1

லா. ச. ராமாமிருதம் எழுதிய
சிந்தா நததி
(நினனைவனலகளி)
cintA nati
of laa. ca. irAmAmirutam
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned image
version of this work for the etext preparation. This work has been prepared using the
Google Online OCR tool to generate the machine-readable text and subsequent proof-reading.
We thank the following for their assistance:
Anbu Jaya, C. Tamizharasu, R. Navaneethakrishnan, A. Sezhian, A.S. Subathra, and P. Sukumar
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2016.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

பபாருுளடககம்
லா. ச. ராமாமிருதம் எழுதிய சிந்தா நததி (நினனைவனலகளி)......................................................................2
சல சல.........................................................................................................................................................7
1. அம்மா...................................................................................................................................................11
2. சூடிடகபகாண்ளவளி................................................................................................................................14
3. ஒரர அம்மா...........................................................................................................................................16
4. கண் பகாடுடகக வந்தவன........................................................................................................................19
5. பசால....................................................................................................................................................22
6. உபரதச மந்த்ரம்....................................................................................................................................26
7. அங்கலயபரதானைம்...............................................................................................................................29
8. பசால....................................................................................................................................................33
9. யுக மணம்.............................................................................................................................................36
10. சரு்ககளி..............................................................................................................................................39
11. நிரமாலயம்.........................................................................................................................................42
12. ஒரு யாத்தினர......................................................................................................................................45
13. ரநதரத்தியின நியதிகளி..........................................................................................................................48
14. ந..........................................................................................................................................................51
15. தனமானைம்...........................................................................................................................................54
16. அபதுல...............................................................................................................................................57
17. மணிடகபகாடி சதக்..............................................................................................................................62
18. இந்திரா...............................................................................................................................................66
19. மணிடகபகாடி சதக்..............................................................................................................................71
20. யூகமாலகா..........................................................................................................................................75
21. ட்ரிபிளிக்............................................................................................................................................79
22. சாடகஷி : கற்பூரம்..................................................................................................................................84
23. வானைவில............................................................................................................................................90
24. பருயம்..............................................................................................................................................93
25. "தபபிச்சுடகரகா"...................................................................................................................................98
26. நதாணயத்தின இரு படககஙகளி..............................................................................................................102
27. கயிற.................................................................................................................................................106
28. க்த்ர..................................................................................................................................................109
29. யாகம்................................................................................................................................................113
30. பிளினுவாளி.....................................................................................................................................117
31. மாசு...................................................................................................................................................121
32. ்கருரக்ஷேத்ரம்.....................................................................................................................................126
33. சிம்ன................................................................................................................................................130
34. துரராகம்...........................................................................................................................................134
35. ஒரு மட்ளல.......................................................................................................................................140
36. ஒரு பபாய.........................................................................................................................................144
37. ரகாவரத்தன......................................................................................................................................149
38. தூதுவன............................................................................................................................................155
39. எலலாரம சரி....................................................................................................................................161
3

40. வானரகாழ நதளனைம்..........................................................................................................................166
41. பானஷைடக்களி பானஷை.........................................................................................................................169
42. ரமானைம்-I.........................................................................................................................................172
43. ரமானைம்-II........................................................................................................................................176
44. மணல...............................................................................................................................................181
45. FIDO................................................................................................................................................187
46. தருணம்.............................................................................................................................................191
47. ஒரு னவரம்.......................................................................................................................................194
48. அவளி எனனை சத்தியம் மமறந்தவருா?................................................................................................200

4

சிந்தா நததி (நினனைவனலகளி)
சாகித்ய அகாதமி பரிசு பபற்மற நல
ஆசிரியர: லா. ச. ராமாமிருதம்

அட்னளபபளம் : த.சீனவாசன
tshrinivasan@gmail.com
மினனூலாடககம் : த.சீனவாசன
மினனைஞ்சல : tshrinivasan@gmail.com
பவளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரினம : Public Domain – CC0
உரினம – கிரிரயட்டி் காமனக். எலலாரும் படிடககலாம், பகிரலாம்.

5

Source:
சிந்தா நததி
(நினனைவனலகளி)
லா. ச. ராமாமிருதம்
வானைதி பதிபபகம்
முதற் பதிப்ப : பசபளம்பர 1986
இரண்ளாம் பதிப்ப : ஜூனல 1995
மூனமறாம் பதிப்ப : டிசம்பர 2004
திருநதாவுடககரசு தயாரிப்ப
வினல ர. 80-00
---------------------------------* Title : SINDHA NATHI
* Author : La. Sa... Ramamirutham
* Language : Tamil
* Edition : Third Edition, December, 2004, * Pages : 300
* Published by : VANATHI PATHIPPAKAM
23, Deenadayalu Street, Thyagaraya Nagar, Chennai – 600 017.
Price : Rs. 80-00
Typeset at Sivaa Graphics, Chennai.
Printed at PS SP Meyyappan & Co, Chenna1. 17 Ph. 28141013
சமரபபணம் -சிவ ஜனைன - அகல ரஜாதி

6

சல சல

84. கனளசி. ஒருநதாளி, தினைமணி கதிர காரியாலயத்துடக்கச் பசனறருந்தரபாது, ஆசிரியர, "வாரம் இரண்டு
படககஙகளி உஙகளுடககாக ஒதுடக்ககிரமறன, எழுதுஙகருன" எனமறார.
நதான: 'எனதப பற்ற?
ஆசிரியர: 'பூமிரமல எதுபற்ற ரவனுமானைா ம்; உஙகளுடக்கத் ரதானறயபடி:
தாருமானை ஆரளரதான
நதான: ‘'இபபத்தான உஙகளி சிபபந்தி, கதிருடக்க வந்த கடிதம் ஒனனமறடக காண்பித்தார. லா.ச.ரா. எனனைத்னத
எழுதுகிமறார? ஒனறரம ்பரியவிலனல. மண்னளனயப பியத்துடகபகாளிுலாம் ரபாலருடககிமறது.
அபபடியுமா எனனனை எழுதச் பசாலகிறரகளி?"
ஆசிரியர: "பியத்துடக பகாளிுட்டுரம! இரண்டு படககஙகளிதாரனை !"
ஒரு சிறகனத எழுதரவ, சாதாரணமாக மூூ மாதஙகளி எடுத்துடகபகாளிளும் எனைடக்க, கதிரின அச்சு
யந்திரஙகளுடக்க என பங்கத் தனனய வாராவாரம், ரநதரத்தில ரபாள இய மா?
பிடிபகாளாமல எனனைத்னதரயா முனைகி விட்டு நதழுவி விட்ரளனைானைா ம் பவட்பளனை விட்பளாழடகக
முடியவிலனல. ‘விண் விண்"' பபாறடககாமல, ஒருநதாளி எழுந்து உட்காரந்து முனனைந்து எழுதத்
தனலபபட்ளதன வினுவாய –
சிந்தா நததி ரபானை வருளம், கதிர பபாஙகல இதழல பபருக ஆரம்பித்து, வருளம் முடியப பரவிநததி வற்மறவிலனல. ஆனைால பத்திரினகத் பதாழலல வியாபார ரதியில க்தாபனைத்தின பசுகரியஙகளி,
பசாந்தப பரச்சனனைகளி, அ்வபரபாது ்பதுனம ஏரதனும் பசயதுபகாண்டிருடகக ரவண்டும் எனும்
நிரபபந்தஙகளி- இனவ எழுத்தாுனுடக்க முற்ற ம் ்பரியாது; ்பரிந்தா ம் அனவகளுளன அவன
சமாதானைமாக மாட்ளான. கிளடககட்டும்.
சிந்தா நததி எனகிமற தனலப்ப, உளிுத்தில எ்வாற ரதாற்மறம் கண்ளது?
வாரா வாரடக கட்ளனுடக்க எ்வாற என எழுத்துப படிந்தது?
நினனைவு, எடுடகக எடுடகக அடிரய காண முடியா இத்தனனை பபரிய ரபனழையா?
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இனனும் நதான முா வியப்படககளி.
ஆனைால எலலாவற்ற ம் ஆச்சரியம், வாசகரகளி, ஆரம்பத்திலருந்ரத, இந்தத் பதாளருடக்கடக காட்டிய
அரமாகமானை ஆதரவுதான.
சம்பிரதாயமாகப பத்திரினகடக்க வரும் பாராட்டுடககளி தவிர, என ரபருடக்கத் தனபபட்ள முனமறயில வந்த,
இனனைமும் வந்துபகாண்டிருடக்கம் கடிதஙகளி ம்.
வீட்டுடக்கம்,
தற்பசயலாக நதான பவளியூர ரபாக ரநதரந்த ரபாது, நதான வந்திருபபது எபபடிரயா பதரிந்து பலபபல
தூரஙகளிலருந்தும்,
எனனனைடக காண வந்தவரகளி, சிந்தா நததியின அனலகளில, தஙகளி பநதஞ்ச பநதகிழ்ச்சிகனு
இதயபபாுஙகனு, பரிமுஙகனு, சஞ்சலஙகனு அனளயாும் கண்டுபகாண்ளது பற்றயும், சிந்தா நததி
க்னைானைத்தில அவரகளி அனளந்த அனமதி, ஆறதல, னதரியம் பற்றயும்,
மனைம் திமறந்து பவளியிட்டுடக பகாண்ள ரபாது, அது ஒனறம் நதான மார தட்டிடக பகாளிளும் விஷையமாக
இலனல. ஏரதா ரவனுடக ்ரில, பசாலலன மந்திரடகரகால பட்டு இந்த அனலகளி, வாசகனன
தருணத்துடகரகற்மறபடி, ஆத்மாவின திமறவுரகாலாக அனமந்திருடகனகயில, ஒருவிதமானை அச்சம்தான
காண்கிமறது. தரிசனை பயம், மானுளத்தினரமல மரியானத.
Reverence for life
இந்த நினலகளின தூயனமனய ஆய நதான தடகரகான அலலன. இரதா நிறத்திவிட்ரளன.
மண்னளனயப பியத்துடகபகாளிளும் கட்ளஙகளி பற்றப பணிவுளன,அழுத்தமாக ஒனற பசாலல
விரும்்பகிரமறன.
்பரிந்தது, ்பரியாதது இந்த இரண்டு நினலகளுடக்கம் உண்னமயிரலரய எனனை வித்தியாசம் இருடககிமறது?
இரண்டுரம தற்காலக நினலகளி. ஒருவருடக்க ஒருவிதமாகப படுவது, அடுத்தவருடக்க ரவற விதமாகப படுகிமறது. அரத ஆளுடகரக ரவற
சமயத்தில ரவற விதமாகப ்பரிகிமறது.
இனனமறடக்கப ்பரியாவிட்ளால, நதானுடக்கப ்பரிகிமறது.
அள, கனளசிவனர, ்பரியாமல இருந்தாலதான எனனை? இருந்துவிட்டுப ரபாகட்டுரம!
எலலாரம ்பரிந்துவிடும், ்பரிந்தாகூம் எனற எதிரபாரபபது முனமற அனற. அபபடி முழுடககப ்பரிந்து
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பகாளிவதற்்கம் அலல. கண்ளவர விண்டிலர, விண்ளவர கண்டிலர - இனத நதான பசாலலவிலனல.
விஷையம் அதனைதன உருவில, ஒரு ஒரு வழ பவளிபபளடக காத்திருடககிமறது. அதனைதன ரவனுயில
பவளிபபடுகிமறது.
விஷைய தாதுடககளின நியதிரய இதுதான. மண்டும் மண்டும், அவரவர பூத்ததற்்கத் தடகக்படி - கரத்தானவயும்
ரசரத்துத்தான - அதன சத்திய நினலமாமறாமல, ஆனைால உருமாறடக பகாண்ரளயிருபபதுதான.
இனதரய ஒரு மழுபபலதான எனகிமற வாதத்திற்்கம் எனனளம் மறப்ப இலனல. ஏபனைனல, எனனுனளய
இபரபானதய வுரச்சி நினலயில இதற்்கரமல விுடககமும் எனனளம் இலனல.
்பரிவனதடக காட்டி ம், வாசகன உணரடக ்டியது, உணர ரவண்டியது விஷையத்தின தாடக்கதல; அந்த முதல
பாதிப்ப Impression, impact. அந்த ரமாதலல ஏற்படுரம உளி நதசுஙகல (Inner dent) இதுதான ரத்தத்துளன
கலந்து உளி சத்தில ரஸாயனைம் நிகழ்வது.
சினனைச் சினனை அனலகளி, படுபடு ஆழைஙகளி,
பிரயாணம் ப்க ப்க தூரம்.
சிட்ளச் சிட்ள க்வரஙகளி. கனை கனை ராகஙகளி.
எட்ள எட்ள ரமருடககளின, கிட்ளடக கிட்ள நிழைலகளி.
உயர உயரத் தாருவின இனலகளி பூமிரமல பநதயயும்
்கட்டிடக ்கட்டிடக ரகாலஙகளி.
மினனைா மினுடககி, மினமினப பூச்சிகளி
ஸகஸக ஸரிஸா
கமகம கதஸா
தஸபகரிகா கமதஸகஸா
சிந்தா நததி என எக்ரளட்டில ஒடும் எனைடகரக பசாந்த நததி அலல. சிந்தா நததி உயிரின பரம்பனர
ரலாரகாக்ருதியின மட்ளல கஙனக இதன கினு.வாரத் பதாளராகப பாயந்தரபாது சிந்தா நததி எனும்
பபாதுத் தனலப்ப தாஙகிடக பகாண்ளது. ஆனைால ்பத்தக உருவில, இந்த அனலகளுடக்கத் தனத் தனத்
தனலப்படககளி பாந்தம், ரதனவபயனைபபட்ளது.
சரி,வாருஙகளி, இன நததியில இமறஙகலாம்.
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சிந்தா நததி தரர
சிந்தா விாாரர. . .
லா.ச.ராமாமிருதம்
Plot 242, ஞானைமூரத்தி நதகர,
அம்பத்தூர, பசனனனை-53
1-9-1996
----------------
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1. அம்மா

இந்தப படககத்னத, அம்மானவபபற்ற ஒரு சம்பவத்தில ஆரம்பிடககத் த்கம். அபரபா அம்மாதான
்கடித்தனைத்னதடக கவனத்துடக பகாண்டிருந்தாளி. சம்புத்னதடக பகாடுத்துவிடுரவன. என னகச் பசலவுடகரக
அம்மாதான தருவாளி. நிம்மதி. விட்ளனதயா பபாறப்ப. கனள கண்ணி, மாரடகபகட், பவளிரவனல, பால
கணடக்க, பகாடுடககல வாஙகல எந்த ரஜாலயும் எனைடக்க இலனல.
ஆனைால மாதா மாதம் அம்மா கணடக்கப ்பத்தகத்துளன எனனளம் வருவாளி. னக்பபி விடுரவன.
"அம்மா, எதுவும் எனைடக்க ரவண்ளாம். உனனளம் தான பகாடுத்தாச்ரச!"
"அபபடியிலரலளா. எனனளம் ஒபபனளச்சிருடகரக. எனனை ரபாச்சு, வந்தது, உனைடகரக பதரிய ரவண்ளாமா?
ஆற்றல ரபாட்ளா ம்."
சரிதாம்மா, ஆனு விடு. ரவுா ரவனுடக்க எனைடக்க கலத்தில ரசாற விழைமறதா, அரதாடு நதான சரி. ஒரு பத்து
நிமிஷைம் முனனைாரல எனனனை விரட்டி, அந்த 9-15 ஐ நதான பிடிடககிமற மாதிரி பாரரன-"
அம்மா பண்ணாத நிரவாகமா? நதாஙகளி ்கழைந்னதகுாக இருந்த நதாளிலருந்ரத, அபபாவுடக்க முபபது ரபா
சம்புத்தில….
அபபடியும் ஒருமுனமற அம்மா கணடக்கப ்பத்தகத்துளன வந்தாளி. அவசரமா ஆபசுடக்கப ்பமறபபட்டுடக
பகாண்டிருந்ரதன. எபபடியும் அந்த 9-15 ஐ எனனைால பிடிடகக முடியாது. நதான ரகட்ளபடி அம்மா எனனனைத்
தயாரபபடுத்தினைா ம் எனறரம நதான 9-15 ஐப பிடித்ததிலனல.
நதான னக ்பபிரனைன.
-"இலனல, ந பாரத்துத்தான ஆகூம். இந்த மாசம் பபரிய துண்ளா விழும்ரபால இருடக்க. வீட்டு வாளனக
பகாடுடகக முடியாமல இருடக்கம்ரபால இருடக்க. எனைடகரக ்பரியனல. என ்ட்ளல கழத்தல சரியா பாரரன."
"அதுடகபகலலாம் எனைடகபகஙரகம்மா னளம்? எ்வுவு துண்டு விழைமறது?"
"ரபானை மாசம் அபபா பதவசம் வந்ததா? அப்பமறம் ்கணசீலம் ரபாரனைாமா...?"
"அம்மா, அபதலலாம் எனைடக்க ரவண்ளாம். எ்வுவு ்கனமறயமறது ?"
"ஒரு நற ரபாய-"
"நற ரபாய!" அதிரச்சியில என ்கரல ரகாணிடக பகாண்ளது. முபபது வருளஙகளுடக்க முனனைால
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நற ரபாய எ்வுவு பபரிய பதானக, ்பரட்டுவது எத்தனனை கடினைம் எனற இந்நதாுவரடக்க எஙரக ்பரியப
ரபாகிமறது! ஆத்திரத்தில அம்மா னகயிலருந்து ரநதாட்னளப பிடுஙகிடக பகாண்ரளன.
"அம்மா, ந பபாய பசாலரமற-"
இந்த வாடககியம் எபபடி என வாயிலருந்து வந்தது, இந்த ரபத்தில ஏன வரூம்? இனனைமும் ரயாசித்துடக
பகாண்டிருடககிரமறன. இனனைமும் பதில கினளடககவிலனல. உளிரு மலம்-உளம்்ப எனகிமற சாடககில
மனைத்திலா மனைம் எனமற சாடககில உளம்பிலா? எ்வுவு ஓடிடக பகாண்டிருடககிமறது எனபதற்்கச் சானற
எனபது தவிர ரவற பதரியவிலனல.
"பபாய பசாலரமறனைா?" அம்மா ஒரு அடி பினனைனளந்தாளி. அவளி ரபச்சு 'திடக' பகனமற மூச்சில பதாத்திடக
பகாண்டு வந்தது.
"பபாய பசாலரமறனைா?"
"பபாய பசாலரமறனைா?"
மரளபரனை விழுந்துவிட்ளாளி.
நதான பவலபவலத்துப ரபாரனைன. "அம்மா! அம்மா!" அம்மா தனலனயத் தூடககி மடியில னவத்துடக
பகாண்ரளன. ரபச்சு மூச்சுடக காரணாம்.
"அம்மா! அம்மா!"
என அலமறல ரகட்டு மற்மறவரகளி ஓடி வந்தனைர. யாரரா அம்மா முகத்தில ஜலம் பதளித்து முகத்னத ஒற்ற
விசிறயால விசிற - கண்களி பமலல மலரந்தனை.
"எஙரக இருடகரகன?" எழை முயனமறாளி. என னகனயத் தளிளி எழுந்து உட்காரந்தாளி. "எனனை ஆச்சு?"
"எனனைரவா உுறட்ரளன அம்மா. அம்மா, எனனனை மனனச்சுடு."
"ஓ| ஓ! ஓராா!" மூழ்்கபவன பிடியில அவளி னககளி எனனனைப பற்றனை, "ராமாமிருதம், எனனை
பசானனைா ம் அந்த ஒரு வாரத்னத மாத்திரம் பசாலலாரத. எனனனைச் பசாலலாரத-"
"பரதனுடக்க முடி சூட்டிடகபகாளி. ஆனைால அந்த மற்மற வரம்அது மாத்திரம் ரவண்ளாம்.
சடகரவரத்தியின ரதம்பல என உட்பசவி நதரம்பில அதிரகிமறது.
நதளபபரததான திரும்பத் திரும்ப நதளந்து பகாண்டிருடககிமறது.
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ஓடுகிமற தண்ணீர தான ஓடிடகபகாண்டிருடககிமறது.
பிராயச்சித்தத்னதத் ரதடி, சிந்தா நததியில இனனைமும் ்களித்துடக பகாண்டிருடககிரமறன.
***
--------------------------
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2. சூடிடகபகாண்ளவளி

ரதாட்ளத்தில பசம்பருத்திச் பசடிகளி இரண்டு. ரவற தாவரஙகளி ஏரதரதா பயிர பசயய முயனறம், மண்
ஏற்றடகபகாளிுவிலனல. இந்தச் பசம்பருத்திச் பசடிகளில மட்டும் தினைம் மூனற நதான்க பூடககளுடக்கடக
்கனமறவிலனல. ஒரரபயாரு சமயம் ஏழு, எட்டு்ளப பூத்துத் தளிளி விடும்.
அம்பாளுடக்கச் பசம்பருத்திப பூ விரசஷைமாரம! சில நதாட்குாக லலதா சாக்ரநதாமம் படிடககிரமறன.
***
படகதி பற்றடகபகாண்ளதா? உன உதட்டுடக ்கழயில ்பனனைனகயின ்கமிழ் பதரிகிமறது. படகதி பபாங்கமுவுடக்க
மனைம் குஙகமற்ற இலனல. இருடககப ரபாவதுமிலனல. பதரிகிமறது. வட்ளம் ஆரம்பித்துப ்பளிளிடக்கத்
திரும்பி, அதில முடியப ரபாகிமறபதனற நினனைடககிரமறன. முனமறதாரனை!
அனற அம்மா, தன மடியில எனனனை இருத்தி, என னககனு ஒனற ரசரத்துடக ்பபி, 'ஓம்மாச்சி' பசாலலத்
தந்தாளி.
இனனைமும் அம்மா மடி கினளடக்கமா? நதானும் ஆனசப பளலாமா ?
அடுத்து அம்பாளின மடிதான அனளடககலம், அங்க இளம் எனனை சுலபமா? இருந்தா ம்ஒம் ்பவரனைக்வரிரய நதம:
***
இனதடக காலட்ரசப ரமனளயாக மாற்றவதாக எண்ணமிலனல. அதற்்க எனனளம் சரடக்க இலனல. எனைடக்க
எந்தத் த்கதியும் இலனல. ்கங்கமத்தால அரச்சிடககரவா, மலரகனுத் துாவரவா- ஊாும். வளபமாழ
எழுத்து வாஸனனை்ளடக கினளயாது. முது்க நிமிரந்து இரண்டு மணி ரநதரம் பதாளரந்து உட்காரடக்ளத்
திராணி இலனல. ஆனைா ம் உட்காருகிரமறன. சில நதாட்குாக லலதா சாக்ரநதாமம் படிடககிரமறன.
ஒம் மாத்ரர நதம:
ஆரம்பரம அம்மா.
***
ஆனைால இனற-இளற, இளற நதாமாடககனு எழுத்துடக ்ட்டிப படித்துடக பகாண்ரள வருனகயில,
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திடீபரனற நதான தனயாயிலனல.
ஆனைால பூனஜ அனமறயில நதான மட்டும்தான. எனைடக்கத் திடீபரனை ஒரர பரபரப்ப.
அவளி விுடககில இமறஙகி, ்கத்து விுடககின தனலயில சூட்டியிருந்த பசம்பருத்திப பூனவ எடுத்துத் தன
்ந்தலல பசருகிடக பகாண்ளது ரபால- முகம் காட்ளவிலனல தனலயின பின்பமறம்- அனதயும் க்துலமாகடக
காண்பபதனபது அத்தனனை சுலப சாத்தியமா? சிரமமாகடக்ளச் சாத்தியமா? முதலல- சாத்தியமா?
•**
பிரனம? ஒப்படகபகாளிகிரமறன, பிுட் பிரஷைர? இதுவனர இலனல. "ாம்படக, ்பரளி, காதில பூ சுத்தரமற"
ஊனமயாகிரமறன. தரப்ப ரபச வாதஙகளுடக்க எங்க ரபாரவன? ஃபானளஸ? இருடககலாம். பராமாண்டிடக
இமாஜிரனைஷைன? மறடககப ரபாவதிலனல. அதற்்க வயது உண்ளா?
***
என பஙகில ஒனற மனமறாடுகிரமறன. தானைாக எழுந்த ரதாற்மறம்தான. எண்ணத்னத முறடககி நதான
வரவனழைடககவிலனல. "எபபடியும் முனனைால முறடககி இருபபாய. முறடககாமல இருந்திருடகக முடியாது".
சரி. வ டககட்ளாயத்தில மட்டும் வந்துவிடுமா? எபபடியும் இந்த வடிவத்தில நினனைடககவிலனல.
"அது உன க்ப கானஷியக்."
இருடககலாம், இருந்துவிட்டுப ரபாகட்டுரம! எனதயும் நதான நிரபிடகக வரவிலனல. எனைடக்க ரநதரந்தனத
அலலது ரநதரந்த மாதிரி இருந்தனதச் பசானரனைன. இதுவும் நதான பசாலவதுதான. ஆனைால ரநதரவதில
'மாதிரி' எனபது கினளயாது. ரநதரந்தது ரநதரந்ததுதான. நதம்்ப எனற பசாலல நதான யார?
உருவகம், கனைவு, பரனம, ாம்படக, ஃபானளஸ இனனும் எனபனைனனைரவா, உளிுத்தின அவக்னதயில
உளிுனைரவ. இனறயனமயானமரய.
ஆனைால, விசாரனண, ருசு, நிரபனனை, தரப்ப, நிபந்தனனை, இனதபயலலாம் களந்து, அறயாத, ்பரியாத,
நினலகளும் இருடககினமறனை எனகிமற தளத்தில சம்மதம் காண்ரபாமா?
ஒனற நிச்சயம், அவரு இருடககிமறாுா? அது அவுா, அவனைா? சரச்னசனய விற்பனனைரகளுடக்க விட்டு
விட்ளால, மிஞ்சுவது எனனை? எண்ணத்தின அழை்க. எண்ணத்தில அழை்க எனற பசாலகிரமறன, ஒருரவனு
இதுரவதான அவுாகத் தனனனை பவளிபபடுத்திடக பகாளிகிமறரதா?
ஒரு சமயம் அவளி.
ஒரு சமயம் அவன.
***
சிந்தா நததி தரர, சிந்தா விாாரர.
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3. ஒரர அம்மா

1967/68
-நதாகரரகாயிலல ஒரு நதண்பர வீட்டில, நதான ்கடும்பத்துளன தஙக ரநதரிட்ளது. பசனனனையில, ஒரிரண்டு
இலடககியடக ்ட்ளஙகளில அவனரச் சந்தித்தரதாடு எஙகளி பரிசயம் அபரபாது நினமறது. ஆனைா ம் அந்த
வீட்ளாரின வரரவற்்ப, விருந்ரதாம்பலன சிமறப்ப பற்ற எளிுுவும் சந்ரதகமிலனல. எனமறா ம் ஒரு
சஙரகாசம் எஙகளுடககினளரய இளறற்ற. ஆனைால நதண்பரின தாயானரச் சந்திடக்கம் பபரும் ரபற எனைடக்க
கினளத்தது. அந்த அம்மா என நதாவல'்பத்ர' னவப படித்திருந்தார; எனற பசானனைால மட்டும் ரபாதாது.
ஆஙகாஙரக வாடககியஙகனு ஒபபித்து ரசித்து மகிழ்ந்தார. அதுவும் பபரிதலல. ்பத்தி பூரவமாக இலடககிய
ரதியில வாழ்டகனகனயரய ரநதாடககப பழைகிடகபகாண்ள படக்கவ மனைம் அதுவும் பபண்டிரில காண்பது மிக மிக
அரிது எனற என கருத்து. அந்த மூனற நதாட்களும் எனைடக்க மிடகக சந்ரதாஷைமானை நதாட்களி.
கனயா்கமரியின காந்தம் சாதாரணமனற; மற வருளமும், ஆனைால நதான மட்டும் தனயாக தஞ்னச, திருச்சி,
மதுனர எனற ஆஙகாஙரக தஙகி, ரசிக நதண்பரகளுளன அுாவி... அது தனடக ்கஷிதான.

பதனகாசியில ஒரு நதண்பர வீட்டில மூனற நதாட்களி ரளரா. ஜால னளம். அவர ரபச்சுவாடககில
நதாகரரகாயிலல, என நதண்பரின தாயார தவற நதான்க மாதஙகுாயினை எனற பசானனைரபாது நதான பபரும்
அதிரச்சி அனளந்ரதன. என பிரயாணரம நதாகரரகாயினல ரநதாடககி அந்த அம்மாவுளன சந்திபனப
எதிரரநதாடககித்தான. ஆனைால அவர மனமறவு பற்ற எனைடக்க ஏன பதரிவிடகக விலனல? எனைடக்க மனை
வருத்தம்தான.
மறநதாளி. நதாகரரகாயிலல நதண்பர வீட்னள அனளந்த ரபாது, பிற்பகல 3 மணி இருடக்கம். எனனனைடக
கண்ளதும் எலலாருடக்கம் எ்வுவு சந்ரதாஷைம்! அந்த உணரச்சியின பரக்பரத்னத விக்தரிடகக இயலாது.
வாசல அனமறயில, நதண்பரும் நதானும் ரபசிரனைாரமா ரபசிரனைாரமா ரநதரம் ரபாயடக பகாண்டிருந்தரத
பதரியவிலனல. அவர, தனரயில பாயில படுத்த வண்ணம். எதிரர விசுப பலனகயில, தனலயனணயில
சாயந்தபடி நதான.
எனனை ரபசிரனைாம்? எலலாவற்னமறயும் பற்றத்தான ரமனைாட்டு இலடககியம், நதம் நதாட்டு இலடககியம், ்பதுடக
கவினத, ்பது வசனைம், எழுத்தின நூடககஙகளி, பஙசுரவஷைனன தன பானஷை, மனதரகளி, ்பவனைம்,
வாழ்டகனக.
சினமானவத் தவிர, இந்நதாளில, தடுடககி விழுந்தால, ரபசுவதற்்கம், கடிதஙகளில பரிமாறடகபகாளிுவும்
அது தாரனை சபபஜடகரள!
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அந்தியிமறஙகி, ஒருவருடகபகாருவர முகம் மனமறயுமுவிற்்க அனமறயிருண்டுவிட்ளது. விுடகனகப ரபாளத்
ரதானமறவிலனல. ரபசிடகபகாண்டிருந்ரதாம். இருளி அளர அளர அது படிபபடியாக எஙகளி ரபச்னசத் தான
கழைற்றடக பகாண்ளது. எபரபாது பமுனைமாரனைாம் ஏரதா ஒரு உளி நினமறவின பபாஙகலல, எஙகனுப பூரா
வியாபித்துடக பகாண்ள இருளின இதவில, ஒரு சினனைச் சம்்பளத்தில உருளும் இரு ஜினளானமாத்தினரகளி
ரபால, ஒரர ரகாசத்தில இரண்டு உயிரத் தாதுடககளி ரபால, பமறனவடக ்டில இரு ்கஞ்சுகளி ரபால, எஙகளி
உளிுஙகளின பநதருடககத்தில, ஒரு தனடக கதகதபபில, அது தந்த மரதானமத்தத்தில தினுத்துடக
பகாண்டிருந்ரதாம். இந்நினல எஙகளி நதட்பின தனனமயால அலல. இது அந்த சமயத்தின மமனம.
சிருஷ்டியின ஓயாத நற்பில, இரண்டு இனழைகுாக இனழைத்து ரபாயவிட்ரளாம். அலலது அது தன
ரகாலத்தில எஙகனு இனழைத்து விட்ளது எனற பசாலலட்டுமா?
ஆனைால இதுரபானமற ரநதரஙகளி, காயப்படக காண நினனைனவச் சூடிவிட்டுப ரபாரம தவிர, நதம்ரமாடு
காயமாக இருத்தி னவத்துடக பகாளிுற் பாலனற.
சற்ற ரநதரம் கழத்து-எந்ரநதரரமா? அவர ்பழைடககனளப படககம் ரபானைார.
விுடகனகப ரபாளாமரல, நதான அந்த அனமறயுளி இனபனைாரு அனமறயுளி- இலனல, அதன வாசற்படியிரல
நினற சுற்ற ரநதாடககிரனைன.
கட்டில, ஜனனைரலாரமாக, அரத மூனலயிலதான பமத்னதயும், இரண்டு தனலயனணகளும்- அனவகளும்
அரத தாரமா? மற்மறபபடி பண்ளஙகளி, நதாற்காலகளி, ஏற்பகனைரவ நதான அனவகனுப பாரத்திருந்த
இளஙகளும் நினலயும் பபரிதும் கனலந்த மாதிரித் பதரியவிலனல.
"அம்மானவத் ரதளரமறுா?" என பினனைாலருந்து, என பசவிரயாரமாய, ரபச்ரச ஒரு மூச்சு.
தன தாயாரின மனமறனவ அவர பதரிவிடக்கம் விதமா?
எபபடியும் இந்தடக ரகளிவிடக்க எனனை பதில?
இலனல, அந்தடக ரகளிவினய ஒரு பதிலாகரவ நதான படித்ரதன. அதுவும் அந்தத் தருண விரசளம் தானைா?
அம்மா எனமறால ஒரு அம்மாதான. உன அம்மா, என அம்மா, தனத்தன அம்மாடககளி கினளயாது. ஒரர
அம்மா.
ரபானை வருளம் இந்த வீட்டுடக்க நதான வந்திருந்த ரபாது, என தாயின முதல வருளச் சளங்ககளி முடிந்த
னகரயாடு.
ஆகரவ, இஙரக, இபரபா நதான ரதடியது அவர தாயானரயா? என தாயானரயா?
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பதினல எதிரபாரடககாமல, ஆனைால ஏரதா இனப ரகசியத்தில, சீண்டிடக பகாண்ரளயிருடக்கம் ரகளிவி.
சிந்தாநததி ஓட்ளத்தில, துளிளு மன....?
***
--------------------------
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4. கண் பகாடுடகக வந்தவன

ஐந்தாற வருளஙகுாக, கண்ணில சனதயால, மிடகக அவதியுற்ரமறன, முதலல இளடககண், மற வருளம்
வலது. நதாளி ஒரு இம்மியாக, சனத வுரந்து அதுவும் கனளசி இரண்டு வருளஙகளி. அபபபபா, ரவண்ளாம்.
எனமறால விடுமா? சாபபாட்டில, வாயடக்க வழ னக தாரனை கண்டுபகாளிளுமானைா ம், இனலயில
எனபனைனனை எஙரக பரிமாறயிருடககிமறது? ஒரர தளவல. வழத்துனணயிலாது பவளிரய ரபாக முடியாது.
சினமா, டிராமா, கச்ரசரி, இலடககியடக ்ட்ளஙகளி- முடியாது. படிடகக முடியாது; எழுத முடியாது.
டிடகரளஷைன? சரிபபட்டு வரவிலனல. ஒரு பனளப்ப உருவா்கம் அந்தரஙகத்னதப பிளினுரயாளானைா ம்
பஙகிட்டுப பழைடககமிலனல. பிமற்க வீட்டுடக்களிருரய, ரமடு பளிுமாக இளற விழுந்து இந்திரபரக்த
மாளினகயில துரிரயாதனைன, திபருபதியின சிரிப்படக்க ஆுானைது ரபால- எபரபாதும், எஙரகயும்
திபருபதிகளி இருந்து பகாண்ரளதான இருடககிமறாரகளி. ஒருமாதிரியாக இற்றபரபாக
ஆரம்பித்துவிட்ரளன.
ஆக்பத்திரியில ரசாதித்த பபரிய ளாடகளர: "அளாளா, இது புாடக காட்ளராடகட் அலலவா? பத்து
வருளஙகளுடக்கடக கத்தி னவடகக முடியாரத! பவச்சால பபரிய ரிக்டக. ரரர ரகக் உஙகளுடக்கனனு
வந்திருடக்க."
தரப்ப எபபடி? ஆயுளுடக்கம் படிபபடியாக- ஒருநதாளி முழுடக ்கருடு இலனல, பத்து வருளஙகளுடக்கப பின
இவரிளம் ஆபரரஷைன பண்ணிடக பகாளிு, நதான இபபரவ அனளந்துவிட்ள வயது. இளது பகாடுடகக
ரவண்ளாமா? இனனும் பத்து வருளஙகளுடக்கப பாஞ்சால சிரிபபா? பயஙகரம் எனனை ரவூம் ?
மனைச்சலப்ப உயிரச் சலபபாகத் திரிந்து பகாண்டிருடகனகயில- 83 தபாவளிடக்க இனனும் நதான்க நதாட்களி
இருந்தனை. ஒரு நதாளி மானலஅவனுடக்க 25/27 இருடக்கம். லா.ச.ரா. வீடு ரதடி விசாரித்து வந்து எனனனைடக கண்ளதும் தளாபலனற
விழுந்து நதமக்கரித்து, "என பபயர பவஙகட்ராமன, பி.டி.சி.யில ரவனல பசயகிரமறன. உஙகளி எழுத்தில
பவ்க நதானுய ஈடுபாடு. உஙகனு ரநதரில காண ரவூபமனை பவ்க நதாளி ஆனச. விலாசம் சரியாகடக
கினளடககவிலனல. லால்கடிடகரக ரபாய விசாரிடககலாமானனு ரயாசனனை பண்ணினைதுண்டு. எபபடிரயா
ரவனு வந்துவிட்ளது. இந்த மாசம் 14-ம் ரததி என தஙனகடக்கடக கலயாணம். மாமிரயாடு அவசியம்
வரூம்."
அவன ஆரவம், ரபச்சு, சுழைலகாற்ற ரவகத்தில தனரனைாடு எனனனை அடித்துடகபகாண்டு ரபாயிற்ற.
பினனும் பலமுனமற வந்தான.
"இஙரக வருவதில, உஙகளிளம் ரபசிடக பகாண்டிருபபதில உஙகளி ரபச்னசடக ரகட்பதில என மனைதில
ஏரதரதா சந்ரதகஙகளி பதளிகினமறனை. ்கழைபபஙகளி பிரிகினமறனை. அனமதி தருகிமறது."
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அவன தஙனக கலயாணத்துடக்கப ரபாரனைன. எனைடக்கப ்பது ரவட்டி மரியானத. அங்க அவனுனளய
தந்னதனயச் சந்தித்தரபாது, அவர ்ழைாஙகல கண்ணாடி அணிந்திருபபது கண்டு, அனதபயாட்டி அவனர
விசாரித்ததில, முந்னதய வருளம்தான காட்ளராடகட் ஆபரரஷைன பண்ணிடக பகாண்ளாராம். "லயனக் டகுப
ஆக்பத்திரியில நதனமறாகடக கவனடககிமறாரகளி. எனைடக்க இபரபா கண் நதனமறாகத் பதரியமறது."
என னக என பநதஞ்சடக ்கழனயத் பதாட்டுடக பகாண்ளது. சபலத்தின சிமறகடிப்ப பளபளகலயாணச் சந்தடி ஒயந்த பின, பவஙகட்ராமனளம் பிரக்தாபித்ரதன.
"ஒ, தாராுமா! என சந்ரதாஷைம்!"
அம்பத்தூர எஙரக, ஆக்பத்திரி தி. நதகரில எஙரக? முற்பாடு ரசாதிப்படககளி ஏற்பாடுகளுடககாக, ஐந்தாற
முனமற வீட்டுடக்க வந்து எனனனை அனழைத்துச் பசனற, மண்டும் வீடு ரசரத்துவிட்டுப ரபானைான. இதில
எத்தனனை நதாளி தன ட்யூட்டி இழைந்தாரனைா?
பிளினுகளி இருடகக, பிமறன ஏன இத்தனனை முயற்சி எடுத்துடகபகாளிுூம்? ரகளிவிடக்கச் சரியானை பதில
அற்மறவனைாக இருடககிரமறன. ஆனைால என மூத்த பிளினு வாயிலருந்து, அவன அறயாமரல வந்து விட்ளது.
"நியாயமா நதாஙகளி பசயயரவண்டியனத பவஙகட்ராமன பசயகிமறான."
திடீபரனற ஒரு நதாளி, டிசம்பர 16. கானல, ஆபரரஷைன ரளபிளில படுத்திருடககிரமறன.
ஆபரரஷைன பசலவு பூரா தான ஏற்றடக பகாளிு ரவண்டுபமனை முரண்டினைான. மிகவும் சிரமபபட்டு, அவன
மனைனதத் திருபப ரவண்டியிருந்தது.
ஆபரரஷைன பவற்ற.
அப்பமறமும், கட்டு அவிழ்டக்கம்வனர, அவிழ்ந்த பினனும் வாரம் ஒரு முனமற, ஆற வாரஙகளுடக்க வந்து
காண்பிடகக ரவண்டும்.
நதான்க முனமறகளி வந்து அனழைத்துச் பசனற, மண்டும் வீட்டில பகாண்டுவந்து விட்ளான.
ஐந்தாம் முனமற- அவனுடக்க எனனை அசந்தரபபரமா? அடுத்தும் வரவிலனல.
அப்பமறம்- வரரவயிலனல.
எனனைவானைான? உண்னமயில என கண் ஆபரரஷைன அவனுனளய பவற்ற அலலவா?
மதிடக காரியம் ரவற துனணடகபகாண்டு ஒருவாற முடிந்தது.
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அவன வராத ஏடககம், வருத்தத்திற்்க அபபால, சூட்சும தளத்தில பகாடககிகளி நந்தினை.
உண்னமயில இவன, அலலது இது யார?
எனனை பசயவது? அறயாமல, என நல நனனய நதான அனளந்துவிட்ள சமயத்தில, என
விரமாசனைத்துடககாகரவ, உயிரின ஊரரகாலத்தினனற பவளிபபட்டு, எனைடக்கடக கண்னணடக பகாடுத்ததும்,
மண்டும் வந்தவழரய ரபாய மனமறந்து விட்ள சடகதி அம்சமா?
பதயவம் மனுஷ்யரரபண:
இவன தஙனக கலயாணத்துடக்கப ரபானைதால, மனைதில அடித்துடக பகாண்ள சபலத்தின சிமற்ககளி,
கருனணயின அகண்ள சிமற்ககுாக மாற, ரமல இமறஙகி கிருனப எனரனை!
ரசாதனனைகளி தரும் ரவனு, விதம், வழ, மூலம்- நதமடக்கடக காட்ளாத மிக்டிடக்ககளி.
அவனனை 17-சி, 9, ரட்களில பாரத்ததாக என பிளினு பசானனைான.
அவன விலாசம், வளபழைன தாண்டி- பதரியும். ஆனைால ரபாகமாட்ரளன.
அனற ராமன, அடகன சாகயாக, ்கானனை, சுடகரவனனைச் ரசாதரனைாக வரித்தான.
இனற என ஐந்தாம் பிளினுயாக வரிடகக, சாக அடகன என எழுத்தா?
ஜனமாவின பதாட்ள பிசுடக்க- பதாட்ளாப பிசுடக்க,
மற கண் ஆபரரஷைனுடக்கடக காத்திருடககிமறது. அபரபாது வருவாயா?
அலலது இனபனைாரு பவஙகட்ராமனைா?
சிந்தா நததியில ்கமிழகளி ரதானறகினமறனை. ரசரகினமறனை, பிரிகினமறனை, மூழ்்ககினமறனை, மனமறகினமறனை.
***
--------------------
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5. பசால

அனபமறாரு நதாளி.
பதருவில ரபாயடகபகாண்டிருடகனகயில, மானல யிருளில யாரரா ஒருத்தி இனபனைாரு ஆளிளம் ரபசும் ்கரல
பிரிந்து வருகிமறது.
"அந்த ஆசாமியா, ந பசாலமறனத நதம்ப முடியலலரய! அவன முதுனகத் தளவினைால வவுத்திலருடககிமறனதடக
கடககிடக பகாடுத்திடுவாரனை!" க்தம்பித்துப ரபாரனைன. இந்த நதாட்டுப்பமறத்தாளிளம் இத்தனனை கவினதயா?
ரபானை வாரம் அடுப்படககரி வாஙக விமற்க மண்டிடக்கப ரபாரனைன. நதாளார, 'ரபானை வாரம் கிரலா ர.1-50.
கிக்ணாயில தட்டுபபாடு ஆனைவுளரனை கரி ரமரல மாரடகபகட் பிரியமாயிட்டுது!" பிரியமாம். வினல
உயரனவ உணரத்தும் ரநதரத்தி எபபடி?
சமபத்தில ஒரு கலயாணத்துடக்கப ரபாயிருந்ரதன. மணபபபண்ணின தம்பி, சினனைப னபயன, பதினைா
வயதிருந்தால அதிகம். எனனனைப பந்தியில இளம் ரதடி உட்கார னவத்து, உபசரித்து, ரபச்ரசாடு ரபச்சாக:
"மாமா, வந்தவானு உபசாரம் பண்ணி, திருபதிபபடுத்தி, இந்தச் சமயத்னதப பரிமளிடககச் பசயவனத விள
எஙகளுடகபகனனை ரவனல?"
இ்வுவு ஓனச இனபத்துளன, மனைத்துளன பசாலலடக பகாடுத்த வாரத்னதயா? இராது!' Sponaneous ஆக,
இந்த வாண்டினளமிருந்து எபபடி வருகிமறது? அபபரவ பாயசம், அதில ரபாளாத ்கங்கமபபூவில,
பரிமளித்தாற்ரபால பிரனம தட்டிற்ற.
இனபனைாரு சமயம். ்கழைந்னத அம்மானவடக ரகட்கிமறது. "அம்மா, இந்த மூடகனக (முறடகனக)த் ரதந்து
(திமறந்து) தாரயன!" இதில க்வரச் பசால, 'திமறந்து'.
இனவ என எழுத்துப பிரயானசயில நதான ரகாரத்த ரஜாளனனைகளி அலல. தற்பசயலல பசவியில பட்டு,
நினனைவில னதத்து, னதத்த இளத்தில தஙகி, 'விண், விண், விண்...'
்குவிகளி.
வாயச் பசாலலாகடக கண்ள பினனைர, வாரத்னத எழுத்தில வடித்தாகிமறது. வாயச் பசால டக்கம் முனனைாய
உளிுத்தின எழுச்சியின உடககிரத்னத மழுபபாமல எழுத்தில காபபாற்றவது எபபடி?
இதுதான ரதளல.
ரதளல எனமறால டிக்ஷேனைரியில அலல.
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உன விதியில ரதடு.
பிமற வாயிலாகப பிமறந்த வாரத்னதகளின தனத் தனனமனய அதனைதன ஓனசயினனற தவிரத்து, அதனைதன
ரமானைத்தில நிறத்தி, த்வனனய அனளயாும் கண்டு பகாண்ளதும், த்வன தட்டும் மற ஒவியஙகளி
பயங்கம் மயடககம். ்பலன மாமறாட்ளத்தில பசவி பாரடக்கம், கண் ரகட்்கம், உணரவு மணடக்கம்.
பாதஙகுடியில மணியாஙகற்களின சரடக சரடக.
தருடககளின இனலகளினூரள, காற்றன உக்!.....
அந்தி ரவனுயில விண்மனகளி ஜரினக கட்டிய இருளி படுதாவின பளபளப்ப.
நதடு நிசி. களற்கனரயில ஓளத்தடியில, அனல ரமாதிப பின வாங்கனகயில, கனரயில விட்டுச் பசனற, கண்
சிமிட்டும் நல நனரடக பகாப்புஙகளின மின மினுடக்க.
சமயஙகளில, கிராமத்தில, நதக்ஷேத்ர ஒளியினைாரலரய பசண்டு கட்டினைாற் ரபா ம் கருரவல மரத்தின ரமல
பநதருடககமாகப பளரந்து அபபிய மினமினப பூச்சிடக ்ட்ளஙகளி.
கிசுகிசு எனனைரவா இனனைபதனற பதரியாது. ஆனைால எனனைரவா ரநதரம் நத ங்ககிமறது. இரதா என ராஜா
வரப ரபாகிமறார எனகிமற மாதிரி மகத்துவத்னத எதிர ரநதாடக்கம் அச்சத்தில இரவின ரகக்ய சபதஙகளி.
பூரவாடு பூ ்பலரலாடு ்பல. காரயாடு இனலயின உராயவுகளிசபத மஞ்சரி.
பசம்பருத்திச் பசடியடியில சலசல- ்பக்.....க்.
உச்சி ரவனு, தாம்்ப சரிந்து, கிணற்றளி வாளி விழும் 'தாளல.'
மறடககபபட்ள காதல, தன ரவட்னகயின தரனவத் ரதடி அடி ரமல அடி னவடக்கம் களிுத்தனைத்தில, கதவுடக
கீலன டகற்...ற...ச்.....'
திடு திடு. ்பழைடககனளயில திருளன ஒடுகிமறான.
இலனல.
பிரனம***
கம்யூனரகஷைனல எத்தனனை விதஙகளி, க்வரஙகளி, க்ருதிகளி, அதிரவுகளி, உருவஙகளி, உருவகஙகளி,
நதயஙகளி, நதயனைஙகளி!
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***
திடீர திடீர எனைடக காரணம் பதரியா மகிழ்ச்சி.
இனைம் பதரியா-துடககம். உளரனை ஏடககம்.
ராடக ரஞ்சித்.
ராடக துடக.
வரிகனு மடித்து எழுதினைால மட்டும்
பிராசத்தால மட்டும்
கவினத உண்ளாகி விளாது. வசனை கவினத ஆகி விளாது.
ரகட்கிரமறன. உளிுபடி கவினதடக்கம் வசனைத்துடக்கம் எனனை ரவறபாடு?
பபாருளின முலாம் ஓனசயா? ஓனசனயயும் அளடககித் தான பபாருுா?
ஓனசடக்கம் பபாருளுடக்கம் நிடககா ரமல இழுத்த தினரதான வாரத்னத?
அது கவினதரயா வசனைரமா எதுவானைால எனனை?
எலலாம் கவித்வரம.
பகுரி கலயாண னவ ரபா க ரம
நித்ய கலயாண னவ ரபா க ரம
கவிதா கலயாண னவ ரபா க ரம
முதன முதலல, ஒனச வயிற திமறந்ததும், அதனனற பிரிந்தது வாரத்னத அலல. பசாலதான பிமறந்தது.
பசால ரவற. வாரத்னத ரவற.
பசால எனபது நதான. என தனனம, என பபாருளி, என ரதளல, என சுழ, என ஆரம்பம், என முடிவு, முடிச்சு,
முடிச்சின அவிழ்ப்ப. அதற்்கம் அபபால என மற பிமறப்ப. எலனலயற்மற பிமறவி மூலம் என ்பதுபபிப்ப.
ஆதிமகனும் ஆதிமகளும் ஒருவனரபயாருவர பாரத்துடகபகாண்ள முதல சமயம் கண்ள உளிு எழுச்சி ரதடிய
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வடிகால, இருவரும் கண்ள முதல பசாலலன தரிசனைத்னத அனுமானைத்தில காணடக்ள மனைம் அஞ்சுகிமறது.
***
சிந்தா நததி தனலடக்க ரமல ஆழைத்தில, மண்னள ஒடுளி ரதாற்மறஙகளி.
-----------------
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6. உபரதச மந்த்ரம்

அபரபா நதாஙகளி, னபடகராபட்க் ரராடு, ஜாம்பஜார மாரடகபகட்டுடக பகதிரர, ஆயில மாஙகர பதருவிரல
்கடியிருந்ரதாம். கிழைடககில அரத னபடகராபட்க் ரராடில கலடக்கம் நதலல தம்பி முதலத் பதருவில என
தஙனக மகளின ்படகககம். நதனள தூரம்தான.
என மருமாளி மாதம் ஒருமுனமற, இரு முனமற பாட்டினய மாமானவப பாரடகக வருவாளி.
ஆபக் விட்டு, பக்ஸல திரும்்பனகயில அவளி பதரு முனனையிலதான, நதான இமறஙகூம். வாரம் ஒரு
முனமறரயனும் எட்டிப பாரத்துவிட்டு வருரவன.
என வீட்டுடக்க நதான்க வீடுகரு தாண்டி, எதிரச் சாரியில எஙகளுனளய வாடிடகனக மளினகடககனள.
முதலாளி பசட்டியார. பிதுஙகிய பபரும் வண்டு விழகளி. கனள பாரடககச் சிறயது ஆயினும், 'ரஜ ரஜ'.
பதாப்புடியிலருந்து கத்தியவண்ணம், பசட்டியார சிபபந்திகனுடக காரவார பண்ூனகயில, எஙகளி
வீட்டுடக ்ளத்தில ரகட்்கம்.
நதான எபபரவா ஒப்படகபகாளிு ரவண்டிய விவரம், இனயும் ஒத்திபரபாள முடியாது. என பாடும் 'பற்ற'த்
தான. நதாடு விடுதனல பபற்ற எத்தனனை வருளமானைா ம் சரி, எந்தடக கட்சி ஆண்ளா ம் சரி, உற்பத்திப
பபருடக்க எத்தனனை ஆனைா ம் சரி, இந்த நதடுத்தரடக ்கடும்பம் இருடககிமறரத, இதற்்க விரமாசனைம் கினளயாது.
எலரலாருளனும் ரசரந்து ்கம்மி அடிடககிரமறனைா? அடித்து விட்டுப ரபாகிரமறன.
நதாஙகளி ்கடிரயறனை ஆற மாதஙகளுடக்களி முழயான பசட்டியார, எஙகனுத் தன கணடக்கப ்பத்தகத்துளி
இழுத்து விட்ளார. சிறகச் சிறக ஆரம்பித்து, ஒரு நதாளி முழுடகக. அப்பமறம் முதனல வாயதான. சம்புத்துடக்க
ஒரு வாரம் முனனைரர, லக்னளடக பகாடுத்துவிட்ளால, அனற மானலரய, மமறடககாமல பகாசிரப
பபாட்ளலத்துளன (அனதச் பசால ), பபரிய அட்னளப பபட்டியில சாமானகளி வந்து இமறஙகிவிடும்.
லக்னளத் தவிர, தனத் தனயா ரவமற அபபபரபா, பபண்டிருடக்க பவ்க பசுகரயம். அம்மியில ரதஙகாயத்
துருவனலயும் பச்னச மிுகானயயும் னவத்துடகபகாண்டு, உனளத்த களனலடக்க, கனளடக்கட்டினயடக
கனளடக்க அனுபபலாம்.
சினனைப னபயனளம்்ள பசட்டியாரின கவனைமும் மரியானதயும் ்கறபபிளத் தடககதாயிருடக்கம்.
"இந்த மாதம் சாமான ்ள ஆயிடுத்து பசட்டியார...."
"ஆவட்டும், ஆவட்டும். பிளினுஙக நதலலாச் சாபபிட்டு நதலலா வுரட்டும்."
"பணம், பசட்டியார-"

26

"எனனை சாமி, பணம், பணம் ? நதான வானயத் துமறந்து ரகட்ரளனைா? வசூ டக்க இதுவனர உஙகளி வாசபபடி
மிதிச்சிருபரபனைா பணம் எஙரக ஒடிப ரபாவுது? மனுஷைாளிதான முடககியம் சாமி!"
அ்வுவுதான, பதாப்பளிவனர 'ஜில'
ஒரு சமயம், ஆபக் விட்டு, வழைடககம்ரபால கலயாணி வீட்டில எட்டிப பாரடகனகயில, எனனனைடக கண்ளதும்
அவளி முகம் சட்பளனை இமறஙகிற்ற. எனரனைாடு முகம் பகாடுத்துப ரபசவும் இலனல. எனைடக்கப ்பரிய
விலனல. வீட்டில ஏரதனும் மசமசபபா? ரநதா.ரநதா.ரநதா. அவளுடக்க அஙரக பராம்ப பசலலம்.
அதிரஷ்ளசால பதன வாட்? அடுத்த தளனவயும் அபபடிரய. நதான எனனை ்கற்மறம் பசயரதன?
மூனமறாம் 'பட்'டினரபாது மாடியில நதான தனயாக ஏரதா பத்திரினகனயப ்பரட்டிடகபகாண்டிருடகனகயில,
ரமரல வந்தாளி.
"மாமா, உஙகளிளம் பசாலலலாமா ரவண்ளாமா, இதுவனர ரயாசனனை பண்ணிப பண்ணி உஙகளுடக்கத்
பதரியபபடுத்துவது என களனமனனு முடிவு பண்ணிட்ரளன."
"எனனை? எனனை ஆச்சு?"
சுபரம் படினக வயிற்றல ்பளினயடக கனரத்தது.
"அனனடக்க உஙகாத்துடக்க வந்திருந்ரதனைா? திரும்்பம் ரபாது வீட்டில டீ தரந்துரபாச்சு ஞாபகம் வந்தது.
எதிரர பசட்டியார கனளரயற 50 கி. பாடகபகட் ஒண்ூ ரகட்ரளன. கனளயில அவனரத் தவிர யாரும்
இலனல. சாபபாட்டு ரவனுரயா எனனைரவா? பசட்டியார ஏரதா கணடக்கப பாரத்துடக பகாண்டிருந்தார.
சாமானனை எடுத்து வரடக கனளயின உளி அனமறடக்கப ரபானைார.
தற்பசயலல என பாரனவ, திமறந்தபடி அபபடிரய விட்டுப ரபாயிருந்த கணடக்க ரநதாட்டின ரமல விழுந்தது.
பகாட்னள எழுத்தில, தனலபபில உஙகளி பபயர பாரத்ததும், கவனைம் சட்டுனு அங்க ஊணித்து.
ஐட்ளஙகளின நதடுவிலருந்து டீ-ஒத்னத எழுத்ரதானரனைா- தனயாப பிதுஙகித்து.
'100. கி பாடக, 2-50.'
"இந்தாம்மா டீ, A-1 சரடக்க-எனனைம்மா பாரடககறஙக?" ்கண்டுடக கண் கடுத்து உளரனை கனஞ்சனத டிடகபகட்
பகாடுத்துப பாரடககலாம். ்பத்தகத்னதப பளடக'னு மூடினைார.
"எனனை பசட்டியாரவாளி, எனைடக்க டீ வினல ர. 2. அரத பபாட்ளலம், அரத ரகம் மாமாவுடக்க 2-50!"
ரராசத்தில என ்கரல ரதம்பித்ரதா எனனைரவா?
அவர அனமதியா, "ஏம்மா, நஙக கானசடக பகாடுத்துட்டு டீ சாபபிளறஙக, அவஙக ்கடிச்சிட்டுத்தாரனை
பகாடுடககிமறாஙக!"
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அனனயிரலருந்து எனைடக்க மனைசு சரியிலரல மாமா. அம்மாடி! இனனடக்க சுனம இமறஙகித்து, இன உஙக
பாடு."
-துடித்துப ரபாரனைன எனபது ஒரு படககம் இருடககட்டும். கஜகரணம் ரகாகரணம் ரபாட்டு, எபபடிரயா
்பரட்டி, அடுத்த நதாரு, பசட்டியார 'பற்னமறப' பூரா அனளத்ரதன எனபது ரவற கனத. அனறலருந்து
பராடககம். 'காசிலரலனனைா அந்த சாமான இலலாமரலரய நதளடககட்டும்'- உத்தரவு ரபாட்டு விட்ரளன.
ஆச்சு, முபபது வருளஙகளுடக்க ரமல. இது எலலாரம கிளடககட்டும்.
அனற பசட்டியார ரபசினைது நியாயரமா, நதாணயரமா, ரகலரயா- ஆனைால சந்ரதகமிலலாமல இலடககியம்.
எனனை கச்சிதம், க்வரடககட்டு, லயம், எனனை அரத்த வீச்சு!
இனனும் வியடககிரமறன.
'சுரல' -ஒரு பபாற
-ஒரு முளி னதப்ப
-ஒரு பாம்்பப பிடுஙகல
-ஒரு வாரத்னதயில, ஒரு னசனகயில, ஒரு திருபபத்னதரய ஏற்படுத்தடக்டிய உபரதச மந்த்ரம்
இபபடித்தான அனமயுரமா?
சிந்தா நததியில தண்ணிர எபபவுரம பளிஙகலல.
உச்சி பவயயி டக்க, கடககல கனரசல, பாசி, ்கம்மி, அழுகிய தனழை, இனல, ரவரராடு பிடுஙகிடகபகாண்ள
ரகானர, எலலாம் மிதடகக, கலஙகலாயும் வரும் ரபா ம்!
***
----------------
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7. அங்கலயபரதானைம்

ரமாதிரத்னதடக காரனைாம். எபபடி? இரவு, படுடக்க முன, சில சமயஙகளில கழைற்ற, தனலயனண உனமறயுளி
ரபாட்டுவிடுரவன. மறநதாளி, எழுந்து, தனலயனணனய உதறனைதும், ரமாதிரம் தனரயில டகளிங' எனற
விழுனகயில, நினனைவில ஏரதரதா எனைடகரக பசாந்தம் எதிபராலகளி எழும்.
சஙகராந்தியுமதுவுமாய ரமாதிரத்னதடக காரணாம். ஆனைால தாமதமாகத்தான ஞாபகம் வந்தது.
க்நதானைத்துடக்க ஏற்பாடு பண்ணிடக பகாண்டிருடகனகயில, விரலன பவறச்னசப பாரத்ததும், தன அனமறடக்கப
ரபாய சுருட்டினை படுடகனகனய விரித்து, தனலயனணனய உதறனைால-'புாஙகி.'
உளல பவலபவலத்து அஙரகரய உட்காரந்துவிட்ளது. எபபடி, எனனை, ஏது ஆகியிருடக்கம்?
பவ்க நதாுாகரவ என அனமற, படுடகனக, சாபபாடு முனமற, ரவனு ்ளத் தன. இுவட்ளத்தின இனரச்சலரபச்சுத் தும் ஒ்வவிலனல. ஈடு பகாடுடகக முடியவிலனல. என அனமறதான எனைடக்க அனளடககலம். பிமறர
நதளமாட்ளத்துடக்க அதிகம் ஏதுவிலனல. என ்பத்தகஙகனு யார எடுத்துப படிடககப ரபாகிமறாரகளி?
" 'The power of Silence'- தனலபனபப பாரத்தாரல பதாளூம் ரபால இருடககா பார! ஓராா, அதனைால
தான ஐயா பகாஞ்ச நதாுா 'உம்' மா?"
ஒரு நதானுடக்க ஒரு ரவனுடக்க ரவனலடககாரி பபருடகக வருவாளி. அந்தச் சமயத்துடக்க என ்பத்தகஙகனு
எனனனைச் சுற்றப பரபபிடக பகாண்டிருந்ரதனைானைால, னகனய ஆட்டிவிடுரவன. அவளுடக்க வலடககிமறதா?
ஆனைால எபபவுரம, எஙரகயுரம, இபபடித்தான எனற நினனைடககிரமறன. ஒரு பண்ளம் காணாமற் ரபானைால,
சந்ரதகத்துடக்க முதல காஷைுவலடி ரவனலடககாரிதான.
இவளி வந்து இனனும் வாரம் ஆகவிலனல. கலயாணமாகி ஒரு வருளம் ஆகவிலனல. மாமியார வீட்ரளாடு
சண்னள ரபாட்டுடகபகாண்டு வந்துவிட்ளாரகுாம். ்பருசன ்கடிடககிமறானைாம், அடிடககிமறானைாம்.
பாரடகக நதலல மாதிரியாகத்தான ரதானறகிமறாளி. ஆனைால ்பதுடகனக, னக சுத்தம் பற்ற எனனை கண்ரளாம் ?
சரிதான, என தனலயனணயிலருந்து அவளி எபபடி எடுத்திருடகக முடியும் ? சாத்தியத்துடக்கம் ப்கத்தறவு
நியாயத்துடக்கம் சமயத்தில ்பத்தி அவிந்துவிடுகிமறரத! அவளி இனனும் பபருடகக வரவிலனல.
பவனனர அடுபபடியில உட்காரந்து, கட்னளனய உளிரு தளிளும் பாவனனையில எனனளமிருந்ரத ஒளிந்து
பகாளிகிரமறன.
"அபபா ஏனளா ஒரு மாதிரியா இருடககா?"
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"யார கண்ளது: The Power of Silence."
"எனனை பசாலரமற?"
"பசானனைால உனைடக்கம் ்பரியாது. எனைடக்கம் ்பரியாது."
அத்தனனையும் கிசுகிசு. ஆனைால என பசவி பளூம். நதான சூனுயில பவந்து பகாண்டிருடககிரமறன.
கனுவனற கனனயம்மா ரநதாட்டீக் பகாடுத்து விட்ளாளி. மாமியாரும் ்பருசனும் ்ட்டிப ரபாக ரநதரர
வந்திருடககாஙகுாம். "்கடிகாரரனைா, பகானலகாரரனைா, என இளம் அஙரகதாரனைம்மா! னத பிமறந்திருடக்கது.
எனைடக்க வழ விடுது-"
ஓராா, அபபடியா? பரல னகடககாரிதான. காரியம் முடிந்ததும், Knack-ஆ கழைனறபகாளிகிமறாுா? ஆனைால
ஜானளயாகடக்ளடக ரகட்க முடியுரமா? ்பருஷைனனை அவளி அனழைத்து வந்து விட்ளால, அ்வுவுதான,
எனனனை அடக்க ரவற ஆணி ரவமறாகடக கழைட்டி விடுவாரனை! ரகட்க ரவண்டிய சமயத்னதடக ரகாட்னள
விட்ளாச்சு. இன அ்வுவுதான. இன எனனை ?
***
வீட்டுடக்கத் பதன்பமற முனரவலனய ஒட்டிப ்பலதனரயில உட்காரந்திருடககிரமறன.

-ஒரு thesis னளப அடித்துடக பகாடுத்ததற்்கடக கினளத்த ஊதியத்னத, அம்மா பசாற்படி, (உருபபடியா
பண்ணிடகரகா, ்கடும்பம்தான எபபவுரம இருடக்க, எத்தனனை வந்தா ம் ரபாமறாது!) அபபடிரய பண்ணி,
அம்மா னகயில பகாடுத்து, வாஙகி, விரலரலற ஆச்சு இனற இருபத்து ஏழு வருஷைஙகளுடக்க ரமல. அம்மா
காலமும் ஆயாச்சு. ரமாதிரமும் ரபாயாச்சு.
இன எனனை !
கரனணயா ஒரு பவுன. ஆனைால அதன மதிப்ப அதன தஙகத்தில அலல.
வானைத்தில அங்கமிங்கமா, ஒண்ூம் இரண்டுமாகத் பதளித்தாற்ரபால சுளரகளி ஏற்றடக பகாளிகினமறனை.
ரமாதிரத்னதத் ரதளவா? அலல, என நதட்சத்திரத்தின கண்ணிரத் துளிகுா?
"ஸார! ஸார! பாம்்ப!"
நதானும் பாரத்ரதன. கிட்ளத்தட்ள ஐந்து அடி. மஞ்சளி நிமறம். சருகின பழுப்ப மஞ்சளி. பநதாடிடக்க ஒரு முனமற
நதாடக்க பவளி நண்டு, உளரனை உளிவாஙகி- ரதடுகிமறது.
முளிரவல அடியில இனலச் சரு்ககளி சலசல……
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அம்மாவும் எனைடககாகத் ரதடுகிமறாுா?
னபயன னகயில கலனல எடுத்துவிட்ளான. எழுந்து ஓடிபரபாய விரட்டிரனைன. பமாணபமாணத்துடக
பகாண்ரள மனைமிலலாமல நதகரந்தான. ஆனைால நதான விரட்ளத் ரதனவரய இலனல. திரும்பி என
இளத்துடக்க வந்ததும் ரசானளரய காரணாம்.
***
உளிரு நனழைந்ததும் நனழையாததுமாய- 'உஙகளி ரமாதிரம் எஙரக?"
காத்திருந்த ரகளிவிதான. ஆனைா ம் ்கபபபனற வியரனவ.
"இரதா பார……." ஏரதா ஆரம்பித்ரதன.
என னகனயப பிடித்து இழுத்து, ரமாதிர விரலல அவளி பசருகியதுதான தாமதம்எனனுளி ஒரு பபரும் சடகதி அனல எழும்பியனத
அனுபவத்துடக்கத்தான அறய முடியும். கிணற பபாஙகினை மாதிரி.
இந்த சமயம் உலகரம என உளிுஙனகயில ஒரு ரலகிய உருண்னள.
அம்மாவின ரனக்ஷேடக்க சாஷி ரவமற ரவூமா?
உன ஆவாானைத்துடக்க ஏற்மறபடி உன அபிமானைம். அபிமானைத்துடகரகற்மறபடி அருளி.
"எனனை ரவனலடககாரிரயா, எனனை பபருடககமறாருா? பத்து நதாளி முத்து மனழை ரபஞ்சு, ஒரு பழைம் ்பளனவயும்
்பது ரவிடகனகயும் பிடுஙகிண்டு ரபானைரதாடு சரி. இனனடக்க உஙகளி ்பக்தக பஷைலபடியில வாருகனலடக
பகாடுத்துப பபருடககரமறன. கலம் ்கபனபரயாடு இதுவும்-எலலாம் நதான பாரத்தாலதான உண்டு. நதான
பசஞ்சால தான உண்டு."
அரற்றவரதாடு சரி. எலயுளன பூனனை வினுயாட்டின நண்ணிய பகாடரம் அறயாளி. பவ்களி.
படுடகனகனயச் சுருட்டி னவடகனகயில, கண்ூடக்கத் பதரியாமல, காதுடக்கம் ரகட்காமல எபபடிரயா நதழுவி
விழுந்து உருண்ரளாடி, ஒளிந்துபகாண்டு, எனைடக்க 'ஜூட்' காட்டி, எனனனை அம்ரபல ஆடககிவிட்ளது.
கனனயம்மா, உன ஊழைல காரியத்துடக்க நதனற.
என ஸகிரய, உன ்பலம்ப டக்க நதனற.
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பபாஙகரலா பபாஙகல!
சிந்தா நததியில ஒரு சுழ.
***
--------------------
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8. பசால

கானலயில கண் விழத்ததும் கண்ணில படுவது இரதா என பூமி,
இரவு கண் மூடுகிரமறன; அபபரவ மாயந்ரதரனைா எனனைரவா? என ்பவனைமும் எனனுளன அழகிமறது.
தினைம் பிமறடககிரமறன, பிமறபபிடககிரமறன, அழகிரமறன, அழடககிரமறன.
அனமறனற ஒனபமறானற அவனைவன பூமி,
பிமறத்த டக்கம், பிமறபபித்த டக்கம், அழத டக்கம் அழத்த டக்கமினளரய ரபசிரனைன. 'ந' எனரமறன.
'அவன' எனரமறன. 'எவன' எனரமறன.
இந்த நயும்' ‘அவனும்' ‘எவனும்' யாவன?
யாவும் எனைடக்க அரச்சனனைகளி.
பபரிது பபரிது ்பவனைம் பபரிது.
அதனனும் பபரிது சிந்தனனை.
அதனும் பபரிது நதான.'
ஏபனைனல, சிந்தனனையில ்பவனைத்னதரய சிருஷ்டிடககிரமறன.
ஆனைால நதான சிந்தனனைடக்க அரச்சனனை.
இதன ்பதிர எனனை?
***
அரச்சனனை பயனும் பசால.'
ராமன, கிருஷ்ணன, ரிஷிகளி, ்பத்தர, சஙகரர, நதபி, சாடகரடிக், Zorasther, Confucius, ரயசு, காந்தி இத்யாதி
இதுவனர ரதானற, அ்வபரபாது இனயும் ரதானமறப ரபாரவார யாவரும் சிருஷ்டியின கனளயலல
உண்ளாகி, இயஙகி, அவரவர பசாலனலச் பசாலலயானைதும் அதிரலரய மனமறந்தவரதாம்.
சிந்தனனைபயனும் சிருஷ்டி.
33

சிந்தனனைடகபகனரமற ஒரு தகணாமூரத்தினயப பனளத்ரதன.
அவரனை சிவன; அவரனை தவன. சிந்தனனைபயனும் தவம். சிந்தனனையின படுடகனகயில அவன ஆழ்ந்து
கிளடக்கம் இளமும் ஆழைமும் அவரனை அறயான. எங்க இருடககிரமறன? எஙகிருந்து வந்ரதன? ஏன வந்ரதன?
சிந்தனைா நததியில அவன முகத்துடக்கடக காத்துடக கிளடககிமறான.
பமாழ முத்து.
முத்தானை பசால.
எழுத்தாயடக ரகாரத்த பசால எனும் ஜபமணி.
பசால எனும் உருரவற்மறம்.
***
எபபரவா 'நதான' எனற ஒரு கட்டுனர எழுதிரனைன. அதில எழுத்து வாடககில ஒரு பசாற்பமறாளர.
'பநதருப்ப எனமறால வாய பவந்துரபாக ரவண்டும்', எனற விழுந்துவிட்ளது. ரகலயாகரவா, ஒரு சில
சமயம் பாராட்டிரயா, இனனும் அபூரவத்தில பசாந்த வியபபில, இந்த வாடககியம் இனனைமும் எனைடக்க
நினனைவு மூட்ளபபடுகிமறது.
பசால எனும் உருரவற்மறம்.
***
மனைம் பனளத்ரதன மானுளன ஆரனைன.
மனைம் எனும் சிந்தனனையின அத்தர.
்கம்-்கம்-கம்-கம்-கமகம
ஸரி கம ப த-எனனை இது? இதுதான பசால.
மனைம், மனைக்-மனுஷ்-மனுஷ்ய....
பவுருஷைம், ஆணவம், மணம், மாண்்ப, மானுளம்
மானுளத்தின மாண்னபச் பசாலல
மர்படக்கச் சாசனைமா்கம் பசால.
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என தாய, தந்னத, என வீடு, என நதாடு, இமயத்தினனற இலஙனகவனர ராமன, சீனத, அனுமன எனமற
பபயரில எண்ணற்மற சீலரகளி. *வனரற்மற காலமாகத் திரிந்து, அவரகளி பாதம் பதிந்த மண். இது என மண்.
என இறமாப்ப. என பசாலலன இதழ்விரிப்ப.
வழ வழ சிந்தனனையில பூத்து, பரம்பனரயின சாதகத்தில பமருரகறய பசால எனும் ரநதரத்தி.
எண்ணத்தின எழல. மணத்துளன, பூரவ வாசனனையும் கலந்து, ஓயாத பூபபில, அழயாத என ்பதுனமயில
நதான எனும் ஆச்சரயம்.
என சிந்தனனையில ்பவனைத்னத சிருஷ்டித்ரதன.
ஆனகயால சிந்தனனையி ம் பபரிது நதான.
ஆனைால நதான சிந்தனனைடக்க அரச்சனனை.
இதுரவ என ஆச்சரயம்.
வசனைா, கவிதா, வசனை கவிதா, அரச்சனைா, அக்ஷேரா, அக்ஷேராரச்சனைா.
்பஷ்பா, ்பவனைா, ஸரி, ரிக, கம, பதநி-ஸா.
சிந்தா நததியின தனல முழுடக்க ஆழைத்துளி, மண்னளரயாட்டுளி ்பயல நதடுரவ.
***
----------------------------------
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9. யுக மணம்

இது நதளந்து இனற மூனற வருளஙகுாகியிருடக்கம். கனதனயப பாராட்டி-கதிரில பவளியானை 'ரமனைனக'
எனரமற நினனைடககிரமறன- கடிதம் ஒனற வந்தது. "பவ்க நதாட்குாகிவிட்ளனை. உஙகளுடக்க எனனனை
நினனைவிருடககிமறரதா இலனலரயா" எனகிமற ரதியில முடிந்து 'பாக்கர'
எழுதியிருந்த படிரய நினனைப்ப மழுபபிற்ற. பாக்கர? எத்தனனைரயா பாக்கரகளி. பாக்கர, முரளி,
ஸ்ரீகாந்த், ்கமார-இட்ள பபயர எதுவாயினும், அனழைடகக இனவ தான இபரபாது ஃபாஷைன. கனளசியில
ரபாரய பாரத்து விடுவபதனை........
வருகிமற எலலாடக கடிதஙகளின விலாசஙகனுயும் ரதடிச் பசலவது சாத்தியமா? அலல. எனைடக்கத்தான
பகுரவமா? ஆனைால இதற்்க மட்டும் ஏன இத்தனனை பநதஞ்சு முளி இளமறல? எதுரவா கட்டிப பிடித்து
இழுத்தது.
பதரு முனனையிரலரய ஆசாமி பாரத்துவிட்ளார. எதிர பகாண்டு வந்து எனனனைத் தழுவிடகபகாண்டு உளிரு
அனழைத்துச் பசனமறார. எனைடக்கம் அனளயாும் விடிந்து விட்ளது.
வயதில எஙகளி இருவருடக்கமினளரய ஒரு தனல முனமறரய முழுனமயாக உருவாகியிருந்தது. அரத முகம்,
ஒரு சுருடககம் ்ளடக கினளயாது. பாக்கருடக்கடக கண்களி எபபவுரம அழை்க. மான விழ. உளலதான தடித்து
விட்ளது. பநதல டக்க முனனை கிளிளி விட்ளாற்ரபால, உச்சரிபபில, அரத ரலசானை பகாச்னசடக ்கரலல,
பானஷையில அரத மிருது. எஙகளி சந்ரதாஷைத்திற்்கம், ரபச விஷையஙகளுடக்கம், பரிமாமறலகளுடக்கம்
ரகட்கூமா?
களல ரபா ம் வீடு. மூனற பிளினுகளும், சம்சாரஙகளும் தவிர, சுற்மறம், ரபாரவார, வருரவார சந்தடிநதாடி
க்வச்சமாகத் பதரிந்தது. பயணத்தின வசதிகளி அனனைத்தும் பதரிந்தனை. இந்த தினைபபடி உற்சவத்தில
அத்தனனை வசதிகளும் ரதனவதான எனறம் பதரிந்தது.
வயிற்றப பாடின எதிர நச்சலன, ஒரர சமயத்தில பல னலனகளில sales Representative ஆக, ஒரு ரதால
னபனயத் துடககிடகபகாண்டு, படிபபடியாக ஏற இமறஙகி வந்த அந்த நதாளி பாக்கருடக்க இவர எஙரக?
இபரபாது பாக்கர பசாந்த பிஸபனைக் பண்ணிடக பகாண்டிருந்தார. அது சம்பந்தபபட்ள வியாபாரி
சஙகத்தின காரியதரிசியும்்ள. வசதி, ரக்ஷேமம், பதவி மூனறம் ்டிவிட்ளனை.
"உலகம் ஒரு பிரமாண்ள நதரம்்ப லக்ளம். எஙரக தட்டினைா ம் விதிர விதிரப்ப எ்வுவு தூரம் பரவுகிமறது!
இலலாவிட்ளால, முபபது வருளஙகளி கழத்து நதாம் இபபடிச் சந்திடகக முடியுமா? விட்ள இளத்தில இருந்து
மறபடியும் பதாட்டுடகபகாளிு முடியுமா?" என னகனயப பிடித்துப பட்சத்துளன அமுடககினைார. "இத்துளன
நதான பசானனை ரவரராட்ள பலம் இருடக்கம் வனர, மற்மற மற்மற முரண்பாடுகளி எலலாம் சினனைச் சினனை
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விஷையஙகளி, Time marches on."

"காலத்துடக்கத் தடககபடி நியதி மாறகிமறது. நதம் நியாயஙகளி இபரபா பபாருந்தா. நதாம் நதம் முனரனைாரகளின
வாரிசுகளி எனபது நதம்முனளய தத்துவம். பகாடு, பகாடு. பகாடுத்துடக பகாண்ரளயிரு-நதம் ரகாட்பாடு
பகாடுபபதற்்க அபரபா இருந்தது. பகாடு எனபதில நதான எலலாவற்னமறயும்தான ரசரத்துடகபகாளிகிரமறன;
அன்ப, பாசம், பிரியம், தியாகம், So on. ஆனைால வாழ்டகனக ஒரு நண்ள அவசரமாகி விட்ள பின, அவனைவன
அவனைவனுடகரக. பற்றடகபகாளிு முடிந்தவனர பற்றடகபகாளி- இது வாழ்டகனக முனமறயாகரவ ஆகிவிட்ளது.
மிஞ்சத் தடககவன தான எஞ்ச முடியும் எனும் இந்த rat race இல இனுய தனலமுனமற எனனைதான பசயயும்!
அவரகளுடக்க மனைம் இலனல எனற பசாலல மாட்ரளன. அவரகுால முடிந்தனதடக பகாடுடககிமறாரகளி.
பகாடுடககிமறது எனபதில நதான எலலாவற்னமறயும்தான மளடக்ககிரமறன. அன்ப, பாசம், பிரியம், ரநதசம் So on.
ஆனைால நதமடக்கப பங்க ்கனமறந்துரபாயவிட்ளது; ்கனமறயத்தான பசயயும். பங்கதாரரகளி ்டிவிட்ளாரகளி.
சரடக்கம் ்கனமறந்து ரபாச்சு. இந்த உண்னமனயத் பதரிந்துபகாண்ளால அத்துளன நதாம் சமாதானைமானைால
வாழை வழ. இலனலரயல Generation Gap, ்கற்மறம் ்கனமற. பகாடுபபபதனமறால அதன வீச்சு நதம்
பிளினுகளுடக்கத் பதரியாது."
"ஏண்ளா பாக்கர, ரவட்டினய இனனும் விழுத்துப ரபாளலலயா? எபரபா ரதாயச்சு எபரபா காயமறது?"
வாசற்படியில ஒரு கிழைவி நினமறாளி. 70, 75. உளல வற்ற ்பளனவ பகாம்்படக கினுயில மாட்டினைாற்ரபால
ஆஙகாஙரக பதாஙகிற்ற.
பாக்கர எழுந்து நினமறார. அனமதியாக, அனபாக, "இரதா வந்துட்ரளன அம்மா."
அம்மாவா? இவுா? ரவனுடககாரி எனற பசாலலாமரல பதரிகிமறரத!
"இந்த மகன யாரு?"
"இவனர உனைடக்கத் பதரியாது. பராம்ப ரவண்டியவர.
"சுருடகக விழுத்துப ரபாடுளா. ரபச்சுடக்க ஆளி அகபபட்ளா ரபாதும். ரதாச்சுப ரபாட்டுட்டு நதான
கட்னளனயச் சத்ரத நட்ள ரவண்ளாமா?"
பினவாஙகி, வீட்னளச் சுற்றடகபகாண்டு, ்பழைடககனளப படககம் பசனமறாளி.
என முகத்தின திணமற டக்கப பாக்கர ்பனனைனக ்பரிந்தார. நதாற்காலயில சாயந்து பகாண்ளார.
"இவளுடக்கடக கலயாணமானை னகயுளன, ரவனல பசயய எஙகளி வீட்டுடக்க இவளி வந்தரபாது, என தாயார
எனனனைடக கரபபமாயிருந்தாளி. அம்மா சனமயல பண்ணிடகபகாண்டிருடகனகயில, சனமயலனமறயிரலரய
திடீபரனற நதான அவதாரமாகி விட்ரளன. இவஙக பரண்டு ரபனரத் தவிர வீட்டில யாருமிலனல.
்ளத்துடக்கடக ்ட்டிப ரபாகரவா, ஒரு விரிப்படகரகா்ள ரநதரமிலனல. ஆகரவ எனனனைப பிரசவம்
37

பாரத்தவரு இவளிதான. அத்ரதாடு நிற்கவிலனல. அடுத்து வந்த தம்பி, அப்பமறம் தஙனக, மறபடியும்
தம்பி, மறபடியும் தஙனக-அந்த பநதருடககடி ரநதராவிட்ளா ம் இவளிதான மருத்துவம். ஆகரவ இவளி
Status தனபபட்ளது. அம்மா ரவனலடக்கப ரபாயடகபகாண்டிருந்தாளி. ஆகரவ இவளி தான எஙகனு
வுரந்தாளி. என மூடகனக எத்தனனை தரம் சிந்திபரபாட்டிருபபாளி. இவளிளம் எத்தனனை உனத
வாஙகியிருபரபன. எத்தனனை தரம் எடுத்து விட்டிருடககிமறாளி!" அவர ்கரலல பபருமிதம் ஒலத்தது. ஆம்,
இவளுடக்கம் ்கழைந்னத ்கட்டிகளி இருடககிமறாரகளி, நினமறய.
"அப்பமறம் அபபா காலமானைார. அடுத்த வருளரம அம்மா அவனரத் பதாளரந்து விட்ளாளி. பிமற்க
இவளுனளய பரசனனைம் எஙகளி உளரலாடு, ்கடும்பத்ரதாடு ஊறபரபானை தனனமயாகி விட்ளது.
"என ரபரடக ்கழைந்னதகளுடக்க இவளி னவத்யம் சரிபபடுமா? காலத்துடகரகற்மறபடி அவரகளி நதரஸங ராாம்
பராளடகட்க்.
"வாட் பநது? இவளி எஙகருாளரய தஙகிவிட்ளாளி. இவளுனளய பிளினுகளி விழுந்து விழுந்து
அனழைடககிமறாரகளி. ஆனைால ஏரனைா இவளுடக்க அஙரக பிடிப்ப இலனல.
"இனனும் பற்றப பாத்திரம் ரதயடககிமறாளி. ஆனைால னக அழுந்தவிலனல. இ்வுவு பபரிய ்கடும்பத்திற்்க
வண்டிப பாத்திரம் விழுகிமறது. ந ரதயடகக ரவண்ளாம். ஒனனுரம பசயய ரவண்ளாம் எனமறால ரகட்க
மாட்ரளனகிமறாளி. திருட்டுத்தனைமாகச் சமயலனமறயில, மாமியாரும் நதாட்டுப பபண்களும் பாத்திரஙகனு
மறபடியும் ரதயத்தாகிமறது. ஏரதா ஒரு கட்ளத்தில தனைடக்கச் சம்பும் ரவண்ளாம் எனை மறத்து விட்ளாளி.
ரரழயில ஒரு கந்தல பாயில படுடககிமறாளி. ரவற பகாடுத்தா ம் மறடககிமறாளி.
"ரள பாக்கர! (எபபவுரம பகாஞ்சம் ரதாரனனைதான) நதான பசத்துட்ளா, ந பகாளிளி ரபாட்டுடு. ஆனைால
உன ஜாதி ்பத்தினயடக காண்பிச்சா ம், பசத்தப்பமறம் எனைடகபகனனை பதரியப ரபாவுது, பதரிஞ்சு எனனை
ஆவூம்? பநதருப்படக ்கச்சி யார கிழச்சா ம் பத்திடக்கம். ஆனைால வர வர இபரபா, பகாஞ்சம் ஞாபகம்
பிசகமறது. அதனைாலதான ரவனுயிலலாத ரவனுயில என ரவட்டினயடக ரகட்கிமறாளி. இளம், ரவனு,
இஙகிதம் பிச்ககிமறது. ரஸா வாட்? இபபவும், இவளி எஙகளுடக்க அரண்!"
மலலப பந்தனல ஊடுருவிடக பகாண்டு பதனமறல பாயந்தாற் ரபால, அவர ்கரல ரலசாக நத ஙகிற்ற.
திடீபரனை நதாஙகளி இருந்த இளத்னதரய- அந்த ரவனுனயரய ஒரு மணம் சூழ்ந்தது.
சில மலரகளி வதஙக வதஙக மணம் மி்ககிமறது.
சிந்தா நததியில ஒரு சந்ரதாஷைமானை துனுயல.
***
-------------------
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10. சரு்ககளி

பவயயில உச்சினய எட்ளவிலனல. ஆனைால பிுடகக ஆரம்பித்து விட்ளது.
எனனனைச் சுற்ற ம் ஒரர காகிதடக ்கபனப. பபட்டியில இனனும் இனதபரபால இரண்டு பங்க,
-பபட்டியா? பபரிய ட்ரஙடக. பபரிய ளாஙடக. என ்பத்தகஙகளி, என எழுத்துடககளி, என கடிதஙகளி, என
அனளசலகளி. பூட்டு இலனல, உனளந்த தாழ்பபாளி, கீல கழைனற கீச் கீச்…..
இந்த ஜஙகிளுளி ்ப்கந்துவிட்ளால, ரநதரம், ரசாற ரபானைரத பதரியாது. இனளயில பினவாஙக முடியாது.
இதிலருந்து எனபனைனனை பவளிபபடும், எனைடகரக பதரியாது. ்பல, கரடி, ்பருஷைாமிருகம், பூதம்- என
விதியுளரனைரய சந்திப்ப ரநதரலாம்- 'சுருடக'- ரதானுடக ்கனளந்து பகாண்டு மண்னளடகரகற்மற எந்ரநதரம்
ஆ்கம்? ஐயா, பபட்டி அத்தனனை பபரிது. அதனனும் பபரிது அதில ரசரந்திருடக்கம் ்ும்.
முதலல என னகபயழுத்துப பிரதிகனுச் பசால ஙகளி. முதல வாரப்ப, இரண்டு, மூனற. சில படககஙகளி
எட்டு, பத்து. திரும்பத் திரும்ப, இபபடிரய மனல திரண்ளாயிற்ற. ரபாகிடக்க ஒரு பசாடககரபானனைடக்கடக
கணிசமா்கம். ஆனைால மனைம் ரகட்கவிலனலரய.
ரசீதுகளி, ரகாயில ்கம்பாபிரஷைகப பிரகளனைஙகளி, பிளினுயாண்ளான காரலஜ் நதாட்களில எழுதிய
கடிதஙகளி, சில ரகாரட் தக்தாரவஜுகளி, வீட்டுப பத்திரம், உனளந்துரபானை ரபனைாடககளி, தரந்துரபானை
பாட்ளரி பஸலகளி, கால அட்னளப பபட்டிகளி, ரசாப்ப உனமறகளி, -என பபட்டி மற்மறவரகளுடக்கடக
்கபனபடக ்னள.
அனழைப்பகளி, கலயாணம், இலடககியடக ்ட்ளம், ்பதுமனனை ்ப்கவிழைா, ஆண்டு நினமறவு, ஸஷ்டியபத பூரத்தி,
முண்ளான சளங்க, இனளயினளரய சில, மூனலகளில கறப்ப மசி தளவி, உருவில, ரதாற்மறத்தில
வாசகத்தில எத்தனனை எத்தனனை ரவறபாடுகளி! வருளடக கணடககில ரசரந்துவிட்ள இனவ இபரபா
பனளபயடுபபாக அசத்துகினமறனை.
ஏரதா ஒனனமற, னகயில பட்ளனத எடுடககிரமறன. எனனுனளய திருமணப பத்திரினக. 1-7-1946. சுவரில,
பளத்திலருந்து அபபா ்பனனைனக ்பரிகிமறார. "ஏண்ளா, எனனுனளயதும் இருடககா பாரரன!" கினளத்தால
ஆச்சரியபபடுவதற்கிலனல. Magic box, Pandora's box, too.
இந்தப பத்திரினககளில சிலவற்றல காூம் பபயரகளி இந்த தூர இனளரவனுயில நினனைபபில இலனல.
அபபடிரய மஙகலாகத் பதரிந்தா ம், முகம் மமறந்து ரபாச்சு.
இதுகனு இன என பசயய? அனைாவசியமாக இளத்னத அனளத்துடகபகாண்டு. கிழத்து எறய
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ரவண்டியதுதான. இலனல, கலயாணப பத்திரினககளி. அச்சானயம். இளம் பகாடுடககவிலனல. திரியாகடக
கத்தரிடககலாம், அதுவும் ரசதிப்பத்தாரனை! பினபடககம் கால. பால கணடக்க, வண்ணான துணி விவரஙகளி,
மளினக லக்ட் No. இந்தடக கனன பவண்னமனயடக குஙகபபடுத்தும் பாபத்தில ரபாரகன. இந்தத்
தம்பதிகளி எஙகிருந்தா ம் சரி, பசுடககியமாக இருடககூம்.
உன நதலபலண்ணம் இருடககட்டும், இவரகளி இபரபா எஙபகஙகிருபபாரகளி? நதான அறயாமரல அடுத்த
பதருவில, நதாட்டின எந்த மூனல முடுடககிரலா? அபமரிடககாவிலருந்து ஆக்திரரலயாவனர, ஏன, வள
துருவம், பதன துருவஙகளும் ்ள, எஙகானும்- விஸாதான சிரமம். உலகரம பகாலனலப்பமறம்.
ரிபஸபஷைனல ஒருவருடகபகாருவர ரதாளிடித்துடக பகாண்டு, முகத்துளி முகம் களிுத்தனைமாகச் சிரித்துடக
பகாண்டு, அத்தனனை ்கம்பல ம், இந்த உலகில அவரகளி மட்டும் தன-இபபவும் அபபடிரய
இருபபாரகருா? Don't be a fool. அபதபபடி சாத்தியம்? ்கடும்பம் ஆகியிருடகக மாட்ளாரகுா?
்கழைந்னதகளி பபரியவரகுாகியிருடகக மாட்ளாரகுா? அவரகளுடகரக வயது ஏன, கண்ணாடியில உனனனைப
பாரத்துடக பகாளிருன!
பவளிநதாடு பசனமறவரகளின வாழ்டகனக, அவரகளின ்கழைந்னதகளி- இஙரகயும் ஒட்ள முடியவிலனல,
அஙரகயும் ரவண்ளா விருந்தாளிகளி. இபபடி ஒரு தன வரடககரம உருவாகிடக பகாண்டிருடக்கமலலவா?
தஙகனுப ரபாலரவ, தஙகளுடக்களி ரதடிடகபகாண்டு, தஙகனுத் ரதடிடகபகாண்டு; இந்த நினலனயத்
தவிரடககரவ, பபற்ரமறாரகளி ்கழைந்னதகனுத் தாத்தா பாட்டியிளம், ாாக்ளலல அலலது உளி நதாட்டில
எஙரகா தஙக விட்டு, வருளஙகுாகப பிரிந்து, திரும்பச் சந்திடகனகயில, அபபவும் எபபடியிருடக்கம்?
முழுடகக சரியாயிருடக்கரமா? யாராயிருந்தா ம் பகாண்ளாடிடக பகாண்ரளயிருந்தால தான உமறவு;
இலனலரயல, எலலாம் யூகத்துடக்கத்தான.
இந்தடக கவனலபயலலாம் ஏன உன தனலபயழுத்து? வீண் அடககபரபார.
அபபடியிலனல. பதரிந்தவரரா பதரியாதவரரா ரவண்டியவரரா ரவண்ளாதவரரா எலலாரும்
சந்ரதாஷைமாயிருடகக ரவண்ளாமா?
சரி, உன காரத்த வீரியாரச்சுனைடக கரஙகுால அகிலத்னதரய அனணத்துடக பகாளிருன! ஆஷைாள பூதி!
எனனளமிருந்ரத நதான வாஙகிடக கட்டிடக பகாளிளுமுவுடக்க அள, ரபாதாத காலம் இபபடியும் இருடகக
முடியுமா?
ஏரதா ்கருட்டு ரயாசனனையில எனனனை இழைந்தரதன. எதற்்கம் முதனமுனமற, அந்த ஒரு முனமறரயாடு சரி.
அதன மறமுனமறகளி, மண்டும் மண்டும் முதனமுனமறயின பலவந்தம் கற்பழப்ப; தூயனமயின உனனைதம்
இச்னசயாய இழந்து, பழைகிப பழைகிப பச்னசயாகி, படிபபடியாகப பச்னசயும் நதச்சாகி, நதச்ரசாடு வாழும்
இந்த வாழ்வும் வாழ்வா? சரி, எனனை தான வழ? இபதனனை பவறம் பசாலவித்னதயா? பசயலன தினச
தபபலா? உயிரின நிரந்தர மானைபஙகரம வாழ்டகனகயின தத்துவமா?
"பராய….ஞ்…..ஞ்…..ஞ்."
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ஒரு பபரிய வண்டு வர வரடக ்கற்கம் வட்ளத்தில, எனனனைச் சுற்ற, அந்தரத்தில நந்திற்ற. பவயயில,
தாலாட்டு மாதிரி கண் பசருகிற்ற.
ஒழத்துப பபருடக்கம் ரவனு, விசனை ரவனுதான.
எனதயும் ஒதுடகக முடியவிலனல. ஏரதா வனகயில யாவும் மானைச் சினனைஙகல. முதன முனமறயின சாஷிகளி.
அளிளி மண்டும் பபட்டியில ரபாடுகிரமறன. அந்த அளிுலலருந்து இரண்டு பத்திரினககளி, ஓனலச்சுவடி
உருவத்தில, பட்டு நதாளாடககளி ரகாரத்து, மடியில விழுகினமறனை. இதுவனர பாரத்த ஞாபகம் இலனலரய!
வியப்பளன எடுடககிரமறன.
ஒனற ஸீதா கலயாணப பத்திரினக. ரகாவில உற்சவப பத்திரிடகனக அலல. அசல- Original.
இக்ஷ்வா்க வம்சரம தஙகளி வருனகனயடக ரகாருகிமறது. தசரதச் சடகரவரத்தி!'
மற்மறது ஸ்ரீராமனன அசுவரமத யாகத்துடக்க அனழைப்ப.
உயிர சீனதடக்க பதில, எரதா விடகரா சரமதனைாய......
ராமரசாகம் க்வுகிமறது.
சிந்தா நததியில மிதடக்கம் ஒரு சரு்க.
***
--------------------------
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11. நிரமாலயம்

சிந்தா நததிடக கனரரயாரம் ்கப்பமறப படுத்து, ஜலத்துளி எட்டிப பாரடககிரமறன. முகஙகளி, நிழைலகளி,
உருவஙகளி. எலலாரம பதரிந்த முகஙகளி இலனல. அனற எனற மறபபதற்்கம் இலனல. பமதுவானை
பவனயில யுகம் நதகரகிமறது.
திரரதா, டகரரதா, துவாபர, கல-காலம் ஒரு முபபட்ளகம் எனல, யுகஙகளி அதன முகஙகளி.
"இபபடி எலலாம் பதரிந்தமாதிரி உன அதிகாரப பூரவம் எனனை?" எனைடக ரகட்ளால,
"பதரியாது."
முபபட்ளகத்தில ஒரு இம்மி அனசவுடக்கம் காட்சி மாமறல க்ஷேண யுகம். ராமாயணம், பாரதம், பகவத்கீனத,
ஷைா நதாமா, அம்ருத மந்தன, அராபிய இரவுகளி Iliad odessey- இனனும் எனைடக்கச் பசாலலத் பதரியாதது,
எனைடக்க முற்பட்ளது, எனைடக்க அபபாற்பட்ளது- விந்னத. அங்கம், எதி ம் நதான இருடககிரமறன.
கனத கனதயாம் காரணமாம், காரணத்தில ஒரு ரதாரணமாம். ஒரர ஒரு ஊரில ஒரு ராஜாவாம், ராஜாவுடக்க
ஒரு ராணியாம், இதுவும் நததியில நிகழ்ந்துபகாண்டிருடககிமறது.
காலபமனும் முபபட்ளகத்தில இம்மி அனசவுடக்கம் க்ஷேண யுகத்தில க்ஷேணரம யுகம். யுகரம முகம்
எனைடககாட்சி மாறயபடி இருந்துபகாண்டிருடக்கம் இந்த Keleidoscope ஐத் திருப்பவது யார?
-பனழைய ஆகமம், ்பது ஆகமம், Genesis மத்ரதயு, Psalms...
-ஸரி கம பத நி வித வித கானைமு ரவதஸாரம்-யார, யார, யார ?
எனைடக்க இது ஒரு வியப்ப. ஏன எனதயுரம கனதயாகப பாரடகக விரும்்பம் சுபாவம் நதமடக்க? வாயச்
பசாலலரலா, ஏட்டிரலா, நினனைவு ்ட்ளலரலா, அனுபவம் மற உரு எடுடகனகயில கனதயாகத்தான
வருகிமறது. பானஷையின ரஸவாதம்.
அனுபவம், நினனைவு ்ட்ளல, மற உரு, கனத- வாழ்டகனகயின இனறயனமயாத அம்சஙகுாகத்
திகழ்கினமறனை.
அனுபவத்தில எனனனைடக கண்டு பயபபடுகிரமறன.
கனதபயனும் மற உருவில எனரமல ஆனச பகாளிகிரமறன.
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பானஷையின ரஸவாதம்.
அனுபவத்தில நதான என ரபனதனமகளுளன அம்மணம். கனதயில நதான நதாயகன.
-ராமன, அரச்சுனைன, அபிமனயு, அபலடகசாண்ளர, ரக்ளம், ரஸாரப, பஷ்மன, பிருத்விராஜ் இவரகனுப
ரபால நதான இருடகக விரும்்பம் ஆனசயில, திரும்பத் திரும்ப இவரகனு நினனைவு ்ட்ளலனைாரலரய
இவரகுாக மாற விட்ளதாக ஆனசயின நிச்சயத்தில, இவரகளி அனனைவரி ம் இனரமலவரி ம் எனைடக்க
என பங்க உண்டு.
திரும்பத் திரும்ப இந்த நினனைவு ்ட்ளலல, கால அுவில ்ட்ளலன திரட்சியில ஏரதனும் ஒரு சமயம்
திரட்சியின சிதமறலல நதான ஒரு சிதமறாக இவரகளுளன அமரத்துவம் எயதிடுரவன. நதாயக பாவத்தின பதவி
அபபடிபபட்ளது. நதாயக பாவமிலலாவிடின, அதன தனத்தன விதத் தளஙகளில பதயவஙகளி ஏது?
பதயவஙகளி ரவண்டும். பதயவீகம் அறரயாம்.
பதயவீகம்: முடகதியின பவட்ள பவளி. பதயவஙகளி எனும் உச்சத்தளடக கதாநதாயகரகளி உருவா்கம்,
உருவாடக்கம் பட்ளனமற. அனுபவம், பானஷை, நினனைவு ்ட்ளலன முடக்ளல, முடக்ளலன ரஸாயனைத்தில
ரநதரந்த பூகம்பத்தின சித்தி.
கனத கனதயாம் காரணமாம்..........
நினனைவு ்ட்ளல, திரும்ப நினனைவு ்ட்ளல, நினனைவு ்ட்ளரல, உன மற பபயர தியானைம். கனத,
கற்பனனை. inspiration. நதளப்ப பவளி உலகம், உளி உலகம், இன உலகம், கனல, காலம், முகம்- இனனும்
பசாலல விட்ளனவ அனனைத்னதயும் அகபனப அகபனபயாகச் பசாரிந்து, தியானைத்தின தராப பசிடக்கத் தன
தியானைபமனும் த, ஸரவ கபளீகரி,
***
நினனைவில த நதடுவில அமரந்ரதன.
பவலலத்னதடக காயச்சடக காயச்சப பாகாயடக பகட்டிப படுகிமறது.
சாந்னதடக ்ட்ளடக ்ட்ளச் சாந்து பகட்டிபபடுகிமறது.
நினனைனவடக ்ட்ளடக ்ட்ள நினனைவு இற்ககிமறது.
மற உருவஙகளி, மற மற உருடககளி உருகி உருகி, இறக இறக ஒரு உருவாகி ஒரர உருவாகிடக
பகாண்டிருடக்கம் பாகின த்ரில- பிந்து ஸாரம், பிந்து மகிழ்ச்சி, ராகம் பிந்துமாலன.
இருளில கனனைத்தில ஒரு முத்தம் யார தந்தது? அனுபவம் பசாலல முடியாது. பசாலவதற்கிலனல, யாரிளம்
பசாலரவன? யார முத்தம் எனற பதரிரவன? நினனைவு பித்தடிடககிமறது.
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***
தியானைரம உன கனதபயனனை? ஓ, பமுனைம் உன இயலபலலவா? என ரபச்னச உதவுகிரமறன. எனைடககாகப
ரபசி உன கனதனயச் பசாலலமாட்ளாயா?
"பசாலல எனனை இருடககிமறது, நதான ரவரமறதுமிலனல. உன இனசயில உன ஈடுபாடு. ஈடுபாடில பா்கபாடு.
பா்கபாடில இனழைபாடு. இனழைபாடின வழபாடு, இனழைபாரள வழபாடு. வழபாரள இனழைபாடு.
தியாரனைச்வரத்தில நதான வஜ்ரரச்வரன ஆனைால, ஒரு நதாளி ஆனகயில, பிந்துமாலன என தியாரனைக்வரி
வருவாளி. இருளில அவளி முகத்னதத் தருவாளி. முத்தம் அடிடக்கம் பித்ரத முத்தியின பவட்ள பவளிடக்கச்
சாவி. முத்தி ரவண்ளாம்.
தியானைம் ஒரு ்பஷ்பம். ரநதற்ற அவளி ்ந்தலல பசருகிய மலராகி மணத்ரதன. இனற நிரமாலயாகி,
ரநதற்னமறய நினனைவின மணத்துளன உதிரந்து பகாண்டிருடககிரமறன- சிந்தா நததியில.
"எனனை அத்தனனையும் ரபத்தல, வாரத்னதகளின பம்மாத்து!"
பராம்ப சரி. அத்தனனையும் தூடககி எற,
சிந்தா நததியில.
***
-----------------------
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முபபத்து ஐந்து வருளஙகளுடக்க முன, என எழுத்தின பாதிப்படக காரணமாக எனைடக்க ஒரு நதண்பர ்கழு
ரசரந்தது. பகாத்தாக நதா ரபர. தாத்து, மாசு, பசலலம், வரதராஜன. இபரபானதய நிலவரம் தாத்து
காலமாகி விட்ளார. உத்ரயாக ரதியில பசலலம் எஙரகரயா? மாசுவும் வரதராஜனும் பசனனனையில
இருபபதால பதாளர்ப அறயவிலனல. அபபடியும் நதானும் வரதராஜனும் சந்தித்து இரண்டு வருளஙகளுடக்க
ரமல ஆகிமறது.
வரதராஜன- அதான நதா.சி.வரதராஜன கவிஞர. 'பஷ்மன' எனகிமற ்பனனைபபயரில கனதடகஞர.
இவரகளுடக்களி நதானதான மூத்தவன. அவரகளினளரய அவரகளி ஏமறடக்கனமறய ஒரர வயதினைர.
எலரலாருடக்கம் பூரவீகம் விலலப்பத்தூர. சிற வயதிலருந்ரத ஒனமறாக வுரந்தவர. பகாத்தாக ஒரர
இளத்தில ்கடியிருந்தனைர.
வரதராஜன மட்டும் சிந்தாதிரிபரபட்னளயில. மாசு, நதான இனனும் படித்து முடிடகக முடியாத ஒரு தனப
்பத்தகம், அவர தனனமடக்க இரண்டு மாதிரிகளி மட்டும் காட்டி நிறத்திடக பகாளிகிரமறன.
"உஙகனுப படித்ததன மூலம் உஙகளுளன ரநதரினளயானை பரிச்சயம் கினளத்தது. நஙகளி எழுதியனவ
அத்தனனையும் நதான படித்தாக ரவண்டும் எனபதிலனல. ஒரு பானனை ரசாற்றடக்க ஒரு ரசாற பதம்.
உஙகளுளன ரநதரப பழை்கம் வாயப்படக்கப பின உஙகளுடககப்பமறம்தான உஙகளி எழுத்து."
அவருனளய தராசு தூடககிரய பிடித்திருடக்கம். இபபடிச் பசானனைாரர ஒழய அவர எனனனை விளாது படித்து
வந்தவர. எனைடக்கத் பதரியும்.
நதாஙகளி சந்தித்து இரண்டு வருளஙகுாகியிருடக்கமா? ஓரிரவு பத்து, பத்தனர- பதிபனைானற. வாசற் கதனவ
பமதுவாகத் தட்டும் சத்தம். எழுந்து ரபாயத் திமறந்தால, பதரு விுடக்க பவளிச்சத்தில மாசு.
‘எனனை மாசு, இந்த ரநதரத்தில, எனனை விரசஷைம்?' அவனர உளிரு அனழைபபதா, அஙரகரய நிறத்திப
ரபசுவதா? சஙகளம்.
"ஒனறமிலனல. உஙகனுப பாரடககூபமனற எனனைரவா திடீபரனற ரதானறயது. எனனைால அளடககரவ
முடியவிலனல. வந்ரதன. பாரத்தாச்சு. ரபாய வருகிரமறன." மற ரபச்சுடகரக காத்திருடககவிலனல.
விரபரனற பதருடகரகாடியில மனமறந்து விட்ளார.
அஙரகரய சுவரில முகத்னத னவத்துடக பகாண்டு விடககி விடககி அழுரதன. என தஙனகனய சினதயில னவத்து
விட்டு வந்திருடககிரமறன. இபபவும் எரிந்து பகாண்டிருபபாளி.
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நதான பசாலல அனுபபவிலனலரய. இவருடக்கத் பதரிய நியாயரமா, வழரயா இலனலரய! தஙகச்சானலடக
ரகாடி எஙரக, மரசாபரபட்னள எஙரக? பளலபதி? நதரம்்ப ஆட்ளம்? இனனைபதனற ்பரியாமரல, ஏரதா
நதரம்்படக்க நதரம்்ப அதிரவில வந்திருடககிமறார?
கவினத, வாரத்னதகளில இலனல, மடித்து எழுதும் வரிகுால இலனல.
நதரம்்படக்க நதரம்்ப தன மட்ளலலதான இருடககிமறபதனபதில இனயும் ஐயமுண்ரளா?
நதாஙகளி ரசரந்து இருந்த வனரயில, அந்த நதாளில ஒரு 'ஜமா'. னகயில ஓட்ளம் கினளயாது. அதனைால எனனை?
கால நதனளயிலனலயா, இும் வயது இலனலயா, உளம்பில பதன்ப இலனலயா, மனைதில உற்சாகம்
இலனலயா?
ராச் சாபபாட்டுடக்கப பின, சுமார எட்டு மணிடக்கடக கிும்்பரவாம். அவரகளிதான எனனனை அனழைத்துப
ரபாக வருவாரகளி- மாசு, தாத்து, பசலலம்; தஙக சானலத் பதருடகரகாடியிலருந்து ரபசிடகபகாண்ரள,
மரனைாவுடக்க நதளந்து, அதன வழரய ளவுன, தஙகச் சானலத் பதருவில ஒரு ்கஜராத்தி பவனல பூரி, பாஜி,
அனரடக கப பால. (மலாய! மலாய!) ரபசிடகபகாண்ரள, ரகாவிந்தபப நதாயடககன பதரு விுடக்க
பவளிச்சத்தில இரவு பகலாகியிருடக்கம். னக வனுய ம், பாதடக பகா சும் ்க ஙக, விதவித
வரணஙகளில ரமலாடக்ககளி சுழைல, மாரவாரிப பபண்களி ்கம்மி அடிடகனகயில இது எனனை பசுகார
ரபட்னளயா, பிருந்தாவனைமா?
மண்டும் மரனைா பச், நதளிளிரவில பட்னள வீறம் நிலா. ரலசானை ்களிர. ரபசிடகபகாண்ரள னபடகராபட்க்
ரராடு, விரவகானைந்தர இலலம், ஐக் ாவுக் ரராடு, மரசாப ரபட்னள, பபசண்ட் ரராட்டில என
இலலத்தில எனனனை விட்டுவிட்டு, அஙரக வாசலரலரய ஒரு நண்ள ஆயடககால- மணி இரண்டுபிரியாவினள பபற்றடக பகாண்டு கால நதனளயாக அவரகளி மண்டும் தஙக சானலத் பதருவுடக்க.
ஞாயிற்றடககிழைனம, அத்தனனைரபரும் சிந்தாதிரிப ரபட்னளயில வரதராஜன வீட்டில காம்ப. அவருனளய
தாயார, அடககா, அண்ணா மனன- அத்தனனை ரபருமா அபபடி ஒரு பிரியத்னதடக பகாட்டுவாரகளி! ஒரு
சமயரமனும் ஒருத்தருடகரகனும், ஒரு சிற முகச்சுளிப்ப? ஊாூம். இபபடிச் சந்ரதகம் ரதானறனைதற்ரக
எனனை பிரயாச்சித்தம் பசயதுபகாளிு ரவண்டுரமா?
-ரபசுரவாரமா, ரபசுரவாரமா எனனை அபபடிப ரபசுரவாரமா இலடககியம், சினமா, ஆண்ளாளி, னஸகல,
கம்பன. 'துனயா ரஙக ரஙரக', ஆழ்வாரதிகளி, பாரதி, ராஜாஜி, ஆடக, அத்னவதம், விசிஷ்ளாத்னவதம், ரபச்சு
எஙபகஙரகா தாவி, எஙகனு இழுத்துச் பசல ம் தன வழயில பலகணிகளி ஏரதாரதா திமறடக்கம். ்பது
பவளிச்சம் ்பது சிருஷ்டிகளி. திமறந்து மூடுனகயில, ்பதுடக ்ச்சஙகளி. வியபபாயிருடக்கம் ஆனைந்தமாயிருடக்கம்
சில சமயஙகளில- பயமாயிருடக்கம்.
பசி அளஙகி, வயிற நிரம்்பவது ரபால மனைம் நினமறந்து ரமானைம் ஒனற எஙகளி ரமல இமறங்கம் பாருஙகளி,
எத்தனனை ரபச்சும் அதற்்க ஈளாக முடியுமா?
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அந்த உலகம் எஙகளுடககாக மண்டும் இமறஙகி வருமா? வாழ்டகனகயின பந்தாட்ளத்தில, அவரவர சிதற,
'ஜமா' தாரனை பிரிந்துவிட்ளது.
ஆனைால நதாஙகளி எலரலாரும் ருசி கண்டுவிட்ள பூனனைகளி. எஙகளுடக்க ருசி மமறடககாது.
ரபானை தளனவ நதான பஷ்மனனைச் சந்தித்தரபாது அவர திருவலலடகரகணிடக்கடக ்கடி மாறவிட்ளார. ரபச்சு
வாடககில நதான,
"வரதராஜன! அந்த நதாளி உஙகளி வீட்டு அனள டிபன மமறடகக முடியுமா? வரட்டி ரபால, வினரபபானை அந்த
பமாமற பமாமறப்ப, இனளயினளரய பஜவபஜவ பவனை மிுகாய, அபபடிரய கலலலருந்து ரதானசத்
திருபபியில எடுத்து வந்து வானழையினலப பாுத்தில விடுனகயில, புபபுபவனை எண்பணயில அந்த
நதக்ஷேத்ர மினுடக்க.
"அதன ரமல, மணலாய உனமறந்த பநதயனய உஙகளி அம்மா விட்ளதும், அது உரு்கனகயில உக் அபபா!"
அந்த நினனைபபின சுரபபில தானள நதரம்்ப இழுடககிமறது. கனனைத்னத அழுத்திப பிடித்துடகபகாண்ரளன.
"உஙகாத்து அனள அதுரபால வாரத்துப ரபாளச் பசால ஙகருன!"
்பனனைனக ்பரிந்தார. "நஙகளி அனளயின படக்கவத்னதயா பசாலகிறரகளி? அதன கவினதனய அலலவா
பாடுகிறரகளி! இவனு அனள பண்ணச் பசாலகிரமறன. இவளும் நதனமறாகப பண்ூகிமறவளிதான. ஆனைால
நஙகளி ரகட்கிமற அந்த அனள உஙகளுடக்கடக கினளடககாது. அந்த மனுஷைாளி இபரபா இலனல. ரபாயாச்சு!"
ரமபலழுந்தவாரியில இது ஒரு சாபபாட்டு ராமமாகப பட்ளால, இதன உயிரநதாடி அனளயில இலனல.
அந்த மனுஷைாளி இபரபா இலனல. ரபாயாச்சு!
சிந்தா நததியில ஒரு யாத்தினர.
***
----------------------
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13. ரநதரத்தியின நியதிகளி

அனற என பபட்டினயடக ்கனளனகயிலஓ, பபட்டினயடக ்கனளவதற்்க எனைடக்க ரவனு, பபாழுரத ரவண்ளாம். அது என அவமானைம். ஆனைால
்ளரவ பழைடககமாகவும் படிந்துவிட்ளது. ரவடிடகனக. அதில ரதடிய பபாருளி அதில கினளபபதிலனல.
சந்தியாவந்தனைப ்பத்தகத்னதப பபட்டியில ரதடினைால அது அரிசிப பபபாயில, அனரபபடிடக்களி
ஒளிந்துபகாண்டிருடக்கம். எபபடி? அதுதான இந்த வீட்டில ரகட்கபபளாது. அரதரபால, என பபட்டியில
ஒனற ரதளப ரபாய, ஒனற கினளடக்கம் விந்னதடக்க எனனை பதில? அதிசயம் (Miracle) எனரமற
பசாலலூம். உளி ஆழைத்தில எஙரகா கிளந்துவிட்டு, ரமரல மிதடகக அதற்்க இபரபா ரவனு வந்ததா,
அலல, தன உயிரில, தன எண்ணத்தில சுயமாக இயங்ககிமறதா?
ஒரு ்கறப்ப. எபரபாரவா எழுதினைது. என இதயத்துடக்க அபரபாது ஒபபனளத்த அந்தரஙகம். எந்த
எழுத்துரம அந்தரஙகம்தான.
எழுத்தாகிவிட்ள பின கிழடகக எனைடக்க மனைம் வருவதிலனல. இது என பலவீனைமா, பலமா? இத்தனனை
வருளஙகளுடக்கப பின இரதா என *எழுத்து, சாகடக்ண்டில வாடக்கமூலம் பசாலகிமறது. இதனமூலம்
எனைடக்க முளி கிரளமா? தனலனயச் சுற்றப ்பஷ்பச் சரமா?
ரநதரத்தியின நியதிகளி
1. தினைம் சுத்தமானை ஆனள அணிக (எளினமயானை உனள) வீட்டுளி: பனயன, ரவட்டி. (பனயன ரதனவயா)
பவளிரய ்கரத்தா, பனயன, ரவட்டி.
2. பமரு்க பழைகிய ்கர ம், ரபச்சில தனனமயும், இரண்டும் சத்தம் உயராதபடி பாரத்துடகபகாளிக.
இனரச்சரல விரஸம்.
3. எபபவும் ்கனமறந்தபட்சப ரபச்சு (முடியுமா?)
4. உணவு ்கனமறந்தபட்ச உட்பகாுல: ்கனமறந்தபட்சத் தளனவகளி.
கானலச் சாபபாடு: வானழையினலயில- கட்டுபபடி ஆகவிலனல. இரவு: சாபபாடு ரவண்ளாம்; ஒரு தம்புர
கஞ்சி. சிற்றண்டி: தவிரடகக.
நதாடக்கடக்கம், வயிற்றடக்கம் ஓயாத ரபாராட்ளத்தில அனுபவத்துடக்க முழுடககடக னகவரவிலனல. நதாடக்க
உணடகனகயும், காரமும் ரகட்கிமறது. ்களல இரண்டுடக்கம் அஞ்சிச் சுருங்ககிமறது. நதாடகரக பவற்ற
பகாளிகிமறது. வயிற பலனனை அனுபவிடககிமறது.
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உள டக்களிருரய நியாயஙகளி நதனளபபமறவிலனல. பவட்கம் பகட்ள நதாடக்க.
5. தன உணரவுளன (Self Consciousness) தியானைம், தியானைம் இலனல. ்பரட்டு.
எண்ணபபாடு- ்டியவனவ விலடக்க (பசாலல எளிது), ஆனைால மனைதுடக்க எண்ணாமல, எண்ணி எண்ணித்
தனனனைப ்பண்ணாடககிடக பகாளிுாமல இருடகக முடியவிலனல. இன தனயாக, சுய விசார விஷையம்.
6. எழுதுவது: ஆம், இது என ரவனல. இனதப பூதஞ்சி பண்ணாமனல பசயக.
7. பமுனைம். இது ஒரு பபரு்கம் அழை்க. இதன அழை்க கனலயாமல ரபூக... சிந்தனனையின ஓட்ளத்தில
தாரனை பளரும் ரமானைத்துளன தாரனை இனழையும் தியானைத்தின அனளயாும் கண்டுபகாளிு முடியும்.
கண்டுபகாளிுப பழைகிடகபகாளி.
8. ஆரவத்துளன எனதரயனும் (க்தூலப பபாருனு), ந விரும்பினைால, உனைடக்க ரவண்டுபமனற வாய
திமறந்து ரகுாரத. உன சடகதிடக்களி அனத வாஙக முடியாவிட்ளால, மமற.
9. உனனுளி ஓருரவனும் உனனனை ஒடுடககிடக பகாளிளுதல, ரலாகாயதமாகவும், ஆத்ம ரதியாகவும் உசிதம்.
அதற்காகச் சிடுசிடுப பூனனையாகவும் இருடககடக ்ளாது.
10. பசி: உன வயதில அளடககி ஆளிவது அசாத்தியம் அனற. ஆச்சரியமும் அனற. அவசியம் எனரமற
பசாலலலாம். இச்னசனயப பசிபயனற உனனனை ஏமாற்றடகபகாளிுாரத.
11. ரகாபம்: கட்டுபபடுத்திரய ஆக ரவண்டும். பமுனைம் இதற்்க வனகயாகடக னக பகாடுடக்கம். பகாடுடகக
ரவண்டும்.
12. நயாகடக கடிதஙகளி எழுதாரத, வந்த கடிதஙகளுடக்கப பதில தவிர. அதுவும் பதில ரதனவயானைால,
ரதனவயானை பதினல எழுதத் தவமறாரத.
13. ரகட்காத ்பத்திமதினய நயாக வழைஙகாரத. உனனனை மலவு படுத்திடகபகாளிுாரத.
14. காரியஙகளி ந எண்ணியபடி அனமய ரவண்டுபமனல நரய பசயது பகாளிவதுதான சரி.
15. பிமறரிளம் படக்கவத்னத எதிரபாரபபது முனமறயனற. அவரவர, அவரவர பூத்ததற்்கத் தடககபடி.
பபாதுவாகரவ, உன உளல ம் மனைதி ம் பதம்்படகரகற்மறபடி, பிமறனர எதிரபாராது உன காரியஙகனு நரய
பசயது பகாளிவதுதான முனமற. அது உன சுய மரியானத. அதில ஒரு க்வதந்திரம் இருடககிமறது. ஒரு கனல
மிளிரகிமறது. அதில இனழைரயாடும் ஆணவம் கனளசிவனர ஓஙகட்டும்.
16. அவரவர தயாரித்த கினளடகனகயில அவரவர படுடககட்டும். சினனை மனகளி பபரிய மனகனுடக கடித்துடக
பகாண்டு, அத்ரதாடு பதாஙகிடகபகாண்டு, அதன இரத்தத்னத உறஞ்சிடக பகாண்டிருபபதுதான
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இபரபானதய வாழ்டகனக உடகதி, ஒட்டுண்ணிகனு உதற.
17. உன பாடககிகளி: எந்த வனகயில இருபபினும் சரி. பச த்திவிடு. பச த்திடக பகாண்ரளயிரு.
18. வாடக்க பகாடுடககாரத. பகாடுத்த வாடகனகத் தனல ரபானைா ம் காபபாற்ற.
இதற்காகரவ ராமன, அரிச்சந்திரன, தரும்பத்திரன இத்யாதிகளி பாடுபட்ளாரகளி, வாழ்ந்தாரகளி. ந
இவரகனுத் தவிர ரவற யாருமிலனல; இதுதான நதம் மதம், நதம் பண்்ப, நதம் சத்தியம். இதிலதான
பிமறந்ரதாம். இதுதான நதம் வாழ்டகனகயின சாரடக பகாம்்ப. தட்டிவிளாரத.
19. எபபவுரம களனம One Way Traffic. எதிரபாரடககாரத. ந பசய. களனம எனபது எனனை? அது ரவற
கனத.
ரமற்கண்ள ரகாட்பாடுகனு ஓருரவனும் கனளப பிடித்து. இனவகளுளி ந அளஙகினைால, ஓருரவனும்
உன உளி பசுந்தரயத்னதடக காண்பாய.
இனவ அனனைத்தும் பவறம் ஆனசகுாகரவ இருடககலாம்.
ஆனைால ஆனசகளி, லகய மலரகளி, மலரகளின நதளினைஙகளி அத்தனனையும் நரத்துபரபானை
நதக்ஷேத்ரஙகுாயிருடககலாம். ஆயினும் இனவபயலலாம் ஒரு காலத்தில நதக்ஷேத்ரஙகளி.
எனைடக்க மட்டுமலல. எலரலாருனளய நதஷைத்ரஙகளி.
எலரலாருடக்கம் வான ஒனற.
சிந்தா நததியில ஒரு காயிதடக கபபல.
•**
-------------
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14. ந

ந காலத்னதப ரபாடகக இங்க வரவிலனல.
ந காலத்ரதாடு ரபாகவும் இங்க வரவிலனல.
ந காலத்னத நிறத்த வந்திருடககிமறாய.
ஒரு கணத்தில ஒரு யுகம் பண்ண வந்திருடககிமறாய.
ந நித்யன.
*
அனுமனுடக்க அவனனை நினனைவு மூட்ள
அவனனைச் சுற்ற இருந்தனைர.
அது அனற.
இனற உனனனை உனைடக்க நினனைவு மூட்ள
நதான; நரயதான.
உனைடக்க நதான எனபதி ம்
ஒரு பபருமிதம், இறமாப்ப கண்ளாரயா?
உன இறமாப்ப, ந விந்தியா.
உன பபருமிதம், ந ரமரு.
ந உனனைதன.
உனனை ந மமறவாரத.
*
காலம்?-நியமித்ரத ந
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-உன சுண்டு விரலல ந சுற்றம் ரமாதிரம்
உன கண்களில ஒளி, உன மண்னளயில ஊறம்
மாணிடககம்.
பநதற்ற, உன வான.
உன ்பருவ நதடுவில யாக ்கண்ளம்.
உன விஷைத்னதச் சிந்தாரத.
ரசமி.
அத்தனனையும் மாணிடககம்.
*
உண்டு எனரமறன, உளரனை இலனல எனரமறன.
இரண்டுரம இலனல எனற கண்ரளன.
இரண்டுரம ரவண்ளாம்.
ரவண்டும் எனரமறன; உளரனை ரவண்ளாபமனரமறன.
இரண்டுரம ரவண்ளாபமனற இபரபாது
கண்ரளன.
ஆனசபபட்டுப ்பனனைனகயிரலா,
பவறத்த சுளிபபிரலா,
என முகம் ரகாூவாரனைன?
என ரகா்பரம் சாயவாரனைன?
*
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நதான விந்தியா.
நதான ரமரு.
நதான வான.
நதான நித்யன.
***
-------------------------
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15. தனமானைம்

நதன்க இருட்டிவிட்ளது. ஆனைால இரவு ஆகவிலனல. விுடக்க னவத்தாகிவிட்ளது. நதான ஒரு சந்னதடக களந்து
பகாண்டிருந்ரதன. அடுத்த பதருவுடக்கப ரபாக அதுதான ்கறடக்கவழ. பகாஞ்சம் மூடகனகப பிடித்துடக
பகாண்டுதான ரபாகூம். ரவனு சமயத்துடக்கடக காயந்த மன வானள பாரத்தால முடிகிமறதா? அவசரஙகளி
அபபடி அனமந்து விடுகினமறனை.
திடீபரனற ஒரு பபரிய ்டக்கரல என பினனைால ரகட்டு, திடுடககிட்டுத் திரும்பிரனைன.
ஒரு நதாயும், ஒரு பூனனையும் சண்னளடக்க ஆயத்தமாக நினமறனை. நதான ரகட்ளது பூனனையின கத்தல.
என கண்பணதிரிரலரய, மயினரச் சிலரித்துடக பகாண்டு பூனனை மிகப பபரிதாகி விட்ளது. இரண்டு பங்க,
இரண்ளனரப பங்க. ரபாரடக பகாடியாக வினரத்த வால. பூனனையின ஆற்மறல இந்த அுவுடக்க நதான
பாரத்ததிலனல.
என காரியத்னத மமறந்து நினறவிட்ரளன.
சிந்தப ரபா்கம் இரத்தத்திற்்கத் தன வசியம் இருடககத்தான பசயகிமறது.
மனதனைாவது, மிருகமாவது, மரமாவது! உயிரின அடிபபனள வனைவானள, எத்தனனை லட்சடக கணடககில
வருளஙகளி ஆனைா ம், எஙரக ரபா்கம்? நதான பசாலகிரமறன, எங்கம் ரபாகவிலனல. உளிருதான
உமறங்ககிமறது. அது விழடக்கம் ரநதரம் பசாலலடகபகாண்டு வராது.
எலலா ீவராசிகளுடக்கம் பபாது டினைாமிரநதட்ளர; ்கரரம்.
இபரபாது, இந்தச் ரசரிச் சந்தில, நிமிஷைமாக உருவாகியிருடக்கம் இந்தடக ரகாதாவின சரித்திரப பரம்பனர,
பினரனைாடககில ரராமன காலத்னத எட்டுகிமறது. அ்வுவு துரம் ரபாக ரவண்ளாம். க்பபயின ்பல ஃனபட்.
இனனும் கிட்ள இபபரவ. நதம் தமிழ்நதாட்டில ஜலலகட்டு.
மூனறம் நதான பாரத்ததிலனல. எனைடக்கடக கினளத்தது இந்த நதாயும் பூனனையும் சண்னளதான.
ஆனைால, இந்த அலசல எலலாம், பினனைால, சாயவு நதாற்காலயில அவகாசச் சிந்தனனையில.
பூனனைமுகம் ரநதர பாரனவடக்க, மனதமுகத்னத நினமறய ஒத்து இருபபதாக எனைடக்கத் ரதானறகிமறது.
மனதனுடக்கப ரபாலரவ, முகத்தின அவயவஙகளி- பநதற்ற, கண்களி, மூடக்க, அடியில வாய, ரமாவாய்ள
உளி அளஙகியிருடககினமறது. அதுவும் இபரபா முகத்தில காூம் ரகாபத்துடக்க எச்சில துப்பவதுரபால அது
அ்வபரபாது சீறத் தும்மும் ்கரராதத்துடக்க..... நதாயடக்கம் பூனனைடக்கம் பனக. இனனமறயதா ரநதற்னமறயதா,
சிருஷ்டியிலருந்ரத அலலவா?
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இ்வுவு உனனபபாய இனவகனுரய பாரத்துடக பகாண்டிருடககிரமறன. ஆனைால எபரபா, எனனைகண்பணதிரில பூச்சி பமறந்த மாதிரி இருந்தது, அ்வுவுதான. இரண்டும் ஓருருவாய உருளிவதுதான
கண்ரளன; காண முடிந்தது.
பாயச்சனலப பாரடகக முடியவிலனல. இந்த ரமாத ம் ஒரு கணம்தான. இலனல, அதி ம் பாதி, இரண்டும்
அனவகளின தனத்தன இளத்துடக்க மண்டு விட்ளனை.
உர.... உரர..... உரரர.....
பூனனையின ஊனுடக்க ஈடு சத்தம் எனனைால எழுத்தில எழுபப முடியவிலனல. அதன கத்தல அடி வயிற்னமறடக
்கழைபபிச் சுண்ள அடித்தது.
பூனனை நிச்சயமாக ஒரு உத்தினயடக கண்டுபிடித்து விட்ளது. தனனனைப பந்தாகச் சுருட்டிடகபகாண்டு எகிற
எகிற நதாயரமல விழுந்தது. நதாய, பூனனைனயப பூனனையாகப பாரடககவிலனல. (நதானும் அ்விதரம) ஒரு
பபரிய பந்து கால பந்னதடக காட்டி ம் பபரிய, உயிருளிு, காட்டுடக கத்தல பவளிபபட்டுடக பகாண்டிருடக்கம்
முளி பந்து. இபதனனை மந்திர வாதம், சூனயம்?
எனைடக்க அபபடித் ரதானறற்ற. நதாயடக்க எபபடித் ரதானறற்ரமறா? *பத்து எகிற எகிறத் தன ரமல விழும்
இரண்டு மூனற தளனவடக்க. அது சமாளித்துப பாரத்தது. ஆனைால, பந்து, அடுத்தடுத்து, அ டககாமல, தன
உயினரயும், உருவத்னதயும் ரம ம் ரம ம் அதிகரித்துடக பகாண்டு அதனரமல விழுனகயில, அதன
முகத்தில ்கழைபபத்னத எனனைாரலரய காண முடிந்தது.
்கழைபபம்- கலடககம்- பதி- பிமற்க அபபட்ள பயம்.
்பமறமுதுகிட்டு ஓடிற்ற, ஓடிரய விட்ளது.
பந்து, விண்டு, சுய ரபத்துடக்க விரிந்தது. ஆனைால அதன வால, அதன பவற்றவினரபபினனற
இமறஙகவிலனல. அடிவயிற்னமற, நினமறபடிரய, அவகாசமாக நதடககிடக பகாண்ளது. பிமற்க பமலல நதளந்து,
பமலல பமலல எதிரச் சுவரராரமாக, பதரு விுடக்கடக கம்பத்தின நிழைல மனமறவில ஒதுஙகி, விழுந்து,
மரணாவக்னதயில காலகனு உனதத்துடக பகாளிு ஆரம்பித்தது.
அதன இழுப்ப, கனளசி அனமதியில அளங்கவனர பாரத்துடகபகாண்டு நினரமறன.
"ரஸா, அதற்்க விழுந்துவிட்ள மரணடக கடினயடக கனளசிவனர எதிரிடக்கடக காட்டிடக பகாடுடககாது, பகாடுடககடக
்ளாத, முடியாத ஒரு பகுரவம், தனமானைம், ஜயம் கண்ள பினதான மரணம் எனும் தரமானைம் அதற்்க.
அதற்ரக, அபபடி.
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அபரபா நதாம்?....
சிந்தா நததியில அனலந்து பசல ம் ஒரு சரு்க.
***
-----------
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16. அபதுல

என நதண்பர படகவனதாக். அவனர பற்றத் தனபபள எழுதரவ விஷையம் இருடககிமறது. அவனர நினனைத்ததுரம
முந்திடக பகாண்ள இனளச் பசருகல இது.
என நதண்பர தாக், வசதிகளி பனளத்திருந்தும், ஒழுஙகாக வீட்டுச் சாபபாட்டுடக்க ஏரனைா அவருடக்க
ராசியிலனல. சனமயற்காரன சரியாக அனமவதிலனல. ஒனற வந்த இரண்டு வாரஙகளுடக்களி அவனுடக்க
ரவனல ரவபமறஙரகனும் கினளத்துவிடும். பசாலலடக பகாளிுாமரல கம்பி நட்டிவிடுவான. அலலது
சனமயல அவனுடக்கச் சரிபபளாது. அவரனை நினறவிடுவான. அலலதுஇவரும் சாமான, பதாரத்தம் வாஙகடக பகாடுடக்கம் பணத்துடக்க அதிகணடககன. ஒரு ரசாளா ்கடிச்ரசன
எனமறால ஒப்படகபகாளிு மாட்ளார. அது சாடககில தரடககம் முற்ற, அவன தன கணடகனகப னபசல பண்ணச்
பசானனைால, அந்த ரநதரம்வனர அவன சம்பும் ர.17.31 எனற கணடககாகிமறது எனற னவத்துடக
பகாளிளுஙகளி. அந்த ஒரு னபசானவ இபரபா அது பசல படியில இலனல எபபடிரயனும் ரதடிபபிடித்து
அபபடித்தான கணடக்கத் தரபபார. கணடககில தன சூரத்தனைத்னதடக காட்ள அலல. இது அவருனளய
பகாளினக.
ரபாகிமறவனனை இரு எனற தடுடககமாட்ளார. தானைாகவும் ரவனலயிலருந்து நடககமாட்ளார. இதுவும்
பகாளினகனயச் ரசரந்ததுதான.
எபபடிரயா மாதம் பாதி நதாளி ்பாாரியிலருந்து பிருட் வரவனழைத்தாகூம். நித்தியப படிடக்க அவருடக்க
அனசவ உணவு இலலாமல முடியாது.
பசாந்த வீட்டுடககாரர, மாடியில வாசம். கீரழை அ வலகம்.
ஒருநதாளி அவருனளய நதண்பர ஒருவர, சனமய டக்க ஒரு ஆனுச் சிபாரிசு பசயதார. ஸந்தி எனைடக்க எஙரக
்பரியும் கிளுகிளு களகள- தண்ணிரின ஓட்ளம் ரபானமற ஓனச பானஷை. ்ள வந்திருந்தவனரமல என
பாரனவ பசனமறது.
அஞ்ஞாத வாசத்தால அருச்சுனைன- இந்தச் பசாற்பமறாளர உளரனை எனைடக்கத் ரதானறவாரனைன?
25, 26 இருந்தால அதிகம். கறகற ்பருவஙகுடியில சாம்பல நிமறத்தில தணல விழகளி. அனவ ரமல கவிந்த
நண்ள நன சுருண்ள ரபனபகளி. ்ரிய மூடக்க. ்ரிய ரமாவாய. ஜாதி ரவட்னளநதாயின கம்பர அனமதி,
பரிச்சயம் முடிந்து, மாடிடக்கச் பசலல அவனனைப பணித்ததும், ரஸட்ஜிடக்க அவன அடித்த ஸலயூட்டில
ராூவப பயிற்சி பதரிந்தது.
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அவனுடக்க மாற்ற உனள இருந்ததாகத் பதரியவிலனல. வந்தபடிரய தஙகி விட்ளான. முன பணம்
பகாடுத்து எசமான உதவினைாரரா எனனைரவா?
உளரனை அவன காரியஙகளில இமறஙகிய லாகவம், வியடககத் தடககதாயிருந்தது.
அடுத்த நதாளிலருந்ரத என நதண்பரின நதாட்களி துளிரப்ப கண்டு, பரிமுமும் வீசத் பதாளஙகினை.
அவனுனளய சனமயல! சனமயலா அது? "அம்ருத்
ராமா, அம்ருத்!"
அபரபா அஞ்ஞாத வாசத்தில நதுன.
நதாரனை பாரத்ரதன. அடுபபிலருந்து சுளச்சுள சபபாத்தினயத் ரதானசத் திருபபியில பகாண்டு வந்து அவர
கலத்தில ரபாடுனகயில, அவன பபானனமறம், தஙகத் தகடு ரலசு, கத்தரித்து எடுத்தாற் ரபானமற வட்ளம்,
பாரடககரவ வாயில ஜலம் ஊறற்ற. ்ளரவ அவன சிடககனனை அதன ரமல வடிடககிமறாரனை! இலலாவிடில
நதானும்....
"ராமா, இந்த ஆளி பசயயமற நதான-விஜ் டிஷைக் இஙரக இலனல. சிஙகபபூர, ஜபபானல, பபரிய ஓட்ளலல
இவன ட்பரயினங எடுத்திருடககூம். ராமா, ஐ ம் லடககி."
சமானகளின கணடகனக அவன சீட்டில ்கறத்து, சீட்டுரமல சிலலனரனயயும் ரஸட் எதிரில னவத்துவிட்டு,
அவன பாட்டுடக்க ரமல காரியத்துடக்கப ரபாயவிடுவான. அனைாவசிய சகஜம் பகாண்ளாளவிலனல.
ரபச்சிரல பகாஞ்சம் பி்கதான.
இபதலலாம் கிளடககட்டும். இனவ அவன ரவனல.
பமாட்னள மாடியில ரவபப மரத்திலருந்து, ஜமடககாும் விரித்தாற் ரபானற உதிரந்திருந்த பூ, இனல,
சரு்க, பசத்னதனய அப்பமறபபடுத்தி, வீட்டுடக்க ஒட்ளனள அடித்து, ரசாப்பம் பினைாய ம் படகபகட்டில
கனரத்து வாரம் ஒரு முனமற மாடி பூரா அலம்பி,
அது அதுடக்க அதனைதன இளம்.
அடுடககி, சீரபடுத்தி,
நதாற்கால, ரசாபாடககளுடக்க உனமற மாற்ற,
படுடகனகனய பவயயிலல காய னவத்து உதற,
திரும்பப ரபாட்டு,
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(கட்டினை பபண்ளாட்டி, 'உஙகளுடகபகலலாம் சனமத்துப ரபாளூம்னு என தனலபயழுத்தா? எனற
ரகட்கிமற நதாளி இது!)
மூடகனகச் சிந்திவிட்டு, ஈரத்தால முகம் துனளத்து, பவுளர அபபி, முதுனகத் தட்டி, முத்தம் பகாடுத்தாற்
ரபால, வீட்டுடகரக ஒரு முகப்ப கண்ளதும்ரசட்டுடக்க ஐக் னவடக்கம் ரநதாடககத்தில ஈபதலலாம் பசயததாகத் ரதானமறவிலனல. அவனுடக்க
அடிபபனளயாக அசுத்தத்துடக்கம் அவலக்ஷேணத்துடக்கம் இருந்த அஸமப்பதான காரணம் எனற
நினனைடககிரமறன.
தினைமும் இரண்டு ரவனு ்களியல. ஒரு சமயம் தற்பசயலாய அவன உளம்னபத் துவட்டிடகபகாண்ரள
்களியலனமறயிலருந்து பவளிபபடுவனதடக காண ரநதரந்தது. உளலன ஒரு ரதால வயண்ளாற்ரபால
அபபடியா ஒரு பசஙகதிபராளி நிமறம்? பதினைாற கால மண்ளபத் தூண் ஒனறலருந்து சிற்பம் உயிரத்துப
்பமறபபட்ளாற்ரபால ரதகடககட்டு, பபனசில ரகாடுரபால துளிரமனசயில ரலசானை தஙகச் பச்வரி பளர.
ஒரு நதாளி இரவு எலலா ரவனலயும் முடிந்து, நதண்பரும், நதானும் அவருனளய அனமறயில
ரபசிடகபகாண்டிருடகனகயில, -அபபடி நதான பவ்கரநதரம் தங்கவதுண்டு- என வீடு அவர வீட்டுடக்க மூனற
வீடுகளி தாண்டி அடுத்த பதருவில மூனமறாவது வீடு, பமாட்னள மாடியிலருந்து ஒரு தரடககமானை ்கரல
பாட்டில ்பமறபபட்ளது.
இரவின அந்த முதிரந்த ரவனுடக்க, அகண்ள வான வீதியில, ரமகஙகளி அற்மற, நதக்ஷேத்ரஙகளின
துனணயுமினறத் தளித்து நினமற முடககால நிலவில,
ரவபப மரத்தினனற உதிரந்த பூவரஷைத்தில,
ஒளியும், நிழை மாய மரத்தின இனலகளி, பூமியில வீழ்த்திய பிரம்மாண்ளமானை ரகாலத்துடக்க,
்களிரந்த ஸனனைமானை காற்றன நத ஙகலல,
்கரல ஒருவிதமானை அசரரமும், அமானுஷ்யமும் பகாண்டு,
சினமா பாட்டுத்தான- (முகல-இ-ஆஸாம்?)
எஙகளுடக்க எ ம்ரப கனரந்து விடும்ரபாது....
அவர கண்களில க்படிகம் புபுத்தது.
இவன யாவன? இது பிமறவி அம்சம், ஸாதக வினுவு அலல.
இத்தனனை வுஙகளி இவனுடக்க வழைஙகியிருடக்கம் இயற்னக, ்ளரவ வமறளி விளிுலால தனலயில விதினய
எழுதியிருபபாரனைன?
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அதுதான பரஞ்ச லீலா.
அஞ்ஞாத வாசத்தில நதுன....
இலனல.
அஞ்ஞாத வாசத்தில அரச்சுனைன.
பிராசம் மட்டுமலல. பபாருளி ம் பபாருத்தமானை அுபபனள அரச்சுனைனதான சரி. இதுதான என
இஷ்ளம். ரபாஙகருன; கனளசி எனளயில இஷ்ளம்தான இலடககணம். இலடககணத்னதரய மாற்ற
அனமடக்கம் இலடககணம்.
ஆபசுடக்கப ்பமறபபளத் தயாராகிடகபகாண்டிருந்ரதன.
"ரஸட் னகரயாடு அனழைத்துவரச் பசானனைார....' எனற னபயன வந்தான. அவர வாசலல ரகால
வினுயாடும் னபயன, ரபாரனைன. எனைடக்கடக பகாஞ்சம் சிடு சிடுப்பத்தான. ஏற்பகனைரவ 'ரலட்.'
நதான உளிரு நனழைனகயில, யாரராரளா ரபசிவிட்டு அபரபாதான ரபானனைடக கீரழை னவத்தார. அவர முகம்
மிடகக கலவரமனளந்திருந்தது. மிடகக மிடகக.
"ராமா, ரஸஃப துமறடககவிலனல."
இபதனனை அ்வுவு முடககியமானை சமாச்சாரமா? நதான எனனை பசயய? ஆனைால நதானதான அவருடக்க மந்திரி.
"கம்பபனடக்கப ரபான பண்ணினைா, ஆளி வரான," எனற ரசாபாவில சாயந்ரதன.
"ரநதா, ரநதா, ராமா, யு ரளாண்ட் அண்ளரக்ளாண்ட். இது சீரியக் 45 வருஷைம் க்மூத் ஆகத் திமறந்து
மூளரமறன. இனனடக்க சாவி சிடககிடககிட்டு ளரன பண்ணமாட்ளான. கம் மயர."
சாவினய நனழைடக்கம் சந்னதச் சுட்டிடக காண்பித்தார. சுற்றம் உளிருயும் கீமறலகளி. ஒருவனர பயாருவர
திருதிருபவனை விழத்ரதாம்.
ரமல இருந்து ஆளி இமறஙகி வரும் சத்தம். பஙகான பிருட்டில பமத்பதனை இரண்டு 'ரதாசா'.... ரமரல
பவளுபபாயச் சட்ன, சட்ன ரமல உருகிடக பகாண்டிருடக்கம் பநதயயின புபுப்ப.
ரமனஜ மது னவத்துவிட்டு, ஆபக் அனமறனயத் தாண்டியதும் ்கஷியாக விசில அடித்துடக பகாண்டு
மாடிடக்கச் பசனமறான.
படகவனதாஸன நதண்பர வந்துவிட்ளார. இருவரும் தனயாகத் தஙகளி பானஷையில ்கனமத்தனைர. பபலனல
அழுத்தி அவனனை வரவனழைத்து, விசாரனண பதாளஙகிற்ற விசாரனணயா அது? இரண்டு வாரத்னதகளி.
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ஏரதா வந்தவர ரகட்ளார. மந்தியும் அறரயன. அவன ஏரதா இலனலபயனற தனலனய ஆட்டினைான.
இவர திடீபரனை எழுந்து மூரடககமாக அவன முகத்தில இரண்டு ்கத்து. அதிலருந்து அவன ரதறவதற்்களி
வயிற்றல ஒனற. நதான முகத்னதப பபாத்திடக பகாண்ரளன. படகவனதாஸுடக்க முகம் சுண்ணாம்பாக
பவளுத்துவிட்ளது. தடுடகக முயனமறார. முடியவிலனல. அந்த மனுஷைனுடக்க பவற பிடித்துவிட்ளது. தான
சிபாரிசு பண்ணினை ஆளி எனகிமற ரராஷைம். னபயன ்ழைாகிவிடுவான எனற பயமாகி விட்ளது.
என நதண்பர அவசரமாகப ரபான பண்ணினைார. பத்துடக கட்ளளம் தாண்டினைால ரபாலீக் க்ரளஷைன.
நிமிஷைமாக வாசலல ீப நினமறது. ஒரு இனக்பபடகளரும், இரண்டு சிவப்பத் தனலபபாடககளும்
இமறஙகினைாரகளி. "மிக்ளர படகவனதாக், டகயா ாூவா?" னபயனனைப பாரததும் இனக்பபடகளருடக்க முகரம
மலரந்தது. "அரரரர பனழைய ்பளிளினனைா!" பட்சத்துளரனைரய அவன ரதாளி ரமரல அவர னக விழுந்தது
எனற பசாலலலாமா?
இரண்டு னககனுயும் ரசரத்துப பூட்டு ஏறவிட்ளது.
ஒரு கணம் எசமானைனும், ரவனலடககாரனும்- கண்களி சந்தித்தனை.
கவித்வம் பசாரியும் துயரடக கண்களி.
"ஸாரி அபதுல...."
உயிரின ஒருனம, ஆத்மாவின பகுரவம் பவளிபபடும் விதம், தனனம, ரவனு பற்ற இனனைமும்
தினகபபில இருடககிரமறன.
சிந்தா நததியில மிதந்து வந்த ஒரு அகல சுளர.
***
------------------
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17. மணிடகபகாடி சதக்

நதாற்பத்து ஐந்து, நதாற்பத்து ஏழு வருளஙகளுடக்க முன ்ளரவ இருடககலாரமா? ஆனைால ஐம்பது
ஆகவிலனல.
உஙகனு பமரினைாவுடக்க அனழைத்துச் பசலகிரமறன.
பசாலலத் ரதனவயிலனலயானைா ம், கண்ணகி சினல இலனல.
க்ப- ரவ இலனல. மூரமாரடகபகட் பினனைால வந்த பரமா பஜார ரபால எலலாப பபாருளிகளும்
வாஙகடக்டிய சந்னதயாக பமரினைா மாமறவிலனல. இத்தனனை ஜனைமும் இலனல.
மானல ரவனு, வாபனைாலயின ஒல பபருடககிகனு மாட்டியாகிவிட்ளது. அஙரகரய சுட்டு அபபரவ
விற்்கம் பஜ்ஜியின எண்பணயப (எத்தனனை நதாளி Carry over ஓ?) ்பனக சூழைவிலனல. நிச்சயமாக இபபபாடக
காட்டி ம் பமரினைா ஆசாரமாகவும், சுகாதாரமாகவும், பகுரவமாகவும், காற்ற வாங்கம் ஒரர
ரநதாடககத்துளனும் திகழ்ந்தது. பூடககளி உதிரந்தாற்ரபால, இதழ்களி சிதறனைாற் ரபால, எட்ள எட்ள சினனைச்
சினனைடக ்கடும்பஙகளி. நதண்பரகளின ஜமா. அனமதி நிலவுகிமறது.
இரதா மணலல, வளரமற்கில பரஸபளனஸ கல்லரி மணிடக ரகா்பரத்துடக்க இலடககாக அடகரவரியம்
படககமாக எனரனைாடு வாருஙகளி. ஆ, அரதா இருடககிமறாரகரு, ஏபழைட்டுப ரபர ்டி உட்காரந்து
ரபசிடகபகாண்டிருடககிமறாரகளி.
உஷ்-மணிடகபகாடி சதக் ்டியிருடககிமறது. அதன நதடு நதாயகமாக- அபபடிபயனமறால அவர நதடுவில
உட்காரந்திருடககவிலனல. எலலாருரம சபதரிஷி மண்ளலம் ரபால வரினச இலலாமலதான
அமரந்திருபபாரகளி. நதாயகத் தனனமனய அவருனளய ரதாற்மறம் தந்தது.
அந்நதாளிரலரய அவனரத் பதனனைாட்டுத் தா்ர எனற அந்த வட்ளம் அனழைடக்கம். அந்த ஒபபிள டக்கப
பபாருத்தமாகத்தான இருந்தார. நதடு வகிடிலருந்து இருமருஙகி ம் கறம் பட்டுடக ்கஞ்சலஙகளி ரபா ம்
ரகசச் சுருளிகளி பசவிரயாரம் ரதாளி ரமல ஆடினை. கறகறதாடி பமலந்த தவ ரமன. ஆனைால அந்தடக
்ட்ளத்தில பபரும்பா ம் பமலந்த உளலதான. சிதம்பர சுபரமணியனனைத் தவிர, அவர பூசினைாற் ரபால,
இரட்னள நதாடி. க.நதா.சு, சிட்டி சாதாரண உளல வா்க.
நத. பிச்சமூரத்தியின அழை்களன ரசரந்த அவருனளய தனத்த அம்சம் அவருனளய விழகளி. ஊடுருவிய
தக்ஷேண்யமானை பாரனவ. அதன அற்்பதடகரணத் தனனம அவருடக்கடக கனளசிவனர இருந்தது. உயரத்தில
ரசரத்தி அலல. அவரிளம் மற்மறவரகளி காட்டினை மரியானதயும், அவர ரபச்சுடக்கச் பசவி சாயத்த தனடக
கவனைமும், எனறம் சபாநதாயகர அவரதான எனபனத நிதரசனைமாடககியது.
எத்தனனைடகபகத்தனனை பிச்சமூரத்தி ஒரு பரஸனைாலட்டியாகப பிதுஙகினைாரரா அத்தனனைடககத்தனனை அவர
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எதிரர உட்காரந்திருந்த
்க. ப. ரா. தான இருடக்கமிளம் பதரியாமலருபபரத கவனைமாயிருந்தார எனைத் ரதானறற்ற. பிச்சமூரத்தினயடக
காட்டி ம் ்கட்னள. அவருனளய கனைத்த மூடக்கடக கண்ணாடி இலலாவிட்ளால அவர பாடு
திண்ளாட்ளம்தான. ரபசும்ரபாது அவர ்கரல அவருடக்கடக ரகட்ளதா எனபது என சந்ரதகம்.
பிச்சமூரத்தியும், ்க.ப.ரா.வும் எழுத்தில னகயாு எடுத்துடகபகாண்ள விஷையம், பாணி தனத்தன, ஆனைால
ஏன இவரகனுச் சிறகனத இரட்னளயரகளி எனற ்கறபபிட்ளாரகளி- எனைடக்கப ்பரியவிலனல.
்பதுனமப பித்தனனை மனைதில ்ட்டுனகயில, பளிச்பசனற நினனைவில படுவது அவருனளய உயரந்த dome
like பநதற்றயும் பவடிபபானை உரத்த சிரிப்பம்தான. அடிடககடி சிரிபபார.
எனைடக்க நினனைவு பதரிந்தவனர, பி. எக். ராமயயா எபபவுரம உற்சாகமானை ரபரவழ, நிமிரந்த முது்கம்
வரித்த கழ ரபானமற உள டக்க உனமறயிட்ளாற் ரபால, ஜிபபாவும், தனரயில ்பரளும் ரவட்டியும் அவனர
உயரமாகடக காட்டினை. னககனு உற்சாகமாக ஆட்டி உரடககப ரபசுவார.
இந்தடக ்ட்ளத்னத நதான உஙகளுடக்கப பரிச்சயம் பண்ூம் சமயத்தில கனலமகளில, சடகரவாகம் எனகிமற
அவர கனத பவளியாகி, அதன பவற்றபரனப சிதம்பர சுபரமணியனனைச் சூழ்ந்து ஒளி
வீசிடகபகாண்டிருந்தது. அவரிளம் விஷையம் நினமறய இருந்தது. ஆனைால சஙரகாஜி. அபபடிரய அபிபராயமாக
ஏரதனும் அவர பசாலல ஆரம்பித்தா ம் சரியாக முடிடககாமல, சிரிபபில, பலமானை தனலயாட்ளலல
மழுபபிவிடுவார. நண்ணிய முக அஙகஙகளி. அனலபாயும் டகராப.
தி. ஜ. ர. முழைஙகாலகனுடக கட்டியபடி ்கந்திட்ளபடி உட்காரந்திருடககிமறார. அவருடக்க பசுகரயமானை
ரபாக்ட்சர. தனலனய அழுத்த வாரி, உளரனைரய பமனைடகபகட்டுத் தாரனை னகனய உளிரு விட்டுடக
கனலத்துடக பகாண்ளாற்ரபால ்கட்னளயாக பவட்டிய டகராப வினரத்துடக பகாண்டிருடக்கம். அவர
ரதாற்மறத்தில கவனைம் இனனும் பகாஞ்சம் பச த்தியிருந்தால அழைகானை மனதனைாகரவ பவளிபபடுவார
எனபது என கருத்து. பசதுடககினைாற் ரபானமற மூடக்க, வாய, வரினசயானை முத்துப பற்களி. சிரிடக்கம் ரபாது
அவர முகத்தில ஐந்தாற வயதுகளி உதிரும்.
சிட்டி, சி. சு. பசலலபபா, க. நதா. சு. இவரகளின பளஙகனுச் சமபமாகப பத்திரினககளில பாரடககிறரகளி.
அனனமறடக்க இனற வருளஙகளி இவர ரதாற்மறஙகனு அதிகம் பாதித்திருபபதாக எனைடக்கத் பதரியவிலனல.
ஒருவர, இருவர அலலது இருவர மூவர. ்ட்ளத்தில ரசரலாம். ்கனமறயலாம். ஆனைால மானல, இந்த
ரவனுடக்க இந்த இளத்தில இந்த ஏழு ரபர நிச்சயம்.
அத்தனனை ரபரும் கதரானள
இவரகனு விழுங்கம் விழகுால பாரத்துடகபகாண்டு இவரகளி ரபச்னசச் பசவியால உறஞ்சிடக ்கடித்துடக
பகாண்டிருபபதில எனைடக்க அ பரப இலனல.
இலடககிய ஆரவம் மிடகக என நதண்பன ்கஞ்சபபாவும் நதானும், எஙகளி மரியானதயில, இயற்னகயானை
63

வயதின அச்சத்தில இவரகளுடக்க நதா

அடி எட்ள உட்காரந்திருபரபாம்.

நதான அபரபாத்தான பமாடக்க கட்டியிருந்த எழுத்தாுன. எக்.எக்.எல.சி. ்கட்பளழுத்து தட்பளழுத்துப
பரட்னசகளி ரதறவிட்டு ரவனலடக்க அனலந்துபகாண்டிருந்ரதன. ரதடினைால கினளத்துவிடுகிமறதா? பறத்து
எடுத்துடகபகாளி எனகிமற மாதிரி அபபரவ, ரவனல ஒண்ூம் காயத்துத் பதாஙகவிலனல. அந்த ரராசம்,
அதனைால படும் கவனல சமயஙகளில தவிர, சிந்தனனைடக்கம் இலடககியச் சிந்தனனைடக்கம் வயது காரணமாகப
பற்றடக பகாண்டிருடக்கம் ஆடககடக கனைல பவளிபபள வழ காணாது, உளி ்பழுஙகவும் ரவண்டிய ரநதரம் இருந்த
அந்தப பருவத்தில, எனனனை எனனலருந்து மட்டு, எனைடக்கத் தருவதற்்க இந்தடக களற்கனரடக ்கழுவின
பாதிப்ப, தன பஙனகச் பசயதது எனமறால மினகயிலனல.
மஞ்ரசரி எக்.ஈக்வரன ஆசிரினமயில பவளி வந்து பகாண்டிருந்த 'ஷைாரட் க்ரளாரி' ஆஙகில மாதப
பத்திரினகயில என கனதகளி இரண்டு பிரசுரமாகியிருந்தனை, அடுத்து மணிடகபகாடி (ஆசிரியர ப.ரா) யில
மூனற கனதகளி, ானுமான வாரப பத்திரினகயில ஒனற. உம், ஆமாம்.
"ஏண்ளா, அஙரக தனயா உட்காரந்திண்டிருடகரக, இஙரக வாரயன!"
தி. ஜ. ர, அனழைபபார. அபபடிரய நதகரந்து, அவருடக்கம் ஈக்வரனுடக்கம் இனளரய (என நினனைபபில)
அவரகளி பாதுகாபபில இடுங்கரவன. அந்தடக ்ட்ளத்தில ஒருவனைாக நதான எனனனைப பாவித்துடக
பகாளிளும் அதிரஷ்ளம் இதுமாதிரி ரநதரந்தால வலடக்கமா? ஆனைால இஙரக வாய திமறடகக எனைடக்க 'தில'
கினளயாது. ரபாயும் ரபாயும் இஙரக 'மறாபண'வா? எனனனைப பற்ற எனனை நினனைத்துடக
பகாண்டிருடககிறரகளி? அபரபாபதலலாம் யார பசாலவனதயும் கவனைமாகடக ரகட்டுடக பகாளிளும் பங்கதான
எனனுனளயது.
எனனை ரபசினைாரகளி? இலடககியம். இஙரக மார தட்ளல கினளயாது. வ்கப்ப நதளத்தவிலனல. உபரதசம்
பசயயவிலனல. இலடககியத்திரலரய யாருடகரகனும் வாரிசு எடுத்துடகபகாண்டு, கட்சிப பிரசாரம் கினளயாது.
உலக இலடககிய கரத்தாடககளின சிருஷ்டிகளி நதளமாடினை. அவரகளி பபயரகனுச் பசாலலச் சுனவடகக எனைடக்க
ஆனசதான. ஆனைால ஏரதா பவறம் பபயரகனு உதிரத்து அதில பபருனம அனளயப பாரடககிரமறன எனும்
சந்ரதகத்துடக்கடக்ள நதான ஆுாக விரும்பவிலனல. அந்த மாதிரிப பபருனமயால எனைடக்க இன ஆக
ரவண்டியது ஏதுமிலனல. தவிர அபரபாரதனும் மாபபஸான, மாம், பசடகரகா் எனற எழுத்தாுரகளி
முனைகினைாரகளி. Chase, Robbins, Maclean எனற இளத்னதப பிடித்துடகபகாண்டு, எழுத்து ஒரு
ஃபாடகளரியாக மாறயிருடக்கம் இந்நதாளில நதாஙகளி பழைகிய பபயரகளி, அந்த எழுத்துடககளின சத்தியஙகளி
எடுபளா.
பிச்சமூரத்தியின பவளிபபாட்டில விஷையம் நினமறய இருடக்கம். அபூரவமானை விதானைஙகளி தட்டும்.
இத்தனனைடக்கம் ரபச்சில சிஙகாரஙகளி, நதகாசுகளி effect உண்ளாடகக ரவண்டும் எனும் தன முயற்சி இலனல.
உளிுது உளிுபடி அவர கண்ளபடி, ஆனைால எபபடியும் கவிஞன மனைம் இலனலயா? ரலசாக நதடுடககம்
பகாடுத்த ்கரலல வாரத்னதகளி பவளிபபடுனகயில, பிசிரகளி கத்தரிடககபபட்டு, பசால ம் பபாருளும்
சுனு சுனுயாக விழுவது ரபாலத் ரதானறம். ரத்னைச் சுருடககம். இதற்்களி முடிஞ்சு ரபாச்சா? இனனும்
பகாஞ்சம் ரபசமாட்ளாரா?
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"ராஜரகாபாலா! சிட்டி! பசலலபபா!" எனற அனழைடகனகயில அந்தடக ்கரல நதடுடககத்தில ததும்பிய இனனம,
பரக்பரம் யாரிளம் இபரபா காண முடிகிமறது? அவர பாரனவரய ஒரு ஆசீரவாதம்.
இலடககிய விழைாடககளி இந்நதாளில பகாண்ளாளபபடுகினமறனை. கருத்தரங்ககளி, கலந்துனரயாளலகளி
நதனளபபறகினமறனை. டி.வி., வாபனைால வழ ரவற: ரபட்டிகளி, சந்திப்பகளி, ரமாஷியாரா,
ஸம்ரமுனைம்..... எந்தச் சாடககிரலனும் ரமனள.
ஆனைால களற்கனரயில மானல அந்த இரண்டு, இரண்ளனர மணி ரநதரம் இந்த ஏபழைட்டுப ரபர ்டி மனைம்
விட்டுப ரபசிடகபகாண்டிருந்தாரகரு, அதுதான உண்னமயில இலடககியப பட்ளனமற.
இத்தனனை வருளஙகளின பினரனைாடககில எனைடக்க இனனும் ரவற ஏரதரதா உண்னமகளி ்பலபபடுகிமறாப
ரபால ஒரு உணரவு.
ஏரதா ஒரு வனகயில, இவரகளி எழுத்துடக்கத் தஙகனு அரபபணித்துடகபகாண்ள பிடக்ககளி.
இந்த ஏபழைட்டுப ரபரில நதா ரபர இபரபாது நதம்முளன இலனல. இவரகளில மூவரரனும் எழுத்துடகரக
பலயானைவரகளி.
அந்த மாாராஜினயப பற்ற எனைடக்கடக பகாஞ்சம் பதரியும். அவளி ரமாமன. மிடகக அழைகி. இரடககமற்மறவளி.
Medusa "வா, வா. எனனனைப பார. என அழைனகப பார!"
அவன பநதஞ்னச நட்டுகிமறாளி. உளி உளிரு*ரய பாடுகிமறாளி.
பகால இனச.
சிந்தா நததி ரமல கவிந்த ஒரு பனப பளலம்.
•**
----------------------
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18. இந்திரா

மானல ஆபக் முடியும் ரநதரத்துடக்க ஸ்ரீனவாஸன எனனளம் வந்தான. "நஙகளி இனற வீட்டுடக்க வரூம்."
"எனனை விரசஷைரமா?"
"என மனனைவிடக்க ஆறதல பசாலலூம்; எஙகளி முதல ்கழைந்னத காலமாகிவிட்ளதற்்க." இது *நதான
எதிரபாராதது. என க்வரம் இமறஙகிற்ற.
"இரதா பார, சீனு, இதற்பகலலாம் எனைடக்க எனனை த்கதி? பபரியவாளி சமாச்சாரம், ஆூடக்க ஆண்,
பபண்ூடக்கப பபண்."
"No, you are a writer, you are gifted. நஙகளி தான- I want it. Please."
சீனவாஸன இதுரபால அடிடககடி ஆஙகிலத்துடக்க நதழுவிவிடுவான, நதனமறாகவும் ரபசுவான. பகட்டிடககாரன,
Push உளிுவன. உத்திரயாகத்தில எனைடக்க மூனற வருளம் ஜூனயர.
G.T.இல, பதருப பபயர மமறந்துவிட்ளது. ஏமறடக ்கனமறய நதாற்பது வருளஙகளி ஆகினமறனை. வனுடக்களி
வனுரபால ்கடித்தனைஙகளி நினமறந்த ஒரு நண்ள வீட்டினுளி, கனளசி வனுயுளி அனழைத்துச் பசனமறான.
வாசற்படியண்னள
உட்காரந்திருந்த ஒரு யுவதி எனனனைப பாரத்தும் பவடுடகபகனை எழுந்தாளி.
"இந்திரா, This is the famous லா. சா. ரா"
வந்த ரகாபத்னதச் சிரமபபட்டு அளடககிடக பகாண்ரளன, முதலல. அபரபாது நதான Famous இலனல
("இபரபா மட்டும்?" எனற ரகட்டு விளாதரகளி. ரமரல பசாலலனும்) இரண்ளாவது. இது ரபானமற
அறமுகம் எனைடக்கப பிடிபபதிலனல. ஆயினும் அவன படும் பபருனம*னய, சந்ரதாஷைத்னதடக பகடுடகக
முடியுமா?
இருவரும் அவரகளி ்கல முனமறயில, காலல விழுந்து, ஐந்து முனமற ்கம்பிட்டுடக ்கம்பிட்டு, ரசவித்தனைர.
இந்திரா- இட்ள பபயரா, அனழைடக்கம் பபயரா, இனனைமும் அறரயன. அ்வுவு இுவயதில, அந்த
'ஐயஙகார' கட்டுடக்கம் சுயமானை துருதுருப்படக்கம்- 'ரம்மியம்' எனமற வளபமாழடக்க அரத ஓனசருசி, பபாருளி
நதளினைத்துளன ரநதர தமிழ், பதரிந்தவர பசால ஙகருன!
அறவுபபூரவமாக சம்பாஷிடககத் பதரிந்து, மரியானதயும் பதரிந்து, பபண்னமயின பி்க ்கனமறயாமல,
இனமுகம், பண்்ப, உபசரிப்பம் ்டிவிட்ளால, - அபதலலாம் ்பண்ணிய சமாச்சாரம், எலலாருனளய
அதிரஷ்ளமலல.
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அவளி என கனதகனுப படித்தவளி அலலளி. ஆனைால ரநதரம் ரபானைரத பதரியவிலனல.
நதான சாபபிடுவதற்்க இனல வாஙகச் சீனு ரபானைான. ரபா்கம்ரபாது எனைடக்க ஜானள காட்டிவிட்டுப
ரபானைான.
தடக்கூண்டு சாமிடக்கத் துடக்கூண்டு நதாமம்-ஒரு ்கட்டி அனமறடக்களி ஒரு ்கஞ்சான அனமற. அவரகளி
ஆண்ள இளம் அ்வுவுதான- உளி அனமறயில எட்டிப பாரத்ரதன. ்கழைந்னதனய மடியில ரபாட்டுத்
தூஙகப பண்ணிடக பகாண்டிருந்தாளி. இது பபண். நதறவலாகத் தான இருந்தது. இனனும் ஆற மாதம்
ஆகியிருடககாது.
எனனனைப பாரத்ததும் ்பனனைனக ்பரிந்தாளி.
"என பபற்ரமறாருடக்க நதான ஐந்தாவது பிமறப்ப!" எனரமறன. எஙகானும் ஆரம்பிடககூரம! முனபின
படினகயிலலாமல, இதுவும் ஒரு 'பாணி'தான, இலனல?
"அபபடியா? அபரபா தஙகளி ்கடும்பம்-" சட்பளனைடக ்கழைபபத்தில அவளி முகம் மாறயது. "இலனல,
ரதவரர மூத்தவரனு அவர....." எனற இழுத்தாளி.
"நதான ஐந்தாவது எனற பசானரனைரனை தவிர, எனைடக்க முனனைபதலலாம் தடககித்து எனற
பசாலலவிலனலரய! அப்பமறம், திரலாமம் பண்ணி, தவஙகிளந்து, விரதமிருந்து, ராரமசுவரம் ரபாய
அடிரயன ராமாமிருதம், ஏன பிமறந்ரதனனு இருடக்க."
"அபபடிச் பசாலலடக்ளாது."
அவளி ்கரல நதடுஙகிற்ற.
"தமாஷைுடக்கடக ்ளச் பசாலலடக ்ளாது!' எனற மண்டும் அடித்துச் பசானனைாளி.
நதான தமாஷைுடக்கச் பசாலலவிலனல எனற அவளி எபபடி அறவாளி?
"நதான பசாலல வந்தது அது அலல. ரவற. 'நதட்ளபதலலாம் பயிரா? பபத்தபதலலாம் பிளினுயா?' னனு
அம்மா பசாலவாளி. அனதரயதான உனனளம் பசாலல வந்ரதன."
அவளி ்பரிந்துபகாண்டு விட்ளாளி. உளரனைரய அவளி கனனைஙகளில வழந்த கண்ணிர எனைடக்கச் சற்ற
அதிசயமாகத்தானருந்தது. ஆனைால நதான விளவிலனல. பதாளரந்ரதன.
"அந்தடக ்கழைந்னத ்கனமற பரசவமா, நினமற பரசவமா, இருந்து ரபாச்சா, உளரனைரய ரபாச்சா, எதுவும்
அறரயன. இபரபா ந அழுவது சுமந்த கனைத்துடககா, வுரத்த பாசத்துடககா, உனைடக்கத்தான பதரியும்.
துடககஙகனு ஒபபிட்டுப பாரபபது முனமறயலல. அவரவர துடககம் அவரவருனளயது. ஆனைால இபரபா உன
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மடியில ஒரு ்கழைந்னதயிருடககிமறது. அது உன முகத்னதப பாரத்துச் சிரிடகக, ந அதன முகத்துளி ்கனந்து
சிரிடகக....."
இபதலலாம் நதானைா?
அப்பமறம் இரண்டு மாதஙகளுடகபகாரு முனமற அங்க ரபாரவன. என வீட்டுடக்க நதான அவரகனு
அனழைடககவிலனல. நதான அனழைடககாமல அவரகளி எபபடி வருவாரகளி?
கீதாவுடக்க முதல ஆண்டு நினமறவு வந்தரபாது, நதான சீனுவிளம் பணம் பகாடுத்து, ்கழைந்னதடக்க ஏற்மறபடி,
காஞ்சி்பரம் பட்டுத் துண்டு வாஙகிடகபகாளிுச் பசானரனைன.
திணறபரபானைாரகளி. எபபடியும் அந்த நதாளி ம் அது ஒரு கணிசமானை ஐட்ளம் அலலவா?
அது சரி, ஐயாவுடக்க எஙகிருந்து இந்தத் தாராும்? ்கழைந்னதரமல பாசம் பபாஙகிற்ரமறா? இலனல,
பகாலனலயில காசு மரமா?
திருவலலடகரகணியில அதுவும் வாளனக வீட்டில பகாலனலப்பமறமா? இளமும் ஏவ ம் நதனமறாப பாரத்துடக
ரகட்ரளரு? அந்தடக ்கழைந்னதனய நதான பதாட்ளது்ள இலனல.
அபரபா? கரண பரம்பனரயாடக்கம்!
கரணனனைப பற்ற ரபச்சு எடுத்ததால பசாலகிரமறன; பகாடுபபது எனபது கருனணயால மட்டும் அனற.
்கழைந்னதனய மூட்னள கட்டி ஆற்றல விட்ள பதாட்டியிலருந்து, கனளசியில உயிர விட்ள ரதரத்
தட்டுவனர, கரணன வாழ்டகனகயில வஞ்சிடககபபட்ளவன. தாயாரிலருந்து, மனனைவியிலருந்து,
பதயவத்தாலவனர. அம்சஙகளுடக்கடக ்கனமறவு இலனல. சாபஙகளுடக்கம் ்கனமறவிலனல. தாய மூலம் தன
உண்னம பதரிந்தும், கனளசிவனர பவளிபபடுத்த முடியவிலனலரய! உண்னமயும் துரராகம். துரராகம்
தவிர-அபபா, ரவண்ளாம்.
ஏன பகாடுத்தான ?
வாழ்டகனகரமல பவறப்ப, தன ரமரலரய பவறப்ப. ்ளரவ ஒரு இறமாப்ப. விதிரய, உன னக வரினச
இ்வுவுதானைா? இதற்்க ரம ம் உனனைால முடியுமா?
பகாடுபபதில ஒரு பழவாஙகல இருடககிமறது. யானர? என விதினய, நதான வந்த வழனய எடுத்துடகபகாளி,
எடுத்துடகபகாளி, எலலாவற்னமறயும் எடுத்துடகபகாளி. நதான பகாடுடககடக பகாடுடகக, எனைடக்க விஷைய விரடகதி
்ளடக்ள, உனைடக்க அபபஜயம்.
அந்த மனைநினலயில இருந்ரதன எனற னவத்துடக பகாளிளுஙரகாருன. இத்தனனை கசப்படக்கடக காரணம்?
எதற்்க பசாலவதில பயனலனல. அதனைால நினலனம மாமறபரபாவதிலனல. அதனைாரலரய பசாலலத்
ரதனவயுமிலனல
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***
1951 வாடககில எஙகளி வஙகி பபரிய வஙகிரயாடு இனணந்த ரபாது, Retrenchmnet ரகாளரி ஸ்ரீனவாஸன
ரமல விழுந்தது. பிமற்க அவன பிஸனைக்ஸல ்ப்கந்து விட்ளான. ஒரு அச்சுடக்ளம் சினனைதாக
ஆரம்பித்தான. உத்திரயாகம் அவனனை விட்ள ரவனு, அவனுனளய நதலல காலத்தின துவடககமாக
அனமந்துவிட்ளது.
சீடககிரரம வீடு கட்டி, ்கரராம்ரபட்னளடக்கப ரபாய விட்ளான. எஙகளி சந்திப்படக்க வாயப்படககளும்
்கனமறந்து ரபாயினை. எபரபாரதனும் ரயிலல சந்தித்தால உண்டு. எஙகளி தண்ளவாுஙகளி மாறவிட்ளனை.
எஙகளுடக்க ஒருத்தருடகபகாருத்தர ரநதரமிலனல.
கண்ணில பளவிலனல, மனைதி ம் பளவிலனல.
நதான உத்திரயாகத்தில உழைனற மாற்மறம் ஆகி, அங்க உழைனற, முனமறயாக ஓயவு பபற்றச் பசனனனைடக்கத்
திரும்பி ஆச்சு, ஒனபது வருளஙகளி.
நதான்க வருளஙகளுடக்க முன ஒரு கலயாணப பத்திரினக வந்தது, ஒரு பத்திரினக ஆபஸலருந்து
திருபபபபட்டு. வதுடககளின பபயரகளி, அனழைபபவர பபயர எலலாரம ்பதுசு.
ஆனைால ஊனறப படித்தரபாதுஎன சரகாதரியும் ரலட் எக். ஆர. ஸ்ரீனவாஸனன இரண்ளாவது ்பத்திரியுமானை பசுபாடககியவதி
ரவதானவ,
எக். ஆர. ஸ்ரீனவாஸன ரலட் எனனனைவிளப பத்து வயது இனுயவன. எனனை அடகரமம்! ஆனைால அவன
தானைா?
கலயாணம் னமலாபபூரில. நதான அனளந்த ரநதரம், மத்தியானைச் சாபபாடு முடிந்து, வரரவற்்படக்க முன,
சந்தடி சற்ற ஒயந்த ரநதரம்.
நதறவலாக ஒரு க்திர, முபபது வயதிருடககலாம். எதிரபபட்ளாளி.
"கலயாணப பபண்ணின தாயானரப பாரடகக முடியுமா?"
"எனரனைாடு வாஙரகா."
சாமான அனமறடகபகதிரில முனமறானனைனய விரித்துப படுத்திருந்த"அம்மா, உனனனைப பாரடகக யாரரா மாமா வந்திருடககார."
-உருவம் எழுந்தது. பாவம், அசதி.
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"யாரது? ஓ!"
முகம் அரவிந்தமா்கம் அந்த அற்ப ரநதரத்துளி நிகழும் கற்ப காலத்துடக்க எனனளம் வாரத்னத இலனல.
அபபடிரயதான இருடககிமறாளி. "எனனைடி கீதா? லா. ச. ரா. னவத் பதரியவிலலயா?"
அந்த சந்ரதாஷை ரநதரத்தில ஸ்ரீனவாசனனைப பற்றய நினனைவு தவிரடகக முடியாது.
ஆனைால கலயாண வீடு. கண்ணிர சிந்தடக்ளாது. கண்ணிர புபுடக்கம் விழகளில சிரிப்பளன கீதா!
"மாமா! நஙகளி என ஆண்டு நினமறவுடக்கடக பகாடுத்ரதரு, பட்டுப பாவானள- பத்திரமா என பபட்டி
அடியில இருடக்க."
பூமி கிடு கிடு.
சிந்தா நததியில மிதந்து வந்த ஒரு அகல விுடக்க.
--------------------------
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19. மணிடகபகாடி சதக்

பமரினைாவில மணிடகபகாடி எழுத்தாுரகளின மானலச் சந்திப்ப பற்ற இனனும் பகாஞ்சம் பசாலல
ஆனசபபடுகிரமறன.
ஸ்ரீ சிதம்பர சுபபிரமணியன, சில சமயஙகளில, பட்ளானரயா, சுண்ளரலா, ரவரடககளனலரயா வாஙகிடக
பகாடுபபார. "அரதா பகாஞ்சம் எட்டினைாற்ரபால உட்காரந்திருடககாரு, அந்த மூூ ரபருடக்கம்்ள,"
எனற சுண்ளலகாரனுடக்க எஙகனுச் சுட்டிடக காட்டுவார. ஆளுடக்க ஒரு அணா, பவஙகாயம், மாஙகாய,
ரதஙகாய, கடு்க தாராுமாகத் தாளித்து, நதலபலண்பணயப பனசயுளன- பாு ருசி. அறவுடக்க உணரவாடு
நதாடக்கடக்கம் சற்ற ஈயபபடும்.
இந்த மானலடக ்ட்ளத்னதப பற்றய ்பலன, எந்த திரானஷைடக பகாடி மூலரமா, பபரிய இளஙகளுடக்கப
ரபாயவிட்ளது. ரவடிடகனக பாரடகக வருரவார, ரவவு பாரடகக வருரவார, எனனைதான வாண ரவடிடகனக
இங்க எனும் அவாவில வருரவாருமாகடக ்ட்ளம் பபருக ஆரம்பித்தது. ரலசாக நதாஙகளி அனர
டிடகபகட்டுகளி கவனலபபள ஆரம்பித்து விட்ரளாம். அந்த, ்கறபபிட்ள ஏபழைட்டுப ரபர மட்டும் அளஙகிய
்கழுவில நிலவிய அந்நிரயானயம், ரபசபபடும் விஷையஙகளின ஆசாரம்,
தளஙகலற்மற கருத்துப பரிமாமறல- சிறகச் சிறகப பாதிடககபபள ஆரம்பித்து விட்ளனைரவா?
யாகத்னதடக கனலடகக அசுரரகளி வருவதுரபால, பாதகமானை அம்சஙகளும் கலந்துபகாளிு முயனமறனை.
அரசியல, கக, ்கதரடககம், அநதாவசியமானை ரபச்சுடககனுப ்ப்கத்தி பானதகனுரய திருபப முயனமற
கனுகளி. ஆனைால அனவகளுடக்க இங்க ரபசபபட்ள விஷையஙகளின தளஙகளி ்பரியாமல, எட்ள
முடியாமல, சுவாரக்யம் ்கனறத் தாரம உதிரந்து ரபாயினை.
பகாஞ்ச காலத்துடக்கச் சில பரமுகபரஸனனைஙகளி பங்க பகாண்ளனை. (பபயரகனு உதிரடககப ரபாகிரமறன)
ளாடகளர வி. ராகவன, ஸ்ரீ ரக. ரசஷைாத்ரி, ஸ்ரீ ரக. சந்திரரசகரன, 'மறால', ஸ்ரீ எக். வி. வி. 'மந்து' ஸ்ரீ ர்கநதாத
அயயர (விடகரனைச்வரா) அவரவர பவளியிடும் கருத்துடககனுடக காட்டி ம் அவரகளி பவளியிடும்
ரதாரனண- நதாஙகளி- இுவலகளின கவனைத்னத ஈரத்தது.
இரவு, தனலயனணரமல தனல, மானல நதளந்தனதத் திரும்ப எண்ணிப பாரடகக முயலனகயில, ஏரதா ஒரு
்கனமறபாடு, பநதஞ்சீரல, ்கழைந்னதடக்க முழுத் ரதானசனய ஓரத்தில விண்டு பகாடுத்தால அந்த அதிருபதிஇம்சித்தது கலபபளம். இந்தடக ்ட்ளம் தன பனழைய Size டக்கத் திரும்்பமா?
எஙகளுனளய பமுனைப பிராரத்தனனை ரகட்க ரவண்டிய பசவியில விழுந்து விட்ளாற் ரபா ம். இந்த
அதிகபபடி பஙகாுரகளி, பாரனவயாுரகளி, ரசரந்த மாதிரிரய, விலகியும் ரபாயினைர. அபபாடி!
'மந்து' ர்கநதாத அயயர மட்டும் பகாஞ்ச நதாட்களுடக்க வந்து பகாண்டிருந்தார. அவருனளய முனனனல,
71

ஈடுபாடு மணிபகாடி ்கழுவுளன கலனவ இழைந்த மாதிரி எனைடக்கப பளவிலனல; ஆனைால அந்தச் சிறய
உள டக்களி எனனை ்பலனம! எனனை ஆகாசம்! மணிடககணடககில, கீரழை இமறஙகாமரல, சிமறனக அடிடககாமரல,
அஙரகரய நந்துவார.
்கறமுன.
மணிடகபகாடி ஸதக், ரவற முகம் எடுடகக ஆரம்பித்தது.
ஸ்ரீசிதம்பர சுபரமணியன, நதாஙகளி சற்ற எட்ள ஒதுடககிப பாரடக்கம் ்ட்ளம் உளிபள, வீட்டுடக்க இந்த
எழுத்தின உபாஸகரகனு அனழைத்து, பாயஸம் பச்சடியுளன விரசஷை சாபபாடு ரபாட்ளார.
அடுத்து க.நதா.சு. அரதரபால விருந்து னவத்தார.
துமிலன விட்டில நதனளபபற்மற எக். ரக. சி. பாரட்டியில (க்வீட், காரம், காபி) ஒரு சம்பவம் நினனைவுடக்க
வருகிமறது.
அவர ரகட்டுடக பகாண்ளபடி, வந்திருந்தவர ஒ்பவாருவரும் எழுந்து நினற தஙகளி பபயனரச் பசாலலடக
்ட்ளத்துடக்க அறமுகபபடுத்திடக பகாண்ரளாம். என முனமற வந்ததும், "என பபயர லா.ச.ராமாமிருதம்!"
எனற ்றவிட்டு, என படககலல உட்காரந்திருந்த துமிலன ஸானரச் சற்றப பபருமிதத்துளன பாரத்ரதன.
நதான எதிரபாரத்த அனளயாும் அவர கண்களில ்டுவது காண அனதவிளடக ்கஷியாக இருந்தது. அபரபாது
அவர ்பதுச் சிறகனதகளி மட்டும் ்டிய கனதடகரகானவ மாதம் ஒனற பவளியிட்டுடக பகாண்டிருந்தார.
"ஓராா, இந்த மாஸம் பவளிவந்த 'சுமஙகலயன' எனகிமற கனதனய எழுதியவர நஙகளிதானைா? பராம்ப
நதனமறாக இருந்தது. எந்த பமாழயிலருந்து தரஜமா அலலது பமாழ பபயரப்ப பதரியவிலனல."
ப்லன முகத்தில பவடிடக்கம்விதம் எபபடி?
இது சாடககில இரதரபால, மற்பமறாரு சம்பவத்னதயும் பசாலல விடுகிரமறன.
ரமற்்றய சம்பவத்துடக்கப பினனைரதான, 'மந்துக்தான' வாரப பத்திரினகடக்க ஒரு கனத
அனுபபியிருந்ரதன. பத்து, பனனரண்டு நதாட்களி கழத்து அதன விதினய அறயச் பசனரமறன.
"உஙகனு ஆசிரியர பாரடகக விரும்்பகிமறார."
உளி அனமறயில ஆசிரியர உட்காரந்திருந்தார.
"உட்காருஙகளி. ாூம், Yes, Mr.ராமாமிருதம், உஙகளி கனத 'துமறவு' பமாழ பபயரபபா, தழுவலா? Be
frank with me you are a young man. உஙகளி கனத original ஆக இலலாவிட்ளா ம் பரவாயிலனல.
இ்வுவு நதனமறாக, ்பதுனமயானை பளடகனடகரகாடு அனமந்திருடக்கம் ஒரு விஷையத்னத பவளியிடுவதற்்க
எனைடக்க இஷ்ளம், சந்ரதாஷைம். ஆனைால ஒரிஜினைனல அடகனைாலட்ஜ் பண்ணி விட்ளால, நதலலது. பினனைால
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சிடகக டக்க வழயிலலாமல பாரத்துடக பகாளிு ரவண்டும் அலலவா?"
இது எபபடி! ஆகரவ ஒனற. உளி பபாறனய அவிடகக மனழைத்துளி ரவண்டுபமனபது ்ள இலனல. விரல
நனத்பதறபரப ரபாதும். நதண்பரனை, உன பகாழுந்னதடக காபபாற்மற ரவண்டுமானைால பபாஙகிபயழும்
ரராசத்னத சுரனனை பகட்ள அழும்பாக மாற்றடகபகாண்டு, உன முது்க எ ம்னபப பலபபடுத்திடக பகாளி.
பினனைர, ஒரு சமயம், னமலாபபூரில ஒரு வீட்டில அபபா எனனை ்ட்ளம்! இது எனனை சினமா காகயா,
கலயாணமா? இலனல, மணிடகபகாடி எழுத்தாுரகனுச் சந்திடகக வந்தவரகளி. இவரகளில முடககாரல
மூூ வீசம் ரபருடக்க ரமல, இவரகளுடக்கம் எழுத்துடக்கம் வாசகர எனகிமற முனமறயிரலனும் சம்பந்தம்
இருடக்கரமா, சந்ரதகம், வனகயானை தன. எனபனைனனை பட்டுப ்பளனவகளி. விதவிதமானை பகாண்னளகளி,
நதனக வரினசகளி.
ஒரு அம்மாவின 'ரமடக அப' அலஙகாரம் அரளயபபா!- ்பதுனமபபித்தன: "யார இவஙக, மாக்ளர
விட்ள டக்க க்திர பாரட்ளா?" எனமறதும், நதாஙகளி ்கபபபனற சிரித்துவிட்டு, சிரித்த காரணத்னத பவளியிள
முடியாமல, திருதிருபவனை விழத்தது ஞாபகம் வருகிமறது.
இபரபா ஒனற பதளிவாயிருடக்கம். எஙகளுடக்கத் தன பிடித்தது. தனடக்க முனனைாரலரயா, பினனைாரலரயா
இலடககியம் எனும் பபயரில நதளந்த ்ட்ளம் பிடிடககவிலனல. இந்தடக ்கற்மற உணரவில, நதாுனளவில, அந்தத்
தனயும் பிடிடககவிலனல.
விருந்துகளும் ஒயந்து ரபாயினை. எலலாவற்றற்்கம் ஒரு முடிவு உண்ரள!
திரும்பவும் ்கறபபிட்ள அந்த ஏழு எட்டு ரபர களற்கனரயில சந்திடக்கம் வாயப்பகளும் ்கனமறந்து ரபாயினை.
இரண்ளாவது உலக மாாயுத்தம், சுதந்திரப ரபாராட்ளம், அவரவர பரச்னனைகளி; ஸதக் கனலந்து விட்ளது.
ஆயினும் என ரபானமறவன பநதஞ்சில அது நதட்ள வினத வீண் ரபாகவிலனல. துளிரடகக ஆரம்பித்துவிட்ளது.
ரயாசித்துப பாரடககிரமறன. அந்தடக களற்கனரச் சந்திப்ப கனலந்தது ரபரிழைபரபா? அதன காரியம் முடிந்தது,
லபியும் முடிந்தது எனற்ள எண்ணிடக பகாளிுலாம்.
சந்திரராதயத்தில என கனத 'அபூரவ ராகம்' அபரபாதுதான பவளியாகியிருந்தது. பிற்பகல. எரரபா
பசட்டித் பதரு வழரய ரபாயடக பகாண்டிருடககிரமறன. ்பதுனமபபித்தனும் நத. பிச்சமூரத்தியும் ஏரதா
அவரகளினளரய, சுவாரக்யமாக, முடககியமாகப ரபசிடகபகாண்டு எதிரரநதாடககி வருகிமறாரகளி.
முட்டிடகபகாளிகிமறாற்ரபால பநதருஙகிய பினதான அவரகளி கவனைம் என ரமல பட்ட்து.
்பதுனமபபித்தன, பவடிபபானை அவர சிரிபனபச் சிரித்துவிட்டு, எனனனை அனணத்துடக பகாண்ளார.
"ஊம், நஙகளும் நதம்மவரராடு ரசரந்தாச்சு."
பிச்சமூரத்தி பாரத்துடகபகாண்டு நிற்கிமறார. மனசடக்கம், தாடிடக்கம் இனளரய ஒளிந்து பகாண்ள ்பனனைனக
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அவருனளய மூடக்கத் துண்டு, விழரயாரச் சுருடககஙகளில பவளிபபடுகிமறது. அவர பாரனவரய ஆசீரவாதம்.
அ்வுவுதான. ரபாயடக பகாண்ரளயிருடககிமறாரகளி. ரபாய விட்ளாரகளி.
வண்டி வாானைப ரபாடக்கவரத்துடக்க இலடககாக நதடுத்பதருவில நதான நிற்பது்ளத் பதரியாமல,
நதடுத்பதருவில நிற்கிரமறன. பாதம் பூமியில இலனல.
சஙகப பலனகயால ஏற்றடக பகாளிுபபட்டுவிட்ரளன.
* * * ------------------
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20. யூகமாலகா

ஆண்ளவரனை! ஆண்ளவரனை! அபக்ருதிடக்கப பிராயசித்தம் உண்ரளா? ந எபபடி எஙகனு ஸமத்துடக
பகாண்டிருடககிமறாய? அபரபா உனைடகரக பிராயச்சித்தம் கினளயாதா? ரகட்டுடகபகாண்டிருடக்கம் உனைடகரக
இலலாவிடின, அனதரய பயினற பகாண்டிருடக்கம் நதாஙகளி ஆவபதனனை? பசால, பசால, பசாலரலன!
உலகினனைப பனளத்து, உயிரினனைப பனளத்து, உன லீலா எனற எஙகளுடக்கப ரபாதித்து, நயும் லீலா எனற
நினனைத்து, ஆனைால ந நினனைத்தது ஒனற, நதளந்தது ரவற எனற உனைடகரக ஆகிவிட்ளரதா! உன பந்து
உனனனைரய எதிரரநதாடககி விட்ளதும், உனைடக்க வாயும் ரபாச்சு, பதி ம் இலனல. ரமானைத்தில
மூழ்கிவிட்ளாய.
உனனனை மறயது விதிபயனைப பபயர பகாண்ளது. அவரவர வினனைபபடி அவரவர விதிபயனை மற கணடக்கம்
கண்ளது. என பசாலகிமறாய?
அவனைனற ஒரூவும் அனசயாது.
-இது ஒரு ஆறதலா?
சினனைஞ் சிட்டுடக ்கருவி்ள அவனுடக்கத் பதரியாமல ஆகாயத்தினனற விழைவிலனல.
-இது பயமுறத்தலா?
இனற பசம்பருத்தஞ் பசடி பசண்ளாரவ மாறவிட்ளது. இனற இதன தன உவனக எனனை? பகாழப்ப
கண்னணப பறத்தது. ்கங்கமப பபாட்டுடககளி. சிவபரபறய விழகளி. பறடகக மாுாது எட்ளா உயரஙகளில
ரமாாச் சிரிப்பகளி. கண் பதாட்டு, னகபள இயலா முடுடக்ககளிலருந்து ரமானைடக பகாடககரிபபின ்க ஙகளி.
"எனனனைப பார. என அழைனகபபார. என அழைகில உனைடக்கப பட்ளனத எனைடக்கப பாடு, பார. மகிழ்.
பதாளாரத."
பதாளவிலனல. அபபடிரய கிணற்மறடியிரலரய அவனுடக்க அரபபணம்.
இனனமறய பூனஜ மானைஸம்.
இனற அவளி ரபம். பபயர மானைஸா.
ஒ்பவாரு சம்பவத்தின கழபபில, தம்பிடி பவளிளித் தகடு அனளத்துடக பகாண்டிருடககிமறது. உன பிம்பம்
பதரியும் கண்ணாடி. என பிம்பம் என அபின.
மனத பரம்பனரயின நண்ள நினனைவுச் சரத்தினனற பூடககளி, இதழ்களி, மனைஙகளி, நிரமாலயஙகளி உதிரந்த
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வண்ணம், பசாரிந்த வண்ணம். இனவதாம் எண்ணஙகளி. மணிடக்ண்டின ஒளித்துாலம் சுற்றயபடி,
துாலம்பட்ள இளத்தில அனலகளி பவளிச்சத்தில ்களிடககினமறனை. தூலம் நதகரந்ததும், அந்த இளம் மண்டும்
இருளி.
எண்ணம் மனைனத பவளிச்சமாடக்ககிமறது. மனைதின இருளி கனலகிமறது. இருளி பிரம்மாண்ளமானை பாம்்ப
வாய. அதனுளி எண்ணஙகளி மினமினப பூச்சிகளி.
மனதன அழயும் தனனமயன.
ஆகரவ மனைமும் அழயும் தனனமத்து.
ஆனைால, மனைதின வினுவாய எண்ணஙகளி அழவற்மறனை. இது அதிசயமனற?

்பழுவின முது்க பவடித்துப பட்ளாம் பூச்சி.
வாத்து முட்னளயினனற அனனைடக ்கஞ்சு.
இங்க எண்ணம் எனனகயில, ஞானைம், விஞ்ஞானைம், கனல, சமுதாயம், சரித்ரம், ்பராணம், இதிாாசம்,
அனுமானைம், ்பண்ணியம், இத்தனனையும், இத்யாதியும், இனவகளின எதிர மனமறகளும் உளி அளஙகியனவ.
அறயானமயும்.
அறய அறய இனனும் அறயானம.
மானுளத்தின பபாற்காலம் ஏற்பகனைரவ நிகழ்ந்தாகி விட்ளது.
இலனலரயல, ரவதஙகளும், நதாதஙகளும், கீதஙகளும் இனவகளின ஸாரஙகளும் எபபடி?
அந்த ஸூக்ருதியின உச்சத்தின ஸூக்வரஙகளின இயடககத்தில, இதயத்ரதாடு மனைம் இனழைந்து, நற்மற
எண்ணத்தின இதழ்விரி பளத்தில அவனனை இருத்திரனைாம்.
பிமற்க அவனனை இழைந்ரதாம்.
எண்ணஙகளி முளி காளாகிவிட்ளனை.
கண்ூடக்களிருரய முளி அவனனை மனமறடககிமறது.
ஆனைால
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அவன
இதய நதந்தனைத்துளிதான இருடககிமறான.
எலலா பாதிப்பகளுடக்கம் அபபாற்பட்ளவன, எனற அவனனை வரித்துவிட்டு, நதம் சுயநதலத்தில, நதம்முனளய
சுகதுடககஙகளி, லாப நதஷ்ளஙகளுடக்க அவனனைப பபாறபபாடககி, அவனனை அனழைபபதில, பினனைர
அஙகாலயபபதில அரத்தம், முனமற எனனை? நதாம் அவனனைப பபாறபபாடககினைா ம், அவன தனலனய
நட்டுபவனைா?
எந்பதந்த சமயம் எனபனைனனை பசயய, அவன அறவான.
அவன தாராமல இருபபாரனைா? அவன எனனை சத்தியம் மமறந்தவரனைா?
இதுவும் நதமடக்க நதம் சமாதானைம்.
நதம்பிடகனகயின பலம். ஆண்ளவன பலத்னதடக காட்டி ம் பபரிது.
வாடக்கத் தத்தஙகளுடக்க வாடக்கத் தத்தமானைவன. வனரயற்மறவன. நிகழ்ந்து பகாண்ரளயிருபபவன
எனபமறலலாம் வரணித்துடகபகாண்ரள, அவனனைப பூரண பரடகனஞயின உனமறவிளம் எனற அரச்சிடகனகயில,
அவன எலனலப படுத்தபபடுகிமறான.
பரடகனஞடக்க, தான பரடகனஞபயனற ரதானறய அபரபாரத, ஆயுசும் பிமறந்தது.
எலனலகளி வ்கத்தாகிவிட்ளனை. சம்பவத்துடக்க மட்சி கினளயாது. அதற்்க மறமுனமற கினளயாது.
ஒ்பவானறம் அதன ஒரு முனமறயுளன அது அது சரி.
நதளந்தனத மண்டும் நதளத்த அவனைா ம் முடியாது.
கற்்ப எனபது இதுதாரனைா,
ஒரு தளனவ
ஒரர தளனவ
ஒனற
ஒற்ரமற எலலாவற்றன பபருவினனை. ஒரு விதி.
இந்த ரநதாடககில எலலாரம ஒனற, ஒரு தரம் தான.
ரத்து அற்மற ஒனற.
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ஒனறடக்க மறய அதிகாரமிலனல. நியாயம் இலனல. நியதி இலனல.
இந்த நியாயஙகளி, நியதிகளி, நதம்பிடகனககளி அனனைத்தும், பூமிபயனும் இந்தடக கிராத்ரதாடு சரி. பிறதானை
கிராஙகளில, உயிரின வாழ்முனமற, வழமுனமற ரகாட்பாடுகளி எனபனைனனை, எ்பவபபடிரயா?
இந்த எண்ணத்தின பயத்தில, நதாம் நதம் நதம்பிடகனகயில பழைடககபபட்ள ஆண்ளவன எனும் எண்ணத்துளி
அனளடககலம் நதாடுவதனற ரவற வழ?
உயிரத் தாதுவின விாாஸத்துடக்க
மகத் அத்தாக ஆண்ளவன.
்பல ரவட்னளயில மனதனும் ்பலயும் ஒனனமற பயானற ரவட்னள.
இருவரில, ந அலலது நதான.
இந்த ரவட்னளயில எது ஆண்ளவன, எது ்பல? ஆண்ளவரனை ்பலயா?
எது? நதான கனளசிவனர அறய முடியாது. அறந்ததும் பசாலல முடியாது.
***
ஆண்ளவன ரவட்னளயில, அவனுடக்கம் ரவட்னளயின பலா பலனகளுடக்கம் சம்பந்தமிலனல.
ஆனைால ரவட்னளயாடும் முனமறபயனனைரவா இதுதான- எனற மனைம் பசாலகிமறது.
சிந்தாநததியில மூழ்கியும் மிதந்தும் வந்த உதிரிப பூடககளி. இதழ்களி, நிரமாலயஙகளி, மணஙகளி.
--------------------------
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21. ட்ரிபிளிக்

கண்ணனும் நதானும் அரசாடக நதகரிலருந்து வள பழைனடக்க னசடககிளில ரபாயடக பகாண்டிருந்ரதாம். ளபிளிக்.
க்தூபியிலருந்து வளபழைனடக்க த்ரு ஒரர சானல. ஆனைால கண்ணன எனனைரவா, மளடககி, திருபபி, ்கறடக்கத்
பதருவுகளில நனழைந்து பசனமறான. ட்ராஃபிடக ரவனுயாம். நதான நதம்பவிலனல. இனனமறடக்க அவன மூட்
இபபடி எனற னவத்துடக பகாளிு ரவண்டியதுதான.
னசடககிளி பவண்னணயில வழுடககிடகபகாண்டு ரபாயிற்ற. பசனமற பானத பவண்ணயாக இலனல. ரமடு
பளிும், கரடு முரடு. ஆனைால கண்ணனளம் வண்டி, வயலன விலலாகப ரபசிற்ற.
"கண்ணா, ந னசடககிளில Ace தான. பராம்ப நதாுாகச் பசாலல ரவண்டுபமனறருந்ரதன."
அவன ஒனறம் பூரித்துப ரபாகவிலனல. 'உஙகளுடக்க னசடககினுப பற்ற ஒனறம் பதரியாது'. வாக்தவம்,
ஆனைால, சுட்டிடக காட்டியது பிடிடககவிலனல. ஆனைால, னபயனகளி வயது ஏறடகபகாண்டு வருகிமறாரகளி.
சட்பளனை வாயவிட்டுச் சிரித்தான. "அபபா, நினனைப்ப வரது உஙகளுடக்க னசடககிளில பாலனக் கினளயாது,
இலனலயா? ஏறவதற்காக, இளது படககம் புாட்பாரம், ரமடு, ஒரு கலனலரயனும் ரதடிண்டு ரபாரவரு!

நதாஙகளி மூவரும் சிரிபரபாம். ாரி பசாலவான. "ரளய கண்ணா, உன அபபா இபபடிரய பாதி தூரம் ஏமற
இளம் ரதடிடககிட்டு, னசடககினுத் தளிளிடக கிட்டுப ரபாயிடுவாரு மிச்சப பாதிடக்க ட்ராஃபிடக பகடுபிடி.
அதுடக்கம் தளிளிடககிட்ரள ரபாயிடுவாரு ஆபஸும் வந்துடும்."
ரராசபபட்டுப பிரரயாசனைம்? ஆனைால இவனகளி எனனை பழ தரத்துடக பகாளிகிமறானகளி?
'நதான எனனனையும் ரசரத்து னவத்து நதனமறாக ஓட்டுகிமறாரய!" எனரமறன.
"எனனைபபா, ஒரு நதாுா, இரண்டு நதாுா? அம்மா வயிற்றளி சிசுவா, கானல உனதடககிமறரபாரத, னசடககிளி
மிதியிலதான."
கண்ணனும் கனத எழுதுகிமறான.
"நதான தான பசானரனைரனை, ந Ace."
"அபபடிச் பசாலவதற்கிலனல. ாரிடக்க அப்பமறம் தான நதான."
"அபபடியா?" ாரி, கண்ணன, நதாகராஜன, பளிளி நதாளிலருந்ரத ஒரு ஜமா. இனனும் ஜமா.
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"ஒரு சம்பவம் நினனைவுடக்க வரது, பசாலலட்டுமா ?"
அவன என பதி டக்கடக காத்திருடககவிலனல.
அபரபாது மூணாவது ஃபாரம் நதான. நதான எனனை, நதாஙகளி. ரமற்்க மாம்பலம் பளிளி. ஒரு சனடககிழைனம
வாளனக னசடககிளி எடுத்துடகபகாண்டு சினமா ரபாரனைாம். மாட்டின, னசதாபரபட்னள நரஜாான.
ட்ரிபிளிக். நதான னசடககிளி Bar, ாரி மிதிச்சான, நதாகராஜன பினனைால carrier. ரஷைா முடிஞ்சு திரும்பி
வரராம்.
வாத்தியார பளம், டிஷைூ, டிஷைூ. உளம்பிரல, மனைசிரல, பளம் ஊறபரபாய ஒரர ்கஷியிலருந்ரதாம். ஒரு
சினமா பமட்னள, ரகாரக்ஸா முபபது ்கரலல பாடிண்டு-நதாஙகளி னசடககிளில இலனல- பனச்சறடககில
Ski வினுயாடிடக பகாண்டிருந்ரதாம்.
வழயில ஒரு டீ கனள வந்தது. பவளியில ரபாட்ள பபஞ்சில உட்காரந்தபடி, ஒரு சிவப்பத் தனலபபா 'டீ'
்கடிச்சிண்டிருந்தது. எஙகனுப பாரத்து விட்ளது.
ளபிளிரஸ அபரபா சட்ளபபடி ்கற்மறம்.
சட்பளனைத் திரும்பி மனமறவதற்ரகா, இமறங்கவதற்ரகா சந்து ்ள இருந்தது. ஆனைால நதாஙகுா
இமறங்கரவாம்? எஙகளுளி ்ப்கந்து பகாண்டிருபபது யார? அந்தப பபஞ்னச உராயந்தாற் ரபாரலரய நந்திடக
பகாண்டு ரபாரனைாம். ரபாமற ரபாடககில ாரி, ரபாலீசுடககாரனுடக்க "ளாட்ளா!" அடிச்சான. நதானதான
பசானரனைரனை. மூனற ஹீரராடககளி ஒரர கதாநதாயகினய நதந்தவனைத்தில ஒடிபபிடிச்சு வினுயாளரமறாம்.
பரண்டுரபர பாடினைால டயட். மூூரபர பாடினைால, அதுடக்க எனனை அபபா வாரத்னத?
Dream sequence இலருந்து முரட்டுத்தனைமாகச் சுய நினனைவுடக்கடக பகாண்டு வரபபட்ரளாம்.
"ரளய ! நில ஙகளா !"
திருபபிப பாரத்தால, னசடககிளில துரத்திண்டு வரான.
ாரி, சும்மா, க்பனள வாரினைான. ரபாலீக்காரன பினனைால ்பளிளியாகிவிட்ளான. ஆனைால அது எனனை
மந்திர வாதரமா, எஙகளுடக்க முனனைால, படககவாட்டில, இரண்டு சந்துகளிலருந்து, னசடககிளில இரண்டு
காவல ்பலகளி எதிரபபட்டு, ்கறடகரக பவட்டி, எஙகனு மளடககி விட்ளனை. இவஙக எஙகிருந்து, எபபடி?...
துரத்தியவனும் வந்து ரசரந்தான.
"வாஙக, க்ரளஷைனுடக்கப ரபாரவாம். ஏம்பா, நஙக பளிளியிரல படிடககிறஙகுா, க்ரடககலல ரவனல
பாரடககிறஙகுா? ரகக் பதிவாகிவிட்ளது. னசடககிளும் பிடுஙகபபட்ளது.
"பசாலலட்ரளன. தப்பப ரபர தப்ப விலாசம் தந்தஙக இதுடக்கரமல தண்ளா. திஙகளி கிழைனம,
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னசதாபரபட்னள ரகாரட்டில 'ளா'ண்ூ 9 மணிடக்க ஆஜர. இது டகுாக்-டக்க கட்' அடிடககிமற மாதிரியிலனல.
ரகாரட். ஞாபகமிருடககட்டும்."
னசடககிளி கனளடககாரனுடக்கச் பசாலலடககலாம். பதரிஞ்சவனதான. நதாளி முழுடககரவ hire அபரபா ஒரு
ரபாயதான. அவசரமா மூூ ்கயர கணடக்க ரநதாட் வாஙகட்ளா பவளியில நிடககூம்னு வீட்டில
பசாலலடககலாம்.
ஆனைால ரகாரட்டில தட்டிடுவாரனை! உளிரு தளிளிட்ளானனைா? நினனைடககரவ பயமாயிருடகரக! மட்க யார
வருவா? நதளந்தனத வீட்டில பசாலலரவ பதனபிலனல. எனனை கினளடக்கம்னு பதரியும். எனனைதான
பசயரவாம்? பதரு முனனைப பிளினுயாருடக்கத் ரதாப்படககரணம் ரபாட்டு, தப்படக ரகட்டுண்டு, தபபிடகக
வழகாட்ளச் பசாலல, அதுடகரக கற்பூரம் பகாளுத்தடக கால ரபாரயனும் ரவூரம! அஞ்சு னபசாவுடக்க
இஙரக வழயிலரல.
அனன ராவுடக்க, ஞாயிற்றடககிழைனம பூரா, நதாஙகளி மூவரும் எஙகளுடக்களி சனப ்ட்டிடக ்கனமந்தும், வழ
பதனபளவிலனல. இரதா திஙகளும் விடிந்துவிட்ளது. பிளினுயார னகவிட்டுவிட்ளார. அம்மா,
முபபாத்தம்மா நரய கதி, ஊாாம் னதரியம் பகாடுடககவிலனல. பயம், எச்சில முழுஙக முடியலரல.
'க்பபஷைல டகுாக்'னு பசாலலட்டுடக கிும்்ப முன, கனளசி முனமறயாக அண்ணன, தம்பிமார, தஙகச்சினயப
பாரத்துடக பகாண்ரளன. அம்மா, அம்மா, மறபடியும் எபபரவா ?
எஙகளுடககது முனனைாரலரய 249 காத்துடக பகாண் டிருந்தான.
"பமாத்தம் மூூ நிமிஷைம் தான. மாஜிக்ட்ரரட்ரளாடு வாதம் பண்ணாதஙக. ரகட்ள ரகளிவிடக்க உளரனை
ஒப்படககிடுஙக பதரியுதா?"
தனலனய ஆட்டிரனைாம். ாரிடக்கடக கண் துளும்பிற்ற. அவனனைடக ரகட்ளால, எனனனைச் பசாலவான.
நதாகராஜன முகத்னதத் திருபபிடக பகாண்டிருந்தான. அவன எபபவுரம அழுத்தம்தான. பமாத்தத்தில எஙகளி
வயதின இயற்னகத் தனனம தனல காட்ள ஆரம்பித்துவிட்ளது. பவளிரய ஜிகினைா. உளிரு பிசுபிசு"Order! Order! எலரலாரும் எழுந்து நில ஙகளி!"
சிம்மாசனைத்தில அமரந்தவர முகத்னதப பாரத்ததும், மூவருடக்கரம வயிற்றல ்பளினயடக கனரத்தது. இவர
எஙரக இங்க வந்தார? இவர நதம் பதருடக ரகாடியில இருபபவரனைா? ரவனல ரநதரம் ரபாக, மிச்சத்துடக்க
ாானைரரி மாஜிக்ட்ரரட் ரவமறயா? ஐனயரயா! நதாஙகளி திரும்பி, வீட்னளப பாரத்த மாதிரிதான!
கத்தரிடககாயடக்கடக கா ம் னகயும் முனுத்த மாதிரி, கட்னள ்கட்னளயா, தன ்கட்னளடக்க ஈடு பசயய,
ரஜ.பியில சாவிடக பகாத்னதடக ்க டககியபடி எகிற எகிற நதளந்து பசலனகயில, எத்தனனை முனமற, ்களிுா
்களிுா ரகாழ முட்னள, ்களிுன பிளினு வாத்து முட்னள! எனற கத்தியிருடககிரமறாம்! ஓபராரு சமயம்
பதரு முனனையில நினற, எஙகனுத் திரும்பிப பாரபபார. பாரடககட்டுரம! இபரபா வட்டியும் முத மா
எஙகனுப பாரத்து விடுவார.
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எஙகளி பபயரகனுடக ்வ ஆரம்பித்ததுரம, எழுந்து ரபாய எதிரில நினரமறாம்.
"ட்ரிபிளிக் ரபானஙகுா?"
‘ரபாரனைாம்."
"ரபா பவச்சிருடககீஙகுா?"
தனலனய ஆட்டிரனைாம். பமயயாரவ, வானய அனளந்துவிட்ளது. ஆனைால ரதம்பல சபதம், யாரு?
"ாூம். இனரமல பசயயாதிஙக ஆலனரட். பவளியிரல னரட்ளரகிட்ரள சீட்டு வாஙகிட்டு
க்ரளஷைனுடக்கப ரபாய னசடககினு விடுதனல வாஙகிடககஙக".
கனைவா? நதனைவா?? நிமிண்டிப பாரத்துடகபகாளிுடக ்ள வழயிலனல.
"இமறங்கஙக. பநதடகக்ட்!"
பவளியில 249 காத்துடக பகாண்டிருந்தான.
"பரவாயிலனல, அதிரஷ்ளசாலஙகதான. ்கண்டு மிுகா உஙகனு எபபடி சும்மா விட்ளாரு இனதரய
தனயா ஒரு சிஙகிளி டீ ரமரல ரயாசிடகக ரவண்டிய சமாச்சாரம்."
அவன ரகட்பது எஙகளுடக்கத் பதரியவிலனலயா? ஆனைால ஓட்ளாண்டியா நிடககரமறாரம!
"பரவாயிலரல தம்பிஙகுா, ்கனனப ரபாயிளாதிஙக, சினனைப னபயனக, படிடககிமற பசஙகனனு அனனடக்க
சும்மாரவ விட்டிருபரபன. ஆனைால உஙகளில எவன? 'ளாட்ளா' காட்டினைதும் ரராஷைம் பபாஙகிச்சு,
டிபாரட்பமண்ளா, கிளிளுடககீனரயா?"
"ஸார, ஸார-" ஒற்னமற விரனல வினையமாக நட்டிடக பகாண்டு, இது நதான.
"எனனை தம்பி" எண்ணாரலரய அவனனை அனழைத்து, 'ஸானர' எங்க கண்ளான.
"நஙகளி இ்வுவு நதலலவரனு எஙகளுடக்கத் பதரியாது. இனரமல இபபடிச் பசயயமாட்ரளாம். சத்யமா!"
முதுனகத் தட்டிடக பகாடுத்தான. "பரவாயிலரல தம்பி! எலலாரம நதளடககமறதுதான. இலலாட்டி,
டிபாரட்பமண்ட் பினழைடககமறபதபபடி?"
"ஸார, நதாஙகளி க்ரளஷைனுடக்கப ரபாய வண்டினய மட்டுண்டு, பளிளிடக்ளம் ரபாயச் ரசரமறதுடக்களிரு
பராம்ப ரலட் ஆயிடும்."

82

"சாயஙகாலம் மட்டுடககஙக. அவசரமிலரல."
"இலனல, இபபரவ மட்டுண்டுதான ரபாவூம். எஙகளுடக்க ரவற வழயிலரல. ஸார, ஒரு ரிடகபவக்ட்,
அவன கண்களில வினைாடக்கற ரம ம் கீழுமாகடக ்கதித்தது.
"ட்ரிபிளிஸுடக்க..." அந்த ஒரு பசடகபகண்டு தினகபபில என அரத்தம் ரதாயந்ததும், ஆனுப பிடுஙகிண்டு
ஒரு சிரிப்ப வந்தது பாருஙரகா- நதாஙகளி பியத்துடக பகாண்ரளாம்.
சிரிபரப சம்மதம் தவிர, எஙகளி பாட்மிக்ட்பரக் ஒரு முழ முழச்சாளினைா, அந்தடக கிலடக்க நதாஙகளி 249
எனனை 249, 378, 875 எலலாரம சமாளிடககத் தயார.
"அட்பவஞ்சர எபபடி? அபபா, ஒண்ூ. இதில அபபாடககளுடக்க ஒரு நதியிருடககிமறது. பிளினுகளிளம்
எபபவும் இருடககிமறபடியா பத்து ரபாயடகரகனும் ்கனமறயாமல பகாடுடகக பவடககூம். எனனை பசாலரமறளி?"
நதான பசாலல எனனை இருடககிமறது?
இது இனுஞர ஆண்டு.
--------------------------
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22. சாடகஷி : கற்பூரம்

அபரபாது எனைடக்க வயது ஆற இருடககலாம். ராயபரபட்னளயில முத்து முதலத் பதருவில ்கடியிருந்ரதாம்.
எதிர வீட்டுப பின கட்டில, ஒரு தச்சனைார ்கடும்பம். பினகட்டு பபரிய கட்டு. அதில ்கடும்பமும் பபரிய
்கடும்பம். அபபா தச்சனைார, அம்மா தச்சனைார, மூனற பிளினுகளி தச்சனைார- அவரகளி சம்சாரம். பபரியவர
வாட்ளசாட்ளமாக, வண்டு விழயும் கிருதா மனசயுமாயப பினனைால நதான பாரத்த சினமா வீரபாண்டிய
கட்ளபபாம்மன மாதிரி கம்பரமாக அகனமற பநதற்றனய அனரப பங்கடக்க ரமல அனளந்த பதனகனல நதாமம்.
வீட்டினுளிருரய முற்மறத்தில தகரடக பகாட்ளனக ரபாட்டு அதுதான பட்ளனமற. மூனற மகனகனுத் தவிர
இரண்டு சினனைப னபயனகளி ரவனல பசயதாரகளி. இவரகளுனளய உற்பத்தி அரனைகமாகடக ்கழைந்னதகளின
வினுயாட்டுச் சாமான, சனமயலனமறப பண்ளஙகளிபபாம்னம வண்டி, பசாப்பகளி மரபபாச்சி, உப்ப
மரனவ, அரிவாமனண, துருவலகாய, மத்து, மனனை, க்டுல, இத்யாதி, பபரிய சாமானகளில இமறங்ககிமற
மாதிரி அவரகளிளம் சாதனைஙகளி இலனல. பண்ணவும் பதரியுரமா பதரியாரதா?
இங்க நதான எபபடிச் ரசரந்ரதன? எதிர வீடுதாரனை! பினகட்டுடக்க அடிடககடி ரபாய ரவடிடகனக பாரத்துடக
பகாண்டிருபரபன. இபதலலாம் எபபடிச் பசயயமறது? எனற அவரகனுத் பதாணப்பரவன. அண்ணாஅபபானவ அண்ணாபவனறதான அனழைபரபாம் அண்ணாவும் தச்சரும் ஒருநதாளி அுவுாவுனகயில,
'னபயன உஙகளி பதாழலல அடககனமற காட்டுகிமறான; சும்மா உஙகளிளம் வந்துரபாயடக
பகாண்டிருடககட்டுமா?' எனற ரகட்டு, அவரும் உளரனைரய சம்மதித்தார. நதான பளிளிடக்ளம் இனனும்
ரசரவிலனல. வீட்டிரலரய பசாலலடக பகாடுத்து எழுதப படிடககத் பதரியும்.
ஐயர வீட்டுப னபயன பட்ளனமறயில ரவனல பசயவதில அவரகளுடக்கம் பபருனம. ("பவளினுடககாரன
ரதாத்தான, எனனை நிமறம் பாத்தியா' எனைடக்க ஒரு இளத்துடக்க ரவனுயாகப ரபாய, ரவனுயாகத் திரும்பி
வருவதாக ஒரு ஒழுங்க படிபட்டுரம! பின எனனை, தச்சுத் பதாழலா என பினழைபபாக இருடககபரபாகிமறது?
ஏரதா பபாழுது ரபாடக்க.
தாத்தா பட்ளனமறயில உட்காரந்து நிரந்தரமாக ரவனல பசயயமாட்ளார. ஏன பசயயனும்? ரமல பாரனவ
பாரபபார. தப்பத் திருத்துவார. சத்தம் ரபாடுவார. ரகாபத்தில, கலயாணமானை தன னபயனகனுச் சில
சமயஙகளில னகமிஞ்ச அஞ்சமாட்ளார. பட்ளனமறயிரலரய ஒரு ஒரமாக ஒரு ்கட்டி விமானைத்தில
எழுந்தருுப பண்ணியிருடக்கம் பபருமாளுடக்கப பூனஜ பசயவார. சினனை விடகரகஙகளி. அவருனளய தாத்தா
நதாளிலருந்து இருடககிமறதாம். இரண்டு படககஙகளி ம் ரதவிகளி. சாபபாடு முடிந்ததும் பகாஞ்ச நதாழனக
கட்னளடக ்கரலல துதிகளி பாடிடக பகாண்டிருபபார. திடீபரனைத் ரதாத்திரஙகளி அளஙகி, ்கமறட்னள
பட்ளனமறனயத் துரடக்கம்.
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இவரகளி உற்பத்தினய விற்பனனை பசயயடக கனள பயனற ஒனற எஙரகா னவத்திருந்தாரகளி. எனமறா ம்,
அது ஒழுஙகாக ரவனல பசயத மாதிரித் பதரியவிலனல. ஆஙகாஙரக ரகாயிலகளில நதளடக்கம்
பிரம்ரமாற்சவஙகளில அவரகளி விரித்த கனளனயரய நதம்பியிருந்தாரகளி. கபால ரகாயில, பாரத்தசாரதி
ரகாயில, கந்தசாமி ரகாயில தவிர, ஒரு ஐந்தாற னமல வட்ளாரத்தில, பட்ளணத்தில அவரகளுடக்கத்
பதரிந்தபடி பவ்ரவற மாதஙகளில பிரம்ரமாற்சவம் நதனளபபறம் ரகாயிலகளி இருந்தனை. இரவு
எபபடியும், மிச்ச சரடக்களனும், வசூ ளனும் வீடு திரும்பி விடுவாரகளி. முற்பகல ரவனுடக்கப
னபயனகளி பட்ளனமறயில இருபபாரகளி. பிற்பகலல வியாபாரத்னதடக கவனபபாரகளி.
மானல விுடக்க னவடக்கம் ரநதரத்துடக்க, அலலது இரவு வீடு திரும்பியதும் விற்பனனைத் பதானகனய
அபபாவிளம் ஒப்பவிபபாரகளி. அவர பவ்க ஜாடககிரனதயாக எண்ணி, உளிரு அலமாரியில பூட்டி
னவத்துடக பகாளிவார.
அனமறாளச் பசலவுடக்க, அரிசியிலருந்து எண்பணய வனர, அவருடக்கம் பாட்டிடக்கம் ஆயிரம்
தரடககஙகளுடககினளரய அலமாரியிலருந்து வழைங்கவார. கனள கண்ணிடக்கப ரபாவபதலலாம் பாட்டிதான.
ஆட்சி, இனனமறய பானஷையில, இரும்்படக கரம்தான. ஐயாவுடக்க நதளந்தது, இதுவும் இனனமறய பானஷை தான.
பவளிளிடககிழைனமயனற மானல பபருமாளுடக்க விரசஷை பூனஜ, ரதஙகாய, சீப்பப பழைம், பபாரிகளனல
நிரவதனைம். பட்ளனமறயில ரவனல பசயரவாருடக்கப பட்டுவாளா, னபயனகளுடக்கடக னகச் பசலவுடக்கத் தலா
இரண்ளனைா. எனைடக்கடக கினளயாது. காசு வாஙகடக ்ளாதுனனு ஆத்தில உத்தரவு. பபாரிகளனல ரபானைாப
ரபாமறது. பகாடுத்தா வாஙகிடகரகா நரய பமாடகக ரவண்ளாம். உன தம்பிகளுடக்கம் பகாடு.
இஙரக நதான எனனை ரவனல பசயரதனனு யாரும் ரகட்கமாட்ரளஙகமறாரு! சரி, நதாரனை பசாலரமறன.
கானலயில எழுந்து காபபி ்கடித்துவிட்டு, பட்ளனமறடக்க வந்துவிடுரவன. சுவரில எலரலானரயும்ரபால
ஆணியில பசாடககானய மாட்டிவிட்டுச் சடககரம் பவட்டுரவன.
அதாவது, ஒரு பமலலசுப பலனகயில ஒரு வட்ளம் பபனசிலால ரபாட்டுடக பகாடுத்துவிட்ளார. அந்தடக
ரகாட்டு ரமரலரய விும்பினை மாதிரி உளியால பசதுடககிடக பகாண்ரள ரபாகூம், பவட்டிடக
பகாண்டிருடகனகயிரலரய விண்டுரபா்கம். ரபாவட்டும், இனபனைாண்ூ பவட்டு.
உளி பிடித்து, அதனரமல பகாட்ளாப்பளியால தட்டுவதில கண்டிபபாகத் தனடக ்கஷிதான. பளாடக பளாடக,
பலாட் பலாட்- இதுதான என ரவனல.
அரனைகமாக, பகாலலன பட்ளனமறயில ஈடக்க எனனை ரவனல எனகிமற மாதிரிதான.
இது தச்சன பட்ளனமற. ஆனைால பலன எனனைரவா ஒண்ூதான.
அபூரவமாக, ஒனற பூரா வட்ளம் கண்டுவிட்ளால எனனனைடக கட்டிப பிடிடகக முடியாது.
("மூஞ்சியிரல பசழுப்ப எபபடி ஏறது பாரத்தியா?")
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அனனடக்கடக கனைாவுரல நதான பவட்டினை சடககரம், மாட்டு வண்டி சடககரம் பபரிசுடக்க. அதன சிரங்கப
பபாருடக்க விளிம்்பளன வந்து கிறகிறனனு சுற்றம்.
நதான பவட்டினை சடககரம். விஷ்ூ சடககரம்.
ஒரு நதாளி.
கானல. அபரபாதுதான பட்ளனமறயில ்டியிருடககிரமறாம்.
அனமற உளிளிருந்து பபரியவர பவளிபபட்ளார எனபனைனனைரவா வாயில வந்தபடி பிதற்றடகபகாண்டு.
அம்மா! அந்த மாதிரிடக ரகாபத்னத நதான பாரத்ததிலனல உளம்பபலலாம் ஆடுகிமறது. ரவட்டி அவிழ்ந்து
ரபானைது பதரியவிலனல. அவனரப பிடிடகக முயனற, முடியாமல பாட்டி அவர ரதாளில பதாங்ககிமறாளி.
வாயில துனர தளிளுகிமறது.
எனனை ஆச்சு? எனனை நதளந்தது?
எஙகளுடக்களிருரய கிசுகிசுவில, படிபபடியாக என ்கழைந்னத அறவுடக்கப ்பரிந்தவனர, ரநதற்ற எண்ணி,
அலமாரியில பூட்டி னவத்த பணத்தில, பத்து ரபானயடக காரணாமாம்.
"பூ!" யாரரனும் உதட்னளப பிதுடககரமறுா?
அபரபா, பவுன பதினமூனற ரபாயடக்க வித்தது. இபரபா வினல ர.2000அந்நதானுய பத்து ரபாய பாயந்த ரவகத்னதயும், வீச்னசயும் இனதவிள ருசுபபடுத்த எனைடக்கத் ரதனவ
யிலனல. ரமரல ரபாகிரமறன.
பபரியவர ்பயல வீசுகிமறார. சாமானகளி உருளிகினமறனை. மகனகளி ரமல தனத் தனயாகப பாயகினமறார.
"இருஙக னநதனைா! பபாறஙக னநதனைா சாந்தமாவுஙக னநதனைா!" மூத்தவன பகஞ்சுகிமறான. "தயவு பசயது
ரகட்டுடககஙக! நஙக எண்ணி பவடககமறதுரல கணடக்கப பிரண்டு ரபாயிருடககலாமா? இலரல, உஙகளி
்கறபரபடுரல ்ட்ளல கழத்தலரல-"
"எனனைளா ரபமான, எனைடக்கடக கணடக்க பசாலலத் தரவா வரர!" ரநதாட்னளத் தூடககி அவன முகத்தில சுழைற்ற
அடித்தார. "ஒரு பத்து ரபா ரநதாட்டுளா!
ரநதத்திடக்க ரவா சிலலனரரயாடு பிக்கட் ளபபியிரல பவச்சிருடகரகன, இனனடக கானலயிரல காணம்னைா,
எனைடக்கப பாளம் படிடகக வராரனை! அந்த ரநதாட்டிரல, ராஜா தனலயிரல மச்சம் மாதிரி ஏரதா துரு இருந்தது.
சுரண்டிப பாரத்ரதன வரலரல. சரி, நதானுடக்கப பாரத்துடககலாம்னு விட்டுட்ரளன. எனனைளா, எனைடக்கடக
காதா ்கத்தரமற! கடுடககன பதாங்கது பாரத்தியா?"
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இனனும் எனபனைனனைரவா ்பதுசு ்பதுசா அரத்தம் ்பரியாத வாரத்னதகளி. இபரபா ்பரிகிமறது. ஆனைால
பசாலவதற்கிலனல.
விசாரனண, வீட்டுப பபண்டினரயும், பிளினுகனுயும், ்ட்ளாயும், தனத் தனயாகவும், உளிரு
்பபிட்டும் பட்ளனமறயி மாக நதளடககிமறது.
"ரநதத்திடக்க மமறதியா அலமாரிடக கதவுரலரய சாவி நினனுரபாச்சு. இருந்தால எனனை? இது ்கடும்பமா,
்கடித்தனைமா? இபதனனைளா வீடு! எத்தின நதாுா, இந்த சமயத்துடக்க எவனளா காத்திருந்தான? எனனைால
பஜரிடககரவ முடியலலரய!"
இருப்படக பகாளிுாமல அங்கமிங்கமாக அனலகிமறார; தினகத்து நிற்கிமறார. கண்களில காஙனக அடிடககிமறது.
மனதன மாறவிட்ளான.
பபருமாளுடக்கப பூனஜ நதளடககவிலனல சாமி வாயில மண். ஏன, வீட்டில எலலார வாயி ரம அதுதான.
அடுப்ப ஒழுஙகாகப ்பனதந்தரதா? அனனமறய வயிற அ ம்ப டக்கப பணம் ரகட்க யாருடக்கத் னதரியம்
இருடக்க?
மத யானனை, பநதருஙகரவ பயமாயிருடகரக! ்களிடககடக ்ள இலனல.
இத்தனனை நதாழடக்க இட்லடககனள நதளந்துபகாண்டிருடக்கம். சட்டின, சாம்பார, சரடககனரயுளன ்கழைந்னதகளி
கண்ளபடி வாரியினமறத்துடக பகாண்டு.
இருடககிமற ஒனற அனர அரிசினயத் திரட்டிப பபாஙகி, நராகாரத்னதடக கலடககி- அது ஆண்களுடக்க ஆச்சு.
பபண்களி?
பாட்டி அவரிளம் இரு னககளி ம் பயபடகதியுளன ஏந்திடக பகாணரந்த தம்ுனர அபபடிரய தட்டி வீசி
அடித்தார.
பட்ளனமறயிலதான எனனை ரவனல நதளடக்கம்? ரபசரவ அஞ்சிரனைாம்.
மத்தியானைச் சாபபாட்டுடக்க நதான ரபாயத் திரும்பி வந்தரபாது, அவர விமானைத்துடகபகதிரர, கண்னண மூடிய
வண்ணம், நிமிரந்த முது்களன அனசவற்ற உட்காரந்திருந்தார.
மணி பரண்டு, மூூ, நதா , அஞ்சு- அபபடிரய தூஙகிபரபாயிட்ளாரா? தூஙக முடியுரமா?
ஐந்தனர, ஆற மணி வாடககில, கனலந்தார. ஏரதா முடிவுடக்க வந்தாற் ரபால முகத்தில ஒரு பதளிவு.
பிளினுகனு விளித்தார. எதிரர வந்து நினமறனைர.
"துட்னள நஙக எடுடககலரல இலலயா?"
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மூவரும் ரசரந்தாற்ரபால தனலனய ஆட்டினைர.
"சரி, பபருமாளுடக்கடக கற்பூரம் பகாளுத்தி சத்தியம் பசயது அனணயுஙக."
மூவரும் ஒருவனரபயாருவர பாரத்துடக பகாண்ளனைர. மூவருடக்கம் முகம் ஒரர மாதிரியாக பவளிற விட்ளது.
"நதான பசயயமற மாதிரிரய பசயயூம். ருடகமிணி, ்கத்து விுடகனக ஏத்து."
விுடகனக ஏற்றனகயில, கிழைவிடக்கடக னக நதடுஙகிற்ற. சுளர ்கதித்பதழுந்தது. நதாஙகளி னபயனகளி பாரத்துடக
பகாண்டு நினரமறாம்.
பபரியவர, கற்பூர ளபபாவிலருந்து கணிசமானை ஒரு கட்டிபயடுத்து, பபருமாளுடக்க எதிரர னவத்து
ஏற்றனைார.
"அலமாரியிலருந்து சத்தியமா, நதான ரபாய எடுடககலரல!" எனற உரடககடக கத்திடக னகனயப பட்பளனற
தட்டினைார. கற்பூரம் அவிந்து விடகராம் பபாட்பளனை விழுந்தது. எடுத்து நிமிரத்தினைார.
"உம், பாண்டுரஙகா- ஆகட்டும்!"
பட்பளனைத் தட்டி, பபருமாளி ்கப்பமறடக கவிழ்ந்ததும், எனைடக்கப பயத்தில அனர நிஜார நதனனைந்துவிட்ளது.
"விஜய ரஙகா! அடுத்தது," பட் பகீர"ரஙகநதாதா!"
முடிந்தது.
பபரியவர, அஙரகரய இனழைப்பளி பபஞ்சில, இடுப்ப ரவட்டினய முகம்வனர இழுத்துப
ரபாரத்திடகபகாண்டு கானல நட்டி விட்ளார.
"ரபாஙகளா ரபாஙக. இஙரக எனனை ரவடிடகனக பாரத்துகிட்டு! இனனடக்க இனரமல ரவனல கினளயாது."
அனறரவு படுடக்கம்வனர, ராத்திரி, வீட்டில எனைடக்க இரத ரபச்சுத்தான. அம்மா எனைடக்க விபூதி இட்ளாளி.
மறநதாளி கானல, பட்ளனமறடக்கடக கிும்ப, பசாடககானயத் தனலரமல மாட்டிடகபகாளினகயில ரஜபியிலருந்து
ஏரதா பமறந்து விழுந்தது. அனதப பாரத்ததும் எனைடக்கப பயமாபரபாச்சு,
"அண்ணா! அண்ணா!" அலறரனைன. அண்ணா வந்தார. ஒரு பநதாடியில ்பரிந்துபகாண்டுவிட்ளார. என
னகனயப பிடித்துடக பகாண்ளார.
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"பயபபளாரத. நதானும் வரரன."
பபரியவர தனயாக இருந்தார. எஙகனுடக கண்ளதும் எழுந்து நினற வரரவற்ற எதிரர அமரச் பசானனைார.
அண்ணா அவரிளம் னகனய நட்டினைார.
ரநதாட்னளப பிரித்து, இரு னககளி ம் பிடித்துடகபகாண்டு, பவ்கரநதரம் அனதரய பவறத்துடக
பகாண்டிருந்தார. பிமற்க- "நதான ்கழைந்னதனயச் சந்ரதகிடககிரமறனனு நினனைடககிறஙகுா?"
"நதாயடககரவாளி, இந்தடக ரகளிவிடக்க நதான எனனை பதில பசாலல முடியும்? ரநதாட்டு பகட்டுபரபானைது.
உஙகளி ்கடும்பச் பசாந்த விஷையம். அது அகபபட்ளது என னபயன பசாடககாயப னபயில. அவரவர மனைசு
அவரவருனளயது. உளிரு ்ப்கந்தா பாரடகக முடியும்? இந்த சந்ரதகம் இருடகரக, இது ராமாயண
காலத்திலருந்ரத ரவனல பசயகிமறது."
மறபடியும் பமுனைம்.
அவர விழகளிலருந்து பரண்டு பபரிய துளிகளி ்பமறபபட்டு வழந்து, ரமாவாயில உதிரந்தனை.
"சாமி, எடுத்தரதாடு அலலாமல ஒரு ்கழைந்னத பழ ஆவட்டும்னு அதன ரமரல சுமடககமற அுவுடக்க இந்த
வீட்டுரல கல தனயா முத்திபரபாச்சு, நதஷ்ளம் எனைடக்கப பபரிசு இலரல. துரராகம்தான தாஙக முடியலரல.
சரி, ரபாய வாஙக."
அனற நதான பட்ளனமறடக்கப ரபாகலரல. அனறலருந்ரத ரபாகலரல.
அனற மானல, எதிரவீட்டு வாசலல ஒரு ஜட்கா வந்து நினமறது. பபரியவரும் பாட்டியும் ஏறடகபகாண்ளனைர.
வண்டி பகாளிுவிலனல.
ரபாயவிட்ளாரகளி.
திரும்பி வரரவயிலனல.
சிந்தா நததியில ஒர அனலபயழுச்சி.
--------------------------
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23. வானைவில

இனனும் அறரயாமாம் ஆதியும், மூலமும், உயிர பிமறந்தது எபபடி? ஆனைால அதன ஓயாத இயடககத்தில ஆதி
மூலரம அதன நிதரிசனைமாக உதிரந்த சிதரகளி. உரு, பூதஙகளி, ரபதஙகளி. உருபரபதஙகளின உமறமுனமறகளி
ஆடககம், அழவு, காலம்.....
உமறமுனமறயின ஒரு முனமற தனலமுனமறபயனை உயிர சடகதியின ஏரதா வியாபகத்தின எண்ணற்மற உருடககளில,
ஒ்பவாரு உருவும் அது படும் கனளயலல, அதன ஈடுபாடும், மாறபாடும், பா்கபாடும், இளம், ஏவல,
காலம் பகாண்டு தனடககதி, தனத்தனடக கதி ஆனை பின.
இத்தனனைடக்கம் முனனைணி, பினனைணி இயடகக சடகதியின நித்தியத்னத அதன பபயர சத்தியம் எனற
அனழைத்து, உருவின தனலமுனமற சிந்திடகக மனைபமனும் கருவி உயிரின இத்தனனை பபரிய வியாபாகத்னதத்
தனனுளி அளடக்கம் அதன வலலனமதான எனனை!
மனைபமனும் ரதன ்டு
ரதன ்ட்டின எண்ணற்மற வனுகளி
வனுகளின கணிடகக ஒனைா ஆழைஙகளி இருளிகளி
மனைபமனும் அரஙகம், அபபரவ
அந்தரஙகம்
இந்த வியபனபச் சந்ததி தனைடக்களி பஙகிட்டுடகபகாளிு, அதனைாரலரய வியப்ப ரம ம் ரம ம் ரமலள
எபரபாது, ரதானறற்ற பானஷைபயனும் தன பரகாசம். அனதச் சத்தத்திடக்கச் சாசுவதமாடகக எழுத்து ?
சிந்தனனையும் அதன பவளிீடடு பானஷையும் ்டியபின, ரகளிவி இனறயனமயாத வினுவு.
எஙகிருந்து வந்ரதன? எஙரக ரபாகிரமறன? உயிரர முதலல நதாரனை ஏன?
ரகளிவி இலலாமல முடியாது. வாழ்டகனக ஒடிடக பகாண்டிருபபரத- இலனல- வாழ்டகனகரய ரகளிவியின
பினனைல ரகாலம்தான.
ரகளிவி உயிரின சிமறப்ப. துடிப்படக்கப பபாருளி காண முயலவது, ரகளிவிபயனும் தூண்ளலல மாட்டிடக
பகாண்டு அந்த துடிபபின ரவதனனையிலருந்து விடுபள வழ ரதடுவது சிந்தனனையின இயல்ப. இந்த
வழடக்கப பிடித்த பவளிச்சம். துனணதான பானஷை,
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கனதபயனறம், கவினத பயனறம், காவியபமனறம், தியானைம், ஞானைம், விஞ்ஞானைம், கனலபயனறம்
அதன பபயரகளில விதஙகளி வழகளி பல பல. ரகளிவி ரதளல தவம் தவத்தின முடிவில பிமறவியின வயது
பூரா வித விதமானை வழகளில வயதில முடிவில இரதா கண் பஞ்சனளபபில நினனைவு இற்றப ரபாமுன
பிமறவியின கனளசித் தரிசனைம்.
"ந முடிந்தாய. நதான இருடககிரமறன!" ரகளிவி பதில பசாலகிமறது.
இத்தனனை வியாபகம், விவரம் நண்ணிய ரவனலபபாடுகளுளன ்டிய உயிரின இயடககத்துடக்கடக காரணமும்
அரத்தமும் ரதடுவதில ஆயுனசரய அரபபணித்துடக பகாண்ளபின, கனளசியில கண்ள பதளிவு: இந்த
இயடககத்துடக்க அரத்தரமயிலனல. ஆகரவ ரகளிவியின பயனலனல, ரகளிவிடக்கப பதி ம் இலனல எனை
ஏற்பதன இந்த வியரத்தத்னதடக காட்டி ம் பபரும் துடககம் உண்பளனல எனைடக்கடக காட்டு.
உளரனைரய பசாலகிரமறன. 'ஆனைால'- ஆ! இது பானஷை தந்த அற்்பதச் பசால. அதுரவ மறப்ப, அதுரவ
பதில, அதுரவ அனமதி, அதுரவ நதம்பிடகனக. நதானுபயனும் வானைவிலனலச் சுட்டிடக காட்டும் ஒளிடககதிர.
"ஆனைால" எனபரத தன மந்திரம். மாத்தினர. மாத்தினர ரநதரத்துடக்கத் தன உலகம்.
வாசுரதவன சினமறப பூட்னளடக கழைற்றய சடகதி.
அவர தன தனல ரமல ்னளயுளன ரகா்கலம் பசலல யமுனைா நததி நதடுரவ பிரிந்த பானத.
இலனல, உண்டு எனும் இரு சமுத்திரஙகனுயும் பிரிடக்கம் வரப்ப.
ஆகரவ, ஆனைால உயிருடகரக அரத்தமிலலாததால, ரதளலல அரத்தமிலனல எனற பதில கினளத்தால. ்கடி
ஒனறம் மூழ்கிப ரபாயவிளவிலனல. *இதுவும் பதளிவுதான; பபாருளி இலனல எனைத் பதரிந்தரபாது
இலலாத பபாருனுத் ரதளாமல இருடககப ரபாகிரமறாமா? அதற்்க இனறவனர நடித்து வரும் இ்வுலகரம
இனற எனனை, இனரம ம் எடககாலமும்..
சிமற்களன பிமறந்துவிட்டு, அனத அடிடககாமரலரய உயரப பமறடககாமரலா, ககனைத்தில நந்தாமரலா இருடகக
முடியாது.
உயர உயர இனனும் உயர எனனைால எட்ள முடிந்த உயரத்தினனற எனனனைடக சுற்றயும், கீழும்
பாரடககினரமறரனை, இந்தடக காட்சி ஒனறற்ரக பிமறவி த்கம்.
காலம் பபாய, காயம் பபாய, ஆனகயால நதானுயும் பபாய, ஆனைால வானைவிலலன வரணஙகனு
நினனைவினனற அழடகக முடியவிலனலரய! அதுவும் பபாயயானைா ம், பமய ரபா ம்ரம பமய
ரபா ம்ரம.
இதுரவ பதவி, இதுரவ சித்தி,
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சிந்தனைா சடகதினய ஆய ஆய, அதன எலனலகளி அசாத்தியம்.
என பசாலலன உருரவற்மறத்தாலதான என சடகதி.
உருரவமற ஏமற, நதான உயர உயர...
நதான மண்ளல ஜித்
ரமகநதாதன.
அரதா, இலனல, இரதா ரமகஙகளின நதடுரவ கிளடக்கம் என வானைவிலனலடக கிட்ளத் தரிசிடககிரமறன.
என ஆச்சரியம், என பிமறவினய வாட்டிய ரகளிவிரய தான இபபடி வானைவிலலாயடக கிளடககிமறரதா?
உரு ஒருரபாலரவ ரதானறகிமறது! என பசால தந்த வில அனரமறா! அதனரமல காதல, பதாண்னள அனளடக
கிமறது. காமம் பவற ஏறகிமறது. பசால ஙகளி, வாரத்னதகளின நதகாசு, கபடுத் தினரனய விலடககிய பின,
உண்னமயில காமத்துடக்கம், காத டக்கம் எனனை வித்தியாசம்? இந்த வில ம் பபண்ணின உளல
வனுவுகனு ஒத்திருடககிமறது. ஆனசயுளன வருகிரமறன. அனணத்துடகபகாளிகிரமறன.
ரமரா அவுரத்.
வனுடககிரமறன. ஒலகளி உதிரகினமறனை. வில நனயில பசாலலன கண்ளாமணி முழைங்ககிமறது.
சிவதனுஷ், விஷ்ூ வில, ரகாதண்ளம், காண்டீபம் எலலாரம இதற்்கப பினதான.
இங்க பசானனை பதலலாம் உளல உமறவில ஜனை விருத்தி பற்ற அலல.
இதுவனர படித்தபதலலாம் இங்க காூம் இந்த வரிகளி ்ள அலல.
வரிகளினனளரய படித்தாலஉன வானைவிலலன கண்ளா மணிரயானச உனைடக்கடக ரகட்கவிலனல?
சிந்தா நததி ரமல வானைவில.
--------------------------
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24. பருயம்

சுமார பதினனைந்து வருளஙகளுடக்க முன ஒரு கடிதம்.
"பருயம் எனகிமற உஙகளி கனதனயப படிடகக வாயப்படக கினளத்தது. அதன வினுவாய என வாழ்னவப
பபற்ரமறன.
இந்தப படககம் உஙகளுடக்க வர ரநதரந்தால, உஙகளி பசுகரியத்தில என வீட்டுடக்க வருனக தாருஙகளி."
விஷையம் இதுதான. தற்சமயம் கடிதம் எனனளம் இலனல. காபபாற்ற னவபபதில எனைடக்கச் சிரத்னத
ரபாதாது; என ்கற்மறரம. ஆனைால நதான எனனை, சாகடக ்ண்டிலா நிற்கிரமறன?
கடிதத்தில எழுதியிருந்தபடி, எனைடக்க அந்தப படககம் ரநதமம் இலனல. ரநதமம் தனயாக ரவண்டுமா எனனை?
ஏற்படுத்திடகபகாளிு முடியாதா? கடிதத்னத எழுதியிருந்த பூளகரம ரநதமம் ஆகாதா?
ஆனைால கடிதம் கினளத்து இரண்டு வருளஙகளி கழந்த பினனைரதான, அதன அனழைப்படககிணஙகச்
சாத்தியமாயிற்ற. சமயம் அபபடித்தான ரநதரிடுகிமறது.
பக்ஸலருந்து பமயின ரராடில இமறஙகியரபாது, முதிரந்த பிற்பகல.
-ஆ இந்த இளத்தில என கனதனயப படித்திராதவரகளுடக்க- எழுதி மூனற தனலமுனமற காலத்துடக்க
ரமலாகிமறது. கனதயின சுருடககத்னதரயனும் பதரியபபடுத்தும் ரதனவ ஏற்படுகிமறது.
என கதாநதாயகன வசதியானை ்கடும்பத்தில முதல ்கழைந்னதயாக உலகத்துடக்கடக கண் திமறடகனகயிரலரய வலது
னக, ரதாளிலருந்து விரல நனவனர சூம்பிப பிமறடககிமறான. அந்த அதிரச்சியிரலரய அவன தாய,
பிரசவத்னத ஒட்டி இமறந்துவிடுகிமறாளி. தகபபனைாரும் அவனுத் பதாளரந்த பினனைர, னபயன அங்கம்
இங்கமாக உமறவினைரிளம் வுரந்து பபரியவன ஆனைதும் பசாத்துடக்கம் சுரயச்னசடக்கம் தன ராஜாவாகிமறான.
ஆனைால அவன மணம் பசயதுபகாளிுவிலனல. காரணம்- ஊனைத்தால தாழ்வு மனைபபானனமரயா அலலது
ஆத்ம கரவரமா?
அவன முனனைந்திருந்தால மணம் ்பரிந்திருடககடக்டிய பபண்னணயும் அவளி பபற்ரமறார தஙகளி
அந்தக்துடக்கத் தடககபடி ரவறளத்தில பகாடுத்துவிட்ள பின, னபயனுடக்க உத்ரயாக ரதியில பவளியூர
மாற்மறத்தில தம்பதிகளி ஊனரவிட்ரள ரபாயவிட்ளனைர.
அந்தப னபயனும் அவனுடக்கப பழைடககமானைவனதான. அ்வபரபாது அவனளமிருந்து கடிதம் வரும்சிரனைக பாவத்தில, உத்ரயாகப பபாறபபின கடினைஙகனுயும், கடுனமகனுயும், வரவரச் சமாளிடககடக
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கஷ்ளமாயிருடக்கம் பபாருுாதார பநதருடககடி பற்றயும்...
அவன தனனனைத் தபபாக நினனைடககாத வனகயில இவனும், பணமும் வனகயுமாக உதவிகளி அனுப்பவான.
கதாநதாயகன ஒரிரவு கனைவு காண்கிமறான. அவளும் அவனும் ஒரு வாயடககாலல, ஒரு ்கறகிய ஒளத்தில
மிதந்து பசலகினமறனைர. கனைவில, னக ஊனைம் இலனல. திளகாத்திரனைாகரவ இருடககிமறான. அவளிரமல
கவிகிமறான.
்பணரச்சியின கனளசிடக கட்ளத்தில, ஒளத்தில அடித்தட்டு திடீபரனை கழைனற அவளி அபபடிரய தண்ணிரில
மூழ்கிப ரபாயவிடுகிமறாளி.
கனைவு கனலந்துவிடுகிமறது.
மூனற மாதஙகளி கழத்து, வழைடககமாக வரும் கடிதப ரபாடககில இரண்டு வரி: அவளி மூனற மாதமாக
க்நதானைம் பண்ணவிலனல.
இவன நினனைத்துடக பகாளிகிமறான. அவளி கண்டிருடக்கம் கரு, அவன கனைவில நதட்ள வித்பதனை. அதில ஏரதா
ஒரு மனை நினமறவு. ஆனைால, முனமறபபடி, முதல பிரசவத்துடக்கப பிமறந்த வீட்டுடக்க வந்திருந்த இளத்தில, ஒரு
நதாளி கிணற்மறடியில சறடககி விழுந்து, இனசரகளாக மண்னளயில அடிபட்டு இமறந்துவிடுகிமறாளி.
்கழைந்னதயும் அவளுளன.
எந்தடக கனதச் சுருடககமும் அதிருபதினயத்தான பகாடுடக்கம். முழு உருவில ஒருரவனும் நகரடக்டிய
பபாருளி நதயம், பசால நதயம், நதனள நதயம், வரிகளினளரய ரகட்்கம் ரமானை சபதஙகளி. சபதஙகளின
அதிரவுகளி உணரடக்டிய சிருஷ்டி ரவதனனை, எழுதத் துண்டிய மனத அனுபாதபம்- இனவபயலலாம்
கனதச் சுருடககத்தில தபபி விடும் அவலக்ஷேனைமானை பாவச் பசயல, உயிருளன இந்தடக ரகாழ உரிப்ப, எனைடக்க
என ரமரலரய பபாங்ககிமறது. ஆனைால ரவற வழ?
விசாரித்துடக பகாண்டு இளம் ரசரந்ததும்நதவராத்ரி பகா வில னவத்திருபபது ரபானற, சினனைத் ரதாட்ளத்தின நதடுரவ (நதானலந்து வானழை மரஙகளி,
பதனனனை, சில பூச்பசடிகளி) அளடககமாக ஒளிந்திருடக்கம் சிறய வீடு. மண் சுவர, ஒனலடக்னர, பவளிரய
பாரடககரவ படுசுத்தம்.
உளிரு னகத்தறச் சத்தம் ரகட்கிமறது.
நதான உளிரு நனழைந்ததுரம, எனனனைப பாரத்ததுரம நதான எனனனை அறவிடககாமரல ஆளி எனனனைத்
பதரிந்து பகாண்டுவிட்ளான. அதற்காகத் தறயிலருந்து அவன இமறஙகவிலனல. அந்தத் பதாழலல ரநதரம்
எ்வுவு வினல உயரந்தது எனற எனைடக்கத் பதரியும். முகத்தில எனனை மலரச்சி!
"ஐயா! வாஙக, வாஙக. பராம்ப நதாுா எதிரபாரத் திட்டிருடகரகன. அதுவும் பசனமற ஒரு வாரமா உஙக
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நினனைப்ப அபபடி அழுத்தது. நஙக ரவூமானைா அவனுடக ரகளுஙக- கமலீ! யாரு வந்திருடககாக பாரு!"
நதடு முற்மறம் தாண்டி, சனமயலனமறயிலருந்து அவளி பவளிபபட்ளாளி, இடுபபில ்கழைந்னதயுளன. எபபடி,
தாழைல ரபானமற இந்த பசடககடக பசரவல ரமன?
ரநதரர எனனளம் வந்து, இதற்காகரவ இந்நதாளி காத் திருந்தாற்ரபால, ்கழைந்னதனய எனனளம்
பகாடுத்தாளி. அதுவும் ரவற்ற முகம் பாராமல வந்தது. என ரமாவாயின தாடி முளினுத் தளவிச் சிரித்தது.
க்வரண விடகராம், வயதுடக்க என தாயடக்கத் ரதாற்கமாட்ரளன எனகிமற மாதிரி, உளரனைரய அது என
மடினய நதனனைத்ததும், மூவரும் ஒருஙரக சிரித்துவிட்ரளாம். அவளிவனர ்பனனைனகதான. அவனுடக்கப பரம
சந்ரதாஷைம். "இது பிமறந்ததில, உஙகளி எழுத்தின பஙனக நதான இனச் பசாலலத் ரதனவயிலனல. இதான
முத்தினர பவச்சுட்ளரத! எனனை பசாலரமற, கமல?"
அவளி ஒனறரம பசாலலவிலனல. ்கழைந்னதனய எடுத்துடகபகாண்டு ரபானைாளி.
"்கழைந்னதடக்க எனனை பபயர பதரியுஙகுா? ஜனைன!"
"ஐயாவுடக்க ஒண்ூம் அவசரமிலரலஙகரு? இரண்டு நதாளி தஙகிப ரபாவலாமிலரல? உஙகளுடக்க எந்த
சந்ரதகமும் ரவணாம். ஏழு தனலமுனமறயாக எஙகளி ்கடும்பம் னசவம். எஙகளி ஜாதியில சாபபிளமறவஙக
இருடககாஙக"
கண்னணச் சிமிட்டினைான. "அதுரவரமற சமாச்சாரம், இவளி பிராமணப பபண். இவளி தாயார எஙகருாடு
தான இருடககாஙக சனமயல அவஙகதான. நதான உஙக பிளினு மாதிரி. எனைடக்க ரவரமற பசாலலத்
பதரியரல."
அவன கண்களி பனத்தனைரவா?
மிடகக அன்பளன என பற்ற, சுற்மறம் பற்ற, பபாறனமயாக, விவரமாக விசாரித்தான. முதன முதலாக என
எழுத்து அவன கண்ூடக்கத் தற்பசயலாகப பட்டு, படிடகக ரநதரந்ததிலருந்து இதுவனர அவனுடக்க
அதிலருந்த ஈடுபாடு, ்பத்தகஙகளி கினளடககாமல, ரதடியும் திருடியும் ்ளப படிடககபபட்ள சிரமஙகனுத்
பதரிவித்துடக பகாண்ளான. வரினசயாக ஒபபித்தான. ஒரு ்கட்டிப பிரவசனைரம நதளந்தது. பிமற்க அவன
பரம்பனரத் பதாழனலப பற்ற, அதன நூடககஙகளி, அது வாங்கம் உனழைப்ப...
வாய ரபசிடகபகாண்ரள, அ*வன னககளும், காலகளும் தம் தம் ரவனலனயச் பசயதுபகாண்டிருந்தனை.
இனழை அறத்த சமயத்தில கவனைம் பிசகாமல, விரலகளி முடிச்சுப ரபாட்ளனை.
இனளரய அவளி பபாத்த இுநர ஒனற பகாணரந்து பகாடுத்தாளி.
சற்ற ரநதரத்துடக்கப பின காபபி. நதான அனளயாும் கண்டுபகாளிகிமற மாதிரிதான.
கானலயில எண்பணய க்நதானைரமா? அவளி திரும்்பனகயில, அளரந்து, பிசுபிசுபவனை உலரந்து, நன
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முடிச்சிட்ள ்ந்தலல ரபரனலகளி பாயந்தனை. ரதாணி ஏற இமறஙகலாம்.
ரபச்சில ரநதரம் ரபானைரத பதரியவிலனல. விுடக்க னவடக்கம் சமயத்துடக்க, தறனய வணஙகிவிட்டு, அந்தப
பளிுத்திலருந்து சுறசுறப்பளன ஏற ரமனளயினனற ்கதித்து என னககனுப பற்ற- தடுடகக ரநதரமிலனல.
தன கண்களில ஒற்றடக பகாண்ளான.
வலது கா டக்கமுட்டுடக பகாடுடகக பூட்.
"இும்பிளினு வாதம். எனனனை முழுசாகடக கண்டுட்டீஙக. என கனதனய நதான தனயாகச் பசாலலத்
ரதனவயிலனல."
சிரித்தான. ரசாகமும் பவற்றயும் கலந்த சிரிப்ப.
சாபபிள இனனும் ரநதரம் இருந்தது. ரகாவி டக்கப ரபாய வருகிரமறன எனற நதான பசானனைது ஒரு சாடக்க.
என எண்ணஙகளுளன நதான தனயாக இருடகக விரும்்பகிரமறன எனற ்பரிந்துபகாளிு அவனுடக்கத் பதரியாதா
எனனை!
பாளல பபற்மற க்தலம். ்பராதனைமானை ரகாவில.
சில தூண்களில, சிற்பஙகளி முகம் ரதயந்து ரபாயிருந்தனை. ரகாவிலகளில ்ளத்தான, ்பகாத இளமிலலாத
மினசாரமும், ரளபரிகாரளரும் ஏரனைா இந்தடக ரகாவினல மமறந்துவிட்ளனை. எங்கம் அகல விுடக்ககளின
ஒளியும், நிழைலாட்ளமும் இனழைந்த இருளில நியாயமாக ஸனனதானைத்துடக்க உரிய ஒரு மரமக்தாயி
(mystery) திகழ்ந்தது. அந்த மஙகலல, சிற்பஙகனு வியந்துபகாண்ரள வந்தவன த்வஜக்தம்படியில
திடீபரனை நினற விுடக்கப பானவயில மனைம் நதழுவி, அனத பவடுடகபகனை இழைந்தும் ரபாரனைன.
எனனை ரவனலபபாடு, எனனை அழை்க! இவளுடக்கம் ரகாவிலல வயதாகியிருடக்கரமா!
இவனு பவறமரனை விுடகரகந்தும் பணிப பபண்ணாக எனனைால எண்ண முடியவிலனல. அவன ரமல
காதலாகி, ஆனைால அவன கினளடககமாட்ளாதவன எனை உணரந்துபகாண்டு அவனுடக்க ஏந்தும் சுளரத்
தழை டக்கத் தனனனை ஆ்கதியாக- அகனல இரு னககளி ம் இவளி ஏந்திய விதம் அதாவது, தன அஙகஙகளி,
உளல, கால கட்னள விரலனனற மண்னள உச்சிவனர ஆவித் துடிபனப ஒருஙரக, மரனைாவனனமயில,
னககளுடக்கடக பகாணரந்து, அகல சுளரில இமறடககிஅந்தச் சமயத்தில அந்த முடககால இருளிலருந்து பானவ விுடககின பவளிச்சத்துடக்க, உருவடக ரகாடுகளி
க்திரமாகி அவளி பவளிபபட்ளாளி. இபரபா அவருாடு ்கழைந்னத இலனல. நதாஙகளி ஒருவனர பயாருவர
எதிர பாராத, கண ரநதர திடகபிரனமயில தினகத்து, எதிர எதிர நினரமறாம்.
இபபவும் அந்த முகத்தில ஏதும் காண முடியவிலனல. முகமரனைா, சிரிபரபா, சிடுபரபா, அலல. எந்த
உணரச்சியின மனமறபரபா- அது மந்த முகமிலனல.
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எனனனைடக களந்து பசனமறாளி.
களந்த அந்தத் துடி ரநதரப பபாழுதில, அந்த ஆழ் களல விழகளினனற ஒரு பகாழுந்து ்பமறபபட்டு, எனனனை
மினனுருவித் தனனல ்களிபபாட்டி மனமறந்தது.
அ்விதம் அவளி பாரனவயில பதரிந்தது நதனறயா?
அலல, ரவபமறதாயிருந்தால, அது எது?
நதான ்களித்தது பவம்னமயிலா? தண்னமயிலா?
நதாணயத்தின மறபடககம் ரபால, அந்தப பாரனவயில நதான படித்தது, நதான எழுதிய கனதடக்க மற படககமா?
ரகளிவி என ரமல நற்்கம் பட்டு நல ்ட்டுடக்களி, பதினலத் ரதடிடக பகாண்டிருடககிரமறன.
சிந்தா நததிப படுடகனகயில ஒரு சிபபி முத்து.
---------------------------
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25. "தபபிச்சுடகரகா"

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

இனுய தனலமுனமற சினமா authority கரு !
சினமா பத்திரினக பாராயணமும் T.V. தரிசனைமும் தவமறாத தாயமாரகரு !
வாமன பிடகசரக் உஙகளுடக்கத் பதரிந்திருடக்கம்.
வந்ரதமாதரம் பளமும் ரகளிவிபபட்டிருடககலாம்.
ஆனைால இந்த 'பரட்டி- ராம்னைாத்- ரசகர' பகாடி உஙகளுடக்கத் பதரியாபதனைத் திண்ணமாகடக ்றரவன.
'38, 39, 40' வாமனயில நதான ரவனல பாரத்ரதன. வந்ரதமாதரம் தயாரிப்ப. வினரயாக காலம், அடுத்து
சுமஙகல, அடுத்து ரதவதா (இத்தனனை காலத் தூர நினனைவில ரததிகளி ்கத்து மதிப்பத்தான. ஒரு வருளம்
அபபடி, இபபடி).
தயாரிப்படக காரியாலயம் ரகாபால்பரத்தில, ஒரு வாளனக பஙகுா.
ஆசியாவிரலரய மிகப பபரிய க்டுடிரயா- வாமன- இனனும் எண்ணமாகடக ்ளப
பிமறபபபடுடககவிலனல.
கீரழை முன அனமறயில ஆபக். பபரிய பினகட்டில பமக்,
மாடியில ஒத்தினக, இனசயனமப்ப, இனத பழைகல, நதடிகரகளி ரகாஷ்டியின வம்புப்ப, தரடககம், கத்தல,
பூசல, பூனனை இலலாத சமயத்தில எலகளின ்கம்மாும்.
நதான னளபபிக்ட். மாதச் சம்பும், சுனு சுனுயாக எண்ண இருபத்து ஐந்து ரபாயகளி. க்தாபனைம்
எனைடக்கடக பகாடுபபனதச் சம்புமாக நினனைத்ரதா? அலலது சனமானைமாகரவா? எனனை ரபர பசாலல,
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எனனை பகாடுத்தா ம் சரி, என காலம் அபரபாது அபபடி.
சினமா நதக்ஷேத்ரஙகளின பதவி எபபவுரம உயரத்தான எனமறா ம், இபரபாபரபால மண்னள கிறகிறடக்கம்
உயரத்தில அவரகளி ஆட்சி பசனற பகாண்டிருடககவிலனல. னளரடகளர காபமராமானுடக்கப
பயபபட்ளாரகளி. னளரடகளரர முதலாளியாகவும் இருந்தால, அத்து ்ளத்தான. இங்க ரலவாரதவி'களில
இனற ரபாய நதானு வா மழுபபலகளி எலலாம் கினளயாது. ஏரதா மாரடகபகட் ்டிவிட்ளதால ஏற்படும்
மண்னளடககிறடக்க, புாடகபமயிலங, சண்டித்தனைம் எலலாம் இங்க ரவகாது. பணத்தின பவர இவரகளிளம்
இருந்தது. அது தரும் பலமும் ்ளரவ இவரகளிளம் இருந்தது.
என வனர நதான ஆபக் னளபபிக்ட். என ரநதரம் எட்டு மணியிலருந்து எட்டு மணிவனர.
ஞாயிற்றடககிழைனமயும் வந்தாகூம்.
ஆனைால கானல வந்த உளரனை டிபன, மத்தியம் சாபபாடு, மானல டிபன- ரநதாகிமறதா? பவண்பணயும்
பா ம் பவளிுமாயப பாயந்தனை. பதினனைந்து
நதாட்களுடக்க ஒரு முனமற ரநதரர ஆந்திராவிலருந்ரத, டின டினனைாக, மூட்னள மூட்னளயாக, ்னள
்னளயாக லாரியில வந்து இமறஙகினை. அஙகிருந்ரத இமறடக்கமதியானை சனமயல ரகாஷ்டி.
இபபடி ஒரு தனயில எனைடக்கச் சனத பிடித்து, ரமன தனச் சிவபபிட்டுடக பகாண்டு, அஙரகரய, நதான
பரபாத் க்ளார சந்திரரமாான ஜானளயில இருடககிரமறன எனற சுற்றயிருந்த சிலலனமறத் ரதவனதகளி
பசாலலத் தனலப பட்ளனை. Original சினமாவில தனலபயடுபபது மிகமிகடக கஷ்ளம். சினமா நதடிகன
இவனனைபரபால, அவனனைப ரபால எனை டபளிரகட்ளாக நினனைத்துடகபகாளிவதிரலா, பிமறர பசாலலடக
ரகட்பதிரலா எனனை மகிழ்ச்சிரயா! நதானும் மனதனதாரனை! வயதின ஏரதா ஒரு கட்ளத்தில சினனைம்னம,
சிரங்க கண்டு ரபாவது ரபால, சினமா சபலம். எனரமறனும் ஒருநதாளி, நதானும். அதுவும் சினமா
கம்பபனயில இருந்துபகாண்டுஆனைால சீடககிரரம பதரிந்துபகாண்ரளன. சானக் இஙரக கினளடககாது. என இளம் னளபனரட்ளர. எதிரர,
ஆனைால ஒரு திருபதிபட்டுடக பகாளிுலாம். வந்ரத மாதரம், சுமஙகல, ரதவதா பளஙகளின Shooting
Script கனு நதான னளப அடித்ரதன.
Long Shot, medium shot, close up, fade in, fade out, montage, boom shot... trolley shot, trolley in
trolley back, cut to, cut.
ஸ்ரீராம்னைாத் எழுதித் தளிளிய ரவகத்துடக்க என னளபபிங ஈடு பகாடுடகக முடியவிலனல. அவர ஏடகதம்மில
பத்து நதாட்களில முடித்தது, எனைடக்க ஒண்ணனர மாதஙகுாயிற்ற.
•**
மாடியில இனச அனமப்ப நதளந்துபகாண்டிருடககிமறது. வாசித்தனதரய வாசித்துடக பகாண்டு, பசானனைனதரய
பசாலலடகபகாண்டு, ாாரரமானயத்தின பற்கனுடக ்கருட்டுத் தளவலல பநதருடிடகபகாண்டு-இனளயினளரய வாத்தியடககாரரகளுடக்களி சண்னள, "உன சுருதினய சரியாடக ்ட்டுளா ! இனனும் சுருதி
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்ட்ளத் பதரியரல! எனனனைடக ்கத்தம் பசாலல வந்துட்ளான. தானும் ஒரு வாத்தியம்னு வாசிடகக
வந்துட்ளான!" ஒரு சமயம் இரு சமயம் னக்ளடக கலந்திருடககிமறது.
***
காஞ்சனைமாலா அபூரவமாக விஜயம்.
பபயரிரலரய காந்தமும் கவினதயும் பசாரிந்தனை.
ரநதரி ம் பிரமிடககத் தடகக அழை்க. ்பனனைனகயில காந்தம், இனனும் அடிடககடி வரமாட்ளாுா? இவளுடக்கடக
கதாநதாயகி பாத்திரம் ஆதலால ஒத்தினக ரதனவயிலனலயா?
★★★
ஒரு நதாளி சாமப பவளியிலருந்து வந்து ஸாரஙகி வாசித்தார. இனசடக ்கழுவில ஒரு ஆந்திரா 'பரதர' தரபலா
வாசித்தான. சாக்த்ரய சஙகீதம்.
ஒரு கட்ளத்தில இருவரும் வாத்தியஙகளின ரமல பட்டுத் துணி ரபாட்டு வாசித்தனைர.
ஸாரஙகிரயா எ ம்்ப உருடககிரயா!
இனனும் நினனைனவ விட்டு அகலா அனுபவம்.
★★★
ரமல தளத்திலருந்து காபபிப னபயனவனர இங்க எலரலாரும் 'பரதர'கரு! அவரகளி ரபாட்டுடக
பகாளிளும் பரதரகளின Brotherhood of man இஙரகதான ரதானறற்ரமறா எனைத் ரதானறம். ஆனைால அபபடி
எண்ணினைால, எண்ூபவர ஏமாந்தவர.
★★★
ஐந்தடி முழுடகக இருபபாரா? எனைடக்கச் சந்ரதகம். காரமரா ரமனதபயனை அபபரவ பளவுலகில மிகப
பிரசித்தி, ஏற்பகனைரவ பபரிய விழகளி. கனைத்த ்ழைாஙகற் கண்ணாடி பின அசாதாரணப பபரிதில
ரதானறனை. சற்ற உளி அளடகக மறத்த ரமல பல வரினச. அனரடக னகச் சட்னள. தனரயில ்பருப ்பருடக
கட்டிய ரவட்டி. ரமனஜ விளிம்பில முழைஙகாலகனு முட்டுடக பகாடுத்து, நதாற்காலடக னககளிரமல
முழைஙனககனு ஊனற இரண்டு னக விரல நனகளும் ரமாவாயடியில பதாட்டுடக பகாண்டு மணிடக
கணடககில உட்காரந்திருபபார. அவனரச் சுற்ற 'பரதர'களி அடிடக்கம் அரட்னள, அரட்னளனயச் சூழ்ந்த
சிகபரட் ்பனக மண்ளலம், நதடுரவ ரமானை அரூளி மனதன பத்திரமாக இருந்தான. ஏரதா தவநினலயில
இருபபதுரபால எனைடக்கத் ரதானறம். எனனை தவம்? ஆனைால அந்த முகரம ஒரு முகமூடி.
பிரம்மச்சாரி,
ஒருநதாளி கானல. ஆபஸல நதாஙகளி இருவர மட்டுரம. Picture Discussion எனகிமற ரபரில அரட்னளடக
கச்ரசரி ்ள இனனும் சற்றரநதரம் இருந்தது. தனனனைடக கனலத்துடக பகாண்டு--எனனனை ரநதாடககியா? ஆம்,
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எனனனைரயதான-நதனளயில ரலசானை விந்தல. வந்து எதிரர நதாற்காலயில உட்காரந்தார. இதுவனர அவர
எனரனைாடு ரபசியதிலனல. எனனனைடக கண்பணடுத்துப பாரத்ததிலனல. எனைடக்க எபபடி இருடக்கம்?
"ஏம்பா....யில கனத எழுதினைது நதானைா? இலனல, ரவரமற ராமாமிருதமா?" எனைடக்க இனனும்
எபபடியிருடக்கம்?
ராஜ சமுகம். உளிளுடக்க இழுத்துவிட்ள நதாடகனக வசபபடுத்த முயனற, ரதாற்ற, தனலனய ஆட்டிரனைன.
இனளரய பநதாடியுக ரமானைம்.
"ாும், நதான ஒண்னு பசாலரமறன, ரகட்னபயா?"
தனலனயப பலமாக ஆட்டிரனைன. சினமாவுடக்கடக கனத எழுதச் பசாலலப ரபாகிமறார (ரா?).
"இந்த சகாவசத்தில உன Gift உனனனை விட்டுப ரபாய விடுமுன, ந இஙரக விட்டுத் தபபிச்சுடகரகா. ஆமாம்,
இது ஒரு பபாய உலகம். இனத நதம்பாரத. இது ஒரு உனு, தபபிச்சுடகரகா."
பவளிரய ரபாரடிரகாவுடக்களி கார நனழையும் சபதம்.
எழுந்து என கனனைத்னத ரலசாகத் தட்டினைார. "Yes, don't abuse your gift." ்பனனைனக ஒரு கணம்
முகமூடினயத் தூடககி, உளி அழைனகடக காட்டிற்ற. தனனளத்துடக்கப ரபாயவிட்ளார, நதனளயில ரலசானை
விந்தல.
அவர பசாலலவிட்ளால ஆயிற்மறா? அப்பமறம் மூூ வருளஙகளுடக்கப பினதான, நதான உதமற முடிந்தது.
அப்பமறம் நதான அங்க இருந்தவனர நதாஙகளி ரபசவிலனல.
சிந்தா நததியில ஒரு மந்த கதி,
--------------------------
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26. நதாணயத்தின இரு படககஙகளி

என சித்தபபா திருமணத்துடக்க என பபரியபபா (அம்மாவுடக்க அடககா ்பருஷைன) கானரடக்கடியிலருந்து
வந்தார. அஙரக அவர ரபாக்ட் மாக்ளர. வாட்ள சாட்ளமானை கம்பர ்பருஷைன. கட்டுடக ்கடுமியில
ஆஙகாஙரக நதனரயின மின, ரலசாக வனுந்து நன ்ரிட்ள மூடககினகீழ் பசதுடககிய வாயும், ரமாவாயும்.
இந்த ஜானள விரசஷைஙகளும், தூடககத்தி ம் மாமறாத பஞ்சகச்சமும், அனமதியானை ்கர ம் நினனைவில
நிற்கினமறனை.
ஜட்கானவ விட்டு அவர இமறஙகியதும் அவர மூட்னளனய வாஙகிடக பகாண்ளவன நதானதான. ஒரு சினனைப
பபட்டி, ஒரு பபரிய ்ஜா. அவனர முனனைால பாரத்த ஞாபகம் இலனல. ஆனைால கலயாணத்துடக்க
வருபவர யாராயிருந்தால எனனை?
"அம்மாப பபண் பிளினுயா ந? அபபடிரய உரிச்சு பவச்சிருடகரக? அவர அம்மாப பபண்னணத்தான
ரதடினைார. நதமக்காரஙகளி, ்கசலஙகளி ஆனைபின, "எனனை அத்திம்ரபரர உளம்்ப?" எனற அம்மா
ரகட்ளதும், அவர கண்களில ஒரு மிரட்சி ்ப்கந்தது.
"ஏன, அபபடி ஏரதனும் பதரியமறதா?"
"இலனல, பவளிச்சமாகத் பதரியலரல. ஆனைால நஙகளி சரியாயிலனல. எனனை உளம்்ப!"
மழுபபினைார. "இந்தடக கலயாண சாடககில, இள மாற்மறமாயிருடககலாம்னு வந்ரதன. மூூ நதாளிதான லீவு.
ரவனலனயயும் பபாறபனபயும் நினனைச்சுப பாரத்தாரல, இபபரவ மற வண்டிடக்கத் திரும்பிளலாமானனு
இருடக்க."
"ஒ, அதுதான உஙகளுடக்க உளம்்ப."
மறபடியும் கண்களில அந்த ஏரதா பயம். படககத்தில நினறபகாண்டிருந்த என ரதாளிரமல னகரபாட்டுடக
பகாண்ளார. "உன னபயனனைடக ்ட்டிடகபகாண்டு பட்ளணத்னதச் சுற்றப பாரடககலாம்னு இருடகரகன."
" முதலல அவன பட்ளணத்தில எனனைத்னதடக கண்ளான? ஆனைால உஙகளுடக்கத் துனண வரட்டுரம!
அனதவிள அவன பவட்டி முறடககமறது எனனை?"
அந்த மூனற நதாட்களும் அவருளன சுற்ற, பட்ளணம் பாரத்தது நதானதான. பபஙகளுரிலருந்து வந்த ்பதிதில,
்கழைந்னதப பிராயத்தில, பசலவிலலாத இளஙகளுடக்கப பபரியவரகளி அனழைத்துச் பசனறருடககலாம்.
ஆனைால இந்த வருளம் S.S.L.C. ரதற, நதான பபரிய னபயன; almost இனுஞன. என மற விழபபில
இருந்ரதன. உயிரரா, ஜளரமா எனனை மதித்து என பாரனவடக்க எதிரப பாரனவ தந்தனை.
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மிருகடக காட்சி சானலயில, "னபயா, சித்ரத உளிரு வரமாட்டியா?" எனற சிஙகம் பாரனவயில எனனனை
அனழைத்தது. "பார இந்தப பாவிகனு, எனனனை இபபடிடக ்ண்டில அனளத்துப ரபாட்டிருடககானகளி!"
விலங்ககளின கரஜனனையில, கத்தலல, வீமறலல இனைம் காணாத அனளயாும், அதனமூலம் ஒரு உமறவு, என
எ ம்பில உணரந்ரதன.
National Art Gallery இல, ஆண்களும் பபண்களும் எனனனைச் சுற்ற ஆச்சரியத்துளன பாரத்தனைர.
"ந இஙரக எங்க வந்தாய?"
மணிடக்ண்டில முதனமுனமறயாக ஏறப பாரடககிரமறன. கீரழை அனலகளி மத்துடக கனளகினமறனை. 'அரலடககா'
எனனனைத் துடககிடக களலல எறந்துவிடும் ரபால காற்ற. கபப ளி ஏறப பாரத்தது இபபத்தான முதல
தளனவ; அதுரவ கனளசித் தளனவயும்.
எனரனைாடு வந்தாரர ஒழய, எனரனைாடு பாரத்தாரா? பசாலல முடியவிலனல. எபபடியும் எனனனைபரபால
பாரடககவிலனல. அது நிச்சயம். நதான காூம் ஆச்சரியஙகளுடக்க என முக மாறதலகனுப பாரத்து, என
சந்ரதாஷைத்னதத் தன முனமறயில அனுபவிபபதில அதிக சந்ரதாஷைம் அனளந்தார எனற பட்ளது. அந்த முனமற
பயனனை? பதளிுத் பதரியவிலனலரய! உதட்டில ்பனனைனக, கண்களில ஏரதா மருட்சியின பினனைணியில
ரலசானை ்பலரச்சி. அவருடக்க எனனை ரநதாய ஆனைா ம், உளல ரநதாய இலனல.
மூனமறாம் நதாளிரவு, அவனர ரயிரலற்மறப ரபாரனைன. வண்டி ்பமறபபட்ள சமயம்- நதகரந்துவிட்ளது. ்ள
நதகரந்ரதன, ஓடிரனைன. அவர ஜனனை டக்க பவளிரய னக நட்டி என னகயில எனதரயா திணித்து, அன்பளன
என தனலனயத் தளவிடக பகாடுத்துத் தன தனலனய ஆட்டினைார. ('ளாட்ளா' இனனும் இமறடக்கமதி
ஆகவிலனல) ஓள முடியவிலனல. ரவகம் அதிகரித்து, வண்டி வனுவில மனமறந்தும் ரபாயிற்ற.
ஒரு பவளிளி ரபாய. இந்நதாளி ரபாய அலல. கனைமாக பவளிளிப பங்க நினமறய. முதன முதலாக எனைடகரக
ஒரு முழு ஒரு ரபாய.
பசலவழடகக மனைம் வரவிலனல. இரண்டு நதாட்களுடக்கடக னகயில னவத்துடகபகாண்டு தளவிப பாரத்து,
அழைனக அனுபவித்துவிட்டு, அம்மாவிளம் பகாடுத்துவிட்ரளன.
இது நதளந்து வருளஙகளி நதா ஓடிவிட்ளனை. ஷைாரட் ாாண்டு, னளபபிங பயினறபகாண்ரள ரவனலடக்க
அனலகிரமறன. என தகபபனைாருடக்க பசாற்ப சம்புத்தில, காஞ்சி்பரத்துடககருரக ஒரு கிராமத்தில
பளிளிடக்ள வாத்தியார ரவனலயில என பபற்ரமறாரகளி, என பின பிமறப்பகளுளன காலம் களத்துகிமறாரகளி.
இஙரக நதான சித்தபபா வீட்டில தஞ்சம்.
எனைடக்க முக க்ஷேவரம் ஆகிவிட்ளது. மூஞ்சி முற்றடக பகாண்ரள வருகிமறது. பருடககளி. எனைடகரக எனனனை
ஆகவிலனல.
உலகம் இ்வுவு பபரிய சினமறயா? னகயில காலணாடக காசு கினளயாது. ஆனைால ஓயாத பசி பனழையனதப
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பிழந்து னவத்துடகபகாண்டு சாபபிடு எனமறால, மூூ ரவனுயும் ரசாறதானைா? இது எனனை தண்ளனனை?
நதளடககிரமறன. நதளந்துபகாண்ரள யிருடககிரமறன. ரவனலடககாக நதளடககிரமறன. எனனளமிருந்து தபபித்துடக
பகாளிு நதளடககிரமறன. Oh god! இதற்காகவா எனனனைப பனளத்தாய? நியாயம் ரகட்க அவனனைத் ரதடி
நதளடககிரமறன. வயிற்னமறடக கிளிளும் பசினய மமறடகக நதளடககிரமறன.
எங்க வந்திருடககிரமறன? இது State Bank கட்ளளம் அலலவா? Reserve Bank அண்ணா இஙரகதான
இருடககிமறார இலனலரயா? அந்நதாளி Reserve Bank, அரத கட்ளளத்திலதான இயஙகிற்ற. படிரயறப
ரபாரனைன.
அவர பபயர பவஙகளராம அயயர. ஆனைால எலரலாருடக்கம் அவர 'அண்ணா' அவரரபால பரராபகார
சிந்னத இனனும் பாரடககப ரபாகிரமறன. திருவலலடகரகணியில அத்னத வீட்டுடக்க அடிடககடி வருவார.
அவரகளுடக்க அவர உமறவு.
ஆபக் உனளயில சட்பளனை அனளயாும் பதரியவிலனல. தனலபபானக, கழுத்துவனர பபாத்தான
ரகாட்டு, பஞ்சகச்சம். கணிசமானை பதாந்தி.
"எனனைபபா இ்வுவு தூரம்?"
"ரவனலடக்க இண்ளர்யூவுடக்க, பராட்ரவ படககம் வந்ரதன." பபாய, ஓ, பபாய பசாலல எலலாம் பழைடககிடக
பகாண்ளாயிற்ற. ஆனைால காசு ரகட்கத்தான இனனும் பதரியவிலனல. ஆனைால ரகட்காமல
பதரிந்துபகாளிவது எபபடி?
"எனைடக்க ஒரு ரபாய தர முடியுமா? ஷைாரட்ாாண்டு ரநதாட், பபனசில வாஙகூம். ஒரு வாரத்தில
பகாடுத்து விடுகிரமறன."
உளரனை, ரஜ.பியிலருந்து ஒரு ரபாய எடுத்துடக பகாடுத்தார. "ஒரு வாரத்தில பகாடுத்து விடுவாயா?"
்பனனைனக ்பரிந்தார. "நிச்சயமா?"
திடுதிடுபவனைப படியிமறஙகிப ரபாய, ரநதரர, பராட்ரவடக்கப படககத்து சந்தில நியூரகாமாக் ஒட்ள ளி
நனழைந்து தன ரமனஜ பாரத்து உட்காரந்ரதன.
"ஒரு பருட் ரகஸரி, னமசூர ரபாண்ளா சாம்பார, அப்பமறம் ஒரு ரவா ஆனயன முறகல- ஆரளனரடக
பகாடுத்துவிட்டு நதாற்காலயில பினனுடக்கச் சாயந்ததும் அபபா, மனைதுடக்க எனனை அனமதி, எனனை இதம்!
பதினனைந்து நதாட்களுடக்கப பினதான நதாஙகளி ஒருவருடகபகாருவர கண் பட்ரளாம். அவர அத்னதரயாடு
ரபசிடக பகாண்டிருந்தவர, நதான தனலமனமறவாக முயலவது கண்டு, ரநதரர எனனளம் வந்து என ரதான
ரமல னக ரபாட்டுடக பகாண்டு, நதாஙகளி இருவர மட்டுரம தனத்த மூனலயில, விரனலச் சுண்டிடக காட்டிப
்பனனைனக ்பரிந்தார.
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"பகாடுத்துளரமறன. இனனும் கினளடககலரல."
"ஒரு வாரத்துரலரய பசானரனை! உன படிப்படக்கத் தாரனை வாஙகிரனை! சித்தபபாவிளம் ரகட்டு வாஙகித்
தந்துள ரவண்டியதுதாரனை ! உன சித்தபபாவுடக்கத் பதரியுரமா? No? I thought so."
பகாஞ்ச ரநதரத் தயடககம்.
"அபரபா ந ரகட்ள காரியத்துடக்கச் பசலவு ஆகலரல. No? I Thought so."
மண்டும் தயடககம்.
'ஒண்னு பசாலரமறன. களனைாக வாஙகினைனத பசானனைபடி திருபபிடக பகாடுத்துளனும். அதுதான பகுரவம்,
மானைம். இலலாட்ளா, அப்பமறம் ்பத்தி எனபனைனனைரவா மாதிரி ரபாயிடும். ந வுரமற னபயன பாரு! வர
வாரம் பகாடுத்துடுறயா? பகாடுத்துடு."
வர வாரமாவது: எத்தனனைரயா வாரஙகளி. எனனனைப பாரடக்கம் ரபாபதலலாம், ்பனனைனக ்பரிந்து, எனைடக்க
மட்டும் பதரிய விரனலச் சுண்டுவார. நதான அசடு வழரவன. சித்தபபாவிளம் எபரபா பசாலல
விடுவாரரா? பகீர பகீரஅந்நதாளி னபயனனை, இந்நதாளி கண்களுளன பாரடககடக ்ளாது. பபரியவரகளுடக்கம், நியாயத்துடக்கம் பயந்த
நதாளி. அதுவும் ்கற்மறம் பசயத பநதஞ்சு.
ரபானயத் திருபபிடக பகாடுடக்கம் ரயாடகயனத எனைடக்க வரும் ரவனுடக்க, மாரனளபபில அவர மண்னண
விட்ரள மனமறந்து ரபானைார.
நிச்சயமாகச் பசாலகிரமறன. அவர எனனனைத் தூண்டில வினுயாளவிலனல. தனனைால முடிந்தவனர எனனனை
மட்கத்தான முயனமறார எனரமற பசாலரவன
ஒனற ்பரிந்து பகாண்ரளன. ஒரர நதாணயத்தில சம்்பவும், னசத்தானும் ஒனற வாழ்கிமறாரகளி எனற.
சிந்தா நததியில ஒரு நதாணயம் கபபல ஏறகிமறது.
--------------------------
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27. கயிற

அனற, வீட்டுடக்கத் திரும்்பம் பதரு முனனையில, காலடியில ஒரு கயிற அகபபட்ளது. அந்த முதிரந்த
அந்திடக்க, னகயில எடுத்ததுரம அது உயிர பபற்றருடகக முடியும்; மாமறாதது என அதிரஷ்ளம், என னதரியம்
எனை இபரபாது பசாலலடக பகாளிகிரமறன.
சணல கயிரு. அனரச் சுண்டுவிரல தடிமனுடக்க -- நதலல முறடகரகற, ஒரு முழைம்- சற்றடக ்டுதலாக
இருடககலாம் வழை வழை-கழுத்னத பநதரிடகக ஒரு முழைம் ரபாதாது? னகபபிடிடக்க இனனும் சற்றத் ரதனவபபடுரமா?
யார கழுத்னத? இபபடித் ரதானறவதற்்க இனனமறய மனைநினல அபபடி, ரவற சமாதானைம் என பசாலவது?
இபபடி எண்ூ-- இபபடி எண்ணாரத-- ஓயாத சாதகத்தால, மனைனதடக கட்டுபபடுத்த முடியும் எனற
பசாலகிமறாரகளி. நதானும் முடிந்தவனர பாடுபட்டுடக பகாண்டுதான இருடககிரமறன. ஊாூம்.
எண்ணமாகத் ரதானறம் விபரதம் பசயலாகாத வனர, ஜபமுளிுவனர பயமிலனல. எண்ணத்துடக்கம்
பசய டக்கம் இனள இனழை கண்ணாடி அடியி ம் X ray டக்கம்்ளத் பதனபளா அத்தனனை ஸனனைம். கம்பி
எண்ூம் னகதிகளுடக்கம், பவளிரய விடுதனலயாகித் திரிபவரடக்கம் ரவறபாடும் இரதபாடுதான.
"எண்ணாத எண்ணபமலலாம் எண்ணி எண்ணி, பநதஞ்சத்னதப ்பண்ணாடககி....."
"எலரலாரும் இன்பற்றருடகக எண்ூவதனற ரவரமறதும் அறரயன பராபரரம."
அ்வபரபாது எனனனை எச்சரிடகக, ரக்ஷோமந்திரமாக அனழைபபதுளன சரி.
்பண், ்பண், ்பண், மனைம் சலலனளடக கண்.
்பழுஙகிப ்பழுஙகி உளிரவகப ்பழுடககச் சால.
மனைனத பவற்ற கண்ரளன எனற நினனைடக்கம்ரபாரத கானல வாரிவிடும் மனைம்.
நதான எழுத்னத அபயசிபபவன. எண்ணாத எண்ணஙகளி எனனனை ஊடுருவாமல இருடகக முடியாது.
முனமறயானை எண்ணஙகனுரய எண்ூம்படி, மனைனத வாயடககால படுத்துமுவுடக்க, உண்னமயிரலரய
மனைனத ஆட்சி பகாண்ளவனும், அதன சாடககனளகளில உழைலாமல, அதன பிலஙகளினனற பவளிபபள
முடியாது. மனைத் துயனமனய அனளந்தவரனை எண்ணாத, எண்ணத்தகாத எண்ணஙகனு எண்ணியவன.
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மனைம் ரவற, நதான எனும் பிரடகனஞ ரவற எனும் விவாதத்துடக்க என பதில: மனைபமனும்
தினசமானயிலாது, என பிரடகனஞனய அனளவபதபபடி?
மனைபமனும் னசத்தான, சம்்ப, பழுனத, பாம்்ப, மலம், மலர, நதகரம், பசாரடககம், மனைபமனும் மதி, மதிரய
விதி.
எண்ணற்மற நதாமஙகளி, எலனலயற்மற உருவஙகளி. மனைதின ஆகாயத்தில அதன நதாமஙகளி நந்தியபடி அதன
ஜபமானல, ஒருசில சமயஙகளில, இதுரபால காலடியில கயிமறாக விழுந்து கிளடககிமறது
★★★
அட்லாண்டிடககில விழுந்த விமானைம்- பத்து நதாட்குாக யாவருடக்கம் அது நினனைப்பத்தான.
இமறந்தவர ரபாயவிட்ளாரகளி. நதான சமாதானைம் பசாலலவிலனல. பநதற்றடககண்ரண நிலாபவனற
நினனைடக்கம்படி பவம்னமயில எரியும் அவரவர விட்டுச் பசனமறவரகளின வயிற்ற பநதருப்ப அளஙக எந்நதாளி
ஆ்கரமா? அபபவும் அனணயுரமா?
முதல அதிரச்சி, முதல பயஙகரம், முதல தனபயம், மனைம் தன சிதரகனு ஒருவாற சுட்டிடக பகாண்ளதும்
எழுவது.
இந்த அத்தனனை உயிரகளும் எஙபகஙரகா தஙகளி தனத்தன வாழ்வுகனு வாழ்ந்தும், இந்த விமானைத்தில
தஙகளி ஒருமித்த முடிவுடக்க ஒனற ரசரும்படி, அவரவர தனத்தன விதிகளி திரித்துடகபகாண்ள பினனைலல,
ஒரு உமறவு. நதம் எண்ணத்னத மறயரதார சாக்ஷோத்கார உமறவு பதரியவிலனல?
மதிரய விதியா்கம் மனைதின அகண்ள உமறவு.
எண்ணி எண்ணி, பநதாந்து, னநதந்து னநதந்து, எலலாவற்னமறயும் தனனுளி உறஞ்சிடக பகாளிளும் பஞ்சு மனைம்.
மனைரம, பநதஞ்சுகிரமறன; ஒருகணம் துஞ்சாரயா?
★★★
மனைம், ்பத்தி, சித்தம், உணரவு, உளி உணரவு, பநதஞ்சு உரம், பரடகனஞ, க்திதபரடகனஞ- அத்தனனையும்
எலனல யற்மற துரஙகளினனற ஆனச காட்டும் கிராஙகளி. மண்னளனயப பியத்துடக பகாளிகிரமறன.
பல வருளஙகளுடக்க முன, மதுனர சரவ கலாசானலயில, என எழுத்து பற்ற ஒரு முழுநதாளி கருத்தரங்க
நதளந்தது. அதன எதிபராலபபாக, சினனைாளி பபாறத்து Madura காரலஜில பபராஃபபஸரகளுளன ஒரு
கலந்துனரயாளல ஏற்பாளாயிற்ற. மற்மற கல்லரிகளிலருந்தும் ரபராசிரியரகளி வந்திருந்தனைர. பமாத்தம்
சுமார 40 ரபர.
நதான எழுத்னதப பயிலபவன; வாழ்டகனகயின கீதத்னதப பாடிடகபகாண்டு, நதடு நிலவில பதரு வழரய
நதளந்து பசலகிரமறன. வாசல கதவுகளி, ஜனனைல கதவுகளி திமறடககினமறனை. சில மூடுகினமறனை. சிலர
திண்னணடக்க வந்து நிற்கினமறனைர. சிலர அனபில எனனனை வழயனுப்பவது ரபா ம், ஒரு தூரம் வந்து
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அங்க நினற விடுகினமறனைர. நதான கண்ள இனபம், பாடிடகபகாண்ரள ரபாகிரமறன. நதான என இயலபில
உணரச்சி பூரவமானைவன. பாடுவது அனற ரவற அறரயன.
ஆனைால இவரகளி மிடகக மிடககப படித்தவரகளி: இவரகளி அறவு ீவிகளி. என கீதத்துடக்க இலடககணம்
வ்கபபவரகளி. என பாரனவ உணரச்சி பூரவமானைது. அவரகளுனளயது அறவு பூரவமானைது. உணரச்சியும்
அறவும் இனழைந்து ஏரதா தருணத்தில ரஸவாதம் நிகழ்னகயில- அம்மா! உளல சிலரடககிமறது,
கலந்துனரயாளல எனமற பபயரில ஆரம்பித்த இந்தச் சந்திப்ப, பவ்க சீடககிரரம அதன சம்பாஷைனணத்
தனனம ஓயந்து, என ்கரல மட்டும் ரகட்டுடக பகாண்டிருபபனத உணரந்ரதன. ஆனைால, பரவசனை
முனமறயிரலா, பரசஙக முனமறயிரலா இலனல. எனனுளி இதழ் இதழைாக விரிந்து ஏரதரதா விஷையஙகளி.
எனைடக்க ஏற்பகனைரவ பதரிந்தனவ, இபரபாது ஒரு ்பதுனம பபற்மறனவ. பதரிந்தனவ, ஆனைால பதரியாதனவ.
பதரியாதனவ, ஆனைால பதரிந்தனவ. பதரிந்தும் பதரியாதனவ, பதரியாமரல பதரிந்தனவ. ஒரு மனமறயாகி-ஏரதா ஒரு முனமறயில இனவகளி எனைடக்களிளிருந்தும் எனைடக்கப ்பமறம்பானைனவ, தாம் பவளிபபள நதான
காரணமாரனைன.
ரபாகப ரபாக நதான ரபானதயில தினுத்துடக பகாண்டிருந்ரதன. எனனளமிருந்து பவளிபபட்டுடக
பகாண்டிருடக்கம் விஷைய ரபானத, அது ஏற வரும் பானஷை ரபானத, தரிசனை ரபானத. என வாரத்னதகளில
ஒரு அதிகாரம், அதன ரபானத என சனப என ம்கடியில கண்டுண்டிருடக்கம் ரபானத,
எனைடக்க ரநதர எதிராக அமரந்திருடக்கம் ரபராசிரியனர விளித்ரதன.
"Hello னசடககாலஜி சார! நதான ரபசுவனத இதுவனர ரகட்டுடக பகாண்டிருடககிறரகரு! உஙகளி
மரனைாதத்துவ சாக்திரத்தில எனைடக்க எனனை Definition பகாடுபபரகளி, அலலது இபபரவ
பகாடுத்திருபபரகளி!"
எழுந்து நினமறார.
"நதான இஙரக வந்தரபாது பத்து நிமிளஙகளில எழுந்து ரபாயவிள ரவண்டுபமனகிமற எண்ணத்திலதான
வந்ரதன. எனைடக்க முடககியமானை எஙரகஜ்பமண்ட். ஆனைால இபரபா ஒனமறனர மணி ரநதரத்திற்்க ரமல
ஆகிமறது. னசகலாஜி, Conscious, Sub-conscious ஒருரவனு sub subconscious levels- இனவ தாண்டி
ஆராயச்சி இனனும் எட்ளவிலனல. ஆனைால நஙகளி எட்டும் ஆரராகணம், ஆழும் அவரராகண நினலகளி
எலலாம் எஙகளி பானஷையில, ஆபத்ஜலஙகளி. அங்க ்பத்தி க்வாதனைத்னதரய இழைந்து விளடக்டும். ஆனைால
நஙகளி எபபடி இ்வுவு சகஜமாக, உஙகளி பத்திரத்னத இழைடககாமல, அதற்்க ஒரு பளடகனடக்கம்
இலலாமல INTACT ஆக, நந்திடக பகாண்டிருடககிறரகளி எனும் ஆச்சரயத்தில, தினகபபில இருடககிரமறன-" .
இனைம் கண்டு பகாண்ரளார எறயும் பூச்பசண்டு, வாளா மணம்.
சிந்தா நததியில ஒரு முத்துடக ்களிப்ப.
--------------------------
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28. க்த்ர

My dark Gazelle of the nights!
என இரவின கரிய மாரனை!
இரவு கண்ள விரிசல ரபா ம், மினனைல கினு பிரிந்த உன பகாம்்ப விலாவில ஏற, நதான வீழ்ந்த
மூரச்னசயினனற மண்ளரபாது, உந்தன முனனைங ்கும்்பகளி என மாரமது உணரந்ரதன.
உன மூச்சின பநதருப்ப, ்கஙகிலயத்தின ்கபர ்கபரில உனனனைச் சூழ்ந்த இருனு எரித்து, அந்த
பவளிச்சத்தில ந விட்டுவிட்டு பவளிபபட்டு, உளன உளன மனமறனகயில,
என கனனைத்தில உன மூடக்க ஈரத்தின உராயலல,
உன நதடககலல,
மண்டும் நதான மூரச்னசயில மூழ்காமல,
--நில நில நினனைரவ, மாற மாற ந விழுவதும் எழுவதும்,
இழைபபதும் என அவமானைம்.
இச்சமயம் மானைாகா வந்திருடககிமறாளி, விளாரத விளாரத. உன மாரரமல ்கும்்பகனுச் சிடகபகனைப பிடி!்கும்்பகளி மாரபினனற இமறஙகிவிட்ளனை. என னககளி இருனுத் துழைாவுகினமறனை.
விலானவ ஒரு னகயால பிடித்தபடி எழுந்து உட்காருகிரமறன. அருவி என னகரமல பவம்னமயில
பகாட்டுகிமறது.
ஆனைால உயிர ரபாரகன.
உயிர ரபாயினும் நினனைவு ரபாரகன.
்கஙகிலயத்தின ்கபர ்கபர ஜ்வானல கம்கம் கமகம.
உன மூச்சு விட்டு விட்டுடக காட்டும் பவளிச்சத்தில பதாளரகிரமறன.
கருமுகில காட்டுடக்களி நனழையுமுன ஒரு முனமற எனனனைத் திரும்பிப பாரடககிமறாய- பநதஞ்சு பகீர.
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புபபு கரும் திரானக்ஷேப பபரும் விழகளி எனனனைடக க்வ விழுஙகித் துபபி
அளவியுளி மனமறந்து ரபானைாய.
என பசலவரம! என உயிரர!
பதாளரகிரமறன. கலலல, முளிளில தட்டுத் தடுமாற இளற விழுகிரமறன, எழுகிரமறன, பதாளரகிரமறன.
இது கரபப இருளி. ஆயினும், என இுனமயுளி உன மூச்சு அனைல கடககிய கலடககத்தில ்பமறத்தில கண்ளனதடக
காட்டி ம் பரிமாணம் பிதுங்ககிமறாய.
சனதப பிடிபபானை பதானளகளி.
பநதஞ்னச அளிளும் பிருஷ்ளத்தின ரமல வால முனு, ஓயாத துடிபபில விளிடககிமறது.
என அகத்தின இருரு! என உயிரின பிரிரவ! நதான எதிர ரநதாடக்கம் என மரணானைந்தரம!
எனனனை உனரனைாடு அனழைத்துச் பசலலாரயா!
--உஷ், எஙரக ரபாகிமறாய? ரபாவது ரபா ம் பபாய காட்டுகிமறாய !
ந எஙரகயும் ரபாகவிலனல. எஙரகயும் ரபாக முடியாது.
நதானும் உனனை அனளய இயரலன. அனளவதற்கிலனல.
என உண்னமனயடக கனளந்து, அதன ரநதரத்தினயச் சுனவடககரவ காத்திருடககிமறாய.
காதலன பந்தம், தனனமரய பரக்பரம் இதுதான.
அவரவர இதயடக கலசத்னதடக ்கனளந்து அதனுளி அமுதரம உன உணவின ்கனமறந்த பட்சத் தரம். உன உளல
்பளிளிகளி ஒ்பவானறம், ந பகாளினுயாடும் கலசஙகளினனற பதறத்து, பதறத்த இளத்தில ஊறப
ரபானை அமுதத் துளிகளி.
என மரணரம! என அமரரம!
மூச்சு, அனசவு, நினனைப்ப, உணரவு- இனவ உயிரச் சடகதி உளலல நிலவும் அனளயாுஙகுனற. இனவ
மட்டுரம உயிரச் சடகதி ஆகா. அது எந்த விதம் வருவது, உருபவடுபபது, ்பமறபபடுவது அதன இஷ்ளம்,
இந்நினலகளின ரகாரனவ- இனவ என வாழ்வின ஜபமாயிருடக்கரம அனற, தரனவடக்க அதற்்கரம
எனறரம அபபால எனற கண்டும் இனனும் சடகதிடக்கச் சலபபிலனல.
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என உயிரச் சடகதிரய!
ஏன, மானரமல ஆனச பகாளிுலாகாதா? அது வடககிரமா ?
உயிரினைம் ஒனற விளாது, அசலனைத்திலருந்து தாவரம் வனர, தாவரத்திலருந்து உயர மனதம்வனர
ஒ்பவானற ம் க்த்ர இருடககிமறாளி எனபது சடகதியின ஸத்யம்.
உயிரச்சடகதிடக்கத் ரதானறய உருவுடக்கம், அது கினுடக்கம் அதிரவுகளுடக்கம் தனள கட்ளச் சாத்தியமா?
வடிவம் எனபரத ஒரு வடிகால தாரனை!
ஆனச, பாசம், காமம், காதல, ரவட்னக, பிரியம், பரரனம, ராடக, LOVE passion, கனல, தாபம், காவியம்,
கற்பனனை, யுகம், ரயாகம், ஆடககல, ஆகல, அழத்தல, அழதல- உனனுளி பவ்கண்பளழும் ரவகத்தின
சாயலகளி, சாயஙகளி, சானயகளி; உன மண்னளயில ஊறடகபகாண்டிருடக்கம் மாணிடககத்தின பிம்பஙகளி,
இதயத்தில ்பத்தினயடக ்ர தட்டுனகயில உயிரச் சானணயிலருந்து பமறடக்கம் பபாறகளி வடிவரம
அந்தச்சானண.
நதட்ள கலனலத் பதாழுவாய, உயிர ்கடிடக்கம் பாம்்படக்கப ்பற்றல பால வாரபபாய, வடிவம் உன இனைம்
தாண்டி இருடககலாகாதா? இது மட்டும் வடககிரமா? வடககிரத்துடக்கப ்பத்தியின இலடககணத்னத உனளபபில
எற.
விண் விண் விண்- இதயத்தின பபாளியரல! என உயிருடக்கடக கண்ள ்பற்ரமற! ்பரிய பாந்தவி!
மாரச! எழுந்திரு. அம்்ப பட்டு ந விழுந்த இளத்திலருந்து உன மருமான உனனனை மட்ளானைா? அபபடி
விவரம் இருபபின அனத நதான அறரயன. உனனை ஒனற ரகட்கூம். எனைடக்கம் மானரராடக கண்டு
இருடககிமறது. ஆனைால என ரராகம் ஸீனதயின ரமாகத்னதடக காட்டி ம் மகத்தானைது. என மான மாரசமற்மறது.
ஆகரவ எனனைப படித்திருடக்கம் ஏடககத்தின ரமல ஆனணயாக, எழு எனமறால, எழு, ஆ!
மாரச, இது உனைடக்கம் எனைடக்கம் இனளரயதான. இது ராமாயணத்தில காண முடியாது-எட்ளவும்
கிட்ளவுமாய அவளுடக்க ந ஆனச காட்டினைரபாது ஒரு சமயரமனும் அவளி உனனைத் பதாள ரநதரந்ததா?
அவளி உனனனைத் பதாட்டிருந்தால, ந அவளுடக்கடக கிட்டியிருந்தால?
சிந்திடககாமல இருடகக முடியவிலனல- ராமகானதரய தினச திரும்பியிருடக்கம்.
அலலவா?
்கும்ரபானச எனனுளி ரகட்கிமறது. உயிர துளிளுகிமறது. Heart attack?
மந்ரதாும், மாலரகாஷ், மாலகவுனக், சந்த்ர ாானக், ஸாரமதி- எனற கட்ளானகனுடக காட்டி உதறம்
ஒரர ரகாலத்னதடக ரகட்டுடக ரகட்டுச் பசவி பபாளிந்து விட்ளது. ஆனைால ந ராக ரத்னை மாலகா.
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My immortal wound! என ஜுரரம!
பிதற்மறல, ரபத்தல-இத்தனனையும் ஜனன, அபபடித்தாரனை !
ஜனனயிலலாமல, காவியஙகளி உண்ளாகியிருடகக முடியாது.
லலதா ஸாக்ர நதாமம், பஸுந்தரயலகரி, சியாமுா தண்ளகம், ரமக சந்ரதசம், அபிராமி அந்தாதி,
பராபரடக கண்ணி, பத்ரகிரிப ்பலம்பல- அம்னமரய! அபபா! ஒபபிலா மணிரய! அனபினல வினுந்த
ஆரமுரத!
ரதவி! என பாவி!
Mysticism- காதலன மராானனைத தத்துவத்தில காதற் பபாருளி- அது மானைாயிருந்தா-பலனனை,
மனனதயாயிருந்தால எனனை?
My dark Gazelle of the Night!
சிந்தா நததியில தட்டிய நிழைலகளி.
--------------------------
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29. யாகம்

அம்பத்தூரில நதான ்கடித்தனைமானை ்பதுசு, அந்தப னபயன எனைடக்க அறமுகமானைான. என பிளினுனயப
பாரடகக வருவான. அம்பத்தூர பதாழற்ரபட்னள I.T.I.யில படித்துடக பகாண்டிருந்தான.
நதாடக்க துணிடக்ர ரலசாக மழுஙகினைாற்ரபால உச்சரிபபில ரலசானை பகாச்னச, அங்கம் இங்கமாகத்
பதளித்த பத ங்க வாரத்னதகளி. "ரநதனு பத ்க நதாயுடு பா்ப!" எனைடக்க அவனனை மிகவும் பிடித்தது. அவன
ரமல சிமறகனணபனபத் தூண்டிற்ற. உத்ரயாகத்தினனற ஒயவு பபற்மற பின, சிமற்க, நிழைரலா அளடககரமா
தருமுவுடக்க நுமும் அகலமுமாயிருடகக முடியாது. ரகட்கப ரபானைால ஜளாயு சிமற்ககளிதாம். ஆயினும்,
மனமறந்திருடக்கம் தாயனம உணரனவத் தூண்டினைான எனரமற பசாலல வந்ரதன.
மரியானத உளிு னபயன, எபரபாது வந்தா ம் வாசலரலரய என பிளினுயுளன ரபசிவிட்டு
எந்ரநதரமானைா ம் உளிரு வந்து எனனனைப பாரடககாமல ரபாக மாட்ளான. "ஒடககஸாரி அம்மகாரும் மரும்
மனை இனடிடக்க ரா ஒத்ஸனு." அடிடககடி அனழைபபான. "நங்க, இுநர, மஞ்சி ஆவு பா சாபபிளலாம்.
வீட்டிரல மாடு இருடக்க!" எனற ஆனச காட்டுவான. இனனும் ரபாகப ரபாகிரமறன.
"ஆ நதாளுரலா கவனைஙகா சதரவ ரலது. அதனைாரல இப்படு I.T.I." எனற விரடகதிரயாடு பசாலனகயில
எனைடக்க வயிற்னமற எனனைரவா பண்ணிற்ற. "அபபா டகருஷி. ரநதரனை ஒரர ஆண் பிளினு. நதா சிக்ளர
இருடககாஙக யாருடக்கம் கலயாணம் ஆவலரல. ஏரமா பகாஞ்சம் பூக்திதி உனனைதி. ஆனைால அபபாவால
ரநதரா விவசாயம் பண்ண முடியலரல, ஏர பிடிச்சு எத்தனனைரயா வரசமாயிந்தி."
"ஏன, வயசாயிடுத்தா?"
"இலரலஙக; T.B.. இந்த ஒரு வருஷைமா படுத்த படுடகனகயாயிட்ளாரு இன ரதமறமாட்ளாரு, எலலாருடக்கம்
பதரியும், எலலாருடக்க முனனைாரல அவருடக்கத் பதரியும். அவருடக்க முட்னளடககாக பரண்டு ரகாழ
வுரடககிரமறாம். ஆனைால சத்து எஙரக பிமறடக்கது? மருந்து மாயம் எலலாம் பாரத்தாச்சு. அம்மா கழுத்துரல
மஞ்சடககயிறதான பாடககி.
"தாம்பரம் ஸானைரளாரியமுரலா இருடககலாம். ஆனைால அவரு இஷ்ளபபளலரல, எஙகளுடக்கம்
இஷ்ளமிலரல. அவனரப பிரிஞ்சு இருடகக முடியாது. இபபரவ அவனரப பிரிஞ்சு ஒ்பவாரு நதாளும்
எத்தின ரநதரம் இருடகரகன பதரியுமா? Redhills படககாரலா ஒடகக கிராமமுரலா வாக்மண்டி பசாந்த இல ,
உதயானகி, 4.30 மணிடகரக எழுந்து சனமயல பசயரதா, பனழையரதா-அம்மா எனதடக காட்டிடக
பகாடுடக்கரதா! ரராட்டுடக்க ஒரு னமல நதளடககூம், 6 மணிடக்க ஒரு பனரரவட் பக். தவறப ரபாச்சு,
அடுத்தது 7.30 நிச்சயமிலனல. அனனடக்க I.T.I..டக்க வந்தாபபிரலதான. அரதமாதிரிகா திரும்பமற ரபாதும்
வீடு ரசர ராத்திரி, 8, 8-30 ஆயிடும். அபபானவ எனனை கவனபரபன பசபபண்டி? உளிரு நனழையமறபபரவ
ரதவராஜ்! நதா நதாுா அது்ள ரகடககலரல!"
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முகத்னதத் திரும்பிடக பகாண்ளான.
"ராம்" அண்ணா எனனனைடக ்பபிடுகிமறார. எத்தனனை வருளஙகளி கழத்தும்! ஆனைால எத்தனனை வருளஙகளி
ஆனைால எனனை? நதானும் திருதிருபவனை விழத்ரதன.
***
அவன எஙகளி வீட்டுடக்க வரும் இனளரவனுகளி நண்டு, ஒருநதாளி வருவது நினற ரபாயவிட்ளது.
ஒரு மாதம், இரண்டு, மூூ, ஆற=
"எனனைளா கண்ணா, உன சிரனைகிதன எஙரக?"
"எஙகானும் ரவனல கினளச்சிருடக்கம். இலனல, ரவனலடக்க அனலந்துபகாண்டிருபபான. அவன கவனல
அவனுடக்க உஙகளுடகரக முழு ரநதரத்னதயும் பகாடுடகக முடியுமா ?"
வாக்தவம்.
விுடக்க னவத்தாகி விட்ளது. ஆயிரம் முூமுூப்பகளுளன சீபமண்பணய விுடக்க. மூனற நதாட்குாக
மினசாரம் அம்ரபல.
வீட்னளச் சுற்றத் தண்ணிரத் தகடு- மனழை காலம் வந்தால, என முது்கடக்கப பினனைால, ஆனைால எனைடக்கடக
காது ரகட்்கம்படி எனைடகபகாரு பபயர "Captain of the sinking Ship" அலலது பதபரபாத்ஸவ
மண்ளகபபடிடககாரர!"
"இருந்து இருந்து உஙகபபா இளம் பாரத்து வாஙகினைாரு!"
சிஙகத்துடக்கப பல ரதயந்துரபானைால, நதகம் இற்றப ரபானைால, எலகளி ஓடி வினுயாளடக ரகட்பாரனைன!
ஆம், சிஙகம்தான, உத்திரயாகம்ரபாது.
எனைடக்கப பாரனவயில ரதாஷைம் அபபத்தான துவடககம். நதளந்தாரல தளிளுகிமறது. இ்வுவு சுருடகக உளல
சரிய ரவண்ளாம்.
ஆண்களுடக்க உத்ரயாகம்தான, உளம்னப இழுத்துப பிடித்து நிற்கனவடக்கம் மாலக். இலலாட்டி"ஏமண்டி பா்ப, ்கலாஸா உனனைாரா? மரு ரக்ஷேம லாபம் எட்லா? எத்தனனை நதாளி ஆனைால எனனை? அந்தடக
்கரனல எனனைால எபபவும் அனளயாும் கண்டு பகாளிு முடியும். அதுவும் இபரபா இருடக்கம் என மனை
நினலயில......
"வா, வா, ரதவராஜ். இபபடி உட்காரு. இரதா இஙரக-" னகனய இழுத்துப பிடித்து ரமனளயில என
படககத்தில உட்கார னவத்துடகபகாண்ரளன. மனைதின துளும்பலல பகாஞ்ச நதாழ இருவரும் ரபசவிலனல.
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ஒருவனரபயாருவர பாரத்துடகபகாண்டிருந்ரதாம்.
ஏரதா ஒருவனகயில மாறயிருந்தான பநதற்ற விசாலத்து, ஆனைால மயிர உதிரந்து அலல- முகம் பதளிவாகி,
பாரனவயில ஒரு சிஙகம் படுத்திருந்தது. பாவனனையில பட்ளனமறயில காயச்சித் தட்டிய எஃகின பி்க"அபபா" எனற இழுத்ரதன.
"அபபா காலமாயிட்ளாரு."
அவனனை அனணத்துடகபகாண்ரளன. எதிரபாரத்ததுதான எனமறா ம். இரத வயதிலதான நதானும் என
தகபபனைானர இழைந்ரதன. காஞ்சி்பரம் அருரக ஒரு கிராமத்தில ஒரு பளிளிடக்ள வாத்தியாராக, ரகானள
விடுமுனமறடக்கச் பசனனனைடக்க வந்த இளத்தில மாரனளப்ப. தனலயனணரமல தனல பவடுடகபகனை ஒரு
படககமாகச் சாயந்தது இனறம் கண்முன. ஐம்பது நிரம்பவிலனல. என முதல சம்புத்னத அவரிளம்
பகாடுத்து நதமக்கரிடகக இலனலரய- நதான சா்கம்வனர எனைடக்கத் தரா பநதஞ்சடக ்கனமற. என தந்னத,
என ்கரு.
"ரதவராஜ்!" அதன எதிபரால "ராம்!" இது சமயம் இவனும் நதானும் எஙகளி துடககத்தில ஒரர ரதாணி.
அபபாவின கனளசி ரநதரம் பற்ற விசாரித்ரதன. முனமறதாரனை!
"மூூ நதாுா சீஷ்மம் கட்டி யிழுடக்கது. அந்த மூூ நதாளும் எனைடக்க I.T.I.ரல ரதரவுப பரனக்ஷே. முதல
பரண்டு நதாளி சமாளிச்சுட்ரளன. மூணா நதாளி விடிகானல னகனயடக காட்டிடக ்பபிட்ளாரு. அந்தரு
உனனைாரு."
"இதுரகா சூடு, ஒடகக கணளான தாஙகாது. ஆனைால இனத எனைடக்கடக கனளசி ரநதரம் பகாடுடககமற வரமா
நினனைச்சுடகரகா. ந அவசியஙகா பரனக்ஷே எழுதியாவூம் எனைடககா நினனுட்ரள, ஒரு வருஷைம்
அனைாவசியஙகா ரவக்ட் எனனனை நதானுடக்க எடுத்தா ஆவாதா? உயிர ரபானைபபமறம் ஏமி உந்தி? எபபரவா
ரபா ரவண்டியவன தாரனை? ஆனைால ரநதனு பசச்சிப ரபாயினைானுனு நினனைடககாரத. எழுதறயா இலனலயா,
உன பினனைாரல நினனுட்டுப பாரத்திருபரபன. மனை ராஜு, மனை லால!"
"இந்த உத்தரனவ மற முடியுமா பா்ப?"
என முன ஒரு ரதாற்மறம் எழுகிமறது. இவன இஙரக பரனக்ஷே எழுதுகிமறான. அஙரக அவர கினளடககிமறார.
தனலப படககம் ஊதுபத்தி, கால படககம் சாம்பிராணிப ்பனக. சுற்றம் ்கவிடகக, ஐக் கினளத்திருடக்கமா?
கிராமம் ஆச்ரச! மானல சாரத்தியிருபபாரகுா?
படகபகனைச் சிரித்தான.
"ஆனைால நதான பரனக்ஷே ஆவலரல. பரண்டு மாரடககிரல ரபாச்சு."
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அவளி ஆனுப பதபபடுத்தும் விதம், அவளி வினுயாட்டின விபரதம், அவளுடகரக பிரதி. மானுளத்தின
ரநதரத்தினய எபபடிபயலலாம் ஒளித்து, அடுத்து பவளிபபடுத்துகிமறாளி!
சிந்தா நததியில மிதந்து வந்த ஒரு அகல விுடககில, திரிப ்பனகச்சல.
--------------------------
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30. பிளினுவாளி

அவனரப பிளினுவாளி எனற அனழைபரபாம்.
பிளினுவாளி பிளினுயாரவாளி. நிற்்கம் 'ரபாஸல' பிளினுயார. தூடகக முடியாமல பதாந்தினயத் தூடககிடக
பகாண்டு, ஒரு னகயில ரமாதகத்துளன தும்பிடகனகயத் தாஙகிடகபகாண்டு, மத்தகத்தில பட்னள பட்னளயாக
விபூதி, ம்களமிலலாது கட்னள ்கட்னளயாக- பாரத்திருடககிறரகுா?
இந்த வரணனனையில தும்பிடகனகனய எடுத்து விடுஙகளி. பிளினுவானுப பாரடககிறரகளி. இனபனைாரு
வித்தியாசம் அவருனளய பருமனனைப பிளினுவாளி பவ்க சுறசுறப்பளன தாஙகினைார. சினனை வயசுதான.
அவர வயதில எனைடக்க ஒரு பிளினு இருடககலாம்.
நதான ஊருடக்கப ்பதுசு. மாற்மறலாகி வந்து ஒரு மாதமாகியிருடக்கம். அவர பபயரில ஒரு கணடக்க, வஙகியின
்பத்தகஙகளில சாதாரணமாக இயஙகிடகபகாண்டிருந்தது.
அனற சனடககிழைனம- அவர எனனனைடக காண வந்தரபாது. முதனமுதலாக அபபத்தான பாரடககிரமறன.
சனடககிழைனம அனர நதாளிதான வஙகி, மாடியில வஙகி. கீரழை மாரனைஜர ்கடியிருடகக இளம்.
"சாமி வணடககமுஙக. நதானதான, உஙக பிளினுஙக."
அற்்பதமானை மரியானத, ்பனனைனக கிரண தூலமாய விசிற்ற. பநதற்றயில ்கனழைத்திட்ள விபூதியடியில ்பருவ
மத்தியில பலனக ரபால சந்தனைபபபாட்டு, அதன கீழ்டக ்கங்கமம். கனுயானை மனுஷைன.
"பூனஜ ்பனைக்காரம் உண்டுரபால இருடக்க!" எனரமறன.
"ஆமாஙக பிளினுயார பூனஜ பசயயரமறனுஙக! பூனவப ரபாட்டு அகவல பசாலல அப்பமறந்தான
பதாண்னளனய நதனனைடககிமறது. அபபடிரய வருளம் வருளமா நதளடக்கதுஙக. ஆண்ளவன ்பண்ணியத்திரல
்பனுப்ப ்கனமறவிலலாம நதளடககி. இபரபா சாமி சகவாசமும் கினளச்சிபரபாச்சு. எனைடக்க எனனை ்கனமறஙக?"
பாஙடக வாசலல அவர வாகனைம் நினமறது. அவர அபபா பளிளியில படிடக்கம்ரபாது வாஙகினைதாக
இருடக்கரமா? நதான ரகல பண்ணவிலனல.
்கசலபரச்னைம், முனரனைாட்ளம் எலலாம் ஒருவாற தரந்த பின:
"சாமிகிட்ள பபரிய தயவுடக்க வந்திருடகரகன. ஒரு மில விற்பனனைடக்க வந்திருடக்கமாம் ரபால. இதுவனர
நதான சரடகனக இந்தடக னகயிரல வாஙகி, அந்தடக னகயாரல விடககிரமறன. சாமிடக்கத் பதரியும். மிலனல வாஙக
ஒத்தானச பண்ணினைால நதாரனை உற்பத்தி பசயது வியாபாரத்னத விரிவுபடுத்தலாம். தனலமுனமறடக்கம்
சாமிடக்கத் தராடக களன ்கடும்பரம பட்டுடுரவாம்."
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இந்த ஆபக் மூனற வருளஙகுாகத் பதாளரந்து நதஷ்ளத்தில ஓடிடகபகாண்டிருடககிமறது. வஙகிகளி இனனும்
ரதசியமயமாகவிலனல. முதலாளிகளி லாபத்தின ரபரில தான ்கறயாக இருந்தனைர.
எனைடக்க முனனைவரிளமிருந்து நதான சாரஜ் வாஙகிடக பகாண்ளரபாது:
"இரதா பாருஙக LSR! நஙகளி நிரவாக ஆபசிலருந்து இபபத்தான ஃபலடுடக்க வந்து இருடககிறரகளி. அஙரக
நஙகளி நதளத்திய ஏட்டுச் சுனரடககாய தரபாருடக்கம் யதாரத்தத்துடக்கம் துளி்ளச் சம்பந்தம் கினளயாதுனனு
நஙகரு பதரிந்துபகாளிுப ரபாகிறரகளி. மாதா மாதம் கனளசித் ரததிடக்க நதம் சம்பும் எனனடக்கம்
பகட்டி. இருடககிமறவனர அனத வாஙகிண்டு ஊர ரபாயச் ரசருஙகளி. ஆகாச கஙனகனயடக பகாண்டு வர
ஆனசப பளாதரகளி. நதான பசாலலவிட்ரளன. அப்பமறம் உஙகளி தனலபயழுத்து."
ஒப்படக்கத் தனலனய ஆட்டிரனைரனை தவிர, எனனுனளய அச்ரச ரவற. பிமறவி எடுத்ததற்்க மனதன தன
முத்தினர பபாறத்துவிட்டுப ரபாகூம். அசட்டுத் துணிச்சனலத் தவிர. ஆனைால துணிரவ துனண. நதான
எனனனை நிரபிடகக ரவண்ளாமா? என னகவரினசனயடக காட்ளத் துருதுருத்தது.
வஙகி உதவியில, பிளினுவாளி வாஙகினை வினலடக்க பசாத்து லாட்ளரியில முதல பரிசு அடித்த மாதிரிதான
இருந்தது. மூலடக கட்ளளம் தவிர, அதில ஐந்து கிளங்ககளி, நதா பபரும் ்ளஙகளி, ராக்ஷேசடக கிணற,
ரமாட்ளார, முபபது பதனனனை, தவிர நதஞ்னச வயல, ரதயவு அதிகமாகிவிட்ளா ம் தற்சமயத்திற்்க
ஓட்ளத்திலருடக்கம் யந்திரஙகளி. எபபடியும் மாற்றயாகூம். வஙகி எதற்்க இருடககிமறது? நதான கினு
மாரனைஜராக எதற்்க இருடககிரமறன?
பிளினுவாளுடக்க பவறம் அதிரஷ்ளம் அடிடககவிலனல. வாழ்வில திருப்பமுனனை கண்டுவிட்ளார.
ஆதிநதாளில னசடககிளில ரபாயத் பதருத் பதருவாய விற்றடக பகாண்டிருந்தாராம்.
இந்தத் திருப்பமுனனை இருடககிமறரத, அது, எபபடி, எபரபா, எஙரக ரநதரகிமறது- சிருஷ்டி சூட்சுமரம
அதிலதான, அலல அதுரவதாரனைா?...
ரதனரத் தாவலல வுரந்துவிட்ள அவருனளய வியாபாரத்துடக்க ஏற்மறபடி ரம ம் வசதிகனு நதாரனை
பசனனனைத் தனலனம ஆபஸுடக்கச் பசனற பபற்ற வந்ரதன.
பராஞ்சுடக்கம் திருப்பமுனனைதான. அந்த அனர வருளடக கணடக்கடக கட்டினை முடிவில, பசனமற மூனற வருளத்
பதாளரந்த நதஷ்ளத்னத ஒழத்து லாபம், பகாஞ்சமானைா ம் கருப்ப மசி கண்ளாச்சு. என பசலவில அனற
staff டக்க பால பாயச வினரயாகம். தனலனம ஆபஸலருந்து பதானலரபசி மூலம் எனைடக்க முதுகில
பஷைாட்டு.'
பிளினுவாளி, ரபரச்சம் பழைத்துடக்கப ரபாளலாம் ரபானமற னசடககிளிலதான இனனும் சவாரி. சரடககஸல
யானனைடக ்கட்டி விடுவதுரபால. பிஸபனைனஸப பபாறத்தவனர அவர தனல ரதாளிகளினளரய
அழுந்தத்தான திருகியிருந்தது. ஆனைால பகாஞ்ச நதாுாக அழுத்தம் ஒனற ்பதிதாகச் ரசரந்தது.
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இந்தடக காரசானலப ்பத்தகம் இருடககிமறரத, 25 தாளிகளிலருந்து 250 வனர, கணடககின விக்தாரத்துடக்க
ஏற்மறபடி, அதற்ரக ஒரு கிறகிறப்ப உண்டு. அதற்்க நதாுனளவில, ஒரு ரபாடககிரித்தனைமும்
ரசரந்துவிடுகிமறது. சும்மா பவட்டு, அப்பமறம் பாரத்துடகபகாளிுலாம். ஆனைால அதற்்கம் பாஙடக சில
அவசியமானை பட்டு வாளாடககளுடக்கச் ச னக காட்டுகிமறது. அடுத்த நதாளி ஈடு பகாடுத்த அதிகபபடி
கணடககில கட்டியாகிவிடும் எனகிமற நதம்பிடகனகயில, னசனகயில, அரத்தத்தில, ஆனைால பபரும்
பதானககளுடக்கப ்பனைாவிலருந்து, கானபூரிலருந்து பசடக்ககளி வந்தால- கணடககில இளமிலலாது, இந்த
பவளியூர மாபபிளினுகனுச் சமாளிபபபதபபடி?
பிளினுவாளுடக்கப ்பத்திமதியாகச் பசாலலப பாரத்ரதன. அவர விடும் காற்மறாடிகளுடக்க பாஙடக வாசல
கட்ள இயலாது, ந டக்க மாஞ்சா தளவ முடியாபதனற. 'இந்தத் தளனவ மட்டும்' எனற சிரித்தபடி ்கம்பிடு
ரபாடுவாரர அனற திருந்துவதாக இலனல. அப்பமறம் நதான என சுழைல நதாற்காலயில உட்காரந்து
பகாண்டிருபபதற்்க அரத்தபமனனை?
எபபவுரம, வியாபாரம் பபருகப பபருக, முதலீடும், களனைாக வாஙகிய பணஙகளும், சரடக்க, பமஷினைரி,
பவளியிலருந்து வசூலாக ரவண்டிய பாடககிகளி இத்யாதி எனைப பல உருவஙகளில, விதஙகளில
முளடககிவிள, பராடககத்துடக்க வியாபாரத்தின பசி, பகாசூரப பசிதான. வியாபாரி மாரடகபகட்னள
முளடக்கவதற்்க பாஙடக உதவி பசயயாது, பசயயடக ்ளாது.
நதடுபபகல, Banking Hall இல ்ட்ளம் மும்முரம்.
திடீபரனை ஒரு உரத்தண்ளமானை ்கரல. நதான என அனமறயிலருந்து பவளி வந்ரதன. பிளினுவாளி கண்களில
பபாற பமறடகக எனனளம் வந்தார.
பிளினுயாருடக்கடக ரகாபமா? ்பராணத்தில அபபடிப படித்த நினனைபபிலனலரய! பதாந்தி கணபதி ஜாலப
ரபரவழயாச்ரச!
"யார இந்த ரபாரலாசந்த் பரசனனை சந்த் பசடகனகத் திருபபினைது?" எலரலாரும் எஙகனுத் திரும்பிப
பாரத்தனைர. நதான உளிரு திரும்பி என நதாற்காலயில அமரந்து பகாண்ரளன. மணியடித்து பியூனனை
வரவனழைத்து அவனர அனழைத்து வரடக கட்ளனுயிட்ரளன.
"பிளினுவாளி, இது பாஙடக. சினமா பகாட்ளனக அலல."
"பதரியும் சாமி. உஙகளி ரபரரடில என கணடக்க இலலாவிட்ளால நஙக பால பாயசம் சாபபிட்டிருடகக
முடியாதுனனும் பதரியும்."
ஐனயரயா! பாயசத்தில பங்க ரகட்கிமறாரா?
"நதான ஒரு பபரிய மில முதலாளி. எனனனை இபபடி அவமானைபபடுத்திட்டீஙகரு, அதுடக்க எனனை ஜவாப
பசாலறஙக?"
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ஓராா! தண்ளவாும் அபபடி ஓடுகிமறதா? எனைடக்க ஒரு படககம் சிரிப்ப வந்தது. ஒரு படககம் விழ நதரம்்பகளி
்கற்கறத்தனை.
"உஙகளி ரகளிவிடக்க நதான ஒரர சமயத்தில நதா பதிலகளி பசாலல முடியும். ஆனைால பசாலலப
ரபாவதிலனல. நதான Branch manager மட்டுமலல. என க்தாபனைத்தில பரதிநிதி."
இது சமயம் ஒனற. யதாரத்தம் எனற பசாலகிரமறரம, ஆனைால அதி ம் முழுனம கினளயாது. எபபடிரயா
Melodrama, நதாளக பாணி ்ப்கந்துவிடுகிமறது.
"State Bank எனனனைத் தாம்பூலம் பவச்சு அனழைடககமறாஙக. நதானதான பனழைய நினனைப்படக்கப பாரடககரமறன."
"பிளினுவாளி, தாராுமாகப ரபாஙக. அவஙக தாம்பூலம் பவச்சால, நதான ரமும் பவடககரமறன. உஙகளி
கணடககில பூரா பாடககிடக்க அவஙக பசடக அனுபபிச்சா ம் சரி, நஙகளி பராடககம் கட்டினைா ம் சரி- கிளஙகில
பூட்னள மாற்றடகக ரவண்டியரதாடு சரி. இனனடகரக இபபரவ."
எனனனை ஒரு முனமற முனமறத்துவிட்டு இமறஙகிப ரபாய விட்ளார.
மறநதாளி கானல காபபி ரவனு. என காபபி ரவனு ஐந்தனர மணி, மாடியில பளலரபான மணி அடித்தது,
னகயில தம்புருளன மாடிடக்கச் பசனற பளலரபானனை எடுத்ரதன.
"நதானதானுஙக, உஙக பிளினுஙக!" ்கரல கஞ்சியாகடக ்கனழைந்தது. "சாமி நதலலாயிருடககீஙகுா?"
"பிளினுவாளி, எனனை வாச்சு? க்ரளட் பாஙகிலருந்து எந்தத் தகவ ம் காரணாம்?"
"அபதலலாம் மமறந்துடுஙக ்பருஷைன பபண்சாதி சண்னள ஒரு சண்னளயா?"
அவர ்கறபபிட்ள பாவனனையில அவனரடக கற்பனனையில நினனைத்துப பாரத்ரதன. உளம்்ப ்க ஙகலல
காபபி ரமனஜமது சிந்திற்ற.
பளலரபானனை னவத்து விட்ரளன.
சிந்தா நததியில ஒரு எறகல.
-------------------------
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31. மாசு

இனற முதிர மானல, நதான எஙரகா நினனைவாயிருடகனகயில, இருந்தாற்ரபால பினனைாலருந்து:
"அபபா, ஒரு ரசதி. ஆபசுடக்க பளலரபான வந்தது. மாசு பசத்துபரபாயிட்ளாராம். ரநதற்ற."
ஒரு கணம் ்கரல வனுனய அழுத்திப பிழந்து உளரனை விட்டுவிட்ளது.
சிலந்தி, முதலல தன இனரனயடக பகாட்டி, விஷை நனரச் சிந்தி, மூரச்னசயாடககிப பினனைர தான இறடக்கமாம்.
"எனனை எபபடி, விவரம் பசாலலவிலனல."
விவரம் எனனை ரவூம்? மாசு பசத்துபரபாயிட்ளார.
***
ஓய, மாசு, நஙகளி பசத்துப ரபாகவிலனல. உஙகுால பசத்துபரபாக முடியாது. ்பரளி பண்ூகிமறானகளி.
ாூ்கம், நதான ஒப்படகபகாளிு மாட்ரளன. எஙகனுப ரபானமறவரகளுடக்கத்தான சாவு, அதன பயஙகளி,
ஆனைால நஙகருா முழுடகக முழுடகக வாழ்ரவாடு இனழைந்தவர. You are involved in man. உமடக்கச் சாவா?
பவட்கடக ரகடு. ''Get the behind me, Death."
மாசு, முதலல சாவு எனபரத எனனை ? எலனலடகரகாடு தாண்டிப ரபாயிருடககிறர. உஙகனுடக ரகட்காமல
யானரடக ரகட்பது?
மாசு எனும் தன மனதன, என சிரனைகிதனுடக்கப படும் துடககம், தனத் துடககம், எந்தத் தனத் துடககத்தி ம்
சுயநதலம் கலபபளம். அவர இருந்தவனர அவரால அனளந்த நதலஙகளி இனடக கினளயா எனும் சுயநதலம்.
அம்மட்டுடக்கத் தனத் துடககம் மாசு படிந்தரத.
மாசு எனும் மனதன இன இலனல. மாசு எனமற ஒரு மனதன- அவனுளனதான எனபாடு, அவனுடக்கத்தான
என பாட்டு.
உமறவினைன இழைபனபடக காட்டி ம் நதண்பனன இழைபரப மகத்தானைது எனபது என துணி்ப.
உரினமபயனறம், களனமபயனறம், ரத்த பந்தபமனறம், உமறவினைனரப பயனபடுத்துகிரமறாம். அவரால
பயனபடுத்தபபடுகிரமறாம். னகம்மாற எதிரபாரடககிரமறாம். நதட்்ப அபபடி அலல. நதட்பில எந்தவிதமானை
எதிரபாரப்பம் இலனல. நதட்்ப நதட்்படககாகரவ. நதட்்ப இருவர இனளயில மட்டுரம. ஆனைால உமறவு எனும்
பபயரில, சுயநதலத்தில விஷ்தரிப்ப எலனல களந்தது.
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நதட்பின பபரும் ஆச்சரியம் பாரத்தரகுா? முதல சந்திபபிரலரய இனைம் கண்டுபகாளிவது மட்டுமலல.
அனளயாுரம கண்டு பகாளிளும் அதன சடகதி! "முனரனைரய உஙகனு எஙரகரயா பாரத்தாற்
ரபாலருடககிமறரத!" எனபது சந்ரதகத்தில லஜ்னஜ முனைகல அலல. வாய விட்டுச் பசாலலாமல, ஆனைால,
"நதாம் இருவரும் ஒருவனரபயாருவர எபபரவா, எபபவும் அறரவாம்!" எனும் தரடககமானை தரமானைம்.
அபதபபடி? அதுதான அதன ஆச்சரியம்.
மாசு, இதற்்கடக ரகாடி உம்மிளரம எனைடக்க இருடககிமறது.
ஒரு நதாளி இரவு 10.30, 11 இருடக்கம். வாசற் கதனவத் தட்டும் சத்தம். திமறந்தால நஙகளி நிற்கிறரகளி. அந்த
ரநதரத்தில உஙகனு உளிரு வா எனற அனழைபபதா, வாசலல நிறத்திரய ரபசுவதா, ்பரியவிலனல. அனற
மானலதான என தஙனகனயச் சினதயில னவத்து விட்டு வந்திருடககிரமறன. 25 வயது கனனப பபண்.
இனனும் எரிந்து பகாண்டிருபபாளி. என தாய மரண அடிபட்ள விலஙகாய மூனலயில சுருண்டு
கிளடககிமறாளி. படககத்தில ரபாகரவ பயமாயிருடககிமறது.
நதான யாருடக்கம் ரசதி அனுபபவிலனல. நதம் ்கழைாத்தில யாருடக்கம் பதரிய நியாயமிலனல. ஆகரவ,
மாசுவுடக்கத் பதரியாது.
மாசு உளிரு வர முயற்சிடககவிலனல.
"எனனை மாசு ?"
"பதரியவிலனல. எனனைரவா உஙகனுப பாரடககூம் ரபால திடீபரனைத் ரதானறற்ற. கிும்பி
வந்துவிட்ரளன. உஙகனுப பாரத்து விட்ரளன. ரபாகிரமறன." அ்வுவு தான- இமறஙகி விரபரனற ரபாய
விட்டீரகளி. இந்த விதிர விதிரப்படக்க எனனை பசாலகிறரகளி? காரணரம பதரியாது. ஆனைால அளடகக
முடியாத இந்தப பிரிவு, அனளயாும் கண்டுபகாளிவதிலனலபயனல அது, பின ரவற என?
ானுமான முதல சந்திபபிரலரய ராமனனை அனளயாும் கண்டு பகாண்ளதுரபால.
அவசர அவசரமாக உளரனைரய பசாலகிரமறன. நதான ராமன இலனல. ஆனைால நிச்சயமாக நஙகளி ானுமான.
ானுமானதான, ஆரத்தின ரத்னைகண்டி எனை மூலகாவியரம அனமற ்வுகிமறது.
மாசு, நஙகளி எனைடக்கச் சுந்தர காண்ளம் எத்தனனை முனமற பண்ணினைா ம், பூரத்தியாகாத பாராயணம்.
மாசு, நதான படித்து முடிடககாத, மூளவும் முடியாத ்பத்தகம்.
ானுமானளம் எனைடக்க, இனனமறடக்கம் ஒரு அஙகலாயப்ப, எங்க ராம நதாமம் ரகட்ளா ம் அங்க அவர
ஆஜர. உளரனை வந்து விடுவானைாம். தனனைலமற்மறவனைாக இருந்துவிட்டுப ரபாகட்டும்; தன நினனைப்ப ்ளநதான ானுமான எனும் பபயர உனளயவன எனகிமற நினனைப்படக ்ளவா அற்றப ரபாக ரவண்டும்! மாசு,
உஙகுால எபபடி அபபடி இருடகக முடிந்தது. நஙகளி மாசு எனகிமற அடககனமறரய உஙகளுடக்க இலலாமல?
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ஆனைால அதுதான உஙகளி ராக்யரமா? உஙகளுடகரக பதரியாத ராக்யம். உஙகளுனளய சதா உற்சாகம்,
எதில ஈடுபடினும் பகாளிளும் தனனம, அபபடி எனனனையயா உஙகளி தனலபயழுத்து? எந்த ராமனும்
இத்துனண அன்படக்க லாயடககா? உம்னமடக ரகட்ளால! எனைடக்க அனதப பற்றடக கவனலயிலனல எனபரகளி
அலலவா?
மாசு, உம்முனளய ்ற்ற ஒனற மமறடககமாட்ரளன.
"உஙகளி எழுத்து ஒரு நிமித்தமாக நதம் சந்திப்ப நிகழ்ந்தது. உஙகனுச் சந்தித்த பின, உஙகளி எழுத்னத விள,
நஙகளிதான எனைடக்க முடககியம்."
மாசு, உஙகளி தனனமயில, நஙகளி ஏரதா சுலபமாகச் பசாலலவிட்டுப ரபாய விட்டீரகளி. ஆனைால இனனும்
நதான அதில அந்தந்தச் சமயத்துடக்க வியப்பகளி, பவளிச்சஙகளி, வரணஙகளி பாரத்துடக பகாண்டிருடககிரமறன.
படித்துடக பகாண்டிருடககிரமறன.
Kalaidoscope.
உண்னமயானை உண்னம- நதான ஏன இபபடிச் பசாலகிரமறன, அபபடி ஒனற உண்ளா? எனைடக்கத் பதரியாது.
உண்னமயானை உண்னம, ரநதரப ரபச்சாக, பிரசார பானஷையாக, உபரதசமாகத் தனனனை பவளிபபடுத்திடக
பகாளிவதில. ஏரதா ஒரு ஜானளயில, ஒரு னசனகயில, ஒரு அக்ஷேர சபதத்தில, அனளயாுத்தில- கண்டு
பகாண்ளவர பாடகயம். மாசு, உஙகனு நதான அனளயாும் கண்டுபகாண்ரளன. ஆனைால எந்த உச்சரிபபில
நஙகளி ஒளிந்து பகாண்டீரகளி, இபரபாது, மணலல மனமறத்து, மணனலப பபாத்தி வினுயாடுவது ரபால?
மாசு, நினனைவிருடககிமறதா?
நதாம் சந்தித்த ்பதுசு. எனைடக்க ராயபரபட்னளயில ஜானக. நஙகளி ளவுன. இரவு எட்டு மணி வாடககில
வருவீரகளி. மாசு, தாத்து, பசலவம், ரஙகநதாதன எலரலாரும் ரபசிடகபகாண்டு மரனைா வழரய நதளந்து,
தஙகசானலத் பதருவில ஒரு ்கஜராத்தி பவன-பூரி, பாஜி, ரசமறாட்ளம் பால, அதனரமல கணிசமாக மிதடக்கம்
ஏடு. அபபடிரய ரபசிடகபகாண்ரள ரகாவிந்தபப நதாயடககன பதரு, விுடக்க பவளிச்சத்தில, இரவு
பகலாயிருடக்கம். மாரவாரிப பபண்டிர வனுயலகளும், பாதஙகளில தண்னளயும் பகா சும் ்க ஙக,
விதவிதமானை வரணஙகளில ரமலாடக்ககளி சுழைல, பதருவில ்கம்மியடிடகனகயில-இது பசுகாரரபட்னளயா
பிருந்தாவனைமா?
-அபபடிரய ரபசிடகபகாண்ரள, ரகாட்னள ரயிலரவ க்ரளஷைனுடக்கடக ்கறடகரக பவட்டி, காந்தி இரவின
சானல வழ ரபசிடகபகாண்ரள மண்டும் மரனைா பச், நதளிளிரவில பட்னள வீறம் நிலா. ரபசிடகபகாண்ரள
னபகிராபட்க் ரராடு, விரவகானைந்தர இலலம், ஐக் ாவுக் ரராடு, பபஸண்ட் ரராடில என வீட்டில
எனனனை விட்டு விளடு, மணி இரண்ளாகிவிடும்; பிரியா வினளயில ளவுனுடக்கத் திரும்்பவீரகளி. நதம்
அத்தனனை ரபருடக்கம் அபதனனை னபத்தியடககாரத்தனைரமா?
ரபசுரவாம். ரபசுரவாரமா, எனனைபதலலாம் ரபசுரவாம்! இலடககியம், சினமா, ஆண்ளாளி, நியூ
திரயட்ளரக், Saigal, கம்பன, "துனயா ரஙக ரஙரக," ஆழ்வாராதிகளி, ரதவகிரபாக், ரதவதாக்,
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வித்யாபதி, பாரதி, ராஜாஜி, ரநதரு, அத்னவதம், விசிஷ்ளாத்னவதம், ஆவாரா- ராமானுஜர- ரபச்சு அது
பாட்டுடக்க அதனச்னசயாக எஙபகஙரகா தாவி நதம்னம இழுத்துச் பசல ம். அவசரமாக மூடும். ்பது
பவளிச்சம், ்பது திருஷ்டிகளி, ்பதுடக ்ச்சஙகளி, வியபபாயிருடக்கம், ஆனைந்தமாயிருடக்கம். சில சமயஙகளிலபயமாயிருடக்கம்.
ஆதியபப நதாயடககன பதருவில ஒரர வீட்டில பதிபனைட்டு ்கடித்தனைஙகளி நதடுரவ உஙகுதும் ஒனற. 'அது
ஒரு Community life. நதனமறாயத்தானருந்தது. நதலலது பபாலலாது சமயஙகளுடக்க அத்தனனை
்கடித்தனைஙகளும் ஒரு ்கடும்பமாகி விடுரவாம்' எனபர. உஙகளுனளய சுபாவரம அபபடி. ஆயிரம்
ரசாதனனைகளுடக்க நதடுரவ எனைடக்க பதரிந்தது, நஙகளி உஙகனு பவறத்துடக பகாண்ரளா, பிமறனரச் சுளித்ரதா
ஏதும் பசானனைதிலனல.
ஏமறடக்கனமறய நதம்முனளய முபபத்து மூனற வருளஙகளில நதானும் பாரடககிரமறன, உம்மிளம் அனசடகக
முடியாத சில திட்ளஙகளும் பகாளினககளும் இருடககினமறனை (ஆம், நஙகளி இமறந்துரபானைதாக நதான
ஒப்படகபகாளிுரவ மாட்ரளன) உளல பூஞ்னசயானைா ம், நஙகளி பலவான. உஙகளி பசயலபளலல ஓனச
ரகட்பதிலனல. ஆனைால காரியம் முடிந்த பின, அனதவிளச் பச்வரனை அது இருடகக முடியாது.
அப்பமறம் வாசகர ரபரனவ எனற ்ட்டினைரரகளி. நதச்சு எழுத்னதடக கண்டிடகக; அதற்்க இளம் தந்து
ரபாஷிடக்கம் பத்திரினககனுடக கண்டிடகக; வாசகரகளுடக்க அவரகளி பபாறபனப நினனைவுபடுத்த,
மனைச்சாகனயத் தூண்ள நஙகளி எடுத்துடகபகாண்ள பிரயத்தனைம் சாமானயமானைதா? ஆனைால அதுதான
உம்முனளய தனனம. "நதளடககிமறது நதளடககட்டும். நதா ரபரரனும் விழத்துடக பகாண்ளால சரி." அதுதாரனை
உம்முனளய பகாளினக! எபபடி உஙகளுடக்கச் சமுதாயத்தினமது அ்வுவு நதம்பிடகனக?
மாசு நஙகளிதான வாழைத் பதரிந்தவர. நஙகளி தான பசுந்தரய உபாசகர.
"ந, நதான உமறவின விாாஸபபனற ரவற எனனை, பசுந்தரய உபாஸனனை? ஞானைம், விஞ்ஞானைம், கனல,
களவுளி நதம்பிடகனக, ரவதாந்தம், சித்தாந்தம் இத்தியாதிகளி எலலாம் உனைடக்கம் எனைடக்கம் இனளயிலதாரனை.
உனைடக்கம், எனைடககாகத்தாரனை!" இந்த உண்னம எஙகளி எலலானரடக காட்டி ம் நஙகளிதான அறந்தவர,
அனுபவமாக.
ஒரு முனமற ரபச்சு வாடககில பசாலலயிருடககிறரகளி. முனனும் பினனுமாக உஙகளுளன பிமறப்பகளி
பதினனைந்தில, உஙகளி பபற்ரமறாருடக்க மிஞ்சினைது நஙகளி ஒண்டிதான எனற. ஆனைால உஙகளி தாயாருடக்க
நஙகளும் இபரபாது மிஞ்சவிலனல.
உஙகளுனளய விசுவ ரபத்தில, நஙகளி எலரலாருடக்கம் எலலா உமறவும் ஆனைவர.
மாசு எனற ஒரு மனதன இருந்தான. இதுரபாதும். ஒரு மனதன பதவி சமானய சாத்தியமலல. ஒரு
மனதன பூமியின எரு. ஒரு மனதன ரலாகப பரம்பனரனயச் ரசரந்தவன. எலரலாருடக்கம் பசாந்தமானைவன.
There was a man, by name masu-a statement of authority ஆகம பானஷை.
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மாசு-ஏ, மாசு-மாசு, மாசுசிந்தா நததி பற்ற எரிகிமறது.
------------
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32. ்கருரக்ஷேத்ரம்

இது ஒரு diplomatic visit. இதில உணரச்சிப பிசுடக்க இருடகக முடியாது. ரவஷைத்ரதாடு சரி. எனனனைப
பபாறத்தவனரதான பசாலகிரமறன.
நியாயமாக எஙகளி ரமலதிகாரி ரபாயிருடகக ரவண்டும். ஆனைால அவனுடக்கத் தனலனம ஆபஸல ஒரு
Conference. எனைடக்க ரமல படிகளில பதுனமகளி இருந்தனை. ஆனைால ஏரனைா அவன எனனனை
நியமித்துவிட்டு, டிலலடக்க பருன ஏறவிட்ளான.
ஆபஸல யார ரபாவபதனமற பமாசபமாசப்ப ஒயந்தது, தரமானைமாகி, அனறரவு நதான வண்டிரயறய
ரநதரத்துடக்கஅந்த ஊருடக்க ரயில அடிடககடியிலனல, சுலபமாயிலனல. இனளயில மாறயாகூம் ரவரமற. ரபாயச் ரசரும்
ரநதரத்துடக்க எடுத்திருபபாரகளி. ஏரதா ஒரு சானக்'.
ரபா்கம் வழயில, இமறந்தவனனைப பற்றச் சிந்தனனை இயல்பதாரனை! ரகாயமுத்துாரில மூூ மில.
மதுனரயில ஒனற. பபண்ணாளத்தில ஒரு ஆனல, பகானளடககானைலல ஒரு பஙகுா, ஊட்டியில ஒரு
'Cottage.' பம்பாய தாஜ்'இல காயமாக வாளனகடக்க ஒரு Suite –இபபடி ராஜ்யத்தின பரவ டக்க, இங்க
எஙகானும் அவர ரவனு முடிந்திருந்தால எனனை "ராா! ராா!" "ரஜ! ரஜ! எனை இருந்திருடக்கம் ஆனைால
பிமறந்த ஊர விசுவாசம், அதுரவ விதியாக மாற, அந்திம ரவனுடக்கத் தனனளம் இழுத்துடக பகாண்ளரதா
எனற வியடககாமல இருடகக முடியவிலனல. இபபவும் பசாலல முடியாது. நதான ஒருவனதான ரலட்
லதஃப'ஓ எனனைரவா?
சுய முயற்சியில, அடித் துத்திலருந்து முனனுடக்க வந்த சூரன (அலலது அசுரனைா?) இத்தனனைடக்கம் பசடககில
்ட்பளழுத்தில தமிழலதான னகபயழுத்து. அதுரவ அவர பபருனம. "என பதாழலல எனைடக்கத் பதரிஞ்ச
அுவுடக்க, இதுடக்கனரனை பவளிநதாடு ரபாயப பட்ளத்துடக்கப படிச்சுட்டு வராஙகரு, அவஙகளுடக்கத்
பதரியுமா? சவானல ஏத்துபபாஙகுா?"- மமனதயின ்பனமுறவ ளன ஒரு தளனவ பசாலலடக
ரகட்டிருடககிரமறன.
பிஸபனைக் நிமித்தமாக வருளத்துடக்க ஒரு முனமற இரு முனமற மாவட்ள ஆபஸுடக்க வருவார. அரளயபபா!
அந்த வரரவற்்பம், ரபாம்ரபாது, Boss லபட்வனர துனண வந்துவிடும் பந்தாவும்- நதாளகரம உலகம்.
ஆஜானுபா்க. எழுபது தாண்டியாச்சு எனற பாரத்தால நதம்ப முடியாது. நதானுடக்க இரண்டு ரவனு
சவரரமா எனைச் சந்ரதகிடக்கம்படி முகம் மழைமழை. சரினகப பட்னள தட்டி ஓடிய பஞ்சகச்சம். முரட்டுத் துணி
ரதாற்மறம் தரும் கதர ஜிபபா. கழுத்னத ஒரு சுற்றச் சுற்ற, முனனும் பினனும் முழைஙகாலவனர பதாங்கம்
உத்தரயம், எளினமயின பகட்டு. ஆனைால உயரந்த ரகம். பவளிளிப பூண் ரபாட்ள தடி. மற னகயில ரதால
னபண்டிஙகில ஒரு ்பத்தகம் (ஒரு சமயம் அவர "பாத்ரம்" ரபாயிருந்தரபாது, திருட்டுத்தனைமாகப
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்பரட்டிரனைன. திருவாசகம்). இயற்னகயானை ஆரராடகயம், ரம ம் ஊட்ளத்தில மினனும் பபானரமன,
காயகலபம், சியாவனைபராஷ் அக்வகந்தி.... உளம்்ப ரலசில படுடககாபதனறதாரனைா மாரனளபபில
சாயந்துவிட்ளான?
பபரிய ்கடும்பம். பபர- இ- இ....
எண்ணினமறந்த பிளினு, பபண்களி, ஏராுமானை ரபரன ரபத்திமார. பதாழல ராஜ்யத்தின உசிதமானை
ஆட்சிடக்க, ஆஙகாஙரக நிறத்தி னவத்திருந்தார. சதுரஙகடக காயகளி. அந்தத் பதாழலகளின கணடக்ககளில,
வஙகிப பணம் பல லட்சஙகளி முளஙகியிருந்தது களனைாக.
மாவட்ள ஆபசில, களன இலாகா நிரவாகம் என உத்திரயாகம் ஆதலால, அவரும் நதானும் அந்தடக
கணடக்ககளி சம்பந்தமாக வாதிடகக ரநதரந்ததுண்டு. என களனம வழயில அந்தடக கணடக்ககளின நதளபபில
முரண்பாடுகனு மறலகனு எ்வுவு நதாசூடககாக அவர முன னவடகக முடியுரமா- அந்தச் சமயஙகளுடக்க
Boss ரவூபமனரமற, பவளி ரஜாலயாகடக கம்பி நட்டிவிடுவார. வாஙகிடக கட்டிடக பகாளிவது என தனல
ரமல விடியும்.
"இரதா பாரு தம்பி, பபத்த ்கழைந்னதடக்க வவுத்திரல கட்டிவிுாதா? பல முனுடககாதா? ஜூரம் வராதா?
உஙகளி பஞ்சாஙகத்துடக்க ஒத்து வலரலனனு ்கபனபத் பதாட்டியிரல எறஞ்சுள முடியுரமா? மில ஆரம்ப
தனசயிலருடக்க. இபரபா அது ரகடககமற ஊட்ளம் தந்தால தாரனை, அது தனலபயடுத்துப பலன
பகாடுடககமுடியும்? கணடக்க ரவூம்னு எட்டுத் தளனவ பலாஙகறஙக. பகாடுத்தால, சாலஜாப்ப பசாலல,
சமயத்தில களுத்னத அறடககறஙக!"
முதலாளிகளி எலரலானரயுரம பபாதுவாகப பாரத்துவிட்ரளன. அவரகளி கருத்துபபடி அவரகளுடக்கடக
கடிவாுரம ்ளாது. ஆனைால அதுரவதாரனை leadership quality, ‘எலரலாரும் என பினனைால வாருஙகளி. '
A man becomes a legend in his own time.
நதான க்ரளஷைனல இமறஙகியரபாது, ்பலர ஆரம்பித்து விட்ளது. நதவராத்திரி பகா க்ரளஷைன வழ
விசாரித்ததில ஊர இனனும் ஒண்ணனர னமல நதளடககனும், நதலல ரவனு, னகப பபட்டிதான. நதளடகக நதளடகக
இளமும் ரதாற்மறஙகளும் பவளிச்சம் ்டிடகபகாண்ரள வந்தனை. ஒரு தூரம் வரப்ப, பகாஞ்சம் மிதிபானத,
அடுத்துச் சற்ற அகலமானை ்பழுதி வழ (வண்டிப பானத, மறபடியும். ஒற்னமறயடி இபபடி, ஒரு வனுவில
சிவன ரகாவில ரகா்பரம் காட்டிடக பகாண்ளது, பபாதுவாக வமறட்சிதான காட்சி. வானைத்தில சீவனைற்மற, ஊர
முயனமற ஒனறரண்டு ரதசல ரமகஙகளும் காயந்த பபாருடக்ககளி. இத்தனனைச் பசழபபாயிருந்த மனதரகளி
இஙரகயா பிமறந்து, மடிய மறபடியும் இஙரகரயவா வந்தான?
இனனும் ஆளி நதளமாட்ளம் பதரியவிலனல. யாருடக்கம் சுவாரக்யமிலனல ரபா ம்! இபபரவ கிராமத்தில
யார இருடககிமறாரகளி எலரலாரும் பட்ளணம் ஓடி வந்து விடுகிமறாரகரு, பாரடககரவா, பினழைடககரவா
இழைடககரவா.
காயந்து கிளந்த பபரிய ஏரிப பளிுத்தில ்கறடகரக நதளந்து, பனனை மரஙகளி காவல நினமற ரமடு ஏறச் சற்ற
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ரநதரம் நினற எனனனைச் சுற்றப பாரத்ததும், என உயரத்தில, அரதா வீட்டுடக ்னரகளி பதரிய ஆரம்பித்து
விட்ளனை. ஆனைால இனனும் பகாஞ்ச தூரம் நதளடககூம். ஏரிடககனர ரமட்டின மற தாழ்வில ஒரு பபரிய
கிணற. அப்பமறம் ஒரு வயல தாண்டி, சற்றடக கிட்ள நினமற நதானலந்து மரஙகளி. அனவகளில இரண்டு
மரஙகளினைடியில தனத்தனத் துரத்தில இரண்டு பக்பமாயப ரபானை சினதகளி ஒனற இனனும் ரலசாயப
்பனகந்துபகாண்டிருந்தது இஙகிருந்ரத பதரிந்தது. மற சினதபயதிரர ஒரு ஆளி நினற பகாண்டிருந்தான,
பினனைால னககனுடக ரகாரத்த வண்ணம். சினதனயச் சிந்தித்த வண்ணம். அவன முது்க என படககம்
திரும்பியிருந்தது. இரட்னள நதாடி, ்களிும்.
அவன சிந்னனையின அந்தரஙகத்துடக்க அவனுடக்கத் பதரியாத சாட்சியாக நதான இபபடி நிற்பது்ள அதன
்பனதத்னதடக கனலபபதா்கம் எனைத் ரதானறற்ற. அவரவர துயரம் அவரவருனளயது.
பபாதுவாகரவ எனைடக்க ஒரு எண்ணம். சாவு தவிரடகக முடியாதது. ஆனைால எந்தச் சாவும் வாழ்வுடக்க
இனழைடக்கம் துரராகம். இும் வயதில அபகரிடககபபட்ளவன இருந்திருந்தால, தனைடக்கம் சமுதாயத்துடக்கம்
இனனும் எத்தனனை பயனபளடக ்டியவன!
வயதானைவன மனமறவுளன ரபாயினை அவனுளன, அவனுனளய அனுபவம், அதன வினுவாய விரவகம்,
மணிடக்ண்டின வழகாட்ளல பவளிச்சம், ஆனைால இத்தனனையும் கனவடக்கதவாத வாதம். எலலாம்
இயற்னகயின பகாபபனமறயில க்வாாா! பபருமூச்சு. என நதனளனயத் பதாளர ஒரு கால னவத்து, மற
அடியும் தூடககி விட்ளது. ஆனைால ஏரதா ஒரு நண்ூணரவு ரமரல ரபாக பவாட்ளாமல தடுத்து நிறத்தித்
திரும்பிப பாரத்ரதன.
நதான பாரபபதற்்கம் அந்த ஆளி சினதரமல பாயவதற்்கம் சரியாக இருந்தது. முஷ்டித்த இரு னககனுயும்
தூடககிடகபகாண்டு சினதரமல மிதி மிதிபயனை அவன ஆடிய பவறயில சாம்பல சிதறண்டு கட்டியு
முட்டியுமாகப படககவாடுகளில விழுந்தது. சினத சினதந்தது. உளி கணப்ப தணியவிலனலரயா எனனைரவா,
ஒரு கானலப பிடித்தபடி பநதாண்டியாடிடக பகாண்ரள அவன திரும்்ப னகயில- எனனனைப பாரத்து விட்ளான.
என தினகபபூண்டு கனலந்து நதனளயும் ஒட்ளமுமாக ஒடிரனைன, நதளந்ரதன. அபபா! ஊனர அனளந்து
விட்ரளன.
நதான நினனைத்தபதலலாம் தவற. தஙக இளமாவது மண்ணாஙகட்டியாவது! யூகத்தில ரகாயில ்கருடககளி
வீட்னளடக கண்டு பிடித்து, வந்த காரியம் முடியும்வனர பபட்டினய னவடகக ஏற்பாடு பசயது பகாண்ரளன.
அவர பகாடுத்தது காபபியா அது ்கமட்டிற்ற. ஆனைால ரவற வழ?
"உஙகனுப ரபாலவாளுடக்க, பத்தாவது னமலல, ஒட்ளல, வாகனை வசதி எலலாம் இருடகரக! அடுத்த
க்ரளஷைன! ரவண்டிய ரபர ரநதற்ற வந்திருந்தாரகரு!"
அபரபா நதான அசடு. நதானதான. அசடுடக்க இனனும் ருசு எனனை ரவூம் ரா முழப்படக்கச் சற்ற சிரம
பரிகாரம் பண்ணிடகபகாண்டு, பதவிசானை உனளடக்க மாறடக பகாண்டு, நதான கிும்்பம்ரபாது பவயயில வந்து
விட்ளது. வாச டக பகதிர இரண்டு மூனற காரகளி நினமறனை.
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உளிரு பபரிய பட்ளசானல, ஜமடககாு விரிபபின ரமல ஏபழைட்டுப ரபர உட்காரந்து பகாண்டு,
மண்னளகளி ்டி, 'கிசுகிசு.' நதானும் முகத்னதத் பதாஙகப ரபாட்டுடகபகாண்டு அவரகளுளன கலந்து
விட்ரளன.
"ஐயா வராஙக! ஐயா வராஙக!" ஒரு ஓரத்துத் தினரனய விலடககிடகபகாண்டு ஐயா பவளிபபட்ளார. எழுந்து
நினரமறாம். அவர னக்பபினைார. அவர பினனைால ஒரு சினனைப பரிவாரம். பிமற்க தனத் தனயாக
ஒ்பவாருவரும் அவரிளம் பசனற னக ்க டககி, ஏரதா வாய முணமுணப்ப.
என முனமற வந்ததும், எஙகளி கண்களின சந்திபபில ரலசாக அந்தடக கருவிழயின நதடுஙகலல அவர எனனனை
அனளயாும் கண்டுவிட்ளது பதரிந்தது. உளரனைரய துடககத்தின முகமூடி விழுந்துவிட்ளது.
அடுத்தவனுடக்க இளம் பகாடுடகக நதகரந்துவிட்ரளன.
பசத்த வீட்டில வினள பசாலலடக பகாளிுடக ்ளாது. எ்வுவு பசுகரயம்!
-அபரபா, வரும் வழயில நதான கண்ள காக?
அவனரடக ரகட்க முடியுமா? சிரிப்ப வருகிமறது.
ஒரு பபரிய ்கடும்பம், ராஜ்யத்னத ஆளிவது ரபால தான- அதுவும் லகான ஒருவன பிடியில இருந்தால.
சிற்மறரசுகளின சலசலப்ப. துபதிகளின பகாந்தளிப்ப. பபரிய ்கடும்பம் Pressure Cooker. மூடி எபரபா
பவடிடககப ரபாகிமறரதா?
நதாரனை ரகளிவி ரகட்டு, நதாரனை சமாதானைம் பசாலலடக பகாளிு ரவண்டியதுதான. ரகளிவிடக்க இந்நதாளில
பதில ஏது?
எலலாவற்றற்்கம் ஒரர பதில, மாாத்மா காந்தியின ்கரங்கப பபாம்னமகனு ஞாபகபபடுத்திடக பகாளி.
சிந்தா நததி ஆழைத்தில கானலச் சுற்றடகபகாண்ள ஒரு பகாடி.
--------------------------
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33. சிம்ன

வாருஙகளி, எலரலாரும் வாருஙபகாருன.
‘எலரலாரும் மதுனரடக்க வாருஙகளி' எனற முனபனைலலாம் மதுனர ரசாமு பாட்டுப பாடி அனழைபபார.
ஆனைால நதான உஙகனு அனழைபபது எனைடக்க சாகடக்க. என எசமான ரகாபத்துடக்க ஆுாகிவிட்ரளன.
எனனனைப பபாத்துவதற்்க யாரரனும் ரவூம். அவளி வயதில அவளுடக்க எபபடியும் னக ஓஙகித்தாரனை
விடுகிமறது! பசால சுளிப்ப அதற்பகலலாம் இபரபா நதான லாயடககாயிலனல.
சத்தியமா யாரரனும் விட்ரளனனு பசால ஙரகா, என வயதில நதான சத்தியம் னவடககடக ்ளாது. ஆனைால
நதான இபரபா என வயதில இலனல. ("ஆமாம் வயசாயிடுத்ரதானரனைா? இபப எலலாம் ரவனுடகபகாரு
வயசிலனலயா உஙகளுடக்க?") ஆனைால அது உனளயும்னு கனைாவில ்ள நதான எதிரபாரடககலரல.
எதிரபாரத்திருடகக முடியாது. ("எந்தடக கனைா? ராடக கனைாவா, பகலரல உடககாந்துண்ரள தூஙகி வழயரமறரு
அந்தடக கனைவா?")
இரதா பாருஙரகா, சூளி பகாட்ளாரதஙரகா. பகாஞ்சம் பபாறனமயா யாரரனும் ஒருத்தர பசவி
பகாடுஙரகா, இஙரக மனழைடக காலம் வந்துட்ளாரல ரசந்தாபரபால, மூூ நதாளி, ஒரு வாரம்னு மினசாரம்
அம்ரபல. எஙகளி வீட்டுடக்க மட்டுமிலரல. இந்த வாட்ளாரத்துடகரகதான. ஆனைால எஙகளுடக்க மட்டும்
வந்துவிட்ள தனடக கஷ்ளம்ரபால மாமியின க்பபஷைல ்பலம்பல. இரண்டு முனமற எழுதி னவத்து, நதா
தளனவ ரபால பிளினுகளி ரநதரர கண்டு பினரனை- எனனைாரலயா முடியும்? எனனை பண்ணினைால எனனை,
தண்ணீர வடித்தால தாரனை M.E.S. காரன வருவான! அபபத்தாரனை கம்பம் ஏமற முடியும்? ஏற்பகனைரவ
இஙரக பசாலலயிருடகரகன ரபால இருடகரக. என முதுகின பினனைால, ஆனைால என காது ரகட்்கம்படியாக,
எனைடக்க இரண்டு அரச்சனனைப பபயரகளி உண்டு! ஒனற Captain of the sinking Ship', மற்பமறானற
பதபரபாத்ஸவ மண்ளகப படிடககாரர.'
அந்த இருண்ள ரவனுகளுடக்க, சாமி ்கத்துவிுடக்க இரண்டு ரபாக, ('நதலபலண்பணய விடககிமற வினலடக்க')
ஒரு பபட்ரம் விுடக்க, ஒரர ஒரு ாரிடகரகன லாந்தர-அதன சிம்னதான இபரபா என கழுத்துடக்க
வந்திருடக்க.
‘சிம்னனயத் துனளடககிரமறன, ராஜா''னனு கிும்பிரனைன. ரபானை சீஸன கரிரயாள இருந்தது. இருந்தால
எனனை, எத்தனனைடகபகத்தனனை கரிரயறயிருடகரகா, துனளடககத் துனளடகக அத்தனனை பளிச் ஆயிடும். சும்மா,
பழைன விபூதி பதளிச்சுத் துனளச்ரசாம்னைா, '்கம்'னு ஆயிளாதா?
இந்த ஆனசரயாடு அவளி துனளடககமாட்ளாளி. "ஆமா, ரவரமற ரவனல எனனை? ஆச்சா, ரபாச்சானனு
இழுத்பதறயமறனத விட்டுட்டு!" இது பஜட் யுகம். சிம்னடக்க ரநதரம் இலனல, யாருடக்கம் எதற்்கம் ரநதரம்
இலனல. ஆனைால எலலாரம, 'ரபார' அடிடககமறது.
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விஷையத்துடக்க வாரும். விஷையம்: ஒரு தளனவ துனளச்சாச்சு. இரண்ளாம் ரகாட்டிங பகாடுபரபாம்னு,
சிம்னனய மடியில இமறடககிட்டு, எனைடக்க இளது படககமாகச் சற்றத் தளிளியிருந்த விபூதி மளனல எட்டிப
பிடிடகக, இடுப்ப திரும்பிடக ்கனஞ்ரசன பாருஙரகா எனனை, எபபடி பதரியரல, மடியிலருந்து சிம்ன
்கழைந்னத மாதிரித் தவழ்ந்து உருண்டு தனரயில விழுந்து எனபது ்ளப பபரிய வாரத்னத-கிளிங தனரமது
இரண்டு விளிுலகனுத்தான பாரத்ரதன.
எனைடக்கடக ்ளச் சத்தம் சரியாடக ரகடககரல. ஆனைால வீட்டு வாசற்படியில சினமா எடகக்பிரக்
படிச்சிருந்தவளுடக்க எனனை பசவிரயா, ்க ஙகடக ்க ஙக ஓடி வந்தாளி. ஆமாம், பகாஞ்ச நதாுாரவ இரண்டு
மூூ பூச்சுடக்ளத் தான.
"திருபதியாப ரபாச்ரசானரனைா?"
திருதிருபவனை விழத்ரதன.
"திருபதியாப ரபாச்ரசானனு ரகடககரமறன. இனரமல உஙகளி இளத்துடக்கப ரபாய உட்காந்துடுரவளி
இலலயா?"
அவளி பசானனைபடிரய, என அனமறடக்கப ரபாய, ஜனனைரலாரம் ரமனளயில உட்காரந்து விட்ரளன. நதான
ரவற எனனை பசயய முடியும்?
அவளி பாட்டுடக்க இனரந்துபகாண்டிருந்தாளி.
"இபரபா நதான எனனை பசயரவன? ஆபஸலருந்து வந்ததும் வராததுமா சிம்ன வாஙகிண்டு வாளா'னனு
எபபடி விரட்டுரவன? கானலடக கலலாடக கட்டியிழுடக்கம் இந்த பவளிுத்துரல, மனைரசாரள ்கழைந்னதனய
எபபடி அனுப்பரவன? (்கழைந்னதடக்க அடுத்த பிமறப்ப நதானுடக்க 25 ஆரம்பம்) இருடககிமற பசலவு
ரபாமறாதுனனு, மாஸடக கனளசி-யுமதுவுமா இது ரவமற பச்சாவா? எனபனைனனைதான அவன சுமபபான?
இருடககமறபதலலாம் ்கடும்பத்துடகரக பகாடுத்துளமறான! (ாூம், சிரிபபதா, அழுவதா?) நிஜம்மா எனைடக்க
அழுனகயா வரது."
அழுதாளி. நதான எனனை பசயய முடியும்? நியாயம் அவளி படககம் இருடககிமறது.
"இவா சிம்ன துனளடககலரலனனு யார அழுதா? பபாழுது ரபாகலரலனைா, வழைடககம்ரபால, ரமனளயில
மலலாந்தபடி விட்ளத்னதப பாரத்துண்டிருடககிமறதுதாரனை! அஙரகதான இவாளுடக்கடக கனத கனதயா
வருரம!"
அவளி பசானனைதுரம ஞாபகம் வந்தது. எனைடக்க இடுப்ப விட்டுபரபாமறது. ரமனளயில மலலாந்து,
உளம்னப நட்டிவிட்ரளன. ந பசானனைபடி உண்னமயிரலரய நதான ரவற எனனை பசயய முடியும்?
விட்ளத்தில,
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உனளந்த சிம்ன துண்டுகுாகப பளவிலனல. அழைகிய இரண்டு பபரிய சுருண்ள இதழ்களி.
(எழுத்தாுரரானரனைா? தனயாத் ரதாணமறதாடக்கம், பசஞ்ச காரியம் ஜரிடகக!) அதுதான விட்ளத்தின
மமனம, ரகல பண்ூரவார பண்ணட்டும்.
உனளந்தது அனவகளுடகரக பதரியடக்ள ரநதரமிலனல. ஒரு தினுசானை திடகபிரனமயில இருந்தனை. பூமியில
விழுந்த சிசுபரபால, அழைவிலனலரய தவிர "்கவா! ்கவா!" (எஙரக? எஙரக?) அனவகளின திடககற்மற
நினலயினனற ஒரு துடககம் எனனனைத் பதாற்றடகபகாண்ளது.
விட்ளத்தில இனனும் ஏரதா பதரிகிமறாப ரபாலருடகரக!
ஆமாம், சிற்மறபபா சிம்ன துனளத்துடக பகாண்டிருடககிமறார.
்களிுபட்ளா. இளது னக வா்க. வலது னகயில சிம்னனயப பிடித்துடகபகாண்டு, தன பலம் பகாண்ள
மட்டும் இளது னகயால அழுத்தி அழுத்தித் துனளடககிமறார; உளல பலம் பூரா- ரமரல
ரதாளிபட்னளயிலருந்து, கீழ் கால கட்னள விரலலருந்து பலம் அத்தனனைனயயும் இளது னக விரலகளி
மூனறடக்கம் பகாண்டுவந்து துனளடககிமறார. ஆக்துமா ரவரமற. மூச்னசப பிடித்துடக பகாண்டு அவர
துனளடக்கம் தம்மில, விலா கட்டியிழுடககிமறது. ஆனைால விளமாட்ளான மனனைன. வாரா வாரம் தவமறாத
சளங்க இது. ாரிடகரகன லாந்தர 2. சுவபராட்டி விுடக்க ஒண்ூ, பபட்ரம் விுடக்க.3.
ஆமாம், பசனனனையிலதான இருந்ரதாம். ஆனைால எனைடக்க 13, 14 வயதில, நதான எட்ளாவது படிடகனகயில
திருவட்டீக்வரனரபட்னளடக ரகாயில ்குத்னத ஒட்டிய நதாகபனபயர சந்தில, நதா ்கடித்தனைஙகளில
ஒனமறாய நதாஙகளி ்கடியிருந்த வீட்டில மினசாரமாவது, மண்ணாஙகட்டியாவது ? கிரராஸன விுடக்கத்தான,
விமற்க அடுப்பத் தான.
"நதான துனளடககிரமறன, சித்தபபா! ஒரர ஒரு தரம் சித்தபபா !" .
"அபதலலாம் ரவண்ளாம். நதான துனளச்ச பவளிச்சத்தில படிச்சு, அரத மாதிரி பனரட்ளா மாரடகனக வாங்க.
Bright னனைா அரத்தம் பதரியுரமானரனைா?"
ஒரு சாதாரணப ரபச்சில ்ளப படிபரபாடு எபபடிரயா முடிச்சுப ரபாட்டுவிட்ளார. பபரியவாளின வழ
அது.
ஆனைால அந்த brightness டக்க எனனைால மாரடக்க வாஙக முடியாது. அதன வழரய பாரத்தால மார்ப மட்டுமா
பதரியும்? மனைரச பதரியும்.
பிளினுயாண்ளான இனற 'ரலட்'ளாகத்தான வந்தான. ஆபக் சகா ஒருத்தன இனற கானல ஆபசுடக்க வரும்
நிமித்தத்தில எபலடகட்ரிடக ட்பரயினல விபத்து ஆனைதாகத் தகவல வந்து ஆபஸலருந்து ஒரு பாட்ச்
அவனனைப பாரடககப ரபாயிருந்ததாம். ரபானைதும் கதனவத் திமறந்து வரரவற்மறவரனை அவன தானைாம்.
132

"இந்த அதிசயத்னத எலலாரும் ரகளுஙகளி. ரகட்கூம். ரசத்துபபட்டுடக்கம், நஙகம்பாடககத்துடக்கம்
இனளயில ஸடகனைல மாறவதற்காக வண்டி நினமறது. இவன கீரழை அந்தண்னளப படககமாக இமறஙகி ஏன
இத்தனனை நதாழபயனற முனனும் பினனுமாக ரவடிடகனக பாரத்துடகபகாண்டிருடகனகயில, எதிரவண்டிஅதுதான விுடகபகண்பணயில வழுடககினைாலரபால வருரம- பின ்பமறமாக வந்து இடித்து, ட்ராடககின ஒரமா
ஒரு பளிுத்தில துரடககிபயறந்து விட்டுப ரபாயிடுத்தாம். ்ளரவ இவன வண்டியும் கிும்பிப
ரபாயிடுத்தாம். ஆகரவ இந்த accident ரநதரந்தரத யாருடக்கம் பதரியாதாம். இவன இனசரகளாகப
பளிுத்தின ்கறடகரக பாலம்ரபால விழுந்து னக கானல அனசத்து எழுந்திருடகக முடியவிலனல. நினனைவு
தபபிப ரபாயிருடக்கம்னு ரதாணமறது. எத்தனனை ரநதரம் அபபடிடக கிளந்தாரனைா, எத்தனனை வண்டிகளி பாக்
ஆச்ரசா- பதரியலரல."
"தற்பசயலா, ட்ராடகனக இனக்பபடகட் பண்மற ரவனலயிரல வந்துபகாண்டிருந்த இரண்டு ரயிலரவ Gang
ஆசாமிகளி இவனனைடக கண்டு, தூடககி ஆக்பத்திரிடக்க எடுத்துச் பசனற, அப்பமறம் வீட்டில பகாண்டு ரபாயச்
ரசரத்தாரகுாம். அந்த ஷைாடகனகத் தவிர, சிராயப்ப ்ள இலனலயாம்!"
எபலடகட்ரிடக ட்பரயினல அடிபபட்டு, ஆளி சாகாமரலா அலலது முழுனமயாக மிஞ்சினைதாகரவா இது வனர
யாரரனும், படித்ரதா, ரகட்ரளா இருடகரகருா? அது வந்து ரமாதமற ரவகத்திரலரய, அவன தினைம்
மத்தியானைம். காரரனைஷைன தரபாரிலருந்து வரவனழைடககிமற பிரியாணிடக்கத் பதாடுடககமற சட்டினயாக அவரனை
ஆகியிருடகக மாட்ளானைா ? 'மரிச்சது நரரா, நவிர அண்ணரனைா, கனதயாயிலரல?'
இனதடக ரகட்ளதும் என மனைதில பசாலல எழுந்த ஒனனமற இழுத்து உளிரு அளடககிடக பகாண்ரளன.
்கதரடககமாக எனனை பசாலவாளி பதரியுமா?
"ஏன அவனும் உஙகளி சிம்ன மாதிரி ஆகவிலனல எனகரமறுா ?"
நச்சல பதரியாமல
சிந்தா நததி நதடுவில.
--------------------------
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34. துரராகம்

-ஏரனைா அறரயன இனற மனைம் ஏரதா பச்சாதாப நினலயில பரிதவிடககிமறது. காரணம், காரியம்
இதற்பகலலாம் ஆயந்தா ம் பதளிவாகடக கினளடககப ரபாவதிலனல. பசயல ஒடுடககம் காணடக காணப
பிமற்க சிந்தனனை தான தூடககல. அதுவும் பழைங கணடககில ்பழுடககம்.
்கற்மறஙகனு ஒப்படகபகாளிவதில இபரபாது ஒரு இனபம் உணரகிரமறன. னபயல பருவத்தில, வாலபத்தில
தடுத்த பயம், அலலது அகந்னத, தாழ்வு மனைபபானனம, அபரபாது ்களிருடககாக உளனலச் சுற்றடகபகாண்ள
அஙகியாயிருந்தனவ இபரபாது ்பழுடககத்தில தாமாகரவ கழைனற விழை. வினுவாய மனைத்தின ரலசு,
அனுபவிடககத் தான பதரியும்.
்கற்மறம் எனமறவுளரனைரய இரதா ஒரு கனத வருகிமறபதனை எழுந்து நிமிரந்து உட்காருரவாருடக்க விசனைத்துளன
னக விரிடககிரமறன. பகானல, க*ுவு, பகாளினுபயனைத் திடுடககிடும் சாாஸஙகளுடக்க எங்க ரபாரவன?
அபபடிச் சட்ள விரராதமாகச் பசயதிருந்தால ஒப்படகபகாளிுப ரபாகிமறாயா எனும் ஏுனைத்துடக்கம் என
பசயரவன? சிந்தா நததியில பிராயசித்த க்நதானைத்துடக்க இமறங்கனகயில படித்துனமற வழுடக்கரம எனற யார
னகனய நதான பிடித்தாக ரவண்டும்?
்கற்மறஙகளுடக்கம் நியாய எனள, வாபரனள, தஙக எனள, சமய எனள, யானனை எனள, கால எனள,
காலத்துடக்கம் எனள, மத்யக்த எனள- இனவபயலலாம் உண்பளனமறால உண்டு. இலனலபயனமறால
இலனல. ஆனைால இனழைத்தவனன பசாந்த எனளயின உண்னமனய மிஞ்ச எதுவுமிலனல. ்கற்மறஙகளிஒப்படக பகாண்ளனவ, பவளியானைனவ, னகயும் பிடியுமாகடக கண்டு பிடிடககபபட்ளனவ, விசாரனணயில
்கற்மறபமனைத் தரமானைனவ. இனழைத்த சமயத்தின நினலயிரலரய அனவ நினறவிளவிலனல. அனவ
தாருடககளி. உணரரவ அனவடக்கப பாசனைம். அனவ அனவயின தனத் தனடக காலடகரமத்தில கவினதயாக
மலரகினமறனை. பகாடுடககாயடக பகாட்டுகினமறனை. ்பண்ணாக 'விண் விண்' பதறடககினமறனை அலலது
மமறதியின சரு்ககுடியில சலசலப்ப மட்டும் நதம் வியப்படக்க, ்பரியாத விசனைத்துடக்க, இனைம் பதரியாத
அச்சத்துடக்க, உளிளுணரவில ரகட்கிமறது.
்கற்மறம் பசயயாதவன இலனல. ்கற்மறஙகளி பல அறயாமரல ரநதரகினமறனை; இனழைடககபபடுகினமறனை. எனரமறா
இனழைத்த மாண்ள்யம் மமறந்து்ளப ரபாயத் திடீபரனை அதன ஆணி முனுத்து அதில கழுரவறனகயில
வாழ்டகனகனய ரநதாகிரமறன. பிமறனரடக ்கற்மறம் பசாலகிரமறன.
கரமா theory னயடக கனர காண்கிரமறன. ்பண்ணிய, பாபம், பூரவ ஜனமாடககனுப படி ரபாட்டு
அுடககிரமறன. "லாபம், பரண்டு....."
ஒ்பவாரு பசய டக்கம் பிரதிச் பசயல உண்டு எனை chemistry ருசுபபடுத்துகிரமறன.
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முற்பகல பசயயின பிற்பகல வினுயும் எனை மற்மறவனுடக்க நதி ரபாதித்து அவன வினனைடக்க உளி்ளரடக
பகாடககரிடககிரமறன.
ஸம்பவாமி யுரக யுரக பாடுகிரமறன.
***
சமபத்தில ஒரு நதண்பர வீட்டில, கானலடக காபபிடக்கப பினனைர, சுமார ஒனபது மணி வாடககில,
அ்விலலத்தரசி பால கலந்த சூளானை பானைம் ஒனற பகாணரந்து பகாடுத்தாளி. பாு ருசி. பதரிந்த
மாதிரியுமிருந்தது. ஆனைால, பவ்க பவ்க முனனைால, சட்பளனைப பிடிபளவிலனல. என தினகபனபடக கண்டு
்பனனைனக ்பரிந்தாளி.
"பபாரிடககஞ்சி, ஒண்ூம் பண்ணாது, சாபபிடுஙகளி, சனமயல, ஆ்கம்வனர தாஙக ரவண்ளாமா ?"
பசாலலவிட்டுப ரபாயவிட்ளாளி.
பபாரிடககஞ்சி. அபபா, எத்தனனை நதாட்களி, வருளஙகளி!
'யாழ்.' நதான பாரத்ததிலனல. ஆனைால எனைடக்க மிடககப பிடித்த பசால. இ்விரண்டு இனளயினைஙகளும்
உச்சரிபபிரலரய இனழைந்து நினனைரவ மட்டுகினமறனை. நினனைவின யாழ்.
***
அண்ணாவுடக்க அரத ஒனபது மணிடக்க, ஒரு திரு்க ்ஜாவில அம்மா பகாடுத்த பபாரிடககஞ்சினய எடுத்துச்
பசலரவன. மதிய உணவுடக்கப பதிபனைானமறனர மணிடக்கத் தான பளிளியிலருந்து திரும்்பவார. அதுவனர
அண்ணாவுடக்கத் தாஙக ரவண்ளாமா ? சிற்றண்டி உளம்்படக்க ஒத்துடக பகாளிுாது. அண்ணாவுடக்க
ஆக்துமா.
ட்யூஷைன ம், உத்ரயாகத்தி ம், பட்ளணத்தில னக நினமறயச் சம்பாதித்துடக பகாண்டிருந்தவர. ரநதாய
காரணமாகரவ, ஒரு கிராமத்தில ஒரு ஜிலலா ரபாரடு ஆரம்பப பளிளியில, எளிய சம்புத்துடக்கப ்பகல
ரதடும்படியாகி விட்ளது. னவத்தியன விரட்டிவிட்ளான. பசனனனையில, கம்பரமாக யானனைரபால இருந்த
அண்ணா, அ்வுவு சினனைப னபயன என கண்பணதிரரரய, ரநதாய வாயில விலா எ ம்்பகளி முட்ள,
நிழைலாகத் ரதயந்துவிட்ள அண்ணா ரநதாயுளன மனைமும் ரசரந்து அவனர எபபடி அரிந்திருடக்கம் எனற
உணரகிரமறன.
அண்ணாதான எனைடக்கப பாளமும் பசாலலடக பகாடுத்தார.
னவராடககியஙகனு வாழ்ந்து காட்டி, எனனை ஆுாடககியவளி என தாய. அண்ணா என தாய.
நதான பாடகயவான.
***
உலகிரலரய சிமறந்த உபாத்தியாயர என அண்ணா தான.
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என தந்னத எனபதால அலல. பினனைால நதான முனமறபபடி பளிளியில ரசரந்தரபாது, பல டீச்சரகளிளம்
பாளம் ரகட்டிருடககிரமறரனை!
என பிளினுகளும் அவரகளி வாத்தியாரகளிளம் கற்ற வந்தனதப பாளம் எனகிமறாரகளி. தனலயும்
எடுத்தாச்ரச!
சரி, என கண் சாயம் ரதாயந்ததாகரவ இருந்து விட்டுப ரபாகட்டுரம, அதனைாரலயும் தான எனனை?
எனைடக்கச் பசாலலடக பகாடுடகக மிகவும் பிடிடக்கம். அந்ரநதரத்துடக்க ஆத்மாவின இதழ் இதழைாக விரிவினபம்...
அபபா...!
ஆனைால கனள விரித்ரதன. வருரவார யாருமினலரய!
'பரனக்ஷே பாக் பண்ூகிமற பளடகனடக ரவற அபபா! நஙகளி பசாலலடக பகாடுடககிமற வழ இபரபா
பசலலாது!'
ரகட்டுடக பகாளிகிரமறன. ்பழுங்ககிரமறன. இபபடிடக ரகட்டுடக பகாளிளும் காலம் இது.
***
அண்ணா கணடக்கம் ஆஙகிலமும்தான கற்றத் தந்தார. "மற்மறனத ந பளிளிடக்ளத்தில ரசரந்தபின படித்துடக
பகாளி. இது இரண்டும் பதரிந்துபகாண்ளாயானைால, மற்மறபதலலாம் தானைாகரவ வரும்!" எனற விட்ளார.
அந்த மட்டுடக்கம் பினழைத்ரதன. இனவ இரண்டுடக்கரம ரநதரம் ரபாதவிலனல. அண்ணா அபபடிப
பிழந்பதடுபபார. இபதனனை கானல ஏழலருந்து இரவு எந்ரநதரரமா அதுவனரயி மா? ரநதாயில
அவக்னதப பட்டுடக பகாண்ரள எனரனைாளயும் முட்டிடக பகாண்ளார.
"It is all duty, my boy! I do mine, you do yours." அண்ணா ஆஙகிலத்திலதான ரபசுவார; என
நதனனமடககாக,
All work and no play makes jack a dull boy (Not necessarily. It makes him also cunning).
நதான ்பத்தி மந்தம் அலல. oh, yes. எனனனைபபற்ற எனைடக்கத் னதரியமாகத் பதரியும்.
ஆனைால பத்து வயதுப னபயன.
கணடகரக! கசபரப கழுத்தறபரப ! உனனனை எவன பனளத்தான ?
பாகற்காயின ருசி இபபத்தான பதரிகிமறது. எலனலயற்மறனதயும் எலனலபபடுத்தும் கணிதம்,
பதயவத்னதரய தனனுளி அளடககி ஸ்ரீ சடகரம் எனற.
ஒரு நதாளி மானல அண்ணா எஙரகா அவசரமாகப ரபாக ரவண்டியிருந்தது. நதான பசயய, கணிதப
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்பத்தகத்தில ஐந்து கணடக்ககனுடக ்கறத்துடக பகாடுத்துவிட்டும் ரபாயவிட்ளார.
வாசல திண்னணயிலதான பாளம் நதளடக்கம். வீட்டுடக்கமறடுடகபகதிரிரலரய பபரிய ்பற்மறனர.
வானன ரமலடக ரகாடியில ஒரு பிரம்மாண்ளமானை தஙகத் தாம்பாும் சுழைனமறது. அது வீசிய
பபானபனைாளியில ்பல தனரயில என கண்பணதிரர னபயனகளி பளிஞ்சடு்கடு வினுயாடுகினமறாரகளி.
முருகன, ஆறமுகன, ரகாதண்ளன, பழைனரவல, முனசாமி, சினனைாண்டி நதரளசன, ்கப்பசாமி, ஷைண்முகம்.
இனனும் பபயரகளி மமறந்து ரபாச்சு.
நதரளசனனைடக கட்டிப பிடிச்சுடக கீரழை தளிளிவிட்ளானகளி. "்கடு்கடு" தம் பிடித்தபடி அவன அத்தனனை
ரபனரயும் தனனுளன இழுத்துடக பகாண்டு, ரகாட்னளத் பதாள நதகரகினமறான. விழ பிதுங்ககிமறது.
பரபரப்பத் தாஙக முடியலரல. ரபாட்ளது ரபாட்ள படி, படியிமறஙகி விட்ரளன. எச்சரிடகனகயில அலறவது
ரபால, கணடக்க ரநதாட்டின படககஙகளி, காற்றல பளபள பவனற அடித்துடக பகாண்ளனை.
அண்ணா திரும்்பனகயில இரவு வந்துவிட்ளது. கிராமத்திலதான இரவின வருனகனயத் தனச் சம்பவமாகப
பாரடகக இய ம், இரவின ்பருஷைன இருளின சாலனவனயடக கம்பரமாக வீசிப ரபாரத்துடகபகாண்டு
நனழைகிமறான.
வீடு எனனைரவா பபரிரதபயாழய உருபபடியா இரண்டு அனமறகளி ரதமறாது. லஙகிணி வாயரபால,
வானனைப பாரத்த பபரிய நதடு முற்மறம் மிச்சபமலலாம் தாழ்வாரம், ்ளம். மண்பணண்பணய விுடக்கதான.
அது்ள வீடு முழுடகக பவளிச்சமாகடக கட்டுபபடியாகாது. ்பழைங்கமிளம் தவிர மிச்ச இளஙகளில ரகாயில
பிராகாரத்தின அச்சம் தரும் இருளி, நிழைலகளி.
"Ram! எனனை பண்ணிரனை?"
"கணடகபகலலாம் ரபாட்டுட்ரளம்பா !"
"அள, you sound bright. Tired-ஆ இருடக்க. நதானுடக்கப பாரடககட்டுமா? இலனல, பகாண்டு வாபாரத்துளரமறன. அப்பமறம் ஆறனை கஞ்சி ஆயிடும்."
அதுதான அண்ணா,
"Yes, yes!" தனைடக்களி முனைகிடக பகாளிகிமறார. நதான கணடக்கச் பசயதிருடக்கம் வழனய அடி அடியாகப
பாரத்துடக பகாண்ரள "That is right, ஹ்ம், பகாஞ்சம் கவனைமாயிருந்துட்ரள, ராம்-உனனனை மிஞ்ச யாரும்
இலனல. Good- good. இது எனனை?" மூூ கணடக்கத் தாண்டி யாச்சு. நதாலாவதில ்கழைம்்பகிமறார. அவர
்பருவஙகளி ்பரியாமல பநதரிகினமறனை.
"ஏண்ளா, இது எபபடி வந்தது?"
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எனைடக்க வயிற்றல ்பளினயடக கனரத்தது. மூனரமறாடு, நதானலயும் ஐந்னதயும் ரமரலாட்ளமாகப பாரத்துடக
பகாண்டு ரபாயவிடுவார எனற நினனைத்ரதன.
அடுடக்களிளிலருந்து வற்மறல ்கழைம்்ப வாசனனை ்ளத்னதத் துரடக்ககிமறது.
"இபதனனை நதடுவிரல gap, வினள மாத்திரம் எபபடி வந்தது?" நதா ம் அபபடி, அஞ்சும் அபபடி எனனனைப
பாரத்து வினைாவில விழடககிமறார. நதான திருதிருபவனை விழடககிரமறன.
"ஓ !" ்பதிர அவருடக்கப பிரிஞ்சு ரபாச்சு அவர கண்களி அதிரச்சியில எனரமல விரிந்து பபரிதாயினை.
"My God! ராமாமிருதம், நயா ?"
அண்ணா இபபடித் துடித்துப ரபாவார எனற நதான நினனைடககவிலனல.
"அம்மாப பபண்ரண !"
அம்மா அடுடக்களிளிலருந்து பவளிரய வந்து வாசற் படியில நினற எனனனை பமுனைமாகப பாரடககிமறாளி.
எனைடக்கப பரிந்துபகாண்டு அம்மா எபபவுரம வந்ததிலனல. அவளுடக்க எதுவுரம பசாலல
ரவண்டியதிலனல. ஆனைால, அவளுடக்கத் பதரியாதரத இலனல.
அண்ணா எனனனை ஒனறம் பசயயவிலனல. எழுந்து பசனற ்ளத்து அலமாரியில இருந்த பளத்துடகபகதிரர
நினற கனனைஙகளில ரபாட்டுடகபகாண்ளார.
"பபருந்திருரவ, நதான என பிளினுனயடக காபபாத்தனும் பதரியாவிட்ளால பசாலலடக பகாடுடககலாம்.
துரராகத்துடக்க எனனை பசயரவன?"
இபரபா பதரிகிமறது. எனைடக்கச் பசாலலடக பகாடுபபதில அண்ணா எபபடித் தனனனை ஆாூதியாகடக
பகாடுத்துடக பகாண்டிருந்தார எனற. அபரபாது பதரிந்தது அண்ணா நினல கண்ள ஒரு திகிலதான.
"எனனனை மனனச்சுடுஙரகா!"னனு விசும்பிரனைன, "மனனச்சுடுஙரகா! மனனச்சுடுஙரகா!" மந்திரம்
மாதிரி.
உளலன பரவாட்ளல தாஙகாமல, ்ளத்தில அங்கமிங்கமாகப பினனைால னகனயடக கட்டிடக பகாண்டு
அனலந்தார. யுகம் களந்தது. அம்மா பாரத்துடகபகாண்டு நிற்கிமறாளி.
ஏரதா ரயாசனனையில, "I may forgive you, but I can't forget what you have done."
வாரத்னதகளின பபாருனுடக காட்டி ம் அந்தடக ்கரலல கசிந்த துயரம் தாஙக முடியவிலனல. விடககி விடககி
அழுரதன.
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ஆனைால, அது அந்நதாளி.
இருஙகளி யாழன மட்ளல ஓயவிலனல.
-------------------------
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35. ஒரு மட்ளல

முனபபலலாம், யார யானர ஏமாற்றடக பகாண்டிருந்தா ம், அநியாயம் இனழைத்துடக பகாண்டிருந்தா ம்,
அவனைவனுடக்க மனைச்சாக எனற ஒனற இருடககிமறது. அதனுனளய உறத்தல விளாது. அனதரய ஒரு
ஆறதலாக, ரதறதலாகச் பசாலவதுண்டு, பசாலலடக பகாளிவதுண்டு. களவுளி, அவர இருடககிமறாரா
இலனலயா எனகிமற அடிபபனளடக ரகளிவி, வாழ்டகனகயின கனளயலல வயதுடக்க வயது பல கட்ளஙகளில,
பல உருவஙகளி மாறத் தற்சமயம் என மனைதில அதன தரமானைம் எனனை பவனமறால, அவன எங்கம்
நினமறந்திருடக்கம் முனமற, அவனைவன மனைனதரய அவனைவனுடக்கச் சாகயாக நிறவியிருபபதுதான.
மனைச்சாகபபடி ரகட்கிமறாரனைா இலனலரயா அவன எண்ணத்தின, பசயனகயின நியாய, அநியாய
உணரனவத் தபப முடியாது. அந்த உணரரவ தான ஆண்ளவன.
வரவர நதளபனபப பாரத்தால, மனைச்சாகரய பகாலலபபட்டு விட்ளரதா, அலலது அதன ்கரல எட்ளாத
ஆழைத்தில ்பனதடககபபட்டு விட்ளரதா எனற தினகபபாயிருடககிமறது! அதனைாரலரய மரனைானதரியம்
கலகலத்துப ரபாயவிடுகிமறது.
அலலது வீனச, பலம் K.G. கிராமாகவும், படி ஆழைாடக்க, லட்ளர மிலலயாகவும் மாற விட்ளாற்ரபால,
நியாயத்துடக்கம் எனள மாறவிட்ளதா, சாக்திர எனளயிலருந்து, சமுதாய எனளயாக காலத்தின ரமல
பழனயப ரபாட்டுடகபகாண்டு, பசுகரியம்தான நியாயம் எனகிமற ்பது எனளயில, நியதிகனுரய மாற்ற
விட்ளரதா?
அண்ணா வலயுறத்திய கட்டுபபாடு, ஒழுங்க, திட்ளஙகளி எலலாம் அவர பசாலலடக பகாடுத்த பாளம்
மட்டில தான. அப்பமறம் நதாஙகளி அவிழ்த்துவிட்ள கனறடக்கட்டிகளிதான. பினனைஙகாலகனு உனதத்துடக
பகாண்டு அவர ரமரலரய துளிுலாம். அண்ணாவிளம் அ்வுவு ச னக உண்டு.
ரதாளிரமல னக ரபாட்டுடக பகாளிவார. பசலலமாகத் தனல மயினரடக ்க டக்கவார. இரவு பபரிய கயிற்றடக
கட்டிலல அவர காலடியிலதான, பூனனைடக ்கட்டிரபால சுருண்டு படுத்து உமறங்கரவன.
"ராம்!" ரதன, ரதன.
மரனைாதத்துவ ரதிபபடி, மனதன இனபம் நகரும் வடககிர வழகளில ஒனற: பிமறனுடக்கடக பகாடரம்
இனழைத்து அவன படும் ரவதனனையில. இனபனைானற, தனனனைத் தாரனை துன்பறத்திடக பகாளிவதில. முதல
வனக பற்ற அதிகம் பசாலலத் ரதனவயிலனல. அரநதகமாக அது தாரனை நதளந்து பகாண்டிருடககிமறது!
பினனைதனபடி, தனனனைத்தாரனை, உளனலரயா, மனைனதரயா பமனைடகபகட்டுப ்பண்படுத்திடக பகாண்டு,
அதன வினுவாய கசிவில மகிழ்வது, பட்டின கிளபபது, தவம் கிளபபது, தனனனைத்தாரனை
அவமானைபபடுத்திடக பகாளிவது இனவபயலலாம் அளங்கரமா எனனைரவா?
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தான பசயத தவனமற ஒப்படகபகாளிவதும் தற்பகாடுனமயில ரசரந்ததுதான எனற கட்சி ரபசுரவாருடக்க,
அபபடியலல எனற உறத்துவது அவசியமாகிமறது.
இரண்டு நதாட்கருனும் ்கழைந்னதகளுடக்கடக பகாடுத்து அவரகளி தினபதற்காகத் தயாரித்து அம்மா ளபபாவில
அனளத்து னவத்திருடக்கம் பநதாறடக்கத் தன எடககச்சடககமாகத் திடீபரனைடக ்கனமறந்திருபபது கண்டு இனரவாளி.
தண்டிடகக வரும்ரபாது, அண்ணா:
"சினனைப னபயன, பினரனை எபபடி இருபபான"
"உஙகளுடக்க உஙகளி பாளத்ரதாடு ரபாச்சு. உளம்்படக்க வந்தால பட்மறவளி நதானுனனைா!"
"அ்வுவு அடக்கஸா உனைடக்க இருந்தால, ்கழைந்னதகளின கண்ணில பளாமல, னகடக்க எட்ளாத இளத்தில
னவடகக ரவண்டும். இத்தனனை வயது எனைடககாச்சு. ஆக்துமாவில அவதிபபளரமறன. சபல ்பத்தி ரபாமறரதா?"
அண்ணாவின ரநதாடக்க முனமறடக்க இது ஒரு மாதிரி.
மறநதாளி வயிற்ற வலயி ம், வயிற்றப ரபாடககி ம் அவக்னதப படும்ரபாது, அண்ணா:
"ஏண்ளா னபயா, நதான எனனை பண்ணட்டும்? ந பண்ணினைதுடக்க ந பளரமற!"
அண்ணாவின ரநதாடக்க முனமறடக்க இது இனபனைாரு மாதிரி.
முதல ்கற்மறத்னத உளரனைரய ஒப்படக பகாளிுாததால அனத மனமறடகக மற்பமறானற, அடுத்து அதனரமல
ஒனற. வினுயாட்டுப பபாய, பவளினுபபபாய, அனத க்தாபிடகக கறப்பப பபாய, விபரதப பபாய,
விஷைப பபாய, அப்பமறம், நதான பிடித்த முய டக்க மூனரமற கால தான எனற கனளசி வனர வடககிரப
பிடிவாதம். இபபடி வாழ்ரவ ஒரு பபாயச் சஙகிலயாக. இந்தத் பதாளருடக்க முடிவுதான எஙரக? அலல,
முடிரவ கினளயாதா?
கணடக்கத்தான கசப்ப. அண்ணா கற்றடக பகாடுத்த விதத்தில, பவ்க சீடககிரரம ஆஙகிலத்தில ருசி கண்ள
பூனனையாகிவிட்ரளன. அண்ணா கனரத்துப ரபாட்டியதற்்கடக காரணஙகளி உண்டு. அது பிரிட்டிஷ் ராஜ்
காலம். வயிற்றப பினழைப்படக்க ஆஙகிலத்னத நதம்பியிருந்ரதாம். மற்றம் அற்்பதமானை பானஷை, உலகின
எலலா பானஷைகனுயும் ஒனசகுாகவும், பசாற்களிளும், பாவஙகனுயும் க்வீகரித்துடகபகாண்டு, எபபவும்
வுரந்து பகாண்ரள, ீவ நததியாகப பாயந்து பகாண்டிருடக்கம் பானஷை.
"எனனைரவா பபாய, பபாய எனற ்பழுங்ககிமறாய! ந அபபடிரய நிஜத்தின பபாடககிஷைமா?
இரண்டுரம மானயயின சலனைஙகளி.
ஒரர பபாருனுப பாரடக்கம் இரண்டு ரகாணஙகளி.
ஒருவனன பபாய, மற்மறவனுடக்க பமய.
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காலத்ரதாடு ஒத்துப ரபாகாதவனன கனவடக்கதவாப ரபச்சு."
தரடககஙகனு ரம ம் ரம ம் சரடக்ளாகடக கட்டும் ரபாது, தனரமரலரய தனைடக்கச் சந்ரதகம்
வந்துவிடுகிமறது.
ரநதரனம அற்மறரத நியதியாக மாறடகபகாண்டிருடககிமறதா? ரநதரனம எதற்்க? ரநதரனம எனபரத எனனை?
பயம்-மனதன ஒருவனனை ஒருவன ஆளும் ரகால. பலம்- அதுதான ரநதரனமயா?
ஏரதரதா பசால டககாவும் லகயஙகுாகவும் வாழ்ந்து காட்டிய நதம் காவிய, இதிகாச, ்பராண நதாயகரகளி
வியரத்தமா? "இனவகளிலருந்து ரகாட்பாடுகளி காட்டிடகபகாண்டு, எஙகனு மிரட்டிடகபகாண்டு வாழ்ந்து
பகாண்டிருடக்கம் மடிசஞ்சிகளி உஙகளி காலம் பநதருஙகி விட்ளது. எண்ணத்தின சுரயச்னச (Free Thinking)
உஙகளிளமிருந்து ஆட்சினயடக னகபபற்றயாச்சு."
னபயனகளி, 'கட்' அடிபபனதயும். 'பிட்' அடிபபனதயும், அதற்்க வாத்தியார உளந்னதயாக இருபபனதயும்,
இலலாட்டி அவர மண்னளனய உனளடககப ரபாவனதயும் பற்றப பபற்ரமறாரகளி முதிரயாரகளி
முனனனலயிரலரய சரவ சகஜமாகப ரபசிச் சிரித்துடக ்கம்மாும் அடிடகனகயில - இவரகளி எஙரக ரபாயடக
பகாண்டிருடககிமறாரகளி?
இனதடக ரகட்டுடகபகாண்டு நதாம் எஙரக ரபாயடக பகாண்டிருடககிரமறாம்? "பாரத்தும் பாரடககாமல, ரகட்டும்
ரகட்காமல, உஙகளி வழனயப பாரத்துடகபகாண்டு ரபாகத் பதரியாவிட்ளால
அவக்னதபபட்டிண்டிருஙரகா. பசானனைால பசயதுவிளப ரபாகிமறானகுா? உம்-ஊம் ரமரல ஒட்டிண்டு
ரபாஙரகா-"
★★★
அண்ணா எனைடக்க விக்தாரமாக நதளத்துவதற்்க ஒரு இஙகிலீஷ் ்பத்தகத்னதடக பகாண்டு வந்திருடககிமறார.
"The king and the Four Derwishes." பபயர ்ள இனனும் நினனைவிருடககிமறது. நதலல தடிமன. தற்பசயலாக
அனதபயடுத்துப ்பரட்டினைரபாது கனத சுவாரக்யத்தில அதிரலரய ஆழ்ந்துவிட்ரளன. நதாரல நதாட்களில
படித்து முடித்துவிட்ரளன. அண்ணாவுடக்கத் பதரியாது.
ஒரு நதானுடக்கச் சாஙரகா பாஙகமாக உட்காரந்து பகாண்டு, ஒரு முனமற அரத்தமாகடக கனனைத்துவிட்டு,
அண்ணா: Rama! டிக்ஷ்னைரிரயாடு வா! உனைடக்க ஒரு ்பதுப ்பத்தகம் ஆரம்பிடககப ரபாகிரமறன."
"ஒ, இதுவா? இது நதான படிச்சாச்ரச!"
"No, no இருடககாது. உனனுனளய வழைடககமானை டிமிடககி ட்ரிடகக் ரவண்ளாம். இனத உனனைால படிடகக
முடியாது. இது Tough."
"இலரலண்ணா, ரகளுஙரகா, நதான கனதனயச் பசாலலட்டுமா ?"
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நதான பசாலலடகபகாண்ரள வர வர, அண்ணாவின முகத்தில ஒளியும் நிழைலகளுமாக மாற மாற அடித்துடக
பகாண்டிருந்தனை. ஒருவாற நதான பசாலல முடித்ததும்- கிட்ளதட்ள ஒரு மணி ரநதரம் ஆகியிருடக்கம்அண்ணா ஏரதா ஒரு மாதிரியாக எனனனை பவ்க ரநதரம் பாரத்துடக பகாண்டிருந்தார. அந்த பமுனைம் ஏரதா
ஒருவிதத்தில பயமாக இருந்தது.
்பத்தகத்னத மூடி என மடியில னவத்தார.
"Boy! இனரமல இஙகிலீஷில, நதான பசாலலடக பகாடுத்து, ந கற்றடகபகாளிவதற்்க எனனளம் விஷையம்
இலனல."
எனைடக்க அபரபாது வயது பனனரண்டு.
எந்தத் தகபபனைார இபபடித் தன மனைம் திமறந்து காட்டுவார?
ஒரர நிமறம், ஒரர Size, அனளயாும் பதரியாதபடி கசப்ப மருந்து பிலக்களும், தித்திப்ப மிட்ளாய
விலனலகளும் கலந்துவிட்ளனை.
பஞ்சமம், மந்தரம் இனனும் ஏரதரதா க்ருதிகளும், க்வரஙகளும் ஒரர சமயத்தில நினனைவின யாழ்
மட்ளலல தாரம பவளிபபடும் விந்னதனய என பசாலவது? மட்ள ளன நதான சரி.
ஆம், இந்த பரக்தாரம் ஏன இனனும் முத்தாயப்ப காணவிலனல ?
மந்திர யாழ்.
--------------------------
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36. ஒரு பபாய

பிற்பகல, சுமார இரண்டு மணி, பவயயில பிுடககிமறது. கிராமத்து பவயயி டக்கடக ரகட்பாரனைன? வழைடககம்
ரபால, திண்னணயில எனைடக்கப பாளம் நதளந்து பகாண்டிருடககிமறது, கணடக்க. அந்த ரவனுடக்க அண்ணா
ஒண்டிடக்கத்தான, கற்றடக பகாடுடக்கம் தவிரம் இருடகக முடியும். எனனனைப பற்றடக ரகட்க ரவண்ளாம்.
வாச டக்க எதிரர னமதானைத்தில ஒரு ஒரமாகடக காவல காடக்கம் கருரவல மரத்தின கினுகளினூரள, கானைல
நத ங்ககிமறது. பூமியில ஒரு மணல திட்டில, பவளினுடக கற்களி கண்ணாடித் துரளிகுாகப
புபுடககினமறனை.
ஒரு ஒற்னமற மாட்டு வண்டி, னமதானைத்தின ரமடு ஏமற முயனற பகாண்டிருடககிமறது.
"ட்ரிரயா, ட்ரிரயா! ாாய; ராாய!"
இந்தச் சமயம் எனனனைவிட்ளால, நதான ஒடிபரபாயப பினனைால பநதற்றனய முட்டுடக பகாடுத்து,
வண்டினயத் தளிளுரவன. ரமடு ஏறனைதும், சட்பளனை வண்டியில ஏற உட்காரந்து பகாளிவதில எத்தனனை
்கஷி! பகாஞ்ச தூரம் சவாரி கினளடக்கம்.
இரண்டு திண்னணகளுடக்கமினளரய, வாசற்்பமறத்துடக கட்ளாந்தனரயில, அம்மா பாடகனக உனளத்துடக
பகாண்டிருடககிமறாளி. ஃபட்ளன பாடக்க. அம்மாரவ வாசனனைப பாடக்கத் தயாரிபபாளி. அம்மா தினைம்
பவற்றனல ரபாட்டுடக பகாளிவாளி.
னகடக்க அளங்கம் ஒரு ்ழைாஙகலலால, இரண்டு மூனற பாடக்ககனு ஒனற ரசரத்து, மற னகயால
தடுத்துடகபகாண்டு, எனனைதான ஜாடககிரனதயாகத் தட்டினைா ம், பாடக்கடக்கத் பதறடக்கம் சுபாவம் உண்ரள!
ஒரு சிதர பதறத்து, C.K.நதாயுடு Sixer மாதிரித் திண்னணடக்கம் உயரமாக எழும்பி, ரநதரர என மடியில
விழுந்தது. லட்டு catch. லபடகபகனற எடுத்து வாயில ரபாட்டுத் தானளயில அளடககிடக பகாண்ரளன.
பகாஞ்சம் பபரிய தூளிதான. உளரனைரய சுரடககத் தனலபபட்டு விட்ள உமிழ் நரில ஊமற னவத்து- கடித்தால
எட்டு ஊருடக்கச் சத்தம் ரகட்்கரம!- அதடககி எபபடிரயா விழுஙகியும் விட்ரளன.
அண்ணா கணடககில ஒரு சிடககலானை இளத்னத விுடககிடக பகாண்டிருந்தார. கணடக்கப ்பத்தகத்தில
்கனந்தபடிரய அது பாட்டுடக்க அது!
அம்மா பதறத்துபரபானை துண்ளத்னதத் ரதடு ரதபளனை ரதடுவனதடக காண உளி்ளரச் சிரிபபாயிருந்தது.
ஆனைால, சுருடககரவ அம்மா ரதடுவனத விட்டு, மமறந்தும் ரபானைாளி. உண்னமயிரலரய அது அ்வுவு
பபரிய விஷையமா எனனை? நதானும் மமறந்து விட்ரளன.
அபபடி ஒனறம் ருசியிலனல. படக்கவம் இனனும் பண்ணவிலனலரய. ஏலடககாய, கிராம்்ப, பச்னசடக
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கற்பூரம், பநதய… நினனைடகனகயிரலரய நதாடகனக 'ஜி்' பவனற இழுத்தது. ஆனைால, இபரபா, ஒரு பகட்டிடக
கசப்பத்தான கண்ள மிச்சம்.
"ஏண்ளா, பாடக்கத் தினனைாயா?"
பாளத்தின நதடுரவ, எனனனைத் திடுடககிள னவத்தது.
"இலனலரய, அண்ணா!" ஒரு தட்டுத் தளஙகல ரயாசனனையினற உளரனைரய மறப்ப- எந்த விஷையத்துடக்கம்
மறப்பத்தான. அந்த வயதுடகரக உரித்தானைதா?
"உதட்ரளாரம் கனமறயிருடகரக!" உளரனைரய பரபரபவனைத் ரதயத்துவிட்ரளன.
சனயன, இபபடியும் காட்டிடக பகாடுடக்கமா எனனை?
"இலனல, அண்ணா, நதான பாடக்கத் தினகலரல. நஙகளி பாரத்துட்டுத்தாரனை இருடகரகளி! நதான இஙரக
விட்டு எஙரக நதகரந்ரதன?"
அண்ணாவின பாரனவ, சிந்தனனையில எனரமல ஆழ்ந்தது. பாளம் பதாளரந்து நதளந்து பகாண்டிருந்தது.
ஆனைால, அவர கண்களில ஏரதா மூட்ளம் கண்டுவிட்ளது. ஆனைால நதளத்தியபடிரய, ஏரதா கவனல.
இபரபாது பினரனைாடககில, அசபபில அண்ணாவுடக்கம் ஜவாாரலால ரநதருவுடக்கம், முக ஜானளயில சில
ஒற்றனமகளி பதரிகினமறனை. ளரபன அடியில அண்ணா முகம். காந்திடக ்கலலாய அடியில ரநதரு முகம். அரத
நண்டு ்கறகிய முகம். பமலலய நதாசித் தண்டு. ரலசாகடக கசப்ப வாரபபளத்தில வாய. கீழுதடு சற்றடக
கனைத்து. அரத ரமாவாய.
ரநதருவின கண்களி கவிஞனன கண்களி.
அண்ணாவின கண்களி ம் ரசாகத்தின ரதடககம். ரநதாய அவனர வாழ்டகனகயில உச்ச கட்ளத்தில சறடககி
விட்ள துரராகம், அதனைால ்கழைந்னதகளுடக்கம் பாதிப்ப எனகிமற கிரலசம்.
அண்ணாவும் நதலல நிமறம்.
பாளம் முடிந்த தருவாயில
"அபரபா ந பாடக்கத் தினனைலரல?"
"இலலரவ இலனல அண்ணா!"
பபருமூச்பசறந்தார. எழுந்து உளிரு ரபாய விட்ளார.
'நதான, தும்னப அறத்துடகபகாண்ள கனறடக்கட்டி ரபால, திண்னணயிலருந்ரத 'அவுட் பாக்' ஆகிவிட்ரளன,
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என நதண்பரகனுத் ரதடிடகபகாண்டு.
முருகன, சினனைாண்டி, ஷைண்முகம்......
ஆனைால, வினுயாட்டில மனைம் ஊனமறவிலனல. கனைத்தது. பபாய பசாலலயிருடகக ரவண்ளாம்.
அவசியரமயிலனல. ஆனைால, ரகட்ளவுளன மறத்துவிட்ரளன. அதனைால, கனளசிவனர சாதிடகக
ரவண்டியிருடக்க.
நதான வீடு திரும்பியரபாது, வாச டகபகதிரர னமதானைம் ்கம்மிருட்டு. எனனுளி பவளிச்சம் இலனலரய!
முதுகின பினனைால னக ரகாரத்தபடி, அண்ணா, தனரரமல ்கனந்த முகத்துளன, ்ளத்தில முனனும்
பினனும் உலாவிடக பகாண்டிருந்தார. அது அவருனளய Exercise, ்ளம் மூனலடக்க மூனல முபபதடி
அபரபா முனனும் பினனும் அறபது அடி. அபபடி நற முனமற முனனும் பினனும் ஆமறாயிரம் அடி. ஒரு
னம டக்கரமல நதளந்த மாதிரி.
ரநதரர அடுபபஙகனரடக்கச் பசனரமறன.என தம்பிமாரகளும் தஙனகயும் ஏற்பகனைரவ கலத்தில
உட்காரந்திருந்தாரகளி.
கபகபனனு நதலல பசி. நிஜம்மா? பினரனை அளிளி அளிளிடககபபரமறரனை, அதன ரபர எனனை?
ஆமாம், அதன ரபர எனனை?
ஏன இபபடிபயலலாம் ரகளிவி ரதாணமறது?
னகயலம்பப ரபானைரபாது அண்ணா ்ளத்தில இலனல. நதலலதாபரபாச்சு, அண்ணா வரதுடக்களி
தூஙகிட்ளா, அண்ணா பாளத்துடககாகடக்ள எழுபப மாட்ளார. அது அவருனளய பகாளினக.
அம்மா ்ளத்தில உட்காரந்து, னகடக்கழைந்னதனய, எடுத்துவிட்டுடக பகாண்டிருந்தாளி. லாந்தர
பவளிச்சத்தில, அவளி முகம் மட்டும் ஏற்றடக பகாண்ளாற்ரபால, ரராஜா கலர அடித்தது.
ஈரடக னகனய இடுப்ப முண்டில துனளத்தபடி திரும்்ப னகயில,
"ராமாமிருதம்!"
அம்மா படககம் திரும்பிரனைன.
"ந பாடக்கத் தினனனையா !"
என தனல ரம ம் கீழும் அனசந்தது. இந்தச் சனனதானைத்தில, அந்த மறப்ப ஏன எழைவிலனல?
"ஏன அனத அண்ணா ரகட்ளரபாது பசாலலரல? 'என பிளினு பபாய பசாலமறாண்டி'னனு அண்ணா
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எனனளம் பசாலல வருத்தபபளமறரபாது எ்வுவு கஷ்ளமாயிருடக்க பதரியுமா? அண்ணா வந்ததும் நரய
ரபாய ஒப்படகபகாளி. னகயால கனுந்து எறயமறனதடக ரகாளாலயால பவட்ளமறவனர வுரத்து
விட்டுடககாரத."
"பயமாயிருடகரக, அம்மா!" என ்கரலல கண்ணீர துும்பிற்ற.
"பாரத்தயா, இதுடக்களிருரய, ்கற்மறமுளிு பநதஞ்சின ்கற்கறப்ப எந்த அுவுடக்க வுரந்துவிட்ளது!
நதம்னமப பத்தி எலரலாரும் நதலல முனமறயில ஆச்சரியபபளனுரம ஒழய, இனனைாரத்துப பிளினுயா
இபபடிச் பசஞ்சான எனற பகட்ள முனமறயில ஆச்சரியபபளடக ்ளாது.
சினனைப பபாயயில ஆரம்பிச்சனத இபபடிரய விட்டுட்ளா- இலனல. இனதப பற்றத் பதாளரந்து ரபச
எனைடக்கப பிடிடககலரல. ந உணரந்துண்ளா சரி."
பிரியத்ரதாடு பி்க. அது்ள ஒரு அம்சரமா?
அண்ணா எபரபா வருவா? நதாரனை எதிரபாரடகக ஆரம்பித்து விட்ரளன. வர வழயில அண்ணாவுடக்க
ஏதானும்.... கவனலரய வந்துவிட்ளது.
ஆகரவ, அண்ணா உளிரு நனழைந்ததும் நனழையாததுமாய, அவரிளம் ஓரளாடியும் பசனற.
"அண்ணா, நதான பாடக்கத் தினனைரலனனு பசானனைது பபாய!" எனற பசானனைதுரம, அந்த முகத்தில ரமகம்
கனலந்து பவளிபபட்ள உதயம்- அபபா! எனைடக்கம் மாரபிலருந்து ஒரு பபரிய கனைம் இமறஙகி. அம்மாடி!
இந்த ரலசு எனனை சுகமாயிருடக்க: பநதஞ்னச அனளச்சுண்டு அண்ணா ரமல திடீரனு ஒரு ஆனச. ஏன
இபபடிப பபாஙகமறது:
அனறரவு வாசல திண்னணயில, நதாஙகளி படுத்துடக பகாண்டு, அண்ணாரமல, பசா்கஸாய நதான கானலப
ரபாட்ளபடி!
"ஏன அண்ணா, நஙகளி பபாயரய பசானனை திலனலயா?"
"அபதபபடிச் பசாலல முடியும். No Man is perfect. பபாய பசாலமறதுடக்க அடிபபனளடக காரணம் பயம். உன
வயசில நதான சந்ரதாஷைமாயிலனல. பல காரணஙகளி. வயிற்றடக்க ஒழுஙகாக இலனல. பபரியவாளின
பரிவும் இலனல. அந்த நதாளிரல வீட்டுடக்கப பபரியவரகளி தஙகளி உணரச்சினய பவளிபபடுத்தினைால
னபயனகளி மதிடகக மாட்ளாரகரு எனற அவரகளுடக்க ஒரு பயம். பிரியமானை வாரத்னதடக்க நதாஙகளி ஏஙகிடக
கிளபபனத அவரகளி உணரவிலனல. ஆகரவ, என தகபபனைார திண்னணயிலருந்தால, நதான
பகாலனலப்பமறம். அவர ்பழைடககனளடக்க வந்தால, நதான வாசல படககம். இபபடிரய நதாஙகளி ஒருவனர
பயாருவர ்பரிந்து பகாளிு முடியாமல, ஒட்ளாமரல ரபாயவிட்ளது.
"ஆனைால, அவர சாகிமற சமயத்தில, அந்தடக கனளசி ரநதரத்தில அவர எனரமல, இதுவனர உளி அளடககி
னவத்திருந்த பாசபமலலாம் பறட்ள ரபாது, மனைம் கலந்து ரபசடக்ள ரநதரமிலனல. ஐரயா! இ்வுவு
147

அற்்பதமானை உமறனவ, இரண்டு ரபரும் அனுபவிடகக முடியாமல வாழ் நதாளி பூரா வீணாப ரபாச்ரச!" எனற
நதான பட்ள வருத்தம் எனைடக்கம் என ்கழைந்னதகளுடக்கமினளரய ரநதரடக ்ளாது எனற அபரபாரத பிரதிடகனஞ
எடுத்துடக பகாண்ரளன. நதான உனனளம் அபபடி இருடகனகயில, அனைாவசியமா ந பபாய பசானனைால
எனைடக்கத் தாங்கமா? பயரம நதம்மினளயில ்ளாது. ஒனற னவத்துடகபகாளி. எனனனைவிள நதான எனைடக்க
உசத்தி. தன பிளினு மூலம் தான தகபபன பிரகாசம் அனளய எதிரபாரடககிமறான. ராமன மூலம் தசரதன
பிரகாசம் அனளந்த மாதிரி."
அண்ணா பசானனைனத பயலலாம் நதான ்பரிந்து பகாண்ரளன எனற பசாலல முடியாது.
ஆனைால, பசால ரவகத்தில இருளில அண்ணா என ரதானுப பற்றயரபாது, அந்த உளிுஙனக உஷ்ணம்
இபபடக்ள உணரகிரமறன.
வாச டகபகதிர பவட்ள பவளிரமல, வான ்கனளயில நதக்ஷேத்ரஙகளி நதானலந்து திடீபரனற ஒளி பிதுஙகினை.
அதுவும் நினனைவிலருடககிமறது. சிந்தாநததி ஊரள, ஆளி இலலாத் தன ஓளம்.
--------------------------
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37. ரகாவரத்தன

ரசபபாடககத்தில, சி. என. கிருஷ்ணக்வாமி ரராடில நதாஙகளி ்கடிரயறய வீடு ஒரு முக்லமுடக்கச் பசாந்தம்.
முபபது, முபபத்திரண்டு வருளஙகளுடக்க முன வரலாற வீட்டின முகப்ப, பாரனவயிலலாமல, பநதாண்டிடக
்கதினரரபால, சரிவாகத் ரதாற்மறமளித்தா ம் உளிரு நதலல விசாலம். இரண்டு கட்டுகளி. விசாலமானை
்ளஙகளில எதிரும் ்பதிருமாக அனமறகளி. வானைம் பாரத்த பபரிய நதடு முற்மறம். அதில ஒரு மருதாணி மரம்.
இங்க ்கடிரயறனை ்பதிதில நதாஙகளும் பநதாண்டிடக ்கதினரயாக ஒரு கால ஒடிந்திருந்ரதாம். முந்தினை
வருளந்தான உற்மற வயதில என தம்பி, ஒரு கலயாணத்துடக்கத் திருச்சிடக்கச் பசனமறவன, அஙரக
மாரனளபபில ரபாய விட்ளான. அதற்்க முதல வருளம் கலயாணத்திற்கிருந்த தஙனக, பமபனைஞ்சட்டிக்.
அடிரமல அடிடக்க யானரடக ரகட்பது.? நதம் சவுகரியத்துடக்க, நதம் பயத்தில, திருளனுடக்கம் கனனைடகரகால
சாத்துவதற்்க ஒரு சுவர மூனல ரவண்டுரம எனகிமற முனமறயில தாரனை நதமடக்கடக களவுளி
ரவண்டியிருடககிமறான.
உத்திரயாகத்தில என தம்பி, பவ்க ரவகமாக முனனுடக்க வந்து பகாண்டிருந்த ்பளிளி. அவன இமறந்து ஆற
மாதஙகளுடக்க என வலது ரதாளி பூட்டு, ஊனமயாக
வலத்துடக பகாண்டிருந்து. நதம்பினைால நதம்்பஙகளி, நதம்பாவிடில ரபாஙகளி.
நதாரனை இபபடி எனமறால, அம்மானவப பற்ற எனனை பசாலல ? ஆனைால, அவளி வாழ்ந்த முனமறயிலதான
பதரிந்தது. துடககம் பகாண்ளாடுவதற்்க அலல. அதற்்க முது்க காட்டி ஓடுவதற்்கம் அலல. மாரபில தாஙகிடக
பகாளிளும் கனத அடி.
பபாருுாதாரம் படு ரமாசமானை நினலயிலருந்தது. ்கடும்ப நிரவாகம் அம்மாதான. பினழைத்ரதன.
மருதாணி மரத்னத ஒட்டி, எட்டு, ஒனபது அடி நுத்துடக்க ஒரு சுவர மாருவு உயரத்துடக்க ஓடிற்ற. சுமார
ஐந்தடி தளிளிப படககத்து வீட்டுச் சுவர உயரமாக எழும்பிற்ற. இந்தச் சுவரின அரத்தம் எனனை? இந்தச் சந்தின
உபரயாகம் எனனை ? வீட்டுடககாரனனைடக ரகட்ரளாம்.
"யார அம்மா கண்ளது? பராம்பப பனழைய வீடு. அந்த நதாளி Zenana வில, இதுடக்க எனனை ரவனலரயா?"
எஙகளி வீட்டுடககாரன அழைகன, அபபா, எனனை நிமறம்! அவனுனளய பசாந்தப பபயர பதரியாது. ஆனைால,
அவனனை அனழைடக்கம் பபயர ்கலாப, நதலல பானஷை, நதலல மரியானத.
அம்மா தன உதட்டினரமல இரண்டு விரலகனு னவத்தபடி அந்த இளத்னதச் சிந்திபபனதப
பாரத்திருடககிரமறன.
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பற்றத் ரதாயத்து வீடு பபருடகக அமரத்தியிருந்த பஙகஜத்தின ்பருஷைன வரதனும் அம்மாரவாடு நினற
அந்தச் சந்னதச் சிந்திபபான.
பஙகஜம் ்களிுமாக உபபினை கனனைஙகளுளன எபபவும் சிரித்த முகம். மாரடககனைம் தாஙக முடியரலனனு
என பிளினுயாண்ளானகனு எத்தனனை முனமற எடுத்து விட்டிருடககிமறாளி!
அத்தனனைடக கத்தனனை வரதன முற்றனை முருஙனகடககாய மாதிரி, உயரமாக, உளம்்ப நதரம்்ப முடிச்சுகுாக
வற்ற, கனனைஙகளி ஒட்டிபரபாய, முட்டிய ரமாவாய, பபரிய விழகளி, சதா பவற்றனலனயடக ்கதபபிய
வண்ணம்.
"ராமாமிருதம். ஒரு இருநற ரபாய பிரட்டிடக பகாண்ரளன! இரண்டு மூனற மாஸஙகளில திருபபி
விளரமறன."
'எதுடக்க அம்மா?"
பினனைாரல பசாலரமறரனை, உனனளம் மனமறடககப ரபாரமறனைா?"
ஒரு நதாளி மானல ஆபஸலருந்து கிும்பி வந்ததும், உளிரு நனழைந்ததும், "அம்ரம!" எனற ஒரு ்கரல
மருதாணி மரத்னத அடுத்த சுவரின பினனைாலருந்து வரரவற்மறது. க்தம்பித்து நினரமறன.
"வாளாபபா எனனைருனமடக கனனுடக்கட்டி! எனமறாளி அம்மா கிண்ளலாக,
ரதாளிரமல அனண கயிறளன, பால வழயும் பசாம்்பளன, வரதன பினனைாலருந்து பவளிபபட்ளான.
"சாமி, நஙக இபரபா முதலாளி!"
வரதபப நதாயுடு பாலகார இனளயன, எனனுனளய சக்பபனக் எபபடி?
அனதவிள அம்மா எனைடக்கடக காட்டிய சக்பபனக் எபபடி?
இரண்டு வாரமாக, வீட்டில மற்மறவரகளும் அம்மாவின ரகக்யத்துடக்க உளந்னத.
மறநதாளி நதான வீடு திரும்்பம் ரவனுடக்க சந்துச் சுவருடக்கம், அடுத்த வீட்டுச் சுவருடக்கம் இனளரய,
மாட்டுடக்க அளடககமாக, கனை கச்சிதமாக, ஒரு ஒனலடக ்னர எழும்பியிருந்தது. வரதன சகல கலா
வலலபனைா? அம்மா னகயில, அலாவுதனன அற்்பத தபமா?
அனறலருந்து ்கடும்பத்திற்்க மந்திரடகரகால நதாட்களி வந்துவிட்ளனை. 'உன கண்னண ந நதம்பாரத' நதாட்களி.
முதலல எஙகளி பால பசலவுடக்கடக கட்டிடக பகாண்ளது. நதலல காபபி. நதலல பால, நதலல மாடு. இரண்டு
மூனற மாதஙகளுடகபகலலாம் என உதவி இலலாமரல இனபனைாரு மாடு; அடுத்த இரண்ளாம் மாதம்
இனபனைானற. அபபடியும் வுரந்து விட்ள வாடிடகனகடக்க ஈடு பகாடுடகக முடியவிலனல.
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பட்ளணத்தில, அதுவும். திருவலலடகரகணியில, அதுவும் வாளனகடக்கடக ்கடித்தனைமிருடக்கம் இளத்தில,
அதுவும் பாரபபான வீட்டில மாளா? அதுவும் ஒண்ூடக்க மூூ எனனைாரலரய நதம்ப முடியலரய,
உஙகுால எபபடி முடியும்?
தினைபபடி ரமஞ்பசலவுடக்க, ஏன சில கணிசமானை பசலவுகளுடகரக பணத்துடக்கப பஞ்சமிலனல.
பால கமறடகக அம்மா ஒரு பித்தனுடக ்கவனு வாஙகினைாளி. அனதப பபான எனை வரதன தான ரதயபபான.
்ளத்தில ஒரு சினனை பபஞ்ச் ரபாட்டு அதன ரமல துணி ரபாட்டு மூடி, பால நினமறந்த எவரசிலவர
அடுடகபகதிரர பித்தனு ஆழைாடக்களன அம்மா அமரந்து விடுவாளி. அது எபபடி, அம்மா உட்காரந்தால
மட்டும் முடககாலரய சிம்மாசனைம் ஆகிவிடுகிமறது?
வந்து வாஙகிடகபகாண்டு ரபாவாரகளி. "பாட்டி, மாமி, ஆத்ரத, அத்னத, ஆயா!" அவரவர வயதுடகரகற்மற படி
அம்மானவ விளித்துடகபகாண்டு.
அம்மானவப பாரடகனகயில அனமதியின சிமற்க பமத்பதனை எனரமல இமறஙகிற்ற, பவ்க நதாட்களுடக்கப
பிமற்க பரவாயிலனல. முழு ரநதரமும் அம்மா தன பநதஞ்சு ரணஙகனு நினனைத்துடகபகாண்ரளயிருடகக
அவளுடக்க ரநதரம் இருடககாது.
"எனனைம்மா, நஙக பால வியாபாரம் பண்றஙகுா, மாரியாத்தாளுடக்க கஞ்சி வாரடககறஙகுா? நஙக ஊத்தமற
அுவும், பால திளமும் அபபடித்தாரனை இருடக்கது! அரிசி பருபபாட்ளம் ஆழைாடககில ்கவிஞ்சி நிடக்கரத!"
வரதரனைா, கவிஞரனைா, எரிச்சரலா!
அம்மா ்பனனைனக ்பரிவாளி. ஆனைால, அவனுடக்க ஆத்திரம் தனயாது. "இரதா பாருஙகம்மா, இபபடி
வாரத்தால வாஙகினைவஙகளுடக்க பஜரிடககாது. முதலல இனதப பாடககிமற எனைடக்க பஜரிடககலரய! மாட்டுடக்க
காம்பிரல ்பண் வந்துவிடும்!"
அம்மா சிரிபபாளி. அழைகாகிவிடுவாளி.
நதலல வரதன. மாடு மூூ எனற ரபரர ஒழய மருந்துடக்கம் பகாசு கினளயாது. மாடுகனுத் தினைம் இரண்டு
முனமற ்களிபபாட்டுவான. பகாட்ளனகயில களபனபடக கற்களி அவன அலம்்பம் சுத்தத்தில கரும்
பளிஙபகனை மினனனை.
எஙகளி கனறடக்கட்டிகளி ஜனமபமடுத்த இரண்டு மாதஙகளுடக்களி அனவகளில துணியும் பஞ்சும்
அனளடககவிலனல. ்கழைந்னதகனு முட்டித் தளிளி, இன வீட்டுடககளஙகா எனற பதரிந்தபின,
விற்கபபட்ளனை. ஒரர ஒரு கிரளரி. அனத வரதனுடக்க இனைாமாக ஒட்டிவிட்ளாளி, அவன அனத
விற்கடக்ளாது எனற வாடக்க வாஙகிடக பகாண்டு.
சாணி, அனமறனரமற, தட்டுரவாருடக்க இனைாமாக வினரயாகமாயிற்ற.
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அந்த ஆற, ஏழு வருளஙகளுடக்கடக ்கடும்பம் பச்னசயாக வாழ்ந்தபதனல, அடிபபனளடக காரணம்,
அம்மாவின பால ராசியும், வரதன அம்மாரமல னவத்திருந்த அலாதி விசுவாசமும்தான.
வீட்டில பால பக்ஷேணஙகுாகப ்பழுஙக ஆரம்பித்தனை. ரமாரடக ்கழைம்்ப, அவியல தவிர. அவியலரலரய
எனைடக்கத் பதரிந்து மூூ தினுசுகளி இருடககினமறனை. பதரியுமா? திருபநதலரவல "பளாடக" அவியல, மலபார
அவியல, Madras அவியல, ஆம், நதான உணடகனகடககாரனதான.
பஙகஜத்துடக்கடக கபால பிமறந்ததும், இஙகிருந்து ஒரு சீரர ரபாயிற்ற. 'தாயிலலாப பபாண்ூளா!'
"நதான ஒண்ூரம பசாலலவிலனலரய, அம்மா!"
"பசாலலத்தான பாரரன!" ்பனனைனகயில ரசாகம், கண்களில விஷைமச் சிமிட்ளல.
அம்மா நதளந்துதான மாரடகபகட்டுடக்கப ரபாவாளி. ஆனைால, திரும்பி வருனகயில 'ரிடகக்ஷோவில வந்து
இமறங்கவாளி. எடுத்துடகபகாண்டு ரபானை னப ரபாதாமல, இதற்பகனரமற வாஙகிய ்பதுடக ்னளயில
காயகறகளுளன.
"ரபா்கம்ரபாது எண்ணரம இலரலளா. ஆனைால, அஙரக எனனனை சுற்றப பச்னசபபரசல எனற
பாரத்ததும்......"
அந்தத் தினகபபில அம்மா முகம் ்கழைந்னதரபால ஆகிவிடும்.
"இருந்துட்டுப ரபாகட்டும். தினகவா மனுஷைாளி இலரல? பச்னசயாடக பகாடுத்தா ம் ரபாச்சு.
முடியாதவாளுடக்கப பண்ணிரய பகாடுத்தால ரபாச்சு."
But all things must have an end, even good things.
ஒரு நதாளி வடககீல ரநதாட்டீக் வந்தது. "பசாந்தடககாரனுடக்க வீடு ரதனவபபடுவதால, இனனும் இரண்டு
மாதஙகளில இளத்னதடக கால பசயது பகாடுடகக ரவண்டும். இலனலரயல..." இலனலயா, இத்யாதி.
யார, ்கலாபபா?
"ஆமாம், ஏன ்ளாது? ஏனயயா, வீட்டுடககாரன அனுமதியிலலாமல, நஙகளி மாடு கட்டிடகபகாண்ளால
எனனை நியாயம்? வாளனகரயனும் ்ளடக பகாடுடகக ரவண்ளாமா?" எனற ரகட்கிறரகுா?
்கலாப்பம்தாரனை எஙகளிளம் பால வாஙகிண்ளான? நதாஙகளி வந்தரபாது பகாடுத்த வாளனக ர.80/கனளசியாகடக பகாடுத்த விகிதம் ர.150/- அந்த நதாளில அது அநியாய வாளனக எனற தான பசானனைாரகளி,
மாட்டுடக பகாட்ளனகடக்கம் ரசரத்துத்தான.
உண்னமடக காரணம், அவனுடக்க ஆகவிலனல- அவனுடக்கத் ரதானமறாமல அந்தச் சந்னத நதாஙகளி
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பயனபடுத்திடக பகாண்ளது.
எது எபபடியிருந்தால எனனை? வீடு அவனுனளயது தாரனை! இரண்டு வருளம் ரகாரட்டில இழுபறடககலாம்.
ஆனைால, எனரமறனும் ஒரு நதாளி……
அந்த நதாளும் வந்து விட்ளது. ரமற்்க மாம்பலத்தில இளம்பிடித்ரதன. திருவலலடகரகணியில ஊசி ்கத்த
இளம் ஏது?
எலலாச் சாமானகனுயும் மாற்ற ஆனை பிமற்க, கனளசியாக மாடுகளி.
வரதன ஓட்டிடக பகாண்டு வந்து கட்டிவிட்டு அம்மா காலல விழுந்துவிட்டு, விடு விபளனைப
ரபாயவிட்ளான. இருந்தால, உனளந்து விடுவாரனைா எனகிமற பயம்.
மாம்பலம் வந்த பிமற்க எஙகளி கால வட்ளரம மாற விட்ளபதனறதான பசாலல ரவண்டும். மாடுகளுடக்கப
்பது இளம் ஒத்துடகபகாளிுவிலனலரயா, ்பது இனளயன ஒத்துடக பகாளிுவிலனலரயா? ஆனைால வரதன
மாதிரி எவன கினளபபான?
அம்மா தனைடக்க வயதாகி விட்ளது, இன முடியவிலனல எனற விட்ளாளி. ்கலாபபின துரராகம் அவனு
அரித்துத் தினமறது.
ஒரு மாட்டுடக்கச் சீடக்கடக கண்ளது. அனதத் ரதற்ற விற்மறாயிற்ற. அதற்்க அடுத்த மாதம் மற்பமறானற. நதாஙகளி
பால வாஙகிச் சாபபிடுகிமற நினலடக்க வந்தாச்சு. எதிரச் சாரியில ரகாடி வீரள பாலகாரன வீடு.
எஞ்சியது ஒரு மாடு. முதன முதல மாடு, கமறனவ இலனல. விற்க மனைமும் இலனல. வாஙகினைவன
கசாப்படக்கத்தான ரநதரர ஒட்டுவான.
அதற்்கப பாவம், ரபாகப ரபாக னவடகரகானல பமனற தினகவும் சடகதியிலனல; சிறகச் சிறகடக கனளசியில
கட்ளாய முழுப பட்டின.
நதளிளிரவில அம்மா எழுந்து பகாட்ளனகடக்கப ரபாவாளி. உதட்டில இரு விரலகனு னவத்தபடி இவளி
அனதப பாரத்துடகபகாண்டு நிற்க, அது எழுந்திருடககவும் சடகதியற்ற அடிடககடி பபருமூச்பசறந்து, இவனுப
பாரடகக, இருவருடக்கமினளரய ரமானைத்தில ஏரதா ரபச்சு.
ஒரு ஞாயிற்றடககிழைனம, பிற்பகல. அம்மா கிணற்மறடியில இருந்தாளி.
மாடு திடுதிடுபவனை எழுந்து தும்னப அறத்துடக பகாண்டு அம்மா முகத்னத முகரந்து, னககனு நதடககி
விட்டுப பபாத்பதனற காலடியில விழுந்து, உளரனைரய உயிர பிரிந்துவிட்ளது.
அம்மா அழுதுவிட்ளாளி. அம்மா உளிரு முறந்து ரபானைாளி.
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அம்மா பாலகாரனனை வரவனழைத்துப பித்தனுடக ்கவனுனய அவனளம் பகாடுத்தாளி.
"பவச்சுடகரகா, ராசி ஏனைம். நதலல மனைரசாடு பால ஊற்ற."
ஒரு னகயால இரு தவனளகளி ம் ரபாட்டுடக பகாண்டு, ஏரதரதா சத்தியம் எலலாம் பண்ணி விட்டுப
ரபானைான.
ஆனைால, அனற எட்ளாம் நதாரு, ரசானலயபப நதாயடககர பானல விுாவி, எஙகளுடக்கடக பகாண்டுவந்தரத
அந்தடக ்கவனுயிலதான.
ஸரவம் துரராக மயம் ஜகத்.
அது ஏன எந்தப பாலகாரனும், தண்ணீரும் பிரியரவ முடியாதபடி அ்வுவு பபாருத்தம்?
பூரவ ஜனமாவில பாலகாரன தவனுயா?
சுமறா மனைா?
சிந்தா நததிடக கனரயில மணரலாரம் துளும்்பம் சில சிற்மறனலகளி.
--------------------------
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38. தூதுவன

சமபத்தில மும்மடிவாரம் பாலரயாகியின மரணச் பசயதினயப பத்திரினகயில படித்து, மிடகக கலவரம்
அனளந்ரதன. அவருனளய பாலய வயதிலருந்ரத, சிவராத்திரி சமயத்துடக்கத் தினைசரிப பத்திரினகயில
அவருனளய ்பனகபபளத்னதடக காூந்ரதாறம்- அதற்காகரவ காத்திருபரபன- அந்த முகத்தின தன
அழை்கம், சாந்தமும், அனதப பாரத்துடக பகாண்டிருடக்கம் மட்டிரலனும், மனைதில ஒரு விதமானை அனமதி
பாயவனத உணரரவன. ்ளரவ ஒரு ஏடககம். மற்மறவரரபால இவனரத் தரிசிடகக நதானும் ஒரு நதாளி
மும்மடிவாரம் ரபாரகரனைா? ஆனைால இதுரபால, துளிரத்த இளத்திரலரய வதஙகிடக காயந்து கருகிபரபானை
ஆனசகளி எத்தனனைரயா!
ஆனைால, பசனமற நதானலந்து வருளஙகுாக வந்த ரபாட்ரளாடககளில, அவர உளல தடித்துப ரபாய, இனப
பாலரயாகி எனும் பபயர பபாருந்தாது எனற பதரிந்ததும் அனதரய மனைம் பபாறடகக முடியவிலனல.
அதுவும் அவர மரணமனளந்த விதம், ரவதனனைனய அதிகரிடககச் பசயதது. பட்டினச் சாவாகத்தான
பதரிகிமறது. வருளம் பூரா ஆகாரரம இலலாது வாழை முடிந்த சடகதி ்கனலயும்படி, அந்தச் சடகதிடக்கம்
அடிபபனளச் சித்தம் ்கனலயும்படி, அந்தச் சித்தத்துடக்கம், ஏன, எதற்்கரம ஆதாரமாய நதம்பிடகனக தனனனை
இழைடக்கம்படி, இத்தனனை நதாளி இலலாதது எது ரநதரந்தது? சமாதி நினல எது எபபடிடக கனலந்தது? பட்டினடக
ரகாரத்னத அவர ஏன அனுபவிடகக ரவண்டும்? அந்த அனமறயுளி எனனைதான நதளந்தது? இது யாரா ம்
துலடககமுடியாத மரமமாகரவ, கனளசிவனர இருடககப ரபாகிமறது.
இரும்்பத் தாழ்பபாளி இட்டு, முத்தினர னவத்த அந்தடக கதவுடக்க பவளிரய, இ்வுவு தூரத்தில, ்கறயற்மற
அம்்பகனுப ரபானமற ரகளிவிகளில ்பழுஙகிடகபகாண்ரள யிருடகக ரவண்டியதுதான,
இலனல, நதான நினனைத்தது அத்தனனையும் தவபமறனை, சமாதியிரலரய ரதகம் விரயாகமாகி, நதாுனளவில
இயற்னக வழ க்ஷீணமாகி விட்ளதா? அது மட்டும் மனைதுடக்க எனனை சமாதானைத்னதத் தருகிமறது? இதுவனர
சிறகச் சிறக மனைதில திரண்டிருடக்கம் அவருனளய ஆராதனனையின உருபபடி, இபபடிரய அவருடக்க
ரநதரந்திருடககடக ்ளாரத!
அள, உன இஷ்ளமா, உன சட்ளமா?
இரதரபால, பலப பல வருளஙகளுடக்க முன நதான சிமறான- நதரசிம்ம ரயாகினயப பூமிடககடியில ்பனதத்து
விட்டு, அவர ்கறபபிட்ள மணி ரநதரஙகளுடக்கப பின, ரதாண்டி எடுத்தால பிணமாகியிருந்தார. ஆனைால,
பனமுனமற இந்தச் சித்னத அவர பசயதிருடககிமறார. பூமிடக்களி, எதிரபாராத விதமாக ாள ரயாகத்தினனற
பவடுடகபகனை விழப்ப நிகழ்ந்து, சுய நினனைவில உயிர ரபானை அந்தச் பசாற்ப இனழைகளுடக்க, மூச்சு எபபடித்
தவித்திருடக்கம் மனைம் எனபனைனனை எண்ணியிருடக்கரமா?
எண்ணிடக்ளப பாரடகக முடியாத நினல.
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இதுவும் சமபத்தில வந்த பத்திரினகச் பசயதி. இக்ரரலல ஒரு ஆசாமி,'என கரத்தர எனனனை என
சாம்பரினனற மண்டும் உயிரத்பதழைச் பசயவார' எனற அனமற்வித் தனனனைடக பகாளுத்தச் பசயது, எரிந்து
ரபானைவன, அவன உயிரப்படக்கச் சூழை இருந்தவர எத்தனனை ரநதரம் காத்திருந்தா ம் எரிந்ததுளன சரி.
ரமற்்றய மூனற உதாரணஙகளி ம், எந்த நதம்பிடகனகயின பதம்பில இவரகளி உயிருளன விும்பர
வினுயாட்டில இமறஙகினைாரகளி? என சஙகளம், இவரகளி கனளசியில பட்ளது உளல அவக்னதயா,
அலலது ஏரதா முனமறயில அவரகளி பசயனக அவரகனுடக காட்டிடக பகாடுத்துவிட்ள அவமானைமா? எனதடக
காட்டி ம் எது?
பாலரயாகியின அருரக, ஒரு கிருஷ்ணர பளமும், கீனதப ்பத்தகமும் இருந்தவனைவாம். என பாரனவயில,
அவர எயதியிருந்த முதிரந்த ரயாக நினலயில, இந்தப பபாருளிகளின துனண, உண்னமயில அவருடக்கத்
ரதனவபபட்ளனைவா?
இந்து மதத்தில, இந்து மதத்னதவிள- னஜனை மதத்தில உபவாசம் இனறயனமயாத நியதி. ஏன, எலலா
மதஙகளி ரம, உபவாசத்துடக்க முடககியத்துவம் உண்டு. னஜனைரகளி, பபண்டிர உளிபள, 35 நதாட்களி, 75
நதாட்களி எனை உண்ணாவிரதத்னதடக கனளபபிடிடககிமறாரகளி. காந்திஜி உபவாசத்னதரய அரசியல ஆயுதமாக
எபபடிடக னகயாண்ளார எனபது உலக பரசித்தம்.
ரநதாடககம் எதுவாயிருபபினும் சரி, இதுரபானற நண்ள விரதத்னத ரமற்பகாண்டு, அது நினமறரவற்றத் தந்த,
தரும் நதம்பிடகனகயின தனனமதான எனனை? ராமன எனறம் கிருஷ்ணன எனறம் பதயவம் எனறம்
பசாலலவிட்ளால ரபாதாது. இந்தடக ்ட்ளத்தில அனவகளி பவறம் பபயரகளி. இதன முதுபக ம்்ப,
ததசம், சத்து, எஸனக் எனனை?
இந்த நதம்பிடகனக எந்த இளத்தில, ரமற்்றய மூனற இளஙகளில விட்ளது? அது விட்ளதா? அவரகளி
அனதத் துமறந்தாரகுா? அவரகளுடக்க இருந்த அந்தச் பசாற்ப ரநதரத்துளி, படிபபடியாகடக கழைனமறதா?
தளாபலனற நதழுவிவிட்ளதா? இவரகளி ஏற்பகனைரவ அனளந்திருந்த மனைப படக்கவத்தில, நதம்பிடகனக
இழைப்படக்கம், உயிரரமல பற்றடக்கம் சம்பந்தம் உண்ளா?
ரவதனனைவசியம் பயடக்கம், வியடக்கம் ஓயாத ரகளிவிகளி, சாவு சமயம், உளலன மற பசயனல, என
ரவனு வரும்ரபாது, ஒருவாற அனுமானடகக முயனற பாரடககிரமறன. என உண்னமயின தருணம் அலலவா
அது!
பசனமற வாரம் ஜுரத்தில படுடகனகயாகி விட்ரளன. ்ளரவ மாரபில முட்டு சளி, சாதரணமாக எனைடக்க
ஜூரம் வருவதிலனல (ஆனைால ரவற உபானதகனு ரவணது உண்டு). வந்தால விளாது. மாதம்்ளச்
சாயத்து விடும். இருமி, வயிற ்பண்ணாகிவிட்ளது. மூனற நதாட்குாகடக ்களிடககவிலனல. உளலன
அவக்னத, உளல ரமல அவமானைம், எனரமல பவறப்ப. எலலா நினலகளுடக்கரம அகம், ்பமறம்
இருபபதாக, அனுபவத்தில பதரிகிமறது. சில அக நினலகளுடக்களிருரய, அக அக நினல. ்பமறப்பமற நினலபவஙகாயத்னதத் ரதால உரிடககிமற சமாசாரம்.
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ரநதாய மும்முரத்தில ஒரு விரனைாத மனை நினல கண்ளது. எனைடக்கம்- சூழ்நினலடக்கம்- இந்த வீடு, என
கிளடகனகயில ஜனனை டக்க பவளிரய, பசம்பருத்திச் பசடி, பசடியில சிரிடக்கம் பூடககளி, தாண்டி வானழைடக
கனறகளி, காளாக வுரந்துவிட்ள முளிரவல, அபபால, பவளிரய பதரியும் ்பற்மறனர, ரமரல வானைம், கீரழை
பூமி, பதருவில நதளமாடும் ஜனைஙகளி, வீட்டினுளி அவரவர ரஜாலயில ஈடுபட்டிருடக்கம் ்கடும்பத்தினைர,
இந்தத் தினரச் சீனலயில, என தன நினனைவற்ற, என கட்ளானல இனழைத்திருந்த நதான- திடீபரனை எனைடக்கம்
இதற்்கம் இவரகளுடக்கம் எனனை சம்பந்தம்? சம்பந்தமற்ற-முழுடகக பவட்டிடக பகாளிுாவிட்ளா ம், ஒட்டிடக
பகாண்டிருந்த ஒரு நதரம்்ப விட்டுப ரபாய (ஒட்டுளி ்பளியம்பழைத் தத்துவம்?)-இனரமல மண்டும் அந்த
நதரம்்ப ஒட்ளாது, விட்ளது விட்ளதுதான- துரதிருஷ்டிடக கண்ணாடியின மற நனயிலருந்து பாரபபதுரபால,
எலலாம் எட்டி எஙரகரயா தூர, தூர, பாுதூர. எண்ணத்தின நலல பதாங்ககிரமறன. மூச்சு விளாமல
முற்றப்பளிளி காணாமல ரதானறயதனனைத்னதயும் ரதாற்மறமனனைத்னதயும் அபபடிரய பகாட்டிவிள
ரவண்டும் ரநதாடககத்தில 'ஏடக தம்'மில பசாலலவிளப பாரடககிரமறன.
நல அறந்த காற்மறாடி, தன தினசயுமிழைந்து, காற்றன அனலவாய. அது கீழறங்கம் ரநதரமும்
அலஙரகாலமும் எபபடிரயா, இலனல, தனரயில இமறஙகாமரல, கம்பத்திரலா கினுயிரலா சிடக்கண்டு,
ரவனுடக்கடக பகாஞ்சமாக, சிண்டு சிண்ளாயப பியந்து, இதயகமலவாசினயடக கனளசிவனர அனழைடககாத
அகந்னதயில, மானைடகரகாலம் ஆகிவிடுகிமறரதா எனனைரவா?
ஆனைால இந்தச் பசாற்பரநதரத் துச்சம் ்ள, அதன சுவாரக்யமும், சுபாவமும் இலலாமல இலனல. பினனைால
ஒரு மட்ளாய எதிரபாரத்துடக பகாண்டிருபபதன முன எச்சரிடகனக. முன ருசி.
்கறபபிட்ள மூனற உதாரணஙகளின பபாதுபபனள அம்சம் ஒனனமற இங்க ்கறத்தல ரவண்டும். மூவருரம
சாவுடக்க அஞ்சியவரகளி அலலர. அவரகளுனளய நதம்பிடகனக அபாரமாக இருந்திருபபினும், பரிபூரணமாக,
முழுச் சதமாக இருந்திருடகக முடியாது. அவரகனுயுமறயாமல அவரகளுனளய துணிச்சலன எத்தனைாவது
ரதா டககடியில ஒளிந்துபகாண்டு ஒரு மாகாணி சந்ரதகம்..!?!!???
IF, BUT/BETWEEN THE CUP AND THE LIP
னகயில எடுத்த கவும் வாயடக்கச் ரசர அநிச்சயம். உயிரின இயல்படக்க உளிபட்ளதுதாரனை!
ஆண்ளவனுடக்கம் அபபால பட்ள "ஆனைால!"
தனனனை அுவுமறச் ரசாதித்துவிட்ள ரகாபத்தில திடீபரனைச் சீறபயழுந்து இவரகனுடக கவிழ்த்திருடகக
ரவண்டும்.
்பலனய வானலப பிடித்து இழுடககாரத.
துரத்திடகபகாண்டு வந்த பாம்்ப வனுடக்களி நனழைந்த பின, பவளிரய துடிடக்கம் வானலப பிடித்து
இழுடககாரத. உளிருரய அதன கடிடக்கம் நனடக்க அதன உளனல மடிடகக அதனைால முடியும். எந்த
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சுபாவத்தின வாய உளிருயும் தனலனய நட்ளாரத.
பமாத்தத்தில, இவரகளி அனளந்த முடினவ அனளவதற்்க, இவரகளி இதுவனர பட்ள சிரமம் ரதனவதானைா?
ஆனைால, பாலரயாகி விஷையத்தில எனனை பசாலலயும் மனைனதத் ரதாற்றடகபகாளிு முடியவிலனல!
இத்தனனை ரபசி அவருடக்க அநியாயம் இனழைத்துவிட்ரளரனைா? பநதஞ்சு ்கற்கறடககிமறது.
ஆனைால, சானவ த்ருணமாக மதித்த, இந்த மூவர கால தூசு பபமறாத நதான எந்தவிதத்தி ம் இவரகனு மாசு
ரபச நதான யார? ஆனைால மனை ஓட்ளத்னதத் தடுடகக முடியவிலனலரய!
ஏல ஏல லாமா சபடக தான?
என களவுரு! என களவுரு! ஏன எனனனைடக னகவிட்டீர?
1984 வருளஙகளி தாண்டி, சி னவயிலருந்து அந்தடக கனளசிடக ்டக்கரல, இனத எழுதும்ரபாது
ரகட்னகயில, இபபவும் ்கனல நதடுங்ககிமறது. ரகாலரகாதாவின இருளி இதய வானல கவிகினமறது.
ரதவ்கமாரன பாரள ஈபதனல இவரகளி எஙரக, நதாம் எஙரக, நதான எஙரக?
ஆனைால, இந்தடக ்டக்கரலல ஒரு உபரதசம் இருடககிமறரதா எனைடக ்ளரவ ரதானறகிமறது.
எனனைதான யார எத்தனனை உயரந்தவராய இருந்தா ம், கனளசியில மனத சுபாவம் எனபது இதுதான எனற
உணரத்துகிமற மாதிரி.
கரணனன கனளசித் தியாகம். தான பசயத ்பண்ணியம் அனனைத்னதயும் தானைம் பண்ணிவிட்டுப பாரத்தனன
பாணம் தன உயினரச் சூனமறயாளத் ரதரத்தட்டில காத்துடக கிளடக்கம் பவற்றடக கரணன.
யுத்தபமனறம், விமானைம் பவடித்தபதனறம், பூகம்பபமனறம், காட்டுத் த பயனறம், களல
்பரண்ளபதனறம், இயற்னகயாகவும் பசயற்னகயாகவும் நிகழும் பமாத்தவாரி உயிரச் ரசதஙகனு இங்க
எடுத்துடககாட்டுடக்க இழுபபது பபாருத்தமனற. சமாதானை காலத்தில, அவகாச ரநதரத்தில சிந்திடகக இளம்
தரும் தன மரணத்னதத்தான இங்க நினனைடககிரமறன.
இந்த மூச்சில, விரனைாபா பாரவ தனனனை முடித்துடக பகாண்ள விதம், பகுரவம் பற்ற எண்ணாமல முடிய
விடியவிலனல…..
உளல, சித்தத்துளன ஒத்துனழைடகக மறடககிமறபதனற கண்ளதும், பட்டின கிளந்து, சளலத்னதடக கழைற்ற எறந்து
விட்ளார. அவர பசயனக சட்ள விரராதமிலனலயா,
அலலது அந்தச் சமயத்துடக்கச் சட்ளம் கண்னணச் சிமிட்டி விட்ளதா? அபதலலாம் ரவற விஷையம்.
இன உயிர நடிபபது, இயற்னகடகரக அவமானைம் எனற சந்ரதகமமறத் பதளிந்தபின, பிராணத் தியாகத்துடக்க
உரினம ரவண்டும் எனரமற, விரனைாபா காட்டிய வழபபடி ரதானறகிமறது. ஆனைால, அந்த தரத்துடக்க எனனை
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தவம் கிளடகக ரவண்டுரமா!?
***
என இுவரசியிளமிருந்து ரசதி தாஙகித் தூதுவன வந்துவிட்ளான.
எனனனைப பபாறத்தது அந்தண்னள காத்திருடக்கம் என மற பாதி.
பிமறவியும் மரணமும் தன இரு படககஙகுாய நதாணயம் தாரனை வாழ்டகனக.
நதான இங்க ஆண் ஆனைால, அது அஙரக என தனலவி.
நதான பபண்ணானைால அரதா அங்க என இுவரசன.
எபபடியும் என பிராண நதாயகர.
என இுவரசியிளம் ரசதி தாஙகி, எனனனை அவனளம் அனழைத்துச் பசலலத் துதுவன வந்துவிட்ளான.
இதற்பகனரமற பிமறவிபயடுத்து, என வாழ்நதாளி பூராடக காத்திருந்த ரசதி.
என மணடக கட்டினல அலஙகரியுஙகளி.
என மரணத்தினரபாது என படககலல யாரும் ரவண்ளாம்.
என தனலவனனை நதாம் சந்திடககப ரபாம் பிரயாணத்தில எனனனை, உஙகளி பாசாங்கடக கண்ணீரினளரய,
ஆபாசடக ்டக்கரலகருாடு வழ அனுபப ரவண்ளாம்.
இங்க இருந்தவனர ஆயுசு பூரா உஙகளுடககாக உனழைத்தும், இனனும் உஙகளுடக்கச் பசயது முடிடகக முடியாத
காரியஙகனுரய நினனைவுபடுத்திடக பகாண்டிருபபது உஙகளி வழ.
எனைடக்க வந்திருடக்கம் ஓனலரய, என பிராயண வழடக்க ரக்ஷோபந்தன. மானைஸீகமாக என மணிடககட்டில
நதாரனை சுற்றடக பகாளிகிரமறன. அதில எழுதியிருடக்கம் ரக்ஷோ மந்திரத்னதப படிடககிரமறன.
'மனைரம களவுளி, மனைரம பணியாளி, மனைரம சத்ரு. மனைரம மித்ரு.'
கட்டிலன அக்மானை கிரியிலருந்து படககவாட்னளச் சுற்றடக கறப்பத் தினரகளி இமறங்ககினமறனை. கட்டில
நதகரகிமறது. என உளிுஙனக என கண்ூடக்கத் பதரியா னமயிருளில மிதந்து பசலகிரமறன.
இது கட்டிலா?
மண்டும் என பதாட்டிலா?
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படிடககடக கிமறடககமாயிலனல? கவினதயாயிலனல?? சாரவ பசாரடககமாயிலனல?? ஆனைால, நதனைவில ரவனு
வருனகயில அனதச் சந்திடகக எபபடி னவத்திருடககிமறரதா?
சிந்தா நததிரமல கிமறஙகலடிடக்கம் கயிற அறந்த காற்மறாடி.
--------------------------
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39. எலலாரம சரி

"வசுரதவ பாலரனை அசுர்கல காலரனை
நதந்த ரகாபன னமந்தரனை நதவநத ரசாரரனை
எழுந்திரும்!"
மாரகழடக ்களிர. கம்பளிப ரபாரனவ அடியில, ரமாவாயடக்க முட்டுடக பகாடுத்த முழைஙகால வனுவுளி
்பழுவாயச் சுருண்டு கிளடக்கம் அயரந்த தூடககத்னதச் பசதிளி பசதி*ுாக, படக்கவமாக, பமத்து பமத்பதனைத்
தூடககிடக கனலத்து பசவிவழ, உளிரு உளல பூரா ரதனன துடிபபில அபிரஷைகமாக வழந்து, மாற்ற மற
ரபானதபயனை அம்மாவின ்கரல அதுரவ ஒரு தனடக கதகதபபாக...
அந்த அதிகானலயில க்நதானைம் பசயதுவிட்டுப பாடிடக பகாண்ரள, அம்மா வீட்டுடக காரியஙகளில வனுய
வருகிமறாளி. கிராமத்து விடிரவனு, ்களிர, பட்ளணத்தில இருபரபாரடக்க ஒரு நதாளும் பதரியப
ரபாவதிலனல. மாரகழயில திரனை திரனை, அந்த ரவனுடக்கச் சுவாமி விுடகனக ஏற்றனைால, அத்தனனை
்பண்ணியமாம். வாசற் பகாமறடில பிரமாண்ளமானை ரகாலத்தின நதடுரவ பூசணிப பூடககளி.
அந்த ரநதரத்னத, ரவனுயின ்பனதத்னத, ்பனதரம அழைகானைனத, இந்நதாளின மனைபபானனமடக்க
உணரத்தரவா, பபாழுது விடிவு.
அம்மாவின ்கரலல ஒரு திகட்ளலானை இனனம உண்டு. ்கழைலன தனனம.
'ஏ னபயா, எழுந்திரு.'
இனறலருந்து பதினனைந்து நதாட்களுடக்கடக கானலயில பால வாஙகி வருவது என முனமற. ்ஜாவுளன
கிும்்பகிரமறன. வீட்டிலருந்து இரண்டு பரலாங. இனளயில வாயடககால களடககூம். பாலகாரி ஆதியம்மா,
வயது, எண்பது, அண்ணானவவிள உயரம், தும்னப நதனரடக ்ந்தல, இரும்்பத் தகடுகுா ம் வாரகுா ம்
முனளந்தாற் ரபாலடக பகட்டி ஒற்னமற நதாடி உளல,
இனளயன பபயர பமாட்னள. ஏரனைா ்பரியவிலனல. ஏபனைனல, தனலயில காளாட்ளம் மயிர. மாடு
கமறபபதில கிலலாடி ்கவுயில, டகளிங டகளிங எனை இனய ஒனசகளுளன ஆரம்பப 'பர'களி விழுந்து,
அடுத்துடக ரகாபத்துளன '்பக் ்பக்' எனற சீறப பால நனரயுளன ்கவனுயில ஏமற ஏமறடக ரகாபம் தணிந்து
பமத் பமத்பதனை இந்தடக ்கணமாற்மறம் எனைடக்க ஓயாத வியப்ப. அனத இனனும் பநதருடககமாகடக கவனடகக,
மாட்டின படககத்தில ரபானைதும், பமாட்னள ஒரு காம்னபத் திரும்பிப பச்சினைதும், அபதபபடிடக ்கற
தவமறாமல. பமறல ரநதரர கண்ூளி விழுந்து, அந்தடக கண்னணடக கசடககிண்டிருடகனகயிரலரய, அடுத்த
கண்ணில ஒரு பச்சு.
'கா கா !'
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'கீச்! கீச்!'
"பகாடககரடகரகா!"
வாசலகளில சாணித் பதளிப்ப, மரஙகளில இனலகளின பபருமூச்சு, பூடககளின சிரிப்ப.
விடிகானல ஆலய மணி ஓனச.
இதுரவ ஒரு ரகாஷ்டி கானைம்.
இந்த ரவனுடக்க, என நினனைப்படக்க ரநதரமாமறாக, வாயடககாலல ஜலம் காலல இதவாகடக கதகதடககிமறது.
நதான வீடு பநதருங்ககிமற சமயத்திலதான வானைத்தில சிவப்ப திட்டிடுகிமறது. பபாழுது விடிகிமறது எனற
பசாலவனதவிள பவடிடககிமறது எனபது சரியாகியிருடக்கரமா? பின ஏன பாும் பாுமாக அத்தனனை விரிசல?
பபரிய சத்தம் ரபாளாத விரிசலகளி.
அண்ணா பல விுடககிடக பகாண்டிருடககிமறார. அண்ணாவுடக்கப பல விுடககத் தினைமும் பவனனீரதான.
அண்ணாவுடக்கச் சனமயல்ளத் தனதான. அதுடககாக அண்ணாரமல அசூனய இலனல. ரநதாயில அண்ணா
படும் அவக்னதயும் தன ஆச்ரச! இருமி இருமித் துபபி, ஒருவாற மாரபிலருந்து ரகானழை கழைனமற
பிமற்கதான, மூச்ரச ஒருவாற வழபபடும்.
அண்ணா ரமல பபாமறானமயிலனல. ஆனைால, இரவு அண்ணாவுடக்கடக ்கடிடகக, அம்மா ஆவி பமறடககத்
தம்ுரில பானல எடுத்துடகபகாண்டு வருனகயில எனைடக்கம் ஒரு முழுஙரகனும் கினளடககாதா? அம்மா
இத்தனனைடக்கம், மூணிரல, நதாலரல ஒரு தரம் பகாடுபபாளி. மாதம் ஒரு நதாளி எலலாருடக்கரம பா ம் சாதம்
ஸாஙஷைன. ஆனைால, சபலம் மட்டும் விடுவதிலனல.
அண்ணா ்களிச்சுட்டு, ட்பரக் பண்ணிண்டு, பளிளிடக ்ளத்துடக்கப ்பமறபபட்ளாச்சு. கழுத்துவனர பபாத்தான
ரகாட்டு, ளரபன. பநதற்றயில ்கனழைத்து இட்ள விபூதி, கழுத்னதச் சுற்ற உத்தரயம், பஞ்சகச்சம், ரவட்டிடக
பகாடுடகனக ஒரு னகயில பிடித்த வண்ணம் 'ரவடக ரவடக' எனை நதளந்து ரபாகிமறார. அண்ணாவின ரவட்டிடக
கனரயில ்ள அழுடக்க காணாது.
அரதரபால, அண்ணாவின ரமாருஞ் சாதமும் பவளினு பவளிருர எனறருடக்கம். பதாட்டுடககச் பசாட்டிடக
பகாளிளும் ்கழைம்்ப்ளப பபாட்டிட்ள மாதிரித் துலங்கரம ஒழய, ரமாரின பவண்னம, தூயனம
்கனமறயாது. இத்தனனை சுத்தம் அண்ணாவுடக்க மட்டும் எபபடி? என பபாமறானம பயலலாம் இபபடித்
தானருடக்கம்.
வயது ஆறதான. ஆனைால, அந்த வயதுடக்க ரவண்டிய நதலலத்தனைம் எனனளம் இலனல எனரமற இபரபா
பதரிகிமறது.
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நதான பளிளிடக்ளம் ரபாகவிலனல. வீட்டில இருடககிரமறன எனற பபயரர ஒழய, அண்ணா எனைடக்க
ரவண்டிய பாளஙகளி, கணடக்ககளி பசயயடக பகாடுத்திருடககிமறார. எனைடக்க ஒழவு எனபரத கினளயாது.
எலலாரும் மானலயில வினுயாடும் ரநதரத்தில, அண்ணா பளிளிடக ்ளத்தில இருந்து திரும்பினைதும்,
எனனனைப பிடித்துடக பகாளிவார. எனனனைடக கவனடகக அவருடக்கடக கினளடக்கம் ரநதரம் அபரபாத்தான. அது
பாட்டுடக்கப ரபாயடக பகாண்ரளயிருடக்கம். ஏழு, எட்டு, ராச் சாபபாடு தாண்டிடக்ள அடி, திட்டு, பகஞ்சல,
பகாஞ்சல, மிஞ்சல இந்தச் சம்பிரமத்ரதாடு,
பாளஙகுா அனவ? என வயதுடக்க மறனை அறனவ, தகவலகனு என மண்னளடக்களி பகட்டிப்ப.
அண்ணாவுடகரக அது பதரியும். "நதாம் ்கறடக்க வளம் ரபாட்ளவா. ரபனைா முளினுத் தளிுமறவா. நதமடக்க
விரமாசனைம் கினளயாது. நதம் வயிற்றப பினழைப்படக்க இத்தனனை தயாரிப்ப ரவண்டியிருடக்க."
எனனை ்பரியமறது. ஏரதா எச்சரிடகனக எனற தவிர?
பாளம் நதளடகனகயில அம்மா எனைடக்க வாரிசு வர மாட்ளாளி. ஆனைால அவளி பசானனை ரயாசனனைபபடிஎஙகளி வீட்டில பரம்பனரயாக ஒரு ரகாட்டு உண்டு. அனதப ரபாட்டுடக பகாண்டு பாளத்துடக்க
உட்காருரவன. அடித்தா ம் வல அ்வுவாக உனமறடககாது அலலவா? ஆனைால, அனுபவத்தில நதான
கண்ளது, அபதலலாம் பவறம் நினனைப்பத்தான. அண்ணாவுடக்க இந்தச் சூழ்ச்சி பதரியாதா? ஆனைால
எனனனை அவர ரகாட்னளடக கழைற்மறச் பசானனைதிலனல. கனனைத்தி ம் அடித்ததிலனல. அது அவருனளய
பகாளினக ரபா ம்.
அண்ணா மதியம் திரும்்பவதற்்களி, ்கழைந்னதகளின சாபபாட்டுடக கனள ஆகிவிடும்.
சனமயல ஏரதா ஒரு ஐட்ளம்தான. ்கழைம்்ப இருந்தால ரஸம் இருடககாது, ்கழைம்்ப, பபாரியல அலலது ரஸம்,
பபாரியல அலலது துனவயல, பானனையில ்களிர னவத்த ரமார. ஒனரமற சாபபிட்ளா ம் நதனமறாகச்
சாபபிடுரவாம். நதனமறாக இருடக்கம். இபரபா நதா ்கழைந்னதகளுடக்க அவரகளி அம்னம. அவரவருடக்கப
பிடித்ததாக நதா தனத் தனச் சனமயல பசயகிமறாளி. அனரத்து விட்ரளண்ளா கனரத்து விட்ரளண்ளா எனற
பகஞ்சுகிமறாளி.
சம்பாதிடககிமற னபயனகளி வனகயாக ஓட்ளலல பிடித்துவிட்டு, இஙரக கலத்தில உட்காரந்து
எழுந்திருடககிமறானகளி. கலத்தின கணிசமானை மிச்சத்துடக்க ரராஸ, ஏற்பகனைரவ அதிரலரய பகாழுத்து,
முற்மறத்தில காத்திருடககிமறது.
"நதாடகனக வுரத்தால, ந பாளம் படிச்சு உருபபட்ள மாதிரிதான." இது என தாயார வழ. இத்தனனைடக்கம்
தவம் கிளந்து பபற்மற பிளினு நதான. பசலலம் பகாடுபபது, பிரியமாயிருபபது எனபதற்்க அந்நதாளில ரவற
அரத்தஙகளி, பாரனவகளி.
அம்மா பசாலவாளி: "பிடித்தால தினனு, பிடிடககாவிட்ளால முழுங்க." வாழ்வதற்ரக உபரதச மந்திரமாக
இனத நதான பாரடககிரமறன. இபரபாபதலலாம் எ்வுவு கடித்து விழுங்ககிரமறன! விளமுண்ள கண்ளன
எனனளம் ரதாற்மறான. அவன ஒரு முனமறதான உண்ளான. அனதயும் விழுஙக விளவிலனல.
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பதாண்னளயிரலரய அவனுடக்க நிற்கிமறது.
நதாரனைா?
மத்தியானைம் ்ளத்தில உட்காரந்திருடககிரமறன. அண்ணாவுடக்க இனற சாபபிட்ளவுளன ஒரு சினனைத்
தூடககத்துடக்க ரநதரம் இலனல. பளிளிடக்ளத்தில இனக்பபடகக்ஷேனைாம். உளரனைரய ரபாயவிட்ளார. ரகாடி
வீட்டில யாருடகரகா உளம்்ப சரியிலனலயாம். ரயாசனனை ரகட்க, அம்மானவ அனழைத்துடகபகாண்டு
ரபாயவிட்ளாரகளி. ்ளரவ கனளசித் தம்பி அவளுளன ஒட்டிடக பகாண்டு ரபாயவிட்ளான. எனைடக்க
அடுத்தவனும், தஙனகயும் பட்ளணத்தில சித்தபபா வீட்டில இருடககிமறாரகளி.
எனைடகபகதிரர, பாளப ்பத்தகஙகளி விரித்துப ரபாட்டுடக கிளடககினமறனை. ஆனைால, இந்த ரவனுடக்க எனனை
ஏறம்?
வீட்டுடகரக திமறந்த வாய ரபால, வானைம் பாரத்த நதடு முற்மறத்தில பவயயில பிுந்து கட்ளமறது.
மருந்துடக்கடக்ள ஒரு ரமகத் ரதயசல இலனல. கண்னணப பறடக்கம் அனசவற்மற, அுவற்மற முழு நலம். ஒரு
பட்சி ்ளப பமறடககவிலனல. பவயயி டக்க பயந்து அது அது எஙபகஙரகா ஒடுஙகிடக கிளடக்க.
வீரள நதடு முற்மறத்னதச் சுற்ற நதா தாழ்வாரஙகருாடு சரி. ரபானைால ரபாகிமறது எனற இரண்டு
தாழ்வாரஙகளில இரண்டு அனமறகளி. ஒனற படுடகக, மற்மறது சனமடகக.
நதளிளிரவில ஓட்டு வழ, நதடு முற்மறத்தில நதா திருளரகளி இமறஙகினைால ரகளிவி இலனல. இதுவனர
வராதரத ஒரு ரகளிவி. பகல ரவனுயில அம்மாவுடக்க ஆண் பிளினுத் துனண நதானதான. எனைடக்க
எ்வுவு பபருனம பதரியுமா?
ஆனைால, இபரபா வந்திருடக்கம் திடீர நிசபதத்துடக்க எனனை அரத்தம்? இது எபபடி வந்தது? இலனல, இது
எஙகளி இனரச்சல, வீட்டு இனரச்சல, பதரு இனரச்சல, ஊர இனரச்சல எலலாத்னதயுரம தாண்டி,
ஏற்பகனைரவ, எபபரவா முதற்பகாண்டு இஙரகரய ்கடி பகாண்டிருடக்கம் நிசபதம்தான. ஆனைால,
இபபத்தான, நதான இருடகரகனனு பதரியபபடுத்துகிமறாப ரபால, இது திருளன பயத்னத விளப
பயமாயிருடக்க. கமாச்சிமா கபசிப, உதட்டு ரமரல விரனல பவச்சு உஷைாரபபடுத்தமறாப ரபால. இபப
எனனைரவா ரநதரப ரபாமறது. ரநதரமறதுடக்கத் துளும்பிண்டு நிடககமறது. ஆனைால, எனனை ரநதரப ரபாமறது,
பதரியலரல. இதுடக்க உளம்பிலரல. ஆனைால எஙரகயும் ஒரர கண்ணா, எனனனைரய பாரத்துண்டிருடக்க.
எனனை இது? வலது படககத்துத் தாழ்வாரத்தில கிணற்றலருந்து பவளிவந்திருடககா? எனனைால எழுந்து ஓள
முடியலரல. உளம்னப மாத்திரம் இலரல, எண்ணத்னதரய கட்டிப ரபாட்டிருடக்க, கயிற இலலாமரல.
இபரபா நதாரனை இருடகரகனைா இலலயா?
எனனைரவா ஒரு ்கமா ்கமா எனனனை முழுஙக வானயத் திமறந்து காத்திண்டிருடக்க. இரதா அதன வயிற்றளி
ரபாயிளப ரபாரமறன. ரபாயிண்ரள இருடகரகன.
எஙரகா துரத்தில ரபச்சுடக்கரல. ்கமா மனைசிலலாமல பின வாஙகமறது. தன உளிளுடக்கச் சுருஙகமறது பதரியமறது.
உதறண்டு பவளிரய ஒளரமறன. அம்மா, அவருாடு இனனும் இரண்டு ரபர ரபசிச் சிரிச்சிண்டு வரா.
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"அம்மா! அம்மா !!" அலறண்டு ஓடிப ரபாயடக கட்டிடககிரமறன.
அம்மா எனனனைப பிடித்துடக பகாளிகிமறாளி. "எனனைளா கண்ரண?" பதறப ரபானைாளி. அம்மா எனனனை
ரலசில 'கண்ரண' பசாலலமாட்ளாளி.
"அம்மா! அம்மா !"
அம்மானவவிள, அம்மா! அம்மா!னனு அலரமறதுரல ஏரதா தனத் னதரியமாயிருடக்க. ்ளரவ அழுனக
வரது.
அழைரமறன. சிரிடககிரமறன. உளரனை அழைரமறன.
்ள வந்தவளில ஒருத்தி எனனனை ஒரு மாதிரியா பாரடககமறா.
"பகாுந்னதனயடக காத்து தாடககியிருடக்கதம்மா! மூஞ்சிரய சரியாயிலரல!" ்கனந்து பூமியிலருந்து
மண்னணடக கிளிளி, என பநதற்றயிலட்டு,
"துப்ப! துப்ப!" துப்பகிரமறன.
அவளும் துபபமறாளி.
எனனுளி விடககல அனலகளி படிபபடியாக அளங்ககினமறனை.
அபபத்தான அம்மா இடுபபில இழுத்துடக கட்டியிருடக்கம் ்பளனவத் தனலப்பல ஏரதரதா முடிச்சு முடிச்சா
என மூஞ்சினய உறத்தமறது பதரியமறது. தனலபனபப பிடித்து இழுடககிரமறன.
மடியிலருந்து பகாட்ளமறது.
"ாாய, ரவரடககளனல!"
முதுகில வாங்ககிரமறன.
இதுதான சரி. இபரபா எலலாரம சரி.
சிந்தா நததியுளி ஒரு சினனைடக ரகாயில.
--------------------------
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40. வானரகாழ நதளனைம்

பமரனைா களற்கனரயில மணிடகபகாடி ரகாஷ்டி கனலந்துரபானை பினனைர பகாஞ்ச காலம் எனைடக்க
ஏடககமாயிருந்தது. அபரபாதுதான உருவாகிடக பகாண்டிருந்த ஒரு பருவ இனுஞனுடக்க-இனனும் னபயல
பருவம் முழுடககடக களந்தபாடிலனல- அந்தச் சுகவாசரம ஒரு பாசனைம். எனனுனள ்கண, சித்த அனமப்படக
கட்ளத்தில ஒரு அதிரஷ்ள ரவனு ஆனச காட்டிவிட்டு அவிந்து விட்ளது. இபரபாபதலலாம் என
அபரபானதய வயதினைர அந்ரநதரஙகனுடக கழடகக, வழகளி எ்வுரவா ஏற்பட்டிருடககினமறனை. அபபடியும்
நதான கண்ள ருசினய அவரகளி காணவிலனல எனறதான பசாலரவன. இனனமறய இுவலகளுடக்க எதி ரம
ஒரு வியபரபா, ்பனதரமா, தரிசனை உணரரவா, உணரச்சிரயா இருபபதாகத் பதரியவிலனல. இவரகளி
எபரபாரதனும் வாழ்டகனகயில ஆனைந்தம் எனும் நினலனய அனுபவிபபாரகுா எனபரத சந்ரதகமாக
இருடககிமறது.
என தந்னத எனைடக்கப பாளம் பசாலலடக பகாடுத்த முனமறயில என பாலயத்தில, கிராமத்தில, ஒருரவனும்
இயற்னகயுளன இனழைந்த வாழ்டகனகயில, எனைடக்கடக கண்டிருந்த இலடககியப பற்ற பிசுபிசுத்துப
ரபாகவிலனல. ரகட்கப ்பகின, பட்ளணத்தில என தனனமயின ரவட்னகயில, அது பகாழுந்து கண்ளது.
கனனமரா னலபரரி, யூனவரஸடி னலபரரி எனைத் ரதடிப ரபாயப படித்ரதன. இது உத்திரயாக ரவட்னள
நதடுரவ.
்ளரவ என எழுத்து, சடகதி, சந்திரராதயம், பினனைர பதாளரந்து அமுதசுரபி, பவ்க நதாட்களுடக்கப பினனைர
கனலமகளி பத்திரினககளில பவளிவரத் தனலபபட்ளது.
இதற்்களி ரவனலயும் நதலல இளத்தில நினலத்ததும், என வண்டியின இரண்டு சடககரஙகளும் எண்பணயும்,
னமயுமிட்ள மாதிரி ஓடினை. எழுத்துலகி ம் ஊனறடக பகாளிளும் அதிரஷ்ளம் வந்தது. 'லா.ச.ரா.' பாணி;
்பரியாத எழுத்தாுன- அதுரவ ஒரு விும்பரம் தான. அதன வினுவால தனனைம்பிடகனகயும் அதிகாரமும்
ஊமற ஆரம்பித்தனை. ஆற்றல ஒரு கால ரசற்றல ஒரு கால நினல இன இலனல. என கனல எனைடக்க.
உத்ரயாகம் ்கடும்பத்துடக்க, என களனமனயச் பச த்த. இரண்டும் தனடக ்கதினரகளி. ஜாதிடக ்கதினரகளி.
ரசரந்து படககத்தில படககத்தில ஓடினை.
கனலஞனுடக்கப பசி பதரிந்திருடகக ரவண்டும். பசித்துடக பகாண்ரளயிருடகக ரவண்டும். ஆனைால, அவனுடக்க
வயிற்றடக கவனல ்ளாது. எளினம, ஆனைால ஏழ்னம அலல. ரநதரத்தி, ஆனைால பதவிட்ளல அனற.
கனலயின முனமறயானை வுரச்சிடக்க இனவ என நிபந்தனனைகளி. நிமிரந்த பாரனவ – a sense of romance.
ஆனைால, நதான ்கறபபிடுவது T.V. யில 'ஒளியும்-ஒலயும்' romance அலல.
நதான ்கறபபிடும் sense of romance இலாது கனலரமல ரவட்னகரயா, எந்தவிதமானை ரதளரலா, ஆத்மகத்
ரதளல உளிபள, இலனல. நதான ்கறபபிடும் sense of romance is a cosmic emotion. இதற்்க எனனளம்
தமிழ் இலனல.
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அனற... எனரமறா எனற ஆகிவிட்ள அனற, பண்்ப மிடகக அந்த ஒரு சிலர, லகயவாதிகளி, எழுத்துடகரக
அரபபணமானைவரகளி, இலடககியத்னதப பற்ற, நினற சில
ரநதரம் பதனபாகப ரபசடக ்டியவரகளி, அந்த ரநதரத்துடக்க எனனனை ரவற தளத்துடக்கத் தூடககியவரகளி- அந்த
பமரனைா களற்கனரயில மானல ரவனுயில ்டிய ்கழு. நதான மமறடககவிலனல. என நினனைவின
பினனைணியில மனமறவாக இயஙகிடக பகாண்டுதானருந்தனைர. அவரகளி எழுத்தாுரகளி எனமறால அலல. ஏதா
வனகயில அவரகளி சீலரகளி: தரரகளி.
நதானும் ஏன மணிடகபகாடி ரகாஷ்டிரபால ஒரு ்கழு ரசரடககடக்ளாது? எனனுனளய முடககிய ரநதாடககம்
இலடககியத்துடக்கத் பதாண்டு அலல. அனறரபால, ்பத்திசாலத்தனைமானை, அறவுபபூரவமானை சம்பாஷைனண
சற்ற ரநதரத்துடகரகனும் கினளடககாதா? ஆயிரம் ்பத்தகஙகனுத் தனயாகப படித்து, அறனவ விருத்தி பசயது
பகாளிவது எனனை, சற்ற ரநதரம் ரநதரினளயாகடக கருத்துப பரிமாறடக பகாளிவதற்்க ஈளா்கமா?
ஆனைால, இது பநதற்றயில பட்ளம் ஒட்டிடகபகாண்ரளா, பிளினுயார பூனச ரபாட்ரளா நதளடககிமற காரியம்
அலலரவ? ்ட்டுவனதடக காட்டி ம், இது தானைாகச் ரசர ரவண்டிய ்ட்ளம் அலலவா? சிறகச் சிறக,
இரண்டு மூனற மாத காலத்தில கபால ரகாவில ்குத்துப படிடககட்டில, ரகா்பரத்னதப பாரத்த திடககில...
ஒரு பத்துபரபர. இவரகளி எலரலாரும் எழுத்தாுரகளி அலலர, வாசகரகளுமலலர. ரபச்சு ருசிடக்க
வந்தவரகளும் ரசரந்து இருந்தாரகளி.
இந்தடக ்ட்ளம், மணிடகபகாடி ரகாஷ்டிடக்க உனமற ரபாளடக காணாது எனபனத முனனைாரலரய நதான
உணரந்திருந்தா ம், நதாுனளவில, என இஷ்ளத்துடக்க இனதப பட்னள தட்டிவிளலாம் எனற
நினனைத்ரதன. ஆனைால நதாுாக ஆக என ஆனசயின வீண்தான பவளிபபட்ளது.
இது சாடககில ஒனற பசாலலவிடுகிரமறன. பதாழல முனமறயில, தச்சனுடக்க உளினய உபரயாகிடககத்
பதரிந்திருடகக ரவண்டும். ்கயவனுடக்கச் சடககரத்னதச் சுற்மறத் பதரிந்திருடகக ரவண்டும். பகாலலனுடக்க அவன
கரண்டினயப பற்மற, சிற்பிடக்க- முடிரவயிலனல. இவரகளி எலலாம், பபரிய ஆளிளம் சிற்மறாுாகப
படிபபடியாகத் தஙகனுத் தயாரித்துடக பகாளிகிமறாரகளி. அரத முனமறயில எழுத்தாுனுடக்கம், பதாழல
முனமறயில பாரத்தா ம், ஒரு அதம பக்ஷே முன தயாரிப்ப ரவண்டும். ரபனைாதாரனை அவன ஆயுதம்! இதர
இலடககியஙகருாடு தரமானைமானை பரிச்சயம், கற்பனனைனயச் சீரானை பானதயில பச த்தும் விதம்,
பசாற்களின நதயஙகளி, ஒனசகளின இளம், punctuation இன பானஷை... ஒ! முடிரவ கினளயாது.
ஒபராரு சமயம் இளஙகளிளம் நதான கண்ள வரட்சியில, கண்ணாடி மாறவிட்ளாரரபால,
அனனயரகுாகரவ பட்ளாரகளி. இவரகளில ஓரிருவர ஆனைந்த விகளன, கலகியில பிரசுரமாகியிருந்தனைர.
எனைடக்க அபரபாது இனனும் அங்க இளம் கினளத்த பாடிலனல. அந்த பவற்றயின ரசவற் பகாண்னளச்
சிலரப்ப அவரகளிளம் இருந்தது. இருடககவும் ரவண்டியதுதான. ஆனைால, என லகயஙகளிபடி இவரகளி
எழுத்தாுரகளி இலனல. இவரகளிளம் அதற்்க ரவண்டிய வாசிப்ப, தயாரிப்ப ஆரவம் இலனல.
இவரகளும் எழுதினைாரகளி. அ்வுவு தான.
இவரகளிளம் நதான Turgenev, Yama the pit, Johan Bojar, Knut Hamsun, Sir Thomas Mann எனற
முழைஙகினைால யார னபத்தியடககாரன? சீடககிரம் எனைடகரக திரி்ப அமறத் பதரிந்து விட்ளது.
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எலலாம் ஒரு ஆளி ்த்தாக, நதாரனை ரகளிவி ரகட்டு, நதாரனை பதில பசாலலடகபகாண்டு, நதாரனை எனனனை
விுடககிடகபகாண்டு- இபதனனை வ்கபபா நதளத்துகிரமறன? எனைடக்க ஏரதா மானைபஙகமாக இருந்தது.
நதான பாட்டுடக்கப ரபசிடக பகாண்டிருபரபன. அவரகளி பாட்டுடக்கப ரபசிடக பகாண்டிருபபாரகளி,
தஙகளுடக்களிரு, "இந்தடக கனதடக்க இனனை சனமானைம் கினளத்தது." "இந்தடக கனதனய Editor திருபபிடக
பகாடுத்து விட்ளார. இனனை இனனை மாறதலகளி பசயதால ரபாடுவதாகச் பசானனைார. நதானுடக்க லீவு
ரபாட்டுவிட்டு அதான ரவனல."
அவரகளி எனைடக்கடக காட்டிய மரியானதடக்கடக ்கனமறவிலனல.
"ஆாா! ஜனைன, ரயாகம், பகாட்டுரமும், பூரவா, ்பற்ற... இந்தடக கனதகனு உஙகுால எபபடி எழுத
முடிந்தது? கற்பனனைடக்கம் அபபாற்பட்ள சமாச்சாரம், எஙகுால நினனைத்ரத பாரடகக முடியாது."
ஆனைால, இந்த மரியானதப பூச்சுடககடியில, ஒரு சூடக்கமமானை எதிரபனப உணர முடிந்தது.
"எழுத்தாம், தனமானைமாம், பிமறர பதாளவிளடக ்ளாதாம், எனனை இந்த மனுஷைன பிதற்றகிமறான? இபதனனை
கீனதயா, ரவதமா? Editer மாற்மறச் பசானனைால, மாற்றவிட்டுப ரபாகிரமறாம். இலனல, அவரரதான
மாற்றடக பகாளிுட்டுரம, தனல முழுகிப ரபாயவிடுமா? நதம் பினழைபனபடக பகடுடககப பாரடக கிமறான."
துண்னள உதறத் ரதாளில ரபாட்டுடகபகாண்டு ஒருபவாருவராக நதழுவும் நதாளி பநதடுந்துரத்தில இலனல.
ஒரு நதாளி, நதான மட்டும் ்குத்தஙகனரயில உட்காரந்திருந்ரதன. ரகா்பர விுடக்க எனைடக்கத் துனண.
சிந்தனனைடக்க ஏற்மற சூழ்நினல தனனமதான.
பண்னளய கால ்கரு்கல வாஸம்- சஙகீதம், ரவத பாளஙகளுடக்க மட்டும்தானைா? எழுத்தின சாதகத்துடக்க
இருந்திருடககடக்ளாதா? இருந்ததா? இலனலயா? நதாரதாபாஸனனையில துனணடக்க ஒரு dimension ஏனும்
உண்டு. பசவி நகரச்சிமூலம், பினபற்ற, க்வர பரக்தாரத்தி ம், ஆலாபனனையுமாக விரிய. ஆனைால
எழுத்தில அந்தத் துனண ்ள இலனல. சிலந்தி தன வயிற்றலருந்து நற்மற நலல தான ஆபத்கரமாகத்
பதாங்கவதுரபால, எண்ணத்தின இனழை. ஆகரவ, ்கருவின துனண இங்க அத்தியாவசியம் இலனலயா?
என பபருமூச்சு எனனனற பவளிபபட்ள பின பதரிகிமறது. இலனல, எழுத்தில இது சாத்தியமிலனல.
தந்னத வழ மகன பரம்பனர இதற்்கடக கினளயாது. இது தவம். தனத் தனத் தவத்தின தனத் தனத்
தரிசனைஙகளி. உளி கண்ணில, வாலமகி மற நிகழ்ச்சியாகடக கண்டு, ராமாயணத்னத இயற்றனைாற் ரபால.
ஆகரவ, இவரகளி வந்தாரகளி, கனலந்தாரகளி, அவரவர விதிபபடி பிரிந்தும் ரபாயவிட்ளாரகளி.
என எழுத்தின தனனமயின உருவமாகடக ்குத்தஙகனரயில, ரகா்பர விுடக்கம் நதானும்தான.
சிந்தா நததியில தூண்டிலல மன பிடிடகக வீண் முயற்சி.
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41. பானஷைடக்களி பானஷை

அம்மாவும் நதானும் மதுனர மணி கச்ரசரிடக்கப ரபாயிருந்ரதாம். அந்த ஆரபாம ஆலாப, "காணடக கண்
ரகாடி" கனளசியில "கந்தன கருனண்பரி வடிரவல" -என ரபானதனய யாருளரனைனும் பஙகிட்டுடக
பகாளிுரவூம் ஆரவத்தில:
"அம்மா, கச்ரசரி எபபடி?"
"்ந்தல உளிு சீமாட்டி!" அத்துளரனைரய நிறத்திடக பகாளிு இருந்தவளி, என தினகபனபடக கண்டு, தயவு
்பரிகிமற மாதிரி:
"பகாண்னள ரபாட்டுடக பகாளிுலாம். பினனத் பதாஙகிவிட்டுடக பகாளிுலாம். ஒண்ூரம ரவண்ளாம்,
பவறபமனை அளிளிச் பசாருடககிடக பகாளிுலாம். எதுவுரம அழை்கதான!"
எனைடக்கச் சற்ற எரிச்சலாய வந்தது. இபதனனை பதில? ஆாா ஒராா எனற எனரனைாடு ரசரந்து மகிழ்ந்தால
எனனை ?
ஆனைால, நிதானைத்தில அவளி பதிலன பானஷைனயச் சிந்தித்துப பாரடகனகயில, நதான எதிரபாரத்த பதில
மட்டுமலல, இலனல. அந்தப பதிரலயிலனல, ரவற எனபனைனனைரவா பதிலகளி ஒனனமறபயானற
பதாட்டுடகபகாண்டு ஒனறலருந்து ஒனமறாகப ்பமறபபட்டுடக பகாண்ரள இ...ரு...ந்...த...
அம்மா எபபவுரம இபபடித்தான.
***
"அம்மா உனைடக்க பதயவத்தின ரமல நதம்பிடகனக உண்ளா ?"
னகனய விரித்துப ்பனனைனக ்பரிந்தாளி. உதடுகளின ரமல படிந்த இரண்டு விரலகளி அடியிலருந்து:
"திருளனுடக்கம் கனனைடகரகால சாத்த ஒரு சுவர மூனல ரவூம்."
என ரகளிவிடக்கப பதில, அவளி பதிலல இலலாமல இலனல. ஆனைால, ஒரு மாதிரி னகயில அகபபளாத
பதில.
***
ஒரு சமயம் என ஆணவத்தின மதரபபில:
"ஏம்மா, யார யாரரா, 'லா.ச.ரா.' னவத் ரதடிடக பகாண்டு வருகிமறாரகளி. நயும் பாரத்துண்டுதானருடகரக
ஆனைால, அதுபற்ற ஒரு தரரமனும் உன வாய திமறந்து பாராட்ளாக எனைடக்க ஒரு வாரத்னத கினளயாதா?
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வசிஷ்ளர வாயால பிரம்ம ரிஷி-"
மறபடியும் அந்தப ்பனனைனக.
"டிலலடக்கப பாச்சாவானைா ம், தலலடக்கப பிட்ளா தாரனைளா? ஏண்ளா, நதானலலாமல ந தனயா
முனுச்னசயா?"
இது பதிலா?
ஏன இலனல?
ந மண்னணடக க்வினைால, அதுரவ பதில இலனலயா?
அம்மா வாயவிட்டுச் சிரிபபது அபூரவம்.
ஆனைால அவளி ்பனனைனக மிடகக சடகதி வாயந்தது.
இுனம, முதுனம, வயது, காலம் தாண்டிய ஒரு தனனம அதில இருந்தது.
Mystery.
வியப்ப, அச்சம் ஒருஙரக பயடக்கம் ஒரு வசீகரம்.
என பிளினுப பிராயத்தினரல, கிராமத்தில, எஙகளி வீட்டுடகபகதிர வீட்டில ்கப்பசாமி முதலயார எனற
ஒருவர பநதல ்கதிர. முழைஙகா டக்க ரமல கட்னள ரவட்டி, ரமல முண்ரளாடு சரி. வானயத் திமறந்தால அது
பாட்டுடக்க அமறபபளீசுவரர சதகம், பட்டினைத்தார, தாயுமானைவர, 'கச்சிரயகம்பரனை,' ரதவாரம், திருவாசகம்நரவீழ்ச்சியாகடக பகாட்டும். அக்ஷேரஙகளி தனத் தன முத்பதனை இலடககணத் தமிழ் ரபசுவார.
நதனளரமனளயில சாயந்தபடி, பாளாத ரநதரம், ரபசாத ரநதரத்துடக்க ஒற்னமற விரலால காற்றல
எழுதிடகபகாண்டிருபபார. அது எனனைரவா?
சில சமயஙகளில, அண்ணாவின பாளஙகளினனற அபூரவமாகடக கினளத்த ஒழவு ரநதரஙகளில, ஊர
தாண்டி, வயல நதடுரவ பிளினுயார ரகாவி டக்க அவருளன ரபாரவன.
ரபாரவாரம ஒழய, பிளினுயானர வணஙக மாட்ளார. ரசவிடகக மாட்ளார. சனனதானைத்துடகபகதிரர,
மாரரமல னக கட்டியபடி, தனரயில வட்ளம் ரபாட்ளாற் ரபால சுற்ற நதளந்து பகாண்ரளயிருபபார. ஒரு
மணி ரநதரம், இரண்டு மணி ரநதரம்்ள. ரநதரமாச்சு எனற பசாலலப பயமாயிருடக்கம். பிமற்க கவனைம்
பவடுடகபகனைடக கனலந்தாற்ரபால தனலனய உதறடகபகாண்டு சுற்ற முற்றம் பாரபபார. அனனயனனைப
பாரபபதுரபால, கண்ணில ரலசானை கடுப்படக்ள.
"உருரவமறத் திருரவறம்" எனபார, முனபின தாடககல ரநதாடககல இலலாமல,
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"அபபடீனனைா ? நதான எனனை சினனைப னபயன தாரனை !
"்பரியவிலனலயா?" ்பனனைனக ்பரிவார (அரிசிபபல). "்பரிந்து பகாளிளும்ரபாது ்பரிந்துபகாளி. ்பரியும்
ரவனு வரும்ரபாது தாரனை ்பரியும். அபரபாதும் எலலாரம ்பரிந்த மட்டிலதான."
(இந்தச் சிலம்ப வினுயாட்டு எனைடகபகனனை ்பரிகிமறது?)
இபரபாது அனுபவத்தில அறகிரமறன.
பானஷைடக்களி ஒரு பானஷை ஒளிந்து பகாண்டிருடககிமறது. பரிபானஷைதான உண்னம பானஷை, ஒரு ்பருவ
உயரத்தல. ஒரு விரல பசாடுடக்க, ஒரு ்பனனைனக, அதரத்தின வில வனுவு; ரமானைமாகடக கனனைத்தில ்பரளும்
இரு கண்ணிர துளிகளி, நதாணத்தில தனல்கனவு, இனவ ரபசும் ஒரு அகிலம், மூச்சு விளாமல
மணிடககணடககில பகாட்டும் வாரத்னதகுால இயலா.
எலலாம் பட்ளவரத்தனைத்தில வாழ்டகனகயில ஒரு வியப்ப. ஆச்சரியத்னத இழைந்தரதாடு இனமறமனமறவு, காய
மனமறவின Mysticism... இனதயும் இழைந்து பகாண்டிருடககிரமறாம். நதாணம், பவட்கம், ்ச்சம் எனும்
ரபரழை்ககளி ரபாரய விட்ளனை.
எதற்்கரம ரநதரப பதில கினளயாது. இதுதான உண்னம. எலலாரம ரகளிவினயச் சுற்றய பதிலகளி தாம்.
ரகளிவி ஒனற ஆனைால, பதிலகளி பல ரகளிவிடக்க ஒரு பதில. ஒரர பதில எனபதிலனல. பதிலகளி மாறடக
பகாண்ரளயிருடக்கம். ஆனைால, ரகளிவி மட்டும் ஒனறதான. ரகளிவிதான நிரந்தரம் பதிலகளி அனதச் சுற்ற
வரும் கிராஙகளி.
்பலயின னமயத்தில அதன அனமதி எனகிமறாரகளி. ரகளிவியும் அபபடித்தாரனைா? தனனனைச் சுற்றப ்பயனல
எழுபபிவிட்டுப ்பயல நதடுரவ ஆணித்தரமாக நினற பகாண்டிருடககிமறது.
அதனனற துளிரந்த பசாட்டுப ரபானமற ்பளிளிரமல, ரகளிவிடக ்கறயில, பானஷையின பரிபாஷைனனைனயப
பாரபரபாம்.
்பயலன நதடுரவ அனமதினய அனளயாும் முடிந்தால கண்டுபகாளி.
ரகளிவிடக ்கறயின நதரத்தனைத்தில.
கால கட்னள விரல நனரமல ஆடிடக பகாண்டிருடக்கம் ஆனைந்தடக ்த்தன பதரிகிமறானைா?
சிந்தா நததியில ்பயல.
--------------------------
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42. ரமானைம்-I

நதவராத்ரி.
பமுனைம்.
இந்தப பயிற்சி களந்த நதானலந்து வருளஙகுாக நதனளபபற்ற வருகிமறது. ஏற்பகனைரவ நதானலந்து
வருளஙகுாக, வாரம் திஙகளி பமுனைம்.
இதுரவ ஒரு தனடக கனத. ஒரு தளனவ, என தஙனக மகளி, வீட்டுடக்க வந்திருந்த சமயம், என மனனைவியும்
நதானும் உரத்த சண்னள. அவளி சற்ற எரிச்ச ளன என படககம் திரும்பி, "ஏன மாமா, நஙகளிதான வானய
அனளச்சிண்டு இருடககடக்ளாதா? எனனடகரகா ஒரு நதானுடக்க வரரன"- எனமறாளி.
யார கட்சி ரபசினைாரு? அவளி வாரத்னத மு்ரத்தம் அனதரய உபரதசமாகடக பகாண்டுவிட்ரளன.
ஆனைால, ரமானைத்தால மனைனதடக கட்டுபபடுத்த என முயற்சி இதுவனர வீண். நதான ்பண்ணியம்
ரதளவிலனல. ஆனைால என சுபாவத்தில நதான மனைபரபாராட்ளம் மிடககவன.
ஆனைால, எவனுனளய மனைபரபாராட்ளமும் எத்துனண ரலாகாதயமாக இருபபினும், அதன ஆதாரத்தில
ஏரதா விதத்தில ஆனமிக சம்பந்தம் உனளத்து எனபது என கருத்து.
நதான எழுத்தின உபாசகன. ஐம்பது வருள ஈடுபாட்டுடக்கப பின னதரியமாகச் பசாலலடக பகாளிகிரமறன.
எழுத்தின பலபளத்தில, தவஙகிளந்து பபற்மற பிளினுடக்க இட்ள தஙகத் பதாட்டிலருந்து அவன வுரந்து
மனதனைாகி முழு வயது வாழ்ந்து முடிந்த பின அவன சினதடக்க அடுடக்கம் வரட்டிவனர- ஏன, பினனைர
அவன அக்தி்ள எனளயாகிமறது. அதன தரபபில, சுயவிும்பரம், ஆஷைாளபூதித்தனைம், நதனனைம்பிடகனககளி,
நதாணயம் யாவுரம எம்மாத்தினர? இதுரபானமற முயற்சினய ரமற்பகாளிளும்ரபாது இது ரபானமற
சாட்ளலகளுடக்கம் தயாராய இருத்தல ரவண்டுமலலவா?
எழுத்து ஒரு ருசி கண்ள சமாச்சாரம். அது ரவற விஷையம்.
உயினரப பபாருட்ளாமல, மனதன ஏன எவபரக்ட் ஏறகிமறான?
விபத்து ரபாதி ம் ஏன ரமாட்ளார, ்கதினர, க்்ட்ளர, இதரப பந்தயஙகளி?
ரயில, ஏரராபருன, கபபல பிரயாணஙகளி?
பபாட்ளாசியம் சயனனைட் ருசி அறய ஒரு பரிரசாதனனையாக அனத உட்பகாண்ளானைாம்- சினனை வயதிரலரய
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படித்ரதன. ஆலகனலன ரளக்ட்- அந்தச் சில பநதாடிகளுடக்களி சீட்பளழுதி விட்ளான.
ஏன-? ஏன-?? ஏன-??? பசாலலடகபகாண்ரள ரபாகலாம்.
இத்தனனைடக்கம் காரணம் மனதனன தியாக உணரச்சியா? இலனல. சமுதாயத்தினமது பறடும் அனபா?
எனமறால, முழுடககவும் ஒப்படகபகாளிவதற்கிலனல.
சவால எனகிரமறன.
பிமறவியின ஊரள வந்து அவனைவன விதி வட்ளத்துளி, மனதன தன அமரத்னத நிரபிடகக முய ம் தனனம
சிலரிளம் அதன பலாபலனகளுளன பவளிபபனளயாகிமறது. பிமறரிளம் உமறஙகிடக கிளடககிமறது, உரிய உந்தல
ரநதரும் வனர. ஆனைால, யாரிளமும் இலலாமல இலனல. இருடகக முடியாது. சவாலன மற பபயர ரராசம்.
தனைடக்க இலனல எனற எவனும் ஒப்படகபகாளிு மாட்ளான; அதுரவ தன ரராசம் (ரராஷைம் ?).
எழுத்து ஒரு பபரிய சவால, ருசி கண்ளவன அறவான. ஒரு பபரிய உந்தல பவற.
பசாந்த நதாணயத்துடக்க, அந்தந்த நதாகரிகத்துடக்க எழுத்து ஒரு உனரகல.
எஙரகா ஆரம்பித்து, சிந்தா நததியின கதி தளிளி, எஙரகா வந்துவிட்ரளனஆ!- ரமானைம். ரமானைத்தில நதான நதாடியது இது வனர எனைடக்கடக கிட்ளவிலனல எனற ஏற்பகனைரவ ்ற
விட்ரளன. அனமதி ்ளடக கினளடககவிலனல. எனனைதான நதாடுகிரமறன- திண்ணமாக அறரயன.
வானயப பூட்டிவிட்ளால மட்டும் ரமானைம் ஆகி விடுமா? உளி ்பழுங்கம் ஆத்திரஙகளி, பல பநதரிப்ப,
எண்ணஙகளின சத்தமற்மற ஓயாத இனரச்சல- இனவகளிள மிருந்து எஙரக ஒடுரவன?
"இந்த வயசில, இந்த வம்்ப எலலாம் உனைடகரகன? ரபசிவிடு. வானயத் திமற. ஆத்திரஙகனு பவளிரய
பகாட்டு." நதமு நதமுNo.
ரமானைத்தின சவானல ஏற்ரமற ஆக ரவண்டும். நதான உபாசிடக்கம் எழுத்துடக்கம் ரமானைத்துடக்கம் ஏரதா
இனணப்ப இருடககிமறது. எழுத்துடக்க அடுத்த பதவி அதுதான. தவநினல ரகட்கவிலனல.
ரமானைத்னதரயனும் அனளய முடியா நினலயா அது?
ஒனறம் பதரியவிலனல. ஒரு ஏடககம் தவிர, ரமானைத்தில வார முழுடககில, மூனுடக்களி பகாப்பளிடக்கம் என
திணமறல மூச்சுடக ்கமிழகளி தவிர.
அந்தி யிருளில ஒ்பவானனமறயும், பகாத்துடகபகாத்தாயும், தனனனைத்தாரனை பகாடுத்துடக பகாளிளும்.
மினகளின பவளிளிச் சுளரில.
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அகிலத்தின ஸாயஙகாரல அதன பபருமூச்சில
-இரதா! இரதா!- விளிம்பில ஏரதா நிற்பது ரபா ம் ஒரு விதமானை விறவிறப்ப தந்திகண்ளப ரபாகிமறது.
"இதுதான ரமானைத்தின பானஷையா? அலல, அதன ஆரம்பமா?"
முகம் காட்ளவிலனல.
அஙகம் காட்ளவிலனல.
முது்க காட்ளவிலனல.
உருரவ பதரியவிலனல.
"காத்திருடககிரமறன!"
்கரல ரகட்கவிலனல. ரபச்சு மட்டும் பவளிச்சம் பதரிகிமறது.
என தாதுடககளின எதிரத் தாவலல இந்த விறவிறப்ப பதரிகிமறது.
அனபமறாரு நதாளி. அண்னள வீட்டில ஏரதா விரசஷைம், மானல ரவனு.
நதான பமாட்னள மாடிடக்க ஏணி ஏமற முயனமற ரவனு.
விருந்தாளி ஒருத்தி, நதான இங்க இருபபதாக அறந்ததும், எனனனைடக காண வந்தாளி.
என ரதாட்ளத்தில (!) ரமனளயில அமரந்து இருவரும் ரபசிரனைாம்.
சினனைப பபண் .பதிபனைட்டு, இருபதுடக்கரமல இருடககாது. துருதுருபவனறருந்தாளி கலயாணமாகி ஒரு
வருளமாகவிலனல. இபபத்தான பசனனனைடக்க வந்திருடககாுாம்.
இதுவனர கலகத்தாவிலதான வுரந்தாுாம். அவளுடக்கத் தமிழ் சரியாகப ரபச வரவிலனல.
ஆனைால படிடகக மட்டும் வரும்ரபால இருடககிமறது.
`` calcutta may be dirty and all that. But I love it. I don't like Madras. ஆனைால நதான இஙரக வந்தாச்சு.
மாறயாகூம் முழுடகக மாறரவனைா? 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, பரண்டு line படிபரபன. உளரனை அந்த Feeling, Emotions இல
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I was caught, very few people have done this to me, you are different, you know."
அவளி முகம் திடீபரனைடக ்கங்கமமாகச் சிவந்து விட்ளது. தனனனைத் தன இரு னககுா ம்
இறகத்தழுவிடகபகாண்ளாளி. "Then you know, This thing happened.
நதம்பினைால நதம்்பஙகளி. நதம்பாட்டிப ரபாஙகளி. 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 ரமானைத்தின பானஷையா? இது தான ரமானைத்தின உருவா? எதுவுரம இலனல. ஆனைால
எலலாரம உண்டு. இந்த நினலனய யாரரனும் ்பரிந்து பகாளிவீரகுா? ரம ம்
--------------------------
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எத்தனனைரயா இனளயூறகளினூரள, இந்த வாரம் ஒருநதாளி ரமானைம்- என ரபாதாத முயற்சியி ம்,
சுவாரக்யமானை அம்சஙகளி சில பவளிபபடுகினமறனை.
முதலல, ரபச்சு எத்தனனைரயா விஷையஙகளில- ஒரு தனலயனசப்ப, ஒரு விழ அனசப்ப, ஒரு பநதற்றச்
சுருடககத்தில ரபா்கம் சமயஙகளி- ரதனவனய இலனல எனைத் பதரிகிமறது. ரபசப ரபச, விஷையம் நரத்துப
ரபாகப ரபாக, ரபச்சுடகபகனரமற ரபச்சு எனை ஒரு விரஸமானை இனரச்சலதான மிச்சம். உண்னமயில
ரபசரவதான அபபடி எனனை விஷையம் இருடககிமறது? சிந்தித்துப பாரடககில சந்ரதகமாகத்தான இருடககிமறது.
அது அது அதனைதன அுவில எனும் ஆரராடககிய விதியில ரபச்சு எபபவுரம பத்தியத்தில இருபபது நதலம்
எனரமற ரதானறகிமறது.
ரமானைம் ஒரு இயற்னகயானை நினல எனற ரமண வாடககியமாகப படித்த ஞாபகம். நதாடக்கம் வாயும்
பனளத்து, சுற்ற எனனனைபரபால மடககனுயும் பனளத்து, ரபச்னசயும் பனளத்து, ரபசாரத எனமறால யார
ரகட்பர?
ஆனைால. ரபச்சு அளஙகி, வாயடக்க ஓயவு ்டுனகயில, முகத்தில அனமதியில, ஒரு சிற்பியின பசதுடககல
ரநதரத்திரய ஏற்படுரமா?
ரமானைம் ஊமற ஊமறப ரபச்சில மனைம் ்கனமறகிமறது.
உண்னமயிரலரய ரபச எனனை இருடககிமறது?
***
சில நதாட்குாகரவ, இரண்டு பசம்பருத்திச் பசடிகளும், பவற பிடித்தாற்ரபால, பூத்துத் தளிளுகினமறனை.
ரராஜாவுடக்க எஙரக ரபாரவன? இந்தச் பசடிகனுயும் நதான நதளவிலனல.
இந்த வீட்டில நதான கால னவத்தரபாது, இனவதாம் பசஞ்சிரிப்பளன எனனனை வரரவற்மறனை.
படககத்து வீட்டுத் ரதாட்ளத்திலருந்து, இ் வீட்டு ஜனனைல வழ, ஜாதி மலல மணம் பந்தலனனற மயடககம்
தரும் ரவகத்தில ரமாதுகிமறது.
பசாந்தம் பகாண்ளாடி யாரும் இந்த மணத்னத இஙகிருந்து பபயரத்துடகபகாண்டு ரபாக முடியாது.
முகராரத எனை என மூடகனகயும் பிடிடகக முடியாது. மலல சிரிடககிமறது
நதான மணபபது உனைடககாகவும் இலனல, எனனனைச் பசாந்தம் பகாண்ளாடும் அவனுடககாகவும் இலனல.
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எனைடககாகவும் இலனல.
பின எதற்காக?
அதுதான ரமானை *அபபம்ம்.
அடுத்துதுரதிருஷ்டிடக ்கழைாயின மற நனயிலருந்து பாரபபது ரபா ம், சில சமயஙகளில சுற்றயிருபபனவ
பயலலாம், சுற்மறத்தார அளஙக, எலலாரம எட்ள எட்ள- ஆம்,
இனவகளி, இவரகளி யாவுரம எனைடக்கத் பதரிந்தனவ, பதரிந்தவரதான. ஆனைால, இவரகளி யாவர?
இவரகளுடக்கம் எனைடக்கம் எனனை சம்பந்தம்? இந்தடக ரகளிவி கிரலசத்தில இலனல. ரகாபத்தில இலனல,
விரடகதியில இலனல, ஆனைால--ஒரு வியப்ப.
அபபடியானைால, இபரபாது எனனனை இஙரக, எபபடிப பிடித்துப ரபாட்டிருடககிமறது?
***
நதாற்பத்திரண்டு.
அம்பாளுடக்கப பிரதி, அவளுடக்கச் சாத்தப ரபாவனத எண்ூதல ஆகாது.
சாக்திரரமா, வழைடகரகா, அதன வழ ஒரு நதம்பிடகனக, அதன அடிபபனள பயம், இபபடித் தடுத்தா ம்
எண்ூவது என இச்னசயில இலனலரய! பூடககளி, தாம் பூடககினமறனை; ஆனைால, அனவகளின மலரச்சி என
சாதனனை ரபால எண்ூகிரமறன.
42, 43...
இனவகனுடக பகாண்டு அவனு அலஙகரிபனப விள, இனவகனுப பறபபதில ஒரு த்ரிலரல இருடககிமறது.
ரதடித் ரதடி........
காம்்படககடியில நதாசூடககாக உளிுஙனகனயத் தாஙகிடக பகாடுத்து, அடுத்து பகாஞ்சம் பநதகிழ்த்து, கட்னள
விர ம், நதடு விர ம் உபரதச முத்தினரயில, காம்பின ரமல நன சந்தித்து, 'கிளிளிரனைன' எனமறால
பசாலலன பகாடுரம் சுளிபுனற- பசடியினனற கழைற்ற, எவர ஸலவர ்களனலயில ரபாடுகிரமறன
எனபனதவிள, விடுகிரமறன.
ரதடித் ரதடி.....
'மலரந்த பின பூனவச் பசடியில விட்டு னவடககலாகாது. அதற்காகச் பசடினய ஒட்ளவும் பமாட்னள
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அடிடககலாகாது.' இபபடியும் ஒரு சாக்திரம் ரபசியாகிமறது.
ரதடித் ரதடி. பசடியின அளரத்தி நதடுவில, என பூனவடக காண்னகயில ஒரு தனடக களிப்ப, இபபடி
ஒ்பவாரு பூவும் ஒரு தனத் தரிசனைம். அ.... ஹ் ாா..! அகபபட்டுடக பகாண்ளாயா? ஆம், அது
பினவாங்ககினமறாற் ரபால, ஒரு ்ச்சம் ஒ்பவாரு சமயத்துடக்கம் உணரகிரமறன. ஒ்பவாரு பறத்த ம்
ஒ்பவாரு சமயம், தனத் தன விதி.
பூபபறபபா? ரவட்னளயா? அவனனைத் ரதளலலருந்து, அவனுடக்கடக காணிடகனகயா்கம் இம் மலரகனுப
பறபபது உளிபள வாழ்டகனகயிரல இந்த ரவட்னள உமறவு இலலாத இளரம கினளயாதா?
ரசாக ஸுகா ்பஷ்ப ாரணம்.
பசந்துனரரபால பூடககளி ்களனலயில பபாஙகி உயரகினமறனை.
ரதடித் ரதடி....
The Hunter and the Hunted.
னகடக்க எட்டியும் எட்ளா உயரத்தில ஆனச காட்டும் ஒரு பூனவப பறத்ரத ஆக ரவண்டும் எனை வந்துவிட்ள
ரராசத்தில, ்களனலனயடக கிணற்றச் சுவரரமல னவத்து விட்டு, அவசரமாகத் திரும்பினை இனசரகடில ஏனைம்
சாயந்து, நதலல ரவனு, கிணற்றளி விழைவிலனல. ஆனைால அத்தனனை பூடககளும்ஒரு கணம் பிரனம பிடித்து நிற்கிரமறன.
So, இனனமறய பூனஜ இபபடித்தானைா?
கிணற்றடக்களிளிருந்து நர மட்ளத்தில மிதந்தபடி ்க ஙகிடக ்க ஙகிப பூடககளின ரமானைச் சிரிப்ப எனனுளி
எதிபராலடககினமறது.
***
ரமானைத்தில ஒனற கண்டு பிடித்ரதன.
என ்கரல தாண்டி, இனபனைாரு ்கரல ரகட்கிமறது. அதுவும் என ்கரலதான. ஆனைால, இது ்கனகயினனற
ரகட்கிமறது.
இதயடக ்கனகயின இருளில எனனுனளய திரவியஙகளி, எனனளமிருந்ரத, ரமானைத்தின பத்திரத்தில,
ரமானைடக ்கரலன பாராவில காடககபபடுகினமறனை.
என வாழ்நதாளி முழுதும் சிறகச் சிறக, படிபபடியாக என மூலம் ரசரந்திருடக்கம் என பிமறவியின பபருனம;
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என ஆனமாவின பபானவண்டு;
என உயிர நினலயின ்பழுடககளி;
என நதட்சத்திரத்தின மின மின.
நதான ்கரலாகடக ரகட்பது என ஆனமாவின பபான வண்டின ரஙகாரரமா?
என ரசமிப்ப ஆயினும், இனவ என பசாத்து அலல. அத்தனனையும் 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 அந்தியாக மாறடகபகாண்ரள வருகிமறது.
எனனனை வீட்டுடக்கடக காவல னவத்துவிட்டு, எபபரவா எலரலாரும் பகா ப பாரடகக, பகா வுடக்க
அனழைடககப ரபாயவிட்ளனைர.
்ளத்தில உட்காரந்தபடி, பகா வுடக்க எதிரர- எனைடக்க அம்மாவின நினனைப்ப வந்துவிட்ளது. அம்மா
எபபடிப பாடுவாளி!
இந்நதாளில பகா வுடக்கப யார பாடுகிமறாரகளி? ரளபதான இருடககிமறரத!
அம்மாவின ்கரல ்பலலாங்கழைல ரபானமறது. ஒரு திகட்ளலானை இனனம.
ஒரு படககம் பவளிளிச் சிமற்க, மற படககம் பபான சிமற்க ்டிய ஒரு பட்சி பமறபபது ரபானமற ்கரல.
ரபாச்சு அந்த நதாளி எலலாம் பதாண்னளனய அனளடககிமறது. மூடக்க உறஞ்சிற்ற. நதலல ரவனு, யாரும்
இலனல.
'கி-ற-ச்.' ரகட் திமறடககிமறது.
அடுத்த சில கணஙகளில பவளியிலருளினனற ்ளத்தில ரதானறனைாளி எனரமற பசாலல ரவண்டும்.
வாட்ள சாட்ளமானை உளல வா்க.
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'யாரும் இலனலயா?' எனற ரகட்்கம் னசனகயில னகனய ஆட்டினைாளி. உருண்னள முகம், ரமட்டு பநதற்ற.
"யாரும் இலனல எனமற பதிலல, என பமுனை விரதத்தில னக விரித்ரதன.
சுற்றம் முற்றம் பாரத்தாளி. விுடகரகற்ற னவடககடக ்ள ரநதரமிலலாமல ரபாயவிட்ளாரகளி-- சுண்ளல
தண்ள டக்க, ்பளனவகனு வியடகக.
்கத்து விுடககடியில கிளந்த தபபபட்டினய எடுத்துடக ்கச்சினயடக கிழத்து விுடகரகற்றனைாளி. சுளர திரியில
்கதித்ததும் நிழைலகளி வித விதமாக நதரத்தனைம் ்பரிந்தனை.
நதானும் க்விட்னசப ரபாட்ரளன. ஆனைால current off ்ளம் கரபபடக கிராமாக...
எனனனைத் ரதானுத் பதாட்டுத் தன படககம் திருபபினைாளி. வாதாம் பருபனபப ரபானமற ரமட்டு விழகளி
எனனனைத் துருவினை. உடகரமானை முக வாரபபளம் தான.
என காலல விழுந்து, பநதற்ற தனரயில இடிடகக, நதமக்கரித்து, எழுந்துரபாய, பவளிரய மனமறந்தாளி.
'டகரரர-ற-ச்!'
்பலலரிபபில, என பலம் அனனைத்தும் அவளி தன நதமக்காரத்ரதாடு வாஙகிடகபகாண்டு ரபாய விட்ளாற்
ரபால, சாற பிழந்த சடகனகயாக, நதாற்காலயில சாயந்ரதன.
விுடக்கம் வந்தது. ரமானை அம்பரத்தினனற பிதுஙகிய ஒரு தருணம்.
தருணத்தின தருணி.
ரமானை தரசின.
இனபமாயிருடககிமறது.
பயமாயிருடககிமறது.
சிந்தா நததி தரர ரமானை விாாரர.
--------------------------
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44. மணல

Rockfort Express ்கறபபிட்ள ரநதரத்துடக்க ஜஙஷைனனை அனளந்துவிட்ளது. ரகாபாலன வந்திருடககிமறான.அது
நதனளயா,ஓட்ளமா ? அதிலருந்ரத அவனனை அனளயாும் கண்டு பகாளிுலாம். எனனளமிருந்து
பபட்டினயயும் பளலலடக ்னளனயயும் பற்றடகபகாண்ளான. பநதற்றயில உதிரி விபூதி, அவன
வராவிட்ளால என பாடு கஷ்ளம்,
திருச்சிடக்க நதான வந்து நதான்க வருளஙகளுடக்க ரமல ஆச்சு.
ரகாபாலனனைப பற்ற உஙகளுடக்கடக ்ளத் பதரிந்து பகாளிு ரவண்டுமானைால, என கனதத் பதா்கதி
உத்தராயணம், கனதத் தனலப்ப 'அகிலா' காண்க.
அது கனதயலல. கனத உருவில அபபட்ளம்.
ஆட்ரளா வீட்டுடகபகதிரர நினமறரபாது, வாசலல பரரமா காத்துடகபகாண்டிருந்தாளி.
"இனனும் பத்து நிமிஷைம்தான இருடக்க!!" ரகாபாலன னகடககடிகாரத்னதப பாரத்துடகபகாண்ளான.
்ளத்தில ஒரு னளனங ரளபிளி, ஆற நதாற்காலகளி ்டியிருடககினமறனை.
பலனல விுடககி விட்டு பினனைால னககட்டிய வண்ணம், சனமயலனமறயுளி நனழைந்ரதன.
இஙரக ஒரு fridge, ஒரு grinder ்டியிருடககினமறனை.
பரரமா காபபி கலந்துபகாண்டிருடககிமறாளி.
"என அுவு பதரியுரமானரனைா? அுவு மட்டு, சரடககனர மட்டு, பதரியுரமானரனைா?"
பரரமா ்பனனைனக ்பரிகிமறாளி.
ஆனைால, அவன கலனவயில எனைடக்க இரண்டுரம சற்றடக ்ளத்தான. என வாசற்படி தாண்டினைாரல இது
தான எனைடக்க எஙரகயுரம Trouble. நினமறனயடக பகாடுத்தால பிரியம் எனற நினனைத்துடக
பகாண்டிருடககிமறாரகளி.
"இந்த வயதில அட்ஜக்ட் பண்ணிண்டு ரபாமறனத விட்டுட்டு, எலலாத்தி ம் ்கங்கமபபூத் தராசு எனள
பிடிவாதம் பிடிச்சால எத்தனனை நதாளி நதளடக்கம்?"
எலலாரம நதளந்த வனரடக்கம்தான. வாழ்டகனகரய அநித்யமாயிருடகனகயில……
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ஆனைால, இபபத்தான எதிரபாரப்ப ்ள ்கங்கமபபூத் தராசு எனள நூடககத்தில ்ள.
சினனைச் சினனை எனள. ஆனைால, எனனை எனனை வித்யாசம் !
***
எனளகனு அனுபவிடககத்தாரனை, என நினனைபபில இந்த யாத்தினர!
காசிடக்கப ரபா்கம் ரநதாடககத்தில, வீட்டுப படி விட்டு இமறஙகி நதளடக்கம் மூனற அடிகளிரலரய, காசிடக்கப
ரபானை பலன கிட்டிவிடுவதாக ஒரு வசனைம்.
பபற்ரமறானர மூனற சுற்றச் சுற்றயதால பூபபிரதட்சணம் பசயது பழைத்னதப பிளினுயார
அடித்துவிட்ளதாகடக கனத.
என யாத்தினரயும் இபபடித்தான.
***
ரகாபாலன பமனைடகபகட்டு எனனளம் வருகிமறான.
"ஆபசுடக்கடக கிும்பரமறன. சுருடகக வந்தால மணி அஞ்சு, ரநதரமானைால ஏழு."
அது எனனை நதனளயா? ஓட்ளமா?
எனனனையறயாமல, ஓடும் ஜலத்தில ்களம் பமதுவாக அமிழ்வதுரபால, சிந்தனனையில அமிழ்கிரமறன.
இதுரபால, அம்மாவிளம் நதான பசாலலடகபகாண்டு ரபானை பினனைர, இபபத்தான.... இருபது வருளஙகளி
ஆகியிருடக்கமா?
அம்மாரவ ரபாயாச்சு. கண் ஈரத்னதடக ரகாபத்துளன கசடக்ககிரமறன.
சினனைச் பசாலதான. ஆனைால, அதற்்க இ்வுவு சடகதியா? 'நதான ஒரு பபாட்டு' எனும் தனனுணரவில
இத்தனனை பலம் ஊமறலா?
***
சிந்தா மணியின இனப ஓனசடக்கச் சரியாக
இதய சூரியன ்பமறபபாடு.
Word magic.
***
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"எஙரக ரபாகிரமறன, எபப திரும்்பரவன, எனைடகரக பதரியாது.
வாசலல வந்து உட்காரந்துபகாண்டு விட்ளதால நதான வந்துவிள மாட்ரளன.
எபலடகட்ரிடக ட்பரயின கனளசி வண்டி 11:45P.M."
யாரிளமும் ்கறபபாயிலலாமல, காற்றடக்க உரடகக Standing Instructions.
பட்ளனமறச் சுத்தியால தட்டித் தட்னள ஆடககி ஆகிமறது. ஆனைால, எனனை கரண பகாடுரம்!
இதுவும் Word magic தான. Word-black magic.
***
நதான ்பத்தக அலமாரினயடக ்கனளந்து பகாண்டிருடகனகயில, வாசல அனமறடக்கடக கம்பமனற மணம்
எட்டுகிமறது.
எனனைத்னத பநதயயில வறத்தாகிமறது?
பரரமா ்பனனைனக ்பரிகிமறாளி. "ஒண்ூமிலரல. ரசமியா, பாயஸம் பண்ணலாம்னு இருடகரகன."
"ஏன, இனனடக்க ஏரதனும் விரசஷைமா ?" உண்னமயிரலரய எனைடக்கத் தினகப்ப.
"நஙகளி பபரியவா வந்திருடக்கம் விரசஷைம்தான!"
சினனை அதிரச்சியில, ரசாபாவில சாயகிரமறன. "ஆமாம், எனைடக்க இனற-அடகரளாபர முபபது-- என பிமறந்த
நதாளி எனற உனைடக்க எபபடித் பதரியும் ?"
"அபபடியா?" அவளி கண்களி அலாதி சந்ரதாஷைத்தில விரிகினமறனை. "நில ஙரகா நதமக்காரம்
பண்ூகிரமறன."
ஆசீரவதிடககடக்ள எழைவிலனல. நதாரின தழுதழுப்ப. பூச்பசண்டு அடி. அகக்மாத்துளி ஒளிந்து
பகாண்டிருடக்கம் தருணத்தின ்பனனைனக.
***
ஆகரவ எழுபது. ஆச்சரயடக ்கறடக்க ஏதுமிலனல. ஆயினும் அறயாத பரரதசத்தில ஏரதா ரகாட்னள, மதில,
க்தூபிகளின முகடுகளி, அளரந்த பனப பளலத்தினூரள எழுவது ரபானற, அம்மா னகனயப பிடித்துடக
பகாளிுூம் ரபானற, ஏரதா அச்சம் ரதானறகிமறது.
எழுபதின வாசற்படினய மிதித்துவிட்ளதால, நதான சரித்திரத்னதப பனளத்து விளவிலனல. வயதுடக்கம்
சரித்திரம் பனளபபதற்்கம் சம்பந்தமிலனல.
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எழுபது? ாூம். மரத்தின வயனத, அதன சுழகனுடக பகாண்டு நிரணயிபபதாம்.
என சுழகனு எண்ணினைால, எனவனர எழுநற. A man is old as he feels.
***
ரபானை வருளம் ராாசூர ரபாயிருந்தரபாது, ஒரு பபரியவனரப பாரத்ரதன-- சந்திடககவிலனல. நற்ற
ஐந்தாம். அபபடி ஒனறம் ஒடுஙகிவிளவிலனல. சதா பவயயிலல ்களிர காயந்து பகாண்டிருபபார.
நதான என பிரயாணத்தில ்பமறபபடுவதற்்க மூனற நதாட்களுடக்க முன, கண்ணன, அவன கடிதவாடககில
எழுதியிருந்தான. அவர இமறந்துவிட்ளாராம்.
ரசதி கண்ளதும் ஸனனைமானை, ஆனைால கத்திடக ்ரனமயில, ஒரு 'சில' மூச்சு எனரமல வீசிற்ற.
பயணத்தினைால எனற அலல. ஆனைால எனைடக்கப பழைடககப பளாத காற்ற. இதுவனர பாரத்திராத பரரதசத்தில
ஏரதா ரகாட்னள, மதில, க்தூபிகளின முகடு உயரத்தினனற வருகிமறதா?
***
என உளன பிமறந்த நதாளி, க்ளானலயில, பகாஞ்ச காலம் கிளந்தாளி.
ரநதாயாளிகளி வருகிமறாரகளி, இருடககிமறாரகளி, ரபாகிமறாரகளி.
ஒரு சமயம், படககத்துப படுடகனகயில ஒரு முக்லம் மாது ரசரந்தாளி. பவளிப பாரனவடக்க அவளி ரநதாய
பதரியவிலனல. நண்ள தண்டில ஆடும் மலர ரபானற பமலந்த உளல. தும்னப நதனரடக ்ந்தலன ஃபரரம்
ஆனை பனபவளினுயில முகம். வயதாகிவிட்ள "க்ரநதா ஒயட்'.
நதளடககவிலனல. படுடகனகயிரலரய இருந்தாளி. சில சமயஙகளி உட்காரந்து, சில சமயஙகளி சாயந்தபடி.
ஆனைால, கீரழை இமறஙகவிலனல.
மானல ரவனுயில பவளியானரப பாரடகக விடும் ரநதரத்தில அவளி படுடகனகனய ஒரு ்ட்ளரம சூழ்ந்தது.
ஆண்களி, பபண்டிர, ்கழைந்னதகளி. அந்தச் சமயஙகளில அவளி முகம் தன ஒளி அனளந்தது. அவரகளுளன
ரபசிச் சிரித்துடகபகாண்டு ஜாலயாகரவ இருந்தனை. அவளுனளய ரதாற்மறத்தில பபாதுவாகரவ, நதளினைம்
கலந்த ஒரு ரமட்டினம மிளிரந்தது.
ஒரு ்கடும்பமும் அதன சீமாட்டியும்.
ஒரு நதாளி கானல, அவளி பல விுடகக எழுந்திருடககவிலனல. நதரக் பசாலல அனுபபித்து, ளாடகளர வந்து
பரிரசாதித்து, வீட்டுடக்கத் தகவல அனுபபித்து, அவளுனளய உமறவினைர படுடகனகனயச் சுற்றடக ்டிஅவளுடக்க வாயனளத்து விட்ளது.
அவளுனளய பிளினு- மூத்தவரா, மூணாமவரா, பதரியவிலனல- கட்டிலல உட்காரந்து பகாண்டு, அவர
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னகனயத் தன இரு னககளினளரய பபாத்திடகபகாண்டு, சுற்மறம் ்பனளசூழை"ஒரு ்கடும்பமும் அதன சீமாட்டியும்."
ரமானைத்தின வண்ணத்தில திட்டிய ஒவியம்.
வாரடு பூராரவ பமுனைம் இமறஙகிவிட்ளது.
பிளினுரமல னவத்த கண் னவத்தபடி, ்பனனைனக உனமறந்தபடி. அன்பளன, Gentle ஆக, இருந்தாற்
ரபாலருந்து, அவர அவளிரமல ்கனந்து கண் இனமகனு மூடினைார.
னல்ள ஒரு படககமாகச் சாயவிலனல. மூச்சின ரகவல்ள இலனல.
்பமறா எபரபாது பமறந்தது, பதரியவிலனல.
பூனஜயில, விுடககிலருந்து ்பஷ்பம் உதிரந்தாற்ரபால.
பினனைால பதரிய வந்தது. தனபபட்ள முனமறயில அவளுடக்க ரநதாய ஏதுமிலனல. வயதாகி, முடிவின
பநதருஙகனல உணரந்த பின, வீட்டில, பட்ளணத்துச் சந்தடியில, தடகக வசதியினனமயால, அனமதியுளன
உயிர நடககரவ ஆக்பத்திரிடக்க வந்திருடககிமறாளி.
எழுபது, நற்ற ஐந்து, எழுநற, மாா ரபாதி மரம், கி.பி., கி.மு., யுகம், வயது எனற மணனல
ஒ்பவானமறாக எண்ணிடக பகாண்டிருடகக, எத்தனனை நதாளி வாழ்ந்தா ம், எத்தனனை ஆயுனசடக களன
வாஙகினைா ம் ரபாதாது.
"மணனல எண்ூவதற்்கப பதிலாக,
்கழைந்தாய, உன வீட்னளடக கட்டி வினுயாடு.
ரகாட்னள, மதில, அகழ, க்தூபிகளி.
காற்றன பபாமறானம, உனனுனளரய பிமறந்த உன நதாசத்தனனம
உன மணல வீட்னளடக கனலத்து அழடகனகயில உன முதல துயரத்னத அற.
உன மணல ந கண்ள மகிழ்ச்சிரய உன ரமல திரும்பிவிடும் துரராகத்னத உணர.
உன சத்தியத்தின பட்டுடக கயிற்னமற முறடகரகற்மறரவ துயரஙகளும், துரராகஙகளும் இருடககினமறனை."
பயமாயிருடகரக! இது ஆசீரவாதமா, எச்சரிடகனகயா, பகாடககரிபபா, பதரியவிலனலரய!
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"பதரியவிலனலயா? பயபபளாரத. பயபபடுவதால எனனை பயன ?
மணல வீடுகளி அநித்தியமாயிருடககலாம். ஆனைால அனவகளி இருந்தவனர, அனவகளில ந கண்ள அழைகின
நினனைபனப நதான்ள அழடகக முடியாது.
்கழைந்தாய, எனனை முழடககிரமற? இனனும் நதான யார பதரியவிலனலயா?
ந விட்டுப ரபா்கம் அடிச்சுவடுகனுத் தாங்கம் மணல."
சிந்தா நததியில ஒரு சாரலன பபருமூச்சு.
--------------------------
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45. FIDO

சிற்மறபபாவுடக்கடக கலயாணமானை ்பதுசு. ரசபபாடககத்தில வாலாஜா ரராடுடகபகதிரர ஒரு சந்திலசந்துமிலனல பதருவுமிலனல- ்கடியிருந்ரதாம்.
ரதனலவுதான கட்டுபபடி ஆகாது. ்பதுத் தம்பதிகனுடக பகாஞ்ச காலரமனும் தனடக ்கடித்தனைத்தில விட்டு
னவடககலாகாதா? அது்ளடக கட்டுபபடி ஆகவிலனல. எனனனையும் என தம்பினயயும் சிற்மறபபா தனலயில
கட்டியாச்சு.
சிற்மறபபாவுடக்கத் தராடக களனமபபட்ளவனைாரவன.
தன முழு ரநதர ரவனல தவிர, சிற்மறபபா இரண்டு இளஙகளில பாரட்-னளம் பாரத்து வந்தார. உனழைப்படக்கச்
சிற்மறபபா ராக்ஷேஸன. அம்மாடி! அவர மாதிரி எஙகுால முடியரவ முடியாது. நதடுத்தரடக ்கடும்பத்தின கடினை
தினச ஓயாத தினச.
கால பநதருப்பப பபட்டினய நிமித்தி னவத்தாற்ரபால, எஙகளி வீடு, கீரழை சினனைடக ்ளம். ஒட்டினைாற்ரபால
அனதவிளச் சினனைச் சனமயலனமற, இந்த விக்தாரத்துடக்க பமாட்னள மாடி (படிடககட்ரளாடு) இருந்தரதா,
மணத்ரதாம். அஙரக பாதி இளத்துடக்கச் சிற்மறபபா பந்தல ரபாட்டுடகபகாண்ளார.
்ளத்தில இரண்டு ரபர ்ள வந்தால ரதாருாடு ரதாளி இடிடககாமல திரும்ப முடியாது.
ஈபதலலாம் பினரனைாடககில கனத பசாலலத்தான சுவாரக்யம். நிகழ் ரநதரத்தில பசாலலவும் முடியாது,
பமலலவும் முடியாது, இம்னச... வாழ் முனமறயில திடீரத் திடீபரனை, விலடகக முடியாதபடி, ரநதருடக்க ரநதர
பநதருடககத்தில, முகத்துடக்க முகம் 'டகருாஸப' ரநதரந்தபடி, வனுய வந்து பாருஙகளி- உளி்ளர பளனஷைன
கட்டுவதற்்க ரவற காரணரம ரவண்ளாம்.
இந்த மாா டக்களி, ஒரு நதாளி, சிற்மறபபா ஒரு நதாயடக்கட்டினயடக பகாண்டு வந்தார, வுரபபதற்்க. 'பாரட்னளம்' பசயயுமிளத்தில பகாடுத்தானைாம்.
எனனைதான ்பது ரஜாடி ஆனைா ம், மணாுரனை மஙனகயின பாடகயமாக நினனைடக்கம் ்பதுடக கறடக்க இனனும்
அழயவிலனல ஆனைா ம், சிந்திடக்க இந்த அத்தியாயம் பிடிடககவிலனல. "இருடக்கம் இளம், பினழைப்ப
நதமடகரக திண்ளாட்ளமாக இருடகனகயில இந்த நதாய ஒனற தான ்கனமறச்சலா?" எனற பசாலலப பாரத்தாளி.
ஆனைால, அவரா ரகட்பார: எதிரப்ப எனமறால முரண்ள டக்க இனனும் ்கஷியாச்சு.
"இபதனனை ஜாதி பதரியுமா?"
"எனைடக்கத் பதரிய ரவண்ளாம். திருபபிடக பகாடுத்துஙரகா. இலரல, பதருவில விட்டுடுஙரகா."
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"ஓராா, அதுடக்களி அ்வுவு தூரத்துடக்க வந்துட்டியா? I am the Law here. நதாய இஙரகதான இருடககப
ரபாமறது. பிடிடககாதவா இஙரக விட்டுப ரபாயிளலாம். மனுஷைானுடக காட்டி ம் நதாய நதனறயுளிு
பிராணினனு சும்மாவா பசானனைான ?"
நதாயடக ்கட்டினய முழைஙனக வனுவில அனனைத்துடக பகாண்டு ரபாயவிட்ளார. திரும்பிச் சில
சாமானகருாடு வந்தார. நதாயடக்கடக கழுத்துப பட்னள, ஒரு ரதால வார, ஒரு ஸாஸர, ஒரு ்கட்டிப பாயத்
தடுடக்க. இத்யாதி.
்ளத்தில ஒரு மூனலயில நதாயடக ்கட்டினய ஏுப பண்ணியாகி விட்ளது. Fido இபரபா வீட்டுடக்க இுவரசு.
Fido வின அழை்க பற்றச் சந்ரதகரமயிலனல. உளல பூரா பவளினுச் சனளகளினூரள, பபாத்தான
கருவிழகளி, ்பத்திசாலத் தனைத்துளன புபுபவனைப பரகாசித்தனை. சற்ற ரநதரம் அதனைால அனசவற்ற
இருடகக முடிந்தால பபாம்னமரயாடு பபாம்னமயாக நதவராத்ரிடக பகா வில னவத்தால எபபடி இருடக்கம்!
அதனைால அபபடி ஒரு கணம் ்ள இருடகக முடியாரத! துருதுருபவனற அனலவதும், எகிறடக ்கதிபபதும்,
்கனரபபதும் - Smart fellow - பூடக ்கழைந்னத.
்ளத்தில எஙகளுடக்கடக கலம் ரபாட்ளவுளன, சம அந்தக்தில அதற்்க லாக்ரில பால ஊற்றயா்கம்.
அண்ணனுடக்கப ்பளிச்ச பனழையது தகரார. ஆனைால, தம்பிடக்கப பால ரசாற. அது ரசாற சாபபிள முடியுமா?
பூடக ்கழைந்னத.
"நஙகளி உயினரடக பகாடுத்து உனழைடககிரமறளி, நதாஙகளி சாபபிடுகிரமறாம். இந்த நதாயடக்கட்டி நதமடக்கடக
கட்டுபபடியாகிமற சமாச்சாரமா" சித்தி பகஞ்சிப பாரத்தாளி, மிஞ்சிப பாரத்தாளி. எஙகனுப
பபாருட்படுத்தாமல, எஙகளி எதிரில, பகாஞ்சியும் பாரத்தாளி. ஊாூம்.
"உஙகளுடக்க உனழைத்துப ரபாடுகிமற மாதிரி, அதற்்கம் உனழைத்துவிட்டுப ரபாகிரமறன. எபபடியும்
உஙகனுப ரபால அது நதனற பகட்ளதிலனல."
கழுத்துப பட்னள துர இருந்தால, சில சமயஙகளில கழைற்றடகபகாண்டு, எஙகளி கலத்தில வாய னவடகக
வந்து விடும். எனனைதான எழுத்தாுனைா ம், வாய னவத்து வந்துவிடும் எனற பசாலல
அருவருபபாயிருடகரக ! ஆனைால, அது தான நதளந்தது.
தவிர, ்ளம் முழுடகக அது பண்ணினை அசூனயனய எடுத்பதறவது யார? 'நதானதான. நஙகளிதான பபரிய
மனுஷைாுாச்ரச!' எனற சிற்மறபபா மானரத் தட்டிடக பகாண்ளா ம், உனழைடககப பனனரண்டு மணி ரநதரம்
அவருடக்கப ரபாதவிலனலரய! கானலயில னசடககிளில ரபானைால, சாபபாட்டுடக்கச் சில நிமிஷைஙகளி
எட்டிப பாரத்துவிட்டு, ராத்திரி திரும்்பம்ரபாதுதான கணடக்க. சிற்மறபபாவுடக்க ஞாயிற்றடககிழைனம
கினளயாது.
ரநதரம் கினளத்த சமயத்தில, ்களிபபாட்ளலல ஒரு வாரத்து அழுடக்க கனுந்து சிற்மறபபாவின
னககளினனளயினனற சனளகளி தும்னப பவளுபபில பவளிபபடுனகயில, அது மிடகக அழை்கதான- ஈரத்னத
உதறயபடி ்கனரத்துடகபகாண்டு, ்ளத்தில ்கறடக்கம் பநதடுடக்கமாக ஒடுனகயில, Fido பசலலடக
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கண்ூதான.
நதாுனளவில பலம் ஊற, பூநினல தாண்டிப பாலலருந்து பிக்கட் கட்ளத்துடக்க வந்தபின, அதிகத்
பதாந்தரவு இலரல. எபபடிரயா, ஒரு நதானுடக்க ஒரு ரவனுரயனும், சிற்மறபபா தன ரநதரத்தில திருடி, Fido
னவ வாடககிங அனழைத்துச் பசலலத் தனலபபட்ள பின, அதனனற பவளிபபட்ள பல அழை்ககளில எஙகளி
எலலாருடக்கரம, சித்தி உளிபள, அதனரமல பரிவு பபாஙகிற்ற.
Fido இன பவறம் பால ம் பிக்கட்டி ம் இருடகக முடியாது. கண்டிபபாக அதற்்க இனனும் திளமானை
உணவு ரதனவ. வாயவிட்டுச் பசாலலடக பகாளிுவிலனல. ஆனைால, இருடக்கம் கீடககிளத்தில இரதா ஒரு
்பதுப பிரச்சனனை.
எபபடித்தான சிற்மறபபாவுடக்க அபபடி ஒரு ்கட்டி இரும்்ப அடுப்ப, அதற்ரகற்மற ்கட்டி மண் சட்டி
கினளத்தரதா? எடுத்துடகபகாண்டு எலரலாருடக்கம் பகிரஙகமாகத் பதரியும், ஈரம் கசிந்த ஒரு காகிதப
பபாட்ளலத்னத மனமறத்துடகபகாண்டு, மாடிடக்கப ரபாயவிட்ளார. ஆனைால நதாஙகரு காயச்ச இபரபா
தயாராகிவிட்ரளாம். Fido, Such a likeable fellow.
கஷ்ளம் இருந்து பகாண்ரளதான இருடக்கம். ஆனைால, பதன்படக்க இது இருந்தரத! Fido, little brother.
★★★
சிற்மறபபா, Fido, நதான, என தம்பி, வாடககிங ்பமறபபட்ரளாம். ஊரரானச அளஙகிவிட்ளது. நிலா பட்னள
வீறற்ற. Fido னவ அதன வாரினனற கழைற்ற ஆகி விட்ளது. இஷ்ளபபடி ஒடியாடித் திரிந்து அதன
ராஜ்யத்னத அனுபவித்துடகபகாண்டிருந்தது.
வழபயலலாம் சிற்மறபபா ்பத்தி பசாலலய வண்ணமாக இருந்தார.
"இரதா பார, ந ஷைாரட்ாாண்ட், 'பிராடகடீக்', பண்மறது ரபாதாது. முதல 'அட்பளம்பட்' 'ளடக' அடிச்சிட்ரள. ந
பாக் பண்ணியிருந்தால இபரபா உத்திரயாகரம ஏரதனும் கினளச்சிருடக்கம். ்கடும்பம் தத்தளிடககிமற
தத்தளிபபிரல, எனனை ரநதரம், பணம் ரவக்ட்! எடுத்தவுளன ஆபஸர ரவனலடக்கத்தான ரபாரவன எனமறால
முடியுமா?"
நதான ஒரு பாவத்னதயும் அறரயன. ஒனறம் பசானனைதுமிலனல. நினனைத்ததுமிலனல.
"கனத எழுதுனமறயாம் கனத, எனனைளா எழுதரமற? சனமானைம்னு எனைடக்கடக பகாடுடககாட்ளாப ரபாரமற,
கண்ணிரலரயனும் காட்ளடக ்ளாதா?"
"பகாடுத்தாலதாரனை சித்தபபா?"
"அபதனனைளா அபபடி ஒசிடக கனத. அச்சில ரபனரடக கண்ளால ரபாதும்னு அனலயனமறயாடக்கம்!
எபபடியானும் ரபா. யூ ஆர ரவக்டிங யுவர னளம். கனதபயழுதினைால சனமானைம் வர ரவண்டும். வந்தால
தினைம் ஒரு கனதரயனும் எழுத ரவண்ளாமா? படிப படியா ஏற விற்பனனை பண்ணப பாரடகக ரவண்டும்.
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அ டககாமல ஒரு தளனவடக கிரண்டு தளனவ ரபாய எனனைாச்சுனனு ரகடககூம். எனனைத்னதப பண்ணப
ரபானமறரயா? ஒரு Interest ஐரயனும் ஒழுஙகா கனளசிவனர பற்மற ரவண்டும். கனதபயழுதி நதம் நதாட்டில
பினழைச்சவன யார-ஏ, Fido, come here!"
எதிரச் சாரியில எனனைத்னதரயா முகரந்துபகாண்டிருந்தது, அதட்ளனலடக ரகட்ளதும், ்கறடகரக பாயந்து ஒடி
வருவதற்்கம், வாலாஜா ரராடு, Bells ரராளாக மாறம் திருபபத்திலருந்து 'பூம்! பூம்!'
எச்சரிடகக ரநதரமிலனல. எஙகளுடக்க வாய அனளத்து விட்ளது. Fido வந்த வழரய திரும்ப முயனமறது
அ்வுவுதான.
நதான கண்னண மூடிடகபகாண்டு விட்ரளன. முழைஙகாலகளுடக்க கீரழை கிடுகிடு. ஒரர உதமறல, கார
நிற்கடக்ளவிலனல. சிட்ளாயப பமறந்தது. சிற்மறபபா அனதத் துரத்த முயனற திரும்பி வந்தார.
மலரச்சியில சிலரத்துடகபகாண்ள ஒரு பபரிய மலலப பூபபந்னதச் சுற்ற, மூவரும் பமுனைமாக நினரமறாம்.
இபபத்தான இரண்டு பநதாடிடக்க முன எனனை உத்ரவகம், உற்சாகம், உயிரின ததும்பல!
இபரபா எனனை பசயவது? சளலத்னத வீட்டுடக்க எடுத்துச் பசனற காபபதா? முடிகிமற காரியமா?
இஙரக எஙரக நதடு ரராட்டில ்பனதபபது? அதற்்க எனனை வசதி எஙகளுடக்க இருடககிமறது?
எந்ரநதரம் இபபடி நினரமறாரமா? பபருமூச்பசறந்து சிற்மறபபா Fido னவத் தூடககி எதிரர corporation
பதாட்டி யில ரபாட்டுவிட்டு முன நதளடகக, சில அடிகளி தஙகி, நதாஙகளி பின பதாளரந்ரதாம்.
இதுதான வாழ்டகனக, Fido வாக இருந்தால எனனை, நதாஙகுாக இருந்தால எனனை? பயன தரந்த பிமற்க எஙகளி
கனதயும் இபபடித்தான. இபபடி நினனைடகக எனைடக்க வயது வந்துவிட்ளது.
பயமாயிருந்தது. சிவாவின னகனயத் துனணடக்க என னக நதாடிற்ற.
சிந்தா நததியில ஒரு கலஙகல!
-------------
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46. தருணம்

பசால டக்கம் எனைடக்கம் ஐம்பது வருள சகவாசத்தில, எஙகளி உமறவின தனனம இனனும் எனைடக்கப
பிடிபட்ள பாடிலனல. ஆனைால, எனனனைடக காட்டி ம் அதற்்கத் பதரியும்.
பசால எனனகயில, என பசால பவறம் வாய வாரத்னத, எழுத்து மட்டில அளஙகவிலனல. வாய எனும்
சத்தம், எழுத்து எனும் வனரரகாடு, பூ!
கண்ரணாடு கண்ரணாடககின வாயச்பசால எனனை பயன எனும் உனனைத காளாக்ஷேத்னத, கம்யூனரகஷைனன
உச்ச கட்ளத்னதத் ரதடும் உயிரத் தாதுனவச் பசால கிரமறன.
பபாடிடக கற்களுளன கலந்து, ்கந்து மணிகளி பூமியில இனமறந்து கிளடககினமறனை. ஒரு படககம் சிவப்ப: மற
படககம் கறப்ப. இரண்னளபயடுத்து மண் பிளினுயார விழகளில பதித்ததும், உயிரின உடககிரம் வந்தாச்சு.
படிடகக முடிந்தால களாக்ஷேத்னதயும் பார. மண் பபாம்னமயும், ்கந்துமணியும், ஒனறடகபகானற ஊட்ளம்.
அதுரவ பிளினுயார. பசால டக்கம் பபாருளுடக்கம் இதுரவதான உமறவு.
பசாற்களி பவறம் உமியாகி விடுவரதா, கத்தினயயிட்ள உனமறயாக மாறவரதா, பிரரயாகத்னதப
பபாறத்தது. சமயானகி த்கமாட்ள.
உளலரமல சனத ரபா ம், பபாருளி ரமல பளரந்து பகாண்டு, பபாருனு அளடககிய பசால.
என ்கடும்பப பரம்பனரயில தமிழ் மணம் உண்டு. என பாட்ளனைார தமிழ்ப பண்டிதர. வரகவி. அவருடக்கப
பதினைாற வயதில, பிளினுயர அவர வாயில கற்கண்டு ரபாட்ள மாதிரி கனைாடக கண்டு விழத்ததும், பாள
ஆரம்பித்து விட்ளார.
அவருனளய தஙனக, என தானயப பபற்மறவளி, நதனனூல, னநதளதம் பயினமறவளி. வரமாக அவரும் தன
பாட்டில அனமந்திருடக்கம் இலடககணம் பற்ற, அண்ணன தஙனகயிளம் ரகட்டுத் பதரிந்து பகாளிவாராம்.
என பாட்ளனைார உளன பிமறந்ரதார எழுவர, ஆக எண்மரும் கம்ப ராமாயணத்னத அலசு அலபசனற அலசி
அதினனரமற ரமற்ரகாளிகளி காட்டி விபரத எதிரவாதம் ரபசுவாரகுாம்.
அவரகளுடக்க முனனைால என பகாளிளுபபாட்டி- என பாட்ளனைாரின தாயாரிளம் ஒரு மண்ளலம் எஙகளி
்கலபதயவம் அம்பாளி வினுயாடினைாுாம். ஏரதரதா அற்்பதஙகளி நிகழ்ந்தனைவாம். எழுதப படிடககத்
பதரியாத னகநதாட்டுப ரபரவழயின வாயிலருந்து திடீபரனை ரவதம், வியாகரணம், தரடககம், மமாம்ஸம்,
தத்துவம் ்பமறபபட்ளனைவாம். கற்மறறந்த பண்டிதரகளி எஙபகஙகிருந்ரதா வந்து வியப்பறவதுளன
விுடககஙகனு ரகட்டு அறந்து ரபாவாரகுாம். அந்த நதாற்பத்து ஐந்து நதாட்களும் பாட்டி ஒரு பருடகனகடக
்ளச் சாபபிளவிலனல; பட்டினயாம்.
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இதற்்க மூலமும் காரணமும் ரகட்ளால, மரனைா தத்துவ நி்பணரகளி மக்டீரியா எனபாரகளி. அலலது ether
உளன சம்பந்தபபடுத்தலாம். அலலது, எலலாம் பசாலலடக ரகளிவிதாரனை எனற சூளி பகாட்ளலாம். காதில
பூ எலலாம். சரி சரி....
எனைடக்கம் பசால டக்கம் இந்த ஐம்பது வருள உமறவில ஆஙகாஙரக சில சமயஙகளில அது பட்ளாசுத் திரி
ஆனைால, அலலது ஆடுவதாக நதான நினனைத்துடகபகாண்ளால, அலலது அபபடி ஆனசபபட்ளால, ஏரதாவிட்ள
்கனமற, பதாட்ள ்கனமற எனற பசாலலடகபகாளிுலாம் அலலவா? இத்தனனையுரம ரவண்ளாமயயா!
அவரகளி வழ வந்த எச்சம் நதான. அதனைாரலரய நதான எழுதத் பதாளஙகிய நதாளிலருந்ரத என
சுபாவத்திரலரய பசாலனலத் ரதளல இருந்திருடககிமறபதனற இபரபாது உணரகிரமறன. பசால எனமறால என
பசாந்த பானஷை தமிழல மட்டும் அலல. எனைடக்கத் பதரிந்த மற பானஷை ஆஙகிலம் மட்டுமலல,
என பசால எனும் என கதி
வாழை, எத்தனனைரயா கதிகளி பிடிடகக ரவண்டியிருடககிமறது.
்கடும்பத்துடக்க என களனமயின கதி.
ஊர பமச்சப பால ்கடிடக்கம் வழ பசால ம் கதி,
ஈச்ச மரத்தடியில பால ்கடித்துப ரபர வாஙகிடக கட்டிடக பகாளிளும் கதி.
ஊர பதரிய ஒரு கதி.
உளிளுர ஒரு கதி.
இத்தனனைடக்கம் அபபால எனனனை இழுத்துச் பசல ம்
தனடக கதி,
அதுரவ என விதி. என பசாலலன கதி,
என Ego.
பசால எனும் நதான, என தனனம, என பபாருளி, என ரதளல, என ஆரம்பம், என முடிவு, என மற பிமறவி,
எனனனைப ்பதுபபிப்ப, என தருணம்.
்கழைந்னத பூமியில விழுனகயில, தாயின வலயில அவளி வீமறல பகாச்னச,
்கழைந்னதயின அழுனக பகாச்னச.
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்கழைந்னத, பாலன இளம் ரதடிடக கண்டு சுனவடக்கம் சமயம், அதனனற பவளிபபடும் சத்தஙகளி பகாச்னச.
தாய, தன பரிவு தாஙகாமல, ்கழைந்னதனயடக பகாஞ்சும் சமயம் அவரகளிளமிருந்து பவளிபபடும் ்கழைமறலகளி
பகாச்னச.
ஆூம் பபண்ூம் தழுவுனகயில, அவரகளி முத்தத்தின எச்சிலல பகாழை பகாழைத்து வரும் பசாற்களி
பகாச்னச. கணவனனைரயா, ்கழைந்னதனயரயா பறபகாடுத்தவளின நதாபி வீமறல பகாச்னச.
நியாய ரகாபத்தின கரஜனனை பகாச்னச.
தரிசனை பரவசத்தின விடககல பகாச்னச.
பகாச்னசரய பசாலதான.
-ஆ! இஙரக தருணம் எனற ஒரு பசால ்ப்கந்து பகாண்ளது கண்டீரரா?
தருணம் எனபது, நிமிஷைம் எனறம், பநதாடிபயனறம், விரலன பசாடுடகபகனறம் ரநதரத்தின அுவு அலல.
சத்தியத்தின நித்தியத்துவத்தினனற ஒரு உ்கப்ப, உ்கபபின சத்தமற்மற பசாள பசாளப்ப.
'தருண்னய நதம:'- லலதா ஸாக்ரநதாமத்தில இபபடி ஒரு அரச்சனனை வருகிமறது.
தருணம்: சித்திரத்தின கண் விழப்ப:
கலலன சிரடக கம்பம்
பசாலலன சடகதி.
பசால: தருணத்தின விந்து.
ஒனறடகபகானற சாாஸம்.
தருணத்னத நடித்துத் தாஙக முடியாது.
பசால ஒனற கிட்டிடில அது என பாடககியம். ரதவர பந்தியில ரா்க திருட்டுத்தனைமாக உட்காரந்தாற் ரபால
அமுதத்னத விழுஙகிவிட்ரளன. பசாலரல, எனனனைடக பகால, ஆனைால எனனனை அழடகக முடியாரத!
்பல ்பலபயனைடக கில. நிஜமாகரவ ்பல. இதுதான பசாலலன உமறரவா?
சிந்தா நததி ஆழைத்துளி தனல மூழ்கி ஒரு தரிசனைம்.
--------------------------
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47. ஒரு னவரம்

சி.என. ரக. ரராடில வசித்துடகபகாண்டிருடகனகயில வாசலல ஜாப னளபபிங பலனக பதாஙக
விட்டிருந்ரதன. இந்தப பலனக பதாஙகிற்ரமற ஒழய, ரநதாடககம் உருபபடியாக நினமறரவமறவிலனல. நதலல
'ஷைகரி'ல இருடகக ரவண்டும். அலலது ஓரிரண்டு வடககீலகளுளன பழைடககம் பதாளரந்து ரவண்டும். அலலது
நதான பவளிரய ரபாயப ரபரம் பிடித்து வர ரவண்டும். அதற்்க ரநதரமிலனல, சாமரத்தியமுமிலனல. கானல
9.30 மணிடக்க வீட்னள விட்டுப ்பமறபபட்ளால, திரும்்பவது மானல 6-டக்கடக ்கனமறவதிலனல. நதான எனனை
ஜாப பண்ணி, வருமானைத்னதடக ்ட்டுவது, ்கடும்பத்தில பபாருுாதாரம் அபரபாது பநதருடககடியானை
நினலனம.
ஒரு நதாளி, கானல ரவனு. ஒரு ரசட்ஜி அவசரமாக வந்தார.
"இந்தப பத்திரம் ஆவூம்."
"ஆபஸுடக்கப ரபாயடகபகாண்டிருடககிரமறன. இனன சாயந்திரம்...."
"ரநதா, ரநதா, அவஷைரம் அவஷைரம்- இபபரவ-"
ரமட்ளனரப ்பரட்டிப பாரத்ரதன. நினமறயப படககஙகளி. சபலம் அடித்துடக பகாண்ளது. ஆபஸுடக்க
'ரளாடககர' பகாடுத்துவிள ரவண்டியதுதான. மாரனைஜர எரிந்து விழுவான. அது நதானு 'ஷைமாச்சாரம்.'
"நதம் வீடு இரதா பபலக் ரராட் ளரனஙதான. 'னளப'னபடக பகாண்டு வந்துடுஙரகா, அஙரகரய
பஷையயலாம்."
எவன எழுதிடக பகாடுத்தான ? வடககீலா, ளாடகளரா? என தனலபயழுத்து மாதிரி! ஆயிரத்பதட்டுச்
சந்ரதகஙகளி எழுத்னதபபற்ற அலல, பத்திரத்தின விஷையம் பற்ற. பல இளஙகளில நதாரனை பானஷைனய
சமரயாசிதத்ததில இட்டு நிரபபி, முதலல ரஃப ஒனற தயார பண்ணி, பிமற்க முனமறயாக க்ளாம்ப
ரபபபரில ஏற்றவதற்்களி மணி இரண்ளாகி விட்ளது
ஐயா உண்னமயிரலரய சந்ரதாஷைமாகிவிட்ளார. அந்தடக காலத்து ராஜாடககளி, "எனனை வரம் ரவண்டும்?"
எனற ரகட்கிமறமாதிரி- எனனைா ரவூம்?
எனனை ரகட்கலாம்? ஆளி மிரண்டுவிட்ளால? என தயடககத்னதடக கண்டு- "பரவாயிலரல. இஷ்ளம்
ரகளுஙரகா:"
"பத்து ரபாய." எனைடக்கடக பகாஞ்சம் திணறற்ரமறா? அவர பதிரல ரபசவிலனல. ளடக பகனற ரசஃனபத்
திமறந்து பமாள பமாளபவனற ஒரு பத்து ரபாய ரநதாட்னளடக பகாண்டுவந்து எனனட்ம் பகாடுத்துவிட்டு
ரசஃனப மூடினைார. திமறந்திருந்த ரநதரத்துடக்க ்கங்கமபபூ வாசனனை '்கம்.'
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பகவன தாஸும் நதானும் இபபடித்தான பரிச்சயமாரனைாம்.
அவருடக்க எம்பராயளரி பிஸனைக். பசாந்த வீடு. மாடியில வாசம். கீரழை அ வலகம். இரண்டு பபரிய
ாாலகளில மூனற பபரிய தறகளில ஏபழைட்டு ஆட்களி பமுனைமாக ரவனல பசயதனைர. பசயதுபகாண்ரள
இருந்தனைர. தஙக ஜரினக, பவளிளி ஜரினக, ஜிகினைாப பபாட்டுகளி, அதிரலரய சினனைச் சினனை வண்டுகளி,
வரண நலகளி னதயலல, அற்்பதமானை பூடககளி, அனனைப பககளி, முதுனகடக ரகாதிடகபகாளிளும் ்பமறாடககளி,
மயிலகளி, ரகாலஙகளி, ்பளனவயின ஓரஙகளில, தனலபபில, ்பளனவ பூரா உருபவடுத்தனை. அத்தனனையும்
னக ரவனல, பபாறனமயும் அரபபணமும் வாங்கம் ரவனல. இதில இமறஙகினைவரகளி பினனைர
மற்பமறதற்்கம் உபரயாகமிலனல. பரம்பனர வாசனனையும் இருடக்கம் ரபால ரதானறகிமறது. தறரமல
்கனந்ரத, முது்க ்ன, கண்ூம் மஙகி விடும். அதுபற்றச் ரசட்டுடக்க எனனை? பகாளினு பிஸபனைக்.
பல தர வயதில, உளல வாகில- அரனைகமாக அவர ஜாதிப பபண்டிரதான- காரகளில வந்து,
்பளனவகளுளன இமறங்கவாரகளி. சில சமயஙகளில, வரரவற்பனமறயில- ஆபக் அனமறயும் அதுதான.
ரசாபாடககளி நிரம்பி வழயும். பகவனதாக், ஆரு அபரபாது மாறவிடுவதுரபால ரதானறம். எனனை
சிரிப்ப, முகத்தில எனனை ளால, இடுப்பவனர ்கனந்து, வந்தவரகளி ரபச்சுடக்க எனனை கவனைம், எனனை அந்த
மரியானத! அவரகளும் "தாதா! தாதா!' எனற அவனர பமாயத்துடகபகாளி வாரகளி. ரபசிச் சிரித்துடக
பகாண்டிருடக்கம் அந்தடக ்ட்ளத்தின நதடுரவ கிழைட்டுடக கிருஷ்ணன.
மானலயில ரவனலயாட்களி அனமற வாசலல ்கழுமி நிற்பாரகளி.
வாாப, பமாயதன, சினனைடககண்ூர- நதவாப ரதாரனணதான. ஒ்பவாருத்தராயடக ்பபிட்டு மு
மு பவனை, சுளிபுறம்்ப ஊரவது ரபானமற தன (ஸந்தி) பானஷையில (லடககம் உளிபள) ்கறத்துடகபகாண்டு,
பட்டுவாளா பண்ூவார.
இபபடியா ஒரு கணடககன? பதானக ர.17.31 கணடககானைால, அந்த ஒரு னபசானவ எபபடிரயனும் ரதடிடக
கண்டுபிடித்து அபரபாது ஒரு னபசா நதாணயம் அமலல இருந்தது- கணடகனகத் தரபபார.
மாடியில, உண்னமயானை பசலவம் பனளத்தவரகளின அலகயத்தில, உனளனமகளி கவரச்சியானை
அலஙரகாலத்தில கிளடக்கம். ஒரு சமயம், கட்டிலல கிளந்த ஒரு சாலனவனயத் தளவியபடி, "எனனை
முனனுற நதானூற இருடக்கமா?" எனற ரகட்ளான.
்பனனைனக ்பரிந்தார.
"பத்து வரஷைமாச்சு வாஙகி, அபரபா ஆயிரம் ரபா. இபப எனனைரவா? இபப இந்த டகவாலட்டி கினளயாது."
அபரபாதிலருந்து, இதுரபானமற அசட்டுடக ரகளிவிகனுடக ரகட்பனத நிறத்திடக பகாண்ரளன (அங்க
மட்டுமலல.) இதுரவ ஒரு பாளம்.
சனமயலகாரன, ரவனலடககாரன, நதரக்.
மாடியில இுவரசு.
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கீரழை அடிடககஞ்சன.
பகவனதாக்-டக்க வருளம் பூரா ஆக்துமா. படுடகனக அனமறயில எங்க பாரத்தா ம் மருந்து சீசாடககளி, ஊசி
மருந்துகளி, மாத்தினரகளி, தூடகக மாத்தினர சீசாடககளி, ளானடக்ககளி (பராந்தி), ஸானைரளாஜன எலலாம்
சிதறய படிதான. மாதத்தில பாதி நதாளி ்களியல ரதறனைால அதிகம். மிச்சத்துடக்க சந்தன. அத்தர.
ஒரு சமயம் அட்ளாடக வந்து பாரத்ரதன. சமயத்தில நதரக் இலனல. அம்மாடிரயா்! காட்டுப பூனனை
ஊனுயில விலாவில கட்டியிழுப்பம், அந்த விழகளி பவளிரய பகாட்டிவிடும்ரபால பிதுஙக ம்
மடிரமல தனலயனணனயப ரபாட்டுடகபகாண்டு, அதனரமல கவிழ்ந்து பகாண்டு அந்தத் தவிப்பம், உளல
பூரா ரவரனவயில ஜலகண்ளம்.
அவசரமாக க்ரளா்னவ மூட்டி, ரகாதுனமத் தவினள வறத்து (நதலல ரவனு, என வீட்டில இருந்தது.
அது எனனை காரணரமா?) முதுகி ம் மாரபி ம் ஒற்றரனைன. இதற்்க உளரனை மதம் தரும்படி, ்பனக
பிடிடகக ஒரு சூரணம் இருடககிமறது (சித்தா? யுனைான), இது, நதலல ரவனு, மனுஷைனளரம இருந்தது. ஆவனை
பசயததும் சுபம் கழைனற, கரண்டு பதாண்னளடக்க வருவது பதரிந்தது. துப்பம் ரபஸன? ஊ-ாூம்.
சமயத்துடக்க ஊசியும் தட்ளாரனைாடு இதுவும் உருண்ரளாடிப ரபாய விட்ளது. நதான என வசத்தில இலனல.
னகனய நட்டிரனைன. தயஙகினைார. .
"க்பிட், ரமன, யூ ஃபூல!" எனைடக்க ஏன இந்தடக ரகாபாரவசம்?
பகாண்டுரபாய எறந்துவிட்டு (ஐரய!) னகனயப பாத்ரமில எட்டுத் தரம் ரசாப்பப ரபாட்டுடக கழுவி
விட்டு வந்ரதன. எனனைரவூமானைா ம் ஆகட்டும். ஐ ்கட்டு நதத்திங ரமார.
அவர அவக்னத தணிய ஆரம்பித்துவிட்ளது. காட்டுப பூனனை சிறகச் சிறக வாபக், மூச்சு இயல்படக்க, ஒரு
வழயாக, முத் தனலபபட்ளது. இபரபா ஆயாசம்தான.
எழுந்து அனணத்துடகபகாண்ளார. "மிக்ளர ராமா! யு ஆர னம பிரதர!"
எனனனை விடுவித்துடகபகாளிு முயனரமறன. முடியவிலனல. எஙகிருந்து இந்த இரும்்பப பிடி?
"யு ஆர னம பிரதர, மிக்ளர ராமா!"
இதனைால பகவனதாக், தன பிஸபனைக்ஸல பாதி, வீட்டில பாதி எனைடக்க எழுதிவிட்ளார எனற யாரரனும்
நினனைத்தால- அபதலலாம் டி.வி.யில (சினமா படுத்து விட்ளதாம்!).
வீட்டில கீரழை நதடு முற்மறத்திலருந்து வுரந்த ரவபப மரம் மாடியில ஜமடககாும் விரித்தாற்ரபால,
விருதாவாயடக பகாட்டிடகபகாண்டிருந்த ரவபபம் பூனவடக ்ள 'எடுத்துடகபகாண்டு ரபா' எனற அவருடக்கச்
பசாலலத் ரதானமறாது.
(ரவபபம் பூனவ பநதயயில பபானனைாக வறத்து, பசாற்ப உப்படக ்ட்டி, சாதத்தில கலந்து இரண்டு கவும்வாயுவுடக்க நதலலது. (எனைடக்க) வாயடக்க பாு ருசி!).
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நதானும் ரகட்க மாட்ரளன.
"நதாஙகளி பாரட்டிஷைனுடக்க முனனைால ஸந்திலருந்து இங்க வந்ரதாம். எனைடக்க இருபது வயசுரல
கண்ணாலம். அடுத்த வரஷைரம. ஷைம்ஷைாரம் பசத்துப ரபாச்சி. பளலவரி, ்குந்னத, அதுவும் பத்து நதாளுல
னளயட்."
எழுந்து பசனற ரஸஃனபத் திமறந்து (்கங்கமபபூ மணம் - ்கம்!), லாடககனரத் திமறந்து, எனதரயா எடுத்துடக
பகாண்டு, மமறடககாமல மூடிவிட்டு எனனளம் வந்தார.
கலர பகாடுத்த, ஒரு ்கழைந்னதயின ரபாட்ரளா. ஒரர தவபபிஞ்சு. ்கருத்னத ஊதிச் பசடியாடகக முயனமற
பரிதாபகரமானை கனழைடக்த்து முயற்சி. எந்தப பினனைணியுமினறடக ்கழைந்னத அந்தரத்தில பதாஙகிற்ற.
இனனும் விுடக்கப பாரனவ நினலடககவிலனல. இலனல. ஒரரயடியாக நினலத்துவிட்ளதா? ரலசாக
அருவருப்ப தட்டிற்ற முகத்னத அவசரத்துளன சரிபடுத்திடகபகாண்ரளன. அவர எனனனைப பாரடககவிலனல.
பாரனவ ரபாட்ரளாவில பதிந்திருந்தது. அவர முகத்திலருந்து பத்து வருளஙகளி உதிரந்திருந்தனை.
" டக மிக்ளர ராமா, ்பருஷைன இமறந்துரபானைால ஒயிப மற கண்ணாலம் ்ளாது. ‘திலடக' அழடககூம்,
வனுயல உனளடககூம், பவளினு ஸாரி. இபபடிபயலலாம் ரல இருடக்கரத-- இபரபா நதளடககமறனத நதான
பசாலலரல- பபண் ஜாதி னளயட் ஆனைால, ாக்பபண்டுடக்க எந்த ர ம் கினளயாதா? அது எனனைா
ஒக்தி? இது எனனுனளய ஆடகயுபமண்ட். ஆனைால யாரும் ஒப்படகக மாட்ளாஙக. எத்தினரயா ஆஃபர
வந்திருச்சி. ஐ பரஃபயூக்ட், நதாஙக பராம்ப பரக்பபடகளபிளி, பவலத்தி ஃரபமில. ஒரு னளம் னவர
வியாபாரம் பசஞ்சிட்டிருந்ரதாம்."
நுமாகரவ தமிழ் ரபசிவிட்ளார. சமயம் வந்தால, பானஷையும் வருகிமறது.
"யு ல் யுவர ஒயப ரஸா மச்?"
"ஐ ரளானட் ரநதா. எனைடக்க அபபடி ஒரு நியாயம் பட்ளது. எனனனை ரசஞ்ச் பண்ண முடியலரல."
உளிளிருந்து ஒரு ஆளி வந்து, ஜிகினைாப பபாட்டு ரவனலடக்கடக ரகட்ளான. தராசில நிறத்துடக பகாடுத்தார.
"ராமா, ஐயம்டகளீன. அனனரலருந்து இபரபா வனரடககி நதான எ்ருா சுத்தம்னு எனைடக்கத் பதரியும். ஐ ரநதா.
நதான யாருடக்கம் ஜவாப பசாலல ரவணாம். உஙகளிளம் பசாலரமறன. எனனனைப பத்தி எனனை ரபபரலலாம்
காட்டியாவுதுனனு எனைடக்கத் பதரியும். ஐ ரளானட் ரகர. என பிஸபனைக் ரநதச்சர அபபடி, ரலடீரஸாரள
தான எனைடக்க பிஸபனைக்."
வாய விட்டுச் சிரித்தார. முத்து வரினச (கட்டினை பல).
இந்தப பிரதிடகனஞ தவிர, பகவனதாக் ஒனறம் துமறவி வாழ்டகனக நதளத்தவிலனல. எலலாம் தி பபக்ட்
தான. ஆனள, ரமடக அப, எதி ம்.
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ஒருநதாளி ்ள மட்ளன இலலாமல முடியாது.
உண்ூவது எனனைரவா உளிுஙனக அகலத்துடக்க இரண்டு சபபாத்திதான.
தினைம் அவர இனைத்திலருந்து எத்தனனைரயா அனழைப்பகளி வரும். முண்ளான, நிடககா, வரரவற்்ப, ாாவன-எங்கம் ரபாக மாட்ளார. அவர னக எபரபாதும் தூடககியிருடகக ரவண்டும்! "யாரிளமும் எதுவும் ரகட்டும்
வாஙக மாட்ரளன. அவஙக பகாடுத்தா ம் வாஙகமாட்ரளன."
ஒரு சமயம் அவருடககாக எனதரயா ரதடி, ஒரு ளபபானவத் திமறந்தால, அதில ஒரு னமசூரபபா்கடக கட்டியும்,
மிடகக்சரும், உளுத்துடகபகாண்டிருந்தனை. நதான தபாவவளிடக்க என வீட்டிலருந்து பகாண்டுவந்து பகாடுத்தது.
அவர பகாடுத்த ாலவாப பபட்டிடக்க முனனைால முடிந்த எதிர மரியானத!
ரகாபபபட்டு எனனை பசயவது? இதற்பகலலாம் பவட்டிடகபகாளிு முடியுமா?
நதான மாம்பலத்துடக்க ்கடி ரபானை பிமற்க, எனனைால தினைம் அவர விருபபபபடி ஆஜர பகாடுடகக
முடியவிலனல. ஏரதா மாதம் ஒரு முனமற .
அப்பமறம் உத்ரயாக ரதியில எனனனை பவளியூர மாற்றனைதும், நதா வருளஙகளி அமறரவ விட்டுப ரபாயிற்ற.
அவருடக்கம் கடிதம்ரபாடும் பழைடககம் இலனல. எனைடக்கம் இலனல.
ரவனலயிலருந்து ஒயவு பபற்மறதும், அம்பத்தூருடக்க ரநதரர வந்துவிட்ரளன. எ்வுரவா விஷையஙகளுடக்க
அம்பத்தூரும் பசனனனைடக்க பவளியூர ரபாலத்தான.
எனைடக்கம் வயது உட்காரந்து பகாண்டிருடககிமறதா? ்ளரவ உளல நதலவுகளி, இன அனவகளின ஓஙகல
தாரனை!.
ஒருநதாளி ஒரு ஆளி எனனனைத் ரதடிடகபகாண்டு பிற்பகல பகாட்டுகிமற மனழையில வந்தான. "உஙகளி வீட்னளடக
கண்டு பிடிடககிமறதுடக்களி . திரும்பிப ரபாயிளலாம்ரனை பநதனைச்ரசன. ஆனைால நதரக் அம்மா சும்மா விள
மாட்ளாஙக."
சீட்னளடக பகாடுத்தான.
நதான ரபாகவிலனல. ஏரனைா பதரியவிலனல. பகவனதானஸ அந்த நினலயில பாரடகக மனைம் இளம்
பகாடுடகக விலனல.
தடகனக ரபானற ரலசாக வற்றய உளல. ்களிும் தான. ்கட்னளயாக பவட்டிய க்ம்மர டகராப. பவளினுடக
்கரதா, பவளினு னபஜாமா. உளம்பில எபபவும் ததும்பிய ஒரு சுறசுறபபின நதளமாட்ளத்தில பாதரனக்ஷே
"சரடக சரடக"
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இந்த உருவரம நினனைபபில நினறபகாண்டிருடககட்டும். னவரம் பாயந்த அந்த மனுஷைனனை ரவபமறபபடியும்
பாரடகக, நினனைடகக நதான விரும்பவிலனல.
சிந்தா நததியின அடி மணலல ரதானறத் பதரிந்து உளரனைரய ்பனதந்துரபானை ஒரு னவரம்.
--------------------------
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48. அவளி எனனை சத்தியம் மமறந்தவருா?

ஆஙகனர.
இங்க வந்து எத்தனனை நதாட்குாயினை. பதினனைந்து வருளஙகளி!
லால்கடிடக்க வந்தா ம் இங்க வர ஏரனைா ரநதரமுமிலனல. கா ம் வருவதிலனல. நதளடககவா பசயகிரமறாம்?
பக்தாரனை!
சந்தானைம்: மாமா, கனளசியாக நஙகளி இந்த வீட்டுடக்க வந்துரபானை சமயத்னத மமறடககரவ மாட்ரளன.
தற்பசயலாக வந்தரகளி, நஙகளி பட்ளணத்துடக்க அவசரமாகத் திரும்்பம் வழயில.
அம்மானவ, இரதா, இஙரக இரத இளத்திலதான கிளத்தியிருந்தது. கனளசி சுவாசம்
கட்டியிழுத்துண்டிருந்தது.
சித்திப பாட்டி, அதான உஙகளுடக்க ஜானைகிப பபரியம்மா, அழுதாளி. 'பாரத்தியா ராமாமிருதம், யாரும்
பசாலலாமரல உனனனை இஙரக சமயத்துடக்க இழுத்துடுத்து! பசாந்தம் விட்டுப ரபாமாளா? சுந்தராரவ
அனழைச்சுத்தான ந வந்னதரயா எனனைரவா? பநதனைப்ப தபபமறதுடக்க முனனைால உன ரபனரச்
பசாலலண்டிருந்தா.'
நஙகளி பகாண்டு வந்திருந்த பிரசாதம், பபருந்திரு அபிரஷைக தரத்தத்னத அம்மா வாயில ஊற்றனைாளி. கனள
வாயில வழயாமல உளிரு ரபாயிடுத்து.
நஙகளி இருந்து பாரத்துட்டு அம்மா கானலத் பதாட்டு கண்ணில ஒத்திண்டு ரபாயிட்ரளளி. அதுபற்ற
ஒண்ூமிலரல. உஙகளுடக்க முனரனை பினரனை பதரியுமா? ஆபக் ரஜாலயா திருச்சிடக்க வந்த ரநதரத்தில
உஙகளி ஊருடக்க வந்திருடகரகளி. ்ளரவ எஙகனுயும் எட்டிப பாரத்திருடகரகளி. ஆனைால சமயத்துடக்க நஙகளி
வந்து ரசரந்ரதரு, அந்த ஆச்சரியம் எனைடக்க ஒயரல மாமா. இந்தத் தளனவ நஙகளி தஙகி இருந்துட்டுத்தான
ரபாகூம். பசாலலட்ரளன."
சா்கம் தறவாயின கனளசி நினனைபபாகத் தஙக எனனை ்பண்ணியம் பசயதிருடகக ரவண்டும்!
இது ரபால முனனும் பினனும் இனனும் இளஙகளில ரநதரந்திருடககிமறது.
அதனைாரலரய ்கற்மறம் பசயதுவிட்ளதுரபால பநதஞ்சில உறததில.
இந்தப பதவிடக்க நதான லாயடககா?
இந்தத் தளனவ நதான லால்கடி வந்ரத நதா வருளஙகளுடக்க ரமலாகிவிட்ளது. முதலல பசலவு. இந்த
ஒற்னமறடக கண் பாரனவயுளன எஙரக னதரியமாகடக கிும்்பவது? பயம், தயடககம், ஆயிரத் திட்ளம், ரயாசனனை
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ஒரு வருளமாக எனைடக்களி நதளடககினமறனை. எபபடிரயா, இரதா, இஙரக இருடககிரமறன.
சந்தானைம் வீட்டில மினசாரம் கினளயாது. இரண்டு வீடு தாண்டி, அவன ரசாதரி ரவபபினல வீட்டி ம்
இலனல. மண்பணண்பணய விுடக்கதான.
ஆகரவ, அந்தி விழுந்ததும், இந்த இரண்டு வீடுகளி ம் மட்டும் பண்னள நதாளி என னபயல பருவத்தின
கிராமத்துடக கனு அபபடிரய வழகிமறது.
முதன முதலாக, என ஆற வயதில அண்ணா னகனயப பிடித்துடகபகாண்டு-- அபபானவ அபபடித்தான
அனழைபரபாம்-- எபபடிப பாரத்ரதரனைா, அபபடிரய, அனறரபால இனறம், பபருந்திரு இஙரகரய நினற
பகாண்டிருடககிமறாளி. மூலவர பின எபபடி இருபபாளி? எனைடக்கத் பதரியவிலனலயா? ஆனைால இபரபாது
எனனைால ரநதரர நிற்க முடியவிலனல. பராம்ப நதாளி முனனைாரலரய இடுபபபாடிஞ்ச மாடு எனற ரபர
வாஙகியாச்சு. இபரபா ரகட்கூமா? எனைடக்கடக கால வலபபதால, வருளாதி வருளமாக நினற
பகாண்டிடககிமறாரு, இவளுடக்க வலடககலலயா எனற ரதானறகிமறது.
இது என சனுப்பத்தான.
சிவராஜ ்கருடககளி இலனல. அவர பிளினு கரணசன தான இபரபா.
ஒருனமயில எழுந்த விளிபனபச் சிரமத்துளன மாற்றடக பகாளிகிரமறன. எனைடககாகரவ, கற்பூர ஆரத்தினய
அவளி முகத்துடக்க பநதருடககத்தில காட்டுகிமறார. இந்த வயதில எனைடக்க ஒரு மகன இருடககடக்டும். ஆனைால
க்தானைம் எபபடி!
எண்பணயப பனசயின புபுபபில, கற்பூரச் சுளராட்ளத்தில, அவளி ்பனமுறவல ஒளி வீசுகிமறது.
இத்தருணத்தில இரண்டு வித நினனைப்பகளி எனனனைச் ரசரந்தாற்ரபால அழுத்துகினமறனை.
எனைடக்க ஆற வயதில, அண்ணா னகனயப பிடித்துடக பகாண்டு, இவனு என முதல தரிசனைத்தினரபாது,
அண்ணா: "இவளிதானளா, இந்தடக ரகாவிலதானளா, நதமடககிருடக்கம் பசாத்து" .
இந்த உரினமனய, என மூதானதயர அவரவர தனத் தனத் தனனமயில பகாண்ளாடி, இவனு எத்தனனை
முனமற தரிசித்திருபபார!
என பகாளிளுத் தாத்தாவும் பகாளிளுப பாட்டியும், அவரகளி மண வாழ்டகனகயில, ஒரு தினைம் தவமறாமல,
அறபது வருளஙகுாக, ரகாவிலல அரத்த ஜாம தரிசனைம் பண்ணிவிட்டு- அந்நதாளி அந்த ரவனு அசல 12
மணி, அப்பமறம்தான ஆகாரமாம் (அது கஞ்சிரயா, ்ரழைா, ரசாரமறா, பனழையரதா, பட்டினரயா-- ்கடும்ப
தினச அபபடி).
"ந பகாடுத்தா ம் பகாடுடககா விட்ளா ம், அடிரய பாவி, நதாண்டி கதி!" எனற திட்டிடக பகாண்ரளனும்
அவளி கானல இறகப பற்றடகபகாண்டிருந்தாரகளி.
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(தராமல இருபபாருா அவளி எனனை சத்தியம் மமறந்தவருா?)
என தாத்தா இயற்றய ஒரு பாட்டின பலலவி.
அறபது வருளஙகளி, ஒருநதாளி விளாது.
நதா வருளஙகளி கழத்து, இபபவா, அப்பமறமா எனற மனை ரமஷைம் பாரடககிமறவனைாக, நதாலாவது தனல
முனமற நதான ஆகிவிட்ரளன. உன சனனதானைத்தில பவட்கத்தில ்கனறப ரபாகிரமறன. என விழரயாரஙகளி
தமடககினமறனை.
தபாராதனனை ஒளியில, உன விழகளில அனறரபால இனறம், அனறடக்கம் முன அவரகளுடக்கடக
காட்டினைரத ரபால, எனறம் மாமறாடக கருனணயின ததும்பரல, உன ரகாபத்தினும் எனைடக்க விதிடககடக்டிய
பகாடிய தண்ளனனை.
இரதா விழகளினனற வழய ஆரம்பித்து விட்ள இந்தச் சரஙகனு எட்ளாத உன பாதஙகளுடக்கச்
சமரபபிடககிரமறன. இனவகளுடக்கடக ்ள எனைடக்க உரினமயிலனல. இனவ என மூதானதயரின கண்ணிரச்
சரஙகளி. என வழ உனைடக்கச் சூட்டுகிமறாரகளி.
ரதவி! இதற்்கடக ்ளடக காரணம் நதான எனற பசாலரவன. ீவரனைாபாயம் காரணமாக அண்ணாவின
நதாளிலருந்ரத ்கடும்பத்னதடக கனலத்து நதானைா இளஙகளில சிதற விட்ளாய.
உலகரம உனைடக்கச் சீட்டுடககட்டு. எஙகனு சுட்டிடக காட்டித் பகாளிவதில, இந்தடக ்கடும்பத்தின
உதாரணத்தில, நதான உலகத்னதத்தான சுட்டிடக காட்டுகிரமறன.
ந உலகத்னத ஆளிவரத இபபடித்தாரனை!
சீட்னள கனல.
்பதுசு ்பதிதாக வழைங்க.
ஆடி ஆடிப பழைசானைதும், உனைடகபகனனை,
இனபனைாரு ்பதுடக கட்னள ஆட்ளத்தில தூடககி பயறகிமறாய.
ஆனைால பயணம் எனனைரவா ஒனறதான. அனற முதல இனற வனர அரததான.
வாழ்டகனக, விதி, லீலா.
எனனை ரவனுமானைா ம் அனழை.
எலலாம் உயிரின மறபபயர.
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ஒருநதாளி நதடுப பிளினுயாண்ளான ஒனற பசானனைான.
"அபபா, காலம் மாறடகபகாண்ரளயிருடககிமறது. தன ரதிபபடிரய பின சந்ததியும் இருடகக ரவண்டும் எனற
எதிரபாரபபது சாத்தியமலல, நியாயமுமலல, இயற்னகடகரக விரராதம், அபபடிரய இருந்திருந்தால
மினசாரம் கினளத்திருடக்கமா, டிபரயரனைஜ் உண்ளா, ரயில, ஏரராபருன, அூசடகதி, னபபாக் ஸரஜரி,
சினமா, டி.வி. இனனும் வரபரபாவது எது எதுரவா, அத்தனனையும் உண்ளா? தற்சமயத்துடக்கச் சந்திர
மண்ளலம் பகாலனலப ்பமறமாகி விட்ளது. எனதயுரம நிறத்தி னவபபதற்கிலனல. நிறத்தி னவடகக முடியாத
சூழ் நினலடக்க ஏற்மறபடி மனத ரஸாயனைமும் மாறடகபகாண்டு தானருடக்கம். மாற்மறம் தான உயிரின வழ.
முனரனைற்மறத்தின னதரியம்.
"இத்தனனைடக்கம் நதடுவில மரராஷிமா, பூகம்பம், சமுத்திரம் கனர ்பரண்ளது, எரிமனலயின கடககல,
ராாலரஸல கணடககில அலவாத், துண்ளாய உயிர விழுஙகல, பூமியின நிலபபாகரம நதகரந்துபகாண்டிருடக
கிமறது. இனவபயலலாரம முனரனைற்மறத்னதச் ரசரந்தது. ரவர விட்டுபரபானை விருக்ஷேத்தில ஒரு விழுனதப
பிடித்துத் பதாஙகிடகபகாண்டு, ந எனனனைப பிடித்துடகபகாண்டு பதாங்க எனமறால, அது நதளடககிமற காரியமா?"
சிரிடககிமறான. ரகல இந்தச் சந்ததியின பானஷை.
ஆனைால, வாரத்னத பயனற பகாண்ளால, சிந்திடககத் தடககரத.
இந்த நினலடக்கம் சாகயாக, ்பராண காலமாக நினமற இளத்தில நினமறபடி, உதட்ரளாரஙகளில ்கழந்த
்பனமுறவலால அகிலத்னத ஆட்சி ்பரிந்துபகாண்டு அவளி நிற்கிமறாளி.
------------
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