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நாவல் பிறந்த கனைத
பதிவுலகிற்கு வந்து ஒன்றனைர வரு)ங்கள் கூ) முடியவில்னைல என் சுய திருப்திக்காக எழுதிக்
வெகாண்டிருந்த எ க்கு உ)ல்நலமில்லாமல் ஜேதறி வந்து வெகாண்டிருந்தஜேபாது இம்மாதிரி
வனைலயில் எழுத முடியும் என்ற தகவல் ஆ ந்தவிக)னில்வெவளியா ஒரு கட்டுனைரயில் இருந்து
வெதரிந்து வெகாண்ஜே)ன்இப்வெபாழுதும் எ க்கு கணினி பற்றிய ஞா ம் மிகவும் குனைறவு.
ஏஜேதா எழுதுகிஜேறஜே தவிர இன்னும் பல சூட்சுமங்கள் பிடிப)வில்னைல
1960-/ களில் எழுதத் துவங்கிஜே ன். எந்த பத்திரினைகக்கும்அனுப்பியது கினை)யாது. காதல் வசப்
பட்டிருந்தஜேபாது கவினைத எழுத முயற்சித்ஜேதன். நா)கங்கள் பல எழுதி இயக்கி நடித்திருக்
கிஜேறன். சிறுகனைதகள் எழுதியிருக்கிஜேறன். 1966-/ ம் வரு)ம் கனைலமகள் இதழில் நாராயணஸ்வாமி
அய்யர் நினை வு நாவல் ஜேபாட்டி அறிவித்திருந்தார்கள். நான் ஏன் பங்கு வெபறக்கூ)ாது என்னும்
எண்ணம் எழஜேவ, ஒரு நாவல் எழுதிஜே ன். வெபற்றஅனுபவங்களும் என் ம அபிலானைyகளுமாக
கருஉருவாக்கிஒரு நாவல் எழுதிஜே ன். அனைத தபாலில் ஜேபாதிய ஸ்)ாம்புகளு)ன் ( அவர்கள் திருப்பி
அனுப்ப ஏதுவாக )பதிவுத் தபாலில் Ack .Due என்னும் முனைறயில் அனுப்பிஜே ன். ஒரு வாரம் கழிந்தும்
அவர்கள் வெபற்றுக்வெகாண்)தற்கா ஆதாரமாக ACK. DUE FORM அவர்கள் னைகவெயழுத்து)ன் வராததால்
தபால் நினைலயத்தில் விசாரித்ஜேதன். என் வெகாடுனைம.!அது அனுப்பப்ப)ாமல் அங்ஜேகஜேய இருந்தது.
கனை)சி நாளும் முடிந்திருந்தது. தபால் நினைலயத்தாரு)ன் சண்னை) ஜேபாட்)துதான் மிச்சம். ஒரு மாதத்
துக்கு ஜேமல் உனைழத்தது வீணாகி இருந்தது. இப்ஜேபாது அதனை தூசு தட்டி என் வனைலப் பூவில்
பதிவிடுகிஜேறன். ஆதரவு இருக்கும் என்ற நம்பிக்னைகயில் வாரம் இரண்டு அத்தியாயங்கள் பதிவி)
உத்ஜேதசம் . முன் கூட்டிஜேய ஆதரவுக்கு நன்றி கூறிக் வெகாள்கிஜேறன்.
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அத்தியாயம் ஒன்று
(கனைலமகள் நாராயணசாமி அய்யர் நினை வு நாவல் ஜேபாட்டிக்காக 1966-/ ம் வரு)ம் எழுதியனைத தூசு
தட்டிப் பதிவிடுகிஜேறன் )
மூக்கில் ஆக்ஸிவெ=ன் ட்யூபும், உ)லின் ஜேசார்வும்,உள்ளத்தின் பளுவும், இருண்) எதிர்காலத்தின்
நினை னைவ ரங்கசாமியின் நினை வில் நிறுத்தியது.இருட்டில் ஒளினையத் ஜேத) க)ந்த கால நிகழ்ச்சிகனைள
அனைச ஜேபாட்)வரின் கண்களில் நீர் அரும்பியது. எண்ணத் தறியில் க)ந்த நிகழ்ச்சிகள் இனைழஜேயா)
இனைழஜேயா), எதிர்காலத்து ஜேசானைப,விடி வெவள்ளிஜேபால் வெதன்படும் தறுவாயில், தறி அறுந்தது., நர்ஸின்
நனை)ஜேயானைச ஜேகட்டு.
விரிப்னைப சரி வெசய்து, ஆக்ஸிவெ=ன் ட்யூனைப மாற்றிப் வெபாருத்தி”)க், )க்,”என்ற மிதிஜேயானைச
வெவளிப்ப)க் க)ந்து வெசன்ற நர்ஸின் விருப்பு வெவறுப்பற்ற க)னைம உணர்னைவக் கண்)தும், காலம்
யாருக்கும் காத்திருப்பதில்னைல என்ற உண்னைமயும் வெதள்வெள த் வெதரிந்தது. “ காலத்து)ன் காலனும்
ஜேபாட்டி ஜேபாடுகிறாஜே ா” என்ற நினை வு உதித்ததும் உள்ளம் வெவதும்பியது. “ ஆண்)வஜே நான் சாகக்
கூ)ாது.எ க்கு இன்னும் எவ்வளவெவா க)னைமகள் இருக்கிறஜேத. காலஜே என்னை அண்)ாஜேத “என்று
ஜேவண்)லும் வெவதும்பலுமகக் கி)ந்தவரின் நினை வுத் தறி மீண்டும் ஓ) ஆரம்பித்தது. த்றியின்
இனைழஜேயாட்) எண்ணங்கள் பாபுனைவ சுற்றிஜேய பின் ப் படுகிறது. ஏன்.?இருண்) எதிர்காலத்தின் விடி
வெவள்ளியாக பாபுனைவத்தான் காண்கிறாஜேரா.?
அன்று ஜேவனைல ஜேதடிவெசன்ற பாபு ஒரு மாதகாலத்துக்கு திரும்பி வரஜேவயில்னைலஜேய. அந்த இள
வயதிஜேலஜேய எதிர்பாராத ஏமாற்றத்தின் ஏகஜேபாக உரினைமக்கு ஆளாக்கப் பட்டுவிட்)ான் பாபு. ஜேவனைல
ஜேதடி வந்தவனை க் கண்)தும் ஜேவனைல இருக்கிறது என்று வெசான் வர்கள் எள்ளி நனைகயாடி ர். உ)ல்
வளர்ச்சி குனைறவு என்று நிராகரித்த ர். ஏமாற்றம் அவன் உள்ளத்னைத னைவரமாக்கியது.
ஜேவனைலயில்லாமல் திரும்ப மாட்ஜே)ன் என்று உறுதியாய் இருந்தவன் முயற்சிவெயல்லாம்
முக்கால்ஜேதால்விதான்,ஜேவனைல கினை)க்கவில்னைல என்ற நினைலனையப் வெபாறுத்தவனைரயில்.ஆ ால் கால்
பங்கு வெவற்றி,உலகத்தின் ந)வடிக்னைககனைள அந்த இனை)க் காலத்தில் உணரக் கினை)த்த வாய்ப்பி ால்.
கனை)சியில் வீடு வந்து ஜேசர்ந்தவன் எடுத்த காரியங்கனைள எண்ணிய விதத்தில் முடிப்பது அவ்வளவு
எளிதல்ல என்ற உண்னைம உணர்த்தப் பட்)வ ாக இருந்தான். தந்னைதனையக் கண்)தும் தாங்க முடியாத
ஜேவதனை யாலும் அவமா த்தாலும் நினைல குன்றிப் ஜேபா ான்.
அப்படி அன்று ம வெமாடிந்து வந்தவன் இன்று வாழ்வின் அடிப்படியில் காவெலடுத்து
னைவத்திருக்கிறான். அவனை ஒளிவட்)மாகக் காண்பதில் தான் வெபரிய தவறு வெசய்கிஜேறாஜேமா என்று
ரங்கசாமி உருகி ார்.அவர் அப்படி நினை க்கக் காரணமுண்டு. தன் மூத்த பிள்னைளகளால் ஏமாற்றப் பட்டு
பழிக்கப் பட்) அவர் சுட்) பால் குடித்த பூனை யாயிற்ஜேற. தன்னை ப் பழிப்பவர் சுற்றாரும் உற்றாரும்
மட்டுமா? உலகமுமா.?அப்படி என் பழிதான் வெசய்துவிட்ஜே)ாம் தன் இரு மூத்த பிள்னைளகள் அப்படி
ந)ந்து வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டியதில்னைல. தான் ஜேவண்டியதில்னைல என்று நினை த்தால் ந)க்காவெதன்ற
காரியமாயிருந்தால் இப்படி ஒரு நினைலஜேய ஏற்பட்டிருக்காஜேத.
கஷ்) நஷ்)ங்கனைளப் பற்று வரவு பார்க்கும்ஜேபாதும் சில சமயங்களில் ஒரு அலாதியா திருப்தி
ஏற்படுகிறது. நிவர்த்திக்கப்ப) முடியாத காரியங்களிலும் சில நன்னைமகள் வெதரிகிறது. தன்
காரியங்கனைளப் பழித்துத க்வெகதிராக கிளம்பியுள்ள பிள்னைளகளால் நன்னைமகள் ஏதும்
ஏற்ப)ாவிட்)ாலும் துன்பங்களாவது தவிர்க்கப் பட்டு விட்)ஜேத.இல்னைலவெயன்றால் என்றும் ஒஜேர
ஜேபாராட்)மாயிருந்திருக்கும். இப்ஜேபாதும் ஜேபாராட்)ம் இல்னைலவெயன்றல்ல. இப்ஜேபானைதய
ஜேபாராட்)ங்கள் வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் பானைதயனைமக்கும் பணியில்தான். மற்றபடியிருந்தால் கூ)ஜேவ
ம ப் புனைகச்சல்களும் பூசல்களும் கூ)ஜேவ இருந்திருக்கும். தன் சுய வெகௌரவமும் எண்ண ஈடுபாடுகளும்
வெசயல்களும்பிறருக்காக விட்டுக் வெகாடுக்க ஜேவண்டி இருந்திருக்கும். விட்டுக் வெகாடுத்து வாழும்
வாழ்க்னைகயில் சந்ஜேதாஷ்மிருந்திருக்கும் இரு பக்கமும் அந்த எண்ணமிருந்திருந்தால். இரு னைகயும்
ஜேசரும்ஜேபாதுதாஜே ஓனைசதான் எண்ணியபடி இரண்)ாம் முனைற மணந்தது தவறு என்றால், தவறு எது சரி
எது என்று நிர்ணயிக்கப் ப)முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தி ால் ஏற்படும் ஒரு முடிஜேவயாயிருக்கும். எந்த
ஒரு வெகாள்னைகக்கும் இரண்டு வாதம் இருக்கும். அது சந்தர்ப்ப சூழலால் அவரவர் ஏற்கும் முடினைவப்
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வெபாறுத்தது. தான் வெசய்தது தவறு அல்ல என்ற எண்ணம் இறக்கும் தருவாயிலும் இருப்பது தன்
வெகாள்னைகயின் , முடிவின் சரித்தன்னைமனையக் காட்டுகிறது. ஜேமலும் தன் இரண்)ாம் மனை வி தன்
மூத்தாள் பிள்னைளகனைளயும் தன் பிள்னைளகள் ஜேபால் கவனித்தது எல்ஜேலாரும் அறிந்தஜேத. அறிந்தனைத
இல்னைலவெயன்று நிரூபிக்க முயல்வது வெசயல் நிகழ்த்தியவனைரப் பழிப்பதற்ஜேக ஆகும். அது யார்
குற்றமுமல்ல.
ஜேமலும் இருந்த ஒஜேர வெபண்ணும் மணமுடிந்து குடியும் குடித்த முமாக எங்ஜேகா
இருக்கிறாள். .இவர்கள் எல்ஜேலாரும் தன் சாவுக்காவது வருவார்கள். வந்து ஒரு வெசாட்டுக் கண்ணீர்
வடித்தால் அவர்களின் அறியானைமயும் மன்னிக்கப்படும்.
ஆ ால் சானைவ எதிர்பார்க்கும் நினைலயிலா ரங்கசாமி இருந்தார்.?வளர்ந்த பிள்னைளகள்
வளர்க்கப்பட்) விதத்திலாவது வளர்ந்து வரும் பிள்னைளகள் வளர்க்கப்ப) ஜேவண்டுஜேம.. அதற்கு
பற்றுஜேகால் ஜேபால் பாபுனைவ நாடுவது சரியா. பாபுஜேவா சுயமாக வாழ இப்ஜேபாதுதான் வாழ்வில்
அடிவெயடுத்து னைவத்திருக்கிறான். தன் ாஜேலஜேய தாங்க முடியாத வறுனைமப் பிணினைய அந்த இளம்
பிள்னைள தாங்குமா.? வெதய்வஜேம த க்கு சாவு வரக் கூ)ாது என்ற பிரார்த்தனை ஜேய அடிக்கடி எழுந்தது.
பிரார்த்திக்கும்ஜேபாவெதல்லாம் பாபுனைவஜேய ஜேகாடி காட்டும் வெதய்வம் அவனி)ஜேம தன் வெபாறுப்புகனைள
சுமத்தச் வெசய்யுமா.? சிந்தனை கள் சிக்கலில் சுழலச் சுழல எண்ணம் தனை) படுகிறது. வெநஞ்சு வலிக்கிறது.
இஜேதா....)ாக்)ர் ஜேபாகிறாஜேர...அவனைர கூப்பி)லாமா “ )ாக்)ர் “
வாழ்க்னைகயில் கினை)த்த வெபரும் வெவற்றி பாபுவுக்கு அவனை ப் வெபாறுத்தவனைர அவ ாகஜேவ ஜேதடிப்
வெபற்ற ஜேவனைலதான். ஜேவனைல என்பனைதவி) பயிற்சி என்பஜேத சரியாகும் மூன்று வருஷங்களில் ஒரு
வருஷத்னைத ஓரளவு முடித்தாயிற்று. தான் சம்பாதிக்கும்ஜேபாது தன் குடும்பம் எவ்வளவு
மகிழ்ச்சியனை)யும். அப்பாவுக்கு சரி நிகராகப் பணிக்குப் ஜேபாகலாம். தன்னை யும் தந்னைதனைய மதிப்பது
ஜேபால் தம்பிகள் மதிப்பார்கள்.. அம்மாவும் ஒருவித ஸ்வெபஷல் கவனிப்னைபக் காட்டுவாள். ஆ ால்
இன்னும் வெகாஞ்ச நாளில் அப்பா ரினை)யர் ஆகிவிடுவாஜேர. அப்ஜேபாது இந்தக் குடும்பம் ஒருவன்
சம்பாதித்து வாழ ஜேவண்டி இருக்குஜேம. வித்தியாசம் தந்னைதக்குப் பதில் தான் வெபாறுப்புகனைள
ஏற்பதாகத்தான் இருக்கும். வறுனைம ஒழியாது. சந்ஜேதாஷம் இருக்காது. எண்ணியது ந)க்காது
வெமாத்தத்தில் வாழ்க்னைகஜேய சுனைவக்காது. ந)க்காத வெசயல்கனைள ந)ப்பதாக பாவித்துஇன்பமும்
துன்பமும் அனை)பவர்கள் ஏராளம். ஆ ால் வறுனைமயிஜேலஜேய பிறந்து வறுனைமயிஜேலஜேய வாழும்
பாபுவுக்கு இன்பத்னைத பற்றியும் சுக வாழ்வு பற்றியும் சிந்திக்கக்கூ) முடியாது.இதனை வி)
கஷ்)மில்லாமல் இருந்தால் சரி என்ற துறவு உணர்ச்சிஜேய அந்த இள வயதிஜேலஜேய ஏற்பட்டுவிட்)து.
எதிர்காலத்னைத எதிர் ஜேநாக்கும்ஜேபாது எதிர்பாராதது ஏதும் இருக்கலாகாது என்ற வெகாள்னைக அவனை
அறியாமஜேலஜேய அவனி)ம் இருந்தது.,அவ து பிற்காலத்தில் வெபரிதும் உதவியது. ரங்கசாமியும்
பாபுவுக்கு அடிக்கடி கூறும் அறிவுனைர “நல்லனைத எதிர்பார். அல்லாததற்கும் தயாராய் இரு “என்பதுதான்.
” பாபு உ க்கு அர்வெ=ண்)ாக ஒரு வெசய்தி வந்திருக்கிறது. உன் அப்பா, ஆஸ்பத்திரியில் வெகாஞ்சம்
சீரியசாம்...உ)ஜே ஜேபா.” வெசய்தி வெசான் வன் முடிக்கவுமில்னைல., பாபு பறந்து விட்)ான். ஆஸ்பத்திரி
வாசலில் தனை) வெசய்த காவலர்கனைளயும் சட்னை) வெசய்யாமல் பதறிச் வெசன்ற பாபுனைவ ரங்கசாமி
புன் னைகயு)ன் வரஜேவற்றார்,தாயும் தம்பிகளும் இருந்த ர். பயங்கரமா சூழ்நினைலனைய எதிர்பார்த்துச்
வெசன்ற பாபுவுக்கு ரங்கசாமி இருந்த விதம் ஆறுதல் தந்தது.
“என் ஜேவா ஏஜேதா என்று பயந்து விட்ஜே)ன்.நீங்களா ால் அரச தர்பாரில் இருக்கிறமாதிரி
இருக்கிறீர்கஜேள. உ)ம்பு பரவாயில்னைலயா அப்பா, )ாக்)ர் என் ச்ப்ல்கிறார்.? )ாக்)ர் எங்ஜேக.?”
“ஜே)ய், ஜே)ய், பதட்)ப்ப)ாஜேத.!ஏஜேதா உங்கனைள எல்லாம் பார்க்கணும் ஜேபால இருந்தது.
)ாக்)ரி)ம் வெசான்ஜே ன். உ க்கும் வெசய்தி அனுப்பி ார்கள்.கவனைலப்ப) எதுவுஜேமயில்னைல. “
முசு முசு என்று வரும் மூச்சுக் காற்னைறயும் கட்டுப்படுத்த முயன்று முழ பூசணிக்கானைய ஜேசாற்றில்
மனைறக்க முயன்றார் ரங்கசாமி. அனைணயும் தீபச்சு)ர் நின்வெறரியும்ஜேபாது ஏற்படும் பிரகாசம் அலாதியாக
அவர் முகத்தில் வெதரிந்தது. வெதரிவித்தனைத உணரும் வயதில்னைலஜேய பாபுவுக்கு. அவனும் நம்பி ான்.
சிறிது ஜேநரம் எல்ஜேலாருமாகப் ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்த ர். வீட்டுக்குப் ஜேபாக ஜேநரமாகிவிட்)து என்று
உணர்த்தப் பட்)ார்கள். பிக்னிக் வந்த பிள்னைளகள் ஜேபால் துரு துருவெவன்று இருந்த ர்
தம்பிகள்.கல்யாணி அம்மாவுக்கு ஏஜேதா வெதரிந்தும் வெதரியாதது ஜேபான்ற பிரனைம. அந்த பிரனைமயிஜேலஜேய
கட்டுப்பட்டுக் கி)க்க ஏங்கியது உள்ளத்தின் ஒரு பகுதி. மூடுபனி
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ஜேபான்ற சூநினைல வெதளியத் வெதா)ங்கி ால் அங்கு வெதரியும் காட்சி...அப்பப்பா .பயங்கரம்
வெதய்வஜேம.. ஜேவண்)ாம் இந்த நினைல.. எனைதயும் ஜேகாடி காட்)ாஜேத எண்ணுவவெதல்லாம்
எண்ணமாகஜேவ இருக்கட்டும் கணவனை மறுமுனைற கூர்ந்து ஜேநாக்கி ாள் கல்யாணி அம்மா. அவர்
முகத்தில் கண்) அசாதாரண அனைமதி கல்யாணி அம்மாவுக்கு உறுதினையத் தந்தது. கண ஜேநரம் தான்
நினை த்து கலங்கி விட்) னைபத்தியக் காரத்த த்னைத நினை த்துச் சிரித்தாள் சிரிப்பு)ன் வினை)யும் வெபற்று
வீட்டுக்குக் கிளம்பி ார்கள். அவர்கள் அனை வரும் சிறிது தூரம் வெசன்றதும் பாபுனைவ மட்டும் விளித்தார்
ரங்கசாமி. மற்றவர்கள் தயங்கி நின்று மறுபடியும் வெதா)ர்ந்து வெசன்றார்கள். அருகில் வந்து நின்ற
பாபுனைவ தன் அருகில் அமரச் வெசய்தார் ரங்கசாமி.
என்வெ ன் ஜேவா ஜேபசத்துடித்தது ம ம். எண்ணியனைத எல்லாம் வெசால்லில் வெகாட்டி ால்
வெகாட்டியவற்றின் முழு சக்தினையயும் பாபு தாங்குவா ா.?சில சமயம் தாங்கும் சக்தி
இல்லாதவர்களி)மும் தாங்க முடியாத சுனைமகள் தவிர்க்க முடியாத சமயங்களில் ஏற்றப்படும்ஜேபாது,
வெபரும்பாலும் ஆண்)வஜே அனைத ஏற்றுக்வெகாள்கிறான்., ஏற்றுக் வெகாள்வான் என்ற நம்பிக்னைக
ஜேவண்டும். பல விஷயங்கனைள மனைறக்க முயன்றார் ரங்கசாமி. முடியவில்னைல. ஒரு வெபருங்கனைதஜேய
அவனுக்குக் கூறி ார்.வெசால்லப்பட்) விஷயங்கவெளல்லாம் ஜேகட்) பாபுவுக்கு தன் தந்னைத எவ்வளவு
வெபாறுனைமஜேயாடு வாழ்வின் ஏற்ற தாழ்வுகனைளத் தாங்கி வந்திருக்கிறார் என்று வெதரிந்தது. வறுனைமயிலும்
வாழ்வின் எதிர்ப்பிலும் த க்கு சரிவெயன்று பட்)வற்னைற மனிதாபிமா உணர்ச்சியு)ன் வெசய்து வந்து
முடிக்க முடியாத நினைலயில் உ)லுக்குப் பிணி வந்து ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறார். அவர் ஏற்ற
க)னைமனைய அவர் விட்) இ)த்தில் வெதா)ர அவர் குணம் அறிந்த ஒருவர் ஜேவண்டும்ரங்கசாமிக்கு
பாபுவி)ம் ஒரு தனிப் பற்றுதல். தந்னைத த யன் என்ற நினைலக்கும் அப்பாற்பட்)து. த க்கு
சமமா வன் என்ற எண்ணம். இது பாபுவின் விஷயத்தில் நன்னைமக்காக அனைமந்தாலும் மற்றவர்கள்
விஷயத்தில் , முக்கியமாக மூத்த பிள்னைளகள் விஷயத்தில் மாறாக அனைமந்தது. சமத்துவம் வெகாடுக்கப்
ப) ஜேவண்டிய இ)த்தில் வெபறுபவர் தன்னைமயறிந்து தரப்ப) ஜேவண்டும். மூத்த பிள்னைளகள் தற்கால
முற்ஜேபாக்கு சந்ததியி ரின் பிரதிநிதிகள் தனி வாழ்வு எனும் வெகாள்னைகயில் மட்டும்.
கனை)சியாக ரங்கசாமி பாபுவி)ம் ஜேகட்)து பாபுனைவ அதிர னைவத்து விட்)து. “ பாபு ! எ க்குப்
பிறகு உன் சித்தினையயும் உன் தம்பிகனைளயும் உன்னை நம்பித்தான் விட்டுப் ஜேபாஜேவன். அவர்கனைளக் னைக
வி) மாட்)ாஜேய பாபு..’ வெகஞ்சாத குனைறதான்.
ஏ ப்பா இப்படிவெயல்லாம் ஜேகட்டு வருத்துகிறீர்கள்.நீங்கள் பார்க்கத்தான் ஜேபாகிறீர்கள்
இகழ்ந்தவர்கள் ஏற்றிப் ஜேபசும் அளவுக்கு என் தம்பிகளும் தாயும் வள மனை)வார்கள் வளமனை)யத்தான்
ஜேவண்டும். ஒரு பாவமும் அறியாதவர்கனைள ஆண்)வன் ஜேசாதிப்பான் ,அவர்கனைள ஆண்)வஜே
ஜேசாதனை யிலும் வெவற்றியனை)யச் வெசய்வான் என்றும் கூறியிருக்கிறீர்கஜேள. உங்களுக்குப் பிறகு
என்வெறல்லாம் ஜேபசி ஏன் ம ம் உனை)கிறீர்கள். நீங்கள் என்னி)ம் அப்படிக் ஜேகட்கும்ஜேபாது என் ஜேமல்
உங்களுக்கு நம்பிக்னைக இல்னைலஜேயா என்று எண்ணத்தூண்டுகிறது. உங்கள் மகன் உங்கனைள ஏமாற்ற
மாட்)ான்”---விம்மி வெவடித்தது பாபுவின் வெநஞ்சம். –ஒரு சமயம் அப்படியும் ஜேநர்ந்து
விட்)ால்.... ...ஜேநர்ந்து வி)ாது.. ஜேநரக் கூ)ாது. இது உறுதி.!இந்த உறுதி என்னி)ம் கனைலயுமா ால், நான்
உங்களுக்குப் பிறக்கத் தகுதி அற்றவன் என்று இந்த உலகம் என்னை காறி உமிழட்டும். அப்ஜேபாது என்
உயிர் என் உ)லில் தங்காது...வெசால்லாத வார்த்னைதகள் நினை க்கப் பட்) .
ரங்கசாமியும் அனைமதியிலாழ்ந்தார். ஜேபசாத ஜேநரம் வெசாற்பஜேம ஆ ாலும் ஜேபசிய ஜேநரத்தால்
ஏற்பட்) ஜேசார்வு அவருனை)ய தளர்ந்த உ)னைல நித்தினைரயில் ஆழ்த்தியது. உறங்கி விட்) தந்னைதயி)ம்
விழித்த ம ம் வெபற்ற த யன் மா சீகமாக வினை) வெபற்று வெவளிஜேயறி ான்.

7

அத்தியாயம் இரண்டு
மதி மயங்கும் மானைல ஜேநரம். வெவள்ளி நிலா முழு ஒளி வீசி உதிக்கும் ஜேவனைள .புள்ளி ங்கள் தத்தம்
கூடு ஜேநாக்கி வினைரகின்ற . கிராமமாக இருந்தால்தான் இயற்னைகனைய ரசிக்க முடியுமா.?வெபங்களூரில்
லால்பாகில் இயற்னைக எழிலும் வெசயற்னைக எழிலும் ஒன்ஜேறாடு ஒன்று ஜேபாட்டி ஜேபாடும் விதம் ஒன்னைற
ஒன்று தழுவி இருப்பதில் வெதரியாமல் ஜேபாய்விடும். இரண்டும் லயித்திருக்கும் காட்சி கண்
வெகாள்ளாதது. பரபரப்பற்ற ஒரு அனைமதி அது ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழனைம என்பனைத வெதளிவு படுத்தியது.
கண்ணனுக்கு ஏமாற்றம்.சுற்றுப் புறத்னைத ரசிக்கும் சூழலில் அவனில்னைல.அனைமதினைய நாடி வந்தான்.புற
உலகு அனைமதியாய் இருந்தது.உள்ளஜேமா புனைகந்திருந்தது. ஆத்திரத்னைதத் தீர்த்துக்வெகாள்ள ஒரு
சிகவெரட்னை) எடுத்து பற்ற னைவத்தான். இர்ண்டு முனைற புனைக இழுத்து வெவளிவிட்)ான்.ஆத்திரம்
அதிகமாயிற்று. சீற்றத்னைத சிகவெரட்டி)ம் காட்டும் முனைறயில் வீசி எறிந்து ஷூ காலால் நசுக்கி ான். ஒரு
சில வி ாடிகளுக்குப் பிறகு ஏஜேதா தீர்மானித்தவ ாய் ந)க்கத் வெதா)ங்கி ான். ந)ந்தவனுக்கு அருகில்
ந)ப்பனைவகளில் நாட்)ம் இல்னைலயாதலால் எனைதயும் காணவில்னைல. “ வீட்டுக்குப் ஜேபாகலமா.?”
அப்படி உரினைமயு)ன் வீவெ)ன்று வெசால்லிக் வெகாள்ள எந்த இ)மிருக்கிறது. னைகயில்
பணமிருந்தவனைரயில் சரி உற்றாரும் ஊராரும் கண்ணன் எங்கள் கண்ணன் என்று வாய் கிழியப்
ஜேபசி ார்கள். இப்ஜேபாது.? இப்ஜேபாது மட்டுவெமன் ஜேபச னைவக்க முடியாதா.?அனைதயும்தான்
பார்ப்ஜேபாஜேம.
கண்ணன் எடுப்பார் னைகப்பிள்னைள. இதனை அவனை ச் சுற்றி இருந்தவர்கள் நன்றாக
அறிந்திருந்த ர். அவர்களின் வெசயல்வழிகளுக்கு கண்ணன் ஒரு கருவி. எதிரிஜேய மனைறந்து விட்) பிறகு
கருவி எதற்கு.?ஆ ால் கண்ணனுக்கு இவெதல்லாம் வெதரியாது. ந)ந்து வெசன்றவன் கால் வலிக்கஜேவ,
அவனை அறியாமஜேலஜேய ஆட்ஜே)ானைவக் கூப்பிட்டு ஏறிக் வெகாண்)ான். “குக் வெ)ௌன் ஜேபாப்பா
வீடு வந்து ஜேசர்ந்தவன் ஆட்ஜே)ாவிற்கு பணம் வெகாடுக்கப் பர்னைசப் பார்த்தான். அது
காலியாயிருப்பனைதப் பார்த்தவன், ‘ வெகாஞ்சம் நில் “என்று ஆட்ஜே)ா ட்னைரவரி)ம் கூறி “ பாட்டீ “ என்று
கூப்பிட்டுக் வெகாண்ஜே) உள்ஜேள வெசன்றான். பாட்டி இல்னைல .எங்ஜேகா வெவளியில் ஜேபாயிருந்தார்கள்..
மாமியி)ம் ஜேகட்கலாம் என்றால் வெகாஞ்சம் கூச்சம். ஆ ால் அதற்குள் மாமியின் வெபண் ஆஷாஜேவ
வெவளிப்பட்டு “என் அத்தான் “ என்று ஜேகட்கஜேவ தன் காலி பர்னைசயும் வெவளியில் நின்ற ஆட்ஜே)ா
ட்னைரவனைரயும் காட்டி ான். அவள் விஷயத்னைதப் புரிந்து வெகாண்டு ஆட்ஜே)ாவுக்குப் பணம் வெகாடுத்துத்
திரும்பி ாள். திரும்பி வனைளஜேய வெவறிக்கப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தவன் உள்ளம் அசுர ஜேவகத்தில்
ஏஜேதஜேதா கணக்குப் ஜேபாட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. “ஆஷா” திரும்பிச் வெசன்றவளின் நனை) தனை)பட்டு
நின்றது. “ ஆஷா.. இங்ஜேக வாஜேயன் ..” என்றும் இல்லாத ஒரு குனைழவு அந்தக் குரலில் வெதன்பட்)து.
ஆஷாவுக்குப் புரிந்து விட்)து. அவள் தயங்கி நின்றாள். “ ஆஷா, இந்த வீட்டில் பரிவு காட்) நீ
ஒருத்தியாவது இருக்கிறாஜேய. !இது உணர்ந்த மாத்திரத்தில் எ க்கு ஜேவனைல ஜேபா ால்தான் என் ,
பணமில்லாவிட்)ால்தான் என் .?இரண்டும் இல்லாத என்னை நீ ஜேநசிக்கிறாவெயன்ற உணர்வு ஜேபாதும்.
ASHA, I LOVE YOU. “என்று கூறி அவளருகில் வெசன்றவனை மனைறந்து பார்த்திருந்த ஆஷாவின் தம்பி “
அம்மா, அம்மா, அக்காகிட்) அத்தான் சினிமால லவ் பண்ற மாதிரி என் ஜேவா வெசால்றாரம்மா”
என்றான். ஓடி வந்து பார்த்த சரஸ்வதி, “கண்ணா.! ஆஷா !” என்று இனைரந்தாள்.ஆஷா ஓடி விலகி
விட்)ாள். கண்ணன் தனைலனைய வெதாங்கப் ஜேபாட்டுக் வெகாண்)ான்.ஜேமலும் சரஸ்வதி ஏஜேதா கூற
வாவெயடுத்தவள் கண்ணனின் பாட்டி, தன் மாமியார் வருவனைதக் கண்)வு)ன்.,தன் எண்ணத்னைத மாற்றி
உள்ஜேள வெசன்று விட்)ாள்.
கண்ணன் இருந்த விதம், சரஸ்வதி நின்றிருந்த ஜேதாரனைண, ஆஷாவின் வெதாய்ந்த நனை)
எல்லாவற்னைறயும் ஒஜேர வி ாடியில் கணக்வெகடுத்து ந)ந்தனைத யூகித்தறிந்த பாட்டி, முகத்தில் எந்தவித
சல மும் இல்லாமல் ஹாலுக்குச் வெசன்று ஊஞ்சலில் அமர்ந்தாள். வெபரும் அனைமதி புயலுக்குப் பின்
ஜேதான்றியதா, இல்னைல வரப் ஜேபாகும் பூகம்பத்துக்கு அறிகுறியா,?எதுவும் நிகழவில்னைல.
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சில நிமிஷங்களில் சுந்தர ராமன், ஜேகாபாலன், ராகவன் ஆகிய மூவரும் அட்)காசமாக உள்ஜேள
நுனைழந்த ர். வீட்டில் என்றுமில்லா அனைமதி நிலவக் கண்டு அவர்களும் திடு திப்வெபன்று
அனைமதியாயி ர். யாருக்கும் எதுவும் ஜேபசத் ஜேதான்றவில்னைல.
“சுந்தர ராமா ஆஷாவின் கல்யாணத்துக்கு நீ ஏதாவது முயற்சி வெசய்கிறாயா.?”
யாரும் எதிர்பாராத ஜேகள்வி. தாயி)ம் இருந்து வெவளிப்பட்) ஜேகள்விக்கு ஏதாவது உள்ளர்த்தம்
இருக்குஜேமா என்று சுந்தர ராமன் ஜேயாசிப்பதற்குள் ,”ஆஷாவுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் வெசய்து
னைவப்பதுதான் நல்லது.எந்தப் புற்றில் எந்தப் பாம்பு இருக்குஜேமா “ என்று கூறியபடிஜேய சரஸ்வதி
வந்தாள்.கண்ணனுக்கு தீயின் ஜேமல் நிற்பது ஜேபால் இருந்தது. வெவளிஜேய வெசல்ல முயன்றவனை , “
கண்ணா! நீயும் ஒரு ஜேவனைலபார்த்துக் கல்யாணத்துக்கு தயாராய் இருக்கும்ஜேபாது வா. நாஜே உ க்குக்
கல்யாணம் பண்ணி னைவக்கிஜேறன்.இப்ஜேபாது இங்கிருந்து ஜேபாய்விடு “என்ற பாட்டியின் குரல் அவனை
அயர னைவத்தது. தான் ஜேகட்கும் வார்த்னைதகளின் முழு அர்த்ததனைதயும் தாங்கிக் வெகாள்ள அந்த
வி ாடியில் அவனுக்கு முடியவில்னைல. ஏஜேதா ஜேகட்க முயன்றவனுக்கு அர்த்தம் விளங்க ஆரம்பித்ததும்
விர்வெரன்று தன் உனை)னைமகனைள வெபட்டியில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு அந்த இரவில் யாரி)மும் எதுவும்
வெசால்லிக் வெகாள்ளாமல் வெவளிஜேயறி ான்.
பாட்டியம்மாள் வெமள்ள முறுவலித்தாள். சரஸ்வதி சந்ஜேதாஷத்தில் சிரிக்க உள்ஜேள வெசன்றாள். சுந்தர
ராமனுக்கு விஷயம் விளங்க ஆரம்பித்ததும், “நன்றாக விரட்டினீர்கள் அம்மா, அந்த தண்) ஜேசாற்று
ராமனை ” என்றார்.
வெபட்டியு)ன் வெவளிஜேயறிய கண்ணனுக்கு எங்கு ஜேபாவவெதன்ஜேற விளங்கவில்னைல. எங்கு ஜேபா ால்
அகமும் முகமும் மகிழ்ந்து தன்னை வர ஜேவற்பார்கஜேளா அங்கு மட்டும் ஜேபாகப் பிடிக்கவில்னைல. எந்த
நினைலயில் இருந்தவன், எந்த மாதிரி வார்த்னைதகனைளப் ஜேபசியவன், எந்த முகத்து)ன்வெசன்று அவர்கனைளப்
பார்ப்பது.?ஒரு சமயம் அப்படிஜேய அங்கு ஜேபா ாலும் அவர்களும் தன் மீது வஞ்சம் தீர்த்துக்
வெகாள்ளமாட்)ார்கள் என்பது என் நிச்சயம். அது சரி. தன் மிது அன்னைபஜேய வெபாழிந்து வெகாட்டிய
பாட்டியும் மாமாக்களும் ஏன் தன்னை ஒதுக்குகிறார்கள்.தான் ஒரு நல்ல நினைலயில் இருக்கும்ஜேபாதுதான்
த க்கு மதிப்பா.?பணமில்லாத ஓட்)ாண்டியாகி விட்)ால் உலகஜேம தூற்றும் என்பது எவ்வளவு சரி.
தான் நல்ல நினைலயில் இருந்தஜேபாது தன்னி)ம் உதவி ஜேகாரி வந்தவர்கனைள எந்த மாதிரி எல்லாம் ஜேபசி
இருப்ஜேபாம். இப்ஜேபாது அடிமரஜேம சாய்ந்து விட்)ஜேத. தான் ஜேபசிய ஜேபச்சுகள்மன்னிக்கப்
பட்டிருக்குமா. ..தான் ஜேபசிய ஜேபச்சுகள் மன்னிக்கத்தக்கதா... ஏன்.?ஜேபசியதிலும் ந)ந்ததிலும் என்
தவறு.?எதற்கு மன்னிக்கப் ப) ஜேவண்டும்.?துள்ளித் திரிய ஜேவண்டிய பருவத்தில் மூனைல முடுக்கில்
பதுங்கிக் கி)க்க ஜேவண்டி இருந்தஜேத. அனைர வயிற்றுக்கு கினை)ப்பதாயிருந்தாலும் எவ்வளவு ஜேபர்
பங்கு.?இவ்வளவு ஜேபர் இருந்திருக்கா விட்)ால் எல்ஜேலாரும் ஒன்று கூடி தனைலஜேமல் தூக்கி னைவத்து
ஆடியிருப்பார்கஜேளா.இந்த நினைலயிஜேல இக்கட்டிஜேலஜேய வளர்ந்து ஏஜேதா சுயமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த
பிறகாவதுதன் ஆனைச அபிலானைyகனைள நினைறஜேவற்றலாம் என்றால் அதிலும் பங்கு ஜேகட்க வந்தால்
யாராயிருந்தால்தான் என் ... ஒதுக்கித் தள்ள ஜேவண்டியதுதான். தான் வெசய்த வெசய்னைக ஒதுக்கப்
பட்)வர்கள் மட்டும்தாஜே தவறு என்ற ர். பாட்டி மாமா எல்ஜேலாரும் சரி என்றுதாஜே கூறி ர். அன்று
சரி என்று கூறி, இன்று தன்னி)ம் பணம் இல்லாத காரணத்தால் புறக்கணிக்கும் இவர்கள் தான் நல்ல
நினைலயில் இருந்திருந்தால், “ஆஷானைவ நீஜேய கல்யாணம் பண்ணிக்வெகாள் ‘என்று ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக்
வெகாண்டு கூறி இருக்க மாட்)ார்களா...இந்த ஆஷா இல்லாவிட்)ால்இன்வெ ாரு உஷா...தான் பார்க்காத
வெபண்களா....இருக்கட்டும் .இப்ஜேபானைதக்கு எங்கு ஜேபாவது,?
கண்ணனுக்கு தன் நண்பன் அருள் வீடு அருகிலிருப்பது நினை வுக்கு வந்ததும் அங்ஜேகஜேய
ஆ=ரா ான்.கண்ணனும் அருளும் நல்லது வெபால்லாதது எல்லாவற்றிலும் சம பங்கு எடுத்து
வாழ்க்னைகனைய அனுபவித்தவர்கள். அருளுக்கு கண்ணன் அங்கு வந்து தங்குவதில் ஆட்ஜேசபனைண
இருக்கவில்னைல.
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அத்தியாயம் மூன்று
= வரி 26-ம் நாள். பம்பாயில் குடியரசு தி விழா ஜேகாலாகலப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்தது..எங்கு
பார்த்தாலும் = த் திரள், எங்கு பார்த்தாலும் ஒளி வெவள்ளம்.எங்கு பார்த்தாலும் உள்ள நினைறனைவ
பிரதிபலிக்கும் முகங்கள். உண்னைமயில் உள்ள நினைறவு இருக்கிறஜேதா இல்னைலஜேயா,குனைறந்தது
குடியாட்சி தி த்திலாவது மக்கள் தங்கள் முகங்கனைள இனினைம திகழ ஜேமக்கப் ஜேபாட்டுக்
வெகாண்டிருந்த ர்.ஆ)வரும் வெபண்டிரும் முதியவரும் சிறியவரும், பட்)ாம் பூச்சிகளும் வண்டுகளும்
எ , யுவதிகளும் இனைளஞர்களும் விக்ஜே)ாரியா வெ)ர்மி சிலிருந்து மலபார் ஹில்ஸ் வனைர இரண்)றக்
கலந்திருந்த ர்.விழானைவக் காணவெவன்ஜேற முப்பது நாற்பது னைமல்கள் சுற்றிலுமிருந்து வந்திருந்த
மக்கள் கூட்)த்தில் எள் ஜேபாட்)ால் எண்னைணயாய்த்தான் விழும். அந்த = த்திரள் இந்தியாவின்
ஒருனைமப் பாட்னை) ஒருங்ஜேக வெகாணர்வது ஜேபால் எதிரி எவன் பார்த்தாலும் திகிலுறச்வெசய்யும் வண்ணம்
இருந்தது
கூட்)த்தில் ஒருவ ாக உள்ளத்து உணர்ச்சிகனைள ஓரளவு மனைறத்த வண்ணம் வெசன்று வெகாண்டிருந்த
பாபுவுக்கு உண்னைம எது அல்லாதது எது என்று புரியாத நினைல இந்த எக்களிப்புகளும் களியாட்)ங்களும்
அங்கு கூடியிருந்த லட்ஜேசாப லட்ச மக்களின் உள்ளத்தில் உருவாகியிருக்கும் உண்னைமயா நினைலயா.?
இருக்காது. இருந்திருந்தால் தன்னை ப் ஜேபால ஒரு நினைல பனை)த்த ஒருவனுக்கு அங்கு
இ)மிருக்காது.இ)மிருக்கிறது என்ற ஒஜேர காரணத்தாஜேலஜேயதன்னை ப் ஜேபான்றவர்கள் பலரும்
அங்கிருக்கிறார்கள் என்ற நினைல வெவட்) வெவளிச்சம். ஒளிமயமா பம்பாய் நகரத்தின் உண்னைம
ஒளினைய, அதாவது உள்ளத்து ஒளினைய உணர்ந்தவர்களும்,உணராத தன்னை ப் ஜேபான்றவர்கள் உணர
முற்பட்டும் ,அங்கு வினைழந்திருப்பதின் ஜேநாக்கமும் இந்த உலகம் ஒரு நா)க ஜேமனை) என்பனைத வெதள்ளத்
வெதளிவாக எடுத்துணர்த்தியது பாபுவுக்கு உள்ள நினைறவு வெகாண்)வர்களாவது , எல்வெலாரும் தங்கனைளப்
ஜேபால் இருக்கிறார்களா என்று ஒரு கணம் சிந்திக்க முற்பட்)ால் குடியாட்சி உண்னைமயிஜேலஜேய அந்த
வார்த்னைதயின் முழு அர்த்தத்னைதப் வெபற்று விளங்குவதாயிருக்கும். ஆ ால் உலகஜேமா சுயநலக்
கூட்டுவாதிகளின் ஏகஜேபாக உரினைமக்கா உனைறவி)ம். இதில் தன்னை ப் ஜேபான்றவர்கள் எந்த அளவுக்கு
எண்ணப் படுவார்கள்.? ஏன் ..தன்னை ஜேபான்றவர்களாஜேலஜேயஇந்த சுயநலக் கும்பல்கள் உருப்
வெபறுகின்ற . ஒன்ஜேற குலம் ஒருவஜே ஜேதவன் என்று எண்ணப் படுவதும் நாம் எல்ஜேலாரும் ஒரு தாய்
வயிற்றுப் பிள்னைளகள் என்று முழங்கப் படுவதும் உண்னைமயா நினைலயாக உருவெவடுத்தால்........இன்று
இங்கு காணும் காட்சி உண்னைமயா நினைலயின் பிரதி பலிப்பாக இருக்கும். ஏங்கித் தவிக்கும்
உள்ளங்களுக்கு இரக்கமும் பரிவும், ஏற்றமா வாழ்வுக்கு வழிமுனைறயும் அனைமத்துக் வெகாடுக்கும் ஒரு
அழகா சமுதாயத்துக்கு நினைலக் கள ாக,நமது பாரதம் விளங்கும். அங்கு வறுனைம இருக்காது,
ஜேசாம்பல் இருக்காது குஜேராதம் இருக்காது, அன்ஜேப சிவமாய், அருஜேள சக்தியாய் உண்னைமயா
ஒளிமயமா சமுதாயமாக விளங்கும். விளங்கத காரணம் இவற்னைறப் பற்றி சிந்திப்பவர்கள் குனைறவு.
வெசயல்படுபவர்கள் அதிலும் குனைறவு. ஏன்...இந்தக் குனைறந்த வகுப்பி ரின் உருப்படியில் ஒன்று
தன் ால் அதிகரிக்கட்டுஜேம.
சிந்தனை யில் மூழ்கிஜேய = த்திரளால் தள்ளப்பட்டு மறுபடியும் விக்ஜே)ாரியா வெ)ர்மி சின்
முகப்புக்கு வந்து விடுகிறான் பாபு.
”பாபு, சமுதாயத்னைத சீர் வெசய்யும் பணி பிறகிருக்கட்டும்.தந்னைத இழந்த பிள்னைளகளு)ன் திக்குத்
வெதரியாத வாழ்வின் ஒரு முனை யில் நிற்கும் உன் தானையயும் உன் தம்பிகனைளயும் கதிஜேயறச் வெசய்வது
உன் முதல் க)னைம.பிறகு ஜேயாசிக்கலாம் உன் புறத்வெதாண்டு பற்றி......”
“ அப்பா...!கத்திவிடுகிறான் பாபு. தந்னைத இல்னைலவெயன்ற நினைலஜேய உண்னைம என்று ஒப்புக்
வெகாள்ளும் பக்குவம் கூ) அனை)ந்திருக்கவில்னைல பாபுவுக்கு.தந்னைதயின் குரல் ஜேகட்)து ஜேபான்ற
பிரனைம. தான் க)னைம உணர்ச்சி தவறி விட்ஜே)ாஜேமா என்ற ஒரு வி ாடி சிந்தனை யின் சவுக்கடி. .
” அஜேர, ஏக் ஆத்மி கிர் கயா.( அஜே) ஒரு மனிதன் விழுந்து விட்)ான் ) என்று கூட்)த்தி ரின்
கலவரம் மிகுந்த குரல் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து ஜேகட்பது ஜேபால் இருந்தது பாபுவுக்கு. .
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அவன் விழித்வெதழுந்தஜேபாது, ஆளரவம் அ)ங்கிய நினைல. அனைறயின் ஒரு மூனைலயில் னைவக்கப்
பட்டிருந்த ஜே)பிள லாம்பின் ஒளி பரவாதிருக்க பல்னைப மனைறத்தபடி ஜேஷட் வெபாருத்தி னைவக்கப்
பட்டிருந்தது. இல்லாவிட்)ாலும் ஒளி அவ்வளவு பிரகாசமாகாந்த விடிகானைல ஜேநரத்தில்
இருந்திருக்காது. விளக்கு அனைணக்கப் பட்டிருந்தது. மலங்க விழித்தவனுக்கு ஏஜேதா க வுலகிலிருந்து
ந வுலகுக்கு வருவது ஜேபால் இருந்தது. அவன் புரண்டு படுத்தான், சுற்றுப்புறத்னைத ஜேநாட்)ம் இ).
கட்டில் கிறீச்சிட்)து.
“ அப்பா அவர் எழுந்து விட்)ார் “ என்ற ஒரு கீச்சுக் குரல். உ)ஜே சுமார் நாற்பத்னைதந்து வயது
நிரம்பிய ஒரு மனிதர்,லக்ஷ்மிகனைளஜேய உருவெவடுத்து வந்தால் ஜேபான்ற ஒரு வெபண்மணி,இவர்களுக்குப்
பின் ால் ஜேமகக் கூட்)த்தினை)ஜேய புகுந்து வெவளிப்படும் சந்திரன் ஜேபான்ற ஒரு முகம், இன்னும்
இரண்டு மூன்று வாண்டுகள்,
எல்ஜேலாரும் கட்டினைல சூழ்ந்து வெகாண்) ர். எழுந்து நிற்கப் பிரயத்த ப்பட்) பாபுனைவ தடுத்து
நிறுத்தி ார் அப்வெபரியவர்.குறிப்புணர்ந்து வெகாணர்வது வெபான்ற பாவனை யில் ஒரு “சா “ ஜேகாப்னைப
வெவளிப்பட்)து., பின் ாலிருந்த வெபண்ணின் னைகயிலிருந்து. உ)ற் கனைளப்பு ஜேவண்)ாம் என்று
வெசால்லக் கூ)த் ஜேதான்றாமல் பாபுனைவ டீ வாங்கி குடிக்க னைவத்தது.
அவன் மயங்கி விழுந்த நினைலனையயும் அவர்கள் வீட்டுக்கு அவன் வெகாண்டு வரப்பட்)னைதயும்
ராம்பிரசாத் (அதுதான் அந்தப் வெபரியவரின் வெபயர் ) விளக்கிக் கூறியவர் தன்னுனை)ய குடும்பத்தானைரயும்
பாபுவுக்கு அறிமுகம் வெசய்து னைவத்தார். இவள் என்னுனை)ய மனை வி. இது என் தங்னைகயின்
வெபண்.வெபங்களூரில் வெபற்ஜேறாரு)ன் இருக்கிறவள் இங்கு வெகாஞ்ச காலம் எங்களு)ன் இருக்க
வந்திருக்கிறாள். இந்த மூன்று வெபண்களும் என் குழந்னைதகள். அறிமுகம் ஆங்கிலத்தில் ந)ந்தது.
பாபுவும் தன்னை ப் பற்றி எவ்வளவு சுருக்கமாகக் கூற முடியுஜேமா அவ்வளவு சுருக்கமாகக்
கூறி ான்.தான் அங்கு ஒரு கம்பனியில் ட்வெரயினிங்காக வந்ததும் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வெபங்களூர்
வெசல்ல இருப்பதாகவும் கூறி ான். வெபங்களூரில் எங்ஜேக என்று அந்தப் வெபண் ஜேகட்)ாள். அலசூர் என்று
ஒஜேர வார்த்னைதயில் பதில் வெசான் ான் பாபு. இவர்களும் ஜேகவல்ரி ஜேராட் அருகில்தான் இருக்கிறார்கள்
என்று ராம் பிரசாத் கூறிய்தும் பாபு ஒருமுனைற அந்தப் வெபண்னைணக் கூர்ந்து ஜேநாக்கி ான்.ஒஜேர
பார்னைவஜேய என்றாலும் யுகாந்திரகாலமாகப் பழகிப் புணர்ந்த ஒரு ஜேநசபாவம் அதில் குடி
வெகாண்டிருந்தது. மறு வி ாடிஜேய அந்த விரசபாவத்னைத மற்றவர்கள் அறிந்து விடுவர்கஜேளா என்ற
துடிப்பில் பார்னைவனைய மீட்)ான்.இருந்தாலும் உள்ளத்தின் ஒரு பகுதி ஜேலசாவது ஜேபான்றவெதாரு
உணர்ச்சி. சமய சந்தர்ப்பம் இல்லாமல்
அன்ஜேப.! யானும் நீயும் இனைசந்து
அயல்ல் எவரும் அறியாமல்-வன்ஜேப
உருவாம் விதியினை யும் வனைளத்துள்ளாக்கி
முயல்ஜேவாஜேமல், துன்ஜேப வெதா)ரும்
இவ்வுலகில் துண்டு துண்)ாய் உனை)த்துப்பின்
இன்ஜேப வெபருகி வளர்ந்திடுஜேமார்
இ)மாய்ச் வெசய்ய இயலாஜேதா.?” என்ற பா)ல் நினை வுக்கு வந்தது.
சிறிது ஜேநரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி வெதரிவித்துத் தன் இருப்பி)ம் ஜேபாய்ச் ஜேசர்ந்தான் பாபு.
இரண்டு வரு)ங்கனைளத் தள்ளிவிட்) பாபுவுக்கு மீதம் இருந்த ஒரு மாதத்னைதப் ஜேபாக்குவது என்பது
மிகவும் பிரயானைசயாய் இருந்தது. அம்மா எப்படி இருக்கிறார்கஜேளா.?தம்பிகள் எல்ஜேலாரும் எப்படி
இருப்பர்கள்.? இவர்கள் எல்லாம் படித்து ஒரு நினைலக்கு வர எவ்வளவு காலமாகும். எவ்வளவு
காலமா ால்தான் என் .?தந்னைதக்கு வெகாடுத்த வாக்னைகக் காப்பாற்ற ஜேவண்டும். அவர் இல்னைலஜேய
என்ற ஏக்கம் இல்லாதபடி அவர்கள் வளர ஜேவண்டும். பிறகுதான் அவன் ஆனைச அபிலானைyகள்
எல்லாம். எண்ணக்குவியலில் மூழ்கிவெயழுந்து நாட்கனைளக் கழிக்கலா ான் பாபு.
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அத்தியாயம் நான்கு
”அ))ா.!இதுகள் அடிக்கிற வெகாட்)த்தில் அடுத்து இருப்பவர் என் ஜேபசுகிறார் என்ஜேற
வெதரிவதில்னைல. என் வெசான்ஜே ள்.? கண்ணன் வீட்னை) விட்டு ஓடிட்)ா ா.? உங்களுக்கு யார்
வெசான் து.? பாட்டி வெராம்பஜேவ வெநாந்திருப்பார்கஜேள.”—கமலத்தின் கணவன் வெகாண்டு வந்த அந்த
வெசய்தி அவளுக்கு அதிர்ச்சியாய் இருந்தது, இந்தக் காலத்துப் வெபண்களின் ஒரு தனிப் பிரதிநிதி இந்தக்
கமலம். வாழ்க்னைகயில் தன் சுயப் ஜேபாராட்)ங்களில் வெகாஞ்சம் கவ மாக ஈடுபாடு வெகாடுத்துக்
கவனித்தால் ஓரளவு நிம்மதியாய் வாழ்க்னைக அனைமந்திருக்கும்.. வெபண்கஜேள இல்லாத குடும்பத்தில் ஒஜேர
வெபண்ணாகப் பிறந்து வளர்ந்தவளுக்கு வெபண்னைம என்பது மண வாழ்க்னைக ந)த்திப் பிள்னைளகனைளப்
வெபறுவது ஒன்றுதாவெ ன்று ஐயப்படும் விதத்தில் குணம். அனைதக் வெகாண்)வனுக்காவது
மாற்றியனைமக்கும் சக்தி உண்)ா என்றால் அதுவும் இல்னைல. கமலத்தின் குண விஜேசஷ ஜேவறுபாடுகனைள
கண்)றிந்தவன், அத ால் த க்கு ஏதாவது நன்னைம ஏற்படும் என்று ஜேதான்றி ால் அதனை
ஊக்குவிப்பவன். ஊரார் ஜேபச்சுகள் ,உள்ளூரின் பற்று வரவுகள் இவற்னைற ஒரு நீதிபதி ஜேகார்ட்டில்
விசாரித்தறிந்து தீர்ப்பு கூறுவதுஜேபால, வாதி, பிரதிவாதி வக்கீல்கள் இல்லாமவெலஜேய தீர்ப்பு கூறி
கமலத்னைத சீண்டுவான். தன்னுனை)ய கணவனின் தீர்ப்பில் அலாதி நம்பிக்னைக உண்டு கமலத்துக்கு.
ஆ ால் அஜேத அளவு நம்பிக்னைக பாட்டியின் தீர்ப்பிலும் அவளுக்குண்டு.அத ால் பாட்டியின்
தீர்ப்புகஜேளாடு த து தீர்ப்பும் ஒத்துப் ஜேபாக ஜேவண்டும் என்ற கவ ம் கமலத்தின் கணவனுக்குண்டு.
"கண்ணன் வீட்னை) விட்டு வெவளிஜேயறியனைதப் பாட்டியாஜேலஜேய தடுத்திருக்க முடியாது
இருந்திருக்க ஜேவண்டும். இல்னைல பாட்டியின் விருப்பப்படிஜேய கண்ணன் வெவளிஜேயறி இருக்கிறான்,
அல்லது வெவளிஜேயற்றப்பட்டு இருக்கிறான். பாட்டியால் தடுக்க முடியாத சம்பவம் இருக்க முடியாது.
அதாவது கண்ணன் வெவளிஜேயறியதில் பாட்டிக்கு ஆட்ஜேசபனைண இருந்திருக்காது. ஆகஜேவ தவறு
கண்ணன் ஜேமல்தான் இருக்க ஜேவண்டும். உங்கள் கண்ணன் ந)வடிக்னைக எ க்குப் பிடிக்கவில்னைல.
ஏஜேதா நாலு ஜேபர் மத்தியிஜேல நல்லது வெபால்லது வெசய்யாஜேம சிவஜே ன்னு இருக்கத்
வெதரியாது.எங்ஜேகஜேயா சரியா மாட்டிண்டு இருக்கான்.அப்பானைவப் பனைகச்சாச்சு;இப்ஜேபா பாட்டி
மாமாமார்;இன்னும் வெகாஞ்ச நாள்ல உலகத்னைதஜேய பனைகச்சிட்)ாலும் ஆச்சரியமில்னைல..”
" எங்க கண்ணன் வெராம்ப நல்லவ ாக்கும். அப்பாவப் பனைகச்சிட்)து அவன்
தப்பில்னைல.அவ ாகவும் பனைகச்சுக்கனைல. அப்பாதான் அந்த இரண்)ாம் தாரத்ஜேதா) ஆட்)த்துக்கு
சரியா மாட்டிட்)ார். அவனைளப் பனைகச்சிட்)ப்ஜேபா அப்பாவும் பனைகயாயிட்)ார். அது யார்
தப்புங்கஜேறன்? கண்ணன் இன்னை க்கும் அப்பானைவ நினை ச்சுப் புலம்புவான். இந்த அப்பாவுக்கும்
ஆனைச அன்புங்கற்து எல்லாம் அவள் ஒருத்திகிட்) மட்டுந்தான். எதுக்கும் இல்லாதவனைரப் பத்திப்
ஜேபசறது நன் ாயில்னைல. ஆ ா கண்ணன் பாட்டிகிட்) அப்படி ந)ந்திருக்கக் கூ)ாதுதான்.”---பாட்டியி)ம் கண்ணன் பயமில்லாமல் ஏஜேதா தவறாக ந)ந்திருக்கிறான் என்பது கமலத்தின் தீர்ப்பு
“ அதுசரி....கண்ணனும் உங்கண்ணா சுந்தரமும் நீயும் உங்க பாட்டியும்தான் உங்கப்பானைவயும் உங்க
சித்தினையயும் பத்தித் தவறாப் ஜேபசஜேறள். ஆ ால் உன் தம்பி பாபு அவானைள எல்லாம் தனைலஜேமல வெவச்சு
ஆ)றாஜே . ஆமா.. உங்க சித்திக்கு என் வயசிருக்கும்னு வெசான்வெ .?”
" ஏன் என்ஜே ா) வயனைசவி) ஒண்ணு வெரண்டு வருஷம் கூடுதலாயிருக்கும்.”
“ ஒரு சமயம் அப்படியுமிருக்குஜேமா.?”
இல்லாத ஒன்னைற இருப்பதாகத் தான் முடிவு வெசய்து அதனை சூசகமாக வெவளியிட்)ால், கமலம்
எப்படி புரிந்து வெகாள்கிறாள் என்று பார்க்கிறான்..புரியாதனைத புரிந்த மாதிரி காட்டிக்வெகாள்ளும்
இ த்தவள்தாஜே கமலம். ”என் எழஜேவா யார் கண்)ா.?.மருந்து கிருந்து வெகாடுத்து அவனை க்
னைகக்குள்ஜேள ஜேபாட்டிருப்பாள் அவள். நமக்வெகதுக்கு வம்பு தும்வெபல்லாம். காப்பிப் வெபாடியில்னைல,
சக்கனைரயில்னைல. காப்பியில்லாமல் உங்களுக்கும் எ க்கும் முடியாது. என் பண்றது.?”
” என்னை க்ஜேகட்)ா...உங்க பாட்டிகிட்) ஜேபாய் ஒரு பத்து ரூபாய் வாங்கி வாஜேயன். ஜேமலும்
கண்ணஜே ா) விவரங்கனைளயும் வெதரிஞ்சுண்டு வரலாம். இந்தா.. பஸ்ஸுக்கு சில்லனைற.”
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வெபாறுப்புகனைள வெபண்)ாட்டியி)ம் சுமத்திவிட்டுச்வெசன்றான் அந்தப் ஜேபர்வழி. கமலத்துக்கு
காப்பிப் வெபாடி, சர்க்கனைர ஞாபகம் மறந்து விட்)து. கணவன் வெசான் வெசய்தி, தங்களுக்குள் ந)ந்த
ஜேபச்சு இவற்னைற சிறிது ஜேநரம் அனைசஜேபாட்)ாள். வா ம் இருண்டு ஒன்றிரண்டு மின் ல்களும்
ஜேதான்றி,இடி இடித்ததும்தன் நினைலக்கு வரப் வெபற்றவள் இருட்டி விட்)னைத உணர்ந்து,வெகால்னைலயில்
காயப் ஜேபாட்டிருந்த துணிகனைள வீட்டுக்குள் எடுத்து வந்தாள்..சனைமயல் ஜேவனைல
முடிந்திருந்தது.பிள்னைளகள் கும்மாளம் மனைழனையக் கண்)தும் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது.அவர்கனைள
அ)க்கி ,விளக்னைகப் வெபாருத்தியவள் சிறிது ஜேநரம் அங்ஜேகஜேய உட்கார்ந்திருந்தாள்.
அன்னைறக்கும் இதுஜேபால் ஒரு சாயங்காலம். கண்ணன், சுந்தரம், பாபு, கமலம் நால்வரும்
வீட்டிலிருந்தார்கள். அப்பா “ அவள் “ ஊருக்குப் ஜேபாயிருந்தார்.அவளது ஏஜேதா ஒரு பிரசவ காலம்.
அன்று மானைல அப்பா வருவதாகச் வெசால்லியிருந்தார். அப்ஜேபாவெதல்லாம் ம ம் நினைறய சாப்பாடு என்ற
ஜேபச்ஜேச கினை)யாது. சாப்பாடு டிபன், காப்பி எல்லாஜேம வயிறு முட்)க் கஞ்சியும் கருஜேவப்பினைலத்
துனைவயலும்தான். அப்பா மட்டும் இரவில் ஒரு )ம்ளர் பால் குடிப்பார்.
எட்டுமணி வனைர காத்திருக்கப் வெபாறுனைமயின்றி ஏழு மணிக்ஜேக சாப்பாட்னை) முடித்தாயிற்று.
அப்பா வர இன்னும் ஒன்றிரண்டு மணி ஜேநரமாகலாம். அதுவனைர நால்வரும் ஒன்று கூடிப் ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந்த ர். அண்ணா சுந்தரத்துக்கு ஜேவனைலயில்னைல.கண்ணன் படிப்னைப முடிக்கும் தருவாயில்
இருந்தான். பாபு சின் வன்.
கமலத்துக்குக் கலியாணப் ஜேபச்சு துவங்கலாமா என்றிருந்த ஜேநரம்.
ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தவர்கள் ஜேபசப்ஜேபச, ஜேபசப்படும் வெசய்தி என் ஜேவா திரும்பத் திரும்ப
இருக்கும் நினைலனையபற்றியதாகஜேவ இருந்தது. தூங்கப் ஜேபாகலாவெமன்றால் தூக்கம் வரவில்னைல,
ஜேநரமுமாகவில்னைல. இன்னும் சிறிது ஜேநரத்தில் அப்பாவும் வருவார். அப்பாவின் வரவிஜேலா,
ஊரிலிருப்பவளின் நலனிஜேலாஅக்கனைற வெகாண்டு யாரும் விழித்திருக்கவில்னைல. அப்பா வரும்ஜேபாது
ஏதாவது சாப்பி)க் வெகாண்டு வருவாரா என்னும் நப்பானைசதான். இடியும் மின் லும் வலுக்கஜேவ
சுந்தரம் குனை)வெயடுத்துக் வெகாண்டு அப்பானைவக் காண ஸ்ஜே)ஷனுக்குக் கிளம்பி ான். வெசன்றவன்
இரண்டு மணி ஜேநரம் கழித்துத் தனியாக வந்தான். அப்பா வரவில்னைல.
“ அப்பா இன்னிக்குத்தான் இரவு வ்ண்டியில் வருவதாகச் வெசால்லியிருந்தார். நல்லாப் பார்த்தியா
அண்ணா. மனைழ ஜேவற பலமா இருக்கு.... “அவ்வளவு ஜேநரம் ஜேபச்சில் அதிகம் கலந்து வெகாள்ளாத
பாபுதான் முதலில் சுந்தரத்தி)ம் ஜேகட்)ான்.
எ க்குத் வெதரியும் ஜேபா)ா... வெவளிஜேல மனைழயில ஜேபாய் வந்திருக்ஜேகன்.எ க்கில்லாத அக்கனைற
உ க்கு. நல்லாத்தான் பார்த்துட்டு வந்ஜேதன். அப்பா இன்னிக்கு வர மாட்)ார். அவருக்கு அவனைளப்
பார்த்ததும் நம்ம ஞாபகஜேம மறந்திருக்கும். ஜேச..!சுத்த யூஸ்வெலஸ் அப்பா..” வெவறுப்னைப உமிழ்ந்தான்
சுந்தரம்.
“ அப்ஜேபா, அப்பா வரஜேலன் ா ..அவருக்கு வெவச்சிருக்கும் பால் இருக்ஜேக..அது..” கமலத்துக்கு திடீர்
சந்ஜேதகம்.
“ ஏன்.. நம்ம நாலு ஜேபர் இல்னைலயா.. ஒரு நானைளக்காவது பால் குடிக்கிறது...”
இது கண்ணனின் முடிவும் அபிப்பிராயமும். .
“ எ க்குப் பால் ஜேவண்)ாம்... .இல்னைல எ க்கும் வெகாடுங்கள். ஒரு சமயம் அப்பா வந்தால் என்
பங்காவது அவருக்கிருக்கட்டும் “ என்றான் பாபு.
" அவெதல்லாம் முடியாது.பங்கு ஜேவணும் ா உ)ஜே

சாப்பி)ணும் இல்னைலன் ா

உன்னை கணக்கிஜேல ஜேசர்க்க மாட்ஜே)ாம்.”தந்னைதக்குப் பிறகுள்ள த யனின் அதிகாரம் சுந்தரத்தின்
வார்த்னைதகளில் வெதானித்தது.
தீர்ப்புக்குக் கட்டுப் பட்)வர் இருவருக்கும் பால் கினை)த்தது. கட்டுப்ப)ாத பாபுவுக்கு இல்னைல.
இனிவெயன் வெசய்வது.? வெசய்து முடிக்க ஜேவண்டிய காரியங்கள் முடிக்கப் பட்) . எல்ஜேலாரும் படுக்கச்
வெசன்ற ர். அனைர மணி ஜேநரமிருக்கும் ரங்கசாமி மனைழயில் வெதாப்பமாக நனை ந்து வந்து கதனைவத்
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தட்டி ார்.தூக்கம் வராத பாபு ஓடிச் வெசன்று கதனைவத் திறந்தான். அப்பாவுக்குத் தனைல துவட்) )வல்
எடுத்துக் வெகாடுத்தான். எல்லா விவரங்கனைளயும் ஜேகட்)ான். எல்லா சம்பவங்கனைளயும் கூறி ான்.
ரங்கசாமிக்குப் பிரயாணக் கனைளப்பு. பசிஜேபாக்கப் பானைல எதிர்பார்த்தவர் பாபு வெசான் து ஜேகட்டு
ஏமாந்தார்.ஜேதாளுக்கு ஜேமல் வள்ர்ந்த பிள்னைளகனைள எதுவும் ஜேகட்க முடியவில்னைல.ஆ ால் தந்னைதயி)ம்
ஜேகாள் வெசால்கிறான் பாபு என்ற ஆத்திரத்தில் சுந்தரம் பாபுனைவ அடித்து விடுகிறான்.
ரங்கசாமிக்கு இந்த வெசய்னைக ஆத்திரத்னைத மூட்டி விட்)து. அனைத அ)க்கக் கூடியவனைர அ)க்கி ார்.
அ)க்க முடியாதவற்னைற “ ஏண்)ா அவனை அடிக்கிஜேற. அந்த அடினைய நீஜேய அடிச்சுக்ஜேகா. வளர்த்துப்
வெபரியவ ாக்கி ஆளாக்கி என்னை யும் மீறி என் )ா அவ்வளவு வெபரிய வயிறு உங்களுக்கு. ஜேச...!
ஜேராஷம் ஜேவற வருதா இதுல.” என்று கூறி வெவளிப்படுத்தி ார்.
ஆமா...வெபரிசா வளர்த்து ஆளாக்கிட்டீங்க . அனைர வயிறு கஞ்சி வெகாடுக்க வக்கில்னைல. ..எல்லாம்
“அவ” ஜேமலிருக்கிற ஜேமாகம். இருக்கிறதுக்ஜேக ஜேசாத்துக்கு வழியில்னைல. இதுல ஜேவற அடிஷன்ஸ்
பங்குக்கு. “ கூறக் கூ)ாதவற்னைறக் கூறி ான் த யன் வெபாறுக்க முடியாமல் தவித்தார் ரங்கசாமி.
“ அவனைள ஏண்)ா கரிச்சுக் வெகாட்)றீங்க, அவ உங்க கிட்) பரிவா அன்பா ந)ந்துக்கறதில்னைலயா..
என் ஜேபாறாத காலம். வாழ்க்னைகனைய சுகமா ந)த்த முடியவெல. நான் என் ஜேவணும் ா உங்கனைளக்
கஷ்)ப் படுத்தஜேறன். “
“ அவள் இங்கிருக்கிறதுதான் வெபரிய கஷ்)ம். அவனைள நீங்க கல்யணம் வெசய்திருக்கனைலன் ா
இன்னும் எவ்வளஜேவா வெசௌகரியமா இருந்திருப்ஜேபாம். வந்தவளும் ஒரு எச்சிக்கனைல “என்றான்
கண்ணன்.
சுந்தரம் ,கண்ணா உங்க வெரண்டு ஜேபருக்கும் வெசால்ஜேறன். இது என்னுனை)ய வெசாந்த விஷயம்.
இதுவெலல்லாம் உங்க கிட்) அனுமதி வாங்கத் வெதனைவயில்னைல எ க்கு. இதுல யாரும் தனைலயி)றது
எ க்குப் பிடிக்கனைல. உங்கனைள வளர்த்து இந்த நினைலக்குக் வெகாண்டு வந்தாயிற்று இல்னைலயா. இனிஜேம
உங்ககிட்) நானும் னைகஜேயந்தி நிக்கப் ஜேபாறதில்னைல. ம சுக்குப் பிடிக்கனைலன் ா நீங்க எங்க
ஜேவண்டுமா ாலும் ஜேபாகலாம். எ க்கு ஆட்ஜேசபனைண இல்னைல.” .
ஆத்திரத்தில் கூறப்படும் வெசாற்கள், ஆத்திரம் அ)ங்கிய பின் நினை த்துப் பார்க்கப் பட்)ால்,
அவற்றின் தவறுகளும் உள்ளர்த்தங்களும் எதிர்பார்க்காத அளவு வெதாக்கி நிற்பது வெதரியும். ஆ ால்
அவற்னைறக் கூறுவஜேதா ஜேகவலம் சாதாரண மனிதர்கள் தாஜே .சிந்தித்துப் ஜேபசுபவர்கள் மிகக் குனைறவு.
அது யாருனை)ய தவறு.?.
அந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு சுந்தரமும் அதிக நாள் வீட்டிலிருக்கவில்னைல. அந்த சம்பவத்தன்று
இருந்த அந்த நான்கு ஜேபருனை)ய ம நினைலயும் , அந்த நால்வரின் குணாதிசயங்கனைளப் புரிந்து வெகாள்ளக்
கூடியதாய் இருந்தது. அன்று ஜேபாலஜேவ இன்றும் அந்த நால்வரும் நாலு விதம். இதில் யார் சரி, யார்
தவறு.?
கமலத்துக்கு வினை) வெதரியவில்னைல. வெதரியாதவற்னைற வெதரிந்ததுஜேபால் இந்த நினைலயில் யாரி)மும்
காட்டிக் வெகாள்ளத் ஜேதனைவயில்னைல. இருந்தாலும் கண்ணனின் விவகாரம்.........?பாட்டியி)ம் பத்து
ரூபாய் வாங்கப் ஜேபாகும்ஜேபாது வெதரிந்து வெகாள்ளலாம்.
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அத்தியாயம் ஐந்து
”அம்மா அண்ணா வர ஜேநரமாயிடுத்து. நான் ஸ்ஜே)ஷனுக்குப் ஜேபாய் கூட்டி வருகிஜேறன் “ என்றான்
ரா=ு.
“அம்மா, அண்ணா கார்ல வருவா ா,ந)ந்து வருவா ா.” என்று ஜேகட்)ான் சந்துரு.
“ ஜேபா)ா,அண்ணா கார்லதான் வருவான் இல்லியா விசு. “என்றான் ரவி.
“ ஏண்)ா பறக்கஜேற.அண்ணா ஆட்ஜே)ால வந்தாலும் வரலாம்” என்றான் விசு, எனைதயும் தீர
ஜேயாசித்துப் ஜேபசுபவன் ஜேபால.
கல்யாணி அம்மாவுக்கு னைக ஓ)வில்னைல, கால் ஒ)வில்னைல. இயந்திர கதியில் ஜேவனைல வெசய்து
வெகாண்டிருந்தவள் ஓஜேரார் சமயம் தன் பு)னைவத் தனைலப்பால் கண்கனைளத் துனை)த்துக் வெகாண்)ாள்.
ஆறப் ஜேபாட்) காயத்னைத ஆற்றும் பணினையக் காலம் வெசய்து வெகாண்டிருந்தது .பூராவும் ஆற முடியாத
காயம். ஆறி ாலும் அதன் வடு அனைத ஞாபகப் படுத்திக் வெகாண்ஜே) இருக்கும். இருந்தாலும் அதனுஜே)
சில பசுனைமயா எண்ணங்களும் ஜேதான்றத்தான் வெசய்யும். இந்தப் பசுனைம நினை வுகள்தான்
காயத்னைதயும் வடுனைவயும் மறக்கச் வெசய்கிறது.
ஜே)ய் ரா=ு ,சீக்கிரம் ஜேபா)ா நீ ஜேபாறதுக்குள்ள வண்டி வந்து)ப் ஜேபாறது,என்று கூறியவனைள
, :”என் மாமி வீஜே) அமர்க்களப்ப)றது. யார் வரா.?” என்ற குரல் திரும்ப னைவத்தது. திரும்பியவளின்
பார்னைவயில் என்றுமில்லாத தீட்சண்யத்னைத உணர்ந்தாள் சியாமளா.
“ என்

மாமி ,அப்படிப் பார்க்கஜேறள். நாந்தான் சியாமளி. “

“இல்னைலயடி, சியாமளி. உன்னை எவ்வளஜேவா த)னைவப் பார்த்திருந்தாலும், இன்னிக்கிப்
பார்க்கறப்ஜேபா ஏஜேதா ஒரு கணக்குப் ஜேபாட்)து என் ம சு.அது சரி என் இன்னிக்கிக் கார்த்தாலஜேய
வந்துட்டிஜேய”
” எப்பவும்ஜேபால பள்ளிக்கூ)ம் முடிஞ்சு ஜேபாரப்ஜேபாதான் உங்களப் பார்க்கணுமா.?என் ஜேவா
இன் க்கி கானைலயிஜேலஜேய உங்கனைளப் பார்க்கணும்ஜேபால இருந்தது.வந்துட்ஜே)ன். ஆமா, நான் ஜேகட்)
ஜேகள்விக்குப் பதில் வெசால்லலிஜேய. இன்னைறக்கு யார் வரா... என் டிபன்...அ))ா, பூப்ஜேபால
இட்லியா...யாருக்கு என் சமச்சாரம். ?”
”இன்னும் வெகாஞ்ச ஜேநரத்தில் பாபு வந்துடுவன்.அவனுக்காக ஸ்வெபஷலா இட்லி பண்ஜேறன். நீயும்
சாப்பிட்டுப் பார்த்துச் வெசால். நல்லாயிருக்கா.?”
“ என் வெவா காந்தி ,ஜேநருன்னு வெசால்ற மாதிரி வெமாட்னை)யா பாபுன் ா யாருக்குத் வெதரியும்.? நீங்க
பாபுன் தும் எ க்குத் வெதரிஞ்ச ஒருத்தர் ஞாபகம் வந்தது.அவர் பம்பாயில இருக்காராம். இந்தப்
பக்கத்து ஆள்தான் ஜேபாலிருக்கு. “
” இந்த பாபு என் பிள்னைள.,உ க்குத் வெதரியாது. நீ பார்த்ததில்னைல. நீ வெசால்ற பாபு யாஜேரா எ க்குத்
வெதரியாது.”
“உங்க பிள்னைளயா....அப்படின் ா ரா=ுவுக்கு ஜேமலயா...எ க்குச் வெசால்லஜேவ இல்னைலஜேய.”
எல்லாத்னைதயும் சமயம் வரும்ஜேபாதாஜே ம்மா வெசால்லலாம்.உ க்குத் வெதரிந்தனைதவி) வெதரியாதஜேத
அதிகம். பாபு என் மூத்த பிள்னைள .இப்ஜேபானைதக்கு இது ஜேபாதும் பின்ஜே வெசால்ஜேறன்.:”வெசால்லிக்
வெகாண்ஜே) வந்தவளுக்கு வெசால்லிக் வெகாள்ளாமஜேலஜேய கண்களில் நீர் வந்து விட்)து. துனை)த்துவி)
முயன்றவள் துனை)க்கத் துனை)க்க ஆறாகப் வெபருகியது கண்ணீர். சியாமளாவுக்கு எதுவும் விளங்க
வில்னைல. ஜேகட்கக் கூ)ாத ஏஜேதா ஒன்னைறக் ஜேகட்டு கல்யாணி அம்மானைவக் கலங்க னைவத்துவிட்ஜே)ாஜேமா
என்று சஞ்சலம். பதட்)த்து)ன் னைககனைள பினைசந்தவாறு நின்றிருந்தாள்.
“ ஆமாம் சியாமளி..என் பிள்னைள. என் மூத்த பிள்னைள பாபு. அவன் வருவனைதக் காணக் வெகாடுத்து
னைவக்காமல் அவர் ஜேபாயிட்)ார். இந்த நினைலயிஜேல பாபு வரதப் பார்க்கணும்னு வெராம்ப ஆனைசயிருந்தது.
அவரும் இருந்திருந்தா.....”
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ஜேபச்னைச மாற்ற விரும்பிய சியாமளா, “ அப்ஜேபா இன்னிக்கு சந்துருவும் ரவியும் ஸ்கூலுக்கு
மட்)மா.?” என்றாள்.
” மட்)மில்னைல டீச்சர் .இன்னிக்கு லீவு..அண்ணாஜேவ லீவ் வெலட்)ர் எழுதித் தருவார்” என்ற சந்துரு
வெதா)ர்ந்தான்.” அம்மா முகம் கழுவிக்கட்டுமா.? புதுச் வெசாக்காய் தரியாம்மா”
“ புதுத் துணி ஜேபாட்டு எங்ஜேக ஜேபாறீங்க.”
“ எங்கயும் ஜேபாகனைல டீச்சர். அண்ணா வரும்ஜேபாது அழகா இருக்க ஜேவண்)ாமா... அதுக்குத்தான்.
சியாமளா சந்துருவின் முதுனைகத் தட்டிக் வெகாடுத்து, கல்யாணி அம்மாவி)ம் வினை) வெபற்றாள். அவள்
வாசலில் இறங்குவதற்கும் பாபுவும் ரா=ுவும் ஆட்ஜே)ாவிலிருந்து இறங்கவும் சரியாயிருந்தது.
பாபுனைவப் பார்த்த சியாமளா ஒரு கணம் தினைகத்து விட்)ாள். பாபுவும் சியாமளானைவப் பார்த்து ஒரு
கணம் தயங்கி ான். வெவளிஜேய ஜேபாகக் கிளம்பிய சியாமளானைவ ஏஜேதா ஒரு எண்ணம் பின் தங்கச்
வெசய்தது. சிறிது ஜேநரம் பிரிந்தவர் கூடிய களிப்பு நிலவியது. பம்பாயிலிருந்து அல்வா வாங்கி
வந்திருந்தான் பாபு. அனைத எல்ஜேலாருக்கும் வெகாடுத்தவன் சியாமளானைவ கவனித்து” இவர்கனைள
உ க்குத் வெதரியுமா அம்மா “ என்று ஜேகட்)ான்.
“ வெதரியுமாவாவது... இவள் தான் சியாமளா. சந்துரு ரவிஜேயா) டீச்சர். இதாம்மா என் மூத்த
பிள்னைள.”
“ நான்வெசான் வரும் இவர்தான் மாமி “ என்றாள் சியாமளா.
“உங்களுக்கு ஒருவனைர ஒருவர் முன் ஜேம வெதரியுமா ?”
“ வெதரியும்னு வெசால்றத வி) ,பார்த்திருக்ஜேகாம் என்பதுதான் சரியம்மா” என்றான் பாபு.
அவனுக்கு ஏஜே ா சியாமளானைவ முன்ஜேப வெதரியும் என்று வெசால்லிக் வெகாள்வதில் அவ்வளவு
விருப்பமிருக்கவில்னைல. சியாமளாவும் அனைத அவ்வளவாக விரும்பி இருக்க மாட்)ாள் .காலம்
வெசல்லும் ஜேகாலத்தில் ஒருஆணும் வெபண்ணும் பார்த்துப் ஜேபசி ாஜேல கனைதகள் பல கட்டிவிடும் உலகில்
அனைத நன்கு புரிந்து வெகாண்டிருந்த இரண்டு ஜீவன்கள் .ஆ ால் பாபு வெசால்லாததும் சியாமளா
விரும்பாமலிருப்பதும் அவர்கள் அத்தனை அறிவு முதிர்ச்சி வெபற்றவர்கள் என்ற காரணத்தால் அல்ல.
ஆ ால் சமயங்களில் சரியாக ந)ப்பிக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வுக்குக் கட்டுப் பட்)வர்கள். அப்ஜேபாது
ந)ந்த சிறிய அறிமுகப் ப)லமும் வெதா)ர்ந்து நனை) வெபற்ற ஜேபச்சு வார்த்னைதகளும் இனைதஜேய காட்டி .
சிறிது ஜேநரத்தில் சியாமளா வினை) வெபற்றுச் வெசன்றாள்.
பாபு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு யாரும் வளர்ந்திருக்கவில்னைல.ஆ ால் அஜேத சமயம் யாரும் அதிக
கஷ்)த்துக்கு உள்ளா வர்கள்ஜேபால் ஜேதான்றவில்னைல.ஒரு அதீதமா திருப்தி ,ஜேசானைப, இனைவ
உள்ளத்திலிருந்து எழும்புகிறது. அதனை முகம் காட்டுகிறது. கல்யாணி அம்மாவும் பிள்னைளகளும்
இருந்திருக்க ஜேவண்டிய பயங்கர நினைலனையவி), இருக்கும் ஓரளவு சாதாரண நினைலயில் திருப்தி
அனை)ந்த ர். ஒன்றுஜேம இல்லாதவனுக்கு ஒரு ஜேவனைளச் ஜேசாறு வெபரிதல்லவா.? இந்த நினைலக்காவது
தன்னை விட்டுச் வெசன்ற கணவனை எண்ணி விம்மியது அவள் உள்ளம். ஆ ால் இஜேத நினைல நீடிக்க
ஜேவண்டுமா ால், இனி அனைத நீடிக்கச் வெசய்வது பாபுவின் னைகயில் தான் இருக்கிறது. அனைதஜேயதான்
ரங்கசாமியும் அறிந்திருந்தார். ஆ ால் உலகில் ஒருவனைரஜேய நம்பி ஒருவனைர ஆண்)வன் இருக்க
விடுவதில்னைல. நினைலனைம அப்படியிருக்குமா ால் எண்ணற்ற குடும்பங்கள் ஜேவஜேராடு சாய்ந்திருக்கும்.
கஷ்)மும் நஷ்)மும் வாழ்வின் ஜேசாதனை கள். மனைலஜேபால் நம்பி இருக்கப் படுபவர்கள் வெபாசுக்
என்று ஜேபாய் விடுவதால், நம்பி இருக்கிறவர்கள் வாழாமல் ஜேபாய் விடுவார்களா என் .? இந்த
எண்ணம் உதவுபவர்களுக்கு இருக்க ஜேவண்டியது அவசியம். ஆள்வதும் அனுபவிப்பதும் நம் வெசயல்கள்
அல்ல. ஆ ால் பகுத்தறிவு வெகாண்) நாம் அதனை பரிபூரணமாக உபஜேயாகித்தால் குடும்பங்கள்
வெசழிக்கும் சமுதாயம் சீர்திருந்தும், நாடு வளரும்.
பாபு கல்யாணி அம்மானைவயும் அவன் தம்பிகனைளயும் ஆதரிக்கும் வெபாறுப்புகனைள ஏற்றுக்
வெகாண்)ான் என்றால், அது அவன் பகுத்தறினைவ சுயமாக உபஜேயாகித்தறிந்த முடிவின்
பல ாகும்.இப்படி ஒவெரயடியாகக் கூறுவதும் பாபுவின் குணத்துக்கு அவதூறு வினைளப்பது ஆகும். தாய்
தம்பிகள் என்ற பாசம், தந்னைதக்குக் வெகாடுத்த வாக்குறுதி ஜேமலும் விருப்பு வெவறுப்பு இல்லாமல் சம
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ஜேநாக்கு)ன் ஆராயும் குணம் ஆகியவற்றின் கூட்டு பலன் , அன்று முதல் கல்யணி அம்மாவின் ம
சஞ்சலத்னைத ஓரளவு ஜேபாக்க உதவியது.அதாவது பற்றுஜேகால் ஒன்று கினை)த்தது.
பாபுவுக்கு எண்ணற்ற ஆனைசகள். சிதறிய குடும்பத்னைத ஒட்டுவிப்பஜேத தன் முதல் க)னைம என்று
கருதி ான். தன்னை இந்த நினைலக்குக் வெகாண்டு வந்த வெதாழிற்சானைலக்கு மா)ாக உனைழக்க
எண்ணி ான். பம்பாயில் குடியரசு தி விழாவில் ஏற்பட்) சிந்தனை களுக்கு உயிர் வெகாடுக்க
விரும்பி ான்.
உயர்ந்த எண்ணங்களும் பரந்த உள்ளமும் களங்க மற்ற உள்ளுணர்வுஜேம பாபுவி)ம் இருந்த
கருவிகள். அவன் எதிர்த்துப் ஜேபாரா) ஜேவண்டியிருந்தஜேதா.........உறவின் பூசலும் ஏசலும் , உண்னைம
உனைழப்னைப ஏமாளித்த மாகக் கருதி நசுக்கும் நய வஞ்சக சமுதாயம், =ாதி மதப் ஜேபார்னைவக்குள் புகுந்து
வெவளிப்படும் உலுத்தர்கள் கூட்)ம்......அம்மம்மா......ஏராளம், ஏராளம்..!
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அத்தியாயம் ஆறு
கண்ணன் அருள் வீட்டில் தங்க ஆரம்பித்ததில் முதலில் அருளுக்கு ஆட்ஜேசபமிருக்கவில்னைல.
என்றாலும் கண்ணனின் பர்ஸ் காலி என்று வெதரிந்ததும் ஓரளவு ம த்தாங்கல் ஏற்ப)த்தான் வெசய்தது.
என் தான் நண்பன் என்றாலும் காலம் இருக்கிற நினைலயில் ,வினைலவாசிகள் ராக்வெகட் ஜேபால்
ஜேமஜேலறும் காரணத்தால் கண்ணன் ஒரு பாரமாகத்தான் இருந்தான்.அருளுக்கு வெமல்லவும் முழுங்கவும்
முடியாத நினைல. அடித்துப் ஜேபசி கண்ணனை விரட்டியிருக்கலாம். ஆ ால் அருளி)ம் இருந்த ஒரு நல்ல
குணம், எவ்வளவு வெகட்) குணங்களிருந்தாலும் ,நன்றி மறவாத தன்னைம ஒன்றுதான். எவ்வளவு நாட்கள்
கண்ணன் அருனைளப் பராமரித்திருப்பான்.! தன் சஜேகாதரர்கள் ஜேமலுள்ள பாசத்னைத ஒரு வீம்புக்காக
உதறிவெயறிந்திருந்தவன், அவர்கள் ஞாபகம் வரும்ஜேபாவெதல்லாம், அருனைளயும் மற்ற நண்பர்கனைளயும்
சஜேகாதரர்கனைளப் ஜேபால் பாவித்து, அவர்களுக்கு உதவுவனைத தன் தம்பிகளுக்கு உதவுவதுஜேபால் எண்ணி
சமாதா ம் அனை)வான். அது அருளுக்குத் வெதரியுஜேமா என் ஜேவா, கண்ணன் உதவி இருந்தனைத மட்டும்
அவன் மறக்கவில்னைல. அதற்காக கண்ணனை என்னைறக்கும் பராமரிக்கும் நினைலயிலும் இருக்கவில்னைல.
வெமல்ல பிட்டுப் பிட்டு விஷயத்னைத விளக்கி ான்.விளக்கியவனுக்கு சங்க)மாகத்தான் இருந்தது
என்றாலும் விளக்கப் பட்)வனுக்கு விரக்திஜேய ஜேமலிட்)து. விளங்கியனைதப் பட்)வர்த் த மாக
ஒப்புக்வெகாண்)ான். முடிவில் அவன் படிப்புக்கும் அந்தஸ்துக்கும் பங்கம் வினைளவிக்கும் முனைறயில்,
ஒரு ஆட்ஜே)ா கராஜில் வெமகானிக்காக ஜேசர்ந்தான். இந்த வனைரக்குமாவது நினைலனைம சமாளிக்கப் பட்டு
விட்)தில் அருளுக்கு சந்ஜேதாஷம்தான்.
அருளுக்கும் கண்ணனுக்கும் இருந்த பல குணாதிசய ஜேவறு பாடுகளுள் முக்கியமா து, அருளின்
நிதா மும் கண்ணனின் ப)ப)ப்பும்தான். எந்த நினைலயிலும் தன்னினைல மறவாத அருள் பல த)னைவ
அனைத மறந்த கண்ணனை சுய நினைலக்குக் வெகாண்டு வந்தவன். கண்ணனுக்கு வாழ்வில் ஒரு பிடிப்பு
ஏற்ப)ச் வெசய்தால், அவனை ப் ஜேபால் ஒரு நல்லவனை ப் வெபறுதல் மிகவும் கஷ்)ம். கண்ணன்
அன்புக்காக ஏங்கி ான். ஏக்கத்தில் எடுப்பார் னைகப் பிள்னைளயா ான். ஏமாளியா ான்.
சுற்றியிருந்தவர்கள் சுரண்டுவதற்வெகன்ஜேற ஏற்படுத்தப் பட்) சுரங்கம் என்ற நினைலயில் அவனை
மதிப்பதாகக் கணக்கும் ஜேபாட்)ான். அவனி)ம் எனைதயும் வெபாருளாக ஏற்காத பாட்டினையயும்
மாமாக்கனைளயும் வெதய்வவெம க் கருதி ான். ஆ ால் வெபாருளுக்காக மட்டும்தா ா உறவு
வெகாண்)ாடுகிறார்கள்.?ஒருவனுனை)ய சன் மா உணர்வுகளால் அவனை கருவியாக்கி
வினைளயாடுபவர்கள் எத்தனை ஜேபர்கள்தான் இல்னைல.?இனைதக் கண்ணன் உணர வில்னைல.
உணர்ந்திருந்தால் அவனுனை)ய வாழ்க்னைகஜேய மாறுபட்டிருந்திருக்கும். வெதரிந்ஜேதா வெதரியாமஜேலா
கண்ணன் தந்னைதனையப் பழித்துக் வெகாண்)ான்.அவர் இறந்த பிறகு, அவர் இருக்கும்ஜேபாது தான் உதவ
வில்னைலஜேய என்ற உணர்வால் உருக்கப் பட்)ான். இருந்தாலும் தன் தவனைற ஒப்புக் வெகாள்ள முடியாத
ஒரு வீம்பு ,தான் வெசய்ததுதான் சரி என்று அவனை ப் ஜேபச னைவத்தது. நாவிலிருந்து வெவளிவருவது அவன்
நினை ப்புதான் என்றறிந்தவர்கள்தாஜே ஏராளம். ஆக அன்றிருந்த கண்ணந்தான் என்றும் என்று
எல்ஜேலாரும் நம்பி ார்கள்.
இந்த நினைலயில்தான் பாபு வெபங்களூர் வந்தனைத கண்ணன் அறிந்தான்..அறிவித்தஜேதா அவன் பாட்டி.
பாட்டிக்கு ஒரு பயம். தன் வெசல்வாக்குக்குக் கட்டுப்ப) மறுத்த பாபு, எங்ஜேக மற்றவர்கனைளயும்
அதிலிருந்து பிரித்து விடுவாஜே ா என்ற திகில். பாட்டி உலனைகயறிந்தவள். மனிதர்கனைள நன்கு
படித்தறிந்தவள். எந்த இ)த்தில் எந்த வெசால்னைலச் வெசான் ால் அதற்கு மிக அதிகம் சக்தி இருக்கும் என்ற
வித்னைத வெதரிந்தவள். சுருங்கச் வெசான் ால் , வானைழப் பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது ஜேபால மற்றவர்களி)ம்
தன் கருத்னைத பதிய னைவப்பவள். பாபு வந்து விட்)ான். கண்ணனும் வீட்னை) விட்டு வெவளிஜேயற்றப்
பட்)தால் வெநாந்திருப்பான்.இந்த ஜேநரத்தில் பாபுவின் ஜேபச்சு கண்ணனுக்குப் புரியும். ஆ ால் புரிய
னைவக்க வி)க் கூ)ாது. அப்படியா ால் அவர்கள் எல்ஜேலாரும் ஜேசர்ந்து விடுவார்கள். ஜேசச்ஜேச ! அது
ந)க்கஜேவ கூ)ாது.!
ஒவ்வெவாருவருக்கும் அவரவர் வெசய்யும் வெசயல்கள்தான் சரி என்ற எண்ணம். அதன்படி
வெசய்யப்படும் வெசயல்கள் எல்லாஜேம சரியாகத்தான் இருக்க ஜேவண்டும்; இருந்திருக்கும், சரியா வெதது,
தவறா வெதது என்பனைத அளக்கும் அளவுஜேகால் இருந்திருந்தால்.ஒருவருக்குச் சரியா து மற்றவருக்குத்
தவறா தாகிறது.இதற்கு ஒஜேர காரணம் அவரவர்கள் இருக்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நினைலயும், வளரும்
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சமுதாய சட்) திட்)க் கட்டுப் பாடுகளும்தான். மாறுபட்) சந்ததியி ர் வளர்ந்து வருவது, மாறாமல்
வளர்ந்த சந்ததியி ரின் வெசல்வாக்குக்கு இழுக்கு, அவர்களது அட்சியின் பிடிப்புக்குஒரு வழுக்கு.
பாட்டிக்கு ரங்கசாமியின் மீது ஒரு தனி மதிப்பு இருந்தது. ,அவர் பாட்டியின் மகளுக்குக் கணவன்
என்றிருந்த வனைரயில்..மகஜேளா நான்கு மக்கனைளப் வெபற்று வாழ்ந்த வாழ்வு வெதா)ங்கு முன்பாகஜேவ
சுமங்கலியாகச் வெசன்று விட்)ாள். வெசன்றவளுனை)ய இ)ம் நிரப்பப் பட்)து. ஆ ால் நிரப்பப்பட்)
விதம்தான் பாட்டிக்குப் பிடிக்கவில்னைல. மகஜேள வெசன்ற பிறகு மாப்பிள்னைளயி)ம் பற்றுதல்
குனைறந்திருந்தாலும் ஜேபரப் பிள்னைளகளி)ம் அன்பு வளர்ந்திருக்கலாம். வளர்ந்துமிருக்கும் என்றுதான்
பாட்டி நம்பி ாள்.,ரங்கசாமி மட்டும் அப்படி ஒரு காரியத்னைத வெசய்திருக்கா விட்)ால்.
என் மாக ஏமாற்றி விட்)ார். ஏமாற்றப்பட்டுவிட்ஜே)ாம் என்ற எரிச்சஜேல பாட்டியின் புனைகச்சலுக்கு
மூலக் காரணம். வெசன்ற மகளின் இ)த்னைத இருக்கும் இன்வெ ாரு மகள் நிரப்பட்டுஜேம என்று பாட்டி
விரும்பி ாள். விரும்பியனைத வெவளியி)வும் வெசய்தா.ள். ஆ ால் கல்யாணங்கள் வெசார்க்கத்தில்
நிச்சயிக்கப்படும் சுபகாரியம் அல்லவா. ! ஜேகவலம் மனிதனின் ஆசாபாசங்களுக்குக் கட்டுப் ப) னைவக்க
முடியுமா.?
ரங்கசாமியாவது ஜேவண்)ாம் இல்னைல என்று மறுத்திருக்கலாம்.ஆ ால் மழுப்பி மறுத்தவர்,
அஜேதாடு நிற்காமல் ஜேவற்று =ாதிப் வெபண்னைணயுமல்லவா இரண்)ாம் தாரமாக மணந்தார்.! அத ால்
பாட்டியின் மதிப்பும் வெகௌரவமும் எவ்வளவு குனைறந்து விட்)து. ரங்கசாமி வெசய்த தவறுக்கு அவர்
தண்)னை வெபற ஜேவண்டும்.எப்படி தண்டிப்பது.? ஏன், அவர் வெபற்வெறடுத்த வெசல்வங்கள்தான்
இருக்கின்ற ஜேவ. அவர்களாஜேலஜேய அவரது வெசய்னைக தவறு என்று உணர்த்துவதுதான் சரியா
தண்)னை . பாட்டி எந்த அளவுக்கு ரஙகசாமியின் தவனைற உணர்த்த நினை த்தாஜேரா, அந்த அளவுக்கு
அவருக்கு அவருனை)ய வெசய்னைகயின் சரித்தன்னைம உணர்த்தப் பட்)து. ரங்கசாமி ஜேவண்டுவெமன்ஜேற ஒரு
ஜேவற்று =ாதிப் வெபண்னைண மண்ந்தாரா.? ம ம் லயித்தவர் மணத்தில் முடித்தாஜேர. ,அதுஜேவ ஒரு
பண்பல்லவா. இருந்தாலும் நிகழ்ந்தது ந)ந்திருக்கக் கூ)ாது. ந)ந்ததால் ரங்கசாமி அதன் பலனை
அனுபவிக்க ஜேவண்டும். பாட்டியின் கணக்கும் தீர்ப்பும் ரங்கசாமி இருந்தவனைர அவனைர சஞ்சலப்
படுத்தியனைதவி) அவர் இறந்த பிறகு கல்யாணி அம்மானைவ அதிகமாகத் தாக்கஜேவண்டும் என்பஜேத.
அனைதயும் தூள் தூளாக்க முயல்கிறான் ஜேநற்று முனைளத்த இந்த பாபு.
அதற்காகத்தான் விரட்டியடித்த கருவியா கண்ணனி)ம் பாட்டி வெசய்தி வெதரிவிக்க வந்தாள். அவள்
ஜேபாதாத காலம் அவள் அங்கு இருக்கும்ஜேபாஜேதபாபுவும் கண்ணனை க் காண வந்திருந்தான்.
“ வா)ா ,பாபு, வெராம்பப் வெபரியவ ாயிட்ஜே).பம்பாயிலிருந்து வரதக் கூ)த் வெதரியப் படுத்தக்
கூ)ாதா.”.என்று கண்ணன் ஜேகட்)ான்.
“நான் கடிதம் ஜேபாட்டிருந்ஜேதன் அண்ணா.ஆ ால் நீதான் விலாசமிட்) இ)த்தில வாங்கக் கூ)
இருக்கனைல ஜேபாலிருக்கு. வந்தவு)ன் விஷயம் வெதரிந்ததும் உன்னை ப் பார்க்க ஜேநரிஜேல
வந்துட்ஜே)ன்.”வந்த இரண்டு நிமி)ங்களிஜேலஜேய பாபு தன்னை உதாசீ ப் படுத்தி விட்)ான். உதாசீ ப்
படுத்தப் பட்)தாக கண்ணன் நினை க்கக் கூ)ாது என்று துரிதமாகக் கணக்குப் ஜேபாட்) பாட்டி,” நீ
கண்ணனுக்கு எழுதிய கடுதாசி இன் க்கிதான் கி)ச்சுது.உ)ஜே ஜேசதி வெசால்ல வந்ஜேதன்.வெசௌக்கியமா
இருக்கியா பாபு.” என்று துணிந்து வெபாய் வெசால்லிக் ஜேகட்)ாள் பாட்டி.
வலுவிஜேல வந்து ஜேபசுபவனைர இ ம் கண்டு வெகாள்ளாமல் இருக்கும் அளவுக்கு பாபுவுக்கு யாரி)மும்
வெவறுப்பு கினை)யாது.மனிதர்கனைள அவர்கள் தவறு வெசய்கிறார்கள் என்பதற்காக வெவறுக்கும் குணத்னைத
வி) அவர்கள் மீது பச்சாதாபஜேம ஜேமலிடும் வர்க்கத்தவன் ஆதலால் அவனும் பாட்டி ஜேகட்) ஜேகள்விக்கு
“வெசௌக்கியம் “ என்று ஒரு வார்த்னைதயில் பதில் வெசான் ான்.
கண்ணனின் ஜேyமலாபங்கனைள விசாரித்தான்.கண்ணனும் விட்டுக் வெகாடுக்காமல் ஜேபசி ான்.”
அண்ணா ஆழ்ந்து ஜேயாசித்துப் பார்த்த பிறகு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிஜேறன்.சிதறி இருக்கும் நம்
குடும்பம் ஒன்றாக இருக்க ஜேவண்டும். என்ற ஆனைசயால் உந்தப்பட்டு ஓஜே)ாடி வந்திருக்கிஜேறன். “
“என் ஜேவாப்பா, நீ இந்த மாதிரிஒரு பாசத்ஜேதா) ஜேபசறதக் காணக் குடுத்து னைவக்காத உன் அம்மா
ஜேபாயிட்)ா. உங்கனைளவெயல்லாம் வெபரியவாளாப் பார்க்கும்ஜேபாது என் பாழும் ம சு உங்க அம்மானைவ
வெந ச்சுப் புலம்பறது. ஏஜே ா தாஜே ான்னு வளர்த்தி உங்க அப்பாவும் ஜேபாயிட்)ான் இனிஜேமயாவது
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உங்களுக்கு நல்ல காலம் வரட்டும்.கினை)க்கிற சம்பளத்னைத வெசட்டு சிக்க மாச் வெசலவு
வெசய்து,மிச்சமிருக்கிறத அழகாச் ஜேசத்து வெவச்சுகூடிய சீக்கிரத்திஜேலஜேய குடியும் குடித்த முமா நீங்க
வாழறத என் க்கித்தான் பார்ப்ஜேபாவெமான்னு இருக்கு. “
பாட்டி உண்னைமயாகவும் ஜேபாலியாகவும் ஜேபசியதிலும் உள்ளர்த்தம் இருப்பது பாபுவுக்குப்
புரிந்தது.முகம் கடுனைமயாக மாறியது.. கண்ணனுக்குப் புரியவில்னைல. கலங்கி விட்)ான்.
“ஆமாண்)ா பாபு, இப்பத்தான் என் ம சு ஏஜேதா நிம்மதி அனை)ந்த மாதிரி இருக்கு.பாட்டி
வெசால்றது எவ்வளவு உண்னைம. “என்றும் கூறி ான்
அண்ணா, நிம்மதி அனை)ந்த மாதிரி ஜேதான்றுவது தப்பில்வெல. உண்னைமயாகஜேவ நிம்மதி அனை)ய
முடியும். ஜேபாயிட்) அம்மாவப் பத்தி பாட்டி புலம்பறா.அது அவங்களுக்குப் வெபாருந்தும். ஆ ா,
நினை வு வெதரியறதுக்கு முன் ாடி ஜேபா அம்மானைவ நினை த்துப் புலம்பறத வி) நம்னைம வளர்த்து
ஆளாக்கி ,இருக்கிற அம்மாவப் பத்தி எண்ணறதும் அதிஜேல நிம்மதி அனை)யறதும்தான் நமக்குப்
வெபாருந்தும். அப்பா இருக்கிற ஜேபாதில்லாத நல்ல காலம் அவர் வெபா பிறகாவது நமக்கு ஜேவணும் ா,
அவர் விட்டுப் ஜேபாயிருக்கிற க)னைமகனைள வெதா)ர்ந்து வெசய்யறதுலதாஜே வரும். அதுக்குத்தான் நானும்
துடிச்சுக் கிட்டு இருக்ஜேகன்.பழனைச எல்லாம் மறந்து என் கூ) வா அண்ணா.வாழவும் வி)ாம
சிந்திக்கவும் வி)ாமபிரிச்சுப் பார்க்கற இந்தப் பாழும் வெசாந்தங்கனைள நம்பாஜேத.அண்ணா! நம்பி
இதுவனைர வாழ்ந்ததுல உ க்கு உண்னைமயா ம த்திருப்தி ஏற்பட்டிருக்கா? வெசால்லு அண்ணா.!”
கண்களில் நீர் மல்கக் வெகஞ்சி ான் பாபு.
“அப்பஜேவ நான் வெசால்லலயா கண்ணா..நீ ஏமாளி, நீ இப்வெபா சுதந்திரமா ஒரு பிக்கல் பிடுங்கல்
இல்லாம நிம்மதியா இருக்கிறது, அந்த நீச சாதிப் வெபாம்ம ாட்டிக்குப் பிடிக்கனைல. உன்னை ச் சுரண்)
பாபுனைவ அனுப்பி இருக்கிறாள் பாபுவும் பாவம்..ஏஜேதாநல்லது வெசய்யறதா தவறா எண்ணிட்டு
பாம்புக்குப் பால் ஊத்தறான்.அது ஜேபாறாது அதுக்கு ஜேமல தன் ால முடியாதுன்னு வெதரிஞ்சு, அவ
ஜேபச்னைசக் ஜேகட்டு உன்னை யும் அந்தச் வெசயனைல வெசய்யக் கூப்பி)றான்.நீ ஜேபாவிஜேயா என் ஜேவா அது
உன் இஷ்)ம்.ஆ ா நீ ஒரு ஏமாளி உன்னை இப்படி எல்லாரும் படுத்தறத வெந ச்சுதான் எ க்குப்
பாவமா இருக்கு. “ பாட்டியும் விட்டுக் வெகாடுக்காமல் முந்தானை யால் கண்னைணத் துனை)த்து ,மூக்னைக
சிந்தி புலம்பி ாள். கண்ணனுக்கு எது உண்னைம எது வெபாய் என்று வெதரியவில்னைல. மதில் ஜேமல்
பூனை னைய ஒத்ததாய் இருந்தது அவன் நினைல. இல்னைல இப்படியும் வெசால்லலாம். ஓட்டுக் ஜேகட்க வந்த
இரண்டு ஜேவட்பாளர்களில் யாருக்கு ஓட்டுப் ஜேபாடுவது என்ற புரியாத நினைல பனை)த்த பாமர ாய்
நின்றான்.
இல்னைல அண்ணா இல்னைல. உன்னை ஏமாளி என்று அறிந்தவர்கள் இவர்கள்தான்.அத ால் நீதான்
நன்றாக ஏமாற்றப் பட்டிருக்கிறாய்.உன்னை இதுவனைர சுரண்டியது யாரண்ணா.? என்னைறக்கு நீ
படிக்கும்ஜேபாது லீவில் இவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஜேபா ாஜேயா அன்னைறயிலிருந்துதாஜே அண்ணா
உ க்கு அம்மா ஜேமல் ஜேகாபம். அதுவனைரக்கும் என்னை வி) நீயும் அவர்கள்ஜேமல் அன்பு வெசலுத்த
வில்னைலயா...அவர்கனைளப் பராமரிக்க முடியாம உன்னை உதவிக்கு அனைழக்கிறதா யாராவது வெசான் ா
அனைதப் வெபால ஒரு அபாண்)ம் ஜேவற இருக்காது. உ க்கு ஜேவனைல ஜேபா பிறகு எவ்வளவு நாள் உன்
பாட்டி வீட்டில் இருந்தாய் அண்ணா... உ க்கு புத்தி வெசால்ல எ க்கு வயசாகனைல. நம் குடும்பம்
இப்படி சின் ாபின் மாக இருக்கிறத எண்ணி வெநாந்துஜேபாய் உன்னை ப் பார்க்க வந்ஜேதன். வந்த
இ)த்தில் பார்க்க விரும்பாதவங்கனைளயும் பார்த்ஜேதன். என் வாதம் உ க்குப் புரியுமா புரியாதா என்பது
எ க்கு நானைளக்குத் வெதரியும்..புரிஞ்சிருந்தா நானைளக்கு நீ நம் வீட்டுக்கு வருவாய். இல்னைலவெயன்றால்
புரிந்தபிறகு கட்)ாயம் வருவாய். பாட்டி.. இப்படி உங்கனைளக் கூப்பி)ஜேவ வெவட்கமா
இருக்கு.வெசாந்தத்துக்காக அல்ல. உங்க வயச வெந ச்சு கூப்பிடுகிஜேறன் அரசன் அன்று வெகால்லும்
வெதய்வம் நின்று வெகால்லும் என்பார்கள். உங்களுனை)ய தீவினை களுக்கு நன்றாக வெதய்வம் பதில்
வெசால்லும். சாகிற சமயத்திலாவது உங்கள் தவறு உங்களுக்கு புரியணும்.ஆண்)வன் அனைதப் புரியவும்
னைவப்பான். உங்க வெபண் விட்டுப் ஜேபா இ)த்திஜேல இருக்கிற வெபண்னைண உங்க வெபண் மாதிரி நீங்க
நினை த்திருக்க ஜேவண்டியதுதான் முனைற. அனைதச் வெசய்யாத நீங்கள் ....எ க்கு எப்படி வெசால்வதுன்ஜே
வெதரியஜேல. அண்ணா நான் வஜேரன் “...ஆத்திரம் ஜேகாபம் வெவறி ஜேமலி) வார்த்னைதகனைள வீசி
எறிந்துவிட்டுச் வெசன்றான் பாபு.
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பார்த்தியா)ா, பார்த்தியா)ா.. அந்தப் பிள்னைள எப்படி எல்லாம் ஜேபசிட்டுப் ஜேபாறனைத”
“இது ஒண்ணும் பிரமாதம் இல்னைல பாட்டி. இனைத வி)க் ஜேகவலமா எங்கப்பானைவ நான் ஜேபசி
இருக்ஜேகன் இதுக்ஜேக நீ இப்படி எண்ணி ா, எங்கப்பா எப்படி வருத்தப் பட்டிருக்கணும்.ஹூம்.!எ க்கு
எதுவுஜேம புரியனைல. பாபு வெபசியனைத ஜேகட்டு என் ம சு வெராம்பஜேவ குழம்பிக் கி)க்கு. “ என்றான்
கண்ணன்.
“ நீ பாவம்)ா கண்ணா....உன்னை யாருக்கும் வெதரியாது. எ க்கு நன் ாத் வெதரியும். நீ சாப்பிட்டுப்
படுத்துத் தூங்கு. ஏதாவது ம சுக்கு கஷ்)ம் வந்தா என்னை வெந ச்சுக்ஜேகா.எல்லாம் சரியாயிடும்.”
பரிவு)ன் கண்ணன் தனைலனையக் ஜேகாதியபடி ஆதரவளித்தாள் பாட்டி.. பாட்டிக்குத்தான் னைக வந்த
ஜேவனைலயாயிற்ஜேற அது..!ஜேபாலி அன்பில் கட்டுப்பட்டு கண்ணன் பாட்டினையப் ஜேபாவெலாருவர்
ஜேவறில்னைல என்று நினை த்தான்.
கண்ணனுக்கு பாட்டி தன்னை மனைறமுகமாக வீட்னை) விட்டுப் ஜேபா என்று வெசான் து கூ) தன்
நலனில் அக்கனைற வெகாண்டு வெசான் தாகத்தான் இப்ஜேபாது எண்ண முடிந்தது. இல்னைலவெயன்றால் தன்
இ)ம் ஜேதடி பாட்டி வர வெவண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காஜேத. பாபுஜேவா பாவம் ஏமாளி..
என்னை ப்ஜேபாய் ஏமாளி என்கிறாஜே . பாட்டி அப்படிச் வெசால்வது நான் ஏமாந்து விடுஜேவஜே ா என்ற
பயத்தால்தான்.பாட்டினைய ஏமாற்றக் கூ)ாது. பாபு ஜேமனை)யில் உணர்ச்சி வசப் பட்டுப் ஜேபசுவது ஜேபால்
ஜேபசுகிறான். அவன் ஒருஜேமனை) நடிகன்தாஜே . எத்தனை ஜேயா நா)கங்கள் ந)த்தி இருக்கிறான்.
இப்ஜேபாது உணானைமயாகஜேவ நா)கமாடுகிறான். இவன் நடிப்பில் ஏமாந்து நானைள நான் அவள்
வீட்டுக்கு –அனைத நம் வீடு என்கிறாஜே .—ஜேபாக ஜேவண்டுமாம். நா ா ஜேபாஜேவன்? எ க்கா வெதரியாது.?”
பாட்டி வெசால்லும் முன்பாகஜேவ கண்ணன் முடிவெவடுத்து விடுகிறான். எடுத்த முடினைவப் பாட்டியி)ம்
வெதரியப் படுத்தவும் வெசய்தான். புன் னைகப் வெபாலிவுற பாட்டியும் வினை) வெபற்றாள்..
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அத்தியாயம் ஏழு
( இது ஒரு ஜேலாயர் மிடில் க்ளாஸ் இனைளஞனின் குடும்பக் கனைத,மனித ம ங்களின்
உணர்வுகள்,ஆசாபாசங்கள்,அபிலானைyகள்,அறியானைமகள் ஜேகாப தாபங்கள் விருப்பு
வெவறுப்புகள்என்ப வற்னைறக் கனைதயின் ஜேபாக்கிஜேலஜேய எழுதி இருக்கிஜேறன் வெதா)ர்ந்து படித்தால்
வெதளிவாகத் வெதரியும்..இருந்தாலும் இதுவனைர பதிவிட்) ஆறு அத்தியாயங்களில் வந்த கனைதயின்
ரத்தி ச் சுருக்கம் இஜேதா.
ஆஸ்பத்திரியில் உயிருக்குப் ஜேபாராடிக் வெகாண்டிருந்த ரங்கசாமிக்கு மூத்த தாரத்தில் மூன்று ஆண்களும்,
ஒரு வெபண்ணும், இரண்)ாம் தாரத்தால் நான்கு பிள்னைளகளும் இருக்கின்ற ர். முதல் இரு
பிள்னைளகளும் வெபண்ணும் முதல் தார உறவி ர்கள் ஜேபச்னைசக் ஜேகட்டு அப்பாவுக்கு எதிராக
இருக்கிறார்கள். முதல்தாரத்தின் கனை)சி பிள்னைள பாபுவி)ம் அவருக்குப்பின் அவந்தான்
வெபாறுப்ஜேபற்று எல்ஜேலானைரயும் கனைரஜேயற்றஜேவண்டும் என்று உறுதி வெபறுகிறார். மூத்தவன் சுந்தரம் ஒரு
ம ஸ்தாபத்துக்குப் பிறகு எங்ஜேகா வெசன்று விடுகிறான். இரண்)ாம் மகன் கண்ணன்,
ஜேவனைலயிலிருக்கும்ஜேபாது பாட்டி முதலா உறவி ர் வெசால் ஜேகட்டு தந்னைதக்கு எதிராக இருந்தவன்
ஜேவனைல ஜேபா நினைலயில். பாட்டியின் வீட்னை) விட்டு அகற்றப்படுகிறான்.
வெபண் கமலம் மணம் புரிந்து குழந்னைத குட்டிகளு)ன் கஷ்) ஜீவ ம் ந)த்துகிறாள.
தன் இறந்த மகளின் இ)த்தில் இருக்கும் ஒரு மகனைள ரங்கசாமிக்கு மணம் முடிக்க முயற்சித்து, அது
ந)க்காமல் ஜேபாகவும், யாரும் எதிர்பாரா வனைகயில் ஒரு ஜேவற்றுசாதிப் வெபண்னைண மணந்தவனைர
மன்னிக்க முடியாமல்,அந்தக் குடும்பத்னைத எதிர்த்து நிற்பதில் எல்லா வழிகனைளயும் பாட்டி
னைகயாண்)ாள்.
பயிற்சி முடிந்து திரும்பி வரும் பாபு,பம்பாயில் எஜேதச்னைசயாக அறிமுகமா
சியாமளானைவ வெபங்களூர் வீட்டில் சந்திக்கிறான் பம்பாயில் இருந்து திரும்பிய பாபு, முதல் ஜேவனைலயாக,
கண்ணன் இருக்கும் இ)ம் வெசன்று குடும்பம் ஒன்றாயிருக்க ஜேவண்டுகிறான். அங்கு வந்திருந்த
பாட்டியின் ஜேபச்சால் பாபுனைவ அவன் வீட்டில் சந்திக்க மாட்ஜே)ன் என்று
பாட்டியி)ம் வெதரிவிக்கிறான். .பாட்டி ஜேவண்டியதும் அதுதாஜே .)
பாபு, இன்னை க்கும் நானைளக்கும் மட்டும்தான்வீட்டில் இருக்கும் அரிசி வரும்.உ க்குச் சம்பளம்
வரஜேவா இன்னும் பத்து நாட்களுக்கும் ஜேமஜேல இருக்கு.ஏதாவது வழி பண்ணணும்,” என்று தயங்கித்
தயங்கிக் கூறி ாள் கல்யாணி அம்மா. காதில் விழுந்தனைதக் ஜேகட்காத மாதிரி வெவளியில் புறப்ப)
ஆயத்தமா ான் பாபு.
“ விசுவுக்கும் உ)ம்பு சரியில்னைல.சுரம் அடிக்கிறது.அவ ா ால் சட்னை) வெசய்யாமல் இரண்டு
நாட்களாக சுரத்து)ன் ஸ்கூல் ஜேபாய் வருகிறான் )ாக்)ரி)ம் ஜேபாகலாவெமன்றாவெலா பணமும் இல்னைல.
அவனும் உங்கிட்) எதுவும் வெசால்ல ஜேவண்)ாம் என்று படுத்துக் வெகாண்டிருக்கிறான்.
“ என்னை

என் ச் வெசய்யச் வெசால்கிறாய்” பாபு ஜேகாபம் மீறிக் ஜேகட்)ான்.

இப்படிக் ஜேகட்)ால் என் )ா பதில் வெசால்வது.ஹூம் ! இனைதச்வெசய் அனைதச் வெசய் என்று
வெசால்லும் நினைலயிலா என்னை விட்டுப் ஜேபா ார் உங்கப்பா.?” கல்யாணி அம்மாவுக்குக் கண்ணீர்
வந்தது.அனைதக் கண்)தும் பாபு, “அரிசி இல்னைலவெயன்றால் பட்டினி கி)வுங்கள் .உ)ம்பு சரியில்னைல
என்றால் வெசத்துத் வெதானைலயுங்கள். என் உயினைர எடுப்பதால் அரிசி வருமா, )ாக்)ருக்குப் பணம் வருமா.
?இல்னைல வெதரியாமல்தான் ஜேகட்கிஜேறன்” என்று வெவடித்தான்.
கல்யாணி அம்மாவுக்கு அழுனைக பீறிட்டுக் வெகாண்டு வந்தது.இருப்பது இல்லாதது அறிந்து
வெகாண்டு தரும் வீட்டுக்குத் தனைலவன் இல்னைல.அந்த நினைலயில் இருக்கும் தான், வளர்த்த
பிள்னைளயி)ஜேம சுடு வெசால் ஜேகட்க ஜேவண்டி இருக்கும் விதியின் வெகாடுனைமயினை க் கண்டு
குமுறி ாள்.கணவன் இருந்தவனைர மட்டும் இல்னைல என்றில்லாமல் இருந்ததில்னைல உள்ளது இல்லாதது
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என்பவற்னைற சம உரினைமயு)ன் வெதரியப் படுத்திஅதற்ஜேகற்ற முனைறயில் வெசயல் படுத்த இருவருமாக
முடிவெவடுக்கலாம்.இப்ஜேபாது அந்த உரினைம ஜேபாய் விட்)து யாசகம் ஜேகட்கும் நினைலயாகி விட்)து.
வெபற்ற பிள்னைளயா ால் வெபறுவது உரினைம எ லாம்.என் தான் இருந்தாலும் பாபு கல்யாணி அம்மா
வயிற்றுப் பிள்னைள இல்னைலஜேய.உள்ள ஜேவதனை நினை வுகளால் வெவதும்பிற்று பாபுவுக்கும் என் ஜேவா
ஜேபாலிருந்தது. த க்கு இப்படி அடிக்கடி ஆத்திரம் வருவது ஆக்க ஜேவனைல ஏதுமில்லாமல் இயந்திர
கதியில் நாட்கனைளக் க)த்துவதால் தாவெ ன்று அவன் எண்ணி ான் அன்று கண்ணனின் வீட்டுக்குச்
வெசன்றிருந்த ஜேபாதும் அவசரப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு வார்த்னைதகனைள வீசி எறியாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு
சமயம் எடுத்த காரியத்தில் வெவற்றி வெபற்றிருக்கலாம். இன்றும் அம்மாவி)ம் ஜேகாபப் ப)ாமல்
இருந்திருந்தால்,அவருனை)ய துயர நினை வு இந்த ஜேநரத்தில் எழாமல் தடுத்திருக்க முடியும். தான்
இனிஜேமல் தன்னினைல தவறுவதில்னைல என்றும் உறுதி எடுத்துக் வெகாண்)ான்.
அம்மா.. அம்மா. நான் இங்கு வந்து ஆறு மாதங்களாகிறது இல்னைலயா அம்மா. இந்த ஆறு மாத
காலத்தில் உங்கனைள ஒரு நாளாவது பட்டினி என்று இருக்க விட்டிருக்ஜேக ா. எ க்குத் வெதரியாதா வீட்டு
நினைல. விசுவுக்கு உ)ம்பு சரியில்னைல என்றால் )ாக்)ரி)ம் அனைழத்துப் ஜேபா)ா என்றல்லவா நீங்கள்
வெசால்லியிருக்க ஜேவண்டும். என்னி)ஜேமா பணம் இல்னைல என்ற நினைல.அது சுட்டிக் காட்)ப்
படும்ஜேபாது ஏற்படும் ஜேகாபத்தில் உங்கள் ம னைச புண் படுத்தி விட்ஜே)ன்..என் அம்மா.! வெகாஞ்சம்
சிரியுங்கஜேளன்” என்று கூறி முடிக்னைகயிஜேலஜேய பாபுவால் கட்டுப் படுத்த முடியவில்னைல. அவ ால்
தாய்க்கு ஏற்பட்) ஜேவதனை யின் வெவம்னைமனைய கண்ணீரால் நனை த்துக் குளிர னைவத்தான்.சிறிது
ஜேநரத்தில் தன் வசமா ான்.
“ விசு உ)ம்புக்கு எப்படி இருக்கிறது.?உன் ால் வரமுடியுவெமன்றால், பரவாயில்னைல என்றால் என்
கூ) வா . உ க்குத் வெதரியாத ஒன்னைற வெதரிவிக்கிஜேறன் “என்று புதிர் ஜேபாட்)ான். விசுவும் வெபரும்
உபானைதனையயும் சிறு தூசாக மதிக்கும் சிறுவன் அண்ணனை த் வெதா)ர்ந்தான்.
“ எங்ஜேக)ா இப்படி... காப்பி கூ)க் குடிக்காமல்...” கல்யாணி அம்மா முடிக்கும் முன்ஜே , “
ஆமாமாம். காப்பி. மறந்ஜேத ஜேபாய்விட்ஜே)ன்.” என்று திரும்பி வந்து காப்பி அருந்தி புறப்ப)த்
தயாரா ான் பாபு.
சற்று முன்னிருந்த நினைலக்கு இப்ஜேபாது புயல் அடித்து ஓய்ந்தது ஜேபால் இருந்தது. அந்த அனைமதியில்
அவரவர் எண்ணங்கனைள அனைச ஜேபாட்)வாறு சில நிமிஷங்கனைளக் கழித்த ர்.அந்த அனைமதினையக்
கனைலக்காமஜேலஜேய னைசனைகயால் தாயி)ம் வினை) வெபற்றுச் வெசன்ற ர் பாபுவும் விசுவும்.
எ க்குத் வெதரியாத ஒன்னைற வெதரிவிப்பதாகச் வெசான்னீர்கஜேள என் ண்ணா அது” விசு வெகட்)ான்.
“வெசான் ால் சுனைவ ஜேபாகும் சங்கதிய)ா தம்பி .அனைதக் கண்டு புரிது வெகாள்வஜேத நல்லத)ா தம்பி.”
என்று நா)க பாணியில் கூறி சிரித்தான் பாபு.
உண்டு உடுத்து உறங்குவஜேதாடு தன் ஆக்க உணர்வுகளுக்கும் உயிர் வெகாடுக்க விரும்பிய பாபு
அரசியல் கட்சிகனைளத் ஜேதர்ந்வெதடுக்கவில்னைல.கனைல மன்றங்கனைள நாடி ான் நாடியவனின் உண்னைம
உணர்ச்சிகனைளப் புரிந்து வெகாண்) பலர் அவனுக்கு உற்சாகமூட்டி மதிப்பும் வெகாடுத்த ர். வெசாற்ப
காலத்திஜேலஜேய பாபுவின் ஜேபச்வெசன்றால் அதற்கு தனி மவுசு என்று பலர் கூறுமளவுக்கு அவன் புகழ்
வளர ஆரம்பித்தது. தன்னுனை)ய வெவளியுலக ந)வடிக்னைககனைள தன் குடும்பத்தி ருக்குத்
வெதரிவிக்காமஜேலஜேய மனைறத்து னைவத்து இருந்தான் இன்றில்லாவிட்)ாலும் என்றாவது ஒரு நாள்
அவர்களுக்குத் வெதரிந்து தாஜே ஆகஜேவண்டும். வெதரிவிக்கும் பணி விசுவுக்குக் கினை)த்தது.
பாட்டுக்கு ஒரு புலவன் பாரதிக்கு விழா எடுக்க வினைழந்திருந்த தமிழ் கனைல மன்றத்தி ர்
பாபுனைவயும் ஜேபச அனைழத்திருந்த ர்.அந்தக் கூட்)த்துக்கு விசுனைவயும் அனைழத்துப் ஜேபா ான்
பாபு.”பாரதியின் கண்ஜேணாக்கு “என்ற தனைலப்பில் ஜேபச பாபு எழுந்தஜேபாது கூட்)த்தி ர் னைக தட்டி
ஆரவாரம் வெசய்த ர்.ஜேபச்சுத் துவங்கும் முன்ஜே இவ்வளவு வரஜேவற்பு என்றால் அண்ணா வெபரிய
ஆளாக இருக்க ஜேவண்டும் என்று நினை த்தான் விசு. “ இந்த மனிதரா ஜேபசப் ஜேபாகிறார் “ என்று
ஆச்சரியத்தில் நினைல குத்தி நின்றாள் சியாமளா.. இவவெ ன் ஜேபசப் ஜேபாகிறான் என்று அலட்சிய
பாவத்ஜேதாடு இருந்தாலும் இவனுக்கு இவ்வளவு மதிப்பா என்று வெபாருமி ாள் பாட்டி. இவனுனை)ய
நா)கவெமல்லாம் பள்ளியில்தான் வெசல்லுபடியாகும் என்றிருந்ஜேதஜே –இங்கும் கூ)வா.?இருந்தாலும்
என் தம்பி அல்லவா என்று உள்ளத்துப் வெபாறுமனைல உறவால் கட்டுப் படுத்த முயன்றான் கண்ணன்.
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இவ்வளவு வெபரிய கூட்)த்தில் இவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணஜேம இல்லாமல்
முகத்தில் அனைமதி நிலவ, கண்களில் ஒளி ப)ர வெகாண்) எண்ணங்களுக்கு உயிர் வெகாடுக்க ஒஜேர மூச்சாக
எழுந்து நின்ற பாபு, கம்பீரமா குரலில், “ வெபரு மதிப்பிற்குரிய தனைலவர் அவர்கஜேள, சஜேகாதர
சவெகாதரிகஜேள’ என்று ஆரம்பித்ததும் சியாமளாவுக்கு விஜேவகாநந்தரின் நினை ஜேவ வெயழுந்தது.
கூட்)த்தில் அனைமதி நிலவியது.
பாரதியின் கண்ஜேணாக்கு என்ற தனைலப்பில் ஜேபச எழுந்துள்ள நான் ,ஜேபசும் முன்பாக உங்கள்
அனை வனைரயும் ஜேவண்டுவது, அவர் விரும்பிய புதியவெதாரு சமுதாயத்னைதத் ஜேதாற்றுவிக்க
எழுப்பப்படும் அஸ்திவாரத்தின் ஒரு கல் இந்தக் கூட்)ம் என்று எண்ணி ,எண்ணியனைத எண்ணியதாங்கு
வெசயல் படுத்தும் முயற்சியில் இகழ்ச்சி அனை)ய வி)க் கூ)ாது என்பதுதான் “ என்று ஆரம்பித்தவன்
பாரதியின் எண்ணத்தில் ஏற்பட்) எழுச்சினைய அவர் இயற்றிய பா)ல்கனைள ஜேமற்ஜேகாள் காட்டி
விளக்கி ான்.
“ மனித குல உணர்வும் நாட்டுப் பற்றும் பாரதியின் பா)ல்களில் இரண்)றக் கலந்து
விளங்குகிறது.நினைல வெகட்) மனிதனைரக் கண்டு வெநஞ்சு வெபாறுக்காத பாரதி தனி மனிதனுக்குணவினைல
எனில் வெ=கத்தினை அழித்திடுஜேவாம் என்று வஞ்சி ம் எடுக்கிறார். ஆற்றல் நிரம்பப் வெபற்ற
சமுதாயத்னைத சிருஷ்டிக்க விரும்புபவன் மனித்ருணனைவ மனிதர் பறிக்கும் ஜேகடுவெகட்) இந்த
=கத்னைதஜேய அழிப்ஜேபாம் என்கிறான்.இந்த அழிவு குஞ்சு வெவளிவர முட்னை) ஓடு அழிக்கப் படும்
தன்னைமயுனை)த்தாய்தான் இருக்கும் பயிர் வெசழுனைமயாக வளர கள்ளியும் காளானும் ஜேவஜேராடு ஒழிக்கப்
ப)த்தான் வெவண்டும். ஆள்பவன் ஆளப் படுபவன் என்ற ஜேபதமற்ற சமுதாயத்தில் வெபயரளவுக்கு
இந்நாட்டு மன் ர் என்றில்லாமல் உண்னைமயிஜேலஜேய மனிதனுக்குத் ஜேதனைவயா அடிப்பனை)த்
ஜேதனைவகனைளப் பூர்த்தி வெசய்வது ஒவ்வெவாருவருனை)ய க)னைமயாகும்.க)னைமனைய வெசவ்வஜே வெசய்ய
இ)ம் தராத இன்னைறய சமுதாயம் க)ந்த கால பழக்க வழக்க சட்) திட்) ஜேகாட்பாடுகளிலிருந்து மீட்சி
வெபற ஜேவண்டும் மீட்சி வெபற சாதி ஜேபதமற்ற சமுதாயம் வளர ஜேவண்டும். மூ) நம்பிக்னைககளின்
நினைலகளன் இந்தியா என்ற வெசால்லுக்கு இழுக்கு வர ஜேவண்டும். ஆணும் வெபண்ணும் சரிநிகர்
சமா மாக,உழவுக்கும் வெதாழிலுக்கும் வந்தனை வெசய்து வீணில் உண்டு களித்திருப்ஜேபானைர நிந்தனை
வெசய்ய ஜேவண்டும் அப்ஜேபாதுதான் புதிய சமுதாயம் பிறக்கும் அப்ஜேபாதுதான் நாம் பழம் வெபரும் பாரத
நாட்டின் புதல்வர் என்ற வெசால்லுக்கு அருகனைதயாஜேவாம்.வெபருனைம தருஜேவாம் வாழ்க பாரத ஜேதசம்.
வளர்க பாரதிகண்) சமுதாயம்.” என்று கூறி பாபு ஜேபச்னைச முடித்ததும் னைகதட்)ல் ஆரவாரம் அ)ங்க
சில நிமி)ங்கள் ஆயிற்று.
விழா முடிந்து கூட்)ம் கனைலய ஆரம்பிக்க இரவு ஒன்பது மணியாகிவிட்)து. விசுவுக்கு வெகாஞ்சம்
வெதம்பு இருந்தது என்றால் அது பாபுவின் ஜேபச்னைசக் ஜேகட்) வெபருனைமயால் வந்ததாகும்.
வெ)ௌன்ஹாலிலிருந்து அலசூர் வெசல்வது எப்படி என்ற எண்ணம் கூட்)ம்கனைலந்த பிறகு தான்
பாபுவுக்கு எழுந்தது. ந)ந்து வெசல்வது என்றால் குனைறந்தது நான்கு னைமல்களாவது இருக்கும்.
த க்காவது பரவாயில்னைல.விசுனைவயும் ந)த்திச் வெசல்வது என்பது முடியாத காரியம். பஸ்ஸில்
வெசல்லலாம் என்றால் னைகயில் காசில்னைல. எச்சரிக்னைக இல்லாமல் விசுனைவக் கூட்டி வந்த பாபுவுக்குத்
தன் ஜேமஜேலஜேய ஜேகாபம் வந்தது.எப்படியும் வீடு ஜேபாய்ச் ஜேசர்ந்தாக ஜேவண்டும் முன்ஜேப யாரி)மாவது
வெசால்லி இருந்தால் அவர்களாவது ஏதாவது வழி வெசய்திருப்பார்கள். இப்வெபாழுது என் வெசய்வது
என்று சிந்தித்துக் வெகாண்ஜே) விசுனைவயும் கூட்டிக் வெகாண்டு நனை)னையக் கட்டியவன் சிறிது தூரம்
வெசன்றதும் சம்பங்கி )ாங்க் அருகில் பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்த நண்பர்கள் சிலனைரயும் சியாமளானைவயும்
அவள் கூ) வந்த வெபண்மணினையயும் –ஒரு சமயம் சியாமளாவின் தாயாக இருக்கலாம்- கண்)ான்.
பஸ்ஸுக்கு நிற்காமல் ஜேமஜேல வெதா)ர்ந்து வெசன்றவனை தடுத்து நிறுத்தி விளக்கம் ஜேகட்)ார்கள்.
நண்பர்கள். பிடி வெகாடுக்காமல் ஜேபசிய பாபுவி)ம் பர்ஸ் காலி என்பனைதயறிந்த அவனுனை)ய ஆருயிர்
நண்பன் கான்வி)ாப்பிடியாக வற்புறுத்தி பாபுவுக்கும் விசுவுக்கும் ஜேசர்த்ஜேத டிக்கட்
வாங்கி ான்.கானுக்கு பாபுனைவ நன்றாகத் வெதரியும். பாபுவின் உள்ளத்தில் எழும் எண்ணங்கனைள அவன்
வெவளியி)ாமஜேலஜேய உண்ரும் அளவுக்குத் வெதரியும். அவ்வளவு அத்தியந்த நண்பர்கள். பஸ்ஸிறங்கி வீடு
வெசல்லும்ஜேபாதுஅன்று மானைல ந)ந்த நிகழ்ச்சிகனைள கான் துருவித் துருவிக் ஜேகட்டு கிரகித்துக்
வெகாண்)ான். பாபுவுக்கு அத ால் அந்த பற்றாக்குனைற நினைல சமாளிக்கும் வெபாறுப்பு சுலபமாகி
விட்)து.”யூ ஆர் எ ஃப்வெரண்ட் இன் டீட், அண்ட் ஜேஸா இண்டீட்(You are a friend in deed and so indeed.)
என்று கூறி கானி)ம் வினை) வெபற்றான் பாபு.
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” ஆஷா,உலகத்து இன்பங்கனைள எல்லாம் நீயும் நானும் இப்படி ஜேசர்ந்து இருக்கும்ஜேபாது
அனுபவிப்பது ஜேபான்ற ஒரு உணர்ச்சி.அழகுக்கு இலக்கணம் வகுத்தவள் நீ.உன் பார்னைவ ,வெசயல்,
நனை), ஹூம்.! எல்லாம் என்னை ப் பித்த ாக்குகிறது.”- குடிஜேபானைதயில் குமாரின் பிதற்றல்.
”அதுதாஜே என் லட்சியம். அந்த அளவுக்கு உங்கனைள நினை க்கச் வெசய்கிஜேறன் என்பஜேத
வெபருனைமயல்லவா” –அருகில் இருப்பவனை ஆட்வெகாண்டுவிட்) ஆஷாவின் மதர்ப்பு.
“ எ க்கு புகழ்ந்து ஜேபசத்வெதரியாது ஆஷா.ஆ ால் ஒன்று மட்டும் வெசால்லத் ஜேதான்றுகிறது.உன்
இதவெழாடு என் இதனைழச் ஜேசர்க்கும்ஜேபாது இந்த உலக நினை ஜேவ இல்னைல. இன்னும் ஒரு முனைற என்னை
வெசார்கத்துக்கு அனைழத்துச் வெசல் ஆஷா”—கினை)த்தனைத ஜேமலும் வெபற புகழ் ஜேபசத் வெதரியாத ரா=னும்
ஜேபசுகிறான்.
“ என் ரா=னுக்குக் காரியத்திஜேலஜேய கண்:- வெசல்லமாகக் கடிந்து வெகாண்)ாலும் ஜேகட்)வனுக்கு
இல்னைல என்று வெசால்லவில்னைல ஆஷா.
“ மருத்துவம் படிக்கிஜேறன் )ார்லிங், ஆ ால் எ க்குள்ள வியாதிக்குத்தான் மருந்து வெதரியவில்னைல.
நீ அருகிலிருக்கும்ஜேபாது, உ து வெமன் கரம் என் ஜேமனியில் படும்ஜேபாது குளிருகிறது, =ுரமடிக்கிறது.
இருந்தாலும் அதிலும் ஒரு இன்பம். எ க்கு என் மருந்து ப்ரிஸ்க்னைரப் வெசய்கிறாய் ஆஷா?” மருத்துவ
மாணவன் ஜேமாஹனுக்கு ஆஷா தரும் மருந்து.” வள்ளுவரின் காமத்துப்பாலில் ஒரு ஜே)ாஸ், ஜேலடீ
சாட்)ர்லீஸிலிருந்து ஒரு அத்தியாயம். இதிலும் குணமாகவில்னைல என்றால், அதிக ஃபீஸுக்கு
இன்வெ ாரு மருந்து இருக்கிறது. அது...”
கல்லூரி மாணவர்கள் முதல் கில்லாடி ரங்கன்கள் வனைர எல்ஜேலாரும் ஆஷாவுக்கு பாய்
ஃப்வெரண்ட்ஸ் அசிங்கமா னைத அழகாகச் வெசால்வவெதன்றால் பல வனைக வண்டுகளுக்கும் ஜேதன்
வெசாரிந்து வெகாடுக்கும் வண்ண மலர் ஆஷா. உள்ளபடி வெசால்லப் ஜேபா ால் ஜேபதமின்றி தங்கிச் வெசல்லும்
ருபாய் ஜேநாட்டு ஆஷா.
ஆஷாவுக்கு அவளுக்கு இருக்கும் வெபயரிஜேலஜேய தனிப் வெபருனைம. நாகரிகமா வெபயர் வெகாண்)
நங்னைக. தான் இந்த நாகரிக உலகின் தனிப் பிரதிநிதி என்ற எண்ணம் அவளுக்கு. அடிக்கடி எழும்.
எண்ணத்தின்படி வெசயலாற்ற , நாகரிக ஜேகளிக்னைககளில் மூழ்கி வினைளயாடி இன்புற ஜேவண்டும் என்னும்
ஏக்கம் அவனைள வாட்டும். ஆ ால் கட்டுப்பாடு மிகுந்த குடும்பத்தில் பிறந்த அவளுக்கு நினை த்தபடி
வாழ முடியவில்னைல. பருவத்தின் கவர்ச்சி , தன் அழகின் ஜேமலுள்ள வெபருனைம, அனைத அனுபவிக்கத்
துனைண ஜேதடித் தவிக்கும் நினைலனைம எல்லாம் ஒன்றுக்வெகான்று முரணாக இருப்பது ஜேபால் அவளுக்குத்
ஜேதான்றியது.
அன்று கண்ணன் எத்தனை ஆர்வத்து)ன் ஐ லவ் யூ என்று கூறி ான். அந்த வார்த்னைதகனைள
ஜேகட்)தும் எவ்வளவு இன்பம் அனை)ந்தாள். இந்தப் பாழாய்ப் ஜேபா அம்மா மட்டும் வந்திருக்கா
விட்)ால்....கண்ண ாவது வீட்டிலிருந்தவன். அன்று வனைர அவளி)ம் ம ம் விட்டுப் ஜேபசக் கூ)த்
தயங்கியவன். காஜேலஜ் வாசலிஜேல தன் வருனைகக்காகக் காத்திருக்கும் இள வட்)ங்களின் முகங்களில்
ஏற்படும் ஏக்கங்கலந்த பார்னைவகள்.; தன் ஒரு கண் அனைசவுக்காகக் காத்திருக்கும் அத்தனை ஜேபர்களும்,
இனைசவினை அறிந்தால் எத்தனை மகிழ்ச்சி அனை)வார்கள். அனை வரும் தன் காலடியிஜேல வந்து விழ
மாட்)ார்களா/! ச்ஜேச..! என் வாழ்க்னைக இது. ! கற்பனை யில் காலத்னைத ஓட்டுவனைதவி) உண்னைம
வாழ்க்னைகனைய உணர ஜேவண்டும்.. பாட்டியாவது தாத்தாவாவது...!அம்மா அப்பா யாராயிருந்தால்
என் .?என் உரினைமனைய விட்டுக் வெகாடுத்துக் கட்டுப் பட்டு வாழ முடியாது. ---- நளி மா நினை வுகள்
ஜேதான்ற ஜேவண்டிய இ)த்தில் புரட்சிகரமா எண்ணங்கள் எழுந்த . பலன்.? கட்)ப் பட்) தனைளகள்த்
தகர்த்து எறிந்து தாந்ஜேதான்றித் த மாக ந)க்க ஆரம்பித்தாள். . முதலில் பயமாக இருக்கத்தான் வெசய்தது.
நாளா வட்)த்தில் பயம் ஜேபாய் உறுதி வளர்ந்தது. பாரதியின் புதுனைமப் வெபண்னைணப் பற்றிப்
படித்திருந்தவள். தவறுதலாக தன்னை ஒரு புதுனைம வெபண்ணாகக் கற்பனை வெசய்து வெகாண்)ாள்.
எவ்வளவு வினைரவில் ம மாற்றமனை)ந்தாஜேளா அவ்வளவு வினைரவில் , சுருங்கச் வெசான் ால், வெகட்டுப்
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ஜேபா ாள். வெபண்னைமனையப் பறி வெகாடுத்தாள். நினைலனைம ஜேமாசமாகிக் வெகாண்ஜே) ஜேபாக மனைறக்க
முடியாத அளவுக்கு அவளின் வெசயலின் தவறு வெவளிப்பட்)து.
சரஸ்வதி சுந்தர ராமன் இருவரும் எல்லாவிதமா யுக்திகனைளயும் உபஜேயாகித்து ஆஷானைவ இந்த
நினைலக்கு ஆளாக்கியவன் யார் என்று அறிய முயன்ற ர்,யாவெரன்று வெதரிவித்தால் அவனை ஜேய
அவளுக்கு மணமுடித்து னைவப்பதாகக் வெகஞ்சி ர். ஆஷாவுக்குப் பதிஜேல வெசால்ல முடியவில்னைல.
அவளுக்குத் வெதரிந்தவனைர இன் வன் தான் என்று இ ங்கண்டு வெகாள்ளக் கூ) முடியாத அளவுக்குத்
தவறி யிருந்தாள். ஆ ால் ம சிஜேல எங்ஜேகா ஊர்ஜிதப் படுத்த முடியாத ஒரு சந்ஜேதகம்.
“ அவர் ஒரு ஆங்கிஜேலா இந்தியர் என்று நினை க்கிஜேறன் . ஏற்க ஜேவ திருமணமா வர்” தட்டுத்
தடுமாறி திக்கித் திணறி வெசால்லி முடிக்கும் முன்ஜேப மின் ல் பாய்வது ஜேபான்ற ஒரு உணர்ச்சி.,இடி
இடித்து உலகஜேம இருண்)து ஜேபான்ற ஒரு அதிர்ச்சி.! பீறிட்டு எழுந்த ஆத்திரத்தில் அடித்த அடி
தாங்காமல் விழுந்து கி)ந்த ஆஷாவின் கழுத்னைத , அ)ங்காத ஜேகாபத்தில் வெநரித்துக் வெகான்ஜேற
ஜேபாட்)ார் அவள் தந்னைத சுந்தர ராமன். கணவனை விலக்க முடியாத சரஸ்வதிக்கு உயிர் பிரிந்த
வெபண்ணின் உ)ஜேல கினை)த்தது. வெபற்ற வெபண் களங்க மனை)ந்து விட்)ாள் , அதுவும் துணிந்து வெகட்டுப்
ஜேபா ாள் என்ற எண்ணத்தில் எழுந்த வெவறியின் வினைளவு சுந்தர ராமனின் வெசயல்.அது சரியா தவறா
என்பது சட்)ம் என்னும் கழுனைதயின் வெபாறுப்பு. அதுவும் வாளாவிருக்க வில்னைல. சுந்தர ராமனை
நன்றாக உனைதத்து விட்)து.
உலகில் ஒருவரது வெசயல் அவனைர மட்டும் பாதிக்கிறது என்று இருந்து விட்)ால் அது நா)க ஜேமனை)
என்ஜேற அனைழக்கப் பட்டிராது.அனைழக்கப் படுகிறது என்பஜேத மற்ற கதா பாத்திரங்களும் அத ால்
பாதிக்கப் படுகிறார்கள் என்பனைதச் வெசால்லாமல் வெசால்லும்.
பாட்டிக்கு இடி விழுந்த மாதிரி ஆகிவிட்)து.கினைள விட்டுப் ப)ர்ந்திருந்த ஒரு வெபரிய
வெகௌரவமா குடும்பத்தின் நிகரற்ற தனைலவி தான் என்று அவள் வெகாண்டிருந்த இறுமாப்புக்குக்
கினை)த்த சவுக்கடி ஜேபால ,அடுத்தடுத்து நிகழும் நிகழ்ச்சிகள் வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சம் தன் உள்ளத்னைத அலசி
அழுக்கிருக்கிறதா என்று ஜேநாக்கச் வெசய்தது.
அவனைளப் வெபாறுத்தவனைர அவள் இதுவனைர ம சாட்சிக்கு விஜேராதமாய் ந)ந்ததில்னைல என்ஜேற
நம்பி ாள். வெகாள்னைககளின்-அது சரியா தவறா என்று நினை த்துக்கூ) பார்த்திராதவள்—காரணமாக
எழும் வெசயல்கஜேள ம சாட்சியின் பிரதி பலிப்பு என்ற அளவுக்கு ஏஜேதா நினை க்கத் வெதரிந்தவள், த து
வெசயல்கஜேள சரியா து அத ால் த து ம சாட்சிக்கு விஜேராதமாக ந)ந்தது கினை)யாது என்ஜேற
எண்ணி ாள். அந்த எண்ணத்தின் அஸ்திவாரத்துக்ஜேக ஆட்)ம் வெகாடுக்கும் வனைகயில் ந)ந்த
நிகழ்ச்சிகள் அவனைளப் வெபரிதும் சிந்திக்க னைவத்தது. ஜேமலும் அன்று பாபு “ அரசன் அன்று வெகால்லும்
வெதய்வம் நின்று வெகால்லும் “என்று கூறியனைத நினை க்கும் ஜேபாவெதல்லாம் அவளுக்கு உள்ளம்
நடுங்கியது. மூ) நம்பிக்னைககளால் ஏற்றுக் வெகாள்ளப்பட்) வரட்டு வெகௌரவம் காரணமாக தான் ஒரு
குடும்பத்னைத தகர்த்து எறியக் காரணமா வள் என்று கூ) அவளால் நினை க்க முடிய வில்னைல. நினை த்து
வருத்தப்ப)த் வெதரிந்திருந்தாலாவது ஒரு சமயம் ந)ந்த நிகழ்ச்சிகள் தவிர்க்கப் பட்டிருக்கும்—
ஆண்)வனின் மன்னிப்பால்.!
காலங்க)ந்து ,ந)ந்த காரியங்களுக்குக் காரணம் காண நினை த்த பாட்டி, தன் வினை தன்னை ச்
சுடுகிறஜேதா என்று ஐயப்ப)த் துவங்கியதும் அனைரப்னைபத்திய நினைலக்ஜேக தன்னை ஆளாக்கிக்
வெகாண்)ாள்.வனைரந்து முடித்துவிட்) வட்)த்தின் ஆரம்பப் புள்ளினைய நிர்ணயம் வெசய்ய முயலும்
அறியானைமயின் வினைளஜேவ தன் நினைலக்குக் காரணம் என்று அவளுக்குப் புரியவில்னைல.
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அத்தியாயம் ஒன்பது
கண்ணனுக்குக் கல்யாணம்..! உறவில் பிணக்ஜேகாலம் கண்)வன் மணக்ஜேகாலம் பூண விரும்பி ான்.
ஒட்டு பற்றற்ற தன் வாழ்வின் வினைள நிலத்தில் ம சின் அடிதளத்தில் சுரந்த அன்பின் ஊற்று நீரால்
மணங்கமழும் மலர்வ த்னைதத் ஜேதாற்றுவிக்க மணக்ஜேகாலஜேம சிறந்த வித்து என்று கண்ணன்
எண்ணி ான் .எண்ணியவனின் எண்ணத்துக்குச் சிறந்த உரமாக நின்றான் அருள். அந்த வனைரக்கும்
அருளுக்கு அவன் என்வெறன்னைறக்கும் க)னைமப் பட்டுள்ளதாக அடிக்கடி அவனி)ம் வெதரிவித்து தன்
நன்றினையத் வெதரிவித்துக் வெகாண்)ான் கண்ணன்.
கல்யாணம் எளிய முனைறயில் சிறப்பாக ந)ந்தது. சிறப்பாக எனும்ஜேபாது, ம த்தாங்கல்கள்
தவிர்க்கப் பட்) ஒரு சுப காரியமாக ந)ந்தது என்று பாபு நினை த்தான். அன்பு நண்பன் இன்ப இல்லற
வாழ்வு வெதா)ங்கும் ச)ங்கு என்பதால் சிறப்பா து என்று அருள் எண்ணி ான். உ)ன் பிறந்தவனின்
ஒஜேர சஜேகாதரி, தன் ஒருத்தியால் ஜேசாபித்த சுபகாரியம் என்பத ால் சிறந்தது என்று கமலம்
கருதி ாள்.இழவுக்குப் பின் ந)க்கும் இனிய வினை என்று எண்ணித் தன்னை ஜேய ஜேதற்றி வெகாண்)ாள்
பாட்டி. ஒளிமயமா வாழ்வின் விடிவெவள்ளி என்று மகிழ்ந்தாள் மணப் வெபண் மாலதி.
யார் யார் எப்படி எப்படி எண்ணி ாலும் ந)ந்த்தவெதன் ஜேவா ஆயிரக் கணக்கில் நிகழும்
திருமணங்களில் ஒன்று என்றாலும் , இந்த மணம் கண்ணனை ஒரு புதிய பிறவி எடுக்கச் வெசய்தது.
கண்ணனுக்கு இனைறவனி)ம் அதிக பற்றுதல் ஏற்ப)ச் வெசய்தது. ஏற்பட்) பற்றுதனைல உணர்த்த உள்ளம்
தன் மதத்திலும் குலத்திலும் ஜேதாய்ந்து நின்றது.
திருமண நாளின் முதலிரவு. எண்ணற்ற கற்பனை களில் ம ம் லயித்து, இன்ப நினை வுகளில்
சிறகடித்துப் பறந்து வெகாண்டிருந்த மாலதிக்கு இன்பம் இதுதான், இது இப்படித்தான் இருக்கும் என்று
உணர்ந்து மகிழும் ஜேநரத்னைதயும் சந்தர்ப்பத்னைதயும் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து ஏமாற்றஜேம
ஜேமலிட்)து,.பூமணங்கமழும் புது மண மக்களுக்ஜேக உரித்தா முதலிரவு. என்று இருந்தும் அந்த
இரவில் அந்த இன்பம் மாலதிக்கு இல்லாமஜேலஜேய ஜேபாய்விட்)து. ஒரு சமயம் இல்லாத ஒன்னைற
இருப்பதாக எல்ஜேலாரும் ஸ்தாபிக்கிறார்கஜேளா என்ற சந்ஜேதகமும் ஏற்பட்)து. உள்ளத்து ஆதங்கத்னைத
உணர்த்தித் வெதரியப் படுத்த முடியாதபடி, ஒருவனைர ஒருவர் உணர்ந்திருந்த குறுகிய காலம் தனை)யாக
இருந்தது.
மாலதியின் எண்ணங்கனைளப் பற்றி கண்ணன் ஒரு கணஜேமனும் சிந்தித்துக் கூ)ப் பார்க்கவில்னைல.
சற்ஜேற அவனைள உற்று ஜேநாக்கியவன் முகம் சற்ஜேற கடுத்து மனைறந்தது.
“ மாலதி, இன்று முதல் என் வாழ்க்னைகயில் ஒரு திருப்பம் வெசய்து வெகாள்ள விரும்புகிஜேறன்.
இதுவனைரக்கும் எ க்கு எதிலும், யார் மீதும் அக்கனைற இருக்கவில்னைல. எல்ஜேலாரும் என்னை ஒதுக்கித்
தள்ளி ார்கள். தட்டிக் ஜேகட்க ஆளில்லாத நான் தட்டுத் தடுமாறி நினைல வெகட்டுப்
ஜேபாயிருந்ஜேதன்.இதுவனைரயில். உ க்கு இது முதலிரவு .ஆ ால் எ க்ஜேகா......வெசால்லிக் வெகாண்ஜே)
வந்தவன் மாலதியின் உதடுகள் துடித்து அழுனைக வெவடித்து விடும் என்று உணர்ந்ததும் நிறுத்தி ான்
”உன்னை ப் புண் படுத்த எதுவும் வெசால்லவில்னைல, மாலதி.என்னை நீ நன்றாகப் புரிந்து வெகாள்ள
ஜேவண்டும் என்பதற்காகச் வெசால்கிஜேறன் இந்த ஜேநரத்தில் ,இன்னைறக்கு என்னை நாஜே அ)க்கிக்
வெகாள்வதாகத் தீர்மானித்திருக்கிஜேறன்..அது உன்னை ஏமாற்றத்துக்கு ஆளாக்கக் கூ)ாஜேத என்று வெசால்ல
வந்தால், ......சரி, சரி. எ க்கு இவெதல்லாம் பிடிக்காது. விளக்னைக அனைணத்துப்படுத்துத் தூங்கு. “
ஆதரவாகப் ஜேபசிவெகாண்ஜே) ஜேபா வனின் உள்ளத்தில் , திடீவெர ஆதரனைவ முதலிஜேலஜேயக்
காட்டி ால், நானைளக்ஜேக தன் மனை வி தன் ஆதிக்கத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் ஒரு சமயம் கட்டுப்
ப)ாமல் ஜேபாகலாம் என்ற சந்ஜேதகம் எழுந்தது.அன்பி ால் கட்டுப் படுத்த முடியும் என்பது
அறியாததால் கண்ணன் கடுப்பாக முடித்தான்.
மாலதிக்கு ஒன்றுஜேம புரியவில்னைல. வாழப் ஜேபாகும் வாழ்க்னைக தான் எண்ணாத முனைறயில்
அனைமந்து விடுஜேமா என்ற அச்சம் காரணமாக அவளுக்கு உறக்கஜேம வரவில்னைல. நித்தினைர இல்லாமல்
காலம் க)ந்து வெசல்லச் வெசல்ல இனைமகள் க த்து கண்கள் அவனைள அறியாமஜேலஜேய வெசருகிக்
வெகாண்) .
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விடியற்கானைலயில் விழித்துப் பார்த்த கண்ணனுக்கு மாலதி இன்னும் உறங்கிக் வெகாண்டிருக்கிறாள்
என்னும் நினை வு ஜேகாபத்னைதக் கிளப்பியது. இருந்தாலும் தன்னை அ)க்கிக் வெகாண்டு, கானைலக்
க)ன்கனைள முடித்துக் குளித்து, வெநற்றியில் பட்னை) பட்னை)யாக விபூதினைய தீற்றிக் வெகாண்டு, அவன்
திரும்பவும் , மாலதி எழுப்பப் பட்டு விட்)ாள். எழுப்பிய கமலம், “ நன் ாயிருக்குடி, இப்படித்
தூங்கி ால்;..புருஷன் எழுந்துக்கறதுக்கு முன் ாஜேல வெபாம்ம ாட்டி எழுந்திருந்து காரியங்கனைள
சட்டுப்புட்டுன்னு கவனிக் கறனைதத் தான் நான் பார்த்திருக்ஜேகன். நாங்கள்ளாம் இப்படியா
இருந்ஜேதாம்.?”என்று நீட்டி முழக்கி சுப்பிரபாதம் பாடி ாள். மாலதிக்கு தன் ஜேபரிஜேலஜேய ஜேகாபம்
வந்தது. “ஜேச.! ராப்பூராவும் வராத உறக்கம் விடியற்கானைல வந்து வெபயனைர வெகடுக்கிறஜேத “ என்று
ம துக்குள் தன்னை ஜேய னைவது வெகாண்)ாள்.” உ)ம்பு அசதியாஜேல ... “ என்று வெமல்லச் சமாதா ம்
வெசால்லிக் வெகாண்ஜே) குளியலனைறக்குள் புகுந்தாள். அன்னைறக்ஜேக மாலதி இப்படி இப்படி ந)ந்து
வெகாள்ள ஜேவண்டும் என்று கண்ணன் கண்டிப்பாக வனைரயறுத்துச் வெசான் ான்.
”கார்த்தாவெல எழுந்ததும் குளித்து , பூனை=க்கு வெவண்டியனைத எடுத்துனைவத்து, சனைமயலுக்கு
ஜேவண்டியனைதச் வெசய். பூனை= முடிந்த பிறகுதான் தண்ணீர் குடிப்பது கூ). ..ஆம்மா. .. இன்வெ ாண்ணு
மாலதி. நீ இந்த ஆறு க=ப் பு)னைவ எல்லாம் ஒதுக்கி னைவத்து, மடிசார் னைவத்துக் கட்டிக் வெகாள்ள
வெவண்டும். அப்ஜேபாதுதான் லட்சுமீகரமாக இருக்கும்.”
மாலதிக்கு இந்த கட்டுப் பாடுகனைள எல்லாம் ஜேகட்கஜேவ பயமாக இருந்தது. பனைழய கழிந்து
புதிய புகுதவெலன்று உலகஜேம மாறிக்வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது .இவர் என் )ா என்றால்......
இருந்தாலும் அவர் விருப்பப்ப்டி, ந)க்க ஜேவண்டியதுதாஜே முனைற. இந்த மாதிரி ந)ந்தால் அவர்
அன்பின் அரவனைணப்புக்குப் பாத்திர மாகலாம்
என்றால் அப்படி ந)ப்பதுதான் நல்லது. உள்ளவனைரயில் இருப்பனைதக் வெகாண்டு கணவன்
விரும்பியபடி வாழ்வது தாஜே ஒரு இந்தியப் வெபண்ணுக்குச் சிறந்தது என்வெறல்லாம் எண்ணி ,எடுத்த
முடினைவ வெசயலிலும் காட்)த் துவங்கி ாள். ஒரு சில நாட்களில் கண்ணன் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு
மாலதி தன்னை மாற்றிக் வெகாண்)ாள்.
கண்ணன் தனியாக இருந்தவனைர அவனுக்குக் கினை)த்த சம்பளம் ஜேபாதுமா தாக இருந்தது.
திருமணம் முடிந்து தனிக் குடித்த ம் என்று துவங்கியதும் வெகாண்டுவந்து ஜேபாடுவனைதக் வெகாண்டு
குடும்பம் ந)த்தத் வெதரிய வில்னைல என்று மாலதினையக் கண்டிக்க ஆரம்பித்தான். இருந்தாலும் மாலதி
கூடியவனைர வெபாறுத்துக் வெகாண்டு இனிய முகத்து)ன் வசவுகனைளயும் வரவு னைவத்துக் வெகாண்)ாள்.
த க்கு இல்னைலவெயன்றாலும் கணவனுக்கு ஒரு குனைறயும் னைவக்க வில்னைல. அத ால் கண்ணனுக்கு
இருப்பது இல்லாதது வெதரியாமல் ஜேபாயிற்று.
ஒரு நாளிரவு உணனைவ முடித்துக் வெகாண்டு, இனைளப்பாறிக் வெகாண்டிருந்த கண்ணன் திடீவெரன்று
எழுந்த ஏஜேதா ஒரு சந்ஜேதகத்னைத ஊர்ஜிதப் படுத்திக் வெகாள்ள சனைமயல் அனைறக்கு மாலதினையத் ஜேதடி
நுனைழந்தான். அவன் வந்தனைத அவள் கவனிக்க வில்னைல. சாப்பிட்டுக் வெகாண்டிருப்பாள் என்று எண்ணி
வந்தவன், மாலதி வடித்த கஞ்சியில் உப்பு ஜேபாட்டுக் கலக்கிக் குடிபபனைதக் கண்)ான்.
” என்

மாலதி இது.?ஏன் ..சாப்பாடு இல்னைலயா.?எதற்கு கஞ்சி குடிக்கிறாய்” என்று ஜேகட்)ான்.

வந்தவன் வரனைவக் கவனிக்காத மாலதி, ஏஜேதா குற்றம் வெசய்து விட்)வள் ஜேபால விழித்தாள்.
அவனைளயும் துலக்கி னைவத்திருந்த பாத்திரங்கனைளயும் கண்) கண்ணன் , “ எவ்வளவு நாளாக இது மாதிரி
ந)க்கிறது.?நானும் ,என் )ாப்பா இவள் இப்படி வெமலிந்து வெகாண்ஜே) வருகிறாஜேள என்று கவனைலப்
பட்டுக் வெகாண்டு இருக்கிஜேறன். இதுதான் கரணமா “ என்று ஜேகட்)வன் தன்னுனை)ய க)ந்த காலத்னைத
நினை த்துக் வெகாண்)ான்.
இப்ப்டி வாழ்க்னைக ந)த்துவதில் எவ்வளவு ம க்கசப்பு இருக்கும் என்று உணர்ந்தவன் கண்களில்
அவ றியாமஜேலஜேய நீர் வெபருகியது.
”மாலதி உன்னை இந்த நினைலயிலா னைவத்துக் வெகாண்டிருக்கிஜேறன் என்னி)ம் வெசால்லாமல்
இவ்வளவு நாள் ஏன் மனைறத்து னைவத்தாய்.” என்று ஆதரவு)ன் அனைணத்துப் பிடித்துக் ஜேகட்)ான்.
உண்னைமயா உள்ளன்னைப முதன் முதலாக உணரப் வெபற்ற மாலதி, அ)க்க முடியாமல் ஜேதம்பித் ஜேதம்பி
அழுதாள். ”அத்தான் உங்களுக்குத் வெதரிஞ்சா ம சு கஷ்)ப்படுஜேமன்னுதான்,இவ்வளவு நாள்
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மனைறச்ஜேசன். இதற்கு ஜேமல் சிறப்பாக வாழ இந்த வருமா ம் ஜேபாதாது அத்தான்” என்று கஷ்)ப் பட்டுக்
கூறி ாள். எது எதிர்பார்க்கவில்னைலஜேயா அது கண்ணனுக்குத் வெதரியப்படுத்தப் பட்)தும், அவன் ஆழ்ந்த
சிந்தனை யில் ஆழ்ந்தான்.அவனுக்கு எந்த வித முடிவும் ஜேதான்றவில்னைல.இருக்கும் ஜேவனைலனைய விட்டு
ஜேவறு ஜேவனைல ஜேத)லாம் என்றால், ஜேவறு ஜேவனைல கினை)ப்பது எவ்வளவு கஷ்)ம் என்று அனுபவத்தால்
உணர்ந்தவன். ஜேவறு ஜேவனைல கினை)க்கும்வனைர இப்படிஜேயதான் இருக்க ஜேவண்டுமா என்று
குழம்பி ான்.
”அத்தான் ஒன்று வெசய்தால் என் .? நாம இப்படி தனியா இருக்கிறதால ப)ர கஷ்)ங்கனைள
ஒன்றாய் ஜேசர்ந்து இருந்தால் தவிர்க்கலாஜேம “என்றாள் மாலதி.
“ என் வெசான்ஜே .?” ஜேகட்கும்ஜேபாஜேத உஷ்ணம் வெபாங்கியது கண்ணன் குரலில். .வெதளிவாக
எதுவுஜேம வெதரிந்து வெகாண்டிராத மாலதி வெதளிவாகஜேவக் கூற் ாள். “ இப்படித் தனிக்குடித்த ம்
னைவத்துக் கஷ்)ப் படுவனைத வி) , உங்க தம்பி பாபுஜேவா) , உங்க குடும்பத்ஜேதா) ஜேசர்ந்திருந்தால்
பார்க்கவும் நன்றாயிருக்கும், கஷ்)த்னைதயும் தவிர்க்கலாஜேம என்றுதான் எ க்குத் ஜேதான்றுகிறது. “
‘ ‘ அந்தக் ஜேகாத்திரங் வெகட்)வ கூ)ப் ஜேபாய் இருக்கலாம்னு வெசால்றியா.? பிராம்மண குலத்துக்ஜேக
இழுக்கில்னைலயாடி அது.? “ ஜேகட்)வனின் வார்த்னைதகளில் விருப்பம் இருக்காவிட்)ாலும் குரலில்
சற்ஜேற மாற்றம் வெதரிந்தது.
“ என் இருந்தாலும் நீங்க சின் வயசில வளர்ந்த இ)ம்தாஜே . குலம் ஜேகாத்திரம் என்வெறல்லாம்
எண்ணி நம்னைம நாஜேம கஷ்)ப் படுத்திக் வெகாள்வனைதவி), ஜேசர்ந்திருந்தா அனைதத் தவிர்க்கலாம். அப்படி
ஜேசர்ந்திருக்கறது ால நீங்க ஒண்ணும் நம்ம ஆசார முனைறனைய விட்டுக் வெகாடுக்கணும்னு நான்
வெசால்லலிஜேய. உங்களுக்கும் ஒரு மதிப்பு கினை)க்கும் . நமக்கும் இதுல லாபம் தான் இருக்கும். “ – இ)ம்
கினை)த்தவு)ன் வெசால்ல ஜேவண்டியனைத முனைறப்படி கண்ணனுக்கு உனைறக்கும்படி கூறி ாள்.
கண்ணனின் அடிப்பனை)க் குணம்தான் வெதரிந்ததாயிற்ஜேற. வனைளக்கும் விதத்தில் வனைளக்கப் பட்)தால்
விட்டுக் வெகாடுத்தான்.
அதுவும் சரிதான். பாபுவும் அன்னை க்ஜேக வெசான் ான். பாட்டி ஜேவண்)ாம்னு வெசான் தால நானும்
ஜேகட்கனைல. இப்ப ஜேபாறதுலயும் பாபு சந்ஜேதாஷ்மனை)வான். ஜேபா தும் அவனை ப் பூணூல் ஜேபாட்டுக்கச்
வெசால்லணும். அம்மாவும்—அதான் எங்க சித்தியும் கூ) சந்ஜேதாஷப் படுவாள். மாலதிக் கண்ணு,
உன்னை ப் பத்தி என் ஜேவா நினை த்திருந்ஜேதன். இப்ஜேபாதான் வெதரியுது. அஜே)யப்பா.! உங்கிட்)
எவ்வளவு சரக்கு இருக்கு. “ என்று அவனைள இறுக்கிப் பிடித்து அனைணத்து அன்பு)ன் கூறி மகிழ்ந்தான்.
கல்யாணி அம்மானைவ நினை க்கும்ஜேபாது அம்மா என்றுதான் கூற வருகிறஜேத அல்லாமல் சித்தி என்று
கூறப் பழக்கிக் வெகாள்ள ஜேவண்டி இருப்பனைதக் கண்ணன் உணர்ந்தான். இனைத மாலதியும் கவனிக்காமல்
இல்னைல. இருந்தாலும் தன் கணவன் ஜேவண்டுவெமன்ஜேறதான் வஞ்சம் பாராட்டுகிறான் என்று நினை க்கத்
ஜேதான்றி ாலும் , அப்படி தான் நினை ப்பது தவறு என்ற எண்ணத்தால் அனைத அ)க்கிக் வெகாண்)ாள்.
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அத்தியாயம் பத்து
கல்யாணி அம்மாவுக்குக் கண்ணனின் கல்யாணத்துக்கு அனைழப்பிருக்கவில்னைல .பாபுவும்
வற்புறுத்திக் கூப்பி)வில்னைல. வரஜேவற்பில்லாத இ)த்துக்கு வலுவில் வெசன்று ஒதுக்கப் படுவனைத வி)
ஜேபாகாமலிருப்பஜேத ஜேமல் என்று பாபு எண்ணி ான். தம்பிகனைள அனைழத்துப் ஜேபாக விரும்பி ான்.
மூத்தவர்கள் ரா=ு, விசு இவர்களுக்குப் ஜேபாக விருப்பம் இருக்கவில்னைல. தன் தாய்க்கு எதிரிகள்
தங்களுக்கும் எதிரிகள் என்ஜேற எண்ணி ார்கள். ஆ ால் பாபுவி)ம் அப்படிச் வெசால்ல முடியாது..
ஆகஜேவ ஏஜேதா சாக்குப்ஜேபாக்குச் வெசால்லி தப்பித்துக் வெகாண்)ார்கள்..இனைளயவர்கள் ஜேபாக
விரும்பி ாலும் கல்யாணி அம்மா தடுத்துவிட்)ார். இதில் பாபுவுக்குக் வெகாஞ்சம் வருத்தம்தான்.
மனிதர்களுனை)ய குஜேராத, விஜேராத ம ப் பான்னைமகளுக்கு ஒ றுஜேம வெதரியாத அந்தக் குழந்னைதகளும்
இலக்காவனைத எண்ணி வருந்தி ான். பிரிந்த குடும்பம் ஒன்றாக ஜேசர்ந்து வாழாவிட்)ாலும் ஒஜேர
குடும்பம் என்ற அன்பாவது வினைளயுஜேமயா ால் அதுஜேவ ஜேபாதும் என்று எண்ண ஆரம்பித்தவன்,
ந)ந்த நிகழ்ச்சிகனைளத் தன் ாலும் தவிர்த்து நல்லுறவு ஏற்ப)ச் வெசய்ய முடிய வில்னைலஜேய என்று
ஏங்கி ான்.
இத ால் கண்ணனுக்கும் அவன் வெசய்னைகதான் சரிவெயன்று எண்ண ஏதுவாகும் என்று நினை த்தவன்,
கண்ணனும் மாலதியும் வந்தனைதக் கண்)ஜேபாது தன் கண்கனைளஜேய நம்ப முடியாமல் தினைகத்தான்.
யாருஜேம எதிர்பார்க்காத வரவு. பாபுவுக்குக் னைகயும் ஓ)வில்னைல, காலும் ஓ)வில்னைல. “ வா அண்ணா,
வாங்க அண்ணி; அம்மா, யார் வந்திருக்கான்னு பாஜேரன்..ஆச்சரியப்பட்டுப் ஜேபாவாய். ரா=ு,விசு, சந்துரு,
ரவி இது யார் வெதரியுமா)ா. நம்ம அண்ணா கண்ணன்;ஞாபகமிருக்கா.?இது அண்ணி. “
வெசாந்த அண்ணனை ஜேய வெசாந்தத் தம்பிகளுக்கு, அறிமுகப் படுத்தவும் ஞாபகப்
படுத்தவும்ஜேவண்டிய நினைலனைய எண்ணி பாபுவின் கண்கள் குளமாயி . சமாளித்துக்
வெகாண்ஜே),”அண்ணா ! எ க்கு எவ்வளவு சந்ஜேதாஷ்மா இருக்குத் வெதரியுமா? தான் ஆ)ாவிட்)ாலும்
தன் சனைத ஆடும் அல்லவா... அண்ணானைவக் கூட்டி வந்ததுக்கு அண்ணினையயா, இல்னைல அண்ணினையக்
கூட்டி வந்ததுக்கு அண்ணானைவயா ..யானைரப் புகழறதுன்னு வெதரியனைல. அம்மா ! கண்ணன் கிட்)
ஜேyமலாபங்கனைள ஜேகளம்மா.?”
கண்ணனை எதிர்பார்க்காத கல்யாணி அம்மாவுக்கு இவ்வளவு நாட்கள் கழித்து அவனை க்
கண்)தும் ,இப்படித்தான் ந)ந்து வெகாள்ள ஜேவண்டும் இன் துதான் ஜேபச ஜேவண்டும் என்று ஒன்றுஜேம
வெதரியவில்னைல. அவளுக்கு அ)க்க முடியாத அழுனைகதான் வந்தது. கணவனின் நினை வும் இந்த
பிள்னைளகளால் அவர் பட்) ம க் கஷ்)ங்களும் நினை வுக்கு வந்தது. இவனி)ம் அன்பாக என் ஜேபச
முடியும். என் னைகயால் ஜேசாறு தின்று வளர்ந்த இவன் என்னை ப் பார்த்து அம்மா என்று கூப்பி)க் கூ)த்
தயங்குகிறாஜே . நான் ஏதாவது ஜேகட்கப் ஜேபாய், அவன் அசம்பாவிதமாகப் ஜேபசிவிட்)ால்....
என்வெறல்லாம் எண்ணிக் குழம்பிக் வெகாண்டிருந்தவளுக்கு பாபுவின் வெகஞ்சாத குனைறயாகக் ஜேகட்கப்
பட்) ஜேவண்டுஜேகாள் தடு மாற்றத்னைத அளித்தது.
“ நான் விசாரித்துத்தான் வெதரிந்து வெகாள்ளணுமா...கண்ணா எங்கனைள எல்லாம் நீ மறக்கலிஜேய
அதுஜேவ எ க்குத் திருப்தி.வாம்மா, மாலதி ,உள்ஜேள வா. “
வந்தவர்கனைள முதலில் வாவெவன்று கூ) வரஜேவற்க வில்னைலஜேய என்று தடுமாறிக் வெகாண்டிருந்த
மாலதிக்கு கல்யாணி அம்மாவின் அன்பா வாஞ்னைசயா வரஜேவற்பு மிகவும் இதமாக இருந்தது.
உள்ஜேள ஜேபாகலாமா என்று உத்தரவு ஜேகட்பது ஜேபால் கண்ணனை ஜேநாக்கி ாள். கண்ணனின் சரிவெயன்ற
தனைல அனைசவு கினை)க்கப் வெபற்ற பின் உள்ஜேள வெசன்றாள்.
ரா=ுவுக்கும் விசுவுக்கும் கண்ணனை நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது. சந்துருவுக்கும் ரவிக்கும்தான்
வெதரிய வில்னைல. வெதரியப் படுத்தப் பட்)வு)ன் இருவரும் வெகாஞ்சம் சங்ஜேகாசத்து)ன் கண்ணன்
அருகில் வெசன்ற ர். அவர்கள் இருவனைரயும் ஒரு முனைற ஜேநாக்கிய கண்ணனுக்கு ஒரு கணம் ஒன்றுஜேம
ஜேதான்ற வில்னைல. ஆ ால் மறுகணஜேம இருவனைரயும் வாரி அனைணத்து முத்தமாரி வெபாழிந்தான்.
கண்ணன் அண்ணா வெராம்பக் வெகட்)வன் என்று எண்ணிக் வெகாண்டிருந்த ரா=ுவும் விசுவும் இனைதப்
பார்த்ததும் அவன் மீது ஒரு தனி அன்பு வளருவனைத உணர்ந்த ர். தாங்கள் இதுவனைர எண்ணி வந்தது
தவறு என்று வெதரிந்து வெவட்கப் பட்) ர்.
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நீ எத்தனை யாவது படிக்கிறாய் ரா=ா என்று கண்ணன் ஜேகட்)தும் வெ)ந்த், என்று ரா=ு பதில்
வெசான் ான்..” விசு நீ?’ “நானும் வெ)ந்த்” என்றான்.
“ ஏண்)ாபாபு இரண்டு ஜேபரும் ஒஜேர க்ளாஸ் படிக்கிறார்கள்.?”
” ஆமாண்ணா.. ரா=ுவுக்கு உ)ல் நலம் சரியில்லாமல் ஒரு வரு)ம் ஜேபாயிடுத்து. அதுவும் ஒரு
விதத்தில் நல்லதுதான். வெரண்டு ஜேபரும் ஒஜேர சமயத்தில் ஜேவனைலக்குப் ஜேபாகத் தயாராயிருப்பார்கள்.
அஜேத சமயத்தில் நம்ம கஷ்)மும் ஒஜேரயடியாக் வெகாறஞ்சிடும்”.
“ அது சரியில்னைல பாபு. நாமதான் ஜேமல் படிப்பு படிக்க முடியாம திண்)ாடிஜே ாம் ா, இவர்களும்
அப்படிஜேய இருக்கணுமா. இவர்கனைளயாவது நன்றாகப் படிக்க னைவக்க ஜேவண்டும். ”
கண்ணன் கூறிவந்தனைதக் ஜேகட்)வு)ன் விசுவுக்கு சந்ஜேதாஷம் தாங்கவில்னைல. அவன் வகுப்பில்
முதலாவதாக வருபவன். எப்படியும் ஜேமல் படிப்பு படிக்க ஜேவண்டும் என்று கங்கணம்
கட்டிக்வெகாண்டிருந்தான்.ஆ ால் பாபு அண்ணாவால் முடியாஜேத என்ற கவனைல இருந்தது. அது
இப்ஜேபாது கண்ணன் ஜேபச்னைசக் ஜேகட்)தும் ஓடி மனைறந்து
விட்)து. பாபுவுக்கு ஒன்றுஜேம புரியவில்னைல. .
” என் அண்ணா, வெசால்கிறீர்கள்.... எ க்கு மட்டும் இவர்கனைள படிக்க னைவக்க னைவக்க ஜேவண்டும்
என்ற ஆனைசயில்னைலயா.? நம் நினைலனைம இருப்பனைதப் பார்த்துதான், வீணாக இவர்களுக்கு ஆனைசயூட்)
விரும்பவில்னைல.”
”ஜேபா)ா... வெராம்பத் வெதரிந்தவன் மாதிரி ஜேபசாஜேத. நம்ம நினைலக்கு என் குனைறச்சல்.? நீ
சம்பாதிக்கிறாய். நானும் சம்பாதிக்கிஜேறன். எல்ஜேலாரும் ஒன்றாக இருந்தால் கஷ்)ஜேம இருக்காது.
அனைதச் வெசால்லத்தான் நானும் மாலதியும் வந்ஜேதாம் இல்னைலயா மாலதி.?” உட்புறம் மாலதி இருந்த
திக்னைக ஜேநாக்கிக் ஜேகட்)ான். கல்யாணி அம்மாவும் எல்லாப் ஜேபச்சுவார்த்னைதகனைளயும் ஜேகட்டுக்
வெகாண்டு தானிருந்தாள். அவளுக்கு இந்த திடீர் வரவும் வெகாண்டு வரப்பட்) வெசய்தியும் ஏஜேதா ஒரு
சந்ஜேதகத்னைத எழச் வெசய்தது. பாபுவுக்கும் இந்தச் வெசய்தி கண்ணன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி
தரவில்னைல.
“ அண்ணா நீங்க தனியா இருந்தவனைர நம்ம குடும்பத்ஜேதா) ஜேசர்ந்திருந்து ,பிறகு கல்யாணம்
பண்ணியும் கூ) அப்படித் வெதா)ர்ந்திருந்தா, எல்லாம் சரியாயிருந்திருக்கும். ஆ ால் இப்ஜேபா
நினைலனைம ஜேவற. எனைதயும் ஆஜேலாசித்துத்தான் வெசய்ய ஜேவண்டும். “—பட்டும் ப)ாமலும் பாபு
கூறியனைதக் ஜேகட்கவும் கண்ணனுக்குக் ஜேகாபம் வந்தது. இருந்தாலும் இப்ஜேபாது ஜேகாபப்பட்டுப்
பிரஜேயாச ம் இல்னைல. வந்த காரியம் சரியாக முடியாவிட்)ால், அத ால் பாதிக்கப் ப)ப் ஜேபாவது தான்
தான் என்று உணர்ந்து, மிகவும் சாதுரியமாகப் ஜேபச்னைச மாற்ற் முயன்றான்.
” பாபு நீ அன்னிக்கி கூப்பிட்)ஜேபாஜேத நான் வரனைலன்னு தாஜே உ க்குக் ஜேகாபம்..இதப் பாரு.
அப்ஜேபா எ க்கு பாட்டியாஜேல எவ்வளஜேவா காரியங்கள் ஆக ஜேவண்டி இருந்தது. அந்த ஜேநரத்தில் நான்
அவர்கனைளப் பழித்துக்வெகாள்ள விரும்ப வில்னைல. இப்ஜேபா நான் ஒரு தனிக் காட்டு ரா=ா. யானைரயும்
லட்சியம் வெசய்ய ஜேவண்டியதில்னைல. நானும் மாலதியும் நன்றாக ஜேயாசித்துத்தான் இந்த முடிவுக்கு
வந்திருக்கிஜேறாம். .உ க்கும் இப்ஜேபாது உதவி ஜேதனைவப் ப)ாதா என் ..அதுக்கு ஜேமவெல எ க்குன்னு
சில க)னைமகள் ஜேவஜேற இருக்கு. பிராம்மண குலத்தில பிறந்து இன்னும் பூணூல் ஜேபா)ாத சூத்திரன்
ஜேபால இருக்கிறது பார்க்க நல்லாவா இருக்கு.?அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் வெசய்ய ஜேவண்டிய பித்ரு
க)ன்கனைள வெசய்யவும் முடியாது.அவெதல்லாம் வெராம்ப அவசியம் பாபு.”நீண்) பிரசங்கம் வெசய்வது
ஜேபால் கண்ணன் ஜேபசி ான் .உள்ளிருந்து வந்த மாலதி ,” பாபுவுக்கு மட்டும் இவெதல்லாம்
வெசய்யணும்னு ஆனைசயில்னைலயா என் .”இருந்தாலும் இருக்கிற இ)த்துஜேல அவெதல்லாம் சரிப்பட்டு
வராதுன்னுதான் இப்படிஜேய....”
”நிறுத்துங்க அண்ணி. இது எங்கள் குடும்ப விவகாரம். இதுஜேல உங்க ஆராய்ச்சிக்வெகல்லாம்
இ)மில்னைல. “ என்று யாரும் சற்றும் எதிர்பாராத வனைகயில் மாலதினைய அ)க்கி ான் பாபு. “ அண்ணா
நீங்க வெசால்ற பாயிண்டுக்கு வஜேரன். பிராம்மண குலத்திஜேல பிறந்ததுக்கு ஜேவண்டி ஒரு பூணூல்
மாட்டிக்ஜேகா)ா பாபுன்னுதாஜே வெசால்ல வறீ.ங்க.. நான் பிராம்மண குலத்திஜேல பிறந்தவன்
மற்றவரி)ம் இருந்து ஜேவறுபட்டு நிற்பவன் என்பனைதக் காட்டிக் வெகாள்ள விரும்பனைல. வர்ண ஜேபதங்கள்
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எல்லாம் இந்தக் காலத்துக்கு ஒத்து வராது அண்ணா... பிராம்மணனுனை)ய க)னைமஜேய அந்த காலத்து
முனைறப்படி, பரமனுக்கும் பாமரனுக்கும் பாலமாய் இருக்க ஜேவண்டும் என்பதுதான். அந்தக் காலத்துப்
பிராம்மணன் ஈசுவர விசாரத்திஜேலஜேய ஈடு பட்டிருப்பான். அவனுக்வெகன்று வெபாருள் ஈட்) மாட்)ான்.
மற்ற வர்ணத்தவர்கள் அவர்களுக்கு என்று ஏற்படுத்தப் பட்) வெதாழில் முனைறனையக் கனை) பிடித்து
வந்தார்கள். ஆ ால் இந்தக் காலத்தில் குல ஆசாரம் என்ற முனைறப்படி பார்க்கப் ஜேபா ால் எல்ஜேலாரும்
னைவசியர்களும் சூத்திரர்களும் தான். அதன்படி நீயும் ஒரு சூத்திரன், நானும் ஒரு சூத்திரன்.இப்படி
இருக்கும்ஜேபாது குலம் ஆசாரம் என்ற ஜேபச்சுக்கு அர்த்தஜேமயில்னைல. ஜேமலும் நீங்க வெசால்ற பித்ரு
கர்மாக்கனைள, அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் வெசய்ய ஜேவண்டியனைத தாராளமாக நானும் வெசய்து வெகாண்டு
தானிருக்ஜேகன். ஆ ால் நீங்க வெசால்லும் முனைறயில் அல்ல. அப்பா இருந்திருந்தா என் வெசய்ய
நினை த்திருப்பாஜேரா அனைதச் வெசய்வஜேத அவருக்கு நான் வெசய்யும் நினை வு வழிபாடு. அம்மாவுக்கு
என்னும் ஜேபச்சுக்ஜேக இ)மில்னைல. உன்னை யும் என்னை யும் வெபற்வெறடுத்த புண்ணியவதி,நமக்கு
நினை வு வெதரியும் முன்ஜேப ஜேபாய் ஜேசர்ந்துட்)ா. ஆ ால் நமக்கு நினை வு வெதரிந்த பிறகு அம்மா என்று
கூப்பிடும் ஸ்தா த்தில் இருக்கும் நம்னைம வளர்த்திய இந்த அம்மானைவ ம ம் வா)ாதபடி பார்த்துக்
வெகாள்வதுதான் இறந்து ஜேபா அம்மாவுக்கு நாம் வெசய்யும் நினை வு தி வணக்கங்கள்.”
பாபு இவ்வளவு தூரம் ஜேபசுவான் என்று கண்ணன் எதிர் பார்க்க வில்னைல. அவனை ப் வெபாருத்த
வனைரயில் யார் என் வெசய்தாலும் அது அவர்கள் மற்றவரி)ம் வெகாண்டுள்ள அபிப்பிராய ஜேபதத்னைத
வெதரியப் படுத்தஜேவ என்று எண்ணிக் வெகாண்டிருந்தான். அதற்குப் பின் ால் , ஆழ்ந்த சிந்தனை க்குப்
பிறகு எழுந்த ஒரு வெகாள்னைக வெவறி இருக்கும் என்று நினை க்க வில்னைல. இருந்தாலும் பாபு பிராம்மண
குலத்னைதஜேய பழிக்கிறான் என்ற தவறா எண்ணம் கண்ணனை ஆத்திரப் படுத்தியது.
”பாபு நீ ஜேமனை) ஏறி பிரசங்கம் பண்ணுவதில் னைக ஜேதர்ந்தவன் என்று எ க்குத் வெதரியும். அனைத
இங்ஜேக ஸ்தாபிக்க ஜேவண்)ாம். ஜேமனை)யிஜேல வெபசி ா நாலு ஜேபர் வெபாழுது ஜேபாச்ஜேசன்னு னைக தட்டுவா.
அதுதான் வெபருனைமன்னு தவறா வெந ச்சிட்டு இருக்ஜேக. ஜேபசற ஜேபச்வெசல்லாம் வாழ்க்னைக நனை)முனைறக்கு
ஒத்து வராதுனு உ க்குப் புரியனைல. புரியவும் புரியாது. இந்த பிள்னைளகளுக்குப் பதிலா வெபண்களாப்
பிறந்திருந்தால் அப்பா வெசய்த தவறின் தன்னைம உ க்குத் வெதரிஞ்சிருக்கும்.அந்த விதத்திஜேல நீ லக்கி.
எல்ஜேலாரும் பிரிஞ்சிருக்ஜேகாவெமன்னு நீ அவதிப் ப)றது உண்னைம என்று நம்பி, அந்தக் குனைறனையத்
தீர்க்கலாம்னு வந்ஜேதன். நீ என் )ான் ா வெசயல்ல மட்டுமில்லாம வாக்கிலயும் சூத்திர ா மாறிட்ஜே).
எ க்கு அப்படி வாழ முடியாது. நம்ம முன்வெ ார்கள் வகுத்த வழிமுனைறகவெளல்லாம் சுத்த்ச் ஹம்பக்
என்று நீ வெசால்ற மாதிரி என் ால் நி க்க முடியாது. அப்படியா ா நமக்கு முன் ாஜேல பிறந்து இந்த
நாட்டிஜேல வளர்ந்த எல்ஜேலாரும் ஒண்ணுஜேம வெதரியாத முட்)ாள்களா.?நீ ஒருத்தன் மட்டும்தான்
எல்லாம் வெதரிஞ்ச புத்திசாலியா.? இல்னைல எ க்குத் வெதரியாமல் தான் ஜேகட்கிஜேறன். “
”அண்ணா நான் வெசால்றத நீங்க சரியாப் புரிஞ்சுக்கனைல வாழ்க்னைகயிஜேல குலம் ஜேகாத்திரம் எல்லாம்
ம னைசப் வெபாறுத்தவனைர சரியா இருந்தா நல்லதண்ணா. ஆ ால் அதுஜேவ ஒரு சில வகுப்பாளுங்க
தரமில்லாமஜேலஜேய உயர்த்தப் ப)றதும், மத்தவங்க நசுக்கப் ப)ற்துக்கு ஒரு கருவியா, எண்ணமா
சமுதாயத்துஜேல ஒரு நினைல அனை)ஞ்சிருக்கிறது தப்புன்னுதான் நான் வெசால்ல வஜேரன். நீங்க வணங்கற
வெதய்வத்னைததான் நானும் வணங்குகிஜேறன்.மற்ற சாதிக்காரங்களும்--.ஹிந்துக்கனைள—வணங்கறாங்க.
இதுஜேல உயர்வு தாழ்வுக்கு இ)ம் எங்ஜேகன்னுதான் புரியனைல. இனைதவெயல்லாம்தான் விஜேவகாநந்தர்
முதல் பாரதி வனைர வெசால்லி இருக்காங்க. அவங்க வெசான் னைதக் ஜேகட்டு அந்த சமயம் னைகதட்டிப்
வெபாழுது ஜேபாக்கி கூட்)ம் இருக்கலாம். ஆ ால் எ க்கு அதுதான் சரின்னு ஒரு உறுதி பிறந்திருக்கு.
என்னை ப் ஜேபால எவ்வளஜேவா ஜேபருக்கும் பிறந்திருக்கலாம். அது நன்னைமயாய்தான் முடியும். என்னை ப்
வெபாறுத்தவனைர வாழ்ந்து காட்) ஒரு சந்தர்ப்பமும் கினை)ச்சிருக்கு.இனைதவெயல்லாம்தான் நான்
முக்கியமா நினை க்கிஜேறன். பிரிஞ்ச குடும்பம் ஒன்றாயிருக்கணும்னு நான் விரும்பறத வெசயல் படுத்த
வந்ததாகச் வெசான்னீர்கள். அனைதக் ஜேகட்)தும் உண்னைமயிஜேலஜேய சந்ஜேதாஷப் பட்ஜே)ன். ஆ ால் நீங்க
வெகாண்டிருக்கிற எண்ணங்கனைள இந்த இ)த்தில் நினைற ஜேவற்ற முயன்றால் வீணா ம ஸ்தாபமும்
ஜேவற்றுனைமயும்தான் வளரும். அதுதான் ஜேவண்)ாம் என்கிஜேறன்.”
” பாபு நீ வெராம்ப சாமர்த்திய சாலின்னு உ க்கு நினை ப்பு. உன்னை ப் ஜேபால் மற்றவர்களும்
சாமர்த்தியசாலிகளாய் இருக்கலாம் என்ற சந்ஜேதகஜேம உ க்கு இல்னைல. என்னுனை)ய உதவி ஜேதனைவ
ஆ ால் என் எண்ணப்படி வெசயலாற்ற எ க்குத் தனை). நீ சம்பாதிக்கறத எங்கிட்)க் வெகாடுத்துட்டு நான்
வெசால்றபடி ந))ா—ன்னு எங்கிட்) மனைறமுகமாக் ஜேகட்கஜேற. இதுக்கு காதுஜேல பூ வெவச்சவன் யாராவது
32

இருப்பான். ஜேபாய்ப்பாரு. உன் குணம் எ க்கு நல்லாத் வெதரிஞ்சு ஜேபாச்சு. நீ ஒரு சுய நலப் புல்லுருவி.
உன் கூ)வும் இவர்கள் கூ)வும் வாழ எ க்வெகன் னைபத்தியமா.! மாலதி வாடீ.. இங்ஜேக ஒரு
நிமிஷங்கூ) இருக்கக் கூ)ாது. வீட்டுக்குப் ஜேபா தும் குளிச்சு இந்த உறவுக்ஜேக முழுக்குப்
ஜேபாட்டு)ணும்.”
வந்த காரியம் னைக கூ)வில்னைல என்ற ஆத்திரத்தில் இன் துதான் ஜேபசுகிஜேறாம் என்று கூ)
உணராமல் கண்ணன் மாலதினையக் கூட்டிக் வெகாண்டு வெவளிஜேயறி விட்)ான்.
வெகாஞ்ச ஜேநரம் தனைல சுற்றுவதுஜேபால் இருந்தது பாபுவுக்கு. அவனுக்கு சற்று முன் ந)ந்த
நிகழ்ச்சிகள் க ஜேவா என்று கூ) சந்ஜேதகம் ஏற்பட்)து. அவன் உள்ளம் புழுவாய்த் துடித்துக்
வெகாண்டிருந்தது.கினை)த்த சந்தர்ப்பத்னைத நழுவ விட்ஜே)ாஜேமா என்று அடிக்கடி தன்னை த் தாஜே
ஜேகட்டுக் வெகாண்)ான். இருந்தாலும் கண்ணன் அந்த அளவுக்குப் ஜேபசிப் ஜேபாகும் படி தான் எதுவும்
வெசால்லவில்னைல என்று நம்பி ான்.
அனைமதினையக் கனைலத்தவன் ரா=ுதான்.”இங்ஜேக வரும்வெபாது இவர்களுக்கு எண்ணம்
ஜேவவெறஜேதாவாக இருந்திருக்கும். ஆ ால் ஜேபச்சு ஜேபா விதத்திஜேல வந்த எண்ணத்னைத சரியா
வெவளிப்படுத்த முடியனைல.ன்னு எ க்குத் ஜேதாணுது .ஜே)ய் விசு, வெபரிசாப் படிக்கலாம்னு வெகாஞ்ச
ஜேநரத்திவெல வெந ச்சிஜேய. .பாபு அண்ணா ம சு வெவச்சாத்தான் உ க்கு ஜேமல் படிப்பு. “ என்றான்.
”எ க்கு இந்த திடீர் வரவும் அக்கனைறயும் சந்ஜேதக மாக இருந்தது. நானைளக்ஜேக எங்கனைள இந்த சித்தி
வீட்னை) விட்டுப் ஜேபாகச் வெசான் ா என்று கனைத மாறி ாலும் மாறலாம். ஹூம்.! ரா=ு
வெசால்றாப்ஜேபால வந்த ஜேநாக்கஜேம இதாயிருந்திருக்காது. சண்னை) ஜேபா)றதுக்குன்னு வந்த மாதிரி
அல்லவா இருந்தது. அந்தப் வெபண் நல்ல வெபண்ணாத் வெதரியறா. இப்ஜேபா அவளும் மாற்யிருப்பா.
இனைதவெயல்லாம் வெபரிசா வெந ச்சா முடிஜேவ கினை)யாது. இனைதவி) வெபரிய ம ஸ்தாபங்கனைளயும்
சண்னை)கனைளயும் உங்க அப்பா காலத்திஜேலஜேய பார்த்தாச்சு. நீ எதுக்க)ா பாபு எண்ணி எண்ணி மாயஜேற.
சாப்பி) வா ஜேநரமாச்சு. நல்ல ஜேவனைள உங்க ஜேபார் ஆரம்பிக்கறதுக்கு முன் ாடிஜேய வந்தவர்களுக்கு
காப்பிவெயல்லாம் வெகாடுத்ஜேதன். இல்னைலன் ா அந்தப் பழி ஜேவற எ க் கிருந்திருக்கும். “ என்று
வெசால்லிக் வெகாண்டு ஜேபா கல்யாணி அ,ம்மானைவ பாபுவின் கூச்சல் அ)க்கிற்று.
”உ க்குப் பழி வரக் கூ)ாதுன்னு நீ வெராம்பத்தான் அலட்டிக்கிஜேற. வரவெதன் ஜேவா வரத்தான்
வெசய்யுது. வெகாஞ்ச ஜேநரம் ஜேபசாமத்தான் இருங்கஜேளன். “
பாபுவுக்கு சாப்பாடு வெசல்லவில்னைல.உறக்கம் வெகாள்ள வில்னைல. நடு ராத்திரியில் திடீவெரன்று
விளக்னைக வெபாருத்தி ஒரு தானைளவெயடுத்துப் ப) ப) வெவ எழுதி ான்.
”அண்ணா,இன்று ந)ந்த சம்பவங்கள் நமக்குள்ள அபிப்பிராய ஜேபதத்னைதத் வெதரியப் படுத்துவதாக
மட்டும் இருக்கட்டும். உறவுக்கும் அன்புக்கும் முழுக்குப் ஜேபாட்)தாக நீங்கள் வெசால்லிச் வெசன்றது
மிகவும் வருத்தத்னைத அளிக்கிறது. வருகிற ஞாயிறு மானைல நான் உங்கனைள வந்து பார்க்கிஜேறன்.”----ஏஜேதா
ம ப் பளு வெகாஞ்சம் குனைறந்த மாதிரி இருந்தது.. விடிந்ததும் எழுதிய கடிதத்னைதத் தபாலில் ஜேசர்த்தான்.
ஜேநரிஜேலஜேய வெசன்று விளக்கி இருக்கலாம். ஆ ால் புனைகச்சல் ஏற்பட்) ம ம் நிதா த்துக்கு வருவது
நல்லது. அதுவனைர சும்மா இருக்கலாம் என்று எண்ணியவன் தான் வெசல்லும் ஜேநரத்தில் கண்ணன்
அங்கிருக்க ஜேவண்டுஜேம என்பதற்காக அந்தக் கடிதத்னைத அனுப்பி ான். மறு தபாலில் வந்த பதில்
பாபுவின் உள்ளத்னைத இன்னும் வருந்தச் வெசய்வதாக இருந்தது.
“வருவதாயிருந்தால் தனியாக வா. நீ என் உ)ன் பிறந்த பிராமணன் என்பதற்காக இந்தத் தனிச்
சலுனைக.”.-----கண்ணன்.
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அத்தியாயம் பதிவெ ாரு
பாபு இரண்டு மூன்று நாட்களாக ஜேவனைலக்குப் ஜேபாகவில்னைல. உ)ல் நினைல சரியாயிருந்தாலும் ம
நினைல சரியாக இருக்கவில்னைல.. இரவில் வெவகு வெநரம் விழித்து உறங்கப் ஜேபாவது, கானைலயில் மிகவும்
தாமதமாக எழுந்திருப்பது, பகற்வெபாழுதில் வெவறிச்வெசன்று உட்கார்ந்திருப்பது, என்று பார்க்கப் பார்க்க
கல்யாணி அம்மாவுக்குப் வெபாறுக்கவில்னைல. “ என் )ா இது, ..நானும் பார்த்துக் வெகாண்டு
இருக்கிஜேறன். நீஜேய இப்படி ம சு ஒடிஞ்சு ஜேபாயிட்)ா, வீட்டிஜேல எப்படி)ா சந்ஜேதாஷம் இருக்கும்.?
குழந்னைதகள் ஜேவறு உன்னை ப் பார்த்தாஜேல பயந்து சாகிறதுகள். இன்னைறக்கு இல்லாவிட்)ாலும்
என்னைறக்காவது ஒரு நாள் எல்ஜேலாருக்கும் சரிவெயது தப்வெபது என்று வெதரியத்தான் ஜேபாகுது. நீ
ஜேவனைலக்குப் ஜேபாய் சாதாரணமாய் இரு. எல்லாம் சரியாயிடும்.,“ என்று தான் மிகவும் பயந்து வெசால்ல
வந்தனைத ஆறுதல் அளிக்கும்படிக் கூறி ாள். பாபுவுக்கும் அதுதான் சரிவெய ப் பட்)து. ஜேமலும் சும்மா
இருக்கும் ஜேநரத்தில் ம உனைளச்சல் படுவனைதவி), அனைத ஏதாவது ஆக்க வழியில் பயன் படுத்தி ால்,
அதுவும் லாபகரமா தாய் இருக்கும் என்று ஜேதான்றியது. கனைல இலக்கியங்களுக்கு என்று ஏற்படுத்தப்
பட்) தமிழ் மன்றத்னைத தற்கால இயல்புகளுக்கு ஏற்றபடி மாற்றலாம் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்)தும்,
மன்றத்து காரியக்குழு உறுப்பி ர்கள் ஜேதர்வு அன்று மானைல ந)க்க இருப்பதும் நினை வுக்கு வந்தது.
தானும் ஜேபாட்டி ஜேபாடுவது, ஜேதர்ந்வெதடுக்கப் பட்)ால் தன் எண்ணங்கனைள வெசயல் படுத்த ஒரு வாய்ப்பு
கினை)க்கும் என்ற நம்பிக்னைகயும் ஏற்பட்)து.
ஆதவனின் கிரணம் பட்டு விலகும் பனி ஜேபால பாபுவின் கவனைலகள் அவனை
விலகியது. பனைழய பாபுவாக தன் ம்பிக்னைக மிகக் வெகாண்)வ ாக மாறி ான்.

விட்டு சற்ஜேற

காரியக் குழு உறுப்பி ர் ஜேதர்தலில் பாபு ஜேபாட்டியிடுகிறான் என்ற வெசய்தி வெதரிய வந்ததும்,
அஜேமாகமா வெவற்றினையத் ஜேதடித் தந்த ர் பாபுவின் நண்பர்கள். அஜேதாடு மட்டுமல்லாமல் குழுவின்
தனைலவ ாகவும் ஏக ம தாகத் ஜேதர்ந்வெதடுக்கப் பட்)ான்.
பாபுவின் ஜேபச்சுத் திறனைமனைய மட்டுஜேம அறிந்திருந்த மன்றத்து உறுப்பி ர்கள், மன்றத்தின்
வருங்கால வெசயல் முனைறகனைள பாபு விளக்க முற்பட்)தும், பாபுஜேவ எதிர்பார்க்காத முனைறயில்
எதிர்ப்னைபத் வெதரிவித்த ர். கனைல இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்) முத்தமிழின் வளர்ச்சிக்வெகன்று
உருவாக்கப்பட்) மன்றத்னைத அன்றா)ம் ந)க்கும் வயிற்றுப் பாட்டு விவகாரத்தில் முக்கிய பங்கு ஏற்க
ஜேவண்டும் என்று பாபு கூறியஜேத எதிர்ப்புக்குக் காரணம்.
கனைலனைய வளர்க்கிஜேறாம், தமிழ்ப் பணி புரிகிஜேறாம், என்று வெசால்லிக் வெகாண்டு, பனைழய கம்ப
ராமாயணச் சர்ச்னைசயிலும், வள்ளுவத்தின் மகத்துவத்னைத மற்றவர் அறியச் வெசய்வதிலும், பாரதியின்
பாட்டுப் புலனைமனைய சிலாகிப்பதிலும் ஜேநரத்னைத வெசலவிடும் நம் மன்றம், உண்னைமயில் தமினைழ
வளர்க்கிறதா.? கனைலனைய வளர்க்கிறதா,? இல்னைல என்ஜேற எண்ணத் ஜேதான்றுகிறது. வெபாழுது ஜேபாக்கு
மன்றமாகஜேவ வெசயல் புரிகிறது. கம்பனும் வள்ளுவனும், இளங்ஜேகாவும் பாரதியும் தமிழுக்குத்
வெதாண்)ாற்றி ார்கள். அனைத அனை வருக்கும் உணர்த்த ஜேவண்டியது அவசியம். ஆ ால் அதுஜேவ
தமினைழ வளர்க்கும் பணிவெயன்று வெசால்வது முனைறயா,?
இன்வெ ான்று ஜேகட்கிஜேறன் நண்பர்கஜேள, ! சற்று முரண்பா)ாகத் ஜேதான்றி ாலும் உண்னைம வெதரிய
வரும். தமிழ்ப் பணி என்று கூறி, மன்றம் ந)த்தி, வளர்ந்த தமினைழ வளர்க்கிஜேறாம் என்று வெபருனைமப்
படுவனைதவி) , சற்ஜேற பரந்த ம ங்வெகாண்டு தமிழ் சமுதாயத்துக்குத் வெதாண்)ாற்றும் மக்கள் மன்றமாக
இனைத மாற்றி ால் இன்னும் நன்றாகத்தாஜே இருக்கும். மன்றம் நிறுவப் பட்டிருக்கும் இந்தப் பகுதி,
வெபங்களூருக்ஜேக சிற்ந்த உதாரணமாகத் திகழ, வழி வகுக்கப்ப)க் கூ)ாதா,?ஒவ்வெவாரு உறுப்பி ரும்
ஒரு குடும்பத்துப் பிள்னைளஜேபால் பணி ஆற்றக்கூ)ாதா.? எதற்வெகடுத்தாலும் அரசாங்கத்னைத நா)ாமல்
நம் ஜேதனைவகனைள நாஜேம ஓரளவுக்காவது பூர்த்தி வெசய்யக் கூ)ாதா. ? அந்த முனைறக்கு அந்த வழியில்
பணியாற்றும் மக்கள் மன்றமாக இது திகழக் கூ)ாதா.? இதுதான் என் ஜேகள்வி. தனி மனித ால் ஆகாத
விவகாரங்கள் இனைவ. இவற்றுக்கு எல்ஜேலாருனை)ய ஒத்துனைழப்பும் நல்வெலண்ணமும் ஆசிர்வாதமும்
ஜேதனைவ. நான் வெகாண்) எண்ணங்களில் தவறிருந்தால் திருத்தப்ப)த் தயாராயுள்ஜேளன். “ பாபு
அஸ்திவாரத்னைதஜேய மாற்ற விரும்புவதாக எல்ஜேலாரும் எதிர்த்தார்கள்.
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‘”தனைலவர் கூறுவதுஜேபால் மக்கள் மன்றமாக மாற்றப் பட்)ால் நாம் என் தான் சாதிக்க முடியும். ?
பசித்தவனுக்குச் ஜேசாறு ஜேபாடும் அன் தா மண்)பமாகக் காண்கிறாரா நம் மன்றத்னைத.
அப்படியா ால் ஒவ்வெவாரு உறுப்பி ரும் பிச்னைச எடுத்துத்தான் மன்றம் ந)த்த ஜேவண்டி இருக்கும்.”
வெபாழுதுஜேபாக்கு மன்றமா இது என்ற வெபாருள் வெதானிக்கக் ஜேகட்கிறார் தனைலவர். நான் கூறுகிஜேறன்.
ஆம்.! ஆயிரக்கணக்கா குடும்ப விவகாரங்கனைளக் வெகாஞ்ச ஜேநரமாவது மறந்திருக்கலாஜேம என்றுதான்
இந்த மன்றத்தின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு மக்கள் வருகிறார்கள். சமூகத் வெதாண்)ாற்றுகிஜேறாம் என்று நாம்
துவங்கி ால், எள்ளி நனைகயா)ப் படுஜேவாம். நான் இனைத வன்னைமயாக எதிர்க்கிஜேறன். “
“சமூகத் வெதாண்)ாற்றும் மன்றமாக மாறலாம் என்று வெசால்வனைதக் ஜேகட்க என் ஜேவா
நன்றாகத்தான் இருக்கிறது.ஆ ால் அது என் என்று வனைரயறுக்கப் ப)ாத வனைரயில் நாம்புரிந்து
வெகாண்டு வருவதும் சமூகத் வெதாண்டுதான் என்பது என் அபிப்பிராயம். “
எல்லாவிதமா எதிர்ப்புக் கருத்துக்களும் வெதரியப் படுத்த்ப் பட்) . பாபுவுக்கு, ”ஏன்
என்னை ப்ஜேபால் நினை க்கும் ஒருவராவது இங்கில்னைலயா.? இல்னைல ,நான் நினை க்கும் விதஜேம
இயற்னைகக்கு முரண்பா)ாக உள்ளதா.?” என்ற ஐயஜேம ஜேமலிட்)து. கனை)சியாக விட்டுக் வெகாடுக்கும்
எண்ணத்திலும், ஒரு சிலவற்னைறயாவது மன்றத்தின் முன் னைவத்து வெசயல் படுத்தக் கனை)சி முயற்சி என்ற
விதத்தில் “ சமூகத் வெதாண்வெ)ன்பது இன் துதான் என்று வனைரயறுக்கப் ப) வில்னைல என்றார் ஒரு
நண்பர். பிச்னைச வெயடுக்க ஜேவண்டி இருக்கும் என்றார் இன்வெ ாருவர். யாருஜேம நிகழ்ச்சிகளுக்கு வர
மாட்)ார்கள் என்றார் மூன்றாமவர். நான் கூற வந்தவெதன் ஜேவா, தமிழ் மன்றத்தின் பணியில் ,இன்னும்
சிலவற்னைற ஜேசர்க்கலாம் அதுவும் சமூகத் வெதாண்டு என்ற பரந்த ஜேநாக்கத்தில் இருக்கட்டும் என்பது தான்.
பாரதினையப் பற்றிப் புகழ்கிஜேறாஜேம தனி ஒருவனுக்கு உணவினைலவெயனில் =கத்தினை அழித்திடுஜேவாம்
என்று பாடி வன், ஆஹா என்கிஜேறாஜேம , அந்தக் கள்ளிகனைளயும் களான்கனைளயும் அழிக்கும்வனைகயில்
ஒரு முயற்சி நாம் வெசய்யக் கூ)ாதா என்ஜேறன். அதற்காகப் பிச்னைச எடுத்து அன் தா மண்)ப மாக்கவும்
ஜேவண்)ாம்.பள்ளிகள் துவக்குஜேவாம். அங்கு பிஞ்சு உள்ளங்களில் பாரதியின் ” இனி ஒரு விதி
வெசய்ஜேவாம்” என்ற ஊக்கத்னைத புகட்டுஜேவாம். ஏமாற்று காரர்களும் எத்தர்களும் நினைறந்த நம் சமூகத்தில்
ஏய்த்துப் பினைழப்பவர்கனைள காட்டிக் வெகாடுக்கும் வனைகயில் கூட்டுறவு பண்)க சானைலகள்
நிறுவுஜேவாம். இதற்கா முதலுக்கு இருக்கஜேவ இருக்கிறது நமது முத்தமிழ். நா)கங்கள் ந)த்துஜேவாம்,
நல்லனைத உணர்த்துஜேவாம். ஆயிரக்கணக்கா வர்களில் ஒரு பத்து ஜேபராவது நம்ஜேமாடு ஜேசர
மாட்)ார்களா. ? நமது மன்றம் வலுக்காதா.? மக்கள் குரல் ஓங்காதா.? நம்னைமப் பிடித்திருக்கும்
ஜேசாம்பனைல ஒழிக்க ,மூ) நம்பிக்னைககனைள தகர்த்வெதறிய, இந்த மன்றம் வழி வகுக்கக் கூ)ாதா.?
அஸ்திவாரத்னைதஜேய நான் மாற்ற விரும்புகிஜேறன் என்றால் அது ஓரளவுக்குத்தான் உண்னைம.அந்த
அளவுதான் நம் சக்தி என்று எண்ணுகிஜேறன். பாரதிஜேயா ஒழித்துக் கட்டு என்றல்லவா முழங்கி ான்.
இந்த எண்ணங்க்ளுக்கு உயிர் வெகாடுக்கஜேவ நான் ஜேபாட்டியிட்ஜே)ன். உணர்த்தப் ப)ாத
எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும் இனைல பழுத்து உதிர்ந்து சருகாகிப் ஜேபாகும் நினைலனைம ஜேபாலாகி வி)க்
கூ)ாஜேத என்றுதான் என் எண்ணங்கனைள உங்கள் முன்னினைலயில் னைவத்ஜேதன். எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அது
இப்ஜேபாது மனைறந்திருக்கும் என்ஜேற நம்புகிஜேறன் “என்று அழுத்தமாக ,ஆணித்தரமாகக் கூறி ான்.
வெமாத்தத்தில் பாபு தமிழ் மன்றத்னைத வலுவுள்ளதாகச் வெசய்யத்தான் மக்கள் மன்றமாக மாற்றச்
வெசால்லுகிறான், என்று உணர்ந்த மன்றத்து உறுப்பி ர்கள், பாபுவின் தீர்மா த்னைத ஆதரித்தார்கள் இது
பாபுவுக்குக் கினை)த்த வெவற்றிகளில் ஒன்று என்று அவஜே எண்ணி ான். அந்த எண்ணம் அடிஜேமல் அடி
அடித்தால் அம்மியும் நகரும் என்ற பழவெமாழினைய நிரூபிக்கச் வெசய்யும் வனைகயில் இருந்ததால், பாபு
முயற்சி உனை)யார் இகழ்ச்சி அனை)யார் என்று உறுதியாக நம்பி ான்.
ஏற்படுத்திய மாற்றத்னைத வெவள்ஜேளாட்)ம் வி) ஒரு நிகழ்ச்சி நிரனைலத் தயாரித்தார்கள். முத்தமிழும்
இ)ம் வெபற்ற நிகழ்ச்சிக்குத் தனைலனைம தாங்க வெபரிய மனிதர் ஒருவனைரத் ஜேதடி அனைலய வில்னைல.
அவர்கள். உள்ளூரில் நல்லவர் என்று வெபயவெரடுத்த ஒரு சாதாரணமா வனைரஜேய அனைழத்த ர்.
அலசூரிஜேலஜேய நிகழ்ச்சிகனைளக் வெகாண்)ா) திட்)மிட்) ர். ஏற்பாடுகனைளக் கண்டும் கண்காணித்தும்
வந்த பாபுவுக்கு ஒரு புது ஜேவகமும் உற்சாகமும் ஏற்பட்)து. நிகழ்ச்சினைய மிகப் வெபரிய அளவில் ந)த்தி
கணிசமா வெதானைகனையத் திரட்டி ஆரம்பத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூ)ம் ந)த்துவவெதன்பதும், அதில்
பணியாற்ற ஊதியம் வெபற விரும்பாத நல் உள்ளத்தவனைரத் ஜேதடிக் காண்பதும் பாபுவின் சுனைமயாகி
விட்)து.
35

அத்தியாயம் பன்னிரண்டு
கண்ணன், பாபு தன்னை ஜேவண்டுவெமன்வெற அவமா ப் படுத்திவிட்)தாக எண்ணிப் வெபாறுமி ான்.
பாபுவின் வாதப் பிரதி வாதங்கள் கனைவக்குதவாதது என்று தி)மாக எண்ணி ான். வெசய்யப் பட்)
வெசயலின் .குற்றத்னைத மனைறக்க, ஏமாற்றுகிறவர்கள் எழுப்புகிற குரலில் உண்னைம உள்ளவெதன்று பாபு
தவறாக எண்ணுகிறான் என்றும் ஜேவதனை ப் பட்)ான். ”ஆண்)வன் வழிபாடு, அர்ச்சகம் வெசய்வது
இவற்றுக்வெகன்ஜேற ஏற்படுத்தப் பட்)துதான் பிராமண குலம் என்றல்லவா பாபு கூறுகிறான்.!அப்படிச்
வெசய்யாதவர்கவெளல்லாம் சூத்திரர்களாம். ! நாக்கில் நரம்பில்லாமல் வெபரியவன் என்ற ஜேபதமில்லாமல்
என்னை ஜேய எடுத்வெதறிந்து ஜேபசிவிட்)ாஜே . ஜேச..! இவெதல்லாம் இந்த புத்தி வெகட்) மாலதியின்
ஜேபச்னைசக் ஜேகட்)தால் வந்த வினை யல்லவா,! தான் கஞ்சி குடிக்க தன் கணவன் மட்டும் ஒன்றும்
அறியாமல் ஜேவளா ஜேவனைளக்கு தின்று ஜேபாகிறாஜே என்ற ஜேவதனை யில் அவள் என்னி)ம் ஏதாவது
வெசால்லியிருந்தால், அவளுக்குச் ஜேசாறு ஜேபா) வனைகயிருக்கிறதா என்று பார்ப்பது, இல்னைலவெயன்றால்
நானும் கஞ்சி குடித்துவிட்டுப் ஜேபாகிஜேறன் என்றிருக்காமல், அவள் ஜேபச்னைசக் ஜேகட்டு அங்கு ஜேபா ஜேத
என் ம)த்த ம் “
கண்ணனுக்கு ஏற்பட்) ம ப் புனைகச்சல் எளிதில் அ)ங்குவதாக இல்னைல. என்வெ ன் ஜேவா
எண்ணித் தன்னை ஜேய குனைற கூறிக் வெகாண்)ான்.. பிராமணீயத்னைத எதிர்க்கும் அந்த அற்பனுக்கு,அதன்
மகத்துவத்னைதக் காட்டிஜேய தீருவது என்று சங்கல்பித்துக் வெகாண்)ான்.
இன்னைறக்கு வந்து ஜேவறு உயினைர வாங்கப் ஜேபாகிறான்..என்வெ ன் ஜேவா வெசால்லிக் குழப்புகிறான்.
நா ாவது ஜேபசாமல், ஒன்றாக வாழ விரும்பி வந்திருக்கிஜேறாம் என்பஜேதாடு நிறுத்தி இருக்கலாம். பிறகு
ந)ப்பவற்னைறப் பிறகு கவனித்திருக்கலாம். ஜேச.!அனைதவி) அவன் குணம் இப்ஜேபாது வெதரிந்தஜேத
எவ்வளஜேவா ஜேமல். ! இல்னைலவெயன்றால் ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் ந)ந்திருக்கும். ஹூம்.! வரட்டும்.
என் தான் வெசால்கிறான் பார்ப்ஜேபாம்.”—பாபு வரும் ஜேநரம் வெநருங்க வெநருங்க கண்ணன் குட்டி ஜேபாட்)
பூனை மாதிரி அனைமதி இழந்து தவித்தான்.பாபுவும் வந்து ஜேசர்ந்தான்.
”வெபரிய துனைர.! வெலட்)ர் எழுதிப் ஜேபா)றா ாம்,நான் காத்திருக்க ஜேவணுமாம். .வெதரியப்படுத்தாம
வரக்கூ)ஜேதா.?சரி, வந்த விஷயம் என் ,?”—கண்ணன் ம நினைல மாறியிருக்கவில்னைல என்று பாபு
கணக்வெகடுத்து விட்)ான். தன் ம உறுதினையக் காட்டுபவன் ஜேபால ,ஒன்றுஜேம இதற்கு முன்பு ந)க்காத
மாதிரி மிகவும் சக= பாவத்தில்,”இல்னைலயண்ணா. நான் வர சமயத்தில் ஒரு சமயம் நீ வீட்டில் இல்லாது
ஜேபா ால்... அதுவுமில்லாமல் நான் வஜேரன்னு வெதரிஞ்சிருந்தால் அண்ணியும் எ க்காக ஏதாவது
ஸ்வெபஷ்லாகச் வெசய்திருப்பார்கள்” என்றான். “ இல்னைலயா அண்ணி.”என்று ஜேகட்டு மாலதியும்
ம மாற்றம் அனை)ந்திருக்கிறாளா என்று அறிய விரும்பி ான். மாலதிக்கு தர்ம சங்க)மாக இருந்தது.
என்பதன் கூ), பாபுனைவ சரியாக புரிந்து வெகாள்ள முடியவில்னைலஜேய என்ற எண்ணமும் கலந்திருந்தது.
வெமல்லச் சிரித்து வெமௌ மாக இருந்தாள். அந்தச் சிரிப்ஜேப அவளுனை)ய நினைலனைய எடுத்துக் காட்டியது.
பாபுவுக்கு என் தானிருந்தாலும் தான் ஒரு அன்னியப் வெபண்ணி)ம் அன்னைறக்குக் கடிந்து ஜேபசியது
தவறு என்ஜேற ஜேதான்றியது.ஆத்திரத்னைத அ)க்கி அவ்னைள அலட்சியம் வெசய்திருக்கலாம்..ஆ ால் இந்தப்
பாழாய்ப் ஜேபா ,நல்லது வெகட்)து, சரி தவறு முதலியவற்னைற ஆராயும் குணங்கள் எல்லாம் ந)ந்து
முடிந்து ஜேபா பிறகல்லவா வெதரிய வருகிறது.,என்று தன்னை ஜேய வெநாந்து வெகாண்)ான்.
கண்ணன் எப்படியாவது பாபுனைவத் தாக்க ஜேவண்டும், அவனை அவமா ப் படுத்த ஜேவண்டும்,
என்று சதா எண்ணிக் வெகாண்டிருந்தான்.எண்ணிக் வெகாண்டிருந்தவன் கினை)த்த வாய்ப்னைபயும் நழுவ
வி)த் தயாராயிருக்கவில்னைல. ஒன்றுஜேம ந)க்கவில்னைல என்பதுஜேபால நடிக்கத் த க்கும் வெதரியும்
என்று காட்டிக் வெகாள்ளும்.பாபுனைவ வார்த்னைதகளால் தாக்கவும், தன் இருப்பி)த்தில் தான் னைவத்தஜேத
சட்)ம் என்பனைத நிரூபிக்கவும்,” ஸ்வெபஷ்லாகச் வெசய்து ஜேபா) ஜேவண்டும் என்ற ஆனைச இருந்தால்
ஜேபாதுமா பாபு.? அனைத அனுபவித்து உண்ணுபவர்களும் அன்புக்குப் பாத்திரமா வர்களாகவும் இருக்க
ஜேவண்டும் அல்லவா.? நீ என் தம்பி. அத ால் என் அன்பு உ க்குண்டு. குளித்து பூனை= முடித்த
பிறகுதான் இங்கு சாப்பாடு. நீ தயாரா ால் குளித்து விட்டு ஸ்வெபஷ்லாகச் சாப்பி)லாம்..வெரடியா ால்
வா சாப்பி)லாம் “என்று கூறி ான்.
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”.ஓ.! நான் குளித்துவிட்டுத்தான் வந்திருக்கிஜேறன். பூனை=கள் முடித்துக் வெகாள்ளுங்கள். நான்
அதுவனைர வெவண்டுமா ால் காத்திருக்கிஜேறன்”---பாபு இ)க்காகப் ஜேபசி தன்னை ம)க்குவதாக
கண்ணனுக்குப் பட்)து. அவனுக்குத் தக்க பா)ம் புகட்) ஜேவண்டும் என்ற ஆத்திரத்தில் ,” சரி.வெகாஞ்ச
ஜேநரம் இரு பூனை= முடியட்டும்” என்று கூறி , விபூதினையக் குனைழத்துப் பூசிக்வெகாண்டு, விளக்ஜேகற்றி
ஸ்வாமி ப)த்தின் முன் ால் ஜேபாய் அமர்ந்தான். தன் அண்ணனுக்கு இவ்வளவு பக்தியா என்று எண்ணி
பாபு ஆச்சரியப் ப)ட்டும் எ நினை த்து, சாதாரணமாகப் பத்து வி ாடிகள் ஆண்)வனை த் துதி
வெசய்யும் ஜேநரத்னைத அன்று ஜேவண்டுவெமன்ஜேற ஒரு மணி ஜேநரமாக நீட்டி ான். பாபுவுக்கு கண்ணன்
ஜேவண்டுவெமன்ஜேற காலத்னைதக் க)த்துவது நன்றாகத் வெதரிந்தது. இருந்தாலும் அனைத வெவளிக் காட்)ாமல்,
வெபாறுனைமயாக அங்கிருந்த பத்திரினைககளிலும், புத்தகங்களிலும் கவ த்னைதச் வெசலுத்தி ான்.ஒரு
வழியாகக் கண்ணன் பூனை=னைய முடித்துக் வெகாண்டு, அஜேத சமயத்தில் மாலதிக்கு னைசனைகயால் “ ஒன்று “
என்று வெதரிவித்து முன் அனைறக்கு வந்தான். சிறிது ஜேநரத்தில் ஒரு தட்டில் உப்புமாவும், ஒரு க்ளாசில்
பாலும் மாலதி கண்ணன் முன் னைவத்துவிட்டு உள்ஜேள வெசன்றாள். பாபு பத்திரினைகயிலிருந்து தன்
தனைலனையச் சற்ஜேற தூக்கி ஜேநாக்கியவன், ஒருவருக்கு மட்டும் வெகாண்டு வரப் பட்) உண்டினையக் கண்டு,
தன்னை க் கண்ணன் நன்றாக அவமா ப் படுத்த திட்) மிட்டிருக்கிறான் என்பனைத யூகித்துக்
வெகாண்)ான். கண்ணனின் இந்த அற்ப சந்ஜேதாஷத்துக்கு தான் ஈடு வெகாடுக்க ஜேவண்டும் என்று
எண்ணியவன், ம ம் ஜேவதனை யால் வாடியது..கண்ணன் பாபுனைவ ஒப்புக்குக்கூ) அனைழக்காமல்
வெகாண்டு வரப் பட்டிருந்த சிற்றுணனைவ முடித்துக் வெகாண்டு, “பாபு வந்த விஷயத்னைதச் வெசால்” என்றான்.
அவன் முகத்தில் வெவற்றிப் வெபருமிதம் தாண்)வமாடியது.பாபுவின் ஜேவதனை அனை)ந்த முகம்,
அவமா த்தின் சாட்னை)யடி பட்டு துவண்டு ஜேபாய் விட்)து என்று நினை த்து சந்ஜேதாஷப் பட்)ான்.
”அண்ணா, வந்த விஷ்யமிருக்கட்டும்.எ க்வெகாரு சந்ஜேதகம்..அனைத முதலில் வெதளிவித்துக்
வெகாள்கிஜேறன் ‘’ என்று பாபு கூறியனைதக் ஜேகட்)தும் ,அவன் சற்று முன்பு ந)ந்த நிகழ்ச்ச்க்கு விளக்கம்
ஜேகட்கப் ஜேபாகிறான் என்று நினை த்துக் கண்ணனும் தன்னை ஜேபாருக்கு ஆயத்தப் படுத்திக்
வெகாண்)ான். :” ஆண்)வன் வழிபாட்னை) இப்படி ப)த்தின் முன் ால் உட்கார்ந்து ஒரு மணி ஜேநரம்
புரியாத வார்த்னைதகனைளச் வெசால்லுவதன் மூலம் தா ா வெவளிப் படுத்த முடியும்.?”
“ அது சுத்த நாஸ்திகக் ஜேகள்வி. தூணிலும் இருப்பவன் துரும்பிலும் இருப்பவன் க)வுள். அவன்
புகழ் பா)ஜேவ ஏற்படுத்தப் பட்) வெமாழி சம்ஸ்கிருதம். புரிவதும் புரியாததும் அவ வன் ஞா த்னைதப்
வெபாறுத்தது. பிராமணன் ஞானி. ! நான் ஒரு பிராமணன் . பூனை= பு ஸ்காரங்களில் எ க்கு நம்பிக்னைக
உண்டு வெசய்கிஜேறன். உன்னை மாதிரி நாஸ்திக சர்ச்னைசகளில் ஈடுப) எ க்கு ஜேநரமில்னைல. “
‘’அண்ணா, ஆண்)வன் என்றனைழக்கப்படும் ஒரு அத்யந்த சக்தினைய வழிப) பூனை=
பு ஸ்காரங்கஜேள ஜேவண்)ாஜேம. மலர்மானைல அணிவிப்பதும், மங்கலப் வெபாருட்கனைள னைநஜேவத மாகப்
பனை)ப்பதும், மந்திரங்கனைள உச்சா) ம் வெசய்வதும்தான் பூசனை யா.? நான் வெசால்லுகிஜேறன்.
ஆண்)வனின் ப)ம், பலனை ம தில் வெகாண்டு, அனைதயனை)ய ,தன் புலன்கனைள அ)க்கி,
சிந்தனை னையக் கட்டுப் படுத்தி சக்தியின் உருவில் லயிக்கச் வெசய்ய உதவும் ஒரு சாத ம். THAT IS AN
OBJECT TO CONCENTRATE YOUR THOUGHTS. பிரதிபலனை அனை)ய விரும்புபவனும், பரம்வெபாருளும்,
மலர் மானைலகளாலும் மங்கலப் வெபாருட்களாலும் உள்ளத்தின் எண்ணத்தில் இரண்)றக் கலப்பஜேத
பூனை=யின் முக்கிய ஜேநாக்கம். அர்ச்சிப்பவனின் உள்ளத்திஜேலஜேய, அர்ச்சனை ப் வெபாருட்கஜேள இல்லாமல்
ஆண்)வனின் சக்தினைய ஒருங்ஜேக வெகாண்டு வந்து, பலனை எதிர்பார்க்காது, உண்னைமயில் ம ம் உருகி
கண்ணீர் சிந்துவஜேத முன் னைத வி) உயர்ந்தது.ஆ ால் அதற்கு நல்வெலண்ணம் வெகாண்) தூய்னைமயா
எண்ணம் ஜேவண்டும். இனைதத்தாஜே அன்ஜேப சிவம் என்கிறார்கள். இல்லாதவர்களுக்குத்தாஜே ப)மும்
,சினைலயும், பக்திப் பிரசாதங்களும்.இதுவும் கூ) என் நாஸ்திக வாதம் என்று நினை த்து வி)ாஜேத. இது
ஞானிகனைளயும் ,மனைறகனைளயும் நான்புரிந்து வெகாண்) வனைர தான் எ க்குக் க)வுள் நம்பிக்னைக
இருக்கிறது.”
”உ க்கும் கூ)க் க)வுள் பக்தி உண்டு என்று நீ வெசால்லித்தான் மற்றவர்கள் வெதரிந்து வெகாள்ள
ஜேவண்டும். முடியும். பாபு உன்னுனை)ய விதண்)ா வாதங்களுக்கு என் ால் பதில் வெசால்ல முடியாது.
பிறனைர தூஷிப்பதற்வெகன்ஜேற பிறந்துள்ளவர்களில் என் தம்பியும் ஒருவன் என்று எண்ணும்ஜேபாது தான்,
எ க்க மிகவும் ம க் கஷ்)மாக இருக்கிறது. “
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உண்னைமயிஜேலஜேய தன் ஜேபச்சும் ஜேபாக்கும் கண்ணனுக்குப் புரியவில்னைல, அத ால்
பிடிக்கவுமில்னைல. அந்த விதத்தில் கண்ணன் தன்னி)ம் வருத்தப் பட்)தும் அனைத எடுத்துக் காட்) ,
எடுத்துக் வெகாண்) முனைறயும் சரிஜேயா தவஜேறா தன்னி)ம் கண்ணனுக்கு அன்பு இருந்தது என்பனைத
நிரூபிக்கிறது என்ஜேற பாபு எண்ணி ான். அந்த அன்பிஜேலஜேய கண்ணனை வெவன்றுவி) முடியும் என்று
பாபு ம க் ஜேகாட்னை) கட்டி ான்.
”அதிருக்கட்டும் அண்ணா. ! அன்னைறக்கு நான் வெபசிய ஜேபச்சுகளால் உங்கள் ம ம் புண்
பட்டிருக்குமா ால் அது என் தவறல்ல.நான் வெகாண்டுள்ள வெகாள்னைகயின் தவறாயிருக்கலாம். ஆ ால்
அது தவறு என்றுதான் எ க்குத் ஜேதான்ற மாட்ஜே)ன் என்கிறது.ஜேமலும் அன்னைறக்கு நீங்கள் கனை)சியாக
வரும்ஜேபாது கூறிவிட்டு வந்த “உறவுக்கு முழுக்குப் ஜேபாடுவது “ என்ற வார்த்னைதகள். என்ம னைச
மிகவும் வருந்தச் வெசய்தது. உலகில் உறவு என்பது நாம் விரும்பிக் கினை)க்கப் வெபறும் ஒன்றல்ல. நாம்
ஜேவண்)ாவெமன்றால் விட்டுப் ஜேபாகக் கூடியதும் அல்ல. நமக்குள் அபிப்பிராய ஜேபதங்கள் இருக்கிறது “
“ அதுதாஜே

உறனைவஜேய வெவறுக்க னைவக்கிறது.”

“அனைதத்தாஜே ஜேவண்)ாவெமன்கிஜேறன், விளக்க வந்ஜேதன். அபிப்பிராய ஜேபதங்கள் இருப்பது
இயற்னைக. நம் னைகயில் இருக்கும் விரல்களும் கூ) ஜேவறுபட்டுத்தாஜே இருக்கிறது. அதற்காக
விரல்கனைள வெவட்டிப் ஜேபாடுகிஜேறாமா என் ..வித்தியாசப் பட்)ாலும் நம் னைக விரல்கள் என்றுதாஜே
எண்ணுகிஜேறாம். உண்னைம இது அல்லாதது இது. என்று வனைரயறுக்கப் பட்டு எல்ஜேலாரும் ஒப்புக்
வெகாள்ளும் நினைல வரும்வனைர, எண்ண ஜேவறுபாடுகள் இருப்பது சக=ம். வெகாள்னைகனைய எதிர்த்தாலும்
அனைதக் வெகாண்டுள்ளவனைர வெவறுப்பது என்பது என் ஜேவா எ க்குச் சரியாகப் ப)வில்னைல. நமது
வெகாள்னைககள் ஒத்து வர வில்னைல என்ற எண்ணத்தில் மட்டுஜேம நமக்குள் ஒற்றுனைம இருக்கிறது. உன்னை
என் வெகாள்னைககளிலும் என்னை உன் பக்கம் இழுத்துக் வெகாள்ளவும் ஜேபாட்டி ஜேபாடுகிஜேறாம். இது
அன்பி ால் ஏற்படுவது. அந்த அன்பும் அதற்குக் காரணமாயிருகிறவெதன்று நீ நினை க்கும் நமது உறவும்
பிட்டுப்பிரித்துத் தள்ளப் ப) ஜேவண்)ாம் என்று உன்னி)ம் ஜேவண்டிக் வெகாள்ளஜேவ வந்ஜேதன்.
வெசால்லியும் விட்ஜே)ன் இனி உன்னிஷ்)ம். நான் இங்கு அடிக்கடி வருஜேவன். உ க்கும் நம் வீட்டில்
என்றும் வரஜேவற்பு உண்டு. .வருகிஜேறன்.”
வினை) வெபற்றுக் வெகாண்டு வெசன்று விட்)ான் பாபு. அவன் இவ்வளவு தூரம் வந்து ஜேபசிப் ஜேபா ஜேத
அவனுனை)ய பண்புக்கு எடுத்துக் காட்டு என்று மாலதி நினை க்கத் வெதா)ங்கவும் “ “அடிபட்) புலி
சீறுது. அடிக்கடி ஜேவறு வருவா ாம். ! யார்தான் வரஜேவற்கத் தவங்கி)க்கிறார்கஜேளா.வெதரியனைல “ என்று
கண்ணன் உறக்கஜேவ தன் ஆத்திரத்னைதக் வெகாட்டிக் வெகாள்ளவும் “ தாஜேய என் கணவனுக்கு நல்ல வழி
காட்டு, அவனைர நல்ல எண்ணங்களுக்கு உனைறவி) மாக்கம்மா.”என்று தியானிக்கவும் ஜேவண்டிய
தாயிற்று.
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அத்தியாயம் பதின்மூன்று
பட்)காலிஜேல படும், வெகட்) குடிஜேய வெகடும் என்று வெதரியாமலா வெசால்லி
இருக்கிறார்கள். .அனுபவ பூர்வமாக உணர்ந்து கூறப்பட்) வார்த்னைதகள் அல்லவா.. .ஆஷாவின்
மரணமும், -வெகானைலவெயன்று எண்ணஜேவ நடுங்கியது—மகனுக்குக் கினை)த்த தண்)னை யும் பாட்டினைய
ஒஜேரயடியாக ஆட்டிவிட்டிருந்தது, என்பஜேதாடு கூ) தன்னுனை)ய மற்ற இரு பிள்னைளகளின்
அலட்சியமும் அவனைள வெவகுவாக பாதித்தது. கல்யாணமா பிறகு கண்ணனும் கூ) பாட்டினைய
லட்சியம் வெசய்து ஆதரவு காட்) வில்னைல. நல்ல வினைள நிலத்திஜேல புல்லும் பூண்டும் தன்
காலத்திஜேலஜேய வினைளந்து மண்ணின் வளத்னைதஜேய வெகாள்னைள வெகாண்டு ஜேபாகிறஜேத. ஒரு சமயம் தான்
வினைளத்தஜேத இந்தக் கள்ளியும் காளான்களும்தாஜே ா. என்வெறல்லாம் உள்ளம் உருகத் துவங்கிய பாட்டி,
நாளாவட்)த்தில் படுத்த படுக்னைகயாகி விட்)ாள். வெசல்வாக்கும் பதவிசும் இருக்கிற காலத்திஜேலஜேய
அவள் எதிர்பார்க்காத ஏகப்பட்) எதிர்ப்புகளிருந்த வெதன்றால், எல்லாம் இழந்த நினைலயில் அவனைள
சீந்தக் கூ) ஒரு ஜீவன் இல்லாமல் ஜேபாய் விட்)து. துயரத்தால் உருகி, உ)லில் வலுவிழந்து பாதிக்கப்
பட்) பாட்டிக்கு , ஜேபசஜேவா ந)க்கஜேவாகூ) முடியாதபடி,உ)லின் அங்கங்கள் எல்லாம் கட்டுப்
படுத்தக்கூ) திராணி இல்லாமல் மு)ங்கிப் ஜேபாயிற்று. இந்த நினைலயில் ஒடுங்கிக்
கி)ந்தவள் அடுத்துள்ளவர்கள் ஏச்சுக்கும் ஜேபச்சுக்கும் ஆளாகி இருந்தஜேபாது, வாய்விட்டு ஆண்)வனை
துனைணக்கு அனைழக்கவும் முடியாத துன்பத்தில் துவண்டு ஜேபா ாள். தன் அந்திம காலம் வெநருங்கிக்
வெகாண்டு இருக்கிறது என்ற எண்ணம் த க்குச் சீக்கிரம் விடிவு ஏற்படும் என்ற நம்பிக்னைகனைய வளரச்
வெசய்தது. வாழ்வின் பல ஜேகாணங்கனைள தன் நினைலயில் இருந்து தான் ரசித்து அனுபவித்த விதம்
அடிப்பனை)யிஜேலஜேய தவறு அவள் எண்ணும்ஜேபாது, தன்னை அறியாமஜேல கண்களில் நீர் வழிய
ஆண்)வனை ம சால் துனைணக்குக் கூப்பிடுவாள். அப்ஜேபாது ஒரு அலாதியா அனைமதி
கினை)ப்பனைதயும் உணர்வாள். கனை)சி காலத்தில் இந்த நினைலயில்தான் ஆண்)வனை உளங்கனிந்து
வழிபடுகிஜேறாம் என்று வெதரிய வந்தஜேபாது ஆயுட்காலம் பூராவும் வீணாக்கப் பட்டு விட்)ஜேத என்று
குமுறி ம ம் வெநாந்தாள். அவள் வெசய்த குற்றங்களுக்கும்,வெகாண்டிருந்த எண்ணங்களுக்கும் தகுந்த
தண்)னை வெகாடுத்தாகி விட்)து என்ஜேற க)வுளுக்குத் ஜேதான்றி இருக்க ஜேவண்டும். ஒரு நாள் யாரும்
அறியாமஜேலஜேய அவளுனை)ய உயிர்ப் பறனைவ சிறகடித்துச் வெசன்றிருந்தது. கண்கள் திறந்த நினைலயில்
நாக்கு உலர்ந்திருந்த முனைறயில் யாரும் கவனிப்பார் இல்லாது கி)ந்த அந்த ச)லத்னைத முதன் முதலில்
கண்) சரஸ்வதிக்கு பயமாகஜேவ இருந்தது. அவளது மரத்துக் கி)ந்த உணர்வுகளுக்கு இன்னுவெமாரு
உயிர் ஜேபாயிற்று என்ஜேற சாதாரணமாகஜேவ எண்ணத் ஜேதான்றிற்று.
பாட்டியின் சவ அ)க்கத்துக்குச் வெசன்று திரும்பி இருந்த பாபு அவள்து முடினைவ எண்ணி ம ம்
வருந்தித் திரும்பும்ஜேபாது கல்யாணி அம்மா கூறிய வெசய்தி அவனை ஆத்திரத்தின் எல்னைலக்ஜேக
அனைழத்துச் வெசன்றது..ரா=ுவுக்கும் விசுவுக்கும் சிக்வெகன் பாக்ஸ் ஜேபாட்டிருந்தது. முத்துமாரி அம்மன்
வினைளயாடுகிறாள்; சுத்தமாக இருக்க ஜேவண்டும். என்று பாபுவி)ம் கல்யாணி அம்மா ஜேகட்டுக்
வெகாண்)ாள். பாபு சாவு வீட்டிலிருந்து வந்தவன் குளிக்காமல் தன் தம்பிகனைளக் காணவும் கூ)ாது என்று
தனை) ஜேபாட்)ாள். பாபுவுக்கு அது னைபத்தியக் காரத்த மாகத் ஜேதான்றியது. கிருமிகளாலும் உ)ல்
வெவப்பத்தாலும் ஏற்படும் வியாதினைய ஆண்)வனின் முத்து என்று மரியானைதயு)ன் அனைழக்கும்
மூ)த்த ம் கண்டு ம ம் வெவம்பி ான். வெசால்லிப் புரிய னைவக்கலாம் என்றால் வெசால்லஜேவ இ)ம்
வெகாடுக்க வில்னைல கல்யாணி அம்மா. பாபு தீவிரமாகத் தம்பிகனைள ஆஸ்பத்திரிக்கு வெகாண்டு வெசல்ல
ஜேவண்டும் என்றான்.அனைத கல்யாணி அம்மா மூர்க்கமாக எதிர்த்து, தன் பிள்னைளகனைளக் கவனிக்கும்
முதல் வெபாறுப்பு தன்னுனை)யது, பிறகுதான் மற்றவருக்கு என்ற முனைறயில் ஜேபசியது பாபுனைவ மிகவும்
வருந்தச் வெசய்தது/ த க்குத் தம்பிகளின் நலனில் அக்கனைற வெகாள்ள அருகனைத இல்னைல என்று
ஏசிவிட்)ார்கஜேள என்று வெவதும்பி ான். தடுக்க முடியப் வெபறாதனைவகள் அனுபவிக்கப் ப)
ஜேவண்டியது தாஜே . என்று சமாதா ம் வெசய்து வெகாண்)ான். தன் ம க் குனைறகனைளயும்
சஞ்சலங்கனைளயும் தன் உற்ற நண்பன் கானி)ம் கூறி நிம்மதியனை)ய அவனை க் காணச் வெசன்றான்.ஒரு
எதிர்பார்க்காத நிகழ்ச்சி அவனை எதிர் வெகாண்)னைழத்தது. கானும் அம்னைம வாய்ப்பட்டிருந்தான்.
அதுவும் அநாதரவா நினைலயில்.பாபுவுக்கு சட்வெ) என் தான் ஜேதான்றியஜேதா நண்பனை
வற்புறுத்தித் தன் வீட்டுக்கு அனைழத்து வந்து விட்)ான். “ அம்மா, என் கூ)ப் பிறக்காத ஒரு சஜேகாதரன்
கான்..அவனை யும் கவனிப்பது உன் வெபாறுப்பு” என்று கூறி கல்யாணி அம்மானைவத் தினைகக்கச் வெசய்து
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விட்)ான். அம்மனின் ஆட்)த்துக்கு ஜேதர்ந்வெதடுக்கப் படும் ஆட்களும் நல்லவர்கஜேள என்று எண்ணிய
படிஜேய கானை யும் கவனிக்கத் வெதா)ங்கி ாள்.
அம்மா ,எ க்கு மட்டும் இந்த வியாதி வரட்டும் அப்ஜேபாது வெதரியும். சுத்த முட்)ாள்த மாக ஒரு
வியாதினையக் க)வுளாகக் காண மாட்ஜே)ன். நீங்கள் நினை ப்பதுஜேபால் இந்த வியாதி க)வுளா ால் அது
எ க்கும் வரட்டும். நான் எதிர்க்கிஜேறன். வியாதிதான் என்றால் அனைத விரட்டி வெவற்றி காண்ஜேபன்.
இல்னைலவெயன்றால் நான் அழிக்கப் ப)ட்டும். என்று பலமுனைற கட்டுப்படுத்தியும் கட்டுக்க)ங்காத
எண்ணச் சுனைமகனைள வெவளிப் படுத்தி ான்.
அடுத்த நாள் கானைலயிஜேலஜேய உ)லில் குறு குறுப்பா ஒரு உணர்ச்சி. மூட்டுகவெளல்லாம்
குனை)ச்சல்.இனைதவெயல்லாம் வெபாருட்படுத்தாமல் ஜேவனைலக்கும் வெசன்றான். ஜேவனைல வெசய்ய முடியாதபடி
ஒரு ஜேசார்வு. அசதி தன்னை ஆட்வெகாள்ளுவனைத உணர்ந்தான். தன் எண்ணங்கஜேள சரி என்று நிரூபிக்கும்
வாய்ப்பு கினை)க்கப் வெபற்று விட்)தாக எண்ணிக் குதூகலித்தான். வியாதியா, க)வுளா பார்க்கலாம் ஒரு
னைக. என்று சவால் விட்டுக் வெகாண்)ான்.மானைல வீடு திரும்வெபாயதும் முதல் ஜேவனைலயாக பாத் ரூமுக்குச்
வெசன்று தன் உ)னைல நன்றாக ஜேசாதனை ஜேபாட்)ான். சிவப்பு முத்துக்கள் பரவிக் கி)ந்த .சட்னை)
வெசய்யாமல் குளிர்ந்த நீனைர வாரிக் வெகாட்டிக் வெகாண்டு குளித்தான்.உ)ற்ஜேசார்வு அவனை அ)க்கி
ஆண்)து.
கல்யாணி அம்மாவுக்கு மிகவும் கவனைலயாகிவிட்)து. “ தாஜேய என் பிள்னைளனைய மன்னித்து
வி)ம்மா. அறியாமல் வெசய்யும் பினைழகனைளப் வெபாறுத்துக் கனைர ஜேதற்றம்மா.” என்று ம ம் உருகி
ஜேவண்டிக் வெகாண்)ாள். ரா=ுவும் விசுவும், கானும் குணமனை)ந்து வர வர பாபுவின் உ)ல் நினைல
ஜேமாசமாகிக் வெகாண்டு வந்தது. அவனும் விநாடிக்கு ஒரு முனைற அம்மனின் ஆட்)ம் என்றனைழக்கப்
படும் அம்னைம வியாதியி)ம் சவால் விட்டுக் வெகாண்டிருந்தா.ன். தான் ஜேபசப் ஜேபச தன் தாய் ம ம்
வாடுகிறாஜேள என்ற உணர்ஜேவ இல்லாமல் வியாதினைய அருவருத்துப் பழித்துப் ஜேபசி ான்
ஒரு நாள் மானைல அ)க்கமுடியாத எரிச்சல், தாங்க முடியாத தனைலவலி இவற்றால் தாக்கப் பட்)
பாபு இறுதி வெவற்றி யாருக்கு என்று வெதரியும் நினைல வந்து விட்)து என்று உணர்ந்து, தன் சக்திவெயல்லாம்
ஒருங்ஜேக திரட்டிக் வெகாண்டு ஜேபாராட்)த்துக்கு தயாராகி விட்)ான். ஜேவதனை களின் உபானைதகஜேளாடு
கூ), உள்ளத்துப் ஜேபாராட்)த்தின் ஜேவகம் ஜேபாட்டி ஜேபாட்)து. கட்டுப் படுத்த முடியாத நினைலயில் பாபு
“ ”ஆண்)வஜே , மூ)ப் பழக்கங்கனைள எதிர்த்து, அன்ஜேப க)வுள் என்று நான் வணங்கும் நினைல
சரியா ால்,இந்த வியாதி என்னை விட்டு ஓ)ட்டும். இல்னைல ஒன்ஜேற குலம் ,ஒருவஜே ஜேதவன் என்ற
வாக்கு வெபாய்யாகி, வியாதியும் ,வீம்பும், அகங்காரமுஜேம ஆண்)வன் வடிவெவன்றால், நான் சாகத்
தயாராயிருக்கிஜேறன் “ என்று ஜேவண்டிக்வெகாண்)ான்.மற்ற மூவரும் கூ) அம்னைமயால் பாதிக்கப்
பட்)ார்கள். ஆ ால் கஷ்)ம் சிறிதுஜேம கூ) இல்லாமல் ஜேதறி விட்)ார்கள். யாரும் உ)ல் எரிச்சல் என்று
ஒரு முனைற கூ)க் கூறவில்னைல. த க்கு மட்டும் எரிதணலில் இருப்பது ஜேபான்ற எண்ணம் ஏன் என்று
பாபுவுக்குப் புரிந்து அனுமானித்துக் வெகாள்ள முடியவில்னைல.
ஜேநரம் வெசல்லச் வெசல்ல, தனைலவலி மண்னை)னையப் பிளந்தது. உ)ல் எரிச்சல் உச்சஸ்தாயிக்குப்
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந்தது. திடீவெரன்று பாபு தான் ஜேதாற்றுக் வெகாண்டிருப்பதாக எண்ணி ான்.
ஜேதால்வியனை)யக்கூ)ாது, தான் சாகக் கூ)ாது என்ற உத் ஜேவகத்தில் தன்னை ச் சுற்றிப் பின் ப் படும்
இருளுக்குள்ளிருந்து வெவளிஜேய வர முயன்றான். தன் ால் முடியவில்னைல, இனி முடியாது என்று
எண்ணும்ஜேபாது பாபுவுக்குக் காது ஜேகட்கவில்னைல, கண் வெதரிய வில்னைல,நாக்கு எழவில்னைல உ)ல்
ஜேலசாவது ஜேபான்ற உணர்ச்சி.உண்னைமயில் சாவு இதுதான் என்ற நினை வு. கண்களில் நீர் வழிய கீஜேழ
விழுந்து அதல பாதாளத்தில் உருண்டு ஜேபாவது ஜேபான்ற உணர்ச்சி. “நான் வெசத்துப் ஜேபாய்க்
வெகாண்டிருக்கிஜேறன், ...நான் வெச..த்..து........”
கண் விழித்த ஜேபாது கல்யாணி அம்மா பாபுவுக்கு உப்பில்லாத கஞ்சி புகட்டிக்
வெகாண்டிருந்தாள்.அந்த இரவு ஜேநரத்தில் வெகம்பம்மா ஜேகாவிலுக்கு உப்பும் தயிரும் வெகாண்டு வெசன்று
அங்கிருந்து விபூதி வெகாண்டு வந்திருந்தாள். அனைதப் பூசியவு)ன் பாபு விழித்துக் வெகாண்)ான். விளக்கம்
ஜேகட்டு விளங்கப் வெபற்றவன் தன் தாயின் நம்பிக்னைக தன்னை க் காப்பாற்றியது என்று உணர்ந்தான்.
சாவின் பயங்கரத்னைத வெதரிந்தவன், இன்னுவெமாரு முனைற அந்த உணர்வுகளுக்கு தன் ால் ஈடு வெகாடுக்க
முடியாது என்று அறிந்தான். ஆண்)வனை ப் பல ஜேகாணங்களில் கண்)ாலும் நம்பிக்னைகதான் முக்கியம்
என்று வெதரிந்து வெகாண்)வன், அசாதாரண முனைறயில் ஆழ்ந்த நித்தினைரயில் ஆழ்ந்தான்.
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அத்தியாயம் பதி ான்கு
பாபு வந்த பிறகும்,அவ து ஜேபச்சுகனைளத் தான் ஜேகட்) பிறகும், சியாமளாவுக்கு அவன் ஜேமல் ஒரு
அலாதியா மதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. அவள் கல்யாணி அம்மா வீட்டுக்கு வருவனைத மிகவும் குனைறத்துக்
வெகாண்டிருந்தாள். அப்படிஜேய வந்தாலும் பாபு இல்லாத சமயம் பார்த்து வருவாள். அவளுக்கு பாபுவின்
வீட்டில் ந)ந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்குத் வெதரிய வந்தது. ஒன்றிரண்டு முனைறகள் அவள்
இருக்கும்ஜேபாது பாபு திரும்பி ால், அவளுக்கு ஜேபச்சு வராது, நினைல வெகாள்ளாது ம ம் அடித்துக்
வெகாள்ளும் .இந்த மாதிரியதா ஒரு உணர்ச்சி அவளுக்ஜேக புதுனைமயாக இருந்தது. இதற்கு
காரணங்காணத் தன் உள்ளத்னைத வெவகுவாக ஆராய்ந்தவளுக்கு வினை) ஏதும் கினை)க்க வில்னைல.
வீட்டில் அம்னைம வந்திருந்தஜேபாது ,கல்யாணி அம்மா அவள் வருவனைத தற்காலிகமாக நிறுத்திக்
வெகாள்ள ஜேவண்டி இருந்தாள். அது மிகவும் சரியா வெதன்ஜேற அவளுக்குத் ஜேதான்றியது. இருந்தாலும்
பாபுவுக்கு உ)ல் நினைல சரியில்னைல என்று ஜேகட்) ஜேபாது, அவனை ப் பார்க்க ஜேவண்டுவெமன்று ஒரு
ஆனைச அவள் ம தில் ஆல விருட்சமாய்ப் ப)ர்ந்தது. சந்துரு, ரவியி)ம் அவ்வப்ஜேபாது விஷயங்கனைளக்
ஜேகட்டுத் வெதரிந்து வெகாண்)வள் பாபு ஜேதறிவிட்)ான் என்று அறிந்ததும் அ)க்க முடியாத ஆனைசனையப்
பூர்த்தி வெசய்து வெகாள்ள அவர்கள் வீட்டுக்குச் வெசல்வவெதன்று முடிவு வெசய்தாள்
பாபுவுக்கு தமிழ் மன்றம்,மக்கள் மன்றமாக மாறும் பணி தன் ால் தனை) பட்டுக்
வெகாண்டிருக்கிறஜேத என்ற ஏக்கம் அதிகரித்து வந்தது. உ)ல் நினைல சரியா தும், வெசய்ய ஜேவண்டிய
காரியங்களில் முழு மூச்சு)ன் இறங்க ஜேவண்டும் என்று முடிவெவடுத்துக் வெகாண்)ான். துவக்க ஜேவண்டிய
பள்ளியில் பணியாற்ற ஜேவண்டிய ஆட்கனைள ஜேசகரிப்பது அவ்வளவு கடி மாகத் ஜேதான்ற
வில்னைல.அவனுக்கு. தன்னு)ன் கானும் வருவான், இன்னும் ஒருவர் கினை)த்தால் ஜேபாதும் என்று
எண்ணிக் வெகாண்டிருந்தவனுக்கு சியாமளாவின் நினை ஜேவ எழுந்தது. அவனைளப் பார்த்து நாட்கள்
ஆகிவிட்) என்று அறிந்த ஜேபாது அவனைளக் காண ஜேவண்டும் என்ற ஒரு உத்ஜேவகம் அவனி)ம்
ஏற்பட்)து. சியாமளாவுக்கும் பாபுவுக்கும் ஒருவனைர ஒருவர் அறியாமஜேலஜேய மற்றவர் மீது
அன்ஜேபற்பட்)து. அது எந்த அள்வுக்குச் சரியா து என்று இருவருஜேம தீவிர மாக சிந்திக்கவில்னைல.
சிந்திப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கினை)க்க வில்னைல.
பாபுவுக்கு சியாமளானைவக் காண ஜேவண்டும் என்ற நினை வு வந்ததும் சியாமளாஜேவ அவன்
வீட்டுக்கு வருனைக தந்தது அவனுக்கு மிகவும் இதமாக ஆறுதலாக இருந்தது.
“ ஜே)ய், இந்த வெலட்)னைர உங்க டீச்சர்கிட்)க் வெகாடு, “என்று பாபு ஒரு உனைறனைய ரவியி)ம்
வெகாடுத்ததும்.” லீவ் வெலட்)ரா அண்ணா ” என்று அவன் ஜேகட்)ான்..” லீவ் வெலட்)ருமில்னைல, லவ்
வெலட்)ருமில்னைல,வெசான் னைதச் வெசய் .ஜேபா” நினை த்துப் பார்க்காமஜேலஜேய வெசால்லப் பட்)
வார்த்னைதகள் தான் என்றாலும், உண்னைமயிஜேலஜேய லவ் வெலட்)னைரக் வெகாடுத்தால் சியாமளா என்
நினை ப்பாள், எப்படி அனைத ஏற்றுக் வெகாள்வாள் என்ற எண்ணங்கள் பல அவனுள் எழுந்தது.
நினை த்தனைதச் வெசயலில் காட்) னைதரியம் ஜேபாதவில்னைல.
ரவி வெகாண்டுவந்த உனைறனையக் கண்)தும் சியாமளாவுக்கு எழுந்த முதல் எண்ணமும், “ ஏத)ா
இது. ! எனைதயாவது கன் ா பின் ா என்று எழுதி இருப்பாவெரா”என்ற சந்ஜேதகம் தான். பிரித்துப் படித்துப்
பார்த்ததும் ஏமாற்றமாகத்தான் இருந்தது. கன் ா பின் ா என்று எழுதப் பட்டிருக்கக் கூடிய கடிதமாய்
இருக்கக் கூ)ாது என்று படிக்கும் முன் பயந்தவள், அப்படி இல்னைலஜேய என்று வருத்தப் பட்)ாள்.
ஜேவண்)ாம் என்று எண்ணிய ம ஜேம இல்னைல என்று அறிந்ததும் ஏங்கிற்று.
கல்யாணி அம்மாவும் எதிர் பார்க்கவில்னைல. வீட்டிற்கு வந்த ஒரு வெபண்ணி)ம் தன் பிள்னைள
இப்படிவெயாரு கடிதத்னைத தன் முன் ாஜேலஜேய வெகாடுக்கச் வெசால்கிறாஜே என்று ஜேகாபம் வந்தது. ஆ ால்
அனைத சியாமளா பிரித்துப் பார்த்துப் படிக்கக் ஜேகட்)தும் தன் சந்ஜேதகஜேம உண்னைமயாய் இருந்திருக்கக்
கூ)ாதா என்று நினை க்கத் ஜேதான்றியது. இருவருக்கும் உள்ள வெபாருத்தத்னைதப் பார்த்ததும் , தான் அப்படி
நினை த்துப் பார்ப்பஜேத தவறு என்று அவளுக்குத் ஜேதான்றியது. “ பாபு ஒரு பிராமணப்
பிள்னைள.சியாமளாஜேவா மராத்தியப் வெபண். ஜேவண்)ாம)ாப்பா வெவண்)ாம்.! என் ால் ஏற்பட்)
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புனைகச்சஜேல வெபரிசா இருக்கு. நானைளக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ந)ந்தால் ஜேவறு வினை ஜேய ஜேவண்)ாம்.
நான் தான் அப்படி ந)க்கத் தூண்டிஜே ன் என்று பழிப்பார்கள். “
இல்லாத ஒன்று எல்லார் ம சிலும் இருப்பதாகத் ஜேதான்றியஜேத, வரப் ஜேபாகும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு
அறிகுறி என்று யாருக்குஜேம சந்ஜேதகம் எழவில்னைல.
“தமிழ் மன்றத்தின் சார்பில் துவங்கப் ப) இருக்கிற பள்ளிக்கு மானைல ஜேநரத்தில் ஊதியமில்லாமல்
உங்களால் உனைழக்க முடியுமா, என்பனைதத் வெதரிவிக்கவும். சாதாரணமாக ந)த்தப் படும்
பள்ளிகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறு பட்)தாக விளங்கப் ஜேபாகும் இப்பணியில் பணியாற்ற ஒப்புதல்
வெதரிவிக்கும் முன், அது துவக்கப் படும் ஜேநாக்கத்தில் உங்களுக்கு நம்பிக்னைக இருக்கிறதா என்று உங்கள்
உள்ளத்னைத அலசி ஆராய்ந்து முடினைவத் வெதரியப் படுத்த விரும்புகிஜேறன். இப்படிக்கு –பாபு.”
பாபுவால் வெதா)ங்கப் படும் எதுவும் சிறந்த தாகத்தான் இருக்கும் என்ற நம்பிக்னைகயில் “ ஒப்புதல்.
நம்புகிஜேறன். சியாமளா.”என்று ஒஜேர வரியில் அஜேத கடிதத்தில் பதினைலயும் அப்ஜேபாஜேத எழுதிக்
வெகாடுத்து விட்)ாள்.
” என் ஜேவாம்மா.! ஆண் பிள்னைளகள் ஆரம்பித்திருக்கிற காரியங்களிஜேல வெபண்கள் கலந்துக்கிற
ஜேபாது வெகாஞ்சம் =ாக்கிரனைதயாகத்தான் இருக்கணும். “
“ஆரம்பிக்கிறது ஆண்பிள்னைளகளாக இருந்தாலும் படிக்கப் ஜேபாறவெதன் ஜேவா பச்னைசப்
பிள்னைளகள் தாஜே மாமி. ஒரு நல்ல காரியத்துவெல பங்கு எடுத்துக்கிஜேறாம் என்கிற நினைறவு ஆணுக்கும்
வெபண்ணுக்கும் வித்தியாசமாய் இருக்குமா என் ..?”
“ சரியாகச் வெசான்னீர்கள். ஆணுக்கும் வெபண்ணுக்கும் சம பங்கு உண்டு என்பது ஜேபச்ஜேசாடு மட்டும்
இருக்கக் கூ)ாது. வெசயலிலும் இருக்க ஜேவண்டும்.வெபண்கவெளல்லாம் பாரதி கண்) வெபண்களாயிருந்தால்
நம் நாடு எவ்வளவு முன்ஜே றி இருக்கும்.”-எதிர் பார்க்காத முனைறயில் பாபுவும் ஜேபச்சில் பங்கு
வெகாண்)ான்.
”அம்மா, ரஷ்யாவிஜேல எல்லாம் நாங்க இங்ஜேக வெசய்யற கஷ்)மா
எல்லாம் வெபண்களும் வெராம்பத் திறனைமயாகச் வெசய்யறாங்களாம்.”
” அப்படியா ா, வெபண்களுக்ஜேக வெசாந்தமா

இயந்திர ஜேவனைலகனைள

ஒரு நளி ம் வெகட்டுப் ஜேபாயிடுஜேம)ா.”

“அதுவும் சரிதான். அத ால்தாஜே ா ஜேமல் நாட்டுப் வெபண்கனைள அனை)யாளம் கண்டு பிடிப்பஜேத
கஷ்)மாயிருக்கு. “
“இங்கு சியாமளா அக்கானைவச் வெசய்யச் வெசால்லும் ஜேவனைல டீச்சர் ஜேவனைலதாஜே
அண்ணா.அத ால் அவங்க பயப்ப) ஜேவண்)ாம் இல்னைலயா.?”—விசுவும் ஜேபச்சில் கலந்து
வெகாண்)ான்.
” ஜேமனைல நாடுகளுக்கு எதுக்கண்ணா ஜேபாகணும். இந்த வெபங்களூரிஜேலஜேய ,கஷ்)ப்பட்டு ஜேவனைல
வெசய்யாத எவ்வளஜேவா நம்ம நாட்டுப் வெபண்கனைளஜேய அனை)யாளம் கண்டுக்க முடியனைல. அதுதான்
இப்ஜேபா ஃபாஷன். ஆண் வெபண்னைணப் ஜேபால இருக்கறதும் வெபண் ஆனைணப் ஜேபால
இருக்கறதும்....”ரா=ுவும் விட்டு னைவக்க வில்னைல.
சியாமளாவுக்குத் தன் கருத்துக்கனைள எடுத்துச் வெசால்ல ஜேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும்
ஏஜேதா ஒன்று அவனைளப் ஜேபச வி)ாமல் தடுத்தது. பாபுவுக்கு சியாமளா என் வெசால்லுவாள் என்ற
ஆர்வம் அதிகரித்தது. இருந்தாலும் பலனிருக்க வில்னைல.
” நாம் முதன் முதலில் ஆரம்பிக்கப் ஜேபாகும் பள்ளிக் கூ)ம் இது. இதற்குப் பிறகு வாழ்வாதாரக்
னைகத் வெதாழில்கள், கூட்டுறவு டிபார்ட்வெமண்)ல் ஸ்ஜே)ார்ஸ் இத்தியாதி, இத்தியாதி வனைககனைள ந)த்த
நினைறய ஆட்கள் ஜேதனைவப் படும்”
“ அண்ணா, நீங்க வெசால்வது சரியில்னைல.தமிழ் வளர்க்கும் மன்றத்தின் காவலன் ஆங்கிலச்
வெசாற்கனைளப் பயன் படுத்தலாமா.? னைகத் வெதாழிலகம், கூட்டுறவு பண்)க சானைல என்றல்லவா கூறி
இருக்க ஜேவண்டும்..” விசு நா)க பாணியில் நீட்டி முழக்கியனைதக் ஜேகட்)தும் எல்ஜேலாரும் சிரித்த ர்.
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“ இன்னும் ஒரு மாதம் கூ) இல்னைல. முத்தமிழ் விழா ந)ந்து முடிந்த னைகஜேயாடு, வெசய்ய ஜேவண்டிய
ஜேவனைலகள் ஏராளமிருக்கிறது. சியாமளா நீங்கள் ஆசிரினையத் வெதாழில் துவங்க உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது
ஆட்ஜேசபனைண இருந்தால், அம்மானைவ வெகாண்டு அவர்கனைள ஜேகட்கச் வெசால்கிஜேறன். “- பாபு சீரியஸாக
மறுபடியும் சியமளானைவப் ஜேபச னைவக்க முயன்றான்.
“ ஆட்ஜேசபனைண இருக்ஜேகா இல்னைலஜேயா நான் எதுக்கும் அவ அம்மாகிட்) ஒரு வார்த்னைதக்
ஜேகட்டுட்டு வருவதுதான் முனைற. நீ என் வெசால்ஜேற சியாமளா “
என்று கல்யாணி அம்மா ஜேகட்)ாள். சியாமளாவும் சரிவெயன்று தனைல ஆட்டியது தவிர எதுவும்
ஜேபசாதது பாபுவுக்கு மிகவும் ஏமாற்றமாயிருந்தது.
அடிக்கடி சியாமளா வருவதும், அவள் வரும் சமயத்தில் பாபுவும் தன்னை ஆ=ராக்கிக் வெகாள்வதும்
சக=மாகப் ஜேபாய்விட்)து. கல்யாணி அம்மாவுக்கு மட்டும் ஒரு சந்ஜேதகம் இருக்கத்தான் வெசய்தது.
இருந்தாலும் தா ாக விஷயம் வெவளிப்ப)ாத வனைர தான் வீணாக எனைதயும் அனுமானித்துக் வெகாள்ள
ஜேவண்)ாவெமன்ஜேற அவளுக்குத் ஜேதான்றியது.
சியாமளானைவக் காணும்ஜேபாதும் ,அவள் ஜேபச்னைசக் ஜேகட்கும்ஜேபாதும் ,பாபுவுக்கு ஒரு அலாதியா
இன்பம் கினை)க்கும். தான் அவனைளப் பற்றி எண்ணுவது ஜேபால அவளும் தன்னை ப் பற்றி சிந்திக்கிறாளா
என்றறிய அவன் உள்ளத்தில் அ)க்க முடியாத ஆனைச எழுந்தது. கண்)தும் காதல் என்பதில் பாபுவுக்கு
நம்பிக்னைகஜேய கினை)யாது. காதல் என்பது ஒஜேர சமயத்தில் இருவர் உள்ளத்திலும் ஒருவருக்காக மற்றவர்
ஜேதாற்றுவிக்கும் அன்பின் எழுச்சிஜேய என்று அவனுக்கு நன்றாகத் வெதரியும். அவன் மட்டும் அவளி)ம்
அன்பு வெகாண்டு ஏங்குவது, அவளுக்கு அந்த எண்ணஜேம இல்லாமல் இருந்தால்
னைபத்தியக்காரத்த மா து என்று எண்ணியதால்தா அளி)ம் அவன் அன்பு வெகாள்வது முனைறயா என்ற
ஜேகள்வி அவன் உள்ளத்தில் அடிக்கடி எழுந்தது.
எந்தப் வெபண்னைணயும் காணும்ஜேபாது ஏற்ப)ாத வெநகிழ்ச்சி, ,பரிதவிப்பு, ஏக்கம் ,ஆதங்கம் எல்லாம்
ஒஜேர சமயத்தில் சியாமளானைவக் காணும்ஜேபாது மட்டும் எழுவது அவனுக்குப் புரியாததாக ,
ஜேவடிக்னைகயாக இருந்தது..அவள் அவனி)ம் அன்பாகப் ஜேபசுகிறாள் என்று க ாக் காணும்ஜேபாது கூ)
உள்ளம் வெவ) வெவ)க்கும், மூச்சுத் திணறும் , ஜேபச்வெசழும்பாது. இன்பமா வெமௌ நினைலயில்
ஒருவனைர ஒருவர் கண்டு மகிழ்வஜேத காதலின் ஜேபரின்பம் என்வெறல்லாம் எண்ணுவான்.
எண்ணத்திஜேலஜேய இன்புறுவான்.உண்னைமயில் அனுபவிப்பது எப்ஜேபாது என்று ஏங்குவான்.
இந்த மாதிரி நினை வுகள் எழும்ஜேபாவெதல்லாம் பாபுவுக்கு பயமாய் இருக்கும். அவனை
அறியாமஜேலஜேய அவன் உள்ளத்தில் அவன் அதிக நாட்கள் வாழ மாட்)ான் என்ற எண்ணம் சிறுகச் சிறுக
அடிக்கடி எழுந்து, நிரந்தரமா தாகவெவ குடி வெகாண்டு விட்)து..அதுஜேவ உண்னைமயா தாகவும்
ந)க்கும் என்று தீவிரமாக நம்பி ான். அத ால்தான் சியாமளானைவப் பற்றி எண்ணுனைகயிஜேலஜேயதான்
அவளுக்கு ஒரு சமயம் இன்பத்துக்குப் பதில் துன்பத்னைத வெகாடுத்து விடுஜேவாஜேமா என்று அஞ்சி ான்.
விளக்க முடியாத இந்த உணர்ச்சி ஒரு சமயம் த க்கு வாழ்க்னைகயில் உள்ள பற்று இல்லாத
தன்னைமனையக் காட்டுகிறஜேதா,,அது ஒருக்கால் மாறி, அன்பு துனைண கினை)க்கப் வெபற்றால் தன்னுனை)ய
இந்த அர்த்தமற்ற கற்ப்னை உணர்ச்சி, வாடி சருகாகலாஜேமா என்றும் அடிக்கடி அவன் சிந்தித்தான்.
எப்படி இருந்தாலும் சியாமளா அவனை ப் பற்றி என் நினை க்கிறாள்,அவன் மீது அவளுக்கு அன்பு
உண்)ா என்வெறல்லாம் அறியத் துடித்தான் பாபு..உறங்கி ால் க வில் உருவாகவும், விழித்திருந்தால்
நினை வில் உருவாகவும், எங்கும் எதிலும் சியாமளானைவ கண்)ான் பாபு. வெவளிப்படுத்த முடியாத
உணர்ச்சிகனைள வெவள்னைளத்தாளில் எழுதி ஓரளவு வெவளிப்படுத்த முயன்றான்..இலக்கணஜேம இல்லாத
கவினைதகள் பல உருவாயி . அவற்றுள் ஒன்னைற அவனுக்கு சிறந்தது என்று ஜேதான்றியனைத ஒரு நாள்
சியாமளாவி)ம் ஜேசர்ப்பித்தும் விட்)ான்.
வாங்கும்ஜேபாஜேத உள்ளிருக்கும் வெசய்தி இதுதான் என்று யூகித்து அறிந்து வெகாண்)ாள்
சியாமளா..ம ம் ஜேவண்)ாம் தவறு என்று தடுத்தாலும், அனைதப் வெபற்றுக் வெகாள்ளாமல் இருக்க
முடியவில்னைல. பள்ளி சம்பந்தப்பட்) ஏதாவது இருக்கும் என்றுதான் ஜேபாலியாக நம்பிக்வெகாண்ஜே),
வெநாண்டி சமாதா ம் கூறிக் வெகாண்டு அனைத பத்திரப் படுத்திக் வெகாண்)ாள். நடுங்கும் னைககனைளயும்,
நிலம் ஜேநாக்கும் பார்னைவனையயும் கண்) பாபு, அவள் ஜேமல் இரக்கம் வெகாண்டு தான் அவனைளப் புண்
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படுத்தி விட்ஜே)ாஜேமா என்று தன்னை ஜேய வெநாந்து வெகாண்டு அவ்வி)த்னைத விட்)கன்றான். முடிவு
வெதரியாத மாணவனின் ம க் குழப்பத்னைதவி) அதிக மாயிருந்தது பாபுவின் சஞ்சலம். உ)ஜே படித்துப்
பார்த்து பதினைலயும் கூறி விடுவாள் என்று முதலில் எண்ணி ாலும்,அவள் ஒரு வெமன்னைமயா வெபண்,
அவளால் அப்படிக் கூற முடியாது என்றுதான் தி)மாகத் ஜேதான்றியது.அவளது முடினைவ அறிய
கடிதத்தில் அவன் குறிப்பிட்டிருந்த ஜேததி வர ஜேவண்டும்.
கடிதத்னைதப் வெபற்றுக் வெகாண்)வளுக்கு அது மனைறத்து னைவக்கப் பட்டிருந்த இ)த்தில் மிகவும்
உறுத்தியது. வழக்கத்னைதவி) சீக்கிரமாகஜேவ வீடு திரும்பி விட்)ாள். யானைரப் பார்த்தாலும் எல்ஜேலாரும்
சந்ஜேதகக் கண்கஜேளாடு தன்னை க் காண்கிறார்கஜேளா என்ற அச்சம் அடிக்கடி எழுந்தது. யாராவது
தன்னை க் கண்காணிக்கிறார்கஜேளா என்று அச்சம் ஏற்பட்)து. தூரத்தில் யாராவது வந்து வெகாண்டிருக்க
அது பாபுவாக இருக்குஜேமா, அவர் ஏதாவது தன்னை க் ஜேகட்பாஜேரா என்வெறல்லாம் எண்ணி அல்லல்
பட்)வள்.,அருகில் வந்த அந்த மனிதனை க் கண்டு, பாபு அல்ல என்று வெதரிய வந்ததும், நிம்மதியும்,
கூ)ஜேவ அது பாபுவாக இருக்கவில்னைலஜேய என்ற ஏக்கமும் வெகாண்)ாள்.
ஒரு வழியாக தனினைமயில் அந்தக் கடிதத்னைதப் பிரித்தவவெளாரு வரிதான் படித்திருப்பாள்
;ஜேவர்த்துக்வெகாட்)த் வெதா)ங்கியது. அனைத அப்படிஜேய மடித்து னைவத்து தன் சிந்தனை க் குதினைரக்குக்
கடிவாளம் இட்டு, ம னைத ஒரு நினைலக்குக் வெகாண்டு வருவதற்குள், ஜேபாதும் ஜேபாதும் என்றாகி விட்)து.
கடிதத்னைத நடுங்கும் னைககளால் பிரித்தவள் முகத்தில் வெசம்னைம ப)ர்ந்தது.இனைம ப)ப)த்தது.நாக்கு
உலர்ந்து விட்)து ஜேபான்ற உணர்ச்சி. ஒரு முனைற படித்து முடித்தாள். ஒரு கூ=ா தண்ணினைரக் குடித்து
முடித்த பிறகுதான்,ஓரளவு சுய நினைலக்கு வரப் வெபற்றாள்.இந்த முனைற படிக்கும்ஜேபாது நிதா ம்
இருந்தது.
நிலனைவப் பழிக்கும் முகம்
நினை னைவப் பதிக்கும் கண்கள்
நிலம)ந்னைத நாணும் எழில்-முத்துச்
சரம் விரித்த முல்னைலச் சிரிப்பு-சிந்தக்
கமலமலர் வெசவ்விதழ் விரிப்பு-வெகாண்டு
ப)ர்வெகாடி வெவல்லும் துடியினை)-என்
இ)ர் ஜேசர்க்க இனை)யினை)யா)-வெமன் னை)
ந)ந்வெதன்முன் நிற்கும் –இன்பக்
க வினை

ந வாக்க எண்ணி-வந்தக்

கற்பனை க் கண் கண்) கன்னி,
நீவெயன்றால்,அன்பு சியாமளா, )புள் ஜேராட் காஃபி பார் அருஜேக காத்திருப்ஜேபன் ,சந்திப்பாயா.?(
வருகிற ஞாயிற்றுக் கிழனைம மானைல 4-30 மணிக்கு )----பாபு.
” சமாச்சாரம் இதுதான். தனியாக சந்திக்க ஜேவண்டுமாம். நான் அங்கு ஜேபாக ஜேவண்டுமாம். என்னை
என் வெவன்று நினை த்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்.? ஒரு ஆ)வன் என்னை வந்து பார் என்று வெசால்வதற்குள்
ஜேபாக ஜேவண்டுமா. ? நன்றாகக் ஜேகட்கப் ஜேபாகிஜேறன். அ)....அப்படிக் ஜேகட்கக் கூ)ப் ஜேபாகத்தாஜே
ஜேவண்டும்.? ஜேபாகிஜேறன். ஜேகட்கிஜேறன். ஜேகட்டுத் திரும்பி வந்து விடுகிஜேறன்.இல்னைல நான்
ஜேபாகாமவெலஜேய இருந்து விட்)ால்......தன் ஜேமல் அன்பில்னைல என்று தவறாக நினை த்துக் வெகாள்வாஜேரா.?
எண்ணி ால் எண்ணிக் வெகாள்ளட்டும். ஜேசச்ஜேச.! அது மட்டும் கூ)ாது. பாவம் .எவ்வளவு
நல்லவர்..ஹும்.! ஜேபாய்ப் பார்க்கலாஜேம. எதற்குப் பயப்ப) ஜேவண்டும். ? கரடியா. புலியா.?ஆ ால்
நிச்சயம் இதுதான் முதலும் கனை)சியும் ஆ தனிச் சந்திப்பு. என்பனைத மட்டும் திட்)மாகத் வெதரிவித்து
வி) ஜேவண்டும்..அது பிறகுள்ள பிரச்சினை . ஜேபாவது என்று முடிவு வெசய்தாகி விட்)து. என் ஜேபசுவது.?
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எந்த உனை) அணிந்து வெகாள்வது.?அவருக்கு எப்படிப் ஜேபா ால் பிடிக்கும்.?.....எல்லாக் ஜேகள்விகளுக்கும்
பதில் ஜேத) இன்னும்தான் நாட்களிருக்கிறஜேத. “
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அத்தியாயம் பதினை ந்து
பாட்டி இற்ந்து ஜேபா பிறகு கமலத்துக்கு உறவி ர்களின் ஜேyம லாப நஷ்)ங்கனைளப் பற்றி வெசய்தி
கினை)ப்பது மிகவும் அரிதாயிருந்தது. ஜேமலும் அவ்வப்ஜேபாது கினை)த்துவந்த கணிசமா உதவிகளும்
நின்று ஜேபாயிற்று. பாட்டியின் வெபருனைமகனைளப் பற்றி பிரலாபித்துப் ஜேபசிஜேய கிட்)த்தட்) ஒரு மாத
காலத்னைத ஓட்டிவிட்)ாள். கணவன் வெகாண்டு வந்து வெகாடுக்கும் பணம் ஜேபாதாத ஜேபாவெதல்லாம்
பாட்டியின் ஞாபகஜேம அவளுக்கு வந்தது. கண்ணன் கல்யாணமா பிறகு அவனைள வந்து பார்ப்பனைதக்
கூ) நிறுத்தி இருந்தான்.பாபுனைவப் பற்றிஜேயா வெசால்லஜேவ ஜேவண்)ாம்.முன்பும் அவன் அடிக்கடி
வருபவ ல்ல. இப்ஜேபாதும் கினை)யாது. எப்ஜேபாதாவது அவனை ப் பார்க்க ஜேநர்ந்தால் “என் )ா பாபு,
உன் அக்காளின் ஞாபகஜேம உ க்கு இல்னைல. யாருக்வெகல்லாஜேமா. என் வெவல்லாஜேமா வெசய்கிறாஜேய ஒரு
முனைற வந்தாவது, அக்கா ஏதாவது என் ால் ஆகணுமான்னு, ஜேகட்டிருப்பாயா.? நாவெ ன் அப்படி
உங்கிட்ஜே)தான் ஏதாவது இதுவனைரக் ஜேகட்டிருப்ஜேப ா” என்று வெதாண வெதாணப்பாள். பாபுவும்
சாதுரியமாக “ உ க்கு நான் ஏதாவது ஜேவண்டுமா என்று ஜேகட்பஜேத அத்திம்ஜேபனைர அவமதிப்பதாய்
இருக்கும். அவரிருக்கும்ஜேபாது உ க்வெகன் குனைற” என்று ஜேகட்ஜே) ம)க்கி விடுவான்.
பாபுவுக்கு வெபயரும் புகழும் அதிகமாகிக் வெகாண்டு வருவதாகக் ஜேகள்விப் பட்டிருந்தாள், அதுவும்
அனைரயும் குனைறயுமாக தன் கணவனி)மிருந்து. எல்லா விவரங்கனைளயும் வெதரிந்து வெகாள்ளா விட்)ால்
மண்னை) வெவடித்து விடும் ஜேபாலிருந்தது அவளுக்கு. அதற்காகஜேவ கண்ணனின் வீட்டுக்கு ஒரு நனை)
வந்தாள்.. அவள் வந்த ஜேநரம் சரியாக இருக்கவில்னைல.. அதற்கு முந்தி தி ம்தான் கண்ணனும்
மாலதியும் பாபுவின் வீட்டுக்குச் வெசன்று ஜேகாபப் பட்டு திரும்பி இருந்த ர்.
கமலத்னைதப் பார்த்ததும் கண்ணன் முகத்னைதக் கடுகடுப்பாக னைவத்துக் வெகாண்)ான்.. வாவெவன்று
கூ)ச் வெசால்லவில்னைல. அந்த ஆத்திரம் கமலத்துக்கு மாலதியி)ம் திரும்பியது.
நான்னைகந்து நண்டும் சிண்டுமா வாண்டுகளு)ன் கமலம் வந்ததும் மாலதிக்குப் பகீவெரன்றது. “
இதுகளுக்கு காப்பி, பலகாரம் இத்தியாதி வனைகயறாக்களுக்கு எங்ஜேக ஜேபாவது.ஏற்க ஜேவ அனைரப்
பட்டினியாகக் காலம் தள்ள ஜேவண்டி இருக்கு.இன்னைறக்கு முழுப் பட்டினி என்ஜேற அவள் எண்ணம்
ஓடியது. அத ால் அவளுக்கு கமலத்னைத வா என்று வரஜேவற்கவும் மறந்து ஜேபாயிற்று. அது கண்டு “
என் ஆச்சு உங்க வெரண்டு ஜேபருக்கும்.? நான் வந்தது கூ)த் வெதரியாமல் பிரமிச்சு நிக்கஜேறஜேள.
கல்யாணம் ஆ தற்கப்புறம் கண்ணன் வெராம்பஜேவ மாறிட்)ான்.அதுக்கு முன் ால் அக்கா, அக்கான்னு
உயினைரஜேய விடுவான். இதுக்குத்தான் வெசால்றது; நல்லது வெபால்லாது வெதரியாஜேம ஒரு வீட்டிஜேலருந்து
வெபாண் எடுக்கக் கூ)ாதுன்னு. ஜே)ய். சனியன்களா வந்த இ)த்திஜேலயாவது வானைலச் சுருட்டிண்டு
இருக்க மாட்ஜே)ள். “
”அக்கா, நான் பண்ணிண்) கல்யாணத்தில் ஒண்ணும் குனைறச்சல் இல்னைல.. எல்லாம் நம்ம குடும்ப
ஜேதாஷந்தான்.அண்ணா தம்பிகள் மாதிரியா இருக்கு. ஜேசச்ஜேச.! சுத்த ஜேமாசம். எல்லாருக்கும் வெகாடுக்கிற
வனைரக்கும்தான் நல்லவன். இல்லாட்)ா வெபால்லாதவன். அப்பா விஷயத்திஜேலயும் அப்படித்தான்.
இப்ஜேபா உன் விஷயத்துஜேலயும அப்படித்தான்.”
கமலத்துக்கு வெமல்லுவதற்கு அவல் கினை)த்து விட்)து. வெமள்ள வெமள்ள எல்லா
சமாச்சாரங்கனைளயும் கறந்து விட்)ாள். பாபுவுக்கும் க்ண்ணனுக்கும் ம த்தாங்கல்.இதுக்குக் காரணம்
கண்ணன் பாபுவி)ம் உதவி ஜேகட்கப் ஜேபாயிருக்கிறான். அவன் கண்ணனை க் கன் ா பின் ா வெவன்று
ஜேபசியிருக்கிறான் அவன் இனைதயும் வெசய்வான் இதுக்கு ஜேமஜேலயும் வெசய்வான். எல்லாம் அந்த சாதி
வெகட்)வஜேளா) ஜேவனைலயாய்த் தானிருக்கும். பாபுவுக்கு வெராம்ப நல்ல வெபயராஜேம. ஹூம்.! எப்படி
எப்படி எல்லாம் ஜேபசி யானைரவெயல்லாம் ஏமாற்றுகிறாஜே ா. ! அதுக்கு மட்டும் அவனுக்கு வெகாள்னைள
சாமர்த்தியம். ..... என்றபடிவெயல்லாம் முடிவுக்கு வந்து, வெபாருமியும் ,சிலாகித்தும் த க்குள்ஜேளஜேய
எண்ணிக் வெகாண்) கமலம், மாலதி பயந்ததுஜேபால் அவர்கனைள முழுப் பட்டினி யாக்கிவிட்டுத்தான்,
அங்கிருந்து ஜேபா ாள்.

46

வீட்டிற்கு திரும்பியவள் காட்சி, அவளாஜேலஜேய நம்ப முடியவில்னைல. அவளுனை)ய கணவன்
கட்டிலில் கி)த்தி னைவக்கப் பட்டிருந்தான். அருகில் பாபுவும் இன்வெ ாருவனும் அமர்ந்து ஏஜேதா ஜேபசிக்
வெகாண்டிருந்தார்கள்.
முதலில் கமலம் பதறிப்ஜேபா ாள். கணவனுக்கு என் ஜேவா ஏஜேதா என்று கலங்கி வளுக்கு,
அருகில் வெசன்றதும் எழுந்த வெநடியும் கணவன் கி)ந்த நினைலயும் அவன் நன்றாகக் குடித்துவிட்டுப்
ஜேபானைதயிலிருக்கிறான் என்று வெதரிய னைவத்தது. கணவன் குடிப்பது கமலத்துக்குத் வெதரியாததல்ல.
இருந்தாலும் நினை வு தவறும்வனைரக் குடித்து வந்து பார்த்ததில்னைல.
அவளுக்கு பாபுவி)ம் என்றுமில்லாத ஒரு தனி அன்பு அன்று ஏற்பட்)து. நினைல தவறி விழுந்து
கி)ந்த கணவனை வீட்டில் ஜேசர்ப்பித்தவன் என்பதற்காக மட்டுமல்லாமல் இப்படி ந)ந்த நிகழ்ச்சி
யாருக்கும் வெதரியாமல் ஜேபாகப் பண்ணியவன் என்பதாலும் அவளுக்கு அவனி)ம் மதிப்பும் சற்ஜேற
கூடியது.
”அக்கா, நான் எதுவும் வெசால்லித்தான் வெதரிய ஜேவண்டும் என்றில்னைல. நீஜேய யூகித்திருக்கிறாய்.
அத்திம்ஜேபருக்கு இந்தப் பழக்கம் உண்டு என்று எ க்குத் வெதரியாது. நல்ல காலம்.! நான்
பார்த்திருக்காவிட்)ால், அவர் இந்ஜேநரம் லாரியில் அனைறபட்டு ஆஸ்பத்திரியில்தான் இருந்திருப்பார்.
ஹும். அது ஜேபாகட்டும். இனிஜேமலாவது அவர் இந்த வழிக்குப் ஜேபாகாமல் நீதான் தடுக்க ஜேவண்டும்.
நானும் அடிக்கடி வந்து பார்ப்ஜேபன். இப்ஜேபாதுதாஜே வெதரிகிறது, நீ ஏன் கஷ்)ப் படுகிறாய் என்று.
அவனைர இந்தப் பழக்கத்திலிருந்து நீதான் மாற்றி திருத்தணும். ஜேநரமாயிட்)து. நானைள வந்து
பார்க்கிஜேறன். “ என்று கூறிவிட்டு பாபு வெசன்றுவிட்)ான். அவனை ப் பற்றி அவளுக்குக் கினை)த்த
தகவல்களவன் அவளுக்குச் வெசய்த உதவி, இனைதவெயல்லாம் எண்ணிப் பார்க்கும்ஜேபாது கமலத்துக்கு
ஒன்றுஜேம புரியவில்னைல.
“ இந்தப் பிள்னைளக்குத்தான் எவ்வளவு நல்ல குணம். இது எப்படி எ க்குத் வெதரியாமல் ஜேபாயிற்று. “
என்று முதன் முதலில் த க்குத் வெதரியாதது ஒன்றும் இருக்கிறது என்று எண்ணிக்வெகாண்)ாள். பாபு
ஜேபா பிறகு தன் கணவனை க் கண்) ஜேபாது அவளுக்கு ஒருவித அருவருப்பு கலந்த பயமும் ஏற்பட்)து.
தன்னுனை)ய தனைல விதி என்று விதியின் ஜேமல் பழினையப் ஜேபாட்டு சமாதா ம் அனை)ந்து வெகாண்)ாள்.
மறுநாள் பாபு வந்தஜேபாது, அவனை ப் பார்க்கஜேவ கமலத்துக்கும் அவள் கணவனுக்கும்
வெவட்கமாயிருந்தது. பக்குவமாகப் ஜேபசி பாபு தன் அத்திம்ஜேபரின் தவற்னைற சுட்டிக் காட்), ஏதாவது
பதில் வெசால்ல வாவெயடுத்த தன் கணவனை கமலம் பார்த்த பார்னைவயில் அவர் அ)ங்கி விடுவனைத பாபு
கவனித்தான்.இனிஜேமல் இந்த மாதிரி தவறா வழிக்குச் வெசல்லாமலிருந்தால், தன் ால் கூடிய மட்டும்
உதவி வெசய்வதாகவும் வாக்களித்தா.ன்..அதற்கு இருவரும் சரி என்று தனைல அனைசக்கஜேவ இருபத்னைதந்து
ரூபாய்கனைள கமலத்தி)ம் வெகாடுத்துவிட்டு பாபு வெசன்று விட்)ான்.
அவன் எதிர்பார்த்த பலன் கினை)த்து விட்)தாக ஏமாந்துதான் ஜேபா ான். கமலத்தால் கணவனை க்
கட்டுப் படுத்தவும் முடியவில்னைல. அவ ால் குடிக்காமல் இருக்கவும் முடியவில்னைல. பாபு
வரும்ஜேபாவெதல்லாம், ஜேகட்கும்ஜேபாவெதல்லாம், ”குடிப்பனைத ஒஜேரயடியாக நிறுத்தி விட்ஜே)ன்.
அப்ஜேபாதாவது ஏதாவது கஷ்)ம் வரும்ஜேபாது குடியில் மறந்து ஜேபாயிருந்ஜேதன். ஆ ால் குடிதான்
மனைறந்து விட்)ஜேத தவிர கஷ்)ம் வடியவில்னைல” என்று கூறி பாபுவி)ம் அனுதாபத்து)ன் பணமும்
வெபற்று வந்தான்-இன்னும் குடிப்பதற்கு

47

அத்தியாயம் பதி ாறு
ஞாயிற்றுக்கிழனைம மானைல மூன்றனைர மணிக்ஜேக பாபு )பிள் ஜேராடில் காத்துக் வெகாண்டிருந்தான்
சியாமளாவின் வருனைகக்காக.வருகிற பஸ் ஒவ்வெவான்றிலும் ஏறித் ஜேத)ாத குனைறதான். அவள்
வருவாளா, வர மாட்)ாளா என்ற சந்ஜேதகம் ஜேவறு அடிக்கடி எழ ஆரம்பித்தது. அவள் வரக் கூ)ாது,
வருவது தவறு என்றுதான் அவள் எண்ணுவாள்,;இருந்தாலும் என்மீது அவளுக்கு அன்பிருக்குமா ால்
என்னை ஏமாற்ற மாட்)ாள், தவறு என்று சுட்டிக் காட்டும் ம னைதயும் மீறி வருவாள். வராவிட்)ால்......?
அவளுக்கு என்மீது அன்பில்னைல என்று நினை க்கலாமா.?ஜேசச்ஜேச... அவெதப்படி.?அவளுனை)ய
நினைலனையயும்தான் ஜேயாசிக்க வெவண்டுஜேம. ! அவஜேளா பாவம் வெபண்..! எதற்காக இப்படி ம னைதக்
குழப்பிக் வெகாள்ள ஜேவண்டும். இன்னும் அனைர மணியில் வெதரிந்துவிடும். ---என்வெறல்லாம் எண்ணிக்
வெகாண்டும், த க்குத்தாஜே ஜேகள்வி ஜேகட்டுக் வெகாண்டும், வினை)யளித்துக் வெகாண்டும் அனைர மணி
ஜேநரத்னைதப் ஜேபாக்கி இருப்பான். இதன் கூ)ஜேவ அவனுக்கு இன்வெ ாரு சங்க)மும் ஏற்பட்)து.” வரச்
வெசால்லிக் ஜேகட்டுக் வெகாண்)ாயிற்று. வந்தால் என் ஜேபசுவது.? வந்தவு)ன் “ நான் உன்னை ம தாரக்
காதலிக்கிஜேறன்.நீயும் என்னை ஜேநசிக்கிறாயா.?” என்று வெவட்டு ஒன்று துண்டு இரண்)ாகக்
ஜேகட்கலாமா? அப்படி ஒஜேரயடியாக விஷயத்துக்கு வர முடியுமா.?அப்படிஜேய ஜேகட்)ால் அவள்
என்னை ப் பற்றி ஒரு சமயம் தவறாக எனை) ஜேபாட்டு விட்)ால்... எண்ண எண்ண குழப்பம்தான்
அதிகரிக்கிறது.வரும்ஜேபாது வரட்டும் ஜேபசுவது பற்றி பிற்கு ஜேயாசிக்கலாம். நான் காத்திருப்பஜேத
அவளுக்குத் வெதரியாமல் இந்த காஃபி பார் உள்ளிருப்பது. வந்து அவள் என்னை த் ஜேத)ட்டும். என்னை க்
காணாமல் அவள் சந்ஜேதாஷப் பட்)ால், அவனைளப் பார்க்காமஜேலஜேய திரும்பிப் ஜேபாய் விடுவது.
ஏமாற்றமனை)ந்து வருத்தப் படுவதுஜேபால் ஜேதான்றி ால் அவனைளப் ஜேபாய்ப் பார்ப்பது”. இந்த
முடிவுக்கு வந்ததும் அனைத வெசயல் படுத்த அருகில் இருந்த காஃபி பாருக்குள் பாபு நுனைழந்தான். தன்
உணர்ச்சிகனைளக் கட்டுப் படுத்திக் வெகாள்ள ஒரு காஃபியும் வாங்கி அருந்தி ான். பத்து நிமி)ங்கள்
கழிந்து விட்) . இரண்டு பஸ்க்ளும் வ்ந்து ஜேபாய் விட்)து. சியாமளா வரவில்னைல. பாபுவுக்குக் ஜேகாபம்
பற்றிக் வெகாண்டு வந்தது. அவனை அறியாமஜேலஜேய அடுத்திருந்த கனை)க்குள் நுனைழந்தான்.உயர்ரக
சாக்வெலட்டுகளும் மிட்)ாய்களுமாக வெகாஞ்சம் வாங்கிக் வெகாண்)ான். ஒரு சிகவெரட்னை) வாங்கிப் பற்ற
னைவத்துக் வெகாண்)ான். இரண்டு முனைற புனைகனைய இழுத்துவிட்டிருப்பான். பிறகுதான் அவனுக்கு
திடீவெரன்று நினை வுக்கு வந்தது. சிகவெரட் புனைகப் பதில்னைல என்ற தன்னுனை)ய தீர்மா ம் தன்னை
அறியாமஜேலஜேய மறந்து சிகவெரட் புனைகத்து விட்ஜே)ாம் என்ற எண்ணம் வந்ததும் அனைத நசுக்கி எறிந்தான்.
16-ம் நம்பர் பஸ் வந்தது. சியாமளா அதிலும் இருக்க மாட்)ாள் என்று நினை த்தான் என்றாலும் கண்கள்
அதிலிருந்து இறங்குபவர்கனைளக் காணத் துடித்தது. இம்முனைறயும் ஏமாற்றம்தான் என்று
நினை க்கும்ஜேபாது பாபுவுக்கு தன் வெநஞ்ஜேச வாய்க்குள் வந்து விட்)து.ஜேபான்ற எண்ணம். னைககால்கள்
சற்ஜேற நிதா மிழந்து வெவ) வெவ)க்க ஆரம்பித்தது. காரணம் அவனுக்குப் புரியவில்னைல. ஆயிரக் கணக்
கா வர்கள் முன்பு நிதா ம் தவறாமல் நினை வு சிதறாமல் எண்ணிய வற்னைற ஒழுங்காக,அழகாக,
ஜேகார்னைவயாக எடுத்தியம்பும் திறன் வெபற்ற பாபு, சியாமளா பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கியதும் ,அவனைளக்
கண்)தும் தன் நாக்கு உலர்ந்து ஜேமலண்ணத்தில் ஒட்டிக் வெகாண்டு விட்)னைதப் ஜேபான்ற உணர்ச்சி
யனை)யப் வெபற்றதும் ,நினை வு கூர்ந்தது, அவன் எங்ஜேகா எப்ஜேபாஜேதா படித்த ” ஒவ்வெவாரு காதலனும்
தன் காதலினையக் காணும்ஜேபாவெதல்லாம் முகம் வெவளிறி நிற்பான்” என்ற வரிகள்தான். எ க்ஜேக இப்படி
என்றால் அவளுக்கு.......என்ற எண்ணம் வந்ததும் அவன் அவனை ச் சுதாரித்துக் வெகாண்)ான்.மீண்டும்
ஒரு சிகவெரட் வாங்க கனை)க்குத் திரும்பி ான்.
பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கிய சியாமளா சுற்றும் முற்றும் ஒரு முனைற பார்த்துக் வெகாண்)ாள். பாபுனைவக்
கணவில்னைல. அவளுக்குத் தன் ஜேமஜேலஜேய ஜேகாபம் வந்தது. ஒரு சமயம் நான் எப்ஜேபற்பட்)வள் என்று
ஜேசாதிக்க ஜேவண்டி இங்கு வரச் வெசால்லி இருப்பாஜேரா.? நான் வந்ததால் ஒரு சமயம் என்னை ப் பற்றித்
தவறாகப் புரிந்து வெகாண்)ால்......ஜேச.! நான் வந்திருக்கஜேவ கூ)ாது. என்று எண்ணிக் வெகாண்டு திரும்பிப்
ஜேபாக பஸ் வருகிறதா என்று ஜேநாட்) மிட்)வளின் கண்களுக்கு பாபு வெதன் பட்)ான். இருந்தாலும் தான்
அவனை க் கண்டு விட்)தாகக் காட்டிக் வெகாள்ளாமலிருக்க ஜேவறு தினைசனைய ஜேநாக்கி ாள். தன்னை ப்
பார்த்துப்ஜேபச தன்னி)ம் ஜேதடி வரட்டும் என்று எண்ணி ாள்
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பாபுவும் சியாமளானைவக் கண்)தும அவஜேள அவனை ஜேநாக்கி வருவாள் என்று எண்ணிக்
வெகாண்டு அங்ஜேகஜேய நின்றான்.ஒருவர் அருஜேக ஒருவர் வெசல்லாததால் இருவருக்குஜேம வெகாஞ்சம்
ஜேகாபஜேமற்பட்)து. ஒருவனைர ஒருவர் ஜேநாக்கி ார்கள். பாபு அவனை மறந்து சியாமளாவின் அருஜேக
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந்தான். அருஜேக வெசன்றவன் ஏதும் ஜேபசவில்னைல. பஸ்ஸுக்குக் காத்திருப்பது ஜேபால்
அவனும் நின்றான். உண்னைமயில் அவன் அப்ஜேபாது பஸ்னைஸவி) ஆட்ஜே)ா ரிக்ஷானைவஜேய
எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தான். அவனும் அவளும் அருகிலிருக்கும் லால்பாக் ஜேபாய் அங்ஜேக ஆற
அமரப் ஜேபசிக் வெகாள்ளலாம் எ திடீர் திட்)ம் வகுத்து விட்)ான். அனைத நினைறஜேவற்ற ஒரு ஆட்ஜே)ா
ரிக்ஷானைவக் கூப்பிட்)ான். சியாமளா இனைத சற்றும் எதிர் பார்க்கவில்னைல. பாபுவு)ன் ஆட்ஜே)ாவில்
வெசல்வனைதக் கூ) அவளால் நினை க்க முடியவில்னைல. ஆட்ஜே)ா வந்ததும் ஜேவண்)ாம் பஸ்ஸிஜேலஜேய
ஜேபாகிஜேறாம் என்று பாபுவுக்கும் ட்னைரவருக்கும் வெபாதுவாகஜேவ வெசான் ாள். ஆட்ஜே)ா ட்னைரவர் ஏஜேதா
முணு முணுத்துக் வெகாண்ஜே) வெசன்று விட்)ான். .
”என் சியாமளா.. அவன் என்னை ப் பற்றி என் நினை ப்பான்.? நாமிருக்கும் நினைலயும் பழகும்
விதமும் ,எல்ஜேலாருக்கும் நம் மீது சந்ஜேதகப் ப)த் தூண்டும். சக=மாக இருந்தால் யாரும் தவறாக
நினை க்க மாட்)ார்கள்”—ஜேபசப் ஜேபச அது ஜேபாகும் விதம் திருப்தி அளிப்பதாகத் ஜேதான்றஜேவ
த க்குத்தாஜே ஒரு வெஷாட்டுப் ஜேபாட்டுக் வெகாண்)ான். ம திற்குள்ளாக அந்த சந்ஜேதாஷத்தில் ஒரு
வசீகரமா புன் னைகயும் வெவளிப்பட்)து.
பாபுனைவஜேய பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த சியாமளா அவனுனை)ய அந்த தன் ம்பிக்னைக நினைறந்த
புன்சிரிப்பில் மயங்கி ாள். ஆ ால், அனைத வெவளிக்காட்டிக் வெகாள்ள விருப்பம் இல்லாதவள் ஜேபால்
அனைத மனைறக்கஜேவ “ எதற்காக என்னை இங்கு வரச் வெசான்னீர்கள்? வீட்டில் வெசால்லிக் வெகாள்ளாமல்
வந்திருக்கிஜேறன். ஜேநரமா ால் ஜேதடுவார்கள்.” என்றாள்.
“ ஆஹா..! வந்ததும் வராததுமாக விஷயத்னைதப் புட்டு னைவ)ா என்கிறாய். சியாமளா உன்னி)ம்
எ க்கு நினைறயப் ஜேபசஜேவண்டும். இங்ஜேகஜேய நின்று ஜேபசுவவெதன்றால் முடியாத காரியம். லால் பாக்
வனைர ஜேபாய் விஷயத்னைத நன்றாகப் ஜேபசுஜேவாம். ஆட்ஜே)ானைவக் கூப்பி)ட்டுமா.?”
” ஜேவண்)ாம் ,ஜேவண்)ாம், ந)ந்ஜேதஜேபாகலாம். ஜேபாகும்ஜேபாது ஜேபசிக் வெகாண்ஜே) ஜேபாகலாம்.”
” ந)ந்து வெகாண்டு ஜேபசும்ஜேபாது ஜேபசுவதில் ஜேகார்னைவ இருக்காது. ம சும் வெசல்லாது. எங்காவது
ஓரி)த்தில் இருந்துதான் ஜேபச முடியும்.”
“ அப்படியா ால் இங்ஜேகஜேய இப்படிஜேய நின்று வெசால்லுங்கள் “
“இங்ஜேகஜேயவா.? ப்னைரவஸி வெகாஞ்சம் கூ) இல்னைலஜேய ஹூம்.! சரி ந)ந்து வெகாண்ஜே) ஜேபசலாம்.
முக்கிய விஷயம் ஜேபசும்ஜேபாது அங்ஜேகஜேய நின்று விடுஜேவன். சரிதாஜே ?”
“ எ க்கு சரிதான், ஜேபசுங்கள்..ஜேகட்கிஜேறன். “
” என் ஜேபசுவது ,எப்படிப் ஜேபசுவது என்ஜேற மறந்துஜேபாச்சு சியாமளா.உன்னி)ம் ஆயிரமாயிரம்
ஜேபச ஜேவண்டும் என்று ம சு துடிக்குது. கண் உன்னை ஜேய பார்த்துக் வெகாண்டு இருப்ஜேபன் என்கிறது.
வாய் சத்தியாக்கிரகம் வெசய்கிறது. “
“ சத்தியாக்கிரகத்திலும் சண்டித்த மா

சத்தியாக்கிரகம் ஜேபாலிருக்கு. “

சியாமளாவுக்கும் பாபுவுக்கும் வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சமாக ஜேபசுவதற்கு னைதரியம் வந்தது. ஜேபச்சும்
வளர்ந்தது.
“ என்னை ப் பற்றி நீ என்
” என்

நினை க்கிறாய், சியாமளா..?”

நினை க்க ஜேவண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கஜேளா அனைத நினை க் கிஜேறன்.”

” வினைளயாட்டுக்குச் வெசால்ல வில்னைலஜேய. ?”
” இல்னைல.”
” நிச்சயமாக...?” :
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” நிச்சயமாக.”
“ சியாமளா, எ க்குத் தாயாக, தாதியாக, துனைணயாக,நண்ப ாக, ஜேசயாக எல்லாம் நீ இருக்க
ஜேவண்டும் என்று நான் ம தார ஆனைசப் படுகிஜேறன். சுருங்கச் வெசான் ால், என்னில் உன்னை யும் ,
உன்னில் என்னை யும் காணத் துடிக்கிஜேறன். அந்த எண்ணம் உ க்குண்)ா, சியாமளா.?”
ஜேபசிக் வெகாண்ஜே) ந)ந்து வெசன்றவன் உணர்ச்சிவசப்பட்டு நின்று விட்)ான். அவன் கண்களில் நீர்
பனித்திருந்தது.
சியாமளா பதில் ஜேபசவில்னைல.அவளால் முடியவில்னைல.. பாபு தன்னை அனைழத்ததன் காரணம்.
அவள் ஓரளவுக்கு யூகித்திருந்தாலும் உணர்ந்து வெகாள்ள முடியாத ஒரு சஞ்சலம் இருந்தது. உணர்த்தப்
பட்) பின்ஜேபா, அதன் இன்பச் சுனைமயில் இயந்திரியங்கள் எல்லாஜேம வெசயலிழந்து நின்ற .
வீதியில் வெசன்று வெகாண்டிருந்த சிலர் இவர்கனைள ஒரு மாதிரியாகப் பார்த்து விட்டுப் ஜேபாவனைதக்
கவனித்த பாபு,உ)ஜே தன்னினைல வரப் வெபற்றான்.
“ ஐ ஆம் சாரி, சியாமளா. உன் ம னைத என் ஜேபச்சாலும் வெசய்னைகயாலும் புண் படுத்தி விட்ஜே)ன்.
உண்னைமயாகஜேவ நான் வருத்தப் படுகிஜேறன். என்னை மன்னித்து விடு. சியாமளா. “
“ஏன் இப்படி என்வெ ன் ஜேவா மாதிரிப் ஜேபசறீங்க.?நான் என் தான் அப்படி தவறு வெசய்ஜேதன். ?”
“ என் ஜேபச்சு உ க்குப் பிடிக்கவில்னைல என்று உன் வெமௌ த்திஜேலஜேய வெதரிஞ்சு ஜேபாச்ஜேச.! அதுஜேவ
என் தவறுதாஜே .”
“ வெமௌ ம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி என்பார்கஜேள.. அது மாதிரி இருக்கக்கூ)ாதா.?”
” வாட்.? சியாமளா நான் ஜேகட்பது, வெபாய்யில்னைலஜேய “
எளிதில் உணர்ச்சி வசப் படும் பாபுவுக்கு, அனைத எளிதில் அ)க்க மட்டும் வெதரிய வில்னைல.
சந்ஜேதாஷத்தின் எல்னைலக் ஜேகாட்டுக்ஜேக வெசன்றவன் தன் ஜேபண்ட் பாக்வெகட்டிலிருந்து சற்று முன்பு
வாங்கிய சாக்கவெலட்டுகனைள சியாமளாவி)ம் அள்ளிக் வெகாடுத்தான். அவனுனை)ய வெசய்னைககனைள
எல்லாம் அவளால் அனுமானிக்க முடியவில்னைல. சில சமயம் குழந்னைதத் த மாகப் பட்)து. சில சமயம்
உணர்ச்சி வசப் படுத்தியது
உங்கள் ஜேமல் எ க்கு ஒஜேர ஜேகாபம். தாயாக, தாதியாக, துனைணயாக, நண்ப ாக, ஜேசயாக
என்வெறல்லாம் நினை க்க விரும்பும் நீங்கள் முக்கியமாக ஒரு வெபண் விரும்பும் ஸ்தா த்னைத எ க்குத் தர
விரும்ப வில்னைல. உங்களுக்கு மனை வியாக என்று மட்டும் ஜேகட்க வில்னைல. அதற்கு எ க்கு அருகனைத
இல்னைல என்று உணர்த்தி விட்டீர்கள். “ சியாமளாவுக்கு வெசால்லும்ஜேபாது அழுனைகஜேய வந்து விட்)து.
“ சியாமளா என்னை நீ தவறாகப் புரிந்து வெகாண்)ாய். உன்னை மனை வியாக அனை)ய நான் வெபரும்
ஜேபறு வெசய்திருக்க ஜேவண்டும். நான் அப்படிக் ஜேகட்க வில்னைல என்றால் அது எ க்ஜேக விளங்காத புதிர்
ஜேபான்ற உணர்ச்சியால்தான் சியாமளா. எல்லாம் நல்ல படியாக ஆண்)வன் அருளால் ந)க்கும் என்றால்
இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிந்ததும் உரினைமவெயாடு உன்னை க் ஜேகட்ஜேபன்..நீதான் என் மனை வி என்று
வெபருனைமயாகப் ஜேபச ஒரு வருஷம் அவகாசம் ஜேதனைவ. அதுவனைரக்கும் என் ால் அப்படி நினை த்துப்
பார்க்கஜேவ பயமாய் இருக்கிறது.”
” உங்கனைளப் புரிந்து வெகாள்வஜேத கஷ்)மாக இருக்கிறது. எதற்கு ஒரு வருஷம் அவகாசம் ஜேதனைவ
என்று நான் வெதரிந்து வெகாள்வதில் தவறு இருக்காஜேத.?”
ஜேவண்)ாம் சியாமளா,இன்ப வானில் சிறகடித்துப் பறக்கும் நான் உன் ஜேகள்விகளுக்கு பதில்
வெசால்ல ஜேநரிட்)ால் அது உ க்கும் சரி எ க்கும் சரி துன்பத்னைதத்தான் தரும். தயவு வெசய்து என்னை
வற்புறுத்தாஜேத.”
முக்கியமாய் ஜேகட்க ஜேவண்டியனைத பாபுவால் ஜேகட்க முடிய வில்னைல என்றால், அதற்கு முக்கிய
காரணம்,பாபுவுக்கு விளங்காத எச்சரிக்னைகனைய அவன் ம ம் அவனுக்கு அளித்தது.தான். தான் இன்னும்
ஒரு வருஷத்தில் இறந்து விடுஜேவாம் என்ற இ ம் வெதரியாத புதிர்தான் சியாமளானைவ
மனை வியாகும்படி அவ ால் ஜேகட்க முடியாமல் வெசய்தது. நிகழ் காலத்தின் கட்டுப் பாட்டுக்கு அ)ங்க
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மறுக்கும் கற்பனை யின் ஜேவகம்தான், அவனுனை)ய உணர்ச்சியின் ஜேவகத்துக்குத் தனை) ஜேபாட்)து.
சியாமளானைவப் வெபாறுத்தவனைர புதிர் புதிராகஜேவ நின்றது. அது விடு ப)ாத வனைரக்கும் அவளுக்கு ம
அனைமதி இருக்காது. இருந்தாலும் பாபுவின் ஜேவண்டு ஜேகாளுக்கு இணங்கி அவள் அதற்கு ஜேமல் ஒன்றும்
ஜேகட்க வில்னைல. ஒருவனைரப் பற்றிய ஒருவர் சிந்தனை யில் இருவரும் லயித்தவராக அவர்கள் ந)ந்து
வெகாண்ஜே) வந்த ர்.. இருந்தாற்ஜேபாலிருந்து பாபு ,” சியாமளா, நீ என்ஜே ாடு இருக்கும்ஜேபாது எ க்கு
பாரதியின் – காற்றிஜேலறியவ் விண்னைணயும் சாடுஜேவாம் காதற் வெபண்கள் கனை)க் கண் பார்னைவயிஜேல—
என்ற பா)லின் நினை வுதான் வருகிறது. அது எவ்வளவு உண்னைம என்று புரிகிறது, “ என்றான்.
”எ க்கு ஜேநரமாகிவிட்)து.வீட்டில் ஜேத) ஆரம்பிப்பார்கள் “ என்றாள் சியாமளா.
பாபுவுக்குப் பிரிய ம மில்னைல என்றாலும் வினை) வெகாடுத்துத்தான் தீரஜேவண்டும் என்ற நினைலயில்
அங்கு வந்த ஒரு ஆட்ஜே)ாவில் அவனைள ஏற்றி அனுப்பி ான். அவள் வெசன்ற திக்கிஜேலஜேய ம ம்
பறிவெகாடுத்து நின்றவன் திரும்பியதும், கமலத்தின் கணவன் சிவராமன் தன் அருகில் நின்று வெகாண்டு
விஷமமாகச் சிரிப்பனைதக் கண்)ான்.
“பஜேல, பாபு, என் ஜேவா நினை த்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதன். வெபரிய ஆசாமிதான் நீ. உ க்குத் வெதரியாத
வித்னைதஜேய இல்னைல ஜேபாலிருக்ஜேக.”
தன் தமக்னைகயின் கணவன் என்ற நினை ப்புதான் பாபுனைவக் கட்டுப் படுத்தியது. சிவராமன் பார்த்த
விதம் அவன் நின்று வெகாண்டிருந்த ஜேதாரனைண ஜேமஜேல ஜேபசிய ஜேபச்சுக்கள் ஒன்றுஜேம பாபுவுக்குப்
பிடிக்கவில்னைல. ஜேமலும் அவன் வெபசிய ஜேபாது வீசிய வானை) ஜேவறு அவன் நன்றாகப் ஜேபாட்டு விட்டு
வந்திருக்கிறான் என்பனைதயும் உணர்த்தியது.குடியின் பிடியில் சிக்கி இருப்பவனின் வார்த்னைதகனைள
அலட்சியம் வெசய்வதுதான் சிறந்தது என்று பாபுவுக்குத் வெதரிந்திருந்தாலும், சில வி ாடிகள் கழித்து
“ அது சரி, யார் அந்தக் குட்டி.?எங்கிருந்து பிடித்தாய்.?” என்று அவன் ஜேகட்)தும், பாபுவால் அவனை யும்
மீறி வந்த ஜேகாபத்னைத அ)க்க முடிய வில்னைல.
“ சிவராம், வெகாஞ்சம் =ாக்கிரனைதயாய்ப் ஜேபசுங்கள்..யாரி)ம் என் ஜேபசுகிஜேறாம் என்பது
நினை விருக்கட்டும். குடிப்பதில்னைல என்று வாக்குக் வெகாடுத்து விட்டு, அனைதயும் மீறிக் குடித்து விட்டு
அ ாவசியமாகப் பிதற்ற ஜேவண்)ாம். “
முதன் முனைறயாக பாபு தன்னை ப் ஜேபர் வெசால்லிக் கூப்பிட்)ஜேத சிவராமனுக்கு அந்த நினைலயிலும்
உனைறத்தது. மரியானைத, பணிவு எல்லாம் குனைறந்து, தன்னை மிரட்டும் வெதானியில் பாபு ஜேபசியது அவன்
ஜேகாபத்னைதக் கிளறியது. மனிதனுக்கு தன்னுனை)ய மதிப்பில் பிறர் ஏற்படுத்தும் களங்கத்துக்கு காரணம்
தா ாகஜேவ இருக்கலாம் என்ஜேற வெதரிவதில்னைல. சிவராமனுக்கும் வெதரியவில்னைல.
“சரிதான் ஜேபா)ா...ஊருக்கு உபஜேதசம் வெசய்கிறாய்.நீ சரியாக இருக்கப் பழகிக் வெகாள். இவனைளப்
ஜேபால எத்தனை வெபண்கனைள இப்படிக் வெகடுக்கத் திட்)ம் ஜேபாட்டிருக்கிறாஜேயா. வெசால்ல வந்தால்
ஜேகாபம் ஜேவறு வருகிறஜேதா.? தான் இருக்கிற ஜேகட்டில் மற்றவர்களுக்கு ஜேவறு உபஜேதசம். நான்
குடிப்ஜேபன். அப்படித்தான் குடிப்ஜேபன்.உங்க தாத்தா வீட்டுக் காசிலா குடிக்கிஜேறன்.!”
அவன் ஜேபசி முடிப்பனைதக் ஜேகட்டு அதற்கு பதில் வெசால்ல பாபு அங்கிருக்க வில்னைல. இன்னும் சிறிது
ஜேநரம் அங்கிருந்தால் நினைலனைம மிகவும் அசம்பாவிதமாக முடியுவெமன்று வெதரிந்ததால் ஜேவகமாக
அங்கிருந்து பாபு வெசன்றுவிட்)ான்.
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அத்தியாயம் பதிஜே ழு
தமிழ் மன்றம் மக்கள் மன்றமாய் மாறும் நாள் வெநருங்க வெநருங்க அதில் சம்பந்தப் பட்)வர்களின்
ஜேவனைலயும் அதிகரித்துக் வெகாண்ஜே) வந்தது. பிரமாண்)மா முனைறயில் மூன்று நாள் விழாக்
வெகாண்)ா) திட்)மிட்டு அதன்படி வெசயல் ந)த்தும்ஜேபாதுதான்,இது எதிர்பார்த்த சுபிட்ச பானைதயில்
முன்ஜே ற , அந்தப் பானைதயின் துவக்கம் என்பனைத எல்ஜேலாரும் உணர்ந்த ர்.
நிகழ்ச்சியின் முதல் நாளும் வந்தது. ஊஜேர திரண்டு வந்து ஆதரவு வெகாடுத்தனைதக் கண்)ஜேபாதுதான்,
தாங்கள் பட்) கஷ்)த்தின் பயனை அனை)ந்ததாக ஒரு நினைறவு ஏற்பட்)து.முத்தமிழ் விழாவில் இயல்
இனைச நா)கம் எல்லாம் பங்கு வெபற்ற . பட்டிமன்றமும் கவி அரங்கமும் ,ஆ)லும் பா)லும்,
நா)கமும், ஓவியமும் எல்லாம் கண் வெகாள்ளாக் காட்சியாக அனைமயப் வெபற்றஜேதாடு, அவர்கள் வெகாண்)
லட்சியத்தின் அடிப்பனை)யில் எழுந்ததால், அவ்வி)த்தில் தமிழ் மன்றம் ஒரு புரட்சினையஜேய
ஜேதாற்றுவித்து விட்)து.
வீட்டிற்கு வீடு வெசன்று எல்ஜேலானைரயும் அனைழத்த ர். தாங்கள் எடுத்துக் வெகாண்டிருந்த திட்)ங்கனைள
விவரமாக எல்ஜேலாருக்கும் எடுத்துனைரத்து அதில் எல்ஜேலாரும் பங்கு வெபறுவதா ஒரு திருப்தினைய
எல்ஜேலாருக்கும் அளித்த ர்.
எந்தக் காரியத்திலும் ஒவ்வெவாரு தனி மனிதனும் பங்கு வெபறுகிறான் என்ற உணர்ச்சினைய
ஏற்படுத்தி ால்தான் அந்தக் காரியம் வெவற்றி வெபறும் என்பனைத நன்கு உணர்ந்திருந்த பாபு ,திட்)ங்கனைள
நினைறஜேவற்ற சீரா வழி முனைறகனைள வகுத்துக் வெகாடுத்திருந்தான். அனைதயும் அவரவர்கஜேள உணர்ந்து
வெசயவது ஜேபான்ற ஒரு சூழ் நினைலனையயும் ஏற்படுத்தி இருந்தான். எந்தக் காரியத்துக்கும் ஒரு காசு கூ)
தராத மகாப் பிரபுக்கள் எல்ஜேலாரும் அவரவர்கள் சக்திக்கும் மீறி உதவி ார்கள் என்றால் அது
அவர்களுக்ஜேக ம தில் பட்) குனைறகனைள சீர் திருத்தக் கினை)த்த ஒரு வாய்ப்பின் காரணம் என்ஜேற திட்)
வட்)மாகக் கூறலாம்..
இன் காரணத்துக்காக விழா நனை)வெபறுகிறது, இன்னின் பிரச்சினை கள் தீர்வு காணப் வெபறப்
ஜேபாகின்ற என்வெறல்லாம் ஓரளவுக்குத் வெதரிந்திருந்தாலும் அனைவ இந்த அளவுக்கு வெவற்றிகரமாக
முடியும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்னைல. ஏன், மன்றத்து உறுப்பி ர்கஜேளகூ) எதிர் பார்க்கவில்னைல.,
பாபுனைவத் தவிர.. பாபுவுக்கு இனைதயும் வி) நன்றாகச் வெசய்ய முடிய வில்னைலஜேய என்ற குனைறதான்
ஜேமஜேலாங்கி இருந்தது. ஊண் ஒழித்தான், உறக்கம் ஒழித்தான், உ)லின் உபானைதகனைளஜேய மறந்தான்
தான் வெசய்யும் பணியில் ஆண்)வனை க் கண்)ான். லட்சியக் க வு ஈஜே)றுகிறது என்று
அறியும்ஜேபாது, ,--ஆண்)வஜே இந்தப் பணி சீரா பானைதயில் வெசன்று ,இந்த சமுதாயம் ஓரளவு நன்னைம
வெபறுகிறது என்றால், அது வெதா)ர்ந்து ந)க்க அதில் சம்பந்தப் பட்)வர்கள் அனை வருக்கும் உன்
ஆசிகள் ஜேதனைவ. நல்வெலண்ணத்தில் எழும் காரியங்கனைள வெசயல் படுத்த மஜே ா தி)மும், உ)ல் வெதம்பும்
எங்களுக்குக் வெகாடுப்பாய் எனும் நம்பிக்னைக எங்களுக்கு இருக்கிறது. இந்தப் பணிகனைள வெசய்ய
எவ்வளவு பிறவிகள் எந்த இன் ல்களிலும் , ஜேவண்டுமா ால் எடுக்கத் தயாராய் இருக்கிஜேறன் ---என்று
அடிக்கடி ஜேவண்டிக் வெகாண்)ான்
பாபுவுக்கு இரு கரங்களாகவும் , கண்களாகவும்,சியாமளாவும் கானும் பணி புரிந்த ர். பட்டி
மன்றத்தில் விவாதம், “ சமுதாயம் வளர்வது தனி மனிதன் முயற்சியாலா, அல்லது கூட்டுறவாலா “ என்ற
தனைலப்பில் ந)ந்தது. சான்ஜேறார்களும் பாமரர்களும் பங்கு வெகாண்) விவாதம் சூடு பிடித்தது.
“ கூட்டுறவு என்பஜேத தனி மனிதனின் முயற்சியின் அடிப்பனை)யில் எழுந்ததுதாஜே .
ஒவ்வெவாருவனும் சமுதாயத்தின் சீர்ஜேகட்னை) உணர்ந்து அதற்கு நிவர்த்தி ஜேதடும்ஜேபாது, ஜேதடும்
பானைதயாகக் கூட்டுறவு வெகாள்னைக உருவாகிறது. எல்ஜேலாரும் இந்நாட்டு மன் ர்கவெளன்ற அளவில்
எல்ஜேலாரும் வெசயல் படுவது , அவரவர்கள் பிரதிநிதிகனைளத் ஜேதர்ந்வெதடுத்துஆட்சிக்கு அனுப்புவதில்
மட்டும் இருக்கக் கூ)ாது. ஒவ்வெவாருவனுக்கும் உள்ள க)னைமகனைள தன்னை ச் சார்ந்தவர்கள் அத ால்
பாதிக்கப் படுகிறார்கள் என்ற உணர்வில் வெசய்தால், அது நன்னைமயாகத்தான் முடியும். ஆக அந்த
உணர்ஜேவாடு வெசயல்படும் தனி மனிதனின் முயற்சியால்தான் சமுதாயம் வளரும் என்று ஒரு கட்சியி ர்
சான்றுகளும் ஜேமற்ஜேகாள்களும் காட்டி விவாதித்த ர். ஜேமலும் ஒவ்வெவாருவனும் அவ து க)னைமகனைள
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,உனை)னைமகனைளப் வெபருக்கும் விதத்தில் வெசயலாற்று னைகயில் சமுதாயம் தா ாக வளரும் என்றும்
விவாதித்த ர்.
கூட்டுறவு முயற்சி என்பது பல தனிப்பட்) மனிதர்கள் தங்களது தனிப்பட்) பல கருத்துகனைள
ஒருவருக்காக ஒருவர் விட்டுக் வெகாடுத்து,, அடுத்தவர்கனைள வாழ னைவப்பஜேதாடு தாங்களும் வாழ
ஜேவண்டும் என்ற வெகாள்னைகயில் எழுந்தால், சீர் ஜேகடுகள் நினைறந்த சமுதாயம் சீர்திருத்தப் வெபறும் பலரது
கூட்டுறவால் வினைளயும் பலனும் அதிகமாகும். நான் எ து என்ற அகங்கார எண்ணம் மாய்ந்து , நாம்
நமது என்ற பரந்த எண்ணம் விரியும். அத ால் ஜேசாம்பல் ஒழியும் கட்டுப் பாடு அதிகரிக்கும்.விட்டுக்
வெகாடுத்து வாழும் சமூகத்தில் அன்ஜேப மலரும், ஜேபாட்டி வெபாறானைம குனைறயும் .எல்ஜேலாரும் ஓர் குலம்
ஒரு தாய் வயிற்றுப் பிள்னைளகள் என்ற நினைலனைய ஏற்படுத்தும். உலகில் சமதர்மம் சிறப்பாக நினைல
வெபறும். –என்வெறல்லாம் மற்ற கட்சியி ர் விவாதித்த ர்
தீர்ப்ஜேபா,தனி மனிதன் வளர்ந்தான் என்றால் சமூகம் வளர்ந்தது என்ற நினைல சரியாகத் ஜேதான்றி ாலும்
எல்ஜேலாரும் ஒஜேர காலத்தில் ஜேமன்னைமயனை)வது என்பது இயலாத காரியம் ஆதலால், அவ்வளவு
சரிவெய க் வெகாள்ள முடியாது. ஆ ால் தனி மனிதனின் கட்டுப் பட்) வளர்ச்சி கூட்டுறவால்
வினைளந்தால் வளர்ந்த வளர்ச்சி எல்ஜேலாருக்கும் வெபாதுவா தாக இருக்கும். ஆதலால் அதுஜேவ சிறந்தது
என்று இருந்தது.
கவி அரங்கம் கூடி இருந்த மக்களின் அறிவுக்கு விருந்தாகவும் ,வளர்ந்து வரும் சமுதாயத்தின்
சிறப்னைப உணர்த்துவதாகவும் இருந்தது.. ஆ)ல் பா)ல் நிகழ்ச்சிகள் நமது கனைல வளர்ச்சினைய எடுத்துக்
காட்டும் முனைறயில் இருந்தது. நா)கஜேமா நல்லது வெகட்)து என்ப ஜேபான்றவற்னைற நனைகச்
சுனைவஜேயாடு வெவளிப் படுத்துவதாக அனைமந்தது.
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து வெகாண்)வர்கள் எல்ஜேலாரும் நினைறவு வெபற்ற ர். நினை த்தனைத நினை த்தபடி
எடுத்துனைரக்கவும், எடுத்துனைரக்கப் பட்)வற்னைற சீர்தூக்கி முடிவுக்கு வரவும் அவர்களால் எளிதில்
முடிந்தது என்றால்,,எடுத்துனைரக்கப் பட்)னைவ அனை த்தும் ஒவ்வெவாருவனைரயும் பாதிப்பதாகவும்
சார்ந்ததாகவும் இருந்ததாகும்
நிகழ்ச்சிகளாலும் நன்வெகானை)களாலும் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் திரட்டி ர். அதுஜேவ மக்கள் மன்றத்தின்
வெதா)க்க வெராக்கமாக அனைமந்தது.
” என் )ா பாபு, ஜேவளா ஜேவனைளக்குச் சாப்பி)ாமல்,தூங்காமல் இப்படி உனைழத்தால் உ)ம்பு
என் த்துக்காகும்? சுவனைர னைவத்துதான் சித்திரம் வனைரய ஜேவண்டும். என்பார்கள். முதலில் உ)ம்பு
ஆவெராக்கியத்னைதப் பார்த்துக் வெகாள்ளணும்)ா” தன் மகனின் தன்னைம உணர்ந்த கல்யாணி அம்மாவின்
ஜேபச்சில் கனிஜேவாடு, பரிவும் ஆதங்கமும் கலந்திருந்தது., பாபுவின் தளர்ந்த உ)ம்புக்கு இதமாகத்தான்
இருந்தது.இருந்தாலும் இஜேத ஜேபான்ற உள்ளுணர்ஜேவாடு இஜேத தாயால், தன்ஜே ாடும் தன்னை வி)வும்
அதிகமாக உனைழத்த தன் நண்பர்களி)ம் பரிவு காட்) முடியுமா என்ஜேற அவன் எண்ணி ான்.
இவர்களாவது வளர்த்த பாசத்தால் எழும் உணர்ச்சிகனைளத் தன் மகனி)ம் காட்டுகிறார்கள். இந்த
அனுபவம் இல்லாத சியாமளாவால் எல்ஜேலானைரயும் ஒஜேர ம த்ஜேதாடு ஜேநசிக்க முடியுமா, கனிவு காட்)
முடியுமா என்றும் அவன் சிந்தித்தான். சியாமளாவின் நினை வு வந்ததும் அவ து உ)ற்ஜேசார்வும் உள்ளச்
ஜேசார்வும் அவனி)மிருந்து சற்ஜேற விலகிச் வெசல்வது ஜேபால்ஒரு பிரனைமயும் அவனுள் எழுந்தது. அவள்
நினை ஜேவ இப்படி என்றால் ..அவள் அருகில் இருந்தால்....?அருகில் இல்லாமலா இருந்தாள்.? விழாவின்
வெபரும் சுனைமனையத் தாங்கி வர்களில் அவளும் ஒருத்தி அல்லவா.விழாஜேவ இவ்வளவு சிறப்பாக
ந)ந்தது என்றால் அதில் வெபரும் பகுதி வெபருனைம அவனைளஜேய சாரும். என்வெறல்லாம்
எண்ணத்வெதா)ங்கிய பாபுவுக்கு அவனைளப் பார்க்க ஜேவண்டும் ஜேபால் இருந்தது. அவளி)ம் தனினைமயில்
ஜேபச ஜேவண்டும் ஜேபால இருந்தது. அவஜேளாடு காதற் பண் பா) ஜேவண்டும் ஜேபால இருந்தது.
கல்யாணி அம்மானைவத் திருப்திப் படுத்தவெவன்ஜேற ஒன்றிரண்டு கவள்ம் ஜேசாறு சாப்பிட்டு,
சியாமளானைவக் காணப் புறப்ப)த் தயாரா ான்.வாசல்படி அருஜேக வந்தவன் திடுக்கிட்)ான். அவன்
அங்கு க விலும் கமலத்னைத எதிர் பார்த்திருக்க மாட்)ான்.அவளது ஜேதாற்றம், நனை) அதில் கண்)
பரபரப்பு எல்லாம் பாபுவுக்கு ஏஜேதா எதிர்பாராத சம்பவம் ந)ந்திருக்க ஜேவண்டும் என்று உணர்த்தியது.
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வந்தவள் அந்த நினைலயிலும் வீட்டுப்படி ஏற வில்னைல. வாசலில் இருந்தபடிஜேய பாபுனைவத் தன்ஜே ாடு
வரும்படி அனைழத்தாள்.
“ உள்ஜேள வா, அக்கா. விஷ்யத்னைதக் வெகாஞ்சம் விவரமாகச் வெசால்ஜேலன் .அம்மாவும் தம்பிகளும்
வெராம்ப சந்ஜேதாஷப் படுவார்கள்.”
“ நான் இப்ஜேபாது இருக்கும் நினைல எல்ஜேலாரும் சிரிக்கும்படித்தான் இருக்கு. பாபு நான் இப்ஜேபாது
உள்ஜேள வரதா இல்னைல.உ க்கு உன் அக்கா ஜேமல் அன்பிருந்தால் உ)ஜே என் கூ) வா. “
வெவளிஜேய புறப்பட்) பாபு யாரு)ஜே ா ஜேபசிக் வெகாண்டிருக்கும் சப்தம் ஜேகட்)தும் கல்யாணி அம்மா
வெவளிஜேய வந்து பார்த்தாள்., கூ)ஜேவ ரா=ுவும் விசுவும் வெவளிஜேய வந்த ர். வந்தவர்கனைளக் கண்)தும்,
கமலம் எதுவும் ஜேபசாமல் வெவளிஜேய வெசன்று விட்)ாள். பாபுவுக்கு எதுவும் புரிய வில்னைல. கல்யாணி
அம்மாவுக்கு கமலம் வந்ததும், அவள் தன்னை க் கண்டும் எதுவும் ஜேபசாமல் திரும்பிச் வெசன்றனைதயும்
பார்த்த ஜேபாது ம னைச என் ஜேவா வெசய்தது ஜேபால இருந்தது.
”அவள் வந்து என்னி)ம் ஜேபசியனைதக் ஜேகட்கும்ஜேபாது, ஏஜேதா கலவரம் ந)ந்த மாதிரித் வெதரிகிறது.
என் வெவன்று விசாரித்து வருகிஜேறன் அம்மா” என்று வெதரிவித்தவனுக்கு ஏஜே ா தாஜே குற்றவாளிக்
கூண்டில் நிற்பது ஜேபால் இருந்தது. தாயி)ம் தமக்னைக ந)ந்து வெகாள்ளும் விதம் இதுவல்ல என்று அவன்
உள்ம ம் கூறியது. தாவெயன்ஜேற அவள் ஏற்க வில்னைலஜேய என்று மறு புறம் சமாதா ம் கூறிக் வெகாண்)து.
“ இந்தப் வெபண்ணுக்கு என்னி)ம் ஏன் தான் இந்த வெவறுப்ஜேபா.” என்று நினை த்துக் வெகாண்)
கல்யாணி அம்மா, பாபு வெசான் னைதக் காதில் வாங்கிக் வெகாண்) மாதிரிஜேய காட்டிக் வெகாள்ள வில்னைல.
ரா=ுவுக்கும் விசுவுக்கும் பற்றிக் வெகாண்டு வந்தது. “ வீடு வனைர வந்தவளுக்கு வீட்டுக்குள் மட்டும் வரப்
பிடிக்க வில்னைல என்றால் வராமஜேலஜேய இருந்திருக்கலாம்” என்றான் ரா=ு.
“ உன்னை யும் என்னை யும் காண வரவில்னைல அவர்கள். பாபு அண்ணானைவப் பார்க்க வந்தார்கள்.
பார்த்தார்கள்,ஜேபசி ார்கள் ஜேபாய் விட்)ார்கள். ஏஜேதா இழவுக்கு வெசால்லிக் வெகாள்ள வந்த மாதிரி
இருக்கு “ என்றவனை ஜேமஜேல ஜேபச வி)ாமல் “கண்)படி உளறாஜேத)ா விசு. தமாஷுக்கும்
அரட்னை)க்கும் கூ) அந்த மாதிரிப் ஜேபசக் கூ)ாது” என்று கல்யாணி அம்மா தடுத்து விட்)ாள்.
கமலத்னைத வெதா)ர்ந்து வெசன்ற பாபு, அவஜேளாடு அவள் வீட்னை) அனை)யும்ஜேபாது குழந்னைதகள்
எல்லாம் பயந்து ஜேபாய் வெவளியில் நின்று வெகாண்டிருப்பது வெதரிந்தது. ந)ந்த சம்பவங்கனைள ஓரளவு
ஜேகட்டுத் வெதரிந்து வெகாண்)ான் பாபு.
” ஜேநற்னைறக்கு இவர் வீட்டுக்கு வரும்ஜேபாஜேத ராத்திரி பத்து மணிக்கு ஜேமலாயிடுத்து. நீ அன்னைறக்கு
வெகாண்டு வந்த மாதிரி ஜேநற்னைறக்கு யாஜேரா வெகாண்டு வந்து ஜேசர்த்தார்கள். வந்ததும் வாந்தி எடுக்க
ஆரம்பித்தார். வெதா)ர்ந்து ராத்திரி பூரா மூன்று நாலு த)னைவ வாந்திதான். வெராம்ப துவண்டு
ஜேபா வருக்கு கானைலயிஜேலருந்து நல்ல சுரம். என்வெ ன் ஜேவா வெசால்றார். எ க்கு வெராம்ப
பயமாயிடுத்து. கண்ணனை க் கூப்பி)லாம்னு ஜேபா ா அவன் அங்கிருக்கனைல.பாட்டியும்தான்
இல்னைலஜேய. )ாக்)ர் கிட்ஜே) காட்)லாம் ா னைகயிவெல வெகாஞ்சங்கூ)ப் பணமில்னைல. கனை)சிஜேல
உங்கிட்) வந்ஜேதன். பாபு இந்த த)னைவ எப்படியாவது உதவி பண்ணு. அப்புறம் உதவின்னு நீ இருக்கிற
திக்குஜேல கூ)த் தனைல னைவத்துப்படுக்க மாட்ஜே)ன்.”
கமலம் ஜேபசிய விதஜேம பாபுவுக்குப் பிடிக்க வில்னைல. ஜேவறு கதி இல்னைலஜேய என்று அவனி)ம்
வந்த்ததாகக் கூறியவள் ந)ந்து வெகாண்) முனைறயிலும் அஜேததான் வெதரிந்தது. எந்த வார்த்னைதகனைள
எப்படி உபஜேயாகிப்பது என்று கூ)த் வெதரியாமல் இருக்கிற திக்குஜேல கூ) தனைல னைவக்க மாட்ஜே)ன்
என்கிறாள்
அறியாதவர்கள் அறியாமல் வெசய்யும் பினைழகள் வெபாறுக்கப் ப)ட்டும் என்று ஆண்)வனை ஜேவண்டிக்
வெகாண்)வன், சிவராமனை நன்றாகக் கூர்ந்து கவனித்தான். மூடிய கண்களிலும் குழி விழுந்து கரு
வனைளயம் மூடிக் வெகாண்டிருந்தது. உயர்ந்த உருவம் குறுகிய் மார்பு ஒட்டிய கன் ம் எல்லாவற்னைறயும்
பார்த்தவனுக்கு சிவ ராமனின் உதடுகளும் நாசியும் புரியாத ஒன்னைறத் வெதரிந்து வெகாள்ளத் துடிக்கும்
பாவனை யில் இருப்பது ஜேபால் ஜேதான்றியது. அதிலும் ஒரு குரூரத் தன்னைம, மூச்சுவிட்டு
இழுக்கும்ஜேபாது மூக்கு)ன் ஜேசர்ந்தியங்கும் உதடுகளில் இருப்பது வெதரிந்தது.
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“ பாபு உன்னை என் கூ) வரச் வெசான்ஜே ன். நீயும் வந்தாய். விவரங்களும் புரியும்படி வெசால்லி
யாயிடுத்து.நீ என் )ான் ா, ஜேபசாமஜேலஜேய இருக்ஜேக. என் பண்றதுன்னு சீக்கிரம் வெசால்லு.
எ க்வெகன் ஜேவா பகீர் பகீர்ன்னு அடிச்சுக்கிது. “
“அளவுக்கு மீறி குடிச்சது ால ஏற்ப)ற ஆஃப்)ர் எஃவெபக்ட்ஸ். அன் க்ஜேக நான் வெசான்ஜே ஜே .
அத்திம்ஜேபர் இந்தப் பழக்கத்த நிறுத்தப் பண்றது உன் வெபாறுப்புன்னு. நீ ஜேகட்கனைல. என் உதவி
என் ாஜேல இப்ஜேபா வெசய்ய முடியும்னு நீ வெநனை க்கிஜேற. அவருக்கு உ)ம்புக்கு ஒண்ணும் இல்னைல.
மயக்கம் வெதளிஞ்சா எல்லாம் சரியாயிடும். உ)ம்பு சூடு குடிச்சத ாஜேல ஏற்பட்)து. சுரம் அல்ல. நீயும்
வீணா ம னைசக் குழப்பிக்காஜேத.நான் வஜேரன்.” என்று வெவளிஜேயறியவனை கமலம் தடுத்து நிறுத்திக்
ஜேகட்)ாள்..
“என் பாபு ஜேபசாமப் ஜேபாறிஜேய. உன் அக்காள் இருக்கும் நினைலயில் அவளுக்கு உதவணும்னு கூ)த்
ஜேதாணலியா. வராத இ)த்துக்கு வந்து உதவி ஜேகட்)வனைள இப்படித்தான் ந)த்திறதா.?”
. ஜேகாபமும் ஆத்திரமும் ஜேமலி)ப் ஜேபச ஆரம்பித்தவளுக்கு, அழுனைக பீறிட்டுக் வெகாண்டு வந்தது.
பாபுவுக்கும் தான் வெசய்வது சரியல்ல என்று ஜேதான்ற ஆரம்பித்தது. ஆ ால் மறுகணஜேம அவன் ம ம்
மாறிவிட்)து.ஏமாற்றுகாரர்களின் வனைலயில் தான் வந்து விழ இருந்த நினைல பூரணமாகப் புரிய
ஆரம்பித்தது. அவன் கண்கள் வீட்டு சன் லிலிருந்து இங்கு ந)ப்பனைத ஆராய்ந்து வெகாண்டு இருந்த
சிவராமனை க் கண்) . ஒரு நா)கஜேம தன் முன் ால் நடிக்கப் ப்டுகிறது என்று ஒரு வெநாடிப் வெபாழுதில்
யூகித்துக் வெகாண்)ான்.
“ அக்கா ...நான் உ க்கு உதவி ால் அது உபத்திரவமாகத்தான் முடியும். குடினையக் வெகடுக்கும்
குடிக்குப் பணாம் வெகாடுத்து உதவ என்னி)ம் காசில்னைல. பணத்துக்காக இந்த நா)கம் நடித்திருக்கவும்
ஜேதனைவ இல்னைல. “என்று கூறிக் வெகாண்ஜே) வெசன்றுவிட்)ான்.
வெசன்று வெகாண்டிருந்தவன் காதில் “அவன் கி)க்கிறான் ம)ப் பயல் “ என்ற சிவராமனின் குரல்
வெதளிவாக விழுந்தது.
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அத்தியாயம் பதிவெ ட்டு
புது முனைறயில் துவக்கப்பட்) பள்ளியில் ஜேசர வந்தவர்கள் அனை வனைரயும் ஜேசர்த்துக் வெகாள்ள
இ)மிருக்கவில்னைல. வெதா)ங்கப் பட்) சில நாட்களிஜேலஜேய விஸ்தரிக்கப்ப) ஜேவண்டிய அவசியம்
எழுந்தது. சாதாரண முனைறயில் அனைமக்கப் ப)ாததால், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம்
கினை)க்கவில்னைல.இருந்தாலும் படித்துத் ஜேதறுவனைத வாழ்க்னைக வியாபாரத்துக்கா முதலீடு என்று
எண்ணாதவர்கள்,,சாதாரண பள்ளிக்கு தம் குழந்னைதகனைளக் கானைலயில் அனுப்பி ாலும் மானைலயில்
இந்தப் பள்ளிக்கும் அவர்கனைளஜேய அனுப்பி ார்கள். பிள்னைளகளுக்கும் சினைற வாசம் என்றில்லாத
முனைறயில் நல்ல கருத்துக்கள் வினைளயாட்)ாகஜேவ ஜேபாதிக்கப் பட்) . அவர்களும் விரும்பிக் கற்ற ர்.
கூட்டுறவு முனைறயில் வெதா)ங்கப் பட்) பண்)க சானைலகளும் எதிர் பார்த்தனைதவி) பலன்
அளிப்பதாக இருந்ததால் ,எதிர் பார்க்காத முனைறயில் வளர்ச்சி அனை)ந்தது.
பதினை ந்து நாட்களுக்கு ஒரு முனைற மக்கள் மன்றத்தில் ந)த்தப் பட்) , ந)த்தப்ப) ஜேவண்டிய
காரியங்கள் வெசயல் முனைறகள் எல்லாம் நன்றாக விவாதிக்கப்பட்டு ,திட்)மி)ப் பட்டு ந)த்தப் பட்) .
ஜேவனைலயில்லாத இனைளஞர்களுக்கு இதுஜேவ ஒரு ஜேவனைலயாய்ப் ஜேபாய் பல ளிப்பதாயும் இருந்தது.
பாபுவுக்கு வெதாழிற்சானைலயில் ஜேவனைல வெசய்து வெகாண்ஜே) இந்தப் பணிகனைளயும் கவனிப்பது
இயலாமல் ஜேபாயிற்று .வெதாழிற்சானைலயில் ராஜி ாமா வெகாடுத்து வீடு வந்தவன் வெசய்தினையச்
வெசான் தும் கல்யாணி அம்மா விக்கித்துப் ஜேபா ாள்.
”இருக்கிற ஜேவனைலனைய இப்படி விட்டுட்டு வந்தால் குடும்பம் எப்படி)ா ந)க்கும் பாபு.?
ஜேவனைலஜேயா) இருக்கிற வனைரக்கும் தாஜே உ க்கும் மதிப்பு. ரா=ுவுக்கும் விசுவுக்கும் இன்னும்
படிப்பு முடியனைல. நீ வெசஞ்சது வெகாஞ்சங்கூ) நல்லா இல்னைல.”என்று வெபாரிந்து தள்ளி ாள்.
பாபுவுக்கும் கல்யாணி அம்மாவின் எண்ணங்கள் புரிந்தது. இருந்தும் சாதாரணமா வர்கள் ந)த்தும்
வாழ்க்னைகனையத் தன் ால் வெதா)ர்ந்து ந)த்த முடியவில்னைல என்று அவர்களுக்கு எப்படிப் புரிய
னைவப்பது?அன்றா)ங் காய்ச்ச வழியில்லாம ஜேபாய்விடுஜேம என்னும் பயம் அவர்களுக்கு. ஒருவனைர
நம்பியா ஒருவர் வாழ்கிறார்கள் இந்த உலகில்.? தான் ஜேவனைலக்குப் ஜேபாகாவிட்)ால் குடும்பம்
ந)க்காதா.? இந்த நினைலயில் உள்ளவர்கள் ஜேமலும் உயர ஜேவண்டும் என்றுதாஜே எண்ணுகிறார்கள்.
அல்லாமல் இஜேத நினைலயில் எல்ஜேலாரும் வளர்ச்சி அனை)ந்திருக்கிறார்களா என்று மட்டும் ஏன்
சிந்திப்பதில்னைல.?
இவற்னைறவெயல்லாம் அவர்களுக்கு எடுத்துனைரப்பது இயலாத காரியம். தான் வெசய்ய ஜேவண்டிய
காரியங்கள் ஆயிரமாயிரம் இருக்கின்ற . ஆ ால் இவர்கஜேளா. பாரதி வெசான் து ஜேபால
ஜேதடிச் ஜேசாறு நிதம் தின்று-பல
சின் ஞ்சிறு கனைதகள் ஜேபசி-ம ம்
வாடித் துன்பம் மிகவுழன்று-பிறர்
வா)ப் பல வெசயல்கள் வெசய்து-நனைர
கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி-வெகாடுங்
கூற்றுக்கு இனைரவெய ப் பின் மாயும் –பல
ஜேவடிக்னைக மனிதனைரப் ஜேபால “ வாழ்ந்து வீழ ஜேவண்டும் என்று நினை க்கிறார்கஜேள, இது
முனைறயா ,முடியுமா என்வெறல்லாம் நினை த்துக் குழப்பத்னைதக் குனைறத்துக் வெகாள்ள முயன்றான்.
முடிவெவடுத்து வெசயலாற்றத் வெதா)ங்கிய பிறகு அந்த முடினைவக் குறித்து சிந்தனை வெசய்தால் அது
இன்னும் குழப்பத்னைத அதிகரிக்கத்தான் வெசய்யும். பாபுவால் சிந்தனை வெசய்யாமல் இருக்க
முடியவில்னைல. தாயானைர சமாதா ப் படுத்தித்தான் தீரஜேவண்டும் அவர்கள் கஷ்)ப்ப)ாமல் இருக்கச்
வெசய்வது தன் வெபாறுப்பு என்பனைத அவர்கள் உணரும்படி வெசய்ய ஜேவண்டும்.
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“ அம்மா, உங்களுக்கு என்னை த் வெதரிந்ததுஜேபால ஜேவறு யாருக்கும் வெதரிந்திருக்காது. ஆ ால்
உங்களுக்ஜேக என்னை சரியாகப் புரியவில்னைல என்றால் எல்ஜேலாருக்குஜேம நான் ஒரு புதிராய் இருப்பது
ஆச்சரியமில்னைல. நான் ஒன்று ஜேகட்கிஜேறன். நீங்கஜேள வெசால்லுங்கள் அப்பா இற்ந்த பிறகு அவர் இருந்த
காலத்தில் நீங்கள் இருந்த நினைலனையவி) குனைறந்த நினைலயில் உங்கனைள விட்டிருக்கிஜேற ா.? இனிஜேமல்
அப்படி ஆகிவிடுஜேவாஜேமா என்ற சந்ஜேதகம் உங்களுக்கு இருப்பதால்தான் வீணாக வருத்தப் படுகிறீர்கள்.
இதுவனைரக்கும் நான் யாரி)மும் வெசால்லாதனைத வெசால்லுகிஜேறன். நான் அதிக நாள் இருப்ஜேபன் என்று
எ க்குத் ஜேதான்றவில்னைல. ஆ ால் இருக்கும் காலத்துக்குள் என் ால் இயன்றனைத வெசய்யத்
துடிக்கிஜேறன். அதற்கு வெதாழிற்சானைல ஜேவனைல த)ங்கலாயிருந்ததால் ராஜி ாமா வெசய்து விட்ஜே)ன்.
இத ால் நம் குடும்பம் கஷ்)ப் ப)ாத வனைகயில் ந)த்துவது என் வெபாறுப்பு.” என்று
என் வெவல்லாஜேமா கூறி, தாயானைர சமாதா ப் படுத்த ஜேவண்டும் என்று எண்ணி வனுக்கு
எண்ணியனைத வெசால்ல முடியவில்னைல. வெசால்லப் ஜேபா ால் பிள்னைளயார் பிடிக்கக் குரங்காய் முடிந்த
கனைத யாகலாம்.
”எல்லாவற்னைறயும் ஜேயாசித்துத்தான் அம்மா இந்த முடிவுக்கு வந்ஜேதன்.தயவு வெசய்து என்னை வெகாஞ்ச
ஜேநரம் நிம்மதியாக இருக்க விடுங்கள்” என்று சிடுசிடுக்கத்தான் முடிந்தது. கல்யாணி அம்மாவுக்கு
இன்னும் ஒரு ஜேசாதனை க் காலத்னைதக் க)க்க ஜேவண்டும் என்ற விரக்தி ம ப் பான்னைமஜேய ஜேமஜேலாங்கி
நின்றது
எண்ணற்ற கவனைலகள் எண்ணத்தில் உதயமாகும் ஜேபாவெதல்லாம் உள்ளத்தின் ஒரு ஜேகாடியில் முணுக்
முணுக் வெகன்று ஒரு சிறு ஒளி ஜேதான்றி மனைறவதுஜேபால பாபுவுக்குத் ஜேதான்றும். அந்த ஒளினைய நன்றாக
ஆராயும்ஜேபாவெதல்லாம் நிழல் ஜேபால் ஒரு உருவம் அதில் மங்கலாகத் வெதரிவது ஜேமலும் வெதரியும். இஜேத
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்) பாபுவுக்கு கலங்கனைர விளக்குத்தான் நினை வுக்கு வரும். கனைரயின்
அண்னைமனையச் சுட்டிக் காட்டும் கலங்கனைர விளக்கம் தாஜே ா உள்ளத்தில் உணரும் அந்த சிறிய ஒளி.?
ஒளினையப் வெபரிதாகவும் அதில் வெதரியும் உருவத்னைத சியாமளா வாகவும் கற்பனை பண்ணிப்
பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சியனை)யும் பாபு, அதுஜேவ உண்னைமயாகவும் இருக்கக் கூ)ாதா என்றும் ஏங்குவான்.
ஆ ால் மறுகணஜேம வாழ்க்னைகக் கனைரயின் ஒளியில் சியாமளானைவக் காணஜேவ அவன் உள்ளம்
நடுங்கியது.
இருந்தாலும் சியாமளானைவக் காண ஜேவண்டும் என்ற உத்ஜேவகம் அப்ஜேபாது அதிகமாகும். அன்றும்
அஜேத நினைலயில் இருந்த பாபு ம தில் எழுந்த அந்த உருவத்துக்கு ஏற்வெக ஜேவ வரிவடிவம்
வெகாடுத்திருந்தாலும் மறுபடியும் அனைத நினை வுபடுத்தி எழுதத் துவங்கி ான்.
நிலனைவப் பழிக்கும் முகம்
நினை னைவப் பதிக்கும் கண்கள்
நிலம)ந்னைத நாணும் எழில்-முத்துச்
சரம் விரித்த முல்னைலச் சிரிப்பு-சிந்தக்
கமலமலர் வெசவ்விதழ் விரிப்பு-வெகாண்டு
ப)ர்வெகாடிவெவல்லும் துடியினை)- என்
இ)ர் ஜேசர்க்க இனை)யினை)யா) –வெமன் னை)
ந)ந்வெதன் முன் நின்றாள்-இன்பக்
க வினை

ந வாக்க எண்ணி-வந்த

கற்பனை க் கண் கண்) கன்னி.
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எழுதி முடித்து ஒருமுனைறப் படித்துப் பார்த்துக் வெகாண்டு திருப்தியனை)ந்து எழுந்தவனை
எழவெவாட்)ாமல் ஜேதாள்கனைள அமுக்கியது இரு கரங்கள்.
” யாரப்பா அந்த கற்பனை க் கண் கண்) கன்னி.?நான் வெதரிந்து வெகாள்ளலாமா.?” கானின் குரல்
ஜேகட்)தும் பாபுவுக்கு புதுத் வெதம்பு வந்தது ஜேபால் இருந்தது.
“ கான், அப்பா)ா... யாஜேரான்னு வெந ச்சிட்ஜே)ன். என்
விஷயமில்லாமல் வீட்டுக்கு நீ வர மாட்டிஜேய.”

சமாசாரம் ?ஏதாவது முக்கிய

“என் நண்பன் என் )ா ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாஜே ,என் காரணம் என்வெறல்லாம் நான்
குழம்பிக் வெகாண்டிருந்ஜேதன்.எ க்கு மூக்கில் வியர்த்து வந்து பார்த்தால் அல்லவா வெதரிகிறது உ க்கு
காதல் ஜேநாய் பிடித்திருக்கிற விஷயம். இன்னும் யாரந்த பாக்கியவதி என்று வெசால்ல வில்னைலஜேய.”
“அவெதல்லாம் காலம் வரும்ஜேபாது வெதரியும் இப்ஜேபா வந்த விஷயத்னைத உனை).” பாபுவின் பிடிவாதம்
கானுக்குத் வெதரிந்ததுதான்.வந்த காரணத்னைத விளக்கி ான்.
” எந்த ஜேநரத்தில் தமிழ் மன்றம் மக்கள் மன்றமாக மாறியஜேதா அந்த ஜேநரத்தில் நாம் நரி முகத்தில்
விழித்திருக்க ஜேவண்டும். பல லட்ச ரூபாய்கள் மூலத மாகக் வெகாண்) ஒரு ஆனைலயின் அதிபதி
நம்னைமத் ஜேதடி வந்திருக்கிறார். மன்றத்தின் ஜேதாற்றம் வளர்ச்சி இவற்னைறப் பற்றிக் ஜேகள்விகள் ஜேகட்டு
என்னை த் திணற அடித்து விட்)ார். அவர் ஜேகட்) ஜேகள்விகளின் ஜேதாரனைணனைய ஆராய்ந்து பார்த்தால்
அவரால் மன்றத்துக்கு மிகவும் சாதகமா காரியங்கள் பல ஆகலாம். என்ஜேற ஜேதான்றுகிறது.
வரஜேவற்பனைறயில் விட்டு வந்திருக்கிஜேறன்.சஜேகாதரி சியாமளாவால் அவனைர நன்றாக சமாளிக்க முடியும்.
கூ) நீயும் இருந்தால்தான் முனைறயாக இருக்கும். மன்றத்துத் தனைலவனைர ஆனைல அதிபதி சந்திக்கவும்
விரும்புகிறார். உன்னை க் னைகஜேயாடு கூட்டிக் வெகாண்டு ஜேபாவதுதான் நான் வந்த ஜேநாக்கம்.”
” கான், நானும் உன்னை யும் சியாமளானைவயும் பார்க்க ஜேவண்டும் என்றுதான் நினை த்துக்
வெகாண்டிருந்ஜேதன். எதற்வெகன்று அவனைர அனுப்பியவு)ன் வெசால்கிஜேறன். “
பாபுவும் கானும் மன்றத்துக்குள் நுனைழந்த ர்.வந்திருந்த மனிதனைரக் கண்)தும் பாபுவுக்கு அவனைர
எங்ஜேகா பார்த்தது ஜேபாலிருந்தது.வந்திருந்தவரும் பாபுனைவ உற்றுப் பார்த்துக் வெகாண்ஜே)” உங்கனைள
எங்ஜேகா...... “என்று இழுக்கவும், பாபுவும் “எ க்கும் உங்கனைள எங்ஜேகா பார்த்ததுஜேபால்
நினை விருக்கிறது.” என்று சற்று ஜேயாசித்தவன், “உங்கள் வெபயர் சுப்பிரமணியம், ஜேகாயமுத்தூரில் ஆனைல
அதிபர் அல்லவா நீங்கள் ?”
என்று ஜேகட்)ான். “ ஆமாம் , நீங்கள் யாவெரன்று......”
“பனிவெரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் உங்களி)ம் ஜேவனைல ஜேதடிக் வெகாண்டு வந்த ஒரு சிறுவனை
பணம் வெகாடுத்து ஊருக்கு அனுப்பி னைவத்தீர்கஜேள.அந்தச் சிறுவன் பாபு நான்தான்.”

னைகயில்

”ஆமாம் ,ஆமாம், இப்ஜேபாதுதான் நினை வுக்கு வருகிறது. அப்ஜேபாஜேத உன்ஜேமல் எ க்கு ஒரு
அலாதியா பாசம் ஜேதான்றியது. உண்னைமயிஜேலஜேய ஜேவனைல ஏதும் காலி இருக்கவில்னைல. ஜேமலும்
அப்ஜேபாது நீ ஒரு குழந்னைத ஜேபால் இருந்தாய்.ஹூம்.! அன்னைறக்கு நான் வெசய்ததும் சரிதான்
இல்னைலவெயன்றால் இந்த வெபங்களூரில் இந்த நினைலயில் உன்னை க் காண இவ்வூர் மக்கள் வெகாடுத்து
னைவத்திருக்க மாட்)ார்கள்.பாபு உன் மன்றம் என் ம னைச வெதாட்டு விட்)து. “
“உன் மன்றம் என்று தவறாகச் வெசால்கிறீர்கள் சார்.உங்கள் மன்றம் என்றால்தான் சரியாயிருக்கும். “
“சரியாகச் வெசான் ாய் பாபு. ஏராளமா வெசாத்துக்கனைள ஜேசர்த்து னைவத்துக் வெகாண்டு என்
வெசய்வவெதன்று வெதரியாமல் நின்ற நான் உன் மன்றத்னைத, சாரி, உங்கள் மன்றத்னைதப் பற்றி நினைறயக்
ஜேகள்விப்பட்ஜே)ன். வாரிசில்லாத வெசாத்துக்கள் உங்கள் மன்றத்துக்கு உபஜேயாகம் ஆகும் என்றால்
என்னை யும் ஒரு அங்கத்தி
ாகச் ஜேசர்த்துக் வெகாள்ளுங்கள்’”
பாபுவுக்கும் கானுக்கும் சியாமளாவுக்கும் தங்கள் காதுகனைளஜேய நம்ப முடியவில்னைல. கான் தான்
முதலில் சமாளித்துக் ஜேகட்)ான்.
“ நீங்கள் நன்றாக ஜேயாசித்து வந்த முடிவுதாஜே இது.? இனைளஞர்கள் நாங்கள் ஜேபாகும் வழி புரட்சிப்
பானைத. நீங்கள் விரும்பாததும் எதிர்பார்க்காததும் இங்ஜேக ந)க்கலாம்”
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“ நான் இங்கு வந்து ஜேநரில் கண்)தும் ஜேகட்)தும்தான் என்னுனை)ய இந்த முடிவுக்குக் காரணம்.
அதுவும் பாபுனைவப் பார்த்ததும் தீர்மா ம் ஆ தாகப் ஜேபாய்விட்)து. குழந்னைத சியாமளா எ க்கு
எல்லாவற்னைறயும் விளக்கிச் வெசான் ாள். ஜேகாயமுத்தூரிலிருக்கும் ஆனைலனைய விற்றுவிட்டுப்
பணத்து)ன் வருகிஜேறன்” என்றவனைர பாபு இனை)மறித்து “ அனைத விற்க ஜேவண்டிய அவசியஜேம இல்னைல
சார். சீரா முனைறயில் ந)த்தப் படும் ஆனைலயில் ஜேவனைல வெசய்யும் நூற்றுக் கணக்கா வெதாழிலாளர்கள்
சீரா முனைறயில் வாழவும் வனைக வெசய்யுங்கள்.. இந்த மன்றம் வெபங்களுரில் உள்ளது ஜேபால ஜேவறு
இ)ங்களிலும் வெசயல்ப) வழி வெசய்யலாஜேம.” என்றதும் சுப்பிரமணியமும் ஒப்புக் வெகாண்)ார். ஜேமலும்
அவஜேர மன்றத்துக்கா எந்த உதவினையயும் வெசய்வதாக வாக்களிக்கவும் வெசய்தார்.
பாபுவுக்கு ஏற்பட்) மகிழ்ச்சியில் கண்களில் நீர் துளித்தது. சுப்பிரமணியத்தின் உருவில் தன்
தந்னைதனைய மா சீகமாக வணங்கி ான்..தன்னை ப் ஜேபாலஜேவ கானும் ,சியாமளாவும் மகிழ்ச்சிக் க)லில்
நீந்துவனைதக் கண்)ான். சுப்பிரமணியத்துக்கும் தன் ம சில் இருந்து ஒரு வெபரிய பளு இறங்கி மாதிரி
இருந்தது. பள்ளிக்கூ)ம் பண்)கசானைல,படிப்பகம் எல்லாவற்னைறயும் அவருக்குக் காண்பித்த ர்.
ஒவ்வெவான்னைறப் பற்றியும் அனைவ வளர்ந்த விதம் பற்றியும் விரிவாக விவரித்த ர். சிறிது ஜேநரத்தில்
தி மும் வருவதாகக் கூறித் தன் விலாசத்னைதயும் வெகாடுத்துவிட்டு வெசன்றார் சுப்பிரமணியம்.
“கான்,நல்ல காரியங்களுக்கு ஆண்)வனின் அருள் என்னைறக்கும் உண்டு என்று நன்றாகத்
வெதரிகிறதல்லவா.? இனைளஞர்கள் நம்ஜேமாடு வயது முதிர்ந்தஅனுபவசாலி ஒருவர் ஜேசருகிறார்.. அவர்
அன்னைறக்கு என்னி)ம் காட்டிய பரினைவ என் ால் மறக்க முடியாது. ஆயிரக் கணக்கா முகங்கனைள
கண்)ாலும் ஒரு சிலருனை)ய உருவம் சில நிமிஷ ஜேநரஜேம சந்திப்பு என்றாலும் அழியாது பதிந்து
விடுகிறது. ஏவெ ன்ஜேற விளங்கவில்னைல. ” அது அந்த மனிதரின் தனித்தன்னைமனைய விஜேசஷ முனைறயில்
வெவளிப் படுத்தும் விதத்தில் தான் இருக்கிறது” என்றாள் சியாமளா.
அதுவனைர சியாமளா அருகில் இருந்தும் அவனைளக் காணாது காண்பது ஜேபால் திடீவெர ப் பாபுவுக்குப்
பட்)து. ம தில் பட்)னைதக் கூறவும் வெசய்தான்..
“ காண்பது, பார்ப்பது என்ற இரண்டு வார்த்னைதகளும் ஒஜேர வெபாருள் வெகாண்டிருப்பது ஜேபால்
ஜேதான்றி ாலும் உண்னைமயில் மாறுபட்) வெபாருனைளஜேய குறிக்கும். காண்பது கண்ணின் வெசயல்.
பார்ப்பது கண்ணின் வெசயஜேலாடு உள்ளமும் வெசயல்படும் தன்னைமனையக் காட்டுவது. ஆங்கிலத்தில் to see,
to look என்பதுஜேபால. இதுவனைர உன்னை க் கண்டு வெகாண்டிருந்ஜேதன். Now I am looking at you. என்று
விளக்கம் கூறி பாபு சியாமளானைவப் பார்த்த ஜேபாது, பாபுவின் கற்பனை க் கண் கண்) கன்னி யார் என்று
கானுக்குப் புரிந்து விட்)து. புரிந்ததும் வெமல்ல நழுவத் வெதா)ங்கியவனை கவனித்த பாபு, “ கான் எங்ஜேக
ஜேபாகிறாய் ?”என்று ஜேகட்)ான். “ எ க்கு முக்கியமாக கவனிக்க ஜேவண்டிய ஜேவனைல ஒன்றிருக்கிறது.
முடித்துவிட்டு உன்னை த் தனியாகக் கவனிக்கிஜேறன் “ என்று, தனியாக என்ற வார்த்னைதனைய அழுத்தமாக
உச்சரித்துவிட்டு கான் வெசன்றான்.
” சியாமளா.....”
” .....................”
”சியாமளா “
“ ஹூம்......”
” உன்னை ப் பார்த்துப் ஜேபச ஜேவண்டும் என்று முயன்ற ஜேபாவெதல்லாம் ஏதாவது ஒரு த)ங்கல் வந்து
வெகாண்ஜே) இருந்தது. இப்ஜேபாதிருந்த த)ங்கலும் தா ாக விலகி விட்)து.” ஜேபச ஆரம்பித்தவனுக்கு
என் ஜேபசுவவெதன்று புரியவில்னைல. ஜேபசுவதற்கு விஷயங்கள் இல்லாமல் அல்ல. வெசால்ல
ஜேவண்டியவற்னைற முதலிஜேலஜேய நன்றாக சிந்திக்க ஜேவண்டியது அவசியம் என்று பாபுவுக்கு அடிக்கடி
ஜேதான்ற ஆரம்பித்ததால் வெதரிவிக்க விரும்பிய ஆனைச அன்பு வெமாழிகள் வெதரிவிக்கப் ப)ாமஜேலஜேய
வெதாக்கி நின்ற . சியாமளாவுக்கு எதுவும் சரியாகப் புரியா விட்)ாலும் ,பாபு எனைதஜேயா எண்ணி ம தில்
புழுங்குகிறான் என்பது மட்டும் விளங்கிற்று. அவன் தன்னி)ம் எனைதஜேயா வெசால்லத்
துடிக்கிறான்,ஆ ால் வெவளிப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கவும் வெசய்கிறான் என்று உணர்ந்தஜேபாது,
பாபுவி)ம் அவளுக்குப் பரிவு ஜேமஜேலாங்கியது.
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”பாபு, நீங்கள் என்னி)ம் எனைதஜேயா மனைறக்கிறீர்கள்.உங்கள் ஜேபாக்கு ,ஜேபச்சு எல்லாஜேம புதிராக
இருக்கிறது.என்னை க் கண்டு ஜேபச முயலும் ஜேபாவெதல்லாம் எனைதஜேயா பறி வெகாடுத்தது ஜேபால்
ஜேதான்றுகிறீர்கள். என் ால் உங்கள் சஞ்சலத்னைதப் ஜேபாக்க முடியுவெமன்றால் நான் எதற்கும் தயார்.
வெசால்லுங்கள் பாபு.”
“இதுவனைர நான் எனைதயும் பறி வெகாடுக்கவில்னைல சியாமளா. ஆ ால் நாளாக ஆக, என் உயினைரவி)
ஜேமலாக நான் விரும்பும் உன்னை ,ஜேய பறி வெகாடுத்து விடுஜேவஜே ா என்ற ம உனைளச்சல்தான் என்னை ப்
னைபத்தியமாய் அடிக்கிறது.”
“உங்களுக்கு வாழ்க்னைகயின் உறு துனைணயாக நான் இருக்கப் வெபரும் ஜேபறு வெசய்திருக்க ஜேவண்டும்.
ஆ ால் அந்த வாய்ப்பு எ க்குக் வெகாடுப்பது உங்கள் னைகயில்தான் இருக்கிறது. அனைத நீங்கள்
நினைறஜேவற்ற சாதி, சமுதாயம், அந்தஸ்து ஆகிய எல்லா எதிர்ப்புகனைளயும் தாங்க ஜேவண்டி இருக்குஜேம
என்றுதான் நினை த்து நான் என்னை ஜேய கட்டுப் படுத்திக் வெகாள்கிஜேறன்.”
” சியாமளா, துன்பங்கனைளயும் எதிர்ப்புகனைளயும் கண்டு அஞ்சுகிறவன் நா ல்ல. அவற்னைற எதிர்த்துப்
ஜேபாராடுகின்ற முயற்சிக்குப் வெபய்ர்தாஜே வாழ்க்னைக. என் சஞ்சலமும் சங்க)மும் அதல்ல.நான்
எண்ணியவற்னைற வெசயலாற்ற வாய்ப்ஜேப தராமல் ஆண்)வன் என்னை ஏமாற்றிவிடுவான் என்று என்
உள்ளத்தின் ஒரு பகுதி அடிக்கடி எச்சரிக்கிறது..சியாமளா ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்..என் வாழ்க்னைகயில்
மணவினை என்றுஒன்று இருந்தால், அந்த ச)ங்கில் என்னுனை)ய மறு பாதியாக நீதான் வீற்றிருப்பாய்.
அது நினைறஜேவற மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்) ஆண்)வனின் கிருனைபதான் ஜேவண்டும். ஒருக்கால் அது
அப்படியில்லாமல் இருக்க ஜேவண்டும் என்பதுதான் க)வுளின் சித்தம் என்றால் நீ என்னை மறந்து வி)
ஜேவண்டும். உ க்குப் பிடித்த ஒருவஜே ாடு நீ இல்லறம் ந)த்த ஜேவண்டும். இனைதச் வெசால்லத்தான் நான்
காத்திருந்ஜேதன்..கற்பனை எண்ணங்களில் உன்னை ஜேய நீ ஏமாற்றிக் வெகாள்ள மாட்)ாய் என்று எ க்கு
உறுதி வெகாடு, சியாமளா.”
“ பாபு உங்கனைள நான் அனை)யத்தான் ஜேபாகிஜேறன்.அதுதான் ஆண்)வனின் சித்தமும். நீங்கள்தான்
ஏஜேதஜேதா கற்பனை எண்ணங்களில் உங்கனைளஜேய ஏமாற்றிக் வெகாண்டு வருகிறீர்கள். இனி உங்கனைள ஒரு
உல்லாச புருஷ் ாகச் வெசய்வது என் வெபாறுப்பு.” என்ற சியாமளா,கான் வருவனைதக் கண்)தும் வினை)
வெபற்றுக் வெகாண்டு வெசன்றாள்.
“ கங்கிரா=ுஜேலஷன்ஸ் ,பாபு,! பிடித்தாலும் புளியங்வெகாம்பாய்த்தான் பிடித்திருக்கிறாய். என்னுனை)ய
ஜேகள்விக்கு வினை) கினை)த்து விட்)து. வாழ்க உங்கள் காதல்.! வளர்க அதன் அடிப்பனை)யில் எழும்
உங்கள் இல்லறம்.”
கானுக்கு உண்னைமயிஜேலஜேய,பாபுனைவயும் சியாமளானைவயும் இனைணந்து காண்பதில் சந்ஜேதாஷம்தான்.
அதுஜேவ உண்னைமயா நினைல என்று அறிந்ததும் அது பதின்ம)ங்காயிற்று.
கான். என் உயிர் நண்பன் நீ. உன்னி)ம் மனைறப்பதில் எ க்ஜேகதும் லாபமில்னைல.. ஆ ால் ஒரு சமயம்
அப்படி ந)க்காமல் ஜேபா ால், அ ாவசியமாக ஒரு வெபண்ணின் வாழ்க்னைக பாழாய்ப் ஜேபாகும். இந்த
விஷயம் உன்ஜே ாடு இருக்கட்டும்.இன்வெ ான்று நாம் எண்ணுவதுஜேபால் ந)ப்பது ஆண்)வனுக்குப்
வெபாறுக்க வில்னைல என்றால்,சியாமளா அவளுக்குப் பிடித்த ஒருவஜே ாடு வாழ்க்னைக ந)த்த ஜேவண்டும்.
அவனைள உன் சஜேகாதரியாக பாவித்து அனைத நீ வெசய்வது உன் க)னைம.”
“ என் ய்யா உளர்ஜேற நீ.! சியாமளாவுக்கும் உ க்கும் திருமணம் ந)ப்பது ஆண்)வனுக்குப்
வெபாறுக்காதா.? ஆண்)வஜே எதிர்த்தாலும் அது ந)ந்ஜேத தீரும்.அபயம் அளிக்கிஜேறன்
பக்தா.....கலங்காஜேத.!”
“ வினைளயாடும் ஜேநரமல்ல கான். இது நான் உ க்குச் வெசால்வது, நீ ஜேகட்க ஜேவண்டியது.
அவ்வளவுதான்.”
வீட்டுக்கு வந்த பாபுவுக்குத் தன் ம ப்பளு சற்ஜேற குனைறந்த மாதிரி இருந்தது. ஜேவனைலனைய ராஜி ாமா
வெசய்தது பற்றி அவன் யாரி)மும் எதுவும் வெசால்ல வில்னைல. கல்யாணி அம்மாவி)மும் வெசால்லி
இருக்க ஜேவண்)ாம் என்று ஜேதான்றியது.
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கண்ணனை க் காண ஜேவண்டும் ஜேபாலிருந்தது பாபுவுக்கு. உ)ற்ஜேசார்னைவயும் வெபாருட்படுத்தாமல்
ஜேபா ான்.கண்ணன் வழக்கம்ஜேபால் பூனை=யனைறயில் அமர்ந்திருந்தான். மாலதி பயபக்தியு)ன்
நின்றிருந்தாள். ஓனைசப் படுத்தாமல் ஷூனைவக் கழற்றி வெவளியில் னைவத்து உள்ஜேள நுனைழந்த பாபுனைவ
கண்ணன் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்னைல..அப்ஜேபாது பூனை=னைய முடிக்க இருந்தவன் ஜேவண்டுவெமன்ஜேற
காலத்னைதக் க)த்தி ான்.பாபு எனைதயும் வெபாருட்படுத்தவில்னைல. சற்று ஜேநரம் தன் அண்ணனை யும்
அண்ணினையயும் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தவன்,பிறகு எழுந்து ஜேபாகப் புறப்பட்)ான்.
“பூனை= முடியும் வனைரக்கும் காத்திருக்க ஜேநரமில்னைல உ க்கு..இரு வஜேரன்.”ஆண்)வனை ஜேவண்டிக்
வெகாண்டிருந்தவன் பாரனைவ பாபுவின் வெபாறுனைம எந்த அளவுக்குச் ஜேசாதிக்கப் படுகிறது என்று அளந்து
வெகாண்டு இருந்ததால், அவன் புறப் பட்) ஜேபாது காத்திருக்கச் வெசான் ான்.
“ ஜேநரமில்னைல அண்ணா. உங்கனைளவெயல்லாம் பார்க்க ஜேவண்டும் ஜேபாலிருந்தது .வந்ஜேதன். பார்த்ஜேதன்.
ஜேபாகிஜேறன்.ஜேவறு விஜேசஷமாக எதுவுமில்னைல. வருகிஜேறன்”.
பாபுவின் வரனைவக் கண்ணனும் மாலதியும் எதிர் பார்த்திருக்க வில்னைல என்றால்,வந்தவன் இப்படி
ந)ந்து வெகாள்வான் என்று க விலும் கருத வில்னைல. பாபுனைவ அவமா ப்படுத்தக் கண்ணன் வெகாண்)
முயற்சிகளிவெலல்லாம் அவனுக்குத் ஜேதால்விஜேய கினை)த்தது. ஜேமலும் சில சமயங்களில் அவஜே
அவமா ப் ப)வும் ஜேவண்டி இருந்தது.
வருகிஜேறன் என்று வெசால்லித் திரும்பிய பாபுவுக்கு எப்ஜேபாது என்று மட்டும் நிச்சயமாக வெசால்லி
இருக்க முடியாது. வருஜேவாமா, வரமுடியுமா என்ற ஜேகள்விஜேய அவனை த் திணற அடித்தது.அவனுக்ஜேக
அவ து எண்ணங்களின் ஜேபாக்குக்குப் வெபாருள் விளங்க முடியவில்னைல. அவன் ந)ந்து வெகாண்டு வந்த
விதமும் வெசய்து வந்த வெசயல்களும் ,அவனுள்ளிருந்து அவனுக்ஜேக புரியாமல் அவனை ஆட்டி னைவக்கும்
ஒரு சக்தியின் கட்டுப் பாட்டுக்கு அ)ங்கியதாக இருந்தது.
வீடு வந்து ஜேசர்ந்தவன் கல்யாணி அம்மா சற்றும் எதிர்பார்க்காத முனைறயில் இரவு
சாப்பிட்)ான்.சாதாரணமாக சாப்பி) உட்காருபவன் சாப்பிட்டு எழுவது கூ)த் வெதரியாது. ஆ ால்
அன்று தம்பிகளு)ன் ஜேபசிக் வெகாண்ஜே) சாப்பிட்)வன் அவர்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் விளங்க
ஜேவண்டு வெமன்று அறிவுறுத்தி ான்..குறிப்பாக ரா=ுவும் விசுவும் ந)ந்து வெகாள்ள ஜேவண்டிய வழி
முனைறகனைள எல்லாம் விளக்கி ான்.
கல்யாணி அம்மாவும் தம்பிகளும் பாபு சந்ஜேதாஷமாக இருக்கிறான் என்பனைத அறிந்த ஜேபாஜேத
மகிழ்ச்சியுற்ற ர். எல்லாஜேம இருந்தும் ஒன்றுஜேம இல்லாதவன் ஜேபால் பாபு வாழ்கிறான் என்று
மற்றவர்கள் தவறாக நினை த்தாலும் இருப்பனைதயும் சரியாக அனுபவிக்காமல் ம ம் வாடுகிறான் என்று
அவர்கள் அறிந்திருந்த ர். அவர்களுக்கு பாபுவின் ம மாற்றம் புதிய உற்சாகத்னைதக் வெகாடுத்தது.
பாபுவுக்கு வெபாது வாழ்வில் கினை)த்தனைவ வெபரும்பாலும் வெவற்றிதான் என்றாலும் அவன்
குடும்பத்னைதப் வெபாறுத்தவனைர வெபரும் ஜேதால்விதாவெ ன்று அவன் கருதி ான். நான்கு
சுவர்களுக்கினை)ஜேய ந)த்தும் ஆட்சியில் சுவருக்வெகாரு கட்சியாக குடும்பத்தவர் பிரிந்திருந்தனைதத்
தவிர்க்க முடியாத அவ து வெகாள்னைககளிஜேலஜேய சில சமயம் அவனுக்கு சந்ஜேதகம் ஏற்படும்..தவிர்க்க
முடியாதனைவகள் அனுபவித்ஜேத தீரப் ப)ஜேவண்டும் என்ற விரக்தி ம ப்பான்னைமயில்தான் அவ ால்
வாழ்க்னைக ந)த்த முடிந்தது..
க)ந்தகால, நிகழ்கால, எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் ம ம் வெசலுத்திக் வெகாண்டிருந்தவனுக்கு,
ஒரு அற்ப ஆனைச ஏற்பட்)து.
“அம்மா,இப்ஜேபாதிருக்கும் இந்த நினைல காட்சி மாறி,நான் ஒரு குழந்னைதயாகத் தவழ
ஜேவண்டும்ஜேபால் இருக்கிறது.அப்படி ந)க்குமா ால் துன்பங்கஜேள நினைறந்த இந்த வாழ்க்னைக
இருப்பஜேத அறியாத, நல்லது வெபால்லாதது என்ற உணர்ஜேவ இல்லாத,பயம் ஜேகாபம் என்ற உணர்ச்சிகஜேள
இல்லாத ,அன்ஜேப வெதய்வம் எ த் துலங்கும் எண்ணம் ஒன்ஜேற உனை)யதா ,கள்ளங்கப)ம் இல்லாத
பக்குவமா ம ம் வெகாண்)வ ாக மாறலாம் அல்லவா..அந்த ந)க்க முடியாத காட்சினைய
மா சீகமாகஜேவனும் உணர ஜேவண்டும் ஜேபால் இருக்கிறது..நான் ஒரு குழந்னைதயாம். உங்கள் மடியில்
படுத்துக் வெகாள்கிஜேற ாம்” என்று கூறிக் வெகாண்ஜே), கல்யாணி அம்மாவின்மடியில் தனைல னைவத்துப்

61

படுத்தான். கண்கனைள சற்ஜேற மூ.டிக் வெகாண்)ான்.பாபுவுக்கு ஏற்பட்) இந்த ஆனைசயில் ம ம் வெநகிழ்ந்த
கல்யாணி அம்மாவும் அவன் தனைலனைய வெமதுவாக வருடிக் வெகாடுத்தாள்.
கண்கனைள மூடியபடி படுத்திருந்தவன் புற உலகக் காட்சிகனைளக் காணவில்னைல. ஒளிமயமா
உல்லாசபுரியின் அரியனைணயில், லட்ஜேசாப லட்சம் மக்கள் உட்கார்ந்து இருப்பனைதக் கண்)ான்.ஒஜேர
அரியனைண என்றாலும் எல்ஜேலாரும் இ)ம் வெபறக் கூடியதா புதுனைமயுனை)யதாக இருந்தது.அங்கு
கண்)வர்கள் எல்ஜேலாரும் குழந்னைதகள்.அன்பின் அரவனைணப்பில் கட்டுப் பட்)வர்கள். வெமல்லத்
தவ்ழ்ந்து ஜேசருகிறது இன்வெ ாரு குழந்னைத. அது பாபுவின் சாயனைலஜேய வெகாண்டிருக்கிறது.
இன்பமா கற்பனை யில் கி)ந்தவன் உதடுகள் சற்ஜேற விரிகின்ற . கல்யாணி அம்மா, ரா=ு, விசு,
சந்துரு ,ரவி, அனை வரும் பாபுவின் இந்தப் புதுனைமயா ஆனைச நினைறஜேவறிக் வெகாண்டிருப்பனைதக்
கண்டு ம ம் வெநகிழ்ந்தவர்கள் அந்தப் புன் னைகனையயும் கண்) ர்.
” அண்ணாவுக்குக் குஷி. குழ்ந்னைத சிரிக்கிறது “-ரவியின் குரல் ஜேகட்)தும் பாபு கண்கனைளத் திறந்து
வெகாண்டு,பார்க்கிறான். தன்னை ச் சுற்றிலும் அனை வரும் இருப்பனைதப் பார்த்ததும் ஒரு அலாதியா
திருப்தி ஏற்படுகிறது.
”அம்மா, குழந்னைத அழுகிஜேற ாம்.! நீ பால் புகட்டுவாயாம் ! அம்மா...ஆ ஆ ஊ ஊ”
“ என்

பாபு வினைளயாட்டு இது. “

“ நீ பால் தரனைலன் ா நான் அழுஜேவன்.அம்ம்ம்மாஆ ஆ”
வினைளயாட்டின் பூரண சுனைவனைய அனுபவித்துக் வெகாண்டிருந்த ரவி, ஓடிப் ஜேபாய் பாலானை)யும் பாலும்
வெகாண்டு வந்தான்..
கல்யாணி அம்மாவும் பானைலப் புகட்டி ாள் பாபுவுக்கு. இரண்டு மி)று விழுங்கியவன் ஜேபாதும்
என்று னைசனைக காட்டி ான். சுற்றும் ஒரு முனைற எல்ஜேலானைரயும் பார்த்துக் வெகாண்)ான்.சற்ஜேற கண்கனைள
திருப்தியு)ன் மூடி ான். மறுபடியும் அஜேத காட்சி.! புதிய குழந்னைத....பாபு....வெமல்லத் தவழ்ந்து
குழந்னைதகள் உலகிற்குச் வெசல்கிறான்.முகத்தில் மீண்டும் புன் னைக.!
இந்தப் புன் னைக என்றுஜேம அழியாத புன் னைக.! உலகின் குஜேராத, விஜேராத கட்டுப் பாடுகளிலிருந்து
விடுதனைல ஜேதடித் தந்த புன் னைக. !
ஆ)ஜேவண்டிய வினைளயாட்னை) வெவற்றிகரமாக முடித்துவிட்டுக் கனைளப்ஜேப இல்லாமல் படுத்துக்
கி)ந்த பாபுனைவ கண்) கல்யாணி அம்மாவுக்கு உலகஜேம இருண்டு விட்)து ஜேபான்ற உணர்ச்சி
ஏற்பட்)து. ஆயிரமாயிரம் சம்மட்டிகள் வெகாண்டு ஆயிரமாயிரம் ஜேபர் இடிப்பனைதப் ஜேபான்ற ஒரு
ஜேவதனை . அலறி விடுகிறாள்.
“ பாபு... பாபு...... “
“ அண்ணா.... அண்ணா.... “
சுந்தரபுரி ஜேபால் இருந்த இ)ம் மயா புரியாகி விட்)து.
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அத்தியாயம் பத்வெதான்பது
அமர கவி பாரதிக்கு சமர்ப்பணம்
(அன்றிரவு படுக்னைகயில் படுத்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதன். உறக்கம் வருவது ஜேபால் இருந்தாலும்
உள்ளுணர்வு மட்டும் விழித்துக் வெகாண்டு தான் இருந்தது. அன்று மானைல ந)ந்த பாரதி விழா
நிகழ்ச்சிகனைள எண்ணிக்வெகாண்ஜே) இருந்தவன் எப்ஜேபாது உறங்கிஜே ன் என்ஜேற வெதரிய வில்னைல.
உ)ல் உறங்கிய நினைலயில் உள்ளம் விழித்துக் வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டும். அந்த விழித்த நினைலயில் நான்
இந்தக் னைவயஜேம ஒரு ஜேகாள வடிவில் சுற்றிக் வெகாண்டிருப்பனைதக் கண்ஜே)ன். மாறி மாறி இருளிலும்
ஒளியிலும் இயங்கும் ஜேகாளத்தில் அந்தந்த தன்னைமக் ஜேகற்ப நிகழ்ச்சிகளும் ந)க்கக் கண்ஜே)ன். இருளில்
வெபாறானைம, குஜேராதம், அறியானைம இன் து ஜேபான்ற ஜேபய்களின் கூக்குரலும் ,ஒளியில் அன்பு
,நல்வெலண்ணம்,அறிவாளியின் சந்துஷ்டி ஜேபான்ற வெமய்ஞா ப் வெபாலிவும் மாறி மாறிக் காட்சியளித்தது.
இது மாறிவரும் உலக இயல்புகனைளத் வெதளிவுறத் வெதரிவிப்பது ஜேபால் இருந்தது. சுற்றி வெகாண்டிருந்த
ஜேகாளம் வெமல்ல தன்னினைலக்கு வந்து நின்றஜேபாது ஜேகாளத்தில் ஒரு பகுதி இருளிலும் ஒரு பாதி
ஒளியிலும் இருக்கக் கண்)தும் நிகழ் கால நிகழ்ச்சிகள்தான் என் நினை வுக்கு
வந்தது..விழித்துப்பார்த்ததும் கண்) க வுக்கு விளக்கம் காண முயன்றதன் வினைளஜேவ இந்த சிறிய எளிய
என் முதல் நாவல்.
கண்) விளக்கம் சரியா இல்னைலயா என்பனைத இனைதப் படித்துப் பார்த்த வாசக நண்பர்களுக்ஜேக விட்டு
விடுகிஜேறன். )
எங்கு பார்த்தாலும் உன் ஜேபச்சு. எங்கு பார்த்தாலும் உன் நினை வுகள்.எங்கு பார்த்தாலும் நீ நீயாக
இல்லாமல் உன் நினை வாக மாறி இருக்கிறாய். பாபு.! மக்கள் மன்றத்தின் இந்த ஆண்டு விழா.மக்கள்
உள்ளங்களில் களிப்பு விழாவாக இருந்திருக்கும் நீ நீயாக எங்கள் மத்தியில் இருந்திருந்தால்.....!
சிந்திப்பவன் ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஜேவண்டும், சிந்திக்காதவன் சிந்திக்கத் துவங்க ஜேவண்டும் என்று
எங்களுக்வெகல்லாம் கூறி வந்த நீ சிந்தித்ஜேத மனைறந்து விட்)ாஜேய..! அத ால் தாஜே உன் ஜேபச்சும்
வெசயலும் புரியாத புதிராக இருந்தது.
ஆயிரக் கணக்கா வர்கள் கூடும் கூட்)ங்களிவெலல்லாம் தனி மனிதன் என் நினை க்கிறான் எப்படி
வாழ்கிறான் என்வெறல்லாம் எண்ணிக் குழம்பும் நீ குழப்பத்னைதத் தீர்த்துக் வெகாள்ளத்தான்
எல்ஜேலாருனை)ய நினை விலும் கலந்து விட்)ாயா,? பாபு.! இந்தியா வெபற்ற சுதந்திரம் ஒருவரால்
கினை)க்கப் வெபறாதது. அதுஜேபால் இந்த சமுதாய மாற்றமும் ஒருவரால் ஆகாது என்று எண்ணித்தான்
உன்னை ஜேய அதற்காக அர்ப்பணித்துக் வெகாண்)ாயா.? புகழ் வெபற்று வளர்ந்திருந்த நம் மக்கள்
அரித்வெதடுக்கப் பட்) ஓனைலச் சுவடிகளாக மாறி வருவது காணப் வெபாறுக்காமல் புதிய நகல் எடுத்துப்
புதுப்பிக்க முயன்றாஜேய. உன் முயற்சி வெவற்றி அனை)ந்து வருவனைத நீ காண்கிறாயா.? உ க்கு அது
முடியும் ஏவெ ன்றால் நீதான் நீயாக இல்லாமல் உன் நினை வாக மாறி எங்கும் இருக்கிறாஜேய. !
கற்பூரப் பாத்தி கட்டி, கத்தூரி எரு ஜேபாட்டுக் கமழ் நீர்ப் பாய்ச்சிப் வெபாற்பூர உள்ளியதனை
வினைதத்தாலும் அதன் குணத்னைதஜேய வெபாருந்தக் காட்டும் என்று உணர்ந்தவன் நீ, உன் வெதாண்வெ)ல்லாம்
விழலுக்கினைறத்த நீர் ஜேபாலாகுஜேமா என்று கலங்கித்தான் காலனி)ம் வெசன்று விட்)ாயா.?
தூங்கிக் க ாக் காண்பவர்களுக்கு வாழ்க்னைக இன்ப வெவள்ளமாகத் ஜேதான்றும். விழித்துப்
பார்ப்பவர்களுக்குத்தான் வாழ்க்னைக ஒரு க)னைமக் க)லாகத் ஜேதான்றும் என்பாஜேய.! அந்தக் க)னைமக்
க)லிஜேலஜேய மூழ்கி விட்)ாஜேய.! பாபு. ! நியாயத்தின் மாறி வரும் மதிப்புகனைள வாழ்வில் புரிந்து
வெகாள்ளாவிட்)ால்.அது துன்ப மயமாகஜேவ விளங்கும் என்று அறிவுறுத்துவாஜேய, புரிந்து வெகாண்) உன்
வாழ்க்னைக இன்பமய மா தாகத்தான் இருந்ததா.?
பசித்திருப்பவன் முன்பு ஆண்)வன் ஜேசாற்று உருவில்தான் வர முடியும் என்ற காந்தியின் வாக்னைக
நினை வுறுத்துவாஜேய ,உன் ால் அவர்கள் முன் உன் உருவில் வர முடியாது என்றுதான் நீ நீயாக
இல்லாமல் உன் நினை வாக மாறி விட்)ாயா. ?
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பாபு எண்ண எண்ண சித்தம் கலங்குகிறது.ம த்னைத இருள் சூழ்கிறது. இருண்) வாழ்வின் விடி
வெவள்ளியாகத்தான் உன்னை நீயாக இல்லாமல் உன் நினை வாகக் காண்கிஜேறாமா.!
பாபு,! அஞ்சா வெநஞ்சம் பனை)த்தவன் நீ உன் வெசாந்த வாழ்க்னைகயில் ஜேதால்விகனைளக் கண்டு அஞ்சி
விட்)ாயா.? உன் மனைறவாவது அந்தத் ஜேதால்வினைய வெவற்றிப் பானைதயில் திருப்பும் என்றுதான் நீ நீயாக
இல்லாமல் உன் நினை வாக மாறி விட்)ாயா.?
பாபு, ! நீயாக இல்லாமல் நினை வாக எங்கள் உள்ளங்களில் நந்தா விளக்காக எரியும் உ க்கு, நீ
நினை த்த வற்னைற முடிப்பஜேத நாங்கள் வெசய்ய ஜேவண்டிய க)னைம. ! ந)த்தி முடிப்ஜேபாம் என்று உறுதி
கூறுகிஜேறாம். அதுஜேவ எங்கள் நினை வில் என்னைறக்கும் இருக்கப் ஜேபாகும் உ க்கு நாங்கள் வெசய்யும்
அஞ்சலி.! “
-----------------------------------------------------------------------நினைறவனை)ந்தது
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