“பார்வை”

“பார்வை”
மின்நூல்

பபான் குபெந்திரன் (Pon Kulendiren)
மின்னூல் பைளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com
பென்வை
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License
You are free: to Share — to copy, distribute and transmit
the work; to make commercial use of the work
Under the following conditions:
Attribution — You must attribute the work in the manner
specified by the author or licensor (but not in any way that
suggests that they endorse you or your use of the work).
No Derivative Works — You may not alter, transform, or
build upon this work.
காப்புரிவை தகைல்:
நூலில் எந்த ஒரு ைாறுதலும் பெய்ய அனுைதியில்வெ
என்ற நிபந்தவையின் கீழ் பதிப்புரிவை ைழங்கப் படுகிறது.
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இம் மின்னூல் பற்றி…
“பார்வை என்ற இம் மின்னூல் பற்றி…
“பார்வை”
என்ற
தவெப்பில்
பைளியாகும்
21
சிறுகவதகவை
மின்னூொக
உங்கள்
பார்வைக்குச்
ெைர்ப்பிக்கியறன். முதொம் கவதயாை பார்வை ஒரு
புவகப்படயாைரின் பெ யகாணப் பார்வைகள் பற்றியது.
இத்பதாகுப்பில்
கவதகள்
பபரும்பாலும்
உண்வைச்
ெம்பைங்கவைக் கருைாக வைத்து கற்பவையும் கெந்து
பின்ைப்பட்டவை. ஒயர விடயத்வதத் திருப்பித் திருப்பி
ைாசிக்கும் யபாது ைாெகர்களுக்கு அலுப்புத் தட்டிவிடும்
என்பது என் கருத்து. அதைால் கவதகளில் ெகுைம், சீட்டு.
விதவைத் திருைணம், பெய்யும் பதாழியெ பதய்ைம்,
பெவ்ைாய் யதாஷம், ஆண் ஆதிக்கம், சின்வீடு, அதிகாரம்,
தவெமுவற
இவடபைளி,
ைாரிசு
யபான்ற
பெ
வித்தியாெைாை கருத்துக்கவைக் பகாண்ட கவதகவை
வகச்சுவை
கெந்து
உருைாக்கியுள்யைன்.
கைடா.
இெங்வக சூழல்களில் எழுதப்பட்ட கவதகள் இவை.
எதிர்பாராத முடிவுகவைக் பகாண்டவை. ைாசியுங்கள்,
இரசியுங்கள், உங்கள் கருத்வதத் பதரிவியுங்கள்.

பபான்
மிசிொகா
ஒன்றாரியயாKulendiren2509@gmail.com

குயெந்திரன்
கைடா.

ஆசிரியரின் யபைாவிலிருந்து

நூைாசிரியர் யபைாவிலிருந்து…
கவதகள் பெவிதம். அவை ஒவ்பைான்றும் ஒரு விதம்.
பாட்டி பொன்ை கவதகள் , உண்வைக் கவதகள் , காதல்
கவதகள், உருைகக் கவதகள் , ாட்டுப்புறக் கவதகள் .
ைரபுைழிைந்த கவதகள் , யபய்க்கவதகள் , துப்பறியும் ைர்ைக்

கவதகள் , விஞ்ஞாைக் கவதகள் . தத்துைக் கவதகள் ,
இப்படி அடுக்கிக் பகாண்யட யபாகொம். காெத்யதாடு
கவதகள் பொல்லும் விதம் ைாறுகிறது. ெமூகத்தில் நிெவும்
முக்கிய பிரச்ெவைவயக் கருைாக வைத்து பெ கவதகள்
எழுதிைாலும் யாதார்த்தைாக, உண்வையாக ைாழ்க்வகயில்
டப்பவத எழுதுைது குவறவு. அப்படி ஒரு யதார்த்தைாை
கவதவய எழுதிைால் ெமூகம் ஏற்றுக் பகாள்ளுைா என்ற
யகள்வி எழும்புகிறது. திருைணத்திற்கு முன்ைர் ஒரு தமிழ்
பபண் ஆடைனுடன் உடலுறவு வைத்து பகாள்ைொைா
என்ற யகள்விக்கு ஒரு சினிைா டிவக பதில் அளித்தது
தமிழ்
ாட்டில் ஒரு புரட்சிவயயய உருைாக்கிவிட்டது
என்பது பெருக்கு பதரியும். அக்கருத்வதப் பின்ைனியாக
வைத்து ஒரு சிறகவத கூட எழுதொம்.
ைகாபாரதத்தின்
முக்கிய
கதாப்
பாத்திரங்களில்
பாண்டைரின்
தாய்
குந்தியும்
ஒருைள்.
குந்தி
திருைணைாகமுன்
கர்ணவை
ஈன்பறடுத்தைள்.
பாண்டைர்களின்,
ைவைவி
திபராைபதி
ஐைருக்கு
ைவைவியாைாலும் அைவைத் பதய்ைைாக ைதிக்கிரார்கள்.
எக்காரணத்தால் ஒரு சினிைா டிவக பொன்ை தனிப்பட்ட
கருத்திற்கு
கண்டைங்கள்
பதரிவித்தார்கள்
என்பது
புரியாத புதிர். குந்தியும் பாஞ்ொலியும் புராணக்கவத
பாத்திரங்கள் என்பதாொ? அகலிவக என்ற சிறுகவதவய
எழுதி புதுவைப் பித்தன் புதுவை பவடத்தான்.
என் கவதகள் பபரும்பாலும் ான் அறி த ெம்பைங்கவை
கருைாகக்
பகாண்டு
எழுதப்பட்டவை.
ஒவ்பைாரு
கவதக்கும் உயிருண்டு. தனிச் சுவையுண்டு. அதற்கு

உயிரூட்டுைது கவதவய எடுத்துச் பொல்லும் விதம்.
ஆரம்பத்தில்,
இரண்படாரு
அத்தியாயங்கவை
ைாசித்தவுடன் கவதவய பதாடர்ந்து ைாசிக்கொைா விடைா
என்ற தீர்ைாைத்வத ைாெகர் எடுத்துவிடுகிறார். கவதவயத்
பதாடர்ந்து ைாசிக்கும் யபாது முடிவு என்ைைாக இருக்கும்
என்ற
சிந்தவைவய
எழுத்தாைன்,
ைாெகனிடம்
யதாற்றுவிக்க யைண்டும்.
“பார்வை ” என்ற தவெப்பில் பைளியாகும் இந்த சிறு
கவதத்
பதாகுப்வப
உங்கள்
பார்வைக்குச்
ெைர்ப்பிக்கியறன்.. முதொம் கவதயாை பார்வை ஒரு
பவகப்படயாைரின்
பெ
யகாணப்
பார்வைகள்
பற்றியது. இக்கவதவய ான் எழுதும் யபாது என்ைைதில்
நின்றைர் பிரபெ இயக்குைரும் புவகப்பிடிப்பாைருைாை
காெம்பென்ற பாலு ையகந்திரா. இத்பதாகுப்பில் உள்ை 21
கவதகள் பபரும்பாலும் உண்வை ெம்பைங்கவைக் கருைாக
வைத்து கற்பவை கெந்து பின்ைப்பட்டவை. ஒரு சிறுகவத
எழுத்தாைனுக்கு கவதயின் கரு, மின்ைல் யபாெத்
யதான்றும். ஒயர விடயத்வத திருப்பித் திருப்பி ைாசிக்கும்
யபாது ைாெகர்களுக்கு அலுப்புத் தட்டிவிடும் என்பது என்
கருத்து.
ஒவ்பைாரு கவதக்குப் பின்ைால் ஒரு அனுபைமும்,
தத்துைமும் அடங்கியள்ைது, சிெ கவதகளில் யதார்த்தமும்
ைவறந்திருக்கிறது. ான் எழுதும் யபாது அந்தக் காட்சி
திவரப்படம் யபால் என் கண் முன் ைந்து காட்சியளிக்கும்.
ஒயர முழு மூச்ொக ான் எழுதி முடிக்கும் ைட்டும் அந்த
கதாப்பாத்திரஙக்ள்
என்யைாடு
உறைாடும்.
எழுதி

முடிந்தபின்ையர என் ைைவத விட்டு பிரியைைமில்ொைல்
பிரியும்.
“பெய்யும் பதாழியெ பதய்ைம்” எைது பவழய ைரபு ைழி
ைந்த பதாழில் ரீதியாை பகாள்வகக்கு எதிராைது. ொதி
ைழிைந்த பதாழிவெயய ாம் பதாடர்ந்து பெய்ய யைண்டும்
என்பதில்வெ. இக் கருவிவை அடிப்பவடயாக வைத்து
எழுதப்பட்ட கவத தான் பெய்யும் பதாழியெ பதய்ைம்.
“ைடு” என்ற கவத யதாhத்தைாை கவத. எைக்குள் இருக்கும்
பாலுணர்ச்சி என்ற உணர்வு எப்யபாது மிருகைாக
ைாறுகிறது என்பது எைருக்கும் பதரியாது. அதவை கருைாக
வைத்து அக்கவத எழுதப்பட்டது.
உறவுகள் பெ விதம். ஆண் பபண் உறவு ெட்டப்
பூர்ைைாைது. பபண்ணுக்கும். பபண்ணுக்கும் இவடயிொை
உறவுை (Lesbianism), ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் இவடயிொை
உறவும் (Gay) ைாயில் விரல் வைத்து சிந்திக்க வைக்கிறது.
பெ
ாடுகளில்
இந்த
உறவு
ெட்டப்படி
தவடச்
பெய்யப்பட்டுள்ைது. ஆைால் இந்த உறவிவை எந்த
ய ாக்கத்யதாடு பார்க்கியறம் என்பது ஒரு தனிைனிதவைப்
பபாறுத்தது
“சுவை” என்று கவத என் ைைதில் யதான்றியயத ஒரு
தனிக்கவத. யாழ்ப்பாணத்தில் எடுத்த ஒரு புவகப்படத்தில்,
யபாக்குைரத்துக்கு
வெக்கிள்
எவ்ைைவுக்கு
முக்கியம்
என்பவத எடுத்துக்காட்டுகிறது. மீன் விற்பவை பெய்பைன்

முதல், டியூெனுக்குப் யபாகும் ைாணை ைாணவிகள்,
பதாழிொளிகள், குடும்பங்கள் எல்யொவரயும் சுைந்து
பெல்கிறது. அப்படத்வதப் பார்த்து விட்டு என் ண்பர்
அதற்கு
சுவை
என்ற
சுருக்கைாை
தவெயங்கத்வத
பகாடுத்து கவத எழுதச் பொன்ைார். படத்வத உற்று
ய ாக்கியைன் உடயை பிறந்தது கவத.
சிறீெங்காவில் ைட்டுைல்ெ இந்தியாவில் கூட குவடக்கு
இருக்கும் ைதிப்வப பெர் அறிந்தயத. பகாழும்பு கால் யபஸ்
வைதாைத்திலும் , விகாரைாயதவி பூங்காவிலும் குவடக்கு
பின்ைால் காதெர்கள் யபசும் கவதகள் பெ, ஆைால் இந்த
குவட
என்ற
தவெப்பிவைக்
பகாண்ட
சிறுகவத
ைனிதாபிைாைத்யதாடு பதாடர்புள்ைது.
விதவைத் திருைணத்வத கருைாகக் பகாண்ட கவத
“விதவை”. இவை யபான்று ஒவ்பைாரு கவதயிைது
பார்வை யைறுபட்டது.
ெரி என் கவதகவைப் பற்றி
ான் கவத அைக்காைல்
உங்கவை ைாசிக்க விடுைது தான் முவற. கவதகவை
ைாசித்து,
இரசித்து,
அெசி
ஆராய்ந்து
உங்கள்
விைர்ெைங்கவை ல்ெயதா பகட்டயதா எைக்குத் தந்தால்
ான் ைகிழ்ச்சியவடயைன். இைற்றில் சிெ கவதகள் உங்கள்
ைாழ்க்வகயில் நீங்கள் ெந்தித்த அனுபைங்கள் , அறிந்த
கவதகளுடன்
கூடப்
பபாருந்தொம்.
ன்றி

பபான்
மிசிொகா
கைடா
நூொசிரியர் அறிமுகம்.

–

குயெந்திரன்
ஒன்றாரியயா

நூொசிரியர் அறிமுகம்.
பபான் குயெந்திரன் ஆகிய ான், ஒரு காெத்தில் இெங்வக
யாழ்ப்பாண
இராட்சியத்தின்
தவெ கராக
இருந்த
ல்லூவரப் பிறப்பிடைாகக் பகாண்டைன். யாழ்ப்பாணம்
பரியயாைான் (St John’s College, Jaffna, Sri Lanka )
கல்லூரியில்
ஆரம்பக்
கல்வி
கற்று,
பகாழும்பு
பல்கவெகத்தில்
பபௌதிகத்துவறயில்
சிறப்பு
பட்டம்
பபற்றைன். இெங்வக தபால் தந்தி திவணக்கைத்தில்
சியரஷ்ட அத்தியட்ெகராக கடவையாற்றி, அதன் பின்ைர்
துபாய் , அபுதாபி, ொர்ஜா, இங்கிொந்து, அபைரிக்கா
ஆகிய ாடுகளில் பதாவெ பதாடர்பு (Telecommunications
துவறயில்
சியரஷ்ட
பபாறியியொைராக
யைவெ
பெய்தைன். பின்ைர் கைடா “படெஸ்” (Telus) பதாவெ
பதாடர்பு ஸ்தாபைத்திெ சியரஷ்ட முகவையாைராக (Senior
Product Manager) கடவையாற்றி, ஓய்வு பபற்றைை.;
தற்யபாது ான் ஒரு கைடா பிரவஜ. பத்து ையது முதற்
பகாண்யட எழுதத் பதாடங்கியைன். “குவியம்;” என்ற
இவணயத்தை ெஞ்சிவகவய
டத்தியைன்.
கைடா
ஒன்றாரியயா
ைாகாணத்தில்
பைளிைரும்
தமிழ்
பத்திரிவககளுக்கும் எழுதி ைருகியறன்;. பீல் மிசிொகா முது
தமிழர் ெங்கத்தில்
ான்கு ைருடங்கள் தவெைராக
இருந்யதன். “பார்வை” எைது முதல் மின்நூல் சிறுவதத்
பதாகுப்பு.
ான்ஆங்கெத்திலும்
தமிழிலும்
எழுதி
ைருகியறன்;.

ஆங்கிெத்தில்-

Short Stories from Sri Lanka
Hinduism a Scientific Religion & Some Temples in Sri Lanka.
Sufferings of Innocent Souls ( Short stories on HR Violations)
The Dawn ( A novel of an Immigrant family to Canada
from Jaffna – Sri Lanka)
Strange Relationship (21 Short Stories)
.அகிய நூல்கவையும்
தமிழில்:

விசித்திர உறவு (சிறுகவதத் பதாகுப்பு)
அழகு (சிறுகவதத் பதாகுப்பு)
அருவி (கவிவதகள்)
ைைரும் ைணிகம்(கட்டுவரகள்)

அறிவுக்யகார் ஆைணம் (கட்டுவரகள்)
யகாபுர தரிெைம் யகாடி புண்ணியம்;
“முகங்கள்” எைது

சிறுகவதத் பதாகுப்பு.

மூன்றாைது 21 கவதகள் அடங்கிய

ஆகிய நூல்கவை பைளியிட்டுள்யைன்.
♣♣♣♣♣
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அத்தியாயம் 1 ( பார்வை )

பார்வை
அவறச் சுைரில் பதாங்கிக் பகாண்டிருந்த கபெண்டரில்
உள்ை படத்வதக் கண்பைட்டாைல் உற்றுய ாக்கியபடி
நித்தியாைந்தன்
கதிவரயில்
அைர்ந்திருந்தான்.
பிரபல்யைாை கபெண்டர் பதிப்பகத்துக்காக அைன் எடுத்த
படம் அது. ைழவையில் கபெண்டருக்கு அவர நிர்ைாணத்
யதாற்றத்யதாடு,
பால்
உணர்வைத்
தூண்டக்
கூடிய
பைளி ாட்டுப் பபண் பைாடல்கள் தான்
யதாற்றைளிப்பார்கள். ஆைால் அைன் உற்று ய ாக்கியது
ெற்று வித்தியாெைாை, யெவெ அணிந்த, ஒரு தமிழ்
பபண்னின் படம். முத்துச் சிரிப்பழகி என்று பார்த்தைர்கள்

விைர்சிக்கும் அைவுக்கு அைள் தன் பல்ைரிவெ முழுைவதயும்
தன் சிரிப்பில் காட்டியபடி யதாற்றைளித்தாள். அந்த
படத்வத எடுத்த
யபாட்யடாகிராபர்; நித்தியாைந்தன்
பபயவர ஊரில் அறியாதைர்கள் இல்வெ. அைன் எடுக்கும்
படங்கவைச் ெற்று உற்று ய ாக்கிைால் அதில் ஒரு
தத்தையை அடங்கியிருக்கும்.
“நித்தி” என்று அைவை சுருக்கைாக அைன் ண்பர்கள்
அவழப்பார்கள். அைைது “நித்தி ஸ்டுடியயாவில்” அைன்
எடுத்த படங்கவைப் பார்த்து இரசிப்பதற்காக திைமும் ஒரு
கூட்டம் இருக்கும். ஆண்களிைதும், பபண்களிைதும் பல்
யைறு யதாற்றங்கவையும், முகபாைவைகவையும் தவிர
பறவைகள், மிருகங்கள் , இயற்வகக் காட்சிகள் கூட அைன்
எடுத்த
படங்களில்
காணொம்;
நித்தியாைந்தன்
இயற்வகயில் ையில் யதாவக விரித்தாடும்யபாது எடுத்த
படமும், ாக பாம்பு படம் எடுததுத ஆடும் யபாது தைது
பகைராவில் கிளிக் பெய்து எடுத்த படங்கவைக் கண்ட
ஷைல் ஜியயாகிரபிக் (National Geographic) ைாதாந்த
ெஞ்சிவகயின் ைரும் படங்களுக்குப் பபாறுப்பாை வைக்
பதாம்ென் என்பைர் அவ்விரு படங்கைால் கைரப்பட்டு
நித்தியாைந்தத்யதாடு
பதாடர்பு
பகாண்டார்.
அந்த
பதாடர்பிைால் உெகில் பரபல்யைாை ெஞ்சிவகக்குhப் படம்
எடுப்பதற்கு ஒப்பந்தத்தில் வகபயழுத்திட்டான் நித்தி.
கபெண்டருக்காக அைன் எடுத்த முத்துப் பல் ைரிவெக்காரி
ஒருத்தியின் படம், தற்பெயொக முருகன் யகாவில் ைாெலில்
ஒரு
ைருடத்துக்கு
முன்பு
அைன்
எடுத்த
படம்.
அப்பபண்ணின் பபயர் முத்தழகி என்று அைனுக்கு

ஞாபகத்தில்
இருந்தது.
அைனுக்கு
பைளி ாட்டுக்
கபெண்டர் பதிப்பகத்தில் இருந்து அந்தப் படத்துக்காக
கிவடத்த பபரும் பதாவையின் ஒரு பகுதிவய ஏவழக்
குடும்பத்வதச் யெர்ந்த முத்தழகிக்குக் பகாடுத்தவத அைன்
ைறக்கவில்வெ. திரும்பவும், யைறு யகாணத்தில் வைத்துப்
படம் எடுக்க யகாவில் வீதிக்கு அைவைத் யதடி யபாைான்
நித்தி. ஆைால் அைவைக் காணமுடியவில்வெ.
வீதியில் பூைாவெ கவட வைத்திருக்கும் கவடக்காரர்
ஒருைரிடம்; அைவைப் பற்றி நித்தி விொரித்தான்.
“ஐயா என் பபயர் நித்தியாைந்ந்தன். பெ ைாதங்களுக்கு
முன் இக்யகாவில் வீதியில் பூ விற்றுக் பகாண்டு
இருந்தாயை ஒரு பபண், அைள் இப்யபா எங்யக என்று
உங்களுக்குத்
பதரியைா”?
நித்தி
கவடக்காரவரக்
யகட்டான்.
“யார் முத்தழகிவயயா யகட்கிறீர்கள்?. “
“ஆைாம் அையை தான் ஐயா”
கவடக்காரர் சிரித்தார்.
“ஏன் ஐயா சிரிக்கிறீர்கள்?”, நித்தி அைவரக் யகட்டான்.

“தம்பி நீர் அந்த ஏவழப் பபண்ணுக்கு ஒரு பபரும் உதவி
பெய்திருக்கிறீர் அைைது படத்வத கெண்டரில் பார்த்த ஒரு
சினிைாக்காரர். யதடி ைந்து அைவை சினிைாவில் டிக்கக்
கூட்டிப் யபாய் விட்டார். அைள் இப்யபா ைெதி உள்ை
சினிைா டிவக” என்றார் கவடக்காரன்.
நித்தியால் அைர் பொன்ைவத

ம்ப முடியவில்வெ.
♣♣♣♣♣

நித்தியாைந்தனுக்கு பத்து ையதாக இருக்கும் யபாது,
அைனுவடய தாய்ைாைன், அைைது பிறந்த
ாளுக்குப்
பரிொக ைாங்கிக் பகாடுத்த பிரவுனி 127 பகாபடக்
பபட்டிக் பகைராயை அைைது புவகப்படம் எடுக்கும்
கவெக்கு வித்திட்டது. பபட்டிக் பகைராவை 1888ஆம்
ஆண்டு
உெகுக்கு
அறிமுகம்
பெய்தது
பகாபடக்
பகாம்பபனி.
அக் பகைாராப் பாவிக்கும் விதத்வத
நித்தியாைந்தனுக்கு ைாைன் விைக்கிைார்;
பகாபடக் பபட்டி பகைராவில் நித்தி எடுத்த முதற்படம்
இன்யறா ாவையயா தன் ைாழ்வு முடியப்யபாகிறது என்று
சிந்தித்தபடி ைரம் ஒன்றின் கீழ் ஒரு
பபாக்கைாய்
குழந்வதயயாடு அைர்ந்திருந்த ஒரு பபாக்கைாய் கிழவியின்
படம். அந்தப்படத்துக்கு அைன் பகாடுத்த தவெப்பு
“இைவையும் முதுவையும்”. ஐந்து ைருடங்களுக்கு முன்
ைரணித்த நித்தியின் பங்கஜம் பாட்டியின் யதாற்றத்யதாடு

அந்தக் கிழவியின் யதாற்றம் இருந்தயத அக் கிழவியின்
உருைத்வத
தன்
பகைராவுக்குள்
நித்தி
அடக்கக்
காரணைாகயிருந்தது. பங்கஜம் பாட்டி நிண்ட ஆயுயைாடு
ைாழ்ந்து, பதான்னூற்றி; எட்டு ையதில் ைரணித்தைள்.
நித்தியைெ, அைள் தாவய விட அைவுகடந்த அன்பு
வைத்திருந்தைள்.
வகநிவறய ைவெயல்கள். மூக்கில் பபரிய முக்குத்தி. இரு
காதுகளிலும்
யதாடுகள்,
ஊஞ்ெொடும்
யதாற்றம்.
கன்ைத்திெ
ஒரு
கருவையாை
ைடு.
யதாடுகளின்
பார்த்தால், காதுகள் நிண்டு, யதாடுகளுக்கு ஊஞ்ெொக
இயங்கிை. அது தான் பங்கஜப் பாட்டியின் யதாற்றம்.
அைன் எடுத்து அந்த முதற் யபாட்யடா எதிர்பாராதைாறு
புவகப்படக் கண்கட்சிபயான்றில் முதல் பரிவெ அைனுக்குப்
பபற்றுக்
பகாடுத்தது,
அதுயை
பகைராவின்
வில்வெயினூடாக
அைைது
பார்வை
ைைர்ைதற்கு
அத்திைாரமிட்டது.
பின்
ஏராைைாை
படங்கவை
நித்தியாைந்தன்
எடுத்து
பிரபல்யைாைான்.
திருைணங்களிலுை, பி;றந்த ாள் பகாண்டாட்டங்களிலும்,
நித்தியாைந்தன்
தான்
முக்கிய
யபாட்யடாகிராபர்.
காெப்யபாக்கில்
தைக்பகைப்
புவகப்படம்
எடுக்கும்
கவடபயான்வற தன் தம்பி ெத்திய ாதனின் உதவியயாடு
ஆரம்பித்தான்.
பணம் அைவைத் யதடி ைந்தது. புவகப்படத்துக்கு உகந்த
யதாற்றமுள்ை உருைங்கவை அைன் கண்கள் யதடி

அவெந்தான். ய ரில் பார்த்தால் அழகி எள்று பொல்ெ
முடியாத யதாற்றமுள்ை உள்ை பபண்ள் கூட அைன்
பார்வைக்கு
வித்தியாெைாகத்
பதன்பட்டார்கள்.
ஆங்கிெத்தில்
யபாட்யடாஜீனிக்
(Photogenic)என்பார்கயை,
அத்தவகய
யதாற்றமுள்ைைர்கவை அைன் கண்கள் யதடி அவழந்தை.
அைன் எடுத்த பெ பபண்களின் படங்கள் அைனுக்கு
அவ்ைைவு திருப்திகரைாக இருக்கவில்வெ.
ைாழக்வகயில்
நித்தி
எடுத்த
படங்களில்
மூன்று
பபண்களின் படங்கவை அைைால் ைறக்க முடியாது. அதில்
அைன் இரசித்து எடுத்த முதல் பபண். யகாயில் ைாெலில்
பூ
விற்றுக்
பகாண்டிருந்த
முத்தழகிவய
என்ற
பூக்காரியினுடயது அைன் எதிhபாராத ைாறு யகாயிலுக்கு
யபாை யபாது காண ய ரிட்டது. தைக்கு பூ வி;ற்ற
முத்தழகியின் சிரிப்பால் கைரப்பட்டான் நித்தி. அந்த
முத்துப்பற் சிரிபயபாடு அைவை தன் கைராவுக்குள்;
அடக்கிக் பகாண்டான். காெப்யபாக்கிெ அப்பபண் ஒரு
சினிைா டிவகயாைாள்.
இரண்டாைது அைன் ரசித்து எடுத்த பபண் பதிைாறு
ையதுவடய
ஒரு கல்லூரி ைாணவி மீராவுவடயது.
அைளின் கள்ைம் கபடைற்ற ைட்டைாை முகம், நீண்ட
உருண்ட கருவிழிகளின் பார்வை, அைளின் முகத்வதத் தன்
பகைராக்குள்
அடக்க
யைண்டும்
என்ற
ஆவெவய
அைனுக்குத் யதாற்றுவித்தது, எத்வையயா பபண்களின்
பார்வைகவைக் கண்டு பெ யகாணங்களில் படம் எடுத்த
அைனுக்கு மீராவின் பார்வை ஒரு வித்தியாெைாை,

பார்த்தைர்கவைக் கைரக் கூடிய பார்வையாக அைன்
கண்களுக்குத் பதரிந்தது. மீரா கவிவத புவைைதில்
பகட்டிக்காரி. அைள் படித்த கல்லூரியின் ைருடாந்த
ெஞ்சிவகயில் அைள் எழுதிய “பார்வை” என்ற கவிவதவய
எல்யொரும் இரசித்தார்கள். அது ைட்டுைா அைளின் படமும்
கவிவதயயாடு
பிரசுரைாகி
இருந்தது.
கவிவதயின்
தவெப்புக்கு பபாருத்தைாை படம். அந்தப் படத்வத
மிராவின், பார்வை என்ற கவிவதக்காக அைள் யகட்டு
நித்தியாைந்தன் எடுத்த படம்..
நித்தி பதின்இரண்டாம் ைகுப்பில் படித்துக் பகாண்டிருந்த
கல்லூரிக்கு
சித்திரா
ஆசிரிவயயாக
ைந்த
முதல் ாயை அைன் பார்வைக்கு அைள் வித்தியாெைாக
பதன்பட்டாள். அைவைப் யபரழகி என்று பொல்ெமுடியாது
ஆைால் அைைது கண்களுை, பார்வையும், சிரிக்கும் யபாது
குழிவிழும் கன்ைங்களும், விெ யபான்ற புருைமும்ஈ
நித்;தியின் பகைராவுக்குை
அடங்கக்கூடிய யதாற்றம்
உள்ைைள். ஒரு ஆசிரிவயவய ைாணைன் எவ்ைாறு படம்
பிடிக்க முடியும்? அைன் படிக்கும் கல்லூரியில் கடுவையாை
கட்டுப்பாடுகள்
உண்டு.
சித்திராவுக்கு
நித்தி
ஒரு
யபாட்யடாகிராபர் என்று ைற்வறய ஆசிரியர்கள் பொல்லி
பதரியைந்தது..
“உங்கள் யதாற்றம் படத்துக்கு பபாருத்தைாக இருக்கிறது
டீச்ெர். உங்கவைப் படம் எடுக்க விருப்பப் படுகியறன். சிெ
நிமிடம் படத்துக்கு யபாஸ் பெய்ய முடியுைா” என்று
சித்திராவை ய ரடியாகக் யகட்பதற்கு நித்திக்குப் பயம்.

சித்திரா யகாபக்காரி. கண்டிப்பாைைள். ஒழுக்கத்வத
கவடப்பிடிப்பைள். தெவை ஆசிரியரிடம் யபாய் அைள்
தன்வைப்பறறி
முவறயிட்டால்?,
ஸ்கூலில்
இருந்து
பைளியயறயைண்டியது தான். ஏதாைது ஒரு ாைாைது
தன் விருப்பம் நிவறயைறாைொ யபாகும். சித்திராவுக்கும்
நித்திக்கும் இவடயய குவறந்தது ஐந்து ையது வித்தியாெம்.
சித்திராவின் யதாற்றத்வதத் திைம் திைம் தைக்குள் நித்தி
இரசித்துக் பகாள்ைான். சித்திராவுக்கு ஒரு காதென்
இருப்பது நித்திக்குத் பதரியைந்தது. அடிக்கடி இருைரும்
ெந்திப்பவத
கண்டிருக்கிறான்.
காதெவை
அணுகிச்
சித்திராவை படபைடுக்க உதைக் யகட்டால் என்ை? அைன்
உதை ைறுத்தால் யைறு ைழிவயப்பார்க்க யைண்டியதுதான்.
நித்தி எதிர்ப்பார்த்தது ஒரு ாள் டந்துவிட்டது.
“நித்தி நீ ைறக்காைல் எைக்கு ஒரு உதவி பெய்யயைண்டும்.
பெய்வியா”?, என்று கூடயை படித்த அைன் ண்பன் யெகர்
யகட்டான். யெகர் படித்து முடித்து அரொங்கத்தில் பபரும்
பதவியில் இருப்பைன். நித்திக்கு யதவைப்பட்ட ய ரம்
புவகப்படக்
கருவிகள்
ைாங்கப்
பணஉதவியும்
பெய்திருக்கிறான். இரு ைாதங்களுக்கு முன்ைர் 12,000
படாெர்கள் பபறுைதியாை, விவெ உயர்ந்த பகைராைாை
நிக்யகான் பகபைரா ைாங்க பண உதவி பெய்தைன். அைன்
உதவி யகட்டால் எப்படி நித்தியால் ைறுக்க முடியும்?
“என்ை உதவி
பகட்டான்.

யெகர்

யதவை?”

நித்தி

ண்பவைக்

“எைது
ையைஜருக்கு
ஒரு
கிழவையில்
திருைணம்
டக்கவிருக்கிறது. நீ அைருவடய திருைணத்தில் ஒபிெல்
யபாட்யடாகிராபராக படம் எடுக்க முடியைா?.
“நிட்ெயைாக
ான் உைது ையைஜரின் திருைணத்துக்கு
ைந்து படம் எடுக்கியறன். நீ உதவி பெய்து ான் ைாங்கிய
நிக்யகான் பகபைராவைத்தான் ான் பாவிக்கப்யபாகியறன்.
இந்தக் பகபைராவில் எடுக்கும் படங்கள் பைகு பதளிைாக
இருக்கும்” என்றான். நித்தி.
“ ான்ஒன்வற பொல்ெ ைறந்திட்டன். ைணைகவையும்,
ைைைகையும் தனித்தையய வைத்து பெ யகாணங்களில்
படம் எடுக்க யைண்டும். அத்ற்காை பெெவை என் ையைஜர்
தருைார்”
“அதில்
பிரச்ெவையில்வெ.
எைக்கு
அைர்
பணம்
தரத்யதவையில்வெ. நீ எைக்குச் பெய்த உதவிக்கு இது
பிரதி உபகாரைாய் இருக்கட்டுை” என்றான் நித்தி.
நித்திவய தன் ையைஜரின் திருைணத்துக்கு தன் காரில்
யெகா அவழத்துச் பென்றான். திருைணத்துக்கு ஏகப்பட்ட
கூட்டம். ைணைகவை யெகர் நித்திக்கு அறிமுகப்படுத்தி
வைத்தயபாது அைவர எங்வகயயா பார்த்த ஞாபகம்
நித்திக்கு
ைந்தது.
முதலில்
ைணைகைாை
யெகரின்
ையைஜவர ரவிச்ெந்திரவைப் படம் எடுத்த பின்ைா,;

ணைகள் இருந்த
பென்றான் யெகர்.

அவறக்குள்

நித்திவய

அவழத்துச்

“டீச்ெர் மீட் வை பிரண்ட் நித்தி. உங்களுக்கு ஏற்கையை
இைவரத் பதரியும் எை நிவைக்கியறன். என் கூடயை
ஒன்றாகப்
படித்தைர்”,
என்று
நித்திவய
ைணைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்திைான் யெகர்.
ைணைகவை
அெங்காரத்யதாடு
நித்தியாை தன்
ைாயவடத்துப் யபாைான்.
ைார்த்வதகள் ைரவில்வெ.

கண்டதும்
அைனுக்கு

“என்ை நித்தியாைந்தன் திகத்துப்யபாய் நிற்கிறீர்? என்வை
நிவைவிருக்கிறதா?
ான்தான் நீர் படித்த கல்ொரியில்
படிப்பித்த
சித்ரா
டீச்ெர்.
எைக்கு
கணைாைாக
ைரப்யபாகிறைவர எைது கல்ொரியில் என்வை அைர்
ெந்திக்க
ைரும்
யபாது
பார்திருப்பியர”
என்றாள்
சிரித்தபடியய சித்திரா.
சித்திரா
பொன்ைவதக்
யகட்டு,
நித்தியாைந்தன்
அதிர்ச்சியவடந்தான். அதிலிருந்து அைன் மீை சிெ
விைாடிகள் எடுத்தை.
“என்ை நித்தி யபொைல் என்வைப் பார்தத்படியய நிற்கிறீர்.
என்வை உைக்கு நிவைவிருக்கிறதா “?

“இப்யபா
ல்ொய் உங்கவை நிவைவிருக்கிறது டீச்ெர்.
நீங்கள் படிப்பித்தயபாது உங்கவை
படம்
எடுக்கு
யைண்டும் என்று பார்வைக்குப் பட்டது. ஆைால் பயத்தில்
ான்உ
ங்கவைக்
யகட்கவில்வெ.
நீங்கள்
ஒரு
கண்டிப்பாை டீச்ெர் என்று ைற்வறய டீச்ெர்கள் பொல்லிக்
யகள்விப்பட்டைான்.
ான்
அ
ப்படி
உங்கவைப்
படம்எடுக்க விருப்பைாக இருக்கிறது என்று யகட்டு, அவத
நீங்கள் தைறாகப் புரிந்து,பிரின்சிபலுக்குமுவறயிட்டால்,
பிறகுஎன்வை ஸ்கூலில் இருந்து பைளியய யபாகச்
பொல்லிவிடுைார்கள் என்ற பயம் எைக்கு. அது தான்…”
என்று தை யபச்வெ இழுத்தான் நித்தியாைந்தன்;.
“பார்த்தீரா எப்படி உைது எண்ணம் இப்யபா நிவறயைறப்
யபாகிறது என்று. நீர் விரும்பியபடி என்வை எத்தவை
யகாணத்திலும் வைத்துப்; படம் எடுகொம். ரவி உைக்கு
ஒன்றும் பொல்ெைாட்டார்”, என்றாள் சித்திரா.
யெகருக்கு அைர்களுவடய உவரயாடவெக் யகட்க ஒரு
சினிைாக் கவத யபால் இருந்தது.
நித்தியைந்தன் தன் கவெத்திறவைக் காட்ட தை புது
நிக்யகான் கைராயைாடு தயார் ஆைான். இது அைன்
விரும்பிப் படம் எடுக்கப் யபாகும் மூன்றாைது பபண்.
♣♣♣♣♣
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அத்தியாயம் 2 (எதிர்பாராதது)

எதிர்பாராதது
ஈழத்தில் இருந்து புெம் பபயர்ந்து கைடாவில் ைாழும் தமிழ்
ைக்களின் இைம் ெந்ததிகளிவடயய திருைணம் என்பது
இருைர் ைைங்கள் ஒத்துப்யபாகும் யதர்ைாக இருக்கிறது.
சிெர் அத்யதர்வை எவ்ைைவு கைைைாக
டத்திைாலும்
சிெெையங்களில்
யதால்வியவடந்து
விடுகிறார்கள்.
அைர்கள் நிவைப்பது ஒன்று சிெ ெையம்
டப்பது
யைபறான்று.
பல்லிைங்கள்
ைாழும்
கைடாவில்

பபண்கவையயா
அல்ெது
ஆண்கவையயா
இல்ெறைாழ்வுக்குத் யதர்ந்பதடுப்பதில் எைது இைம் ெந்ததி
எவ்ைைவு கைைைாக பெயல்படுகிறார்கள் பதரியுைா?
தீர்ைாைங்கள் எடுப்பதற்கு பபரிதும் தயங்குகிறார்கள்.
ையது ஏறுகிறயத என்ற கைவெ தாயகத்தில் ைாழும்
பபண்கவைப் யபால் இங்குள்ை பபண்களுக்கு இல்வெ.
ஊரிெ கலியாணம் யபசிப் யபாகும் யபாது பபண்ணின்
ையது என்ை என்பது முக்கிய யகள்வி. நீண்ட காெம்
திருைணைாகாைல் இருந்தால் காரணம் பொல்லியாக
யைண்டும். அதற்கு பபண்ணுக்கு பெவ்ைாய் யதாஷம்
பபாருத்தைாை ொதகம் ைந்து யெரவில்வெ என்பவதச்
ொட்டாகத் தரகர் பொல்லி தப்பித்துவிடுைார்.
தங்கள் ைாழ்க்வகயில் சிறு தைறும் டந்து விடக்கூடாது
என்பதற்காக. எைது கொச்ொரத்வத ைதிக்கும் தன்வை, பிற
இைங்களின்
குடும்ப
ைாழக்வக
முவறகள்,
பபற்யறார்களின்
விருப்பு
பைறுப்புக்கு
ைதிப்பு
யபான்றவையில்
யதர்வு
தங்கியுள்ைது.
பல்கவெக்கழகங்களில் படித்து பைளியயறும் யபாயத
ான்காண்டுகள் தம்யைாடு கூடிப் பழகி படித்த ஆவணயயா
அல்ெது பபண்வணயயா தைது இல்ெற ைாழ்க்வகக்கு
யதர்ந்பதடுத்து திருைணம் பெய்ைது இன்று ைழக்கைாய்
இருந்து ைருகிறது. இதற்குப் பெ பபற்யறார்கள் எதிர்ப்பு
பதரிவிப்பதில்வெ.
காரணம்
அைர்கள்
கருத்து
பிள்வைகொல் ைதிக்கப்படுைதில்வெ.
“அைர்கள்தாயை ைாழப் யபாகிறைர்கள். ாம் பபாருத்தம்,
ொதி, குடும்பம் பார்த்துச் பெய்து வைத்து பிவழயயதும்

டந்துவிட்டால் பிறகு பழி எம்மீது தான் விழுை” என்ற
பயம் பபற்யறாருக்கு யைறு. யைவெ பெய்யும் ஒரு
ஸ்தாபைத்தில் ஒன்றாகப் பெ காெம் பழகி, ைைங்கள்
இரண்டும்;
ஒத்துப்யபாய்.,
காதலித்து
திருைணம்
பெய்தைர்களும்
இருக்கிறார்கள்.
ம்
ைைதுக்குப்
பிடித்த
பபாதுைாக ஒரு ல்ெ குடும்பத்தில்
ஒருைவையயா அல்ெது ஒருத்திவயயயா யதர்ந்பதடுத்து,
பெ காெம் பழகி அதன் பின்ைர் திருைணம் பெய்ைது
என்பது சிெருக்கு கிட்டும் அதிர்ஷ்டம் என்யற பொல்ெொம்.
அப்படி கிட்டிய அதிர்ஷ்டத்திற்கும் சிெ ெையங்களில், சிெ
ஆண்டுகளில், சிக்கல்கள் ஏற்படொம். இதைால் சிெ
ஆண்கள், பபண்கவைத் பதரிந்பதடுப்பதில் மிகக் கைைைாக
பெயல்படுகிறார்கள். அயத யபான்யற தான் பபண்களும்”.
“கைடாவில் ைைர்ந்த பபண்கள் யைண்டயை யைண்டாம்;.
அவையள் ைரப்யபாகும் கணையைாடு கூடிப் பழகி பெ
ைாதங்களுக்கு
பின்ைர்தாைாம்
பழகி
பகமிஸ்டிரி
பபாருந்திைால் தான் பழகியைவை கணைைாக ஏற்பதா
இல்வெயா என்று தீர்ைானிப்பார்கைாம். ைரப் யபாகும்
கணைனின் குணத்வதப் பற்றி ல்ொக அைர்கள் அறிந்து
பகாள்ை யைண்டுைாம். தம் விருப்பங்களுக்கு ஒத்துப்யபாகக்
கூடிய ஒருையைாடுயபசிப் பழகி அைன் ைைதில் உள்ைவத
அறிந்த பின்ைர் தான் திருைணைாம். இது ஒரு ைாத காெம்
எடுக்கொம். ஏன் சிெ ெையம் பெ ைாதங்கள் கூட
எடுக்கொம்.; ஜாதகம் , ொதி, அந்தஸத்து பார்ப்பபதல்ொம்
சுத்த ஹம்பக். தன் உவழப்வபயும் படிப்வபயும் ைட்டும்
ம்பி அைன் ைாழக்கூடாதாம்.
தைக்கு கட்டுப்பாடுகள்

இருக்கக்
கூடாதாம்.”
இந்த
யகாட்பாடுகவை
பெ
பபண்கள்;
பொல்ெ
அறிந்த
எைக்கு
வபத்தியம்
பிடித்துவிடும் யபாலிருந்தது. அதைால் தான் கைடாவில்
பபண் எடுப்பதில்வெ எைத் தீர்ைானித்யதன். தாயகத்தில்
தான் எைக்குப் பபண் யைண்டும் என்ற யபாக்வக
பகாண்டைைாக ைாறியைன் ான். தமிழ் கொச்ொரம் ,
பண்பு, ஒழுக்கம், அடக்கம், குனிந்த தவெ நிமிராத யபாக்கு.
இப்படி எைக்குள் பெ எதிர்பார்ப்புப்கள். என் ண்பர்கள்
எைது யபாக்வகப் பார்த்து என்வைக் யகலி பெய்தார்கள்..
“என்ைடா உைக்கு பயித்தியைா? வகயில் பைண்பணய்
இருக்க ஊபரல்ொம் ஏன் அவெைான்?, நீ இெங்வகயில்
யைவெ பெய்ைதாய் இருந்தால் உைது பகாள்வக
ெரியாைது தான். ஆைால் நீ கைடாவுக்கு அகதியாய் ைந்து
இப்யபாது
சிட்டிெைாகி
ல்ெ
யைவெயில்
யைறு
இருக்கிறாய். இந்த எட்டு ைருட கைடா ைாழக்வக
உன்வை புது ைனிதைாக ைாற்றவில்வெயா? கைடாவிவெ
படித்த தமிழ் பபண்கள் எத்தவையயா யபர் இருக்கிறார்கள்.
அதில் எல்யொரும் நீ நிவைத்தது யபால்; ஒரு ைழிப்
யபாக்குள்ைைர்கள் அல்ெ. பெ ஆண்களுடன் ெரைைாக
பழகும் சுபாைம் பகாண்டைர்கள் அல்ெ. அைர்களில்
ஒருத்திவய பார்த்துக் கலியாணம் பெய்யாைல் ஊருக்குப்
யபாய் பபண் பார்த்து முடிக்க யைண்டும் என்று அடம்
பிடிக்கிறாயய. காெத்யதாடு ஒத்துப் யபாகிறாயில்வெயய.
ஊரில் என்றால் பபண்வணப்பற்றி , குடும்பத்வதப் பற்றி
ாலுயபரிடம்
விொரிக்கொம்.
ஒளித்திருந்து
கூட
பபண்வணப் பார்க்கொம். அயதாடு தமிழ் கொச்ொரத்வத
ன்கு அறிந்தைைாக இருப்பாள். ஊரிவெ இப்ப இருக்கிற

நிெவையிவெ என்ை பெய்யப்யபாகிறாயயா பதரியாது.
கிராைத்தில் கிணற்றுத் தைவைவயப் யபாெ ைாழ்ந்த பபண்
உைக்கு ஒத்துைராது. திைமும் யகாயில் குைம். பிடிக்காத
விரதங்கள் இல்வெ. பபற்யறார் கீறிய யகாட்வடத்
தாண்டாதைர்கள். உைக்யகா மீன் இவறச்சி இல்ொைல்
ொப்பாடு இறங்காது. வீட்வடவிட்டு பைளியய ைந்து
அைர்கள் பெயராடு யபசி பழகுைது கிவடயாது. அைர்களில்
ஒருத்திவய திருைணம் பெய்ய யைண்டும் என்று கைடா
ைாழக்வகயில் ைாழ்ந்த நீ நிவைப்பது ைவடத்தைம். நீ
கலியாணம் முடித்தபிறகு உடைடியாக உன் ைவைவிவய
உன்யைாடு கைடாவுக்கு கூட்டி ைரமுடியாது அது
பதரியுயை உைக்கு? அப்படி ைந்தாலும் ஒரு
ல்ெ
யைவெக்கு அைவை அனுப்ப பெ ைாதங்கள் எடுக்கும்.
அதுைவர அைள்
வீட்டுக்குள்
சிவறப்பட்டு
இருக்க
யைண்டிைரும். ஒரு ைருஷத்துக்கு யைல் எடுக்கும் அைளுக்கு
விொ
கிவடக்க”,
என்று
ண்பர்கள்
என்வை
எச்ெரித்தார்கள்.
”இருக்கட்டுயை. இங்வக பபண் எடுத்து ஒரு சிெ
ைருடங்களில் விைாகரத்தில் யபாய் முடிந்த பெவரப்
பார்த்திருக்கிறன். கைடாவிவெ யைற்கத்திய ஸ்வடலிவெ
ம்ைமுவடய ஆக்கள். ைாழ நிவைக்கிைம். உடுப்வப
ைாற்றுைது யபால் கணைவை ைாத்துகிைம். எைக்கு அது
ெரிப்பட்டு ைராது ைச்ொன்” என்று எைது கருத்வதத்
அைனுக்குத் பதரிவித்யதன்.

என்யைாடு யைவெ பெய்த ொந்தா என்ற தமிழ்ப் பபண்
எங்கள் பகாம்பபனியில் யைவெ பெய்த ைரதவைக்
காதலித்து திருைணம் பெய்தைள். அைர்கள் திருைணம்
ான்கு ைருடங்கள் தான் நிவெத்தது. இப்யபாது வகயில்
ஒரு குழந்வதயயாடு தனியாக தாயுடன் ைாழ்கிறாள்.
அைளுக்கும் விைாகரத்து பெய்து தனியாக ைாழும் ஒரு
கயைாகாரன் ஒருைனுக்கும் பதாடர்பாம். அைனுக்குப்
பிள்வைகள் இல்வெ. அது அைளுக்கு ைெதியாயிற்று.
விவரவில்
அைள்
திரும்பவும்;
திருைணம்
பெய்யப்
யபாகிறாைாம்.
பிள்வையயாடு
அைவை
அைன்
ஏற்றுக்பகாள்ை பரடியாம். அையைாடு ைாழ்ந்து அைவைப்
பிடிக்காவிட்டால்
திரும்பவும்
விைாகரத்தா?
ைரதன்
ொந்தாவை எயதா ஒரு காரணத்வத காட்டி விைாகரத்து
பெய்து அைனும் ைறு திருைணம் பெய்து பகாண்டான்.
இங்வக
ைணைாழ்க்வக
ஏயதா
கார்
ைாற்றுைது
யபாொகிவிட்டது.
இது
யபான்ற நிவெவய
ான்
ைரயைற்கத் தயாராயில்வெ. எைது ைைதுக்கு விரும்பிய
பபண்வண ஊரில் எடுத்தால், அங்கு ைைரும் பபண்கள்
பபற்யறாரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ல்ெ சுற்றாடலில்
ைைர்பைர்கள். இங்கு யபான்று ைற்வறய இைத்தைர்களின்
தாம்பத்திய ைாழ்க்வக முவறகவை கண்டு, யகட்டு
அறியாதைர்கள். ஆகயை எைக்குப் பிரச்ெவை ஏற்படாது.
கைடா ைாப்பிள்வை என்ற பட்டத்திற்காக எைக்கு
எத்தவையயா பபண்கவை ஊரில் யபசி ைந்தைர் என்
பபற்யறார். பெ படங்கவைப் பார்த்து விட்டு தள்ளி
வைத்துவிட்யடன்.
ஆைால்
சுபத்திராவின்
படத்வத
கண்டவுடை ான் ைறுப்பு பதரிவிக்கவில்வெ. காரணம்
ஊரில் ான் படித்த கல்லூரியில் அைள் எைக்கு மூன்று

ைகுப்புகள் குவறைாக படித்தது உடயை என் ஞாபகத்துக்கு
ைந்தது.
”சுபி”, அப்படித்தான் அைவை அைைது சியைகிதிகள்
அவழத்தார்கள்.
சுபி
அப்படிப்
பபரிய
அழகியில்ொவிட்டாலும் படிக்கும் யபாது ஒழுக்கைாை
ைாணவி என்று பபயர் பபற்றைள். சுைாராை பபாது நிறம்.
ஆைால்
என்வை
விட
நிறம்
கூட.
படிக்கும்
யபாது
அையைாடு
எைக்குப்
யபெக்
கிவடத்த
ெந்தர்ப்பங்கள் மிகக் குவறவு. அைைது பார்வையிெ
அப்யபாது ஒரு தனிக் கைர்ச்சி இருந்தது.. அவத ைட்டும்
கண்யடன். நீண்ட தவெ ையிர். அைள் டக்கும் யபாது
நீண்ட பின்ைலின் அவெவைக்கண்டு இரசிப்யபன். அைள்
இெகுவில் எைவரயும் தவெ நிமிர்ந்து பார்க்கைாட்டாள்.
சிரிக்கைாட்டாள். பார்த்தால் தன் கற்பு பறியபாய்விடும்
என்ற எண்ணயைா என்ையைா. படிப்பில் அவ்ைைவு
பகட்டிக்காரி என்று பொல்ெமுடியாது. பகாஞ்ெம் பாடக்
கூடிய திறவையிருந்தது. அைைது தாயும் அந்த கல்லூரியில்
படிப்பித்ததிைால்
தன்வை
ைற்வறய
ஆசிரியர்கள்
அைதானிக்கிறார்கள் என்ற பயத்திைால் ைாணைர்களுடன்
யபசுைவத தவிர்த்தாள். வீட்டிலும் கட்டுப்பாடு யபாலும்.
படிக்கும் யபாது அைளுக்கு ஒரு காதல் இருந்ததாக ைதந்தி
இருந்தாலும்
ான் ய ரடியாக காணவில்வெ. அப்படி
இருந்திருந்தால்தான் என்ை?. பள்ளிக கூட காதல் ைெராத
பைாட்டு யபான்றது. சுபியின் ஓயர ெயகாதரி திருைணைாகி
ெண்டன் பென்று விட்டாள் என்பது ைட்டும் எைக்குத்
பதரியும்.
அைளுக்கும்
இைளுக்கும்
ஆறுையது
வித்தியாெம். சுபியயாடு ான் யபசியது குவறவு.

ஒயர ஒரு தடவை டீச்ெவர ெந்திக்க வீட்டுக்குப்
யபாையபாது கதவைத்திறந்து ”அம்ைா வகயைவெயாக
இருக்கிறா உள்யைைந்து இருங்யகா” என்று விறுக்பகன்று
பொல்லிவிட்டு அவறக்குள் சுபத்திரா ஓடிப் யபாைது
இன்றும் எைக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. தைது அவறக்குள்
இருந்து ஜன்ைல் ஊடாக என்வைக் கைனிக்கிறாைா
என்று பார்த்யதன் ஆைால் அைைது கைர்ச்சியாை
கண்கவைத்;யதடியைன்.
காணவில்வெ.
கல்லூரியில்
அைவைச் ெந்திக்க ெந்தர்ப்பம் கிவடத்தாலும், ய யர
என்வைப்
பார்க்கைாட்டாள்.
அப்படி
ஒரு
ல்ெ
ஒழுக்கைாை, கூச்ெமுள்ை பபண் அைள். ல்ெ குணைாை
பபண் கிவடக்க யைண்டும் என்று ான் எதிர்பார்த்திருந்த
யபாது தான் எைக்கு சுபத்திராவின் படம்; யபாஸ்ட்டில்
ஊரிலிருந்து பபற்யறாரிடமிருந்து ைந்தது. பார்த்தவுடன்
சுபத்திரா தான்
ான் யதடிய பபண் என்று உடயை
தீர்ைானித்து விட்யடன். இப்படி ஒரு ல்ெ குணமுள்ை,
அடக்கம் ஓடுக்கைாை பபண்வணப் பார்த்து திருைணைாை
என்
ண்பர்கள் பபாறாவைப் பட யைண்டும் என்று
எதிர்பார்த்யதன்.
அைர்களுவடய
ைவைவிைாருக்கும்
அைைது டத்வத ஒரு ைழிகாட்டியாக இருக்கட்டுயை எை
நிவைத்யதன்.
ைறு
கணம்
திருைணத்திற்கு
ைறுப்பு
பதரிவிக்காைல் ஒப்புதல் பகாடுத்யதன். சுபியின் தாயுக்கு
ான் அைளின் பவழய ைாணைன் என்றபடியால் உடயை
என்வைப் பிடித்துவிட்டதாம்.
ஆறு ைாதங்களுக்கு முன்ைர் ஊரில் யபாய் திருைணம்
பெய்து அையைாடு இருகிழவை ைாழ்ந்துவிட்டு ைந்யதன்.
ைாழ்ந்துவிட்டு ைந்யதன் என்பவத விட அைள் வீட்டில்

இருந்துவிட்டு ைந்யதன் என்றால் தான் பபாருந்தும்.
புதுைணப்பபண் என்றபடியால் பயத்தாயொ அல்ெது
பபண்ணுக்குரிய கூச்ெத்தாயொ, அல்ெது ைணைாை பபண்
எவ்ைாறு கணைனின் ஆவெகவை பூர்த்தி பெய்யயைண்டும்
என்ற அறியாவையாயொ என்ையைா அைள் என்
ஆவெகவை பூர்த்தி பெய்யவில்வெ. அயதாடு தைக்கு
ைாதவிெக்கு என்று ொட்டு பொல்லி என்வை சிெ ாட்கள்
ஒதுக்கி வைத்துவிட்டாள். என் தாகத்வத அைைால் தீhக்க
முடியவில்வெ. ஆரம்பத்தில் என்னிடமிருந்து ஒதுங்கி
ஒதுங்கிப் யபாைாள். அதைால் அைள் யைல்
ான்
யகாபப்படவில்வெ
அைைது
பைகுளித்தைத்வதயிட்டு
பரிதாபப்பட்யடன். அப்படி ஒரு பபண்வண ாயை விரும்பி
யதர்ந்பதடுத்ததால்
இவதபயல்ொம்
ான்
பபாறுத்துக்பகாள்ை
யைண்டும்
தாயை.
முன்பின்
பதரியாதைவை எப்படி அைைால் திடீபரன்று ஏற்க
முடியும் என்ற பயயைா பதரியாது. என்னுடன் ப ருங்கிப்
பழக ெற்று தயங்கிைாள்.
”ஏன் சுபி உைக்கு என்வை கல்லூரியில் படித்த காெத்தில்
இருந்து பதரியும் தாயை. இப்ப ான் உைக்கு தாலி கட்டிய
கணைன். உன்வைப் யபால்
ல்ெ குணம் உள்ை
பபண்
எைக்கு
ைவைவியாக
யைண்டும்
என்பதற்காகத்தான் ான் கைடாவில் பபண் எடுக்காைல்
இவ்ைைவு தூரம் ைந்து ஊரிவெ உன்வைக் கலியாணம்
பெய்தைான். இங்வக உள்ை பபண்களுக்கு கைடா
ைாப்பிள்வை, அதுவும் ல்ெ உத்தியயாகத்யதாடு கிவடப்பது
அதிர்ஷ்டம்.
ான் கைடாவுக்குப் யபாைவுடன் பைகு
சீக்கிரம் உைக்கு விொவுக்கு ஆயத்தம் பெய்கிறன்.

உன்வைப் பிரிந்து பைகுகாெம் என்ைால் இருக்கமுடியாது
சுபி”.
சுபத்திரா ஒன்றும் யபொது தவெகுனிந்தபடி இருந்தாள்.
அைள் முகம் பையர்த்து இருந்தது. அைள் வகவை ான்
பற்றிய யபாது அதில் டுக்கத்வதக கண்யடன்.
“ஏன் சுபி உைக்கு என்வைப் பிடிக்கவில்வெயா? பொல்லு.
அல்ெது கைடாவுக்கு ைர பயைா? பொல்லு சுபி”.
“அபதான்றுமில்வெ. இது எைக்கு ஒரு புது அனுபைம்.”
என்றாள் உதட்டுக்குை.
“பயப்படாயத
ான் உன்வைப் பூப்யபாெ பார்ப்யபன்.
ான்
உைக்கு விருப்பமில்ொைல் உன்வை திருைணம்
பெய்யைாட்யடன்”, என்று அைளுக்கு ைைத்வதரியத்வத
பகாடுத்யதன்.
ஒரு கிழவையில்
ான் அைவைப் பிரிந்து கைடா
புறப்பட்டயபாது அைைது முகத்தில் ஏக்கம் பதானித்தவத
என்ைால் உணரமுடிந்தது. பிரிய ைைம் இல்ொைல்
திருைணைாகியும்
கணைனின்
கடவைவயப்
பூர்த்தி
பெய்யமுடியாது,
தாகத்துடன்
தாம்பத்திய
உறவு
வைக்காைல் அைவைப் பிரிந்யதன். அைைது ைைதில் என்ை
இருந்தயதா எைக்குத் பதரியாது. ஆைால் கண்களில்
கண்ணிர் ைழிந்தவதக் கண்யடன். கலியாணம் பெய்தும்

பிரம்ைச்ொரி என்ற நிவெ. என் நிவெவய ண்பர்களுக்குச்
பொன்ைால்
அைர்கள்
சிரிப்பார்கள்.
இதுக்குத்தான்
ஊரிவெ யபாய் பபண் எடுத்தாயா என்று என்வைப் பகிடி
பண்ணுைார்கள்.
♣♣♣♣♣
என்
திருைணம்
டந்து
ஒரு
ஏழு
ைாதங்கள்
உருண்யடாடியது ஒரு கைவு யபாலிருந்தது. ைவைவிக்கு
விொைர தாைதைாயிற்று. அடிக்கடி யகால் எடுத்து
அையைாடு யபசுயைன். அைைது அழுவக ைட்டும் தான்
ைறுபக்கத்தில் யகட்கும். ஏயதா அைள் பொல்ெ நிவைப்பாள்
ஆைால் ைார்த்வதகள் பைளிைராதது யபால் எைக்கிருந்தது.
ான் பதாடர்ந்து நிவறயப் யபசுயைன். அதற்கு அைள் ஒரு
சிெ பதில்கள் ைாத்திரயை பொல்லுைாள். அைளுக்கு ஏதும்
வீட்டில் பிரச்ெவையயா.
திரும்பவும் ஒருைாதம் லீவு
எடுத்துக் பகாண்டு ஊருக்குப் யபாய் ைருயைாைா என்று
கூட யயாசித்யதன்.
ான் பாவி. அந்த ய ரம் பார்த்து எைக்கு ையைஜராக
புரயைாஷன்
தந்து
ஒரு
பெக்ெனுக்கு
பபாறுப்பாக
விட்டுவிட்டார்கள்.
லீவ்
ஒரு
ைருடத்துக்கு
தர
ைறுத்துவிட்டார்கள். என்ை பெய்ய?
உத்தியயாகைா
ைவைவியா என்ற நிவெ. கயைடிய இமிகியரெவைத்
திட்டித் தீர்த்யதன். கணைன் ைவைவிவய இவ்ைைவு காெம்
பிரித்து வைத்த பாைம் உங்கவை சும்ைா விடாது என்று
ைாயுக்குள் ைந்தபடி திட்டியைன்.

“உைக்கு இஷ்டமிருந்தால் பொல்லு எைக்குத் பதரிந்த
ஏஜன்சிகாரன் ஒருைன் இருக்கிறான் அைன் மூெம் அைவை
இரண்டு கிழவைகளில் கைடாவுக்கு கூப்பிடொம். ஆக
பெெவு 12 ெட்ெை ரூபாய் “, என்றான் என் ண்பன்.
அைன் பொன்ைது தைது பகாமிஷவையும் யெர்த்யதா
என்யையைா பதரியாது. எைக்கு அைன் பொன்ை குறுக்கு
ைழியில் யபாக விருப்பமில்வெ. அைள் ெட்டப்படி ைர
யைண்டும் என்பது தான் எைக்குச் ெரிபயைப்பட்டது.
கடிதமும் படலியபான் யகால்களும் தான் எைக்கு உதவிை.
ஆைால் எைக்கு அைள் முகத்வதப் பார்க்க யைண்டும்
யபாலிரு த்து.
ான் எம்.பியின் ஒபீஸ் படிகளில் ஏறி
இறங்காத ாட்கள் இல்வெ. அயதாவட இந்த பாழாய்ப்
யபாை சுைாமி ைந்து எைது ைவைவியின் விொவை யைலும்
தாைதிக்க
வைத்து
விட்டது.
சுைாமியால்
பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு விொ பகாடுப்பவத முதலில்
கைனித்தார்கள் கயைடிய வஹபகாமிென். அைர்களுக்கு
எைது பரதவிப்பு பதரியைாப் யபாகிறது. என் ண்பர்கள்
எைக்கு தாம் முன்பு எச்ெரிக்வக பெய்தவத நிவைவூட்டி
என் ஆத்திரத்வதக் தூண்டிைார்கள்.
எைது திட்டுகள் கைடா அரசின் காதில் யகட்டயதா
என்ையைா கவடசியாக எைது யைல் கருவணபகாண்ட
பகாழும்பு கயைடிய வஹபகாமிென் அைவை ைருத்துை
பரியொதவைக்கு யபாய் ைரும்படி அறிவித்திருக்கிறார்கள்
எை அறிந்ததும் , இனி குவறந்தது இரண்படாரு
ைாதங்களில் சுபத்திரா கைடா ைந்துவிடுைாள் என்ற
ெந்யதாஷம். அைள் ைரமுன்
ல்ெ இரண்டு ரூம்

பகாண்யடாைாக பார்த்து பெல்ெ யைண்டும். யதவையாை
கிங் வெஸ் கட்டில், வீட்டுக்கு யதையாை ொைான்கள்
ைாங்கயைண்டும்.
ான் யைவெக்குப் யபாைால் அைள்
பபாழுது யபாகாைல் வீட்டில் தனியாக இருப்பாயை
என்பதற்காக
27
அங்குை
டிவியும்,
விசிஆரும்
ைாங்கியைன். ஊர் புதிைங்கவை அெல்
யாழ்ப்பாணத்து தமிழில் யகட்கட்டும் என்பதற்காக தமிழ்
ைாபைாலிகவை ஒலிபரப்பும் யரடியயா ஒன்வறயும்
ைாங்கியைன். அதில் யபாகும் கெந்துவரயாடல்கவை
யகட்டாைது ஊர் நிவைவுகைால் அைள் கைவெப்படாைல்
இ.ருக்கட்டுயை என்பதற்காக.
ான்
புது
பகாண்யடாவுக்குப்
யபாை
யபாது
ஒன்வறைட்டும் முக்கியைாக கைனித்யதன். ஒரு ஈழத் தமிழ்
குடும்பைாைது ான் ைசிக்கும் ைாடியில் ைசிக்கக் கூடாது
என்பது எைது விருப்பம். பிறகு என்வையும் ைவைவிiயும்
கண்டு விட்டு, ”நீங்கள் எந்த ஊர் ? ஊரில் அைவரத்
பதரியுைா? இைவரத் பதரியுைா? என்று பொந்தம்
யதடியபிறகு எைக்கு என்ை யைவெ என்ை ெம்பைம்
என்று எைது பயயா யடட்டாவை யகட்கும் அைவுக்கு
யபாய்விடுைார்கள். ைெதியிருந்தால் ஒரு
ாள் எங்கள்
வீட்டுக்கு ைவைவியயாடு ைாருங்கயைன் என்பார்கள்.
யைலும் எங்கள் குடும்பத்வதப் பற்றிய விஷயங்கவை
அறிந்து பகாள்ையைா என்ையைா பதரியாது.. இது எைது
ண்பை ஒருைனுக்கு ஏற்பட்ட அனுபைம். இதற்கு முன்ைர்
ான்
இருந்த
அப்பார்ட்பைண்ட
கட்டிடத்திெ
ைசித்தைர்களிெ அறுபது விகிதம் தமிழ் குடும்பங்கள்.

கட்டிடத்துக்குள் நுவழந்ததும் மீன் பபாரியலும் , இவறச்சி,
மீன் கறி ைணமும், தாளித்த பைந்தயக் குைம்பு ைாெவையுை
தான் மூக்வகத் துவைக்கும். அயதாடு ைட்டுைல்ெ ஒரு
அப்பாhட்பைண்டில்
யகாயில்
டத்தி
ஒரு
பபண்
ெம்பாதிப்பதாக சிெர் பொல்லி யகள்விபட்டிருக்கிறன்.
உருைந்து
டக்கப் யபாைவத பொல்ைாைாம். அதுவும்
பூவஜக்கு பின். பைகு விவரவில் அைள் தனி வீடு ைாங்கி
ரிச்பைண்ட் ஹில்லுக்கு யபாகப் யபாைதாக பொன்ைார்கள்.
கைடாவில் கடவுள் பபயர் பொல்லி ைக்கவை ஏைாற்றி
பிவழக்கத் பதரிந்தைர்கள் அைவைப் யபால் பெயபர்.
அந்தப் பிரச்ெவைகள் உள்ை கட்டிடத்தில் எைக்கு
அப்பார்ட்பைண்ட
யைண்டயை
யைண்டாம்.
எல்ொவீடுகளிலும்
இருந்து
ைரும்
ைாெவைகள் ஒரு புதுவித கெவையாகி ையிற்வறக்
குைட்டும் விதத்தில் கட்டிடத்வத தழுவும். அதைால் தான்
அந்த ைணமில்ொத பத்து ைாடிக் பகாண்யடாைாக யதடிப்
பிடித்து ஏழாைது ைாடியிெ உள்ை அப்பார்ட்பைண்ட
இெக்கம்
700
க்கு
என்
ைவைவியயாடு
ைாழ
தீர்ைானித்யதை.
பகாண்யடா
கட்டிடம்
எைக்கு
பிடித்துவிட்டது.
அண்டர்கிரவுண்ட் கார் பார்க். ைாடவக ைாதம் 1400 நூறு
படாெர்கள்.
ான் பிறந்த திகதியும் ஏழு, ஆகயை
அப்பார்ட்பைண்ட
எண்ணும்
என்
ைைதுக்கு
பபாருந்திவிட்டது. அப்பார்ட்பைண்டில் இரண்டு அவறகள்
அதில் ஒன்று பபரிய படுக்வக அவற. ைற்றது அைவில்
அவதவிட ெற்று சிறியது. அவத எைது கணனி அவறயாக
வைத்திருக்க தீர்ைானித்யதன். சுபி ைந்ததும் அைளுக்கு

ாயை கணினி பயிற்சி பகாடுக்க படல் (Dellட) கணினி
ஒன்வற ைாங்கியைன். ஊர் பெய்திகவை சுடச்சுட
அறியட்டுயை என்பதற்காக இண்டர்ப ட் ைெதியும் ஒழுங்கு
பெய்திருந்யதன்.
அைள்
ஊரில்
ஒருைனுக்கு
ைாழக்வகப்பட்டிருந்தால்,
இந்த
ைெதிகள்
அைளுக்கு
கிவடக்காைெ யபாயிருக்கும் என்று எைக்குத் பதரியும்.
அைவை படிப்படியாக கயைடிய ைாழ்க்வக முவறயயாடு
ஒத்துப் யபாகக் கூடிய ஆயித்தங்கள் பெய்திருந்யதன்.
ஊரில் ஆர்மிக்கு பயந்து ைாழயைண்டிய நிவெ.
அப்பாhட்பைண்டில் ஒரு பபரிய ஹால். ைெதியாை
பல்கனி. அதில் நின்று பார்த்தால் சீஎன் டைர் பதளிைாகத்
பதரியும். இரவு ய ரத்தில் டவுன் டவுன் ( Down Town)
கார்த்திவக விைக்கீடு யபால் காட்சி அளிக்கும்;. ஹாலுக்குப்
பக்கத்தில் ெவைப்பதற்கு எல்ொ ைெதிகயைாடு ெவையல்
அவற. ஊவரப் யபால் விறகு வைத்து கண் எரிய அடுப்பு
மூட்டத்
யதவையில்வெ.
அவர
ைணித்தியாெத்தில்
ெவையவெ
பெய்;துவிடொம்.
ாலு
அடுப்புகவைக்
பகாண்ட ெவையல் அடுப்பு. படுக்வக அவறயயாடு யெர்ந்து
ைெதியாக ஒரு குளியல் அவற;. படுக்வக அவற எைக்கு
மிகவும் பிடித்திருந்தது. ஊரிெ இருந்து திருைணைாகி விொ
கிவடத்து, கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ைாதங்களுக்குப் பின்ைர்
இன்னும் ஒரு ைாத காெத்துக்குள் ைர இருக்கும்
என்ைவைவிக்காக
ான் ைாங்கிய, இருைர் ைெதியாக
உருண்டு படுக்கக் கூடிய கிங் வெஸ் கட்டில். அதற்கு
பபாருத்தைாை தவெயவணகள். கட்டிலுக்கு அருயக ஒரு
பபரிய ஜன்ைல். அதைால் அவறக்குள் ல்ெ பைளிச்ெம்.

அங்கிருந்து பார்த்தால் பக்கத்தில் உள்ை பகாண்யடாவில்
டப்பவத அைதானிக்கொம்.
பக்கத்து
வீட்டு
ஜன்ைவெப்
பார்க்கும்
ெந்தாப்பம்
கிவடக்கும் யபாது பெ சிந்தவைகள் என் ைைதில் யைாதிச்
பெல்கிறது. காதல் , பரிதாபம், ைனித அபிைாைம், ட்பு,
இப்பபடி பெ யதான்ற அந்த ஜன்ைல் துவணயபாகிறது.
”அடுத்தாத்து அம்புஜத்வத பார்த்யதைா””என்ற எதிர் நீச்ெல்
படத்தில் ைரும் வகச்;சுவை பாடல் என் ைைக்கண்முன்
அப்படியய ஜன்ைவெக் பகாண்டு ைந்து நிறுத்துகிறது.
அடுத்தாத்து
அம்புஜத்வத
பார்த்து
அைளுக்கும்
கணைனுக்கும் இவடயய ஏற்படும் ஊடல்கவை எப்படி
இரசிக்க முடிகிறயதா அயத யபான்று ஜன்ைலூடாக
பக்கத்து வீட்டில்
டப்பவத பார்ப்பதில் தான் என்ை
சிலுசிலிர்ப்பு? சுபியும் பெௌகார் ஜாைகிவயப் யபால் பாடத்
பதாடங்கிவிடுைாயைா. பபரும்பாலும் குடும்பங்களுக்கு
பக்கத்து வீட்டில் டப்பவதப் பற்ற்p அறிைது என்றால்
அதில் தனிச் சுகம். காரணம் தைது ைாழ்க்வகத் தரத்யதாடு
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து திருப்திபடுைதற்காகயைா அல்ெது
அைர்கைது குடும்பைாழ்க்வகவய தங்கைது தாம்பத்திய
ைாழ்க்வகயயாடு ஒப்பிட்டுப்பார்க்கயைா, அல்ெது அைர்கள்
ல்ெ ைெதியுள்ைைாகைாக அைர்கள் இருந்தால் உறைாடி
பண
உதவி
பபறுைதற்காகயைா
இருக்கொம்.
பக்கத்துவீட்டில் காப்பி, ெர்க்கவர, அரிசி, மிைகாய்
ைாங்குைதில் கூட பெருக்கு தனிச்சுகம் காண்பார்கள்.
இரைல் ைாங்கியது திரும்பவும் பகாடுக்கப்படுைா என்பது
ெந்யதகம். தாயகத்தில் வீட்டு ஜன்ைவெ விட யைலியில்
அடுத்த வீட்டில்
டப்பவத விடுப்பு பார்பதற்பகை

உருைாக்கப்படும்
ஓட்வட
ஒரு
வித
ஜன்ைொகப்
பயன்படுகிறது.
ைதந்திகவை
உருைாக்க
அவை
துவணயபாகிறது.
பக்கத்து
வீட்டுக்கு
யார்
ைந்து
யபாகிறார்கள்,
குளிக்கும்
யபாது
நிர்ைாணைாக
குளிக்கிறார்கைா இல்வெயா?. அதுவும் பக்கத்து வீ;ட்டில்
ஒரு பருைப் பபண் இருந்தால் அங்கு ைரும் ஆடைர்கவைக்
கணக்பகடுக்க அந்த யைலியில் யபாட்ட ஜன்ைல் பபரிதும்
துவண
யபாகிறது.
கைடாவில்
பக்கத்து
அப்பார்ட்பைண்டுகளில்
டப்பவத
வபைகுபொர்ஸ்
பாவித்து ரசிக்கும் ஜீவின்களுமுண்டு.
இந்த ஜன்ைலூடாக என் வீட்டில்
டப்பவத யாரும்
பார்க்கக் கூடாது என்பதற்காக தடித்த
கரு நீெ
நிறத்தில்
யகர்ட்டைஸ் யபாட்டிருந்யதன். பைளியில்
இருந்து பார்பபைர்களுக்கு அவறக்குள் டப்பது பதரியாது.
ஹாலில் உள்ை ஜன்ைலுக்கும் அயத ைாதிரி யகர்டன்ஸ
யபாட்டிருந்யதன். எல்ொம் எை ைவைவி ைரமுன் ான்
பெய்த ஏற்பாடுகள். அைள் ைந்ததும் என் ண்பர்களுக்கு
ஒரு விருந்து பகாடுக்க யைண்டும். சுபிவய அறிமுகப்படுத்த
யைண்டும்.
அைள்
எைது
ல்ெ
ண்பர்களின்
குடும்பத்துடன் ைட்டுயை. பழக யைண்டும். இங்கு இருக்கும்
அைைது தூரத்துச் பொந்தக்காரர்களுக்கு அைள் ைருைது
பதரியக் கூடாது. பதரிந்துவிட்டால் ஊரில் இருந்து ைரும்
யபாது அந்தச் ொைான் பகாண்டுைா, இந்தச் ொைான்
பகாண்டு ைா என்று பட்டியல் யபாட்டு; சுபிவய பாரம்
தூக்க
வைத்து
விடுைார்கள்.
என்
பபற்யறாருக்கு
அறிவித்து விட்யடை அைள் இங்கு ைரும் விஷயம்,

பிரயாணம் பெய்யும் திகதி பற்றி ஊரில் ஒருத்தருக்கும் மூச்சு
விடக் கூடாது என்று.
♣♣♣♣♣
ஓரு பாடாக கைடாவுக்கு யதர் அவெைது யபால் சுபத்திரா
ைந்து யெர்ந்தாள். எயர் யபார்ட்டில் அைவை
ானும்
என்யைாடு யைவெ பெய்யும் என்
ண்பன் ையகசும்;
அைனின் ைவைவியும் ைரயைற்பதற்காகப் யபாயிருந்யதாம்.
சுபி ஜீன்சில் ைருைாள் என்று எதிர்பார்த்த எைக்கு யெவெ
உடுத்து ைந்ததிகால் அைவை என்ைால் உடைடியாக
அவடயாைம் கண்டு பகாள்ை முடியவில்வெ. ெற்று
யதாற்றத்தில் ைாறியிருந்தாள். பையிட் யபாட்டிருந்தாள்
யபால் எைக்குத் பதரிந்தது..
”என்ை சுபி பகாஞ்ெம் பையிட் யபாட்டிட்டீர் யபாெத்
பதரிகிறது?
ைரமுன்பு
ைாமியின்
ெவையவெ
ஒரு
பிடிபிடித்திருக்கிறீர் யபாெ பதரிகிறது” என்யறன் ான்
அைள்
ைந்ததும்
ைராததுைாய்.
எைது
ைவைவி
பைலிந்தருப்பவத விரும்புகிறைன் ான்.
”அப்படி ஒன்றுமில்வெ. நீங்கள் தான் கலியாணத்தின்
யபாது இருந்ததிலும் பார்க்க பைலிந்திருக்கிறீர்கள் ”
என்றாள் சுபி.

”ஒவ்பைாரு
ாளும் அைருக்கு உங்கள் நிவைவு தான்
சுபி;.பாைம் பெ இரவுகள் உங்கவட அைருக்கு நித்திவர
இல்வெ. ல்ொக ொப்பிடுைது கூடக் கிவடயாது. நீர் இனி
சுவையாக ஊர் ொப்பாடு ெவைத்துப் யபாடும்” என்று பதில்
அளித்தாள் ையகசின் ைவைவி.
சுபி ைந்து இரண்டு ாட்கைாகிவிட்டது. ாட்கள் யபாைது
பதரியாது. அந்த இரண்டு ாட்களும் என் உணர்ச்சிகவைக்
கட்டுப்படுத்திக் பகாண்யடன். பாைம் நீண்ட பயணத்தால்
சுபி கவைத்திருப்பாள் என்று அைவை ான் பதாந்தரவு
பெய்யவில்வெ. ான் என்ை மிருகைா? இவ்ைைவு காெம்
பபாறுத்தது இன்னும் சிெ ாட்கள் பபாறுக்க முடியாதா
என்ைால்.?
அந்த கிழவை முழுைதும்
ான் லீவு
யபாட்டிருந்யதன் சுபிக்கு சியர்சில் ( Sears) ல்ெ உடுப்புகள்
ைாங்க அவழத்து பென்யறன். ஒன்றாகப் யபாய் எைக்கு
பதரிந்த ஒரு தமிழ் குபராெரி கவடயில் மீன், ைரக்கறி,
பழங்கள், ெரக்குத் தூள் ைாங்கிைந்யதாம். கவடக்காரார்
என்
ைவைவிவயக்
கண்டதும்
துருவித்
துருவி
யகள்விகவை யகட்க ஆரம்பித்தார். எைக்கு அைர்
யகள்விகள்
பிடிக்கவில்வெ.
அைெரம்
அைெரைாக
பொப்பிங்வக முடித்துக் பகாண்டு வீடு திரும்பியைாம்.
ைருகிற ெனிக்கிழவை இரவு ான்கு குடும்பங்களுக்கு என்
விட்டில்
விருந்து.
உம்வை
அைர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தத்தான் இந்த ஏற்பாடு. நீர் ெவைக்க
யதவையிெவெ. இங்வக ஓடர் பகாடுத்தாெ
ல்ெ
ொப்பாடு தயாராக இருக்கும். எங்கயைாவட யெர்த்து
பதிைாலு யபருக்குப் பன்னிபரண்டு ொப்பாடு ல்ொய்

யபாதும். நீயர ொப்பாட்வட யதர்ந்பதடும். நீர் ஒன்றும்
ெவைக்கத் யதவையில்வெ. கவைத்துப் யபாய் ைந்திருக்கிறீh
என்று
அைளிை
யதக ெத்தின்
யைல்
அக்கவற
பகாண்டைன் யபால் பொன்யைன்.
ொப்பாட்வடப் பற்றி
ான் பொன்ைவத யகட்டுக்
பகாண்டிருந்தைள்
திடீபரன்று
தன்
ைாவய
இரு
வகயாலும் பபாத்திக் பகாண்டு யைாஷ் ரூமுக்குள்
ஓடிப்யபாைாள். அடுத்த நிமிடம் அைள் ைாந்தி எடுக்கும்
ெத்தம் யகட்டது. ான் பயந்து யபாயைன்.
”என்ை சுபி என்ை பெய்கிறது. ைத்தியாைம் பைளியில்
ொப்பிட்ட கவடச் ொப்பாடு ஒத்துக்பகாள்ைவில்வெயா.
அல்ெது எயர் கைடா ொப்பாடு புட் பபாயிச் (Blood
Poisson)
ஆக்கிவிட்டதா”?
விெைத்யதாடு
அைவைக்
யகட்யடன்.
”அப்படியில்வெ. எைக்கு ஒன்று மில்வெ. பகாஞ்ெ ய ரம்
என்வை நிம்ைதியாகப் படுக்க விடுங்கள்” என்றாள்
பதட்டத்துடன்.
அைவை அவணத்தபடி படுக்வகக்கு அவழத்துச் பென்று
படுக்க வைத்யதன். திரும்பவும் அவரவைணி ய ரத்திெ
ஓடிப்;யபாய் ைாந்தி எடுத்தாள். அைள் அடுத்து அடுத்து
ைாந்தி எடுத்ததிைால் எைக்கு பயம் ைந்துவிட்டது.

”ைா சுபி இனி இவத படாக்டரிடம் காட்டாைல்
விடமுடியாது.
பஹல்த்
கார்ட்”
கிவடக்காட்டாலும்
பரைாயில்வெ. நீர் ொண்டட் இமிகிரணட். எைது தமிழ்
படாக்டரிடம்
பொன்ைால்
அைர்
உடைடியாக
கைனிப்பாh”
என்யறன்..
தன்ைால்
டாக்டரிடம் ைரமுடியாது என்று அடம் பிடித்த அைவை
ைற்புறுத்தி
எைது
குடும்ப
டாக்டரிம்
அவழத்துச்
பென்யறன்.
டாக்டர் பரியொதித்து விட்டு ஒரு யைவை ையிற்றுக்
குழப்பயைா
என்று
தீர்ைானிக்க
இரத்தம்,
யூரின்
பரியொதவைகவை உடைடியாக பெய்யச் பொன்ைார்.
பக்கத்திெ இருந்து பரியொதவை நிவெயத்தில் உடைடியாக
அவதச் பெய்யதாம். சுபி அன்று முழைதும் யபயவறந்தைள்
யபால் இருந்தாள்.
அடுத்த ாள்டாக்டரிை கிளினிக்கில் எங்கள் இருைவரயும்
ைரும்படி; டாக்டரிடம் இருந்து யகாெைந்தது. என்ை
பிரச்ெவையயாஎன்று பயந்தபடி இருைரும்; பென்யறாம்.
டாக்டரிை அவறக்குள்யபாைதும் டாக்டர் உடயை
”பகான்கிராஜியெஜன்ஸ்” என்று தன் வகவய நீட்டிைார்,
டாக்டர் என்வை பாராட்ட.
”என்ை டாக்டர் எதற்காக என்வை பாராட்டுகிறீர்;கள்”?

”நீர் தந்வத ஆகப் யபாகிறீர். அதற்குத்தான் ” என்றார்
டாக்டர்
எைக்குப் பாறாங்கல் ஒன்று என் தவெயில் தூக்கிப்
யபாடுைது யபால் இருந்தது. திரும்பி பார்த்யதன் சுபிவய.
அைள் பைௌைைாக ஏதும் பதரியாதைள் யபால் கீயழ
பார்த்தபடி இருந்தாள்.
”என்ை டாக்டர் பொல்லுகிறீhகள்”?
”உைது ைவைவி கரு தரித்திருக்கிறாள். இப்யபா அைள்
ையிற்றிெ மூன்றுைாதச் சிசு ைைர்கிறது”.
ைன்ைால் டாக்டர் பொன்ைவத ம்பமுடியவிலிவெ, அந்த
அவறயிெ உள்ை பபாருட்கள் எல்ொம் சுழலுைது யபான்ற
ஒரு உணர்வு எைக்கு.
”உண்வையாகைா
பொல்லுகிறீர்கள்?

டாக்டர்?

எவதக்

பகாண்டு

”ய ற்று
அைவைப்
பரியொதித்து
ான்
கண்ட
அறிகுறிகவை வைத்து எைக்கு ஒரு ெந்யதகம். அைளிடம்
சிெ யகள்விகள் யகட்யடன் உைது ைவைவி தந்த பதில்கள்
எைக்கு ெந்யதகத்வத யதாற்றுவித்தது. பிைட், யூரின்
பரியொதவைகள் அைள் கற்பிணி எபவத உர்;ஜிதம்
பெய்துவிட்டது. இனி உைது ைவைவிவய கைைைாகப்

பார்த்துக் பகாள்ைது உைது பபாறுப்பு. உம்வை
ம்பி
ஊரிவெ இருந்து இவ்ைைவு தூரம் ைந்திருக்கிறா. முதலில்
அைவுக்கு பஹல்த் இன்சுரள்ஸ் கார்ட்வட விவரைாக
எடும்”, டாக்டர் பொன்ைார்.
ான் டுக்கத்யதாடு பக்கத்தில் இருந்த சுபிவய திரும்பவும்
ய ாக்கியைன். அைள் ஒன்றும் பதரியாதைள் யபால்
தவரவயப்
பார்த்தபடி
இருந்தாள்.
என்ைால்
ம்பமுடியவில்வெ.
”கள்ளி. ொதுைாக இருந்து என்வை நீ ஏைாற்றி
விட்டாயா? இதற்காகைா அவ்ைைவு தூரம்
ைந்து
உன்வைத் திருைணம் பெய்யதன்? இக்கவர ைாட்டுக்கு
அக்கவர பச்வெயா”? ைைதுக்குள் ான் பபாருமியைன்.
ான் தாலிகட்டிைாலும் அைள் இன்னும் உடல் ரீதியாக
எைக்கு பொந்தைாகவில்iயய!
(பி.கு.இது ஒரு உண்வைக்கவதவய அடிப்படபவடயாக
வைத்து கற்பவை கெந்து எழுதப்பட்டது.
பபயர்கள்
எைவரயும் குறிப்பிடவில்வெ. இக்கவதயின் முடிவை
ைாெகர்கள் வகயில்; விட்டுவிட்யடன். கதா ாயகன்
சுபிவய ஏற்றுக் பகாண்டாைா?. சுபி.அைவைக் கணைைாக
ஏற்றுக் பகாண்டாைா? விொ>கிவடத்து கைடா ைரமுன்
ஊரில் சுபிக்கு டந்ததுஎன்ை?.கணைனுக்கு
டந்தவதச்
பொவ்லுைாைா ?)
♣♣♣♣♣
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அத்தியாயம் 3 (அதிகாரம்)

அதிகாரம்
ஆறு ைாடிக் கட்டிடத்தில், ாொைது ைாடியில். முப்பது அடி
நீைமும், இருபத்வதந்து அடி அகெப்; பரிைாணங்கவைக்
பகாண்ட அவற அது. அவறக்கு பைளியய அவைச்ெர்
பாெசூரியரின் பபயர் பதித்து, அவைச்சின் பபயர் பித்தவை
தகட்டில்
பிரகாசித்தது.
பைளி ாட்டிலிருந்து
பிரத்தியயாகைாக
இறக்குைதி
பெய்யப்பட்ட,
பர்ைா
யதக்கிைால்
பெய்யப்பட்ட
யைவெயும்,
கதிவரகளும்.
அவைச்ெவரச் ெந்திக்க ைருபைர்கள் அைர்ைதற்கு ஒரு
விவெயுயர்ந்த
யொபா
பெட்டும்
அவறவய
அெங்கரித்தை. அவைச்ெரின் அரசியல் கட்சியின் நிறைாை
நீெ நிறத்தில் அவறச்சுைர்கள் பதாற்றைளித்தை. அைர்

அவைச்ெராக முன்ைர் ஆட்சி பெய்த கட்சியின் நிறம்
பச்வெ. ஆட்சி ைாறி பாெசூரியர் அவைச்ொரைதும் அைர்
பெய்த முதற் ொதவை, தைது ஒபீஸ் அவறச் சுைர்களின்
நிறத்வதப்
பச்வெ
நிறத்திலிருந்து
நீெ
நிறத்துக்கு
ைாற்றியது.
அதுைட்டுைல்ெ அவைச்ெரிைது அரசியல்
கட்சியின் நிறைாை நீெ நிறத்தில் அவற ஜன்ைலின்
திவரச்சீவெகள் கூட நீெ நிறத்துக்கு ைாற்றப்பட்டது.
அவறயின் ஓரத்தில் இருந்த சிறு யைவெயில் சிெ பவழய
வடம், நியூஸ் வீக், ரீயடர்ஸ் வடஜஸ்ட், ஆங்கிெ
ெஞ்சிவககளும்,
சிெ
சிங்கைப்
பத்திரிவககளும்
இருந்தை. அவைச்ெர் பாெசூரியர் ஒரு தமிழராைாலும்,
யைவெயிெ ஒரு தமிழ் பத்திரிவக கூட இருக்கவில்வெ.
அவறவய அெங்கரிக்க
குயராட்டன், பாம் பெடிகள்
இருந்தை. அரசியல் யைவடகளில் யதசீயம் யபசி தான்
பபாதுைக்களின்
ண்பன்
என்று
பொன்ைாலும்,
அவைச்ெருக்கு பைளி ாட்டுப் பபாருட்களியெயய விருப்பம்
அதிகம். அது ைட்டுைல்ெ எைரும் அைவரப் பார்ப்தற்கு
பெத்த கட்டுப்பாடு. அைரது யைவெக்குப் பின்ைால் உள்ை
சுைரில் ஜைாதிபதியின் படை காட்சியளித்தது. யைவெயின்,
ஓரத்தில்
அவைச்ெரின்
குடும்பத்தின்
படம்
இருந்தது.
எயர்பகாண்டிெைர் அவறக்குக் குளிரூட்டிக்
பகாண்டிருந்தது.
அவைச்ெர் லிப்டில் தன் பாதுகாைெயராடு
ாொைது
ைாடிக்குப் யபாய் ைரும்யபாது, பாதுகாப்பு கருதி, யைறு
எைரும்
லிப்டில்
ஏறுைதற்கு
அனுைதிக்க
தவட

விதிக்கப்பட்டுள்ைது . அரசியல் யைவடகளில் யொெலிெம்
கவதத்தாலும்
அைர்
யபாக்கில்
முதாளிதத்துையை
பிரதிபலித்தது. அைர் யபச்சில் தான் ஒரு அவைச்ெர்,
நிவைத்தவதச்
பெய்யொம்
என்ற
அகங்காரமும்,
அதிகாரத்தன்வையும் பதரிந்தது
பாெசூரியர்
யதர்தலில்
நின்று
ைக்கைால்
யதர்ந்பதடுக்கப்படவில்வெ.
பெல்ைம்
பவடத்தைர்
என்பதால் அரசியல் கட்சிக்கு நிதி உதவி பெய்த
காரணத்தால் நியைை எம்பியாகி அவைச்சுப் பதவி
பாெசூரியருக்கு
கிவடத்தது.
அரொங்கத்திை
ைந்திரிெவபயில் அைர் ஒருையர தமிழர். ஆைால் அைரது
பபயர் சிங்கைப் பபயர் யபால் இருந்ததிைால் அைர் ஒரு
சிங்கைைர் என்யற பெர் நிவைத்தைர். ைந்திரி ெவபயில்
ஒரு தமிழரும் இருக்கிறார் என்று காட்டைதற்காக அைவர
அரொங்கம் வகப்பபாம்வையாக வைத்திருந்தது.
அவைச்ெரின் அகெைாை யைவெயில் பகாம்பியூட்டரும்,
சிைப்பு. நீெம், பைள்வை ஆகிய நிறங்களில் மூன்று
படலியபான்களும் அெங்கரித்தை. விவெ உயர்ந்த சுழலும்
கறுப்பு நிறக் கதிவர அவைச்ெரின் ஆெைைாக இருந்தது.
அவைச்ெரின் நிரந்தரச் பெயொைர் வீரசிங்கா, பரிபாெை
யெவையில் பெ ைருடங்கள் யைவெ பெய்தைர். அதிகம்
யபெைாட்டார்.
அவைதியாைைர்.
பரிபாெை.
நிதி
ஒழுங்குவிதிகவை
மீறி
டக்காதைர்.
ய ர்வைவயக்
கவடப்பிடிப்பைர். பரிபாெை யெவையில் படிப்படியாக

பதவி உயர்வு பபற்று அவைச்சின் நிரந்தரச் பெயொைராக
நியைைம் பபற்று ைந்து மூன்று ைருடங்கைாகிை. அைர்
யைவெ
பெய்யும்
அவைச்ெர்
எந்தக்
கட்சிவயச்
யெர்ந்தைராக இருந்தாலும் வீரசிங்கா, தன் ொதுர்யத்வத
பாவித்து
கவடவையாற்பைர்.
அவைச்ெரின்
ைைம்
ய ாகாைல் பெயொற்றக் கூடிய திறவை உள்ைைர்.
அன்று காவெ பத்துைணிக்கு அவைச்சின் பெயொைர்
வீரசிங்கா, வகயில் இரு வபல்கயைாடு அவைச்ெரின்
அவறக்குள் பரயைசிக்க அவற ைாெலில் காத்து நிறார்.
ஒருமுக்கிய
விஷயம்
யபெயைண்டும்
என்று
பதாவெயபசியல் அவைச்ெர் தன்வை அவழத்தனிைால்
அைவரக் காண ை திருப்பதாக அவைச்ெரிை பிரத்தியயக
பெயொhைர் மூெம் அவைச்ெருக்குச் பெய்தி பொல்லி
அனுப்பிைார். பதிவைந்து நிைடஙகைாகியும் உள்வை
ைரொம் என்று வீரசிஙகாவுக்கு அனுைதி கிவடக்கவில்வெ.
பாெசூரியருக்குத் தைக்குக் கீழ் யைவெ பெய்பைர்கவை
அெட்சியைாக டத்துைதில் ஒரு தற்பபருவை.
பகாம்பியூட்டவர
ைாங்க
முன்பாக
அபைரிக்காவில்
படித்துக்பகாண்டிருந்த தன் ைகயைாடு கெந்து யபசிய
பிறயக அைைது பரிந்துவரயின் படி விவெ உயர்ந்த
பகாம்பியூட்டர்
இரண்வட
அவைச்சின்
பட்ஜட்டில்
ைாங்குைாைற்கு
அவைச்சின்
நிரந்தர
பெயொைர்
வீரசிங்காவை
அவழத்து
கட்டவையிட்டார்.
எக்காரணத்தால் அவைச்ெருக்கு இரு பகாம்பியூட்டர்கை
யதவைப் படுகிறது என்பது பெயொைருக்கு புரியவில்வெ.

அவைச்ெர் தைது வீட்டு பாைவைக்கு ஒரு ெப்படாப்பும்
ைற்றது தன் ஒபீஸ்பாைவைக்கு யைவெயில் வைக்கும்
பகாம்பியூட்டர் ஒன்று, அயதாடு யதவைபட்ட தரைாை
பிரின்டர்
,
ஸ்காைர்,
பைன்பபாருள்கள்
ஆகியவை
ைாங்குைதற்கு ஓடர் பகாடுக்கும் படி
பொன்ைார். ெப்படாப் தைது வீட்டில் பாைவைக்கு என்று
அைர் காட்டிய காரணத்வத பெயொைர் ம்பிவிட்டார்.
உண்வையில் ெப்படாப் அவைச்ெரி;ன் ைகள் பாவிப்பதுக்கு
என்பது பெயொைருக்குத் பதரியாது.
இரு கிழவைக்குள் அழகாை படல் பகாம்பியூட்டர் அைர்
யைவெவய அெங்கரித்து. அவத எப்படி பாவிப்பது என்பது
அவைச்ெருக்குத் பதரியாது. தன்னிடம் காண ைந்தைர்கள்,
தன்வைக் கைனிக்கும் விதத்தில் கீ யபார்ட்வடத் தட்டுைார்.
அைவரச்
ெந்திக்க
ைந்திருப்பைர்கள்
அவைச்ெருக்கு
பகாம்பியூட்டர்
பாவிக்கத்
பதரியுபைை
அறியட்டும்
என்பவதக காட்ட அைரது டிப்பு அது. அரசியலில் அைர்
முதலில் கற்றது ெந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற டிப்பு.
அன்று அவைச்ெர் பாெசூரியர் படு யகாபத்தில் இரு தார்.
காரணம் பெ அவைச்ொகள் விவெயுயர்ந்த பைளி ாட்டு
கார்கவை அரசு பெெவில்; ைாங்கி பாவிக்கிறார்கள்,
தைக்கு அந்தச் ெந்தர்ப்பம் கிட்டவில்வெயய எை ைைம்
புழுஙகிைார்.
“என் அவைச்சுக்கு என் பாைவைக்கு ஓரு 2015 ஆம்
ஆண்டு பைாடல்; யைர்சிடீஸ் பபன்ஸ் E250 காவர ான்

ஏன்
ைாங்கக்
கூடாது”?
வீரசிங்காவைப்
பார்தது அவைச்ெர் பாெசூரியர் யகட்டார்.
“ைாங்கொம் யெர், அது ைாங்க குவறந்தது பதிவைந்து
மில்லியன்
ரூபாய்கள்
ைட்டில்
யதவைப்படும்.
இவ்ைைவு
பணம்
கார்
ைாங்க
பட்ஜட்டில்
ஒதுக்கப்படவில்வெயய. தபால் யெவைக்காக
ஆறு
ைான்கள்
ைாங்க
ைட்டுயை
பட்ஜட்டில்
நிதி
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது
இருக்கிறது”
என்று
பதில்
பொன்ைார் வீரசிங்கா. அைர் நிதி ஒழுங்கு விதிகவை
ைதிப்பைர். அவத மீறிைால் திவறச்யெரி பெ யகள்விகவைக்
யகட்கும். அதைால் ைரும் விவைவுகள் என்ை என்பது
அைருக்கு அனுபைாயிொகத் பதரியும்.
“எைக்கு முன்பு இருந்த அவைச்ெர் பாவித்த கார்
பழவையாை படாயயாட்டா பைாடல். அது அடிக்கடி
பிரச்ெவை
பகாடுப்பதாக
டிவரைர்
என்னிடம்
முவறப்பாடிட்டான். அவைச்ெரின் பாவிப்புக்கு ல்ெ தரம்
உயர்ந்த, பபன்ஸ் கார் ஒன்று அைசியம் ைாங்கயைண்டும்.
என்ை பொல்லுகிறீ? ஆப்யபாது தான் அ த காரிெ ான்
யபாய் இறஙகு யபாது எைக்கு ஒரு ைதிப்பு இருக்கும்”?
அவைச்ெர் பொன்ைார்.
“படஜட்டில் பபன்ஸ்கார் ைாங்குைதற்குயபாதிய பணம்
இல்வெயய யெர். அந்த பைாடல் கார் ைாங்கப்; பபரும்

பதாவகயை
பகாடுத்தார்.

பணம்

யதவை”,

பெயொைர்

விைக்கம்

“அதற்பகன்ை? தபால் யெவைக்காக ைாங்க இருக்கும் ஆறு
ைான்களின் எண்ணிக்வகவய மூன்றாகக் குவறத்து அதில்
மிஞ்சும் பணத்வத பபன்ஸ் கார் ைாங்கப் பாவிக்கொயை.
என்ை
பொல்லுகிறீர்?”
அவைச்ெர்
பெயொைவரக்
பகட்டார்.
“அப்படி பெய்ைதற்கு நீங்கள் அனுைதி எழுத்தில் எைக்குத்
தந்தால் நீங்கள் விரும்பும் காவர ைாங்கொம்”, பெயொைர்
கார்
ைாங்குைதற்கு
யதவையாை
நிதிவய
அைர்
பொன்ைபடி பெய்யும் பபாறுப்வப அைரிடம் பகாடுத்தார்.
“அப்படியாைால்
ான் பொன்ைபடி பெய்ைதற்காை
அறிக்வகவய தயார் பெய்து என்னிடம் அனுைதி யகட்டு
ெைர்ப்பியும். அவத அனுைதித்து வகபயாப்பம் இடுகியறன்”
என்றார் அவைச்ெர். தன் அதிகாரத்வத துஷ்பிரயயாகம்
பெய்கியறாயை என்பவதப் பற்றி அைருக்கு
சிறிதும்
கைவெயிருக்கவில்வெ.
இரு ாட்களில்அறிக்வகவய
அவைச்ெரிடம்வீரசிங்கா யபாைார்

தயார்பெய்து

“நீங்கள் பொன்ைபடி கார் ைாங்குைதற்கு உங்களுவடய
அனுைதி
யைண்டி,
அறிக்வக
ஒன்வற
தயார்
பெய்கியறன் யெர் “ என்றார் பெயொைர்.
“இன்னும் இரு ைாதத்தில் ெர்ையதெ தபால் யெவைக்காை
மீட்டிங் இங்கு டக்க விருக்கிறது. அந்த மீட்ங்கிற்கு பெ
பைளி ாட்டைர்கள் கெந்துபகாைள் ைருைார்கள். அ த
மீட்டிங்கிற்கு
ான் புது பபன்ஸ் காரில் யபாய்
இறங்கிைால் தாயை எங்கள் அவைச்சின் ைதிப்பு உயரும்.
என்ை
பொல்லுகிறீர்?”
பாெசூரியர்
பெயொைவரக்
பகட்டார்.
“நிங்கள் பொன்ைபடி பெய்யொம் என்றார் பெயொைர்.
அைருக்குத் பதரியும் அவைச்ெருக்கு முடியாது என்ற
ைார்த்வத பிடியாது என்று.
“மிஸ்டர் வீரசிங்கா. ஓன்று பொல்ெைறந்து விட்யடன்.
ைாங்கும் கார் நீெ நிறத்தில் இருக்கயைண்டும். பபன்ஸ் கார்
பகாம்பபனி பஜைரல் ையைஜர் பந்துயெைாவை எைக்குத்
பதரியும். அையராடு அவதப் பற்றி யபசுகியறன்” என்றார்
அவைச்ெர் பாெசூரியர்.
சிரித்தபடி “

ல்ெது யெர்” என்றார் வீரசிங்கா.
*******

ஒரு ைாதம் பென்றது. அவைச்ெர் பாெசூரியர் அைரது
பிரத்தியயக பெயொைராக யைவெ பெய்பைர் அவைச்ெரின்
அண்ணன்
இராைசூரியரின்
ைகன்
யதைராஜா.
அைர்;பொன்ை பெய்திவயக் யகட்டு அன்று என்றுமில்ொத
ெந்யதாஷத்தில்
அவைச்ெர்
இருந்தார்.
காரணம்
அவைச்ெருக்காக இறக்குைதி பெய்யப்பட்ட நீெ நிற
பபன்ஸ் கார் ைந்துவிட்டதாக கார் பகாம்பபனி யெல்ஸ்
ையைஜர் தைக்க அறிவித்தாக யதைராஜா பொன்ை
பெய்தியய.
யெர் நீங்கள் விரும்பியபடி
ைந்த மூன்று கார்களில்
உங்களுவடய கட்சியின் நீெ நிறத்தில் ஒரு கார் இருந்தது.
அவத ையைஜர் உங்களுக்காக படஸ்ட் ரன் பெய்ய
ஒழுங்கு பெய்திருக்கிறார். இன்னும் இரு ாட்களில் கார்
அவைச்சுக்கு
ைந்துவிடும்”
என்றார்
அவைச்ெரிை.
பிரத்தியயக பெயொைா யதைராஜா.
அச்பெய்திவயக் யகட்டவுடன் அவைச்ெர் உடயை தன்
ைவைவிக்கு யபான் பெய்து புதுக் கார் ைந்துவிட்டதாகவும்
. அதில் தான் ைந்திரி ெவபக் கூட்டத்துக்கு யபாகமுன்பு
காெமும் ய ரமும்
ல்ெதா என்று யகாவில் ஐயரிடம்
யகட்டுத் தைக்குச் பொல்லும்படி அவைச்ெர் பொன்ைார்.
அவைச்ெரின் கார் டிவரைர் பியதாொவை
அவைெர்
அவழத்து புதுக் கார் ைந்துவிட்டது. அக்காவர கைைைாகப்
பராைரிப்பது உன் கடவை. உன்வைத் தவிர யைறு
ஒருைரும்,
க்காவர
ஓட்டக்
கூடாது.
அக்காவர

நிறுத்துைதற்கு கராஜ் ஒன்வற அவைச்சுக்கு அருகில்
வீரசிங்கா ஒழுங்கு பெய்ைார்”, என்றார் அவைச்ெர்.
பியரைதாொ
அைரின்
ம்பிக்வகக்குப்
பாத்திரைாை
டிவரைர்.
சிெ
ைருடங்களுக்கு
முன்ைர் அவைச்ெர்
வீட்டில்அைன் யைவெ பெய்தைன்.
அன்று காவெ பத்தவரைணிக்கு அவைச்ெரவைக் கூட்டம்
டக்க இருந்தது . அவைச்ெர் தைது புது நீெ நிறப் பபன்ஸ்
காரில் ைந்திரிெவப கூட்டத்துக்கு காவெ ஒன்பதவர
ைணிக்யக புறப்பட்டார். அன்வறய கூட்டத்துக்கு ைரும்
அவைச்ெர்களுக்கு தன் புதுக்காவர விைம்பரப் படுத்துைது
தான் அைரது முக்கிய ய ாக்கம். பெயொைர் வீரசிங்கா
கட்டிட ைாெல் ைவர ைந்து அவைச்ெவர ைழியனுப்பி
வைத்தார்.
♣♣♣♣♣
ய ரம்
ெரியாக
பத்துைணி
இருக்கும்.
பெயொைர்
வீரசிங்காவுக்கு, கல்வி அவைச்சின் பெயொைராக இருக்கும்
அைரது
ண்பர்
யெைரத்திைாவிடம்
இருந்து
ஒரு
பதாவெயபசி அவழப்பு ைந்தது.
“மிஸ்டர் வீரசிங்கா. ஒரு முக்கிய பெய்தி டிவியிலும்
யரடியயாவிலும்
யபாகுது
உைக்குத்
பதரியைா”?
யெைரத்திைா யகட்டார்.

“நீர்; பெய்திவயச் பொன்ைால் தாயை எைக்குத் பதரியும்”,
வீரசிங்கா பதில் அளித்தார்.
“ஒரு துயரைாை பெய்தி. உம்முவடய அவைெர் பாெசூரியர்
குண்டு பைடிப்பில் இறந்திட்டார். குண்டு பைடித்து அைர்
பயணம் பெய்த புது பபன்ஸ் கார் முற்றாக ாெைாம்.
அைரும்,
அைரது
டிவரைரும்
அந்த
இடத்தியெயய
அவடயாைம்
காணமுடியாைல்
இறந்திட்டார்கைாம்”,
என்றார் யெைரத்திைா பதாவெயபசியில்.
வீரசிங்கா அதிர்ச்சியில் யபொைல் இருந்தார். யரடிபயாவில்
பெய்திவயக் யகட்டு அவைச்சில் யைவெ பெய்பைர்கள்,
பெயொைரின் அவறக்குள் கூடிவிட்டைர் அனுதாபம்
பதரிவிக்க.
♣♣♣♣♣
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ெகுைம்
ைாக்கியப் பஞ்ொங்கத்வதப் புரட்டிப் பார்த்தாள் தங்கம்ைா.
எவதயயா
அதிெயைாக
கண்டுபிடித்தைள்
யபால்
“இண்வடக்கு அட்டமி. நீங்கள் திெகாவின் கலியாண
விஷயைாய் யபெத் தரகவர ைரச் பொல்லியிருக்கிறியள்.
ைருகிற பைள்ளிக்கிழவை ல்ெ ாள். அது ைவர தள்ளிப்
யபாடுங்யகா
அட்டமியில்
ஆரம்பிக்கிற
காரியம்
உருப்படாது.”
ைவைவி
தங்கம்ைாவின்
கட்டவைவயக் கணைன் ைடியைலுைால் தாண்டிப் யபாக
முடியவிெவெ.
“உைக்கு
எதுக்பகடுத்தாலும்
ொத்திரமும்
ெகுைமும்
தான். ய ற்று முற்றத்திவெ ஒரு காகம் விடாைல் கவரந்த
யபாது வீட்டுக்கு விருந்தாளிகள் ைரப்யபாகிைம் என்று

உவெயிவெ இரண்டு சுண்டு அரிசி கூடப் யபாட்டாய்,
கவடசியிவெ ஒருத்தரும் ைராைல் யொறு மிச்ெம் இருந்து.
இண்வடக்கு
அவதப்
பழம்
யொறாக்கி
எைக்குத்
தள்ளிப்யபாட்டாய்.
எப்பத்தான்
நீ
உந்த
ெகுைம்
பாக்கிறவத விடப் யபாறாயயா பதரியாது,” அலுத்துக்
பகாண்டார் ைடியைலு.
தங்கம்ைாவை
திருைணம்
பெய்து
நூற்பத்வத து
ைருடங்களியெ அைைது ெகுைம் பார்க்கும் பழக்கத்தில்
எதுவித
ைாற்றத்வதயும் அைர் காணவில்வெ. ஊர்
ெைங்கள் கைவு கண்டால் அடுத்த ாள் தஙகம்ைாவைத்
யதடிைந்து
ல்ெது
டக்குயைா அல்ெது பகட்டது
டக்குயைா என்று விைக்கம் யகட்பார்கள். மூன்று யபராய்
ஒரு காரியத்துக்கு யபாகப்படாது. பைளியய புறப்படும்
யபாது யாரும் தும்மிைால் அது யபாதும் தங்கம்ைாவுக்கு.
குறுக்யக
பைள்வைச் சீவெயுடன் விதவை ஒருத்தி
முன்னுக்கு ைந்தால் ைந்தால் அது யபாதும் அைளுக்கு
விைக்கம்
பகாடுப்பதற்கு.
எவதயயா
காணக்
கூடாதபதான்வற கண்டு விட்டைாதிரி பதட்டப்படுைாள்.
“இப்ப யபாகாவதயுங்யகா. ெகுைம் ெரியில்வெ. யபாகிற
காரியம் ெரிப்பட்டு ைராது “ என்று தடுத்துவிடுைாள்.
தங்கம்ைாவிை
தாய்
ாகம்ைாவும்
எவதயும்
ாள்
ட்ெத்திரம்
ய ரம்
பார்த்துத்
தான்
பெய்ைாள்.
வியாழக்கிழவைகளில் முதல் முவறயாக யாரும் வீட்டுக்கு
ைருைவத அைள் விரும்புைதில்வெ.“ கள்ை வியாழன்

கழுத்தறுப்பான், பெவ்ைாய் பைறுைாய், ஞாயிறு ய ாயறு
என்று ஒவ்பைாரு திைங்களுக்கும் ஒரு அவட பைாழி
பொல்ைதில் பகட்டிக்காரி
ாகம்ைா. தைக்கு பதரிந்த
ெகுைங்கவைத் தன் ைகளுக்கும் யபாதித்தாள். ாகம்ைாவின்
கணைன் பஸ் விபத்பதான்றில் இறப்பதற்கு ஒரு கிழவைக்கு
முன், முற்றத்தில் இருந்த ைாைரத்தில் ஆந்வத ஒன்று ஊக்
ஊக் என்று அெறியவதக் யகட்ட ாகம்ைா அது எத்தவை
தடவை அெறுகிறது எைக் கணக்கு வைத்து ஏயதா
வீட்டிவெ
டக்கக் கூடாபதான்று
டக்கப் யபாகிறது
என்று கணைனுக்குச் பொல்லிப் பயந்தாள்.
“அபதான்றுமில்வெ அது தைது துவணவயத் யதடி
அெறுதாக்கும் நீ யபாய் யதவையில்ொைல் எத்தவை
தடவை அது கத்துகிறது என்று எண்ணி, ஒரு விைக்கம்
பகாடுக்கிறாய் என்று யபசிவிட்டுப்யபாய்விட்டார். ஆைால்
திடீபரன்று ஒரு ாள்; பஸ் விபத்தில் இறந்த பத்துப் யபரில்
ாகம்ைாவின் கணைனும் ஒருைர். ஒரு கிழவைக்கு முன்
ஆந்வத அெறியவத ஞாபகத்தில் வைத்திருந்து இழவு
வீட்டுக்கு ைந்த பெருக்கு பொல்லி தான் நிவைத்த ைாதிரி
டந்துவிட்டது எை ஒப்பாரி வைத்தாள் ாகம்ைா. ஆைால்
பஸ் விபத்தில் இறந்த ைற்ற ஒன்பது யபரின் வீட்டிலும்
ஆந்வத அெறியதா என்று ஒருைரும் துணிந்து அைவைக்
யகட்கவில்வெ.
தங்கம்ைாவி;ன் மூத்த ைகள் குடும்பம் புதுைருஷத்துக்குப்
பிறகு தங்கள் வீட்வட ஒரு ல்ெ ாள் பார்த்து ைராததால்
தான் ைருைகயைாவட சீதைம் பகாடுக்கல் ைாங்கல்
விஷயத்தில் பிரச்ெவை ஏற்பட்டு இரண்டு குடும்பங்களும்

பிரியயைண்டிய
நிவெ
ைந்தது
என்று
அடிக்கடி
கணைனுக்கச் பொல்லி குவறப்படுைாள். ைடியைலுக்கு
ைவைவிவயப்
யபால்
ொஸ்திரம்
ெம்பிரதாயத்தில்
அவ்ைைவுக்கு ம்பிக்வகயில்வெ. காரணம் அைரின் ண்பர்
வைத்திலிங்கம் ைாஸ்டர் ஒரு பபாதுவுடவைைாதி. அைரி;ன்
யபாதவைகள் சிெ ைடியைலுவையும் பாதித்துவிட்டது.
ஆைால் ைவைவி பொல்லும் விைக்கத்துக்கு எதிர்த்து நின்று
பதில் பொல்லும் வதரியம் அைருக்கில்வெ. குடும்பத்துக்குள்
ஏன் வீண்ெச்ெரவு என்பது அைர் எண்ணை.;ைகள் திெகாவும்
தாயின் பக்கம் இருந்தாலும் ைகன் ரவி ைட்டும் தைது
கருத்துக்கவை பைளிப்பவடயாக பொல்ொைல் யபாைான்.
ைடியைலுதான் என்ை பெய்ைார்?
ரவி படித்து பட்டம் பபற்றபின் யைவெகளுக்கு ைனுக்கள்
பெ
யபாட்டும்
பதில்
ஒன்றும்
கிவடயாது
ைை
விரக்தியயாடு இருந்தான்.
“உைக்கு இப்ப காெம் ெரியில்வெ. எட்டிவெ வியாழன்.
அதைாவெ வியாழ சுகமுமில்வெ. ைருகிற ைாதம் வியாழன்
எட்டிவெ இருந்து ஒன்பதுக்கு ைாறியபிறகுதான் எதாைது
உத்தியயாகம் வக கூடும்” என்று ைகனுக்கு உத்தியயாகம்
வககூடாத காரணத்வத ைகன் ரவிக்கு விைக்கிைாள் தங்கம்.
அைைது
விைக்கம்
அைனுக்கு
எரிச்ெவெத்
தான்
தூண்டியது. ஏன் தாயுடன் வீணாக ைாக்குைாதப் படுைான்
எை ைைதுக்குள் நிவைத்து, அங்கிருந்து பைதுைாக
கர்ந்தான்.

“அம்ைா எைக்கு இப்ப காெம் எப்படி?. அட்ைான்ஸ் பெைல்
யொதவை பாஸ் பண்ணி யூனியைசிட்டிக்கு யபாகமுடியுைா?
என்று தாயிடம் யகட்டாள் திெகா.
துன் ைகள் திெகாவும் தன்வைப் யபால் ொஸ்திரம் ெகுைம்
பார்ப்பது யபான்றைற்றில் அதிக
ம்பிக்வக உள்ைைள்
என்பவத பதரிந்த தங்கத்திற்கு உள்ளுக்குள் ைகிழ்ச்சி.
ைகளின்
ொதகம்
தங்கத்தின்
ைைதில்
அப்படியய
பதிந்திருந்தது.
“திெகா உைக்கு ஒரு குவறயுமில்வெ ல்ெ வியாழ சுகம்
யைவற. புதன் திவெ இப்பதான் துைங்கியிருக்கு. புதன்
ல்ெ இடத்திவெ யைறு கிரகங்களின் பார்வை படாைல்
இருக்குது. இனி படிப்புக்கு உைக்கு என்ை குவற”?
என்றாள் தங்கம். தாயின் ாக்கு கரு ாக்கு. அைள் எது
பொன்ைாலும் டந்துவிடும் என்பது திொகவின் ைைதில்
பதிந்த முழு ம்பிக்வக.
♣♣♣♣♣
ைாெலில்
தபால்காரன்
ைணி
அடிப்பது
யகட்டது.
ஓடிப்யபாய் அைன் பகாணடு ைந்த கடிதத்வத ைாங்கிைாள்
திெகா. ரவியின் பபயருக்கு ஒரு பகாம்பபனியில் இருந்து
கடிதம் ைந்திருந்தது.

“அண்ணா உைக்குத் தான் கடிதம்” என்று ெத்தம் யபாட்டு
கூப்பிட்டாள் அைள். அவறயில் யைவெயாக இருந்த ரவி
பைளியய ைந்து திெகாவிடம் இருந்து கடிதத்வத ைாங்கி
பிரித்து ைாசித்தான். அைன் முகத்தில் ைகிழ்ச்சி பதரிந்தது .
ஏயதா ல்ெ பெய்தியாக்;கும் என்று திெகா நிவைத்து “
என்ை அண்ணா எதாைது இண்டர்வீயுவூக்கு கூப்பிட்டு
கடிதம் ைந்திருக்கா”? என்று யகட்டாள்.
“ ஓை” என்று சுருக்கைாக பதிலுக்கு தவெயாட்டிைான் ரவி
“அம்ைா
இங்வக
ைாயயன்
அண்ணாவுக்கு
இண்டர்வியூவுக்கு கடிதம் ைந்திருக்கு”, என்று தாவயக்
கூப்பிட்டாள் திெகா.
அடுப்படியிலிருந்து அகப்வபயும் வகயுைாக ைந்த தங்கம்
“என்ைடா
ரவி.
எந்தக்
பகாம்பபனியடா
இண்டர்வியூவுக்கு
ைரும்படி
உன்வை
கூப்பிட்டிருக்
கிறாஙகள்” என்று ரவிவயக் யகட்டாள்.
“ஓரு பபரிய ஏற்றுைதி இறக்குைதி கம்பனி அம்ைா. ைருகிற
புதன் கிழவை
காவெ பத்து ைணிக்கு இண்டர்வியூ”
என்றான் ரவி

“ைருகிற புதன் கிழவையா?. அய்யய்யயா. அண்வடக்கு முழு
ாளும் கரி ாைாச்யெ. எடுத்த காரியம் வக கூடாயதயடா.
யைறு ாள் தரச் பொல்லிக் யகட்டுப் பாயரை” என்றாள்.
“அம்ைா இது தான் எைக்கு ைந்த முதல் இண்டர்வியூ
கடிதம். என்ை விஷயம் பதரியாைல் கவதக்கிறியள்.
அைங்களிடம் யபாய் ாள் ெரியில்வெ என்று காரணம்
பொல்ெ முடியுைா?. பிறகு கிவடத்த இண்டர்வியூவையும்
கான்ெல்
பெய்து
யபாடுைாங்கள்.
இந்தகாெத்திவெ
உத்தியயாகம் கிவடப்பயத கஷ்டம்” என்றான் ெற்று
யகாபத்துடன் ரவி;.
“
பொல்ெ
யைண்டியவதச்
பொல்லிட்டன்.
உன்
விருப்பப்படி பெய். ான் பொல்ைவத நீ எப்ப யகட்டு
டக்கிறனீ.
இண்டர்வீயூக்கு
யபாக
முந்தியாைது
பிள்வையார் யகாயிலுக்குப் யபாய் அருச்ெவை பெய்து
யபாட்டு,
யதங்காய்
உவடத்துப்யபாட்டு
யபா.
பிறகு
ல்ெது
டக்காவிட்டால் நீ கைவெப்
படுைாய்.” தங்கம் ரவிவய எச்ெரித்தாள்.
ரவிக்கு தாயுடன் ைாதாட விருப்பமில்வெ. “ ஏன் இந்த
ைனுசி எதுக்கும் தடங்கல் பொல்லுது. இதுண்வட
ைாயிவெ
ல்ெது
ைராதா“?
என்று
ைைதுக்குள்
நிவைத்துக்பகாண்டு வெக்கிவையும் எடுத்துக் பகாண்டு
பைளியய யபாைான்.

திெகா என்ை பொல்ைபதன்று பதரியாைல் திவகத்துப்
யபாய் யபொைல் நின்றாள்.
“ ான் அைன்
ன்வை கருதித் தான் பொன்ைைான்.
அைனுக்கு உது விைங்குதில்வெ. நீ என்ை பொல்லுகிறாய
திெகா?, ைகவைக் யகட்டாள் தங்கம்.
“ ான் என்ைத்வத அம்ைா பொல்ெ. அண்ணாவின்
யபாக்குத்தான் உைக்குத் பதரியும் தாயை. உன் ைைதில்
உள்ைவத
பைளிப்பவடயாக
பொல்லிப்யபாட்டாய்.
ைரப்யபாகிற
முடிவை
பபாறுத்திருந்து
பார்ப்யபாம்”
என்றாள் திெகா.
*******
வகயில்
ற்ொன்று பத்திரங்கள் அடங்கிய வபயுடன்
ய ர்முகப் பரீடவெக்கு ரவி புறப்பட்டான். அன்று தான்,
முதல்தடவையாக ெண்டனில் இருந்த அைைது ைாைா
பகாண்டு ைந்து பகாடுத்த ைார்க்ஸ் அன்; ஸ்பபன்ெர்
யெர்ட்வடயும், வடவயயும் அைன் அணிந்திருந்தான்.
பார்ப்பதற்கு ைாப்பிள்வைவயப் யபால் இருந்தான். காவெ
ஐந்து ைணிக்யக எழும்பி இண்டர்வியூவுக்கு படித்தான்.
”நீ இண்டர்வியூவுக்கு யபாைது பிரபல்யைாை கம்பனி. உன்
யதாற்றம் முக்கியம். யகட்ட யகள்விகளுக்கு ைாத்திரம்
ைறுபைாழி பொல். பதட்டப்படாயத. தன் ம்பிக்வகயுடன்

யபசு. குவறந்தது பதிவைந்து நிமிடைாைது முந்தி யபாய்
விடு”, இப்படி பெ ஆயொெவைகவை அைன் ண்பன்
ராஜா அைனுக்குச் பொல்லியிருந்தான். தங்கம் ைகவை
ைழியனுப்ப
அைன்
பின்யை
ைந்தாள்.
அைளின்
ைற்புறுத்தலின் யபரில் ப ற்றியில் சுைாமி படத்திற்கு
முன்ைால் யபாய் நின்று, ைணங்கி, திரு நீற்வற
பூசிக்பகாண்டான். அைன் ைாெலுக்கு ைரும் யபாது சுைர்
கடிகாரத்தில் எட்டுைணி அடித்தது.
“ைணி அடிக்கிறது ல்ெ ெகுைம். யராட்டிவெ இறங்கமுன்;
இரண்டு பக்கமும் பார்த்துப்யபா” என்று ைகனுக்கு
எச்ெரிக்வக
பெய்தாள்.
அைன்
பதிலுக்குத்
தவெயாட்டிவிட்டு வீதியில் காெடி எடுத்து வைத்த யபாது
கைகாம்பாள் அம்ைா பைள்வைச் யெவெயுடன் யகாயிலில்
இருந்து திரும்பிக் பகாண்டிருந்தாள்.
கைகாம்பாள் ஒரு விதவை. பிள்வையார் யகாயில்
பஜகதீஸ்ைர ஐயரின் ைவைவி. அைவைத் தங்கத்துக்கு
எள்ைைவுக்கும் பிடிக்காது. காரணம் அைளில் முழித்தால்
யபாகிற காரியம் ெரிைராது என்ற எண்ணம் தஙகத்துக்கு.
அயதாடு
ைட்டுைல்ெ
அைளின்
டத்வதயில்
ெந்யதகப்பட்டுதான்
ஐயர்
சிறுையதில்
இறக்க
யைண்டிைந்தது என்ற ஊர்ைம்புக்கு அைள் தூபமிட்டாள்.
கைகாம்பாள் அழகி என்பது உண்வை. அைளின் நீண்ட
தவெையிவரயும், ைாநிறத்வதயும், அழகிய கண்கவை பற்றி
விைர்சித்தைர்கள் பெர். கைகாம்பாளுக்கு ஆண்கவைக்
கண்டால் யபாதும். அைர்கையைாடு கவதப்பதில் அைளுக்கு

ஆைந்தம். அைளுக்கும் சிைன் யகாயில் ஐயரின் ைகனுக்கும்
ஏயதா பதாடர்பாம். பஜகதீஸ்ைர ஐயர் அைைாைம்
தாங்காைல் கிணற்றிவெ விழுந்து தற்பகாவெ பெய்து
பகாண்டார். இப்படி கைகாம்பாவைப் பற்றிப் பெ ஊர்
ைதந்திகள். கைகாம்பாள் அம்ைாவின் ெயகாதரன் எயதா
பபரிய உத்தியயாகத்தில் இருக்கிறார் என்ற கர்ைம் யைறு
அைளுக்கு என்று அடிக்கடி தங்கம் எரிச்ெல்படுைாள்.
“எடியய திெகம் அங்வக பார். அந்த கைகாம்பாள் ஐயர்
ைனுசி குறுக்காவெப் யபாைவத. ய ரம் கிவடக்காைல் இந்த
ய ரம் பார்த்யத அைள் யபாக யைணும். அைள் தான்
அைனுக்கு முழிவியைம். ரவிவய பிறத்தாவெ கூப்பிட்டுக்
பகாஞ்ெ ய ரம் ைந்திருந்திட்டு யபாகச் பொல்ெ எைக்கு
யயாெவை.” என்றாள் தங்கம் திெகாவை அவழத்து.
“ஓம் அம்ைா அண்ணாவும் அையைாவட நிண்டு என்ையைா
கவதச்சு பகாண்டு நிக்கிறார். உந்த ஐயர் அம்ைாவுக்கு
ஆம்பிவையயைாவட
கவதக்கிறது
எண்டால்
ல்ெ
விருப்பம். அதுவும் இைம் பபடியன்கள் என்றால் யபாதும்.
அண்ணாவுக்கும் அை யையெ ல்ெ ைரியாவத. ஊரிவெ
அைவை பற்றி பெ விதைாக யபசுகிறது பதரிந்திருந்தும் ஏன்
அண்ணா
அையைாவட
கவதக்கிறாயரா
பதரியாது”
என்றாள் திெகா.
“இனி அைள் எல்ொ விபரமும் துருவித துருவி; யகட்கப்
யபாறாள். உைனும் எல்ொத்வதயும் கக்கப் யபாறான்.
உையைாவட உைனுக்கு என்ை கவத யைண்டியிருக்கு?.

என்ை டக்குயைா பதரியாது?” என்று ெத்தம் யபாட்டாள்
தங்கம். அைன் யபாய் ைவறயும் ைட்டும் ஏதும் பூவை, ாய்
குறுக்காவெ ஓடுகிறதா என்று கண்பைட்டாைல் பார்த்துக்
பகாண்டு நின்றாள்.
“அண்ணா அைவிடம் எயதா துண்டிவெ எழுதி பகாடுத்துப்
யபாட்டு யபாறான். ைந்ததும் என்ை அையைாவட
கவதச்ெைன் எண்டு வீட்வட ைந்த பிறகு யகள்.” திெகா
தாயுக்குச் பொன்ைாள்
“ஒரு விதவை முகத்திவெ முழித்தால் யபாகிற காரியம்
எங்வக வககூடப் யபாகுது. இது ான் அனுபைத்தில் கண்ட
விஷயம்”.
“அம்ைா அதிகம் யயாசிக்காயத. அண்ணனுக்கு உந்த
உத்தியயாகம் கிவடக்க யைண்டும் எண்டு தவெயிவெ
எழுதியிருந்தால் அைருக்கு கிவடக்குை” என்றாள் திெகா.
தாயும் ைகளும் யபசுைவதக் யகட்ட ைடியைலு ,ைாெலுக்கு
ைந்தார்.
“என்ை
தாயும்
ைகளும்
யராட்வட
கவதக்கிறியள்”? என்றுயகட்டார்..

பார்த்தபடி

“அபதாண்டுமில்வெ.
உைன் ரவி இண்டர்வியூவுக்கு
யபாகிற ெையம் பார்த்யத அந்த தாலி அறுந்த பிராைணப்
பபண்
முன்னுக்;கு
ைரயைண்டும்.
அது
ைட்டுயை,
அையைாவட அைனுக்கு என்ை கவத யைண்டியிருக்கு?
அைவைப் பற்றி ஊர் என்ை கவதக்கிறது எண்டு
உங்களுக்குத் பதரியும் தாயை?
“பாைம் அந்த ஐயர் அம்ைா சின்ை ையதிவெ புருஷவை
பறிபகாடுத்தது ைட்டுைன்றி ஊர் ைம்புக்கு கூட இெக்காகி
இருக்கிறாள். ாவைக்கு எைக்கு ஒன்று டந்து உைக்கும்
அந்த அந்த அம்ைாவிண்வட கதி ஏறபட்டால் பெர்
உன்வைப் பற்றி முழிவியைத்துக்கு உதைாதைள் என்று
தாயை கவதப்பிைம் அவத யயாசித்தியா? ைடிையைலு
ைவைவிவயக் யகட்டார்.
“எண்வட ொதகத்தின் படி
ான் உங்களுக்கு முந்தி
சுைங்கலியாய்
தான்
யபாைன்
எண்டு
இருக்கு.
யயாசிக்காயுங்யகா, உங்களுக்கு முந்தி ான் யபாயிடுைன்”
என்றாள் தங்கம்
அங்யக நின்று ஏன் வீணாக ைவைவியயாடு விைாதத்வத
ைைர்ப்பான் என்று அவ்விடத்வத விட்டு
கர்ந்தார்
ைடியைலு.

*****

இண்டர்வியூ முடிந்து இரண்டு கிழவை ஆகியும் ரவிக்கு
பதில் ைரவில்வெ. அைன் பதாடர்ந்து யைறு யைவெகளுக்கு
ைனுப்யபாட்டுக் பகாண்டிருந்தான். யைவெயில் இருந்து
மூன்று கடித உவறகவைப் பார்த்த தங்கம்
“ஏன்; ரவி நீ யபாை இண்டர்வியூவிவெ யகட்ட
யகள்விகளுக்கு எல்ொம் ெரியாக பதில் பொன்யைன்
என்றாயய. பார்த்தியா இன்னும் அவையளிடமிருந்து பதில்
ைரவில்வெ. நீ யபாகும் யபாது அந்த ஐயர் அம்ைா
பைள்வை யெவெயயாவட ைந்த யபாயத நிவைத்யதன்
ெகுைம் ெரியில்வெ என்று” என்றாள்.
“ஏன் அம்ைா வீணாக அந்த ல்ெ ைனுசி யையெ பழிவயப்
யபாடுகிறாய்?.
யார்
கண்டது
அைவை
ான்
இண்டர்வியூவுக்கு யபாவகக்வக ெந்தித்தது ஒருயைவை
ல்ெவதச் பெய்யொம்” என்றான் ரவி.
ைாெலில் யபாஸ்ட்பைன்னின் வெக்கில் ைணி அடிக்கும்
ெத்தம் யகட்டது. ரவி ஓடிப்யபாய் அைனிடமிருந்து
கடிதத்வத
ைாங்கிைான்.
கடிதத்தின்
கைரில்
ரவி
இண்டர்வியூவுக்கு யபாை பகாம்பபனி பபயர் இருந்தவதப்
பார்த்தான். இது இ;ைடர்வியூ முடிவைப்பற்றிய கடிதைட
தான் இது. என்ை கடிதத்தில் எழுதியிருக்யகா என்ற
பதட்டத்துடன் பிரித்து ைாசித்த அைனுக்கு தைக்கு யைவெ
கிவடத்துவிட்டவத
ம்பமுடியவில்வெ.
ைைதுக்குள்
கைகாம்பாள்
அம்ைாவுக்கு
ன்றி
பதரிவித்துக்
பகாண்டான்.

“அம்ைா எைக்கு யைவெ கிவடத்து விட்டது. அதுவும்
கைகாம்பாள் அம்ைாவுவடய உதவியுடன்”என்று ைகிழ்ச்சி
பீரிடச் ெத்தம் யபாட்டுச் பொன்ைான்.
“நீ என்ைடா ரவி பொல்லுகிறாய்?. உைக்கு யைவெ
கிவடத்ததிற்கும்
அைள்
கைகாம்பாளுக்கும்;
என்ை
ெம்பந்தம்? தங்கம்ைா ரவிவயக் யகட்டாள்.
“ ான்
இண்டர்வியூவுக்கு யபாை அன்று அைவை
யராட்டிவெ ெந்தித்தைான். அைவுடன் கவதத்தயபாது ான்
எந்த பகாம்பனிக்கு இண்டர்வியூவுக்கு யபாகிறன் என்று
பொன்யைன். அந்த பகாம்பபனியில் தான் தைது
அண்ணன் ைார்கட்டிங் வடரக்டராக இருக்கிறார் என்றுை,
ான் விரும்பிைால் தான் அையராவட யபானில் யபசி
பார்க்கிறன் என்று பொல்லி என்னிடம் இண்டர்வியூ
விபரங்கவை ைாங்கிக் பகாண்டாள். நிட்ெயைாக ஐயர்
அம்ைா அைவிண்வட தவையயைாவட என்வைப் பற்றி
கவதத்திருக்கயைண்டும். என்வை இண்டர்வியூ பெய்த
மூன்று யபரில் அைரும் ஒருைர். ைார்கட்டிங் டிபரக்டர்
என்ற பதவியில் அைர்தான் குழுவுக்கு தெவை தாங்கிைார்”
தங்கம் பதில் யபொது அதிர்ச்சியவடந்துயபாய் நின்றாள்.
தான் பொன்ை ெகுைம் பிவழத்து விட்டயத எை நிவைத்து
ைைதுக்குள்
யகாபப்பட்டாள்.
அயத
ெையம்
ைகனுக்குஉத்தியயாகம்கிவடத்தவதயிட்டு
ைைதுக்குள்
ைகிழ்ச்சி. விட்டுக்பகாடுக்காைல்

“ இங்வகபார் ரவி, யார் குத்தி அரிசி ஆைாலும் ெரி ற“
விட்டுக்பகாடுக்காைல் தன் கருத்வத பதரிவித்து விட்டு
அவ்விடத்வத விட்டுத் தங்கம் கர்ந்தாள்.
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அத்தியாயம் 5 (சீட்டு)

சீட்டு
சில்ொவெக் கிராைத்திலும். ைட்டுைல்ெ சுற்றுப்புறக்
கிராைங்களிலிலும்
சீட்டுக்காரி
சின்ைம்ைாவைத்

பதரியாதைர்கள்
இல்வெ.
பொன்ைபொல்தைறாது,
ாணயங்களுடன் பதாடர்புள்ை
ாணயக்காரி அைள்.
பொன்ை
திகதிக்கு
சீட்டுப்பணத்வதக்
பகாடுக்கத்தைறாதைள். சின்ைம்ைாளுக்கு சீட்டுபிடிப்பது
ஒருபுதிய பதாழில் அல்ெ. பரம்பவரத் பதாழில் என்று
குறிப்பிடுைதில்
தைறில்வெ.
அைளுவடய
தாய்
பபான்ைம்ைாள்கூட
ஒருகாெத்தில்
சீட்டுபிடித்து
பெ குடும்பங்களுக்குத் தங்கள்
பபண்பிள்வைகவைக்
கவரயெர்க்
கஉதவிபுரிந்தைள்.
அக்காெத்தில்
ைங்கிகவை ம்பி
அக்கிராைைக்கள்
ைாழவில்வெ.
சீட்டுத்தான்
அைர்களுக்குத் யதவைப்பட்டய ரத்தில்வக
பகாடுத்து உதவியது.
சின்ைம்ைாளின்
ஏெச்சீட்டிைால்பயன்
அவடந்த
புவகயிவெதரகர்களும்;
பைங்காயம்,
மிைகாய்வியாபாரிகளும்பெர்.
பபான்ைம்ைாளும்
சின்ைம்ைாவைப் யபால்ைாக் கு ாணயம் தைறாதைள்.
சூரியன்
கிழக்கில்
உதிக்கத்தைறிைாலும்
பபான்ைம்ைாள்பொன்ை
திகதிக்குசீட்டுப்
பணத்வத
உரியஆளுக்குக்
பகாடுக்கத்தைறைாட்டாள்.
அப்படி
காசுயெராவிட்டாலும் வகயில் உள்ை தன்பணத்வதப்
யபாட்டுபகாடுத்துவிடுைாள்.
சீட்டுபிடிப்பைர்கள்
யாராைதுசீட்டுக்காவெகுறித்தய ரத்துக்கு
பகாடுக்கத்தைறிைால்
பபான்ைம்ைாள்
பபால்ொதைைாகிவிடுைாள். அைள்ைாயில் இருந்துைரும்
ைார்த்வதகளுக்கு அஞ்சி சீட்டுப்பிடிப்பைர்கள்
காவெக்
பகாடுக்கத்தைறைாட்டார்கள். எழுபதுையதாகியும் பத்து
சீட்டுகவைப் பரிபாெைம்
பெய்துைந்தாள். அைளின்

ஞாபகம்
அபாரைாைது. பவழயபகாப்பிஒன்றில்யதய்ந்தபபன்சில்ஒ
ன்றிைால்அைள்எழுதிவைத்தகணக்குகளில்ஒருபடித்தகணக்
காைர் கூடபிவழ கண்டு பிடிக்கமுடியாதைாறு இருந்தது.
இவ்ைைவுக்கும் அைள்படித்தது உள்ளுர்த மிழ்பாடொவெ
ஒன்றில் ஐந்தாம் ைகுப்புைவரயய. தீடீபரன்று ஒரு ாள்
பாரிெைாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பபான்ைம்ைாள் முழுப்
பபாறுப்வபயும் தன் ைகள் சின்ைம்ைாளிடம் பாரம்
பகாடுத்தாள். சீட்டு பிடிக்கும் பதாழிவெ சின்ைம்ைாள்
தாயிடம் முற்றாகக் கற்றறிந்தைள். புலிக்குப் பிறந்தது
பூவையாகுைா என்பது யபால் சின்ைம்ைாளின் பபயரும்
ஊர்ச்
ெைங்களின்
ைதிப்பில்
பைகு
விவரவில்
பிரபல்யைாகத் பதாடங்கியது.
தாய்க்கு ஆரம்பத்தில்
உதவியாக இருந்த சின்ைம்ைாள் அைள் இறந்தபின்
பரம்பவரத்
பதாழிவெச்
பெய்யத்
பதாடங்கிைாள்.
“சில்ொவெ சீட்டுக்காரச் சின்ைம்ைாள்” என்ற நீண்ட
அடுக்கு பைாழிப் பட்டப் பபயர் பபான்ைாவெ ைவர
பதரி;ந்திருந்தது. ைணிகத்தில் ஒரு ஒழுங்குமுவறவய அைள்
கவடப்பிடித்தாள். சீட்டு பிடிப்பைர் எைராைது பணம்
பகாடுக்கத் தைறிைால் அைர்கள் ாணயத்தின் யைல் ஒரு
கரும் புள்ளிவயக் குத்தி அைர் யைறு எையராடாைது
சீட்டுபிடிக்க முடியாதைாறு பெய்துவிடுைாhள். அைள்
பொல்லுக்கு அவ்ைைவு ைரியாவத. அதற்குப் பயந்து
குறிபிட்ட
திகதிக்குள்
பணத்வதக்
பகாடுக்கச்;
சீட்டுகாரர்கள் தைறைாட்டார்கள்.
ஏெச் சீட்டு, குலுக்கல் சீட்டு இரண்டிலும் அைள்
வகயதர்ந்தைள். புவகயிவெத் யதாட்டம் பெய்யும் பெர்

அைளிடம் ஏெச் சீட்டுபிடிக்க ைரிவெயில் நின்றைர்.
ஆைால்
அைைது
ம்பிக்வகக்கு
பாத்திரைாைைர்கள்
ைட்டுயை அதில் யெரமுடியும்.
சீட்டுக்காசும் வகயுைாக சிறாப்பர் சித்தம்பெத்தின் ைவைவி
கைொ ைருைவதக் கண்ட சின்ைம்ைாள் “என்ை கைொ
சிறாப்பருக்கு
ெம்பைம்
கிவடத்த
இருபத்வதந்தாம்
திகதியன்யற நீர் காவெக் பகாண்டுைந்து கட்டுகிறீர்.
இப்படி எல்யொரும் முதொம் திகதிக்கு முன்ையர பகாண்டு
ைந்து தந்தால் எைக்குப் பிரச்ெவையில்வெ. ைாரும்.
எைக்குப் பக்கத்திவெ ைந்திரும். என்ை குடிக்கப் யபாறீர்?”;
என்று அனுெரவணயுடன் கைொவை ைரயைற்றாள். கைொ
அைளின் சியைகிதிகளில் ஒருத்தி. பெ ைருடங்கைாக
அைளிடம்
சீட்டு
பிடிப்பைள்.
சி;ன்ைம்ைாளின்
ம்பிக்வகக்குப் பாத்திரைாைைள். கைொ யாவரயாைது
சீட்டில் யெர அறிமுகப்படுத்திைால் ைறு ைார்த்வத
யபொைல் சி;ன்ைம்ைாள் யெர்த்துவிடுைாள்.
“ இப்பத்தான் ொப்பிட்டுப் யபாட்டு ைந்தைான் அக்கா.
குடிக்க ஒண்டும் யைண்டாம் இந்தாருங்யகா அைருவடய
சீட்டு காசு. வையதகிக்கு ாவைக்கு ெம்பைம். அைளுவடய
சீட்டுக்காவெ ாவைக்யக பகாண்டு ைந்து தாறன்” கைொ
பணத்வத சி;ன்ைம்ைாளிடம் நீட்டிைாள். எல்ொம் புதிய
ைணம் வீசிய புது ய ாட்டுகள். புத்தகைடிவில் இருந்தது.
சிறாப்பருக்கு கிவடக்காத புது ய ாட்டுச் ெலுவகயா?
சின்ைம்ைாள் காவெ எண்ணி எடுத்தாள். சிெ ய ாட்டுகள்
ஒட்டிக்பகாண்டை.

“வையதகி எப்படி இருக்கிறாள்? அைவைக் கண்டு கை
காெம்.” கைொவின் ஒயர ைகள் வையதகிவயப் பற்றி;
சி;ன்ைம்ைாள் விொரித்தாள்.
“ ான் ைவரக்வக அைள் இன்னும் யைவெ முடிந்து
ஸ்கூொவெ திரும்பவில்வெ. முத்வதயா அம்ைானின் ைாட்டு
ைண்டிலிவெ தான் இன்னும் இரண்டு டீச்ெர்ைாயராவட
யைவெக்குப் யபாய் ைாறைள். அதாவெ பயமில்வெ. பாைம்
கஷ்டப்
பட்டு
இராப்பகொய்
உவழச்சு
தன்வற
கலியாணத்துக்கு
சீதைம்
யெர்க்கிறாள்”
கைொ
பொன்ைாள்.
“வையதகி படிப்பிக்கிற ஸ்கூலிவெ தான் என்வட
அக்காவிண்வட ைகளும் படிக்கிறைள். வையதகிவயப் பற்றி
உயர்ைாக பொல்லுைாள். பிள்வையளுக்கும் அைவை
ல்ொய் பிடிக்குைாம். திறவையாை இங்கிலீஷ் டீச்ெராம்”
வையதகிவயப் புகழ்ந்து சின்ைம்ைாள் பொன்ைாள்.
“ஓம் அக்கா, அதாவெ வீட்டிவெயும் இங்கிலீஸ் டியூென்
பகாடுக்கிறைள். அைள் உவழக்கிற காசிவெ முக்கால் ைாசி
அைளுவடய சீட்டுக்குப் யபாகுது. இபதல்ொம் எல்ொம்
அைள் கலியாணத்துக்குத் தான் யெர்க்கிறம். யைறு
பிள்வையைா எங்களுக்கு இருக்குது குடுக்க?. இருக்கிற
வீட்வடயும் சீவிய உருத்து வைத்து அைளுக்கு குடுக்க
ானும்; அைரும் யயாசித்திருக்கிறம். அயதாவட இரண்டு
சீட்டு காசுகவையும் எடுத்து, வகயிவெ இருக்கிறயதாவட
யெர்த்து ஐம்பது குடுக்க யயாசித்திருக்கிறம். நுல்ெ இடத்தில்

இரண்டு ெம்பந்தங்கள் வகைெம் இருக்கு. ஒரு ைாப்பிள்வை
பட்டதரி ைாப்பிள்வை. டீச்ெராக இருக்கிரார். ைற்ற
ைாப்பிைவை ைவுனிய கெயெரியிவெ
கிொஸ் ரூ
கிைார்க்காக
யைவெயாம்.
ொதகம்
ல்ொய்
பபாருந்தியதாகப் பார்த்து பெய்து வைக்க யைண்டும்.
எல்ொம் கடவுள் விட்ட பெயல்”, கைொ தன் ைைதில்
உள்ைவதச் பொன்ைாள்.
“கைொ நீர் ஒன்றுக்கும் யயாசிக்காவதயும். உைக்கும்,
உம்முவடய
அைருக்கும்
ல்ெ
ைைசு.
உம்முவடய
ைனுென்வட சீட்டு காசு பதிவையாயிரமும்., உம்முவடய
ைகளிண்வட சீட்டு காசு இருபதாயிரமும்; இன்னும் மூன்று
ைாெத்திவெ
எடுக்கொம்.
நீங்கள்
கலியாணத்துக்கு
யைண்டிய
ஒழுங்குகவை
இப்பயை
பெய்யத்பதாடங்குங்கள்”,
என்று
கைொவுக்கு
வதரியத்வதக் பகாடுத்தாள் சின்ைம்ைாள்.
“ெரி அக்கா. ய ரைாச்சு. அப்ப ான் கிைம்பிறன். வையதகி
ஸ்கூொவெ ைருகிற ய ரைாச்சு.
ான் ைரக்வக அைர்
வீட்டிவெ இல்வெ. கலியாண விஷயைாய் அைர்,
ஓைர்சியர் கந்வதயவரப் பார்க்க யபாயிட்டார்” என்று
பொல்லிக் பகாண்டு கைொ புறப்பட்டாள்.
“இவ்ைைவு தூரம் ைந்த நீர் பைறும் வகயயாவடப் யபாகக்
கூடாது. வீட்வட பெய்த எள்ளுருண்வடயும் பைங்காய்ப்
பணியாரமும்
இருக்கு,
தாறன்.
பகாண்டு
யபாய்

சிறாப்பருக்கும், வையதகிக்கும் குடுை“ என்று பொல்லியபடி
சின்ைம்ைாள் எழும்பிப் யபாய் அடுப்படியில் இருந்து ஒரு
சிறு பார்ெவெ பகாண்டு ைந்து கைொவிடம் பகாடுத்தாள்.
அைவை
ைாெல்
ைவர
ைழியனுப்பிப்
யபாட்டு
அலுைாரிக்குள் கைொ பகாடுத்த பணத்வதக் பகாண்டு
யபாய் வைத்து பூட்டிைாை.. சின்ைம்ைாள் பழவையில்
ஊறியைள். பணத்வத ைங்கியில் யபாடும் அைளுக்கு
பழக்கமில்வெ. வகயில் காசு இருந்தால் தான் அைெரைாக
காசு யதவைப்படுபைர்களுக்கு வககவை அவடைாைைாக
எடுத்து
இருபது
விகித
ைட்டிக்கு
மூன்று
ைாதத்துஙகளுக்குள் திருப்பித் தரும்படி கடன் பகாடுத்து
ெம்பாதிக்கக் கூடியதாயிருந்தது. பெர் பகாடுத்த சீட்டு
பணத்தில்
உவழத்தாள்
அைள்.
ஆைால்
பொன்ை
திகதியன்று
சீட்டுப்
பணத்வதப்
சீடடுக்காரர்களுக்குக் பகாடுக்க அைை தைறைாட்டாள்.

♣♣♣♣♣
சிறாப்பர்
சிற்றம்;பெம்
பெகாெம்
அரெயெவையில்
சிறாப்பராக இருப்பைர். தான் பபன்ென் எடுக்க முன்ையர
தைது ஒயர ைகள் வையதகியின் கலியாணத்வதச்
பெய்துமுடிக்க யைண்டும் என்பது தான் அைருவடய முழு
விருப்பம். கலியாணத்துக்கு குவறந்தது ஐம்பதாயிரம்
யதவை. ஒரு ைருஷத்துக்கு முதல் சீட்டு யபாட்டு யெர்த்து
வைத்த காசில் ஒரு பகுதிவய தாயின் இழவு வீட்டுக்குச்
பெெவு பெய்து யபாட்டார். பெல்ொச்சி கிழவி விட்டுச்

பென்ற மூக்குத்தியும் யதாடும் ஐயாயிரத்திற்கு கூட
பபறுைதியில்வெ எை அைருக்கும் பதரியும். அதற்கு
யைொக பெத்த வீடு, காடாத்து, அந்தியயட்டி என்று
பெெவு பெய்து யபாட்டார். தாயுக்கு ஒயர பிள்வை
சிற்றம்பெம். கணைன் இறந்தவுடன் கஷ்டப்பட்டு கிவடத்த
பகாஞ்ெப் பபன்ென் காசுடன் பெகாரம் பெய்து ெம்பாதித்து
ைகவை ைைர்த்து படிப்பித்து ஆைாக்கிைைள் பெல்ொச்சி.
ைாமியாயராவட ஒட்படன்றால் ஒட்டு கைொ. அயத யபாெ
பெல்ொச்சியும் பிரச்ெவை என்று ைந்தால் ைருைகள் பக்கம்
தான் ொய்ைாள்.
“எயணய். நீ எைக்கு தாயில்வெ அைளுக்கு தான் தாய்
என்று” அடிக்கடி யைடிக்வகயாக சிறாப்பர் தாவயச்
சீண்டுைார். சுpற்றம்பெம் பகாஞ்ெம் பின் ைாங்கிைாலும்
கைொ பெெவு பெய்ய பின்ைாங்கியிருக்கைாட்டாள்.
ைாமியார் ொக முன் தன் வகயில் ஐயாயிரம் காவெ
பெத்தவீட்டு
பெெவுக்கு
எைப்
பபன்ென்
காசில்
சீட்டுபிடித்து பகாடுத்து வைத்தவத கைொ பொன்ையபாது
தன் தாய்க்கும் ைவைவிக்கும் உள்ை ப ருக்கத்வத
சிறாப்பரால் உணர முடிந்தது.
பெத்த
வீட்டுச்
பெெவு
யபாக
மிஞ்சிைது
இருபத்வதயாயிரம்.
இன்னும்
இருபத்வதயாயிரம்
இருந்தால்
எப்படியும்
வையதகியின்
கலியாணத்வத
முற்றாக்கி இரண்டு ைருடத்தில் முடித்திடொம் அதுக்கு
சின்ைம்ைாளின் சீட்டு தான் ைழிகாட்டும் என்று சிறாப்பரும்

கைொவும் தீhைானித்து
சீட்டில் யெர்ந்தார்கள்.

இரண்டு

ைருஷத்துக்கு

முதயெ

வையதகி
பயிற்சி
பபற்ற
ஆங்கிெ
ஆசிரிவயயாக
யைவெ
பெய்து ைாதம் ைாதம் உவழத்த காசில்
இருபதாயிரத்துக்கு
ஒரு
குலுக்கல்
சீட்டு.
ைற்றது
சிறாப்பரின் ெம்பைத்தில் பதிவையாயிரத்துக்கு ஒரு ஏெச்
சீட்டு. இன்னும் ான்கு ைாதத்தில் இருண்டும் யொத்து
முழுத்பதாவக
முப்பத்வதயிரத்வதயும்
எடுக்கொம்.
சிறாப்பராக யைவெபெய்தாலும் பணத்வத ைங்கியில்
யபாட்டு யெர்க்க அைர் விரும்பவில்வெ. ைரவு பெெவு,
யெமிப்புகள்
எல்ொைற்வறயும்
கைனிப்பது
கைொ.
சிறாப்பரும் வையதகிiயும் முழு ெம்பைத்வதயும் அப்படியய
பகாண்டு ைந்து கைொவிடம் பகாடுப்பார்கள். அைர்களின்
வகச்பெெவுக்கு யைண்டிய ய ரம் யகட்டு ைாங்கிக்
பகாள்ைார்கள். கைொவிடம் கணக்கு யகட்கும் பழக்கம்
இருைருக்கும் கிவடயாது.
சின்ைம்ைாளிடம் சீட்டுப் பணத்வதக் பகாடுத்துப் யபாட்டு
கைொ வீடு திரும்பிய சிெ ய ரத்தில் வையதகியும்
சிறாப்பருை வீடு ைந்துயெர்ந்தார்கள்.
“என்ை அப்பா. யபாை காரியம் காயயா
கணைனிடம் ஆைொகக் யகட்டாள் கைொ.

பழயைா?”

“ஓரைவுக்கு பழம் தான். ைாப்பிள்வை பருத்தித்துவற
ஹார்ட்லி பகாயெஜ்ஜிவெ ெயன்ஸ் டீச்ெராம். மூன்று

ைருஷத்துககு;
முந்தித்தாைாம்
பகாழும்பு
யூனிைர்சிட்டியிவெ
பட்டம்
பபற்றைர்.
கிொஸ்
எடுத்தைராம். தகப்பனும் ஓைர்சியராம். அதாவெ எங்கவட
ஓைர்சியர்
கந்வதயருக்கு
அவையவைத்
பதரியும்.
தங்கைாை பபடியைாம். தாய் சின்ை ையதியெயய
யபாயிட்டாைாம். தகப்பன்தாைாம் பபடியனுக்கு எல்ொம்.”
“பருத்தித்துவற
ஹார்டிலி
பகாயெஜ்
என்கிறியள்.
பருத்தித்துவற ஆக்கயை அவையள்?. ஊருக்கு பைளியய
கல்யாணம் பெய்ய பகாஞ்ெம் யயாசிப்பிையை” கைொ
ைாப்பிள்வையின் ஊவரக் யகட்டாள்.
“அப்படியில்வெ. தகப்பன் யகாப்பாய் . தாய் இருபாவெ.
பபடியன் தாய் பெத்ததும் கரபைட்டியிவெ இருந்த சிறிய
தாய் வீட்டிவெ இருந்து ஹார்ட்லி பகாயெஜ்ஜிவெ
படித்தைன்.”
தானும் தகப்பனும் யபசுைவத சுைர் ஓரைாக நின்று
யகட்டுபகாண்டிருந்த வையதகிவய கண்டாள் கைொ.
“இந்தா பிள்வை பணியாரம். சின்ைம்ைா ைாமி உைக்கும்
அப்பாவுக்கும் குடுக்கச் பொல்லித் தந்தை. வீட்டிவெ
பெய்தைைாம்.”
என்று வகயில்
இருந்த பார்ெவெ
பகாடுத்தாள் கைொ.

“இந்தாருங்யகாஅம்ைாஇந்தைாெத்துெம்பைம்.
ாவைக்கு
ெனிக்கிழவை
அதுதான்
இண்வடக்கு
தந்தைங்கள்”என்றுதன் ெம்பை உவறவயத் தாயிடம்
பகாடுத்தாள் வையதகி.
“ ல்ெதாய்
யபாச்சு.
ாவைக்யக யபாய் உண்வட
சீட்டுக்காவெக் பகாடுத்திடுறன். நீ ஏயதா ஒரு சீவெயும்
அதுக்குப் பபாருத்தைாக டூ வப டூ ஜக்கட் துணியும் ைாங்க
பைண்டும் எண்டு யபாை ைாெம் பொன்ைது எைக்கு
ஞாபகம்
இருக்கு.
ைா
ாவைக்கு
நீயும்
ானும்
பபரியகவடக்குப்
யபாய்
ராஜயகாபால்
கவடயிவெ
அவத பார்த்து ைாங்குைம்.
வையதகி தவெவய ஆட்டி ஒப்புதல் பகாடுத்து ப்யபாட்டு
பணியாரப் பார்ெலுடன் தன் அவறக்குள் யபாைாள்.
“
கைொ
நீர்
ஒருக்கா
முடிந்தால்
முடைாைடிச்
ொத்திரியாரிடம் யபாய் இந்த இரண்டு ொதகத்வதயம்
காட்டி பபாருத்தம் எப்படி என்று யகளும். எைக்குத்
பதரிந்தைட்டில்
ல்ெ பபாருத்தம் யபாெத் பதரியுது”.
இந்தக் கலியாணம் தரகருக் உள்ைாவெ ைராைல் கந்வதயர்
பகாண்டு ைந்தது
ல்ெதாய் யபாச்சு. இல்ொட்டால்
தரகருக்கு
யைவற
பகாமிஷன்
பகாடுக்கயைண்டும்.”
என்றார் சிறாப்பர் சித்தம்பெம்.

“ எப்படியும் வத பிறந்ததும் பெய்து முடிக்கொம். அப்ப
இரண்டு சீட்டுக் காசும் ைந்திடும். எைக்கு இரவு ெவையல்
யைவெ இருக்கு
ான் ைாறன். உங்களுக்கு யகாப்பி
பகாண்டு
ைந்து
தாறன்.
அந்த
பணியாரத்வதச்
ொப்பிட்டுப்யபாட்டு குடியுங்யகா ” என்று கைொ ைகள்
பகாடுத்த ெம்பை உவறவய அலுைாரிக்குள் வைத்துப்
பூட்டிவிட்டு ெவையல் அவறக்குள் யபாைாள்.

♣♣♣♣♣
மூன்று ைாதங்கள் யபாைது பதரியவில்வெ. ைாரி ைவழ
என்றும் இல்ொதைாறு பகாட்டித் தீhத்தது. ஊர் குைங்கள்
எல்ொம் நிரம்பி ைழிந்தை. வத பிறக்க இரண்டு கிழவைகள்
தான் இருந்தது. வதபிறந்தவுடன்
ல்ெ
ாள் பார்த்து
எழுத்வதயும் கலியாணத்வதயும் ஒன்றாக வைக்கொம் எை
இரண்டு பகுதியும் தீர்ைானித்தார்கள். பெெவும் மிச்ெம்.
இதற்கு முன்னின்று யபச்சு ைார்த்வத டத்தி; முடிவுக்கு
பகாண்டு ைந்தைர் ஓைர்சியர் கந்வதயர். ல்ெ ைனுென்.
பபாது ெைத்துக்கு யகட்காையெ உதைக் கூடியைர். பணம்
இருக்கிறது என்ற பெருக்கு இல்ொதைர்.

♣♣♣♣♣
அன்று ெனிக்கழவை காவெ யைப்பங் குச்சியால் பல்
துெக்கிய படி காணிவயச் சிறாப்பா சிற்றம்பெம் சுற்றிப்

பார்த்துக்பகாண்டிருந்தார். அைர் சிந்தவை முழுைதும்
வையதகி கலியாணம் ஒரு பிரச்ெவையில்ொைல் டக்க
யைண்டும் என்பயத. படவெவயத் திறந்த சின்ைம்ைாளின்
பக்கத்துவீட்டுக்காரி பவதக்கப் பவதக்க ஓடிைருைவதக்
கண்டார் சிறாப்பர்
“என்ை தங்கம்ைா. என்ை விஷயம் இப்படி இவைக்க
இவைக்க ஓடிைாறாய்” பல்துெக்கிய குச்சிவய ைாயில்
வைத்தபடியய சிறாப்பர்சிற்றம்பெம் யகட்டார்.
“ஐயயா சிறாப்பர் ஐயா. அவதயயன்யகட்கிறிள்? டக்கக்
கூடாபதான்றல்யொ
டந்து
யபாச்சு.
பொன்ைால்
ம்பைாட்டியள்” ஒப்பாரி வைத்துபடி பொல்லி அழுதாள்
தங்கம்.
“என்ை விஷயம் எண்டு பொல்லிப் யபாட்டு அழன்”
“சின்ைம்ைாளின்வட வீட்வட அல்யொ ய ற்று இரவு
அைவிண்வட ைாயுக்குள்வை துணிவய அவடத்து ஆவை
ையக்கிப்
யபாட்டு,
பகாள்வையடித்துக்
பகாண்டு
யபாயிட்டாங்கள்
ஆயரா
ஒரு
கள்ைா
கூட்டம்..
சீட்டுக்காரருக்கு பகாடுக்க யெர்த்து வைச்ெ சீட்டுக்காசுகள்
, அவடவு வககள் எல்ொம் ஒண்டு விடாைல் துவடச்சு
எடுத்துக் பகாண்டு யபாட்டாங்கள். யபயவறந்த ைாதிரி
சின்ைம்ைாள் இருக்கிறாள். வீட்டிவெ ஒயர சீட்டுக்காரர்
கூட்டம். பபாலீசும் ைந்திட்டாங்கள். அவையளுக்கு பதில்

பொல்ெமுடியாைல் அைள் இருக்கிறவத பார்க்க எைக்குப்
பரிதாபைாயிருக்கு. அது தான் உங்களுக்கு விஷயத்வத
பொல்ெ ஓடிைந்தைாை” என்றாை பவதக்கப் பவதக்க
பக்கத்துவீட்டுத் தஙகம்..
சிறாப்பருக்கு
யகட்டவுடன்
தவெசுற்றிற்று.
ஏயதா
தவெயில் இடி விழுந்த ைாதிரி ஒரு உணர்வு. ெத்தம்யபாட்டு
வீட்டுக்குள்
இருந்த
கைொவையும்
வையதகிவயயும்
கூப்பிட்டார். சிறாப்பருக்கு ஏயதா டக்கக் கூடாது டந்து
விட்டது என்று நிவைத்து ஓடி ைந்த இருைருக்கும் தங்கம்
டந்தவதச் பொன்ைாள். கைொ யபயவறந்தைள் யபால்
அவெயாது நின்றாள்.
“அம்ைா யயாசிக்காவதயங்யகா ைாருங்யகா இரண்டு
யபரும் என்ை டந்தது எண்டு யபாய் பார்ப்யபாம்” என்று
ஆறுதல்
பொல்லி
தாவயயும்
கூட்டிக்
பகாண்டு
சின்ைம்ைாள் வீட்டுக்கு புறப்பட்டாள் வையதகி.
சின்ைம்ைாள் வீட்டுக்கு முன்ைால் ஒயர கூட்டம் அதில்
கைொவுக்கு அறிமுகைாை முகங்கள் பெ. கைவெ யதாய்ந்த
முகத்யதாவட நிற்பவதக் கண்டதும் அைர்கள் எல்யொரும்
சீட்டு பணத்திற்காகத்; தான் ைந்திருக்;கிறார்கள் என்று
அைளுக்கு பதரிந்து பகாள்ை அதிக ய ரம் எடுக்கவில்வெ.
சிெர் “எல்ொம் யபாச்சுது” என்பவதக் காட்ட இரண்டு
வககவையும்
விரித்துக்
காட்டிைார்கள்.
வீட்டுக்குள்
நுவைந்த கைொவும் வையதகியும் பபாலிொர் விொரவண
முடித்துக்பகாண்டு
பைளியயறுைவதக்
கண்டார்கள்.

மூவெயில்
முடங்கிக்கிடந்த
சின்ைம்ைா
கைொவைக்
கண்டதும்
ஓ
பைன்று
ஒப்பாரி
வைத்து
அழத்
பதாடங்கிைாள்.
“ஐயயா கைொ கடவுள் என்வை ெரியாக யொதிச்சுப்
யபாட்டார். ான் என்ை பாைம் பெய்தயைா பதரியாது!.
வீட்வட
முழுைதும்
அப்படியய
படுபாவியள்
ைழித்பதடுத்துக்பகாண்டு
யபாயிட்டாங்கள்..
எைக்கு
எப்;படி சீட்டுக்காரார் முகத்திவெ முழிக்கிறது எண்டு
பதரியவில்வெ. உங்கள் இரண்டு யபரிண்வட சீட்டுக்காசு
முப்பத்வதயாயிரத்வதயும்
யெர்த்து
வைச்சிருந்தைான்.
அவதயும்
அள்ளிக்பகாண்டு
யபாட்டாங்கள்.
இனி
காசு தரமுடியுயைா பதரியாது. இன்னும் பெருக்கும் காசு
பகாடுக்கயைண்டும்.
ான் என்ை பெய்யிறது எண்டு
பதரியாைல்
முழிக்கிறன்”,
சின்ைம்ைா
அழுத்படி
பொன்ைாள்.
“என்ை ைாமி இப்படி எணவட தவெயிவெ குண்வட
தூக்கிப் யபாட்ட ைாதிரி யபசிறியள். அைரும் வையதகியும்
கஷ்டப்பட்டு ெம்பாதித்த காசு. இன்னும் ஒரு ைாதத்திவெ
வையதகிக்கு எழுத்து. சீதைத்துக்கு உந்த சீட்வட தான்
ம்பியிருந்தைாங்கள்.
பாைம்
வையதகி
யகட்டதும்
அழுதிட்டாள்” கைெர் யகாபத்துயதாடு யபசிைாள். வையதகி
தாவயப் யபெவிட்டுவிட்டு ஒதுங்கி நின்றாள்.
“இப்ப இைவை என்ை பெய்யச் பொல்லுறாய். காசு
இருந்தால் தராைல் பபாய் பொல்லுறாயை? டந்த விஷயம்

பதரியுந்; தாயை? உைக்கு ைட்டுயை பிரச்ெவை?. அங்வக
பார் எத்தவை யபர் நிக்கிைம் எண்டு” சின்ைம்ைாளுக்கு
ைக்காெத்து ைாங்கிைாள் ஏற்கையை சீட்டு பணத்வத
எடுத்து முடித்த பக்கத்து வீட்டுக்காரி இராெம்ைா.
கைொவுக்கு அைள் யைல் ெரியாை யகாபம் ைந்தது. “ ான்
உம்யைாவட கவதக்கயில்வெ. எைக்கும் சின்ைம்ைாவுக்கும்
உள்ை
பிரச்ெவை.
ைற்வறவையள்
தவெயிடத்
யதவையில்வெ” ெற்று காரைாை குரலில் பதில் அளித்தாள்
கைொ.
வையதகி தாவயச் ெைாதாைப் படுத்திைாள். “ இங்வக பார்
சின்ைம்ைா இன்னும் ஒரு கிழவை ய ரம் தாறன். நீ எப்படிக்
காவெப் பிரட்டுவியயா எைக்குத் பதரியாது. உணவட
வீட்வடயும் காணிவயயும் ஈடு வைத்தாைது எங்கவட
சீட்டுக்காசு முப்பத்வததாயிரமும் ஒரு கிழவைக்குள்வை
ான் ைரக்வக எைக்குத தர யைண்டும். இல்ொட்டால்
டக்கிற ெங்கதி யைறு. உைக்கு ைாைம் யராஷம் இருந்தால்
இவ்ைைவு காெம் ாணயைாக டந்த ைாதிரி டப்பாய்
எண்டு
எதிர்பார்க்கிறன்.”
என்று
சின்ைம்ைாளுக்கு
எச்ெரிக்வக பெய்து யபாட்டு விடுக்பகன்று பதிவெ
எதிர்பாராது ைகவையும் கூட்டிக் பகாண்டு வீட்வட விட்டு
பைளியயறிைாள் கைொ.
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அன்று பின்யைரம் சின்ைம்ைாளுக்கு டந்தவத அறிந்து
ஓைர்சியர் கந்வதயர் சிறாப்பர் வீட்டுக்கு ைந்தார்.
“என்ை
கைொ
சின்ைம்ைாள்
என்ைைாம்.
பாைம்
எல்ொத்வதயும்
பறிபகாடுத்துப்
யபாட்டு
தவித்து
நிற்கிறாள்.
பாைம்
அைள்.
ாணயக்காரியாை
சின்ைம்ைாளுக்கு
இப்படி
டக்கும்
என்று
ஆர்
எதிர்பார்த்தது?. இந்த கைவை, அைளிடம் சீட்டுக் காசு
வக இருக்குது எண்டு பதரிந்த ஒரு ஆள் தான்
பெய்திருக்கயைண்டுை” என்றார் கந்வதயர்.
“பாருங்யகா ஓைர்சியர். அதுவும் இந்த ய ரத்தில் இப்படி
டந்திருக்கு. ாங்கள் வையதகி கலியாணத்துக்கு என்ை
பெய்ய எண்ட நிவெ. சின்ைம்ைாளுக்கு ஆத்திரத்திவெ யபசி
யபாட்டு
ைந்திட்டன்.
ஒரு
கிழவை
தைவண
பகாடுத்திருக்கிறன் காவெ தரச்பொல்லி “அழுதபடி கைொ
கந்வதயரிடம் முவறயிட்டாள்.
“உது பதரிந்துதான்
ான் உங்கவைப் பார்த்துப் யபெ
ைந்தைான். சிறாப்பயராவட ான் எல்ொம் விைக்கைாய்
கவதச்சுப் யபாட்டன். வையதகி என்வற ைகள் ைாதிரி.
எைக்யகா பிள்வையள் இல்வெ எண்டு உங்களுக்குத்
பதரியும். வையதகியின் கலியாணத்துக்கு யைண்டிய
முப்பத்வதந்தாயிரத்வத ான் தாறன். உங்களுக்கு ைெதி
பட்ட ய ரம் திருப்பித் தாருங்கள். ைட்டியும் யைண்டாம்.
திருப்பித் தராவிட்டாலும் பரைாயில்வெ. ஒரு
ல்ெ
காரியத்துக்கு உதவியதாக இருக்கட்டுை” கந்வதயர் தான்

ைந்த காரணத்வதச் பொன்ைார். சிறாப்பரும் கைொவும்
அவத கந்வதயரிடம் இருந்து எதிர்பார்த் திருக்கவில்வெ.
சிறாப்பர் சிற்றம்பெம் கந்வதயரின் வகவய பிடித்து
உணர்ச்சி
பபாங்க
அழத்
பதாடஙகிைார்.
கைொவிைதும்
வையதகியிைதும்
கண்களில் இருந்து
கண்ணீர் பபாெ பபாெ பைன்று பகாட்டியது.
“ இனி
டக்கப்யபாற காரியங்கவைக் கைனியுங்கள்.
சீட்டுக்காவெப்
பற்றி
யயாசியாவதயுஙகள்.
அைள்
சின்ைம்ைாள்
தன்
வீடு
நிெத்வத
விற்றாைது
கடவைத்தீர்ப்பாள் என்ற ம்பிக்வக எைக்கிருக்கு. காசு
கிவடக்கிற ய ரம் ெந்யதாஷப்படுங்கள். கைொ ாவைக்கு
நீர் சி;ன்ைம்ைாளிடம் யபாய் யகாபத்தில் யபசிைவத ைறந்து
விடும்படி பொல்லும். ான் காசு தருகிறவத பற்றி மூச்சு
விட யைண்டாம். என்ை”? கந்வதயர் கைொவுக்கு ஆறுதல்
பொன்ைார்.
“ஓம் ஓைசியர். உங்கவட பபரும் தன்வைக்கு மிகவும் ன்றி.
ான் அையைாவட கை காெம் சியைகிதம். உந்த
சீட்டுக்காசு யபாை கைவெதான் என்வை இப்படி
கீழ்தரைாக
யகாபத்திவெ யபெ வைச்ெது “ என்றாள்
தன்தைவற உணர்ந்து கைொ.
ைறு
ாள் கைொ சி;ன்ைம்ைாவைப் யபாய் கைொ
காணமுன்
காவெயில்
ைந்த
பெய்தி
அைவை
அதிர்ச்சியவடய பெய்தது. “ஏன் ஊர் ெைங்கள் இந்த
ய ரம் இப்படி ஓடுதுகள் என்று ஒருத்தவர நிறுத்திக் யகட்ட

யபாது “சின்ைம்ைாள் அைைாைம் தாங்காைல் தூக்குப்
யபாட்டு ய ற்றிரவு பெத்துப்யபாட்டாைாம். அவதக் யகட்டு
ஓடுதுகள் ” என்ற பதில் அைரிடம் இருந்து ைந்தது.
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அத்தியாயம் 6 (பெய்யும் பதாழியெ பதய்ைம்)

பெய்யும் பதாழியெ பதய்ைம்
என் தவெ ையிர் ைைர்ந்து ஹிப்பிவயப் யபால் ான்
யதாற்றைளித்யதன். ைருகிற ெனிக்கிழவை பொந்தக்காரர்
ஒருைரின் ைகளுக்குத் திருைணம். “இந்த யதாற்றத்தில்
திருைணத்துக்குப் யபாைால் பெர் பார்த்து பெவிதைாக
கவதப்பிைம். யபாய் தவெையிர் பைட்டாைல் வீட்வட
ைரயைண்டாம்” என்ற என் ைவைவியின் அன்புக்
கட்டவைவய மீற முடியாைல் ஒரு ல்ெ சிவகயெங்கரம்
பெய்யும் கவடயாகத் யதடிக்பகாண்டு பென்யறன். பெ
முவற
யபாை
கவடக்குப்
யபாய்
பதரிந்த
பபண்களின்
விரல்களின் தடைவெ அனுபவித்த என்
தவெ. இந்த முவற ஒரு புது இடத்வத
ாடியதில்
தைறில்வெ. துபாயில் யைவெ பெய்து கைடாவுக்கு ைந்த
ஒருைர் ஒரு சிவக அெங்காரக் கவட யபாட்டிருக்கிறாராம்
என்று என்
ண்பன் ெதீஷ் பொன்ைது ஞாபகத்துக்கு
ைந்தது. பெல் யபானில் அைனிடம் விபரம் யகட்டு அைன்
பொன்ை யைாலுக்குப் யபாயைன். “ஹரிஜுலி பஹயர்
ஸ்வடல்ஸ் “ ( HariJulie Hair Styles) பபயர் பெவக
என்வைக் கைர்ந்தது. உடயை உள்யை
வழந்யதன்.
புன்முறுைலுடன் கவடயின் உரிவையாைர் என்வை
ைரயைற்றார். அைவரக் கண்டதும் என் பவழய துபாய்
ண்பன் ஹரிகர பாஸ்கரன் என்று அவடயாைம் கண்டு
பகாள்ை எைக்கு அதிக ய ரம் எடுக்கவில்வெ. துபாவய
விட்டு
ான் கைடாவுக்கு ைந்து பத்து ைருடங்கைாகி
விட்டை. இந்த பத்து ைருடங்களில் பாஸ்கரனின்
யதாற்றத்தில்
ைாற்றம்
இருந்தது.
கவடயினுள்யை
கண்யணாட்டம் விட்யடன். மூன்று அழகிய யுைதிகளும்;

இரண்டு இவைஞர்களும் சிவக அெங்காரம் பெய்ைதில்
மும்முரைாக ஈடுபட்டு பகாண்டிருந்தைர்.
“என்வைத் பதரிகிறதா பாஸ்கர்?” என்யறன்.
ெற்று என்வை உற்று ய ாக்கிய அைன் “ஓ! இப்யபா
நிவைவுக்கு ைருகிறது. நீர் துபாய் படலிபகாம்மில் யைவெ
பெய்த ரயைஷ் அல்ெைா”? என்றபடி என் கரங்கவை
வகப்பற்றி குலுக்கிைான் பாஸ்கர்.
“ ஆைாம் ான் உன் பவழய ண்பன் ரயைஷ்தான். அது
ெரி நீ ஏன் இந்தத் பதாழில் பெய்கிறாய். நீ இந்த பதாழில்
பெய்ைது உன் அப்பாவுக்கு பதரியுைா?” என்யறன்
ஹரிகர பாஸ்கரவை எைக்கு ஊரில் இருந்யத பதரியும்.
அைனின் அப்பா, தான் ஒரு ொதிைான் என்றும், தைது
பரம்பவர
யைைாை
பரம்பவர
என்றும்
அடிக்கடி
யபசிக்பகாள்பைர். உயர் குெம் என்று தம்பட்டம் அடித்த
குடும்பத்வத யெர்ந்த பாஸ்கரன் எப்படி தந்வதக்குத்
பதரியாைல்
ெைரம்
பெய்யும்
பதாழிவெச்
பெய்ய
ஆரம்பித்திருக்கிறான் என்பது எைக்குப் புதிராக இருந்தது.
துபாயில்
கூட
பாஸ்கரன்
ொதி
ெைம்
பார்த்துத்தான்
ைற்றைர்களுடன்
பழகியைன்.
ஒரு
பகாம்பனியில் ைார்க்கட்டிங் ையைஜராக இருந்தைன்.
அப்படி தான் பெய்யும் பதாழில் தைது ொதிக்கு ஏற்றைாறு
இருக்க யைண்டும் என்று பார்த்து ைாழ்ந்தைன். அைன்,
தைது
ண்பர்கவை,
ொதியும்
அைர்கள்
பெய்யும்

பதாழிவெயும்
பார்த்யத
யதர்ந்பதடுத்து
பழகிைான். இப்யபாது கத்திரிக்யகாலும் வகயுைாக அைவை
ஒரு சிவக அெங்காரக் கவடக்கு முதொளியாகப் பார்த்த
யபாது என் ைைதில் அக்யகள்வி என்வையறியாையெ
பீரிட்டு ைந்தது.
“அப்பாவுக்கு பதரியாது. அைர் ஊரிவெ.
ான் இங்கு
கைடாவிவெ இந்தத் பதாழில் ஆரம்பித்திருக்கியறன்.
அயதா யைவெ பெய்கிறாள் என்ைவைவி “ஜுலி”. அைள்
தான் இந்த பிஸ்ைசுக்கு முக்கியகாரணம்” என்றான்
சிரித்தபடி.
அைன் காட்டிய யைவெ
பெய்து பகாண்டிருக்கும்
பபண்வண ய ாக்கியைன். பார்ப்பதற்கு உயரைாக அழகாக
இருந்தாள்.
அைைது
நீண்ட
விரல்கள்,
எங்கள்
இருைவரயும் கைனியாது யைகைாக யைவெ பெய்து
பகாண்டிருந்தது.
“பிவழயில்வெ.
ைடிைாை
பபண்தான்.
பிலிப்பியைாைா?” என்யறன் பைல்லிய குரலில் .

என்ை

“ஆைாம்” என்று தவெயாட்டிைான் அைன். இங்கு
கைடாவில் தான் ஒரு சிவக அெங்கார கவடயில் முடி
பைட்டும் யபாது அைவைச் ெந்தித்தைான். அைளும்
துபாயில் ஒரு ஐந்து
ட்ெத்திர யஹாட்டலில் உள்ை
ெலூன் ஒன்றில் யைவெ பெய்தைள். கைடா ைந்து யைவெ

யதடி ான் கவைத்துப் யபாயிருந்யதன். என்ை பதாழில்
பெய்யொம் என்று பெ பதாழில்கவை பற்றி யயாசித்யதன்.
உைக்கு பதரியும் எங்கள் பவழய ண்பன் ெதீவஷ. அைன்
தன்யைாடு யெர்ந்து இன்ஷியூரன்ஸ் யைவெ பெய்யத்
தூண்டிைான். அது எைக்கு அவ்ைைவுக்கு உகந்ததாய்
பதரியவில்வெ. ஜுலியின் ெந்திப்பு காதொக ைாறி பின்ைர்
திருைணத்தில் முடிந்தது. அைள் ஒரு கத்யதாலிக்கப் பபண்.
ான் ெரியாை வெைம் என்று உைக்குத் பதரியும் தாயை.?
”
“ இப்யபா நீ கத்யதாலிக்கைாக ைாறிவிட்டாயா?”
“இல்வெ. அைவை ைாற்றிவிட்யடன். அைளும் வெைம்.
ெரியாை திறவை ொலி. அைளிடம் சிவக அெங்காரம்
பெய்ைதறகாகயை பபரிய இடத்துப் பபண்கள் பெர்
ைருைார்கள். அைள் தான் ான் இந்தத் பதாழிலுக்கு ைரக்
காரணைாகயிருந்தைள். அைைது ஆயொெவைப்படி சிவக
அெங்கார இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குச் பென்று இக்கவெவயக்
கற்யறன். எைக்குப் பிடித்துக் பகாண்டது. சிரைமில்ொைல்
எைக்கு இக்கவெ ைந்தது. பின் துபாயில் ான் உவழத்து
யெமித்த பணத்யதாடு ாம் இருைரும் ஒரு சிறு பஹயர்
ெலூவை மூன்று ைருடங்களுக்கு முன் ஸ்காபயராவில்
ஆரம்பித்யதாம். அது ைைர்ந்து இப்யபா ான்கு யுைதிகளும்
இரண்டு இவைஞர்களும் எங்கள் ஸ்தாபைத்தில் யைவெ
பெய்யும்
அைவுக்கு
பபரிதாகிவிட்டது.
விவரவில்
மிசிொகாவிலும் ஒரு கவடவய பதாடங்க இருக்கியறாம்.”
என்றான் பபருவையாக.

“ ல்ெது இப்யபா எைக்கு நீ முடி பைட்டப்யபாகிறாயா
அல்ெது உன்ைவைவி பைட்டப்யபாகிறாைா?” என்யறன்.
“ ாயை பைட்டிவிடுகியறன். ஏன் என்றால் அைள்
பைட்டிைால் நீ யதவையில்ொம் என் அப்பாவைப்பற்றி
கவதத்து அைைது ைைவத கெக்கிவிடுைாய். அைளுக்கு என்
ஊர்க் கவத பதரியாது”
“ெரி ைா ைா. எங்யக உன் வக ைண்ணத்வத என் முடியில்
காட்டு. அது ைட்டுைல்ெ எைக்குச் ெைரமும் பெய்து விட
யைண்டும்.” என்று கதிவரயில் யபாய் உட்கார்ந்யதன். சிெ
நிமிடங்களில் அைனின் வகயில் உள்ை கத்திரிக்யகால் என்
முடிவய கத்திரிக்கத் பதாடங்கியது. பெய்யும் பதாழியெ
பதய்ைம். இதில் ொதி என்ை யைண்டியிருக்கு?. என்றது
என் ைைம்.
“என்ை ரயைஷ் யபொைல் இருக்கிறாய். பார் எப்படி காெம்
ைாறிப் யபாய்விட்டது என்று. ஒரு ைார்க்கட்டிங் ையைஜர்
கத்திரிக்யகால் பிடித்து தவெ முடி பைட்டுைவத. பிஸ்ைஸ்
என்று ைந்தவுடன் எதில் ைக்கள் யதவை அதிகயைா அதில்
கைைம் பெலுத்த யைண்டும். ைாதம் ஒரு முவறயாைது
தவெமுடி பைட்டியாக யைண்டும். அதாவெ இந்த
பிஸ்ைசுக்கு ல்ெ டிைான்ட் உண்டு.”
“ நீ பைட்டும் யபாது ஊரிவெ உைக்கும் எைக்கும் தவெ
முடி
பைட்டிய
பாபர்
விைாசியின்
நிவைவுதான்

எைக்கு ஞாபகத்துக்கு ைந்தது. ஆைால் ஒரு வித்தியாெம்.
அைன் பைட்டும் யபாது ைாயில் பைற்றிவெவய வைத்து
குதப்புைான். என்யைல் இருந்த பைள்வைத் துணி யைல்
ஒயர சிைப்பு நிறத்தில் பைற்றிவெச் ொறு பதறித்து யகாெம்
யபாடும். ஆைால் நீ பைட்டும் யபாது சுவிங்கத்வத ைாயில்
வைத்து சுவைக்கிறாய்”.
“ அது யபாகட்டும் நீ இப்யபா எங்வக யைவெ”?
“ ான் யைவெ இழந்து பெைாதங்கைாகிவிட்டது. எவ்ைைவு
யதடியும்
யைவெ
கிவடக்வில்வெ.
ஒரு
பிஸ்ைஸ்
ஆரம்பிக்கொம் என்ற யயாெவை எைக்கு” என்யறன்..
“கைவெப்படாயத ரயைஷ். நீ எைது மிசிொகா கவடயில்
யைவெக்குச் யெரொம். ஒரு ம்பிக்வகயாை ஆள் அங்கு
எைக்குத் யதவை. அயதாடு நீயும் சிவக அெங்கார
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குப்
யபாய்
இக்கவெவயப்
படி.
யைற்கத்திய
ாடுகளில்
ொப்பிடச்
பெெவு
பெய்யாவிட்டாலும் சிவக அெங்காரம் பெய்ய எவ்ைைவு
பணம் யைண்டுைாைாலும் விரயம் பெய்ய ஆக்கள் தயார்.
அயதா பார் அந்த 75 ையதுக் கிழவிவய. யாரும் அைளிை
ையவத ெரியாக கணிக்க முடியுைா பொல்?. ைாதம் இரண்டு
முவற இங்கு ைந்து பஹயர் ஸ்வடலும் முக அெங்காரமும்
பெய்யத் தைறைாட்டாள். அைவைப் யபால் எத்தவையயா
ையது ைந்த பபண்கள் இங்யக ைருகிறார்கள். இந்த
பிஸ்ைஸ் ஒரு ல்ெ ைருைாய் உள்ை பிஸ்ைஸ். நீ ஊரிவெ

இருந்த உன் அந்தஸ்த்வதப்
என்றான் பாஸ்கர்.

பற்றி

யயாசிக்காயத. ”

“ ெரி பாஸ்கர் ான் யபாகும் யபாது உைது பிஸ்ைஸ்
கார்வட தா.
ான் யயாசித்து உன்னுடன் பதாடர்பு
பகாள்கியறை’ “ என்யறன்.
“இங்வக பார் ரயைஷ் நீ பெய்யும் பதாழிவெப் பார்த்து
உைது ஊர் அந்தஸ்துடன் ஒப்பிட்டு ஆக்கள் ஒவ்பைான்று
பொல்லுவிைம். அவதப்பற்றி யயாசியாயத. கைடாவுக்குப்
புெம் பபயாந்து ைந்த பெர் ஊரில் உயர் பதவியிெ
இருந்தைர்கள். இங்வக கைடாவிவெ எைக்குத் பதரிந்த
என்ஜினியர் ஒருைர் பியூைரல் யஹாமிவெ (Funeral Home)
யைவெ பெய்கிறார். ஊரிவெ. ஆரொங்கத்திவெ உயர்
பதவி ைகித்த என்ஜினியர் அைர். ஆைால் இங்கு ைந்து
ைருைாைத்துக்காக
பெ
பதாழில்கள்
பெய்கிறார்கள்.
படும்குளிரில்
வீடுவீடாகப்
யபாய்
யபப்பர்
கூடப்
யபாடுகிறார்கள். நீ பிஸ்ைஸ் பெய்து முன்யைற யைண்டும்
பைன்றால் இவதபயல்ொைற்வறயும் பார்க்க முடியாது.”
ான் அைனின் பிஸிைஸ் கார்ட்வட ைாங்கிக் பகாண்டு.
முடிபைட்டிய
பெெைாை
பதிவைந்து
படாெவர
நீட்டியைன்.
அைன்
ைாங்க
ைறுத்தான்.
யபொைல்
யைவெயில் பணத்வத வைத்து விட்டு கவடவயவிட்டு
பைளியயறியைன்.
♣♣♣♣♣
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( சின்ை வீடு )

சின்ை வீடு
ஆதைன்
அழகன். உயரைாைைன்.
சூரியவைப்யபால்
பிரகாெைாை கண்கள். யதாற்றத்தில் ஒரு கம்பீரம்.
வடயில் தனி மிடுக்கு. யபச்சில் ஒரு துடுக்கு. சிரிப்பில்
ஓரு கைர்ச்சி. ஆதைன் அழகாக ஆவட அணிந்து ைந்தால்
அவைவை பார்த்தைர்கள் ஒரு சினிைா டிகன் என்யற
நிவைப்பார்கள். யாராைது இயக்குைர்கள் அைவைப்
பார்த்து
விட்டால்
தாங்கள்
எடுக்கும்
படத்துக்கு;
கதா ாயகைாக
யதரிவு
பெய்ய
ெற்றும்

தயங்கைாட்டார்கள்.
காதல்
ைன்ைன்
பஜமினி
கயணெவைப் யபால் “அழகரென் ஆதைன்” என்று
பட்டப்பயர்
வைக்க
இரசிகர்கள்
தயங்க
ைாட்டார்கள். அைைது யதாற்றத்துக்கு ஏற்ற ஒரு அழகிவய
பபண்வண கதா ாயகியாக யதர்ந்பதடுப்பது ெற்று கடிைம்.
ைாழ்க்வகயில் பபாறுப்பற்றைைாக ைாழ்பைன் ஆதைன்.
சிறுையதிெ தாவய இழந்தைன். பாட்டியாரின் பராைரிப்பில்
ைைர்ந்தைன். தந்வத ையகென் ஒரு பரிபல்யைாை கிரிமிைெ
யொயர். பெ குற்றைாளிகளுக்கு தண்டவண கிவடக்காைல்
ைாதாடி பைன்றைர். அைருககு ைகவைப் பற்றி கைவெ
இல்வெ. தன் பதாழிெ தான் அைருக்கு முக்கியம். ைகனின்
யபாக்வகப் பற்றி அைருக்கு பெ புகார்கள் ைந்ததால்
ஆதையைாடு யபசுைவதத் தவிர்த்தார்.
“பியைய்
யபாய்”
(Play
Boy)
என்று
பெரால்
அவழக்கப்பட்ட ஆதைனுக்கு கல்லூரியில் படிக்கும் யபாது
“யகர்ல் பிரண்ட்ஸ்” அயைகர். அைனுவடய
ட்புக்காக
பபண்கள் ஏங்கித்தவித்தைர்கள் பெர். அைவை காதலித்து
பின்ைர்
வகவிடப்பட்ட
பபண்களில்
ஒருத்தி;
தற்பகாவெபெய்தது பெருக்கு பதரிந்த கவத. ஆதைன்
பியெய் யபாய் என்று பபயர் ைாங்கிைாலும் படிப்பில்
ைட்டும்
கைைம்.
படித்து
இருபத்வதந்து
ையதில்
என்ஜனியாரைைன். ஆதைனின் அதிர்ஷ்டம் படித்துப்
பட்டம் பபற்ற சிெ ைாதங்களுக்குள் ஒரு அபைரிக்கன்
பகாம்பபனியில் பபரிய ெம்பைத்தில் பெ ெலுவககயைாடு
அைனுக்கு யைவெ கிவடத்தது.

“ப லும்” என்ற பபயரில் இருபது ையது சிங்கைப்பபண்
ஒருத்தி
ஆதைனுக்கு
ஸ்படயைா
கிராபராகவும்
பெக்கரட்டரியாகவும்
நியமிக்கப்பட்டாள்.
சிங்கைத்தில்
“ப லும்” என்றால் அழகிய தாைவர என்பது அர்த்தம்.
பபயருக்கு ஏற்ற அழகி அைள். கண்டியில் பிறந்து
ைைர்ந்தைள். தைது பரம்பவர, கண்டிவய ஒரு காெத்தில்
ஆண்ட ாயக்கர் ைம்ெத்திைர் என்று பபருவையாக ப லும்
அடிக்கடி ஆதைனுக்கு பொல்லிக்பகாள்ைாள். “ அப்யபா
உன்னில் தமிழ் ரத்தம் ஓடுது என்று பொல்” என்பான்
யைடிக்வகயாக ஆதைன்.
யைவெ கிவடத்த சிெ ைாதங்களில் பணக்கார இடத்தில்.
உர்மிைாவை
ல்ெ சீதைத்யதாடு திருைணம் பெய்து
பகாண்டான் ஆதைன். தனி பங்கைா, பைளி ாட்டுக் கார்
, பாங் யெமிப்பில் ஐம்பதாயிரம். ஆதைன் உர்மிைாவின்
குடும்ப ைாழ்க்வக ைகிழ்ச்சிகரைாக இரண்டு ைருடங்கள்
கழிந்தை. “ஆவெ அறுபது ாள் யைாகம் முப்பது ாள்”
என்பது யபால் ஆதைனுக்கு உர்மிைாயைாடு ைாழ்ந்து
அலுப்பு தட்டிவிட்டது. எத்தவை ாவைக்குத்தான் ஒயர
உணவைத்தான் உண்பது? பெ பபண்கயைாடு பதாடர்பு
வைத்திருந்த ஆதைனுக்கு ப லும் யைல் ஒரு தனிப்பட்ட
ப்ரியம் ஏற்பட்டது. அைர்களிவடயய உறவு
ட்பாக
ஆரம்பித்து
காதலில்
முற்றுப்பபற்றது.
யைவெ
முடிந்தபின்ைர்
ப லுயைாடு
சினிைாவுக்கும்,
பரஸ்படாரண்டுகளுக்கு யபாய் ைரத் பதாடங்கிைான்
ஆதைன். அைன் யைவெ ெம்பந்தைாக பெ இடங்களுக்குப்
யபாகும் யபாது ப லுவையும் அவழத்து பெல்ைான்.

யஹாட்டலில்
தங்குைார்கள்.

ஒயர

அவறயியெயய

இருைரும்

ஆதைன்
திருைணைாைைன்
என்பது
ப லுமுக்கு
பதரிந்திருந்தும் அைை யைல் அைளுக்கு இருந்த காதல்
எல்வெ மீறி தன்வை திருைணம் பெயது பகாள்ைம்படி
ஆதைவை யகட்கும் அைவுக்குப் யபாய்விட்டது.
“ப லும், ான் ஏற்கையை திருைணைாைைான். எைது இரு
ைருட தாம்பத்திய ைாழ்க்வக திருப்திகரைாக இருக்கவில்வெ.
எைக்கும்
என்
ைவைவிக்கும்
இவடயய
எப்பவும்
ைாக்குைாதங்கள். அைள் சிக்கைக்காரி. அைைது தகப்பனும்,
ெயகாதரனும் எவதச் பொன்ைாலும் மீறைாட்டாள். எைக்கு
ஏன் அைவைத் திருைணம் பெய்யதாம் என்றாகிவிட்டது.
அப்படி இருந்தும், உன்வைத் திருைணம் பெய்ைது என்றால்
என்ைவைவி உர்மிைாவை விைாகரத்து பெய்யயைண்டும்.
அைள் பகாண்டு ை த பொத்து எவ்ொைற்வறயும் ான்
இழக்க யைண்டி ைரும். அது அவ்ைைவுக்கு உசிதைாை
காரியைாக
எைக்குத்
பதரியவில்வெ.
ாமிருைரும்
பதாடர்ந்தும் திருைணைாகாவிட்டாலும் கணைன் ைவைவி
யபால் ைாழ்யைாம். என்ை பொல்லுகிறாய்”? ஆதைன்
ப லுவைக் யகட்டான்.
“
ான்
உைக்கு
சின்ை
வீடாக
இருப்பதா?
ெமுதாயம்
எங்கவைப் பற்றி என்ை யபசும்”?, ப லும்
ஆதைவைக் யகட்டாள்.

“ஏன் கண்டியின் கவடசி ாயக்கர் ைம்ெத்வதச் யெர்ந்த ஸ்ரீ
விக்கிரைராஜசிங்காவுக்கு
ான்கு
ைவைவிகள்
இருந்ததில்வெயா? யகள்விபட்டிருப்பியய”
“ ல்ொக இருக்கிறது உைது நியாயம். அைன் ஒரு அரென்.
அைன் தான் நிவைத்தவத பெய்யொம். நீர் ொதாரண
குடிைகன். ெட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறயத, ஆதைன்
உைக்கு
ான் சின்ை வீடாக இருப்பதற்கு உைது
ைவைவிக்கும்; அைைது பபற்யறாருக்கும் ெம்ைதயை?”
“அைர்கள் ெம்ைதம் எைக்குத் யதவையில்வெ. என்யபாக்வக
அைர்கைால் ைாற்றமுடியாது. நீர் பதாடர்ந்து எைக்கு
சின்ைவீடாகயை
இரும்.
உைக்கு
யைண்டியவத
கைைன்யபால் கைனித்துக் பகாள்யைன்.”
ப லும் சிந்தித்தாள். அைளுக்கு ஆதையைாடு உறவைத்
துண்டிக்க ைைம் இடம் பகாடுக்கவில்வெ. கணைன்
ைவைவி யபால் இருைருடங்கள் ைாழந்துவிட்டாள்.
“இதற்கு ஒயர ைழிதாை உண்டு. எங்கள் உறவிைால்
குழந்வதபயான்று
எஙகளுக்கு
கிவடக்காைல்
டந்துபகாள்ைது தான் ெரியாை ைழி எை எைக்குப்
படுகிறது” என்ை பொல்லுகிறீர் ஆதைன்”. ப லும்
யகட்டாள்.

“ எது உன் விருப்பயைா ப லும் அதன் படி டக்கிறன்.
உன்வை என்ைால் ைறக்கமுடியாது.” ஆதைன் ப லுமின்
யயாெவைக்கு
கட்டுப்பட்டான்.
பதாடர்ந்து
ப லும்
ஆதைனின் சின்ை வீடாகயை இருந்தாள்.

♣♣♣♣♣
எைர் ைாவய அவடத்தாலும் ஊர் ைாவய அவடக்க
முடியாது என்பார்கயை அயத யபால் ஆதைன்- ப லும்
உறவு உர்மிைாவுக்கும் அைளின் பபற்யறாருக்கும் விவரவில்
பதரியைந்தது, ஆதைன் தன் உறவை ைறுக்கவில்வெ.
தன்ைால்
ப லுவை
ைறக்க
முடியாது
என்று
திட்டைட்டைாக ைவைவிக்கும் அைளின் பபற்யறாருக்கும்
பொல்லிவிட்டான். ஆதைன் பைவெ நிமித்தம்; அடிக்கடி
பைளியிடங்களுக்குப்
யபாய்
ைருைதாக
அையைாடு
யைவெபெய்பைர்கள் உர்மிைாவுக்கு, ஆதைன் ப லும்
உறவைப்பற்றி பெ விதைாை ைதந்திகவைப் பரப்பிைார்கள்.
உர்மிைா
படிப்படியாக
ஆதைவை
பைறுக்கத்
பதாடங்கிைாள். அைர்களுக்கிவடயயொை தாம்பத்திய
உறவு பாதிக்கபட்டது. அைர்களுக்கு குழந்வதயிொததும்
அைர்களின் உறவுக்காை பாெைாக அவையவில்வெ.
காெப்யபாக்கில். ஆதைனின் உடல் ெம் பாதிக்கப்பட்டது.
முதலில் இருதய ய ாய் என்று ஆதைன் நிவைத்தான். பெ
பரியொதவைகளுக்கு
பின்
அைைது
இரு
நீரகங்களும்
பைகுைாக
பாதிப்பவடந்திருப்பதாக

படாக்டர்கள் கண்டுபடித்தைர். டயாலிசிஸ் (Dialysis)
பெய்ைது அவ்ைைவுக்கு உசிதைல்ெ. இதற்கு ைாற்று ைழி
ஒரு
நீரகைாைது
ஆயராக்கியைாை
ைாற்று
நீரக
ஒப்பியரஷன் பெய்தாக யைண்டும் என்று படாக்டர்களின்
ஆயொெவை ஆதைனுக்கு அதிர்ச்சிவயக் பகாடுத்தது.
உர்மிைாவுக்க தை கணைனுவடய இரு நீரகங்களும்
பாதிபவடந்திருப்பவதப் பற்றி யகள்விபட்டதும் அைைது
யபாக்கில் ஒரு திடீர் ைாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆதையைாடு
யபசுைவதக் குவறத்துக்பகாண்டாள். எங்யக தைது இரு
நீரகங்களில் ஒன்வற தைக்குத் தாைம் பெய்ய ஆதைன்
யகட்டுவிைாயைா என்ற பயம் யைறு அைளுககுத்க
யதான்றியது.
தைது பிரச்ெவைவய ப லுமுக்கு ஆதைன்
எடுத்தச்பொன்ைாhன். ஆதைனின் யதக ெம் இப்படி
இைம் ையதில் பாதிபவடயும் என்று ப லும்
எதிர்பார்க்கவில்வெ. ஆதைனின் பிரச்ெவைக்குத் தீர்வு
காண சிெ திைங்கைாக தைக்குள் ப லும் யபாராடிைாள்.
முடிவில் ஒரு தீர்ைாைத்துக்கு ைந்தாள். ைவைவியும்,
உறவிைர்களும் ஆதைனுக்கு உதை முன் ைராதவதச்
சிந்தித்து கைவெப்பட்டாள். முடிவில் ஒரு ாள்
ஆதைனிடம்.
“டார்லிங் உங்கயைாடு ஒரு முக்கிய விஷயம்
யபெயைண்டும்; என்று பீடிவகயயாடு யபச்வெ
ஆரம்பித்தாள் ப லும்.

“ என்ை விஷயம் பொல்யென் ப லும்”.
“ உங்கைது கிட்னி டிரான்ஸ்பிைான்வடப் பற்றியது.
பபாருத்தைாை நீரகம் ஒன்வற விவெ பகாடுத்து
ைாங்க உங்களிடம் யபாதிய பணம் இல்வெ. உங்கள்
ைவைவியும் ைாைைாரும் உங்களுக்கு உதைப்
யபாைதில்வெ என்று பொன்னீர்கள். அயதாடு உங்கள்
சுயைரியாவத அைர்களிடம் நிதி உதவி யகட்க விடாது.
உங்கவட பிரச்ெவைக்கு ஒயர ைழி ைட்டும் தான் உண்டு
ஆதைன். ான் ன்றாக யயாசித்தப் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு
ைந்திருக்கிறன்” என்றாள் கரிெவையயாடு ப லும்”
“ என்ை முடிவு எடுத்திருக்கிறாய் ப லும்?”
“ அவைதியாக ான் பொல்ைவதக் யகளுங்கள். எைது
இரு சீறுநீரகங்களில் ஒன்வற உங்களுக்கு ான் தாைம்
பெய்யத் தீர்ைானித்திருக்கிறன். என் நீரகம் உங்களுக்குப்
பபாருந்திைால் ான் உங்கைது சின்ை வீடு என்ற
உரிவையில் உங்கள் ெம்ைதத்வத யகட்கியறன்” என்றாள்
அவைதியாக ப லும்.
ஆதைனுக்கு அைள் பொன்ைது பபரும் அதிர்ச்சிவயக்
பகாடுத்தது. இந்த ையதில் இப்படிபயாரு தியாக
ைைப்பான்வை உள்ை ஒரு பபண்ணா ப லும் என்றது
அைன் ைைம். அைவைக் கட்டி அவணத்து முத்தம்
பகாடுத்தான் ஆதைன்
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பணச்ெடங்கு
ைாெலில் கட்டப்பட்டிருந்து கதலி ைாவழ ைரங்களின்
இவெகள் காற்றில் ஆவெந்தாடிை. அயதாடு பதாங்கிய
பதன்ைங்
குருத்து,
ைாவிவெத்
யதாரணங்கள்
யைறு. அம்ைங்கை அெங்காரம் அந்த புதுவீட்டில் ஏயதா
வியெஷம்
டக்கிறது என்பவத விைம்பரப்படுத்தியது.
அப்யபாதிக்கரியாக 30 ைருடங்கள் பெ ஊர்களில் யைவெ
பெய்து ெம்பைமும் , கிம்பைமும் ைாங்கி, இருபது பரப்புக்
காணியில் அய்யாத்துவரயர் கட்டிய வீடு. அதுவும்
பிரதாை வீதி வீடடுக்கு அருயக என்பதால் வீட்டின் ைதிப்பு
அதிகம். ைாெவெத்தாண்டி உள்யை யபாைால், முன்
ைைவில், யைப்பைரத்தின் நிழலில் ைரிவெயில் ைாடவகக்
கதிவரகளில் சிெர் அைர்ந்தைாறு யபாயைார் ைருயைாவரப்
பற்றி
விைர்சித்துக்
பகாண்டிருந்தைர்.
அைர்களுக்கு
முன்ைால் பாக்கு சீைல் , பைற்றிவெ, சுண்ணாம்பு, சுருட்டு
சிகரட் பபக்கட்டுகள் ஒரு தட்டத்தில் அைர்களுக்காகயை
வைக்கப்பட்டிருந்தை. ஒரு பத்து ையது சிறுமியும்,
சிறுைனும்
பால்
கெந்த
யகாப்பிவய
பைள்ளிப்
பாத்திரங்களில் பரிைாரிக்பகாண்டிருந்தைர்.
“இரு
கதலிக்
குவெகளும்
குவறந்தது
அறுநூறு
ரூபாய் பபறுைதியிருக்கும் யபாெ இருக்கு. குவெ நிவறய
பழங்கள். உது நிட்ெயம் நீர்யைலி ைாவழதான் அம்பட்டன்
அவிைாசியும் , ைண்ணான் அண்ணாைவெயும் பகாடுத்து
வைத்தைர்கள் என்று ைைதுக்குள் புழுங்கிய தம் கருத்வத
ைாயுக்குள்
பைற்றிவெவயக்
குவதப்பியபடி
ஒருைர்

பதரிவித்தார். பைற்றிவெச் ொறு அைர் கடைாய் ைழியய
ைழிந்யதாடியது.
கருத்து
பதரிவித்தைர்
புது
வீடு
கட்டியைரின் கிட்டத்து உறவிைர்.
“இண்வடக்கு பின்யைரம் உந்த குவெகளிவெ எத்தவை
ைாவழப்பழஙகள்
மிஞ்சுயைா
பதரியாது”
இது
இன்பைாருைரின் அைதாைம்.
“ விைாசியும் அண்ணாைவெயும் ைாறி ைாறி ைந்து
குவெகள் பத்திரைாக இருக்கா என்று பார்த்திட்டு யபாறவத
கைனிக்கவில்வெயய?” முதல் கருத்து பதரிவித்தைர் பதில்
பொன்ைார்.
புது வீட்டுக்கு குடிபுகும் ெடங்கு வீட்டுக்குப் யபாயைார்
ைருயைாவர விைர்சித்தபடி முற்றத்தில் இருந்த ைாடவகக்
கதிவரகளுக்கு பாரைாக இருந்த அைர்கள்; பபாழுது
யபாக்கிற்காக ொப்பாடு ய ரம் ைரும்ைவர விைர்ெகர்கைாக
ைாறிவிட்டார்கள். அதில் ஒருைர் ஒரு சிகரட் பக்பகட்
ஒன்வற எடுத்து சிகரட்வட பற்றவைத்து பின்ைர் மூன்று
சிகரட்டுகவை எைரும் கைனியாத ைாறு தைது யெர்ட்
வபயுக்குள்
பதுக்கி
விட்டார்.
சிெ
நிமிடங்களில்
தாம்பாைத்தில்
இருந்த
சுருட்டுகளும்
சிகரட்டுகளும்
ைாயைாய்
ைவறந்துவிட்டை.
அப்யபாத்திகரி
அய்யாத்துவரயின்
ண்பர்கள் ஒவ்பைாருைராக ைரத்
பதாடங்கிைார்கள்.;

“என்ை அண்வண அய்யாத்துவரயருக்குக்கு இந்த ாலு
ொர வீட்வடக் கட்டி முடிக்க எவ்ைைவு முடிந்திருக்கும் எை
நிவைக்கிறியள்?”
ஒருைர்
தன்
ைைதில்
குறண்டிக்
பகாண்டிருந்த ெந்யதகத்வத அடக்கமுடியாைல் கக்கிைார்.
தான்
கட்டிய
வீட்டிலும்
பார்க்க
கூட
பெெவு
பெய்திருப்பாயரா என்ற ஆதங்கம் அைருக்கு.
“ ான் நிவைக்கிறன் அைருவடய ஓைர்சியர் ைாைைார்
உதவி இருந்த படியால் கல்லும் ைண்ணும் சும்ைா
கிவடத்திருக்கும். ைாைைாரும் யராடு யபாடுகிற ொட்டில்
பகாஞ்ெத்வத இங்வக வீடு கட்டத் தள்ளியிருப்பார்”,
ஏயதா
டந்தவத ய ரில் கண்டைர் யபால் ஒருைர்
தன் கருத்வதத் பதரிைத்தார்.
“ சீ அப்படி பொல்ொதவதயும் அந்த ைனுென் ஒரு சிவில்
என்ஜனியவர பிடித்து பிைான் யபாட்டு கட்டிைைராக்கும்.
கட்டி அவரைாசியிருக்கக்வக ஒரு; எழுபதாயிரம் முடிஞ்சிது
எண்டைர் . இப்ப கட்டி முடிந்த பிறகு இரண்டு
ெட்ெத்துக்கு யையெ
திண்டிருக்கும். கதவுகள் கூட
யைப்பைரத்தால் பெய்ததாம். கல் அரிஞ்சு கட்டிைைர்.
பகாழும்பிவெ இருந்து பைளி ாட்டில் இருந்து இறக்குைதி
பெய்த வெட் பூட்டிைைராம். அப்ப அவ்ைைவு காசு
யபாயிருக்கும்
தாயை”,
விைக்கம்
பகாடுத்தார்
இன்பைாருைர்.

“அைருக்பகன்ை காசுக்கு பஞ்ெயை. பெ நிறங்களில் ைருத்து
கெந்து பகாடுத்து ல்ொய் காசு உவழத்துப்யபாட்டார்.
அதுவும்
பெ
காெம்
சிங்கைப்
பகுதிகளிவெ
அப்யபாதிக்கரியாக யைவெ பெய்து ைாங்கிய ெம்பைத்வத
விட கிம்பைம் அதிகம் ைாங்கிைைர். அந்த ைனுென்வட
வகராசி பதாட்டவுடவை ய ாய் பறந்துயபாகுது. அதாவெ
அைரிடம்
வைத்தியம்
பார்க்க
ைரும்
ெைங்கள்
அதிகம். பபாய் யைடிக்கல் யெர்ட்டிபிக்கட் எழுதி பகாடுத்து
ெம்பாதித்தது சும்ைாயை;. அப்ப இரண்டு இெட்ெத்துக்கு
யைல் பெெவு பெய்து வீடு கட்டுைது அைருக்கு கஷ்டயை”
என்றார் பக்கத்தில் இருந்தைருக்கு
ைட்டும் யகட்கும்
விதத்தில் தான் எவதயயா கண்டு பிடித்தைர் ைாதிரி
யைபறாருைர்.
ைாவழ
ைரத்தில்
கட்டியிருந்த
“சுந்தரம்
ெவுண்ட்
யெர்விசின்” இரு பபரிய ஊைத்தம் பூ யபான்ற பபரிய
குழாய்களில் வீரபாண்டிய கட்டப்பபாம்ைனின் கவத
ைெைம் யபாய்பகாண்டிருந்தது.
“ஏன் உந்த பதாண்வட கிழிய கத்திற ைெைத்வதப்
யபாடுறாங்கயைா பதரியாது நிற்பாட்டிப் யபாட்டு ஒரு
சுந்தராம்பாள் அல்ெது ரைணியம்ைாளின் பக்திபாடவெப்
யபாடொயை” எை ஒருைர் கருத்து பதரிவித்தார். அைர்
பொன்ைவதக் யகட்யடா என்ையைா ைெைம் ஓலிபரப்பு
தீடிபரை நிறுத்தப்பட்டது.

ஒருைர் கவணத்தபடி, பைாய் எழுதியைாளின் பபயர்கவை
ைாசிக்கத் பதாடங்கிைார்:
விதாவையார் விசுைலிங்கம் ஐந்நூற்றி ஒரு ரூபாய்.
தர்ைலிங்கம் ைாஸ்டர்
ானூறு
ரூபாய் , பிரம்படி
யபரம்பெம் முன்னூற்றி ஐம்பது, ைணியகாரரர் ைாணிக்கம்
நூற்றி ஒன்று” ைடத்தடி சிைராொ நூறு ரூபாய் “
பணச்ெடங்கில் பணம் பகாடுத்தைர்களிைது பபயரும்
பதாவகயும்
அறிவிக்கப்பட்டது.
அவதக்
யகட்டுக்
பகாண்டிருந்த ைாஸ்டர் ஒருைர் “இபதன்ை எயதா
ைகுப்பிவெ பிள்வையள் எடுத்த ைார்க்வெ ெத்தம் யபாட்டு
பொல்லுறது யபாெக் கிடக்கு. இதுவும் ஒரு விைம்பரயை”?
“அதில்வெ
ஒவ்பைாருத்தரிண்வட
அந்தஸ்வத
விைம்பரப்படுத்தும்
முவறயாகும்.
ரிசிட்
பகாடுக்க
யதவையில்வெ. பகாப்பியிவெ எழுதிவைச்ொல் யபாதும்.
விதாவையார் விசுைலிங்கத்திற்கு ஐந்து பபட்வடயள்.
அவையளிண்வட கலியாணத்துக்கு யபாய் ஆளுக்கு நூறு
ரூபாய் பகாடுத்தைர் அய்யாத்துவரயர். அதுதான் பகாடுத்த
காவெ
திருப்பி
ஒரு
ரூபாயயாடு
யெர்த்து
பகாடுத்துவிட்டார்”, ைந்திரு த ஒருைரின் விைர்ெைம்.
“நீர் உபதல்ொம் கணக்கு வைத்திருக்கிறீர் யபாெ. ஆயரா
பொல்லிச்சிைம் அய்யாத்துவரயின்வட ைனுசியிண்வட
தம்பி கைாடவிவெ பரஸ்படாரண்ட் வைத்து
ல்ெச்
ெம்பாதிக்கிறாைாம். அைன் பபடியன்; ஐம்பதானியரம்
அனுப்பியிருக்கிறாராைாம். அவதயயன் அைன் பபயவர

வைக்கிவெ
முதலிவெ
பொல்ெவில்வெ”?
தன்
ெந்யதகத்வதக் யகட்டார் குத்தவகக்காரர் பபான்வையர்.
“ ல்ொய் இருக்கு உம்முவடய யகள்வி. உவத இயக்கப்
பபடியன்கள் யகட்டுவிட்டு தங்களுக்கு அதிவெ ைரி தரச்
பொல்லிக் யகட்டால் பிரச்ெவை கண்டீயரா. அது தான்
விஷயத்வத
அப்படியய
பைளியிவெ
பொல்ொைல்
அமுக்கிப்யபாட்டார்”.
”அது ெரி யூனிைர்சிட்டியிவெ என்ஜனியரிங் படிக்கிற
அய்யாத்தவரயிண்வட மூத்த ைகனுக்கு அந்தக் கைடா
ைச்ொன்வட ைகளுக்கு பகாடுக்கத் திட்டைாயை? அது தான்
முதற் பணைாக அனுப்பியிருக்கிறாயரா என்ையைா?
“ ான் யகள்விபட்டது அந்த பபடியனும் எங்கவட
ஸ்யடென் ைாஸ்டர் ைகளுக்கும் இங்வக பள்ளிக் கூடத்திவெ
படிக்கிற ாளிவெ இருந்து பதாடர்பாம். இப்ப இரண்டு
யபரும் யூனிைர்சிட்டியிவெ எண்ட படியால் யையெ யபெத்
யதையில்வெ”
“உைக்யகன் அந்த சிறுசுகளிண்வட கவத. உம்முவட ைகளும்
யூனிைர்சிட்டியிவெ
காதலித்து
தாயை
கலியாணம்
பெய்தைள்.
அதுவும்
உம்முவடய
ைருைகனுக்குத்
திருயகாணைவெ பொந்த ஊர்”

அய்யாத்துவரயின் ைகனின் காதவெப் பற்றி விைர்சித்தைர்
யபொைல் எழுந்து பைதுைாக அவ்விடத்வத விட்டு
கர்ந்தார்.
ஒலிபரப்பில் பதாடர்ந்து பபயர்கள் ைாசிக்கப்பட்டை. சிெர்
கடித உவறகளில் பணத்வத வைத்து அய்யாத்துவரயின்
ைவைவி பெல்ெம்ைாவிடம் பகாடுத்தைர். அய்யாதுவரயர்
ைந்தைர்கவை
கைனித்த
படியிருந்தார்.
அய்யாத்துவரயரின்வட வீட்டு கணக்கு ைழக்குகவைக்
பார்ப்பது
பெல்ொம்ைாள்
தான்
என்பது
ஊரில்
எல்யொருக்கும்
பதரியும்.
அைளுக்கு
தான்
அய்யாத்துவரயரின் ைரும்படி எவ்ைைவு என்று பதரியும்.
ஒரு
பைடிக்கல்
யெர்டடிப்பிக்கட
பகாடுக்க
அைர்
ஆட்களின்
ைரும்படிக்குத்
தக்கைாறு
ைாங்குைவத
பெல்ெம்ைாள் தான் தீர்ைானிப்பாள்.
அய்யாத்துவரயர் ரிட்வடயராக இன்னும் ஆற ைாதங்கள்
இருந்தை. உத்தியயாகத்தில் இருக்கும் யபாது வீடு கட்டி
குடி புக யைண்டும் என்பது அைர் திட்டம். அதுவும்
ஊபராவட யைவெ ைாறி ைந்ததால் பெவர அைருக்குத்
பதரியைந்தது. அதற்குப்பிறகு வீடடில் டிஸ்பபன்ெரி
வைத்து வைத்தியம் பார்க்க ைெதியாக ஒரு பகுதிவய
ஒதுக்கி வைத்தார் தைது புது வீட்டில். அய்யாத்துவரயரின்
பிள்வைகளில் மூத்தைன் ைகன். இரண்டாைது ைகள்.
அைளுவடய கலியாணத்வதயும் முற்றாக்கி அைவை கவர
யெர்த்துவிட்டால் தானும் ைவைவியும் அந்த சீவிய உருத்து
வைத்து ைகளுக்கு சீதைைாக பகாடுக்க இருக்கும் வீட்டிவெ
ைாழொம் என்பது தான் அைர் திட்டம். அந்த புது வீட

கட்டியதில் அைருக்கு இொபம் என்ற தான் பொல்ெொம்.
பணச்ெடங்கில் பெல்ெம்ைாவின் கணக்குப் படி முதல் ாயை
முப்புதாயிரம் யெர்ந்து விட்டது. இன்னும் இரண்டு ாள்
பகாணட்டாட்டம்.
பகாழும்பில்
இருந்து
பொந்தக்காரர்களும்
ண்பர்களும் ைரயைண்டும். அயதாடு
அைர் அப்யபாத்திகரியாக யைவெ பெய்த சிங்கைப்
பகுதிகளில் இருந்து சிங்கை முதொளிைார் ைரயைண்டும்.
அைர்கள் அய்யாதுவரயயராடு ஒட்படன்றால் ஒட்டு. “
பொகு அய்யா “ என்ற தான் அைவர பெல்ெைாக
அவழப்பர்கள். காரணம் அைர் ஆறடி உயரம். அயதாடு
அைர் யைவெ பெய்த இடங்களில் அைர் முக்கிய புள்ளியாக
கணிக்கப்பட்டார். காய்ச்ெல் என்றால் ைறு நிமிடயை
சிங்கை முதொளிைார் வீட்வட யபாய் நின்று ைருந்து
பகாடுத்தைர் அய்யாத்துவர. அவத அைர்கள் ைறக்க
முடியுைா?
அைர்களுக்பகை
கிடாய்
பைட்டி
,
யபாத்தல்கயைாவட
முன்றாம்
ாள்
பபரும்
பகாண்டாட்டம்
வைக்க
திட்டம்
யபாட்டிருந்தார்
அய்யாத்துவரயர். மூன்றாம் ாள் குவறந்தது ஒரு இெட்ெம்
கிட்டும் என்பது அைர் கணிப்பு. வீடு கட்டிய பெெவு யபாக
குவறந்தது ஒரு இெட்ெம் பணச்ெடங்கு மூெம் மிஞ்சும்.
ஒலிபரப்பி
பதாடர்ந்து
பபயர்கவைக்
கதறிக்
பகாண்டிருந்தது. முருயகசு எழுபது ரூபாய் , பெல்ைராொ
ஐம்பது ரூபாய்.. என்றவுடன் யாபரா பின்ைனியில் முணு
முணுத்தது பதளிைாகக் யகட்டது. அது பெல்ெம்ைாளின்
குரல்.

“உைன் பெல்ைத்தின் ைகளுவடய ொைத்திய ெடங்கிற்கு
நூற ரூபாய் ய ாட் ஒன்வற சுவெயாக ான் பகாடுத்தது
ான் இங்வக பகாப்பியிவெ எழுதி வைத்திருக்கிறன்.
அைன்
அவத
ைறந்து
ஐம்பது
பகாடுத்து
யபாறான்” என்றாள் யகாபத்யதாடு பெல்ெம்ைாள்.. அைள்
காசு பகாத்துவிட்டு யபாைைர்களின் பதாவகவய தான்
பகாடுத்த பதாவகயுடன் பகாப்பி ஒன்றில் இரு தது
கணக்யகாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் பகாண்டிருந்தாள்;.
“அவதக் யகட்ட முன்ைைவில் சிகரட் குடித்துக் பகாண்டு
இருந்த ஒருைர் “ பெல்ெம்ைாயைாவட யெட்வட விட
முடியாது.
எல்ொத்துக்கும்
கணக்கு
வைத்திருக்கிறாள்” என்றார்.
“ஏன் உந்த ைனுசிக்கு உவ்ைைவு பண ஆவெயயா
பதரியாது.” இது அங்கிரு த இன்பைாருைரின் விைர்ெைம்.
அந்த ெையம் இருைர் வடயுடன் ைாெவெத் தாண்டி
ைைவுக்குள்
ைந்தார்கள்.
ைந்தைர்கள்
ஊருக்கு
அறிமுகைாைைர்கைாக
இல்ொத
படியால்
அைர்கள்
இருைவரயும் எெயொருவடய கண்களும் ய ாக்கிை.
“ ஆர் உந்த இரண்டு யபர். அதுவும் குடிபுகுற வீட்டுக்கு
வடயயாவட ைருகிைம்?

ைந்தைர்களில் ஒருைர் ஆஙகிெத்தில் “ Is this Appothecary
Ayyathurai’s house?” என்று யகட்டார். ஆங்கிெத்தில் பதில்
பொல்லி ஏன் சிக்கல்படுைான் என்று ஒருத்தரும் பதில்
பொல்ொைல் இருந்தைர். அயத யகள்விவய ைந்தைரில்
ைற்றைர் ெற்று அதிகாரத் பதானியுடன் திரும்பவும்யகட்டார்.
அந்தக் கூட்டத்தில் இருந்த ஆங்கிெம் யபெத் பதரிந்த
தம்வபயா ைாஸ்டவர எல்யொரும் பார்த்தர்கள்,பதிவெ
எதிர்பார்த்து.
“ Yes Yes. This is his house. May I know who both of you
are?”
“We both are from Bribery Commissioner’s office. There is a
complaint against Mr Ayyathurai. We would like to speak to
him”
பதிவெக்யகட்டு ைாஸ்டர் அதிர்ச்சி அவடந்தார்.
“OK OK. He is very busy inside. Come I will take you both
to him” என்று ஆங்கிெத்தில் பதில் பொல்லியபடி
இருைவரயும் வீட்டுக்குள் ைாஸ்டர்;கூட்டிச்பென்றார்.
அவர குவறயாக ஆங்கிெம் பதரிந்த ஒருைர் “ ாங்கள்
கவதச்ெ ைாதிரி டக்கப் யபாகுது யபாெ இருக்குது..ஆயர
அய்யாத்துவரயருக்கு
எதிராகப்
பபட்டிென்

யபாட்டிட்டான்”
ெந்யதாஷத்யதாடு ஒருைர்.

என்றார்

ைைதுக்குள்

எல்யொரும் பைாைைைாக டக்கப் யபாைவத யைடிக்வக
பார்த்துக் பகாண்டிருந்தைர்.
அவர குவறயாக ஆங்கிெம் பதரிந்த ஒருைர் “ ாங்கள்
கவதச்ெ ைாதரி டக்கப் யபாகுது யபாெத் பதரியுது.
ஆயரா ஒருைன் அய்யாத்துவரயருக்கு எதிராக
எரிச்ெலிவெ பபட்டிென் யபாட்டிட்டான் யபாெ இருக்கு.
ைந்த ஆக்கள் ஊழல்; ஒழிப்பு இொக்காவை யொச் த
ஆக்கள்” என்றார் ஆங்கிெம் அவரகுவறயாக பதரிந்த
ஒருைர்..
வீட்டுக்குள் ஒயர ைாக்குைாதம் ஆங்கிெத்திலும் தமிழிலும்
டந்தது. படிப்படியாக அய்யாத்துவரயரின் குரல்
ஓய்ந்தது.
எல்யொரும் பைாைைைாக டக்கப் யபாைவத யைடிக்வக
பார்த்துக் பகாண்டிருந்தைர். சிெ ய ரத்துக்கு முன்ைர்
வீட்டுக்கு ைந்த “வட” கட்டிய இருைரும்
அய்யாததுவரயயராடு பைளியய ைந்தைர்.
அய்யாத்துவரயர் பதாங்கிய முகத்யதாடு டந்தார்.
ஒருத்தயராடும் அைர் முகம்பகாடுத்துப் யபெவில்வெ. இந்த
குடிபுகுற ாைண்டு அய்யாத்துவரயருக்கு என்ை டந்தது
என்று விபரம் பதரியாது ஒருைவர ஒருைர் பார்த்தபடி
இருந்தைர்.

“அய்யாத்துவரயர் வீடு குடி புகுைதுக்கு வைத்த முகர்த்தம்
ெரியல்வெ யபாெ கிடக்கு “என்றார் ொஸ்திரியார்
ொம்பசிைம்.
“உங்கவை அய்யாத்துவரயர் யகட்டிருந்தால் ஊழல்
ஒழிப்பு அதிகாரிகள் ைராத ஒரு ல்ெ ாவைக் குறித்துக்
பகாடுத்திருப்பியல் என்ை ொத்திரியார்? என்றது ஒரு
குரல் க்கொக.
♣♣♣♣♣
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பபன்ென்
35 ைருட அரொங்க யெவை அன்யறாடு கிைாக்கர்
கிட்டிைருக்கு முடிைவடகிறது. தைது ைாழ் ாளின் பபரும்
பகுதிவய
அரொங்கச்
யெவைக்காக
அர்பணித்தைர்
“கிட்ைர்”;
எைச்
பெல்ெைாக
அவழக்கப்படும்
சிதம்பரப்பிள்வை
கிருஷ்ணபிள்வை.
ய ர்வைக்கும்
,
கடுவையாை
உவழப்புக்கும்,
பொன்ை
ைார்த்வத
தைறாவைக்கும் பபயர் பபற்றைர்.. இருபது ையதில்
அரெயெவையில் லிகிதராக
யைவெக்குச்
பெர்ந்தைர்.
தைக்குப் பின், ைரிவெயில் நிற்கும் இரு ெயகாதரிகளுக்காக
பதாடர்ந்து
படிக்கைெதியில்ொது
யைவெயில்
யெர
யைண்டிய நிர்ப்பந்தம் அைருக்கு ஏற்பட்டது. உள்ளூர்

தபாற் கந்யதாரில் தபால்காரைாக யைவெபெய்த அைரின்
தந்வதயாை
சிதம்பரப்பிள்வையின்
ைருைாைமும்;
ஆசிரிவயயாக யைவெ பெய்த தாயின் உவழப்பும் தைது
இரு ெயகாதரிகளுக்குை சீதைம் பகாடுத்து திருைணம்
பெய்து வைக்கப் யபாதுைாைதாக இல்வெ என்று அைருக்கு
பதரியும். படிப்பில் பகட்டிக்காரைாக இருந்தும் படித்து,
ெர்ைகொொவெக்கு நுவெந்து பட்டம் பபற யைண்டும்
என்று அைர் கண்ட கைவு வைைாகவில்வெ. பகாடுத்து
வைத்தது அவ்ைைவு தான் என்று தாயின் ைற்புறுத்தெ
காரணைாக
கிைரிக்கல் யெர்விஸ்சுக்கு விண்ணப்பித்த
யபாது மூன்று ைாதத்தில் யைவெ கிவடக்கும் என்று அைர்
எதிர் பார்க்கவில்வெ.
நீண்ட காெ அரெ யெவையில் ஒரு ாைாைது அைர் ய ரம்
தாைதித்து யைவெக்குச் பென்றது கிவடயாது. அயத
யபான்று ைாவெயிலும் அைர் தான் கவடசி ஊழியராக
யைவெ முடிந்து வீடு பெல்ைது ைழக்கம்.
கிைரிக்கல்
யெர்வீசில் ொதாரண லிகிதராக யெர்ந்து ஓய்வு யபறும்
யபாது எவ்ைையைா யபாட்டிகளுக்குப் பின்ைர், பரிபாெை
யெவையில் பதவி உயர்வு பபற்று உதவி அரொங்க
அதிபராைார் (Assistant Governmnet Agent)
;. பாைம்
அவ்ைைவு ய ர்வையாக யைவெ பெய்தும் அந்தப் பதவி;
கிவடக்க
அரசியல்ைாதிகளின்
தயவை
ாட
யைண்டிய நிவெ அைருக்கு. அது கிவடப்பதற்கு எத்தவைத்
தடவை பாராளுைன்ற ஊறுப்பிைர் வீட்டு ைாெவெத் அைர்
பதாட்டு ைணங்கி ைர யைண்டியிருந்தது. அைரது ல்ெ
காெம் அந்தப் பதவிக்கு பா.ை.உ யின் இைத்தைர்கள்

ஒருைரும் யபாட்டிக்கு நிற்கவில்வெ. தைது பாராளுைன்ற
பதாகுதிக்கு உதவி அரொங்க அதிபராக கிட்ைவர
நியமித்ததி;ை காரணம் தைக்கு ஏற்றைாறு திட்டங்கவை
படண்டரில் விட்டு தைக்கு ொதகைாக கிவடக்கத்தாை
என்பது கிட்ைருக்குத் பதரியும்.
ெங்கக் கவடயில்
ையைஜராகா இருந்து அரிசியில் ைண் கெந்து விற்று திடீர்
பணக்காரைாகி, அதன் பின் அரசியலில் புகுந்து பபரிய
புள்ளியாை அந்தப் பா.ை. உக்கு ஊழல் ஒரு புதிய
விஷயமில்வெ. உத்தியயாகத்திற்கு கடிதம் பகாடுப்பது
முதல் பதவி உயர்வு ைவர யைவெக்கு ஏற்றைாறு யரட்
வைத்திருந்தார். ஒரு யபாதும் அைர் பணத்வத ய ரடியாக
ைாங்கியது கிவடயாது. அைருக்கு உதவியாக இருந்த
பெல்ைம் என்ற அைரது வைத்துைன்; தான் அதவைக்
கைனித்துைந்தார்.
அைர்
மூெயை
பாராளுைன்ற
உறுப்பிைரின் பதாடர்பு அைருக்கு கிவடத்தது.
அரெயெவையில் கிட்ைர் யெரும் யபாது பெ ஊர்களில்
யைவெ பெய்ய யைண்டிைரும் எை எதிர்பார்க்கவில்வெ.
ஏயதா ஊபராடு இருக்கொம், பபற்யறாருக்கு உதவியாக
இருந்து குடும்பப் பிரச்வைகளுக்கு ைழி காணொம், எை
நிவைத்த கிட்ைருக்கு முதல் முவறயாக யைவெ பகாழும்புக்
கச்யெரியில்
என்றவுடன் யைவெக்குப் யபாயைாைா
விடுயைாைா என்ற நிவெ. ஆைால் தாயார் குடும்ப
நிவெவயக்காட்டி
ைற்புறுத்தியபடியால்
அைருக்கு
யைவெவய ஏற்க யைண்டிைந்தது. பகாழும்பிெ உள்ை
பைள்ைைத்வத பகுதியில் தாயரின் தூரத்து பொந்தக்காரார்
ஒருைர்
டத்திய ெம்ைரியில் தங்க இடம் கிவடத்தது
பகாழும்புக்கு புதிதாை அைரின் அதிர்ஷ்டம். ஒரு அவறயில்

மூன்று யபர் முடங்கி கிடக்க யைண்டிய நிவெ. காவெயில்
குளிப்பதற்கும், ைெெெம் கழிப்பதற்கும் கியூ யைறு. காரணம்
மூன்று அவறயுள்ை அந்த ெம்ைரியில்
பத்து யபர்
ைாழ்ந்தைர். ஹாலின் ஒரு பகுதி கூட ஒருைருக்கு
ைாடவகக்கு விடப்பட்டிருந்தது. காவெ யபாெைம் காலி
வீதியல் உள்ை காந்தி பொட்ஜில்;. ண்பன் ஒருைனிை
அறிமுகத்தால் பகாப்பி ஒன்றில் திகதி யபாட்டு எழுதும்
ைாதக் கணக்பகான்வற அங்கு பதாடங்கிைார். ெரியாக
ெம்பை ாைன்று கணக்கு பார்த்து பணத்வதக் பகாடுத்துப்
யபாடுைார். பைள்வை நிற யொங்சுை, பைள்வை நீண்ட
வக ெட்வடயும் அைரது யைவெக்குப் யபாகும் யூனியபார்ம்.
பகாழும்பில் ஆரம்பித்த அைரது அரொங்க யெவை, கண்டி
இரத்திைபுரி , காலி , குரு ாகல் யபான்ற சிங்கைப்
பகுதிகளிலும் ைட்டக்கைப்பு, புத்தைம் யபான்ற தமிழ்ப்
பகுதிகளிலும் பதாடர்ந்தது. அரெ யெவையில் கவடசி ஐந்து
ைருடஙகளும் தான் யாழ் குடா ாட்டில் யெவை பெய்யும்
ெந்தர்ப்பை அைருக்கு கிட்டியது. அதிக காெம் சிங்கைப்
பகுதிகளில் யைவெ பெய்ததிைால் சிங்கைத்திலும் எழுதி,
ைாசித்து உவரயாடக் கூடிய திறவைவய விவரவில் அைர்
பபற்றார். மும்பைாழிகளிலும் யைவெ பெய்யக் கூடிய
கிட்ைருக்கு அரெயெவையில் தனி ைதிப்வப ைற்வறய
ஊழியர்களிடம் பகாடுத்தது ைட்டுைன்றி ல்ெ உறவையும்
ஏற்படுத்தியது.
பைாழிபபயர்ப்பு
என்று
ைந்தவுடன்
கிட்ைவரத் தான் முதலில் ெக ஊழியர்கள் யதடுைார்கள்.
அதைால் அைர் யைவெ பெய்த கச்யெரிகளில் எல்ொம்
அைரது பபயர் பெருக்கு பதரியைந்தது. “மும்பைாழிக்
கிட்ைர்”; என்று கூட பகிடியாகச் அவழப்பார்கள்..

தைது பகட்டித்தைத்தால் தன்யைாடு கிைரிக்கல் யெர்வீசில்
யைவெ
பெய்த
இரு
ண்பர்கவை
தன்
இரு
ெயகாதரிைாருக்கு ைாப்பிள்iைாக யதர்ந்பதடுத்து குவறந்த
சீதைத்தில் கலியாணம் பெய்து வைத்தைர் கிட்ைர்.
ெயகாதரிகளுக்காக அைர் அவ்ைைவு ையது ைந்தும்
திருைணைாகையெ இருந்தார். இரத்திைபுரி கச்யெரியில்
யைவெ பெய்யும் யபாது அைருக்கு ையது
ாற்பது.
பகட்டித்தைத்தால்
முதொம்
தர
லிகிதராக
பதவி
உயர்ைவடந்திருந்தார். அக்கச்யெரிக்கு காலியில் இருந்து
ைாற்றம் பபற்று ைந்தவடந்த சிெ ைாதஙகளில், அங்கு
தைக்கு முன் கடவையாற்றிய பிரதை லிகிதர் அரசுக்கு யெர
யைண்டிய சுைார் மூன்று இெட்ெம் பணம் யெராைல்
யபாைதிற்கு காரணம் என்பவதயும் அைர் பெ ஊழல்கவை
பெய்தவதயும்
கண்டுபிடித்து
அரொங்க
அதிபருக்கு
அறிக்வக ஒன்று ெைர்பித்தார். அந்த கண்டுபிடிப்பு
யைொதிகாரிகளிடம் பபரும் பாராட்வடைட்டும் பபறாைல்
அடுத்த ைருடயை பதவி உயர்வையும் அைருக்கு பபற்று
பகாடுத்து ஸ்பபெல் கிொஸ் லிகிதராக பகாழும்பில்
உள்ை திவறச்யெறிக்கு ைாற்றொகி பபன்ென் பகுதிக்கு
பெல்ெ உதவியது.. இரத்திைபுரியில் யைவெ பார்த்தயபாது
அைருக்கு கீழு யைவெ பெய்த வடபிஸட் பியரைெதாவின்
பதாடர்பு ஏற்பட்டது. பதிபைட்டு பக்க அறிக்வகவய
ஒருைரும் அறியாத விதத்தில் தட்டச்சு பெய்து அைருக்கு
பகாடுத்ததிைால் அைரின்
ம்பிக்வகக்கும் அன்புக்கும்
பாத்திரைாைாள்
சிஙகை
இைத்வதச்
யெர்ந்த
பியரைா.
பபற்யறாவர
சிறுையதியெயய
இழந்த
பியரைாவை ைைர்த்தது பிள்வைகள் இல்ொத அைைது
தாய் ைாைன் குடும்பம். இரத்திை வியாபாரியாை அைர்

குணத்திலும் இரத்திைம் தான். பியரைா கிட்ைர் யைல்
வைத்திருந்த ம்பிக்வக ாைவடவில் காதொக ைெர்ந்தது
அைளின் தாய் ைாைனின் ஆசீர்ைாதத்துடன் திருைணத்தில்
முடிந்தது. ல்ெகாெம் அைரின் கெப்புத் திருைணத்துக்கு
எதிர்ப்பு பதரிவிக்க கிட்ைரின் தாயும் தகப்பனும் உயிருடன்
இருக்கவில்வெ. கிட்ைரின் ெயகாதரிைார் இருைரும் தைது
தவையன் தைக்காக பெய்த தியாகத்வதக் கூட பபரிதாகக்
கருதி ன்றிக்காக கூட திருைணத்துக்குப் யபாகவில்வெ.
அதைால் கிட்டைர் அைர்கள் யைல் யகாபப்படவில்வெ.
யைவெயில் கிட்ைர் ெற்று கண்டிப்பாைைர். அரொங்க
விதிகளில் இருந்து ெற்றும் விெகிச் பெல்ெைாட்டார். அரெ
யெவை பரிபாெை, நிதி ெட்டப் புத்தகங்கவை கவரத்து
குடித்திருந்தார்.
அைர்
கவடப்பிடித்த
கடுவையாை
முவறகளிைால்
பெருக்கு
பபன்ென்
கிவடப்பது
தாைதாகியது. அரெயெவையில் பெ திவணக்கைஙகளில்
யைiவெ பெய்தைர்களின் யைவெ ெம்பந்த அறிக்வககள்
முழுவையாக கிவடத்து, அைர்கள் அரசுக்கு ஏதாைது பணம்
பகாடுக்க யைண்டுைா என்று கணித்து , அைர்கள் ஊதியம்
இல்ொது லீவில் இருந்த ாட்கவையும் கழித்த பின்ையர
அவத முற்றாக்கி யைெதிகாரியின் அனுைதிபபறுைார்.
பண்டகச்ொவெ யைற்பார்வையாைராக பெ இடங்களில்
யைவெ பெயத ஒருைர் தைது கைையீைம் காரணைாக பெ
அரிசிமூட்வடகவை கைவு பகாடுத்து அதிகாரிகைால்
தண்டிக்கப்பட்டார். அைர் ஓய்வுபபற்றுயபாது அைரி;ன்
பபன்ென் முற்றாக்க சுைார் இரண்டு ைருடங்கைாயிற்று.
அறிக்வககள்யாவும் ெரியாக ைந்து யெராதயத அந்த

தாைதத்திற்கு காரணைாகும். அரசுக்கு அைரது; கைவெயீைம்
காரணைாக ஏற்பட்ட இழப்பு சுைார் ாற்பதாயிரம் ரூபாய்
. அவத அைரின் பபன்ெனில் இருந்து கழித்தால் அைருக்கு
கிவடக்கும் பைாத்த பணம் மிகச் சிறிது எை கிட்டைருக்குத்
பதரியும். ய ாயிைால் அைதிப்படும் படும் அவ்வூழியரின்
ைவைவியின் ைருந்துச்பெெவுக்கு அந்தப் பணம். யபாதாது
என்பதும் அைருக்குத் பதரியும். அரெ ெட்டப் புத்தகத்தில்
உள்ை சிெ ஓட்வடகவைப்பாவித்து பத்தாயிரம் ரூபாய்
ைட்டுயை
கழித்துவிட்டு
மிகுதி
பபன்ென்
பணம்
கிவடக்கும்படி பெய்த ைனிதபிைாைம் மிக்கைர் கிட்டைர்.
கண்டிப்யபாடு கெந்த இரக்க சுபாைம் பவடத்தைர்.
பபன்ென் திவணக்கைத்தில்,
இறந்தைர்களுக்கும் ைரண
அத்தாட்சிப
பத்திரமின்றி
கள்ைக்
வகபயழுத்துடன்
பபன்ென்
பகாடுக்கப்பட்டு
ைந்தவத
கண்டுபிடித்து
அறிக்வக ெைர்ப்பித்தார் கிட்ைர். அைரது திறவைவய
ம்பியய
யைெதிகாரிகள்
தங்கள்
தீர்ைாைங்கவை
எடுத்தைர். பபன்ென் பகுதியில் இருந்து ைாற்றொகி அைர்
பெய்த யெவைக்கு பதவி உதவி திடீபரன்று ைரவில்வெ.
ஒரு
ாள் அைரது அதிகாரி தன் அவறக்கு ைரும்படி
அவழத்திருந்தார்.
கதவை தட்டிவிட்டு ஒதுங்கி நின்ற கிட்ைவர “ Come inn”
என்ற ஒரு அதிகாரக் குரல் அவறக்குள் இருந்து
ைரயைற்றது. அைரது அதிகாரி யொைரத்ைாவுக்கு கிட்டைர்
யைல் ல்ெ ைதிப்பு. அைரின் கீழ் யைவெ பெய்த சிங்கை
ஊழியர்கவை விட அைர் யைல் கூடிய
ம்பிக்வக
வைத்திருந்தார்.

யொைரத்திைா அைரும்படி அைவரக் கட்டவையிடும் ைவர
அைர் முன்யை பதுவையாக ைரியாவதயுடன் நின்றர்
கிட்ைர் .
“ Sit down Kitnar”
“ Thank you sir”
“உைக்கு ஒரு
ல்ெ பெய்தி பொல்ெயை அவறக்கு
அவழத்தைான்.
உைது
கடும்
உவழப்வபயும்
திறவையும்
ைதித்து உம்வை
பரிபாொை யெவைக்கு
யைலிடத்துக்கு சிபார்சு பெய்துள்யைன். ஆைால் உயர்
பதிவிகளுக்கு
அரசியல்ைாதிகளின்
ஆதரவு
அைசியம்
யைண்டுை. எைது சிபார்வெ ம்பி ைட்டும் இராவதயும்”
என்றார் ஆங்கிெத்தில் அதிகாரி யொைரத்திைா பொன்ை
அறிவுவரவயக்
யகட்டு
கிட்ைருக்க
என்ை
பதில்
பொல்ைபதன்ற பதரியவிெவெ. யபொைல் அைர் முகதவதப்
பார்த்தபடி இருந்தார்.
“ என்ை பைௌைைாக இருக்கிறீர். உைக்கு மூன்ற
பாவஷகளும் பதரியும், யைவெயில் ல்ெ திறவைொலி.
அது
ைட்டும்
இருந்தால்;
யபாதாது.
ெற்று
அரசியல்ைாதிகயைாட ஒத்துப்யபாகவும்; பதரியயைண்டும்.
உைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் யாராைது எம் பிவய பதரியுயை?.

“ எைக்கு யாவர யெர் பதரியும். ானும் யைவெயும் என்று
இருப்பைன்.
யாழப்பாணத்திெ
ான்
யைவெ
பெய்யவில்வெ”
“எைக்கு உம்வைபற்றி பதரியும். உைக்கு உதவி பெய்ய
யைண்டும்
என்பதற்காகத்தான்
அவறக்குள்
அவழத்தைாhன். எைக்கு தமிழ் எம் பி ஒருைரின் பீஏவயத்
பதரியும். அைரது அண்ணருக்கு ான் பபன்ென் பகதியிவெ
கிவடக்க உதவிைைான். அதுக்குப் பிறகு
ாவெந்து
யபருக்கு பபன்ெனும், பகாமியூட்டட்டும் பகதியிவெ
கிவடக்க உதவிைாhன். அைர் காெடிக்கிறைர்; என்று பிறகு
தான் பதரியைந்தது. ஆைால்
ான் யகட்டால் எந்த
உதவிவயயும் பெய்ய ைாட்டன் என்று பொல்ெைாட்டார்.
அையராவட
ான் கவதக்கிறன். நீர் யபாய் அைவரச்
ெந்தித்து ான் அனுப்பிைதாகச்பொல்லும். அைர் பபயர்
பெல்ைம். புபராயைாஷன் ஓடர் ைந்ததும் அைருக்கு 5000
ரூபாய் பகாடுத்தால் யபாதும்.”
“ஊழலுக்கு எதிராை யபாக்குள்ை தன்வை விெயம்
முடிந்ததும் காசு பகாடுக்கச் பொல்லுகிறயர தைது அதிகாரி.
எப்படி முடியாது என்று பொல்ெ முடியும். எைக்க இன்னும்
ரிட்டயராக
ஐந்து
ைருஷம்
இருக்கிறது.
இந்தப்
புபராயைாஷன் கிவடத்தால் எைக்கு கிவடக்கிற பபன்ெை
குவறந்தது இருபது விகிதம் கூடும். அயதாவட இந்த
பதவியில்
இருந்து
ரிட்டயராைால்
அவதக்காட்டி
பகாம்பபனிகளில்
யைவெ
எடுக்க
முடியும்.
ைகள்
ைல்லிகாவின் ைாழ்க்வகக்கு ஒரு ைழி பார்க்கயைண்டும்.

ஒருத்தரும் எைக்கு உதைப் யபாைதில்வெ. பியரைாவும்
ரிட்வடயராைால்
எங்கள்
இரண்டு
யபருவடய
பபன்ெனிவெ தான் ைாழக்வக
டத்த யைண்டும்;.
அதிகாரிக்கு
பெல்ைத்தின்
பகாமிஷனில்
ஏதாைது
பங்குண்யடா “?. கிட்ைருக்கு ெந்யதகம் ைந்தது.
“என்ை கிட்ைர் யயாசிக்கிறீர்? இந்த ெந்தர்ப்பதவத தைற
விடாவதயுை:”
“ெரி ொர் நீங்கள் பொன்ைபடி பெய்கிறன். எைக்கு
அைருவடய பதாவெயபசி, விொெம்
ஆகியைற்வறத்
தாருங்கள்.”.
“இன்று பைள்ளிக்கிழவை. ைருகிற பெவ்ைாய் கிழவைக்குள்
முழு விபரதவதயும் தாரன். இந்த ைாத முடிவுக்குள்
புபராைஷன்
லிஸ்ட்வட
முடீவு
பெய்விைம்.
அதுக்கிவடயிவெ அையராவட யபசி எம்பிவயயும் ெந்தியும்
என்ை?
கிட்ைர்
பதிலுக்குெம்ைதம்
பதரிவித்து தவெயாட்டிைார்.
மூன்று ைாதங்களில் கிட்ைர் வகயில் பதவி உயர்வுக்காை
கடிதம் ைந்தவுடன் அந்த கடிதத்திை பபறுைதி 5000 ரூபாய்
எை நிவைத்து அைர் ைைதுக்குள் சிரித்துக் பகாண்டார்.
`
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கவடசி ாைாை அன்று யைவெக்கு யபாைது அைருக்கு
என்ையைா ைாதிரி இருந்தது. அரெ யெவையில் இருந்து
ஓய்வு பபறும் ாைது. ாவை முதல் ான் ஒரு ொதாரண
ைனிதன்.
ஆயிரக்கணக்காக
ஓய்வு
பபற்ற
அரெ
ஊழியர்களின் பபயர் பட்டியலில் அைர் ;பபயரும் ஒன்று.
இனி ரிட்வடயர்ட் என்ற ைார்த்வதவயயும் சீ ஏ எஸ (
CAS) ஒபிெர் என்ற தன் பபயருக்கு அடுத்துள்ை
பட்டத்துடன்
யெர்த்துக்பகாள்ையைண்டும்.
ஆபிசில்
அைருக்கு பெத்த ைரயைற்பு காத்திருந்தது. ய யர தன்
அவறக்கு யபாை அைர் பைளியில் இருந்த தைது பபயர்
பெவகவயப் பார்த்தார்.
கிருஷ்ணப்பிள்வை, உதவி
அரொங்க அதிபர், ொைகச்யெரி. ாவை யைறு ஒருைரின்
பபயருடன் இந்தப் பெவக இங்கு பதாங்கப் யபாகிறது.
“யெர் டீ பகாண்டு ைரட்டுைா. கவெத்துப் யபாய்
ைந்திருக்கிறியள்.” என்று பியூன் சின்வையா ைந்து
யகட்டாை.
பகாண்டு
ைரச்பொல்லிப்;
பதிலுக்கு
தவெயாட்டிவிட்டு தன் அவறக்குள் பென்றார்.
என்வைப்
பார்த்தால்
கவெத்தைன்
ைாதிரியாகைா
இருக்கிறது? அரெ ெட்டத்தின்படி 55 ையதில் ஓய்வு பபற
யைண்டும் ஆைால் அரசியல் ைாதிகள் விரும்பிைால் ஏயதா
பிச்வெ யபாடுகிற ைாதிரி ஒவ்பைாரு ைருடமும் யெவைவய
நீடிப்பிைம். அதுக்கு அைர்களிடை யபாய் பல் பகஞ்ெ
யைண்டும். இதுவும் ஒரு ைாழ்க்வகயா?. இன்னும் என்ைால்
பத்து ைருஷம் யைவெ பெய்யக் கூடிய ெக்தி இருக்கிறது.
ஆைால் என் பதவி;, ைந்திரி ஒருைரின் வைத்துைருக்கு
ஏற்கையை
குறிக்கப்பட்டுவிட்டதாம்.
கடிதமும்

யபாயாகிவிட்டதாம். ஏற்கையை அைர் என்னிடம் ஒரு
கிழவைக்கு முன் ைந்து யைவெவயப்பற்றி விொரித்துப்
யபாயிருக்கிறார். இனி எைது ரிட்டயர்n;ைண்ட் ஓடரில்
ைாற்றம் ைராது. அது எைக்கு யதவையில்வெ. இவ்ைைவு
காெம்
அரொங்கத்துக்கு
ைாடாக
உவழத்துக்பகாடுத்தைாhன். யைலும் ஒரு ைருஷம் எை
யெவைவய நீடிக்க அைர்கைால் முடியாதாம். இது தான்
எைது
யெவைக்கு
பைகுைதி.
சிந்தித்தைாறு
தைது
பிரத்தியயாகப்
வபவெ
புரட்டிைார்.
சின்வையன்
அவறக்குள் டீ யயாடு ைந்தாhன்.
சின்வையன் பகாண்டு ைந்த டீ வய ைாங்கிக் குடித்தார்
கிட்ைர்.
“யெர் இன்று ைத்தியாைம் உங்களுக்கு ஒபீஸ் ஆட்கள்
எல்ொம் யெர்ந்து ஒரு சின்ை பிரியாவிவடப் பார்ட்டி
ஒழுங்கு பெய்திருக்கிைம். பஹட் ஓபிசில் இருந்தும் ஆட்கள்
ைருகிைைாhை” சின்வையன் பெய்தி பொன்ைாை.
“அப்படியா?.
ல்ெது என்றார் அவைதியாக கிட்ைர்.
அைரது சி தவை;கள் எல்ொம் யைறு எங்வகயயா
இருந்தது.
“ரிட்வடயாரை பிறகு என்ை யெர் பெய்யப் யபாகிறியள்?
சுpைவையன் யகட்டான்.

“முதலிலிவெ என்வட பபன்ென் தாைதிக்காைல் கிவடக்க
பகாழும்புக்குப்
யபாய்
பதரி தைாகவைக்
கண்டு
பகதிப்படுத்தயைண்டுை.
பபன்ெை
கிவடச்ெவுடன்
இந்தியாவில் உள்ை யகாயில் குைத்துக்கு ஒரு ைாதம் யபாய்
ைர யயாசித்திருக்கிறை”
“யெர்
ரிட்டயராை
பிறகு
எங்கவைபயல்ொம்
ைறந்திடாவதயுங்யகா. ய ரம் கிவடத்த ய ரம் எங்கவையும்
ைந்து
பார்த்துப்யபாட்டுப்
யபாங்யகா.
உங்களிவெ
எல்யொருக்கும் நீஙகள் ல்ெைர் என்ற ைதிப்பிருக்குது”
கிட்டைர் முகத்தில் புன்ைவக பதரிந்தது.
அன்று டந்த பிரியாவிவடயில் அைரது ெக ஊழியர்கள்
தங்கள் நிவைைாக பகாடுத்த சீக்யகா வககடிகாரமும்
ஆயிரம்
ரூபாய்
உள்ைடக்கிய
கடித
உவரயும்
அைவரச்
சிலிர்க்க வைத்தது. எெயொருக்கும் தன்
ன்றிவய பதரிவித்து விட்டு கெங்கிய கண்களுடன்
யைவெத்தைத்வதவிட்டு பைளியயறிைார்.
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கிட்ைர் ரிட்டயராகி ஒன்பது ைாதங்கைாகிவிட்டது. பியரைா
பதாடர் து யைவெக்குப் யபாய்ைந்தாள். தைது பபன்ென்
விஷயைாக குவறந்தது ஐந்து தடவையாைது பகாழும்புக்கு

யபாய் ைந்திருப்பார். உைது யெவைகாெ அறிக்வககள்
இன்னும் ைந்து யெரவிெவெ என்ற பதியெ பபன்ென்
ஒபிசுpவெ இருந்து ைந்தது. அைர் யைவெ பெய்த யபாது
இருந்த அதிகாரியும் ஊழியர்களும் இப்யபாது அங்கில்வெ.
அைர் யைவெ பெய்த இடத்தில் இருந்தைர் ஒரு சிங்கைைர்.
அைவரப் பார்த்தாெ ஒரு சிடு மூஞ்சி என்பது முகத்தில்
எழுதி ஒட்டியிருந்தது. பபன்ெை பிராைஜ்சிெ அைர்
யைவெ பெய்த யபாது இருந்த பியயான் ாணயக்கார
இன்னும் அங்குதான் யைவெயில் இருந்தான். ாணயக்கார
ஒரு
ாணயைாை சிங்கைைன். அைவைக் கண்டதும்
அைருக்கு ைைதுக்குள் ஒரு ெந்யதாஷம். அரெயெவையிெ
பியூவைப்பிடித்தால் எந்த காரியமு;ம் இெகுைாக டக்கும்
எைபத அைருக்குத் பதரியும்.
“ைாத்தயா. இப்யபா பபன்ென் பிரான்ஞ்சில் ஒரு யைவெ
பெய்து முடிப்பது ெரியாை கஷ்டம். ஒவ்பைாருத்தருக்கும்
வபவெ காத்த காசு பகாடுக்கயைண்டும். உங்கவட வபல்
இன்னும் அவெயாைல் கிடக்கிது. ான் கூட எைக்குத்
பதரிந்த ஒருையராடு கவதத்தைான். நீங்கள் முந்தி இங்வக
யைவெ பெய்தனீங்கள் எண்டும் பொன்ைாைன்.. ஏபதா
தன்ைால் முடிந்தவத பெய்கிறன் எண்டார். நீங்கள்
முடிந்தால் சீப் கிைாக் பஜயரத்திைாயைாவட கவதயுங்கள்.
பைளித்
யதாற்றத்துக்கு
சிடு
மூஞசியாைாலும்
சிங்கைத்திவெ
நீங்கள்
கவதச்ொல்
சிெ
ெவையம்
உங்களுவடய பபன்ெை உங்களுக்கு பகதியிவெ கிவடக்க
உதவி பெய்ைார். அைரும் இரத்திைபுரிதான்.” என்றாை
சிஙகைத்தில் ாணயக்கார.

ாணயக்கார
ஆயொெவை
பொன்ை
ைாதரி
பஜயரத்திைாவுக்கு தன்வை அறிமுகப்படுத்திக் பகாண்டு
தைக்கு ரிட்டவடயராகி ஒன்பதுைாதங்கைாகியும் பபன்ென்
இன்னும் கிவடக்கவில்வெ என்பவத எடுத்துச்பொன்ைார்.
தான் இரத்திைபுரி கச்யெரியில் யைவெ பெய்ததாகவும்
தைது ைவைவியின் பொந்த ஊர் இரத்திைபுரி என்றம்
பொன்ைார்.
அைர்
சிஙகைத்தில்
உவரயாடியது
பஜயரத்திைாவுக்கு ைகிழ்ச்சிவயக் பகாடுத்தது என்பது
அைர் முகத்தில் இருந்து பதரிந்தது. தன்ைால் இயன்றைவு
அைருக்குப் பபன்ென் விவரைாக கிவடக்க ைழிபெய்கியறன்
என்றார் பஜயரத்திைா.
அந்த ெந்திப்புக்கு பின் வீடு திரும்பி மூன்று ைாதைாகியும்
அைருக்குப்
பபன்ென்
ைரவில்வெ.
திரும்பவும்
பஜயரத்திைாவைப்
யபாய்
அைர்
ெந்திக்க
திட்டம்
யபாதுதான் “Pension approved ” என்று சிெ படிைஙகளுடன்
கடிதம் ஒன்று ைந்தது. அந்த படிைங்கவை நிறப்பி அதில்
குறிப்பிட்டுள்ை
அத்தாட்சிகளுடன்
அனுப்பிைால்
அடுத்தைாதத்தில் இருந்து பபன்ென் அைரது ைங்கிக்
கணக்கிற்கு
அனுப்பப்படும்
என்றிருந்தது
கடிதத்தில்
தாைதிக்காைல் பூர்த்தி பெய்த படிைங்கவையம் அத்தாட்சி
பத்திரங்கவையும்
ஒரு
கடித
உவறக்குள்
வைத்து
பரஜிஸ்யடர்ட் யபாஸ்டில் அனுப்பிப் யபாட்டு வீடு
திரும்பிைார் கிட்ைர்.
ப ஞ்சுக்குள் இறுக்கிறது என்று அன்று இரவு படுத்தைர்
தான் பிறகு அைர் எழும்பயையிெவெ. பாைம் கிட்ைர். கடும்
உவழப்பின்
பயவை
அைரால்
அனுபவிக்க

பகாடுத்துவைக்கவில்வெ. அைர்
பபன்ென் எடுத்துவிட்டது.

உடல்

அதற்கு
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(தவெமுவற இவடபைளி)

தவெமுவற இவடபைளி

முதல்

ஓய்வுபபற்ற யபாஸ்ட்ைாஸ்டர் சிைராொ அன்று பின்யைரம்
யெர்ச் யஹாலில் டக்க விருக்கும் அைர் அங்கத்திைராக
உள்ை ெங்கத்தின் இரவு யபாெை விருந்துக்கு புறப்பட
தயாராகிக் பகாண்டிருந்தார். அந்த நிகழ்ச்சிவய அைர்
ஒவ்பைாரு ைருடமும் தைறவிடுைதில்வெ.
“பைளியிவெ ல்ொய் ைத்தியாைத்திவெ இருந்து ஸ்யைா
பகாட்டிக்பகாண்டிருக்கிறது. இன்று பின்யைரம் உங்கவட
டிப்பார்ட்பைண்டிவெ
யைவெ
பெய்தைர்களின்
அயொசியயென் டின்ைருக்கு யபாக யைண்டும் என்று சின்ை
பிள்வையவைப் யபாெ அடம்பிடிக்கிறயயை பைளியிவெ
நிவெவை பதரியவில்வெயா உங்களுக்கு?”; சிைராொவி;ன்
ைவைவி கணைவைப் பார்த்து கரிெவையுடன் யகட்;டாள்.
அைள் அப்படி கைவெப்படுைதற்கு காரணம் இருக்கத்தான்
பெய்தது.
இருதய
ய ாய்
உள்ைைர்கள்
குளிரில்
யபாைவதயும் டிவரவ்யையில் ஸ்யைா தள்ளுைவதயும்
தவிர்க்கயைண்டும் என்று அடிக்கடி பதாவெக்காட்சியில்
பொல்ைவத அைள் பார்த்திருக்கிறாள். சிைராொவுக்கு
“அன்வஜயிைா” ( Angina) என்ற இருதய வியாதி. அதுவும்
குளிர் காெத்தில் கூடுதொக இருதய ைலி ைந்துவிடும்.
டாக்டர் எழுதிக் பகாடுத்த ைருந்தின் புவகவய ாக்குக்கு
கீழ் இரண்டு தரம் அடித்து அைர் ெற்று ய ரம் ஓய்வு எடுத்த
பின்ைர் ைலியபாய்விடும். இந்த முவறவயயய சிைராொ
கடந்த சிெ ைாதகாெைாக கவடப்பிடித்து ைந்தார். பெ
பரியொதவைகளுக்கு பின்ைர், அைசியம் இருதய அறுவை
சிகிச்வெ பெய்தாக யைண்டும் என்று டாக்டர் பொல்லுைார்
எை நிவைத்தார் சிைராொ. ஆைால் டாக்டர் பொன்ை
கருத்து யைறு. “ உைது இருதயக் குழாய்களின் இரண்டு

தான் எழுபது விகிதம் அவடபட்டுள்ைது. ஆவகயால்
உடைடியாக உைக்கு அறுவை சிகிச்வெ பெய்யயைண்டிய
அைசியம் இல்வெ. யதவைப் பட்டால் அன்ஜியயா
பிைாஸ்டி பெய்ய யைண்டி ைரும். இந்த ைருந்வத
பதாடர்ந்து பாவியும். இன்னும் ஆறுைாதத்திற்கு பிறகு
பரியொதித்து முடிவு எடுப்யபாம்” டாக்டர் பொன்ைது
அைருக்கு நிம்ைதிவயக் பகாடுத்தது. ;
சிைராொ, யபாஸ்ட் ைாஸ்டராக தமிழ் சிங்கைப் பகுதிகளில்
சுைார் முப்பத்வதந்து ைருடங்கள் யெவெ பெய்து சீப்
யபாஸ்ைாஸடராக ரிட்வடயராைைர். அைரது சிகரட்
குடிக்கும் பழக்கம் வ ட் டியூட்டி பெய்யும் காெங்களில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
யைவெ
பெய்து
முடிந்தபின்
ண்பர்களுடன் யெர்ந்து, மூன்று கிொஸ் ொராயமும்
இரண்டு சிகரட்டும் ஊதி உள்யை தள்ைத் பதாடங்கி, பின்
ஒரு ாவைக்கு ஒரு பக்கட் சிகரட்வட புவகத்து ைவையம்
விட்டு இரசிக்கும் அைவுக்கு பழக்கம் ைைர்ந்துவிட்டது.
இந்த சிகரட் குடிக்கும் பழக்கமும் ைது அருந்தும் பழக்கமும்
அைர் கலியாணம் முடிக்குைட்டும் தான். சீதைத்யதாடு ைந்த
அைர் ைவைவி பாhர்ைதியின் ெக்தியாைது அைரின்
பழக்கத்வத முற்றாக ைாற்றிவிட்டது.
அைர்களின்
தாம்பத்திய
ைாழ்க்வகயின்
சின்ைைாக
பஜயராொ பிறந்தான். அைன் பிறந்த பிறகு இரண்டு
தடவை
பார்ைதி
கருவுற்றும்
குழந்வத
கருவில்
தங்கவில்வெ.
ஊர்
ொஸ்திரியார்
ஒருைவரக்
கெந்தாயொசித்தயபாது
பஜயராொவுக்கு
ெயகாதர
பபாருத்தம் இல்வெ என்று வகவய விரித்துவிட்டார்.

“ஏயதா பகாள்ளி வைக்க ஒரு ஆண் குழந்வதயாைது
எங்களுக்கு இருக்குயத. அது கடவுள் விட்ட புண்ணியம்”
என்று
ைைத்திருப்தியயாடு
சிைராொ
தம்பதிகள்
ைாழ்ந்தார்கள்.
பஜயராொவுக்கு
ஒன்பறன்றால்
சிைராொவும் ைவைவியும் பவத பவதச்சுப் யபாைார்கள்.
தனியாக
அைவை
ஒரு
இடத்திற்கும்
யபாய்ைர
விடுைதில்வெ.
பெல்ெப்பிள்வையாக
ைைர்ந்தான்
பஜயராொ. அைன் யகட்பபதல்ொம் பபற்யறாரிடமிருந்து
கிவடத்தது. விதம் விதைாை உவடகள் அணிந்து பள்ளிக்கு
ைருைவத
பார்த்து
அைன்
ண்பர்கள்
“
பகாடுத்துவைத்தைன் “ என்று பொல்லிப் பபாறாவைப்
படுைார்கள்.
சிைராொ யபாஸ்ைாஸ்டராக யைவெ பெய்தாலும் யபாதிய
பெல்ைம் பவடத்தைர் என்பது பெருக்குத் பதரியும். தைது
உத்தியயாகத்திலிருந்து ைரும் ெம்பைத்வத ைட்டும்
ம்பி
அைர் ைாழவில்வெ. குரு ாகலில் இருபது ஏக்கரில்
யதாட்டம் , பூைகரியில் பத்து ஏக்கர் ப ல்ையல் இப்படி
பெ பொததுக்களுக்கு அதிபதியாக இருந்தார் அைர். அைரின்
தகப்பன் விட்டுச் பென்ற முதுெத்துடன் ைவைவி பகாண்டு
ைந்த சீதைமும் யெர்ந்து அைவர அவ்வூர் பணக்காரர்களில்
ஒருைராக ெமுதாயத்வதக் கணிக்க வைத்தது. ஊரில் கார்
வைத்து ஓடுகிற அைவுக்கு அந்தஸ்து பவடத்தைர் அைர்.
“பைாரிஸ் வைைர் சிைராொ” என்று அைரின் ண்பர்கைால்
அவழக்கப்பட்டார். அதற்கு காரணம் சிைராொ என்ற
பபயரில் இைவரத் தவிர இரண்டு யபாஸ்ட்ைாஸ்டர்கள்
இருந்தார்கள். ஒருைர் உயரம் குவறந்தைர் அதைால்

“கட்வட சிைராொ” என்ற அவடப்பபயவரப் பபற்றாhர்.
ைற்றைர் நிறத்தில் கறுப்பாக இருந்தபடியால் “கறுைல்
சிைராொ” என்ற பபயர் சூட்டப்பட்டது. இப்படிப் பட்ட
பபயர் வைத்து அவழப்பது அக்காெத்தில் ஒரு ைழக்கம்.
பார்ைதியின் கணைன் சிைராொவுக்கு ைவைவி மூெம்
கிவடத்த பெல்ைம் அைரின் அந்தஸ்த்வத ெமூகத்தில்
உயர்த்தியது. ைாைன் தன் பொந்தச் பெெவில் கட்டிய
பிள்வையார் யகாயிலுக்கு சிைராொ தர்ைாகர்த்தாைாைார்.
பார்ைதியின் தகப்பன் இறந்தவுடன் அைர் பாவித்த
பைாரிஸ்வைைர் காருக்கும் பொந்தக்காரராைார் சிைராொ.
அதுயை அைருக்கு அந்த பட்டம் அைர் பபயருடன்
இவணயக் காரணைாக இருந்தது. ஆரம்பத்தில் ைாகைம்
ஒட்ட பழகுைட்டும் பார்ைதியின் தகப்பனுக்கு டிவரைராக
இருந்த
யதைராொவை
பதாடர்ந்து
ொரதியாக
வைத்துக்பகாண்டார்.
யதைராொவுக்கு
பார்ைதிவய
சிறுையதியெயய இருந்து பதரியுைாவகயால் அைனும்
சிைராொ குடும்பத்தின்
ம்பிக்வகக்கு பாhத்திரைாைான்.
பஜயராொவை பள்ளிக்கூடத்துக்கு காரில் கூட்டி யபாய்
ைருைது யதைராொவின் முக்கிய கடவைகளில் ஒன்று.
பைய்யிலில் பஜயராொ டந்து பென்றால் எங்யக அைன்
நிறம்
குவறந்து
விடுைாயைா
என்று
சிைராொவும்
பார்ைதியம் பயந்தார்கள். சிெ ெையம் லீவில் சிைராொ
ைந்து
நிற்கும்
ய ரங்களில்
தாயை
ைகவை
பள்ளிக்கூடத்துக்கு
காரில்
கூட்டிப்யபாய்ைருைார்.
அவ்ைைவுக்கு
ைகவைப்
பாதுகாப்புடன்
ைைர்த்தைர்
சிைராொ. ஒரு ாள் காய்ச்ெல் என்று படுத்த பஜயராொ
அன்று இரவு காய்ச்ெல் கூடி பிதட்டத் பதாடங்கிைாhன்.
சிைராொவும் ைவைவியும் பயந்து, பத்து வைல் தூரத்தில்

இருந்த யாழ்ப்பாண ஆஸ்பத்திரிக்கு பகாட்டும் ைவழயில்
காரில் பகாண்டு பென்றவத பற்றி பார்ைதி அைருக்கு
அடிக்கடி நிவைவூட்டுைாள். இந்த பவழய ெம்பைங்கவை
நிவைக்கும் யபாது அைருக்கு சிெ ெையம் சிரிப்புத்தான்
ைரும். காெத்யதாடு பிள்வைகளின் குணம் எப்படி
ைாறுகிறது என்று நிவைக்கும் யபாது அைருக்கு ைைதுக்குள்
ைருத்தைாயிருந்தது.
கைடாவுக்குத் திருைணைாகி பஜயராொ பென்றயபாது
தன்யைல் அைனுக்கு இருந்த ைரியாவதயும் அக்கவரயும்;
இப்யபாது முற்றாகைாறிவிட்டவத அைரும் ைவைவியும்
அைதானிக்கக் கூடியதாயிருந்தது. அைன் தன்யைாடு
ஓருகாெத்தில் ைகைாய் ைட்டும் பழகாைல் ண்பைாகவும்
சிெ விஷயங்களில் பழகியவத அைர் நிவைத்துப் பார்த்தார்.
சிெ ெையம் இருைரும் ஒன்றாக ரீகல் தியயட்டருக்கு
ஆங்கிெப்படம்
பார்ப்பதற்கு
பார்ைதிக்கு
பதரியாைல்
யபாைதுண்டு.
ஊரில்
வீடு,
நிெம்,
ையல்கவை
விற்று
ைகன்
பஜயராொவின்
ஸ்பபான்ெரில்
கைடாவுக்கு
புெம்
பபயர்ந்தைர்
சிைராொ
தம்பதிகள்.
அைர்களுக்கு
ஆரம்பத்தில் ைகனிை குடும்பத்துடன் ைாழ்ைது பபருமிதைாக
இருந்தது. ரிச்ைணட் ஹில்லில் ான்கு அவறகள் பகாண்ட
ஒரு தனி வீடு ைாங்கி அதில் தன் அந்தஸ்வத தன்
ண்பர்களிவடயய பைளிப்படுத்துைதில் பஜயராொவுக்கு
பபருவை. வீடு ைாங்குைதற்குத் யதவையாை பணத்தின்
ஒரு பகுதிவய சிைராொ தம்பதிகள் ஊரில் உள்ை
பொத்துக்கவை விற்று ைந்த பணத்தில் பகாடுத்துதவிைர்.

வீட்டில்
ைகனுக்கும்
.
ைருைகளுக்கும்
யபரனுக்கும்
பாவிப்பிற்காக தனித்தனியாக கார் யைறு. இயதாடு
எல்ொவித பொைகரியங்களும் இருந்தும் தங்களுக்கு
எக்காரணத்தால் யபஸ்பைண்வட ைாழ்ைதற்கு ைகைால்
ஒதுக்கித் தரப்பட்டது என்று அைர்களுக்கு விைங்குைது
கடிைைாக இருந்தது. ஒவ்பைாரு அவறயின் பாவிப்வப
பற்றி ைருைகள் காரணம் காட்டி விைக்கி, தைது ைாைன்
ைாமியிைது பிரத்தியயாக ைாழ்க்வகயில் தவெயிடாது
இருக்கயை ஒரு பபரிய யபஸ்பைண்வட ஒதுக்கியுள்யைாம்;
என்று ைருைகள் பொன்ையபாது சிைராொ தம்பதிகள்
ைாயவடத்துப் யபாைார்கள். காற்யறாட்டம் குவறந்த
யபஸ்பைண்டில் சிவறக் வகதிகள் யபால் ைாழ்கவக
டத்திைார்கள். ஊரில் தாம் பபரிய வீட்டில் ைாழ்ந்த
ைாழ்கவகயயாடு ஒப்பிட்டு பார்த்தபபாழுது தைது விதிவய
ப ாந்துக்பகாண்டார்கள்.
மூன்று
கார்கள்
வீட்டில்
இருந்தும்
பதரிந்தைர்கவை
ெந்தி;க்க
பைகுதூரம்
பெல்ைதற்கு
பபாதுெை
யபாக்குைரத்வதயய
ம்பி
ைாழ்ந்தைர் அத்தம்பதிகள். பெ தடவை ைாய்விட்டு
ைகனிடமும் ைருைகளிடமும் . யபரனிடம் தங்கவை காரில்
பகாண்டு யபாய் விடும் படி யகட்டும் தக்க பதில் ொதகைாக
கிவடக்காதொல் ைைமுவடந்தார்கள் தம்பதிகள். ஒரு
காெத்தில் ைகவை தனியாக
டந்து யபாக விடைால்
பாதுகாத்தைர் சிைராொ. ஆைால் இன்யறா கைடாவில்
அைர்கள் நிெவை யைறு. எந்த கடும் பைய்யிலிலும் பஸ்
ஏறி வெப்ரரிக்கும் ண்பர்கவை ெந்திக்கவும் யபாய்ைந்தார்.
வீட்டில் ெவையல் யைவெபயல்ொம் பார்ைதி கைனித்தாள்.
அைவை கைடா ைந்தபின் ைகனின் குடும்பத்துக்கு
ெவையல்காரியாகயை பஜயராொ குடும்பம்
டத்தியது.
கணைனும்
ைவைவியும்
யைவெக்குப்
யபாய்

கவைத்துப்யபாய் ைந்தபின் ெவையல் பெய்ைது இெகுைாை
காரியைா?. தன்வை; தகப்பனும் தாயும் எவ்ைைவுக்கு
கஷ்டப்படாைல்
ைைர்த்தைர்
என்பவத
பஜயராொ
ைறந்துவிட்டாைா?
அல்ெது
தவெமுவறகள்
பபற்யறார்களுக்கு பகாடுக்கும் ைதிப்பும் அன்பும் ைாறுகிறதா
என்பது
சிைராொவுக்கு
புரியாத
புதிராயிருந்தது.
அக்காெத்தில் திைமும் அப்பா அப்பா என்று அைவர சுற்றி
ைந்தைன் இப்யபா அைன் தன்யைாடு சிெ ைார்த்வதகள்
யபசுைது கூட அருவையாக இருந்தது. யைவெ யைவெ
என்று இராப் பகொய் ஓடி ஓடி உவைக்கயை ய ரம்
அைனுக்கு ெரியாயிருந்தது. யதாளில் யபாட்டு தாொட்டி,
படுக்வகக்குப் யபாகும் யபாது கவத பொல்லி தூங்க
வைத்து ைைர்த்த சிைராொவின் அருவைப் யபரன் கூட
ைாறிவிட்டான். My Great Grand Pa என்று அடிக்கடி
அைன்
பொன்ை
ைார்தவதகள்
காெப்யபாக்கில்
ைவறந்துவிட்டை. இப்யபாது Grand Pa யபாய் ஓல்ட் ைான்
( Old Man ) என்று தன்வைப்பற்றி ண்பர்கயைாடு யபரன்
விைர்சிப்பது அைர் காதில் விழாைல் இல்வெ. அதற்காக
வீணாக
அையைாடு
ைாக்குைாதப்பட
அைர்
விரும்பவில்வெ.
ஒரு
ாள் யஹாம் யைர்க் என்று ஒரு ஆங்கிெக்
கட்டுவரவய
எழுதி
ைந்து
சிைராெவிடம்
யபரன்
காட்டியயபாது அதில் பெ இெக்கணப் பிவழகள் இருப்பவத
கண்டு,
சிைராொ
சுட்டிக்
காட்டியது
அைனுக்கு
பிடிக்கவில்வெ. “ உங்கவட இங்கிலீஸ் ஓல்ட் இங்கிலீஸ்.
ான் எழுதுைது பைாடர்ண் கயைடியன் இங்கிலீஸ். “

என்று தன் பிவழகவை ஏற்க ைறுத்துவிட்டான். ஏன் வீண்;
பிரச்ெவை என்று சிைராொ ஒதுங்கி நின்றார்.
அன்று பகாட்டும் ஸ்யைாவில் ெங்கத்தின் டின்ைருக்கும்
யபாக
யைண்டும்
என்று
கணைன்
அடம்பிடித்தது
பார்ைதிக்கு எரிச்ெவெக் பகாடுத்தது. “அப்பா, பஜயத்திடம்
அல்ெது உங்கவட யபரனிடம் யகட்டுப் பாருங்யகாைைஇ;
காரிவெ பகாண்டு யபாய் உங்கவை விடச்பொல்லி.
இங்வக இருந்து பைகு தூரமில்வெயய. உவையள் மூன்று
யபரில் ஒராள் பகாண்டு யபாய்விட்டால் பிறகு ைரக்வக
குறிப்பிட்ட ய ரத்துக்கு இன்பைாருத்தர் உங்கவை அங்வக
ைந்து கூட்டிக்பகாண்டு ைரொம் தாயை. இந்த உதவிவய
கூட அைர்கைாவெ பெய்ய முடியாயத?. நுPங்கள்
அவையளுக்கு முந்தி எவ்ைைவு பெய்திருக்கிறியள் என்று
உணர்ந்து பார்க்கிையை?” பார்ைதி ெற்று யகாபத்துடன்
யகட்டாள்.
“
இஞ்ொரும்.
உைக்கு
ல்ொய்
பதரியும்
உைது
ைருைகளின்வட குணம். அைன் பஜயம் கூட அைளின்
கட்டவையின் படி தான்
டக்கிறைன். அைன் யபரன்
ரவிவய விடும். அைன் ைத்தியாையை இண்வடக்குத்
தன்வற பிரணட்ஸ்யொவட சினிைாவுக்கும், அதுக்குப் பிறகு
டின்ைருக்கும் யபாகிறான் எண்டு பொல்லிப்யபாட்டான்.
யபாகிற ைழியிவெ இரண்டு யபவர காரிவெ ஏற்றிக்
பகாண்டு யபாகயைண்டும் என்று ைத்தியாையை
ான்
இண்வடக்கு
அயொசியயென்
டின்ைருக்கு
யபாகிற
விெயத்வத பொன்ை யபாது எங்யக தன்னி;டம் லிப்ட்
யகட்;கப்யபாறயைா என்ற பயத்திவெ முன்கூட்டியய தைது

புயராகிராவைச் பொல்லிப்யபாட்டான். அைன் பஜயம் கூட
ைவைவியயாவட பின்யைரம் யபர்த்யட பாhட்டி ஒன்றுக்கு
அைசியம் மிசிொகா யபாகயைண்டுைாம். மிசிொகாவில்
உள்ை அைர்கள் வீடு கை தூரம், அதாவெ ய ரத்யதாவட
பைளிக்கிட யைண்டும் எண்டு பொல்லிப்யபாட்டான்.
திரும்பி ைர ய ரைாகுைாம் இனி ான் எப்படி அவையவை
ைற்பறுத்தி கட்டாயம் என்வை டின்ைருக்கு பகாண்டு
யபாய் விடுங்யகா என்று யகட்க முடியும்?”
“அப்ப டின்ைருக்குப் யபாகாைல் நில்லுங்யகாைன்”
“ அபதப்படி முடியும்?. பதிவைந்து படாெர் குடுத்து
டின்ைருக்கு டிக்கட் ைாங்கிட்டன். அயதாவட இந்த
ெந்தர்பத்திவெ தான் என்யைாவட யைவெ பெய்த பவழய
பிரண்ட்;ஸ் ைாவரயும் ெந்தித்து கவதக்கொம். “
“ ெரியப்பா.
ான் பொல்லுறவத பொல்லிப்யபாட்டன்.
இனி உங்கள் இஸ்டம். யபாகக்வக குளிர் தாங்கிற ைாதரி
உடுத்துக்பகாண்டு யபாங்யகா. இங்வக இருந்து பஸ்
ஸ்படாப் யைற கிட்டயில்வெ. ஸ்யைாவிவெ
டந்து
யபாகிறது கைைம். ைழுக்கப் பார்க்கும். யபாகக்வக
உங்கவட ஸ்பியற ைருந்வதயும் பகாண்டு யபாங்யகா.
யதவைப்பட்டால் பாவியுங்யகா” பாhர்ைதி கணைனுக்கு
பாதுகாப்புக்காை சிெ கட்டவைகவையிட்டாள்.

“ அப்ப நீரும் ைாருயைை டின்ைருக்கு. உைக்கு என்வற
பிரண்ட்ஸ் கை யபவரத் பதரியும்”
“ உங்களுக்கு விெயர. ான் உந்த குளிரிவெ யபாய்ைந்தால்
பிறகு படுத்தபடுக்வகயாய் படுக்க யைண்டும். பிறகு யார்
உங்கவைக் கைனிக்கிறது? யபாய் யெர்ந்ததும் ஆரிடைாைது
பெல் யபான் இருக்கும்,; யபான் பெய்து பொல்ெ
ைறந்திடாவதயுங்யகா”
சிைராொ
தவெயாட்டிவிட்டு
ஆயித்தைாைார்.

டின்ைருக்குப்

புறப்பட

♣♣♣♣♣
கைடா ைாழ் இைப்பாறிய யபாஸ்ட் ைாஸ்டர் ெங்கத்தி;ன்
டின்ைர் டக்கும் யெர்ச் ைண்டபத்தில்; அந்த குளிரிலும்
கூட்டத்துக்கு
குவறவில்வெ.
ைருடாந்த
பபாதுக்
கூட்டத்திற்கு பின் அங்கத்திைர்கள் ஒன்று கூடி குொவும்
விழா அது. இரவுயபாெைத்யதாடு யெர்த்து டைம், பாடல்,
ாடகம், பிங்யகா, ஏெம் யபான்ற நிகழ்ச்சி நிரல்கள். அங்கு
ைந்திருந்தைர்கள் ஒவ்பைாருத்தரும் தைது கடந்த காெ
ைாழக்வகயின் அனுபைங்கவைப் பகிர்ந்து பகாண்டைர்.
ஆரம்பத்தில் ெங்கம் இருந்த நிவெவய விட இப்யபாது
அதன் தரம் உயர்ந்து பெ நிகழ்ச்சிகள் டக்கிறது. ாம்
அடிக்கடி ெந்தித்து யபசி குொைக் கூடிய ெந்தர்ப்பங்கள்
கிவடக்கிறது என்று பெர் பொன்ை கருத்வத சிைராொ

ஆயைாதித்தார். “சிெர் கூட்டத்தில் ைந்து யபெ யைண்டும்
என்பதற்காக
டந்த விஷயங்களிவெ குற்றம் குவற
பொல்லி யபசுைார்கள் ஆைால் அைர்கவைச் பெயல்பட
விட்டால் அைர்களின் பெயல்பாடு பூஜ்யம்தான். தாங்களும்
பெய்யைாட்டிைம் ைற்றைர்கவையும் பெய்ய விடாது ரூல்ஸ்
கவதப்பதில் பகட்டிக்காரரர்” என்றார் சிைராொ. சிெருக்கு,
சிைராொ
யாவரத்
தாக்கிப்
யபசுகிறார்
என்று
விைங்கவில்வெ.
சிைராொவுக்கு
பதரிந்தைர்கள்
பெர்
அங்கிருந்தைர்.
அைருக்கு உதவியாைராக இருந்த எைானுைல் அைவரக்
கண்டதும்; ஓடி ைந்து. “ ைாஸ்டர் எப்படி இருக்கிறியள்?.
இந்தக் குளிருக்கு சூடாக ஒரு பிைக் யெபல் விஸ்கி
எடுக்கிறியைா?. எண்வட கார் பூட்சுக்குள் இரண்டு
யபாத்தில்
இருக்கு.”
என்றான்.
இைானுைல்
தன்
குடிப்பழக்கத்வத விட்ட பாடாகயில்வெ. ஒரு முவற
அையராடு தபால் பங்கிடும் பகுதியில் குடி யபாவதயில்
இருந்த இைானுைல், ெக ஊழியர் ஒருைவர யபெத்தகாத
ைார்த்வதயால் யபசியதால் தற்காலிகைாக யைவெயில்
இருந்து
நிறுத்தப்பட்டயபாது
சிைராொ
பகாடுத்த
ைாக்குமூெயை
அைவை
காப்பாற்றியது
என்பது
இைானுயைலுக்குத் பதரியும். அதைால் அைர் யைல்
அைனுக்கு ஒரு தனி ைரியாவத. ஆைால் அைன்
குடிப்பழக்கம் ைட்டும் ைாறியதாயில்வெ.

“
யகட்டதுக்கு
ன்றி
இைானுைல்.
ான்
இப்ப
குடிப்பதில்வெ. நீர் இன்னும் குடிவய விடவில்வெயா”
என்றார் சிைராொ.
“ அவதபயப்படி விட முடியும் ைாஸ்டர்.” என்று சுருக்கைாக
பதில் பொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து இைானுயைல் கர்ந்தான்.
தன் யதாளில் ஒரு வக பட்டதும் திரும்பிபப் பார்த்தார்
சிைராொ. சிரித்தபடி நின்றது யைறு ஒருைருமில்வெ.
அையராடு நுையரலியாவில் ஒன்றாக தபாற்கந்யதாரில்
மூன்று ைருடம் யைவெ பெய்த ெண்முகம்தான்.
“ைாஸ்டர் எப்படி சுகம் உைக்கு அன்ஜயிைா என்று
யகள்விப்பட்யடன். உண்வையா. சுகர் பெைல் எப்படி?.
பகாெஸ்டியரால் உைக்கு இருக்யக?. சிைராொவின் உடல்
ெத்வதப் பற்றி; விொரித்தார் ெண்முகம். தைக்கு உள்ை
ய ாவயபற்றிய விபரம் எவ்ைைவுக்கு ண்பர்களிவடயய
பரவியிருக்கிறது என்று நிவைக்கும் யபாது சிைராொவுக்கு
சிரிப்புத் தான் ைந்தது. ெந்திக்கும் யபாது ய ாய்பற்றி
விொரிக்கும் பழக்கம் ஊரில் இருந்து கைடாவுக்கும்
ைந்துவிட்டது என்று ைைதுக்குள் நிவைத்துக்பகாண்டார்.
ல்ெகாெம்
ான் இந்த பபயருள்ை ைருந்வத டாக்டர்
பொல்லி சுகருக்கு பாவிக்கிறன். நீரும் உைக்கு சுகர்
இருந்தால் அவத பாவியும் சுகம் ைரும் எை ஊரில்
பொல்ைது யபால், ெண்முகம் ைருத்துைராக ைாறவில்வெ.
யபாஸ்ட் ைாஸ்டர் யைவெ பெய்;தைர்கள் தம்யைாடு
திவணக்கைத்தில் ஒன்றாக யபாஸ்ட்ைாஸ்டராக யைவெ

பெய்தைர்கயைாடு உவரயாடும் யபாது “ ைாஸ்டர்” என்று
அன்பாக அவழப்பது ைழக்கம். அயத பதானியில் ெண்முகம்
அக்கவரயாக சிைராொவை கண்டயபாது யகட்டார்.
“ உண்வைதான் . ஆைால் இப்ப வபபாஸ் யதவையில்வெ
என்று
டாக்டர்
பரியொதித்து
பொல்லிப்யபாட்டாh.
ல்ெகாெம் எைக்கு சுகர் பகாெஸ்டியரால் எல்ொம்
ய ாைல்”
“ அன்வஜயிைா இருக்கும் யபாது. இந்த குளிரிவெ அப்ப
எப்படி ைந்தனீர். பஸ்சிொ?”
“ இல்வெ என்ைகன் காரிவெ பகாண்டு ைந்துவிட்டைர்.
பத்துைணிக்கு யபரன் ைந்து காரிவெ கூட்டிப்யபாைான்”
என்று முழு பூெணிக்காவய யொற்றுக்கள் ைவறத்த ைாதிரி
பபாய் பொன்ைார் சிைராொ. தன் ைகவையும் யபரவையும்
விட்டுக்பகாடுக்க அைர் ைைம் இடம் பகாடுக்கவில்வெ.
அதுவும்
தன்
ைகனின்
அந்தஸ்வத
விட்டுக்பகாடுக்கமுடியுைா?
“
அது
தாயை
பார்த்யதன்.
அந்தக்
காெத்தில்
பைாரிஸ்வைைர் கார் நீர் வைத்திருந்தைராச்யெ. அது
ைட்டுைா
உைது
ைகன்
ல்ெ
உத்தியயாகத்திவெ
இருக்கிறாராம். ரிச்ைண்ட் ஹில்லில் டபிள் கராஜ் உள்ை
ஒரு பபரிய தனி வீடாம். உண்வையா?

“ ஓம்.” என்று சுருக்கைாக பதில் பொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து
கர்ந்தார். எங்யக ைனுென் ைகனின் உத்தியயாகம் .
ெம்பைம்
யபான்ற
விபரங்கவை
யகட்கத்பதாடங்கிவிடுைாயரா என்ற பயம் அைருக்கு.
பாைம் சிைராொ ைகனின் ைரியாவதவய காக்க தான்
பொன்ைது பபாய் என்பவத நிவைத்து அைர் ைைம்
குறுகுறுத்தது. என்ை பெய்ைது?. அைர் நிெவை அப்படி.;
அைருக்குத் பதரியாைல் சிைராொ பயணம் பெய்த அயத
பஸ்சில் பயணம் பெய்த ஒருைர் அைர் அருயக நின்றவத
சிைராொ கைனிக்கவில்வெ.
நிகழ்ச்சிகளும் டின்ைரும் முடிய இரவு பத்தாகிவிட்டது.
சிைராொ யாரும் தான் பஸ்சில் திரும்பிப் யபாைவத
பார்க்காதிருக்க
ொப்பாட்வட
அைெரம்
அைெரைாக
முடித்துவிட்டு வீட்டுக்குப் புறப்பட்டார்.

♣♣♣♣♣
வீடு திரும்பும் தைக்கு இப்படி டக்கும் என்று சிைராொ
எதிர்பார்க்கவில்வெ. பக்கத்து வீட்டு சீை
ண்பர்
வைொங், அைவர ஆஸ்பத்திரிக்கு அைெர சிகிச்வெக்காக
கூட்டி பெல்ெ யைண்டிய நிவெ அைர் ெங்கத்தின் டின்ைர்
முடிந்து வீடு திரும்பும் யபாது ஏற்பட்டது.
ல்ெகாெம்
வீட்டு டிவரவ் யையில் ைழுக்கி விழுந்ததால் ஓரைவுக்கு
வைொங்கின்;. உதவியயாடு; ஆஸ்பத்திரிக்கு அைருக்குப்
யபாகக்கிவடத்தது. வீட்டில் ைகயைா யபரயைா அைவர

அவழத்துப்
யபாக
இருக்கவில்வெ.
இைரது
கால்
முறி;ந்துவிட்டதாக
எக்ஸ்யர
எடுத்து
பார்த்துச்
பொன்ைார்கள்.
காலில்
பபரிய
கட்டுடன்
வீடு
பக்கத்துவிட்டுக்காரன் காரில் வீடு திரும்பும் ைழியில்
“ஏன் இந்த ையதில் ஸ்யைாவில் பைளியய யபானீர்கள்
என்று
வைொங்;
ஆங்கிெத்தில்
யகட்டார்.”
தான் டின்ைருக்குப் யபாக யைண்டிய காரணத்வதச்
பொன்ைார் சிைராொ.
“ஏன் உைது ைகன் அல்ெது ைருைகள் அல்ெது யபரன் காரில்
கூட்டிப்யபாயிருக்கொயை “ என்றார் வைொங்.
“அைர்களுக்கு
யைறு
அைெர
யைவெ
இருந்தது.
இல்ொவிட்டால்
அைசியம்
கூட்டிப்யபாயிருப்பார்கள்”
ைகனினின் குடும்பத்தின் யைல்; யைல் பக்கத்து வீட்டு
சீைக்காரன் வைத்திருந்த ைதிப்பு குவறந்து விடுயைா என்ற
எண்ணம் சிைராொவுக்கு.
“
அப்யபா
நீர்
என்வைக்
யகட்டிருந்தால்
கூட்டிப்யபாயிருப்யபயை” என்றாhர் வைொங

ான்

சிைராொைால் பதில் பொல்ெ முடியவில்வெ. இந்தச் சீை
ைனுெனுக்கு உள்ை ல்ெ இதயம் என் ைகன் குடும்பத்துக்கு
இல்வெயய எை நிவைத்தயபாது அைர் கண்கள் கெங்கிை.
என்ை பெய்ைது இைம் தவெமுவறகளின் யபாக்குகள்

காெத்யதாடு ைாறுகின்றை. அைர்களுக்கும் என்வைப்
யபான்ற நிவெ ஒரு காெம் ைராைொ யபாகப்யபாகுது
என்று தைக்குள் ஆறுதல் பொல்லிக்பகாண்டார்.
♣♣♣♣♣
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ைடு
பார்வையாைர்களுக்பகை ஒதுக்கப்பட்ட அவறச் சுைரில்
இருந்த கடிகாரம் ைாவெ ஐந்துைணிவயக் காட்டியது.
ைத்ெொவிற்கு பிரெை ைலி துைங்கி ஆஸ்பத்திரியில்

யெர்த்து
கிட்டத்தட்ட
இருபது
ைணித்தியாெங்கள்
ஆகிவிட்டது.
ைழக்கத்தில்
குவறந்தது
ஆறுைணித்தியாெங்களுக்குள் குழந்வத பிறப்பது ைழக்கம்.
இது அைளின் முதற் பிரெைம் தன் வககள் இரண்வடயும்
தவெயில் வைத்தபடி யயாெவையுடன் என்ை டக்குயைா
என்ற பதட்டத்துடன் அைர்ந்திருந்தான் ையகஷ். எட்டுைாடி
ஆஸ்பத்திரியின் ,ஆறாம் ைாடியில் உள்ை, ஆறாம்
யைார்ட்டின் பிரெைப் பகுதி அது. அந்த அவறக்குள்
இன்பைாரு
பைள்வைக்கார
இவைஞனும்
அவரத்தூக்கத்யதாடு அைர்ந்திருந்தான். அவ்விவைஞனின்
ைவைவிக்கு அது இரண்டாைது பிரெைம், ஆஸ்பத்தரியில்
அைன் ைவைவிவய அனுைதித்து இரண்டு ைணித்தியாெம்
தான் ஆகிறது என்று ையகஷ் அைனிடம் விொரித்தயபாது
பதரியைந்தது. தன் ைவைவியின் நிவெவய அைனுக்கு
பொன்ை யபாது தைது ைவைவியின் முதல் பிரெைத்தில்
குழந்வத இரண்டு ாட்களுக்கு பிறகு தான் பிறந்தது எை
அவ்விவைஞன் ஆறுதல் பொன்ைான் . இரண்டாம் பிரெைம்
என்பதாவெயயா
என்ையைா
அந்த
இவைஞன்
கைவெப்படாைல் ெற்று தூங்கக் கூடியதாகயிருந்தது.
பிரெைத்தின்
யபாது
பபண்ணாைைள்
ைரணத்தின்
எல்வெவயத் பதாட்டுத் திரும்புைாள் என்று அைைது
பாட்டி பொன்ைது ையகசின் நிவைவுக்கு ைந்தது. அந்த
நிவெ பெ ைருடங்களுக்கு முன்ைர் ைருத்துை ைெதிகள்
இல்ொத யபாது இருந்திருக்கொம். ஆைால் இப்யபாது ஒரு
பபண் கருத்தரித்த சிெ ைாதங்களில் இருந்து சிசுவின்
ைைர்ச்சிகவை வைத்தியர்கள் அைதானித்து ஏதாைது
பிரச்ெவைகள் இருப்பின் ஆைை பெய்யக்கூடியதாக
இருக்கிறது.

அந்த அவறச் சுைவர மூன்று அழகிய குழந்வதகளின்
படங்கள் அெங்கரித்தை. ஒரு குழந்வதயின் பபாக்வக
ைாய்ச் சிரிப்பு
அைவை கைர்ந்தது. அப்படங்கவைப்
பார்த்து ைைதுக்குள் பபருமூச்சு விட்ட ையகஷ் தைக்கும்
அதுயபால்
அழகாை,
ஆபராக்கியைாை
குழந்வத
கிவடக்குைா என்று ஏங்கிைான். ஆயணா, பபண்யணா
பரைாயில்வெ. ைத்ெொவுக்கு சுகப்பிரெைைாைால் யபாதும்
என்றது அைன் ைைம். ய ரம் யபாகப் யபாக ைத்ெொவுக்கு
என்ை டக்குயைா என்ற பயம் ையகசுக்கு யைறு. முதற்
பிரெைம் பகாஞ்ெம் ய ரம் எடுக்கும். யதகநிவெவயப்
பபாறுத்தது. ைத்ெொ வைத்தியரின் ஆபொெவைப்படி
அவ்ைைவுக்கு ஓடி ஆட யைவெ பெய்தது குவறவு.
பின்யைரங்களில் பைளியல் யபாய் ெற்று உொவி
ைருயைாம் ைா என்றால், எதாைது ொக்குப் யபாக்கு
பொல்லி கடத்தி விடுைாள். அயதாடு கவடசி ய ரத்தில்
இரத்த அழுத்தம் யைறு. அழுத்தம் கூடிைால் கருப்வபயில்
இருக்கும் குழந்வதக்கு ஆகாது என்பார்கள்.
ையகஷின் தாய் ைாைன் ைகள் ைத்ெொ. ையகஷின் தந்வதக்கு
ைகன் பொந்தத்துக்குள் திருைணம் பெய்ைது அவ்ைைவுக்கு
விருப்பைாகியிருக்கவில்வெ.
பொந்தத்துக்குள்,
அதுவும்
பொந்த ைச்ொவை திருைணம் பெய்து பிறக்கும் பிள்வைகள்
ைைர்ந்தால் அறிவு குன்றியைர்கைாக இருப்பார்கள் எைப்
புள்ளி விபரம் பொல்கிறது என்று ைவைவியுடன் ைாதாடிப்
பார்த்தார். ஆைால் அையைா தைது ஒயர தம்பியின்
ைகைாை
ைத்ெொவுக்கு
தான்
ையகஷ்
என்று
சிறுையதியெயய இரு குடும்பமும் தீர்ைானித்துவிட்டது.
அதில் இருந்து ைாறமுடியாது எை ைறுத்துவிட்டாள்.

ைவைவியிை பொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டைர் ையகஷின்
தந்வத.
டப்பது
டக்கட்டும்.
விதிவய
யாரால்
ைாற்றமுடியும்
என்று
யபொைல்
இருந்துவிட்டார்.
ொதகப்பபாருத்தம் கூட பார்க்கவில்வெ. தாய் ைாைன்
ைகவை திருைணம் பெய்தால்
அபதல்ொம் பார்க்க
யைண்டியதில்வெ. அது தான் ைழக்கம் என்று ையகசின்
தாயின் கட்டவைக்கு குடும்பத்தில் ைறுப்பு கிவடயாது.
கல்யாணைாகி
மூன்று
ைருடங்கைாகியும்
ையகஷ்
தம்பதிகளுக்கு குழந்வத பிறக்கவில்வெ. வைத்தியர்கவை
கெந்தாயொசித்த யபாது பெ பரியொதவைகளுக்கு பின்ைர்
இருைரிலும் ஒரு வித குவறயுமில்வெ என்றார்கள். அதன்
பின் ைத்ெொ கரு தரித்தும் மூன்று ைாதங்களில்
கருச்சிவதவு ஏற்பட்டு குடும்பத்தில் பெருக்கு ஏைாற்றத்வத
அளித்தது. ையகஷ் தம்பதிகள் ஏறியிறங்காத யகாயில்கள்
இல்வெ. ஊர் ொஸ்திரிைார்கள் சிெரிடம் யபாய் தங்கள்
ொதகங்கவைக்காட்டி தங்களுக்கு குழந்வதப் பாக்கியம்
கிட்டும் ைாய்ப்புண்டா எைக் யகட்டார்கள். அதில் ஒருைர்
ைட்டும் நிட்ெயம் உங்களுக்கு குழந்வதபாக்கியமுண்டு.
பெவ்ைாய்க்கு
கிரகொந்தி
பெய்யுங்கள்.
உங்கள்
இருைருக்கும் பெவ்ைாய் யதாஷம் இருக்கிறபடியால் ொந்தி
பெய்தால், பிறக்கும் குழந்வதவயப் பாதிக்காது என்று தன்
கருத்வதச்
பொன்ைார்.
கருச்சிவதவுக்குப்
பின்ைர் ைறுபடியும்; குழந்வத கரு தரிப்பதற்கும் மிவடயய
இரு ைருடங்கள் பென்று விட்டை. அந்த இவடபைளியில்
தான்
அந்த
ைறக்கமுடியாத
ெம்பைம்
ையகஷின்
ைாழக்வகயில் டந்தது.

♣♣♣♣♣*
ையகஷின் தூரத்து உறவிைைாை ெந்திரன் ையகஷிற்கு பத்து
ைருடங்களுக்கு மூத்தைன், ையகஷிற்கு பெ ைருடங்களுக்கு
முன்ையர ெந்திரனுக்கு திருைணம் டந்தவிட்டது. அதுவும்
காதல் திருைணம். அையைாடு யைவெ பெய்த அழகியாை
ைெந்திவய தைது பபற்யறாரின் எதிர்ப்புக்கு இவடயய
ெந்திரன் திருைணம் பெய்து பகாண்டான். ெந்திரன் ண்பன்
ைட்டுைல்ொது உறவிைன் என்ற காரணத்தால் ையகசுக்கு
பெ
உதவிகவை
ெந்திரன்
பெய்திருக்கிறான்.
பாங்பகான்றில் உயர் பதவியில் இருந்த ெந்திரன், தைது
பெல்ைாக்வகப் பாவித்து பாங்கில் தைக்கு யைவெ ைாங்கிக்
பகாடுத்த
உதவிவய
ையகொல்
ைறக்க
முடியாது.
திருைணைாையபாது ையகஷ் உதவி முவகையாைராக
உயர்ந்து விட்டான். ைத்ொொவை திருைணம் பெய்ய
முன்ைர் ெந்திரன் குடும்பத்துடன் ையகஷ் ைட்டுயை
ப ருங்கிய பதாடர்பு வைத்திருந்தான். ெந்திரனின் ைவைவி
ைெந்தி கருவுற்றிருந்தயபாது ெந்திரனுக்கும் ைெந்திக்கும்,
அைன் துவணயாகயிருந்தான். திருைணைாகி அடுத்த
ைருடயை ெந்திரன் தம்பதிகளுக்குப் பிறந்தது அழகாை
பபண்குழந்வதயாைாலும்
இரு
கால்களும்
சூம்பிய,
உணர்ச்சியற்ற நிவெயில் பிறந்தது. தங்களுக்கு ஊைைாை
ஒரு
குழந்வத
பிறக்குபைை
அைர்கள்
எதிர்பார்த்திருக்கவில்வெ.
ெந்திரன்
தம்பதிகளுக்கு
அக்குழந்வதயின்
ைருவக
பபரும்
அதிர்ச்சிவயக்
பகாடுத்தது. அக்குழந்வதக்கு அவ்ைைவு அழவகக் பகாடுத்த
இவறைன், ஏன் அந்த குவறவயயும் யெர்த்து பகாடுத்தான்

என்று
எல்யொரும்
ைைம்
ப ாந்தைர்.
குழந்வத
ைதிைதனிக்கு பிறப்பிைால் ஏற்பட்ட ஊைத்வத யபாக்குைது
கடிைம் எை நிவைத்தயபாது ெந்திரனும் ைெந்தியும்
பைகுைாக ைைப்பாதிப்புக்கு உள்ைாைர்கள். குழந்வதயின்
ைைர்ச்சிவயயும்
ைருங்காெதவதயும்
நிவைத்து
கைவெப்பட்டைர்.
குழந்வதவய
ைைர்ப்பது
ஒரு
பிரச்ெவையாக இருந்தது. அந்த ெையத்தில் தான் ையகசின்
உதவி அைர்களுக்கு கிட்டிற்று. தைக்கு ன்கு பதரிந்த
தாதிப் பபண் ஒருைவை குழந்வத ைதிைதனிவய பராைரித்து
ைைர்க்க ெந்திரன் தம்பதிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்திைான்
ையகஷ்.
அந்த தாதியும் ைதனிவய தாவயப் யபால் கைனித்தாள்.
ைதனிக்கு தமிழ் ைாசிக்கவும் எழுதவும் கற்றுக் பகாடுத்தாள்.
ைதனியும்
பொல்லிக்
பகாடுத்தவத
கிரகிக்கக்
கூடியைைாகவும்
விவரவில்
ைாசிக்கவும்
எழுதவும்
கற்றுக்பகாண்டாள். அைளுக்குள் எயதா ஒரு திறவை
இருப்பவத ையகஷ் கண்டான். அவத ெந்திரனுக்கும்
ைெந்திக்கும் எடுத்துச் பொல்லியும் ஊைைாை தைது ைகள்
யைல் அைர்களுக்கு இருந்த பைறுப்பும், தங்களுக்குப்
பாரைாக இைள் ைந்து பிறந்திருக்கிறாள் என்பதால்
ஏற்பட்ட அக்கவரயின்வையுை அைர்களுக்கு ெந்திரன்
எடுத்துச்
பொன்ைவத
ஏற்றுக்
பகாள்ை
தவடயாகயிருந்தது. பபற்யறாரின் அன்புக்காக ஏங்கித்
தவித்த ைதனிக்குச் ெந்திரனி;ன் அன்பு கிவடத்தது.
யைவெயில் இருந்து வீடு திரும்பும் யபாது அைன் வகயில்
பொக்கியெட்டுனும் கவதப்புத்தகங்களுடனும் அடிக்கடி
ைதனிவயப்
யபாய் பார்க்காைல் ையகஷ் யபாைது

கிவடயாது. காெப்யபாக்கில் ைதனியின் ைைர்ச்சியுடன்
கூடிய அழகு ெந்திரவை பிரமிக்க வைத்தது பத்து ையதாக
இருக்கும் யபாயத ையதுக்கு கூடிய ைைர்ச்சி அைைது
கால்களுக்கு யைல்பாகத்தில் இருந்தவதக் கண்ட ையகஷ்,
இைளுக்கு ைட்டும்
டக்க முடியுைாைால்
இைைது
அழகிற்காகயை
சீதைம்
இல்ொைல்
பெர்
ைணக்க
முன்ைந்திருப்பார்கள். ஆைால் பாைம் இந்த சிவெயில்
இைவை ைணமுடிக்க துணிந்து எைரும் முன்ைருைார்கைா
என்பது ெந்யதகம். ெந்திரன் தம்பதிகளின் ைாழ்க்வகக்குப்
பின் .ைதனிவய யார் கைனிக்கப் யபாகிறார்கயைா
பதரியாது. திடீபரன்று ஒரு ாள் பத்து ையதாை ைதனி
ருதுைாைது பெருக்கு ஆச்ெரியத்வதக் பகாடுத்தது. ைதனி
ருதுைாை யபாது பெய்யயைண்டிய ெடங்வக ஒருத்தருக்கும்
விைம்பரப்படுத்தாைல் இரகசியைாக ெந்திரன் பெய்து
முடித்தான். அதுவும் ையகஷ் ைற்புறுத்தியபடியால்.

♣♣♣♣♣
“
ைாைா
ான்
ஒரு
கவிவத
எழுதியிருக்கியறன்
ைாசித்துப்பாருஙகள்” என்ற ைதனி தான் எழுதிய
கவிவதவய நீட்டிய யபாது அவத ைாங்கி ைாசித்த
ையகஷால் ம்பமுடியவில்வெ. இந்த சிறுமிக்கு இவ்ைைவு
திறவையிருக்கிறதா? உடலின் ஒரு பாகத்தில் இழந்த ெக்தி
முழைதும்
மூவையில்
திரண்டு
பெயொற்றுகிறாதா?
திருைணைாகாது காதலுக்காக ஏங்கும் ஒரு கருவை
நிறமுவடய கன்னிப் பபண் ஒருத்தி பற்றிய கவிவதயது.

அதில் அப்பபண் தைது ைைதில் உள்ை ஆவெகவை ஒளிவு
ைவறவின்றி எடுத்துச்பொல்கிறாள். கரும்முகிலில் இருந்து
ைவழ பகாட்டுைது யபால் அைள் கண்களில் இருந்து
பபாழியும் கண்ணிவரத் துவடக்க ஒரு முடைாைைன்
முன்ைருகிறான்.” அது தான் கவிவதயின் கரு. அக்கவிவத
மூெம் ைதனி தைது ஏக்கத்வத ைவறமுகைாக எடுத்துக்
காட்டியிருப்பவத ையகஷால் விைங்கிக் பகாள்ை முடிந்தது.
அைைால் தான் என்ை பெய்;ய முடியும்? கவிவதயில் ைரும்
முடைவைப் யபால் ைாற அைைால் முடியாயத!

********
இரு ாட்கள் லீவு யகட்டு தாதிப் பபண் ஊருக்குச் பென்று
விட்டாள். அந்த இரு
ாட்களும் ைதனிவயக் பகல்
ய ரங்களில் கைனிப்பதற்கு ெந்திரைாலும் ைவைவியாலும்;
யைவெ
காரணைாக
முடியவில்வெ.
ஏதாைது
ஊைப்பிள்வைகள் ைைரும் விடுதி ஒன்றில் தாதி ைரும்
ைவர யெர்த்து விடுயைாம் என்று ெந்திரனும் ைெந்தியும்
பொன்ையபாது ெந்திரனுக்கு ைதனிவய அைாவதவயப்
யபால் விடுதியில் விட விருப்பமில்வெ. அவ் விடுதிகள்
வியாபாரத்திற்காக
டத்தப்படுபவை.
குழந்வதகளுக்கு
ய ரகாெத்திற்கு ெத்துள்ை உணவு பகாடுக்க ைாட்டார்கள்.
கைனிப்பும் குவறவு என்று ைாதாடி, தாதி ைருைட்டும் தான்
லீவு எடுத்து பகல் ய ரங்களில், அைளின் யதவைகவை
கைனித்து ஆைை பெய்ய ையகஷ் முன்ைந்தான். அந்த
உடன்பாயட அைனுக்கு அைன் ைாழக்வகயில் என்றும்
அழிக்கமுடியாத ைாபபரும் ைடுவை உருைாக்கிவிட்டது.

அன்று
டந்தது அைனுக்கு ைட்டுயை பதரியும். தன்
பெயவெ
நிவைத்து
பைட்கப்பட்டான்
ையகஷ்தன்
பெயவெ
நிவைத்து
பைட்கப்பட்டான்
ையகஷ்.
ைத்ெொவைக்கு கூட அைன் அவதச் பொல்ெவில்வெ.
எங்யக தங்கைது திருைண ைாழ்க்வக விைாகரத்தில்
யபாய்ைடுயைா என்ற பயயை காரணம்.
ைதனிவயப் பராைரிக்க ஒப்புக் பகாண்ட இரண்டாம் ாள்
ைத்தியாையை
அந்தத
தைறு
டந்தது.
அன்று
என்றுமில்ொதைாறு பைளியில் ைவழ இடிமின்ைலுடன்
பகாட்டிக் பகாண்டிருந்தது. ெக்கர ைண்டியில் அவறக்குள்
இருந்த ைதனிக்கு இடியும் மின்ைலும் ஏயதா ஒரு விதைாை
பயத்வத உருைாக்கியது. ஜன்ைலூடாக வீசிய குளிர்
காற்றில் அைள் உடல் சூட்வடத் யதடியது. உடல்
குளிரிைால் டுங்கத் பதாடங்கியது. இடியின் ெத்தத்தில்
பயமும் அைவைக் கவ்விக்பகாண்டது.
“ைாைா
இங்வக
பகாஞ்ெம்
ைாங்யகா
என்று”
ைதனி ையகவெக்
கூப்பிட்டாள்.
ஹாலில்
புத்தகம்
ைாசித்துக்பகாண்டிருந்த ையகஷ் ஏயதா அைெரைாக்கும் அது
தான் ைதனி கூப்பிடுகிறாள் எை நிவைத்தான்.
“ என்ை ைதனி. என்ை யைண்டும்? என்று ைதனி இருந்த
அவறக்குள் யபாைான். அைைது பார்வை என்றுமில்ொத
ைாறு அைனுக்கு புதுவையாக, தன் ைைவத சுண்டியிழுப்பது
யபால் இருந்தது.

“எைக்கு குளிருது ைாைா. என்வைபகாஞ்ெம் யபார்த்து
விடுங்யகா. ஜன்ைவெயும் ொத்தி விடுங்யகா” என்றாள்
ைதனி.
அைைது
யபார்வையால்
மூடப்படாத
கால்கள்
சூம்பியிருந்தாலும்
அதில்
ஒரு
கைர்ச்சியிருந்தது.
ைதிக்கு
பன்னிரணட்டு
ையது
எை
எைரும்
பொல்ெைாட்டார்கள். அைைது கால்களுக்கு யைல் அைைது
உடலில் பதிைாறு ையது உவடய பபண்ணுக்குள்ை
கைர்ச்சியாை பருைைாற்றம் இருந்தது. திரண்ட ைார்பகம்,
நீண்ட கண்களும் விரல்களும் ,கருங்கூந்தல். அழகு
யதைவதவயப் யபால் காட்சி தந்தாள். நிறத்தில் கூட
தாவயப்யபான்ற பபான்னிறம். இறiைா ஏன் இ த அழகிய
பவடப்பில் ஒரு குவறவய வைத்து பவடத்து ைஞ்சித்து
விட்டாய், எை சிந்திததைாறு பீயராவுக்;குள் இருந்த
யபார்வைவய எடுத்து ைந்து அைள் வககளில் ையகஷ்
பகாடுத்தான். பகாடுக்கும் யபாது என்றும் இல்ொத ைாறு
அைன் யைல் பட்ட அைளின் விரல்களின் ஸ்பரிெம்
அைனுக்கு ஏயதா ரம்புகளில் மின்ொரம் பாய்ைது யபான்ற
உணர்வைக் பகாடுத்தது. அைைது பார்வை அைவை
காந்ததவதப் யபால் கைர்ந்து இழுப்பது யபால் இருந்தது.
“ என்ை ைாைா புதுவையாக வகயிவெ தாறியல். என்வை
யபார்த்து விடுங்யகாைன் ”, பகஞ்சிக் யகட்டாள் ைதனி
பதில் யபொைல் யபார்வைவய அைளிடமிருந்து ைாங்கி
அைள் உடம்வப ையகஷ் யபார்த்திைான். அப்யபாது

அைனுவடய வககள் முதல் தடவையாக அைைது திரண்ட
ைார்பகங்களில்
பட்டது.
அந்த
ஸ்பரிெம்
தூங்கிக்
பகாண்டிருந்த அைைது உணர்ச்சிகவை உசுப்பிவிட்டது.
அைன்
ைைதில்
ஏயதா
எதிர்பாராத
எண்ணங்கள்
தீடிபரைகுடிபுகுந்தது. அைள் மீது அைன் வைத்திருந்த
அன்பு விபரீ ஆவெயாக ைாறியது. அவ்ைைவு தான் எயதா
பைறிபிடித்தைன்
யபால்
ைதனிவயக்
கட்டிப்பிடித்து
அைைது சிைந்த உதடுகளில் முத்தமிட்டான். பைளியில்
யகட்ட இடி ஓவெயில் அைைது முத்தத்தின் ெத்தம்
கவரந்தது. ைதனிக்கு அது புது அனுபைம். பிறந்ததிற்கு
பபற்யறார் கூட அைள் கன்ைத்தில் முத்தம் இடவில்வெ.
ையகஷ் ைாைா கூட அப்படி கன்ைத்திெ ஒர ாைாைது
முத்தமிட்டது
கிவடயாது.
இபதன்ை
புதுவையாக
டக்கிறார் என்றது அைள் ைைம். முத்தமிடும் யபாது
ெந்;திரனின் வககள் அைைது ைார்பகத்வத இறுகப்
பற்றிக்பகாண்டது.
எங்கிருந்யதா
ஒரு
மிருகத்தைம்
அைவை ஆட்பகாணடது. அைன் தன்னிவெ ைறந்தான்.
ைதனியின் உடல் நிவெைறந்தான். அைன் மூச்சின்
உஷ்ணம், அைளின் கன்ைங்களுக்கு சூட்வடக் பகாடுத்தது.
அைள் அைன் பிடியில் இருந்து திமிறிைாள். அைைால்
முடியவில்வெ. பாைம் ெக்கர ைண்டியிலிருந்து தன்வைப்
பாதுகாத்துக்பகாள்ை எழுந்து ஓடக்கூடிய நிவெயில் அைள்
இருக்கவில்வெ.
“யைண்டாம்
ைாைா.
எைக்கு
ய ாகுது
என்வை
விட்டிடுங்யகா. என்வை ஒன்றும் பெய்யாவதயுங்யகா.
ான் ஒரு முடைாைைள்“, எை அைள் பகஞ்சிைாள். அைன்
தன்
உணர்ச்சிகவைக்
கட்டுப்படுத்தமுடியாத

காைபைறியைாைான்.
அைள்
யைலிருந்த
பாெம்
காைைாயிற்று.
கட்டுக்கடங்காைல்
யபாயிற்று.
சிெ
நிமிடங்கள் பைளியில் டந்த இயற்வகயின் டைத்துக்கு
யபாட்டியாக
அவறக்குள்
டந்த
பைறியாட்டத்வத
ைதனியால் எதிர்க்க முடியவில்வெ. அைளுக்கு ைட்டும்
டக்கும் ெக்தியிருந்திருந்தால் அைனிடம் இருந்து விடுபட்டு
தன் கற்வபக் காப்பாற்றிக் பகாண்டு அவறவய விட்டு
ஓடியிருப்பாள்.
சிெ நிமிடங்களில் தைது காரியம் முடிந்ததும் திரும்பிப்
பாராயெ அவறவயவிட்டு ஒரு குற்றைாளி யபால்
பைளியயறிைாை ையகஷ்.. ஒரு பகாவெவயச் பெய்தைன்
யபான்ற குற்ற உணர்வு அைனுக்கு. அதுவும் ஒரு ஊைைாை
பபண்வண, தன் பாதுகாப்பில் தன்வை ெயகாதரைாக
ம்பி விட்டுச்பென்ற ெந்திரனின் ைகவை சீரழித்து
விட்யடயை. ான் ஏன் அப்படி பொற்ப ய ரத்துக்குள்
மிருகைா ைாறிவிட்யடன்? அதுவும் எைக்பகைறு ஒரு
ைவைவியிருக்கும் யபாது. அைைால் தன் கீழ்தரைாை
டத்வதவய நிைத்துக் கூடப் பார்க்க முடியவில்வெ.
அவறக்குள் ைதனி விம்மி விம்மி அழும் ெத்தம் யகட்டது.
அவ்ைழுவக
அைவைச்
சித்திரைவத
பெய்ைது
யபாலிருந்தது.
ெந்திரனும் ைெந்தியும் யைவெ முடிந்து வீடு திரும்பமுன்
டந்த
ெம்பைத்திற்காை
அறிகுறிகள்
இல்ொது
பெய்துவிட்டான் ையகஷ். பாைம் ைதனி பைௌைைாக
அதிர்ச்ச்pயாலும்
யபாராடிய
கவைப்பாலும்
ெக்கரைண்டியில் இருந்த நிவெயியெயய தூங்கிவிட்டாள்;.

அைவைப் பார்க்க அைனுக்கு பரிதாபைாக இருந்தது.
கைங்கம் ைற்ற ஒரு சிறுமிவய சிெ நிமிடங்களில்
கெக்கிவிட்யடயை. ஏன் இப்படி ஒரு தைவற இந்த
ஊைமுற்ற சிறுமிக்கு பெய்யதாம் என்பது யபால் இருந்தது.
ெம்பைம்
டந்த அடுத்த இரண்டு
ாட்கள் அைைது
குற்றமுள்ை ைைம் அைவை ெந்திரன் வீட்டுப் பக்கம்
யபாகவிடவில்வெ. தைக்கு சுகமில்வெ எை ெந்திரனுக்கும்
ொட்டு
பொல்லிவிட்டு
வீட்டில்
தங்கிவிட்டான்.
ைத்ெொவுக்கு அைன் யபாக்கு ஆச்ெரியதவதக் பகாடுத்தது.
அடிக்கடி ைதனிவயப்பற்றி வீட்டில் யபசுகிறைன் அந்த
இரு ாட்களும் யபச்யெ எடுக்கவில்வெ. அைன் பெய்த
ைாபபரும் குற்றச் பெயலின் விவைவு மூன்றாம் ாள் ைதனி
தற்பகாவெ பெய்த பெய்தி அைைது காதுகளுக்கு
எட்டியயபாது பதரிந்தது. அைன் துடிதுடித்துப்யபாைான்.
“என்ை அத்தான் உங்கள் ண்பன் ெந்திரனின் ைகள்
ைதனிக்கு
என்ை
டந்தது.?.
எதற்காக
திடீபரை
தற்பகாவெபெய்துபகாண்டாள்?
“
என்று
ைத்ெொ
யகட்டயபாது ையகசுக்கு என்ை பதில் பொல்ைது என்று
பதரியவில்வெ.
“பாைம்
ைதனி.
தன்
ைருங்காெத்வதப்பற்றி
சிந்தித்திருப்பாள். பகாஞ்ெ ாட்கைாக அைள் யபாக்கு ஒரு
ைாதிரி இருந்தது. யபசுைதும் குவறவு. ஒருத்தருக்கும்
பாரைாக இருக்கக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு ைந்திருப்பாள்
எை நிவைக்கியறன். பபற்யறாரிடை இருந்து அன்பு

அைளுக்கு கிவடக்கவில்வெ” என்று ஒரு பபாய் பொல்லித்
தப்பிததுக்;பகாண்டான் ையகஷ்.
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அவறக் கதவை யாயரா தட்டும் ெத்தம் யகட்டு
சிந்தவையில் இருந்து விடுபட்டான் ையகஷ்.

தன்

“மிஸ்டர் ையகஷ் என்பைர் யார்? “அவறக்குள் கழுத்தில்
ஸ்படதஸ்யகாப்புடனும் , வகயில் ஒரு படிைத்துடனும் ,
அவறக்குள் ைந்த பைள்வை யுனியபார்ம் அணிந்த பபண்
டாக்டர் ஒருத்தி யகட்டாள்.
“

ான் தான் ைபகஷ் எதாைது பிரச்ெவையா டாக்டர்.? “

“உங்கள் ைவைவியின் பிரெைம் ெற்று சிக்கொைது.
காரணம் இரட்வடக் குழந்வதகவை உஙகள் ைவைவி
கருத்தரித்திருக்கிறாள்.
அது
உங்கைக்கு
ஏற்கையை
பதரிந்திருக்கும் எை நிவைக்கியறன்.”
“பதரியும். என்ைவைவி கருத்தரித்து ஐந்து ைாதைாக
இருக்கும் யபாயத வகயைாபகாெஜிஸ்ட் ஸ்கான் பெய்த
ரிப்யபார்ட்வடப் பார்த்து எங்களுக்கு இரட்வடக் குழந்வத
கிவடக்கப் யபாகிறது என்று பொன்ைைர். ஆைால்
குழந்வதகளுக்கு சிறு பிரச்ெவை ஏற்படொம். ஏன் என்றால்
என்ைவைவியின் கருப்வப இரு குழந்வதகளும் ைைர்ைதற்கு

விரிந்து பகாடுக்கக் கூடிய ைலுவை இழந்துவிட்டதாம்
என்றைர்”
“ அப்யபா உங்களுக்கு ஏற்கையை உங்கள் ைவைவியின்
நிெவை பதரியும் என்கிறீர்கள்”
“ ஆைாம் டாக்டர்”
“அது தான் குழந்வதகள் பிறப்பதற்கும் தாைதைாகிறது.
குழந்வதகள்
தாைாகயை
பைளியயைர
முடியாது
கருப்வபயுக்குள் பின்னிக்கிடக்கின்றை. சிெ யைவெ ெத்திர
சிகிச்வெ பெய்து குழந்வதகவை பைளியய எடுக்க யைண்டி
ைரும். ய ரம் தாைதைாக உங்கள் ைவைவியின் உயிருக்கும்
குழந்வதகளின்
உயிருக்கும்
ஆபத்து
ஏற்படொம்.
ஒப்பியரென்
பெய்ய
இந்த
யபாமில்
உங்களின்
வகபயழுத்து யதவை” எைப் படிைத்வதயும் யபைாவையும்
அைனிடம் டாக்டர் நீட்டிைாள். ைறு யபச்சில்ொைல் அதில்
தைது ெம்ைதத்வத வகபயழுத்திட்டு பகாடுத்தான்
“டாக்டர் , ஒப்பியரெனுக்கு முதல் என்ைவைவிவய
உள்யை ைந்து ான் பார்க்கொைா “?

ான்

“தாராைைாக பார்க்கொம். ஒப்பியரென் டக்க குவறந்தது
இன்னும்
ஒரு
ைணித்தியாெம்
எடுக்கும்.
யெர்ஜன்
இன்பைாரு சிசிரியன் பெய்து பகாண்டிருக்கிறார். அது

முடிந்ததும்
அடுத்த
ஒப்பியரெை
ைவைவியுவடயது தான்”.

உங்களுவடய

டாக்டவரப் பின் பதாடர்ந்து ையகஷ் பென்றான்.
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யெர்ஜன் ெத்திரசிகிச்வெவய முடித்தபின்ைர் பைளியய
ைந்தார். ையகஷ் அைர் என்ை பொல்ெப் யபாகிறார் எை
ஆைலுடன் காத்திருந்தான்.
“மிஸ்டர்ையகஷ். உைக்கு ஒருகைவெ தரக்கூடிய பெய்தி
என்று
பொல்ெயைண்டியிருக்கு.,
என்றார்
ெற்று
அவைதியாகச் யொகத்யதாடு..
“என்ை
டாக்டர்
என்ை
டந்தது?.
குழந்வத
பிறந்துவிட்டதா?.
என்
;ைவைவி
எப்படி
இருக்கிறாள்.”? என்றான் ையகஷ் பதட்டத்துடன்.
“உைது ைவைவியின் உயிருக்கு ஆபத்தில்வெ.
ான்
எதிர்பார்த்தவத விட இந்த ஒப்பியரஷன் கூடிய ய ரம்
எடுத்துவிட்டது. ைன்னிக்கவும். என்ைால் இரட்வடக்
குழந்வதகளில் ஒரு குழந்வதவயத் தான் காப்பாற்ற
முடிந்தது. பிறக்கும் யபாது இறந்யத ஒரு ஆண்குழந்வத
பிறந்தது. குழந்வத உடல் முழுவையாக ைைராதது தான்

காரணம் எை நிவைக்கியறன். உங்கள் ைவைவியின்
கருப்வபவபயில் பிரச்ெவை உண்டு. அவத பைகுவிவரவில்
கைனிப்பது ல்ெது. இனியும் கருத்தரிக்காைல் இருப்பது
அைவுக்கு ல்ெது”
“அப்ப ைற்வற குழந்வத”?
“பிறந்த ைற்ற குழ வத பபண் குழந்வத. உள்யை யபாய்
குழந்வதவயப் பாருங்கள். இவ்ைைவு தான் என்ைால்
பெய்ய முடிந்தது“,. டாக்டர் பொன்ைார்.
ைத்ெொ இருந்த அவறக்குள் ையகஷ் பென்ற பபாது அைள்
அவர ையக்கத்தில் இருந்தாள். அைவைக் கண்டதும் விம்மி
விம்மி அழத்பதாடங்கிைாள்.
“அையைாடு இப்யபா அதிகம் யபொதீர்கள்.
ைைக்
குழப்பத்தில் இருக்கிறா.”
என்றாள் பக்கத்தில் நின்ற
ய ர்ஸ். அயத ெையம் ஒப்பியரென் பெய்த ெர்ஜனும் உள்யை
ைந்தார்.
“ையகஷ். உைக்கு இன்பைாரு விஷயத்வத பொல்ெ
ைறந்திட்டன். உயியராடு பிறந்த ைற்ற குழந்வதக்கு கால்கள்
முழு
ைடிைம்
எடுக்காதொல்
குழந்வத
ஊைைாக
பிறந்திருக்கிறது.. இது இப்படி ஏற்படயைண்டி ைந்ததிற்கு
உைது ைவைவியிை கருப்வபயில் இரண்டு குழந்வதகள்
ைைர இடமில்ொதயத. அயதா பதாட்டிலுக்குள் உைது

பபண் குழ வத
என்றார்.

படுத்திருக்கிறாள்

யபாய்ப்

பாரும்”

ையகசுக்கு பொன்ை பெய்தி அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
“என்ை டாக்டர் பொல்லுகிறீர்கள் பிறந்த உயியராடு
இருக்கும் எைது குழந்வதயின் கால்கள் ஊைைா “?
“ஆைாம். என்ைால் என்ை பெய்யமுடியும்”?
அதிர்ச்சியால் ைாயவடத்து, நிவெ தடுைாறிப் யபாய்
பைதுைாக
பதாட்டிவெ
எட்டிப்பார்த்தான்
ையகஷ்.
குழந்வத நிம்ைதியாக விரவெச் சூப்பியைாறு தூங்கிக்
பகாண்டிருந்தது. என்ை ைதனியின் ைறுபிறவியா இந்தக்
குழந்வத. ான் பெய்த குற்றத்துக்கு இவறைன் என்வை
பழிைாங்கிவிட்டாைா? அைன் கண்களில் இருந்து கண்ணீர்
பபாெ பபாெபைன்று பகாட்டியது. வகக்குட்வடயால்
ைாவயப்
மூடிக்
பகாண்டு,
ெத்தம்
ைத்ொவுக்கு
யகட்காதைாறு தைக்குள் அழுதான் ையகஷ்.
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பெவ்ைாய் யதாஷம்
ஊபரலு ெதாசிைம் ொஸ்திரியார் வைதிலியின் ஜாதகத்வதப்
புரட்டிப் புரட்டிப் பார்த்தார். ைெது வக விரல்கள்
எவதயயா
கணக்கிட்டுகபகாண்டிருந்தை.
அடிக்கடி
யபப்பரில் குறித்து பகாள்ைதும் ஜாதகத்வதயய முவறத்துப்
பார்பபதுைாக இருந்தார். டாக்டர் ஒருைர் வைத்திய
பரியொதவை ரிபயபார்வடப் பார்த்து என்ை வியாதி
என்று பொல்ெ சிந்திப்பது யபால் யதற்றைளித்தார்
ொஸ்திரியார். அைருக்கு முன்யை கந்வதயரும் பாக்கியமும்
ொஸ்திரியார்
உதடுகளில்
இருந்து
என்ை
ைார்த்வதகள்
பைளிைரப்
யபாகிறது
என்பவத
எதிர்பார்த்தபடி இருந்தைர். அடிக்கடி அைரது முகச் சுழிப்பு
வைதிலியின் தந்வத கந்வதயருக்கும் தாய் பாக்கியத்துக்கும்
பதட்டத்வதக் பகாடுத்தது. ஏயதா வைத்தியர் ஒருைர்

பைடிக்கல் ரிப்யபார்ட்வடப் பற்றி பொல்ெப் யபாைது
யபான்ற ைைப்பயம் அைர்களுக்கு. அதுவும் ஒயர ைகள்
முப்பத்திரண்டு ையதாகியும் திருைணைாகாைல் இருக்கிறாள்
என்றால் ஜாதகத்தில் எயதா குவற இருக்கயைண்டும்.
ெதாசிைம் பொன்ைால் தான் அைர்கள்
ம்புைார்கள்.
அைர்கைது குடும்ப வைத்தியர். ைழக்கறிஞர் யபால் குடும்ப
ொஸ்திரி அைர். உதட்வட பிதுக்கிய ெதாசிைத்தாவரப்
பார்த்து:
“என்ை பொல்லுது வைதிலியின் ஜாதகம். கலியாணம் எப்ப
டக்கும். உந்த பபடியன்வற ொதகத்துக்கு பபாருந்துயை “?
பபாறுவைவய இழந்த கந்வதயர் யகட்டார்.
பாைம்
கந்வதயா
தம்பதிகள்
குவறந்தது
ஐம்பது
பபாருத்தங்கைாைது ைகளுக்கு பாhத்திருப்பாhகள். ையது
கூடக் கூட எங்யக அைளுக்கு கலியாணம்
டக்காைல்
யபாய்விடுயைா என்ற பயம் அைர்களுக்கு. அக்கா ைகவைக்
யகட்டு ைந்த யபாது கந்வதயர், ஜாதகப் பபாருத்தம்
பார்த்ததாயெ கலியாணம்
டக்காைல் யபாய்விட்டது.
அவத பாக்கியம் அடிக்கடி அைருக்குச் சுட்டிக்காட்டுைாள்.
“பைய்யய பாருங்யகா. உங்களுவடய அக்கா ைகனுக்கு
கலியாணம் டந்து ாலு ைருஷைாயிட்டுது. இப்ப இரண்டு
பிள்வைகளுக்கு அைன் அப்பா. அைனுக்கு வைதிலிவய
பபாருத்தம் பார்க்காைல் பெய்து வைத்திருந்தால் இப்ப
யபரப்பிள்வைகவையும்
கண்டிருப்யபாம்.
பொந்த

ைச்ொனுக்கு ொதகம் பார்க்க யதவையில்வெ என்பிைம்.
நீங்கள் யகட்டால் தாயை”. பாக்கியம் குவறப்பட்டாள்.
“ெரியாை பெவ்ைாய் யதாஷம் இருக்கு உங்கவட ைகளுக்கு.
ெக்கைத்தில்
பெவ்ைாய். பபாருத்தைாை
பெவ்ைாய்
யதாஷமுள்ை ைாப்பிள்வை கிவடக்காவிட்டால் பகதியிவெ
விதவையாப்யபாகிற ைாயப்புண்டு. அல்ெது கணைவை
ய ாயாளியாக்கிப் யபாடுை.
ான் இவ்ைைவு காெமும்
எத்தவையயா ொதகங்கவை பார்த்திருக்கிறன் இது ஒரு
ெரியாை பாைம் கூடிய ொதகம். பபடியன்வட ொதகம்
பாைம் குவறந்தது. பெய்து வைத்தால் பிறகு பகதியிவெ
உங்கவட
ைகள்
விதவையாைாள்”
திருைாய்
ைெர்ந்தருளிைார் ெதாசிைம்.
“உந்த ஜாதகக்காரன் பகாழும்பிவெ ல்ெ யைவெயிவெ
இருக்கிறான். எஙகளுக்குத் பதரிந்தைர் ஒருைர் தான் இந்த
ஜாதகத்வத அனுப்பிைைர். சீதைமும் அவ்ைைவு யதவை
இல்வெ”
“எதுக்கும் பெவ்ைாய் யதாஷம் உஙகவட ைகளுவடய
கலியாணத்துக்கு குறுக்காவெ நிக்குது”, என்றார் ெதாசிைம்.
“ ொத்திரியாh, நீங்கள் பொல்லுகிற யதாஷம் எங்களுக்கு
விைங்குதில்வெ. இப்பதான் பெவ்ைாயிவெ தண்ணீh
இருக்கொம் என்று பராபர்ட் அனுப்பி ஆராச்சி டக்கிறது.
ைனிதன் பெவ்ைாய் கிரகத்தில் ைாழக் கூடிய ொத்தியக்

கூறுகள்
இருக்கிறதாகவும்
பொல்லுகிைம்.
நீங்கள்
என்ைடாபைண்டால்
அங்வக
யபாகிறது
யதாஷம்
என்கிறீர்கள்.
பகாஞ்ெம்
விைக்கைாகய்
தான்
பொல்லுங்யகாைன்” விஞ்ஞாை ஆசிரிவயயாக இருந்த
பாக்கியம் தைக்கு விஞ்ஞாைம் பதரியும் என்பவத
ைவறமுகைாக எடுத்துக்காட்டிைாள்.
ொஸ்திரியார் விைக்கிைார்:
“ஒவ்பைாருைருக்கும் அைர் அைர்கள் முற்பிறவியில் பெய்த
கர்ைாக்களின்படி
பிறக்கும்
யபாது
யதாஷங்கயைாடு
பிறக்கிைம். அவைத்து கிரகங்களுக்கும் யதாஷமுண்டு.
ஆைால் பிரபல்யைாைது பெவ்ைாய் யதாஷம் தான். கிரகம்
சிகப்பு நிற நிெத்வத பகாண்ட படியால் பெவ்ைாய் எைப்
பபயர் பபற்றது. பெவ்ைாய் இரத்த ஓட்டத்துடனும்
யுத்தத்துடனும் பதாடர்புள்ை கிரகம். ஆகயை குருதி
ெம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளுக்கும் ஜாதகத்திெ பெவ்ைாய்
கிரகத்திற்கும் பதாடர்புண்டு. கியரக்கர் கூட பெவ்ைாவய
யபார்க் கடவுைாகயை கருதிைர். பெவ்ைாய் கிரகத்தில்
ைனிதன் ஆய்வுபெய்தால் யதாஷம் இல்வெ என்று கூற
முடியாது. யதாஷம் யைறு, பாதிப்பு யைறு. பிறக்கும் யபாது
ஜாதகத்தில் ெந்திரன் இருக்கும் வீடு இராசியாகிறது.
ெக்கைத்துக்கு
பெவ்ைாய்
2,7,8,12
ல்
இருந்தால்
யதாஷைாகும். இராசிக்கும் சுக்கிரனுக்கும் 2, 7, 8,
12ல் பெவ்ைாய் இருப்பின் யதாஷம் கடுவை ைற்வறய
இடங்களில்
நிற்கும்
பெவ்ைாய்
யதாஷமில்ொது
ெந்யதாெத்வத தருைார். ஆணுக்கு 2இலும் , பபண்ணுக்கு 412 இலும் , ஆண் பபண் இருைருக்கும் 8ல் பெவ்ைாய்

இருந்தால் யதாஷபாதிப்பு அதிகைாகிறது. 2ல் பெவ்ைாய்
உள்ை ஜாதகத்திற்கு 12ல் பெவ்ைாய் உள்ைைர் கை
பபாருத்தைாகும். அயத யபான்று 4ல் பெவ்ைாய் உள்ை
ஜாதகத்துக்கு 4ல் பெவ்ைாய் உள்ை யதாஷயை யெர்க்க
யைண்டும். 7, 8 ல் பெவ்ைாய் நிற்க இயத அவைப்பு யெர்க்க
பாதிப்பில்வெ. பெவ்ைாய் 2ல் நின்று அவ்விடம் மிதுைம்
அல்ெது கன்னியாகில் யதாஷமில்வெ. 4ல் நின்று யைஷம்
விருச்சிகைாகில் யதாஷமில்வெ. 7ல் நின்று ைகரம்,
கடகைாகில் யதாஷமில்வெ. 8ல் நின்று தனுசு, மீைைாகில்
யதாஷமில்வெ. 12ல் நின்று கும்பம், சிம்ைம் ஆகில்
யதாஷமில்வெ”, ெதாசிைத்தார் விைக்கிைார்.
“அயடயப்பா தவெசுத்துது இவதக் யகட்டக. பெவ்ைாய்
இருக்கிற வீட்வடப் பபாறுத்துத்தாைா பென் கிவடக்கும்”?
“ஆைாம். 2 இல் பெவ்ைாய் என்றால்- ப ருப்பு, திருடர்
பயம் ஏற்படும். 4 இல் பெவ்ைாய் – தாயால் திருைணம்
தவடப்படும். 7 இல் பெவ்ைாய் காதலில் யதால்வி ஏற்படும்.
8ல் பெவ்ைாய் ைர்ைஸ்தாை ய ாய் ஏறபடும். 12 இல்
பெவ்ைாய் பபாருந்தாத முதலீடு பெய்து இழப்பு”.
“அப்ப பெவ்ைாய்
யகட்டார்.

ல்ெது

பெய்யாதா”?,

கந்வதயர்

“ஏன் பெய்யாது?. பெவ்ைாயின் யகந்திர, யகாணத்தில் குரு
சுக்கிரன் நின்று ைலுக்க யபரிவக யயாகை” உண்டாகும்.

பெவ்ைாய் 3, 6, 10,11ல் நின்று குரு பார்க்க அதன்
தெகாெம் அவைத்தும்
ெமும் கூடும். ைகரச்பெவ்ைாய்
யயாகம். அயதாடு ெந்திரன் யெர்ந்திருப்பின் ெசிைங்கை
யயாகம். பிறக்கும் பிள்வைகள் கீர்த்தியுடன் ைாழ்ைார்கள்.
பெவ்ைாயுடன் குரு கூட குருைங்கை யயாகம் கிவடக்கும்.
பெவ்ைாய் சுக்கிரயைாடு கூடியிருப்பின் சுக்கிர ைங்கை
யயாகம். பபண்ணுக்கு கூடாது ஆைால் ஆணுக்கு பதாழில்
பெய்யும் ைவைவி கிவடக்கும். மீைத்தில் பெவ்ைாய்
சுக்கிரன் கூட எதிர்பாராது தை ைரவு கிவடக்கும்”
“அப்ப பைள்வையர்கள் திருைணத்துக்கு முன் பெய்கிற
இரத்தப்
பரியொதவை
(Blood
Test)
என்று
பொல்லுங்யகாைன்.
அது
அவையள்
பிள்வைகள்
குவறயில்ொைல் பிறக்கவும், கருச்சிவதவு வடபபறாைல்
இருக்கவும் பரியொதிக்கிைை” பாக்கியம் யைலும் விைக்கம்
யகட்டாள்.
“இருக்கொம். எைது அனுபைப் படி ெரியாக பெவ்ைாய்
யதாஷப் பபாருத்தம் பார்த்து திருைணம் பெய்யாவிடில்
பபண்ணுக்கு
யதாஷப்பாைம்
கூடுைாகில்
ஆவண
ைருத்தக்காரைாக்கிவிடும். அயத யபான்று ஆணுக்கு யதாஷ
பாைம் கூடுதொகின் பபண்வணப்பாதிக்கும். கருச்சிவதவும்
ஏற்படொம்”, ெதாசிைம் விைக்கிைார்.
“ொஸ்திரியார் நீங்கள் பெவ்ைாய் யதாஷத்வதப் பற்றி
பொன்ைது இவ்ைைவும் தாைா? கந்வதயர் யகட்டார்.

“இல்வெ
இன்னும்
பெ
விஷயஙகள்
இருக்கிறது.
எல்ொைற்வறயும்
பொல்லி
உங்கவை
குழப்ப
விருப்பமில்வெ.
என்னிடம்
உங்கவட
ைகளுவடய
ொதகத்துக்கு பபாருத்தைாை ஒரு ொதகம் இருக்கு.
உங்களுக்கு விருப்பம்பைண்டால் பார்க்கட்யட. முற்றாைால்
எைக்கு தரகர் பகாமிஷன் தந்தால் யபாதுை” ெதாசிைம் ைன்
ஜாதகக் கட்டுக்குள் இருந்த ஒரு ொதகத்வத யதடி
எடுத்தார். பெவ்ைாய் யதாஷத்வத அடிப்பவடயாக வைத்து
உவழக்கொம் என்ற ப்பாவெ அைருக்கு.
“அதுக்பகன்ை
பார்ப்யபாயை.
ைாப்பிள்வை
எப்படி?
ைடிைாைையை? படித்தையை?. ொதி ெைம் எப்படி? என்ை
யைவெ? எந்த ஊர்? பாக்கியை யபள்விகைட யைெ
யகள்விகள்; யகட்டாள்.
“முதலிவெ ஜாதகத்வதயும் படத்வதயும் பாருங்யகா.
பபடியன்
பபயர்
இரைணன்.
பகாழும்பிவெ
இன்ஜினியராக
யைவெ
பெய்கிறான்.
தகப்பனும்
இன்ஜினியராக இருந்து இரண்டு ைருஷத்துக்கு முந்தி தான்
இறந்தைர். பபாறுப்பில்ொத வபயன். ஆைால் ையது
வித்தியாெம் தான் குவறவு. படத்வதப் பாருங்யகாைன்
என்று படத்வத நீட்டிைார் ொஸ்திரியார்.
படத்வத ைாங்கிப பார்த்தார் கந்வதயர். “எங்யகயயா
பபடியவைப் பார்த்தைாதிரி இருக்கு” என்றார்.

“ எங்க தாருங்யகா பார்ப்பம்”, என்று
இருந்து படத்வத ைாங்கிைாள் பாக்கியம்.

கந்வதயரிடம்

“என்ை
உங்களுக்கு
ஆவைத்
பதரியவில்வெயய.?
உங்கயைாவட
யைவெ
பெய்த
ெங்கரப்பிள்வையர்
பகாழும்பிவெ இருந்து அனுப்பிை ைாப்பிள்வை தான்
உது:”, எவதயயா கண்டுபடித்தைள் ைாதிரி பாக்கியை
பொன்ைாள்.
“அட அயத பபடியன். அது பபாருத்தமில்ெ என்று
முடிைாைடி ொஸ்திரி பொல்லிப் யபாட்டார். பிறகு
என்ைத்துக்கு திரும்பவும் இவத எடுப்பான்” க வதயர்
பொன்ைார்.
ெதாசிைம் ொஸ்திரியாhருக்கு முடைாைடி ொஸ்திரியார்
பபாறுத்தமில்வெ என்று பொன்ைது அைர் பிவழப்வப
பகடுபடபது யபால் இருந்தது.
ல்ெகாெம் முடைாைடி
ொஸ்திரியார் இறந்து ஆறுைாதைாகிவிட்டது. அைர் பாhத்த
பபாருத்தம் ெரியில்வெ என்று பொன்ைால் திரும்பவும்
அைவரப் யபாய் யகட்கயை யபாகிைம் ? ெதாசிைம்
சிந்தித்தார்.
“அைர் ொதகத்வத ெரியாக பார்க்கவில்வெ யபாெ இருக்கு.
இரண்டு பபருக்கும் ஒயர இராசி, ஒயர இெக்கைம்.
அயதாவட
பெவ்ைாய்
யதாஷப்
பாைமும்
ெைைாக
இருக்குது. தாலிப் பபாருத்தம் கூட உண்டு”.

“எதுக்கும் யைண்டாம் என்று தள்ளி வைத்த கலியாணப்
யபச்வெ திரும்பவும் எடுக்கிறது
எைக்கு
ல்ெதாகத்
பதரியவில்வெ” என்றார் கந்வதயர்.
“நீங்கள் உவதபயல்ொை நுணுக்கைாய் பார்க்கப் யபாைால்
வைதிலுக்கு கலியாணம் டந்தைாதிரிதான். ான் ைாறன்
எைக்கு யைவெ இருக்கு” ெதாசிைம் புறப்பட்டார்.
கந்வதயரும் பாக்கியமும் ஒருைர் முகத்வதப் ஒருைர்
பார்த்தபடியய திவகத்து நின்றைர்.

♣♣♣♣♣
ைாதங்கள்
பெ பென்றை.. ஒரு
ாள்
ொஸ்திரியார் கந்வதயவர ெந்திக்க ய ர்ந்தது.

ெதாசிைம்

“ என்ை கந்வதயர் ைகளுக்கு ஏதும் கலியாணம் ஒழுஙகாகி
விட்டயத”?
“இல்வெ” என்றார் சுருக்கைாக கந்வதயர்.
“ அப்ப என்னிடம் ஒரு
ல்ெ ொதகம்
ைகளுக்குப்பபாருத்தம் பார்ப்யபாைா,”?
“ யதவெயில்வெ” பதிெ பொன்ைார் கந்வதயர்.

இருக்குது

“ ஏை’ யதவையில்வெ:?.ொஸ்திரியார் யகட்டார்.
“ அைள் தைக்கு கலியாணம் யைண்டாம் என்று பொல்லி
ைதம் ைாறி கன்யியாஸ்திரியாகி விட்டாள்” என்றார்
கைவெபயாடு க வதயர்.
ொஸ்தரியார் ஒன்றுயை யபொைல் அந்த இடத்வத விட்டு
ழுவிைார்.

♣♣♣♣♣
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விசித்திர உறவு
பகாழும்பிலிருந்து ைடக்யக ாற்பத்வதந்து வைல் தூரத்தில்
உள்ை இயற்வக ைைம் நிவறந்த நிவறந்த கிராைம்
பபால்ககாைவெ. அக்கிராைத்வத ைடக்யக யபாகும் ரயில்
பிரயாணிகள் பதரியாதைாகள் இல்வெ என்று துணிந்து
பொல்ெொம். . பபயருக்யகற்ப பதன்ைந்யதாட்டங்கள்
நிவறந்த கிராைம் அது. பிரபல்யைாை புவகயிரதச் ெந்தி
அக்கிராைப் பபயவர பெர் ைைதில் பதிய வைத்து விட்டது.
புவகயிரத நிவெயத்தில் நின்று கிழக்யக பார்த்தால்
பனிபடர்ந்த
ைவெத்பதாடர்கவையும்,
பதயிவெத்

யதாட்டங்கவையும்,
யைற்யக
பார்த்தால்
பதன்ைம்
யதாட்டங்கவையும்
ையல்பைளிகவையும்;
காணொம்.
பகாழும்பு, யககாவெ, குருணாகவெ ஆகிய கரங்களில்
இருந்து ைரும் பாவதகள் ஒன்று யெரும் இடைது.
கண்டிக்கும் பதுவைக்கும் யாழ்பாணத்துக்கும்; யபாகும்
ரயில் பாவதகள் ெந்திக்கும் முக்கிய புவகயிரத நிவெயைது.
ஒரு
காெத்தில்
ாட்டின்
பபாருைாதார
முன்யைற்றத்துக்காக ைாடாக உவழத்த ைவெ ாட்டுத்
தமிழர்கள், குடியுரிவையிழந்து, புெம்பபயர்ந்து தம் பொந்த
ைண்ணாம் தமிழ்
ாட்டுக்குப் யபாைதற்காக
மூட்வட
முடிச்சுக்களுடன் கடும் குளிரில் தவெைன்ைார் யபாகும்
இரவு பையில் ரயிலின் ைருவகவய எதிர்பார்த்துக்
பகாண்டிருக்கும் இடம் பபால்ககாைவெப் புவகயிரத
நிவெயம். பெ இைக்கெைரங்களின் யபாது யாழ்ப்பாணம்
ரயிலில் பெல்லும் தமிழ் பிரயாணிகவை ைழிைறித்து
அடித்து, அைர்களுவடய பபாருட்கவை சிங்கைைர்கள்
பகாள்வையடித்ததும் இந்த புவகயிரத ஸ்தாைத்தில் தான்.
பழவையில் ஊறின் பபௌத்த ைதத்திைர் பபரும்பான்வையாக
ைாழும் கிராைம். அத்தவகய கிராை ைண்ணில் இரு
ஜீைன்களுக்கிவடயய
விசித்தரைாை
உறவு
ைெர்ந்து
கிராைைாசிகளின்
ஏைைைாை
பார்வைக்கு
விருந்தாகுபைை எைரும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்வெ.
அக்கிராைத்தில்தான்
எங்கள்
கவதயின்;
கதா ாயகி
குணைதி
டுத்தரக்
குடும்பபைான்றில்
பிறந்தாள்.
கதா ாயகி என்பவத விட கதா ாகன் என்று பொல்ையத
மிகப் பபாருத்தைாகும். ையதுக்கு அதிகைாை ைைர்ச்சி.
அைளுவடய
யதாற்றமும்
வடயும்
குரல்ைைமும்

ஆண்கவைப்
யபான்றது எைக் கிராைத்தைர்கள் பெர்
ைர்ணித்தது உண்டு. அைள் யபசும் யபாது அைளின் குரல்
ஆண் குரொ அல்ெது பபண் குரொ என்று வித்தியாெம்
கண்டுபிடிப்பது மிகக் கடிைம். இந்த ைாற்றத்வத அைளுக்கு
எட்டு
ையதாயிருக்கும்
யபாயத
பபற்யறார்கள்
அைதானித்தைர்.
பபண்வைக்கு
வித்தியாெைாை
குணாதிெயங்கவையுவடய அைவை ஏைைைாக அைளுடன்
படித்த ெக ைாணவிகள் விைர்சித்ததுண்டு. பள்ளிக்கூடத்தில்
டக்கும் கவெ நிகழ்ச்சிகளில் ாடகங்கள் யைவட ஏறும்
யபாது ஆண் யைஷத்துக்கு முதலில் பதரிந்பதடுக்கப்
படுபைள் குணாைதிதான். அைவைக் “குணா” என்ற ஆண்
பபயர் பகாண்டு தான் அைைது யதாழிகள் அவழப்பார்கள்.
அவதக் குணாைதி பபரிதாக எடுத்துக்பகால்ைதிெவெ. தன்
ஆண்வைக் குணம் தைக்கு பாதுகாப்பிற்காக கடவுைால்
பகாடுக்கப்பட்ட ைரம் என்பது அைள் கருத்து. ைற்வறய
பபண்கவை விட தன்னிடம் பழக ஒரு வித பயமும்
ைரியாவதயும் ைாணைர்கள் வைத்திருந்தவத அைைால்
அைதானிக்க
முடிந்தது.
ைாணைர்களுடன்
ஏதாைது
பிரச்ெவைகள் ைந்தால் ைாணவிகள் முதலில் குணாவைத்
தான் முன்னின்று ைாதாடி பிரச்ெவைவயத் தீர்த்து வைக்க
அனுப்புைார்கள். அைளின் ஆண்வைத் யதாற்றத்திைால், சிெ
ைாணவிகள் அைள் யைல் விைக்கமுடியாதைவுக்கு அன்பு
வைத்திருத்தார்கள்.
“ எடியய குணா நீ ைட்டும் உண்வையில் நீ ஒரு ஆணாக
இருந்திருந்தால் நீதாண்டி என் ைருங்காெக் கணைன்
என்று”
சிெ
ைாணவிகள்
வகச்
சுவையாக
பொல்லுைார்கள். அந்தையதில்; ஒரு பபண்ணுக்யகற்ற

ைார்பக
அவைப்பு,
பைதுவை,
குரல்
அைளுக்கில்ொதது
ஆச்ெரியைாயிருந்தது.

பைன்வையாை
ெகைாணவிகளுக்கு

♣♣♣♣♣
புவகயிரத நிவெயத்துக்கருயக உள்ை தபாற் கந்யதாரில்
தபாற்காரைாக பெ ைருடங்கைாக யைவெ பெய்யும்
குணபாொவின் இரு பபண்குழந்வதகளில் மூத்தைள்
குணைதி.
குணாவின் தாய் குணாவுக்கு எட்டுையதாக
இருந்த யபாது விஷ ஜுரத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, இரு
குழந்வதகவையும்
குணபாொவின்
வகயில்
பாரம்
பகாடுத்து
விட்டு
இவ்வுெவகயிலிருந்து விவடபபற்றுவிட்டாள். அதன் பின்
குணபாொவின் விதவைத் தாய் சீொைதியின் யைல் தான்
இருகுழந்வதகவையும் ைைர்க்கும் பபாறுப்பு விழுந்தது.
குணாவின் தங்வக ஞாைாைதி ருதுைாகும் யபாது ையது
பன்னிபரண்டு. அப்யபாது பதிவைந்து ையதாை குணா
ருதுைாகாைல் இருந்தது சீொைதிக்கும் குணபாொவிற்கும்
பபரும் கைவெ. கிராைத்து ொஸ்திரியாரிடம் அைைது
ொதகத்வத பகாண்டு யபாய்க்காட்டிக் யகட்ட யபாது அைர்
பொன்ை ைார்த்வதகள் அைர்கவை திடுக்கிட வைத்தது.
“ஆணாகப் பிறக்க யைண்டிய இச்ொதகக்காரி ஏயதா
முற்பிறவியில் பெய்த கர்ைாவின் நிமித்தம் இப்யபாது
பபண் பிறவி எடுத்திருக்கிறாள். இதைால் இப்பிறவியில்

இைளுக்குச்
சிெ
எதிர்பாராத
ெம்பைங்கள்
இைள் ைாழ்க்வகயில்
டந்து, உங்கள் குடும்பத்துக்கு
அைப்பபயர் கூட ைரொம். நீங்கள் திைமும் பன்ெொவுக்குப்
யபாய் புத்தபகைாவைத் தியானித்து உங்கள் ைகவைக்
காப்பாற்றும் படி யைண்டுங்கள். இைளுக்குத் திருைணம்
டக்கும் ஆைால் ….” என்று முழுைவதயும் விைக்கைாய்
கூற விரும்பாைல் அவர குவறயாகச் பொல்லிவிட்டு
ொதகத்வத திருப்பி சீொைதியின் வகயில் பகாடுத்து
விட்டார்; ொஸ்திரியார். காெதாைதைாகி பதியைலு ையதில்
குணைதி ருதுைாைாள்.

♣♣♣♣♣
பபால்ககாைவெ அரசிைர் ைஹாவித்தியாெத்தில். உயர்தர
ைகுப்பில் படித்துக்பகாண்டிருந்த யபாது
அைளுக்கு
எதிர்பாராத விதைாக ஒரு கிராைப் பள்ளிக் கூடத்திலிருந்து
யைற்படிப்பிற்காக
புெவைப்பரிசு
பபற்று
அந்தப்
பாடொவெக்கு ைாற்றாொகி ைந்த
“ைல்லிகா” என்ற
ைாணவியின் அறிமுகம் அைளுக்குக் கிவடத்தது. படிப்பில்
ைல்லிகா
பைகு
பகட்டிக்காரி.
அதுவுைல்ொைல்
கவெயார்ைம் உள்ைைள். ைல்லிகாவும் குணாவும் முதற்
தடவையாக ெந்தித்தயபாது ஏயதா பெ ைருடங்கைாக
பழகியது யபான்ற ஒரு உணர்விைால் அைர்கள் இருைரும்
ஈர்க்கப்பட்டைர்.
புதிதாக
பள்ளிக்கூடத்தில்
யெர்ந்த
ைல்லிகாவை ைாணவிகள் ஒன்று யெர்ந்து பயமுறுத்தும்

ெையங்களில் அைவை அைர்களின் பதால்வெகளிலிருந்து
மீட்டு, பாதுகாப்பு பகாடுத்தைள் குணா.
பள்ளிக்கூடத்தில் அரங்யகறிய “யராமியயா ஜுலியட்”
ாடகத்தில் முக்கிய பங்யகற்று ஜுலியட்டாக டித்தாள்
ைல்லிகா. அைளுடன் முதல்முவறயாக யராமியயாைாக
டிக்கும் ெந்தர்ப்பம் குணாவுக்குக் கிவடத்தது. அந்த ாடக
யராமியயா ஜுலியட். காதல் யஜாடிகவைப் பற்றி
பாராட்டிப் யபொதைர்கள் இல்வெ.
ாடகத்தின் பி;ன்
அைர்கள் உறவு யைலும் ைைர்ந்தது. கணித பாடத்தில்
தைது ெந்யதகங்கவை ைல்லிகாவிடம் யகட்டு அடிக்கடி
பதரிந்து பகாள்ைாள் குணா. அவதக் காரணம் காட்டி
இருைரும் பாடொவெ முடிந்த பின்ைரும் தனியாக
ைகுப்பில்
ெந்தித்து
ய ரம்
யபாைது
பதரியாைல்
யபசிக்பகாண்யட
இருப்பார்கள்.
அந்தச்
ெந்திப்பால்
அைர்கள் உறவு ைைரத் பதாடங்கியது. அந்த உறவு
காெப்யபாக்கில்
ஒரு
இறுக்கைாை
பிவணப்வப
அைர்களிவடயய யதாற்றுவித்தது. அந்த உறவு காதொ
அல்ெது இரு பபண்களுக்கிவடயயொை
ட்பா எை
அைர்களின்
சியைகிதிகைால்
புரிந்துபகாள்ை
முடியவில்வெ. குணாவை சிெ ைாணவிகள் யகலிபெய்யும்
யபாது அைளுக்காக அைர்களுடன் ைாதாடுைாள் ைல்லிகா.
இருைரிைதும் ட்வபப்பற்றி ைாணவிகள் பெர் யகலியாகப்
யபசிக்பகாண்டைர். இைர்கள் உறவு தெவை ஆசிரியரின்
காதில் எட்டியவுடன் அைர் இருைவரயும் அவழத்து
எச்ெரிக்வக பெய்தார்.

ைல்லிகாவுவடய பதாடர்வப அதிக
காெம் நீடிக்க
குணாவுக்கு
பகாடுத்து
வைக்கவில்வெ.
ஆரம்பத்தில்
குணபாொவை
தவெவையாசிரியர்
அவழத்து
குணா
ைல்லிகா சியைகிதத்வத பற்றி எச்ெரிக்வக பெய்த
யபாது அைன் அவத பபரிதாக எடுத்துக் பகாள்ைவிெவெ.
ஏயதா இரு ைாணவிகளுக்கிவடயய உள்ை ட்பு என்யற
கருதிைான். ஆைால் அவதப்பற்றி அைன்; தாய் சீொைதி
பொன்ையபாது அைள் சிெ ைருடங்களுக்கு முன் உள்ளூர்ர்
ொஸ்திரி பொன்ைவத நிவைவு படுத்திைாள். அதன்
பிறகு குணபாொவின் யபாக்கு ைாறியது.
“நீ படித்தது யபாதும் உன் ஆச்சுpக்கு வீட்டில் உதவியாக
இரு” எை
பாடொவெக்கு யபாகாைல் குணாவை
நிறுத்திவிட்டான். குணாவுக்கு அந்தத் தவட பபரும்
அதிர்ச்சிவயக் பகாடுத்தது. ஆைால் தந்வதக்கும் ஆச்சிக்கும்
பதரியாைல் ைல்லிகாவை ையல் பைளிகளில் ெந்திக்க அைள்
தைறவில்வெ. விசித்திரைாை அைர்கள் உறவு யைறு
பரிணாைம் எடுத்தது. கணைன் ைவைவி யபால் ைவறைாக
பழகத் பதாடங்கிைர். குணாவின் பைன்வை கெந்த
யைறுபட்ட ஆண்வையிைால் ைல்லிகா கைரப்பட்டாள்.
ெமூகத்தின் எதிர்ப்பு யைலும் அவ்விரு ஆத்ைாக்களின்
உறவை
ைலுப்படுத்தியயத
தவிர
பாதிக்கச்பெய்யவில்வெ. யராமியயா ஜுலியட் காதவெ
யபால் எதிர்ப்பில் யைலும் கிவை விட்டு ைைர்ந்தது.
ொஸ்திரியார் பொன்ைது யபால் தன் குடும்ப ைாைத்துக்கு
ைகள் பங்கம் ஏற்படுத்தி விடுைாயைா என்ற பயம்

குணபாொவை
பீடித்துக்
பகாண்டது.
குணைதியின்
டத்வதயால் தைது இரண்டாைது ைகளின் ைண ைாழ்க்வக
பாதிக்கப்படுயைா எைப் பயந்தான் அைன்;. தாயின்
ஆபொெவைப்படி கண்டியிலிருந்த தைது ெயகாதரியின்
ைகன் யொைசிரிக்கு குணாவைத் திருைணம் பெய்து
பகாடுக்க தீர்ைானித்தான். யொைசிரி இராணுைத்தில் ஒரு
பவடவீரன், வகநிவறயச் ெம்பைம். ெலுவககள் யைறு.
தந்வதயிைதும் ஆச்சிசீொைதியிைதும் திட்டம் குணாவுக்கு
ைவறக்கப்பட்டது. திடீபரை ஒரு ாள் குணபாொ குடும்பம்
கண்டிக்குப் பயணைாக பைளிக்கிட்ட யபாது குணா
ஆச்சியிடம் அங்கு யபாைதன் காரணத்வதக் யகட்டாள். “
உன் கண்டி ைாமியும் ைச்ொனும் எங்கவைப் பார்த்து
பெைாதங்கள்
என்று
கடிதம்
யபாட்டிருக்கிறார்கள்
அதுதான் யபாய் ஒரு கிழவை இருந்திட்டு ைருயைாம்” எை
ைழுப்பிைாள்
ஆச்சி
சீொைதி.
குணபாொ
பைௌைைாயிருந்தான்.
கண்டியில் தைக்கும் யொைசிரிக்கும்
திடீர்த் திருைணம்
டக்கும்
எைக்
குணாைதி
எதிர்பார்க்க
வில்வெ.
யொைசிரிவய
அைள்
கண்டு
பெ
ைருடங்கள்.
பபால்ககாைவெக்கு இரு தடவைதான் அைன் தாயுடன்
ைந்திருந்தான். இப்யபாது அைன் யதாற்றத்தில் தான்
எவ்ைைவு ைாற்றம். அைன் வடயில் கூட பபண்கவைப்
யபால் ஒரு ைவக
ளிைம். திருைணத்துக்கு பின்
இரண்டாைது
ைகளுடனும்
தாயுடனும்;
ஊருக்குத்
திரும்பிைான்
குணபாொ.
குணாவை
யொைசிரிக்கு திருைணம் பெய்து பகாடுத்து கண்டியில்
ைாழவைத்து, அதன் மூெம் குணா – ைல்லிகா உறவைக்

கத்தரித்து
விட்ட
ொதவையால்
அைன்
ைைம்
நிம்ைதியவடந்து.
குடும்ப
பகாைரைம்
சீரழியாைல் காப்பாற்றி விட்யடயை என்ற ஒரு திருப்தி
அைனுக்கு.
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குணபாொ நிவைத்தது ஒன்று ஆைால் டந்தது யைறு.
ைகளின் திருைண ைாழ்க்வக எதிர்பார்த்தது யபால்
ெந்யதாஷைாக
இருக்கவில்வெ.
திருைணைாகி
ஒரு
ைாதத்துக்குள் தன்ைால் கணைனுடன் ைாழ முடியாது,
தன்வை திரும்பவும் ஊருக்கு அவழக்கும் படி ைன்றாடி
தகப்பனுக்கு கடிதம் யபாட்டிருந்தாள் குணாைதி. கடிதத்தில்,
தன்
கணைனும்
ைாமியும்
தன்வை
அடித்துத்
துன்புறுத்துைதாகவும். அைர்களுக்கு ைல்லிகாவுடன் தான்
வைத்திருந்த உறவு எப்படியயா பதரியைந்து விட்டதாகவும்
அதன் பிறகு அைர்கள் யபாக்கில் பெ ைாற்றங்கள்
ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் குவற கூறி தந்வதக்குக் கடிதம்
எழுதியிருந்தாள். அதுவுைல்ொைல் தைக்கும் கணைனுக்கும்
இவடயய தாம்பத்திய உறவு தான் எதிர்பார்த்த அைவுக்கு
திருப்தியாைதல்ெ எைவும். உறவின் யபாது அைரின்
சுய ெப் யபாக்கு தைக்கு அைர் யைல் பைறுப்வப
ைைர்த்திருக்கிறயத தவிர கணைன் ைவைவி என்ற உறவை
ைைர்க்க வில்வெ எைர் பச்வெயாக நீண்ட கடிதம்
எழுதியிருந்தாள்.

யொைசிரி பொலிக்கு ைாற்றொகி யபாைது குணாவுக்கு
ஒரைவுக்கு நிம்ைதிவயக் பகாடுத்தது. அைளுக்கு ஒரு
பிரச்ெவை தீர்ந்த ைாதிரி இருந்தது. இனி தான் ஊருக்குப்
யபாகொம், ைல்லிகாவைத் திரும்பவும் ெந்திக்கொம் எை
ைைதுக்குள் ெந்யதாஷப்பட்டாள்.

♣♣♣♣♣
“யபராதவை
பல்கவெகழகத்தில்
இடம்
கிவடத்து
விஞ்ஞாை பட்டப்படிப்புக்கு யபராதவைக்கு ைருகியறன்”
என்ற ைல்லிகாவின் கடிதம் கிவடத்தவுடன் குணாவுக்கு
ைகிழ்ச்;சி தாங்கமுடியவில்வெ. எவ்ைைவு காெம் தான்
அைவை விட்டு பிரிந்து இருப்பது?. அைள் தன் மிருதுைாை
கரங்கைால் என் கரங்கவை அழுத்தும் யபாது ஏற்படும்
ைைச் ெந்யதாஷத்திற்கு ஈடுதான் எது? குணைதியின் ைைம்
ைல்லிகாவின் ஸ்பரிெத்வத யதடி ஏங்கியது.
ாங்கள்
இருைரும் பபண்கள் என்பதற்காக கணைன் ைவைவியாக
ைாழ ெமூகம் இடம் பகாடுக்காதா? எங்கள் உரிவை
ைறுக்கப்படுைா?. சிெ பைளி ாடுகளில் இந்த உறவைச்
ெட்டம் ஏற்கும் யபாது இங்கு ைட்டும் ஏன் இந்த உறவுக்குத்
தவட? யொைசிரியுடன் என் ைைத்துக்குப் பிடிக்காத
சுகைற்ற தாம்பத்திய ைாழக்வகவய ான் ஏற்றுக் பகாள்ை
யைண்டும் என்பவதத் தாைா ெமூகம் எதிர்பார்க்கிறது? என்
ைாழ் ாள் முழுைதும் ான் என் கணைனிடம் சித்திரைவத
அனுபவிக்க யைண்டுைா? இதற்கு ஒரு முடிவு யைண்டும்
எை ைைதுக்குள் தீர்ைானித்தாள் குணா,

“என்வை
ஒருைரும்
யதடயைண்டாம்
எைக்கு
யொைசிரியுடன்
ைாழப்
பிடிக்கவில்வெ”
எை
சுருக்கைாக
கடிதம் ஒன்வற எழுதி வைத்து விட்டு
ைாமியாருக்கும் பொல்லிக்பகாள்ைாைல் வீட்வட விட்டு
புறப்பட்டுச் பென்றுவிட்டாள் குணாைதி. கடிதத்வத கண்ட
குணாைதியின் ைாமியார்; பதறிப்யபாய் தன் தம்பிக்கு தந்தி
அடித்து ைரைவழத்தாள். குணாைதி எங்யக யபாைாள்
என்பது
எல்யொருக்கும்
புதிராயிருந்தது.
அைள்
பபால்ககாைவெக்கு
ைந்திருக்கைாட்டாள்
என்பது
குணபாொவுக்குத் பதரியும். ைரமுன் ைல்லிகா எங்யக
என்பவத ைல்லிகா படித்த பாடொவெயில் விொரித்து
அறிந்த பின்ையர கண்டிக்கு பென்றான் குணபாொ.
திருைணத்துக்கு
முன்
குணைதிக்கும்
ைல்லிகாவுக்கும்
இவடயய இருந்த விசித்திரைாை உறவைப் பற்றி தைக்கு
ஏன்
மூடி
ைவறத்தாய்
எை
குணபாொவிடம்
யகாபப்பட்டாள் அைன் தங்வக.
“திருைணத்துக்குப் பின் அைள் திருந்திவிடுைாள் எை ாhன்
நிவைத்யதன். ஆைால்
டந்தது யைறு. இவத
ான்
கைவிலும்
எதிர்பார்க்கவில்வெ”
எைச்
பொல்லி
கைவெப்பட்டான் குணபாொ.
“இப்யபாது ைல்லிகா
யபராதவை
பல்கவெக்கழகத்தில்
படிக்கிறாள்
எை
விொரித்ததில்
பதரியைந்தது.
எதற்கும்
ாங்கள்
யபராதவைக்குப் யபாய் ைல்லிகாவை ெந்தித்து குணா அங்கு
ைந்தாைா எைக் யகட்யபாம். நீ அதுைவர பதட்டப்படாைல்
என்யைாவட புறப்பட்டு ைா” எைத் தங்வகவய ைற்புறுத்தி

அவழத்துக்
குணபாொ

பகாண்டு

யபராதவைக்கு

புறப்பட்டான்

♣♣♣♣♣
யபராதவைப்
பல்கவெக்
கழக
ைைாகத்தினூடாக
அவைதியாக ஓடிக்பகாண்டிருந்தது ைஹாைலி தி. இரு
ாட்கள் பதாடர்ந்து பபய்த ைவழயில் தியின் ஓட்டம்
கட்டுக்கடங்காைல்
இருந்தது. அந்த
தியில் தான்
எத்தவையயா காதலில் யதாழ்வியுற்ற பல்கவெக் கழக
ைாணை ைாணவிகள் தம்முயிர்கவை ைாய்த்துக்பகாண்டார்.
ைகாைலி திக்; கவர ஓரத்தில் ஒயர ைாணைர் கூட்டம்.
ஏதாைது படகுப் யபாட்டி டக்கிறதா எை ைாணைர்களிடம்
விொரித்தான் குணபாொ.
“அப்படிஒன்றுமில்வெ. இருகாதெர்கள்
தியில் குதித்து
தற்பகாவெ
பெய்துபகாண்டார்கள்.
அைர்களின்
பியரதங்கள் கவரயில் ஒதுங்கியிருக்கிறது. பபாலீசும்
விொரவண
டத்துகிறது.
இறந்தைர்களில்
ஒருத்தி
பல்கவெக்கழக முதல்ைருடைாணவி அதுதான் அங்கு
கூட்டம்”
என்றுஒருைாணைனிடம்இரு; துபதில்ைந்தது.
அவதக் யகட்டவுடன் குணபாொவுக்கு தவெசுற்றியது.
அதுகுணைதியும்ைல்லிகாவுைாகஇருக்குயைா? என்று அைன்
ைைம்படபடத்தது. அைன்நிவெ தடுைாறுைவதக் கண்ட
அைன் தங்வக

“ஏன் அண்யண பதறுகிறாய். ைா யபாய் யார் என்று
பார்ப்யபாம் என் தவையவையும் அவழத்துக் பகாண்டு
அங்கு நின்ற ைாணைர்களின் உதவியுடன் திக்கவரக்குச்
பென்றாள்.
ஒருைவர ஒருைர் அவணத்தபடி கணைன் ைவைவி யபால்
திக் கவரயில் ஒதுங்கியிருந்த இரண்டு பியரதங்களும்
குணைதியுவடயதும்
ைல்லிகாவிைதுை
என்பவத
அவடயாைம் கண்டு பிடிக்க இருைருக்கும் அதிக ய ரம்
எடுக்கவில்வெ. பியரதங்களின் உடல்கள் ஊதியிருந்தை.
இருைர்
கழுத்துகவையும்
காட்டுப்
பூக்களிைாொை
ைாவெகள் அெங்கரித்தை, ஏயதா இறப்பதற்கு முன்
கணைன் ைவைவியாகி ைாவெ ைாற்றிக்பகாண்டார்கயைா
எைப் பார்பைர்களுக்கு எண்ணத் யதான்றும்.. இறந்த ஒரு
பபண்ணின் தகப்பனும் ைாமியும் ைந்திருப்பவத அறிந்த
பபாலீஸ் ெப் இன்ஸ்பபக்டா, உடயை அைர்கவை ஒரு
ஓரத்துக்கு அவழத்துச் பென்று
“இந்தக் கடிதம் இறந்து கிடக்கும் இரு பபண்களின்
ஒருத்தியாை ைல்லிகா எைபைளின் அவறயில் இருந்து
அைளுவடய சியைகிதி ஒருத்தியால் கண்படடுக்கப்பட்ட
கடிதம். இவத ைாசியுங்கள். அதன் பிறகு விொரவணவயத்
பதாடருயைாம்”
என்று
குணபாொவின்
வகயில்
கடிதத்வதக் ெப் இன்ஸ்பபக்டர் பகாடுத்தார். அைர்
பகாடுத்த கடிதத்வத
டுங்கும் வககைால் ைாங்கித்
தங்வகக்கு சீொைதிக்கும் யகட்கும் விதத்தில் பைதுைாக,

அழுவக நிவறந்த
குணபாொ.

குரலில்

ைாசிக்கத்

எங்கள் பபற்யறார், இைத்தைர்,
யெர்ந்தைர்களுக்கு..

பதாடங்கிைான்

ண்பர்கள், சுமூகத்வதச்

எங்கள் இருைருக்கும் இவடயயொை உறவு விசித்திரைாை
உறைாைாலும் ஒரு புனித உறவு.
ாங்கள் ஒருைவர
ஒருைர் ைைைாறக் காதலித்யதாம். எங்கள் உறவின்
ய ாக்கம் உடலுறைல்ெ. ெமூகமும் நீங்களும் அவத தப்பாகக்
கணக்கு யபாட்டீர்கள். பபௌத்தர்கைாகிய நீங்கள் யபாை
பிறவியில்
ம்பிக்வக வைத்திருப்பீர்கைாைால் எங்கள்
உறவு யபாை பிறவியின் பதாடர்கவத இப்பிறவி. முதல்
முவற ாங்கள் பாடொவெயில் ெந்தித்த யபாது ஏயதா
எங்களுக்கிவடயய புரியாத ஒரு ஈர்ப்வப ாம் உணர
முடிந்தது. அதுயை காதொக ைெர்ந்தது. எங்களின் உறவை
துண்டிப்பதற்காக எங்களில் ஒருத்தியாை குணாவுக்கு
கட்டாயத் திருைணத்வத
டத்தி வைத்தீர்கள். அைைது
பொற்ப காெ ைணைாழ்க்வக யொகம் நிவறந்தது. ாம்
இருைரும் பபண்கள் என்ற காரணத்தால் கணைன்
ைவைவியாகச் ெட்டப்படி திருைணம் பெய்து பகாண்டு
ைாழமுடியாது எை எஙகளுக்குத் பதரியும் எை எைக்குத்
பதரியும். உங்கவை விட்டு எங்கு பென்று
ாம்
ைாழ்ந்தாலும் ெமூகம் ஏைைைாகப் யபசி எம்வை ஒதுக்கி
வைக்கும். அந்த துன்பம் நிவறந்த நிம்ைதி அற்ற ைாழ்வை
இப்பிறவியில் அனுபவிப்பவத விட அடுத்த பிறவியிொைது
ாம் கணைன் ைவைவியாகப் பிறந்து காதெராக ஒன்று
யெர இவறைன் அருள் புரியட்டும். எங்கள் தற்பகாவெக்கு

ாங்கயை பபாறுப்பு. கவடசியாக ஒரு யைண்டுயகாள்.
எங்கள் இருைவரயும் தயவு பெய்து திக்கவர ஓரத்தில்
அருகருயக
புவதக்கும்
படி
தாழ்வையுடன்
யகட்டுக்பகாள்கியறாம்.
இந்தப்
புனித
தியின்
அரவைவணப்பில் ெமுதாயத்தின் பதாந்தரவின்றி, ாஙகள்
இருைரமு;; நீண்ட நித்திவர பெய்ய விரும்புகியறாம். இந்த
ஆவெவயயாைது ெமுதாயம் பூர்த்தி பெய்யும் எை
எதிர்பார்க்கியறாம்.
தயவுபெய்து,
பபாைத்தர்கைாை
எங்கள் உடல்கவை தகைம் பெய்யயைண்டாம்
இப்படிக்கு
என்றும் ெமுதாயத்தால் பிரிக்கமுடியாத
குணா – ைல்லிகா

♣♣♣♣♣
(குறிப்பு- 2002ம் ஆண்டு, சிறிெங்காவின் பதன்பகுதியில்
டந்த ஒரு ெம்பைத்வத கருைாகக் பகாண்டு கற்பவையும்
கெந்து
யதார்தைாை
இச்சிறுகவத
எழுதப்பட்டது.
பாத்திரங்களின்
பபயர்களும்,
ஊர்
பபயர்களும்,
ெம்பைங்களும் கற்பவையய )
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அத்தியாயம் 14 (சுவை)

சுவை
பெ விழுதுகளுடன் ெவடத்து
ைைர்ந்த ஆெ ைரம்
பாவதயயாரத்தில் கம்பீரைாக காட்சியளித்தது. அதன்
நிழலில் ஒரு சுவைதாங்கி. யாயரா ஒரு புண்ணயைான்
சிந்தவையில் பெ தொப்தங்களுக்கு முன்ைர் கற்கைால்
உருைாக்கப்பட்ட உபயைது. சுவைதாங்கியின் கற்களில்
தமிழ் எழுதிப் பழகியிருக்கிறார்கள். பாைம் சுவைதாங்கி,
ஏடாக
ைாறிவிட்டது
யபாலும்.
எத்தவையயா
ைழிப்யபாக்கர்கள் தவெயில் சுைந்து ைந்த சுவைகவை அது
கூலிபபறாைல் தாங்கிச் யெவை புரிந்தது. அச் சுவைதாங்கி
18ம்
நூற்றாண்டில்
ைன்ைர்
ஒருைரால்
யதாற்றுவிக்கப்பட்டது எை அதன் ைரொறு பற்றிப்

யபசிைர்
சிெர்.
சுவைவய
இறக்கிவைத்துவிட்டு
ைழிப்யபாக்கர்கள்
ஆெைர
நிழலில்
இைப்பாறிச்
பெல்ைதுண்டு . ைரமும் சுவைதாங்கியும் இவணந்து பெய்த
யெவைவய அவ்வூர் ைக்கள் கைனித்ததாக இல்வெ.
பாவதக்கருயக இருந்த அந்த சுவைதாங்கிவய பபயர்த்து
எடுத்து பாவதவய விரிைாக்க ைழி விட யைண்டும்.
அப்பபாழுதுதான்
கிராைத்துக்கு பஸ் யபாக்கு ைரத்து
ைருைதற்கும் கிராைம் முன்யைறவும் ைெதியாக இருக்கும்
என்று கருத்து பதரிவித்தார்கள் ஊருக்கு ஏயதா ல்ெது
பெய்யப் யபாைதாக நிவைத்த சிெ பணம் பவடத்த
அரசியல் பிரமுகர்கள். முதலில் சுவைதாங்கி, அதன் பின்ைர்
ஆெ ைரைா அைர்கைது இெக்கு என்ற யகள்விவய
எழுப்பிைான்
முற்யபாக்குைாதியாை
ஒரு
கிராைத்து
இவைஞன். அத் திட்டத்வத முன் வைத்தைர்களுக்கு
ைாழ்க்வகயிெ பணம் வகநிவறய இருந்ததால் குடும்பச்
சுவை, உவழப்பாளிகளின் பாரம் , ெமூக யெவை
யபான்றவை முக்கியைாைதாக இல்ொைல் இருக்கொம்.
ஆைால் பாவத ஓரைாக, ஆெ ைரத்துக்கு அண்வையில்
ஓவெக் கூவரயுடன் சிறு யதனீர் கவட வைத்திருந்த
முருயகசு சுவைதாங்கியும் ஆெ ைரமும் பெய்த யெவை பற்றி
கவதயாக பொல்ெக்; கூடியைன். அது யதனீர் கவட
ைட்டுைல்ெ வெக்கில் கவடயும் கூட.
ஒரு ெையம் கடும் பைய்யிலில் தவெயில் தைது உற்பத்திப்
பபாருட்கவைச் ெந்வதக்கு எடுத்துச் பென்று விற்பதற்காக
வியர்க்க வியர்க்க சுைந்து ைந்த விைொயி ஒருைன்
மூர்ச்சித்து
கீயழ
விழாத
நிவெயில்
அைனுக்கு
வகபகாடுத்தது அந்தச் சுவைதாங்கி. பகாண்டு ைந்தவத

அதில் வைத்துவிட்டு ையக்கம் கண்கவைச் சுழட்ட கீழ் முச்சு
பபரு முச்சு ைாங்கியபடி சுவைவய தாங்கி ைந்தைன்,
தூணில் ொய்ந்தபடி ையங்கிவிட்டான். அவர உயியராடு
இருந்த அம்ைனிதவைக் கண்ட முருயகசு ஓடிப்யபாய்;
முகத்தில் தண்ணீர்; பதளித்து ைரண்ட பதாண்வட இதைாக
இருக்க பாவையிெ இருந்த குளிர்ந்த தண்ணீவரக்
பகாடுத்து
சுயநிவெக்கு
அைவைத்
திருப்பிக்
பகாண்டுைந்தான். பிறகு தான் பதரிய ைந்தது தன்வைப்
யபால் பபரும் குடும்பச்சுவைவயயும் கடன் சுவைவயயும்
அவ்விைொயி
சுைக்கிறான்
என்று.
அது
யபால்
எத்தவையயா ைழிப்யபாக்கர்கவை முருயகசு ெந்தித்து
உறைாடியிருக்கிறான். அக்கிராைத்துக்கு ைந்து யபாகும்
ைழியபாக்கர்கள் பெர் முருயகசுவின் ஆட்டுப்பால் கெந்த
ஆவட
மிதக்கும்
யதனீவரயும்
கண்ணாடிப்
யபாத்தல்களுக்குள் இருந்த சுடச் சுட ைவடவயயும்;
சுவைத்துச் பெல்ொதைர்கள் இல்வெ. அதுவும் தன்
வகப்பட தயாரித்த யதனீரும் இறால் புவதத்த கடவெ
ைவடக்கும் ஒரு தனி இெட்ெவை இருப்பது முருயகசுவுக்குத்
பதரியும். அந்த ைவடயின் சுவைவய அனுபவிக்கயை
பைகுதூரத்தில் இருந்து ய யர கள்ளுத்தைறவணக்குப்
யபாக முன் பெர் ைந்து ைாங்கிப் யபாைதுண்டு. ைாவெ
ான்கு ைணிக்குள் தயாரித்த ைவடகள்முடிந்து விடும்
அைவுக்கு
வியாபாரம்
ஓரைவுக்குச்
சிறப்பாக
இருந்தது.
யதனீர் கவட ைட்டுைல்ெ வெக்கில்கள்
ைாடவகவிடுைது, பஞ்ெராை டியூப்புகவை சிெ நிமிடங்கள்
யதனீர் குடித்து முடிப்பதற்குள் ஒட்டிக் பகாடுப்பது,
வெக்கில் சில்கவை ப ளிபைடுப்பது, புது டயர்கள்
ைாற்றுைது விற்பவைக்கு ைந்த பாவித்த வெக்கில்கவை

ல்ெ விவெக்கு விற்று பகாமிஷன் பபறுைது முருயகசுவுக்கு
வகயதர்ந்த கவெ. ரலி , ரட்ஜ், ஹம்பர், பஜாஜி
வெக்கில்களின் . தரம் , சூட்சுைங்கவை முற்றாக அைன்
அறிந்து வைத்திருந்தான்.
ைரமும் சுவைதாங்கியும் பெய்த ெமூக யெவையில் தைக்கும்
பங்குண்டு என்பவத அைன் அறியாைல் இல்வெ. ஆைால்
தான் பெய்த யெவை ைருைாைத்வத அடிப்பவடயாகக்
பகாண்டது என்பதும் அைனுக்கு பதரியும். இன்னும் சிெ
ைருடங்களில் யைாட்டர் வெக்கில்கவை திருத்துைதும்,
ைாடவகக்கு விடுைதும் யபான்ற பதாழில் ஸ்தாைத்துக்கு
தான்
உயர
யைண்டும் என்பது
அைன்
திைமும்
கண்டுபகாண்டிருக்கும் கைவு. அவ்வியாபாரம் அைைது
தந்வத விட்டுச் பென்ற முதுெம். அக்கவடயில் தான் தன்
தந்வதயிடமிருந்து யைவெ கற்றைன். எட்டாம் ைகுப்பு
ைவர ைட்டுயை படித்தைன். படித்துப் பட்டம் பபற்றைர்கள்
யைவெயில்ொைல் திரிைவதக் கண்ட அைன் தன் குடும்பப்
பாரத்வதச் சுைக்க தைக்குக் வகபகாடுப்பது அக்கவடதான்
என்பவத அைன் புரிந்து பகாள்ை அதிக காெம்
எடுக்கவில்வெ.
கவட
அவைந்திருந்த
காணி
அைனுக்குச்
பொந்தமில்ொவிட்டாலும்
கவடயின்
உரிவை
அைனுவடயது. பாவத விரிவுத் திட்டத்தில் சுவைதாங்கியும்
ஆெைரமும் ைவறந்து விட்டால் தன் காணியும் கவடயும்
பறி யபாய் விடும் என்ற பயம் அைனுக்கு இருந்து ைந்தது.
தைது ைவைவி, அைைது ையிற்றில் ைைரும் குழந்வத
அயதாடு ைைர்ந்தபிள்வைகள் மூைர் இைர்களின் ைருங்காெ

ைாழ்க்வகச் சுவைவயத் பெ ைருடங்கள் தானும் தன்
வெக்கில் கவடயும் தான் சுைக்க யைண்டும் என்பது
அைனுக்குத்
பதரியும்.
அைனுக்கு
உதவியாக
சிெ
ெவையங்களில்
அைைது
மூத்த
ைகன்
பெல்ைராசு
உதவியாக இருப்பான். தன் பதாழிவெ, ம்பிக்வக உள்ை
ஒருைனுக்கு கற்றுக் பகாடுப்பதன் மூெம் தைக்குப் பின்
தன்வைப்
யபால்
கவடயின்
பபாறுப்வப
அைன்
எடுக்கொம் அல்ெைா? கவடயிருந்த இடம் அைனுக்கு
அதிர்ஷடத்வதக் பகாடுத்தது. “சுவைதாங்கி வெக்கிள்
கவட” என்றால் அவ்வூரில் பதரியாதைர்கள் இல்வெ.
கவடக்கு
ைந்திருந்து
முன்யை
யபாடப்பட்டிருந்த
சுண்ணாம்பு கவறகள் படர்ந்த இரு பவழய ைாங்குகள்.
கவடயில் பதாங்கிக் பகாண்டிருந்த சுவையாை கதலி
ைாவழக் குவெ. யபாத்தல்களில் அெங்கரிக்கும் உணவுப்
பண்டங்கள், யதனீர் தயாரித்து ைழங்க உதவியாக
இருக்கும் பித்தவைப் பாத்திரம். இவை முருயகசு கவடயின்
அவடயாைச் சின்ைங்கள். ைாங்குகளில் அைர்ந்து பபாழுது
யபாக்க அரசியல் யபசுைது முருயகசுக்கு பிடிக்காத விடயம்.
அதற்காகயை கவடயில் “ைம்பும் ைதந்தியும் யைண்டயை
யைண்டாம்” என்ற இரத்திைச் சுருக்கைாை ைெைத்வத
பெவகயில் எழுதியிருந்தான்.
“ கடன்
ட்புக்கு பவக” என்ற ைாெகம் கடன்
யகட்பைர்கவை கிட்ட ப ருங்கவிடாது தடுத்தது. அரசியல்
யபசுைதால் ெண்வட உருைாகி சினிைாப் படங்களில் ைரும்
காட்சிவயப் யபால் தைது கவட பாதிப்பவடயக் கூடிய
நிவெவய அைன் தவிர்த்தான். இரு சினிைா டிவககளின்

விைம்பரப் படங்கள் ைட்டும் அைைது கவட யைல்
ைழியபாக்கரின் கைைத்வத ஈர்த்தது. அவத இரசித்து
விைர்ெைங்கள்
பெய்பைர்களும்
இருக்கத்தான்
பெய்தார்கள். படங்கவை தன் கவடயில் ஒட்டுைதற்கு
முருயகசு பணம் யகட்காைல் இல்வெ. “ைாழ்க்வகயய ஒரு
வியாபாரம்” என்பது அைைது பகாள்வக. ைம்பு யபசி
பிரச்ெவை உருைாகாைல் தவிர்ப்பதற்காக தைக்குத் பதரிந்த
ஒருைர் அன்பளிப்பாக பகாடுத்துச் பென்ற பவழய
ைாபைாலி பபட்டி ஒன்வற அடிக்கடி தட்டிக் பகாடுத்து
பாட வைத்து ைாடிக்வகயாைர்களின் வீண் யபச்வெத்
திவெ திருப்பி விடுைான்.
சிெ ெையங்களில் முருயகசு தன் கவடவய தன் பதிைான்கு
ையது ைகனின் பபாறுப்பில் விட்டு விட்டு தன்
குடும்பச்சுவைவய
வெக்கிளில்
சுைந்து
பெல்ைான்
பாடொவெகளுக்கும் உள்ளூர் ெந்வதயில் பபாருட்கள்
ைாங்குைதற்கும். அந்தப் பயணத்வத பார்த்து பெர்
அதிெயித்ததுண்டு. எவ்ைாறு முருயகசு தன் குடும்பத்யதாடு
ெரிந்து விழாைல் ொதுர்யைாக ெைநிவெபடுத்தி வெக்கிளில்
ெர்க்கஸ் வித்வத பெய்பைன் யபால் குடும்பத்யதாடு பயணம்
பெய்கிறான் என்பது அைர்களுக்குப் புரியாத புதிராக
இருந்தது.
மூன்று வைல் தூரத்தில் உள்ை அைைது குடிவெ வீட்டுக்கும்
கரத்தில் உள்ை கவடகளுக்கும் யபாக அைைது ாற்பது
ையசுள்ை வெக்கில் தான் ைாகைம். அைன் தந்வத பாவித்த
பரலி வெக்கிள் என்ற படியால் அவதத் தன் ைவைவியபால்
கைனித்து ைந்தான். யாரும் அவத கைபைடுத்து பெல்ொத

ைாறு இரண்டு பெயின் யபாட்டு பபரிய ஆவை பூட்டு
யபாட்டு பெல்ைது அைன் ைழக்கம். தன் ைகன் பெல்ைராசு
கூட அவதப் பாவிப்பவத அைன் விரும்பியதில்வெ. அைன்
குடும்பத்யதாடு வெக்கிலில் யபாகும் காட்சிவயப் பார்த்து.
அயதா பார் முருயகசுவின் குடும்பச் சுவைவய வெக்கில்
சுைப்பவத. பாைம் டவுனில் ைட்டும் இக்காட்சிவய பபாலீஸ்
கண்டால்
ான்கு யபர்
ஒரு வெக்கிளில் யபாை
குற்றத்திற்காக
ைழக்கு
பதாடர்ந்து
தண்டப்பணம்
கட்டவைத்து விடுைார்கள். பாைம் முருயகசுவின் ரலி
வெக்கில்.
அதற்கு
ைட்டும்
முவறப்பாடு
பெய்ய
ைாயிருந்தால் தன்வை சுவைதாங்கி யபால்; முருயகசு
குடும்பம் பாவிக்கிறது என்று ைனித உரிவை மீறல் குழுவுக்கு
முவறயிட்டு முருயகசு யைல் டைடிக்வக எடுத்திருக்கும்.
ஆைால் அப்படி பெய்யாது தன் யைல் விசுைாெம்
வைத்திருந்த காெம் பென்ற முருயகசுவின் தந்வத மீதும்,
தன்வைத் திைமும் பராைரித்து, துவடத்து அழகு படுத்தும்
முருயகசுக்கும்
அைைாைத்வத
பகாண்டு
ைர
அது
விரும்பவில்வெ. ஆெைரத்து சுவைதாங்கி யபால் ான் இந்த
பிறப்பில் இருக்குைட்டும்; சுவைவய தாங்கி ல்ெ கர்ைாவை
யெர்த்துவிட்டு
அடுத்த
பிறவியிெ
யைாட்டார்
வெக்கிைாகயைா அல்ெது ைாகைைாகயைா ெரி பிறக்க
ைாட்யடைா என்ற ப்பாவெ அதற்கு. தைது நீண்ட காெ
யெையின் யபாது ஒரு தரைாைது டுைழியில் முருயகசு
குடும்பத்வத ட்டாற்றில் விட்டுவிடவில்வெ அவ் பரலி
வெக்கிள்.
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தைது குடும்பத்வத வீட்டில் இறக்கிவிட்டு
கவடக்கு
திரும்பிய முருயகசுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஒரு பிற
ாட்டைர் அைவை ெந்திப்பதற்காக காத்திருந்தார்.
“அப்பா இைர் பபயர் யஜான். உங்களுக்காக கண ய ரம்
காத்திருக்கிறார்” என்றான் ஆங்கிெம் அவறகுவறயாகத்
பதரிந்த அைர் மூத்த பிள்வை பெல்ைராசு. ைகன் பெல்ைம்
ஆங்கிெம் யபசுைவத முருயகசு பபருவையாக யபசிக்
பகாள்ைான்.
“ ைந்தைருக்கு யதனீரும் ைவடயும்
முருயகசு ைகவை பார்த்து யகட்டார்.

பகாடுத்தனீயா?”

“ இல்வெயப்பா நீங்கள் ைந்தபின் பார்ப்யபாம் என்று
விட்டார்”
ைந்தைரின்
யதாளில்
பகாண்டிருந்தது. அைர்
வியப்பாக இருந்தது.

ஒரு
தமிழ்

கபைரா
யபசியது

பதாங்கிக்
முருயகசுக்கு

“ Are you Mr Murugesu?” என்று முதலில் ஆங்கிெத்தில்
யகட்டார்.
“ தன் பபயவர யகட்டவுடன் உடயை “ ஓம் யெர்”
என்றான் பணிவுடன் முருயகசு அைரது பைள்வை றிறத்
யதாலுக்கு ைதிப்பு பகாடுத்து.
அது பிரித்தானியர்

ஆட்சியின் யபாது
பிரதிபலிப்பு.

உருைாக்கப்படட்

அடிவைத்தைத்தின்

“ யயாசிக்காவதயும்
ான் தமிழ் பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெம்
யபசுைன். நீர் உைது பரலி வெக்கிள் ாலு யபவர சுைந்து
பெல்ைவத என்
ண்பர் எடுத்த ஒரு புவகப்படத்தில்
பார்த்யதன். பிரைாதைாை படம். எப்படி அப்படி பென்ஸ்
பெய்து பகாண்டு குடும்பத்யதாடு டிரைல் பெய்கிறீர். ஏதும்
அக்சிபடன்ட் டக்கும் என்ற பயமில்வெயா உைக்கு?”
“எல்ொம் அனுபைம் தான் யெர். இது உறதியாை வெக்கிள்
பெ ைருடங்கைாக பாவிக்கியறன். பெ ைருடங்களுக்கு
முன்பு என் தந்வதiயார் இவத புதுொக ைாங்கி பாவித்தைர்.
அைர் இறந்த யபாது இது என் வகயுக்;கு ைந்துவிட்டது
அைர் நிவைைாக.”
“ இப்யபா இதன் ையது

ாற்பது ைருடம் இருக்குைா ”

“ கூட இருக்கொம். என் அப்பா எப்யபா ைாங்கிைார்
என்று எைக்குத் பதரியாது”
“வெக்கிவெப் பார்த்தால் அப்படி
ாற்பது ைருடத்துக்கு
முன்பு ைாங்கிைதாக பதரியவில்வெ. ஏயதா புதிய வெக்கிள்
யபால் அவத கைனித்து ைருகிறீர் யபால் பதரிகிறது”

“ ஓம் ொர். இவத ம்பித்தான் என் குடும்பம் இருக்கிறது.
குடும்பத்திை யபாக்கு ைரத்துக்கு இது தான் யெர்
உதவுகிறது”
“புரிகிறது அந்தப்படத்வதப் பார்த்தபபாது. ரலி வெக்கிள்
பகாம்பபனிக் காரர்களுக்கும், ெஞ்சிவக ஒன்றுக்கும், உைது
பரலி
வெக்கிவெ
சுவையயாடு
படம்
எடுத்து
கட்டுவரபயான்று
எழுதித்
தங்களுக்கு
அனுப்பும்படி
யகட்டிருந்தார்கள். அது தான் உம்வை ெந்தித்துப் யபெொம்
எை ைந்யதன்””
அைர் பொன்ைவதக் யகட்டது முருயகசுவுக்கு ைகிழ்ச்சியாக
இருந்தது.
“என்ை யெர் பொல்லுகிறீhகள். இந்த பவழய வெக்கிளுக்கு
அவ்ைைவு ைதிப்பா”?
“ைதிப்பு அதன் தரத்திலும், உத்திரைாதத்திலுை,; ையதிலும்
தங்கியுள்ைது. பவழய பபாருட்களுக்கு பைளி ாடுகளிெ
ல்ெைதிப்பு
அவத
Antique
Products
என்பாகள்
ஆங்கிெத்தில்;. உைது வெக்கிள் கவட
ான்; எழுதப்
யபாகும்
கட்டுவரக்கு
துவண
யபாகப்
யபாகிறது.
பின்ைவடந்த
ாடுகளில்
யபாக்குைரத்துக்கு
ைாட்டு
ைண்டிவெப் யபால் வெக்கில் தான் முக்கிய ைாகைம்.
எல்யொராலும் காரும் . யைாட்டார் வெக்கிலும் ைாங்கும்
ைெதிகள் இல்வெ. அயதாடு பபற்யறால் விவெ அதிகை”.

“உண்வைதான் யெர். இப்யபா என்னிடம் ரிப்பபயருக்கு
ைரும் வெக்கில்களின் எண்ணிக்வக அதிகரித்துவிட்டது.
அதில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் வெக்கிவெ தான் பெர்
விவெ குவறவு என்ற காரணத்தால் ைாங்குகிறார்கள்.
ஆைால் அவை பரலி வெக்கிலின் தரத்துக்கு ஈடாகாது
என்பது பெருக்கத் பதரியும்.. ரலி வெக்கிள்கள் இன்னும்
பவழய ஒஸ்டீன் ஏ யபார்டி கார்கவைப் யபால் ஓடுகிறது
பிரித்தானிய ஆட்சி நிவைைாக. பள்ளிக்கூட ைாணைர்கள்
, விைாொயிகள் , மீன் வியாபாரம் பெய்பைர்கள் , பெ
பதாழிொளிகள் எல்யொரிைதும் சுவைவயத் தாங்குைது
இது யபான்ற வெக்கிள்கள் தான். அயதா பதரிகிறயத
சுவைதாங்கி, அது யபாெ என்று பொல்லுங்கயகாைன்.
“ ல்ெது உம்வையும் உைது ைகவையும் வைத்து கவடப்
பின்ணணியில் சிெ படங்கள் “எடுக்கப் யபாகியறன்.
அதற்கு உைது ெம்ைதம் யைண்டும்”
“படைா?. எதாைது
யபாகிறீர்கைா”?

உள்ளூர்

பத்திரிவகக்கு

அனுப்பப்

“இல்வெ. இது ஒரு பிரபல்யைாை பைளி ாட்டு ஆங்கிெ
ெஞ்சிவகயில்
கட்டுவரயுடன்
ைரப்யபாகிறது.
பெ
ாடுகளில் இந்தக் கட்டுவரவய ைாசிப்பார்கள். அயதாடு
உைக்கு ெஞ்சிவகயில் இருந்தும், பரலி வெக்கிள் உற்பத்தி
பெய்யும்
ஸ்தாபைத்திெ
இருந்தும்
தகுந்த
பைகுைதியும் படாெரில் கிவடக்கும்”.

படாெரில் பைகுைதி என்றவுடன் முருயகசுவுக்கு தான் பட்ட
கடன் தான் நிவைவுக்கு ைந்தது. அவத தீர்த்தால் தைது
கடன் சுவைவய குவறக்கொம் என்று யயாசித்தான்.
“ என்ை யயாசிக்கிறீர்.
கிவடக்காது”.

இப்படி ஒரு ெந்தர்ப்பம் உைக்கு

“ ெரியெர் உங்கள் இஸ்டம் யபாெச் பெய்யுங்கள். இதைால்
எைக்குப் பிரச்ெவை ைராைல் இருந்தால் ெரி. இந்த பணம்
எைக்குத் தரும் விஷயத்வத ைட்டும் ைற்றைர்களுக்கு
பொல்ெயைண்டாை” என்று முருயகசு யைண்டிக்பகர்டான்.
“ெரி ெரி. பயப்படாவதயும். உைக்கு அதைால் பிரச்ெவை
ஒன்றும்
ைராது.
உைது
ைகன்
அந்த
அழுக்காை
உடுப்யபாவடயய காட்சிதரட்டும். நீரும் அப்படித்தான்.
படம் இயல்பாக இருக்கட்டும். அந்த சுவைதாங்கிவயயும்;
ஆெைரத்வதயும்
யெர்த்து
அதற்கு
கீழ்
உம்வையும்
வெக்கிவையும் வைத்து ஒரு படம் எடுப்யபன்.
“அது
ல்ெது
அவைகளின்
யெவைவய
ஒருைரும்
கைனித்துக் பகௌரவிப்பது கிவடயாது. உங்கள் கட்டுவரயும்
படமும்
இந்த
சுவைதாஙகிகவை
பகௌரவிப்பதாக
இருக்கட்டுை. படம் எடுப்பதற்கு முன் எங்கள் கவடயிை
யதனீவரயும்
ைவடவயயும்
சுவைத்துப்
பாருங்கள்.
அைற்றின் தரம் அப்யபாது புரியும் என்று ைந்தைருக்கு
பொல்லிவிட்டு கவடக்குள் யபாைான் முருயகசு. கவடக்கு
முன்யை யபாடப்பட்டிருந்த ைாங்கில் அைர்ந்தபடி தைது

கபைராவை எடுத்து தயார் பெய்தார் ைந்தைர். அவத
ஆைலுடன் யைடிக்வக பார்த்தபடியய நின்றான் பெல்ைம்.
;
♣♣♣♣♣
15
அத்தியாயம் 15 ( குவட)

குவட

ைவழ
இடி
முழக்கத்யதாடு
பைளியய
பகாட்டிக்
பகாண்டிருந்தது. “ய ற்று எரித்த பைய்யிலுக்குப் பதிொக
இன்று
ைாைம்
கண்ணீர்
விடுகிறது”
என்றாள்
கைகம். பெல்ெத்துவரயருக்கு தன் பபைென் விஷயைாக
பகாழும்பு கச்யெரிக்கு பஸ் எடுத்துப் யபாக யைண்டிய
அைசியம் இருந்தது. அைருக்கு தடிைன் காச்ெல் ைந்து
சுகைாகி இரண்டு ாட்கைாகி விட்டது.; ைவழக்குள் யபாய்
வைந்து ைந்து ைருத்தத்வத திரும்பவும் யதடிக் பகாள்ை
யைண்டாம் எை அைர் ைவைவி கைகம் ெத்தம் யபாட்டாள்.
கணைனுக்கு காய்ச்ெல் என்று ைந்தால் தான் படும் கஷ்டம்
அைளுக்குத் தான் பதரியும். ைருந்து குடிக்க சிறு பிள்வை
யபால் அடம்பிடிப்பாhர். ைாய் கட்டப்பாடு கிவடயாது.
பகாத்தைல்லி தண்ணிபயன்றால் அைருக்கு விஷம்ைாதிரி.
ைகன் ெண்டனில் இருந்து அனுப்பிய குவட சுைரிெ
கம்பீரத்த பதாங்கிக்பகாண்டிருந்தது. பெ காெம் பெல்ெர்
கந்யதாருக்குப் யபாய் ைர பாவித்த குவட ையதாகி பளுப்பு
நிறத்துடை
புதுக்குவடயின்
ைருவகக்கு
பி;ன்
கைனிப்பரற்று ஒரு மூவெயில் முடங்கிக் கிடந்தது. ைார்க்ஸ்
அன் ஸ்பபன்ெரில் ைாங்கிய விவெயுர்ந்த குவட. அடிக்கடி
பெல்ெருடன் கம்பீரைாக பைளியய பபாய் உொவி ைரும்.
பவழய குவடவய எடுத்துச் பெல்ைவத nஅர் தவிர்த்தார்.
நீ
எைக்காக
உவழதடது
என்வை
பைய்யிலிலும்
ைவழழியலும் இருந்து பாதுகாப்பு தந்தது யபாதும். இைஉைக்கு ரிட்டயர் ைாழ்க்வக என்பது யபால் பவழய
குவடவய பெல்ெர் உதாசீைப்படுத்திைார். உள் ாட்டு
குவடவகவை
ைற்றைர்கள்
பகாண்டு
பெல்ைவதக்
கண்டால்
புதுக்
குவடக்கு
ஒரு
அெட்சியம்.

பைளி ாட்டிலிருந்து பீபைனில் ைந்த குவட ான் என்ற
பபருவை. தைது ண்பர்களிடம் தைது ைகன் ெண்டனில்
இருந்து அனுப்பிய அரிய விவெ உயர்ந்த குவடவயப்
பற்றிப் பபருவையாகப் யபசுைார். சிறீெங்கா காசிவெ
பவுணில் இருந்து ரூபாவுக்கு ைாற்றிைால் குவறந்தது 2000
பபறுைாைம் இருக்கும். அவர ைாத ொப்பாட்டு பெெவுக்குப்
யபாதுைாை பணைது.
“ என்ை கைகம் ைவழ பகாஞ்ெம் விட்டுது யபாெ கிடக்குத.
ைணியும் ஒன்பதாகிப் யபாச்சு. பஸ் எடுத்து கச்யெரிக்கு
யபாய் யெர குவறந்தது ஒரு ைணித்தியாெம் யைண்டும்.
ைத்தியாைச்
ொப்பாட்டு
ய ரத்துக்கு
முதல்
யபாயாகயைண்டும் இல்ொட்டால் இரண்டு ைணிைட்டும்
கச்யெரியிவெ
தூங்க
யைண்டும்.
என்னுவடய
பபன்ெனிவெ ைாதம் பிவழயாக ஐந்நூறு ரூபாய் கூட ஒரு
ைருஷைாக கழிக்கிறான்.
அவதப் பற்றி யபாட்ட
கடிதங்களுக்கு தக்க பதில் இெவெ. கச்யெரியிவெ யைவெ
பெய்து மூன்று ைாதத்துக்கு தந்தி ரிட்டயராை யொைசுந்தரம்
என்றைருக்கு இரு நூறு ரூபாய் பகாடுத்தைான் என்வட
கழிவை ெரி பெய்து அரியவெ எடுத்து தரச்பொல்லி. ஒரு
ைாதைாச்ெ ஆளிணவட பபச்சு முெவெக் காயணாம். ய ர
யபாய் ெந்தித்து ெப்பஜக்ட் கிைாக்கிண்வட வகயிவெ
வைத்தால்தான் எதும் டக்குை” பெல்ெர் புறுபுறுத்தபடி
குவடவய எடுக்க யபாைார்.
“இந்தாருஙயகா
குடித்துப்பபாட்டு

இந்த
பகாத்தைல்லித்
யபாங்யகா. பகதியிவெ

தண்ணிவய
ைத்தியாைச்

ொப்பாட்டுக்கு ைாஙயகா. யபாகிற இடத்திவெ கண்டவத
கவடயவத ொப்பிடாவதயுங்யகா. பஸ்சிவெ யபாகிற
கைைம் பர்வெ பிட்பபாக்கட் அடித்துப யபாடுைான். புதுக்
குவட கைைம். அைன் தம்பி உங்களுக்காக பிரண்ட் மூெம்
ைாஙகி அனுப்பிைைன். ஏயதா பதிவைந்து பவுணாம்.
திறவையாை குவடயாம். இங்கத்து கணக்கிவெ ரூபாய்
2000க்கு யைவெ பபறுைதி. கைையீைைாய் விட்டிட்டு
ைந்திடாவதயுங்யகா. குைைை”,; எச்ெரித்தபடி பகாத்தைல்லி
தண்ணிவய பெல்ெரிடம் பகாடுத்தாள். அைரும் அைெரம்
அைெரைாக ைடக் ைடக்பகன்ற குடித்துப்யபாட்டு ெப்பாத்வத
ைாட்டிக் பகாண்டு குவடயும் வகயுைாக பைளியய
இறங்கிைார். குவட அைவர பைய்யிெ ைவழயிெ இருந்து
ைட்டும் பாதுகாக்காது வகதடியாகவும் கூடசிெ ெையங்களில்
உதவியது. அவத வீசி வீசி அைர் பாவதயில் டக்கும்
யபாது ஒரு தனி அதிகராத் யதாற்றத்வத அைருக்கு
பகாடுத்தது.
காலி வீதிக்கு ைந்தயபாது யபாக்கு ைரத்து ப ருக்கடிவயப்
பாhத்த யபாது பெல்ெருக்கு பயம் ைந்திட்டது. ல்ெகாெம்
வீதிவயக் கடந்து ைறுபக்கம் யபாய் பஸ எடுக்கயைண்டிய
ழெ அைரகு;கு இருக்கவிெவெ. பஸ் எடுத்து யபாய் யெர
அதிக ய ரைாகொம். அைர் யபாகிற பஸ் ரூட்
ம்பர்
யபாட்ட இரண்டு பஸ்கள் ைந்தது. ஆைால் ெைம் நிவறம்பி
ைழிந்து பதாங்கிக் பகாண்டு யபாைதால்; அைரால் ஏற
முடியவில்வெ. ைவழ விட்டு பைய்யில் தைது அதிகாரத்வத
காட்டிக் பகாண்டிருந்தது.

“அயை ைாத்தயா இந்த ஒரு ைாதக் குழந்வதக்கு பசிக்கு
எதாைதும்
பகாடுங்யகா.”
என்று
சிங்கைத்தில்
பஸ்;ஸடாண்டுக்கு அருயக உள்ை பிச்வெக்காரி ஒருத்தியிை
பரிதாபக் குரல் யபாயைார் ைரயைாரின் கைைத்வத
கைரவில்வெ. அைளுக்கு குவறந்தது இருபத்தவதந்து
ையதிருக்கும். கிழிந்த யெவெ அைைது அங்கத்தின் சிெ
பகுதிகவை விைம்பரம் பெய்தது. அவத கவடக்கண்ணால்
பாhத்து இரசித்தபடி பென்றைர்கள், அந்த இெைெக்
காட்சிக்காைது
அைளுக்கு
சில்ெவரவயப்
யபாடவில்வெ.
அைர்களுக்கு அதில் நின்று அைளிை
யொகக் கவதவய யகட்க ய ரமில்வெ. பகாளுத்தும்
பைய்யிலில் குழந்வத பைப்பம் தாங்காைால் அழுது
பகாட்டியது. யாயரா ஒரு தர்ைைான் யபாட்டு பென்ற
பவழ பாண் துண்வட எடுத்து ஒரு கடி கடித்து விட்டு
குழந்வதயிை ைாயுக்கள் திணித்தாள் அைள். குழந்வத
அவதச்ொப்பிட ைறுத்து தாய் பாவெத் யதடி அழுதது.
குழந்வத பிறந்து குவறந்தது மூன்று ைாதம் இருக்கொம்.
அைவைப் யபால் எத்தவையயா ைாழ்கவகயில் ைழுக்கி
விழுந்த
பபண்கள்
வகக்;குழந்வதகயைாடு
பாவத
ஓரங்களில் முடங்கிக் கிடப்பவதக் காணொை.; இரவு
ய ரங்களிெ கவட ஓரஙகளிெ உள்ை சியைந்துப் பகுதிகள்
தாை அைர்களின் படுகவக அவற. ைவழ பைய்யில் என்று
பாராைல் அைர்கள் பிவழப்பு காலி வீதிவய ம்பி இருந்தது.
யாராைது புதுமுகம் அைர்கள் படுக்கும் இடத்தவத
ஆக்கிரமித்து விட்டால் தூஷணைார்த்வத ஏவுகவணகைாக
பறக்கும்.
சிெ
ெையம்
தவெ
ையிவரப்
பிடித்து
ெண்வடயிலும் இறங்கி விடுைார்கள். ெண்வடவய தீர்க்க
பதருவுச் ெண்டியன் யைறு. அைன் அதில் எத்தவை

பபண்களுக்கு புருஷயைா அைாடகவை யகட்டுத் தர்ை
பதரிந்து
பகாள்
யைண்டுை.
அப்
பபண்களி;ன்
ெண்வடவயப் பாhத்து இரசிக்க ஒரு இரசிகாகள் கூட்டை
இருக்கத்தான் பெய்தது.
பஸ்சில் அவெயமுடியாத கூட்டம். எயதா ஒரு ைழியாக
பைள்ைைத்வத விகார யெனுக்கு
முன்ைால் இருந்து
புறக்யகாட்வடக்குப் யபாகிற பஸ் அைருக்கு கிவடத்தது
அைர் அதிர்ஷ்டம். ஒரு வகயிெ குவடவய இறுகப்
பிடித்தபடி
ைறு
வகயால்
பஸ்சுக்குள்
பதாங்கிய
ைவெயத்வத இறுக்கைாக பிடித்துக்பகாண்டு நின்றார்
பெல்ெர். அந்தக் கவெயில் அைர் பழக்கப்பட்டைர்.. பஸ்
ொரதி யபாடுகிற தீடீர் பியரக்கில் தைக்கு முன்ைால் நிற்கும்
பபண்யணாடு
யைாதாைல்
கைைைாக
இருந்தார்.
யைாதிைால் அதன் விவைவு அைருக்குத் பதரியும். அைருக்கு
ெற்று முன்யை யெவெ கட்டிய பபண்பணாருத்திவய
பி;ன்ைால் இருந்து தன் உடம்பால் உராசியைாறு இன்பம்
கண்டுபகாண்டிருந்தான் ொரம் கட்டிய யபர்ைழி ஒருைன். ;
வககள்
அடிக்கடி
அப்பபண்வண
பிை
பகுதிவய
ைருடியவத அைர் கண்டுவிட்டார். அைள் என்ை பெய்ைது
என்று பதரியைால் ப ளிந்தாள். அைள் ப ற்றியியொ ஒரு
குங்குைம்
பபாட்டு..
நிட்ெயம்
திருைணைாை
தமிழ்
பபண்தான். குழந்வதகள் கூட அைளுக்கு இருக்கொம்.
பாைம் குடும்பத்திற்காக பஸ் ஏறி இப்படி அைஸ்வதபட்டு
யைவெக்கு யபாக யைண்டிய நிவெ அைளுக்கு. பஸ்
பிராயாணத்தில் தான் எத்தவை காமுகர்கவை அைள்
ெந்திக்க யைண்டி இருக்கிறது. பெல்ெருக்கு இபதல்ொம்
புதுவையாை காட்சியல்ெ. அைர் யகாட்வடயில் யைவெ

பெய்த யபாது திைமும் பஸ்சில் தான் யபாய் ைந்தார்.
அதைால் பெ காட்சிகவைக் கண்டு அனுபைப் பட்டைர்.
ஒரு தடவை அைர் பஸசில் பயணம் பெய்தயபாது ஒரு
பபண் தைக்கு பின்ைால் நின்று தன் உடம்வப அழுத்தி
யெட்வட விட்டைனுக்கு பஸவெ விட்டு இறங்க முன்
குத்தக்கூடாத
இடத்திெ
குத்திவிட்டு,
கூட்டதயதாடு
கூட்டைாய்
தீடீபரை
இறங்கி
ைாயைாக
ைவறந்த
ெம்பைத்வத அைர் இன்னும் ைறக்க வில்வெ. அயத யபால்
இன்பைாரு யெட்வட யபாைழிவயத் தன் வகயிெ இருந்த
குவடயால் தாக்கிப் பெரின் வகதட்டவைப் பபற்ற கவுன்
அணிந்த பறஙகிப பபண் ஒருத்திவய நிவைத்த யபாது
பெல்ெருக்கு இந்தப் பபண்ணும் அப்படி ஒரு தமிழ்
வீராங்கவையாக ைாட்டாைா என்ற எண்ணம் ைந்தது.
பெல்ெவரக் பகாண்டக்டர் டிக்கட் யகட்ட யபாது எயதா
ஒருைழியாக பஸ் குலுக்களில்; யெர்ட் பபாக்கட்டில் இருந்து
பத்து ரூபாய் ய ாட்வட எடுத்தார். பஸ் ஒரு குலுக்குைடன்
பம்பெப்பிட்டியில் நின்றது. அைருக்குப் பகத்தில் இருந்த
சீட்டில் இருந்த இருைரும் இறங்கிைார்கள். பெல்ெர்
தைக்கு பொட்டரி யபால் கிவடத்த யகார்ைர் சீட்டில்
யபாய் அைர்ந்தார். குவடவய தைக்கு அருயக பத்திரைாக
வைத்துக் பகாண்டார். தைது பர்வெ அடிக்கடி தடவி
பார்த்துக்பகாண்டார். பியைட் பாவித்து பிட்பபாக்கட்
அடிக்கும் யபாைழிகள் ெம்பை ாட்களில் பஸ்சில் அதிகம்.

பெல்ெர் ரிட்டயராகமுன்ைர் தபாற் தந்தி திவணக்கைத்திெ
பரிபாெை அதிகாரியாக யைவெ பெயதைர் டியூக்
பாவதயில் உள்ை தெவையகத்தில் எழாதைது ைாடியில்
அைருக்பகை சிறு அவறயிருந்தது திைமும் ஒரு வகயில்
திவணக்கைத்தில் கறுப்பு நிற யதால் வபயும், குவடயுைாகத்
தான் பெல்ெர் யைவெக்குப்யபாைது ைழக்கம். ைத்தியாைப்
யபாெைத்வத
யைவெ
பெய்யைாருக்கு
வெக்கிலிெ
எடுத்துச்பெல்லும்
ொப்பாட்டுக்கார
யொமுவிடம்
பகாடுத்தனுப்புைாள் கைகம். பியைட்டில் ைத்தியாைச்
ொப்பாட்வட அழகாகக பரிைாறி பெல்ெருக்கு பிடித்த மீன்
பபாரியவெயும்
யைார்
மிைகாய்
பபாரியவெயும்,
ஊறுகாவயயும் ஓரைாக வைத்து இன்பைாரு பியைட்டால்
முடி , பைள்வைத் துணியால் கட்டி, பெல்ெரின் பபயர் ,
யைவெ பெய்யும் விொெம் , ைகிக்கும் பதவியின் பபயர்
ஆகியைற்வற
உள்ைடக்கிய
யெபவெயும்
கட்டி
அனுப்புைாள்
கைகம்;.
எக்காரணதவதக்
பகாண்டும்
கவடகளில்; ொப்பிடக் கூடாது என்பது அைருக்கு
கைகத்தின் கட்டவை. ஆைால் ொப்பாட்டுக் கரியர்
பெல்ெவரப் யபாய் அவடயும் யபாது பைள்வைத் துணியில்
குைம்பு ஊறி ைஞ்ெைாக ைாறியிருக்கும். காரணம் பெ
வககள் ைாறி, யெர யைண்டிய இடத்வத ொப்பாட்டுக்
கரியர் யபாயவடயும் யபாது ஏற்பட்ட குலுக்களின்
விவையை
துணியின்
அந்த
நிறைாற்றம்.
சிெ
ெையங்களில் யைறு ஒருைரின் ொப்பாடு அைவரப் யபாய்
அவடைதுமுண்டு.
பஸ்சி;ன் ஜன்ைலூடாக
யைவெபெய்யும்
யபாது

அைர் சிந்தவைகள்
ஏற்பட்ட
கடந்த

தைது
காெ

அனுபைங்கவை ய ாக்கிந் பென்றது. தன்பைாடு யைவெ
பெய்த
சிங்கை
ண்பர்கயைாடு
உணவைப்
பகிர்ந்துண்டவத நிவைக்கும் யபாது அைருக்கு சிரிப்பாக
ைந்தது.
அந்த
சுகைாை
உறவு
1983ம்
ஆண்டு
கெைரத்துக்குப் பின் ஓடி ைவறந்துவிட்டது.
காலி முக வைதாைத்துக்கு முன்ைால் பஸ் நின்றது.
என்ஜின்
தகராறு
பெய்ைதிைால்
புறப்புட
சிெ
நிடங்கைாகும் என்றான் டிவரைர். ல்ெகாெம் ஜன்ைல்
சீட் கிவடத்தபடியால் பாசி ைணம் கெந்த கடற்கவர காற்று
முகத்தில் பட பெல்ெருக்கு இதைாக இருந்தது. கடற்கவர
யயாரைாக யபாடப்பட்டிருந்த சீயைந்து இருக்வககளில், ஒரு
குவடயிை ைவறவில் ஒரு யொடி ஜீைன்கை தங்கவை
ைறந்து ெல்ொபத்திெ ஈடுபட்டிருந்தது அைர் பாhவைக்கு
பட்டது. வீதி ஓரத்தில் ெல்ொபம் , பஸ் பணத்தின் யபாது
ெல்ொபம் , கடற்கவர ஓரத்திெ ெல்ொபம். ஏன்
இைர்களுக்கு வீடு ைாெல் இெவெயா?. மிருகங்கவைப்
பபாெல்ெைா டக்கிறார்கள். ாட்டில் ஒழுக்கம் சீரழிந்து
விட்டதா. இைர்களி;ன் டத்வதக்கு ஒத்தாiொயக குவட
உதவியது. ஆதுவும் ஊள்ளூர் குவட. ஆடைனின் ஒரு வக
குவடவய
பிடித்திருக்க
ைறு
வக
சிருங்கார
விவையாட்டுகளில்
ஈடுபட்டுக்பகாண்டிருந்தது.
அைர்களி;ன்
காதல்
விவையாட்வட
திைப்பத்திhவக
ஒன்வற எயதா ைாசிப்பதுயபால் பாைவை பெய்தைாறு
ஒரு முதியைர் அடல்ட்ஸ ஓன்லி படம் பார்த்து இரசிப்பது
யபால்
இரசித்துக்
பகாண்டிருந்தார்.
அைர்களுக்கு
துவணயாக
இருந்த
குவட
அைர்
அக்காட்சிவய
பார்பதற்கு இவடஞ்ெொக இருந்தது. வீசிவய காற்றிெ

குவட பறந்து யபாய்ைடாதா என்ற
ப்பாவெ அக்
கிழைனுக்கு. மீவெ
வரத்தாலும் ஆவெ
வரக்வில்வெ
யபாலும்
எைச்
பெல்ெர்
ைைதுக்குள்
நிவைத்துக்
பகாண்டார். விகாரைகா துவி பூஙகாவிற்கு ைரும் இைம்
தம்பதிகளி;ன் சிருஙகார விவையாட்டுகவைப் பார்த்து
இரசிப்பதற்காக, துைாரம் பெய்த பத்திரிவகயும் வகயுைாக
பூங்காவை ைாசிகொவெயாக்க ைரும் கூட்டம் ஒரு புறம்.
ைனிதனிை ப றி தைறிய பெயல்பாடுகளுக்குத் தான்
எல்வெ கிவடயாயத!
ஓரு பாடாக பஸ் திரும்பவும் புறப்பட்டது. பெல்ெர்
வகக்கடிகாரத்வத
பார்த்தார்.
பஸ்
ஏறி
ஒரு
ைணித்தியாெைாகிவிட்டது. கடந்த தூரயைா ஏழு வைல்கள்.
ைத்தியாை யபாெை ய ரத்துக்கு முன் கச்யெரிக்கு யபாயாக
யைண்டும். இல்ொவிட்;டால் ெப்பெஜக்ட் கிைாhக்;வக
பிடிக்க முடியாது. கச்யெரிவய ைந்தவடயும் யபாது ய ரம்
பதிபைான்றாகி விட்டது. ைாெலில் நின்ற பீயூவைப்
பார்த்து தைக்குத் பதாந்த அவர குவற சிங்கைத்திெ
ெப்பெஜக்ட் கிைார்க்கின் பபயவரச் பொல்லி பபன்ென்
விஷயைாக பார்க்க ைந்திருப்பதாக பொன்ைார். அைன்
பொன்ை பதிெ அைருக்கு ஏைாறடறதவத அளித்துத
“ைாத்வதயாவிண்வட அம்ைா ய த்து இறந்து யபாைா.
அைர் ஒரு கிழவை லீவு”. என்றான் பியயான் தைக்குத்
பதரி;ந்த தமிழில்;. ொன் பைளிக்கிட்ட முழிவியைம்
ெரியெவெ யபாலும். இ; த பபைென் விஷயத்துகாக
பெயத பிரயாணெ பெெவும் ய ரமும் கூட்டிப் பார்தால்
இவ்ைைவுக்கு எைக்கு பெர யைண்டிய பணத்வதப் பபற

இவ்ைைவு
கஷ்டப்படயைண்டுைா?
ஏைத்
தைக்குள்
அங்கொயித்துக் பகாண்டார். பைய்யிலிை
அயகாரம் குவறயவிெவெ. கச்யெரி ைாெலில் பெவ்விைநீர்
விறைனிடம்
ஒரு
இைனீவர
பைட்டிவித்து
குடித்தப்பிறகுதான்
அைருக்கு
ைைதுக்கு
ஆறுதொக
இருந்தது.
பெல்ெர்
டந்தார்; பஸ்வெ பிடித்து வீடு யபாய்
யெருைதற்கு. பஸ் ஸடாண்வட ய ாக்கி டந்து பென்று
பகாண்டிருந்த பெல்ெருக்கு குழ வத அழும் ெத்தம்
யகட்டது. உடயை அைருக்கு சிெ ைாதஙகளுக்கு முன்ைர்
தன் ைகளுக்கு பிற் த யபத்தி துர்காவின் நிவைவு தான்
ைந்தது. அைளின் அழுவகக் குரல் யபால் அைருக்கு
இருந்தது. குரல் ைந்த திவெவய ய ாக்கிைார். வீதி ஓரைாய்,
பகாளுத்தும் பைய்யிலில் திரும்பவும் பைள்ைத்வதயில் பஸ்
ஏற முன்; தான் பார்த்த பிெவெக்காரி யபாெ ஒரு பபண்
வகக் குழந்வதயயாடு இருந்தாள். ஆைால் இந்தத் தடவை;
வகயில் குவறந்தது ஒரு கிழவைக்கு முன் பிறந்த பபண்
குழந்வதயயான்றுடன், பாவத ஓரத்தில் துணி விரித்து
பிெவெ எடுத்துக்பகாண்டிருந்தாள். ைாழ்க்வகயில் ஒரு சிெ
நிமிட
சிற்றின்பத்திற்காக
ஆடைன்
ஒருைைால்
ைஞசிக்கப்பட்டைள் அைள். ைறுவைக்காக தன் கற்வப
விவெ யபசி விற்றுப் பபற்ற பைகுைதி அைள் வகயில்.
அைள் யதாற்றத்தில் ைவெ ாட்டு இந்நிய ைம்ெைழி ைந்த
பபண்யபாெ இருந்தது. சிங்கைத்திலும் ைவெ
ாட்டுத்
தமிழிலும் அைள் பிச்வெ யகட்டதில் இருந்து அவத பெல்ெர்
ஊகித்துக் பகாண்டார்.

“இது உன் குழ வதயர் “? தமிழில் அைவைக் யகட்டார்
பெல்ெர்
“ஆைாம் ொமி. பிறந்து இரண்டு கிழவை தான் ொமி”.
“அது ெரி நீ யபசுைவத பார்க்க ைவெ ாட்வட யெர்ந்தைள்
யபால் இருக்கிறயத” பெல்ெர் அைவைக் யகட்டார்.
“ ஆைாம் ொமி. என் பொந்த ஊர் டிக்ஓயாவுக்கு
அருயகயுள்ை ஒரு சிறு கிராைம். அஙகு உள்ை ஒரு
பதயிவெத்
யதாட்டத்திெ
பகாளுந்து
பிடிங்கிக்
பகாண்டிருந்தைான். ஒரு சிங்கைைன் ஒருைாைால் கூடிய
ெம்பைத்தில் யைவெ எடுத்துத் தருைதாகெச்; பொல்லி
பகாழும்புக்கு என்வை கூட்டி ைந்து ஏைாற்றிப்யபாட்டான்.
ான். இந்தக் குழந்வத தான் அைன் த த பரிசு” என்றாை
கவெயயாடு அைள்.
“அது ெரி அைன் இப்ப எங்யக”?
“அைன் என்வை விட்டு யபாய் மூன்று ைாதைாகிறது.
ஆவைத் யதடியைன் கிவடக்கவிெவெ. என்வைப் யபாெ
எத்தவைப் பபண்கவை ஏைாற்றிைாயைா பதரியாது.”
“நீ
திரும்பவும்
யபாயிருக்கொயை”

குழுந்வதயயாவட

டிக்ஓயாவுக்குப்

“ ாள்குழந்வதயயாடு
ஊருக்குப்
யபாயிருந்தால்
கஙகாணயாக
இருக்கும்
என்
தந்வத
என்வை
பகான்றிருப்பார்.”
“அப்யபா
இனி
உன்
ைாழ்
ாள்
முழுைதும்
பாவதயயாரத்தில்
இருந்து
பிச்வெ
எடுத்து
நீயும்
குழ வதயும் ைாழப் யபாகிறீர்கைா”? பெல்ைர் யகட்டார்.
“என்ை பெய்ைது ொமி. என் உடெ இருக்கிறது எைக்கும்
குழ வதக்கும் ையிற்றிப் பசிவயத தீர்க்க. ஆண்களின்
பசியவயத் தீர்த்து எங்கள் பசிவயத் தீர்த்துகு;பகாள்
யைண்டிய நிவெ எைக்கு”
“ நீ எங்யகயாைது
பிவழக்கொயை”

யபாய்

வீட்டு

யைவெ

பெய்து

“வகக் குழ வதயயாடு இருக்கும் எைக்கு யார் யைவெ
தரப்யபாகிறார்கள் ொமி”
தீடிபரன்று ைவழ திரும்பவும் தூறத் பதாடங்கியது. தன்
முந்தாiைாயல் குழந்வதயின் தவெவய அைள் மூடிைாள்.
தூரத்தில் பைள்ைைத்வதக்குப் யபாக யைண்டிய பஸ்ை து
பகாண்டிருந்தது. அந்தப் பிெெக்காரி iயில் ஒரு ஐம்பது
ரூபாய் ய ாட்டவட திணத்தார் பெல்ொ.

“
யைண்டாம்ொமி.
இந்தபதாவககூடிப்யபாச்சு”
என்றுபணத்வதைாங்கஅந்தப்பபண்ைறுத்தாள்
“பரைாயில்வெ
வைத்துக்பகாள்.
மூன்று
ாவைக்கு
ொப்பிட உதவும் பி;ள்வையின் பசியும் தீரும். இந்தா
இவதயும் வைத்துக்பகாள். ைவழ பகாட்டப ;யபாகுது.
குழந்வத
வையாைல் பார்த்துக்பகாை” என்று தன்
வகயில் இருந்த புதுக் குவடவய அைள் முன் யபாட்டார்
பெல்ெர். அைைால் அவத
ம்பமுடியவில்வெ. குவட
யைண்டாம் என்று அைள் அைவரத் தடுக்க முன் அைர்
பஸ்சிெ யபாய் ஏறிைார் .
பெல்ெருக்கு தான் பெய்த பெயல் பைருக்யக ஆச்ெரியைாக
இருந்தது. ஏயதா அந்தப் பபண்ணுக்கும் குழந்வதக்கும்
உதை யைண்டும் என்ற உந்தல் அைவர அத்தாைத்வத
பெய்ய வைத்தது, அப்பபண்வண தை ைெதி பவடத்த
ைகளின் ipெயுடன் அைர் ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததும் ஒரு
காரணைாகயிருக்கொம்..

♣♣♣♣♣
“என்ைப்பா இவ்ைைவு ய ரம் பெய்தனீங்கள். எங்க
குவடவய வகயிவெ காணம்?. என்ை குவடக்கு டந்தது”
பெல்ைரின் ைவைவி கைகம் யகட்டாள்..

“பகாஞ்ெம் பபாறும் டந்தவதச் பொல்லுகிறன். எைக்கு
எதாைது கடிதங்கள் ைந்தயத? ைந்த கவைப்பிெ கதிவரயில்
யபாய் அைர்ந்தார்.
“இரண்டு கடிதற்கள் ைந்தது.. யஹால் யைவெயிவெ
வைச்சிருக்கிறன். யபாய் பாருங்யகா. அது யபாகட்டும்.
நீஙகள் பகாண்டு யபாை புதுக் குவட எங்வக?. அவத
முதலிவெ பொல்லுங்யகா”? கைகம் யகட்டாள்.
“பதட்டப்படாவதயும். யபாகக்வக பஸ்சிவெ ெரியாை
ப ருக்கடி. சீட்டில் இருக்கும் யபாது குவடவய சீட்டகு;கு
முன்னுக்கு ைாட்டியிருந்தைான். இறஙகும் அைெரத்திவெ
குவடவய எடுக்க ைறந்திட்டன். என் யயாெவை முழுைதும்
என் பபன்ென் பற்றி இருந்தயத காரணம்”, முழுப’
பூெணிக்காவய யொற்றில் ைவறத்து பதில் பொன்ைார்
பெல்ெர்.
“உங்களுக்கு இப்ப ஞாபக ைறதி ைர ைர கூடிக்பகாண்டு
யபாகுது. உதுக்குத் தான் யபாகக்வக தம்பி அனுப்பிய
புதுக்குவடவய விட்டிட்டு பவழய குவடயவயக் பகாண்டு
யபாங்யகா
எண்டு
பொன்ைான்.
நீங்கள்
ான்
பொன்ைவதக் யகட்;காைல்
டப்பாய் ைகன் அனுப்பிய
புதுக் குவடவயக் பகாண்டு யபானியள். இப்ப டந்தவத
பாருங்யகா” கைகம் தன் ச்ெரிப்வபத் பதாடர்ந்தாள்.

“ொரி ெரி யகாவியாவதயும். டந்தது ஏயதா ல்ெதுக்கு
டந்துவிட்டது. தம்பிக்கு கடிதம் யபாட்டால் இன்பைாரு
குவடவய ைாங்கி அனுப்பிவைப்பான். இனி கைைைாக
இருக்கிறன் “ எைக் கூறியைாறு தைக்கு ைந்திருந்த
கடிதத்தின் பைளி பக்கத்வதப் பார்த்தார். அரொங்க
கடிதைாக
இருந்தது.
அைெரம்
அைெரைாக
உவறக்குள் இருந்தது கிழித்து யபாது அதற்குள் 18,738
ரூபாயுக்கு ஒரு பெக்கும் சிங்கைத்தில் ஒரு கடிதமும்
இரு தது. பின் பக்கத்தில் அதன் பைாழி பபயர்ப்பு
இருந்தது. ைாசித்த யபாது பெல்ெருக்கு தவெகால் புரியாத
ெந்யதாஷம். எதற்காக அைர் பஸ்சில் பெ தடவை பபன்ென்
பகாடுக்கும் பகுதிக்குப் யபாய் ைந்தாயரா அந்த பபன்ெனில்
அைர்கைால் அதிகம் கழிக்கப்பட்ட பைாத்தப் பணம்
பெக்காக ைந்திருந்தது. இனி அைரது பபன்ென் ைாதம்
ரூபாய் 538.45 அதிகரிக்கும். தான் பெய்த தர்ைம் தைக்கு
யைறு விதத்தில் உதவி உள்ைவத நிவைத்த யபாது அைர்
ைைம் இவறைனுக்கு ன்றி பெலுத்தியது.
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ைாரிசு
சுைார் ஐம்பது ைருடங்களுக்கு முன்ைர், 1955ல் ,
யாழ்ப்பாணக் கச்யெரியில் அரொங்க அதிபர் முதல்
பகாண்டு
பியூன்
ைவர
கிைாக்கர்
கணபதிப்பிள்வைவய பதரியாதைர்கள் இல்வெ. கிைரிக்கல்
யெர்விசில் இருபத்திரண்டு ையதிெ யெர்ந்த அைர் சீனியர்
கிொஸ் டூ கிைார்க் ைட்டுைல்ெ ஒரு அதிெயைாை பிறவி
கூட.
அைரது
அபாரைாை
ஞாபகெக்திக்கு
அைர்
எங்வகயயா உயர் பதவியில் இருக்க யைண்டியைர்.
எவதயும் ைைதில் கணக்கு யபாட்டு பொல்ைதிலும் அப்படித்
தான்.
இெங்வக
ெரித்திரத்தில்
விஜயன்
கள்ைத்
யதாணியில் இெங்வகக்கு தைது கூட்டாளிைாயராடு ைந்து
இறங்கிய காெம் பதாட்டு முக்கிய திகதிகளில்
டந்த
ெம்பைங்கள்
எல்ொம்
அைருக்கு
ைைப்பாடம்.
ைகாைம்ெத்வதயும் சூெைம்ெத்வதயும் எழுதியதில் அைருக்கு

ஓரு
பங்குண்யடா
என்று
பெர்
வியந்ததுண்டு.
அரசியல்ைாதிகளின் பிறந்த திகதிகவைக் யகட்டால் அைர்
பொன்ை திகதிக்கும் அைர்கள் பிறந்த அத்தாட்சி பத்திரத்தில்
உள்ை திகதிக்கும் எவ்வித வித்தியாெமும் இருக்காது.
அயதாடு ைட்டுைல்ெ கச்யெரியில் யைவெ பெய்தைர்களிைது
ைாதாந்த
ெம்பைம்
எவ்ைைவு
என்பதும்
பதரியும்.
காஷியராக சிெ காெம் யைவெ பெய்த அனுபைைது.
இருபது ைருடங்களுக்கு முன்ைர் ைாழ்க்வகயில் டந்த ஒரு
சிறுெம்பைத்வதயும் துல்லியைாக வைவில் வைத்திருப்பது
என்பது பெரால் முடியாத காரியம். ஆைால் எைது
கதா ாயகன் கணபதிப்பிள்வை அப்படி ைாழவில்வெ
ஒருகாெத்தில்
யாழ்ப்பாணக்
கச்யெரியிெ
கிைாக்கர்
கணபதிவய
பதரியாதைர்கள்
இல்வெ.
அைரது
அவைதியாை குணம், எவதயும் ைறக்காைல் நிவைவில்
வைத்திருக்கும் ஆற்றல், ஏன் பதாவெ யபசி எண்கவைக்
கூட அைர் எழுதி வைத்தருப்பதில்வெ. அைர் ஒரு டைாடும்
படலியபான் டிரக்டரி. எந்தக் வபலில் என்ை குறிப்பு
இருக்கிறது. எந்த ைருடம்,; எந்
அரொங்க அதிபரால்
எழுதப்பட்டது
என்பது
யபான்ற
விபரங்கவை
யகட்டறியயைண்டும்
என்றால்
கிைாக்கர்
கணபதிவயத்தான்
ாடுைார்கள். யைலிடத்தில் இருந்து
ைரும் சுற்றறிக்வகயில் உள்ை விஷயங்கள் எல்ொம்
ைைப்பாடம். அைர் தான் பெய்யும் உதவிக்கு உபகாரைாய்
ைாங்குைது யகாடா யபாட்ட வைத்திலிங்கம் சுருட்டு ஒன்று
தான். அைருடன் யபெயைண்டும் என்றால் இரண்டடி
தள்ளி நின்று யபெயைண்டும் அவ்ைைவுக்கு சுருட்டின்
ைாவட.
அயதாடு ைாயுக்குள் சுண்ணாம்பு, பாக்கு,

புவகயிவெ யபாட்டு குதப்பும் பைற்றிவெ யைறு. பற்கள்
காவி படர்ந்து யபாயிருக்கும். அைர் சிரித்தால் சிைப்பு
பல்ெழகா என்று பெர் விைர்ெைம் பெய்ைதுண்டு. அவத
அைர்
சீரியொக
எடுப்பது
கிவடயாது.
ாயைா
திருைணைாைைன்.
இனி
ஆர்
எைக்கு
பபண்தரப்யபாகிறார்கள்
என்பார்.
என்ை
பாைம்
பெய்தாயரா அைர் ைவைவி அைரிடம் இருந்து ைரும்
சுருட்டு ைாவடவய பபாறுத்துக்பகாள்ை.
அைர் யைவெயில் பைள்ளியால் பெய்த மூக்குப்பபாடி
டப்பா. இந்தியா யபாய்ைந்த அைர் ண்பர் ஒருைர் தைது
பபன்ென்
யைவெவய
ெரிபெய்து
பகாடுத்ததற்காக
பரிொகக் பகாணடு ைந்து பகாடுத்தது. ைனுஷன் வக நீட்டி
ெஞ்ெைாக காசு ைாங்காத ெத்தியைான். பபாய் பொல்ொத
அரிச்ெந்திரன். சிெ ெையம் பதில் பதரிந்தாலும் ைழுப்பி
விடுைார் அதைால் தைக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்பவத
அறிந்தால்.
சிெ
யகள்விகளுக்கு
சிந்தித்து
பதில்
அளிப்பதற்கு முன்ைர் மூக்குத் தூவைக் கிள்ளி, மூக்கின் இரு
துைாரங்களுக்குள் அமுக்கி, உரிஞ்சு இழுத்து தும்மி விட்டு
விட்டுத்தான் பதிவெச் பொல்லுைார். அதில் அைருக்கு ஒரு
தனி இன்பம். அது அைருவடய மூவைக்கு ஒரு உந்தவெ
யைறு பகாடுக்கிறது யபாலும். யகாப்பில் உள்ை மூக்குப்
பபாடி கவறயில் இருந்து கணபதி வகயூடாக அது
பென்றிருக்கிறது என்பவத ஊகிக்கொம்.
ெரி கிைாக்கர் கணபதிவயப்
கவதக்கு
ைருயைாம்.

பற்றி அறிமுகம் யபாதும்
அைரது
குடும்பத்வத

அறிமுகப்படுத்தாைல்
கணபதிவயப்பற்றி
ைட்டும் கவதயில் சுவையிருக்காது.

பொன்ைால்

கணபதிதைதுைாமிைகவைச்பொத்துக்காகதிருைணம்பெய்த
யபாதுஅைருக்குையது
இருபத்தி
எட்டு.
அைருக்கும்
ைவைவிக்கும் பதின்பரண்டு ையது வித்தியாெம்.. என்ை
கணக்கு பார்க்கிறீர்கைா? ஆைாம். அைரது ைவைவி
யதவிகாவுக்கு திருைணைாை யபாது ையது பதிைாறு.
பதிைாறு ையதாை இைம் பைாட்டு. யதவிகா ருதுைாகி
ான்கு
ைருடங்கள்தான்.
தாம்பத்திய
ைாழ்வுபற்றிய
அனுபைம் அறிவு இல்ொதைள். ஆக கஷ்டப்பட்டு எட்டாம்
ைகுப்வப அைள் எட்டியதும் “இனி படித்தது யபாதும்
உைக்காக ைச்ொன் காத்துபகாண்டு இருக்கிறான். அதுவும்
கைர்யைந்திவெ பபரிய உத்தியயாகம். அைன் உவழத்து
யபாடுைான், நீ வீட்டிவெ அடுப்படிவய கைனித்தால்
யபாதும்” என்று கட்டவையிட்டாள் தாய் தங்கம்ைா.
அைவை குணத்தில் தங்கம் என்று பொல்ெமுடியாது. அைள்
பொன்ைது தான் வீட்டில் ெட்டம். அைள் இட்ட
கட்டவைவய கணையை தாண்டியது கிவடயாது. காரணம்,
அைரிடம்
ைரும்
யபாது
அைள்
பகாண்டு
ைந்த
பொத்;துதான் அைளுக்கு அந்த திமிவரக் பகாடுத்தது.
ஆைால் தங்கம்ைாவுக்கு தவையன் யைல் ைட்டும் தனி அன்பு.
அண்ணன் ைகன் கணபதிதான் தன் ைகளுக்கு புருஷன்
என்று யதவிகா பிறந்த
ாள் முதல்
பகாண்யட
பொல்லிக்பகாண்யட ைந்தாள். கணபதியின் தாயால் கூட
படித்த தைது ெயகாதரன் ைகவை ைருைகைாக்க யைண்டும்
என்ற ஆவெயிருந்தும் அவத நிவறயைற்றமுடியவில்வெ .

தங்கத்திற்கு ;இருப்பயதா ஒயர ைகள். பாட்டன் விட்டுப்
யபாை வீடு ைாெல்கள் காணி பூமி ஏராைம். எல்ொம்
தங்கைது
பெெவுக்கு
அல்ெது
பிஸ்ைசுக்க
பணம்
யதவைபட்டயபாது ஊர் ெைங்கள் ஈட்டுக்கு வைத்து மீட்க
முடியாது யபாை பொத்துக்கள் . அயதாடு அவடவு மீட்க
முடியாது யபாை வக ட்டுகள், வீட்டுப் பாத்திரங்கள்.
அறாைட்டியில்
யெர்த்தபணம்.
அச்பொத்துக்கள்
தங்களுக்குள் இருக்கயைண்டும் பைளியய யபாக கூடாது
என்ற எண்ணம். அயதாடு பொந்தத்துக்குள்வை முடித்தால்
ொதி ெைம் பார்க்கத் யதவையில்வெ. அதுைட்டுைல்ொைல்
ைருைகவை வீட்டுக்குள் பகாண்டுைந்துவிட்டால் தன்
தவையனின் பொத்தும் ைந்து யெரும்;. அைைது திட்டத்துக்கு
வீட்டில் எதிர்ப்பு இருக்கவில்வெ.
யதவிகா ஒரு ைாயில்ொ பூச்சி. கணபதிக்கு தன் ைாைன்
ைகள் மீது ஒரு கண். அைளுவடய முகம் யதாற்றத்தில்
ெரியாக சினிைா
டிவக யதவிகா யபாெ என்று தன்
ண்பர்கை விைர்சிக்க, அதுயை அைனுக்கு அைள் யைல்
பிரியத்வத ைைர்த்துவிட்டது. யதவிகா அப்படி ஒரு
யபரழகியல்ெ.
இடுப்பில்
ெற்று
கூடுதொக
ெவதயபாட்டிருந்தது. அைள் உயரத்தில் கணபதிவய விடக்
குவறவு. ஆைால் அைளிடம் ஒரு தனி கைர்ச்சிவயக்
கணபதி கண்டான்.
பதிைாறு ையது இைம் சிட்டின் கழுத்தில் தாலிவயக் கட்டி
இரு ைருடத்துக்குள் ஒரு பபண் குழந்வதக்கு தந்வதயாகி
விட்டான் கணபதி. ைாமியாரின் ைற்புறுத்தலின் பபயரில்
அைைது காெம் பென்ற தாய் நிவைைாக சிைகாமி என்று

பபபர் சூட்டிைான். குட்டுப்பாடில்ொைல் அடுத்தடுத்து
ஐந்து பபண்குழந்வதகவை சிெ ைருட இவடபைளிக்குள்
உருைாக்கியது
கணபதி புரிந்த ொதவை. ைவைவி
யதவிகாவை ஒரு பிள்வை உற்பத்தி பெய்யும் பைசிைாகயை
கணபதி
பாவிக்கிறான்
என்று
பெர்
கச்யெரியில்
கவதத்தாலும்
அைன்
அவத
காதில்ெ
யபாட்டுக்பகாள்ைவில்வெ. பிள்வைகவை ைைர்க்க ைாமி
இருக்கும் யபாது அைனுக்கு என்ை கைவெ. கடவுைாகயை
பார்த்து தந்தது என்பான். தன் ெந்ததி தவைக்க தைக்கு
ஒரு ஆண்குழந்வத ெரி கிவடக்காதா என்ற ஏக்கத்தின்
முயற்சியின் விவையை அந்த ஐந்து பபண்குழந்வதகளும்.
எைக்கு ையது ாற்பதாகிவிட்டது. ஒரு யைவை தைக்கு
பகாள்ளி வைக்க ஆண்குழந்வத கிவடக்காதா என்ற
ஏக்கத்தில் கணபதி ஏறி இறங்காத ொத்திரிைார் கிவடயாது.
ஒரு
ெவையம்
ஒரு
ஆண்
குழந்வதவய
எடுத்து
ைைர்ப்யபாயை என்ற அைன் யயாெவைக்கு தஙகம் இடம்
பகாடுக்கவிெவெ. முடைாைடி ொத்திரி ைட்டும் அைருக்குெ
பொன்ைது ைை ஆறுதவெ பகாடுத்தது. “ உைக்பகாரு
ைகன் பிறப்பான் அைன் உம்வையபாெயை இருப்பான்”
என்றார் ொத்திரியார். அது யபாதும் கணபதிக்கு. எண்வட
ைனுசிக்கு இப்ப ையசு இருபத்பதட்டு தாயை. இன்னும்
அைள்
எைக்கு
ஒரு
ஆண்குழந்வதவய
பபற்று
தரைாய்ப்புண்டு என்று தைது முயற்சிவய வகவிடாததால்
ஆறாைதும்
ஏழாைதுைாக
யைலும்
இரண்டு
பபண்குழந்வதகவை யதவிகா பபற்பறடுத்தாள்.
ஊரில் இருந்தால் தாயை பிள்வைகவைப் பபற்றுத்
தள்ளுகிறாய்
உைக்கு
டிரான்ெைரும்
புரயைாெனும்

பகாடுத்து
பகாழும்புக்கு
அனுப்பி
வைக்கியறன்.
அப்படியாைது உன் ைவைவிக்கு ஓய்வு
பகாடு என்று கடவுள் சிந்தித்தாயரா என்ையைா பகாழும்பு
கச்யெரிக்கு தெவை கிைாக்கராக ைாறுதல் கிவடத்து
யபாைான்
கணபதி..
தகப்பனும்
ைாமியும்
அரசியல்ைாதிகவைச் ெந்தித்து எவ்ைைவு முயற்சி பெய்தும்
கணபதிவய ஊயராவட இருக்கச் பெய்யமுடியவில்வெ.
“ ெரி மூன்று ாலு ைருஷைாைது பகாழும்பிவெ இருந்து
தைது பகட்டித்தைத்வத காட்டி அடுத்து புரயைாஷன்
எடுத்து யாழ்ப்பாணக் கச்யெரிக்கு ஓஏ ( OA) ஆக ைரட்டும்
என்று ைைவதத் யதற்றிக் பகாண்டாள் தங்கம். “ஏன் ைாமி
எதற்கு யயாசிக்கிறியள். பகாழும்புக்கு
ான் ைாறிப்
யபாைால் என்ை. யாழ்ப்பாணம் பையில் டிபரயின்
இருக்கயை இருக்கு. பைள்ளி இரவு பையில் எடுத்தால் ெனி
விடிய வீட்டிவெ நிப்பன். அயதாவட ஒரு ாள் சிக் லீவு
யபாட்டால் ெனி, ஞாயிறு திங்கள் வீட்டிவெ. திங்கள்
இரவு பையில் டிபரயின் எடுத்தால் பெவ்ைாய் விடிய
பகாழும்பிவெ
நிற்பன்”
என்று
ைாமிக்கு
ஆறுதல்
பொன்ைான் கணபதி. அைன் பொன்ைது தாை தங்கத்தின்
ைகவையும் பிள்வையும் விட்டு பிரியைைமில்வெ என்பவத
ைவறமுகைாக பதரியப்படுத்தயைா என்ையைா பதரியாது.
அைன் பொன்ைைாக்வகத் தைறவிடாைல் பகாழும்புக்குப்
யபாய் சிெ ைாதங்கள் ைார இறுதி ாட்களுக்கு ைவைவி
பிள்வைகளுடன்
கழித்துச்
பெல்ைது
கணபதிக்கு
ைழக்கைாகிவிட்டது. கணபதிக்கு யதவிகாவை காணாைல்
ஒரு ாளும் இருப்பது கைவெயாக இருந்தது. அைனுக்கு
என்ை
யதவை
என்பது
யதவிகாவுக்கு
ைட்டுைல்ெ

தங்கத்துக்குை பதரியும்.. ைார ாட்களில் பிரிந்திருக்கும்
தம்பதிகளுக்கிவடயய
எவ்ைையைா
யபெ
இருக்கும்.
பிள்வைகள் இருந்தால் ஓடி ஆடி பதாந்தரவு பெய்ைார்கள்
என்பது அைளுக்குத் பதரியாதா என்ை. அதுவும் ஏழு
பபண்பிள்வைகள் என்றால் வீட்டில் அவைதி என்பதில்வெ.
அப்பா பகாழும்பில் இருந்துைந்துவிட்டால் அைவரத்
தாயயாடு சிெ நிமிடங்கை கூட தனியாகப் யபசி ைகிழ
விடைாட்டார்கள். ஊரில் கணபதி பகாழும்பால் ைந்திருக்கும்
ாட்களில்
இரவு
ய ரங்களிெ
ொட்டு
பொல்லி
பிள்வைகவைத் தன் ெம்பந்தி வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுைாள்
தங்கம். ைருைகனின் யதவையறிந்த ைாமி. எங்யக இன்னும்
இரண்டு பபண்கவை உற்பத்தி பெய்து விடுைாயைா ைகன்
என்ற பயம் கணபதியின் தாயுக்கு. ஏன் என்றால்
பிள்வையபறு பார்த்து பிைவைவய ைைர்ப்பது அைைது
பபாறுப்பு.
பகாழும்பு
ைாழ்க்வக
கணபதிக்கு
சூடு
பிடிக்கத்பதாடங்கிவிட்டது. அதுவும் அையைாடு யெர்ந்து
ஐந்து தமிழ் ண்பர்கள் அைவைப் யபால் குடும்பத்வத
யாழ்ப்பாணத்தில்
விட்டு
விட்டு
பகாழும்பில்
பம்பெபிட்டியில் ெைரி ைாழ்க்வக
டத்துபைர்கள். ெனி
ஞாயிறு என்றால் ெைரியில் குடியும் கும்ைாைமும் தான்.
ெவைக்க ைாதைன்
ாயர் என்ற யகரைக்காரன்.
ாயர்
இரண்டு மூன்று ெைhளுக்கு ெவைப்பைன். ஓவ்பைாரு
ெனிக்கிழவைகளிலும் உயியராடு ஒரு இைொை ஊர்க்
யகாழிவய ைாங்கிைந்து சுவையாக மூன்று கறிகயைாடு
ெவைத்து வைப்பான்
ாயர்.
ண்பர்கள் எல்யொரும்
ஒன்றாக பின்யைரம் சினிைாவுக்கு யபாைார்கள். இந்த

வித்தியாெைாை
ைாழ்க்வக
கணபதிக்கு
ஆரம்பத்தில்
ருசிபடவில்வெ.
அைனுக்குத்
யதவை
யதைகியின்
அவணப்பு. ஆைால் காெப்யபாக்கில் யதர்தல் யைவெ
காரணைாக ஒரு ெனி ஞாயிறு பகாழும்பில் தங்க யைண்டிய
நிவெ
ஏற்பட்டயபாது
தான்
ஊர்
ைாழ்க்வகக்கும்,
யகளிக்வககள்
நிவறந்த
பகாழும்பு
ைாழ்க்வகக்கும்
அைனுக்கு வித்தியாெம் பதரிந்தது. அப்யபாதுதான் அைைது
ண்பர்களிை
ைற்புறுத்தலின்
பபயரில்
பைள்வை
ொராயத்திை சுவைவய அனுபவிக்க யைண்டிய ெந்தர்ப்பம்
கிவடத்தது. அதில் இரண்டு கிொஸ் உள்யை யபாைதும்
தைது ைைதில் புவதந்திருந்த ஆவெகவை, அனுபைங்கவை
கணபதி பைளிக்பகாண்டு ைந்தான். பாைம் எவ்ைைவு
காெம்
ஒருத்தியின்
அவணப்பில்
சுகத்வத
அனுபவிப்பது? தன் ண்பர்கவைப் யபால் புதிய உறவை
அைன் ைைம் யதடியது. அையைாடு ெைரியில் ைாழ்ந்த
ைகாலிங்கத்திற்கும் தியாகனுக்கும் அைர்கயைாடு ஓபிசிெ
யைவெபார்த்த வடபிஸட்டுகளுடன் உறவு இருப்பது
கணபதிக்கு பதரியும். அைர்களிவடயய உறவு என்றால்
அடிக்கடி யகால் யபசுக்கும் சினிைாவுக்கும் யஹாட்டலுக்கும்
யபாய் ைருைைவுக்கு ைைர்ந்திருந்தது. அதில் ஒருத்தி
நீர்பகாழும்வபச் யெர்ந்த கத்யதாலிக்கப் பபண. பபயர்
ரீட்டா பபர்ைாந்யதாபுள்வை. பபற்யறாரின் பூர்வீகம்
தமிழர்கள். பரைர் ொதி என்று ைகாலிங்கம் பொல்லித்தான்
அந்த
ொதிவயபற்றி
முதல்
தடவை
கணபதி
யகள்விப்பட்டான். ைற்றைள் பதகிைவைவயச் யெர்ந்தைள்.
எல்யொருடனும்
கூச்ெமின்றி
பழகுைாள்.
தைக்கு
யைண்டியது கிவடத்தால்; ைற்றைர்கவைப் பற்றி அைளுக்கு
கைவெ இல்வெ. கண்டியில் யைவெ பெய்து விட்டு

ைாறுதொகி பகாழும்புக்கு ைந்தைள். ைல்லிகா அைள்
பபயர். தாய் கம்பவைவய பிறப்பிடைாகக்க பகாண்ட
சிங்கைத்தி, தந்வத ஒரு ைவெ ாட்டுத் தமிழர் என்று
தியாகன்
தைக்கும்
அைளுக்கு
உள்ை
பதாடர்வப
விைக்கிைான்.
“நீங்கள்
பெய்ைது
பிவழ
என்று
உங்களுக்குப்
படவில்வெயா?. ஊரிவெல் ைவைவியும் பிள்வைகளும்
உங்கவை
ம்பி இருக்கிறயபாது. இந்தச் சியைகிதம்
அைசியைா? அைர்களுக்கு நீங்கள் இந்த உறைால் துயராகம்
பெய்யவில்வெயா”?
கணபதி அைர்களுக்கு உபயதெம்
பெய்தான்..
“இது ஒரு பபாழுது யபாக்கு ைச்ொன். ைவைவிைாவர
எப்பவும் பார்த்து ைாழும்
ாங்களும் உணர்ச்சிகளுக்கு
அடிவைகள் தான். ஒரு ைாற்றத்வத விரும்புைதில் என்ை
பிவழ? ைாதம் ைாதம் ெம்பைம் எடுத்தவுடன் அவையளுக்கு
பணம் ைணியயாடரிவெ அனுப்புகியறாம் தாயை. இனி
என்ை
யைண்டும்?
எப்யபாதும்
ஒயர
யொவறயும்
கறிவயயும்; ொப்பிட்டுக் பகாண்டிருந்தால் அலுப்புத்
தட்டிவிடும். ாைாகயை அைர்கவைத் யதடிப் யபாகவில்வெ.
அைர்கைாகயை
எங்கள்
உறவை
விரும்பி
யதடி
ைரும்;யபாது ாம் என்ை பெய்யமுடியும். உைக்கும் இப்படி
ஒரு ெந்தர்ப்பம் கிவடத்தால் நீ விட்டுவிடுைாயா”?, ண்பன்
ஒருைன் கணபதிவயக் யகட்டான்.

கணபதியால் பதில் பொல்ெமுடியவில்வெ. காரணம் யைறு
டிப்பார்ட்பைண்டிலிருந்து ைாறுதொகி அைைது பகுதிக்கு
ைந்த ராயஜஸ்ைரி தான். ராயஜஸ்ைரியின் ைருவக
கணபதியின்
யபாக்கில்
பெ
ைாற்றங்கவைக்
பகாண்டுைந்தது.
பைற்றிவெ
யபாடுைவத
கணபதி
நிறுத்திவிட்டான். அது ைட்டுைன்றி அைைது மூக்குத் தூள்
டப்பா ைாயைாய் ைவறந்து விட்டது. பற்கள் பளிச் என்று
மின்னிை. திைமும் இரு தடவை பல்வெ மினுக்கி
பைற்றிவெக் காவிவய யபாக்கிவிட்டான். சுருட்டு ைாவட
எங்கு யபாய் ஒளிந்தயதா பதரியாது அதற்கு பதிொக
அைரிடம் 777 ஓடிக்பகாயொன்ைாவெவை தான் வீசியது.
ராயஜஸ்ைரியின் ைருவக அைவைப் புது படிப்படியாக
ைனிதாைாக்கிவிட்டது. யதவிகாவுக்கு தான் துயராகம்
பெய்ைதாக அைன் நிவைக்கவில்வெ.
“என்ை கணபதி இப்படி ைாறிவிட்டீர்”? என்று
யகட்டதற்கு.

ண்பர்கள்

“எல்ொம் எைது ைைநிவெ கருதிதான். காெத்யதாவட
ாமும் ைாறத்தாயை யைண்டும்”என்று; சுருக்கைாை பதில்
அைனிடமிருந்து ைந்தது.
“ராயஜஸ் இவத ஒருக்கா வடப் பெய்து தாருை” என்று
கணபதி
ராயஜஸ்ைரியின்
பபயவர
உச்ெரிப்பதில்
அைர்களிவடயய ஒரு தனி உறவு பதானித்தது. ஆைால்
பெருக்கு அதன் இரகசியம் புரியாத புதிராக இருந்தது. அது
காதொ
அல்ெது
ட்பா?
பகாழும்பு
ைாழ்க்வக

சூடுபிடித்தயபாது அைைது ஊர்ைருவகயில் அடிக்கடி
தடங்கல்கள் ஏற்பட்டது. யைவெவய ொட்டாக வைத்துக்
பகாண்டான். ைருைகனில் ஏற்பட்ட ைாற்றத்வதக் கண்டு
தங்கயை ஆச்ெரியப்பட்டாள். யதைகி பபருவை பட்டாள்.
சுருட்டு, புவகயிவெ, பைற்றிவெ பழக்கங்கள் அைனிடம்
இல்ொைல் யபாைதால் தன் கணைன் திருந்திவிட்டான்
என்று நிவைத்தாள். பாைம் அைளுக்கு பதரியாது
பகாழும்பில் டப்பவை. ஓவ்பைாரு கிழவையும் தைறாது
இருந்து ைந்த அைைது ைருவக ைாதம் ஒரு முவறயாகி.
அதன் பின்ைர் மூன்று ைாதத்திற்கு ஒரு முவறயாகக்
குவறந்தது. ெரி ான்கு ைருஷம் பகாழும்பில் ைாழ்ந்தது
யபாதும் ைருைகவை திரும்பவும் ஊருக்கு பகாண்டு
ைரயைண்டும் என்று நிவைத்த தங்கம் தைது அரசியல்
பெல்ைாக்வகப்
பாவித்து
கணபதிக்கு
திரும்பவும்
யாழ்ப்பாணக் கச்யெரிக்கு ைாறுதல் எடுத்துக் பகாடுத்தாள்.
அைனுக்யகா பகாழும்வப விட்டு பிரிய விருப்பமில்வெ.
பிரிய ைைமில்ொைல் தைது ண்பர்கவையும், பகாழும்பு
உறவுகவையும் விட்டு பிரிந்தான் கணபதி. யாழ்ப்பாணம்
ைந்தும் அடிக்கடி பகாழும்பு கச்யெரியில் சிெ யைவெகள்
பெய்து முடிக்கவில்வெ என்ற ொட்டில் கணபதி; அடிக்கடி
யபாய் ைந்த உண்வையாை காரணம் ஊரில் எைருக்கும்
பதரியாது. அைைால் பகாழும்பில் தான் ைாழ்ந்த ான்கு
ைருடம் எட்டு ைாத ைாழ்க்வகவய ைறக்க முடியவில்வெ.

*********

திடீபரன்று கணபதிக்கு ஐம்பத்திரண்டு ையதில் ஹார்ட்
அட்டாக ைரும் என்று எைரும் ஊரில் எதிர்பார்க்க வில்வெ.
அைருக்கு இப்படி டக்க தான் காரணயைா என்று யதைகி
கைவெப்பட்டாள். யைவெ பழு அதிகம். அது உடவெ
பாதித்துவிட்டது என்றார்கள் கச்யெரி ண்பர்கள். எந்தப்
பழுவை
அைர்கள்
குறிப்பிட்டார்கயைா
அைளுக்குத்
பதரியவில்வெ இல்வெ இல்வெ பகாழும்பு ைாழக்வகயிெ
அைன் ொப்பிட்ட கவடச் ொப்பாடு; தான் காரணை. ய ர
காெத்துக்கு ெனிக்கிழவையிவெ எண்வணய் யதய்த்து
முழுகியிருந்தால் இப்படி
டந்திருக்காது என்றார்கள்
உறவிைர்கள்.
“இனி உைன் யைவெ பெய்தது யபாதும் ரிட்வடயர் பெய்து
விட்டு வீட்யடாவட இருக்கட்டும். இருக்கிற பொத்வதக்
கைனிக்க ஆள் இல்வெ” என்றாள் கணபதியின் தாய்.
தங்கத்திற்கு தன் ைருைகன் இன்னும் யைவெ பெய்து பபரிய
புயராைஷன் எடுக்க யைண்டும் என்று ஆவெ. ைாமியாரின்
ஆவெக்காக பூரண சுகைவடய முன் ஒரு ைாதத்தில்
திரும்பவும் யைவெக்கு யபாைான் கணபதி. திரும்பவும்
யைவெவயச் ொட்டாக வைத்து பகாழும்புக்கு, அடிக்கடி
யபாய ைரொம்; என்று அைனுக்குத் பதரியும். பகாழும்பு
ைாழ்க்வகவய,
அங்கு
ஏறபட்ட
இனிவையாை
அனுபைங்கவை அைைால் ைறக்க முடியவில்வெ. ஒரு
கிழவை பகாழும்புக்கு யதர்தல் யைவெ என்று யபாய் ைந்த
கணபதி ப ஞ்சுக்குள் ைலிக்கிறது என்று படுத்தைன்தான்
பாரிெைாதத்தால்
யபெமுடியாது
படுத்த
படுக்வகயாகிவிட்டான். வைத்தியர்களும்; சிெ
ாட்கள்
தான் அைன் ைாழ்ைான் என்று ாளும் குறித்துவிட்டார்கள்.

கணபதியியின் நிவெ
எல்யொருக்கும் அதிர்ச்சிவயக்
பகாடுத்துவிட்டது.
யதைகி
ஓபைன்று
ைாய்விட்டு
அழுதாள். அையராடு ைாழ்ந்த ைாழ்க்வகவய நிவைத்து
நிவைத்து
ஓப்பாரி
வைத்தாள்.
கணபதியின்
ஏழு
பபண்களும் கணபதி படுத்திருந்த கட்டிவெச் சுற்றி
கதறியபடி இருந்தார்கள். தங்கத்திறகுக என்ை பெய்ைது
என்று பதரியவில்வெ. ைருைகவை திரும்பவும் தான்
யைவெக்கு அனுப்பி இருந்திருக்கக்; கூடாது என்று
தன்வைத் திட்டிக் பகாண்டாள்.
அன்று
காவெ
கணபதியின்
யதகநிவெ
யைாெைவடந்துவிட்டது.
பாhவையிெ
ஒரு
ஏக்கம்.
கணைனின் பார்வையிெ இருந்து அைன் எவதயயா
பொல்ெ ைருகிறான் என்று யதைகியால் உணர முடிந்தது.
யதவிகாவைச் கண்கைால் அருயக அவழத்தான். அைளும்
எதற்காக கணைன் அவழக்கிறான் என்று பதரியாைல்
அருயக யபாைாள்
“என்ை அத்தான், என்ை பெய்கிறது என்றாள். தண்ணி
தரட்டா குடிக்க”?
கணபதி மூச்சு ைாங்க கஷ்டப்பட்டான். ய ற்றியில்
வியர்வைத் துளிகள் அரும்பிை. யதவிகாவை விவறத்தபடி
பார்த்தான். அைன் கணகள் கைங்கிை. கஷ்டப்பட்டு
தவெயவணக்கு கீழ் இருந்து ஒரு கைவர எடுத்து தரும் படி
வெவக காட்டிைான். அைளும் அ”த யதடி எடுத்தாள்.

“அவத படி, அவத பெய்”.
என்று கஷ்டப்பட்டு
ைார்த்வதகள் அைனிடமிருெது சிவதந்து பைளிைந்தை.
அதுயை அைைது கவடசி ைார்த்வதகள். அைன் கண்கள்
மூடிை.
*********
ஏயதா உயில் ஒன்வற எழுதிவைத்துவிட்டு கணபதி யபாய்
விட்டாைா என்று பெர் யபசிக் பகாண்டார்கள். அைன்
இறந்த கெைரத்தில் தவெயணிக்கு கீழ் இருந்து எடுத்த
கடித உவரவய தைது இடுப்புக்குள் பொருகிக் பகாண்டு
பியரதத்வத கட்டிப்பிடித்தபடி அழத் பதாடங்கிைாள்
யதவிகா. முழு குடும்பத்திைதும் உறவிைர்களிைதும் ஓெச்
ெத்தம் ெந்தி ைவர யகட்டது. வீட்டு ாய் கூட அவதக்
யகட்டு ஊவையிட்டது.
“இனி அழுபதன்ை பிரயயாெைம்?. அைன் உன் புருஷன்
ல்ெ ைாழ்வு உன்யைாவட ைாழ்ந்து விட்டுத்தாயை
யபாயிருக்கிறான்..
இருக்குைட்டும்
உன்னிவெயும்
பிள்வைகயைாவடயும் பாெைாக இருந்தான் என்கிறது
ஊருக்குத் பதரியும். பாைம் பகாள்ளி வைக்க ஓரு ைகவை
தராைல் யபாயிட்டான். ஆவெப்பட்ட
அைனுக்குஅது
அைனுக்கு பகாடுத்து வைக்கவில்வெ”, இது ஊர் கிழவி
ஒருத்தியின் வியாக்கியாைம்.

“அது ெரி அைர் கண்மூடமுன் கைர் ஒன்வற உைக்கு
தந்தவத கண்டைான்.. எங்வக வைச்ொய் அவத”?
கணபதியின் தாய் யகட்டாள் ைருைகவை. அப்யபாது தான்
கணபதி கவடசியில் பகாடுத்த கைவர தன் ைடிக்குை
பெருகியது அைளுக்கு நிவைவுக்கு ைந்தது. உடயை
அவறக்குள் அழுதுபகாண்யட யபாய் கைவர பிரித்து
பார்த்தாள் யதவிகா.
என் யதவிகாவுக்கு
உைக்கு ல்ொய் பதரியும் எைது கவடசி ஆவெ எைக்கு
என் ைகன் பகாள்ளிவைக்கயைண்டும் என்பது. உன்ைால்
எைக்கு ஒரு ைகவை பபற்றுத் தர முடியவில்வெ. ஊபரழு
ொத்திரி ஒரு ாள் பொன்ைது ெரியாக டந்து விட்டது.
பகாழும்பில் ான் ைாழ்ந்தயபாது என்யைாவட யைவெ
பெய்த ராயஜஸ்ைரிக்கும் இவடயய ஏற்பட்ட உறவிைால்
எங்களுக்கு ஒரு ைகன் பிறந்தான். தனிவையில் இருந்த
எைக்கு ராயஜஸ்ைரியின் பதாடர்பு என் தனிவையின்
விரக்திவயப் யபாக்கியது. அைள் கற்பிணியாக இருக்கும்
யபாது அைவை
ான் ஏைாற்றாைல் இருப்பதற்காக
உங்களுக்குத் பதரியாைல் பரஜிஸ்டர் ையரஜ் பெய்யதன்.
அது உைக்கு
ான் பெய்த பபரிய துயராகம் என்று
எைக்குத் பதரியும். என் ைகனுக்கு என் தாத்தாவின்
பபயராை ஆறுமுகம் என்று பபயர் வைச்ென். என் ைகன்
ஆறுமுகம் தான் எைக்கு பகாள்ளி வைக்கயைண்டும். தயவு
பெய்து ராயஜசுக்கு
ான் இறந்தவுடன் அறிவிக்கவும்.
அைளுக்கு என் ஆவெ பதரியும். அைள் நிட்ெயம் என்
ஈைச்ெடங்கில்
பங்குபகாள்ை
என்
ைகவையும்

கூட்டிக்பகாண்டு ைருைாள். அைள் விொெமும் பதாவெ
யபசி எண்ணும் எைது டயரியில் எழுதி யைவெ டிராயரில்
வைத்திருக்கிறன்.
உங்கள் ஒருைருக்கும் பதரியாைல்
அையைாடு உறவு பகாண்டு ஒரு ைாரிவெப் பபற்றதிற்காக
அைவையும் என் ைகவையும் ஒதுக்கி வைத்துவிடாதீர்கள்.
ஆறுமுகத்தின் உடம்பில் ஓடுைது என் இரத்தம். ஐந்து
ையதாை அைவை நீ பார்த்தால் என்வை பார்த்தைாதிரி.
ான் முழு விெயத்வதயும் கவடசி ைவர ைவறத்ததிற்கு
என்வை ைன்னிக்கவும். அதைால் குடும்பத்தில் பிரச்ெவை
ைரக்கூடாது என்பதற்காகயை அப்படி பெய்யதன். ான்
ராயஜசுடன் ைாழ்ந்த பகாஞ்ெ காெ ைாழ்க்வகவய
என்ைால் ைறக்கமுடியாது. இந்தக் கடிதம் எைக்கு முதல்
ஹார்ட அட்டாக ைந்து
ான் உயியராடு யபாராடிய
எைக்கு
ைரணம்
எந்த
ய ரமும்
ைரொம்
என்ற
பயத்தில்
எழுதியது.
உன்
பபற்யறாவர
ெைாதாைப்படுத்துைது உன் பபாறுப்பு. எைது பபற்யறாரும்
உைக்க எதிராக யபாகைாட்டார்கை எை நிவைக்கிறன்.
உைது அத்தான்
கணபதி
கடிதத்திெ எழுதியிருந்தவத யதவிகா ைாசித்து முடித்ததும்
அதிர்ச்சியில் யபொது பைௌைைாக நின்றாள். அைள் வகயில்
இருந்து கடிதம்; கீயழ ழுவி விழுந்தது கூட அைளுக்கு
பதரியவில்வெ. அயத ெையம் அவறக்குள் ைந்த தங்கம்
கீயழ கிடந்த கடிதத்வத எடுத்து ைாசிக்கத் பதாடங்கிைாள்.

“பாவிப் பயயெ இங்வக விவதத்தது யபாதாபதன்று
பகாழும்பிவெயும் யபாய் விவத;துவிட்டு ைந்திருக்கிறியா.
ைாரிொம் ைாரிசு” என்றாள் யகாபைாக.
“அம்ைா யபாதும் நிறுத்துங்யகா. ஆைர் யைல் பகாபப்பட்டு
பிரயயாெைமில்வெ. அைரது கவடசி ஆவெவய
ான்
பூர்த்தி பெய்தாக யைண்டும். எைக்கும் என் ஏழு
பிள்வைகளுக்கும் அைர் ஒரு குவறயும் வைக்கவில்ெ. ான்
தான்
அைர்
ஆவெப்பட்டதிற்கு
ஒரு
ைாரிவெப்
பபற்றுக்பகாடுக்காைல் குவறவைத்துவிட்டு விட்யடன்.
இனி
அைர்
எழுதிய
படி
டக்கயைணடியவத
கைனியுங்கள்” என்றாள் அழுதபடி யதவிகா. எங்கிருந்து
அைளுக்கு அந்த வதரியம் ைந்தயதா பதரியாது.
v
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பதருச் சிறுைன்
எைக்பகன்று கார் இருந்தும் ஆபிசுக்கு பஸ்சில் ான் யபாய்
ைருைது தான் ைழக்கம். ஒன்று காரில் யபாைால் யபாய்
ைர
பபற்யறாலுக்காை பணச் பெெவு இருக்கும்.
இரண்டாைது
டிரபிக்கில்
கார்
ஓட்டுைபதன்றால்
பபாறுவையுை,; கைைமும் யைண்டும். அதுைட்டுைல்ெ
ஆபிசுக்கு
அருயக
கார்பார்க்
பெய்ைதற்கு
பணம்
பகாடுத்தாக யைண்டும். என் வீட்டுக்கும் ான் யைவெ
பெய்யும் இடத்துக்கும் பத்துவைல் தூரம். அவ்விடத்துக்கு
டிபரயினிலும் யபாகொம். ஆைால் ஸ்யடெனிலிருந்து
இன்னும் பதிவைந்து நிமிட வட என் ஆபிசுக்கு. பஸ்சில்
யபாைால் எை ஆபீசுக்க அருயக நிற்பாட்டும் பஸ் தரிக்கும்;;

ைெதியுண்டு. இவதபயல்ொம் அெசி ஆராய்ந்த பின்ையர
பஸ்ஸில் யபாக தீர்ைானித்யதன். விட்டில் இருந்து பத்து
நிமிடங்கள் டந்தால் பஸ் தரிக்கும் இடமுண்டு.;
திைமும் அறிமுகைாை பெ முகங்கவை ெந்திக்கும்யபாது
அைர்களுக்கு “குட் யைார்னிங்”; பொல்லிப் யபாைது என்
பழக்கத்தில் ைந்துவிட்டது. பெ காட்சிகவைப் பார்த்தபடி
பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு டப்யபன். பாவதயயாரத்தில் வீட்டில்
தயாரித்த உணவுைவககவையும் . பழங்கவையும் வி;ற்கும்
“ைட்டியம்ைைா”
என்று
அவழக்கப்படும்
ையயாதிப
பபண்கள் ைாடிக்வகயாைர்கவை கூவி அழப்பார்கள்.
யபாகும் பாவத ஓரத்தில் பிள்வையார் விொஸ் என்ற
பபயயராடு ஒரு பரஸ்பராரண்ட் உண்டு அந்த விொசில்
தாயரிக்கப்படும் ைொொ யதாவெக்கும் யைாதகத்துககும் ஏக
கிராக்கி. காவெயில் ொப்பிடாைல் அந்த விொவெ காவெப்
யபாெைத்துக்காக தஞ்ெைவடயும் பிரைச்ொரிகள் பெர். அந்த
பரஸ்பராரண்ட முதொளி கணபதிப்பிள்வை இெகிய ைைம்
பவடத்தைர். அைரது கவடக்கு முன்ைால் ெப்பாத்து
பபாலிஷ் பெயயும்; சிறுைன் வக நீட்டி பிச்வெ
ைாங்காைல், பொ தைாக பதாழில் பெய்தான்.
அைனுக்கு மிகுதி இருக்கும் காவெ, ைாவெ ொப்பாட்வட
அச்சிறுைனுக்கு இெைெைாக பகாடுப்பார். அதற்கு பிரதி
உபகாரைாக ெவையல் அவறவயயும் பரஸ்பராரண்வடயும்
சுத்தம் பெயைதும், பாத்திரங்கவைச் சுத்தம் பெயைதும்
அச்சிறுைனின்
பபாறுப்பு.
அச்சிறுைனின்
பபயர்

தர்ையெைா என்று பிள்வையார் பரஸ்;பராரண்ட முதொளி
கணபதிபிள்வை பொல்லித் தான்; எைக்கு பதரியைந்தது.
அைவை அன்யபாடு தர்ைா என்றுதான் கணபதிப பிைவை
அவழப்பார்
தர்ைாவைத் தவிர்த்து, பதரு ஓரத்தில் பொட்டரி டிக்கட்
விற்பைன் . திைப் பத்திரிவை விற்பைன் , இைனி
விற்பைன்
,
ெப்பாத்துகவை
பழுதுபார்க்கும்
ஒரு
ையயாதிபன்;. இைர்கயைாடு ஒரு பிச்வெக்காரர் கூட்டம்.
அந்த
கூட்டத்தில்
இருைர்
முடைாைைர்கள்.
வகக்
குழந்வதயயாடு ஒரு கண்பதரியாத பபண். இைர்கள்
எல்ொம்
ான்
திைமும்
காணும்
கதாப்பாத்திரங்கள். இைர்கள் திைமும் என் பார்வையில்
இருந்து தப்பைாட்டார்கள்.
ஒரு
ாைாைது
ைட்டியம்ைாக்கள்
கூவி விற்கும்
பபாருட்கவையயா, பொட்டரி டிக்கட விற்பைனிடம்
பொட்டரி டிக்கட்வடயய
ான் ைாங்கியது கிவடயாது.
ஆைால்
சிெ
ெையததில்;
தாகைாக
இருந்தால்
பெவ்விைனிவய ைாங்கிக் குடிப்யபன். பஸ்சில் பயணம்
பெய்யும் யபாது ைாசிப்பதற்கு அன்வற திைப் பத்திரிவக
ஒன்வற ைாங்கிக்பகாள்யைன்.
ான் திைமும் காணும் கதாப்பாத்திரங்களில் எைது
அனுதாபத்வதக் கைர்ந்தைன் ெப்பாத்து பபாலிஷ் பெய்யும்
பதருச் சிறுைன் தர்ைா. அைனுக்கு சுைார் பத்து ையதிருக்கும்.
டீப்படாப்பாக ஆவட அனிந்து வட கட்டிக்பகாண்டு

யைவெக்குப்
யபாகிறைர்கள்
தங்கள்
ொப்பாத்துகள்
பிரகாெைாக இருக்க யைண்டும்; என்று விரும்புைார்கள்.
தர்ைாவின்
ைாடிக்வகயாைரர்களில்; பபாலீஸ்காரன்
சிரியெைாவும் ஒருைன். சிரியெைாவுக்கு பபயருக்யகற்ற
சிரித்த முகம். மூன்று ைருடங்கைாக பைள்வைைத்வத
பபாலீஸ்யடெனில் யைவெ பெய்பைன்.
இைர்கiளின் ெப்பாத்துகவை பபாலிஷ் பெயது உவழப்பயத
அச்சிறுைனின்
பதாழில்.
ைாடிக்வகயாைர்கள்
அணிந்திருக்கும் ெப்பாத்வத பார்த்தவுடயையய
அது
பவழயதா, எவ்ைைவு காெைாக பெவை பெய்திருக்கிறது
என்று கண்டு பிடித்துைடுைான். ெப்பாதது பாைவையாெ
பழுதுபாhக்க
யைண்டியிருந்தால்
அருயக
இருக்குை
ெப்பாத்துகவை
பழுதுபார்க்கும்
ையயாதிபருக்கு
அறிமுகப்படுத்தி வைப்பாை.;;; ைருைாைம் குவறந்தைர்கள்;
உள் ாட்டு விவெ குவறந்த பாட்டா அல்ெது டிஐ
ெப்பாத்துகவை அணிைார்கள். அவை நீண்ட காெம் யெவை
பெய்யாது. ைெதி பவடத்தைர்கள் பைளி ாட்டில் யைவெ
பெய்யும் தங்கள் பிள்வைள் மூெம் யகசூ, அல்ெது கிைார்க்
சூ
யபான்றi
விவெயுயாந்த
ெப்பாத்துகவை
அணிந்திருப்பார்கள்.
அைர்கை ைெதி அறிந்து தன்
யெவைக்காை ஊதியதவத தர்ைா ைாங்குைான். அைர்கள்
அணி திருக்கும்
ெப்பாத்வதப்
பபாலிஷ்
பெய்ைதற்கு
ைெதியாக காவெ வைக்கக கூடிய வித்தில் ைரத்திைால்
பெய்யப்பட்ட ஒரு சிறுயைவட அைைது கருவிகளில்
ஒன்று. அைன் வைத்திரு த பபட்டிக்குள் கீவீ பபாலிஷ்
டின் இரண்டு;, பிரஷ் இரண்டு, ைஞ்ெல் நிறத்தில் கம்பளித்

துணி ஒன்று ஆகியவையய அைன் பதாழிலுக்காகப்
பாவிக்கும் பபாருட்கள். திைம் குவற தத ஐம்பது ரூபாய்
ைட்டிெ
ெம்பாதித்துவிடுைான்.
சிெர்
அைன்
யைெ
இரக்கப்பட்டு பகாசுறாக பணம் பகாடுப்பார்கள்.
அைனின் ைாடிக்வகயாைர்களில் ஒருைைாை சிரியெைா
தான் டியூட்டிக்குப் யபாகமுன் தர்ைாவிடம் தன் இரு
ெப்பாத்துகவைப் பபாலிஷ பெய்த பின்ையர பெல்ைது
ைழவை.
சிரியெைாவின்
ெப்பாத்துகவைப்
பபாலிஷ்
பெய்யும் ய ரத்தில் தர்ைாவும் ெரியெைாவும்; தாழ்ந்த குரலில்
ைற்றைர்களுக்கு யகட்காத ைாறு யபசிக்;பகாள்ைார்கள்.
அைர்கள் எவதப்பற்றி யபசுகிறார்கள் எைபது பக்கத்தில்
இருப்பைருக்குக் யகைாது.
பிரதாை வீதியின் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு அைாகரிக பபௌத்த
ைகா வித்தியாெயம் என்ற பபயரில் கல்லூரி இரு தது.
அக்கல்லூரி ைாணைாகள் சிெர் யபாவத ைருந்துக்கு
அடிவையாகிவிட்டார்கள் என்றும் ைகுப்பு ஒழுஙகாக
ைருைதிெவெ என்றும் கல்லூரி அதிபர் அறி தாh. கல்லூரி
முடிந்ததமு;
சிெைாணைர்கள்
யபாவத
ைருந்து
விறபைர்கயைாடு
யபாவத
ைருந்து
வியாபாரத்தில்
ஈடுபடுைதாக பைள்ைைத்வத பபாலீஸ் ஸ்யடெனுக்கு
பபாறுப்பாக உள்ை பபாலிஸ் இன்ஸபபடருக்கு புகாhகள்
பெ யபாய் யெர்ந்தை. இவதத் பதாடா து கல்லூரி
அதிபரும் முவறப்பாடிட்டார். பபாலிஸ் இன்ஸபபடா தன்
ம்பிகவக;கு பாத்திரைாை சிரியெைாவை அவழத்து யபாவத
ைருந்து
வியாபாரம்
பெயபைர்கவை
விவரவில்
கண்டுபிடிக்கும் படி உத்தரவு பிரப்பித்தார்.
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அன்று ைழவை யபால் ஆபிசுக்குப் யபாக பஸ் ஸ்டாண்வட
ய ாக்கி
டந்யதன்.
யபாகும்
ைழியிெ
ஒரு
திைப்பத்திரிவகவய ைாங்கிக் பகாண்டு பஸ் நிற்கும்
இடதவத ய ாக்கி டந்யதன். அன்று அவைச்ெரும், உயர்
அதிகாரிகளும்
ஒபீசில்
டக்க
இருக்கும்
முக்கிய
கூட்டபைான்றுக்கு ைர இருப்பதால் ைசீகரைாக ஆவட
அணிந்து, வட கட்டிக்பகாண்டு புறப்பட்யடன். யபாகும்
ைழியில் தர்ைாவிடம் எைது ெப்பாத்வத பபாலிஷ் பெயய
யைண்டியிருந்ததால் அைன் ைழவை யபால் யைவெ
பெய்யும் இடதவத ய ாக்கிச் பென்ற யபாது அங்கு ஒயர
கூட்டம்.
பபாலீஸகாரன்
சிரியெைா
உற்பட
மூன்று
பபாலீஸ்காரர்கள். பெவர விொரண பெய்து
பகாண்டு நின்றார்கள்.; எைக்கு காரணம் பதரியவில்வெ.
பிைாட்பாரத்தில்
தர்ைைாவின்
உடல்
பைள்வைத்
துணியால் மூடப்பட்டு கிடந்தது. அைை யைவெக்கு
பாவிக்கும் பபாருட்கை சிதறிக கிட துை. துர்ைாவுக்கு
ஏயதா
டகக்கக் கூடாதது ஒன்று
டந்து விட்டது
எைபவத ான் ஊகிக்க அதிக ய ரம் எடுக்கவிெவெ. ய யர
தர்ைாவுக்க திைமும் ொப்பாடு பகாடுத்துைந்த பள்iைார்
பரஸபடாரண்ட்
முதொளி
கணபதிபிள்வையரிடம்
யபாயைன்.
“என்ை கணபதி ஏை இ தக் கூட்டை. தர்ைாவுக்கு என்ை
டந்தத” என்ற விெைத்யதாடு அைவரக் யகட்யடை.

“அயத ஏை யகக்கிறியள் யெர். பாைம் ஒன்றும் பதரியாத
அந்த ஏவழச் சிறுைவை யாயரா பாவிகள் பகாவெ பெய்து
விட்டார்கள். தர்ைா ெமூகத்துக்கு ல்ெ காரியம் பெய்யப்
யபாயிருக்கிறான்.
அதுயை
அைனுக்கு
யைைாக
ை துவிட்டது” என்றாhட கண்களிெ கண்ணீர் ைல்க
கணபதி.
“அப்படி பகாவெ பெய்ய அப்படி என்ை தர்ைா
பாரதூரைாக பெய்து விட்டான்?”
ான் கணபதிவயக்
யகட்யடன்.
“இந்த பகுதியிவெ ைாணைர்களுக்கு யபாவத ைரு துது
வியாபாரம் பெய்த கூட்டத்வதப் பபாலீஸ் வகது பெய்து
விட்டது.”
“அப்படியா?. அதுக்கும் தர்ைாவுக்கும் என்ை பதாடர்பு?”
ான் புரியாைல் கணபதிவயக் யகட்யடன்.
“யைவெ பெய்யும் யபாது தர்ைா பிரதாை வீதியில் என்ை
டக்கிறது
என்பவத
அைதானித்தபடியய
யைவெ
பெய்தான். தாை கண்ட
விபரதவத பபாலீஸ்காரர்
சிரியெைாவுக்கு பொல்லியிருக்கிறான். அது யபாதும்
பபாலீசுக்கு யபாவத ைருந்து விபைாகள் யார் என்று கண்டு
படித்து வகது பெய்ய”

“அப்யபா தர்ையெைா ஒரு பபலீஸ் இன்யபாைர் என்கிறீரா
கணபதி?” ான் அைவரக் யகட்யடன்.
“ஆைாம் அது தான் உண்வை. தர்ையெைா ெமூகத்தில்
தர்ைத்வத
நிவெ ாட்ட
இந்த
சிறுையதியெயய
முயற்சித்திருக்கிறான்.
ஆைால்
அதர்ைக்காரர்கைாை
யபாவத ைருந்து கடத்தற்காரர்கள் தங்கவைக் காட்டிக்
பகாடுத்தைன் ைாழக் கூடாது என்ற யகாபத்தில் தர்ைாவைக்
பகாவெ பெய்து விட்டார்கள். “ என்றார் யொகத்யதாடு
கணபதி.
♣♣♣♣♣
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நூறு ரூபாய் ய ாட்டு
எைது அடுத்த சிறுகவதக்கு எவதக் கருைாக வைத்து
எழுதுைது என்று சிந்தித்தைாறு, இதைாைகடல் காற்வறச்
சுைாசித்தபடி கடற்கவர ைணலில் யபாய் அைர்ந்யதன்
கவரவய ைந்து அடிக்கடி முத்தமிட்டு பென்ற கடல்
அவெகவைப் பார்த்து இரசித்யதன் . அவ்ைவெகில்;
விவையாடிய சிறுகுழந்வதகள் என் கைணத்வத ஈர்த்தது.
2004ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 26ஆம் திகதி யதான்றிய சுைாமி
என்ற பபரும் அவெகளிைால் எத்தவை ஆயிரம் உயிர்கள்
பழியாகி இருக்கும் என்று என் ைைதில் யகள்வி எழும்பியது.
கடற்கவர ைண்ணில் பிள்வைகள் விவையாடுைது யபால்
ண்டுகள் ஓடி திரி து யகாெங்கள் யபாட்டை. அவதயும்

இரசித்யதன். ெற்று தூரத்தில் ஒரு காதல் யஜாடி
அரைவணத்தைாறு இருந்தைர். அன்று கூட்டம் அதிகைாக
இருக்கவில்வெ.
“ஐயா, வீட்டில் தயாரித்த ல்ெதிறைாை சுண்டல், ைவட
இருக்கிறது ைாங்கல்வெயயா”, ஒரு சிறுைன் குரல் யகட்டு
திரும்பிப்பார்த்யதன்.
ஒரு பதிவைந்து ையதுச் சிறுைன் ஒரு கண்ணாடிப்
பபட்டிக்குள் சுண்டல், ைவட வைத்து வியாபாரம் பெய்து
பகாண்டிருந்தான்.
அைவைப பார்த்து ான் “ஏய் வபயா, இந்த ையதில்
பாடொவெக்குப் யபாகாைல் சுண்டல் விற்கிறாயய, ஏன்
பாடொவெக்குப் யபாய் படிக்க உைக்கு ைெதியில்வெயா”?
என்று ான் அந்தச் சிறுைவைக் யகட்யடன்
“இல்வெ ொமி. என் அப்பா இறந்துவிட்டார். என் அம்ைா
இட்டலி, யதாவெ விற்று என்வையும் என் தங்வகைார்
இருைவரயும்
கைனிக்கிறாள்.
அைள்
ெம்பாதிப்பது
குடும்பத்துக்குப் யபாதாது. அதாவெ படிப்வப பாதியில்
நிறுத்தி விட்டு சுண்டல் விற்கத் பதாடங்கியைன்”
என்றான்.
அைைது நிவெவயக் யகட்டு அச்சிறுைனுக்கு உதை
யைண்டும் யபால் எைக்கு இருந்தது. அைவைப் பார்த்து

“ெரி எைக்கு
என்யறன்.

மூன்று

ைவடகளும்,,

சுண்டலும்

தா”

தான் வைத்திருந்த பவழய ெஞ்சிவக ஒன்றிலிருந்து இரு
பக்கங்கவைக்
கிழித்து,
சுண்டவெயும்
மூன்று
ைவடகவையும் அதில் வைத்து, சுற்றி எைக்குத் தந்து
என்னிடம் “பத்து ரூபாய் தாருங்கள் ொமி” என்றான்.
என்னிடம் ைாற்றிைக் காசு இல்ொத படியால் ஒரு நூறு
ரூபாய் ய ாட்வட யபர்சில் இருந்து எடுத்து அைனிடம்
நீட்டியைன்.
அச்சிறுைன் நூறு ரூபாய் ய ாட்வட ைாங்கித் திருப்பித்
திருப்பிப் பார்த்தான் ஏயதா
புதுவைவயக் கண்டைன்
யபால். அந்த நூறு ய ாட்வட அைன் பார்த்த விதம் அதுயை
முதல் தடவையாக அச்சிறுைன் அவதப் பார்த்திருப்பான்
யபால் எைக்குத் யதான்றியது.
“என்ை
வபயா
ய ாட்வடத்
திருப்பித்
திரும்பி
பார்க்கிறாய்?; அது கள்ை நூறு ரூபாய் ய ாட்டில்வெ.
ான் உைக்குத் தந்தது உண்வையாை நூறு ரூபாய்
ய ாட்டு. என்னிடம் ைாற்றிை காசு இல்ொத படியால்
தந்யதன்” என்யறன் சிரித்தபடி.
“ொமி , ான் தந்த சுண்டலுக்கும், ைவட இரண்டுக்கும்
எைக்கு பத்து ரூபாய் தந்தால் யபாதும்”.

“உன்னிடம் ைாற்றிை காசு இல்ொட்டால், அயதா உணவு
வி;ற்கும் தள்ளு ைண்டிக்காரனிடம் யபாய் காவெ ைாற்றிக்
பகாண்டு ைா. அைனிடம் ைாற்ற காசு இருக்கும்” என்யறன்.
“ொமி
இந்த
பபட்டிவயயும்
சுண்டவெயும்
பார்த்துக்பகாள்ளுங்கள்
ான் நூறு ரூபாய் ய ாட்வட
ைாத்திக்
பகாண்டு
ைரும்ைவர“
என்று
என்னிடம்
யைண்டிைான்;.
அைன் பகாண்டு ைந்த சுண்டலும் ைவடயும் இருந்த
கண்ணாடிப்
பபட்டிவய
என்ைருயக
வைத்துவிட்டு
தள்ளுைண்டிக்காரனிடம்
இச்சிறுைன்
நூறு
ரூபாய்
ய ாட்வட ைாற்றி ைரப்; யபாைான்.
ான் அைன் தந்த சுண்டல் பபாட்டெத்வத பிரித்யதன்.
சுண்டலும் ைவடவயயும் அைன் சுற்தித் தந்த யபப்பவரப்
பார்த்ததும் எைக்கு ஒயர அதிர்ச்சி. அது ஒரு பவழய தமிழ்
ெஞ்சிவகயில் இருந்து கிழிக்கப்பட்ட பக்கங்கள்; என்று
ஊகிக்க எைக்கு அதிகய ரம் எடுக்கவில்வெ.
ான்
நூல்கவை பதய்ைைாக ைதிக்கும் எழுத்தாைன்.
அந்தப்
பக்கத்தில் இருந்தவத ைாசித்யதன். உடயை எைக்கு எைது
இைவைக் காெத்தில் ான் இரசித்து ைாசித்த கல்கியின்
பபான்னியின் பெல்ைன் ெரித்திர
ாைல் தான் என்
நிவைவுக்கு ைந்தது. உடயை அைை பபட்டி யைல் வைத்துச்
பென்ற பவழய ெஞ்சிவகவய எடுத்துப் பார்த்யதன் அது
ஒரு பவழய பெ ைருடங்களுக்கு முன் பைளிைந்த கல்கி
ெஞ்சிவக. யாயரா ஒருைர் பவழய யபப்பர்கள், யபாத்தல்கள்

ைாங்குபைனுக்கு இந்த கல்கி ெஞ்சிவகவய யபப்பர்கயைாடு
விவெக்குப் யபாட்டிருக்கொம். இந்த பவழய கல்கி
ெஞ்சிவக
வக
ைாறி
பவழய
யபப்பர்
யபாத்தல்
ைாங்குபைனிடமிருந்து சிறுைை வகயுக்கு ைந்திருக்கொம்.
தமிழ் இெக்கியம், சுண்டல் விற்கவும் உதவுகிறயத என்று
ான் கைவெப்பட்யடன்.
“கழுவதக்குத் பதரியுைா கற்பூர ைாெவை?” என்பது யபால்
ைாசிக்கும் அைவுக்கு கல்வி அறிவு இல்ொத சுண்டல்கார
சிறுைனுக்கு கல்கியின் “பபான்னியின் பெல்ைன்” ெரித்திர
ாைவெப் பற்றி என்ை பதரியும்?
ான் என்வைத்
யதற்றிக் பகாண்யடன்
ைண்டில்காரனிடம் இருந்து நூறு ருபாய் ய ாட்வட ைாற்pக்
பகாண்டு ை த அச்சிறுைன்
“இந்தாருங்யகா ொமி உங்கள் மிகுதிக் காசு” என்று மிகுதிப்
பணைாகிய
பதான்னூறு
ரூபாய்கவை
என்னிடம்
நீட்டிைான்.
“வபயா எைக்கு மிகுதி பணம் யைண்டாம். நீயய முழுப்
பணத்வதயும் வைத்துக்பகாள். இயதா நீ தந்த சுண்டலும்
ைவடயும்”, ான் பொன்யைன்.
”என்ை ொமி பொல்லுகிறாய்” சிறுைன் திவகத்துப் யபாய்
என்வைக் யகட்டான்.

“ ான் தந்த காசுக்கு நீ கிழித்து சுண்டல் சுற்றித்தந்த பவழய
கல்கி ெஞ்சிவகவய ைட்டும் எைக்குத் தந்தால் யபாதும்.
இனி சுண்டல் சுற்றி விற்பதாைால் ெஞ்சிவககளியொ
அல்ெது பவழய நூல்களியொ இருந்து பக்கங்கவை
கிழித்து, சுண்டவெ
சுற்றி விற்காயத. அது நீ தமிழ்
இெக்கியத்துக்கு பெய்த பபரும் பதாண்டாகும்” என்று
பொல்லி சுண்டலுக்குப் பதிொக பவழய கல்கி ெஞ்சிவகவய
அைனிடமிருந்து பபற்றுக் பகாண்டு, எைக்கு எைது அடுத்த
சிறுகவதக்கு கரு கிவடத்து விட்டது என்ற திருப்தியில்
கடற்கவரயில் இருந்து எழும்பிச் பென்யறன். அச்சிறுைன்
என் பெயவெப்பார்த்து ைாயவடத்துப் யபாய் நின்றான்.
அைன் அன்று முழுைதும் சுண்டல் வி;யாபாரம் பெய்தாலும்
அைனுக்கு நூறு ரூபாய்க்கள் கிவடத்திருக்குைா என்பது
எைக்குச் ெந்யதகம்.
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பொட்டரி டிக்கட்
டீவியில்
ைகாபாரதத்தில்
யகாண்டிருந்தது.

சூதாட்டப்படெம்

யபாய்

ெகுனி எப்படி தன் எண்ணத்தின்படி பொக்கட்டான்
காய்கவை
கர்த்தி, சூதாட்டத்தில் தர்ைவர பைல்லும்
காட்சி. யஜாதிலிங்கம் காட்சிவய இரசித்தபடி இவை
பைட்டாைல் பார்த்துக் பகாண்டிருந்தார். அைர் ைவைவி
பார்ைதி
ெவையெவறக்குள்
இடியப்பம்
அவித்துக்பகாண்டிருந்தாள்.
டிவியில்
யபாய்க்பகாண்டிருக்கும்
காட்சிவய
இரசித்தைாயர,
கிொசில் உள்ை விஸ்கிவய சுவைத்தார் யஜாதிலிங்கம்;.
இவைஞைாக
இருக்குமு;யபாயத
யஜாதிலிங்கத்திற்கு
சூதாட்டத்தில் ஆர்ைமிருந்தது. படிக்கும் காெத்தில் “என்ை

பந்தயம்?” என்ற ைார்த்வதகவை ண்பர்கயைாடு யபாட்டி
என்று ைந்தால் அடிக்கடி அைன் பாவிப்பது ைழக்கம்.
பகாழும்பில் யைவெ பெய்யும் யபாது, திைமும் “பூக்கீஸ்”;
என்று சூதாடுபைர்கைால் அவழக்கப்படும் குதிவரப் பந்தயப்
பணயக்காரார்களிடம் யபாய் குதிவரகள் யைல் பணம்
கட்டிைருைார்;.
பெ
தடவை
பைன்றுமிருக்கிறார்.
இங்கிொந்தில், பெஸ்டர் பிக்கட், விலி கார்ென் யபான்ற
பஜாக்கீஸ் எை அவழக்கப்படும் குதிவர ஓட்டு ர்களின்
பபயர்களுை,; யைகைாக ஓடும் குதிவரகளின் பபயர்கள்;
எல்ொம் பஜயத்துக்கு அத்துப்பாடம். குதிவர ஓட்டத்தில்
அைருக்கு
ஆவெவய
உண்டுபண்ணியது
அையராடு
பகாழும்புக் கச்யெரியில்
ஒன்றாக யைவெ
பெய்த
ாணயக்கார என்ற சிங்கை அரொங்க ஊழியர். அைவர
அன்பாக “ ாணயம்” என்யற யஜாதிலிங்கம் அவழப்பார்.
பதிலுக்கு யஜாதிலிங்கத்வத “யஜாதி“என்று ாணயக்கார
அவழப்பார்.
ாணயமும்; யஜாதியும் பகற் யபாெை
ய ரத்தின் யபாது தைறாது பூக்கீ;ஸ் கவடக்குப் யபாய்
குதிவரகள் யைல் பணம் கட்டிப்யபாட்டு ைருைார்கள்.
மூட்வடகள் தூக்கும் கூலிகள் , ர்pயஷா இழுக்கும்
பதாழிொளிகள், அரொங்க ஊழியர்கள், பகாம்பபனிகளில்
யைவெ பெய்பைர்கள் ஆகியயார் கூட பூக்கீவெ தரிசிக்கப்
யபாைது ைழக்கம். அவ்ைைவு படிப்பறிவு இல்ொத பெ
பதாழிொளுக்கு ஆங்கிெம் ைாசிக்கத் பதரியாவிட்டாலும்
குதிவரகளிைதும்,
பஜாக்கிைார்களுவடய
ஆங்கிெப்
பபயர்வை ன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார்கள்.

யஜாதிக்கு சூதாட்டத்திலும் , குடியிலும் தான் ஆர்ைம்.
பபண்கள் விஷயத்தில் ெற்று ஒதுக்கி நிற்பார். அைருவடய
தந்வத
ெண்முகலிங்கமும்
ஒரு
சூதாட்டப்
பிரியர்.
ெண்முகலிங்கம் தன் பொத்தில் ;அவரைாசிவய சூதாடியய
அழித்தார். ஒரு காெத்தில் எப்யபாது குதிவரகள் ஓடிய
விபரத்வத
உள்ைடக்கிய
புத்தகமும்
வகயுைாகயை
இருப்பார். அதயை அைரது வபபிொக இருந்தது.
யஜாதி கைடாவுக்கு குடும்பத்யதாடு புெம்பபயர்ந்த பின்ைர்,
குதிவரகள் யைல் பந்தயம் கட்டும் ெந்தப்பம் அைருக்கு
கிட்டவில்வெ. காரணம் குதிவரகள் பந்தயத்துக்காக ஓடும்
இடங்கள் மிகக் குவறைாக இருந்தயத. ஆைால் அதற்கு
பதிொக கிழவைக்கு இரு முவற 649 என்ற பொட்டரி
சீட்டுகள் இழுக்கப்பட்டை. இந்த பொட்டரி டிக்கட்டில்; 1
முதல்
49
எண்களில்
6
எண்கள்
பதரிந்பதடுக்கப்படயைண்டும்.
அதைால்
அந்த
பொட்டரிககு 649 என்ற பபயர் ைந்தது. ெரியாக ஆறு
எண்கவையும் யதர்ந்பதடுத்தால் பைன்றைருக்குப் பெ
மில்லியன் படாெர்கள் முதற் பரிொகக் கிவடக்கக கூடிய
ைாய்ப்பு
உண்டு;.
அப்படி
ஒருைரும்
பொட்டரி
இழுவையின் யபாது பைல்ொவிட்டால் அப் பரிசுப் பணம்
அடுத்த இழுவையில் யெர்த்துக் பகாள்ைபடும். இவத
“ஜக்பபாட்” என்று பபயர் சூட்டி அவழத்தைர். பெ
தடவை
ஒருைரும்
ெரியாக
ஆறு
எண்கவைத்
பதரிந்பதடுக்காவிடில்,
பரிசுத்
பதாவக
பெ
மில்லியன்கவைத் தாண்டிவிடும். அயைகைாக ையது ைந்த
கிழைன் கிழவி ைார்கயை சூதூட்டத்தில் ஈடுபட்டைர்.
கசியைாவுக்குப்
யபாய்
ைருைது
பபரும்
பாலும்

முதிபயார்கயை . யஜாதி ஒரு தடவை தைது முதியயார்
ெங்கத்தின்
அங்கத்திைர்கயைாடு
ஒபரல்ொ
என்ற
இடத்தில் உள்ை கசியைாவுக்கு யபாய்ைந்தாh.; அைருக்கு
அந்த சூதாட்டம் சுைர்சியைாக இருக்கவில்வெ. அதற்குப்
பதிொக
ஒவ்பைாரு
தடவையும்
649
பொட்டரி
டிக்குட்டுகள் ஐந்தாைது ைாங்குைார். அைரது ைெதியகற்ப
அைர்
ைாழ்ந்த
அப்பர்hட்பைண்ட்
கட்டிடத்துக்கு
அருகாவையில்
இருந்த
பிொொவில்
உள்ை
கவடபயான்றில்;
649
டிக்கட்
பொட்டரி
டிக்கட்
வி;ற்கப்பட்டது. 649 பொட்டரியயாடு அதிக விவெயில்
சூப்பர்; பெைன் என்ற 1 முதல் 49 எண்களில் 7
எண்கவைத் பதரிந்பதடுக்கும் பொட்டரியும் கிழவைக்கு ஒரு
தடவை இழுக்கப்பட்டது. அதன் பரிசுத் பதாவக 649
பொட்டரி பரிசுத் பதாவகவய விட அதிகம்.
கைடாவுக்கு
ைந்து
சிெ
ைாதங்களில்
இந்த
பொட்டரிகவைப் பற்றி யஜாதி அறிந்து தை சூதாட்ட
விவையாட்வடத் துைங்கிைாh.; அைருக்கு அரசு பகாடுத்த
பைல்பயர் பணத்தில் குவறந்தது சிறு பதாவகவய
பொட்டரிக்கு பெெவு பெய்தார். ஒரு தடவையாைது
தைக்கு பெ மில்லியன் படாெர்கைாைது விழாதா என்ற
ப்பாவெ அைருக்கு இருந்தது. பெ தடவை பொட்டரி
எடுத்த யஜாதிக்கு இரு தடவைகள் 300 படாெர்களும், 250
படாெர்களும் ைட்டுயை ஆறுதல் பரிொகக் கிவடத்தது.
அதுயை அைவரத் பதாடர்ந்து 649 பொட்டரி டிக்கட்டுகள்
ைாங்கத் தூண்டியது. பரிொகக் கிவடத்த பணத்வத விட
யஜாதி பொட்டரி டிக்கட்டுகள் ைாங்கச் பெெவு பெய்த
பணம் பெ ைடங்கு அதிகம். அைர் ைவைவியும் இரு

பிள்வைகளும் யஜாதிவய பொட்டரி டிக்கட் ைாங்குைவத
நிறுத்தும்படி
எவ்ைையைா
பொல்லியும்
அைர்
பெவியொய்க்கவில்வெ.
அந்க் கிழவையும் ைழவை யபால் யஜாதி பத்து 649
பொட்டரி டிக்கட்டுகவை Nஐhதி ைாங்கிைார். பொட்டரி
இழுக்கப்பட்ட அடுத்த
ாள், யஜாதி வகயில் விஸகி
கிொசும்,
ைாயில்
சிகரட்யடாடும்
ஹாலில்
உள்ை
யொபாவில்
யபாய்
அைர்ந்தார்.
அன்று
அைருக்கு
ையிற்றுக்குைப்ை யைறு. அயதாடு இடது வகயில் ைலி.
மூச்சுவிட
அைருக்குச்
சிரைைாக
இருந்தது,
இரு
திைங்களுக்கு முன்ைர் குடும்ப வைத்தியரிடம் யபாய் பெக்
அப் பெய்த யபாது அைரது இரத்த அழுத்தம் அதிகபைன்றும்,
இரத்தப் பரியொதவையின் படி அைருக்கு சுகர் பெைலும்
பகாெஸ்டியராலும்
அதிகம்
என்றும்,
சிகரட்,
விஸ்கி; குடிப்பவதயும்;, நிறுத்தும்படி யஜாதிக்கு டாக்டர்
அறிவுவர பொன்ைார். இந்த ையதில் ஹார்ட் அட்டாக்
ைரக் கூடியச் ொத்தியக்கூறுகள் அதிகம் என்றார் டாக்டர்.
இனிப்பாை, பகாழுப்புள்ை உணவுகவைத் தவிர்க்கச்
பொன்ைார்;. பெ தடவை டாக்டர் இந்தப் புத்திைதிகவை
யஜாதிக்கு பொல்லியும் அைர் அவதக் யகட்டப்பாடாக
இல்வெ.
ப ஞ்சுைலி யஜாதிக்கு அடிக்கடி ைந்து யபாைதும்.
அவதபற்றி அைர் கைவெபட்டதாக பதரியவில்வெ. ஒரு
வகயில் ைலி யைறு. இவதயல்ொம் பற்றி கைவெப்படாைல்;
தைக்குப் பரிசு வீழுந்திருக்கிறதா என்று தான் ைாங்கிய
பத்து
பொட்டரி
டிக்கட்டுகள்;
ஒவ்பைான்றாக

பத்திரிவகயில்
பைளிைந்த
முதொம்
பரிசு
பபற்ற
எண்கயைாடு
ஒப்பிட்டுப்பார்த்துக்
பகாண்டிருந்தார்.
முதொம் பரிசு ஜக்பபாட்டாக பத்து மில்லியன் படாெர்கள்.
இரண்;டாம் பரிசு இரண்டு மில்iலியன். பரிசு விபரம்
பத்திரிவகயிெ ைந்திருந்து. முதல் ஐந்து டிக்கட்டுகளிெ
தாை பதரி;ந்பதடுத்த எண்கவைப் பரிசு கிவடத்த
எண்கiயைாடு ஒப்பிடடுப்; பார்த்தாh யஜாதி.; ஒரு
டிக்கட்டில் ைாத்திரம் இரு எண்கள் ெரியாக இருந்தது.
ைற்வறய ான்கு டிக்கட்டிகளிலும் பரிசு விழுந்து ஒரு எண்
ெரி இருக்கவில்வெ. தன் அதிர்ஸ்டத்வத ப ாந்த ைாயர
ஆறாைது டிக்கட்வடப்பார்த்தார்;. அதிலும் ஒரு எண்ணும்;
விழவில்வெ. ஆத்திரத்தில் ஒரு மிடக்கு விஸ்கிவயக்
குடித்தார்;. ப ஞ்சுைலி அதிகரித்தவத அைர் கைைத்தில்
எடுக்கவில்வெ. அைரது சிந்தவை முழுைதும் பொட்டரி
டிக்கட்டுகளியெயய இருந்தது. எட்டாைது, ஒன்பதாைது
டிக்கட்டுகவைப் பாhத்தார். அந்த டிக்கட்டுகளிலும்; அைருக
அதிhஷடம் கிட்டவில்வெ.
“ அட ெனியயை எண்வட கஸ்ட காெம் என்று தைக்குள்
தன்வைத்
தாயை
திட்டிக்பகாண்டார்.
கவடசியாக
பத்தாைது டிக்கட்டில் உள்ை எணகவை பத்திரிவகயில்
ைந்த பரிசு பபற்ற எண்கயைாடு ஒப்பிட்ட பார்க்கத்
பதாடங்கிைார்;. அைரது கண்கொல் தான் பார்ப்பவத ம்ப
முடியவில்வெ. ப ஞ்சு ைலி அதிகரித்து முச்சு விட
அைருக்கு கஷ்டைாக இருந்தவத அைர் கைைத்திெ
எடுக்கவில்வெ. ப ஞ்சுக்குள்; குத்துைது யபான்ற ஒரு
யைதவை. முகம் எல்ொம் வியர்த்தது. வக ைலி
அதிகரித்தது. அைர் பதரிந்பதடுததத ஐந்து எண்கள் அைர்

ைாங்கிய பத்தாைது டிகட்டில் பரிசு பபற்;ற எண்கயைாடு
பபாருந்திை. ஆறாைது எண்வணப அைர் பார்த்து தைக்கு
முதற் பரிசு விழுந்திருக்கிறதா என்று அறியமுன்ைர் யஜாதி
“ஐயயா அம்ைா ப ஞ்சு ைலிக்குயத” என்ற பபரிய
ெத்தத்யதாடு யொபாவில் ொய்ந்தார். அைரது குரல் யகட்டு
ைவைவியும் இரு பிள்வைகளும் ஹாலுக்குள் ஓடி ைந்தைர்.
யஜாதிலிங்கத்தின் ைகனுக்கு தன் தகபனுக்க என்ை டந்து
இருக்குபகைைப் புரிந்து பகாள்ை அதிக ய ரம் எடுக்
வில்வெ. ெயகாதரிவய உடயை அம்புென்சுக்கு யபான்
பெயயச் பொன்ைான்.
பத்து நிமிடங்களிெ அம்புென்ஸ் ைந்தது. ஆம்புென்சில் ை த
பராபைடிக்கிஸ் யஜாதிவய உடைடியாக ஆஸ்பத்திரி
எைர்பஜன்சிக்கு பகாண்டு; பென்றார்கள். யபாகும் யபாது
யஜாதிக்கு ஓரைவுக்கு சுயநிவைவு இருந்தது. “என் டிக்கட்.
என் டிக்கட்”, என்று பிதட்டியபடியய அம்புென்சில்
பென்றார்.
தைக்கு
ைந்திருந்த
ஆபத்வத
அைர்
உணரவில்வெ.

♣♣♣♣♣
“ ல்ெ ய ரம் உங்கவட தந்வதக்கு ஹாhட் அட்டாக் ைந்து
அைர் உயிர் தப்பியயத அபூர்ைம். பெ பரியொதவைகள்
உடைடியாக பெய்ய யைண்டு;ம். அைசியப்பட்டால் ஹாhட்
யெர்ஜரி பெய்யயைண்டியும் ைரும். உம்முவடய ெயகாதரி
பொன்ைார் இைர் சிகரடடும்;, விஸ்கியும் திைமும்

குடிப்பதாக. அது உண்வையா“? டாக்டர் யஜாதியின்
ைகவைக் யகட்டார். யஜாதியின் ைகன் டாக்டருக்கு
தந்வதவயப்பற்ற்p முழு உண்வைவயயும்; பொன்ைான் .
பரியொதவைகள் பெய்து மூன்று ாட்களுக்கு பி;ன்ைர்,
வைத்தியர்கள் யஜாதிக்கு இருதயத்தில் மூன்று இரத்தக
குழுhய்கள் பதான்னூற்றி ஐந்து விகிதம் இரத்தம் ஓட
முடியாைல் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது ஓப்பன் ஹார்ட் யெர்ஜரி
அைசியம்
விவரவில்
பெய்தாகயைண்டும்;
எை
முடிபைடுத்தைர்..
அவதப்பற்றி
யஜாதி
கைவெப்
பட்டதாகத் பதரியவில்வெ. அைர் சிந்தவைக்ை முழுைதும்
தான் ைாங்கிய பத்தாைது டிக்கட்டில் தான் பதரிந்பதடுத்த
ம்பர்களில் ஐந்து ெரியாக இருந்தது. ஆறாைது ம்பர்
நிட்ெயம் ெரியாக இருந்திருக்கும். அவத நிட்ெயப்படுத்த
முன்யப எைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ைந்து எல்ொத்வதயும்
பகடுத்துவிட்டது”.. ைகனிடம் பொல்லிக் கைவெப்பட்டார்
யஜாதி.
“ அப்பா டிக்கட்வடப் பற்றி கைவெப் படாதீங்கள். உங்கள்
உயிர் தப்பியயத உங்கள் அதிர்ஷடம். அதுயை யபாதும்;.
யைறு அதிர்ஷ்டம் யைண்டாம் உங்களுக்கு” என்றாை
ைகன்.
ைகனின்
பதில்
யஜாதிக்கு
திருப்திவயக்
பகாடுக்கவில்வெ.
“ எண்டா தம்பி, பைவெயில் ான் வைத்த டிக்கட்டுகளுக்கு
என்ை
டந்தது? முதொம் பரிசு கிவடக்க இருந்த

ம்பர்கவை
பகாண்ட
டிக்கட்டும்
வைத்திருந்யதன் அவதப் யபாய் எடுத்துைா”

யைவெயில்

“அப்பா உங்களுக்கு என்ை பயித்தியயை? யைவெயில்
இருந்த அந்த டிக்கட்டுகள் எல்ொைற்வறயும் அம்ைா
இரண்டு ாற்களுக்கு முந்தியய, கூட்டி குப்வபக்குள்வை
யபாட்டிட்டா.
குப்வபயயாடு
குப்வபயாய்
குப்வப
அள்ளுபைன்
பொரியிவெ
எப்பயைா
பகாண்டு
யபாயிருப்பான். அந்த டிக்கட்டும் குப்வபயயாடு யபாய்
இருக்கும் என்றான் ைகன்.
“வகக்கு எட்டியது ைாயுக்க எட்டவில்வெயய. அந்த டிக்கட்
ைாத்திரம் இருந்தால் எைக்குப் பத்து மில்லியன் படாெர்கள்
கிவடத்திருக்குயை.
ாை மில்லியனியராகி இருப்யபயை”
என்று ைாயுக்குள் முணுமுணுத்தார் யஜாதிலிங்கம்.
♣♣♣♣♣
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விதவை
ான் யகாயிலுக்குப் யபாைவதத் தவிர்ப்பைன், ஆைால்
ாத்திகன் இல்வெ. இவறைன் எைக்குள் இருக்கும் யபாது
அங்கு ஏன் அைவரத் யதடிப்யபாைான் என்பது என்
கருத்து.
ெற்று
முற்யபாக்குத்
தன்வை.
சிெருக்கு
அந்தக்கருத்து
பிடிக்காது.
என்
கருத்துக்கு
என்
ைவைவி எதிர்ைாறைைள். ெற்று பழவையில் ஊறியைள்.

பைள்ளிக்கழவையில் வீட்டில், ைரக்கறி உணவு. ஒவ்பைாரு
பைள்ளிக்கிழவையும் யகாயிலுக்கு யபாயாக யைண்டும்
என்பது அைைது நியதி.
அன்று யகாயிலுக்கு ான் யபாை யபாது ஒரு உருக்கைாை
காட்சி. ஒரு பபண். அதுவும் பைள்வை நிறச் யெவெ
அணிந்த அழகிய இைம் விதவை வகக்குழந்வதயயாடு
பதய்ைத்தின் ென்னிதியில் கண்களில் நீர் ைழிய உருக்கைாக
யதைரம் பாடிக்பகாண்டிருந்தாள். அைளுக்கு ையது சுைார்
இருபதவதந்துக்கும் முப்பதுக்கும்; இவடயில் இருக்கொம்
எை ைதித்யதன். இந்த இைம் ையதில். அைள் பைள்வை
யெவெ அணிய யைண்டுைா? ான் அைள் யைல் பரிதாபப்
பட்யடன். அைள் குரலும் கண்ணீரும், என்வை ெற்று
உலுக்கியது. அைள் ப ற்றியில் குங்குைத்வதக் காயணாம்.
கழுத்தில் தாலியில்வெ. வககள் இல்வெ. பைள்வை நிறச்
யெவெ அைள் அழவக பைருகுபடுத்தியது. ஒரு யகரைப்
பபண்யபாெ யதாற்ைளித்தாள். நீண்ட தவெையிர் ஆைால்
அைள் கூந்தலில் ைெர்கள்; இல்வெ. வககளில் ைவெயல்கள்
கூடக் கிவடயாது. சுற்றியிருப்பைர்கவைக் கூட அைள்
கைனிக்கவில்வெ. தன் யொகக்கவதவய இவறைனிடம்
பாடல் மூெம் முவறப் பட்டதாக எைக்கு பதரிந்தது. அைள்
கண்களில் கண்ணிர் ைழிந்தது. அக்காட்சி சினிைாவில் ைரும்
காட்சிவயப் யபால்எைக்கு இருந்தது .
ஏன் அழுகிறாள் என்று சிந்தித்யதன்? அந்த ையதில்
அைைது
யகாெத்வதப்
பார்த்ததும்
இந்த
ையதில்
கணைனின் பிரிவை அைைால் தாங்க முடியவில்வெயயா

எைச் சிந்தித்யதை. அைள் நீண்ட தாம்பத்திய ைாழ்க்வகவய
அனுபவித்தைள் யபால் என் ைைதுக்குப் படவில்வெ.
அதுவும் அந்த குவறந்த ையதில் விதவைத் யதாற்றம்
என்றால் தன் விதிவய ப ாந்ததிைால் யதான்றிய
அழுவகயா? அருச்ெவை பெய்து ஐயர் பகாண்டு ைந்த
தட்டில்,
இருபது
படாெர்
ய ாட்வடப்
யபாட்டுவிட்டு வகயில் இருந்த ஒரு ையதுக் குழந்வதவய
கீயழ
இறக்கிைாள்.
குழந்வத
தாயின்
யெவெவய
பிடித்துக்பகாண்டு
விரவெ
சுப்பியபடி
நின்றது.
இைத்தைர்கள் அையைாடு உதவிக்கு ைந்திருத்தாக எைக்குத்
பதரியவில்வெ. அைளுவடய யொகத்தில் பங்குபகாள்ை
அைர்களுக்கு விருப்பமில்வெ யபாலும். ஐயருக்யகா அைள்
தட்டில் காணிக்வகயாக யபாட்ட பணம் அைர் ைைதில்
திருப்திவயக்
பகாடுத்தது.
கடவுள்
யைல்
வைத்த
ம்பிக்வகவய
பைளிப்படுத்த
ஐயருக்கு
பகாடுத்து
காணிக்வக அது.
அைள் ைாய்விட்டுபக் கதறி, “தாயய அைர் ஏன் இந்த
குழந்வதவய என்யைாடு தனிய தவிக்க விட்டு யபாய்
விட்டார்? ான் எப்படி இைவை ைைர்க்கப் யபாகியறன்.
ான்
தனித்துப்யபாயைன்.
பொந்தக்காரர்களும்
ஒதுங்கிைாழ்கிறார்கள்.
நீ தான் எைக்கு ைழிகாட்ட
யைண்டும்”இ ஒப்பாரி வைத்து அழுதாள். அங்கு நின்ற
பெருக்கு அைைது அழுவகவயக் அைர்கள் கணகளிலிலும்
கண்ணீர்;
ைரும்யபாெ
இருந்தது
.
எல்யொரது
பார்வைகளும் அைவை ய ாக்கிச் பென்றை.

“ ஐயயா பாைம் இந்த ையதில் விதவையாகயைண்டுைா.
தாலி பாக்கியம் இல்வெ யபாலும் என்று எைக்கு பகத்தில்
நின்றைர் முணுமுணத்தது என்காதில் விழுந்தது
ஐயர் அருச்ெவைத் தட்யடாடு திரும்பி ைந்தார்.
“பிள்வை நீ அழுைதால் யபாை உம் கணைர் திரும்பவும்
ைரப்யபாைதில்வெ.
ைைவத
யதற்றிக்
பகாள்ளும்.
ைாழக்வகயில்
விரக்தியவடயாயத.
உம்வைப்யபால்
எத்தவையயா பபண்கள் சிறுையதில் கணைவை இழந்து
திரும்பவும் புது ைாழ்வு ஆரம்பித்திருக் கிறார்கள். இயதா திரு
நீறு, இவத பூசும். உைது கைவெகள் எல்ொம் ெரி ைரும்.
ைைவத யதற்றிக்பகாள்ளும்” .ஐயருக்கு அைவை ஏறகையை
ன்கு பதரியும்.
“இதற்கு முன்ைர் உைள் சுைங்கலியாக பெ தடவை
கணையைாடு
யகாயிலுக்கு
ைந்திருக்கிறாள்.
ான்
யகாயிலுக்கு ைருகிற ெவையம் இைவைக் கண்டிருக்கிறன்”,
குரல் யகட்டு திரும்பிப்பார்த்யதன். என் ண்பன் யைாகனின்
குரல் அது. அைன் அடிக்கடி யகாயிலுககு ைருபைன். ஒரு
யைவெ யகாயிலில் பெவர ெந்திக்கவும், தரிெைத்துக்கு
ைரும் இைம் பபண்கவை பார்க்கவும்,
காரணைாக
இருக்கொம்.
அைனும்
அந்தப்
பபண்வண
அைதானித்திருக்கிறான்.
யைாகனுக்கு
இன்னும்
திருைணைாகவில்வெ.

“அப்படியா?
உைக்கு
அைவை
முன்யப
பதரியுைா யைாகன்”?, ான் அைவைக் யகட்யடை.;
“இப்படி விதவைக் யகாெத்தில் யகாயிலுக்கு ைந்து அழுது
கண்ணீர் ைடிப்பவத இப்யபாது தான்
ானும் முதல்
தடவையாகப் பார்க்கியறன். ஆறு ைாதங்களுக்கு முன்ைர்
ஒட்டாவுக்கு
யபாகும்
ைழியில்
இைைது
கணைன்
கார்விபத்பதான்றில் இறந்தைன். ல்ெ உத்தியயாகத்தில்
இருந்தைன். அழகன்.
ல்ெ காெம் குடும்பைாக அைன்
காரில்
யபாகவில்வெ”
என்றான்
யைாகன்”.
விதவையாவகயால்
அைள்
வகயில்
குங்குைத்வதயும் பூவையும் பகாடுப்பவத ஐயர் தவிர்த்தார்.
திருைணைாகி மூன்று ைருடங்களில் விபத்தில் இறந்து
யபாை கணைன் அைளுக்கு ல்ெவதச் பெய்து விட்யட
யபாைான். ான்கு ைருடங்களுக்கு முன்ைர் 5 இெட்ெம்
படாெர்களுக்கு விபத்துக்காை காப்புறுதி ஒன்வறயும்
எடுத்து வைத்திருந்தான். காரணம் தைது ஜாதகத்தில்
அைனுக்கு தீடீர் ைரணம் எற்படும் என்று இருந்ததாம்.
காப்புறுதி
பகாடுத்த
பகாம்பபனிக்கு
அைனுவடய
ொதகம் பதரியாது யபால். ைவைவிக்கும் அவத அைன்
பொல்ெவில்வெ. தைது ைணைாழ்க்வக நீண்ட ைாழ்க்வக
இல்வெ
என்பவத
அைன்
ஏற்கபையை
அறிந்து
வைத்திருந்திருக்கிறான்.
அதைால்
தான்
அடிக்கடி
யகாயிலுக்கு ைந்தாயைா என்ையைா”. இது யைாகனின்
விைர்ெைம்.

“ இது உைக்கு எப்படி பதரியும்;”?
யகட்யடன்.
“ இது இறந்தைனுவடய
என்றான் ைகன்.

ான் அைவைக்

ண்பன் எைக்குச் பொன்ைது”

பதரிந்தைர் ஒருைர் கார் விபத்தில் இறந்தால் இறந்தைன்
இன்சியூரன்ஸ் எடுத்தைைா என்ற யகள்வி பெர் ைைதில்
யதான்றுைது ெகஜம்.
“உயிருக்காை பாதுகாப்புக்காக ானூராயிரம் படாெர்கள்
ைதிப்புள்ை வீட்டின் மீதும் காப்புறுதி எடுத்திருந்தான். அந்த
வீடும் இப்யபா அைளுக்குத்தாை பொந்தம்”,. இவத எைக்கு
பொன்ைது எைக்கருயக நின்ற அந்தப்பபண்ணின் இறந்த
கணைைது
ண்பர்
ஒருைர்”,
என்றான்
யைாகன்.
விதவைக்கு கிவடத்த பொத்து பற்றி தான் எத்தவையயா
விைர்ெைங்கள்.
பபாறாவைகள்.
சிெரின்
ைவறவு
சிெெவையம் சிெருக்கு அதிர்ஷ்டத்வத பகாடுக்கும். இன்னும்
சிெர் குடும்பத்வத விட்டு யபாகும் யபாது கடன்கவை
வைத்துவிட்டு யபாைார்கள்.
கணைனின் ைரணத்துக்கு பின்ைர் அைள் ஒரு திடீர்
பணக்காரி. பணம் ைட்டும் இருந்;தால் என்ை. இழந்த
கணைவையும்,
அைன்
யைல்
அைள்
வைத்திருந்த
அன்வபயும், திரும்பவும் அைள் பபற முடியுைா?. அதுவும்
அைள் அைவை 3 ைருடங்கள் ஓடி ஓடி காதலித்து

திருைணம் பெய்தைைாம். ஆவெக்கு ஒரு ஆண் குழந்வதவய
பகாடுத்துவிட்டு அைன் யபாய்விட்டான்.
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யகாயிலுக்கு பைளியய ான் ைந்த யபாது, ஈழப் யபாரில்
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குப் பணம் யெர்க்க உண்டியல்
குழுக்கிக் பகாண்டிருந்தார்கள் ல்ெ ைைம் பகாண்ட சிெர்.
அைர்களின் யைண்டு யகாவைக் யகட்டும் யகைாதைாறு
அந்தப் பபண் ஒரு சிறு பதாவகவயயாைது உண்டியலிெ
யபாடாைல் யபாய்விட்டாள். ஒரு யைவெ அைைது
சிந்தவை யைறு எங்வகயயா பபாய்விட்டயதா. யபாரில்
இறந்தைர்கவைவிட அைைது கணைன் ைவறவு தான்
அைவைப் பாதித்திருந்தது. தைது கணைனின் ைவறவை
நிவைத்து ஐயருக்கு இருபது படாெர் அருச்ெவைக்காக
பகாடுத்த அைள், யபாரில் உயிர் நீத்த எத்தவையயா
குழந்வதகள் , பபண்;கள், ஆண்கள் ஆகியயாவர நிவைத்து
ஒரு படாொரைது யபாட்டிருந்தால் அது அைைது ைதிப்வப
கூட்டியிருக்கும். அைைது சுய ெம்தான் அங்கு ஓங்கி
நின்றவத என்ைால் காணமுடிந்தது. கடவுளிடம் அைள்
யைண்டியது தன் கணைனின் ைவறவிற்கு பின்ைர்
பாதுகாப்பு. அதுக்கு யதவையாை பணமுை வீடும்;
கிவடத்துவிட்டது.
அயத ெையம் ைரணம் என்பது
எைருக்கும் எந்த ய ரத்திலும் குடும்பத்தில் ைரொம். அவத
ெைாொக ஏற்று ைாழத்
பதரியயைண்டும் என்பது
அைளுக்குப் புரியவில்வெ. யார் கண்டது. கணைன் யைல்
உள்ை பக்;தியும் அன்வபயும் விட, கடவுள் யைல் உள்ை

ம்பிக்வகயும்
பக்தியும்
இருந்திருக்கொம்.

அைளுக்கு

முக்கியைாக
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சுைார் ஒரு ைருடத்துக்குப் பின் ான் அந்தப் பபண்வண
ஒரு ாள் திரும்பவும் அயத யகாவிலில் ெந்திப்யபன் என்று
எதிர்பார்க்கவில்வெ. இந்த முவற ான் கண்ட காட்சி
முற்றிலும் யைறுபட்டது. அைள் ப ற்றியில் குங்குைம்,
விவெயுயர்ந்த
பச்வெ
நிறக்
காஞ்சிபுரச்
யெவெ
அணிந்திருந்தாள். தவெயில் பூவும் . கழுத்தில் வககயைாடு
அைள்
காட்சி
அளித்தது
எைக்கு
ஆச்ெரியத்வதக்
பகாடுத்தது.
“என்ை
திரும்பவும்
திருைணம்
பெய்துவிட்டாைா?.
அப்படியாைால் அது ல்ெ முடிவு” என்று ான் சிந்தித்த
யபாது அைள் அருயக, ஒரு பைள்ையிைத்தைன் நிற்பவதக்
கண்;யடன். அைைது குழந்வதவயக் வகயில் பிடித்துக்
பகாண்டு அைை நின்றான். அைன் தான் அைைது கணைன்
யபாலும். காெம் ைாறிவிட்டது. விதவைக் கல்யாணத்வத
ஆதாரிப்பைன் ான்.
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ஆணாதிக்கம்
ஓரு ஆணின் பைற்றிக்குப் பின்ைால் பபண்
ஒருத்தியிருப்பாள்
என்பது
உண்வை.
ைவைவி
அவைபைபதல்ொம்
இவறைன்
பகாடுத்த
ைரம்.
பபண்களின்
புனிதத்வதயும்
திறவைவயம்

ைதிக்காத ஆண்கள் அயைகர். இந்தக் கவத அத்தவகய
ஆண் ஒருைவைப்பற்றியது.
உதவி அரொங்க அதிபர் ( Assistant Government Agent)
ராஜ் என்று அவழக்கப்படும் இராஜரத்திைம் தற்புகழ்ச்சிவய
விரும்புபைன்.
சுய ெைாதி.
தைது
அதிகாரிகளின்
பொல்லுக்கு கீழபடிந்து
டந்து
ற்பபயர் பபற்றைன்.
தைக்குக் கீழ்யைவெ பெய்பைர்கவை துட்டாக ைதிப்பைன்.
பபண்கவை ைதிக்காதைன். ஆைாகள் பெய்யும் ஒவ்பைாரு
கரியத்திலும் பிவழ கண்டுபிடிப்பதில் அைனுக்கு ஒரு
திருப்தி. ராஜ் எவதயும் திட்டமிட்யட பெய்ைான்.
அன்று யாழ்ப்பாணக் கச்யெரியில்
பகாழும்பிலிருந்து
ைந்திருந்த
உள் ாட்டு
விைகார
அவைச்ெருக்காை
கூட்டம்;. ைதிய யபாெைம் உற்பட கூட்டத்வத ஒழுங்கு
பெய்யும்
பபாறுப்வப
இராஜரத்திைத்திடம் அரொங்க
அதிபர் பகாடுத்திருந்தார். அந்தக் கூட்டத்தில் உதவி
அரொங்க அதிபர்களிை பிரச்ெவைகவையும் ைக்களின்
யதவைகவையும் யகட்டு தீர்த்து வைக்கயை அவைச்ெர்
ைந்திருந்தார். கூட்டத்தில் அவைச்ெருக்கு அருயக தான்
அைர்ைதற்கு ஏற்றைாறு இருப்பிடங்கவை ராஜ் ஒழுங்கு
பெய்திருந்தான்.
அவைச்ெயராடு
சிங்கைத்திலும்
ஆங்கிெத்திலும் உவரயாடி, தைக்கு தமிழ், ஆங்கிெம்,
சிங்கைம்
ஆகிய
மூன்று
பைாழிகளிலும்
ெரைைாக
உவரயாட முடியும் என்பவத அவைச்ெருக்கு காட்டிைார்.
அவைச்ெர்
ஆங்கிெத்தில்
யகட்ட
யகள்விகளுக்கு
சிங்கைத்தில் ராஜ் பதிெ பொன்ைார். அைரது முக்கிய

ய ாக்கம், சிஏஎஸ் எைப்படும் இெஙவக அரசின் பரிபாெை
யெவையில் கிொஸ் 1 க்கு பதவி உயர்வு பபற்று, இன்னும்
சிெ ைாதங்களில் அரொஙக அதிபர் இைப்பாறிய பின்ைர்,
தான் அந்த சீட்வடப் பிடிக்க யைண்டும் என்பயத.
“புளூரிப்பன்”
பஹாட்டலில்
அவைச்ெருக்கு
ைதிய
யபாெைத்வத ராஐ; ஒழுங்கு பெய்திருந்தான். பெ விதைாை
யாழ்ப்பாணத்து கறிகள், பழைவககள் பரிைாறப்பட்டது.
திருப்தி
அவடந்த
அவைச்ெர்
தைது
உவரயில்
கூட்டத்வதயும், யபாெைத்வதயும் ஒழுங்கு பெய்த ராவஜ
பாராட்டிப் யபசிைார். எவத ராஜ் எதிர்பார்த்தாயைா அது
டந்தது.
அரொங்க கிெரிக்கல் யெர்விசில் இருபத்தி மூன்று ையதில்
ொதாரண கிைார்க்காக யைவெ பெய்ய ஆரம்பித்து
படிப்படியாக தன் உயர் அதிகரிகளுக்கு பந்தம் பிடித்து,
விவரைாக பதவி உயர்வு பபற்றைன் ராஜ். சிங்கைம்
யபெவும் ைாசிக்கவும் கற்றுக் பகாண்டான். பகாழும்பு,
கண்டி, ைாத்தவற ஆகிய இடங்களில் சிெ காெம் யைவெ
பெய்தது, அைருக்கு சிங்கைம் கற்க உதவியாக இருந்தது.
எைருக்கு
கீழ்
யைவெ
பெய்கிறாயரா
அைர்
பொல்ைதறபகல்ொம்
ைறுக்காைல்
ஆயைாதிப்பதிைால்,
“பந்தங்காவரயா” (தீப்பந்தம் பிடிப்பைன்) என்று ெக
ஊழியர்கள் அைவைக் குவறைாகப் யபசிைாலும், ராஜ்
கைவெப்பட வில்வெ. அைனுக்கு தன் காரியம் ஆைால் ெரி.

யூனிைர்சிட்டியில் படித்து பட்டம் பபறும் ைாய்ப்பு
அைனுக்கு கிட்டவில்வெ. ஆைால் தான் அரெ யெவையில்
எப்படியும் உயர் பதவி ைகிக்க யைண்டும் என்ற ஆர்ைம்
அைனிடம் இருந்தது. இருபத்தி மூன்று ையதில் கிெரிக்கல்
யெர்விசில் யெர் த ராஜ்,
முப்பது ையதில் சிஏ.எஸ்
பரீட்வெ எழுதி முதல் தடவையியெயய சித்தியவடந்தான்.
ஆரம்பத்தில்
கண்டி,
ைாத்தவற
கச்யெரிகளிலிலும்,
திருயகாணைவெ
கச்யெரியிலும்;
உதவி
அரொங்க
அதிபாராகவும்
கடவையாற்றி,
அவைச்ெர்
ஒருைரின்
உதவியயாடு யாழ்ப்பாணக் கச்யெரிக்கு ைாற்றொைான்.
யாழ்ப்பாண ைாைடட்த்தில், ல்லூர், ொைகச்யெரி யபான்ற
இடங்களில் உதவி அரொங்க அதிபராக கடவையாற்றி,
இறுதியில் யாழ்ப்பாணக் கச்யெரியில் யைெதிக அரொங்க
அதிபராைான்.
ராஜின்
தந்வத
பெல்ைரத்திைம்,
யாழ்ைத்திய
கல்லூhரியில்
ஆசிரியராக
யைவெ
பெய்து
இைப்பாறியைர்.
யகாண்டாவிவெச்
யெர் த
பெல்ைரத்திைம் தன் ைவைவியயாடு பிரச்ெவைப்பட்ட
ைாழ்க்வகவயயய
டத்தியைர்.
அைரும்
பபண்கவை
ைதிக்காதைர். அைரது ஒயர ைகன் இராஜரத்திைம்.
தந்வதவயப் யபாெ ஒரு சுய ெைாதி. அைனுக்கு தன்
காரியம்
டந்தால் யபாதும். ராஜ் அரெ பரிபாெை
யெவையாை சிஏஎஸ் பாஸ் பெய்து அரசில் உயர் பதவி
ைகித்த யபாது அைைக்கு பெ இடங்களில் இருந்து
கலியாணம் யபசி ைந்தது. கரம்பவைச் யெர்ந்த பபரிய
பிஸ்ைஸ்ைன் தர்ைலிங்கத்தின் ஒயர ைகைாை பகாைரிவய,
பகாழுத்த சீதைத்யதாடு ராஜ் திருைணம் பெய்தான்.

பகாழும்பிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் இரு வீடுகள், பவையில்
பத்து ஏக்கரில் பதன்ைந்யதாட்டம். அவத விட வக ட்டு,
பணம்
யைண்டியைவு,
தர்ைலிங்கம்
தன்
ஒயர
ைகளுக்கு
சீதைைாகக் பகாடுத்தார். சீதைப் பணம்
ஐந்துெட்ெத்தில்
இரண்டு
இெட்ெம்
பெல்ைரத்திைத்துக்கு படாயைெைாக பகாடுத்த பி;ன்ையர
பெல்ைா தன் ைகனின் திருைணத்துக்கு ெம்ைதித்தார்.
“ஏன் ஐயா ைகனின் கலியாைத்துக்கு படாயைஷை
யகட்கிறீர். ஊைக்கு இருப்புது ஒயர ைகன். பபண்
பிள்வைகள் கூட இல்வெ அைர்களுக்கு சீதைம் பகாடுக்க”
என்று கல்யாணத் தரகர் தம்பிப்பிள்வை யகட்டதுக்கு.
“இது என்ை யகள்வி. ஆைன் ராவஜ ைைர்த்து, படிப்பித்து
ஆைாக்கிய ான் பெய்த பெெவைப் பற்றி யயாசித்தனீயர?
அவத திரும்பிப் பபற இவதவிடச் ெ தர்பம் எைக்கு
ைராது”, என்றார் பெல்ைரத்திைம். அைர் பண ஆவெ
பிடித்தைர் என்பது தரகருக்குத் பதரியும்.
♣♣♣♣♣
பகாைரி, பகாழும்பு யெடீஸ் கல்லூரியில் ஆரம்பக் கல்வி
படித்தைள். அடக்கைாைைள். படிப்பில் பகட்டிக்காரி.
பகாழும்பு
யூனிைர்சிட்டிக்குப்
யபாய்
அறிவியலில்
முதன்வையாக பட்டம் பபற்றைள். படிப்வபத் பதாடாந்து
பபாைதிகத்தில் பி.எச் டி பட்டம் பபறயைண்டும் என்பயத

அைள் ஆவெ. தர்ைலிங்கம் அடிக்கடி சுகயீைப்படுைதால்,
தைக்கு ஏதும் டக்க முன்யப ைகளுக்குத் திருைணம் பெய்து
வைத்hhர்.
“ நீ கலியாணம் பெய்த பிறகு உன்வற கணைனின்
அனுைதியயாடு
படிப்வபத்
பதாடரொை.
ஏைக்கு
ஆட்யெபவையில்வெ” , என்றார் தர்ைலிங்கம்.
சுண்டிக்குளி
ைகளிர்
கல்லூரியில்
பகௌரி
பபௌதிக
ஆசிரிவயயாக யைவெ பெய்யத் பதாடங்கிைாள். அைள்
படிப்பித்த
ஏபெைல்
ைாணவிகள்
ஒருைராைது
பபாைதிகத்திெ
சித்தியவடயாைல்
யபாைதில்வெ.
யாழப்பாணத்திெ,; பகாைரி பிரபல்ய பபௌதிக ஆசிரிவய
என்று
பபயர்
பபற்றது
ராஜுக்கு
அவ்ைைவுக்கு
திருப்தியில்வெ. அயதாடு ராஜரத்திைத்துக்கு தன் ைவைவி
யைவெக்குப் யபாைது ைைதுக்கு அவ்ைைவு பைறுபவபகட
பகாடுத்தது. “அைள் யைவெ பெய்ைதால் குடும்பத்துக்கு
ைருைாைம் அதிகரிக்கும். அயதாடு பகாைரி படித்த படிப்பு
வீணாகப் யபாகக் கூடாது” எை தன் தாய் ருக்குைணியின்;
கட்டாயத்திைால் பகாைரி யைவெ பெய்ைதற்கு ராஐ;
ெம்ைதித்தான்.
வீட்டில் ெவைக்கும் உணவு தன் விருப்பத்திற்கு ஏற்றைாறு
இருக்க யைண்டும் என்பது ராஜின் கட்டவை. பகௌரி தன்
இஷ்டத்துக்கு ெவைக்க முடியாது. திைமும் கறிகள் கூட
தன்வைக் யகட்டுத் தான் பகாைரி பெய்யயைண்டும்.
வீட்டில் உள்ை ஜன்ைெ திவரச்யெவெ முதற்பகாண்டு

கதிவர,
யைவெ
யொபா,
கட்டில்
ைவர
அைன்
யதாந்பதடுத்தாக இருந்தது. பகாைரியின்
கருத்துக்கு
ஒரு ாளும் ராஜ் ைதிப்பு பகாடுத்ததில்வெ. ைங்கிக் கணக்கு
இருைர் யபயரில் இருந்தாலும் பெக் புத்தகத்வதத் தான்
வைத்துக்பகாண்டான்.
பகாைரியிடம் பிசிக்ஸ் டியூெனுக்காக மூன்று ைாணவிகள்
வீட்டுக்கு ைருைவத ராஜ் அவ்ைைைாக விரும்பவில்வெ.
பகௌரி யதர்ந்பதடுத்த யகள்விகை,; இறுதி ஏபெைல்
பரீட்வெக்கு அயைகைாக ைருைதிைால் ைாணவிகளிவடயய
அைளுக்கு ஒரு தனி ைதிப்பிருந்தது. ைற்வறய கல்லூரிகளிெ
படிக்கும் ைாணை ைாணவிகள் கூட அைளிடம் டியூென்
யகடடுட
ைந்தாலும்
அைள்
அைர்கவை
ஏற்றுக்பகாள்வில்வெ. ைாணை ைாணவிகள் வீட்டுக்கு
ைருைதும்
,
அைர்களின்
பபற்யறார்கை
பகாைரி
படிப்பிக்கும் முவறவயப் பராட்டுைதும் ராஜுவின்; ைைதில்
பபாறாவைவயக் பகாடுத்தது. ஒரு ெையம் அரொங்க
அதிபர் கூட பகாைரியிடம் பிசிக்ஸ் படிக்கும் தை
ைகள்
பகாைரி படிப்பிக்கும் முவற இெகுைாகவும்,
விைங்;கக்கூடியதாகவும் இருப்பதாகத் தைக்குச் பொல்லி
பகௌரிவய பராட்டியது ராஜுக்கு எரிச்ெவெக் பகாடுத்தது.
யைவெ பெய்யும் இடத்தில் பெருக்கு ராஜின் யபாக்கு
பிடிக்கவில்வெ. அைனுக்கு கீழ மூன்று பபண்கள் யைவெ
பெய்தார்கள். அைர்கவை ராஜ் யைறுபாடு காட்டி
டத்திைான்.
அைர்கவை
டத்தும்
விதம்
ெக
ஊழியர்களுக்கு ராஜயைல் பைறுப்வபக் பகாடுத்தது.

யைவெ
பெய்த
மூன்று
பபண்களில்
ஒருத்தியாை
வடபிஸ்ட ைனிதா, பத்து ைருடங்கள் வடபிஸ்ட்டாக
யைவெ பெய்தைள். ைனிதா சுருக்பகழுத்தும் பதரிந்தைள்.
ஆைால் ராஜுவுக்கு அைள் யைவெயிெ திருப்தியில்வெ.
ஒரு ாை ைனிதா ஆங்கிெத்தில் வடப் பெய்த முக்கிய
கடிதத்தில் பெ எழுத்துப் பிவழகள் இருப்பவத கண்ட ராஜ்,
அைவைப் பற்றி அரொஙக அதிபருக்கு முவறயிட்டு,
யாழப்பாணக்
கச்யெரியில்
இருந்து
ைவுனியா
கச்யெரிக்கு ைனிதாவை ைாற்றம் பெய்தான். ல்லூரில்
குடும்பத்யதாடு ைாழ்ந்து ைந்த ைனிதாவுக்கு, அந்த ைாற்றம்
அபெௌகரியதவதக் பகாடுத்தது. ைனிதாவின் கணைனும்
யாழ்ப்பாண ைா கரெவபயில் யைவெ பெய்பைன். ராஜிடம்
தன் ைாற்றத்வத ரத்து பெய்யும்படி எவ்ைைவு பகஞ்சிக்
யகட்டும் ராஜ் ெம்ைதிக்கவில்வெ. அரொங்க அதிபரிடம்
ைனிதா முவறயிட்டும், ஒன்றும் டக்கவில்வெ.
ராஜ் – பகௌரி தம்பதிகளுக்கு திருைணைாகி இரண்டு
ைருடத்தில் ைாெதி பிறந்தாள். தன் குழந்வத ஆண்
குழந்வதயாக இருக்க யைண்டும் என்று எதிர்பார்த்த
ராஜுவுக்கு ைாெதி பிறந்தது பபரும்
ஏைாற்றத்வதக்
பகாடுத்தது. தன்வையறியாையெ ஆரம்பத்திலிருந்யத ைகள்
ைாெதிவய பைறுக்கத் பதாடங்கிைான். தன் தாவய ஒரு
யைவெக்காரி யபால் தந்வத டத்துைவதக்கண்ட ைாெதி,
தந்பதயயாடு பெ தடவை ைாக்குைாதப்பட்டிருக்கிறாள்.
தாவயப் யபால் ைாெதி படிப்பிெ பகட்டிக்காரி, ஆைால்
பிடிைாதக்காரி.

“ைாமி. இைர் என்யைாடு எப்யபாதும் ெணவடயபாடுைவத
ைாெதி அைதானித்து ைாராள். ஆதைாவெ ஏன் அம்ைா
அப்பா உங்கயைாவட எப்பவும் குவறபிடித்து ெண்வட
யபாடுகிறார். நீங்கள் அைவர விட கூட படித்தைள் என்ற
பபாறாவையா? என்னிவெயும்; அைருக்கு விருப்பமில்வெ?
அைருக்கு
பபண்கவைப்
பிடிக்காதா?
என்று
யகட்டிருக்கிறாள்.” என்றாள் ைாமியாரிடம் பகௌரி.
“இங்வக
பார்
பகௌரி.
குடும்பத்திவெ
கணைன்
ைவைவிக்கிவடயய ெண்வடச் ெச்ெரவு ைருைது ெகஜம்.
உங்கள் விெயத்திெ ைாெதிவய தவெயிடயைண்டாம் என்று
பொல்லிவை, என்று பகௌரியின் ைாமியாh ருக்ைணி;
அைளுக்கு அறிவுவர பொன்ைாள். ருக்ைணிக்கு தன் யபத்தி
ைாெதியின் குணம் பதரியும்.
சிெ ாட்கைாக ைாெதி ஸ்கூல்; முடிந்து வீட்டுக்கு தாைதித்து
ைரத் பதாடங்கிைாள்.
ராஜ் அவதபற்றி ைகளிடம்
விொரிக்கவில்வெ.
பகாைரிக்குை,;
ராஜின்
தாயுக்கும் ைாெதி தாைதைாக ைருைவதப் பற்றி; கைவெ.
ைகவை தாைதித்து ைருைவதக் கண்டிக்கும்படி பகாைரி
எவ்ைையைா எடுத்துச் பொல்லியும் ராஜ் யகட்கவில்வெ.
“உைள் அப்படி என்ை படித்து கிழித்து விடப்யபாகிறாள்.
ய ரத்யதாவட கலியாணத்வத பெய்து
வைப்யபாம்;.
அப்யபா எங்களுக்கும் பிரச்ெவை தீர்ந்த ைாதிரி” என்றான்
ராஜ்.

பகாளிக்கு கணைனின் பதில் பைறுபவபக் பகாடுத்தது. தன்
ைகளின் பகட்டித்தைம் அைளுக்கு பதரியும்.
“ஏன் ைாெதி இப்ப சிெ
ாட்கைாக ஸ்கூல் முடிந்து
தாைதித்து ைருகிறாய்” என்று ஒரு
ாள் பகாைரி
ைாெதிவயக் யகட்டதுக்கு, தன் ைகுப்பு ைாணவிகளுக்கு
கணித பாடத்தில் உதவிபெய்ைதாக விைக்கம் பகாடுத்தாள்.
தீடீபரை
ஒரு
ாள்
ைாெதி
ஸ்கூலிெ
இருந்து
ைரயையில்வெ. பகாைரிக்கும் ைாமியாருக்கும் என்ை
பெய்ைபதன்று பதரியவிெவெ. ைகவை காணவில்வெ
என்று ராஜ் கைவெப்படவில்வெ.
“ என்ை தம்பி, ைாெதி விடுதவெப் புலிகளின் இயக்கத்திெ
யெர்ந்துவிட்டதாக பக்கத்து வீட்டு இந்திரன் பொல்லிக்
யகள்விப்பட்யடன்.
இந்திரனுக்கு
இயக்கத்திவெ
பெ
பபடியன்கவைத் பதரியும். அைள் இயக்கத்தில் யொந்தது
உைக்குத் பதரியுைா?, விதாவையாரின் ைவைவி ராவஜக்
யகட்டாள். அைளுக்கு ஊரில்
டக்கும் விஷயங்கள்
எல்ொம் பதரியும்.
“ைாமி. அைள் விருப்பப்படி இயக்கத்திெ யெர்ந்து விட்டாள்.
அதுக்கு
ான் என்ை பெய்யமுடியும்? ஒரு ெனியன்
பதாெந்தது என்று இருக்கட்டும். என் பொல்வெ அைள்
ஒரு
ாளும்
யகட்பதில்வெ.
எப்யபாதும்
தாய்
பொன்ைபடிதான்
டப்பாள்.”
என்றான்
ராஜ்
யகாபத்யதாடு, தான் அவதப்hற்றிக் கைவெப்பட்டதாகக்
காட்டிக் பகாள்ைாைல்.

விதாவையார் ைவைவி, ைாெதிவயப் பற்றிய நியூஸ்
பொல்லி அடுத்த
ாள், “அத்தான் இந்த கடிதத்தவத
பார்த்தீர்கைா. ஒரு பபடியன் உங்களிடம் பகாடுக்கச்
பொல்லி தந்துவிட்டுப் யபாைைன்.”
“கடிதைா? எங்வக
பதாடங்கிைாள்

ைாசி.”பகௌரி

கடிதத்வத

ைாசிக்கத்

அன்பின் அப்பா, அம்ைா, அப்பம்ைாவுக்கு..
எைக்கு பதரியும் ான் உங்கவைவிட்டுப் பிரிய எடுக்கும்
முடிவை யகள்விபட்டு நீஙகள் பபரும் கைவெப்படுவீர்கள்
என்று. இந்த முடிவை ான் எடுப்பதுக்கு முக்கிய காரணம்,
அப்பா அம்ைாவை யைவெக்காரி யபாெ டத்தும் விதம்.
அப்பா ஒரு பழவைைதி. ஆண் ஆதிக்க ைைப்பான்வை
உள்ைைர். ைவைவிக்கு தகுந்த இடம் அடுப்படி என்பயத
அைர் எண்ணம். ான் அைர் குணத்வத ைாற்றச் பொல்லி
எவ்ைையைா யகட்டும் அைர் ைாறவில்வெ. அது அைரின்
பிறவிக் குணம். அப்பப்பாவும் அைவரப் யபாெயை
அப்பம்ைாவை டத்தியைர் என்று அப்பம்ைா பொல்லிக்
யகள்விப்பட்யடன். ான் இயக்கத்தில் யெர யைண்டிய
முக்கிய ய ாக்கம் பபண்களும் ஆண்கவைப் யபான்று
எவதயும் ொதிக்க கூடியைர்கள் என்பவத அப்பாவுக்கு
நிரூபித்துக் காட்ட. இயக்கத்தில் ஆண் பபண் என்ற
யைறபாடு கிவடயாது. இயக்கத்தில் எைது சியைகிதி ெங்கரி
யெர்ந்தவதப்
யபால்
யெர்ந்து,
தமிழ்
இைத்தின்
விடுதவெக்கு, பபண்களின் பங்கில் ானும் ஒருத்தியாக

இருக்க முடிபைடுத்யதன். ெமூகத்திெ நிெவும் பழவைவயயும்
,மூட ம்பிக்வககவையும் கவைத்பதறிந்து தமிழ் இைத்தின்
விடுதவெக்காக உவழப்யபன். ைாெதி என்ற பபயருள்ை
ஒரு ைகள் இருந்தாள் என்பவத ைறந்துவிடுங்கள். ான்
எல்ொப் பபண்கவைப் யபால் பிள்வைகள் பபறும்
இயந்திரைாக இருக்க விருப்பப்படவில்வெ. ெமூகத்துக்கு
யெவை பெய்ையத எைது குறிக்யகாள்.
ன்றி
ைாெதி
கடிதத்தில் தன் ஒயர யபத்தி எழுதியருந்தவத ராஜின் தாய்
பகட்டதும். தவெசுற்றி கியழ விழுந்தாள். ராஜ், பகௌரி
இருைரும் யொந்து அைவை தூக்கிப்யபாய் கட்டிலில்
கிடத்திைார்கை. சிெ நிமிடங்களுக்கு பின்ைர் ராஜின் தாய்
ருக்ைணி கண்ைழித்தயபாது ைகனும், ைருைகளும் அருயக
நிற்பவதக்
கண்டாள்.
ராவஜ
தன்
அருயக
அவழத்து” இப்யபா டந்தவதப் பார். இதுக்பகல்ொம்
நீதான் காரணம். நீ பகௌரிவய டத்தும் விதம் ைாெதியின்
ைைவதப்
புண்படுத்திவிட்டது.
அது
தான்
அைள்
இயக்கத்தில் யெர்ந்துவிட்டாள். இனியாைது உன் யபாக்வக
ைாற்று” என்றாள் கைவெயயாடு ராஜின் தாய். யகைரி
பைௌைைாக நின்றாள்.
“ உங்கை இரண்டு யபருக்கும் ைாெதியின் யபாக்கு
பதரியும். அைளுக்கு இயக்கத்யதாடு பதாடர்பு இருந்ததாக

எைக்கு பொல்லியிருந்தால், ான் அைவை பகாழும்பில்
உள்ை
ஸ்கூலிெ
ஒன்றில்
யெர்த்து,
யபார்டிங்கில்
யபாட்டிருப்யபன்.
இந்த
சூழ்நிவெயிெ
இருந்து
விடுபட்டிருப்பாள்”, ராஜ் தன் தாயின் மீதும் ைவைவி
மீதும் குற்றம் சுைத்திைான்.
சிெ ைாரங்கள் உருண்யடாடிை. ைாெதியிடம் இருந்து ஒரு
தகைல்களும் ைரவிெவெ. ைாெதிவயப பிரிந்த கைவெ
பகௌரிவயயும் அைள் ைாமியவரயும் ைாட்டியது. ஒரு ாள்
காவெ, ராஜ் தைக்கு கீழ் யைவெ பெய்பைர்கயைாடு ஒரு
மிட்டிங்கில் இருந்த ெையம், அரொங்க அதிபர் பிரத்தியயக
பெயொைாைர் ஒரு பெய்தியயாடு ைந்தார்.
“யெர் ஜி.ஏ உங்கவை உடைடியாகப் பார்க்க யைண்டுைாம்.
தன்
அவறக்கு
ைரட்டாம்”.
பெய்திவய
ராஜுக்கு
அறிவித்துப்யபாட்டு பதிலுக்கு காத்திராைெ யபாய்விட்டார்.
ஜி.ஏ ஏன் தவை கூப்பிடுகிறார் என்பது ராஜுக்கு
விைங்கவில்வெ.
மீட்டிங்வக
ஒத்திவைத்துப்யபாட்டு
அைெரம் அைெரைாக ஜி.ஏ யின் அவறக்கு ராஜ் யபாைான்.
அவறக்குள் ஜி.ஏவயத் தவிர இன்னும் இருைர் இரு தைர்.
ஒருைர் யாழ்ப்பாண ைாைடத்தின் டி.ஐ.ஜி. ைற்றைர்
பிரிக்யகடியர். அைர்கள் இருைவரயும் ராஜ் முன்யப
ெந்தித்திருக்கிறான்.
“ராஜ் உைக்கு யஹாம் மினிஸ்டிரி பெயொைரிடம்; இருந்து
கடிதம் ஒன்று ைந்;திருக்கிறது. பாதுகாப்பு கருதி உம்வை

தற்காலிகைாக
யைவெயில்
இருந்து
நிறுத்தி
வைக்கும்படியும்,
யைவெயில்
இல்ொத
காெத்திெ
அவரைாதம் ெம்பைம் பகாடுக்கும் படியும் கடிதத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ைது. பெயொைர் தன் வகபயாபமிட்டு
கடிதத்வத அனுப்பியுள்ைார்.” என்று கடிதத்வத ஜி.ஏ
ராஜிடம் பகாடுத்தார்.
“என்ை
யெர்
பொல்லுறியள்?
ஏதறகாக
என்வை
தற்காலிகைாக யைவெயில் இருந்து நிறுத்தயைண்டும்?.
ாை
அப்படி
என்ை
தைறு
பெய்யதன்?
ராஜ்
பதட்டத்யதாடு அரொங்க அதிபவரக் யகட்டான்.
“உம்வை யைவெயில் இருந்து தறகாலிகைாக யைவெயில்
இரு து நிறுத்தும் கடிதம் என்வகயில் கிவடத்தவுடன்,
ான், பெயொையராடு கவதச்ெைான். உைது ைகள்
இயக்கத்தில்
யெர்ந்துவிட்டதாகவுை.
அது
உைக்கு
பதரிந்திருந்தும் நீh ஒபீசுக்கு அறிவிக்கவில்வெ என்றும் நீர்
பதாடர் து யைவெ பெய்ைது ஆபத்து என்று ஒரு
பபட்டிென் ைந்ததாகவும். அவதத் தீர விொரித்த பின்ையர
அவைச்ெரின் அனுைதியயாடு இந்த டைடிக்வகவயத் தான்
எடுத்தாகச் பொன்ைார். அது ெரி ஏன் நீர் உைது ைகள்
இயக்கத்திவெ யெர்ந்தவத பற்றி எைக்கு முன்யப அறிவிக்க
வில்வெ”? ஜிஏ யகட்டார்.
“யெர்
எை
ைகள்
இயக்கத்தில்
யெர்ந்து
பெ
ைாரங்கைாகிவிட்டது. அைவைக் குடும்பத்தில் இருந்து

ஒதுக்கி வைத்துப்யபாட்யடன். எைக்கும் அைளுக்குை ஒரு
பதாடர்பும் இல்வெ.” என்றாை ராஜ்.
“பதாடர்பு இருக்கிறயதா, இல்வெயயா பாதுகாப்பு கருதி
எைக்கு உடைடியாக நீh எைக்கு அறிவிக்கத் தைறிவிட்டீர்.
அதுயை உம்வை யைவெயிெ இருந்து தற்காலிகைாக நிறுத்த
யைண்டி ைந்து. இன்னுபைான்று பொல்ெ யைண்டும். நீர்
இருக்கும் ஊவர விட்டு யைறு ஊருக்கு பபாலீசின்
அனுைதியின்றி யபாகக் கூடாது. திைமும் யாழ்ப்பாண
பபாலீஸ் ஸ்யடெனுக்கு யபாய் உம்வை அவடயாைம்
காட்டி வகபயாப்பமிட யைண்டும். இது முக்கியை.
பபாலீஸ்
டிஐஜி
அதற்காை
ஓழுங்குகவைச்
பெய்துள்ைார்”, என்றார் அரொஙக் அதிபர் கடுவை
நிவறந்த பதானியில்;. அவறக்குள் இருந்த டிஐஜியும்,
பிரிக்யகடியரும் ஜிஏ பொல்ைவத ஆயைாதித்து ெரிபயை
தவெயாட்டிைார்.
ைாெதி இயக்கத்திெ யெர்ந்;தது தன்வைப் பாதிக்கும் என்று
ராஜ் எதிர்பார்க்கவில்வெ. தைது பெ காெ அரெயெவையிெ
தைக்கு ஏற்பட்டமு அழிக்க முடியாத கைங்கம் என்றது
அைர்
ைைம்.
பபட்டிென்
யபாட்டது
யைற
எைருைாயிருக்காது. இது
ான் டிரான்ஸ்பர் பெய்த
வடபிஸ்ட் ைனிதாவின் யைவெதான். எைக்கு எதிராகப்
யபட்டிென் யபாட்டு பழிக்குப் பழி ைாங்கிவிட்டாள். பாவி.
ராஜ் ைைதுக்குள் கறுவிக் பகாண்டான்.

“ ராஜ் உைது வபல்கவையும் ஒபீஸ் ொவிகவையும் உைக்கு
அடுத்த சீனியராை உதவி அரெ அதிபர் ஆைாந்தனிடம்
பகாடும். ான் ஏற்கையை அைருக்கு பொல்லிவிட்யடன்.”
என்றார் ஜிஏ.
ராஜாைால்
பதில்
ஏதும்
பொல்ெமுடியவில்வெ.
கடிதத்யதாடு
குனிந்த
தவெயயாடு
ஜிஏயின்
அவறவயவிட்டு பைளியயறிைான்.
********
ராஜா கைவெ யதாயந்த முகத்யதாடு, ய ரத்யதாடு வீடு
திரும்பியது, பகௌரிக்கு கணைனுக்கு ஏயதா ஒபீசில் ஏயதா
டக்கக் கூடாதத:
டந்து விட்டது எைபவத புரிந்து
பகாள்ை அதிக ய ரம் எடுக்கவில்வெ. கைவெயயாடு
கதிவரயில் தவெயிெ வகவைத்தபடி அைர் த கணைவைப்
பார்த்து “அத்தான் கவெத்தப்யபாயிருக்கிறியள் யகாப்பி
பகாண்டுைாரன் என்று ெவையெவறக்குப்;
யபாைாள்.
ராஜின் தாயுக்கு ைகன் யபொைல் இருப்பது விெைத்வதக்
பகாடுத்;தது.
ைழவையாக
வீட்டுக்குள்
ைந்ததும்
பகௌரியயாடு
ெண்வட
ஆரம்பிப்பைன்
அன்று
வித்தியாெைாக, அவைதியாக இருக்கும் காரணம் அைளுக்கு
புரியவிெவெ.
பகௌரி யகாப்பிவயக் பகாண்டு ை து ராஜிடம் நீட்டிைாள்.
டுங்கும் கரத்யதாவட யகாப்பிவய ைாங்கிைான் ராஜ்.
அைன் கண்களிெ இருந்து கண்ணீர் ைழியத் பதாடங்கியது.

பகௌரியும், ராஜின் தாயும் அவத எதிர்பாhக்க விெவெ.
ஒருயபாதுை ராஜ் அழுதது கிவடயாது. என்வைத் தாை பெ
தடவை அழவைத்திருக்கிறார். இன்று ஏை இைர் கண்களிெ
கண்ணீர்.
ைாெதிக்கு
எதும்
டக்கக்
கூடாதது
டந்துவிட்டதா?, பகௌரிக்குப் பெ யயாெவைகள்.
“பகாைரி. என்வை தற்காலிகைாக யைவெயில் இருந்து
நிறுத்திவிட்டாங்கள். அவைச்சு பெயொைரிடம் இருந்து
எைக்கு கடிதம் ைந்திருக்கு. யைவெ இருந்து நிற்கும்
காெத்தில் இனி அவரைாதச் ெம்பைம் தான் எைககு. அது
ைட்டுைல்ெ ான் பபெசிவெ யபாய் திைைம் ரிப்யபாhட்
பண்ணயைண்டுைாை”, என்று பொல்லியபடி கடிதத்வத
ைவைவியிடம் பகாடுத்தான் ராஜ்.
பகாைரி அவைதியாக கடிதத்வத ைாங்கி ைாசித்தாள். ”
யைவெயில் இரு து உஙகவை நிறுத்துைதற்கு அப்படி
நீங்கள்
என்ை தைறு பெயதீர்கள்”, பகௌரி கைவெ
யயாடுயகட்டாள்.
தன்வை
யைவெயிலிருந்து
தற்காலிகைாக
காரணம்
முழுைவதயும்
பகௌரிக்கு
ராஜ்
பொன்ைான்.

நிறுத்திய
எடுத்துச்

“அத்தான். அப்பயை
ான் யயாசித்தைான். ைாெதி
இயக்கத்தில்
யெர்ந்தவதயும்,
அதற்கு
நீங்கள்
பபாறுப்பில்வெ
என்பவதயும்
ஜிஏயுக்கு
அறிவிக்க

யைண்டாைா என்று உங்களுக்கு பொல்ெ. ஆைால் நீஙகள்
ான் பொல்ைது எவதக் யகட்டு டந்தியள்”?
“பகாைரி நீh பொல்ைது உண்வை.
ான் உம்வையும்
ைாெதிவயயும் டத்திை விதம் தான் எைக்கு இந்த நிவெ
ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கு
காரணம்.
அதுக்காக
உம்மிடம்
ைன்னிப்பு யகட்கிறன். இனி வீடு
டத்துைது உைது
பபாறுப்பு ான் எதிலும் தவெயிடைாட்யடன். வீட்ட ைரவு
பெெவைக் கைனிப்பதும் உைது பபாறுப்பு. இயதா பெக்
புத்தகம். நீர் இனி பெக்கில் வகபயழுத்தடும். ைாெதி
எப்படியும் எங்களிடம் இயக்கத்வத விட்டுத் திரும்பி
வீட்டுக்கு
ைர
என்ைால்
முடிந்தவத
பெய்யப்
பார்க்கியறன்.” அவைதியாக ைவைவியடம் ராஜ் ைன்னிப்பு
யகட்டான். ராஜின் தாயால் தை ைகனிடம் ஏறபட்ட திடீர்
ைாற்றத்வத
ம்பமுடியவில்வெ.
தைக்குள்
சிரித்துக்பகாண்டாள்.
“அத்தான் ைருைாைத்வதப் பற்றி யயாசியாவதயுங்யகா.
இன்னும் சிெ ைாணவிகள் என்னிடம் டியூென் தரச்
பொல்லிக்
யகட்டைர்கள்.
அைர்களுக்கும்
டியூென்
பகாடுக்கிறன், நீங்கள் ெம்ைதித்தால்.”
“இனி உைது விருப்பத்துக்கு எதிராக
ான் ஒன்றும்
பொல்ெைாட்யடன். எத்தவை பிள்வைகள் எண்டாலும் நீh
டியூென் பகாடும். அைால் உைது உடம்வபக் கைனித்துக்
பகாள்ளும்” என்றான் ைவைவியிடம் என்றுமில்ொதைாறு
அன்பாகவும், அக்கவரயயாடும், ராஜரத்திைம். கணைனில்

யதான்றிய
ைாற்றத்வத
அைைால்
ஜீரணிக்க
முடியவில்வெ. பகாைரி தன் ைைதுக்குள் ைாெதிக்கு ன்றி
பதரிவித்துக்பகாண்டாள்.
♣♣♣♣♣
1
Free Tamil Ebooks – எங்கவைப் பற்றி
மின்புத்தகங்கவைப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கவைப் படிப்பதற்பகன்யற வகயியெயய
வைத்துக் பகாள்ைக்கூடிய பெ கருவிகள் தற்யபாது
ெந்வதயில் ைந்துவிட்டை. Kindle, Nook, Android Tablets
யபான்றவை இைற்றில் பபரும்பங்கு ைகிக்கின்றை.
இத்தவகய கருவிகளின் ைதிப்பு தற்யபாது 4000 முதல்
6000 ரூபாய் ைவர குவறந்துள்ைை. எையை
பபரும்பான்வையாை ைக்கள் தற்யபாது இதவை ைாங்கி
ைருகின்றைர்.
ஆங்கிெத்திலுள்ை மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்கிெத்தில் ெட்ெக்கணக்காை மின்புத்தகங்கள் தற்யபாது
கிவடக்கப் பபறுகின்றை. அவை PDF, EPUB, MOBI,

AZW3. யபான்ற ைடிைங்களில் இருப்பதால், அைற்வற
யைற்கூறிய கருவிகவைக் பகாண்டு ாம் படித்துவிடொம்.
தமிழிலுள்ை மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் ெமீபத்திய புத்தகங்கபைல்ொம் ைக்கு
மின்புத்தகங்கைாக கிவடக்கப்பபறுைதில்வெ.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கவை
பைளியிடுைதற்காை ஒர் உன்ைத யெவையில்
ஈடுபட்டுள்ைது. இந்தக் குழு இதுைவர ைழங்கியுள்ை
தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அவைத்தும் PublicDomain-ல்
உள்ைை. ஆைால் இவை மிகவும் பவழய புத்தகங்கள்.
ெமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு
கிவடக்கப்பபறுைதில்வெ.
எையை ஒரு தமிழ் ைாெகர் யைற்கூறிய
“மின்புத்தகங்கவைப் படிக்க உதவும் கருவிகவை”
ைாங்கும்யபாது, அைரால் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்வதயும்
இெைெைாகப் பபற முடியாது.
ெமீபத்திய புத்தகங்கவை தமிழில் பபறுைது எப்படி?
ெமீபகாெைாக பல்யைறு எழுத்தாைர்களும், பதிைர்களும்,
ெமீபத்திய நிகழ்வுகவைப் பற்றிய விைரங்கவைத் தமிழில்
எழுதத் பதாடங்கியுள்ைைர். அவை இெக்கியம்,
விவையாட்டு, கொச்ொரம், உணவு, சினிைா, அரசியல்,

புவகப்படக்கவெ, ைணிகம் ைற்றும் தகைல் பதாழில்நுட்பம்
யபான்ற பல்யைறு தவெப்புகளின் கீழ் அவைகின்றை.
ாம் அைற்வறபயல்ொம் ஒன்றாகச் யெர்த்து தமிழ்
மின்புத்தகங்கவை உருைாக்க உள்யைாம்.
அவ்ைாறு உருைாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative
Commons எனும் உரிைத்தின் கீழ் பைளியிடப்படும்.
இவ்ைாறு பைளியிடுைதன் மூெம் அந்தப் புத்தகத்வத
எழுதிய மூெ ஆசிரியருக்காை உரிவைகள் ெட்டரீதியாகப்
பாதுகாக்கப்படுகின்றை. அயத ய ரத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கவை யார் யைண்டுைாைாலும், யாருக்கு
யைண்டுைாைாலும், இெைெைாக ைழங்கொம்.
எையை தமிழ் படிக்கும் ைாெகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில்
ெமீபத்திய தமிழ் மின்புத்தகங்கவை இெைெைாகயை
பபற்றுக் பகாள்ை முடியும்.
தமிழிலிருக்கும் எந்த ைவெப்பதிவிலிருந்து
யைண்டுைாைாலும் பதிவுகவை எடுக்கொைா?
கூடாது.
ஒவ்பைாரு ைவெப்பதிவும் அதற்பகன்யற ஒருசிெ
அனுைதிகவைப் பபற்றிருக்கும். ஒரு ைவெப்பதிவின்
ஆசிரியர் அைரது பதிப்புகவை “யார் யைண்டுைாைாலும்

பயன்படுத்தொம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் ைட்டுயை
அதவை ாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாைது “Creative Commons” எனும் உரிைத்தின் கீழ்
ைரும் பதிப்புகவை ைட்டுயை ாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்ொைல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிைத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகவை ம்ைால்
பயன்படுத்த முடியாது.
யைண்டுைாைால் “All Rights Reserved” என்று விைங்கும்
ைவெப்பதிவுகவைக் பகாண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அைரது
பதிப்புகவை “Creative Commons” உரிைத்தின் கீழ்
பைளியிடக்யகாரி ாம் ைது யைண்டுயகாவைத்
பதரிவிக்கொம். யைலும் அைரது பவடப்புகள் அவைத்தும்
அைருவடய பபயரின் கீயழ தான் பைளியிடப்படும் எனும்
உறுதிவயயும் ாம் அளிக்க யைண்டும்.
பபாதுைாக புதுப்புது பதிவுகவை உருைாக்குயைாருக்கு
அைர்கைது பதிவுகள் நிவறய ைாெகர்கவைச்
பென்றவடய யைண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். ாம்
அைர்கைது பவடப்புகவை எடுத்து இெைெ
மின்புத்தகங்கைாக ைழங்குைதற்கு ைக்கு
அைர்கள் அனுைதியளித்தால், உண்வையாகயை அைர்கைது
பவடப்புகள் பபரும்பான்வையாை ைக்கவைச்

பென்றவடயும். ைாெகர்களுக்கும் நிவறய புத்தகங்கள்
படிப்பதற்குக் கிவடக்கும்
ைாெகர்கள் ஆசிரியர்களின் ைவெப்பதிவு முகைரிகளில்
கூட அைர்களுவடய பவடப்புகவை யதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கொம். ஆைால் ாங்கள் ைாெகர்களின் சிரைத்வதக்
குவறக்கும் ைண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய
ைவெப்பதிவுகவை ஒன்றாக இவணத்து ஒரு முழு
மின்புத்தகங்கைாக உருைாக்கும் யைவெவயச்
பெய்கியறாம். யைலும் அவ்ைாறு உருைாக்கப்பட்ட
புத்தகங்கவை “மின்புத்தகங்கவைப் படிக்க உதவும்
கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற ைண்ணம் ைடிைவைக்கும்
யைவெவயயும் பெய்கியறாம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த ைவெத்தைத்தில்தான் பின்ைரும் ைடிைவைப்பில்
மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த ைவெதைத்திலிருந்து யார் யைண்டுைாைாலும்
மின்புத்தகங்கவை இெைெைாகப் பதிவிறக்கம்(download)
பெய்து பகாள்ைொம்.

அவ்ைாறு பதிவிறக்கம்(download) பெய்யப்பட்ட
புத்தகங்கவை யாருக்கு யைண்டுைாைாலும் இெைெைாக
ைழங்கொம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்கைா?
நீங்கள் பெய்யயைண்டியபதல்ொம் தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும் ைவெப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகவை
எடுத்து, அைற்வற LibreOffice/MS Office யபான்ற
wordprocessor-ல் யபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகைாக ைாற்றி
எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்ைைவுதான்!
யைலும் சிெ பங்களிப்புகள் பின்ைருைாறு:
1.ஒருசிெ பதிைர்கள்/எழுத்தாைர்களுக்கு அைர்கைது
பவடப்புகவை “Creative Commons” உரிைத்தின்கீழ்
பைளியிடக்யகாரி மின்ைஞ்ெல் அனுப்புதல்
2.தன்ைார்ைெர்கைால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்
உரிவைகவையும் தரத்வதயும் பரியொதித்தல்
3.யொதவைகள் முடிந்து அனுைதி ைழங்கப்பட்ட தரைாை
மின்புத்தகங்கவை ைது ைவெதைத்தில் பதியைற்றம்
பெய்தல்
விருப்பமுள்ைைர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும்
முகைரிக்கு மின்ைஞ்ெல் அனுப்பவும்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூெம் பணம் ெம்பாதிப்பைர்கள் யார்?
யாருமில்வெ.
இந்த ைவெத்தைம் முழுக்க முழுக்க தன்ைார்ைெர்கைால்
பெயல்படுகின்ற ஒரு ைவெத்தைம் ஆகும். இதன் ஒயர
ய ாக்கம் என்ைபைனில் தமிழில் நிவறய
மின்புத்தகங்கவை உருைாக்குைதும், அைற்வற இெைெைாக
பயைர்களுக்கு ைழங்குைதுயை ஆகும்.
யைலும் இவ்ைாறு உருைாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook
reader ஏற்றுக்பகாள்ளும் ைடிைவைப்பில் அவையும்.
இத்திட்டத்தால் பதிப்புகவை எழுதிக்பகாடுக்கும்
ஆசிரியர்/பதிைருக்கு என்ை ொபம்?
ஆசிரியர்/பதிைர்கள் இத்திட்டத்தின் மூெம் எந்தவிதைாை
பதாவகயும் பபறப்யபாைதில்வெ. ஏபைனில், அைர்கள்
புதிதாக இதற்பகன்று எந்தஒரு
பதிவையும் எழுதித்தரப்யபாைதில்வெ.
ஏற்கையை அைர்கள் எழுதி பைளியிட்டிருக்கும் பதிவுகவை
எடுத்துத்தான் ாம் மின்புத்தகைாக
பைளியிடப்யபாகியறாம்.

அதாைது அைரைர்களின் ைவெதைத்தில் இந்தப் பதிவுகள்
அவைத்தும் இெைெைாகயை கிவடக்கப்பபற்றாலும்,
அைற்வறபயல்ொம் ஒன்றாகத் பதாகுத்து ebook reader
யபான்ற கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் ைாற்றித் தரும்
யைவெவய இந்தத் திட்டம் பெய்கிறது.
தற்யபாது ைக்கள் பபரிய அைவில் tablets ைற்றும் ebook
readers யபான்ற கருவிகவை ாடிச் பெல்ைதால்
அைர்கவை ப ருங்குைதற்கு இது ஒரு ல்ெ ைாய்ப்பாக
அவையும்.
கல் எடுப்பவத அனுைதிக்கும் ைவெதைங்கள் ஏயதனும்
தமிழில் உள்ைதா?
உள்ைது.
பின்ைரும் தமிழில் உள்ை ைவெதைங்கள்
எடுப்பதிவை அனுைதிக்கின்றை.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com

கல்

5. blog.ravidreams.net
எவ்ைாறு ஒர் எழுத்தாைரிடம் Creative Commons
உரிைத்தின் கீழ் அைரது பவடப்புகவை பைளியிடுைாறு
கூறுைது?
இதற்கு பின்ைருைாறு ஒரு மின்ைஞ்ெவெ அனுப்ப
யைண்டும்.
<துைக்கம்>
உங்கைது ைவெத்தைம் அருவை [ைவெதைத்தின் பபயர்].
தற்யபாது படிப்பதற்கு உபயயாகப்படும் கருவிகைாக
Mobiles ைற்றும் பல்யைறு வகயிருப்புக் கருவிகளின்
எண்ணிக்வக அதிகரித்து ைந்துள்ைது.
இந்நிவெயில் ாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com
எனும் ைவெதைத்தில், பல்யைறு தமிழ் மின்புத்தகங்கவை
பைவ்யைறு துவறகளின் கீழ் யெகரிப்பதற்காை ஒரு புதிய
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்யைாம்.
இங்கு யெகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்யைறு
கணிணிக் கருவிகைாை Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS யபான்றைற்றில்
படிக்கும் ைண்ணம் அவையும். அதாைது இத்தவகய

கருவிகள் support பெய்யும் odt, pdf, ebub, azw யபான்ற
ைடிைவைப்பில் புத்தகங்கள் அவையும்.
இதற்காக ாங்கள் உங்கைது ைவெதைத்திலிருந்து
பதிவுகவை
பபற விரும்புகியறாம். இதன் மூெம் உங்கைது பதிவுகள்
உெகைவில் இருக்கும் ைாெகர்களின் கருவிகவை
ய ரடியாகச் பென்றவடயும்.
எையை உங்கைது ைவெதைத்திலிருந்து
பதிவுகவை பிரதிபயடுப்பதற்கும் அைற்வற
மின்புத்தகங்கைாக ைாற்றுைதற்கும் உங்கைது அனுைதிவய
யைண்டுகியறாம்.
இவ்ைாறு உருைாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக ஆசிரியராக உங்களின் பபயரும் ைற்றும்
உங்கைது ைவெதை முகைரியும் இடம்பபறும். யைலும்
இவை “Creative Commons” உரிைத்தின் கீழ் ைட்டும்தான்
பைளியிடப்படும் எனும் உறுதிவயயும் அளிக்கியறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கவை பின்ைரும் முகைரிகளில் பதாடர்பு
பகாள்ைொம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881776049217797094
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ன்றி.
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உங்கள் பவடப்புகவை பைளியிடொயை
உங்கள் பவடப்புகவை பைளியிடொயை
உங்கள் பவடப்புகவை மின்னூொக பைளியிடொம்.
1. எங்கள் திட்டம் பற்றி
– http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில்
காபணாளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4
qY8I

2. பவடப்புகவை யாைரும் பகிரும் உரிவை தரும்
கிரியயட்டிவ் காைன்ஸ் உரிைம் பற்றி –
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பாை கிரியயட்டிவ் காைன்ஸ் உரிைத்வத
இங்யக யதர்ந்பதடுக்கொம்.
http://creativecommons.org/choose/
3.
யைற்கண்டைற்வற பார்த்த / படித்த பின், உங்கள்
பவடப்புகவை மின்னூொக ைாற்ற
பின்ைரும் தகைல்கவை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் பபயர்
நூல் அறிமுக உவர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உவர
உங்கள் விருப்பாை கிரியயட்டிவ் காைன்ஸ்
உரிைம்
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office
doc ைடிைங்களில். அல்ெது ைவெப்பதிவு /

இவணய தைங்களில் உள்ை கட்டுவரகளில்
பதாடுப்புகள் (url)
இைற்வற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்ைஞ்ெல்
அனுப்பவும்.
விவரவில் மின்னூல் உருைாக்கி பைளியிடுயைாம்.
————————————————
————————————————
——–
நீங்களும் மின்னூல் உருைாக்கிட உதைொம்.
மின்னூல் எப்படி உருைாக்குகியறாம்? –
தமிழில் காபணாளி
– https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உவர ைடிைம் ஆங்கிெத்தில் – http://bit.ly/createebook
எங்கள் மின்ைஞ்ெல் குழுவில் இவணந்து உதைொம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks

ன்றி !

