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1. சிறப்புப் பரிசு - அனந்த சதவ சேர்மமொ
என்ன சமமொசேமமொன தபயன்! அவதன உததக்க
சவண்டியது தமொன், மற்றப் தபயன்கசளமொடு
அவன் சேண்தட சபமொடுவது பற்றியும் அதிகம்
சகள்விப் படுகிசறன். அவதனக் கூப்பிடு
உடசன. "சமமொகன்! ஏய சமமொகன்!" ததலதம
ஆசிரியர் தன் பியூதன கூப்பிட்டமொர். அவர்
குரைலின் மவடிப்தபக் சகட்சட, ததலதம
ஆசிரியர் மவகு சகமொபமமொக இருக்கிறமொர் என
சமமொகன் புரிந்து மகமொண்டமொன். உள்சள விதரைந்து,
"என்ன ஐயமொ?" என்ற பணிவுடன் சகட்டமொன்.
"சீக்கிரைம் சபமொய ஐந்தமொம் வகுப்பு தபதனக்
கூட்டி வமொ" என்ற அவர் கட்டதளயிட்டமொர்.

தபன் பதுமணி கிரைமொமத்தின் குமமொஸ்தமொவமொன
ரைத்தனன் இரைண்டமொவது மகன். சதமொற்றத்தில்
மமலிந்திருப்பினும் பலசேமொலி. சேற்ற கறப்பு
நிறம். ஒளி நிதறந்த கண்கள் மகமொண்டவன்.
படிப்பில்

மகட்டி.

ஆனமொல்,

வீட்டிலும்

மவளியிலும் சேதமொ ஏதமொவது விஷமத்தனங்கள்
மசேயது வம்பில் சிக்கிக் மகமொள்வமொன். அவனமொக
வலியச் சேண்தடக்குப் சபமொகமமொட்டமொன். ஆனமொல்
யமொரைமொவது அவதன வம்புக்கு இழுத்தமொல் பதிலடி
மகமொடுக்க அவன் தயங்குவதில்தல. தன் வயதுப்
தபயன்களிதடசய

அவசன

ததலவன்.

அவர்களுக்கமொகப் பரிந்து அடிதடியில் இறங்க
அவன் எப்பவும் தயமொரைமொக இருந்தமொன். அவன்
பிரைபலமமொனவன். அவன் சேகமொக்கள் அவதன
மதித்தமொர்கள்.
கிரைமொமத்தின்

ஆரைம்பப்பள்ளியில்

கற்ற

முடிந்ததும், தயன் பதிதனந்து தமல்களுக்கு

அப்பமொல்

உள்ள

உயர்நிதலப்பள்ளிக்குப்

சபமொனமொன். தன் மமொமமொவுடன் ஒரு வருடம்
தங்கியிருந்தமொன். மீண்டும் ஊருக்கு வந்து அவன்
ஞமொனபீடம் உயர்நிதலப் பள்ளியில் படிக்கிறமொன்.
ஊரிலிருந்து

ஒன்றதரை

தமல்

தூரைத்தில்

இருக்கிறது அது.
அவன் ஞமொனபீடத்தில் சசேர்ந்து ஒரு மமொதம்
தமொன் ஆகிறது. அதற்குள் அவன் மீது ஒரு
குற்றச்சேமொட்டு

வந்துவிட்டது.

பதுமணி

கிரைமொமத்தின் கதடக்கமொரைன் ஹரைன் ததலதம
ஆசிரியரிடம் முதறயிட்டமொன். தபனும் பல
சிறவர்களும் சசேர்ந்து முன்தினம் மமொதலயில்
அவன் கதடமீது கற்கதள வீசினமொர்கள்; அவன்
தவற எதுவும் மசேயயவில்தல; தபன் தமொன் அக்
கும்பலுக்குத் ததலவன் என்ற கூறினமொன்.

தபன்

பியூனுடன்

வந்து

சசேர்ந்தமொன்.

ததலதம ஆசிரியதரைப் பயத்துடன் பமொர்த்துத்
ததலகுனந்து நின்றமொன். அவர் பிரைம்தப ஆட்டிய
வமொற "நீ தமொசன தபன்?" என்ற அதட்டினமொர்.
"ஆமமொம் ஸமொர்" என்ற தபன் பணிவுடன்
மசேமொன்னமொன்.
கதடக்கமொரைதனக் கமொட்டி, "இவதரை உனக்குத்
மதரியுமமொ?" என்ற ததலதம ஆசிரியர் சகட்டமொர்.
"மதரியும் ஸமொர். எங்கள் ஊர்க் கதடக்கமொரைன்."
" சேரி. சநற்ற மமொதல நீயும் உன் நண்பர்களும்
கூடி

இவன்

கதட

மீது

கல்மலறிந்தது

உண்தமதமொனமொ?"
"ஆமமொம் ஸமொர். நமொனும் ரைத்தனும் மற்றம்
சிலரும் இவன் கதடமீது கல்விசியது உண்தம
தமொன்."

"ஏன்? ஏன் அப்படிச் மசேயதமொய, மசேமொல்லு"
என்ற ததலதம ஆசிரியர் முழங்கினமொர்.
"ஐயமொ, இவன் ஏயக்கிறமொன். அதிக விதல
வமொங்கிக் மகமொண்டு, சேமொமமொன்கதளக் குதறவமொயத்
தருகிறமொன். சமலும், இவன் புதுரைகத் தமொள் தப
ஒன்தற உபசயமொகிக்கிறமொன். அதன் அடியில்
கனத்த தமொள்கள் ஒட்டி யிருக்கின்றன. சநற்ற
முன்தினம் நமொங்கள் இவனடம் ஒரு கிசலமொ
பருப்பு

வமொங்கிசனமொம்.

வீட்டில்

அதத

நிறத்தசபமொது எண்ணமொற கிரைமொம் தமொனருந்தது.
தபயிலிருந்த தமொள் ஐம்பது கிரைமொம் கனமிருந்தது.
நூற்தறம்பது

கிரைமொமுக்கு

கள்ளத்தனம்

மசேயதிருக்கிறமொன்.

நிறதவயில்
இது

ஊர்

முழுதும் மதரிந்த விஷயம். சநற்ற இதத நமொன்
இவனடம் சகட்சடன். இவன் ஏசி என்தன
மவளிசய துரைத்தினமொன். அதனமொல் தமொன் நமொனும்

மற்றவர்களும்

இவன்

கதட

மீது

கல்விசிசனமொம்."
ததலதம

ஆசிரியர்

கதடக்கமொரைதன

சநமொக்கினமொர். அவன் முகம் சிவந்திருந்தது.
ததலதம
சயமொசித்தமொர்.

ஆசிரியர்
பிறகு

தபன்

சிறிது

சநரைம்

பக்கம் திரும்பி,

"அப்படி இருந்தமொலும், நீ மசேயதது சேரியல்ல. பிறர்
மபமொருதளச்

சசேதப்படுத்துவது

தவற.

கதடக்கமொரைன் ஏமமொற்றினமொல், அததக் கவனக்க
சவண்டியது அரைசு அல்லது ஊர்பஞ்சேமொயத்தின்
மபமொறப்பு ஆகும். அது உன் சவதல இல்தல.
தகதய

நீட்டு!"

என்றமொர்.

தபனுக்குப்

பிரைம்பினமொல் ஐந்து அடிகள் கிதடத்தன, அவன்
வகுப்புக்குத் திரும்பியதும், சேக மமொணவர்கள்
அவதன ஒரைக்கண்ணமொல் பமொர்த்துக் சகலியமொகச்
சிரித்தமொர்கள்.

சில தினங்களுக்குப் பிறகு இன்மனமொரு
சேம்பவம் நடந்தது. அவ்வட்டமொரைத்தில் மதமொல்தல
மகமொடுத்து

வந்த

ஒரு

முரைட்டுக்

கமொதள

சேம்பந்தப் பட்டது அது. அது பலசபதரை முட்டித்
தள்ளியிருந்தது.
மநருங்கினமொல்

யமொரைமொவது
அது

கம்புடன்

அவர்கதளத்

அதத
தமொக்கும்.

அததக் கண்டு அதனவரும் பயந்தனர்.
அந்தக் கமொதளயின் மூர்க்கத்தனம் தபனன்
வீரைத்ததத் துமொண்டியது. "இரு இரு தடிமமொசட!
நமொன் உன்தன அடக்குகிசறன்" என்ற அவன்
முனகினமொன். பள்ளி இதடசவதளயின் சபமொது
அவன் ஒரு கம்பும் துண்டுக் கயிறம் எடுத்துக்
மகமொண்டு மமதுவமொகக் கமொதளதய அனுகினமொன்.
கமொத்து நின்ற, சேரியமொன சேமயம் பமொர்த்து, அதன்
முதுகு சமல் தமொவி ஏறினமொன். குதிதரைக்குக்
கடிவமொளம்

மமொட்டுவது

சபமொல்,

கயிற்தறக்

கமொதளயின்

வமொயில்

திணித்தமொன்.

கமொதள

திடுக்கிட்டுத் திதகத்தது. தன் முதுகு சமல்
இருந்த கனத்தத உணர்ந்ததும் அது கமொல்கதள
உததக்கவும் துள்ளிக் குதிக்கவும் மதமொடங்கியது.
மதமொல்தல தருபவதன உதறித் தள்ளலமொம் என
எண்ணி சவகமமொய பமொயந்து ஒடியது. இதற்குள்
பள்ளி

இதடசவதள

முடிந்தது.

வகுப்பு

ஆரைம்பித்து விட்டது. ஆனமொல் தபன் கமொதளதய
அடக்குவதிசலசய

கருத்தமொக

துள்ளிக்குதிக்கும்

இருந்தமொன்.

முரைட்டுக்

கமொதளயின்

முதுகிலிருந்து கீசழ விழமொதபடி அவன் கயிற்தற
இறகப்

பற்றிக்

மகமொண்டு

சேமமொளித்தமொன்.

கமொதளயின் முதுகில் தட்டினமொன். இது கமொதளக்கு
சமலும்

மவறியூட்டியது.

வதளவினுள்
அதறக்குள்

பமொயந்தது.

அது

பள்ளி

ஏழமொம்

வகுப்பு

புகுந்தது.

ஆசிரியரும்

மமொணவர்களும் பதறியடித்துச் சிதறினர். முட்டி
சமமொதிக்

மகமொண்டு

அதறக்கு

மவளிசய

ஒடினமொர்கள். பலர் தவறி விழுந்தனர். ஆசிரியர்
ரைஜன சேகமொரியமொ மவளியில் ஒடித் தப்பினமொர்.
மவறித்தனமமொய
மகமொம்புகள்

தமொவிக்

பட்டு

குதித்த

சேன்னல்

கமொதளயின்

கண்ணமொடிகள்

உதடந்து சபமொயின. இறதியில், மிரைண்டுவிட்ட
கமொதள அரைண்டு கதறி பள்ளி தமதமொனத்திற்கு
ஒடித் தள்ளமொடி விழுந்தது. சில கணங்களில்
துள்ளி

எழுந்தது.

திரும்பிப்

பமொர்க்கமொமசல

தப்பிசனமொம் - பிதழத்சதமொம் என்ற பமொயந்து
ஒடியது.
ஆகசவ,

தபன்

சபரில்

மற்மறமொரு

குற்றச்சேமொட்டு வந்தது. இம்முதற ஆசிரியர் ரைஜன
சேகமொரியமொ முதறயிட்டமொர். ததலதம ஆசிரியர்
சகமொபத்தமொல்

மவகுண்டமொர்.

அந்தப்

தபயன்

ஒயமொத மதமொல்தலயமொக, மதமொந்தரைவு தருபவனமொக
இருக்கிறமொசன.

மமொணவர்கள்

மட்டுமின்றி,

பள்ளிக் கட்டிடமும் பமொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அவர் தபதன மீண்டும் வரைவதழத்தமொர்.
பணியமொள் சமமொகசனமொடு தபன் வந்தமொன்.
அவதனக் கண்டதும் ததலதம ஆசிரியரின்
சகமொபம் மபமொங்கியது.
"நீ ஒரு துஷ்டன் ஏன் அந்தக் கமொதளதய நீ
வகுப்பதறக்குள் ஒட்டினமொய?" என்ற பிரைம்தப
ஆட்டிக்மகமொண்சட அவர் சகட்டமொர்.
ததலகுனந்து நின்ற தபன் மசேமொன்னமொன்:
"ஐயமொ, நமொன் அந்தக் கமொதளதய வகுப்புக்குள்
ஒட்டவில்தல. அதத அடக்குவதற்கமொக நமொன்
அதன் முதுகில் சேவமொரி மசேயசதன். அது
சேடமொமரைன்ற அதறக்குள் பமொயந்து விட்டது."

“பள்ளி

சநரைத்தில்

கமொதளச்

சேவமொரி

பண்ணம்படி உனக்கு யமொர் மசேமொன்னது? தகதய
நீட்டு."
தபன் ததலதம ஆசிரியரின் பிரைம்பமொல்
பதிதனந்து

அடிகள்

சேகமமொனவர்கள்

மபற்றமொன்.

மீண்டும்

சிரித்துக்

அவன்
சகலி

மசேயதமொர்கள். பள்ளிக்கூடத்தின் மகட்ட தபயன்
என்ற பட்டம் அவனுக்குக் கிதடத்தது. மவகு
சீக்கிரைசம

பள்ளியில்

ஒரு

சுற்றறிக்தக

விடப்பட்டது. அது கூறியது: ஐந்தமொம் வகுப்பு
தபன் ஏழமொம் வகுப்பினுள் ஒரு கமொதளதய ஒட்டி,
ஆசிரியதரையும்
நிதலகுதலயச்
கண்ணமொடிகதள

மமொணவர்கதளயும்
மசேயததற்கமொகவும்,

சேன்னல்

உதடத்ததற்கமொகவும்,

பதிதனந்து பிரைம்படிகள் பட்டமொன். சமலும்
நஷ்டத்துக்கு ஈடுகட்ட ரூ. 25 அபரைமொதம் விதிக்கப்
பட்டிருக்கிறமொன். இனயும் இதுசபமொல் குற்றம்

ஏசதனும்

மசேயதமொல்

தபன்

பள்ளியிலிருந்து

நீக்கப்படுவமொன் என்ற அது முடிந்திருந்தது. சில
தபயன்கள்

எச்சில்

துப்பும்

சேமொக்கில்

வகுப்புகதள விட்டு மவளிசய வந்து தபதன
சநமொக்கிப் பழிப்புக் கமொட்டினர்.
அசத தினம் மமொதல, ததலதம ஆசிரியர்
வீடு

திரும்பி,

சதநீர்

பருகிவிட்டு,

உலமொ

கிளம்பினமொர். இது அவரைது தினசேரிப் பழக்கம்.
அவர் திரும்பிக்மகமொண்டிருந்த சபமொது இருள்
கவிந்தது. அவ்சவதளயில் பள்ளியின் மகட்ட
தபயதன

அவர்

பிச்தசேக்கமொரியின்

பமொர்த்தமொர்.

ஒரு

தகதய

கிழப்
அவன்

பற்றியிருந்தமொன். அவளது பிச்தசேக் கூதடதய
தன்

ததலயில்

வகுப்தபச்

சுமந்து

சசேர்ந்த

வந்தமொன்.

இரைண்டு

அவனது

தபயன்கள்-

படிப்பில் முதன்தமயமொன நசரைனும் மசகஷசேம்அவதனக்

சகலி

மசேயதபடி

அருகில்

நடந்தமொர்கள். கிழவிக்குக் கடுதமயமொன ஜஜூரைம்.
அவளமொல்

நடக்கசவ

முடியவில்தல.

அந்நிதலயில் கூதடதயச் சுமப்பது எப்படி?
கிழவியின் சிரைமத்ததக் கண்ட தபன், அவள்
கூதடதயத் தன் ததலமீது தவத்துக் மகமொண்டு,
அவள் தகதயப் பிடித்தபடி, "பமொட்டி, என்தனப்
பிடித்துக்

மகமொள்.

நமொன்

உன்தன

உன்

இடத்துக்குக் கூட்டிப் சபமொசவன்" என்றமொன்.
நசரைனும் மசகஷம் ததலதம ஆசிரியதரைக்
கண்டதும் வணக்கம் மதரிவித்தமொர்கள். தபதனக்
சகலியமொகப் பமொர்த்து முறவலித்தமொர்கள். தபனன்
மகட்ட மசேயல் ஒன்தற அவசரை சநரைடியமொகப்
பமொர்த்துவிட்டமொர் என்ற மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு
ஆசிரியர் கிழவிதய விசேமொரித்தமொர். தபன் தனக்கு
உதவி

புரிய

முன்வந்ததத

அவள்

விவரித்தமொள்.குரைல் நடுங்க, அவள் தபதனக்
கமொட்டி,

இந்த

அருதமப்

பிள்தள

வந்திரைமொவிட்டமொல், நமொன் இன்னும் மதருவிசலசய
விழுந்து

கிடப்சபன்.

கடவுள்

அவதனக்

கமொப்பமொற்றட்டும். நமொன் சிரைமப்படுவதத இந்த
இரைண்டு தபயன்களும் பமொர்த்தமொர்கள். ஆனமொல்
உதவவில்தல.
அருதமப் பிள்தளதயக்
மகமொண்டிருக்கிறமொர்கள்.

உதவிக்கு
சகலி
கிழவி

வந்த
மசேயது
மூச்சுவிடத்

திணறினமொள். ததலதம ஆசிரியர் நசரைதனயும்
மசகதஷயும் ஏசி கிழவிதய அவள் இடத்தில்
மகமொண்டுவிடும்படி அவர் தபதன சகட்டுக்
மகமொண்டமொர்.
இரைண்டு வமொரைங்களுக்குப்பிறகு ஒரு நமொள்,
ததலதம ஆசிரியர் உலமொப் சபமொயவிட்டு வீடு
திரும்பும் சவதள வழியில், முரைட்டுக் கமொதள
ஒரு கமொல் முறிந்து கீசழ கிடப்பததயும், அதன்
அருகில் தபன் மண்டியிட்டு இருப்பததயும்
கண்டமொர். அவன் கமொதளயின் அடிபட்ட கமொலுக்கு

ஏசதமொ

மருந்து

மகமொண்டிருந்தமொன்.

தடவி,

கட்டு

கட்டிக்

அவன்

கண்களில்

நீர்

வழிந்தது. ததலதம ஆசிரியர் மநருங்கி வந்து
நிற்கவும் அவன் திடுக் கிட்டமொன். கரைம் கூப்பி
அவதரை வணங்கினமொன். "நீ இங்சக என்ன
பண்ணகிறமொய, தபன்? " என்ற அவர் சகட்டமொர்.
"ஐயமொ, யமொசரைமொ சில துஷ்டப் தபயன்கள்
கமொதளயின் கமொதல முறித்திருக்கிறமொர்கள். அது
மரைமொம்ப சவததனப்படுகிறது. ஐயமொ, ஊதமப்
பிரைமொணிகதள வததப்பது தவற இல்தலயமொ?"
என்றமொன் தயன் வருத்தமமொய.
"அன்மறமொரு நமொள் இசத கமொதளமீது தமொசன நீ
சேவமொரி மசேயதமொய; இது துஷ்ட மிருகம், இதத
அடக்க சவண்டும் என்ற மசேமொன்னமொசய? இன்ற
இது உன் பமொர்தவயில் நல்ல பிரைமொணியமொனது
எப்படி?"

"ஐயமொ, இது மகமொடிய மிருகமமொகத் தமொன்
இருந்தது. ஆனமொல்.நமொன் சேவமொரி மசேயத நமொள்
முதல்

இது

முட்டுவதத

திருந்திவிட்டது.

மனதர்கதள

விட்டுவிட்டது.

அத்சதமொடு,

அவர்களுக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கிப் சபமொகிறது.
இதத அவர்கள் அடித்திருக்கக் கூடமொது. இது
மிகவும்

சவததனப்படுகிறது.

நமொன்

சில

மூலிதககதள மமன்ற அந்தக் கூதழ தவத்து,
அடிபட்ட கமொலுக்குக் கட்டு சபமொட்டிருக்கிசறன்.
அது கமொயத்ததக் குணப்படுத்தும் என்ற என்
அப்பமொ மசேமொல்லக் சகட்டிருக்கிசறன்" என தயன்
மசேமொன்னமொன். அந்தக்

கமொதளக்கமொக அவனுள்

அனுதமொபம் நிதறந்து, அவன் கண்களில் நீர்.
ததலதம ஆசிரியர் சிந்ததனயில் ஆழ்ந்து
நின்றமொர். பிறகு தயன் முகத்ததப் பமொர்த்தமொர்.
அவதனப் பிரியத்துடன் தட்டிக் மகமொடுத்தமொர்.

எதுவும் சபசேமொது நடக்கலமொனமொர். அவர் கண்கள்
பனத்திருந்தன.
ஞமொனபீடம்

உயர்நிதலப்

பள்ளியின்

பரிசேளிப்பு விழமொ நமொள். மகளஹமொத்தி கல்லூரி
ஒன்றின் முதல்வர் விழமொவுக்குத் ததலதம தமொங்க
அதழக்கப்பட்டிருந்தமொர். இம்முதற, பள்ளியில்
மிகச் சிறந்த நடத்தத உதடய மமொணவனுக்கு ஒரு
விசசேஷப் பரிசு வழங்குவது என்ற ததலதம
ஆசிரியர்

ரைபீன்

பருவமொ

தீர்மமொனத்திருந்தமொர்.

மூன்ற நூல்கள்-மகமொத்மமொ கமொந்தி, ஜவமொஹர்லமொல்
சநரு,

லமொல்

வமொழ்க்தக

பகதூர்

சேமொஸ்திரி

ஆகிசயமொரைது

வரைலமொறகள்-பரிசேமொக

வழங்கப்பட

இருந்தன.
வகுப்புகளில் மமொணவர்கள் விசசேஷப் பரிசு
பற்றி விவமொதித்தனர். ஐந்தமொம் வகுப்பு நசரைன்
சகலியமொய தன் அருகில் இருந்த பமொசபஷிடம்

உரைக்கச்

மசேமொன்னமொன்.

பமொசபஷ்?

"உனக்குத்

நன்னடத்ததக்கு

தபனுக்குத்

தமொன்"

மதரியுமமொ

உரிய

என்ற.

பரிசு

எல்சலமொரும்

சிரித்தமொர்கள். தபனன் முகம் மவட்கத்தமொலும்
அவமமொனத்தமொலும்

சிவந்தது.

பூமி

பிளந்து

தன்தன விழுங்கமொதமொ என அவன் எண்ணினமொன்.
விழமொ
வரைசவற்பு

மதமொடங்கியது.
நிகழ்ந்தபின்,

படித்தமொர்.

பிறகு,

ததலவருக்கு

மசேயல்

அறிக்தக

இதசே,

நடனம்,

கவிப்மபமொழிவுகதள மமொண வர்கள் நிகழ்த்தினர்.
ததலவர் உதரை மதமொடர்ந்தது. மற்றம் சிலர்
சபசினர். அடுத்து, பரிசுகள் தரைப்பட்டன. பரிசு
மபற்றவர்கள்

முகங்களில்

மபருதமயும்

மபமொங்கின.

அறிவிக்கப்பட

அதன

மகிழ்ச்

சியும்

விசசேஷப்

பரிசு

வரும்

ஆவசலமொடு

கமொத்திருந்தனர். ததலதம ஆசிரியர் மதரிவித்தமொர்:
"மமொண்பு

மிக்க

ததலவர்

அவர்கசள,

சீமமொட்டிகசள, சீமமொன்கசள! சிறந்த பண்புள்ள
மமொணவனுக்கு

உரிய

விசசேஷப்பரிசு

5-ம்

வகுப்தபச் சசேர்ந்த திரு. தபன் ஹஸமொரிகமொவுக்கு
அளிக்கப்படும்" என்றமொர்.
ஆசிரியர்களும்

மமொணவர்களும்

திதகப்பதடந்தமொர்கள். நசரைன், பமொசபஷ் இருவர்
முகங்களும் விசித்திரைமமொய மமொறின. தபனுக்குத்
தன் கமொதுகதள நம்ப முடியவில்தல. எழுந்து
மசேன்ற பரிதசேப் மபறவதற்கு அவனுக்குத்
துணிவு

வரைவில்தல.

திரும்பவும்

ததலதம

அறிவித்தமொர்.

ஆசிரியர்

தபன்

குமமொர்

ஹஸமொரிகமொ, 5-ம் வகுப்பு அவன் ததல சுழன்றது.
இது

உண்தம

தமொனமொ?

பள்ளியின்

மகட்ட

தபயன் எனக் கருதப்பட்ட அவனுக்கமொ சிறந்த
பண்புக்குரிய

பரிசு

தபன்

எழுந்தமொன்.

ததலவரிடம் சபமொய, வணக்கம் கூறி, பரிதசே
வமொங்கினமொன்.

வயதமொன

பிச்தசேக்கமொரிக்கு

தயன்

உதவியததயும், அடிபட்ட கமொதளக்குச் சிகிச்தசே
மசேயதததயும் ததலதம ஆசிரியர் விவரித்தமொர்.
அவர் தன் மசேமொந்தப் பணத்திலிருந்து ஐந்து
ரூபமொயும்

தயனுக்கு

அளித்தமொர்.

தகதட்டல்

ஒதசேயமொல் மண்டபம் அதிர்ந்தது.
தபனன்

கண்களில்

ஒளிரிட்டது.
(அஸ்ஸமொமியக் கதத)

ஆனந்தக்

கண்ணிர்

2. பசித்த மரைம் - ஸத்யஜித் ரைமொய
அதழப்பு மணி மீண்டும் ஒலித்ததும்
என்னடமிருந்து எரிச்சேல் குரைல் தமொனமொகசவ
எழுந்தது. இதற்குள் இது நமொன்கமொவது
தடதவயமொகும். இந் நிதலயில் அதமதியமொக
சவதல மசேயவது எப்படி? கமொர்த்திக் கதடக்குப்
சபமொவதமொகக் கூறி வசேதியமொக நழுவி விட்டமொன்.
நமொன் எழுதுவதத நிறத்த சநர்ந்தது. எழுந்து
சபமொயக் கததவத் திறந்சதன். அங்சக கமொந்தி
பமொபுதவ நமொன் எதிர்பமொர்க்கசவயில்தல.
"என்ன

ஆச்சேர்யம்

வமொங்க,

வமொங்க!"

என்சறன்.
"என்தனத் மதரிகிறதமொ?”
"முதலில் சேந்சதகமமொகத் தமொன் இருந்தது."

அவதரை நமொன் உள்சள அதழத்து வந்சதன்.
இந்தப் பத்து வருட கமொலத்தில் அவர் சதமொற்றம்
முற்றிலும் மமொறியிருந்தது. 1950 களில் இந்த
மனதர்

பூதக்

கண்ணமொடிசயமொடு

அஸ்ஸமொம்

கமொடுகளில் சுற்றி அதலவது வழக்கம் என்ற
மசேமொன்னமொல் இன்ற யமொர் நம்புவமொர்கள் அங்சக
அவதரை

நமொன்

சேந்தித்த

சபமொது

அவருக்கு

கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயது. ஆயினும் ததலயில்
ஒரு நதரை கிதடயமொது. அந்த வயதில் அவருக்கு
இருந்த

ஆர்வமும்

ஆற்றலும்

எந்த

இதளஞதனயும் நமொண தவக்கும்.
"ஆர்க்கிட்களிடம்

உனக்கு

அக்கதற

இன்னும் குதறயவில்தலசய!" என்றமொர் அவர்.
என் சேன்னலில் ஆர்க்கிட் பூச்மசேடி ஒன்ற
தவத்திருந்சதன். மவகு நமொட்களுக்கு முன் கமொந்தி
பமொபு தந்த பரிசு அது. ஆனமொல் அதில் எனக்கு

ஈடுபமொடு உண்டு என்ற மசேமொல்வதற்கில்தல.
தமொவரைங்கள் மீது ஒரு ஆர்வத்தத எனக்கு அவர்
ஏற்படுத்தியிருந்தமொர். ஆனமொல் அவர் மவளி நமொடு
மசேன்றதும், ஆர்க்கிட்கள் மீதிருந்த சிரைத்தததய
நமொன் இழந்து விட்சடன். மற்றம் பல மபமொழுது
சபமொக்குகளிலும்

எனக்கு

ஊக்கம்

இல்லமொது

சபமொயிற்ற. இப்சபமொது என்தன ஈர்க்கும் ஒசரை
விஷயம் என் எழுத்துதமொன். கமொலம் மமொறிவிட்டது.
எழுதிச்

சேம்பமொதிக்க

இயலும்

என்றமொகியிருக்கிறது. என் மூன்ற புத்தகங்களின்
வருவமொதயக் மகமொண்டு நமொன் என் குடும் பத்ததக்
கமொப்பமொற்றக் கூடும். நமொன் இன்னும் ஆபிஸ்
சவதலயும் பமொர்த்து வருகிசறன். ஆனமொலும்,
அதத விட்டுவிட்டு என் முழு சநரைத்ததயும்
எழுதுவதில்

மசேலவிடவும்

அவ்வப்சபமொது

சுற்றலமொ மசேன்ற வரைவும் கூடிய ஒரு கமொலத்தத
நமொன் எதிர்பமொர்த்திருக்கிசறன்.

கமொந்தி பமொபு உட்கமொர்ந்தமொர். சேட்மடன்ற அவர்
உடல் நடுங்கியது.
"குளிர்கிறதமொ?" என்ற சகட்சடன். சேன்னதல
மூடிவிடுகிசறன். இவ்வருஷம் கல்கத்தமொவில்
நல்ல குளிர்கமொலம்..."
"இல்தல இல்தல" என்ற அவர் மறத்தமொர்.
அடிக்கடி இப்சபமொ மதல்லமொம் எனக்கு நடுக்கம்
வருகிறது.

வயதமொகி

விட்டது,

இல்தலயமொ?

நரைம்பித் தளர்ச்சிதமொன்."
அவரிடம்

நமொன்

சவண்டியிருந்தது.

எவ்வளசவமொ

கமொர்த்திக்

சகட்க

வந்துவிட்டமொன்.

அவதனத் சதநீர் தயமொரிக்கச் மசேமொன்சனன்.
"நமொன் மரைமொம்ப சநரைம் தங்க மமொட்சடன்.
என்ற கமொந்தி பமொபு மசேமொன்னமொர், "உன் நமொவல்களில்
ஒன்தறப் பமொர்த்சதன். பதிப்பகத்தமொதரைக் சகட்டு

உன் விலமொசேம் மதரிந்து மகமொண்சடன். ஒரு
கமொரியமமொகத்

தமொன்

நமொன்

உன்தனத்

சதடி

வந்திருக்கிசறன்."
"என்ன மசேயய சவண்டும்,மசேமொல்லுங்கள்.
ஆனமொல், முதலில். நீங்கள் எப்ப திரும்பினர்கள்
எங்சக சபமொயிருந்தீர்கள்? இப்சபமொது எங்சக
இருக்கிறீர்கள்?

நமொன்

எவ்வளசவமொ

அறிய

விரும்புகிசறன்."
"இரைண்டு வருஷங்களுக்கு முன் வந்சதன்.
நமொன் அமமரிக்கமொவில் இருந்சதன். இப்சபமொது
பமொரைமொசேமொத்தில் வகிக்கிசறன்."
"பமொரைமொசேமொத்?"
"அங்சக ஒரு வீடு வமொங்கியிருக்கிசறன்."
"சதமொட்டம் இருக்கிறதமொ?"
"ஆமமொம்."

"தமொவரை வீடு கூட?"
கமொந்தி

பமொபுவின்

பதழய

வீட்டில்

அருதமயமொன தமொவரை வீடு ஒன்ற இருந்தது.
அபூர்வமமொன மசேடி வதககள் அங்சக உண்டு.
அசேமொதமொரைணத் தமொவரை இனங்கதள அவர் எப்படிச்
சசேர்த்திருந்தமொர்! ஆர்க்கிட்களில் மட்டும் அறபது,
அறபத்ததந்து
மலர்கதளப்

வதககள்
பமொர்த்து

இருந்தன.

நின்றமொல்

அம்

மபமொழுது

சபமொவசத மதரியமொது.
பதில் கூறம் முன் கமொந்தி பமொபு சிறிது
தயங்கினமொர்.
"ஆமமொம். தமொவரை விடும் இருக்கிறது."
"அப்படியமொனமொல் இப்பவும் முன் சபமொலசவ
நீங்கள்

தமொவரைங்களில்

மகமொண்டிருக்கிறீர்கள்?"

அக்கதற

"ஆமமொம்."
அதறயின் வடபுறச் சுவதரை அவர் கூர்ந்து
கவனத்தமொர். நமொனும் அந்தப் பக்கம் பமொர்த்சதன்.
ரைமொஜ வங்கப் புலி ஒன்றின் சதமொல், ததலசயமொடு
அங்சக மதமொங்கியது.
"அததத் மதரிகிறதமொ?" என்ற சகட்சடன்.
"அசததமொன். இல்தலயமொ?"
"ஆம், கமொதருகில் இருக்கிற துதளதயப்
பமொருங்கசளன்."
"சுடுவதில்

நீ

மன்னன்.

இப்பவும்

அப்படித்தமொசன?"
மதரியமொது. சிறிது கமொலமமொக நமொன் சசேமொததன
மசேயயவில்தல.

நமொன்

சவட்தடயமொடுவதத

நிறத்தி ஏழு வருடங்கள் ஆகின்றன."

"ஏன்?"
"சுட்டது சபமொதும் என்ற தமொன். எனக்கும்
வயதமொகிறது இல்தலயமொ? மிருகங்கதளச் சுட
சவண்டும் என்ற சதமொன்றவில்தல."
"மரைக்கறி உண்பவனமொக மமொறிவிட்டமொயமொ?"
"இல்தல."
"பின்சன என்ன? சுடுவது என்பது மகமொல்வது
மட்டுசம. ஒரு புலிதய, முததலதய அல்லது
கமொட்மடருதமதயச் சுடுகிறமொய. அதன் சதமொதல
எடுத்து, ததலதயப் பதம் பண்ணி, அல்லது
மகமொம்புகதளச்

சீர்ப்படுத்தி

சுவரில்

மமொட்டிதவக்கிறமொய. உன் மவற்றிகதளக் கண்டு
சிலர்

வியக்கிறமொர்கள்.

பயப்படுகிறமொர்கள்.

உனக்சகமொ

சவற
அதவ

சிலர்
உன்

இளதமக் கமொல வீரைசேமொகசேங்களின் சின்னங்கள்.

ஆனமொல்

நீ

ஆட்தடயும்

சகமொழிதயயும்

மற்றததயும் தின்கிற சபமொது என்னமொகிறது? நீ
அவற்தறக் மகமொல்வசதமொடு நிற்பதில்தலசய!
மமன்ற

சுதவத்து

பண்ணிவிடுகிறமொய.

இது

ஜீரைணமும்
மரைமொம்ப

சமலமொன

கமொரியசமமொ?"
நமொன் மசேமொல்வதற்கு எதுவுமில்தல. கமொர்த்திக்
சதநீர் மகமொண்டு தந்தமொன், கமொந்தி பமொபு சிறிது
சநரைம்

அதமதியமொக

இருந்தமொர்.

சதநீர்க்

சகமொப்தபதய எடுப்பதற்கு முன் அவர் மறபடி
நடுங்கினமொர். ஒரு வமொய உறிஞ்சிவிட்டு அவர்
மசேமொன்னமொர்: "இயற்தகயின் அடிப்பதட விதிசய
இதுதமொன். ஒரு பிரைமொணி மற்மறமொன்தறத் தின்ன
சவண்டும். அதத சவமறமொன்ற விழுங்கும்.
அசதமொ அங்சக மபமொறதமயமொயக் கமொத்திருக்கும்
பல்லிதயப் பமொர்"

கிங் அன்ட் சகமொ கமொலண்டருக்குச் சேற்ற
சமசல

ஒரு

பல்லி,

பூச்சி

ஒன்தறக்

கண்மகமொட்டமொது பமொர்த்திருந்தது. நமொங்கள் அததக்
கவனத்சதமொம். அது முதலில் அதசேயமொதிருந்தது.
பிறகு மமதுவமொக, எச்சேரிக்தகசயமொடு அதசேந்து
முன்சனறியது;

முடிவில்

ஒசரை

பமொயச்சேலில்

அந்தப் பூச்சிதயப் பிடித்துவிட்டது.
"அருதம!" என்ற கமொந்தி பமொப் கூறினமொர்.
அதன் சேமொப்பமொட்டுக்கு இது சபமொதும் உணவு.
உணவு தமொன் வமொழ்க்தகயின் ஜீவமொதமொரைம், புலிகள்
மனததரைத் தின்கின்றன. மனதர்கள் ஆடுகதளத்
தின்கிறமொர்கள், ஆடுகள் அதவ எததத் தமொன்
தின்னவில்தல;
மதமொடங்கினரைல்
புரைமொதனமமொகவும்
பிரைபஞ்சேத்தின்

இதத

சிந்திக்கத்
அநமொகரிகமமொகவும்

சதமொன்றம்.

ஆனமொல்

இயக்கவிதிசய

இதுதமொன்.

இதிலிருந்து தப்பமுடியமொது. இந்த இயக்கம்
நின்றவிட்டமொல், சிருஷ்டிசய நின்ற சபமொகும்."
"மரைக்கறி உணவு சேமொப்பிடுவதனமொல் நல்ல
நிதல ஏற்படலமொம்." என்சறன்.
"யமொர்

மசேமொன்னது

கமொயகறிகளுக்கும்

இதலகளுக்கும்

உயிரில்தல

என்ற

நிதனக்கிறமொயமொ?"
அவற்றக்கும்

உயிர்

உண்டு.

நீங்களும்

ஜகதீஷ் சபமொஸஜம் அதத எனக்குக் கற்றத்
தந்தீர்கள். ஆனமொலும் அது சவறவித வமொழ்க்தக
தமொசன?

தமொவரைங்களும்

பிரைமொணிகளும்

ஒசரை

ரைகமமொனதவ இல்தலசய"
"அதவ
எண்ணகிறமொய?"

வித்தியமொசேமமொனதவ

என்றமொ

"இல்தலயமொ

பின்சன?

சபதங்கதளப்

பமொருங்கள். மரைங்கள் நடக்க முடியமொது; தம்
உணர்வுகதள மவளிப்படுத்த இயலமொது. அதவ
எப்படி உணர்கின்றன என்ற நமக்கு அறிவிக்கும்
திறன் அவற்றக்கு இல்தல. நீங்கள் என்ன
மசேமொல்கிறீர்கள்?"
கமொந்தி பமொபு ஏசதமொ மசேமொல்லப் சபமொகிறவர்
சபமொல் சதமொன்றினமொர். ஆனமொல் சபசேவில்தல.
சதநீதரைக்

குடித்துவிட்டு

கீழ்சநமொக்கிய

பமொர்தவயுடன் அதமதியமொக இருந்தமொர். பிறகு
என்தன சநமொக்கினமொர். அவரைது கவதல சதமொயந்த
மவறித்த சநமொக்கு என்தனக் குழப்பியது. ஏசதமொ
புரியமொத அபமொயத்தின் பயம் என்னுள் படர்ந்தது.
அவருதடய
மமொறியிருந்தது!

சதமொற்றம்

தமொன்

எவ்வளவு

அவர்

மிக

மமதுவமொகப்

சபசேலமொனமொர்:

"பரிமள் இங்கிருந்து இருபத்சதமொரைமொவது தமலில்
நமொன் வசிக்கிசறன். ஐம்பத்மதட்டமொவது வயதில்,
உன்

விலமொசேத்ததக்

கண்டுபிடிக்க

உன்

பதிப்பமொளதரைத் சதடி மிக்க சிரைமத்சதமொடு கமொசலஜ்
வீதிக்குப்

சபமொசனன்.

இப்சபமொது

இங்சக

இருக்கிசறன். விசசேஷ கமொரைணம் இன்றி நமொன்
இப்படிச்

மசேயதிருக்க

மமொட்சடன்

என்பது

உனக்குப் புரியும் என நம்புகிசறன். புரிகிறதமொ?
இல்தல, அபத்தமமொன நமொவல்கள் எழுதி எழுதி
உன் பகுத்தறிதவ நீ இழந்துவிட்டமொசயமொ? ஒரு
சவதள

என்தனயும்

பயன்படுத்துவதற்கமொன

உன்

கதத

தடப்

ஒன்றில்

என்ற

நீ

நிதனப்பமொய."
நமொன்

மவட்கிசனன்.

கமொந்தி

பமொபு

மசேமொன்னதில் தப்பு இல்தல. எனது நமொவல்
ஒன்றில்

அவதரை

ஒரு

பமொத்திரைமமொக

உபசயமொகிப்பது

பற்றிய

நிதனப்பு

என்

உள்ளத்தில் ஒடத்தமொன் மசேயதது.
"உன்

எழுத்தத

வமொழ்க்தகசயமொடு

ஒட்டியதமொக ஆக்கவில்தல என்றமொல், பரிமள்,
உனது நூல்கள் சமசலமொட்டமமொனதவயமொகசவ
இருக்கும். ஒன்தற நீ மறக்கக் கூடமொது. உன்
கற்பதன எவ்வளவு மதளிவமொக இருந்தமொலும்,
அது

ஒருசபமொதும்

உண்தமதய

விட

விசித்திரைமமொக இரைமொது. ஆனமொல் நமொன் உனக்கு
உபசதசிக்க இங்கு வரைவில்தல. உண்தமயில்,
உன்னடம் ஒரு உதவி யமொசிக்கசவ வந்சதன்."
நமொன்
என்னடம்

வியப்பில்
என்ன

எதிர்பமொர்க்கிறமொர்?

ஆழ்ந்சதன்.
விதமமொன

அவர்

உதவிதய

"நீ இப்பவும் துப்பமொக்கி தவத்திருக்கிறமொய
அல்லவமொ?

அல்லது

அததத்

ததலமுழுகிவிட்டமொயமொ?"
அவர் சகள்வியமொல் நமொன் திடுக்கிட்சடன்.
அவர் மனசில் என்ன தமொன் இருக்கிறது? "அதத
நமொன் தவத்திருக்கிசறன். ஆனமொல் அதிகம் துரு
ஏறியிருக்கும். ஏன் சகட்கிறீர்கள்?" என்சறன்.
"நமொதள உன் துப்பமொக்கிசயமொடு நீ என்
வீட்டுக்கு வரை முடியுமமொ?"
நமொன் அவர் முகத்ததக் கூர்ந்து சநமொக்கிசனன்.
அவர் சவடிக்தக சபசியதமொயத் சதமொன்றவில்தல.
"நிச்சேயம் குண்டுகசளமொடு தமொன்" என்றம் அவர்
குறிப்பிட்டமொர்.

என்ன

மசேமொல்வது

என்ற

மதரியவில்தல. அவர் மூதளயில் சகமொளமொற
இருக்குசமமொ என்ற சேந்சதகித்சதன். ஆனமொல்
அவர்

சபச்சு

அப்படிக்

கமொட்டவில்தலசய?

எப்பவும் அவர் ஒரு மமொதிரி விந்ததப் சபமொக்கு
உதடயவர் தமொன். இல்தலசயல் ஏன் அவர்
கமொட்டில், அபமொயங்களுக்கு நடுசவ விசித்திரைச்
மசேடிகதள சதடி அதலகிறமொர்?
"துப்பமொக்கிசயமொடு வரை எனக்கு ஆட்சசேபதன
இல்தல. ஆனமொல் எதற்கமொக என்ற அறிய ஆவல்.
நீங்கள் வசிக்கும் இடத்ததச் சுற்றிக் மகமொடிய
மிருகங்கசளமொ திருடர்கசளமொ உண்சடமொ?"
"நீ வந்ததும் நமொன் உனக்கு எல்லமொவற்தறயும்
மசேமொல்சவன். முடிவில் நீ துப்பமொக்கிதய சுட
சநரைமொமசல சபமொகலமொம். அப்படிசய சுட்டமொலும்,
நமொன்

உன்தன

சேட்ட

விசரைமொதச்

மசேயலில்

ஈடுபடுத்த மமொட்சடன். இது உறதி."
கமொந்தி பமொபு சபமொக எழுந்தமொர். என் சதமொள்மீது
தகதவத்துச்

மசேமொன்னமொர்:

"பரிமள்,

நமொன்

உன்தனத் சதடி வந்திருக்கிசறன், ஏமனனல்

சபமொனமுதற உன்தனப் பமொர்த்த சபமொது, நீ
என்தனப்

சபமொலசவ

சேமொகசேச்

மசேயல்களில்

சமமொகம் மகமொண்டிருந்தமொய. மனதர்கசளமொடு நமொன்
என்றம் அதிகம் பழகியதில்தல. இப்சபமொது என்
மதமொடர்பு

சமலும்

குறகிவிட்டது.

எனக்கு

இருக்கிற மசேமொற்ப நண்பர்களிதடசய உன்தனப்
சபமொன்ற திறதமசேமொலி சவற எவரும் இல்தல."
முன்பு நமொன் உணர்ந்திருந்த வீரைச் மசேயல்
மீதமொன

சிலிர்ப்பு

என்னுள்

கிளர்ந்மதழுவதமொகத்
சகட்சடன்:

மறபடியும்

சதமொன்றியது.

"உங்கள்

இடத்தத

நமொன்
எப்படி

அதடவது; எப்சபமொது எங்சக..."
"மசேமொல்கிசறன்.

மஜஸ்சஸமொர்

சேமொதலயில்

பமொரைமொசேமொத் ஸ்சடஷன் வதரை சநசரை சபமொ. அப்புறம்
சகட்டுத் மதரியலமொம். மதுமுரைளி ஏரி பற்றி
யமொரும் மசேமொல்வமொர்கள். ஸ்சடஷனலிருந்து நமொலு

தமல் தள்ளியிருக்கிறது. ஏரி அருசக ஒரு பதழய
பங்களமொ. அதத அடுத்து என் வீடு இருக்கிறது.
உன்னடம் கமொர் இருக்கிறதமொ?"
"இல்தல. ஆனமொல் கமொர் இருக்கும் நண்பன்
உண்டு."
"இந்த நண்பன் யமொர்?"
"அபிஜித்

என்சனமொடு

கல்லூரியில்

படித்தவன்."
"அவன்

எப்படிப்பட்டவன்

எனக்கு

அவதனத் மதரியுமமொ?"
"உங்களுக்குத்
நல்லவன்.

மதரிந்திரைமொது.

அவதன

நம்பலமொமமொ

சயமொசிக்கிறீர்களமொ? நிச்சேயம் நம்பலமொம்."

ஆனமொல்,
என்ற

"நல்லது.

அவதனயும்

அதழத்து

வமொ.

எப்படியும் வந்து சசேர். அவசேரை கமொரியம் தமொன்.
சூரியன் மதறவதற்கு முன் வந்து விடு."
***
எங்கள்

வீட்டில்

மதருக்சகமொடிக்குப்

ஃசபமொன்

சபமொய,

ஒரு

இல்தல.
மருந்துக்

கதடயிலிருந்து அபிஜித்ததக் கூப்பிட்சடன்.
" உடசன வமொ. மிகமுக்கியமமொன விஷயம்"
என்சறன்.
மதரியுசம, உன் புதுக் கதததய வமொசித்துக்
கமொட்ட

அதழக்கிறமொய.

திரும்பவும்

எனக்கு

தூக்கம் தமொன் வரும்."
"அதில்தல. முற்றிலும் சவற விஷயம்
இது."
"அது என்ன? இப்பசவ மசேமொல்சலன்."

"அருதமயமொன நமொயக்குட்டி வந்திருக்கிறது.
ஒரு ஆள் என் வீட்டில் தவத்திருக்கிறமொன்."
நமொதயத் தூண்டிலமொக உபசயமொகித்தமொல் தமொன்
அபிஜித்தத வரைவதழக்க முடியும். அவனடம்
பதிசனமொரு வதக நமொயகள் இருக்கின்றன. பல
நமொடுகதளச் சசேர்ந்ததவ. அவற்றில் மூன்ற, பரிசு
மபற்றதவ. ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் அவன்
இப்படி

நமொயப்பித்து

ஆனமொல்

இப்சபமொது

மகமொண்டிருக்கவில்தல.
அவன்

சவற

எததப்

பற்றியும் சிந்திப்பதுமில்தல, சபசுவதுமில்தல.
நமொயிடம்

மகமொண்ட

கமொதல்

சபமொக,

அபிஜித்திடம் ஒரு நல்ல குணம் இருந்தது: என்
திறதமயிலும்

தீர்ப்பிலும்

அவனுக்கு

முழு

நம்பிக்தக, எந்தப் பதிப்பமொளரும் என் முதல்
நமொவதல மவளியிட முன்வரைமொத சபமொது, அபிஜித்
அதன் தயமொரிப்புச் மசேலதவ ஏற்றமொன். இந்த

விஷயம் எல்லமொம் எனக்குப் புரியமொது. ஆனமொல் நீ
இதத எழுதியிருக்கிறமொய. அது குப்தபயமொக
இருக்க

முடியமொது.

பதிப்பகத்தமொர்கள்

மதடயர்கள்" என்ற மசேமொன்னமொன். புத்தகம் நன்கு
விற்றது. எனக்குச் சிறிது புகழும் சசேர்ந்தது.
அபிஜித்துக்கு என் மீதிருந்த நம்பிக்தகதய அது
உறதிப்படுத்தியது.
நமொயக்குட்டி விஷயம் உண்தம இல்தல
என்ற மதரிந்ததும், எனக்கு உரியது கிதடத்தது.
அபி என் முதுகில் சூடமொக ஒரு அதற தந்தமொன்.
ஆனமொல் அதத நமொன் மபமொருட்படுத்தவில்தல.
அவன் என் சகமொரிக்தகக்கு இணங்கினமொன்.
"நமொம் சபமொசவமொம். நமொம் மவளிசய சபமொய
மவகு

கமொலம்

சசேமொனமொர்பூர்

ஆகிறது.

கதடசியமொக

நமொம்

சேதுப்புகளில்

சவட்தடயமொடியதுதமொன். ஆனமொல் யமொர் இந்த
ஆசேமொமி! நீ ஏன் அதிக விவரைம் தரைக்கூடமொது?"
"அவர்

என்னடம்

விவரைம்

எதுவும்

மசேமொல்லவில்தல. நமொன் உனக்கு எப்படி அதிகம்
மசேமொல்சவன்? ஏசதமொ மர்மம் இருப்பதும் நல்லது
தமொசன. நம் கற்பதன சவதல மசேயவதற்கு ஒரு
வமொயப்பு."
"அந்த ஆள் யமொர் என்றமொவது மசேமொல்சலன்."
"கமொந்தி சேரைண் சேமொட்டர்ஜி, இந்தப் மபயதரைக்
சகள்விப்பட்டிருக்கிறமொயமொ? ஒரு சேமயம் அவர்
ஸ்கமொட்டிஷ் சேர்ச் கல்லூரியில் தமொவரை இயல்
சபரைமொசிரியரைமொக இருந்தமொர். பிறகு, அபூர்வ தமொவரை
இனங்கதளச் சசேகரிக்க அதலவதற்கமொக அந்த
சவதலதய விட்டமொர். நிதறய ஆயவு மசேயதமொர்.
சில கட்டுதரைகதள மவளியிட்டமொர். அற்புதமமொன

தமொவரைங்கள்

பல-முக்கியமமொக

ஆர்க்கிட்கள்-

அவரிடம் இருந்தன."
"நீ அவதரை எப்படிச் சேந்தித்தமொய?"
"ஒரு

சேமயம்

கமொஜிரைங்கமொவன

நமொங்கள்

அஸ்ஸமொமில்

பங்களமொவில்

சசேர்ந்து

இருந்சதமொம். ஒரு புலிதயச் சுடுவதற்கமொக நமொன்
அங்சக

சபமொசனன்.

அவர்

நீமபன்தஸ்தசே

சதடிக்மகமொண்டிருந்தமொர்."
"எதத".
"நீமபன்தஸ். அது தமொவரை இயல் மபயர்.
உனக்கும் எனக்கும் கூஜமொச் மசேடி. அஸ்ஸமொம்
கமொடுகளில்

வளர்கிறது.

பூச்சிகதளத்

தின்ற

வமொழ்கிறது. அதத நமொன் பமொர்த்ததில்தல. இது
கமொந்தி பமொபு மசேமொன்னவிவரைம்."

"பூச்சி தின்னும் மசேடியமொ மசேடி பூச்சிகதளத்
தின்னுமமொ?"
"நீ தமொவரை இயல் படித்தசதயில்தல என்ற
மதரிகிறது."
"இல்தல. நமொன் படித்ததில்தல."
"சேந்சதகம்

சவண்டமொம்.

பள்ளிப்

பமொடநூல்களில் இச் மசேடிகளின் படங்கதளக்
கமொணலமொம்."
"சேரி, சமசல மசேமொல்."
"அதுக்கு

சமல்

மசேமொல்வதற்கு

அதிகம்

இல்தல. நமொன் என் புலிதய மவன்சறன், திரும்பி
விட்சடன். அவர் அங்கு தங்கினமொர். என்றமொவது
ஒரு நமொள் அவதரைப் பமொம்பு கடிக்கும், அல்லது
வனவிலங்கு தமொக்கும் என்ற நமொன் அஞ்சிசனன்.
அப்புறம் நமொங்கள் அதிகம் சேந்திக்கவில்தல.

கல்கத்தமொவில்

ஒரிரு

ஆனமொல்

தடதவ

சேந்தித்சதமொம்.

அடிக்கடி

அவதரை

நிதனத்துக் மகமொள்சவன். சிறிது கமொலம் நமொனும்
ஆர்க்கிட்

சமமொகம்

மபற்றிருந்சதன்.

அமமரிக்கமொவிலிருந்து எனக்கமொகச் சில புதிய
இனங்கள்

மகமொண்டு

வருவதமொக

அவர்

கூறியிருந்தமொர்."
"அவர் அமமரிக்கமொ சபமொயிருந்தமொரைமொ?"
"அவருதடய ஆயவுக்கட்டுதரை ஒன்ற அயல்
நமொட்டுத் தமொவரை இயல் பத்திரிதக ஒன்றில்
மவளியமொயிற்ற. அதனமொல் அவர் பிரைபலமமொனமொர்.
தமொவரை

இயலமொளர்

மமொநமொட்டுக்கு

அவதரை

அதழத்தமொர்கள். இது நடந்தது 1951 அல்லது 52 ல்,
அதன்பிறகு இன்ற தமொன் நமொன் அவதரை சேந்திக்க
சநர்ந்தது."
"இத்ததன வருடம் அவர் என்ன மசேயதமொர்?"

"எனக்குத் மதரியமொது. நமொதளக்குத் மதரியும்
என்ற நம்புகிசறன்."
"அவர் தபத்தியம் இல்தலசய?"
பமொர்க்கப்சபமொனமொல் உன்தனவிட அதிகப்
தபத்தியம் இல்தல. நீயும் உன் நமொயகளும்,
அவதரையும்

அவரைது

மசேடிகதளயும்

விட

உயர்ந்ததவயில்தல."
நமொங்கள்

அபிஜித்தின்

கமொரில்

பமொரைமொசேமொத்

நிதலயம் சநமொக்கி மஜஸ் சஸமொர் சேமொதலயில்
மசேன்சறமொம். நமொங்கள் என்பதில், அபிஜித்ததயும்
என்தனயும் தவிரை, மூன்றமொவது ஒரு ஜீவன்,
அபிஜித்தின் நமொய பமொதுஷமொவும், சசேரும். இது என்
தவறதமொன். குறிப்பமொகத் தடுக்கப்படமொவிட்டமொல்,
அபிஜித் தனது நமொயகளில் ஒன்தறக் கட்டமொயம்
மகமொண்டு வருவமொன் என்பதத நமொன் அறிந்திருக்க
சவண்டும்.

பமொதுஷமொ கபில நிற ரைமொம்பூர் சவட்தடநமொய,
மபரியது. வலியது. கமொரின் பின் இருக்தக
முழுவததயும் அதடத்துக் மகமொண்டது. அதன்
முகம் சேன்னலுக்கு மவளிசய நீண்டிருந்தது.
விரிந்து

பரைந்த

ரைசித்ததமொகசவ

பசும்

வயல்கதள

சதமொன்றியது.

அது

அவ்வப்சபமொது,

சேமொதலயில் மதன்பட்ட ஊர் நமொயகதளப் பமொர்த்து
அது மவறப்புடன் குதரைத்தது.
பமொதுஷமொவின் வருதக இந்தப் பயணத்துக்கு
சததவயற்றது என நமொன் கூறவும், அபிஜித்
மறத்துதரைத்தமொன்:
திறதமயில்

"உனது

எனக்கு

துப்பமொக்கி

சுடும்

நம்பிக்தகயில்தல.

அதனமொல் தமொன் இவதன நமொன் கூட்டி வருகிசறன்.
நீ

பல

வருடங்களமொகத்

மதமொடசவயில்தல.
பமொதுஷமொ

அதிகம்

ஆபத்து

துப்பமொக்கிதயத்
ஏற்பட்டமொல்

உதவுவமொன்.

அவன்

சமமொப்பசேக்தி

அசேமொதமொரைணமமொனது.

அவன்

எப்படிப்பட்ட வீரைன் என்பது உனக்சக மதரியும்."
கமொந்தி பமொபு வீட்தடக் கண்டு மகமொள்வதில்
சிரைமம் எதுவுமில்தல. பிற்பகல் இரைண்டதரை
மணி அளவில் நமொங்கள் சபமொயச் சசேர்ந்சதமொம்.
மவளிவமொசேதலக் கடந்ததும் சீரைமொன பமொதத ஒன்ற
அவர் பங்களமொவுக்கு இட்டுச் மசேன்றது. வீட்டின்
பின்னமொல், பட்டுப்சபமொன மபரிய ஷிரிஷ் மரைம்
நின்றது. அதன் அருகில் ஒரு தகரை மஷட். அது
மதமொழிற்சேமொதல மமொதிரி
எதிசரை,

பமொததக்கு

இருந்தது. வீட்டுக்கு

மறபக்கம்,

சதமொட்டம்.

அதுக்கு அப்பமொல் நீண்ட தரைக மஷட் அதனுள்
மினுமினுக்கும் கண்ணமொடிப் மபட்டிகள் பல,
ஒசரை வரிதசேயமொக, தவக்கப்பட்டிருந்தன.
கமொந்தி பமொபு எங்கதள வரைசவற்றமொர். ஆனமொல்
பமொதுஷமொதவக் கண்டு சிறிது முகம் சுளித்தமொர்.

"இந்த நமொய பயிற்சி மபற்றது தமொனமொ?" என்ற
அவர் சகட்டமொர்.
அபி மசேமொன்னமொன். இவன் எனக்குப் படிந்து
நடப்பமொன். ஆனமொல் பழக்கப்படமொத நமொயகள்
இங்சக இருந்தமொல் இவன் என்ன மசேயவமொன்
என்ற

மசேமொல்வதற்கில்தல.

நீங்கள்

நமொய

வளர்க்கிறீர்களமொ?"
"இல்தல. நமொன் வளர்க்கவில்தல. ஆனமொலும்
தயவு மசேயது அதத இந்த அதறயில் இந்த
சேன்னலில் கட்டிப்சபமொடுங்கள்."
அபிஜித் ஒரைக்கண்ணமொல் என்தன சநமொக்கிக்
கண்சிமிட்டினமொன்.

ஆயினும்,

பணிவுள்ள

சிறவன் சபமொல, அந்த நமொதயக் கட்டி தவத்தமொன்.
பமொதுஷமொ

சிறிது

முரைண்டியது.

ஆனமொல்

நிதலதமதய அனுசேரிப்பதமொகத் சதமொன்றியது.

நமொங்கள்
நமொற்கமொலிகளில்
சவதலயமொள்
கமொயப்படுத்திக்

மவளிவரைமொந்தமொவில்
அமர்ந்சதமொம்.
பிரையமொக்

தன்

பிரைம்பு

அவருதடய
வலக்தகதயக்

மகமொண்டமொனமொம்.

அதனமொல்

அவசரை எங்களுக்கமொகத் சதநீர் தயமொரித்து, ஒரு
பிளமொஸ்கில் மூடி தவத்திருந்தமொர். எங்களுக்குத்
சததவப்படும் சபமொது நமொங்கள் சகட்கலமொம்
என்ற கமொந்தி பமொபு மதரிவித்தமொர்.
இது

சபமொன்ற

அதமதியமொன

இடத்தில்

இனம் புரியமொத என்ன அபமொயம் பதுங்கியிருக்கும்
என்ற

என்னமொல்

கற்பதன

மசேயய

இயலவில்தல. பறதவகளின் ஒலிகள் தவிரை
எல்லமொம்

அதமதியமொகசவ

துப்பமொக்கிதயச்
அசேட்டுத்தனமமொகப்
சேமொயத்து தவத்சதன்.

சுமந்து
பட்டது.

இருந்தது.

மகமொண்டிருப்பது
அதத

சுவரில்

அபி இயல்பமொகசவ நகரைவமொசி. அவனமொல்
சும்மமொ
அழகு,

இருக்க

முடியமொது.

இனம்

மமல்லிதசே

கிரைமொமப்புறத்தின்

மதரியமொத

இவ்விஷயங்கள்

பமொதிப்பதில்தல.

அவன்

இருந்தமொன்.

திடீமரைன்ற

பிறகு

பறதவகளின்
அவதனப்
அதமதியற்ற
சபசினமொன்:

"பரிமள் மசேமொன்னமொன், அஸ்ஸமொம் கமொடுகளில்
அதீதமமொன மசேடி எததசயமொ சதடுதகயில், நீங்கள்
ஒரு

புலியமொல்

பயங்கரைமமொயத்

தமொக்கப்பட்டீர்களமொசம?”
விஷயங்கதள

மிதகப்படுத்தி

தன்

சபக்சுக்கு நமொடகப் பமொங்கு அளிப்பதில் அபிக்கு
விருப்பம் அதிகம். அது கமொந்தி பமொபுதவப்
புண்படுத்தலமொம் என்ற நமொன் பயப்பட்சடன்.
ஆனமொல் அவர் புன்னதக புரிந்தமொர். "உனக்கு
கமொட்டில் ஆபத்து என்றமொல் நிச்சேயம் ஒரு புலி
என்ற

தமொன்

அர்த்தம்.

இல்தலயமொ?

மபரும்பமொலமொன
நிதனக்கிறமொர்கள்.

மக்கள்
ஆனமொல்.

அப்படித்தமொன்
இல்தல,

நமொன்

புலிதயச் சேந்தித்தசத இல்தல. ஒரு முதற, ஒரு
அட்தட

கடித்து

விட்டது.

அது

பிரைமமொதம்

இல்தல."
"உங்களுக்கு அந்தச் மசேடி கிதடத்ததமொ?"
"எந்தச் மசேடி?"
"கூஜமொ அல்லது கிண்ணம்-ஏசதமொ மபயரில்
ஒரு மசேடி"
"ஒ, நீமபன்தஸ் மசேடியமொ ஆமமொ, கிதடத்தது.
இப்பவும்

அது

இருக்கிறது.

அததக்

கமொட்டுசவன். மமொமிசேம் தின்னும் தமொவரைங்கள்
தவிரை மற்றச் மசேடிகள் மீது இப்ப எனக்கு
அக்கதற

இல்தல.

ஆர்க்கிட்களில்

பலவற்தற எறிந்து விட்சடன்."

கூடப்

கமொந்தி பமொபு உள்சள சபமொனமொர். அபியும்
நமொனும் பரைஸ்பரைம் பமொர்த்துக்

மகமொண்சடமொம்,

இதறச்சி தின்னும் மசேடிகள்! என் கல்லூரி தமொவரை
இயல்

பமொட

நூலில்

ஒரு

பக்கத்ததயும்,

பதிதனந்து வருடங்களுக்கு முன் பமொர்த்திருந்த
சில படங்கதளயும் நமொன் நிதனவு கூர்ந்சதன்.
கமொந்தி பமொபு ஒரு புட்டியுடன் வந்தமொர்.
அதனுள் தத்துக்கிளிகள், வண்டுகள், மற்றம்
பலவதகப் பூச்சிகள், பல்சவற அளவுகளில்,
இருந்தன. புட்டியின் மூடியில், மிளகு ஜமொடியின்
சமல்மூடிவில் இருப்பது சபமொல், துதளகள்
இருந்தன.

சேமொப்பமொட்டு

சநரைம்.

என்சனமொடு

வமொருங்கள்" என்ற அவர் அறிவித்தமொர்.
கண்ணமொடிப்

மபட்டிகள்

இருந்த

தகரை

மஷட்டுக்கு நமொங்கள் சபமொனமொம். ஒவ்மவமொரு

மபட்டியிலும் மவவ்சவற விதச் மசேடி இருந்தது.
அவற்றில் எததயும் நமொன் முன்பு பமொர்த்ததில்தல.
இச் மசேடிகதள நம் நமொட்டில் கமொணமுடியமொது.
நீமபன்ததஸ

தவிரை.

ஒன்ற

சநபமொளத்தத

சசேர்ந்தது. இன்மனமொன்ற ஆப்பிரிக்கமொ மற்றதவ
அதனத்தும்

மத்திய

அமமரிக்கமொவிலிருந்து

வந்ததவ" என்ற கமொந்தி பமொபு கூறினமொர்.
இச்மசேடிகள் நமது மண்ணில் எவ்வமொற
உயிசரைர்டிருக்கின்றன

என்ற

அபி

அறிய

விரும்பினமொன்.
"அவற்றக்கும்

மண்ணக்கும்

எவ்வித

சேம்பந்தமும் இல்தல" என்றமொர் கமொந்தி பமொபு.
"எப்படி?"
"அதவ

மண்ணிலிருந்து

ஊட்டச்

சேத்து

மபறவதில்தல. மனதர்கள் மவளியிலிருந்து

உணவு மபறவது சபமொலவும், தங்கள் நமொடுகள்
இல்லமொத

பிற

நமொடுகளிலும்

சுகமமொக

வமொழமுடிவததப் சபமொலவும், இதவயும் சேரியமொன
உணவு கிதடத்தமொல் எந்த இடத்திலும் மசேழித்து
வளர்கின்றன."
கமொந்தி பமொபு ஒரு மபட்டி அருசக நின்றமொர்.
அதனுள் இரைண்டு அங்குல நீளமுள்ள பச்தசே
இதலகதள உதடய விசித்திரைச் மசேடி ஒன்ற
இருந்தது. அவ்விதலகளில் பல் வரிதசேகள்
சபமொல்

கூர்கூரைமொன

மவள்தள

விளிம்புகள்

இருந்தன. கண்ணமொடிப் மபட்டியில், புட்டியின்
வமொய அளவுக்கு ஒரு வட்டக் கதவு இருந்தது.
கமொந்தி பமொபு மவகு சவகமமொய அதத திறந்தமொர்.
புட்டியின் மூடிதய நீக்கி, அதன் வமொதயக்
கதவினுள் புகுத்தினமொர். உள்ளிருந்து ஒரு பூச்சி
மவளிப்பட்டதும், அவர் புட்டிதய விதரைவமொக
இழுத்துக் மகமொண்டு, கததவ மூடினமொர். அந்தப்

பூச்சி சேற்சற அங்குமிங்கும் திரிந்தது. பிறகு ஒரு
இதல மீது அமர்ந்தது. உடசன அந்த இதல
நடுவில் மடங்கி, பூச்சிதய இறக்கிப் பிடித்துக்
மகமொண்டது. பற்களின் முதனகள் ஒன்றடன்
ஒன்ற

சீரைமொகப்

மபமொருந்தின.

பூச்சி

அந்தக்

கூண்டிலிருந்து தப்பி ஒட வழி இல்தல.
இத்ததன

விசித்திரைமமொகவும்

பயங்கரைமமொகவும் இயற்தக அதமத்த மபமொறி
எததயும் இதுவதரை நமொன் கண்டசதயில்தல.
கம்மிய குரைலில் அபி சகட்டமொன் "பூச்சி
எப்பவும் இதலமீசத உட்கமொரும் என்பது என்ன
நிச்சேயம்?"
"இச் மசேடிகள் பூச்சிகதள வசியம் மசேயய
ஒரு மணம் பரைப்புகின்றன. இச் மசேடிக்கு வீனஸ்
ஈப்மபமொறி

என்ற

மபயர்.

இது

மத்திய

அமமரிக்கமொவிலிருந்து வந்தது. தமொவரை இயல் பமொட

நூல்கள்

அதனத்திலும்

இது

கமொணப்படும்"

என்றமொர் கமொந்தி பமொபு.
நமொன் பிரைமிப்புடன் பூச்சிதயக் கவனத்சதன்.
அது

முதலில்

பதறித்

குழப்பமுற்றது.

துடித்தது.

அதன்

சமல்

பிறகு

இதலயின்

இறக்கம் அதிகரித்தது. அந்தச் மசேடி, உயிதரைச்
சூதறயமொடுவதில்

ஒரு

பல்லிக்குச்

சிறிதும்

சேதளத்ததல்ல.
அபி

சிரிப்பு

வரைவதழக்க

முயன்றமொன்.

"வீட்டில் இது சபமொல் ஒரு மசேடி இருப்பது
நல்லது.

பூச்சிகதள

பமொச்தசேகதளக்

எளிதில்

மகமொல்ல

ஒழிக்கலமொம்.

டி.டி.டி.

மபமொடி

மதளிக்கத் சததவயில்தல."
"அதுக்கு

இந்தச்

மசேடி

சேரிப்படமொது.

பமொச்தசேகதள இது ஜீரைணிக்க இயலமொது. இதன்

இதலகள் மிகச் சிறியன” என்ற கமொந்தி பமொபு
மசேமொன்னமொர்.
அடுத்த
இதலகள்

மபட்டியில்
லில்லி

இருந்த

மசேடியின்

இதலகள்

சபமொல்

நீளமமொனதவ. ஒவ்மவமொரு இதலயின் துனயிலும்
தப சபமொன்ற ஒன்ற மதமொங்கியது. இததயும் நமொன்
முன்சப படங்களில் பமொர்த்திருக்கிசறன்.
"இது தமொன் நீமபன்தஸ்-கூஜமொச் மசேடி" என்ற
கமொந்தி பமொபு விளக்கினமொர். இதன் பசி மவகு
அதிகம்.

முதன்முதலில்

இதத

நமொன் கண்டசபமொது, இதன் தபக்குள் ஒரு சிற
பறதவயின் மிச்சேங்கதளப் பமொர்த்சதன்."
அட கடவுசள! என்றமொன் அபி. இப்ப இது
எதத தின்ற வமொழ்கிறது?" அவனது தன்னயல்பு
மமொறி, பயம் அவதனப் பற்றத் மதமொடங்கியது.

"பமொச்தசே, வண்ணத்துப் பூச்சி, கம்பளிப்பூச்சி
வதகயரைமொத்தமொன். ஒரு முதற நமொன் ஒரு எலிதயப்
பிடித்து இதுக்கு ஊட்ட முயன்சறன். இது
மறத்து விடவில்தல. ஆனமொல் அளவு மீறித்
தின்பது அவற்றக்சக ஆபத்தமொகும். இச் மசேடிகள்
சபரைமொதசே

பிடித்ததவ.

இயற்தக

வரைம்பு

அவற்றக்குத் மதரிவதில்தல."
மிகுந்த வசியத்சதமொடு நமொங்கள் ஒவ்மவமொரு
மபட்டியமொகப் பமொர்த்து நகர்ந்சதமொம். இவற்றில்
சில மசேடிகள் முன்சப நமொன் படங்கள் மூலம்
அறிந்ததவ.
விசித்திரைமமொனதவ;
மமொமிசேபட்சேணித்

மற்றதவ

முற்றிலும்

நம்பமுடியமொததவ.
தமொவரைங்களில்

இருபது

வதககள் கமொந்தி பமொபுவிடம் இருந்தன. அவற்றில்
சில உலகில் சவற எவர் சசேகரிப்பிலும் கமொண
முடியமொத அளவு அபூர்வமமொனதவ.

அவற்றில் மிக விசநமொதமமொனது லன்ட்யூசூரியப்பன.

அதன்

இதல

மீதுள்ள

சரைமொமங்கதளச் சுற்றி நுண்ணிய நீர்த்துளிகள்
மினுமினுத்தன. கமொந்தி பமொபு, ஒரு ஏலவிதத
அளவு இதறச்சித் துணக்தக எடுத்து, ஒரு
சின்னக் கயிற்றில் கட்டினமொர். அதத இதலயிடம்
மமதுவமொக நகர்த்தினமொர். அப்சபமொது இதலயின்
சரைமொமங்கள் ஆதசேசயமொடு இதறச்சிதய சநமொக்கி
நிமிர்வதத நமொங்கள் இலகுவில் கமொணமுடிந்தது.
கமொந்தி பமொபு கயிற்தற அகற்றினமொர். அதத
சமலும்

தமொழ்த்தினமொல்,

சபமொலசவ

இதல

இதறச்சிதய

ஈப்மபமொறி

கவிவிப்பிடிக்கும்

அதிலிருக்கும் சேத்தத உறிஞ்சிவிட்டு சேக்தகதய
எறிந்துவிடும்

என்ற

அவர்

விளக்கினமொர்.

"நீங்களும் நமொனும் சேமொப்பிடுவது சபமொல் தமொன்
இதுவும்-என்ன மசேமொல்கிறீர்கள்?"

மஷட்டிலிருந்து நமொங்கள் சதமொட்டத்துக்கு
வந்சதமொம் ஷிரிஷ் மரைத்தின் நிழல் நீண்டு புல்மீது
படிந்திருந்தது. பிற்பகல் நமொன்கு மணி இருக்கும்.
கமொந்தி

பமொபு

மதமொடர்ந்தமொர்.

இவற்றில்

மபரும்பமொன்தமச்

மசேடிகள் :

பற்றி

எழுதிவிட்டமொர்கள்.

ஆனமொல்

நமொன்

சசேகரித்திருக்கிற மிக விசித்திரைமமொன ஒரு இனம்
பற்றி

எவரும்

எழுதமுடியமொது.

நமொசன

எழுதினமொல் தமொன் உண்டு. அததத் தமொன் நீங்கள்
இப்சபமொது கமொண சவண்டும். உங்கதள இன்ற
நமொன் ஏன் வரைச் மசேமொன்சனன் என்பது உங்க்ளுக்கு
உடசன புரிந்துவிடும். வமொ பரிமள், வமொ அபிஜித்
பமொபு."
மதமொழிற்சேமொதல

சபமொல்

சதமொன்றிய

இடத்துக்கு நமொங்கள் அவர் பின்சன சபமொசனமொம்.
உசலமொகத்தமொலமொன

கதவு

பட்டப்பட்டிருந்தது.

அதன் இரு புறங்களிலும் ஒவ்மவமொரு சேன்னல்
இருந்தது. கமொந்தி பமொபு ஒன்தற திறந்து உள்சள
எட்டிப்

பமொர்த்தமொர்.

பமொர்க்கும்படி

பிறகு

அதழத்தமொர்.

எங்கதளப்

அபியும்

நமொனும்

சேன்னல் வழிசய கவனத்சதமொம்.
அதறயின் சமற்குச் சுவரில், உயசரை கூதரை
அருகில், வமொனமவளிச் சேமொளரைங்கள் இரைண்டு
இருந்தன. அவற்றின் கண்ணமொடிப் பரைப்பு வழிசய
சிறிது மவளிச்சேம் பரைவி அந்த இடத்துக்கு ஒரைளவு
ஒளி ஊட்டியது. அதறக்குள் நின்றது ஒரு தமொவரைம்
சபமொலசவ

சதமொன்றவில்தல.

தும்பிக்தககள்

மகமொண்ட

ஒரு

கனத்த

பல

மிருகத்தத

ஒத்திருந்தது அது. அந்த மரைத்தின் அடிப்பமொகம்
சுமமொர் எட்டு அல்லது பத்து அடி உயரைத்துக்கு
நின்றதத நமொங்கள் மமதுவமொக உணரைமுடிந்தது.
உச்சிக்குக் கீசழ சுமமொர் ஒரு அடிதள்ளி, மரைத்ததச்
சுற்றி தும்பிக்தககள் முதளத்திருந்தன. அதவ

ஏழு இருந்ததத நமொன் எண்ணிசனன். அடிமரைம்
மவளிறி, வழுவழுப்பமொய மநடுகிலும் கபிலநிறப்
புள்ளிகள்

படர்ந்து

கமொணப்பட்டது.

தும்பிக்தககள் இப்சபமொது முடமமொய உயிரைற்றத்
சதமொன்றின. ஆனமொல் அவற்தறப் பமொர்க்தகயில்
என் முதுகத்தண்டு சில்லிட்டது. அதரை குதற
மவளிச்சேத்துக்கு எங்கள் கண்கள் பழகியபின்,
இன்மனமொன்தறயும்

நமொங்கள்

கவனத்சதமொம்.

அந்த அதறயின் ததரைமநடுக சிறகுகள் சிதறிக்
கிடந்தன.
நமொங்கள் எவ்வளவு சநரைம் மசேயல் மறந்து
நின்சறமொம் என நமொன் அறிசயன். இறதியில்
கமொந்தி பமொபு மசேமொன்னமொர்: "மரைம் இப்சபமொது
தூங்குகிறது.

ஆனமொலும்

மகமொள்ளும் சநரைம் தமொன்."

அது

விழித்துக்

நம்பிக்தகயற்ற குரைலில் அபி சகட்டமொன்,
"உண்தமயில் இது ஒரு மரைம் இல்தலசய; மரைம்
தமொனமொ?"
"அது மண்ணிலிருந்து வளர்வதமொல் அதத
சவற எப்படிச் மசேமொல்வது? ஆனமொல் அது ஒரு
மரைம்

சபமொல்

நடந்து

மகமொள்வதில்தல

என்பததயும் நமொன் மசேமொல்லியமொக சவண்டும்.
அதற்கு ஏற்ற மபயர் அகரைமொதியிசலசய இல்தல"
"நீங்கள் எப்படி அதழக்கிறீர்கள்?"
"மஸப்சடமொபஸ். வங்கமொளியில், சேப்தபமொஷ்சேப்த பமொசேம்-என்ற கூறலமொம். பமொசேம் என்றமொல்
அருள் அல்லது முடிச்சு. நமொக பமொசேம் என்பது
சபமொல."
வீடு சநமொக்கி நடக்தகயில், இந்த இனத்தத
அவர் எங்சக கண்டு பிடித்தமொர் என்ற சகட்சடன்.

"மத்திய அமமரிக்கமொவில், நிகரைகுவமொ ஏரி
அருசக, அடர்ந்த கமொடு ஒன்றில்" என்ற அவர்
மசேமொன்னமொர்.
"நிரைம்ப

சிரைமப்பட்டுத்

சதட

சவண்டியிருந்ததமொ?"
"அந்த வட்டமொரைத்தில் இது வளர்வதமொக நமொன்
அறிந்திருந்சதன், சபரைமொசிரியர் டன்கன் பற்றி
நீங்கள்

சகட்டிருக்கமமொட்டீர்கள்.

ஆரைமொயச்சியமொளர்,

தமொவரை

அமமரிக்கமொவில்
கண்டுபிடிக்கும்
உயிதரை

மபரிய

இயலமொளர்.

மத்திய

அபூர்வ தமொவரைங்கதள
முயற்சிசலசய

இழந்தமொர்.

அவர்

அவர்

தன்
உடல்

அகப்படசவயில்தல. அவர் எப்படி இறந்தமொர்
என்பதும் யமொருக்கும் மதரியமொது. அவர் டயரியின்
இறதிப் பக்கங்களில் இத்தமொவரைம் குறித்து அவர்
எழுதியிருந்தமொர்.

"சேந்தர்ப்பம் கிதடத்ததும் நமொன் நிகரைகுவமொ
சபமொசனன். குடிமமொலமொவிலிருந்சத அங்கு வசித்த
மக்கள்

இந்த

மரைம்

பற்றிப்

சபசுவததக்

சகட்சடன். இதத அவர்கள் தசேத்தமொன் மரைம்
என்றமொர்கள்.
கண்சடன்.

பின்னர்
அதவ

சிலவற்தற

நமொசன

குரைங்குகதளயும்

இதரை

பிரைமொணிகதளயும் தின்பதத சநரில் பமொர்த்சதன்.
மவகுவமொயத் சதடி அதலந்த பிறகு, என்சனமொடு
எடுத்து வருவதற்கு வசேதியமொன சிற தமொவரைம்
ஒன்தறக்

கண்சடன்.

பமொருங்கள்,

இரைண்டு

வருஷங்களில் அது எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது!"
"அது இப்சபமொ என்ன தின்கிறது?"
"நமொன் மகமொடுப்பதத எல்லமொம். சில சேமயம்
நமொன் அதுக்கமொக எலிகதளப் பிடித்தது உண்டு.
வழியில் கமொரில் அடிபட்டு நமொய அல்லது பூதன
கிடந்தமொலும், அதத இந்த மரைத்துக்கமொக எடுத்து

வரைசவண்டும் என்ற பிரையமொகிடம் மசேமொன்சனன்.
அவற்தறயும்

அது

ஜீரைணித்தது.

நமொம்

சேமொப்பிடக்கூடிய மமொமிசே வதகதய-சகமொழி, ஆடு
எல்லமொம்

தமொன்-மகமொடுத்சதன்.

அண்தமயில்

அதன் பசி மிக அதிகமமொகிவிட்டது. அதுக்கு தீன
சபமொட்டு திருப்தி அளிக்க இயலவில்தல. தினம்
இந்சநரைத்தில் அது விழித்மதழும் சபமொது, அதிகப்
பரைபரைப்பும்

குழப்பமும்

மபற்ற

விடுகிறது.

சநற்ற ஒரு சபரைமொபத்து நிகழ இருந்தது. அதுக்கு
சகமொழி தரை பிரையமொக் அதறக்குள் சபமொனமொன். ஒரு
யமொதனக்குத் தீன மகமொடுப்பது சபமொல் தமொன்
இதுக்கும்

தரை

சவண்டும்.

முதலில்

மரைப்பகுதியின் உச்சியில் ஒரு மூடி திறக்கிறது.
மரைம் ஒரு தும்பிக்தகயின் உதவியமொல் உணதவ
உயசரை எடுத்துச் மசேன்ற, உச்சியில் இருக்கிற ஒரு
மபமொந்துக்குள் தவக்கிறது. அப்படி அது சிறிது
உணதவ

உள்சள

தவக்கும்

ஒவ்மவமொரு

தடதவயும்

மசேப்சடமொபஸ்

அதமதியமொக

இருக்கிறது. மீண்டும் அது தன் தும்பிக்தகதய
ஆட்டத் மதமொடங்கினமொல் அது இன்னும் பசியமொக
இருக்கிறது என்ற அர்த்தம்.
"இதுவதரை இரைண்டு சகமொழிகள், அல்லது ஒரு
சிற ஆடு ஒரு நமொதளக்கு மசேப்சடமொபஸஜக்குப்
சபமொதுமமொனதமொக இருந்தது. சநற்ற முதல் ஏசதமொ
மமொறதல்

ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இரைண்டமொவது

சகமொழிதயக்

பிரையமொக்
மகமொடுத்ததும்

வழக்கம் சபமொல் மவளிசய வந்தமொன். மதமொடர்ந்து
தும்பிக்தககதள

ஆட்டி

அடிக்கிற

ஒதசே

சகட்கவும் என்ன விஷயம் என்ற அறிய அவன்
மறபடியும் உள்சள சபமொனமொன்.
"நமொன்

என்

அதறயில்

எழுதிக்மகமொண்டிருந்சதன்.
அலறல்

சகட்டது.

குறிப்பு

திடீமரைன்ற ஒரு
உடசன

அங்சக

ஒடிப்சபமொசனன். சகமொரைக் கமொட்சிதயக் கமொண
சநர்ந்தது.

மசேப்சடமொபஸின்

ஒன்ற

தும்பிக்தககளில்

பிரையமொகின்

வலதுதகதய

இரும்புப்பிடியமொகப் பற்றி இருக்க, அவன் அதத
விடுவிக்க முழு பலத்சதமொடும் சபமொரைமொடினமொன்.
இன்மனமொரு தும்பிக்தக அவதன மறபுறமிருந்து
கவ்விப்

பிடிக்க,

மவறிசயமொடு

மநருங்கிக்

மகமொண்டிருந்தது.
சநரைம் தமொழ்த்தமொமல் நமொன் என் தகத்தடியமொல்
தும்பிக்தக மீது பலமமொக அதறந்சதன். என் இரு
தககளமொலும் பிரையமொதகப் பிடித்து இழுத்சதன்.
ஒரு

மமொதிரி

அவதனக்

கமொப்பமொற்றிசனன்.

மசேப்சடமொபஸ்

பிரையமொகின்

சேததயில்

ஒரு

துண்தடப் பியத்து எடுத்துவிட்டது. அதத அது
தன்

வமொயக்குள்

சபமொடுவதத

நமொன்

என்

கண்களமொல் பமொர்த்சதன். இது தமொன் எனக்குக்
கவதல தருகிறது."

நமொங்கள் வரைமொந்தமொதவ அதடந்சதமொம். கமொந்தி
பமொபு

உட்கமொர்ந்து,

தன்

மநற்றிதயத்

துதடப்பதற்கமொகக் தகக்குட்தடதய எடுத்தமொர்.
"நமொன்

இதுவதரை

மசேப்சடமொபஸ்

கருதியசதயில்தல

மனத

இதறச்சியமொல்

வசீகரிக்கப்படும் என்ற. இது சபரைமொதசேயமொக
இருக்கலமொம்.

அல்லது

ஒரு

விதக்

மகமொடுரைமமொகவும் இருக்கும். சநற்ற நடந்ததற்குப்
பிறகு அததக் மகமொல்வது தவிரை எனக்கு சவற
வழியில்தல. சநற்ற அதன் உணவில் விஷம்
கலந்து

மகமொடுத்சதன்.

ஆனமொல்

அது

மிக

சேமொமர்த்தியம் மபற்றிருக்கிறது. தும்பிக்தகயமொல்
அது உணதவத் மதமொட்டது; தூக்கி எறிந்து
விட்டது. மீதி இருக்கிற ஒசரை வழி அததச்
சுடுவது தமொன். பரிமள், நமொன் ஏன் உன்தன
இங்சக

கூப்பிட்சடன்

புரிந்திருக்கும்."

என்பது

இப்சபமொது

நமொன் ஒரு கணம் சயமொசித்சதன். "ஒரு குண்டு
அததக்

மகமொன்றவிடும்

என்ற

உறதியமொக

நம்புகிறீர்களமொ?" என்ற சகட்சடன்.
"அது சேமொகுமமொ என்பது எனக்குத் மதரியமொது.
ஆனமொல் அதற்கு ஒரு மூதள இருக்கிறது. இது
எனக்கு

மிக

உறதியமொகத்

மதரியும்.

அது

சிந்திக்கிறது. இதற்குப் சபமொதிய சேமொன்ற உண்டு.
நமொன்

அதன்

அருசக

எத்ததனசயமொ

முதற

சபமொயிருக்கிசறன். ஆனமொல் அது ஒரு சபமொதும்
என்தனத் தமொக்கியதில்தல.

ஒரு

நமொய

தன்

எஜமமொதன அறிவது சபமொல், அது என்தன
அறிந்திருக்கிறது. பிரையமொகிடம் வன்முதறயமொக
அது

நடக்கக்

கமொரைணம்

இருக்கலமொம்.

சில

தருணங்களில் பிரையமொக் மசேப்சடமொபதஸச் சீண்டி
விதளயமொட முயன்றமொன். உணதவ நீட்டி அதற்கு
ஆதசேகமொட்டி உடசன அதத அகற்றி விடுவமொன்.
அல்லது

தும்பிக்தக

அருகில்

உணதவக்

மகமொண்டுசபமொவது; சவடிக்தக பமொர்க்க, பிறகு
உணவு

தரைமொமசல

எல்லமொம்
இருக்கிறது.

விலகி

மசேயவமொன்.
எங்சக

விடுவது-இப்படி

அதுக்கும்
இருக்க

அங்சக அதமொவது அதன் ததலயில்-

மூதள

சவண்டுசமமொ

தும்பிக்தககள்

வளர்ந்து

மதமொங்குகிற

மரைப்பமொகத்தின் உச்சியில், அது இருக்கிறது. அது
தமொன் நீ குறிதவத்துச் சுடசவண்டிய இடம்"

அபிஜித் அவசேரைமமொயக் குறக்கிட்டமொன். "அது
மவகு எளிது. ஒரு மநமொடியில் கண்டுவிடலமொம்.
பரிமள், உன் துப்பமொக்கிதய எடு."
கமொந்தி

பமொபு

தக

உயர்த்தி

அவதன

நிறத்தினமொர். "எதிரைமொளி தூங்கும் சபமொது யமொரைமொவது
அவதனச்சுடுவமொர்களமொ?

பரிமள்,

உனது

சவட்தட நியதி என்ன மசேமொல்கிறது?"
துரைங்கும்

பிரைமொணிதயக்

மகமொல்வது

அதனத்து விதிகளுக்கும் எதிரைமொனசத. அதிலும்
முக்கியமமொக,

எதிரைமொளி

அதசேய

முடியமொமல்

இருக்தகயில்.

அது

முற்றிலும்

புறம்பமொன

விஷயம்."
கமொந்தி பமொபு பிளமொஸ்தக எடுத்து வந்து,
எங்களுக்குத் சதநீர் வழங்கினமொர். அதத நமொங்கள்
பருகி

முடிந்த

பதிதனந்து

நிமிடங்களில்,

மசேப்சடமொபஸ் விழித்துக் மகமொண்டது.

சிறிது சநரைமமொகசவ முன்னதறயில் பமொதுஷமொ
அதமதியற்ற இருந்தது. இப்சபமொது திடீமரைன
ஒரு ஒதசேயும் ஊதளக்குரைலும் எழுந்தன. என்ன
விஷயம் என்ற அறிய அபியும் நமொனும் அங்சக
விதரைந்சதமொம்.

பமொதுஷமொ

கட்தட

அறக்க

மூர்க்கமமொயப் சபமொரைமொடியது. அபி குரைல் மகமொடுத்து
அதத அடக்க முயன்றமொன். அவ்சவதளயில்
விசநமொதமமொன கூரிய மணம் ஒன்ற கமொற்றில்
பரைவியது. அந்த வமொசேதனயும், பலமமொக ஒங்கி
அதறயும்

ஒதசேயும்

தகரை

மஷட்

இருந்த

திக்கிலிருந்து வருவதமொய சதமொன்றின.
அந்த மனத்தத வர்ணிப்பது சிரைமம் என்
குழந்ததப்

பருவத்தில்

எனது

மதமொண்தடச்

சேதததய அகற்ற ஒரு சேமயம் எனக்கு அறதவ
சிகிச்தசே

நடந்தது.

தரைப்பட்ட

குசளமொசரைமொ

அப்சபமொது
ஃபமொரைத்தின்

எனக்குத்
(மயக்க

மருந்தின்) வமொசேதனதய இந்த மணம் நிதனவு

படுத்தியது. கமொந்தி பமொபு அதறக்குள் பமொயந்தமொர்.
"வமொ, இது தமொன் சநரைம்."
"இது என்ன வமொசேதன?" என்ற சகட்சடன்.
மசேப்சடமொபஸ் தமொன். உணதவ வசீகரிக்க அது
மவளிப்படுத்துகிற வமொசேதனசய இது..."
அவர்

முடிப்பதற்குள்,

மவறிசவகத்சதமொடு
கழுத்துப்பட்டிதயத்

பமொதுஷமொ
இழுத்து,

மதறிப்பதில்

மவற்றி

கண்டது. கமொந்தி பமொபுதவத் ததரையில் தள்ளி
விட்டு வமொசேதன வந்த இடம் சநமொக்கி அது
பமொயந்து ஒடியது.
"சபரைமொபத்து!" என்ற கத்திய அபி நமொயின்
பின்சன ஒடினமொன்.
சில கணங்களுக்குப் பிறகு, துப்பமொக்கியுடன்
நமொன் தகரை மஷட்தட அதடந்த சபமொது, பமொதுஷமொ

சேன்னல்

வழியமொக

மதறந்து

சபமொனததக்

கண்சடன். அதத நிறத்த அபி மசேயத முயற்சிகள்
பலன்தரைவில்தல. கமொந்தி பமொபு பூட்டிய கததவ
திறந்த சபமொது, ரைமொம்பூர் சவட்தடநமொயின் மரைண
ஒலம் சகட்டது. நமொங்கள் உள்சள ஒடிசனமொம்.
பமொதுஷமொதவப் பிடித்திழுக்க ஒரு தும்பிக்தக
சபமொதவில்தல. மசேப்சடமொபஸ் முதலில் ஒரு
தும்பிக்தகயமொலும், பிறகு இரைண்டமொவதமொலும்,
பின் மூன்றமொவது தும்பிக்தகயமொலும் மகமொடுரைமமொய
அந்த நமொதயத் தழுவிக் மகமொண்டிருந்தது.
கமொந்தி பமொபு எங்கதள சநமொக்கிக் கத்தினமொர்:
"ஒரு அடி கூட முன்சன சபமொகமொதீர். பரிமள், சுடு!"
நமொன் குறி பமொர்க்கத் மதமொடங்கவும், அபி
என்தனத்

தடுத்தமொன்.

அவன்

தன்

நமொதய

எவ்வளவு மதித்தமொன் என நமொன் உணர்ந்சதன்.
கமொந்தி பமொபுவின் எச்சேரிக்தகதயயும் மீறி, அவன்

மசேப்சடமொபதஸ மநருங்கினமொன். பமொதுஷமொதவ
பிடித்திருந்த தும்பிக்தககளில் ஒன்தற பற்றி
விலக்கினமொன்.
கண்டு

நமொன்

அந்த

பயங்கரைக்

கமொட்சிதயக்

மவலமவலத்சதன்.

மூன்ற

தும்பிக்தககளும் இப்சபமொது, நமொதய விட்டு
விட்டு, அபிதய சுற்றி வதளத்தன. அசத சேமயம்
இதரை நமொன்கு தககளும், மனத ரைத்தம் கிதடக்கப்
சபமொகிற ஆவலமொல் தூண்டப்பட்ட நமொக்குகள்
சபமொல், முன்சன அதசேந்து வந்தன.
"சுடு, பரிமள், சுடு அங்சக ததலயில் என்ற
கமொந்தி பமொபு அவசேரைப் படுத்தினமொர். என் கண்கள்
மசேப்சடமொபஸ் மீசத நிதலத்திருந்தன. மரைத்தின்
உச்சி யில் ஒரு மூடி மமதுவமொய திறப்பதத
கவனத்சதன். அங்கு ஒரு மபமொந்து மதன்பட்டது.

தும்பிக்தககள் அபிதய அந்தத் துதளக்கு
தூக்கிக்

மகமொண்டிருந்தன.

அபியின்

முகம்

மவளுத்து, கண்கள் துரைத்தி நின்றன.
மிக மநருக்கடியமொன கணத்தில்-இதத நமொன்
முன்பும்

கவனத்திருக்கிசறன்-என்

அதமதியுற்ற,
சபமொல்

மந்திரைத்தமொல்

இயங்கின.

துப்பமொக்கிதயப்

கட்டுண்டதவ

நிதமொனமமொன
பற்றி,

நரைம்புகள்
தககளமொல்

மசேப்சடமொபஸின்

ததலயில் இருந்த இரைண்டு வட்டப் புள்ளிகள்
நடுசவ குறிதவறமொது சுட்சடன்.
ஊற்றப் சபமொல் ரைத்தம் பீச்சியடித்தது எனக்கு
நிதனவிருக்கிறது.
முடமமொகி,

தும்பிக்தககள்

அபியின்

மீதிருந்த

சேட்மடன
பிடிதய

விட்டததப் பமொர்த்ததமொக நிதனக்கிசறன். உடசன
அந்த வமொசேதன மபமொங்கி என் உணர்வின் மீது
கவிந்து மகமொண்டது.

***
அந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு நமொன்கு மமொதங்கள்
ஒடிவிட்டன. இப்சபமொது தமொன் நமொன் எனது
பூர்த்தியமொகமொத

நமொவதல

மதமொடரும்

சேக்தி

மபற்றிருக்கிசறன்.
பமொதுஷமொதவக் கமொப்பமொற்ற முடியவில்தல.
அபி புதிதமொக ஒரு வீரை நமொயக்குட்டியும் திசபத்திய
நமொயும் வமொங்கிவிட்டமொன். சவமறமொரு ரைமொம்பூர்
சவட்தட நமொதயத் சதடிக்மகமொண்டிருக்கிறமொன்.
அவனது விலமொ எலும்புகள் இரைண்டு முறிந்து
சபமொயின. இரைண்டு மமொத கமொலம் கட்டுக்கட்டி
சிகிச்தசே

மசேயது

இப்சபமொது

குணம்

அதடந்திருக்கிறமொன்.
கமொந்தி பமொபு சநற்ற வந்தமொர். தனது மமொமிசே
பட்சிணித்

தமொவரைங்கள்

அதனத்ததயும்

அகற்றவது பற்றி சயமொசிப்பதமொகச் மசேமொன்னமொர்.

"புடதல, அவதரை, கத்திரி சபமொன்ற சேமொதமொரைண
சதமொட்டக் கமொயகறி இனங்களில் சில ஆயவுகள்
நடத்த விரும்புகிசறன். நீ எனக்குப் மபரும்
உதவி மசேயதமொய. நீ விரும்பினமொல் என் மசேடிகள்
சிலவற்தற உனக்குத் தருசவன். நீமபன்தஸ்
மசேடிதய

எடுத்துக்

மகமொள்.

வீட்டில்

பூச்சி

புழுக்களின் மதமொல்தல நீங்கி விடும்" என்றமொர்.
"சவண்டமொம். நன்றி. உங்கள் மனம் சபமொல்
அதனத்ததயும் தூரை விட்மடறியுங்கள். என்
வீட்டில் பூச்சிகதளப் சபமொக்கடிக்க எனக்கு ஒரு
மசேடியும் சததவயில்தல" என்சறன்.
கிங்
பின்னருந்த

அன்ட்

சகமொ

பல்லியும்

என்றது.

(வங்கமொளிக் கதத)

கமொலண்டருக்குப்
"ஆமமொம்,

ஆமமொம்"

3. சீதமொவும் ஆறம் - ஸ்கின் பமொண்ட்

மதலயில் மதமொடங்கிக் கடலில் முடிந்த அந்தப்
மபரிய ஆற்றின் நடுவில் ஒரு சிற தீவு இருந்தது.
ஆற தீதவச் சுற்றி ஒடியது; சிலசேமயம் அதன்
கதரைகதள அரித்தது; ஆனமொல் ஒருசபமொதும் தீவின்
சமலமொக ஒடியதில்தல. அத் தீவில் ஒரு சிற
குடிதசே

இருந்தது.

மண்சுவரும்

சேமொயவமொன

ஒதலக் கூதரையும் மகமொண்ட குடிதசே மபரிய
பமொதற ஒன்தற ஒட்டி அது கட்டப்பட்டிருந்தது.
எனசவ

மூன்ற

சுவர்கள்

தமொன்

மண்ணமொலமொனதவ. பமொதறசய நமொலமொவது சுவர்.
சில

மவள்ளமொடுகள்

தீவில்

முதளத்த

புல்தல சமயந்தன. மபட்தடக் சகமொழிகள் சில
அவற்தறச் சுற்றித் திரிந்தன. முலமொம் மசேடிப்
பமொத்தியும், கமொயகறிப் பமொத்தியும் அங்கிருந்தன.

தீவின் மத்தியில் ஒரு அரைசே மரைம் நின்றது.
அது

மிகப்

பதழய

மரைம்.

பல

வருடங்களுக்கு முன்பு, வலிய கமொற்ற ஒன்ற ஒரு
விதததயத் தீவில் மகமொண்டு சசேர்த்தது. இரைண்டு
பமொதறகளுக்கிதடசய சிக்கிய அது அங்சகசய
சவர்விட்டு வளர்ந்தது. மபரிய மரைமமொகி ஒரு சிற
குடும்பத்துக்குப்

பமொதுகமொப்பும்

நிழலும்

அளித்தது.
தமொத்தமொ மீன் வதலதயப் பழுது பமொர்த்தமொர்.
ஆற்றில்

பத்து

வருட

கமொலம்

அவர்

மீன்

பிடித்திருக்கிறமொர். அவர் நல்ல மீனவர். மமலிந்த
மவள்ளிய
மமொவுநீர்,
வதககள்

சில்வமொ
நீண்ட
அங்சக

மீன்,

அழகமொன

மீதசேக்கமொரை

மபரிய

சிங்கமொரைமொ

அகப்படும்

என

மீன்
அவர்

அறிவமொர். ஆற எங்சக அதிக ஆழம், எங்சக
ஆழமில்தல என்பது அவருக்குத் மதரியும்.

எந்தத் தூண்டில் இதரை உபசயமொகிப்பது-எந்த மீன்
புழுக்கதள விரும்பும், எது பயறகதள நமொடும்
என அறிவமொர். அவர் தன் மகனுக்கு மீன் பிடிக்கக்
கற்றத்தந்தமொர்.

ஆனமொல்

அவர்

மகன்

நூற

தமல்களுக்கு அப்பமொல் இருந்த ஒரு நகரில்
மதமொழிற்சேமொதலயில்

பணிபுரியப்

சபமொயவிட்டமொன். அவருக்கு சபரைன் இல்தல. சீதமொ
என்ற ஒரு சபத்தி இருந்தமொள். ஒரு தபயன்
மசேயயக் கூடிய எல்லமொ சவதலகதளயும் அவள்
மசேயதமொள். சில சேமயம் சிறப்பமொகசவ மசேயதமொள்.
அவள் மிகச் சின்னவளமொக இருந்த சபமொசத அவள்
அம்மமொ இறந்து சபமொனமொள். பமொட்டி, ஒரு மபண்
அறிய சவண்டிய அதனத்ததயும் அவளுக்குக்
கற்றக் மகமொடுத்தமொள். தமொத்தமொவுக்கும் பமொட்டிக்கும்
எழுதப் படிக்கத் மதரியமொது. ஆகசவ சீதமொவுக்கும்
படிக்கசவமொ எழுதசவமொ மதரியமொது.

ஆற்றக்கு

அப்பமொல்

ஒரு

ஊரில்

ஒரு

பள்ளிக்கூடம் இருந்தது. ஆனமொல் சீதமொ அததப்
பமொர்த்தசதயில்தல. தீவில் அவளுக்கு ஏகப்பட்ட
சவதலகள் இருந்தன.
தமொத்தமொ

தனது

சீர்படுத்திக்மகமொண்டிருந்த
குடிதசேக்குள்

வதலதயச்
சபமொது,

இருந்தமொள்.

சீதமொ

பமொட்டியின்

மநற்றிதயப் பிடித்து விட்டுக் மகமொண்டிருந்தமொள்.
பமொட்டியின் உடல் சுரைத்தமொல் மகமொதித்தது. மூன்ற
நமொட்களமொகசவ

பமொட்டிக்கு

சநமொய;

எதுவும்

சேமொப்பிட முடியவில்தல. முன்பும் அவள் சீக்கமொக
இருந்திருக்கிறமொள்;

ஆனமொல்

இவ்வளவு

சமமொசேமமொக இல்தல. பமொட்டி தூங்கியதும் சீதமொ
மமதுவமொக அதறக்குள்ளிருந்து மவளிசய வந்து
நின்றமொள்.

மதழக்கமொல
இருண்டிருந்தது.
மபயதிருந்தது.

சமகங்களமொல்
இரைவு

வமொனம்

முழுவதும்

இன்னும்

சிறிது

மதழ

சநரைத்தில்

மீண்டும் மதழமபயயும். அந்த வருடம் பருவ
மதழ சீக்கிரைமமொகசவ, ஜஜூன் இறதியிசலசய,
வந்துவிட்டது. இப்சபமொது

ஜஜூதல கதடசி.

ஏற்மகனசவ ஆற மபமொங்கிப் புரைண்டது. அது
பமொயந்து

வரும்

வழக்கத்ததவிட

ஓதசே
மிக

மிக

மநருங்கியும்,

அச்சேம்

தருவதமொகவும்

இருந்தது.
சீதமொ

தமொத்தமொ

அரைசேமரைத்தின்

கீசழ

அருகில்
அவருக்குப்

மசேன்றமொள்.
பக்கத்தில்

உட்கமொர்ந்தமொள்.
"உனக்குப் பசிக்கிற சபமொது மசேமொல். மரைமொட்டி
சுட்டுத் தருசவன்" என்றமொன் அவன்.
"உன் பமொட்டி தூங்கிவிட்டமொளமொ?"

"அவள் தூங்குகிறமொள். ஆனமொல் சீக்கிரைம்
விழித்து விடுவமொள். அவளுக்கு சநமொவு அதிகம்."
கிழவர் ஆற்றக்கும் அப்பமொல், கமொட்டின்
இருண்ட

பசுதமதயயும்,

சேமொம்பல்

நிற

வமொனத்ததயும், உற்ற சநமொக்கினமொர். "நமொதளக்கு
அவள் குணம் அதடயமொவிட்டமொல், ஷமொகன்ஞ்
நகரை

ஆஸ்பத்திரிக்கு

அவதள

இட்டுப்

சபமொசவன். அவதள எப்படிக் குணப்படுத்துவது
என்பது அங்கு இருப்பவர்களுக்குத் மதரியும். நீ
சில தினங்கள் தனயமொக இருக்க சவண்டும்."
சீதமொ

சிரைத்ததயமொகத்

ததலயமொட்டினமொள்.

பமொட்டி குணம் அதடய சவண்டும். ஆற்றில்
நீசரைமொட்டம் சவகமமொக இருக்தகயிலும் சிற
படதக வலித்துச் மசேல்லும் சேக்தி தமொத்தமொவுக்கு
இருந்தது. இதத அவள் அறிவமொள். வீட்டில்
உள்ள

தங்கள்

சிறிது

உதடதமகதளக்

கண்கமொணிக்க யமொரைமொவது ஒருவர் அங்கு இருந்தமொக
சவண்டும்.
தனத்து இருப்பதற்கு சீதமொ அஞ்சேவில்தல.
ஆனமொல்

ஆற்றின்

சபமொக்கு

அவளுக்குப்

பிடிக்கவில்தல. அன்ற கமொதல, தண்ணிர் எடுத்து
வரைப்

சபமொனசபமொது,

அதிகரித்திருந்ததத

ஆற்றில்
அவள்

தண்ணர்

கவனத்தமொள்.

வழக்கமமொய பறதவகளின் எச்சேங்கள் சிதறிக்
கிடக்கும்

பமொதறகள்

திடீமரைன்ற

மதறந்து

விட்டன.
"தமொத்தமொ, ஆற மபருகி வந்தமொல் நமொன் என்ன
மசேயசவன்?"
சமடமொன பகுதியில் நின்றமகமொள்."
சமட்டுப்
வந்துவிட்டமொல்?"

பகுதிக்கும்

தண்ணிர்

சகமொழிகதளக் குடிதசேக்குள் மகமொண்டு சபமொ.
நீயும் உள்சளசய இரு."
"குடிதசேக்குள் தண்ணிர் வந்தமொல்?"
"அரைசேமரைத்தின்

சமசல

ஏற.

அது

வலிதமயமொன மரைம். கீசழ விழமொது. தண்ணிரும்
அவ்வளவு உயரைம் வரைமொது." .
"ஆடுகள், தமொத்தமொ?"
"ஆடுகதள நமொன் மகமொண்டு சபமொசவன், சீதமொ.
அவற்தற விற்க சநரைலமொம், உன் பமொட்டிக்கு
உணவுக்கும்

மருத்துக்கும்

மசேலவுபண்ண.

சகமொழிகதள, அவசியப்பட்டமொல், கூதரை சமசல
விட்டுதவ.

ஆனமொல்

அதி

கமமொகக்

கவதலப்படமொசத. தண்ணிர் அவ்வளவு அதிகம்
வரைமொது" என்ற, அவர் சீதமொவின் ததலதயத்
தடவிக் மகமொடுத்தமொர்.

***
அன்ற மமொதல மீண்டும் மதழ மபயதது.
மபரிய மபரிய துளிகள் ஆற்றின் பர்ப்தப
வகுப்படுத்தின. ஆனமொல் கதகதப்பமொன மதழ.
சீதமொ அதில் சேஞ்சேரித்தமொள். நதனவது பற்றி அவள்
பயப்படவில்தல.
பிடித்திருந்தது.
இருந்தது.

அது
குடிதசேக்குள்

அடுப்புத்

தீயின்

அவளுக்குப்
புழுக்கமமொக
மவப்பத்தில்

அவளுதடய மமல்லிய ஆதட சீக்கிரைம் உலர்ந்து
விடும்.
அவள்

மகமொட்டுகிற

மதழயில்

திரிந்து,

சகமொழிகதளத் துரைத்தி, குடிதசேக்குப் பின்னமொல்
இருந்த ஒரு கூண்டுக்குள் அதடத்தமொள். தீங்கற்ற
கபிலநிறப்பமொம்பு ஒன்ற, வதளக்குள் மவள்ளம்
புகுந்ததமொல் மவளிப் பட்டு, திறந்த மவளியில்
ஒடியது. சீதமொ ஒரு கம்தப எடுத்து, பமொம்தபத்

துமொக்கி, பமொதறக் குவியல்களுக்கு இதடயில்
சபமொட்டமொள். பமொம்புகளிடம் அவளுக்கு விசரைமொதம்
இல்தல.

அதவ

எலிகளும்

தவதளகளும்

மபருகி விடமொது தடுத்தன.
முடிவில் சீதமொ குடிதசேக்குள் சபமொனசபமொது,
அவளுக்குப் பசித்தது. வறத்த பயதற அவள்
தின்றமொள். சிறிது ஆட்டுப் பமொதலக் கமொயச்சினமொள்.
பமொட்டி ஒருதரைம் கண் விழித்தமொள். தண்ணீர்
சகட்டமொள். தமொத்தமொ பித்ததளத் தம்ளரில் நீர்
மகமொடுத்தமொர்
***
இரைவு முழுவதும் மதழ மபயதது.
கூதரை

ஒழுகியது.

சதங்கிநின்றது.

தமொத்தமொ

ததரையில்

சிறிது

நீர்

மண்மணண்மணய

விளக்தக எரிய விட்டிருந்தமொர். அவர்களுக்கு

மவளிச்சேம் சததவயில்தல. இருப்பினும் அது
பமொதுகமொப்பமொகத் சதமொன்றியது.
ஆற்றின்
இருந்தது.

ஒதசே

சேதமொ

ஆயினும்

அவர்கசளமொடுதமொன்
அதத

அவர்கள்

கவனப்பதில்தல. ஆனமொல் அன்ற இரைவு அதன்
ஒதசேயில் ஒரு மமொற்றம் மதரிந்தது. ஒரு புலம்பல்
சபமொல, மநட்தட மரைங்களின் உச்சியில் கமொற்ற
சேரைசேரைப்பது சபமொல், ஏசதமொ ஒன்ற. பமொதறகதளச்
சுற்றி ஒடி சிற கற்கதள அடித்துச் மசேல்தகயில்
ஒரு சவக இதரைச்சேல் எழுந்தது. சில சேமயம் மண்
சேரிந்து நீருக்குள் விழுந்த சபமொது சபசரைமொதசே
சகட்டது.
சீதமொவமொல் தூங்க முடியவில்தல.
கூதரையின் சிற மவளியின் ஊடமொக விடிவின்
ஒளி எட்டிப் பமொர்த்ததுசம, அவள் எழுந்து
மவளிசய சபமொனமொள். மபரும் மதழ இல்தல.

துமொறிக் மகமொண்டிருந்தது. ஆனமொல் நமொட்கணக்கில்
சிணங்கக்கூடிய தூறல் அது. மதலகளில் ஆற
மதமொடங்கும் இடத்தில் கனத்த மதழ மபயது
மகமொண்டிருக்கும் என்ற சதமொன்றியது.
சீதமொ

தண்ணீர்

அவளுக்குப்

ஒரைத்துக்குப்

சபமொனமொள்.

பிரியமமொன

பமொதற

மதன்படவில்தல. அதன் மீது அவள் அடிக்கடி
உட்கமொர்ந்து கமொல்கதளத் மதமொங்கவிட்டு நீதரை
அதளந்து,

நீந்திச்

மசேல்லும்

சிற

சில்வமொ

மீன்கதள சவடிக்தக பமொர்ப்பதுண்டு. பமொதற
இப்பவும்

அங்கு

தமொன்

இருந்தது,

சேந்சதகமில்தல, ஆனமொல் ஆற அதுக்கு சமல்
ஒடியது.
அவள்
பமொதங்களுக்கு

மணலில்

நின்றமொள்.

அடியில்

நீர்

குமிழியிடுவதத அவள் உணரைமுடிந்தது.

அவளது
சுரைந்து

சூரியன் உதயமமொகும் சவதளயில், தமொத்தமொ
படதக ஒட்டிச் மசேன்றமொர். பமொட்டி படகின் முன்
பகுதியில்

படுத்திருந்தமொள்.

அவள்

சீதமொதவ

உறத்துப் பமொர்த்தமொள். ஏசதமொ மசேமொல்ல முயன்றமொள்.
ஆனமொல் வமொர்த்தத வரைவில்தல. தகதய உயர்த்தி
ஆசியளித்தமொள்.
சீதமொ குனந்து, பமொட்டியின் பமொதங்கதளத்
மதமொட்டமொள். உடசன தமொத்தமொ படதக வலித்தமொர்.
அந்தச்

சிற படகு-இரு முதியவர்கசளமொடும்

மூன்ற
சவகமமொக

ஆடுகளுடனும்-ஆற்றின்
நகர்ந்து,

மறகதரை

சமசல
சநமொக்கி

முன்சனறியது.
நீர் மீது துள்ளிச் மசேன்ற அது, சிறிது சிறிதமொகி,
முடிவில் விசேமொலமமொன ஆற்றின் சமசல ஒரு
புள்ளிமயனத் சதமொன்றியது.

திடீமரைன்ற

சீதமொ

தனதமயில்

விடப்பட்டமொள்.
கமொற்ற வீசியது. அது மதழத்துளிகதள
அவள் முகத்தில் அதறந்தது. தண்ணீர் தீதவக்
கடந்து பமொயந்து மசேன்றது. தூரைக் கதரை இருந்தது.
அது மதழயினமொல்

மதறக்கப்பட்டது.

சிற

குடிதசே இருந்தது; மரைமும் இருந்தது.
அவள்

சுறசுறப்பமொனமொள்.சகமொழிகளுக்குத்

தீன சபமொட சவண்டும். அதவ தீன தவிரை சவற
எததப் பற்றியும் கவதலப்படுவதில்தல. சிறிது
தமொனயம்,

உருதளக்கிழங்குத்

சதமொல்,

சவர்க்கடதலத் சதமொல் ஆகியவற்தற அவள்
அவற்றிடம் வீசினமொள்.
பிறகு

அவள்

துதடப்பம்

எடுத்து

குடிதசேதயப் மபருக்கினமொள். கரி அடுப்தபப்

பற்ற தவத்தமொள். நமொதள பமொல் இரைமொது," என்ற
நிதனத்தமொள்.
மதலகளிலிருந்து

இடி

உருண்டு

இறங்கியது. பூம்-பூம்-பூம்...
சீதமொ

மநடுசநரைம்

உள்சள

இருக்க

முடியவில்தல. மவளிசய சபமொனமொள். ஆற்தற
ஊடுருவிப் பமொர்த்தமொள். இப்சபமொது அது அதிக
அகலமமொகத்
தமொண்டி,

சதமொன்றியது.

அது

சேமமவளியினூசட

கதரைகதளத்

மவகு

தூரைம்

பரைவியிருந்தது. மவகு தூரைத்தில், மக்கள் நீர்
நிதறந்த, மவள்ளம் பரைவிய வயல்கள் ஊடமொகத்
தங்கள் மமொடுகதள ஒட்டிச் மசேன்றமொர்கள். தங்கள்
உதடதமகதள
அல்லது

மூட்தடகட்டித்ததலகளில்

சதமொள்களில்

சுமந்தபடி,

தங்கள்

வீடுகதள விடுத்து, சமட்டு நிலம் சதடிப்
சபமொனமொர்கள்.

எங்கும் தண்ணிர் மயம். உலகசம ஒரு
மபரிய

ஆற

ஆகிவிட்டது.

ஆற்றின்

வனப்பகுதியில் நின்ற மரைங்கள் கூட, நீரிசலசய
முதளத்மதழுந்த சேதுப்புநில மரைங்கள் சபமொல்
சதமொன்றின.
சிறிது

சநரைத்தில்

மரைப்பலதககள்,

சிற

மரைங்கள் மசேடிகள், பிறகு ஒரு மரைக் கட்டில்
முதலியன தீதவக் கடந்து மிதந்து மசேல்வதத
அவள் கண்டமொள். சீதமொவின் பயம் உறதிப்பட்டது.
அவள் தனக்கு உணவு தயமொரித்துக்மகமொள்ளத்
தீர்மமொனத்தமொள்.

மவளிசய

பமொர்த்தசபமொது,

பமொதறகளிதடசய நீர் சதங்கிக்கிடப்பதத அவள்
கண்டமொள். அது மதழத் தண்ணிரைமொ, ஆற்றப்
மபருக்கமொ என்ற மதரிய வில்தல.
அவளுக்கு

ஒரு

எண்ணம்

எழுந்தது.

அதறயின் ஒரு மூதலயில் மபரிய தகரைப்மபட்டி

இருந்தது. அது சீதமொவின் அம்மமொவுக்கு உரியது.
பயனுள்ள, மற்றம் மதிப்புள்ள மபமொருள்கதள
அதில் திணித்து, அததக் கனமமொக்கிவிட்டமொல்ஆற

தீவுக்குள்

வந்துவிட்டமொலும்

கூட-அது

அடித்துச் மசேல்லப்படமொமல் இருக்கும்....
தமொத்தமொவின்

ஹஜூக்கமொ

மபட்டிக்குள்

சபமொனது. பமொட்டியின் தகத்தடியும் சபமொயிற்ற.
அப்படிசய பருப்பு, மசேமொலமொ வதககள் மகமொண்ட
சிறசிற டின்கள் பலவும் சபமொயின. சீதமொ மரைத்தின்
மீது பல மணி சநரைம் கழிக்க சநர்ந்தமொலும் கூட,
அவள் மீண்டும் கீசழ வந்ததும் தின்பதற்கு
ஏசதனும் இருக்குசம!
சீதமொ மபட்டிதய நிரைப்புவதில் தீவிரைமமொக
இருந்ததமொல்
மதமொட்டதத

குதிகமொல்கதளக் குளிர்நீர்
அவள்

கவனக்கசவயில்தல.

மபட்டிதயப் பூட்டி, சேமொவிதயப் பமொதறச் சுவரில்

உயசரை இருந்த ஒரு மபமொந்தில் தவத்தமொள். அதன்
பிறகு தமொன் அவள் நீர் பரைவிய ததரையில் நடந்து
மகமொண்டிருந்ததத உணர்ந்தமொள்.
கண்டகமொட்சி

அச்சுறத்தவும்,

அவள்

அதசேவற்ற நின்றமொள். தண்ணிர் கதவு விளிம்பு
வழியமொகக்

கசிந்து

அதறக்குள்

புகுந்து

மகமொண்டிருந்தது.
சீதமொ

மற்ற

அதனத்ததயும்

மறந்தமொள்.

மவளிசய

பமொயந்தமொள்.

குடிதசேதயவிட்டு

முழங்கமொல் அளவு நீரில் விதரைந்து, அரைசே மரைத்தின்
பமொதுகமொப்தப

நமொடி

ஒடினமொள்.

ததரையின்

நன்கறிந்த சின்னமமொக அந்த மரைம் மட்டும்
அங்சக இல்தலமயன்றமொல், அவள் ஆழமமொன
தண்ணீரில், ஆற்றக்குள், தவறி விழுந்திருப்பமொள்.
மரைத்தின்

உறதியமொன

கிதளகளின்

மீது

அவள் சவகமமொக ஏறினமொள். பழக்கமமொன ஒரு

கிதளமீது பமொதுகமொப்பமொக அமர்ந்தமொள். கண்ணில்
விழுந்து

மதறத்த

சேரைக்கூந்ததல

ஒதுக்கிவிட்டமொள்.
***
அவசேரைமமொக

வந்ததற்கமொக

அவள்

சேந்சதமொஷப்பட்டமொள். இப்சபமொது குடிதசேதய நீர்
சூழ்ந்து மகமொண்டது. தீவின் சமட்டுப் பகுதிகள்
மட்டுசம

சில

பமொதறகள்,

குடிதசே

கட்டப்பட்டிருந்த மபரிய பமொதற, சில மசேடிகள்
முதளத்திருந்த சிற குன்ற ஒன்ற-பமொர்தவயில்
பட்டன.
சகமொழிகள் குடிதசேதய விட்டு மவளிசய
வரைவில்தல.

அசநகமமொக

அதவ

சேட்டத்தின் சமசல ஏறியிருக்கும்.

படுக்தகச்

அசேமொதமொரைணப் மபமொருள்கள் நீரில் மிதந்து
மசேன்றன-அலுமினய

மகட்டில்,

பிரைம்பு

நமொற்கமொலி, பல்மபமொடி டப்பமொ, கமொலியமொன சிகமரைட்
மபட்டி, மரைக் கமொலணி, பிளமொஸ்டிக் மபமொம்தம...
தண்ணிர்

சமலும்

உயர்ந்திருந்தது.

தீவு

சவகமமொக மதறந்து மகமொண்டிருந்தது.
ஏசதமொ ஒன்ற குடிதசேக்குள்ளிருந்து மிதந்து
மவளிப்பட்டது.
அது

ஒரு

கமொலி

மண்எண்மணயடப்பமொ.

சகமொழி ஒன்ற அதன் சமசல நின்றது. டப்பமொ
தண்ணிரில்

ஆடிஅதசேந்தபடி,

மரைத்துக்குப்

பக்கத்திசலசய வந்தது; நீசரைமொட்டத்தில் சிக்கி,
ஆற்சறமொடு இழுத்துச் மசேல்லப்பட்டது. சகமொழி
இன்னும் அதில் மதமொத்தி நின்றது.

சேற்ற

சநரைத்துக்குப்

படுக்தகதயத்
ஏமனனல்

தண்ணிர்

மதமொட்டிருக்க

மீதமிருந்த

அடுக்கிற்குப்

பிறகு

சவண்டும்.

சகமொழிகள்

பறந்தன.

பமொதற

அங்கிருந்த

சிற

ஒதுக்கிடத்தில் ஒண்டின.
சீதமொ சமலும் சிறிது உயசரை சபமொனமொள்.
கன்னங்கரிய

கமொட்டுக்

சமற்கிதளகளில்

கமொகம்

ஒன்ற

தங்கியிருந்தது.

அங்கு

கமொக்தகக் கூடு இருந்ததத சீதமொ பமொர்த்தமொள். ஒரு
கிதளயின் கவட்தடயில் சுள்ளிகள் தமொறமமொறமொக
அடுக்கிதவக்கப்பட்ட ஒரு கூடு.
கூட்டில் நமொன்கு முட்தடகள். நீலப் பசுதம
நிறமும்

புள்ளிகளும்

அவற்றின்

மகமொண்டதவ.

மீது

வருத்தமமொயக்கத்தியது.
இருந்தசபமொதிலும்,

அது

கமொகம்

உட்கமொர்ந்து,
கமொகம்

துயரைத்சதமொடு

அங்சக

இருந்தது

சீதமொவுக்கு உற்சேமொகம் ஊட்டியது. அவள் தனயமொக
இருக்கவில்தலசய.
இருப்பததவிட,

யமொரும்
துதணக்கு

இல்லமொமல்
ஒரு

கமொகம்

இருப்பது சமல்தமொன்.
இதரை

மபமொருள்கள்

மிதந்து

குடிதசேக்குள்ளிருந்து

வந்தன-மபரிய

தமொத்தமொவுக்குச்

மசேமொந்தமமொன

பூசேணிக்கமொய,
சிவப்புத்

ததலப்பமொதக அது கட்டவிழ்ந்து நீளப் பமொம்பு
சபமொல் நீரில் மநளிந்தது.
மரைம் கமொற்றிலும் மதழயிலும் ஆடியது.
கமொகம் கத்தியது. சமசல பறந்தது. சிலமுதற
மரைத்தத வட்டமிட்டது. மீண்டும் கூட்டுக்குத்
திரும்பியது.

சீதமொ

கிதளசயமொடு

ஒட்டிக்மகமொண்டமொள்.
மரைம் அடி முதல் நுன வதரை அதிர்ந்தது.
சீதமொவுக்கு அது பூமி அதிர்ச்சி மமொதிரிப்பட்டது.

இப்சபமொது ஆற மநடுகிலும் அவதளச்
சுற்றிச்

சுழன்றது.

மதமொட்டுவிட்டது.

குடிதசேயின்
விதரைவில்

கூதரைதயத்
மண்சுவர்கள்

இற்றவிழுந்து மதறயும். மபரிய பமொதறதயயும்
தூரைத்தில் நின்ற சில மரைங்கதளயும் தவிரை,
தண்ணிர் தமொன் பமொர்தவக்குப் புலனமொயிற்ற.
மநட்தடயமொன

பதழய

அரைசேமரைம்

மநட்டுயிர்த்தது. அதன் நீண்டு சுருண்ட சவர்கள்
மகட்டியமொய ததரைதயப் பற்றியிருந்தன. ஆனமொல்
மண் இளகிக் மகமொண்டிருந்தது. கற்கள் நீரில்
அடிபட்டுச் மசேன்றன. சவர்கள் சவகமமொயத்
தங்கள் பிடிதய இழந்தவமொறிருந்தன.
ஏசதமொ சகமொளமொற என்ற கமொகம் அறிந்திருக்க
சவண்டும்.

அது

சமசல

பறந்து

சபமொய,

மரைத்ததசய வதளயமிட்டது. அதில் உட்கமொரைவும்

மனமின்றி, பறந்து சபமொகவும் விரும்பமொமல்
தவித்தது.
சீதமொவின் ஈரை நூல் ஆதட அவளது மமலிந்த
உடசலமொடு

ஒட்டிக்

மகமொண்டது.

மதழநீர்

அவளது நீண்ட கருங்கூந்தலிலிருந்து வடிந்தது.
அது

மரைத்தின்

ஒவ்மவமொரு

இதலயிலும்

வழிந்தது. கமொகமும் நதனந்து நீர் மசேமொட்டியது.
மரைம்

மபருமூச்சு

விட்டு,

மீண்டும்

அதசேந்தது. கீழிருந்து மண் திரைண்டு புரைண்டது.
மரைம் அதசேந்ததும், அது சேரிந்தது; மமதுவமொக
முன்சன அதசேந்தது, பக்கத்துக்குப் பக்கம் சிறிது
திரும்பியது.

ததரைமீது

தன்

இழுத்தபடி

நகர்ந்தது.

ஆற்றின்

ஒட்டத்தினுள் அது நழுவியது.
***

சவர்கதள
தமய

அவதளச் சுற்றிலும் கிதளகள் ஆடின. ஆயினும்
சீதமொ

தன்

பிடிதய

விட்டுவிடவில்தல.

இப்சபமொது தண்ணிர் மவகு அருகில் இருந்தது.
அவள்

பயந்து

சபமொனமொள்.

மவள்ளத்தின்

பரைப்தபசயமொ,
அவளமொல்

ஆற்றின்

பமொர்க்க

அபமொயத்தத,

முடியவில்தல.

தண்ணீர்

மகமொண்டிருப்பதத

அகலத்ததசயமொ
தன்தனச்

மட்டுசம

உடனடி
சூழந்து
அவள்

கமொணமுடிந்தது.
கமொகம் மரைத்ததச் சுற்றிப் பறந்தது. அது கடும்
சகமொபம் மகமொண்டிருந்தது. அதன் கூடு இன்னும்
கிதளகளிசலசய இருந்தது - ஆனமொல் மநடுசநரைம்
இரைமொது.

மரைம்

புரைண்டது,

ஒரு

பக்கமமொயச்

சேமொயந்தது. கூடு நீரில் விழுந்தது. முட்தடகள்
ஒவ்மவமொன்றமொய விழுவதத சீதமொ பமொர்த்தமொள்.
கமொகம் நீருக்கு சமசல தணிவமொயப்பறந்தது.
ஆனமொலும் அது மசேயவதற்கு ஒன்றமில்தல. சில
மநமொடிகளில் கூடு மதறந்து விட்டது.
பறதவ சேற்றத்தூரைம் மரைத்ததத் மதமொடர்ந்தது.
அதில் ஏசதனும் தங்கியிருக்கும் என்ற அது

எண்ணியது

சபமொலும்,

பிறகு,

சிறகுகதள

அடித்தபடி, அது ஆகமொயத்தில் சமமலழும்பி,
ஆற்தறக் கடந்து பறந்து மதறந்தது.
சீதமொ மீண்டும் தனதமப்பட்டமொள். ஆனமொல்
தனதமதய உணரை அவளுக்கு சநரைமில்தல.
எல்லமொம்

ஆட்டத்தில்

இருந்தது-சமலும்

கீழுமமொய,

பக்கவமொட்டிலும்

முன்சனயுமமொய,

விதரைவில்

மரைம்

கவிழும்.

தண்ணிரில்

குப்புறக்

விழுசவன்"

என்ற

நமொன்
அவள்

நிதனத்தமொள்.
தூரைத்தில்,

மவள்ளத்தில்

சிக்கிய

ஒரு

ஊதரையும், ஆட்கள் படகுகளில் மசேல்வததயும்
அவள் பமொர்த்தமொள். ஆனமொல் அவர்கள் மவகு
மதமொதலவில் இருந்தமொர்கள். அதன் மபரிய அளவு
கமொரைணமமொக, அந்த மரைம் ஆற்றில் மவகு சவகமமொய
நகரைவில்தல. சில சேமயம், ஆழமில்லமொத நீரில்

சபமொன சபமொது, அதன் சவர்கள் பமொதறகளில்
மமொட்டிக்மகமொள்ள,

அது

நின்றது.

ஆனமொல்

மநடுசநரைம் அல்ல. ஆற்றின் ஒட்டம் அதத
விதரைவில் அடித்துச் மசேன்றது.
ஒரு இடத்தில், ஆற்றின் ஒரு வதளவில்
மரைம் ஒரு மணல்சமட்டில் தட்டி நின்றவிட்டது.
சீதமொ
புஜங்கள்

மிகக்

கதளத்திருந்தமொள்.

வலித்தன.

அவள்

அவள்
சநரைமொக

நிமிர்ந்திருக்கவில்தல. மரைம் மபரும்பமொலும் ஒரு
பக்கமமொய

சேமொயந்திருந்ததமொல்,

அவள்

கீசழ

விழமொமல் இருப்பதற்கமொகக் கிதளதய இறகப்
பற்றிக் கிடக்க சநர்ந்தது. மதழ இன்னும்
மபயதது.
அப்சபமொது தமொன் யமொசரைமொ கூப்பிடுவதத சீதமொ
சகட்டமொள். நதியின் முன்புறம் பமொர்ப்பதற்கமொக
அவள் கழுத்தத வதளத்தமொள். தன்தன சநமொக்கி

ஒரு சிற படகு வருவதத அவள் புரிந்து மகமொள்ள
முடிந்தது.
அந்தப் படகில் ஒரு தபயன் இருந்தமொன்.
அவன் படதக மரைத்துக்கு அருகில் மகமொண்டு
வந்தமொன்.

ஊன்றவதற்கமொக

ஒரு

தகயமொல்

கிதளகளில் ஒன்தறப் பிடித்தபடி, மற தகதயச்
சீதமொவிடம் நீட்டினமொன்.
அவள் அவன் தகதயப் பற்றி படகுக்குள்
நழுவினமொள். அவன் தன் கமொதல அடிமரைத்தில்
ஊன்றி, படதகத் தள்ளினமொன்.
சின்னப்

படகு

ஆற்சறமொடு

சவகமமொயப்

சபமொனது. மபரிய மரைம் மிகப் பின்தங்கிவிட்டது.
சீதமொ அதத மறபடி பமொர்க்கசவ மமொட்டமொள்.
***

அவள் படகில் படுத்துக் கிடந்தமொள். சபசே
இயலமொதபடி பயந்திருந்தமொள். தபயன் அவதளப்
பமொர்த்தமொன். ஆனமொல் ஒன்றம் மசேமொல்லவில்தல.
அவன் புன்னதக புரியவுமில்தல. அவன் தனது
இரு சிறிய துடுப்புகள் மீதும் கவிழ்ந்து, படகு
நடு ஆற்றக்குப் சபமொயவிடமொதபடி கவனமமொக,
நிதமொனமமொகத்

தள்ளினமொன்.

படகு

சவக

நீசரைமொட்டத்தில் மசேல்லமொது தடுப்பதற்குப் சபமொதிய
பலம்

அவனுக்கில்தல.

ஆனமொலும்

அவன்

மபரிதும் முயன்றமொன்.
அவன்

இறதியில்,

துடுப்புகதள

நிறத்திவிட்டுச் மசேமொன்னமொன்: "நீ தீவில் தமொசன
வசிக்கிறமொய சில சநரைங்களில் நமொன் உன்தன
பமொர்த்திருக்கிசறன். மற்றவர்கள் எங்சக? அவன்
படதகச் சேற்சற அதன் சபமொக்கில் விட்டிருந்தமொன்.
ஏமனனல், ஆற்றின் அதிக விசேமொலமமொன, அதிக
அதமதியுள்ள பரைப்தப அதடந்திருந்தமொன்.

"என் பமொட்டிக்கு சீக்கு, தமொத்தமொ அவதள
ஷமொகன்ஞ்சில்
கூட்டிப்

இருக்கும்

ஆஸ்பத்திரிக்குக்

சபமொயிருக்கிறமொர்"

என்ற

சீதமொ

மசேமொன்னமொள்.
"நீ எங்கிருந்து வருகிறமொய" என்ற சகட்டமொள்.
ஏமனனல்

அவள்

அவதன

இதற்கு

முன்

பமொர்த்தசதயில்தல.
"மதலயடிவமொரைத்தில்

ஒரு

ஊரிலிருந்து

ஊரில் மவள்ளம் புகுந்து விட்டது என்பதத
ஆற்றின்

அக்கதரையில்

இருப்பவர்களிடம்

மசேமொல்வதற்கமொக நமொன் என் படகில் வந்சதன்.
ஆனமொல் நீரின் சவகம் மவகு அதிகம். அது
என்தன உன் தீவுக்கு அருகமொக இழுத்து வந்தது.
நமொம் ஆற்றடன் சபமொரைமொட முடியமொது. அது நம்தம
எங்சக எடுத்துச் மசேல்கிறசதமொ அங்சக சபமொக
சவண்டியது தமொன்."

அவன் ஒரு துடுப்தபப் பற்றியிருந்தமொன்.
மறதகயமொல்

இருப்பிடத்தின்

கீசழ

துழமொவினமொன். அங்கு சிற கூதட இருந்தது.
அதிலிருந்து இரைண்டு மமொம்பழங்கள் எடுத்தமொன்.
ஒன்தற சீதமொவுக்குக் மகமொடுத்தமொன்.
பழுத்து சேததசயமொடிருந்த மமொம்பழங்கதள
அவர்கள் கடித்துச் சுதவத்தமொர்கள். பற்களமொல்
சதமொதல அகற்றினமொர்கள். இனய சேமொற அவர்கள்
சமமொவமொய

வழிசய

மசேமொட்டியது.

பழத்தின்

வமொசேதன ரைம்மியமமொக இருந்தது. சீதமொ மமொம்பழம்
தின்ற ஒரு வருடத்துக்கு சமலமொகியிருந்தது.
சில கணங்கள் அவள் ஆற்தற மறந்திருந்தமொள்மமொம்பழத்தில் பூரைணமமொக லயித்துவிட்டமொள்.
படகு மிதந்து மசேன்றது. ஆனமொல் முன்சபமொல்
சவகமமொக

அல்ல.

மதலப்

பக்கமிருந்து

தள்ளிப்சபமொகப் சபமொக, ஆற தனது சேக்திதயயும்
சீற்றத்ததயும் அதிகம் இழந்துவிட்டது.
"என் மபயர் கிருஷ்ணன்" என்றமொன் தபயன்.
"என் அப்பமொ நிதறய பசுக்களும் எருதமகளும்
தவத்திருக்கிறமொர். ஆனமொல் பல மவள்ளத்சதமொடு
சபமொயவிட்டன."
"நீ பள்ளிக்கூடம் சபமொகிறமொயமொ?" என்ற சீதமொ
சகட்டமொள்.
ஆமமொம்.
உண்டு.

நமொன்

எங்கள்

பள்ளிக்கூடம்

ஊருக்கு

அருகில்

சபமொவது
ஒன்ற

இருக்கிறது. நீ பள்ளிக்குப் சபமொக சவண்டுமமொ?"
"இல்தல-எனக்கு வீட்டில் சவதல மிக
அதிகம்."
அவள்

வீட்டுக்கு

ஆதசேப்பட்டுப்

பயனல்தல-இன அங்சக வீடு எதுவும் இரைமொது!

"மரைங்கள்

நிற்கும்

இடத்துக்குப்

சபமொக

முயல்சவமொம். நமொம் இரைவுப் மபமொழுதில் ஆற்றிசல
இருக்கமுடியமொது." என்றமொன் அவன்.
எனசவ

மரைங்கதள

சநமொக்கிப்

படதக

தள்ளினமொன். பத்து நிமிடங்கள் சிரைமப்பட்ட
பிறகு, ஆற்றின் ஒரு வதளதவ அதடந்தமொன்.
ஆற்றின் தமய நீசரைமொட்டத்திலிருந்து அவர்கள்
தப்புவது சேமொத்தியமமொயிற்ற.
விதரைவில்

அவர்கள்

ஒரு

கமொட்டில்

இருந்தமொர்கள். மநடிய பசும் மரைங்களுக்கிதடசய
படகு மசேன்றது.
கிருஷ்ணன் மசேமொன்னமொன்: "நமொம் படதக
இங்கு

ஒரு

அப்புறம்

மரைத்தில்

கட்டி

ஒயமவடுக்கலமொம்.

தவப்சபமொம்.
நமொதள

நமொம்

கமொட்தட விட்டு மவளிசயற வழி கமொண்சபமொம்."

அவன் படகின் அடியிலிருந்து நீளக் கயிற
ஒன்தற எடுத்தமொன். அதன் ஒரு நுனதயப்
படகின் பின்பக்கம் கட்டினமொன். மறமுதனதயத்
தண்ணிருக்குச் சிறிதளசவ உயர்ந்து மதமொங்கிய
கனமமொன கிதள ஒன்றின் சமல் வீசி முடிந்தமொன்.
படகு அடிமரைத்தத ஒட்டி அதமதியமொக நின்றது.
இரைவில்
நகர்ந்தன.

வனவிலங்குகள்

மவளிப்பட்டு

மபமொந்துகள்,

குதககள்,

வதளகளிலிருந்து மவள்ளத்தமொல் துரைத்தப்பட்ட
பிரைமொணிகள்

பமொதுகமொப்தபயும்

வறண்ட

ததரைதயயும் சதடித் திரிந்தன.
ஒரு மபரிய மதலப்பமொம்பு நீரில் நீந்தித்
தங்கதள

சநமொக்கி

வருவதத

சீதமொவும்

கிருஷ்ணனும் கண்டமொர்கள். அது படகினுள்
வரைக்கூடும் என்ற சீதமொ பயந்தமொள். ஆனமொல் அது
அவர்கதளகக் கடந்து மசேன்றது. ததல நீருக்கு

சமலிருக்க, அதன் மபரிய நீண்ட பகுதி பின்சன
இழுபட நீந்திய அது கரும் நிழல்களிதடசய
மதறந்தது.
ஒரு மபரிய சேமொம்பர் மமொன் தண்ணிதரைச்
சிதறியடித்து வந்தது. அது நீந்த சநரைவில்தல.
அது மிக உயரைம், அதன் ததலயும் சதமொள்களும்
நீருக்கு சமலமொகசவ இருந்தன. அதன் மகமொம்புகள்
மபரியன, அழகமொனதவ.
"இதரை மிருகங்களும் வரும். புலி கூட வரும்.
நமொம் மரைத்தின் சமல் ஏறிக்மகமொள்ளலமொமமொ?" என்ற
சீதமொ சகட்டமொள்.
"படகில் நமொம் பத்திரைமமொக இருப்சபமொம்.
நீபடுத்துத் துமொங்கு. நமொன் கமொவல் கமொப்சபன்"
என்ற கிருஷ்ணன் மசேமொன்னமொன்.

சீதமொ படகில் படுத்துக் கண்கதள மூடினமொள்.
படகின் புறங்களில் தட்டிச் மசேன்ற நீரின் ஒதசே
அவதளத்

தமொலமொட்டி

விதரைவில்

உறங்க

தவத்தது. ஒரு சேமயம், ஏசதமொ ஒரு பறதவ
ததலக்கு

சமசல

கூவியசபமொது,

அவள்

கண்விழித்தமொள். ததலதயத் தூக்கிப் பமொர்த்தமொள்.
கிருஷ்ணன்

விழிப்சபமொடிருந்தமொன்,

படகின்

முன்புறம் இருந்த அவன், அவளுக்கு நம்பிக்தக
தரும் விதத்தில் முறவலித்தமொன்.
கிருஷ்ணன்

படகின்

அடிப்பமொகத்தில்

படுத்துத் தூங்கினமொன். சமல் சநமொக்கிய அவன்
முகத்தில் ஒரு இதல விழுந்தது. அது அவதன
எழுப்ப வில்தல. அவன் கன்னத்தின் சமல் அது
கிடந்தது, அங்சகசய முதளத்திருந்தது சபமொல.

முடிவமொக

அவன்

கண்விழித்தமொன்-

மகமொட்டமொவி விட்டமொன், சசேமொம்பல் முறித்தமொன்;
சீதமொவின் பக்கத்தில் உட்கமொர்ந்தமொன்.
"தண்ணிர்

சமலும்

அதிகரிக்கவில்தல.

ஆனமொல் எனக்குப் பசிக்கிறது" என்ற கூறினமொன்.
"எனக்கும் தமொன்" என்றமொள் சீதமொ.
அவன்

கதடசியமொக

இருந்த

இரைண்டு

மமொம்பழங்கதள எடுத்துக் கூதடதயக் கமொலி
மசேயதமொன். கதடசி மமொம்பழங்கள்" என்றமொன்.
தின்ற முடித்ததும், கிருஷ்ணன் படதக
மரைங்களினூடமொகச்

மசேலுத்தினமொன்.

மவள்ளம்

நிதறந்த கமொட்டில் சுமமொர் ஒரு மணி சநரைம்
அவர்கள்

மிதந்து

மசேன்றமொர்கள்.

மதழயில்

குளித்த மரைங்களின் கிதளகளிலிருந்து அவர்கள்
மீது நீர் மசேமொட்டியது. சில மகமொடிகதளயும்

கிதளகதளயும் அவர்கள் துடுப்புகளினமொல் தள்ள
சநரிட்டது. சிலசவதள, நீரில் மூழ்கியிருந்த
மசேடிகள்

அவர்கதளத்

தடுத்தன.

ஆயினும்

மதியத்துக்கு முன் அவர்கள் கமொட்தட விட்டு
மவளிசயறினமொர்கள்.
மதமொதலவில் ஒரு ஊர் மதரிந்தது. அது
சமட்டின்

மீதிருந்தது.

அவர்கள்

மவள்ளம்

பரைவிய வயல்கள் மீது படகில் சபமொனமொர்கள்.
வரைவரை ஆழம் குதறந்தது.
அந்தக்
உதவினர்.

கிரைமொமத்தின்
சீதமொவுக்கும்

மக்கள்

அன்புடன்

கிருஷ்ணனுக்கும்

உணவும் பமொதுகமொப்பும் தந்தமொர்கள். சீதமொ தன்
தமொத்தமொ தவயும் பமொட்டிதயயும் கமொண தவித்தமொள்.
ஷமொகன்ஞ் நகருக்கு சவதலயமொகச் மசேல்லவிருந்த
ஒரு முதிய விவசேமொயி அவதளத் தன்னுடன்
கூட்டிச் மசேல்ல முன் வந்தமொன்.கிருஷ்ணனும்

தன்சனமொடு வருவமொன் எனஅவள் நம்பினமொள்.
ஆனமொல் அவன் கிரைமொமத்தில் கமொத்திருப்பதமொகக்
கூறினமொன். மற்றம் பலர் அங்கு வருவமொர்கள்,
அவர்களிதடசய

தன்

மசேமொந்தக்கமொரைர்களும்

இருப்பர் என அவன் அறிவமொன்.
"இன உனக்கு கஷ்டம் இல்தல. உன்
தமொத்தமொதவ நீ சீக்கிரைசம கண்டமொக சவண்டும்.
இன்னும் இரைண்டு மூன்ற நமொட்களில் தண்ணிர்
வற்றிவிடும். நீங்கள் தீவுக்குத் திரும்பி விடலமொம்"
என்ற அவன் மசேமொன்னமொன்.
"அந்தத் தீவு அங்சக இருந்தமொல்" என்றமொள்
சீதமொ.
விவசேமொயியின்
ஏறியதும்,

மமொட்டுவண்டியில்

அவளிடம்

புல்லமொங்குழல் மகமொடுத்தமொன்.

கிருஷ்ணன்

அவள்
ஒரு

"இதத எனக்கமொக தவத்திரு. இததப் மபற
ஒரு நமொள் நமொன் வருசவன்" என்றமொன். அவள்
தயங்குவததக் கண்டதும், அவன் மசேமொன்னமொன்.
இது ஒரு நல்ல குழல்!"
***
மமொட்டுவண்டி மமதுவமொகத்தமொன் சபமொயிற்ற.
கிரைமொமத்து

சேமொதலகள்

மபரும்பமொலும்

அழிந்திருந்தன. வண்டிச் சேக்கரைங்கள் சசேற்றில்
சிக்குண்டன. குடியமொனவனும் அவன் மபரிய
மகனும்,

சீதமொவும்.அடிக்கடி

கீசழ

இறங்கி,

கிறீச்சிடும் மபரிய மரைச் சேக்கரைங்கதள சமசல
தூக்கித் தள்ளிவிட சநரிட்டது. கமொதளகள் உடல்
முழுதும்

சசேற

மதறித்திருந்தது.

சீதமொவின்

கமொல்களிலும் அது அப்பியிருந்தது.
ஒரு
பயணம்

பகலும்
மசேயது

ஒரு

இரைவும் வண்டியில்

அவர்கள்

ஷமொகன்தஞ

அதடந்தமொர்கள். அதற்குள், சீதமொ அதடயமொளம்
மதரியமொதபடி

மமொறியிருந்தமொள்.

சுறசுறப்பமொன

சேந்தத நகரின் குறகிய கதடவீதியில் அவள்
நடந்தமொன்.
தமொத்தமொ அவதளக் கண்டு மகமொள்ளவில்தல.
அவர்

சநசரை

பமொர்த்தபடி

நிமிர்ந்து

நடந்து

மசேன்றமொர். துளசி படிந்து ததலமுடி குதலந்து
கமொணப்பட்ட

சிறமபண்தணக்

கடந்து

சபமொயிருந்திருப்பமொர் அவர். ஆனமொல் அவள் சநசரை
அவருதடய மமலிந்து தள்ளமொடிய கமொல்களில்
பமொயந்து,

அவதரை

இடுப்தப

வதளத்துக்

கட்டிப்பிடித்தமொள்.
அவர்

தன்னதல

மபற்ற

மூச்சுவிடத்

மதமொடங்கியதும், "சீதமொ!" எனக் கூவினமொர். "நீ
இங்சக எப்படி வந்தமொய? ஏன் தீதவ விட்டு
வந்தமொய? அங்கிருந்து எப்படி மவளிப்பட்டமொய?

எனக்கு

ஒசரை

கவதல-மசேன்ற

இரைண்டு

நமொட்களமொக நிதலதம சமமொசேம்...."
"பமொட்டி?" என்ற சீதமொ சகட்டமொள்.
அப்படிக் சகட்டசபமொசத, பமொட்டி தங்கதள
விட்டுப் சபமொயவிட்டமொள் என அவள் அறிந்தமொள்.
தமொத்தமொவின்
அததப்

மவறித்த

பமொர்தவ

புலப்படுத்தியது.

விரும்பினமொள்-சமலும்

துன்பம்

அவளுக்கு

அவள்

அழ

அனுபவிக்க

சவண்டமொத பமொட்டிக்கமொக அல்ல; மிக உதவியற்ற,
குழப்பமுற்றக்
ஆனமொல்

கமொணப்பட்ட

அவள்

தன்

தமொத்தமொவுக்கமொக,

கண்ணிதரை

அடக்கிக்

மகமொண்டமொள். அவரைது நரைம்புகசளமொடிய, நடுங்கும்
கரைங்கதளப் பற்றி, மநருக்கடியமொன மதருவில்
அவதரை

நடத்திச்

மசேன்றமொள்.

வரைவிருக்கும்

கமொலத்தில் அவர் அவதளசய நம்பி வமொழ்வமொர்
என்பதத அவள் அப்சபமொசத உணர்ந்தமொள்.

சில

தினங்களுக்குப்

பிறகு

அவர்கள்

தீவுக்குத் திரும்பினமொர்கள். ஆற்றில் மவள்ளம்
இல்தல. சமலும் மதழ மபயதது. ஆனமொல்
அபமொய

நிதல

நீங்கிவிட்டது.

தமொத்தமொவிடம்

இரைண்டு மவள்ளமொடுகள் எஞ்சியிருந்தன. ஒரு
ஆட்தட

விற்றசத

மசேலவுகளுக்குப்

சபமொதுமமொனதமொக இருந்தது.
தீவிலிருந்து அரைசேமரைம் சபமொயவிட்டததக்
கண்டதும்,

அவருக்குத்

தன்

நம்பமுடியவில்தல-தீவின்

கண்கதளசய

கற்பமொதறகதளப்

சபமொல் நிதலயமொனதமொய சதமொன்றிய மரைம் அது;
ஆற்தறப்

சபமொலசவ

வமொழ்வின்

ஒரு

அதுவும்

பகுதியமொக

அவர்கள்

இருந்தது.

சீதமொ

தப்பிப்பிதழத்ததத எண்ணி அவர் அதிசேயித்தமொர்.
"அந்த மரைம் தமொன் உன்தனக் கமொப்பமொற்றியது"
என்ற அவர் மசேமொன்னமொர்.

"அந்தப் தபயனும்" என்றமொள் சீதமொ.
அந்தப் தபயதன நிதனத்தமொள் அவள்.
அவள் திரும்பவும் அவதன பமொர்க்க முடியுமமொ
என எண்ணினமொள். ஆனமொலும் அவள் அடிக்கடி
அவதன நிதனக்கவில்தல. அவள் மசேயதமொக
சவண்டிய சவதலகள் மிக அதிகமிருந்தன.
சகமொணிப்தபகதளக் மகமொண்டு அதமத்த
ஒழுங்கற்ற ஒரு தடுப்பின் கீசழதமொன் அவர்கள்
மூன்ற

இரைவுகள்

தூங்கினமொர்கள்.

பகலில்

குடிதசேதயப் புதுப்பிக்க அவள் தமொத்தமொவுக்கு
உதவினமொள்.
அவள் கவனத்துடன் நிரைப்பிய மபட்டி நீரைமொல்
இழுத்துச்

மசேல்லப்

படவில்தல.

ஆனமொல்

தண்ணிர் அதனுள் புகுந்திருந்தது. உணவும், துணி
களும் மகட்டுப் சபமொயின. எனனும் தமொத்தமொவின்
ஹல்க்கமொ

சசேதமுற

வில்தல.

மமொதல

சவதளகளில், சவதல முடிந்த பிறகு, சீதமொ
தயமொரித்த சிற்றண்டிதய உண்ட பின், அவர்
பதழய திருப்திசயமொடு புதக பிடிப்பமொர்.
சீதமொ, அரைசே மரைம் நின்ற அசத இடத்தில், ஒரு
மமொங்மகமொட்தடதய

விததத்தமொள்.

அது

முதளத்துப் மபரிய மரைமமொக வளரை அசநக
வருடங்கள் ஆகும்.

ஆனமொலும்,

அதன்

கிதளகளில் அமர்ந்து அதன் பழங்கதள அவள்
தின்ற மகிழும் ஒரு நமொதள சீதமொ கற்பதன மசேயது
களித்தமொள்!
மமதுவமொக மதழ ஒயந்தது. கிரைமொமங்களில்
மக்கள் மறபடியும் நிலத்தத உழுது, குளிர்
கமொலத்திற்கமொன

புதிய

பயிர்கதள

நடத்

மதமொடங்கினமொர்கள். மமொட்டுச் சேந்ததகளும், குத்துச்
சேண்தடகளும்

நடந்தன.

பகல்

சநரைங்கள்

மவப்பத்சதமொடு புழுக்கமமொய இருந்தன. ஆற்றில்

தண்ணிர் கலங்கலமொக இல்தல. ஒரு மமொதலயில்
தமொத்தமொ மபரிய மமொவுதிர் மீதனப் பிடித்தமொர். சீதமொ
அதத ருசியமொன கறியமொக ஆக்கினமொள்.
***
தமொத்தமொ குடிதசேக்கு மவளிசய புதக பிடித்துக்
மகமொண்டிருந்தமொர். சீதமொ தீவின் கதடசகமொடியில்
பமொதறகள்

மீது

துணிகதள

உலர்த்தியவமொற

இருந்தமொள்.
அவளுக்குப் பின்னமொல் மமல்லிய கமொலடி
ஒதசே எழுந்தது. அவள் திரும்பிப் பமொர்த்தமொள்.
அங்சக கிருஷ்ணன் சிரித்தபடி நின்றமொன்.
"நீ வரைசவ மமொட்டமொய என்ற நிதனத்சதன்"
என்றமொள் சீதமொ.
"எங்கள் ஊரில் நிதறய சவதல இருந்தது.
என் புல்லமொங்குழதல நீ தவத்திருக்கிறமொயமொ?"

"ஆமமொம். ஆனமொல் நமொன் அததச் சேரியமொக
வமொசிக்க முடியவில்தல."
"நமொன் உனக்குக் கற்றத் தருசவன்" என்ற
கிருஷ்ணன் கூறினமொன்.
அவன்
இருவரும்

அவள்
தங்கள்

அருகில்

அமர்ந்தமொன்.

கமொல்கதள

நீரில்

நதனத்தமொர்கள். தண்ணிர் இப்சபமொது மதளிவமொக
இருந்தது. அதில் நீல வமொனம் பிரைதிபலித்தது.
ஆற்றப்

படுதகயின்

மணதலயும்

சிற

கற்கதளயும் நன்கு பமொர்க்க முடிந்தது.
"சில சவதள ஆற சகமொபமமொகவும், சில
சவதள அன்பமொகவும் இருக்கிறது" என்றமொள் சீதமொ.
நமொம்

ஆற்தறச்

கிருஷ்ணன் மசேமொன்னமொன்.

சசேர்ந்தவர்கள்

என்ற

அது ஒரு நல்ல ஆற. ஆழமமொனது. வலியது.
மதலகளில் மதமொடங்கி, கடலில் முடிந்தது.
அதன் கதரைகளில், பல நூற தமல்களுக்கு,
லட்சேக் கணக்கமொன மக்கள் வசித்தமொர்கள். சீதமொ
அவர்களில் ஒரு சிற மபண். அவதளப் பற்றி
எவரும் சகள்விப்பட்டதில்தல. அந்தக் கிழவர்,
தபயன், ஆற தவிரை சவற எவரும் அவதள
அறிந்ததும் இல்தல.
(ஆங்கிலக் கதத)

4. அவன் சேட்தடயில் இவன் மண்தட... பன்னமொலமொல் பசடல்

சஹமொலி பண்டிதகயின் அந்தி சநரைம். கிரைமொமப்
தபயன்கள் அசநகர், சவப்பமரைத்தின் கீழ்
கூடிநின்ற, ஒருவர் மீது ஒருவர் மண்தண வமொரி
வீசி விதளயமொடிக் மகமொண்டிருந்தமொர்கள்.
அம்ரித்தும் ஐசேபும் தகசகமொர்த்து வந்தனர்.
மற்றவர்கசளமொடு சசேர்ந்தனர். இருவரும் புதிய
ஆதடகள் அணிந்திருந்தமொர்கள். நிறம், அளவு,
துணிரைகம்-அதனத்திலும்
விளங்கிய

அதவ

ஒசரை

மமொதிரியமொக

அன்ற

தமொன்

ததக்கப்பட்டிருந்தன. இரைண்டு சபரும் ஒசரை
வகுப்பில்,

ஒசரை

பள்ளியில்

படித்தமொர்கள்.

மதருமுதனயில் எதிர் எதிரைமொக இருந்த வீடுகளில்
வசித்தமொர்கள்.

அவர்களின்

மபற்சறமொர்

விவசேமொயிகள். இருவருக்கும் ஒசரை அளவு நிலம்
இருந்தது.

கஷ்ட

அவ்வப்சபமொது
பணம்

கடன்

கமொலங்களில்

இருவரும்

சேமமொளிக்க

வட்டிக்கமொரைனடம்

வமொங்கினமொர்கள்.

சுருக்கமமொக,

இரைண்டு தபயன்களும் எல்லமொ விதங்களிலும்
சேமம் தமொன். ஆனமொல், அம்ரித்துக்கு அப்பமொவும்
அம்மமொவும் மூன்ற சேசகமொதரைர்களும் இருந்தனர்.
ஐசேபுக்கு அப்பமொ மட்டுசம இருந்தமொர்.
இரைண்டு

தபயன்களும்

வந்து,

நதடபமொததயில் உட்கமொர்நதமொர்கள். இருவரும்
ஒசரை

மமொதிரி

ஆதட

அணிந்திருப்பததக்

கண்டதும், ஏ அம்ரித் ஐசேப், நீங்கள் இருவரும்
உங்கள்

அதடயமொளங்கதள

மமொற்றிக்

மகமொண்டீர்களமொ?" என்ற இதரை தபயன்களில்
ஒருவன் சகட்டமொன்.

இது இன்மனமொருவனுக்கு விஷம எண்ணம்
ஒன்தறத்

தந்தது.

நீங்கள்

இருவரும்

ஏன்

மல்யுத்தம் புரியக் கூடமொது? நீங்கள் இரைண்டு
சபரும் பலத்திலும் ஒசரை ஈடமொக இருக்கிறீர்களமொ
அல்லது ஒருவன் மற்றவதன விட வலிதம
உதடயவனமொ என்ற பமொர்ப்சபமொசம" என அவன்
கூறினமொன்.
இது அருதமயமொன எண்ணம் என முதல்
தபயன் கருதினமொன். "ஆமமொ, அம்ரித், ஐசேப்.
உங்களில் யமொர் சிறந்தவர் என்ற பமொர்க்கலமொம்"
என்றமொன்.
"வமொங்க சும்மமொ சவடிக்தக தமொன்" என்ற
சவமறமொருவன் கத்தினமொன்.
ஐசேப் அம்ரித்ததப் பமொர்த்தமொன். "சவண்டமொம்.
என் அம்மமொ என்தன உததப்பமொள்" என்ற அம்ரித்
உறதியமொயச் மசேமொன்னமொன்.

அவன்

பயம்

நியமொயமமொனசத.

அவன்

வீட்டிலிருந்து புறப்படுதகயில் அவன் அம்மமொ
எச்சேரித்து

அனுப்பினமொள்.

"புது

ஆதடகள்

சவண்டும் என்ற அடம்பிடித்தமொய அவற்தறக்
கிழித்தமொசலமொ, அழுக்கு ஆக்கினமொசலமொ உனக்குச்
சேரியமொனபடி உதத மகமொடுப்சபன்" என்றமொள்.
அம்ரித்

தன்

மபற்சறமொதரைப்

பமொடமொயப்படுத்தினமொன் என்பது உண்தம தமொன்.
ஐசேப் ஒரு புதுச்சேட்தட வமொங்குகிறமொன் எனக்
சகள்விப்பட்டதும், ஐசேப் சேட்தட மமொதிரிசய
தனக்கும்

ஒன்ற

சவண்டும்,

தரைமொவிட்டமொல்

பள்ளிக்கூடம் சபமொகமுடியமொது என்ற முரைண்டு
பிடித்தமொன். அவன் அம்மமொ எவ்வளசவமொ எடுத்துச்
மசேமொன்னமொள்.

"மகசன,

ஐசேப்

பண்தணயில்

சவதல மசேயய சவண்டும். அவன் உடுப்புகள்
கிழிந்துள்ளன. உனக்கு எல்லமொம் புதுசு மமொதிரி
நன்றமொக இருக்கின்றன" என்றமொள்.

அம்ரித் தன் சேட்தடயிலிருந்த ஒரு கிழிசேதல
விரைதல

விட்டுப்

மபரிதமொக்கியபடி,

"யமொர்

அப்படிச் மசேமொன்னது?" என்ற கத்தினமொன்.
அம்மமொ

சவமறமொரு

தந்திரைத்ததக்

தகயமொண்டமொள். "ஐசேபுக்கு புதுச் சேட்தட வமொங்கித்
தருவதற்கு முந்தி அவன் அப்பமொ அவதன
நன்றமொக

உததத்தமொர்.

உனக்கும்

அதற

மகமொடுக்கவமொ?" என்றமொள்.
அம்ரித் பின்வமொங்கவில்தல. "சேரி. என்தன
கட்டிப் சபமொடு. அடிமகமொடு. ஆனமொல் ஐசேப் சேட்தட
மமொதிரி எனக்கும் ஒன்ற வமொங்கியமொக சவண்டும்"
என்ற அவன் திடமமொக அறிவித்தமொன்.
"சேரி, சபமொய உன் அப்பமொவிடம் சகள்" என
அம்மமொ தட்டிக் கழித்தமொள்.

அம்மமொ இல்தல என்ற மசேமொல்லிவிட்டமொல்,
அப்பமொவும் சேம்மதிக்க மமொட்டமொர் என அம்ரித்
அறிவமொன்.
கூடியவன்

ஆனமொல்

அவன்

அல்ல.

மறத்தமொன்,

அவன்

சேமொப்பிட

விட்டுவிடக்
பள்ளி

மறத்தமொன்,

மசேல்ல
இரைவில்

வீட்டுக்கு வரைவும் மறத்தமொன். முடிவில், அம்மமொ
மனம் மமொறினமொள். அவனுக்குப் புதிய ஆதடகள்
வமொங்கும்படி

அப்பமொதவக்

கட்டமொயப்படுத்தினமொள்.

அம்ரித்

ஒளிந்து

மகமொண்டிருந்த

வீட்டு

மமொட்டுத்

ஐசேப்

மதமொழுவத்திலிருந்து

அவதன

அதழத்து

வந்தமொள்.
அழகமொக ஆதட அணிந்து வீட்டிலிருந்து
கிளம்பிய

அம்ரித்

பமொழ்பண்ணக்
விரும்பவில்தல.

தனது

கூடிய

உடுப்புகதளப்

எததயும்

முக்கியமமொக,

சேண்தடயிட அவனுக்கு மனமில்தல.

மசேயய
ஐசேபுடன்

அவ்சவதளயில்,

கும்பலின்

சபமொக்கிரிப்

தபயன்களில் ஒருவன் அம்ரித்தின் கழுத்ததத்
தன் தகயமொல் வதளத்துக் மகமொண்டு,"வமொ, நமொம்
குஸ்தி

சபமொடலமொம்"

என்றமொன்.

அம்ரித்ததத்

திறந்த மவளிக்கு இழுத்து வந்தமொன்.
அவன்

பிடியிலிருந்து

நழுவ

அம்ரித்

முயன்றமொன். "பமொர் கமொலியமொ, நமொன் குஸ்தியிட
விரும்பவில்தல.

என்தன

விட்டுவிடு"

என்றமொன்.
கமொலியமொ அவதன விட்டுவிட மறத்தமொன்.
அம்ரித்ததப் பிடித்துத் ததரையில் தள்ளினமொன்.
இதரை தபயன்கள் மகிழ்சவமொடு கூவினமொர்கள்.
அம்ரித்

சதமொத்துப்

சபமொனமொன்.

கமொலியமொ

மவன்றமொன்! கமொலியமொவுக்கு மவற்றி! சஜ! சஜ!"

ஐசேப்

ஆத்திரைம்

அதடந்தமொன்.

அவன்

கமொலியமொவின் தகதயப் பற்றி, "வமொ, உன்சனமொடு
நமொன் சேண்தட சபமொடுசவன்" என்றமொன்.
கமொலியமொ

தயங்கினமொன்.

ஆனமொல்

மற்றப்

தபயன்கள் அவதனத் தூண்டினமொர்கள். இரைண்டு
சபரும் கட்டிப்பிடித்துப் சபமொரைமொடினர். ஐசேப்
கமொலியமொவின் கமொதல இடறி, அவதன மண்ணில்
குப்புற

வீழ்த்தினமொன்.

கமொலியமொ

சேத்தமிட்டு

அழுதமொன்.
விதளயமொட்டமொகத்

மதமொடங்கியது

விதனயமொக முடிந்தது என்பததப் தபயன்கள்
உணர்ந்தமொர்கள். கமொலியமொவின் தந்தத அடிக்க
வருவமொர் என்ற பயந்து, அவர்கள் நமொலமொபுறமும்
சிதறி ஒடினமொர்கள்.
அம்ரித்தும் ஐசேபும் அந்த இடத்தத விட்டு
அகன்றனர்.

சில

அடிதூரைம்

நடந்ததும்,

அம்ரித்தின் பமொர்தவ ஐசேபின் சேட்தட மீது
படிந்தது. அதன் தபயுடன் சவற இடத்திலும்
நீளமமொய

கிழிந்திருந்தது.

அவர்கள்

சமசல

மசேல்லமொமல் அங்சகசய நின்றனர். பயத்தமொல்
அரைண்டு சபமொனமொர்கள். சேட்தடயின் கிழிசேல்கதள
ஆரைமொயந்தமொர்கள். ஐசேயின் அப்பமொ வீட்டிலிருந்து,
"ஐசேப் எங்சக?" என்ற கூச்சேலிடுவது சவற
அவர்களுக்கு சகட்டது.
இருவர் மநஞ்சேங்களும் பயத்தமொல் துடித்தன.
தங்களுக்கு

சேரியமொனபடி

கிதடக்கும்

என

அவர்கள் அறிவர். ஐசேபின் அப்பமொ சேட்தட கிழிந்
திருப்பததக்

கண்டதுசம,

அவன்

சதமொதல

உரித்துவிடுவமொர். வட்டிக் கமொரைனடம் அவர் கடன்
வமொங்கி, நிதறய சநரைம் மசேலவுமசேயது நல்ல
துணியமொகத் சதர்ந்து, சேட்தட ததத்திருந்தமொர்.

மறபடியும் ஐசேயின் தந்தத கத்தினமொர்: "யமொர்
அழுவது? ஐசேப் எங்சக?"
சேட்மடன

அம்ரித்துக்கு

ஒரு

சயமொசேதன

சதமொன்றியது. அவன் ஐசேதப ஒரு பக்கமமொக
இட்டுச்

மசேன்றமொன்.

"என்சனமொடு

வமொ.

ஒரு

விஷயம்" என்றமொன். இரைண்டு வீடுகளுக்கும்
இதடயிலிருந்த சேந்தில் நுதழந்ததும், அம்ரித்
தனது சேட்தடதய கழற்றலமொனமொன். உம், நீ உன்
சேட்தடதய கழற்ற. என் சேட்தடதயப் சபமொட்டுக்
மகமொள்" என்ற கூறினமொன்.
"உன் விஷயம் என்ன? நீ எதத அணிவமொய?"
என்ற ஐசேப் சகட்டமொன்.
"நமொன் உன் சேட்தடதய அணிசவன் என்ற
பதிலளித்தமொன்

அம்ரித்.

"சீக்கிரைம்.

யமொரும்

நம்தமப் பமொர்ப்பதற்குள் அணிந்து மகமொள்."

ஐசேப்

தன்

மதமொடங்கினமொன்.

சேட்தடதயக்
ஆனமொல்

கழற்றத்
அம்ரித்தின்

திட்டத்ததப் புரிந்து மகமொள்ள இயலவில்தல
அவனமொல். "சேட்தடகதள மமொற்றிக்மகமொண்டமொல்
அப்பமொ உன்தன அடிப்பமொசரை."

"நிச்சேயமமொக என்தன அடிப்பமொர். ஆனமொல் எனக்கு
அம்மமொ இருக்கிறமொள். அவள் என்தனப்
பமொதுகமொப்பமொள்" என்றமொன் அம்ரித்.

அம்ரித்தின்

அப்பமொ

அவதன

அடிக்க

முயல்தகயில் அவன் அம்மமொ பின்சன பதுங்கிக்
மகமொள்வதத ஐசேப் அடிக்கடி கவனத்திருக்கிறமொன்.
அவன் அம்மமொவிடம் ஒரிரு அதறகள் வமொங்க
சநரிடும். சேந்சதகமில்தல. ஆனமொல் அம்மமொவின்
மமன்தமயமொன

அடிக்கும்,

தன்

அப்பமொவின்

முரைட்டுக் தகசவகத்துக்கும் வித்தியமொசேம் உண்டு
தமொன்.
ஐசேப் தயங்கினமொன். அந்சநரைத்தில் அருசக
யமொசரைமொ

இருமுவதத

அவன்

சகட்டமொன்.

இருவரும் சவகமமொய சேட்தடகதள மமொற்றிக்
மகமொண்டு,

சேந்திலிருந்து

மவளிப்பட்டு,

எச்சேரிக்தகசயமொடு வீடு சநமொக்கி நடந்தமொர்கள்.
அம்ரித்தின்

மநஞ்சு

பயத்தமொல்

பததபததத்தது. அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் தமொன்.
அன்ற

சஹமொலிப்

பண்டிதக.

முரைட்டு

விதளயமொட்டு நடக்கத் தமொசன மசேயயும் அவன்
சேட்தட
முகத்ததச்

கிழிந்திருப்பதத
சுளித்தமொள்.

அம்மமொ
ஆனமொல்

பமொர்த்து
அவதன

மன்னத்து விட்டமொள். ஊசியும் நூலும் எடுத்து,
கிழிசேதலத் ததத்தமொள்.
தபயன்களின்
அவர்கள்

பயம்

திரும்பவும்

தக

சபமொயவிட்டது.
சகமொர்த்தவமொற,

ஊருக்கு மவளிசய நிகழும் பண்டிதக மசேமொக்கப்
பதனதய சவடிக்தக பமொர்க்கப் சபமொனமொர்கள்:
சேட்தட மமொற்றத்தத கண்டு மகமொண்ட ஒரு
தபயன், "ஒசகமொ, நீங்கள் பரைஸ்பரைம் மமொற்றிக்
மகமொண்டீர்களமொ?" என்ற சகலி பண்ணி அவர்கள்
மகிழ்ச்சிதயக் மகடுத்தமொன்.
தமொங்கள் சேட்தடகதள மமொற்றிக் மகமொண்டதத
அந்தப் தபயன் பமொர்த்திருக்கிறமொன் என அஞ்சி,
அம்ரித்தும் ஐசேயும் நழுவி ஒட முயன்றமொர்கள்.

இதற்குள் இதரை தபயன்களும் அறிந்து விட்டனர்.
நடந்தததப் புரிந்துமகமொண்டு "சேட்தட அங்சக,
மண்தட இங்சக!" என்ற கத்தினர்.
இருவரும்

தப்பிச்

மசேல்ல

முயன்றனர்.

ஆனமொல் அந்தக் கும்பல் அவர்கள் பின்னமொசலசய
"சேட்தட அங்சக மண்தட இங்சக, மண்தட
அங்சக, சேட்தட இங்சக" என்ற கூவியது.
விஷயம் அப்பமொ கமொதத எட்டும் என அஞ்சிய
இருவரும் நண்பர்களும் அவரைவர் வீட்டுக்கு
ஒடினமொர்கள்.
ஐசேயின் அப்பமொ, வீட்டு முற்றத்தில், புதக
பிடித்தபடி ஒரு கட்டிலில் இருந்தமொர். அவர்
இருவதரையும் கூப்பிட்டமொர். "நீங்கள் ஏன் உங்கள்
நண்பர்களிடமிருந்து ஒடி வருகிறீர்கள் வமொங்க,
என்

பக்கத்தில்

உத்தரைவிட்டமொர்.

உட்கமொருங்கள்"

என்ற

அவரைது மமன்தமயமொன குரைல் தபயன்கதள
குழப்பியது. "நமொம் பயந்தது சேரிதமொன். அவர்
உண்தமதய

அறிந்திருக்கிறமொர்.

பிரியமமொக

இருப்பது சபமொல் பமொசேமொங்கு பண்ணகிறமொர்" என்ற
நிதனத்தமொர்கள்.
ஐசேயின் தந்தத, ஒரு பட்டமொணியர், பத்து
வயது

அம்ரித்தத

தன்

தககளமொல்

அள்ளி

அதணத்தமொர். "வகமொலி அண்ணி, இன்ற முதல்
உங்கள் மகன் அம்ரித் என் தபயனும் தமொன்"
என்ற உரைக்கச் மசேமொன்னமொர்.
வகமொலி

அண்ணி

தன்

வீட்டிலிருந்து

மவளிசய வந்தமொள். சிரித்தமொள். "ஹசேன் அண்ணமொ,
உங்களமொல்

ஒரு

முடியவில்தல;

தபயதனசய
இரைண்டு

சேமமொளிப்பீர்கள்?" என்றமொள்.

சபதரை

வளர்க்க
எப்படிச்

"வகமொலி அண்ணி, இன்ற முதல் நமொன்
இருபத்சதமொரு தபயன்கதள வளர்க்கத் தயமொர்.
அவர்கள் அம்ரித் மமொதிரி இருந்தமொல்" என்றமொர்
ஹசேன். அவரைது குரைல் உணர்ச்சியமொல் கம்மியது.
அவர் மதமொண்தடதயச் மசேருமி விட்டுப்
சபசினமொர். இரைண்டு தபயன்களும் சேந்தினுள்
சபமொனதத அவர் பமொர்த்தமொரைமொம். "தபயன்கள்
என்ன

மசேயகிறமொர்கள்

என்ற

கவனக்க

எண்ணிசனன்" என்றமொர்.
அவர் மசேமொல்வததக் சகட்க அண்தட அயல்
மபண்கள் அதனவரும் கூடிவிட்டமொர்கள்.
அவர்

மசேமொல்வதற்கு

பிடிக்கவில்தல.
மமொற்றிக்
'உன்தன

தபயன்கள்

மகமொண்டததச்
உன்

அப்பமொ

மநடுசநரைம்
சேட்தடகதள

மசேமொன்னமொர்.

ஐசேப்,

அடித்தமொல்

என்ன

பண்ணவமொய?' என்ற அம்ரித்ததக் சகட்டமொன்.

உங்கள் அம்ரித் என்ன பதில் மசேமொன்னமொன்
மதரியுமமொ? 'எனக்கமொவது அம்மமொ இருக்கிறமொசள,
கமொப்பமொற்றவமொள்' என்றமொன்."
கண்களில் நீர் மபருக, அந்த பட்டமொணியர்
கூறினமொர்: "எவ்வளவு உண்தம அம்ரித்தின் பதில்
என்தன மமொற்றிவிட்டது. எது உண்தமயமொன
மதிப்பு உதடயது என்பதத அவன் எனக்குக்
கற்றத்தந்தமொன்."
அம்ரித்தும்

ஐசேபும்

மகமொண்டிருந்த

பமொசேத்ததக் சகள்வியுற்ற மபண்கள் உணர்ச்சி
வசேப்பட்டமொர்கள்.
பண்டிதக மசேமொக்கப்பதன பமொர்த்து விட்டுத்
திரும்பிய இதரை தபயன்கள், அம்ரித்ததயும்
ஐசேதபயும் சூழ்ந்தனர். "இவன் சேட்தடயில்
அவன் மண்தட, அவன் சேட்தடயில் இவன்
மண்தட" என்ற கூச்சேலிட்டமொர்கள்.

இப்சபமொது அம்ரித்தும் ஐசேபும் குழப்பம்
அதடயவில்தல. மமொறமொக, அந்தக் கூச்சேல்களமொல்
மகிழ்ச்சி மகமொண்டமொர்கள்.
அவர்கள் சேட்தட மமொற்றிக் மகமொண்ட கதத
ஊர்

முழுதும்

பரைவியது.

அது

ஊர்

ததலதமக்கமொரைர் அந்தப் தபயன்கள் ஊருக்சக
ஒரு உதமொரைணமமொக விளங்குவதமொய அறிவித்தமொர்.
அம்ரித்துக்கும்
பிடிபடவில்தல!
(குஜரைமொத்திக் கதத)

ஐசேபுக்கும்

மபருதம

5. கவண் தவத்திருந்த சிறவன் - பீஷம்
ஸமொஹன

பள்ளியில் எங்கள் வகுப்பில் இருந்த தபயன்கள்
ஒரு விசித்திரைக் கலதவ. ஹர்பன்ஸ் லமொல்
என்மறமொரு தபயன். கடினமமொன சகள்வி
சகட்கப்பட்டமொல், அவன் தனது
தமப்புட்டியிலிருந்து சிறிது தமதய
உறிஞ்சுவமொன். அது தன் அறிதவ
கூர்தமப்படுத்தும் என அவன் நம்பினமொன்.
ஆசிரியர் அவன் கன்னத்தில் அதறந்தமொல்,
"மகமொதல! உதவி!" என கூச்சேலிடுவமொன். அததக்
சகட்டுப் பக்கத்து வகுப்புகளிலிருந்து
ஆசிரியர்களும் தபயன்களும் என்ன நடந்தது
என்ற கமொண ஒடிவருவமொர்கள். இது ஆசிரியருக்கு
குழப்பம் தரும் ஆசிரியர் அவதனப் பிரைம்பமொல்

அடிக்க முயன்றமொல், அவன் அவதரைக் கட்டிப்
பிடித்துக் மகமொண்டு மகஞ்சுவமொன்: "என்தன
மன்னயுங்கள், மமொட்சிதம மிக்கவசரை! நீங்கள்
மகமொ அக்பர் சபமொன்றவர். நீங்கள் தமொன் அசசேமொக
சேக்ரைவர்த்தி. நீங்கள் தமொன் என் அப்பமொ, என் தமொத்தமொ,
மகமொள்ளுத் தமொத்தமொ."
இது

தபயன்கதளச்

ஆசிரியதரை

முகம்

சிரிக்க

மமொறச்

தவக்கும்.

மசேயயும்.

இந்த

ஹர்பன்ஸ் லமொல் தவதளகதளப் பிடிப்பமொன்.
தவதள

மகமொழுப்தப

உங்கள்

தககளில்

சதயத்துக் மகமொண்டமொல், ஆசிரியரின் பிரைம்படி
உதறக்கசவ உதறக்கமொது" என்ற எங்களிடம்
மசேமொல்வமொன்.
ஆனமொல், சபமொதி ரைமொஜ் தமொன் எங்கள் வகுப்பில்
மிக விசித்திரைமமொனவன். நமொங்கள் எல்சலமொரும்
அவனுக்குப் பயப்பட்சடமொம். அவன் ஒருவரின்

தகதயக் கிள்ளினமொல், அந்தக் தக, பமொம்பமொல்
கடிபட்டது சபமொல் வீங்கி விடும். அவன் ஈவு
இரைக்கமில்லமொதவன். ஒரு குளவிதய மவறம்
விரைல்களமொல்

பிடித்துவிடுவமொன்.

அதன்

மகமொடுக்தக நீக்கி, குளவிதய ஒரு நூலில் கட்டி,
பட்டம் சபமொல் பறக்க விடுவமொன். பூ மீது
இருக்கிற வண்ணத்துப் பூச்சிதயப் பிடித்து, தன்
விரைல்களமொல் நசுக்கிக் மகமொல்வமொன். அல்லது,
அதன் உடம்பில் குண்டுசிதயச் மசேருகி, அதத
தன் சநமொட்டுப்புத்தகத்தில் தவப்பமொன்.
ஒரு சதள் சபமொதி ரைமொதஜக் மகமொட்டினமொல்,
அந்தத்

சதள்தமொன்

மசேமொல்வமொர்கள்.

மசேத்து

சபமொதி

விழும்

ரைமொஜின்

என்ற

இரைத்தத்தில்

விஷம் நிதறந்திருந்தது; பமொம்பு கடித்தமொல் கூட
அவதனப்

பமொதிக்கமொது

என்ற

பலரும்

நம்பினமொர்கள். அவன் சேதமொ தகயில் கவண்
தவத்திருந்தமொன். குறி தவறமொது கல்மலறிவமொன்.

பறதவகள்

தமொன்

அவனுக்குப்

பிடித்தமமொன

குறிகள். அவன் ஒரு மரைத்தின் கீழ் நிற்பமொன்.
குறிபமொர்ப்பமொன். மறகணம் பறதவயின் அலறல்
சமமலழும் சிறகுச் சிதறல்கள் கீசழ மிதந்து
வரும்.

அவன்

மரைத்தின்

சமசல

ஏறி,

முட்தடகதள எடுப்பமொன்; கூட்தட அடிசயமொடு
நமொசேம் மசேயவமொன்.
அவன்
பிறதரைக்

பழிவமொங்கும்

குணமுள்ளவன்.

கமொயப்படுத்துவதில்

மகிழ்ச்சி

அதடந்தமொன். எல்லமொப் தபயன்களும் அவனுக்கு
அஞ்சினர்.

அவன்

அம்மமொ

கூட

அவதன

ரைமொட்சேசேன் என அதழத்தமொள். அவன் நிஜமொர்ப்
தபகள் விசித்திரைப் மபமொருள்களமொல்-உயிருள்ள
கிளி,

பலவித

முட்தடகள்

முள்மளலி

சபமொன்றவற்றமொல்-எப்சபமொதும் உப்பியிருக்கும்.

சபமொதி

ரைமொஜ்

சேண்தடயிட்டமொல்,

யமொருடனமொவது

அவன்

மமொடு

மமொதிரி

ததலநீட்டிப் பமொயந்து சமமொதுவமொன்; அல்லது
தமொறமமொறமொக உததப்பமொன், கடிப்பமொன். பள்ளி
முடிந்ததும்,

நமொங்கள்

வீடு

திரும்புசவமொம்.

ஆனமொல் சபமொதிரைமொஜ் சுற்றித் திரியப் சபமொவமொன்.
அவனடம் விசநமொதக் கததகளின் ஸ்டமொக்
நிதறய இருந்தன. ஒரு நமொள் அவன் மசேமொன்னமொன்.
"எங்கள் வீட்டில் ஒரு உடும்பு வசிக்கிறது.
உடும்பு என்றமொல் என்ன என்ற மதரியுமமொ?"
"மதரியமொது. உடும்பு என்பது என்ன?” அது
ஒரு வதக ஊரும் பிரைமொணி. ஒரு அடி நீளம்
இருக்கும். அதுக்கு நிதறய கமொல்களும் கூரிய
நகங்களும் உண்டு"
நமொங்கள் நடுங்கிசனமொம்.

"எங்கள் வீட்டில் மமொடிப்படியின் கீசழ ஒரு
உடும்பு வசிக்கிறது-என்ற அவன் மதமொடர்ந்தமொன்.
அது ஒரு முதற ஒன்தறப் பிடித்துக் மகமொண்டமொல்,
என்ன வந்தமொலும் சேரி, தன் பிடிதய தளரைவிடமொது.
நமொங்கள் திரும்பவும் நடுங்கிசனமொம்.
"திருடர்கள் உடும்புகள் தவத்திருப்பமொர்கள்.
உயரைமமொன

சுவர்களில்

உபசயமொகிப்பமொர்கள்.

ஏற

அவற்தற

அவர்கள்

உடும்பின்

பின்கமொல்களில் ஒரு கயிற்தறக் கட்டி, அதத
உயசரை விட்மடறிவமொர்கள். உடும்பு சுவதரைத்
மதமொட்டதும், அதத இறகப் பற்றிக் மகமொள்ளும்.
பத்துப் சபர் சசேர்ந்து இழுத்தமொல் கூட அந்தப்
பிடிதய விலக்க முடியமொது. அவ்வளவு உறதி.
பிறகு திருடர்கள் கயிற்றின் உதவியமொல் சுவர் மீது
ஏறவமொர்கள்."
"உடும்பு எப்சபமொது பிடிதயத் தளர்த்தும்?"

"திருடர்கள் சமசல ஏறியமொனதும், அதற்குச்
சிறிது பமொல் மகமொடுப்பமொர்கள். உடசன அது தன்
பிடிதய

விட்டுவிடும்."

இப்படிப்பட்ட

கததகதள சபமொதிரைமொஜ் மசேமொல்வமொன்
என் தந்ததக்குப் பதவி உயர்வு கிட்டியது.
நமொங்கள்

ஒரு

மபரிய

பங்களமொவில்

குடிபுகுந்சதமொம். அது பழங்கமொலத்து பங்களமொ.
நகரின் மவளிசய இருந்தது. மசேங்கல் ததரை,
உயரைமமொன சுவர்கள், சேரிவமொன கூதரை எல்லமொம்
இருந்தன. ஒரு சதமொட்டம். அங்கு மரைங்களும்
மசேடிகளும்

நிதறந்திருந்தன.

வசேதியமொனது

தமொன்.

ஆனமொல்

பங்களமொ
மபரிதமொய,

கமொலியமொயத் சதமொன்றியது. அது நகரிலிருந்து மிகத்
தள்ளி

இருந்ததமொல்

என்

நண்பர்கள்

அபூர்வமமொகசவ என்தனக் கமொணவந்தமொர்கள்.

சபமொதி

ரைமொஜ்

மட்டும்

விதி

விலக்கு.

அவனுக்கு அது நல்ல சவட்தடக் களமமொகத்
சதமொன்றியது.

மரைங்களில்

அசநகம்

கூடுகள்

இருந்தன. குரைங்குகள் சேஞ்சேரித்தன. புதர்களின்
அடியில் ஒரு சஜமொடி கீரிப்பிள்தளகள் வசித்தன.
வீட்டின்

பின்சன

ஒரு

மபரிய

அதற.

அதிகப்படியமொன சேமொமமொன்கதள அம்மமொ அங்சக
சபமொட்டு

தவத்திருந்தமொள்.

புறமொக்களின்

புகலிடமமொக

இந்த

அதற

அதமந்திருந்தது.

அவற்றின் கூவதல நமொள் முழுதும் சகட் முடியும்.
மவன்ட்டிசலட்டரின்

உதடந்த

கண்ணமொடி

அருகில் ஒரு தமனமொக் கூடு இருந்தது. அதறயின்
ததரை மநடுக சிறகுகள், பறதவ எச்சேங்கள்
உதடந்த முட்தடகள், மற்றம் கூடுகளிலிருந்து
விழுந்த
கிடந்தன.

தவக்சகமொல்

துணக்குகள்

சிதறிக்

ஒரு முதற சபமொதி ரைமொஜ் ஒரு முள் எலி
மகமொண்டு வந்தமொன். அதன் கரிய வமொயும் கூரிய
முட்களும் என்தனக் கலவரைப்படுத்தின. சபமொதி
ரைமொஜஜூடன் நமொன் நட்புக் மகமொள்வதத என் அம்மமொ
அங்கீகரிக்கவில்தல. ஆயினும், நமொன் தனத்து
இருப்பததயும்,
என்பததயும்

எனக்குத்

அவள்

துதண

சததவ

உணர்ந்ததமொல்

எதுவும்

மசேமொல்லவில்தல. என் அம்மமொ அவதனப் பிசேமொசு
என்ற

குறிப்பிட்டமொள்.

பறதவகதளத்

துன்புறத்தக் கூடமொது என்ற அவனடம் அடிக்கடி
மசேமொன்னமொள்.
ஒரு நமொள் என் அம்மமொ என்னடம் கூறினமொள்:
"உன் நண்பன் கூடுகதள அழிப்பதில் ஆதசே
உதடயவன் என்றமொல், அவதன நம் சேமொமமொன்
அதறதயச் சுத்தப்படுத்தச் மசேமொல். பறதவகள்
அதத மரைமொம்ப அசிங்கப்படுத்திவிட்டன."

நமொன் மறப்புத் மதரிவித்சதன். "கூடுகதள
நமொசேப்படுத்துவது

மகமொடுதம

என்ற

மசேமொன்னமொசய."
"அவன் பறதவகதளக் மகமொல்ல சவண்டும்
என்ற நமொன் மசேமொல்ல வில்தல. அவற்தறக்
கமொயப்படுத்தமொமசல அவன் கூடுகதள அகற்ற
முடியும்"
மறநமொள் சபமொதிரைமொஜ் வந்ததும் நமொன் அவதன
சேமொமமொன் அதறக்கு இட்டுச் மசேன்சறன். அது
இருண்டிருந்தது. ஏசதமொ மிருகத்தின் குதகக்குள்
நுதழந்தது சபமொல் நமொற்றமடித்தது.
உண்தமயில்

எனக்குக்

மகமொஞ்சேம்

பயம்தமொன். சபமொதிரைமொஜ் அவன் இயல்புப்படி
நடந்து, கூடுகதள அழித்தமொல், பறதவகளின்
சிறகுகதளப்
முட்தடகதள

பியத்தமொல்,
உதடத்தமொல்,

அவற்றின்
என்ன

பண்ணமுடியும்? எங்கள் நட்தப ஆதரிக்கமொத
அம்மமொ, சேமொமமொன் அதறதயச் சுத்தம் மசேயய
சபமொதி ரைமொதஜ அதழத்துப் சபமொகும்படி என்தன
ஏன் ஏவினமொள்? இது எனக்குப் புரியவில்தல.
சபமொதிரைமொஜ்

தன்

கவதணக்

மகமொண்டு

வந்திருந்தமொன். கூதரையின் கீழிருந்த கூடுகளின்
நிதலகதள அவன் கவனமமொக ஆரைமொயந்தமொன்.
கூதரையின் இரைண்டு பக்கங்களும் கீழ்சநமொக்கிச்
சேமொயந்திருந்தன;

அவற்றின்

குறக்சக

நீண்ட

உத்திரைம் பமொதுகமொப்பமொக இருந்தது. அதன் ஒரு
முதனயில்,

கமொற்சறமொடி

தமனமொக்கூடு

இருந்தது.

துணக்குகளும்

அருசக,
இலவம்

கந்ததயும்

ஒரு
பஞ்சுத்

அதிலிருந்து

மதமொங்குவதத நமொன் கண்சடன். புறமொக்கள் சில
ஒன்றக் மகமொன்ற கூவிக் மகமொண்டு உத்திரைத்தில்
உல்லமொசே நதட பழகின.

சபமொதி

ரைமொஜ்

கவனமொல்

குறிபமொர்த்தபடி,

"தமனமொக் குஞ்சுகள் கூட்டில் இருக்கின்றன"
என்றமொன்.
சின்னஞ்சிற மஞ்சேள் அலகுகள் இரைண்டு
எட்டிப் பமொர்ப்பதத நமொன் கவனத்சதன்.
"பமொர்!

இது

இவ்வட்டமொரைத்தில்
கமொணப்படுவதில்தல.
தங்கள்

கங்கமொ
இது

சேமொதமொரைணமமொகக்

மபரிய

இனத்திலிருந்து

தமனமொ,
தமனமொக்கள்

பிரிந்து

இங்சக

வந்திருக்க சவண்டும்" என்ற சபமொதி ரைமொஜ்
விளக்கினமொன்.
"மபரிய
சகட்சடன்.

தமனமொக்கள்

எங்சக?"

என்ற

"இதரை

சதடிப்

வந்துவிடும்."

சபமொயிருக்கும்.

அவன்

தன்

சீக்கிரைம்
கவதண

உயர்த்தினமொன்.
நமொன் அவதனத் தடுக்க விரும்பிசனன்.
ஆனமொல் நமொன் என் வமொதயத் திறக்கும் முன் ஒரு
இதரைச்சேல் எழுந்தது. பிறகு, சிற கல் கூதரையின்
தகரைத்ததத் தமொக்கியதமொல் எழுந்த உரைத்த ஒதசே
சகட்டது.
சின்ன

அலகுகள்

கிளுகிளுப்பும்

மதறந்தன.

ஒடுங்கின.

கூவலும்
எல்லமொப்

பறதவகளும் பயந்து வமொய மூடிவிட்டதமொகத்
சதமொன்றியது.
சபமொதி ரைமொஜ் மற்றமமமொரு கல்தலப்பறக்க
விட்டமொன். இம் முதற அது உத்திரைத்தில்பட்டது.
சபமொதி

ரைமொஜ்

மபருதமப்

எப்பவும்
படுபவன்.

குறி
இரு

தவப்பதில்
முதற

குறி

தவறிவிட்டமொன். அவன் தன் மீசத சகமொபம்
மகமொண்டமொன். குஞ்சுகள் கூட்டின் விளிம்பில்
எட்டிப் பமொர்க்கவும், அவன் மூன்றமொவது முதற
முயன்றமொன்.

இம்முதற

கல்

கூட்டின்

ஒரு

பக்கத்ததத் தமொக்கியது. சிறிது தவக்சகமொலும்
பஞ்சும் விழுந்தன-ஆனமொல் கூடு அசத இடத்தில்
இருந்தது.
சபமொதி

ரைமொஜ்

மீண்டும்

தன்

கவதண

உயர்த்தினமொன். திடீமரைன்ற ஒரு மபரிய நிழல்
அதறயின் குறக்சக படிந்தது. கமொற்சறமொடியின்
மவளிச்சேத்தத அது மதறத்தது. திடுக்கிட்டு
நமொங்கள்

சமசல

பமொர்த்சதமொம்.

எங்கதள

அச்சுறத்தும் விதத்தில் சநமொக்கியபடி ஒரு பருந்து
தன் இறக்தககதள விரித்து நின்றது.
"இது பருந்துக் கூடமொகத் தமொன் இருக்கும்"
என்சறன்.

"இல்தல. பருந்து எப்படி இங்சக கூடு
கட்டும்? பருந்து எப்பவும் மரைத்தில் தமொன் கூடு
கட்டும். இது தமனமொக் கூடுதமொன்."
குஞ்சுகள் தங்கள் இறக்தககதள அடித்து,
பலமமொகக்

கத்தத்

மதமொடங்கின.

நமொங்கள்

மூச்சேடக்கி நின்சறமொம். பருந்து என்ன மசேயயும்?
பருந்து

கமொற்சறமொடியிலிருந்து

நகர்ந்தது.

உத்திரைத்தில் தங்கியது. அது தன் சிறகுகதள
மடக்கிக்
அதசேத்தது.

மகமொண்டது.
இப்படியும்

மமலிந்த

கழுத்தத

அப்படியும்

உற்ற

சநமொக்கியது.
பறதவகளின் பீதியமொன கூச்சேல் கமொற்தற
நிதறத்தது.
"இந்தப் பருந்து தினசேரி இங்சக வருகிறது"
என்ற சபமொதி ரைமொஜ் மசேமொன்னமொன்.

பியந்த சிறகுகள், தவக்சகமொல், பறதவகளின்
இதறச்சித் துண்டுக்ள் எல்லமொம் ஏன் ததரையில்
சிதறியிருந்தன

என்பதத

மகமொண்சடன்.

பருந்து

நமொன்

அடிக்கடி

புரிந்து
கூடுகதள

சவட்தடயமொடியிருக்க சவண்டும்.
சபமொதி

ரைமொஜ்

பருந்தின்

மீதிருந்து

தன்

பமொர்தவதய அகற்றவில்தல. அது மமதுவமொகக்
கூட்தட சநமொக்கி நகர்ந்து மசேன்றது. பறதவக்
கூச்சேல்கள் உச்சிநிதல எயதின.
நமொன் பரைபரைத்சதன். தமனமொக் குஞ்சுகதளப்
பருந்து அல்லது சபமொதி ரைமொஜ் மகமொல்வதில் என்ன
வித்தியமொசேம்

இருக்கப்

சபமொகிறது?

பருந்து

வந்திரைமொவிட்டமொல் சபமொதி ரைமொஜ் நிச்சேயம் கூட்தட
ஒழித்துக் கட்டியிருப்பமொன்.
சபமொதி ரைமொஜ் கவதண உயர்த்தி, பருந்ததக்
குறி தவத்தமொன்.

"பருந்தத

அடிக்கமொசத.

அது

உன்தனத்

தமொக்கும்" என நமொன் கத்திசனன். ஆனமொல் அவன்
சேட்தட

மசேயயவில்தல.

கல்

பருந்து

மீது

படவில்தல, கூதரைதயத் தமொக்கியது. பருந்து
சிறகுகதள

அகல

விரித்து,

கீசழ

உற்ற

சநமொக்கியது.
நமொன்

பயந்து,

"இங்கிருந்து

சபமொயவிடுசவமொம்" என்சறன்.
‘பருந்து
இப்படி

குஞ்சுகதளத்

அவன்

மசேமொன்னது

தின்றவிடுசம.’
விசித்திரைமமொகத்

மதமொனத்தது.
சபமொதி ரைமொஜ் திரும்பவும் குறி தவத்தமொன்.
பருந்து உத்திரைத்தத விட்டு நகர்ந்தது. தன்
சிறகுகதளப் பரைப்பி, அதரை வட்டமமொயப் பறந்து,
குறக்குச்

சேட்டத்தில்

மதமொடர்ந்து அலறின.

அமர்ந்தது.

குஞ்சுகள்

சபமொதி ரைமொஜ் கவதணயும், தன் தபயிலிருந்த
கற்கள் சிலவற்தறயும் என்னடம் தந்தமொன்.
பருந்ததக் குறிதவ அடித்துக் மகமொண்சட
இரு அதத உட்கமொரை விடமொசத" என்ற கூறினமொன்.
பிறகு அவன் ஒடி சுவர் ஒரைத்தில் இருந்த ஒரு
சமதஜதய அதறயின் மத்திக்கு இழுத்தமொன்.
கவதண எப்படி உபசயமொகிப்பது என நமொன்
அறிசயன். ஒரு தடதவ முயன்சறன். ஆனமொல்
பருந்து அந்த இடத்ததவிட்டு அகன்ற, சவற
இடம் பறந்தது. சபமொதி ரைமொஜ் சமதஜதய தமனமொ
கூட்டுக்கு சநர்கீசழ மகமொண்டு வந்தமொன். சமதஜ
சமல் ஏறி, மமதுவமொகக் கூட்தட எடுத்தமொன்.
நிதமொனமமொய கீசழ இறங்கினமொன்.
"நமொம் இங்கிருந்து சபமொய விடுசவமொம்" என்ற
கூறி அவன் கததவ சநமொக்கி ஒடினமொன். நமொனும்
மதமொடர்ந்சதன்.

நமொங்கள் வண்டி அதறக்குள் மசேன்சறமொம்.
அதற்கு ஒசரை ஒரு கதவு தமொன். பின்பக்கச் சுவரில்
ஒரு

சிற

ஜன்னல்

இருந்தது.

அதறயின்

ஒரு

உத்திரைம்

குறக்சக

-அகலத்துக்கு
கமொணப்பட்டது.
பருந்து

இங்சக

வரைமுடியமொது"

என்ற

மசேமொல்லி, அவன் ஒரு மபட்டி சமல் ஏறி, கூட்தட
உத்திரைத்தில் தவத்தமொன்.
தமனமொக் குஞ்சுகள் அதமதியுற்றிருந்தன.
மபட்டி

சமல்

நின்ற

சபமொதி

ரைமொஜ்

முதல்முதறயமொக கூட்டுக்குள் எட்டிப் பமொர்த்தமொன்.
அவன், வழக்கமமொகச் மசேயவது சபமொல், இரைண்டு
குஞ்சுகதளயும்

எடுத்துத்

தன்

தபக்குள்

சபமொட்டுக் மகமொள்வமொன் என நமொன் எண்ணிசனன்.
ஆனமொல் அவன் மநடுசநரைம் அவற்தறப் பமொர்த்து
நின்ற பிறகு "மகமொஞ்சேம் தண்ணீர் மகமொண்டு வமொ.

குஞ்சுகளுக்கு தமொகம். நமொம் நீதரைச் மசேமொட்டுச்
மசேமொட்டமொக அவற்றின் வமொயக்குள் விடுசவமொம்"
என்றமொன்.
நமொன் ஒரு கிளமொஸ் தண்ணிர் மகமொண்டு
வந்சதன்.
திறந்து,

இரு

குஞ்சுகளும்,

மபருமூச்சு

அவற்றக்கு
அவற்தறத்

விட்டன.

நீர்த்துளிகதள
மதமொடக்கூடமொது

அலகுகதளத்
சபமொதி

ரைமொஜ்

ஊட்டினமொன்.
என்ற

அவன்

எனக்குச் மசேமொன்னமொன். அவனும் மதமொடவில்தல.
"இதவ

இங்சக

இருப்பது

மபரிய

தமனமொக்களுக்கு எப்படித் மதரியும்?" என்ற
சகட்சடன்.
"சதடிக் கண்டுபிடிக்கும்".
அந்த அதறயில் நமொங்கள் நீண்ட சநரைம்
இருந்சதமொம். சேமொமமொன் அதறயின் கமொற்சறமொடிதய,

பருந்து

மீண்டும்

அங்சக

உள்சள

வரை

இயலமொதபடி அதடப்பதற்கமொன சயமொசேதனகதள
சபமொதி ரைமொஜ் மசேமொன்னமொன். அன்ற மமொதல அவன்
சவற எதுவும் சபசேவில்தல.
மறநமொள் சபமொதி ரைமொஜ் வந்தசபமொது அவன்
கவசனமொ கற்கசளமொ தவத்திருக்கவில்தல. ஒரு
தப நிதறய விததகள் மகமொண்டு வந்தமொன்.
நமொங்கள்

தமனமொ

மகமொடுத்சதமொம்.
மணிக்கணக்கில்
(ஹிந்திக் கதத)

குஞ்சுகளுக்குத்

அவற்றின்
சவடிக்தக

தீன

சசேட்தடகதள
பமொர்த்சதமொம்.

6. ரைமொகுலன் - திரிசவணி

ரைமொகுலன் முதலில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த சபமொது
சிற குட்டியமொகத் தமொன் இருந்தது. என் பமொட்டி
சுத்தம் பற்றி அலட்டிக் மகமொள்கிறவள்; அழுக்குப்
படிவது பற்றி தீவிரைக் கருத்துகள் உதடயவள்.
நமொய வருகிறது எனத் மதரிந்ததுசம அவள்
குழம்பித் தவித்தமொள். பத்திரிதக படித்துக்
மகமொண்டிருந்த என் அப்பமொவிடம் சபமொய, "கவன,
குழந்சத" என்றமொள். ரைமொகுலதனப் பற்றி பமொட்டி
நீண்ட உபசதசேம் புரிவமொள் என அப்பமொ அறிவமொர்.
எனசவ அவர் பத்திரிதகதய மடக்கி விட்டு
அவள் மசேமொற்மபமொழிதவக் சகட்கத் தயமொரைமொனமொர்.
நமொன் ஒரு மகமொயயமொப்பழத்ததக் கடித்தபடி
அவர்கள் அருகில் நின்சறன்.

"இந்த வீட்டில் என்ன நடக்கிறது" என்ற
அவள்

சகட்டமொள்.

தங்கள்

வீட்டில்

அசிங்கமமொன

"பிரைமொமணர்கள்

எப்படித்

நமொய

வளர்க்கலமொம்?

அது

பிரைமொணி.

நமொம்

நமது

சேடங்குகதளயும்

சேம்பிரைதமொயங்கதளயும்

அனுஷ்டிப்பதற்கு

மரைமொம்ப

சுத்தமமொக

இருக்கசவண்டும்."
"நமொய மவகு புத்திசேமொலியமொன பிரைமொணி. நமொம்
அதுக்குக் கற்றக் மகமொடுத்தமொல் அது விதரைவில்
கற்றக்

மகமொள்ளும்,

எப்படிப்

எல்லமொம்

பழக்குகிசறமொம்

நமொம்

அதத

என்பததப்

மபமொறத்திருக்கிறது."
"மண்ணமொங்கட்டி

சமமொசேமமொன

ஒரு

நமொயக்குட்டிதய நீ எப்படிப் பழக்குவமொய? எந்த
சநரைத்தில்

அது

எப்படி

நடந்துமகமொள்ளும்

என்பதத நீ எவ்வமொற அறியமுடியும் அரிசி

அல்லது கமொயகறி சவகும் வமொசேதனதய உணர்ந்து
அது

அடுப்பங்கதரைக்குள்

ஒடினமொல்

என்ன

மசேயவது? அடுக்கதளதயப் புனதப்படுத்த நமொம்
எவ்வளவு மசேலவும் சிரைமமும் சமற்மகமொள்ள
சநரிடும்?"
"அம்மமொ, நமொம் ஜமொக்கிரைததயமொக இருந்து, அது
அடுப்பங்கதரைக்குள்

சபமொகமொதபடி

பமொர்த்துக்

மகமொள்ளலமொம். ஒரிரு தடதவ அதுக்கு நல்ல அடி
மகமொடு.

எங்சக

சபமொகக்கூடமொது

சபமொகலமொம்,

என்பதத

அது

எங்சக
மதரிந்து

மகமொள்ளும்."
"இருக்கலமொம்.

சேமொப்பிட்டமொனதும்

எச்சில்

இதலகதள விட்மடறியப் சபமொகிற சபமொது அது
என் சமசல பமொயந்தமொல் என்ன பண்ண? நமொன்
புனதம் அதடய கங்தக நதியில் குளிக்கப் சபமொக
சவண்டும்."

"அது சின்னக் குட்டியமொக இருக்கிற சபமொசத
அதுக்குப் பயிற்சி அளித்தமொல் நிச்சேயம் அது
கற்றக் மகமொள்ளும். அது உன் வழிக்கு வரைமொதபடி
நமொன் கவனத்துக் மகமொள்கிசறன்."
பமொட்டி மிக அதிருப்தி மகமொண்டமொள். நீ
முடிவு பண்ணி விட்டமொய என்ற புரிகிறது
என்றமொள்.
"அம்மமொ,

நமொன்

விரும்பவில்தல.

உன்தனப்

ஆனமொல்

பயமுறத்த

எங்கும்

திருட்டு

அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு நமொய இருப்பது பத்து
கமொவல்

கமொரைனுக்குச்

சேமம்.

நமொய,

தின்னும்

சசேமொற்றக்கு விசுவமொசேத்சதமொடு இருக்கும்."
"உன்

இஷ்டம்

சபமொல்

மசேய,"

என்ற

கூறியபடி பமொட்டி அகன்றமொள். அப்பமொ என்தன
சநமொக்கி, "நீ என்ன மசேமொல்கிறமொய, லீலு?" என்ற
சகட்டமொர்.

"வீட்டில் ஒரு நமொய இருப்பது நல்லது தமொன்.
நமொய வளர்க்க சவண்டும் என்ற எனக்கு எப்பவும்
ஆதசே” என்சறன்.
ஒரு நமொள் மசேன்னமொ நல்ல சேமொதி நமொய ஒன்ற
மகமொண்டு வந்தமொன். அதத அவன் தன் மமொர்சபமொடு
அதணத்திருந்தமொன்.

அவன்

என்தனக்

கூப்பிட்டமொன்.
"நமொன் மகமொண்டு வந்திருப்பததப் பமொர்! இது
அழகமொக

இல்தல?

பமொவம்,

அது

பயந்து

எங்களிடமிருந்து விலகியது. அது மரைமொம்பவும்
கறப்பு. இருட்டில் அததக் கண்டு மகமொள்ள
முடியமொது, அப்படிக் கறப்பு. அதன் உடலில் ஒரு
மவள்தள மயிர் கூடக் கிதடயமொது. கறப்பமொய
பட்டுப் சபமொல் மினுமினுத்தது அது. அதன் சிற
உடலுக்கு மிகப் மபரிய கமொதுகள். ஒளி நிதறந்த
பச்தசேநிறக் கண்களுக்கு இரு புறமும் அதவ

மதமொங்கின.

அதனடம்

எனக்குப்

பிரியம்

ஏற்பட்டது.
மசேன்னமொ, இது மரைமொம்ப அழகு இதன் முகம்
மின்மின மமொதிரிப் பளபளக்கிறது பமொர். நமொன்
இதத தவத்துக் மகமொள்கிசறன். வமொடி கண்ண!"
என்ற, நமொன் என் தககதள நீட்டிசனன்.
"இது டீ இல்தல, டமொ."
"ஓ! இவனுக்கு என்ன வயது?"
"இருபசத நமொட்கள் தமொன். தமொயிடமிருந்து
எடுத்து வந்த சபமொது இது ஊதளயிட்டது.
இன்னும் ஒரு மமொதத்துக்கு நீ இதுக்கு பமொல்
மட்டுசம ஊட்ட சவண்டும். இதன் உடல்
எப்படி இருக்கிறது?"

"அமமொவமொதசே இரைவின் இருட்டுத் தமொன்"
என்ற நமொன் குட்டிதய என் தககளில் எடுத்சதன்.
என் அம்மமொதவ அதழத்சதன்.
"ஏன் இந்தக் கூப்பமொடு?" என்ற சகட்டவமொற
அம்மமொ

அடுப்பங்கதரையிலிருந்து

பமொட்டியும்

வந்தமொள்.

என்

குட்டிதயக்

கண்டதுசம

வந்தமொள்.

தகயில்

பமொட்டி

நமொயக்

பின்னுக்கு

நகர்ந்தமொள். கத்தினமொள்: "சீ! இந்தப் மபண்தணப்
பமொசரைன். நமொயக்குட்டிதய மசேமொந்தப் பிள்தள
மமொதிரி

தூக்கி தவத்திருக்கிறது: கல்யமொணம்

ஆகிற வயது ஆச்சு, இன்னும் இது வளரை
வில்தலசய!”
நமொன் பமொட்டிதயச் சீண்ட விரும்பிசனன்.
குட்டிதய முத்தமிட்சடன்.
"அட
கண்களமொல்

கடவுசள!

பமொவப்பட்ட

இந்தக்

இன்னும்

என்மனன்ன

பமொர்க்க

சவண்டுசமமொ!" எனப் புலம்பி, பமொட்டி திரும்பிச்
மசேன்றமொள்.
அம்மமொவுக்கு ஒசரை வியப்பு. குட்டிதயப்
பமொர்த்து, "என்ன அழகு!" என்றமொள். "இதுக்கு
என்ன

மபயர்

தவக்கப்

மபமொகிறமொய?"அச்சேந்தர்ப்பத்தில் நமொன் யசசேமொதரைமொ
என்மறமொரு நமொடகம் படித்துக் மகமொண்டிருந்சதன்.
என்

உள்ளத்தில்

யசசேமொததரையும்

ரைமொகுலனும்

நிதறந்து நின்றமொர்கள். எனசவ என் மனசில்
அதலசமமொதிய

ரைமொகுலன்

என்ற

மபயதரை

உச்சேரித்சதன்.
அம்மமொ ஒரு கணம் சயமொசித்தமொள். "சேரி. அது
நல்ல மபயர் தமொன்" என ஆசமமொதித்தமொள்.
அன்றிறவு ரைமொகுலன் சேரியமொகத் தூங்கவில்தல.
அவனுக்குப் பிரிவின் ஏக்கம்.

தனது

தமொய

உடலின்

கதகதப்தபயும்

அன்தபயும் இழந்து விட்டமொசன. நமொன் ஒரு
மூதலயில்,

அவனுக்கமொக

சகமொணிப்தபகளமொலமொன

இரு
படுக்தக

தயமொரித்திருந்சதன். ஆயினும், ரைமொகுலன் இரைவு
முழுவதும்

கத்திக்

மகமொண்சட

இருந்தமொன்.

அவதனச் சீரைமொட்ட நமொன் பலமுதற எழுந்சதன்.
என் தககளில் எடுத்து தவத்திருந்த வதரை அவன்
அதமதியமொக இருப்பமொன். ஆனமொல் விளக்தக
அதணக்க சவண்டியது தமொன் தமொமதம், உடசன
சிணங்கத் மதமொடங்குவமொன். அன்றிரைவு வீட்டில்
யமொரும் தூங்கசவ இல்தல. பமொட்டிக்கு மகமொ
சகமொபம். "சேனயன் பிடித்தது. என்தனத் தூங்க
விட மமொட்சடன் என்கிறசத! இந்த வீட்டில் நமொன்
எப்படி வசிப்பது என் கதடசி நமொட்கதள இது
இப்படிச் சீரைழிக்கவமொ?"

பமொட்டியின்

முணமுணப்புகதள

சகட்டவமொறிருந்சதன்.

பிறகு

இருக்கட்டும்

குட்டிக்கு

இந்தக்

நமொன்

"பமொட்டி,
தமொயின்

நிதனப்பு. உனக்குக் கல்யமொணம் ஆனசபமொது
பதிசனமொரு வயது என்ற நீ மசேமொல்லவில்தலயமொ?
உன் புகுந்த வீட்டுக்கு நீசபமொன அன்ற இரைவு
முழுவதும் உன்னமொல் தூங்க முடியவில்தல,
அழுதுமகமொண்சட

இருந்தமொய

என்றமொசய

ரைமொகுலனும்

அம்மமொதவ

நிதனத்து

தன்

அழுகிறமொன்" என்சறன்.
பமொட்டியின் எரிச்சேலில் பிரியமும் கலந்தது.
"நீ மகட்டிக்கமொரி தமொன்.

என்தறக்சகமொ நமொன் மசேமொன்னதத நிதனவில்
தவத்திருந்து,

இப்ப

எனக்கு

குறிப்பிடுகிறமொசய?" என்றமொள்.

எதிரைமொகக்

ரைமொகுலன்

அதமதி

மபற

ஒரு

வமொரைம்

பிடித்தது. மமதுமமதுவமொக அது தன் ஊதளதய
நிறத்தியது:

பயத்தத

விட்மடமொழித்தது.

மகமொஞ்சேம் கந்தல் துணிகதளப் பரைப்பி அதற்கு
மமன்தமயும் கதகதப்பும் நிதறந்த படுக்தக
அதமத்சதன். அதன் சேமொப்பமொட்டுக்குப் மபரிய
கண்ணமொடித் தட்டு ஒன்ற தவத்சதன். கட்டிப்
சபமொட சதமொல் கழுத்துப்பட்தட வமொங்கிசனன்.
வமொரைம்

ஒரு

முதற

மசேன்னமொ

அததக்

குளிப்பமொட்டினமொன்.
ரைமொகுலனும் நமொனும் நண்பர்களமொசனமொம். நமொன்
பள்ளி

முடிந்து

மவளிசய

வந்த

உலமொவ

உடசனசய

அதழத்துச்

அதத

மசேன்சறன்.

அதற்கு உணவு ஊட்ட நமொன் சவற எவதரையும்
அனுமதிக்கவில்தல. சேமொதமும் பமொலும் நமொசன
மகமொடுத்சதன்.
இயலவில்தல.

அதத

நமொன்

ஏமனனல்

குளிப்பமொட்ட
தண்ணிதரைக்

கண்டதும் அது ஒட்டம் எடுக்கும். ஒரு நமொள் நமொன்
அததக்

குளிப்பமொட்ட

என்தனத்

முயன்சறன்.

தள்ளிவிட்டு

ஒடியது.

அது
நமொன்

சசேற்றக்குட்தடயில் விழுந்சதன். அது குளத்தின்
அருகில் நின்ற வமொதல ஆட்டியது. அது தமொன்
நமொன் அததக் குளிப்பமொட்ட முயன்ற கதடசித்
தடதவயும் ஆகும்.
பமொட்டியின்
சநமொக்குகதள
சிரைமமமொக

சுத்தம்,

அசிங்கம்

ரைமொகுலனுக்குப்
இருந்தது.

பற்றிய

புரியதவப்பது

எங்களில்

யமொதரைக்

கண்டமொலும் அது துள்ளிக் குதித்து ஆள் மீது தன்
முன்கமொல்கதளப் பதிக்கும்; தட்டியும் தடவியும்
சபச்சுக் மகமொடுத்த பிறகு தமொன் அது ஆதளவிடும்.
பமொட்டி

மவளிசய

வருகிற

சபமொமதல்லமொம்,

யமொரைமொவது ஒருவர் ரைமொகுலதனப் பிடித்துக் மகமொள்ள
சவண்டும்;
என்ற

அல்லது

பமொர்க்க

கட்டிதவத்திருக்கிறதமொ

சவண்டும்.

ஒரு

சேமயம்,

ரைமொகுலதனக் கட்டிப் சபமொட்டிருப்பதமொக நம்பி,
பமொட்டிமவளிசய

வந்தமொள்.

அது,

தன்

வழக்கம்சபமொல், அவதள வரைசவற்கத் தமொவியது.
பமொட்டி

பயங்கரைமமொக

அலறிக்

மகமொண்டு

வீட்டுக்குள் ஒடிப் சபமொனமொள்.
"நமொன் எல்லமொக் கிரிதயகதளயும் முடித்த
பிறகமொ

இப்படி!

அசிங்கப்படுத்திவிட்டசத

என்தன
பமொழமொய

சபமொகிற

இந்தப் பிரைமொணி! நமொன் என்தன சுத்தப்படுத்திக்
மகமொள்ள சவண்டும்" என்ற அவள் மசேமொன்னமொள்.
மசேன்னமொ ரைமொகுலதன மசேம்தமயமொக உததத்தமொன்.
தீட்தடப்

சபமொக்கி

மகமொள்வதற்கமொகப்
உச்சேரித்தமொள்,

தன்தன

சுத்தப்படுத்திக்

பமொட்டி

மந்திரைங்கதள

பட்டின

கிடந்தமொள்,

பிச்தசேக்கமொரைர்களுக்கு அன்னதமொனம் மசேயதமொள்.
அன்றிலிருந்து

ரைமொகுலன்

சபமொவதில்தல.

அவதளக்

பமொட்டி

அருகில்

கண்டமொல்

அது

மதமொதலவிலிருந்து வமொதல ஆட்டும். பமொட்டி
அததப் பமொரைமொட்டினமொள். இது புத்திசேமொலி நமொய
தமொன். மசேன்னமொ அடி மகமொடுத்த நமொள் முதல், இது
என் பக்கத்தில் வரை முயலுவதில்தல" என்றமொள்.
மவயிலில்

உலரைதவக்க

சவண்டிய

பண்டவதககதளப் பமொட்டி தயமொரிக்கும்சபமொது,
ரைமொகுலன் அவற்றக்குக் கமொவல் நிற்கும்; ஒரு
கமொகம் கூட அருகில் வரைமொதபடி கவனக்கும்.
இப்படியமொக

அது

மபற்றவிட்டது.

ஒரு

பமொட்டியின்
தரைம்

ஒரு

அன்தபப்
திருடன்

வீட்டினுள் புக முயன்ற சபமொது, ரைமொகுலன் தமொன்
குதரைத்து எல்சலமொதரையும் எழுப்பியது. அதன்
பிறகு பமொட்டி அதத மவகுவமொகப் புகழ்ந்தமொள்.
முன்

மஜன்மத்தில்

ரைமொகுலன்

அவளது

குடும்பத்துக்குப் பணி மசேயவதற்குத் தன்தனசய
அர்ப்பணித்திருக்க சவண்டும் என்றம், அதத
நமொங்கள் அலட்சியப்படுத்தினமொல் கடவுளுக்குப்

மபமொறக்கமொது என்றம் அவள் நம்பினமொள். பமொட்டி
தன் இரைவு உணதவ ரைமொகுலனுடன் பகிர்ந்து
மகமொள்ளத் மதமொடங்கினமொள்.
ஒரு வருடத்திற்குள் ரைமொகுலன் மபரிதமொக
வளர்ந்து விட்டது. ஒரு கரைடியின் வலிதம
அதற்கு இருந்தது. அதுக்கு பமொலும், சசேமொறம்
மரைமொட்டியும் மகமொடுத்சதமொம். வமொரைம் ஒருமுதற
மசேன்னமொ

மமொமிசேம்

தயமொரித்தமொன்.

அது

பின்கமொல்களில் எழுந்து நின்றமொல், என் அளவு
உயரைம் இருந்தது. அது மிக எச்சேரிக்தகசயமொடு
கமொணப்பட்டது. ஒரு புல் அதசேந்தமொல் கூட அது
கண்டுமகமொள்ளும்
பிரியமமொகவும்

மதரிந்தவர்களிடம்

சேமொந்தமமொகவும்

பழகிய

அது

அந்நியர்களிடம் மூர்க்கமமொக நடந்து மகமொள்ளும்,
ரைமொகுலன் என் நண்பன், பமொதுகமொவலனும் கூட.
அது என்சனமொடிருந்தமொல் நமொன் இரைவில் கூடப்
பயமின்றி மவளிசய சபமொகலமொம். பமொட்டியும்

நமொனும் சகமொயிலுக்குப் சபமொகும் சபமொது அது
எங்கசளமொடு வரும், வமொசேலில் நமொங்கள் விட்டுச்
மசேல்கிற எங்கள் கமொலணிகதளக் கமொத்து நிற்கும்.
பமொட்டி

தரும்

வமொதழப்

பழத்ததயும்

அது

தின்னும்.
என்

சிசநகிதி

மமொலதியின்

தந்தத

மபங்களுருக்கு மமொற்றலமொகிப் சபமொனமொர். அவள்
சபமொவதற்குமுன்

அவளிடமிருந்த

நமொயகுட்டி

ஒன்தற எனக்குத் தந்தமொள். அது பிறந்து பத்து
நமொட்கசள ஆயின. அதற்கு நமொங்கள் ரைமொணி என்ற
மபயரிட்சடமொம். அது நிலமொவில் வடித்மதடுத்தது
சபமொல் அப்பழுக்கற்ற மவள்தள நிறம். அதன்
கண்கள் மவளிர் நீல நிறம் மபற்றிருந்தன.
இரைண்டு

நமொயகளுக்கிதடயிலும்

எவ்வளவு

வித்தியமொசேம்! ரைமொகுலன் அடக்கப்படமொத கமொட்டமொள்
மமொதிரி
சீமமொட்டி

இருந்தது. ரைமொணிசயமொ
சபமொல்

அதமதியுடன்

சதமொன்றியது.

ரைமொகுலன்

மகமொந்தளிக்கும் கடல் சபமொல் இருந்தது. ரைமொணி
சேமததரையில் மமதுவமொக நகரும் அதமதியமொன
நீசரைமொதட சபமொல் கமொணப்பட்டது.
ஒரு துதண சசேர்ந்ததில் ரைமொகுலன் சேந்சதமொஷம்
அதடயும் என நமொன் நம்பிசனன். ரைமொணிதய
அதனடம் எடுத்துப் சபமொய, "உன் ரைமொணிதயப்
பமொர்" என்சறன். ரைமொகுலன் உறமியது. ரைமொணி
அதனடமிருந்து பம்மியது. நமொன் ரைமொகுலதனத்
தட்டி,

"அசேடு,

மகமொள்ளும்

ஒரு

முதற

ரைமொணியிடம்
இது

அல்ல"

நடந்து
என்ற

கண்டித்சதன். நமொன் பமொதல ரைமொகுலனன் தட்டில்
ஊற்றி, அதத ரைமொணி முன் தவத்சதன். அது நக்கிக்
குடித்தது. ரைமொகுலன் உக்கிரைமமொக அததப் பமொர்த்து,
சகமொபமமொயக் குதரைத்தது.
நமொன் ரைமொகுலனுக்குத் தீன மகமொடுப்பதற்கமொக
மசேன்னமொதவக் கூப்பிட்சடன். மசேன்னமொ ஒரு

மகமொட்டமொங்கச்சியில் சசேமொற்தறயும் பமொதலயும்
கலந்து, ரைமொகுலன் முன் தவத்தமொன். என்தனத்
தவிரை

சவமறமொருவர்

ரைமொகுலனுக்கு

உணவு

மகமொடுப்பது இது தமொன் முதல் முதறயமொகும். அது
தன்

முன்சன

தவத்த

உணதவப்

பமொர்க்க

மறத்தது; ஆனமொல் ரைமொணி தன்னுதடய தட்டில்
தீன தின்பதத உறத்து சநமொக்கியபடி இருந்தது.
ரைமொணி

தின்ற

முடித்ததும்,

மகமொட்டமொங்கச்சியிலிருந்த

நமொன்

சசேமொற்தறயும்

பமொதலயும் அதன் தட்டில் மகமொட்டி, அதன்
முன்சன தவத்சதன். அது சேந்தடி மசேயயமொமல்
தின்றது.
இரைவு வந்ததும் ரைமொணி குளிரைமொல் நடுங்கியது.
நமொன்

அதுக்கமொக

ரைமொகுலனன்

இரைக்கப்பட்சடன்.
படுக்தகயில்

அதத

இட்சடன்.

ரைமொகுலனுக்கு சவமறமொரு படுக்தக தயமொரித்சதன்.

ஆனமொல்

அது

புதியதில்

படுக்க

மறத்து,

ததரையிசலசய கிடந்தது.
புதிய

இடத்துக்குப்

பழக்கப்படும்படி

ரைமொணிக்குப்

பயிற்சிதரை

சவண்டியிருந்தது.

பமொட்டியின்

சுத்தம்

அனுஷ்டிக்கவும்,

பற்றிய

விதிகதள

அடுக்கதளக்குள்

சபமொகமொதிருக்கவும்

அதற்குக்

கற்றத்

தரைசவண்டுசம! ஆகசவ நமொன் ரைமொணியுடன் அதிக
சநரைம் மசேலவிட்சடன். மசேன்னமொ ரைமொகுலதனக்
கவனத்தமொன்.
கவனத்துக்

சமலும்
மகமொள்ளும்

தன்தனத்
அளவுக்கு

தமொசன
ரைமொகுலன்

வளர்ந்திருந்தது.
ரைமொணி ரைமொகுலனன் நட்புக்கு ஏங்கியது. அதன்
பிரியத்ததப் மபற அது எண்ணற்ற வழிகளில்
முயன்றது. ஆனமொல் ரைமொகுலன் அதத அறசவ

மவறத்தது. ரைமொணி அருகில் மநருங்கி வந்தமொசல
அது பமொயந்து பிடுங்கியது.
ஒரு மமொதல, நமொன் கல் மபஞ்சில் அமர்ந்து
புத்தகம் படித்திருந்சதன். ரைமொணி ஒரு பந்தத
உருட்டி விதளயமொடிக் மகமொண்டிருந்தது. நமொன்
ரைமொகுலதன

அருகில்

ஒரு

மரைத்தில்

கட்டியிருந்சதன். ரைமொணி விதளயமொடு வதத அது
கவனத்தது. ரைமொணி பந்ததத் தன் வமொயில் கவ்வ
முயன்றது. பந்து நழுவி, ஒடிச் மசேன்றது. ரைமொணி
அததத் துரைத்திச் மசேன்ற, அததப் பற்களமொல்
கவ்வ

முயன்றது.

பந்து

ரைமொகுலன்

அருகில்

ஒடியது. ரைமொணி தயக்கத்துடன் பந்தத எடுக்க
முன்வந்தது. அதத அது எடுப்பதற்குள், ரைமொகுலன்
பயங்கரைமமொயக் குதரைத்து, ரைமொணி சமல் பமொயந்தது.
ரைமொணி

உதவி

சகமொரிக்

கத்தியது.

நமொன்

என்என்தறக்சகமொ நமொன் மசேமொன்னதத நிதனவில்

தவத்திருந்து,

இப்ப

எனக்கு

எதிரைமொகக்

குறிப்பிடுகிறமொசய?" என்றமொள்.

ரைமொகுலன்

அதமதி

மபற

ஒரு

வமொரைம்

பிடித்தது. மமதுமமதுவமொக அது தன் ஊதளதய
நிறத்தியது:

பயத்தத

விட்மடமொழித்தது.

மகமொஞ்சேம் கந்தல் துணிகதளப் பரைப்பி அதற்கு
மமன்தமயும் கதகதப்பும் நிதறந்த படுக்தக
அதமத்சதன். அதன் சேமொப்பமொட்டுக்குப் மபரிய
கண்ணமொடித் தட்டு ஒன்ற தவத்சதன். கட்டிப்
சபமொட சதமொல் கழுத்துப்பட்தட வமொங்கிசனன்.
வமொரைம்

ஒரு

முதற

குளிப்பமொட்டினமொன்.

மசேன்னமொ

அததக்

ரைமொகுலனும் நமொனும் நண்பர்களமொசனமொம். நமொன்
பள்ளி

முடிந்து

மவளிசய

வந்த

உலமொவ

உடசனசய

அதழத்துச்

அதத

மசேன்சறன்.

அதற்கு உணவு ஊட்ட நமொன் சவற எவதரையும்
அனுமதிக்கவில்தல. சேமொதமும் பமொலும் நமொசன
மகமொடுத்சதன்.

அதத

இயலவில்தல.

நமொன்

ஏமனனல்

குளிப்பமொட்ட
தண்ணிதரைக்

கண்டதும் அது ஒட்டம் எடுக்கும். ஒரு நமொள் நமொன்
அததக்
என்தனத்

குளிப்பமொட்ட
தள்ளிவிட்டு

முயன்சறன்.
ஒடியது.

அது
நமொன்

சசேற்றக்குட்தடயில் விழுந்சதன். அது குளத்தின்
அருகில் நின்ற வமொதல ஆட்டியது. அது தமொன்
நமொன் அததக் குளிப்பமொட்ட முயன்ற கதடசித்
தடதவயும் ஆகும்.

பமொட்டியின்
சநமொக்குகதள
சிரைமமமொக

சுத்தம்,

அசிங்கம்

ரைமொகுலனுக்குப்
இருந்தது.

பற்றிய

புரியதவப்பது

எங்களில்

யமொதரைக்

கண்டமொலும் அது துள்ளிக் குதித்து ஆள் மீது தன்
முன்கமொல்கதளப் பதிக்கும்; தட்டியும் தடவியும்
சபச்சுக் மகமொடுத்த பிறகு தமொன் அது ஆதளவிடும்.
பமொட்டி

மவளிசய

வருகிற

சபமொமதல்லமொம்,

யமொரைமொவது ஒருவர் ரைமொகுலதனப் பிடித்துக் மகமொள்ள
சவண்டும்;
என்ற

அல்லது

பமொர்க்க

கட்டிதவத்திருக்கிறதமொ

சவண்டும்.

ஒரு

சேமயம்,

ரைமொகுலதனக் கட்டிப் சபமொட்டிருப்பதமொக நம்பி,
பமொட்டிமவளிசய

வந்தமொள்.

அது,

தன்

வழக்கம்சபமொல், அவதள வரைசவற்கத் தமொவியது.
பமொட்டி

பயங்கரைமமொக

அலறிக்

வீட்டுக்குள் ஒடிப் சபமொனமொள்.

மகமொண்டு

"நமொன் எல்லமொக் கிரிதயகதளயும் முடித்த
பிறகமொ

இப்படி!

அசிங்கப்படுத்திவிட்டசத

என்தன
பமொழமொய

சபமொகிற

இந்தப் பிரைமொணி! நமொன் என்தன சுத்தப்படுத்திக்
மகமொள்ள சவண்டும்" என்ற அவள் மசேமொன்னமொள்.
மசேன்னமொ ரைமொகுலதன மசேம்தமயமொக உததத்தமொன்.
தீட்தடப்

சபமொக்கி

மகமொள்வதற்கமொகப்
உச்சேரித்தமொள்,

தன்தன

சுத்தப்படுத்திக்

பமொட்டி

மந்திரைங்கதள

பட்டின

கிடந்தமொள்,

பிச்தசேக்கமொரைர்களுக்கு அன்னதமொனம் மசேயதமொள்.
அன்றிலிருந்து

ரைமொகுலன்

சபமொவதில்தல.

அவதளக்

பமொட்டி

அருகில்

கண்டமொல்

அது

மதமொதலவிலிருந்து வமொதல ஆட்டும். பமொட்டி
அததப் பமொரைமொட்டினமொள். இது புத்திசேமொலி நமொய
தமொன். மசேன்னமொ அடி மகமொடுத்த நமொள் முதல், இது
என் பக்கத்தில் வரை முயலுவதில்தல" என்றமொள்.
மவயிலில்

உலரைதவக்க

சவண்டிய

பண்டவதககதளப் பமொட்டி தயமொரிக்கும்சபமொது,
ரைமொகுலன் அவற்றக்குக் கமொவல் நிற்கும்; ஒரு
கமொகம் கூட அருகில் வரைமொதபடி கவனக்கும்.
இப்படியமொக

அது

மபற்றவிட்டது.

ஒரு

பமொட்டியின்
தரைம்

ஒரு

அன்தபப்
திருடன்

வீட்டினுள் புக முயன்ற சபமொது, ரைமொகுலன் தமொன்
குதரைத்து எல்சலமொதரையும் எழுப்பியது. அதன்
பிறகு பமொட்டி அதத மவகுவமொகப் புகழ்ந்தமொள்.
முன்

மஜன்மத்தில்

ரைமொகுலன்

அவளது

குடும்பத்துக்குப் பணி மசேயவதற்குத் தன்தனசய
அர்ப்பணித்திருக்க சவண்டும் என்றம், அதத
நமொங்கள் அலட்சியப்படுத்தினமொல் கடவுளுக்குப்
மபமொறக்கமொது என்றம் அவள் நம்பினமொள். பமொட்டி
தன் இரைவு உணதவ ரைமொகுலனுடன் பகிர்ந்து
மகமொள்ளத் மதமொடங்கினமொள்.

ஒரு வருடத்திற்குள் ரைமொகுலன் மபரிதமொக
வளர்ந்து விட்டது. ஒரு கரைடியின் வலிதம
அதற்கு இருந்தது. அதுக்கு பமொலும், சசேமொறம்
மரைமொட்டியும் மகமொடுத்சதமொம். வமொரைம் ஒருமுதற
மசேன்னமொ

மமொமிசேம்

தயமொரித்தமொன்.

அது

பின்கமொல்களில் எழுந்து நின்றமொல், என் அளவு
உயரைம் இருந்தது. அது மிக எச்சேரிக்தகசயமொடு
கமொணப்பட்டது. ஒரு புல் அதசேந்தமொல் கூட அது
கண்டுமகமொள்ளும்
பிரியமமொகவும்

மதரிந்தவர்களிடம்

சேமொந்தமமொகவும்

பழகிய

அது

அந்நியர்களிடம் மூர்க்கமமொக நடந்து மகமொள்ளும்,
ரைமொகுலன் என் நண்பன், பமொதுகமொவலனும் கூட.
அது என்சனமொடிருந்தமொல் நமொன் இரைவில் கூடப்
பயமின்றி மவளிசய சபமொகலமொம். பமொட்டியும்
நமொனும் சகமொயிலுக்குப் சபமொகும் சபமொது அது
எங்கசளமொடு வரும், வமொசேலில் நமொங்கள் விட்டுச்
மசேல்கிற எங்கள் கமொலணிகதளக் கமொத்து நிற்கும்.

பமொட்டி

தரும்

வமொதழப்

பழத்ததயும்

அது

தின்னும்.

என்

சிசநகிதி

மமொலதியின்

தந்தத

மபங்களுருக்கு மமொற்றலமொகிப் சபமொனமொர். அவள்
சபமொவதற்குமுன்

அவளிடமிருந்த

நமொயகுட்டி

ஒன்தற எனக்குத் தந்தமொள். அது பிறந்து பத்து
நமொட்கசள ஆயின. அதற்கு நமொங்கள் ரைமொணி என்ற
மபயரிட்சடமொம். அது நிலமொவில் வடித்மதடுத்தது
சபமொல் அப்பழுக்கற்ற மவள்தள நிறம். அதன்
கண்கள் மவளிர் நீல நிறம் மபற்றிருந்தன.
இரைண்டு

நமொயகளுக்கிதடயிலும்

எவ்வளவு

வித்தியமொசேம்! ரைமொகுலன் அடக்கப்படமொத கமொட்டமொள்
மமொதிரி
சீமமொட்டி

இருந்தது. ரைமொணிசயமொ
சபமொல்

அதமதியுடன்

சதமொன்றியது.

ரைமொகுலன்

மகமொந்தளிக்கும் கடல் சபமொல் இருந்தது. ரைமொணி

சேமததரையில் மமதுவமொக நகரும் அதமதியமொன
நீசரைமொதட சபமொல் கமொணப்பட்டது.

ஒரு துதண சசேர்ந்ததில் ரைமொகுலன் சேந்சதமொஷம்
அதடயும் என நமொன் நம்பிசனன். ரைமொணிதய
அதனடம் எடுத்துப் சபமொய, "உன் ரைமொணிதயப்
பமொர்" என்சறன். ரைமொகுலன் உறமியது. ரைமொணி
அதனடமிருந்து பம்மியது. நமொன் ரைமொகுலதனத்
தட்டி,

"அசேடு,

மகமொள்ளும்

ஒரு

முதற

ரைமொணியிடம்
இது

அல்ல"

நடந்து
என்ற

கண்டித்சதன். நமொன் பமொதல ரைமொகுலனன் தட்டில்
ஊற்றி, அதத ரைமொணி முன் தவத்சதன். அது நக்கிக்
குடித்தது. ரைமொகுலன் உக்கிரைமமொக அததப் பமொர்த்து,
சகமொபமமொயக் குதரைத்தது.

நமொன் ரைமொகுலனுக்குத் தீன மகமொடுப்பதற்கமொக
மசேன்னமொதவக் கூப்பிட்சடன். மசேன்னமொ ஒரு
மகமொட்டமொங்கச்சியில் சசேமொற்தறயும் பமொதலயும்
கலந்து, ரைமொகுலன் முன் தவத்தமொன். என்தனத்
தவிரை

சவமறமொருவர்

ரைமொகுலனுக்கு

உணவு

மகமொடுப்பது இது தமொன் முதல் முதறயமொகும். அது
தன்

முன்சன

தவத்த

உணதவப்

பமொர்க்க

மறத்தது; ஆனமொல் ரைமொணி தன்னுதடய தட்டில்
தீன தின்பதத உறத்து சநமொக்கியபடி இருந்தது.
ரைமொணி

தின்ற

முடித்ததும்,

மகமொட்டமொங்கச்சியிலிருந்த

நமொன்

சசேமொற்தறயும்

பமொதலயும் அதன் தட்டில் மகமொட்டி, அதன்
முன்சன தவத்சதன். அது சேந்தடி மசேயயமொமல்
தின்றது.

இரைவு வந்ததும் ரைமொணி குளிரைமொல் நடுங்கியது.
நமொன்

அதுக்கமொக

ரைமொகுலனன்

இரைக்கப்பட்சடன்.
படுக்தகயில்

அதத

இட்சடன்.

ரைமொகுலனுக்கு சவமறமொரு படுக்தக தயமொரித்சதன்.
ஆனமொல்

அது

புதியதில்

படுக்க

மறத்து,

ததரையிசலசய கிடந்தது.

புதிய

இடத்துக்குப்

பழக்கப்படும்படி

ரைமொணிக்குப்

பயிற்சிதரை

சவண்டியிருந்தது.

பமொட்டியின்

சுத்தம்

அனுஷ்டிக்கவும்,

பற்றிய

விதிகதள

அடுக்கதளக்குள்

சபமொகமொதிருக்கவும்

அதற்குக்

கற்றத்

தரைசவண்டுசம! ஆகசவ நமொன் ரைமொணியுடன் அதிக
சநரைம் மசேலவிட்சடன். மசேன்னமொ ரைமொகுலதனக்
கவனத்தமொன்.

சமலும்

தன்தனத்

தமொசன

கவனத்துக்

மகமொள்ளும்

அளவுக்கு

ரைமொகுலன்

வளர்ந்திருந்தது.

ரைமொணி ரைமொகுலனன் நட்புக்கு ஏங்கியது. அதன்
பிரியத்ததப் மபற அது எண்ணற்ற வழிகளில்
முயன்றது. ஆனமொல் ரைமொகுலன் அதத அறசவ
மவறத்தது. ரைமொணி அருகில் மநருங்கி வந்தமொசல
அது பமொயந்து பிடுங்கியது.

ஒரு மமொதல, நமொன் கல் மபஞ்சில் அமர்ந்து
புத்தகம் படித்திருந்சதன். ரைமொணி ஒரு பந்தத
உருட்டி விதளயமொடிக் மகமொண்டிருந்தது. நமொன்
ரைமொகுலதன

அருகில்

ஒரு

மரைத்தில்

கட்டியிருந்சதன். ரைமொணி விதளயமொடு வதத அது
கவனத்தது. ரைமொணி பந்ததத் தன் வமொயில் கவ்வ

முயன்றது. பந்து நழுவி, ஒடிச் மசேன்றது. ரைமொணி
அததத் துரைத்திச் மசேன்ற, அததப் பற்களமொல்
கவ்வ

முயன்றது.

பந்து

ரைமொகுலன்

அருகில்

ஒடியது. ரைமொணி தயக்கத்துடன் பந்தத எடுக்க
முன்வந்தது. அதத அது எடுப்பதற்குள், ரைமொகுலன்
பயங்கரைமமொயக் குதரைத்து, ரைமொணி சமல் பமொயந்தது.
ரைமொணி உதவி சகமொரிக் கத்தியது. நமொன் என்
புத்தகத்தத வீசி விட்டு, அததக் கமொப்பமொற்ற
ஒடிசனன். ரைமொகுலன் தன் கூரிய பற்கதள ரைமொணி
கழுத்தில் பதித்திருந்தது.
கமொலமொல்

உததத்து,

நமொன்

ரைமொணிதய

ரைமொகுலதனக்
விடும்படி

மசேயசதன். அதத என் தககளில் தூக்கிசனன்.
அது பயத்தமொல் நடுங்கியது. ரைமொகுலன் குதரைத்தபடி
மவறிசயமொடு குதித்தது. அதன் வமொயிலிருந்து
எச்சில் வடிந்தது. நமொன் கூட அததக் கண்டு சிறிது
பயந்து சபமொசனன். அப்பமொவி ரைமொணி சமமொசேமமொகக்
கடியுண்டிருந்தது.

அதன்

பணி

மவள்தள

உடலில் ரைத்தம் திட்டுதிட்டமொகத் மதன்பட்டது.
எனக்கு ரைமொகுலன் மீது கடும்சகமொபம். அதற்கு ஒரு
பமொடம்

கற்பிக்க

விரும்பிசனன்.

ஒரு

தகத்தடியினமொல் அதுக்குக் கடுதமயமொன அதற
மகமொடுத்சதன்.

நமொன்

ரைமொணிதய

அதிக

சிரைத்ததயுடன்

கவனக்கலமொசனன்.

ஒரு ஞமொயிற பிற்பகல், நமொன் ரைமொகுலதன ஒரு
மரைத்தில்

கட்டிவிட்டு,

தூங்குவதற்கமொக

வீட்டினுள் வந்சதன். நமொன் ததலயதணயில்
ததல

சேமொயத்திருப்சபன்;

அதற்குள்

ரைமொணி

அலறவதத சகட்சடன். மவளிசய ஒடிசனன்.
நமொன் பமொர்த்தது என் வயிற்தற கலக்கியது.

ரைமொகுலன் ரைமொணிதயப் பற்களமொல் கவவி, அதத
முரைட்டுத்தனமமொக, வண்ணமொன் துணிதயக் கல்
மீது அதறவது சபமொல், ததரை மீது அடித்துக்
மகமொண்டிருந்தது. ரைமொணியின் கதறல்கள் மமலிந்து
சதயந்தன. ரைமொகுலனன் கண்கள் மபமொறமொதமயமொல்,
சகமொபத்தமொல், பழிவமொங்கும் உணர்வமொல் தகித்தன.
அதன் அருகில் சபமொவதற்சக நமொன் பயந்சதன்.
நமொன் மசேன்னமொதவ, அம்மமொதவ, பமொட்டிதயக்
கூவி அதழத்சதன். அவர்கள் ஒடி வந்தமொர்கள்.
"மசேன்னமொ

ரைமொணிதயக்

கமொப்பமொற்ற.

ரைமொகுலன்

அததக் மகமொன்ற சபமொடும்" என்ற கத்திசனன்.
மசேன்னமொ ரைமொகுலனடம் ஒடி, அதுக்கு ஒங்கி ஒரு
உதத

மகமொடுத்தமொன்.

ரைமொகுலன்

உருண்டு

விழுந்தது. ரைமொணிதய விட்டுவிட்டது. ரைமொணி
ரைத்தத்தில்

சதமொயந்திருந்தது. ரைமொகுலன்

அதன்

அடிவயிற்தற கடித்துக் குதறியிருந்தது. ரைமொணி

சவததனயமொல் முனகியது. பிறகு அதசேவற்றக்
கிடந்தது.

ரைமொகுலனன்

நமொக்கிலிருந்து

ரைத்தம்

மசேமொட்டியது. நமொன் அதன் பக்கம் திரும்பியதும்
அது வமொதல ஆட்டியது. ரைமொணியின் அதசேவற்ற
உடதலப் பமொர்த்தது. அது தனது மசேயலில்
மகிழ்வு அதடந்ததமொகத் சதமொன்றியது.

"மசேன்னமொ, ரைமொகுலதன அவிழ்த்து விட்டது
யமொர்? நமொன் அததக் கட்டியிருந்சதசன."

மசேன்னமொ குற்ற உணர்சவமொடு மசேமொன்னமொன்:
"அததக்
அவிழ்த்து

குளிப்பமொட்ட
விட்டு,

சவண்டியிருந்தது.

சசேமொப்புக்கமொக

உள்சள

வந்சதன். நமொன் திரும்புவதற்குள் அது அந்தப்
பிரைமொணிதய மகமொன்றவிட்டது."

நமொன் ரைமொகுலனடம் ஆத்திரைம் மகமொண்சடன்.
அதத அடிப்பதற்கமொக முன்நகர்ந்சதன்.

"அதன் பக்கத்தில் சபமொகமொசத. அதுக்குப்
தபத்தியம். அது உன்தனக் கடித்துவிடும்" என்ற
அம்மமொ அலறினமொள்.

"தபத்தியமமொ!" நமொன் பதறிப் சபமொசனன்.

"நிச்சேயமமொக

இல்லமொவிட்டமொல்

ரைமொணிதய மகமொன்றிரைமொது."

அது

"அது தபத்தியமமொக இரைமொது, அம்மமொ. இது
கமொலம் அல்ல" என்ற நமொன் மறத்சதன்.

பமொட்டி குறக்கிட்டமொள். "இமதல்லமொம் பற்றி
உனக்கு

என்ன

பிடிப்பதற்கும்

மதரியும்

தனகமொலம்

தபத்தியம்

உண்டமொ?

அதன்

கிட்டப் சபமொகமொசத."

என் சகமொபம் மதறந்தது. தபத்தியத்தின்
அறிகுறி

எததயும்

கமொணவில்தல.

நமொன்

ரைமொகுலனடம்

"மசேன்னமொ, ரைமொகுலனுக்கு விஷம் மகமொண்டு
வமொ. அதத சசேமொற்றில் கலந்து மகமொடுப்சபமொம்.
குழந்ததகள் இருக்கிற வீட்டில் தபத்தியம்
பிடித்த நமொதய தவத்திருப்பத ஆபத்து."

"சவண்டமொம், அம்மமொ" என்ற மகஞ்சிசனன்.
"ரைமொகுலனுக்கு விஷம் மகமொடுக்கமொசத" நமொன் அழ
ஆரைம்பித்சதன்.

ஒரு

பயனும்

இல்தல.

என்

கண்ணி

யமொருதடய மநஞ்சிலும் ரைமொகுலன்மீது இரைக்கம்
எழச் மசேயயவில்தல.

மறநமொள்

கமொதல

மசேன்னமொ

விஷமிட்ட

உணவுடன் ரைமொகுலனடம் சபமொனமொன். ரைமொகுலன்

வமொதல ஆட்டியது. ஆனந்தத்துடன் குதித்தது.
அதன் கிட்டப்சபமொக மசேன்னமொ பயந்தமொன். சிறிது
தூரைத்தில் தட்தட தவத்து, அதத முன்சன
தள்ளினமொன். ரைமொகுலன் உணதவ திரும்பிக் கூடப்
பமொர்க்கவில்தல. அது என்னடம் வரை முயன்றது.
அது சசேமொற்தறத் மதமொடமொது என்பதத அம்மமொ
கவனத்தமொள். மசேமொன்னமொள் லீலமொ தட்தட நீ அதன்
முன்சன தவ".

மசேமொந்தக் குழந்தத சபமொல் வளர்த்த ஒரு
ஜீவனுக்கு நமொன் எப்படி விஷம் மகமொடுக்க
முடியும் மறத்து விட்சடன்.

பமொட்டி

மசேன்னமொவிடம்

மசேமொன்னமொள்:

"தட்தட அதன் பக்கம் தள்ளு. அது பசி எடுத்தமொல்

தின்னும்."

மசேன்னமொ

தட்தட

நமொயருசக

தள்ளினமொன். ரைமொகுலன் முந்திய இரைவு உணவு
தின்னவில்தல.
ஒரைக்கண்ணமொல்

அதுக்குப்
என்தன

பசி.

பமொர்த்தது.

அது
வமொதல

ஆட்டியது. உணதவ விழுங்கத் மதமொடங்கியது.
என்னமொல் சமலும் தமொங்கமுடியவில்தல. என்
அதறக்குப் சபமொய, கததவ சேமொத்திசனன்.

அதன்பின்
வீட்டுக்குக்

சவற

நமொதய

மகமொண்டு

நமொன்

என்

வந்தசதயில்தல

புத்தகத்தத வீசி விட்டு, அததக் கமொப்பமொற்ற
ஒடிசனன். ரைமொகுலன் தன் கூரிய பற்கதள ரைமொணி
கழுத்தில்
கமொலமொல்

பதித்திருந்தது. நமொன்
உததத்து,

ரைமொணிதய

ரைமொகுலதனக்
விடும்படி

மசேயசதன். அதத என் தககளில் தூக்கிசனன்.
அது பயத்தமொல் நடுங்கியது. ரைமொகுலன் குதரைத்தபடி

மவறிசயமொடு குதித்தது. அதன் வமொயிலிருந்து
எச்சில் வடிந்தது. நமொன் கூட அததக் கண்டு சிறிது
பயந்து சபமொசனன். அப்பமொவி ரைமொணி சமமொசேமமொகக்
கடியுண்டிருந்தது.

அதன்

பணி

மவள்தள

உடலில் ரைத்தம் திட்டுதிட்டமொகத் மதன்பட்டது.
எனக்கு ரைமொகுலன் மீது கடும்சகமொபம். அதற்கு ஒரு
பமொடம்

கற்பிக்க

விரும்பிசனன்.

ஒரு

தகத்தடியினமொல் அதுக்குக் கடுதமயமொன அதற
மகமொடுத்சதன்.
நமொன்

ரைமொணிதய

அதிக

சிரைத்ததயுடன்

கவனக்கலமொசனன்.
ஒரு ஞமொயிற பிற்பகல், நமொன் ரைமொகுலதன ஒரு
மரைத்தில்

கட்டிவிட்டு,

தூங்குவதற்கமொக

வீட்டினுள் வந்சதன். நமொன் ததலயதணயில்
ததல

சேமொயத்திருப்சபன்;

அதற்குள்

ரைமொணி

அலறவதத சகட்சடன். மவளிசய ஒடிசனன்.

நமொன் பமொர்த்தது என் வயிற்தற கலக்கியது.
ரைமொகுலன் ரைமொணிதயப் பற்களமொல் கவவி, அதத
முரைட்டுத்தனமமொக, வண்ணமொன் துணிதயக் கல்
மீது அதறவது சபமொல், ததரை மீது அடித்துக்
மகமொண்டிருந்தது. ரைமொணியின் கதறல்கள் மமலிந்து
சதயந்தன. ரைமொகுலனன் கண்கள் மபமொறமொதமயமொல்,
சகமொபத்தமொல், பழிவமொங்கும் உணர்வமொல் தகித்தன.
அதன் அருகில் சபமொவதற்சக நமொன் பயந்சதன்.
நமொன்

மசேன்னமொதவ,

அம்மமொதவ,

பமொட்டிதயக் கூவி அதழத்சதன். அவர்கள் ஒடி
வந்தமொர்கள். "மசேன்னமொ ரைமொணிதயக் கமொப்பமொற்ற.
ரைமொகுலன் அததக் மகமொன்ற சபமொடும்" என்ற
கத்திசனன். மசேன்னமொ ரைமொகுலனடம் ஒடி, அதுக்கு
ஒங்கி ஒரு உதத மகமொடுத்தமொன். ரைமொகுலன் உருண்டு
விழுந்தது. ரைமொணிதய விட்டுவிட்டது. ரைமொணி
ரைத்தத்தில்

சதமொயந்திருந்தது. ரைமொகுலன்

அதன்

அடிவயிற்தற கடித்துக் குதறியிருந்தது. ரைமொணி

சவததனயமொல் முனகியது. பிறகு அதசேவற்றக்
கிடந்தது.
ரைமொகுலனன்

நமொக்கிலிருந்து

ரைத்தம்

மசேமொட்டியது. நமொன் அதன் பக்கம் திரும்பியதும்
அது வமொதல ஆட்டியது. ரைமொணியின் அதசேவற்ற
உடதலப் பமொர்த்தது. அது தனது மசேயலில்
மகிழ்வு அதடந்ததமொகத் சதமொன்றியது.
"மசேன்னமொ, ரைமொகுலதன அவிழ்த்து விட்டது
யமொர்? நமொன் அததக் கட்டியிருந்சதசன."
மசேன்னமொ குற்ற உணர்சவமொடு மசேமொன்னமொன்:
"அததக்
அவிழ்த்து

குளிப்பமொட்ட
விட்டு,

சவண்டியிருந்தது.

சசேமொப்புக்கமொக

உள்சள

வந்சதன். நமொன் திரும்புவதற்குள் அது அந்தப்
பிரைமொணிதய மகமொன்றவிட்டது."

நமொன் ரைமொகுலனடம் ஆத்திரைம் மகமொண்சடன்.
அதத அடிப்பதற்கமொக முன்நகர்ந்சதன்.
"அதன் பக்கத்தில் சபமொகமொசத. அதுக்குப்
தபத்தியம். அது உன்தனக் கடித்துவிடும்" என்ற
அம்மமொ அலறினமொள்.
"தபத்தியமமொ!" நமொன் பதறிப் சபமொசனன்.
"நிச்சேயமமொக

இல்லமொவிட்டமொல்

அது

ரைமொணிதய மகமொன்றிரைமொது."
"அது தபத்தியமமொக இரைமொது, அம்மமொ. இது
கமொலம் அல்ல" என்ற நமொன் மறத்சதன்.
பமொட்டி குறக்கிட்டமொள். "இமதல்லமொம் பற்றி
உனக்கு

என்ன

பிடிப்பதற்கும்

மதரியும்

தனகமொலம்

கிட்டப் சபமொகமொசத."

தபத்தியம்

உண்டமொ?

அதன்

என் சகமொபம் மதறந்தது. தபத்தியத்தின்
அறிகுறி

எததயும்

நமொன்

ரைமொகுலனடம்

கமொணவில்தல.
"மசேன்னமொ, ரைமொகுலனுக்கு விஷம் மகமொண்டு
வமொ. அதத சசேமொற்றில் கலந்து மகமொடுப்சபமொம்.
குழந்ததகள் இருக்கிற வீட்டில் தபத்தியம்
பிடித்த நமொதய தவத்திருப்பத ஆபத்து."
"சவண்டமொம், அம்மமொ" என்ற மகஞ்சிசனன்.
"ரைமொகுலனுக்கு விஷம் மகமொடுக்கமொசத" நமொன் அழ
ஆரைம்பித்சதன்.
ஒரு

பயனும்

இல்தல.

என்

கண்ணி

யமொருதடய மநஞ்சிலும் ரைமொகுலன்மீது இரைக்கம்
எழச் மசேயயவில்தல.
மறநமொள்

கமொதல

மசேன்னமொ

விஷமிட்ட

உணவுடன் ரைமொகுலனடம் சபமொனமொன். ரைமொகுலன்

வமொதல ஆட்டியது. ஆனந்தத்துடன் குதித்தது.
அதன் கிட்டப்சபமொக மசேன்னமொ பயந்தமொன். சிறிது
தூரைத்தில் தட்தட தவத்து, அதத முன்சன
தள்ளினமொன். ரைமொகுலன் உணதவ திரும்பிக் கூடப்
பமொர்க்கவில்தல. அது என்னடம் வரை முயன்றது.
அது சசேமொற்தறத் மதமொடமொது என்பதத அம்மமொ
கவனத்தமொள். மசேமொன்னமொள் லீலமொ தட்தட நீ அதன்
முன்சன தவ".
மசேமொந்தக் குழந்தத சபமொல் வளர்த்த ஒரு
ஜீவனுக்கு நமொன் எப்படி விஷம் மகமொடுக்க
முடியும் மறத்து விட்சடன்.
பமொட்டி

மசேன்னமொவிடம்

மசேமொன்னமொள்:

"தட்தட அதன் பக்கம் தள்ளு. அது பசி எடுத்தமொல்
தின்னும்."

மசேன்னமொ

தட்தட

நமொயருசக

தள்ளினமொன். ரைமொகுலன் முந்திய இரைவு உணவு
தின்னவில்தல.

அதுக்குப்

பசி.

அது

ஒரைக்கண்ணமொல்

என்தன

பமொர்த்தது.

வமொதல

ஆட்டியது. உணதவ விழுங்கத் மதமொடங்கியது.
என்னமொல் சமலும் தமொங்கமுடியவில்தல. என்
அதறக்குப் சபமொய, கததவ சேமொத்திசனன்.
அதன்பின்

சவற

நமொதய

நமொன்

வீட்டுக்குக் மகமொண்டு வந்தசதயில்தல.
(கன்னடக் கதத)

என்

7. சுந்தரும் புள்ளிவமொல் பசுவும் - கமொரூர்
நீலகண்ட பிள்தள

பன்னரைண்டு

வயது

சுந்தர்

ஊர்ப்பசுக்கதள

சமயத்தமொன். அவன் உதழப்புக்கமொகச் சசேமொறம்
கறியும் அவனுக்குக் கிதடத்தன.
சகமொதடயில் ஒருநமொள் அதிகமொதலயில் அவன்
மூன்ற

பசுக்கதள

சமயச்சேலுக்கு

இட்டுச்

மசேன்றமொன். 'சுருள் மகமொம்பு', 'கருங்கண்', 'புள்ளி
வமொல்'

என்ற

அவன்

அவற்றக்குப்

மபயரிட்டிருந்தமொன். தனது உணதவ ஒருதபயில்
தவத்து,

அததத்

தன்

சதமொளில்

மதமொங்கவிட்டிருந்தமொன். அந்தப் தபயில் அவனது
கத்தியும்

குழலும்

இருந்தன.

அவன்

ஒரு

மகமொம்தபக் மகமொண்டு பசுக்கதள தூரைத்திலிருந்த
சமயச்சேல் நிலத்துக்கு ஒட்டிச் மசேன்றமொன்.

சமயச்சேல் தளம் பலவித மரைங்களும்
மசேடிகளும்

மண்டி

நிலப்பரைப்பு.

வளர்ந்த

விசேமொலமமொன

இவ்வருடம்

வறட்சி

ஏற்பட்டிருந்தது. எல்லமொம் கமொயந்து கிடந்தன.
மமொடுகள் தின்பதற்கு அதிகமமொக இல்தல. அதவ
கடிப்பதற்குச் சிறிது இதலகசள எஞ்சியிருந்தன.
மமொடுகதள சுந்தர் அடிக்கடி சமயக்கக்
மகமொண்டுசபமொக

சநரைமொது.

மதழ

மபயதமொல்,

மமொடுகள் மதமொழுக்களில் தங்கிவிடும். விதளச்சேல்
நன்றமொக

இருந்தமொல்

அவன்

உதழப்பு

சததவப்படமொது; மமொடுகள் வயல்களில் மநல்
தமொள்கதளத் தமொசம தின்ற மகமொள்ளும் சகமொதட
கமொலத்தில்,

மமொடுகளுக்குத்

தீவனம்

அரிதமொகிவிடும்சபமொது தமொன், சுந்தர் அவற்தற
சமயச்சேலுக்கு இட்டுச் மசேல்ல சநரிடும். இதுவும்
பதிதனந்து

நமொட்களுக்கு

சமல்

சபமொகமொது.

ஆனமொல் இதற்குள் சுந்தர் மமொடுகசளமொடு மிக
ஒட்டுதலமொகி விடுவமொன்.
சமயச்சேல் களத்தின் அருகில் வளமமொன கமொடு
ஒன்ற உண்டு. அங்கு நமொலமொவித மரைங்களும்
அடர்ந்து, பலவதகப் பிரைமொணிகளுக்கும்-நரிகள்,
குரைங்குகள்,

முள்ளம்பன்றி,

முயல்,

கமொட்டுப்பன்றி,

மமொன்கள்

அதனத்துக்கும்-

பமொதுகமொப்புத்

தந்தன.

அவ்வப்சபமொது

யமொதனகளும் மதன்படும். ஆனமொல், கமொடு அரைசின்
கமொவலில்

இருந்தது.

அங்கு

அனுமதிக்கப் படுவதில்தல.

சமயச்சேல்

அன்ற

கமொதல

சுந்தர்

ததடமசேயயப்பட்ட
சபமொகவிட்டிருந்தமொன்.

மமொடுகதள
எல்தலக்குள்

அவன்

ஒரு

முந்திரி

மரைத்தில் ஏறி அமர்ந்து, சிறிது பருப்புகதளக்

மகமொயது

தின்றமொன்.

கூவினமொன்.

பறதவகதளப்

பசுக்களுக்கு

மதமொடுத்தமொன்.

பசுக்கள்

சபமொல்

பூமமொதலகள்

கமொட்டினுள்

திரியத்

மதமொடங்கவும், அவற்தற வரைவதழக்க அவன்
புல்லமொங்குழில்
விலமொவில்

இதசேத்தமொன்.

தட்டினமொன்.

அவற்றின்

கமொட்டில்

அதவ

வழிதவறிப் சபமொவது பற்றிக் கண்டித்தமொன். சுந்தர்
ஒரு மமல்லிய நமொணதல எடுத்து, அதில் ஒரு
மகமொட்தடதயச் மசேருகினமொன். நமொணலின் ஒரு
முதனயில்

ஊதவும்,

மகமொட்தட

துப்பமொக்கியிலிருந்து குண்டு புறப்படுவதுசபமொல்
பமொயந்தது. அதத அவன் பல்லிகள், அணில்கள்
சமல் எயதமொன். அவன் மரைங்கள் சமல் ஏறினமொன்,
பறதவக்

கூடுகதள

இதலகதளச்

சசேர்த்து

எட்டிப்

பமொர்த்தமொன்;

முட்களமொல்

குத்தி

குல்லமொய மசேயதமொன். சில சேமயம், சகமொயில்

விழமொவில்

அவன்

கண்டது

சபமொல்,

கருட

நமொட்டியம் ஆடினமொன்.
சமயச்சேல் களத்துக்கும் கமொட்டுக்குமிதடசய
ஒரு

சிற

நீசரைமொதட

ஒடியது.

பசுக்கதளக்

குளிப்பமொட்டப் சபமொதுமமொனநீர் இல்தல. அதவ
தங்கள்

தமொகத்ததத்

தணித்துக்

மகமொள்ளவும்,

அவன் தன் சசேமொற்தறயும் கூட்தடயும் தின்ற
குடிப்பதற்கும் சபமொதிய தண்ணிர் இருந்தது.
பிற்பகலில் பசுக்கள் நிழலில் படுத்து அதசே
சபமொட்டன.

சுந்தர்

ஒரு

பமொதற

நிழலில்

சேமொயந்தமொன். ஒரு குரைங்கு பக்கத்தில் வந்தது.
அவன் தன் நமொணல் துப்பமொக்கியமொல் சிற கல்தல
எறிந்து

அது

பயந்து

ஒடும்படி

மசேயதமொன்.

அவனுக்குக் கிறக்கமமொக இருந்தது. இதலகதளப்
படுக்தகயமொக்கி நீட்டி

நிமிர்ந்தமொன்.

இழந்த தூக்கத்தத ஈடுகட்டினமொன்.

இரைவில்

அவன்

அருகில்

நரிகள்

ஊதளயிடசவ

சுந்தரின் ஆந்த உறக்கம் கதலந்தது. அவன்
திடுக்கிட்டு விழித்தமொன். இரைவு வந்திருந்தது.
எங்கும்

கமொரிருள்.

அவன்

தனது

மூன்ற

பசுக்கதளயும் கமொண முடியவில்தல. நரிகள்
அவற்தற
அல்லது

அஞ்சி

ஒடச்

நரிகள்

அதவகதளக்

குதறியிருக்குசமமொ?
மடுக்கதளயும்

மசேயதிருக்கலமொம்.

அவற்றின்
நரிகள்

கடித்துக்

கமொதுகதளயும்

கடித்திருக்குசமமொ?

பசுக்கள் மசேத்திருக்குசமமொ? நரிகளுக்கு அடிக்கடி
மவறி.

பிடிக்கும்.

நமொயகளும்

நரிகளமொல்

கடிக்கப்பட்ட

தபத்தியமமொவது

உண்டு-

பசுக்களுக்கும் அப்படி சநரைலமொம். தபத்தியமமொன
பசுதவ
தபத்தியம்

யமொரைமொவது
ஆவமொன்

மதமொட்டமொல்
என்ற

அவனும்

மசேமொல்வமொர்கள்.

அல்லது அதவ கமொட்டுக்குள் ஒட புலி அவற்தற
தின்றிருக்குசமமொ? ஊர்ப் மபரியவர்கள் முகத்தில்

எப்படி

முழிப்பது;

நரிகள்

அவதனயும்

தமொக்குமமொ?
சுந்தர் பயந்தமொன்; எனனும் அதமதியமொக
இருந்தமொன். மமதுவமொகப் பமொதறயின் மறபக்கம்
வழுக்கி

இறங்கினமொன்.

தககளமொலும்

பமொதங்களமொலும் ததரைதயத் தடவினமொன். மூன்ற
கற்கதள

அவன்

கண்மடடுக்க முடிந்தது.

அவற்தறத் தன் தபக்குள் தவத்து, பமொதறயின்
உச்சிக்கு ஊர்ந்து ஏறினமொன். நரிகள் நின்ற திக்கில்
மபரிய

கல்தல

வீசினமொன்.

கல்

குறி

தவறவில்தல. தடமொமலன்ற ஒதசேதயயும், ஒரு
நரி சவததனயமொல் ஊதள யிடுவததயும் அவன்
சகட்டமொன்.

மதமொடர்ந்து

சமலும்

இரைண்டு

கற்கதள நமொணல் துப்பமொக்கி மூலம் எறிந்தமொன்.
அதவயும் குறிப்பமொயத் தமொக்கின. நரிகள் ஒடின.
தூரைப் சபமொய ஊதளயிட்டன.

சுந்தர் பமொதறயில் வழுக்கி இறங்கினமொன்.
ஐந்தமொற அடிகள் நடந்திருப்பமொன். அதற்குள்
அவன் கமொல்கள் ஒரு மரைத்தின் சவரில் சிக்கிக்
மகமொண்டன.

அவன்

தககளமொல்

தடவி

அடிமரைத்தத உணர்ந்தமொன். முரைட்டுக் மகமொடி
ஒன்ற மரைத்ததச் சுற்றியிருப்பததக் கண்டமொன்.
அவன் மரைத்தின் கிதளமீது ஏறி வசேதியமொக
அமர்ந்தமொன்.

திடீமரைன்ற

ஒரு

சேமொகுருவி,

"அவதனச் சுடு! அவதனச் சுடு!" என்ற கத்தியது.
இது. அவதன அதிகம் அச்சுறத்தியது. உடசன
தன்தனக் கமொப்பமொற்ற கடவுள் இருக்கிறமொர் என்ற
தனக்குள் கூறிக் மகமொண்டமொன். பிதற நிலவு
மமலிதமொக ஒளி சிந்தியது. அவன் நன்றமொகப்
பமொர்க்கமுடிந்தது.

அடிமரைத்தில்

சேமொயந்தபடி

குரைங்குசபமொல் சதமொன்றிய ஒரு உருவம் நிற்பதத
அவன்

கண்டமொன்.

அவன்

கள்ளத்தனமமொகக்

கிதளகளில் ஊர்ந்து, குரைங்கிற்கு சநர் சமசல

வந்தமொன்; தன் தபயிலிருந்த கற்கதள அதன்
ததலயில் மகமொட்டினமொன். குரைங்கு அலறியடித்து
ஒடியது.

இதரை

கூட்டமொளிக்

கிதளகளில்

குரைங்குகளும்

குந்தியிருந்த

கத்திக்

மகமொண்டு

கீழிறங்கின. அதுசவ சுந்தர் தப்புவதற்கு ஏற்ற
தருணம். அவன் மரைத்தில் நழுவி இறங்கினமொன்.
கத்தியமொல் ஒரு நீண்ட குச்சி மவட்டி, அதத
உபசயமொகித்து

நமொணல்கதள

விலக்கி

வழிகண்டமொன். மீண்டும் பமொதறதய அதடந்து,
அதன்

சமசலறி,

சேற்ற

சநரைம்

படுத்துக்

கிடந்தமொன். இதற்குள் பிதற நிலமொ மதறந்து
விட்டது.

வமொனத்தில்

ஒருசில

மவள்ளிகள்

நிதனமவல்லமொம்

பசுக்கதளப்

மின்னன.
சுந்தரின்

பற்றிசய இருந்தன. அப்பமொவிப் பிரைமொணிகள்
இருட்டில் வழி தவறிப் சபமொயிருக்கும். அதவ
உதவியற்றதவ.

அவற்றின்

அச்சேமும்

சவததனயும் அவன் அனுபவிப்பதத விட
அதிகமிருக்கும். அவன் குழதல ஊதினமொன்.
ஆனமொல்

நரிகளின்

ஊதள

அதத

அமுக்கிவிட்டது.
பசியும்

தமொகமும்

அவதன

வமொட்டின.

ஏதமொவது பழத்ததப் பறிக்கலமொம் தமொன். இருட்டில்
அவனமொல் மதளிவமொயப் பமொர்க்க முடியவில்தல.
பிறகு

மவளிச்சேம்

மதரிந்தது.

அது

மனதர்களமொ அல்லது பிசேமொசுகளமொ? சுந்தர் வியர்த்து
விறவிறத்தமொன்.
மவளிச்சேம் மங்கலமொக இருந்தது. திடீர் ஒதசே
ஒன்ற அதமதிதயக் குதலத்தது. சுந்தர் ஊன்றிக்
கவனத்தமொன். அது மரைம் மவட்டும் ஒதசே அல்ல.
ததரியம் முழுவததயும் சசேர்த்து, சுந்தர்
மீண்டும்

பமொதறயிலிருந்து

நழுவிக்

கீழிறங்கினமொன்.

தககளமொலும்

கமொல்களமொலும்

நகர்ந்து மவளிச்சேத்தத மநருங்கினமொன்.
நமொதலந்து சபர் ஒரு மசேத்த பிரைமொணிதயத்
சதமொலுரித்துக் மகமொண்டிருந்தமொர்கள். அது அவனது
புள்ளிவமொல்

பசுசவமொ?

பமொவம்-அது

கன்ற

சபமொட்டு நமொன்கு மமொதங்கசள ஆயின. நடப்பததக்
கவனக்க சுந்தர் ஒரு மரைத்தின் பின் பதுங்கினமொன்.
அந்த ஆட்கள் ஒரு புட்டி நிதறய மின்மினப்
பூச்சிகதள

அதடத்து

உபசயமொகித்தமொர்கள்.

அதத

மவட்டுண்ட

விளக்கமொக
மமொட்டின்

ததலதய அவன் பமொர்த்தமொன். அது அவனது
பிரியமமொன புள்ளி வமொல் பசு இல்தல, ஏசதமொ
வயதமொன மவள்தளக் கமொதள. அவன் நிம்மதியமொக
மூச்சு விட்டமொன். இது அவனுக்குத் துணிவும்
அளித்தது. அவன் மசேயய சவண்டிய கமொரியம்
அந்த மின்மினப் புட்டிதயத் திருடுவது தமொன்.
திருடர்கள் அதத சேமொக்கினமொல் மூடியிருந்தமொர்கள்.

தங்களுக்குத்

சததவப்

பக்கத்தத

மட்டும்

அவர்கள்

தங்கள்

முதனந்திருக்தகயில்,

பட்ட

திறந்து
மகமொடிய
சுந்தர்

சபமொது

ஒரு

கமொட்டினமொர்கள்.
கமொரியத்தில்
ஒதசேப்படமொது,

சேமொக்கமொல் மூடிய புட்டிதய எடுத்து மரைத்தின் பின்
மமல்லப் சபமொனமொன்.
கும்பலில் ஒருவன், "இங்சக மகமொஞ்சேம்
மவளிச்சேம்" என்ற கத்துவதத அவன் சகட்டமொன்.
கல்லின் சமல் தவத்த புட்டிதய எடுக்க
மற்மறமொருவன் திரும்பினமொன். அது இல்தல.
புட்டி எங்சக சபமொயிருக்கும்?
"நமொன் அதத இங்சக தமொன் தவத்சதன்.
நிச்சேயமமொக"
"நன்றமொகப் பமொர் அங்சக தமொனருக்கும்."

"நமொன்

கல்

சமசல

தமொன்

தவத்சதன்.

சேந்சதகமில்தல."
"யமொசரைமொ நம்தமப் பமொர்த்து விட்டமொர்கள். நமொம்
தகயும் களவுமமொய அகப்பட்டுக் மகமொள்சவமொம்.
தப்பி ஒடுவசத நல்லது."
மமொட்டிதறச்சியில்

கிதடக்கக்

கூடியதத

எடுத்துக் மகமொண்டு சவகமமொகச் மசேல்ல அவர்கள்
தீர்மமொனத்தமொர்கள். மசேத்த மமொட்தட சவகம் சவக
மமொக மவட்டத் மதமொடங்கினமொர்கள். திடீமரைன
இருட்டில்

புல்லமொங்குழல்

ஒதசே

மிதந்தது.

அததக் சகட்டு அவர்கள் பயத்தமொல் உதறந்தனர்.
கத்திகதளக் கீசழ சபமொட்டுவிட்டு, மரைத்தின் மீது
ஏற அவர்கள் ஒடினமொர்கள்.
குழசலமொதசே
விழுந்தது.

அது

ஒரு

நரியின்

கமொதிலும்

தன்

ததலதய

உயர்த்தி

ஊதளயிட்டது. மற்ற நரிகளும் கூட்டமமொய குரைல்

எழுப்பின.

இதறச்சிதய

அதவ

சமமொப்பம்

பிடித்தன. மசேத்த மமொட்தட சநமொக்கி வந்தன.
அததப்

பமொயந்து

குதறின.

மரைத்தின்

சமசலயிருந்த திருடர்கள், தமொங்கள் மகமொன்ற
கமொதளதய நரிகள் தின்பதத வருத்தத்சதமொடும்,
மசேயலற்றம் கவனத்தமொர்கள்.
இதற்குள் சுந்தர் தன்னதல அதடந்தமொன்.
அவன்

கண்கள்

பழகிவிட்டன.

இருட்டில்

அவன்

பமொர்க்கப்

தன்

பசுக்கதள

கூப்பிட்டபடி, குழதல இதசேத்தமொன்.
கமொட்டின்

பறதவகளும்

மிருகங்களும்

கலவரைம் அதடந்தன. பறதவகள் கிளுகிளுத்தன,
கீச்சிட்டன. சிற பிரைமொணிகள் அவதன கடந்து
சபமொயின. மமொனன் கவதல நிதறந்த கீச்மசேமொலி
கமொற்தற நிதறத்தது. ஆனமொலும் அவனுதடய
பசுக்களின் தடயசம கமொசனமொம்.

பயம் அவன் கமொல்களுக்கு சவகம் சசேர்த்தது.
அவன்

ஒடலமொனமொன்.

முட்களும்

புதர்களும்

அவனது தககளிலும் கமொல்களிலும் குத்தின;
பிறமொண்டின;

அவதனக்

கமொயப்படுத்தின.

திடுமமன ஒரு மரைத்தின் சவர் தடுக்கி அவன்
ததலகுப்புற
மின்மினப்
மங்கிய

விழுந்தமொன்.
புட்டி

ஒளியில்

ஆழமமொன

அதிர்ஷ்டவசேமமொக,

உதடயவில்தல.
தன்

முழங்கமொலின்

அதன்
கீசழ

மவட்டுப்பட்டிருப்பததயும்,

அதிலிருந்து நிதறய ரைத்தம் வடிவததயும் அவன்
கண்டமொன். ரைத்தப் மபருக்தக நிறத்துவதற்கமொக,
கமொயத்துக்கு

உயசரை

சேமொக்குக்

கயிற்தறக்

கட்டினமொன். சநமொவு அதிகம் இருந்தது. அவனமொல்
எழுந்து நிற்க முடியவில்தல.
அவனது இரைத்தத்தின் வமொதட ஏதமொவது
மகமொடிய மிருகத்தத கவர்ந்து இழுக்கும் தமொன்
உயிசரைமொடு விழுங்கப்படலமொம் என்ற நிதனப்பு

அவனுள்
எறம்புகள்

அச்சேம்

புகுத்தியது.

மமமொயத்து

அவதன

அல்லது,
அரித்துத்

தின்னும்! என்ன பயங்கரைம்!
அவன் மூலிதக இதலகதளக் மகமொண்டு
தன் கமொயங்கதள சுத்தம் மசேயதமொன். தன் பலம்
மகமொண்ட மட்டும் கூவி, தனது பிரியமமொன புள்ளி
வமொல் பசுதவ அதழத்தமொன். ஆனமொல் அவன்
அதழப்பு

உண்தமயில்

முனுப்பமொகத்தமொனருந்தது.
கதளப்புற்ற

சுந்தர்

இருந்த

ஒரு

முனு
முற்றிலும்

இடத்திசலசய

தூங்கி விட்டமொன்.
***
நடந்தது மவகு சேமொதமொரைணமமொனது. பசுக்கள்
வயிறமொற சமயந்தன. அதசே சபமொட்டன. பிறகு,
வீடு திரும்ப சநரைமமொயிற்ற என்ற சுந்தருக்குச்
மசேமொல்ல சேத்தமிட்டன. அதவ கத்திய சபமொது

சுந்தர் தூங்கினமொன். புள்ளி வமொல் அவன் கமொதல
நக்கிய சபமொது, அதத அவன் ஓங்கி மிதித்தமொன்.
பசுக்கள் சுந்தர் இல்லமொமசல ஊர் திரும்பின.
அதவ மதமொழுவங்களில் கட்டப்பட்டன.
இருட்டிய

பிறகும்

சுந்தர்

வீடு

திரும்பமொததனமொல், அவன் தந்தத அவதன சதடிப்
சபமொனமொர்.
அறிந்ததும்,

பசுக்கள்
சுந்தர்

வந்துவிட்டன
சகமொயிலுக்கு

என

திருவிழமொ

பமொர்க்கப் சபமொயிருப்பமொன் என்ற தீர்மமொனத்து,
அவர் வீடு திரும்பினமொர்.
மறநமொள் கமொதல, புள்ளிவமொல் யமொதரையும்
பமொல் கறக்க விடவில்தல. தன் அருசக எவர்
வந்தமொலும் அது முட்டி உததத்தது. அதுக்கு சீக்கு
என்ற

ஊரைமொர்

கருதினர்.

ஒவ்மவமொருவரும்

ஏசதசதமொ மசேமொல்லினர்.
"அததப் பமொம்பு கடித்திருக்கும்."

"அது

கமொட்டில்

நச்சுத்

ததழதயத்

தின்றிருக்கும்."
அதுக்கு வழக்கமமொகக் மகமொடுக்கும் எள்ளுப்
புண்ணமொக்கும் தவிட்டுத் தண்ணிரும் தரைமொது,
மவறம் உப்பும் தண்ணிரும் தவக்கும்படி வீட்டு
எஜமமொன உத்தரைவிட்டமொள். அததப் பமொல் கறக்க
சவண்டமொம்;

அதன்

கிடக்கட்டும்

கன்றம்

என்றம்,

பட்டின

இரைண்தடயும்

தனத்தனசய கட்டும்படியும் மசேமொன்னமொள்.
சிறிது சநரைத்துக்குப் பிறகு அவள் உப்புப்
சபமொட்ட

கழுநீருடன்

மதமொழுவத்துக்குப்

சபமொனமொள். புள்ளிவமொல் பசு அங்சக இல்தல.
எஜமமொன

கலவரைமதடந்தமொள்.

அதனவதரையும் திட்டினமொள். "பசுதவ மவளிசய
விடசவண்டமொம்

என்ற

நமொன்

மசேமொன்சனனமொ

இல்தலயமொ? அந்தப் தபயன் சுந்தர் ஏன் என்
சபச்தசே மீறி அதத அவிழ்த்தமொன்?"
முதளயில்

கட்டிய

கயிற

அறபட்டுக்

கிடப்பதத அவர்கள் கண்டமொர்கள். பசுதவயும்
கமொசணமொம்;

பசுதவ

சமயக்கும்

சுந்ததரையும்

கமொசனமொம்.

சுந்தரின்

தந்ததயும்

புள்ளிவமொல்

பசுவின் மசேமொந்தக்கமொரியும் அவர்கதளத் சதடி
சபமொனமொர்கள். இந்தத் சதடலில் மற்றவர்களும்
சசேர்ந்தமொர்கள்.
முந்தின இரைவில் சுந்ததரை தூங்க விட்டுச்
மசேன்ற இடத்துக்கு புள்ளி வமொல் சபமொயிற்ற.
அங்சக

அவன்

தீவிரைமமொகத்

இல்தல.

அது

சதடத்மதமொடங்கியது.

அவதனத்
சுந்தர்

தபதயக் கண்டது. தப அழுக்கமொகிக் கிழிந்து
கமொணப்பட்டது. சமலும் சதடி, பசு சுந்ததரை
கண்டு மகமொண்டது. அவன் உடல் முழுதும்

கமொயம் பட்டிருந்தது. அவன் ஆழ்ந்து தூங்கிக்
மகமொண்டிருந்தமொன்.

பசு

உரைக்கக்

கத்தியது.

அவதன உடல் முழுதும் நக்கிக் மகமொடுத்தது.
சுந்தரின் கமொயங்களில் மமர்யத்த எறம்புகதளயும்
ஈக்கதளயும் நக்கித் தள்ளியது. விசித்திரைம் தமொன்!
பசுவின் மடு கனத்து, பமொல் சுரைந்தது. அவன்
மடுக்கதள எட்டக் கூடிய விதத்தில் அவற்தற
சுந்தரின் முகத்தின் அருசக தவத்தபடி பசு
படுத்தது. அவன், ஒரு கன்றக்குட்டி மசேயவது
சபமொலசவ, பகவின் மடுதவத் தன் வமொயினமொல்
கவ்வி, பமொல் குடிக்கலமொனமொன். மமதுவமொக அவன்
உடம்பில் மதம்பு புகுந்தது. அவன் ததலதயப்
பசுவின் தமொதடயில் பதித்து, அதன் உடசலமொடு
ஒட்டி

ஒயவமொகக்

கிடந்தமொன்.

சதடி

வந்த

கிரைமொமத்தினர் இந்த நிதலயில் தமொன் சுந்ததரையும்
புள்ளிவமொல் பசுதவயும் கண்டமொர்கள்.

(மதலயமொளக் கதத)

8. அதிசவக பிசன - பி.ஆர். பமொக்வத்

நந்து நவமொசத ஒர்லியில் வசித்தமொன். அவன்
உண்தமயமொன பம்பமொயவமொசி. பமொசணஷ் (அல்லது
அதிசவக) பிசனசயமொ பூனமொவில், வித்யமொ பவனல்
படிக்கும் மமொணவன். இந்த உலகம் முழுவதும்
என்

வீடு

என்பது

அவன்

மகமொள்தக.

சுற்றித்திரியும் பமொசணதஷத் தன் வீட்டின் வமொசேல்
அருசக சேந்திக்க சநர்வது விசித்திரைம் தமொன் என்ற
நந்து

நிதனத்தமொன்.

அந்தத்

தற்மசேயலமொன

சேந்திப்பின் அதிவிசித்திரை விதளவு, அதிசவக
பிசனக்குத்தமொன் ஏற்பட்டது-அதற்குக் கமொரைணம்
கூட நந்து தமொன்.
உண்தமயில் பமொசணஷ் நந்துவின் வீட்டுக்கு
அதழக்கப்படவில்தல.

பமொர்க்கப்

சபமொனமொல்,

அவர்கள்
அதிசவக

அறிமுகமமொனவர்கசள
பிசனதய

இல்தல.

நந்துவுக்குத்

மதரியும்,

மற்றவர்களுக்குத் மதரிந்திருந்தது சபமொல் தமொன்.
அவனது வீரைமும் உணர்ச்சித் துடிப்பில் மசேயயும்
தீரைச்

மசேயல்களும்

பிரைசித்தமமொனதவ.

கதத

அளப்பதில் நந்து நவமொசதக்கு இருந்த அசேமொத்தியத்
திறதமதய பமொசணஷ் சகள்விப்பட்டிருந்தமொன்.
கதத மசேமொல்லி நந்து சூன்யத்திலிருந்து பூரைண
உலகத்ததசய பதடக்கக் கூடியவன்.
நந்து வீட்டருகில் இருந்த ஒரு மபரிய
அற்புதமமொன கட்டிடத்தின் மமமொட்தடமமொடியில்
தமொன் இவ் இரைண்டு சூரைர்களும் முதன்முதலமொகச்
சேந்தித்தமொர்கள்.
பிள்தளகள்

மபரும்

கும்பலமொயக்

கூடியிருந்தமொர்கள். புகழ்மபற்ற சகமொகமொ மருந்துக்
கம்மபன ஒரு ஒவியப் சபமொட்டிதய ஏற்பமொடு

மசேயதிருந்தது. சேகலவித பிரைசேமொரை முதறகதளயும்
தகயமொண்டு

அவர்கள்

தங்களுதடய

ஜமொக்

இருமல் மருந்ததப் பிரைபலமமொக்க முயன்றமொர்கள்.
இப்சபமொது, தங்கள் முயற்சியின் உச்சே கட்டமமொக,
அவர்கள்

ஏகப்பட்ட

பலூன்கதளக்

கட்டியிருந்தமொர்கள்!
அதசேந்தமொடிய பலூன்கள் ஒரு மதல ஏரியில்
மிதக்கும் தமொமதரைப் பூக்கள் சபமொல் சதமொன்றின.
பலநூற

பலூன்கள்-ரைப்பரைமொலும்

பிளமொஸ்டிக்கினமொலும்

மசேயயப்பட்டதவ-

மிதந்தன. அவற்றின் முன்சன, வமொர்த்ததகளும்
படங்களும்

தீட்டும்

சநமொக்குடன்

பிள்தளகள் இருந்தமொர்கள்.

மிகப்பல

உண்தமயில்

அவர்கள் 'இருக்க' வில்தல; ஏறியும் இறங்கியும்
அதசேந்த-கமொன்வமொஸ் அல்ல பிளமொஸ்டிக்-பரைப்பின்
சமல் தங்கள் திறதமதயக் கமொட்ட அவர்கள்
நின்றமொர்கள்.

எண்ணற்ற

வரிதசேகளமொக

தபயன்களும்

மபண்களும்

நின்றனர்.

ஒரு

வரிதசே சமற்சக பமொர்த்தது, மறவரிதசே கிழக்தக
சநமொக்கியது.

அடுத்தவதரைப்

பமொர்த்து

கமொப்பி

அடிக்கமொமல் இருக்கசவ இந்த ஏற்பமொடு.
பிள்தளகள் பலூன் மீது, வசீகரைமமொன ஒரு
படமும் கவர்ச்சியமொன ஒரு வமொசேகமும் பளிச்சிடும்
சிவப்பில் தீட்ட சவண்டும். இது தமொன் சபமொட்டி,
வமொசேகம் பதிதனந்து வமொர்த்ததகளுக்குள் இருக்க
சவண்டும். அது, சேந்சதகமின்றி, ஜமொக் இருமல்
மருந்ததப் புகழ்வதமொக அதமய சவண்டும்.
ஒவியம் தீட்டப்பட்ட பலூன்களில் சிறந்ததத
நீதிபதிகள் சதர்வு மசேயது, மவற்றியமொளனுக்குப்
பரிசு

அளிப்பமொர்கள்.

அந்தப்

படத்ததயும்

வமொசேகத்ததயும் மிகப்மபரிய பலூன் ஒன்றில்
தீட்டி அதத வமொனல் பறக்க விடுவமொர்கள்.

பம்பமொய முழுவதும் அந்த விளம்பரைத்ததப்
பமொர்ப்பமொர்கள்.

ஜமொக்

இருமல்

மருந்து,

மவற்றியமொளன் திறதம, இரைண்டுக்கும் நல்ல
விளம்பரைம்!
சகமொகமொ கம்மபனயின் மிகப் மபரிய பலூன்,
கயிறகளமொல் கட்டப்பட்டு, மமமொட்தட மமொடியின்
நடுவில் எடுப்பமொக விளங்கியது.
***
பமொசணஷ்
பம்பமொயில்

(அல்லது

உள்ள

அதிசவக)

மமொதுங்கமொவுக்கு,

பிசன,
அத்தத

வீட்டில் தன் விடுமுதறக்கமொக வந்திருந்தமொன்.
சபமொட்டி

பற்றிய

பத்திரிதகயில்

அறிவிப்தப

பமொர்த்தமொன்.

மகமொள்ள விரும்பினமொன்.

அதில்

அவன்
கலந்து

"நமொன்

ஞமொசனஷ்வர்

இல்தல

தமொன்.

என்னமொல் ஆயிரைம் வரிக் கவிதத எழுதமுடியமொது.
ஆனமொல் பத்து வமொர்த்ததகதளச் சசேர்த்து எழுத
ஒரு

மபரிய

எழுத்தமொளன்

சததவயில்தல!"

என்ற அவன் தன் அத்ததயிடம் கூறினமொன்.
"எனக்குத் மதரியமொதமொ! நீ தமொன் அதிசவக
பிசன ஆயிற்சற!" என்ற அத்தத மசேமொன்னமொள்.
"ஆனமொல் உன் வமொக்கியம் உண்தமயிசலசய
நன்றமொக

இருக்க

சவண்டும்.

அதுசவ

மவற்றிமபற சவண்டும் சும்மமொ மவறமசன...."
மதமொடர்ந்து சபசே இயலமொதபடி இருமல் அவதளத்
தமொக்கியது. ஜமொக் இருமல் மருந்து தனது முதல்
வமொடிக்தகதயக் கண்டுமகமொண்டது.
"நிறத்து!"
சநமொக்கினமொன்.

பமொசணஷ்
தமொசன

மவடித்த

அத்தததய
மசேமொல்தல

உருவமொக்கும்

முயற்சியில்

அவன்

வமொய

திறந்சதயிருந்தது.
"என்ன விஷயம்?" என்ற அவள் சகட்டமொள்.
இருமினமொள். ஒசரை இருமல்!
"எனக்கு ஒரு மூதள அதிர்வு! ஒருவர்
மதமொண்தடக்குள் ஒரு தவதள. அது க்சரைமொக்,
க்சரைமொக்

என்ற

கத்துகிறது.

இப்படிப்படம்

வதரைசவன். அடுத்தவரியில், நிற்கமொத இருமலமொ
உடசன அருந்து. ஜமொக் இருமல் மருந்து! பமொர்,
பத்து வமொர்த்தத கூட இல்தல!"
"அசேடமொக இரைமொசத" என்ற அத்தத இருமிக்
மகமொண்சட அதறதய விட்டுச் மசேன்றமொள்.
***
சபமொட்டி நதடமபற்றது. நந்து நவமொசதயும்
கலந்து மகமொண்டமொன்.

நந்து உள்ளத்தில் நல்லவன்தமொன். ஆனமொல்
இயல்பமொக மநட்தடக் கததகள் கூறம் பழக்கம்
உதடயவன். ஒருதரைம் மதமொடங்கி விட்டமொல் தன்
கததப் பின்னலில் சிக்கி, தமொசன அதத நம்பும்
அளவுக்கு ஆழ்ந்து சபமொவமொன்!
ஆனமொல்,

முந்திசயமொ

பிந்திசயமொ,

அவன்

கததகள் அம்பலமமொகிவிடும். அப்சபமொது நந்து
குழப்பத்தமொல் திணறவமொன்.
இதற்கிதடயில்

அதிசவக

பிசனயின்

கீர்த்திகள் அதிகரித்தன. அது நந்துவுக்கு ஆத்திரைம்
ஊட்டியது.
"அந்த அதிசவக பிசன தன் அளதவ மீறி
வளர்ந்து

விட்டமொன்!"

முணமுணத்தமொன்.

என்ற

அவதனப்

நந்து
சபமொல

ததரியசேமொலி இந்த உலகத்தில் சவற யமொரும்
இல்தல என்கிற மமொதிரி அவனுக்குத் தன்தனப்

பிரைபலப்

படுத்திக்

மகமொள்ள

வமொயப்புகள்

சசேருகின்றன. எனக்கு அது இல்தல. அதிசவக
பிசன

சபமொகிற

சேமொதலயின்

இரு

இடமமங்கும்
புறமும்

ஆபத்துகள்-

கமொத்திருப்பதமொகத்

சதமொன்றகிறது!"
"அவதன வரைசவற்கவமொ?" என்ற நண்பன்
சிரித்தமொன்.
"நமொன் பமொர்க்கவில்தல."
"நீ வீரைசேமொகசேங்கதள அதிகம் அனுபவித்ததமொக
எப்பவும் பமொசேமொங்கு பண்ணகிறமொய!” என்ற
நண்பன் அவதனக் குத்தினமொன். நந்து சகமொபமமொக,
சபமொதும்,

நிறத்து

என்ற

கத்தினமொன்.

மமளனமமொனமொன்.
அதிசவக

பிசனயிடம்

அவனுக்குப்

மபமொருதம என்பதில் ஐயமில்தல. ஒரு நமொள்

அவதன மட்டம் தட்ட முடியும் என நந்து
நம்பினமொன்.
இப்சபமொது அதிசவக பிசன சபமொட்டியில்
ஈடுபட்டிருந்தமொன்.

அவதன

அங்கு

சேந்திக்கக்கூடும் என நந்து எண்ணசவயில்தல.
மிஸ்டர் ஒக் என்ற கற்பதன மனததனத் தன்
பலூனல் நந்து தீட்டியிருந்தமொன். அதன் கீழ்
சிவப்பு

வர்ணத்தில்

வமொசேகத்தத

எழுதிக்

மகமொண்டிருந்தமொன்.
"திடீமரைன மிஸ்டர் ஒக்.... மதமொண்தடயில்
விக்கினமொர்...." என எழுதினமொன். அதற்கு சமசல
ஒடவில்தல. அப்புறம்? இங்சக கதத பின்னப்
பயனல்தல. இது நிஜ வமொழ்க்தக பிரைஷ்தஷ
வமொயில் கவ்வி, புருவத்தத

கழித்து, நந்து ஊக்கம் சதடி சுற்றிலும் பமொர்த்தமொன்.
(அதமொவது, மற்றவர் பலூன்கதள) சேட்மடன்ற
அவன்

அந்தப்

சேட்தடதய,

புகழ்மபற்ற

சுருட்தடத்

கட்டமிட்ட

ததலதய,

மபரிய

கண்கதள கண்டமொன் சமலும் அக் கண்கள் அவன்
மீசத பதிந்திருந்தன.
"அட-அட-அட யமொர் இந்த ஐந்து புகழ்மபற்ற
அதிசவக பிசன தமொன்!" என்ற நந்து சகலியமொகச்
மசேமொன்னமொன். அதத அவன் உரைக்கச் மசேமொன்ன
தமொல், பமொசனஷ் சகட்டுவிட்டமொன்.
"ஹசலமொ, நீ யமொர்?" என்ற அவன் சகட்டமொன்.
"நமொன் தமொன் நந்து நவமொசத" என நந்து உடனடியமொக
தன்தன

அறிமுகப்படுத்திக்

மகமொண்டமொன்.

அதுசவ சபமொதுமமொன அறிமுகம் என அவன்
கருதினமொன். அதிசவக பிசன மட்டும் தமொன் அந்த
வட்டமொரைத்தில்

தற்மபருதம

மபற்றவன்

என்பதில்தலசய!
"உன்தன

சேந்தித்ததில்

மகிழ்ச்சி,

நந்தின நவமொசத" என்றமொன் அதிசவக பிசன.

மிஸ்

"மிஸ்ஸமொ என்ன மசேமொல்கிறமொய?" என்ற நந்து
உறமினமொன். முஷ்டிதய உயர்த்தினமொன்.
"ஒ, அடடமொ! நீ மிஸ் இல்தல-மமொஸ்டர் நந்து
என்கிறமொயமொ?"
"எனக்கு

என்ற

எப்படித்

பமொசணஷ்

மதரியும்?

ஏகப்பட்ட

மபண்கள்

அணிகிறமொர்கள்

தங்கள்

சிரித்தமொன்.

இக்கமொலத்தில்
கமொல்சேட்தட

முடிதயச்

சிறிதமொக

மவட்டிக் மகமொள்கிறமொர்கள். ஆனமொல் தபயன்கள்
உதட்டுச் சேமொயம் பூசுவசதயில்தல."
"உதட்டுச் சேமொயமமொ!" என்ற கூறிய நந்து முகம்
மவளுத்தமொன். அவன் ஒரு விரைதல உதடுகள் மீது
சதயத்தமொன்.
அறிந்தமொன்!

வர்ணபிரைஷ்ஷின்
அவன்

உதடுகள்

சவதலதய
வர்ணத்தமொல்

சிவப்பமொகப் பளிச்சிட்டிருக்கும்!
அண்தட அயல் பிள்தளகள் பலர் கவனத்து
நின்றனர். சிலர் வமொய விட்டுச் சிரித்தமொர்கள்.

மற்றவர்கள்

சிரிப்தப

அடக்கிக்

மகமொண்டு

சவதல பமொர்க்கத் திரும்பினர்.
நந்து மவட்கத்தமொல் குன்றிப் சபமொனமொன்.
அவன்

குழப்பத்தத

அதிகப்

படுத்த,

சமற்பமொர்தவயமொளர் ஒருவர் அங்சக வந்தமொர்.
அவர் எல்சலமொதரையும் கண்டித்தமொர். விசசேஷமமொன
சகமொபத்துடன் நந்து பக்கம் திரும்பினமொர்.
"நீ ஒவியப் சபமொட்டியில் பங்கு மபறகிறமொயமொ
அல்லது

நமொடக

ஒப்பதனயிலமொ?"

என்ற

கத்தினமொர்.
"ஸமொரி!" என நந்து முனகினமொன். உதடுகதளத்
தன் சேட்தடக் தகயில் துதடத்தமொன். "அந்த
அதிசவக பிசனதய நமொன்

கவனக்கிசறன்!"

என்ற தனக்குள் ஆத்திரைமமொக முணமுணத்தமொன்.

ஒவ்மவமொருவரும்

அவரைவர்

பலூனல்

வர்ணம் தீட்டிமுடித்து, தங்கள் மபயதரையும்
முகவரிதயயும்

சீட்டில்

எழுதி

சமற்பமொர்தவ யிடுசவமொர்,

ஒட்டினர்.

பிள்தளகதளத்

தனசய விடுத்து, பலூன்கதள ஒரு அதறக்குள்
மகமொண்டு சபமொனமொர்கள்.
சபமொட்டியமொளர்கள்

கம்மபனயின்

மிகப்மபரிய பலூதனச் சுற்றி ஆர்வத்சதமொடு
குழுமினர். அதத வியப்புடன் பமொர்த்தபடி சுற்றிச்
சுற்றி வந்தமொர்கள்.
ஒரு

மபரும்

மவள்தளயுமமொய
அந்தப்

கமொற்ற,

பட்தடகள்

மபரிய

அதிசேயத்தத

நீலமும்
தீட்டப்பட்ட
மதமொட்டுத்

தூக்கியது; அது சமமலழுந்து கீழிறங்கும்படி
மசேயதது.

அதன்

வமொர்த்ததகள்-'சகமொகமொ',

சமல்

இரைண்சட
'ஜமொக்'-

தீட்டப்பட்டிருந்தன. அதனவரும் சமசலசய
பமொர்த்து
நடப்பதத

நின்றனர்.

பலூனன்

ஒருவரும்

அடிப்பக்கம்

கவனக்கவில்தல.

பமொசணஷசேம் சமசல பமொர்த்தபடிசய நின்றமொன்.
பலூன் கயிறகள் இரைண்டு மூன்ற பித்ததள
வதளயங்களில் இறகக் கட்டப்பட்டிருந்தன.
ஒசரை ஒரு குழந்தத தமொன் அவற்தறக் கவனத்தது.
நந்து நவமொசத கீசழ குனந்து, கனத்த கயிற்றின்
முடிச்தசே தளர்த்தினமொன்.
"கயிற எவ்வளவு கனம்" என்ற அதிசவக
பிசன மசேமொன்னமொன்.
"கனமும் உறதியும். இது தநலமொன் கயிற,"
என்ற நந்து மதரிவித்தமொன். அவன் பமொசணஷ்
அருகில் நின்றமொன். "அதத மதமொட்டுப் பமொசரைன்."

பமொசணஷ்

கயிற்தறப்

பிடித்தது

தமொன்

தமொமதம், நந்து முடிச்தசே அவிழ்த்து விட்டமொன்.
கயிற நழுவி மவளிப்பட்டது. கமொற்றின் மபரும்
சுழற்சி

ஒன்ற

பலூன்

சமசலறி

வமொனல்

பறக்கும்படி மசேயதது. அதிசவக பிசனயின் தக
பித்ததள வதளயம் ஒன்றில் சிக்கியிருந்தது.
அவன்

சவகமமொக

தகதய

எடுக்க

சமலிழுக்கப்பட்டதமொல்
இயலவில்தல.

அவன்

திதகப்பினமொல் தனது மறகரைத்ததயும் கயிற்றில்
அழுத்திக் மகமொண்டமொன். தன் பலம் மகமொண்ட
மட்டும்

பலூதன

கீசழ

இழுக்க

அவன்

முயன்றமொன். ஆனமொல் அது சமசலறம் சவகம்
மிக அதிகம்; அத் தீக்குச்சி பயில்வமொனன் வீரைம்
அதத

மவல்லமுடியவில்தல.

பலூன்

ஆகமொயத்தில் உயர்ந்து மசேன்றது-அதில் மதமொத்திக்
மகமொண்டு அதிசவக பிசனயும் சபமொனமொன்.

அதிசவக பிசன திடீமரைன்ற பலூசனமொடு
சமசல மசேன்றததக் கண்ட பிள்தளகளுக்குத்
தங்கள் கண்கதளசய நம்ப முடியவில்தல.
அதத அவர்கள் கண்ணமொல் கமொணமொமலிருந்து,
நந்து

மசேமொல்லக்

மநட்தடக்

சகட்டமொல்,

கததகளில்

அது

அவனது

ஒன்ற

என்சற

எண்ணியிருப்பமொர்கள்.
நந்துவுக்குப் பயத்தமொல் வமொய உலர்ந்தது.
பமொசணஷ் சபரில் அவனுக்கு என்ன தமொன்
சகமொபமமொனமொலும்,

அவதன

வமொனத்துக்கு

அனுப்ப நந்து எண்ணியசதயில்தல. பலூன்
பறக்கிற

சபமொது

அனுபவிக்க

பமொசணஷ்

சவண்டும்

மதமொல்தல

என்சற

அவன்

விரும்பினமொன். ஏமனனல் பமொசணஷ் பித்ததள
வதளயங்கதளத் மதமொட்டிருந்தமொசன! நிச்சேயமமொக
அது நல்ல திட்டம் இல்தல தமொன். பின்னர்
அவன்

பமொசணஷிடம்

மன்னப்பு

சகட்டுக்

மகமொள்வமொன். மனதர்கள் மதமொல்தலயில் சிக்கி
விழிப்பதத நந்து ரைசித்தமொன். ஆனமொல் இது
எல்தல மீறிவிட்டது.
"அட

கடவுசள,

அவன்

பறந்து

சபமொயவிட்டமொன்"
"அவதனக்

கீசழ

இழுங்கள்

கீசழ

இழுங்கள்!"
"கயிற்தறப் பிடி சபமொலீஸ் சபமொலீஸ் தீ
அதணப்புப் பதடதய கூப்பிடு!"
அங்கு ஏகக் குழப்பம். ஒவ்மவமொருவரும்
பயந்து சபமொய, அடுத்தவருக்கு உத்திரைவிட்டு,
உபசதசேம் பண்ணி, அதலபமொயந்தனர்.
ஒர்லி
ஒடிக்மகமொண்டிருந்த
சபமொக்குவரைத்து

கடல்புறம்

வழிசய

கமொர்கள்,

திடீமரைன்ற

விளக்குகள்

சிவப்பமொய

மமொறியததக் கண்டதவ சபமொல், வரிதசேயமொக
நின்றவிட்டன. நூற சகமொயில்களில் சேங்குகள்
முழங்குவது

சபமொல்

கமொர்

ஊதுகுழல்கள்

சேத்தமிட்டன.
அதிசவக பிசனதயச் சுமந்த பலூன் உயசரை
உயசரை எழும்பிச் மசேன்றது. சமல்கமொற்ற ஒன்ற
அதன் சநர்உயரைப் பயணத்தத சமற்கு சநமொக்கி
அடித்துச் மசேன்றது.
எந்தப்

தபயனன்

ரைத்தத்ததயும்

உதறயதவக்கக் கூடிய பயங்கரைம் அது. அதிசவக
பிசன எத்ததனசயமொ பயங்கரை மநருக்கடிகதள
அனுபவித்திருக்கிறமொன். ஆனமொல் இததப் சபமொல்
என்றசம நிகழவில்தல. நீலவமொனன் மவறம்
மவளியில் அவதன எடுத்துச் மசேல்கிறசத இது.
ஒரு சேமயம் யுத்தமுதன ஒன்றில் அவன்
பமொரைசூட் மூலம் கீசழ இறங்கியது உண்டு.

ஆனமொல் அது அவன் சுயநிதனசவமொடு மசேயதது,
அன்தன பூமிதய சநமொக்கி அவன் கீழிறங்குவமொன்
என்ற நிச்சேய நிதனப்புடன் மசேயதது. இப்சபமொது
அவனுக்கு அவ்வித நிச்சேயம் எதுவுமில்தல.
பலூன் அவதன எங்சக எடுத்துச் மசேல்கிறதுஎவ்வளவு தூரைம், எவ்வளவு சநரைம் சபமொகும்-அது
அவதன எங்சக நழுவவிடும் என்பமதல்லமொம்
கடவுளுக்குத் தமொன் மதரியும்.
அதிசவக பிசனயின் உடம்பில் சவர்த்துக்
மகமொட்டியது. அவன் கீசழ பமொர்த்தசபமொது, ததல
சுற்றியது.
கமொர்ட்டுன்

அவன்

பயந்துவிட்டமொன்.

படத்தில்

வரும்

அவன்

அதிமனதன்

இல்தல. பயந்து நடுங்கும் சின்னஞ் சிறவன்
தமொன்.
தன்

தககள்

மரைத்துப்சபமொகத்

மதமொடங்குவதத அவன் உணர்ந்தமொன். ஒரு தக

கயிற்தறப் பற்றியிருந்தது. மற தக பித்ததள
வதளயத்தில்

சிக்கியிருந்தது.

பிடிதய

விடக்கூடமொது, விட்டமொல் நமொசேம் தமொன் என அவன்
அறிவமொன்! ததரை மீது விழுந்தமொல், அவன் சேட்ன
ஆகிப்சபமொவமொன்.
கமொப்பமொற்ற!"

"கடவுசள!

என்ற

என்தனக்

கத்தினமொன். பலூன்களில்

கமொற்தற மமது மமதுவமொக மவளிசயற்றவதற்கு
உதவியமொக

ஒரு

அதடப்பு

இருக்கும்,

இதணக்கப்பட்ட கூதட ததரையில் இறங்க அது
வசேதி மசேயயும் என்பதத அவன் திடீமரைன்ற
நிதனத்துக் மகமொண்டமொன்.
ஆனமொல் இது அததப் சபமொன்ற பலூன்
இல்தல.

இதில்

எந்தவித

அதடப்பமொனும்

இல்தல. இதிலிருந்து கமொற்தற எப்படி அவன்
மவளிசயற்றவமொன்?

அவனடம் கவனும் சில மிட்டமொயகளும்
இருந்தன. ஆனமொல் அவனது இரு தககளும்
சிக்கியிருக்கும்
கவதண

நிதலயில்

அவன்

தபக்குள்ளிருந்து

எப்படி
எடுத்து

உபசயமொகிப்பது?
பலூன் நகரைக் கட்டிடங்களின் கூதரைகள்
சமலமொக மிதந்து கடல் சநமொக்கிச் மசேன்றது. ஹமொஜி
அலி சகமொயிலும், கப்பல்களும், நுதரை படிந்த
அதலகளும் மதரிந்தன.
அவன் கடலில் விழுந்தமொல், கமொயம் படும்;
ஆனமொல்

உயிர்பிதழக்கலமொம்.

எவரைமொவது

துப்பமொக்கியமொல்

மவடிக்கும்படி

கீழிருந்து

சுட்டு

மசேயயலமொகமொதமொ

என

பலூன்
அவன்

நிதனத்தமொன்.
அதிசவக

பிசன

தமொன்

மதடயப்சபமொவதமொக எண்ணினமொன்.

மயக்க

அவன் ஒரு தகயமொல் பித்ததள வதளயத்தத
இறகப் பற்றி, மற தகயமொல் தன் இடுப்புவமொதரைக்
கழற்ற முயன்றமொன். அது எளிதமொக இல்தல.
எனனும் சிரைமப்பட்டுக் கழற்றினமொன்.
பமொசணஷ் வமொரின் நுனதய உறதியமொகப்
பற்றி, ஒரு சேவுக்கு மமொதிரி, ஒங்கி அடித்தமொன்.
பளமொர்! பளமொர்! பளமொர்!
வமொரின் பூட்தட பலூன் மீது கடுதமயமொக
அடித்தமொன். ஒன்ற, இரைண்டு, மூன்ற, நமொன்கு,
ஐந்து, ஆற முதற அடிக்க சநர்ந்தது. பிறகு தமொன்
பூட்டின் ஊசி பிளமொஸ்டிக்கில் குத்தியது.
ஒரு துதள பலூனன் பக்கத்ததக் கிழித்தது.
கமொற்ற பலத்த ஒதசேயுடன் மவளிசய பமொயந்தது.
மமதுவமொக,

ஆனமொல்

நிச்சேயமமொக

பலூன்

கீழிறங்கத் மதமொடங்கியது. கீசழ மீன்பிடிக்கும்

படகுகளில், மீனவர் கண்கள் கடலின் மீன்கள்
சமல் நிதலமபறவில்தல; வமொனத்தில் மிதந்த
துரைதிர்ஷ்டசேமொலிப்

தபயதனசய

சநமொக்கின.

அவனுக்கு என்ன சநரும்; அவர்கள் உதவ
முடியுமமொ?
இல்தல. எப்படி முடியும்? கடல் தமொன்
அவர்கள் ரைமொஜ்யம், வமொனம் இல்தலசய.
ஆயினும், பலூன் விழுவதற்கமொக அவர்கள்
இடம் விட்டு விலகி னமொர்கள். விதரைவமொக
மீன்பிடிவதலதய அகலமமொகவும் உறதியமொகவும்
விரித்துப் பிடித்தமொர்கள். தபயனுக்கிருந்த ஒசரை
நம்பிக்தக அதுதமொன்.
பலூமொன் சேரியமொக அதனுள் விழுந்தது. வதல
தனது இதரைதயப் பிடித்துவிட்டது.
***

நமொன் எங்சக இருக்கிசறன்?
இருமல் இருமல் இருமல்! "நீ வீட்டில்
இருக்கிறமொய"

என்ற

அத்தத

மசேமொன்னமொள்.

"பயப்படுவதற்கு ஒன்றமில்தல என்ற அவர்
மசேமொன்னமொர்."
'அவர்' என்பது அவன் மமொமமொ, ஒரு டமொக்டர்.
அவன் மமொமமொ பம்பமொயில் பிரைபல டமொக்டர் ஆவமொர்.
"கமொயப்படவில்தலசய, பமொசணஷ்?"
"இல்தல.

ஆனமொல்

அதத

நிதனத்தமொல்

எனக்கு வமொந்தி வருகிறது. அழுவது யமொர் அத்தத
யமொசரைமொ அழுவது சகட்கிறசத."
"உன் நண்பன் தமொன்."
"யமொர் அது-நந்து நந்து நவமொசத? உனக்கு
என்ன வந்தது?"

"பமொசனஷ், நமொன் வருத்தப்படுகிசறன். அது
என் தவற தமொன்."
"உன் தப்பமொ?"
நந்து

தமொன்

மசேமொன்னமொன்.

மசேயததத
"நமொன்

சுருக்கமமொகச்
சமமொசேமமொனவன்,

மகமொடியவன், சேரியமொன கழுதத, அதிசவக பிசன,
என்தன மன்னத்சதன் என்ற மசேமொல். எப்படியும்
நமொன்

பரிசு

மபறப்சபமொவதில்தல.

ஆனமொல்

எனக்சக அது கிதடத்தமொலும், அதத நமொன்
வமொங்கமமொட்சடன்.

சேத்தியமமொக

வமொங்கமமொட்சடன்!"
பமொசணஷ்

எழுந்து

உட்கமொர்ந்தமொன்.

வியப்சபமொடு நந்துதவ சநமொக்கினமொன்.
அவ்சவதளயில், அவன் மமொமமொ உள்சள
வந்தமொர்.

"அபமொரைம்,

அதிசவகசன"

என்றமொர்.

"ஆகசவ

நீ

சுயநிதனசவமொடு

இருக்கிறமொய.

உனக்குத் மதரியுமமொ, நீ கீசழ விழந்தமொசய அந்த
சநரைத்தில் விழமொமல் இருந்திருந்தமொல், விமமொனப்
பதட உன்தன மீட்பதமொக இருந்தது! அதற்கு
ஏற்பமொடு பண்ணம் படி சேகல இடங்களிலிருந்தும்
சபமொனல்

மசேமொன்னமொர்கள்.

மதரியுமமொ?

இன்னும்

இப்ப

தமொன்

என்ன
சகமொகமொ

கம்மபனயிலிருந்து சபமொன் வந்தது. அவர்கள்
உனக்கமொக

ஒரு

விசசேஷப்

பரிசு

அறிவித்திருக்கிறமொர்கள். ஜமொக் இருமல் மருந்துக்கு
இப்படிப்பட்ட

விளம்பரைம்

அவர்களுக்கு

இதுவதரை கிதடத்தசதயில்தல."
"நியமொயப்படி

அந்தப்

பரிசு

எனக்கு

வரைக்கூடமொது; நந்து நவமொசதக்சக அது உரியது!"
நந்துவின் கண்களில் நீர் நிதறந்தது; பமொசணஷின்
கண்கள் குறம்சபமொடு மின்னன.

(மரைமொட்டிக் கதத)

9. மசேமொர்க்கத்துக்கு ஏழு படிகள் - எஸ். சக.
ஆச்சேமொர்யமொ

ஒரு நமொள் நமொன் மசேயதிப்பத்திரிதகதய புரைட்டிய
சபமொது, பின்வரும் வமொர்த்ததகள் என்தன
கவர்ந்தன.
"ஹசலமொ,

இதளஞர்கசள!

நீங்கள்

விண்மவளி வீரைர்கள் ஆக ஆதசேப்படுகிறீர்களமொ?"
நமொன் உணர்ச்சிசயமொடு துள்ளிக் குதிப்பதற்கு
இருந்சதன்; என் கண்கள் அச்சு எழுத்துக்களில்
தயங்கின. உண்தமயில் அது ஒரு விளம்பரைம்
தமொன்!
நமொன் மதமொடர்ந்து படித்சதன்:
"ஸமொமந்தமொ சேந்திரைசசேகர் விண்மவளி ஆயவு
நிதலயம், பம்பமொய-1, விண்மவளி வீரைர்கதள

நமொடுகிறது!

விண்மவளிப்பயணிகள்

ஆக

விரும்பும் இதளஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலமொம்....
"ஸமொமந்தமொ

சேந்திரைசசேகர்?

இந்தியமொவின்

மபரிய வமொனசேமொஸ்திரி! ஒரு மூங்கில் குழமொயின்
துதணசயமொடு வமொனமண்டலத்தத ஆரைமொயந்து,
நவீன

விஞ்ஞமொன

துமொரைதரிசின

மூலம்

மிகச்

சேக்தி

வமொயந்த

கமொண்பது

சபமொல்,

நட்சேத்திரைங்கள் பற்றிய அதனத்ததயும் சேரியமொக
முன்கூட்டிசய மசேமொன்ன விஞ்ஞமொன அல்லவமொ
அவர்?"
நமொன் பலமமொகத் ததலதய ஆட்டிசனன்.
சபனமொவும் தமொளும் சதடிசனன்.
அன்ற கமொதலயில், கல்லூரி வளமொகத்தில்
நின்ற

ஒரு

அதறயப்பட்டிருந்த

மபரிய
அஞ்சேல்

மமொமரைத்தில்
மபட்டிக்குள்,

பம்பமொய விலமொசே மமழுதிய ஒரு கடிதத்தத நமொன்
சபமொட்சடன்.
அச்சேமயம் நமொன் ஒரு கல்லூரி மமொணவன்.
அததவிட

முக்கியம்,

வட்டமொரை

சேங்கத்தில்

நமொன்

உறப்பினன்,

விமமொனத்தத
எனக்கு
நீலவமொனம்

ஒரு

பறக்கும்
சிற

ஒட்டுவதற்கமொன

தலமசேன்ஸ்

வழங்கப்பட்டிருந்தது.

பழக்கமமொன

இப்சபமொமதல்லமொம்

என்தன

வசீகரிக்கவில்தல. விண் மவளியில் பறக்க நமொன்
ஆதசேப்பட்சடன். ஆனமொல், அந்சதமொ, விமமொனம்
ஒரு

ரைமொக்மகட்

இல்தலசய.

பூமியின்

வமொனமண்டலத்ததக் கடந்து, விண் மவளி என
அதழக்கப்படும்

இனம்புரியமொ

இருட்டினுள்

புகுவதற்கு ஒருவனுக்கு ரைமொக்மகட் சததவ.

நமொன் ரைமொக்மகட்டுகள் பற்றிக் கனவு கண்ட
சேமயத்தில் தமொன் என் பமொர்தவயில் பத்திரிதக
விளம்பரைம் பட்டது.
எனக்கு அதழப்பு வந்ததும் நமொன் பம்பமொய
சபமொசனன்.
அவ்சவதலக்கு

விண்ணப்பித்தவர்கள்

வரிதசேதய கண்டதும் என் உற்சேமொகம் குன்றியது.
நமொட்டின் நமொலு மூதலகளிலிருந்தும் அவர்கள்
வந்திருந்தனர்.

நமொன்

தககுலுக்கியசபமொது

அவர்களுடன்
என்

உள்ளம்

படுத்துவிட்டது. அவர்கள் அதனவரும் சேரியமொன
ரைமொட்சேதர்களமொகத்

சதமொன்றினமொர்கள்-உடதலப்

சபணியவர்கள், மல்யுத்த வீரைர்கள், பளு தூக்கும்
பயில்வமொன்கள்!

ஒப்பு

சேரியமொன சநமொஞ்சேமொன்.

சநமொக்கினமொல்

நமொன்

ரைமொட்சேதர்கள் என் தகதயக் குலுக்கி, என்தன
சமலும் கீழும் பமொர்த்து, சகலியமொகச் சிரித்தமொர்கள்.
நமொன் மநட்தடயன் இல்தல, எனக்குத் மதரியும்.
ஆனமொல் அவர்கள் மவறப்பு என்தன மநஞ்சு
நிமிரை தவத்தது.
எனது

தகுதிகதள

நமொன்

என்

மனசில்

கணக்கிட்சடன். நமொன் நல்ல விதளயமொட்டு வீரைன்.
ஆண்டு சதமொறம் கல்லூரியில் நமொன் பரிசுகள்
மபற்றிருந்சதன்.

ஆனமொல்,

மபமொருத்தமில்லமொத
சவமறமொரு

அது

விஷயமமொகலமொம்.

தகுதியும்

மபற்றிருந்சதன்.

நமொன்
பல

வருடங்களுக்கு முன் ஒரு ஆசிரியரிடம் நமொன்
பிரைமொணமொயமொமம்
கடுதமயமொன

மற்றம்
பயிற்சி

மூச்சுவிடுவததயும்
கட்டுப்படுத்தும்

ஆசேனங்களில்
மபற்றிருந்சதன்.
உட்கமொருவததயும்

இப்பயிற்சிகள்

பண்தடய

ரிஷிகளிடமிருந்து வந்ததவ. இந்தப் பயிற்சி

எனக்கு

நம்பிக்தக

ரைமொட்சேதர்கள்

தந்தது.

இல்தலசயமொ

ரைமொட்சேதர்கசளமொ,
அவர்களிதடசய

என்னமொல் தமொக்குப் பிடிக்க முடியும்.
டமொங்! எங்சகமொ மணி அடித்தது. டமொக்டர்
சபமொல் உதட தரித்த ஒருவர் திடீமரைன வந்தமொர்.
எங்கதள சசேமொததனப் பிரைமொணிகதளப் சபமொல் ஒரு
ஆயவுக் கூடத்தினுள் இட்டுச் மசேன்றமொர்.
தகதய நீட்டி, அவர் மசேமொன்னமொர்: "இந்த
மபட்டிகதளப் பமொருங்கள்" - மசேமொர்க்கத்துக்கு
இட்டுச் மசேல்லும் ஏழு படிகள். இவற்றில் நீங்கள்
ஏறமுடிந்தமொல், நீங்கள் மசேமொர்க்கத்தின் கததவ,
ஏன் அதற்கு அப்பமொலும் கூட, தட்ட இயலும்.
ஆரைம்பப்பயிற்சியில்
விண்மவளியில்

மவற்றி

மபறம்

பறப்பதற்குத்

மசேயயப்படுவமொர். இப்சபமொ பமொருங்கள்."

நபர்
சதர்வு

டமொக்டரின்

மசேயல்

விளக்கத்ததப்

பின்பற்றவதற்கு முன்னசரை, நமொன் இனம்புரியமொப்
பகுதிக்குள் தள்ளப்பட்சடன்.
ஒரு கதவு அதடபட்டது. சேட்மடன்ற ஒரு
சிவப்பு

விளக்கு

விழுவதத

அதணக்கப்பட்டது.

உணர்ந்சதன்.

வயிற்றக்குள்

சநரைமொக

கும்மிருட்டு

ஒரு

பூதத்தின்

விழுந்சதன்!

ஆழ்ந்த

நமொன்

எங்கும்

மமளனம்!

என் முதுகந்தண்டில் ஒரு நடுக்கம் கண்டது.
பூதத்தின்

திடீர்த்

அச்சுறத்தியது.

மதமொடுதல்
நமொன்

என்தன
கிட்டத்தட்ட

மயங்கிவிட்சடன். ஆனமொல் எனக்கு சிற பிரைமொயக்
கதத ஒன்ற நிதனவு வந்தது. இருட்டினுள்
சநமொக்கியபடி எனக்கு நமொசன முணமுணத்சதன்,
"நிதனவு மகமொள்! நீ தமொன் துருவன், புரைமொதன
இந்தியமொவின் குழந்தத ரிஷி".

இதன் பின் சேற்சற மதம்பதடந்தவனமொய
சுற்றிலும்

தடவிசனன்.

ஒரு

நமொற்கமொலிதய

உணர்ந்சதன். அதில் அமர்ந்சதன். என் மூச்தசேக்
கட்டுப்படுத்தி,
என்தன

தியமொனம்

நமொசன

பண்ணலமொசனன்.

கட்டுப்படுத்திக்

முடிந்தது.

மபட்டியில்

மதமொங்கின.

மவளிசய

டமொக்டருக்கு

அதவ

நிதறயக்
நின்ற
என்

மகமொள்ள
கம்பிகள்

கவனக்கும்

இயக்கங்கதளக்

கமொட்டிக் மகமொடுக்கும் என நமொன் அறிசவன். உளவு
அறியும் எமலக்ட்ரைமொனக் கம்பிகள், நமொன் ஒரு
சகமொதழ-விண்மவளி என அதழக்கப்படும் மர்ம
இருட்பகுதியின்

கருதமதயயும்

மமளனத்ததயும் கண்டு நமொன் அஞ்சு கிசறன்
என்ற புலப்படுத்துவதத நமொன் விரும்பவில்தல.
இல்தல.

நீ

துருவன்

விண்மவளியமொளன்
சசேமொததனயில்

மட்டுமில்தல.

ஆவதற்கமொன

முதனந்துள்ள

முதல்

நவமனதனும்

ஆவமொய!" என்ற எனக்குள் மீண்டும் மீண்டும்
கூறிக் மகமொண்சடன்.
முடிவற்ற நீண்ட இரைவில் நமொன் இரைண்டு
முதற தமொன் என் ஆசேனத்தத விட்டு நகர்ந்சதன்.
ஒருமுதற

நமொன்

பசிதய

உணர்ந்தசபமொது

மபட்டியில் பமொர்த்சதன். பமொல் என்ற சீட்டு
ஒட்டிய ஒரு புட்டிதய கண்சடன். பிமரையல்
எழுத்துக்கதளப் படிக்கும் ஒரு குருடன் சபமொல,
நமொன்

படித்த

மதளிவமொக

எழுத்துக்களின்

அறிந்சதன்.

மசேயதிதயத்

எனக்கமொக

உணவு

இருந்தது. நமொன் பமொதலக் குடித்சதன்.
இரைண்டமொம்

முதற

சிறநீர்

கழிக்க

எழுந்சதன். அதற்கமொக இருந்த ஒரு சேட்டிதயக்
கண்சடன்.
பூதப்மபட்டி எப்சபமொது திறந்தது, டமொக்டர்
எப்ப

வந்தமொர்

என்பது

சேரியமொக

எனக்குத்

மதரியமொது. மவளிப்புற மவளிச்சேமும் ஒதசேகளும்
திடீமரைன நமொன் மீண்டும் ததரை மீது இருப்பதத
உணர்த்தின. நமொன் ஆனந்தத்தமொல் கூவிசனன்.
நமொன் நிச்சேயமமொக பூமிக்கு அப்பமொல் ஆயிரைம்
வருடங்கள் இருந்திருக்கிசறன்!"
ஆனமொல் டமொக்டர் அழுத்தமமொயச் மசேமொன்னமொர்:
"நமொற்பத்மதட்டு மணி சநரைம் தமொன் இருந்தமொலும்,
நல்ல ஆரைம்பம்."
மறமுதற, டமொக்டர் என்தன பூதத்திடம்
தள்ளியது

மட்டுமின்றி

என்சனமொடு

சேமொத்தமொதனயும் சசேர்த்தமொர். 2-ம் நம்பர் மபட்டியில்
சேமொத்தமொன் நீண்ட தகயுடன் இருந்தமொன். டமொக்டர்
அதில் என்தனக் கட்டினமொர். பிசேமொசின் சேக்கரைத்தில்
படுக்தக சபமொல் அதமந்த சேட்டத்தில் நமொன்

விழுந்சதன். சேக்கரைம், மூச்சுமுட்டும் சவகத்தில்,
வட்டமிட்டுச் சுழன்றது. ஒருவதன இடுப்பில்
நீண்ட கயிற்தற கட்டி அவன் மகஞ்சி அழுகிற

வதரை, ஆகமொயத்தில் சுழற்றவது சபமொல் அது
இருந்தது!
எனனும்,

சேமொத்தமொன்

அப்படி

என்தனச்

சுற்றவதற்கு முன், டமொக்டர் எனக்கு ஒரு யுக்தி
கூறினமொர்.
அவர் மசேமொன்னமொர்: "பமொர், இசதமொ ஒரு ஸ்விச்
அதத அமுக்கினமொல், தமொனமொக விளக்கு அதணந்து
மறபடியும் எரியும். சேமொத்தமொன் தகயில் பத்திரைமமொக
இருப்பதத நீ உணரும் வதரை, சுழற்சிதயத்
தமொங்க முடிந்த வதரை, ஸ்விச்தசே அமுக்கிக்
மகமொண்சட இரு நீ அதிக சவகத்தத, அதிக
சவடிக்தகதய
எங்களுக்கு

விரும்புகிறமொய
அறிவிக்கும்.

என்ற

அது

விளக்கு

அதணயமொவிட்டமொல் நீ சதமொற்றவிட்டமொய என
அறிசவமொம். அவ்வளவுதமொன்!"

டமொக்டரின் வமொர்த்தத ஒடுங்கியது. எங்சகமொ
ஒரு மிஷின் இதரைந்தது. திடீமரைன ஏசதமொ ஒன்ற
என் இதயம் சநமொக்கித் தமொவுவதத உணர்ந்சதன்.
அது சேமொத்தமொனமொகசவ தமொன் இருக்கும் அடுத்து,
என் மநஞ்சு இறக்கப் படுவதத உணர்ந்சதன்.
ரைத்தம் என் ததலக்குப் பமொயந்தது. ரைத்தம் உருகிய
ஈயம் சபமொல்-கனமமொய, சூடமொய-மமொறிவிட்டதமொகத்
சதமொன்றியது! பிறகு, நிஜமமொகசவ ஒரு யமொதன
என்

மமொர்பு

சமல்

உட்கமொர்ந்திருப்பதமொக

எண்ணிசனன்.
மிக

வததக்கிற

சவததனதயயும்

சித்திரைவதததயயும் நமொன் தமொங்கிக் மகமொண்சடன்.
ஆனமொலும்

என்

அழுத்தியவமொற

தகயிலிருந்த
இருந்சதன்.

ஸ்விச்தசே

கமொலம்,

பற்றிய பிரைக்தஞசய எனக்கு இல்தல.

இடம்

முடிவமொக, சேமொத்தமொனன் சேக்கரைம் நின்றது.
டமொக்டர் எட்டிப் பமொர்த்தமொர்.
"ஹசலமொ, இன்னும் நீ இருக்கிறமொயமொ?" என்ற
அவர் சகட்டமொர்.
"மணிக்கு எழுபதமொயிரைம் தமல் சவகத்தில் நீ
சபமொனமொய.... சநர் சகமொட்டிசல தமொன்!” என்றம்
மசேமொன்னமொர்.
டமொக்டர் என்தன அடுத்த கட்டத்துக்குமூன்றமொவது மபட்டிக்குஇட்டுச் மசேன்ற சபமொது,
நமொன் எனக்கு பிரைமொணமொயமொமம் கற்பித்த என்
குருதவ எண்ணிசனன்.
அந்தப் மபட்டிக்கு அரைக்கு வீடு எனப்மபயர்.
அப்மபயதரைக் சகட்டு நமொன் திடுக்கிட்சடன்.
அங்சக எனக்கு என்ன சநரும் என நமொன்
அறிசவன்.

புரைமொணக்

கததயில்,

பஞ்சே

பமொண்டவர்கதள

ஒருசேமயம்

அவர்களின்

எதிரிகளமொன மகளரைவர்கள் அறக்கு மமொளிதகயில்
தவத்து, அததத் தீ யிட்டுக் மகமொளுத்தினமொர்கள்.
என்தன டமொக்டர் மபட்டிக்குள் தள்ளி, கததவ
அதடத்ததும், எனக்கும் அசதசபமொன்ற விதி
கமொத்திருப்பதமொகக் கருதிசனன்.
என் பயம் சேரிதமொன் எனத் மதரிந்தது. மபட்டி
வரைவரைச் சூசடறியது. ஆனமொல் நமொன் அதமதியமொக
இருக்க சவண்டும்-பரைபரைப்புக் கூடமொது!
உஷ்ண

அதலகள்

கடுதமயமொக

என்

முகத்ததத் தமொக்கின. சவர்தவ என் உடலில்
மபருக்மகடுத்தது. நமொன் மதழயில் நதனந்தது
சபமொலமொசனன். நமொன் கூடியவதரை அதமதியமொக
இருந்சதன். நமொன் ஒரு விண்மவளியமொளன்: என்
விண்மவளிக்கப்பல்
விட்டுத்

மநடுந்துமொரைம்

திரும்புகிறது

என்ற

பறந்து
கற்பதன

மசேயசதன். பூமியின் வமொயு மண்டலத்தில் அது
மிண்டும் பிரைசவசிக்கிறது; அதன் முகம் கமொற்தற
இடித்து உரைசுகிறது. அந்த உரைமொய வின் சவகத்தில்
அதில் தீப்பிடித்துள்ளது. திடீமரைன தீ நமொக்குகள்
என் முகத்தில் படிவதத உணர்ந்சதன்!
இறதியமொக டமொக்டரின் குரைல் சகட்டது:
"108 உஷ்ணம் தமொன் அதிகம் இல்தல!
அடுத்த சசேமொததனக்குத் தயமொரைமொகு!"
நமொத

கிரைகம்-ஒலி

வீடு-என்ற

அடுத்த

மபட்டிக்குள் அவர் என்தனத் தள்ளினமொர்.
அப்படிப்பட்ட

மவறித்தன

ஒலிகதள-

கூச்சேல்கள், விம்மல்கள், படமொர் ஒதசேகதள-ஒசரை
சேமயத்தில் அதுவதரை நமொன் சகட்டசதயில்தல
ஆயிரைம் ரையில் என்ஜின்கள் சவகமமொக ஒடுவது

சபமொல், அவற்றின் விசில்கள் நீண்டு கத்துவது
சபமொல்-ஒதசேயிட்டன. பிசேமொசுகளின் சேங்கீதம்!
அன்பமொன டமொக்டர் என்தன உள்சள விடும்
முன் என் கமொதுகளில் அதடப்புகள் மசேருகினமொர்.
ஆனமொலும் கூட, ஒதசேகள் இரைக்கமின்றி என்தனத்
தமொக்கின. நமொன் நடுங்கிசனன். என் ததலமயிர்,
எமலக்ட்ரிக் ஹீட்டரின் கம்பிகள் சபமொல், மிகச்
சூசடறவதத உணர்ந்சதன். ஒதசேயின் அளவு
அதிகரித்தவமொற இருந்தது. உந்து களத்திலிருந்து
சமசல அனுப் பப்பட்ட ஒரு ரைமொக்மகட்டில் நமொன்
இருப்பதமொக நிதனத்சதன்.
டமொக்டர் என் மபட்டியில் புகுந்ததத நமொன்
பமொர்க்கவில்தல.

"அடுத்த

கட்டத்துக்கு

தயமொரைமொ?” என்ற அவர் சகட்டமொர்.

நீ

நமொன்

மமதுவமொய

எழுந்சதன்

தீநடுசவ

தியமொனம் பண்ணம் ஒரு ரிஷி மமொதிரி நமொன் என்
இருக்தகயில் அமர்ந்திருந்சதன்.
எனது அடுத்த இரு சசேமொததனகள், சமலும்
விசித்திரைமமொன இரைண்டு மபட்டிகளில் நிகழ்ந்தன.
ஐந்தமொவது மபட்டிதய நடனப் மபட்டி என
டமொக்டர் கூறினமொர். அதனுள் நுதழந்ததுசம, நமொன்
கீசழ தள்ளுண்சடன். நமொன் சேரியமொக எழுந்து
நிற்பதற்கு முன் மறபடியும் தள்ளப்பட்சடன்.
பிறகு மபட்டி சுற்றிச் சுழலத் மதமொடங்கியது;
அவ்வப்சபமொது

கரைணம்

அடித்தது!

மபட்டி

நடனமிடுதகயில், என் உடலும் அதசனமொடு
நமொட்டியம் ஆடியது. இறதியில், அது நின்றது.
இருப்பினும், நமொன் என் கமொல்கதளப் பலமமொக
ஊன்றி நின்சறன். என் ததல சுற்றவில்தல. நமொன்
மதளிந்த மதியுடசனசய இருந்சதன். எப்பவும்
ஒரு விண்மவளியமொளன் சபமொல் நமொன் ததல

நிமிர்த்சத இருக்கசவண்டும் இல்தலமயனல்,
நமொன்

ஒரு

விண்மவளிக்

கப்பதல

ஒட்டிச்

மசேல்தகயில், திதசேத்தடுமமொற்றம் ஏற்பட்டமொல்,
அந்தக் கப்பதல நமொன் தவறமொன பமொததயில்
திருப்பி விடக்கூடும்.
அடுத்த மபட்டி இன்னும் விசித்திரைமமொனது.
அதில் நுதழந்ததும், அது என் உடல் கனம்
முழுவததயும் உறிஞ்சிவிட்டது. அதனமொல் தமொன்
அதத கனமின்தமப் மபட்டி என டமொக்டர்
குறிப்பிட்டமொர்!
அது மிக விந்ததயமொன அனுபவம். ஒரு
கணம் மசேன்றதும், எனக்கு சீக்கு ஏற்படும்
உணர்வு.
இருந்ததமொக

எனனும்,
நமொன்

விண்மவளிக்கப்பலில்
கற்பதன

மசேயசதன்.

விண்மவளியில், மனதன் எதடயில்லமொ ஒரு

உலகில் வமொழ சவண்டும். அங்சக, அவன் உடல்
கனம் இல்லமொது இருக்கும்!
மபட்டி

திறந்தது.

நமொன்

பிரைமொணமொயமொம

நிதலயில் இருந்ததத டமொக்டர் கண்டமொர்.
கதடசிப் மபட்டி, மசேமொர்க்கத்துக்கு ஏழமொவது
படி,

மட்டுசம

எஞ்சி

யிருந்தது.

மிகக்

கடினமமொனது. ஆனமொல், உண்தமயிசலசய விண்
மவளியில் இருப்பது சபமொன்றது.
டமொக்டர் என்தன விண்மவளி உதடயும்
முகமூடியும்

அணியச்

விசித்திரைமமொக,

விண்மவளியமொளர்

கமொட்சி

அளிப்பது

சவண்டும்.

சபமொல்,

மசேயதமொர்.

நமொன்

படங்களில்

சதமொன்றியிருக்க

டமொக்டர் என்தன பிரைமொணவமொயுக் கூடமொரைத்தில்
இட்டு, "ஆழ்ந்து சுவமொசி. உனக்கு பிரைமொணவமொயு
நிதறய சததவப்படும்!" என்றமொர்.
பிறகு, ஒரு தபதய என் முதுகின் சமல்
சபமொட்டமொர்.

சில

குழமொய

கதளயும்

திருகமொணிகதளயும் சநமொண்டினமொர். இப்ப உள்சள
சபமொ. கமொற்றில்லமொ விண்மவளியில் நீ எவ்வளவு
உயரைம்

சபமொகமுடியும்

என்ற

பமொர்ப்சபமொம்!"

என்றமொர்.
அந்தப்

பயங்கரைப்

மபட்டியுள்

நமொன்

சபமொசனன். அங்சக நமொன் சுவமொசிக்க துளிப்
பிரைமொணவமொயுகூடக்

கிதடயமொது

என

நமொன்

அறிசவன்.
மறகணம், இதரைச்சேல் சகட்டது. ஒரு குழமொய
என் மபட்டியிலிருந்த கமொற்தற மமதுமமதுவமொய
உறிஞ்சி எடுத்தது. என் விண்மவளி உதட உப்பத்

மதமொடங்கியது.

எனக்கு

மூச்சு

முட்டியது.

உண்தமயில், உப்பிய விண்மவளி உதட என்
உடம்தபப் பமொதுகமொத்தது!
இந்சநரைத்தில், நமொன் என் முகமூடி வழிசய
இரைண்டு

விஷயங்கதளக்

கவனத்சதன்.

கடியமொரைம் சபமொன்ற ஒரு தகதட நமொன் பமொர்த்சதன்.
அதில் ஒரு முள் சில எண்கதளச் சுட்டியது. நமொன்
கவனக்தகயில் அந்த முள் நகர்ந்தது-ஏசதமொ
பத்தமொயிரைத்திலிருந்து

இருபது

ஆயிரைத்துக்கு

திடீமரைன்ற அது முப்பதுக்குத் தமொவியது, சமலும்
உயர்ந்தது.
அந்த

முள்

மணி

கமொட்டவில்தல;

உயரைத்ததக் கமொட்டியது.
பிறகு

என்

கண்கள்,

முகமூடிக்குப்

பின்னருந்து, என் இருக்தகயின் அருசக இருந்த
ஒரு விந்ததப் மபமொருதளக் கண்டன. அது நீர்

நிதறந்த ஒரு தம்ளர் சபமொல் அபமொயம் இல்லமொது
சதமொன்றியது. கடியமொரைமுள் வட்டத்தில் மமதுவமொக
சமசல நகர்ந்து மகமொண்டிருந்தது. திடீமரைன்ற,
எனக்கு வியப்பு எழ, தம்ளரிலிருந்த தண்ணிர்
மகமொதிக்கத் மதமொடங்கியது. பின் அது ஆவியமொக
மமொறி, நீரைமொவிப் படலமமொகியது.
நமொன் கடியமொரைத்ததக் கவனத்சதன். முள்
அறபது ஆயிரைத்ததக் கடந்து மசேல்ல இருந்தது.
நமொன் நிஜமமொக கடல் மட்டத்துக்கு சமல்
அறபது ஆயிரைம் அடி உயரைத்தில் இருந்சதனமொ?
ஆனமொல் என் மபட்டி ததரைக்கு சமசல ஒரு
அடி உயரைத்தில் கூட இல்தல. அது கமொற்தற
உறிஞ்சிய குழமொயின் சவதல தமொன். இத்ததன
சநரைமும்

அது

என்

மகமொண்சடயிருந்தது.

கமொதுக்குள்
என்தனச்

இதரைந்து
சுற்றியிருந்த

சூன்யத்தின் அளதவ எனது விண்மவளி உதட

கமொட்டியது.
ஆவியமொக

அவ் மவறதம
மமொறியதில்

நிதலயில்

வியப்பில்தல.

நீர்
வமொயு

அரிதமொகிவிட்ட அச்சூழ்நிதலயில் நீர் தனது
திரைவத்தன்தமதயக் மகமொண்டிருக்க இயலமொது
தமொன்.
முள் எழுபத்ததந்துக்கு நகர்ந்தது. அதமொவது
நமொன்

கடல்மட்டத்துக்கு

சமசல

எழுபத்ததயமொயிரைம் அடி உயரைத்தில் இருந்ததமொக
அர்த்தம் அந்த நிதனப்சப என் ததலதயச்
சுழலதவத்தது.
திடீமரைன எனக்கு ஒரு குறம்பமொன எண்ணம்
எழுந்தது.

மகமொஞ்சேம்

சவடிக்தக

பண்ண

நிதனத்சதன். என் வலது தகயின் உதறதய
கழற்றிசனன். ஆனமொல் நடந்தததக் கண்டு நமொன்
நடுங்கிப் சபமொசனன்.

என்

தக

ஒரு

பூசேனக்கமொய

பருமன்

வீங்கிவிட்டது தம்ளரில் இருந்த தண்ணிர் சபமொல்,
எனது ரைத்தம் சேருமத்தத மவடித்துக் மகமொண்டு
மவளிப் பட்டு ஆவியமொக மமொற முயன்றதமொகத்
சதமொன்றியது!
நடந்ததத டமொக்டர் பமொர்த்திருக்க சவண்டும்.
ஒரு இதரைச்சேசலமொடு கமொற்ற என் மபட்டிக்குள்
புகுந்தது.

கமொற்தற

மமளனமமொயிற்ற.

என்

உறிஞ்சும்

குழமொய

விண்மவளி

உதட

தளர்ந்தது. எனது தக தன் இயல்புக்கு மமொறியது.
அது

கமொப்பமொற்றப்பட்டது.

என்

உயிரும்

கமொப்பமொற்றப்பட்டது.
நமொன் இறதியமொக விடுததல மபற்றதும்
டமொக்டர் எனக்கு சேரியமொன சடமொஸ் மகமொடுத்தமொர்.
அவரைது

திட்டுததல

நமொன்

சேந்சதமொஷமமொக

ஏற்சறன் பிறகு சகட்சடன்: "விண்மவளி உதட

இல்லமொமசல

விண்ணகம்

மசேன்ற

ஒரு

இந்தியதன உங்களுக்குத் மதரியுமமொ?"
டமொக்டர்

என்தனப்

பமொர்த்து

விழித்தமொர்.

"யுதிஷ்டிரைன்! பமொண்டவரில் மூத்தவர்!" என்ற
கூறி நமொன் மபருதமசயமொடு என் மநஞ்தசே
நிமிர்த்திசனன். இததக் சகட்டதும் டமொக்டரின்
கண்கள்
அன்பமொகக்

ஒளிமபற்றன.
கண்சிமிட்டி

என்தன
அவர்

சநமொக்கி

மசேமொன்னமொர்:

"நல்லது மரைமொம்ப நல்லது, தபயமொ! நீ சதர்வு
மசேயயப்பட்டிருக்கிறமொய-யுதிஷ்டிரைன்

சபமொல்

நீயும் சசேமொததனகளில் மவற்றி கண்டமொய".
நூற விண்ண்ப்பதமொர்களில் மூன்ற சபர்
மட்டுசம சதர்வு மசேயயப் பட்டனர். அவர்களில்
ரைமொட்சேதர் எவரும் இலர்.
"ரைமொட்சேதர்களுக்கு என்ன ஆயிற்ற?" என்ற
சகட்சடன்.

"எங்களுக்கு ரைமொட்சேதர்கள் சததவயில்தல!"
என்ற மவடித்தமொர் டமொக்டர். "உன்தனப் சபமொன்ற
சேமொதமொரைண

இதளஞர்கதளசய

நமொங்கள்

சதடுகிசறமொம்."
ஆம், நமொன் ஒரு சேமொதமொரைண மனதன், மிகச்
சேமொமமொன்யன்,

ஆனமொல்,

நமொன்

திரும்பி,

அதனத்ததயும் என் குருவிடம் கூறிய சபமொது,
அவர் புன்னதகத்தமொர். மசேமொன்னமொர். இது ஒன்றம்
புதிதல்ல,

என்

சிறவசன!

உன்

உடதல,

உள்ளத்தத, ஆத்மமொதவ நன்றமொக அறிந்துமகமொள்.
உலகம்

சேமொமமொன்யர்களிடம்

மகமொண்டிருக்கிறது.

சமலும்

அதிமனதர்கள் தமொம் அதற்குத் சததவ."

(ஒரியமொக் கதத)

அலுப்புக்
சமலும்

10. பம் பகதூர் - குருபக்ஷ் சிங்

பம் பகதூர் என்ற யமொதனயின் மமொவுத்தன்
மத்தமொதின், யமொதன நமொளுக்கு நமொள்
அடங்கமொப்பிடமொரியமொக ஆகிக் மகமொண்டு
வருவதமொக இளவரைசேனடம் முதறயிட்டமொன்.
அதன் துதணக்கு சீக்கு. எனசவ, டமொக்டரின்
உத்திரைவுப் படி அதத அதன் சஜமொடியிடமிருந்து
பிரித்து தவத்திருந்தமொர்கள். ஆனமொல், ஒவ்மவமொரு
நமொள் மமொதலயிலும் அதன் துதணதய அதனுடன்
உலமொவ அதழத்துப் சபமொகமொவிடில் பம் பகதூர்
அட்டகமொசேம் மசேயதது; கர்ஜித்தும் பிளிறியும்
கசளபரைப்படுத்தியது. அதன் துதணதய
அதனுடன் இட்டுச் மசேன்றமொல் அது துதணக்குத்
மதமொல்தல தந்தது. துதணயின் முதுகில் தன்
தும்பிக்தகதயத் தூக்கிப் சபமொடமொமல் அது

மவளிசய நகரை மறத்தது. மத்தமொதின் பம்
பகதூதரைக் கண்டித்தமொல், அது தன் சகமொபத்தத
ஒளிவு மதறவின்றி மவளிப்படுத்தியது.
"கவதலப்

படமொசத,

மத்தமொதின்"

என்ற

இளவரைசேர் மமொவுத்ததனத் சதற்றினமொர். "நம் பம்
பகதூர்

தன்தன

ஆடம்பரைமமொகக்

கமொட்டிக்

மகமொள்ள ஆதசேப்படுகிறது. சிறிது கமொலமமொக அந்த
வமொயப்பு அதுக்குக் கிதடக்க வில்தல. அடுத்த
புதன்கிழதம, நமொன் என் புது மதனவிதய
அவளது புது வீட்டுக்கு அதழத்து வருசவன்.
அப்சபமொ

நீ

பம்

பகதூதரை

தடவுடலமொக

அலங்கரித்து, ரையில் நிதலயத்துக்கு இட்டு வமொ.
நமொங்கள் அதன் மீது அமர்ந்து அரைண்மதன
சசேர்சவமொம்."
பம், அதன் மபயருக்சகற்றபடி வீரைமமொன
யமொதன

மட்டுமல்ல;

மிகப்

மபருதம

உதடயதும் கூட. அதன் இந்தக் குணத்தத
இளவரைசேர் மிகப் பமொரைமொட்டினமொர். அரைசு விழமொ
மற்றம் ஊர்வலங்கள் அதனத்திலும், பம் பகதூர்
கவனத்துக்கு

உரியதமொகத்

திகழ

சவண்டும்

என்பதில் மகமொரைமொஜமொ அதிக அக்கதற கமொட்டினமொர்.
பூரைண அலங்கமொரைம் மபற்ற நிதலயில் அதன்
சபமொக்குகள்

நிதறவுற்ற

விளங்கும்.

சிறந்த

பயிற்சி மபற்ற பதடவீரைன் அணிவகுப்பில்
நடப்பதத விட உயரிய முதறயில் அது நடந்து
மகமொள்ளும். ஆனமொல் அசத பம் பகதூர் லமொயத்தில்
மபரும்

மதமொல்தல

மசேயயும்

மனத

சுபமொவங்கதளக் கண்டறியும் அதீத உள்ளுணர்வு
அதுக்கு இருந்தது. அதனமொல், பமொதுகமொப்பமொளனன்
சின்னஞ்சிற குதற அல்லது ஒழுங் கீனமமொன
மசேயல் கூட அதன் சகமொபத்தத மவகுவமொகக்
கிளறிவிடும்.

சில

சேமயம்

பணியமொளர்கள்

சபசிக்

மகமொள்வமொர்கள்: "பம் நல்ல யமொதன தமொன். ஆனமொல்
மமொவுத்தன்

அதன்

தீனயிலிருந்து

திருட

ஆரைம்பித்த நமொள் முதலமொக, அது அவன் சபரில்
வஞ்சேம் மகமொண்டிருக்கிறது. முன்மபல்லமொம் மிக
சநர்த்தியமொன யமொதன என்ற மபருதமதயக்
சகட்பதில் பம் சேந்சதமொஷப்படுசம."
இளவரைசேர் தன் புது மணப் மபண்ணடன்
உதயப்பூரிலிருந்து

திரும்பி

வந்தமொர்.

ரையில்

நிதலயம் விழமொக்சகமொலம் பூண்டிருந்தது. சேமொதல
மநடுக நீண்ட கமொர் வரிதசே குதிதரைப் பதடயினர்,
தங்கள் எடுப்பமொன உதடகசளமொடு, அரைமொபியக்
குதிதரைகள் சமல் மிடுக்கமொக அமர்ந்திருந்தனர்.
அணிகள் அதனத்தும்
நின்றது.

மின்னும்

பூண்டு

மபரும்

பம் பகதூர்
கவசேம்

பின்புறத்தத

மதறத்திருந்தது.

அம்பமொரியில்

சகமொர்க்கப்

அதன்

மபமொன்மய

பட்டிருந்த

சிற

மபமொன்மணிகள்

கிணகினுத்தன.

அதன்

தந்தங்களில் கூடத் தங்கத் தகடுகள் மிளிர்ந்தன.
அதன்

முதுகில்

உயரைத்தத

மத்தமொதின்,

உணர்ந்தவனமொய,

தமொன்
கீசழ

இருந்த
நின்ற

கூட்டத்தத பமொர்த்திருந்தமொன்.
இளவரைசேரும்

அவரைது

மகமொரைமொணியும்

அம்பமொரியில் ஏறிய சபமொது கூட்டம் ஆரைவமொரைம்
மசேயதது. பம் பகதூர் தன் துதிக்தகதய உயர்த்தி
வணங்கியது. ஊர்வலம் மதமொடங்கியது. பம்
ரைமொஜகம்பீரைத்துடன் நடந்தது. அதனடம் சேதமொ
குதறகண்ட

மத்தமொதின்

கூட

மனநிதறவு

மபற்றமொன். மிக்க நளினத்துடன் ஆடி அதசேந்து
மசேன்ற பம் பகதூர், தன் முதுகில் சுமந்து வந்த
அரைசே தம்பதிகதள அரைண்மதன முன்வமொசேலில்
இறக்கியது.

தன்

மணமகதள

அறிமுகப்படுத்துமுன்,

விருந்தினருக்கு
இளவரைசேர்

தன்

யமொதனயிடம் சபசினமொர்: "பம் பகதூர், இது உன்
புதிய

மகமொரைமொணி,

நீ

என்தனவிட

அதிக

ஆவசலமொடு இவதள எதிர்பமொர்த்திருக்கலமொம்."
பம் பகதூர் துதிக்தகதய உயர்த்தி மகமொரைமொணிக்கு
வணக்கம் மசேலுத்தியது.
அழகு மிக்க மகமொரைமொணி அன்பின், பிரியத்தின்
அவதமொரைமமொக விளங்கினமொள். அவள் ஏறத்தமொழ
இளவரைசேர் உயரைம் இருந்தமொள். அகன்ற மநற்றியும்,
திரைண்ட உதடுகளும் மபற்ற அவள் கண்கள்
மபரியதவ, கருதமயமொனதவ, ஒளிநிதறந்ததவ.
அவள்

விழிகளமொல்

பமொர்த்தது

சபமொலசவ,

அவற்றமொல் சபசேவும் மசேயதமொள். யமொர் மீது அவள்
பமொர்தவ பட்டமொலும் சேரி, அவர்கள் முற்றிலும்
வசியமமொனமொர்கள். நன்கு சுருதி மீட்டிய சிதமொர்
வமொத்தியத்தத

சலசேமொகத்

மதமொட்டு

இதசே

எழுப்பும்

திறனுதடய

இறகு

சபமொலசவ

அதவயும் இருந்தன.
அழகுக்கு வணக்கம் மசேலுத்துவது சபமொல்
பம் பகதூர் துதிக்தகதயத் தூக்கியது.
"பம் யமொதன மட்டுமல்ல. என் நண்பனும்
கூட. நமொங்கள் ஒசரை நமொளில் பிறந்சதமொம்" என்ற
இளவரைசேர் கூறினமொர்.
மகமொரைமொணி

கரைம்

கூப்பி

பம்

பகதூரின்

வணக்கத்தத ஏற்றமொள். வம் பகதூர் தன் துதிக்தக
நுனயமொல் அவற்தற சலசேமொயத் மதமொட்டது. பிறகு,
பயிற்சி மபற்ற ரைமொணவ வீரைன் சபமொல், சீரைமொக
நின்றது;

அதன்

கண்கள்

மகமொரைமொணி

சமல்

நிதலமபற்றிருந்தன.
பம்மின் இதயத்தில் மபருகிய உணர்ச்சிதய
இளவரைசேர் உணர்ந்தமொர். "நமது பம், யமொதனயின்

உடதலப் மபற்றிருந்தமொலும், ஒரு கமொதலனன்
உள்ளம்

அதுக்கு

கண்டுணரும்

இருக்கிறது.

சேக்தி,

அதுக்கு

முக்கியமமொக

அழகு

முகங்கதள அறியும் சேக்தி, இருக்கிறது" என்ற
இளவரைசேர்,

மகமொரைமொணிதயக்

குறம்பமொகப்

பமொர்த்தபடி, முணமுணத்தமொர்.
மகமொரைமொணி தன் கண்கதள இளவரைசேன் மீதும்,
பிறகு பம் சமலும் திருப்பினமொள். இருவர்
கண்களிலும்

கமொதலின்

ஒசரை

மசேயதிதயக்

கண்டறிந்தமொள் களிமபருவதக மகமொண்டமொள்.
பல

நமொட்கள்

தவபவங்களில்
வமொரைம்

ஒரு

இளவரைசேர்

ஈடுபட்டிருந்தமொர்.

முதற

மசேன்ற

திருமண
அதனமொல்

யமொதனதயப்

பமொர்ப்பதத தவற விட்டமொர். இதற்கிதடசய பம்
பகதுருக்கு

அதன்

மமொவுத்தனடமிருந்து

மனக்குதற அதிகரித்து வந்தது. மமொவுத்தனது

கட்டதளகளில்

அது

எரிச்சேலுற்றது.

அது

மமலியலமொயிற்ற. கமொரைணம், வழக்கமமொக அது
மபறக் கூடிய தீன குதறந்து வந்தது தமொன்.
தக்க தருணம் பமொர்த்து, மத்தமொதின் பம்
பகதூரின்

வளர்ந்துவரும்

துர்க்குணம்

பற்றி

இளவரைசேரிடம் மீண்டும் முதறயிட்டமொன். அதத
மிருகக் கமொட்சி சேமொதலக்கு அனுப்ப சவண்டும்
என சயமொசேதன கூறினமொன். அதன் இடத்துக்கு
அங்கிருந்து சவற ஒரு குட்டி யமொதனதயக்
மகமொண்டு
பணிகதள

வந்து,

அரைசே

உரிய

யமொதனக்கு

முதறயில்

உரிய

பயிற்றவிக்க

சவண்டும் என்றமொன்.
"இல்தல.
இல்தல"
மசேமொன்னமொர்.

பம்மிடம்

என
"நமொன்

எந்தக்

இளவரைசேர்
அததக்

குற்றமும்
உறதியமொகச்
கவனக்கத்

தவறிவிட்சடன். பம் உயிசரைமொடு இருக்கும் வதரை,
சவற யமொதன அதன் இடத்துக்கு வரைக்கூடமொது.
அன்ற இரைவு இளவரைசேர் மகமொரைமொணியிடம்
பம்மின் சநர்தம பற்றிய பல நிகழ்வுகதளக்
கூறினமொர். அரைசுப் பணிகள் கமொரைணமமொக அவர் தன்
நண்பதன

அலட்சியப்படுத்த

வருத்தப்பட்டமொர்.

லமொயத்துக்கு

சநர்ந்ததற்கமொக
வமொரைம்

ஒரு

முதறயமொவது சபமொய பம்தம கவனக்கும்படி
மகமொ ரைமொணிதய அவர் சகட்டுக் மகமொண்டமொர்.
மகமொரைமொணியும்
மறநமொசள,

உடசன

ருசியமொன

மமொவமொல்

இதசேந்தமொள்.
பத்து

சசேர்

லட்டுகள் மசேயது எடுத்துக் மகமொண்டு அவள்
யமொதனதயப் பமொர்க்கப்
துயரை

சமகங்களுசட

சபமொனமொள்.
திடீமரைன

பம்முக்கு,
சூரியன்

பிரைகமொசித்தது சபமொலிருந்தது. அதுக்கு அடக்க
இயலமொத ஆனந்தம். மகமொரைமொணி தன் தகயமொசலசய

சுதவயமொன

லட்டுக்கதள

ஊட்டியசபமொது,

அதன்

அதன்
சமன

வமொயில்
மகிழ்வமொல்

சிலிர்த்தது. அது தன் சிறிய வமொதல ஆட்டியது;
கமொதுகதள

அதசேத்தது.

அதன்

துதிக்தக

மகமொரைமொணியின் தககதள மமன்தமயமொக வருடும்
பமொதங்கதளத்

மதமொடும்.

இளவரைசேர்

இருந்தமொல்,

உண்தமயில்

அங்சக

மகமொரைமொணியின்

இடுப்தபத் துதிக்தகயமொல் வதளத்து, அவதளத்
தன்

ததலசமல்

தூக்கிக்

மகமொள்ள

பம்

விரும்புவதத உணர்ந்திருப்பமொர்.
"பம் பகதூர், இளவரைசேர் விருப்பம் இது.
வமொரைம் சதமொறம் அவரைமொல் உன்தனக் கமொண
வரைமுடியமொது சபமொனமொல், அவருக்குப் பதில் நமொன்
வரை

சவண்டும்.

இன

உன்தனப்

பற்றி

எவ்விதமமொன புகமொரும் அவர் கமொதுகதள எட்டக்
கூடமொது என்றம் அவர் விரும்புகிறமொர்" என்ற
மகமொரைமொணி மசேமொன்னமொள்.

பம் பகதூர் துதிக்தகதய உயர்த்தியது. பிறகு
அதன்

நுனயமொல்

ததரையில்

மகமொரைமொணியின்

கமொல்கதள சுற்றி ஒரு வட்டம் வதரைந்தது.
"மமொண்பு

மிக்கவசரை!"

என

மமொவுத்தன்

விளக்கினமொன்: "பம் சேத்தியம் மசேயகிறது-இன
அது தங்கள் விருப்பப்படிசய நடக்கும்."
மகமொரைமொணி மிக இளகிய மனம் பதடத்தவள்.
ஒவ்மவமொரு

முதறயும்

அவதள

யமொர்

வணங்கினமொலும், அது மனதசனமொ மிருகசமமொ,
உயர்ந்தவசனமொ தமொழ்ந்தவசனமொ, அவள் தககள்
தமொமமொகசவ குவிந்து, நமஸ்கமொரைம் பண்ணம்.
முதல்

முதற

பம்

மகமொரைமொணியின்

கூப்பிய

கரைங்கதள மவறமசன மதமொட்டது. இம்முதற
அது தன்தன கட்டுப்படுத்த இயலவில்தல-அது
தன் துதிக்தகதய அவளது மணிக்கட்டுகளில்
சுற்றியது: ஒரு மநமொடி தமொன். பிறகு அவள்

தகுதிக்கு மதிப்பளிக்கும் விதத்தில் பின்னுக்கு
நகர்ந்தது.
மத்தமொதினுக்கு இது பிடிக்கவில்தல. அவன்
பம்தமக் கண்டித்தமொன்.
"கூடமொது கூடமொது! நீ என் முன்னதலயில்
பம்தம ஒரு சபமொதும் திட்டக் கூடமொது" என்ற
மகமொரைமொணி கூறினமொள்.
அன்ற மத்தமொதின் உற்சேமொகமின்றி இருந்தமொன்.
ஆனமொல் பம் மவகு சேந்சதமொஷமமொய, மிகுந்த
உற்சேமொகத்துடன் இருந்தது. அது மத்தமொதிதனக்
சகமொபமமொகக் கூடப் பமொர்க்கவில்தல.
அன்ற மமொதல மததமொதின் பம்மன் இரைவு
உணவிலிருந்து

அது

முன்பு

சேமொப்பிட்ட

லட்டுகளின் எதட அளவு தீனதய எடுத்துக்
மகமொண்டமொன். பம் மவகு சகமொபக் மகமொண்டு, அந்த

உணதவத் மதமொட மறத்துவிட்டது. மறநமொள்
கமொதல மத்தமொதின் பயந்து சபமொனமொன். பம்மின்
உணவு அளவில் குதறந்தததச் சேரிககட்டினமொன்.
மகமொரைமொணி தன் வமொக்தகக் கமொப்பமொற்றினமொள்.
வமொரைம் ஒருமுதற பம் பகதூதரைக் கமொண வந்தமொள்.
அவள்

மபற்ற

வரைசவற்பு

அவளுக்கு

மிக

ஆனந்தம் தந்தது. சேரியமொன மதல சபமொலிருந்த
ஒரு பிரைமொணி, தன் துதிக்தகயின் ஒசரை வீச்சேமொல்
மமலிந்த

சிற

உருவினளமொன

அவதள

நசுக்கிவிடக்கூடிய ஒன்ற, அவதள எதிர்சநமொக்கி
வமொரைம் முழுதும் கமொத்திருந்தது; அவதளக் கண்ட
மகிழ்வில் உடல் புளகித்தது. இதத எண்ணவும்
அவள்

மிக்க

மகிழ்ச்சி

அதடந்தமொள்.

அது

அவதள அன்பமொய வருடும் முத்தமிடும் தன்
துதிக்தக நுனதய அவள் தககள் மீது தடவும்:
அவள் பமொதங்கதளத் மதமொடும்.

அந்த

மிருகம்

அன்பினமொல்

அவளிடம்

மகமொரைமொணியின்

கமொட்டிய
உள்ளம்

மபருதமப்பட்டது.
பம்,

மிகவலிதமயமொன

மரைம்

அல்லது

தூதணத் துமொள் தூளமொக்கி விடக்கூடிய பலசேமொலி,
அவள் முன்னதலயில் ஒரு குழந்தத சபமொல்
நடந்து

மகமொள்ளும்.

அது

மகமொரைமொணியின்

தககதளயும் கமொல்கதளயும் முத்தமிடு தகயில்
அதன் வமொய, குழந்ததயின் வமொய சபமொலசவ, ஈரைம்
சுரைக்கும். எவ்வளவு கூடுசமமொ அவ்வளவுக்கு
அவள்

அருகில்

நிற்க

அது

விரும்பியது.

ஒவ்மவமொரு முதறயும் அவள் உணவு ஊட்டி
முடிந்ததும், பம் தன் துதிக்தகயமொல் அவளது
மமல்லிதடதய

வதளத்து

அவதளத்

தன்

ததலமீது தூக்கி தவக்கும். ஒரு தமொய தன்
பிள்தளதயத் தூக்குவதத விட மமன்தமயமொக
அது அவதள அப்படி எடுக்கும். மகமொரைமொணி

அதன் கட்டுகதள அவிழ்க்கச் மசேயவமொள். பம்
அந்த இடம் முழுவதும் சுற்றித் திரியும். அது
அவதள அரைண்மதனக்கு எடுத்துச் மசேல்லும்
மறபடியும்

துதிக்தக

உயர்த்தி

வணங்கும்,

அவள் கமொல்கதளத் மதமொடும்; பிறகு சவகமமொக
அவள் இடுப்தபச் சுற்றி வதளக்கும். மற கணம்,
மகமொரைமொணி தமொன் தனது பட்டமொதட ஒரு சிறிதும்
குதலயமொமல் ததரைமீது நிற்பததக் கமொண்பமொள்.
இளவரைசேருக்கு

அரைசு

அலுவல்கள்

அதிகமமொயின. அவர் அடிக்கடி அரைண்மதனதய
விட்டு மவளிசய மசேல்ல சநர்ந்தது. யமொதனதயப்
சபமொய

பமொர்க்க

அவருக்கு

சநரைசமயில்தல.

மமொறமொக, மகமொரைமொணி அடிக்கடி வந்து பமொர்த்தமொள்.
அப்படி வரும் சேமயங்கதள அவள் ஆவசலமொடு
எதிர் சநமொக்கினமொள். முந்திய நமொசள இனப்புத்
தின்பண்டங்கள்
ஒவ்மவமொரு

தயமொரிக்க

முதறயும்

உத்திரைவிடுவமொள்.

அதவ

மவவ்சவற

ரைகங்களமொக

இருக்கும்படி

கவனத்துக்

மகமொள்வமொள். அவள் எப்சபமொதும் அவற்தற பம்
பகதூருக்குத் தன் தகயமொசலசய ஊட்டுவமொள்.
அதுவதரை ஒரு மனதப் பிறவியிடமிருந்து தமொன்
மபற்ற அன்தப விட ஒரு மிருகம் அவளிடம்
கமொட்டுகிற அன்பு எவ்வளவு அதிகமமன்தமயமொக
இருக்கிறது என்ற அவள் சிந்திப்பமொள்.

இதற்கிதடயில் பம்முக்கு மத்தமொதினடமுள்ள
மவறப்பு, மகமொரைமொணியிடம் அது மகமொண்ட அன்பு
வலிதமொக
அதிகரித்தது.

வளர்ந்தது

சபமொல்,

மத்தமொதினுக்கு

ஒரு

சவகமமொக
துண்டு

நிலத்தத இளவரைசேர் தமொனமமொக வழங்கியிருந்தமொர்.
அதில் அவன் ஒரு குடிதசே கட்டி, அததச் சுற்றி
ஒரு சிற சதமொட்டம் அதமத்திருந்தமொன். அவன்
தன் சுக மசேளகரியங்கதளக் கவனக்கும் சபமொது,
பம் பகதூருக்கு உரிய உணதவக் குதறத்து
வந்தமொன். இரைண்டு நமொட்கள் பம் பகதூர் தன்
உணதவத்

மதமொடவில்தல;

மத்தமொதிதன

ஏமறடுத்துப் பமொர்க்கவுமில்தல.
ஒரு நமொள் இளவரைசேர் சவட்தடக்குப் சபமொகத்
தீர்மமொனத்தமொர்.

முன்

மபல்லமொம்

அவர்

புலிசவட்தடக்குப் சபமொன சபமொமதல்லமொம் பம்
பகதூர் சமல் சேவமொரி மசேயவமொர். இம் முதற
மத்தமொதின் பம்மின் மனநிதல பற்றிக் கவதல
மகமொண்டமொன். மசேன்ற இரைண்டு நமொட்களமொக பம்
சீக்கமொக இருக்கிறது; அதனமொல் சவட்தடக்கமொகப்
பயிற்சி மபற்ற சவமறமொரு யமொதனதய ஏற்பமொடு

மசேயதிருப்பதமொக

அவன்

இளவரைசேரிடம்

கூறினமொன்.
சவட்தட

சகமொஷ்டி

யமொதன

லமொயம்

அருகமொகச் மசேன்றது. திறந்த சேன்னல் வழியமொக பம்
அததப் பமொர்த்தது. அது துயர் நிதறந்த உரைத்த
குரைல் எழுப்பித் தன் எதிர்ப்தப அறிவித்தது.
அதத எவரும் கவனக்கவில்தல. அது மனம்
தளர்ந்து மமளனமமொயிற்ற.
சவட்தட

சகமொஷ்டிதய

அனுப்பிவிட்டு,

மத்தமொதின் தனது சதமொட்டத்துக்குப் சபமொனமொன்.
மசேடிகள்,

பூப்பமொத்திகளில்

சவதல

மசேயயலமொனமொன். அவனுக்குக்குதறந்த சேம்பளம்
தமொன்

எனனும்

அவன்

மிக

வசேதியமொக

வமொழ்ந்தமொன். இதத அதனவரும் அறிவர்.
பும் நமொள் முழுவதும் குதமந்து குமுறியது;
தன் உள்ளத்தில் வஞ்சேத்தத அதசேசபமொட்டது.

ஒரு கவளம் உணதவக் கூட அது மதமொடவில்தல.
பிற்பகல் சவதளயில், பணியமொளர்கள் அதன்
சபமொக்கில் ஏசதமொ விசித் திரைம் கண்டமொர்கள்.
மத்தமொதினடம் மதரிவித்தமொர்கள். அவன் வந்தமொன்.
பம்தம திட்டத் மதமொடங்கினமொன். அவன் பக்கம்
பமொரைமொமசல பம் திரும்பிக் மகமொண்டது.
பம்மின் கமொல்கதளப் பிதணத்த சேங்கிலிகள்
உறதியமொய கட்டப்பட்டிருப்பததக் கவனத்த
பிறகு

மத்தமொதின்

யமொதனதய மசேம்தமயமொக

அடித்தமொன். பம் தீனதய தின்றிருக்கிறதமொ என்ற
பமொர்க்க

அவன்

திடீமரைன்ற

திரும்பினமொன்.

பம்மின்

துதிக்தக

அப்சபமொது
மின்னல்

சவகத்தில் பமொயந்து மத்தமொதிதன ததரையில் விழ
அடித்தது.

பம்

தனது

மபரிய

பமொதத்தத

மமொவுத்தனன் மமொர்பில் பதித்தது. ஒரு மநமொடியில்
மத்தமொதின்

கூழமொக

நசுக்கப்பட்டமொன்.

பம்

சேங்கிலிகதள அறத்து எறிந்தது. பணியமொளர்கள்
பயத்தமொல் அலறிச் சிதறி ஓடினமொர்கள்.
பம் பகதூர் லமொயத்தத விட்டு மவளிசயறி,
மத்தமொதின்

சதமொட்டம்

சநமொக்கிச்

மசேன்றது.

மசேடிகதளப் பிடுங்கி வீசியது; பூப்பமொத்திகதள
மிதித்து
குழந்ததகள்

நமொசேப்படுத்தியது.
பயந்து,

மத்தமொதின்

குடிதசேதய

விட்டு

ஓடினமொர்கள். பம் குடிதசேதயத் தகர்த்து அதத
மண்சனமொடு மண்ணமொக்கியது.
பம் பகதூர் மவறிபிடித்து அதலகிறது என்ற
மசேயதி மகமொரைமொணிதய எட்டியது.
சபமொலீஸ் சமலதிகமொரி, யமொதன சமலும்
பலருக்கு தீங்கு விதளவிக்கும், ஆதகயமொல்
அதத சுட்டுக் மகமொல்ல சவண்டும் என அனுமதி
சகமொரினமொர்.

"ஆனமொல் மத்தமொதின் ஒருவதன மட்டுசம
அது

தமொக்கியது

என்ற

மதரிவித்தீர்கள்"

தமொசன

என்ற

நீங்கள்
மகமொரைமொணி

மறத்துதரைத்தமொள்.
"ஆம் மகமொரைமொணி அது மத்தமொதின் தம்பி வீடு
சநமொக்கிப் சபமொகிறது என்ற எனக்கு மசேயதி
கிதடத்திருக்கிறது. அவதனயும் அது விட்டு
தவக்கமொது."
"மத்தமொதின்

தம்பியமொ?

அவன்

என்ன

மசேயகிறமொன்?"
"அவன்

லமொயத்தத

சமற்பமொர்தவ

பமொர்க்கிறமொன், மகமொரைமொணி."
"அப்படியமொனமொல்
மமொதிரி

மபரிய

அவனும்

திருடனமொகத்

மத்தமொதின்

தமொன்

இருக்க

சவண்டும். பம் பகதூதரைக் மகமொல்ல சவண்டிய

அவசியம் என்ன? என்தன பம்மிடம் உடசன
அதழத்துப்

சபமொங்கள்"

என்ற

மகமொரைமொணி

கூறினமொள்.
அவள் தன் அதறக்குப் சபமொய, முந்திய
முதற பம் பகதூதரை கமொணச் மசேல்தகயில்
அணிந்திருந்த

பட்டமொதடதய

உடுத்துக்

மபரிய

ஆபத்தத

மகமொண்டமொள்.
"மகமொரைமொணி

அணகுகிறீர்கள். அது மிக்க அபமொயமமொகலமொம்"
என்ற

சபமொலீஸ்

சமலதிகமொரி

எடுத்துச்

மசேமொன்னமொர்.
"நமொன் மசேமொல்கிறபடி மசேயயுங்கள்" என்ற
மகமொரைமொணி உத்திரைவிட்டமொள். "என் கமொர் வரைட்டும்.
நீங்கள் அவசியம் என்ற கருதுகிற பமொதுகமொப்பு
நடவடிக்தககதளச் மசேயயுங்கள்."

சேற்ற

சநரைத்தில்

மகமொரைமொணியின்

கமொர்

சேமொதலயில் விதரைந்தது. ஆயுதங்கசளமொடு குதிதரை
வீரைர்கள் கமொதரைத் மதமொடர்ந்து மசேன்றமொர்கள். அசத
சேமொதலயின் மறமுதனயிலிருந்து பம் பகதூர்
வந்தது. அது ஒரு குளத்தின் அருசக நின்றது.
துதிக்தக நிதறய நீதரை மமமொண்டு, அது மீண்டும்
நடந்தது. அதன் அருசக வரைத் துணிந்தவர் மீது
அது சசேற்ற நீதரை வீசிப் பரிசேளித்தது. பம் பிறகு
யமொருக்கும் தீங்கு புரியவில்தல.
இதடசய சிறிது மதமொதலசவ இருந்தசபமொது,
மகமொரைமொணி கமொதரை நிறத்தி, கீசழ இறங்கினமொள்.
சபமொலீஸ்

சமலதிகமொரிதய

தன்னுடன்

வரை

சவண்டமொம் என்ற அவள் தடுத்துவிட்டமொள்.
"உங்கள்

குதிதரை

தவத்திருங்கள்"

என்ற

வீரைர்கதளத்

தயமொரைமொக

அவள் அறிவித்தமொள்.

நமொன் என் இரைண்டு தககதளயும் உயர்த்தினமொல்,

சுடுவதற்கு அது அதடயமொளம் என்ற மகமொள்க.
ஆனமொல், எந்த நிதலயிலும் நீங்களமொகச் சுடசவ
கூடமொது. பம் பகதூருக்கு மவறி பிடிக்கவில்தல
என்ற எனக்குப் படுகிறது."
பம் பகதூர் கமொதரைப் பமொர்த்தது. நின்றது.
தன்தன சநமொக்கி நீட்டப்பட்ட துப்பமொக்கிகதள
அதன் கண்கள் கவனத்தன. அது தமொக்குவதற்குத்
தீர்மமொனத்தது. சவகமமடுத்து ஒடி வந்து அது
கமொதரை மநருங்கியதும், மகமொரைமொணி அதன் குறக்சக
வந்தமொள். சமலதிகமொரி தன் ஆட்கதள சுடுவதற்கு
தயமொரைமொகும்படி தூண்டினமொர்.
மகமொரைமொணி

திரும்பி

உரைத்த

குரைலில்

கத்தினமொள்; "என்னடமிருந்து தசேதக கிதடக்கும்
வதரை சுடக்கூடமொது."
பிறகு, பம் பகதூதரைச் சேந்திக்க அவள்
ஒடினமொள்.

மகமொரைமொணிக்கும்

யமொதனக்கும்

நடுவில்

ஐம்பது கஜம் இதடமவளி தமொன் இருந்தது.
சமலதிகமொரியும்

அவரைது

குதிதரைவீரைர்களும

முன்சன பமொயந்தமொர்கள். பம் பகதூர் பமொததயில்
அதசேயமொது நின்றவிட்டது. சமலும் முன்சனற
சவண்டமொம் என்ற மகமொரைமொணி அவர்களுக்குக்
கட்டதள யிட்டமொள். நிதமொனமமொக அடி எடுத்து
தவத்து அவள் யமொதனதய மநருங் கினமொள். பம்
பகதூர் அவதளப் பமொர்த்துவிட்டது. வணக்கம்
மதரிவித்து

அது

துதிக்தகதய

உயர்த்தியது.

மகமொரைமொணி பதிலுக்குக் தக கூப்பினமொள். ஆனமொல்
பம் முன்பு மசேயதது சபமொல் அவள் தககதள
மதமொடவில்தல.
மகமொரைமொணி பிரியத்சதமொடு சபசினமொள்: "என்
அருதம பம் பகதூர், இன்ற உன் தும்பிக்தக
சுத்தமமொக இல்தல என்ற மதரிகிறது. ஆனமொலும்
நீ என்தனத் மதமொடமொத சபமொதிலும், நமொன் உன்

தும்பிக்தகதய

என்

உணர்கிசறன்.
வருந்தத்தக்க

உடல்

மசேமொல்லு,
இந்

முழுதும்

பம்

நிதலதய

பகதூர்,
நீ

எப்படி

அதடந்தமொய?"
பம் தன் துதிக்தக துனயமொல் மகமொரைமொணியின்
கமொல்கதள சுற்றி பல வட்டங்கள் வதரைந்தது.
அதன் உள்ளத்தின் துயர் அதனத்ததயும் அவ்
வட்டங்கள் எடுத்துக் கூறவது சபமொலிருந்தது.
மகமொரைமொணி மிக மமன்தமயமொன குரைலில்
கூறினமொள்: "என் வீரை பம் பகதூர் உள்ளத்தில்
என்ன நடக்கிறது என நமொன் அறிசவன். உனக்கு
மவறியில்தல என்ற எனக்குத் மதரியும். கசேப்பு
உன்

அழகிய

ஆத்மமொவில்

கதறபடியச்

மசேயதுவிட்டது. மவறப்பும் கசேப்பும் மக்களுக்கு
என்ன மசேயயும் என்றம் நமொன் அறிசவன்."

பம்

பகதூர்

அவள்

கமொதலச்

சுற்றி

மற்றமமமொரு வட்டம் வதரைந்தது. மகமொரைமொணி
யமொதனயின்
அவற்றில்

கண்கதள
கண்ணிர்

உற்ற

சநமொக்கினமொள்

மபமொங்குவதத

அவள்

கண்டமொள்.
"நீ எங்சக சபமொய மகமொண்டிருந்தமொய, பம்
பகதூர் மத்தமொதின் தம்பி வீட்டுக்கமொ? அவனும்
உனக்குத் துன்பம் தந்தமொனமொ?"
பம் பகதூர் தன் வலது பமொதத்ததத் துமொக்கி
ததரையில்

ஒங்கி

மிதித்தது.

அதில்

ரைத்தம்

சிதறியிருந்ததத மகமொரைமொணி பமொர்த்தமொன்.
அவள் மதமொடர்ந்து சபசினமொள்: "பம் பகதூர்,
வீரைர்

மநஞ்சில்

பமொயச்சுகிறவர்கள்

மவறப்பு

விஷத்ததப்
விதளயமொடுவது

மரைணத்சதமொடுதமொன். இன உனக்கு எவரும் தீங்கு
புரியமொதபடி நமொன் கவனப்சபன். மனதர் சபமொல்

சதமொன்றகிற,

உள்ளத்தில்

இருப்சபமொரிடமிருந்து

கயவர்களமொக

நமொன்

உன்தனக்

கமொப்பமொற்றசவன்."
பம் பகதூர் அதமதியமொகக் சகட்டுநின்றது.
மகமொரைமொண்

அதனடம்

சமலும்

மசேமொன்னமொள்:

"அருதம பம் பகதூர், சகமொபம் உன் உள்ளத்தின்
அன்தப எப்படி விஞ்சியது என எனக்குப்
புரியவில்தல. மத்தமொதின் குழந்ததகள் வசித்த
வீட்தட

நீ

ஏன்

இடித்து

மநமொறக்கினமொய?

அவர்கள் உனக்கு ஒரு தீங்கும் மசேயயவில்தல. நீ
மீண்டும் அததக் கட்டியமொக சவண்டும்."
பம் பகதூர் மகமொரைமொணி கமொல்கதள சுற்றி இரு
வட்டங்கள் வதரைந்தது. மகமொரைமொணி மதமொடர்ந்தமொள்:
"அததச் மசேயததற்கமொக நீ வருந்துகிறமொய. அது
எனக்குத் மதரிகிறது. நீ அதத மறபடி கட்டிக்
மகமொடுத்தமொல்

நீ

எனக்கு

மிக்க

சேந்சதமொஷம்

அளிப்பமொய. நமொன் அதத சீரைதமப்சபன், ஆனமொல்
அந்தச் மசேலதவ ஈடுகட்டும் வதரை உனக்குப்
பமொதி அளவு உணவு தமொன் தரைப்படும். சேம்மதமமொ?”
மகமொரைமொணி மசேமொன்னதத பம் பகதூர் புரிந்து
மகமொண்டசதமொ என்னசவமொ! வட்டங்கள் வதரைவது
தமொன் அது அறிந்த ஒசரை மமமொழி. அது பல
வட்டங்கள் வதரைந்தது.
யமொதனயின் துதிக்தகயில் சேகதி கட்டியமொக
உலர்ந்திருந்ததத மகமொரைமொணி கண்டமொள். அவள்
தகநீட்டி, துதிக்தகதய வருடினமொள். முன்பு
யமொதன தமொன் மகமொரைமொணிக்குத் தன் அன்தப
உணர்த்த முயலும். இப்சபமொது அவள் அதத
எவ்வளவு

சநசித்தமொள்

என்பதத

மகமொரைமொணி

யமொதனக்கு உணர்த்த முயன்றமொள். அங்சக அது
உயிருள்ள

மதல

என

நின்றது;

அதசேய

விரும்பவில்தல. அதசேந்தமொல் அன்பின், அழகின்
கமொட்சி சிததந்து விடும் என்ற அது கருதியது.
பம் பகதூதரைத் தன் பின்னமொல் வரும்படி கூறி
மகமொரைமொணி அவ் வசியத்ததத் தகர்த்தமொள். அவள்
முன்சன மசேல்ல, யமொதன பின் நடந்தது. அவர்கள்
பின்னமொல்

சபமொலீஸ்

அதிகமொரியும்

குதிதரை

வீரைர்களும் வந்தமொர்கள். இப்படியமொக பம் பகதூர்
அதன்

லமொயத்துக்குத்

திரும்ப

அதழத்துச்

நிர்வமொகம்

மமொற்றி

மசேல்லப்பட்டது.
லமொயத்தின்

அதமக்கப்பட்டது. பம் பகதூர் தவிரை இதரை
யமொதனகளுக்கும்

முழு

அளவு

உணவு

தரைப்பட்டது. எனனும் பம் பகதூர் தமொசன அந்த
இடத்தின்
நடந்தது.

ரைமொஜமொ

என்ற

சதமொரைதணசயமொடு

பல நமொட்கள் வதரை மகமொரைமொணி யமொதனதயப்
பமொர்க்க வரைவில்தல. சிறிது கமொலத்துக்குப் பிறகு
வந்து அவள் பம் பகதூரிடம் சபசினமொள் பமொதி
அளவு உணவு உனக்கு பிடித்திருப்பதமொகசவ
சதமொன்றகிறது.

நீ

முன்தன

ஆசரைமொக்கியமமொகவும்

விட

சேந்சதமொஷமமொகவும்

இருக்கிறமொய. இப்சபமொ நீ உன் பமொபத்துக்கு
பரிகமொரைம் மசேயதுவிட்டமொய. இன என்றம் நீ
ஆனந்தமமொக இருப்பமொய."
பம்

பகதூர்

துதிக்தகயில்

மகமொரைமொணிதயத்
தூக்கி,

தவத்துக்மகமொண்டது.

(பஞ்சேமொபிக் கதத)

ததல

தன்
மீது

11. ஸ்டமொம்பு ஆல்பம் - சுந்தரை ரைமொமசேமொமி

ரைமொஜப்பமொவின் புகழ் மங்கிப்சபமொயவிட்டது.
மூன்ற நமொட்களமொக நமொகரைமொஜதனச் சுற்றிக்
கூட்டம், நமொகரைமொஜனுக்குக் கர்வம் வந்து விட்டது
என்ற ரைமொஜப்பமொ எல்லமொப் தபயன்களிடமும்
மசேமொன்னமொன். தபயன்கள் அதத
ஒப்புக்மகமொள்ளவில்தல. நமொகரைமொஜன்
சிங்கப்பூரிலிருந்து அவன் மமொமமொ அனுப்பி
தவத்த ஆல்பத்தத எல்சலமொரிடமும்
கமொட்டினமொன். பள்ளிக் கூடத்தில் கமொதல
முதல்மணி அடிப்பதுவதரை தபயன்கள்
நமொகரைமொஜதனச் கற்றிச் சூழ நின்ற மகமொண்டு
ஆல்பத்ததப் பமொர்த்தமொர்கள். மதியம் இதட
சவதளயிலும் அவதன மமமொயத்தமொர்கள்.
சகமொஷ்டி சகமொஷ்டியமொக வீட்டிற்கு வந்தும் பமொர்த்து

விட்டுப் சபமொனமொர்கள். மபமொறதமசயமொடு
எல்சலமொருக்கும் கமொட்டினமொன் அவன். யமொரும்
ஆல்பத்ததத் மதமொடக்கூடமொது என்ற மட்டும்
மசேமொன்னமொன். அவன் மடியில் தவத்தபடி
ஒவ்மவமொரு பக்கமமொகத் திருப்புவமொன். தபயன்கள்
பமொர்த்துக் மகமொள்ள சவண்டும்.
வகுப்புப்

மபண்களுக்கும்

நமொகரைமொஜனன்

புதிய ஆல்பத்ததப் பமொர்க்க சவண்டுமமன்ற
ஒசரை ஆதசே. மபண்கள் சேமொர்பில் பமொர்வதி வந்து
சகட்டமொள்.

அவள்

ததரியத்திற்குப்

மபயர்

சபமொனவள். ஆல்பத்திற்கு அட்தட சபமொட்டு
அவள்

தகயில்

மகமொடுத்தமொன்

நமொகரைமொஜன்.

எல்லமொப் மபண்களும் பமொர்த்த பின் மமொதலயில்
ஆல்பம் தகக்கு வந்து சசேர்ந்தது.

இப்மபமொழுது

ரைமொஜப்பமொவின்

ஆல்பத்ததப்பற்றி

சபசுவமொரில்தல.

அவனுதடய புகழ் மங்கித்தமொன் சபமொயவிட்டது.
ரைமொஜப்பமொவின்

ஆல்பம்

மமொணவர்கள்

வட்டமொரைத்தில் மிகவும் பிரைசித்தி மபற்றது. சதன
சதன் சசேர்ப்பது மமொதிரி ஒவ்மவமொரு ஸ்டமொம்பமொகச்
சசேர்த்து தவத்திருந்தமொன். இததத் தவிரை சவற
எந்த விஷயத்திலும் கவனமில்தல அவனுக்கு.
கமொதலயில் எட்டு மணிக்சக வீட்தடவிட்டுக்
கிளம்பி

விடுவமொன்.

ஸ்டமொம்பு

சசேர்க்கும்

தபயன்கள் வீடுசதமொறம் ஏறி இறங்குவமொன்.
இரைண்டு ஆஸ்திசரைலியமொதவக் மகமொடுத்துவிட்டு
ஒரு

பின்லண்டு

பமொகிஸ்தமொன்

வமொங்குவமொன்.

வமொங்கிக்

இரைண்டு

மகமொண்டு

ஒரு

ருஷ்யமொதவக் மகமொடுப்பமொன்.

மமொதலயில்

வீட்டுக்கு

மூதலயில்

வந்து

புத்தகத்தத

எறிந்துவிட்டு, முறக்தகக் தகயில் வமொங்கி நிக்கர்

தபயில்

அதடத்து

விட்டுக்மகமொண்டு

நின்றபடிசய

கமொபிதய

கிளம்பிவிடுவமொன்.

நமொலு

தமல் மதமொதலவில் ஒரு தபயனடம் கமொனடமொ
இருப்பதமொகத்
முறக்தகக்

தகவல்

கிதடத்

கடித்துக்மகமொண்சட

திருக்கும்.
வயற்கமொட்டு

குறக்குப் பமொததயில் ஒடுவமொன்.
அந்தப்

பள்ளிக்கூடத்திசல

அவனுதடய

ஆல்பம்தமொன் மபரிய ஆல்பம், சிரைஸ்தமொர் தபயன்
அவன் ஆலபத்தத இருபத்ததந்து ரூபமொயக்கு
விதலக்குக்

சகட்டமொன்.

பணக்

மகமொழுப்பு

பணத்ததக் மகமொடுத்து ஆல்பத்தத விதலக்கு
வமொங்கிவிடலமொமமன்ற நிதனத்தமொன். ரைமொஜப்பமொ
சுடச்சுட பதில் மகமொடுத்தமொன். உங்க வீட்டிமல
ஒரு அழகமொன குழந்தத இருக்சக. முப்பது
ரூபமொய தசறன். விதலக்குத் தமொசயன்” என்ற
சகட்டமொன். கூடியிருந்த தபயன்கள் எல்சலமொரும்
தகதட்டி, விசில் அடித்து ஆசமமொதித்தமொர்கள்.

ஆனமொல் இப்மபமொழுது அவன் ஆல்பத்ததப்
பற்றிப்சபச்சசே

இல்தல.

அதுமட்டுமல்ல,

நமொகரைமொஜனன்

ஆல்பத்ததப்

பமொர்த்தவர்கள்

எல்சலமொரும் அதத ரைமொஜப்பமொவின் ஆல்பத்சதமொடு
ஒப்பிட்டுப்

சபசினமொர்கள்.

ரைமொஜப்

பமொவின்

ஆல்பத்ததத் தூக்கி அடித்துவிட்டதமொம்!
ரைமொஜப்பமொ நமொகரைமொஜனன் ஆல்பத்ததக் சகட்டு
வமொங்கிப் பமொர்க்க வில்தல. ஆனமொல் மற்றப்
தபயன்கள் பமொர்க்கிறமபமொழுது அந்தப் பக்கசம
திரும்பமொததுசபமொல்
ஒரைக்கண்ணமொல்

பமொவித்துக்மகமொண்டு
பமொர்த்துக்

மகமொண்டமொன்.

உண்தமயமொகசவ நமொகரைமொஜனன் ஆல்பம் மிகவும்
அழகமொகத்தமொன்

இருந்தது.

ரைமொஜப்பமொ

ஆல்பத்திலிருந்த

ஸ்டமொம்புகள்

நமொகரைமொஜனன்

ஆல்பத்தில்

இல்தல.

எண்ணிக்தக

குதறவுதமொன்.

ஆனமொல்

அந்த

ஆல்பசம

அற்புதமமொக இருந்தது. அததக் தகயில் தவத்துக்

மகமொண்டிருப்பசத மபருதம தரும் விஷயம்தமொன்.
அந்த மமொதிரி ஆல்பசம அந்த ஊர்க் கதடகளில்
கிதடக்கமொது. !
நமொகரைமொஜனன் ஆல்பத்தில் முதல் பக்கத்தில்
முத்து முத்தமொன எழுத்தில் கீழ்க்கண்டவமொற
எழுதியிருந்தது. அவன் மமொமமொ அப்படி எழுதி
அனுப்பியிருந்தமொர்.
ஏ.எஸ். நமொகரைமொஜன்
'மவட்கம் மகட்டுப்சபமொய இந்த ஆல்பத்தத
யமொரும்

திருட

எழுதியிருக்கும்
என்னுதடய

சவண்டமொம்.

சமசல

மபயதரைப்பமொர்.
ஆல்பம்

புல்பச்தசே

இது
நிறமமொக

இருப்பதுவதரை தமொமதரை சிவப்பமொக இருப்பது
வதரை, சூரியன் கிழக்கில் உதித்து சமற்கில்
அஸ்தமிப்பதுவதரை
என்னுதடயது

இந்த
தமொன்.' மற்ற

ஆல்பம்
தபயன்கள்

எல்சலமொரும்

இததத்

ஆல்பத்திலும் எழுதிக்

தங்களுதடய
மகமொண்டமொர்கள்.

மபண்கள் தங்களுதடய சநமொட்புத்தகத்திலும்
பமொடப் புத்தகத்திலும் எழுதிக் மகமொண்டமொர்கள்.
எதுக்கடமொ

அவதனப்

பமொர்த்துக்

கமொப்பி

அடிக்கணம் ஈயடிச்சேமொன் கமொப்பி என்ற எல்லமொப்
தபயன்களிடத்திலும் இதரைந்தமொன் ரைமொஜப்பமொ.
ஒருவரும்
முகத்ததசய

பதில்

சபசேமொமல்

பமொர்த்துக்

ரைமொஜப்பமொ

மகமொண்டிருந்தமொர்கள்.

கிருஷ்ணனுக்குப் மபமொறக்கவில்தல.
"சபமொடமொ அசூதய பிடிச்சே பயசல" என்ற
கத்தினமொன். கிருஷ்ணன்.
"எனக்கு

எதுக்குடமொ

ஆல்பத்ததவிட
என்றமொன் ரைமொஜப்பமொ.

என்

அசூதய?

ஆல்பம்

அவன்

மபரிசுடமொ!"

"அவனட்ம்
உன்னடம்
ஸ்டமொம்பு

இருக்கிற

இருக்கமொ?
ஒண்ண

ஒத்திக்கடமொ

அவன்

ஒரு

ஸ்டமொம்பு

இந்சதமொசனஷியமொ

சபமொருசம.

கண்ணில்

ஸ்டமொம்மப"

என்றமொன்

கிருஷ்ணன்.
"என்னடம்

இருக்கிற

ஸ்டமொம்மபல்லமொம்

அவனடம் இருக்கமொ" என்ற சகட்டமொன் ரைமொஜப்பமொ.
"அவனடம் இருக்கிற ஒரு ஸ்டமொம்பு ஒண்னு
கமொட்டு பமொர்ப்சபமொம்" என்றமொன் கிருஷ்ணன்.
"என்னடம் இருக்கிற ஒரு ஸ்டமொம்பு அவன்
கமொட்டட்டும் பமொர்க்கலமொம்: பத்து ரூபமொ மபட்."
"உன் ஆல்பம் குப்தபத்மதமொட்டி ஆல்பம்"
என்ற

கத்தினமொன்

கிருஷ்ணன்.

எல்லமொப்

தபயன்களும், குப்தபத் மதமொட்டி ஆல்பம்;
குப்தபத் மதமொட்டி ஆல்பம்; என்ற கத்தினமொர்கள்.

தன்னுதடய ஆல்பத்ததப் பற்றி இனசமல்
சபசிப்பயனல்தல என்ற மதரிந்து மகமொண்டமொன்
ரைமொஜப்பமொ.
அவன் அரும்பமொடுபட்டுச் சிறகச் சிறகச்
சசேர்த்த ஆல்பம், சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு தபமொல்
வந்து

நமொகரைமொஜதன

ஒசரை

மபரியவனமொக்கிவிட்டு

நமொளில்
விட்டது.

இரைண்டிற்குமுள்ள சவற்றதம தபயன்களுக்குத்
மதரியவில்தல.

மசேமொன்னமொலும்

அசேடுகளுக்கு

மண்தடயில் ஏறமொது.
ரைமொஜப்பமொ

தன்னதலயின்றி

குதமந்து

மகமொண்டிருந்தமொன். பள்ளிக் கூடம் சபமொவதற்சக
பிடிக்கவில்தல.
மற்றப் தபயன்கள் முகத்தில் விழிப்பதற்சக
மவட்கமமொக
ஞமொயிறகளில்

இருந்தது.
ஸ்டமொம்பு

வழக்கமமொக

சேன

சவட்தடக்கு

அதலயமொத அதலச்சேல் அதலபவன் இந்தத்
தடதவ

வீட்தட

விட்டு

மவளிசய

ததல

நீட்டவில்தல. ஒரு நமொளில் ரைமொஜப்பமொ அவன்
ஆல்பத்தத

எத்ததன

தடதவ

திருப்பித்

திருப்பிப் பமொர்ப்பமொன் என்பதற்குக் கணக்சக
கிதடயமொது. இரைவு படுத்துக் மகமொண்ட பின்
திடீமரைன்ற ஏசதமொ நிதனத்துக்மகமொண்டு டிரைங்குப்

மபட்டிதயத் திறந்து ஆல்பத்தத எடுத்து ஒரு
புரைட்டு புரைட்டிவிட்டு வருவமொன். அதத இரைண்டு
நமொட்களமொக

மவளியிசலசய

எடுக்கவில்தல.

ஆல்பத்ததப் பமொர்ப்பதற்சக எரிச்சேலமொக இருந்தது.

நமொகரைமொஜனன் ஆல்பத்ததப் பமொர்க்கிறமபமொழுது
தன்னுதடய ஆல்பம் மவறம் அப்பளக் கட்டு
என்ற தமொன் சதமொன்றிற்ற அவனுக்கு.
அன்ற மமொதல ரைமொஜப்பமொ நமொகரைமொஜனன் வீடு
சதடிச்

மசேன்றமொன்.

அவன்

ஒரு

முடிவுக்கு

வந்துவிட்டமொன். இந்த அவமமொனத்தத அவனமொல்
அதிக நமொட்கள் தமொங்கிக் மகமொண்டிருக்கமுடியமொது.
திடீமரைன்ற ஒரு புதிய ஆல்பம் நமொகரைமொஜன்
தகக்கு வந்து சசேர்ந்திருக்கிறது. அவ்வளவுதமொசன
ஸ்டமொம்பு

சசேகரிப்பதிலுள்ள

தந்திரைங்கள்

அவனுக்கு

என்ன

ஒவ்மவமொரு

ஸ்டமொம்புக்கும்
மத்தியில்

ஸ்டமொம்பு

என்ன

அவனுக்குத்
ஸ்டமொம்புதமொன்

மதரியும்

சசேர்க்கிறவர்கள்

மதிப்புண்டு

என்பது

மதரியுமமொ

என்ன

மபரிய

சிறந்த

ஸ்டமொம்பு

என்ற

நிதனத்துக் மகமொண்டிருப்பமொன். அல்லது மபரிய

சதசேத்து ஸ்டமொம்பு தமொன் அதிக மதிப்புள்ளது
என்ற எண்ணிக்மகமொண்டிருப்பமொன். எப்படியும்
அவன் அமமச்சூர்தமொசன? தன்னடம் இருக்கும்
உதவமொக்கதரை

ஸ்டமொம்புகள்

சில

மகமொடுத்து,

மணியமொன ஸ்டமொம்புகதளத் தட்டிவிட முடியமொதமொ
என்ன?

எத்ததனசயமொ

சேமொத்தவில்தலயமொ?
மமொயமும்

சபருக்கு

இதிலிருக்கிற

மகமொஞ்சேமமொ?

நமொமம்
தந்திரைமும்

நமொகரைமொஜன்

எந்த

மூதலக்கு?
ரைமொஜப்பமொ நமொகரைமொஜன் வீட்தட அதடந்து
மமொடிக்குச் மசேன்றமொன். அவன் அடிக்கடி வருகிற
தபயன்

என்பதமொல்

மசேமொல்லவில்தல.
நமொகரைமொஜனன்

ஒன்றம்

மமொடியில்

சமதஜக்கு

மகமொண்டமொன்.

சிறிது

நமொகரைமொஜனன்

தங்தக

வந்தமொள்.

யமொரும்

மசேன்ற

முன்

உட்கமொர்ந்து

சநரைம்

கழிந்ததும்

கமொமமொட்சி

"அண்ணமொ

மமொடிக்கு

டவுனுக்குப்

சபமொயிருக்கிறமொன்"

என்ற

மசேமொல்லி

விட்டு,

"அண்ணமொ ஆல்பத்ததப் பமொர்த்தியமொ?" என்ற
சகட்டமொள்.
"உம்" என்றமொன் ரைமொஜப்பமொ.
"அழகமொன ஆல்பம் இல்தலயமொ? ஸ்கூல்சல
சவமற

யமொரிட்சடயும்

இவ்வளவு

மபரிய

ஆல்பம் இல்தலயமொசம?"
"யமொரு மசேமொன்னமொ?"
"அண்ணமொதமொன் மசேமொன்னமொன்."
மபரிய ஆல்பம் என்றமொல் என்ன? பமொர்க்கப்
மபரிதமொக இருந்தமொல் சபமொதுமமொ?
சிறிது சநரைம் அங்கிருந்துவிட்டு, கமொமமொட்சி
கீசழ மசேன்றவிட்டமொள்.

ரைமொஜப்பமொ சமதசேயில் கிடந்த புத்தகங்கதளப்
பமொர்த்துக் மகமொண்டிருந்தமொன். திடீமரைன்ற டிரைமொயர்
பூட்டில்

தகபட்டது.

இழுத்துக் பமொர்த்தமொன்.

பூட்தட

பூட்டித்தமொன்

இருந்தது.

திறந்து பமொர்த்தமொல் என்ன? சமதஜ சமலிருந்து
சேமொவிதயக் கண்மடடுத்தமொன். ஏணிப்படிசயமொரைம்
மசேன்ற

ஒரு

தடதவ

பமொர்த்துவிட்டு,

கீசழ

சேட்மடன்ற

குனந்து
டிரைமொயதரைத்

திறந்தமொன். சமலமொக ஆல்பம் இருந்தது. முதல்
பக்கத்ததத் திருப்ப, அதில் எழுதியிருந்ததத
வமொசித்தமொன். மநஞ்சு படக் படக்மகன்ற அடித்துக்
மகமொண்டது.

ஒரு

நிமிஷத்தில்

டிரைமொயதரைப்

பூட்டினமொன். ஆல்பத்தத எடுத்துச் சேட்தடக்குள்
நிக்கரில் மசேருகிக் மகமொண்டு கீழிறங்கி வீட்தடப்
பமொர்த்து ஒட்டமமொக ஒடினமொன்.
சநரைமொக

வீட்டிற்குள்

மசேன்ற

புத்தக

அலமமொரிக்குப் பின்னமொல் ஆல்பத்தத மதறத்து

தவத்தமொன். வமொசேல் பக்கம் வந்தமொன். உடம்பு
பூரைமொவும் மகமொதிப்பது சபமொலிருந்தது. மதமொண்தட
உலர்ந்தது. முகத்தில் ஜிவ் ஜிவ்மவன்ற ரைத்தம்
குத்திற்ற.
இரைவு எட்டு மணிக்கு எதிர்வீட்டு அப்பு
வந்தமொன்.

தகதயயும்

ஆட்டிக்மகமொண்டு
நமொகரைமொஜன்

ததலதயயும்

விஷயத்ததச்

மசேமொன்னமொன்.

ஸ்டமொம்பு

ஆல்பத்ததக்

கமொணவில்தலயமொம்! அவனும் நமொகரைமொஜனுமமொக
டவுனுக்குச் மசேன்றிருந்தமொர்களமொம். திரும்பி வந்து
பமொர்க்கிறமபமொழுது

மமொயமமொக

மதறந்துவிட்டதமொம் ஆல்பம்.
ரைமொஜப்பமொவுக்கு
முடியவில்தல.

ஒன்றம்
அவன்

சபசே

எப்படியமொவது

சபமொயவிட்டமொல் சபமொதுமமன்றிருந்தது. அப்பு
மசேன்றதும்

அதறக்குள்

வந்தமொன்.

கததவச்

சேமொத்தினமொன்.

அலமமொரிக்கு

பின்னமொலிருந்து

ஆல்பத்தத எடுத்தமொள். தக விதறத்தது. ஜன்னல்
வழியமொக யமொரைமொவது பமொர்த்து விடுவமொர்கள் என்ற
பயந்து மீண்டும் ஆல்பத்தத அலமமொரிக்குப்
பின்புறம் திணித்தமொன்.
இரைவு சேமொப்பிட முடியவில்தல. வயிற்தற
அதடத்துக் மகமொண்டு விட்டது. வீட்டிலுள்ள
எல்சலமொரும்
"என்னடமொ,
தன்னுதடய

அவன்

முகத்ததப்

என்னடமொ"

என்ற

முகம்

மகமொண்டிருப்பது

சகட்டமொர்கள்.

பயங்கரைமமொக
மமொதிரித்

பமொர்த்து,
சகமொணிக்

சதமொன்றிற்ற

அவனுக்கு.
எப்படியமொவது
படுக்தகதய
வரைவில்தல.

துமொங்கிவிடுசவமொம்

விரித்து

படுத்தமொன்.

தமொன்

மகமொண்டிருக்கிறமபமொழுது

என்ற
தூக்கம்
துரைங்கிக்

யமொரைமொவது

அலமமொரிக்குப்

பின்னமொலிருந்து

ஆல்பத்ததக்

கண்மடடுத்து விட்டமொல் என்ன மசேயவது என்ற
பயந்து,

ஆல்பத்தத

எடுத்துவந்து

ததலயதணக்கடியில் தவத்துக் மகமொண்டமொன்.
இரைவு எப்மபமொழுது தூங்கினமொன் என்பது
அவனுக்சக மதரியமொது. கமொதலயில் கண் விழுத்த
பின்பும் ததலயதணயில் இருந்து ஆல்பத்தத
எடுக்க முடியவில்தல. தமொயமொரும் தகப்பனமொரும்
ஒருவர்

மமொற்றி

மகமொண்டிருந்தமொர்கள்.

ஒருவர்

அங்கு வந்து

ஆல்பத்சதமொடு

பமொதயச்

சுருட்டி அதன் சமல் உட்கமொர்ந்து மகமொண்டமொன்.
கமொதலயில்

மீண்டும்

அப்பு

அப்மபமொழுதும்

ரைமொஜப்பமொ

பமொய

வந்தமொன்.
சமல்தமொன்

உட்கமொர்ந்து மகமொண்டிருந்தமொன். அப்பு கமொதலயில்
நமொகரைமொஜன்
வந்திருந்தமொன்.

வீட்டுக்குப்

சபமொயவிட்டு

"சநற்ற

அவனுதடய

வீட்டுக்குப்

சபமொனசயமொ" என்ற சகட்டமொன் அப்பு.
ரைமொஜப்பமொவுக்கு வயிற்தறக் கலக்கிற்ற. ஒரு
தினுசேமொக மண்தடதய ஆட்டினமொன். எப்படி
சவண்டுமமன்றமொலும்

அர்த்தம்

எடுத்துக்மகமொள்ளும் படி ததலதய அதசேத்தமொன்.
"நமொங்க

மவளியில்

சபமொனபின்

நீ

மட்டும்தமொன் அங்சக வந்தமொய என்ற கமொமமொட்சி
மசேமொன்னமொள்" என்றமொன் அப்பு.
தன்தன

சேந்சதகப்படுகிறமொர்கள்

மதரிந்துவிட்டது

ரைமொஜப்பமொவுக்கு,

என்பது
சநற்ற

ரைமொத்திரியிலிருந்து இதுவதரை அழுது மகமொண்சட
இருக்கிறமொன்
சபமொலீஸஜக்குச்

நமொகரைமொஜன்.

அவன்

மசேமொன்னமொலும்

சபமொலிருக்கிறது" என்றமொன் அப்பு.

அப்பமொ

மசேமொல்லுவமொர்

ரைமொஜப்பமொ வமொய சபசேமொமலிருந்தமொன்.
"அவன்

அப்பமொவுக்கு

ஆபீஸிமலதமொசன

சவதல?

டி.எஸ்.பி.
அவர்

விரைதல

அதசேத்தமொல் சபமொலீஸ் பதடசய திரைண்டு விடும்"
என்றமொன் அப்பு. நல்ல சவதள, அப்புதவத் சதடி
அவன் தம்பி வந்தமொன். அப்பு மசேன்றவிட்டமொன்.
ரைமொஜப்பமொவின்

தகப்பனமொரும்

கமொதல

உணதவ முடித்துக்மகமொண்டு தசேக்கிளில் ஆபீஸ்
மசேன்ற விட்டமொர். வமொசேல் கதவு சேமொத்தியிருந்தது.
ரைமொஜப்பமொ

படுக்தகயிசலசய

உட்கமொர்ந்துமகமொண்டிருந்தமொன்.
சநரைமமொயிற்ற.

அப்படிசய

அதரை

மணி

அதசேயமொமல்

உட்கமொர்ந்து மகமொண்டிருந்தமொன்.
அப்மபமொழுது வமொசேல் கததவத் தட்டும் ஒதசே
சகட்டது.

'சபமொலீஸ்',

'சபமொலீஸ்'

என்ற

தனக்குள்

மசேமொல்லிக் மகமொண்டமொன் ரைமொஜப்பமொ. வமொசேல் கதவில்
உள்சள சேங்கிலி சபமொட்டிருந்தது.
வமொசேல் கததவத் தட்டும் சேப்தம் மதமொடர்ந்து
சகட்டது.
ரைமொஜப்பமொ

பமொயக்குள்ளிருந்து

ஆல்பத்தத

மவளிசய எடுத்துக் மகமொண்டு மமொடிக்கு ஒடினமொன்.
அங்சக நிற்க முடியவில்தல. அலமமொரிக்குப்
பின்னமொல் ஆல்பத்தத திணித்தமொன். சசேமொததன
சபமொட்டமொல் அகப்பட்டுவிடுசம? ஆல்பத்தத
எடுத்துக் மகமொண்டு சேட்தடக்குள் மதறத்தவமொசற
கீசழ வந்தமொன்.
அப்மபமொழுதும் வமொசேல் கததவத் தட்டும்
ஒதசே சகட்டுக் மகமொண்டிருந்தது.

"யமொருடமொ? யமொரு கததவத் திறசயன்" என்ற
அம்மமொ உள்சளயிருந்து கத்திக் மகமொண்டிருந்தமொள்.
இன்னும் சில வினமொடிகளில் அம்மமொசவ வந்து
திறந்துவிடுவமொள்!
ரைமொஜப்பமொ

பின்புறம்

ஒடினமொன்.

மடமடமவன்ற ஸ்நமொன அதறக்குள் மசேன்ற
கததவத் தமொளிட்டுக் மகமொண்டமொன். மவன்னர்
அடுப்பு தக தக மவன்ற எரிந்து மகமொண்டிருந்தது.
பட்மடன்ற ஆல்பத்தத அடுப்பில் சபமொட்டமொன்.
ஆல்பம் பற்றி எரிந்தது. அவ்வளவும் மணி
மணியமொன ஸ்டமொம்புகள். எங்கும் கிதடக்கமொத
ஸ்டமொம்புகள். தன்தனயறியமொமசல கண்களில் நீர்
துளிர்த்துவிட்டது ரைமொஜப்பமொவுக்கு.
அப்மபமொழுது ஸ்நமொன அதறக்கு மவளிசய
அம்மமொவின் குரைல் சகட்டது.

"சேட்மடன்ற
உன்தனத்சதடி

குளித்துவிட்டு
நமொகரைமொஜன்

வமொடமொ,

வந்திருக்கிறமொன்"

என்றமொள் அவன் தமொயமொர்.
ரைமொஜப்பமொ நிக்கதரை கழற்றி ஸ்நமொன அதறக்
மகமொடியில்

சபமொட்டுவிட்டு

ஈரைத்துண்தடக்

கட்டிக்மகமொண்டு மவளிசய வந்தமொன். வீட்டிற்குள்
வந்து

புதுச்சேட்தடயும்,

சபமொட்டுக்மகமொண்டு
நமொகரைமொஜன்

மமொடிக்குச்

நமொற்கமொலியில்

நிக்கரும்
மசேன்றமொன்.
உட்கமொர்ந்து

மகமொண்டிருந்தமொன். ரைமொஜப்பமொதவப் பமொர்த்ததுசம,
"என்

ஸ்டமொம்பு

ஆல்பம்

மதமொதலந்து

சபமொயவிட்டதடமொ" என்ற ஈனமமொன குரைலில்
மசேமொன்னமொன். முகத்தில் வருத்தம் மதரிந்தது.
அழுது குளித்திருக்கிறமொன் என்பததயும் கண்கள்
மசேமொல்லிற்ற.

"எங்சக தவத்தமொயடமொ?" என்ற சகட்டமொன்
ரைமொஜப்பமொ,
"டிரைமொயரில் பூட்டி தவத்திருந்ததமொகத் தமொன்
ஞமொபகம். டவுனுக்குச் மசேன்றவிட்டுத் திரும்பி
வந்து பமொர்க்கிறமபமொழுது கமொணவில்தல."
நமொகரைமொஜன்
வழிந்தது.

கண்களிலிருந்து

அவன்

பமொர்ப்பதற்கு

கண்ணிர்

ரைமொஜப்பமொ

முகத்ததப்

மவட்கப்பட்டு

முகத்தத

சவறபக்கம் திருப்பிக் மகமொண்டமொன்.
"அழமொசதடமொ,

அழமொசதடமொ"

என்ற

சதற்றினமொன் ரைமொஜப்பமொ.
ரைமொஜப்பமொ சேமமொதமொனம் மசேமொல்லச் மசேமொல்ல
சமலும் சமலும் மபரிதமொக அழுதமொன் நமொகரைமொஜன்.
ரைமொஜப்பமொ சேட்மடன்ற கீசழ மசேன்றமொன். ஒரு
நிமிஷத்திற்குள் நமொகரைமொஜன் முன்னமொல் வந்து

நின்றமொன். அவன் தகயில் அவனுதடய ஆல்பம்
இருந்தது.
"நமொகரைமொஜமொ.

இந்த

என்னுதடய

ஆல்பம்.இதத நீசய தவத்துக் மகமொள். உனக்சக
உனக்குத்தமொன். என்ன அப்படிப் பமொர்க்கிறமொய
விதளயமொட்டில்தல. உனக்குத்தமொன். உனக்சக
தமொன்."
"சும்மமொ மசேமொல்கிறமொய" என்றமொன் நமொகரைமொஜன்.
"இல்தலயடமொ
மநஜமமொகத்தமொன்.

உனக்சக

தருகிசறன்.

உனக்சக

உனக்கு

தவத்துக்மகமொள்."
ரைமொஜப்பமொ, அவன் ஸ்டமொம்பு ஆல்பத்ததக்
மகமொடுத்துவிடுவதமொ?
நமொகரைமொஜனமொல்

நடக்கக்

நம்பமுடியவில்தல.

கூடியதமொ?
ஆனமொல்

ரைமொஜப்பமொ அததசய திரும்பத் திரும்பச் மசேமொல்லிக்

மகமொண்டிருந்தமொன்.

அவனுக்கு

குரைல்

கம்மிவிட்டது.
"எனக்குத் தந்துவிட்டமொல் உனக்கு"
"எனக்கு சவண்டமொம்."
"உனக்கு ஒரு ஸ்டமொம்புகூட சவண்டமொமமொ?"
"நீ

எப்படியடமொ

இல்லமொமலிருப்பமொய?"

ஸ்டமொம்சப

என்ற

சகட்டமொன்

நமொகரைமொஜன்.
ரைமொஜப்பமொ

கண்களிலிருந்து

கண்ணிர்

மபருக்மகடுத்தது.
"ஏண்டமொ அழுகிறமொய? எனக்கு ஆல்பத்ததத்
தரை

சவண்டமொம்

எவ்வளவு

நீசய

கஷ்டப்பட்டுச்

என்றமொன் நமொகரைமொஜன்.

தவத்துக்மகமொள்.
சசேர்த்த

நீ

ஆல்பம்"

"இல்தல,

நீதவத்துக்மகமொள்

இருக்கட்டும்.

உனக்சக

எடுத்துக்மகமொண்டு

உன்

வீட்டுக்குப் சபமொயவிடு. சபமொ, சபமொ" என்ற
ரைமொஜப்பமொ

அழுது

மகமொண்சட

கத்தினமொன்.

நமொகரைமொஜனுக்கு ஒன்றசம புரியவில்தல. அவன்
ஆல்பத்தத எடுத்துக்மகமொண்சட கிசழ இறங்கி
வந்தமொன்.
சேட்தடதயத்
துதடத்துக்மகமொண்சட

துமொக்கிக்

கண்கதளத்

பின்னமொல்

இறங்கி

வந்தமொன் ரைமொஜப்பமொ.
இருவரும் வமொசேல்படிக்கு வந்து விடடமொர்கள்.
"நீ ஆல்பத்ததக் மகமொடுத்ததற்கு மரைமொம்ப
தமொங்ஸ். நமொன் வீட்டுக்கு சபமொகட்டுமமொ என்ற
சகட்டுக்மகமொண்சட
நமொகரைமொஜன்.

படியில்

இறங்கினமொன்

அப்மபமொழுது,

"நமொகரைமொஜமொ"

என்ற

கூப்பிட்டமொன் ரைமொஜப்பமொ. நமொகரைமொஜன் திரும்பிப்
பமொர்த்தமொன்.
"அந்த ஆல்பத்ததக் மகமொண்டமொ. இன்ற
ரைமொத்திரி

ஒசரை

ஒரு

தடதவ

பூரைமொதவயும்

பமொர்த்துவிட்டு,

கமொதலயில்

உன்

வீட்டில்

மகமொண்டுவந்து

தந்துவிடுகிசறன்"

என்றமொன்

ரைமொஜப்பமொ.
"சேரி" என்ற ஆல்பத்ததக் மகமொடுத்துவிட்டுப்
சபமொனமொன் நமொகரைமொஜன்.
ரைமொஜப்பமொ

மமொடிக்குச்

சேமொத்திக்மகமொண்டு

மசேன்ற

ஆல்பத்தத

மநஞ்சசேமொடு

அதணத்தவமொற ஏங்கி ஏங்கி அழுதமொன்.
(தமிழ்க் கதத)

கததவச்

12. அப்புவின் கதத - ரைண்டி சசேமொமரைமொஜஜ

முத்துத் தீவு என்ற ஒரு சிற கிரைமொமம் இருந்தது.
ஆனமொல் அந்த ஊரில் முத்துக்கள்
சசேகரிக்கப்படவுமில்தல; அது ஒரு தீவுமில்தல.
அந்த ஊர் மவகு தூரைத்தில் தன்னந்தனயமொக
இருந்தது; அதத அதடவது சிரைமம், அதனமொல்
அந்தப் மபயர் ஏற்பட்டிருக்கலமொம். பக்கத்து
நகரைம் கூடப் பல தமல் தூரைத்தில் இருந்தது.
இரைண்டு தமல் தள்ளி கூடம், ஒரு இரைவு படகுப்
பயணம் சபமொனமொல், பமொலம், குதிதரை வண்டியில்
ஒரு மணி சநரைம் சேவமொரி மசேயது பிறகு பஸ்ஸில்
மூன்ற மணி சநரைம் பயணம் மசேயதமொல் சகமொர்த்
திப்பமொடு, ரையில் பயணம் என்றமொல், நகரைத்துக்கும்
அந்த ஊருக்கும் நமொனுமொற தமல் தூரைம் இருந்தது.

முத்துத் தீவில் அப்பு என்மறமொரு சிறவன்
வசித்தமொன்,

இந்தச்

சின்ன்

ஊரில்

வசித்தசபமொதிலும், அப்பு ஒரு நகரைவமொசியின்
சபமொக்தகயும்

ஊதமொரிப்

மகமொண்டிருந்தமொன்.

பழக்கங்கதளயும்

அவனுக்குப்

பணத்தின்

அருதம மதரியமொது; வீண் மசேலவுகள் மசேயதமொன்.
கமொதலயில் அவன் ஊரின் டிக் கதடக்குப்
சபமொவமொன்;
மதருவில்

கண்டதத
சபமொகிற

எல்லமொம்

எந்த

தின்பமொன்.

வியமொபமொரிதயயும்

கூப்பிடுவமொன்; அவன் என்ன விற்றமொலும் அதத
எல்லமொம்
புதடக்கிற

அப்பு

வமொங்குவமொன்.

மட்டும்

தீனவதககதளத்

தன்

அவன்

வயிற
அதனுள்

திணிப்பமொன்.

மமொதலயில்

சேந்தத தமதமொனத் துக்குப் சபமொவமொன். மீண்டும்
உள்சள தள்ளுவமொன்.
அப்பு
சேரியமொன

சேமொப்பமொட்டு

ரைமொமன்

மட்டுமல்ல,

அலங்கமொரைப்பிரியனும்

கூட

விதளயமொடும்சபமொது
உதடகதள

தினம்

அவன்

கவனக்

கிழித்துக்மகமொள்வமொன்.

தன்

குதறவமொல்
பிறகு

புதிய

உதடகளுக்கமொக அடம் பிடிப்பமொன். சமலும், சேதமொ
அவன் தன் புத்தகங்கதளயும் மபன்சில்கதளயும்
மதமொதலத்தமொன்; புதியன சகட்டமொன். தினசேரி
பணத்துக்கமொகத்

தன்

அம்மமொதவ

மதமொல்தலப்படுத்தினமொன்.

தன்

தீர்ந்துவிட்டமொல்

தகப்பணம்
சமற்மகமொண்டு

அம்மமொவிடமிருந்து பிடுங்கலமொம் என அவன்
அறிவமொன்
அவன்
அவர்கள்

மபற்சறமொருக்கு
அவனுக்கு

மகமொடுத்தமொர்கள்.
அலட்சியமமொகப்
கண்டதும்

ஒசரை

அதிகம்
ஆயினும்

பிள்தள.
மசேல்லம்
அவன்

பணத்தத வீணமொக்குவததக்
அவன்

கவதலப்படலமொனமொர்கள்.

மபற்சறமொர்கள்
அவன்

அப்பமொ

அவதனக் கண்டித்தமொர். ஆனமொல் அப்பு அததச்
சேட்தட மசேயயவில்தல. அவன் சிரைத்ததயமொயக்
கவனப்பது

சபமொல்

நடித்தமொன்.

எனனும்,

தந்ததயின் வமொர்த்ததகள் ஒரு கமொதில் நுதழந்து
மற கமொது வழியமொக மவளிசயறின.
அப்பு

புதகபிடிக்கத்

மதமொடங்கினமொன்.

அவன் தந்தத அதத அறிந்து ஆத்திரைம் மகமொண்டு,
அவதனத்

திட்டினமொர்.

அழுதமொன்.

அதனமொல்

அப்பு

மவகுவமொக

அவன்

அம்மமொ

குழம்பினமொள். அவதன அதணத்துக்மகமொண்டு
ஆறதல் கூறினமொள். பிறகு அவனுக்குச் சிறிது
பணம்

தந்தமொள்.

அனுப்பினமொள்.

அவதன

அப்புவின்

வருத்தப்பட்டமொர்.

தன்

விதளயமொட

அப்பமொ

மிகவும்

மகனன்

மகட்ட

பழக்கங்களுக்கும்

ஊதமொரித்தன

நடவடிக்தககளுக்கும் அவர் தன்தனசய குதற
கூறிக்மகமொண்டமொர்.

நிதலதம

மிக

முற்றி

விட்டசதமொ?

மிகுந்த

சயமொசேதனக்குப்

பிறகு,

அப்புவின் அப்பமொ தன் மகனன் ஆசிரியரைது
சயமொசேதனதயயும்

உதவிதயயும்

நமொடத்

தீர்மமொனத்தமொர். ஆசிரியர் தம்மமொல் இயன்றததச்
மசேயவதமொக வமொக்களித்தமொர்.
ஒரு

நமொள்,

ஆசிரியர்

அப்புதவக்

கூப்பிட்டனுப்பினமொர். அவதனப் பிரியமமொயத்
தட்டிக் மகமொடுத்து, பிற்பகலில் அவதனத் தன்
வீட்டுக்கு

வருமமொற

அதழத்தமொர்.

அப்பு

தடுமமொறித் தவித்தமொன். ஆசிரியர் ஏன் தன்தனப்
பமொர்க்க விரும்பினமொர்; தன் படிப்பு சேம்பந்தமமொக
இருக்குசமமொ? மபருக்கல் வமொயப்பமொட்டில் அவர்
தன்தனக் சகள்விகள் சகட்பமொசரைமொ?
ஆசிரியர் வீட்டு வமொசேலில் அப்பு தயங்கி
நின்றமொன்.

ஆசிரியர்

அவதன

உள்சள

கூப்பிட்டமொர், அன்பமொகப் சபசினமொர். அவதன

உட்கமொரைச் மசேர்ன்னமொர். அவர் நடந்து மகமொண்ட
விதம் அப்புவின் பயத்தத நீக்கியது. அவன்
மநஞ்சுத்துடிப்பு

சீரைமொகியது.

அவன்

நிம்மதிமபற்றமொன்.
"அப்பு,

அடுத்த

மமொதம்

இதடத்சதர்வு

இருக்கிறசத. நீ நன்றமொகப் படித்திருக்கிறமொயமொ?"
என்ற ஆசிரியர் மமன்தமயமொக விசேமொரித்தமொர்.
அப்பு ததலயதசேத்தமொன். ஆசிரியரின் சநமொக்கம்
என்னவமொக இருக்கும் என அவன் சயமொசித்தமொன்.
ஆனமொல் ஆசிரியர் சும்மமொ பத்திரிதகதய எடுத்து
அததப் படிக்கலமொனமொர்.
அப்பு சசேமொம்பலுடன் சுற்றி சநமொக்கினமொன்.
பத்திரிதகயின் கதடசிப் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு
படத்தின்

மீது

அவன்

பமொர்தவ

படிந்தது.

விண்மவளிக் கப்பல் சமசல கிளம்புவததக்
கமொட்டுகிற நிழற்படம் அது. அப்பு படத்ததசய

கூர்ந்து

கவனத்தமொன்.

ரைமொக்மகட்டில்

அவன்

இருப்பது சபமொலவும், அவன் விண்மவளியில்
மசேலுத்தப்படுவது

சபமொலவும்

அவனுக்குத்

சதமொன்றியது. அவன் பரைபரைத்தமொன். அப்புவின்
மூதளயில் சகள்விகள் துறதுறத்தன. ஆனமொல்
அவற்தற மவளிப்படுத்த அவன் தயங்கினமொன்.

அப்சபமொது ஆசிரியர் ததலதய உயர்த்தினமொர்.
அப்புதவப் பமொர்த்தமொர். "நீ என்னடம் ஏதமொவது
சகட்க விரும்பினமொயமொ?"

“ஸமொ..ர்..ர்.. நமொம் நிஜமமொகசவ சேந்திரைனுக்குப்
சபமொக முடியுமமொ?" என்ற அப்பு சகட்டமொன்.
அவன் கண்கள் மின்னன.
"ஒ, நீ பத்திரிதகப் படத்தத பமொர்த்தமொயமொ?
அது தமொன் ரைமொக்மகட். அது மனததன சேந்திரைனுக்கு
எடுத்துச்

மசேல்லும். அமமரிக்கர்கள் அததச்

மசேயதிருக்கிறமொர்கள்."
அப்புவின் மனசில் அசநக எண்ணங்கள்
பளிச்சிட்டன. அவன் உள்ளத்தில் கனவுகள்
நிதறந்தன.
"ரைமொக்மகட்டில்

ஏறிப்சபமொக

நமொம்

அமமரிக்கமொவுக்குத் தமொன் சபமொகணமமொ?" என்ற
அவன் சகட்டமொன்.
சேந்சதகமில்லமொமல்

"அமமரிக்கமொ எவ்வளவு தூரைம் இருக்கும்,
ஸமொர்?"
"சுமமொர் பத்தமொயிரைம் தமல்கள். விமமொனத்தில்
இரைண்டு

நமொட்களிலும்,

கப்பலில்

மூன்ற

வமொரைங்களிலும் சசேரைலமொம்."
"நமொம் எங்சக விமமொனம் ஏற சவண்டும்
முத்துத் தீவிலமொ"
ஆசிரியர்
சேர்வசதசே

முறவலித்தமொர்.

விமமொன

நிதலயங்கள்

"இல்தல.
மசேன்தன,

பம்பமொய சபமொன்ற மபரிய நகரைங்களில் தமொன்
இருக்கின்றன. விமமொனம் மூலம் பிரையமொணம்
மசேயய ஏகப்பட்ட பணம் சததவ, மதரியுமமொ?"
அப்பு மிகவும் கிளர்ச்சியுற்றமொன். சகள்விகள்
அவன்

உதடுகளி

லிருந்து

உதிர்ந்தன.

"விமமொனத்தில் பயணம் சபமொக எவ்வளவு பணம்
சததவப்படும்?"
"நிதறய

நிதறயப்

பணம்

சவண்டும்.

உலகத்ததயும் அதன் அதிசேயங்கதளயும் கமொண
ஒருவர்

மிச்சேம்

பிடித்துப்

பணம்

சசேமிக்க

சவண்டும்."
"திட்டமமொக எவ்வளவு பணம், ஸமொர் அப்பு
விடமொது சகட்டமொன்.
ஆசிரியர் மகிழ்வதடந்தமொர். "நீ பிரையமொணம்
மசேயது உலகத்ததக் கமொண விரும்புகிறமொயமொ?
இப்சபமொது முதசல மிச்சேப்படுத்து. நீ மபரியவன்
ஆனதும்

சுற்றிப்பமொர்க்கலமொம்.

மதரியுமமொ,

குழந்தமொய. படகில் அடுத்த ஊர் சபமொவதற்சக
கமொல் ரூபமொய ஆகிறது!"

“எனக்குத்

மதரியும்,

ஸமொர்.

குதிதரைவண்டியில் சகமொர்த்திப்பமொடு சபமொக அதரை
ரூபமொய. டவுனுக்கு பஸ்ஸில் ஒன்றதரை ரூபமொய."
"நல்லது.

பிரையமொணம்

சபமொக

அதிகம்

மசேலவமொகும். பம்பமொய சசேரை மூன்ற நமொட்கள்
பிடிக்கும். ரையில் கட்டணத்தத எண்ணிப்பமொர்!"
"நூற ரூபமொய சபமொதுமமொ?" என்ற அப்பு
ஆப்பமொவித்தனமமொய சகட்டமொன்.
ஆசிரியர் சிரித்தமொர்.
"அன்பமொன தபயமொ, உனக்கு அமமரிக்கமொ
சபமொக

யமொரும்

இலவசே

விமமொன

டிக்கட்

தரைமமொட்டமொர்கள். ஆற அல்லது ஏழமொயிரைம் ரூபமொய
நீ தவத்திருக்க சவண்டும். உன் குடும்பச்
மசேமொத்து முழுதுசம அவ்வளவுக்குத் சதரைமொது.

அப்புறம் ரைமொக்மகட்டில் சபமொக லட்சேக் கணக்கில்
மசேலவமொகும்!"
அப்பு முற்றிலும் மனம் சசேமொர்ந்து சபமொனமொன்.
அவ்வளவு பணத்தத அவன் எவ்வமொற சசேகரிக்க
முடியும்?
"சவமறமொரு

வழி

இருக்கிறது,

மகசன"

என்றமொர் ஆசிரியர்.
அப்புவின் முகத்தில் ஒளிபிறந்தது.
"நீ

நன்றமொகப்

படித்து

சிறப்புடன்

விளங்கினமொல், அரைசு உன் பயணச் மசேலதவ
ஏற்கலமொம். ஆனமொல் நீ சமற்மகமொண்டு படிக்கவும்
மபரும் அளவு பணம் சததவ." ஆசிரியர் சமலும்
மசேமொன்னமொர்,

"மகசன,

பணம்

மதிப்புள்ளது.

ஒவ்மவமொன்றக்கும் உனக்கு பணம் சததவ."

அப்பு

மமளனமமொக

இருந்தமொன்.

அவன்

சிந்ததனயில் ஆழ்ந்திருந்தமொன்.
ஆசிரியர் மதமொடர்ந்து கூறினமொர்: "பணம்
சசேமிக்கும்படி உன் அப்பமொவிடம் மசேமொல்லு. அவர்
வீண்மசேலவு

பண்ண

சவண்டமொம்.

உனது

படிப்புக்கமொகவும், உன் எதிர்கமொலத்துக்கமொகவும்
ஒவ்மவமொரு கமொதசேயும் அவர் மிச்சேம் பிடிக்க
சவண்டும்.

உன்

அப்பமொ

பணத்தத

வீணடிக்கிறமொரைமொ, மசேமொல்லு."
அப்பு ததலநிமிர்ந்து நிற்க முடியவில்தல.
அவன்

தன்னரைக்கத்தமொல்

வமொடினமொன்.

தன்

அழுக்குத் துணிகதள, கிழிந்த புத்தகங்கதள,
தனது மபருந்தீனதய அவன் எண்ணினமொன்.
அவன் கண்களில் நீர் மபருகியது.
ஆசிரியர்

அவதனப்

கட்டித் தழுவினமொர்.

மபருதமசயமொடு

முத்துத் தீவு என்ற சிறிய கிரைமொமத்தில் அன்ற
ஒரு சிற முத்து பிரைகமொசேமமொய ஒளி வீசியது.
(மதலுங்கு கதத)

13. கர்வத்தின் விதல - சிரைமொஜ் அன்வர்

ஒரு முத்து மதிப்பு மிக்கதமொக இருந்தமொல், அது
விதல மதிப்பற்றது என்பமொர்கள். முத்துக்கள்
சிப்பிப் புழுக்களில் விதளகின்றன. புழுக்கள்
சிப்பிகளுள் வசிக்கும். அதவ சேமுத்திரைத்தின்
அடியில் கிடக்கும். அப்படிப் பட்ட சிப்பிப் புழு
ஒன்றின் கதத தமொன் இது.
இந்தப் புழு தன்னடம் தமொசன மபரும்
மகிழ்வு மகமொண்டிருந்தது. உலகத்திசலசய தமொன்
தமொன்

அதிமுக்கியமமொன

நம்பியது.

உண்தமதமொன்,

ஜீவன்

என

பட்டுப்

அது

புழுவும்

பயனுள்ளசத, ஆனமொல் பட்டு, முத்துக்கதளப்
சபமொல் அதிக விதல மபற்றத் தருவதில்தல.

எனசவ தன்தனப் பற்றி உயர்வமொக எண்ணவது
தகும் என்ற சிப்பிப் புழு கருதியது.
ஒரு நமொள், கடலில் மபரும்புயல் வீசியது.
அதலகள்

உயரைமமொய,

வீசிக்

மகமொண்டு

மவறிசயமொடிருந்தன. இயற்தகசய பயங்கரைமமொக
சதமொன்றியது. அதனமொல் நமது சிப்பிப் புழு
மமன்தமயமொன தன் கூட்தட மூடிக்மகமொண்டு,
கடலின்

கதரையில்

உறதியமொயக்

கிடந்தது.

முயன்ற, பமொதுகமொப்புக்கமொகக் கதரைக்குப்சபமொவது
தன் தகுதிக்குக் கீழமொனது என்ற அது எண்ணியது.
அதலகள்

வலிதமொக

இருந்ததமொல்,

அதன்

தீர்மமொனத்துக்கு மமொறமொக, புழுவும் அதன் சிப்பியும்
வமொரி எடுக்கப்பட்டு கதரை மீது எறியப்பட்டன.
திறந்த கடற்கதரையில் தமொன் இருப்பததக் கண்ட
புழு, எச்சேரிக்தகயமொகத் தன் சிப்பி மூடிதய
உயர்த்தியது

இடுக்கு

வழிசய

உலதகப்

பமொர்த்தது. அப்படி அது பமொர்க்கும் சபமொசத,

மற்மறமொரு மபரிய அதல அததத் தூக்கி சமலும்
தள்ளி

மணலில்

விட்மடறிந்தது.

இப்சபமொ,

உண்தமயிசலசய கலவரைமமொன நிதலதம தமொன்
அதலகள் அதன் சமசல புரைண்டன; அதத
உருட்டிப்

புரைட்டின.

ஆயினும்,

அதத

மறபடியும் கடலுக்குள் இழுக்கப் சபமொதிய பலம்
அவற்றில் எதற்கும் இல்தல. அப்பமொவி சிப்பிப்
புழு அந்த இடத்திசலசய கிடந்தது. கடலுக்குள்
திரும்பிப் சபமொக வழிசயயில்தல. அது மிகவும்
சகமொபம் மகமொண்டது.
கதரை அருகில் ஒரு சிற மரைம் நின்றது. அதில்
ஒரு கமொகம் மநடு சநரைமமொக இருந்து, சிப்பிப் புழு
படும் பமொட்தடக் கவனத்தது. முடிவில், அது
கீசழ வந்தது. தன் அலகமொல் சிப்பி மீது தட்டி,
"யமொரைது

உள்சள?

அதட்டலமொய கூறியது.

கததவத்

திற"

என்ற

சிப்பிப் புழு அதிருப்தி அதடந்தது. யமொசரைமொ
சமமொசேமமொன கழிசேதட என்தனத் மதமொந்தரைவு
மசேயகிறது" என்ற அது தனக்குள் மசேமொல்லிக்
மகமொண்டது. பிறகு, "யமொர் அது?" என்ற கத்தியது.
"நமொன் கழிசேதட இல்தல. நமொன் ஒரு கமொகம்
அதிலும் புத்திசேமொலிக் கமொகம். கததவத் திறந்து
மவளிசய வமொ."
"நமொன் ஏன் மவளிசய வரைசவண்டும்?"
"சும்மமொப்சபசி

மகிழ,

அவ்வளவு

தமொன்

என்ற கமொகம் மமன்தமயமொய மசேமொன்னது.
“எனக்குப்

சபசே

சநரைமில்தல.

நமொன்

மவளிசய வரைவில்தல."
"நல்லது. மரைமொம்ப சேரி. ஆனமொல் அங்சக
உள்சள நீ என்ன பண்ணகிறமொய?"

"நமொன் முத்து உண்டமொக்குவதில் கருத்தமொக
இருக்கிசறன்.

சமலும்,

உன்தனப்

சபமொன்ற

அசிங்கமமொன அழகற்ற ஒரு ஜந்துவுடன் நமொன் ஏன்
சபசேசவண்டும்?" என்ற சிப்பிப் புழு மிடுக்கமொகக்
கூறியது.
"ஒசகமொ-எவ்வளவு உயர்வு!" என்ற கமொகம்
சிரித்தது.

"என்

அருதம

நண்பசன,

நமொன்

விரும்பியமதல்லமொம் கடலின் அதமப்பு, அளவு
பற்றிய

சில

சகள்விகதள

உன்னடம்

சகட்கலமொம் என்பது தமொன். இந்தப் பரைந்த உலகம்
பற்றிய

சில

விஷயங்கதள

உன்னடம்

மசேமொல்லவும் விரும்பிசனன்."
"ஏசனமொ"
"ஏமனன்றமொல், எனக்கு அறிவியலில் அதிக
ஆர்வம். நமொன் ஒரு பல்கதலக்கழகத்தின் கூதரை
சமல் வசிக்கிசறன். அறிவியல் சபரைமொசிரியரின்

மசேமொற்மபமொழிவுகதளக் சகட்கிசறன். அதனமொல்
அறிவியலில்

எனக்கு

ஏற்பட்டிருக்கிறது.

அதனமொல்

விருப்பம்
தமொன்

கடல்

பற்றியும், அங்கு நடப்பது குறித்தும் சகட்டறிய
விரும்புகிசறன்.

புறமொ

முட்தடகள்,

குருவி

முட்தடகள் எல்லமொம் அங்கு உள்ளனவமொ?"
"என்ன சபத்தல்" என்ற மவடுக்மகனப்
சபசியது சிப்பிப் புழு. "புறமொக்களும் குருவிகளும்
கடலில் இருப்பது சபமொல் தமொன்!"
"அததத் தமொசன நமொன் உன்னடம் சகட்டறிய
விரும்பிசனன்."
"மடத்தனமமொன

சகள்விகள்

சகட்கமொசத"

என்றது சிப்பிப் புழு. "கடலில், என்தன சபமொல்,
லட்சேக்கணக்கமொன

சிப்பிகள்

இருக்கின்றன.

ஆனமொல், அதனத்தினும் நமொசன மபரியவன்.
அதனமொல்

நமொன்

மற்ற

சிப்பிகளுடன்

சபசுவதில்தல.
வர்ணமீன்கள்
வதகச்

ஆயிரைமமொயிரைம்
இருக்கின்றன;
மசேடிகள்

வதக
பல்லமொயிரைம்

இருக்கின்றன.

அவ்வளவுதமொன். உன்தனப்

சபமொன்ற

முட்டமொள்தன அசேட்டுப் பிரைமொணிகள் அங்கு கீசழ
இல்தல."
கமொகம் சிரித்தது. நீ என்தன முட்டமொள்
என்பதில்

எனக்கு

கவதல

யில்தல.

உண்தமயில் நமொன் முட்டமொள் இல்தல. நமொன் ஒரு
கமொகம்- அதிலும், புத்திசேமொலிக் கமொகம், ஆனமொல்,
நண்பசன, நீ இதத எல்லமொம் உன் சிறிய
மபமொந்துக்குள் இருந்தபடிசய மசேமொல்கிறமொசய, ஏன்
நீ மவளிசய வரைக்கூடமொது?"
"உனக்கு

நல்ல

பண்பு

கிதடயமொதமொ?

என்னுடன் மநருக்கமமொயப் சபசே உனக்கு என்ன
துணிச்சேல் நமொன் உன் நண்பன் இல்தல."

"நீ

கடல்

அரைசேன்

சபமொல்

அல்லவமொ

சபசுகிறமொய!"
"சேந்சதகம்
முத்துக்கதள
கடலுக்குக்

இல்லமொமல்-நமொன்

தமொன்

உண்டமொக்குகிசறன்.

அது

கீர்த்தி

சசேர்க்கிறது.

எல்லமொம்

என்னமொல் தமொன்" என்றது சிப்பிப் புழு.
கமொகம்

குறம்

"அப்படியமொனமொல்

சிரிப்புடன்
நமொன்

மசேமொன்னது:

அவசியம்

பமொர்க்க

சவண்டும். இப்படி ஒரு அற்புதமமொன மபமொருதள
நமொன் பமொர்த்தசதயில்தல."
"நமொன் மபமொருள் இல்தல-நமொன் சிப்பிப் புழு,
முத்துக்கதள ஆக்குசவமொன்."
"நல்லது, நல்லது. மமொட்சிதம மிக்கவசரை,
தயவு பண்ணி மவளிசய வந்து, உம்தமக்

கமொணம் வமொயப்தப எனக்கு அளிக்கமமொட்டிரைமொ?"
என்ற கமொகம் நதகச் சுதவயுடன் கூறியது.
இல்தல; மமொட்சடன். நமொன் கததவத் திறக்க
முடியமொது. எனக்கு அதிக சவதல."
"நீ உன் முத்ததப் பிறகு மசேயயலமொம். இப்ப
கததவ திற. நமொன் எளிய, சேமொதமொரைண கமொகம்,
உன்தனப்

சபமொன்ற

முக்கிய

நபதரை-முத்து

மசேயயக் கூடியவதரை, பமொர்க்க ஆதசேப்படுகிசறன்.
நமொன்

முத்ததயும்

வமொழ்வில்

பமொர்க்க

இதுவதரை

நமொன்

சவண்டும். என்
ஒரு

முத்ததக்

கண்டதில்தல."
"நமொன் தமொன் மசேமொல்லிவிட்சடசன, நமொன்
திறக்கமமொட்சடன். நீ மபரிய புத்திசேமொலி என்ற நீ
நிதனத்தமொல், நீசய ஏன் அதத திறக்கக் கூடமொது?"

சிப்பிப் புழு இப்படிக் கமொகத்தத சகலி
பண்ண முடிந்தது. ஏமனனல், தன் சிப்பியின்
மூடிதய கமொகம் ஒரு சபமொதும் திறக்க இயலமொது
என அது உறதியமொக நம்பியது.
ஆனமொல்

இப்சபமொது

கமொகம்

சகமொபம்

மகமொண்டது.
"நல்லது. அது தமொன் உன் விருப்பம் என்றமொல்,
நமொன் மசேயது கமொட்டுசவன். நடப்பது உனக்குப்
பிடிக்கமொது சபமொனமொல் என்தனக் குதற கூறமொசத."
கமொகம் சிப்பிதயத் தன் அலகில் கவ்விக்
மகமொண்டு, சமசல சமசல பறந்து சபமொயிற்ற. ஒரு
பமொதற அடுக்தக அதடந்தது. மிக உயசரை
பறந்தபடி அது சிப்பிதய பமொதறக்கு சநரைமொகப்
சபமொட்டது. சிப்பி தூள்துள்ளமொகச் சிதறியது. கமொகம்
அதன் பின்சன பமொயந்தது. சிப்பிப் புழுதவ

அலகில் மகமொத்தியது. ஒசரை விழுங்கில் முழுங்கித்
தீர்த்தது.
பிறகு கமொகம் முத்ததப் பமொர்த்தது. முத்து
அதனடமிருந்து

விலகி

உருண்சடமொடிக்

மகமொண்டிருந்தது. விதலயில்லமொத அந்த முத்து
ஒரு சேமொணக் குவியலினுள் விழுந்ததத அது
கவனத்தது.

பின்னர்

கமொகம்

சமமலழுந்து

வமொனத்தில் உயர்ந்து, மகிழ்வுடன் கத்தியவமொற,
பறந்தது.
(உருதுக் கதத)

