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அணிந்துமர
நரன வியந்த பல எழுத்தரளர்களில் வமலட்டூர் நடரரஜனும் ஒருவெர். இப்பவம் கரசலஜ
படித்துக்வகரண்டிக்கும் ஜரல மரணவென சபரனற சதரற்றம் வகரண்டவெர். ஆனரல்
அவெரது நட்பு வெட்டம், இலக்கிய வெட்டம், தத்துவெ வெட்டம் வரரம்ப வபரியது. அவெர்
எங்கள 'அக்கமற' கூட்டத்தின முக்கிய புளளிகளில் ஒருவெர். வசனமனவெரசியரக
இருந்தவெமரயில் தவெறரது 'அக்கமற' கூட்டத்தில் கலந்து வகரளவெரர். தூத்துக்குடியில்
தற்சபரது சவெமல நிமித்தமரக வெசித்து வெந்தரலும் அவ்வெப்சபரது திடீர் தீடீவரன
'அக்கமறயுடன' தமல கரட்டுவெரர். தகவெல் களஞ்சியமரக, அனுபவெப் வபட்டகமரகப் பல
நரட்டு நடப்பு விஷயங்கமளக் கூறவெரர். அந்தச் வசய்திகமளப் பத்திரிமகயில்
படித்துவிட முடியரது. பினனணிகளும் inside information களும் சமவெயரன திமகப்புகளரக
மலரும்.
அஸஸரமில் சபரலங் பூத் ஆபீசரரக இருந்த சபரது, நடந்த திகில் அனுபவெங்கமள
வசரல்ல, எப்படி நம் மினனனு வெரக்கு இயந்திரம் மிக சிறப்பரனது எனற விளக்கி
வசரல்வெரர்.

படித்தது,

பரர்த்தது,

சகட்டது

எனற

அவெரின

சபச்ச

ஒரு

பத்திரிக்மகயரளனின உணர்வகமள பிரதிபலப்பதரக இருக்கும்
இந்தத்

வதரகுதியிலுளள

கமதகள

அத்தமனமயயுசம

தமது

அனுபவெங்களரல்

பினனியிருக்கிறரர். எல்லரக் கமதகளிலுசம அவெரது வசரடுக்கு நமடமயக் கரணலரம்.
விறவிறப்பும் சிறகமதக் களத்துக்கரன கச்சிதமும் சகல கமதகளிலும் இருப்பதரல்
தனியனகள சரத்தியமில்மல. ஆழ்ந்த தத்துவெங்கமள அனரயரசமரக மனத்தில் பதிய
மவெக்கிறரர்.
சஜரதரமவெ வெழிபட்டு வெழிபட்டு அமர சஜரதரவெரக ஆகிவிட்டரர். பத்திரிகரசிரியர்கள
வெழி வெகுத்துத் தந்தரல் குமறந்த பட்சம் 'முக்கரல் சஜரதரவெரக முற்றவெதற்கு' வெரய்ப்பு
உண்டு.
எனமறக்கும் உங்கள பிரியத்துக்கு உரிய
பரக்கியம் ரரமசரமி
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வெரழ்த்துமர
நண்பர் நடரரஜன அவெர்களின சிறகமதத் வதரகுப்மப வெரசிக்கும் சபரது சந்சதரஷமரக
இருந்தது.

இந்த

வதரகுப்பில்

உளள

எல்லரக்

கமதகமளயும்

தனித்தனியரக

பத்திரிக்மககளில் வெந்தசபரது படித்திருக்கிசறன. இப்சபரது மீண்டும் ஒரு வதரகுப்பில்
அமவெகமள படிக்கும்சபரது இனறளவம் அதன சமவெயும் உணர்வம் வகரஞ்சமும்
குமறயரமலருப்பது ஆச்சர்யமளிக்கிறது.
இந்த வதரகுப்பில் இடம் வபற்றிருக்கும் ஒவ்வவெரரு கமதயும் சவெற சவெற களங்களில்
நடப்பது ஒரு சிறப்பு அம்சமரகும். ஒரு நல்ல எழுத்தரளன தன பனமுகத்திறமமமய தன
பமடப்புகளில் வவெளிப்படுத்துகிறரன. தரனும் அப்படித்தரன எனபமத இந்த கமதகளின
மூலம் அவெர் வெரசகர்கமள உணர மவெக்கிறரர். அவெரது பல்சவெறபட்ட ஆர்வெமும்,
அனுபவெங்களும் அதற்கு கரரணம் என நிமனக்கிசறன.
வெங்கிப் பணி அவெருக்கு நமது பரரத சதசத்தின வெடக்கிலருந்து வதனமரநிலங்கள வெமர
வெரழும்

பணிச்சூழமல உருவெரக்கித் தந்தது. அதமனச் சரபவமனற நிமனக்கரமல்

மக்கசளரடும், மண்சணரடும் இமணந்ததரல் பல நல்ல கமதகள விமளந்திருக்கினறன.
எங்கள குருகுலம் நரடககுழுவில் அவெர் வபற்ற பயிற்சி உமரயரடல்களில் ஒரு
அழுத்தத்மதயும், நிஜத்மத பிரதிபலக்கிற நமடமயயும் அவெருக்குத் தந்திருக்கிறது.
சஜரதரவின எழுத்தின கவெர்ச்சி அவெருக்கு வசரல் சிக்கனத்மதயும், வசரல்லரமல்
உணரமவெக்கும் யுக்திமயயும் வகரடுத்திருக்கிறது.
சினன வெயது அனுபவெங்கமள அவெர் வசரல்லும் சநர்த்தி அவெரது வெர்ணமனகள நம்மம
நம் சிறவெயதிற்குக் வகரண்டு வசல்வெது ஒரு சீரிய அனுபவெம்தரன. உறவகளின உனனதம்
வவெளிப்படுகிற சந்சதரஷங்களுக்கு உளசள உமறந்திருக்கிற சசரகத்மத ஒரு எதிர்பரரரத
கணத்தில்

அளித்து

வெரசகனுக்கு

பரத்திரத்தின

சமல்

ஒரு

இரக்கத்மதயும்

வநருக்கத்மதயும் ஏற்பட மவெப்பது நம் நடரரஜனின வவெற்றியரகக் வகரளளலரம். சில
ரகசியங்களில் இந்த திடீர் தரக்குதமல நரம் எதிர் வகரளகிசறரம்.
உலகில் வெரழும் அமனத்து உயிர்களும் வெரழத் தகுந்தமவெ வெரழ சவெண்டியமவெ அமவெ
நம் சயநலத்தரல் அழியும்சபரது மனிதத்தனமம இழந்து விடுகிசறரம் எனபமத அவெர்
எருமம சவெரரியில் வெலயுறத்தும் சபரது அவெர் மனம் மரம் மற்றம் விலங்குகளின பரல்
அவெர் வகரண்ட பரசத்மதயும் கருமணமயயும் நமக்கு வெலயுறத்துகினறன.
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நமகச்சமவெ வவெளிக்வகரண்டுவெரும் கமதயரக நரய் பட்ட பரட்மடக் குறிப்பிடலரம்.
விஞ்ஞரனம், கம்யூட்டர் சபரனற துமறகளில் அவெர் படித்த வசய்திகமள தகுந்த
இடங்களில் மகயரண்டிருப்பதும் பரரரட்டுக்குரியது.
அவெரது இந்த முயற்சிக்கு வெரசகர்கள ஆதரவ அளித்து ஒரு நல்ல வதரகுப்புக்குரிய
அங்கீகரரத்மதக் வகரடுப்பரர்கள எனற நம்பிக்மக எனக்கு இருக்கிறது.
வெரழ்ந்த்துகளுடன
மரதவெ. பூவெரரக மூர்த்தி
இயக்குனர், குருகுலம் நரடக குழு, வசனமன
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வமலட்டூர்.இரர.நடரரஜன

பரரம்பரியம் மிக்க இமசக்கும், பரதத்திற்கும் வபயர் சபரன தஞ்மச மரவெட்டத்மதச்
சசர்ந்த வமலட்டூர் எனற அழகிய கிரரமத்மத பூர்வீகமரக வகரண்டவெர் இந்த நூலன
ஆசிரியர். இவெரது சிறகமதகள வபரும்பரலரன முனனணி தமிழ் இதழ்களில் வவெளியரகி
சபரும் புகழும் ஈட்டியிருக்கினறன. மனித சநயம், உறவகளின சமனமம, நமது கிரரமிய
கலரச்சரரம் ஆகியமவெகமள நுட்பமரன உணர்வகசளரடு, எளிய எழுத்துக்களில்
வெடித்திருக்கிறரர். எனசவெ இவெரது கமதகமள படிக்கும் சபரது, நம் இயல்பு
வெரழ்க்மகயில்

எதிர்

படும்

மனிதர்கமளசய

அதிகம்

கரணமுடியும்.

அந்த

அனுபவெங்கமள மறபடி உணரமுடியும்.
சதசிய அளவிலரன வெங்கி ஒனறில் சமலதிகரரியரக பணியரற்றிக் வகரண்டு, இலக்கியப்
பணிமய வதரடர்ந்து வசய்து வெரும் இவெர், வெளர்ந்து வெரும் முனனணி சிறகமத
எழுத்தரளர்களில் ஒருவெர். 2007 விகடன தீபரவெளி மலரில் இவெர் எழுதிய 12 ஒரு பக்க
கமதகள 'நட்சத்திர கமதகளரக' வவெளியரனதும், 2008 ல் திலமலர்-வெரரமலர் நடத்திய
சிறகமதப் சபரட்டியில் இவெரது சிறகமத பரிச வபற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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எனனுமர
ஒரு எழுத்தரளனின ஒவ்வவெரரு ஆக்கமும் கிட்டத்தட்ட பிரசவெம் மரதிரிதரன. அவென
மூமளயில் மினனவலன கமதயின கரு உதயமரகிவிட, அதன பிறகு அவென படும்
அவெஸமதகள ஏரரளம். விறவிறப்பரன வதரடக்க வெரர்த்மதகள, வதளிந்த நீசரரமட
மரதிரி வெமளந்து வநளிந்து வசல்லும் மமயப்பகுதி, வநத்தியடியரன கமடசி வெரக்கியம்
எனற அவெனுக்குள எண்ணங்கள கூழரங்கற்கமள சபரல உருண்டு வகரண்சட இருக்கும்.
எல்லரம் சரியரக அமமந்துவிட்ட சவெமளயில் அது எழுத்து வெடிவெம் வபற்றவிடும்.
அமத அவென வெரசகர்கள பரரரட்டிச் வசரல்லும்சபரது ஒரு தரமயப்சபரல அவென
மகிழ்ந்து சபரகிறரன.
எனது ஒவ்வவெரரு கமதமயயும் என மகபிடித்து நடந்து வெரும் குழந்மதயரகசவெ
பரவிக்கிசறன.
என கல்லரி கரலத்தில் (1982) எனது முதல் பிரசவெம் நிகழ்ந்தது. என அனபிற்குறிய தமிழ்
சபரரசிரியர் திரு வமய்ப்வபரருளதரன எனக்கு வெழிகரட்டினரர்.
1995 ல் 'இதயம் சபசகிறது' வெரர இதழில் இரண்டு கமதகள வெந்தன. கமதகள எழுதுவெமத
நிறத்திவிட்டு

கல்கியிலும்,

குங்குமத்திலும்

கட்டுமரகள

எழுத

ஆரம்பித்சதன.

அப்சபரது குங்குமத்தில் வபரறப்பரசிரியரரக இருந்த கவிஞர் சகுமரரன அவெர்கள
வகரடுத்த ஊக்கத்தின விமளவெரக மீண்டும் கமதகள பக்கம் திரும்பிசனன. குங்குமத்தில்
ஒரு சில கமதகள வவெளிவெந்தன.
அதன பிறகு எழுத்மத ஏறகட்டிவிட்டு சமமட நரடகத்தில் எனமன ஈடுபத்திக்
வகரண்சடன. அந்த சமயத்தில் திரு சஜரதர அவெர்கமள ஏசதச்மசயரக சந்திக்க சநர்ந்தது.
வெரர இதழ்கள மீது எனக்குளள சகரபத்மத வகரட்டிசனன.
அப்சபரது அவெர் ஒரு சில டிப்ஸ வகரடுத்தரர். அது எனக்கு சவெதமரகசவெ சதரனறியது.
"நடரரஜன, ஒரு பத்திரிக்மக உங்கள கமதமய திருப்பியனுப்பிவிட்டரல் அமத
முழுவெதுமரக ஏற்றக் வகரளளுங்கள. அவெர்கள எனன மரதிரி எதிர்பரர்க்கிறரர்கள
எனபமத நுட்பமரக கவெனியுங்கள. அதற்கு ஏற்றமரதிரி உங்கள கமதகமள அமமயுங்கள.
சசரம்பல் படரமல் அடித்து, திருத்தி, மரற்றியமமயுங்கள. உங்கள சிந்தமன முற்றிலும்
புதிய சகரணத்தில், வித்தியரசமரன களனகளில் இருந்தரல் நல்லது. பளிச்வசனற
வதரடங்குங்கள. வதரய்வில்லரமல் விறவிறவவென வசரல்லுங்கள. முடிமவெ வெரசகன
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வநருங்கும் சபரது 'அட' எனற அவென வியக்கும்படி வசய்ய சவெண்டும். அதுதரன உங்கள
வவெற்றி" எனறரர்.
மிகுந்த சபரரரட்டங்களுக்கு பிறகு கல்கியின கதவ திறந்தது. அமத வதரடர்ந்து,
விகடனிலும் எனது கமதகள வவெளிவெர ஆரம்பித்ததும் எனக்குள புது ரத்தம் பரய்ந்த
மரதிரி உணர்ந்சதன.
எழுத்தரளர் ஜ.ரர.சந்தசரசன அவெர்கள வகரடுத்த உற்சரகத்தில் ஒரு சில நமகச்சமவெ
கமதகளும் எழுதிசனன. கரல மரற்றத்துக்கு ஏற்றரற் சபரல் எனது பமடப்புகமள
இமணயதளங்களிலும் பதிக்க ஆரம்பித்சதன. உலகளரவிய வெரசகர் வெட்டம் எனக்கு
கிமடத்தது.
நரன சரதிப்பின ஆரம்பக் கட்டங்களில் இருக்கிசறன. இனனும் சபரக சவெண்டியது
வவெகு தூரம். இனமறய சூழலல், ஒரு சிறகமத எழுத்தரளனரக உருவபற எவ்வெளவ
கடின முயற்சிகள எடுக்க சவெண்டியுளளது எனபமத பதிவ வசய்ய விரும்பிசய எனது சய
விமர்சனம் அமமந்துளளது.
எனது

எழுத்துக்களுக்கு

சமமடயமமத்து

வகரடுத்து

வெரும்

அமனத்து

பத்திரிக்மகயரளர்களுக்கும், உந்து சக்தியரக இருக்கும் வெரசகர்களரகிய உங்களுக்கும்
எனது மனமரர்ந்த நனறி.
வமலட்டூர்.இரர.நடரரஜன
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1. சில ரகசியங்கள
மரலதி ஈவமயில் அனுப்பியிருந்தரள.
'உன ரிடர்ன டிக்வகட்மட உடசன சகனவசல் வசய். வவெளளி இரவ ஹரம்பர்கிலருந்து
லுப்தரனஸரவில் நரன மும்மப வெருகிசறன. நரம் இருவெரும் சசர்ந்து திருப்பனந்தரள
சபரய் மரமரமவெ பரர்க்கிசறரம்'.
மரமர! திருப்பனந்தரள சசது மரமர!
நிமனத்ததுசம இனிக்கும் அந்த வெரர்த்மதகள எனமன கிறங்க அடித்து பினசனரக்கி
இழுத்துச் வசனறன.
எங்கள சினன வெயச விஷம கரலங்களில் மரமரமவெப் சபரல் இனிதரன விஷயம் சவெற
எதுவம் இருந்ததரக நிமனவில்மல. என அப்பரவக்கு உகரனடர இந்திய தூதரகத்தில்
சவெமல எனபதரல் நரங்கள எங்கள பரட்டி வீட்டில்தரன வெளர்ந்சதரம். வசங்கல்பட்டில்
சவெமல பரர்த்துக் வகரண்டு சனி ஞரயிறகளில் வெந்து சபரகும் சசதுதரன எங்கள உற்ற
நண்பன. அதனரல்தரன எனனசவெர எங்களுக்கு சசதுவக்கு மரமர எனற சஃபிக்ஸ கூட
சதமவெயில்லரத வெரர்த்மதயரக இருந்தது. வவெளளிக்கிழமம வநருங்க வநருங்க எங்கள
சபச்ச சசதுமவெப் பற்றிசய இருக்கும். அசத மரதிரி ஞரயிற இரவ பழி சசரகம்
அப்பிக்வகரளளும். வவெளளிக்கிழமம வெமர எங்கசளரடு ஒட்டிக் வகரண்டிருக்கும்
உளளூர் சதரழர் சதரழிகமள சனி ஞரயிறகளில் டூ விட்டு விடுசவெரம்.
ஒவ்வவெரரு முமறயும் இந்த தடமவெ சசது வெரும் வெமர எப்படியரவெது முழித்துக்
வகரண்டிருப்பது எனற நரங்கள தீர்மரனம் வசய்சவெரம். ஆனரல் அது நடக்கரது. எட்டமர
மணி ஆனதும் என தமலயரட்டம் ஆரம்பித்துவிடும். மரலு அடிக்கடி மூஞ்சி அலம்பி
விட்டு எனமன கவெமலயரக பரர்ப்பரள. தரத்தரவின ரயில் வெண்டி புமக மரதிரியரன
வதரடர் திட்டுகள ஆரம்பித்து விடும். 'சபரடு வலட்டமர. உகரனடரவக்கு அனுப்பு இந்த
வெரனரங்கமள. கல்யரணம் பண்ணி விட்டரச்ச. கடமம முடிஞ்சது. எனக்வகதுக்கு இந்த
தமலவெல?' எனற ஆரம்பித்துவிடுவெரர். மரலு விறக் விறக்வகனற எனமனயும்
இழுத்துக் வகரண்டு சதரடி பஸ ஸடரப் வெமர நரனமகந்து முமற சபரய் வெருவெரள.
'எனக்கு தூக்கம் வெர்றதுடி' எனற நரன நச்சரிக்க ஆரம்பிப்சபன. தூரத்தில் வதரியும்
ஒவ்வவெரரு இரட்மட வவெளிச்ச புளளிகமளயும் கரண்பித்து அதுதரன சசது வெரும் பஸ
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எனபரள. ஆனரல் அது அதுவெரக இருக்கரது. கமடசியில் வவெறத்துப்சபரய் என பிடுங்கல்
தரங்கரமல் வீட்டுக்கு வெந்துவிடுசவெரம். இத்தமனக்கும் பத்து மணிகூட ஆகியிருக்கரது.
வசரல்ல மவெத்த மரதிரி ஒவ்வவெரரு தடமவெயும் எங்கள தமல சரய்ந்த பிறசக மரமர
வெருவெரரரம்.

'சபய்

மரதிரி

ரரத்திரி

பதிசனரரு

மணிக்கு

எனனடர

சரப்பரடு?

வசங்கல்பட்டுசலசய சரப்புட்டு வெரக் கூடரது. இசத வெழக்கமரப் சபரச்ச. அதுகள அஞ்ச
நரள அடிக்கற லட்டிய தரங்கமுடிமலனனர, இவெனும் அதுகசளரட சசர்ந்துக்கிட்டு...'
எனற தரத்தரவின கீறல் விழுந்த பிசளட்மட எங்கமள மரதிரிசய மரமரவம் சட்மட
வசய்யமரட்டரரரம். விடிகரமலயில் அமரத் தூக்கத்தில் நரன கரமல தூக்கி சபரடவம்
அதில் மரமரவின ஸபரிஸம் புரியும். 'சசது' எனற விழி அகல ஆச்சர்யப்பட்டு மரமரமவெ
கட்டிக் வகரளசவென. அந்த சந்சதரஷத்திசலசய ஒரு பத்து நிமிஷம் குட்டித் தூக்கம்
சபரடுசவென. ஒவ்வவெரரு முமறயும் நரங்கள 'சசது' எனற உரக்க சப்தமிட்டுக் கூப்பிட
'அவென முழங்கரல் அளவ கூட இல்மல, எனனசவெர இதுக சபரு வெச்சமரதிரி சசதுனனு
கூப்பிடறதுக. சடய்! மரமரனனு வசரல்லணம் புரிஞ்சதர' எனற பரட்டி எவ்வெளசவெர
வசரல்லயும் நரங்கள சகட்டசத இல்மல. அஞ்சமர அடி ஒல்லப்பிச்சரன சசது
எங்கசளரடு பழகும் சபரது மூனறடி சிறவெனரகிப் சபரய்விடுவெரர்.
வெரர நரட்களில் வீட்டுக் வகரல்மலயிசலசய பல் சதய்ப்பது, குளிப்பது எனறரல் சனி
ஞரயிறகளில் எங்களுக்கு எல்லரம் மண்ணியரற்றில்தரன. மரமர ஒரு துண்மட எடுத்து
முண்டரச கட்டிக் வகரளவெரர். இடுப்பு சவெட்டியில் பிரஷ, சபஸட், சசரப்பு டப்பர
வெமகயறரக்கமள முடிந்து வகரண்டு எனக்கும் ஒரு சினன முண்டரச கட்டி விடுவெரர்.
'சசது. சங்கமர அமழச்சிகிட்டு சபர. மரலு சவெண்டரசம' எனற பரட்டி வசரல்லக்
வகரண்சட இருப்பரள. 'சபர பரட்டி. முடியரது. நரனும் சபரசவென' எனற மரலு
எங்களுக்கு முனனரல் கிளம்பிவிடுவெரள. வதரு தரண்டும் வெமரதரன அமரிக்மகயரக
வெருவெரள.

வசல்லயம்மன

ஆகிவிடுவெரள.

கலயமூர்த்தி

சகரயில்

வெந்ததும்

கமடயில்

அவெளும்

இரண்டு

ஆம்பிமள

வெரடமக

மசக்கிள

கரமரட்சி
எடுத்துக்

வகரளசவெரம். மரமர எனமன டபுளஸ ஏற்றிக் வகரளள மரலு இனவனரரு மசக்கிளில்
வெருவெரள.
மண்ணியரற்றில் ஒரு மூமலயில் தண்ணீர் ஓடிக்வகரண்டிருக்கும். அமரயடி ஆழ
தண்ணீரில் எதிர்பக்கமரக தடதடவவென ஓடி வபரத்வதனற விழுசவெரம். கண்கள சிவெந்து
சபரகும் வெமர மககரல்கள பரப்பி மல்லரந்து படுத்துக் வகரண்டு தண்ணீரில் ஊறிக்
வகரண்டிருப்சபரம். குளித்து

கமரசயறியதும் கமரசயரரம்

வெந்து

இடுக்குகளில்

ஒளிந்திருக்கும் தண்ணீர் பரம்புகமள சீண்டுசவெரம். மரமர பரம்பின தமல எந்த பக்கம்
இருக்கிறது எனற பரர்த்துக் வகரண்டு வெரல் பக்கம் குத்துவெரர். பரம்பு சீற்றத்சதரடு
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வவெளிசய வெரவம் கவெட்மட மரதிரி இருக்கும் குச்சியரல் தமலமய அமுக்கிவிடுவெரர்.
சரண்டர் ஆன பரம்பின வெரல் சரசரவவென வவெளிசய வெரும். நிதரனமரக வெரமல பிடித்து
தீபரவெளி பட்டரசில் சரட்மடமயப் பிடிப்பது மரதிரி தூக்கிப் பிடிப்பரர். அது ஸப்ரிங்
ஆக்ஷனில் சழனற சழனற வெரமய பிளக்கும். நரன பயந்து ஓடுசவென. ஆனரல் திரிதண்டி
மரலு வகரஞ்சமும் பதட்டப்படரமல் மரமரவின மதரியத்தில் வகரஞ்ச சநரம் பிடித்துக்
வகரண்டு என பக்கம் ஆட்டுவெரள. மரமர ஒரு வீர விமளயரட்டுக்கரக பரம்மபப்
பிடிப்பரசர தவிர அமதக் வகரல்ல மரட்டரர். மறபடியும் தண்ணீரில் வீசி எறிந்து
விடுவெரர். அது தண்ணீரில் எஸ சபரட்டுக் வகரண்சட சபரவெது சவெடிக்மகயரக இருக்கும்.
ஆற்றங்கமரக்கு பக்கத்திசலசய நிமறய மரந்சதரப்புகள உண்டு. மரமரவம் மரலுவம்
சவெலமயப் பிரித்து சதரட்டக்கரரனுக்குத் வதரியரமல் மரத்தில் ஏறவெரர்கள. வெடு
மரங்கரய்கமளப் பறித்து ஆற்றில் வீசி எறிவெரர்கள. என சவெமல அமத வபரறக்கி
மவெத்துக் வகரளவெதுதரன. இத்தமனக்கும் அந்த சதரட்டத்தின முதலரளி மரமரவக்கு
வதரிந்தவெர்தரன. எனன இருந்தரலும் திருட்டு மரங்கரயின ருசிசய தனிதரன.
மரமரவக்கு இயல், இமச நரடகம் எல்லரசம அத்துப்படி. எல்லரவெற்றிலும் நமகச்சமவெ
வகரஞ்சம் தூக்கலரக இருப்பதுதரன ஸவபஷரலடி. மரமரவக்கு நல்ல சங்கீத ஞரனம்
உண்டு. சலட்டஸட் சினிமர பரடல்கமள சருதி சத்தமரக பரடிக் கரட்டுவெரர்.
சவெடிக்மகக்கு சசரகப் பரடல்கமள டப்பரங்குத்து வமட்டில் பரடி எங்கமள வெயிற
குலுங்க சிரிக்க மவெப்பரர். சினிமர கமத வசரனனரல் முதல் எழுத்து சபரடுவெதில்
ஆரம்பித்து சீன மப சீனரக பிஜிஎம்சமரடு வசரல்வெரர். நம்பியரர் அப்படி திரும்பிப்
பரர்ப்பரர், 'டண்ட்ர மடன' எனற ம்யூசிக் எஃபக்சடரடு வசரல்லும் சபரது நரங்கள
நம்பியரமரசய சநரில் பரர்ப்சபரம். மபட் சீன சினிமரவில் பத்து நிமிடங்கள வெந்தரல்
மரமர குமறந்த பட்சம் அமத மூனற நிமிடங்களுக்கு குமறயரமல் 'எம்.ஜி.ஆர். இப்படி
மகமய மடக்கி குத்து விட்டரர். வஜஸடின அப்படி உருண்டு விழுந்தரன' எனற விளக்கிச்
வசரல்வெரர். அவெர் வசரல்லச் வசரல்ல என மக மற்றம் முக பரவெமனகள அதற்கு ஏற்ற
மரதிரி சபரகும். மரலுவம் நரனும் சண்மட சபரட்டுக் வகரளளும் சபரது கூட அந்த
உத்திகள வவெளிப்படும். அசத மரதிரி மரமர தரன அமர்சித்ரகதரவில் படித்த டூப்டூப்
முதமல, சமடரகர நரி, கரலயர கரக்மக பற்றிய கமதகள வசரல்லும் சபரது முகத்தில் ஏக
சசஷமடகள வசய்து வசரல்வெரர்.
திருப்பனந்தரளில் பச்மசக் கரளி பவெழக் கரளி திருவிழர நடக்கும். பச்மசயிலும்
சிவெப்பிலும் வபரிது வபரிதரக முகமூடிகமள கட்டிக் வகரண்டு நடு சரரட்டில் நடனம்
ஆடிக் வகரண்டு கரளிகள வெரும். அந்த வெரரம் எங்களுக்கு மரமர பச்மசக் கரளி
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பழவெக்கரளி

டரனஸ

ஆடி

கரட்டுவெரர்.

அதற்கும்

வெரயரசலசய

'டனடனக்கர,

டனடனக்கர' எனற ம்யூசிக் சபரட்டுக் வகரளவெரர்.
அப்சபரவதல்லரம் சினிமரவில் ட்விஸட் நடனம் வரரம்பவம் பரபுலர். ஒரு முமற மரலு
அது மரதிரி எப்படி ஆடுவெது எனற சகட்டு மவெக்க, மரமர எளிதரக கற்றக் வகரடுத்தரர்.
'வரரம்ப

சிம்பிள.

மரலு.

மதயல்

மிஷினில்

மடலர்

துணிமய

தளளுவெது

பரர்த்திருக்கிறரயர? அசத மரதிரிதரன இதுவம்' எனற வசரல்ல அசத மரதிரி வசய்து
கரட்டுவெரர். இமத நரன என ஸகூலல் அபிநயம் வசய்து வஹட்மரஸடரிடம் சபர்
வெரங்கிசனன.
மரமர சீட்டுக் கட்டில் பல பிரமிக்கதக்க விமளயரட்டுக்கள வசய்வெரர். அதில் சில
விமளயரட்டின

சூட்சமங்கமள

வசரல்லயிருக்கிறரர்.

அது

வதரிந்ததும்

சச!

இவ்வெளவதரனர எனற சதரனறம். சிலவெற்றக்கு எவ்வெளவ வகஞ்சியும் வசரல்ல
மரட்டரர். 'சவெண்டரம் சங்கர். சில ரகசியங்கள ரகசியங்களரகசவெ இருக்கட்டும்.
அப்பத்தரன அதுக்கு மதிப்பு' எனபரர். அதில் முக்கியமரன விமளயரட்டு இனனும்
ஞரபகம் இருக்கிறது. சீட்டுக் கட்டிலருந்து பத்து கரர்டுகமள எடுத்து தரன பரர்த்துவிட்டு
பத்து சபர்களிடம் வகரடுப்பரர். பத்து சபர்களும் அவெர் வசரனன இடத்தில் நிற்க
சவெண்டும். தங்கள கரர்மட இனவனரருவெரிடம் எத்தமன முமற சவெண்டுமரனலும்
யரரிடமும் மரற்றிக் வகரளளலரம். பத்து பதிமனந்து பரிவெர்தமனகளுக்கு பிறகு மரமர
யரரிடம் எனன கரர்டு இப்சபரது இருக்கிறது எனற சரியரக வசரல்வெரர். அது எப்படி
சரத்தியம் எனற இனற வெமர எனனரல் புரிந்து வகரளள முடியவில்மல. 'வரரம்ப சிம்பிள
சங்கர். எனவனனனு வதரிஞ்சர ஒண்ணசமயில்மல' எனபரர்.
மரலு வபரியவெள ஆனதும் தரத்தரவின நச்சரிப்பு அதிகமரனது. அந்த சமயத்தில்
அப்பரவக்கும் இங்கிலரந்துக்கு டிரரண்ஸபர் ஆனது. எங்சகர ஒரு பலவீனமரன
சந்தர்பத்தில் பரட்டி ஏசதர யரரிடசமர வசரல்லப்சபரக அதற்கு மககரல் முமளத்து சவெற
விதமரக என அப்பரவக்கு சபரய் சசர்ந்தது. அதன பலன ஒசர வெரரத்தில் நரங்கள
திருப்பனந்தரளிலருந்து பிடுங்கப்பட்டு லண்டனில் நடப்பட்சடரம். மரலு சமரளித்துக்
வகரண்டரள.

நரனதரன

வரரம்ப

கஷடப்பட்சடன.

அமதப்பற்றி

யரரும்

கவெமலப்பட்டதரகத் வதரியவில்மல. வபரியவெர்கள சபரட்ட யுத்த சத்தத்தில் எங்கள
மரமர சகரவில் குளத்தில் கமரத்த வவெல்லம் மரதிரி கரணரமல் சபரனரர். மரலு
கல்யரணம் ஆகி ஹரம்பர்க் சபரனரள. நரன படிப்மப முடித்ததும் நரரதர் மரதிரி
திரிசலரக சஞ்சரரி ஆகி தற்சபரது சிட்னியில் குப்மப வகரட்டிக் வகரண்டிருக்கிசறன.
இப்சபரது மரலுவக்கரகக் கரத்திருக்கிசறன.

15

வசரல்ல மவெத்த மரதிரி மரலு வவெளளி இரவ வெந்தரள. படபடவவென திருப்பனந்தரள
சபரக எல்லர ஏற்பரடுகளும் வசய்தரள. வசனமன சபரய் டூரிஸட் டரக்சியில் அமர்ந்து
தரம்பரம் தரண்டியதும் மரமரமவெப் பற்றிய அதிர்ச்சியரன விஷயங்கமள வசரல்ல
ஆரம்பித்தரள. எனனரல் நம்பசவெ முடியவில்மல.
"ஏன மரலு. மரமர கல்யரணசம பண்ணிக்கமல. மரமரவக்கு இப்ப 60 வெயச இருக்குமர?"
"இருக்கும். சிரிக்கச் சிரிக்க சபசறவெங்க பினனரடி ஒரு சசரகம் இருக்கும்னு வசரல்வெரங்க
இல்மலயர? அது மரமரவக்கும் ஒட்டிக்கிடுச்சனனு நிமனக்கிசறன. மரமரவக்கு
குழந்மத மரதிரி வவெளமள மனசடர. வவெளளந்தியர எல்லரகிட்மடயும் பழகுவெரரு.
அதுசவெ அவெருக்கு பல சமயங்களல பலவீனமர சபரயிருக்கு. ஒரு வபரண்மண உயிருக்கு
உயிரர கரதலச்சரரரம். அது அவெமர ஏமரத்தின அதிர்ச்சிமய அவெரரல தரங்க
முடியமலயரம். ஒரு வெழியர சமரளிச்ச எழுந்து நினனவெமர பிசிவனஸ பண்ணலரம்
வெரனனு வசரல்ல அவெசரரட ஒரு சில நண்பர்கசள அவெமர கவத்துட்டரங்களரம்.
இவதல்லரம் நடந்து இருபது வெருஷத்துக்கும் சமல ஆயிருக்குது. திடீர்னு ஒரு நரள மரமர
ஊமர விட்டு ஓடிப் சபரய் எங்சகசயர கண்கணரத இடத்தில இருந்தரரரம். சபரன
வெருஷம்தரன

ஏசதர

வகரஞ்ச

கரச

பணம்

சசர்த்துக்கிட்டு

ஊருக்கு

திரும்பி

வெந்திருக்கிறரரரம். வசரல்லக்கிற மரதிரி இல்மலயரம். ஒரு வெரடமக வீட்டிசல
இருக்கரரரம். இவதல்லரம் நம்ப அப்பர அம்மரவக்குத் வதரிஞ்சிருக்குடர. நம்ம கிட்சட
வசரல்லசவெ இல்மல. எனக்கு சபரன வெரரம்தரன வதரிஞ்சது. ஆடிப் சபரய்சடனடர."
மரலு அழ ஆரம்பித்தரள. டிமரவெர் திரும்பி பரர்க்கவம் வகரஞ்சம் நரசூக்கரக குமறத்துக்
வகரண்டரள.
ஒரு தமலகரணிமய எடுத்து வெயிற்றில் கட்டிக் வகரண்டு, வபரட்டலம் கட்டுவெது சபரல
சபப்பமர கூம்பு மரதிரி சருட்டி தமலயில் குல்லரவெரக மவெத்துக் வகரண்டு,
'ஜினஜினுக்கரன சினனக்கிளி, சிரிக்கும் பச்மசகிளி' எனற பஃபூன மரதிரி ஆட்டம்
ஆடின சசதுதரன மனதில் வெந்து சபரனரர். அவெருக்கு இப்படி ஒரு நிமலமமயர?
திருப்பனந்தரள வெந்ததும் மரமரமவெ இதுதரன அந்த சசது எனற அமடயரளம் கரண
வவெகு சநரம் ஆயிற்ற. அமத வீடு எனற கூட வசரல்ல முடியரது. பத்துக்கு பத்து ஒரு
வஷட் எனறதரன வசரல்ல சவெண்டும். சத்தமரக ஓட்மடயரண்டி. எங்களுக்கு டீ வெரங்கிக்
குடுக்க கரசக்கு தடுமரறினரர். கூடு விழுந்த கண்கள. அழுக்கரன தரடி. இரும
ஆரம்பித்தரல் சங்கிலயரக ஐந்து நிமிடங்களுக்கு குமறவில்லரமல் இருமினரர். மககள
நடுங்கின.
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எங்கமளப் பரர்த்ததும் கூட்டம் கூடி விட்டது. எல்சலரரும் சகரரஸரக 'நீங்கள கூட்டிக்
வகரண்டு சபரய்விடுங்கள' எனற வசரனனரர்கள. மரமர வரரம்பவம் முரண்டு பிடித்தரர்.
அதிர்ச்சியில் உமறந்து சபரய் சபச்சற்றப் சபரன நரன ஏசதர ஒரு சவெகத்தில் மரமரமவெ
தரதரவவென கரமர சநரக்கி இழுத்து வெந்சதன. பின கதமவெத் திறந்து நினற டிமரவெர் கூட
அசூமயயரக பரர்த்தரன. மரமரமவெ உளசள தளளி 'வெண்டிமய எடு' எனற சத்தம்
சபரட்சடன. அடுத்த சில நிமிடங்களில் மரலு அங்கு உளள எல்லர கணக்குகமளயும்
வசட்டில் வசய்தரள.
வெண்டி அமணக்கமரமயத் தரண்டும் வெமர நரங்கள இருவெரும் சபச்சற்ற இருந்சதரம்.
பிறகு எனக்குதரன சபச மதரியம் வெந்தது.
“எனன ஆச்ச மரமர? ஏன இப்படி? எங்ககிட்ட வசரல்லயிருக்கலரம் இல்மலயர ? "
மரமர கண்மண மூடிக் வகரண்டரர்.
"சங்கர், சில விஷயங்கள ரகசியங்களரகசவெ இருக்கட்டுசம. விட்டுசடன"
மரமரவின மூடிய கண்களிலருந்து நீர் சகரடரக இறங்கிக் வகரண்டிருந்தது.
(ஆனந்த விகடன - 06 பிப்ரவெரி 2008)
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2. எருமம சவெரரி
'எச' ரரமசரமிமய நரன சந்திப்சபன, அதுவம் நரன பயணித்துக்வகரண்டிருக்கும்
விமரனத்தின

மபலட்டரக

அவென

இருப்பரன

எனபமத

எனனரல்

நம்பசவெ

முடியவில்மல. அந்த ஒல்ல குச்சி ஏர் சஹரஸடஸ எனமன சநரக்கி வெந்தரள. பவ்யமரக
குனிந்து வகரழ வகரழ ஆங்கிலத்தில் புரிந்ததும் புரியரதுமரக என வசரந்த ஊர், பளளிப்
படிப்மப பற்றி விசரரித்தரள. பிறகு தன ஸரட்டின உளளங்மகயரல் என மககமள
ஆரரதித்து விட்டு, சகப்டன டி.ஜி.ரரம்சச உங்கமள சந்திக்க ஆவெசலரடு இருக்கிறரர்
எனறரள. 'பத்து நிமிடங்கள வபரறங்கள. உங்களுக்கு அமழப்பு வெரும்' எனற
வசரல்லவிட்டு சபரனரள.
அந்த நிமிடங்கள சபரதும், எனமன பற்றி வசரல்வெதற்கு. அதற்கு வெசதியரக வகரஞ்சம்
தமரக்கு வெருசவெரமர? நரன ப்ளூ க்ரரஸ ரரகவென எனற மரியரமதசயரடும், மரட்டு
சரணி, பூமன மூத்திரம், வகரக்கு, குரங்கு, ஈ, வகரசக்கசளரடு வெசிப்பவென எனற
வெமசசயரடும் அமழக்கப்படுபவென. அமதப் பற்றி நரன கவெமலப் படவில்மல. என
கவெமலவயல்லரம் இந்த உலகத்தின ஏகசபரக உரிமம மனிதனுக்கு மட்டுசம
இருக்கிறசத எனபதுதரன. நகரம், மனித சயநலத்தின வமரத்த உருவெம் எனபது என
தரழ்மமயரன அபிப்பிரரயம்.
வசனமன நுங்கம்பரக்கம் சரமலயில் ஒரு வபனஷனர் இடமிருந்து வெலமரக சரமலமய
கடக்கிறரர் எனற மவெத்துக் வகரளசவெரம். இந்த மூமலயில் அவெர் இருக்கும் சபரது
வபனஷனரக இருக்கும் அவெரது ஃமபல், அவெர் அந்தப் பக்கம் சபரய் சசரும்சபரது
ஃபரமில வபனஷனரகிவிடும். அந்த அளவக்கு பரதசரரிகமள துச்சமரக மதிக்கிறரர்கள,
நம் வெரகன ஓட்டிகள. இதில் அற்ப ஜந்துக்களரன நரய்களுக்கும் மரடுகளுக்கும் எங்சக
இடம்? ஏது மரியரமத? என அவெசரமும் சவெகமும் எனனது, உன விதியும் உயிரும்
உனனது எனபதரகப் சபரய்விட்டது.
நரய் மட்டும் ஏசதர ஓரளவக்கு நகரசரமல சபரக்குவெரத்மதப் புரிந்து மவெத்துக்
வகரண்டுளளது எனற வசரல்லலரம். அந்தப் பக்கம் சபரகும் வெமர உயிருக்கு க்யரரண்டி
இல்மல எனறரலும் வகரஞ்சமரவெது பதட்டப் பட சவெண்டுசம? ம்ஹஹும். சிரித்த
முகத்சதரடு வபரறமமயரக வெரகன சபரக்குவெரத்மதப் பரர்த்துக் வகரண்டிருக்கும்.
வடனஷன! அது! இது! எனற ஆலரய் பறக்கும் அல்ப மரனுடர்கள, அந்த திருமுகத்மதப்
பரர்தரசல சபரதும். அதில் மிகப் வபரிய சமலரண்மமத் தத்துவெங்கள உளளடங்கி
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இருக்கினறன. ஓரக்கண்ணரல் அப்படி இப்படியுமரக பரர்த்துக் வகரண்சட இருந்து, சில
வநரடிகளுக்கு வெரகனங்கள வெருவெது குமறயும்சபரது 'விலுக்வகனற' ஒரு பரய்ச்சலல்
அந்தப் பக்கம் வெந்துவிடும் அந்த அதி புத்திசரல ஜந்து. அந்த மரதிரி வவெற்றி நிகழ்சிகமள
கண்டு களித்த நரன, 'அறிவெரர்ந்த நரய் அவெர்கசள! நீவீர் அடுத்த ஜனமம் எனற ஒனற
இருந்தரல், புத்திசரல மனிதனரக பிறப்பீரரக. எத்தமன ஹரர்ன அடித்தரலும் அமத
கிஞ்சித்தும் மதிக்கரது அனகண்டுகபிளரக இருக்கும் அற்ப மனிதர்கள மண்டு நரய்களரக
பிறந்து நகரத் வதருக்களில் சலரல் படுவெரர்களரக' வெரமும் சரபமும் அளித்திருக்கிசறன.
பரவெம்

ஆடுமரடுகள!

வகரண்டிருக்கும்.

தன

எங்சகயரவெது
சயநல

மஹசவெயில்

சதமவெகளுக்கரக

கூட்டம்
ஓடிஓடி

கூட்டமரக
சம்பரதிக்க

சபரய்
மனிதன

சபரட்டிருக்கும் ரரஜ பரட்மடமய நரம் அமடத்துக் வகரண்டு சபரகிசறரம் எனற
நிமனசவெ இல்லரமல் இருக்கும் முட்டரள ஜீவெனகள அமவெ. புழுதி பறக்கும் அந்த
கரட்சிமய பரர்த்த மரத்திரத்திசலசய நம் வெரகன ஓட்டிகளுக்கு வபரறமம சபரய்விடும்.
கரசத கிழிந்து சபரகும் அளவக்கு ஹரர்ன அடிப்பரர்கள. அவமரிக்மகயரக வசனற
வகரண்டிருந்தமவெகமள மிரள மவெத்து அங்கும் இங்கும் ஓட விடுவெரர்கள. மரட்டு
இமடயமன கரது கூசம் அளவக்கு திட்டித் தீர்ப்பரர்கள. நரன மட்டும் அந்த கரலத்து
ரரஜரவெரக இருந்து இவெர்கள என கண்களில் பட்டரல் ஒசர ஒரு அமுக்கு அமுக்கி
கழுமரத்தின கூர்முமனமய அவெர்களின ஆசனவெரய் சந்திக்க மவெத்திருப்சபன.
நரன

பிறந்தது,

வெளர்ந்தது,

படித்தது

எல்லரம்

தஞ்சரவூருக்கு

பக்கத்தில்

வவெட்டரற்றங்கமரயில் இருக்கும் ஒம்பத்து சவெல எனப்படும் இயற்மக எழில்
வகரஞ்சம் குக்கிரரமம். ஆடு, மரடு, சகரழி, பனறி, மீன, தவெமள, வெரத்து, பரம்பு, பல்ல,
எல, புறர, குரங்கு, நரய், கிளி, மமனர, வெண்ணத்துப் பூச்சி, மண்புழு எனற விலங்குகள,
பறமவெகள, புழு, பூச்சிகள எனற சூழலல் பிறந்து வெளர்ந்திருக்கிசறன. எனசவெதரன
நகரத்தின வெரழ்வரிமமயில் அடிக்கடி முரண்பட்டுப் சபரகிசறன. இனமறக்கு ஒம்பத்து
சவெலயில் பட்டணத்து பவடர்கள ஆங்கரங்சக வதனபட்டரலும், கிரரமமும் மக்களும்
இனனும் நகரம் அளவக்கு சமரசமரகிவிடவில்மல.
நரனும் 'எச' ரரமசரமியும் வெரழ்ந்த அந்த இளமம பளளிப் பருவெம் எங்களின
வபரற்கரலம். எதிர் வீடுதரன அவென வீடு. வெரய் சபசரத ஜீவெனகசளரடு எங்களுக்கு
வதரடர்பு மூனற வெயதிசலசய எற்பட்டது. எங்கள வீட்டு கரமரட்சி கனற ஈனறமதப்
பரர்க்க என அம்மர விடரவிட்டரலும் கட்மட சவெர் ஏறி மரத்துக்கு தரவி தூரத்திலருந்து
பரர்த்சதரம். அவெமன முசகட்மட கடித்து மககரல்கள கண்டு கண்டரக வீங்கியது ஒரு
தனி கமத.
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பசவம் கனறம் எனற ஆரம்பித்த எங்களது இனிய வபரழுது சபரக்குகள நரளுக்கு நரள
விரிவெமடந்தன. துளளிக் குதிக்கும் கனமற நரன வவெளிசய அமழத்து வெந்தரல் அமனத்து
பரல்ய கூட்டமும் கூடிவிடும். கனற மண் தினற விடக் கூடரது எனபதற்கரக ஒரு ஓமலக்
குவெமளமய அதன வெரயில் கட்டியிருப்பரர்கள. அமத ஒரு முமற ரரமசரமி எடுத்து வெந்து
அவென வெரயில் கட்டிக் வகரண்டு கனறக் குட்டி மரதிரி குதிக்க அவென அம்மரவிடம்
வமரத்து வெரங்கினரன. ரரமசரமி சம்மரசவெ இருக்க மரட்டரன. படுத்திருக்கும்
கரமரட்சியின கழுத்தில் இரண்டு கரல்கமளயும் சபரட்டுக் வகரண்டு அதன சமல்
உதடுகமள இரண்டு பக்கமும் உயர்த்தி 'ஈ' என வசய்ய மவெப்பரன. தன குட்டி வெரமல
சழித்துக் வகரண்டு ஓடும் பனறிக் குட்டிகமள ஓட ஓட விரட்டுவெரன. உடம்பு முழுக்க
துணிமய சற்றிக் வகரண்டு நரவெல் பழ மரம் ஏறி கிளிக் குஞ்மச பிடித்து வெருவெரன.
மமழக் கரலங்களில் சதங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் நீட்டிக் வகரண்டிருக்கும் மண்புழுக்கமள
வவெடுக்வகன பிடிப்பரன. அதற்கரக நரனும் அவெனும் கட்டிப்புரண்டு சண்மட
சபரட்டிருக்கிசறரம். அவென வெண்ணத்துப் பூச்சி பிடித்து வெந்தரல் நரன அவென கதறக் கதற
வவெளிசய விட்டு விடுசவென. அசத சநரத்தில் சதனமட எடுக்கப் சபரய் குளவி வகரட்டி
வெந்தரல் நரன தரன அவெனுக்கு வவெங்கரயம் சதய்த்து விடுசவென.
இரட்மட மரட்டு வெண்டி ஓட்டுவெது எனபது மனமதக் வகரளமள வகரளளும் இனிய
அனுபவெம். ரரமசரமிக்கு நரனதரன ஸடியரிங் பிடிக்க கற்றக் வகரடுத்சதன. வெலது
பக்கமரக திரும்ப சவெண்டுவமனறரல், முதலல் வெலது மரட்டின மூக்கணங்கயிமற
இழுத்துப் பிடிக்க சவெண்டும். அது நினற விடும். பிறகு இடது மரட்டின கயிமற லசரக
விட்டு அதன பினபகுதிமய இடது பக்கமரக தளளினரல் அது திரும்ப ஆரம்பிக்கும். மற
நரசள ரரமசரமி வெண்டி ஓட்டக் கற்றக் வகரண்டுவிட்டரன. 'இங்சக பரர். நரன மஹ
ஸபீட் டிமரவிங் கரட்டுகிசறன' எனற வசரல்ல இரண்டு மரடுகளின கரல்களுக்கு
நடுசவெ அவென கரல்கமள விட்டு ஒரு மரதிரியரக உரரய, மரடுகள பிய்த்துக் வகரண்டு
ஓடின. இனமறக்கும் எனக்கு நமகச்சமவெ சமசலரங்கி இருப்பதற்குக் கரரணம் ரரமசரமி.
ரரமசரமியின ஆமச வெண்டி மரட்டு சவெரரிசயரடு நிற்கவில்மல. எருமம மரட்டின மீது
உட்கரர்ந்து வகரண்டு சபரக சவெண்டும் எனற சபரரவெல் அவெனுக்கு திடீவரன வெந்து
விட்டது. எங்கள வீட்டில் எருமம மரடு கிமடயரது. ஒத்மதத் வதரு கலயமூர்த்தி
வீட்டில்தரன

இருக்கிறது.

எருமம

மரட்டின

மீது

உட்கரருவெது

மிக

மிக

அவசசௌகர்யமரனது. எங்கும் பிடிமரனசம இருக்கரது. முதுகு எலும்பு வகரஞ்சம்
உறத்தும். தவிர, எருமமகள சசரம்பல் சரவெடிகள. நகரசவெ பத்து நிமிடங்கள சயரசிக்கும்.
நரங்கள அமவெகமள 'பிசரக் இனஸவபக்டர்கள' எனற அமழப்சபரம்.
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ரரமசரமியின அதீத ஆமசமய கலயமூர்த்தி சலசில் ஒத்துக் வகரளளவில்மல. ஒரு
மரதிரியரக அவெமர சமரளித்து ரரமசரமிமய சிவென சகரயில் சதரில் ஏற்றவெது மரதிரி
ஏற்றிவிட்சடன. ரரமசரமி உருண்மடயரக வகரஞ்சூண்டு இமளத்த பக்சகரடர கரதர்
மரதிரி இருப்பரன. அவெனது சவெரரி முயற்சிகள எருமமக்சக பிடிக்கவில்மல. தமலமய
ஆட்டியும் பினபக்க கரல்கமள உமதத்தும் தன எதிர்ப்மப பதிவ வசய்தது. மரப்பிளமள
கரர் மரதிரி நகர்ந்து வகரண்டிருந்த எருமமமய ரரமசரமி எனன வசய்தரன எனற
வதரியவில்மல. திடீவரன நரலுகரல் பரய்ச்சலல் ஓட ஆரம்பித்தது. எருமம ஓடினரல்
பயங்கரமரக இருக்கும். விஷயம் மகமீறி சபரய்விட்டது. கலயமூர்த்தி கத்திக் வகரண்சட
பினனரல் ஓடி வெந்து வகரண்டிருந்தரர். எருமமயின கழுத்து பகுதிக்கு வெந்து முனசன
சரிந்தவெமன அது ஒரு உதற உதற தமல குப்புற விழுந்தரன. எருமமயின 'சபக் வீல்'
அவென வதரமடமய சரியரக பதம் பரர்த்துவிட்டது. அனறிலருந்து ரரமசரமிக்கு 'எருமம
சவெரரி' எனற அமடவமரழி சசர்ந்து வகரண்டது.
விமரனத்தில் அடிக்கடி சபரயிருந்தரலும் கரக்பிட்டுக்குள சபரகும் சந்தர்ப்பங்கள
வெந்ததில்மல. எருமம சவெரரி ரரமசரமி.. இல்மல... சகப்டன டி.ஜி.ரரம்சச அந்த
புண்ணியத்மதக் கட்டிக் வகரண்டரர். எனமனப் பரர்த்ததும் ரரம்சச 'எச' ரரமசரமி ஆகிப்
சபரனரன. நிமறய சபசிசனரம்.
"சடய். அனனிக்கு எருமம சவெரரி வசஞ்சச. இப்ப ஆகரச எருமம, அதரன அலுமினிய
எருமமய சமய்க்கிற. எப்படிடர இருக்கு."
"அடப் சபரடர. எருமம சவெரரில இருக்கிற த்ரில் இதுல சத்தமர இல்ல. இது சவெகமர
சபரனரலும் அந்த எருமமமய விட சமரசம். சடக் ஆஃப் வசஞ்ச, எலக்ட்ரரனிக்
பரமதயில பிக்ஸ வசஞ்சதும் எங்க சவெமல முடிஞ்சிடும். டர்புலண்ஸ வெந்தரத்தரன
சவெமல. அமதயும் இந்த எல்லர வமஷினகளூம் பரர்த்துக்கும். ஏ.எல்.எஸ வெந்ததும்
லரண்டிங் கூட ஈசியர சபரச்ச. ஒரு மரசத்துக்கு எல்லரத்மதயும் மூட்மட கட்டி
மவெச்சிட்டு, ஒம்பத்து சவெலக்கு சபரய் எருமம சவெரரி சபரகனும்டர. அது சரி, உன
ப்ளூகிரரஸ எப்படி இருக்கு."
என

கவெமலமய

வகரட்டிசனன.

பூமியில்

குறிப்பரக

நகரங்களில்

வெரயில்லர

ஜீவெனகளுக்கு இடமில்மல எனபமத வசரனசனன.
"ஆமர. முனனல்லரம் கரக்கரய் குருவிகள உட்கரர டி.வி. ஆனட்டனரக்கள வமரட்மட
மரடியில் இருந்துச்ச. சகபிள டி.வி. வெந்து அதுவம் சபரயிடுச்ச. இனனும் வகரஞ்ச நரள
சபரனர கரக்கரய்கமளயும் குருவிகமளயும் நகர குழந்மதகள ஜஜூலதரன பரர்க்க முடியும்
சபரலருக்கு."
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ரரம்சச அலுத்துக் வகரண்டரன.
"நல்ல சவெமள. உன ஆகரயம் மட்டும்தரன இனனும் பறமவெகளுக்கரக இருக்குது.
இல்மலசலனனர அமதயும் ப்ளரட் சபரட்டு வித்து கரச பரர்த்துடுவெரங்க நம்ம மக்கள."
எனசறன.
"அடப் சபரடர. எங்கள உலகத்தில பரர்டு ஹிட்னு ஒண்ண இருக்குது. நரங்கள தமர
இறங்கும் சமயத்தில பறமவெகள எங்கள பரமதயில வெந்துடக் கூடரது. பறமவெசயரட
அல்ப உயிமரவிட விமரனத்சதரட பரதிப்புதரன எங்கள முதலரளிகசளரட கவெமலயர
இருக்கும். விமரன இறக்மககளில ஃபரன மரதிரி ஒண்ண ஓடிக்கிட்டிருக்குசம, அதுல
பறமவெகள சிக்கிக்கிட்டர அவ்வெளவதரன. விமரனம் மறபடி பறக்கத் தயரரரக நரட்கள
பிடிக்கும். எனவகரயரியில ஆளுக்கு ஆள குற்றம் சரட்டிப்பரங்க. ஏர்சபரர்மடச் சத்தி
பறமவெகசள வதனபடரதவெரற பரர்த்துக்க ஒரு வபரிய டீசம சவெமல வசஞ்சக்கிட்டு
இருக்கு."
"ஆமர. நமக்கு வநல்லு சவெணம். ஆனரல் பூச்சிகள கூடரது. அடுக்கு மரடி வீடுகள
சவெணம். ஆனர அங்க பரம்சபர, பல்லசயர, பூரரசனர, எலசயர வெந்துடக் கூடரது. அதி
சவெக சரமலகள சவெணம். அங்க தப்பித் தவெறி மரசடர நரசயர குறக்சக வெந்துடக்
கூடரது. விமரனம் சவெணம். பறமவெகள அங்க வெந்து பறக்கக் கூடரது."
"சயநலம் பிடித்த மனிதர்கள ஒழிந்து சபரவெரர்களரக"
வரண்டு சபரும் சகரரஸரகச் வசரனசனரம்.
விமரனம் தமர இறங்க தனமன தயரர் வசய்து வகரளளஆரம்பித்தது.
இந்தக் கமதயின கருவக்கரன தீப்வபரறி.....
1. ரஜினிகரந்தின புனனமக
ஒரு கரட்டுப்பகுதியில் ரஜினி படத்தின அவட்சடரர் ஷஜூட்டிங். ஒரு பரம்பு படப்பிடிப்பு
பகுதியில் வெந்துவிட யூனிட்சட அல்சலரலப் பட்டிருக்கிறது. ஒருவெர் ரஜினியிடம் வெந்து
பரம்பு வெந்ததினரல் படப்பிடிப்பு தமடபட்டுப் சபரய்விட்டது எனற அலுத்துக்
வகரண்டரரரம். ரஜினியிடமிருந்து வமல்லய சிரிப்பு வெந்ததரம். கரரணம் சகட்டதற்கு,
'பரம்பு அதன இடத்திசலசயதரன இருக்கிறது. நரம்தரன அனனியர்கள' எனறரரரம்.
2. சிவெகுமரரின சகரபம்
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வசனமன நரசகஸவெரன பரர்க்கில் 'சித்தி' வதரமலகரட்சித் வதரடர் ஷஜூட்டிங்.
புல்லரங்குழல் ஊதிக் வகரண்டிருக்கும் பரர்மவெயற்றப் பிச்மசக்கரரனரக எனக்கு சிற
சவெடம். வெரழ்மகயின விரக்தி விளிம்பில் சிவெகுமரரும் சபசலகர சதரகரும் எனமனத்
தரண்டி சபரவெரர்கள. எனமனப் பரர்த்ததும் அவெர்களுக்கு வெரழ்க்மகயில் சபரரரடி
வஜயிக்க சவெண்டும் எனற உத்சவெகம் வெரும். இதுதரன ஸீன. இருவெரும் நடந்து வெந்து
வகரண்டிருக்கும் சபரது திடீவரன ஒரு வெரல் சிறவென குறக்சக ஓடினரன. மடரக்டர் கத்தி
விட்டரர். சரது சிவெகுமரருக்கு வெந்தசத சகரபம். 'மடரக்டருக்கு திருப்தி இல்மல எனறரல்
கட் வசரல்ல சவெண்டியதுதரசன. இது அவெர்கள விமளயரடி மகிழ்வெதற்கரன வபரது
இடம். இங்கு நரம்தரன குறக்கீடு வசய்தவெர்கள. அப்படியிருக்க எதற்கு கத்த சவெண்டும்.'
எனற வபரங்கித் தளளிவிட்டரர்.
(ஆனந்த விகடன - 06 ஜஜூன 2007)
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3. ஒரு வபரண்ண... ஒரு மபயன
ஃசபரர்டு ஐகரன அதற்குறிய நரனகு மூமல மஞ்சள சகரட்டு எல்மலக்குள இல்லரமல்
சகரணலரக நிறத்தியதிலருந்சத மரயரவின மூடு சரியில்மல எனற வதரிந்து விட்டது.
கரமலயில் படு பிரகரசமரக ஆபீஸ சபரனவெளுக்கு இப்சபரது எனன வெந்தது? சயரசித்துக்
வகரண்சட லஃப்ட் வெமர சபரன ஸ்ரீநிவெரசன திரும்பி வெந்தரர். திகம்பர் வசனகுப்தரவின
கரமர கிட்டத்தட்ட முத்தமிட்டுக் வகரண்டிருந்தது ஐகரன. அந்த தடியன முதலல் ரிவெர்ஸ
எடுத்து

அப்புறம்தரன

திருப்ப

முடியும்.

வசனடிவமண்டலரக

அதற்கு

அவென

ஒத்துக்வகரளள மரட்டரன. நரலு சபமர கூட்டி அமர்க்களம் வசய்வெரன.
வகரஞ்சம் சயரசமனசயரடு ஐகரன கதவில் மக மவெக்க அது திறந்து வகரண்டது.
ஸடியரிங் கழுத்தில் சரவி! முன ஸீட்டில் சஹண்ட் சபக்! சச! எனன வபண் இவெள!
உளசள உட்கரர்ந்து நிதரனமரக ஸடரர்ட் வசய்து, வகரஞ்சம் முனசன சபரய் வெலது
பக்கமரக ஒடித்து திரும்பி வெந்தரர். குதிமரமய அதன லரயத்தில் சரியரக கட்டிவிட்ட
திருப்தியில், கரமர பூட்டி நிமிர வெரட்ச்சமன ரரஜஹு நினற வகரண்டிருந்தரன. மககளில்
சில கடிதங்கள.
"ஐயர! இந்தரங்க."
"வரரம்ப நனறிப்பர. ஆமர, உன சபத்தி உடம்பு இப்ப எப்படி இருக்கு? வெயித்துப்சபரக்கு
நினனிடுச்சர ?"
"முனமனக்கு பரவெரயில்மலங்க. முழுக்க குணமரக இனனும் வரண்டு நரள ஆகுமுங்க.
சமயத்தில

நீங்க

பணம்

வகரடுத்து

உதவெமலனனர

என

சபத்தி

எனனிக்சகர

சபரயிருக்குங்க. வரரம்ப நனறிங்க."
"சரிப்பர. பரர்த்துக்க." நகர்ந்தவெருக்கு, அவென ஏசதர வசல்ல தயங்குவெதரகப் பட்டது.
"எனனப்பர? இனனும் ஏதரவெது வசரல்லணமர?
"ஒண்ணமில்லீங்க. அது வெந்துங்க. இந்த கடுதரசகள உங்க வபரண்ண வெந்தப்ப
அவெங்ககிட்சட வகரடுக்கலரம்னு சபரசனன. எனனசவெர வரண்டு வெரர்த்மத இங்கிலீசல
திட்டிபுட்டு சபரயிடுச்சங்க. வரரம்ப சகரவெமர இருக்கரங்க சபரல. வெந்து அமர மணி
ஆவது. சபரய் சமரதரனம் வசய்யுங்க."
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ஸ்ரீநிவெரசன வகரஞ்சம் கவெமலயுடன லஃப்ட் கதமவெ சரத்தி நரலரவெது மரடி பட்டமன
அழுத்தினரர். எதிர்ப்பரர்த்த மரதிரிசய வெரசல் கதவ 30 டிகிரி சகரணத்தில் திறந்திருந்தது.
உளசள வவெளிச்சமில்மல. ஹரல் விளக்மக சபரட்டரர். அமமதிசயர அமமதி. பிரம்பு
கூமட ஊஞ்சலல் வசல் குப்புற கிடந்தது. எடுத்துப் பரர்த்ததில் உயிரற்ற இருந்தது.
சவெவறனன? தீபக்சகரடு சண்மட சபரட்டிருப்பரள. அவென சபரன வெரக்கூடரது எனற
ஸவிட்ச் ஆஃப் வசய்து மவெத்திருக்கிறரள. கரதலக்கும் சபரசத இவ்வெளவ சண்மட
எனறரல் ஜனவெரிக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கப் சபரகிறசதர? பரவெம் தீபக். வகரஞ்சம்
சிரிப்பு வெந்தரலும் அது சரியர எனற சகளவி உளசள எழுந்தது.
சிவெப்பு புளளிசயரடு வமசௌனமரக இருந்த டி.வியின ஸவிட்மச ஆஃப் வசய்தரர்.
இமறந்திருந்த சி.டிக்கமள ஒரளவக்கு அடுக்கி மவெத்தரர். மரயரவக்கு ஜக்ஜித் சிங்/சித்ரர
சிங் கஸல் பிடிக்கும். அவெர் சதடிய சி.டி. எளிதரக கிமடத்தது. டி.வி.டியின ரிசமரட்மட
அமுத்த டி.வி.டி. தன தவெமள நரக்மக நீட்டி, ஜக்ஜித் சிங்கின கஸமல உள வெரங்கிக்
வகரண்டது. 'சிட்டி ந வகரயி சந்சதஸ' எனற வதரடங்கும் பரடல். ஒரு கடிதசமர எந்த
தகவெசலர இல்லரமல் நீ எங்சக சபரய்விட்டரய் எனற ஜக்ஜித் சிங் உயிரின உயிரரக
வமல்லய குரலல் உருக ஆரம்பித்தரர். கரலல் இடறிய மஞ்சள நிற மூடிமய எடுத்து
சநரட்டம் விட்டதில் மடனிங் சடபிள சமல் திறந்து கிடந்த வடரசமட்சடர வகச்சப்
பரட்டில் நீ சதடும் வெஸது நரனதரன எனறது. மூடிமய திருகி ஃப்ரிட்ஜில் மவெத்தரர்.
சருட்டி மவெத்திருந்த பிளரஸடிக் மபயில் பரதி பீட்ஸர இருந்தது. அமதத்தவிர சரப்பிட
எதுவம் இல்மல. பசிக்கு எமதயரவெது சரப்பிட்டு மவெக்க சவெண்டும்.
மரயர எழுந்து வெருவெதரக வதரியவில்மல. ரூம் கதமவெ சலசரக தளளியதில் ஜில்வலனற
ஏ.சி.கரற்ற தரக்கியது. மரவெட்மட மரதிரி உடம்மப குறக்கி சருண்டிருந்தரள. சண்மட
சபரட்டுவிட்ட கமளப்பில் தூங்கி சபரயிருக்கலரம். கதமவெ திறந்து வதரியரமல்
வமதுவெரக சரத்தினரர். இனமறய பிரச்மனமய சமரளிப்பது வபரிய சவெரலரகத்தரன
இருக்கும் சபரலருக்கிறது. நரலு வெயசில் இவெமள மகயில் ஒப்பமடத்து விட்டு சபரய்
சசர்ந்துவிட்ட உஷரமவெ அப்படிசய ஞரபகப்படுத்துகிறரள. அவெளும் அப்படித்தரன.
பழியரய் சண்மட சபரடுவெரள. ஆனரல் அடுத்த கணசம இரண்டு மடங்கு அனமப
வபரழிவெரள. எல்லர சண்மடயிலும் கணவெமன வஜயித்தவெள, கமடசியில் ஒரு கரனசர்
சநரயிடம் சபரரரடி சதரற்றப் சபரனரள.
சமமயல் அமறக்கு வெந்து எசதச்மசயரக குப்மப கூமடமய எட்டிப் பரர்த்ததில் அதில்
சசரனு நிகம் இமசக்கச்சசரியின டிக்வகட்டுகள நரலரக கிழிந்து கிடந்தன. இனற
மரமலக்கரன நிகழ்ச்சி! புரிந்து விட்டது. ஒரு வெரரமரக இந்த நிகழ்ச்சிமய பற்றிசய சபசிக்
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வகரண்டிருந்தரள. கமடசி நிமிஷத்தில் தீபக் வெரமுடியரமல் சபரயிருக்கலரம். உடசன
இவெளுக்கு சகரபம் வபரத்துக் வகரண்டு வெந்திருக்கும்.
தீபக் எதிர் பிளரக்கில் இருக்கிறரன. சட்மடமய சபரட்டுக் வகரண்டு சயரசித்தவெரசற
படியிறங்கினரர்.
கதமவெ திறந்த தீபக் முகத்தில் இருந்த இறக்கம் பிரச்சமனயின தீவிரத்மத வசரல்லயது.
எதுவம் சபசரமல் முனனரல் நடந்து சபரய் தரன ஒரு கூமட சசரில் உட்கரர்ந்து வகரண்டு
ஸ்ரீநிவெரசனுக்கு எதிர் இருக்மகமய கரட்டினரன. அவெஸமதயரன அமர நிமிட
வமசௌனத்மத அவெசன பிறகு உமடத்தரன.
"அங்கிள. நீங்க எதுக்கு வெந்திருக்கீங்கனனு புரியுது. பட், இட் ஈஸ எ க்சளரஸடு சரப்டர்"
"தீபக். எனக்கு எதுவம் வதரியரது. ஆனர எதுசவெர வபரிசர ஆகியிருக்குனனு சதரணது.
நீசய வசரல்லு."
"அங்கிள. எனசனரட ஜரப் சநச்சர் உங்களுக்சக வதரியும். 600 சகரடி ரூபரய்
இனடர்சநஷனல் ப்ரரஜக்ட் ஃமபனல் ஸசடஜல இருக்கு. ஒரு வெரரமர ரரத்திரி பகல்
வதரியரம உமழச்சிக்கிட்டு இருக்சகரம். அமத புரிஞ்சக்கரம இப்பசவெ சசரனு நிகம்
ப்சரரகிரரமுக்கு வெந்தரதரன ஆச்சனனு அடம் பிடிச்சர எப்படி? உனக்கு எனமன விட
அந்த வவெளளக்கரரிகசளரட டிபன சரப்பிடறதுதரன முக்கியமரனனு ... ஷி க்ரிசயடட் எ
சீன. ஐ ஆல்சஸர லரஸட் மம கூல். எக்கச்சக்கமர ஆயிடுச்ச."
"ஐயரம் சரரி. தீபக். அவெ இனனும் மசல்டரதரன இருக்கர. ஷி நீட்ஸ.."
"சநர. அங்கிள. எனக்கு பயமரயிருக்கு. மூச்ச திணறது. நரங்க வரண்டு சபரும் கல்யரணம்
வசஞ்சகிட்டு ஹரப்பியர இருக்கமுடியரதுனனு இப்பசவெ சதரணது. அவெசள நீ
சவெண்டரம் சபரனனு வசரல்லட்டர. ஐயரம் சரரி. உங்க வபரண்ண பத்தி உங்க கிட்டசய
கம்ப்வளயிண்ட் வசரல்ல சவெண்டியதரயிடுச்ச. பட், சவெற வெழியில்மல. உங்ககிட்ட என
முடிமவெயும் வசரல்லட்டு அம்மரவக்கு சபரன வசய்யலரம்னு இருக்சகன. அம்மர இப்ப
நீயூவஜர்ஸில இருக்கரங்க. நரமளக்கு கரமலலதரன ஹஜூஸடன திரும்பறரங்க....
அப்பறம்... நரமளக்சக இந்த ஃப்ளரட்மட கரல வசய்யலரம்னு இருக்சகன."
ஸ்ரீநிவெரசன பதில் சபசரமல் தீபக்மகசய உற்ற பரர்த்தரர். அந்த பரர்மவெயும் வமசௌனமும்
அவெமன வகரஞ்சம் சங்கடப்படுத்தியது. அது அவெசியம் எனசற அவெருக்கு பட்டது. பிறகு
நிதரனமரக ஆரம்பித்தரர்.
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"தீபக். உனசனரட முடிவ உனசனரடது. அமத நரன இனஃப்ளுயனஸ வசய்ய முடியரது.
பட், நீ பிரச்சமனகமள சமரளிக்கரம ஓடி ஒளியறமத பரர்த்தர வெருத்தமர இருக்கு. நீங்க
வரண்டு சபரும்தரன வெந்து லவ் பண்ணசறரம்னனு வசரனனீங்க. நரன ஜரப்ல நல்ல ஒரு
வபரஷிஷன வெந்த பிறகு மரயரமவெ கல்யரணம் வசஞ்சக்கிசறனனு நீதரன வசரனசன.
அந்த மரதிரிசய ஜனவெரில சததியும் குறிச்சரச்ச. இப்ப நீங்க வரண்டு சபருசம
சவெண்டரம்னு முடிவ வசஞ்சருக்கீங்க. சரி. இமதயும் ஏத்துக்கிசறன. ஆனர ப்ளரட்மட
கரல வசஞ்சகிட்டு ஓடி சபரயிடசறனனு வசரல்லறசய, அப்ப என சமல உனக்கு
நம்பிக்மகயில்மலயர?"
"இல்மல அங்கிள. நரன உங்கமள வரரம்பவம் மதிக்கிசறன. நீங்க இல்மலனனர நரன
மலஃப்ல

இந்த

அளவக்கு

வெந்திருக்க

முடியரது.

உங்களுக்கும்

மரயரவக்கும்

தர்மசங்கடத்மத வகரடுக்க சவெண்டரம்னுதரன நரன ஒதுங்கிக்கப் பரர்த்சதன. நீங்கதரன
அங்கிள எனக்கு எப்பவம் குரு"
அப்பரடி! ஸ்ரீநிவெரசனுக்கு சிக்கமல எடுப்பதற்கரன முதல் நுனி கிமடத்து விட்டது.
"ஒசக தீபக். ஐயரம் ப்வரசௌட் ஆஃப் யூ. நரன ஒசர ஒரு சகளவிதரன சகட்க விரும்பசறன.
என கண்மண பரர்த்து தயக்கமில்லரம உடனடியர எனக்கு பதில் வசரல்லணம். அது உன
அடிமனசிசலர்ந்து வெரணம்..... டு யூ மலக் ஹர் ?"
தீபக் இந்த அதிரடி தரக்குதமல எதிர் பரர்க்கவில்மல. வகரஞ்சம் தடுமரறினரன.
ஸ்ரீநிவெரசன தீவிரமரக அவெமன உற்ற சநரக்கினரர்.
"வயஸ அங்கிள. ஐ மலக் ஹர். பட்..."
அதன பிறகு ஸ்ரீநிவெரசனுக்கு எல்லரம் இலகுவெரக சபரயிற்ற. பத்சத நிமிடங்களில்
அவெமன சகஜ நிமலக்கு வகரண்டு வெந்து விட்டரர். சிற மபயன. அப்பர இல்லரதவென.
ஐந்து வெயது சிறவெனரக அறிமுகம் ஆகி இனமறக்கு தன சதரளுக்கும் தரண்டி
வெளர்ந்திருக்கிறரன. ஒரு கட்டத்தில் உணர்ச்சிவெசப் பட்டவெமன எழுந்து அரவெமணத்துக்
வகரண்டரர். அடுத்து மரயரவின ஞரபகம் வெந்தது.
"தீபக். நரன வெசரன. மரயரமவெ சரி வசய்துட்டு உனமன கூப்பிடசறன. அப்ப வெர".
ஸ்ரீநிவெரசமன வெரசல் வெமர வெந்து வெழியனுப்பினரன தீபக்.
மரயரமவெ சமரளிப்பதில் ஸ்ரீநிவெரசனுக்கு அவ்வெளவ சிரமம் ஏற்படவில்மல. ‘உனசனரடு
வபரம்மமகள மவெத்துக் வகரண்டு விமளயரடிய தீபக்மக இனனமும் அப்படிசய
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மனதில் மவெத்துக் வகரண்டிருக்கரசத. அவென உன வபரம்மமயில்மல. உனக்கு
கணவெனரக வெரப் சபரகிறவென' எனற வமனமமயரக புரியமவெத்தரர்.
மரயரமவெயும் நரர்மலுக்கு வகரண்டு வெந்த பிறகு தீபக்மகயும் வெரவெமழத்து இருவெமரயும்
வெலுக்கட்டரயமரக ஐஸக்ரீம் பரர்லருக்கு அனுப்பி மவெத்தரர்.
அமர மணியில் மரயர ஆர்பரட்டமரக வெந்தரள.
"யூ ஆர் க்சரட்! எப்படிப்பர?

மசக்கரலஜி படிச்சிருக்கியர? சபசரம நீ வி.ஆர்.எஸ.

வெரங்கிக்கிட்டு கவனசலங் வசய்யலரம். தரங்க்யூப்பர"
மரயர ஸ்ரீநிவெரசனின மககமள பிடித்து குலுக்கினரள. இரண்டு மககளரலும் மரமலயரக
ஸ்ரீநிவெரசனின கழுத்மத கட்டி வகரண்டரள. ஸ்ரீநிவெரசன அவெள தமலமய அனபுடன
கமலத்தரர்.
"மம டியர் ஃபூலஷ சகர்ள. முனன ஜரயிண்ட் ஃபரமில சிஸடம் இருந்துது. சித்தப்பர,
வபரியப்பர, அத்மதனனு வபரிய கூட்டசம இருக்கும். வீட்டில எந்த சஜரடியரவெது
முறக்கிக்கிட்டு இருந்தரக்க அவெங்கசளரட ரியரக்ஷமன மவெச்சச ஏசதர ப்ரரப்ளம்னனு
அவெங்க கண்டுபிடிச்சடுவெரங்க. சரியரன சநரத்துல உளள நுமழஞ்ச சரி வசய்வெரங்க.
இப்ப அவதல்லரம் சபரச்ச. எல்லரம் கரச வகரடுத்து வெரங்க சவெண்டியிருக்கு. அதுக்கும்
வெழி வதரியரம எத்தமனசயர விவெரகரத்துக்கள நடக்குது. அப்பறம்... "
ஏசதர வசரல்ல வெந்தமத வமனற முழுங்கியமத மரயர கவெனித்துவிட்டரள.
"டரடி. ஏசதர வசரல்ல வெந்தீங்க. எனன? வசரல்லுங்க."
"அது வெந்தும்மர... முனமனக்கும் இப்மபக்கும் ஒரு சினன வித்தியரசம். அப்ப
கல்யரணத்துக்கு அப்புறம் கவனசலங் சதமவெயர இருந்துது. இப்ப கல்யரணத்துக்கு
முனனசய கவனசிலங் வசய்ய சவெண்டியிருக்கு. அவ்வெளவதரன."
"சபர. டரடி. யூ த ஃபூலஷ ஃபரதர்."
ஸ்ரீநிவெரசனின வநஞ்சில் மரயர வசல்லமரக குத்தினரள. அந்த இறக்கத்தில் கண்களில்
கண்ணீர் வகரப்பளிக்க அதில் உஷர வதரிந்தரள.
(ஆனந்த விகடன - 5 வசப்டம்பர் 2007)
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4. பல்ல
வித்யரதரனின பரர்மவெ எசதச்மசயரக அந்த பல்லயின பக்கம் திரும்பியது. பிறகு
அதிசலசய நிமலத்து விட்டது.
தனமன சற்றி சகரலம் சபரட்ட மரதிரி புளளி புளளிகளரய் பச்மச நிற பூச்சிகள
உட்கரர்ந்து வகரண்டு, பறந்து வகரண்டு இருந்தரலும் அந்த பல்ல அவெற்மறக் கண்டு
வகரளளசவெ இல்மல. எதற்சகர கரத்திருந்த மரதிரி இருந்தது. உடம்பில் துளி கூட
அமசவில்மல. அதன வெரல் மட்டும் வமதுவெரக சழனற வகரண்டிருந்தது. சரம்பரரும்,
ரசமும் சரப்பிட்டு சரப்பிட்டு நமக்கு அலுத்து சபரன மரதிரி ஒரு சவெமள பச்மச பூச்சிகள
அதற்கு அலுத்துப் சபரயிருக்கலரம். அவெர் முகத்தில் ஒரு ஏளன சிரிப்பு வவெளிப்பட்டது.
இமத கவிதரவிடம் வசரனனரல் அவெள சவெற சகரணத்தில் வசரல்லுவெரள. 'ஒருவென மர
மரத்தின மரங்கனிமய சரப்பிட குறி மவெக்கிறரன எனறரல், அமத சற்றியிருக்கும்
மரவிமலகமள சரப்பிட்டு அலுத்துப் சபரனவென எனறர எடுத்துக் வகரளள முடியும்?
பச்மச பூச்சிகளதரன அதன உணவ எனற நீங்கள எப்படி தீர்மரனிக்கலரம்?' எனற
மடக்குவெரள. வெர வெர தரன எனன சயரசிக்கிசறரம் எனபமத விட, இதில் கவிதரவின
பரர்மவெ எப்படியிருக்கும் எனற எண்ணம், வவெளிச்சத்மத ஒட்டிய நிழல் மரதிரி கூடசவெ
அவெர் மனசில் வெந்து அமர்ந்து விடுகிறது.
பல்ல திடீவரனற சறசறப்பரனது. தமல தூக்கி கழுத்மத முறக்கிக் வகரண்டது மரதிரி
பக்கவெரட்டில் பரர்த்தது. ஆமரம்! இளம் சிவெப்பும் மஞ்சளும் கலந்த ஒரு எறம்புக்கு
கண்ணரடி

இமழகளரல்

ஆன

இறக்மக

முமளத்தது

மரதிரியரன

ஒரு

ஈசல்

அப்சபரதுதரன சவெற்றில் அமர்ந்திருந்தது. பல்ல தன கரல்கமள நிதரனமரக அகட்டி,
அகட்டி முதமல தண்ணீரில் நீஞ்சவெது மரதிரி சலனமில்லரமல் அதன பினபக்கம் பரர்த்து
முனசனறியது. ஓரளவக்கு வநருங்கியவடன ஒரு அசர பரய்ச்சல்! அடுத்த வினரடி, அந்த
ஈசல் பல்லயின வெரயில்! நரக்மக சழற்றி உளசள தளளியது. பிறகு ஏசதர ஒரு அதிர்மவெ
உணர்ந்ததும், கலவெரப்பட்டு ஓடி மமறந்துவிட்டது.
பல்ல

ஓடிவிட்டரலும்

அந்த

கரட்சி

மட்டும்

வித்யரதரனின

மனமசவிட்டு

விலகவில்மல. தரன ஏன அதில் அதிக கவெனம் வகரண்சடரம் எனற சயரசிக்கலரனரர்.
அந்த வெனமுமற பிடித்திருந்ததர? இல்மல.... மம கரட்! அவெர்தரன அந்த பல்லயர?
அப்படிவயனறரல் இளஞ் சிவெப்பு...மஞ்சள... கண்ணரடி இமழ.... ஆமரம்! கவிதரவம்
கிட்டத்தட்ட அந்த நிறம்தரன. கண்ணரடி அணிந்திருக்கிறரள. சச! எனன மட்டரகமரன
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உருவெகம்!! ஏன இப்படி சிந்தமன சபரகிறது? உயர்ந்த சிந்தமனகள, தர்க்க வெரதங்கமள
உளவெரங்கும் மனச, ஏன இப்படி அடிக்கடி குப்மப வதரட்டியரகி விடுகிறது?
வித்யரதரனின மமனவி சரளர அவெரிடமிருந்து சட்டப்படி விடுதமல வபற்ற மூனற
வெருடங்களுக்கு சமல் ஆகிவிட்டன. திருமணம் வசய்து வகரண்டு, மன சவெறபரடுகளரல்
ஒருவெமர ஒருவெர் கீறிக் வகரண்டது அவெர் வெரழ்வில் மிக வகரடுமமயரன துனபியல்
சம்பவெங்கள. எழுத்துலகில் எந்த அளவக்கு மமல உச்சிகமள எட்டினரசரர, அந்த
அளவக்கு சநர் எதிரரக வசரந்த வெரழ்க்மகயில் வபரிய வபரிய பளளத்தரக்குகளில்
விழுந்திருக்கிறரர். ஒரு கட்டத்தில் எதற்கு இந்த மன உமளச்சல்? பிரிந்திருந்தரல்
இருவெருக்குசம மகிழ்ச்சிதரசன எனபது புரிந்தவடன, அந்த முடிவக்கு தயரரரனரர். விண்
விண்வணனற வதரித்துக் வகரண்டிருக்கும் கட்டி உமடந்து, சீழ் வவெளிசயறி, மருந்து
கட்டு சபரட்டதும் ஒரு நிம்மதி வெருசம அந்த மரதிரி விவெரகரத்து வபற்ற அனற
உணர்ந்தரர்.
கவிதர

ஒரு

ரசிமகயரகத்தரன

வித்யரதரனுக்கு

அறிமுகமரனரள.

தன

வீட்டு

வபண்சணரடு அவெரரல் சமுகமரக இருக்கமுடியவில்மலசய தவிர, அவெரது கமதகளில்
வெரும் கற்பமன கதரநரயகிகள உயர்தர வபண்ணியம் சபசவெரர்கள. உளவியல் ரீதியரக
பல பிரச்சமனகமள ஆரரய்ந்து தீர்வ வகரடுப்பரர்கள. அதனரல் அவெருக்கு வபண்
ரசிமககள

ஏரரளம்.

அவெர்கள

சநரிலும்,

சபரனிலும்

மணிக்கணக்கரக

சபசியிருக்கிறரர்கள. அவெர்களில் கவிதர மட்டும் வித்தியரசமரக வதரிந்தரள. சரளரவக்கு
சநர் எதிர். முதலல் அவெரது கமதகமள பற்றி ஆழமரக விமர்சித்து வெந்தவெள வகரஞ்சம்
வகரஞ்சமரக அவெரின மீது தன ஆளுமமமய வதரடர்ந்தரள. அமத அவெர் அனுமதித்தரர்
எனசற வசரல்ல சவெண்டும்.
சபனரவம்,

வவெளமள

சபப்பருமரக

எழுதிக்

வகரண்டிருந்தவெமர,

அவெளதரன

கணினியில் சநரடியரக தட்டச்ச வசய்ய பழக்கினரள. முதலல் அடம் பிடித்தவெமர, தட்டி
வகரட்டி அவெள விருப்பத்திற்கு வகரண்டு வெந்தரள. கணினி பழகியதும், அவெரரல் நிமறய
எழுத முடிந்தது. பத்திரிக்மககளுக்கு உரிய சநரத்தில் வகரடுக்க முடிந்தது. அடுத்த
பரய்ச்சலரக, இமணய தளத்தில் வித்யரதரனுக்கரக ஒரு வெமலமமணமய உருவெரக்கிக்
வகரடுத்தரள. அதில் வெரும் கடிதங்களுக்கு பதில் எழுதவம், அவ்வெப்சபரது அமத
புதுப்பிக்கவம் அடிக்கடி வெர ஆரம்பித்தரள. பிறகு அவெருக்கு உதவியரளர் எனற
வபரறப்மப அவெசள ஏற்றக் வகரண்டரள. அவெர் வசரல்லச் வசரல்ல அவெள கணினியில்
சசர்ப்பரள. இமடயிமடசய விவெரதமும் வசய்வெரள. பல சமயங்களில் எப்படி இந்த
சினனப் வபண்மண இவ்வெளவ தூரம் அனுமதித்சதரம்? இது சரியர? இல்மல தவெறர?
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எனற சயரசித்து குழம்பியிருக்கிறரர். கடந்த ஒரு சில மரதங்களரக கவிதர இல்லரமல்
அவெரரல் ஒரு வெரக்கியம் கூட எழுத முடியவில்மல.
வெரசலல் கரலங் வபல் ஒலத்தது. அது ஒலத்த விதத்தில் கவிதரதரன வெந்திருக்கிறரள
எனற புரிந்தது. வித்யரதரன இருபது வெயது இமளஞன மரதிரி ஓடிச் வசனற கதமவெ
திறந்தரர். கவிதரசவெதரன!
"கவிதர!

வெர!

இப்சபரதரன

ஒரு

பல்ல,

பூச்சிமய

சவெட்மடயரடினத

பரர்த்துகிட்டுருந்சதன."
"ஆமரம். வீழ்த்துவெதும். வீழ்ந்தபின வவெற்றிக் வகரடி நரட்டுவெதும் ஆண்களின
வெழக்கமல்லவெர?"
"எனன கவிதர! வெந்ததுசம கத்திமய சழற்ற வதரடங்கிட்சட. இனனிக்கு எனமன ஒரு
வெழி வசஞ்சட்டு சபரறதர எண்ணமர?"
"ஐய்ய! நரன வசரனனது உங்க வெசனம்தரன. மகரந்த பூக்கள நரவெல்ல உங்க கதரநரயகி
ரம்யர வசரல்லறதுதரன அது."
"நதியின நீமர எடுத்து நதிக்சக அர்ப்பணம் வசஞ்ச மரதிரி" எனற வசரல்லவிட்டு
அவெமள முதன முமறயரக கூர்ந்து கவெனித்தரர். மனச மீண்டும் குப்மபக் கூமட ஆனது.
"எனன

சரர்!

மணிரத்னம்

படத்திசல

ஹீசரர

ஹீசரரயிமன

பரர்க்கிற

மரதிரி

பரர்க்கிறீங்க?"
வித்யரதரன உளளுக்குள விகிர்த்து சபரனரர். கிரரதகி! ஒரு வநரடியில் உள மனமத புரிந்து
வகரளகிறரசள! "இல்சல. எங்கிருந்சதர வெந்தரய். எழுத்து சரதி நரன எனறரய்.
எழுத்மதயும் தரண்டி எனக்கு பல விதங்களில் உதவியரய் இருக்கிறரய். வெம்பு
சண்மடயும் சபரடுகிறரய். நீ யரர்? ஏன என பக்கம் வெந்தரய்? உனமன எனனரல் புரிந்து
வகரளளமுடியவில்மல." அவெருக்குள கரமத்தீ வகரழுந்துவிட்டு எரிய ஆரம்பித்தது.
"சரர்.

சபச்ச

தடம்

மரறி

எங்சகசயர

சபரகுதுனனு

நிமனக்கிசறன.

எனன

வசரல்லணசமர வசரல்லடுங்க"
"கவிதர. தப்பர எடுத்துக்கரசத. மணிரத்னத்துக்கு கூட வரண்டரவெது படம்தரன ஹிட்டு.
அது மரதிரி முதல் முயற்சியில சதரல்வியமடஞ்சிட்டு, வரண்டரவெதுல வவெற்றி
வபற்றவெங்க நிமறய சபர் இருக்கரங்க....."
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தட்டு தடுமரறி தன உளளத்து ஆமசமய சபரட்டு உமடத்துவிட்டரர். அது கவிதரவக்கு
ஷரக்கரக இருந்திருக்க சவெண்டும். வமசௌனமரக தமலமய குனிந்த படி இருந்தரள. மூச்ச
சமலும் கீழுமரக சபரனது. மககள இரண்டும் இறகின. நிமிர்ந்ததில் கண்களில் கண்ணீர்.
"சரர்!

இமத

நரன

எதிர்பரர்க்கல.

நீங்களும்

ஒரு

சரதரரண

ஆம்பிமளனனு

நிரூபிச்சிட்டீங்க."
"நரனும் சரதரரண ஆம்பிமளதரன கவிதர. எழுத்தரளர்னர ஏசதர ஆகரசத்துசலர்ந்து
குதிச்சவெங்க இல்சல. நரன என எண்ணத்மதச் வசரனசனன. உனக்கு இஷடம்னர
ஒத்துக்க. இல்சலனனர விட்டுடு"
"அது எப்படி? எப்படி நீங்க எனமன அந்த மரதிரி சகட்கலரம்? நீங்க எனன
சவெணம்னரலும் சகக்கலரம். அதுக்கு நரங்க உண்டு இல்சலனனு மட்டும் பதில்
வசரல்லணம். இந்த ஆம்பமளங்கசள இப்படித்தரன. இந்த சடிதரர்க்குளள எனன
இருக்குனனு பரர்க்கிற ஆமச உங்களுக்கு வெந்திடுச்ச. உங்க அல்டிசமட் சகரல் அதுதரன.
எனமன உரிச்ச பரர்த்துட்டீங்கனனர..."
"கவிதர! ப்ளீஸ. ஸடரப். எனன தப்பர புரிஞ்சக்கிட்டு இருக்சக. ஏசதர உடல் இச்மசக்கரக
அமலபவெனனு நிமனச்சக்கிட்சட"
"அதுதரசன உண்மம." அவெள குரல் கூடியது. கத்தி மரதிரி அந்த வெரர்த்மதகள பரய்ந்து
வெந்து அவெமர தரக்கின. படபடப்புடன எழுந்தரள. சரிந்த கண்ணரடிமய நடுங்கும்
மககளரல் பிடுங்கி மக மபக்குள சபரட்டுக் வகரண்டரள. மீண்டும் ஆரம்பித்தரள.
"உங்கசளரட எழுத்துக்கள அமனத்தும் சபரல"
"ஆமரம். எழுத்துக்கள எல்லரசம கற்பமனகள. சபரலதரன. ஒரு கமதயிசல வகரமல
வசய்யறது மரதிரி விவெரிச்சருக்சகன. அதுனரல நரன வகரமலகரரனனு ஆகிவிட
முடியுமர?
"ஓ! பிரபல எழுத்தரளர்! வெரர்த்மதகளின வித்தகர்! எல்லரத்துக்கும் வரடியரக பதில்
மவெச்சருக்கீங்க. வபரய்யரக சயரசித்து, வபரய் வெரழ்க்மக வெரழ்ந்து..... இரட்மட
சவெடதரரி.... நீங்க ஒரு ஹிப்சபரக்கிசரட்."
"வெரனத்து நட்சத்திரங்கமள வியந்து பரர்த்துக் வகரண்சட, யதரர்த்தம் புரியரமல்
பளளத்தில் விழுபவெனதரன எழுத்தரளன, கவிதர. எனமன நம்பு. எனக்கு வகரஞ்சம்
இரக்கம் கரட்சடன."
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கண்ணீர் வகரப்பளித்த சிவெந்த கண்களுடன 'இதுதரன உனசனரடு கமடசி' எனற மரதிரி
ஒரு அம்பு பரர்மவெமய வீசி விட்டு, விற விறவவென தன சதரள மபமய எடுத்து மரட்டிக்
வகரண்டு, வெரசல் கதமவெ படீவரன சரத்திக் வகரண்டு சபரய்விட்டரள.
வித்யரதரமன

அந்த

தனிமம

வகரல்லத்

வதரடங்கியது.

சச!

அவெசரப்பட்டு

விட்சடரசமர? ஒரு தீவிர ரசிமகமய வகரச்மசப்படுத்திவிட்சடரசமர? அவெள வசல்லுக்கு
முயற்சி வசய்தரர். முதல் முமற ரிங் சபரனது. பிறகு கட் வசய்யப்பட்டது. அடுத்த முமற
ஸவிட்ச் ஆஃப் வசய்யப்பட்டு விட்டது. வித்யரதரனுக்கு இருப்பு வகரளளவில்மல.
அவெளுமடய ஒர்கிங் வமன ஹரஸடலுக்கு சபரனரர். அங்சகயும் இல்மல. அவெளுக்கு
நண்பர்கள வெட்டம் மிக குமறவ. அவெர்களிடம் இவெமள பற்றி விசரரித்தரல் பல எதிர்
சகளவிகள வெரும். திடீவரன அந்த பல்ல ஈசமல சரப்பிட்டது நிமனவக்கு வெந்தது.
மரறபட்ட பல சயரசமனகளுடன அங்கும் இங்கும் அமலந்தரர். உணர்ச்சி மிகுதியில்,
ஒரு சவெமள அவெள ஏதரவெது விபரீதமரன முடிவகமள எடுத்துவிட்டரல்? அவெள வசய்யக்
கூடியவெளதரன. எல்லரவெற்றிலும் தீவிரம். ஆமச கரட்டுவெதிலும் தீவிரம். எதிர்ப்பதிலும்
தீவிரம். எங்சக சபரய் அவெமள சதடுவெது? எப்படி தடுப்பது ? தனமனத்தரசன வநரந்து
வகரண்டரர்.
இரண்டு மணி சநர அமலச்சலுக்கு பிறகு அவெர் வீடு திரும்பியதில் ஆச்சர்யம் இருந்தது.
கவிதர அவெருக்கரக வீட்டு வெரசலல் கரத்திருந்தரள. முகம் கரட்டரமல் திரும்பியிருந்தரள.
கதமவெ திறந்து, உளசள வெந்த பிறகும் அமமதி வதரடர்ந்தது. வித்யரதரன வபரறமம
கரத்தரர். பிரம்பு கூமட ஊஞ்சலல் உம்வமனற தமல குனிந்து உட்கரர்ந்திருந்தரசள தவிர
ஒனறம் சபசவில்மல.
"கவிதர! நரன வரரம்பவம் டயர்டர இருக்சகன. இனவனரரு தடமவெ உனசனரட சண்மட
சபரட ......"
"நரன ஹரஸடமல கரல பண்ணப் சபரசறன."
"லுக்! நரன ஏசதர வசரனனதுக்கரக, ஹரஸடமல கரல பண்ணி, சவெமலமய விட்டுட்டு,
சவெற ஊருக்கு சபரயி...."
"நரன ஏன சவெற ஊருக்கு சபரகணம்?"
பளீவரன நிமிர்ந்தவெளின முகத்தில் சகரபமில்மல. ஒரு புனனமக கூட்டசம வவெடித்து
சிதற கரத்திருந்தது.
"என வீடுதரன இங்க இருக்சக! இங்க வெந்துட்டர சபரச்ச"
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ஓடிவெந்து வித்யரதரனின சதரளகமளப் பற்றிக் வகரண்டரள. கவிதரமவெ இவ்வெளவ
வநருக்கத்தில் அவெர் பரர்த்ததில்மல. அடுத்த வநரடியிசலசய அந்த வநருக்கம் இனனும்
அதிகரித்தது.
"கவி!

நரன

ஒண்ண

வசரல்லட்டுமர?

அறிவப்பூர்வெமரக

எடுக்கப்பட்ட

சில

முடிவகமளவிட முட்டரளதனமரக எடுக்கப்பட்ட பல முடிவகளதரன வஜயிச்சருக்கு.
நரன முட்டரளரகசவெ இருக்க ஆமசப்படசறன."
"நரனும்தரன."
எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் வதரடர்வெது எனபது பிரபஞ்சத்தின இயக்கம். இது ஒவ்வவெரருவெர்
வெரழ்க்மகக்கும் வபரருந்தும். அதில் எது வீழ்ச்சி? எது எழுச்சி? எனபமத அனுமரனித்தல்
மிக கடினம். இது சரி, அது தவெற எனபது மரனுடப்பரர்மவெயின சபதம். ஆளுக்கு ஆள,
சநரத்துக்கு சநரம் சகரணங்கள மரறபடும்.
கவிதரவின அமணப்பில் வித்தியரதரன ஒரு எழுச்சி வபற்ற உயசர பறப்பது சபரல
உணர்ந்தரர். அடுத்த வெரரம் பத்திரிக்மககளுக்கு வசம தீனி கரத்திருக்கிறது.
அது வித்யரதரனின எழுச்சியர? வீழ்ச்சியர?
(ஆனந்த விகடன - 03 டிசம்பர் 2008)
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5. ...எனசவெ, இந்தக்கமத முடியவில்மல
கரமல வமரீனர மிகவம் உற்சரகமரக இருந்தது. ப்ளூ டூத் அணிந்த வதரப்மபயர்களும்
வெழுக்மகயர்களும் வமதுவெரக ஊர்ந்து வகரண்டிருந்தரர்கள. வெளப்பமரன வபண்கள
தங்கள கணவெருடசனர அல்லது சமட நரயுடசனர வெரக்கிக் வகரண்டிருந்தரர்கள.
அர்த்தமில்லரமல் ஒரு கூட்டம் உரக்க சிரித்துக் வகரண்டிருந்தது. பழுப்பு நிற சூரிய
கிரணங்கள அம்புகளரய் இறங்க ஆரம்பிக்க, வியர்க்க வதரடங்கி விட்டது.
அவ்வெளவதரன! என வெரங்கிங் முடிந்து விட்டது. எனது கரமர சநரக்கி விமரந்து
வகரண்டிருந்சதன. அப்சபரதுதரன அவெமன கவெனித்சதன. எனமன வதரடர்ந்து வெந்து
வகரண்டிருந்தரன, நிழல் மரதிரி.
"சரர்! சபரட்சடரஸ பரர்க்கறீங்களர?"
வமரீனரவில் இது சபரனற வதரந்திரவகள நிமறய உண்டு. சவெண்டரம் எனறரலும்
விடமரட்டரர்கள. அவெமன ஒதுக்கி, எனது கரமர பரர்க்கிங் ஸலரட்டிலருந்து ரிவெர்ஸ
எடுத்தசபரதுதரன அவென சடரன மரறியது.
"ரசமஷ சரர். உங்க சபரட்சடரஸதரன பரர்க்கறீங்களர?"
விருட்வடன நிமிர்ந்சதன. கரர் கண்ணரடியில் ஒரு சரம்பிள சபரட்சடரமவெ ஒட்டிய
மரதிரி எனக்கு மட்டும் கரட்டினரன. வவெலவவெலத்து சபரசனன. நரனும், நம்ருதரவம்
தப்பு கரரியம் வசய்து வகரண்டிருந்சதரம். இது எப்படி இவெனிடம்? யரர் எடுத்தரர்கள?
எப்படி எடுத்தரர்கள? சறசறவவென வவெப்பம் தமலக்சகறியது. ஸடியரிங்கிலருந்த மக
நழுவியது.
"சடய்! யரர் நீ? ஏது இந்த சபரட்சடரஸ?" படீவரன வவெளிசய வெந்சதன.
"கூல் டவன சரர். கூல் டவன. வகரஞ்சம் அப்படி ஒதுக்குபுறமர சபரய் பிசிவனஸ
சபசசவெரமர?"
எனமன ஆபத்து சூழ்கிறது. பிளரக் வமயில் வசய்கிறரன. வபரறக்கி! சட்மடமய பிடிக்கப்
சபரசனன. சவெண்டரம்! மக்கள அங்கும் இங்குமரக சபரய் வகரண்டிருக்கிறரர்கள.
கரமர சவெகமரக ரிவெர்ஸ எடுத்து மலட் ஹவஸ தரண்டி ஒரு அமமதியரன இடத்தில்
நிறத்திசனன. அதற்குள அவென மகயில் ரம்மி விமளயரடுவெது மரதிரி சபரட்சடரக்கமள
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விசிறியரக்கியிருந்தரன. அவென மகயிலருந்து அமனத்மதயும் பிடுங்கிசனன. சரக்
சரக்வகன ஒவ்வவெரனறரக பரர்த்சதன. எல்லரம் அசிங்கசமர அசிங்கம். நம்ருதர தன கரது,
மூக்கு, வதரப்புள வெமளயங்கமளத் தவிர சவெற எதுவம் அணிந்திருக்கவில்மல. அதில்
வவெட்கமும் இல்மல. நரனும் முழுக்க உரிக்கப்பட்டிருந்சதன. பிளடி பிட்ச்! ஆமச கரட்டி
மலட் சபரட்டு ஏமரற்றியிருக்கிறரள. ஒரு கூட்டமரக வசயல்பட்டு எனமன வபரறி
மவெத்து மரட்ட மவெத்திருக்கிறரள. சபரட்சடரக்கமள அவென முகத்தில் விசிறியடித்சதன.
கிட்டத்தட்ட ஒரு எல மரதிரிதரன எனனரல் முழிக்க முடிந்தது. அவெமரனத்திலும்
வவெறப்பிலும் மூச்சக்கரற்ற தரறமரறரனது. வநஞ்மச அமடத்தது.
"மிஸடர்

ரசமஷ.

ஆர்.எல்.எம்.இனடஸட்ரீஸ

குழுமத்தின

தமலவெர்.

இளம்

வதரழிலதிபர். வெயச நரற்பது. வசரத்து மதிப்பு ஐநூற சகரடி இருக்கலரம். சமூகத்தில்
வரரம்ப நல்ல வபயர். ஆனரல் வகரஞ்ச சபல புத்தி. ரகசியமரக சில தப்புகள அடிக்கடி
வசய்வெரர். அது வதரியரமல் இருக்க எனன விமல சவெண்டுமரனலும் தருவெரர்.
வீடிசயரவம் இருக்கு, ரசமஷ சரர். பரர்க்கறீங்களர?"
"ரரஸகல். எனன திமிரு இருந்தர என சபர் வசரல்ல கூப்பிடுசவெ?". மகமய ஓங்கிசனன.
அது இயலரமமயில் அப்படிசய நினறது. அவென வகரஞ்சமும் கவெமலப்படவில்மல.
நிதரனமரக சபரட்சடரக்கமள வபரறக்கிக் வகரண்டிருந்தரன..
"எனக்கு அர்வஜண்டர இருபது லட்சம் சவெணம். அதுவம் நரமளக்குளசள. எங்சக
வெரட்டும்" எனறரன. அவென சிரித்தசபரது பல்வெரிமச வெரமழப்பூமவெ ஞரபகப்படுத்தியது.
எனனரல் ஆரம்ப ஷரக்கிலருந்சத வவெளிவெர முடியவில்மல. பத்சத நிமிஷ சபலம்
எப்படி வகரண்டுசபரய் விட்டிருக்கிறது? எனமன நரசன வநரந்து வகரண்சடன.
வவெறப்பில் ஸடியரிங்மக குத்திசனன. "சபரடர. எனன மிரட்டரயர? நீ யரர் கிட்சட
சவெணமினனரலும் கரட்டிக்க. நரன ஒரு மபசர கூட தர முடியரது?
"வரரம்ப உணர்ச்சிவெசப்படரதீங்க. உடம்புக்கு ஆகரது. நரன வெசரன சரர். நரமளக்கு
சஹரட்டல் ப்ரசிவடண்ட்ல எட்டு மணிக்கு சந்திக்கிசறரம். அடுத்த ரவண்டு சபச்ச
வெரர்த்மத நடத்தசறரம். வமரதல்ல ஒண்ண புரிஞ்சக்குங்க. சபரலீசக்கு சபரனீங்க,
அப்பறம் நடக்கறசத சவெற. ஜரக்கிரமத. வெர்ட்டர"
சபரய்விட்டரன. அவென சபரவெமதசய பரர்த்துக் வகரண்டிருந்சதன. பிளரட்பரரத்தில்
கரமர ஏற்றி அவெமன வகரனற விடலரமர எனற கூட சதரனறியது. அது முடியரது
எனசற பட்டது. அவென கரற்றில் கமரந்து சபரய் விட்டரன.
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'ரசமஷ.

நரன

உனமன

நிமனத்து

வவெட்கப்படுகிசறன.

ச்சீ!

நீ

இவ்வெளவ

சகவெலமரனவெனர நீ" இது அனிதர.
"உனமன அப்பரனனு வசரல்லக்கசவெ பிடிக்கசல." இது ப்ரீதி.
'இளம் வதரழிலதிபரின கரம லீமலகள' பத்திரிக்மககளில் பரபரப்பு வசய்திகள.
அடுத்து எனன வசய்யலரம் எனற சயரசித்சதன. இருபது லட்சவமனன, ஒரு சகரடி
வகரடுத்தரலும், அவென சகட்டுக் வகரண்சட இருப்பரன. எனனரல் நிம்மதியரக
இருக்கமுடியரது. ஆனரல் சபரலீஸ சவெண்டரம். திடீவரன கிரீஷ ஞரபகம் வெந்தது. டரஷ
சபரர்டில் குடரய்ந்ததில் அவென கரர்டு கிமடத்தது. வசனமன ப்மரசவெட் சபரலீஸ!
"கிரீஷ. ஐயரம் இன ட்ரபுள" எல்லர விவெரங்கமளயும் வசரனசனன.
"குட். நீ சநரடியரக என அலுவெலகத்துக்கு வெரரமல் வசல்லல் சபசினரசய அதுசவெ ஒரு
புத்திசரலத்தனம். இனி உனசனரட ஒவ்வவெரரு அமசமவெயும் அந்த கூட்டம் கவெனிக்கும்.
அதனரல ஜரக்கிரமத. இனனிக்கு பதிவனரரு மணிக்கு உன கம்வபனிக்கு வெரட்டர் கூலர்
விற்கும் மரர்வகடிங் ஆசரமி மரதிரி என ஸடரப் வரண்டு சபர் வெருவெரங்க. அவெங்க
அடிப்பமட தகவெல்கள சசகரிப்பரங்க. நீ கவெமலப்படரசத. சகரழிமய அமுக்குவெது
மரதிரி எல்லரமரயும் அமுக்கிடசறன."
கிரீஷ வசரனன மரதிரிசய இருவெர் வெந்தனர். வெரய்ஸ வரக்கரர்டரில் ஆதி முதல் அந்தம்
வெமர எல்லர விஷயங்கமளயும் துருவித் துருவி சகட்டனர். நம்ருதர சம்பந்தப்பட்ட
எல்லர குப்மபகமளயும் சகட்டு வெரங்கிக் வகரண்டனர்.
"சரர். எங்கள சவெமல முடிஞ்சிடுச்ச. எங்கள தமலவெர்கிட்சடயிருந்து அடுத்த கட்ட
நடவெடிக்மககளுக்கரன விவெரங்கள உங்களுக்கு வெரும். மனசல சநரட் பண்ணிக்குங்க,
இந்த சகஸின ரகசிய சங்சகத வெரர்த்மத 'ரசமஷ சிவெலங்கம் 45' அதரவெது 'ஆர்.எஸ.45'.
நரங்கள வெர்சறரம்."
ஐந்து மணிக்கு கிரீஷ சபரன வசய்தரன. "ரசமஷ நரமளக்கு அந்த ஆமள சந்திக்கப் சபர.
சம்மர இரண்டு லட்சம் வகரடு. இனனும் மடம் வெரங்கு. மதரியமரக எதிர் சகளவிகள
சகள. நீ எந்த சடபிளில் உட்கரருகிறரசயர, அந்த சடபிளுக்கரன சர்வெர்களரக எங்கள
ஸடரப் இருப்பரர்கள. ரகசியமரக சபரட்சடரக்கள எடுப்பரர்கள. இனனும் அமர
மணியில் உனக்கு ஒரு கூரியர் வெரும். அதில் ஒரு சமரதிரம் மரதிரி ஒனற இருக்கும்.
அமத உன மகயில் சபரட்டுக்வகரள. அது பவெர்ஃபுல் மமக்சரர சபரன. பரர்த்தரல்
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அப்படி வதரியரது. கரர் பரர்கிங்கிலருந்து எங்கள ஆட்கள உன சபச்ச அமனத்மதயும்
ரிகரர்ட் வசய்வெரர்கள."
"கிரீஷ! எந்த சிக்கலும் இல்லரமல் விஷயத்மத முடித்துவிடுவெரய் அல்லவெர. எனக்கு
பயமரயிருக்கிறது. பணம் வபரிதில்மல. ஆனரல்....?'
"நரன எதிர்பரர்த்தமத விட அவெர்களின வநட்வவெரர்க் வகரஞ்சம் சிறியதுதரன எனற
நிமனக்கிசறன. அவெர்கமள ரவண்டு கட்டி பிடிப்பமத விட அவெர்கள பிளரக் வமயில்
வசய்கிறரர்கள எனபதற்கரன ஆவெனங்கமள தயரர் வசய்ய சவெண்டும். அப்சபரதுதரன
சபரலீஸ எங்கமள நம்பும். சினிமர மரதிரி அதிரடியரக வசய்துவிடலரம் எனற
நிமனக்கரசத. எங்களுக்கு பல சட்ட சிக்கல்கள இருக்கினறன."
மறநரள எட்டு மணிக்வகல்லரம் நரன அங்சக சபரய்விட்சடன. ஆனரல் அவென அமர
மணி கழித்துதரன வெந்தரன. வகரடுத்த இரண்டு லட்சத்மத முகத்திலடித்தரன. நரன
அசரவில்மல. 'சிங்கிள சபவமண்ட். எவ்வெளவ சவெண்டுமரனலும் வசரல்' எனசறன. ஒரு
சகரடி சகட்டரன. ஒரு வெரரம் மடம் சகட்சடன. 'அதன பிறகும் உன வதரந்திரவகள
வதரடர்ந்தரல் என நடவெடிக்மககள சவெற விதமரக இருக்கும்' எனற மிரட்டிசனன.
முனகிக் வகரண்சட சபரனரன.
மூனசற நரட்களில் ஒரு மரமல சவெமளயில் கிரீஷிடமிருந்து தகவெல் வெந்தது. "ஆர்.எஸ.45
சக்ஸஸ. உடசன என அலுவெலகத்து வெருகிறரயர?" எனறரன. சபரசனன.
"ரசமஷ. பரர்ட்டி இந்த சவெமலக்கு வகரஞ்சம் புதுச. மரமர சவெமலயிலருந்து
இப்சபரதுதரன பிளரக் வமயிலுக்கு வெந்திருக்கிறரன. உனமன அவென சந்தித்த அனமறய
தினசம அவென வசல் சபரமனயும் பர்மஸயும் ஆள மவெத்து அடித்து பிடுங்கிசனரம்.
அதன மூலம் அவென கூட்டத்தினரின யரர்? எங்சக இருக்கிறரர்கள எனற விவெரங்கள வசல்
கம்பனிகள

மூலமரக

எல்லரவெற்மறயும்
கிமடத்ததும்,

கிமடத்தது.

அசர

மபல்

கிவரடிட்

சவெகத்தில்

தயரர்

வசய்து,

கரர்டுகள,

முடக்கிசனரம்.
சபரலீஸ

வெங்கிக்

கணக்குகள

சபரதுமரன

விவெரங்கள

உதவியுடன

ஒவ்வவெரருவெரரக

அமுக்கிவிட்சடரம். அவெர்கள சமல் ஏற்கனசவெ பல கிரிமினல் வெழக்குகள இருந்ததரல்
அவெர்கமள பிடிக்க நரங்கள சபரலீசக்கு உதவிய மரதிரி ஆகிவிட்டது. ஸடில் கரமிரர,
மூவி கரமிரர, கம்ப்யூட்டர், ஹரர்ட் டிஸக், சிடி, வபன டிமரவ் எனற சகலத்மதயும்
அளளிக் வகரண்டு வெந்துவிட்சடன. எல்லரம் பிடுங்கப்பட்டதும் அவென குதியரய்
குதித்தரன. சபரலீஸ அனுமதியுடன மூஞ்சியில் ஒரு குத்து விட்சடன."

38

"வரரம்ப

தரங்கஸ

கிரீஷ.

நரன

ஒழிந்சதன

எனற

நிமனத்சதன.

நீதரன

கரப்பரற்றியிருக்கிறரய். எனன சவெண்டும் எனற வசரல். தருகிசறன."
"இந்த நரலு நரட்களில் எக்கசக்கமரக என ஆட்கள உமழத்திருக்கிறரர்கள. ஒரு வபரிய
அவமசௌண்டுக்கு எங்கள கம்பனியின சினன பில் வெரும். வசட்டில் வசய்துவிடு. இது
பரர்ட் ஒன"
"எனன பரர்ட் ஒனனர?"
"ஆமரம். பரர்ட் டூ. உனசனரடு இனவனரரு முக்கியமரன விஷயம் சபசணசம" எனறரன
நமுட்டு சிரிப்புடன.
நரன அதிர்ந்து சபரசனன. "சடய்! நீ.... நீ...."
"முட்டரசள.

பதறரசத.

வசரல்லப்சபரகிசறன.

நரன
மகயில்

உனனிடம்

நிதி

சகரடிக்கணக்கில்

சகட்கப்சபரவெதில்மல.
கரச

புரண்டரல்

நீதி
எனன

சவெண்டுமரனரலும் வசய்யலரம் எனற நிமனக்கரசத. வகரஞ்சம் நிதரனமரக இரு.
ஒழுங்கரக வெரழு."
"அப்படிசய ஆகட்டும் என குருசவெ" ஜப்பரனிய ஸமடலல் குனிந்து கிரீஷஹுக்கு
வெணக்கம் வதரிவித்சதன.
பின குறிப்பு:
இந்தக் கமத இத்துடன முடிவெமடயவில்மல. வசனமன ப்மரசவெட் சபரலீஸ அந்த
பிளரக் வமயில் ஆசரமிமய சற்றி வெமளப்பதற்கு முனனரல், அவென தஞ்சரவூர் மரவெட்டம்
பட்டீஸவெரம் கிரரமத்தில் இருக்கும் தன நண்பனுக்கு 'ஜரக்கிரமதயரக பத்திரப்படுத்து'
எனற குறிப்புடன ஒரு சினன பரர்சல் அனுப்பியிருந்தரன. அதற்குளசள இருந்த சிடியில்
ரசமஷஹும், நம்ருதரவம் தப்பு கரரியம் வசய்து வகரண்டிருந்தரர்கள.
புதிய நீதி - எந்த குற்றத்மதயும் முழுமமயரக அழிக்க முடியரது. எனசவெ இந்தக் கமத
இனனும் முடிவெமடயவில்மல.
(ஆனந்த விகடன - 16 ஜஜூமல 2008)
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6. நரய் பட்ட பரடு
இடுக்கண் வெருங்கரல் நகுக எனற வசரல்லவிட்டுப் சபரய்விட்டரர் ஐயன திருவெளளுவெர்.
அவெருக்வகனன? வசரல்லுவெது யரவெர்க்கும் எளிய. அனுபவெப்பட்ட எனக்குத்தரசன
வதரியும். வெரமழப்பழத்சதரலல் வெழுக்கி மசடவரன பினனங்கரல் தூக்கி பிருஷடம்
வெலக்க விழுந்தரல் அது உங்களுக்கு 'வகரல்' சிரிப்பரய் இருக்கும். வெல எனக்கு. சிரிப்பு
உங்களுக்கு. அசத மரதிரி இந்த வெரய் மற்றம் வெரய்வ உளள அப்பிரரணிமய ஒரு
வெரயில்லர மற்றம் வெரலுளள நரலு கரல் பிரரணி ஒரு வெரர கரலத்துக்கு பரடரய் படுத்தி
சிரிப்பரய் சிரிக்க மவெத்தமத சகட்டரல் உங்கள வெயிற புண்ணரகி சபரக நரன
கியரரண்டி.
மிக வபரிய சிந்தமனகள ஒரு சிற வநரடித்துளியில் உருவெரகிவிடும் எனற யரசரர ஒரு
அறிஞர் வசரல்லயிருக்கிறரரரம். அந்த மரதிரி நரன மிகவம் விரும்பும் பருப்பு உசிலமய
வவெண்மடக்கரய் சமரர் குழம்சபரடு ஒரு வவெட்டு வவெட்டிக் வகரண்டிருக்கும் சபரது என
ஆமச மமனவி கமலரவின சிந்தமனயில் உதித்த ஐடியரதரன....
"ஏங்க, நம்ம வீட்டுல நரய் ஒண்ண வெளர்த்தர எனன?"
ரசம் சரப்பிட்டுக் வகரண்டிருக்கும்சபரசத அதில் பரயசத்மத ஊற்றின மரதிரி எனக்கு
அதிர்ச்சி. உங்கமள வெளர்ப்பசதரடு அல்லரமல் நரய் சவெற வெளர்க்க சவெண்டுமர எனற
சகட்டு மவெத்தரல் சமல்வகரண்டு சமரர் குழம்பு கிமடக்கரது. கிமடத்தரலும் ருசிக்கரது.
என வமளனம் கமலரமவெ சங்கடப் படுத்தியிருக்க சவெண்டும். பரருங்கள. இந்த
சமயங்களில்தரன ஏழமரநரட்டு சனி உச்சம் வபறகிறது.
"எனக்வகரண்ணம் ஆமசயில்மல. சினனதுதரன அடம் பிடிக்கிறது."
அம்மரவின புடமவெக்கு பினனரலருந்து பரரதிரரஜர ஸமடலல் ஒரு கண், அமர மூக்கு,
அமர வெரய் புனசிரிப்சபரடு என சினனப் வபண் ஒண்மரயடி ஸசவெதர எட்டிப் பரர்க்க
என சபரதரத சவெமள நரனும் சிறிதரய் சிரித்து மவெக்க பிடித்தது சனி.
"ஹரய். அப்பர ஓக்சக வசரல்லட்டரர்." எனது இரண்டு வெரண்டுகளும் சகரரஸரக கத்திக்
வகரண்சட ஓடிவிட நரன நிரரயுதபரணியரசனன. கமலரவின முகத்தில் இரண்டு பீட்ஸர
சரப்பிட்ட வபருமிதம்.
"அவதப்படீங்க. குழந்மதகள சகட்டர உடசன சரினனு வசரல்லடறீங்க. நரன ஏதரவெது
சகட்டரல் நரலு நரளுக்கு பதிசல வெரரது." கமலர தன கவெமலமய இலவெச இமணப்பரக
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மவெத்தரள. நரன எங்சக சரினனு வசரனசனன எனற இந்த சகடு வகட்ட சநரத்தில்
சபரட்டு உமடத்தரல் வபரிய பிரளயசம வெந்துவிடுசமர எனற அச்சத்தில் எல்லரம் வெல்ல
அந்த சனியின மீது பரரத்மத சபரட்டு விட்டு வெரப்சபரகிற சிக்கல்களுக்கு எனமன
நரசன வநரந்து வகரண்சடன.
அதன பிறகு எல்லரம் கிடுகிடுவவென நடந்தன. மறநரள மரமலயில் நரன 150 வெவச்சர்கள,
சமசனஜரின 1000 வெரலர வெசவகசளரடு சிக்கிக் வகரண்டு திண்டரடிக் வகரண்டிருக்கும்
சபரது எனது இரண்டு வபண் பிளமளகளின தமலகள வலட்ஜருக்கு சமசல ஏத்தலும்
குமறச்சலுமரக வதரிந்தன.
“அப்பர. ஷரலுமவெ பரக்க சபரசவெண்டரமர? அம்மர கீழ வவெயிடிங்.” இது வபரிய வபண்
சஞ்சனர.
“ஷரலுவெர?”
“ஐய்ய. இது கூட வதரியமலயர, நம்ம வெரங்கப்சபரற டரகிசயரட சபரு. டரகினனர டரக்.
டரக்னர நரய். சீக்கிரம் வெரப்பர.” இது என அமர டிக்வகட் ஸசவெதர.
சமசனஜரிடம் மககரல்களில் விழுந்து வகஞ்சி கூத்தரடி மகயதுவகரண்டு வமய்யது
வபரத்தி தமலமய வசரறிந்து அசடு வெழிந்து எப்படிசயர பர்மிஷன வெரங்கி கீசழ
வெருவெதற்குள கமலரவின கமலர ஆரஞ்ச மசஸ முகம் பூசணிக்கரயரக இருந்தது.
“இப்பவெரவெது

வெந்தீங்கசள.

அஞ்சமரக்வகல்லரம்

வகனனல்

ஷரப்

குசளரஸ

புத்தகத்மத

புரட்டிக்

ஆயிடும்னனு கரமலல படிச்ச படிச்ச வசரனசனசன.”
எனமசக்சளரபீடியர

மரதிரி

ஏசதர

ஒரு

தடிமனரன

வகரண்டிருந்தரள. வெழ வெழ சபப்பரில் கலர் கலரரய் நரய் படங்கள. சம்திங் ரரங்.
சனீஸவெரர!
“அப்பர. ஷரலுவெ எப்படி பரத் வசய்யனும். எனன ஃபுட் குடுக்கனும்னு யரமரயும்
சகட்கசவெ சவெண்டரம். அம்மர ஒரு புக் வெரங்கியிருக்கர. ஜஸட் வசவென ஹனட்ரட் ரூபீஸ
ஒனல.”
“20 டிஸகவனட்னனு வசரல்லுடி”
“ஆமரப்பர. அப்பறம் அந்த வசயின...”
“சஞ்ச சம்மரயிரு. எல்லரத்மதயும் இப்பசய வசரல்லனுமர?”
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கரரின பினஸீட்டில் ஏகமரய் சகரிசபக்கில் சிக்கலரய் எனவனனனசவெர இருந்தன.
கிவரடிட் கரர்டில் ஆட் ஆன கரர்ட் வெரங்கி வகரடுத்தது எவ்வெளவ வபரிய தவெற எனற
இப்பத்தரன உமறத்தது.
வகனனல் ஷரப்பில் ஏகமரய் நரய் குட்டிகள. விதவிதமரன குமரப்புகள. கனனுக்குட்டி
மசசில் அல்சசஷனகமள பரர்த்ததும் அஞ்ச தமல ஆதிசசஷமன பரர்த்த பயம். அதன
முதலரளிக்குக் கூட பரதி முதுகு வெமர முடியிருந்தது. அந்த கறப்புக் கண்ணரடியும்
ஒற்மறக் கரது சதரடும் எனமன வகரஞ்சம் கலவெரப்படுத்தியது. அவெர் ஹவ் டு யூ டூ
எனறதற்கு நரன அசடு வெழிந்து அக்கம் பக்கத்தில் நரய் ஏதரவெது இருக்கிறதர எனற
சதடலசலசய இருந்சதன. கமலர எனனசவெர தன ஒனறவிட்ட மரமரவிடம் சபசவெது
மரதிரி ஆரம்பித்துவிட்டரள. ஊதுகுழலுக்கு கரல்கள முமளத்தமரதிரி ஒரு குட்டி ஒனற
என கரல்கமள நக்க நரன சவெற்றில் பூச்சி மரதிரி ஒட்டிக் வகரண்சடன. அதன
பக்கத்திசலசய நூல்கண்டுக்கு நடுவெகிடு எடுத்து வெரரிவிட்ட மரதிரி இனசனரரு குட்டி
நரய். பூதரகரமரய் ரரமரயணத்தில் திரிசமடமய பற்றி படித்திருக்கிசறன. இந்த சினன
முழு சமட நரயின முனபகுதி எது எனற நரன சகட்டுவிட ஏசதர கிண்டல் வசய்வெதரக
வசல்லமரக சகரபித்து வகரண்டுவிட்டரர்கள.
ஒருவெழியரக ஷரலு சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டவடன உடனடியரக அமனவெருக்கும் ஸவீட்ஸ
வெழங்கப்பட்டது. ஏசதர ஒரு அமரயடி ஸசகல் மசசக்கு நரய் வெரப்சபரகிறது எனற
பரர்த்தரல் அமரகிசலர சமதமய ஒசர கவ்வில் எடுக்கக் கூடியமதத்தரன எனக்கு ஷரலு
எனற அறிமுகப்படுத்தினரர்கள. நரன பரர்த்த சகரணம் தவெறர எனற வதரியவில்மல.
அது எனமன அந்நியனரய் பரவித்து உர் எனறது.
சமமடயில் தமலவெருக்கு மரியரமத அளிப்பது சபரல ஷரலுவக்கு புத்தம் புதிய சீப்பரல்
வெரரப்பட்டது. அலங்கரர கழுத்துப்பட்மடவயனன, வெரசனரதி திரவியங்கவளனன,
பரண்டு வெரத்தியங்கள மட்டும்தரன குமறச்சல்.
கரலனியில் கமலரமவெ பிடிக்கமுடியவில்மல. ஸவீட்சம் கூல்டிரிங்க்சம் தண்ணிபட்ட
பரடரயின.
“கங்கிரரசசலஷனஸ. நரய் வெரங்கியிருக்கீங்களரசம. எவ்வெளவ ஆச்ச?”
நரன முழியரய் முழித்தசபரவதல்லரம் ஆபத்பரந்தவியரய் கமலரதரன வெந்தரள.
எனன ஜரதி? எனற ஒருவெர் சகட்டுவிட 'பரமசரனியன' எனற எனக்கு வதரிந்தமத
வசரல்ல மவெத்து என அறியரமமமய வவெளிப்படுத்திவிட மறபடியும் கமலரதரன
வெரசவெண்டியிருந்தது.
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“பமசரனியனர? எனன உளர்றீ£ங்க? (வெழக்கம் சபரல எனற சசர்த்துக் வகரளளவில்மல).
இது அல்சசஷன டரபர்சமன கிரரஸரக்கும்.”
'மம்மி. கிரரஸனர எனன?' எனற ஸசவெதர சகட்டு மவெக்க டரப்பிக்மக மரற்ற
வபரும்பரடு பட சவெண்டியதரகிவிட்டது.
கரமலயில் தினமும் கண்விழித்தரல் மகவதரழும் சதவெமதயம்மர எனற உருகும்
உண்ணியின பரடல் எனக்கு பிடிக்கரமல் சபரனதுக்கு கரரணசம இந்த ஷரலுதரன.
எனக்கு கரமலயில் நரலு மணியிலருந்து ஆற மணி வெமரதரன நல்ல தூக்கம் வெரும். அந்த
அர்த்த ரரத்திரி நித்திமரயிலருந்து எனமன மூஞ்சியில் தண்ணீர் ஊற்றரத குமறயரக
எழுப்பி என மகயில் ஷரலுமவெ வகரடுத்துவிடுவெரள.
எனக்சகர தூக்கக் கலக்கம். இதுசவெர கீசழ படி இறங்குகிற வெமரக்கும் வகரஞ்சசலர
வகரஞ்சல். தரமட வதரமட எனற அமனத்து பரகங்கமளயும் நக்கி எனமன கிட்டத்
தட்ட ஆங்கில எஸ, இவசட் வெடிவெங்களரக்கி பரடரய்ப் படுத்தும். சரரட்டில் சபரனதும்
அமத கனட்சரரல் வசய்யசவெ முடியரது. புதிதரக ஆட்சடர ஓட்டினரல் எப்படி ஒரு
பக்கமரக இழுத்துச் வசல்லுசமர அது மரதிரி சபரய் வகரண்சடயிருக்கும். சங்கில என
மணிக்கட்டில்

இழுபட்டு

இழுபட்டு

கரய்த்துப்

சபரய்விட்டது.

வெலக்மகயில்

சங்கிலயின வடனஷன எனறரல் இடக்மகயில் ஒரு குச்சி. சவெவறனன? மற்ற வதரு
நரய்கமள விரட்ட. எங்சகர ஒரு வதரு நரய் தரன பரட்டுக்கு சபரய்க் வகரண்டிருக்க ஷரலு
அனரவெசியமரக அமத வெம்பிழுக்கும். அப்புறம் என பரடு திண்டரட்டம். குச்சபுடி
டரனஸ மரதிரி என குச்சிபிடி டரனஸ நடக்கும். மரஜிக் நிபுணன மரதிரி என வெலதுமக
சங்கிலயும் இடதுமக குச்சியும் வதருநரய் ஷரலு வபரசிசனுக்கு ஏற்ப மரறி மரறி.... ஏக
அவெஸமத சபரங்கள.
இமதவிட வகரடுமம இனவனரனற நடந்தது. ஷரலு வதரியரத்தனமரக ஒரு வமகர
வில்லமன சீண்டிவிட ரிவெர்ஸ கியர் விழுந்துவிட்டது. ஷரலுவின வெரல் உள பக்கமரக
சபரய்விட என குச்சிபிடி நடனம் களறி பயிட்டு வலவெலுக்கு சபரய்விட்டது. எதிரியின
அதிரடி தரக்குதமல தரக்குபிடிக்கமுடியரமல் ஷரலு சங்கிலமய பிடுங்கிக் வகரண்டு
ஓடிவிட நரன அந்த சங்கிலமய வபரறக்க வெட இந்தியர்கள வசய்யும் நமஸகரரம்
மரதிரியும் நூலறந்த பட்டத்மத வபரறக்கும் சிறவென மரதிரியும் சந்தி சிரிக்க
ஓடியிருக்கிசறன. வவெறம் மகசயரடு வீட்டுக்கு வெந்து விஷயத்மத வசரனனதில் மூவெரும்
நரசன சபரய்விட்ட மரதிரி ஒப்பரரி மவெக்க ஆட்பமடமய திரட்டிக் வகரண்டு அமர
மணி சதடுதலல் ஷரலு மறபடி கிமடத்து கமலரவின வெயிற்றில் பரமல வெரர்த்தது. என
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கரஸட்லயரன சபனட் நரசமரய் சபரனது. கீசழ விழுந்து முட்டிமய சிரரய்த்து
வகரண்டதற்கு டரக்டர் மற்றம் மருந்து வசலவ மட்டும் 150 ரூபரய் ஆனது.
ஷரலு என நிம்மதி மற்றம் சரீரத்மத மட்டும் பதம் பரர்க்கவில்மல. பர்மசயும்
சசர்த்துதரன. வீட்டில் நரய் வெளர்ப்மப பற்றி விதவிதமரன புஸதகங்கள. சஞ்சவம்
ஸசவெதுவம் சரப்பிட்டரர்கசளர எனனசவெர ஷரலுவக்கு ரரஜ உபசரரம். ரரத்திரியில்
அதுவம் எங்கசளரடு ஏசி ரூமில்தரன இருக்கும். நல்லசவெமள வபட் சமசல இல்மல.
ஒரு முமற நடுரரத்திரியில் முழிப்பு வெந்து வதரமலக்க நரன இருட்டில் ஷரலுவின
கண்கமள பரர்த்து கிட்டதட்ட சபய் எனசற தீர்மரனித்துவிட்சடன. முட்மட எனற
எழுதினரசல குமட்டிக் வகரண்டு வெரும் கமலர வெரட்ச்சமனிடம் நூற ரூபரய் வகரடுத்து
ஷரலுவக்கு மட்டன வகரடுக்கச் வசரனனரள. வவெட்டினரி டரக்டசரரடு ஷரலு
சம்பந்தமரக விசரரித்ததற்சக சபரன பில் 500 ரூபரய் ஆகியிருக்கும். பரர்ப்பதற்கு சினன
கனனுகுட்டி மரதி இருந்தரலும் ஷரலு இனனமும் குழந்மததரன. வீட்டு ஹரல் எனன
வபட்ரூம் எனன எனற விவெஸமதசய இல்லரமல் எல்லர இடங்களிலும் நம்பர் ஒன
மற்றம் இரண்டு சபரய்விடும். அந்த சநரங்களில் கமலர சந்சதகத்துக்கு இடமில்லரமல்
பிசியரக இருப்பரள. சமமயல்கட்டில் சதரமசக்கு 'வசரய்ங்' எனற சத்தம் வெந்தரசல
ஷரலுவக்கு மூக்கில் வியர்த்துவிடும். அதற்கு வரண்டு சபரடுகிற வெமர அதன
விதவிதமரன சத்தங்கள நிற்கரது.
இப்படியரக இந்த சனி திமசயிலருந்து எப்படி விடுபடப்சபரகிசறன எனற தினமும்
புலம்பிக் வகரண்டிருந்த சபரது திடீவரன ஒரு மத்தியரன சவெமளயில் எனக்கு சபரன
வெந்தது. சஞ்சதரன சபசியது.
“அப்பர. ஷரலு அம்மரமவெ கடிச்சடுத்து. கீழரத்து மரமி அம்மரமவெ சரண்யர நர்சிங்
சஹரமுக்கு அமழச்சிண்டு சபரயிருக்கர. நீ சநரர அங்க வெந்துடு. வெரும் சபரது அம்மர
ஏடிஎம்ல ஃபவ் வதளசண்ட் எடுத்துண்டு வெரச் வசரனனர. உடசன வெர.”
அலறியடித்துக் வகரண்டு சபரனரல் நர்சிங் சஹரம் வெரசலல் ஸசவெது கமலரவின
வசல்லும் மகயுமரக நினற வகரண்டிருந்தது.
“அப்பர. ஷரலு சபட். அம்மரமவெ மபட் பண்ணிடுத்து.”
கமலரமவெ பரர்க்க பரவெமரக இருந்தது. குதிகரலுக்கு சற்ற சமசல நனகு வவெடுக்வகன
கடித்திருக்கிறது. சரதரரணமரகசவெ வகரஞ்சம் ஸதூல சரீரம். வீக்கத்தில் இனனும்...
சவெண்டரம். கடிமயவிட சபரடப்சபரகிற ஊசிகமள பற்றிய பயம் அவெளுக்கு. சரதரரண
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ஊசிக்சக கத்தி அமர்க்களம் வசய்யும் குழந்மத குணம். வமதுவெரக மூடு பரர்த்து
ஆரம்பித்சதன.
“நரன வசரல்லலரம்னுதரன இருந்சதன. நரவயல்லரம் நமக்கு சரிபட்டு வெரரதுனனு.
நீங்களளரம் சகட்டரதரசன.”
“ஆமரங்க. நீங்க வசரல்லறதுதரன சரி.” இந்த சமயத்தில்தரன என ஆமச மமனவி
சதனரய்ப் பரயும் ஒரு விஷயத்மத திருவெரய் மலர்ந்தருளினரள.
“நரன வகனனல் ஷரப்ல சபசிட்சடங்க. அவெங்க ஷரலுவெ திருப்பி எடுத்துக்கறதர
வசரல்லட்டரங்க. இப்பசவெ வகரண்டு விட்டுட்டு வெரங்க.” கமலரவக்கு எமத
வசய்தரலும் இனனிக்சக இப்பசவெ இந்த நிமிடசம எனபதுதரன.
வீட்டுக்கு சபரனரல் எதுவசம நடக்கரத மரதிரி ஷரலு ஒசர ஆர்பரட்டம். “ஷரலு நீ
திரும்பி சபரகிற சவெமள வெந்துடுத்து.” நரன சங்கிலமய கழற்றிசனன.
ஷரலுவக்கு ஒனறம் புரிந்ததரக வதரியவில்மல. வெழக்கம் சபரல வெரக்கிங் எனற
நிமனத்துவிட்டது. கரரில் சபரகும் சபரது ஏகத்துக்கு அட்டகரசம் வசய்தது. ஆனரல்
எல்லரசம வகரஞ்சலும் குதூகுலமும்தரன.
வகனனல் ஷரப்பில் விட்டசபரது எனக்சக வகரஞ்சம் தர்மசங்கடமரகி சபரய்விட்டது.
நரன ஷரலுமவெ விட்டு விலகி வெந்து கரரில் ஏறி ஸடியரிங்க் பிடித்து திரும்பி பரர்த்த
சபரது அதன கண்களில் வவெளிபட்ட சிசனகம் எனமனத் தடுமரற மவெத்தது.
மறபடியும் தப்பு வசய்கிசறரசமர? ஷரலு. நீ எனமன படுத்திவயடுத்தரலும் ஐ லவ்யூடர.
கமலரவின வெரத்மதகமள எனனரல் மீற முடியவில்மல. கண்கள கசிய, கரமர நகர்த்தி,
சவெகவமடுத்சதன.
(ஆனந்த விகடன - 14 சம 2006)
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7. வசல்லரக் கரச
வதரு முமனயில் எனறம் இல்லரத அளவக்கு ஏகமரய் கூட்டம்.

சரதரரணமரக

சிவெரரமன தரன உண்டு தன சவெமல உண்டு எனற மரமல வெரக்கிங்மக முடித்சதரமர
வீட்டுக்குள வசனற அமடந்சதரமர எனற மடப்தரன. ஆனரல் கூட்டத்திலருந்து வெந்த
சத்தமும் மக்களின பரபரப்பும் அவெமர சலனமமடய வசய்தன. ஏழமர மணிக்குத்தரன
டி.வி. சீரியல். அது வெமர எனன வசய்ய? வகரஞ்ச சநரம் சவெடிக்மக பரர்த்துவிட்டு
வெந்தரல் எனன?
கூட்டம் அடர்த்தியரக இருந்தது. இசலசில் உளசள நுமழய முடியவில்மல. வகரஞ்சம்
இங்சக

அங்சக

சற்றி

இண்டு

இடுக்மக

ஆரரய்ந்து

ஒரு

வெழியரக

உளசள

நுமழந்துவிட்டரர்.
எட்டிப் பரர்த்ததில்...
ஒரு சசரனிக் கிழவென மசக்கிளில் சற்றிக் வகரண்டிருந்தரன. மத்தியில் ஒரு அழுக்குத்
துணி விரிந்து கிடக்க, அங்கும் இங்குமரக சில்லமறகள. ஒரு வபண் தண்ணீர்க் குடம்
ஒனமற வெட்டத்துக்குள மவெத்தரள.
இரண்டு முமற சரதரரணமரகச் சற்றி வெந்த கிழவென திடீவரன குனிந்து தண்ணீர் குடத்மத
எடுத்து தமல மீது மவெத்துக் வகரண்டரன. மககமள விட்டுவிட்டரன. கூட்டத்தினர்
மகதட்டி ஆர்பரிக்க சில்லமறகள விழுந்த வெண்ணம் இருந்தன.
சிவெரரமன சபரய் விடலரமர எனற சயரசித்தரர். வித்மதயில் எனன சவெடிக்மக? மக்கள
எனனசவெர ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தரலும் அமத அவெரரல் ஏற்றக் வகரளள முடியவில்மல.
கிழவெனுக்கு அறபது வெயச இருக்கலரம். வித்மத கரட்டுகிற வெயசர இது? எழுபத்து
மூனற வெயதில் இரண்டு முமற இரண்டரவெது மரடி ஏறசவெ மூச்ச வெரங்குகிறது. கிழவென
இந்த வெயதில் தனமன இப்படி வெருத்திக் வகரண்டு வீதி வீதியரகப் சபரய் வித்மத கரட்டி
பிமழக்க சவெண்டிய அளவக்கு எனன கஷடசமர?
மனச வபரறக்கவில்மல. வவெளிசய வெந்து விட்டரர். விடுவிடுவவென
சபரட்டரர். ஏன சபரய்ப் பரர்த்சதரம் எனறரகிவிட்டது.
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நமடமய

அது சரி, கிழவென அவென பிமழப்புக்கரக தனமன வெருத்திக் வகரளகிறரன. இதில் தரன
வெருத்தப்பட எனன இருக்கிறது? கிழவெனில் தனமனப் வபரறத்திப் பரர்த்ததில் வெந்த
விமளசவெர?
சிவெரரமன ரிமடயர் ஆகி பதிமனந்து வெருடங்கள ஆகிவிட்டன. ரிடயர் ஆன சபரது
பிரரவிடண்ட் பண்டு பணம்தரன கிமடத்தது. வபனஷன இல்மல. கிரரஜஹுவிட்டி
எல்லரம் சசர்த்து வமரத்தமரக ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டரயிரம் வகரடுத்தரர்கள.
நல்லசவெமளயரக ரிமடயர் ஆவெதற்கு முனசப மூனற வபண்களுக்கும் திருமணம்
வசய்துவிட்டரர்.
இரண்டரவெது

அடித்து
மரடியில்

பிடித்து

எனபதினரயிரத்தில்

தண்ணீருக்கு

ஆலரய்

அறநூற

பறக்கும்

சமற்கு

சதுர

அடியில்

மரம்பலத்தில்

பிளரட்தரன வெரங்க முடிந்தது. அமத ஆத்மர வபயரில் வெரங்கியது எவ்வெளவ பிசகு
எனபமத பிறகுதரன உணரமுடிந்தது.
ஆத்மர ஒசர மகன. இனனமும் நிமலயரன சவெமலயில்மல. நரற்பது வெயதிலும்
கம்பனிக்கு கம்வபனி மரறிக் வகரண்டிருக்கிறரன.
மபயன துரதிர்ஷடம் எனறரல் வெரய்த்த மருமகள அதிர்ஷடம். சரந்தியின சப்சபரர்ட்
மட்டும் இல்மலவயனறரல் இந்சநரம் இந்த கிழவென மரதிரி வீதிக்கு வெந்திருப்பரசரர
எனனசவெர?
பி. எஃப் பணத்தின மிச்சத்திலருந்து சில ஆயிரங்களுக்கு தன மூனற வபண்களுக்கும்
கிமரண்டர், பீசரர மரதிரி சிலவெற்மற வெரங்கிக் வகரடுத்தரர். அது ஆத்மரவக்கு
பிடிக்கவில்மல. வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக உரசல்கள அதிகமரகி ஒரு வெழியக இருவெருக்கும்
சபச்சவெரர்த்மத நினசற சபரனது. அதன பிறகு எல்லரசம சரந்தி மூலமரகத்தரன.
ரிமடயர் ஆனதில் கசண்டு சபரல மிச்சமிருந்த இருபதினரயிரம் ரூபரய்க்கும் பிறகு சகடு
வெந்தது. சரந்தியின இரண்டரவெது பிரசவெத்தில் ஏகப்பட்ட சிக்கல். எனன ஏது எனசற
புரியரமசல வதரடர்ச்சியரய் சில ஆபசரஷனகள. சரந்திமய வீட்டுக்கு அமழத்து வெர
தனனிடம் உளள பணத்மத வகரடுத்தரல் ஒழிய சவெற வெழியில்மல எனற நிமலமம.
வகரடுத்துவிட்டரர்.
ஆத்மர வீரரப்பரக ஆசற மரதத்தில் திருப்பி வகரடுத்துவிடுவெதரகச் வசரனனரன.
தண்ணீரில்தரன எழுதி மவெக்க சவெண்டும்.
ஆயிற்ற. மூனற வெருடங்கள.
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சிவெரரமன மகயில் சத்தமரக சல்ல கரசில்மல. புமகயிமலக்கும் புளிப்பு மிட்டய்க்கும்
சரந்தி மூலமரக சகட்டு வபற சவெண்டியிருக்கிறது. சரந்தி அவ்வெப்சபரது வகரஞ்சம்
அதிகமரகசவெ

வகரடுத்தரலும்

ஆத்மர

கணக்கு

எழுதுகிசறன

சபர்வெழி

எனற

சநரகடிப்பரன.
ஒரு முமற சபரன ரரகவ் மூனற சக்கர மசக்கிள சவெண்டும் எனற தரத்தரமவெ நச்சரிக்க
'அப்பரவிடமிருந்து என பணம் வெரும். அதில் வெரங்கித் தருகிசறன' எனற சரந்தி மூலமரக
வசரனனதற்கு, 'ரரகவக்கு எப்சபரது மசக்கிள வெரங்கித்தர சவெண்டும் எனற எனக்கு
வதரியும். அப்பரமவெ வெம்பு வசய்யரமல் சம்மரயிருக்கச் வசரல்' எனற அவென கத்த என
பணம் உன பணம் எனற வீசட ரகமளயரனது.
சிவெரரமன வசல்லரக்கரசரய் சபரய்விட்டரர்.
சரி. இங்சக இருந்தரல்தரன மனஸதரபம் எனற சில நரட்களுக்கு தன வபண்கமள பரர்க்க
வசனறரல், 'எனக்கு வசலவ மவெக்க சவெண்டுவமனசற அப்பர அடிக்கடி அக்கரக்கமள
பரர்க்க

சபரய்விடுகிறரரர?'

எனற

மூச்மசப்

பிடித்துக்

வகரண்டு

கத்துவெரன.

இத்தமனக்கும் மூனற டஜன வெரமழப்பழங்களும் சில பிஸகட்டுகளும்தரன.
ஆத்மர ஒனமற புரிந்துவகரளவில்மல. தரன பணத்மதத் திருப்பி சகட்பது ஏசதர
வதரடர்ச்சியரகச் வசலவ வசய்வெதற்கு என நிமனத்துக் வகரண்டிருக்கிறரன. தனனிடம்
பணம் இருப்பது ஒரு பரதுகரப்புக்கும் ஒரு மரியரமதக்கும் எனபமத எப்படி புரிய
மவெப்பது? சரந்தியும் எவ்வெளசவெர வசரல்லப் பரர்த்தரயிற்ற. அவெளுக்கு தனனரல்தரன
அப்பரவக்கு அவெஸமத எனற சயப்பச்சரதரபம் சவெற.
சபரன வெரரம் ஒரு வெழியரக வசரல்ல முடித்து விட்டரன. அவெனுக்கு ஆபீஸில் ஏகப்பட்ட
வடனஷனரம். தனமனத்தரன சரியரக படிக்க மவெக்க வில்மல. நல்ல சவெமளயில் சசர்த்து
விடவில்மல.

தன

அக்கரக்கமள

கவெனித்துக்

வகரண்ட

மரதிரி

தனமனக்

கவெனிக்கவில்மல. இனி சமல்வகரண்டரவெது தனக்கு மன கஷடங்கமள வகரடுக்கரமல்
சம்மயிருக்கச் வசரல் எனற வெழக்கம் சபரல சரந்தி மூலமரகச் வசரல்லவிட்டரன.
பரவெம். அந்த வபண். ஸவிட்ச் சபரட்ட மரதிரி அழுகிறது. எங்சக இந்த பிரச்சமனயரல்
மீண்டும் ஏதரவெது அவெள உடம்புக்கு வெந்துவிடக் கூடரசத எனற முற்ற புளளி மவெத்து
விட்டரர். வசல்லரக் கரசரய் வசரச்ச கரலத்மத தளள சவெண்டும் எனபது தமலவயழுத்து
எனபமத மனசளவில் ஏற்றக் வகரண்டு விட்டரர். எல்லரவெற்றக்கும் மரணம்தரன
சரியரன தீர்வ. ஆனரல் அது வெர மரட்சடன எனகிறசத.

48

வெரசலல் இருந்த வெரட்ச்சமன சரந்தி வவெளிசய சபரயிருப்பதரகச் வசரனனரன. சரவி
வெரங்கிக் வகரண்டு தரசன கதமவெ திறந்து தனியரக வீட்டில் இருக்க அலுப்பரக இருந்தது.
சநரம்தரன இருக்கிறசத. அந்த கிழவெமன மீண்டும் ஒரு முமற சபரய் பரர்த்துவிட்டு
வெந்தரவலனன? மசக்கிள கூத்தும் இந்சநரம் முடிந்திருக்கும்.
எதிர்பரர்த்த மரதிரிசய கிழவென சில்லமற கரசகமளப் வபரறக்கிக் வகரண்டிருந்தரன.
மசக்கிள ஓரமரக சரத்தப்பட்டு இருந்தது. அதுவம் அவெமன மரதிரிசய சநரஞ்சரனரய்
இருந்தது.
அப்சபரதுதரன

ஒரு

விஷயம்

ஞரபகத்துக்கு

வெந்தது.

எல்சலரரும்

சில்லமற

சபரட்டரர்கசள, தரன ஒனறசம அவெனுக்கு வகரடுக்கவில்மலசய சவெடிக்மக மட்டும்
பரர்த்துவிட்டு ஒனறம் வகரடுக்கரமல் சபரவெது பிசகல்லவெர?
சட்மடப் மபமய துழரவினரர். ஒசர ஒரு ஐம்பது ரூபரய் சநரட்டு இருந்தது. தனக்கு
பரதுகரப்பும் மரியரமதயும்தரன பிரச்சமன எனறரல் இவெனுக்கு சசரற கிமடப்பசத
வபரிய பிரச்சமன.
எசதர ஒரு சவெகத்தில் ஐம்பது ரூபரமய அவென அழுக்கு துணியில் சபரட்டரர். குனிந்து
சில்லமறகமள எண்ணிக் வகரண்டிருந்தவென ஐம்பது ரூபரய்த் தரமள பரர்த்ததும்
திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தரன. அவென பரர்மவெயில் மிரட்சி இருந்தது.
"ஐயர வரரம்ப நனறிங்க".
"ஏம்பர. இந்த வெயசல மசக்கிள மிதிச்ச வித்மத கரட்டறசய. கஷடமரயில்மல? உடம்பு
தரங்குமர?"
"எனனங்க வசய்யறது. மூனு பசங்க இருக்கரங்க. இருந்தும் சரியில்மல. ஒசர ஒரு
வபரட்மட புளசள இருக்குது. அதுவம் சீக்கரளியர சபரக வசரல்ல அவெ வூட்டுக்கரரன
வட்டுட்டு சபரயிட்டரன. வகரஞ்ச நரள பிச்மச எடுத்துப் பரர்த்சதன. வரரம்ப
அவெமரனமர இருந்திச்ச. சரி, எனக்கு வதரிஞ்சது இது ஒண்ணதரன. ஏசதர வதம்பு
இருக்கங்கரட்டிப் வபரழப்பு ஓடுது. அப்பரல... அவென பரர்த்துப்பரன."
கிழவென சமசல கரட்டினரன.
"சரிப்பர. ஒடம்பு வெலுவக்சகத்த சவெல வசஞ்ச வபரழச்சக்சகர. வெருமரனம் கம்மியர
இருந்தரக்கூட பரவெரயில்ல. ஏடரகூடமர நரம ஏதரவெது வசஞ்சட்டு மத்தவெங்களுக்கு
பரரமர சபரயிடக் கூடரதில்மலயர? அந்த ஆதங்கத்துல வசரல்லசறன."
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"ஒங்க நல்ல வசரல்லுக்கு எனக்கு அது மரதிரி எதுவம் வெரரதுங்க. வரரம்ப நனறிங்க."
சிவெரரமனுக்கு வரரம்ப திருப்தியரக இருந்தது. மனச ஒப்பிக் வகரடுக்கும் சபரதுதரன
எவ்வெளவ மகிழ்ச்சி. திரும்பி பரதி தூரம் வெந்தவெருக்கு வசரசரவலனறது. சரயந்திரம்தரன
சரந்தி அந்த ஐம்பது ரூபரமய வகரடுத்தரள. ரரகவக்கு நரமள ஸகூல் திறக்கிறது. பிரட்டும்
பட்டரும்

வெரங்கி

விட்டு

மிச்ச

பணத்மத

மகவசலவக்கு

மவெத்துக்

வகரளள

வசரல்லயிருந்தரள.
ஐமயய்சயர. இப்சபரது எனன வசய்ய? சரந்தியிடம் சபரய் விஷயத்மதச் வசரல்ல
சமலும் இருபது ரூபரய் சகட்பதர? சகட்டரல் எனன நிமனப்பரள?
ஆத்மரமவெ எப்படிச் சமரளிப்பது? நரசன ஒரு வசல்லரக் கரச. இதில் கமடத் சதங்கரமய
எடுத்து வெழிப் பிளமளயரருக்கு உமடத்தரயிற்ற.
வசய்வெதறியரமல் தவித்தரர். கிழவெனிடம் மீண்டும் சபரய் இருபது ரூபரமய மட்டும்
சகட்டரல் எனன? ஆனரல் அமத உடசன நிரரகரித்தரர். சச! தரனம் வகரடுத்மதத்
திருப்பிக் சகட்பது சகவெலம். சவெண்டரம். சரந்தியிடசம....

சரந்தி சவெற வீட்டில்

இல்மலசய.
இரண்டு தப்படி முனசன சபரவெதும், திரும்பி வெருவெதுமரக திண்டரடினரர். கமடசியில்
கிழவெனிடம் வவெட்கத்மத விட்டுக் சகட்டுவிடுவெது எனற தீர்மரனித்துவிட்டரர்.
கிழவென மசக்கிள அருகில் நினற வகரண்டிருந்தரன. தயங்கி, தயங்கி, அவென அருகில்
சபரய் தமலமய வசரறிந்தவெரசற நினறரர். எப்படி சகட்பது? சபச்ச வெரவில்மல.
"எனனங்கய்யர"
"அது வெந்துப்பர. எங்கிட்ட சில்லமற இல்சல. உன கஷடத்மதப் பரர்த்த சபரது சில்லமற
மரத்தறது வபரிசரப் படமல. அதரன ஐம்பது ரூபரமயயும் அப்படிசய சபரட்டுட்சடன.
அப்பறந்தரன என மண்மடக்கு ஒமறச்சது. இருபது ரூபரய்க்கு இப்சபர உடனடியர
வசலவ இருக்கு. அதனரல நீ முப்பது ரூபர எடுத்தினடு"
"எனனரங்க சரமி. எனவணண்சவெர சபசிக்கிட்டு, உங்கசளரட வபரிய மனசச சபரதுங்க.
இந்தரங்க இருபது ரூபர."
கிழவென

வகரடுத்த

அந்த

இருபது

ரூபரமய

லட்சரூபரய்

மரதிரி

பரக்வகட்டுக்குள மவெத்துக் வகரண்டு மிகுந்த தளர்சவெரடு திரும்பினரர்.
சச! எனன முட்டரளதனம். வசல்லரக் கரசக்கு தரனதர்மம் ஒரு சகடர?
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பத்திரமரக

வகரஞ்ச தூரம்கூட தரண்டியிருக்கமரட்டரர். பினனரலருந்து அவெர் சதரமள யரசரர
வதரட்டரர்கள. திரும்பியதில், கிழவென மசக்கிசளரடு நினற வகரண்டிருந்தரன.
"ஐயர, மனனிச்சக்கணம். என சபச்சக்கு சகரவிச்சக்க கூடரது. எனக்குளள எவ்வெளவ
துக்கமிருக்குதுனனு நீங்க எப்படி உணர்ந்தீங்கசளர அந்த மரதிரி உங்களுக்குளசளயும்
ஏசதர சநரவ இருக்குதுனனு எனக்கு சதரணதுங்கய்யர. எனசனரட கஷடத்மத விட்டுத்
தளளுங்க. அது எனசனரட விதி. என கூடசவெ வபரறந்தது. அமத நரனதரன
கவெனிக்சகரணம். உங்கமள கஷடப்படுதறது வரரம்ப பரவெங்க. அதனரல தயவ வசஞ்சி
தப்பர எடுத்துக்கரம இந்த முப்பது ரூபரமயயும் வெரங்கிக்குங்க. உங்கமள கரட்டியும்
எனக்கு வகரஞ்சம் வெலு இருக்குது. உங்க நல்ல மனசக்கு நீங்க சகமர இருந்தர அது
சபரதுங்க. இந்தரங்க."
சட்மடப்மபயில் மூனற பத்து ரூபரய் தரளகமள திணித்து விட்டு மசக்கிமள மிதித்து
சபரய்விட்டரன கிழவென.
(கல்கி - 24 ஜஜூன 2001)
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8. ஒரு வெழிப்பரமத
"ஃசபன ஆஃப்."
ரரட்சஸ மினவிசிறிகள வமளனித்தன.
"மலட்ஸ ஆன."
பளீவரனற வவெளமளயும் நீலமுமரய் அத்தமன விளக்குகளும் உயிர்வபற்றன.
"ஸடரர்ட்."
இயக்குனர்

மிச்சமிருந்த

சிகவரட்மட

கீசழ

சபரட்டு

கரலரல்

நசக்கினரர்.

ப்வளக்டர்கமளயும், கம்பி வெமலகமளயும் பிடித்திருந்தவெர்களின முகங்கள சீரியஸ
ஆகின.
"சரரலங்."
கரமிரரவமன வமல்லய குரலல் இயக்குனர் கரதில் விழும்படித் வதரிவிக்க, ஒருவென
கிளரப் கட்மடமய கரமிரரவின மூஞ்சிக்குக் கரட்டிவிட்டு சவெகமரக ஒதுங்கிக்
வகரண்டரன.
"ஆக்ஷன".
ஏசதர ஸவிட்மச தட்டிவிட்ட மரதிரி உடனடியரக அவெள அழ ஆரம்பித்தரள. அழுமக
எனறரல் சங்கிலத் வதரடரரய் அழுமக. அவெள எவ்வெளவ சநரம் அழ சவெண்டும்
எனபமதத் தீர்மரனிப்பதற்கரக இயக்குனர் மசமக வசய்ய கரத்திருந்தரர்.
அந்த வபண் ஒரு ரவண்டு அழுது முடித்து கர்ச்சீப்மப மூக்கின மீது மவெத்து 'வடரர்'
வரனச் வசய்யவம் இயக்குனரின விரல் அமசந்தது.
சவெலுச்சரமி தளர்வெரக உளசள வெந்து அந்த வபண்ணின அருகில் நினறரர்.
"ஏம்மர அழுவறீங்க. எனமனத் வதரியுதர?"
"கட். சயரவ். வபரிச. ப்ரியர டயலரக் முடிச்ச அப்பரலதரய்யர ஒங்க டயலரக். ஏனயர உசிர
வெரங்குறீங்க?"

52

கருப்புத் துணிக்குள தன தமலமய விட்டுக்வகரண்டு மரனிடரில் பரர்த்துக் வகரண்டிருந்த
இயக்குனர் துணிமய விலக்கிக்வகரண்டு கத்தினரர்.
"ஸரர். அவெங்க டயலரக் வசரல்ல விட்டுட்டரங்க. அதுனரல நரன வதரடங்கிட்சடன."
"சபசரத. எனனசவெரச் வசரல்ல வெருது. நீ எனன வசய்யணசமர அமதச் வசய்தர சபரதும்.
புரிஞ்சதுதர? கரமலல பத்து மணிக்கு ஷரட்டு வெச்ச இனனும் வரண்டு சீன கூட
முடியல்ல. எல்லரம் என சநரம். பரலு, வபரிசகிட்ட விவெரமரச் வசரல்லு. அடுத்த ஷரட்ல
ஓசக ஆகல்ல, எனக்கு வகட்ட சகரபம் வெரும்."
'சரவ கிரரக்கிங்க' எனற அவெர் வமல்லய குரலல் முடித்தரலும் சவெலுச்சரமிக்கு
வதளிவெரகக் சகட்டது. ஒளிர்ந்த

விளக்குகள அமணந்து மினவிசிறிகள தங்கள

சபரிமரச்சமலத் வதரடர்ந்தன.
சவெலுச்சரமிக்கு ஆத்திரமரக வெந்தது. அவெமரனமரகவம் இருந்தது. அவெமர இதுவெமர
யரரும் வபரிச எனற தரக்குமறவெரக அமழத்தது இல்மல. பரர்ப்பதற்கு வகரஞ்சம்
ஏழ்மமயின

பிரதிபலப்பு

இருப்பதரல்

ஆளரளுக்கு

எனன

சவெண்டுமரனரலும்

வசரல்லலரம் எனற ஆகிவிட்டது.
முதல் சடக்கில் வகரஞ்சம் கரமிரரக் சகரணத்திலருந்து விலகி நினறவிட்டரர். அதற்கு
ஒரு சகல இருந்தது. அப்புறம் தவெறதலரக வகரஞ்சம் டயலரக் கூடிவிட, 'ஸக்ரிப்டில்
உளளமத மட்டும் வசரனனரல் சபரதும்' எனற அறிவமர சூடரய் வெந்தது. ஆனரல்
இரண்டரவெது சடக்கில் அந்த வபண் வசரதப்பியசபரதும் அடுத்தடுத்த ஷரட்டுகளில்
டயலரக்குகமள தன இஷடத்துக்கு மரற்றியமமத்த சபரதும் யரரும் கண்டு வகரளளரதது
ஏன?
சவெலுச்சரமியும் ஒரு கரலத்தில் பிரபலம்தரன. ஆனரல் அறபதுகளில் உச்சத்தில் இருந்த
யதரர்த்தம் வபரனனுசரமி பரய்ஸ கம்பனிமய பற்றி இங்கு ஒருவெருக்கும் வதரியவில்மல.
"அப்படியர. இப்ப எனன சீரியல் வசய்யுறீங்க".
நரடகங்கள ஓய்ந்து வசனமன சபரக்களில் சருண்டசபரது ஏசதர அவ்வெப்சபரது
தமலகரட்டிக் வகரண்டிருந்தரர். பிறகு அமதயும் குமறத்துக் வகரண்டு தரன உண்டு
நங்கநல்லர் ஆஞ்சசனயர் உண்டு எனற இருந்துவிட்டரர். இப்படிசய பல வெருடங்கள
சபரய்விட்டன.
அடுத்த சவெமள சரப்பரட்டுக்கு எனன வெழி எனற நிமல வெந்த சபரதுதரன எதிர் பிளரட்
சிவெர ஐடியர வகரடுத்தரன. "தரத்தர. நீங்க ஏன சீரியல்ல நடிக்க முயற்சி வசய்யக்கூடரது?
53

உங்களுக்குத்தரன

டிரரமர

எக்ஸபீரியனஸ

இருக்கிறசத".

அவென

அப்படியும்

இப்படியுமரக சில சீரியல்களில் தமல கரட்டுவெரன. பல டிவி கம்பனிகளில் ஏறி
இறங்கினரர். அதன பலன இனற.
எட்டு மணிக்கு அங்கு இருக்க சவெண்டும் எனற வசரனனதரல் மூனற பஸ பிடித்து
சவெர்க்க விறவிறக்க அங்சக சபரனரல் ஷஜூட்டிங் நடப்பதற்கரன அறிகுறிசயயில்மல .
ஒனபது மணிக்குத்தரன ஒவ்வவெரருவெரரக வெந்தரர்கள.
மணி பனனிவரண்டரன சபரதுதரன அவெமர அமழத்து டயலரக் வசரனனரர்கள.
சமக்கப்புக்கரக இருந்த ஒசர சசரில் தடியரன ஒரு வபண் அமர்ந்திருந்ததரல்
அருகிலருந்த ஸடூலல் உட்கரர மவெத்து இரண்சட நிமிடத்தில் சமக்கப் சபரடப்பட்டது.
இந்த மூஞ்சிக்கு இது சபரதும் எனற மரதிரி இருந்தது. இதிவலனன தப்பு எனற
சமசலரட்டமரக சதரனறினரலும் எங்சகர இடிப்பதரகசவெ அடிமனதில் பட்டது.
"சவெலுமணி சரர். இங்க வெரங்க. உங்க டயலரக்மக மறபடி வசரல்லுங்க." கிளிப் சபடு
அஸிஸவடனட் அமழத்தரன.
"தம்பி.. என சபரு சவெலுச்சரமி.. சவெலுமணி இல்சல."
"ம். அதனரல் எனன. சவெலுங்கறது சரிதரசன."
"அவதப்படி தம்பி சரியரகும். உங்கமள பரலுனனு கூப்பிடறரங்க. அமத மரத்தி
சகரபரலுனனு கூப்பிட முடியுமர?"
"ஏங்க நீங்க நடிக்க வெந்தீங்களர, இல்சல வெம்பு வசய்ய வெந்தீங்களர?"
எசதச்மசயரக

அருகில்

வசனற

இனவனரரு

அஸிஸவடனட்,

"எனன

வபரிச

இனடஸட்ரிக்கு புதுசர, அதரன. மடரக்டரரனட பதிலுக்கு பதில் சபசற. வசரல்லறத
மட்டும் சகளுய்யர. அவெரு எவ்வெசளர வபரிய மடரக்டரு வதரியுமர?"
"சரர். சவெலுச்சரமி ஸரர். உங்க விளக்க உமரவயல்லரம் சவெண்டரம். புரியுதர. எங்களுக்கு
சகக்க வபரறமமயில்ல. மூனற மரனிடர் ஷரட்ஸ முடிந்து இது ஐந்தரவெது சடக்.
யரருக்குதரன சகரவெம் வெரரது,"
நல்லசவெமளயரக அடுத்த ஷரட் ஓக்சக ஆனது. அது கூட வகரஞ்சம் அமர திருப்தி,
முக்கரல் திருப்திசயரடு வசரனனமரதிரி இருந்தது. அதன பிறகு பிட்டு பிட்டரக சில
சீனகள வெந்தன.
சபரகலரம் எனற வசரல்லவிட்டரர்கள.
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பணம் வசட்டில் வசய்யக்கூடிய நபமர சதடிக் கண்டுபிடிப்பதில் அமர மணியும் ஒரு
கிசலர மீட்டர் நமடயும் ஆனது.
"சபவமனடர. உங்க சபவமனமட உங்க ஏவஜனடுகிட்டத்தரன சகட்கனும். எனகிட்சட
சகட்டர?"
"மிஸடர். நரன டயலரக் ஆர்டிஸட். உங்க குமரர் சரர் வசரல்ல வெந்திருக்சகன."
"அப்படியர. அதுக்கு எதுக்கு சரர் சூடரகிறீங்க,"
"நீங்களர ஒரு கற்பமன வசஞ்சக்கிட்டு சபசினர நரன எனன வசய்ய முடியும்?"
"வில்லங்கம் புடிச்ச ஆளர இருப்சப சபரலருக்சக. சரி.. சரி... டப்பிங் சமயத்துல
வெரங்கிக்க."
சிவெர வதளிவெரக வசரல்லயிருந்தரன. சவெலுச்சரமி விடவில்மல. "இல்மல சரர். எனக்கு
வசட்டில் வசஞ்சடுங்க. எனக்கு பல வசலவகள இருக்கு."
சவெலுச்சரமி அடித்து பிடித்து ஒரு மணி சநரம் கரத்திருந்து பணம் வெரங்கிவிட்டரர்.
விட்டரல் சபரதும் எனற வீட்டுக்கு வெந்து விழுந்த சபரது மணி ஆற ஆகிவிட்டது.
இரவ ஒனபது மணிவெரக்கில் சிவெர வெந்தரன. "எனன தரத்தர. எப்படி இருந்திச்ச முதல்
நரள அனுபவெம்?"
"அத ஏன சகக்கிற சபர. பரடர படுத்திட்டரங்க. மரியரமதனனர எனன விமலனனு
சகக்கறரங்க."
"அப்படியர. வபரதுவெரசவெ எனன வெரழுதரம்? அது சரி... எந்த கம்பனிக்கு சபரனீங்க."
சவெலுச்சரமி வசரனனரர்.
"ஓ. அதுவெர. பணம் வகரடுத்தரங்களர? இழுத்தடிச்சிருப்பரங்கசள,"
"வகரஞ்சம் முரண்டு புடிச்சரங்க. நரன விடல. வெரங்கிட்சடன."
"நல்லது. அந்த கம்பனிசயரட சீரியல் எல்லரம் இப்ப டவன. அதரன... அப்பறம் தரத்தர....
நீங்க நிமனக்கற மரதிரி எல்லர கம்பனிகளும் இப்படி இல்சல".
"எனக்வகனனசவெர சரியரப்படல சிவெர. இனிசம சவெண்டரம்னு மனசக்கு படுது. நரலு
கரச சம்பரரிச்சரலும் மரியரமத முக்கியமில்மலயர, தமலயில குட்டி சபரடற சரப்பரடு
சவெண்டரம்." சவெலுச்சரமி சவெதமனசயரடு வசரனனரர்.
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"அட சபரங்க நீங்க. சபரகப் சபரக பழகிடும். இண்டஸட்ரில இவதல்லரம் சகஜம்."
"என டிரரமர அனுபவெத்துல இதுமரதிரி அனுபவிச்சதில்சல." சவெலுச்சரமியின கண்களில்
நீர் முட்டிவிட்டது.
"தரத்தர. அது அந்தக் கரலம். இப்ப எல்லரசம மரறிப்சபரச்ச. எல்லர எடத்திலும்
மரியரமத சரியர சமமர கிமடப்பதில்சல. வெரழ்வெர சரவெரனனு இருக்கும்சபரது
நீதியரவெது நியரயமரவெது, இப்ப வமகர சீரியல்னு ஞரயிற்ற கிழமமகூட விடரம
ஷஜூட்டிங் நடத்தறரங்க. கரமலல ஆரம்பிச்ச ரரத்திரி வெமரக்கும். அது தவிர எடிட்டிங்,
மிக்சிங், டப்பிங்னு ஏகப்பட்ட சவெல. இத்தமனக்கும் மத்தியில அவெங்களுக்கு
வகரடுக்கற சம்பளம் கம்மி. ஸடரர்களுக்குத்தரன மரியரமத. பணம் வெரலனனர
ஸபரட்டுக்கு வெர மரட்டரங்க. டப்பிங்மக இழுத்தடிப்பரங்க. அதுனரல ப்வரரடக்ஷன
ஆசரமிங்க நம்ம மரதிரி ஆசரமிகள கிட்டத்தரன மிச்சம் புடிக்கறரங்க."
சவெலுச்சரமிக்கு வரரம்ப ஆயரசமரக இருந்தது. வவெகுசநரம் தூக்கமில்மல. 'ஏய் வபரிச'
எனற இப்பவம் யரசரர கூப்பிடுவெது சபரல இருந்தது.
அடுத்த சில நரட்களில் மறந்சத சபரய்விட்டரர். அதன பிறகு யரரும் நடிக்க கூப்பிடவம்
இல்மல.
ஒரு மரதம் கழித்து திடீவரனற அவெர் நடித்த சீன வெந்ததும் சிவெர ஓடிவெந்து கூப்பிட்டரன.
எத்தமனசயர நரடகங்களில் நடித்திருந்தரலும் மினனும் திமரயில் தன பிம்பத்மத
பரர்த்ததில்

மகிழ்ச்சியரகத்தரன

இருந்தது.

அவெருக்கு

பதிலரக

யரசரர

டப்பிங்

வகரடுத்திருந்தரர்கள.
சவெலுச்சரமி அந்த கரலனியின திடீர் பிரபலம் ஆகிவிட்டரர். சீரியல் முடிந்ததுசம
ஏகப்பட்ட சபரன கரல்கள. சநரில் சந்திக்க பல சபர் வெந்து விட்டனர்.
விசரரிப்புகள

மறநரளும்

வதரடர்ந்தன.

பரல்

வெரங்கும்

சபரது

பரர்த்தவெர்கள

விசரரித்தரர்கள. ஆட்சடர ஸடரண்டில் சூழ்ந்து வகரண்டரர்கள. ஸகூல் சபரகும்
குழந்மதகள கூட 'சஹய் டிவி சீரியல் தரத்தர' எனற வசரல்லவிட்டு சபரனரர்கள. ஒரு
சிலர் சவெலுச்சரமியிடசம சரனஸ சகட்டரர்கள.
"ஸரர் ரஜினி கரந்த் படம் ஒண்ண புதுசர வெரப்சபரவதரம். சபரய் ஃசபரட்சடர
வகரடுங்க.

அதுல

உங்களுக்கு

சரனஸ

சபரயிடுவீங்க."
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மட்டும்

கிமடச்சது,

நீங்க

எங்கசயர

அனற மதியசம இனசனரரு கம்பனியிலருந்து அவெருக்கு சபரன வெந்தது, சிவெர வீட்டு
நம்பரில்.
"ஒரு நரள ஷஜூட்டிங். நரனூற ரூபரய். பயணப்படி கிமடயரது. வெரீங்களர?" சவெலுச்சரமி
சயரசிக்கத் வதரடங்கினரர்.
"எனன? சீக்கிரம் வசரல்லுங்க."
"சரி. வெர்சரன."
தரன ஏன அப்படிச் வசரனசனரம் எனபது அவெர் புத்திக்கு எட்டசவெயில்மல.
(கல்கி - 26 பிப்ரவெரி 2006)
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9. வசல்வி
இரண்டு சினன சதரளகளிலும் ஈரத்துணிகமள வபருமரளுக்கு சரத்திய துளசி மரமலகள
மரதிரி நிமறத்துக் வகரண்டு வசல்வி பரல்கனிக்கு மூச்ச முட்ட வெந்தசபரது கிட்ட தட்ட
விடிந்சதவிட்டது. சலட். அமர மணிக்கும் சமல் சலட்.
துணிகமள வீசி வீசி வகரடிகளில் சபரட்டு சவெகம் சவெகமரக கிளிப்புகள சபரட்டரள.
இனனும் ஐந்சத நிமிடங்களில் குழந்மதகள எழுந்துவிடும். அப்புறம் திண்டரட்டம்தரன.
சவெமல வசய்ய பத்து மககள சவெண்டும்.
பனி வகரட்டிக்வகரண்டு இருந்தரலும் வசல்விக்கு வியர்த்துக் வகரட்டியது. கமடசியரக
வபரிய மசஸ சபரர்மவெமய பரல்கனி கட்மடயில் வதரங்கவிட்டுவிட்டு நிமிர்ந்து, வெலது
பக்கம் பரர்த்தசபரது....
அப்பர வெந்து வகரண்டிருந்தரர்.
'அப்பர'.
சந்சதரஷ உச்சத்தில் வசல்வி துளளசலரடு திரும்பியதில், கீசழ இருந்த பூந்வதரட்டிமய
கவெனிக்கவில்மல. கரல் இடறியதில், அது நிமல தடுமரறி ஒரு பக்கமரக உருண்டு எதிர்
சவெரில் முட்டி உமடந்தது.
ஹரலல்

டி.வியும்

ரிசமரட்டுமரய்

வசல்விமயசய

கண்வகரட்டரமல்

பரர்த்துக்வகரண்டிருந்த கிழவி டிவி சத்தத்துக்கும் சமலரக கத்த ஆரம்பிக்க அந்த வீசட
கசளபரம் ஆனது.
வசல்வியின சினன பரதங்கள ஈரமண்சணரடு இருந்த பூந்வதரட்டிமய சமரதியதில்
உயிசர சபரகிற மரதிரி வெலத்தது. இரண்டு மககளரலும் பரதத்மத பிடித்துக் வகரண்டு
முட்டிமய அமணத்தபடி உட்கரர்ந்துவிட்டரள. கட்மடவிரல் நுனியில் சலசரக ரத்தம்
எட்டிப்பரர்த்தது.
தூக்க கலக்கத்சதரடு புயல் மரதிரி வெந்த சமதி மண் குவியலுக்கு மத்தியில் சசரகமரய்
சரிந்து கிடந்த சரரஜர வசடிமய பரர்த்தரள. சறசறவவென ஆத்திரம் வகரப்பளிக்க
வசல்வியின கனனத்தில் ஓங்கி அமறய, கரலங் வபல் ஒலத்தது.
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ஆறமுகத்துக்கு வெரசவெற்சப பிரமரதமரக இருந்தது. கிழவி ஓயரமல் கத்திக் வகரண்சட
இருந்தது. சமதி ஆறமுகத்மத இழுக்கரத குமறயரக பரல்கனிக்கு அமழத்துசபரனரள.
"வெரங்க. வெந்து பரருங்க. உங்க வபரண்ண வசஞ்சிருக்கும் அக்கிரமத்மத. வகரஞ்சமரவெது
வபரறப்பு இருக்கர? சநத்து ஒரு லட்டர் நல்வலண்மணய வகரட்டினரள. இனனிக்கி ஒரு
பூந்வதரட்டி சபரச்ச. பரல்கனி முழுக்க மண்ண. சபரச்ச. எல்லரம் சபரச்ச."
முதலல் ஆறமுகத்துக்கு ஒனறசம புரியவில்மல. அரண்டு சபரய் நிற்கும் வசல்விமய
சதற்றவெதர? வபரருள நஷடத்மத வசரல்ல வசரல்ல புலம்பும் வீட்டுக்கரர அம்மரவக்கு
பதில் வசரல்வெதர? எனற வதரியரமல் குழம்பினரர்.
அவெருக்கு பூந்தமல்லயில் உளள ஒரு ஃபரக்டரியில் வெரட்ச்சமன சவெமல. அதன
முதலரளி வபரிய மனது பண்ணியதில் அவெர் குடும்பம் ஒண்டுவெதற்கு அங்சகசய இடம்
கிமடத்தது.
அமத வெசிக்கும் இடம் எனற வசரல்லுவெசத கடினம். வவெயில் கரலத்தில் சட்டு
வபரசக்கும். மமழ கரலத்தில் நரலர பக்கமும் ஒழுகி வகரட்டும். இந்த அழகில் அவெர்
மமனவி வெடிவ ஆற மரதமரக படுத்த படுக்மகயரக இருக்கிறரள. எனன வியரதி எனசற
வதரியவில்மல. அவெள சம்பரத்தியமும் நினற சபரனதில் பண கஷடத்தில் குடும்பம்
நிமல தடுமரறியது.
சவெற வெழி இல்லரமல் கனத்த மனசசரடுதரன பதிமூனசற வெயதரன வசல்விமய வீட்டு
சவெமலக்கு

அனுப்பினரர்.

வசல்வி

வெண்டி

மரடு

மரதிரி

முரண்டு

பிடித்துக்வகரண்டிருக்கிறரள. சவெமலக்கு சசர்த்துவிட்ட மூனசற மரதத்தில் பத்து
தடமவெக்கு சமல் வெந்து பஞ்சரயத்து வசய்தரகிவிட்டது. சநற்ற எல்லரவெற்றக்கும் சிகரம்
மவெத்தரல்

சபரல

ஃசபரனில்

பிழிய

பிழிய

அழ,

ஒரு

தீர்மரனத்சதரடு

விடிகரமலயிசலசய புறப்பட்டு வெந்தரல்...
"இங்க பரருங்க ஆறமுகம். சபரறம். சபசரம உங்க வபரண்மண கூட்டிக்கிட்டு
சபரயிடுங்க. வரரம்ப தரங்க்ஸ. நரன சவெற ஆள பரர்த்துக்கசறன. இவெ வகரடுக்கற
டரர்ச்சர்ல எனனரல ஆபீஸல நிம்மதியர சவெமல பரர்க்க முடியமல. சநத்திக்கி டயர்டர
ஆபீஸ விட்டு வீடு வெந்தர.... கிச்சன முழுக்க எண்வணமய வகரட்டி... நரலு மணி சநரம்
ஆச்ச, எல்லரத்மதயும் சரி வசய்ய. இவெளரல ஏற்படற நஷடம் இவெளுக்கு வகரடுக்கசபரற
சம்பளத்மத விட அதிகம். எத்தமன தடமவெ வசரல்லயரச்ச? ஒழுங்கர சவெமலய
பரருனனு. ஏதரவெது அவெசர சவெமலயர ஆள சதடினர எங்மகயரவெது ஒரு மூமலயில
நினனுகிட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பர. சவெணரம்.... சபரதும்.... கூட்டிக்கிட்டு சபரங்க."
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"அம்மர. வகரஞ்சம் வபரறங்க. வசல்வி சினன வபரண்ண. அவ்வெளவ விவெரம் பத்தரது.
நரன இனனிக்கு வதளிவெர எடுத்து வசரல்லடசறங்க. அமர மணி வசல்விய வவெளில
கூட்டிக்கிட்டு சபரசறங்க. எல்லரம் சரியரயிடும். அம்மர. நீங்க வசய்யற தயவெரலத்தரன
அங்க என குடும்பத்துல அமர வெயிரரவெது சரப்பிட முடியுதுங்க. வகரஞ்சம் தயவ
வசஞ்சி...."
ஒரு வெழியரக வசல்விமய பக்கத்தில் உளள பரர்க்குக்கு அமழத்து சபரனரர். பரவெம்.
வசல்வியரல் நடக்கக்கூட முடியவில்மல. விந்தி விந்திதரன நடக்க முடிந்தது.
மூனசற மரதத்தில் உதிர்ந்து விழுந்த கருசவெலங் குச்சி மரதிரி... ஆறமுகத்துக்கு வநஞ்ச
வெலத்தது.
"எனனம்மர. உனனரல அங்க இருந்து சவெல வசய்ய முடியலயர?"
வசல்வியரல் சநரடியரக அப்பரமவெ பரர்க்க முடியவில்மல.
"இல்லப்பர. அம்மரமவெயும் தம்பிப்பயமலயும் விட்டுட்டு இங்க எனனரல இருக்க
முடியல. அவெங்க வீட்டு ஐயர குழந்மதகசளரடு விமளயரடுவெரரு. உப்பு மூட்மட
தூக்குவெரரு. அமதவயல்லரம் பரர்க்கும் சபரது எனக்கு தம்பி ஞரபகம் வெருதுப்பர. அந்த
வகளவி சவெற ஏதரவெது வசரல்லக்கிட்சட இருக்கு."
"வசல்வி. இங்க பரரு. வபரறமமயர இரு. உனக்கு பதிமூனு வெயச ஆயிட்டு. இனனமும் நீ
சினன புளள இல்சல. அம்மர சீக்கரளியர படுத்திருக்கு. என சம்பளமும் பத்தல. சினனப்
பயலுக்கு சபரன வெரரம் ஒசரயடியர சபதியரகி கிளிச்ச சபரட்ட நரரு மரதிரி வகடக்கு.
நீயும் அங்க வெந்திட்டர எனனரல எப்படிப்பர சமரளிக்க முடியும்."
வசல்விக்கு பதில் வசரல்ல வெரர்த்மதகள வெரவில்மல. வமல்லயதரக கண்ணீர் முட்டியது.
"சபரப்பர. அந்தம்மர எனன வெரளில தண்ணீ எடுத்தரர வசரல்லறரங்க. மூனு மரடி
எனனரல தூக்கியரற முடியல. மகவயல்லரம் கரச்ச சபரவது. மீந்து சபரனவதல்லரம்
சரப்பிட வகரடுக்கிறரங்கப்பர. அந்த வகரளந்தங்க தப்பி தவெறி ஏதரவெது திங்க
வகரடுத்திட்டர அந்த வகளவி கத்தி கூப்பரடு சபரடுது. அடிக்குது."
"அப்படியர. நரன வதளிவெர வசரல்லட்டு சபரசறன. எதுவெரனரலும் எங்கிட்ட
வசரல்லுங்க. அடிக்கரதீங்கனனு. நீ புத்திசரல வபரண்ண இல்மலயர. வநலமமக்கு ஏத்த
மரதிரி நடந்துக்கம்மர. உனனரல முடியமலனனர மதரியமர எடுத்து வசரல்லடு.
பயப்படரசத. சரியர."
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" ". வசல்வி விசம்புவெமத ஆறமுகத்தரல் கண் வகரண்டு பரர்க்க முடியவில்மல.
"இனணம்

மூசன

மரசம்மர.

வமரதலரளி

சம்பளத்மத

கூட்டி

தசரனனு

வசரல்லயிருக்கரரு. பதினரலு வெயச ஆகட்டும். அந்த கம்பனிசலசய உனக்கும் ஏதரவெது
சவெமல சபரட்டு தசரனனு வசரல்லயிருக்கரரு. வகரஞ்சம் வபரறம்மர."
வசரல்லக்வகரண்சட வெந்தவெர் சட்வடன கண் கலங்கி...
"எனன கஷடம்மர. நம்ம வபரழப்பு நரய் வபரழப்பு. சவெண்டரம்மர. அடுத்த
ஜனமத்துலயரவெது நீ வகரஞ்சம் வெசதியரனவெங்க குடும்பதுல வபரறந்து வதரமல. எனன
பரவெம் வசஞ்சசசனர, உனமன இப்படி வெரட்டுது. நீ சம்பரரிச்ச நரங்க சசரற
திங்கனும்கிற அளவக்கு இப்படி சகவெலமர சபரய்ட்சடசன. எனமன மனனிச்சடும்மர."
நடுங்கும் மககளரல் வசல்வியின சவெமல மககமள பிடிக்க, " எனனப்பர. இந்த சபச்மச
இத்சதரட நிறத்துப்பர. வெசதி இல்லரட்டரலும் உனன மரதிரி அப்பர எனக்கு இனிசம
வகமடக்கமரட்டரங்க. அது நிச்சயம். எனக்கு வெசதிவயல்லரம் சவெண்டரம்பர. நீங்க,
அம்மர, சசகரு சபரதும்.... சரிப்பர. இனனும் மூனு மரசம்தரசன. நரன பரர்த்துக்கசறன.
நீங்க நிம்மதியர சபரங்க. சபரறதுக்கு முனனரடி அந்த வகளவிய பத்தி அந்தம்மரகிட்சட
வதளிவெர வசரல்லடுங்க... அப்பறம்.... சரி... நரன சமரளிச்சக்கசறன..."
சபச்ச அழுமகசயரடு கலந்துதரன வெந்தது. திமிறி வெந்து கனனங்களில் வெழிந்த கண்ணீமர
இனிசமல் அழப்சபரவெதில்மல எனற மரதிரி பிஞ்ச விரல்களரல் வெழித்துப் சபரட்டரள.
தன வநஞ்ச வெமர வெளர்ந்திருந்த வசல்விமய அப்படிசய சில நிமிடங்கள வமசௌனத்துடன
அமணத்துக் வகரண்டரர் ஆறமுகம். மனச கசங்கிய கரகிதம் மரதிரி ஆகிவிட்டது.
கரல்கள துவெண்டு உடம்பு முழுவெதும் ஒரு ஆயரசம் இருந்தது.
வீட்டுக்கு திரும்பி வெந்ததும் குழந்மதகள வசல்விமய கண்டதும் மகிழ்ச்சியில்
ஓலமிட்டன. கிழவி சபச்சற்ற ஒரு விசரரத பரர்மவெயுடன பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தது.
ஆறமுகம் வகஞ்சி கூத்தரடி வீட்டுக்கரர அம்மரமவெ சம்மதிக்க மவெத்துவிட்டரர்.
வசல்வி ஓடியரடி சகஜமரக சவெமல வசய்வெமத பரர்த்த திருப்திசயரடு ஆறமுகம்
சபரனரர். வசல்வி பரல்கனியிலருந்து மகயமசத்ததில் நம்பிக்மக வதரிந்தது.
சமதி ஆபீஸ சபரய்விட்டரள. கிழவி தூங்க சபரய்விட்டது. குழந்மதகமள குளிப்பரட்ட
சவெண்டும். ஆளுக்கு ஒரு பிளரஸடிக் வதரட்டியில் உட்கரர்ந்து வகரண்டு அட்டகரசம்
வசய்ய ஆரம்பித்தன.
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வசல்விக்கு சசகசரரடு கிரரமத்து பம்ப் வசட்டில் குளித்தது ஞரபகத்துக்கு வெந்தது. ஒரு
நரமளக்கு இரண்டு மணி சநரம் வகரட்டமடிப்பரர்கள. வபரிய குழந்மத தண்ணீமர வெரரி
சினனதின சமல் அடிக்கவம், அமத வபரறத்துக் வகரளள முடியரமல் அது வசல்வியின
பினனரல் ஒளிந்து வகரண்டது.
சசகருக்கு வெலது கரமல விட இடது கரல் சற்ற சிறியது. வகரஞ்சம் இழுத்து இழுத்துதரன
நடப்பரன. ஆனரலும் துரத்தினரல் ஓட்டமரய் ஓடுவெரன.
அவெளுக்குள இருந்த குழந்மத குணம் அவெமள வமல்ல வமல்ல ஆக்கிரமிக்க, வசல்வி
அழத்வதரடங்கினரள. ஆனரல் இந்த முமற ஒரு வித்தியரசம், யரருக்கும் வதரியரமல்.
(கல்கி - 25 ஜஜூன 2006)
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10. இரண்டும் ஒனற
ரரகவென அவெர்கள வெந்ததினரல் கண் விழித்தரனர அல்லது அவென கண் விழித்தசபரது
அவெர்கள வெந்தரர்களர எனபது வதரியவில்மல. புனனமகசயரடு அவெமனசய கவெனித்துக்
வகரண்டிருந்தரர்கள. மிகவம் வதரிந்தவெர்கள. வநஞ்ச வெமர நிமனவிருக்கிறது. ஆனரல்
யரர் எனற உடசன வசரல்லத் வதரியவில்மல.
"உங்கமள அறிந்திருக்கிசறன. ஆனரல் யரர் எனற வதரியவில்மல."
"நீயரகசவெ கண்டுபிடிசயன பரர்க்கலரம்." அதற்கும் சிரிப்பு.
ஆஸபிடலன தூக்கலரன வடட்டரல் வெரசமன ரரகவெமன சங்கடப்படுத்தியது. வெலது
மகமய பரர்க்க முடிந்தசத தவிர அமசக்க முடியவில்மல. தமலயின சமல் ஒரு கல்மல
மவெத்திருப்பது மரதிரி அவெஸமத. வகரஞ்சம் இடுப்புப் பகுதிமய அமசக்கலரம் எனற
முயற்சித்ததில் 'சரீர்' எனற மினனல் மரதிரி ஒரு வெல தண்டுவெட நுனியில் புறப்பட்டு
கழுத்து வெமர வெந்தது.
"உங்கமள யரர் உளசள விட்டரர்கள. இங்கு யரருக்கும் அனுமதியில்மல."
"சிறப்பு அனுமதி உண்டு"
"சரி, அப்படித்தரன உள மனது வசரல்கிறது. எதற்கு வெந்திருக்கிறீர்கள, நீங்கள இருவெரும்."
"இருவெரும்?" ஒருவெமர ஒருவெர் பரர்த்து சிரித்துக் வகரண்டரர்கள. "நரங்கள ஒருவெர்"
எனறரர்கள சகரரஸரக. அது ரரகவெனுக்கு எரிச்சமல தந்தது. சகரபமரக வவெற்றப் பரர்மவெ
பரர்த்தரன.
"சரி. சரி. நரங்கள இருவெர். அப்படிசய மவெத்துக் வகரளசவெரம், ஒரு சபச்சக்கு?" எனற
வசரல்லவிட்டு மறபடியும் சிரித்தரர்கள.
"எனன சிரிக்கிறீர்கள. என கண் முனனரல் இருவெரும் வதளிவெரக வதரிகிறீர்கள. என
கண்கள பழுதில்மல. இனவனரரு முமற வகக்க பிக்சக எனற சிரித்தீர்களரனரல் சத்தம்
சபரட்டு உங்கமள வவெளிசயற்றி விடுசவென."
சிரிப்பது நினற வகரஞ்சம் சீரீயஸனஸ வெந்தது. "ஒசர மூச்சில் இரண்டு சகளவிகள
சகட்டரலும் பதில் ஒனறதரன. இருப்பதும் பரர்ப்பதும் வவெவ்சவெற நிமலகள."
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"புரியவில்மல."
"மணியும் நூலும் இரண்டரக இருந்தரலும் மரமல ஒனறதரன அல்லவெர. கண்கள
இரண்டரனரலும் பரர்மவெ ஒனறல்லவெர. சரதரரண மனிதனுக்கு கல் கல்லரகத்தரன
வதரியும். ஒரு சிற்பிக்கு அதனுள இருக்கும் சிமல புரியும். கல் ஒனற. பரர்மவெ இரண்டு.
ஆனரல் இரண்டும் ஒனற."
"சபரஷ. நீங்கள இருவெரும் ஒருவெரர? நரன நம்ப சவெண்டும். அப்படியரனரல் நரன
இருவெரர?"
"ஆமரம். உடல் வதரிகிறது. உயிர் உனனிலும் உனமனச் சற்றியும் இருக்கிறது. அது
வதரியவில்மல. ஆனரல் இரண்டும் ஒனசற."
ரரகவெனுக்கு தமல சற்றியது. "இல்மல. நரத்திகனரன நரன உங்கள ஆத்திக கருத்துக்கமள
ஏற்க மரட்சடன."
"அதில் தவெறில்மல. இரண்டும் ஒனசற."
"இவதனன புது குழப்பம்."
"ஆமரம். ஒனற இருப்பதரக நம்புபவெர்கள ஆத்திகர்கள. அமத பூஜஜியம் எனற
வசரல்பவெர்கள நரத்திகர்கள. அவ்வெளசவெ. இரண்டும் ஒனசற."
"நீங்கள வசரல்வெது லரஜிக்கலரக இருந்தரலும் என புத்தி ஏற்க மறக்கிறது. இருக்கிறது.
இல்மல. இமவெகள இரண்டு மட்டும்தரன இருக்கினறனவெர?"
"ஆமரம். கம்ப்யூட்டரில் மபனரி சகரட் எனற வசரல்லுகிறீகசள. அது எனன? இரண்டு
எனபது வபயரளவக்குத்தரன. அதரவெது, ஒனறமில்மல எனபதரக பூஜஜியம். இருப்பதரக
ஒனற. இரண்டு இருக்கினறன. ஆனரல் இரண்டு எனற எண் இல்லசவெ இல்மல."
"சரி. இமத வமனக்வகட்டு எனனிடம் வெந்து வசரல்லக் கரரணம்? நரன உங்கமளயும்
உங்கள சபச்மசயும் நம்பிவிட சவெண்டும் எனற கட்டரயம் இல்மல."
"அது உன இஷடம். உன கண்களுக்கு புலப்படவில்மல எனபதற்கரக ஒரு உண்மமமய
இல்மல எனற வசரல்வெது முட்டரளதனம். சூரியனில் இரண்டு மஹட்சரரஜன துகளகள
ஒனற சசர்ந்து ஒளியரகிறது. அதுசவெ பல வெண்ணங்களரகிறது. இரண்டு உயிரனுக்கள
ஒனற சசர்ந்து ஒரு உயிமர உண்டரக்குகினறன. இல்மலவயனபது உருவெரகும்.
உருவெரனது இல்மலவயனபது ஆகும். ஆக இரண்டும் ஒனற."
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அப்சபரதுதரன ரரகவென கவெனித்தரன. அவெர்கள இருக்கிறரர்கள எனபது புத்திக்கு
எட்டியசத தவிர, அவெர்கள எப்படி இருக்கிறரர்கள எனபமத உணர முடியவில்மல.
அவெர்கள இருவெருசம ஒசர மரதிரி இருந்தரர்கள. முகம் வெட்டமரக இருந்தது. சில
கணங்களில் அவெர்கசள ஒரு வெட்டத்துக்குள இருந்த மரதிரி இருந்தது. பின அதுசவெ நீள
வெரக்கில் இருப்பதரகப் பட்டது. மனதுக்கு பிடித்த பிரகரசமரன சஜரதி ரூபமரக
வதரிந்தரர்கள. அவெர்கமள உருவெத்தில் சசர்ப்பதர இல்மல அருவெத்தில் சசர்ப்பதர எனற
குழப்பம் இருந்தது.
"எனக்கு வகரஞ்சம் பயமரக இருக்கிறது. நீங்கள சபய்களர? அல்லது நரன வசத்துப்
சபரன பின எனமன அமழத்து சபரக வெந்திருக்கும் எம கிங்கிரர்களர? சபய்களும் எம
கிங்கிரர்களும் சகரரமரக இருப்பரர்கள எனறதரசன சகளவிப்பட்டிருக்கிசறன. நீங்கள
அப்படி இல்மலசய? யரர் நீங்கள?"
"மரண பயத்தின கற்பமன வவெளிப்பரடுதரன சபய்களும் எம கிங்கிரர்களும். பிறப்பு
எப்படி ஒரு நிகழ்சவெர அப்படித்தரன மரணமும்."
"அப்படியரனரல் எனக்கு மரணமர? என வெரழ்க்மக முடியப் சபரகிறதர? இசதர நரன
கத்தப் சபரகிசறன. நீங்கள யரர். வசரல்லுங்கள. என மன பிரமமதரசன?
"வகரஞ்சம் வநருங்கி வெந்திருக்கிறரய்."
"யரர் நீங்கள. எனக்கு வபரறமம இல்மல. வசரல்லுங்கள. வசரல்லுங்கள. வசரல்லுங்கள."
"சரி. வசரல்லும் சவெமள வெந்துவிட்டது எனசற நிமனக்கிசறரம். நரங்கள யரரர? ஒனற
இல்மல. மற்வறரனற இருக்கிறது. ஆக இரண்டுமரக ஒனற. அதரவெது நீதரன நரங்கள."
"மம கரட். நரனர? எனன விமளயரடுகிறீர்களர?"
"இசதர உன இந்த விமளயரட்டு முடிந்து வகரண்டிருக்கிறது. ரிசல சரஸ மரதிரி அடுத்த
ஓட்டத்துக்கரன குச்சி உனனிடமிருந்து எங்களிடம்

வெந்து வகரண்டிருக்கிறது. நீ

நிமனப்பது சபரல் இது முடிவெல்ல. சழற்சியின ஒரு அங்கம். இப்சபரது வெமர நீ ஒனற.
இனிசமல் நீயரன நரங்கள இரண்டரசனரம். பிறகு மீண்டும் ஒனறரசவெரம். இது
வதரடர்ந்து வகரண்சட இருக்கும். வெருகிசறரம்."
ரரகவெனுக்கு திடீவரன மூச்ச திணறல் ஏற்பட்டது. அடுத்த இரண்டரவெது வநரடியில்
வசத்து சபரனரன.
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மறநரள ரரகவெனுக்கு புஷபரஞ்சல நடந்தது. "ஒரு சகரப்தம் நிமறவ வபற்றது" எனறரர்
ஒருவெர். "ரரகவெனின உடல் மமறந்தரலும் அவெர் அவெரது நிமனவகளரல் நம்சமரடு
வெரழ்ந்து வகரண்டுதரன இருக்கிறரர்" எனறரர் இனவனரருவெர். இரண்டும் ஒனற.
(கல்கி - 14 ஜனவெரி 2007)
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11. அண்டங்கரக்மக
முருசகசனின அனமறய கரமலப் வபரழுது வெழக்கத்துக்கு மரறரகத்தரன விடிந்தது.
அலரரக்கடிகரரம் மரதிரி தினமும் விடிகரமலயில் வெந்வதழுப்பும் கரகம் இனற ஏசனர
வெரவில்மல. மற்ற கரக்மககள 'கர..கர' எனற கத்தினரல் இந்த கிழட்டு அண்டங்கரக்மக
மட்டும் ஒரு மரதிரி 'க்ர்ர்ஹ... க்ஹ' எனற பரல்கனி கட்மடயில் உட்கரர்ந்து வகரண்டு
அவெமன பரர்த்து கத்தும். அதன நரலரவெது ரவண்டில் முருகு கிட்டத்தட்ட விழித்துக்
வகரளவெரன. அமர தூக்கத்தில் அவென தமரயில் சிதறவிடும் மிக்சர் துகளகமளயும்,
சநற்மறய உணவ மிச்சங்கமளயும் தத்தி தத்தி உளசள

வெந்து

உரிமமசயரடு

வகரத்திக்வகரண்டு சபரகும். இனி மீண்டும் மறநரள கரமலதரன! அவெமனப் சபரலசவெ
அந்த கரக்மகமயயும் அவெமனத்தவிர யரரும் ரசிப்பரரில்மல, ரட்சிப்பரரில்மல.
விழிப்பு வெந்தசபரது, அவென ஒரு சரக்கமடக்கு பக்கத்தில் உருண்டு கிடப்பது மரதிரி
உணர்ந்தரன. கரரம் கலந்த வகட்ட வெரமட அவெமன சற்றியிருந்தது. தமலமய தூக்க
முடியவில்மல. மககமள அமசத்ததில் பிசபிசப்புடன கம்பிகளரய் எனனசவெர ஒட்டிக்
வகரண்டு வெந்தது. ரிஃப்வளக்ஸ சவெகத்தில் அடுத்த மகமய சசரர்வெரக வீசியதில் 'சரீவரன'
சட்டது. மண்மடக்குள தீப்வபரறிகள சிதற.... விழித்துக் வகரண்டரன. சற்றியிருந்த
பகுதிகள 'அவட் ஆஃப் சபரக்கஸில்' மங்கலரக வதரிந்தன. கண்ணக்குள ஒரு பிடி
உப்மப வகரட்டிய மரதிரி எரிச்சலரக இருந்தது.
'பிளரக்கவட்' குழப்பங்கள தீர்ந்து, வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக சநற்மறய இரவின மன
கசப்புகள அறபட்ட கரட்சிகளரக வெந்து சபரயின. நிமனவகளின சவெகம் கூட இனனும்
தமலமய வெலத்தது. பரல்கனி கதவ திறந்திருக்க, அதன வெழியரக வெந்த கரமலச்
சூரியகிரணங்கள அவென கரல்கமள சட்டன. 'விசக்வகன' கரல்கமள உளசநரக்கி
இழுத்ததில் நிமல தடுமரறி இடதுபக்கமரக சரிந்தரன. வெயிற்றில் இருந்த அமில
மிச்சங்கள அவென குரல்வெமளப்பகுதிமய சங்கடப்படுத்தின.
வகரரடரச்சசரி சண்முகநரதன முருசகசன எனற வபயமரச் வசரல்வெதும், எங்சகர ஒரு
புற்றில் சபரய் வகரண்டிருக்கும் ஒரு எறம்மப மக கரட்டி வசரல்வெதும் ஒனறதரன.
வகரஞ்சம் உணர்வபூர்வெமரக வசரல்வெவதனறரல் முருசகசன எனற வபயருக்கு முகமும்
இல்மல, முகவெரியும் இல்மல. ஆனரல், அசத முருசகசன எனற நிழல் முகத்துக்கு
வவெளிச்சம் தந்த வசந்தமிழ்ச்வசல்வென எனற புமனப்வபயமர வசரனனதும் தமிழ்
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திமரப்படத்துமற வெரலரற சற்ற பத்து வெருடங்கள பினசனரக்கி சபரய் பவ்யமரக தன
பக்கங்கமள திறந்து கரட்டும்.
அந்த கரலம், முருசகசனின வெசந்த கரலம். இரண்சட வெருடங்களில் மூனற வமகர
ஹிட்டுகள. அதன பிறகு ஒனற சமரரரக ஓடி வபயமர கரப்பரற்றியது. அமத வதரடர்ந்து
மீண்டும் இரண்டு ஹிட்டுகள. இனமறக்கு முனனணியில் இருக்கும் ஒல்லப்பிச்சரன
ஹீசரரவக்கு வசந்தமிழின முதல் படத்தரல்தரன பிசரக் கிமடத்தது. வசந்தமிழ்
அறிமுகப்படுத்திய எல்லர ஹீசரரயினகளும் இனறம் கரமச அளளி ரியல் எஸசடட்டில்
குவித்து வெருகிறரர்கள. எங்கும் எப்சபரதும் சபசப்பட்டவெமன அடுத்தடுத்து மூனசற
முனற படங்கள ஒசரயடியரக கவிழ்த்து சபரட்டன. அதில் கமடசியரக அவெமன ஒசர
வெரரத்தில் 'ஊத்தி மூடியது' அவெனுமடய வசரந்தப்படம். கரர், வீடு எல்லரம் சபரனது.
வசக் சமரசடி வெழக்குகள அவெமன நிம்மதியற்ற ஓடஓட விரட்டின. சவெசரரரம்
குவிக்கப்பட்ட குப்மப சபரல ஆனவெனுக்கு குடி உற்ற துமண ஆனது.
சினிமர பரர்த்து வவெளிசய வெந்ததும், பிரக்மஞயினறி நழுவெவிடப்படும் சினிமர
டிக்வகட்டரக வசந்தமிழ்ச்வசல்வென பிடிகள அற்ற கரலவவெளளத்தில் கரணரமல்
சபரனரன. எழுச்சிமய தந்த அசத சவெகத்தில், வீழ்ச்சிமயயும் வகரடுத்தது தமிழ்
திமரப்பட உலகம். 'நனறி வகட்ட ....கள' எனற வசந்தமிழ் அடிக்கடி வசரல்வெது ஒரு
ரசிக்கப்படரத கரவமடி டிரரக் மரதிரி ஆகிவிட்டது.
ஒனபது மணிவெரக்கில்தரன வசந்தமிழரல் இயல்பரக எழுந்து வகரளள முடிந்தது. வெயிற
முதுசகரடு ஒட்டிக்வகரண்ட மரதிரி வெலத்தது. சட்மடப்மபயில் இருக்கும் பனிவரண்டு
ரூபரய் கரமல நரஷடரவக்கு சபரதும். அப்புறம்? சயரசிக்க சயரசிக்க வவெறமமதரன
மிஞ்சியது. சம்பந்தசம இல்லரமல், இனற வெரரமல் சபரய்விட்ட கரக்கர எனன ஆனது
எனற கவெமலயும் மனமச அப்பிக் வகரண்டது.
அனிதர அவெமனவிட்டு பிரிந்து சபரய் ஆற மரதங்களுக்கு சமல் ஆகிவிட்டது. அவெள
இருக்கும் வெமர சில்லமற வசலவகளுக்கு எந்த பிரச்சமனயும் இல்லரமல் இருந்தது.
டரனஸ

மரஸடர்

வசல்லரவின

குழுவில்

பத்சதரடு

பதிவனரனறரக

ஆடிக்

வகரண்டிருந்தவெள, தற்சபரது உதவி நடன இயக்குனரரக உயர்ந்திருக்கிறரள. வசல்லர
அவெள மீது அதிக அக்கமற கரட்டுவெமத அவெனரல் ஏற்றக்வகரளள முடியவில்மல.
அனமறக்கு வசல்லரமவெ மகநீட்டி அடித்திருக்கக் கூடரது.
இரண்டு

வதரு

தரண்டிதரன

அனிதரவின

அப்பர

விடு

இருக்கிறது.

வீட்மட

வநருங்கியசபரது வெரசலல் இரண்டு கரகங்கமள பரர்த்தரன. அதில் அவென கரகம்
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இல்மல. இரண்டும் அழகரய் இருந்தன. ஒனற அனிதர எனறரல் இனவனரனற?
சவெண்டரம்.... வசல்லர நிமனவகமள ஓரம் கட்டினரன.
அனிதரவின அப்பர வீட்டுக்கு வவெளிசய சசர் சபரட்டுக்வகரண்டு ஒரு பீடியுடன வலரக்
வலரக்கிக் வகரண்டிருந்தரர். நிமிர்ந்து 'எதற்கு வெந்தரய்?' எனபது மரதிரி பரர்மவெமய
வீசிவிட்டு, எதிர் பக்கம் திரும்பிக் வகரண்டு, சதரள இடுக்குகளில் வசரறிந்து வகரண்டரர்.
வசந்தமிழுக்கு பட்டரச திரியில் பற்ற மவெத்த மரதிரி சகரபம் கிளர்ந்வதழுந்தது. அடக்கிக்
வகரண்டரன.
அனிதர மநட்டியுடன கரமல நரளிதழின சினிமர பக்கங்களில் மூழ்கியிருந்தரள.
அவெளும் அப்பமனப் சபரலசவெ நிமிர்ந்தரள. வவெறப்புடன விடுவிடுவவென சபரய், தன
மகப்மபமய திறந்து நூற ரூபரய் தரமள அருகில் இருந்த சடபிள மீது மவெத்தரள.
"அனிதர. இதுக்கு பதிலர என சமல கரறி துப்பியிருக்கலரம்."
"மரனம், மரியரமதவயல்லரம் சபரன உனக்கு கரசதரன முக்கியம். எடுத்துக்கிட்டு சபர."
"அனிதர. அனனிக்கி நரன வசஞ்சது தப்புதரன. எல்லரரும் மகவிட்டுட்டரங்க. நீயும்
அப்படி வசஞ்சர எப்படி?" வெரசல் கதவ அருகில் வலரக்வலரக் சகட்டது.
"வமரதல்ல உனமன மரத்திக்க முயற்சி பண்ண. இனனமும் உனசனரட பழமச
புடிச்சக்கிட்டு வதரங்கிக்கிட்டு இருக்சக. விழுந்தவென வவெறிசயரடு எழுந்திருக்கணம்.
அடுத்து அடுத்துனனு அமல பரயணம். புதுச புதுசர கத்துக்கணம். முதல்ல, சதரத்தவென
குடிக்கக் கூடரது. குடிய விடு. எவ்வெளசவெர வகஞ்சி கூத்தரடி ஒரு ஸசடரரி டிஸகஷனுக்கு
சரனஸ வெரங்கி வகரடுத்சதசன? எனன வசஞ்சச? என மரனம் சபரச்ச"
"நீ வநமனக்கற மரதிரி அவெங்களலரம் நல்லவெங்க இல்சல. எனமன ஏசதர சவெண்டர
வவெறப்பர

சசர்த்துக்கிட்ட

மரதிரி,

பிச்மச

சபரடற

கணக்கர

எனகிட்ட

நடந்துக்கிட்டரங்க. நரன வசரனன ஐடியரமவெவயல்லரம் சநத்து முமளச்ச அசிஸடண்ட்
மடரக்டர் பசங்க அவெங்களுக்குளள சிரிச்ச சகவெலப்படுத்தினரங்க. குப்மபயர படம்
எடுக்கிறரங்க."
"கரனடக்ட் சர்டிஃபிசகட் வகரடுக்க உனமன அனுப்பல. வசரல்ல வசரல்ல சகட்கரம
ஆடினசதரட பலமன இப்ப அனுபவிக்கிற. இனனிக்கி சினிமர எவ்வெளசவெர மரறிடுச்ச.
உனசனரட ஆகரசத்தில பறக்கறத விட்டுட்டு, தமரயில நடக்க பரரு. இப்ப இங்கிருந்து
சபர." அதற்குள அவெள அப்பர வசந்தமிமழ தரதரவவென மகமயபிடித்து வவெளிசய
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இழுத்தரர். பீடி நரற்றம் குடமல பிடுங்கியது. நூற ரூபரய் தரமள சட்மடப்மபயில்
வெலுக்கட்டரயமரகச் வசரருகினரர்.
"இதரன கமடசி. இனிசம இந்த பக்கம் வெரரத. நீ வெர்றமத பரர்த்தர உன கடனகரரங்க என
வீட்டு சரமரன வசட்மட தூக்கிக்கிட்டு சபரயிடுவெரனுங்க. எங்கமளயரவெது நிம்மதியர
இருக்கவடு"
கிழவெமன எதிர்த்து மல்லுக்கு நிற்க வசந்தமிழிடம் மனசிலும், உடம்பிலும் வெலுவில்மல.
சிற்றண்டிக்கும், ஒரு பரக்வகட் சிகவரட்டுக்கும் சசர்த்து நரற்பது ரூபரய் ஆகிவிட்டது.
சரப்பிடுவெதற்கு முனனரசலசய, கரச வகரடுத்தரல்தரன சரப்பரடு எனற வதளிவெரக
வசரல்லவிட்டரர் சஹரட்டல் முதலரளி.
"அண்சண, மீதி கரச வகரடுங்க" அனிதர வகரடுத்த நூமற நீட்டினரன.
"அவதப்படி? உனசனரட பமழய கணக்வகல்லரம் எவென தருவெரன. சபரவெயர?" முதலரளி
வசந்தமிமழ ஒரு வசத்த எல மரதிரி பரர்த்தரர்.
"அண்சண, ஒண்ண வதரிஞ்சக்கிட்சடன. ஒருத்தன கீசழ விழுந்தர ஒசரயடியர
சபரயிடணம். இல்சலனனர இரக்கசம இல்லரம கல்லரல அடிச்சச வகரனனுடுவீங்க"
"முருகு. உனசனரட எனக்கு மல்லுகட்டி சபச சநரமில்சல. வியரபரரம் ஆகணம்.
இடத்மத கரல பண்ண"
வவெளிசய ஒரு சிகவரட்மட பற்ற மவெத்தசபரது, கரக்மககளின சபரிமசச்சல் சகட்டது.
கரக்மக ஏதரவெது இறந்து சபரனரல் மற்ற கரக்மககள இசத மரதிரிதரன கத்தும். கமரயும்
கரகங்களுக்கு மத்தியில் தனனுமடய கரகம் இருக்கிறதர எனற சதடினரன. எதுவசம
அவென வீட்டுக்கு வெரும் அண்டங்கரக்மகமய சபரலல்மல.
இனற மதிய சரப்பரட்டுக்கு எனன வசய்வெது? ஒரு டி.வி. சீரியலுக்கு இருபது
எபிசசரடுகள அவென இயக்கியிருந்ததற்கு இனனும் பணம் தரவில்மல. அதில் வகரஞ்சம்
சகட்டு வெரங்கினரல் எனன?
அந்த டி.வி. சீரியல் தயரரிப்பு அலுவெலகம் வவெறிச்சசரடியிருந்தது. வெரட்ச்சமன கூட
வசந்தமிமழ மதிக்கவில்மல. இரண்டு மணிசநரம் கழித்து வெரச்வசரனனரன. அது மரதிரி
நரனகு முமற ஆனது. மரமல ஆற மணிக்குதரன சீரியல் தயரரிப்பரளர் வெந்தரர். ஒரு மணி
சநரம் கழித்துதரன அவெமன உளசள அமழத்தரர்.
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"எனமனய்யர சவெணம்? ஏன வதரந்திரவ பண்ணசற?" எடுத்த எடுப்பிசலசய எரிந்து
விழுந்தரர்.
"சரர். என கணக்மக வசட்டில் பண்ணங்க"
"சரி. நரன வசட்டில் பண்ணிடசறன. நீ மத்தவெனுக்வகல்லரம் சபரட்டிருக்கிசய பட்மட
நரமம், அமத யரர் வசட்டில் பண்ணறது? அவெங்க சநரட்டீஸ வகரடுத்திருக்கரங்கய்யர."
"சரர். வவெக்கத்மத விட்டு சகக்கசறன. அடுத்த சவெமள சரப்பரட்டுக்கு வெழியில்லரம
இருக்சகன.

ஏதரவெது

வகரஞ்சமரவெது

வகரடுங்க"

இருக்கும்

சசமரவயல்லரம்

விலக்கிவிட்டு குறக்குவெரட்டில் அப்படிசய அவெர் கரல்களில் கீசழ விழுந்தரன.
"சயரவ்.

எழுந்திருய்யர.

வசத்து

கித்து

சபரய்டப்சபரசற.

இருக்கிற

பிரச்சமன

பத்தரதுனனு, நீ சவெற வில்லங்கம் எதுவம் வசஞ்சிடரசத"
திடீவரன மனச மரறி இரண்டு ஐநூற ரூபரய் தரளகமள அவென சட்மடப்மபயில்
திணித்தரர். 'இனி சமல் கரச சகட்டு இந்த பக்கம் வெரக்கூடரது' எனற தீர்மரனமரக
வசரல்லவிட்டரர்.
வசந்தமிழ் வவெளிசய வெந்தசபரது இருட்டிவிட்டது. மதியம் சரப்பிடரதது வெயிற்மற
சண்டி இழுத்தது. ஒரு சஹரட்டமல சதடிய அவென கண்களில் டரஸமரக் கமட
கண்களில் பட்டது. மனச அமலபரய்ந்தது. குவெரட்டமர சபண்ட் பரக்வகட்டுக்குள
வசரருகிக் வகரண்டு, ஆம்வலட்டுக்கு ஆர்டர் வகரடுத்தசபரது அவென சதரளகளின மீது
இரண்டு மககள விழுந்தன. திரும்பியதில்...
"எனன முருகு. ஆயிரம் ரூபரமய அப்படிசய வெலச்சக்கினு சபரயிடரலரம்னு
பரர்க்கிறயர? எங்களுக்கு அதிசல பங்கு சவெணரம்?"
"சவெணரம் சசகரு. நரன வரரம்ப வநரந்திருக்சகன. உன கணக்மக சீக்கிரம் வசட்டில்
பண்ணிடசறன."
வசந்தமிழ் வசரல்வெமத ஒரு வபரருட்டரகசவெ எடுத்துக்வகரளளரமல், சசகர் எனபவென
வசந்தமிமழ இறக்கி பிடித்துக் வகரளள அவென கூட வெந்தவென, சட்மட மபயிலருந்த
அத்தமன பணத்மதயும் கரல வசய்தரன. திமிறிய வசந்தமிமழ கீசழ தளளிவிட்டரன.
சதரரித்து எழுந்த வசந்தமிழ் கரச சபரன விரக்த்தியில் அவெர்கமள சநரக்கி ஓடினரன.
ஏசதர ஒரு சயரசமனயில் அவெர்கமள சநரக்கி குவெரர்டமர வீசியடித்தரன. அது குறி தப்பி
சரரட்டில் விழுந்து உமடந்தது. திரும்பிய அவெர்கள ஒரு சவெகத்துடன வெந்து, வசந்தமிமழ
சரமரரியரக தரக்கினரர்கள.
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சகரடிக்கணக்கரன பட்வஜட்டில் படங்கமள இயக்கிய வசந்தமிழ்ச்வசல்வென ஒரு
சரமலசயரர சரக்கமடக்கு பக்கத்தில் இரண்டு மணி சநரம் அப்படிசய கிடந்திருந்தரன.
மயக்கம் வதளிந்து எழுந்தசபரது அவெனிடம் எல்லரம் சபரய்விட்டிருந்தது. அழ
எத்தனித்தரன. அது கூட வெரவில்மல. 'க்ர்ர்ஹ... க்ஹ' எனற ஓமசசய வவெளிப்பட்டது.
முதல் முமறயரக அவென சதடிவெந்த அந்த அண்டங்கரக்மக அவெனுக்குளசள இருப்பமத
உணர்ந்தரன.

(கல்கி - 31 ஆகஸட் 2008)
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12. சகரயில் அத்மத
(2008 தினமலர் வெரர மலர் சிறகமதப் சபரட்டியில் பரிச வபற்ற சிறகமத)
வபரிய

அத்மதயின

விரல்

நிரடல்களில்

சகரலமரவ

வெமளந்தும்

வநளிந்தும்

ஓடிக்வகரண்டிருந்தது. அவெள சபரடும் சகரல அழமகக் கரண்பதற்கு கருவெமறயில்
வீற்றிருக்கும் அந்த லஷமிநரரரயணசர வவெளிசய வெந்து விட்டலநரரரயணன மரதிரி
இடுப்பில் மக மவெத்துக்வகரண்டு ஆச்சர்யத்துடன சவெடிக்மக பரர்ப்பரர் எனசற
நிமனக்கிசறன. சரி, அத்மதயரகசவெ நிமிர்ந்து பரர்க்கட்டும், அது வெமர நரனும் ரசிப்பது
எனற தீர்மரனமரக நினற வகரண்டிருந்சதன.
சகரலத்மத நிமறவ வசய்த்துவிட்ட திருப்தியுடன அமத பரர்த்துக் வகரண்சட
பிரதட்சிணமரக

வெலம்

வெந்தவெள,

கரசதரரத்தில்

அரும்பியிருந்த

வியர்மவெமய

கட்மடவிரலரல் வெழிக்கப்சபரனவெள, குறக்கிட்ட எனமன நிமிர்ந்து பரர்த்து திமகத்துப்
சபரனரள. சிரமப்பட்டு அமடயரளம் கண்டு வகரண்டரள. பரவெசத்தில் கண்கள
அகலமரக விரிந்தன.
"சசரஷ! நீயரடர? எப்படர வெந்சத? யரசரர அர்சமன வசய்ய வெந்திருக்கரங்கனனு
வநமனச்சக்கிட்டு இருந்சதன. சச! எனன முட்டரள நரன? இவ்வெளவ சநரம் கரக்க
மவெச்சிட்சடசன? எனனடர இப்படி திடீர்னு?"
அகனற புனனமகமய மட்டுசம பதிலரக மவெத்சதன. சரதரரணமரகசவெ அத்மதக்கு
எனமனக் கண்டரல் தமலகரல் புரியரது. அதுவம் பல வெருடங்கள கழித்து அவெமள
பரர்ப்பதற்கரகசவெ வடல்லயிருந்து களஞ்சசரிக்கு திடீவரன எந்த முனனறிவிப்பும்
இல்லரமல் வெந்திருக்கிசறன எனறதும் பதட்டம் கூடிப் சபரனது. நடுங்கும் மககசளரடு
என மகமய பிடித்துப் பரர்த்தரள. சகரலமரவ மகயரசலசய தமலமய சகரதினரள.
எனன வசய்கிசறரம் எனற புரியரமல் சினனக் குழந்மத மரதிரி அங்கும் இங்கும்
ஓடினரள. விறவிறவவென எனமன சகரயிலுக்கு வவெளிசய இழுத்து வெந்து வவெளிச்சத்தில்
ஆமச தீர பரர்த்தரள. எனவனனனசவெர வதரடர்ச்சியரக சகட்டுக்வகரண்சட வெந்தரள.
எதிர்ப்படுபவெர்களிடம், "என மருமவென. எனமன பரர்க்கணம்னு வெந்திருக்கரன.
வடல்லயிசல நல்ல சவெமலயிசல இருக்கரன." எனற வசரல்ல வபருமம பட்டுக்
வகரண்சட இருந்தரள.
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"அத்மத. உங்க சகரயில் சவெமல முடிஞ்சிடுச்சர? வீட்டுல சபரய் நிதரனமர சபசலரசம?
எதிர் வீட்டுல என வபரட்டிய வகரடுத்திட்டு வெந்திருக்சகன"
"இனனும் பத்து நிமிஷ சவெமலதரனடர. வகரஞ்சம் வபரற. இல்மலனனர, பிரகரரத்மத
நரலு தடமவெ சத்து. வெரச படியிசல வெந்து உட்கரர்ந்துக்க. இசதர வெந்திட்சடன"
எழுபது வெயது ஆனரலும், எவ்வெளசவெர கஷடங்கள வெந்து அவெமள அமலக்கழித்தரலும்,
அமத துளி கூட வபரருட்படுத்தரமல் சிரித்த முகத்சதரடு இயங்கிக் வகரண்டிருக்கும் என
அத்மதமய பரர்க்கும்சபரது வநஞ்சில் ரத்தம் கசிந்தது. பினனுக்கு சபரய்விட்ட
நிமனவகள மீண்டும் சிலர்த்வதழுந்து எனனுள முட்டி சமரதின.
எனக்கு அத்மதகள இரண்டு எனறரலும் அத்தரன ஒனறதரன. கிரிஜர அத்மததரன வபரிய
அத்மத. வசரந்த மரமரவக்குதரன கட்டிக் வகரடுத்தரர்கள. அத்தரனுக்கு சமலக்குளத்துக்கு
பக்கத்தில் சினனதரக ஒரு மரஸ மில் இருந்தது. அது நஷடத்தில்தரன ஓடிக்
வகரண்டிருந்தது. அத்மத தன உமழப்மப வகரட்டி ஒசர வெருடத்தில் லரபம் கரட்டினரள.
அந்த வெருடசம கமடத்வதருவில் ஒரு மளிமக கமட சபரட்டு அதில் அத்தரமன உட்கரர
மவெத்துவிட்டு தரன மரஸமில்லன முழு வபரறப்மபயும் எடுத்துக் வகரண்டரள. கரச
பணம் வகரட்சடர வகரட்டு எனற வகரட்டியது. ஆனரல் குழந்மத பரக்கியம் இல்மல
எனற எல்சலரரும் வசரல்ல ஆரம்பிக்க, ஒரு துணிச்சசலரடு என சினன அத்மத
வெனஜரமவெசய, அத்தரனுக்கு இரண்டரம் தரரமரக கட்டி மவெத்தரள. அக்கரளும்,
தங்மகயுமரக இருந்தரல், வசரத்து பிரச்சமன, சக்களத்தி சண்மட வெரரது எனபமத
வபரய்யரக்கியவெள என சினன அத்மத.
அப்சபரவதல்லரம் எனக்கு பளளிக்கூடம் சபரகும் வெயது. சினன அத்மத, வபரிய
அத்மதமய பற்றி இல்லரதமதயும் வபரல்லரதமதயும் வசரல்வெதும், இரண்டு சபர்களுக்கு
நடுசவெ என அத்தரன தடுமரறி தவிப்பதும், ஆளரளுக்கு வெந்து வெக்கரலத்து வெரங்குவெதும்
அடிக்கடி நடக்கும். வபரிய அத்மத உமழக்கும் வெமக எனபதரல் எப்சபரதும் தனமன
அலங்கரித்து வகரளவெதில் நரட்டம் வகரண்டதில்மல. தனி ஆளரக ஒரு மூட்மட
வநல்மல எடுத்து ஹல்லரில் கவிழ்ப்பரள. வபரும்பரலும் இரவில்தரன கரண்டு வெரும்
எனபதரல் சில நரட்கள வநல் மூட்மட மீது படுத்து தூங்கிவிடுவெரள. சவெமலயரள
இல்மலவயனறரல் அவெசள மரவெமரப்பரள. தவிடு பிடிப்பரள. வீட்டில் தன பிடி அற்ற
சபரவெது வதரியரமல் வபரனனும் வபரருளும் சசர்த்து வகரடுத்துக் வகரண்டிருந்த வசரந்த
அக்கர, தன தங்மகயரசலசய ஏமரற்றப்பட்டரள.
எனக்கு நனறரக ஞரபகம் இருக்கிறது. அது ஒரு நவெரரத்திரி வவெளளிக்கிழமம. வெனஜர
அத்மத தமலவிரி சகரலமரக நடுவதருவில் நினற வகரண்டு ஏகத்துக்கும் சத்தம் சபரட்டு
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தகரரரற வசய்ய, ஊசர கூடியது. என அப்பரவம் தரத்தரவம் மற்ற உறவக்கரரர்களும்
வெரவெமழக்கப்பட்டு விடிய விடிய சபசினரர்கள. அதனபடி சகரயில் பக்கத்தில்
அரதபழசரன, ஓடு சவெய்ந்த வீட்டுக்கு மட்டும் வபரிய அத்மத வசரந்தக்கரரியரனரள.
அத்தரன வபயரிலும், வபரிய அத்மத வபயரிலும் இருக்கும் மற்ற எல்லர வசரத்துக்களும்
வெனஜர அத்மதயின வபயருக்கு உடனடியரக மரற்றி வகரடுத்துவிட சவெண்டும் எனபதரக
முடிவெரனது. சினன அத்மதமய அடிக்கப்சபரன அத்தரமன வபரிய அத்மததரன
தடுத்தரள.
வசரத்துக்கள தன மகக்கு வெந்ததும், வகரஞ்ச நரட்களிசலசய எல்லரவெற்மறயும் விற்ற
விட்டு தன மூனற வபண் குழந்மதகளுடன தஞ்சரவூர் சபரனரள சினன அத்மத. அங்கு
மளிமக கமட மவெத்தரள. அத்தரன சினன அத்மதக்கு வதரியரமல் அவ்வெப்சபரது
களஞ்சசரிக்கு வெந்துவிட்டு சபரவெரர். அந்த சமயத்தில்தரன அத்தரனின முகத்தில்
நிம்மதிமய பரர்க்கமுடியும். மரஸ மில் மகமயவிட்டு சபரய்விட்டரலும், வபரிய
அத்மத உமழப்பமத நிறத்தவில்மல. ஊரில் ஒரு வீடு பரக்கியில்லரமல் எந்த
சவெமலவயனறரலும் முகம் சளிகரமல் இழுத்து சபரட்டுக் வகரண்டு வசய்வெரள.
வபரிய அத்மதக்கு நனறரக பரட வெரும். கிணற்றடியில் துணி சதரய்க்கும் கல்லல் வபரிய
அத்மத குத்துகரலட்டு வமல்லய குரலல் பரடிக்வகரண்டிருக்க அத்தரன அதற்கு
பக்கத்திலருக்கும்

தூணில்

சரிந்தவெரற

ரசித்துக்

வகரண்டிருப்பரர்.

கரதல்

கசிந்துருகிக்வகரண்டிருக்கும் சபரது நரன கரடியரய் பல தடமவெ நுமழந்திருக்கிசறன.
"வெரடர மீமச வமரமளச்ச என மருமவெசன! ரம்யரமவெ கட்டிக்கிறயர?" எனபரள. ரம்யர
வெனஜர அத்மதயின மூத்தப் வபண்.
"சபர அத்மத! வெனஜர அத்மத மரமியரர்னர சவெண்டரம். நீ எனக்கு மரமியரரர
இருக்கியர? கட்டிக்கசறன"
"பரர்த்தீங்களர, உங்க மருமவென சபசறத"
அத்தரன சரமர்த்தியமரக சபச்மச மரற்றிவிடுவெரர். வபரிய அத்மதயிடம் வெசதிகள
குமறவெரக இருந்தரலும் எனக்கு வபரிய அத்மததரன பிடிக்கும். நரன படிப்பதற்க்கு
வசனமன சபரனதும் வபரிய அத்மதயிடமிருந்து வதரடர்பு வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக
குமறய ஆரம்பித்தது. படிப்பு முடித்து, எனக்கு வடல்லயில் சவெமல கிமடத்ததும், நரன
அப்பர, அம்மரமவெ அமழத்துக் வகரண்டு வடல்ல வெந்துவிட்சடன.
அதன பிறகு இரண்டு சம்பவெங்கள மிக முக்கியமரனது. சினன அத்மதயின மூத்த வபண்,
கல்லரியில் படித்துக் வகரண்டிருக்கும் சபரசத யரசரர ஒருவெமன கரதலத்திருக்கிறரள.
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வகரஞ்சம் வெசதி குமறவ. கீழ் ஜரதி சவெற. சினன அத்மத ஏற்றக் வகரளளவில்மல. ரம்யர
ஒரு நரள யரருக்கும் வதரியரமல், அந்த மபயனுடன களஞ்சசரி வபரிய அத்மத வீட்டில்
தஞ்சம் புகுந்து விட்டரள. வபரிய அத்மத எல்லரவெற்மறயும் விசரரித்து விட்டு,
அத்தரமன வெர வெமழத்து, அவெர் மகயரசலசய ஆசிகள வெரங்க மவெத்து திருமணத்மத
நடத்திவிட்டரள. சினன அத்மத சபரலீமச வெரவெமழத்து ஊசர சவெடிக்மக பரர்க்கும் படி
வசய்தரளரம். ஆனரல் வபரிய அத்மதயின உறதிமய கண்டு, அத்தரசன மிரண்டு
சபரனரரரம்.
அடுத்து என அத்தரன கரலமரனது. நரட்கள சபரக சபரக, அத்தரன அதிக நரட்கள வபரிய
அத்மத வீட்டிசலசய இருப்பது அதிகமரனதரம். அத்தரன உடலளவில் திடமரக இருந்து
வெந்தரலும், மனசளவில் அதிகமரகசவெ பரதிக்கப்பட்டிருந்தரர். களஞ்சசரி வீட்டில்
இருந்தசபரது அவெர் இறந்து சபரயிருக்கிறரர். அதுவம் வபரிய அத்மதயின மடியில்.
சினன அத்மதக்கு தகவெல் சபரனதரம். அதன பிறகு அவெள வசய்ததுதரன மிகக் வகரடூரம்.
எல்சலரர் சபச்மசயும் மீறி அத்தரனின சவெத்மத தஞ்சரவூர் எடுத்துக் வகரண்டு சபரனரள.
வபரிய

அத்மதமய

அந்த

சமயத்திலருந்து

எந்த

சடங்கிலும்

சசர்த்துக்

வகரளளசவெயில்மல. வபரிய அத்மத அமத வபரிதரக எடுத்துக் வகரளளரவிட்டரலும்,
எங்கள உறவிலும், உளளூர் மக்களும் வரரம்பசவெ வெருத்தப்பட்டரர்கள.
அதன பிறகு வபரிய அத்மதயின உமழப்பு வபருமரமள சநரக்கி திரும்பி விட்டது. சதர
சர்வெகரலமும் லஷமிநரரரயணசர கதி எனற இருந்துவிட்டரள. 'என சனனிதி சத்தசமர
சத்தம். ஆஹர!' எனற அந்த கடவசள வபருமம பட்டுக்வகரளகிறரர் எனறரல் அதற்கு
வபரிய

அத்மததரன

கரரணம்.

சகரயிலுக்கரகசவெ

தனமன

கட்டிப்சபரட்டுக்

வகரண்டுவிட்டதரல் வபரிய அத்மத ஊருக்கு சகரயில் அத்மத ஆனரள.
வபருமரளுக்கு சரயரட்மச ஆனது. அதன பிறகுதரன வபரிய அத்மத வெந்தரள. நரனும்
வபரிய அத்மதயும் வரரம்ப சநரம் சபசிக் வகரண்சட இருந்சதரம். நரமளக்சக சபரக
சவெண்டும் எனறதும் வபரய்யரக சகரபித்துக் வகரண்டரள. அப்புறம் தரசன சமரதரனம்
வசய்து வகரண்டரள. அடிக்கடி வெரச்வசரனனரள. குடும்பத்சதரடு வெரச்வசரனனரள.
அவெசியம் தஞ்சரவூர் சபரய் சினன அத்மதமயயும் பரர்த்துவிட்டு சபரகச் வசரனனரள.
அதற்கு எனனிடம் சத்தியம் வெரங்கிக் வகரண்டரள. சினன அத்மதக்கு இப்சபரது படுத்த
படுக்மகயரக இருக்கிறரளரம். ஆனரல் வெசதிக்கு எந்த குமறவம் இல்மலயரம்.
நரன களஞ்சசரிக்கு வெந்த சவெமல இனிசமல்தரன ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. அத்மதமய
எப்படியரவெது சமரளித்து, வடல்லக்கு அமழத்து வெந்துவிட சவெண்டும் எனற என
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மமனவி வசரல்லயனுப்பியிருக்கிறரள. ஆனரல், அத்மதயின சபரக்மக பரர்க்கும் சபரது
எனக்கு நம்பிக்மகயில்மல. இருந்தரலும், வமதுவெரக ஆரம்பித்சதன.
"அத்மத! நீங்க இங்க ஒண்டியர இருந்துக்கிட்டு எதுக்கு கஷடப்படனும். என கூட
வெந்திடுங்கசளன.

சரளர

நீங்க

வடல்லக்கு

வெரப்சபரறமத

ஆவெசலரட

எதிர்பரர்த்துக்கிட்டு இருக்கர?"
என சபச்மச வபரிய அத்மத எதிர்பரர்க்கவில்மல. வகரஞ்ச சநரம் கண் மூடி சயரசித்தரள.
பிறகு நிதரனமரக கீழ் குரலல் ஆரம்பித்தரள.
"சசரஷ

!

மஹரபரரத

சபரர்ல

கிருஷணன

யரர்

பக்கங்கிறதுசலங்கறதுல

துரிசயரதனனுக்கும், அர்ஜஹுனனுக்கும் சபரட்டர சபரட்டி நடந்துச்சரம். அந்த கமத
வதரியுமர?"
"ஏசதர ஓரளவக்கு வதரியும். இருந்தரலும் நீங்கசள வசரல்லுங்கசளன"
"கமத

வரரம்ப

வபரிச.

அதனரல

சருக்கமரச்

வசரல்லசறன.

கிருஷணர்

துரிசயரதனனகிட்சட, 'உனக்கு நரன மட்டும் சவெணமர? இல்சல, எனனுமடய யரதவெ
சசமன வமரத்தமும் சவெணமர?'னனு சகட்டரரரம். அதுக்கு துரிசயரதனன, 'உன யரதவெ
சசமனதரன சவெணம்'னு வசரனனரனரம். 'கிருஷணர! எனக்கு நீ மட்டும் இருந்தர
சபரதும்'னு அர்ஜஹுனன வசரனனரனரம். துரிசயரதனன சபரன பிறகு, கிருஷணர்
அர்ஜஹுனன கிட்சட அதுக்கரன விளக்கம் சகட்டரரரம். 'கிருஷணர! நீ எங்சக இருக்சக
எனபதுதரன

முக்கியம்.

எனக்கு

யரதவெ

சசமன

எவ்வெளவ

வபரிச

எனபது

முக்கியமில்மல'னனு அர்ஜஹுனன அதுக்கு பதில் வசரனனரனரம். அந்த மரதிரி
எனகிட்சட கரச பணம் சவெணமரனர வகரமறவெர இருந்திருக்கலரம். ஆனர உங்க
அத்தரன மனச எப்சபரதும் எனசனரடதரனடர இருந்துச்ச. அவெர் மனக்கஷடத்சதரட
வநரந்து

வெரும்சபரவதல்லரம்

நரந்தரனடர

அவெருக்கு

மருந்தர

இருந்திருக்சகன.

அவெருக்கு சரவ வெந்தசபரதுகூட, அது என மடியிசலதரன வெந்திச்ச. நிம்மதியர வசத்தரர்.
அதுக்கப்பறம் அந்த உடம்புதரன அவெ கிட்சட சபரச்ச. நரன எப்சபரதுசம அவெர் எனமன
விட்டு பிரிஞ்சதர வநமனக்கசல. கிருஷண பரமரத்மர மரதிரி எனசனரட எப்பவம்
இருக்கரரு. அவெருக்கு வரண்டு வபரண்டரட்டி மரதிரி நம்ம ஊரு வபருமரளுக்கும்
ருக்மணி, சத்யபரபரனனு வரண்டு வபரண்டரட்டி. இப்ப நரன அவெருக்கு ஊழியம்
வசஞ்சக்கிட்டு இருக்சகன. எனக்கு ஒரு குமறவம் இல்லரம அவெர் எனமன
கரப்பரத்திக்கிட்டு வெரரரு. ஊசர 'சகரயில் அத்மத! சகரயில் அத்மத!'னனு எனமன
வகரண்டரடுது. நரன இனனமும் வபருமரமள

சவெண்டறது

எனன வதரியுமர?

'வபருமரசள! அந்த வெனஜரவக்கு நல்லமத வசய். அவெ சம்சரரி. அவெமள ஏதரவெது
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தண்டிக்கணம்னர, அந்த தண்டமனமய எனக்கு வகரடு' னனு வகஞ்சசவென. சசரஷ! நரன
எனனிக்கும் மதரியமர இருக்கறதுக்கு ஒசர கரரணம், அத்தரன இருந்த வெமரக்கும்
அத்தரன. அவெர் சபரன பிறகு நம்ம வபருமரள. கரச பணவமல்லரம் யரதவெ சசமன
மரதிரி. அது முக்கியசமயில்சல....."
"அது சரி அத்மத, உங்களுக்கு வெயசரகிறது இல்மலயர?"
"அமத பத்தி நரன கவெமலப்பட்டசத இல்சல, சசரஷ. பரஞ்சரல முழு சரணரகதி
அமடஞ்ச மரதிரி நரன வபருமரள கிட்சட எனமன வகரடுத்திட்சடன. அவெர்
பரர்த்துப்ப்பரர். அத்தரன சபரகும் சபரது, எனக்கு வபருமரள கிட்சட மக கரமிச்ச விட்ட
மரதிரி, வபருமரசள ஒரு நரள, 'சசரஷ! உன அத்மதமய கூட்டிக்கிட்டு சபர'னனு
வசரல்லுவெரரு. அப்படி ஒரு நிமல ஏற்பட்டர நரன வெந்துதரசன ஆகனும்."
என

கண்களுக்கு

வபரிய

அத்மத

வதரியவில்மல.

தரயரர்

சனனிதியில்

வகரலுவீற்றிருக்கும் அந்த கற்சிமலசய உருவமடுத்து எதில் அமர்ந்திருப்பதரகப் பட்டது.
எழுந்து, வநற்றி நிலத்தில் பட அவெமள நமஸகரித்சதன. சகரயில் அத்மத அப்சபரதும்
புனனமக பூத்திருந்தரள.
(தினமலர்-வெரரமலர் 21 டிசம்பர் 2008)
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13. இனி எல்லரம் நீயரக
சிவெகரமி தனக்கு முனனரல் வசத்து சபரய் விடுவெரள, தரன தனிமம பட்டு
சபரய்விடுசவெரம் எனபமத பரசரரம் கனவிலும் நிமனத்துப் பரர்த்தசதயில்மல.
அவெருக்குத்தரன கர்ணனின கவெச குண்டலங்கள மரதிரி ஆஸதுமரவம் இருதய சநரயும்
உடம்பின ஒட்டுண்ணிகளரக ஆகி பல வெருடங்கள ஆகி விட்டன. சிவெகரமி சலசரக
தமலவெல எனற ஒரு நரள கூட படுத்துக் வகரண்டதில்மல.

ஆனரல் விதி யரமர

விட்டது? எதிர்பரரரத சநரத்தில் முதுக்குக்கு பினனரல் தடதடவவென எருமம மரடு ஓடி
வெந்து முட்டி தளளிவிட்டு சபரய்விட்ட மரதிரி இனற கரமலயில் அது நடந்சத விட்டது.
வெழக்கம் சபரல கரமல வெரக்கிங் சபரய்விட்டு வெந்து, ஹிண்டுவில் முதல் பக்கத்மதயும்,
புரட்டிப்சபரட்டு ஸசபரர்ட்ஸ பக்கத்மதயும் சமய்ந்துவிட்டு இடது பக்க முக்கரலமய
பரர்த்தசபரது.... அங்கு கரப்பி இல்மல. அப்சபரசத எச்சரிக்மக மணி அடித்துவிட்டது.
ஒரு சவெமள உடம்பு சரியில்லரமல் இருக்கலரம். எனன ஏது விசரரித்தரல் சபரயிற்ற?
எனற மனமச திடப்படுத்திக் வகரண்டு குரல் விட்டு பரர்த்தரர். அதற்கும் பதிலல்மல.
பயம் வநஞ்சக்கூட்டுக்குள சறசறவவென வமல்லய புமகயரக பரவெ, ரத்த அழுத்தம்
சூசடறியது. மூச்சிமறத்தது. தட்டு தடுமரறி எழுந்ததில் மடனிங் சடபிள முமனயில்
இடித்துக் வகரண்டரர். படுக்மகயமறக்குப் சபரனதில்.... அங்கு இல்மல. கிச்சனில்
எட்டிப் பரர்த்தசபரது, கடவசள.....
சிவெகரமி சவெசரரரமரக பிரிந்த தவிடு மூட்மட மரதிரி உட்கரர்ந்திருந்த வெரக்கில்
சரிந்திருந்தரள. மூத்திரம் சற்ற தூரம் ஓடி குளம் கட்டியிருந்தது. 35 வெருட சபரலீஸ
அனுபவெம்

உண்மமமய

புத்திக்கு

உடனடியரக

வதரிவித்துவிட்டரலும்,

அமத

ஏற்றக்வகரளளரத பரசரரம் கனனங்கமளத் தட்டினரர். கீசழ படுக்க மவெத்து வநஞ்மச
பிமசந்து பரர்த்தரர். ம்..ஹஜூம்... உயிர் சபரய் குமறந்த பட்சம் ஒரு மணி சநரமரவெது
ஆகியிருக்கும்.
சிவெகரமி அமசவெற்ற படுத்திருந்தரள. மளமளவவென கண்கள இருட்டிக்வகரண்டன.
வதரண்மட வெறட்சியில் சபச்ச வெரவில்மல. துக்கமும் பயமும் ஒனற சசர, இருக்கும்
ஆற்றமலவயல்லரம் ஒனற திரட்டி வநஞ்மச பிடித்துக்வகரண்டு பரசரரம் சங்கிலத்
வதரடரரய் அலறியதில்....
'வடரம்' என சத்தத்துடன மடியிலருந்த பிளரஸக் கீசழ விழுந்து உமடந்தது. பரசரரம்
சதரரித்து எழுவெதற்குள அங்கு கூட்டம் கூடிவிட்டது. வெரர்டு பரய் ஓடி வெந்து அவெமர
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தூக்கி நிறத்தினரன. கூட்டத்மத விலக்கி சிதறிய கண்ணரடி துகளகமள அப்புறப்படுத்த
ஆட்கமள அமழத்தரன.
பரசமரம் பிளரக் அவட் குழப்பத்தில் தடுமரறினரர். முதுகில் வவெயில் சட்டது. மதிய
சவெமள. நர்சிங் சஹரம். ஆமரம்! ஞரபகம் வெந்துவிட்டது. சநற்ற விடியக்கரமலயில்தரன
சிவெகரமிமய இந்த நர்சிங் சஹரமில் சசர்த்தரர். இரண்டு நரள இமடவிடரத
அமலச்சலல் சற்ற கண் அயர்ந்துவிட.... சதங்க் கரட்! சிவெகரமி இருக்கிறரள. கரல்கள
சிக்க சவெகத்மத கூட்டி ஸவபஷல் வெரர்டு அமற 18 ல் எட்டிப் பரர்த்ததில்...
சிவெகரமி

இருந்தரள.

உயிசரரடு...

பரசரரமின

பதட்டத்மத

கண்டு

வகரஞ்சம்

மிரட்சிசயரடு எழுந்து உட்கரர முயற்சித்தரள.
டி.ஜி.பி பரசரரம் ரிடயர் ஆகி பதிமனந்து வெருடங்கள ஆகிவிட்டன. இருந்தரலும்
இனமறக்கும் கூட அவெர் பட்டி வதரட்டிகளில்

பிரபலம். அவெர் அதிகரரத்தின கீழ்

அந்தியூர் கரட்டு வீரப்பன முதல் அசயரத்தியர குப்பம் வீரமணி வெமர அடங்கிப்
சபரயிருக்கிறரர்கள. சபரலீஸ அதிகரரிகசள அவெரின கத்திமுமன பரர்மவெக்கு எதிரில்
இயல்பரன சபச்சக்கு திணறவெரர்கள. எல்லரம் சநரப்படி நடக்க சவெண்டும். அதில்
ஒழுங்கு இருக்க சவெண்டும். சபச்சிலும் வசயலலும் ஒரு மிடுக்கு இருக்கும். சபரலீஸ
உடுப்பில் சகடிகளுக்கு எந்த அளவக்கு சிம்ம வசரப்பனமரக இருந்தரசரர அசத
அளவக்கு வீட்டிலும் வகடுபிடிகளதரன.
டரக்டரின மகவயழுத்து கம்வபளண்டருக்கு அத்துபடி எனபது மரதிரி சிவெகரமிக்கு அவெர்
கண் அமசவிசலசய அவெர் எனன வசரல்ல வெருகிறரர் எனற புரிந்து விடும். பத்து
சவெமலயரட்கள இருந்தரலும் அவெருமடய தனிப்பட்ட சதமவெகள அமனத்மதயும்
சிவெகரமிதரன வசய்ய சவெண்டும். அதில் கண்டிப்பரய் இருப்பரர். வதருவில் நடந்து
சபரகும் சபரது கூட மிடுக்கரக நரலு அடி அவெர் முனசன நடக்க, சிவெகரமி அவெர்
ஓட்டத்துக்கு ஈடுவகரடுக்க முடியரமல் மூச்சிமறக்க பினனரல் வெந்து வகரண்டிருப்பரள.
சிரிப்வபனறரல் பிமற சந்திரன மரதிரி துளியூண்டு வெந்து சபரகும். சகலசயர கிண்டசலர
அவெர் அறிந்திரரதது. சபச்ச மிகவம் குமறவ. வீட்டில் கிச்சன எங்சக இருக்கும் எனற கூட
வதரியரது. தனக்கு எனன உடுப்பு எப்சபரது சவெண்டும்? குளிக்கும் வவெந்நீர் எவ்வெளவ
வவெதுவவெதுப்பில் சவெண்டும்? சிவெகரமிக்குதரன வதரியும். எல்லர வெசதிகளுக்கும்
உடனுக்குடன ஏற்பரடு வசய்தரர். ஒரு குமறயும் மவெத்தில்மல. குழந்மத பரக்கியத்மத
தவிர.
"அம்மர. நீங்க இங்க வெந்ததிசலர்ந்து அய்யர ஒனனும் சரியர சரப்பிடலங்க. வவெறம் டீயர
குடிச்சி வபரளுத ஓட்டறரரு. பசி மயக்கத்துல பிளரஸக்மக சவெற உமடச்சிட்டரரு."
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பரசரரமின பினனரலருந்து முமளத்த வெரர்டு பரய் வசரல்லக் வகரண்சட சபரனரன.
சிவெகரமி சகளவியரக பரசரரமம பரர்த்தரள.
"எனனங்க? சபரய் சரப்பிட்டு வெரங்க. பரர்த்தர உங்களுக்குத்தரன சநரவ வெந்த மரதிரி
இருக்கு. சபரங்க. எனக்கு சரியரயிட்டு." ஈனஸவெரத்தில் கண்களில் கவெமல வகரப்பளிக்க
அவெமர விரட்டினரள.
பரசரரம் வகரஞ்சமும் கரதில் வெரங்கிக் வகரளளரமல் சிவெகரமியின மககமள இறகி
பற்றியபடி இருந்தரர். நிமிர்ந்த சபரது அவெர் கண்கள கலங்கியிருந்தன. "நரன எப்ப
சரப்பிடணம்? எனன சரப்பிடணம்? எவ்வெளவ சரப்பிடணம்னு எனக்கு வதரியரசத
வசல்லம். நீ சட்டுனு கரல் நீட்டி படுத்ததும் எனக்கு ஒண்ணம் விளங்கல. அதரன."
அவெசர கதியில் மபபரஸ சர்ஜரிக்கு ஆயத்தங்கள வசய்தசபரது கூட கலங்கரத பரசரரம்
தற்சபரது உமடந்து சபரன கண்ணரடி சில்லுகளரக இருப்பமத பரர்ப்பதில் சிவெகரமிக்கு
வநஞ்ச கனத்தது.
"நீ வபரமழச்ச வெந்தர சரப்பிடலரம். இல்சலனனர, அப்படிசய சபரயிடலரம்னு
இருந்சதன."
பதறிப் சபரனரள சிவெகரமி. "எனனங்க. முதல்ல இந்த சபச்மச விடுங்க. எனக்கு
ஒண்ணமில்சல... ஒரு டிஜிபி சபசற சபச்சர இது?"
முகம் பரர்ப்பமத தவிர்த்து வவெறமமயரக வவெளி வெரசமலசய பரர்த்துக் வகரண்சட
இருந்தவெர், ஒரு நீண்ட வமசௌனத்திற்கு பிறகு திடீவரன நிமனவக்கு வெந்தவெரரய்
"அடப்சபர வசல்லம். டிஎஸபி, ஐஜி, டிஜிபினனு, சபரலீஸ உடுப்மப கழட்டின பிறகும்
கூட வித்தியரசசம இல்லரமல் இருந்தது எவ்வெளவ வபரிய தப்புனனு கரலம் தப்பி இப்ப
புரியுது. உனக்கு நல்ல கணவெனர எதுவசம வசய்யமலசயனனு எனமன வரண்டு நரளர
மரர்ல ரம்பம் வெச்சி அறக்கிற மரதிரி வெலக்குது. எவ்வெளவ சீப்பர சயநலமர
நடந்துக்கிட்டிருக்சகனகிற உணர்வ எனமன ஊசியர குத்துது."
சிவெகரமி மிகுந்த முயற்சிகள வசய்து வகரஞ்சமரக ஒருக்களித்து வெலக்மகமய ஊனறி
இடது மகமய தூக்க எத்தனித்தரள. அவெமர வகரஞ்சம் வநருங்கலரம் எனறரல்,
முடியவில்மல. அப்படிசய சரிந்தவெள கண்கமள மூடி வநஞ்சக்குள விசம்பினரள.
"அழமறயர. சவெணரம். எனசனரட துக்கத்மத உங்கிட்ட வசரல்ல இனனும் உனமன
கஷடப்படுத்த விரும்பல"
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பரசரரம் தனமனத்தரசன ஆசவெரசப் படுத்திக் வகரண்டு கஷடப்பட்டு இயல்புக்கு வெர
முயற்சித்தரர். மீண்டும் அந்த வமசௌனம் அவெமர

வகரனற தீர்த்தது. "நரன ஒண்சண

ஒண்ண சகட்கட்டுமர? நீ ஏன எதுவசம சகக்கல?"
சிவெகரமிக்கு எனன பதில் வசரல்வெது எனசற வதரியவில்மல. "அட சபரங்க. சவெற சபச்ச
ஏதரவெது சபசங்க." வவெட்கமரக இருந்தது.
"இல்ல வசரல்லு. எனக்கு வதரிஞ்சக்கணம். வீட்ல ஒரு வபரருமள எடுத்து வெச்சதில்சல.
பிறந்த நரள திருமண நரளனு ஒரு தடமவெ கூட துணிமணி எடுத்துக் வகரடுத்ததில்சல. பூ
கூட நீசயதரன வெரங்கி வெச்சிப்சப. அதக் கூட நரன வெரங்கித் தரணம்னு எனக்கு இப்ப
வெமரக்கும் மனசல வெர்சல."
சிவெகரமி அவெமரசய கண்வகரட்டரமல் பரர்த்தரள. விழிசயரரங்களில் கண்ணீர் முட்டி
நினறது. நீண்ட வபருமூச்சக்குப் பிறகு நிதரனமரக ஆரம்பித்தரள. "நீங்க எனமனக்
கல்யரணம் வசஞ்சக்க முடிவ வசஞ்சீங்கசள, அப்பசவெ தீர்மரனம் வசஞ்சிட்சடங்க. என
அம்மரவக்கு லுக்சகரர்டரமர இருந்தமதக் கரரணம் கரட்டி உங்க வீட்ல கல்யரணத்மத
நிறத்த பல சபர் குறக்க நினனரங்களரம். ஆனர நீங்கதரன தனி ஆளர சபரரரடி எனமனக்
கட்டிக்கிட்டீங்களரம். இது ஒண்சண சபரறங்க, உங்க மனச வதரிஞ்சிக்க. நீங்க சபரலீஸ
சவெமலய ஒரு தவெம் மரதிரி வசஞ்சிங்க. அதுக்கு எந்த பங்கமும் வெந்திடக் கூடரதுனனு
எனமன நரசன குறக்கிக் கிட்சடங்க. உங்ககிட்ட இருக்கிற சமூக அக்கமற, சநர்மம,
ஒழுக்கம், கட்டுப்பரடு இமவெகமளவயல்லரம் பரர்த்து பிரமிச்சிருக்சகங்க. எனன, மத்த
ஆம்பிளமளக மரதிரி வபரளுதனனிக்கும் கட்டிப்புடிச்சக் கிட்டு ஆட்டுக்குட்டி மரதிரி
நீங்க இல்மல. அது உங்க சபரவெம் இப்படித்தரனனு புரிஞ்சிக்கிட்சடங்க. உங்க மனச
எனன வசரல்லுதுனனு எனக்குப் புரியுங்க. அப்ப அப்ப வசல்லம்னண கூப்பிடுவீங்கசள,
அது ஆயிரம் பட்டுப் புடமவெகளுக்கு சமரனங்க."
"யு ஆர் க்சரட் வசல்லம். ஒரு துடிப்பரன ஏஎஸபி டிஜிபியர உயர்ந்சதனனர அது
உனனரலத்தரன. இனனும் ஒண்சண ஒண்ண சகட்கட்டுமர? இதிலும் சயநலமிருக்கு.
எனன வசய்ய?"
"வசரல்லுங்க."
"கலயுகத்தில வசரர்க்கம், நரகவமல்லரம் இங்கசயத்தரன வசரல்லுவெரங்க. அசத மரதிரி
வசஞ்ச தப்புக்கு பரிகரரம் வசய்யவம் வெரய்ப்புகள வெரும் சபரலருக்கு. இவ்வெளவ கரலம்
பளபளப்சபரட உயரத்துல பறக்குற பட்டமர நரன இருந்சதன. நீ எனக்கு எல்லரமர
இருந்சத. உனமன இப்படி திடீர்னனு படுக்மகல சபரட்டு ஆண்டவென என கண்மண
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திறந்திட்டரன. இனி உனமன உட்கரர வெச்சி, வெரழ்நரள முழுக்க நரன உனக்கு எல்லரமர
இருக்கப் சபரசறன. அதனரல....."
"எனனங்க? எனன தயக்கம்? வசரல்லுங்க."
"எனக்கு முனனரடி நீ சபரயிடரசத வசல்லம்.. உனக்கு எனன சவெணமினனரலும் நரசன
வசய்யசறன. நீ இரு. எனன பரர்த்துக்கிட்சட இரு. அது சபரதும்."
சிவெகரமி பதிசலதும் வசரல்லவில்மல. வகரஞ்சம் அவெஸமதயரக வநளிந்தரள. "ஏங்க
நர்மஸ கூப்பிடுறீங்களர. பரத்ரூம் சபரனுங்க."
டக்வகனற எழுந்து கதவ வெமர சபரனவெர், புனனமகசயரடு திரும்பி வெந்து, "வசல்லம்,
வெர. நரன கூட்டிக்கிட்டு சபரசறன."
சிவெகரமி திடுக்கிட்டவெளரய், வவெட்கத்துடன, "நீங்களர? அடச் சீ. விமளயரடரதீங்க.
சபரய் நர்மஸ கூப்பிடுங்க"
"ஏன. எனனரல முடியரதர? நரன உன ஹஸபண்டுதரசன இதிவலனன வவெட்கம்?"
"இல்லங்க. எனக்கு இடது பக்கம் மூவ்வமண்ட் வகரஞ்சம் சிரமப்படுங்க. வரரம்ப
கவெனமர அமழச்சகிட்டு சபரவெணம். உங்களுக்கு பழக்கமிருக்கரது. அதுக்குத்தரன
வசரல்லசறங்க."
"அடப்சபர. பழகினரப் சபரச்ச. நீ வெர". பரசரரமுக்கு எங்கிருந்து வெலு வெந்தது எனற
வதரியவில்மல. சிவெகரமிக்கு வெசதியரக அவெமள தன இடது சதரளகளில் அமணத்தவெரற
பரத்ரூமம சநரக்கி நடக்கலரனரர்.
எசதச்மசயரக வெரர்டு 18 க்குள எட்டிப் பரர்த்த நர்ஸ, "பரர்த்து டிஜிபி சரர். சமடமம
வகட்டியர பிடிச்சக்குங்க. விடரதீங்க. அப்படிசய ஒரு பரதி எடுத்துக்குங்க" எனற
வசரல்ல சிரிக்கவம்...
சிவெகரமிக்கு வவெட்கம் பிடுங்கித் தினறது. வநஞ்வசல்லரம் பூரித்து கண்களிலும்
கனனங்களிலும் ஆனந்தக் கீற்ற வெழிந்சதரடியது. ஆனரல் வமல்லயதரக அழுமகயும்
கூடசவெ வெந்தது.
(தினமலர்-வெரரமலர் 23 வசப்டம்பர் 2007)
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14. வெல்லவென
வகரல்கத்தர விமரனம் தமர இறங்கிவிட்டது. இனனும் பத்து நிமிடங்களில் எங்கள புதிய
மண்டல சமலரளரர் ம்ருனரள தரஸ குப்தர யரர் எனபது வதரிந்துவிடும். இப்சபரமதக்கு
எனக்குப் வபயர் மட்டும்தரன வதரியும், ஆள எப்படி இருப்பரர் எனபது வதரியரது.
இந்தப் வபயருக்கு ஒரு முலரம்பழத் தமலயும் சரிந்த வதரந்தியுமரக ஒருவெமரத்தரன
கற்பமன வசய்து மவெத்திருக்கிசறன.
‘டரல்பின ரிஸரர்ட்ஸ உங்கமள அனபுடன வெரசவெற்கிறது' (சத்தப் வபரய்!) எனற
ஆங்கிலத்தில் எழுதிய
பயபக்தியுடன

உயர்த்தி

'டி' வெடிவெ தட்டிமய வபருமரள சகரவில் தீவெட்டி மரதிரி
பிடித்திருந்தரன

டிமரவெர்

சந்தரம்.

எங்சக

வகரஞ்சம்

அசிரத்மதயரக இருந்து, ஆரம்பசம சகரணலரகிவிட்டரல் எனன வசய்வெது எனற கவெமல
அவெனுக்கு.
எங்கள கம்வபனிக்கு சனி திமச கடந்த மூனற வெருடங்களரக வரரம்பசவெ உச்சத்தில்
இருக்கிறது. விஸவெநரத பிரதரப சர்மர (அப்படித்தரன வசரல்லவம் சவெண்டும். எழுதவம்
சவெண்டும். விஸவெநரதவக்சகர பிரதரபவக்சகர புளளி மவெத்தீர்கள எனறரல் நிச்சயம்
சம்பள உயர்வக்கு முற்றப் புளளி) எனற கிழம்தரன வசனற சனிக்கிழமம வெமர
எங்களுக்கு பரஸ. திடீவரன எங்கள முதலரளி மீது சகரபித்துக் வகரண்டு ரரஜினரமர
வசய்துவிட்டு அடுத்த பிமளட்டில் தன வசரந்த ஊரரன டில்லக்கு சபரய்விட்டது.
வகரல்கத்தர பிரயரணிகள வவெளிசய வெருவெது அதிகரித்து விட்டது. ஒரு கிழம் கிட்டதட்ட
என எதிர்பரர்ப்பில் இருந்தது. ஆனரல் அது எனமனத் தரண்டிச் வசனற ஒரு கவன
சபரட்ட கிழவிமய அமணத்துக் வகரண்டு வசனறவிட்டது. அதன பிறகு ஒரு
வசரட்மடமய பரர்த்து சந்சதகப்பட்சடன. அதுவம் இல்மல. சநரம் ஆக ஆக எனக்குள
உதறல் ஆரம்பித்து விட்டது. முலரம்பழத்மத சகரட்மட விட்டு விட்சடனர? அது
எங்கயரவெது சபரய் சந்தி சிரித்து கமடசியில் அலுவெலகத்துக்கு வெந்து என சீட்மட
கிழித்துவிட்டரல்? நிற்க முடியவில்மல. ஆனரல் விட்டுப் சபரக மனசில்மல.
இப்படியரக சயரசித்து சயரசித்து முடிமய பிய்த்துக் வகரளளரத குமறயில் இருக்கும்
சபரது நீல ஜீனஸ, கருப்பு டி சர்ட், சரபரன பச்மச கண்ணரடி, சலரட்சடர கரனவெரஸ,
ஆறடி உயரம், அத்வலடிக் பரடி, சகரதுமம நிறம், வமரத்தத்தில் ஹிந்தி சினிமர
ஷஜூட்டிங்கிலருந்து தப்பித்து வெந்தவென மரதிரியரன ஒருவென (ஸரரி ஒருவெர்) எங்கள
தட்டிமய அமடயரளம் கண்டு மகயமசக்க....
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மம கரட்! இவெர்தரன ம்ருனரள தரஸ குப்தரவெர?
பரண்ட். சஜம்ஸ பரண்ட் எனற 007 ஸமடலல் "நரன தரஸ குப்தர. ம்ருனரள தரஸ
குப்தர" எனற தனமன அறிமுகப்படுத்திக் வகரண்டரர். நல்லசவெமள மகயில் சரக்பீஸ
மசஸில் மகதுப்பரக்கி இல்மல. மககுலுக்கலல் வகரஞ்சம் வபண்மம இருந்தது.
சச! மிகப் வபரிய பதவியில் இருப்பவெர் இப்படி வகளபரய் மரதிரி... எனனரல் ஏற்றக்
வகரளளசவெ முடியவில்மல. எனக்கு குப்தரமவெ சத்தமரக பிடிக்கவில்மல.
நரனும் பதிலுக்கு "ஐ ஆம் கிருஷணன வினயர. கிருஷணன தரசமரதரன வினயர.
டரல்பின

ரிசரர்ட்ஸின

வசனமன

மண்டல

அலுவெலகம்

உங்கமள

அனபுடன

வெரசவெற்கிறது." எனசறன. சந்தரத்திடமிருந்து சரரஜர மரமலமய வெரங்கி அணிவித்சதன.
அதற்குள கரர் வெந்து விட்டது. நரனும் மடமடவவெனற அலுவெலக ரீதியரக வசரல்ல
சவெண்டியமவெகமள வசரல்லத் தீர்த்து விட்சடன. அது மனதுக்குள வசனறதர எனற
வதரியவில்மல. பரர்மவெ எனனசவெர பல இடங்களில் சமய்ந்து வகரண்டிருந்தது.
இனி எங்கள ஆபீஸ உருப்பட்ட மரதிரிதரன. சர்மர ஆடியது ருத்ர தரண்டவெம். இது
ஆடப்சபரவெது ப்சரக் டரனஸரகத்தரன இருக்கும். தமிழ் சபசியது ஆச்சர்யம் எனறரல்
(அம்மர தமிழச்சி) கரரில் சந்தரத்சதரடு சமமரக உட்கரர்ந்து வகரண்டு சபசியது
எரிச்சசலர எரிச்சல்.
சஹரட்டல் ரூமில் விட்டுவிட்டு அவெசரம் அவெசரமரக வீடு திரும்பிசனன. என
மமனவியும் எங்கள கம்வபனியிசலசய சவெமல பரர்க்கிறரள. எதிர்பரர்த்த மரதிரிசய
வித்யர மரடிப்படிகளில் இறங்கிக் வகரண்டிருந்தரள.
"ஏங்க புது பரஸ எப்படீங்க, கலகலவெர சிடுசிடுவெர,"
"இரண்டும் வகட்டரன. இனிசம ஆபீஸ ஆபீஸரக இருக்கரதுனனு நிமனக்கசறன."
வித்யரமவெ ஆபீஸ வெரசலலல் இறக்கிவிட்டசபரதுதரன ஞரபகம் வெந்தது. ஸவீட்
பரக்வகட்டுகளுக்கு வசரல்லயிருந்தமத வெரங்கிவெரவில்மல.
சவெமலமய முடித்துக்வகரண்டு வசக்ஷனில் வெந்து அமரவம் குப்தர அமழப்பதரக சந்தரம்
வசரல்லவிட்டுப் சபரனரன.
கரபின கதமவெ வடரக் வடரக்கி விட்டு உளசள வசனற எனக்கு ஆயிரம் சவெரல்டில் ஷரக்.
சரம்பல் கலரில் உயர் தர சகரட் சூட். தங்க பிசரமில் முட்மட வெடிவெ கண்ணரடி. குப்தர...
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அப்படிசய உல்டர. எனனரல் நம்பசவெ முடியசவெ இல்மல. ஏர்ப்சபரர்ட்டில் வகளபரய்
மரதிரி இருந்தவெர் இங்கு அனில் அம்பரனிக்கு தம்பி மரதிரி இருந்தரர்.
"மிஸடர்

வினயர.

இனனும்

ஐந்து

நிமிடத்தில்

நரன

எல்சலரமரயும்

சந்திக்கப்சபரகிசறன. தகவெல் அனுப்பிவிடுங்கள. கரனபரனஸ ஹரமல தயரர் வசய்து
மவெயுங்கள."
முக்கிய ஆபீஸ சகரப்புகளில் அவெர் வசரனன குறிப்புகள எனமன வியப்பில் ஆழ்த்தின.
சர்மர விட்டுவிட்டுப் சபரன எல்லர வபனடிங் சவெமலகளும் க்ளியர் ஆகியிருந்தன.
கரனபிரனஸ ஹரலல் குப்தர வவெளுத்து வெரங்கினரர். ரிசரர்ட்ஸ பற்றிய விவெரங்கமள
விரல் நுனியில் மவெத்திருந்தரர். பல தகவெல்கள எங்களுக்கு புதிதரக இருந்தன. வெந்து
இரண்டு மணி சநரம்கூட ஆகியிருக்கரது. அதற்குள வபரது சமலரளரிலருந்து டிமரவெர்
வெமர அமனவெரின வபயர்களும் டரண் டரண்வனனற வெந்து விழுந்தன. தமிழில்
வமல்லய நமகச்சமவெ இருந்தது.
மதியம் குப்தரவிடமிருந்து மறபடி அமழப்பு வெந்தது.
லரப்டரப்பில் மூழ்கியிருந்தரர் குப்தர.
"ஸரர். ஏர்ப்சபரர்ட்டில் அதிகப்பிரசங்கித்தனமரக சபசியதற்கு மனனிக்கவம். உங்கள
புத்திசரலத்தனம் எங்கமள பிரமிக்க மவெக்கிறது."
"சநர. சநர. வினயர. நீங்கள ஒரு தவெறம் வசய்யவில்மல. நரன கம்வபனிமய விட்டு
வவெளிசய வெந்து விட்டரல் மிக சரதரரண இமளஞன மரதிரிதரன இருப்சபன. என
கண்டிப்பும், அதிகரரமும் அலுவெலகத்துக்குள மட்டும்தரன. அமத விடுங்கள. இந்தக்
கம்வபனியில் உங்கள சவெமலகள எனன?"
"ஸரர். நரன உங்களுக்கு வசகவரட்டரி. கம்வபனிக்கு பி.ஆ.ஓ. வவெளிநரட்டு வி..ஐ.பி.
வெந்தரல் அவெர்கசளரடு கூடசவெ வசல்லும் சிறப்பு அதிகரரி. சில சமயங்களின நம்
ரிஸரர்டுட்களில் வதரழிலரளிகள பிரச்மன வெந்தரல் அமத சமரளிக்கப் சபரவெது உண்டு."
"சபரதும் சபரதும். எனக்கு புரிந்து விட்டது. உங்கள பளுமவெ உடனடியரக குமறக்க
சவெண்டும். ம்... ம்... எனன வசய்யலரம். ... சரி... எனக்கு தனி வசக்வரட்டரி சதமவெ. மற்ற
சவெமலவயல்லரம் நீங்கசள இப்சபரமதக்கு பரர்த்துக் வகரளளுங்கள. நம் ஆபீஸில்
தகுதியரனவெர்கள இருக்கிறரர்களர?"
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எனக்கு வித்யரவின ஞரபகம் வெந்தது. அக்வகளண்ட்ஸ வசக்ஷனில் இடுப்வபரடிய
சவெமலயிருப்பதரகவம்

சவெமலமய

விட்டுவிடலரமர

எனற

நச்சரித்து

வகரண்டிருக்கிறரள.
"ஸரர், உங்களுக்கு ஆட்சசபமண இல்மலவயனறரல் அக்வகளனட்ஸ வசக்ஷனில் சவெமல
பரர்க்கும்

வித்யரமவெ

சபரடலரம்.

என

மமனவி

எனபதற்கரக

இல்மல.

திறமமயரனவெள."
"ஓக்சக.

உடனடியரக

எனமன

பரர்க்கச்

வசரல்லுங்கள.

நரன

சவெமலயில்

கரம்ப்வரரமமஸ வசய்து வகரளள மரட்சடன. திறமமயிருந்தரல் நிச்சயம் கிமடக்கும்.
உங்கள எதிர்பரர்ப்பு பூர்த்தியரனரல் உங்கள வீட்டில் மவெத்து எனக்கு விருந்து
அளிப்பீர்களர?"
"சநர ப்ரரப்ளம் சரர். உங்களுக்கு இல்லரத விருந்தர? அது எங்கள பரக்கியம் சரர்."
வித்யர உளசள சபரய் ஐந்தரவெது நிமிடத்தில் மலர்ந்த முகத்துடன வெந்தரள. துளளிக்
குதித்து சபரய் அவெசள ஆர்டமர மடப் வசய்தரள. மகவயழுத்து ஆகி வெந்ததில் சம்பளம்
கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பு ஆகியிருந்தது.
நரலு மணிக்வகல்லரம் குப்தர பிசிவனஸ விஷயமரக வவெளிசய சபரய்விட்டரர்.
முனவபல்லரம் சர்மர கிழம் வவெளிசய சபரனது எனறரல் நரங்கவளல்லரம் `ஹஹுர்சர
எனற வவெஸட் இண்டீஸ மரதிரி மககமள சமலும் கீழுமரக தட்டிக் வகரளசவெரம்.
இப்சபரது

அடிசயரடு

மரறிவிட்டது.

அவெரவெர்கள

அவெர்கள

சவெமலயில்

மூழ்கியிருந்தரகள.
குப்தர வபரறப்சபற்றக் வகரண்டமதப் பற்றி ரிப்சபரர்ட் ஒனமற எங்கள தமலமம
அலுவெலகத்துக்கு அனுப்பி மவெக்க சவெண்டும். மிக சநர்த்தியரக ரிப்சபரர்ட் தயரர்
வசய்திருந்தரர். உயர்தர ஆங்கிலம். ஹரர்வெர்டில் எம்.பி.ஏ எனறரல் சம்மரவெர?
ஃசபக்சக்கு எண்கமள தட்டித் தட்டி வபரறமம சபரனது. சில சமயங்களில்
இப்படித்தரன ஆகும். ஃசபக்ஸதரன சண்டித்தனம் வசய்கிறசத. ஈவமயிலல் அனுப்பி
விடலரமர எனற சகட்க எங்கள வகரல்கத்தர முதலரளியின பி.ஏ.மவெ வடலசபரனில்
பிடித்சதன.
"வெணக்கம். நரன வினயர. வசனமன மண்டல அலுவெலகம். திரு குப்தர அவெர்கள இனற
வபரறப்சபற்ற வகரண்டிருக்கிறரர்கள. அது பற்றிய ரிப்சபரர்ட் அனுப்ப சவெண்டும்.
ஃசபக்ஸில் ஏசதர ப்ரரப்ளம். ஈவமயில் அனுப்பிவிடவெர?"
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"குப்தரவெர. யரர் ம்ருனரள தரஸ குப்தரவெர?" (இங்கும் சஜம்ஸபரண்ட் ஸமடலர!)
"ஆமரம்."
சலசரக நக்கலரக சிரிப்பது வதளிவெரகக் சகட்டது. எனனரல் வபரறக்க முடியவில்மல.
"எனன விஷயம். எதற்கு சிரித்தீர்கள? ஏன வரரம்ப புத்திசரலயரகத்தரசன வதரிகிறரர்."
"அதிவலல்லரம் கில்லரடிய்யர. முதலரளிக்கும் வரரம்பப் புடிச்ச ஆளதரன. ஆனர...
எனக்கு எதுக்கு வெம்பு? நீங்கசள வதரிஞ்சப்பீங்க."
"சரர், வசரல்லடுங்கசளன. எனக்கு மண்மட வவெடிச்சடும் சபரல இருக்கு."
"சரி. வசரல்லசறன. ஆனர யரருக்கும் வதரியக்கூடரது. அதுவம் நரன வசரனசனனனு."
"சரி. வசரல்லுங்க."
"அந்த ஆளு வபரம்பள விஷயத்திலயும் வரரம்ப கில்லரடிப்பர. அதுவம் கல்யரணமரன
வபரண்ணகள

அவென ப்ரரக்வகட் சபரடற மரதிரி ஒரு பய சபரடமுடியரது.

மும்மபலகூட இந்த பிரச்மன இருந்ததர சகளவி."
எனக்குத் தமல சற்றியது.
(குங்குமம் - 24 வசப்டம்பர் 2006)
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15. தமலச்சன
இந்த கமத வதரடங்கும் கரலத்மத எப்படி வசரல்வெது எனபதில் வகரஞ்சம் குழப்பம்
இருக்கிறது. ஆண்டு, மரதம், நரள எனற கரல அளவீடுகள எல்லரம் ஒழிந்து சபரய், உயிர்
வெரழ்தசல ஒரு சவெரலரக இருக்கும் ஒரு சூனயமரன கரலகட்டம் எனற வசரல்ல
முடிகிறது. இந்த

நூற்றரண்டிலருந்து

குமறந்த

பட்சமரக ஆற

நூற்றரண்டுகள

கடந்துவிட்டன எனக் வகரளளலரம். அரசரங்கம், வபரருளரதரரம், சமூகம் எனற
வெமரயமறகள அற்றப் சபரய்விட்ட கரலம் எனற வசரல்ல உங்கமள பயமுறத்த
சவெண்டியிருக்கிறது.
ஏன இப்படி ஆயிற்ற ? அதற்கு பல கரரணங்கள.
சற்ற

சூழல்

ஆர்வெலர்கள

எவ்வெளசவெர

எடுத்துச்

வசரல்லயும்

வகரஞ்சமும்

கவெமலப்படரமல் இருந்த உலக நரடுகளுக்கு 2192 ல் முதல் அடி கிமடத்தது.
நியூஸிலரந்தின வதன சகரடி நகரமரன டுசநரடிமன கடல் வகரண்டது. அதற்கு
அனடரர்டிக்

பனிப்பரமறகள

உருகி

வெருவெசத

கரரணம்

எனறரர்கள.

அதன

வதரடர்ச்சியரக கனடரவின க்யூவபக் தீவக் கூட்டங்களில் பல தீடீர் திடீவரன கரனரமல்
சபரயின. ஒசர மரதத்தில் மரலத்தீவகள அமனத்தும் கடலல் மூழ்கின. பசிபிக் தீவகள
பலவம் இசத நிமலமமக்கு ஆளரயின. இயற்மக ஒரு பக்கம் வெஞ்சித்துக் வகரண்டிருக்க,
மறபக்கத்தில் அவமரிக்கரவம் ஐசரரப்பிய நரடுகளும் ஒரு கூட்டமமப்மப உருவெரக்கிக்
வகரண்டு வதரடர்ந்து மற்ற நரடுகமள வபரருளரதரர சிக்கலல் சலரல்பட மவெத்து
தங்களின சகமரன வெரழ்க்மகமய வதரடர்ந்தரர்கள. அதன விமளவெரக அரசியல் பமக
சமலும் சமலும் வெலு வபற்றது. இரரன, இரரக், வெட வகரரியர, வலபனரன, சிரியர,
லபியர, பிசரசில், வபரு சபரனற நரடுகள ஒனற சசர்ந்து சமமல நரடுகமள சநரடியரக
எதிர்க்க ஆரம்பித்தன. உகலளரவிய தீவிரவெரதம் ஒரு மரவபரும் தீய சக்தியரக
உருவவெடுத்து வகரண்டிருந்தரலும், சபரழிவின ஆரம்பம் 2356 ம் ஆண்டு எனற
வசரல்லலரம். அந்த ஆண்டு, ஒரு உயிரியல் சபரர் தரக்குதலல் அவமரிக்கரவின சமற்கு
பகுதியில் ஒரு சகரடி சபர் மரண்டரர்கள. அதற்கு உடனடி பதிலடியரக இரரனின பரதி
பகுதிமய அவமரிக்க பமடகள குண்டு வீசி அழித்தன. அதன பிறகு எல்லரசம சகரளரற.
டன டனனரக யுசரனியமும் சதரரியமும் விண்ணிலும் மண்ணிலும் தன சரகசங்கமள
நிகழ்த்தின. சரித்திரத்தில் குறிப்வபழுத அவெசியமில்லரவிட்டரலும் நரம் அதமன கமடசி
உலகப்சபரர் என வகரளளலரம். நிலம், நீர், கரற்ற, ஆகரயம் விஷமரக சபரய்விட, உலக
சீசதரஷண நிமலசய நிமல தடுமரறி சபரனது.
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அதன பிறகு இரண்சட நூற்றரண்டுகளில் கிட்டதட்ட 95% உயிரினங்கள அழிந்து சபரய்....
சபரதும். கமதக்கு வெருசவெரமர ?
வமல்லய இருட்டின சில்லவட்டில் அவெர்கள இருவெரும் வபண்கள எனற வதரிகிறது.
இருவெரும் சவெகசவெகமரக எங்கிருந்சதர தப்பித்து வெருகிறரர்கள எனபது அவெர்களின
பதட்டத்திலருந்து புரிகிறது. இருவெருக்குசம இமலகளும் தமழகளும் உமடகளரக
இருக்கினறன. இருவெரில் ஒருத்தி நிமறமரத கர்பிணி. மூச்ச வெரங்க சற்ற பினனரல் ஓடி
வெந்தவெள ஒரு கட்டத்தில் கமளத்துப் சபரய் கரல்பரப்பி உட்கரர்ந்து விட்டரள. வெலயில்
ஓலமிட முனனரல் வசனறவெள ஓடி வெந்து அவெள வெரமய வபரத்தினரள.
"சடரர, வெர. இனனும் வகரஞ்ச தூரம் சபரய்விடுசவெரம். உன அலறல் அவெர்களுக்கு
சகட்டுவிட்டரல் கரரியம் வகட்டுவிடும்."
"எனனரல் இனனும் ஒரு அடி கூட எடுத்து மவெக்க முடியரது. சிகர, விட்டுவிடு. நடப்பது
நடக்கட்டும்."
சிகர ஒரு தீர்மரனத்சதரடு சடரரமவெ மககளில் தூக்கிக் வகரண்டு ஓடினரள. சகதியரன
ஒரு ஓமடமய தரண்டி சமட்டில் ஏறத் வதரடங்கும் சபரது சடரரவின அலறல்
சவெகவமடுத்தது. ஒருவித திருப்திசயரடு அவெமள அந்த பரமறயில் படுக்க மவெத்தரள.
பரபரவவென இயங்கினரள. சடரரவின உச்சபட்ச கத்தலன வதரடர்ச்சியரக, வகரஞ்ச
சநரத்திசலசய ரத்தமும் சமதயும் அப்பியவெரற ஒரு குழந்மத வவெளிப்பட்டது.
"எனன குழந்மத சிகர?"
"தமலச்சன"
"அப்படிவயனறரல் ?"
"முதல் குழந்மத பிளமளவயனறரல் அந்த கரலத்தில் தமலச்சன எனற வசரல்வெரர்கள."
"சபரச்ச. அப்படியரனரல் இவெர்களின சட்டப்படி இமத வகரனற விடுவெரர்கசள. எனன
வசய்ய ?"
"கவெமலப்படரசத. நரன பரர்த்துக் வகரளகிசறன. இவெர்களின கூட்டத்திலருந்து தப்பித்து
சபரக முயற்சி வசய்சவெரம். நரன உன குழந்மதமய கரப்பரற்றித் தருகிசறன. குழந்மத
சசரனியரகத்தரன இருக்கிறது. பிமழத்துக் வகரளளும் எனசற நிமனக்கிசறன."

90

வகரஞ்ச தூரம் சபரய் ஓமடயின அழுக்குத் தண்ணிரில் குழந்மதமய கழுவி எடுத்து
வெந்தரள. பரமறயின இடுக்கில் ஒளித்து மவெத்திருந்த இமலப் பமசமய எடுத்து
சடரரவிடம் தினன வகரடுத்தரள.
"சபரதும், இந்த இமலப் பமச வெயிற்மற குமட்டுகிறது. கிழங்குமரதிரி எதுவம்
கிமடக்கவில்மலயர ?"
"பிறகு

தருகிசறன.

அவெர்களின

சசமிப்பிலருந்து

திருடி

மவெத்திருக்கிசறன.

இப்சபரமதக்கு பிமழக்கும் வெழிமயப் பரர். அவெர்கள சதடி வெருவெதற்குள நரம் வவெகு
தூரம் சபரய்விட சவெண்டும்."
சிகர குறிப்பிட்ட 'அவெர்கள' கூட்டமரக அங்சக குழுமியிருந்தனர். ஆற்றங்கமரமய ஒட்டி
ஆண்களும் வபண்களுமரக சமரர் இருபது சபர் நிறத்த மவெக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அவெர்களின மககளும் வெரயும் வகரடிகளரலும் தமழகளரலும் கட்டப்பட்டிருந்தன.
கூட்டத் தமலவென சஜரசடர அமமதியரக வெந்து அவெர்கள எதிசர வெணங்கினரன.
"நம் நிமலமமமய நீங்கள புரிந்து வகரண்டிருப்பீர்கள எனற நிமனக்கிசறன. நம்
குறிக்சகரள இந்த மனித சமுதரயத்மத நீட்டிக்க சவெண்டும் எனபசத தவிர நரம் வெரழ
சவெண்டும் எனபது அல்ல. நீங்கள பசியில் வெரடி வசத்துப் சபரவெமதவிட இப்சபரது
ஆற்றில் மூழ்கி வசத்துப் சபரய்விடுவெசத நல்லது. உணவ மகயிருப்பு வரரம்பவம்
குமறந்து விட்டது. அமனவெரும் ஒட்டு வமரத்தமரக வசத்துப் சபரவெது தவிர்கப்பட
சவெண்டும். வெயதரன ஆண்களரன உங்களரல் எந்த சவெமலயும் வசய்ய முடியவில்மல.
அசத மரதிரி அளவக்கு அதிகமரகசவெ பிளமள சபற்மற வபற்ற நலந்து சபரய்விட்ட
வபண்களரன உங்களரலும் எந்த பயனும் இல்மல. எனசவெ உங்கள சம்மதத்சதரடு
உங்கமள ஆற்றில் தளளிவிட உத்திரவிடுகிசறன. சரியர ?"
சஜரசடர

அவெர்கமள

தமலயரட்டினரர்கள.

உற்ற
ஆற்மற

பரர்த்தரன.
சநரக்கி

வகரஞ்சம்

திரும்பி

நினற

மிரட்சிசயரடு

அவெர்கள

வகரண்டரர்கள.

சவெற

வெழியில்மல. அவெர்களுக்கு சநற்ற முழுவெதும் உணவ தரப்படரததரல் மிகவம்
கமளத்திருந்தரர்கள. சஜரசடர ஒருவெனுக்கு மசமக கரட்டினரன. அவென மரக்குச்சியரல்
ஒவ்வவெரருவெமரயும் ஆற்றில் தளளிவிட்டரன. நதியில் அவெர்கள அடித்து சபரவெமத எந்த
சலனமும் இல்லரமல் கூட்டம் அமமதியரக சவெடிக்மக பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தது.
"சபரச்ச. எல்லரம் சபரச்ச. நரம் ஒட்டு வமரத்தமரக அழிந்து சபரகப் சபரகிசறரம். நம்
மக்கள குமறந்து வகரண்டிருக்கிறரர்கள. சகர அவெர்கசள, ஏன ஒனறம் சபசமரட்டீர்களர
?" சஜரசடர இயலரமமயில் கத்தினரன.
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கண்வணதிசர உயிர்கள வகரல்லப்படுவெதின தரக்கத்திலருந்து விடுபடமுடியரமல் சகர
தடுமரறிக் வகரண்டிருந்தரர். அந்த கூட்டத்தில் அதிகம் விஷயம் வதரிந்தவெர் அவெர்தரன.
பதிலுக்கரக சஜரசடர இனனும் கரத்திருப்பமதப் பரர்த்ததும் அவெர் வகரஞ்சம் சதரரித்துக்
வகரண்டு வதரண்மடமய வசருமினரர்.
"சபச எனன இருக்கிறது? இனிசமலும் நம் உயிர் வெரழ்தல் வரரம்பவம் சிரமம் எனசற
வதரிகிறது. முனவபல்லரம் நம் உணவ சசமிப்மபயும், சந்ததிகமள உண்டரக்க சவெண்டும்
எனபதற்கரக இளம் வபண்கமளயும் வகரளமளயடிக்கும் கூட்டம் அடிக்கடி வெரும்.
அவெர்கள எங்சக சபரனரர்கள? உயிசரரடு இருக்கிறரர்களர? வதரியவில்மல. இமலப்
பமச அதிகம் கிமடக்கிறது. ஆனரல் மீனகளும் கிழங்குகளும் குமறந்துவிட்டன. அந்தப்
பகுதியில் ஒரு பரமறமய விலக்கிப் பரர்த்சதன. நீளநீளமரக புழுக்கமளப் பரர்த்சதன.
இனிசமல் அமத சரப்பிட சவெண்டியதுதரன. நரம் அழிந்து சபரனரலும் அமவெகள
இருக்கும் எனசற நிமனக்கிசறன. எனசவெ உலகம் ஒட்டு வமரத்தமரக அழிந்துவிடரது
எனசற நிமனக்கிசறன."
"முனவபல்லரம் ஆகரயத்தில் சிவெப்பரக ஒனற வெருமரசம. கண்கள கூசமரசம. நீங்கள
பரர்த்திருக்கிறீர்களர?"
"இல்மல. எனக்கு முனனரல் இருந்தவெர்கள வசரல்ல நரன உங்களுக்கு வசரல்கிசறன.
அதற்கு சூரியன எனற வபயர். வபரும் தூச மண்டலம் அமத மமறத்திருக்கிறது. அது
எப்சபரது விலகுசமர அப்சபரதுதரன நமக்கு வெரழ்வ. சநரடியரன சூரிய வவெளிச்சம்
நமக்கு சவெண்டும். முதலல் இந்த அழுக்கு மமழ நிற்க சவெண்டும். அது வெமரக்கும் நரம்
இழுத்து பிடித்து வெரழசவெண்டும். இல்மலசயல் அது எந்த பகுதியில் வதரிகிறசதர
அங்சக சபரக சவெண்டும். அந்த கரலத்தில் படு சவெகமரக இந்த பகுதியிலருந்து அந்த
பகுதிக்கு விண்ணிலும் மண்ணிலும் வசல்வெரர்களரம். இது சபரல பல விஷயங்கள
வவெறம் வசய்திகளரக நம்மிடம் இருக்கினறன. அமத எப்படி வசய்வெது எனற
வதரியவில்மல."
"சகர. வகரஞ்சம் வபரறங்கள. ஒரு சவெமள அந்த பகுதி நமக்கு கிமடத்துவிட்டரல் கூட
அங்கு உயிர்வெரழ்தல் கடினம் எனற ஒரு முமற வசரனனீர்கசள?"
"ஆமரம். அந்த அச்சறத்தலும் இருக்கிறது. சவெண்டரம். நரம் இங்சகசய இருப்சபரம்."
சஜரசடர தன கூட்டத்திலருப்பவெர்கமள கணக்வகடுக்கச் வசரனனரன. 320 சபர். அதில்
நரற்பது சபர்கசள வபண்கள. அதிலும் 15 வபண்கசள பிளமளசபற வபறக் கூடியவெர்கள.
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"மக்கசள!

சகட்டுக்

வகரளளுங்கள.

நமக்கு

உடனடியரக

இரண்டு

சதமவெகள

இருக்கினறன. ஒண்ற உணவ. சரப்பிட நிமறய உணவ சவெண்டும். இரண்டரவெது, நமது
எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்க வபண் குழந்மதகள அதிகம் சவெண்டும். மீனகள அதிகமரக
கிமடக்கும் வெமர உணவெரக இமல பமசசய தரப்படும். இனி ஒரு சவெமள மட்டுசம
கிழங்கு தரப்படும். அமரகுமற வவெளிச்சம் இருக்கும் சபரது எவ்வெளவ உணவ
கிமடக்குசமர அவ்வெளமவெயும் வகரண்டு வெரருங்கள. புதிதரக ஏதரவெது வதனபட்டரல்
அவெசரப்பட்டு எதுவம் வசய்து விடரதீர்கள. அது விஷப் வபரருளரகவம் இருக்கலரம்.
சகரமவெ சகட்டுச் வசய்யுங்கள."
அப்சபரது ஒருவென வகரஞ்சம் தயக்கத்சதரடு முனசன வெந்து நினறரன. "சஜரசடர!
சடரரமவெயும் சிகரமவெயும் கரணவில்மல."
"எனன

!

சடரரமவெ

கரணவில்மலயர?

அவெளுக்கு

எந்த

சநரமும்

குழந்மத

பிறக்கும்படியரகத்தரசன இருந்தது."
"ஆமரம் சஜரசடர. ஆனரல் அவெள வகரஞ்ச நரட்களரகசவெ சரியில்மல. நம் வகரளமகபடி
நரனகரவெதரக பிறக்கும் ஆண்மகமவெ மட்டுசம மவெத்துக்வகரளள ஒரு வபண்ணக்கு
உரிமமயுண்டு எனபமத அவெள ஏற்றக் வகரளளமரட்டரளரம். அதற்கு சிகரவம் உடந்மத.
சிகரவக்கு இனிசமல் பிளமள வபறம் வெரய்ப்பில்மல. அவெளுக்கு வசத்துப் சபரக
விருப்பமில்மலயரம். எனசவெ அவெர்கள தப்பித்து சபரயிருக்கலரம் எனற வதரிகிறது."
சஜரசடரவின கண்கள சிவெந்தன. ஆத்திரத்தில் பற்கமள நரநரவவென கடித்தரன.
"சபரங்கள. சபரய் சடரரமவெ சதடுங்கள. சிகர சதமவெயில்மல. சடரரவம் அவெள
குழந்மதயும் நமக்கு அவெசியம் சதமவெ."
"அதற்கு அவெசியம் இல்மல". சஜரசடரவின வபயமர உரக்க அமழத்துக் வகரண்டு
இருவெர் கூட்டத்மத விலக்கிக் வகரண்டு மமயப் பகுதிக்கு விமரந்து வெந்தனர்.
அவெர்களின பினனரல் சடரரவம், சிகரவம். சிகர சடரரவின குழந்மதமய இறக
பற்றியிருந்தரள. வகரஞ்ச சநரம் அங்சக அமமதி நிலவியது.
"சகர அவெர்கசள. நீங்கசள விசரரமணமய நடத்துங்கள. முதலல் அந்த குழந்மத எனனது
எனபமதச் வசரல்லச் வசரல்லுங்கள."
"தமலச்சன. ஆண் பிளமள. ஆனரல் இமத வகரல்ல நரன அனுமதிக்க மரட்சடன. எந்த
உயிமரயும் வகரல்ல யரருக்கும் உரிமமயில்மல வதரியுமர?" சிகர வவெடித்தரள.
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"அது அந்தக் கரலம். இப்சபரது நரங்கள எனன வசரல்கிசறரசமர அமதத்தரன நீங்கள
சகட்க சவெண்டும்." சஜரசடர கத்தினரன.
சடரர சகரவின முனனரல் மண்டியிட்டரள. " சகர அவெர்கசள. என குழந்மதமய வகரனற
விடரதீர்கள. அடுத்த குழந்மத நிச்சயம் வபண்ணரக பிறக்கும். உங்களுக்கு என
வெரழ்நரளில் பத்து குழந்மதகள வெமர வபண்களரய் வபற்ற தருகிசறன. இமத மட்டும்
விட்டுவிடுங்கள. என முதல் குழந்மத. எனக்கு மட்டும் உணவ வகரடுங்கள. சபரதும்.
நரன சமரளித்துக் வகரளகிசறன."
"உனக்கு உணவ குமறந்து சபரனரல் எப்படி அடுத்தடுத்து குழந்மதகள வபற்றக்
வகரளவெரய்.

முட்டரளதனமரக

சபசரசத.

சஜரசடரவிடம்

குழந்மதமய

ஒப்பமடத்துவிடு. அதுதரன உனக்கு நல்லது." சகர ஆகரயத்மத பரர்த்துக் வகரண்சட
பதிலளித்தரர்.
அதற்கு பிறகு அதிகம் சபச்சில்மல. ஒருவென சடரரமவெ தரதரவவென இழுத்துக் வகரண்டு
சபரனரன. சிகரவிடமிருந்து குழந்மத வெலுக்கட்டரயமரக பிடுங்கப்பட்டது. அதன
மககளும் வெரயும் கட்டப்பட்டன. சிகர ஒசர பரய்ச்சலல்
அவெமன

பிரரண்டினரள.

மற்றவெர்கள

சஜரசடரமவெ வநருங்கி

விலக்குவெதற்குள,

சஜரசடரவின

இடது

சதரளபட்மட பகுதியில் சதரல் கிழிந்து ரத்தம் பீறிட்டது. சஜரசடர வமசௌனமரக
பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரன. வகரஞ்ச சநரத்தில் அமமதி திரும்பியது.
"சஜரசடர! எனன வசரல்கிறரய் ?" சகரவின குரல் கம்மியிருந்தது.
"வசரல்வெதற்கு எனன இருக்கிறது. நம்மிடம் நிமறய ஆண்கள இருக்கிறரர்கள. விதிகமள
மரற்ற இப்சபரமதக்கு அவெசியமில்மல. ஆற்றில் வீசிவிடச் வசரல்லுங்கள."
சஜரசடரவின ஆமண நிமறசவெறவெமதப் பரர்க்க சகிக்கரமல் சகர சிறிது தூரம் விலகிப்
சபரய் திரும்பி நினற வகரண்டரர்.
"சகர அவெர்கசள! மிகவம் உணர்ச்சிவெசப் பட்டுவிட்டீர்களர? நீங்கசள இப்படிச் வசய்தரல்
நரன எனன வசய்ய? எனக்கு எதற்கு இந்த தமலவெர் பதவி ?" சஜரசடர பின
வதரடர்ந்தரன.
"சஜரசடர எனமன மனனித்து விடு. என புத்தி ஒத்துக் வகரண்டரலும் மனச ஒத்துக்
வகரளள

மறக்கிறது.

சடரரவின

அலறல்

இனனமும்

என

கரதில்

ஒலத்துக்

வகரண்டிருக்கிறது. உனக்கு ஒரு விஷயம் வதரியுமர ? அந்தக் கரலத்தில் வபண்
குழந்மதகமள வகரனற விடுவெரர்களரம் !"
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" அப்படியர ! மபத்தியக்கரர்கள. " சஜரசடர ஆச்சர்யப்பட்டரன.
(குங்குமம் - 6 மரர்ச் 2008)
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16. வெர! வெர! விமரந்து வெர!
"உட்கரர்"
தீபக் சசரப்ரரவின அந்த வெரர்த்மதயில் அதிகரரமும் மிரட்டலும் இருந்தது. சசரனரல
வபரறியில் சிக்கிக் வகரண்ட எல மரதிரி முழித்தரள. எதிசர இருந்த மகயில்லர
நரற்கரலயின நுனியில் அவெஸமதயுடன அமர்ந்தரள. சசரப்ரர அவெமள ஒரு சகவெலமரன
ஜந்துமவெ பரர்ப்பது மரதிரி பரர்த்தரன.
"இந்த மரதிரி எத்தமன நரள... இல்மல மரசமர, வெருஷமர வசஞ்சக்கிட்டு இருக்சக?"
"சரர். இதுதரன முதல் தடமவெ. ஏசதர இல்லரமமயிசல தப்பு வசஞ்சட்சடன சரர். தயவ
வசஞ்ச மனனிச்சடுங்க. உங்கமள வெரழ்நரள முழுக்க மறக்க மரட்சடன." எழுந்து நினற
வகரண்டரள.
சசரப்ரர மீண்டும் மககமள உயர்த்தி அவெமள உட்கரரச் வசரனனரன. "உனமன
அவ்வெளவ சலபமர விட்டுட முடியுமர? நரன யரர் வதரியுமர? இருபது வெருஷம்
மிலட்டிரியில ஆபீசரர இருந்தவென. எமத சவெணம்னரலும் மனனிப்சபன. திருட்டுக்கு
மனனிப்சப கிமடயரது. புரிஞ்சதர, மம டியர் யங் அண்ட் ப்யூட்டிஃபுல் சகர்ல்"
சசரனரல அடிபட்ட சகரழிக்குஞ்ச மரதிரி தமலயரட்டினரள. "நீ திருடியிருக்கிசய, அந்த
ஸகர்ட் எனன விமல இருக்கும் வதரியுமர?"
"சரர். என வீட்டுக்கரரருக்கு சரியரன சவெமல இல்சல. என சம்பளத்மத நம்பி வீட்டுல
ஆற சபரு இருக்கரங்க. அதுவம் பத்தசல. என பக்கத்துவீட்டுக்கரரிதரன ஒண்ண,
வரண்டு ஸகர்ட்டுங்கள எடுத்தர. நரன வித்துத் தசரன. ஆபத்துக்கு பரவெமில்சலனனர.
எனக்கு திருடத் வதரியரது சரர். அதரன மரட்டிக்கிட்சடன."
"அவதல்லரம் எனக்கு வதரியரது. நரன வசக்யூரிடி ஆபீஸர். நீ திருடினத மமறவெர இருந்த
க்சளரஸ சர்க்யூட் சகமிரர படம் புடிச்சிடுச்ச. வெசமர மரட்டிக் கிட்சட. இப்ப நரன என
ட்யூட்டிய வசஞ்சச ஆகனும்."
"சரர். வமரதலரளிக்கு வதரிஞ்சர சவெமல சபரயிடும். தவிர, திருடி பட்டத்சதரட
வவெளியில சபரனர, எங்மகயும் சவெமல கிமடக்கரது. சரர்.. சரர்.. உங்கமள கடவளர
வநமனச்ச...."
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"நரன

வசனஸ.

உனக்கு

ஏதரவெது

பிரச்சமன

இருந்தர,

எம்.டி.கிட்சட

வசரல்லயிருக்கணம். அல்லது அட்லீஸட் எங்கிட்சடயரவெது வசரல்லயிருக்கணம்.
அமத விட்டுட்டு திருடினர எப்படி?"
"தப்புதரன சரர். இந்த தடமவெ, வபரிய மனச மவெச்ச, விட்டுடுங்க. இனிசம வசத்தரலும்
திருடமரட்சடன."
சசரப்ரர பதிசலதும் வசரல்லரமல் அவெமளசய முமறத்து பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரன.
"சரர். ப்ளீஸ."
"ஓசக. நரன உனமன கரப்பரத்தசறன. ஆனர, உனமன கரப்பரத்தறதுல எனக்கு எனன
லரபம்?"
சசரப்ரர சகரணலரக சிரித்தரன. சசரனரலமய கீழ் பரர்மவெயில் பரர்த்தரன. "உனக்கு
தண்டமனயும் வகரடுக்கணம். அசத சமயத்துல எனக்கு லரபமும் இருக்கணம். டூ இன
ஒன. அந்த மரதிரி எங்கிட்சட ஒரு திட்டம் இருக்கு."
"சரர். நீங்க வசரல்ல வெர்றது எனக்கு புரியல"
"சவெமலயில்லரதவென வபரண்டரட்டியர இருந்தரலும், இளமமயரகவம், அழகரகவம்
இருக்சக....."
சசரனரல விலுக்வகனற எழுந்து வகரண்டரள. கண்களில் சகரபம் வகரப்பளித்தது. "சரர்.
எனக்கு சவெமல சபரனரலும் பரவெரயில்மல. நரன அந்த மரதிரி வபரண்ண இல்சல"
எழுந்தவெமள மீண்டும் அதட்டினரன. "நரன வசரல்லறமத முழுசர சகட்கரம நீசய ஒரு
முடிவக்கு வெந்தர எப்படி?
சசரனரல தன புடமவெ தமலப்மப சரி வசய்து சதரளகமள சபரர்த்திக் வகரண்டரள.
"சசரனர,

நீ

வநமனக்கிற

வசரல்லப்சபரறதில்சல.

மரதிரி

எனக்கு

உனமன

சில

நரன

வவெளிநரட்டு

தப்பு

கரரியம்

நண்பர்கள

வசய்ய

இருக்கரங்க.

அவெங்வகல்லரம் ஆர்மியில இருந்து ரிடயர் ஆனவெங்க. அவெங்களுக்கு இந்திய வபண்கள
சமல எப்பவசம ஒரு கண்ண உண்டு. அவெங்களுக்கு சதமவெயரன வபண்கமள சதடி
பிடிச்ச, அப்பப்ப நரன வகரடுப்சபன. இனனிக்கு எனசனரட ஒரு நண்பருக்கு ஒரு புது
மரதிரியரன கஸடமர் சதமவெப்படுது. அவெருக்கு வெயது எழுபதுக்கு சமசல. உனமன
ஒண்ணம் வசய்யமரட்டரர். நீ அவெருக்கு துமணயர இருக்கணம். அப்பப்ப சதரளல
உரசவெரரு. கனனத்துல முத்தம் வகரடுப்பரரு. இடுப்மப பிடிப்பரரு. அவ்வெளவதரன. நீ
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அமத வகரஞ்சமும் கண்டுக்கரம அவெருக்கு டிரிங்க்ஸ கலந்து வகரடுக்கணம். சரப்பிட
வஹல்ப் வசய்யணம். ஆனர எல்மல மீற மரட்டரர். இமத அவெசர வசரல்லயிருக்கரர்."
"சரர். நரன இப்பவம் முடியரதுனனு வசரனனர?"
"இந்த சவெமல சபரயிடும். குடும்பம் நடு சரரட்டுக்கு வெரும். லுக் சசரனரல. இனனிக்கு,
ஒசர ஒரு நரள. உனசனரட பிக் அப்புக்கும், டிரரப்புக்கும் பக்கரவெர ஏற்பரடு வசய்யசறன.
நரமள கரமலயிசலர்ந்து நீ ஃப்ரீ"
சசரனரல வகஞ்சினரள. எனவனனனசவெர வசரல்ல வசரல்ல பரர்த்தரள. சசரப்ரர
அமசவெதரக இல்மல. "சரர். நீங்க எனமன அப்பறம் ஏமரத்த மரட்டீங்கனனு எனன
நிச்சயம்?"
"ஓ. உனக்கு அந்த சந்சதகம் இருக்கர. இங்க பரரு. நீ இப்ப பரர்த்திசய, நீ திருடினமத.
அமத சிஸடத்துசலர்ந்து எடுத்து, இந்த சி.டி.யில சபரட்டுட்சடன. நீசய சவெணம்னரலும்
வசக் பண்ணிக்க. ஆபீஸல எந்த மபல்மலயும் இல்சல. நீ எனக்கு இனனிக்கு
ஒத்துமழப்பு

வகரடுத்துட்டர,

அடுத்த

நிமிஷசம

அந்த

சி.டி.ய

உங்கிட்சட

வகரடுத்துடசறன. இப்ப நரம சபசிக்கிட்டு இருக்கிறத அப்படிசய ஒரு ஆடிசயர மபலர
சபரட்டு உங்கிட்சட வகரடுத்துடசறன. நரன எல்மல மீறினர, இமத வமரதலரளிகிட்சட
சபரட்டு கரட்டி, என சவெமலக்கு சவெட்டு மவெ. எப்படி! என வஜண்டில்சமன
அக்ரிவமண்ட்"
சபரய்யர, நீயும். உன வஜண்டில்சமன அக்ரிவமண்டும். சசரனரல மனதுக்குள
சசரப்ரரமவெ சபித்தரள. "சரர். இப்பசவெ வசரல்லசறன. பல்மல கடிச்சக்கிட்டு, ஒரு
தரத்தரவக்கு, ஒரு தரதி மரதிரி சவெமல வசஞ்ச ஒப்சபத்திடசறன. எங்மகயரவெது எனமன
கவக்க முயற்சி வசஞ்சீங்கனனர... நரன உயிருக்கும் அஞ்சரம உங்கமள ஒரு வெழி
வசஞ்சடுசவென. திருட்டு மரதிரிசய எனக்கு இவதல்லரம் பழக்கமில்சல."
"அப்ப. நீ வெற்ர"
மிகுந்த மகிழ்சியுடன மககுலுக்க வெந்தவெமன தவிர்த்தரள. அவெள வெர சவெண்டிய இடம்,
சநரம் ஆகியவெற்மற குறித்துக் வகரண்டரள. விருட்வடன அவென அமறமய விட்டு
வவெளிசயறினரள.
கீழ்தளம் வெந்ததும், தீடீவரன அவெளுக்குள ஒரு புதிய சிந்தமன வெந்தது. திருடியது தப்பு.
அதிலருந்து தப்பிக்க, அமதவிட வகரடுமமயரன இனவனரரு தப்மப வசய்வெதர?
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முதலரளியிடம் சசரப்ரரவின வகட்ட எண்ணத்மத வசரல்ல அவெரிடசம மனனிப்மப
சகட்டரல்? அது சரி. ஆனரல் திருட்மட அவெர் எப்படி எடுத்துக் வகரளவெரர்?
ஆனரல் நிச்சயமரக சசரப்ரர வசரனன இடத்துக்கு சபரகப் சபரவெதில்மல. சசரனரல
தீர்மரனித்து விட்டரள.
இந்தக் கமத முடிவ வபற ஒரு சில குறிப்புகமள பின இமணப்பரக தர அவெசியம்
இருக்கிறது.
சசரப்ரரவின வவெளிநரட்டு கிழம் தங்கியிருந்த சஹரட்டல், மும்மபயில் உளள ஏழு
நட்சத்திர தரஜ சஹரட்டல்.
வெரச் வசரனன சததி 26-12-2008. இரவ 9.00 மணி.
சசரப்ரரவம்,

அந்த

கிழமும்

தமரதள

லவஞ்சில்

சசரனரலயின

வெருமகக்கரக

கரத்திருந்தரர்கள.
மறநரள தீவிரவெரதிகளரல் வகரல்லப்பட்டவெர்களின பட்டியலல் இருவெர் வபயர்களும்
இருந்தன.
(குங்குமம் - 01 ஜனவெரி 2009)
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17. சபரடு! சண்மட சபரடு !
முட்மட முழி சரரங்கமன ஒரு சபக்குடு எனற நிமனத்தது தவெற. சசரரஜரசவெரடு
சண்மட சபரட்டு அவெமள ஊருக்கு அனுப்பு எனற இந்த ஒன மலமன அவென
ஆரம்பித்தசத

மணிரத்னம்

படத்தின

முதல்

ஸீன

மரதிரி

இருந்தது.

"ஆத்மர,

வபரண்டரட்டினனர சண்மட சபரடணம்டர. சண்மடசய வெர்சலனனர, சமட்டசர
சவெற" எனறரன. எனன அமர்க்களமரன ஓப்பனிங்! அவெனுக்கு இல்வெரழ்க்மகயில்
கமரகண்ட வித்தகன எனற பட்டத்மத தரலரம். சரி, விஷயத்துக்கு வெருகிசறன.
சரதரரணமரக ஆபீஸ விட்டதும் எங்கமள மரதிரியரன சம்சரரிகள சரமரப் பரம்பு மரதிரி
ஒவ்வவெரருவெரரக வீட்டுக்கு ஓடுவெதுதரன வெழக்கம். ஆனரல் சில மரதங்களரகசவெ
வகரஞ்சம் மரறியிருக்கிறது. எனமன விட்டுவிட்டு மற்றவெர்கவளல்லரம் ரகசியமரய்
சபசிக்வகரளகிறரர்கள. ஐந்து மணிக்கு அப்புறம் ஆர்சகமயயும் சஜபிமயயும் ஆபீஸில்
பரர்ப்பது எனபது நூற எபிசசரடுகளிசலசய முடிந்துவிட்ட சீரியல் மரதிரி. சபரன வெரரம்
அவெர்கசளரடு சடனியல் ரரஜஹும் கூட்டணி. திருட்டுப் பயல்கள. உலகத்திசலசய மிகக்
வகரடுமமயரன விஷயம், நண்பர்கள கூட்டத்தில் கரரணம் வசரல்லரமல் நம்மம ஒதுக்கி
மவெப்பதுதரன.
சநற்ற எனனரல் வபரறத்துக் வகரளளசவெ முடியவில்மல. மமழக்கு முனனரல் அங்கும்
இங்கும் பறக்கும் கரப்பரன பூச்சிகளரக மூண மணியிலருந்சத மூர்த்தியும் ப்ரகரஷஹும்
பிஸிசயர பிஸி. இவ்வெளவிலும் சரரங்கனிடம் கலக்ஷனுக்கு வெந்து, அவென ஸமடலரக
பர்மஸப் பிரித்து வஜரள ஒழுகக் வகரடுத்த நூற ரூபரமயக் வகரத்திக் வகரண்டு
ஓடினரர்கசள தவிர எனமன கண்டு வகரளளசவெயில்மல. அவெர்கள சபரனதும்,
சரரங்கமன பிறரண்டியதில்... மூர்த்தி வவெரய்ப் வடலவெரிக்கு சநற்ற ஊருக்குப்
சபரயிருக்கிறரளரம். இனற அவென வீட்டில் பரர்ட்டியரம். எல்லரம் உண்டரம். ஏன
எனமன சசர்த்துக் வகரளளவில்மல எனற சகட்டதற்கு, அளித்த விவெரங்களில் சரரங்கன
எனக்கு

கிருஷணனரகசவெ

வதரிந்தரன.

சில

துளிகமள

இங்சக

வகரஞ்சம்

சிந்தியிருக்கிசறன. நீங்களும் ஞரனம் வபறவீர்களரக.
ஒசர மனம் இரு உயிர் எனபவதல்லரம் சத்த சபத்தல். வவெறம் இனிப்சப வெரழ்க்மக
அல்ல. நடுநடுசவெ கரரம் சவெண்டும். வபரண்டரட்டி ஊர்ல இல்மலவயனறரல் பல
வசசௌகர்யங்கள. கல்யரணத்துக்கு முனனரல் சதந்திரமரக சற்றித் திரிந்த ஹரஸடல்
வெரழ்க்மகமய

மீண்டும்

ரீப்சள

வசய்யமுடியும்.
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கரமலயில்

இஷடம்

சபரல்

எழுந்திருக்கலரம்.

சஷவிங்

கண்டிக்கமரட்டரர்கள.

பிரமஷ

சத்தமரய்

உடசன

பரட்டு

அலம்பி

சகட்கலரம்.

மவெ

எனற

அபஸவெரமரக

யரரும்

பரடலரம்.

ரரத்திரிக்கு எப்சபரது சவெணம்னரலும் வீட்டுக்கு சபரகலரம். சநர வவெஜிடபிள
பர்ச்சசஸ. சநர அழுகரச்சி ஸீரியல்ஸ. இது மரதிரி எவ்வெளசவெர. அதுவம் சண்மட
சபரட்டுட்டு சபரவெது எனபது பூர்வெ ஜனம பூஜர பலன. சபரன பிறவியில் பச மரட்டுக்கு
வெரமழப்பழம் வகரடுத்தவெர்களுக்கு மட்டுசம அந்த பரக்கியம் கிட்டும். சமரதரனம் ஆன
பிறகு கிமடக்கும் இனபத்மத எழுத்தில் சதடுபவெர்கள படு அசடுகள. அவெர்களுக்கரக
வசரல்லத் வதரமலக்க சவெண்டுவமனறரல் தகதக தங்க சவெட்மட சட்டியில் உளள
அமனத்து தங்கக் கரசகளும் அவெர்களுக்சக கிமடத்த மரதிரி.
கணவென மமனவி சண்மடயில் ஒருவெமர ஒருவெர் வமரத்திக் வகரண்சட பலர் சவெடிக்மக
பரர்க்கச் வசய்வெது வெல்லனம். 'கரச்' 'மூச்' எனற கத்திக் வகரண்டு ப்ளட் பிரஷர் எகிற
சகரபரவெதரரம்

எடுத்து

தங்கமளயும்

குழந்மதகமளயும்

ஏக

வடனஷனுக்கு

உளளரக்குவெது இமடயினம். இங்கிலீஷ சினிமர பரணியில் மடட்சடர மடட்
க்சளரசப்பில் மூஞ்சிக்கு முனனரல் லமிட்டரக சளவளன இரண்டு வெரர்த்மதகள
வசரல்லவிட்டு, அதன பரதிப்பிசலசய விமறத்துக் வகரண்டு விலகி சபரய்விடுவெது
வமல்லனம். முதல் இரண்டும் அணகுண்டு, சர வவெடிகளரக உளளும் வவெளியிலும்
பரதிப்பு இருக்கும். மூனறரவெதில் சபரலீஸ அடிப்பது மரதிரி. வவெளிக்கரயங்கசள
இருக்கரது. மனசக்குள பூகம்பமும் சனரமியும் நிகழ்ந்து வகரண்சட இருக்கும்.
"நரன மூனறரவெமத டிக் வசஞ்சக்கசறன" எனசறன, அவெசரமரக. சரரங்கன சங்கு,
சக்கரத்மத இனனும் விடவில்மல. "ஆத்மர, இவதல்லரம் ஒரு ஜரலக்குடர. ஆபீஸல,
வீட்ல,

வவெளில

எவ்வெளவ

வடனஷன

இருக்கு.

அமதவயல்லரம்

வகரமறக்க

சவெண்டரமர. அவெங்கசளரட கும்மரளம் சபரடும் சபரது பத்து வெயச சல்லுனனு
வகரமறயுது. குஜரல்தரன. வெர்ற சனிக்கிழமம உன வீட்டில் பரர்ட்டி. சபர, சண்மட
சபரடு. ஆல் த வபஸட்." ப்ளூசடரவிடம் மரட்டிக் வகரண்ட டரம் மரதிரி சமலும்
கீழுமரக தமலயரட்டிசனன.
சசரரஜர என மரமர வபண்தரன. நரன இவ்வெளவதரன எனற அவெளுக்கு முனனசமசய
வதரியும் எனபதரல், எங்களுக்குள இதுவெமர சண்மடசய வெந்ததில்மல. தவிர, அவெமளப்
வபரறத்தவெமர கணவெர் பரமசிவெனுக்கு சமரனம். அவெருக்கு எல்லர வசசௌகர்யங்கமளயும்
வசய்வெதுதரன ஒரு பதிவிரமதயின தமலயரய கடமம எனபமத ஒரு சவெத வெரக்கியமரக
எடுத்துக் வகரண்டவெள.
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சசரரஜரவிடம் எப்படி சண்மட சபரடுவெது? கருமசம கண்ணரயினனரக இரவ
முழுவெதும் கண்துஞ்சரமல் ரிஹர்சல்கள வசய்து, வீரரசவெசத்சதரடு 'டரய்' எனற
சபரர்வீரன மரதிரி கத்திமய சழற்றிக்வகரண்டு களத்தில் குதித்தரல், அமத வகரஞ்சம் கூட
அனகண்டுகபிளரக இருந்து, எனன சினனப் புளளத்தனமரக இருக்குனனு ஒரு ப்வளயின
லுக் விட்டரல் எனன ஆவெது?

இம்மச அரசன 23 ம் புலசகசி வலவெலுக்கு நரன

ஆனதுதரன வசம கரவமடி.
ஒவ்வவெரனறரய்

வெருகிசறன.

பல

கல்யரணங்களில்

கரப்பியில்தரன

சண்மட

ஆரம்பிக்கும். அமத நம்பி, "தூ... கரப்பியர இது ? இல்சல, கரப்பி பரத்திரம் அலம்பின
தண்ணியர?" எனற கத்தி விட்டு பரர்த்தரல், ஏசதர இமரலய தவெற வசய்துவிட்டவெளரக
மககள நடுங்க, "அப்படியர. வகரஞ்சம் வபரறங்க. நல்ல கரப்பி வகரண்டு வெர்சறன."
எனற வசரல்லக் வகரண்சட கிச்சனுக்குள ஓட, வடண்டுல்கர் முதல் பந்தில் அவட்.
அதனரல் எனன? உடசன அடுத்த அஸதிரம். "ஆமர, எனனிக்கி கரப்பி நல்லர
சபரட்டிருக்சக. உன மூஞ்சி." இதற்கு நிச்சயம் சகரபம் வெரப் சபரகிறது.
பரதி தூரம் சபரனவெள, திரும்பிப் பரர்த்து, " ஏங்க? எனன ஆச்ச? ரரத்திரி சரியர
தூங்கமலயர? யரர் சமலசயர இருக்கும் சகரவெத்த எனகிட்சட ஏங்க கரட்டுறீங்க."
சபரய்விட்டரள. இங்சக ரன அவட்.
'உன சமலத்தரண்டீ' எனற கத்த சவெண்டும் சபரலருந்தது. ஆனரல் அது வமல்லனமரக
இருக்கரது. கிச்சனுக்குள துரத்திக் வகரண்டு சபரய் அடுத்தடுத்த சீண்டல்களில்... ம்ஹஹும்..
அசரவில்மல. ஒரு கட்டத்தில் என பிடுங்கல்கள அதிகமரகிப் சபரய் அழ ஆரம்பிக்க,
எனக்குளளும் அழுமக வெர, இண்டர்வெல் விட்டுவிட்சடன. 'சடய் ஆத்மர. ரூட்மட
மரத்து.' ஐடியர வெறட்சியில் தடுமரறிசனன. எது எதற்சகர புத்தகம் எழுதுகிறரர்கள.
இதற்கு எழுதியிருந்தரல் டர வினசி சகரட் சதரற்ற சபரயிருக்கும்.
ஒனபது மணிக்வகல்லரம் என அழகரன ரரட்சசி சடச் சட வமரற வமரற சதரமசமய
அதன பக்க வெரத்தியங்கசளரடு வகரண்டு வெந்து நீட்டினரள. ஐடியர! அம்மர வெந்தரள.
எனனதரன வசரந்த அத்மத எனறரலும் மரமியரர் அல்லவெர?
"எனன வசய்யி. என அம்மர சடற சதரமச மரதிரி வசய்ய உனக்கு வெரரது" எப்படி
கும்ப்சள கூக்ளி !
"ஆமரங்க. நரசன உங்க கிட்சட வசரல்லணம்னு இருந்சதன. ஒடசன ஃசபரன சபரட்டு
அத்மதய வெரச் வசரல்லுங்க. வரரம்ப நரளரச்ச. எனக்கும் சதரமச, அமடவயல்லரம் சட
கத்துகிட்ட மரதிரி ஆச்ச".
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சபரச்ச. எனக்குள கண்ணரடிக் சகரட்மட தடதடவவென சரிந்தது. கிசரசி சமரகன
பரணியில் 'எனன எழவடர இது' எனற வசரல்லத் சதரனறியது. அம்மர வசனடிவமண்சட
எடுபடரத சபரது நரத்தனரர் வசனடிவமண்ட் எப்படி எடுபடும்? அடுத்த வெரரம்
வெரப்சபரகிற அவெள பிறந்த நரளுக்கரக ரகசியமரக வெரங்கி மவெத்திருந்த கரஸட்லயரன
சஜரதிகர புடமவெமய என தங்மக கல்யரணிக்கு வகரடுக்கப் சபரகிசறன எனற அமர
மனசசரடுதரன வசரனசனன. அதுவம் சரனியர எதிர் வகரண்ட வசரீனர மரதிரி
ஆகிவிட்டது.
விட்டரல் சபரதும் எனற ஆபீஸ வெந்துவிட்சடன. கிருஷண பரமரத்மர சரரங்கன
விஸவெரூபம் எடுத்தரன. "நீ சத்த சபக்குடு. (சதமவெயர?) சடய். சண்மடக்கரன நுனி
சலசல கிமடக்கரது. சதடணம்டர. நூல் கண்டு நுனியத் சதடரம உன இஷடத்துக்கு கட்
பண்ணி இழுக்கக் கூடரது. சபர. நல்லர சஹரம் வவெரர்க் வசய்.

வவெய்ஃபுக்கு எந்த

விஷயம் வரரம்ப பிடிக்கும்னு பரர்த்து, அதுல சீண்டுடர, மமடயர (சபரதும்டர, சரமி!)."
முதல்

இனனிங்ஸில்

டக்

அவட்

ஆனரவலனன?

இரண்டரவெது

இனனிங்ஸில்

வசனசரிதரன. மூஞ்சியில் மூட் அவட்மட தக்க மவெத்துக் வகரண்சட ஐடியரவக்கு குட்டி
சபரட்ட பூமன மரதிரி அமலந்சதன. சபப்பமர புரட்டி... சமமஜ டிரரயரில் சதடி...
ஃப்ரிட்மஜ திறந்து பரர்த்து.. டிவி....
வயஸ. கிமடத்து விட்டது. சப்மப சமட்டர்தரன. ஆனரல் ஒர்க்வகசௌட் ஆகும். சரியரக
ஆறமர மணியரனதும் சசரர டிவிமய சபரட, விடு ஜஜூட். "இனிசம இந்த வீட்ல சீரியசல
கிமடயரது" ரிசமரட்மட பிடுங்கி, சிவெப்பு பட்டமன அழுத்திசனன. அது 'க்யிக்' எனற
சத்தத்சதரடு வமசௌனமரனது.
தீபரவெளி பட்டரசில் சறசறவவென தீப்பிடித்து வகரண்சட வெந்து கமடசியில் பரரம்
தரங்கரத வெண்டி மரடரக உமமக் சகரட்டரனரகி எரிச்சமலத் தருவெது ஒரு வெமக.
இரண்டரவெது, 'பிசற்ட்' 'பிசற்ட்' எனற அடிபட்ட கரப்பரன பூச்சி மரதிரி

ஆறஅமர

இழுத்துக் வகரண்சட சபரய், இது சதறரது எனற நிமனக்கும் சபரது கரமத பிளக்கும்
ஓமசயில் வவெடித்து தூள கிளப்பும். சசரர இரண்டரவெது வெமகயில் வெந்தரள. ஆனந்தத்மத
அமர மனசசரடு விட்டுக் வகரடுத்து விட்டு சட்டி மரதிரி மூஞ்சிமய தூக்கி மவெத்துக்
வகரண்டு பரல்கனிக்கும் கிச்சனுக்கும் அமலந்தரள. அக்கம் பக்கத்து வீடுகளிலருந்து
முஹஜூர்த்தம் மடட்டில் சரங் அமலஅமலயரய் வெர, முணமுணக்கத் வதரடங்கினரள.
வகரஞ்சம் வகஞ்சிப் பரர்த்தரள. ம்.. ஹஜூம். இது சதறரது எனற இருந்த சபரது, வெந்தசத
பரருங்கள சகரபம்...
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ரகசிய சபரலீஸ 115 எம்.ஜி.ஆர். வஜயலலதர மரதிரிதரன எங்கள சண்மட ஆரம்பித்தது.
"எனக்கு சரரஜர பரர்க்கணம். உங்களுக்கு பிடிக்கமலனனர வபட் ரூமுக்கு சபரய் கதமவெ
சரத்திக்குங்க. நரன பரர்க்கத்தரன சபரசறன."
"கூடரது" டிவிக்கு குறக்சக எக்ஸ மரதிரி நினற வகரண்சடன. 'பரர்ப்சபன' 'கூடரது'
எனபமத அடுத்தடுத்து ஐந்து முமற கூட்டிக் வகரளளுங்கள.
"இது எங்கப்பர வெரங்கிக் வகரடுத்தது. நரன பரர்ப்சபன" எனமனத் தளளி விட்டு
தீர்மரனமரக டிவிமய சபரட எத்தனித்தரள.
"அப்படியர? உங்க அப்பரசவெரட ஓட்மட டிவிய எடுத்துக்கிட்டு அங்கசய சபரய் பரரு.
இப்ப இங்க டிவிய சபரட்ட ஒரு வகரமல விழும். ஆமர. வதரிஞ்சக்க."
சிவெப்பு துணிமய கண்ட ஸவபயின கரமளயரக ஆனரள சசரர. புழுதி பறக்க மகர யுத்தம்
வதரடங்கி விட்டது. பற்றி எரியும் மவெக்சகரல் சபரர் அளவக்கு சகரபம் வகரப்பளிக்க
திகட்டத் திகட்ட சண்மடசயர சண்மட. ஏ ஒன சண்மட.
"உங்களுக்கு எல்லரம் வசஞ்ச வசஞ்ச வகரழுப்பு அதிகமரயிடுச்ச. அதரன துளளறீங்க.
நரன இல்லரம ஒரு மரசம் இருந்து பரருங்க. அப்ப என அருமம வதரியும்." விறக்
விறக்வகனற ஃசபரமன எடுத்து பட்டனகமள தட்டினரள. தம்பிமய வெரச் வசரனனரள.
"சடய்! வெர்றதுதரன வெர்ற. சகரலங்கள ஸடரர்ட் ஆகறத்துக்கு முனனரல வெர. சீக்கிரம்.
இனனிக்கு அபிக்கு எனன ஆச்சசர வதரியமலசய?"
மச்சினன சசது வெந்தரன. எனமன அலட்சியமரகப் பரர்த்தரன. அக்கரமவெ அமழத்துக்
வகரண்டு சபரய்விட்டரன. சபரகும் சபரது அவென அப்பர எனகிற என மரமரமவெ
ஞரபகப் படுத்திவிட்டுப் சபரனரன. வஜயித்து விட்சடரம் எனற துளளிக் குதித்த குத்துச்
சண்மடக்கரரன கயிற தடுக்கி கீசழ விழுந்த மரதிரி ஆசனன. எனக்கு மரமர எனறரல்
இனமறக்கும் பயம். கலரபவென மணி மரதிரி முக பரவெமனகளிசலசய மிரட்டுவெரர்.
மரப்பிளமளயரயிற்சற எனகிற மரியரமத துளியும் கிமடயரது. கீசழ வநருப்மப மூட்டி
அதற்கு சமல் நரன தமலகீழரக வதரங்கிக் வகரண்டிருக்க கலரபவென மணி மரமர வகக்க
பிக்வக சிரிப்புடன குட்டிக்கரணம் அடித்து சற்றி சற்றி

வெருவெது சபரல இருந்தது.

சசரரமவெ அனுப்பியரயிற்ற. மரமரமவெ எப்படி சமரளிப்பது? இருக்கசவெ இருக்கிறரன
சரரங்கன.
ஆபீஸ வெந்ததும் விஷயத்மத வசரனனரல் சரரங்கன முதற்வகரண்டு எல்சலரரும்
பரர்ட்டியில் குறியரய் இருந்தரர்கசள தவிர மணி மரமர சமட்டருக்கு யரரும் ஐடியர
தரவில்மல. மனசளவில் வநரந்து நூலரகி ஏழு மணிவெரக்கில் வீடு திரும்பிய எனக்கு
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ஆயிரம்

சவெரல்ட்

அதிர்ச்சி.

வீட்டில்

மலட்

எரிந்து

வகரண்டிருந்தது!

சசரர

வெந்துவிட்டரளர? பீர் பரட்டில்களும் ஆம்வலட் தட்டுகளும் என கண் முனசன வெந்து
சமரதி விலக சபக்கிரவண்டில் சசரர பத்திரகரளியரய் வதரிந்தரள. பினனங்கரல் பிடறி
பட இரண்டரவெது மரடிக்கு இரண்சட வசகண்டில் ஓடி மூச்சிமறக்க நினறரல்...
மச்சினன சசது வெரசவெற்றரன. "எனக்கு இங்க இருக்க இஷடசமயில்ல. அக்கரதரன
வசரல்லச்ச. அத்தரன மனச சரியரற வெமரக்கும் நீ அங்கன இருந்து வஹல்ப் பண்ணனனு.
உங்களுக்கு

சமமக்க

வதரியரதரம்.

அப்படிசய

வசஞ்சரலும்

சரியர

சரப்பிட

மரட்டீங்களரம். அதனரல எனமன வசய்ய வசரல்லயிருக்கரங்க. எவ்வெளவ நல்ல அக்கர.
நீங்களும் இருக்கீங்கசள..."
இனனும் அமர மணியில் பரர்ட்டி சகரஷடிகள வெந்துவிடும். முதலல் அவெர்கமள
வெந்துவிடரமல் தடுப்பதர இல்மல இவெனிடமும் சண்மட சபரட்டு துரத்தியடிப்பதர
எனற மரறபட்ட சிந்தமனகள இரண்டு ஜப்பரனிய சசமரக்களரக என தமலக்குள
வநருங்கி வெந்து வதரந்தியரல் அழுத்த, மயங்கி சரியும் சவெமளயில் கலரபவென மணி
மரமரவின பிரும்மரண்ட உருவெம் கண்ணக்குள வதரிந்தது.
(குங்குமம் - 11 பிப்ரவெரி 2007)
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18. கூவெத்தில் பிணம்
அந்தப் பரலத்தின இடது புறம் ஏகமரய் மனிதத் தமலகள. ஒருவெமர ஒருவெர்
முண்டியடித்துக் வகரண்டு பரலத்தின கீசழ பரர்த்த வெண்ணம் இருந்தரர்கள. ஸகூட்டரில்
வெந்து

வகரண்டிருந்த

சரரட்சடரரத்தில்

பரர்க்

எனக்கு
வசய்து

ஆர்வெம்

சமலட,

விட்டு

பரலத்மத

உடனடியரக
சநரக்கி

ஸகூட்டமர

விமரந்த

சபரது

எதிர்ப்பட்டவெமர வமல்ல விசரரித்சதன.
"எனன சரர். இவ்வெளவ கூட்டம்? எனன விஷயம்?"
"அதுவெர... ஒனனுமில்லப்பர... ஒரு பிணம் மிதக்குது. அதரன"
வசரனனவெர்

அசதரடு

சபச்மசத்

துண்டித்துவிட்டு

தன நண்பனிடம்

சபச்மசத்

வதரடர்ந்தவெரசர,
"எனக்வகனனசவெர அது சிவெப்பு மிடி மரதிரிதரன வதரியுது. நிச்சயம் கரசலஜ
வபரண்ணரத்தரன இருக்கும். எனன வசரல்ற?"
சபரய்விட்டரர். கரசலஜ வபண்! தற்வகரமல சகஸ!! கரதல்... என கற்பமன விரிந்து
வகரண்சட சபரனது.
சலசில் பரலத்தின மகப்பிடிச்சவெமர வநருங்க முடியவில்மல. இங்சக தளளி அங்சக
தளளி ஒருவெழியரக கரனகிரீட் கிரரதிமய வநருங்கிவிட்சடன. அப்படியும் கட்மடசமல்
வதரற்றிக் வகரண்டு பரர்க்கும் ஒரு சிறவெனின தமல மமறக்க, அவென தமலமய எட்டிப்
பிடித்து ஒரு அழுத்து அழுத்த,
ஆமரம். பரலத்தின கீசழ ஒரு பிணம் அமசவெற்ற மிதந்து வகரண்டிருந்தது, சரய்வெரகக்
குப்புறக் கவிழ்ந்த நிமலயில். கட்டியிருப்பது புடமவெயர, பரவெரமடயர, மிடியர எனற
வசரல்லமுடியரத அளவக்கு குப்பலரய் சற்றியிருந்தது.
கண்கமள சற்ற ஓடவிட்சடன. கமரயில் மூனற சபர் பிணத்மத எடுக்க ஆயத்த
சவெமலகள வசய்து வகரண்டிருந்தரர்கள. கழிவ நீரில் இறங்குவெது சரிவெரரது எனபதரல்
கயிறகளிள வகரக்கிகமளக் கட்டிக் வகரண்டிருந்தரர்கள. வகரக்கிகமள வீசி பிணத்மத
இழுத்து கமரயில் சபரடுவெது அவெர்கள திட்டம் சபரலும்.
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எனனரல்

சம்மரயிருக்க

முடியவில்மல.

பக்கத்தில்

இருந்தவெரிடம்

வெரமயக்

கிண்டிசனன. "எனன சரர் விஷயம்?"
"ஏசதர சரப் சகஸரம் சரர். சிந்தரதிரிப்சபட்மடயிசல இதுக்கு வூடு இருக்குதரம்.
சரப்பரன துக்கம் தரளரம இங்சக வெந்து குதிச்சிடிச்சினனு சபசிக்கிறரங்க."
வசரனனவெரின வெரய் சபசிக் வகரண்டிருந்தரலும் கண்கள எனனசவெர பிணத்தின அங்க
ஆரரய்ச்சிகளில்தரன இருந்தன. திடீவரன பக்கத்தில் கசங்கிக் வகரண்டிருந்தவெர் அமத
மறத்தரர்.
"இல்மல சரர். இது மர்டர் சரர். மர்டர். நரலு கரசலஜ பசங்க இமத சரப்
பண்ணிட்டரங்களரம். சரப்பிசலசய வசத்திடுச்சரம். ரரத்திரிசய கரதும் கரதும் வெச்ச
மரதிரி இங்க வகரண்டரந்து சபரட்டுட்டு ஓடிட்டரங்களரம். ஒரு பச்மச சவென நினனமத
ஆட்சடர ஸடரண்டுசலர்ந்து பரர்த்திருக்கரங்க. நரட்ல எனன அநியரயம் நடக்குது
பரர்த்தீங்களர? இந்த கரலத்திசல பசங்க கரசலஜஹுக்கு படிக்கவெர வெரரனுவெங்கிறீங்க?"
வகரக்கிமய வீசிவிட்டரர்கள. அவ்வெளவதரன! கூட்டம் அமல பரய்ந்தது. நரன
கிட்டத்தட்ட பரலச் சவெசரரடு நசக்கப்பட்சடன. சபரலீஸ விசில் சத்தம் சகட்டது.
கரும்புச் சக்மக மரதிரி நசக்கப்பட்டு பிதுக்கி வவெளிசய எறியப்பட்சடன.
எல்சலரரும் எக்கி எக்கி பரத்துக் வகரண்டிருக்க எனக்கும் பரர்க்க சவெண்டும் எனற ஆவெல்
அதிகமரகியது. மீண்டும் இங்சக தளளி அங்சக தளளி கூட்டத்தினுள புக முயற்சித்சதன.
ம்ஹஜூம்! மூஞ்சியில் மக மவெத்துத் தளளரத குமற.
"எனன சரர் விஷயம்?" எனனிடசம ஒருவெர் சகட்டரர்.
சயரசித்துக் வகரண்டிருந்த நரன தயங்கசவெ, பக்கத்தில் இருந்தவெர், வகரஞ்சம் படித்தவெர்
சபரலும். மூக்கின மீது இருந்த கர்ச்சீப்மப சலசரக விலக்கி,
"ஏசதர எக்ஸட்ரர மரரிட்டல் அஃப்மபயரரம். இதுக்கு சசலமரம். சமசரஜ ஆகி குட்டிங்க
இருக்கரம்.

ஒரு

வெயசப்

பயசலரட

எசலரப்

பண்ணிடுச்சரம்.

இங்க

பக்கத்து

லரட்ஜிலதரன தங்கியிருந்தரங்களரம். கரசல்லரம் தீர்ந்து சபரனதும் தட் பரய் வெரனிஷடு.
வதன வெரட் டு டூ? இங்க வெந்து சூய்மசடு."
எனக்கு எமத எடுத்துக் வகரளவெது எனற வதரியவில்மல. சபரலீஸ சடசடவவென
லத்தியரல் வமரத்திக் வகரண்டு வெர நரன சற்ற விலகி அந்தப் பக்கமரய் சபரய் கிமடத்த
இமடவவெளியில் உளசள புகுந்துவிட்சடன.
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பிணத்மத எடுத்து கமரயில் சபரட்டிருந்தரர்கள. எனனரல் மிகச் சிரமப்பட்டு இடுக்குகள
வெழியரகத்தரன பரர்க்க முடிந்தது. பிணத்மத ஒரு கந்தல் துணியரல் சபரர்த்தியிருந்தரலும்
நீள அகலம் சபரதரததரல் ஓரளவக்குத்தரன வதரிந்தது. நனகு ஊறிப்சபரய், கருநீலம்
பரய்ந்து கட்மடயரய் இருந்தது. மககள தூக்கிய மரதிரிசய இருந்தன. கரல்-அமர
நிர்வெரணமரய் இருந்தமத கவெனித்த அந்த ஆசரமிகள இனனும் சில கந்தல் துணிகமள
சபரட்டு மூடிவிட்டனர்.
கூட்டத்தின ஆர்வெம் அடிசயரடு குமறந்து சபரனது. ஏசதர சினிமர விட்டது சபரல
மக்கள சரமர சரமரயரய் விலக ஆரம்பித்தனர். புதிதரக வெந்தவெர்கள அமதயரவெது பரர்த்து
மவெப்சபரம் எனற அவெசரப்பட்டரர்கள.
அப்சபரதுதரன நரன ஒனமற கவெனித்சதன. நரன அங்சக பரர்த்து இங்சக பரர்த்து
கமடசியில் பரலத்தின இந்த பக்கத்துக்கு வெந்து விட்சடன. என ஸகூட்டர் எதிர்ப்
பக்கத்தில் இருந்தது. வமல்ல நமடமய கட்டிசனன.
"பரர்த்தியர வெயிற எப்படி உப்பியிருக்கு? இது நிமறமரசந்தரன."
"அடப்சபரடர. தண்ணி உளள சபரனர வெயிற உப்பும். நரன தஞ்சரவூர் அய்யன
குளத்திசல எவ்வெளவ தற்வகரமல சகஸ பரர்த்திருக்சகன."
"அது இருக்கலரம். ஆனர இது வநசம்மரசவெ மரச சகசரம். சபசிக்கிட்டரங்க. எவெசனர
சினிமரல சரனஸ வெரங்கித்தசரனனு இட்டரந்து ஏமரத்திப்பிட்டரனரம். உயிசரரட
இருந்தப்ப நல்லர வவெளமளயர இருந்திருக்கும்னு வநமனக்கிசறன."
இரண்டு சபர் வகக்சக வபக்சக எனற சிரித்து வகரண்டு வசனறனர்.
ஸகூட்டமர ஸடரர்ட் வசய்து பரலத்தின மீது வெந்சதன. சபரலீசக்கு வபரறமம எல்மல
மீறிவிட்டது. நிற்கும் நபர்கமளவயல்லரம் கரலமரப் பிடித்து வீசிவயறிந்தரர்கள.
அப்படியும் பரலத்தில் வெரகனங்கள சபரக குறகிய வெழிதரன. பஸகள பரலத்மத
வநருங்கவம் பஸ பிரயரணிகள எல்சலரருசம இடது புற ஜனனலுக்கு வெந்து விட்டரர்கள.
ஆபீஸ வெந்து சசர்ந்த அமரமணியில் இந்த விஷயம் சவெரரஸயம் இழந்து, மறந்து
சபரனது.
ஒரு ஞரயிற்றக் கிழமமயில் சந்துரு வீட்டுக்கு வெந்திருந்தரன. சந்துரு ஜீ. வஹச்சில்
டரக்டர். சபரஸட் மரர்ட்டம் சகஸகமள கவெனிக்கிறவென. அடிக்கடி எனனிடம் பல
கிமரம் சகஸகமளப் பற்றி சபரரடிக்கும் வெமர அளப்பரன.
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அவெமனப் பரர்த்ததும் கூவெத்தில் மிதந்த அந்தப் பிணம் ஞரபகம் வெந்தது. சகட்சடன.
நிமறய சகஸகள வெருவெதரல் அவெனரல் எளிதில் நிமனவகூற முடியவில்மல. எனக்கும்
சரியரன சததி ஞரபகம் இல்மல.
நிமறய சயரசமனகளுக்குப் பிறகு,
"ஓ.. அந்த பரர்மவெயிழந்த வபண் சகஸ?"
"பரர்மவெயிழந்த வபண்ணர?"
"ஆமரம்பர. வரரம்ப சபதடிக். அந்த வபண் ரரத்திரிசல பரலம் ஓரமர வெந்திருக்கு. வரண்டு
நரள முனனரடி சபஞ்ச மமழயிசல பரலத்தின ஓரத்திசல அரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. பளளம்
வதரியரம உருண்டு தண்ணீர்ல விழுந்திருக்கு. ரரத்திரியர இருந்ததுனரல யரரும்
கவெனிக்கமல."
"ஏசதர சரப்பு கீப்புனனு சபசிக்கிட்டரங்க."
"இல்மல.

சரப்புக்கரன

ஒரு

இனடிசகஷனும்

இல்மல.

கர்ப்பமும்

இல்மல.

உருண்டதிசல சில சிரரய்ப்புகள ஏற்பட்டிருக்கு. மண்மடயிசல சலசரன அடி.
அவ்வெளவதரன."
மம கரட்! அனற பரலத்தில் எப்படிப்பட்ட மட்டரகமரன வெதந்திகள. அவெர்கள சபசி
மகிழ்ந்தது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இதில் நரனுமல்லவெர பங்கரளி? ஒருவித குற்ற
உணர்வ எனமன ஆக்கிரமிக்க, நரன வசய்வெதறியரது திமகத்துப் சபரசனன.
(குங்குமம் - 16 சம 1997)
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19. தூண்டில்
"சரர்".
தன சமமசக்கு எதிசர வெந்து நினறவெமன அவென அலுவெலகத்துக்குள நுமழயும்சபரசத
ரரமதுமர கவெனித்துவிட்டரர். ஆனரல் சவெமலயில் படு மும்முரமரக இருப்பதுசபரல
பரசரங்கு வசய்தவெரற இருந்தரர்.
கடந்த ஒரு வெரர கரலமரகசவெ வெருமரனம் டல்லடிக்கிறது. வெந்திருக்கும் பரர்ட்டிமய
சரியரன சகரணத்தில் மடக்கிவிட்டரல் சமளயரய் சில கரந்தி சநரட்டுகள சதற்றலரம்.
கரமலயிசலசய நல்ல சகுனம். மனதுக்குள மகிழ்ந்து வகரண்டரர் ரரமதுமர.
"சரர்".
இரண்டரம்

முமறயரக

அவென

பணிசவெரடு

அமழக்க..

அப்சபரதுதரன

முதன

முமறயரகப் பரர்ப்பதுசபரல் ஒரு பரர்மவெமய வீசிவிட்டு...
"ஓ நீங்களர? உங்க சகஸ இனனும் ஒப்புதல் ஆகமலசய. இனனும் பத்து நரள கழிச்ச
வெரங்க" வசரனனவெர் சட்வடன பினபக்கம் திரும்பி... "சந்தரம், இங்க வெரய்யர... இந்த
மபமல அந்த சகபினல மவெச்சடு" எனற இயந்திரத்தனமரய் வசரல்லவிட்டு மறபடியும்
சவெமலயில் மூழ்கிவிட்டரற் சபரல் தனது பரசரங்கு நரடகத்மதத் வதரடர்ந்தரர். இரண்டு
மூனற முமற சூள வகரட்டி சவெமலயில் உளள சலப்மபக் கரட்டிக் வகரண்டரர்.
திடீவரன

யசதச்மசயரய்

நிமிர்ந்து

பரர்ப்பதுசபரல

பரர்த்து

அவென

இனனும்

நினறிருப்பது பிடிக்கரதது சபரல... "எனனய்யர? வசரனசனனில்சல? சபரய்யர. ஒரு
வெரரம் கழிச்ச வெரய்யர. சம்மர நிக்கிறதுல பிரசயரஜனமில்சல. அவ்வெளவதரன."
வெந்தவென உமடந்து சபரனரன.
"சரர். அப்படிச் வசரல்லரதீங்க சரர். மமழ வெர்றதுக்குளள வீட்டு சவெமலமய
வதரடங்கிடணம் சரர். இந்த அப்ரூவெலுக்கு அப்பறம் எங்க பரங்குல சலரன சரங்ஷன
வெரங்க அமலயணம் சரர். ப்ளீஸ... வகரஞ்சம் சீக்கிரம்... தயவ பண்ணி..."
ரரமதுமரக்கு வபரய்யரய் உடனடி சகரபம் வெந்தது.
"சீக்கிரம்னர... எனமன எனன பண்ணச் வசரல்லற? இப்ப இங்க இருக்கிற ஸவபஷல்
ஆபீஸர் ஒரு வெரர லீவ முடிஞ்ச சநத்திக்குத்தரன வெந்தரரு. ஆனர அவெருக்கு சபரன
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சனிக்கிழமம சததி சபரட்டு டிரரனஸபர் உத்திரவ வெந்திடுச்ச. புது ஆளு இனனும் வெரல.
இந்த ஆபீஸருங்க பண்ற வலரளளு பரலடிக்ஸல நரங்க மரட்டிக்கிட்டு முழிக்க
சவெண்டியிருக்கு. சபரங்க சரர். உங்களுக்கு இவதல்லரம் புரியரது. பத்து நரள கழிச்ச வெந்து
பரருங்க. இப்ப எடத்மத கரல பண்ணங்க."
வெந்தவெனுக்கு வியர்மவெ வவெளளம். மிரண்டு சபரய் முழித்துக் வகரண்டு சமலும் கீழும்
பரத்துக்வகரண்டிருந்தரன. ரரமதுமர சரியரன சநரத்துக்கு கரத்திருந்தரர்.
"சரர். சவெற வெழிசய இல்மலயர சரர்?"
அப்பரடி வெந்துவிட்டரன!
"சரர். சவெற வெழி எதுவசம இல்மலயர சரர்?" குரல் ஈனஸவெரத்துக்கு சபரனது. வரரம்பவம்
ஆடிப்சபரயிருந்தரன.
ரரமதுமர எழுந்தரர். அவென அருகில் வெந்து வமதுவெரன கிசகிச குரலல்..."ஒரு வெழி
இருக்கு. ஆனர வகரஞ்சம் வசலவெரகும். பரவெரயில்மலயர?"
வெந்தவென நரற்கரல நுனியில் அவசளகர்யமரக உட்கரர்ந்து வகரண்டரன. மிரட்சியில்
சபச்ச உடசன வெரவில்மல.
"ம்ம்ம்... எனன வசரல்ற? சீக்கிரம். எனக்கு ஆயிரம் சவெமலயிருக்கு." ரரமதுமர அவெமன
அவெசரப்படுத்தினரர்.
"வசரல்லுங்க சரர். பரவெரயில்மல. வகரடுத்திடலரம்."
"தம்பி. உனமனப் பரர்த்தர பரவெமரத்தரன இருக்கு. ஒரு வெரரமர அமலயர அமலயுசற.
எனன பண்றது? இந்த ஆபீஸருங்க பண்ற வலரளளு தரங்கல. பல லட்சரூபர வசலவ
பண்ணி வீடு கட்றீங்க. வகரஞ்சம் அப்படி இப்படினனு வசலவ வசஞ்சரத்தரன சவெமல
சளுவல முடியும். இதுலவயல்லரம் ஜரஸதி சயரசமன வசய்யக்கூடரது. எனன? நரன
வசரல்றது சரிதரசன?"
ஒரு இமடவவெளி வகரடுத்து விட்டு மீண்டும் விமரப்பு நிமலக்கு வெந்து, "நீங்க எனன
பண்றீங்க... ஒரு மூண மணி சமரருக்கு வரண்டரயிரம் ரூபரய் வரடி பண்ணிக்கிட்டு
வெர்றீங்க... நம்ப பியூன சந்தரம் இருக்கரனல அவெமன பரர்க்கறீங்க. அவென படு
ஸமரர்ட்டு. அவென உங்க சகமஸ ஆபீஸர் வீட்டுக்சக எடுத்துக்கிட்டு சபரயி சபரன வெரரத்
சததி சபரட்டு கரரியத்மத கனகச்சிதமரக முடிச்சிடுவெரன. ஆமர... ஒனண வசரல்ல
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மறந்துட்சடசன. இனனிக்கு விட்டர சபரச்ச. ஆபீஸர் இனனிக்கு மநட் சிதம்பரம்
சபரயிடறரரு."
"சரி சரர். இப்பசவெ சபரசறன சரர். நிச்சயமர இனனிக்குளள வகமடச்சடுமர சரர்?"
"வகமடச்சடுமரவெரவெது. வகமடச்சரப்பல. நீங்க நரன வசரனன மரதிரி மூண மணிக்கு
வெரங்க. அமத வசய்யுங்க."
ரரமதுமரயின குரலல் கரிசனம் வபரங்கி வெழிந்தது. நல்ல சதட்மடயரயிற்சற.
சபரய்விட்டரன! ரரமதுமரக்கு தமலகரல் புரியவில்மல. அவெர் கணக்கில் நிச்சயம்
ஆயிரமரவெது சதறம்!!
சபரன ஒலத்தது. ரரமதுமர நிமிர்ந்தரர். ரிசீவெரின கரமத வபரத்தி கிளரர்க் "ரரமதுமர சரர்.
உங்க மகன சசரஷ மலனல."
சசரஷ!! இவென எதுக்கு இப்ப சபரன வசய்யறரன?
"அப்பரவெர? நரன சசரஷபர. எம். சி. ஏ. சீட்டுக்கரக நீங்க வசரனன ஆசரமிமய சபரய்
பரர்த்சதம்பர. சீட்டு நிச்சயம் தசரனனு வசரல்லறரர். ஆனர நீங்க வகரடுத்த ஐயரயிரம்
பத்தரதரம். இனனும் வகரமறஞ்சது ஆயிரமரவெது சவெணமரம். அதுவம் இனனிக்கு
சரயங்கரலத்துக்குளசள வகரடுத்துடணமரம். அம்மரகிட்சட வசரனசனன. அம்மர
உங்களுக்கு சபரன சபரடச் வசரனனர. அப்பர ப்ளீஸபர... எப்படியரவெது பணத்துக்கு
ஏற்பரடு பண்ணப்பர. ஃபிரண்ட்ஸகிட்சடல்லரம் வசரல்லட்சடம்பர... ப்ளீஸ."
ரரமதுமர சயரசமன வசய்ய.... மபயன விடவில்மல.
"அப்பர..."
"சரிடர. நீ எனன பண்சற. ஒரு நரலு மணி சமரருக்கு சநரர இங்க வெர. ஆயிரம் ரூபர வரடி
பண்ணி மவெக்கிசறன. இதுக்கும் சமசல வகரடுக்க முடியரதுனனு தீர்மரனமர நரன
வசரனனதர வசரல்லடு.. எனன சரியர?"
"ஓசக... ஓசக... அப்பர... என நல்ல அப்பர... சபரமன வெச்சிடட்டுமர?"
ரரமதுமர கமளப்புடன ரிசீவெமர மவெத்தரர். வகரஞ்சம் சிரிப்புகூட வெந்தது. சசரர்வடன
தன சடபிள பக்கம் திரும்பி சநரட்டம் விட்டவெரின முகம் பிரகரசம் அமடந்தது.
அவெர் சமமஜயின அருசக இரண்டு சபர் கரத்துக்வகரண்டிருந்தரர்கள. ரரமதுமர தனது
அடுத்த தூண்டிலுக்குத் தயரரரனரர்.

(குங்குமம் - 01 ஆகஸட் 1997)
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20. தருமி 2007
சபங்க் ஆஃப் டுபரகூர் வெங்கியின வசனமனக் கிமள. சநரடீஸ சபரர்டில் சபரட்டிருக்கும்
சர்குலமர ஒருவெர் சத்தமரக படிக்கிறரர். "நம் வெங்கி அலுவெலர்க்சகரர் நற்வசய்தி. நம்
சசர்மனுக்கு வவெகுநரட்களரக ஒரு சந்சதகம் நிலவி வெருகிறது. அமத நல்ல ஆபீஸ சநரட்
வெரயிலரக தீர்த்து மவெப்பவெருக்கு ஆயிரம் டரலர் பரிசரக அளிக்கப்படும்."
தருமி அங்கு வெருகிறரன. "ஏம்பர? பரிசத் வதரமக எவ்வெளவ?"
"ஆயிரம் டரலர்."
தருமி தனிமமயில் புலம்புகிறரன. "ஐய்சயர ஆயிரம் டரலரரச்சச! ஆயிரம் டரலரரச்சச!!
எனக்கு மட்டும் அந்தப் பரிச கிமடச்சிட்டர முதல்ல மபயன இஞ்சினீரிங் கரசலஜ ஃபீஸ
கட்டிடுசவென. அப்பறம் மிச்சம் இருக்கிற பணத்தில... கிவரடிட் கரர்டு ட்யூஸ
கட்டிடலரம். ஐய்சயர... அடுத்தவென எவெனரது இமத சகட்டு சநரட்டு சபரடறதுக்கு
முனனரடி நரன சபரடணசம... இந்த சமயம் பரர்த்து சநரட்டு சபரட ஒரு ஐடியரவம்
வெரமரட்சடங்கிறசத. எனன வசய்சவென? யரமரப் சபரய்க் சகப்சபன?"
வசரக்கன ஞரபகம் வெருகிறது. "வசரக்கர.. உனமன விட்டர சவெற யரரு இருக்கர? ப்ளீஸ
வஹல்ப் மீ."
வசரக்கன வெருகிறரர். "வெங்கி அதிகரரிசய"
"யரருய்யர நீ?"
"நரன யரர் எனபது இருக்கட்டும். உமக்கு மட்டும் அந்த சநரட் கிமடத்துவிட்டரல்..."
"ஆஹர அது மட்டும் கிமடச்சிடுச்சனனர எனசனரட முக்கியமரன பிரச்சமன ஒண்ண
தீர்ந்துடும்.! அட நீயும் அறிவிப்மபக் சகட்டரச்சர!! சபரச்ச. எல்லரம் சபரசய சபரச்ச.
சபரயிந்சத. சஹர கயர. இட்ஸ கரன."
"எனக்கு சவெண்டரம். நீசய எடுத்துக் வகரள."
"எனனது. உன சநரட்மட நரன.. நரன.. எடுத்துகறதர? இங்கப்பரரு நரன பரர்க்கறதுக்கு
சரதரரணமரக இருக்கலரம். அஞ்ச வெருஷத்துல வரண்டு பிரசமரஷன வெரங்கிருக்சகன."
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"எங்சக, என திறமமயின மீது உமக்கு சந்சதகம் இருந்தரல் சசரதித்துப் பரசரன?
உனக்குத்

திறமமயிருந்தரல்.

சகளவிகமள

நீ

சகட்கிறரயர?

இல்மல,

நரன

சகட்கட்டுமர?"
"ம்ஹஹும். எனக்கு சகளவி சகட்டுத்தரன பழக்கம். தட்ஸ ஆல்."
"எங்சக, சகளவிகமளத் வதரடங்கு"
பிரிக்க முடியரதது எனனசவெர?

நரமும் நம் சகரரிக்மககளும்

பிரிந்சத இருப்பது ?

யூனியனும் சமசனஜவமனடும்

சசரக்கூடரதது?

பிரசமரஷனும் டிரரனஸபரும்

சசர்ந்சத இருப்பது?

ஏடிஎம்மும் வடபிட்கரர்டும்

வசரல்லக்கூடரதது?

சடக் சஹரம் சப

வசரல்லக்கூடியது?

வடல்லர் சடரக்கன நம்பர்

பரர்க்க முடியரதது?

சர்வீஸ ஃமபல்

பரர்த்து ரசிப்பது?

சம்பள பில்

சம்பளம் எனபது?

மரதம் ஒரு முமற வெருவெது

டூர் எனபது?

அடிக்கடி வெருவெது

அதிரடி சர்வீசக்கு?

சரனியர மிர்சர

அபரர சிக்ஸஹுக்கு?

மசஹந்திர சடரனி

சூப்பர் சஜரடிக்கு?

சூர்யர - சஜரதிகர

சண்மட பரர்ட்டிக்கு?

சரப்பல் - கங்கூல

சலரக்கல் டூருக்கு?

நீ

ஃபரரின டூருக்கு?

நரன

"அப்பர!! ஆள விடு. எனக்கு வதரிஞ்சது இவ்வெளவதரன. நீர்தரன சகலகலரவெல்லவெர்.
நீங்கள எழுதிய சநரட்மட வகரடுங்கள. அமத அப்படிசய பரர்வவெர்டு வசய்கிசறன. "
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வகரஞ்ச

தூரம் வசனறவிட்டு

திரும்பி

வெந்து.

"அது

சரி..

பரிச

வகரடுத்தரல்

வெரங்கிக்கசறன. வமசமர, சஸவபனடு மரதிரி சவெற எதரவெது வகரடுத்தரல்? "
"எனனிடம் வெர. நரன பரர்த்துக் வகரளகிசறன. "
"எனன, சஸவபனஷன ஆர்டமர படிச்ச கரட்டவெர?"
வசரக்கன சிரிக்கிறரன. "கவெமலப்படரசத சசகரதரர. யூ வில் வகட் த ரிவெரர்டு. வவெற்றி
நிச்சயம்."
"எனன சிரிப்பய்யர, உன சிரிப்பு! சூர்யர மரதிரி சிரிப்பு!!"
சசர்மன வசயலகத்தில் உளள கரனஃபரனஸ ஹரலல் தருமி. சசர்மன மகயில் தருமி
எழுதிய சநரட் இருக்கிறது. "மிஸடர் தர்மரரஜன அலயரஸ தருமி அவெர்கசள!
நீங்களதரசன இந்த சநரட்மட பரர்வவெர்டு வசய்தது."
"ஆமரம். உங்கள ஐயப்பரட்மட நீக்கும் அந்த அற்புத சநரட்மட நரசனதரன எழுதிசனன.
"
"எங்சக, நீசர படித்துக் கரட்டும்."
தருமி படிக்க படிக்க சசர்மன முகம் பிரகரசம் அமடகிறது. "ஆஹர! அம்சமரன ஆபீஸ
சநரட்டு!! ஆழமரன கருத்துக்கள!!! என டவட்மட க்ளியர் வசய்துவிட்ட சூப்பர்
சநரட்டு!!!!"
தன வசகவரட்ரிமய அமழத்து பரிமச வகரண்டுவெரச் வசரல்லுகிறரர். அப்சபரது ஜி.எம்.
என. கீரன எழுந்திருக்கிறரர். "சசர்மன அவெர்கசள! ப்ளீஸ வவெயிட். அந்த சநரட்டில் பிமழ
உளளது."
"யூ மீன மிஸசடக்?" சசர்மன திடுக்கிடுகிறரர். ஆனரல் தருமிசயர....
"பிமழ இருந்தரவலனன? எவ்வெளவ பிமழசயர அவ்வெளவ பரிசத் வதரமகமய
குமறத்துக் வகரடுங்கசளன."
ஆனரல் அதற்கு என. கீரன, "மிஸடர் தர்மரரஜன! நீர்தரசன இந்த சநரட்மட எழுதியது? "
"எஸ.

நரசனதரன

எழுதிசனன.

பினசன

ஆபீஸ

கரனடீனல

யரரரவெது

எழுதிக்வகரடுத்தமத வகரண்டு வெந்து வகரடுப்சபனர? நரசன... நரசனதரன எழுதிசனன."
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"அப்படியரனரல் அந்த சநரட்டில் எழுதியுளளமத விளக்கி விட்டு பரிமச வபற்றச்
வசல்லுங்கசளன."
"சசர்மனுக்சக விளங்கி விட்டது. நீங்க யரரு குறக்சக?"
"நரன இந்த டூபரகூர் வெங்கியின தணிக்மக பிரிவின தமலவெர். என. கீரன. வஜனரல்
சமசனஜர். எமது சசர்மன மிக சரியரன ஆபீஸ சநரட்டுக்கு பரிசளிக்கிறரர் எனறரல்
அமத பரர்த்து சந்சதரஷப்படும் முதல் ஆள நரனதரன. அசத சநரத்தில் பிமழயுளள
சநரட்டுக்கு பரிசளிக்கிறரர் எனறரல் அதற்கு வெருத்தப்படுபவெனும் நரனதரன."
"ஒசஹர. இங்க எல்லரசம நீங்கதரனர. ஒரு சில சபர், ஏகப்பட்ட மபல்கமள பரர்த்து
அமதவயல்லரம் வரஃபர் வசஞ்ச சநரட்டு சபரட்டு சபர் வெரங்குவெரங்க. ஒரு சில சபர்,
சபரட்ட சநரட்டுல எங்கடர குற்றம் இருக்குனண சதடி கண்டு பிடிச்ச சபர் வெரங்கிட்டு
சபரவெரங்க. இதுல நீங்க எந்த வெமகமய சரர்ந்தவெர் எனற உங்களுக்சக புரியும். ஒண்ண
மட்டும் நிச்சயமய்யர. உங்கள மரதிரி வரண்டு சபர்.. இல்மல நீங்க ஒருத்தசர சபரதும்.
இந்த சபங்க் உருப்பட்டரப்பலத்தரன. சசர்மனிடம் வசரல்லவிடுங்கள. எனக்கு பரிச
சவெண்டரம். நரன வெருகிசறன."
தருமி சவெகமரக சபரக என. கீரன அமழக்கிறரர். " தருமி அவெர்கசள!" அமழப்மப
நிரரகரித்து தருமி இனனும் சவெகமரக ஓட, கரனஃபரனஸ ஹரலல் சிரிப்பமல.
சசர்மன மிகுந்த சசரகத்துடன அமர்கிறரர். "நல்லசவெமள! எனமன கரப்பரற்றினீர்கள
ஜி.எம். அவெர்கசள!! இல்மலவயனறரல் என மீது விஜிவலனஸ எனவகரயரி வெந்திருக்கும்.
தரங்க்ஸ."
அங்சக தருமி புலம்பிக் வகரண்டிருக்கிறரன. "எனக்கு சவெணம். இனனமும் சவெணம்.
ஐமயசயர யரசரர இனனமும் வதரரத்தர மரதிரிசய இருக்சக. இனிசம நரன எந்த சநரட்
சபரட்டரலும் ஏம்பர இது உன சநரட்டர? இல்சல, ஆபீஸ கரனடீனுக்கு வெந்த யரரரவெது
எழுதிக் வகரடுத்ததரனனு சகப்பரங்கசள? இதுக்குத்தரன... இதுக்குத்தரன கண்டவெமன
நம்பி கரரியத்துல எறங்கப்படரதுங்கறது. மரட்டிக்கிட்டல்ல. நல்லர அவெஸத படு.
ஏனடர...

ஏனடர...

ஏன?

ஐசயர

இப்படி

தனியர

வபரலம்பற

அளவக்கு

வகரண்டுவிட்டரசன. வசரக்கர. அவெமன எதுக்குக் கூப்பிடணம். அவெமன நம்பரசத.
அவென வெரமரட்டரன. அவென இல்மல."
வசரக்கன வெருகிறரர். "தருமி. பரிச கிமடத்ததர?"
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"வெரய்யர. எல்லரம் கிமடச்சது. நல்லசவெமள டிஸமிஸ வசய்யல. நரன உனக்கு
எனனய்யர துசரரகம் வசஞ்சசன."
"வெங்கி அதிகரரிசய கரனஃபரனஸ ஹரலல் எனன நடந்தது?"
"ம்... இவதல்லரம் நல்லர ஏத்த எறக்கமர சபச. சநரட் சபரடும் சபரது சகரட்மட
விட்டுடு."
"எனன நடந்தது?"
"உன சநரட்டில் குற்றம் எனற வசரல்லட்டரங்மகயர."
"என சநரட்டில் குற்றமர. வசரனனவென எவென?"
"உன

பரட்டன.

அங்க

ஒருத்தன

இருக்கரன.

எல்லர

சர்க்குலரும்

அவெருக்கு

அத்துபடியரம்."
கரனஃபரனஸ ஹரலுக்குள தருமியும் வசரக்கனும் சவெகமரய் வெருகிறரர்கள. வசரக்கன
வநருப்பரய் கக்குகிறரர். "இச்சமபயில் என சநரட்மட குற்றம் வசரனனவென எவென?"
சசர்மன எழுந்து நினற, "என. கீரன. அவென இவென எனற ஏகவெசனம் சவெண்டரம். ஹவ்
சம் டீசனஸசி. மரியரமதசயரடு சகளவி சகட்டரல் தக்க பதில் கிமடக்கும்."
"யரர் இந்த கிழவென?"
"சபங்க் ஆஃப் டுபரகூரின தமலமம தணிக்மகயரளர்! என.கீரன!! ஜி.எம். மிகுந்த
அனுபவெம் உளளவெர்!!"
"அதிகம் அனுபவெம் இருந்துவிட்டரல் அமனத்தும் அறிசவெரம் எனற அகம்பரவெசமர?"
கீரன எழுந்து, "முதலல் நீங்கள எழுதிய சநரட்மட இனவனரருவெர் மூலமரக
அனுப்பியதின கரரணம்?"
"அது நடந்து முடிந்த கமத. வதரடங்கிய பிரச்சமனக்கு வெரரும். எங்கு குற்றம் கண்டீர்?
ஸவபல்லங்கிலர? அல்லது ஃபரர்வமட்டிலர?"
"ஸவபல்லங் மிஸசடக் இருந்தரலும் அமவெ மனனிக்கப்படலரம். கரரணம் எங்களிடம்
எம்.எஸ. சவெர்ட் இருக்கிறது. ஸவபல் வசக் சபரட்டுக் வகரளசவெரம். ஆனரல்
வபரருளில்தரன குற்றம் இருக்கிறது."
"கூறம். கூறிப் பரரும்."
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"எங்சக நீங்கள எழுதிய சநரட்மட வசரல்லும்."
சநரட்மடப் படிக்கிறரர். "சபரதும். சபரர் அடிக்கிறது. சருக்கமரக வசரல்லும். இதனரல்
தரங்கள வசரல்லவெரும் கருத்து..."
"புரியவில்மல? இந்தியரவில் உளள மற்ற வெங்கிகளில் எனன Work Culture இருக்கிறசதர
அசததரன நம் வெங்கி கிமளகளிலும் உளளது எனபதுதரன என வெரதம்."
"ஒருக்கரலும் கிமடயரது. இசதர. எங்கள வெங்கி சர்குலர்களின வதரகுப்பு சி.டி
இருக்கிறது.

இதில் எங்குசம

சர்குலர்களில்

நீங்கள

வசரல்லப்படரத

வசரனன

எந்த

கல்சர்

குறிப்பிடப்படவில்மல.

விஷயத்மதயும்

நரங்கள

ஏற்றக்

வகரளளமரட்சடரம்."
"நிச்சயமரக?"
"சத்தியமரக."
"நீ தினம் தினம் பரர்க்கும் இனஸவபக்ஷன மரனயுவெல் மீது ஆமணயரக.."
"அவதனன ஜஹுஜஹுபி சமட்டர்? நம் எல்சலரரும் மமற வபரருளரக மதிக்கும் சபங்கிங்
வரகுசலஷன ஆக்ட் மீது ஆமணயரக வசரல்கிசறன. அக்ரிகல்சர். ஹரர்ட்டிகல்சர்.. இது
மரதிரி சில கல்சர்கள இருக்கிறசத தவிர நீ வசரனன கல்சர் ஒருக்கரலும் இங்கு இருக்க
முடியரது எனபசத என கருத்து."
"மிஸடர் என.கீரன. நனறரக எனமன பரரும். நரன யரர் வதரிகிறதர?"
வசரக்கன

வமதுவெரக

எம்.ஜி.ஆர்.

ஸமடலல்

மீமசமய

பிய்க்கிறரர்.

என.கீரன

திடுக்கிடுகிறரர். "ஆ! நீங்கசள ரிசர்வ் வெங்கியின கவெர்னர் ஆகுக. உங்கள அதிகரரத்தினரல்
எனது சவெமல சபரனரலும், வபனஷன வகரடுக்கரமல் சபரனரலும் குற்றம் குற்றசம.
குற்றம் குற்றசம."
"கீரர. தும் சஹர கயர."
கீரன மககமள உயசர தூக்கி, கண்கள மூடி....
"நரன வெரங்கும் சம்பளம் நரலு நரமளக்குத்தரன சபரதும்
நரய்ப் பரடு படுசவெசன தவிர உம்மமப் சபரல்
கரனடினில் சநரட் டிரரஃட் எழுத மரட்சடன."
118

வசரக்கன என. கீரமன எரித்துவிடுகிறரன.
சசர்மன

கூவெம்

நதிக்கமரசயரரம்

ஓடிவெருகிறரர்.

"கவெர்னர்

அவெர்கசள!

எனன

வசய்துவிட்டீர்கள? நீங்கள சபரட்ட சநரட் எனபது என புத்திக்கு எட்டரமல் சபரனது
தவெறதரன. அவெமர மனனித்துவிடுங்கள."
அப்சபரது வசரக்கன குரல் சகட்கிறது. "சசர்மன அவெர்கசள! கவெமல சவெண்டரம். உங்கள
வெங்கியில் ஒரு உயர்மட்ட சர்ப்மரஸ வடஸட் வசய்யசவெ யரம் நடத்திய நரடகம் இது.
மிஸடர் என. கீரமர கூவெத்தில் சபரட்டரல், எனனரல் கூட கரப்பரற்ற முடியரத அளவக்கு
நரறிப் சபரய்விடுவெரர் எனபதரல் அவெமர கமரயிசலசய விட்டிருக்கிசறன. இனமறக்கு
சனிக்கிழமம. ஆபீஸ மடம் முடிந்துவிட்டது. நரமள ஹரலசட. எனனரல் ஒனறம்
வசய்ய முடியரது. திங்கட்கிழமம வெழக்கம் சபரல் என. கீரன ஆபீஸ வெருவெரர். அவெருக்கு
ஒனனமர நரள டூர் சபட்டர வகரடுத்துவிடு. நரன வெரட்டர."
(நிலரச்சரரல்.கரம் - 26 பிப்ரவெரி 2007)
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21. சதடிச் சசரற நிதந்தினற....
"எனக்கு இந்த வெரழ்க்மகசய பிடிக்கல்மல ஸரர். வசத்துடலரமரனனு பரர்க்கசறன.
ஏதரவெது சநரய் வநரடில சபரயிடலரம்னு பரர்த்தர எனக்கு ஒரு ஜலசதரஷம் கூட
வெந்ததில்மல.

உடம்பு

எனனசவெர

வபருமரள

சகரயில்

துவெரரபரலகர்

மரதிரி

வெளர்ந்திண்சடயிருக்கு. சஷவிங் வசஞ்சக்கும் சபரது என உடம்ப பரர்த்து எனக்சக
பயமரயிருக்கு.
சபரன வெருஷம் கரலரர வெந்து ஊர்ஊரர ஜனங்கள வசத்து மடிஞ்சர. ஊரு முழுக்க இப்படி
வியரதி

வெந்து

வகரல்லறசத

எனக்கு

ஒனனும்

வெரமரட்சடங்கறசத

ஏனனு

வதரியரத்தனமர சகரயிலரத்து அம்பிகிட்சட சகட்டது என தப்பு. அவென வசரல்றரன. அது
ஓடியரடி சவெமல வசஞ்ச நல்ல சவெமலயில இருக்கறவெரளுக்கு. ஒனன மரதிரி திண்மண
தூங்கிகளுக்கில்சலங்கறரன.

கம்மனரட்டி.

இதுக்கரகசவெ

நரக்மகப்

பிடிங்கிண்டு

சரகலரம்னனு பரர்க்கசறன. ஆனர நரக்மகப் பிடிங்கிண்டர ரத்தம் வகரட்டுமரசம?
வெலக்குமரசம? உடசன உயிர் சபரகரதரசம. அது சரிப்படரது.
சரகணம் சரகணம்ங்கசறசன, ஏனனு சகக்கசறளர? சவெற ஒண்ணமில்ல. எனனரல
யரருக்கும்

தம்பிடி

ப்ரசயரஜனமில்சல.

சதரனறினர

புகசழரடு

இல்சலனனர

சவெஸட்டுனனு திருவெளளுவெசர வசரல்லயிருக்கர இல்மலயர? நரன ஒரு ஆளு
ஒழிஞ்சசனனர இந்த பஞ்ச பரட்டு பரடற சர்க்கரருக்கு ப்ரசயரஜனமர சபரகும். அடுத்த
ஜனமத்துமலயரவெது கரதுல கடுக்கன, அப்பளரக் குடுமினனு இல்லரம நனனர கிரரப்,
கிருதரசவெரட வபரறந்து வதரமலக்கணம். குளத்துல விழுந்து ப்ரரணமன விடலரம்னு
பரர்த்தர எனக்கு நீச்சல் வதரியுசம? தவிர மூக்கு வெழியர லங்ஸ முழுக்க ஜலம் சபரய்
உயிர் சபரக வரரம்ப சநரம் ஆகுமரசம? ம்ஹஜூம்.. அதுவம் சரிபடரது.
சரி... தூக்கு மரட்டிண்டு சரகலரம்னனர, வநஞ்ச குரல்வெமள வபரடலங்கர ஒடியற மரதிரி
வபரடக்குனு ஒடியுமரசம? எனன கஷடம்டர இது? நனனர வெயற நிமறயர சரப்சடரமர,
சினன திண்மணல வெந்து படுத்துண்டு அப்படிசய சமல சபரசனரமரனனு இருக்க
சவெண்டரசமர? இப்படித்தரன மூணரந்வதரு வகரழந்த கிட்டர சபரனரன. சபருதரன
வகரழந்மத கிட்டர. சகரட்டரன வெயச. சநத்திக்கு எல்லரம் ஆச்ச. சட்டுனனு வ்ரரட்டி
படுக்மகக்குளசள பூந்துண்டு என சமல வகரளளிய மவெய்யுங்சகரங்கற மரதிரி
படுத்துண்டுடலரம்னனு சதரணித்து.
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எனனடரப்பர நரப்பது வெயசிசலசய இப்படி வபரலம்பறரசனனனு பரர்கசறளர? உன
மபயன 16-ம் வெருஷத்திசல வபரறந்து 16 சம்பத்துகளுக்கும் அதிபதியரகி இருப்பரனனு
வபருமரள

சகரயில்

பட்டரசரரியரர்

வசரனனதரக

என

சதரப்பனரர்

அடிக்கடி

வசரல்லுவெரர். சம்பத்தரவெது? சர்பத்தரவெது? ஒண்ணத்துக்கும் வெழியில்சல.
வஜனமம் எடுத்த நரளசலர்ந்து எதுவம் என இஷடப்படி இல்சல. முதல் பதினரற
வெருஷம் என சதரப்பனரர் நரசிம்மர் கனட்சரரல்ல இருந்சதன. இந்த ஸசலரகத்மத
வசரல்லு அந்த ஸசலரகத்மதச் வசரல்லுனனு என வதரமடமய கிளளிண்சட இருந்தது
இப்பவம் வெலக்கறது. வபரியவெரளளரம் சகரவிச்சக்கக் கூடரது. இப்ப யரரரவெது ருத்ரம்,
சமகம்னனர நரன சஜரட்தமலய எடுத்து வமரத்திப்பிடுசவென. எல்லரசம வவெறத்துப்
சபரயிடுத்து. அவெமர நடுக் கூடத்திசல சபரட்டு விளக்சகத்தி மவெச்சசபரது கூட என
வதரமடயத்தரன

தடவிண்சடன.

அழுமக

துளிக்கூட

வெர்சல.

ஆளரளுக்கு

சகரவிச்சண்டர.
சரி.. ஒரு சனி விட்டுது. இனி வகரஞ்சம் வசளகர்யமர வவெங்கரய வகரத்சம், பூண்டு
ரசமுமர இருக்கலரசமனனு பரர்த்தர இனசனரரு சனி என ஆத்துக்கரரி ரூபத்திசல
வெந்தது. கல்யரண சஜரர்ல, பரர்க்கறதுக்கு சினனக் வகரழந்சத மரதிரி இருக்கரசளனனு
வநமனச்சிண்டு, அடிசய பங்கஜம்! நீ வரரம்ப அழகர இருக்சக!! ஆனர உனசனரட மூக்கு
சித்த சகரணல்சனன. உளளது உளளபடிசயச் வசரனனது தப்பரசபரயிடுத்து. வரண்டு
பசங்க வபரறந்து, வெளர்ந்து, பட்ணத்துக்கு படிக்க சபரனரசளரல்லசயர, ஆரம்பிச்சட்டர.
நீங்க அனனிக்கு அப்படிச் வசரனசனசள இப்படிச் வசரனசனசளனனு ஒசர ஹிம்மச.
விட்டுடுத்து எல்லரம்னர உங்களுக்கு நல்லர புரிஞ்சக்க முடியும்னு வநமனக்கிசறன.
சகரபக்கரர சதரப்பனரர் ருத்ர தரண்டவெம் ஆடினரர்னர, இவெ பக்தி திலகம். மகல
சப்பளரக் கட்மடய எடுத்துண்டு வீடு வீடர பஜமன. ஒரு சரயங்கரலம் எதிர்வீட்டு சசது
எனன சகட்டரன வதரியுமர? சகரபரலர எங்கரத்துல இனனிக்கு ரரத்திரி திவ்ய நரம
பஜமன.

வெர

வசளகர்யப்படுமர?

உங்கரத்து

மரமிதரன

சீஃப்

வகஸட்னனு

வசரல்லப்பிட்டு கண்ணடிக்கறரன. படவெர ரரஸசகரல். நீங்கசள வசரல்லுங்சகர.
நனனரவெர இருக்கு? ஏண்ணர? ஈசரரட்டுக்கு பக்கத்திசல ஏசதர ஒரு மமல ஜரதிக்கரரர
அப்படிசய மூச்மச தம்பிடிச்சிண்டு உசிமர விட்டுடுவெரளரசம? வநசமரவெர? ம்...
அப்படிசய இருந்தரலும் எனக்கு சரி வெரரது. பிரரணரயரமத்துக்சக மூச்மச பிடிச்சக்க
கஷடமர இருக்கு, இதுல சபரயி மூச்மச பிடிச்ச உசிமர விடறதரவெது?
ஆத்துக்கரரி அப்படீனனர, இந்த குலக் வகரழுந்துகள இருக்சக,

பீமடகள. கனனம்

முழுக்க புஸபுஸனனு கிருதர. தமலல குருவிக் கூடு மரதிரி முனனுச்சி மயிர். கருகருனனு
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வதரங்கு மீமச. எனக்கு மரியரமதசய வகரடுக்கரதுகள. எல்லரம் அம்மர ரரஜயம். ஏனனர
எங்கிட்ட கரச இல்மலசய. அப்படிசய ஓடிப் சபரய் ரயில் தண்டவெரளத்துலப்
படுத்துண்டுடலரமரனனு சதரண்றது. சச... சவெண்டரம். சரகறதுதரன சரகசறரம். பீஸ பீஸ
சபரகரம முழுசர வசத்துத் வதரமலப்சபரசம.
இது வெமரக்கும் நரன வசரல்லறமதக் சகட்சட உங்களுக்கு த்சசர.. த்சசரனனு
சதரணறசதரல்லசயர. இனனும் சகளுங்சகர. இது சபரன மரசத்தில ஆரம்பிச்சது.
திவ்யநரமம்னனு பக்கத்தரத்துக்கும் எதிர்தரத்துக்கும் சபரயிண்டு இருந்ததுக்கு வெந்தது
சகடு. ஒரு சசட்டுக் குடும்பம் ஸசனகிதம் ஆச்ச. வீடு நரடகக் வகரட்டர ஆயிடுத்து. பக்தி
சிரத்மதயர இருக்கறவெர சகரவிச்சக்கக் கூடரது. ஸவெரமிக்கு தீபரரரதமனனனர ஒரு ஐஞ்ச
வசகண்டு கரட்டுசவெரம். அப்பறம். கீசழ மவெச்சட்டு, எல்லரரும் எடுத்துக்சகரங்சகரனனு
வசரல்லடுசவெரமில்மலயர? இங்க எனன வதரியுமர? அந்த கசடரத்கஜன அவென
ஆம்பிமடயர பூதகிசயரட ஈஷிண்டு தீபரரரதமனத் தட்மட எடுத்துண்டு கரட்டறர
கரட்டறர அமர மணி சநரமர! சடரலக்கு எனன? தபலர எனன? அட்டகரசம். இரு, இரு,
இசத மரதிரி நரர்மடி கட்டிண்டு வசய்சவெடி. நரன ஒருத்தன குத்துக் கல்லரட்டம்
இருக்சகன, எனமன விட்டுட்டு பூமஜ புனஸகரரம் எனன சவெண்டிக் வகடக்கு?
ஏங்க? சவெரக் கத்தியரல நரடி நரம்மப வவெட்டிண்டர வெலக்கரம உயிரு சபரயிடுமரசம?
அப்படியர?

இமதத்தரன

வதரமலச்சட்சடன.

நரன

மளிமகக்

வதரியமலனனர

கமட

பரலுகிட்சட

வதரியமலனனு

சகட்டுத்

வசரல்லட்டு

சபரகசவெண்டியதுதரசன? அமத விட்டுட்டு, எனகிட்சட வநல்லுக்குத் வதளிக்கற பூச்சி
மருந்து இருக்கு. அதுல ஒரு டம்பளர் சமரர் சரப்பிடற மரதிரி கடகடனனு சரப்ட்டுடு.
வெண்டிமரடு மரதிரி நுமர கக்கிச் சரசவெங்கரரன. ஏனடர சகட்சடனனு ஆயிடுத்து.
நரனனர எல்லரருக்கும் சகலயும் கிண்டலுமர இருக்கு.
சரி. எல்லரத்மதயும் விட்டுடுசவெரம். சயமனடுனனு ஏசதர ஒண்ண இருக்கரசம? அமதப்
வபனசில் நுனியளவக்கு நரக்கில வெச்சிண்டர சபரதுமரசம? அமத பத்தின விவெரம்
ஏதரவெது வதரியுமர? வகரஞ்சம் வசரல்லுங்கசளன. ப்ளீஸ.... "
மனனிக்கவம். சமசல உளளமவெ யரவம் திரு சகரபரலன அவெர்கள 1956 ல் வசரனனது.
அவெர் மமனவி பங்கஜமும், மூத்த மகனும் தற்சபரது உயிசரரடு இல்மல. மிக
முக்கியமரன, சவெரரஸயமரன ஒரு விஷயம் உண்டு எனறரல் அது சகரபரலன இனனமும்
உயிசரரடு இருக்கிறரர் எனபதுதரன.
(கமலமகள - வசப்டம்பர் 2006)
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22. சந்சதரஷத் தீவ
முன குறிப்பு :- கடவள மனிதமன பமடத்தரன. மனிதன தன பங்குக்கு பிரச்சமனகமள
பமடத்தரன. இனற நரம் சிக்கித் தவிக்கும் பல பிரச்சமனகள, மனிதன தன சய
லரபங்களுக்கரக எப்சபரசதர உருவெரக்கப்பட்டமவெ. வெரம் வகரடுத்தவெமனசய பதம்
பரர்க்க வெந்த பஸமரசரன மரதிரி, இந்த மரதிரியரன பிரச்சமனகள பல சிக்கல்களுக்கு
உளளரகி, வவெவ்சவெற வெடிவெம் எடுத்து, கமடசியில் பூதரகரமரக உருவவெடுத்துவிடும்
சபரது, 'தீர்வ எனன?' எனற தமலமய பிய்த்துக் வகரளகிசறரம். கரஷமீரரகட்டும்,
கரவிரியரகட்டும்,

கட்சத்

தீவெரகட்டும்,

அதன

சவெர்கள

ஒனசற.

தமிழகக்

கடற்கமரயிலருந்து சற்ற வதரமலவில், வெங்கக் கடலல் ஒரு தீவ உருவெரனரல்?
சகட்கசவெ மகிழ்ச்சியரக இருக்கிறதல்லவெர? அந்த கற்பமனயில் வகரஞ்சம் கரரம் சசர்க்க,
சில பிரச்சமனகமள அதில் நரம் சசர்ப்சபரமர? இசதர கமத வதரடங்குகிறது.....
2016, அக்சடரபர் மரதம் 14 ம் சததி, வவெளளிக்கிழமம. மதியம் இரண்டு மணிக்கு பிடித்த
மமழ இனனும் விடவில்மல. வசனமன நகரசம மமழ நீரில் வபருங்கரயம் மரதிரி
கமரந்து சபரய்விடுசமர எனற அளவக்கு மமழயின தீவிரம் இருந்தது. இது
சபரதரவதனற, பின இரவில் மணிக்கு 120 கி.மீ. சவெகத்தில் அதிபயங்கர புயல்
தரக்கக்கூடும்

எனற

வெரனிநிமல

அறிவித்திருந்தது.

அதற்கு

க்ளரரர

எனற

வபயரிட்டிருந்தரர்கள.
ஒரு பக்கம் தமிழக மக்கள ஈரமும் குளிருமரக தவித்துக் வகரண்டிருந்தரலும் இனவனரரு
பக்கம் மரநில சபரலீசம் அரசத் துமற அதிகரரிகளும் ஏக வடனஷனில் இருந்தரர்கள.
அவெர்கள அடிக்கடி இரண்டு வெரர்த்மதகமள அடிக்கடி பிரசயரகித்து வகரண்டிருந்தரர்கள
அதுதரன, சந்சதரஷத் தீவ! மமழயும், புயலும் சற்சற அதன முக்கியத்துவெத்மத
குமறத்திருந்தரலும், சநற்றம், இனறம், நரமளயும் அதுதரன வசய்திகளின கதரநரயகன.
அனமறய கரமல தினசரிகளில் தடித்த எழுத்துக்களில் சந்சதரஷத் தீவில் நடக்கப் சபரகிற
கரசசமவெ பற்றிய வசய்திகசள இடம் பிடித்திருந்தன. 'சந்சதரஷத் தீவில் இனி யரருக்கும்
அனுமதி இல்மல! மத்திய அமமச்சரமவெ ரகசிய முடிவ ?', எனற வகரட்மட
எழுத்துக்களுக்கு சிவெப்பு அடிக்சகரடிட்டு புதிய வசய்திமய முந்தித் தந்திருந்தது ஒரு
தினசரி. அதுதரன உண்மமசயர எனற மரதிரி அமத உறதிப் படுத்தும் விதமரக
அடுத்தடுத்து வசய்திகள வெந்து வகரண்டிருந்தன.
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இனவனரரு தினசரி தன பங்குக்கு சந்சதரஷத் தீவில் நிர்மரனிக்கப் படப்சபரகிற நரற்பது
அடி உயர அனுமன சிமலயின ஏ 4 மசஸ வெண்ண ஃசபரட்சடரமவெ இலவெச
இமணப்பரக வெழங்கியிருந்தது. அரசியல் சரர்பு தினசரிகள ஒருவெர் சமல் ஒருவெர்
புழுதிவெரரி தூற்றிக் வகரண்டும் தங்களுக்கு சரதமரன விஷயங்கமள முனனிமல
படுத்தியும் வசய்திகமள திரித்தும் எழுதியிருந்தன.
அரசியல், மதம், நீதி மனறம் எனற ஏகப்பட்ட சிக்கல்களில் தற்சபரது திண்டரடிக்
வகரண்டிருக்கும்

சந்சதரஷ

தீவிற்கு

வபயரில்தரன

சந்சதரஷம்.

கடந்த

மூனற

வெருடங்களரக அதன பிரச்சமனகள தீவிரமமடயும் சபரவதல்லரம் இயல்பு வெரழ்க்மக
பரதிக்கப்பட்டது. வபரது வசரத்துக்கள நரசமரயின. விமலவெரசியின அம்புக்குறி
அடிக்கடி

சமல்

சநரக்கி

மிரட்டியது.

பங்கு

வெர்த்தகத்தில்

கரடிக்கு

அதிகம்

சவெமலயிருந்தது.
ரரசமஸவெரத்திலருந்து வெடக்கு பக்கமரக 36 நரட்டிகல் மமல் வதரமலவில் இரண்டு கி.மீ.
நீளம், மூனற கி.மீ. அகலத்திற்கு 2010 ஜனவெரி மரதத்தில் உருவெரன அந்த குட்டித் தீவக்கு
அடுத்த பத்தரவெது நரசள சிக்கல் ஆரம்பித்தது. இந்தியர, இலங்மகயும் அதற்கு உரிமம
சகரரின. சரரந்துப் பணி கப்பலுக்களூக்கு இமடசய அடிக்கடி சிற சிற சமரதல்கள
ஆரம்பித்தன. வவெளிவிவெகரரத் துமற மந்திரிகள, தூதுவெர்கள, வசயலரளர்கள ஏசி
அமறகளில் அடிக்கடி கூடிக் கூடி விவெரதித்தரர்கள. மூக்மக இடிக்கும் வசய்தியரளர்களின
மமக்குகளில்

'மீண்டும்

சந்திப்சபரம்,

சபசசவெரம்'

எனறரர்கள.

வெமரபடங்கள

சரிபரர்க்கப் பட்டன. பரரளுமனறம் அடிக்கடி ஸதம்பித்தது.
மரநில கட்சிகளும் தங்கள பங்குக்கு குட்மடமய குழப்பினரர்கள. சந்சதரஷத் தீவக்கு
அருகில் மீனபிடிக்கப் சபரன நூற்றக் கணக்கரன மீனவெர்கள இலங்மக ரரணவெத்தினரரல்
மகது வசய்யப்பட, மீனவெர் நலன எனற சபரர்மவெயில் ஒரு வெட்டரர கட்சி களத்தில்
இறங்கியது. அதன வெளர்ச்சிமய கண்டு சகிக்க முடியரத எதிர் கட்சி, 'கட்ச தீமவெப் சபரல
இந்த தீவக்கும் இலங்மக உரிமம சகரரினரல், தமிழ் நரட்டில் ரத்த ஆற ஓடும்', எனற
மிரட்டசலரடு சிமற நிரப்பும் சபரரரட்டத்மத துவெக்க, ஆளும் கட்சி எமதப் பிடித்தரல்
தங்களுக்கு அரசியல் இலரபம் கிமடக்கும் எனற சதடி திண்டரடியது.
ஒரு வெழியரக எல்மலப் பிரச்மனகள தீர்க்கப்பட்டு அது இந்தியரவக்குதரன எனற
முடிவெரனது. ஆனரல் அதில் தமிழர் நலமன நிமல நரட்டியது யரர் எனபதில் குடுமிபிடி
சண்மடகள வதரடங்கின. அவெர்களுக்கு அவெர்கசள வெரழ்த்திக் வகரண்டு சபரஸடர்
அடித்து விழர வகரண்டரடினரர்கள. கவிஞர்கள தங்கள அரசியல் தமலவெர்கமள
வெரழ்த்துப் பரமரமல பரடி பரிசில் வபற்றரர்கள. சிங்கப்பூருக்கு அருகில் இருக்கும்
124

வசனசடரஸர தீமவெப் சபரல் சந்சதரஷத்தீமவெ சமம்படுத்துசவெரம் எனற வமரீனர
கடற்கமர கூட்டத்தில் முழங்கிய மரநில முதல்வெரின சபச்மச சகட்டு வெயிவறரிந்தரர்கள
எதிர் கட்சியினர்.
அரசியல் குழப்பங்கள வகரஞ்சம் தணிந்ததும் வியரபரர சபரட்டர சபரட்டிகள
வதரடங்கின. சற்றலர பயணிகமள ஏற்றிச் வசல்லும் ஸடீவமர்கள கரனட்ரரக்ட்
வகரடுத்ததில்/எடுத்ததில் வபரும் அரசியல் புளளிகள பணம் பரர்த்தரர்கள. கரச பரர்க்க
முடியரத சகரஷடியும், கரச ஏரரளரமரக கண்டுவிட்ட சகரஷடியும் சந்சதரஷத்
தீவிசலசய துரத்தி துரத்தி அடித்து வகரண்டரர்கள. அமத வவெளியிட்ட ஒரு புலனரய்வ
பத்திரிக்மகயின சரட்டிங் கூடியது.

சந்சதரஷத் தீவக்கு அடியில் இருக்கும் பவெழப்

பரமறகமள சற்றலர பயணிகளுக்கு கரட்டுவெதரக அரசியல் பினனணியில் ஒரு வபரிய
நிறவெனம் களத்தில் குதிக்க, சற்றசூழல் ஆர்வெலர்கள சகரர்ட்டுக்கு சபரக, நீதிமனறம்
அதற்கு தமடவிதித்தது.
சந்சதரஷத் தீமவெ ஒரு வெசூல் ரரஜரவெரக ஒரு கூட்டம் சபரற்றி புகழ்ந்தரலும், இனவனரரு
பிரிவினர் அமத மர்ம நரயகனரகசவெ பரவித்து வசய்திகளில் அவ்வெப்சபரது பயமுறத்தி
வகரண்டிருந்தனர். சந்சதரஷத் தீவில் அதிக அளவில் யுசரனிய படிமங்கள கண்டுபிடிப்பு!
அவமரிக்கர அங்சக ஒரு ரரணவெ தளம் அமமக்கும்! சந்சதரஷத் தீவ ஒரு தனித் தீவ
அல்ல. இது சபரல இனனும் 50 க்கும் சமற்பட்ட தீவகள வசனமன வெமர உருவெரகலரம்!
அப்சபரது துமறமுகங்களுக்கு ஆபத்து வெரலரம்! சனரமி வெருவெது சர்வெ சரதரரணமரகி
விடும்! வதன தமிழ்நரடு வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக மூழ்கக் கூடும்! எனற கிளி சஜரஸயம்
மரதிரி அமர சவெக்கரட்டு அறிவியல் அறிஞர்கள துமண வகரண்டு மர்மங்கள எல்லர
ஊடகங்களிலும் வதரடர்ந்தன.
தினம் தினம் ஒரு மர்ம முடிச்மச அவிழ்த்துக் வகரண்டிருந்த சந்சதரஷத் தீவ, ஒரு புத்தம்
புதிய திருப்பம் கண்டது. யரசரர ஒருவெர் ரரமரயண நிகழ்வகளபடி அனுமன வபரிய உரு
வகரண்டு இலங்மகமய சநரக்கி பறக்க உந்தி எழுந்த இடம் அந்த தீவதரன எனறம்,
சந்சதரஷத் தீவின ஒரு பரமறயின மீது அந்த கரல் தடங்கள இருப்பதரக ஆதரர
விளக்கங்கள அளிக்க, பிரச்சமன அனுமன மரதிரிசய விஸவெரூபம் எடுத்தது.
மூமல முடுக்கு சகரயில்களுக்வகல்லரம் குடும்பம் குடும்பமரக சவென எடுத்துக்
வகரண்டு விசிட் அடித்து சலத்து சபரய்விட்ட பக்தர்கள கூட்டத்திற்கு அது ஒரு வபரிய
வெரப்பிரசரதமரக சபரய்விட்டது. அது வெமர இயற்மக ஆர்வெலர்கள விரும்பும்
சற்றலரத்தலமரக இருந்த சந்சதரஷத்தீவின மீது பக்தர்கள பமடவயடுக்கவம், புதிய
ஆதரய சகரஷடிகள அங்சக தங்களது சய இலரபங்கமள அங்சக அரங்சகற்றினர்.
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இரசவெரடு இரவெரக ஒரு பக்த சகரஷடி அனுமன சிமலமய அந்த இடத்தில் பிரதிஸமட
வசய்து ஒரு தற்கரலக சகரயில் வசய்துவிட, பிரச்சமன இனனும் தீவிரம் அமடந்தது.
கூடசவெ நரலு கரல பூமஜயும் வதரடங்கிவிட்டது. எதிர்ப்பரளரர்கள வகரதித்வதழ
விஷயம் நீதி மனறம் வெமர சபரனது. இதற்கிமடயில் தீவின இனவனரரு மூமலயில்
மீனவெ கிருஸதவெர்கள ஒரு சதவெரலயத்திற்கரன ஏற்பரடுகமள வதரடங்கிவிட, சட்ட
ஒழுங்கு வகட்டுவிடும் அபரயம் ஏற்பட்டது. துரதிர்ஷடவெசமரக, ஒரு சிற நரட்டு வவெடி
குண்டு ஒண்ற வவெடிக்கரத நிமலயில் அங்சககண்டுபிடிக்கப்படவம், நரட்டில் பல
இடங்களில் மதக் கலவெரங்கள நிகழ்ந்தன.
வபருவெரரியரன மக்களின உணர்வகமள புண்படுத்த சவெண்டரம் எனபதரல் தற்சபரது
உளள சகரயிலும், சகரயில் பூமஜயும் வதரடரலரம் எனறம் ஆனரல் நீதி மனற இறதி
தீர்ப்பு வெரும் வெமர எந்த வித நிரந்தர கட்டுமரனப் பணிகள கூடரது எனற ஒரு
குழப்பமரன தீர்ப்மப உச்ச நீதி மனறம் அளித்தது. அரசியல் கட்சிகள இந்த பக்கமும்
அந்த பக்கமும் மரறி மரறி ஊதி தங்கள கணக்குகமள சரி வசய்து வகரண்டரர்கள.
அகில உலக இந்து மக்கள சசவெர தளம் எனற அமமப்பு அசர வெளர்ச்சி வபற்றது.
அனுமன எழுந்த இடத்தில் மிகப் வபரிய உருவெச் சிமல மவெப்பதுதரன சரி எனற
அவெர்கசள தீர்மரனித்து 40 அடி சிமல வசய்தரர்கள. கனயரகுமரியில் திருவெளளுவெருக்கு
சிமல இருக்கலரம், மஹதரரபரதில் புத்தருக்கு சிமல இருக்கலரம், சந்சதரஷத் தீவில்
அனுமன சிமல இருக்கக் கூடரதர என சசவெர தள தமலவெர் அமறகூவெல் விட அவெர்
மிகவம் பிரபலமரனரர். மிகப் வபரிய சகரயில் கட்ட மக்களிடம் வெசூல் சவெட்மட
நடந்தது. மக்களின நம்பிக்மகயில் நீதி மனறம் தமலயிடுவெமத நரங்கள ஏற்கமரட்சடரம்
எனற அறிவித்தது சசவெர தளம்.
ஆனரல் இந்த விஷயத்தில் ஆனமிகத்துக்கு துளிகூட சம்பந்தமில்மல எனறம் மத ரீதியரக
மக்கமள திமசதிருப்பி அரசியல் ஆதரயம் பரர்க்கிறது ஒரு கூட்டம், சத்தியம் நிச்சயம்
வவெல்லும் எனற உண்மமயரன ஆனமிகவெரதிகள மறத்து அறிக்மக விட்டரர்கள.
இதற்கிமடயில் இங்கிலரந்மத சசர்ந்த வசய்தி நிறவெனம் அனுமன சிமல வசய்திமய
ஒளிபரப்பி அமத குரங்குக் கடவள எனற வசரல்லவிட நரடு முழுவெதும் கண்டன
ஆர்பரட்டங்கள நடந்தன.
வசனமன கமிஷனரின பத்திரிமகயரளர் சந்திப்பு வதரடங்கவம் வசரல்ல மவெத்தமரதிரி
மமழ தீவிரம் சற்ற குமறந்தது.
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"கமிஷனர் அவெர்கசள! நரமளய ஊர்வெலம் சட்டம் ஒழுங்கு கரரணமரக தமட
வசய்யப்படுமர?"
"நிச்சயமரக இல்மல. சிமலயின வநடும் பயணத்திற்கு தகுந்த பரதுகரப்பு ஏற்பரடுகள
வசய்திருக்கிசறரம். ஆனரல் சட்ட ஒழுங்கு மீறப்பட்டரல் கடுமமயரன நடவெடிக்மககள
எடுப்சபரம்."
"சந்சதரஷத் தீவில் இருந்த அமனத்து சகரயில் நிர்வெரகிகமளயும் வெலுக்கட்டரயமரக
அமழத்து வெரப்பட்டரர்களர? எல்சலரமரயும் சபரகச் வசரல்லவிட்டு அந்த சகரயில்
தமரமட்டமரக்கப்படும் எனற சபச்ச உளளசத?"
"இதற்கு

முதலமமச்சர்

கரமலயிசலசய

பதிலளித்துவிட்டரர்.

கடும்

மமழ

கரரணமரகத்தரன அவெர்கள சம்மதத்சதரடு நரங்கள அமழத்து வெந்சதரம். உச்ச நீதி மனற
தீர்ப்பு வெரும் வெமர சகரயிலுக்கு எங்களின பரதுகரப்பு வதரடரும். அதில் தயவ வசய்து
சந்சதகப் பட சவெண்டரம்."
"கமிஷனர் சரர். ஒரு தனியரர் சசனலல் அவெர்கள சபரலீசின வதரந்தரவினரல்தரன..."
"வபரய் வசரல்லுகிறரர்கள. எங்களுக்கு அவெப் வபயமர உண்டரக்கினரல் சிலருக்கு
ஆதரயம் எனபதரல் வபரய் வசரல்ல மவெக்கப்படுகிறரர்கள."
"ரரணவெம் தயரர் நிமலயில் இருப்பதரக..."
"அது புயல், மமழ, வவெளளத்மத சமரளிக்க. தயவ வசய்து இந்த விஷயத்சதரடு முடிச்ச
சபரடரதீர்கள."
ஒரு தனியரர் வதரமலக்கரட்சி சசவெர தளத்தின தமலவெர் அனல் கக்கும் சபட்டிமய
சநரடி ஒளிபரப்பு வசய்து வகரண்டிருந்தது. நீதி மனற தீர்ப்மப மீறி வசங்கல் பூமஜ
சந்சதரஷத் தீவில்தரன நமடவபறம் எனறம் வீரரசவெசமரக சபசிக் வகரண்டிருந்தரர்.
'கரவிரி பிரச்சமனயில் நீதி மனற தீர்ப்புக்கு கர்நரடக அரசரங்கம் எங்சக கட்டுப்பட்டது?
முல்மல வபரியரர் தீர்ப்மப இனனமும் சகரள அரச மதிக்கவில்மலசய? அவெர்களுக்கு
ஒரு நியரயம்? எங்களுக்கு ஒரு நியரயமர?' எனற சபட்டி சூடு பறக்க சபரய்
வகரண்டிருந்தது.
புது டில்லயில் பிரதம மந்திரியின அலுவெலகத்திற்கு வெந்து வகரண்டிருந்த உளதுமற
மந்திரிமய நிருபர்கள சூழ்ந்து சந்சதரஷத் தீவ பற்றி சரமரரியரக சகளவிகள சகட்கவம்
அவெர் பதிலளிக்க வதரடங்கிய அடுத்த ஐந்தரவெது வநரடியில் அமனத்து சரனல்களும்
சநரடி ஒளிபரப்மப வதரடங்கின.
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“திட்டமிட்டபடி சசவெர தளத்தின ஊர்வெலம் வதரடங்குமர?"
"இமத எனனிடம் ஏன சகட்கிறீர்கள. சசவெரதளத்திடம் சகளுங்கள."
'சசவெர தளத்திற்கு உங்கள கட்சி மமறமுகமரக உதவி வெருவெதரக சபச்ச அடிபடுகிறசத?"
"வகரஞ்சம் கூட ஈவ இரக்கமில்லரமல் வகட்ட எண்ணங்கசளரடு எங்கமள வீண்
வெம்புக்கு இழுக்க சவெண்டும் எனபதற்கரக எழுப்பப்படும் சகளவி இது. எங்கள கட்சி நீதி
மனற தீர்ப்மப முழுமமயரக ஏற்கும்."
"நீதி மனறத் தீர்ப்பு உங்கள கட்சிக்கு சரதகமரக வெர சவெண்டும் எனபதற்கரகத்தரன
தமலமம நீதிபதி சமீபத்தில் ரரஜினரமர வசய்யும்படி நிர்பந்திக்கப் பட்டரரர?"
“இங்சக பரருங்கள. உங்களுக்கு பரபரப்பரன வசய்திகள சவெண்டும் எனபதற்கரக ஒரு
நீதிபதி தனது உடல் நிமல கரரணமரக பதவி விலகியமத திரித்து விஷயத்மத வபரிது
படுத்தரதீர்கள."
"பிரதமரின நரமளய அவமரிக்கப் பயணம் சந்சதரஷத் தீவ கரரணமரக ரத்து வசய்யப்
பட்டு விட்டதர?"
"எனக்கு வதரியரது"
தமிழக கடசலரரப்பகுதியில் மீண்டும் மமழபிடித்துக் வகரண்டுவிட வசய்தி சரனல்கள
புயல், மமழ, வவெளளம் எனற தமலப்புக்கு மரறின.
பிளமளயரர் பிடிக்க குரங்கரய் சபரன இந்த சிக்கலல் சபரலீசம் அரசத்துமற
அதிகரரிகளும் முழிபிதுங்கி தவித்தரர்கள. அரசியல் கட்சிகளும் வவெறத்து சபரனரர்கள.
சந்சதரஷத் தீவக்கு எனனதரன தீர்வ? இதுவம் அசயரத்தி மரதிரி இழுத்துக் வகரண்சட
சபரகுமர? யரமரயும் பரதிக்கரத ஒரு முடிவதரன எனன ?
அந்த முடிவ அனற இரசவெ வெந்தது. அதிகரமல மூனற மணியளவில் மரநில
முதலமமச்சர், மத்திய உளதுமற அமமச்சர், பிரதம மந்திரி, சபரலீஸ உயர் அதிகரரிகளின
படுக்மகயமற கதவகள தட்டப்பட்டன. வசல்சபரனகள சினுங்கின. மகிழ்சியரன
வசய்திகமள ஒருவெருக்கு ஒருவெர் பரிமரரிக் வகரண்டரர்கள. அதுகடும் கடல் வகரந்தளிப்பில் சந்சதரஷத் தீவ கரணரமல் சபரனது.
(கமலமகள - அக்சடரபர் 2009)
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23. சிக்கியது பறமவெ
அவெள

அநியரயத்துக்கு

அழகரக

இருந்தரள.

பரர்

இமணக்கப்பட்ட

அந்த

வரஸவடரரண்ட்டின அமரயிருட்டில் கூட பளீவரனற வதரிந்தரள. கனனம் குழிவெதில்
ப்ரீதி ஜிந்தர, நீல கண்களில் ஐஸவெர்யர ரரய், ஸலம் பரடியில் சிம்ரன, மூக்கில் அந்த
கரலத்து ஸ்ரீசதவி எனற 'எல்லரம் சசர்ந்த கலமவெயரக' இருந்தரள.
இப்படிக் கூட ஒருத்தி அழகரய் இருக்க முடியுமர? ரரஜீவ் வியந்து வியந்து சபரனரன.
'இவெளதரன. இவெசளதரன. நரன வவெகுநரட்களரக சதடிக்வகரண்டிருந்தவெள. என
இனமறய டரர்வகட்', ரரஜீவ் மனசில் டிக் வசய்து வகரண்டரன. முதலல் தரன மட்டும்
அவெமள 'பரர்த்துக் வகரண்டிருப்பதரக' நிமனத்திருந்தரன. அங்கும் இங்கும் சநரட்டம்
விட்டதில் இருபது கண்களுக்கு சமல் அவெள மீது சமய்ந்து வகரண்டிருப்பது வதரிந்தது.
அவெசளரடு வெந்திருந்த அந்த தரடித் தடியன மது மயக்கத்தில் சரிந்திருந்தரன. முடி
குவியலுக்குள மூக்கும் வெரயும் வசரருகப்பட்டது மரதிரி இருந்தது. பிர்... பிர்... எனற
ஏப்பம் விட்டுக் வகரண்டிருந்தரன. சடபிளில் ஏகத்துக்கு தந்தூரி ஐயிட்டங்கள சிதறி
இருந்தன. ஏசதர ஒரு கரரணத்துக்கரக எழுந்தவெள விறவிறவவென ரரஜீமவெ தரண்டிப்
சபரனரள. பின பக்கத்தில் ஏஞ்சலனர ஜஜூலமய ஞரபகப்படுத்தினரள. சரரசரிக்கும்
அதிகமரன உயரம். வமல்லய வசனட் வெரசமன அவெமன கிறங்க அடித்தது. அவெள
திரும்பி வெரும் வெமர கரத்திருந்தரன.
வவெயிட்டரிடம் ஏசதர வசரல்லவிட்டு வெந்தவெமள இமடமறித்தரன.
"சமடம். நீங்க..... வஷரீன தரமஸ, சில்வெர் மீடியர வசரலஷனஸ"
"சநர. யூ ஆர் ரரங்க்."
சரசரவவென அவெமன தரண்டிப் சபரய்விட்டரள. ரரஜீவ் அவெமள விடவில்மல. அவெள
சடபிள அருசக சபரனரன.
"சமடம். ஐயரம் சரரி. தப்பர வசரல்லட்சடன. நீங்க மிஸ வித்யர ஸ்ரீரரம்தரசன?"
"மிஸடர். உங்களுக்கு எனன சவெனும்?"
"யு ஆர் ஸமரர்ட். நீங்கதரன சவெனும். உங்கசளரடு சபசலரமர? நீங்க எனமன எனனசவெர
பண்ணறீங்க"

129

ரரஜீவ் மககமள நீட்டினரன. அதற்குள தரடித்தடியன அமரகுமறயரக புரிந்து வகரண்டு
உளர ஆரம்பித்தரன. அவெமன வமல்லய குரலல் அதட்டி அமமதி படுத்தினரள. சிவெப்பு
நிற திரவெம் ஊற்றப்பட்ட சகரப்மபமய அவென மககளில் திணித்தரள.
"மிஸடர். சபரங்க. உங்க எடத்துக்கு சபரய் அளவெரக குடிங்க. அழகரன வபண்களகிட்சட
தத்துபித்து எனற உளறரதீங்க. இனனும் ஏதரவெது சபச்மசச் வதரடர்ந்தீங்கனனர கூச்சல்
சபரடுசவென. சபரலீஸ வெரும்"
"சபரலீஸ! ஓ சநர."
ரரஜீவ் இரண்டு மககமளயும் அகலமரக விரித்து ஒரு ஒரு அடியரக பினனரல் சபரனரன.
கண்கமள சிமிட்டினரன. அவெள நிமிர்ந்து அவெமன எரிப்பது சபரல பரர்த்தரள. மம கரட்!
சகரபப்படுவெதில் கூட எவ்வெளவ அழகரக இருக்கிறரள!
ரரஜீவ் அவெமள விட்டுப் பிடிப்பது எனற தீர்மரனித்து தன சடபிளில் வெந்து அமர்ந்து
அடுத்த கட்ட நடவெடிக்மகக்கு சயரசிக்க ஆரம்பித்தரன. உடனடியரக அதிர்ஷடக் கரற்ற
அவெமன சநரக்கி வீசியது, ரம் ரூபத்தில். "ஓ சநர!" எனற அவெளின அலறலும் வதரடர்ந்து
வெந்தது.
தரடித்தடியனுக்கும் அவெளுக்கும் ஏசதர வெரக்குவெரதம் வெந்திருக்க சவெண்டும். அவென
மிச்சமிருந்த ரம் சகரப்மபமய அவெள மீது குறிதவெறி வீச அது ரரஜீமவெ இடது பக்கமரக
குளிப்பரட்டியது.
அவெள ஓசரயடியரக மரறிப்சபரனரள. ஒரு நிமிடத்தில் நூற சரரி வசரனனரள. அவெசள
வெலுக்கட்டயமரக ரரஜீவின சகரட்மட கழற்றினரள. நடுங்கும் மககசளரடு டிஷயூ
சபப்பரரல் ரம் வகரட்டிய பகுதிகமள துமடத்து விட்டரள. அவெளின குஷன விரல்
ஸபரிசத்தில் ரரஜீவக்கு உச்சி குளிர்ந்தது. நடுநடுசவெ தரடிக்கரர தடியமன திட்டித்
தீர்த்தரள. ரரஜீவ் எவ்வெளசவெர வகஞ்சியும் அவெள சகரட்மட திருப்பித்தரவில்மல. 'உலர்
சலமவெ வசய்துதரன திருப்பித் தருசவென' எனற அடம்பிடித்தரள. பறமவெ சிக்கிவிட்டது!
"சரர். உங்க சபர வசரல்லசவெ இல்மலசய."
சிசனக பரர்மவெயுடன வமனமமயரக இழுத்தரள.
"ரரஜீவ். சரர், சமரர் எல்லரம் சவெண்டரம். ரரஜீவ்னு கூப்டர சபரறம்."
"நரன ரமர வவெங்கசடஷ"
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ரரஜீவ் சகளவியரக அந்த தரடித்தடியமன பரர்த்தரன. அவெள மப்பில் சடபிளில்
சரிந்திருந்தரன.
"வவெங்கசடஷ

என

அப்பர.

இவெமன

விட்டுத்தளளுங்க.

இவெனரல்தரன

என

வெரழ்க்மகசய நரசமர சபரச்ச. ரரஜீவ், ஒரு சினன உதவி வசய்சயன. இவெமன கீழ கரர்ல
விட்டுவிட்டுலரம். டிமரவெர் இருக்கரன. அவென பரர்த்துப்பரன. நரன இனனும் சரியரசவெ
சரப்பிடமல"
ரரஜீவம் ரமரவம் அந்த தரடித்தடியமன கிட்டத்தட்ட இழுத்துக் வகரண்டு சபரய் கரரில்
திணித்தரர்கள. அந்த சமயத்தில் ரரஜீவக்கு வசல் அமழப்பு வெந்தது.
"ஓசக ரமர. நரன சபரய் ஆர்டர் வகரடுத்துட்டு கரத்திருக்சகன. இவெமன சரி வசஞ்சிட்டு
சமசல வெர"
ரரஜீவ் தமல மமறயும் வெமர ரமர கரத்திருந்தரள. லப்ட் கதவ மூடியதும் தரடிக்கரரமன
ஓங்கி ஒரு தட்டு தட்டினரள. அவென விருட்வடன எழுந்து உட்கரர்ந்து வகரண்டரன.
"எனன பறமவெ சிக்கிடுச்சர? வசம துட்டு பரர்ட்டியர?"
ரமர தன சிவெந்த இதழ்களில் விரல் மவெத்து 'ஷஷ' எனறரள.
"அவென

சகரட்டு

பரக்வகட்டுல

பரர்த்சதன.

ஏவழட்டு

கிவரடிட்

கரர்டுகள

மவெச்சிருக்கரன. ஆயிரம் ரூபரய் சநரட்டுகளரக அவென பர்ஸ புமடப்பரக இருந்துச்ச.
அமர மணி வபரற. நரன அவெமன வகரத்திக்கிட்டு வெந்துடசறன."
வவெகு இயல்பரக லப்ட் ஏறியவெள ரரஜீமவெ பரர்த்ததும் வபரய்யரன பதட்டத்மத
வெரவெமழத்துக் வகரண்டரள.
"வசரல்லுங்க ரரசஜஷ. நீங்கள எனன வசஞ்சக்கிட்டு இருக்கீங்க?"
"ரமர. நரன ரரசஜஷ இல்மல. ரரஜீவ். தி.நகர் சஜ,சக.ஆர். சகரல்ட் ஹவஸ வதரியுமர?"
ரமரவின இரண்டு கண்களும் திடீவரன ஒளிர்ந்தன.
"வயஸ ரமர. அசதரட நரலு பரர்ட்னர்களல நரனும் ஒருத்தன. வதனம் ஒரு லட்சம்னு
வசலவெழிச்சர கூட இனனும் அறபது வெருஷத்துக்கு கவெமலயில்சல."
"ரரஜீவ். நரன வரரம்பவம் வெரழ்க்மகயில கஷடப்பட்டிருக்சகன. எங்க வீட்டில சரதரரண
மரருதி 800 தரன இருந்துச்ச. ஏ.சி. கூட விண்சடர ஏசிதரன. என அப்பர பரக்வகட் மணியர
சகவெலம் ஐநூற ரூபரதரன வகரடுப்பரரு. எனக்கு நிமறய பணம் சதமவெப்பட்டுச்ச.
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மரடலங்கல நுமழஞ்சசன. இந்த தரடிக்கரரன சபச்மச சகட்டு வகரஞ்சம் திமச மரறிப்
சபரய்ட்சடன"
வமல்லதரக

அழுதரள.

ரரஜீவ்

பதறிப்சபரய்

அவெள

கண்கமளத்

துமடத்தரன.

சவெண்டுவமனசற சில பகுதிகளில் மககமள ஓடவிட்டரன. அவெள அமத அனுமதித்தரள.
"ரமர. நீ எனகிட்சட வெந்துட்சடல்ல. இனி உன பிரச்சமனவயல்லரம் தீர்ந்த மரதிரிதரன.
இனனும் ஆசற மரசத்தில் நீதரன நம்பர் ஒன மரடல். குறிச்ச மவெச்சக்சகர"
"தரங்க்ஸ ரரஜீவ். உங்ககிட்ட ஆரம்பத்துல சகரவிச்சக்கிட்சடடன. மனனிக்கனும்."
"அமத அப்சபரசத மறந்துட்சடன."
ரமரவம் ரரஜீவம் கீசழ வெந்த சபரது அந்த தரடிக்கரரன குடிசபரமதயில் மயங்கிக்
கிடப்பது மரதிரி கரர் பினசீட்டில் சரிந்திருந்தரன.
"ரரஜீவ். நரன உன கரர்ல வெர்சறசன."
அவென சதரளகளில் சரிந்தரள.
ரரஜீவின பி எம் டபுளயூ இருந்த இடம் வகரஞ்சம் இருளமடந்த பகுதியரக இருந்தது.
முதலல் கரமர பரர்த்து வியந்தவெள, டிமரவெர் ஸீட்டில் அமர்ந்த ரரஜீவ் மீது ஒசர
பரய்ச்சலரக பரய்ந்து, அவெமன அமணத்து, இதழ்கமள ஈரப்படுத்தினரள. ரரஜீவ்
தடுமரறிப்சபரனரன.
கரர் சவெகவமடுத்து பிரதரன சரமலக்கு வெந்தசபரது, வசனமன சவெக சவெகமரக கவியும்
இரவக்குள தனமன ஒடுங்கிக் வகரளள ஆரம்பித்திருந்தது. ரமர ரரஜீமவெ வதரடர்ந்து
வதரந்திரவ வசய்து வகரண்டிருந்தரள. ரரஜீவ் வமதுவெரக ஆரம்பித்தரன.
"ரமர. நரன ஒரு உல்லரச ப்ரியன. நரன ஒனனு வசரனனர சகரவிச்சக்கமரட்டிசய?"
"வசரல்லு."
நிமிண்டும் விரல்களூக்கு சற்ற ஓய்வ வகரடுத்தரள.
"என இரவக்கு ஒரு வபண் பத்தரது. நீ லீட் கிடரர்னர, எனக்கு வகரமறஞ்ச பட்சமர அஞ்ச
அல்லது ஆற வசகனடரி கிடரர்கள சவெணம். உனக்கு வதரிஞ்சவெங்க இருக்கரங்களர?"
"ரரஜீவ்! யூ ஆர் வவெரி நரட்டி!"
இடுப்பில் குத்தினரள. "வபரிசர வசலவெரகும். பரவெரயில்மலயர?" எனறரள.
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"பணத்மதப் பத்தி கவெமலப் படரசத. எனக்கு சவெண்டியது வபண்கள."
ரமரவின வசல்சபரன வதரடர்ந்து இயங்கியது.
"டன ரரஜீவ். இனனும் அமர மணியில் உனமன மகிழ்விக்க அமர டஜன அழகுப்
வபண்கள கரத்திருப்பரங்க."
வசனமன புறநகர் பகுதியில் ஒரு வசரகுச பங்களரவின முனனரல் கரமர நிறத்தச்
வசரனனரள. ரரஜீவ் ஆச்சர்யப்பட்டரன.
“அட! எங்கிட்ட கூட இப்படி ஒரு பங்களர இல்மலசய?'.
"இது வெரடமக வீடு ரரஜீவ். வெர! உண்சனரடு வநமறயர சவெமல இருக்கு." ரரஜீமவெ
தரதரவவென இழுத்துக் வகரண்டு சபரனரள.
பத்து நிமிட இமடவவெளியில் தரடிக்கரரனின கரர் சத்தமினறி நினறது. அப்சபரது பின
சீட்டில் சரிந்திருந்த தடியன இப்சபரது முன சீட்டில் ஒய்யரரமரக அமர்ந்திருந்தரன. பின
சீட்டில் மூனற தடியர்கள இருந்தரர்கள. அவெர்களிடம் ஸடில் கரமிரர, மூவி கரமிரர எனற
சகல எலக்ட்ரரனிக் வெஸதுகளும் இருந்தன.
"மரம்ஸ. எல்லரரும் வகரடுத்த சவெமலமய சரியர வசய்யணம் புரிஞ்சதர? சவெமல
பர்ஃவபக்டர முடிஞ்சர சபவமண்ட் டபுள. ஓசக?"
தமலயரட்டினரர்கள.
பங்களரவக்குள ரமரவின அனுமதி வெரங்கிக் வகரண்டு ஒரு தனிமமயரன பரத்ரூமுக்குள
சபரனரன ரரஜீவ். வசல்மல இயக்கினரன. எதிர் முமனயில்
"சரர். பறமவெகள கூட்டமர சிக்குது. ஆர் யூ இன கண்ட்சரரல்?"
"வயஸ. நரங்க எல்லரரும் நீ இருக்கிற பங்களரவிசலர்ந்து இருநூற மீட்டர் தூரத்திசல
இருக்சகரம். கம்பிளீட் கண்ட்சரரல். கவெமலப்படரசத."
"ஓசக சரர். இனனும் அமர மணியில எனசனரட அடுத்த சிக்னல் வெரும். ரவண்டப்
வசஞ்சடுங்க. பரர்டி வபரிய பரர்ட்டி. எந்த பறமவெமயயும் விட்டுடரதீங்க."
"சகர அசஹட் சமன."
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வமல்லய புனசிரிப்புடன வசல்மல ஆஃப் வசய்தரன ரரஜீவ் எனற புமனப் வபயர்
வகரண்ட இனஸவபக்டர் வசந்தில் குமரன. அஸிஸவடனட் கமிஷனர் ரவி யரதவ்
தமலமமயில் ஒரு சபரலீஸ கூட்டம் வவெளிசய இருளில் கரத்திருந்தது.
(தினமலர் - வெரரமலர் - 21 பிப்ரவெரி 2010)
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24. ஆபசரஷன சமரகினி
இந்த கமதக்கு அதி முக்கியமரனவெர்கள இருவெர். ஒருவென சகரட்மட மசனர.
இனவனரருவென பல்ஸ முத்து (பல்ஸர் எனபதன சருக்). இருவெருசம சலரக்கல் தரதரக்கள.
சினிமரவில் மட்டுசம இவெர்கமளப் சபரனறவெர்கமள அநியரயத்துக்கு உயர்த்தி
கரட்டுவெரர்கள.

கண்கள

சிவெக்க,

மக

நரம்புகள

ரத்தக்களறிக்கு

நியரயம்

வசரல்வெரர்கள.

புமடக்க

மும்மப

அவெர்கள

இறக்குமதி

பரல்

வசய்யும்
பப்பரளி

ஹீசரரயினகள அவெர்கமள துரத்தி துரத்தி கரதலப்பரர்கள. யதரர்தத்தில், இந்த கமதயில்,
சகரட்மடயும் பல்ஸஹும் வகட்டவெனகள.
மணலயில் ஆரம்பித்து மூலக்கமட வெமர சகரட்மடயும் பல்ஸஹும் மவெத்ததுதரன
சட்டம். மூலக்கமட நரற்சந்தியில் ஒரு குட்டி நமகக்கமட மவெத்திருக்கும் சமரதிலரல்
சசட் ஒரு முமற கரீம் பரயிடம் வெரங்கிய ஐந்து லட்ச ரூபரய் கடமன தரரமல்
இழுத்தடித்தரன. சகரட்மடயும் பல்ஸஹும் உடசன களத்தில் இறங்கினரர்கள. அவெர்கள
ஸமடசல தனி. முதலல் அதிரடி அடி. அப்புறம்தரன சபச்ச. மூக்கிலும் வெரயிலும் ரத்தம்
வகரப்பளிக்க மிதிபட்ட கரப்பரன பூச்சி மரதிரி சமரதிலரல் சசட் தன ஏரரளமரன
வதரப்மபயுடன பிளிறிக்வகரண்சட ஓடியமத முனனூற சபருக்கு குமறயரமல்
சவெடிக்மக பரர்த்தரர்கள. அதில் டிரரஃபிக் சபரலீசம் சசர்த்தி. இது சபரனற சரகச
பட்டியல்கள அருகில் இருக்கும் சபரலீஸ ரிகரர்டுகளில் ஏகமரக குவிந்து, பழுப்சபறிக்
வகரண்டிருக்கினறன.

எல்லர

அட்டகரசங்கமளயும்

கரவெல்

துமற

சகித்துக்

வகரண்டிருப்பதற்கு முக்கிய கரரணம் மரண்புமிகு மதிவெரணன. அதரவெது சலரக்கல்
சபச்சவெழக்கில் 'அமமச்சர்'.
அந்த சபச்ச வெழக்மக மீறி மணல ஏரியரவில் அவெமர யரரரவெது 'மதிவெரணன' எனற
வபயர் வசரல்ல அமழத்து விட்டரல், அவெனும் சமரதிலரல் சசட் மரதிரி ரத்தம் கக்க
சவெண்டியிருக்கும்.

இத்தமனக்கும் மதிவெரணன தற்சபரது அமமச்சர் இல்மல.

இருந்தரலும் அந்த கூட்டத்திற்கு அவெர் எப்சபரதும் அமமச்சர்தரன. ஒரு கரலத்தில், ஒரு
அரசியல் கட்சியரல் அமமச்சர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டு 'அழகு' பரர்க்கப்பட்டவெர்.
ஆனரலும் தன நிழல் சமரசரரங்கமள எந்தவிதத்திலும் இம்மியளவம் குமறக்கரமல்
இருந்துவிட, அந்த அரசியல் கட்சிக்கு அவெமர கழட்டி விடும் நிர்பந்தம் வெந்தது.
மதிவெரணனின சட்டுவிரல் அமசவக்கு

வெட வசனமன கட்டுப்பட்டு இருப்பதரல்

பதவிக்கு வெந்த எந்த அரசியல் கட்சியும் அவெமர எதிர்க்க பயந்தன. எவெனுக்கும்
பயப்படரமல்

வதனரவெட்டரக

இருந்த
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மதிவெரணன

ஒரு

சில

மரதங்களரக

தூக்கமில்லரமல் அமலகிறரர். அவெருக்கு வசக் மவெக்க வெந்திருப்பவெர், அந்த பகுதிக்கு
புதிதரக வபரறப்சபற்றக் வகரண்ட உதவி சபரலீஸ கமிஷனர், திரு ரவி யரதவ்.
ஏ.சி. ரவி யரதமவெ யரரும் முதலல் கண்டு வகரளளவில்மல. ஆனரல் எந்த அரசியல்
குறக்கீடுகளுக்கும் பயப்படரமல் ஒவ்வவெரரு வரசௌடியரக அவெர் உளசள தளள
ஆரம்பிக்க, மற்ற சகடிகள அமர மப்பில் 'வமர்சலரன' குடியர்கள மரதிரி ஆனரர்கள.
அதுவம் சில நரட்களுக்கு முனனரல், மரத்தூர் மில்க் கரலனியில் ஆஸடின வசல்வெர எனற
வரசௌடிமய பட்ட பகலல் ஓட ஓட விரட்டி அவெர் சட்டுக்வகரனறமத பக்கம் பக்கமரக
எழுதிய

பத்திரிக்மககள,

அடுத்த

குறி

'சகரட்மட?'

எனற

பரபரப்மப

உண்டரக்கியிருந்தன. ரவி யரதவின சவெகத்துக்கு, இனனும் வெலு சசர்க்கும் விதமரக
அங்சக உதயமரனவெளதரன, சிட்டு.
சிட்டுவக்கு வசரந்த ஊர் சித்தூர். ஆனரல் நகரியில்தரன வதரழில். வநடுஞ்சரமல லரரி
டிமரவெர்களூம், க்ளீனர்களூம்தரன அவெள வெரடிக்மகயரளர்கள. இரவ சநர மரமரக்களின
கமிஷன கட்டிங்குகள, ஆந்திரர சபரலீசின மரமுல்கள, மற்ற இதர வதரந்தரவகள
அவெளுக்கு பரரமரக இருந்தன. அந்த சமயத்தில்தரன சகரட்மட மசனரவக்கு ஓரிரவ
விருந்தரகும் வெரய்ப்பு வெந்தது. சரதரரணமரக இரவ வபண்கமள, வெந்த சவெமல
முடிந்ததும், அந்த நிமிடசம மறந்துவிடும் மசனரவக்கு, சிட்டு வித்தியரசமரக
வதரிந்தரள. "மணலக்கு வெர்றயர?" எனற சகட்டு விட்டரன. சிட்டுவம் மகிழ்ச்சியுடன
தமலயமசத்தரள. ஆனரல் மணலக்கு வெந்ததும் சிட்டு கட்சி மரறினரள. அதற்கு கரரணம்,
பல்ஸ.
சகரட்மட மசனரமவெ வபரறத்தவெமர வபண் எனபது இரவ சநரத்தில் வெயிற முட்ட
குடித்தபின, தூங்குவெதற்கு முனபு மகயரளப்படும் ஒரு பரலயல் வெஸது. அதற்கு ஆசர
பரசங்கள உண்டு எனபமத அறியரத முரடன. இந்த அனுகுமுமற சிட்டுக்கு எரிச்சமல
தந்தது. ஆனரல் அவென மூலமரக அறிமுகமரன பல்ஸ அப்படியல்ல. ஒரு பூமவெ
மகயரளவெது மரதிரி சிட்டுமவெ மகயரண்டரன. மல்டிப்வளக்ஸ திசயட்டர்களில் படம்
கரட்டினரன. வபரிய வபரிய ஏ.சி. கமடகளில் அமழத்து சபரய் அவெளுக்கு விதவிதமரன
மரர்டன உமடகமள வெரங்கிக் வகரடுத்தரன. நட்சத்திர ஓட்டல்களுக்கு அமழத்துப்சபரய்,
அமர

இருட்டில்

அவெள

கரதுகளில்

கிசகிசத்தரன.

ஆண்வெர்க்கத்தின

உஷண

மூச்சக்கரற்மற மட்டுசம அறிந்து வெந்தவெள, பல்ஸின வமனமமயில் கிறங்கிப்சபரனரள.
பல்ஸ வகரடுத்த மதரியத்தில் சகரட்மடக்கு ஒத்துமழப்பு வகரடுக்க மறத்தரள. தரன
அமழத்து வெந்தவெமள, பல்ஸ வகரத்திக் வகரண்டு சபரனது, சகரட்மடமய உசப்பி
விட்டது. வெந்தது பிரச்சமன. பல்ஸ முத்து, சகரட்மடயின முதல் எதிரியரனரன.
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முதலல் அடிவபரடிகளில் ஆரம்பித்த அடிதடி, வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக தீவிரமமடந்து
சநரடி சமரதலுக்கு வெழி வெகுத்தது. கண்ணரமூச்சி விமளயரடுபவெர்கள மரதிரி, நரளுக்கு
நரள, மூமலக்கு மூமல, சகரட்மடயின ஆட்களும், பல்ஸின ஆட்களும் அடித்துக்
வகரண்டரர்கள. ரவி யரதவ் சறசறப்பரனரர். மதிவெரணன கவெமலயுற்றரர். சமரசம்
வசய்விக்க, இருவெமரயும் உடனடியரக அமழத்தரர்.
மதிவெரணனின நிழல் சமரசரரங்கமள உளளடக்கிய ஒரு வதரழிலகத்துக்குள அமனவெரும்
கூடியிருந்தரர்கள. வவெளமள நிற ஸகரர்ப்பிசயர ஒனற டயர்கள சதய குலுங்கி நிற்கவம்,
அமனவெரும் சறசறப்பரனர்கள. வவெளமள சவெட்டி, மல் ஜிப்பர, வவெளமள வசருப்பு,
அமர கிசலர தங்க ஆபரணங்கள சகிதமரக மதிவெரணன வவெளிப்பட்டரர். மகயில்
அசரதரரண நீள அகலத்தில் உமறயிடப்படரத வசல் ஒனற இருந்தது.
"எனனப்பர சகரட்மட வெந்துட்டரனர?"
"எல்சலரரும் உங்களுக்கரக கரத்திருக்கரங்கண்ணர. ஆனர...."
"ஆனர எனனய்யர?"
"பல்ஸ, அப்பறம் அந்தப் வபரண்ண?"
"எனனவெரம்"
"அண்சண.... அவெங்க வெரமரட்டரங்களரம்.... பரதுகரப்பு இல்லயரம்...... நீங்க வெந்த சசதி
வதரிஞ்சதும்தரன வெருவெரங்களரம்"
"வெந்துட்சடனல. வெரச்வசரல்லு".
அடுத்த பத்து நிமிட பரபரப்புக்கு பின பல்ஸ அவென சகரக்களுடன வெந்தரன. ஆளரளுக்கு
விமரத்துக் வகரண்டரர்கள. முமறத்துக் வகரண்டரர்கள. மதிவெரணனின அதட்டலுக்கு
அடங்கினரர்கள.
"சகரட்மட, பல்ஸ, உங்க வரண்டு சபருக்கும் வபரதுவெர வசரல்லசறன. நீங்க
வரண்டுபட்டு நினனீங்கனனர, அது நமக்குதரன வீக்கு. சநத்து வெமரக்கும் ப்யூசரகிப்
சபரன பரர்ட்டிங்க, நரமளக்கு நம்மமள சப்மபயர பரர்ப்பரங்க. சதமவெயர? சரி, மசனர,
உன பிரச்சமன எனனனனு வசரல்லு."
"நரனதரன அந்த வபரம்பமளமய இட்டரந்சதன. ஒண்ண அவெ எனக்கு.... எனக்கு
மட்டும் இருக்கணம். இல்சலனனர இந்த இடத்மத விட்சட சபரயிடணம்."
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மதிவெரணன பல்ஸ பக்கம் திரும்பினரர்.
"அண்சண. நரன அவெமள கட்டிக்கறதர முடிவ வசஞ்சட்சடன." பல்ஸ ஆதரவ சகரஷடி
மகதட்டி ஆரவெரரம் வசய்ய எதிர் சகரஷடி சூடரனது.
"நீ எனனமர வசரல்லற"
"ஐயர. இவெரு வரரம்ப நல்லவெருதரங்க. ஆனர அந்த ஆளு இருக்கிறவெமரக்கும் நரங்க
நிம்மதியர இருக்க முடியரது. இவெரும் வதரழில் வசய்ய முடியரது. அதுனரல நரன
சபரயிடசறங்க."
"சிட்டு நீ ஏன சபரகணம். கண்ட வசரறி நரயிக்வகல்லரம் பயந்துக்கிட்டு....."
"சடய்! எனனியர வசரறி நரயினசன?" அதுவெமர உளளுக்குள குமமந்து வகரண்டிருந்த
மசனர திடீவரன பல்ஸ சமல் பரய்ந்தரன. முதல் கத்திக் குத்து பல்ஸின விலரவில்.
அடுத்து அவென கழுத்துப் பகுதியில். எவ்வெளசவெர சபர் அவெமன விலக்க முயசித்தும்,
அவென மக இயங்கிக் வகரண்சட இருந்தது. முழுவெதுமரக விலக்கி, பல்மஸ விலக்கிப்
பரர்த்த சபரது அவென முழுவெதுமரக பஞ்சர் ஆகியிருந்தரன.
"அண்சண! உனமன வகரனனுட்டரனர அந்த நரய..." பல்ஸ ஆதரவெரளன கதறிக்
வகரண்சட, தன இடுப்பிலருந்து ஒரு ரிவெரல்வெமர எடுத்து சகரட்மடமய குறி மவெத்தரன.
முதல் குண்டு அவென கண்கமள பதம் பரர்த்தது. இரண்டரக மடங்கி விழுந்தவெனின
முதுகில் மற்ற குண்டுகள வபரத்தல் சபரட்டன.
அதன பிறகு அந்த இடம் சபரர்க்களமரனது. அது முக்கியமில்மல. இந்த தகரரறில்
இம்மியளவம் பரதிக்கரது சிட்டு ஓட்டவமடுத்தரள. இரண்டு மூனற பஸகள மரறி,
சகரயம்சபட்மட அமடந்தரள. கரலயரக இருந்த திருவநல்சவெல பஸஸில் ஏறிக்
வகரண்டரள. உடம்பில் எங்சகர ஒளித்து மவெத்திருந்த வசல்மல எடுத்து இயக்கினரள.
"ஐயர.

நரன

வெடக்கனகுளம்

சபரயிக்கிட்டு

இருக்சகங்க.

அங்க

அல்லரரும்

அடிச்சிக்கிட்டு சரவெறரனுவெ. சகரட்மட, பல்ஸஹு வரண்டு சபருசம அவட்டு."
"சரி. சரி. நீ ஊருக்கு சபரய் நரன வசரனன ஆள பரரு. சினனதர வபரட்டிக் கமட மவெக்க
உனக்கு உதவி வசய்வெரரு. உடம்ப விக்கற சவெமலய விட்டுட்டு இனிசமலரவெது
வகசௌரவெமர வெரழப் பரரு."
"சரிங்கய்யர."
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எதிர் முமனயில் வசல்மல ஆஃப் வசய்த ஏ.சி. ரவி யரதவ், உடனடியரக தன
உயரதிகரரிக்கு தகவெல் அனுப்பினரர்.
"ஸரர்! ஆப்பசரஷன சமரகினி சக்ஸஸ"
(தினமலர் - வெரரமலர் - 07 மரர்ச் 2010)
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25. விடமரட்சடன
கண்ணரடியில் வதரிந்த என பிம்பத்மத பரர்க்க பரர்க்க எனக்கு வவெறப்பு தட்டியது.
இயலரமம இறக்கத்மத கூட்டியது. உளளுக்குள அப்பியிருந்த சசரகம், வமல்லய
வெரர்த்மதகளரய் சகவெலுடன வவெளிப்பட்டது.
"சடய்! எனமன ஏனடர ஒருத்தி கூட லவ் பண்ண மரட்சடங்கிறர?"
நரன வசரனனமத அவென அப்படிசய வெழிவமரழிந்தரன. சத்தமில்லரமல் அழுசதன.
அவெனும் எனனுடன சசர்ந்து அழுதரன.
'நல்லர படிச்சம் பரட்டு பரடினரல் மட்டும் சபரதரது, மரமு. லவ்வக்கரன சமட்டர்
உங்கிட்சட எதுவம் இல்மலசய, எனன பண்ணறது?'
மனச வசரனனது. அது உண்மமதரன. பட்டத்தின குறக்கு குச்சி மரதிரி வெமளந்து, குறகி,
வெலுவிழந்து வதரங்கும் சதரளகள. முகம் முழுக்கசவெ வியரபித்திருக்கும் அகண்டு,
விரிந்த சபரண்டர மூக்கு. அப்பர எனக்கு வகரடுத்தது. சதங்கரய் உறமட்மட மரதிரி
படிய வெரரிய தமல மயிர். கருப்பிலும் சிவெப்பிலும் சசர்க்கமுடியரத ஒரு நிறம். சபரனசரக
ஒரு கண்ணரடி சவெற. சரி, உயரமரவெது உண்டர எனறரல் அதுவம் இல்மல. சரரசரிக்கும்
குமறவெரக ஐந்தடி இரண்டு அங்குலம்.
கண்ணரடிமய ஓங்கி ஒரு உமத விட்சடன. "சசகர் கண்ணர! உளள எனனடர சத்தம்"
பரசமுளள டிபிகல் அம்மர. கட்மட, குட்மட, அம்மர. எங்சக வவெளிசய கிளம்பினரலும்
என விருப்பத்மத துளி கூட கண்டு வகரளளரமல் வநற்றியில் வீபூதிமய சகரணலரக
இட்டுவிடும் மண்டு அம்மர.
"சசகரு, உனசனரட ரூட்டு எங்கசயர சபரறரப்பல சகளவிப்பட்சடன. எனன
உண்மமயர?" கரர்த்திக் அப்படித்தரன அனற கண் சிமிட்டி ஆரம்பித்தரன. கரர்த்திக்
முரடன. அவெமன ஒண்ணம் வசரல்ல முடியரது.
"ஆமரம் கரர்த்திக். நரன ஸசவெதரமவெ லவ் பண்சறன. நீங்வகல்லரம்..."
"மரம்ஸ. எனன வகரடுமமடர? நம்ம ஸசவெதர, சசகர் ஆளரனடர. ஏனடர சடய்! உனக்சக
அடுக்குமரடர. அவெ எனனர கலரு!"
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கரர்த்திக் வகரடுத்த மதரியத்தில் என மீது கிண்டமல வதரடர்ந்த ஒல்லப்பிச்சரன
ஸ்ரீநிவெரஸ அசதரடு விட்டிருந்தரல் பரவெரயில்மல. அடுத்து வெந்தமவெதரன எனமன
உசப்பி விட்டது. "சப்மப சசகரு, நீ சபசரம அந்த பக் டீத் ஈஸவெரிமயசய லவ்விக்கடர.
நீயும் மமழல நமனஞ்ச கரக்கர மரதிரிதரன இருக்சக. ஒர்க்கவட் ஆகும்னுதரன
வநமனக்கிசறன."
சசரடர புட்டிமய திறந்த மரதிரி ஸ்ரீநிவெரஸ வகக்கலத்தரன. மற்றவெர்களும் சசர்ந்து
வகரண்டரர்கள. மரறி மரறி கலரய்த்தரர்கள. என வபரறமம எல்மல மீறியது. அது வெமர
எனனுள சருண்டு படுத்திருந்த கருநரகம் சீறிவயழுந்தது. ஆத்திரம் முழுவெமதயும் வெலது
மக நுனிக்கு வகரண்டுவெந்து, ஸ்ரீநிவெரஸ மூக்கில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்சடன. யரரும்
எதிர்பரர்க்கவில்மல. சில்ல மூக்கு உமடந்து ரத்தம் வகரட்டியது. பதிலுக்கு அவென என
வதரமடயில் ஷஜூ கரலரல் உமதக்க நரன நிமல குமலந்து விழுந்ததில் முன மண்மடயில்
கல் குத்தி ரத்தம் வெந்தது. கட்டிப் புரண்டு சண்மட சபரட்சடரம். கஷடப்பட்டு
பிரித்துவிட்டரர்கள.
அப்சபரசத எனக்குள ஒரு வெனமம் குடி வகரண்டது. 'பரருங்கடர. இனனும் ஆசற
மரசத்துல இந்த ஸசவெதர எனமன லவ் பண்ணல, நரன சசகர் இல்மலடர'.
முன பின சயரசிக்கரமல் தனநிமலயறியரமல் உணர்ச்சி பூர்வெமரக எடுத்த முடிவ அது
எனற இப்சபரது புரிகிறது.
வசமஸடர், கம்ப்யூட்டர் கிளரஸ எல்லரவெற்மறயும் ஏறகட்டிசனன. ஸசவெதரமவெ
இம்ப்ரஸ வசய்ய நரயரய் சபயரய் சற்றிசனன. ஒரு மரசத்தில் இசலசரக பிடி கிமடத்தது.
ஸசவெதர வசனமன வெருவெதற்கு முனபு புது டில்லயில் இருந்திருக்கிறரள. அதனரல்
அவெளுக்கு ஹிந்தி பரடல்கள அதிகம் பிடிக்கும், அதுவம் குலரம் அலயின கஜல் எனறரல்
அவெளுக்கு உயிர் எனற தகவெல் கிமடத்தது. மிக ரகசியமரக மவெத்திருந்து, எங்கள கரசலஜ
இனஃவவெஸட்டில் 'சப்சக சப்சக ரரத் தின' எனற குலரம் அலயின பமழய கஜமல
திடீவரன பரடிசனன. பரடுவெதற்கு முனனரல் அந்த கஜல் வெரிகமள தமிழ் கவிமதயரக
படித்சதன.
'வசம பிசளடு மச்சி. ஃபரஸட் பீட்ல ஒண்மண எடுத்து விடரம இப்படி கவத்திட்டிசய.
ஆனர ஒண்ண நீ ஸசவெதரவக்கு ப்ரரக்வகட் சபரடறதுக்கரக பரடினது மரதிரி இருந்துச்சி."
எனறரன கரர்த்திக்.
எதிர்பரர்த்த மரதிரிசய நடந்தது. அறபது நரட்களின அயறரத உமழப்புக்கு அனற மக
சமல் பலன. ஸசவெதர எனனிடம் மக குலுக்கியசதரடு மட்டுமில்லரமல் என முனனரல்
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ஒளிர்ந்தமத கண் வகரளளரமல் ரசித்சதன. அங்சகசய, புசபந்தரின ஒரு கஜலன
தமிழரக்க கவிமதமய வசரல்ல என அதிசமதரவித்தனத்மத கரட்டிக் வகரண்சடன.
பிறகு நிமறய சபசிசனரம். முகமது ரஃபியின ஒசர ஒரு பரடலுக்கரக ம்யூசிக் சவெர்ல்டு,
ரிச்சி ஸட்ரீட் எனற அமலயரய் அமலந்சதன. ஏசதர சபச்ச வெரக்கில் 'சஷரபர முட்கல்'
எனற அவெள ஒரு முமற வசரல்ல மவெக்க, அந்த பரடகிமய பற்றி தகவெல்கமள விரல்
நுனிக்கு வகரண்டு வெந்சதன.
அவெளுக்கு எந்வதந்த பரடங்களில் சந்சதகம் வெந்தசதர அமத மட்டும் படித்சதன. "சசகர்,
நீ க்வெரண்டம் தியரிக்கு வகரடுத்த எக்ஸப்ளசனஷன மரதிரி நம்ம ப்வரரஃபஸர் கூட
வகரடுக்கமல

வதரியுமர?

ஸகூல்ல

கூட

ஏசனரதரசனரனனு

க்யூ

தியரிமய

படிச்சிருக்சகன. எப்படி சசகர் இவ்வெளவ வடப்சதரட படிச்ச மவெச்சிருக்சக? எனக்கு
வரரம்ப வபரறரமமயர இருக்கு. யு ஆர் கிசரட்" எனறரள.
இந்த மரதிரி நிமறய வசரல்லயிருக்கிறரள. இமதவயல்லரம் மவெத்து அவெள எனமன
கரதலப்பரள எனற நிமனத்தது எவ்வெளவ வபரிய முட்டரளதனம்!
சவெகமரக ஒரு இலக்மக சநரக்கி ஓடிக்வகரண்டிருக்கும் சபரது மூஞ்சியிலடித்து
தளளிவிட்ட மரதிரி எங்களிமடசய ஒரு புயல் மரதிரி ஸசவெதரமவெ வகரத்திக் வகரண்டு
சபரனரன பிரபரகர் எனனும் ஒரு அசயரக்கியன. அவெனும் எங்க கரசலஜதரன.
எங்கமளவிட இரண்டு வெருடம் சீனியர். இந்த வெருடம் சகம்பஸ இண்டர்வியூவில்
அவெனுக்கு

விப்சரரவில்

சவெமல

கிமடத்திருக்கிறது.

எனனிடம்

எவதல்லரம்

மமனஸசஸர அவதல்லரம் அவெனிடம் ப்ளஸசஸர ப்ளஸ. படிப்பரவெது? பரட்டரவெது?
நரன மிக எளிதரக சதரற்றப்சபரசனன.
அதனபின எல்லரசம என விருப்பத்துக்கு சநர் மரறரக நடந்தது. பிரபரகருக்கு தமிசழ
வெரரது. இந்த அழகில் அவெனுக்கு கவிமத எழுத சவெண்டுமரம். எனனிடசம வெந்து
சகட்டரன.

வநஞ்வசல்லரம்

எரிந்தது.

அவெமன

அந்த

வநரடியிவலசய

குத்தி

வகரனறவிடலரமர எனற எண்ணம், என இயலரமமயில் புமதந்து சபரயிற்ற.
'பத்து வெரி கவிமதக்கு ஐநூற ரூபர! ஓசகயர?' எனசறன. எனக்கும் சில பணத்சதமவெகள
இருந்தன. சரிவயனறரன. நிமறய சம்பரதித்து அதில் திருப்திபட்டுக் வகரண்சடன. 'நீ
கரதலக்கும் ஆளில்மல, ஆனரல் கரதல் வியரபரரி' எனற மனச வசரனனது. எனக்சக
எனது நடவெடிக்மககள விசித்திரமரக பட்டது.
ஒரு முமற ஸசவெதரவம் கண்ணீர் மல்க தன கரதல் கமதமயச் வசரனனரள. மறபடியும்
வநஞ்சக்குள வநருப்பு. உளளுக்குளசள வவெந்து சபரசனன. ஆனரல் அமத வவெளிசய
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கரட்டிக் வகரளளவில்மல. அப்படிசய அவெமள கீசழ தளளி.... சவெண்டரம். உடலுக்குள
சரசரவவென ஊர்ந்த கருநரகம் மீண்டும் சருண்டு வகரண்டது. சபரலயரன ஒரு
புனனமகயுடன அவெளுக்கும் சில ஐடியரக்கள வசரனசனன, பீஸ வெரங்கரமல்.
சநற்ற வரண்டு சபரும் சசர்ந்து வெந்து ஒரு குண்மட தூக்கி சபரட்டரர்கள. இருவெரும்
கல்யரணம் வசய்து வகரளள தீர்மரனித்து விட்டரர்களரம். ஸசவெதர என மகமய பிடித்து
வகஞ்சி எனனிடம் உதவி சகட்டரள.
"நீங்க வரண்டு சபரும் சமஜர்தரசன? வமரதல்ல ஒரு சகரயில்ல கல்யரணம்
வசஞ்சக்குங்க. அப்பறம் கல்யரணத்மத ரிஜிஸடர் வசஞ்சக்குங்க."
"அதில்மல

சசகர்.

எங்க

அப்பரவெ

வநமனச்சரதரன

பயமரயிருக்கு.

அவெமர

எதிர்த்துகிட்டர சல்ல கரச இல்லரம நடு சரரட்டுல நிக்க சவெண்டி வெரும். எனக்கு
சவெமல கிமடச்ச மகல கரச பரர்க்கறதுக்கு குமறஞ்சது ஆற மரசமரவெது ஆகும்.
ஸசவெதரசவெர இப்பசவெ கல்யரணம்கிறர."
"சரியரன பயந்தரங்வகரளளிடர நீ. உனக்வகல்லரம் எதுக்குடர லவ்வ? ஸசவெதர
பரர்த்தியர உன மலஃப் பரர்ட்னமர?" எனக்குள உற்சரகம் வபரங்கியது.
"சடய். சடய். எனனடர நம்மசளசய சபரட்டுக் வகரடுக்கற....ஐடியர வசரல்லுடரனனர?
"அப்ப ஒண்ண வசய்யுங்க. கல்யரணம் பண்ணிக்கிட்டு ரிஜிஸட்சரஷனும் வசஞ்சடுங்க.
அமலபரயுசத சினிமர ஸமடல்ல வீட்டுல வசரல்லரதீங்க. சவெமல வகமடச்சி வசட்டில்
ஆனதும், வீட்டில வசரல்லுங்க. சம்மதம் கிமடச்சதும், வரண்டரவெது தடமவெயர
கல்யரணம் வசஞ்சக்குங்கசளன."
"இதுக்குதரன... இதுக்குதரன சசகர் கிட்சட ஐடியர சகக்கணம்கிறது." இரண்டு சபரும்
எனமன பல்லரண்டு பல்லரண்டு வெரழ்த்தி மக குலுக்கி மகிழ்ந்தரர்கள.
இனனும் இரண்டு மணி சநரத்தில் இருவெருக்கும் திருமணம். சட்மட, சபண்ட் சபரட்டுக்
வகரண்டு ரூமம விட்டு வவெளிசய வெந்சதன. ஷஜூ சலமஸ கட்டிக் வகரண்டிருக்கும்
சபரது அம்மர வெழக்கம் சபரல வீபூதி பூசி விட்டரள.
வவெளிசய வெந்து பஸ பிடித்து சகரடம்பரக்கத்தில் இறங்கிக் வகரண்சடன. பஸ
ஸடரப்புக்கு பக்கத்திசலசய ஒரு வடலசபரன பூத்.
முதலல் ஸசவெதர அப்பரவக்கு ஒரு சபரன. "ஸரர். உங்க வபரண்ணக்கு வெட பழனி
சகரயில்ல இனனும் வகரஞ்ச சநரத்துல திருட்டு கல்யரணமரசம. வதரியரதர?".
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கட். அடுத்த சபரன பிரபரகர் வீட்டுக்கு. "ஸரர். உடசன கரர் எடுத்துக்கிட்டு வெடபழனிக்கு
வவெரசர சபரனர உங்க மகன கல்யரணத்மத கண் குளிர பரர்க்கலரம். வசசௌகர்யப்படுமர?".
எனமன கரயப்படுத்தியவெர்கமள எனறசம நரன மனனித்ததில்மல.
அதுவெமர என மனசப் வபட்டிக்குள தூங்கிக் வகரண்டிருந்த கருநரகம் சிலர்த்வதழுந்து
படவமடுத்து ஆடத் துவெங்கியது.
விடமரட்சடன!
(தினமலர் - வெரரமலர் - 30 சம 2010)

144

26. வபரதுக்கூட்டம்
கரளி எனமன சரியரக கரமல ஆற மணிக்கு வெட்டச் வசயலரளர் வவெற்றிச் வசல்வென
(ஒரிஜினல் வபயர் இசக்கி முத்து!!!) வீட்டுக்கு அருகில் நிற்கச் வசரனனரன. அங்கிருந்து
வசரகுச சபருந்து ஒனறில் நரலு மணி சநர ஓசி பிரயரணம். வசனமன வெந்ததும், எங்சக
சவெண்டுமரனரலும் இறங்கிக் வகரளளலரம். ஆனரல் மரமல ஐந்து மணிக்கு மயிலரப்பூர்
மரங்வகரல்மலக்கு வெந்து விட சவெண்டும். அங்சக ஆற மணிக்கு மீட்டிங் ஆரம்பித்தரல்,
தமலவெர் சபச்ச முடிவெதற்கு பதிசனரரு மணி ஆகிவிடும். கூட்டத்தில் அவ்வெப்சபரது
மகதட்டி, விசில் அடிக்க சவெண்டும். மிக்சர் வபரட்டலுமும், தண்ணீர் பரக்வகட்டும்
தருவெரர்கள. மீட்டிங் முடிந்ததும் நூற ரூபரய் பணமும், பிரியரணி வபரட்டலமும்
உண்டரம். எனக்கு குவெரட்டர் சவெண்டரம் எனற வசரல்லவிட்சடன. அதற்கு பதிலரக
ஐம்பது ரூபரய் எக்ஸட்ரர. மறநரள மதியம் ஊர் திரும்பி விடலரம். எல்லரசம ப்ரீ!
ஆனரல் எந்த ஒரு இலவெசத்திற்கும் ஒரு விமல இருக்கிறது எனபது பயணம்
வதரடங்கியதிலருந்துதரன வதரிந்தது. ஆற மணிக்கு பஸ இருக்குமிடத்திற்கு சபரனதில்
யரருசம இல்மல. எட்டு மணிக்குதரன ஒவ்வவெரருத்தரரக வெந்தரர்கள. வெரும்சபரசத
தகரரற வசய்ய சவெண்டும் ஒரு முடிசவெரடுதரன வெந்திருப்பதரகத்தரன எனக்குப் பட்டது.
ஆரம்பசம வெரய் கூசம் வகட்ட வெரர்த்மதகள. ஒசர கூச்சல், குழப்பம். மகளிர்
அணியினரில் கூட ஒரு சிலர் நல்ல மப்பில் இருந்தரர்கள. வமதுவெரக ஆரம்பித்த வெரய்
சண்மட, அடிதடிக்கு சபரனது. குடிமசகள அடுத்தடுத்து தீ பிடித்து வகரளவெது மரதிரி
அடித்துக் வகரளபவெர்களின எண்ணிக்மக கூடிக் வகரண்சட இருந்தது. ஒருத்தரின
மண்மட உமடந்தும், தன முண்டரமச அவிழ்கரமல் அங்கும் இங்கும் ரத்த களறியரக
ஓடிக் வகரண்டிருந்தரர். அவெர் சபசிய சபச்சக்களும், மக அமசவகளும் மிக அசிங்கமரக
இருந்தன. எனக்கு எனன வசய்வெது எனற வதரியவில்மல. வகரஞ்சம் விலகி சவெடிக்மக
பரர்க்கும் கூட்டத்சதரடு நினற வகரண்சடன. சபசரமல் திரும்பி சபரய்விடலரமர எனற
கூட சயரசித்சதன. கரளியின வெரவக்கரக கரத்திருந்சதன.
எனக்கும் அரசியலுக்கும் துளி கூட சம்பந்தம் கிமடயரது. கரளிதரன அந்த கட்சியில்
ஏசதர ஒரு வபரறப்பில் இருக்கிறரன. ஒரு சபச்சத் துமணக்கரக கூப்பிட்டரன. எனக்கும்
வசனமனக்கு சபரய் பல வெருடங்கள ஆகிவிட்டது. சரி, ஓசி பஸ பயணத்சதரடு,
மகச்வசலவக்கும் பணம் கிமடக்குசம எனற ஆமசயில் கிளம்பிவிட்சடன. அது தப்சபர
எனற இப்சபரது சதரனறியது.
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முதுகின மீது ஒரு மக விழ, திரும்பிப் பரர்த்சதன. கரளி.!
"கரளி! எனனடர இது? எப்ப அறிவெரள வவெட்டு விழும்னு ஒசர கல்வெரமர இருக்குடர.
நரன வெர்சல. நீ சபரய்சகர. வசரந்த கரச சபரட்டு நரன அப்பறம் வசனமனக்கு
சபரயிக்கசறன"
"எனனடர. இந்த ஜஹுஜஹுபிக்வகல்லரம் பயந்தர எப்படி? தகரரற இல்லரத அரசியல் கட்சி
ஏதரவெது இருக்கர வசரல்லு. மபட் சீசனரட ஆரம்பிச்ச சினிமர மரதிரி இருக்குல்ல.
எல்லரம் சபரகப் சபரக பழகிடும். நீ கண்டுகரத வெர. இது சலரக்கல் கட்சி சதர்தல்
தகறரரு. வெ.வச. வெந்ததும் சத்தமர அடங்கிடும். சம்மர. சபசரம சவெடிக்மக பரரு."
வசரனன மரதிரிசய வெட்டச் வசயலரளர் வவெற்றிச் வசல்வென வெந்ததும் ஒரு சகரஷடி உரக்க
கூச்சலட, ரத்தம் சிந்திய ஒரு சில கட்சி கண்மனிகள குறகிய சந்துகளில் பம்மினரர்கள.
எந்த முனனறிவிப்புமினறி திடீவரன பஸ கிளம்பியது. கரளியும் நரனும் கமடசி
நிமிடத்தில் வதரற்றிக் வகரண்சடரம். பஸஸில் கட்சிக் கரரர்கள பத்து சபருக்கு சமல்
இல்மல. மற்றவெர் யரவெரும் எனமன மரதிரி கூலக்கு வெந்தவெர்களரகசவெ இருந்தரர்கள.
எந்த கட்சி கூட்டதிற்கும் இவெர்கள வெருவெரர்கள, இந்தத் வதரழிலல் நல்ல முன
அனுபவெம் உளளவெர்கள எனற கரளி வசரல்ல எனக்கு சிரிப்புதரன வெந்தது.
எனக்கு பக்கத்தில் இருந்தவென எந்த நிமிடமும் வெரந்தி எடுத்து விடுவெரன சபரலருந்தது.
அடிக்கடி தன தமலவெமன புகழ்ந்தும், எதிரிகமள மிக சகவெலமரக இகழ்ந்தும் அவென
கூப்பரடு சபரட்டதில் நரற்றம் குடமல பிடுங்கியது. அடிக்கடி 'எனனர நரன
வசரல்லறது?' எனற சகட்டுக் வகரண்டிருந்தரன. பயத்துடன வமனற முழுங்கி
மரரியம்மன சகரயில் பலயரடு மரதிரி எதுவம் வசரல்லரமல் நரன தமலயரட்டிக்
வகரண்டிருந்சதன. கரளி அடிக்கடி மசமகயில் வபரறமம கரக்கச் வசரனனரன. எப்படர
வசனமன வெரும் எனற இருந்தது.
நரன நந்தனத்தில் இறங்கிக் வகரண்சடன. தி.நகரில் என நண்பர்கள ஒரு சிலமர பரர்த்து
சபசிவிட்டு, வமரீனர பீச்சில் வகரஞ்ச சநரம், மதிய வவெயிலல்(!) அமலந்து திரிந்துவிட்டு,
மமலரபூர் மரங்வகரல்மலமய விசரரித்துக் வகரண்டு ஐந்து மணிக்வகல்லரம் வெந்து
விட்சடன
வபயர்தரன மரங்வகரல்மல. மருந்துக்குக் கூட ஒரு வசடிமயக் கூட பரர்க்க முடிவில்மல.
மக்கள எக்கசக்கமரக புழங்கும் அந்த இடத்தில் சபரலீஸ வகடுபிடியுடன நீண்ட
வவெற்றிடத்மத உண்டரக்கியிருந்தரர்கள. கலர் கலரரக பிளரஸடிக் சசர்கள நிமறய
சபரடப்பட்டிருந்தன. மூமலக்கு மூமல ட்யூப் மலட்டுகள. சீரியல் வசட்டுகள.
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சமமடக்கு அருகில் வபட்டி வபட்டியரக ஸபீக்கர்கள. எல்லர பக்கங்களிலும் தமலவெர்,
நினற மரதிரி, நடந்த மரதிரி, வசல் சபரனில் சபசவெது மரதிரி எனற பல சபரஸகளில்
ப்வளக்ஸ

சபனர்கள.

அதன

கீழ்

பரஸசபரர்ட்

மசசில்

வெட்டரர

தமலகளின

எக்கச்சக்கமரக புமகப்படங்கள கரப்பரன பூச்சிகளரக ஊர்ந்து வகரண்டிருந்தன.
கலவெரத்மத அடக்க உதவம் சிறப்பு வெரகனம் ஒரு மூமலயில் நிறத்தப்பட்டிருந்தமத
பரர்த்ததும் என வநஞ்சக்குள திகில் சிகவரட் புமக மரதிரி பரவியது.
டிரரபிக் சபரலீஸகரரர்கள வரரம்பவம் சிரமப்பட்டரர்கள. சரமலயில் வெரகனங்கள நீண்ட
வெரிமசயில் இமரச்சலுடன வமதுவெரக வநளிந்து வகரண்டிருந்தது. மக்கள மிகவம்
எரிச்சலமடந்தனர்.
"இவெரள வபரதுகூட்டம் சபரடணம்னு யரரு அழுதர? வரண்டு பக்கமும் அனுமரர் வெரல்
மரதிரி டிரரஃபிக் நிக்கறது. ஜனங்க நடக்கமுடியரம தவிக்கிறது. மக்கசளரட கஷட
நஷடத்தப்பத்தி

இவெரளுக்கு

கவெமலயில்சல.

சட்டசமபயிசல

அடிச்சிண்டது

பத்தரதுனனு, இப்ப நடுவீதீசல அடிச்சக்கணமரக்கும். இவெரள யரரு சகழ்கறது?"
"சயரவ் வபரிச. இனனிக்கு சிங்கிள பீஸர வீட்டுக்கு சபரகணம்னு எண்ணம்
இல்மலயர?"
"உங்களுக்கு ஏண்ணர அரசியல்? நீங்க சபசரம வெரங்சகர. அவெர எனனசவெர பண்ணிட்டு
சபரகட்டும். அவெரளளரம் துஷடர. நரமதரன தூர வவெலகி சபரகணம்."
"மரமி. மரமரசவெரட வெரமய வபரத்திண்டு சபரகச் வசரல்சறளர? அடிச்சர இங்சகசய
அப்பீட்டரகுற ஆளுக்கு எனனர சபச்ச? ........... எசலய் சபரடரனனர...."
கருமன கிழங்குக்கு மககரல் முமளத்தது மரதிரி இருந்த அந்த கட்சிகரரனின
வசய்மகமய பரர்த்து ஒரு சிலர் சிரித்தரர்கள. ஒரு சிலர் மிரண்டரர்கள. எனனரல் அதற்கு
சமல் சவெடிக்மக பரர்க்க பிடிக்கவில்மல. அதிக சத்தமில்லரத ஒரு இடம் பரர்த்து
உட்கரர்ந்து வகரண்சடன. அப்சபரதுதரன கமல நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்திருந்தது. பிரபல
சினிமர பரடல்களின வமட்டுகளில், கட்சிமயயும் அதன தமலவெமரயும் வெரழ்த்தி பரடல்
பரடினரர்கள. இமட இமடசய நமகச்சமவெ எனற வபயரில், எதிர்கட்சியினமர மிகவம்
தரம் தரழ்ந்த வெமகயில் வவெட்கப்படரமல் விமர்சித்தரர்கள. அதற்குதரன அங்சக இருந்த
மக்களிமடசய மிகுந்த வெரசவெற்ப்பு இருந்தது. விசில் அடித்தரர்கள. வபரது இடம்
எனபமத மறந்து ஆபரச நடனடங்கள ஆடினரர்கள. மற்றவெர்கள ரசித்து மகிழ்ந்தரர்கள.
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எட்டு மணிக்குதரன கரளி வெந்தரன. அவென அடிசயரடு மரறிப்சபரயிருந்தரன. கட்சி கமற
சவெட்டி. வவெளமள சட்மட. இடது மரர்ப்பு முழுவெதும் மமறக்கும் அளவ ஒரு சபட்ச்
குத்தியிருந்தரன. ஒரு மிடுக்குடன, குட்டித் தமலவெர்களுடன

கரதருகில் அடிக்கடி

சபசினரன.
மணி எட்டமர ஆனதும், கமல நிகழ்ச்சிகள ஓரம் கட்டப்பட்டு, மீட்டிங் வதரடங்கியது.
சமமட முழுவெதும் முப்பது நரற்கரலகளுக்கு குமறயரமல் சபரடப்பட்டிருந்தன.
நடுநரயகமரக

ஒரு

சிம்மரசனம்

மரதிரியரன

சசர்

ஒனற

தமலவெருக்கரக

சபரடப்பட்டிருந்தது. அதன சநர் பினனரல் ஒரு தற்கரலக ஏ.சி. வபரருத்தப்பட்டிருந்தது.
ஒவ்வவெரரு சபச்சரளருக்கும் தலர பத்து நிமிடம் வெழங்கப்பட்டது. அதில் கிட்டதட்ட
ஐந்து நிமிடம் ......அவெர்கசள ...... அவெர்கசள எனற ஒவ்வவெரருவெரும் மகயில் ஒரு
பட்டியல் மவெத்துக் வகரண்டு எல்லரர் வபயர்கமளயும் மூச்சவிடரமல் வசரல்ல
சபரரடித்தரர்கள.

தரம்

தரழ்ந்து

சபசம்

சபரதுதரன

அதிக

மகத்தட்டல்களும்,

கூக்குரல்களும் வெந்தன. நரன வவெறத்துப் சபரசனன. தமலவெர் எனற வசரல்லப்பட்டவெர்
கூட அந்த சரக்கமட சபச்சக்கமள ரசிக்க, சமமடசய கூவெமரக மணத்தது.
வபரதுக்

கூட்டம்

எனற

வபயசர

தவிர,

வபரதுமக்கள

யரரும்

இருப்பதரக

வதரியவில்மல. கட்சிக்கரரர்களும் கூலக்கு அமழத்து வெந்தவெர்களும் சபரலீசசம அதிகம்
வதனபட்டரர்கள. ஒரு குட்டித்தமலவெர், "இங்சக மக்களின எழுச்சிமய பரர்க்கிசறன.
நீங்கள வசய்தது மரதிரி கரச வகரடுத்து கூட்டி வெந்த கூட்டமல்ல. உங்களுக்கு சரவ மணி
அடிக்க வெந்த கூட்டம்" எனறரர்.
எனக்கு தூக்கிவெரரி சபரட்டது. பக்கத்திலருந்த என ஊர்க்கரரமர வமல்லய குரலல்
விசரரித்சதன. "எனணண்சண! இவெரு இப்படிச் வசரல்லறரரு. கரச வகரடுக்கரம
விட்டுடுவெரங்களர?"
"அடச் சம்மர இரு தம்பி. தலீவெருக்கு இனனர வதரியும்? அவெங்க பரலடிக்ஸசக்கு ஏசதர
வசரல்லுவெரங்க. நீ கண்டுகரத. கரச வகரடுக்கரட்டி கட்சிக்கரரசன அடுத்த மீட்டிங்குக்கு
வெரமரட்டரன. நீ எனன புதுசர?"
அந்த சபச்சரளர் திடீசரன ஒரு வெரம்பு மீறி எதிர்கட்சித் தமலவெமர ஏளனம் வசய்துவிட,
எங்கிருந்சதர ஒரு கல் சமமடயின மீது விழுந்தது. இரண்டு மூனற ட்யூப் மலட்டுகள
உமடந்தன. சமமடயின இடது பக்க மூமலயில் அடிதடிகள வதரடங்கின. அமதயடுத்து
கூச்சல் குழப்பங்களும், கல்வலறிகளும் வதரடர்ந்தன. வெனமுமற கட்டவிழ்த்துவிட,
சபரலீஸ உளசள புகுந்தது.
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நல்ல சவெமளயரக கரளி என கண்களில் உடசன வதனபட்டரன. "சசகர்! இங்க நிக்கரசத!
ஓடிடு. சபரலீஸ நமக்கு சப்சபரர்ட்டு பண்ணரது. ஓடு"
அடுத்த ஒரு மணி சநரம் என வெரழ்க்மகயில் மிக துயரமரன கரலம். மபயில் பத்து
ரூபரய்க்கும் குமறவெரகசவெ இருந்தது. வெயிசறர பசித்தது. கரல்கள சிக்கிக் வகரண்டன.
திமச வதரியரது அங்கும் இங்கும் ஓடிசனன. ஒரு திருப்பத்தில் எனமன சபரலீஸ எதிர்
வகரண்டது. அவெர்களின லத்தி என கரல்களில் இறங்கியதில் வநருப்பரய் சட்டது.
சரரட்சடரர கல், மண் குவியலல் கரல் தடுக்கி, தமல குப்புற விழுந்சதன. எழுந்த
எனமன ஒரு சபரலீஸ கரனஸடபிள கர¨மர பிடித்து தூக்கி கனனத்தில் ஓங்கி ஒரு அமற
விட்டரர். மண்மடக்குள தீப்வபரறிகள பறந்தன. வெரய்க்குள உப்பு கரித்தது. அடுத்த
அடிக்கு பயந்து குனிந்சதன. நடு முதுகு தண்டில் கரனஸடபிளின முழு பலமும்
இறக்கியது. அவ்வெளவதரன 'வசத்சதரம்' எனற ஒரு பக்கமரக சரிந்த எனக்கு, எங்கிருந்து
மதரியம் வெந்தசதர வதரியவில்மல. ஒரு திமிரு திமிரியதில் சட்மடயின ஒரு பகுதி
கிழிந்தது. கிமடத்த அந்த சில வநரடிகளில், எடுத்சதன ஓட்டம். வநஞ்வசல்லரம் வெறண்டு,
கரது மடல்கள சூடரக அமர மணிக்கு குமறயரமல் சந்து சந்தரக ஓடிசனன.
மிகுந்த அமலச்சலுக்கு பிறகு நளளிரவில்தரன கரளிமய சந்திக்கமுடிந்தது. கரமலயில்
பஸஸில் பரர்த்த ஒரு சிலமர அங்கும் இங்குமரக பரர்க்க முடிந்தது. அவெர்கள தங்களின
வீர தீர வசயல்கமள வபருமமயுடன பகிர்ந்து வகரண்டிருந்தரர்கள. ஒரு சிலர் சபரலீஸின
மகப்பிடியில் இருப்பதரக வசரனனரர்கள. இனிசமலும் வசனமனயில் இருப்பது
நல்லதல்ல எனற கரளி வசரனனரன. ஊருக்குப் சபரய், அனசற கமடயமடப்பும்
மறியலும் வசய்ய சவெண்டுமரம். நீண்ட கூச்சல் குழப்பங்களுக்கு பிறகு அமனவெமரயும்
பஸஸில் ஏறச் வசரனனரர்கள. வவெறப்புடன பஸஸில் ஏறி அமர்ந்சதன. பரதிக்கும்
குமறவெரகசவெ மக்கள இருந்தரர்கள. தரம்பரம் தரண்டியதும், என மகயில் ஒரு பிரியரணி
வபரட்டலுமும்,

ரூபரய்

சநரட்டுகளும்

திணிக்கப்பட்டன.

திரும்பி

பரர்த்ததில்

அமனவெரும் 'டரஸமரக்' சரக்கில் சங்கமித்திருந்தரர்கள.
நரன வவெறப்சபரடு அந்த ரூபரய் சநரட்டுகமளசய பரர்த்துக் வகரண்டிருந்சதன. வீங்கிய
கரல் மணிக்கட்டிலருந்து ஸபரர்க் மலட் மரதிரி வெல வதறித்துக் வகரண்டிருந்தது. பின
பக்கம் கிழிந்த சட்மடசயரடும், வசருப்பிலர கரல்களுமரக பயணிக்க மிக சகவெலமரக
இருந்தது. முகத்தின இடது பகுதியில் எங்கு வதரட்டரலும் வெலத்தது. உளளுக்குள
சகரபம் அடுக்கு அடுக்குகளரய் வபரங்கிக் வகரண்டு வெந்தது.
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தண்ணீர் பரக்வகட்மட குசரரத்தத்துடன பல்லரல் கடித்து முகம் கழுவிக் வகரண்சடன.
யரரும் பரர்க்கரத சமயத்தில் பிரியரணி வபரட்டலத்மதயும் ரூபரய் சநரட்டுகமளயும்
ஜனனல் வெழியரக வீசிவயறிந்சதன.
எனனரல் அவ்வெளவதரன வசய்ய முடிந்தது. ஆனரலும், அதில் ஒரு வித திருப்தி எனக்குள
ஏற்ப்பட்டது.
(தினமணி கதிர் - 06 ஜஜூன 2010)
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27. ரசிகன
ஆட்சடரமவெ தளளிக் வகரண்டு என முனனரல் வெந்த குழந்மத ஏச என பரர்மவெமய
தவிர்க்க பக்கவெரட்டில் திரும்பி நினறிருந்தரன.
"எனனப்பர? சநத்து ஏன நமடக்கு வெரமல?"
அவெனிடமிருந்து பதில் வெரரது எனற எனக்கு வதரியும். அவென ஆதர்ச ஹீசரர
ஆதித்யரவின படம் சநற்ற ரிலீஸ! எப்படி ஆட்சடர ஓடும்?
ஆட்சடர ஸடரண்மட ஒட்டிய கரம்பவண்ட் சவெரில் எட்டு கரல சபரஸடரில் ஆதித்யர
ரத்தம் சதரய்ந்த அறிவெரமள குசரரதத்துடன ஓங்கியிருந்தரன. பக்கத்தில் வதரப்புள
வதரிய ஒரு சகரளத்து மபங்கிளி, 'இனனும் எமத கழற்றி எறியட்டும்' எனபது மரதிரி
இருந்தரள. கீசழ பரஸசபரர்ட் மசசில் ஏகமரய் மனிதத் தமலகள.
"சரர் சநத்து வரரம்ப பிசினனு சகளவிப்பட்சடன. கட்டவட்டுக்கு பரல் ஊத்தி
அபிசஷகம் வசஞ்சீயசளர? தீபரரரதமன, சண்டவலல்லரம் வகரடுத்தீகசளர? அப்படிசய
ஒரு

சகரயிமலயும்

கட்டி,

கும்பரபிசஷகம்

வசஞ்சிட்டு

அங்கனசய

பூசரரியர

உட்கரர்ந்திடறது."
"சரர் கிண்டல் பண்ணரதீங்க. வெரங்க. உட்கரருங்க. சபரகலரம்." ஏச விருட்வடன
ஆட்சடரமவெ கிளப்பினரன.
நரன தினமும் என அலுவெலகத்துக்கு ஆட்சடரவில், அதுவம் என வதரு முமன ஆட்சடர
ஸடரண்டிலருந்து, குழந்மத ஏசவின ஆட்சடரவில்தரன சபரசவென. கிட்டத்தட்ட
இரண்டு வெருஷ பழக்கம். குழந்மத ஏச தீவிர சினிமர ரசிகன எனற வசரல்லுவெமத விட
இனமறய முனனனி ஹீசரர ஆதித்தியர மீது பக்தி வவெறி பிடித்து அமலபவென எனற
வசரல்லுவெது வபரருத்தமரக இருக்கும். அவென ஆட்சடரவின முனனும், பினனும்,
பக்கவெரட்டிலும் ஆதித்யரவின விதவிதமரன வெண்ணப்படங்கள எப்சபரதும் இருக்கும்.
புது படங்கள வெர வெர, ஸடிக்கர்கள மரறசம தவிர அதில் எப்சபரதும் ஆத்தியரதரன. ஒரு
முமற, "எங்கள பகுதியின ஆதித்யர நற்பணி மனறத்தின வசயலரளர் ஆயிட்சடன" எனற
அவென வபருமம வபரங்கச் வசரல்ல, அதற்கு நக்கலரக புனனமகத்துவிட, எனனிடம்
இரண்டு நரள அவென சபசவில்மல.
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ஏசசவெரடு எனக்கு ஏற்பட்ட பழக்கசம வித்தியரசமரனது. அந்தப் பகுதிக்கு குடி வெந்த
புதுசில் அவென ஆட்சடரவில்தரன பிரயரணித்சதன. அவென வபயசர வித்தியரசமரக
இருந்தது.
"ஏம்பர! உனக்கு எந்த ஊரு?"
"நரசசரத், தூத்துக்குடி மரவெட்டம்"
"நரசசரத்தர? நல்லது. உங்க ஊசரரட முக்கியத்துவெம் வதரியுசமர?
"வதரியரதுங்கசள."
"எனனப்பர, ஆதித்யரமவெ பத்தி முழு பசயரசடட்டர மவெச்சருக்சக. ஒரு கிருஸதுவெனர
இருந்துக்கிட்டு நரசசரத் பத்தி வதரியரம இருக்சகசய. ஏச வபத்தலசஹமில் பிறந்தரலும்,
நரசசரத்தில்தரன வெரழ்ந்தரரு. அந்த ஞரபகமரத்தரன உங்க ஊருக்கு அந்த சபர் வெந்திச்ச."
"அப்டீங்களர?", எனமன திரும்பிப் பரர்த்து சிரித்தரன. "எல்லரருக்கும் எல்லரம்
வதரிஞ்சிருக்கரது இல்லீங்களர? அது சரி, தூத்துக்குடிக்கு ஏன அப்படி ஒரு சபரு
வெந்திச்சனனு உங்களுக்கு வதரியுமுங்களர?"
நரன அவென ஹீசரரமவெ சம்பந்தப்படுத்தி கரயப்படுத்திவிசடன எனற அர்த்தத்தில் எதிர்
சகளவி சபரட்டு எனமன மடக்கப் பரர்த்தரன.
"வதரியுசம? துவெர்ப்புக் குடி எனபது மறகி தூத்துக்குடியரயிடுச்சனனு எங்சகர
படிச்சிருக்கிசறன. உப்பு கரய்ச்சற மக்கள இருப்பதரல அந்த சபரு வெந்ததர வசரல்றரங்க"
"அது மட்டும் இல்லீங்க. இனவனரரு வெழக்கும் இருக்குது. ரரமரயண கரலத்துல
இலங்மகக்கு தூதுவெனரப் சபரன அனுமன அங்க வெந்து தங்கிப் சபரனதரல தூதுவென
குடினனு சபரு வெந்திச்சரம். அதுதரன மறகி தூத்துக்குடியரயிடுச்ச"
இந்துவெரக இருந்துக்கிட்டு இது கூட உங்களுக்கு வதரியலசய எனற வசரல்லரமல்
வசரனன மரதிரிப் பட்டது. என சிறபிளமளதனத்துக்கு சரியரன பதிலடியரக இருந்தது.
ஆட்சடர ஒட்டுனர்களில் இவென வித்தியரசமரனவென எனற அப்சபரசத புரிந்து விட்டது.
"சபரஷ. வரரம்ப துடிப்பரதரன இருக்சக. எனன படிச்சிருக்சக?"
"சரயர்புரம் சபரப் கல்லரில பி.ஏ படிச்சசன, சரர். ஏசதர சபருக்கு படிச்சசன. சரியரன
சவெமல கிமடக்கசல. ஒரு தரட்டி நம்ம ஊரு பக்கத்துல வதரடுத்தரப்பல நரல நரள
தமலவெர் சூட்டிங் நடந்திச்ச. வரரம்ப தயக்கத்சதரட சபரய் மக வகரடுத்சதன.
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வகரஞ்சமும் அலட்டிக்கரம என கூட சபசினரரு. என படிப்மப விசரரிச்சரரு.
குடும்பத்துக்கு விஸவெரசமர இருக்கச் வசரனனரரு. அப்ப வதரட்டு அவெரு என தமலவெர்
ஆயிட்டரரு."
ஏச சிகவரட் பிடித்து நரன பரர்த்ததில்மல. அசத மரதிரி அவெனுக்கு டரஸமரக் பரர்களில்
ஒதுங்கும் வெழக்கமும் இல்மல எனற சகளவிப்பட்டிருக்கிசறன. நரசசரத்தில் இருக்கும்
தன தரய் தந்மதயருக்கு, மரசம் தவெரரமல் பணம் அனுப்புவெரன. அவென தம்பி
வபரறியியல் கல்லரியில் படிக்கிறரன. ஆனரல் சினிமர வவெறித்தனம்தரன முரணரக
இருந்தது.
வபரதுவெரகசவெ சினிமர, அரசியல், இமதத் தரண்டி சரரசரி தமிழன சிந்திப்பதரக
வதரியவில்மல. நரட்டின வபரருளரதரம் பற்றிசயர, சமூக சிக்கல்கள பற்றிசயர
வபரும்பரலருக்கு

வதரிந்து

வகரளளும்

ஆர்வெமில்மல.

எல்லர

ஊடகங்களிலும்

எதிர்மமற பரபரப்பு வசய்திகளுக்சக முக்கியத்துவெம் வகரடுக்கிறரர்கள. ஒனற சபரனரல்
இனவனரனற. பழச மறந்து சபரகிறது. புதுச பற்றி எரிகிறது.
எனக்கும் ஏசவக்கும் அடிக்கடி ஆசரரக்கியமரன விவெரதங்கள நடக்கும். கமடசியில் அது
சினிமரவில், அதுவம் ரசிகர் மனறத்தில்தரன நிமலத்து நிற்கும். அது ரசிகர் மனறம்
இல்மல, நற்பணி மனறம் எனற எதிர் சபச்ச சபசவெரன. வசனமனக்கு அடிக்கடி வெரும்
அவென அப்பர சகரயரரஜ என வீட்டில்தரன ரரத்தங்குவெரர். நிமறய தடமவெ கண்ணீர்
விட்டு அழுதிருக்கிறரர்.
சலசரன மன வநருடல்களுடன ஆட்சடரவில் அமர்ந்சதன. ஏசதர வசனமன நகரசம
ஆதித்யரவின பட ரிலீசக்கு விழர எடுத்த விட்ட மரதிரி இருந்தது. வதருக்களில் நூற அடி
இமடவவெளியில் வபரிதும் சிறிதுமரக கட்டவட்டுகள.
"அவதனனப்பர ஆதித்யர பினனரல ஏசதர வகரடி மரதிரி வெமரஞ்சிருக்குது"
"எனன சரர், நரட்டுநடப்பு எதுவம் வதரியரம இருக்கீங்க!. தமலவெரு அரசியல் கட்சி
வதரடங்கப் சபரறரரு. வெரப்சபரற சட்டசமப சதர்தல்ல பரருங்க. கலக்கலர இருக்கும்."
எனக்கு மனச வெலத்தது. எவெசனர கரச சமல கரச சசர்த்து மரடி சமல மரடி கட்ட
இவெர்கள பலக்கு தூக்குகிறரர்கள. பகுத்தறிவ பரசமறகள புறப்பட்ட அசத நிலத்தில்தரன
இது சபரனற சமரனயர்களிமடசய மூடத்தன சவெர்கள ஆழமரக ஊடுருவியிருக்கினறன.
சபரன வெரரம் ஏசசவெரடு விவெரதித்தது ஞரபகத்துக்கு வெந்தது.
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"ஏச. மும்மபயில எந்த ஹிந்தி சினிமர ஹிசரரவக்கும் ரசிகர் மனறம் இல்மலயரம்.
வதரியுமர? இங்க மட்டும்தரன இப்படி. தவிர, நரம எல்லரசம வகரஞ்சம் ஒவெர்தரன. கத்தி
சபசசறரம். தனி நபர் துதி வரரம்ப அதிகமர இருக்கு. சினிமரவல வகமடச்ச பலத்மத
மவெச்சகிட்டு, இனனும் எனன வசய்யலரம்னு ஒரு கூட்டம் அமலயுது. அதுக்கு உனன
மரதிரி ஒரு கூட்டம் பல கடர ஆகுது."
"சரர். நீங்க சினிமரமவெ ஒரு வபரழுது சபரக்குனனு வசரல்ல, எட்ட நினனு சவெடிக்மக
பரர்த்துட்டு சபரயிடறீங்க. ஆனர நரங்க உடம்பு வெலக்க சவெமல வசய்யசறரம் சரர்.
எங்களுக்கு ஒரு வெடிகரல் சவெணமில்மலயர?. கிட்ட சபரய், முங்கி குளிச்ச, ஆண்டு
அனுபவிக்கசறரம் சரர்."
"இதுவம் ஒரு சபரமத மரதிரிதரன ஏச. மயக்கம் இருக்கற வெமரக்கும் மகிழ்ச்சியர
இருக்கும். வதளிஞ்சதும் ச்சீனனு ஆயிடும்."
"சரர். நரன வசரல்சறனனு தப்பர வநமனச்சக்கரதீங்க. பல சபரு திருபதி சரமிக்சகர
அல்லது ஐயப்பனுக்சகர விரதமிருந்து, விழர எடுத்து, கரச வசலவெழிக்கிறரங்க
இல்மலயர? அதுல அவெங்களுக்கு திருப்தி வகமடக்குது. அப்ப அதுவம் ஒரு
சபரமததரசன?"
"ஏச. எல்மல மீறின எல்லரசம தப்புதரன. உப்சபரட சிறப்பு அசதரட அளவல
இருக்குதுனனு வசரல்லுவெரங்க. சினிமர ஒரு வபரழுது சபரக்கு அம்சம்பர. அதுக்கு சமல
முக்கியத்துவெம் வகரடுக்கரதீங்கனனு வசரல்ல வெர்சறன. இந்த மரதிரி வவெறி பிடிச்ச
ரசிகர்கள இருப்பதரலத்தரன, சில ஹீசரரக்களுக்கு எனவனனனசமர ஆமசகள வெருது.
வசருப்பு கரமல பரதுகரக்குது. அது நமக்கு சதமவெதரன. ஆனர, அமத வெரசல்சலசய
விட்டுடறதுதரன நல்லது."
"சரர். விடுங்க. நரன இனனிக்கு வபரறப்பர இருக்சகனனர, அது என தமலவெரரலத்தரன.
ஏசதர எனனரல முடிஞ்ச நல்ல கரரியங்கமள தமலவெர் சபரச் வசரல்ல வசய்யசறன.
இனனும்

கூடுதலர,

ஒரு

அமமப்பர

வசய்யனும்ணம்னு

என

தமலவெர்

விருப்பப்பட்டரர்னர, அதுக்கும் அவெர் வெழிகரட்டுவெரர். நரன ஸடியரத்தரன இருக்சகன
சரர். நீங்கதரன ஏசதசதர கற்பமன வசஞ்சக்கிட்டு, கவெமலப்படுறீங்க."
என அலுவெலகம் வெந்து விட்டது. ஏச ஒரு வெரர்த்மத கூட சபசவில்மல. நரன
இறங்குவெதற்கு எதிர் பக்கம் நினற வகரண்டு மீண்டும் என பரர்மவெமய தவிர்த்தரன.
"ஏச. எனன ஆச்ச? தமலவெர் படம் ஹிட்டு ஆகனுசமனனு கவெமலயர?"
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"இல்மல சரர். நரன நல்லரத்தரன இருக்சகன. ஒனனுமில்சல"
"இல்மல ஏச. உனனக்குளசள ஏசதர பிர்ச்சமன இருக்கு. எங்கிட்ட வசரல்ல
மரட்சடங்கிற."
"சரயங்கரலம் ஆபீஸ விட்டு வெரங்க சரர். விவெரமர சபசசவெரம்." ஏச வெழக்கம் சபரல
விருட்வடன ஆட்சடரமவெ ஸடரர்ட் வசய்து, சபரய் விட்டரன.
எனக்கு ஆபீஸில் சவெமலசய ஓடவில்மல. ஏச எனன வசரல்லப் சபரகிறரன
எனபதிசலசய

மனச,

சழல்

கரற்றில் மிதக்கும்

கரகிதம்

மரதிரி

எழும்பியும்,

அடங்கியதுமரக இருந்தது.
சரியரக ஐந்தமர மணிக்வகல்லரம் ஏச வெந்து விட்டரன. முனமனவிட இறக்கமரக
இருந்தரன. வீடு திரும்பும் வெமர ஒனறம் சபசவில்மல. சூடரக ஒரு கரப்பி சபரட்டு
அவென முனனரல் நீட்டிசனன. நிமிர்ந்தவென கண்களில் கண்ணீர்.
"ஏச. எனனரச்ச?"
"சரர். நீங்க அடிக்கடி பல்லக்கு தூக்கசறனனு வசரல்வீங்கசள. அது உண்மமயரடுச்ச சரர்.
நரங்வகல்லரம் பல்லக்கு தூக்கவம், வகரடி கட்டவம், சகரஷம் சபரடவம், எதிர்
ஆசரமிங்கசளரட மல்லுக்கு நிக்கவம்தரன இருக்சகரம். பல்லக்குல உட்கரர்ந்து சபரக
இனவனரரு கூட்டம் இருக்குது. அதுக்கு முளளங்கி பத்மதயர சநரட்டு சவெணம்."
"புரியமல ஏச. விவெரமரச் வசரல்லு."
"சரர். தமலவெசரரட ஒவ்வவெரரு படம் ரிலீஸ ஆகும் சபரது எனனமர உமழச்சிருக்சகன,
வதரியுமர? ஆனர கட்சினனு வெரும்சபரது, கட்சி மரறி வெந்த ஒரு துட்டு பரர்ட்டிக்குதரன
பதவியரம். எனக்கு இல்சல. இது எப்படீங்க நியரயம்?"
"ஏச. உனக்கு வதரியும்தரன. இருந்தரலும் வசரல்லசறன. சினிமர ஒரு வதரழில்ங்கிற
மரதிரி,

அரசியலும்

ஒரு

வதரழிலரயிடுச்சப்பர.

இதுசலயும்

முதல்

சபரட

சவெண்டியிருக்கு. லரபம் பரர்த்து அடுத்த சதர்தலுக்கு வசலவெழிக்க சவெண்டியிருக்கு.
நரட்டு நல்லது வசய்யணம்னு அரசியலுக்கு வெர்றவெங்கசள இல்சலனனு ஆயிடுச்ச."
ஏச குலுங்கி குலுங்கி அழ ஆரம்பித்தரன. ஆதரவெரக அவெமன என சதரளகளில் சரய்த்துக்
வகரண்சடன.
"ஏச. அவெங்க எப்படி அவெங்க வதரழில்ல கண்ணம் கருத்துமர இருக்கரங்கசளர, அசத
மரதிரி நீ உன ஆட்சடர வதரழில்ல இருந்துசடன. யரரு சவெணம்னரலும் வெரட்டும். அமத
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மக்கள பரர்த்துப்பரங்க. உங்கள மரதிரி ஆசரமிங்க ஒதுங்கி நினனீங்கனனர சினிமரவம்
உருப்படும். அரசியலும் உருப்படும்."
ஏச எனனிடமிருந்து விலகி வகரஞ்சம் சநரம் குனிந்த படி உட்கரர்ந்திருந்தரன. திடீசரன
எழுந்து ஒசர மடக்கில் அத்தமன கரப்பிமயயும் குடித்து விட்டு, இடக்மக புறங்மகயரல்
வெரமய துமடத்துக் வகரண்சட எதுவம் வசரல்லரமல் சபரனரன. நரன வமசௌனமரக
பரர்த்துக் வகரண்டிருந்சதன. எனக்கு அதில் வெருத்தமில்மல. மனசக்குளசள எங்சகர ஒரு
மூமலயில் வவெளிச்சம் பரவவெது மரதிரி இருந்தது.
மறநரள நரன ஆட்சடர ஸடரண்மட அமடந்த சபரது ஏசவின ஆசடரமவெ எளிதில்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல. அவென ஆட்சடரதரனர எனற சந்சதகமரக இருந்தது. ஒசர
ஒரு ஸடிக்கர் மட்டும் இருந்தது. மரியண்மண குழந்மத ஏசமவெ அமணத்தபடி
இருந்தரள. ஆதித்யர அஸதமனமரகியிருந்தரன.
"சரர். வெரங்க. உட்கரருங்க. இனனும் சபரக சவெண்டியது வரரம்ப தூரமிருக்கு." ஏச
அகலமரக புனனமகத்தரன.
"ஏச. எனக்கு தூரத்மத பத்தி கவெமலயில்சலப்பர. சரியரன பரமதயர? அதுதரன
முக்கியம்"
என கண் சிமிட்டலுக்கு ஏசவிடம் மீண்டும் புனனமக. ஆட்சடர ஸடரண்டில் இருந்த
அமனவெரும் குபீவரன சிரித்தரர்கள.
(AIR தூத்துக்குடி - படிப்பரங்கம் - 06 ஆகஸட் 2010)
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28. வகரல்வெதற்கு வெருகிசறன
முப்பது டிகிரி சகரணத்தில் திறந்திருந்த அந்தக் கதவ எனக்கு சபரதுமரனதரக இருந்தது.
ஆனரல் ஒரு சினன தப்பு நடந்து விட்டது. 'க்ளக்' எனற ஓமசயுடன கதவ சரத்திக்
வகரண்டது!! குளிரூட்டப் பட்ட மிகப் வபரிய அமற. சிறிய ஓமச கூட மிகத் துல்லயமரக
உளசள சகட்டது. முக்கியமரக அஜய் சிங்குக்கு!
நரன யரமரக் வகரல்ல சவெண்டும் எனற வெந்திருக்கிசறசனர, அவெனுக்குக் சகட்டு
விட்டது! மிக அருகிசலசய, அமர இருட்டில், வநளியும் பரம்பு மரதிரியரன இரரனியத்
தட்டிகள இருந்தன. அதன பினனரல் சபரய், அதன இடுக்குகள வெழியரக அவெமனசய
பரர்த்துக் வகரண்டிருந்சதன.
லரர்ஜில் சரி பரதிமய உளசள தளளியிருந்த அஜய் சிங் எழுந்ததில் தளளரடினரன.
திரண்டிருந்த தன வதரந்திக்குக் கீசழ கவ்வியிருந்த மபஜரமரமவெ சமசல தூக்கி விட்டுக்
வகரண்டரன. 'முட்டரசள! கரற்றடித்து கூட கதவ சரத்திக் வகரளளலரம். அப்படி
சயரசிசயன?'.

இல்மல!

இல்மல!

அவெனுமடய

பரர்மவெ

'யரசரர

உளசள

நுமழந்திருக்கிறரர்கள' எனபதரகச் வசரனனது.
அவென சநரரக நரன இருக்கும் இடத்திற்கு வெந்தரன. அடடர! எல்லரம் தப்பரகசவெ
சபரகிறசத!!
வெந்தவென, ஐந்தடி தூரத்திசலசய நினற வகரண்டரன. நல்ல சவெமள!! முகம் சருக்கி
அவென எங்சகர பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரன.
"சகரன மஹ தும்? சரம்சன ஆஜரவ். நஹி சதர....." (சடய்! யரர் நீ? நீயர வெரயர...
இல்சல...).
மகயில் ஒரு பிஸடல் துருத்திக் வகரண்டிருந்தது. கரக்கரய் மரதிரி தமலமய அங்கும்
இங்கும் திருப்பிக் வகரண்டு ஏதரவெது அமசவகள வதனபடுகிறதர எனற ஆரரய்ந்து
வகரண்டிருந்தரன.
திமரச்சீமலகள வகரஞ்சமரக அமலயடிப்பது மரதிரி அமசந்தன. அதற்கு நரன
கரரணமில்மல. மீண்டும் ஒரு கரட்டுக் கத்தல் கத்தினரன. அவென புர்புர்வரனற
மூச்சவிடுவெது எனக்கு நனறரகக் சகட்டது. எனக்கு மிகவம் மகிழ்ச்சியரக இருந்தது.
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'உனமன சட்வடன வகரல்ல இஷடமில்மலயடர. சரவ பயத்மத உனனுமடய ஒவ்வவெரரு
வசல்லும் உணர சவெண்டும். அனுபவி. நனறரக அனுபவி.'
சட்டு விட்டரன!!
திமரச்சீமலகமள கிழித்துக் வகரண்டு, மபபர் கிளரஸ ஷட்டமர துமளத்துக் வகரண்டு
வசனறது புல்லட். பிறகு எல்லரசம சகரமரளித்தனம்! சட்டுக் வகரண்சட இருந்தரன.
ஈரரனிய தட்டிமய உரசிக் வகரண்டு சபரனது ஒரு புல்லட்.
சரமரரியரன புல்லட்டுகளின சத்தம் சகட்டு, தடதடவவென நரமலந்து தடியர்கள
ஓடிவெந்தரர்கள.
"க்யர சரப்?" (எனன ஆயிற்ற ஐயர?) இனி அவெர்கள ஹிந்தியில் சபசவெமத தமிழ் படுத்திச்
வசரல்கிசறன.
"அவென... அவென வெந்திருக்கரனனு வநமனக்கசறன."
"அவெனனர?"
"அதரன.. சகரவிந்த் தசவெ. எனமனக் வகரல்ல வெந்திருக்கரன. அந்த கர்ட்டனுக்கு
பினனரடி மமறஞ்சிருக்கரன. க்விக். அவெமன பிடியுங்க."
"கவெமலசய படரதீங்க. நீங்க கீசழ பரதுகரப்பர சபரங்க. நரங்க அவெமன உயிசரரசடர
அல்லது வபரணமரசவெர வகரண்டுவெசரரம்."
நரனரவெது உங்களிடம் மரட்டிக் வகரளவெதரவெது. கிமடத்த ஒரு சில வினரடிகளில்,
சிறிதளசவெ திறந்திருந்த ஷட்டர் வெழியரக வவெளிசயறிசனன. வவெளிச்சம் இல்லரத
ஸப்ளிட் ஏசியின அவட்டர் பினனரல் மமறந்து வகரண்சடன.
எல பிடிப்பவெர்கள மரதிரி முனனரல் துப்பரக்கிமய நீட்டிக் வகரண்டு நரன இல்லரத
இடத்தில் அந்த தடியர்கள சதடிக் வகரண்டிருக்க, நரன அஜய் சிங்கின அடுத்தடுத்த
இயங்கங்கமள கவெனிக்கலரசனன. 'சபரடர! சபர! எங்கு சவெண்டுமரனரலும் சபர!
யரமர சவெண்டுமரனரலும் கூட்டிக் வகரண்டு வெர! இனற நரன உனமனக் வகரல்வெது
நிச்சயம்.'
அவெமன நரன ஏன வகரல்ல சவெண்டும்? அதற்கு, இந்த மூனற பத்திரிக்மக வசய்திகமள
நீங்கள படிக்க சவெண்டியது மிக அவெசியம். இந்தக் கமதயின பின புலத்மத புரிந்து
வகரளள முடியும்.
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ஊழமல எதிர்த்து குரல் வகரடுத்த இளம் அரச அதிகரரி வகரமல!!!
ரரஞ்சி. ஜனவெரி 4. சநற்ற இரவ அமடயரளம் வதரியரத மர்ம நபர்களரல் முகுந்த் தசவெ
எனற 27 வெயது இளம் அரச அதிகரரி உருட்டு கட்மடகளரல் அடித்துக் வகரல்லப்பட்டரர்.
ஐ.ஐ.டி. கரனபூர், பி.வடக் பட்டதரரியரன இவெர், தங்க நரற்கர சதசிய வநடுஞ்சரமல
அமமக்கும்

பணியில்

நடக்கும்

ஊழமல

அம்பலப்படுத்த

முயற்சித்ததரல்

வகரல்லப்பட்டிருக்கலரம் எனற வதரிய வெந்திருக்கிறது.
விசில் ஊதினரல் வகரமல! முகுந்த் தசவெ வகரமலயின அதிர்ச்சிகர பினனனி!!
ரரஞ்சி. பிப்ரவெரி 28. ஊழல்வெரதிகளின மகக்கூலகளரல் வகரல்லப்பட்ட முகுந்த் தசவெ,
தன மீது உளள அச்சறத்தமல தகுந்த ஆதரரங்களுடன தனது உயர் அதிகரரிகளுக்குத்
வதரிவித்திருக்கிறரர்.

கமடசி

முயற்சியரக,

வடல்லயின

உட்ச

பட்ச

அரசியல்

மமயத்துக்கு ரகசிய கடிதம் எழுதியிருக்கிறரர். இதற்கு 'விசில் ஊதுதல்' எனற வபயர்.
யரரிடம் பரதுகரப்மப எதிரிபரர்த்தரசரர, அவெர்கசள ஊழல்வெரதிகளுக்கு துமண
சபரயிருக்கிறரர்கள. முகுந்த் தசவெ வகரடுத்த ரகசிய ஆவெணங்கள சிமதக்கப்பட்டு,
அவெரும் வகரமலயரகியிருக்கிறரர்.
அண்ணமன வகரனறவெர்கமள வகரல்லுசவென!
சகரவிந்த் தசவெ பரபரப்பு சபட்டி!!
ரரஞ்சி. மரர்ச் 15. முகுந்த் தசவெ வகரமல வெழக்கில் நரளுக்கு நரள பரபரப்பு கூடி வெருகிறது.
ஐ.ஐ.டி. மரணவெர்கள ஒனற சசர்ந்து அதிகரர, பண பலத்துக்கு எதிரரக வதரடங்கிய
சபரரரட்டம் வெலுவெமடந்து வெருகிறது. இதற்கு நடுவில், நக்ஸல் தீவிரவெரதியரன
சகரவிந்த் தசவெ (முகுந்த் தசவெயின தம்பி), இந்த வெழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அமனத்து
குற்றவெரளிகமளயும் வகரல்சவென எனற சூளுமரத்திருப்பதரக வதரிகிறது.
அஜய் சிங் புல் வவெளியில் அங்கும் இங்குமரக நடந்து வகரண்டிருப்பது வதரிந்தது.
அடிக்கடி வசல்சபரனில் சபசிக் வகரண்டிருந்தரன. எனக்கு புரிந்துவிட்டது. அஜய் சிங்
இங்கிருந்து தப்பிக்கப் சபரகிறரன.
ஒரு ஜீப் நிமறய சபரலீஸ கரண்ஸடபிளகள வெந்திறங்கினரர்கள. முழங்மகமயத் தரண்டி
நீளும் டரர்ச்மச அடித்து ஒவ்வவெரரு இஞ்ச் இஞ்சரக சதடினரர்கள. ஓளிக் கம்பங்கள
வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக எனமன சநரக்கி வெந்து வகரண்டிருந்தன. மீண்டும் இடம் மரற
சவெண்டியதுதரனர?
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"சமவெலரல்! அந்த ஸபிளிட் ஏ.சி. அவட்டர் பினனரல வசக் பண்ண" ஒரு இனஸவபக்டர்
கத்தினரர்.
"ஜீ சரப்."
அந்த கரனஸடபிள ஒளிக்கம்பத்மத எனமன சநரக்கி திருப்புவெதற்குள ஒரு அதிசயம்
நடந்தது. எங்சகர ஒரு மூமலயில் சலசலப்பு சகட்க அமனவெரும் ஓடினர்.
எனக்கு மிக வசசௌகர்யமரகப் சபரனது. யரருசம இல்மல! நிதரனமரக கீசழ வெந்து அஜய்
சிங்குக்கரக நிறத்தியிருந்த கரரின டிக்கியில் ஒளிந்து வகரண்சடன.
வநற்றியில் கட்மடவிரலரல் தீற்றிய வசந்தூரத்துடன அஜய் சிங் வெந்தரன. கடவள
படங்கள பலவெற்மற பிரரர்த்தித்துக் வகரண்டு கரமர கிளப்பினரன. 'மவெசன. உனக்கு
யரரும் உதவெப் சபரவெதில்மல. நீ வதரமலந்தரய். வெர! நீசய வெந்து வெலய மரட்டிக்
வகரளகிறரய்!'
"கரமர தசரரவெர வசக் வசஞ்சட்டீங்களர?" அஜய் சிங் கரமர உருட்டிக் வகரண்சட
சகட்டரன.
"ஜீ சரப்." ஒரு கரனஸடபிள மரியரமதக்கு பின சீட்டில் எட்டிப் பரர்த்தரன.
'முட்டரளகசள! நரன டிக்கியில் அல்லவெர இருக்கிசறன.'
கரர் சீறிக் வகரண்டு நகரின முக்கிய வீதிகள வெழியரகப் பரய்ந்து, ஒரு நீண்ட
வநடுஞ்சரமலயில் பயணிக்கத் வதரடங்கியது. 'நீ எங்கு சவெண்டுமரனரலும் சபர!
உனமன அங்கு வகரல்சவென'.
எனக்கு உடசன லக் அடித்தது. ஆள அரவெமற்ற சரமலயில் சபரய் வகரண்டிருக்கும்
சபரது திடீவரன கரர் நினறது. கிளம்ப சண்டித்தனம் வசய்தது. அஜய் பரனட்மட திறந்து
குடரய்ந்து வகரண்டிருந்தசபரது, நரன வமதுவெரக டிக்கியிலருந்து வெந்து பின சீட்டில்
ஒளிந்து வகரண்சடன.
அமர மணி சநர சபரரரட்டங்களுக்கு பிறகு கரர் உறமியது. மீண்டும் கரர் பயணம். அஜய்
சிங் சத்தமரக வநரறங்கிப் சபரயிருந்தரன. உச்சபட்ச ஏ.சியிலும் அவெனுக்கு வியர்த்தது.
நரன பின சீட்டில் கவெமலயினறி பயணித்துக் வகரண்டிருந்சதன. ஏசதச்மசயரக பின
சீட்டில் திரும்பிப் பரர்த்தவென, மிரண்டு சபரனரன.
"நீ! நீ! நீயர?"
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அவென மககள ஸடியரிங்கிலருந்து தடுமரறின. கரல்கமள கனனரபினனரவவென
உமதத்தரன. அவென கண்கள கலவெரத்தில் பிதுங்கி வவெளிசய வெந்துவிடுவெது மரதிரி
இருந்தன. அதிசவெகத்தில் வசனற வகரண்டிருந்த கரர் நிமல தடுமரறியது. இரண்டு
மககமளயும் விட்டுவிட்டு வநஞ்மசப் பிடித்துக் வகரண்டரன. 'ப்ளக்'வகன அவென
வெரயில் நுமர எட்டிப்பரர்த்தது. மககள ஒரு பக்கமரக 'விலுக், விலுக்'வகன இழுத்துக்
வகரண்டன. கரர் சரரட்மட விட்டு விலகி, ஒரு மமல் கல் மீது சமரதி, கரப்பரன பூச்சி
மரதிரி தமல கீழரய் கவிழ்ந்து ஐம்பது அடிக்கு குமறயரமல் தமரமய சிரரய்த்துக்
வகரண்டு சபரனது. தீப்வபரறிகள சிதறின.
கழுத்து திரும்பிய நிமலயில் அவென தன கமடசி மூச்மச விட கரத்திருந்தரன. நரன உரக்க
சப்தமிட்சடன. அவென அமத சகட்டரனர வதரியவில்மல. "நரனதரனடர. எனமன துடிக்க
துடிக்க ஆள மவெத்து வகரனனிசய. இப்சபர நீ துடிக்க துடிக்க சரவெரமத நரன பரர்க்க
சபரசறன. வசத்துப்சபரடர சதிகரரர!"
எனக்கு கரற்ற புகும் சிற இமடவவெளி சபரதும். கிமடத்த சிற இமடவவெளியில் வெழிந்து
நரன வவெளிசய வெந்சதன. இனனும் மூனற சபர் இருக்கிறரர்கள. எனக்கு அவெசர
சவெமலகள மீதி இருக்கினறன.
(தினமலர் - வெரரமலர் - 14 நவெம்பர் 2010)
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29. இது, அது அல்ல
"ச்சீ!.... எனன ரரசஜஷ?..... யூ ஆர் வவெரி நரட்டி" ஷர்மிளர முகம் சிவெந்தரள. அவெளின
சரரஜர நிற வமல்லய உதடுகளின சமல் சினனச் சினனதரய் நீர் வமரட்டுக்கள.
"கமரன ஷர்ம்ஸ. இதவிட பவெர்ஃபுல்லர இனவனரண்ண இருக்கு.. சவெணமர?" ரரசஜஷ
விஷமத்தனமரக சிரித்தரன. அவெனுளசள இளமமயின சவெகம் ஓவெர்மடம் வசய்து
வகரண்டிருந்தது.
"சநர தரங்க்ஸ. ரரசஜஷ, வெரவெர நீ வரரம்பசவெ வகட்டுப் சபரய்ட்சட. புதுப்
வபண்டரட்டியிடம் சபசம் சபச்சர இது?" முகத்துக்கு முனனரல் வெந்துவிட்ட
மயிற்கற்மறகமள கரதுக்குப் பினனரல் தளளினரள. கரதலக்கும் சபரது எப்படி
வமனமமயரக இருந்த ரரசஜஷ, இப்படி வெல்கரரக மரறியிருக்கிறரன! எல்லரம் கரமம்
படுத்தும் பரடு!!
"ஷர்ம்ஸ. நீயும்தரன வரரம்ப மரறிட்சட. சம்மர ஒரு எவரரட்டிக் மூடுக்கு
வகரண்டுவெரலரம்னு பரர்த்தர, அதப் சபரய் சீரியஸஸர எடுத்துக்கறசய?" ரரசஜஷ
கிமடத்த ஒரு சில வமன இமடவவெளியில் ஷரம்வபயிமன ஒரு சிறிதளவ சிப்பிக்
வகரண்டரன. ஹஹு... ஹஜூ எனற சம்பந்தமில்லரமல் கத்தினரன.
"ரரசஜஷ. சநர சஜரக்ஸ ப்ளீஸ. ஐயரம் வவெரி சீரியஸ. உன சபச்சில் கரதல் இல்மல.
கரமம்தரன இருக்கு. நரன சவெண்டரம். என உடம்புதரன சவெணம், இல்மலயர?"
ஷர்மிளர அழத் வதரடங்கினரள.
"சஹய்! எனன இது?.... ஓசக... ஸரரி.... ஐம் சஸர ஸரரி. எனமன மனனிச்சடும்மர. எனன
இவ்வெளவ வசனசிடிவ்வெர இருக்சக?" சில்வலனற ஏ.சி.யில் அவெனுக்கும் வியர்த்தது. கரது
மடல்களில் வவெப்பத்மத உணர்ந்தரன.
"............."
"எனனடர? சகரவெமர?"
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"நீ வரரம்மரனடிக்கர இருக்கிறதவிட அதிகமரசவெ டிரரமரட்டிக்கர இருக்சக. எனக்கு
வபரய் வெரழ்க்மக சபரரடிச்ச சபரச்ச, ரரசஜஷ. திகட்டுது. எனக்கு நீ சவெணம்.. நீ மட்டும்
முழுசர சவெணம். கரசலஜில் பரர்த்த, பழகிய அந்த ரரசஜஷ சவெணம்." ஷர்மிளரவின
மரர்புகள விம்மி அடங்கின. கண்ணீர் கனனங்கள வெழியரக இறங்கி, உதடுகமள
ஈரப்படுத்தி உப்பு கரித்தது.
"ஷர்ம்ஸ. சினனச் சினன வபரய்களதரன வெரழ்க்மகசயரட அஸதிவெரரசம. நீ
சகரபப்படும்சபரது கூட அழகரயிருக்சகனனு நரன அடிக்கடி வசரல்சவென இல்மலயர?"
"இது வரரம்பசவெ ஓவெர். இமத சஜரக்கர எடுத்துக்க மரட்சடன. இமத ஒரு
ஸசடட்வமனடர.....'
"மறபடியும் மனனிப்பு ப்ளீஸ. என இனபத் தமலவிசய"
"ரரசஜஷ. ஐ லவ் யூ". ஷர்மிளர அபரயகரமரக வநளிந்தரள.
"ஐ டூ லவ் யூடர" ரரசஜஷ கமரந்துவிடுவெரன சபரலருந்தது.
ஒரு வமன இமடவவெளிக்கு பிறகு, "ஓசக ரரசஜஷ. எனக்கு கண்மணச் வசரக்குது. நரன
தூங்கப் சபரசறன. மிச்சம் மீதிமய நரமளக்கு பரர்த்துக்கலரம்" ஷர்மிளரவின
பட்டரம்பூச்சி இமமகள துடித்தன.
"சநர சநர ஷர்ம்ஸ. இனனும் பத்சத நிமிஷம். ஜஸட்.... வலட்ஸ ஹரவ் ஒன சமரர் ஃபன"
"உனக்கு ரரத்திரி, பகல்னனு வித்தியரசசம கிமடயரது. எப்பவம் இசத நிமனப்புதரன. நீ
திருந்தசவெ மரட்சட. நரமளக்கு ஒரு ப்ரரவஜக்ட்மட கம்ப்ளீட் வசஞ்சரகணம், ரரசஜஷ.
ஐ நீட் வரஸட்."
"ஷர்ம்ஸ... ப்ளீஸ.... லசன டு மீ...."
ஷர்மிளர இனடர்வனட் சரட்டிங்மக மூடிவிட்டு தூங்கப் சபரனரள. உலகத்தின
இனவனரரு சகரடியில், சியரட்டிலல், தனிமமயில் வெரடிக் வகரண்டிருந்த ரரசஜஷ
சறசறப்பரக ஆபீசக்கு கிளம்பினரன.

(ஆனந்த விகடன தீபரவெளி மலர் - 2008)
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30. தங்கக்கூமர
கிருஷணய்யரப் பிளமளயின வெரவக்கரக கரத்திருந்த ஊர் மக்கள, அவெர் வெந்ததும்
மரியரமதக்கு எழுந்து, அமர்ந்தனர்.
"எனனப்பர, எல்லரரும் வெந்தரச்சர? கூட்டத்மத ஆரம்பிக்கலரமர?" கணீர் குரலல், தனது
வவெளமள மீமசமய உளளங்மகயரல் நீவிவிட்டபடிசய மிடுக்சகரடு கூட்டத்தினமர
இடமிருந்து வெலமரக பரர்த்தரர் கிருஷணய்யரப் பிளமள. கூட்டத்தினரின
தமலயமசப்பில் சம்மதம் கிமடக்க, வதரண்மடமய வசருமிக் வகரண்டு சபசத்
வதரடங்கினரர்.
"எல்சலரரும் கவெனமர சகட்டுக்குங்க. பட்டணம் சபரய் சதவெ பிரசனம் பரர்த்து, நம்ம
ஊரு வபருமரள சகரயில் கும்பரபிசஷகத்துக்கு சததி குறிச்சிருக்கு. வெர்ற மத மரசம் 12 ம்
சததி. இனனும் மூண மரசம்தரன இருக்கு. வசஞ்சடலரம் இல்மலயர?"
"ஐயர, நீங்க நல்லது வகட்டதுல்லரம் பரர்த்துதரன சததி குறிச்சிருப்பீங்க. உங்க
சம்மதம்தரன எங்க சம்மதம். நரங்க எனன வசய்யணம். அமதச் வசரல்லுங்க. வசய்ய
கரத்துக்கிட்டு இருக்சகரம்" எனறரர் ரிடயர்ட் வஹட்மரஸடர் சிவெசங்கரன எழுந்து.
"அப்ப சரி. திருப்பணி பற்றி சபச ஆரம்பிக்கலரமர?"
"ஐயர, சதர் மரரமத்து வசலவ முழுமசயும் நரன ஏத்துக்கசறங்க"
"சகரயில் முழுவெதும் கிரரமனட் தளம் சபரடும் வசலவ எனனுது"
"வபங்களூருல என மபயன நல்ல வபரசிஷனல இருக்கரன. அஞ்ச லட்சம் வெமரயில
வெசூல் வசஞ்ச வகரடுக்க நரனரச்ச."
இசத சபரல் ஒவ்வவெரருவெரும் தங்கள பங்களிப்மப உற்சரகமரக எடுத்து மவெக்க,
கிருஷணய்யரப் பிளமள மகிழ்ச்சியமடந்தரர். "பசல. நீங்க இப்படி வசய்யும் சபரது
நரனும் என பங்குக்கு ஏதரவெது வபருசர வசய்ய சவெண்டரமர? அதுனரல நம்ம சகரயில்
மூலஸதரன வவெளிக் சகரபுரத்துக்கு தங்கக் கூமர சபரடும் வசலமவெ நரன ஏத்துக்கசறன."
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கூட்டத்தினர் அமனவெரும் மகதட்டி ஆரவெரரம் வசய்தனர். அதுவெமர அமமதியரக
அமர்ந்திருந்த பஞ்சரட்சர முதலயரர் எழுந்தரர்.
"ஐயர! நீங்க நம்ம சகரயிலுக்கரக ஒத்துமமயர உற்சரகமர திருப்பணி வசய்யறது
சந்சதரஷமரதரன இருக்கு. ஆனர, சகரயில் புனரமமப்மப மட்டுசம பரர்க்கிற நீங்க, நரம
சகரயில் பட்டரசரரியரர் குடியிருக்கிற வீட்மடயும் வகரஞ்சம் பரர்த்தர நல்லது. வீட்மட
மரரமத்து வசஞ்சக்கிற நிமலமமல அவெர் இல்சல. சமமயல் அமற இடிஞ்ச சபரனதரல,
இப்ப கூடத்திசலதரன குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கரரு. ஐயரசவெரட வபரிய மனசல
வபருமரளுக்கு தங்க கூமர வெருது. அதுனரல, என பங்குக்கு பட்டரசரரியரர் வீட்டு
சமமயல் அமற மரரரமத்மத நரன ஏத்துக்கசறன. எனமன வபரறத்த வெமரக்கும் இது
கூட சரமி கரரியம்தரன."
சகரபரல பட்டரசரரியரர் கண்ணீர் மல்க எழுந்து, நனறியுணர்சவெரடு பஞ்சரட்சர
முதலயரமரக் மகவயடுத்து கும்பிட்டரர்.

2007 விகடன தீபரவெளி மலர்
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31. சினன விஷயம்
லவெர் மியூசியத்மத வநருங்கி விட்சடரம். திடீவரன எங்கள கரமிரர சமன திசனஷ
பரபரப்பரனரன. ஏர் சபக்கின ·ஸிப்புகமள இழுத்தும் பிரித்தும் சதட ஆரம்பித்தரன.
"விஜய். என வமடிகல் கிட்மட சஹரட்டல்மலசய விட்டுட்டு வெந்திட்சடன. இப்ப
பிரஷர் மரத்திமர சரப்பிடணம். மதியம் லஞ்சக்கு முனனரல சகருக்கு இனவஜக்ஷன
சபரட்டுக்கணம்."
எனக்கு வசரசரல் எனறது. சஹரட்டல் இங்கிருந்து குமறந்த பட்சமரக பத்து கிசலர
மீட்டர் தூரமரவெது இருக்கும். இமர தினற மமலப் பரம்பு மரதிரி, டிரரபிக் அமர கிசலர
மீட்டருக்கு அமசயரமல் நீண்டு கிடக்கிறது. மீண்டும் சஹரட்டலுக்கு சபரவெவதனற
முடிவ வசய்தரல் இனமறய வஷட்யூல் ·பனரல். ஆனரல், திசனஷ இல்லரமல் எங்களரல்
ஒனறம் வசய்ய முடியரது.
முன சீட்டில் இருந்த திலீபனிடம் நரங்கள தயக்கத்சதரடு வசரல்ல, அவெசரர வகரஞ்சமும்
பதட்டப்படரமல் "இவ்வெளவதரசன? இது சினன விஷயங்க. அந்த மரத்திமர சபமர
எழுதிக் வகரடுங்க" எனறவெர், உடசன சஹரட்டலுக்கு சபரனில் சபசினரர். பிறகு,
சசரவலன முன கதமவெ திறந்து வகரண்டு இறங்கி, டிரரபிக்கில் கலந்து, கரணரமல்
சபரனரர்.
நரங்கள லவெமர வநருங்குவெதற்குளசளசய மரத்திமரசயரடு வெந்தரர். லஞ்சக்கு
முனனரசலசய மருந்து வபட்டியும் வெந்து சசர்ந்தது. நரங்கள பரரிஸில் கரமல
மவெத்ததிலருந்து திலீபன எங்களுக்கு வசய்யும் சசமவெகள கண்டு பிரமித்து சபரசனரம்.
இத்தமனக்கும் நரங்கள அமனவெருசம அவெருக்கு அறிமுகம் இல்லரதவெர்கள. எங்கள
தயரரிப்பரளருக்கு வதரிந்தவெர். அவ்வெளவதரன!
சநற்ற அது சபரலத்தரன, பரரிஸ ஏர்சபரர்ட்டில் ஏக அமர்க்களம் ஆனது. எங்கள
மடரக்டரின லக்சகஜகளில் ஒனற லண்டன ஏர்சபரர்ட்டிசலசய தங்கி விட்டதரகச்
வசரல்ல, அவெர் ஏகத்துக்கும் வடனஷனரகி விட்டரர். ஆனரல் தீலீபசனர 'இது சினன
விஷயங்க' எனற வசரல்ல விட்டு எங்கமள சஹரட்டலுக்கு சபக்கப் வசய்து விட்டு
ஏர்சபரர்ட் அதிகரரிகளுடன சபரரரடி, இரண்சட மணி சநரங்களில் அந்த சூட்சகசடன
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எங்கள சஹரட்டல் ரூம் கதமவெ தட்டினரர்.
இது மரதிரி எத்தமனசயர கஷடங்கள... குழப்பங்கள. எல்லரவெற்றக்கும்
தீலீபனிடமிருந்து ஒசர பதில்தரன..... 'இது சினன விஷயங்க!'.
ஒரு முமற, தரங்க முடியரமல் அவெரிடம், "அவதப்படி எமதயும் நீங்க சினன
விஷயமரகசவெ எடுத்துக்கிறீங்க?" எனற சகட்டு விட்சடன.
தீலீபன வகரஞ்சம் தயக்கத்சதரடு ஆரம்பித்தரர். "இலங்மகயிசல சபரர் வதரடங்கியதும்
நரங்க குடும்பத்சதரட தமிழ் நரட்டுக்கு புலம் வபயர்ந்சதரம். சினன படகுல அஞ்ச நரள
கமர வதரியரம நடு கடல்ல சசரற தண்ணியில்லரம தத்தளிச்சசரம். இனி வபரணமரதரன
கமர ஒதுங்கப் சபரகிசறரம்னு வநமனச்சக்கிட்டு இருந்த சபரது, கடவள ரூபத்தில ஒரு
ஏமழ தமிழ்நரட்டு மீனவெர் எங்கள அத்தமன சபமரயும் கரப்பரத்தி, உயிசரரட கமர
சசர்த்தரர். ஒரு தனி ஆளர அவெர் எப்படி சங்கடங்கமள சமரளிச்சரர் எனபமத சநர்ல
பரர்த்து பிரமிச்சவென நரன. எல்லர கஷடங்கமளயும் தன உளளுக்குளசளசய
மவெச்சிக்கிட்டு, எங்களுக்கு நம்பிக்மகயர சிரிச்ச முகத்சதரட உதவினரரு பரருங்க...
அதுதரங்க வபருச! மத்தவதல்லரம் சினன விஷயங்க!"
நரன ஆடிப் சபரசனன.
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32. ஓடரசத.. சயரசி
முதலல் பயங்கர வவெடிச் சத்தம் மரதிரி சகட்டது. அமத வதரடர்ந்து கட்டிடசம
குலுங்கியது. பிறகு வதரடர்ச்சியரக எசதர முறிந்து உமடந்து படபடவவென சரிவெதும்
கண்ணரடிகள வநரறங்கும் சத்தம் சகட்டது.
"சில்வியர! நம்ம ஆபீஸ பில்டிங் வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக இடிஞ்ச விழுந்திட்டிருக்குனனு
நிமனக்கிசறன. தப்பிச்ச ஓடு" எனற வசரல்லக் வகரண்சட அமர இருட்டில் தட்டு
தடுமரறி வெந்த லதரவின சமசலசய சில்வியர சமரதினரள. ஊனமுற்ற கரல்களுக்கரக
லதர உபசயரகிக்கும் கிவரச்சஸ இரண்டும் மூமலக்கு ஒனறரக சபரயின. இருவெரும்
தமல குப்புற விழுந்தனர். யரர் யரசரர அவெர்கமள மிதித்தும் தடுக்கி விழுந்து வகரண்டும்
ஓடினரர்கள.
வகரஞ்சம் சதரரித்து எழுந்த சில்வியர வெரசமல சநரக்கி ஓடினரள. லதர எங்சக சபரனரள
வதரியவில்மல. வபரடி மணலரக தூச மமழ வபரழிந்து வகரண்டிருக்க மூச்ச திணறியது.
நிற்கரமல் ஓடிக் வகரண்சட இருந்தரள. திடீவரன கரலுக்கடியில் தமர சரிய
நிமலதடுமரறி விழுந்து சவெசரரம் உருண்டரள. ஒட்டு வமரத்த மினசரரமும் துண்டித்துப்
சபரக இருள சூழ்ந்தது. ஏசதசதர அவெள சமல் வெந்து விழுந்தன. சரிவெதும் விழுவெதுமரக
சில்வியர அடித்து வசல்லப்பட்டரள. "யரரரவெது கரப்பரற்றங்கசளன?" எனற வதரண்மட
கிழிய கத்தினரள.
கட்டிடம் ஆடுவெது வகரஞ்சம் நினறது. எங்கும் கும்மிருட்டு. திமச வதரியவில்மல. உயிர்
பிமழப்சபரமர எனற நம்பிக்மகமய வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக இழந்து
வகரண்டிருந்தசபரது, வீட்டில் உறங்கிக் வகரண்டிருக்கும் ஆற மரத குழந்மத கண்
முனனரல் வெந்து சபரனது. சில்வியர தன முழு பலத்மதயும் திரட்டி, மககமள தமரயில்
அழுத்தி எழ முயனறரள. மீண்டும் கரலுக்கடியில் கரனக்ரீட் தமரதளம் சரியத் வதரடங்க
'வசத்சதன நரன' எனறிருக்கும் சபரது யரசரர மகமய பிடித்து சமசல இழுத்தரர்கள.
சில்வியரமவெ நரமலந்து சபர் மகத்தரங்கலரக வவெளிசய வகரண்டு வெந்தரர்கள.
அமர மயக்கத்திலருந்த சில்வியர திடீவரன கத்தினரள. " சபரங்கள. லதரமவெ சதடுங்கள.
நரலரவெது மரடியில் இருக்கிறரள"
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"லதரவெர! சரியர சபரச்ச. சஹய் லதர... இந்தர உன பிவரண்மட பரர்த்துக்வகரள" எனற
துளி கூட கரயம் இல்லரத லதரவிடம் சில்வியரமவெ ஒப்பமடத்துவிட்டு இனனும்
இடிபரடுகளில் சிக்கிக் வகரண்டிருப்பவெர்கமள கரப்பரற்ற ஓடினரர்கள.
"லதர, எனனரல் நம்பசவெ முடியவில்மல! நீ எப்படி தப்பித்தரய்? உனனிடம் ஸடிக்ஸ
சவெற இல்மலசய?"
"அதனரவலனன? நரன சலசில் நம்பிக்மக இழக்க மரட்சடன. இருப்பது சபரனரல் கூட
அது கூட ஒரு விதத்தில் நனமமக்சக எனற நிமனப்சபன. உன மீது சமரதி விழுந்த
எனக்கு வெசதியரக ஒரு வபரிய சமமஜ கிமடத்தது. அதன அடியில் தவெழ்ந்து, நுமழந்து,
அதன கரல்கமள வகட்டியரக பிடித்துக் வகரண்டுவிட்சடன. உயர் கட்டிடங்கள இடிந்து
விழும்சபரது தமரதளங்கள பிளந்து உளளுக்குள வநரறங்கி விழும். அந்த சமயத்தில்
டிரரப், மஹடு, சஹரல்டு (படு, பதுங்கு, பற்ற) எனபமவெ உயிர் கரக்கும் மந்திர
வெரர்த்மதகள எனற சகளவிப் பட்டிருக்கிசறன. நரன சமல்தளத்தில் இருந்தது கூட
நல்லதரகப் சபரயிற்ற. ஆட்டம் நினறதும் நரசன தவெழ்ந்து சமசல வெந்து விட்சடன.
ஓடுவெதற்கு உனக்கு வெலுமவெ வகரடுத்த அசத ஆண்டவென எனக்கு சயரசிக்க புத்திமயயும்
வகரஞ்சம் அதிர்ஷடத்மதயும் வகரடுத்திருக்கிறரன. அவ்வெளசவெ !"
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33. எனமனப் சபரல் ஒருத்தி
நத்மத மரதிரி ஊர்ந்து வகரண்டிருக்கும் இந்த வரயில் எத்தமன மணிக்கு வசனட்ரமல
அமடயும் எனற சயரசமனயிசலசய இருந்ததரல் தனக்கு எதிரில் இருந்த அந்த
வபண்மண கவெனிக்கவில்மல பத்மர.
அவெளிடமிருந்து விசம்பல் சங்கிலயரக வெர ஆரம்பித்ததும்தரன திடுக்கிட்டு பரர்த்தரள.
வபட்டியில் இருந்த முக்கரல்வெரசி சபரின பரர்மவெயும் அந்த வபண்ணின மீது
பதிந்திருப்பது வதரிந்தது. எனன சதரனறியசதர சட்வடனற எதிர்பக்கம் இடம் மரறி,
அவெமள தன சதரளகளில் சரய்த்துக் வகரண்டரள. அழுமக பீறிட்டு வெந்தது.
நிமிர்ந்தவெமள 'ஒனறம் சபச சவெண்டரம்' எனற வெரயடக்கினரள. இந்த வபண்மண
அடிக்கடி இசத வரயிலல் பரர்த்திருக்கிறரள. தினமும் ஆவெடியில் ஏறவெரள. வசனட்ரலல்
இறங்கி கூட்டத்தில் கமரந்து சபரவெரள.
அதிர்ஷடவெசமரக வரயில் சவெகம் பிடித்து வசனட்ரலுக்குள நுமழந்தது. மகத்தரங்கலரக
அவெமள இறக்கி ஒரு சிவமண்ட் வபஞ்சில் உட்கரர மவெத்து தண்ணீர் வகரடுத்தரள. வபயர்
விசரரித்ததில் வித்யர எனறரள.
"வசரல்லு வித்யர. எனன பிரச்சமன?"
"அக்கர. என ஹஸபண்டரல வரரம்ப கஷடப்படசறங்கர. நரன வரயில்சவெல சவெமல
பரர்க்கசறன. அவெருக்கு சவெமலயில்மல. எக்கசக்கமர குடிக்கிறரரு. எவென இவெருக்கு
கிவரடிட் கரர்டு வகரடுத்தரனனு வதரியமல. ஏகப்பட்ட கடன மவெச்சிருக்கரரு. வதனம்
அடி உமததரன. வதரு சிரிக்க அசிங்கம் வசய்யறரரு. அக்கம் பக்கத்தில யரரரவெது
உதவிக்கு வெந்தர அவெங்கசளரட எனமன சசர்த்து வவெச்ச சபசறரரு. சபரலீமச கூட
வெரவெமழச்ச பரர்த்தரச்ச. ஒண்ணம் பலன இல்சல. எனக்கு சவெமலமய தவிர சவெற எந்த
வசரத்தும் இல்மலக்கர. ஊரு முழுக்க கடன இருக்கறதரல ஒரு உறவக்கரரங்க கூட
உதவிக்கு வெரமரட்சடங்கறரங்க. சபசரம இவெரு வசத்து வதரமலஞ்சர எனனனனு ஒரு
சயரசமன மனசல ஓடிச்ச. அதரன, தரங்க முடியரம அழுதிட்சடன."
அடரடர! இவெளும் நம்ம சகசர?
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"வித்யர. கிட்டதட்ட நரனும் உனமன மரதிரிதரன. என கனவெரும் சரியில்மல. உனமன
மரதிரிசய என ஹஸபண்டு வசத்தர எனனனனு நிமனச்சசன. அந்த மரதிரிசய ஸகூட்டர்
ஆக்ஸிவடண்ட்ல வசத்து ஒழிஞ்சரன. நரன அழசவெ இல்மல. 'அப்பரடி வதரந்திரவ
விட்டுச்ச. இனி நிம்மதினனு' வநமனச்சசன. ஆனர பிரச்சமன சவெற ரூபத்தில வெந்திச்ச.
குடிகரரசனர கடனகரரசனர, புருஷனனு ஒருத்தன இருந்ததரல மத்த ஓநரய்கள என
வீட்டு பக்கம் வநருங்கரம இருந்திச்ச. இப்ப அவென சபரயிட்ட மதரியத்தில எனக்கு
வதனம் வதனம் பிரச்சமன. நம்ம சமூகம் முழுக்க முழுக்க ஆண் சரர்ந்தது வித்யர. என
அனுபவெத்தில வசரல்லசறன... தயவ வசய்து புருஷன சரகணம்னு மட்டும்
நிமனக்கரசத."
"அதுக்கரக வதனம் வதனம் அடி உமத வெரங்க வசரல்றீங்களர?" சபரய்க் வகரண்சட
இருந்தவெள சட்வடன திரும்பி பத்மரமவெ சகரபமரக பரர்த்தரள.
"அப்படிச் வசரல்ல வெர்ல வித்யர. எனக்கு வதரிஞ்ச ஒரு வதரண்டு நிறவெனம் இருக்கு. உன
அட்ரமஸக் வகரடு. இனனிக்கி சரயந்திரம் சபரகலரம். அவெங்ககிட்ட உனமன அறிமுகப்
படுத்தி மவெக்கிசறன. இப்படி எகிறி குதிக்கிற ஆம்பிளமளகமளவயல்லரம் அடக்க,
வெழிக்கு வகரண்டுவெர அவெங்ககிட்ட பல வடக்னிக்குகள இருக்கு. சதமவெ வகரஞ்சம்
வபரறமமயும் புத்திசரலத்தமும்தரன. நீ கவெமலசய படரசத. மதரியமர இரு. பரசரன!
ஒசர மரசத்தில உன புருஷன மலனுக்கு வெர்மலனனர என சபரு பத்மர இல்மல." வித்யர
நம்பிக்மகசயரடு பத்மரவின மககமள பிடித்து அழுத்தவம் வித்யரவின ஆபீஸ வெந்து
விட்டிருந்தது.
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34. கிரீடம்
"ஏங்க. வவெயிட்டர் கரத்துக்கிட்டு இருக்கரன. பில்மல பரர்த்து பணத்மத மவெச்சசரமர,
சபரசனரமரனனு இல்லரம... உங்க இனஸவபக்ஷன, வவெரி·பிசகஷமனவயல்லரம்
ஆபீஸல மவெச்சகுங்க".
என மமனவி வெரர்த்மதகமள அம்புகளரய் வபரழிந்தரள. சட்வடனற ஒரு ஐநூற ரூபரய்
தரமள உருவி அந்த அட்மடக்குள வசரருகிசனன. மவெத்த இரண்டரவெது வநரடியிசலசய
அமத வகரத்திக் வகரண்டு சபரனரன வவெயிட்டர்.
வபரதுவெரக பில்லுக்கு பணம் வகரடுக்கும்சபரது என முகம் விளக்வகண்மண குடித்த
மரதிரிதரன இருக்கும். ஆனரல் அதற்கு மரறக என முகத்தில் புனசிரிப்பு சதரனறியமத
என மமனவி கவெனித்துவிட்டரள. எங்களுக்குள பல அபிப்பிரரய சபதங்கள
இருந்தரலும் என மனதில் ஓடும் எண்ண அமலகமள எ·ப் எம் சரடிசயர மரதிரி சகட்க
கூடியவெள என மமனவி. சகட்டுவிட்டரள!
"அது வெந்து... பில்லுல ஸவபஷல் ரவெர மசரலரவக்கரன அவமசௌண்ட் விட்டிருக்கு.
முப்பது ரூபர லரபம். அடிக்கிற வகரளமளயில வகரஞ்சம் வகரமறஞ்சரதரன எனன?"
"ஏங்க, சரப்ட வபரருளுக்கு பணம் வகரடுக்கமலனனர தப்புங்க. சபதி வெரும்". என
மமனவி எப்சபரதும் இப்படிதரன! ஒரு தத்துவெம் வசரல்ல கூடசவெ ஒரு சரபமும்
வகரடுத்து பயமுறத்துவெரள.
"சரி.. சரி. இஷயூ பண்ணரத. சபரகும் சபரது கல்லரவல எக்ஸட்ரர பணம் வகரடுத்துட்டு
சபரகலரம்."
"சத்தம். நீங்க மிஸடர் க்ளீனனு சபரு வெரங்கிக்கிட்டு சபரயிடுவீங்க. அந்த
வவெயிட்டருக்கு சவெமல சபரயிடும். இருங்க, நரன டீல் பண்ணசறன". அந்த
வவெயிட்டமர சதடிப்பிடித்து வமல்லய குரலல் வசரனனரள. அவென அதிர்ந்து சபரய்
ஓட்டமரய் ஓடி கூடுதல் பில் வெரங்கி வெந்தரன. என முகத்தில் விளக்வகண்வணய்
வெழிந்தது. வநஞ்வசல்லரம் பூரிக்க எனக்கு மக வகரடுத்துவிட்டு சபரனரன அந்த
வவெயிட்டர்.
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எனமன வபரறத்த வெமர சநர்மமயரய் இருப்பதில் எந்த பிரசயரசனமும் இல்மல.
நல்லவெனுக்கு இது கரலமில்மல. வெல்லவெனுக்குதரன கரலம். ஏமரற்றகிறவெனுக்குதரன
கரலம்!
வவெறப்புடன ஸகூட்டமர உமதத்சதன. "ஆஹர! சபரஷ ! பசல ! நரனதரன இனனிக்கு
சநர்மமக்கு வெரரிச. என தமலயில கிரீடம் இருக்கர பரரு?" எனசறன சகலயரக.
வித்யர ஏசதர வசரல்ல வெரவயடுக்கவம் அந்த வவெயிட்டர் ஓடி வெந்தரன. "ஐயர! வெரஷ
சபசின கிட்சட இந்த வசல்சபரன இருந்துச்ச. உங்களுதர பரருங்க."
தூக்கிவெரரி சபரட்டது! ஆமரம்! எட்டரயிரம் ரூபரயில் சபரன மரசம்தரன வெரங்கிசனன.
"வரரம்ப தரங்க்ஸபர" எனசறன.
"தமலயில கிரீடம் இருக்குங்க!" எனறரள வித்யர புனசிரிப்பரக.
(விகடன தீபரவெளி மலர் 2007)
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35. இல்மலயர? இருக்கர?
"இல்சல. இல்சல. எனக்கும் தனயரவக்கும் லவ் இல்சல. சபரதுமர? அம்மர, தனயர
எனசனரட ப்ரரவஜக்ட் அஸிஸவடனட். ஜஸட் ஒரு கலீக், அவ்வெளவதரன." ஆனந்த்
வவெடித்தரன.
அம்மரவம் மபயனும் வெரக்குவெரதம் வசய்வெமத ரரகவென கவெமலயுடன பரர்த்துக்
வகரண்டிருந்தரர். இரண்டு மூனற மரதங்களரகசவெ இந்த பிரச்சமன வெருவெதும்
சபரவெதுமரக இருக்கிறது.
"அதுக்கில்மலடர. நீ ஆபீஸ சவெமலசயரட நிறத்திக்கிட்டர பரவெரயில்மலசய. சநத்து
ஸவபனஸர் பிளரசரவில அவெளுக்கு டி-சர்ட் வெரங்கிக் வகரடுத்மதயரசம. ஒரு பரட்டில்
சகரலர வெரங்கி மரத்தி மரத்தி குடிச்சீங்களரசம. மபக்ல சபரகும் சபரது அவெ உன சதரள
பிடிச்சக்கிட்டு சபரறரளரசம." அம்மரவின சரமரரியரன குக்ளியில் ஆனந்த் வகரஞ்சம்
தடுமரறினரன.
"மஞ்ச கண்ணரடி சபரட்டுப் பரர்த்தர எல்லரசம மஞ்சளரதரன வதரியும். யரசரர
எமதசயர பரர்த்துட்டு, உனகிட்சட வபருசர கமத கட்டி விட்டிருக்கரங்க. தனயர என
மல·ப் பரர்ட்னரர வெர சரனசஸ இல்மல. எனக்கும் அவெளுக்கும் அடிக்கடி முட்டிக்கும்.
என சடஸட் சவெற. அவெ சடஸட் சவெற. வசரனனர புரிஞ்சக்சகரம்மர."
"ஆனர உங்க மூவ்வமண்ட்மஸ பரர்த்தர அப்படி வதரியமலசய ஆனந்த். நரன
வசரல்லறமத வகரஞ்சம் சகக்கமறயர. தனயரசவெரட மரமர எனக்கு சபரன வசஞ்ச கரச்
மூச்னு கத்தறரரு. எனக்கு இவதல்லரம் சதமவெயர? அவெமளத்தரன கல்யரணம்
வசஞ்சக்கப் சபரசறனனு தீர்மரனிச்சட்டர மதரியமர வசரல்லு. மத்தமத நரன
பரர்த்துக்கசறன." ரரகவென இமடயில் புகுந்தரர்.
"அம்மர. அந்த தனயர கீழ கரர்லதரன இருக்கர. நீசய அவெமள கூப்பிட்டு வவெட்டு ஒண்ண
துண்டு வரண்டர சகட்டுசடன." தங்மக அர்ச்சனர திடீவரன வகரளுத்தி சபரடவம்
சூடரனரன ஆனந்த்.
"சவெண்டரம். அசிங்கம் பண்ணரதீங்க. வரரம்ப அப்வசட் ஆயிடுவெர."
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ஆனரல் ஆனந்த் வசரனனமத யரரும் சகட்கவில்மல. அர்ச்சனர ஓடிப்சபரய் தனயரமவெ
அமழத்து வெந்தரள.
"அங்கிள. ஆனந்த் என பிவரண்ட். அவ்வெளவதரன! உங்க வரண்டு சபருக்கும்
லவ்வெரசமனனு கிட்டதட்ட எல்லரரும் சகட்டரச்ச. எனக்கும் வசரல்ல வசரல்ல அலுத்து
சபரச்ச. நீங்க தரரரளமர ஆனந்துக்கு வபரண்ண பரருங்க. நரன கல்யரணத்துக்கு வெந்து
வமரய் எழுதிட்டு மூக்கு பிடிக்க சரப்பிட்டு சபரசறன. ஓசக. இந்த சசப்ட்டமர இசதரட
முடிச்சிக்குசவெரம்." எனற முடித்து மவெத்தரள.
வித்யர உடனடியரக நரமலந்து வபண் சபரட்சடரக்கமள தனயரவிடம் கரட்டினரள.
அதிலருந்து ஒனமற தனயரமவெசய வசலக்ட் வசய்யச் வசரனனரள. அடுத்த வெரரம் வபண்
பரர்க்க சபரவெதரக தீர்மரனித்தரர்கள.
அனற இரசவெ ஆனந்துக்கு தனயரவிடமிருந்து சபரன வெந்தது. "ஆனந்த் நரனும் வரரம்ப
சயரசிச்ச பரர்த்சதனடர. நரம எவ்வெளசவெர மறத்தும் அவெங்க விடரம அமதசய
வசரல்றரங்கனனர அதுல ஏசதர இருக்குனனுதரன சதரனுது. நமக்குள அந்த வகமிஸட்ரி
இருக்குனனுதரன நிமனக்கிசறன. சபசரம அவெங்க வசரனன மரதிரிசய லவ்விட்டர
எனன?"
"தனயர! நம்ம வரண்டு சபருக்கும் எவ்வெளவ ஒத்துமம பரர்த்தியர! நரனும் உங்கிட்ட
இதசயதரன வசரல்லணம்னு இருந்சதன. இல்சல இல்சலனனு வசரனனரலும் இருக்கு
இருக்குனனு வசரனனீங்கசள. ஆமர, இருக்கு. இப்ப எனன பண்ணவீங்கனனு அவெங்க
முகத்தில கரிமய பூசணம். ஐ லவ் யூடர."
(விகடன தீபரவெளி மலர் 2007)
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36. தனிசய.. தனனந்தனிசய
"ஒன. டு. த்ரீ. ·சபரர்..... ஹரப்பி பர்த் சட டு யூ. ஹரப்பி பர்த் சட டு அனிதர. ஹரப்பி பர்த்
சட டு யூ."
கண் விழித்த அனிதர, மிரண்டு சபரய் விலுக்வகன எழுந்து உட்கரர்ந்தரள. மரமனரரில்
ஆரம்பித்து நரத்தனரர் வெமர அவெள படுக்மகமய சற்றி நினற வகரண்டு டரப் ஆ·ப் த
வெரய்ஸில் பரடினரல், யரர்தரன அரண்டு சபரகரமல் இருப்பரர்கள? ஆனரல் சீக்கிரசம,
'இனற உனக்கு பிறந்த நரளடீ !' எனற புத்தி எடுத்துமரக்க, அனிதர மகிழ்ச்சியில்
திக்குமுக்கரடி சபரனரள.
"அனிதர! இந்தர... என பிறந்த நரள கி·ப்ட்!" நரத்தனரர் ரம்யர வமகர மசஸ வடடி பியமர
நீட்டினரள. அமத வதரடர்ந்து மச்சினன பிரசனனரவிடமிருந்து ஒரு ஆப்பிள ஐபரடும்
மரமியரரிடமிருந்து ஒரு சடிதரர் வசட்டும் பிறந்த நரள பரிசரக கிமடத்தன.
"எனனடர விக்சனஷ! எங்கடர உன கி·ப்ட்?" மரமனரர் சந்தரனம் அதட்டி சகட்டரர்.
"அவெர் ரரத்திரி பனனிவரண்டு மணிக்சக வகரடுத்துட்டரர், மரமர!" எனற வவெட்கத்சதரடு,
தன விரலல் இருந்த மவெர சமரதிரத்மத கரண்பித்தரள அனிதர.
"திருட்டுப் பயசல" எனற வசல்லமரக சந்தரனம் விக்சனஷ முதுகில் வசல்லமரக குத்த,
வீசட கலகலப்பரனது. அனிதர கல்யரணம் ஆகி இந்த வீட்டுக்கு வெந்ததும் வெரும் முதல்
பிறந்த நரள எனபதரல் அமத வித்தியரசமரக அவெள அசந்து சபரகும் படி வசய்ய
சவெண்டும் எனற மரஸடர் பிளரன சபரட்டிருந்தரர் சந்தரனம். அது சரியரக ஒர்க் அவட்
ஆனதில் அவெருக்கு வரரம்ப திருப்தி.
"சரி, எல்லரரும் பரிச வகரடுத்தரச்ச, மரமர, உங்க பரிச எங்சக?" எனற உரிமமயரக
சகட்டரள அனிதர.
"என பரிசதரசன... வவெயிட்! எல்லரரும் ப்சரக் ·பரஸட் சரப்டுட்டு வரடியரகுங்க." எனற
வசரல்ல, சஸவபனஸ மவெத்தரர். டிபன முடிந்ததும், ஆவெலரய் 'எங்சக மரமர அந்த கி·ப்ட்'
எனற மீண்டும் சகட்க, சந்தரனம் சிரித்துக் வகரண்சட அமனவெமரயும் வெரசலுக்கு
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அமழத்து வெந்து கரரில் ஏற்றினரர்.
கரர் வபசண்ட் நகமர சநரக்கி விமரந்தது. ஒரு புதிய அபரர்ட்வமண்ட் முனனரல் நினறது.
ல·ப்டில் ஏறி, இரண்டரவெது மரடியில் ஒரு ப்ளரட் கதமவெ திறந்து கரட்ட அமனவெரும்
அசந்து சபரயினர்! அமனத்து வெசதிகளும் வகரண்ட அற்புதமரன ·ப்ளரட்!
"அனிதர! இதுதரன உன பிறந்த நரளுக்கு நரன தர்ற கி·ப்ட்! இனிசம இதுதரன உன வீடு.
நம்ப தி.நகர் ப்ளரட் வரரம்ப சினனதும்மர. நீங்க இங்க வகரஞ்சம் ·ப்ரீயர இருக்கலரம். வீக்
எண்டுக்கு தி.நகர் வெரங்க. நரங்களும் அப்பப்ப இங்க வெர்சறரம். எனன, சந்சதரஷமர?
எப்படி என கி·ப்ட்? பிடிச்சிருக்கர?"
அனிதர திடீவரன வமசௌனமரனரள. வகரஞ்ச சயரசமனகளுக்கு பிறகு வமதுவெரக,
"மரமர நரன ஒண்ண வசரல்லட்டுமர. எனக்கு நிமனவ வதரிஞ்ச நரளர நரன தனியரதரன
வெளர்ந்திருக்சகன. அக்கர, தங்மக, அண்ணர, தம்பி உறவ பற்றிவயல்லரம் சகளவிதரன
பட்டிருக்சகசன தவிர அந்த சகத்மத அனுபவிச்சதில்மல. விக்சனஷதரன என
ஹஸபண்டுனனு நிச்சயமரன உடசன நரன வரரம்ப மகிழ்ந்த ஒரு விஷயம், இனிசம
தனிமமயில சபரரடிச்சக்கிட்டு இருக்கரம, வீட்சடரட இருக்கற அம்மர, நரத்தனரர்,
தம்பினனு ஜரலயர இருக்கலரம்கிறதுதரன. நீங்க எனனடரனனர, இப்படி தனியர இருக்க
மவெச்சிட்டீங்கசள! சவெண்டரம் மரமர. இவெர் ஒனபது மணிக்கு ஆபீஸ சபரனர ரரத்திரி
எட்டு மணிக்குதரன திரும்பி வெரரரு. அது வெமரக்கும் டி.வியும் பரல்கனி கரத்துமரக
இருக்கறதுக்கு எனக்கு சபரரடிக்கும். ஒரு மியூசியம் மரதிரி அமமதியர இருக்கற வீடு
எனக்கு அலுத்துப் சபரச்ச. வசனடரல் ஸசடஷன மரதிரி கலகலப்பர இருக்கிற
உண்மமயரன வீடுதரன மரமர எனக்கு சவெணம். அது தி.நகர் வீடுதரன. வெரங்க
சபரகலரம். சனி, ஞரயிறகளல சவெனர எல்லரருமர இங்க வெரலரம்!" எனறரள.
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37. புதுசர ஒரு கமட
"வெரங்க சரர். எனன வரரம்ப நரளர கரணம்?" முகம் மலர்ந்த சிரிப்புடன ரரமநரதமன
வெரசவெற்றரர் வபரனனம்பல நரடரர்.
ரரமநரதன அனிச்மசயரக அவெருக்கு பக்கத்தில், ஆனரல் கமடக்கு வவெளிசய உப்பு
மூட்மடக்கு பக்கத்திலருந்த சிறிய ஸடூலல் உட்கரர்ந்தரர். மளிமகக் கமடயிலருந்து
எல்லரம் கலந்து கட்டி வெரும் கரர வெரசமன ரரமநரதனுக்கு வரரம்பவம் பிடிக்கும். ஊரில்
இருந்தரல் தினமும் மரமல சவெமளயில் அமர மணியரவெது வபரனனம்பல நரடரர்
கமடயில் உட்கரர்ந்து ஊர் உலக கமதகமள சபசர விட்டரல் ரரமநரதனுக்கு தமல
வவெடித்துவிடும்.
"ஒரு வெரரத்துக்கு ஊருக்கு சபரயிருந்சதன வபரனனம்பலம்" எனற பதில் வசரல்லவிட்டு
கமடமய சநரட்டம் விட்டரர். எனனசவெர கஸடமர்கள குமறந்து விட்டதரக அவெருக்கு
சதரனறியது.
அதற்கு கரரணம் இருந்தது. நரலு கமட தளளி திடீவரன புதிதரக ஒரு டிபரர்ட்வமனட்டல்
ஸசடரர் முமளத்திருந்தது. மூவெரயிரம் சதுர அடியில் முழுவெதும் ஏர்கண்டிஷன
வசய்யப்பட்டு அமனத்து மளிமக சரமரனகளும் மகவயட்டும் தூரத்தில் இருந்தன.
"வபரனனம்பலம். இனனிக்கு வெந்ததும் முதல் சவெமலயர அந்த டிபரர்வமனட்டல்
ஸசடரர்ஸ சபரயிருந்சதன."
"எப்படி இருந்திச்ச. ஏ.சி. சகம் கண்டீங்களரக்கும்." வபரனனம்பலம் வவெளளந்தியரக
சிரித்தரர்.
"ஏசிவயல்லரம் இருக்குது. ஆனர கண்மண கட்டி கரட்ல விட்டரப்ல இருக்குது. எது எங்க
இருக்குதுனனு வசரல்ல ஆளு இல்மல. சதடித் சதடிசய கரல் வெலகண்டு சபரவது. மகல
பிளரஸடிக் வதரட்டிமய மவெச்சிக்கிட்டு அமலய சவெண்டியிருக்குது. இந்த சினன
புளமளங்க சவெற... ஜகமட வெச்ச தளளு வெண்டிய அங்கியும் இங்கியும் உருட்டிக்கிட்டு
வதரந்திரவ வசய்யுதுங்க. இந்த மரதிரி கமடவயல்லரம் வெர விடக் கூடரதுங்க.
நீங்கவளல்லரம் ஒண்ண சசர்ந்து எதிர்த்திருக்கணம். முதல்ல விமல குமறச்ச
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கரட்டுவெரங்க. இருநூற சதுர அடில இருக்க சவெண்டிய கமடமய ஏகத்துக்கும் பரப்பி
அதுக்கு ஏ.சி.யும் சபரட்டு பிளரஸடிக் வதரட்டி, ஜகமட வெண்டிக்வகல்லரம் வசலவ
வசஞ்ச கமடசில அந்த வசலமவெ நம்ம தமலலதரன கட்டுவெரங்க."
"அது வெந்துங்க...."
"இருங்க....இதுல இனவனரரு விஷயம் பரருங்க. எல்லர வபரருட்கமளயும் கவெர்ச்சியர
அடுக்கி மவெச்சிருக்கரங்களர? சதமவெயர இல்மலயர எனபமத சயரசிக்கரம நரம
பரட்டுக்கு கூமடயில அளளிப் சபரட்டுகிட்டு வெந்திடசறரம். பில்லு சபரடும் சபரதுதரன
வகரஞ்சம் உமறக்குது. திரும்பி வகரடுக்க வெறட்டு வகசௌரவெம் இடம் வகரடுக்குமர? சரி,
பரவெரயில்மல சபரனனு மனமச சமரதரனம் வசஞ்ச, வெரங்கிக்கிட்டு வெந்திடசறரம். இது
சதமவெயர, வசரல்லுங்க. எனக்கு வதரிஞ்ச வெக்கீல் இருக்கரரு. நீங்க உம்னு ஒரு வெரர்த்மத
வசரல்லுங்க. சகச சபரட்டு, நரசல நரளல கமடமய இழுத்து மூட நரனரச்ச!"
"அப்படீங்களர? உங்கள மரதிரி ஆசரமிங்க இங்க வெரங்க. அந்த மரதிரி ஸமடலு
விரும்பறவெங்க அங்க சபரகட்டும்."
"அதுக்கில்மல வபரனனம்பலம். நீங்க இப்ப சம்மர இருந்தீங்க, நரமளக்கு உங்க
கமடமயசய ஸவெரகர பண்ணிடுவெரங்க, ஆமர!."
"அப்படிவயல்லரம் ஆகரதுங்க! உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வசரல்ல மறந்திட்சடன. அது
வதரியரம சபசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்தக் கமட சபரட்டிருக்கிறது சவெற யரருமில்ல...
நம்ம மருமக மபயனதரன. ஆங்.. கஸடமர்கமள கவெனிக்க ஆளு இல்சலனனு
வசரனனீங்கசள, அமத சரி வசய்யச் வசரல்லசறன. சரீங்களர?"
ரரமநரதன அசடு வெழிந்தரர்.
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38. நடு இரவில்
"வசரல்லும்மர, எனன ஆச்ச?" நூற்ற பத்து எனற கரட்டிய வதர்மர மீட்டமர உதறிக்
வகரண்சட சகட்டரர் டரக்டர்.
"இவெரு என புருஷங்க. ஊமர விட்டு பத்து மமல் தளளியிருக்கிற கரும்பரமலயில
சவெமல பரர்க்கிறரரு. வதனமும் வீட்டுக்கு சலட்டரதரன வெருவெரரு. சநத்து ரரவ வரண்டு
மணி ஆயிட்டு. இவெர கரணம். நரன பதறிப் சபரய் நரலு ஆளுகள கூட்டிக்கிட்டு சரரட்ல
சதடிக் கிட்சட சபரனர நல்லர் சகட்டரண்ட இவெரு சரரட்டு சமல வகடக்கரரு,
மசக்கிளு வெரய்கரல்ல கவந்து வகடக்குது. இவெர சபயடிச்சிடுச்சங்க"
"எனனது, சபயர ?" அதிர்ந்தரர் டரக்டர்.
"ஆமரங்க வமய்யரலுமர! ஏங்க, நீங்கசள வசரல்லுங்கசளன."
மமனவி வகரடுத்த மதரியத்தில் தமலமய சற்றி கட்டியிருந்த துண்மட சற்ற தளர்த்திக்
வகரண்டு வமதுவெரக சபச வதரடங்கினரன முருசகசன. "சநத்து பரக்டரிமய விட்டு
வகளம்ப பத்து ஆயிருச்சங்க. நரமளக்கு அம்மரசி வெருதில்ல, வெழிவயல்லரம்
கும்மிருட்டு! கக்கன பரலத்துக்கிட்ட ஒரு வதரண்டு வகளவி குந்திக்கினு உட்கரர்ந்த
வெரக்கில வரண்டு மகயரலும் தளளிக்கிட்சட சரரட்மட கிரரஸ பண்ணிச்ச. கரதுல
வபருச வபருசர பரம்படம். வநத்தில பட்மடயர துண்ணூற. வவெத்தில சபரட்ட ஒண்ண
வரண்டு கரவிப் பல்லுனனு பயங்கரமர இருந்திச்ச. சரி, ரரத்திரில கிளவி சபரகுதுனனு
மனமச சதத்திக் கிட்டு மசக்கிமள சவெகமர விட்சடன. மனசல அந்த கிளவி
வெந்துகிட்டும் சபரய்கிட்டும் இருந்தர. நம்ம நல்லர் வரயில் சகட் தரண்டி வகரஞ்ச தூரம்
சபரயிருப்சபங்க... வசரனனர நம்ப மரட்டீங்க, அந்த வகளவி மறபடியும் சரரட்மட
க்ரரஸ பண்ணது. ஆனர இந்த முமற இடது வெலமர! அப்படி கிரரஸ பண்றப்ப, ஒரு தடவெ
எனனய பரர்த்து சிரிச்சது பரருங்க... யம்மரடி! என ஈரக்வகரமலசய வவெளியில வெந்த
மரதிரி ஆயிட்டு. அப்ப அலறிக்கிட்டு மசக்கிசளரட விளுந்தவெனதரன...!"
டரக்டருக்கு புரிந்து விட்டது. இது வமனடல் ஹலசிசனஷன. அந்த கிழவிமய பற்றிசய
ஓயரது நிமனத்துக் வகரண்சட வெந்திருக்கிறரன. பயத்தின உச்சத்தில், அந்த கற்பமனசய
ஒரு முப்பரிமரண பிம்பமரக அவெனுக்கு சதரனறியிருக்கிறது.
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"முருசகசன! சபய், பிசரவசல்லரம் ஒண்ணமில்சல! நீங்க வரரம்ப பயந்ததினரல, பிரமம
ஏற்பட்டிருக்கு. சபவயல்லரம் சத்த ரீல். நம்பரதீங்க. இந்த மரத்திமரகமள சரப்பிடுங்க.
நல்லர வரஸட் எடுத்துக்குங்க. வரண்டு நரளல சரியரயிடுவீங்க."
மறநரளும் கரய்ச்சல் வதரடர்ந்தது. உடனடியரக சபசயரட்டுவெதற்கு பூசரரி
வெரவெமழக்கப்பட்டரர். முருசகசனுக்கு சவெப்பிமலயடிக்கப்பட்டு நரலர புறமும்
எலுமிச்மசபழங்கள நசக்கி எறியப்பட்டன.
ஒரு வெரர லீவக்கு பிறகு ட்யூட்டியில் சசர்ந்த முருசகசனின நண்பன சரவெணனுக்கு
விஷயம் வதரிந்து ஓசடரடி வெந்தரன.
"மமடயர! அந்த வகளவி சபயுமில்சல. பிசரசமில்சல! நல்லர ஜம்னு உசசரரடதரன
இருக்குது. நீ வரண்டு இடத்துல பரர்த்ததும் ஒசர வகளவிதரன. வமரதல்ல பரர்த்தது அது
பஸல ஏறத்துக்கு முனனரல. அடுத்தது, அது பஸமஸ விட்டு இறங்கிப் சபரகும் சபரது."
முருசகசனுக்கு உடசன கரய்ச்சல் விட்டுவிட்டது.
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39. சபரரரட்டம்
"ஐயர. என பரட்டிக்கரக உங்க குழு பிரரர்த்தமன வசய்யணம். முடியுங்களர?"
"நிச்சயமர முடியும். விவெரங்கமளச் வசரல்லுங்க" வவெளமள தரடியும் வவெற்றிமல
சிரிப்புமரக எனமன வெரசவெற்ற தனக்கு முன இருந்த நரற்கரலமய கரட்டினரர் அந்த
பிரரர்த்தமன கிளப்பின தமலவெர். நரன சயரசமனசயரடு வமதுவெரக ஆரம்பித்சதன.
"என அம்மர வெழி பரட்டி சபரு சித்ர பரனுங்க. சபருக்கு ஏத்த மரதிரி எழுதி வவெச்ச
சித்திரம் மரதிரி இருப்பரங்க. யரர் வகரளளிக் கண் பட்டுச்சசர இருவெது வெயசல அவெங்க
விதமவெயரனது மகர வகரடுமமங்க. நண்டும் சிண்டுமர வரண்டு குழந்மதங்க.
உறவக்கரரங்க ஒருத்தர் கூட உதவிக்கு வெர்ல. ஆனர பரட்டி வமரட்மடயடிச்சக்கிட்டு
வவெளமளப் புடமவெ கட்டிக்கணம்கிறதுல எல்சலரரும் ஒத்துமமயர இருந்தரங்க.
பரட்டிக்கு வநஞ்சரம் ஜரஸதிங்க. எல்லர சடங்குகளும் முடிஞ்சதும் வரண்டு
குழந்மதகசளரட தனியரக வசனமனக்கு வெந்துட்டரங்க. திருவெல்லக்சகணி ஒரு ஒண்டு
குடித்தனத்தில ரூம் புடிச்சரங்க. வீடுவீடர சமமக்கப் சபரனரங்க. தரன வசஞ்ச
பட்சணங்கமளயும் அப்பளங்கமளயும் எடுத்துக் கிட்டு கரல் வெலக்க வெலக்க வீடு விடர
சபரய் வித்தரங்க. எல்லர அவெமரனங்கமளயும் தனக்குளள வமனனு முழுங்கினரங்க."
சற்ற ஆசவெரசப்படுத்திக் வகரண்டு, மீண்டும் வதரடர்ந்சதன...
"வகரஞ்சம் தமல நிமிர்ந்தவெங்களுக்கு என அம்மரவெரல கஷடம் வெந்திச்ச. வெரதட்சமன
வகரடுமமமய எதிர்த்து சபரரரடரம சகரமழத்தனமர எங்க அம்மர தற்வகரமல
வசஞ்சக்கிட்டரங்க. அந்த வகரடுமமகரரங்கமள சம்மர விடக்கூடரதுனனு பரட்டி
வெக்கீல் வீட்டுக்கும் சகரர்டுக்கும் நரயர சபயர அமலஞ்சரங்க. இதுக்கு மத்தில என
மரமர, தரசன ஒரு வபரண்மண கல்யரணம் பண்ணிக்கிட்டு 'இனிசம உனக்கும் எனக்கும்
ஒட்சடர உறசவெர இல்மல'னனு ஒதுங்கிக்கிட்டரரு. ஆனர பரட்டி அதுக்கும் அசரல.
'சடய் சங்கர். நீ வஜயிக்கனும்டர! அமத நரன பரர்க்கணம்டர!' னனு அடிக்கடி
வசரல்லுவெரங்க. எனமன நல்லர படிக்க மவெச்சரங்க. 'உன தரித்திரம் உன சபரமனயும்
பரதிக்கும்டி சனியசன' எனற அக்கம் பக்க ஏச்ச சபச்மசவயல்லரம் தூக்கி எறிஞ்ச
எனமன ஆமச ஆமசயர வெளர்த்தரங்க. ஆனர விதிவெசத்தரல நரனும் என பரட்டிக்கு ஒரு
அதிர்ச்சிமய வகரடுத்சதங்க. நரனும் தற்வகரமலக்கு முயற்சி பண்சணங்க"
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என குரல் கம்மவம் அந்த வபரியவெர் வரடியரக இருந்த ஒரு க்ளரஸ தண்ணீமர நீட்டினரர்.
முழு கிளரமஸயும் ஒசர மூச்சில் மடக் மடக்வகன குடித்சதன. வநஞ்மச நீவிவிட்டுக்
வகரண்டு விட்டதில் வதரடர்ந்சதன.
"பருவெ வெயச கரதல் எனமன பரடரய் படுத்திச்ச. அது திடீர்னு சதரத்துப் சபரனதுல
எனக்கு உலகசம முடிஞ்ச மரதிரி சதரணிச்ச. என தற்வகரமல முயற்சிய பரட்டி
பரர்த்துட்டரங்க. அவ்வெளவதரன! கரளி அவெதரரசம எடுத்தரங்க. எனமன நரர்நரரர
கிழிச்வசறிஞ்சரங்க. அப்சபரதரன தன முழு கமதமயயும் வசரனனரங்க. என
வவெற்றிலதரன அவெங்க வெரழ்சவெரட அர்த்தம் இருக்குதுனனு புரிய மவெச்சரங்க. நரன
அப்சபர எழுந்தவெனதரங்க. படிச்சசன. பட்டம் வெரங்கிசனன. இனனிக்கு வரரம்ப
வெசதியர இருக்சகன. அதுவம் வதய்வெத்துக்கு வபரறக்கலங்க. பரட்டிக்கு சகனசர் சநரய்
வெந்திச்ச. முதலல் கர்பப் மபமய எடுத்தரங்க. அப்பறம் மரர்ல கத்தி வெச்சரங்க. இப்ப
எலும்புல இருக்குதரம். வெல சவெதமனயில அவெங்க கத்தறத எனனரல தரங்க முடியலங்க.
சநத்து என பரட்டி வசரனனமத சகட்டு துடிச்ச சபரயிட்சடங்க."
"சடய் சங்கர். சபரறம்டர. நரன பரர்க்கசவெண்டியவதல்லரம் பரர்த்தரச்ச. இனிசம இந்த
வெலய எனனரல தரங்கமுடியரதுடர. ஒரு பரட்டில் விஷம் இருந்தர வகரடு.
சபயிடசறனனரங்க. சரகறது சகரமழத்தனம்னு வசரனனவெங்கசள வசத்துப்
சபரகணம்னு வசரல்லறரங்கனனர எவ்வெளவ சவெதமன அவெங்களுகுளள இருக்கும்?
அதுனரல நரன உங்கமள வகஞ்சி சகட்டுக்கசறன அவெங்க சீக்கிரம் வசத்துப்
சபரகணம்னு பிரரர்த்தமன பண்ணவீங்களர?"
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40. சதமவெ ஒரு குடும்பம்
"சமடம். வகரஞ்சம் வித்தியரசமர முதல்ல உங்கமள பத்தி எனக்கு வதரிஞ்சமத
வசரல்லட்டு அப்பறம் எனமன பத்தி வசரல்லசறசன?"
எனன மதரியம் இந்த வபண்ணக்கு! 'நீ யரரம்மர? உனக்கு எனன சவெணம்?' எனற
சகட்டதற்கு இப்படியர பதில் வசரல்வெரள ஒருத்தி !
"சரிம்மர. உன வெழிக்சக வெசரன. வசரல்லு" எனசறன. ஏசதர பீடிமக சபரடுகிறரள.
எனனவவெனற பரர்ப்சபரசம!
"உங்க சபரு விஜயலஷமி. நீங்க வரரம்ப துணிச்சலரனவெங்க. ஆமசயரன கணவென.
அமமதியரன வெரழ்க்மக. ஆனர கல்யரணம் ஆன ஆறரவெது வெருஷத்திசலசய திடீர்னு
கணவெர் கரலமரயிட்டரரு. மகன சபரன சசரகத்மத வசரல்லசய எல்லர வசரத்மதயும்
பிடுங்கிக்கிட்டு உங்க மரமனரர் உங்கமள வீட்மடவிட்டு வதரரத்திட்டரரு. இப்ப நீங்க
டீச்சர் சவெமல பரர்த்துக்கிட்டு, இந்த சலடீஸ ஹரஸடல்ல தனியர இருக்கீங்க. எனன
சரியர?"
"சரிம்மர. எனக்கு வதரிஞ்ச விஷயத்மத எனக்கு ஏம்மர வசரல்லற ? எனன ஏதரவெது
சஜரஸயமர? எனக்கு அதில சத்தமர நம்பிக்மகயில்மல."
"இருங்க. உங்களுக்கு சசரமசசகமர வதரியுமர? இந்த வதரு முமன பரங்கில கரஷியரர
இருக்கரசர?"
"ம்.. வதரியும். அதுக்வகனன இப்சபர?"
"அவெசரரட கமதயும் இசத மரதிரிதரன. தன மமனவிமய உயிருக்கு உயிரர சநசிச்சரரு.
அவெரு கீழ் சரதி. அவெங்க சமல் சரதி. விடுவெரங்களர? வரண்டு பக்க உறவக்கரரங்களும்
சரதிப் பிரச்சமனமய ஊதி ஊதி வபரிசரக்கினரங்க. அதிசலசய மனச ஒடிஞ்ச சநரவ
வெந்து அந்தம்மர வசத்து சபரனரங்க. தன மிச்ச வெரழ்மகமய குடும்பத்துக்கரகசவெ
அர்ப்பணிச்சக்கிட்டு, மற கல்யரணசம பண்ணிக்கரம தனியர வெரழ்ந்துக்கிட்டு
இருக்கரரு."
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"நீ எனனம்மர வசரல்லவெர?"
"இருங்க. என சபரு இந்திரர. சபரன வெருஷம்தரன கல்யரணம் ஆச்ச. அதுக்கு
அப்பறம்தரன கணவென மமனவி உறசவெரட முக்கியத்துவெம் புரிஞ்சது. ஒரு வெயதரன
தம்பதியமர எசதச்மசயர சந்திச்சசன. அப்ப அந்த தரத்தர வசரனன வெரர்த்மதகள எனமன
புரட்டி சபரட்டிடுச்ச. 'கணவென, மமனவி, குழந்மதகளங்கிறது ஒரு முக்சகரணம் மரதிரி.
உன பரதுகரப்புக்கு எப்படி வெரழ்க்மகத் துமன சதமவெசயர அந்த மரதிரி
குழந்மதகளுக்கும் அப்பர அம்மர அவெசியம் சவெணம். அமத யரரு ஈடு வசஞ்சரலும்
மனசல அது ஒரு ஏக்கமரதரன இருக்கும்'னனரரு. எனக்கு இப்ப நரலு மரசம். இதுவெமர
எனக்கு வெரரத அம்மர ஏக்கம், கனசீவ் ஆகியிருக்கிற இந்த சநரத்துல அதிகமர மனமச
அழுத்துது. வடலவெரி சமயத்துல சதரள சரஞ்சக்க எனக்கு ஒரு அம்மர சவெணம்.
அதுனரல...."
"அதுனரல.... நரன எனனம்மர பண்ணனும்."
"நீங்க, நரன, சசரமசசகர் மூண சபரும் ஒண்ணர இமணயணம். இனி இருக்கும்
கரலத்மத நீங்க மகிழ்ச்சிசயரடும் தனனம்பிக்மகசயரடும் வெரழனும். வதனம் வதனம்
தனிமமயில புழுங்கிக்கிட்டு இருக்கிற சசரமசசகர் ஒரு புது வெரழ்வ வெரழணம். எனக்கு
அம்மர இல்லரத குமறமய நீங்கதரன தீர்த்து மவெக்கணம். அந்த சசரமசசகர்தரன இந்த
இந்திரரசவெரட அப்பர. நீங்க வெரர்த்மதக்கு வெரர்த்மத அம்மரனனு சசர்த்து எனமன
கூப்பிட்டீங்க. இப்ப நரன அப்படி கூப்பிடலரமர? அம்மர! எங்க அப்பரமவெ நீங்க
கல்யரணம் வசஞ்சப்பீங்களர?"
2007 விகடன தீபரவெளி மலர்
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41. நதியின குற்றமர?
கரஸட்லயரன சில ஆம்ப்யூல்கமள உமடத்து விட்சடன. எமதசயர நிமனத்துக்
வகரண்டு ·பிரிட்ஜிலருந்த ஒரு ட்சரமய நகர்த்திசனன. முந்திரிக் வகரட்மட மரதிரி
முனனரல் இருந்த அந்த கண்ணரடி குப்பிகள பிதுங்கி வதரப்வபன விழுந்தன. கிழம்
வெந்தவடன அந்த ஸவமல்மல மவெத்சத கண்டுபிடித்துவிடும். 'கரள கரள' எனற மஹ
வடசிபலல் விடரமல் டரபமர்மன மரதிரி கத்தும். 'தீர்ந்தது உன கணக்கு' எனற சீட்மட
கிழிக்கும். இசதரடு ஆசற மரசத்தில் நரனகு இடங்களில் சவெமல பரர்த்தரகிவிட்டது.
எல்லரம் இந்த மரதிரி சசல்ஸசமன சவெமலகளதரன. எனக்கு அழுமக அழுமகயரக
வெந்தது.
நரனும் இஞ்சினீயரிங் கரசலஜில் படித்தவெனதரன. படிக்கும் சபரது வெருங்கரலத்தில்
வபரிய உச்சரணி வகரம்பில் இருப்பது மரதிரி கனவகசளரடு இருந்சதன. த்ரிஷரவம்
அசினும் என கனவகளில் அடிக்கடி வெந்து 'எனமன கல்யரணம் வசய்து வகரளசளன'
எனற அடம் பிடித்திருக்கிறரர்கள. படிப்பு முடியும் சமயத்தில்தரன நரன எதிர்பரர்க்கரத
டிரரஜிடி க்மளமரக்ஸ என வெரழ்வில் வெந்தது. எனசனரடு படித்தவெர்களுக்வகல்லரம்
கரம்பஸ இண்டர்வியூவில் சவெமல கிமடத்து வசனமன, வபங்களூர், வகரச்சின எனற
சபரய்விட்டரர்கள. நரன இனனும் தஞ்சரவூரின சந்து வபரந்துகளிசலசய குப்மப
வகரட்டிக் வகரண்டிருக்கிசறன. எனக்கு ஏன நல்ல சவெமல கிமடக்க மரட்சடன
எனகிறது? புரியசவெ இல்மல.
நரன படிப்பில் ஆவெசரஜதரன. ஆனரல் எனமனவிட ஆவெசரஜகள நல்ல சவெமலயில்
சசர்ந்திருக்கிறரர்கசள? அது எப்படி? அவெர்களின அப்பரக்கள அங்சக இங்சக ஆள
பிடித்து, பணத்தரல் அடித்து, இன·புளுயனஸ வசய்து சவெமல கிமடக்க
வமனக்வகட்டிருக்கிறரர்கள. ஆனரல் என அப்பர அப்படிவயல்லரம் வசய்யமரட்டரரரம்.
அப்பர நிழலல் மகன சகம் கரணக் கூடரதரம். தரனும் ஒரு இன·சபரசிஸ நரரரயண
மூர்த்தி எனற நிமனப்பு அவெருக்கு. சபரன வெரரம் வீட்டில் ஏக ரகமள ஆனது. அம்மர
ஓவவென அழுதரள. எனமன இந்த உலகம் வெஞ்சித்து விட்டது. கடவள கூட சவெண்டியர்,
சவெண்டரதவெர் பரர்க்க ஆரம்பித்துவிட்டரர். நரன இனி எதற்கு வெரழ சவெண்டும் ? வசத்துப்
சபரய்விடலரம் எனற தீர்மரனித்துவிட்சடன.
கிழம் வெந்து அசத மரதிரி கத்தியது. நரனும் பதிலுக்கு கத்திசனன. கஸடமர்கள
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சவெடிக்மக பரர்த்தரர்கள. நிமறய அட்மவெஸ வசய்தரர்கள. 'நீயுமரச்ச உன
சவெமலயுமரச்ச' எனற வசரல்லவிட்டு வெந்து விட்சடன. சரி, எப்படி சரவெது? நீண்ட
சயரசமனகளுக்கு பிறகு ரயில் முன பரய்ந்து உயிமர விடுவெது எனற தீர்மரனித்சதன.
வரயில்சவெ டிரரக்மக சநரக்கி நமடமய வசலுத்திசனன.
திடீவரன எனக்கு முனசன ஒரு சிறவென வபரம்மம துப்பரக்கிமய நீட்டினரன.
"அங்கிள நீங்கள வஜயிச்சட்டீங்களர? இல்மல, சதரத்துடீங்களர?"
"நரன சதரத்துட்சடனப்பர."
சதரளகமள குறக்கி மககமள விரித்சதன, சவெலு நரயக்கர் மரதிரி.
"அப்டீனனர, நீங்க வஜயிக்கப் சபரறீங்கனனு அர்த்தம்." சிறவென கலகலவவென சிரித்தரன.
"சரி. வஜயிச்சட்சடனனர?"
"இனனும் வஜயிக்கப் சபரறிங்கனனு அர்த்தம்" எனற வசரல்லக் வகரண்சட ஓடிப் சபரய்
விட்டரன. என வபரட்டில் அமறந்த மரதிரி இருந்தது. 'சதரல்விமயக் கூட பரசிடிவ்வெரக
சயரசி' எனற வசரல்லவிட்டு சபரய்விட்டரசன? 'சடய்! அந்த மபயன வசரல்வெது எனன?
நரன வசரல்வெமதக் சகள. முதலல் உனமன சரி வசய்து வகரள. பிறகு மற்றவெர்களில்
குமற கரணலரம்' எனற உளமனது வசரனனது. ஆமரம்! என படகில் ஆயிரத்வதட்டு
ஓட்மடகள! அமதவிட்டு விட்டு நதிமய குமற வசரனனரல் எப்படி?
இனி நரன புது மனிதன. வஜயிக்கப் சபரகிசறன. இனனும் வஜயிக்கப் சபரகிசறன.
என நமடமய கூட்டிசனன, நம்பிக்மகசயரடு.
(விகடன தீபரவெளி மலர் 2007)
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42. அந்த ஒரு சகளவி
அந்த வெயதரனவெர் எங்கமளசய கண் வகரட்டரமல் பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரர்.
"சசகர். அங்க நிக்கிறரசர அவெர் யரர்றர?"
"எனனடர. இவெமர வதரியரது? எங்க ஷஜூட்டிங் நடந்தரலும் அங்க வெந்திடுவெரரு. எனன,
சரனஸ சகட்கத்தரன. விட்றர. நம்ம சவெமலய பரர்சபரம். ஆர்டிஸட் சீக்வகளனஸ வரடி
வசஞ்சட்டியர,"
ஆனரல் எனனரல் சரதரரணமரக எடுத்துக் வகரளளமுடியவில்மல. அவெர் பரர்த்த பரர்மவெ
ஏசதர வசரல்லயது. என பரர்மவெயின கூர்மமமய உணர்ந்ததும் எனமன சநரக்கி வெந்தரர்.
"ஸரர். வெணக்கம். இனனிக்கு எனக்கு எதரவெது சரரல் கிமடக்குமர?"
ஒல்லயரன சதகம். முளளுமுளளரன தரடி ஒரு வெரரத்மத வசரல்லயது. சபரட்டிருப்பது
நிச்சயம் அவெர் சட்மடயரக இருக்கரது.
அனமறய ஷஜூட்டிங் வஷட்யூமல புரட்டிசனன. அவெருக்கு ஏற்ற சரரமல சதடியதில்....
இருந்தது. ஆனரல் மடரக்டர் அல்லது ப்வரரடக்ஷன சமசனஜமர சகட்கரமல் வசரல்ல
முடியரது.
"வகரஞ்சம் வவெயிட் பண்ணங்க. மடரக்டர் வெரட்டும். "
சபரய் தன பமழய இடத்திசலசய உட்கரர்ந்து வகரண்டு, வெருசவெரமரயும்
சபரசவெரமரயும் பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரர்.
மடரக்டர் வெர மணி பத்தரகி விட்டது. வெந்ததும் வெரரததுமரய் அந்த சகரக்டமர வசரல்ல
அவெமரக் கரட்டி சகட்சடன. அவெரும் வகரஞ்சம் சயரசித்துவிட்டு சரிவயன
வசரல்லவிட்டு ஃபீல்டுக்குள சபரய்விட்டரர்.
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மிகுந்த உற்சரகத்சதரடு அவெமர அமழத்துச் வசரனசனன.
"நிச்சயமர உண்டர?"
அவெர் சகளவி புதிரரக இருந்தது.
"ஏன சகட்கிறீங்க. மடரக்டசர ஓக்சக வசரல்லயரச்ச. நிச்சயம் உண்டு."
"அப்ப, நரன டிபன சரப்பிட்டுக்கலரம் இல்மலயர."
அந்த பதிலல் வபரதிந்திருந்த அவெலம் எனமன எனனசவெர வசய்தது.
2006 நவெம்பர் 19 கல்கி
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43. க்ருஹபிரசவெசம்
ரரஜரரரமன இமத வகரஞ்சமும் எதிர்பரர்க்கவில்மல. ஒரு வெரரம்தரன இருக்கிறது,
க்ருஹபிரசவெசத்திற்கு. இனனும் பரதிக்கு சமல் சவெமல பரக்கி இருப்பது மரதிரி
சதரனறியது. ஆனரல் எதிர் ஃப்ளரட்சடர 'இந்தர சரவிமய பிடி' எனகிற மரதிரி
பக்கரவெரக இருந்தது.
கதவகள மவெக்கப்படரத ஜனனல் வெழிசய எட்டிப் பரர்த்ததில் கரனட்ரரக்டர் வசல்வெம்
சமசல வெந்து வகரண்டிருப்பது வதரிந்தது.
"எனனப்பர இருந்து இருந்து சக்திக்கும் மீறி ஒரு ஃப்ளரட்மட வெரங்கசறன. ஐநூற
பத்திரிக்மகக்கும் சமல வெச்சிருக்சகன. எனக்கு பிபி எகிறது"
"ஸரர் எல்லரம் வரடியர இருக்கு. மூசண நரளல பக்கரவெர வரடியரயிடும். உங்க கிட்ட ஒரு
விசயம் சபசணம்."
"எனன சீக்கிரம் வசரல்லு. அது ஏறிடுச்சி இது ஏறிடுச்சனனு எக்ஸட்ரர பணம் சகட்சட,
வதரியும் சசதி. எனனரல முடியரது. ஆமர, இப்பசவெ வசரல்லட்சடன."
"வகரஞ்சம் வபரறங்க. நரன வசரல்ல வெந்தமத வமரதல்ல சகளுங்க. அம்மர நீங்களும்
சகட்டுக்குங்க. அக்ரிவமண்டுபடி வமரமசக் தமரயும், வரண்டு பரத்ரூம்களுக்கும்
சிவமண்ட் மடல்ஸ¤தரன சபரட்டிருக்கு. மத்த ஃப்ளரட்கரரங்களலரம் வெழவெழர
பளபளரனனு ஸபரர்வடக் மடல்ஸ சபரட்டுகிட்டரங்க. வரரம்ப அதிகமில்சல,
வித்தியரச பணத்மத மட்டும் நீங்க வகரடுத்தர சபரதும். எனன வசரல்றீங்க?"
ரரஜரரரமன சகளவியரக இந்திரரமவெ பரர்த்தரர். அதில் சவெண்டரம் எனற வசரல்லவிடு
எனற மரதிரிசய இருந்தது.
"நீங்க இப்ப ஒடசன வசரல்லணம்னு அவெசியமில்சல. நரமளக்கு கரமலல பத்து
மணிக்கு வசரனனர சபரதும். நரன வியரழக்கிழமம சரவி வகரடுத்திடுசவென."
"சவெணரம்பர. நீ அக்ரிவமண்ட் படிசய முடிச்சக் வகரடு. எந்த மரற்றமும் சவெணரம்.
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இப்பசவெ சவெமலய ஆரம்பி. எனக்கு புதன கிழமம வரடியரகிடணம். எனன சரியர?"
"சரி. உங்க இஷடம். வமரமசக் சபரட்ட பிறகு கிரரமனட்டுக்கும் மரர்பிளுக்கும் ஆமச
பட்டீங்கனனர டபுள வசலவ. ஆமர, வசரல்லட்சடன. வகரஞ்சம் சயரசமன வசஞ்ச
வசரல்லுங்க."
ரரஜரரரமசனர மற சயரசமனக்சக இடம் வகரடுக்கரமல் தீர்மரனமரக வசரல்லவிட்டு
கீசழ இறங்கலரனரர். திரும்பிப் பரர்த்ததில் இந்திரர பதிசலதும் சபசரமல் வெந்து
வகரண்டிருந்தரள. அவெளுக்கு இந்த முடிவில் இஷடமில்மல எனற வவெளிப்பமடயரக
வதரிந்தது.
சமரட்டரர் மபக்மக ஸடரர்ட் வசய்யும் சபரது வமதுவெரக ஆரம்பித்தரள. "ஏங்க.
இவ்வெளவ வசலவ வசஞ்ச வீடு வெரங்கசறரம். தளம் சபரடறதுல எதுக்குங்க வகரமற
மவெக்கணம். சரி, சவெண்டரம்னசன வெச்சிக்கிட்டரலும் எவ்வெளவ வித்தியரசம்னனு
சகட்டிருக்கலரம் இல்மலயர?"
ரரஜரரரமன சிரித்துக் வகரண்டரர்." இந்திரர. நரன ஏசதர கரமச மிச்சம் வசய்யணம்னு
வசரனசனனனு வநமனக்கிமறயர? இல்லம்மர. எனசனரட அப்பர அம்மரவம்
உனசனரட அப்பர அம்மரவம் நம்ம வீட்டுக்கு அடிக்கடி வெருவெரங்க. தங்குவெரங்க.
அவெங்களுக்கு வெழவெழர தமரவயல்லரம் ஒத்து வெரரதும்மர. நரன சவெமல பரர்க்கற நர்சிங்
சஹரம்ல வெர்ற வெயசரனவெங்களல வநமறய சபரு பரத்ரூம்ல வெழுக்கி விழுந்து கரமல
ஒமடச்சிக்கிட்டவெங்கதரம்மர. அதனரலதரன வசரல்சறன."
இந்திரர மபக்கில் உட்கரர்ந்து வகரண்டு வெயமதயும் மீறி ஒரு மகயரல் கணவெமன இறக
அமணத்துக் வகரண்டரள.
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44. பூதசரக்கல
"ஸரர். ஒரு சினன ரிக்வவெஸட். எனக்கு அமர கிசலர பூதசரக்கல வெரங்கி வெரமுடியுமர?
ப்ளீஸ..."
என கரபினுக்குள வெந்தவென எங்கள வெங்கியின சம்பள வசக்ஷனில் இருப்பவென எனபது
மட்டும் வதரியும்.
எங்கள வெங்கியின டிமரனிங் கரசலஜ மஹதரரபரதில் இருக்கிறது. யரரரவெது டிமரனிங்
சபரய் வகரண்சட இருப்பரர்கள. அந்த சமயத்தில் அங்கிருந்து ஏதரவெது
வெரங்கிக்வகரண்டு வெர சக நண்பர்கள வசரல்லுவெது வெழக்கம்.
பணமும் அந்த ஸவீட் கமட முகவெரியும் வகரடுத்தரன.
பூதசரக்கல எனபது மஹதரரபரத்தின ஸவபஷல் ஸவீட். பரர்ப்பதற்கு சற்றி மவெத்த
சபப்பர் மரதிரி இருக்கும். அப்படிசய சரப்பிட சவெண்டும். அருமமயரக இருக்கும்.
எனசனரடு நனகு பழக்கம் இல்லரத சபரதிலும் எனனுமடய உயர் பதவிமயயும்
வபரருட்படுத்தரது எனமன ஸவீட் வெரங்கி வெரச் வசரனன அவென மதரியத்மத
எனனவவெனற வசரல்வெது?
'சரி, ஒழியறரன சபர. சம்பள வசக்ஷனில் இருக்கிறரன. நரமளக்கு ஏதரவெது ஒரு வெழியில்
உபசயரகமரக இருக்கும்' எனற சயரசித்து விட்டு விட்சடன.
ஆனரல் அவெனின அடுத்தடுத்த நடவெடிக்மககள எரிச்சமல உண்டரக்கின. நரன கிளம்பும்
அவெசரத்தில் இருந்தசபரது அசடு வெழிய நினற ஞரபகம் மூட்டினரன.
அதுக்கூட பரவெரயில்மல. மஹதரரரபரத்தில் டிமரனிங் முக்கியமரன கட்டத்மத எட்டிக்
வகரண்டிருக்கும் சபரது எனக்கு எஸ.எம்.எஸ. அவெனிடமிருந்து வெந்தது. ரிமமனடர்.
எனது வபரறமம எல்மல தரண்டிவிட்டது.
வசனமன வெந்ததும் மற்ற எல்லரருக்கும் அவெரவெர்கள வபரருட்கமள ப்யூன மூலம்
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வகரடுத்தனுப்பிசனன. சவெண்டுவமனசற பூதசரக்கலமவெ என டிரரயரில் மவெத்து
பூட்டிவிட்டு உயர் அதிகரரிகள மீட்டிங்குக்கு சபரய்விட்சடன.
ஐந்து மணிக்கு என கரபினுக்கு திரும்பி வெந்த சபரது பழியரக கரத்திருந்தரன. வபரரிந்து
தளளிவிட்சடன.
"ஸரரி சரர். என மீதுதரன தவெற. மனனிக்கவம். ஆனரல் ஒனற. நீங்கள நிமனப்பது மரதிரி
நரசனர என வீட்டு மக்கசளர சரப்பிட்டு மகிழ இல்மல."
அவென கண்களில் கண்ணீர் முட்டி நினறது. வகரஞ்சம் சதரரித்துக் வகரண்டு....
"ஸரர். எனக்கு 90 வெயது அப்பர இருக்கிறரர். வபரிய குடும்பம். நரங்கள பிறந்தது
வெளர்ந்தது எல்லரசம வசகந்திரரபரதில்தரன. அடுத்த சவெமள சசரற்றக்குக்கூட எனன
வெழி எனற நிலமமயில்தரன நரங்கள வெளர்ந்சதரம். இப்சபரது வெசதியரக இருக்கிசறரம்.
என அப்பரவக்கு ஸவீட் சரதரரணமரகசவெ பிடிக்கும். அதுவம் பூதசரக்கல எனறரல்
வகரளமள ப்ரியம். அவெருக்கு அப்சபரது ஆமச மட்டும் இருந்தது. வெசதி இல்மல.
இப்சபரது கண் கூட வதரியவில்மல. ஆனரலும் அமத தடவி தடவி அவெர் சரப்பிடுவெமத
பரர்க்கும் சபரது...... "
"ஸரரிப்பர. நீ எனகிட்ட ஒரு வெரர்த்மத வசரல்லயிருக்கலரம் இல்மலயர?"
"வசரல்லயிருக்கலரம். அது என தவெறதரன. என அப்பரவக்கு நரன வசய்கிசறன பரர்
எனற பலரிடம் நரன வபருமம பட்டுக் வகரளள விரும்பவில்மல. அவெர் எங்களுக்கு
வசய்தமத ஒப்பிடும் சபரது நரன அவெருக்கு வசய்வெது ஒனறசமயில்மல. ஸரரி சரர்."
சபரய்விட்டரன. ஆனரல் அவென நிமனவகள இனனும் பூதசரக்கலவெரகசவெ இருந்தது.
2006 ஏப்ரல் 09 குங்குமம்
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45. எது சிக்கனம்?
சரளரவம் ரம்யரவம் பளளிப் பருவெத்திலருந்சத இமண பிரியர சதரழிகள. இனமறக்கு
சரளர வசனமனயில் மிகப் பிரபலமரன குழந்மத நல மருத்துவெர். ரம்யர ஒரு வபரதுத்
துமற வெங்கி ஒனறில் உயர் அதிகரரியரக இருக்கிறரள.
இருவெருக்கும் ஒசர வித்தியரசம், சரளர பரம்பமர பணக்கரரி. ரம்யர அடுத்த சவெமள
சசரற்றக்சக எனன வெழி எனற மிகவம் ஏழ்மம பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்து,
கஷடப்பட்டு, படிப்படியரக முனசனறியவெள.
சரளரவக்கும் ரம்யரவக்கும் ஒரு எழுதப்படரத ஒப்பந்தம் ஒனற இருந்து வெருகிறது.
அதரவெது, ஒவ்வவெரரு ஞரயிற்றக் கிழமமயும் நரனகு மணியரனரல் சரளர ரம்யர வீட்டில்
இருப்பரள. சதரழிகள இருவெரும் அடுப்பங்கமர அமட, அதிரசத்திலருந்து அவமரிக்கர
அரசியல் வெமர அலசி ஆரரய்வெரர்கள.
ரம்யர அடிக்கடி சபசம் ஒரு டரபிக் இதுதரன. இந்த கரலத்து குழந்மதகளுக்கு பணத்தின
அருமம வதரியரமல் வெளர்கிறரர்கள. தரம் தூம் எனற வசலவ வசய்கிறரர்கள
எனபதுதரன.
இந்த புலம்பலுக்கு சரளர பல விளக்கங்கள வகரடுத்தரலும் 'நீ பரம்பமர பணக்கரரி.
அப்படித்தரன வசரல்லுவெ. எனமன மரதிரி பத்து கரச கிமடப்பதற்கு ஆலரய்
பறந்திருந்தரல் வதரிந்திருக்கும்' எனற மடக்கி விடுவெரள.
இனமறக்கும் எங்சகர ஆரம்பித்த சபச்ச கமடசியில் இதில் வெந்து இறங்கியது.
சபரன வெரரம் ரம்யரவின வபண் ஸசவெதரவின இருபதரவெது பிறந்த நரளுக்கரக
அப்பரவம் மகளும் சசர்ந்து ஒனறல்ல இரண்டல்ல, இருபது டிவரஸ எடுத்தரர்கள.
இருபது வித விதமரன வடடி பியர்கள. இருபது வசருப்புகள. இருபது வெரட்சகள.
ரம்யர இவதல்லரம் வரரம்பவம் ஓவெர் எனறரள.
"ரம்யர, உன ஆதங்கத்மத நரன புரிஞ்சக்கசறன. நீ உனசனரட உலகத்தில இருந்துக் கிட்டு
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மத்தவெங்கமள எமட சபரடற. அதுதரன சரினனு நம்பற. ...."
"ஏய். நிறத்து. எனசனரட ஸசடட்வமண்மட ஒத்துகிற மரதிரி வசரல்லட்டு, வமதுவெர
அந்த பக்கம் மசடு அடிக்கறயர? உனமனச் வசரல்ல குத்தமில்லம்மர..." எனற பமழய
பல்லவிமய ஆரம்பிக்கவம் ஸசவெதர ஓடி வெந்து சரளரமவெ பினனரலருந்து கட்டிக்
வகரளளவம் சரியரக இருந்தது.
"எங்கம்மர சபரயிட்டு வெர்ற?"
"எனக்கு கரம்பஸ இனடர்வியூவில சவெமல கிமடச்சிருக்கில்மலயர ஆனட்டி? அதுக்கு,
என ·ப்வரண்ட்ஸ பரர்ட்டி சகட்டரங்க. வமரதல்ல ·மபவ் ஸடரர் ஓட்டல்லதரன
பரர்ட்டினனு அடம் புடிச்சரங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஆம்பியனஸ, சமரர் சரப்பரடு
சவெணமர? இல்சல டீவசனட்டரன ஆம்பியனஸ, ஏ ஒன சரப்பரடு சவெணமரனனு
அவெங்கமள மடவெர்ட் வசஞ்ச தி.நகர்ல ஒரு ஏ.சி வரஸடரவரண்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு
சபரய் சமரளிச்சட்சடன. ஜஸட் டூ தவசண்ட்ல முடிச்சிட்சடன. மப." எனற
வசரல்லவிட்டு உமட மரற்றிக் வகரளள உளசள ஓடிவிட்டரள.
"ரம்யர. பரர்த்தியர? அவெங்களும் மிச்சம் புடிக்கிறரங்க. ஆனர, வலவெல் சவெற. நீ ஜீசரரவல
இருந்துக்கிட்டு பத்மத பரர்த்தர, அது வபரிசரத்தரன வதரியும். அவெங்க பத்துக்கும் சமல
இருக்கரங்க. அவ்வெளவதரன. புரிஞ்சதர?"
"சரளர, நீ வசரனனமத ஏத்துகிற மரதிரி இருந்தரலும், இமத அடுத்த வெரரத்துக்கு ஒத்தி
மவெக்கிசறன" எனற வசரல்லவிட்டு வபரிதரக சிரித்தரள ரம்யர.
2007 சம 13 குங்குமம்
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46. ரரணி வெர்றர!!!
"எசலய் சினரரச. ரரணி இனனுமர வெர்சல?"
பரமசிவெத்தின வெரவிசலசய வபரும் பதட்டம் இருந்தது.
"இனனும் வெர்லப்பர. நரனும் வநரடிக்கு ஒரு தடமவெ சரரட்மட பரர்த்துக்கிட்டுத்தரன
இருக்சகன." சினனரரசவின சபச்சிசலசய தவிப்பு.
"எனனடர இது. மணி பதிவனரண்ண ஆச்சச. கிழக்கிசல சபரற பஸச கூட சபரயிடுச்ச."
பரமசிவெத்தின முகத்தில் வியர்மவெ வவெளளம். மக. கரல்கள சலசரக நடுங்கிக்
வகரண்டிருந்தன.
"சபரன புதனகிழமமயில கூட இப்படித்தரம்பர ஆச்ச. வெர்ற வெழியிசல சரதிச்
சண்மடயரம். ஊவரல்லரம் சத்தி ரரணி பத்தமரக்குத்தரன வெந்திச்ச. இப்பக்கூட வெரனம்
மினனிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு சவெமள வெழியிசல மமழயரய் இருக்கலரம்."
சினனரரச வசரல்லயும் அமத கரதில் வெரங்கியதும் வெரங்கரததுமரக குறக்கும் வநடுக்கும்
நடந்து வகரண்டருந்தரர். மனச 'ரரணி! ரரணி!' எனற ஓலமிட்டுக் வகரண்டிருந்தது.
"சினரரச. ஒரு நமட பஸஸடரண்டு வெமர சபரயிட்டு வெரசயன. வரரம்ப பயமர
இருக்குடர. ஒண்ண கிடக்க ஒண்ண ஆயிடுச்சனனர?"
பரமசிவெத்தின கண்களில் நீர் தளும்பியது.
"இப்பத்தரன சகரவிந்தன வெந்தரன. பஸ ஸடரண்டிசல விசரரிச்சரனரம். ரரணி இனனும்
வெர்மலயரம். நீங்க கவெமலப்படரதீங்க. நம்ப சிவெகுருவம் சப்புணியும்தரன கூடப்
சபரயிருக்கரங்க."
சினனரரச வசரல்ல முடிக்கவம் பரமசிவெம் இனனும் கலவெரமரனரர்.
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"சலய்... சபரட்சடனனர ஒண்ண. சிவெகுரு சரியரன தண்ணிப் சபர்வெழியரச்சசடர...
மரரியரத்தர நீதரன கரப்பரத்தணம். என ரரணிய பத்திரமர வகரண்டு சசர்க்கணம்."
"சினரரச. உளளரரப் சபரயி மரரியரத்தரள சநர்ந்துக்கிட்டு ஒரு மஞ்சத்துணில ஒரு ரூபர
கரச முடிஞ்சி மவெச்சிட்டு ஓடியர. நரம பஸஸடரண்டுக்சக சபரயிடலரம். ஏசலய்...
எனக்கு இருப்பு வகரளளமலடர... சபர... சபர... ஓடு."
பரமசிவெத்தின தவிப்பு உச்சத்துக்கு சபரனது.
எசதச்மசயரய் சரரட்மட பரர்த்தவெருக்கு ஆச்சர்யம்!
தூரத்தில் இரண்டு வவெளிச்சப் புளளிகள!!
மனசில் ஒரு துளளல்!! ரரணியரக இருக்குசமர? "சினரரச. ஓடியரடர. ரரணிவெர்றரப்பல!"
சினனரரச தடுக்கி விழரத குமறயரக ஓடி வெந்தரன.
"ரரணிதரம்பர." சினனரரச குதியரய் குதித்தரன.
"ரரணியரடர... ஆத்தர... என வெயத்துல பரல வெரர்த்சத."
பரமசிவெம் பஸமஸ சநரக்கி ஓடினரர்.
பளபளவவென ஒய்யரரமரன அந்த வசரகுச ரூட் வெண்டி அமர வெட்டம் அடித்து குலுங்கி
நினறது.
'பரமசிவெம் பஸ சர்வீஸ' எனற சமசல எழுதி முன கண்ணரடியில்''ரரணி' எனற
அலங்கரரமரக எழுதியிருந்த அந்த புத்தம் புதிய பஸமஸ வெரஞ்மசயுடன தடவிக்
வகரண்டிருந்தரர் பரமசிவெம்.
1997 நவெம்பர் 14 குங்குமம்
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47. பரர்க்கரமசல
வசனமனயில் இருக்கும் என நண்பன சரவெணனின மகன திவெரகர் இங்சக ஹரஸடலல்
தங்கி படிக்கிறரன. எனமன ஒரு முமற சபரய் பரர்த்துவிட்டு கடிதம் எழுது எனற
வசரல்லயிருந்தரன. எங்சக நரன சவெவ பரர்க்க வெந்திருக்கிசறசனர எனற அவென
நிமனத்துவிடக் கூடரசத எனற எனக்குள உதறல் இருந்தது.
"சரர் ஒரு நிமிஷம் வவெயிட் பண்ணங்க. நரன இப்பதரன வெந்சதன. திவெரகர் எங்க
சபரயிருக்கரனனு விசரரிச்சக்கிட்டு வெசரன." அவென ரூம்சமட் என மகயில் அனமறய
ஹிண்டுமவெ திணித்து விட்டு சபரனரன.
நரன என பரர்மவெமய ஓட்டிசனன. ரூம் சத்தசமர சத்தம். சடபிளில் அழகரக அடுக்கி
மவெக்கப்பட்டிருந்த புத்தகங்களின முதுகுகமள ஆரரய்ந்சதன. வபரும்பரலும் பரட
புத்தகங்கள. விசவெகரனந்தரின 'கர்மசயரகர'! தி.ஜரனகிரரமனின 'உயிர்த்சதன'! சபரஷ.
அதமனவயரட்டி உளளங்மக அளவக்கு வசந்திலரண்டவெர். அதன முன சிறிய வீபூதி
டப்பர. சடபிள லரம்ப்பின ஸவிட்சக்கு அருகில் வெட்ட வெடிவெ ஸடிக்கரில் சச்சின
சிரித்துக் வகரண்டிருந்தரர். அதமன உறதிப் படுத்துவெது மரதிரி சவெசரரரத்தில் ஒரு
கிரிக்வகட் மட்மடயும் ஒரு சஜரடி சபடும் இருந்தன.
ஆர்வெ மிகுதியில் உயிர்த்சதமன உருவிசனன. 46 ம் பக்கம் திறந்து வகரண்டது.
முக்கியமரன பகுதிகமள அடிக் சகரடிட்டு அசிங்கப்படுத்தரமல் வபனசிலரல் மரர்ஜின
பகுதியில் ஒரு சிறிய டிக் வசய்திருந்த பரங்கு ரசிக்க மவெத்தது. புக் மரர்க்குக்கு அவென
பயனபடுத்தியிருந்தது அவென தங்மகயின சபரட்சடர!
வெரசலல் அரவெம் சகட்க புத்தகத்மத அதன இடத்தில் சரியரக மவெத்சதன.
"திவெரகர் வெர சலட்டரகும் சரர். இங்க பக்கத்துல ஒரு பிமளனட் ஸகூல் ஒண்ண இருக்கு.
அங்க ரீடிங்குக்கரக சபரயிருக்கரன. அதரன."
"ஓசஹர. சரிப்பர. நரன வெசரன. அவென வெந்தர இந்த கரர்மட வகரடுத்துடு". என விசிட்டிங்
கரர்மட நீட்டிசனன. அப்சபரது அந்த உண்டியல் கண்ணில் பட்டது.
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"அது எனனப்பர?"
"இதுவெர சரர். இதுவம் திவெரகரின ஏற்பரடு சரர். எங்கசளரட வடய்ல வசலவல ஒரு ரூபர
மிச்சம் பிடிச்ச இதுல சபரடணம். இது மரதிரி எல்லர ரூம்சலயும் மவெச்சருக்சகரம்.
மரசரமரசம் ஒரு பிளரக்ல சசரும் பணத்மத கவலக்ட் வசஞ்ச ஏதரவெது சசரஷியல் வவெரர்க்
வசய்சவெரம் சரர்."
எனக்கு திவெரகமரப் பரர்த்துத்தரன என நண்பனுக்கு கடிதம் எழுத சவெண்டும் எனற
அவெசியசம இல்லரமல் சபரயிற்ற.
குங்குமம் - 26 ஜஜூமல 2007
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48. நரன நரனரக
"எனனங்க. கரர்த்திக்மக பற்றி வரரம்ப கவெமலயர இருக்குங்க. இஞ்சினீயரிங்
கரசலஜஹுக்கு அப்ளிசகஷன வெரங்கி வெச்சிருக்குனனு வசரனனர, நரன
சகட்சடனரங்கறரங்க. நீங்களரவெது சகக்க மரட்டீங்களர?"
ஆமரம். கரர்த்திக்மக புரிந்து வகரளவெசத கஷடமரக இருக்கிறது.
ஒசர மகன. தரத்தர பரட்டி வசல்லம் சவெற.
சித்ரர அவெமன பரட்டு கற்றக் வகரள எனறரள. மரட்டரனரம். ஆனரல் வபயிண்டிங்கரக
வெமரந்து தளளிக் வகரண்டிருக்கிறரன. சித்ரரவக்கு வபயிண்ட் ஸவமல் எனறரசல
அலர்ஜி. எனக்கும் தமரயில் சிதறிக் கிடக்கும் சபப்பர் துண்டுகமளயும் கரல வபயிண்ட்
ட்யூபுகமளயும் கண்டரல் எரிச்சலரய் வெரும்.
சரி, சினன வெயச. நரம்தரன திமச திருப்பி விட சவெண்டும் எனற வரண்டு சபரும் ஒரு
நரள முழுக்க சயரசித்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வெரங்கிக் வகரடுத்சதரம். ஆனரல் அவெசனர,
சரப்ட்சவெர் பக்கம் தமலமவெத்து படுக்கரமல், கம்ப்யூட்டமர அக்கு சவெற ஆணிசவெறரக
பிரித்து சபரட்டு ஏதரவெது சசர்த்துக் வகரண்டிருக்கிறரன. ஆரகிள, ஜரவெர மரதிரி டிமரனிங்
சகரர்ஸ சபரசயன எனறதற்கு, அவதல்லரம் சவெஸட் எனற வசரல்லவிட்டரன. எப்படி
சவெஸட் எங்களுக்கு புரியவில்மல.
என ஆற்றரமமமய ஒரு சசர திரட்டி என நண்பர் அறந்மத மணியனிடம் வகரட்டிசனன.
அவெரும் அவெசனரடு சபசிப் பரர்த்தரர். எனனிடமும் சித்ரரவிடமும் அளந்து
சபசகிறவென, அவெரிடம் மணி கணக்கில் சபசினரன. கரரணம், அவெர் உலக சினிமர
பற்றிய அமனத்து விவெரங்கமளயும் விரல் நுனியில் மவெத்திருப்பவெர்.
கமடசியில் அவெரும் என அப்பர, அம்மர கட்சியில் சசர்ந்து விட்டரர்.
'சடய்! உன மகன உனமன மரதிரி இல்மலடர. படு புத்திசரல.. அவெனுக்கு நல்ல
எதிர்கரலம் இருக்கு' எனற சகபிள டிவி சஜரசியர் மரதிரி வசரல்ல என வெரமய
அமடத்துவிட்டரர்.
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ஒரு வெரரம் கழித்து அவெனரகசவெ வெந்து. "லசயரலரவில் விஸகரம் சீட் கிமடசசிடுச்சப்பர.
·பீஸ கட்டிடுங்க" எனற வசரனனரன.
எனக்குள வரரம்ப நரளரக அரித்துக் வகரண்டிருந்தமத சபரட்டு உமடத்து விடுவெது எனற
தீர்மரனித்சதன.
"கரர்த்திக்! நீ விஸகரம் சசர்ந்ததுல எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிதரன. ஆனர அமதசய நரங்க
வசரல்லயிருந்தர உனக்கு பிடிச்சிருக்கரது. அப்படித்தரசன?"

"அப்படியில்மலயப்பர. எனக்கு சில விவெரங்கள சதமவெப் பட்டுச்ச. அமத அறந்மத
மணியன சரர் கிட்சடயிருந்து வதரிஞ்சக்கிட்சடன. அவ்வெளவதரன. உங்க நிமறசவெறரத
ஆமசகளுக்கரகசவெர, மத்தவெங்க எனன பண்ணறரங்கசளர அமதசய நரனும்
வசய்யணம்கிறதுக்கரகசவெர நரன நிச்சயமர இல்மல. அமத புரிஞ்சக்குங்க. நரன உங்க
மகனதரன. ஆனர நரன நீங்க இல்மல. நரன நரனரகசவெ இருக்க ஆமசப்படசறம்ப்பர.
இது தப்பர, வசரல்லுங்க?"
கரர்த்திக்கின வநத்தியடி தரக்குதலல் நரன நிமலகுமலந்து சபரனரலும் 'என மகன
சிங்கம்டர' எனற மனசின எங்சகர ஒரு மூமலயில் சந்சதரஷம் வகரப்பளித்தது.
குங்குமம் - 22 நவெம்பர் 2007
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49. பூமரரங்
மரதம் – 1
எம்.டி. பிரகரஷ அதிரிச்சியுடன சகட்டரர். "எனன ரசமஷ இது! 150 சபமர சவெமலமய
விட்டு தூக்கணம்னு எழுதியிருக்கீங்க"
ஜி.எம். ரசமஷ நிதரனமரகச் வசரனனரர்...
"ஆமரம் சரர். நம்ம வபரருட்கள மரர்வகட்ல நிக்கணம்னர, அதிரடியர விமலகமள
வகரமறச்சச ஆகணம். இல்சலனனர, சபரட்டி கம்பனிகள நம்மள சரப்பிட்டுட்டுடும்.
நம்ப வதரழில்சரமலயிலும், ஆபீஸலயும் ஒரு ரகசிய சர்சவெ வசஞ்சசன. அதனபடி 150
சபர் அதிகப்படியர இருக்கரங்க. இவெங்கமள தூக்கிட்டர உற்பத்தி வசலவகள கணிசமர
குமறயும்."
"திடீர்னு சவெமலமய விட்டு எப்படி அனுப்ப முடியும்? எல்லரரும் பல வெருஷம் சர்வீஸ
சபரட்டவெங்க. பிரச்சமனயரகிடரதர?"
"சரர். பிசிவனஸனு வெந்துட்டர சநர வசனட்டிவமனட்ஸ. தீ பிடிச்ச குடிமசங்க
எரியும்சபரது, அந்த தீயிசலர்ந்து கரப்பரத்த, நல்ல குடிமச கூமரகமள பிரிச்ச எறியசறரம்
இல்மலயர? அந்த மரதிரி வமரத்த கம்பனியும் நஷடமரகி எல்சலரர் வெயத்திசலயும்
ஈரத்துணி சபரடறதுக்கு பதிலர ஒரு சிலமர வீட்டு அனுப்பறதுதரன புத்திசரலத்தனம்."
மரதம் - 2
பல வதரழிலரளர்கள டிஸமிஸ வசய்யபட்டனர். முரண்டு பிடித்த சிலர் மீது வபரய்
குற்றச்சரட்டுகள வதரடுக்கப்பட்டு, அமலக்கழிக்கப்பட்டு, கமடசியில் மனம் வவெறத்து
அவெர்களரகசவெ விலகினர். ரசமஷ ஒசர தீர்மரனமரக இருந்தரன. அதன பலனும் உடசன
கிமடத்தது. அதிரடி விமல குமறப்பில், கம்பனியின லரபம் கிடுகிடுவவென உயர்ந்தது.
மரதம் - 3
பிரகரஷ அவெசரம் அவெசரமரக ரசமமஷ வெரவெமழத்தரர்.
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"ரசமஷ! நம்ம அக்ரிவமண்ட்படி ஒரு மரச சநரட்டீஸ வகரடுக்கணம் இல்மலயர?
அதனபடி இந்த மரசம்தரன உங்களுக்கு கமடசி மரசம்."
"சரர்ர்....." அதிர்ந்தரன ரசமஷ.
"ஆமரம்பர. என மகன எம்.பி.ஏ படிப்மப முடிச்சிட்டு அடுத்த மரசம் வெர்றரன. சயரசிச்ச
பரர்த்சதன. அவென இருக்கிற பட்சத்திசல உன சவெமல உபரியர பட்டுது. அதனரல நீ
விலகிடு. எனக்கும் உற்பத்தி வசலவகமள வகரமறச்ச மரதிரி ஆகும். சரிதரசன?"

(குங்குமம் - 14 ஆகஸட் 2008)
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50. விலகிப் சபர கரதலர
சிவெரமவெ கழற்றிவிடுவெது எனற தீர்மரனித்துவிட்டரள மரயர. ஆனரல் அமத எப்படி
வசரல்வெது? சநற்ற கரமல வெமர மனதுக்கு பிடித்தவெனதரன. தற்சபரது எல்லரம்
தமலகீழரகிவிட்டசத? எனன வசய்ய? சயநலம்தரன. நம் வெளமரன வெரழ்வதரன
முக்கியம்.
இரவ முழுக்க சயரசமன வசய்ததில் ஒரு சகம் பிளரன தயரரரனது. எனன, ஒரு
முமறயரவெது சிவெரவிடம் சநரிமடயரக ஐ லவ் யூ வசரல்லயிருந்தரல்தரசன பிரச்சமன?
இதுதரன சரி. விஷயத்மத ஒளிக்கரமல் கண் முனனரல் வசரல்லவிட்டரல் சபரயிற்ற.
மரயர இப்சபரது தயரர் நிமலயில்.
மரயரமவெ வபரறத்தவெமர தனக்கு மலஃப் பரட்னரரக வெரப்சபரகிறவென ஜம்வமனற
வெரட்டசரட்டமரன அழகனரகவம் இருக்க சவெண்டும். மக நிமறய
சம்பரதிப்பவெனரகவம் இருக்க சவெண்டும். தவிர, அப்பர மரதிரி நல்லவெனரகவம் இருக்க
சவெண்டும். இமதவயல்லரம் சகட்டு வபறக்கூடிய அளவக்கு மரயரவிடம் ஒரு அஸதிரம்
இருக்கிறது எனறரல் அது அசத்தும் அழகு. அப்படிவயரரு அழகு.
சிவெர எதிர் வீட்டில் இருக்கிறரன. மரயர கணக்கில் வீக் எனபதரல் தினமும் வெந்து கணக்கு
வசரல்லக் வகரடுக்கிறரன. பரர்ப்பதற்கு அரவிந் சரமி மரதிரி இருப்பரன. வரரம்ப
நல்லவெனதரன. ஆனரல் எம்.எஸ.ஸி. மரத்ஸ படித்துவிட்டு சம்மரயிருக்கிறரன.
சவெமலயில்லரதவெமனப் சபரய்....
இந்த சமயத்தில்தரன அப்பர திடீவரன சநற்ற மரமல ஒரு குண்மடத் தூக்கிப் சபரட்டரர்.
அப்பரவின தூரத்து உறவில் ஒரு மபயன டில்லயில் சிட்டி பரங்கில் உயர் அதிகரரியரக
இருக்கிறரனரம். அவென மரயரமவெ ஏசதர ஒரு கல்யரண வீடிசயர கரசட்டில்
பரர்த்துவிட்டு விசரரித்தரனரம். அதிலருந்து கல்யரணம் எனறரல் மரயரசவெரடுதரன
எனற வசரல்லவிட்டரனரம். அப்பரவின வெசதியினமம வதரிந்து வகரண்டு
வெரதட்சமண... நமக... மூச்... எனற வசரல்லவிட்டரனரம். அப்பர மரயரமவெ கல்யரணம்
பண்ணிசய வகரடுத்துவிட்ட மரதிரி சபசிக்வகரண்டிருக்கிறரர்.
மரயரவக்குத்தரன குழப்பம். சிவெரவெர இல்மல சிட்டி பரங்கர? புதிதரய் திடீவரன
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முமளத்தவென மிக வெசதியரக இருக்கிறரன. ஆனரல் அவென யரர்? எப்படி? சரதுவெர?
சகரபக்கரரனர? வகட்ட சகவெரசம் ஏதரவெது உண்டர? இல்மலயர? ஒனறம் வதரியரது.
எனன வசய்ய?
ஆனரலும் பலத்த சயரசமனயில் சிவெரமவெ கழற்றிவிடுவெது எனற தீர்மரனித்து விட்டரள.
சிவெர இப்படிசயதரன இருப்பரன. கரதலரவெது கத்திரிக்கரயரவெது. மூட்மட கட்டி மவெ.
கணக்குப் சபரடு.
மணி எட்டு ஆயிற்ற. சிவெர வெந்துவிட்டதரக தங்மக ரரஜி வசரல்லவிட்டு ஓடிப்
சபரனரள. மரயர மனதுக்குள ஒருமுமற ரிஹர்ஸல் வசய்து வகரண்டரள. கணக்கு புத்தகம்
மற்றம் சநரட்டுகமள எடுத்து சமமஜ மீது மவெத்தரள.
சிவெர வெந்துவிட்டரன. எப்படி ஆரம்பிப்பது? சிவெரசவெ வமளனத்மத உமடத்தரன. இவெள
வசரனனரள.
சிவெர நிமிர்ந்து சற்ற சநரக்கினரன. "அப்ப என மீது உனக்கு கரதல் இல்மல. அதரன
அப்பர சபச்சக்கு தமலயரட்டியிருக்கிறரய். ஓசக. பரடத்மத ஆரம்பிக்கலரமர?"
மரயர வியந்து சபரனரள. ஹர! இவ்வெளவ சீக்கிரம் முடிந்து விட்டசத. "சிவெர. நீ
உண்மமயிசலசய வஜனடில்சமன." மரயர உளறிக் வகரட்டினரள.
"அது இருக்கட்டும் மரயர. நீ ஒனற வசரனனரசய நரன சவெமலயில்லரதவென எனற.
அமத மரற்றிக் வகரளள சவெண்டும். எனக்கு உலகசம மரத்ஸதரன. நீ கூட அடிக்கடி
உப்புக்கு கூட உதவெரத மரத்ஸ எனற கிண்டலடிப்பரய். நரன சட்மட வசய்ததில்மல. ஒரு
இனடர் சநஷனல் மரத்ஸ ஜர்னலல் எனது ஆரரய்ச்சிக் கட்டுமர வவெளியரனது. அதற்கு
ஏசகரபித்த பரரரட்டுகள கிமடத்தன. சநற்றதரன ஒரு அவமரிக்க
பல்கமலக்கழகத்திலருந்து ஒரு வசமினரருக்கு அமழப்பு வெந்துளளது. கூடசவெ அங்கு
ஃசபகல்டி வமம்பரரக சசர எனது விருப்பத்மதக் சகட்டிருக்கிறரர்கள. சகல வெசதிகளும்
தரவிருக்கிறரர்கள. திருமணம் ஆகியிருந்தரல் மமனவிக்கும் கிரீன கரர்டு கிமடக்க வெழி
வசய்து தருவெதரக எழுதியிருக்கிறரர்கள. அப்பர அமதப் படித்ததிலருந்து பிடிவெரதமரக
உடசன கல்யரணம் எனற வசரல்லக் வகரண்டிருக்கிறரர். உன விருப்பத்மதக் சகட்டுச்
வசய்யலரம் எனற வெந்தரல் உன முடிவ சவெற விதமரக இருக்கிறது. நரன உனமன
மனதரர விரும்பிசனன. எப்சபரது அடிமனதில் கரதல் இல்மலசயர இனிசமலும்
205

சபசவெதில் அர்த்தமில்மல. வபஸட் ஆஃப் லக் மரயர. சரி. நிமறய சபரர்ஷன
பரக்கியிருக்கிறது. படிப்மப ஆரம்பிக்கலரமர?"
சிவெர பரதி வசரல்லக் வகரண்டிருக்கும் சபரசத மரயரவக்கு தமல சற்ற
ஆரம்பித்துவிட்டது.

1997 அக்சடரபர் 17 குங்குமம்
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51. விசவெரசத்தின விமல
வபருத்த அவெமரனமரய் சபரய்விட்டது வசல்லதுமரக்கு. முதலரளியின நம்பிக்மகமய
இழப்பவதனபது மரனம் மரியரமதமய இழப்பதற்கும் சமலரனது அல்லவெர?
பிரச்சமன இதுதரன. வசல்லதுமர தற்சபரமதய முதலரளியரன அருண்குமரரின அப்பர
முதன முதலரய் சினனதரய் இந்த கம்பனிமய வதரடங்கிய அந்த நரட்களிலருந்சத
சவெமலயிலருப்பவெர். வபரிய முதலரளி பதிமனந்து வெருடங்களுக்கு முனபு ஒரு சகரர
விபத்தில் இரண்டு கரல்கமளயும் இழக்கவம் கம்வபனி வசல்லதுமரயின சநரடி
நிர்வெரகத்துக்கு வெந்தது.
அப்சபரது அருண் சினனப் மபயன. தற்கரலக ஏற்பரடரய் வவெற்ற வசக்கு புத்தகத்தில்
மகவயழுத்திட்டு வசல்லதுமரயிடம் வகரடுக்கும் வெழக்கம் பிறகு நிரந்தரமரகிப் சபரனது.
வசல்லதுமரயின மீது அவ்வெளவ நம்பிக்மக மவெத்திருந்தரர் அருணின அப்பர.
அந்த நம்பிக்மகக்குக் சகடு வெந்து விட்டது. அருண்குமரர் வீட்டு சவெமலக்கரரமன
அனுப்பி வசக் புத்தகத்மத சகட்டிருந்தரன.
பிளமள வெளர்ந்துவிட்டரன. நிர்வெரகத்மத தன மகயில் எடுத்துக் வகரளளப் சபரகிறரன.
சநரடியரகச் வசரல்லரமல் இந்த குறக்கு வெழியில் வெந்து அவெமரனப் படுத்தி வவெளிசயற்ற
நிமனக்கிறரன. வகரஞ்ச நரட்களரகசவெ அருண் கணக்கு புத்தகங்கமள பரர்ப்பதும்
பரஸரகிய வெவச்சர்கமள சமய்வெதுமரக இருக்கிறரன. அதன உள அர்த்தம் தற்சபரது
வதளளத் வதளிவெரகி விட்டது.
வசல்லதுமரக்கு சவெமல பரர்க்கசவெண்டிய கட்டரயமும் இல்மல. அவெர் ஒசர மபயன
மும்மபயில் வெசதியரக இருக்கிறரன. ஏசதர வபரிய முதலரளியின விசவெரசத்திற்கரக
இத்தமன கரலம் இருந்தரர். இனிசமல் ஒரு நிமிஷம் இருப்பதுகூட மகர சகவெலம்.
உடனடியரக டிரரவெல் ஏவஜனசிக்கு சபரன சபரட்டு ஒரு வெரரத்தில் மும்மபக்கு ரயில்
டிக்வகட் வெரங்கினரர். ஒரு வவெளமளத் தரமள உருவினரர்.
"உயர்திரு அருண்குமரர் அவெர்களுக்கு,
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வெணக்கம். கம்பனி வசக் புக் மட்டும் உங்களுமடயது அல்ல. இந்த கம்பனிசய
உங்களுமடயதுதரன. இனறிலருந்து விமட வபற்றக் வகரளகிசறன. வபரறப்சபற்றக்
வகரளக."
இப்படிக்கு.
உங்கள அப்பரவின பரமவிசவெரசியரன
வசல்லதுமர.
நரலரய் மடித்து ஒரு கவெரில் சபரட்டு பியூன மூலமரக வகரடுத்தனுப்பி விட்டரர்.
சமரர் நரலு மணிக்வகல்லரம் வசல்லதுமரக்கு இனசனரரு ஆச்சர்யம் கரத்திருந்தது. தரன
வகரடுத்தனுப்பிய வசக் புக், ரரஜினரமர கடிதம் ஆகியவெற்சறரடு ஒரு கடிதமும்
உளளடங்கிய கவெர் ஒனற வெந்தது.
வசக் புக்மக பிரித்தரர். தன வபயரில் அறபதினரயிரம் ரூபரய்க்கு வசக்
எழுதப்பட்டிருந்தது. வசல்லதுமரக்கு ஒனறம் புரியவில்மல. உடனடியரக
அருண்குமரரின கடிதத்மத பிரித்தரர்.
"உயர்திரு வசல்லதுமர அவெர்களுக்கு.
வெணக்கம். உங்கமள ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்த சவெண்டும் எனற எண்ணத்தில் வகரஞ்சம்
வெரம்பு மீறி விட்சடன. மனனிக்கவம். கம்பனியின லரபக் கணக்குகமளசய பரர்த்துக்
வகரண்டிருந்த எனக்கு தங்கள சம்பளம் கடந்த பதிமனந்து வெருடங்களரக மரறரமசலசய
இருப்பது சநற்றதரன வதரிய வெந்தது. இந்த கம்பனி மீது உளள உங்கள விசவெரசத்திற்கு
ஈசடயில்மல. எனக்குத் சதரனறிய ஒரு வதரமகமய வசய்துவிட்ட தவெறக்குப்
பரிகரரமரகச் வசய்திருக்கிசறன. நீங்களரக தனக்குத்தரசன சபரட்டுக் வகரளள
மரட்டீர்கள எனபதரல் ஒரு சற்ற வெழிமயக் மகயரண்டு உங்கமள
புண்படுத்திவிட்டதற்கு மீண்டும் மனனிக்கவம்.
இப்படிக்கு
உங்கள மகனுக்கு சமமரன
அருண்குமரர்.
வசல்லதுமரக்கு முதன முமறயரக அருண் மீது நல்ல அபிப்பிரரயம் ஏற்பட்டது.
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அப்பரமவெப் சபரலசவெ பிளமள! ரரஜினரமரக் கடிதத்மத மிகுந்த மனநிமறவடன சக்கல்
சக்கலரக்கினரர்.
1997 டிசம்பர் 05 குங்குமம்
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52. சினனு
"குட்டிம்மர... இங்க பரரு... அம்மர எனன வெரங்கிண்டு வெந்திருக்கர பரரு."
மடனிங் சடபிளுக்கு அடியில் சப்மபயரய்ப் சபரன பந்துடன விமளயரடிக்
வகரண்டிருந்த எங்கள ஒசர வெரரிசரன சினனு எனகிற குட்டிப் வபண், சசரரவின குரல்
சகட்டு தத்தக்கர பித்தக்கர எனற ஓடிவெந்து அவெள கரல்கமளக் கட்டிக் வகரண்டது.
சசரரவக்கு சரதரரணமரகசவெ ஆர்ப்பரட்டம் அதிகம். குழந்மதக்கரக டிவரஸ வெரங்கிக்
வகரண்டு வெந்திருந்தரல் சகட்கவெர சவெண்டும்!
அட்மடப் வபட்டிமய பிரித்தரள. உளசள...
நீல நிறத்தில் ஜீனஸ சட்மட! பரண்ட்!. இத்துனூண்டு குழந்மதக்கு இந்த மசஸில்
எங்குதரன இவெளுக்குக் கிமடக்கிறசதர?
"ஏங்க. சினனுவக்கு ஒரு டிவரஸ சபரட்டு மவெக்கக் கூடரது? ஜட்டிசயரட அமலசிண்டு
இருக்சக".
சசரர என எண்ணத்மதக் கமலத்தரள. சசரரவக்கு குழந்மதக்கு விதவிதமரக டிரஸ
சபரட்டு மவெக்க சவெண்டும் எனபது விருப்பம். ஆனரல் நரன அதற்கு சநர் எதிர்.
எங்கமள மரதிரிசய எங்கள சினனுவம் ஸதூல சரீரம். வமல்லசரக சட்மட மரதிரி
சபரட்டரல்கூட வதரப்பலரய் வியர்த்துவிடும். எனசவெ ஃப்ரீயரக விட்டுவிடுசவென.
ஆனரல் சசரர பரம்பரய் சீறவெரள.
பரபரவவென நீல ஜீனஸ சபரட்டுவிட்டரள. கஷடப்பட்டு இடுப்பு பித்தரமன உளசள
நுமழத்து ஜிப்மப ஏற்றினரள.
குழந்மத சபலனஸ இல்லரமல் கீசழ விழுந்தது.
"சசரர. இதுக்கு அடுத்த மசஸ கிமடக்கமலயர. வரரம்ப மடட்டர இருக்சக."
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சசரர சளவளன நிமிர்ந்தரள. சரிந்த மூக்குக் கண்ணரடிக்குப் பினனரல் சகரபம்
வகரப்பளிக்க,
"ஜீனஸ பரண்ட்னர மடட்டரதரன சபரட்டுக்கணம். எதிர்த்தரத்து ஆரரவெமுது ஐயங்கரர்
சபரட்டுக்கற மரதிரி இழுத்துக் கட்டிண்டர சபரட்டுக்கிறது. உங்களுக்கு ரசமனசய
கிமடயரது. வசரனனரலும் புரியரது".
சசரரவின தீர்ப்புக்கு அப்பீசல இல்மல. குழந்மதமய வெரரியளளிக் வகரண்டு கீழ்வீட்டு
மரமியிடம் கரட்டப் சபரய் விட்டரள. சினனுமவெ நிமனத்தரல் பரவெமரய் இருந்தது.
அமரமணியில் சசரர வெந்தரள.
"எனனங்க கிளம்பமலயர? ஏழு மணிக்வகல்லரம் நரம அங்கிருக்கணங்க."
ஆமரம்! மறந்சதவிட்டது. சசரரவின மரமர வபண் ரரதரவக்கு இனற ரிசப்ஷன. நரமள
கல்யரணம்.
ஓசஹர! இப்சபரது புரிந்துவிட்டது. ஜீனஸ பரண்ட், சட்மட இதற்கரகத்தரனர ?
பத்து நிமிடத்தில் வீட்மடப் பூட்டிக் வகரண்டு வவெளிசய வெந்சதரம். "சசரர. ஆட்சடரல
சபரயிடலரமர? நம்ம மூனு சபருக்கும் இந்த வமரவபட் வெசதியர இருக்கரது. சினனு
வரரம்ப சிரமப்படும்."
வமதுவெரய் வசரல்ல மவெத்சதன. அவ்வெளவதரன!
"எனனது... ஆட்சடரவெர... சபரறதுக்சக நிச்சயம் முப்பது ரூபர சகப்பரனுங்க. திரும்பி வெர
ஒம்பது மணியரயிடும். நிச்சயம் அம்பதுக்கு குமறயமரட்டரனுங்க. எனன, பணம் வீட்ல
விமளயறதர? சம்மர வெரங்க. சினனுவெ எப்படி வசளகர்யமர வெச்சக்கணம்னு எனக்குத்
வதரியும்".
மற சபச்சில்மல. வமரவபட்டில் உட்கரர்ந்த மரத்திரத்திசலசய சினனு அழத்
வதரடங்கிவிட்டது. உடசன எனக்கும் சசர்த்து அர்ச்சமன.
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கல்யரண சத்திரத்திலும் சினனுவின அழுமக வதரடர்ந்தது. டிரஸ வரரம்ப மடட்டரக
இருக்கிறது எனற எனமனயறியரமல் ஒரு முமற வசரல்லவிட ஒரு முமறப்பில்
அடக்கினரள. குழந்மதயின டிரஸ வரரம்ப பிரமரதம் எனற சர்டிபிசகட்மட அடிக்கடி
வெரங்கிக் வகரண்டதில் வபருமமசயர வபருமம.
நிமல வகரளளரமல் அழுததில் குழந்மத தூங்கிவிட்டது. ரிசப்ஷன முடிந்து
எல்சலரரிடமும் வசரல்லக் வகரண்டு வவெளிசய வெர ஒனபதமர கிவிட்டது.
மறபடியும் வநரிசலரன வமரவபட் பயணம். வெழியில் முழித்துக்வகரண்டு சிணங்கியது
சினனு.
"சனியசன! அங்கதரன மரனத்மத வெரங்கிசனனனர வெழியிலுமர மரனத்மத வெரங்கணம்."
சிக்னலல் நிற்கும்சபரது பஸஸில் இருந்த யரசரர ஒருவெர் குழந்மதயின தமல
சரிந்திருப்பமதச் சட்டிக் கரட்டவம் சசரர முகத்தில் எளளும் வகரளளும் வவெடித்தது.
"சரிதரன சபரடர!" பஸ நகர்ந்ததும் சசரர முனகினரள.
வீட்டில் நுமழந்ததும் சசரரவின ஒவ்வவெரரு இயக்கத்திலும் சகரபம் வகரப்பளித்தது.
பரல் சரப்பிட மறத்த சினனுவக்கு ஒரு வமரத்தல். மறநரள கல்யரணத்துக்கு வெர
முடியரது எனபதரல் அட்வெரனஸரக அவெள மரமர வகரடுத்த முகூர்த்தப் மபமய
அங்சகசய மவெத்துவிட்டு வெந்துவிட்டதற்கரக எனக்கு ஒரு அர்ச்சமன.
ஒரு ரவிக்மகமய எடுத்துத் தமலயில் இறக்கக் கட்டிக் வகரண்டு தூங்கப்
சபரய்விட்டரள.
எனக்கு அமரமணி சநர ஆபீஸ சவெமல பரக்கியிருந்தது. எல்லரவெற்மறயும் முடித்ததும்
தூக்கம் கண்கமளச் சழற்றியது. படுக்மகக்கு வெந்தசபரது சினனு கரல் பரப்பி தூங்கிக்
வகரண்டிருந்தது. ஜீனஸ பரண்ட்!
சினனு ரரத்தியில் ஒனறக்குப் சபரகும். ஐய்மயசயர! கரமலயில் புதுத்துணி வகட்டுப்
சபரனதற்குத் திட்டு விழும். நிதரனமரகக் கழற்றிசனன.
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விடுதமல கிமடத்ததும் சகமரகப் புரண்டு படுத்துக் வகரண்டது. முகத்தில் நிம்மதி
துல்லயமரய்த் வதரிந்தது.
சசரர தூங்கிக் வகரண்டிருந்தரள. நல்ல சவெமள!
1997 டிசம்பர் 12 குங்குமம்
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53. இருள வெழிப் பயணம்
எனக்கு அவெமனயும் அவென கூட வெந்திருந்த வபரியவெமரயும் ஆரம்பத்திலருந்சத
பிடிக்கவில்மல. அவெர்களின பரர்மவெயிசலசய ஒரு வகட்ட சநரக்கம் இருந்தது.
ஆனரல் என வீட்டு மக்களுக்கு அவெர்கமள பிடித்திருந்தது எனபதற்கு இரண்டு
கரரணங்கள. ஒனற. நரன இனியும் இங்சக இருப்பது பரரம். இரண்டரவெது, அவெர்கள
வெசதியரனவெர்கள.
ஒருவெழியரக சபசி முடித்தரர்கள. நரமளக்சக நல்ல நரளரம். நரன அங்சக நிற்க
பிடிக்கரமல் உளசள வெந்துவிட்சடன. சபரவெதற்கு முன அவென எனமன மிகவம் அருகில்
வநருங்கி சகரணலரக சிரித்தரன. அந்த வபரியவெர்... அவெரும் அவெர் முழியும்.. சச....
மறநரள மரமல நரன சபரகும் சவெமள வெந்துவிட்டது. எனமன பிரிவெதில் வீட்டு
குழந்மதகளுக்குத்தரன வெருத்தம். அழுது அமர்க்களம் வசய்துவிட்டன. வெந்து நினற அந்த
பிரும்மரண்ட வெண்டியில் நரன உடனடியரக ஏறி வகரண்டு விட்சடன. அவெர்கள சபசிக்
வகரண்சட இருந்தரர்கள. எங்சக சபரகிசறன எனற வதரியவில்மல. ஆனரல்
சபரகிசறன. ஒரு விபரீதத்மத சநரக்கி. என கண்கள கலங்கின. வமளனமரக அழுசதன.
அவெர்கள சரியில்மல எனற நரன நிமனத்தது வகரஞ்ச சநரத்திசலசய நிரூபனம் ஆனது.
சிறிது தூரம்கூட சபரயிருக்கமரட்சடரம். எனமன மரதிரிசய சில பரவெப்பட்ட
ஜனமங்கள வெலுக்கட்டரயமரக வெண்டியில் ஏற்றப்பட்டரர்கள. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்
ஓடிவிடலரமர எனற சயரசித்சதன. ஆனரல் அதற்கு வெழிசய இல்மல. அதற்குள நரங்கள
ஏழு சபர் ஆகிவிட்சடரம்.
ஒரு சரரட்டு ஓர சஹரட்டலல் அவெனும் அந்த கிழவெனும் தண்ணியடித்தரர்கள. கஞ்சர
புமகத்தரர்கள. முடிவில் அவெர்களுக்குளசள வெரய் தகரரற வெர, அவென அந்த கிழவெனின
தமலயில் கட்மடயரல் அடித்தரன. நரங்கள சவெடிக்மகதரன பரர்க்க முடிந்தது. கிழவெமன
அப்படிசய விட்டுவிட்டு வெண்டிசயறிவிட்டரன அந்த கிரரதகன.
வகரடுமமயிலும் வகரடுமம. நரங்கள வெந்து சசர்ந்த இடத்தில் எங்கமள மரதிரிசய
நூற்றக்கணக்கில் இருந்தரர்கள. அமனவெரின முகத்திலும் வசரல்லமுடியரத சசரகம்.
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பலரும் கமளத்து சபரயிருந்தரர்கள. எனமன அமழத்து வெந்த வகரடூரன மரதிரிசய பல
சபர் அங்கு இருந்தரர்கள. எங்கமள விற்ற அவெர்கள கரச பண்ணவெமத நரங்கள
கண்கூடரக பரர்த்சதரம். எனன வசய்ய? நரங்கள ஏமரளிகள. அவெர்கள பலசரலகள.
சம்மர இருப்பமத தவிர சவெற வெழியில்மல. எங்கமள வெரங்கியவெர்கள அங்சக இருந்த
இருட்டரன அமறகளில் மவெத்து பூட்டினரர்கள.
வகரஞ்ச சநரத்திசலசய எங்கமள ஒரு டரக்டர் சசரதமன வசய்தரர். வியரதிகள எதுவம்
இருக்கக்கூடரதரம். அடுத்து அடுத்து நடந்த நிகழ்சிகள யரவம் வகரஞ்சம் குழப்பமரகசவெ
இருந்தன. எங்கமள சபரட்சடர எடுத்தரர்கள. எமட பரர்த்தரர்கள. நடக்கச்
வசரனனரர்கள. பல சபர் அப்படியும் இப்படியுமரக எங்கமள பரர்த்தரர்கள. உடம்பு
சத்தம் வரரம்ப முக்கியமரம். நரலு குளியல் ஆகிவிட்டது.
சம்பந்தசம இல்லரமல் திடீவரன குட்டி பூமஜ நடந்தது. வபரட்டு மட்டும்தரன
இட்டரர்கள. கவெனியுங்கள. வபரட்மட தவிர சவெற எதுவம் இல்மல. இவ்வெளவ
வசய்தரர்கசள தவிர, சரப்பரட்மட கண்ணில் கரட்டசவெ இல்மல. வவெறம் தண்ணீர்தரன.
இமளத்தது பத்தரதர? இனனும் சவெற இமளக்க சவெண்டுமர? அவெர்கள சநரக்கசம
புரியவில்மல. கூட வெந்தவெர்களிடம் ஏதரவெது சகட்டு வதரிந்து வகரளளலரம் எனற
பரர்த்தரல் அவெரகளும் எனமனப் சபரலசவெ மண்டுகளரகசவெ இருந்தரர்கள. நரங்கள
தங்கியிருந்த இடத்திற்கு சநர் எதிசர இருந்த வசரகுசரன கட்டிடத்தில் நிமறய மக்கள
வெருவெதும் சபரவெதுமரக இருந்தது. எனன வசய்யப்சபரகிறரர்கசளர?
வபரழுது எப்படர சரயும் எனற கரத்துக்வகரண்டிருந்த மரதிரி அவெர்கள அமனவெரும்
மறபடி வெந்தரர்கள. தூரத்தில் நரங்கள வெரிமசயரக நிற்க மவெக்கப்பட்சடரம்.
அவெர்களுக்குள கரரசரரமரக சபசிக் வகரண்டரர்கள. ஒருவென சத்தமரக அட்மடயில்
எழுதியிருந்தமத படிக்க, நரங்கள அணி அணியரக பிரிக்கப்பட்சடரம். என சபரதரத
சவெமள நரன முதல் அணியிசலசய இருந்சதன.
ஒருவென எனமன வதரட்டு தடவி அமழத்து சபரக வெந்தரன. என எதிர்ப்மப கரட்டியதும்
பயந்து சபரய் விட்டரன. எனக்கு பினனரல் பத்து பதிமனந்து சபர் வெந்து
வகரண்டிருந்தரர்கள. நரங்கள குறகலரன சந்து வெழியரக அமழத்து சபரகப்பட்சடரம்.
ஒரு சகட்மட தரண்டியதும், சில்வலன ஏ.சி. கரற்ற எங்கமள வெரசவெற்றது.
மிகப் வபரிய ஹரல். நரலர பக்கமும் விளக்குகள எரிய பிரகரசமரக இருந்தது. குமறந்த
பட்சமரக இருபது சபர் எங்களின வெரவக்கரக கரத்திருந்தரர்கள. உயரமரன
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இடத்திலருந்து ஒருவென எனமன வெர! வெர! எனற மசமக கரட்டினரன. அவென மகயில்
நீளமரக கரமிரர மரதிரி ஒனற இருந்தது. ஏசதர தப்பு நடக்கப் சபரகிறது.
நரன உமறந்து சபரய் மிரட்சியுடன நினறவிட, ஒருவென ஏசதர ஒனமற என மீது மவெக்க
சரீவரன மினசரரம் எனக்குள பரய்ந்தது. ஒரு துளளலல் நரன இரண்டு அடி முனசன
சபரய் விழுந்து, சதரரித்து நிமிர, அந்த கரமிரரக்கரரன மிக அருகில் வதரிந்தரன.
இப்சபரது எனக்கு பினனரல் வெந்தவெர்கமள பரர்க்க முடியவில்மல.
திடீவரன ஒருவென என கரல்கமள கட்டிவிட்டரன. இனவனரருவென என இடுப்பில்
வபல்ட் சபரட்டு இறக்கியதில் என பிருஷடம் சற்ற உயர்ந்தது. கரல்கள
அகட்டப்பட்டன. வதரமலந்சதன. நரன சீரழியப்சபரகிசறன.
கரமிரரக்கரரன என தமலமய பிடித்து ஒரு பக்கமரக வெமளத்து பின மண்மடயில் அந்த
கருவிமய மவெத்து ஒரு அழுத்து அழுத்தினரன. வபரட்டில் சம்மட்டியரல் அடித்த மரதிரி
வெல. அடுத்த வினரடி... எனக்குள ஆயிரம் சவெரல்டில் மினனலரய் தீப்வபரறிகள என
உடம்பு முழுவெதும் வகரப்பளித்து பரவெ.... யரசரர கத்தியது சலசரக ஏங்சகர சகட்டது.
"எனனரங்கடர. க்விக்கர சவெமலமய பரருங்க. ம்.. அடுத்த எருமம மரட்ட வகரண்டரங்க.
எட்டு மணிக்குளள எரநூற மரடுங்கமள வவெட்டி முடிக்கனும். சீக்கரம்."
அந்த நவீன மரட்டிமறச்சி கூடத்தின ப்சளரர் சமசனஜர் கத்தினரர்.
2007 ஜனவெரி 21 குங்குமம்
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54. கல்யரணத்தில் கலரட்டர
பசபதி! இத்தமன கல்யரண கும்பலலும் சிவெஞரனம் அவெமன கவெனித்து விட்டரர்.
திக்வகனறது அவெருக்கு!
இந்த அமழயர விருந்தரளி எதற்கு வெந்திருக்கிறரன? இவெமன உளசள விடக்கூடரசத!
சயரசித்துக் வகரண்டிருக்கும்சபரசத அவென மரடிசயறி விட்டரன.
சிவெஞரனத்துக்கு மூச்சிமரத்தது. இசதரடு மரடிசயறி.... சவெண்டரம். வகரஞ்சம்
சயரசித்துச் வசய்ய சவெண்டும். வரரம்பவம் குழம்பிப் சபரனரர். அது சரி. இவெனரல் எனன
வசய்ய முடியும்? அப்படிவயனன குழப்பம் வசய்ய...
'அந்த' நிமனவ வெந்ததும் பகீவரனறது! ஐமயசயர! 'அந்த' விஷயத்மத எல்சலரர்
மத்தியிலும் சபரட்டு உமடத்தரல்...
நிமனக்க நிமனக்க வியர்த்துக் வகரட்டியது.
"எனன மரமர. இங்கு நினனுகிட்டு இருக்கீங்க? அம்மர கூப்பிட்டுச்ச." அத்மத மபயன
சிவெச எண்ணத்மதக் கமலத்தரன.
"சிவெச நீ ஒரு சவெமல வசய்சயன. சமல வவெத்தல வபரட்டிய கக்கத்தில வெச்சக்கிட்டு
வெழுக்மகத் தமலயர ஜிப்பர சபரட்ட ஒருத்தன இருப்பரன. அவென எனன பண்றரனனு
பரர்த்துட்டு வெரசயன."
சிவெஞரனத்தின மககள நடுங்கின.
"எனன மரமர? ஏதரவெது பிரச்மனயர?"
சிவெச குழப்பமரகப் பரர்த்தரன. சிவெஞரனம் மிடற விழுங்கினரர்.
"நீ சபரயிட்டு வெரசயன. வபரறவ வசரல்லுசதன."
சிவெச வசனற ஒவ்வவெரரு விநரடியும் ஒவ்வவெரரு யுகமரகத் சதரனறியது. ஈஸவெரர!
நல்லமதசய வசஞ்சக்கிட்டு இருக்கிற எனக்கர இப்படி ஒரு சத்ரு? பிளமள
வீட்டுக்கரரங்க வரரம்ப நல்லவெங்கதரசன? 'அந்த விஷயத்மத' அப்சபரசத
வசரல்லயிருந்தரல் பசபதிக்கு சவெமலயிருக்கரசத! இப்சபர வதரிஞ்சர ஏசதர
சவெண்டுவமனசற மமறச்சது மரதிரியல்லவெர சபசவெரர்கள?
கடவசள! சியரமளர கல்யரணம் இப்படி சந்தியிசல நிற்கப் சபரகிறசத.
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ஸடரப்.
இந்த கல்யரண சத்திரத்தில் குழப்பங்கள ஏற்பட இனனும் சில நிமிடங்கள பிடிக்கலரம்.
அதற்குள பசபதிமயப் பற்றி சில வெரிகள. பசபதிக்கு சிவெஞரனத்தின வியரபரர
வெளர்ச்சியில் வபரறரமம. ஒரு கரலத்தில் அவெசரரடு பரர்ட்னரரய் இருந்தவென. நிழலரன
வியரபரர தகிடுதத்தங்கள வசய்வெதில் அவெருக்கு உடனபரடு இல்லரததரல் கழற்றி
விடப்பட்டவென. நிமறய முரட்டு குணம். ஆனரல் மூடன. பலவிதங்களில் அவெருக்குத்
வதரந்திரவகள வகரடுத்து கமடசியில் அவெமரனப்பட்டுப் சபரயிருக்கிறரன. சில
வெருடங்களரக ஆள அட்ரஸ இல்லரமல் இருந்தரன. கமடசி வபண் சியரமளரவின
திருமண சசதி சகளவிப்பட்டு அதற்கு அவெனரல் வசய்யக்கூடிய 'உதவிகமள'ச் வசய்ய
தற்சபரது வெந்திருக்கிறரன.
சபரதும்!
கல்யரணம் நினற சபரகும் அளவக்கு குழப்பங்கள வெந்துவிட்டன.
ஓ.சக. ஸடரர்ட்!
"வகரஞ்சம் எல்சலரரும் அமமதியர இருங்க. வபண்மணப் வபத்த அப்பமனசய
சகட்டுட்டர சபரச்ச. அவெமர வெரச் வசரல்லுய்யர."
ஒரு தரட்டியரன அம்மரள உரக்க சத்தம் சபரடவம் கல்யரண சத்திரசம ஸதம்பித்துப்
சபரனது.
"எனன வபரியவெசர! நரன சகளவிப்பட்டது உண்மமயர?"
நீங்க எனன வசரல்ல வெர்றீங்க? புரியமலசய."
சிவெஞரனத்தின முகம் வவெளிறிப் சபரயிருந்தது.
"எனனவெர? சியரமளர நீங்க வபத்த வபரண்ணர? இல்மலயர?"
அடப்பரவி! பசபதி!
நரசன மறந்து சபரன விஷயத்மத, இதுவெமர சியரமளரகூட அறிந்திரரத விஷயத்மத
இப்படிப் சபரட்டு உமடத்து விட்டரசன!
தமல கிர்வரன சற்றியது. வகரஞ்சம் சமரளித்தவெரசற.
"அது வெந்துங்க... சியரமளர என வபண்தரங்க. பரனு, சரஸவெதி மரதிரி இதுவம் என
வபண்தரங்க."
தரட்டியரன அம்மரள விடுவெதரய் இல்மல.
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"சயரவ். ஏனயர வபரய் வசரல்ற. எவெசளர சகடு வகட்டவெ, அப்பன சபர் வதரியரத
புளமளய வபத்து ஒரு அனரமத ஆஸரமத்திசல சபரடுவெர. அமத நீங்க எடுத்து
வெளர்ப்பீங்க. வபரறவ ஜரதி குலம் பரர்க்கிற, அமத உயர்வெரய் மதிக்கிற,
கட்டுக்சகரப்பரன இந்த ரத்தினசரமி குடும்பத்திசல வபண் வகரடுப்பீங்க! எனன
தகிரியமய்யர?"
"அதரன சரி... வபண் சம்பந்தம் சபசம்சபரது இந்த மரரிய்யர. சம்மதமரனனு ஒரு
வெரர்த்மத... ஒரு வெரர்த்மத வசரல்ல இருக்கிலரமில்மலயர? இப்ப மட்டும் வதரியரட்டர
எனனவெரயிருக்கும். எங்க உறவல கரறித் துப்புவெரங்க."
சிவெஞரனத்தரல் ஒனறம் சபச முடியவில்மல. நரக்கு சமலண்ணத்தில்
ஒட்டிக்வகரண்டரற்சபரல் ஆகிவிட்டது. வசய்வெதறியரமல் கண்ணீர் உகுத்தவெரற மரம்
மரதிரி நினற வகரண்டிருந்தரர்.
"எனன கும்பல் இங்சக. வெழி விடுங்க."
பிளமளயின அப்பர ரத்தினசரமி கூட்டத்மத விலக்கி முனனரல் வெந்தரர்.
"எனனக்கர இங்க பிரச்சமன?"
"சகளுடர. நல்லர சகளு. நம்ம சமூகம் எப்படிப்பட்ட சமூகம். இதில் யரசரர வபத்த
வபரண்மண உன மருமகளர ஏத்துப்பியர? நீ சம்பந்தம் பண்ணப் சபரற இந்த சியரமளர
இவெசரரட வசரந்த மகளில்சல வதரியுமர? மூட்மடய கட்டுடர. குமரருக்கு சவெற
சம்பந்தம் பரர்க்கலரம். வபண் குடுக்க ஆலரப் பறக்கிறரங்க."
ரத்தினசரமி பதிசலதும் வசரல்லரமல் நிதரனமரய் சிவெஞரனம் பக்கம் திரும்பினரர்.
அவெரது பரர்மவெயில் ஒரு சகளவி இருந்தது.
"ஐயர. நீங்க வபரிய மனசக்கரரங்கனனு இந்த உலகத்துக்சக வதரியும். ரிஷிக்கும் நதிக்கும்
மூலம் பரர்க்கரதவெங்க இந்த பத்தமர மரத்து தங்கத்துக்கு மூலகரரணம் பரர்க்கலரமர?
அவெங்க வசஞ்ச தப்புகளுக்கு இவெங்க எப்படி வபரறப்பு? சியரமளர வபரறந்த
குழந்மதயர இருந்தப்ப, எப்ப நரன என சதரளல எடுத்துப் சபரட்டுக்கிட்சடசனர
அப்பசலர்ந்து அவெ என வபண்தரன. அப்பரசவெரட வசரந்த வபண் இல்சலனனு இனனி
வெமரக்கும் சியரமளரவக்கும் வதரியரது. பரனு, சரஸவெதிக்கும் வதரியரது. அது ஏன?
எனக்சக மறந்துடுச்சங்க. நரன வசஞ்சது தப்புங்களர? அப்படி தப்புனனர இந்த மரதிரி
குழந்மதகளுக்வகல்லரம் விடிவ கரலசம இல்மலயர?"
சிவெஞரனம் ரத்தினசரமியின மககமள இறகப் பற்றிக் வகரண்டு கதறிவிட்டரர்.
சில நிமிடங்கள வமளனம் நீடித்தது. ரத்தினசரமி வமளனத்மதக் கமலத்தரர்.
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"சிவெஞரனம். உங்க வபண்தரன என மருமக. சபரங்க. நீங்க வசரனனது நூத்துக்கு நூற
உண்மம. குமற வபண்கிட்ட இல்லரதசபரது நரங்க எதுக்கு பினவெரங்கணம்."
"அக்கர..... கண்டவென வசரனனமதவயல்லரம் சகட்டு மனமசக் குழப்பிக்கரசத. குமற
எங்சகனனு பரரு. சபர... சநரம் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது."
அக்கரள அமசவெதரய் இல்மல.
"ஏண்டர. நம்ப குல பரரம்பர்யம் எனனரச்ச? நம்ம சரதியிசல ஒரு பயகூட நம்மம
மதிக்க மரட்டரனடர. கட்டுக்சகரப்பரன பரம்பமரடர நம்ப குலம்."
மிக அமமதியரன ரத்தினசரமிக்கு சளவளன சகரபம் வெந்தது.
"எனன வசரனன அக்கர? குலமர... ஆமரம்.... நம்ப குலத்திசல பரர்த்து சல்லமடயர சலச்ச
எனக்கு கட்டி வெச்சிசய ஞரபகம் இருக்கர?"
"எல்சலரரும் நல்லர சகட்டுக்குங்க. அமதச் வசரல்ல நரன வவெக்கப்படசல. குமரருக்கு
அம்மர இல்சலனனு உங்களுக்வகல்லரம் வதரியும். இல்சலங்கிறது உயிசரரட
இல்சலனனு அர்த்தமில்சல. அவெ இல்சல... அவ்வெளவதரன...அதரன...அவெ
ஓடிப்சபரயிட்டர."
ரத்தினசரமி வசரல்ல ஒருவெமர ஒருவெர் பரர்த்துக்வகரண்டனர். ரத்தினசரமி வதரடர்ந்தரர்.
"அப்சபர எனக்கு வெசதியில்சல. வெந்தவெளுக்கு என வெசதி வரரம்ப அவசளகர்யமர பட்டது.
குத்திக் குத்திக் கரமிச்சர. ஒருநரள வசரல்லக்கரம வீட்மடவிட்டுப் சபரயிட்டர. யரருகூட
சபரனர? இப்ப அவெ இருக்கரளர? வசத்தரளர? எனக்குத் வதரியரது. ஆனர அவெ வசஞ்ச
ஒசர நல்ல கரரியம், குமரமர குழந்மதயர எங்கிட்ட விட்டுட்டுப் சபரனதுதரன?"
அக்கரள எதுவம் சபசவில்மல.
"அவெளும் எங்க குலத்துப் வபண்தரன. ஆனர அவெளுக்குத் தங்கமரன மபயன.
வபத்தவெங்க வசய்யற தப்புகளுக்கு புளமளங்க எப்படி வபரறப்பரக முடியும்?"
"அக்கர. அதுக்கு இது சரியரப் சபரச்சனனு வசரல்ல வெரசல. புளமளங்கமளப் பரரு.
இவெசரரட விசரலமரன தியரக உளளத்மதப் பரரு. குலத்மதத் தூக்கிக் குப்மபயிசல
சபரடு. வெர அக்கர..."
ரத்தினசரமி சிவெஞரனம் பக்கம் திரும்பி, "எனன பரர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? தரல தட்டும்
சநரம் வநருங்கிட்டு இருக்கில்சல? வெரங்க...வெரங்க..."
சிவெஞரனம் அப்படிசய ரத்தினசரமிமயக் கட்டிப்பிடித்துக்வகரண்டு குலுங்கிக் குலுங்கி
அழுதரர். சதற்றிக் வகரண்டிருந்த ரத்தினசரமி திடீவரன சிவெஞரனத்மத விலக்கினரர்.
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"எனன சம்பந்தி. எனன ஆச்ச?"
"எங்சகய்யர அந்த ஆளு?"
எல்சலரரும் பசபதிமயத் சதடினர். எதிர்பரத்தபடிசய பசபதிமயக் கரணவில்மல.
சிவெஞரனம் புனனமகயுடன ரத்தினசரமிமய ஏறிட்டரர்.
(குங்குமம் - 10 ஜனவெரி 1997)
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55. அஞ்ச பல
எங்கள வீட்டில் வவெளளிக்கிழமம பூமஜ எனபது வெரடிக்மகயரகிவிட்டது. அந்த
பூசரரிமய எனக்கு சத்தமரக பிடிக்கவில்மல. ஆனரல் சரளர இருக்கும் நிமலயில் எதுவம்
வசரல்ல முடியவில்மல. என அம்மரவம் அவெள கட்சியில் சசர்ந்துவிட்டரள.
எனக்கும் சரளரவக்கும் கல்யரணம் ஆகி முதல் இரண்டு வெருடம் குழந்மதகசள இல்மல.
அதன பிறகு வதரடர்ச்சியரக மூனற குமற பிரசவெங்கள.
அதில் சபரன வெருடம் வகரஞ்சம் வகரடுமமயரனது. எட்டமர மரசம். முழு
குழந்மதயரகசவெ இறந்து பிறந்தது. சரளரமவெ சமரளிக்க நரன வபரும்பரடு பட்சடன.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் யரசரர வசரல்ல வெந்த இந்த பூசரரி நரனசக மரதத்தில் எங்கள
வீட்டில் நங்கூரம் சபரட்டு விட்டரன. நரன வசரல்ல வெந்த சபரது அமத வதய்வெ குத்தம்
எனற வசரல்ல அம்மர தடுத்து விட்டரள. நரனும் விட்டுவிட்சடன.
அம்மரதரன இனற கரமலயில் வமதுவெரக ஆரம்பித்தரள.
"சசகர். நம்ம பூசரரி சசரழி சபரட்டு பரர்த்ததில நமக்கு வசய்விமன இருக்குதரம். ஒரு
கரளி சகரயில்ல பூமஜ சபரட்டு அஞ்ச பல வகரடுத்துட்டர, நம்ம பரவெவமல்லரம்
விலகிடுமரம்."
"அஞ்ச பலனனர?"
"அதரனடர. கரளிக்கு சகரழி, மமனர, வகடர, வவெளளரடு, எருமம மரதிரி அஞ்ச பல
வகரடுக்கணமரம். ஆனர. அதுக்கு பதிலர அஞ்ச வகடர வவெட்டிட்டர சபரதுமரம்."
எனக்கு கண் முனனரல் ஐந்து ஆடுகளும் ஒனறனபின ஒனறரக 'வசரத்' 'வசரத்' என
பலயரவெது வெந்து சபரனது.
கூடசவெ வசனற வெருடம் நரன மகயில் சமந்து வசனற அந்த குமற பிரசவெ குழந்மத....
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"சவெண்டரம்மர. அஞ்ச பலய வகரடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு வகரழந்மத குடுனண சகட்பது
சவெண்டரம்மர ப்ளீஸ. இதுக்கு மட்டும் என சபச்மச சகளுங்க."
மககளரல் முகத்மத மூடிக்வகரண்டு வகரஞ்சம் அதிகமரகசவெ நரன கத்திவிட இருவெரும்
கலவெரப்பட்டு சபரனரர்கள.
வகரஞ்ச சநர வமளன நிமிடங்களுக்கு பிறகு,
"நீங்க வசரல்லறது சரிங்க. பல வகரடுத்துதரன நம்ம பரவெங்கள சபரய் குழந்மத
வபத்துக்கணம்னர எனக்கு அந்த பரக்கியசம சவெண்டரங்க."
சரளர வசரனனரள. அம்மர கண்களரல் ஆசமரதித்தரள. நரன எல்லரம் வெல்ல அந்த
இமறவெனுக்கு நனறி கூறிசனன.

2007 ஜனவெரி 17 சதவி
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56. கரதமலச் வசரல்லவிடு
ஸ்ரீசலகர சபரட்டிக்கு தயரரரனரள. பரஸவகட் பந்மத தமரயில் இரு முமற தட்டி
கூமடமய சநரக்கி வீச அது வெமளயத்தில் சமரதி வெமலக்குள விழரமல் பக்கவெரட்டில்
விழுந்தது. சகரர்ட்டுக்கு வவெளியிலருந்து அவெளின ஒவ்வவெரரு அமசவகமளயும்
அமமதியரக பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரன சகரச் வசல்வெர. ரிலரக்ஸரக இருப்பது மரதிரி
கரட்டிக் வகரண்டரலும் அவெனுக்குள ஒரு பூகம்பசம நிகழ்ந்து வகரண்டிருந்தது.
ஸ்ரீசலகரவம் அவெள சதரழி ஸவெரதியும் அவெனிடம் பரஸவகட் பரல் சகரச்சிங் எடுத்துக்
வகரளபவெர்களில் குறிப்பிடத் தக்கவெர்கள. அழகிய கல்லரி மரணவிகள. ஸவெரதிமய
வசல்வெரவக்கு வரரம்ப பிடிக்கும். அமமதியரனவெள. தரன உண்டு தன விமளயரட்டு
பயிற்சி உண்டு எனற இருப்பவெள. பரஸவகட் பரல் சகரர்ட்டில் எந்த அளவக்கு அவெள
எதிரணிமய அலற மவெப்பரசளர அந்த அளவக்கு படிப்பிலும் சூரப்புல எனற
சகளவிப்பட்டிருக்கிறரன. அவெமள ஏன கரதலக்க கூடரது எனற சில வெரரங்களரக
அவெனுக்குள அமலயடித்துக் வகரண்டிருக்கிறது. ஆனரல் அமத அவெளிடம் வசரல்லத்
தயக்கம். ஒரு வெரர்த்மத ஏதரவெது எக்ஸட்ரரவெரக சபசினரல்தரசன கரதமலச் வசரல்ல
நம்பிக்மகயும் மதரியமும் வெரும். அப்படிசய வெலுக்கட்டரயமரக வசரல்ல மவெத்து,
அவெள 'சரரி சரர். எனக்கு அந்த மரதிரி எண்ணவமல்லரம் இல்மல எனற
வசரல்லவிட்டரல் ?'
ஸ்ரீசலகர அதற்கு சநர் எதிர். வலரடவலரடவவெனற ஏதரவெது சபசிக் வகரண்சட
இருப்பரள. எஸ.எம்.எஸ. சஜரக்ஸ அனுப்புவெரள. பூமன குட்டி மரதிரி வசல்வெரமவெ
சற்றி சற்றி வெந்து வகரண்சட இருப்பரள. உரிமமசயரடு முதுகில் குத்துவெரள. மூக்மக
கிளளுவெரள. அவெள தனமன கரதலக்கிறரசளர எனற பயம் வசல்வெரவக்கு இருக்கிறது.
உன சமல் எனக்கு கரதல் இல்மல ஸவெரதியிடம்தரன எனற மூஞ்சியில் அடித்த மரதிரி
எப்படி அவெளிடம் வசரல்வெது? அதுவம் தப்பரகப் சபரய், 'சரர். நீங்கள உங்கள சகரச்
சவெமலமய மட்டும் பரருங்கள. வீணரக எங்கள வெரழ்க்மகயில் குறக்கிடரதீர்கள' எனற
ஆரம்பித்து சவெமலக்சக உமல மவெத்துவிட்டரல் ?
சச! ஒருத்தியிடம் இருக்கிறது எனற வசரல்ல சவெண்டும். இனவனரருத்தியிடம் இல்மல
எனற வசரல்ல சவெண்டும். கரதமல வசரல்வெதில் எவ்வெளவ சிக்கல் ? சயரசித்து சயரசித்து
கமடசியில் வசல்வெரவக்கு ஒரு ஐடியர உதித்தது. பரஸவகட் பரலல் ஸ்ரீசலகரமவெ ஒரு
224

சபரட்டிக்கு இழுக்க சவெண்டும். அது கடினமரக இருக்க சவெண்டும். சதரற்கடித்து தன
மனதில் இருப்பமத வசரல்லவிட சவெண்டும்.
"வசல்வெர சரர்! நரன வரடி. சபரட்டிமய ஆரம்பிக்கலரமர?"
"ஸ்ரீ. கவெனமர சகளு. இந்த சபரஸடிலருந்து எதிர் சபரஸட் வெமரக்கும் நடந்துகிட்சட
பந்மத சமல் சநரக்கி தட்டிக்கிட்சட வெரனும். நிற்கசவெர, பந்மத மகயரல
பிடிச்சக்கிட்சடர நடக்கசவெர கூடரது. பத்து தப்படில வமரத்த தூரத்மதயும் கடக்கனும்.
தவிர, நரன ஏதரவெது சபச்ச வகரடுப்சபன. அதுக்கும் பதிலும் வசரல்லனும். ஓசக?"
"ஓசக. நரன வஜயிச்சர நரன எனன வசரல்சவெசனர அமத நீங்கள சகட்கனும்."
"ஓசக. அசத மரதிரி நரன வஜயிச்சர...."
"அதற்கு சரனசஸ இல்மல. நரனதரன வஜயிப்சபன."
ஆனரல் வசல்வெரவக்கு நம்பிக்மக இருந்தது. நிச்சயம் சதரற்றவிடுவெரள. வரகுலர்
ஸசபரர்ட்ஸ டிவரஸில் வெரரமல் சடிதரரில் வெந்திருக்கிறரள. துப்பட்டர நிச்சயம்
வதரந்திரவ வசய்யும்.
ஸ்ரீசலகர முதல் அடி எடுத்து மவெத்தரள. "ஸ்ரீ. இனற நீ வரரம்பவம் அழகரய்
இருக்கிறரய்."
"எனன கிண்டலர?" ஹீசரர ஸமடலல் பரண்ட் பரக்வகட்டில் மகவிட்டு வகரண்டு
குறக்கிட்ட வசல்வெரமவெ சரமர்த்தியமரக கடந்து சபரனரள ஸ்ரீசலகர.
வசல்வெர அடுத்த ஆயுதத்மத எடுத்தரன.
"ஆனரல் உன மூக்கு. அதுதரன வகரஞ்சம் இடிக்கிறது."
"சபரட்டி முடியட்டும் சரர். அதற்குள உங்கள மூக்மக இனஷஜூர் வசஞ்சடுங்க"
வசல்வெர சரமரரியரக சகளவிகமள அம்புகளரக வீசி வெந்தரலும் ஸ்ரீ£சலகர அசரவில்மல.
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எட்டு தப்படி முடித்துவிட்டரள. இனனும் இரண்சட தப்படிதரன. வசல்வெரவக்கு
உலகசம கரலுக்கடியில் சரிவெது சபரல இருந்தது. தப்பு கணக்கு சபரட்டுவிட்சடரசமர?
சவெற வெழிசய இல்மல. எடு பிரமரஸதிரத்மத. அதிரடியரக சகளவிகள சகட்க
சவெண்டியதுதரன. அமத சகட்டு அவெள கவெனம் சிதற சவெண்டும். அவெள சதரற்க
சவெண்டும்.
"லுக். ஸ்ரீ. இது பர்சனல். உனமன எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. ஆனரல் அதில் நட்பு மட்டுசம
இருக்கு. அதற்கு சமல் இல்மல...."
"அப்படியர? சபரட்டி முடியட்டுசம. அமத நரன தீர்மரனித்துவிடுசவெசன?"
சரியரக பத்து தப்படியில் முடித்துவிட்டரள. பந்து கீசழ விழசவெயில்மல. சச! எனன
முட்டரளதனம் !
"ஸ்ரீ. நீ வஜயிசட்ட. ஓசக. ஆனரல் நரன வசரல்லறத வகரஞ்சம் சகளு. வெரழ்மகவயனபது
ஒரு சபரட்டியில் முடிவ வசய்யக் கூடிய அற்பமரன விஷயமில்மல. இரண்டு மனச
சம்பந்தப்பட்டது." சதரல்வி பயத்தில் வசல்வெர உளறினரன.
"அவதப்படி? சபரட்டி மவெச்சது நீங்கள. வஜயிச்சது நரன. எனன வசரல்லணம்கிறத
நரனதரன தீர்மரனிப்சபன."
"சரி. வசரல்லு."
வசல்வெர அவெஸமதயரக வநளிந்தரன. ஸ்ரீ£சலகர வவெற்றிக் களிப்பில் வசல்வெர அருகில்
வெந்தரள. கண்சணரடு கண் சநரக்கினரள. சட்வடனற விலகி வபரிசரக ஓடி ஓடி சிரித்தரள.
"ஸரர். தப்பர நிமனச்சக்கரதீங்க. இப்ப உங்க மூஞ்சி ப்யூஸ ஆன பல்பு மரதிரி இருக்கு."
"ஸ்ரீ... ப்ளீஸ"
"ஓசக. ஐயரம் சீரியஸ. வசல்வெர சரர். நீங்க ஸவெரதிமய கல்யரணம் வசஞ்சப்பீங்களர? அவெ
உங்ககிட்ட வசரல்லத் வதரியரம தவிச்சக்கிட்டு இருக்கர. நீங்க அப்படிவயல்லரம்
இல்மலனனு வசரல்லட்டர அவெ மனச உமடஞ்ச சபரயிடுவெர. நீங்க சபரட்டினண
226

வசரனனதும் எனக்கு அது ஒரு நல்ல வெரய்ப்பரக பட்டது. அவெளுக்கரகத்தரன இந்த
சபரட்டிக்சக நரன ஒத்துக்கிட்சடன."
"தரங்க்ஸ ஸ்ரீ. ஐ ஆம் சரரி. உனமன எப்படியரவெது வஜயிக்கனுங்கற சவெகத்துல உன மனச
சநரகற மரதிரி சபசிட்சடன."
"பரவெரயில்மல சரர். நீங்க உண்மமத்தரசன வசரனனீங்க. சரர் நட்மப தவிர நம்மிமடசய
இனவனரனறம் இருக்கு. அது இந்த பரஸவகட் பரல் விமளயரட்டு. அமததரன நரன
மிகவம் விரும்புகிசறன. இந்தரருங்கள." பந்மத வசல்வெர சநரக்கி வீசிவிட்டு சிட்டரக
பறந்தரள ஸ்ரீசலகர. வசல்வெரவின இதயத்தில் பட்டரம் பூச்சிகள பறந்தன.
(சதவி - 27 பிப்ரவெரி 2008)
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57. அப்பர
"ஏங்க அப்பரகிட்சட வசரல்லச் வசரனசனசன வசரனனீங்களர? நீங்களர வசரல்றீங்களர?
இல்மல, நரசன சநரடியர சகட்டுவிடட்டுமர? இனனிக்கு சததி எனன வதரியுமர?
ஜஜூமல 19. ஞரபகம் வெச்சக்குங்க."
"ஏய் வகரஞ்சம் வமதுவெர சபசசன."
"எனன... எனன... வசரனனரத்தரன எனன? நீங்களரகவம் வசரல்லமரட்டீங்க. எனமனயும்
வசரல்லவிடமரட்டீங்க"
விஜயர இப்படி திடீவரன சபரட்டு உமடப்பரள எனற நரன சற்றம் எதிர்பரர்க்கவில்மல.
பக்கத்து ஹரலல்தரன அப்பர ஈசி சசரில் சரய்ந்து வகரண்டு புத்தகம் படித்துக் வகரண்டு
இருந்தரர்.
"எனனடர விஷயம்?" எதிர்பரர்த்தபடிசய அப்பர கூப்பிட்டரர்.
"அப்பர... அது வெந்து... நரமளக்கு ஜஜூமல 20-ம் சததி. அம்மர இறந்து சபரன நரள.
திடீவரன விஜயரசவெரட கரசலஜ பிரண்ட் அவெங்க ஃசபமிலசயரட இங்சக வெர்றர. இந்த
வீடு சினனது.. அதனரல... அனனிக்கு... இல்மல நரமளக்கு..."
சகரர்மவெயரய் வெரவில்மல. உளறிக் வகரட்டிசனன. ஆனரலும் அப்பரவக்கு வசரல்ல
வெந்த விஷயம் புரிந்துவிட்டது. கண்கமள மூடி 'ஈஸவெரர' எனற வசரல்லக் வகரண்சட
சரய்வ நரற்கரலயில் சரய்ந்து விட்டரர்.
"அப்பர"
அப்பரவக்கு அம்மர மீது அளவில்லரத ப்ரியம். அந்த கரலத்திசலசய ஊமரசய எதிர்த்துக்
வகரண்டு கரதல் கல்யரணம் வசய்து வகரண்டவெர். அப்பரவக்கு எல்லரசம அம்மரதரன.
அப்சபரவதல்லரம் அம்மர இல்லரத அப்பரமவெ சயரசித்சத பரர்க்க முடியரது. ஆனரல்
ஒரு கரனஸரில் சசரதமனயரக அம்மர சபரய்விட்டரள. நரன அப்சபரதுதரன
எஸ.எஸ.எல்.சி. முடித்திருந்சதன. அப்பரவக்கு வபரிய ஷரக்தரன. அப்பர அழவில்மல.
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ஆர்பரட்டம் பண்ணவில்மல.
ஆனரல் எல்லரவெற்மறயும் சசர்த்து ஜஜூமல 20-ம் சததி வசய்து விடுவெரர்.
அதிகரமலயிசலசய எழுந்து குளித்து, பட்டு சவெஷடி பஞ்சகச்சம் கட்டிக் வகரண்டு ஒரு
கருப்பு சரல்மவெமய சபரர்த்திக் வகரளவெரர். அம்மர அந்த சரல்மவெமயத்தரன தனது
கமடசி கரலங்களில் உபசயரகப்படுத்தினரள. சமரர் மூனற மணி சநரம் பூமஜ வசய்வெரர்.
கண்களிலருந்து கண்ணீர் அருவியரய் வகரட்டும். அனற முழுவெதும் எதுவம்
சரப்பிடமரட்டரர். சபசமரட்டரர். பரர்ப்பவெர் மனமதப் பிழியும். கலங்கிய கண்களுடன
நிமிர்ந்து பரர்ப்பரர். பூமஜ முடிந்ததும் பரரரயணம் வசய்வெரர்.
சரயந்திரமரய் ஸசநகரலயர எனகிற அனரமத ஸரமத்துக்குப் சபரய் குழந்மதகளுக்கு
புதுத் துணிகள வகரடுத்துவிட்டு வெருவெரர். இரவ எட்டு மணிக்வகல்லரம் தூங்கிவிடுவெரர்.
மறநரள சர்வெ சரதரரணம். மறபடி அடுத்த ஜஜூமல 20-ம் சததிதரன. விஜயரவக்கு இதில்
சத்தமரக உடனபரடில்மல. வவெறம் கூத்து, சஷர, சய பச்சரதரபம் சதடுதல் எனற
எனனசவெர வசரல்லுவெரள. நரன எவ்வெளசவெர வசரல்லப் பரர்த்தும் சகட்டரளில்மல.
"அவெ பிரண்ட் ஏழு, ஏழமரக்வகல்லரம் வெந்து விடுவெரளரம். சவெணமினனர நரன பக்கத்து
வீட்டு சரவி வெரங்கித்தசரன. அது கரலயரத்தரன இருக்கு. உங்களுக்கு சகல
வெசதிகமளயும் அங்சக பண்ணிடசறன. இந்த வீடு வரரம்ப சினனது... அதரன... அமதத்
தவிர அவெர்கவளல்லரம்..."
அப்பரவின வமளனத்மத எனனரல் தரங்கமுடியவில்மல. எல்லரம் இந்த
விஜயரவெரல்தரன. எனன வசய்ய? பிடிவெரதக்கரரி.
அப்பர சட்வடனற எழுந்தரர். உளசள வசனறவெர் வபரிய மப ஒனமறக் வகரண்டு வெந்தரர்.
"சிவெர நீ நரமளக்கு ஒரு கரரியம் வசய்யணம். கரமலசல ஆபீஸ சபரகும் சபரது இந்த
மபமய ஸசநகரலயரவிசல நரன வசரனசனனனு வகரடுத்துடு. எனக்கு வரரம்ப
தளளரமம வெந்துடுத்து. முனன மரதிரி இப்ப முடியமல. எனனசவெர ஜஜூமல 20-ம் சததி
அவெ நிமனவ வெந்து எனமன ஆட்டறது. ஆகட்டும். மத்தவெரளுக்கு அது சஷரவெரப்
படலரம். சபரனவெ சபரயரச்ச. புலம்பி எனன பிரசயரஜனம்? நரன எனனசவெர முட்டரப்
பய மரதிரி சஷர பண்ணிண்டு..."
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"உங்கமள ஸசநகரலயர சபரக சவெண்டரம்னனு யரர் தடுத்தர? சரல்மவெய சபரர்த்திண்டு,
கண்ணீர் விட்டுண்டு, எல்சலரமரயும் கஷடப்படுத்த சவெண்டரம்னனுதரசன வசரல்ல
வெந்தது. நரம் எனன வசய்யசறரம்கிறதவிட அடுத்தவெர அமத எப்படி
பரர்க்கிறரங்கிறதுதரன முக்கியம்." விஜயர உளசள இருந்து வகரண்சட சபசினரள.
"சதர பரரும்மர. நீ குஷரலர உன பிவரண்மட கூட்டிண்டு வெர. சதர பரருடர... நீ பக்கத்து
வீட்டுச் சரவிவயல்லரம் வெரங்க சவெண்டியதில்மல. நரன எல்லரத்மதயும் விட்டுடப்
சபரசறன. ஆச்ச... அறபத்திவயட்டு வெயச ஆயிடுத்து. அவெ சபரசய ஒரு மரமரங்கம்
ஆயரச்ச. இனனும் வசரச்ச கரலத்மத இப்படிசய ஓட்டிடுசவென." அப்பரவக்கு
மூச்சிமரத்தது.
திடீவரன தளளரடியவெரசற சவெகமரக எழுந்து டக்வகனற இரு மகககமளயும்
கூப்பியவெரசற, "நரமளக்கு என கண்ணசலர்ந்து ஒரு வசரட்டு கண்ணீர் வெரரது. சபரதுமர?
சபரய்த் தூங்கு. நரமளக்கும் ஜஜூமல 19 தரன. ஜஜூமல 20 தரவெது
மண்ணரங்கட்டியரவெது?" கடகடவவெனற பரமய விரித்தரர். சபரர்த்திக் வகரண்டு
படுத்துவிட்டரர். எனக்கு எனனசவெரசபரல் ஆகிவிட்டது. விஜயரவின மீது சகரபம்
சகரபமரக வெந்தது. பதில் சபசினரல், இனனும் ஓங்கரரமரய் நரலு வெரர்த்மதகள
சபசவெரள.
கனத்த மனத்சதரடு வெந்து படுத்துக் வகரண்சடன. தூக்கம் சரியரய் வெரவில்மல. புரண்டு
புரண்டு படுத்தும் சநரம் ஆகிக் வகரண்சட இருந்தது. தரகம் எடுக்கசவெ, தண்ணீர் குடிக்க
கிச்சனுக்குப் சபரசனன. ஹரலல் எட்டிப் பரர்த்சதன.
அப்பர தூங்கிக் வகரண்டிருந்தரர். அப்பரவெரல் எப்படி தீர்மரனிக்க முடிந்தது?
ஆங்கரரமர? எனக்குள குற்ற உணர்ச்சி சமலட்டது. அப்பர மனச எவ்வெளவ
கஷடப்பட்டிருக்கும்? வெந்து படுத்சதன. கண்மணச் வசரருகியது.
விஜயர எனமன எழுப்பினரள. கரமல ஆகிவிட்டிருந்தது. "எனனங்க... வகரஞ்சம் எழுந்து
வெரங்கசளன. "
"எனன ஆச்ச விஜயர? அப்பர குளிச்சட்டு உட்கரர்ந்திருக்கறரரர?"
"இல்லீங்க... அப்பர சபரயிட்டரருங்க"
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மம கரட்! ஓடிப் சபரய் பரர்த்சதன. வநடுசரண் கட்மடயரய் கிடந்தரர். உடம்பு
சில்லட்டிருந்தது. ரரத்திரிசய உயிர் பிரிந்திருக்க சவெண்டும்.
என கண்களில் ஒரு வசரட்டுக் கண்ணீர் வெரரது எனற அப்பர வசரனனது கரதில் ஒலத்தது.
அவெர் கண்களில் கண்ணீர் இல்மல. எங்கள கண்களில்தரன கண்ணீர் நிரம்பியிருந்தது,
விஜயர உளபட.
1997 சம 18 வெசந்தம் (தினகரன) ஞரயிற மலர்
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58. எது வெரழ்க்மக?
அழுமகயும் பயமுமரக ஓடிவெந்து அம்மரவின கரல்கமள கட்டிக் வகரண்டரள நீரஜர.
மக கரல்கள நடுங்கிக் வகரண்டிருந்தன. சபச்ச உடனடியரக வெரரததரல் வெரர்த்மதகள
சிக்கின.
"அம்மர. சினனசரமி தரத்தர வசத்துப் சபரயிட்டரங்களரம். அவெங்க வீட்ல எல்லரரும்
அழறரங்க. ஏம்மர. வசத்துப் சபரறதுனனர எனனம்மர ?"
சினனப் வபண் திக்கித் திணறி சகட்டரள. மரணம் எனறரல் எனன எனபமத அறியரத
வெயதில் அமத பரர்த்திருக்கிறரள!
தரங்கமுடியரத சபரதிர்ச்சிதரன. எப்படி இந்த சினனஞ்சிற தளிருக்கு இமத
புரியமவெப்பது? அம்மர வகரஞ்சம் குழம்பிப் சபரனரள.
சட்வடன ஒரு ஐடியர வெந்தது
"நீரஜ. உனசனரட வபரம்மமக்கு சரவி வகரடுத்தர ஓடறது இல்மலயர? ஆனர, வகரஞ்ச
சநரம் ஓடின பிறகு நினனுடுதுதரசன. அசத மரதிரிதரம்மர வசத்துப் சபரறதும். சரவி
வகரடுத்த மரதிரி நமக்குளள உயிர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. முறக்கி விட்டது தீர்ந்து சபரனது
மரதிரி நரம ஒரு நரமளக்கு வசத்து சபரயிடுசவெரம். ஆனர அது எப்பனண நமக்கு
வதரியரதும்மர?"
ஏசதர ஒரளவக்கு புரிந்த மரதிரி தமலமய ஆட்டியது. இனனும் சில சகளவிகள சகட்டது.
அம்மர அகல் விளக்மக கரட்டி ஏசதர வசரனனரள. பிறகு வமரட்மட மரடிக்கு
அமழத்துச் வசனற சபச்மச மரற்றியதில் குழந்மத சகஜ நிமலக்கு வெந்தது. அம்மர
நிம்மதியரனரள.
ஆனரல் மறநரசள நீரஜர மீண்டும் அம்மரமவெ சநரக்கி ஓடி வெந்தரள.
"அம்மர. சநத்திக்கு அந்த தரத்தர வீட்டில அவ்வெளவ அழுதரங்கசள. அவதல்லரம் சம்மர.
அவெங்க வீட்டு டி.வி.ல வெடிசவெலு கரவமடி பரர்த்துக்கிட்டு இருக்கரங்க.
சஹரட்டல்சலர்ந்து டி·பன வெரங்கி சரப்பிட்டுகிட்டிருக்கரங்க. அய்ய..."
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இரு சவெற நிமலகமள கண்டு குழந்மத குழம்பி சபரயிருக்கிறது. எனன வசரல்ல
விளக்கினரல் புரிந்து வகரளவெரள?
அம்மர சயரசித்ததில் பளீவரன மனதில் மினனலடித்தது. நீரஜரமவெ வெரரியளளி மககளில்
ஏந்திக் வகரண்டரள.
"நீரஜ. நீ ஒரு பரமதயில முக்கியமரன சவெமலக்கரக சபரயிகிட்டு இருக்சக. திடீர்னு உன
கரலுல ஒரு முளளு குத்திடுது. 'ஆ'னனு கத்துவெ. முளள எடுத்து எறிவெ. ஆனர அதுக்கரக நீ
சபரக சவெண்டிய பயணத்மத நிறத்திடுவியர எனன? வகரஞ்ச சநரம் விந்தி விந்தி
நடந்திட்டு வெலய மறந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடுசவெ இல்மலயர? அந்த மரதிரிதரன நரம
வெரழறதும். ஒரு மரணத்துக்கரக நரம எல்லரத்மதயும் நிறத்திட்டு அமதசய
நிமனச்சக்கிட்டு இருக்க முடியரது. புரிஞ்சதர?"
சிறமி இந்த முமற விழிகள விரித்து இரட்மட பினனல்கள அமசய தமலமய
ஆட்டினரள.
(ரரணி - 26 ஆகஸட் 2007)
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59. எல்லரம் ஒரு சபச்சக்கு
அழகிப் சபரட்டி வதரடங்கியது.
வமல்லய இருட்டில் படு உயரத்திலருந்து ஒளிக் கம்பரய் விழும் ஸபரட் மலட்டுகள
கூடசவெ வெர ஒவ்வவெரரு அழகியும் அட்டகரசமரக வெந்து அறிமுகமரகி வெரிமசயரய்
புனசிரிப்புடன நினறனர்.
அதில் நரனகரவெதரக வெந்து மிகுந்த பரப்பரப்மப உண்டரக்கியவெள மிஸ திவ்யர
பரர்த்தசரரதி. வசனமனமயச் சசர்ந்தவெள. மூனற மரதங்களுக்கு முனபுதரன வசனமன
அழகியரக சதர்வ வபற்றவெள.
அடுத்தடுத்த ரவண்டுகளிலும் திவ்யர பரயிண்டுகளில் முனசனறிக் வகரண்டிருந்தரள.
குறிப்பரக அந்த வஹரிசடஜ ரவண்டில் வவெவ்சவெற மரநில உமடயலங்கரரத்தில் மற்ற
அழகிகள வெந்து அசத்தும் சபரது திவ்யர மட்டும் ஒரு வித்தியரசமரன கரஸட்யூமில்
சதசியக் வகரடி மூவெர்ணத்தில் எல்லர கலரசரரங்கமளயும் ஒருங்கிமணத்து வெரவம்
அரங்கசம அதிர்ந்தது.
பரயிண்டுகளில் திவ்யர எங்சகர சபரய்விட்டரள.
கமடசி ரவண்டு.
ஜஜூரிகள சகளவிகமளக் கமணகளரகத் வதரடுக்க உடனடியரக பதில் வசரல்லும் ரவெண்டு.

திவ்யரவின முமற வெந்தது.
"மிஸ திவ்யர. நீங்கள வெசதியரன குடும்பத்தில் பிறந்தவெர். உங்களுக்கு இந்தியரவின
வெறமமமய பற்றித் வதரியுமர? வெறமமமய ஒழிக்க உங்களிடம் ஏதரவெது திட்டம்
இருக்கிறதர?"
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ஒரு ரிமடயர்டு ஐ.பி.எஸ. சகட்டது.
திவ்யர ஒரு வநரடி ஆடிப்சபரய்விட்டரள.
ஆனரலும் முகத்தில் கரட்டிக் வகரளளரமல் ஒரு புனசிரிப்மப உதிர்த்துவிட்டு "நரன
பசித்த வெயிறகமள பரக்கரதவெள இல்மல. உணரரதவெள இல்மல. எனது பளளி மற்றம்
கல்லரி சதரழிகளின பிரச்சிமனகமளயும் கஷடங்கமளயும் பகிர்ந்து வகரண்டு எனது
பரக்வகட் மணிமய மிச்சம் பிடித்து அவெர்களின ஸகூல் பீஸ கட்ட உதவியிருக்கிசறன.
இமத நரன வபருமமக்கரக இங்சக வசரல்ல வெரவில்மல. இந்த பிளவபட்ட
சமுதரயத்திசல எனது வபரறப்பரன பங்மக நிமறசவெற்றியிருக்கிசறன எனபமதசய
தரழ்மமயுடன வதரிவித்துக் வகரளகிசறன. வெறமமமய ஒழிக்க ஒசர வெழி, வெசதி
பமடத்தவெர்கள தங்களுமடய அனரவெசிய மற்றம் ஆடம்பரச் வசலவகமள வகரஞ்சம்
குமறத்துக் வகரண்டு அமத ஏமழ எளிய மக்களுக்கு வெழங்கினரசல சபரதும்
இந்தியரவில் ஏழ்மம எனபது இனிசமல் இரரது. மிகச் சரதரரணமரன இந்தக்
வகரளமகமயப் பிரபலப்படுத்த என உயிர் மூச்ச உளள வெமர பரடுபடுசவென."
சந்சதகசம இல்லரமல் திவ்யர இந்திய அழகி ஆனரள.
"திவ்யர. சிம்ப்ளி சூப்பர்ப். உனக்கு சகட்கப்பட்ட சகளவிதரன மிக கஷடமரனது. அதற்கு
எனனமரய் பதிலளித்தரய். வவெல் டன திவ்யர. ஓ! அந்த கரஸட்யூம். கிசரட். ஒனடர்புல்.
எங்கமளவயல்லரம் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி விட்டரய். கங்கிரரட்ஸ".
திவ்யரவின உயிர்த் சதரழி ரம்யர வெரழ்த்தினரள.
"அமத ஏன சகட்கிறரய், சபர. என கரஸட்யூம் டிமசனர் ரவி சமனனதரன வசய்தரன.
இந்த கரஸட்யூமுக்கு மட்டுசம பத்தரயிரம் ஆகிவிட்டது. எல்லரம் முடிந்த பிறகு
பரர்த்தரல் சரஃப்ரன கலருக்கு பதில் வரட் மவெத்திருந்தரன மமடயன. நரன வரரம்ப
வடனஷனரகி விட்சடன. அமத அப்படிசய கடரசிவிட்டு புதிதரக ஒனற வசய்யச்
வசரனசனன. இரண்சட மணி சநரத்தில் தயரரரனது. எனன, பில் டபுளரனது".
"ஏய் ஏசதர வசலவ மிச்சம் வசய்து வெறமம ஒழிப்பு அது இதுனனு சபசின மரதிரி
இருந்துச்ச".
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"ஓ! அதுவெர? ஏசதர ஒரு சபச்சக்கரக வசரனனரல் அமதப் சபரய் சீரியஸரக
எடுத்துக்கிட்டு. அமதவிடு. வசனமன வெந்ததும் தரஜல கிரரண்ட் பரர்ட்டி
மவெச்சிருக்சகன. அவெசியம் வெந்திடு. எனன?"
1998 ஆகஸட் 06 சரவி
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60. எதிரும் புதிரும்
"ம்.....சபஷண்ட் சபரு வசரல்லுங்க"
ரிசப்ஷனில் பீமனுக்கு தங்மக மரதிரி இருந்த நர்ஸ, கம்ப்யூட்டர் மரனிடமர பரர்த்துக்
வகரண்சட ஹிந்தியில் சகட்டரள.
ரரஜரரரமன வசரனனவெமளசய பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரர். பதில் வெரரமல் சபரகசவெ,
திடீவரன நிமிர்ந்தரள.
வநற்றிக் கண் பரர்மவெ.
"ம்.... அது வெந்து.... பிரியம்வெதர..... ரரஜரரரமன......"
குனிந்தரள. நரனகு வநரடிகள கழித்து, மீண்டும் நிமிர்ந்தரள. இந்த முமற ஆங்கிலம்.
"ரூம் நம்பர் 302. மூனரவெது மரடி. ..... ஒன மினிட்... அவெங்க சபரு பிரியம்வெதர
ரரஜசகரபரல்.... நீங்க சகட்டது....."
ரரஜரரரமனுக்கு திடீவரன உமறத்தது.....
"ஆமரம்....அவெங்கசளதரன....."
அவெசளதரன எனற நரக்கு வெமர வெந்தமத, கமடசி வநரடியில் மரற்றிக் வகரண்டரர்.
"அவெங்க பிரியம்வெதர.... நரன ரரஜரரரமன .... வரண்மடயும் சசர்த்து வசரல்லட்சடன.
ஸரரி" சச! எனன அசட்டுத்தனம்.
அவெள ரரஜரரரமமன சகளவியரக பரர்த்தரள.
"நீங்க அவெங்களுக்கு எனன சவெணம்?"
ரரஜரரரமனுக்கு எனன வசரல்வெது? எப்படிச் வசரல்வெது எனற புரியவில்மல? திடீவரன,
இங்கு வெந்திருக்க கூடரசதர எனற சதரனறியது. எல்மல வதய்வெசம ஆயிரம் எதிர்
சகளவி சகட்கிறசத?
"... ம்.... அது வெந்து..." தடுமரறினரர்.
அவெளுக்கு பினனரல் மககமள உயர்த்தி ஆசிர்வெதிக்துக் வகரண்டிருந்த ஏசவின மீது
பரர்மவெமய ஓட்டி 'ஏதரவெது ஐடியர வகரசடன' எனபது மரதிரி மனதுக்குள
இமறஞ்சினரர்.
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"வசரல்லுங்க சரர்.... ப்வரண்டர.? இல்சல, ரிசலட்டிவ்வெர?"
"...வமரதல்ல ப்வரண்ட்... அப்பறமர.... ரிசலட்டிவ்.... இப்ப பிவரண்ட்..."
அவெளுக்கு சத்தமரக புரியவில்மல எனபதற்கு வநற்றிமய சருக்கினரள.
அதற்குள பினனரலருந்து 'வெரங்சகர' எனற சத்தம் சகட்டது.
ரரஜரரமன சட்வடன திரும்பவம்...
கல்யரணி மரமி!
அப்பரடி!
"எனன மரமி. எப்படி இருக்சகள? வசசௌக்கியமர? ஹரஸபிடல்ல எனன
வசசௌக்கியமரனனு சகக்கறது தப்புதரன. நீங்கதரன சபஷண்ட் இல்மலசய. அதுனரல
பரவெரயில்ல"
கல்யரணி மரமி சிரித்தரள.
"இவெரளட எனன சகட்டுண்டு இருந்சதள?"
"இவெ நரன யரருனனு சகக்கிறர? அப்படி வசரனனரத்தரன உளள விடுவெர சபரலருக்கு."
மரமி இரண்டடி முனசன வெந்தரள.
"இங்க பரரும்மர. இவெர் எனசனரட மரப்சள. சபரலரமில்மலயர?"
"ஆண்டி. விசிட்டர் மடம் முடிஞ்சிருச்ச. வபரிய டரக்டர் வெர்ற சநரம். சீக்கிரமர
பரர்த்துட்டு சபரகச் வசரல்லுங்க. கூட்டமர இருந்தீங்கனனர எனக்கு சவெமல சபரயிடும்"
படபடவவென எண்வணயில் விழுந்த ஆப்பம் மரதிரி புரியரத ஹிந்தியில் வபரறிந்தரள.
மரமி அவெமள சநரக்கி ஒரு வவெற்ற பரர்மவெமய உதிர்த்து வமசௌனமரக
தமலயரட்டிவிட்டு, லஃமட சநரக்கி நடந்தரள.
"இந்த கரலத்து வபரண்னுகவளல்லரம் ரரட்சசிகள"
மரமி கீழ் பரர்மவெ பரர்த்துக் வகரண்சட வசரனனரள.
ரரஜரரமனுக்கு சிரிப்பு வெந்தது.
"மரமி. இமத உங்க வபரண்ணக்கு முனனரல வசரல்லரதீங்சகர. உங்கமள கீசகமன வெதம்
வசஞ்ச மரதிரி வரண்டர கிழிச்ச சபரட்டுவெர. வபரம்மனரடி ரரட்சசிகளனர, இந்த
ஆம்பிளமளகவளல்லரம் அரக்கர்களனு வசரல்லுவெர"
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"இப்ப அவெதரன கிழிஞ்ச வகடக்கர. கர்பப்மபமய எடுத்தரச்ச. மபயரப்ஸிக்கு
சபரயிருக்கு. கரனசரர, எனசனனனு வதரியமல........எனக்வகனன பயம்? தரரரளமர
அவெகிட்சடசய வசரல்லுசவென. வசரல்லயிருக்சகன. இப்பல்லரம் முனனமரதிரி நரன
சம்மர இருக்கறதுல்சல. நரனனர ஒரு வெரரத்துக்கு வெலக்கிறமரதிரி திருப்பி
சகட்டுடசறன. மதரியம் வெந்துடுத்து."
திடீவரன ரரஜரரமனுக்கு ஞரபகம் வெந்தது. அட சட். ஒண்ணசம வெரங்கிக் வகரண்டு
வெரவில்மலசய! வெழக்கமரக எல்சலரரும் வெரங்கிக் வகரண்டு வெரும் ஆரஞ்ச பழம்,
ஆப்பிள, ஹரர்லக்ஸ பரட்டில்... குமறந்த பட்சம் அவெளுக்கு பிடித்த வபர்க் சரக்வலட்....
நல்லசவெமள இப்சபரதரவெது ஞரபகம் வெந்தசத. ஒரு சவெமள சநசர சபரயிருந்தரல்.....
"அம்மர. உனசனரட அருமம மரப்பிளமள மரறசவெ இல்மல. மகய வீசிண்டு வெந்துட்டு,
நீ குடுத்த கரப்பிமய குடிச்சட்டு சபரயிட்சடர். வரரம்ப வபருமமயர இருக்கு.
வமச்சிக்சகர"
லஃட் தமரக்கு வெந்து தனமன இரண்டரக பிளந்து வகரண்டது. ஒவ்வவெரருவெரரக
வவெளிசயர வதரடங்கினர். ரரஜரரரமனுக்கு பினனரல் இருந்தவெர்கள வவெப்ப மூச்சக்
கரற்றடன உளசள பரய்வெதற்கு தயரரரக இருந்தனர். ரரஜரரரமன ஒரு அமர வெட்டம்
அடித்து, உடனடியரக க்யூமவெ விட்டு வவெளிசய வெரவம், மரமி கலவெரமரனரர்.
"மரமி. ஒரு நிமிஷம். நரன வகரஞ்சம் வவெளிசய சபரயிட்டு வெர்சரன......கரமர சரியர லரக்
பண்ணசலனனு வநமனக்கசறன. சரியர வதரியமல. பரர்த்துட்டு சதர வெந்துடசறன......
ஆமர நீங்க எதுக்கு கீசழ வெந்சதள....."
"அதுவெர. ஒண்ணமில்சல. ப்ரியரவக்கு மருந்து வெரங்கனும். இங்சகசயதரன எதிர்
பில்டிங்கல இருக்கு. நரன வெரங்கிக்கசறன. நீங்க சபரயிட்டு சநர 302 க்கு வெந்துடுங்சகர"
மரமி மகயில் ஒரு நீள சீட்டு இருப்பமத அப்சபரதுதரன கவெனித்தரர்.
"இல்சல. அந்த சீட்மட இப்படி வகரடுங்சகர. நரன சபஸவமண்ட் சபரயிட்டு, மரத்திமர
மருந்த வெரங்கிண்டு வெந்துடசறன. நீங்க ரூமுக்கு சபரங்சகர."
கமடசி ஆளரக மரமிமய லஃட்டுக்குள திணித்தரர். மரமி எனன ஏது எனற முடிவ
எடுப்பதற்குள லஃட் கதவகள மூடிக் வகரண்டன.
ரரஜரரரமன தமர தளத்தின மமய பகுதி வெமர வெந்து அங்சகசய நினற சிறிது சநரம்
சயரசிக்கலரனரர். சநற்ற கரமலயில்தரன வடல்ல வெந்தரர். ஆபீஸ விஷயமரக குர்கரனில்
நரனகு நரள மீட்டிங். கனரட்பிசளசில் ரூம் சபரட்டிருந்தரர்கள. ரரத்திரி எட்டு மணிக்கு
அப்பர சபரன வசய்தரர்.
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"ரரமர, ப்ரியர ஹரஸபிடமலஸடு வதரியுமர?"
"வதரியரது. வதரிஞ்சக்கணம்னு அவெசியமும் இல்சல."
அப்பர சில வநரடிகள பதில் வகரடுக்கவில்மல. "ஏனடர. எவ்வெளவ நரள தனியர
இருக்கப் சபரற? நரன சபரய்சடனனர, சீர் பட்டு சபரகப்சபரசற."
"கமரனப்பர. எத்தமனசயர சபச்சலர்ஸ தனியரதரன இருக்கரங்க. அவெங்க சீர் வகட்டர
சபரயிட்டரங்க? அம்மர சபரனதுக்கு அப்பறம் நீங்க தனியரதரசன இருக்சகள. வகட்டர
சபரயிட்சடள. உங்களுக்கு ஏசதர ஒனனு நடக்கனும். அத சத்தி வெமளச்ச சபசசறள.
அதரன மடவெர்ஸ வெமரக்கும் சபரயரச்சச. இனிசம எனன இருக்கு?"
"ஏய். சகரர்ட்டுல தீர்ப்பரகற வெமரக்கும் அவெ ஒனசனரட வபரண்டரட்டிதரன. அது
வகடக்கட்டும். கல்யரணத்துக்கு முனனரல நரலு வெருஷம் பிரண்ட்ஸர இருந்திருக்சக.
எனனமர வெழிஞ்சருக்சக. அதுக்கரவெரவெது.... அது சரி... அவெ எனனடர வபரிய தப்பு
பண்ணிட்டர? அவெளுக்கு ஒரு தனி ஐவடண்ட்டிடி சவெணம்னு எதிர்பரர்த்தர. அது
தப்பர?"
"அப்பர, நரனதரன லீட் கிடரர். நரன எனன வெரசிக்கசறசனர அதுக்கு ஒத்த மரதிரி அவெ
வெரசிக்கனும். அவெ தனியர இனவனரரு ஆர்வகஸட்ரர நடத்தக்கூடரது. உனக்கு
இவதல்லரம் புரியரது. வீட்ல வரண்டு ஹஸவபண்டர இருந்சதரம். சதர் வெரஸ சநர
மவெஃப். சவெற ஏதரவெது சபச."
"சரி. சபசசறன..... ம்.... மனசமரகன சிங் வசசௌக்கியமர?"
அப்பர வரரம்பவம் விட்டி கரவரக்ட்டர்.
"இந்த கிண்டல்தரசன, சவெண்டரங்கிறது."
"நீ மவெஃபர இருந்திருக்க சவெண்டியதுதரசன. அமத விடு......நரன வசரல்லறது வகரஞ்சம்
சகளு. யு சகர வித் ஓப்பன மமனட். ஒரு வபரக்சக வெரங்கிக்சகர. வகட் வவெல். வித்
ரிகரர்ட்ஸ. சந்திரவமசௌலனனு கரர்டு சபரட்டு அவெ கிட்சட வகரடு. அவெ நல்ல
வபரண்ணடர. எனன மக நட்சத்திரம்? அப்படிதரன வகரஞ்சம் அப்பர் ஹரண்டர
இருப்பர..."
அப்பர சீரியஸஸரக சபசினரல் இங்கிலீஷ புகுந்து விமளயரடும்.
"அப்பர. யூ ஆர் மசல்டிஷ."
"இப்பவம் ஒண்ணம் குடிமுழுகிப் சபரகமல. சவெண்டரம் சவெண்டரம் வசரல்ல வசரல்ல
ஈசஷர ஈஷிண்டு நீங்கதரன கரதல் வசஞ்சிங்க. சவெண்டரம் சவெண்டரம் வசரல்ல வசரல்ல
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சண்மட சபரட்டீங்க. மடவெர்ஸ சநரட்டீஸ வகரடுக்கறதுக்கு முனனரல எனமன ஒரு
வெரர்த்மத சகட்டியர? நீங்கதரன ஃபூல்ஸ. முட்டரளகள வரகனமஸல் பண்ணிகறதுல
தப்சப இல்சல."
"அப்பரவெர இருக்கறதுனரல யு வக நரட் டிக்சடட் டர்ம்ஸ ஆன மி."
"டூ வெரட் ஐ சச மம சன."
அப்பரவின குரல் உயர்ந்தது. வகரஞ்சம் வமசௌனம் நீடித்தது.
"ஓசக. ஓசக. நரனர எதுவம் ஆரம்பிக்க மரட்சடன. அவெளர ஏதரவெது வசரனனர, ஐ சம.....
ஐ சம..."
"ஐ ஜஜூன.... ஐ ஜஜூமல... சபரடர. சபரய் பரரு. கிழிச்ச நரரர வகடக்கரளரம். சகர வித்
வபரக்சக அனட் ஃப்ரீ மமண்ட், மம டியர் டர்டி கூஸ."
அப்பரவக்கும் மகம் நட்சத்திரமரக இருந்திருக்குசமர எனற ரரஜரரரமனுக்கு அப்சபரது
சந்சதகம் வெந்தது.
ரரஜரரரமன ஹரஸபிடமல விட்டு வவெளிசய வெந்து ஒரு வபரிய கூமட வபரக்சக ஒனமற
வெரங்கி, கரர்டில் அப்பர வபயமர சபரட்டரர். ஏ 4 மசசில் ஒரு கரட்வபரி கிஃட் சபக்
ஒனமற வெரங்கிக் வகரண்டரர். அதில் வபர்க் இருக்கிறதர எனற உறதி வசய்து
வகரண்டரர்.
அசத சநரத்தில் கல்யரணி மரமி 302 ஐ அமடந்திருந்தரள.
"ப்ரியர. மரப்பிளமள வெந்திருக்கரர். ரிஷப்ஷனசல பரர்த்சதன. இனனும் வகரஞ்ச
சநரத்துல இங்க வெந்துடுவெரர்."
ப்ரியர முகம் சருக்கினரள.
"மரப்பிமளயரவெது மண்ணரங்கட்டியரவெது? வவெரய் த வஹல் ஹி இஸ கமிங். எல்லரம்
முடிஞ்ச சபரச்சச."
"இங்க பரரு. தஸ புஸனு எங்கிட்ட இங்லீஷல சபசரத. நரன மடச்சியரகசவெ இருந்துட்டு
சபரசறன. வெரவெர்கிட்சட இந்த மரதிரி எரிஞ்ச விழரத."
"எனக்கு யரமரயும் பரர்க்க இஷடமில்சல. நீ சவெனர கீசழ சபரய் பரர்த்து அப்படிசய
அனுப்பிடு."
அதற்குள கதவ திறக்க, ஒரு நர்ஸ மககளில் ஒரு ட்சரயுடன உளசள வெந்தரள. வெந்தவெள
அங்கிருந்த அசரதரரண சூழ்நிமலமய குறிப்பறிந்து வகரண்டரள.
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"சமடம். மரர்னிங்தரன ஆபசரஷன ஆயிருக்கு. ஸடிச்சஸ டிஸடர்ப் ஆகக் கூடரது.
இமரஞ்ச சத்தம் சபரட்டு சபசக் கூடரது. அவெரய்ட் பண்ணங்க. டரக்டர்
வசரல்லருக்கரருல்ல."
"சிஸடர். நீங்க சிஸடர் சலமலமய மட்டும் பரருங்க. நரன ஒனனும் அடி முட்டரள
இல்சல. புரிஞ்சதர. கீப் யுவெர் லமிட்ஸ ப்ளீஸ."
ப்ரியர சளீவரன திருப்பி வகரடுத்தரள.
நர்ஸ அந்த சரட்மடயடிமய எதிர்பரர்க்க வில்மல. எக்சகடு வகட்டுப் சபர எனகிறது
மரதிரி ரியரக்ஷன வசய்த்து விட்டு மரத்திமரகமள சரமரரியரக டப்பரக்களில் அமடத்து
விட்டு சபரனரள. அவெள சபரன இரண்டரவெது வநரடியில் கதவ மீண்டும் தட்டப்பட்டது.
இந்த முமற ரரஜரரரமன.
கல்யரணி மரமி மீண்டும் 'வெரங்சகர' எனறரள. ப்ரியர வகரஞ்சம் கூட சலனமில்லரமல்
தன கண்ணரடிமய எடுத்து சபரட்டுக் வகரண்டரள. ரரஜரரரமன அப்பர வகரடுக்கச்
வசரனன வபரக்சகமய அவெமள சநரக்கி நீட்டினரர். ப்ரியர அம்மரமவெ சநரக்கி
மககரட்டினரள. கல்யரணி மரமி ப்வெயமரக வெரங்கி, ப்ரியரவிடம் கரட்டிவிட்டு
அருகிலருந்த சடபிள மீது மவெத்தரள. ரரஜரரரமன சகளவிசய சகட்கரமல் கிஃட்
பரக்வகட்மடயும் மரமியிடசம வகரடுத்தரர். அதுவம் இயந்திர கதியரக சடபிளுக்கு
சபரனது.
"ஹவ் ஆர் யூ?"
"ம். இருக்சகன."
'வகரஞ்சம் ஒடம்புக்கு ஏத்த சவெமல வசய்யறது."
"நீங்க அட்மவெஸ வசய்யுற கரலவமல்லரம் சபரயிடுத்து."
கல்யரணி மரமி கலவெரமரக வரண்டு சபமரயும் மரறி மரறி பரர்த்தரள. எனன வசய்வெது
எனற வதரியரமல் மகமய பிமசந்தரள.
"அப்பர அவெசியம் சபரய் பரர்த்துட்டு வெரனனு வசரனனரர். அதரன....."
"அப்ப நீங்களர வெர்சல.. இல்லயர."
ப்ரியர வகரஞ்சம் வெரல மடப். எதிரரளியின பலத்மத சரி பரதி வெரங்கிவிடுவெரள. அந்த
நிமிடசம ரரஜரரரமன பிடி அற்ற சபரனது.
"ஓசக. ஓசக. வகட் வவெல். கீப் குட் வஹல்த்."
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ஒரு மரதிரி சமரளித்து, மரமி பக்கம் திரும்பி, "எனன மரமி? எப்படி இருக்சகள?"
மரமி ஒரு வபரு மூச்ச விட்டுவிட்டு, "ம்.. ஏசதர இருக்சகனபர. இந்த ஊர் ஹிந்தி ஒரு
எழவம் புரியமல. ஏசதர பரம்சப ஹிந்திமய மவெச்சண்டு சமரளிக்கசறன. இவெ
எனனடரனனர விக்கிரமரதித்தன மரதிரி கரடரற மரசம், நரடரற மரசம்னு சதசரந்திரம்
சபரயிடறர. வபரிய வீட்டுல, தனனந்தனியர....."
"அம்மர சபரறம். ஐ ஆம் சிக் ஆஃப் யுவெர் கம்ப்வளயிண்ட்ஸ."
'இந்த மரதிரிதரன இங்கிலீஷல சபசி வெரமய அமடச்சடுவெர. அவெர் கூடசவெ நரனும் சமல
சபரய்டர நல்லது. நரமள எண்ணிண்டு இருக்சகன."
அதற்கு சமல் ரரஜரரரமன அங்கிருக்க ப்ரியப்படவில்மல.
சபரய்விட்டரர். கல்யரணி மரமியும் கூடசவெ சபரனரள.
கரல் மணி கழித்து திரும்பி வெந்தரள. முகவமல்லரம் சிவெந்திருந்தது.
"இருந்தரலும், ஒனக்கு இவ்வெளவ துரரங்கரரம் கூடரது."
"இப்ப எனனதரன வசரல்லவெர்ற. பழங்கரலத்து தமிழ் சினிமரவல வகடுத்த வில்லமன
திருத்தனும். அப்பறம் அவெனுக்சக அவெமள கட்டி மவெக்கனும்கிற மரதிரி நரன அவெசரரட
எவகயின குடும்பம் நடத்தனுமர?. அம்மர, ஒனக்கு எனன மூமள மழுங்கிடுத்தர?"
"சரிடி. நீ இப்படிசய இரு. இனனிக்கு வெயத்மத கிழிச்சரச்ச. நரமளக்கு எனன நடக்கப்
சபரறசதர. ஈஸவெரர!"
"இங்க பரரு. உனனரல முடியமலனனர வசரல்லு. நரமளக்சக டிவரயின ஏத்திவிடசறன.
உங்க அண்ணரவெரத்துக்கு சபர."
"ஏன மரமரனனு வசரல்ல முடியரசதர?"
"எனக்கு யரரும் சவெண்டரம். எல்லரரும் சபரய் வதரமலங்சகர."
கல்யரணி மரமி பதில் சபசரமல் அழுதரள.
"அம்மர. உனக்கு உன மரப்மள அப்படிசய சத்யசீலர்னனு நிமனப்பு. ஆனர அந்த ஆள
மரதிரி சமல் சரவெனிஸட் சவெற எங்மகயும் பரர்க்க முடியரது. உளளுக்குளள உளுத்து
சபரன பிலரசபி. வவெளியிசல வபரிய இனட்வடலக்சவெல்னு பந்தர. எல்லரம் சவெஷம்.
வரண்டு மூனு தடமவெ எனமன அடிச்சிருக்கரன. கமடசியர அடிக்க வெந்த சபரது மகமய
புடிச்ச ஒரு முறக்கு முறக்கிசனன. மக ப்ரரக்சர் ஆகி, இரண்டும் வெரரம் ஆபீஸ சபரகல
ஒரு மரசம் இடது மகயரல லரப் டரப்ல மடப் அடிச்சரன. உன மரப்சள சரியரன க்ரரக்."
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"ஆமர. நீ அப்படிசய புடம் சபரட்ட தங்கம் பரரு. எல்லரம் என தப்பு."
"எனன தப்பு?"
"ஒனமன வபத்தசத தப்பு."
"அமத ஒன புருஷனகிட்சட வசல்லயிருக்கனும்."
கல்யரணி மரமி ஒனறம் சபசவில்ல. ஒரு வவெற்ற பரர்மவெ பரர்த்தரள.
"நல்ல சவெமளடி. உங்களுக்கு வகரழந்மதகள வபரறக்கமல. இல்சலனனர அதுக படற
பரட்மட கண்ண வகரண்டு பரர்க்க முடியரது."
"அம்மர. இனிசம இந்த டரப்பிக்மக எடுக்கரசத"
"ஏண்டி, நீ வகரஞ்சம் இறங்கி வெரப்படரதர?"
"வெரலரம். எனமன மரதிரி அட்வஜஸட் வசஞ்சண்டு சபரற ஆள சவெற யரரும்
கிமடயரதுனனு எனக்கு ஆபீஸல சபரு. ஆனர, உன மரப்மள வகரஞ்சரமரவெது லீட்
வகரடுத்தரசரர? வெந்தவடசனசய அட்மவெஸ வசய்ய ஆரம்பிச்சரச்ச. அப்பறம் எப்ப
வமட்றரஸ வெரப்சபரறனனு அடுத்த சகளவி வெரும். எனக்கு வடல்லய விட்டு சபரக
முடியரது."
"ஆபீஸல... அவதனன... ஆங்... அட்வஜஸட் பண்ணிப்ப. வீட்ல அமத பண்ண மரட்சட.
நரனனரருக்கு உன நியரயம். எனமனயும்தரன உங்க அப்பர அடிச்சிருக்கரர். ஒரு தடமவெ
கரலரல மிதிச்சச இருக்கரர். அப்பறந்தரன நரன அவெர் சகரபத்மத கிளர்ற மரதிரி
சபசிருக்சகன வதரிஞ்சது. அப்பறம் எப்படி சகட்டர, பதில் பரந்தமர வெரும்னு
புரிஞ்சண்சடன. சரகற சமயத்திசல, நரன சபரய்டர, நீ எனனடீ பண்ணசவெ? எனனடீ
பண்ணசவெனனு கண்ணீர் விட்டு கதறினரர்....."
"அம்மர. சபரதும்மர. உன அடிமம புரரணம். இப்வபல்லரம் ஆணம் வபண்னும்
ஒண்னு."
"ஒண்ண, ஒண்ண இல்சலடி. ஒண்ணக்கரக இனவனரண்ண."
"சரி, எனன எழசவெர விடு. இந்த ரரஜரரரமருக்கு நீசய இனவனரரு சீமதமய, ஒரு அடிமம
சீமதமய கல்யரணம் பண்ணி மவெ. எனமன இழுக்கரசத. எனக்கு தூக்கம் வெர்றது."
அதன பிறகு கல்யரணி மரமி எதுவம் சபசவில்மல.
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ரரஜரரரமன வசனமன வெந்த ஒரு மரதம் கழித்து, ஈ.சி.ஆர்.சரரட்டில் அவெர் கரமர ஒரு
கனட்வடயினர் லரரி பதம் பரர்த்தது. உடனடியரக அப்சபரசலர ஐ.சி.யூ.வில் அட்மிட்
வசய்யப்பட்டரர்.
அந்த சமயத்தில் ப்ரியம்வெதர தன கம்பனி விஷயமரக வசனமன வெந்திருந்தரள. கூடசவெ
அவெள அம்மரவம் வெந்திருந்தரள. தகவெல் கிமடத்ததும், அம்மரவின பிடுங்கலனபடி
ப்ரியம்வெதர சில நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டு ஹரஸபிடல் வெர ஒத்துக் வகரண்டரள.
இருவெரும் கரல் டரக்ஸி பிடித்து ஹரஸபிடமல அமடந்தனர். ரிஷப்ஷனில் இருந்த
ஒல்லயரன சினன உடம்புக்கரரி ப்ரியம்வெதரமவெ பரர்த்து சகட்டரள.
"ம்.... சபஷண்ட் சபரு வசரல்லுங்கம்மர?"
கல்யரணி மரமி கவெமல அப்பிய முகத்சதரடு ப்ரியம்வெதரமவெ பரர்த்தரள.
(தினமலர் - வெரரமலர் 5 பிப்ரவெரி 2012)
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61. விடியும்?
தனம் சவெகசவெகமரக தன நமடமய கூட்டினரள. மணி பத்தரகிவிட்டது. சலட்.
வரரம்பவம் சலட். இனிசமல் எப்சபரது சபரய், எப்சபரது சமமத்து, எப்சபரது சரப்பிட?
இப்சபரசத அவெளுக்கு பசித்தது. சபசரமல், சபங்க் சமசனஜர் வீட்டம்மர வகரடுத்த
மீந்து சபரன அந்த வெறட்டு வரரட்டிகமள சரப்பிட்டு விட்டு வெந்திருக்கரலம். எருமமயின
நரக்குகள மரதிரி இருந்த அந்த வரரட்டிகமள அலட்சிய படுத்தியது தற்சபரது தப்வபனற
சதரனறியது. வீட்டுக்கு சபரகசவெ வதம்பில்மல. இதில் சபரய் எப்படி சமமக்க?
தனத்துக்கு உடம்பு வெலசயர பசியின உக்கிரசமர ஒரு வபரருட்டு அல்மல. நிம்மதியற்ற
மனசதரன அவெமள பரடரய் படுத்திக் வகரண்டிருந்தது.
தரன சவெமலக்கு வெந்துவிட்ட இந்த கரமல சநரத்தில் ஒருசவெமள மதி வீட்டுக்கு வெந்து
அட்டசரசம் வசய்து வகரண்டிருப்பரசனர எனற பயந்தரள. அது அவெள மனசக்குள
வநருப்பு வபரறிகளரக சட்வடறித்தது.
'அவெனரவெது இப்சபரமதக்கு வெருவெதரவெது? ஐயர வவெளமளயும் வசரளமளயுமரக
எங்கரவெது கட்சிப் பணியில் தீவிரமரக ஈடுபட்டுக்கிடிருப்பரரு. குமறந்த பட்சமர
இனனும் வரண்டு நரமளக்கு வீட்டுப்பக்கம் தமல கரட்ட மரட்டரரு. தனம் நீ கவெமலசய
படரத. மதரியமரக இரு' எனற உள மனச ஆறதல் வசரல்லயது.
அமத உடனடியரக ஏற்றக் வகரளளரமல், தனம் தமலமய குறக்கும் வநடுக்குமரக ஆட்டி
'உச்' வகரட்டினரள. அவெமள அருகில் கடந்து வசனற ஒரு சிலர் விசனரதமரக திரும்பி
பரர்த்தனர்.
குடிமசமய அமடய இனனும் பத்து நிமிடத்திற்கு குமறவில்லரமல் நடக்க சவெண்டும்.
எட்டு மணிக்சக சட்டு வபரசக்கும் வவெயில். உமழத்த உமழப்பின ஆதரரமரக அவெமளச்
சற்றி ஒரு இரண்டு அடி வெட்ட எல்மலக்கு தூக்கலரன வியர்மவெ வநடி. வகரஞ்சம் அவெள
அருகில் வெந்தவெர்கள, திடீவரன கலவெரப்பட்டு மூக்கின மீது விரல்கமள ஈ ஓட்டுவெது
மரதிரி வீசிக்வகரண்டு விலகி நடந்தரர்கள. தனம் அதற்வகல்லரம் கவெமல பட்டவெளரக
இல்மல. அவெளுக்கு இந்த மரதிரி முகசளிப்புகமள பரர்த்து, கடுஞ்வசரற்கமள சகட்டு
பழகிவிட்டது.
பனகல் பரர்க் வெந்து விட்டது. துமரசரமி பரலம் தரண்டி, பிருந்தரவென வதருவின கமடசி
திருப்பத்தில், அவெள குடிமச இருக்கிறது.

246

கிட்டதட்ட நரற்பது குடிமசகள. ஒரு கரம்பவனட் சவெமர ஒட்டி ஒரு வெயதரன பரம்பு
மரதிரி நீண்டு இருக்கும். இந்த பக்கத்தில் ஒரு சவெமள சசரற்றக்கு ஆளரய் பறக்கும்
குடிமச வெரழ் கூட்டம். கரம்பவனட் சவெற்றக்கு அந்த பக்கம் சீமம பசக்களரய் வெரிமச
கட்டி நிற்க்கும் உயர்தர கரர்களின வசரந்தக்கரரர்களரன சமட்டுக்குடி மக்கள.
தனம் பல நரள சயரசித்திருக்கிறரள. இந்த ஏழ்மம சரபமர? ஏன இப்படி நமக்கு? கரர்
பங்களர எனற வெசதி கூட சவெண்டரம். நரமள அமர வெயிற சசரற்றக்கு கூட உத்திரவெரதம்
இல்மலசய? குடியும் கூத்துமரக இருக்கும் தன சக விளிம்பு நிமல மனிதர்கமள கண்டு
எரிச்சல் அமடந்திருக்கிறரள. பல சமயம் வெருத்தமும் பட்டிருக்கிறரள. எப்சபரது நம்
வெரழ்வில் வவெளிச்சம் வெரும்? மீண்டும் மீண்டும் சசற்றில் விழுந்து புரளும் பனறிகசளர
நரங்கள? எனற கவெமலப்பட்டிருக்கிறரள.
எதிர் படும் வெரகனங்கமளயும், மனிதர்கமளயும், மிரண்டு சபரய் பிளரட்பரரங்களில்
ஒதுங்கியிருக்கும் சவெமல மரடுகமளயும் ஒதுக்கி, வெமளந்து, சவெகம் குமறந்து, பிறகு
கூட்டி நடக்க தனம் வரரம்பசவெ சிரமபட்டரள. மனசில் துயரங்கள வநல்லு
மூட்மடகளரக பரரம் வகரடுக்க அவெள கரல்கள ஒத்துமழக்க மறத்தன.
கரமலயில் ஐந்து மணிக்கு வீட்மட விட்டு வெழக்கம் சபரல கிளம்பியரயிற்ற. வெரிமசயரக
நரலு வீடுகளில் சவெமல. ஒவ்வவெரரு வீட்டிலும் ஏகமரய் அழுக்கு துணிகள, பிசக்கமடந்த
சமமயல் பரத்திரங்கள, தூசம் குப்மபயுமரக வெழுவெழு தமரகள. அதுவம் அந்த வெருமரன
அதிகரரி வீட்டில் உளசள சபரனரல் வவெளிசய வெர குமறந்த பட்சம் இரண்டு மணியரவெது
ஆகும். மதியம் வெருகிசறன எனறரல் சகட்க மரட்டரர்கள. சவெமல. சவெமல. எசபரதும்
சவெமல. பல சமயங்களில் தரன ஒரு இயந்திரமர இல்மல மனுச வஜனமமர எனற
சந்சதகம் வகரண்டிருக்கிறரள.
அழுக்கு துணிகமள சதரய்த்து சதரய்த்து, அந்த வநடிசய அவெளுக்கு வெரசமனயரகி
விட்டது. ஆனரலும் சவெமல வசய்வெதில் தனம் எனறசம அலுத்துக் வகரண்டதில்மல.
தரசன சதடிக் வகரண்ட புருசனும் சரியில்மல. சதரளுக்கு சமல் வெளர்ந்துவிட்ட
பிளமளயும் சரியில்மல. எனன வசய்வெது? பிளமள சதீஷ நிமனப்பு வெந்ததும் இனனும்
கவெமல கூடியது. கனவென அரசியல் எனறரல், பிளமள சினிமர. இந்த இரண்டுக்கும்
நடுவில் தனம் படும் பரட்மட வசரல்ல மரளரது.
மதிமய வபரறத்தவெமர தனமும், சதீஷஹும் அவென சரர்ந்த அரசியல் கட்சிக்கு முனனரல்
இரண்டரம் பட்சம்தரன. தமலவெர் ஆமனயிட்டரல் சபரதும் மகயில் உருட்டுக்
கட்மடமய எடுத்துக் வகரண்டு அங்கும் இங்கும் ஒடுவெரன. சில நரட்கள ரத்தம் வசரட்ட
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வசரட்ட மூக்கும் வெரயும் வீங்க கிடக்க மூமலயில் சரிவெரன. ஒரு சில சமயங்களில்
சபரலீஸ வெந்து சதடிவிட்டு சபரகும்.
'கட்சிக்கரக உயிமரயும் வகரடுக்கிசறன எனற வசரல்ல ஏதரவெது வில்லங்கம் வசய்து
மவெக்கரசத. உனமன நம்பி நரங்கள இரண்டு சபர் இருக்கிசறரம்' எனற அவெனிடம்
வசரல்ல மவெத்திருக்கிறரள.
மதி, 'என அருமம நண்பர்கள' எனற வசரல்ல வகரளபவெர்களில் பல சபர், அவென
இல்லரத சநரத்தில் பல் இளித்திருக்கிறரர்கள. அமத பற்றி சபசினரசல அவெர்களுக்கு
இமடசய சண்மட வெந்திருக்கிறது. இந்த குழப்பங்கமள எப்படி தீர்ப்பது எனற
தனத்துக்கு விளங்கவில்மல.
ஒரு முமற அம்மரவிடம் வசரல்லயதற்கு, 'நீசய சதடிக் வகரண்டதற்கு நீதரன வபரறப்பு.
நீசய சரமரளிச்சக்க' எனற வவெறப்மப உமிழ்ந்தரள. தனமன யரரும்
கவெனிக்கவில்மலசய எனற குமற அவெள அம்மவக்கு. அவெள பரசட தினடரட்டம். இதில்
எங்சக புத்திமதி வசரல்வெது?.
ஒசர மகன சதீசக்கும் வகரஞ்சம் கூட வபரறப்பில்மல. ஏசதர ஒரு சினிமர
கதரநரயகனுக்கு சம்பளம் வெரங்கரத ஊழியம் வசய்கிறரன. கிமடக்கும் வசரற்ப
வெருமரனத்மத தன அபிமரன நடிகனின வவெற்றிக்கரக வசலவெழிக்கிறரன. அம்மர
அஞ்சக்கும் பத்துக்கும் இப்படி அமலகிறரசள நரமரவெது ஏதரவெது சம்பரதித்து
வகரடும்சபரம் எனற எப்சபரதும் உணர்ந்ததில்மல.
ஒரு வெழியரக தன வீட்மட வநருங்கிவிட்டரள. குடிமசயின கதவ அகலமரக
திறந்திருந்தது. கண்கள சருக்கி பரர்த்ததில் அமர இருட்டில் யரசரர படுத்திருந்த மரதிரி
இருந்தது. வகரஞ்சம் வநருங்கி, குனிந்து பரர்த்ததில் அது மதி எனற வதரிந்தது. மதி
அவெமள விட சகவெலமரக இருந்தரன. உருட்டி விட்ட கரி மூட்மட மரதிரி இருந்தரன.
தண்ணியடித்திருக்கரசனர எனற கவெமலயில் அவெமள புரட்டினரள. வெரய் ஓரத்தில்
எச்சில் ஒழுக முனகிக் வகரண்சட புரண்டரன. தனம் வகரஞ்ச சநரம் வவெற்ற பரர்மவெயரக
அவெமன பரர்த்தரள. மீண்டும் அவெளுக்குள சசரகம் அப்பிக் வகரண்டது. நமக்கு விடிவ
கரலசம கிமடயரதர? இவென இப்படிசயதரன இருப்பரனர? நரமும் இப்படி ஓடி ஓடி
உமழத்துக் வகரண்சடதரன இருக்க சவெண்டுமர? ஒரு அலட்சிய பரர்மவெமய வீசி விட்டு
சமமயல் சவெமலமய வதரடங்கினரள.
இரண்டு வெரரங்களுக்கு முனனரல்தரன சட்டசமப சதர்தல் சததி அறிவித்தரர்கள.
அந்நரளிலருந்து மதிமய பிடிக்க முடியவில்மல. ஆட்சடர ஓட்டி சம்பரதிப்பதில் ஏசதர
அவ்வெப்சபரது வகரடுக்கும் ஐம்பது ரூபரயும் தற்சபரது நினற விட்டது. அவென
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ஆட்சடரவில் கட்சிக்வகரடி ஒய்யரரமரக பறக்கிறது. ஆனரல் ஆட்சடர அவென
ஓட்டுவெதரக வதரியவில்மல. ஐயர ஜம்வமனற ஏ.சி மவெத்த வபரிய வெண்டியில்
பறப்பமத அடிக்கடி பரர்க்க முடிகிறது. சநற்ற அயனரவெரம் பஸடரண்டு அருகில்
ஆட்சடரமவெ அமடயரளம் கண்டு உளசள எட்டிப் பரர்த்ததில் அதில் மூனற தடியர்கள
சீட்டரடிக் வகரண்டிருந்தரர்கள. அண்ணன கட்சிப் பணியில் தீவிரமரக இருக்கிறரரரம்.
அரிசிமய கமளந்து வகரண்டிருந்தவெள ஏசதர வித்தியரசத்மத உணர்ந்தரள. சலசரக
முனகல் சகட்டது. அருகில் வெந்து மதியின வநற்றிமய வதரட்டு பரத்தரள. ஜஹுரம்
இல்மல. ஆனரல்...
"இனனர. ஓடம்பு சநரவதர? சபரய் வமடிக்கல் ஷரப்பல மரத்திர வெரங்கியரரட்டர?"
மதி எழுந்து உட்கரந்தரன. "ஒடம்புக்கு ஒண்ணமில்சல தனம். நரன ஏமரந்துட்சடன.
கட்சி ஏமரத்திடுச்ச."
"ஆமர. தமலவெர்னனர ஏமரத்துவெரங்க. வதரண்டர்னர ஏமரறவீங்க. இது புதுச ஒண்ணம்
இல்மலசய. நீயும் உன கட்சியும்." தனம் அலுத்துக் வகரண்டரள.
"நீ சவெற குத்தரத. நரசன வநரந்து சபரயிருக்சகன."
இரண்டு நிமிட வமளனத்துக்கு பிறகு மதிசய ஆரம்பித்தரன.
"வசல்வெம் சபச்மச நம்பினது என தப்பு. எசலய். நம்ம தமலவெர் மத்த தமலவெர் மரதிரி
இல்மலடர. ஏமழப் பங்கரளர். அவெரு வதறமமய மட்டும்தரன பரர்ப்பரரு. உனசனரட
சமமட சபச்ச சடப்வபல்லரம் அவெருக்கு சபரயிருக்கரப்பல. அனனிக்கு தமலவெரரண்ட
மசக்கிள சகப்ல வரண்டு நிமிசம் சபச முடிஞ்சிச்ச. அதுல ஒரு நிமிசம் ஒனமனய
பத்திசய விசரர்ச்சரர்னர பரர்த்துக்க. நரன வசரல்லசறன. இப்ப எளுதிக்க. நீதரன இந்த
தடவெ இந்த வதரகுதிக்கு சட்டமனற சவெட்பரளர்னனு இனிக்க இனிக்க சபசி எனகிட்ட
எல்லர சவெமலயும் வெரங்கிப்புட்டு, கமடசில அவென சவெட்பரளர் ஆயிட்டரன. நரன
கவந்திட்சடன."
"ஆமர. நீ எனனரத்த ஏமரந்சத? மகக்கரச ஏதரவெது வகரடுத்தியர,"
"ஆமர, தனம். புதுசர ஆட்சடர வெரங்க பணம் வெச்சிருந்சதனல. அந்த டுபரகூர் சபச்ச நம்பி
அதுல பத்தரயிரத்மத எடுத்து மலனல வட்சடன. எல்லரம் சபரயிடுச்ச. அது சபரக,
இனனும் அங்க இங்கனனு கடன நிக்கிது. பணத்மத வடு. கட்சிக்கரக எனனர ஔப்பு
ஔச்சிருக்சகன. எனன சபச்ச சபசியிருக்சகன. யரரும் அமத கண்டுக்கல. வசல்வெம்
வெந்தர அவென சத்தி நினனுகிறரனுவெ. அவெனகிட்டதரன கரச இருக்கு. பங்களர இருக்கு.
முளளங்கி பத்மதயர சநரட்டு இருக்குது."
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தனத்துக்கு ஆத்திரம் உமடப்வபடுத்த கரர்பசரஷன குழரய் மரதிரி வபரங்கி வபரங்கி
வெந்தது. அடப் பரவி. இருக்கும் வகரஞ்ச நஞ்ச பணமும் அரசியலல் சபரயிட்டர?
"ஏய்யர, அவென கரச எறியிறரனனர, அளந்து எறியிறரன. எவ்வெளவ சபரட்டரசனர
அதுக்கு பத்து மடங்கு எப்படி எடுக்கனூம்னு வதரிஞ்ச வீசறரன. நீ இப்படி
முட்டரளதனமர வதரமலச்சிட்டு வெந்திருக்கிசய, வவெட்கமர இல்சல?"
"தனம், வவெறப்சபத்தரத. சவெனரம். சவெற ஏதரவெது சபச."
"எனனரத்த சபச. ஐசயர, அம்மரனனு அளுதர, சபரன கரச வெந்திடுமர?"
"சபரன கரச சபரவெட்டும். இனிசம இப்படி சபரவெரம பரர்த்துக்கலரம் இல்மலயர?"
"எனமனய்யர வசரல்லற?" தனத்திற்கு மனசின எங்சகர ஒரு மூமலயில் மகிழ்ச்சி
துளிர்த்தது. கண்கள அகலமரக விரிய, மதியின அருகில் வெந்து, குத்துக்கரல் இட்டு
உட்கரர்ந்தரள.
"சயரவ். இனவனரருதரட்டி வசரல்லு. எனக்கு சரியர விளங்கல"
"ஆமர தனம். இனிசம இந்த அரசியல், கட்சி, வபரது கூட்டம்னு அமலயுறத விட்டுட்டு
என வதரழிமல பரர்க்கலரம்னு இருக்சகன"
தனத்திற்கு திடீவரன வெரனத்தில் பறப்பது சபரல இருந்தது. உடனடியரக அம்மரவிடம்
சபரய், 'உன உதவி இனிசம சதமவெயில்சல, எனசனரட பிரச்சமனமய நரசன
கவெனிச்சக்கிசறன. நீ வகரஞ்சம் சருட்டு பிடிக்கரம உன உடம்ப பரர்த்துக்க' எனற
வசரல்லவிட்டு வெரலரம் எனற சதரனறியது.
"ஆமரய்யர. பத்து பதிமனஞ்ச வெருசமர கட்சி கட்சினனு அமலயற. சம்பரரிக்கற நூற
ரூபர துட்டுல பரதிக்கும் சமல கட்சிக்கரக வசலவெளிக்கற. சதர்தல், மரநரடு,
சபரரரட்டம்னு வெந்தர ரரத்தூக்கமில்லரம ஓடர ஒமளக்கிற. எனன மிஞ்சிச்ச வசரல்லு. நீ
அப்பிடிசயத்தரன கீற. வசல்வெத்மத பரரு. எங்கசயர சபரயிட்டரன. ஒரு வெரர்டு
வமம்பருக்கு ஒனமன சசர்த்துக்க மரட்டரங்க. எம்.எல்.ஏவெரம். எம்.எல்.ஏ. எந்த
ஒலகத்திசல இருக்சக?"
"ஆமர தனம். வநமறய துட்டு இருக்கிறவெனுக்குத்தரன கட்சியில பதவியும் வசரகுசம்.
நரங்களலரம் அவெங்க தூக்கி சபரடற பிரியரணி வபரட்டலத்துக்கும் க்வெரட்டருக்கும்தரன
லரயக்கு. வெக்கத்தவெனுக்கு வெரய்க்கரிசிதரன மிஞ்சம். இதுவெமரக்கும் நரன வசலவெளிச்ச
பணத்மதயும் ஔப்மபயும் ஒரு வீட்ல சபரட்டிருந்தர, இந்சநரம் நமக்கு சமல ஒரு கூமர
நினனிருக்கும். சவெணரம், சபரதும், இனிசம எல்லரத்மதயும் விட்டுட சபரசறன."
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"எனக்கு இப்ப நீ வசரல்லறதுல்லரம் கனவெர, நனவெரனனு வதரியமல."
"இனிசம கட்சி ஆபீஸ பக்கம் தமல மவெச்சட படுக்கப் சபரறதில்சல. ஓட்டு
சபரடறரசதரட என அரசியல் பணி முடிஞ்சிடும். இனிசம நரனுண்டு என ஆட்சடர
சவெரரி உண்டுனனு இருக்கப்சபரசறன."
தனம் மகிழ்ச்சியில் உச்சத்தில் துளளி குதித்தரள. அமர மணி சநரத்துக்கு முனனரல்தரன
கமர வதரியரமல் தரன புலம்பி வகரண்டு வெந்தமத நிமனத்து சிறமம பட்டரள.
'வநசமரவெர வசரல்லற. வநசமரவெர வசரல்லசற' எனற வசரல்ல மகிழ்ச்சியில் இங்கும்
அங்கும் ஓடினரள. பசி மறந்து சபரனது. உடம்பு வெல மறந்து சபரனது. வகரஞ்ச சநரம்
தனமனசய மறந்து சபரனரள. கிட்டத்தட்ட சரஷன கமடயில் வீச்சம் அடிக்கரத நல்ல
அரிசி கிமடத்த மரதிரி வபருமிதம் அமடந்தரள.
"சயரவ். இந்த நரளுக்கரக நரன எத்தமன நரள கரத்துக்கிடந்சதன வதரியுமர?
வநஞ்வசல்லரம் பரபரங்குதுய்யர. வெரய்யர. முப்பரத்தம்மன சகரயிலுக்கு சபரயிட்டு
வெரலரம். அவெதரன ஒனக்கு நல்ல புத்தி வகரடுத்திருக்கர. சபரன கரச சபரவெட்டும். நரன
சவெமல பரர்கிற இனகம்டரக்ஸ ஆபீஸர்கிட்சட சகட்டர வசரந்ததுக்கு ஆட்சடர வெரங்க
கடன தருவெரரு. நரன வெரங்கி தரசரன. வபரழச்சக்சகர..... இல்சல... இல்சல... நரம
வபரழச்சப்சபரம்."
"தனம். வகரஞ்சம் சடு தண்ணி மவெ. குளிச்சிட்டு வெர்சரன"
"ஆமர. வமரத்தமர, தமல முழிகிடு, அப்படித்தரசன."
தனம் முதல் முமறயரக தன வெரழ்நரளில் வெரய் அகல சிரிந்தரள.
மதியும் தனமும் குடிமச கதமவெ பூட்டிக் வகரண்டு வவெளிசய வெரவம், இரண்டு சபர்
மகத்தரங்கலரக அவெள மகன சதீமச அமழத்து வெந்தரர்கள. மண்மடயில் வபரிய கட்டு.
சட்மட, முதுகு பக்கம் கிழிந்து வதரங்கிக் வகரண்டிருக்க, திட்டு திட்டரய் கரயங்கள.
"அக்கர. கவெமலப்படரதீங்க. எங்களுக்கு சலசரத்தரன அடி. நரமளக்கு சரியரயிடும்.
ஆனர, அவெங்க மசடுல நரமளக்கு நிச்சயம் வரண்டு சபருக்கு பரலு. சம்மர எங்க பக்கம்
வெந்து, அந்த வகரரங்கு தமல ரசிகர் மனறத்துக்கரரங்க இனனர படம் ஊத்திக்கிச்சசரனனு
வசரல்ல கிண்டலடிச்சரனுவெ. வெம்பு சவெண்டரம்னனு பரர்த்தர, அவெங்க நிப்பரட்ற மரதிரி
வதர்ல. சதீஷ எளுந்து சபரய் எங்க தமலவெர் ஸமடல்ல வட்டரம்பரரு. அங்கிசய ஒரு
ஆளு அப்பீட்டு. ஹரட்ரிக் அடிச்ச மரதிரி மூனு ஹிட் வகரடுத்தவெரு எங்க தமலவெரு.
ஏசதர ஒரு படம் சகுறர சபரகமலனனர, விட்றசவெரமர? அடுத்த படம் வெருது
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தீபரவெளிக்கு. நிச்சயம் சில்வெர் ஜஜூப்ளிதரன. மவெனுங்களர. இருங்க. நரமளக்கு
மவெக்கிசறரம் பரரு, வபரங்கலு."
குடிமசக்கு வவெளிசய இருந்த திட்டில் சதீமச கிடத்தி விட்டு அவெர்கள சபரனரர்கள.
மதி குழப்பத்சதரடு தனத்மத பரர்த்து தமலமய வசரறிந்தரன. தனத்திற்கு மீண்டும்
கவெமல அப்பிக் வகரண்டது. ஒரு அடி ஏறினரல், இரண்டு அடி சறக்குகிறது. வவெற்ற
அரசியல் எனற மயக்கத்திலருந்து கனவென இப்சபரமதக்கு தப்பியிருக்கிறரன. கரமல
பற்றிய சனி இனனும் முழுமமயரக விட வில்மல. பீடித்த சநரய் இனனும்
ஒட்டுண்ணியரக ரத்தம் உறிஞ்சிக் வகரண்டிருக்கிறது.
"தனம். நீ சகரயிலுக்கு சபரயிட்டுவெர. நரன இவெனுக்கு ஏதரவெது மருந்து வெரங்கியரசறன"
தனம் வெயிற்ற பசிசயரடு, மனசில் கவெமலகசளரடு முப்பரத்தம்மன சகரயிமல சநரக்கி
நடக்க ஆரம்பித்தரள. ஆனரலும் இந்த முமற அவெளுக்குள சலசரக நம்பிக்மக துளிர்க்க
வதரடங்கியிருந்தது.
(அகில இந்திய வெரவனரல, தூத்துக்குடி - பிப்ரவெரி 2011)
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62. பல
தமரயிலருந்து நரலு அடி உயரத்தில் பத்துக்கு பத்து நீள அகலத்தில் மரப்பலமககள
அடித்து, மூனற பக்கம் நீலத் திமர மரட்டிய சமமடயில் 'வதரங்கு' 'வதரங்கு' எனற
கரலடி சத்தத்துடன மஹரபரத வதருக் கூத்து நடந்து வகரண்டிருந்தது.
பீஷமனரக நடித்தவென, அர்ஜஹுணன வபரழிந்த அம்புகமள வநஞ்சில் தரங்கியரசவெசற,
சழனற சழனற சமமட முழுவெதும் தட்டு தடுமரறி ஓடி, நிமறய ஓவெர் ஆக்டிங் வசய்து
வதரப்வபன விழவம் கூட்டம் விசிலடித்தது.
சடரலக் வெரசிப்பவெர் 'டுங்டக்' டுங்டக்' எனற வதரடர்ந்து ஒலவயழுப்பி வகரண்சட
இருந்தரர். பினபரட்டுக்கரரர்களின கூச்சல் உச்சத்மத அமடந்தது. 'ஜிஞ்சர' வகரட்டுபவென
வவெறிபிடித்தவென மரதிரி எழுந்து நினற தன தரளத் திறமமமய கரட்டினரன. சட்வடன
ஒரு சில வநரடிகள இருட்டடிப்புக்கு பிறகு சமமடயில் வவெளிச்சம் வெர, பீஷமன அம்பு
படுக்மகயில் படுத்திருந்தரன.
வதருக்கூத்தில் அமுதரவக்கு எதுவசம லயிக்கவில்மல. தூசி விழுந்த கண்களில்
இருக்கும் எரிச்சல் மரதிரி அவெள மனசக்குள ஏசதர நிரடிக் வகரண்சட இருந்தது.
இருப்பதர அல்லது சபரய்விடுவெதர எனற எண்ணத்திசலசய இருந்தரள.
அமுதர திடீவரன தரசன அம்புப் படுக்மகயில் வீழ்ந்திருப்பது மரதிரி உணர்ந்தரள. தன
உடம்பின ஒவ்வவெரரு அங்கத்திலும் அம்புகள குத்தி ரத்தம் வெழிவெதரக உணர்ந்தரள.
துரிசயரதனமன பரர்க்கும் சபரவதல்லரம் அவெளுக்கு அவெள கனவென கதிசரசன ஞரபகம்
வெந்தது. கண்கள இங்சகயும், நிமனவகள எங்சகயுமரக தடுமரறினரள.
அடுத்த சீனுக்கரக திமர விழுந்ததும், அமுதர தரமதிக்கரது எழுந்தரள. அருகில் இருந்த
வசண்பகம் அவெள சதரளகமள அழுத்தினரள.
"வகரஞ்சம் வபரறக்கர. மணி ஒம்சபரதுதரசன ஆவது. என புருசன இப்ப வபருசர
டயலரக் அடிப்பரரு. சகட்டுட்டு சபரசயன." வசனபகத்தின கனவென கிருஷணன சவெஷம்
கட்டியிருக்கிறரன.
"இல்மல வசனபகம். வெயத்மத எனனசவெர பண்ணது. வூட்டுக்கு சபரயிட்டு பத்து
நிமிசத்துல வெர்சறன."
அமர இருட்டில் கூட்டத்தினரின தமலமய வதரட்டு வதரட்டு வவெளிசய வெரவம், அவெள
உளளங்மகயில் அடங்கியிருந்த வசல் சபரன சினுங்கியது.
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அப்பர!
"வசரல்லுப்பர"
"ஏம்மர. எனவனனனசமர விசயம் சகளவிப்படசறன. எனன உண்மமயர?"
அமுதர எதுவம் வசரல்லரமல் பிசக் பிசக்வகன அழ ஆரம்பித்தரள. எதிர் முமனயின
அவெள அப்பர வடனஷனரனரர்.
"இங்கபரரு. அமுதர. இப்பத்தரன நீ மதரியமர இருக்கனும். அவென எனன வசரனனரலும்
நிலத்மத மட்டும் ஒத்திக்கு வகரடுத்துடரசத. உனகிட்சட இருக்கிற கசடசி வசரத்து
அதுதரன."
"சரிப்பர"
"அவென அடிச்சரனனர நீயும் திருப்பி அடிம்மர. ஒடுகரல பயலுக்கு ஒரு மரியரமதயும்
சதமவெயில்சல. நீ திருப்பி அடிக்க மரட்சடங்கிற மதரியத்துலதரன அவென துளளறரன.
சவக்கு கட்மடயரல நரலு சபரடு. கரமல ஒடிம்மர. அப்பறம் வபரம்பள, தண்ணினனு
சபரறரனர பரர்பம். நரன நரமளக்கு கருக்கல்ல வெர்சறன. நீ கவெமலப்படரசத. மதரியமர
இரு."
மூக்மக உறிஞ்சிக் வகரண்சட வசல்மல அமணத்தரள. வதருக்கூத்தில் அபிமனயூ பரத்திர
பிரசவெசம் நடந்து வகரண்டிருந்தது. புது மபயன. நனறரக அடவ பிடித்து ஆடுவெதரல்
அவென நண்பர்கள விசில் அடித்துக் வகரண்டிருந்தரர்கள.
அதுவெமர தனமன பீஷமனரக நிமனத்து வகரண்டிருந்தது சபரய் தரன அபிமனயூதரசனர
எனற சந்சதகம் அவெளுக்கு வெந்தது. தரனும் அபிமனயூ மரதிரி சக்ரவியூகத்தில் சிக்கி....
வதருக் கூத்து வகரட்டமகயிலருந்து வகரஞ்சம் விலகி வீடு சநரக்கி நடந்து வெந்தவெமள
எதிர் வீட்டு சசீலர இமட மறித்தரள. சதரளகமள பற்றி நிறத்தினரள.
'"எனன அமுதர. வெந்திட்ட? இனிசமதரன கூத்து கமள கட்டும்.......எனக்கு வகரஞ்சம்
துமனயர வெரசயன. இப்பதரன வீட்டு சவெமல முடிஞ்சது."
"இல்சலக்கர.... அது வெந்து....."
"இங்க பரரு, எனக்கு உன பிரச்சமன எனசனனனு வதரியும். பிரச்சமன
இருக்கறவெங்வகல்லரம் கூத்து பரர்க்க கூடரதுனனர யரருசம அங்க இருக்கமுடியரது.
அமதவயல்லரம் மறக்கத்தரசன கூத்து இருக்குது."
அமுதர தீர்மரனமரக அமசந்து வகரடுக்கரமல் இருக்க, சசீலர அவெமள கூர்ந்து
கவெனித்தரள. ஒரு சிறிய வமசௌன இமடவவெளிக்கு பிறகு, சசீலரசவெ ஆரம்பித்தரள.
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"நர ஒனனு வசரல்லட்டர, அமுதர?"
"வசரல்லு"
"வவெட்டுக்கு வவெட்டு. குத்துக்கு குத்து. அதரன சரியரன வெழி. என புருசனும் இப்படித்தரன
அப்படி இப்படீனனு வரண்டு வெருசத்துக்கு முனனரசல அமலஞ்சக்கிட்டு இருந்தரரு,.
ஒரு நரளு மண்மடயில அடிச்ச மரதிரி நரன ஒரு சபரடு சபரட்சடன. நீயு இப்படி
இனனமும் வசரகுசர இருந்துகிட்டிருசத, நரனும் ஊர் சமல சபரக சவெண்டி வெரும்சனன.
அனனிக்கு பஞ்சரரனவெருதரன, இனனிவெமரக்கும் வூட்சடரட வகடக்கரரு. எனனர
வசரல்சற?"
"அக்கர. நீ சவெற. இருக்கிற பிரச்சமன பத்தரதர? நரன வெர்சறன"
ஒரு அடி எடுத்து மவெத்தவெமள தடுத்து நிறத்தினரள.
"சரி. உன இஷடம். சபர. கதிசரசன வீட்டிசலதரன இருக்கரன. விறகு கட்மடயரல
அடிப்பரன. அடிய வெரங்கிக்கிட்டு வெலசயரட ஒரமர படுத்துக்கிட. நரன கூத்து முடிஞ்ச
வெந்து மதலம் தடவறன."
அந்த வெரர்த்மதகள அவெமள சருக்வகனற மதத்திருக்க சவெண்டும். வமல்லயதரக அழ
ஆரம்பித்தரள. அமுதர அழுவெமத யரரரவெது பரர்த்துவிடுவெரர்கசளர எனற சசீலர அங்கும்
இங்கும் சநரட்டம் விட்டரள. நல்ல சவெமளயரக அங்கிருந்த வமல்லய இருட்டு
அவெளுக்கு வெசதியரக இருந்தது. அமுதரமவெ சதரளகளில் சரய்த்துக் வகரண்டு அவெமள
சதற்றினரள.
"அளுவெரத புளசள. ஆத்தரள சநந்துக்கிட்டு தகிரியமர இரு. என மச்சரன சபரலீசலதரன
இருக்கரரு. அவெமர கூட்டியரந்து வமரட்டி பரர்க்கசரன. கவெமலப்படரசத. இனனிக்கு
என வீட்டுல தங்கிக்க"
விசம்பிக் வகரண்சட இருந்த அமுதர, திடீவரன ஆரம்பித்தரள
"அக்கர. நரன பரர்க்க நல்லர இல்மலயரம். பல்லு வெரிமசயர இல்லயரம். கிட்ட
வெந்தரசல வீச்சம் அடிக்குதரம். வூட்டு சரப்படு சரியில்சலனனர அப்படிதரன கூத்தியரள
மவெச்சப்பரரரம். பரம்பமர வெழக்கமரம்."
"நரலு கரச சம்பரரிக்க வெக்கத்த பயலுக்கு சினிமரகரரி மரதிரி வபரண்ண சவெணமரக்கும்.
உன மரமரனரருக்கு ஐம்பது ஏக்கர் வசரத்து இருந்துச்ச. மூண கூத்தியர இருந்தரளுக.
இப்ப இவெனகிட்ட இடுப்பு லுங்கிய தவிர எனன இருக்குது? அமுதர இப்படிசய
பய்ந்துக்கிட்டு இருந்தர, அவ்வெளவதரன....... இந்த நரயிங்க நரம ஓட ஓட
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வதரரத்திகிட்சடதரன வெரும். நினனு மகய ஓங்கு, ஓடிடுவெரங்க..... ஒடசன உன புருசமன
நரயினனு வசரல்லட்சடனனு சகரவிச்சகரத."
அமுதர ஒனறம் சபசரமல் வெழிந்த கண்ணிமர புடமவெ தமலப்பரல் துமடத்துக்
வகரண்டர:ள. வகரஞ்சம் தனமன நிமல படுத்திக்வகரண்டு சசீலரமவெ சலசரக விலக்கி
நடக்க ஆரம்பித்தரள.
"வெசரங்க்கர"
வகரஞ்ச சநரம் அமுதர சபரவெமதசய பரர்த்துக் வகரண்டிருந்த சசீலர, ஒரு வபரு
மூச்சடன கூத்து வகரட்டமகமய சநரக்கி நடந்தரள. கர்ணனும், அர்ஜஹுணனும்
கடுமமயரக வெரய் சபரர் வசய்துவகரண்டிருந்தமத ஒலவபருக்கி உழிந்து வகரண்டிருந்தது.
வீட்மட வநருங்கவம் அமுதர துனுக்குற்றரள. நரமலந்து சபர் திண்மணயில்
குத்துக்கரலட்டு அமர்ந்திருந்தனர். அவெள வெரவக்கரக கரந்திருந்த மரதிரி சட்வடன
எழுந்து ஒரு பக்கமரக நினற அவெளுக்கு வெழி விட்டனர். அமுதர பயந்தவெளரக,
கிட்டத்தட்ட சவெமர உரசிக் வகரண்டு உடம்மப குறக்கி, கீழ்பரர்மவெ பரர்த்தவெரற
வீட்டுக்குள அடி எடுத்து மவெத்ததரள. திடீவரன இருட்டிலருந்து கதிசரசன
வவெளிப்பட்டன..
"வெரம்மர. மகரரரணி. இங்க நரன அடுத்த சசரத்துக்கு வெழியில்லரம அல்லரடிகிட்டு
இருக்சகன. ஒனக்கு கூத்து சகக்குசதர"
அமுதரமவெ சநரக்கி மகமய ஓங்கிய கதிசரசமன, வெரசலல் இருந்தவெர்களில் வெயதரன
ஒருவெர் அவென மககமள பிடித்து தடுக்க எத்தனித்தரர். முடியவில்மல. ஆனரல் இந்த
இடர்பரட்டில் அமுதர குனிந்துவிட கதிசரசன அவெள முடிமய பிடித்து ஒரு உலுக்கு
உலுக்கினரன. பிடித்த பிடியின வெலமய வபரறக்க முடியரமல் அமுதர அமர வெட்டமரக
சழண்றரள. விலக்கி விட வெந்தவெர் கலவெரப்பட்டு சபரய் கதிசரசமன பிடித்து தளள,
அமுதர மரரரப்பு சசமல விலக உளபரமவெமட வதரிய மல்லரக்க விழுந்தரள.
வவெளியில் இருந்த மற்றவெர்கள சடசடவவென உளள வெந்தனர்.
தளளிய சவெகத்தில் கதிசரசன பின பக்கமரக தளளரடி சரிந்து சவெற்றில்
சமரதிக்வகரண்டரன. பிடிமரனம் இல்லரது சபரக கரல் மடங்கியவெரற 'வதரப்வபன'
விழுந்தரன. விழுந்த சவெகத்தில் முன பக்கமரக கவிழ்தரன. முனனந்தமல தமரயில்
சமரதியது. அப்படிசய பக்கவெரட்டில் சரிந்தரன. வெயிற முட்ட குடித்திருந்ததரல், அது
மூக்கு வெமர எதுக்களிக்க, வதரடர்ச்சியரக வெரந்திவயடுத்தரன. குவெரட்டரும், கண்ட கண்ட
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மசட் டிஷஹும் அமர குமற வசரிமரணத்தில் வவெளிசய வெந்ததரல் நரற்றம் குடமல
பிடுங்கியது.
அதற்குள வெந்திருந்தவெர்களில் ஒரு வபண் அமுதரமவெ வவெகு தூரம் விலக்கிக் வகரண்டு
சபரனரள
தரன எடுத்த வெரந்தியிசல, மககமள பதித்து, ஊண்றி வகரஞ்சம் கூட அருவெருப்பினறி,
சிறிது சறக்கி, வபரிதரக தடுமரறி எழுந்த கதிசரசன மீண்டும் வெனமுமறமய பிரசயரகிக்க
முயற்ச்சித்தரன. கரல்கல் பினனிக் வகரளள அதிசலசய சறக்கினரன. சகதியில் 'குளித்த'
பண்றி மரதிரி கதிசரசன ஆவெதற்கு சநரம் வகரடுக்கரமல் யரசரர ஒருத்தர் கதிசரசமன
பின பக்கமரக அழுத்திப் பிடித்து லரவெகமரக தூக்கினரர். இனவனரருவெர் அவென சமல்
இருந்த அசிங்கங்கமள சவெக சவெகமரக அங்கிருந்த அழுக்கு துணியரல் 'வெரட்'
'வெரட்வடன' துமடத்தரர். கதிசரசன அந்த சமயத்திலும் ஊமளயிட்டுக் வகரண்சட
திமிறிக் வகரண்டிருந்தரன.
முதலல் வெந்து கதிசரசமன பிடித்து தளளிய அந்த வபரியவெர் அமனவெமரயும் விலக்கிக்
வகரண்டு அவென முனனரல் வெந்தரர். அவென குரமல விட உச்ச ஸதரயில் அவெர் சப்தமிட
கதிசரசன அமமதியரனரன.
"இங்கபரரு கதிசரசர. நல்லர சகட்டுக்க. உன வபரண்டரடிசயரட வெரழ்க்மகமய
நரசமரக்கி உங்கிட்சட வநலத்மத ஒத்திக்கு வெரங்க நரங்க யரரும் தயரரர இல்மல. இந்த
மரதிரி பிர்ச்சமன இருக்குனனு வதரிஞ்சர, நரங்க வெந்திருக்கசவெ மரட்சடரம். வெர்சரரம்."
வகரஞ்ச சநரம் திடீவரன அமமதி நிலவியது.
"வெரங்கடர. சபரவெலரம். இங்க எனன சவெடிக்மக?".
அந்த வபரியவெர் சவெட்டிமய மடித்து கட்டிக் வகரண்டு முனனரல் சபரக ஆசரமிகள
ஒவ்வவெரருத்தரரக வவெளிசயறினரர்கள. எஞ்சிய ஒரு சிலர் கதிசரசமன
வெலுக்கட்டரயமரக வவெளிசய 'தரதரவவென' இழுத்துக் வகரண்டு சபரனரர்கள. கதிசரசன
எதிர் பக்கம் திமிறிக் வகரண்சட அமுதரமவெ சநரக்கி வகட்ட வெரர்த்மதகமள அர்சித்துக்
வகரண்சட சபரனரன.
அமுதரவக்கு ஆறதலரய் இருந்த ஒரு சில வபண்களும் வகரஞ்ச சநரம் அவெமளசய
கவெமலசயரடு பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தனர். நடுநடுசவெ வபருமூச்வசரிந்தனர். அமுதர
சபய் பிடித்தவெள மரதிரி மிரள மிரள விழித்துக் வகரண்டிருந்தரள.
"அமுதர. நரங்க வசரல்லறத வகரஞ்சம் சகளு. இனிசம வூட்டுல நீயு தனியர இருக்கறது
நல்லதில்சல. கூத்துல எங்கயரவெது ஓரமர ஒக்கரந்திக்க. நரங்க உனக்கு வதரமனயர
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இருக்சகரம். நரங்க இங்சகசய ஒனசனரட இருக்கிறது சரத்தியமில்சல. எங்க வீட்டில
சவெசம் கட்டினவெங்களுக்கு சீர் வசனத்தி வசய்ய கூப்பிடுவெரங்க. நரங்க சபரவெனும்.
அதரன..."
அமுதர தீர்மரனமரக யரருக்கும் பதில் வசரல்லரமல் ஒரு வவெற்ற பரர்மவெயுடன
அமர்ந்திருந்தரன. எந்தவித சலனமும் இல்லரமல் அவெள இருந்ததரல், 'கடவள விட்ட
வெழி' எனற சிறிது கரல இமடவவெளிகளில் ஒவ்வவெரருவெரரக கூத்து வகரட்மடக்கு சபரக
சவெண்டி கழனற வகரண்டரர்கள.
அமுதர எப்சபரது தூங்கினரள எனற வதரியவில்மல. சவெட்டு சத்தம் சகட்டுக்
வகரண்டிருந்தது.
துரிசயரதணனுக்கும் பீமனுக்கும் சண்மட வெரும் வெமர கூத்து சமமட சமல் நடக்கும்.
அதன பிறகு வதருவில் நடக்கும். வதரு வதருவெரய் துரிசயரதணனும் பீமனும் ஓடி ஓடி
சண்மடயிட்டுக் வகரளவெரர்கள.
பீமனின கமத மரதிரி தன தமல இருப்பதரக அமுதரவக்கு பட்டது. எழுந்து மினசரர
விளக்கின ஸவிட்மச இருட்டில் சதடினரள. வதருக் கூத்து அடுத்த வதரு வெமர
வெந்தவிட்டது சபரலருக்கிறது. சதரல் பமறகளின முழக்கங்கள சகட்டன.
மலட்மட சபரட்டவெள துணக்குற்றரள. கதிசரசன நிமலகுமலந்த நிமலயில்
சவெசரரரமரக சரிந்திருந்தரன. விளக்கின வவெளிச்சத்தில் கண்கள கூச அமுதரமவெ
சநரக்கினரன.
"ஏய், இங்க வெர"
அமுதர கலவெரமரனரள. "எதுக்கு?"
'இங்க பரரு. இப்ப ஒன வநலவமல்லரம் சவெனரம். சவெணசவெ சவெனரம். அந்த முண்டச்சி
நரன கூப்பிடதுக்கு வெர்சலனனுட்டர. வட்சடன பரரு ஒரு அமற. வெரயி வவெத்தல
சபரட்டுக்கிச்ச. அதரன.... நீ வெர....."
"அட சீ. ஒனக்கு வவெக்கமர இல்சல?"
'எனக்வகனனடி வவெக்கம். எம் வபரண்டரட்டி. நரன எனன சவெனரலும் பண்ணசவென.
வெரண்னர வெர்னும். படுண்னர....."
எழுந்தவென தளளரடினரன.
"வெரடி. வெரடினனர"
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அமுதரவின சகடு கரலம், அவென வெரசல் பகுதியில் இருந்தரன. அமுதரவெரல் மிஞ்சி
மிஞ்சி சபரனரல் சமமயல் அமறயில் வசனறவிட முடியும். அதிலும் ஒரு சகடு கரலம்
இருந்தது. சமமயல் அமறக்கு கதவ கிமடயரது. வகரல்மல புற கதவம் கிமடயரது.
"சவெனரம். கிட்சட வெரரத. சபரயிடு. இந்த கூத்தியர இல்சலனனர. சவெற கூத்தியரகிட்சட
சபர. நரசமர சபர. ஆனர எங்கிட்ட வெரரத."
"அது நரமளக்கு. நீ இனனிக்கு."
விரமல வில்லன மரதிரி அவெள முனனரல் ஆட்டினரன.
அமுதர வகரஞ்சம் வகரஞ்சமரக பின வெரங்கி சமமயல் அமறக்குள தஞ்சம் புகுந்தரள.
தற்கரப்புக்கு ஏதரவெது ஆயுதம் கிமடக்குமர எனற சதடினரள. பரத்திரங்கள எதுவம் சரி
வெரரது. கூரரன கத்தி, வெலுவெரன அகப்மப மரதிரி ஏதரவெது கிமடத்தரல் நல்லது.
குமறவெரன வவெளிச்சத்தில் எதுவம் சரியரக வதரியவில்மல.
அவென முனசனறிக் வகரண்டிருந்தரன. கிட்டதட்ட பல்ல மரதிரி எதிர் பக்க சவெரில்
ஒட்டிக் வகரண்டரள. திடீசரன மஹரபரரத்தின திவரசௌபதியரக தனமன நிமனத்துக்
வகரண்டரள. அங்கரவெது சவெற்ற மனிதன அவெமள மரனபங்க வசய்ய வெந்தரன. ஆனரல்
இங்கு அவெள புருசசன... எனன வகரடுமம இது? அங்கு திவரசௌபதிக்கு கிருஷணன வெந்து
கரப்பரற்றினரன. இங்கு எந்த கிருஷணன.....
கூத்து அவெள வெசிக்கும் வதருவில் நுமழந்துவிட்ட மரதிரி சத்தம் சகட்டது. சவெட்டு சத்தம்
அவெள மண்மடக்குள வவெடித்தது.
"ஏய்! எனனரடி பம்பரம் மரதிரி வதரகுற்ர. ஒரு புருசன வசரல்சறன...."
சபரமதயின வீரியமத உணரரமல் அவெமள வநருங்கியவென தனது லுங்கி நழுவியமத
கவெனிக்கவில்மல. முழங்கரல் முட்டியில் லுங்கி இடற ஒரு பக்கமரக உருண்டரன.
விழுந்த சவெகத்தில் லுங்கி 'டர்வனன' கிழிந்தது. எக்குதப்பரக விழுந்ததில் முதுகு தண்டில்
நல்ல அடி. அவெனரல் எழுந்திருக்க முடியவில்மல.
கிமடத்த குமறவெரன சந்தர்பத்தில் சமமயல் அமறயில் விளக்மக சபரட்டரள. இந்த
முமற அவெளுக்கு நல்ல கரலம். ஸவிட்சக்கு அருகில் இருந்த சிறிய அலமரரியில் ஒரு
அறிவெரள இருந்தது.
அறிவெரமள எடுத்த சவெகத்தில் அமத ஓங்கினரள. அப்சபரசத அவெளுக்குள மினசரரம்
பரய்ந்தது மரதிரி இருந்தது. வீட்டுக்கு வவெளிசய கூப்பிடு தூரத்தில் பீமன கத்தும் குரல்
சகட்டது. அது அவெளுக்குளசள ஒலத்த மரதிரி இருந்தது. சசீலரவில் ஆரம்பித்து
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மற்றவெர்கள வசரல்லப் சபரன அறிவமரகள எல்லரம் அவெளுக்கு மினனல் சவெகத்தில்
வெந்து சபரயின.
கதிசரசன பக்கம் பரர்மவெமய ஓட்டியவெள மீண்டும் துனுக்குற்றரள.
கதிசரசன அமர அம்மணமரக அமர மயக்கத்தில் கிடந்தரன. ஆனரலும் அவென
ஆண்மமயின அமடயரளம் கிளர்ச்சிசயரடு.... ச்சீ.....
மமனவியரக கனவெனின அந்தரங்கம் அவெளுக்கு புதிதல்ல எனறரலும் அந்த சமயத்தில்
அவெளுக்கு மிகவம் அருவெருப்பரக இருந்தது.
அமரகுமறயரக மயக்கம் வதளிந்த கதிசரசன கண்கமள இடுக்கியவெரசற அமுதரமவெ
பரர்த்து மகயமசத்தரன.
"ஏய். வெரடி. வெரடினனர"
இனனமும் அவென திமிர் அடங்கவில்மல.
இப்சபரது அவெள வீட்டு வெரசலசலசய பீமன குரல் அமுதரவக்கு சகட்டது. அமுதர
பீமனின கமத மரதிரி தன மகயில் இருந்த அறிவெரமள ஓங்கினரள.
"ஏனடர. இதுதரசன உனமன இப்படி திமிரு புடிச்ச அமலய மவெக்குது. இனிசம இது
ஒனக்கு சவெண்டசவெ சவெண்டரம்."
எங்கிருந்து அமுதரவக்கு அவ்வெளவ பலமும் வீரியமும் வெந்தது எனற வதரியவில்மல.
ஒசர வீச்சில் அவென ஆண்மமயின அமடயரளம் துண்டரகி ஒரு மூமலயில் சபரய்
விழுந்தது.
கதிசரசன சபரட்ட கூச்சலல் வெரசல் வெமர வெந்திருந்த கூத்து கூட்டம் 'திமுதிமுவவென'
உளசள வெந்தது.
அமுதர சமமயல் அமறயின வெரசமள மறித்துக் வகரண்டரள. ரத்தம் வசரட்டிய
அறிவெரமள அவெர்கள பக்கம் தூக்கி எறிந்தரள. கூட்டம் மிரண்டு பின வெரங்கியது.
கூட்டத்மத விலக்கிக் வகரண்டு ஒரு தடியரன வபண்மணி முனசன வெந்தரள. அவெள
சசீலர.
"எனனடீ வசஞ்சட்சட? கதிசரசமன வவெட்டிட்மடயர?"
மககள நடுங்க குரல் க்ரீச்சிட அமுதரமவெ சகட்டரள.
"ஆமர. வவெட்டிட்சடன. அவெசனரட திமிர. ஆம்பமளங்கிற திமிர"
கூட்டத்தினர் புரியரமல் குழம்பினர்.
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அமுதர சசிலரமவெ வநருங்கி, மககமள முகத்தில் குவித்து 'ஓவவென'
அழத்வதரடங்கினரள.
பீமனரக சவெசம் கட்டியவென சமமயல் அமறக்குள சவெகமரக நுமழய எத்தனித்தரன.
ஆனரல், அந்த கரட்சிமய கண்டு உமறந்து சபரய் அப்படிசய கல்லரக நினறரன.
அவென பினனரல் மற்றவெர்கள சசர ஆரம்பித்தரர்கள.
(வெல்லமம.கரம் - 29 ஆகஸட் 2012)
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63. வதய்வெம் நினற வகரல்லும்
"மணி. ஆட்சடரமவெ வகரஞ்சம் நிறத்து"
அமமதியரக பினனரல் அமர்ந்து வகரண்டு புத்தகம் படித்துக் வகரண்டிருந்த சரந்தர
திடீவரன கூச்சல் சபரடவம் ஆட்சடர டிமரவெர் மணி அதிர்ந்து சபரனரன. சவெகத்மத
குமறத்து, பிசரக்மக படிப்படியரக அழுத்தி, ஆட்சடரமவெ சரமலயின இடது பக்கத்துக்கு
ஒதுக்க, ஒரூ நூற அடி தளளி அது அலுப்புடன நினறது. நிறத்திய சவெகத்தில்
விருட்வடவன வவெளிசய வெந்தரன மணி. அதற்குள சரந்தர ஆட்சடரவிலருந்து தமலமய
நீட்டி பினசனரக்கி பரர்க்க வதரடங்கியிருந்தரள.
"எனனம்மர? எனன ஆச்ச?"
ஆட்சடர டிமரவெர் பதறினரன.
தூரத்தில் எதிர் பக்கத்தில் நினறிந்த சிவெப்பு நிற கரமர சநரக்கி மககரட்டினரள சரந்தர.
"தம்பி, வெண்டிய திருப்பி அங்க சபர. ஒரு வபரண்ண தனியர நிக்கிது. ஏசதர
பிரச்சமனனனு வநமனக்கிசறன. ம்... திருப்பு"
சரந்தர அவெமன அவெசரப்படுத்தினரள.
"இந்த பக்கம் யூ டர்ன இல்மலம்மர. அமர கிசலர மீட்டரரவெது சபரகனும்".
"அவதல்லரம் சவெண்டரம். இப்படிசய ஆட்சடரமவெ திருப்பி ஓரமரசவெ சபர. நரன எதிர்
பக்கம் கிரரஸ பண்ணி சபரய்க்கிசறன. ம்... சயரசிக்கரசத... திருப்பு ... திருப்பு"
சந்தர ஆட்சடரமவெ விட்டு இறங்கிசயவிட்டரள.
"அம்மர நீங்க உட்கரருங்க. பதட்டப்படரதீங்க. உட்கரருங்கனனர"
சரந்தர அமர மனசசரடு மீண்டும் பின சீட்டில் அமரவம், மணி ஆட்சடரமவெ மககளரல்
முனனும் பினனும் தளளி ஆட்சடரமவெ திருப்பி, வெந்த பரமதயிசலசய வமதுவெரக
ஆட்சடரமவெ உருட்டலரனரன. ஆட்சடரமவெ உரசினரல் சபரல் எதிர் பக்கமரக ஒரு லரரி
விமரந்து வசனறது. அதன க்ளீனர் மககமள ஆட்டி மணிமய திட்டினரன. அதற்குள
ஆட்சடர சிவெப்பு கரர் நினற இடத்திற்கு எதிர் பக்கம் வெந்து விட்டது.
ஒரு வபண் அதுவம் நிமற மரத கர்பிணி கவெமல அப்பிய முகத்துடன அந்த கரரின
பினனரல் நினறிருந்தரள. மதியத்தின கடுமமயரன வவெயிமல குமறக்க தனது
துப்பட்டரவெரல் முகத்மத சற்றியிருந்தரள. உயர் ரக வவெயில் கண்ணரடி அணிந்திருந்தரள.
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அப்படியும் அவெளரல் வவெயிமல தரங்க முடியவில்மல எனபது அவெள முக
சருக்கங்களில் வதரிந்தது. அவெள அணிந்திருந்த சடிதரரில் ஆங்கரங்சக வியர்மவெயின
வெட்டங்கள வதரிந்தன.
சரந்தர அவெள வெயமதயும் மீறி ஆட்சடரவிலருந்து ஒரு குதி குதித்து, எதிர் படும்
வெரகனங்கமள உறதி வசய்து வகரண்டு, சரரட்டின மற பக்கத்துக்கு சபரய்விட்டரள.
மணி அவெசரம் அவெரமரக சரந்தர மறந்துவிட்ட குமடமய எடுத்துக் வகரண்டு அவெனும்
சரமலயின எதிர்பக்கத்துக்கு விமரந்தரன.
"எனனம்மர ஆச்ச? ஏன தனியர நிக்கிசற?"
"மரமி. நரங்க திருக்கருக்கரவூர் சபரறத்துக்கரக வசனமனசலர்ந்து வெர்சறரம்.
திருச்சியிசலதரன தங்கியிருக்சகரம். கரமலயில தஞ்சரவூர் சபரயிட்டு இங்க வெரும்சபரது
வெண்டி திடீர்னு நினனுடுத்து. என ஹஸபண்டுக்கு கரர் ரிப்சபர் வதரியரது. எதிர்பக்கம்
லஃப்ட் வெரங்க்கிட்டு ஒரு வமக்கரனிக்மக கூப்பிட சபரயிருக்கரர். நரன வெண்டிக்கு
கரவெல். வமக்கரனிக் வகமடச்சரச்சரச்சரம். இப்ப வமசசஜ வெந்துது. இனனும் அஞ்ச
நிமிஷத்துல வெந்துடுவெரர். வரரம்ப தரங்க்ஸ. ஸரரி... நீங்க சபரய்சகரங்சகரங்கசளன."
"எனனம்மர இது. வநமறமரசமர இருக்சக. இப்படி தனியர உனமன நிக்கவட்டுட்டு...
அதுவம் இந்த வகரளுத்த வவெயில்சல...."
"எனன மரமி பண்ணறது? பிரச்சமனகள நம்மள சகட்டுண்டர வெர்றது?"
அந்த வபண் முதன முமறயரக புனனமகத்தரள.
"எனனசவெரம்மர. எனக்கு சரியரபடமல. நீ இப்படி தனியர...."
"மரமி. இவெருக்கு லஃட் வகமடச்சசத வபரிச. அதுவம் அந்த வமக்கரனிக்கிட்சட திரும்பி
வெர கரர் இருக்குமரனனு வதரியரது. நரனும் அவெர் கூட சபரயிட்டர, இங்க தனியர நிக்கற
மரதிரி, நரன அங்க தனியர நிக்கனும். அதுக்கு, கரர் கரவெல் மரதிரி இங்சகசய
இருக்சகனனு நரனதரன வசரனசனன."
மணி அதற்குள இரண்டு பரட்டில் தண்ணீர் வகரண்டு வெந்து இருவெரிடமும் நீட்டினரன.
வகரஞ்சம் சயரசமனகள வசய்தவெமள சரந்தர மரமி தண்ணீர் குடிக்க வெற்புறத்தினரள.
"மரசமர இருக்சக. தண்ணீ குடி. இல்சலனனர மயக்கம் வெந்துடும்... ஆமர... ஒன சபர்
எனன? வமட்ரரஸிசல எங்க இருக்சக?"
"மரமி. என சபரு மரலதி. சக.சக.நகர்ல இருக்சகன."
"அப்படியர! எங்க மணிக்கு கரர் ரிப்சபர் வதரியும். அவெமன பரர்க்கச் வசரல்லட்டர?"
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"அது வெந்து மரமி.... அவெர்கிட்சட ஒரு வெரர்த்மத....."
"அவதல்லரம் ஒனனும் சவெண்டரம். ஆபத்துக்கு பரவெமில்சல. மணி... வகரஞ்கம்
பரவனட்மட ஓபன பண்ணி எனவனனனு பரரு. மரலு..... ஒனமன மரலுனனு
கூப்பிடலரசமர?"
"ஓ தரரரளமர! என ஹஸபண்சட அப்படிதரன கூப்பிடுவெரர்"
"வெர. வெர. இங்க வவெயிலர இருக்கு. அசதர எதிர் பக்கத்துல, எங்க ஆட்சடரகிட்சட நல்ல
நிழல் இருக்கு. வெண்டி சரியரனதும்... உங்க ஹஸபண்ட் வெந்ததும்... இங்க வெந்துக்கலரம்.
சரந்தர மரமி மரலுமவெ மகமயபிடித்து இழுக்கரத குமறயரக எதிர் பக்கம் அமழத்து
சபரனரள. மணி கரர் பரவனட்மட ஓபன வசய்து எமதசயர சதடிக் வகரண்டிருந்தரன.
"திருக்ளரவூர் சபரசற. எனன தமலச்சசனர?"
அதுவெமர அமமதியரக இருந்த மரலதி திடீவரன கண்கலங்கினரள. சரந்தர மரமி
பதறிப்சபரய்விட்டரள.
"எனனம்மர? நரன ஏதரவெது சகக்க கூடரதமத சகட்டுட்சடனர?"
மரலதி ஒரிரு வநரடிகள கண்கமள துமடத்துக் வகரண்சட, "இல்சல மரமி. இது
நரலரவெது. ஆனர, வமரதல் மூணம் மகக்கு எட்டி வெரய்க்கு எட்டல"
வசரல்ல முடிக்கவம் அவெளின சகவெல் அதிகமரனது.
"பரர்க்க நனனர இருக்சக. வெசதியர இருக்சக. உனக்கு இவ்வெளவ கஷடமர?"
"மரமி. கஷடங்கள வெசதிகமள மவெச்ச வெர்றதில்சல. இவதல்லரம் பூர்வெ ஜனம சரபசமர
எனனசவெர வதரியமல. நரன யரருக்கும் ஒரு வகடுதல் வசஞ்சதில்சல. ஆனர, எனக்கு ஏன
இப்படி வெர்றதுனனு வதரியமல. அதுவம் சபரன தடமவெ, குழந்மத பிறந்து,
சபவரல்லரம் மவெச்சரச்ச, முப்பது நரளசலசய...."
அதற்குசமல் மரலுவெரல் சபசமுடியவில்மல. சரந்தர மரமி, மரலுவக்கு ஆதரவெரய்
அவெமள வநருங்கி, அவெள சதரளகமள இறக பற்றிக் வகரண்டு, அவெள முனனந்தமலமய
வெருடிவிட்டரள.
"இங்க பரரு. நீ கவெமலசய படரத. திருக்ளரவூர் சபரசறல்ல. உன கஷடவமல்லரம்
தீர்ந்துடும். இந்த தடமவெ வபரறக்கற குழந்மத நிமலச்ச இருக்கும்"
சரந்தர அவெள வெயிற்றின மீது மகமவெத்து ஆசிர்வெதித்தரள.
"வரரம்ப தரங்க்ஸ மரமி. உங்க ஆசிர்வெரதத்துல, எல்லரம் நல்லபடியர நடக்கனும்."
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"நடக்கும். நிச்சயம் நடக்கும்"
சரந்தர மரமி உறதியரக அவெள கண்கமள பரர்த்து சபசிவிட்டு, கரர் பக்கம் திரும்பிய
சபரது, ஒரு இமளஞனும், ஒரு வமக்கரனிக்கும் ஒரு மபக்கில் வெந்து இறங்கினர். ரிர்சபர்
வசய்து வகரண்டிருந்த மணிமய விசரரித்தனர். சரந்தரவம், மரலுவம் மீண்டும் எதிர்
பக்கம் சபரயினர்.
"சினன ஃபரல்ட்தரம்மர. பரட்டரிசயரட க்ளிப் லசர இருந்திருக்கு. மடட்
பண்ணிட்சடன. இப்ப கரர் ஸடரர்ட் ஆயிடும்."
மணி பிரகரசமரன முகத்துடன வசரனனரன.
அந்த இமளஞன கரரில் அவெசரம் அவெரமரய் அமர்ந்து சரவிமய சழற்றவம், வெண்டி உயிர்
வபற்ற உறம வதரடங்கியது. எல்சலரர் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி வதரிந்தது.
"மரமி, இவெர்தரன என ஹஸபண்ட், ஆதித்யர..... ஆதி, இவெங்கதரன... மரமி... ஆமர... என
சபமரச் வசரனசனன... உங்க சபசர வசரல்லமலசய?"
மரலு உற்சரகமரய் சரந்தரமவெ பரர்த்தரள.
"சரந்தர. இங்க தஞ்சரவூர்லதரன இருக்சகன. வதற்கு வீதியில ஒரு ஓட்டல் நடத்தசறன.
சஹரட்டல் மகலரஷனனு சபரு. சநரம் வகமடச்சர அங்க வெரங்சகர"
சரந்தர மரமி மீண்டும் மரலுவின கரங்கமள பற்றிக் வகரண்டரள.
"ஆதி. நரம திருக்கருக்கரவூர் சபரக சவெண்டிய அவெசியசம இருக்கரதுனனு சதரனறது.
இந்த மரமிசய ஆசிர்வெரதம் வகரடுத்துட்டர"
ஆதித்யர குழப்பமரக இருவெமரயும் பரர்த்தரன.
"இல்மலம்மர. வதய்வெத்மத பரர்க்கரம சபரகக்கூடரது. அவெசியம் சபர. அவெகிட்சட உன
குமறமயச் வசரல்லு. அவெதரன உன பிர்ச்சமனகமள தீர்த்து மவெப்பர"
"சம்மர வசரனசனன மரமி. நீங்க சவெற.... ஒரு ஐடியர... நீங்களும் வெரங்கசளன."
"இல்மலம்மர. எனக்கு வநமறய சவெமலயிருக்கு"
சரந்தர மரமி ஆட்சடர டிமரவெர் மணிமய பரர்க்கவம், அவென ஆசமரதிப்பது மரதிரி
தமலமய ஆட்டினரன.
"ஐயர. நரன வெரட்டுங்களர?"
வெந்திருந்த வமக்கரனிக் தனது வெண்டிமய திருப்பியிருந்தரன.
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"வரரம்ப தரங்க்ஸப்பர"
ஆதித்யர அவென சட்மடமபயில் இரண்டு நூற ரூபரய் தரளகமள வசரருகினரன. அவென
வகரஞ்சம் தயங்க, "மவெச்சக்க. நீங்க, நரன கூப்பிட்டதுக்கு வெந்தசத வபரிச. மபக்
வபட்சரரல் கரசக்கு கூட பணம் தரரட்டர எப்படி?"
"வெர்சறன சரர்"
அந்த வமக்கரனிக் ஒரு வபரிய சல்யூட் அடித்தவெரற சபரனரன.
ஆதித்யர, மணிக்கும் பணம் வகரடுக்க எத்தனிக்க, சரந்தர அனபரக அவெமன தடுத்தரள.
"இங்க பரருங்க. இது என வசரந்த ஆட்சடர. மணி, வவெறம் டிமரவெர் இல்சல. என
மபயன மரதிரி. நீங்க எதுவம் அவெனுக்கு வகரடுக்க சவெண்டரம். அவெனும் என உத்திரவ
இல்லரம வெரங்க மரட்டரன"
சரந்தரவின குறிப்மப அறிந்து மணி அகலமரக இரண்டும் மககமளயும் 'சவெண்டரம்;'
எனபது மரதிரி ஆட்டினரன.
"எனன மரமி? அந்த வமக்கரனிக் ஒனனுசம வசய்யமல. இவெர்தரன வெண்டிய சரி
வசஞ்சருக்கரர். இவெருக்கு நரன எதுவம் வகரடுக்கமலனனர எப்படி?"
"அவதல்லரம் இல்ல. நரன மரலுவக்கு வசஞ்ச ஒரு மகங்கர்யம் மரதிரி
மவெச்சக்சகரசயன."
மரலு உடசன மரமிமய இறக அமனத்துக் வகரண்டரள.
"எவ்வெளவ நல்லவெங்களர இருக்கரங்க. மரமி... உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வசரல்லட்டுமர?
எங்கசளரட பூர்வீகம் இங்க எங்கசயரதரன.... அது வெந்து.. அப்பர அடிக்கடி
வசரல்லுவெரசர... ஆதி.... அது எனன ஊரு?"
"உங்க அப்பர ஊரு... எனக்கு எப்படி வதரியும் மரல?"
ஆதித்யர விழித்தரன.
வநற்றிமய சறக்கி சயரசித்தவெள, திடீவரன பிரகரசமரனரள.
"ஞரபகம் வெந்துடுத்து. களஞ்சசரி."
மரலு அசரதரரனமரக துளளினரள
"களஞ்சசரியர? உங்க அப்பர சபரு?"
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"தியரகரரஜன, தியரகு, தியரகுனனு ஊர்ல அவெமர கூப்பிடுவெரளரம். உங்களுக்கு அவெமர
வதரியுமர மரமி.?" மரலு வரரம்ப ஆமசயுடன சகட்டரள.
"இந்த பக்கத்துல அக்ரஹரர மனுஷரல்ல எனக்கு எல்லரமரயும் வதரியும்மர. நரன
சபரகரத ஊருல்சல. பரர்க்கரத மனுஷரள இல்சல. ப்ச்...என கமத உனக்கு எதுக்கு? உங்க
அப்பரமவெ சநர்ல பரர்த்தர அமடயரளம் வதரியலரம்னு வநமனக்கிசறன. சரி... நீ
வகளம்பு.. வவெயில் கடுமமயர இருக்கு."
மரலுவம் ஆதித்யரவம் எனனசவெர பல நரட்கள சரந்தர மரமிசயரடு உறவெரடியது மரதிரி
மிகுந்த மன கஷடங்களுடன விமட வபற்றக் வகரண்டனர். அந்த கரர் சபரவெமதசய
உற்ற பரர்த்துக் வகரண்டிருந்த சரந்தர மரமி எதிர் பக்கம் நமடமய கட்டினரள. உயர்த்தி
குமட பிடித்துக் வகரண்டு மணி பின வதரடர்ந்தரன.
ஆட்சடரவில் அமர்ந்ததும், சரந்தர மரமி வமதுவெரக சபச்மச ஆரம்பித்தரள.
"முக ஜரமடசய கரட்டிக் வகரடுத்துடுத்து. நரன வநமனச்சது சரிதரன."
"எனன மரமி வசரல்றீங்க"
"இசதர, இப்ப சபரனரசள, இவெ யரர் வதரியுமர?"
"யரர் மரமி?"
சரந்தர மரமி வசரல்லவம், மணி அதிர்ந்து சபரனரன.
"எனன மரமி. நீங்க யரருனனு, அவெங்களுக்கு வசரல்லயிருக்கலரசம?"
"சபரடர. நீ வெண்டிய எடு. அவெ சபரய் அவெ அப்பரகிட்சட நிச்சயம் வசரல்லுவெர. அது
சபரதும்"
"எனனம்மர நீங்க?" மணி அமர மனசசரடு ஆட்சடரமவெ இயக்கினரன.
சரந்த வசரனனது மரதிரிசய, வசனமன வசனறதும், மரலு அவெள அப்பரவிடம்
ஒனறவிடரமல் வசரனனரள. திடீவரன எலக்ட்ரிக் ஒயமர மிதித்தது மரதிரி தியரகரரஜன
மிரண்டரர்.
"அந்தம்மர சபரு எனனனனு வசரனசன?"
"சரந்தர. தஞ்சரவூர் வதற்கு வீதியிசல மகலரஷனு ஒரு சஹட்டல் நடத்திக்கிட்டு
இருக்கரங்க. அவெங்க யரருக்கு உங்களுக்கு வதரியுமர?"
மரலு அவெள அப்பரமவெ சகளவியரக பரர்க்க, அவெர் உளளுக்குள உமடந்து
வகரண்டிருந்தரர். சமல் மூச்ச கீழ் மூச்ச வெரங்கியது.
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"அவெங்க.... அவெங்க ... உனமன எனன வசரனனரங்க?"
"நீ கவெமலசய படரத. இந்த தடமவெ உனக்கு எந்த பிரச்சமனயும் வெரரது. முழு குழந்மத,
வநமறஞ்ச ஆயுளசளரட வகமடக்கும்னு என வெயித்து சமல மகமய மவெச்ச ஆசிர்வெரதம்
பண்ணினரங்கப்பர"
தியரகரரஜன திடீவரன எழுந்து மககமள கூப்பிக் வகரண்டரர்.
"நரன வசஞ்ச தப்புகளுக்வகல்லரம் மனனிப்பு வகமடச்சிடுச்ச. மரலு... அது சரி... அவெங்க
ஒனமன நீதரனனு வதரிஞ்ச ஆசி வசஞ்சரங்களர அல்லது....."
"புரியமலப்பர. வமரதல்ல அவெங்க யரருனனு வசரல்லுப்பர."
தியரகரரஜனின முகம் இருண்டது. வசரல்லுவெதர சவெண்டரமர எனற வமனற
முழுங்கினரர். மரல வதரிந்து வகரளளரமல் விடுவெதரக இல்மல எனபது மரதிரி
இருந்தரள.
"சரிம்மர. நரசன வசரல்லடசறன. அந்த சரந்தர சவெற யரருமில்மலம்மர. உனசனரட
வபரியம்மர. என அண்ணர கசனசசனரட சம்சரரம்."
சபசிக் வகரண்சட இருந்தவெர், கண்ணங்களில் ஓங்கி ஒங்கி அமறந்து வகரண்டரர்.
"நரன வசஞ்ச தப்பு ஒனனர வரண்டர. எந்த வதய்வெமும் எனமன மனனிக்கரது. அதரன
என குடும்பதுக்கு வெரரிசச இல்லரம சபரயிண்டு இருக்கு. மனனி, இந்த பரவிமய
மனனிச்சடும்மர."
சபய் பிடித்தவெர் மரதிரி மசடவரன கீசழ விழுந்து மககமள குவித்து நமஸகரிக்கவம்,
மரலு அரண்டு சபரனரள.
"அப்பர. எனக்கு வரரம்ப பயமரயிருக்குப்பர."
தியரகரரஜமன கஷடப்பட்டு தூக்கி ஒரு வெழியரக சவெற்றில் சரிந்து உட்கரர மவெத்தரள.
"எல்லரம் உங்க அம்மர சபச்மச சகட்டு எல்லரம் தப்புகளும் வசஞ்சசன.... ம்... அவெமள
குத்தம் வசரல்ல எனன பிரசயரசனம். என மூமள எங்க சபரச்ச. அண்ணர வபண்டரட்டி,
அம்மரவக்கு சமரனம்னு வசரல்லுவெர, அவெங்கமள சபரயி.... உதவி வசய்யரட்டர கூட
பரவெரயில்சல... வகடுதல்னர வசஞ்சருக்சகன.... அதுவம்... ஓட ஓட... ஊர் ஊரர வதரரத்தி
வதரரத்தி....."
"அப்பர நீங்க வசரல்லறது எதுவம் வதளிவெர புரியமல. புரிய மரதிரி வசரல்லுங்க"
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"வசரல்லசறன. எனக்கு எல்லரமர என அண்ணர இருந்தரன. களஞ்சசரியிசலசய வபரிய
மளிமக கமட எங்கசளரடதுதரன. அவென 24 மணி சநரமும் கமடயிசலசய உமழச்ச,
உமழச்ச எனமன படிக்க மவெச்சரன. படிச்சதும், எனக்கு வரயில்சவெயில வபரிய சவெமல
கிமடச்சது. எங்க ஊரிசலசய அதிகமர மரச சம்பளம் வெரங்கின முதல் ஆள நரனதரன.
அதனரசலர எனனசவெர எனக்கு என அண்ணரசவெரட மளிமகக்கமட சவெமல வரரம்ப
துச்சமர பட்டுது. என அண்ணர ஒரு மளிமக கமட மவெச்சிருக்கரனனு வசரல்லறமதசய
சகவெலமர வநமனச்சசன. உங்க அம்மரவம் வரரம்ப வெசதியரன எடத்துசலர்ந்து வெந்தவெ.
அவெளுக்கு, கிரரமம் பிடிக்கமல. எங்சக வரண்டு சசகரதர்களும் ஒனனர இருந்துட்டர,
அதிகப்படியரன வசரத்து நமக்கு கிமடக்கரம சபரயிடுசமரனனு, வதனம் ஒரு சண்மடய
சபரட்டு குடும்பத்மத பிரிச்சர. உங்க அம்மர சபரட்ட சூழ்ச்சியில நரனும் மரட்டிக்கிட்டு,
ஒரு தடமவெ என அண்ணரமவெ தகரத வெரர்த்மதயரல வசரல்ல திட்டிட்சடன. ஆமச
ஆமசயரய் வெளர்த்த தம்பி இப்படி சபசிட்டரசனனனு, என அண்ணர மனசக்குளசள
உருகி உருகி ஒரு நரள வசத்சத சபரயிட்டரன."
நரக்கு வெரண்டு சபரகவம், ஒரு தம்பளர் தண்ணீர் எடுத்து மடக் மடக்வகனற குடித்தரர்
தியரகரரஜன. அதிகப்படியரன தண்ணீர் வெரயிலருந்து வெழிந்து அவெர் சட்மடசய சமலும்
ஈரமரக்கியது.
"எனசனரட மனனிக்கு படிப்பு கிமடயரது. வவெளியிசல சபரய் ஒரு சரமரன
வெரங்கத்வதரியரது. அண்ணர சபரன சபரது மூனு வெயசல ஒரு மபயன. ஒரு வெயசல ஒரு
வபரண்ண. வகரஞ்சம் கூட ஈவ இரக்கம் இல்லரம, அவெங்கமள நிர்கதியர விட்டுட்டு,
நரன வமட்ரரஸ டிரரனஸவெர் வெரங்கினடு வெந்துட்சடன. அசதரட விட்சடனர.... அண்ணர
மவெச்ச மளிமகக் கமட, எங்க மனனிசயரட கண்ண முனனரசலசய அழிக்க நரசன
கரரணமர இருந்சதன. அதுக்கு அவெங்க சரப்பரட்டுக்கு வெழியில்லரம அமலஞ்ச சபரது,
எங்க ஊர்ல ஒரு வபரியவெர்.. அவெர் ஒரு பிரம்மச்சரரி... எங்க மனனிக்கு உதவெ வெந்தரர்.
சினன ஓட்டல் ஒனமன அவெர் வீட்டு வெரசல்சலசய வெச்ச வகரடுத்தரர். அவெர் வசஞ்ச நல்ல
கரரியத்மத யரரும் பரரரட்டல. அவெருக்கும் எங்க மனனிக்கும் இருந்த புனிதமரன தந்மத
மகள உறமவெ ஊர் மக்கள வகரஞ்மச படுத்தி பரர்க்க ஆரம்பிச்சரங்க. ஒரு தடமவெ நரசன
ஊருக்கு சபரய், எல்லரர் முனனரசலயும், என மனனிமய படு சகவெலமர சபசிட்டு
வெந்சதன. ஊசர திரண்டு சவெடிக்மக பரர்த்தது. பரவெம், அந்த வபரியவெர். மறநரசள அவெர்
அவெமரனத்மத தரங்க முடியரம யரருக்கிட்சடயும் வசரல்லக்கரம ஊமர விட்சட
சபரயிட்டரர். மனனிக்கு மறபடியும் எனனரல கஷடம். உங்க அம்மர ஒரு தம்படி கரச
கூட அவெரளுக்கு வகரடுக்க கூடரதுனனு பழியர நினனர. தவிர அவெ சரவி வகரடுக்க
வகரடுக்க, நரனும் முட்டரள மரதிரி மனனிமய ஊர் ஊரர வதரு வதருவெர விரட்டிசனன.
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எங்க குடுப்பத்மத சசர்ந்த யரரும் தப்பி தவெறி கூட இங்க வெந்துட கூடரது, தன குடும்பம்
தன மக்களனு உங்க அம்மர சபரட்ட பிளரன வரரம்ப நரமளக்கு அப்பறம்தரன எனக்கு
புரிஞ்சது. அதுக்குளள எல்லரம் எல்மல மீறி சபரயிடுத்து. எங்கிட்ட இருந்த பண திமிர்
இப்படி எல்லரம் எனமன வசய்ய மவெச்சதுனனு வநமனக்கிசறன. அப்பன வசஞ்ச
தப்புகவளல்லரம் பிளமளகள சமல விடியும்கிற மரதிரி, உனக்கு வெரரிசச இல்லரம
சபரயிண்டுருக்கு."
மரலுவக்கும் மூச்ச வெரங்கியது.
"எனனப்பர நீங்க? அம்மரதரன வசரனனரனனர உங்களுக்கு எங்கப்பர சபரச்ச அறிவ?
ஒரு குடும்பம், அதுவம் உங்க ரத்தம் சம்பந்தம் உளள ஒரு குடும்பம் அழிஞ்ச, நரம
மட்டும் சக இருக்கணம்னு..... சம்மர அம்மர சமல குத்தம் வசரல்லரதீங்க. உங்களுக்சக
உங்க அண்ணர சமல உங்களுக்கு உண்மமயிசலசய துசவெஷம் இருந்திருக்கனும். சச....
சச... சகட்கசவெ படு சகவெலரம இருக்கு."
தியரகரரஜன முழியரய் முழித்தரர். பிறகு நிதரனத்துக்கு வெந்து, "நீ வசரல்லறது
உண்மமதரம்மர. நரன ஒனனுனனர, உங்கம்மர பினபரட்டர வரண்டுனனர. அது எனக்கு
அப்ப வரரம்ப பிடிச்சிருந்த்தது. நமக்குதரன வெசதி வெந்துடுத்சத யரர் எனன வசய்ய
முடியும்னனு, ஏத்தி விட்ட ஏணிமய எட்டி உமதச்சசன. உங்க அம்மரவக்கு கரனசர்
வெந்து, வரண்சட வெருஷத்துல அவெ இறந்த சபரது கூட நரன உணரமல. ஆனர, எப்ப
உனக்கு வபரறக்கும் குழந்மத தங்கரம சபரறது மூனு தடமவெக்கும் சமல ஆச்சசர,
அப்பதரம்மர எனக்கு வதய்வெம் நினற வகரல்லும்கிறது புரிஞ்சச்ச."
மரலு அவெள அப்பரமவெசய உற்ற பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரள. அவெளுக்குள ஏசதர
சிந்தமன ஓட்டம் ஓடிக்வகரண்டிருப்பது எனபது மரதிரி வதரிந்தது. சிறிது சநர
இமடவவெளிக்கு பிறகு தனது அமலசபசிமய எடுத்து நிதரனமரக இயக்கினரள.
"ஆதி. வெர வவெளளிக்கிழமம எனக்கு, உங்களுக்கு, எங்க அப்பரவக்கு தஞ்சரவூர் சபரக
டிவரயினல டிக்வகட் எடுத்துடுங்க. வீட்டுக்கு வெந்ததும் விவெரமர கரரணம் வசரல்லசறன.
அவெசியம் எடுத்துடுங்க."
அமலசபசிமய அமனத்துவிட்டு, அப்பரமவெ ஏறிட்டரள மரலு. பிறகு நிதரனமரக,
"அப்பர. சரந்தர வபரியம்மர வீட்டு நரம சபரசறரம். ஒட்டு வமரத்த குடும்பமர நரம
மனனிப்பு சகக்கசறரம்...."
"சபரலரம்மர. ஆனர இப்பத்தரசன அங்சகயிருந்து வெந்சத, உடசன...."
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"இந்த குழந்மத நல்லபடியர பிறக்கும்னு கல்லர இருக்கிற வதய்வெமும், உயிசரரடு
இருக்கிற வதய்வெமும் ஆசி வகரடுத்தரச்ச. அமத பத்தி நீங்கசளர அல்லது நரசனர
கவெமலப்பட சவெண்டிய அவெசியசம இல்மல. மனசக்குளள பரரமர இருக்கிற பமழய
குப்மப மூட்மடகமளசயல்லரம் இறக்கி மவெச்சட்டு, இனிசம மனுஷங்களர நம்ம
குடுப்பம் இருக்கும்னனு வசரல்லத்தரன நரம சபரசறரம்."
தியரகரரஜன பதிசலதும் சபசரமல் ஒரு வவெற்ற திமசமய சநரக்கி மீண்டும் கரம்
கூப்பினரர்.
(அகில இந்திய வெரவனரல, தூத்துக்குடி - சம 2012)
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64. சதமவெ ஒரு சர்ஜரி
மஷலஜர சபருந்மதவிட்டு இறங்கியதுசம அவெமன கவெனித்துவிட்டரள. புத்தம் புதிய
சமரட்டரர் மசக்கிளின மீது ஸமடலரக சரிந்து வகரண்டு ஒரு ஹீசரர லுக் விட்டரன.
வபரறக்கி ரரஸகல். தினமும் இவெனுக்கு இந்த சவெமல. வநருங்கிப் சபரய் நரலு அமற
விடலரமர எனற சதரனறியது. அடிக்கப் சபரய், அது சினிமரத்தனமரக ஆகி.....
சவெண்டரம்.
அவெமன தரண்டிச் வசல்ல, முரட்டு பர்ஃயூம் வநடி அவெனிடமிருந்து அமலயடிப்பது
மரதிரி வெந்தது. அமரக் கண் பரர்மவெயில் அவென விரலமசத்து, 'ஹரய்' எனற இளிப்பது
வதரிந்தது. பிறகு, அவென தன வெழக்கமரன சவெமலமய ஆரம்பித்தரன. சற்ற இமடவவெளி
விட்டு தன மபக்கில் பின வதரடர்ந்தரன.
நமடமய கூட்டினரள. பினனரல் திரும்பிப் பரர்க்கவம் கஷடமரக இருந்தது. இந்த
பிரச்சமனமய எப்படி சமரளிப்பது? குழப்பமரன எண்ணங்கள அவெள மண்மடக்குள
முறக்கிக் வகரண்டிருந்தன.

ஒரு ஸகூடி அவெள அருகில் வெந்து நினறது. நீரஜர! அப்பரடி! பரய்ந்து அதன பினனரல்
ஏறிக் வகரண்டரள.
"தரங்க்ஸடி. சரியரன சமயத்திசல வெந்து கரப்பரத்திசன"
"எனனரச்ச மஷல்? ஏதரவெது பிரச்சமனயர?"

"நீ வகரஞ்ச தூரம் சபரசயன. நரசன வசரல்சறன."

சிக்னமல தரண்டி நீரஜர ஸகூட்டிமய ஓரம் கட்டினரள. ஸவிட்ச் சபரட்ட மரதிரி
மஷலஜர அழத் வதரடங்கினரள. "மஷல்! இது வபரது இடம். எசமரஷனல் ஆகரசத.
விஷயத்மதச் வசரல்லு"
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மஷலஜர ஒரு சில சகவெல்கசளரடு எல்லரவெற்மறயும் வசரல்ல முடித்தரள. "இப்ப நரன
எனன வசய்யணம், நீரஜ? என அப்பரகிட்சட வசரல்லடட்டுமர? ஆனர, அவெர் இந்த
பிரச்சமனமய விட்டுட்டு எனமன ஆயிரம் சகளவி சகக்க ஆரம்பிச்சடுவெரரு"
நீரஜர வகரஞ்சம் சயரசித்தரள. பிறகு வசரனனரள. "மஷல், கவெமலப்படரசத. நரமளக்கு
உனசனரட பஸல வெசரன. நீ அவெமனக் கரட்டு. நரன அவெமன மடரக்டர டீல்
வசய்யசறன."
மறநரள அவென வெழக்கம்சபரல் பஸடரப்பில் நினற வகரண்டிருந்தரன. நீரஜரமவெ அவென
கண்டு வகரளளசவெயில்மல. "ஹரய் மஷல்! உனசனரட பத்சத வசகனடுகள சபச
அனுமதி கிமடக்குமர?"
மிக அமமதியரக வெந்து வகரண்டிருந்த நீரஜர, திடீவரன அவென இடது மகமய பிடித்து
முதுகு பக்கம் முறக்கினரள. சகரழிக் குஞ்ச மரதிரி அவெள முனனரல் சரிந்தவெனின
கழுத்மத ஒரு பதம் பரர்த்தரள. அடுத்து அவெள கரல் முட்டிமய அவென வதரமடயிடுக்கில்
பிரசயரகிக்க, கமலந்த சீட்டு கட்டு மரதிரி விழுந்தரன. விழுந்த சவெகத்தில், சதரரித்து
எழுந்து, அடிபட்ட தவெமள மரதிரி தத்திக் வகரண்சட ஓட்டவமடுத்தரன.
நீரஜர தூச தட்டுவெது மரதிரி தன உளளங்மககமள தட்டிக் வகரண்டரள. "இனிசம
அவெனகிட்சடயிருந்து சபச்சசர, பரர்மவெசயர இருக்கரது. இனிசம அமமதிசயர
அமமதி."
"எனனடி, இப்படி வசஞ்சட்ட? நரம சபரய் அடிதடில இறங்கறது....?"
"மஷல், எல்லரத்மதயும் வபரறத்துக்கணம்னு இருந்திட்டர அது ஏமரளித்தனத்துல
முடிஞ்சிடும். ஒரு சில சமயத்தில அமமதி வெரணம்னர, நரம ஆயுதங்கமள பிரசயரகிச்சச
ஆகணம், டரக்டர்கள சர்ஜரி வசய்யற மரதிரி. இப்ப நரன இவெனுக்கு ட்ரிட்வமனட்
வகரடுத்திருக்சகன. மறபடிம் சதமவெப்பட்டர, இமதவிட இனனும் வபருசர ஒரு சர்ஜரி
வசஞ்சடலரம்."

"வரரம்ப தரங்க்ஸடி." வவெகு நரட்கள கழித்து மஷலஜர புனனமக பூத்தரள.
(தினமலர் - வபண்கள மலர் - 27 நவெம்பர் 2010)
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65. வதய்வெம் தந்த வீடு
சிவெரவக்குள பிசரச மனம் கூச்சலட்டது. "ஏமரந்தியர, முட்டரசள. மஹசகரர்ட்சட
வசரல்லயும் உன சித்தப்பர சகட்கல. அப்பீல் வசஞ்சிருக்கரரு, பரரு. நரன வசரல்லறத
சகளு. ஒசர வெரரத்தில சித்தப்பர உன கரலடில வீட்டு சரவிமய மரியரமதசயரடு
மவெப்பரரு."
வகரஞ்சம் நினற சயரசித்தரன. சித்தப்பரவெரயிற்சற எனற இரக்கப்பட்டரல் ஏதரவெது
சரக்கு சபரக்கு வசரல்ல என வீட்மட தரன வசரந்தமரக்கிக் வகரளள நிமனப்பது எந்த
விதத்தில் நியரயம்?
ஆனரல் அடுத்த வநரடிசய அப்பர வசரனனது ஞரபகம் வெந்தது. "சிவெர. அவெனுக்கு
இனனும் ஆசற மரசம் மடம் வகரடுடர. உன சித்தியின சகனசர் டிரீட்வமண்டுக்கரக
அமலஞ்சக்கிட்டிருக்கரனடர."
"அப்பர சபச்மச சகட்கப் சபரறியர? சபரச்ச. நரலு வெருசமர வபண் கல்யரணக்
கடனகமளச் வசரல்ல ஏமரத்தியரச்ச. இப்சபர சகனசர். அதற்கு பிறகு ஏதரவெது
இல்லரமலர சபரய்விடும்?"

மனப்பிசரச வசரல்வெதுதரன சரி.
"சரரி அப்பர."
தனக்குள சபசிக் வகரண்சட வெந்த சிவெர சரரட்டில் கிடந்த அமரவெரமச பூசனிக்கரமய
கவெனிக்கவில்மல. மசடவரனற வெழுக்கி விழுந்தரன. பின மண்மடயிலும் இடுப்புப்
பகுதியிலும் சரியரன அடி. பினபுறம் அனலரய் தகித்தது. எழ முயனறரன. முடியவில்மல.
மணிக்கட்டு பகுதியில் ஆயிரம் ஊசிகமள வசரருகிவிட்ட மரதிரி வெலத்தது.
ஆள நடமரட்டம் அதிகம் இல்லரத சரரடு. ஆட்சடரக்களும் மபக்குகளும் விர்விர்வரனற
சபரய் வகரண்டிருந்தரலும் உதவிட யரருமில்மல.

சவெகமரக சபரய் வகரண்டிருந்த ஒரு ஆட்சடர திடீவரன ஓரம் கட்டி நினறது. அதிலருத்து
குதித்து இறங்கினரன ஒரு இமனஞன. மசகஷ! சித்தப்பரவின இரண்டரவெது மகன.
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முதுகு பக்கம் அவென பிடிக்க, அவென நண்பன கரல் பக்கம் பிடிக்க சிவெர ஆட்சடரவில்
திணிக்கப்பட்டரன.
உடசன பிசரச உரக்க கத்தியது. "சிவெர மறபடியும் ஏமரறரசத. உதவி வசய்யுற மரதிரி
வசஞ்சட்டு வீட்மட அமுக்கிடுவெரங்க. ஜரக்கிரமத"
"வரரம்ப நனறி மசகஷ. நீ மட்டும் இல்சலனனர நரன சரரட்டில அனரமதயரக கிடந்து
வசத்சத சபரயிருப்சபன. உங்க குடும்பத்துக்கு வபரறக்கமுடியரத வதரல்மலகள
எவ்வெளசவெர வகரடுத்திருக்சகன. இருந்தரலும், எனக்கு உதவியிருக்கிசய, யு ஆர் கிசரட்!"
"அண்ணர, உங்களுக்கும் அப்பரவக்கும் இருக்கும் சண்மடயில எனக்கு எனனனனர
சம்பந்தம்?"
அந்த பதிலல் சிவெர கூனிக் குறகிப் சபரனரன. "அது சரி, சவெற வீட்டுக்கு எனன வசய்யப்
சபரகிறீங்க?"
"கஷடம்தரனனர. இவ்வெளவ கரலம் படியளந்த கடவள இதுக்கும் வெழி கரட்டரமலர
சபரவெரர்"
வகரஞ்சம் அவெஸமதயரன சயரசமனகளுக்கு பிறகு, "சவெண்டரம், மசகஷ.
அப்பரகிட்சட வசரல்லடு. நீங்க அங்சகசய இருந்துகுங்க.."
வீடு, வீடு எனற சபரரமசயில் அமலந்து, கமடசியில் தூக்க ஆளில்லரமல் வீதியில் சரக
கிடந்சதசன! எனன முட்டரள நரன?
மறபடியும் பிசரச குரல் எழுப்ப எத்தனிக்க, "ஓடிப்சபர பிசரசச. உளளத்தினுள அகல்
விளக்மக இப்சபரதுதரன ஏற்றி மவெத்திருக்கிசறன."
"எனன அண்ணர?"
"ஒனறமில்மல." தம்பிமய அமணத்த மககள வெலத்தன. ஆனரல் மனசில் வெல
இல்மல.”

(கமலமகள - மரர்ச் 2009)
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66. இனனும் இருபத்துநரனகு மணி
"ஆல் இந்தியர சரடிசயர... மரநிலச் வசய்திகள... வெரசிப்பது........"
சசரவலன எழுந்சதன. 60 வெரட்ஸ பல்ப் எனமனப் பரர்த்து சிரிக்க. சமமச சமல் புத்தகம்
விரிந்தபடி கிடக்க..... அதிகரமல நரலு மணிக்குப் படிக்க உட்கரந்தவென மீண்டும்
தூங்கிவிட்சடன சபரலும்.
"சடய் ரமணர. எவ்வெளவ சநரமரகக் கூப்பிடசறன. படிச்சது சபரதும். இங்சக வெரசயன.
இனனிக்கு லீவதரசன. நரமளக்குத்தரசன பரீட்மச."
கீசழ இறங்கிப்சபரசனன. பரல் பரத்திரத்மதக் மகயில் வகரடுத்தரள மனனி. "பரல்கரரன
இரண்டு லட்டர்தரன தந்தரன. குழந்மதகள வகரஞ்ச சநரத்துல எழுந்துடும். நீ சபரய்
கமடயிசல இனனும் அமர லட்டர் பரல் வெரங்கி வெந்துடு. வெந்து படி. நரமளக்குத்தரசன
பரீட்மச? இனனும் 24 மணி சநரம் இருக்சக!"
நல்ல சவெமள நிமிஷத்திசலர அல்லது வநரடியிசலர வசரல்லரது விட்டரசள!
பரல் வெரங்கிக்வகரண்டு திரும்பிசனன. 'இதுவெமர சகட்டுக்வகரண்டிருந்த' ஆகரஸவெரணி
வசய்திகள இத்துடன முடிவெமடந்தன. ஓ ! ஏழு இருபத்மதந்தர ?
அண்ணர எழுந்துவிட்டிருந்தரன. அண்ணரவிற்குப் 'சபஸட்' முதல் 'டவெல்' வெமர எடுத்து
மவெத்து விட்டு, அப்பரவக்கு வவெந்நீர் சபரட்டு விட்டு, அத்தமன சபருமடய
துணிகளுக்கும் சசரப்பு சபரட்டுவிட்டுக் குளித்சதன. "ஏ ஆகரஸவெரணி மஹ" எனறது
வெரவனரல.
"ரமணர, அண்ணர மரர்வகட் சபரகமல. நீதரன சித்த சபரய்ட்டு வெந்துசடன."
நரன தமலமயச் வசரறிந்சதன. "மனனி. நரமளக்குப் எக்ஸரம்."
"நரமளக்குத்தரசன? இனனும் இருபத்து ......." அதற்குசமல் நரன கரதில் வெரங்கவில்மல.
திரும்பி வெந்தசபரது அண்ணரவம் மனனியும் ஆபீஸ கிளம்பிக் வகரண்டிருந்தரர்கள.
"ரமணர, சடபிள சமசல சரஷன கரர்டும் பணமும் மவெச்சிருக்சகன. சபரய் ஜீனியும்
மண்வணண்வணயும் வெரங்கி வெந்துடு."
அண்ணரவின கட்டமளக்கு தமலயரட்டிவிட்டு மரடிக்குச் வசனசறன. 'மரடர்ன
பரங்க்கிங்' எனமனப் பரர்த்து சிரித்தது.
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கீசழயிருந்து வெந்த கிரிவகட் கரவமனடரி சத்தம் என படிப்மபக் கமலத்தது. என தம்பி
கரவமனடரி சகட்டுக் வகரண்டிருந்தரன. சநர்முக வெர்ணமனயரளர் எண்ணிக்மககமளக்
கூட சத்தமரன ஹிந்தியில் வசரல்லக்வகரண்டிருந்தரர். புரியரவிட்டரல் எனன? மகயில்
டிரரனஸிஸடமர மவெத்துக் வகரண்டு கிரிவகட் கரவமனடரி சகட்கும் இனமறய
'சபஷனுக்கு' என தம்பி மட்டும் விதிவிலக்கர?
"சடய்! சரடிசயரமவெ நிறத்துடர. எனக்கு நரமளக்கு எக்ஸரம்." எனக்குப் பதிலளிப்பது
சபரல டிரரனசிஸடர் இப்சபரது உச்ச ஸதரயிமய எட்டியது.
நரன ஜீனி வெரங்க புறப்பட்சடன.
சரஷன கமடயில் ஒசர கூட்டம். சினிமரக் வகரட்டமக சதரற்றது. எப்படிசயர
முண்டியடித்து வவெற்றிவெரமக சூடித் திரும்பிசனன. பக்கத்திலருந்த வபண்கள பளளி
விட்டிருந்தது. பச்மச வவெளமளயரய், வபண்கள. வபண்கள. வபண்கள. பீலவபய்
சரகரடரய் புத்தகச் சமமயில் இமட ஒடிய ...
ஓ! மணி ஒனறரகிவிட்டதர?
இரண்டு மணி ஆனதும், சசரப்பு சபரட்ட துணிகமளத் துமவெத்து உலர்த்திசனன.
கடிகரரம் நரனகடித்து, கரப்பிமய நிமனவூட்டியது. அண்ணரவின குழந்மதகமளக்
வகரண்டு வெந்துவிட்ட ஆயர அவெள பங்குக்குச் சமரர் 360 வநரடிகளுக்கு 'உதிரிப் பூக்கள'
பற்றி வலக்சர் அடித்தரள.
படிக்கலரம் என மரடிக்கு சபரசனன. கரலடிச் சத்தம் சகட்டது. நட்டு வெருகிறரன. நரனும்
அவெனும் சசர்ந்து படிப்பதரகத் திட்டம். ஆனரல் ஒரு விஷயம். 'சஜரதர'மவெப் பற்றி
ஆரம்பித்சதரசமர வதரமலந்சதரம். அறத்துத் தளளி விடுவெரன. சரியரன நரவெல்
மபத்தியம்.
"படிக்கலரமர? இனனும் பதிவனட்டு மணிகூட இல்மல" எனசறன தற்கரப்பரக.
"உம்... உம்..." எனற சரத்தில்லரமல் பதிலளித்தரன நட்டு. 'கனவத் வதரழிற்சரமல'யில்
இந்த வெரரத்துப் புதிய திருப்பத்மதச் வசரல்லும் வெரய்ப்பு கிமடக்கரத வெருத்தம்
அவெனுக்கு.
கீசழயிருந்து அப்பரவின குரல் சகட்டது. "தங்கம் விமல இறங்கி விட்டது பரர்த்சதளர?"
"வவெங்கரயம்கூட இப்ப கிசலர ஒரு ரூபரய்க்குத் தரரன."
'சரய்வ நரற்கரலகளின' அரசியல் அலசல்கள. நட்டு எழுந்து சபரய்விட்டரன.
அரசியல் எட்டு மணிக்வகல்லரம் அடங்கியது. வெயிற பசித்தது. கீசழ இறங்கிசனன.
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"நரமளக்கு எக்ஸரமர?" அண்ணர வெரசவெற்றரன.
"உம்"
"ஒழுங்கரய்ப் படி. கரமலல படிச்மசசயர? நட்டுசவெரட ஊர் சத்தியிருப்சப."
" .... .... .... "
"சரி. சரி. ரரத்திரி முழுக்க டயம் இருக்சக. சரப்பிட்ட பிறகரவெது சபரய் படி."
"இதபரருங்சகரனனர. ரரத்திரிக்கு சமமக்கமல. ரமணமனப் சபரய் டிபன வெரங்கிண்டு
வெரச் வசரல்லுங்சகர" எனச் வசரல்லவிட்டு "அமுல் யிடுத்து" எனற சபரனமஸயும்
அறிவித்தரள.
"சபரய் வெரங்கிண்டு வெரடர ... ... ஒவ்வவெரருத்தன எவ்வெளசவெர ஒமழச்சப்பிட்டுப்
படிக்கிறரன. பர்ஸட் கிளரஸ வெரங்கறரன. நரமளக்குத்தரசன எக்ஸரம்? இனனும்
இருபத்து..."
எல்லரவெற்மறயும் முடித்துவிட்சடன. படிக்க உட்கரருகிசறன. உடம்பில் உளள
ஒவ்வவெரரு பரகமும் சரஷன கமடக் கூட்டத்மத நிமனவ படுத்தி ஆமள அமுக்கியது.
கரலண்டரில் தரள கரற்றில் படபடத்தது.
1982 பூண்டி புஷபம் கல்லரி ஆண்டு மலர்
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67. எங்சக ஊனம்?
"இப்சபரது உங்கள மனமத வகரளமள வகரளளும் நிகழ்ச்சிமய அளிக்க திரு ப்ரகரஷ
ஆனந்த் அவெர்கமள அமழக்கிசறன"
மமக்கரளர் அறிவிக்கவம், ஒரு ஒளிவெட்டம் சழனற அந்தச் சிறவென சமல் விழுந்தது.
எழுந்த அவென சமமடமய சநரக்கி முனசனறினரன. அடுத்த சில நிமிடங்களுக்கு
எதிர்பரர்ப்புகளுடன கூடிய அமமதி நிலவியது. அமனவெரின உளளத்திலும் இவெனர
இவ்வெளவ வபரிய எலக்ட்ரரனிக் கீசபரர்டில் பரட்டிமசக்கப் சபரகிறரன எனற சகளவி
இருந்தது. கரரணம், அவென ஒரு சிறப்பு குழந்மத. உருவெம் பத்து வெயதுக்கு உரியதரக
இருந்தரலும் அவென நமடயும் வசய்மகயும் ஐந்து வெயது குமறந்சத இருந்தன.
அப்படியும் இப்படியுமரக சரி பரர்த்துக் வகரண்டிருந்த ப்ரகரஷ, திருப்தி பட்டு, தமல
நிமிர்த்தி, மமக்கரளமர சகளவியரக பரர்த்தரன. அவெர் உடசன கட்மடவிரல் உயர்த்தி
தமலயமசத்தரர்.
அவ்வெளவதரன!!! மமட திறந்த வவெளளமரக ஒரு இனிய இமச கீசபரர்டிலருந்து
வவெளிப்பட்டது! அது மிக பிரபலமரன திமரப்படப் பரடலன வதரடக்க இமச!
அப்சபரது வதரடங்கிய மக்களின ஆச்சரியம் இதழ் விரிக்கும் மலர்கமளப் சபரசல
பனமடங்கரகிக் வகரண்சட சபரனது. ப்ரகரஷ துளிக்கூட தடுமரறவில்மல. பிய்த்து
உதறினரன. அந்த பிரபல பரடலல் எனவனனன வநளிவகள குமழவகள உண்சடர
அத்தமனயும் 24 கரரட்டுகளரக டரண் டரண் எனற வெந்து விழுந்தன. மகுடி பரம்பரய்
தரளக் கட்டுக்கு ஏற்ப மக்கள மகதட்டினரர்கள. உற்சரகம் பீறிட்வடழுந்தது. பரடல்
முடிந்தசத வதரியவில்மல. மகத்தட்டல் ஓய வவெகு சநரம் பிடித்தது.
வதரமலவிலருந்து பரர்த்துக் வகரண்டிருந்த ப்ரகரஷின அம்மர வித்யர கண்கலங்கினரள.
அருகில் இருந்த கணவென ஆனந்த் சதரளகளில் சரய்ந்து விம்மினரள. பினனந்தமல
மயிர்க் கற்மறமய வெருடி சமரதனபடுத்திய ஆனந்த், ஆளகரட்டி விரலரல் அவெள
முகவெரமய நிமிர்த்தினரன.
"வித்யர இப்ப நீ எனன வநமனக்கற வசரல்லட்டுமர?"
"ம்....."
"கடவசள! எனக்கு இப்படி சரதமனகள பமடக்கிற குழந்மதமய எதற்கரகக்
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வகரடுத்தரய்? சரதரரண குழந்மதமய வகரடுத்திருந்தரசல நரன திருப்தி பட்டிருப்சபசன!
அப்பிடினனுதரசன?"
"ஆமரங்க. எனனரல இமதவயல்லரம் மகிழ்ச்சியர ஏத்துக்க முடியமலங்க. நரன
யரருக்கும் எந்த வகடுதலும்...."
"புரியரம சபசரத. நரமதரன ரணப்பட்டு ஊனமர சபரயிட்சடரம். ப்ரகரமஷ பரசரன.
எவ்வெளவ மகிழ்ச்சியர இருக்கரன. அவெவனரட தனி உலகத்தில ரரஜர மரதிரி இருக்கரன.
அங்சக அவெனுக்கு எந்த ஊனமும் இல்மல. எமதசயர வநமனச்சக்கிட்டு, இல்லரததுக்கு
ஏங்கி வெரழ்க்மகமய சிக்கலரக்கிக்கிசறரம். இதுவெமர நரம நமக்கரக வெரழ்ந்தரச்ச. இனி
அவெனுக்கரக வெரழ்சவெரசம. எரியற தீபத்துக்கு இருக்கும் வரண்டு பக்க தடுப்பு மரதிரி
நரம இருப்சபரம். வெர."
வித்யர ஓடிச் வசனற ப்ரகரஷ கனனத்தில் வதரடர் முத்தமிட மக்கள எழுந்து நினற
கரசகரஷம் வசய்தரர்கள.
சதவி - 19 ஆகஸட் 2008
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68. கல்வவெட்டு
'டும்,' 'டமரல்', 'டுப்', 'டம்', 'டம்', 'டும்,' 'டமரல்'.
பரமறகள வவெடித்து சிதறின.
திடீவரன ஒரு வதரழிலரளி கத்தினரன.
குரல் வெந்த திமசமய சநரக்கி சந்தர் ஓடினரன. முதலரளி வசல்லமுத்துவம் பதட்டத்துடன
பின வதரடர்ந்தரர்.
"ஐயர. இங்க பரருங்க. பரமறயில எனவனனனசவெர எளுதியிருக்குது."
சந்தருக்கு பரர்த்ததுசம புரிந்துவிட்டது! சரித்திர முக்கியத்துவெம் வெரய்ந்த
கல்வவெட்டுக்கள! சிதறியிருந்த மற்ற பரமறகளிலும் கல்வவெட்டுக்கள இருக்கிறதர எனற
சதடத் வதரடங்கினரன.
"அப்பரடி. நம்ம ஆளபமடகளுக்கு ஒண்ணம் ஆபத்தில்மலசய? இவென சவண்டு
வட்டதும் பயந்திட்சடன. சபரடர, சபரய் மத்த சவெமலயப் பரரு. எனன சந்தரு? ஏதரவெது
புமதயல் மரதிரியர? "
"கிட்டத்தட்ட புமதயல் மரதிரித்தரன சரர். இமவெகவளல்லரம் நம்ம ரரஜர கரலத்து
கல்வவெட்டுக்கள. வதரல்வபரருள இலரக்கரகிட்ட வசரனசனரம்னர அவெங்க நம்மள
பரரரட்டுவெரங்க. டி.வி.கரரங்க பத்திரிக்மககரரங்க வெந்து சபரட்சடர புடிப்பரங்க. ஒங்கள
சபட்டி எடுப்பரங்க."
சந்தர் மகிழ்ச்சியில் அடுக்கிக் வகரண்சட சபரனரன. அவெனுக்கு கரல்கள பரபரத்தன.
நீண்ட சயரசமனகளுக்கு பிறகு வசல்லமுத்து சகட்டரர். "சந்தரு. பரரரட்டு,
சபட்டியல்லரம் இருக்கட்டும்யர. பணம் எவ்வெளவ தருவெரங்க?"
அதிர்ந்து சபரனரன சந்தர்.
"நஷட ஈடு நிச்சயம் தருவெரங்க சரர். தவிர, இமவெகள..."
"யப்பர. இப்பத்தரன கஷடப்பட்டு அவெமன இவெமன புடிச்சி கரனட்ரரக்ட்
எடுத்திருக்சகன. நஷட ஈட வெரங்கிக்கிட்டு நரக்கு வெளிக்கறதர? இத மரதிரி நூத்துக்
கணக்கில நரட்ல இருக்குதுப்பர. என வகரளுந்தியர கிரரமத்து வீட்டரண்ட வகரல்ல
கக்கூசக்கு பக்கத்தில ஒரு இருட்டு மண்டபம் இருக்குது. அங்க இத மரதிரி ஏகத்துக்கும்
எளுதியிருக்குது. வவெசௌவ்வெர புளுக்க வீச்சம் அடிக்கும். அத வடு. நீ வசரனன மரரிசய நரன
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சபரய் வசரனனர எனன ஆகும் வதரியுமர? சவெமல நினனிடும். சபரட்சடர புடிப்பரனுவெ.
ஆளரளுக்கு வெருவெரனுவெ. இனவனரரு கரனட்ரரக்ட் வகலக்கற வெமரக்கும் மிசினு
வெரடமக, ஆள கூல, உன சம்பளம், எனசனரட வெருமரனத்துக்கு எனன வெளி?"
வசல்லமுத்து கிடுகிடுவவென அடுத்த வபரு வவெடிக்கு கட்டமளயிட்டரர்.
"சந்தரு. நல்லர சகட்டுக்க. நரலு மணிக்குளளரர எளுத்து இருக்கிற எல்லர கல்லும்
தூளரகி லரரில ஏறிடணம். புரிஞ்சிச்சர. துடிப்பரன மபயனர இருக்கரங்கரட்டி ஒனனிய
சவெமலக்கு மவெச்சிருக்சகன. அதிகமர சரரசமன வசய்யரம சவெமலயப் பரரு."
எந்த சிக்கலும் இல்லரமல் மரமலக்குள சவெமல முடிந்த திருப்தியில் வீட்டுக்கு சபரனரர்
வசல்லமுத்து.
அவெர் சபரன சந்தீப் எதிர் வகரண்டு வெரசவெற்றரன.
"தரத்தர. இந்த ஹிஸட்டரி வரரம்ப சபரரு தரத்தர. அக்பர் குளம் வவெட்டினரரரம்.
சரமலகள ஓரத்தில மரம் நட்டரரரம். இப்ப இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் சவெர்ல்டுல இதுக்கு
எனன தரத்தர அவெசியம்?"
தரத்தரவக்கு ஏற்ற சபரன!
சதவி - 22 ஆகஸட் 2007

282

69. கரக்க. கரக்க. ரகசியம் கரக்க
பரல் பரக்வகட்டரகத்தரன இருக்கும் எனற அலட்சியமரக கதமவெ திறந்த வஜயரவக்கு
ஆச்சர்யம்.
ஆற அடி உயரத்தில் ஜீனசம் டி சர்ட்டுமரக ஆத்மர!!!
அந்த வீடு அடுத்த சில வநரடிகளில் கலகலப்பரனது.
வெரட்ச்சமன இரண்டு ரரட்சத வபட்டிகமள மூச்சிமரக்க வகரண்டு வெந்து மவெத்துவிட்டு
சபரனரர்.
"அண்ணர. எனக்கு வெரட்ச் வெரங்கிருக்கியர" தங்மக ரம்யர சகட்டரள.
"சடய். வபரிய அத்தரன சகட்ட டிஜிடல் கரமிரர. அப்பறம் சினன அத்தரனுக்கு டி.வி.டி
பிசளயர் வெரங்கிட்டயர."
இது அப்பர.
ஆத்மர வசரல்வெதற்கு வெரவயடுப்பதற்குள வஜயர இமடமறித்தரள.
"அட. அவென வகரஞ்சம் வரஸட் எடுத்துக்கட்டுசம.”
வஜயர எல்லரமரயும் விரட்டரத குமறயரக அனுப்பி மவெத்தரள.
ஆத்மர வஜயரவின ஒசர வசல்ல மகன. கம்ப்யூட்டரில் சூரப்புல. மரதம் ஐம்பதரயிரம்
சம்பளம். சவெமலயில் சசரந்த இரண்டு வெருடங்களில் இரண்டு அக்கரக்களுக்கு
திருமணம் முடித்து விட்டரன. இனனும் தங்மக ரம்யர திருமணத்திற்கு கரத்திருக்கிறரள.
வெரங்கிய கடனகளுக்கு இனனும் இ.எம்.ஐ. கட்டிக் வகரண்டிருக்கிறரன.
எல்சலரரும் சபரய்விட்டரர்கள.
வஜயர யரரும் கவெனிக்கரத சபரது பூமன மரதிரி ஆத்மர ரூமுக்கு சபரனரள.
"அம்மர. ரரகவ் வகரடுத்த சபக். ரகசியமர இருக்கர."
ஆத்மர கீச்ச குரலல் சகட்டரன.
"பத்திரமர வெச்சருக்சகன. எனன விசயம். எதுவம் தப்புதண்டர இல்மலதரசன."
"அவதல்லரம் ஒண்ணம் இல்மல. எடு வசரல்லசறன. "
எடுத்து பிரித்ததில்.... எல்லரம் ஃபரரின சரமரனகள.
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வஜயர குழம்பினரள.
"அம்மர. எல்லரருக்கும் ஃபரரின சரமரனகள வெரங்கிக்வகரடுக்க எனக்கு ஆமசதரன.
ஆனர உண்மம எனனனனர. எல்லரசம இந்தியரவல சீப்பர நல்ல குவெரலடியில
வகமடக்குதும்மர. கணக்கு சபரட்டு பரர்த்சதன. ஐநூற டரலர் மிச்சம் பிடிக்க முடியற
மரதிரி ஐடியர வெந்திச்ச. என ப்வரண்ட் ரரகவ் வடல்லயில இருக்கரன. அவென பக்கரவெர
எல்லரத்மதயும் வெரங்கி வகரடுத்திட்டரன. ரம்ஸ கல்யரணம் நிச்சயம் கிற சநரத்தில
எதுக்கு அனரவெசிய ஆடம்பர வசலவ. வசரனனர புரிஞ்சக்க மரட்டரங்க. அவெங்க
விருப்பத்மத நிமறசவெத்தறது எவ்வெளவ முக்கியசமர அந்த அளவக்கு நரம நம்ம
வநலமமயும் பரர்த்துக்கணம் இல்மலயர. அதரன. தப்பு இல்சல. அவெங்க பரர்க்கறதுக்கு
முனனரல என வபரட்டியில வெச்சடலரம். சீக்கிரம். உஷ... கரக்க. கரக்க. ரகசியம் கரக்க."
'இவெனல்லசவெர பிளமள?'
வஜயர வமய்சிலர்த்துப் சபரனரள.
சதவி மரர்ச் 28, 2007
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70. முற்பகல் வசய்யின
சினனதுமர பஸசக்கரக கரத்திருந்தரர். பஸ வெரவில்மலசய எனற கவெமலமய விட
பணப் பிரச்மனதரன வபரிய கவெமல. அவெருக்கு ஒரு தனியரர் கம்வபனியில் பியூன
சவெமல. வசரற்ப சம்பளம். ஆனரல் குடும்பம் வபரிச. மூத்த மகள பிரசவெத்துக்கு
வெந்திருக்கிறரள. தீபரவெளி, வபரங்கல் கடனகசள கழுத்து வெமர இருக்கினறன.
சினனதுமரக்கு சம்பளத்மத தவிர கிமடக்கக்கூடிய ஒசர வெருமரனம் பயணப்படி.
வெரரத்தில் மூனற நரனகு முமற வதரமலவில் இருக்கும் பரக்டரிக்கு சில கரகிதங்கமள
எடுத்துச் வசல்ல பயணப்படி கிமடக்கும். இப்சபரது அந்த விஷயமரகத்தரன பஸசக்கு
கரத்திருக்கிறரர்.
அப்சபரதுதரன அமத கவெனித்தரர். எழுபது வெயசரன கிழவெர் பிளரஸடிக் கூமடயிலருந்து
ஒரு மஞ்சள மபமய எடுத்துப் பரர்த்தரர். நூற ரூபரய் தரளகள! கிழவெர் மறபடியும்
மபமய சருட்டி கூமடக்குள மவெத்து விட்டரர். சரியரன முட்டரள! இவ்வெளவ பணத்மத
யரரரவெது கூமடயில் மவெப்பரர்களர?
பணம்! ஆமரம்! உடனடியரகத் சதமவெ. கடனுக்குக்கூட யரரும் இப்சபரது தர
மரட்டரர்கள. யரரும் கவெனிக்கரதசபரது எடுத்து விட்டரல் எனன? சச...சச... திருடுவெது
தப்பு. வகரஞ்சம் தளளிப்சபரய் நினற வகரண்டரர். மீண்டும் அந்த ரூபரய் கண் முனனரல்
விரிந்தது. இமத விட்டரல் சவெற வெழிசய இல்மல எனற பிசரச மனச கூச்சலட்டது.
பஸ வெந்து விட்டது. நல்ல கூட்டம். பரய்ச்சலரய் பரய்ந்து பஸசில் ஏறினரர். படிக்கட்டின
பின சீட்டில் உட்கரந்தவெரிடம் தனது சதரல் மபமயக் வகரடுத்தரர். ஃபுட்சபரர்டில்
வதரங்கும் கரசலஜ மபயனகள உளசள அழுத்த பஸசக்கு மத்தியில் தளளப்பட்டரர்.
நிமிர்ந்து பரர்த்ததும் ஆச்சர்யம்!
அந்த கிழவெர் அவெருக்கு முனனரல்! அந்த பிளரஸடிக் கூமட வெரய் பிளந்து மஞ்சள மப
எடுக்கும் வெமகயில்... பிசரச மனச எடு... எடு... எனறது. பஸ நிற்கரமல் சபரய்க்
வகரண்டிருந்தது. பஸ பரக்டரிமய அமடய அமர மணியரவெது ஆகும். முனனும்
பினனுமரக பயங்கரமரக குலுங்கியது. எடுக்கலரமர? இல்மல... இப்சபரது சவெண்டரம்.
சிறிது சநரம் கழித்து...
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அப்படிசய பலமுமற சயரசித்து கமடசியில் ஒரு குலுக்கலல் மபமய எடுத்து விட்டரர்!
வியர்மவெ வவெளளம். மக, கரல்கள சலசரக நடுங்கின. வநஞ்ச சவெகமரக அடித்துக்
வகரண்டது. யரரரவெது பரர்த்திருப்பரர்கசளர?
பஸ குலுக்கலுடன நிற்கவம், நிமறய சபர் இறங்க ஆரம்பித்தனர். மரட்டிக் வகரண்டு
விட்டரல்? சட்வடனற இறங்கி எதிர்பக்கம் திரும்பிப் பரர்க்கரமல் நடக்க ஆரம்பித்தரர்.
பஸ சபரய் விட்டது. அப்பரடி! சினனதுமரக்கு உடம்பு முழுவெதும் உஷணம். ஒருவித
திருப்தி.
திடீவரன ஞரபகம் வெந்தது. அந்த சதரல் மப! ஆபீஸ சபப்பர்கள அடங்கிய சதரல்மப!
ஐசயர! பின சீட்டில் வகரடுத்தமத இறங்கும்சபரது இருந்த அவெசரத்தில் வெரங்க மறந்து
விட்சடசன! ஷரக் அடிக்கரத குமற. முகம் வவெளிறிப் சபரயிற்ற. வசய்வெதறியரமல்
சபந்த சபந்த முழித்தரர். திரும்பி பஸ ஸடரப்புக்கு ஓடி வெந்தரர். வெரய் விட்டு அலறினரர்.
பஸ ஸடரப்பில் இருந்தவெர்கள விசரரித்தரர்கள. அழுமகயூசட விவெரங்கள வசரனனரர்.
"சரர் அதில் பணம் வெச்சிருந்தீர்களர?"
"இல்மலசய! ஆபீஸ சபப்பருங்க. முக்கியமரன சபப்பருங்க. இது கிமடக்கமலனனர
சவெமல சபரயிடுங்க."
"யரர்கிட்சட வகரடுத்தீங்கனனு ஞரபகம் இருக்கர?"
"இல்மலசய" சகட்டவெர்கள விவெரங்கள அறிவெதில்தரன மும்முரமரக இருந்தரர்கள.
உதவகிறவெர்கள யரருமில்மல.
"இதுக்குத்தரன முனசன பினசன வதரியரதவெங்ககிட்சட மபமய வகரடுக்கக் கூடரது.
இப்படித்தரன நரன ஒருமுமற நரகர்சகரவில் பஸசசல..."
"கூட்டம் ஜரஸதியர இருந்தர அடுத்த பஸசசல சபரறதுதரசன வபரியவெசர?"
"ஆபீஸசல ஆட்சடரல சபரறதுக்கு மபசர தரப்படரசதர? இவ்வெசளர வெயசரனவெமர
பஸசசல அனுப்ப எப்படி மனச வெந்தசதர வதரியசல"
"சதரல் மபனனு வசரனனரரு. சதரல் மபசய இருநூற ரூபர சதறம். கிமடச்சவென
விடுவெரனர? சபப்பர்கமள கடரசிட்டு மபமய சட்டுடுவெரன."
"ஆமரம். சபரனது சபரனதுதரன."
ஆளுக்கு ஆள கவமண்ட் அடித்தரர்கள. யரசரர ஒருவெர் "சரர் நீங்க உடசன பஸ புடிச்ச
வடப்சபரவக்கு சபரங்க. பஸ நம்பமரச் வசரல்ல டிக்வகட்மட கரட்டுங்க. அந்த ஆள
கண்டக்டரிடம் வகரடுத்தரலும் வகரடுத்திருப்பரன."
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எதிர்பக்க பஸ பிடித்து டிப்சபர சபரய் அமலசயர அமலவயனற அமலந்தரர்.
அங்சகயும் இங்சகயும் அமலக்கழித்தரர்கள. விவெரங்கள சகட்டு வவெறப்சபத்தினரர்கள.
கமடசியில் யரசரர ஒருவெர் இரக்கப்பட்டு விவெரங்கள குறித்துக் வகரண்டு மறநரள
கரமலயில் பத்து மணிக்கு வெரச் வசரனனரர்.
வவெளிசய வெந்தரர். மண்மட கனத்தது. சவெமல நிச்சயம் சபரகப் சபரகிறது.
அப்சபரதுதரன ஞரபகம் வெந்தது. மஞ்சள மப மகயில் சலசரக இருந்தரலும் கனத்தது.
முளளரய் குத்தியது. பிரித்து, எண்ணியதில்... இரண்டரயிரத்து ஐநூற!
உளசளயிருந்து ஒரு கடிதம் கீசழ விழுந்தது. எடுத்துப் பிரித்தரர். ஒரு அம்மர தன
மபயனுக்குப் பரசத்துடன வலட்டர் எழுதியிருந்தரள. மபயன அருகில் உளள கரசலஜில்
ஹரஸடலல் தங்கி படிக்கிறரன. வெறமமப்பட்ட குடும்பம். நிலத்மத ஒத்தி மவெத்து
கரசலஜ ஃபீஸ கட்ட அனுப்பியிருக்கிறரள.
சினனதுமரக்கு தனமன அடிக்கரத குமற. எனன கரரியம் வசய்து விட்சடன. இப்சபரது
என குடும்பமும் குட்டிசவெரரகப் சபரகிறது. பணம் வதரமலந்ததில் அந்த குடும்பமும்
தளளரடப் சபரகிறது. எனன ஆனரலும் பரவெரயில்மல. பணத்மத அந்த மபயனிடம்
சசர்ப்பித்து விட சவெண்டும்.
அங்சக இங்சக விசரரித்து கரசலஜ சபரய் ஹரஸடலல் அந்த மபயன ரூமம
கண்டுபிடித்து விட்டரர். மபமய தவெறவிட்ட அந்த வபரியவெர் தமலயில் மக
மவெத்தவெரற உட்கரந்திருந்தரர். பணத்மத வகரடுத்ததும் கிழவெர் வெயமதயும் மீறி
சினனதுமரயின மகமய பிடித்துக்வகரண்டு கதறி அழுதரர். உடனிருந்த கரசலஜ
நண்பர்கள சினனதுமரயின சநர்மமமய வெரயரரப் புகழ்ந்தனர். பஸசில் கீசழ கிடந்ததரக
வசரல்லயிருந்தரர். அவெர்கள வசரல்லும் ஒவ்வவெரரு பரரரட்டும் முளளரய் குத்தியது.
வீடு திரும்பினரர். யரரிடமும் எதுவம் சபசவில்மல. நரமள கரமலயில் ஆபீஸ சபரய்
முதலரளி கரலல் விழுந்து எப்படியரவெது சமரளிக்க சவெண்டும்.
கரமலயில் வெழக்கம்சபரல் ஆபீஸனுளசள நுமழந்ததும் அவெருக்கு ஆச்சர்யம்
கரத்திருந்தது. ரிசப்ஷனில் ஒருவெர் சசரபரவில் உட்கரந்திருந்தரர். அவெர் மடியில் அசத
சதரல் மப! சினனதுமர 'முருகர' எனற உரக்கச் வசரனனரர்.
1997 மரர்ச் 02 வெசந்தம் (தினகரன) ஞரயிற மலர்
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71. யரரிவென?
"ஏய் கிழவெர... துட்டு வெச்சருக்கியர?".
சகட்டவெனுக்கு வரளடிக்கரன சகல அம்சங்களும் இருந்தன. நிமறய குடித்திருந்தரன. பஸ
ஸடரப்மப ஒட்டிய மரத்தடியில் சரிந்திருந்தரன.
சிவெரரம சரஸதிரிகள குரல் வெந்த திமசமய வவெறப்புடன பரர்த்தரர். பரர்த்ததும்
துணக்குற்ற சவெற பக்கம் முகம் திருப்பிக் வகரண்டரர்.
அவெர் சபரதரத கரலம் 18-ம் நம்பர் பஸ இனனும் வெரவில்மல. சவெற ஏதரவெது பஸ
வெந்தரல்கூட பரவெரயில்மல. இந்த இடத்மத விட்டு ஒழியலரம் என பமதபமதப்புடன
சநரட்டம் விட்டரர்.
பஸ ஸடரப்பில் கூட்டம் ஓரளவிற்கு இருந்தரலும் சவெடிக்மக பரர்ப்பதரகத்தரன
இருந்தது. மக்கள அங்வகரனறம் இங்வகரனறமரய் நினற வகரண்டு பஸ வெரமவெயும்
அவெனின அடுத்த நடவெடிக்மகமயயும் பரர்த்தவெரற இருந்தனர். ஒரு சிலர் பயத்துடன
தளளி நினறனர்.
அவென சிரமப்பட்டு எழுந்து நினறரன. உடம்பு தளளரடியது. அருகில் படுத்திருந்த நரமய
ஓங்கி ஒரு உமத விட்டரன. அது ஈன ஸவெரத்தில் முனகிக் வகரண்சட ஓடி மமறந்தது.
"...த்தர. கூப்டனல. இங்க வெரடர..." பஸ ஸடரப் பயணிகள வகரஞ்சம் கலவெரம்
அமடந்தரர்கள. ஏசதர விபரீதம் நடக்கப் சபரகிறது எனபமத உணர்ந்து முகம்
சளித்தரர்கள.
அவென வநருங்கிவிட்டரன. சரஸதிரிகள மிகக் கலவெரமரனரர்.
"சபரடர... எங்கிட்ட வெம்பு வெச்சக்கரசத... சபரலீமசக் கூப்பிடுசவென."
"சபரலீஸ... வபரிய சபரலீஸ. எங்கிட்ட வெருவெரனர ஒரு பய. கரச எங்க வெச்சருக்க.
மரியரமதயர வகரடுத்துடு. இல்சல நடக்கறசத சவெற."
சரஸதிரிகள சட்மட அணியவில்மல. பணத்மத சவெட்டியில் முடிந்திருந்தரர். மிக
ஒல்லயரன சதகம். திமிறினரர்.
அவென குடித்திருந்தரலும் வெலுவெரன பிடியினரல் சீக்கிரசம கீசழ விழுந்தரர். 'நச்' எனற
பின மண்மட தமரயில் பட்டது.
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இறக்கிக் கட்டிய சவெட்டி சலசரக அவிழ்ந்து, கரசகள சிதறின.
"எனன... நீங்களளரம் பரர்த்துண்டு இருக்சகசள. சகட்கப்படரசதர? இவெனுக்கு சரவ
வெரமரட்சடங்கறசத..."
வெயசரனவெர் அலறியது எல்சலர மனமசயும் பிழிந்தது. பின மண்மடயில் கல்
குத்தியிருக்க சவெண்டும். ரத்தம் சலசரக வெந்தது.
"நரங்களும் பரர்த்துக்வகரண்சட இருக்சகரம். வரளடித்தனமர பண்ணசற ரரஸகல்?"
கூட்டத்திலருந்து ஒரு சிலர் அவென மீது பரய்ந்தனர். சிதறிய கரசகமள அளளிக்
வகரண்டிருந்த அவென நிமல குமலந்து விழுந்தரன.
அவ்வெளவதரன! தர்ம அடி வதரடங்கி விட்டது. சிறிது சநரத்தில் வபரும் கூட்டம் சசர்ந்து
விட்டது.
ஒரு சிலர் ஓடி வெந்து சில்லமரக் கரசகமளயும் பறந்த ரூபரய்கமளயும் வபரறக்கி
அவெரிடம் வகரடுத்தனர். சிவெரரம சரஸதிரிகள குலுங்கி குலுங்கி அழுதரர்.
"சரர், ஏன சரர் அழுவறீங்க? பலமர அடி பட்டுடுச்சர? ஆட்சடர எடுத்தரரட்டுமர?"
"குழந்மதகளர. அடி உடம்புல இல்லப்பர. மனசல... மனசல..." வபரிசரய் வெரய் விட்டு
அழுதரர். வநஞ்சில் ஓங்கி ஓங்கி அமறந்து வகரண்டரர்.
"எனன சரர்? வசரல்லறது புரியல்சல."
"நீங்களளரம் அடிச்ச வமரத்தசறசள. அவென சவெற யரருமில்சலப்பர. என மபயனபர...
என மபயன... எல்லரம் என ஜனமரந்திர பரவெம்பர... பரவெம். உருப்படரம சபரய் சபரு
வகட்டு, என மரனத்மத வெரங்கறரன. இவென வசத்துத் வதரமலஞ்சர எனன ?"
இவெருக்கு இப்படிப்பட்ட பிளமளயர ?
கூட்டத்தினர் விக்கித்துப் சபரயினர்.
1995 நவெம்பர் 26 இதயம் சபசகிறது
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72. கீதர கரதல் வசய்கிறரள
வகரதித்துப் சபரனரள சஜரதர. நம்ம கீதுகுட்டியர இப்படிச் வசய்திருக்கிறரள?
கரதல் கடிதம்! யரர் இந்த மசனரகர்? இனனும் சினனக் குழந்மத எனற இவெமள
நிமனத்துக் வகரண்டு இருந்சதசன! எனன கரரியம் வசய்திருக்கிறரள? அப்பரவக்குக்
வதரிந்தரல் ஆகரயத்துக்கும் பூமிக்கும் அல்லவெர குதிப்பரர்? வெரட்டும் கீதர,
சநரடியரகசவெ சகட்டு விடுவெது. எனன வசரல்ல எப்படி மழுப்புகிறரள எனற
பரர்ப்சபரம்? கிரரதகி!
சஜரதரவக்கு இரவ வெமர வபரறமமயரக இருக்க முடியவில்மல. அம்மர கூட இரண்டு
முமற சகட்டுவிட்டரள. தமலவெல எனற வசரல்ல சமரளித்து விட்டரள. வவெளிசய கூட
எங்சகயும் சபரகவில்மல.
மணி எட்டமர ஆயிற்ற..... கீதர வெந்துவிட்டரள. ஆர்ப்பரட்டமரய் அருகில் வெந்து
கிசகிசத்தரள.
"அக்கர உனக்கு சர்ப்மரஸ ஒனற வசரல்லப் சபரகிசறன. நீ யரரிடமும் வசரல்லக் கூடரது.
அப்பரகிட்ட கூட வசரல்லக் கூடரது. வசரனனரல் திட்டுவெரர்."
சநரம் வெந்து விட்டது சஜரதரவக்கு. "அப்பர திட்ட மரட்டரர். கட்டி மவெத்து உமதப்பரர்"
"ஏய்! நீ எனன வசரல்லற? உனக்குத் வதரியுமர?."
"எனக்கு எல்லரம் வதரியும். இங்சக சகட்டரல் சரிப்படரது. விலரவெரரியர உங்கிட்சட
சகட்கணம். அந்த ரூமுக்கு வெர" எனற கீதரவின பதிலுக்குக் கரத்திரரமல் சஜரதர
ஓடினரள.
உளசள வெந்ததும் கதமவெ சலசரக மூடினரள. "அக்கர வெரட் ஹரப்பனட்? நீ எனனசவெர
உளறகிறரய். நீ எனமன சரியரகப் புரிந்து வகரளளவில்மல."
"இதற்கும் சமசல புரிவெதற்கு எனன இருக்கிறது?" சஜரதர அந்த கடிதத்மத கீதரவிடம்
க்சளரசப்பில் கரட்டினரள.
"ஓ! இதுவெர? உனனிடம் வசரல்லலரம் எனற இருந்சதன. ஆனரல் நீ அதற்குள ஏக
கற்பமனகள வசய்து வகரண்டுவிட்டரய். நீ வரரம்ப அவெசரம்"
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வசய்வெமதயும் வசய்துவிட்டு சரதிக்கிறரசள! சஜரதரவக்கு மூச்சிமரத்தது. அழுமக கூட
சலசரக வெந்து விட்டது. "அப்சபர இவதல்லரம் உண்மமயர? வபரய் வசரல்லரசத"
"ஆமரம். நரனதரன எழுதிசனன. மறக்கலசய. எனன? எழுதினரல் தப்பர?"
"எனன தப்பர? கீதர யூ ஜஸட் எய்ட்டீன"
"சஸர வெரட்?"
"வீ ஆர் ப்ரம் எ மிடில் கிளரஸ ஆர்சதரடரக்ஸ சபமில. அப்பரவக்கு வதரிஞ்சர உனமன
வவெட்டிப் சபரட்டுடுவெர. எனக்கு கல்யரணம் நிச்சயம் ஆகியிருக்கிற இந்த சநரத்தில
உனசனரட நடத்மத நிச்சயமர இமடஞ்சல் உண்டு பண்ணத்தரன சபரறது."
"ஸடரப் அக்கர. ஸடரப். சம்மர உனமன சீண்டிவிட்டு சவெடிக்மக பரர்த்சதன. என
அசட்டு அக்கரசவெ! வவெளுத்தவதல்லரம் பரல் என நிமனக்கும் அக்கரசவெ! தயவ வசய்து
சற்ற அருகில் வெர. இந்த கடிதத்தின சமசல எனன எழுதியிருக்கிறது எனற பரர்"
எனன குழப்புகிறரள ? சஜரதர வெரங்கிப் பரர்த்தரள. "ஆமரம். ஐந்து எனற
எழுதியிருக்கிறது. அப்படியரனரல்?...
கீதர வபரிசரய் சிரித்துவிட்டு " என அசட்டு அக்கரசவெ. நரன முதன முதலரக ஒரு
குறநரவெல் எழுதப் சபரகிசறன. அதுவம் கரதல் கமத. அதனரல்தரன சர்ப்பமரசரக
அப்பரவிடம் கூட வசரல்லரமல் வசய்யப் சபரகிசறன. அதில் ஒவ்வவெரரு
அத்தியரயத்தின ஆரம்பத்திலும் ஒரு கரதல் கடிதம் வெரும். என சபரதரத கரலம்
உனனிடம் இந்த ஐந்தரவெது பக்கம் கிமடத்துவிட்டது. இரண்டரவெது அத்தியரயத்தின
ஆரம்பம் ஐந்தரவெது பக்கம் வெருகிறது. அதுவெமர எழுதிவிட்டு சநத்து ரரத்திரி தூங்கப்
சபரய்விட்சடன. ஃசபன கரற்றில் பறந்து சபரயிருக்கிறது இந்த ஐந்தரவெது பக்கம்.
கரமலயில் அவெசரத்தில் நரன பரர்த்து எடுத்து மவெக்க மறந்துவிட்சடன. இந்தர. மற்ற
நரலு பக்கங்கள. இப்சபர படி. உன சந்சதகங்கள நிவெர்த்தியரகும்."
சஜரதரவின முகத்தில் அசடு லட்டர் கணக்கில் வெழிந்தது!
1995 சம 21 இதயம் சபசகிறது
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73. புது வெரவ
வீசட விழரக்சகரலம் பூண்டது.

இருக்கரதர பினசன? வெந்திருப்பது புத்தம் புதிய ஸகூட்டியல்லவெர!

வசல்லப் வபண் ரம்யர முதனமுதலரய் வகரழுத்த சம்பளத்தில் நரமளக்கு சவெமலயில்
சசரப்சபரகிறரள. இனசற ஆத்மர வெண்டிமய வடலவெரி எடுத்துவிட்டரன. ஓட்டவெந்த
ரம்மஸ வசல்லமரய் கடிந்து வகரண்டரன.

"முதலல் பூமஜ. அப்பறம்தரன எல்லரம்."

பரட்டி சந்தன குங்குமம் இட்டு பூமரமல சபரட, தரத்தர பூமஜ வசய்கிசறன சபர்வெழி
எனற பூமனக்குட்டி மரதிரி வெண்டிமய சற்றி வெந்து அமர மணி சநரம்
வவெறப்சபற்றினரர்.
பூமஜ முடிந்தசதர, ரம்யர ஸகூட்டியில் சிட்டரய் பறந்தரள. ஐந்சத நிமிடங்களில்
புயலரய் வெந்தரள. முகம் முழுவெதும் வபருமிதம்.

"அம்மர. எனன பிரமரதமரன பிக்கப். நீ ஓட்டி பரரு. எப்படிப்பர இருக்கு?"

"ஆமர. நரன வெரும்சபரசத சகரயிலுக்கு சபரய்ட்டு வெந்சதன. சம்மர சல்லுனனு
வவெண்வணய் மரதிரி வெழுக்கிண்டு சபரறது. முளள பரர்த்ததும்தரன வதரிஞ்சது நரன
வரரம்ப சவெகமர சபரசறனனு."

ஆத்மர சந்சதரஷ உச்சத்தில் வசரல்லக் வகரண்டிருக்க, முகவமல்லரம் பல்லரக
ஸகூட்டிமய பிடித்தரள மஞ்சளர.
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சபரனவெள சவெதர கிளரஸ முடித்துக் வகரண்டு வெந்து, ஸகூட்டி அருமம வபருமமகமள
மூச்சவிடரமல் அமரமணிக்கு வசரனனரள.

தரத்தரவக்கும் பரட்டிக்கும் எனனசவெர தரங்கசள சபரய்விட்டு வெந்த மரதிரி ஃபீலங்
கரட்டினரர்கள.
ஆனரல் இவ்வெளவ அமர்க்களங்கமளயும் அமமதியரக புனசிரிப்சபரடு
ஏ.வி.எம்.சரவெணன ஸமடலல் மககட்டிக் வகரண்டு சவெடிக்மக பரர்த்துக்
வகரண்டிருந்தரன ரரகவ்.

"ஏண்டர ரரகவ். இனனிக்கு உன ஆபீசக்கு ஸகூட்டிய எடுத்துண்டு சபரய்ட்டு வெரசயன."
"சவெண்டரம்மர. அப்பறமர பரர்த்துக்கலரம். நரன டி.வி.எஸ.50 சலசய சபரய்க்கசறன."

"ஏண்டர. உனக்கு அசத பமழய வமரவபட்தரங்கறதரல வபரறரமமயர?"

"இல்மல தரத்தர. கிட்டதட்ட அஞ்ச வெருஷமர நமக்கு மரடர உமழச்ச பமழய வெண்டிய
புதுச வெந்த உடசன சத்தமர மறந்துட்டீங்க. எனக்கு வரரம்ப வெருத்தமர இருக்கு. நரம
வெசதிகள வகரமறச்சலர இருந்த சபரது முழு குடும்பத்மதயும் சமந்துண்டு அது சத்தரத
இடசம இல்மல. இனனமும் நல்லரத்தரன ஓடுது. எனன, வகரஞ்சம் பழசரயிடுத்து.
அவ்வெளவதரன. உயிரற்ற வபரருள ஆனரலும் அதுல நம் உணர்வகள கலந்திருக்கு தரத்தர.
நரன வெசரன."

ரரகவ் வசரல்ல வசரல்ல எல்சலரரும் வெரயமடத்து சபரனரர்கள.

2008 16 மரர்ச் தினமலர்-வெரரமலர்
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74. பணம்
"சரந்தி, எப்படி வசரல்லறதுனனு இனனும் தயக்கமர இருக்கு... இருந்தரலும்....."
ஞரனசதசிகன வமனற விழுங்கினரர். தன அசடு வெழிந்த முகத்துடன சரந்திமய பரர்த்து
இளித்தரர்.
"எனன சரர்?."
சரந்தியின விழிகள அமலபரய்ந்தன.
"வசரனனர சகரவிச்சக்க மரட்டிசய?"
"இல்சல.... சஸவபனஸ மவெக்கரம வசரல்ல வெந்தத வசரல்லுங்க"
திடீவரன அவெள வசல் சிணங்கியது.
எஸ.எம். எஸ. !
இனபரக்ஸில் அவெள அமத படிக்கும் முகத்தில் ஏற்பட்ட மரறதல்கமள உற்ற
கவெனித்துவகரண்டிருந்தரர், ஐம்பது வெயமத தரண்டிய ஞரனசதசிகன. சகரடி கணக்கில்
சம்பரதிக்கும் ஆடிட்டர்.
தன வீட்டு மரடியில் குடியிருக்கும் ஏமழயரன, திருமணம் ஆகரத, முப்பது வெயது இளம்
வபண் சரந்திமய எப்படியரவெது அமடந்துவிடுவெது எனற கடந்த இரண்டு மரதங்களரக
கரம வவெறி பிடித்து அமலபவெர்.
"இங்க பரருங்க சரர். .. எவெசனர ஒருத்தன, முகம் வதரியரதவென எனக்கு எஸ. எம். எஸ.
அனுப்பியிருக்கரன... வமரதல்ல தத்துவெங்களர அனுப்புவெரன. அப்பறம், வகரஞ்சம்
பழகினதும், சஜரக்ஸ அனுப்புவெரன. அப்பறமர ஆபரச எஸ. எம். எஸ... அப்பிடீனனு
சபரகும். இவெனுகமள எனன வசஞ்சர சதவெமல? சபரலஸகிட்சட பிடிச்ச வகரடுத்து
முதுகு சதரமல உறிச்சரதரன சரிபட்டு வெரும் ரரஸகல்." எனறவெள. " ம்... வசரல்லுங்க சரர்.
ஏசதர வசரல்லனும்னு வெந்தீங்கசள"
ஞரனசதசிகன முகம் ப்யூஸ சபரன பல்ப் மரதிரி ஆனது. எப்படி சமரளிப்பது? எனற
வெரர்த்மதகமள சதடினரர்.
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“அது வெந்து சரந்தி… திடீவரனனு பணப்பிர்ச்சமன வெந்திருக்கு…. எனக்கு ஒடனடியர
ஐம்பதரயிரம் சதமவெப்படுது. யரருக்கிட்சட சகக்கிறதுனனு வதரியல… அதரன… எனக்கு
உன ஞரபகம்தரன வெந்துது. உனனரல ஏதரவெது வஹல்ப் வசய்யமுடியுமர?...”

ஒரு மரதிரியரக ஏசதர உளறிக் வகரட்டி சரமரளித்தரர். அதற்குள உடம்வபல்லரம்
வியர்த்துவிட்டது.
“எனன சரர்…. எங்கிட்சட எப்படி சரர் இவ்வெளவ பணம்? ஏசதர ஆயிரம்
வரண்டரயிரம்னர பரர்க்கலரம். அது கூட ஒடசன முடியரது. நரங்கவளல்லரம் வரரம்ப
ஏமழ சரர்.”

ஞரனசதசிகன அவெமள கூர்ந்து கவெனித்தரர். சரந்தியிடம் எந்தவித ரியரக்ஷனும்
இல்லரத்து அவெருக்கு திருப்திமய அளித்தது. “நல்ல சவெமள! தப்பித்சதன” என
நிமனத்தரர்.

“சரி… விடு சரந்தி… நரன சவெற எடத்துல பரர்த்துக்கிசறன. வரரம்ப தரங்க்ஸ…”

“சரரி ஸரர்”
“சரந்தி… நீ எதுவம் தப்பர வநமனச்சக்கலசய?”

“இதுல தப்பர வநமனச்சக்க எனன இருக்கு சரர். நீங்க சகட்டீங்க. நரன என வநலமமமய
வசரனசனன. அவ்வெளவதரசன!”

மரடிக்கு அமமதியரக படிசயறிய சரந்தி, கிச்சனுக்குள எனற அம்மரமவெ ஏறிட்டரள.
“எனனடி, எனனசவெர மரதிரி இருசக?”

“அம்மர. அடுத்த வெரரசம நரம சவெற வீடு சபரசறரம்”
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