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முனனுமர
மயலசிய சூரியன பத்திரிமக நடத்திய கருத்தரஙகு ஒனறல நதான உமரயதாற்றயயபதாத,
`கற்பழிப்பு’ எனறை வபதாருமள அலசியிருந்யதன. ஒரு வபண்ணின மனம் படும்
பதாட்மடயும், ஒருவன எதனதாவலலலதாம் கதாமுகன ஆகிறைதான எனபமதயும் நதான விளக்க,
எனத உமர முடிந்ததம், ஒரு முதியவர் எழுந்த மகதட்ட ஆரம்பிக்க, அரஙகயம எழுந்த
நினறைத மறைக்க முடியதாத நிகழ்ச்சி.
`எனனஙக, அப்படிப் யபசிட்டீஙக! வததாண்மட அமடச்சுப்யபதாச்சு எனக்கு!’ எனறு
ஒரு இமளஞர் உரிமமயதாக யகதாபித்தக்வகதாண்டதார். யபச்சின நடுவில, நதாயன ஒரு சமயம்
யமயல யபச இயலதாமல, கண்ணீருடன திணறயனன. பல வநதாடிகள வமமௌனம் -- நதாஙகள
எலலதாருயம பதாதிக்கப்பட்டவர்களின நிமலயில எஙகமளப் வபதாருத்தக்வகதாண்டு.
அதனபின, பத்திரிமக ஆசிரியர் அந்தப் வபதாருளில ஒரு வததாடர்கமத எழுதம்படி யகட்க,
நதான முதலல மறுத்யதன. அவர் வற்புறுத்தியபின, `நதான வபண்களின உரிமமக்கதாக
வதாததாடுபவள, எழுதபவள!’ எனறு அழுத்தமதாகச் வசதாலலவிட்டு, `எழுதகியறைன,
ஆனதால, தமிழ்ப்படஙகளில வருவதயபதால, வபண்கமள இழிவுபடுத்தம் வமகயில
நதானும் எழுதினதால யகவலம். அப்படி எழுதமதாட்யடன!’ எனறை நிபந்தமனயுடன
ஒப்புக்வகதாண்யடன. இந்த நதாவல அப்பத்திரிமகயில வததாடரதாக வவளியதானத.
வமதக்கு ஆளதாகும் வபண்களக்கதாக அரசதாஙக சதார்பற்றை பலர் அமடக்கலம்
அளிக்கிறைதார்கள. கணவனமதார்களிடம் வனமுமறைக்கு ஆளதாகும் வபண்கள, வீட்மடவிட்டு
ஓடிவந்த பதிவனட்டு வயதக்குட்பட்ட சிறுமிகள இவர்களக்கதான இலலஙகளக்குப்
யபதாய், பலதரப்பட்ட வபண்களடன கலந்த யபசியிருக்கியறைன. `அயதயபதால, நம்
கததாநதாயகிமய ஒத்த வபண்களக்கு?’ எனறு யயதாசிக்க, கமத பிறைந்தத. எதிர்நீச்சல
யபதாடுவததாயலயய பலம் வபற்றை வபண்களம் இருக்கிறைதார்கள.
வபதாதவதாக, வபண்களக்கு ஆதரவதாக இருக்க ஆண்களதாலததான முடியும். தந்மத,
அண்ணன, கணவன, சில சமயம், மதரியமதான மகள -- இவர்களமடய பக்கபலம்
இருந்ததால எனன இடர் வந்ததாலும், ஒரு வபண் தணிச்சலுடன வதாழ்ந்தகதாட்ட முடியும்.

அனபுடன,
நிர்மலதா ரதாகவன
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1. தீபதாவளி ஷதாப்பிங
“தீபதாவளிக்குத் மதக்கக் குடுத்தமத வதாஙகிட்டு வரணும்!” வகதாதிக்கிறை எண்மணயில
முறுக்கு பிழிந்தபடியய கூறனதாள அகிலதா.
“வரண்டு யபருமதா அப்படியய ஜதாலயதா எலலதாக் கமடமயயும் சுத்திட்டு வரலதாம்
அண்ணி. பிளதாஸடிக் பூ வதாஙகணும்னு வசதாலலட்டு இருந்தீஙகயள!”
புதிததாக எதவும் வதாஙகுகிறைதார்கயளதா, இலமலயயதா, கமடவீதியில கும்பலல
வநரித்தக்வகதாண்டதாவத யபதாய், யவடிக்மக பதார்த்தவிட்டு வருவத அயனகப்
வபண்களக்கு மிகவும் பிடித்த சமதாசதாரம். அதிலும் பண்டிமக சமயம் யவறு!
நம் பண்டிமகமய ஒட்டி, மயலசியதாவிலருக்கும் மலதாய், சீனப்வபண்களம் இந்தச்
சமயத்திலததான நவீன ரகஙகள மலவதாகக் கிமடக்கினறைன எனறு திரண்டு வருவத
அவ்விரு வபண்களக்கும் அலதாதி வபருமமமய அளித்தத.
`அவர்கயள வருகிறைதார்கள! நதாம் யபதாகதாவிட்டதால எப்படி!’ எனறு சமதாததானம்
வசய்தவகதாளவதார்கள.
“முறுக்கு ஆறனதம்ததான டினமன மூடணும், வினு. இலலதாட்டி நமுத்தடும்,” எனறு
கூறயபடியய, முகம் கழுவிக்வகதாளள விமரந்ததாள அகிலதா.
வினுததா வததாமலயபசிமய எடுத்ததாள. “அண்ணதா! நதானும் அண்ணியும் கமடக்குப்
யபதாயறைதாம்...! எனனத? ஆமதா. எஙகளக்குப் மபத்தியம்ததான!”
சிரித்தபடி நடந்தவமள எதிர்வகதாண்டதாள அகிலதா. “ஒஙகண்ணதா எனன வசதானனதார்?
`சரியதான மபத்தியம் நீஙக வரண்டு யபரும்!’ அப்படினனதாரதா?”
இருவரும் யசர்ந்த சிரித்ததார்கள.
“நீ கலயதாணமதாகிப் யபதாயிட்டதா, நதான எனன வசய்யப்யபதாயறையனதா! ஒஙகண்ணதாவுக்கு
சத்தயமதா, கும்பயலதா அடியயதாட பிடிக்கதாத. அப்புறைம் நதானும், யகதாயில, குளம்னு சுத்த
யவண்டியதததான! இலயல, நதாள பூரதாவும் டி.வி முனனதால ஒக்கதாரணும்!”
“பதாவம் அண்ணி, நீஙக! அத எப்படி, வகதாஞ்சம்கூடப் வபதாருத்தமிலலதாத அண்ணதாவுக்கு
ஒஙகமளக் கட்டிவவச்சதாஙக?”
அவளமடய குறும்மப ரசித்தபடி, “அதவதா? எஙக வரண்டு யபயரதாட ஜதாதகமும் நலலதாப்
வபதாருந்தி இருந்திச்சதாம். அயததாட, வபரிய அறுமவச்சிகிச்மச நிபுணர்! வபத்தவஙகளக்கு
அத யபதாததாததா! நதான மதாட்டிக்கிட்யடன!” எனறு சிரிக்கதாத பதில வசதானனதாள அகிலதா.
கணவன-மமனவி எனறைதால, ஒயரமதாதிரி இருக்க யவண்டியதிலமல எனறை பரந்த
மனப்பதானமம வகதாண்டவர் அருண். மமனவிக்குப் பிடித்தமதச் வசய்ய சுதந்தரம்
அளித்திருந்ததார். மமனவியின வசதாந்த உபயயதாகத்திற்வகனறு கதார் வதாஙகியிருந்ததார்.
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அனறு அதயவ பதாரமதாகப்பட்டத அகிலதாவுக்கு. “டவுனியல இனனிக்கு கதாயர யபதாக
முடியதாத. ஒயர வநருக்கடியதா இருக்கும்!”
“டதாக்ஸிக்கதாரனும்ததான பிமழைக்க யவண்டதாமதா?” எனறு அந்த பிரச்மனக்கு
ஒரு முடிவு கட்டினதாள வினுததா.
வீட்மடப் பூட்டியபடி, “பண்டிமக வந்ததாயல சந்யததாஷமதா இருக்கு. இலயல அண்ணி?”
“ஏன, அடுத்த வருஷம் தமலதீபதாவளி வரும்னு ஒன யயதாசமன யபதாகுததா?”
வினுததா வவட்கப்பட்டதாள.
“ஏப்ரல மதாசம், படிப்பு முடிஞ்சு, யமதாகன திரும்பி வந்தடுவதார். அப்புறைம் நதான யதார்கூட,
வதாமய மூடதாம யபசிக்கிட்டு, ஊர் சுத்தறைத?”
“அப்பவும் நதாம்பபதாட்டியல யபதாகலதாம். அண்ணதாவும், யமதாகனும் அரசியல
யபசிக்கிட்டு வீட்டியலயய இருக்கட்டும்!”
இருவரும் கலகலவவன சிரித்ததார்கள.
“இனனிக்கு டதாக்ஸி கிமடச்ச மதாதிரிததான!” வீட்டு வதாசலயலயய அமரமணிக்குயமல
கதாலகடுக்க நினறை அலுப்பில வதார்த்மதகள வந்தன.
“நதான வமயின யரதாடுக்குப் யபதாய், பிடிச்சிட்டு வயரயன! எதக்கு வரண்டு யபரும் இந்த
வவயிலயல நடக்கணும்?” எனறை வினுததா, பதிலுக்குக் கதாத்திரதாமல நடந்ததாள.
`இஙயகயும் ஒண்மணயும் கதாணுயம! அண்ணி யவறை தனியதா கதாத்தக்கிட்டு இருப்பதாஙக!’
கவமல பிறைந்தத.
அருகில சிலவித பதானஙகமள விற்றுக்வகதாண்டிருந்த மபயனிடம், “ஒரு எலுமிச்மச
ஜஜூஸ குடுப்பதா!” எனறைவளதாய், ஐந்த ரிஙகிட் யநதாட்மட நீட்டினதாள.
ஒரு வதாய் குடுத்திருப்பதாள, அந்த டதாக்ஸி கண்ணில பட, கிளதாமச அப்படியய
மவத்தவிட்டு ஓடினதாள. மகமயக் கதாட்டியதம் அத நினறைத.
“ஓ! ஏற்வகனயவ ஆளிருக்கிறைமதக் கவனிக்கயல! ஸதாரி!” எனறைவளிடம், கதாயரதாட்டியின
பக்கத்திலருந்தவன கூறனதான, “நதான இயததா இறைஙகப்யபதாயறைன, ஸிஸடர். நீஙக வதாஙக!”
`இனியம எப்யபதா கமடக்குப் யபதாய், எப்யபதா வீடு திரும்பறைத!’ சலப்புடன
நதாத்தனதாமரத் யதடி வந்ததாள அகிலதா.
`இஙகததாயன டதாக்ஸி பிடிக்க வந்ததாள? கதாணுயம!’ அடுப்படியில வநடுயநரம் யவமல
வசய்த கமளப்பு, மத்தியதான வவயில, இவற்றுடன இனம்புரியதாத கலக்கமும்
யசர்ந்தவகதாண்டத. பயத்தில நதா வரண்டு யபதாயிற்று.
“ஐஸ நிமறையப் யபதாட்டு, எலுமிச்மச ஜஜூஸ, ப்ளீஸ!” எனறைதாள.
இவமனக் யகட்டுப்பதார்க்கலதாம் எனறு யததானறயத.
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உடயன புரிந்தவகதாண்டு, உற்சதாகமதாகப் பதிலளித்ததான” “சிவப்புப் புடமவ கட்டிட்டு,
அனுஷ்கதாமதாதிரி ஒசரமதா, அழைகதா இருந்ததாஙகயள! அவஙகமளத்ததாயன யகக்கறீஙக?”
எலலதாப் படஙகமளயும் விடதாமல பதார்ப்பவர்களக்கு -- அதிலும் இளவட்டஙகளக்கு -எதிர்ப்படும் வபண்கவளலலதாம் நடிமககளதாகத்ததான யததானறுவதார்கயளதா எனறை எரிச்சல
பிறைந்தத அகிலதாவுக்கு. தமலயதாட்டி மவத்ததாள.
“அந்த அக்கதா சித்யத முந்தி டதாக்ஸியியல யபதானதாஙகயள! எஙகிட்ட அஞ்சு வவளளி
குடுத்தட்டு, நதான சிலலமறை குடுக்கறைத்தக்குளயள அவசரமதாப் யபதாய் ஏறக்கிட்டதாஙக,
தண்ணிமயக்கூட முழுசதாக் குடிக்கயல!”
அகிலதா நிம்மதியுடன வபருமூச்சுவிட்டதாள. உடல தளர்ந்திருந்ததாலததான மனம் எனன
பதாடுபடுத்தகிறைத!
“அவஙகமளத் யதடிட்டு நதான இஙயக வந்யதன. அவஙக வீட்டுப்பக்கம் யபதாய் எனமனத்
யதடப்யபதாறைதாஙக!” எனறு யலசதாய் சிரிக்க முயனறைதாள.
“அம்மதா வீடு அந்தப் பக்கஙகளதா?” வதாடிக்மகயதாளர்கள தமிழ் யபசினதால அவனுக்குக்
குஷ.
“இலலப்பதா. இந்தத் வதரு..,” வசதாலலும்யபதாயத ஏயததா இடறயத.
“டதாக்ஸி யநரதா இலல யபதாச்சு?” எனறு தனமனததாயன யகட்டுக்வகதாண்டவனுக்கு
ஞதாபகம் வந்தத. “முனனதால ஒத்தர் இருந்ததாரு”.
“எனனத?”
“ஆமதா, ஆனட்டி. அக்கதாகிட்ட ஏயததா யபசினதாரு!” ஐந்த வவளளி வகதாடுத்த
நிமனவிலலதாத அவளததான ஓடினதாள எனறைதால, ததானதாவத கூப்பிட்டுக் வகதாடுக்கதாமல
யபதாயனதாயம எனறை குற்றை உணர்வு அவமன அவ்வளவு விவரஙகமள நிமனவில
மவத்தக்வகதாளள உதவியிருந்தத.
“அப்புறைம்?” அகிலதா படபடத்ததாள.
“கதாடி விர்ருனு, சும்மதா அஜித் ஓட்டறை ஸடண்ட் கதார் மதாதிரி..!” அவள மனம் படும்
பதாட்மட உணரதாத, அவனபதாட்டில யபசிக்வகதாண்யட யபதானதான.
டதாக்ஸி சிறத தூரம் வசனறைதம் நினறைத. முனகதமவத் திறைந்தவகதாண்டு இறைஙகினதான
அந்த ததாடிக்கதாரன.
“வகதாஞ்சம் தளளிக்கிறீஙகளதா? ஒஙக சீட்டுக்கு அடியியலததான என வபட்டிமய
வவச்யசன!”
குனிந்த பதார்த்தவிட்டு, “இஙக எதவும் இலலயய!” எனறை வினுததா தளளி அமர்ந்ததாள,
வசதாந்தக்கதாரயன யதடிப் பதார்க்க வசதியதாக.
அவன சட்வடனறு கதாரினுள நுமழைந்த, அவள பக்கத்தில உட்கதார, டதாக்ஸி பறைந்தத.
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பதறப்யபதாய், மற்வறைதாரு பக்கத்தக் கதமவத் திறைந்தவகதாண்டு இறைஙக முயற்சித்ததாள.
அஙகிருந்த ததாழ்ப்பதாள உமடந்திருந்தத. அலலத, உமடக்கப்பட்டிருந்தத.
பயம் விமளவித்த ஆத்திரத்தடன கத்தினதாள, “நிறுத்தஙக. நதான இறைஙகிடயறைன!” அவன
ததாடிமயப் பிடித்த இழுத்ததாள, எனன வசய்கியறைதாம் எனறு புரியதாமயலயய.
விகதாரமதாகச் சிரித்தபடி, “சும்மதா அப்படியய ஒக்கதாரும்மதா. எறைக்கி விடவதா ஒனமன
வண்டியியல ஏத்தியனதாம்?” எனறைவனத கட்மடக்குரல பதாமரத்தனமதாக இருந்தத.
இடுப்புப் பகுதியில ஏயததா சுரீவரனறைத. ஒரு கத்தியின முமன!
அவள மக ஓய்ந்த விழுந்தத.
தனமன யதாயரதா கடத்திப் யபதாகிறைதார்கள!
பிறைகு எனன வசய்வதார்கள?
உமறைந்தயபதாய் உட்கதார்ந்ததாள வினுததா. இடுப்பிலருந்த ரத்தம் வடிவதகூட அவளக்கு
உமறைக்கவிலமல.
வீட்டுக்குள மறுபடியும் நுமழைந்த, மினவிசிறயினகீழ் உட்கதார்ந்தம்கூட அகிலதாவின
படபடப்பு குமறையவிலமல.
அவன யதாரதாக இருக்கும்?
வதரிந்தவன எனறைதால, வசதாலலமவத்ததாற்யபதால அந்த யநரத்தில டதாக்ஸியுடன
வருவதானதா?
ஏததாவத கதாதல விவகதாரமதாக இருக்கவும் வதாய்ப்பிலமலயய!
முனபின வதரியதாதவன! யதாயரதா, எவயனதா!
இந்தப் மபத்தியக்கதாரப் வபண்ணுக்கு எத்தமன தடமவ படித்தப் படித்தச் வசதாலல
இருக்கியறைன, `இரண்டதாவத ஆள இருக்கும் டதாக்ஸியில ஏறைதாயத!’ எனறு!
ஒருத்தன வதாமயப் வபதாத்தவதான, இனவனதாருத்தன மகமயக் கட்டுவதான! இரண்டு
தடியனகமள எதிர்த்த ஒரு சினனப்வபண்ணதால எனன வசய்ய முடியும்?
வருத்தம் யகதாபமதாக மதாறயத. அப்படி இனமறைக்யக கமடக்குப் யபதாகதாவிட்டதால எனன?
அந்த பிளதாஸடிக் பூ இலலதாமலததான அழுகிறைததா!
கணவமர நிமனத்ததால இனனும் கலக்கமதாக இருந்தத.
தனக்குப் பிறைக்கதாத மகளதாகயவ தஙமகமயப் பதாவித்த அருமமயதாக நடத்தபவர்!
அவளக்கு ஒரு தமலவல, கதாய்ச்சல எனறைதாலகூட, `அபியும் நதானும்’ பிரகதாஷ் ரதாஜ்யபதால
தடிதடித்தப்யபதாகிறைவர்!
இனி அவமளக் கதாண முடியுயமதா, முடியதாயததா எனறை நிமலயில அவர் எப்படி
நடந்தவகதாளவதார்?
அதற்கு யமலும் ததாஙக முடியதாத, வதாய்விட்டு அழை ஆரம்பித்ததாள அகிலதா.
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வினுததா கண்மணத் திறைந்ததாள.
இருட்டில சரியதாகத் வதரியவிலமல எதவும். ஏயததா மரத்தினடியில, யசறும், புலலுமதாக
இருக்குமிடத்திற்கு எப்படி வந்யததாம்? ஏன வந்யததாம்?
எழுந்திருக்க முயனறைதாள.
யதாயரதா அடித்தப்யபதாட்டதயபதால உடவலலலதாம் வலத்தத.
சட்வடன ஒரு வபதாற: `நதான மட்டும் யபதாய் டதாக்ஸி பிடிச்சிட்டு வயரன, அண்ணி!’ அவள
குரலததான.
யதாயரதா ததாடிக்கதாரன அவள பக்கத்தில உட்கதாருகிறைதான. இப்யபதாதம் இடுப்பில கத்தி
குத்தவதயபதால இருந்தத.
அதற்குப்பின எனன ஆயிற்று?
பதாறைதாஙகலலதாக கனத்த தமலமய அழுத்திப் பிடித்தக்வகதாண்டதாள.
டதாக்ஸி ஏயததா ஒரு சந்தில -- மரியதாமதப்பட்டவர்கள வரயவ கூசும் ஓர் இடத்தில -நுமழைகிறைத. எதிர்ப்பு வதரிவித்த, கத்தியனதாயம!
அதற்குப் பிறைகு தமலயில இடி விழுந்தமதாதிரி ஒரு வல. யவறு எதவும் நிமனவுக்கு
வரவிலமல.
கதாமதத் வததாட்டுப் பதார்த்தக்வகதாண்டதாள. அவள நிமனத்தத சரிததான. மக, கதாத, கழுத்த
எதிலும் ஒனறுமிலமல.
வததாமலயட்டும்! யகவலம், தஙக ஆபரணஙகள!
சட்வடன மூச்சு நினறைதயபதால இருந்தத.
வததாமலந்தத அமவ மட்டும்ததானதா?
ஏயததா யவகத்தடன எழுந்திருக்க முயனறைவளின வயிற்றலும், வததாமடயிலும்
வசதாலலவவதாணதா வல ஏற்பட, ஆமடகள நிமலகுமலந்த யபதாயிருப்பமத
அப்யபதாதததான உணர்ந்ததாள.
வயிற்றன குறுக்யக மகமயப் யபதாட்டு அமுக்கி, அப்படியய குப்புறைப் படுத்த விசும்ப
ஆரம்பித்ததாள வினுததா.
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2. தஙமக எஙயக?
“மூமள இருக்கிறைவஙக யதாரதாவத இனனிக்கு வவளியய யபதாவதாஙகளதா?”
மூர்க்கத்தனமதாகக் கத்திய கணவரின மறுபுறைம் அகிலதாவுக்கு அச்சத்மத ஊட்டியத.
“வதாமய மூடிக்கிட்டிருந்ததா, எனன அர்த்தம்?” இனனும் உறுமினதார்.
அதிர்ந்யத யபசதாதவர்ததான எப்படி மதாறவிட்டதார்!
இப்யபதாத எத யபசினதாலும் தப்பதாகிவிடும் எனறு புரிந்தவளதாய், வமமௌனத்மதக்
கமடப்பிடித்ததாள.
`இந்தக் கழுமத எவயனதாயடயதாவத ஓடிப்யபதாயிடுச்சதா?’ சற்று ததாழ்ந்த குரலல
தனமனத்ததாயன யகட்டுக்வகதாண்டவர், உடயன தன சந்யதக புத்திமய வநதாந்தவகதாண்டு,
வநற்றயில அமறைந்தவகதாண்டதார்.
ததான வளர்த்த குழைந்மத! எஙகதானும் வகட்டுப்யபதாவதாளதா?
`அண்ணதா! இவமரக் கதாதலக்கியறைன!’ எனறு யமதாகமனக் வகதாண்டு நிறுத்தியவுடயனயய,
ததான உடனபடவிலமல?
மனிதன பயந்தவிட்டதாலததான குணம் எப்படி மதாறவிடுகிறைத!
எனன நடந்திருக்கும் எனறு யயதாசிக்கயவ பயமதாக இருந்தத. `ஆனதால, `யவண்டதாம்’
எனறைதால மட்டும் நிமனவுகள எழைதாமல இருந்தவிடுமதா, எனன!
கதாலம் இருக்கிறை இருப்பியல, எழுபத, எண்பத வயதக்கிழைவிகமளக்கூட பலதாத்கதாரம்
பண்ணும் அளவுக்கு இந்த உலகம் சீரழைந்த யபதாயிருக்கிறைத.
வினுததாமவப் யபதானறை அழைகதான, இளம்வபண் ஒருத்தி மகயில சிக்கினதால
விட்டுமவக்குமதா?
ததான எவ்வளவுததான யயதாசித்ததாலும், நடக்கப்யபதாவத எதவுமிலமல எனறைவமர அவர்
அறவுக்கு எட்டியத, அந்த குழைப்பமதான நிமலயிலும்.
வததாமலயபசிமயக் மகயில எடுத்தவமரத் தடுத்ததாள அகிலதா. அவருமடய முமறைப்மபப்
வபதாருட்படுத்ததாமல வகஞ்சினதாள: “கலயதாணம் நிச்சயமதாயிருக்கிறை இந்த சமயத்தியல
நதாலு யபருக்கு விஷயம் வதரிஞ்சதா நலலதாயிருக்கதாதஙக!”
“ஒயரயடியதா தமலமுழுகிடலதாம்கிறயதா?” அடித்வததாண்மடயிலருந்த வந்த
ஆக்யரதாஷமதான குரல அவமளக் கட்டுப்படுத்தியத. அயர்ந்தயபதாய் அமர்ந்ததாள.
“யபதாலீஸ?”
அகிலதா வதாமயப் வபதாத்திக்வகதாண்டதாள.
யபசிவிட்டு ஃயபதாமன மவத்தவர், ஆத்திரத்தடன ஏயததா முணுமுணுத்ததார்.
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“எனன வசதாலறைதாஙக?” அச்சத்மதயும் மீற, ஆவல கிளர்ந்தத. ஏததாவத
யபசிக்வகதாண்டிருப்பத யவண்டதாத யயதாசமனகள எழைதாமலருக்கவும் வசதியதாக
இருந்தத.
“`யகயச இலலயய! பட்டப்பகலயல ததாயன டதாக்ஸி ஏறப் யபதாயிருக்கதாஙக! இதியல
பயப்பட எனன இருக்கு?’ அப்படிஙகறைதான எவயனதா மமடயன!” எனறு மவததார்.
அப்படியும் ஆத்திரம் தீரதாத, “ஒடம்பியல வபதாட்டுத் தணியுமிலலதாம, எஙயகயதாவத
ஏரியில கிடக்கறை வபதாணத்மத எடுத்த, `இத யதாயரதாட ஒடம்பு, எப்யபதா இத
நடந்திச்சு?’னனு பழைஙகணக்மகப் பதாக்கத்ததான இவவனலலதாம் லதாயக்கு! அப்பத்ததாயன
யபப்பரியல வபரிசதா தனயனதாட யபதாட்யடதாமவப் யபதாட்டுக்கலதாம்!” எனறு வபதாரிந்த
தளளினதார்.
“ஐயயதா! எனனவவலலதாயமதா வசதாலறீஙகயள!” எனறு மீண்டும் அழை ஆரம்பித்ததாள
அகிலதா.
இவ்வளவு வபரிய யகதாலதாலம்பூர் நகரத்தில நம் வீட்டுப் வபண்மண எஙயக யபதாய்
யதடுவத எனறு மமலத்தப்யபதாய், யபச யவறு எதவும் இலலதாத, உட்கதார்ந்த
நிமலயியலயய அனறரமவக் கழித்தனர் அத்தம்பதிகள. பசி, தூக்கம் யபதானறை
அத்தியதாவசியமதான யதமவகளகூட மறைந்தயபதாயின. மனம் மட்டும் வகதாந்தளித்தக்
வகதாண்டிருந்தத.
ததான தினசரிகளில படிக்கும் வசய்திகளில ஒனறு தன குடும்பத்தியலயய
நடந்தவிட்டயததா எனறு அருணுமடய யயதாசமன யபதாயிற்று.
வினுததாமவக் வகடுத்தவிட்டு, `இவமள விட்டுமவத்திருந்ததால நமக்குத்ததான ஆபத்த,’
எனறு ஒயரயடியதாகத் தீர்த்தக்கட்டி விட்டதார்கயளதா?
ஆற்றல உருத்வதரியதாத வபண்ணின உடல ஒனறு மிதந்த வருவதயபதானறை பிரமம
ஏற்பட்டத.
ஏன, அப்படியய வகதானறருந்ததாலும்கூட, பிளதாஸடிக் மபகளில அமடத்த, குப்மபத்
வததாட்டியில யபதாடலதாயம!
அவள உயியரதாடு இருந்ததால?
வவறயர்களின வனவசயலுக்கு ஆளதாகி, பல ஆண்களக்குச் சில மணி யநரம் சுகமளிக்கும்
பதாமவயதாக, தப்பிக்கயவ இயலதாதவமகயில பலத்த கதாவலல இருப்பதாயளதா?
அலலத, யபதாமதப்வபதாருள ததாரதாளமதாக வழைஙகப்பட்டதில, தன வசய்மகயின யகவலம்
புரியதாமல, அடுத்த யவமள யபதாமத கிமடப்பதியலயய கவனம் பூரதாவும் நிமலக்க,
அவமளப் பிடித்தக்வகதாண்டு யபதானவர்களின மகப்பதாமவயதாய், அவர்கள இழுத்த
இழுப்புக்வகலலதாம் வமளந்தவகதாடுத்த, தனத கீழ்த்தரமதான வதாழ்க்மகயதால எத்தமகய
வருத்தயமதா, அவமதானயமதா வகதாளளதாத, நமடப்பிணமதாக ஆகி..!
12

யநற்றுவமர குழைந்மதயபதால சிரிப்பும், கும்மதாளமுமதாக இருந்த அருமமத் தஙமகமய
இப்படிவயலலதாம் நிமனத்தப் பதார்க்கயவ பயஙகரமதாக இருந்தத. மூச்சு வபருமூச்சதாக,
ஒழுஙகற்றை நிமலயில வவளிவந்தத.
`இப்படிவயலலதாம் இருக்கக்கூடதாயத!’ எனறை பமதப்புடன, `அவமள விடுவித்ததால
எத்தமன லட்சம் தருவீர்கள?’ எனறு யதாரதாவத அமழைத்ததாலகூடத் யதவலதாம் எனறை
முடிவுக்கு வந்ததார் அருண்.
வபண் மனயமதா, `மனிதர்களதால இப்யபதாத எந்த ஆதரவுமிலமல!’ எனறை விரக்தியுடன,
ஏததானும் ஒரு பிடிப்மப யவண்டி, வதய்வத்மத நதாடியத.
`வினுததா முழுசதாகத் திரும்பி வந்ததால, உனக்கு நூறு யதஙகதாய் உமடக்கியறைன,
பிளமளயதாரப்பதா!’ எனறு யபரம் யபசியத.
ஆனதாலும், நதாத்தனதார் மதாயமதாக மமறைந்த அதிர்ச்சிமயவிட, கணவரிடம் யததானறய
மதாறுதலகளததாம் வபதாறுக்க முடியதாதததாக இருந்தத அகிலதாவுக்கு.
“நீததாயன அவமள வவளியில அமழைத்தப்யபதானதாய்?’ எனறு பழிமய அவளயமயலயய
திருப்புவதாயரதா?
நமக்கு யவண்டிய ஒருவர் ஆஸபத்திரியில இறைந்தயபதானதால, டதாக்டருடன பமகமம
பதாரதாட்டுவத யபதாலததாயன இதவும்?
மறுநதாள வபதாழுத விடிந்தத. வவறத்த பதார்மவயுடன உட்கதார்ந்திருந்ததார் அருண்.
சமமயலமறையிலருந்த வவளிப்பட்ட அகிலதா, “நீஙக கிளினிக் யபதாக யவண்டதாமதா?” ஒரு
மமனவிக்யக உரிய கடமமயுடன நிமனவுபடுத்தினதாள.
நிமிர்ந்த ஒரு பதார்மவ பதார்த்தவிட்டு, பமழையபடியய வததாய்ந்தயபதாய் உட்கதார்ந்ததார் அந்த
டதாக்டர்.
மபத்தியம்! நதான இருக்கும் நிமலயில, கத்திமயக் மகயில எடுத்த, ஆபயரஷன பண்ண
முடியுமதா, எனன?
என உடம்பு பூரதாவும் படபடக்கிறையத!
ஒவ்வவதாரு மூச்சும், `வினுக்கண்ணு, வினுக்கண்ணு,’ எனறு அழுவத உனக்குப் புரியுமதா?
யயதாசிக்கும் சக்தி அறையவ யபதாய்விட்டத யபதாலருந்தத. அப்வபயர் மட்டும் திரும்பத்
திரும்ப நிமனவில எழுந்தத.
திடீவரன எண்ணம் மதாறயத. வினுக்குட்டி பதார்க்க எப்படி இருந்ததாள?
எழுந்தயபதாய், யபதாட்யடதா ஆலபத்மத எடுத்ததார் அருண். அண்ணனும், அண்ணியும்
மணக்யகதாலத்தில இருக்க, இருவருக்கும் நடுவில நினறு, அவர்கள யததாளயமல
மகயபதாட்டு, சிரித்தபடி நினறருந்ததாள வினுததா. பரிவுடன அச்சிறுமியின கனனத்மதத்
தடவினதார். `இனியம ஒனமனப் பதார்ப்யபனதாம்மதா?’ வபதாஙகிய உணர்ச்சிகமளக்
கட்டுப்படுத்தம் முயற்சியில முகயம இறுகியிருந்தத.
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“ஐயயதா! யவணதாம்! இப்ப அமத ஏன எடுக்கறீஙக?” எனறு யவதமன ததாஙகதாத அகிலதா
அலறயயபதாத, வதாசலல கதார் வந்த நினறை சப்தம்.
அதிலருந்த இறைஙகினதாள வினுததா -- உடல பூரதாவும் திட்டுத்திட்டதாய் யசறும்,
ரத்தக்கமறையுமதாக.
“அண்ணதா!” அழுமகயதாக வந்த அக்குரமலக் யகட்டுத் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்ததார் அருண்.
தஙமகயின அலஙயகதாலத்மதயும் மீற, அவமள உயிருடன கண்டுவிட்டதில ஒரு நிமறைவு
யததானறயத.
“வினுக்கண்ணு!” எப்யபதாதயம நிததானத்மதத் தவறைவிடதாதவர், கடந்த சில மணி
யநரஙகளில பட்டபதாட்டில யவறு மனிததாரதாக மதாறயிருந்ததார். படபடப்மப
மமறைத்தக்வகதாளள முயலதாத, அவளருயக ஓடி வந்ததார். ததாவணி யபதாட்டுக்வகதாளள
ஆரம்பித்த நதாளிலருந்த வததாட்யட இரதாத தஙமகமய ஆரத் தழுவினதார்.
மற்வறைதாருவரின ஸபரிசம் பட்டதாயல உடல பற்ற எரிவதயபதால இருந்தத வினுததாவிற்கு.
முரட்டுத்தனமதாகத் தனமன விடுவித்தக்வகதாண்டதாள.
அதிர்ச்சியில வதாய்பிளந்த நினறை அகிலதாமவப் பதார்த்ததம், அவள கண்களில நீர்
வபருகியத. இனவனதாரு வபண்ணுக்கு மட்டுயம புரியக்கூடிய அவலம் எனபததால,
உதடுகயளதாடு குரலும் விம்மியத. “நதான குளிச்சுட்டு வயரண்ணி!” எனறு உளயள
விமரந்ததாள.
“எஙயக யபதாறைதா?”
“குளிக்கத்ததான!”
அவசரமதாக அவமளப் பினவததாடர்ந்த, குளியலமறைக் கதமவப் பலமதாகத் தட்டியபடி
அருண் கத்தினதார்: “வவளியய வதா, வமதாதலயல!”
“எனனண்ணதா?” குரல பலவீனமதாக ஒலத்தத.
“தடயம் எலலதாம் ஒனயமலததாயன இருக்கு? அமதக் கழுவிட்டதா, அப்புறைம் அந்த
ரதாஸகமல எப்படிப் பிடிக்கிறைத?”
அந்த அசிஙகம் வபதாறுக்கதாமலததாயன அவசரமதாகக் குளிக்கப்யபதாயனதாம்!
“நீ குளிச்சுட்டு வதாம்மதா!” நதாத்தனதாருக்கு வக்கதாலத்த வதாஙகினதாள அகிலதா.
பினனர், கணவரிடம் விவதாதம் புரியத் வததாடஙகினதாள. “நடந்தத நடந்திடுச்சு. ஒரு
முழுக்குப் யபதாட்டு, அயததாட இந்த விஷயத்மத மறைக்கறைமத விட்டுட்டு, யபதாலீசு,
யகசுனனு அமலயணுமதா? நதாலு யபருக்குத் வதரிஞ்சதா, நம்ப வபதாண்மணத்ததான
கண்டபடி யபசுவதாஙக! ஆம்பமளஙக எனன வசஞ்சதாலும், சரிததானனு ஏத்தக்கறை சமூகம்
இத!”
வழைக்கத்தக்கு வியரதாதமதாக மமனவி அதிகதாரமதாகத் தனனிடம் யபசியத அருமணச்
சிந்திக்க மவத்தத.
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“நீ வசதாலறைதம் சரிததான. நதாமளக்யக கலயதாணமதாகி, புருஷன வீட்டுக்குப்
யபதாகயவண்டிய வபதாண்ணு! எவன பண்ணிப்பதான?”
கணவன, மமனவி இருவரும் சற்றும் எதிர்பதாரதாவண்ணம், குளியலமறைக் கதவு திறைந்தத.
பமழைய யகதாலத்தியலயய வவளியய வந்ததாள வினுததா. “வதாஙகண்ணதா, யபதாகலதாம்,”
எனறைதாள உறுதியதான குரலல. “தப்பு வசஞ்சவஙகமளச் சும்மதா விடறைத நதாம்ப
அவஙகளக்குப் பயந்தமதாதிரிததாயன ஆகுத?”
“யவண்டதாம், வினு. நதான ஏயததா ஆத்திரத்தியல யபசிட்யடன. அண்ணி வசதாலறைதததான
சரி”.
“ஒனமன இப்படிப் பதாக்கயவ முடியல. கண்ரதாவியதா இருக்கு! யபதாய், நலலதாக் குளி
யபதா!” அகிலதாவும் கணவருடன யசர்ந்தவகதாண்டதாள. “யபதாலீஸ குத்தவதாளிமயப்
பிடிச்சுக் கிழிச்சதாஙக!”
“இப்ப நீஙக வர்றீஙகளதா, இலயல நதாயன கதாமர எடுத்தக்கிட்டுப் யபதாய், ரியபதார்ட்
குடுத்திட்டு வரட்டுமதா?” எனறு மிரட்டப்பதார்த்தவள, கம்மிய குரலல வசதானனதாள:
“நதாயன யபதாகலதாம்ததான. ஆனதா, கதால வரண்டும் வகதாமடயுத!”
அதிர்ச்சி ததாஙகதாத அகிலதா மூச்மச இழுத்தக்வகதாளள, ததான அனுபவிக்கும் யவதமன
கண்ணீரதாய் மதாறவிடதாதிருக்க அரும்பதாடுபட்டதார் அருண். முகத்மதத் திருப்பிக்வகதாண்டு,
“வதா!” எனறை ஒயர வதார்த்மதயதால அவளக்குப் பக்கபலமதானதார்.
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3. வகட்டவன ஜதால, மதாட்டியவள?
வீடு திரும்பிய கணவமரயும், அவரத தஙமகமயயும் பதார்த்தத் திடுக்கிட்டதாள அகிலதா.
யபதாலீஸில அப்படி எனனததான யகட்டிருப்பதார்கள?
வினுததா நிமறைய அழுதிருந்தத வவளிப்பமடயதாகயவ வதரிந்தத.
அருண் மட்டுவமனன! பலமுமறை அடி வதாஙகியவர்யபதால தவண்டிருந்ததார்.
எதவும் யபசதாத, இரு யகதாப்மபகளில சுடச்சுட கதாப்பி வகதாண்டு மவத்ததாள அகிலதா.
அமதப் பதார்த்தம் பதாரதாதவர்களயபதால எஙயகதா வவறத்தபடி எதிரும் புதிருமதாக அமர்ந்த
வகதாண்டிருந்த அவ்விருவரின மனமும் கடந்த சில மணி யநரஙகளியலயய உழைனறு
வகதாண்டிருந்தன.
யச! மத்தவஙக கஷ்டப்பட்டதா சந்யததாஷப்படறை ஒலகம் இத! -- அருண் வகதாதித்ததார்.
விசதாரித்தவர்கள ஆண்களதாக இருந்தததால, அவர்களக்கு ஒரு வபண்ணின அவலத்மத
உணரும் திறைன அறையவ இருக்கவிலமல.
யகளவி யமல யகளவியதா யகக்கறைப்யபதா, இந்தப் யபதாலீஸகதாரனுஙகளக்குததான எனன
சுவதாரசியம்! படமதா கதாட்டறைதாஙக? தருவித் தருவிக் யகக்கறைதிலததான எவ்வளவு யகல,
ஏளனம் -- `வபதாண்ணதாப் வபதாறைந்தட்யடலல! எலலதாத்மதயும் அனுபவிச்சுத்ததான
ஆகணும்,’ எனகிறைமதப்யபதால!
நமக்கு ஏததாவத வகடுதல நடந்ததா, நமக்குத்ததான அயததாட பதாதிப்பு. மத்தவஙகளக்கு
எனன? தளிக்கூட ஈவு, இரக்கம் இலலதாம, இந்தப் பச்மசப்பிளமளமய எனனவவலலதாம்
யகட்டுட்டதான -- எனனயமதா, இவயள வலயப்யபதாய் அவஙககிட்ட படுத்தட்டமதாதிரி!
வரண்டு யபரிலல மதாத்தி மதாத்தி இவமள வமதச்சதாஙகளதாம், பதாவிப்பசஙக!
வசதாலல முடியதாம, எலலதாத்மதயும் வினுததா வசதானனத இருக்யக!
இப்படிவயலலதாம் ஆகும்னு வதரிஞ்சிருந்ததா, கூட்டிட்யட யபதாயிருக்க மதாட்யடன. இந்தக்
கண்ரதாவிமய ஒயரயடியதா மறைந்த வததாமலச்சிருக்கணும்.
இயததாட நிக்கப்யபதாகுததா! குத்தவதாளிமய அமடயதாளம் கதாட்ட யவறை யபதாயதாகணும்.
எத்தமன யபதாக்கிரிப்பசஙக இருக்கதாஙக இந்த ஊரில! அவ்வளவு சுலபமதா அவனுஙக
மதாட்டுவதாஙகளதா?
அட, அப்படியய பிடிச்சதாஙகனனு வவச்சுக்கிட்டதாலும், யகதார்ட்டியல யகசு எத்தமன
வருஷம் இழுத்தடிக்கப்யபதாகுயததா!
இவனுஙகளக்வகனன! வரண்டு, மூணு வருஷம் உளயள இருந்திட்டு, ஜதாலயதா திரும்பி
வந்தடுவதானுஙக. மறுபடியும் அயத ஆட்டம்ததான. இவஙக குரஙகுப்பிடியில
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மதாட்டிக்கிட்ட அப்பதாவிப் வபதாண்ணுஙகளக்கும், அவஙக வசதாந்தக்கதாரஙகளக்கும்
மட்டும் ஆயுசுக்கும் நிம்மதி கிமடக்கதாத. இத எனன நியதாயம்!
இப்ப வரண்டு யபதாலீஸகதாரஙகததான. யகதார்ட்டில யபப்பர்கதாரஙக, சும்மதா,
யவமலயத்தப்யபதாய் யவடிக்மக பதாக்க வந்தவஙகனனு ஆயிரம் யபர் கூடிட
மதாட்டதாஙகளதா!
`இயததா, இவஙக வீட்டுப் வபண்ததான..!’ வதருவில யபதாயவதார் வருயவதார் எலலதாம்
தனமனக் மககதாட்டி, ரகசியக் குரலல யபசுவத அப்யபதாயத யகட்பத யபதாலருந்தத
அருணுக்கு.
எனனததான யயதாசித்ததாலும், நடந்தத நடந்ததததான எனறை உண்மம அவரத
மகயதாலதாகதாத்தனத்மதச் சுட்டிக் கதாட்டியத.
அதனதால எழுந்த யகதாபத்தடன, “எதக்கு இஙயகயய முழிச்சுக்கிட்டு நிக்கயறை?
எஙயகயதாவத வததாமலயயன!” எனறு மமனவிமயப் பதார்த்தக் கத்தினதார்.
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4. யசற்றுப்பதாமதயியல
அந்த பஸஸில இருந்தவர்கள எலலதாரும் இளம்வபண்கள. ஸவவட்டர்
அணிந்தவகதாண்டு, பரட்மடத் தமலயும், சிவந்த கண்களமதாய் அவர்கள
உட்கதார்ந்திருந்தத யநதாயதாளிகமள நிமனப்பூட்டியத.
“யபசதாம, முந்திமதாதிரி ஒத்தர் வீட்டியல தஙகி, பிளமள பதாக்கிறை யவமலமயச்
வசய்தக்கிட்டு இருக்கலதாம். இப்படி நடுரதாத்திரியியல..!” எனறை வபதானனம்மதாமவ
இமடமறத்ததாள யதவி. “அமதச் வசதாலலு! ஃபதாக்டரி யவமலனனதா வகமௌரவம்னு
நிமனச்சு..! யச! ரதாத்திரி ஷஃப்ட் வசஞ்சதா, ஓயதாத தமலவலததான வருத! மத்தியதானம்
யவமல வசஞ்சதா, வீடு திரும்ப இப்படி -- நடுரதாத்திரியதாகிடுத!”
பஸ நினறைத. யததாழிகள இருவரும் இறைஙகினதார்கள.
“எனனடி, யதவி? வதரு இப்படி ஒயர இருட்டதா இருக்கு!”
“புறைம்யபதாக்குததாயன! அதவும் மமழைக்கதாலம் யவறை! எப்பவும் அழுத வடியறை இந்த
வரண்டு வதருவிளக்மக ரிப்யபர் வசய்யக்கூட யதாரும் வரமதாட்டதாஙக!” தனத பயத்மத
எரிச்சலதாக மதாற்றக்வகதாண்டுவிட்டு, வபதானனம்மதாவின மணிக்கட்மட இறுகப்
பற்றக்வகதாண்டதாள யதவி. குமறைந்தத பத்தப் பதிமனந்த நிமிடஙகளதாவத இந்த யசற்றுப்
பதாமதயில நடந்ததாக யவண்டுயம எனறு நிமனக்கும்யபதாயத வயிற்மறைக் கலக்கியத.
“அப்பதா எனமன படிக்கப்யபதாட்டதாஙகததான. நதானததான ஸகூலுக்குப் யபதாகதாம, மத்தவஙக
யததாட்டத்தியல ரம்புத்ததான திருடப்யபதாயனன! எஙக வபரியம்மதா வபதாண்ணு
வசதாலலக்குடுத்திச்சு!” இமதப்யபதானறை சில சந்தர்ப்பஙகளில, நிமறையப் படித்திருந்ததால,
வபரிய உத்தியயதாகம் எதிலதாவத அமர்ந்திருக்கலதாயம எனறை ஆதஙகமும் எழைதாமல
இலமல யதவிக்கு.
வபதானனம்மதா பதிலுக்கு, “ஏசறைதக்குனயன டீச்சருஙக ஸகூலுக்கு வர்றைதாஙகயபதால!
அததான எனக்கும் படிக்கப் பிடிக்கயல!”
பரீட்மசயில யதர்ச்சி வபறுகிறைதார்கயளதா, இலமலயயதா, ஒவ்வவதாரு வருடமும் அடுத்த
வகுப்புக்குப் யபதாய்விடும் கலவி திட்டத்தினகீழ், அவ்விருவரும் ஆறு வகுப்மப
முடித்திருந்ததார்கள.
ஆஙகதாஙயக இருந்த ஓரிரு குடிமச யபதானறை வீடுகளிலும் இருள சூழ்ந்திருந்தத.
“எனனயமதா சத்தம் யகக்கயல? யதாயரதா நம்ப பினனதால வர்றைமதாதிரி..!”
“சும்மதா இருக்கியதா?” எனறு யததாழிமய அடக்கினதாள யதவி. “நதாயன பயந்தக்கிட்டு
இருக்யகன!” சிரிக்க முயனறு, அந்த முயற்சிமயக் மகவிட்டதாள. அவளத மக இறுகியத.
கதாமதத் தீட்டிக்வகதாண்டதாள. கதாலடிச் சத்தம் யகட்டத உண்மமததான.
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“வதரு நம்பளக்கு மட்டும்ததானதா யபதாட்டிருக்கு?” எனறு அலட்சியமதாகச்
வசதாலலப்பதார்த்தவள, பயந்த, “ஓடலதாமதா?” எனறு கிசுகிசுத்ததாள.
அவள வசதாலல முடிப்பதற்குளயளயய வபதானனம்மதா ஓட ஆரம்பிக்க, அமத
எதிர்பதார்க்கதாதததாயலதா, அலலத நதாவளலலதாம் யவமல வசய்த கமளப்பும், உறைக்கமும்
யசர்ந்தவகதாண்டததாயலயயதா, யதவி யசற்றல வழுக்கி விழுந்ததாள.
எழுந்திருக்க முயனறையபதாத, யதாயரதா அவள மகமயப் பிடித்த, பதாமதயயதாரமதாக இருந்த
புதமரயநதாக்கி இழுப்பத புலனதாக, “வபதானன..!”எனறு தன சக்திமயவயலலதாம் கூட்டிக்
கத்தினதாள. ததான படுத்த நிமலயியலயய இருக்க, தன கதாலகளினயமல அழுந்த
அமர்ந்தவிட்ட முரடமன எப்படி எதிர்ப்பத!
வபதானனம்மதா தனமன யநதாக்கி ஓடிவருவத யலசதான வவளிச்சத்தில வதரிய, யதவிக்கு
இனம்புரியதாத நிம்மதி எழுந்தத. சிறுவயதிலருந்த அனுபவித்த ஏழ்மமயதால உடலும்,
மனமும் வலுவிழைந்த யபதாயிருக்கும் தனமனவயதாத்த இனவனதாரு பதிவனட்டு வயதப்
வபண்ணதால எனன வசய்தவிட முடியும் எனவறைலலதாம் அப்யபமத யயதாசிக்கவிலமல.
ஆற்றல தத்தளிப்பவன சிறு தரும்மபக்கூட ஆததாரமதாக எண்ணிப்
பிடித்தக்வகதாளவதயபதாலததான!
அடுத்த நடந்தத அவ்விரு வபண்களயம எதிர்பதார்க்கதாதத.
எஙகிருந்யததா முமளத்த இனவனதாருவன வபதானனம்மதாமவ வவறயுடன
கட்டிப்பிடித்ததான.
பல நிமிடஙகள யகட்கக்கூடதாத ஒலகள அவ்விடத்தில.
இரு யஜதாடி கதாலடிச் சத்தம் ஓட்டமதாக மமறைவத யகட்டயபதாதம், அப்வபண்கள எழை
முயற்சிக்கவிலமல. அவ்வளவு தூரம் உமறைந்த யபதாயிருந்ததார்கள.
ஒருவருடன ஒருவர் யபசவும் தணிவு இருக்கவிலமல. ஏயததா தகதாத கதாரியம்
வசய்தவிட்டு, மகயும், களவுமதாகப் பிடிபட்டதயபதானறை அவமதானயம
யமயலதாஙகியிருந்தத.
அவர்களள ஒருத்தி வலயதால முனக, இனவனதாருத்தி வமமௌனமதாக இருந்ததாள.
இனி எப்படி நதாலுயபர் முகத்தில விழிப்பத? `மதானஙவகட்டவள!’ எனறு
தூற்றைமதாட்டதார்கள? இப்யபதாத யவமளவகட்ட யவமளயில வீடு திரும்புவதற்யக ஆயிரம்
யபசுகிறைதார்கள. இனறரவு நடந்தமத உளளபடியய வசதானனதாலும், நம்பவதா
யபதாகிறைதாரகள?
`இந்த யதவிததான முதலல பதார்த்தப் பதார்த்தச் சிரித்திருப்பதாள! கண்மணச் சிமிட்டி
இருப்பதாள! இலலதாவிட்டதால, இந்த கறுப்பி இருக்கிறை லட்சணத்தக்கு எவன இவமளக்
கவனித்திருக்கப் யபதாகிறைதான!’ எனறு இவளயமயலயய பழிமயத் திருப்புவதார்கள.
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இனி எனனததான கதறனதாலும், கற்பூரத்மதயய அமணத்தச் சத்தியம் வசய்ததாலும்,
`தூய்மமயதானவள’ எனறு அவமள யதாரும் ஏற்றுக்வகதாளளப் யபதாவதிலமல.
வதாழ்நதாள முழுவதம் கூனிக் குறுகி நடக்க யவண்டும்!
தனக்கு எனறைதாவத விடியும், படத்தில பதார்த்த ஸிண்டவரலலதாவுக்கு அமமந்ததயபதால,
எவனதாவத ரதாஜகுமதாரன தனமனக் கண்டு மயஙகி, படதாயடதாபமதான வதாழ்க்மகமய
அமமத்தக் வகதாடுப்பதான எனறு நம்பியிருந்தவள, ததான கண்ட கனவவலலதாம்
கனவதாகயவ யபதாய்விட்டமத உணர்ந்ததாள.
ஏயததா, இதநதாளவமர வதாழ்க்மக அப்படிவயதானறும் யமதாசமதாக இருக்கவிலமல.
ஓயதாமல பதார்த்த தமிழ்ப்படஙகளில வரும் கததாநதாயகிமயப்யபதால விதவிதமதான
ஆமடயணிகளம், ஓடிப் பிடித்தபடி ஆடிப் பதாட கதாதலனும் இலலதாமல
இருந்திருக்கலதாம். ஆனதால, அனபதான அப்பதா இருந்ததார். மற்றை அப்பதாக்கமளப்யபதால
சதாரதாயக்கமடயய கதி எனறலலதாமல, கூல யவமல முடிந்த, வீட்டியலயய இருந்ததார்.
மகளிடம் அருமமயதாகப் யபசினதார். ஓடுகதாலயதாக இருந்த மமனவிமயப்யபதால
இலலதாமல, மகளதாவத வபதாறுப்பதாக யவமல பதார்த்த, தம்பி, தஙமககமளப்
பதார்த்தக்வகதாளகிறைதாள, அவர்கமளப் படிக்க மவக்கிறைதாள எனறு அவளிடம் அபதார பதாசம்,
வகதாளமளப் வபருமம அவருக்கு.
அந்த அப்பதாமவ இப்யபதாத எப்படி நிமிர்ந்த பதார்ப்யபன?
வீட்டுக்குத் வதரிந்யத அம்மதா பல ஆண்களடன யபதானதாள. அமதயும் வபரிதபடுத்ததாத
ஒரு வபருந்தனமம அப்பதாவுக்கு.
`அந்த அம்மதாவுக்குப் பிறைந்தவளததாயன!’ எனறு, வதரிந்தவர் யதாயரனும்ததான தனமனக்
கண்கதாணித்த வந்த, சமயம் வதாய்த்தயபதாத ததாக்கினதாயரதா?
`இவளக்கு மட்டும் எனன ஒழுக்கம் யவண்டிக்கிடக்கிறைத!’ எனறை அலட்சியயமதா!
அவர்கமளச் சுற்றலும் இருந்த இருள யலசதாக விலக ஆரம்பித்தத. ஓரிருவர் உரக்கப்
யபசிக்வகதாண்டு, புதிததாக விடிந்த அந்த நதாளக்குரிய யவமலகமளக் கவனிக்கச்
வசனறுவகதாண்டிருந்தனர்.
உடல யவதமனயிலும், கமளப்பிலும் தனமனயும் அறயதாத உறைஙகிவிட்ட யதவி
கண்விழித்ததாள. `வீல’ எனறை அலறைல அவளிடமிருந்த வவளிப்பட்டத.
நிர்வதாணமதாகக் கிடந்ததாள வபதானனம்மதா. அவள கழுத்மத இறுக்கிக் கட்டப்பட்டிருந்தத
அவளமடய உளபதாவதாமட.
அடுத்த சில நிமிடஙகளில நடந்தத எலலதா ஆண்களயம வகதாடியவர்கள அலலர்
எனபமத உறுதிப்படுத்தவதயபதால இருந்தத.
உயிரற்றை உடலததாயன எனறு அலட்சியம் கதாட்டதாத, விமரந்த தனத டி-சட்மடமயக்
கழைற்ற அவளயமல யபதார்த்தினதார் ஒரு பஙகளதாயதஷ.
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“எந்திரிம்மதா, தஙகச்சி!” எனறு மற்றும் ஒருவர் யதவிமயத் வததாட்டுத் தூக்க முயல, அவள
இனனும் பலக்க அலறை ஆரம்பித்ததாள.
அனமறைய தினசரிமயப் பிரித்ததாள வினுததா.
இந்தமதாதிரியதான வசய்தி ஒனமறை முதல பக்கத்தியலயயவதா யபதாடுவதார்கள!
ஆத்திரத்தடன படத்மதப் பதார்த்ததாள. மண்டிக் கிடந்த புதர், அலஙயகதாலமதான நிமலயில
இரு வபண்கள. மமறைக்க யவண்டிய அவயவஙகளில கறுப்பு மம பூசப்பட்டிருந்தத.
இறைந்தவிட்டவமளவிட, உயிருடன இருக்கும் யதவி எனகிறை வபண்மீத அதிக இரக்கம்
சுரந்தத வினுததாவுக்கு. `உனக்கு நதான இருக்கியறைன! நீ படும் யவதமன எனக்குப்
புரிகிறைத!’ எனறு ஆதரவதாக அவள கரத்மதப் பற்றை யவண்டும்.
ஐந்த மமல வததாமலவிலருந்த சிறய யததாட்டப்பகுதிததான. விசதாரித்ததால வதரிந்தவிடும்.
உறுதியுடன புறைப்பட்டதாள வினுததா.

21

5. வனமுமறை வசய்பவர்கள
வபயரிலலதாத சஙகம் அத.
வினுததா, யதவி, இவர்களடன பலயவறு வயதப் வபண்களம் அந்தச் சிறய மதாடி
அமறையில குழுமியிருந்ததார்கள. தமலவி, அஙகத்தினர்கள எனவறைலலதாம் கிமடயதாத.
ஆனதால, அவர்கள ஒனறுயசர கதாரணமதாயிருந்தவள எனறை கதாரணத்தினதால வினுததாவுக்கு
ஒரு தனி மதிப்பு வழைஙகப்பட்டிருந்தத.
தமக்கு விமளவிக்கப்பட்ட அவலத்மதப் புரிந்தவகதாளபவர் எவருயம கிமடயதாததா எனறை
ஆதஙகம் குமறைவதற்கதாக, தம்மம ஒத்த பிறைருடன அக்குழுவில இமணந்திருந்ததார்கள.
அந்த முயற்சியதால, கண்களில தஙகியிருந்த யசதாகமும், பயமும் சிறத சிறததாக மதாறை,
அமவயிருந்த இடத்தில கூர்மமயதான ஒளி புகுந்திருந்தத. இப்யபதாத அவர்களதால பிறைமர
நிமிர்ந்த பதார்க்க முடிந்தத. கூனிக் குறுகிய உடலகள மீண்டும் நிமிர்ந்தன.
புதித புதிததாகப் வபண்கள வந்த யசர, முதலல வந்தவர்கள அவர்களக்கு ஆறுதல கூற,
அழுவதற்குத் தம் யததாமளயும் அளித்த, அதனதால ததாமும் மதரியம் வபற்றைதார்கள.
ஆரம்பத்தில, அதிர்ச்சியதால வதாயமடத்தப்யபதாயிருந்த யதவி, அதனபின, `எனக்கதாக
வபதானனம்மதா உசிமர விட்டுட்டதா!’ எனறு மட்டும் திரும்பத் திரும்பச்
வசதாலலக்வகதாண்டிருந்ததாள. சில மதாதஙகள கழிந்ததம்ததான, அழுமகயும், விம்மலுமதாய்,
தனக்கும் தன யததாழிக்கும் யநர்ந்த கதிமயச் வசதாலல முடித்தத அவளதால.
அவள நிமனத்த பயந்ததயபதால, அஙகிருந்த எவரும் அவமளத் தருவித் தருவி எதவும்
யகட்கவிலமல. பரிகசிக்கவிலமல. பரிததாபத்மதயும் கதாட்டவிலமல. வவறுமயன
யகட்டுக்வகதாண்டதார்கள.
அவள வசதாலல முடித்ததம், அக்வகதாடுமமயின பயஙகரம் புரிந்தததால, இனவனதாரு
வபண்ணுக்கு விமளந்த தயரச் சம்பவம் தமக்யக நிகழ்ந்ததயபதால அனுபவித்த
அழுததார்கள. இரக்கமற்றை உறைவினர்கமளயும், பிறை வம்பர்கமளயும் ஒதக்கிவிட்டு,
இப்புதிய யததாழைமமயில மிகுந்த ஈடுபதாடு வகதாண்டு, இயனறையபதாவதலலதாம் சந்தித்தனர்
அப்வபண்கள.
அனறுததான வந்திருந்ததாள அப்வபண். ஜீனஸ, டீஷர்ட் அணிந்த, குட்மடயதாக
வவட்டப்பட்ட தமலமயிரும், ஆஙகில உச்சரிப்புடன கூடிய தமிழும் அவமளப்பற்ற
ஓரளவு வதரிந்தவகதாளள உதவின.
“என யபரு தீபதா,” எனறை அறமுகத்தடன தவஙகினதாள. “யுனிவர்சிடியியல படிக்கியறைன!”
எனறைவள யமயல யபச முடியதாத திணறனதாள.
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வினுததா கனிவுடன அவமளப் பதார்த்ததாள. சமூக இயலல வதாஙகியிருந்த
முதகமலப்பட்டம் விதி தனமன இந்த சூழ்நிமலக்குத் தனமனத் தயதார்படுத்தத்ததாயனதா
எனறு எண்ணக்கூடத் தவஙகியிருந்ததாள. “இஙக நதாம்ப எலலதாரும், ஆஙகிலத்தியல
வசதாலறைமதாதிரி, ஒயர படகியல இருக்கிறைவஙக. ஒனயனதாட அனுபவம்ததான இஙக
எலலதாருக்கும். அதனதால, நீ எமத யவணுமதானதாலும் கூச்சப்படதாம வசதாலலலதாம்!” எனறு,
வமலலய, ஆனதால அழுத்தமதான குரலல அவமள ஊக்குவித்ததாள.
எலலதாருக்கும் யகட்கும்படியதாகயவ ஒரு வபரிய மூச்மச உளளக்கு இழுத்தபடி,
அவ்விதம் வரவமழைத்தக்வகதாண்ட வசதாற்ப மதரியத்தடன தீபதா வததாடர்ந்ததாள. “நதான
டிஸயகதா யபதாயிட்டு, என கதாரியல வந்தக்கிட்டு இருந்யதன..”.
“அப்யபதா மணி எனன இருக்கும்?” ரதாஜம் குறுக்கிட்டதாள, ஒரு இளக்கதாரச் சிரிப்புடன.
வளர்ந்தவிட்ட தன பிளமளகள இரவு ஏழு மணிக்குள வீடு திரும்பிவிட யவண்டும்
எனறு சட்டம் விதித்திருந்த அந்த ததாய்க்கு, தனியதாக ஒரு இளம்வபண் கண்ட யநரத்தில
சுற்றுவமதயும் சுற்றவிட்டு, இப்யபதாத கதாலஙகடந்த முட்டிக்வகதாளவத எனன நியதாயம்
எனறு யததானறயத.
அவளமடய முகத்திலும், குரலலும் இருந்த ஏளனம் தீபதாமவ இனனும் குறுகச்
வசய்தவிடப் யபதாகிறையத எனறை பமதப்புடன, “டிஸயகதா ரதாத்திரிததான இருக்கும்!” எனறு
அழுத்தந்திருத்தமதாக அவளக்குப் பதிலளித்ததாள வினுததா.
தனக்கு ஆதரவு கதாட்டியவமள நனறயுடன ஒரு பதார்மவ பதார்த்தவிட்டு, தீபதா
வததாடர்ந்ததாள. “கதார் வழியில ஸடதாப் ஆயிடுச்சு. எனன வசய்யறைதனனு புரியல.
அப்யபதாததான அந்த வதாலயவதா கதார்! டீசண்டதா ஒருத்தர் -- அனனிக்கு அவமர டிஸயகதாவில
பதாத்த ஞதாபகம். இறைஙகி, `எனன பிரதாப்ளம்?’னு விசதாரிச்சதார். எனக்குச் வசதாலலத் வதரியல.
`வமகதானிக்மக கூட்டி வரலதாம், வதாஙக! னனு அந்த ரதாஸகலததான எஙயகயயதா
வபதாட்மடக்கதாட்டுக்கு..!” வபரிததாக அழை ஆரம்பித்ததாள.
“அடடதா! வீட்டுக்கு ஒரு கதால யபதாட்டிருக்கக் கூடதாயததா!” யதாயரதா அஙகலதாய்த்ததார்கள.
“எஙகப்பதா, அம்மதா வவளிநதாட்டியல இருக்கதாஙக. நதான இனவனதாரு வபதாண்ணுகூட ஒரு
ரூமில தஙகியிருக்யகன!”
இப்யபதாத ரதாஜம் தன அனுபவத்மதப் பகிர்ந்தவகதாண்டதாள. ஏற்வகனயவ அஙகிருந்த
சிலருக்கு அவளமடய கமத வதரியும் எனறைதாலும், அமத திரும்பத் திரும்ப வசதாலல,
பிறைரிடம் பகிர்ந்தவகதாண்டதாயல மனப்பள குமறையும் எனபதம் அவர்களக்குத்
வதரிந்தததான இருந்தத.
“ஆமளப் பதாத்த யதாமரயும் நம்பிட முடியதாத. நதான ஒரு நதாள சதாயஙகதாலம், நதாலு மணி
இருக்கும், யததாட்ட யவமல வசஞ்சுக்கிட்டு இருந்யதன. வதாசலல வரதாம்ப யநரம் ஒரு கதாடி
நினனுக்கிட்டு இருந்திச்சு. ஏயததா ரிப்யபர்யபதால! இவஙக வசதாலறைமதாதிரிததான -23

யகதாட்டும், மடயுமதா சினனவயசதா ஒருத்தன. யகட்டுக்கு வவளியய நினனுக்கிட்டு,
`ஆனட்டி! ஒஙக ஃயபதாமனக் வகதாஞ்சம் பதாவிச்சுக்கலதாமதா?’னனு யகட்டதான -- வரதாம்ப
மரியதாமதயதா! நதான ஒரு புத்திவகட்டவ! எஙக வீட்டியல ஃயபதான கிமடயதாதனனு
வசதாலலத் யததாணல அப்யபதா!” வதாழ்வில சறுக்கிய பிறையக ஞதாயனதாதயம் பிறைக்கிறைத
பலருக்கும்.
“ஆனதா, வமதாதலயல வகதாஞ்சம் யயதாசிச்யசன, வீட்டியல யதாரும் இலலயயனனு!”
யதாரதாவத தனமனத் தப்பதாக நிமனத்தவிடப் யபதாகிறைதார்கயள, `நீயதாக, உனமனயும்
அறயதாமல, எதற்யகதா ஆமசப்பட்டுததான அவமன உளயள விட்டிருக்கிறைதாய்!’ எனறு பழி
வந்தவிடுயமதா, எனறை பமதப்பு அவ்வதார்த்மதகளில புலப்பட்டத.
“அந்த தடியனும் எனமன நம்ப மவக்கிறைமதாதிரி யபசினதான. `ஒஙகயமல நதான குத்தம்
வசதாலலமதாட்யடன, ஆனட்டி. கதாலம் அப்படி வகட்டிருக்கு!’ அப்படினனு அவன
அனுசரமணயதா யபசினதில ஏமதாந்தட்யடன. பூட்மடத் திறைந்தவிட்யடன. ஃயபதான
எஙயக இருக்குனனு கதாட்ட நதானும் உளயள நுமழைஞ்யசனதா! ஒடயன கதமவத் ததாப்பதாள
யபதாட்டு..!” இவ்வளவு தூரம் யபசியததாயலதா, அலலத முனபு ஒரு நதாள நடந்தமத
அப்யபதாதததான நடந்த விபத்தயபதால மீண்டும் நிகழ்கதாலத்திற்குக் வகதாண்டுவந்தததாயலதா,
ரதாஜத்தக்கு மூச்சு வதாஙகியத.
அவமள அவள யபதாக்கியலயய விட்டுவிட்டு, அனுசரமணயதாக கதாத்திருந்ததார்கள
யததாழியர்.
சற்று ஆசுவதாசப்படுத்திக்வகதாண்டு, மீண்டும் வததாடர்ந்ததாள. “நதான எனன,
சினனப்வபதாண்ணதா? அப்படி ஒண்ணும் பதாதி ஒடம்பு வதரியறைமதாதிரி டிரஸ
பண்ணிக்கிறைதமிலல. இருந்ததாலும்..!”
ஆத்திரத்தடன குறுக்கிட்டதாள தீபதா. “அப்யபதா, சினன வயசதா, கவர்ச்சியதா இருக்கிறை
வபதாண்ணுஙககிட்ட தப்பதா நடக்கலதாம்கிறீஙக! அப்படித்ததாயன?”
சற்று திணறப்யபதானதாள ரதாஜம். அப்படித்ததாயன அவள இத்தமன கதாலமும் நம்ப
மவத்திருக்கிறைதார்கள வீட்டுப் வபரியவர்கள? எந்தப் வபண், குடும்பத்தில எவ்வளவு
கஷ்டப்பட்டதாலும், உடயன, `இவள எனன வசய்ததாயளதா!’ எனறு அவளக்கு எதிரதாக
வதாததாடுவதததாயன சதாததாரணமதாக எலலதாப் வபண்களம் வசய்வத? அவளம்கூட
அமதத்ததாயன வசய்த வந்திருக்கிறைதாள? அநியதாயம்!
நிமலமம யமதாசமதாவமத உணர்ந்த, வினுததா சமரசத்மத நிமலநதாட்ட முயனறைதாள.
அவயள இப்யபதாத நிமறைய புரிந்தவகதாண்டிருந்ததாள.
`கலயதாணமதானதால ததாயன வதரிந்தவிட்டுப் யபதாகிறைத!’ எனறு அசட்மடயதாக விட்டிருந்த
பதாலயல சம்பந்தமதான விஷயஙகள இப்யபதாத அலசப்பட்டன. கனியதாத கதாய்கூட,
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அவசியம் யநரிடும்யபதாத, வசயற்மகயதான வழிகளில பழுக்க மவக்கப்படுவதிலமலயதா?
அத யபதாலததான.
“யரப் எனகிறைத,” எனறு ஆரம்பித்த வினுததா, அதிகப் படிப்பறவு இலலதாத சில
வபண்களக்கு அந்த வதார்த்மத புரியுயமதா எனனயவதா எனறு, “யரப்னதா கற்பழிப்பு.
அதக்கும் உடல கவர்ச்சிக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இலயல!” எனறு விளக்க ஆரம்பித்ததாள.
இரு மனஙகள ஒனறுபட்யடதா, அலலத பரஸபர ஒப்புதலதாயலதா உடலுறைவு வகதாளவத
உடல இச்மசயதால. ஆனதால, ஒரு வபண்மண பலதாத்கதாரம் வசய்பவன பிறைர்யமல தன
ஆதிக்கத்மதச் வசலுத்தவதிலததான குறயதாக இருக்கிறைதான. வபண்கமள இழிவு
படுத்தவதததான அவன யநதாக்கயம தவிர, அவர்களயமல அனவபலலதாம் கிமடயதாத.
குமறைந்த பட்சம், உடலுறைவில ஆமச எனபதகூட கிமடயதாத. அவனுக்குளயள
இயற்மகயதா இருக்கிறை பதாலுணர்மவ வவளிக்கதாட்ட பலதாத்கதாரம்ததான அவன அறந்த
ஒயர வழி.
ததான எப்யபதாயததா படித்திருந்தத வினுததாவுக்யக அப்யபதாதததான அர்த்தமதாகியத. “சில
யபருக்கு எந்தக் கதாரணத்தினதாயலதா வபண்களயமல ஆத்திரம், வவறுப்பு. அதனதால,
அவஙகயமல மிருக பலத்மதக் கதாட்டினதா, அதியல ஒரு குரூரமதான திருப்தி, மகிழ்ச்சி!”
சற்று கலகலப்பு அமடந்தவளதாய், தீபதாவும் யசர்ந்தவகதாண்டதாள: “நதான ஒரு புக்
படிச்யசன. ஒரு வஜயிலயல இருந்தவஙகமள -- அதியல யரபிஸட்மட மட்டும் -- ஒரு
மயனதாத்ததவ நிபுணர் நிமறைய தடமவ சந்திச்சு, ஏன அவஙக குத்தவதாளிகளதா
ஆகிட்டதாஙகனனு எழுதியிருக்கதாரு. நிஜமதா நடந்தத!”
இமடயில புகுந்த, “யரப் பண்ணறைவஙக யரபிஸட்,” எனறு வினுததா விளக்கினதாள,
முணுமுணுப்பதாக.
“ஒருத்தன -- சினனப் மபயனதா இருந்தப்யபதா, யசதானியதா, பயந்தவனதா இருந்ததானதாம்.
அவயனதாட அப்பதா தினமும் அம்மதாமவக் கண்டபடி திட்டி, அடித்த, உமதப்பதார். ரத்தம்
வழிய நிக்கறை அம்மதாமவக் கதாப்பதாத்தணும்னு மபயனுக்கு அடிச்சுக்குத. ஆனதா,
அப்பதாமவ எதிர்க்கிறை மதரியயமதா, பலயமதா அவனுக்கு இலயல. ஒவ்வவதாரு நதாள அம்மதா
சித்திரவமதப்படறையபதாதம், தனயமயலயய வவறுப்பு வளர்ந்திருக்கு -- `இமதக்கூட
எனனதால வசய்ய முடியலயய!’னனு. அந்தக் குத்த உணர்ச்சி அம்மதாயமயலயும், வபதாதவதா
எலலதாப் வபதாண்ணுஙகயமயலயும் வவறுப்பதா மதாறடுச்சு”.
“எஙக வீட்டுக்கதாரர்கூட எப்பவும் வசதாலவதாரு, `வபதாம்பமளஙகளதால எப்பவும்
கஷ்டம்ததான!’ அப்படினனு”. இனவனதாரு இமடச்வசருகல.
எலலதார் முகத்திலும் யலசதான சிரிப்பு.
“அப்புறைம் அந்தப் மபயன எனன ஆனதான?”
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“பதிவனட்டு வயசதானதம், கூட யவமல வசய்யறை வபதாண்ணு ஒண்ணு அவமனப் பதாத்த
யதாததார்த்தமதா சிரிச்சிருக்கு. `வகதாஞ்சம் இப்படி வதா’னனு கட்டடத்தக்குப் பினனதால
கூட்டிட்டுப்யபதாய் வகடுத்தட்டதான. பிடிபட்ட அப்புறைம், `அவததான எனமனப் பதாத்த
சிரிச்சதா!’னனு திரும்பத் திரும்ப வசதாலலக்கிட்டு இருந்ததானதாம்!”
“இதவும் ஒருமதாதிரி மபத்தியம்ததான, இலயல?” அதிசயித்தவள ரதாஜம். ததாம் ஏன தவறு
வசய்கியறைதாம் எனறு தமக்யக புரியதாத, சில சமயம், வசய்வத தகதாத கதாரியம்
எனபமதக்கூடப் புரிந்த வகதாளளதாதிருந்த சமூகக் குற்றைவதாளிகளினயமல பரிததாபம்கூட
ஏற்பட்டத அவளக்கு.
“வமதாதலயல குத்தம் வசஞ்சத அவயனதாட அப்பதா. அமத எதிர்க்க வழி வதரியதாம
ஏத்தக்கிட்டத அவஙகம்மதா வசஞ்ச தப்பு. கமடசியியல குத்தவதாளியதா மதாட்டிக்கிட்டத
அவஙக வபத்த மகன! யச! எனன ஒலகம்!” தம்மமப்பற்றயய சுழைனறுவகதாண்டிருந்த
அப்வபண்களின எண்ண அமலகள வபதாத அறவதால விரிவமடய ஆரம்பித்திருந்தத.
“எலலதா யரபிஸடுயம இந்தமதாதிரி வளர்ந்தவஙக இலயல. எனக்கு சினன வயசில ஒரு
மபயயனதாட நலல பழைக்கம். எப்பவும் ஒண்ணதா விமளயதாடுயவதாம். அப்பலலதாம்
அவஙகப்பதா அவமன வபலடதால அடிப்பதாருனனு வந்த வசதாலவதான”.
“எதக்கு அடிக்கிறைத? சினனப்மபயனததாயன!”
“எந்த வயசதானதாலும், மபயனகளம், வபதாண்ணுஙகளம் யசர்ந்த பழைகக்கூடதாத, அதததான
ஒழுக்கம் யபதாதிக்கிறை வழினனு சிலயபர் நிமனக்கிறைதாஙகயள!”
“கூடதாத, கூடதாதனனு வசதாலலயய, `அப்படி இந்தப் வபதாண்ணுஙககிட்ட எனனததான
இருக்கு?’னனு, ஒரு விதமதான, யவண்டதாத ஆர்வத்மத உண்டதாக்கிடறைதாஙக. அவன பல
வபண்கமள பலதாத்கதாரம் பண்ணி, கமடசியியல பிடிபட்டு, இப்யபதா வஜயிலல
இருக்கதானனு யகளவிபட்டப்யபதா, எனனதால நம்பயவ முடியல. பதாவம்! சதாத!”
“நம்பமள அப்பதாகிட்ட அப்படி அடிவதாஙக வவச்சத இவஙகததாயனனனு ஆத்திரமதா
இருந்திருக்குமிலல!” அதிசயமதாக, யதவி தன கணிப்மபக் கூறனதாள.
“சதாப்பிட்டுட்டு வந்த யபசலதாயம!” எனறு ரதாஜம் யயதாசமன வதரிவிக்க, எலலதாரும்
முழுமனததாக அமத ஏற்று, எழுந்ததார்கள.
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6. சுட்டுத்தளள, சமூகப் புலலுருவிகமள
அனறு ஞதாயிற்றுக்கிழைமம. சதாவததானமதாக எழுந்திருந்த, இட்லமயயும், வவஙகதாயபுதினதா சட்னிமயயும் சுமவத்தக் வகதாண்டிருந்ததார் அருண். நடந்தமத மதாற்றையவதா,
மறைக்கயவதா முடியதாத எனறை நிமலயில, ஒருவித விரக்தி வந்திருந்தத. சதாப்பதாட்டு
விஷயத்தில மட்டும் மீண்டும் சற்று பிடிப்பு வந்திருந்தத.
அவர் அப்படி நிச்சிந்மதயதாக இருப்பமதக்கூடப் வபதாறுக்க முடியதாதவளயபதால, அகிலதா
யகட்டதாள, “யபதாலீசுக்குப் யபதானஙகயள, எனனயமதா வபரிசதா! எனனத்மதச் வசஞ்சு
கிழிச்சுட்டதாஙக?”
“சதாப்பிடறைப்யபதா எதக்கு இந்தப் யபச்சு?” எனறு அருண் முகத்மதச் சுளித்ததார்.
இருந்ததாலும், அவருக்குளளம் அயத எண்ணம் அடிக்கடி எழைதாமலலமல.
குற்றைவதாளிமய இனி எஙயக பிடிக்க முடியும் எனறு ஏற்பட்ட அயற்சியில, எந்த
மதாதிரியதான மனிதன இப்படி ஒரு கதாரியம் வசய்யத் தணிகிறைதான எனறு அவர் யயதாசமன
யபதாயிற்று.
மனச்சதாட்சிக்குப் பயந்தவனததான தவறு வசய்யத் தயஙகுகிறைதான. அவமனயும் மீற தப்பு
வசய்தவிட்டதாலும், அத விமளவிக்கும் குற்றை உணர்ச்சியதாலும், பயத்ததாலுயம எளிததாகப்
பிடிபடுகிறைதான.
ஆனதால, மனச்சதாட்சி எனறை ஒனயறை இலலதாத, தன மனம்யபதானபடி எலலதாம் நடக்கலதாம்,
பிறைர் அதனதால எவ்வளவு தனபப்பட்டதாலும் நமக்வகனன வந்தத எனபதயபதால
நடப்பவன எதில யசர்த்தி?
சதாததாரண மதாந்தருக்வகன யததாற்றுவிக்கப்பட்ட சட்டமும், கதாவலதமறையும் அவமன
எதிர்த்த ஒனறும் பண்ணமுடியதாயததா? பிடிபட்டதாலகூட, சில கதாலம் வசதாகுசதாக சிமறையில
இருந்தவிட்டு, தளியும் மதாறைதாமயலயய வவளியில வருகிறைதானகள, அயயதாக்கியப்
பயலகள! வந்த, மீண்டும் அயத வகதாடிய வசயமலத்ததான புரியப்யபதாகிறைதார்கள!
இந்தமதாதிரியதான சமூகப் புலலுருவிகமளச் சுட்டுத்தளள யவண்டும்.
யகதாலதாலம்பூரில, ஓர் அடுக்குமதாடிப் பகுதியில இருந்த கதாவலகதாரன அஙகு வசித்த ஒரு
ஐந்த வயதச் சிறுமிமய பலதாத்கதாரம் வசய்த, வகதானறுவிடவிலமல? பதாவம், குழைந்மத,
தனியதாக கீயழை இருந்த கமடக்கு மிட்டதாய் வதாஙகப் யபதாயிருக்கிறைத! வதரிந்தவனததாயன
எனறு அவன அமழைத்ததம் நம்பி, கூடப் யபதாயிருக்கிறைத! இயத குற்றைத்தக்கதாக
சிமறைத்தண்டமன அனுபவித்தவிட்டு வந்தவன எனபமத கதாரியம் மிஞ்சியபிறைகு
கண்டுபிடித்த, பத்தி பத்தியதாக எழுதகிறைதார்கள!
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இம்மதாதிரியதானவர்கமள எதற்கதாக உயியரதாடு விட்டுமவப்பத? சில தீயவர்களததாம்
எத்தமன வபண்கமள ஆயுளக்கும் கதாயப்படுத்தி விடுகிறைதார்கள!
அப்வபண்கள மட்டுமதா!
சிட்டுக்குருவியபதால இருந்த அனபுத் தஙமக இப்படி தனத உணர்ச்சிகளியலயய
மூழ்கிப்யபதாய், தன உடலழைகிலும், தனமனச் சுற்ற நடப்பதிலும் எந்தவித அக்கமறையும்
கதாட்டதாத இருப்பமதப் பதார்த்த அவர் உளளமும்ததான அழுகிறைத.
அவளக்குச் சமதாததானம் கூறைத் வதரியதாத, அவமள இந்த நிமலக்கு
ஆளதாக்கியவர்கமளப்பற்றயய அருணுமடய எண்ணஙகள சுழைனறைன.
`அந்த அயயதாக்கியன மட்டும் என மகயில கிமடத்ததால..!’
மிருகமதாக மதாற இருந்த மனிதமன, யகவலம், பண்பட்ட யபச்சும், நடத்மதயும் வகதாண்ட
தனனதால எனன வசய்தவிட முடியும்!
படிக்கும் நதாட்களில தற்கதாப்பு கமல எமதயதாவத ததானும் கற்று, தஙமகக்கும் பழைக்கி
மவத்திருக்கலதாம் எனறு கதாலஙகடந்த, யயதாசமன யபதாயிற்று. எதிரிகமள ஒயர அடியில
மண்மணக் கவ்வ மவத்திருக்கலதாம்!
உருப்படியதாக எமதயும் யயதாசிக்கயவதா, வசய்யயவதா முடியதாததில, அருணுக்குத் தனமீயத
வவறுப்பு உண்டதாயிற்று. சுயநம்பிக்மகயய அற்றுவிட்டதயபதால இருந்தத. சதாப்பிட்டு
முடிந்த பிரக்மஞகூட இலலதாத, குனிந்த தமலயுடன தட்மடயய
வவறத்தக்வகதாண்டிருந்ததார்.
கணவமர அவருமடய குருட்டு யயதாசமனகளடன தனித்திருக்க விட்டுவிட்டு, பஙகளதா
வதாசலல இருந்த வபரிய யததாட்டத்தக்கு வந்ததாள அகிலதா.
மரத்திலருந்த உதிர்ந்திருந்த பவழைமலலமயப் வபதாறுக்கிக்வகதாண்டிருந்த வினுததா, “நதான
அப்புறைமதா பசியதாறை வயரன, அண்ணி!” எனறு, வமலல அவமளத் திரும்பிப் பதார்த்தச்
வசதானனதாள.
அதனபின இருவருயம ஒனறும் யபசவிலமல. யபச எனன இருந்தத!
அகிலதாவுக்குத் தக்கம் வபதாஙகியத. எப்படி இருந்த குடும்பம்! இனறு நிரந்தரமதான இழைவு
வீடுயபதால ஆகிவிட்டயத!
தனக்கதாகப் பரிததாபப்படுவததா, அண்ணன, அண்ணியின மகிழ்ச்சிமயயும்
பறத்தவிட்யடதாயம எனறு வருத்தப்படுவததா எனறு வினுததாவுக்கும் புரியவிலமல.
எலலதாவற்றுக்கும் ததானததான கதாரணம்!
நதான ஏன அனறு புத்திவகட்டதனமதாக அந்த டதாக்ஸியில ஏறயனன! ஏற்வகனயவ யவறு
ஒருவன அதற்குள உட்கதார்ந்திருந்தமதப் பதார்த்ததாவத சற்று யயதாசித்திருக்க யவண்டதாமதா?
எலலதா சந்யததாஷஙகமளயும் அனுபவித்தவிட யவண்டும் எனறை படபடப்பு!
அப்படியதாவத ஊர்சுற்றைப் யபதாகதாவிட்டதால எனன?
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இந்த ஆறு, ஏழு மதாதஙகளில எவ்வளயவதா தடமவ இப்படிவயலலதாம் யயதாசித்ததாயிற்று!
வபருமூச்சுடன எழுந்ததாள.
“சதாப்பிட்டுட்டு, எஙக சஙகத்தக்குப் யபதாயறைன,” எனறு வபதாதவதாகத் வதரிவித்ததாள.
வீட்டில, அனபதான உறைவினர்களடன இருக்மகயில, அவர்களமடய பரிவும், கண்ணில
வதரியும் யவதமனயும் அவமள நலவுறைச் வசய்தன எனறைதால, தனக்கு யநர்ந்த அயத
வகதாடுமமமய அனுபவித்த பிறை வபண்களடன கலந்த யபசும்யபதாத, அவர்களக்கு
ஆறுதலதாக இருக்கும் முயற்சியில வினுததாவுக்கு ஒரு புதிய மதரியம் பிறைந்தத.
சதாப்பிட்டுவிட்டு புறைப்படத் தயதாரதானயபதாத, அகிலதா வமளளக் கூறனதாள: “யமதாகன
இனனும் வரண்டு நதாளியல திரும்பி வர்றைதாயர!”
ஒரு கணம் விழித்ததாள வினுததா.
யமதாகன?
ஓ, அவரதா?
ஏயததா யவறு ஜனமத்தில நடந்ததயபதால இருந்தத, யமதாகனும், அவளம் கதாதலர்களதாக,
எப்யபதாதம் உலலதாசமதாக இருந்தத.
யமதாகனுமடய யமற்படிப்பு அதற்குள முடிந்தவிட்டததா! சற்று அதிர்ச்சியதாக இருந்தத.
`படிப்பு முடிந்ததம், நம் கலயதாணம்ததான,’ எனறு கண்ணடித்தபடி, யமதாகன
விமதானதளத்தில விமடவபற்றுக்வகதாண்டயபதாத அமடந்த வவட்கமும், ஆனந்தமும்
இப்யபதாத அருவருப்மப உண்டுபண்ணியத.
இப்யபதாத மனம் இருக்கும் நிமலயில, குழைப்பத்திற்கு ஒரு நிவர்த்தி கதாணதாத, ஒரு புதிய
வதாழ்க்மகமய ஏற்க முடியுமதா?
அவளமடய முகபதாவத்திலருந்யத மனப்யபதாரதாட்டத்மத அறந்தவளதாய், “ஒனமன
`மறைந்தடு’னனு வசதாலலல. இத மறைக்கறை விஷயம் இலலததான. ஆனதா, அதக்கதாக இத
ஒண்மணயய நிமனச்சுக்கிட்டு, இனி எப்பவுயம இப்படியய இருந்தட முடியுமதா, வினு?”
எனறு நதாசூக்கதாக எடுத்தக்கூறனதாள அகிலதா.
அதற்கு எனன பதில கூறுவத எனறு புரியதாதவளதாய், கலஙகிய கண்களடன அவமள ஒரு
முமறை ஏறட்டுப் பதார்த்தவிட்டு, வதாசமல யநதாக்கி நடந்ததாள வினுததா.
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7. மீண்டும் ததாடிக்கதாரன
வழியில, சினிமதா தியயட்டர் அருயக ஒயர கும்பலதாக இருந்தமதக் கண்டதம்,
வினுததாவின உதடுகள அலட்சியத்தடன வநளிந்தன.
எப்யபதாயததா அண்ணதா வசதாலலயிருந்தத நிமனவில எழுந்தத. தணிக்மகயய வசய்யதாத,
உடலச்மசமயயும், அமரகுமறை நிர்வதாணத்மதயும் பிரததானமதாகக் வகதாண்ட
ஆஙகிலப்படஙகள யகதாலதாலம்பூரில கதாட்டப்பட்டயபதாத, டிக்கட் வதாஙக மூனறு மமல
நீளத்திற்கு வரிமச பிடித்த நினறைதார்களதாம்!
அந்தச் சமயத்தில கற்பழிப்புச் சம்பவஙகள அதிகரித்தததால, அரசதாஙகம் அவற்றற்குத்
தமடயபதாட, கணவன-மமனவி உறைவுக்கு இம்மதாதிரியதான படஙகள யதமவ எனறு
மயனதாத்தத்தவ நிபுணர்கள தினசரிகளில பத்தி பத்தியதாக எழுதினதார்களதாம்.
நலலயவமள, அவர்கள யததாற்றைதார்கள!
வகட்டுப்யபதாகத்ததான மனிதன எப்படிவயலலதாம் குறுக்கு வழிகமள நதாடுகிறைதான!
வினுததாவுக்கு ததான வததாமலகதாட்சியில பதார்த்த `குற்றைவதாளி’ (THE ACCUSED) எனறை படம்
நிமனவுக்கு வந்தத. அமரகுமறையதாக உமடயணிந்த, ஆண்களடன சிரித்தப் யபசும்
வததாழில புரியும் ஒருத்தி பகிரஙகமதாக `பதாரில’ கற்பழிக்கப்படுகிறைதாள.
குடித்தக்வகதாண்டிருந்தவர்கள பலரும் பதார்த்த ரசித்த, கூச்சல யபதாடுகிறைதார்கள. எவரும்
அவளக்கு உதவ முனவருவதிலமல.`ஒழுக்கம் வகட்டவளததாயன!’ எனறை அலட்சியம்!
வனமுமறைக்கு ஆளதாக்கப்பட்டதால, அதனதால விமளயும் பயம், அதிர்ச்சி, தக்கம், யகதாபம்
எலலதாவற்றற்கும் இம்மதாதிரியதான வபண்கள மட்டும் விதிவிலக்கதா? வததாழியலதா,
வபதாழுதயபதாக்யகதா வசக்ஸ சம்பந்தப்பட்டததாக இருந்ததாலும், அவர்களம்
மனிதப்பிறைவிததாயன!
வினுததாவுக்கு நதாட்டில நடந்த இனவனதாரு சம்பவமும் நிமனவுக்கு வந்தத.
`உடல வியதாபதாரம் வசய்கிறைதாள!’ எனறு குற்றைம் சதாட்டி, அயலநதாட்டுப் வபண் ஒருத்திமய
பிடித்த மவத்திருந்தயபதாத, யவலயதாக இருக்கயவண்டிய கதாவலதமறையினயர பயிமர
யமய்ந்த வசய்தி வவளியதாகி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகதாரிகளம் மகத வசய்யப்பட்டயபதாத,
வபண்கள இயக்கஙகள எலலதாம் எப்படி வகதாதித்த எழுந்தன!
வபதாதவதாக ஆண், வபண் எலலதாருயம இந்தமதாதிரி விஷயஙகளில வபண்கமளயய
குற்றைம் சதாட்டி, மட்டமதாக எமடயபதாட்டதாலும், நியதாயத்மதயும், தர்மத்மதயும் வபரிததாக
மதித்தப் யபதாரதாடுபவர்களம் இலலதாமல யபதாய்விடவிலமல நதாட்டில!
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ஏயதயததா யயதாசித்தபடி கதாமர ஓட்டிய வினுததா, நதானகு வதருக்கள கூடும் அந்த இடத்தில
விளக்கின நிறைம் சிவப்பதாக மதாறை, நிறுத்தினதாள. யயதச்மசயதாகத் திரும்பியவள
திடுக்கிட்டதாள.
அவளமடய கதாருக்குப் பக்கத்தில உளளூரில தயதாரிக்கப்பட்ட ஒரு ப்யரதாட்டதான ஸதாகதா
(PROTON SAGA) டதாக்ஸி நினறருந்தத. அதன முனபக்கத்தில அமர்ந்திருந்தவன ஏன
தனமனயய பதார்க்கிறைதான?
அவளத படபடப்பு அதிகரித்தத.
அவனததானதா இத?
வபரிய உருவம், ததாடி!
முனபின வதரியதாதவனதாக இருநததால, இப்படி அநதாகரிகமதாக முமறைத்தப்
பதார்க்கமதாட்டதாயன!
ததான எப்யபதாயததா NEW STRAITS TIMES தினசரியில படித்தத நிமனவில எழுந்த அவமள
யமலும் அதிர மவத்தத. பதினமூனறு வயத தமிழ்ச் சிறுவன ஒருவமன ஒரு கும்பல
பிடித்தப்யபதாய், பிமணப்பணம் கிமடத்ததம், மபயமன விடுவித்த விட்டத. அதனபின,
மபயன கும்பல தமலவமன அமடயதாளம் கதாட்ட, அவன தண்டிக்கப்பட்டதான. கமத
அத்தடன முடிந்ததால நனறைதாக இருந்திருக்கும். ஆனதால, வீட்டு வவளியய
விமளயதாடிக்வகதாண்டிருந்த சிறுவமன அக்கும்பமலச் யசர்ந்த யவறு ஒருவன சுட்டுக்
வகதானறுவிட்டதான.
இந்த ததாடிக்கதாரனும், `எனன மதரியத்தில யபதாலீசுக்குப் யபதானதாய்?’ எனறு தனமன
மீண்டும் பிடித்தப்யபதாய், வகதானயறை விடுவதாயனதா?
வினுததாவின பயம் அதிகரித்தத. இம்முமறை மதாட்டிக்வகதாண்டதால, தப்பிப்பத ஏத!
ஐயயதா! யபதாலீஸிடம் இவன சிக்குவதான எனறு நம்பி, அறயதாத்தனமதாக புகதார்
வகதாடுத்யததாயம! இப்யபதாத வசமதாக மதாட்டிக்வகதாண்யடதாம்!
பலயவறு ஹதார்ன ஒலகள வினுததாமவ சுயநிமனவு அமடயச் வசய்தன. அவளத
வலப்புறைத்தில கதார்கள யவகமதாக அவமளக் கடந்த வகதாண்டிருந்தன. இப்யபதாத அந்த
டதாக்ஸிமயக் கதாணவிலமல.
ததாடிக்கதாரனிடமிருந்த இப்யபதாமதக்குத் தப்பியனதாயம எனறை நிம்மதியுடன, கதாமல
யவகமதாக அழுத்தினதாள. கதார் பறைந்தத.
அடுத்த பத்ததாவத நிமிடத்தில அவள அப்வபண்கள சஙகத்மத அமடந்ததாள.
கதாமர நிறுத்திய பினபும்,மனம் எனனயவதா சமதாததானப்படவிலமல. இறைஙகத்
தணிவினற, அப்படியய உமறைந்தயபதாய் உட்கதார்ந்திருந்ததாள.
சிறத மதரியத்மத வரவமழைத்தக்வகதாண்டு, சுற்றுமுற்றும் பதார்த்ததாள. பகல யவமள.
மக்கள நடமதாட்டத்தக்கும் குமறைவிலமல.
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அவசரமதாகக் கதாரிலருந்த இறைஙகி, ஓட்டமும் நமடயுமதாக அருகிலருந்த கட்டிடத்மத
யநதாக்கி ஓடினதாள.
“ஏன வினுததா இப்படி ஓடி வர்யறை? இஙக யதார் தரத்தறைதாஙக?’ வதாசலயலயய அவமள
எதிர்வகதாண்ட ரதாஜம் யகலயும், அதிசயமுமதாகக் யகட்டதாள.
“நதான அவமனப் பதாத்யதன!” இமரக்க இமரக்க பதிலளித்ததாள.
“யதாமர? புரியும்படி வசதாலலு!”
எரிச்சலுடன, “யவறு யதாமர? அந்த ததாடிக்கதாரமனத்ததான!” எனறு பதிலளித்ததாள வினுததா.
`மருண்டவன கண்ணுக்கு இருண்டவதலலதாம் யபய்’ எனகிறை கமதததான! ரதாஜத்திற்குச்
சிரிப்பு வந்தத. அடக்கிக்வகதாண்டதாள.
ஒரு யவமள, அவனதாகயவ இருந்தவிட்டதால?
நிததானம் தவறைதாத, எமதயும் பகுத்தறயும் அறவு வபற்றை வினுததாயவ
பயந்தவிட்டதாவளனறைதால!
இப்யபதாத ரதாஜத்தக்கும் பயம் வந்தத.
வினுததாவின கரத்மத இறுகப் பற்றக்வகதாண்டு, உளயள விமரந்ததாள.
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8. எனமனத் வததாடதாயத!
“எஙக அத்மத முப்பத வயசியலயய வசத்தட்டதாஙக. அப்ப அவஙக குழைந்மதக்கு
வரண்டு வயசுததான. இப்ப, இருபத வயசியல, எஙக அத்மத வபதாண்ணு `அம்மதா எனக்குச்
சமட பினனும்யபதாத நதான அசக்கினதா குட்டுவதாஙக!’ அப்படினனு ஏக்கத்யததாட
வசதாலலுவதா. இந்தமதாதிரி குருட்டு நம்பிக்மகயியல ஒரு திருப்தி!”
எதற்கதாக இப்யபதாத இந்தக் கமத எனபதயபதால எலலதாரும் அனுசூயதாமவயய
பதார்த்ததார்கள.
“ஒண்ணு வதரியுமதா, வினு? சினனப்பிளமளஙக எமதயதாவத பதாத்த பயந்தட்டதா,
`கறுப்பதா, வபரிசதா, பூதம் வந்திச்சு!’னனு அலறுவதாஙக. இப்ப நதாம்பளம் அந்த
நிமலமமயிலததான இருக்யகதாம். நடந்த பயஙகரத்மத நம்பளதால சரியதா வநனச்சுப்
பதாக்கவும் சக்தியிலல, அந்த எழைமவ மறைக்கவும் முடியல. வகடுத்தவன முகம்கூட சரியதா
ஞதாபகம் இலல. ஆனதா, அவன ரதாட்சசனமதாதிரி இருந்ததானனு மட்டும் நம்பத் யததாணுத!”
அவள கூறயத உண்மமததான எனறு யததானறை, அவமதானத்தடன தமலமயக்
குனிந்தவகதாண்டனர். அவர்களமடய அச்சத்தக்கும், வவறுப்புக்கும் வடிகதாலதாக
இப்யபதாத ஒரு ஆண் யதமவ. அவரவர் நிமனவுக்குத் தகுந்தபடி, அவமனக் கற்பமனயில
கண்டுவகதாண்டிருக்கிறைதார்கள!
அவர்களிடமிருந்த மதாறுபட்டிருந்தததால, அனுசூயதாவுக்கு அவர்கமளப் புரிந்தவகதாளள
முடிந்தத. அவள வததாடர்ந்ததாள: “இந்தமதாதிரி யகசில அயனகம் யபர் வபண்களக்குத்
வதரிஞ்சவஙகததானதாம். எனக்யக கதாலஙகடந்தததான வதரிஞ்சிச்சு. ஃப்வரண்டுனனு
நிமனச்சு, நதான வித்தியதாசம் இலலதாம பழைகியனன. அவயனதா, வபண்கயளதாட யபசறையத
பதாவம், அதியலயும் அவஙகமளப் பிடிச்சுப்யபதாயிட்டதா அத வபரிய தப்பு, அதக்கதாக
அவஙகமளத் தண்டிக்கணும் எனகிறைமதாதிரி நிமனக்கிறை ஒரு `பர்வர்ட்’ (PERVERT).
`இதக்கதாகத்ததாயன நீ எனயனதாடவும், மத்த ஆம்பமளஙகயளதாடயும் பழைகயறை?’னனு..,”
எனறு அழை ஆரம்பித்ததாள.
“ததான வசஞ்ச தப்புக்கு எனயமயலயய பழி யபதாட்டதான, பதாவி! நடந்தமத அப்பதா,
அம்மதாகிட்ட வசதானனதா, வவளியய விடயவ பயப்படுவதாஙக. சரி, யதார்கிட்யடயும்
வசதாலலதாம இருந்ததா, ததாயன மறைந்தடும்னு நிமனச்யசன. யகதாபயம கதாட்டத் வதரியதாத
சதாதவதான ஒருத்தமரக் கலயதாணமும் வசய்தக்கிட்யடன!” சரளமதான கமத
தமடப்பட்டத. குலுஙகிக் குலுஙகி அழுததாள அனுசூயதா.
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அவமள அப்படியய அழை விட்டுவிட்டு, அமசயதாத அமர்ந்திருந்ததார்கள பிறை வபண்கள.
இனி, அழுதழுதததான அவள தன மனப்பதாரத்மதக் குமறைத்தக்வகதாளள முடியும் எனறு
புரிந்த, வதாளதாவிருந்தனர்.
எப்யபதாதம் யபசுபவர்கவளலலதாம் வமமௌனம் சதாதிக்க, அதிசயமதாக யதவி வதாமயத்
திறைந்ததாள: “நதான முந்திவயலலதாம் ஓயதாம படம் பதாப்யபன. பமழைய வீடியயதா வரண்டு
வவளளிக்குக் கிமடக்குமிலல! விலலனும், கததாநதாயகியும் வந்த, பயஙகரமதா ஏயதயததா
நடக்கிறைப்யபதா, அதிர்ச்சியதா இருக்கும். ஆனதா, அப்புறைம் ஹீயரதா வர்றைப்யபதா எலலதாம்
மறைந்தயபதாயிடும்”. சற்று வவட்கப்பட்டுவிட்டுத் வததாடர்ந்ததாள: “நமக்கும்
கலயதாணமதாகி, இப்படி நம்பயமல ஆமசயதா இருக்க ஒருத்தர் வரமதாட்டதாரதானனு நதானும்,
வபதானனம்மதாவும் யபசிக்குயவதாம். அவர் மகமயப் பிடிச்சு இழுப்பதாரு, கனனமதக்
கிளளவதாருனனு வசதாலலச் வசதாலலச் சிரிப்யபதாம். இப்பயவதா..! அத எப்படி கததாநதாயகி
மட்டும்..?” யபச்சு யபதாகும் திமசமய உணர்ந்த, திடுக்கிட்டவளதாய் நிறுத்தினதாள.
ரதாஜம் புரிந்தவகதாண்டு தமலயதாட்டினதாள. “அதக்கப்புறைம்.., இந்த ஆறு மதாசமதா என
வீட்டுக்கதாரர் மக யமல பட்டதாக்கூட..,” எனறு ஆரம்பித்தவள, இந்த
விஷயத்மதவயலலதாம் வவளிப்பமடயதாகப் யபசுவததாவத எனறு தனக்குத்ததாயன தமட
விதித்தக்வகதாண்டதாள.
அவள வசதாலலவந்தத அஙகிருந்த எலலதாப் வபண்களக்கும் வதளிவதாகயவ புரிந்தத.
இந்தப் பதாழும் உடலதாலததாயன இவ்வளவு தனபமும் அனுபவிக்க யவண்டியிருக்கிறைத
எனயறைதா, அலலத வபதாதவதாக எலலதா ஆண்களினயமலும் ஆத்திரமும், வஞ்சமும்
ஏற்பட்டததாயலதா, பிறைரத கரம் தற்வசயலதாகத் தஙகளமீத படுவமதக்கூடத் ததாஙகமுடியதாத
யபதாயிருந்தமத எப்படி வவளியில வசதாலல முடியும்? வசதானனதாலும்கூட, யதாருக்கதாவத
புரியுமதா?
உடலனமீதிருந்த அக்கமறை யபதாயிற்று. சில கதாலம் உடமலக் கவனிக்கதாத அலட்சியம்
வசய்ததில, மனமும் யசர்ந்த வதாட, தயரம் அதிகரித்தப்யபதாயிற்று.
“அவரு பதாவம், நதான அவமர வவறுத்த ஒதக்கறைததா நிமனக்கிறைதாரு. `நீ இப்படியய
இருந்ததா, நடக்கக்கூடதாதத ஏததாவத நடந்தடும். அப்புறைம் எனமனத் தப்பு
வசதாலலக்கூடதாத!’ அப்படினனு அடிக்கடி வசதாலறைதாரு!”
கண்கமளத் தமடத்தக்வகதாண்டு அனுசூயதா யபசினதாள. “நீஙகளதாவத இருபத வருஷம்
ஒண்ணதா இருந்திருக்கீஙக, புருஷனும், மமனவியுமதா. எஙக வீட்டுக்கதாரருக்கு
வமதாதலயலயய வதரிஞ்சு யபதாச்சு, எஙகிட்ட ஏயததா யகதாளதாறுனனு. பினயன, கிட்ட
வரும்யபதாயத அலறனதா? எவ்வளயவதா யகட்டுப் பதாத்ததார்”.
“நலலவருஙகிறீஙக. வசதாலல இருக்கலதாயம!”
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“நடந்தமத எப்படிச் வசதாலறைத? எனயமலததாயன பழி வரும்! வசதாலலதாட்டிப்யபதானதாலும்,
வரண்டு யபருக்கும் மனக்கஷ்டம். யவறை வழி வதரியதாம, பிரிஞ்சு வந்தட்யடன,
அவயரதாட வதாழைப் பிடிக்கயலனனு வசதாலலட்டு!” வீரமதாகப் யபசுவதயபதால பதாவமன
வசய்ததாலும், ததான இழைந்த வதாழ்மவ எண்ணி அவளக்கு வருத்தம் மிகுந்தத. எவ்வளவு
அனபதானவர்! அவருடன வதாழைக் வகதாடுத்த மவக்கவிலமலயய!
“எஙகமளமதாதிரி ஏமழைஙக, படிக்கதாதவஙகததான இப்படி ஏமதாந்த யபதாவதாஙகனனுததான
நதான நிமனச்சுட்டு இருந்யதன!” தன அறயதாமமமய வமலல ஒத்தக்வகதாண்டதாள யதவி.
நளளிரவில, இருண்ட வதருவில நடக்க யநரிட்டததாலததான அப்படி ஒரு அசம்பதாவிதம்
நடந்த, வபதானனம்மதாவும் அதற்குப் பலயதானதாள எனறு குமுறக் வகதாண்டிருந்யததாயம!
அனுசூயதா, வினுததா யபதானறை படித்த, பணக்கதாரப் வபண்களக்கும் கஷ்டம் வருகிறைத.
இந்த ரதாஜம் அம்மதாமவ வீட்டுக்குளயளயய வந்த வகடுத்திருக்கிறைதான ஒரு
அயயதாக்கியன!
தவறு வசய்வதில எலலதா மனிதர்களம் ஒனறுததான, இனம், வசலவநிமல, உருவம்,
படிப்பு எலலதாவற்மறையும் கடந்தத மனித மனத்தின வக்கிரஙகள எனறு புரிந்தயபதானதில
யதவி புத வதம்மப அமடந்திருந்ததாள.
எவ்வளவு விவதாதித்ததாலும் இந்த சமதாசதாரத்திற்கு முடிவு எனனயவதா
கதாணப்யபதாவதிலமல எனறை அலுப்பு பிறைக்க, “யபதாகலதாம்,” எனறைபடி எழுந்ததாள வினுததா.
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9. டிடிவதாஙக்ஸதா பூஙகதாவில
வீட்டுக்குள நுமழையும்யபதாயத வடலயபதான மணி அடித்தத.
“எடுஙகயளன ,அண்ணி!” எனறு அமழைத்ததாள, வகஞ்சலதாக.
“ஒனக்குத்ததான, வினு. இயததாட மூணு தடமவ கூப்பிட்டுட்டதாரு,” பூரிப்புடன கூறனதாள
அகிலதா.
‘யதாரு?’ இமதப்யபதாய் யகட்பதாயனன, எடுத்தப் யபசினதால வதரிந்தவிட்டுப் யபதாகிறைத
எனறு எண்ணியவளதாய், அசுவதாரசியமதாய் மகயில எடுத்ததாள.
யமதாகன!
பரீட்மச மும்முரம் எனறு சில மதாதஙகளதாகக் கூப்பிடவிலமல. அதயவ அப்யபதாத
நிம்மதியதாகவும் இருந்தத அவளக்கு.
இனறு அவன குரமலக் யகட்டதம், எப்யபதாதம் யததானறும் உற்சதாகம் அறையவ
வடிந்திருந்தத அவளக்யக வதரிந்திருந்தத.
“நதாளனனிக்கு ஒனகூட இருப்யபன. ஆனதா, அதக்குளயள ஒன குரமலக் யகக்கணும்னு
ஒயர ஆமச! அடக்க முடியயல!” எனறு அவன சிரித்தயபதாத, அழுமகததான வந்தத. ஏயததா
குற்றைம் வசய்த பிடிபட்டத யபதாலருந்தத.
`உஙகள ஆர்வத்தக்கு எனனதால ஈடுவகதாடுக்க முடியவிலமலயய, யமதாகன! அந்த ஒயர
நதாளில என இனிமமயதான கனவுகள எலலதாயம வபதாசுஙகிப்யபதாய்விட்டயத!’
உடயன தனயமயலயய யகதாபமும் எழுந்தத.
யச! இவ்வளவு தூரம் இந்த விஷயத்மதப் பிறை வபண்களடன அலசிவிட்டு, இப்யபதாத
ஒனறும் வதரியதாத யபமதப்வபண்மணப்யபதால அழுதவகதாண்டு உட்கதார்ந்திருப்பததா!
“இப்பத்ததான வவளியய சுத்திட்டு வந்யதன, யமதாகன! கமளப்பதா இருக்கு. யநரியலயய
யபசுயவதாயம!” எனறு யபச்மசக் கத்தரித்ததாள.
அவமளயய உற்றுப் பதார்த்தபடி எதிரில நினறருந்ததாள அகிலதா. இந்தப் வபண் ஏன
பிடிவகதாடுத்தப் யபசதாமல தண்டித்தவிட்டதாள எனறை குழைப்பம்.
“எனனண்ணி?”
“அவருக்கு இருக்கிறை அவசரத்மதப் பதாயரன! இந்த மதாசயம கலயதாணத்மத
வவச்சுக்கலதாம்னு வசதாலவதாருனனு யததாணுத!” இந்த வீட்டில மீண்டும் மகிழ்ச்சி
வரப்யபதாகிறைத எனறை எதிர்பதார்ப்பில அகிலதாவின முகம் விகசித்திருந்தத.
வினுததாவுக்யகதா பகீவரனறைத. ஏயததா கண்கதாணதாத தூரத்திலருந்த அவ்வப்யபதாத
கூப்பிட்டுப் யபசியயபதாத, அத அவமளப் வபரிததாகப் பதாதிக்கவிலமல. யபதானதால
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யபதாகட்டும், வவறும் யபச்சுத்ததாயன எனறு விட்டிருந்ததாள. இப்யபதாத, கலயதாணம், அத,
இத எனறைதால?
கலயதாணம் வசய்தவகதாண்டவர்கள எலலதாம் -- ரதாஜம், அனுசூயதாயபதால -வகதாண்டவருடன வதாழை முடியதாத திண்டதாடிக் வகதாண்டிருக்கிறைதார்கள. இந்த
லட்சணத்தில, வதரிந்யத, ததானும் யபதாய் மதாட்டிக்வகதாளவததா?
அத யமதாகனுக்குச் வசய்யும் தயரதாகமதாகதாத?
இரண்டு நதாட்கள குழைப்பத்தில கழிந்தன.
ஆயிற்று, நதாமளக் கதாமலயில யமதாகன வந்தவிடுவதார். அவமர எப்படி
சமதாளிக்கப்யபதாகியறைதாம்?
படபடப்மபத் ததாஙகமுடியதாத அவள தவிப்பமதக் கண்ட அகிலதா, “எஙயகயதாவத
கதாலதாறை நடந்தவிட்டு வதாயயன, வினு!” எனறைதாள நதாசூக்கதாக.
“இஙக வதருவவலலதாம் ஒயர புமகமூட்டம். இந்யததானசியதாவில வசம்பமனத் யததாட்டம்
யபதாடறைதக்கதாக கதாட்டியல இருக்கிறை பச்மச மரஙகமள எரிக்கிறைதாஙக, வருஷதாவருஷம்!
அண்மடஅயல நதாடுஙக எவ்வளவு கஷ்டப்படறைதாஙகனனு நிமனச்சுப்
பதாக்கயவண்டதாம்?” எனறு வபதாரிந்தவள, அண்ணி எதற்கதாக அந்தப் யபச்மச எடுத்ததாள
எனறு சற்று யயதாசித்ததாள.
“வதாஙகயளன, டிடிவதாஙக்ஸதா (TITIWANGSA) பதார்க் யபதாகலதாம்,” எனறு அமழைத்ததாள.
“ஏரியும், மரமுமதா குளகுளனனு இருக்கும்!”
இந்த மனநிமலயில, தனியதாக இருப்பதததான இவளக்கு நலலத எனறு எண்ணியவளதாய்,
“நீ யபதாயிட்டு, வரண்டு ரவுண்டு ஜதாகிங பண்ணிட்டு வதா. எனனதால அவதலலதாம்
முடியதாத. ஒஙகண்ணதாவுக்கு டிபன பண்ணணும்!” எனறு ஏயததா சதாக்கு வசதானனதாள
அகிலதா.
அநியதாயமதாக உடமலப்யபதாட்டு வருத்திக்வகதாளளதாயத எனறு அண்ணி வசதாலவதம்
நியதாயம்ததாயன!
இனி எனறுயம தக்கப்பட்டுக்வகதாண்டு முடஙகிக் கிடப்பததால எனன பயன? அப்படி
வதாழ்க்மகமயக் கழிப்பதம், சதாகதாமல சதாவதம் ஒனறுததான. வதாழ்வு எனறைதால கசப்பு
மட்டும்ததானதா?
வதளிவுடன, முழுநீளக் கதாலசட்மட, கதாலுமறை, சப்பதாத்த எலலதாம் அணிந்த,
உடற்பயிற்சிக்குத் தயதாரதானதாள வினுததா.
“வர்யறைன, அண்ணி! அண்ணதா யகட்டதா, இருட்டறைதக்கு முந்தி வந்தடயறைனனு
வசதாலலுஙக!” எனறு புறைப்பட்டயபதாத அவளக்குத் வதரிந்திருக்கவிலமல, ததான
வசதாலவதயபதால நடக்கதாத எனறு.
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யகதாலதாலம்பூரில ஆகதாயத்மத முட்டும் கட்டிடஙகளின நடுயவ, எனயறைதா
ஈயக்குட்மடயதாக இருந்த ஒரு வபரிய ஏரிமயச் சுற்ற பதாமத அமமக்கப்பட்டிருந்தத.
வபரிய மகிழை மரஙகளம், குழைந்மதகள விமளயதாட பல சதாதனஙகளம் வகதாண்டத
டிடிவதாஙக்ஸதா பூஙகதா.
அஙகு பலதரப்பட்ட மனிதர்கள வந்திருந்தனர். ததாஙகள மட்டுயம தனித்த இருப்பததாக
எண்ணிக்வகதாண்டு, எதிவரதியர உட்கதார்ந்த கண்ணதாயலயய ஒருவமர ஒருவர்
விழுஙகியபடி இருந்த இளஙகதாதலர்கள, வீட்டில குழைந்மதகளின வததாலமல
வபதாறுக்கமுடியதாதயபதாக, அவர்கமள இஙயக அமழைத்த வந்த, அவர்கள விமளயதாட்டில
மும்முரமதாக ஈடுபட்டு சந்யததாஷக் கூச்சலட, மமனவியுடன கடந்தகதால இனிமமகமள
அமசயபதாடும் கணவனமதார்கள, யதக ஆயரதாக்கியத்தக்கு முக்கியத்தவம் அளித்த,
விமளயதாட்டுக்குழு ஒனறுடன யசர்ந்த வந்திருக்கும் இமளய தமலமுமறையினர்,
மருத்தவரின ஆயலதாசமனப்படி கதாற்யறைதாட்டமதான இடத்தில நமடபழைக வந்திருக்கும்
வயயதாதிக வியதாதியஸதர்கள -- இப்படி இருந்தவர்களள இமரக்க இமரக்க
ஓடிக்வகதாண்டிருந்த வினுததாவும் வித்தியதாசம் இலலதாத ஒனறப்யபதானதாள.
விட்ட ஒவ்வவதாரு வபருமூச்சுடனும், வவளியதான வியர்மவத்தளி ஒவ்வவதானறன
மூலமும் மனத்தின கனமும் சிறத சிறததாக நழுவிவிட்டதயபதால, உலலதாசமதாக
உணர்ந்ததாள. ஒரு மணி யநரத்திற்குப் பிறைகு, `அண்ணிக்குத்ததான ததாஙக்ஸ வசதாலலணும்!
எனறு தனக்குத்ததாயன வசதாலலக்வகதாண்டு, சற்றுத் தூக்கக்கலக்கத்தடன தனத கதாமர
நிறுத்தி மவத்திருந்த இடத்திற்குப்யபதானதாள.
“யமடம்!” யதாயரதா அவமள அமழைத்ததார்கள.
திரும்பியவளக்கு மூச்சு நினறுவிடும்யபதால இருந்தத. அவளக்குப் பினனதால, மிக மிக
அருயக நினறருந்தத -- அயத ததாடிக்கதாரன!
கதாருக்குள தற்கதாப்புக்கதாக இப்யபதாவதலலதாம் எடுத்தப்யபதாகும் `வபப்பர் ஸப்யர’ அவள
நிமனவுக்கு வந்தத.
`ஓயதாமல, தனியதாக ஊர்சுற்றுகிறைதாயய!’ எனறு அண்ணி கடிந்தவகதாண்டபின வதாஙகிய
சிறய பதாட்டில. அமத அமுக்கினதால பீய்ச்சியடிக்கும் திரதாவகம் எதிரதாளியின
முகத்திலும், கண்ணிலும் எரிச்சமல உண்டதாக்கி, அவமனத் ததாற்கதாலகமதாக வசயலழைக்க
மவத்தவிடும்;. யமலநதாட்டில எலலதாப் வபண்களயம மகப்மபயியலதா, பதாக்வகட்டியலதா
இமத மவத்திருப்பதார்கள எனறு எப்யபதாயததா யமதாகன வதரிவித்திருந்தத அண்ணிமயச்
சமதாததானப்படுத்த வசமௌகரியமதாகப் யபதாயிற்று. கூடயவ ஒரு விசில யவறு. அமத ஊதி,
வததாமலதூரத்தில இருப்பவர்கமளவயலலதாம் தமணக்கு அமழைக்க வழிவகுப்பத.
ஏயததா அவசரத்தில, முக்கியமதான இந்த இரண்டு வபதாருட்கமளயும் எடுத்தக்வகதாளளத்
யததானறைதாமல யபதாய்விட்டயத! எனன முட்டதாளதனம்!
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அளவுக்கு மீறய பயத்ததால இருதயம் கனயவகமதாக அடித்தக்வகதாண்டத. ஏற்வகனயவ
வழைக்கத்தக்கு வியரதாதமதாக அதிகப்படியதான உடற்பயிற்சி வசய்த கமளத்திருந்த உடல,
இப்யபதாத இந்த அதிர்ச்சிமயயும் ததாஙகமுடியதாதயபதாக, தனனிமல இழைந்தத.
நினறை இடத்தியலயய சரிந்த விழுந்த வினுததாமவ அலக்கதாகத் தூக்கினதான அந்த
ததாடிக்கதாரன.
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10. கத்தி வதாஙகியனன
வினுததாவுக்கு விழிப்பு வந்தத. ஆனதால, உடயன கண்மணத் திறைக்க பயமதாக இருந்தத.
முனபு ஒருமுமறை, இயதமதாதிரி, எஙயக இருக்கியறைதாம் எனயறை புரியதாத, யசற்றல
அலஙயகதாலமதாக விழுந்த கிடந்தத அவ்வளவு சுலபமதாக மறைந்தவிடுமதா?
இப்யபதாத ததான தனியதாக இலமல எனறு யததானறயத. சுற்றலும் யபச்சுக்குரல
யகட்கிறையத!
`நடக்கிறைத நடந்தவிட்டுப் யபதாகட்டும்!’ எனறு கண்மணத் திறைந்ததாள ஒருவழியதாக.
அவமளச் சுற்றலும் ஒரு கும்பயல இருந்தத.
டிடிவதாஙக்ஸதா பதார்க்கில மரத்தடியிலருந்த ஒரு சிவமண்டுப் வபஞ்சில
படுத்திருக்கியறைதாம்! எழுந்த உட்கதார்ந்ததாள.
யதாயரதா ஒருவர் யபதாத்தலல இருந்த குடிநீமர அவளிடம் நீட்டினதார். தனத நனறமய
முணுமுணுத்தவிட்டு, அமதக் மகநீட்டிப் வபற்றுக்வகதாண்டதாள. ஒரு வதாய் குடித்ததம்,
சற்று வதம்பு வந்ததாற்யபதால இருந்தத.
உலகில நலலவர்களம் இலலதாமல யபதாய்விடவிலமல!
இவ்வளவு யபர் தனனுடன இருக்கும் மதரியத்தில, தமலமயத் திருப்பி, கண்மணயும்
சுழைலவிட்டதாள. மறுபடியும் நதா வரண்டு யபதாயிற்று.
அவனததான!
மீண்டும் மயஙகிவிடதாத இருக்க, இனவனதாரு மடக்குக் குடித்ததாள.
படுபதாவி, இவமள உயியரதாடு விட்டு மவத்திருந்ததால நமக்குத்ததான ஆபத்த எனறு,
தனமனத் தீர்த்தக்கட்டும் யநதாக்கத்தடனததான சுற்றச் சுற்ற வருகிறைதான! சந்யதகயம
இலமல!
அவளமடய பதார்மவயில அவனுக்கு எனன புரிந்தயததா, சயரவலன அஙகிருந்த விலகிப்
யபதானதான.
ஆசுவதாசப்படுத்திக்வகதாண்டு, சற்யறை வவட்கத்தடன அஙகிருந்தவர்களக்கு நனற
வதரிவித்தவிட்டு, வினுததா கதாமர யநதாக்கிப்யபதானதாள.
ஏறுமுன சுற்றுமுற்றும் பதார்த்தக்வகதாண்டதாள.
யதாரும் தனமனப் பினவததாடரவிலமல எனபமத உறுதிப்படுத்திக் வகதாண்டுவிட்டு,
கதாருக்குள ஏறயவுடன கதமவத் ததாழிட்டுப் பூட்டினதாள. உளயள, தற்கதாப்புக்கதாக
மவத்திருந்த விசிலும், ஸப்யரயும் இருக்கிறைததா எனறு ஒருமுமறை பரிசீலமன
வசய்தவகதாண்டதாள.
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`எவ்வளவு முனவனச்சரிக்மகயதாக இருக்க யவண்டியிருக்கிறைத!’ எனறு எண்ணும்யபதாயத
யகதாபமும், வருத்தமும் யசர்ந்த வந்தன.
`எலலதாமரயும் நம்பி, எதிலும் உற்சதாகமதாகப் பஙகுவகதாண்ட நதான! ஒரு கதாமுகனத
வபதாறுப்பற்றை வசயலதால, இனி எவமரயும் நம்பயவ கூடதாத! எனறு இனவனதாரு
தருவத்தக்குப் யபதாய்விட்யடயன!’
எனமன இப்படி பற்றழைந்த வதாழைமவக்க அந்தப் பதாவிக்கு எனன உரிமம?
அவமனப் யபதானறைவர்கமள எலலதாம் விட்டு மவக்கயவ கூடதாத.
சமூகத்தயரதாகிகள!
தனமனயும் அறயதாத, வினுததாவின பிடி இறுகியத. `என மகயில மட்டும் அவன
கிமடத்ததால, அப்படியய சீவி விடுயவன!’ எண்ணத்தின வகதாடூரம் முகத்திலும் பரவியத.
அவள வீடு திரும்பியயபதாத, கிட்டத்தட்ட ஒனபத மணியதாகியிருந்தத.
அருணும், அகிலதாவும் கவமலயய உருவதாக வதாசலயலயய கதாத்திருந்தனர்.
அவர்கமள அந்த நிமலயில கண்டதம் வினுததாவுக்குக் யகதாபம் வந்தத. “நதான எனன
சினனப் பதாப்பதாவதா? வவளியில யபதானதா, ததாயன வீடு வந்தயசரத் வதரியதாததா?” எனறு
எரிந்த விழுந்ததாள.
அவர்கள எதவும் பதிலளிக்கதாதத அவமள எனனயமதா வசய்தத. குரமலத் ததாழ்த்தியபடி,
“பதார்க்கியல அந்த ததாடிக்கதாரமனப் பதாத்யதன, அண்ணதா!” எனபதற்குள, “ஐமயயயதா!”
எனறை அலறனதாள அகிலதா.
“நதானும் இப்படித்ததான பயந்தட்யடன,” எனறு அசட்டுச் சிரிப்புடன ஒத்தக்வகதாண்டதாள.
மயஙகி விழுந்த கமதமயவயலலதாம் வசதாலல, இந்த நலல உளளஙகமள யமலும் கலக்க
யவண்டதாம் எனறு நிச்சயித்தவளதாக, “மூட் மதாறை, அப்படியய யதாவ் ஹதான மஹபர்
மதார்வகட்டுக்குப் யபதாய், நலல கூரதா ஒரு கத்தியும், சில டிவரஸஸஸும் வதாஙகிட்டு
வந்யதன!” எனறு ஒப்பிப்பதயபதால கூறனதாள. தமல குனிந்திருந்தத.
“டிவரஸ, சரி. கத்தி எதக்கும்மதா?”
“சும்மதா ஒரு மதரியத்தக்குத்ததான அண்ணதா. ஏற்வகனயவ விசில, வபப்பர் ஸப்யர
எலலதாம் வதாஙகிட்யடயன!” சிரிக்க முயனறு யததாற்றைதாள.
ஒரு வபருமூச்சுடன அகிலதா கணவமரப் பதார்த்ததாள. அப்பதார்மவயில எத்தமனயயதா
அர்த்தஙகள இருந்தன.
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11. எஙகளதாலும் வமதக்க முடியும்
மறுநதாள தினசரியில வந்த வசய்தி அவ்வீட்மடயய கலக்கியத.
சமீபத்தில கற்பழிப்பு யகஸ ஒனறல சம்பந்தப்பட்டு, பினனர் விடுதமல
வசய்யப்பட்டிருந்த ஒருவனத உடல ரத்தம் யததாய்ந்த பதாண்யடஜஸுடன மக்கள
நடமதாட்டம் அதிகமிலலதாத ஒரு சந்தில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தத. அவனுமடய ஆண்
உறுப்பு வவட்டப்பட்டிருந்தத! இயத யகதாலதாலம்பூரில!
நம் குடும்பத்தில ஒருவர்ததான இக்குற்றைத்மதச் வசய்திருக்க யவண்டும் எனபதில
மூவருக்கும் சந்யதகயம இருக்கவிலமல.
பதாப்பிட் (BOBBIT) எனபவன `ஊர் யமய்வமதப்’ வபதாறுக்க முடியதாத, அவன மமனவியய
இப்படிச் வசய்திருந்ததாயள, அவமரிக்கதாவில! அதனபின, பல நதாடுகளிலும், `ஓ!
வகட்டவர்கமளத் தண்டிக்க இப்படியும் ஒரு வழி இருக்கிறைததா!’ எனறு
நிமனத்தவர்களயபதால, இயதமதாதிரிச் சம்பவஙகள நிகழை ஆரம்பித்த இருந்தமத மூவரும்
நிமனத்தப் பதார்த்ததார்கள. வசனமனயிலகூட ஒரு படிக்கதாதவள இப்படிச்
வசய்யவிலமல? இப்யபதாத, இஙகும்!
ஏன இப்படி?
எத்தமனயயதா ஆயிரம் ஆண்டுகளதாக ஆண்களக்கு அடிமமயதாக, அவர்கள
ஆட்டுவித்தபடிவயலலதாம் ஆடி, அதனதால தம்மமத்ததாயம வமதத்தக்வகதாண்ட வபண்கள
வபதாறுக்க முடியதாதயபதாய், `எஙகளதாலும் உஙகமளப் பணிய மவக்க முடியும்!’எனபமதக்
கதாட்டிக்வகதாளள இப்படிச் வசய்யத் தணிந்தவிட்டதார்களதா?
எனனயமதா கத்தி வதாஙகி மவத்தக்வகதாண்டததாகக் கூறனதாயள, இந்த அசட்டுப்வபண்!
தவறு வசய்திருந்ததால யதாரும் அமத மமறைக்கத்ததான பதார்ப்பதார்கள. ததாயன அமதப்பற்றப்
யபசுவதார்களதா எனறு அகிலதா யயதாசித்ததாள.
ஆனதால, வினுததா இப்யபதாவதலலதாம் நடந்தவகதாளவமதப் பதார்த்ததால, புத்தி சுவதாதீனம்
உளளவள வசய்வமதப்யபதாலவதா இருக்கிறைத! வகதாடுமமக்கதாரனதான எந்த ஆமணயும்
எத யவண்டுமதானதாலும் வசய்யலதாம், சட்டம் ஒனறும் வசய்யதாத எனறு
நிமனத்திருக்கலதாம்.
அவமரிக்கதாவில அந்த பதாப்பிட்டின மமனவி, `குற்றைம் புரிந்தயபதாத, மயனதாநிமல
சரியிலமல,’ எனறு விடுவிக்கப்பட்டிருந்ததாயள! அதனதால இவளக்கும் மதரியம்
வந்தவிட்டயததா?
தஙமகததான இப்படி எனறைதால, அண்ணன இவளக்குயமல. எந்யநரமும் ஏயததா யயதாசமன!
யபசுவத அறையவ நினறுவிட்டத. மமனவியின அருயக வருவதகூட தகதாத வசயல எனறு
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நிமனப்பவர்யபதால, அப்படி ஒரு விட்யடற்றயதான யபதாக்கு. `ஆரதாய்ச்சி வசய்கியறைன,’
எனறை வநதாண்டிச் சதாக்கில, வீட்டிலருக்கும் யநரவமலலதாம் தனத
ஆரதாய்ச்சிக்கூடத்தியலயய கழிக்கிறைதார். படுக்மகயும் அஙயகயய.
இனனும் எத்தமன கதாலம் இப்படியய தளள யவண்டுயமதா எனறு அகிலதாவுக்கு மமலப்பு
ஏற்பட்டத. ஏததாவத யபசி, வமமௌனத்மதக் கமலக்க யவண்டும்யபதால இருந்தத.
“யமதாகயனதாட ப்யளன எத்தமன மணிக்கு வருததாம், வினு?”
“எஙகிட்ட வசதானனயத நீஙகததாயன, அண்ணி?” சிரித்தபடி வந்ததாள வினுததா. “இயததா
ஏர்யபதார்ட்டுக்குப் யபதாய்க்கிட்யட இருக்யகன!”
அவளமடய அலஙகதாரத்மதப் பதார்த்தத் திமகத்யத யபதானதாள அகிலதா. வீட்டுக்கு
வவளியய கதாலமவத்ததாயல புடமவததாயன அணிவதாள? ஏயததா, உடற்பயிற்சி
வசய்யும்யபதாத மட்டும் சற்று வித்தியதாசமதாக இருக்கும். ஆனதால இனறு -- இத எனன
யகதாலம்!
அவளமடய பதார்மவ யபதான இடத்மத உணர்ந்த, வினுததா ததாயன கூறனதாள: “மினி
ஸகர்ட்! கதாலயல முக்கதாலவதாசி அழைகதாத் வதரியுதிலல!”
கதால மட்டுமதா வதரிந்தத! வயிற்றற்கு யமயலயய நினறுவிட்ட, மகயிலலதாத டீ ஷர்ட்!
முனகழுத்த யவறு அபதாயகரமதாக கீயழை இறைஙகியிருந்தத. உடலன வமளவுகமளக்
கற்பமன வசய்ய யவண்டிய அவசியயம இருக்கவிலமல. உதட்டுச்சதாயமும் உதடுகளக்கு
யமயல பூசப்பட்டு, பிறைர் அவமளத் தவறைதாக எமடயபதாட வழிவகுத்தக் வகதாண்டிருந்தத.
“யநத்த இமதத்ததான வதாஙகினியதா?” ஏயததா யகட்டு, சமதாளிக்கப்பதார்த்ததாள.
இந்தப் வபண்ணுக்குப் மபத்தியம் பிடித்தவிட்டததா? எனறுமிலலதாமல, இப்யபதாத
எதற்கதாக இப்படி அழைகதான உடமல ஒளிவுமமறைவிலலதாத கதாட்டி, ஆண்கமளக் கிறைஙகச்
வசய்யயவண்டும்?
ஒரு முமறை வமதக்கு ஆளதானவர்கள, தம்மமயும் அறயதாத, வமதப்பவர்களின
உறைமவயய மீண்டும், மீண்டும் நதாடுவதார்களதாயம!
கடவுயள! இனவனதாரு முமறை அப்படி நடந்ததால, இவள ததாஙகுவதாளதா?
இத எனன விஷப்பரீட்மச!
`இப்படியயவதா யபதாகப்யபதாயறை?’ எனறு யகட்கவந்தமத அடக்கிக்வகதாண்டதாள.
தமலக்குயமல வளர்ந்தவிட்ட வபண்! தட்டிக்யகட்க ததான யதார்?
ததான அண்ணியின மனத்தில கிளப்பிவிட்ட சூறைதாவளிமயப் புரிந்தவகதாளளதாமல,
தனபதாட்டில விமடவபற்றுக்வகதாண்டு, குதிகதால மிகமிக உயர்ந்திருந்த கதாலணிகள
சப்திக்க, வவளியய யபதானதாள வினுததா.
அகிலதாவுக்கு அலுப்புததான ஏற்பட்டத. நலலயவமள, யமதாகன வந்தவிட்டதார். இனி,
அவர்பதாடு, வபண்டதாட்டிபதாடு!
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அப்யபதாத அவளக்குத் வதரிந்திருக்கவிலமல, வினுததாவின விபரீதமதான யபதாக்கு
யமதாகமனயும் அச்சுறுத்திவிடும் எனறு.
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12. விமதானதளத்தில
“ஹயலதா! இப்யபதா எப்படி இருக்கீஙக?” விமதானதளத்தில கதாமர நிறுத்திவிட்டு, பிறை
கதார்கமளக் கடந்த தனியய நடந்தவகதாண்டிருந்த வினுததா யயதாசிக்கயவயிலமல.
ஒரு வநதாடியில மகப்மபமயத் திறைந்த, அதிலருந்த சிறு குப்பிமய பக்கத்தில
வந்தவகதாண்டிருந்தவனுமடய கண்மண யநதாக்கிப் பீய்ச்சினதாள.
எரிச்சல ததாஙகதாத அயத ததாடிக்கதாரன அலறை ஆரம்பிக்க, ஓட்டமும், நமடயுமதாக அவள
விலகிப்யபதானதாள. முகவமலலதாம் சிரிப்பதாக, சுஙக அதிகதாரிகளிடமிருந்த மீண்டு,
யமதாகன அவமள யநதாக்கி வரவும், அளவற்றை நிம்மதி எழுந்தத.
“வந்தட்டீஙகளதா!” எனறு ஓடிப்யபதாய், இரண்டு மககமளயும் அவனுக்கு
மதாமலயதாக்கினதாள. யமதாகன திமகப்பிலருந்த விடுபடுவதற்குள, அவளமடய சிவந்த
அதரஙகள அவனத கனனத்தில பதிந்தன.
யமதாகன குழைம்பினதான. அயத வினுததாததானதா இவள? முனவபலலதாம் ததாயன இவள
மகமயப் பிடித்ததாலகூட, முமறைத்த, `இவதலலதாம் கலயதாணத்தக்கு அப்புறைம்!’ எனறு
வசலலமதாக மிரட்டியவளதா இவள?
அயததாடு, இந்நதாட்டில, வபதாத இடஙகளில இப்படிவயலலதாம் நடந்தவகதாளளக்கூடதாயத!
தனத பிரிவு இவமள இவ்வளவுதூரம் மதாற்ற இருக்கிறைத எனபத நம்பக்கூடியததாக
இலமலயய!
எனவனனனயமதா யயதாசித்த, `இந்தச் சினன சமதாசதாரத்தக்கதாக எதற்கதாக இவ்வளவு தூரம்
அலட்டிக்வகதாளள யவண்டும்!’ எனறு எதவும் யபசதாமல நடந்ததான.
சுமதார் ஆறைடி உயரத்தடன, நவநதாகரீகத் யததாற்றைம் வகதாண்ட யமதாகனுடன யசர்ந்த
நடப்பயத வினுததாவுக்கு அலதாதி வதம்மப அளித்தத. அவன யமயல விழைதாத குமறையதாகச்
சதாய்ந்தபடி, ஒரு கரத்ததால அவனுமடய இடுப்மப வமளத்தப் பிடித்ததாள.
இப்யபதாத அவளமடய அலஙகதாரமும், யபதாக்கும் ஏயததா சந்யதகத்மதக் கிளப்பிவிட்டன
யமதாகனுக்குள.
ததான இஙகு இலலதாதயபதாத, கண்ட ஆண்களடன வமரயினறப் பழைகி, அதததான
சுதந்தரமதான வபண்களின யபதாக்கு எனறு யததானறப்யபதாய்விட்டயததா?
“கதார் வகதாண்டு வந்திருக்யகன!” எனறு வகதாஞ்சலதாகச் வசதாலலயபடி நடந்த வினுததா
சிமலயதானதாள.
தூரத்திலருந்த அவளமடய கதாரின அருயக ததாடிக்கதாரன! சிவந்த விழிகளடன!
எனன ஆச்சு? ஏன அப்படியய நினனுட்யட?” யமதாகன யகட்டதம்ததான வினுததாவுக்குச்
சுயநிமனவு திரும்பியத.
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அருகிலததான வதாட்டசதாட்டமதான ஆண்பிளமள இருக்கிறைதாயர! பின எதற்குப் பயம்?
நிமிர்ந்த தமலயுடன அவமன உரசியபடி நடந்ததாள.
வரிமச வரிமசயதாக கதார்கள. பலரும் தத்தம் வபட்டிகமள அமவகளக்குள
ஏற்றக்வகதாண்டு இருந்ததார்கள.
இவ்வளவுயபர் இருக்குமிடத்திலகூட எவ்வளவு மதரியம் இருந்ததால எனமனத் தரத்தி
வந்திருப்பதான, ரதாஸகல!
ஓயதாத எண்ணஙகளடன யபதாரதாடியபடி கதாமர அமடந்தயபதாத, அவன அஙகிலமல!
நிததானம் தவறயவளதாக வினுததா கதாமரத் தன வீடு யநதாக்கி ஓட்டிப்யபதானயபதாத, யமதாகன
எதவும் யபசதாத வந்தமதக் கவனிக்கும் மனநிமலயில அவள இருக்கவிலமல.
தமலக்குயமல இருந்த கண்ணதாடியில யதாரதாவத தனமனப் பினவததாடர்கிறைதார்களதா எனறு
பதார்ப்பதியலயய கவனம் யபதாயிற்று.
வீட்டில அருண் இருந்ததார், யவமலக்குப் யபதாகதாத. யவறு ஒரு டதாக்டமரயும் தனக்குத்
தமணயதாக நியமித்திருப்பததாக அவர் கூறை, யமதாகன அதிசயப்பட்டதான. “நதாட்டியல
யநதாயதாளிஙக வபருகிப்யபதாயிட்டதாஙகளதா!”
அகிலதா முகபதாவத்தில வித்தியதாசம் கதாட்டதாத இருக்க வபரும்பதாடுபட்டதாள.
தனனிடம்கூட ஏன இந்த முக்கியமதான சமதாசதாரத்மதத் வதரிவிக்கவிலமல?
யமதாகன யகட்டதற்கு யநரிமடயதாகப் பதில எதவும் கூறைதாத, “அப்புறைம்?” எனறு
யகட்டதார். இம்முமறை விடுமுமறைக்கு வரும்யபதாத கலயதாணத்மத மவத்தக்வகதாளளலதாம்
எனறு வசதாலலச் வசனறருந்ததாயன! அமத அவன வதாயதாயலயய வரவமழைக்கலதாம் எனறு
எண்ணினதார்.
“எனயனதாட ஆரதாய்ச்சி முடியல. நீண்டுக்கிட்யட யபதாகுத!” எனறு முணுமுணுத்தவன,
சூட்சுமம் எனன யவண்டிக்கிடக்கிறைத எனறை எரிச்சலுடன, “இப்யபதாமதக்கு
கலயதாணத்மதப்பத்தி யயதாசிக்கக்கூட முடியதாத, டதாக்டர். ஒஙக தஙமகக்கு யவறை எடம்
பதாத்தக்குஙக,” எனறைதான முடிவதாக.
மனத்தக்குள, `முதல யவமலயதா ஈப்யபதா யபதாய் அம்மதாமவப் பதாத்த, `குடும்பப்பதாஙகதா
ஒஙக ஒறைவியலயய ஒரு வபதாண்மணப்பதாத்த கட்டிமவஙகம்மதா’னனு வசதாலலடணும்.
இந்தமதாதிரி பணக்கதார வீட்டுப்வபண்கமள நம்பயவ முடியதாத!’ எனறு
வசதாலலக்வகதாண்டதான.
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13. உணர்ச்சிப் யபதாரதாட்டம்
வினுததா புறைப்பட்டுப்யபதானதம், அவ்வீட்டில இருந்த மூவரும் வவவ்யவறு விதமதான
எண்ணஙகளடன யபதாரதாடினர்.
`யமதாகன பிடிவகதாடுத்யத யபசவிலமலயய! படிக்கப்யபதான இடத்தியலயய
எவமளயதாவத பிடித்தப்யபதாட்டிருப்பதாயரதா?’ எனறு கலஙகினதாள அகிலதா. அவர்
வந்ததாலதாவத நதாத்தனதார் அந்த வீட்டிலருந்த வததாமலந்தவிடுவதாள; ஓயதாமல அவமளப்
பதார்த்தக்வகதாண்டிருந்த, அவமளப்பற்றயய கவமலப்பட்டுக்வகதாண்டு
இருப்பதினதாலததாயன தஙகள வதாழ்க்மகயும் பதாழைதாகிறைத எனறு அவள புருஷன
வீட்டுக்குப்யபதாகும் நதாமள ஆவலுடன எதிர்பதார்த்தக் வகதாண்டிருந்தவள ஆயிற்யறை!
இந்தப் வபண்ணும் பிடிவதாதமதாக, நடந்தமத மறைக்க மதாட்யடன எனறு பிடித்த
மவத்தக்வகதாண்டிருக்கிறைத. ஏயததா, வகதாஞ்சநதாள அவள யபதாக்கிற்யக
விட்டுப்பிடித்ததாயிற்று. அதற்கதாக, எப்யபதாதயம பிறைரிடம் அனுததாபத்மத
எதிர்பதார்த்ததால? அவரவருக்கு கஷ்டஙகள, வதாழ்க்மகப் யபதாரதாட்டம் கிமடயதாததா, எனன!
அருணுக்கும், அதிசயமதாக, தஙமகயமல ஆத்திரம் மூண்டத.
இவள யமதாகனிடம் ஏயததா நதாடகமதாடி இருக்கிறைதாள. அசட்டுப்வபண், வவண்மண
திரண்டு வரும்யபதாத ததாழி உமடந்ததயபதால சமயத்தில கதாரியத்மதக்
வகடுத்தவிட்டதாயள!
அவள வசதாலல எமதக் யகட்கவிலமல? யபதாலீஸ எனறைதாள. அமழைத்தப் யபதாயதாற்று.
அவர்களக்குக் குற்றைவதாளிகமளப் பிடிக்க தப்பிலமல. அதற்கு நதாமதா வபதாறுப்பு?
அவமளப்யபதானறை மற்றை வபண்கமளயும் யசர்த்தக்வகதாண்டு, எனனயமதா சஙகமதாம்
சஙகம், அமத ஆரம்பித்ததாள. அப்படியதாவத மனம் ஆறுவதாளதா எனறு பதார்த்ததால,
அதவுமிலமல. நிமலமம இப்யபதாத இனனும் யமதாசமதாகி அலலவதா ஆகியிருக்கிறைத!
யகதாபத்தினூயட அருணுக்கு உண்மம புரிந்தத. அவருமடய யகதாபம் திடீவரன
கழிவிரக்கமதாக மதாறயத.
தனமனயுமறயதாத, பதார்ப்பவர் வவறத்தப் பதார்க்கும்படியதான, அலலத, அதிர்ச்சியுடன
முகத்மதத் திருப்பிக்வகதாளளம்படியதான ஆமடகமள வினுததா யதடிப்பிடித்த
வதாஙகியிருக்கிறைதாள, முதலநதாள. அவள எதிர்பதார்த்ததயபதாலயவ, யமதாகன அதிர்ந்தயபதாய்
விலகிவிட்டதார்!
யமயல விழுந்த பழைகும் வபண்கமளக் கண்டதால ஆண்களக்கு எப்யபதாதயம பயம்ததான.
ஆதிகதாலத்தில யவடுவனதாக இருந்தவன அலலவதா? ஒதஙகி ஓடும் வபண் மிருகஙகமளத்
தரத்தித் தரத்திப் பிடிப்பதிலததான அவனுக்கு நிமறைவு, ஓர் அலப சந்யததாஷம்.
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வபதாதவதாகயவ, கதாமம் சம்பந்தப்பட்ட குற்றைஙகளக்கு இலக்கதாகும் வபண்கள மீண்டும்
ஒரு முமறை அப்படி நிகழைதாதிருக்க ஏயதயததா வழிகமளக் மகயதாளவதார்கள எனறு அவர்
படித்திருக்கிறைதார். முக்கியமதாக, உடலயமலுளள ஆத்திரத்தில, அமதக் கவனமதாக மூடி
மமறைக்கமதாட்டதார்கள. ஆனதால, பிறைர் -- ஆயணதா, வபண்யணதா -- இம்மதாதிரிப் வபண்கமள
நடத்மத வகட்டவர்கள எனறு சந்யதகிக்க அவர்கயள இடம் வகதாடுத்தவிடுவதததான
பரிததாபம்.
உண்மம நிலவரம் புரிந்தயபதானதில, அருணுக்கு தக்கம்ததான மிஞ்சியத. அருமமத்
தஙமகமய இவ்வளவு தூரம் ஆட்டுவித்தக்வகதாண்டிருந்த முகம் வதரியதாத அந்த
ததாடிக்கதாரனயமல வவறயய மூண்டத.
கண்களில யவதமனயும், கனிவுமதாகத் தனமனயய பதார்த்தக்வகதாண்டிருந்த அண்ணனின
பதார்மவமயத் ததாஙகமுடியவிலமல வினுததாவதால. அழுமகததான வந்தத.
இந்த வீட்டில இருந்ததாயல இப்படித்ததான. அழுமக, இலலதாவிட்டதால யகதாபம்! ஆனதால,
ஒரு சிறு நிம்மதி. இப்யபதாமதக்கு கலயதாணத்மதப்பற்றய கவமல இலமல. யமதாகன
பயந்த ஓடிவிட்டதார்.
நிம்மதிமயயும் மீற, வருத்தமும் கிளர்ந்தத. தனக்யக இப்படி இருந்ததால, கலயதாணம்
ஆகி, அதனபின கணவரிடமிருந்த பிரிந்தவிட்ட அனுசூயதா யபதானயறைதார் கதி எப்படி
இருக்கும்!
பரிததாபம் யமயலதாஙக, உடயன அனுசூயதாமவப் பதார்க்கயவண்டும்யபதால இருந்தத
வினுததாவுக்கு.
மற்றைவர்கவளலலதாம் `எதிர்பதாரதாத விபத்த’ எனறு ஒருக்கதால தம்மமத்ததாயம சமதாததானம்
வசய்தவகதாளள முயலதாம். அனுசூயதாவதால, பதாவம், அதவும் முடியதாத. நண்பன எனறு
நம்பி, வநருஙகிப் பழைகியவயன நம்பிக்மகத் தயரதாகம் வசய்தத வகதாடுமமயிலும்
வகதாடுமம.
வினுததா வவளியய யபதாகத் தயதாரதாக இருந்தத கண்டு, “யநத்தமதாதிரி பண்ணிடதாயதம்மதா,”
எனறைதார் அருண் வகஞ்சலதாக.
“இலயலண்ணதா. அனுசூயதாமவப் பதாத்தட்டு வந்தடயறைன,” எனறைபடி புறைப்பட்டதாள.
அவள தமலமமறைந்ததம், தனத அதிருப்திமய முணுமுணுப்பதாக வவளிப்படுத்தினதாள
அகிலதா. “அத எனன சியநகிதயமதா! ஒரு சினிமதா, டதானஸ -- இப்படி எஙயகயதாவத
யபதானதாலதாவத மனசுக்குக் வகதாஞ்சம் இதமதா இருக்கும். எப்பப் பதாத்ததாலும், மத்த
வகட்டுப்யபதான வபதாண்ணுஙகயளதாட யசர்ந்த ஒக்கதாந்த அழுதக்கிட்டிருந்ததா,
உருப்பட்டமதாதிரிததான!”
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“அகிலதா!” அலறனதார் அருண். என தஙமகமயப் பதார்த்த, `வகட்டுப்யபதானவள’ எனறு
எவ்வளவு திமிரதாகச் வசதாலகிறைதாள! இவளக்கும் அப்படி ஒரு நிமலமம வர எத்தமன
யநரமதாகும்?
யச! புத்தி எனன இப்படிப் யபதாகிறைத!
வினுததாவுக்கு நடந்த கதி யவறு எந்தப் வபண்ணுக்கும் யவண்டதாம்.
ஏயததா சில மணி யநரம் அனுபவித்த வகதாடுமம எனறு விட்டுவிட முடிகிறைததா!
பதாதிக்கப்பட்டவள மட்டுமினற, அவமளச் யசர்ந்தவர்கள எலலதாருயம அலலவதா
அளவற்றை தனபத்தக்கு ஆளதாகிறைதார்கள! அகிலதாமவக் குமறைவசதாலல எனன பயன!
எதவும் யபசப் பிடிக்கதாத, எழுந்த வவளியய யபதானதார். சிறத வபதாறுத்த, கதார் புறைப்படும்
சத்தம் யகட்டத.
`எனன இருந்ததாலும், நதான வவளியிலருந்த வந்தவளததாயன! இவமரயயதா, அந்த
தஙமகமயயயதா நதான ஒரு வதார்த்மத வசதாலலடக்கூடதாத. இத்தமனக்கும், எனக்குப்
பிறைந்த மகளதாத்ததான நிமனச்சு வளர்த்திருக்யகன அவமள. எத்தமன வருஷம் ஆனதாததான
எனன! நதான இந்த வீட்டு மனுஷ ஆகிட முடியுமதா?’ தனபதாட்டில
புலம்பிக்வகதாண்டிருந்ததாள அகிலதா.
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14. நதான தருகியறைன தண்டமன
டதாக்டர் அருணுமடய வீட்டு வதாசலலருந்த அந்தக் கதார் புறைப்பட்டத.
அமத ஓட்டிய உருவம் ஒரு சிறு வபட்டிமயத் திறைந்தத. சில கதாவசட்டுகள, ஒரு பவுடர்
டப்பதா, ஏயததா திரதாவகப் யபதாத்தல -- இவற்றுக்கடியில பளபளப்பதாக மினனியத
அக்கத்தி. திருப்தியுடன மீண்டும் வபட்டிமய மூடியத.
சிறத யநரம் இலக்கினற எஙவகஙயகதா சுற்றவிட்டு, இருட்டும் சமயத்தில `யலக்
கதார்டனமஸ’ அமடந்தத அக்கதார்.
கத்திமய மட்டும் எடுத்தக் கதாலசட்மடப் பதாக்வகட்டில மவத்தக்வகதாண்டு இறைஙகியத
அந்த உருவம். கதாருக்குள கூர்மமயதான ஆயுதம் மவத்திருப்பத சட்ட வியரதாதம்
ஆனதாலும், நவநதாகரீகமதான நபர்கமள யபதாலீஸ சந்யதகித்தச் யசதாதமன யபதாடுவத
அபூர்வம். அயததாடு, அந்த சந்தியதா கதாலத்தில வநருக்கமதான உறைமவ -- அத அயனகமதாக
தகதாதததாகத்ததான இருக்கும் -- பமறைசதாற்றுவதயபதால உட்கதார்ந்தவகதாண்யடதா, அலலத
வபரிய குமட மமறைவில படுத்தக்வகதாண்யடதா இருக்கும் இளஙகதாதலர்கமளப்
பிடிப்பதிலததான அவர்கள கவனமும், யநரமும் வசலவழியும். அதற்குத் தண்டமன
உண்டு.
நிமிர்ந்த தமலயுடன, சர்வ அலட்சியமதாக நமடபயினறைத அவ்வுருவம். தனத கத்திக்குப்
பலயதாகத் தகுதியுளள ஒருவமன அதன கண்கள யதடின.
அமரமணி கழிந்தத. அலுப்புக்குப் பதிலதாக ஆத்திரம்ததான அதிகமதாகியத. பரபரப்புடன,
யபதாயவதார், வருயவதார் எலலதாமரயும் கூரிய பதார்மவயுடன அளந்தத.
இயததா, இஙயக இருக்கிறைதாயன!
பக்கத்த வபஞ்சியலயய இருக்கிறைதான, ததான எப்படி கவனிக்கதாத யபதாயனதாம்!
அவன அப்படி ஒனறும் வபரிய ஆகிருதி உமடயவனதாக இருக்கவிலமல. சிவந்த நிறைமும்,
சுருட்மட மயிரும் வகதாண்டவனதாய், சற்று வபண்பிளமளச் சதாயலுடன இருந்ததான.
ஆனதால, வவறபிடித்த அந்தக் கண்கள!
கண்ணதாயலயய தகிலுரித்தப் பதார்க்கும் வநறவகட்டவன! யச!
எவ்வளவு மனவிகதாரம் இருந்ததால, இப்படி எதிரில வரும் வபண்கமளவயலலதாம் -அவர்கள எந்த வயதக்கதாரர்களதாக இருந்ததாலும் -- இஙகிதமினற முமறைத்த முமறைத்தப்
பதார்ப்பதான!
இவமனவயலலதாம் இப்படியய விட்டுமவத்ததால அவ்வளவுததான. ஊரியல, நதாட்டியல,
ஒரு வபண்ணும் பயமினற நடமதாட முடியதாத.
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உருவம் தனத மகமய பதாக்வகட்டுக்குள விட்டத. அதனுளளிருந்த கத்திமயத்
வததாட்டதம், அமதானுஷ்யமதான சக்தி உடவலலலதாம் பரவியத யபதாலருந்தத.
`எனன அவசரம்? வபதாறு!’ தனக்குத்ததாயன உபயதசித்தக்வகதாண்டத.
கூட்டம் இனனும் முழுமமயதாகக் கமலயவிலமல. மககமள மதாற்ற மதாற்ற
பக்கவதாட்டில சுழைற்ற, உடற்பயிற்சி வசய்வதயபதால பதாவமன கதாட்டியபடி நினறருந்தத.
`கதாற்று வதாஙகினத யபதாதம்,’ எனறை திருப்தியுடன, அயனகமதாக எலலதாருயம வீடு
திரும்பிப்யபதாக ஆரம்பித்ததார்கள.
பதார்த்த வவறப்பதற்குப் வபண்கள இலமல, அப்படியய இருந்ததாலும், அவர்கமள
முழுமமயதாகப் பதார்த்த ரசிப்பத எனபத இந்த இருட்டில முடியதாத கதாரியம் எனறு
எண்ணமிட்டவனயபதால, அந்த வபண்பிளமளச் சதாயலும், `தச்சதாதனின வம்சத்தில
வந்தவனும்’ ஆகிய மனிதன ததானும் புறைப்பட ஆயத்தமதாக எழுந்ததான.
உருவம் உஷதாரதாகியத. சத்தமிலலதாத அவன பினனதால யபதாய், “எக்ஸக்யூஸமி?” எனறு
குரல வகதாடுத்தத.
“யதா?” அவன திரும்பினதான.
உடயன மூக்கில தன மகக்குட்மடமய மவத்த அழுத்தியத உருவம். மயஙகியவமனத்
ததாஙகியபடி, ஒரு புதருக்குப் பினனதால, புலலனயமல கிடத்தியத.
இனி யவமலமய ஆரம்பிக்க யவண்டியதததான. மக சற்று நடுஙகியத.
நதான எனன தப்பதா வசய்கியறைன? இலமலயய!
ஒரு குற்றைவதாளிமயத் தண்டிக்க சட்டத்ததால இயலதாவிட்டதால, தனி நபர் அந்த
வபதாறுப்மப ஏற்பதில எனன தவறு? `எனவகமௌண்டர்’ எனறை வபயரில யபதாலீயஸ
அப்படிச் வசய்கிறைததாயம!
அந்த எண்ணத்ததால தணிவு ஏற்பட, மயஙகிக் கிடந்தவனுமடய பதாண்ட்மட சற்யறை கீயழை
இறைக்கியத.
வததாமலயட்டும், பதாவி! ஒருயவமள, பிமழைத்ததாலும்கூட, இவனதால இனி எந்தப்
வபண்மணயும் ஒனறும் பண்ண முடியதாத.
வவட்டிய பதாகத்மதயும், ரத்தம் யததாய்ந்த கத்திமயயும் ஏரியில விசிற எறந்தவிட்டு,
எமதயயதா சதாதித்தவிட்ட நிமறைவுடன தன கதாமர யநதாக்கிப் யபதாயிற்று அந்த உருவம்.
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15. யதாரவன?
அனுசூயதாவின வீட்டிற்கு முனனதால கதாமர நிறுத்தினதாள வினுததா.
உளயள யபச்சுக்குரலும், கூடயவ சிரிப்பும் யகட்டத. ஆண்கள நட்யப யவண்டதாம் எனறு
விட்டுவிட்டததாகச் வசதாலலக்வகதாண்டதாயள!
வினுததாவுக்கு எரிச்சல பிறைந்தத. மனிதர்கள யவஷம் யபதாட்டுத்ததான இந்த உலகம்
எனனும் நதாடகயமமடயில நடமதாடுகிறைதார்கள!
சரி, இவ்வளவு தூரம் வந்தத வந்யததாம், அவமளப் பதார்த்தவிட்யட யபதாகலதாம். எலலதாப்
வபண்களயம ஆண்கமளக் கண்டு அஞ்சி ஓடயவண்டும் எனறு வசதாலல நதாம் யதார்? பின
எப்படித்ததான இந்த உலகம் மக்கட்வததாமகயில வபருகுவததாம்!
வினுததாவுக்குச் சிரிப்பு வந்தத தன எண்ண ஓட்டம் யபதான திக்மகப் பதார்த்த. யதவலதாயம,
கடந்த சில மதாதஙகளில நிமறையத்ததான மதாறயிருக்கியறைதாம்!
கதமவத் தட்ட மகவயடுத்தயபதாத, அத ததாயன திறைந்தத. பினனதால அனுசூயதா.
“வதா, வினு. கதார் சத்தம் யகட்டயத, யதாருனனு பதாத்யதன”.
`இவ்வளவு அஜதாக்கிரமதயதாகவதா இருப்பதார்கள! யதாவரனறு பதாரதாமயலயய கதமவத்
திறைந்தவிட்டதாயள!’ அனுபவப்பட்டிருந்த வினுததாவின மனம் பமதத்தத. அத
எனனயவதா, சில வபண்களக்கு எவ்வளவு பட்டதாலும், புத்தி வரமதாட்யடன எனகிறைத!
“ஏன மமலச்சுப்யபதாய் நினனுட்யட? உளயள வதாயயன!”
“அதிலயல.., இப்படி அவசரமதா கதமவத் திறைக்கறயயனனு வகதாஞ்சம்
யயதாசமனயதாப்யபதாச்சு!”
அனுசூயதா சிரித்ததாள. அவள சிரித்யத ததான பதார்த்ததிலமல எனறு வினுததாவின நிமனவு
யபதாயிற்று.
“எலலதாம், உளயள ஆம்பமளத்தமண இருக்கிறை மதரியம்ததான!” எனறு உலலதாசமதாக
அனுசூயதா வசதானனபிறைகுததான வினுததா உளயள எட்டிப் பதார்த்ததாள. மக தனமனயும்
அறயதாத, ஹதாண்ட்யபமகத் திறைந்தத.
அடுத்த அவள யததாழி கூறயயததா!
“என ஹஸபண்ட்!” எனறு அந்த ததாடிக்கதாரமன அறமுகம் வசய்ததாள.
“ஹயலதா! நதான இதக்கு முந்தி ஒஙகமளப் பல இடஙகளியல பதாத்தமதாதிரி இருக்கு,”
எனறு குறும்பதாகச் சிரித்தபடி அவன மகமய நீட்டினதான.
வினுததா குழைம்பினதாள. இவனுமடய குரலும், பண்பும் படித்தவனயபதால அலலவதா
இருக்கிறைத! ததான அறந்தவனுமடய குரல பதாமரத்தனமதாக, முரட்டுத்தனமதாக
இருக்கவிலமல?
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“கமளப்பதா இருக்கு. வகதாஞ்சம் தண்ணி குடு, அனு!” எனறைவதாறு, நீண்டிருந்த
அவனுமடய மகமயக் குலுக்க விரும்பதாத, அருகிலருந்த யசதாபதாவில
உட்கதார்ந்தவகதாண்டதாள, அயர்ந்தயபதானவளதாக.
அனுசூயதா உளயள யபதானதாள.
“நீஙக எனமனத் தப்பதா நிமனச்சுட்டீஙக. அனுசூயதா திடீருனனு எனமன விட்டுப்
யபதாயிட்டதா. நீஙக வரண்டுயபரும் அடிக்கடி சந்திச்சுப் யபசறைமதப் பதாத்யதனதா! ஒஙகமளக்
யகட்டதா, விவரம் வதரியும்னு நிமனச்யசன”.
முதனமுமறையதாக, அவமன ஒரு சிக்னல அருயக பதார்த்தத வினுததாவுக்கு நிமனவில
எழுந்தத.
“அப்புறைம், தற்வசயலதா பதார்க்கியல பதாத்யதன. நீஙக கமளப்பதா இருந்தயபதாத, அப்படி
பினனதால வந்த கூப்பிட்டத என தப்புததான!” அவன குரலல உண்மமயதான வருத்தம்
வததானித்தத.
அனறு யதாயரதா வசதானனமதாதிரி, முகயம சரியதாக நிமனவிலலதாமல, ததாடி மவத்தவர்கள
எலலதாம் நம்மமத் ததாக்கியவனததான எனறு நிமனத்தத எவ்வளவு தப்பு!
அவன கண்கமளப் பதார்க்க சக்தியினற, வினுததா தமலமயத் ததாழ்த்திக்வகதாண்டதாள.
அவமதானம் பிடுஙகித்தினறைத.
அனுவின கணவயனதா யபசிக்வகதாண்யட யபதானதான: “ஏர்யபதார்ட்டியல என ஃப்வரண்மட
வழியனுப்ப வந்தப்யபதா, ஒஙக கதாமரப் பதாத்யதன. எப்படியும் அனனிக்கு ஒஙகயளதாட
யபசிடணும்னு அதகிட்யடயய நினயனன. நீஙக எனமனப் பதாத்த பயப்படறீஙகனனு
எனக்கு அதக்கு முந்தி புரியயவ இலல. எப்படியதாவத அனுமவப்பத்தி
ஒஙககிட்யடயிருந்த வதரிஞ்சுக்கணும்னு வவற எனக்கு. அவததான எஙகிட்ட யபசயவ
மதாட்யடனனு யபதாயிட்டதாயள!”
ஆரஞ்சுப்பழை சதாறுடன, சிரித்தபடி வந்ததாள அனுசூயதா. “எஙகிட்ட யபதானில ஒயரயடியதா
கத்தினதார். `நலல சியநகிதி பிடிச்சு வவச்சிருக்யக, நீ! ஒனமனப்பத்திக் யகக்க நதான கிட்ட
யபதானதா, எரியறை எமதயயதா கண்ணியல யபதாட்டுட்டதாஙக. என கண்ணு குருடதாப்யபதானதா,
நீயதா கூடயவ இருந்த கவனிச்சுக்கப்யபதாயறை?’ அப்படினனு ஒயர கத்தல, யபதா!”
“நதான ஒண்ணும் அப்படி அசிஙகமதா கத்தயல!”
“சும்மதா இருஙக!” உரிமமயுடன அடக்கினதாள. “எனன, ஏதனனு விசதாரிச்யசன.
நீயதாத்ததான இருக்கணும்னு புரிஞ்சத”.
வினுததா யமலும் கூசிப்யபதானதாள.
“ஒனக்கு ஏன ஆம்பமளஙகனனதாயல அப்படி ஒரு வவற, நதாம்ப வரண்டு யபரும்
வமதாதவமதாதலதா எப்படி சந்திச்யசதாம் -- எலலதாத்மதயும் இவர்கிட்ட வசதாலறைதக்கதாகப்
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யபதாயனனதா!” சுவதாரசியமதாகக் கமத வசதாலல ஆரம்பித்த அனுசூயதாமவ இமடமறத்ததான
கணவன.
“ஒஙகளக்குத்ததான நதான நனற வசதாலலணும், மிஸ. வினுததா. இலலதாட்டி, `ஒஙக
முகத்மதயய பதாக்கப் பிடிக்கயல,’னனு வசதாலலட்டுப்யபதான அனு ததானதாகயவ எனகூட
யபச வந்திருப்பதாளதா?”
“நதான எஙயக அப்படிச் வசதானயனன? சும்மதா அளக்கதாதீஙக, மிஸடர்!”
இனனிமசக் கச்யசரியில பதாடகரும், வயலன வதாசிப்பவரும் மதாற மதாற ஸவரம்
யபதாடுவதயபதால, ஒருவமரயடுத்த ஒருவர் யபசினதார்கள, வசதாலல மவத்ததயபதால.
“நடந்தமத எலலதாம் நதான வசதாலலச் வசதாலல, `இவதலலதாம் மமறைக்கிறை விஷயமதா?
ஒனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்ததா, அதில எனக்கு மட்டும் பஙகிலமலயதா? எனமன அவ்வளவு
அந்நியமதாவதா நிமனச்சுட்யட?’ அப்படி, இப்படினனு ஒரு கத்த கத்தினதார் பதாரு, நதான
அவமரப் பதாக்கப் யபதான வரஸடரதாண்டிலயய! இந்தப் வபதாண்ணுக்கு எனனயமதா,
ஏயததானனு அஙக இருந்த எலலதாரும் எஙக யமமசகிட்ட ஓடி வந்த, இவமரப் பதாத்த
முமறைச்சதாஙக!” கலகலவவனச் சிரித்ததாள அனுசூயதா.
வினுததா அஙகிருப்பமதயய மறைந்தவர்களதாய், தம்பதியர் இருவரும் உளஙகனிந்த
அனபுடன ஒருவமரவயதாருவர் பதார்த்தக்வகதாண்டதார்கள, இமமக்கவும் மறைந்தவர்களதாய்.
அந்த இனபமதான சூழ்நிமலமய கமலப்பதற்வகனறு அப்யபதாத வினுததாவின
மகப்மபயிலருந்த ஃயபதான அடித்தத.
“வினு! ஒன சஙகத்தியல இருந்ததாஙகயள, அவஙக..,” அடுத்த முமனயிலருந்த யபசிய
அகிலதாவின குரலல ஒலத்த பதட்டம் வினுததாமவக் கலவரப்படுத்தியத.
குழைப்பதினூயட, `இருந்ததாஙகயள!’ எனறு கடந்த கதாலத்தில அகிலதா குறப்பிட்டத
சட்வடன உறுத்த, “யதாமரச் வசதாலறீஙகண்ணி?” எனறு இமடமறத்ததாள.
“அந்த வயசதான அம்மதா -- ரதாஜமதா அவஙக யபரு! பதாவம், விஷத்மதச்
சதாப்பிட்டுட்டதாஙகளதாம்!”
“இப்யபதா எஙயக இருக்கதாஙக?” அமடத்தப்யபதான குரமலக் கமனத்தச் சரிவசய்ய
முயனறைபடி யகட்டதாள.
”G. H-ததான!” எனறு வபரிய ஆஸபத்திரிமயக் குறப்பிட்டதாள.
தன முகத்மதயய கலவரத்தடன பதார்த்தக் வகதாண்டிருந்தவர்களிடம், “ரதாஜம்மதா -- விஷம்
-- G.H!” எனறைதாள, ஏயததா தமலப்புச் வசய்திகமள வதாசிப்பவளயபதால.
யமயல எதவும் யபசதாத, மூவரும் வதாசமல யநதாக்கி ஓடினர்.
வபரிய ஆஸபத்திரிக்குச் வசனறையபதாத, ரதாஜத்தின உடமல வீட்டுக்கு எடுத்தச்
வசனறுவிட்டதார்கள எனறு வதரிந்தத.
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“அவஙக வீடு எஙயக இருக்குஙக?” எனறு வினுததாமவக் யகட்டுவிட்டு,
கடமமயுணர்ச்சியுடன அவமளயும், தன மமனவிமயயும் அவர்களத உற்றை சியநகிதிக்கு
இறுதி அஞ்சல வசலுத்த அமழைத்தப்யபதாக ஆயத்தமதானதான `ததாடி மவத்தவன’.
தனக்கிருந்த மனநிமலயில, தனியய கதாமர ஓட்டிப்யபதாக முடியுமதா எனறை வினுததாவின
ததாற்கதாலக குழைப்பம் மமறைந்தத. அவனயமல நனற சுரந்தத.
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16. எலலதாம் சுயநலம்!
முனனமறையியலயய ஒரு வவளமளத்தணியமல கிடத்தப்பட்டிருந்தத ரதாஜத்தின
உயிரற்றை உடல. புதிய புடமவ அணிவிக்கப்பட்டிருந்ததாள. சுமஙகலயதாகச் வசத்தவிட்ட
அதிர்ஷ்டத்மதப் பமறைசதாற்றுவதயபதால, வநற்றயில மிக அகலமதான குஙகுமப்வபதாட்டு.
அவ்வளவு அலஙகதாரத்மதயும் மீற, ஏயததா ஆழ்ந்த யசதாகம் உளயளயய
யதஙகிவிட்டமதப்யபதால வநற்றயின நடுப்பதாகத்தில நரம்பு வதறத்தபடி இருந்தத,
உயிரற்றை அந்த முகத்திலும்.
“வினுததாஙகிறைவஙக..,” யகட்டபடி வந்ததார் நடுத்தர வயதக்கதாரர் ஒருவர். முனமண்மட
வழுக்மகயதாக இருந்தத. வருத்தத்தியலதா, கமளப்பியலதா உடல மிகவும் கூனியிருந்தத.
தனமன அறமுகப்படுத்திக்வகதாண்டதாள வினுததா.
“ஒஙகமளப்பத்திததான எப்பவும் யபசுவதா. அததான..,” எனறு ஏயததா வசதாலல ஆரம்பித்தவர்,
தமல குனிந்த வநற்றமயக் மகயதால அமறைந்தபடி அழை ஆரம்பித்ததார். “நதாயன அவளக்கு
யமனதாகிட்யடன. அவ மனமச நிமனச்சுப்பதாக்கதாம, எனமனப்பத்தியய நிமனச்சிட்டு
இருந்திட்யடன!”
அவர் எனன வசதாலல வருகிறைதார் எனபயத அவர்களக்குப் புரியவிலமல.
தர்மசஙகடத்தடன வநளிந்ததார்கள. அவரிடமிருந்த வமதவதாக தப்பித்தப்யபதாய்,
ரதாஜத்தினருயக அமர்ந்ததார்கள வபண்கள இருவரும். அவளமடய தமலமதாட்டில
இறுகிய முகத்தடன, ஆனதால கலஙகிய கண்களடன நினறருந்த இமளஞர்கள
இருவரும் மமறைந்தவளமடய பிளமளகளதாக இருக்கயவண்டும் எனறு யததானறயத
வினுததாவுக்கு.
தஙகளமடய தக்கத்தில பஙயகற்க வந்திருப்பவள, ததாய்க்கு அவளமடய
இறுதிக்கதாலத்தில எவ்வளயவதா ஆறுதலதாக இருந்திருப்பவள எனறை எண்ணயம ஏயததா
வநருக்கத்மத உண்டுபண்ண, ரதாஜத்தின மகள வினுததாமவ ஆழ்ந்த யததாக்கினதாள,
யவதமன வகதாப்புளித்த கண்களடன.
யலசதான தமலயமசப்புடன, தனத பதார்மவயதாயலயய அவளக்குப் பலம் அளித்ததாள
வினுததா. அந்தப் வபண்மணவிட நதாமலந்த வயயத முதிர்ந்தவளதாக இருப்பதாள. ஆனதால,
அவளமடய அனுபவஙகள வயதக்கு மீறய முதிர்ச்சிமய அவளக்கு அளித்திருந்தத.
அதனதால அவளமடய வநருக்கயம வநதாந்த பிறைருக்குத் மதரியம் ஊட்டுவததாக இருந்தத.
வினுததாவின கதாதடன வதாய்மவத்த, அந்தரஙகமதாகக் கூறனதாள அப்வபண்: “அப்பதா யவறை
ஒரு வபண்மணக் யகதாயிலல வவச்சு ரகசியக் கலயதாணம் கட்டியிருக்கிறைத அம்மதாவுக்கு
இனனிக்குத்ததான வதரிஞ்சிச்சு!”
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அதிர்ச்சியும், குழைப்பமும் ஒருயசரத் ததாக்கின வினுததாமவ. ரதாஜமதா இப்படிச் வசய்ததாள!
முனபின வதரியதாத எவயனதா ஒருத்தன அவளிடம் நடந்தவகதாண்ட விதத்மதக்கூட
சமதாளித்தக்வகதாண்டவள தனக்யக வசதாந்தமதான கணவர் அவரத வதாழ்வுடன பஙகு
யபதாட்டுக்வகதாளள இனவனதாரு வபண்மண அமழைத்த வந்தயபதாத, இப்படியதா
மயனதாதிடத்மத இழைப்பதாள!
ஒரு யவமள, சிறுகச்சிறுக மநந்தவகதாண்டிருக்கும் பமழைய தணியதானத கதால
தடுக்கினதாயல சட்வடனக் கிழிந்த விடுவமதப்யபதால, எத்தமகய தனபம் வந்ததாலும்,
கணவர் பக்கத்திலருக்கும் மதரியத்தில எலலதாவற்மறையும் ததாஙகிக்வகதாண்டவள,
அவமரயய இழைந்தவிட்டமதப் வபதாறுக்க முடியதாதததான, வதாழ்வில பற்றழைந்த,
யகதாமழைத்தனமதாக தன முடிமவத் ததாயன யதடிக்வகதாண்டதாயளதா?
யச! எனன ஆண்கள!
எவ்வளயவதா வபரிய ஆபத்திலருந்த உயிருடன மீண்டு வந்திருக்கிறைதாயள மமனவி,
அவள வநதாந்தயபதாயிருக்கும் சமயத்தில ஆறுதலதாக இருப்யபதாம் எனறை
மனிதத்தனமமகூடவதா கிமடயதாத?
யகவலம், உடலச்மசக்கதாக ஒரு வபண்மண உயிருடன வகதாலலதாத வகதாலபவனும்,
அவளமடய நுண்ணிய உணர்ச்சிகமள நிமனத்தம் பதார்க்கதாதவனும் மனிதர்களில
யசர்த்தியய இலமல.
தன இனபம், தன மகிழ்ச்சி எனறை சுயநலம் இலலதாதவர்கயள கிமடயதாததா?
அவர்களருயக வந்ததான அனுசூயதாவின கணவன. உயரமதான உடமல வமளத்தக்
குனிந்தபடி, “அவர் பதாவம், ஆடிப்யபதாயிருக்கதாரு. நதான வவளியய யபதாய், ஆகயவண்டிய
கதாரியஙகமளப் பதாக்கயறைன,” எனறைதான ததாழ்ந்த குரலல.
அனுசூயதாவின கண்களில ஒரு ஒளி யததானற மமறைந்தமதக் கவனித்ததாள வினுததா.
சிறயவததாரு திருப்தி பிறைந்தத.
இருபத வருடஙகளக்குயமல யசர்ந்த வதாழ்ந்த மமனவியின உளளத்மதயும்,
உணர்ச்சிகமளயும் மதிக்கதாத சுயநலம் பிடித்தவரும் இருக்கிறைதார், ததான பழைகியய அறயதாத
மமனவிக்கதாக, அவளிடம் நட்புவகதாண்டவர்களக்கதாக இவ்வளவு பதாடுபடும் ஆண்களம்
உண்டு.
மனிதர்களின விசித்திர இயலமப அவள மனம் அலச ஆரம்பித்தத.
வதாழ்க்மகயில இனபமும், தனபமும் இமணந்யதததான வரும். ஆனதால, தன
தனபத்மதயய வபரிததாக நிமனயதாமல, அமதயும் ஒரு பதாடமதாக எடுத்தக்வகதாண்டு,
பிறைருக்கும் வழிகதாட்டியதாக ஆகிறைவனததான மனிதன.
தனமனப்யபதாலயவ பிறைரரும் தனபப்பட யவண்டும் எனறு நிச்சயித்தவிட்டமதப்யபதால
நடந்தவகதாளபவன அசுரன. தனத மிருகக்குணத்திலருந்த பூரணமதாக விடுபடதாதவன.
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`பரவதாயிலமலயய! தனக்குத் தத்தவம் எலலதாம் வருகிறையத!’ எனறை எண்ணம்
எழுந்தயபதாத, அதில கிஞ்சித்தம் வபருமம இருக்கவிலமல.

58

17. அவமரிக்கதாமவக் கதாபியடித்த
வினுததா வீடு திரும்பியதம், டி.வியில அந்த வசய்தி வந்தத.
“யலக் கதார்டனஸில ஆண் ஒருவனுமடய ஆண்மம வகதாடூரமதாகப் பறக்கப்பட்டிருந்த
நிமலயில கண்டுபிடிக்கப்பட்டத. கடந்த மூனறு நதாட்களில இயதமதாதிரி நடப்பத இத
இரண்டதாவத தடமவயதாகும்! மக்கள வபரும்பீதிக்கு ஆளதாகியிருக்கினறைனர். இரவு
யவமளகளில..,” யமயல யகட்க முடியவிலமல அவளதால.
ஓர் அலதாதி திருப்தி ஏற்பட்டத. ஆணுக்கு ஒரு கதாலம் வந்ததால, வபண்ணுக்கு மட்டும்
வரதாததா? `பயம்’ எனறைதால எப்படி இருக்கும் எனறு ஆண்களக்கும்ததான வதரிய
யவண்டதாமதா?
“கலகதாலத்தியலததான இந்தமதாதிரி கண்ரதாவி எலலதாம் நடக்கும். இலயல, வினு?
இப்படிவயலலதாம் யகளவிப்பட்டதண்டதா இதக்கு முந்தி?” அகிலதாததான அரற்றனதாள.
“அவமரிக்கதாவில வமதாதலல நடந்திச்சதாம். உடயன ஒலகம் பூரதாவும் எலலதா
விஷயத்தியலயும் அவஙகமளக் கதாப்பி அடிக்குத!”
யபச எனன இருக்கிறைத!
அவள வசதானனமதக் கதாதில வதாஙகதாமல, அர்த்த ரதாத்திரி ஆனதாலும், வினுததா குளிக்கப்
யபதானதாள -- இழைவு வீட்டுக்குச் வசனறுவந்த தீட்டு விலக.
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18. தனிப் படுக்மக
கதாமலயில எழுந்ததம் குளித்தவிட்டுப் பூமஜயமறையில அமரமணியதாவத சுயலதாகம்
வசதாலலும் வழைக்கமுமடயவள அகிலதா. ஆனதால அனயறைதா குழைப்பயம உருவதாக
வதாசமலப் பதார்த்தபடி நினறருந்ததாள.
ஆறைமர மணி ஆகியிருந்ததாலும், இனனும் இருள பிரியவிலமல. பளளிக்கும்,
அலுவலகத்தக்கும் வசலகிறைவர்கள வவளிச்சத்திற்கதாகக் கதாத்திருக்கமுடியுமதா, எனன!
பக்கத்த வீட்டுப் பதாப்பதா நதாளபூரதாவும் யவமலக்குப் யபதாய்விடும் ததாமயப் பிரிந்த
இருக்க யவண்டுயம எனறை ஏக்கத்தில கதறுவதம், அமதச் சமதாததானப்படுத்த, `சதாயந்திரம்
சதாக்யலட் வதாஙகிட்டு வயரன, எனன!’ எனறு சிறுவயதியலயய லஞ்சப் பழைக்கத்மதத்
யததாற்றுவிக்கும் ததாயின குரலும் யகட்டு வழைக்கம்யபதால அவளக்குச் சிரிப்பு வரவிலமல.
ஸகூல பஸகள விமரந்தவகதாண்டிருந்தன. அமவகளக்குள தமலமய ஒருபுறைம்
சதாய்த்தபடி கண்ணுறைஙகும் மதாணவர்கள. பலவிதமதான ஸகூட்டர்களின ஒல -- ஆஙகில,
மலதாய், சீன, தமிழ் தினசரிகமள வினியயதாகிப்பவர்கள நிறுத்தி நிறுத்திப் யபதாவத,
விடியற்கதாமல நதானகு மணிக்யக கறைந்த பதாமல வதாடிக்மகயதாளர்களின வீடுயததாறும்
வகதாடுத்தப்யபதாவத, இப்படி எலலதாவித சத்தஙகளம் கதாதில விழுந்தம், எதவும் மனதில
படியதாத, பிரமமயதாக நினறருந்ததாள அகிலதா.
தூக்கக் கலக்கத்தடன எழுந்த வந்த வினுததா அவள யததாமளப்பற்ற யலசதாய்
குலுக்கினதாள. “எனனண்ணி?”
அகிலதாவுக்கு எஙகிருந்யததா ஆத்திரம் வந்தத. அவள மகமய முரட்டுத்தனமதாகப்
பிடித்தத் தளளினதாள. “எலலதாம் ஒனனதாலததாண்டி! எவ்வளவு அமமதியதா இருந்த
மனுஷர்! இப்படி, ரதாத்திரி பூரதாவும் வீட்டுக்கு வரப் பிடிக்கதாதமதாதிரி வசஞ்சுட்டியய!”
தணுக்குற்றைதாலும், இமளயவள சமதாளித்தக்வகதாண்டதாள. ததாமயப்யபதால
பதாசத்மதக்வகதாட்டி தனமன வளர்த்தவள! இப்யபதாத தன மனக்வகதாந்தளிப்மப யவறு
யதாரிடம் கதாட்டுவதாள, பதாவம்!
`ரதாத்திரி வீட்டுக்யக வரலயதா!’ எனறு வமலலய குரலல தனமனத்ததாயன
யகட்டுக்வகதாண்டதாள.
ஒரு சிலமரப்யபதால, `வீடு’ எனறு ஒனறு இருப்பமதயய மறைந்தவரதாக, பதார்ட்டி எனயறைதா,
நண்பர்கள வீடு எனயறைதா யபதாய், தனமன மறைந்த இரவவலலதாம் கழிக்கும் பழைக்கம்
கிமடயதாத அருணுக்கு.
“அண்ணதா க்ளினிக் யபதாயிருப்பதார். நதான விசதாரிக்கியறைன. நீஙக யபதாய் பூமஜமயக்
கவனியுஙக,” எனறைதாள ஆதரவதாக.
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அகிலதா பிடிவதாதமதாக அஙயகயய நினறருந்ததாள, `நீ வசதாலல நதான எனன யகட்பத?’
எனபதயபதால. அயததாடு, தனனிடம் வசதாலலக்வகதாளளதாமல அவர் வீட்மடவிட்டு
வவளியய கதாவலடுத்த மவத்ததகூடக் கிமடயதாயத!
ஃயபதானில யபசிவிட்டு, தளர்ச்சியுடன வினுததா வந்தயத பல கமதகமளச் வசதாலலற்று.
எமதயும் வவளிப்பமடயதாகக் யகட்க பயந்த, அவமளயய சிறத யநரம் பதார்த்ததாள
அகிலதா. இறுதியில, வபதாறுக்க முடியதாத யகட்டதாள: “எனனவதாம்?”
உண்மமமயச் வசதாலவததா, யவண்டதாமதா எனறு சற்றுக் குழைம்பினதாள வினுததா.
ஏற்வகனயவ கலஙகிப்யபதாயிருக்கிறைதாயள! ததானும் யசர்ந்த குழைப்ப யவண்டுமதா?
ஆனதால, இவதலலதாம் வசதாலலதாமல மமறைக்கும் விஷயமதா! எத்தமன நதாமளக்கு
ரகசியமதாகயவ மவக்கமுடியும்?
`நடக்கிறைத நடந்தவிட்டுப் யபதாகட்டும்,’ எனறு ஒரு வபருமூச்சுடன கூறனதாள: “அண்ணதா
ஒரு வதாரமதா க்ளினிக் பக்கயம வரலயதாம்!”
அதிர்ச்சி ததாஙகதாத படபடக்கும் வநஞ்மச ஆசுவதாசப்படுத்தவதயபதால, அதனயமல
மகமய மவத்தக்வகதாண்டதாள அகிலதா.
தினமும் யவளதாயவமளக்கு அப்படி எஙகுததான யபதாகிறைதார்?
“அண்ணதா இப்பலலதாம் மதாடி ரூமியலகூடப் படுக்கிறைத கிமடயதாத!” சம்பந்தமிலலதாமல
எனனயவதா வசதானனதாள, பரிததாபமதாக. யதாயரதா அந்நியருடன குடித்தனம் நடத்தவதயபதால
பயஙகரமதாக இருந்தத.
இப்யபதாத வவட்கத்மதவிட்டு அண்ணி தன வதாயதாயலயய கூறயயபதாதததான விஷயம்
முற்றயிருக்கிறைத எனறு உமறைத்தத வினுததாவுக்கு. மனயமதா இந்தப் புதிய சஙகதிமய
அலச ஆரம்பித்தத.
தஙமக மனமுமடந்த யபதாயிருக்மகயில, ததான மட்டும் மமனவியுடன சுகித்திருப்பததா
எனறைதா தனிப்படுக்மக?
ஒரு யவமள, யகவலம் இந்த உடலச்மசததாயன மனிதமன இவ்வளவு தூரம் ஆட்டிப்
பமடக்கிறைத எனறை விரக்தியயதா?
அவள மன ஓட்டத்மதப் புரிந்தவகதாண்டவளதாக, “கண்ட வபதாண்ணுஙகமளப் பதாத்த,
அவஙகயமல மகமயப் யபதாடறைதததான தப்பு. புருஷன-மமனவி ஒண்ணதா, ஒத்தமமயதா
இருக்கிறைதததான இலலறை தர்மம்னு சதாத்திரஙகயள வசதாலலுயத!” எனறைதாள வீம்புடன.
“இப்பலலதாம் அண்ணதா எஙயக..?”
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19. வகதாமல!
அவமளயும் அறயதாத, அகிலதாவின கண்கள வீட்டுக்குப் பினனதால யபதாயிற்று.
அஙகுததான அவரத ஆரதாய்ச்சிக்கூடம்!
யமயல எதவும் யபசதாத, இரு வபண்களம் அஙகு விமரந்தனர்.
கதவு உளபக்கத்திலருந்த ததாழிடப்பட்டிருந்தத. உளயள யதாயரதா நடக்கும் சத்தம்
யகட்டத. வசய்வதறயதாத, திமகத்த நினறைதார்கள சில நிமிடஙகள.
அவர்கள ஒருவமரவயதாருவர் பதார்த்தக்வகதாண்டயபதாத, கண்களில பீதி!
அண்ணதாகூட வீட்டில இலமலயய! எந்த மதரியத்தில எவமனயயதா எதிர்வகதாளள
இப்படி இருவருமதாக உளயள நுமழைவத!
கதமவத் தட்டக் மகவயடுத்ததாள அகிலதா. அவமளச் சதாமடயதாயலயய தடுத்தவிட்டு,
அவளத மணிக்கட்மடப்பற்ற, பினகதமவ யநதாக்கி அமழைத்தப்யபதானதாள வினுததா.
அபய முத்திர முத்திமரயபதால மககதாட்டி, `வபதாறுத்திரு’ எனறு வசதாலலதாமல
வசதாலலவிட்டு, வீட்டுமுன இருந்த தனத கதாமரத் திறைந்த, அந்த யபதாத்தமல
எடுத்தக்வகதாண்டதாள. முனபு ஒருமுமறை அனுசூயதாவின கணவமன யதாயரதா எனவறைண்ணி,
அவர் கண்ணில பதாய்ச்சியத அத. உடனுக்குடன எதிரதாளிமய வசயலழைக்கச்
வசய்தவிடும். இம்முமறை உண்மமயதாகயவ ஒரு அயயதாக்கியமனப் பிடிக்கப்
பயனபடப்யபதாகிறைத!
அவ்வளவு கலக்கத்திலும், சினிமதா கததாநதாயகிமயப்யபதால, சரித்திரப் வபண்மணியபதால,
வீரமும் அதனதால ஒரு வபருமிதமும் ஏற்பட்டன வினுததாவுக்கு.
“இத எனனத?” அகிலதா வமதவதாகக் யகட்டயபதாத, உதட்மடப் பிதக்கினதாள. அண்ணதா
அந்த அமறையில எனவனனன மவத்திருக்கிறைதாயரதா, யதார் கண்டத! எவயனதா விஷயம்
வதரிந்த வந்திருக்கிறைதான, களவதாணிப்பயல!
அகிலதா பினகதவினயமல மகமவத்ததாள. ததாழிடப்படதாத அக்கதவு திறைந்தமதாதிரியய
அவளமடய வதாயும் பிளந்தத. அதிர்ச்சியில யமயல ஓரடிகூட எடுத்தமவக்க
முடியதாதவளதாய் உமறைந்தயபதானதாள.
வினுததாவும் எட்டிப் பதார்த்ததாள, அண்ணியின யபதாக்குக்கு எனன கதாரணம் எனறைறயும்
ஆவலுடன.
அஙகு அவள கண்டத!
அறுமவச் சிகிச்மச நிபுணர் அருண் ஒரு கட்டிலன அருயக நினறருந்ததார். மகயில
பளபளக்கும் கத்தி!
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கட்டிலல கிடத்தப்பட்டிருந்தவன தூக்கத்தினதாயலதா, எனனயவதா, தனனிமல மறைந்த
இருந்ததான. இலலதாவிட்டதால, இடுப்புக்குக்கீழ் பிறைந்தயமனியதாக இருப்பதானதா!
அவனுமடய முகம் சவரம் கண்டு மதாதக்கணக்கில ஆகியிருக்க யவண்டும் எனறு
யததானறயத வினுததாவுக்கு.
ததாடிக்கதாரன!
நடக்க இருந்தமத ஊகிக்க அவளக்கு வவகுயநரமதாகவிலமல. மீண்டும் அண்ணதாமவப்
பதார்த்ததாள. ஏயததா யமதானநிமலயில இருந்தவமரப்யபதால யததானறனதார். அப்யபதாத
அவமரப் பதார்ப்பதற்கு நரபல வகதாடுக்கப்யபதாகும் மந்திரவதாதிமயப்யபதால பயஙகரமதாக
இருந்தத.
“அண்ணதா!” எனறு அலறனதாள.
எஙகிருந்யததா ஓர் எதிர்ப்புச்சக்தி அவமள ஆட்வகதாளள, வழியில நினறருந்த
அகிலதாமவப் பக்கவதாட்டில பிடித்தத் தளளிவிட்டு உளயள பதாய்ந்ததாள.
சற்யறை தடுமதாறனதார் அருண். ததான வசய்யமுமனந்த `யவளவி’மய யயரதா தடுக்க
வந்திருக்கிறைதார்கள!
வவறபிடித்தவர்களக்யக உரித்ததான அதீத பலத்தடன, ஒயர பதாய்ச்சலல அருகிலருந்த
யமமசயமலருந்த தப்பதாக்கிமய எடுத்ததார்.
தன உயிருக்குயிரதான தஙமகததான எதியர நிற்கிறைதாள எனறை பிரக்மஞயய இலலதாதவரதாய்,
அவமளயநதாக்கிக் குற மவத்ததார்.
“ஐயயதா!” சமயத்தில அகிலதா கூச்சலட, அவருமடய கவனம் கமலந்தத.
அதற்குயமலும் யயதாசித்தக் வகதாண்டிருக்கவிலமல வினுததா.
கடந்த சில மதாதஙகளதாக கற்க ஆரம்பித்திருந்த ஜஜூயடதா தற்கதாப்புக்கமலயின முதல
பதாடத்தியலயய, தனனிடம் தகதாத முமறையில நடக்க முயற்சிக்கும் ஆணிடமிருந்த ஒரு
வபண் தனமன எப்படிக் கதாப்பதாற்றக்வகதாளளலதாம் எனறு கற்றருந்தத அப்யபதாத
உதவியத. ஒரு கதாமலத் தூக்கி வமளத்த, அதன முட்டியதால ஓஙகிக் குத்தினதாள.
வல ததாஙகதாத அலறயபடி, கீயழை விழுந்ததார் அருண். தப்பதாக்கி எஙயகயயதா விழை,
அவமரயும் அறயதாத, பிரதாணவல ஏற்படுத்திய மர்மப் பகுதிக்கு மக யபதாயிற்று.
“அவமரக் வகதானனுட்டியயடி, பதாவி!” அகிலதா சபித்ததாள.
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20. தக்கத்தில ஐக்கியம்
அண்ணியின குற்றைச்சதாட்மட அலட்சியப்படுத்திவிட்டு, ஆகயவண்டிய
கதாரியஙகமளப்பற்ற யயதாசித்ததாள வினுததா.
வலுக்கட்டதாயமதாக மயக்க மருந்த வகதாடுக்கப்பட்டு, அஙகு கிடத்தப்பட்டிருந்தவனின
நிர்வதாணம் இப்யபதாத கண்மண உறுத்தியத. ஆதரவிலலதா ஒரு சிசுவுக்கு
உமடயணிவிப்பதயபதால, எவ்வித கியலசமுமினற, கீயழை கிடந்த அவனுமடய
கதாலசட்மடமய எடுத்த மதாட்டிவிட்டதாள. அவன சுயநிமனவு திரும்புவதற்குள
எஙகதாவத வகதாண்டு விட்டுவிட யவண்டும். இலலதாவிட்டதால, அண்ணதா
மதாட்டிக்வகதாளவதார்.
தமரயில அலஙயகதாலமதாகக் கிடந்த அண்ணதாவினயமல அவள பதார்மவ பதிந்தத.
`நம் தயரத்தில எவ்வளவு தூரம் தனமன ஐக்கியப்படுத்திக் வகதாண்டிருந்ததால,
அவருமடய இயலபுக்கு வியரதாதமதாக இப்படி ஒரு கதாரியத்மதச் வசய்யத்
தணிந்திருப்பதார்!’ எனறை உணர்வு எழுந்தயபதாத, அப்படியய அவமரக் கட்டிக்வகதாண்டு
அழையவண்டும்யபதால இருந்தத.
ஆனதால, முக்கியமதான பல யவமலகள கதாத்திருந்தன.
`இந்த இடம் கத்தியும், தப்பதாக்கியுமதாக இருக்கிறையத! இருவமரயும் வவளியயற்றவிட்டு,
எலலதாவற்மறையும் அகற்றவிட யவண்டும்,’ எனறு நிச்சயித்தக்வகதாண்டதாள.
சில மணி யநரம் கழிந்தத. வலயுடன முனகியபடி கண்மணத் திறைந்ததார் அருண்.
கவமலயய உருவதாக மமனவியும், தஙமகயும் நிற்பத வதரிந்தத.
“எனன ஆச்சு எனக்கு?” ஈனஸவரத்தில அவர் யகட்டயபதாத, நிம்மதி வபருகியத
வினுததாவுக்கு.
ததான நிமனத்தத சரிததான. அளவுக்கு மீறய உணர்ச்சிக் வகதாந்தளிப்பில, முனபு வசய்த
கதாரியஙகயளதா, அமவகளதால உண்டதான விபரீதயமதா அவருக்கு நிமனவிலமல!
நரம்பத்தளர்ச்சி உமடயவன சதாமியதாடுவதயபதாலததான. பிறைகு எதவும் நிமனவில
தஙகுவதிலமல.
யவமலக்குப் யபதாவததாக பரதாக்கு கதாட்டிவிட்டு, எஙயக யபதாய், எவ்வளவு
நிரபரதாதிகமளத் தண்டித்ததாயரதா! இஙகு அவர் வகதாண்டுவந்திருந்தத இவன
ஒருவனததாவனனறு எனன நிச்சயம்?
இதவமர வசய்திருந்த குற்றைஙகளக்கதாகப் பிடிபட்டதாலகூட, `ததாற்கதாலகமதான
மூமளக்யகதாளதாறு’ எனறுததான சட்டம் முடிவவடுக்குயம தவிர, பயஙகரமதான
குற்றைவதாளிவயன தண்டிக்கப்பட மதாட்டதார்.
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இயத ரீதியிலதான குற்றைஙகமள இனனமும் வசய்யதாமல தடுக்க ஒயர வழிததான உண்டு.
வியதாதி எனறைதால மருத்தவமரத்ததாயன யதடிப் யபதாகயவண்டும்!
`மபத்தியக்கதாரர்’ எனறு உலகம் பட்டம் கட்டிவிடும் சூழ்நிமல ஏற்படலதாம். இனி
மருத்தவரதாக அவர் வததாழில வசய்யயவ முடியதாத. அவமர நம்பி யதார் வருவதார்கள?
`ஐயயதா, அண்ணதா! எனக்கதாக எவ்வளவு வகதாடுமமமயச் வசஞ்சுட்டீஙக!’ அவளத
உளளம் அழுதத.
பிரதி உபகதாரமதாக, வதாழ்நதாவளலலதாம் அவருக்கதாகத் தனமன அர்ப்பணித்தக்வகதாண்டு
யசமவ வசய்ததாலும் தகும் எனறு பட்டத.
“ஒண்ணுமிலயல. ஒரு சினன விபத்த, அண்ணதா. தூஙகுஙக!” அவளத பரிவதான குரல
யததாற்றுவித்த நிம்மதியுடன, அருண் மீண்டும் கண்மண மூடிக்வகதாண்டதார்.
கதால ததாமதமினற, நதாட்டியலயய சிறைந்த மயனதாதத்தவ நிபுணரிடம் அண்ணதாமவ
அமழைத்தப்யபதாக யவண்டும். நடந்தமத விவரமதாகச் வசதாலலதாத, `அண்ணதாவதால தன
வததாழிலல கவனம் வசலுத்த முடியவிலமல, எப்யபதாதம் ஏயததா குழைப்பமதாக
இருக்கிறைதார்,’ எனறை அளவில வதரிவிக்கலதாம். தனக்கு யநர்ந்தமதப்பற்றச் வசதாலலலதாம்.
அதில ததான குற்றைவதாளி இலமலயய! அவமதானப்பட எனன இருக்கிறைத?
நலலயவமள, அவர் இதவமர வசய்த வகதாமலகளக்குச் சதாட்சியஙகள இலமல.
அண்ணதாததான அமவகமளச் வசய்திருப்பதார் எனபதில வினுததாவுக்குச் சந்யதகயம
இருக்கவிலமல. அந்த எண்ணம் யவறு எந்த உணர்மவயும்விட பரிததாபத்மதயய
எழுப்பியத.
எதவும் வசய்யத் யததானறைதாமல, இரு மகவிரலகமளயும் இறுகக் யகதார்த்தபடி நினறருந்த
அகிலதாவின மககமளப் பற்றக்வகதாண்டதாள.
“ஸதாரி, அண்ணி! நதான அனனிக்கு அந்த டதாக்ஸியியல ஏறயய இருக்கக்கூடதாத,” எனறை
குரல உமடய, அதற்கு யமலும் ததாக்குப்பிடிக்க முடியதாத, வபரிததாக அழை ஆரம்பித்ததாள
வினுததா.
முற்றும்
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வபஙகளூரில படித்தப் பட்டம் வபற்று, திருமணமதானபின மயலசியதா வந்தவர். 1966லருந்த யகதாலதாலம்பூரில வசித்த வருகிறைதார். மூத்த வபமௌதிக ஆசிரிமயயதாக மயலசிய
அரசதாஙகப் பளளிகளில பணிபுரிந்தவர்.
தமிழ், ஆஙகில இருவமதாழி எழுத்ததாளர்.
தமிழில
சிறுகமத, வததாடர்கமத, கட்டுமர, வதாவனதால நதாடகம், கமல விமரிசனம்
ஆகியமவகமள 1967-லருந்த எழுதிவருகிறைதார். பல சிறுகமத, நதாடக, நதாவல
யபதாட்டிகளில பரிசு வபற்றுளளதார். இவரத “ஏணி” எனறை சிறுகமதத் வததாகுப்பு
தமிழ்நதாட்டுக் கலலூரி ஒனறல, இளநிமல பட்டப் படிப்புக்குப் பதாட புத்தகமதாக
மவக்கப்பட்டிருந்தத.
சிறைந்த சிறுகமத எழுத்ததாளருக்கதான விருத (தஙகப் பதக்கம், மயலசிய தமிழ் எழுத்ததாளர்
சஙகம், 2006), சிறுகமதச் வசம்மல” விருத, 1991, சிறைந்த வபண் எழுத்ததாளருக்கதான விருத
(சூரியன மதாதப் பத்திரிமக வதாசகர்களதால 1993-ல யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டத)).
சிறுகமத, நதாடகத்திற்கதான பட்டமறை நடத்தியுளளதார். யபதாட்டி நீதிபதியதாகவும்
இருந்திருக்கிறைதார்.
பல யமமடகளிலும், கருத்தருஙகுகளிலும் யபசியுளளதார். 2015-ல, சதாஹித்ய அகதாடமி,
இந்திய தூதரகம், மயலசிய தமிழ் எழுத்ததாளர் சஙகம் முதலயமவ இமணந்த,
யகதாலதாலம்பூரில நடத்திய இலக்கியக் கருத்தரஙகில உமரயதாற்றயுளளதார்.
ஆஙகிலத்தில
கலவி, சமூக இயல, மயனதாதத்தவம், இந்திய பதாரம்பரியக் கமல விமரிசனம், மருத்தவம்
முதலதான வபதாருட்களில தினசரிகளில பதினமூனறு வவவ்யவறு பகுதிகளில
எழுதியுளளதார். வதாவனதால நதாடகஙகளம் ஒலபரப்பதாகி உளளன. தனத இரு கமதகமள
ஆஙகிலத்தில இவர் வமதாழிவபயர்க்க, அமவ அகில உலக இஸலதாமிய பலகமலக்கழைக
சஞ்சிமகயில வவளியதாகி உளளன. ஆஙகிலத்தில இவர் எழுதிய வபண்ணியக்
கட்டுமரகள ஸவீடன மற்றும் மயலசியதாவில முமனவர் பட்ட ஆரதாய்ச்சிக்கு
எடுத்தக்வகதாளளப் பட்டிருக்கினறைன.
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