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மண்ணில்டல வபண்
(சிறகடதத்வதலாகுப்பு)
நிர்மலலா ரலாகவன
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முனனுடர
உணர்ச்சி வசேப்படும்வபலாத, சிலர் கத்தவலார்கள, சிலர் வமமௌனம் சேலாதிப்பலார்கள. சவற
சிலர், அந்த உணர்ச்சிடய ஏற்கலாத, வபலாய்யலாகச் சிரிப்பலார்கள. நலாசனலா, `ஏன இப்படி?’
எனற சயலாசிக்க ஆரம்பிப்சபன.
பிறரத தனபங்கடளப்பற்றிக் சகளவிப்படும்சபலாத, அடவ எனடனசய
தலாக்குவதசபலால் ஒரு பிரடம எழ, எழுத்த வடிவில் ஒரு வடிகலால், தீர்வு கலாண
முயல்கிசறன. அப்படி எழுதியததலான `நலாற்ற’. இத்வதலாகுப்பின தடலப்புக்குக்
கலாரணமலாக இருந்தத.
ஒரு திடரப்படை நடிடகசமல் கலாதல் வயப்பட்டு, அவளுக்குக் கல்யலாணம் எனறலால்,
தற்வகலாடலக்குக்கூடைத் தணியும் ரசிகர்கடளப்பற்றி படித்திருப்பீர்கள. அசதசபலால், ஒரு
வபண் எழுத்தலாளர்சமல் டபத்தியமலாக இருப்பவர்தலான `மலானசீகக் கலாதல்’ கடதயின
நலாயகன. இத்தடகய ஒருதடலக் கலாதலுக்கு வயத ஒரு வபலாருட்சடை இல்டல எனபத
விசசேஷம்.
நலாற்பத வயதக்குசமல் வபண்கள அழடகயும், இளடமடயயும் இழந்த, அவர்களத
கணவனமலார்களின சகலிக்கும் ஆளலாவத சேர்வசேலாதலாரணமலாக நம்மிடடைசய
நடைந்தவகலாண்டுதலான இருக்கிறத. இந்த ஆண்கள தலாமும் வயதலானவர்களலாகத்தலாசன -அடைர்த்தியலான தடலமயிடர இழந்த, வதலாந்தி சபலாட்டு -- ஆகிக்வகலாண்டிருக்கிசறலாம்
எனற எண்ணிப் பலார்ப்பத கிடடையலாத. `கண்ணலாடிமுன’ பத்திரிடகயில்
வவளியலானசபலாத, பல ஆண்கள, `ஒங்க கடதடயப் படிச்சசேங்க,’ எனற கூறிவிட்டு,
வவட்கம் கலந்த சிரிப்புடைன முகத்டதத் திருப்பிக்வகலாண்டைலார்கள. `மனித மனம் ஏன
இவ்வளவு வக்கிரமலாக இருக்கிறத!’ எனற சிரித்தபடிசயதலான நலானும் இக்கடதடய
எழுதிசனன.
தம் மடனவிடய பிறர் எதிரில் பழித்தலால் தலாம் உயர்ந்தவிடுவடதப்சபலால சில (பல?)
ஆண்கள நிடனக்கிறலார்கள. எல்லலாவற்டறயும், வலாய் திறவலாமல், ஏன ஒரு வபண்
ஏற்கிறலாள எனற பலமுடற சயலாசித்திருக்கிசறன. வதலாண்ணூற வயதலான ஒருவர், தலான
பதினலாற வயதலாக இருந்தசபலாத தன தந்டத அம்மலாடவ ஓயலாத அடித்ததலால், அவர்
முதகில் ஏறி, குடுமிடயப் பிடித்த உலுக்கி, `இனிசம அம்மலாடவ அடிக்கமலாட்சடைனனு
வசேலால்லு!’ எனற மிரட்டியடதயும் வலாய்வகலாளளலாச் சிரிப்புடைன எனனிடைம்
பகிர்ந்தவகலாண்டைலார். அந்த நிகழ்ச்சியின தலாக்கத்தலால் `அடிபட்டைவர் டக அடணக்குமலா?’
கடதடய ஆரம்பித்சதன. பலாதியில் கடத நினறவிட்டைத. ஒரு வபண் வடதடய எப்படிப்
வபலாறத்தப்சபலாகிறலாள, அவளுக்கு உணர்ச்சிசய கிடடையலாதலா எனபதற்கு விடடை
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கிடடைக்கவில்டல. `SLEEP ON IT’ எனற கூறவலார்கசள, அசதசபலால், கடதயின முடிவு
கிடடைக்க சவண்டும் எனற கடைவுடள சவண்டிக்வகலாண்டு இரவு தூங்கப்சபலாசனன.
முடிவு எனக்சக ஆச்சேரியத்டத விடளவித்தத. வபண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த கடத இத.
சில ஆண்கடள அதிரடவத்தத (`நலான இவ்வளவு சமலாசேமில்டலசய?’).
குறிப்பிட்டை சில வதய்வங்கடள சவண்டிக்வகலாண்டைலால், வவளிநலாடு வசேல்ல விசேலா
கிடடைக்கும் எனற ஆனமிகப் பத்திரிடககளில் சபலாடுவலார்கள. வவளிநலாடு வசேனறவர்கள
எல்லலாருசம மகிழ்ச்சியுடைன இருப்பதில்டல. கனவு சவற, நிதர்சேனம் சவற எனற புரிய,
கசேப்படடைகிறலார்கள. உதலாரணம்: `சமலாகம்’ கடதயில் வரும் முடிவவட்டுத் வதலாழிலலாளி.
எல்லலாவற்டறயும் நலாசன விளக்கிவிட்டைலால் எப்படி! நீங்கள படித்தத்தலான
பலாருங்கசளன!

நிர்மலலா ரலாகவன,
மசலசியலா
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மலானசீகக் கலாதல்
வபரியசேலாமி தினசேரியின ஞலாயிற பதிப்டபப் பிரித்தலார். வகலாட்டடைவயழுத்தில்
கலாணப்பட்டை அந்தப் வபயர் அவடர அடலக்கடழத்தத. யலார் இந்த டி.எஸ.விஜயலட்சுமி?
நிச்சேயம் ஒரு வபண் இவ்வளவு வவளிப்படடையலாக எழுதமலாட்டைலாள.
ஒரு சவடள, அவளுடடைய கணவன எழுதி, பிரச்டன எதிலும் மலாட்டிக்வகலாளள
விரும்பலாத சகலாடழயலாக இருந்ததலால், மடனவியின வபயரில் தனத எழுத்தப்
படிவங்கடள அனுப்பிவிடுகிறலாசனலா?
எழுத்தத் தடறயில் ஒரு ஜலாம்பவலான எனற தனடனப்பற்றி ஒரு கணிப்பு உண்டு
வபரியசேலாமிக்கு. தலான அறியலாத ஓர் எழுத்தலாளர் இவ்வளவு பிரபலமலாக ஆவதலா!
வழக்கம்சபலால, `நலானும் ஒரு எழுத்தலாளன!’ எனற வசேலால்லிக்வகலாளளும் நலாலுசபடரப்
பலார்த்தப் சபசும்சபலாத, `டி.எஸ.விடயத் வதரியலாதலா! நமக்கு வரலாம்ப
சவண்டியவங்களலாச்சசே!’ எனற வபருடம சபசிக் வகலாளளவலாவத அவளுடடைய
அறிமுகம் சவண்டைலாமலா?
சுறசுறப்பலாக கலாரியத்தில் இறங்கினலார் வபரியசேலாமி.
எப்பவும்சபலால, சகலாப்பிக்கடடையில் அவர்களுடடைய அரட்டடை ஆரம்பித்தத.
அங்கிருந்த நலால்வரில் வபரியசேலாமி மட்டும்தலான இனனும் உத்திசயலாகத்தில் இருந்தலார்.
“இப்சபலா பத்திரிடகயில அடிக்கடி எழுதறலாங்கசள, டி.எஸ.விஜயலட்சுமினனு!
அவங்கடளத் வதரியுசமலா ஒங்களுக்கு?” தனடன யலாரலாவத சகட்டு
அவமலானப்படுவதற்குள முந்திக்வகலாண்டைலார் அவர்.
“அவங்களலா! ஆம்படளங்க வசேலால்லக் கூசேறடதக்கூடை பச்டசே பச்டசேயலா
எழுதவலாங்கசள!” நமட்டுச் சிரிப்புடைன ஒரு குரல் எழுந்தத.
“நல்லலாச் வசேலானனீங்க! நலாம்பளும்தலான இருபத, முப்பத வருஷமலா எழுதிக்கிட்டு
இருக்சகலாம். இப்படியலா வித விதமலா, ஆண்-வபண் உறவு, கவர்ச்சி, மனக்கிசலசேம்னு
பிட்டுப் பிட்டு வவச்சசேலாம்?”
வதலாடைர்ந்த அந்த எழுத்தலாளினியின அங்க லட்சேணங்கள விமர்சேனத்திற்கு உளளலாயின.
அவளுடடைய முகம் சதலாளவடரசய சபலாட்சடைலாவில் கலாணப்பட்டைலாலும், அடத
ஆதலாரமலாக டவத்தக்வகலாண்சடை மிகுந்தடத அவரவர் மூடளக்கு எட்டியபடி கற்படன
வசேய்த வர்ணிக்க ஆரம்பித்தலார்கள.
“சபலாட்சடைலாடவப் பலாத்தலா, முப்பத வயசுக்குளசளதலான இருக்கும்னு சதலாணுத!”
எனறலார் ஏகலாம்பரம்.
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“நீங்க ஒண்ணு! எந்தப் வபலாண்ணுதலான `எனக்கு வயசேலாகிடுச்சு’னனு ஒத்தக்கும்? அடை,
நம்ப வீட்டிசலசய பலாக்கலியலா? நலான வசேலால்சறன, இத பத்த, பதினஞ்சு வருஷத்தக்கு
முந்தி எடுத்ததலா இருக்கும். பலாக்க சுமலாரலா இருக்சகனனு அனுப்பி இருக்கலாங்க!” அடித்தப்
சபசினலார் சேலாமி.
டி.எஸ.வி எந்த வபலாத நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்தவகலாளளவில்டல. அத சவற நம்ப
முடியலாததலாக இருந்தத அந்த நண்பர் குழலாத்தக்கு.
எண்ணி, இரண்டு கடதகள எழுதிவிட்டு, அதனபின தமத கடதகடளத் தலாங்கும் சபற
வபற்ற சிறகடதத் வதலாகுப்டப எங்கு சபலானலாலும் எடுத்தக்வகலாண்டு சபலாய்,
எதிர்ப்படுபவர்களிடைவமல்லலாம் தமத வபருடமடயப் படறசேலாற்றிக்
வகலாண்டிருந்ந்தவர்களுக்கு, இப்படி `எழுத்தலாள லட்சேண’த்திற்கு முரணலாக ஒருவர்
அடமந்த இருந்தத நம்ப முடியலாததலாக இருந்தத. தனத வித்தியலாசேமலான சபலாக்கலாசலசய
அந்த ஒருவர் தம்டமத் தட்டிக்சகட்பதசபலால் பயம் உண்டைலாயிற்ற.
`நம் வபயர் நலாலுசபருக்குத் வதரியசவண்டும் எனறதலான எழுதகிசறலாம். இதில்
அடைக்கம் ஒரு சகடைலா!’ எனற எரிச்சேல் எழுந்தத.
“நலான நிடனக்கிசறன, இவங்களுக்கு ஒடைம்பிசல ஏசதலா குடற இருக்கணும்னு.
திக்குவலாயலாக்கூடை இருக்கலலாம். அதலான சுயமதிப்டபக் வகடுத்தக்க சவணலாம்னு
ஒதங்கிசய இருக்கலாங்க!” சினனக்கண்ணு தன அனுமலானத்டதத் வதரிவித்தலார்.
அடத ஏற்பதசபலால் வபரியசேலாமி தடலயலாட்டி ஆசமலாதித்தலார். தனகூடைப் பளளியில்
படித்த சேலாங்கின நிடனவு வந்தத அவருக்கு.
பிறவியிசலசய ஒரு கலால் இனவனலானடறவிடை சேற்றக் குட்டடையலாக இருந்ததலால்,
விந்திதலான நடைக்க முடியும் எனற பரிதலாபகரமலான நிடல அவனுக்கு. தனடனசய
ஏற்றக்வகலாளள முடியலாத, அதனலால் கிளர்ந்த ஆத்திரத்தில், எந்த ஓட்டைப்
பந்தயமலானலாலும் கலந்தவகலாண்டு, அதில் முதலலாவதலாக வஜயிப்பலாசன!
இப்படி டி.எஸ.வியிடைமும் நிவர்த்தி வசேய்ய முடியலாத ஏசதலா குடறபலாடு இருக்கிறத.
அடதசய எண்ணி, ஓயலாத மறகலாமல் இருக்கசவ இப்படி எழுதவடத வடிகலாலலாக
டவத்தக்வகலாண்டிருக்கிறலாள எனற உறதியலாகத் சதலானறிப்சபலாயிற்ற. சேற்ற பச்சேலாதலாபம்
ஏற்பட்டைத.
அவர்களத விவலாதம் வதலாடைர்ந்தத.
இவள ஏன ஆண்-வபண் உறடவப்பற்றிசய எழுதகிறலாள? அடை, ஏசதலா உளளத்தில்
புடதந்த கிடைக்கும் கனவுகடள வவளிப்படுத்திக் வகலாளகிறலாசளலா, எனனசவலா!
அப்படிசய இருந்தலாலும், எல்லலார் கண்ணிலும் பட்டு, அவர்கள வலாயிலும் புகுந்த
வரும்படி எப்படித்தலான பிரசுரத்திற்கு அனுப்புகிறலாசளலா!
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“இனனிவடரக்கும், `ஆம்படளங்க தப்பு வசேய்யறலாங்க, அவங்களலாசலயும் தப்பு வசேய்ய
முடியும்னு ஒருத்தரலாவத தணிஞ்சு எழுதி இருப்பலாங்களலா? இத தடலயரட்டடை!”
அவர்களுள மூத்தவரலான ஏகலாம்பரம் வபலாருமினலார்.
“புருஷனகலாரன பலாடுதலான பலாவம்! எப்படித்தலான இடத சேகிச்சுக்கிட்டுப் சபலாறலாசனலா!”
எனற ஒருவர் தன பங்குக்குச் வசேலால்ல, அந்த நண்பர்களின கவனம் பூரலாவும் அந்த
அப்பலாவி ஆண்சமல் திரும்பியத.
ஒரு சவடள, குடற அவனிடைம்தலாசனலா?
தலாம்பத்திய உறவில் தலான எதிர்பலார்த்த சுகம் கிடடைக்கலாததலான டி.எஸ.வி அடத
எழுத்தில் சதடுகிறலாசளலா?
குடற தனனிடைம் இருக்க, மடனவிடயக் சகலாபிப்பத எனன நியலாயம் எனறதலான
கணவன அவடள அவள இஷ்டைத்தக்கு விட்டு டவத்திருக்கிறலான எனற முடிவு
வசேய்தலார்கள.
வபரியசேலாமி அந்த உடரயலாடைலில் கலந்தவகலாளளலாத வமமௌனமலாக இருந்தலார்.
அவடளப்பற்றி நண்பர்கள சதலாற்றவித்த இரக்கம் அவடர ஓயலாமல் சிந்திக்க டவத்தத.
`சவடலயிலிருந்த அடுத்த வருடைம் கட்டைலாய ஓய்வு வபறசவண்டுசம!’ எனற
அவ்வப்சபலாத சதலானறிய பயமும், குழப்பமும், சபலாதலாத குடறக்கு, `உடைம்பும்
முனசபலால இல்டல. கீசழ சேற்ற உட்கலார்ந்த எழுந்திருந்தலால் தடல சுற்றிப்சபலாகிறத!’
எனற சவற பல கவடலகளும் அவடர ஆட்டுவித்தக் வகலாண்டிருந்த நிடலயில், ஓயலாத
தனடனப்பற்றிசய எண்ணிக் வகலாண்டிரலாமல், சவற ஒருவரின நிடனப்பில் மூழ்கி
இருப்பத சுகமலாக இருந்தத.
தனடன இவ்வளவு தூரம் ஆட்டுவிக்கும் அந்த டி.எஸ.வியின தயரத்தில் தலானும்
பங்குவகலாண்டு, அடதக் குடறக்க முடியவில்டலசய எனற தக்கம் பீறிட்டைத.
அந்த வருத்தம், “ரலாத்திரிக்கு ஒங்களுக்கு எனன டிபன வசேய்யணும்?” எனற
சகட்டுக்வகலாண்டு வந்த நினற பலார்வதியினசமல் ஆத்திரமலாக மலாறியத.
“நீயும்தலான முப்பத வருஷமலா எனசனலாடை குப்டப வகலாட்டைசற! தினமும் எனன
சகளவி இத! எடதசயலா பண்ணித்வதலாடலசயன!” எனற எரிந்த விழுந்தலார்.
சேற்ற விழித்தவிட்டு, அவள உளசள சபலானலாள.
பலார்வதி சதலாடசே வலார்த்தலால், `எப்பவும் சதலாடசேதலானலா இந்த இழவு வீட்டில்?
தலாகத்தலாசலசய ஆள வசேத்தடைணும்னு பலாக்கறியலா?’ எனபலார்.
சேரிதலான எனற உப்புமலா பண்ணுவலாள, மறநலாள.
`இத எனன உப்புமலா, களிமண்ணிசல டகடய விடைறமலாதிரி! இட்லி, சதலாடசே
எடதயலாவத வசேய்யறதக்வகனன? அரிசி, உளுந்டத ஊறப்சபலாட்டு அடரக்க சநரம்
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இல்லிசயலா மகலாரலாணிக்கு? ஒக்கலாந்த ஒக்கலாந்த எனனதலான கிழிக்கசற?’ எனற அதற்கும்
வசேவு விழும்.
அவர் எனன வசேலானனலாலும் வலாசய திறக்கமலாட்டைலாள தர்மபத்தினி. பதிபக்தி
எனறில்டல. வபலாதவலாகசவ ஆண்களின மனவக்கிரம் புரிந்தசபலானதலால், `நமக்குக்
வகலாடுத்தடவத்தத இவ்வளவுதலான!’ எனற விசவகம்.
சேமீப கலாலமலாக கணவர் ஏசதலா குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தத அவள அறிந்தததலான. ஒரு
சவடள, தலான அவருக்கு அலுத்தவிட்சடைலாசமலா?
நலானகு பிளடளகள வபற்ற, உரிய கலாலத்தில் உடைடலப் படழய நிடலக்குக்
வகலாண்டுவர எந்தவித முயற்சிகளும் வசேய்யலாததில், பலார்வதி ஒரு நிரந்தர கர்ப்பிணித்
சதலாற்றம் அடமந்தவளலாக இருந்தலாள. ஓயலாமல் வீட்டு சவடல வசேய்ததில், சேற்ற
கூனசவற.
வபரியசேலாமியும் அப்படிவயலானறம் இளடம குனறலாத இருந்தவிடைவில்டல.
`எனக்வகனன! வயசேலானவன!’ எனற அடிக்கடி கூறிக்வகலாளவலார். அவ்வலார்த்டதகளில்
விரக்தி கிடடையலாத. எல்லலாரும் மரியலாடதயலாக, தன வசேலாற்படி நடைக்க சவண்டும் எனற
எதிர்பலார்ப்புதலான வவளிப்படும்.
மடனவியின உயிடர வலாங்கி, வித விதமலாக அவடளச் சேடமக்கடவத்தச் சேலாப்பிட்டைதன
விடளவு பருத்த உடைலில் வதரிந்தத. அதனலால், வயதக்கு மீறிய தளளலாடமசவற.
இடதவயல்லலாம் நனறலாக உணர்ந்திருந்தலாலும், பலார்வதிக்கு இப்சபலாத அச்சேம்
ஏற்பட்டைத.
வயதலானலால் பலால்யம் திரும்புமலாசம ஆண்களுக்கு? தன சபலாதலாத கலாலம், யலாரலாவத
இளம்வபண்டணப் பலார்த்த மயங்கிவிட்டைலாசரலா?
பலார்வதி அதிகம் குழம்ப சவண்டியிருக்கவில்டல.
வபரியசேலாமிசய ஒருநலாள, சேலாப்பலாட்டுக்குப் பிறகு ஆரம்பித்தலார்: “இந்தக்
கடதவயல்லலாம் எழுதறலாங்கசள, டி.எஸ.விஜயலட்சுமினனு..,” சமசல எனன வசேலால்வத
எனற புரியலாமல் அவள முகத்டதசய பலார்த்த்தலார்.
எனறம் இல்லலாத வழக்கமலாக, தனடனயும் ஒரு வபலாருட்டைலாகக் கணவர் மதித்தப்
சபசிய உற்சேலாகத்தில், “அவங்களலா! எனனமலா எழுதறலாங்க! ஆபலாசேம் இல்லலாம, ஆனலா,
உணர்ச்சிபூர்வமலா.. ஆம்படளசயலா, வபலாம்படளசயலா, அவங்க மனசிசல இருக்கிறடத
எனனசமலா தலாசன பலாத்தட்டு வந்தமலாதிரி..,” எனற சபசிக்வகலாண்சடை சபலானலாள.
ஆனலால், `உனனுடடைய அபிப்ரலாயத்டத யலார் சகட்டைலார்கள?’ எனகிறமலாதிரி வபலாறடம
குனறிப்சபலாய் அவர் மூக்டகச் சுளிக்கவும், உசிதம்சபலால் வலாடய மூடிக்வகலாண்டு, அவர்
சபசுவடதக் சகட்கத் தயலாரலானலாள.
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“எனனசமலா வதரியல. எனக்கு அவங்கசமல ஒரு.. ஒரு..,” எனறவர் சேட்வடைன
நிறத்தினலார்.
`கலாதல்’ எனற வசேலால்லப்சபலாய், இந்த அறிவுவகட்டைத எங்சகயலாவத அழுத
ஆர்ப்பலாட்டைம் வசேய்த, ஊடரக் கூட்டி நியலாயம் சகட்கப் சபலாய்விட்டைலால், தன வகமௌரவம்
எனன ஆவத!
“எனக்கும் அவங்க எழுத்தசமல ஒசர இத!” எனற அசேடு வழிந்தலார்.
நிம்மதிடயயும் மீறி பலார்வதிக்குச் சிரிப்பு வந்தத. எனனசமலா, பதினமூனற வயதப்
டபயன தனடனவிடை மூனற மடைங்கு வயதலான ஆசிரிடயடயப் பலார்த்த அதீத சமலாகம்
வகலாண்டு, கற்படன உலகிசலசய சேஞ்சேரித்த இனபம் கலாண்பதசபலால் அல்லவலா இந்த
`முக்கலால்’ கிழவர் நடைந்தவகலாளகிறலார்!
கலாதல் வயப்பட்டை ஒருவர் தன மனதில் இருப்பவடரப்பற்றிய எண்ணங்கடள
எவருடைனலாவத பகிர்ந்தவகலாண்டைலால்தலான அடமதி கிட்டும் எனற மனித இயல்புக்கு
ஏற்ப, டி.எஸ.விடயப்பற்றி மடனவியிடைசம ஓயலாத சபசேலலானலார் வபரியசேலாமி.
இந்தவடரக்கும் நம்மிடைம் பிரியமலாக நடைந்தவகலாளகிறலாசர எனற அவளும் அடதப்
வபரிதலாக எடுத்தக்வகலாளளவில்டல.
இந்நிடலயில், உறவினர் வீட்டுக் கல்யலாணத்தக்கலாக வபரியசேலாமி வவளியூர்
சபலாகசவண்டி வந்தத.
“அங்கதலான ஒங்க டி.எஸ.வி இருக்கலாங்க இல்ல?” நிடனவுபடுத்தினலாள பலார்வதி.
“பலாத்தட்டு வலாங்கசளன!”
நீண்டை ரயில் பிரயலாணம் வசேய்தவகலாண்டிருந்தசபலாத, ` ஒங்க டி.எஸ.வி’ எனற
வலார்த்டதகள கலாதில் திரும்பத் திரும்ப ஒலித்தக்வகலாண்சடை இருந்த்தில், அவருக்கு
அலுப்சப வதரியவில்டல.
“இவங்கதலான கல்யலாணப் வபலாண்சணலாடை அக்கலா!”
கும்பிடைப்சபலான வதய்வம் குறக்சக வந்தமலாதிரி மகிழ்ச்சியில்
திக்குமுக்கலாடிப்சபலானலார் வபரியசேலாமி. “நீ.. நீங்க.. டி.எஸ.விஜயலட்சுமிதலாசன?”
ஒரு சிற முறவலுடைன அவள அடத ஆசமலாதித்தலாள.
அவடளப் பலார்த்தலால் ஏசதசதலா சகட்கசவண்டும் எனற சயலாசித்த
டவத்திருந்தவதல்லலாம் மறந்சத சபலாயிற்ற. அவடளசய பலார்த்தபடி நினறலார்.
“நீ இங்சகயலா இருக்சக, விஜ?” எனற சகட்டைபடி வந்தலான ஓர் இடளஞன.
வபரியசேலாமியின கண்களில் இருந்த வசேலாக்கிய பலாவடனடயக் கவனித்தவிட்டு, “ஓ!
ஒனக்கு ஒரு புத விசிறி கிடடைச்சிருக்கலாருனனு வசேலால்லு!” எனறலான உற்சேலாகமலாக.
“அங்கிள! இவர்தலான என ஹஸபண்ட்!” அவள குரலில் ஒலித்த வபருடமயும்,
உரிடமயும் வபரியசேலாமிக்குள வபலாறலாடமடயத் தூண்டிவிட்டைத.
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தனடனயும் அறியலாமல், ஒரு கணம் அவசனலாடு தனடன ஒப்பிட்டுப்
பலார்த்தக்வகலாண்டைலார்.
வதலாந்தியும், வதலாப்டபயும், வழுக்டகத் தடலயுமலாக தலான எங்சக, பனியன
விளம்பரத்தக்குப் சபலாஸ வகலாடுப்பவனமலாதிரி அகனற மலார்பும், புஜபலமும், அடைர்ந்த
முடியும் வகலாண்டை இவன எங்சக!
அவனுடடைய உயரத்தடைன ஈடுவகலாடுக்க, சேற்ற நிமிர்ந்த நிற்க முயற்சித்தலார். இடுப்பில்
ஏசதலா ஓர் எலும்பு இடைக்குப் பண்ண, வலியில் முகம் சுளித்த்த.
“நினனுக்கிட்சடை இருக்கீங்கசள, அங்கிள!” எனற பரிதலாபப்பட்டைவளலாய், “டியர்!
அங்கிளுக்கு ஒரு நலாற்கலாலி வகலாண்டுவலாங்கசளன!” எனற கணவடனப் பணித்தலாள
டி.எஸ.வி.
“ஒனனலால நிக்க முடியசலனனு வவளிப்படடையலா வசேலால்றத!” வகலாஞ்சேலலாக அவடளப்
பலார்த்தச் சிரித்தபடி, அந்த நிடறமலாதக் கர்ப்பிணியின உத்தரடவ நிடறசவற்ற அவன
விடரந்தசபலாத, வபரியசேலாமிக்கு ஏசதலா புரிந்தமலாதிரி இருந்தத.
மடனவிடய விரட்டி, விரட்டி, அதனலால் பலம் அடடைந்தவிட்டைதலாக தனடனத்தலாசன
ஏமலாற்றிக்வகலாளளும் ஆண் இல்டல இவன. விட்டுக்வகலாடுக்க சவண்டிய சேமயத்தில்
விட்டுக்வகலாடுத்த, தன வகமௌரவத்டதயும் இழக்கலாமல் இருப்பவன. அதனலாசலசய
மடனவியின அனபுடைன சதலாழடமடயயும் வபற்றிருக்கிறலான. அந்த சுதந்திரம்தலான
அவளுடடைய எழுத்தக்களில் பிரதிபலிக்கிறத.
வீடு திரும்பிய கணவரிடைம் எடுத்த எடுப்பிசலசய, “டி.எஸ.விடயப் பலாத்தீங்களலா?
எனற கரிசேனத்தடைன விசேலாரித்தலாள பலார்வதி.
அத கலாதில் விழலாதமலாதிரி, “நலாலு நலாளலா கல்யலாணச் சேலாப்பலாடு சேலாப்பிட்டு, வயிசற
வகட்டுப்சபலாச்சு. ஒன டகயலால சேலாப்பிட்டு எத்தடன நலாளலாச்சு! பூண்டு, மிளகு, சீரகம்
எல்லலாத்டதயும் தட்டிப்சபலாட்டு நீ ரசேம் டவக்கிறமலாதிரி யலாரலால முடியும்!” எனறலார்.
மனக்கண்முன சதலானறிய `பனியன அழக’னிடைம், `ஒனக்குத்தலான
வபலாண்டைலாட்டிகிட்சடை அருடமயலா நடைந்தக்கத் வதரியுசமலா?’ எனற சேவலால் விட்டைலார்
வபரியசேலாமி.
(இதயம், 1993)
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நலாற்ற
நலானகு குடறப் பிரசேவங்கள. பினனர், சசேலாதடனக்குழலாய்வழி வயிற்றில் வளர்ந்த
கருவும் மூனசற மலாதங்களில் வவளிப்பட்டு விட்டைத. `தத்த எடுக்கலலாம்,’ எனற அவர்
வசேலானனதற்கும் அவள வசேவி சேலாய்க்கவில்டல. குழந்டத அவள உதிரத்தில்தலான உதிக்க
சவண்டுமலாம்.
ஒருவடரயும் ஏறிட்டுப் பலார்க்க விரும்பலாத, சுவற்றப்புறம் திரும்பி விசும்பிக்
வகலாண்டிருந்த ஆடசேமடனவியின முகத்தில் சிரிப்டபக் கலாண சவண்டுவமனறலால்,
தமிழ்நலாட்டுக்வகனன, உலகின எந்தக் சகலாடிக்கலானலாலும் அடழத்தப் சபலாகலலாசம எனற
சயலாசேடன வந்தத அந்தச் வசேல்வந்தருக்கு.
`மனடசேத் தளர விடைலாசதம்மலா. இனனும் ஒரு வழி இருக்கு. இடதப் படிச்சுப் பலாரு!’
எனற ஒரு பத்திரிடகயில் வந்திருந்த கட்டுடரடயக் குறிப்பிட்டுக் கலாட்டிவிட்டு அப்பலால்
வசேனறலார்.
தலாயலாக ஆவத மட்டுசம வலாழ்க்டகயின குறிக்சகலாள எனற எண்ணியிருந்த
அப்வபண்மணி, பல வபண்களின சபட்டியுடைன வந்திருந்தடத ஒரு கடதயலாகசவ கருதிப்
படித்தலாள.
“சத! நீ எனனலா வசேலால்சற? இப்ப தடலடயத் தடலடய ஆட்டிட்டு, யலார் பிளடளசயலா
என வயத்திசல வளர்றடதப் பலாக்கிறப்சபலா, ஒனனலால அடத ஏத்தக்க முடியுமலா?”
ஆட்சடைலா ஓட்டிப் சபலானசபலாத ஏற்பட்டை விபத்தில் இடுப்புக்குக்கீழ் சுவலாதீனம்
அற்றப்சபலாய், கலாலவமல்லலாம் மடனவியின டகடய எதிர்பலார்க்க சவண்டும் எனற
நிடல வந்தசபலாதகூடை ரலாசேப்பலா அவ்வளவு குழம்பவில்டல. எதவும் வசேலால்லத்
வதரியலாத, அவடளசய பலார்த்தலான. அவடனக் கணவனலாக வரித்த வகலாடுடம, இப்சபலாத
குடும்ப பலாரத்டதச் சுமக்க சவண்டிய நிர்ப்பந்தம் அவளுக்கு.
எந்த இளம்வபண் எப்சபலாத நிர்க்கதியலாக நிற்பலாள எனற கலாத்திருந்தவர்சபலால,
அவர்கள வலாழ்க்டகயில் நுடழந்திருக்கிறசர இந்த மனிதர்! இப்படிவயல்லலாம்கூடைவலா
பணம் சேம்பலாதிப்பலார்கள!
“ஒங்களுக்வகனன! ஒங்க சபடரச் வசேலால்ல லட்டுமலாதிரி பிளடள இருக்கு. எத்தடன
சபருக்குக்கி டடைக்கும் இந்தப்பலாக்கியம்!” எனற டநச்சியமலாக ஆரம்பித்த தரகர் பூபதி,
“சில சபருக்கு, கல்யலாணமலாகி பத்த, பதினஞ்சு வருஷமலானலாலும் பிளடள பலாக்கியசம
இல்டல, பலாவம்!” எனற வபலாய்யலாகப் பரிதலாபப்பட்டைலார். பின, அவர்கடள ஒரு பலார்டவ
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பலார்த்தவிட்டு, “எல்லலாத்தக்கும் வகலாடுப்பிடன சவணுமில்ல!” எனற வகலாக்கி
சபலாட்டைலார்.
அவர் சமலும் வசேலானனடதக் சகட்டு, நலாகம்மலாதலான வவகுவலாக அதிர்ந்த சபலானலாள.
யலாருடடைய கர்ப்பப்டபயிசலலா வளரசவண்டிய கருடவ அவளுடடைய வயிற்றில்
விடதப்பலார்களலாம். அடத முழுடமயலாக வளரவிட்டு, வபற்வறடுத்த, அதற்கு உயிர்
வகலாடுத்தவர்களிடைசம வகலாடுத்தவிடை சவண்டுமலாம்!
“சும்மலா இல்ல. மலாசேலாமலாசேம் ஆயிரம் ரூபலாய் குடுப்பலாங்க. பிளடள பிறந்ததம், சுடளயலா
இனவனலாரு அம்பதலாயிரம்!” டநச்சியமலாகச் வசேலானனலார் பூபதி. பணத்தலாடசேக்கு
மசியலாதவர் யலார் எனற எண்ணித்தலான அவர் அந்த இடைத்தக்கு வந்திருந்தலார்.
ஆனலால் நலாகம்மலா சவற ஒனடற சயலாசித்தலாள: `என வயத்டத வலாடைடகக்குக்
சகக்கறலாங்க!’
உடைடல விற்றப் பிடழப்பதசபலால் ஆகிவிடைலாத?
இவடள அதிகம் சயலாசிக்கவிட்டைலால் ஆபத்த எனற பூபதி சமலும் தூபம் சபலாட்டைலார்.
“இவதல்லலாம் முப்பத, நலாப்பத வருஷமலா அவமரிக்கலாவில இருக்கிற நடடைமுடறதலான.
இல்லலாதவங்களுக்கு இருக்கிறவங்க குடுக்கிற தலானம்! அசதலாடை.., நீங்க ஒண்ணும் சும்மலா
குடுக்கப்சபலாறதில்ல!”
தனடன எதற்குக் குறிடவத்தலார் இந்த மனிதர்? வவளிப்படடையலாகசவ சகட்டைலாள
நலாகம்மலா.
“அத வந்தம்மலா..,” சேற்ற சயலாசேடனயில் ஆழ்ந்தலார். “பிறக்கப்சபலாற குழந்டதக்கு நீங்க
அம்மலா இல்லியலா? கண்டை கழிசேடடை எல்லலாம் அம்மலா ஆகிடை முடியுமலா? அதலான,
ஒங்கடளமலாதிரி.. நல்ல விதமலா குடும்பம் நடைத்தி, ஒரு பிளடளயலாவத
வபத்தக்கிட்டைவங்களலாப் பலாக்கசறலாம். வயசு.. ஒரு இருபத்தஞ்சிசலருந்த
முப்பதக்குளசள இருந்தலா, பிரசேவத்திலும் குளறபடி இருக்கலாத”.
இனவனலாரு உயிரலா! வீட்டிலிருக்கிற மூனற சபருக்சக அவள கூலிசவடல வசேய்த
வகலாண்டு வருகிற வசேலாற்ப வருவலாயில் அடர வயிறகூடை நிரம்புவதில்டல.
அவளத மன ஒட்டைத்டதப் புரிந்தவகலாண்டைவரலாக, “சபசினடதத் தவிர, ஒங்களுக்கு
ஆகிற சேலாப்பலாட்டுச் வசேலவு, பலால், பழம், உடடை எல்லலாத்தக்கும் தனியலா குடுப்பலாங்க.
நீங்க சவடலக்குப் சபலாக சவணலாம்,” எனற சமலும் ஆடசே கலாட்டினலார்.
நலாகம்மலாவுக்கு ஒரு முடிவுக்கும் வரமுடியவில்டல. அழுடகதலான வந்தத.
அடதப் பலார்க்கப் வபலாறலாதவனலாய், முதனமுடறயலாக ரலாசேப்பலா சபசினலான: “சயலாசிச்சுச்
வசேலால்சறலாங்க ஐயலா!”
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“ஒங்க இஷ்டைம்!” எனறபடி எழுந்தலார் பூபதி. வலாசேலுக்கு வந்தவர், தனடனயும்
அறியலாத மூக்டகப் பிடித்தக்வகலாண்டைலார். ஆவறனப் வபருகி ஓடும் சேலாக்கடடை. அடதசய
நீச்சேல் குளமலாகப் பலாவித்த, மனமகிழ்ந்த, எம்பி எம்பி குதித்தக்வகலாண்டிருந்த பனறிகள.
`எப்படித்தலான இந்த நலாத்தத்திசல சேலாப்பிட்டு, தூங்கி, குடும்பம் நடைத்தறலாங்கசளலா!’
அருவருப்புடைன உதட்டடைச் சுழித்தக்வகலாண்டைலார். `இந்த லட்சேணத்தில, சுலபமலா
சேம்பலாதிக்க வழி கலாட்டினலா, அதக்கு ஆயிரம் சயலாசேடன!’ இயலலாடமயில் ஆத்திரம்
பிறந்தத அவருக்கு.
மீண்டும் ஏசதலா நிடனத்தக்வகலாண்டைவரலாய், குடிடசேயினுள நுடழந்த, சேலாணி சபலாட்டு
வமழுகியிருந்த தடரயில் அமர்ந்தலார். “முக்கியமலான ஒண்டணச் வசேலால்ல
மறந்தட்சடைசன! இதில தில்லுமுல்லு ஏதமில்ல. வரண்டு தரப்புக்கும் வக்கீல் வவச்சு
ஒப்பந்தம் எழுதவலாங்க டைலாக்டைரம்மலா. ஒங்களுக்கும், பிளடளடய
வலாங்கப்சபலாறவங்களுக்கும் எந்த சேம்பந்தமும் இருக்கலாத. இருக்கக்கூடைலாத!” எனற
அழுத்திச் வசேலானனலார். இந்த ஏற்பலாட்டைலால் தனத வபலாருளலாதலாரம் கணிசேமலாக
உயரப்சபலாவடத கற்படன வசேய்த மகிழ்ந்தலார்.
ரலாசேப்பலாவுக்கும் ஆடசே பிறந்தத. டகநிடறயப் பணம் கிடடைத்தலால், தலான இப்படி
படுக்டகசய கதி எனற இருக்க சவண்டைலாம். ஒனறக்குப் சபலாக, குளிக்க எனற எந்த
ஒனறக்கும் பிறர் டகடய எதிர்பலார்க்க சவண்டைலாம். எத்தடன நலாட்களதலான முகம்
சுளிக்கலாமல் வசேய்வலாள நலாகம்மலா!
“இனனும் எனன சயலாசேடன, நலாகு! ஐயலா வசேலால்றதசபலால, இத ஒரு வியலாபலாரம்னு
வநனச்சுக்கசயன,” எனறலான.
அடடைத்த குரலில் நலாகம்மலா பூபதிடயக் சகட்டைலாள: “அந்தப் பிளடள எப்படி..?”
அவர் வநற்றியில் அடித்தக்வகலாண்டைலார். “முக்கியமலானடதச் வசேலால்லலாம விட்டுட்சடைன,
பலாருங்க! எனற வபரிதம் வநலாந்தவகலாண்டைவரலாக, “இத மத்த பிளடளங்கடளப்சபலால
இல்ல. அம்மலா ஒடைம்புக்கு வவளிசய உருவலாகுத. அப்பலாசவலாடை உயிரணு,
அம்மலாகிட்சடையிருந்த சிடனமுட்டடை வரண்டடையும் டைலாக்டைசர ஒண்ணலா சசேர்த்த..,”
எனற உற்சேலாகமலாக ஆரம்பித்தவர், இந்தப் பலாமரர்களுக்கு விஞ்ஞலான ரீதியில் விளக்கம்
எதற்கு எனற நிச்சேயித்தவரலாக, “மண்ணிசல விடத சபலாட்டைலா, வசேடி முடளக்கிற
மலாதிரிதலானனு வவச்சுக்குங்கசளன. கரு உருவலாகிடுச்சுனனு உறதி ஆனப்புறம், ஒங்க
வயத்தில அடத விடதச்சுடுவலாங்க. ஏனனலா, அந்த அம்மலா வயத்தில கரு தங்கறதில்சல!”
“நலாத்த நடைறமலாதிரி!” எனறலாள நலாகம்மலா. அவளுடடைய முகத்தில் வதளிவு. தலான
அறியலாத அந்தப் பணக்கலாரப் வபண்மணியினசமல் இரக்கம் சுரந்தத. தலான அவடளவிடை
ஒரு விதத்தில் சமலலானவள!
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அச்சேமயம் பலார்த்த, சிறவன சவலு தூக்கத்திலிருந்த எழுந்தலான. சநரலாக நடைந்த வந்த,
தலாயின மடியில் அமர்ந்தவகலாண்டு, “பசிக்குதம்மலா,” எனற முனகினலான.
இனனும் வகலாஞ்சே கலாலத்தக்கலாகவலாவத அவள குடும்பத்தினர் வயிறலாரச் சேலாப்பிடுவத
அவள டகயில்தலான இருக்கிறத. அடதப்சபலாய் தடுப்பலாசனன!
வபருமூச்சுடைன அவடன அடணத்த, “ஒனக்குத் தம்பிப்பலாப்பலா
வபலாறக்கப்சபலாறலாண்டைலா!” எனறலாள.
மலாதங்கள உருண்டைன.
தலாயின பருத்திருந்த வயிற்டறத் வதலாட்டுப்பலார்த்தலான சவலு. கரு உருண்டு,
இனவனலாரு சகலாடிக்குச் வசேனறத. நலாகம்மலா கனிவுடைன வயிற்டறத் தடைவினலாள. சுகமலான
சுடம.
யலாருடடைய உயிரலாக இருந்தலால் எனன! இப்சபலாவதல்லலாம் இந்தப் பிளடளக்கலாகசவ
அவள சேலாப்பிடுகிறலாள, தூங்குகிறலாள!
இந்தக் குழந்டதக்கு வசேடிகடளப் பிடிக்கும், இடசேயில் ஆர்வம் எனற தன மனதில்
எழும் வநகிழ்ச்சியலால் புரிந்த சபலாகிறத அவளுக்கு. வீட்டின பினபுறமுளள
சதலாட்டைத்திசலசய நலாளின வபரும்பகுதிடயச் வசேலவழிக்கிறலாள. குழந்டத
அதிர்ந்தவிடைப்சபலாகிறசத எனற கரிசேனத்தடைன, சினிமலாப் பலாடைல்கடளத் தவிர்க்கிறலாள.
மசலசிய வலாவனலாலியில் சகட்டிருந்த பழம்பலாடைல்கடளயும், பக்திப் பலாடைல்கடளயும்
வலாய் ஓயலாத முணுமுணுக்கிறத. ஸருதி, ஸவரம் சபலானற வலார்த்டதகள அவளத
அகரலாதியில் கிடடையலாத. ஏசதலா, தனக்குத் வதரிந்தவடர களளக்குரலில் கீச்சுமூச்வசேனற
பலாடுகிறலாள. அவள வயிற்றக் கருவும் அதில் திடளத்த ஆனந்தப்படுவதலாகத்தலான
சதலானறகிறத அவளுக்கு.
சவலுடவ உண்டைலாகி இருந்தசபலாத இப்படி ஆழ்ந்த சயலாசித்ததலாக நிடனவில்டல.
எதவுசம டகநழுவிப் சபலாய்விடும் எனற நிடல வரும்சபலாததலான அதன மீதளள ஆடசே
அதிகரிக்குசமலா எனற சயலாசிக்க, கலக்கம் வபருகியத.
தனனுடைலின ஒரு பலாகமலாக பத்த மலாதங்கள இருக்கப்சபலாகும் பிளடள. அத ஆணலா,
வபண்ணலா, கறப்பலா, சிவப்பலா, தடலமயிர் சுருட்டடையலா, அடைர்த்தியலா எனவறல்லலாம்கூடை
அவள பலார்க்கக்கூடைலாதலாம்
நலாகம்மலாவுக்கு அழுடக வந்தத. “அம்மலா!” எனற விம்மினலாள.
“அம்மலானனு இப்சபலா கத்தக்கூடைலாத. அப்புறம், குழந்டத ஒனடன விட்டுவர
மனசில்லலாம தவிக்கும்!” பிரசேவ வலி எடுத்திருந்தவடள தலாதி மிரட்டுகிறலாள.
``குழந்டதக்கும் தனடன விட்டுத் தனியலாகப் பிரிய மனம் வரலாதலா?’ சலசேலான திருப்தி
நலாகம்மலாவுக்குள. உடைசன, தன மனம் சபலான சபலாக்கிற்கலாகத் தனசமசலசய சகலாபம்
எழுகிறத.
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`இத எனகூடை இருக்கப்சபலாவத இனனும் சில நலாட்கசள!’ எனற தலான உருகியசதலாடு
சபலாகட்டும். அருடமயலாக வளர்த்த இக்கருவும் தயரப்படை சவண்டைலாம்.
வலி தலாளலாத, கண்கடள இறக மூடி, வலாடய மட்டும் சகலாணுகிறலாள.
திடீவரன ஒரு நிம்மதி, உடைல் சலசேலாகியதசபலால். வதலாடைர்ந்த, பூடனக்குட்டி
கத்தவதசபலால ஓர் ஒலி!
குழந்டத பிறந்தவிட்டைத எனற உணர்ந்தசபலாசத அச்சேமும் அடலக்கடழத்தத.
அவசேரமலாகக் கண்டணத் திறந்தலாள. சேமநிடலக்கு வந்திருந்த வயிற்டறத் தனனிச்டசேயலாகத்
தடைவினலாள. பக்கவலாட்டில் கண் சபலாயிற்ற.
வவறடம -- அவள வயிற்றிலும், பக்கத்திலும். நலாகம்மலா விம்ம ஆரம்பித்தலாள.
“இப்சபலா எதக்கு அழுவசற? வமலாதல்சலசய எல்லலாம் சகட்டுட்டுத்தலாசன
ஒத்தக்கிட்சடை? சபசேலாம தூங்குவியலா!” பச்டசேப்பிளடளக்கலாரி கண்கலங்கி, அவள உடைம்பு
வகட்டுடவத்தலால், தனக்கு சவடல அதிகமலாகுசம எனற எரிச்சேல் தலாதிக்கு.
கண்டண மூடிக்வகலாண்டைலாள நலாகம்மலா. குழந்டதயின ஈனஸவரமலான அழுடகக் குரல்
இனனிடசேயலாக அவள கலாதில் ஒலித்தக்வகலாண்சடை இருக்க, அப்படிசய உறக்கத்தில்
ஆழ்ந்தலாள.
“எனன ரலாசேப்பலா? சேக்கர நலாற்கலாலி வலாங்கிட்டைலாப்பல இருக்கு! சேலாப்பலாட்டுக் கடடை
வவச்சிருக்கியலா? நடைக்கட்டும், நடைக்கட்டும்,” ஆரவலாரமலாகப் சபசியபடி வந்தலார் தரகர்
பூபதி. “ஒன வபண்டைலாட்டி எங்சக? கூப்பிடு!”
வவந்த இட்லிகடளத் தட்டில் வகலாட்டிக்வகலாண்டிருந்த நலாகம்மலா அவர் குரடலக்
சகட்டைதம் பலாய்ந்த வவளிசய வந்தலாள. “பிளடள எப்படிங்க ஐயலா இருக்கு?”
“அதக்வகனன! வபரிய இடைத்தப் பிளடள! அடதப் வபத்தவங்க ஒங்கடள
வதய்வமலாத்தலான நிடனச்சுக்கிட்டு இருக்கலாங்க,” எனற அளந்தலார். குரடலக்
கடனத்தக்வகலாண்டு, “அசத மலாதிரி இனவனலாரு சகசில்ல! இடத நீங்க ஒத்தக்கிட்டைலா,
வபரிய சஹலாட்டைசல வவச்சுடைலலாம்,” எனற ஆரம்பித்தலார்.
ரலாசேப்பலாவின முகத்தில் சலசேலான ஆடசே படைர்ந்தத. விளங்கலாத பயவலனற தனடன
இப்சபலாத பழிப்பவர்கள தலான சஹலாட்டைல் முதலலாளியலானலால் எப்படி மரியலாடத
வசேய்வலார்கள எனற கற்படன பலாய, உடைல் நிமிர்ந்தத. சேற்சற வகஞ்சேலலான பலார்டவடய
மடனவியினசமல் ஓடைவிட்டைலான.
யலாரும் சேற்றம் எதிர்பலாரலாவண்ணம், நலாகம்மலா தரகர்சமல் பலாய்ந்தலாள. “ஒங்களுக்கு ஒரு
வபரிய கும்பிடு, சேலாமி. இந்த எடைத்டதவிட்டுப் சபலாயிடுங்க. எனசனலாடை வயத்திசல
சுமந்த, சுமந்த யலாருக்சகலா தூக்கிக் குடுக்க எனனலால முடியலாத. `தம்பிப் பலாப்பலா
எங்கம்மலா?’னனு எம்பிளடள சகக்கறப்சபலா எல்லலாம் நலான தடிக்கிற தடிப்பு
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ஒங்கடளமலாதிரி ஆம்படளங்களுக்கு எங்க புரியப்சபலாகுத!” எனற சநரிடடைத்
தலாக்குதலில் இறங்கினலாள.
“நலாகு!” தங்களத வலாழ்க்டகத் தரத்டத உயர்த்தியவரிடைம் மரியலாடதக் குடறவலாகப்
சபசுகிறலாசள எனற படதப்புடைன அவடள அடைக்க முயனற கணவனின குரல் அவள
கலாதில் விழவில்டல. தலானபலாட்டில் சபசிக்வகலாண்சடை சபலானலாள.
“அனனிக்கு நலாத்தனனு வசேலானசனன. ஆனலா, நலான மண்ணில்சல. அத இப்பதலான
புரியுத!” எனற விம்மியவள, “ஒரு வசேடிடயப் பிடுங்கி நடைறப்சபலாகூடை சவசரலாடை
வகலாஞ்சேம் தலாய்மண்டணயும் சசேர்த்தத்தலான எடுப்சபலாம். எனக்கு அந்த
வகலாடுப்பிடனகூடை இல்லலாம சபலாச்சசே! பிளடள முகத்டதக்கூடை பலாக்க முடியலாத பலாவி
ஆயிட்சடைசன!” எனற வபரிதலாக அழ ஆரம்பித்தலாள.
அவளுடடைய ஆத்மலாவின ஓலத்டதப் புரிந்தவகலாளள முடியலாத, “ஏசதலா குழப்பத்திசல
இருக்கீங்கசபலால! நலான சபலாயிட்டு, அப்புறமலா வசரன,” எனற எழுந்தலார் தரகர்.
“வரலாதீங்க. சபலாங்க! பிளடள வபத்ததம், மலாரிசல பலால் கட்டிக்கிட்டு நலான தடிச்சே
தடிப்பு ஒங்களுக்குப் புரியுமலா?” வவறிபிடித்தவளலாகக் கத்தினலாள நலாகம்மலா. “எங்களுக்கு
இனிசம சசேலாத்தக்குப் பஞ்சேம் இல்லலாம இருக்கலலாம். ஆனலா, நலான சேலாகிறவடரக்கும், `என
வயத்திசல சுமந்த வபத்த பிளடள எங்சக இருக்சகலா, எப்படி இருக்சகலா! அடதப்
பலாக்கக்கூடை முடியலிசய!’னனு எனசனலாடை அடிமனசு குமுறிக்கிட்சடை இருக்குசம! ஒங்க
பணத்தலால அடதச் சேமலாதலானப்படுத்த முடியுமலா? ஏனயலா? ஏடழங்கனனலா, பணந்தலான
கிடடையலாத. உணர்ச்சிங்ககூடை இருக்கலாதலா?” வலார்த்டத குழற முடித்தவிட்டுக் கதறினலாள.
`படிச்சுட்டியலா? வசேனடனக்குப் சபலாக வரண்டு டிக்வகட் புக் பண்ணடைடுமலா, டியர்?’
மடனவியின முகம் வதளிந்திருக்கிறசத எனற உவடகயுடைன சகட்டைலார் வசேல்வந்தர்.
‘நலாடு விட்டு நலாடு சபலாய், வலாடைடகத் தலாவயல்லலாம் சவணலாங்க. நம்ப மகிழ்ச்சிக்கலாக
இனவனலாரு வபலாண்டண அழவிடைறத நியலாயமில்சல. இங்சகசய ஒரு குழந்டதடய தத்த
எடுக்கலலாம்!’
(மசலசிய சுதந்திர தின சிறகடதப் சபலாட்டியில் பரிசு வபற்றத, 2005)
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கண்ணலாடிமுன
`வமலாதல்ல ஒங்கடளக் கண்ணலாடியில பலாத்தக்சகலாங்க!’
குரலில் சேற்றம் சகலாபமில்லலாமல்தலான மடனவி அந்த வலார்த்டதகடளச்
வசேலால்லியிருந்தலாள. ஆனலால் அதில் வபலாதிந்த கிடைந்த ஏளனம்!
சவண்டும். நனறலாக சவண்டும். சும்மலா இருந்த சேங்டக ஊதிக் வகடுத்தமலாதிரி,
ஏற்வகனசவ குண்டைலாக இருந்த மடனவியிடைம் அவளுடடைய உடைடலப்பற்றிக் கிண்டைல்
வசேய்வலாசனன, இப்படி வலாங்கிக் கட்டிக்வகலாளவலாசனன!
அவருக்கு எல்லலார்சமசலயும் சகலாபம் வந்தத.
`பிறந்த நலாள’ எனற அவடரத் தூக்கிப்சபலாகலாத குடறயலாக வவளிசய
அடழத்தப்சபலான அந்த ஐந்த நண்பர்களசமல், அவர்களுடைன பலார்த்த படைத்தின
கதலாநலாயகிசமல். இனனும்.., தனசமசலசய.
இந்த சிம்ரன ஒருத்தி! எதற்கலாக உடைடல இவ்வளவு கச்சிதமலாக டவத்திருக்க
சவண்டும்? அடை, அழகலான, ஒல்லியலான உடைல் இருந்தலால் இருந்தவிட்டுப் சபலாகட்டுசம!
அடத இப்படியலா வவளிச்சேம் சபலாட்டுக் கலாட்டை சவண்டும், இடுப்பு, வதலாப்புள எனற
அணு அணுவலாக!
இவடரப்சபலானற இளிச்சேவலாயர்கள, `ஆகலா! இனனும்கூடை நமக்கு இளடமயின
உத்சவகம் இருக்கிறசத!’ எனற பூரிப்புடைன மீண்டும் மீண்டும் அந்தப் படைத்டதப் பலார்க்க
சவண்டும் எனற தயலாரிப்பலாளரும், இயக்குனரும் சசேர்ந்த வசேய்த சேதி! இல்லலாவிட்டைலால்,
முக்கலாசல முவ்வீசேம் கிழவனலாகிவிட்டை தனக்கு அந்த இளம்வபண்டணப் பலார்த்த
எதற்கலாக இத்தடன கிறக்கம் ஏற்படை சவண்டும்?
பலார்த்தததலான பலார்த்சதலாசம, அப்சபலாத உண்டைலான மயக்கத்டத மனசுக்குளசளசய
டவத்தக் வகலாண்டிருக்கலலாம் இல்டலயலா?
படைத்தின பலாதிப்பு குடறயலாமசலசய வீட்டுக்கு வந்தவருக்கு, கலாடலப்
பரத்திக்வகலாண்டு, குறட்டடை விட்டைபடி தூங்கிக்வகலாண்டிருந்த மடனவிடயப் பலார்த்ததம்
எரிச்சேல் வபலாங்கியத.
`சேனியன! எனக்குப்சபலாய் இப்படி ஒண்ணு வலாய்ச்சிருக்சக!’ எனற அவடள
மனசுக்குளசளசய திட்டி, தனசமல் பரிதலாபப்பட்டுக்வகலாண்டைலார்.
அப்சபலாத கண்விழித்தவள, “வந்தட்டீங்களலா?” எனற தூக்கக் கலக்கத்தில்
கட்டடைக்குரலில்சகட்டைத அவரத ஆத்திரத்டத அதிகப்படுத்தியத.
“வரலாம? திசயட்டைரிசலசய படுத்தடுவலாங்களலா? இல்ல, இத ஒன புருஷசனலாடை
ஆவினனு நிடனச்சுக்கிட்டியலா?” எனற எரிந்த விழுந்தலார்.
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அவள எழுந்த உட்கலார்ந்தவகலாண்டைலாள. “வரலாம்பப் சபலாட்டுட்டீங்களலா? சபசேலாம
படுங்க!” எனறலாள, மடனவிகளுக்சக உரிய விசவகத்தடைன.
“யலாரு, யலாடரடீ சபலாட்டைலாங்க? புருஷடன மயக்கறமலாதிரி ஒடைம்டப வவச்சுக்கத்
வதரியல, வபரிசேலா சபசே வந்தட்டைலா!” எனற வபலாரிந்தவர், “சசே! ஏண்டைலா வீட்டுக்கு
வர்சறலாம்னு இருக்கு. வந்தலா, பூரியலாட்டைம் ஒப்பிப்சபலான ஒன மூஞ்சிடயப் பலாத்தத்
வதலாடலக்க சவண்டியிருக்கு. ஹஹூம்! சிம்ரடனக் கட்டிக்கப்சபலாறவன குடுத்த
வவச்சேவன!” எனற ஏகமலாக உளறினலார்.
அவளுக்கு ஏசதலா புரிந்தலாற்சபலாலிருந்தத. முகத்தில் வமல்லிய புனனடக.
அப்சபலாததலான வசேலானனலாள, “வமலாதல்ல ஒங்கடளக் கண்ணலாடியில பலாத்தக்சகலாங்க!”
அசேரீரிசபலால், சவடளவகட்டை சவடளயில் அவள குரல் சகட்டைவண்ணம் இருந்தத.
கலாடலயில் பல் தலக்கிய டகசயலாடு பலாத்ரூமில் சேவரம் வசேய்தவகலாளளும்சபலாத,
குளித்தவிட்டுத் தடல வலாரிக்வகலாளளும்சபலாத, ஏன, கலாடர ஓட்டிப்சபலாகும் வழியில்
ஏதலாவவதலாரு சிவப்பு விளக்கில் நிற்கும்சபலாத முகத்திற்குசமல் இருந்த கண்ணலாடிடயத்
திருப்பி ... இப்படி பல சகலாணங்களிலும் கண்ணலாடியில் வதரிந்த தன முகத்டதப்
பலார்த்தக் வகலாண்டைவருக்கு ஒனற புரிந்தத.
மடனவி சிம்ரனமலாதிரி இருக்க சவண்டும் எனற ஆடசேப்பட்டைலால், தலானும் சினிமலா
கதலாநலாயகனசபலால் இருக்கசவண்டைலாசமலா?
`ரஜனி எவ்வளவு இளடமயலா இருக்கலாரு, பலாருங்க! அவருக்கும் ஒங்க வயசுதலானலாம்!’
அண்டமயில், `சேந்திரமுகி’ பலார்த்தக்வகலாண்டிருந்தசபலாத மடனவி கலாதருசக குனிந்த
முணுமுணுத்தத நிடனவில் எழுந்தத.
அவருக்குப் படைத்தின ஆரம்பத்திசலசய சுவலாரசியம் சபலாய்விட்டைத. `இடதவயல்லலாம்
ஒரு படைம்னு பலாக்கறலாங்கசள, அறிவு வகட்டைவங்க!’ எனற தமிழ்ப்படை ரசிகர்கடள
ஒட்டுவமலாத்தமலாக டவதலார்.
மடனவிடய மயக்கிய அந்தக் கதலாநலாயகடன வபலாறலாடமயுடைன வவறித்தலார்.ஒரு
படைத்தக்கு ஐம்பத சகலாடிக்குசமல் சேம்பளம் வலாங்குபவருக்கு ஆயிரக்கணக்கில்
வசேலவழித்த, வழுக்டகத்தடலடய மடறக்க கரிய நிறத்தில் `விக்’ வலாங்க முடியும்தலான.
இத்தலாலி நலாட்டுக்குப் சபலாய், முகத்திலும், உடைம்பிலும் வதலாங்கும் சவண்டைலாத சேடதடய
எல்லலாம் அறடவச் சிகிச்டசேயலால் அகற்றிக்வகலாளளவும் முடியும்.
தனக்கு அவதல்லலாம் முடியுமலா? சகவலம், மலாதச் சேம்பளக்கலாரன! இந்த லட்சேணத்தில்,
வவளிநலாட்டில் படிக்கும் மகனுக்கு சவற அவ்வப்சபலாத தண்டைம் அழ
சவண்டியிருக்கிறத.
இவதல்லலாம் நண்பர்களுக்குத் வதரிகிறதலா?
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“ஒனக்வகனனப்பலா! ஒசர மகன! மகலா புத்திசேலாலி! நீங்க புருஷன, வபண்டைலாட்டி
வரண்சடை சபர் வீட்டிசல! எப்பவும் ஹனிமூனதலான!” எனற விகலாரமலாகக் கண்டணச்
சிமிட்டி வயிற்வறரிச்சேடலக் வகலாட்டிக்வகலாளவலார்கள.
ஹனிமூனலாவத!
அந்த வலார்த்டத கலாதில் விழுந்தலாசல, அவருக்குத் தன கல்யலாணம்தலான நிடனவுக்கு
வந்த பயமுறத்தம்.
குப்பன.
அததலான அவருடடைய வபயர்.
அவடரக் சகட்கலாமல், அவருக்குப் பிடிக்கலாத வபயரலாக டவத்தவிட்டைலார்கள. ஷ், ஹ்
சபலானற வடைவமலாழி எழுத்தக்கள ஒனறிரண்டு கலந்த நலாகரிகமலாக இல்டல தன வபயர்
எனற வபரிய குடற அவருக்கு.
சபலாதலாத குடறக்கு, பளளியில் ஷலாம் எனற மலாணவன `ஷலாம்பு’ ஆக, சேம்சூரி எனற
மலலாய் மலாணவன `சேம்சு’வலாக (மட்டை ரக களடளக் குறிக்கும் வலார்த்டத), இவடரக் `குப்ப’
எனற அடழத்தலார்கள சேகமலாணவர்கள.
வலாத்தியலார்களுக்கும் புடனப்வபயர் டவத்தச் சிரித்த கலாலம் அத. ஆனலால், தன
வபயடரச் சுருக்கி அடழத்த, பிறர் சிரிக்கும்சபலாத, அடத அவ்வளவு எளிதலாக
எடுத்தக்வகலாண்டு சிரிக்க முடியவில்டல அவரலால். அழுடகதலான வந்தத.
வயதலாக ஆக, தனக்கு வரும் மடனவிக்கலாவத வபயர் மிக அழகலாக இருக்கசவண்டும்
எனற தீர்மலானம் அவருக்குள எழுந்தத.
அதனலால்தலாசன, “வபலாண்ணு சபரு ஜலஜலாவலாம்,” எனறபடி, சமசல ஏசதலா
வசேலால்லவந்த அம்மலாடவ இடடைமறித்த, “இடதசய முடிச்சுடுங்க!” எனறலார் அவசேரமலாக?
“நீ பலாக்க சவணலாம்?” எனற அம்மலா அதிசேயப்பட்டுக் சகட்டைசபலாத, “பரவலாயில்சல,”
எனற மட்டும்தலான அவரலால் வசேலால்ல முடிந்தத.
ஜலஜலா!
ஆகலா! எவ்வளவு அழகலான வபயர்! வபயசர இவ்வளவு அழகலாக இருந்தலால், உருவம்
எப்படி இருக்கும்! அடுத்த சில மலாதங்கள இனிடமயலான கற்படனயில் கழிந்தன.
மடனவியின வபயரிலிருந்த அழகிற்கும், உருவத்திற்கும் கிஞ்சித்தம் சேம்பந்தம்
இல்டல எனற உணர்ந்த அவர் அதிர்ந்தசபலாத, அவள கழுத்தில் தலாலி ஏறியிருந்தத.
“இவ இவ்வளவு குண்டுனனு ஏம்மலா வமலாதல்சலசய வசேலால்லசல?” அம்மலாடவத்
தனியலாகப் பலார்த்தசபலாத அழமலாட்டைலாக்குடறயலாகக் சகட்டைலார்.
“நீ எங்சக வசேலால்லவிட்சடை?” எனற பழிடய அவனசமசலசய திருப்பினலாள தலாய்.
“இப்ப அதனலால எனன சமலாசேம்? நளபலாகமலா சேடமக்கிறலா. நீயும் குண்டைலாயிட்டைலாப்
சபலாவுத!” எனற சேமலாதலானப்படுத்தினலாள.
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அப்படியும் அவர் முகம் வலாடியிருந்தடதப் வபலாறக்கலாத, “எல்லலாப்
வபலாண்ணுங்களும் ஒரு பிளடள வபத்ததக்கு அப்புறம் குண்டைலாத்தலாசன சபலாயிடுவலாங்க!
நலான எப்படி இருந்சதன, வதரியுமலா?” எனற ஆரம்பித்தலாள.
நல்லசவடள, மடனவியின பிரசேவம் கடினமலாக இருந்தத. சேற்சற இடளத்தலாள.
இருந்தலாலும், ஏமலாந்தவிட்டை உணர்ச்சி அவடர அடலக்கடழத்தக்வகலாண்சடை
இருந்தத. எதற்கலாகவலாவத அவடள விரட்டுவலார். அவரத சபலாக்கலால் பலாதிக்கப்படைலாத,
எருடம மலாட்டினசமல் வபய்த மடழசபலால் அவள சும்மலா இருந்தத அவடர சமலும்
ஆத்திரப்படுத்தியத.
இனசறலா, பயம் சுத்தமலாக விட்டுப்சபலாய், அவடரசய பழிக்கிறலாள!
எடதசயலா இழந்தவிட்டைத சபலாலிருந்தத. யலாருடைனும் சபசேப் பிடிக்கலாமல்,
பத்திரிடககளில் வரும் தத்தவ சபலாதடனகடளப் படிக்க ஆரம்பித்தலார். அப்படியலாவத
நிம்மதி கிடடைக்கலாத?
கலாவி கட்டிய ஒருவர் இந்த அரிய சயலாசேடனடய அளித்திருந்தலார்: மனம் உற்சேலாகமலாக
இருந்தலால், உடைலில் இளடம தளளி விடளயலாடும்.
சிறித தயக்கத்திற்குப்பின, டஹபர் மலார்க்வகட்டுக்குப் சபலாய், மருக்வகலாழுந்த
வலாசேடன அடித்த வசேண்ட் ஒரு குப்பி வலாங்கிக்வகலாண்டைலார். கல்யலாணமலான புதிதில்
உபசயலாகித்தத. அதற்குப் பிறகுதலான உல்லலாசேசம சபலாய்விட்டைசத!
கணவர் அடிக்கடி கண்ணலாடியில் அழகு பலார்த்தக்வகலாளவடதயும், இப்சபலாத வசேண்ட்
உபசயலாகிப்படதயும் கண்டும் கலாணலாததசபலால் இருந்த ஜலஜலா குழம்பினலாள. `நலாற்பத
வயதில் நலாய்க்குணம்’ எனபலார்கசள!
அவர் எதிர்பலார்த்த அளவுக்கு அந்த வசேண்ட் வலாசேடன புத்தணர்ச்சி அளிக்கவில்டல.
அடுத்த முடற கண்ணலாடியில் தன முகத்டதப் பலார்த்தக்வகலாண்டைசபலாத, உப்பும்
மிளகும் கலந்தத சபலானறிருந்த தடலமயிர் அவர் கண்டண உறத்தியத.
`என முடி ரஜனியுடடையடதவிடை எவ்வளவு அடைர்த்தி!’ எனற வபருடமயும்
எழலாமலில்டல.
தனக்கு எதற்கு `விக்’கும், மண்ணலாங்கட்டியும்! முடி மட்டும் வகலாஞ்சேம் கறப்பலாக
இருந்ததலால், இனனும் பத்த வயத குடறவலாகக் கலாட்டுசம!
குளிக்கப்சபலானவர் ஒரு மணி சநரத்தக்குசமல் ஆகியும் வவளிசய வரவில்டலசய
எனற பயந்த மடனவி தன பலத்டதவயல்லலாம் பயனபடுத்தி கதடவ உடடைக்கலாத
குடறயலாகத் தட்டை, அசேட்டுச் சிரிப்புடைன வவளிப்பட்டைலார்.
“இவதனனங்க கண்ரலாவி!” சிரிப்டப அடைக்க முயற்சித்த, சதலாற்றவளலாகக் சகட்டைலாள.
“அமில மடழயிசல நடனச்சுட்சடைன!” எனற -- வவகுவலாகக் கறத்த -- தன முடிக்கு
ஒரு கலாரணத்டதக் கற்பித்தலார்.
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தலான எதிர்பலார்த்தபடி, மடனவி தன புதிய முக அழகில் அப்படி ஒனறம்
மயங்கவில்டலசய எனற வருத்தம் அவருக்குள எழுந்தத.
சவற எங்கலாவத சகலாளலாசறலா?
உடைல் பூரலாடவயும் பலார்த்தக்வகலாளள முழுநீளக் கண்ணலாடி ஒனடற வலாங்கி
மலாட்டினலார். அப்சபலாததலான புரிந்தத மடனவியின எகத்தலாளம்.
நம் வயிற எப்சபலாத, எப்படி, இப்படி -- எட்டு மலாதக் கர்ப்பிணிசபலால் -- பருத்தத?
முடிச்சேலாயம் வலாங்கிய அசத கடடைக்குப் சபலாய் சில மணி சநரங்கடளச் வசேலவிட்டைலார்.
வவளிசய வரும்சபலாத அவர் டகயில் இருந்த வபலாட்டைலத்தில் ஒரு வித இடுப்புப்பட்டி
இருந்தத. ஏசதலா மருந்த சசேர்க்கப்பட்டைதலாம். வயிற்டறச் சுற்றிச் சுற்றிக் கட்டை சவண்டும்.
எந்சநரமும் அணிய சவண்டும். சில வலாரங்களுக்குளசளசய வித்தியலாசேம் புலப்படும்
எனற அங்கிருந்த சீன மலாத அடித்தச்வசேலால்ல, `இந்தப் பலாடன வயிற்டறக் குடறக்க
நூற்றப் பத்த ரிங்கிட் வசேலவழிப்பதில் தப்வபலானறம் இல்டல! எனற தணிந்த
வலாங்கினலார்.
இப்சபலாத நிமிர்ந்ததலான உட்கலாரசவலா, நடைக்கசவலா முடிந்தத. நலாற்கலாலியில் அமர்ந்த
சேலாப்பிட்டைலாலும், எந்சநரமும் வயிற வவடிப்பதசபலால் இருந்ததலால் சேலாப்பிடும் அளவு
கணிசேமலாகக் குடறந்த சபலாயிற்ற.
`வயிற சேரியலா இல்லியலா?’ `சேலாப்பலாடு நல்ல இல்சல?’ எனவறல்லலாம் மடனவி
ஆதரத்தடைன சகட்டைசபலாத, மனதக்குள வகலாக்கரித்தக்வகலாண்டைலார்: `எனடன மட்டைம்
தட்டினிசய! இனனும் வகலாஞ்சே நலாளிசல பலாரு!’
வகலாஞ்சே நலாளில் தடலசுற்றல்தலான வந்தத.
வபலாறக்க முடியலாத சபலாக, மருத்தவரிடைம் சபலானலார்.”எடடைடய ஒசரயடியலாக்
குடறக்க ஏசதலா வசேய்யறீங்களலா? அதலான ரத்த அழுத்தம் குடறஞ்சுசபலாய், தடல சுத்தத.
சேலாதலாரணமலா, சலடீஸதலான இப்படிச் வசேய்வலாங்க!” எனற அந்த மனிதர் பிட்டுப் பிட்டு
டவத்த, ஒரு மலாதிரியலாகப் பலார்க்க, மலானம் சபலாயிற்ற குப்பனுக்கு.
வீடு திரும்பியதம் முதல் சவடலயலாக, வபல்டடைச் சுற்றி, படழய தணிகளுக்கடியில்
ஒளித்த டவத்தலார். அவ்வளவு விடல வகலாடுத்த வலாங்கியடத தூர எறியவும் மனம் இடைம்
வகலாடுக்கவில்டல.
அனற அவர் வீடுதிரும்பியசபலாத, வழக்கத்தக்கு விசரலாதமலாக மடனவி யலாரிடைசமலா
சபசிசுக்வகலாண்டிருந்தத சகட்க, மடறந்திருந்த சகட்டைலார்.
“அவர் முந்திமலாதிரி எனடனச் சீண்டைறத கிடடையலாத. எப்பவும் ஏக்கமலா, எடதசயலா
நிடனச்சுக்கிட்டு, சேரியலா சேலாப்பிடைறதில்ல. வீவடைல்லலாம் கண்ணலாடி வலாங்கி மலாட்டி அழகு
பலாத்தக்கிடைறத இருக்சக! விடைடலப் பசேங்க சதலாத்தலானுங்க, சபலா! ஏதலானும் சினன வீடு
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சேமலாசேலாரசமலானனு மனசு கிடைந்த அடிச்சுக்குத. இவடரவிட்டைலா, இத்தடன வயசுக்குசமல
நலான எனனடி பண்ணுசவன!”
வமய்சிலிர்க்க, வந்த வழிசய மீண்டும் நடைந்தலார் குப்பன. மடனவிக்குத் தனசமல்
அனபு இல்லலாமல் இல்டல!
ஆணழகரலாக இருக்கும் ஒருவடரத் திடரயில் பலார்த்த ரசிக்கலலாம். ஆனலால், எல்லலாரும்
வலாழ்க்டகத்தடணயலாக முடியுமலா?
ஏசதலா உடறத்தத.
சிம்ரசனலாடு மடனவிடயத் தலான ஒப்பிட்டுப் சபசியத மட்டும் எனன நியலாயம்?
அந்த பஞ்சேலாபி நடிடகயலால் அப்பள வற்றல் குழம்பும், கத்தரிக்கலாய் வபலாரியலும்
ஜலஜலாவின டகமணத்சதலாடு ஆக்கிப்சபலாடை முடியுமலா?
வீட்டுக்குத் திரும்பியவர் டகயில் படழய தினசேரியில் சுற்றப்பட்டை மல்லிடகப்பூ. ஒரு
பிளலாஸடிக் டப பிதங்க ரசேமலலாய், சூர்யகலலா, பலால்சகலாவலா, பலாதம் ஹல்வலா எனற வித
விதமலான இனிப்பு வடககள.
“எதக்குங்க! இவ்வளடவயும் சேலாப்பிட்டைலா, நலான இனனும் குண்டைலாயிடுசவன!” எனற
வசேல்லமலாய் சிணுங்கிய மடனவிடய ஆடசேயுடைன பலார்த்தலார்.
“நீ இப்படி இருந்தலாத்தலான நல்லலா இருக்கு. இறகக் கட்டிக்கிட்டைலா, எங்சக எலும்பு
வநலாறங்கிடுசமலானனு பயப்படை சவண்டைலாம், பலாரு!” எனறபடி அவடள வநருங்கினலார்.
(தமிழ் சநசேன, 2005)
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சபலாட்டி
நிடலகுடலந்தசபலாய் உட்கலார்ந்திருந்தலான சேரவணன.
ஆயிற்ற. இனனும் சேற்ற சநரம்தலான. கடைந்த மூனற ஆண்டுகளலாக அவனுடடைய
வலாழ்க்டகயின ஒரு முக்கிய அங்கமலாக இருந்த மல்லிகலா அந்த வீட்டடை விட்டுப்
சபலாய்விடுவலாள, நிரந்தரமலாக.
புதப்புடைடவயும், மலர் மலாடலகளும் அணிந்த படுத்திருந்தவள இனி எழசவ
மலாட்டைலாள எனற நிடனப்பில் அவன உடைல் குலுங்கியத.
வீட்டுக்கு வவளிசய இருந்த சுவற்றில் சேலாய்ந்தபடி, ஒரு கலாடல நீட்டியும், மற்வறலானடற
மடித்தம், உடைல் சேரிந்தவலாற அவன அமர்ந்திருந்த நிடலடய டவத்சத அந்த அகலால
மரணத்தலால் வபரிதம் பலாதிக்கப்பட்டைவன அவனதலான எனபடதப்
புரிந்தவகலாண்டைவர்களலாய், வீட்டுக்குள நுடழந்தவர்கள தடலடய அளவுக்கு மீறி
குனிந்தவகலாண்டு, `உனனுடடைய தக்கத்தில் பங்சகற்கும் திடைம் எங்களுக்கில்டல!’ எனற
வசேலால்லலாமல் வசேலால்லியபடி உளசள விடரந்தலார்கள.
புதிதலாக ஒவ்வவலாருவர் வரும்சபலாதம், பக்கத்த வீட்டுக்கலாரர் தணிந்த குரலில்
கூறிக்வகலாண்டிருந்தலார்: “பிளடளவபத்த முப்பத நலாளகூடை ஆகசல. வமலாதல்சலசய ரத்த
அழுத்தம் அதிகமலா இருந்திருக்கு..!”
அவரத குரசலலா, அல்லத உளசள மல்லிகலாடவச் சுற்றி அமர்ந்திருந்த வபண்கள
கூட்டைத்திலிருந்த அவ்வப்சபலாத எழுந்த ஓலசமலா சேரவணனின கலாதில் விழவில்டல.
ஏற்ற்க்வகலாளள முடியலாத நிகழ்கலாலத்டதவிட்டு நழுவி, இனிடமயலான படழய
நடைப்புகடள நலாடி மனம் ஓடியத.
கல்யலாணம் ஆன அனசற ஒருவடரப்சபலால் எல்லலாரும் வசேலானனலார்கள, `பிளடள,
குட்டி, மத்த பிடுங்கல் எல்லலாம் இருக்கசவ இருக்கிறத, இரண்டு வருஷமலாவத
ஜலாலியலாக இருங்கள,’ எனற.
அப்சபலாத தடலயலாட்டி டவத்தலாலும், அதற்கலாக எந்த முயற்சியும் எடுக்கத்
சதலானறவில்டல.
எதற்கும் தலாடய நலாடும் குழந்டதடயப்சபலால கணவருக்கு ஏசதலா வடகயில் தலான
ஓயலாத சதடவப்படுகிசறலாம் எனபடத சீக்கிரசம புரிந்தவகலாண்டைலாள மல்லிகலா.
வபருடமயலாக உணர்ந்தலாள.
சதனிலவு முடிந்த சில நலாட்களிசலசய, ஏசதலா குற்றம் புரிந்தவளசபலால முகத்டத
டவத்தக்வகலாண்டு, “முப்பத நலாளுக்குசமல ஆயிடுச்சு!” எனற வதரிவித்தலாள.
ஒசர சேமயத்தில் பல்சவற உணர்ச்சிகள சேரவணனுக்குள.
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மணமலாகி சில வருடைங்கள கழித்தம் ஒருவனத மடனவி கருத்தரிக்கலாவிட்டைலால்,
அவனத ஆண்டமடயசய சேந்சதகித்த, தமத வலார்த்டதகளலாசலசய அவடனக் குதறம்
ஆண்களின சுபலாவம் அவனுக்குத் வதரியலாதலா, எனன! `நல்லசவடள, தப்பிசனலாம்!’ எனற
நிம்மதிப் வபருமூச்சு விட்டைலான.
ஒரு புதிய பிறவிக்குத் தலான உயிர் வகலாடுத்தத வபரும் சேலாதடனயலாகவும் பட்டைத.
கூடைசவ பயமும் எழுந்தத. `தனனில் ஒரு பலாகமலாக இருந்தத’ எனற மடனவி அந்தக்
குழந்டதடயக் கணவடனவிடை அதிகமலாக சநசிக்கத் வதலாடைங்கிவிட்டைலால்?
வருடைத்தக்வகலாரு பிளடள வபற்ற அவனத தலாயலார் தனத சநரம், அனபு
எல்லலாவற்டறயும் டகக்குழந்டதடயக் கவனிப்பதிசலசய வசேலவிட்டைசபலாத, தனடன
அவள வவறத்த ஒதக்கிவிட்டைதசபலால ஏங்கித் தவித்தத அவ்வளவு எளிதில் மறக்குமலா!
சிறவனலாக இருந்தசபலாத முடளவிட்டை அந்த ஏக்கம்தலான இனற வபரிதலாகி, மடனவிடய
அப்படிப் பிடித்த டவத்தக்வகலாளளச் வசேய்கிறத எனபடத அவனும் அறிந்ததலான
இருந்தலான. இருந்தலாலும், தன சபலாக்டக மலாற்றிக்வகலாளள முடியவில்டல.
மடனவியின வயிற்றில் வளர்ந்த தன வலாரிடசேத் தடைவிப் பலார்த்தப் பூரித்த அசத
சவடளயில், “குழந்டத பிறந்தட்டைலா, எனடனக் கவனிக்க ஒனக்கு எங்சக சநரம்
இருக்கப்சபலாகுத!” எனற விடளயலாட்டைலாகச் வசேலால்வதசபலால அதன ஆதங்கத்டத
வவளியிடுவலான.
குழந்டதடய ஒரு தனி உருவலாகக் கண்டைபினபும், சபலாட்டி மனப்பலானடம எனனசவலா
குடறயவில்டல.
தனடனக் கண்டைதசம பிஞ்சுமகன வபலாக்டக வலாடயத் திறந்த சிரித்தசபலாதம், பினனர்
தளர்நடடையுடைன வந்த கலாடலக் கட்டிக்வகலாண்டைசபலாதம், தலாற்கலாலிகமலாக வபலாறலாடம
மறந்த, அவடனக் வகலாஞ்சி மகிழ்ந்தலான.
ஆனலால், குழந்டத வலாசுடவ மடனவியின மடியில் கலாணும்சபலாசதலா, இல்டல, அவள
வநஞ்சிசலசய அவன படுத்தறங்கும்சபலாசதலா, தன உடைடமடய சவற ஓர் ஆண் -- அவன
மகனலாகசவ இருந்தலால்தலான எனன? -- பறித்தக் வகலாண்டுவிட்டைடதப் சபலானற பயமும்,
அதனலாசலசய பலகீனமும் எழும்.
இந்நிடலயில் மீண்டும் கருவுற்ற மல்லிகலாவின படுதலான திண்டைலாட்டைமலாகப்
சபலாயிற்ற. சிறவனலாகசவ இனனும் தனடனப் பலாவித்தக்வகலாண்டு ஓயலாத தன
கவனத்டத நலாடும் கணவன, சுயமலாக எடதயும் வசேய்தவகலாளளும் பிரலாயத்டத அடடையலாத
குழந்டத, இவர்களுடைன -- எப்சபலாதம்சபலால சவடல வசேய்யசவலா, சேலாப்பிடைசவலா,
இல்டல, தூங்கக்கூடை முடியலாமல் அடலக்கடழக்கும் -- வயிற்றக்கரு இவர்களுக்கு
எல்லலாம் அவளலால் ஈடு வகலாடுக்க முடியவில்டல. தன டகயலாலலாகலாத்தனத்டத சிறவன
வலாசுடவ அடித்த, அதனலால் சேற்சற நிம்மதி சதடிக்வகலாளளப் பலார்த்தலாள.
26

அம்மலா அடித்தடதயும், தலான அழுதடதயும் உடைனுக்குடைசன மறந்த, குழந்டதகளுக்சக
உரிய குதூகலத்தடைன வலாசு பலாடை ஆரம்பித்தவிடும்சபலாத, `என இயலலாடமக்கலாக இந்தக்
களளமில்லலாக் குழந்டதடய அடிக்கிசறசன!’ எனற கழிவிரக்கம் பிறக்கும்
மல்லிகலாவுக்கு.
தனக்குள ஒரு முடிவு எடுத்தவளலாய், “இந்தத் தடைடவ எனக்கு வரலாம்ப பலகீனமலா
இருக்கு. இப்பசவ அம்மலா வீட்டுக்குப் சபலாயிடைசறசன!” எனற கணவனிடைம் சகட்டைலாள,
வகஞ்சேலலாக.
சேரவணனுக்கு ஆத்திரம் வபருகியத. `தன சுகம்தலான வபரித இவளுக்கு! தலாங்குவதற்கு
அம்மலா இருக்கிறலார்கள எனற வபருடம சவற! எனடனப்பற்றித் தளியலாவத அக்கடற
இருந்தலால், இவள எப்படிப் சபசுவலாளலா? நலான எப்படிப்சபலானலால் இவளுக்வகனன!’
அவனுடடைய எண்ண ஓட்டைத்டதப் புரிந்தவகலாளளலாமல், “நலான சபலாயிட்டைலா,
ஒங்களுக்குச் சிரமமலா இருக்கலாதில்ல?” எனற அப்பலாவித்தனமலாக அவள சகட்டைசபலாத,
“நலான எனன, சினனப்டபயனலா?” எனற அலட்டிக்வகலாண்டைலான.
“தினமும் ரலாத்திரி சேலாப்பிடை அங்சக வந்தடுங்க, எனன? ஒங்கடளப் பலாக்கலாட்டி பிளடள
ஏங்கிப்சபலாயிடுவலான!” எனற அவள அடழப்பு விடுத்தசபலாத, அவனுடடைய ஆத்திரம்
அதிகரித்தத. `எனக்கலாக வலாங்க,” எனற அடழத்தலால், குடறந்தசபலாய்விடுவலாசளலா எனற
கறவிக்வகலாண்டைலான.
ஓரிரு வலாரங்கள சபலானதம், நிடலடம உடறத்தத சேரவணனுக்கு.
பிரசேவத்தக்கு இனனும் இரண்டு மலாதங்களுக்குசமல் இருக்கிறதலா! இரவின
நிசேப்தத்தில், எங்சகலா வபண்பூடன ஒனற கத்தி, தன எதிர்ப்டபசயலா, ஆசமலாதிப்டபசயலா
வவளியிட்டைசபலாத, அவனுடடைய தனிடம இனனும் பயங்கரமலாகத் வதரிந்தத. தலான
அனலாதரவலாகப் சபலாய்விட்சடைலாசம எனற தக்கம் வபருகியத.
இவ்வளவு வருடைங்களலாகத் தனியலாகத்தலாசன இருந்சதலாம்? மூனசற வருடைங்களில்
மடனவிதலான நம்டம எவ்வளவு தூரம் அடிடமப்படுத்தி, வலுவிழக்கச் வசேய்தவிட்டைலாள
எனற அர்த்தமற்ற சகலாபமும் எழுந்தத.
ஒரு வழியலாக, குழந்டத பிறந்தத. நலாட்கடள எண்ணிக்வகலாண்டிருந்த சேரவணன அதற்கு
சமலும் வபலாறக்க முடியலாதவனலாக, “நீ இல்லலாம எனக்குப் டபத்தியம் பிடிச்சேமலாதிரி
இருக்கு, மல்லி. நம்ப வீட்டுக்சக வந்தசடைன. நீ ஒரு சவடல வசேய்ய சவணலாம். நலான ஒரு
மலாசேம் லீவு எடுத்திட்டு இருக்சகன!” எனற வகஞ்சினலான.
அடதக் சகட்டுக்வகலாண்சடை வந்த மலாமியலார், “இப்பசவவலா? பிளடள வபத்த வரண்டு
வலாரம்தலான ஆகுத. பத்தியம் சவற..,” எனற ஏசதலா வசேலால்ல ஆரம்பித்தசபலாத,
சேரவணனுக்கு அளவில்லலாத சகலாபம் வந்தத.
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“என வபண்டைலாட்டி! என பிளடளங்க! அவங்கடளப் பலாத்தக்க எனக்கும் வதரியும்!”
எனற கத்தினலான.
மலாமியலார் அடைங்கிவிட்டைலாள. மகள புறப்படும்சபலாத, அவள கலாதடைன வலாய் டவத்த,
“மூணு மலாசேமலாவத..,” எனற முணுமுணுக்க மட்டும்தலான அவளலால் முடிந்தத.
முதல் வலாரம், சேரவணன மடனவிக்கு ரலாசஜலாபசேலாரம் வசேய்தலான. அவளுக்சக அவடனப்
பலார்த்தப் பரிதலாபம் ஏற்படும் வடகயில், டகக்குழந்டதடயக் குளிப்பலாட்டை வவந்நீர்
விளலாவி, மல்லிகலா அயர்ந்த தூங்குடகயில் இதன ஈர உடடைகடள மலாற்றி, இவ்வளவுக்கும்
சமலலாக, வலாசுடவயும் கவனித்த...
இந்த மலாதிரி ஒரு கணவடன அடடைய தலான எனன தவம் பண்ணியிருக்கிசறலாசமலா
எனற வநகிழ்ந்தலாள மல்லிகலா.
ஒரு நலாள, “குழந்டதடய எதக்கு ஒன பக்கத்திசலசய சபலாட்டிருக்சக? வதலாட்டில்சல
விட்டுசடைன!” எனற கணவனின கரிசேனம் முதலில் புரியலாவிட்டைலாலும்,
அக்கண்களிலிருந்த குறம்டப, அடழப்டப, ரசிக்க முடியலாத, தன பலார்டவடயத்
திருப்பிக்வகலாண்டைலாள.
“சவணலாம்!” ஆணித்தரமலான அந்த ஒசர வலார்த்டதயில் எத்தடனசயலா அர்த்தங்கள
ஒலித்தன.
சமசல எதவும் சபசேலாத, தடலடயத் வதலாங்கப் சபலாட்டுக்வகலாண்டு அப்பலால்
நகர்ந்தலான சேரவணன. சபலாகிற சபலாக்கில், எதிரில் நினறிருந்த மூத்தவடனத்
தூக்கிக்வகலாண்டு, “வலாடைலா! நமக்கு யலார் இருக்கலாங்க?” எனற வபருமூச்சுடைன,
சுயபச்சேலாதலாபத்டத வவளிப்படுத்தியபடி சபலானலான.
அடுத்த சில நலாட்களில், எதவுசம நடைக்கலாததசபலால அவன தனத உபசேரிப்டப
அதிகரித்தக்வகலாளள, மல்லிகலா தடுமலாறிப்சபலானலாள.
எவ்வளவு அனபுடைன எனடனக் கவனித்தக் வகலாளகிறலார்! பிரதிபலனலாக நலான எனன
வசேய்கிசறன! சகவலம், சேடதயும், ரத்தமும் வகலாண்டை உடைம்பு! அதவும், அவருக்கு
உரிடமயலானததலான. இடத நலான எப்படி மறக்கலலாம்?
“சவணுமலானலா.., இங்சகசய படுத்தக்குங்க,” எனற ஓர் இரவுப்வபலாழுதில் அடழப்பு
விடுத்தலாள.
இப்சபலாத அவன பிணங்கிக்வகலாண்டைலான. “எதக்கு வம்பு? தூக்கத்திசல டக, கலால்
சமசல பட்டு, `எங்சகயலாவத’ வகலாண்டு விட்டுடும்!”
அப்சபலாத, வசேலால்லிடவத்தலாற்சபலால குழந்டத அழ, மல்லிகலா அடத அடணத்தப்
பலாலூட்டைத் தவங்கினலாள.
அவடனயும் அறியலாத, சேரவணனுக்குள சபலாட்டி மனப்பலானடம மீண்டும்
தடலதூக்கியத: `எனடனத் தவிர எல்லலாரும் என மடனவியுடைன உறவலாடுகிறலார்கள!’
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அதனபின அதிகமலாக சயலாசேடன வசேய்யவில்டல அவன. மனம் ஆனந்தக் கூத்தலாடை,
“சேரி, சபலா!” எனற, ஏசதலா வபரியமனத பண்ணுவதசபலால் பலாவடன வசேய்தபடி, தன
தடலயடணடய எடுத்தக்வகலாண்டு வந்தலான.
`பிளடளப்சபற எனபத இயற்டக. அந்தக் கலாலத்தில் சீனப்வபண்கவளல்லலாம்
பிளடளவபற்ற, ஒரு மணிக்குள உழவு சவடலயில் மீண்டும் இறங்கி விடுவலார்களலாசம!
எல்லலாம் மனதில்தலான இருக்கிறத!’ எனற பலவலாறலாகத் தனக்குள எண்ணமிட்டை
மல்லிகலா, தன பலகீனத்டத மடறத்தலாள. வீட்டு சவடலகளுடைன, கணவனத
உடைற்பசிக்கும் ஈடு வகலாடுத்தலாள. அதீதமலான உதிரப்சபலாக்டகயும் அலட்சியம் வசேய்தலாள.
அனற கலாடல எட்டு மணியலாகியும் மல்லிகலா எழுந்திருக்கலாதசபலாத, அவடளத் தட்டி
எழுப்ப வந்தலான சேரவணன.
அவள இனி எழுந்திருக்கசவ மலாட்டைலாள எனற திட்டைவட்டைமலாகப் புரிந்தசபலாத,
முதலில் எழுந்தத அதிர்ச்சியலா, குற்ற உணர்வலா எனவறல்லலாம் அலசும் நிடலயில் அவன
இருக்கவில்டல. நல்லசவடள, நடைந்தவதல்லலாம் யலாருக்கும் வதரிய வலாய்ப்பில்டல எனற்
வபருமூச்சு விட்டைலான. வதரிந்தவிட்டைலால் தூற்ற மலாட்டைலார்கள? எத்தடனசயலா சபர்
வசேய்வதசபலால, இதற்கலாகசவ கலாத்திருக்கும் வபண்களிடைம் சபலாயிருக்கலலாம்.
வீட்டு வலாசேலில் நீண்டை, கறப்பு நிற `சவன’ வந்த நினறத. உளசள அழுடகக்குரல்
பலத்தத.
“வபண்டைலாட்டி பிளடளங்கனனலா உசிரு இவருக்கு! ஆபீசுக்குக்கூடை லீவு சபலாட்டுட்டு,
அவங்கடள எல்லலாம் எனனமலா கவனிச்சேலாருங்கறீங்க! இந்தப் பலாவிப்வபலாண்ணுக்கு
குடுத்த டவக்கலிசய!” யலாசரலா அரற்றிக்வகலாண்டிருந்தலார்கள.
நடைந்தத விளங்கலாத, நிடறய சபர் தங்கள வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் மகிழ்ச்சியில்,
சிறவன வலாசு பலாடை ஆரம்பித்தலான, கட்டடைக் குரலில்.
(நண்பன,1993)
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கலாந்தியும் தலாத்தலாவும்
“முந்தி நம்ப சேலாதிக்கலாரங்கடள மத்தவங்க ஒதக்கி வவச்சிருந்தலாங்களலாம். எங்சக,
ஊரில. அதலாண்டைலா, ஈண்டியலாவில. அப்சபலா, கலாந்திதலான, `மனுசேங்க யலாரும் மட்டைமில்ல,
எல்லலாரும் கடைவுசளலாடை குழந்டதங்கதலான’னு வசேலால்லி, நலாம்ப வசேய்யற சவடலடயக்கூடை
அவரு வசேஞ்சேலாரலாம். அவரு மகலாத்மலாடைலா. அதலான அவர் சபடர ஒனக்கு வவச்சசேன!”
வதலாட்டியிலிருந்த தண்ணிடய வமலாண்டு குளித்தவிட்டு, இடுப்பில் தவலாடலயுடைன
கண்ணலாடிக்கு முனனலால் நினற தன உடைல் வனப்டப ரசித்தக்வகலாண்டிருந்த கலாந்திக்கு
தலாத்தலாவின குரல் சகட்டைத. தினமும் சகட்டைததலான. முகத்டதச் சுளித்தலான.
ஐந்த வயதலாக இருந்தசபலாத, சேஞ்சிக்கூலியலான (JANJI - மலலாய் வமலாழியில், சேத்தியம்.
அதசவ, `கலாண்ட்ரலாக்ட்’ எனபதன தமிழ்ச்வசேலால்லலாக சேஞ்சிவயன மறவிற்ற). தன
தந்டதயின டகவிரடலப் பற்றிக்வகலாண்டு `ஊரிலிருந்த’ அனடறய மலலாயலாவுக்கு வந்த
தலாத்தலா, சதலாட்டைப்புற தமிழ்ப்பளளியில் `அஞ்சு கிளலாஸ’வடர படித்தவர்.
இளவட்டைங்கடளப்சபலால மலலாய் வமலாழி கலக்கலாமல், சுத்தமலான தமிழ் சபசுவலார்.
`ஒங்கப்பன ஒழுங்கில்ல. அதலான ஒங்கம்மலா வபத்தப் சபலாட்டுட்டுப் சபலானதம்,
ஒனனய நலாசன வவச்சுக்கிட்சடைன!’ எனற அடிக்கடி வசேலால்வலார். இடதவயல்லலாம்கூடை
`வயசேலான சதலாஷம்’ எனற அலட்சியப்படுத்தலலாம். ஆனலால், அவர் வசேலானனதில்
கலாந்தியலால் தலாங்கமுடியலாதத, `நீயும் கலாந்திமலாதிரி இருக்கணும்டைலா. வபலாய்சய
சபசேக்கூடைலாத’ எனபததலான.
வபயர் டவத்தவிட்டைலால் மட்டும் ஆயிற்றலா? சமல்நலாட்டில் படித்தப் பட்டைம் வபற்ற
கலாந்தி எங்சக, இந்தக் சகடுவகட்டை குப்பத்தில் வலாழும் தலான எங்சக! `உயர உயரப்
பறந்தலாலும்’ எனற் ஏசதலா வசேலால்வலாசர, தலாத்தலா! அந்தக் கடதயலாகத்தலாசன இருக்கிறத!
வலுக்கட்டைலாயமலாக அந்த கலாந்திடய ஒதக்கிவிட்டு, தன முகபிம்பத்தில் கவனத்டதச்
வசேலுத்தினலான. ஓரிரு பருக்கள இருந்த கனனத்தில் எச்சிடலத் தடைவினலான.
“கலாந்தி, சடைய்!” தலாத்தலாவின குரல் வலாசேலிலிருந்த சகட்டைத.
அடதக் கலாதில் வலாங்கிக்வகலாளளலாமல், கண்ணலாடியின பினனலால் டகவிட்டுப்
பலார்த்தவிட்டு, திருப்தியுடைன தடலடய ஆட்டிக்வகலாண்டைலான கலாந்தி. `வரண்டைலாயிரம்
வகலாடுப்பலாங்களலாசம! வகலாஞ்சேம் சசேர்ந்ததம், வமலாதல் சவடலயலா தலாத்தலாடவ ஊருக்கு
அனுப்பி டவக்கணும். பளனி, மதடர எல்லலாம் சபலாய், சேந்சதலாசேமலா சேலாமி தரிசேனம்
பண்ணிட்டு நிதலானமலாத் திரும்பி வலாங்கனனு!’ அந்த நிடனப்பிசலசய சுதந்திரம்
வந்தவிட்டைதசபலானற நிடறவு ஏற்பட்டைத. `கறப்புதலான எனக்குப் பிடிச்சே கலரு!’ எனற
தலாசன எழுந்ததத பலாட்டு.
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தலாத்தலாவின நிடனவு வதலாடைர்ந்தத. `கல்யலாணம் கட்டை ஒருவலாட்டி ஊருக்குப்
சபலாசனன. கப்பல்சல. அசதலாடை சேரி. வர்ற பத்தலாவத மலாசேம் திரும்பிப் சபலாலலாம்னு
இருக்சகன!’ வருடைம் தவறலாமல் இடதசய நம்பிக்டகசயலாடு வசேலால்வலார். `பத்தலாவத
மலாசேம்’ வந்தவிட்டைலால், `நலாலலாவத மலாசேம்’ எனற அடத மலாற்றிக்வகலாளவலார், அலுக்கலாமல்.
ஆனலால், ஒவ்வவலாரு சதர்தலினசபலாதம் ஓட்டுப் சபலாடைப்சபலாகும் முதல் ஆள
அவரலாகத்தலான இருப்பலார்.
புரியலாத, அவன ஒருமுடற சகட்சடைவிட்டைலான. `ஊரு, ஊருங்கறீங்க! இங்க யலாரு
பதவிக்கு வந்தலா எனன, வரலாட்டி எனன? எதக்கு இப்படி ஓட்டுப்சபலாடைணும்னு
ஓடைறீங்க?’
வவகுண்வடைழுந்தலார் தலாத்தலா. `எனனடைலா அப்படிக் சகட்டுப்பிட்சடை? நலாம்ப இருக்கிற
எடைத்தக்கு உண்டமயலா இருக்க சவணலாம்? இந்த மண்ணிலதலான பிளடளகுட்டி வபத்த,
நலாயலா ஒடளச்சு அவங்கடளக் கலாப்பலாத்தி, இந்த வீட்டடைக் கட்டிப்சபலாட்டு..!’
“சடைய் கலாந்தி!” குரல் சேற்ற அருகிலிருந்த மீண்டும் சகட்க, “எனன தலாத்தலா?” எனற
சேலிப்புடைன குரல் வகலாடுத்தபடி, ஆறங்குல மரச்சீப்டப டகயில் எடுத்தக்வகலாண்டைலான
கலாந்தி. பதிசனழு நிமிடைங்கள. தினசேரிக் கணக்கு. அவனுடடைய ஒவ்வவலாரு வயதக்கும்
ஒரு நிமிடைம். தடல வலாரி முடிய இனனும் நலானகு நிமிடைங்கள.
“எனக்கு இந்த சநசேடனக் வகலாஞ்சேம் படிச்சுச் வசேலால்லுடைலா. கண்சண வதரிய மலாட்டுத!”
கலாந்தி பல்டலக் கடித்தக்வகலாண்டைலான. மலலாய் பளளிக்கூடைத்தில் படித்த தனடன
டியூஷன வகுப்புக்கு அனுப்பியலாவத தமிழ் கற்றக்வகலாளள டவத்தத இதற்குத்தலானலா
எனற எரிச்சேல் பிறந்தத. தமிழ் கற்ற சநரத்தில் கணக்கில் கவனம் வசேலுத்தியிருந்தலால்,
பலாசேலாகித் வதலாடலத்திருக்கலலாம்.
`இனவனலாரு வருசேம் படிசயண்டைலா!’ எனற தலாத்தலா வற்புறத்தியசபலாத
மறத்தவிட்டைலான. அக்கம்பக்கத்தில் யலார் எட்டைலாவடதத் தலாண்டி இருக்கிறலார்கள?
“கலாந்தி..!”
`அனனலாடைம் சபப்பர் படிக்கலாட்டி எனன! தினமும் சேண்டடை, வகலாடல, கற்பழிப்பு,
அவ்சளலாதலான! சபலாரிங்! பரிச்டசே எளுதக்கூடை நலான இவ்வளவு படிச்சேதில்ல!’ தனக்குள
முணுமுணுத்தக்வகலாண்டைலான. இடதவயல்லலாம் தலாத்தலாவிடைம் வசேலால்லித் தப்பிக்க
முடியலாத. அவர் சபசேப் பிடித்தக்வகலாண்டைலால் அவ்வளவுதலான.
சில சேமயம், அடரகுடற ஆடடைகளில் கவர்ச்சிகரமலாகப் சபலாஸ வகலாடுத்தக்
வகலாண்டிருந்த நடிடககடளப் பலார்த்தவிட்டு, `சினிமலா பக்கம் படிக்கட்டுமலா, தலாத்தலா?’
எனற இவசன தணிந்த சகட்டைலாலும்,`இப்பல்லலாம் எனனடைலா சினிமலா? அந்தக் கலாலத்தில
பலாகவதர் பலாடுவலாரு, பலாரு!’ எனறபடி, `கிஸனலா, முகுந்தலா,’ எனற பலாடைவும்
ஆரம்பித்தவிடுவலார். ஒரு வரி பலாடுவதற்குள இருமல் ஆரம்பித்தவிடும். பலாட்டடை
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நிறத்திவிட்டுப் சபச்டசேத் வதலாடைர்வலார்: `கலாந்தி! ஒனகிட்சடை வசேலால்லி இருக்சகசனலா?
நலான ஒன வயசேலா இருக்கிறப்சபலா பலாட்டு படிச்சேபடி, சமடடை நலாடைகத்திசல எல்லலாம்
நடிச்சிருக்சகன!’
`ஒன வயசேலா’ எனற அவர் ஆரம்பிக்கும்சபலாசத, அடுத்த வரும் வலார்த்டதகடள அவன
ஒலியில்லலாமல், கூடைசவ உச்சேரிப்பலான. அந்த அளவுக்கு அவ்வலார்த்டதகள அவனுக்கு
மனப்பலாடைம் ஆகியிருந்தன. முகத்தில் அலட்சியச் சிரிப்பு வதளிவலாகத் வதரியும். நடிகர்
எனறலால் பணக்கலாரரலாக இருக்க சவண்டைலாசமலா?
வதருமுடனயில் அழுடகச்சேத்தம்.
எந்த ஒழுங்குமுடறயும் இல்லலாத, அவரவர் அவசேரத்தக்குக் கட்டிக்வகலாண்டிருந்த
குடியிருப்பு ஆதலலால், `குடிடசே’ எனறம் வசேலால்ல முடியலாமல், `வீடு’ எனறம் மனதலாரச்
வசேலால்ல முடியலாத, நவக்கிரகங்களசபலால் வவவ்சவற திடசேடய சநலாக்கியிருந்தன அந்த
புறம்சபலாக்கு நிலத்தில் கட்டைப்பட்டிருந்த உடறவிடைங்கள.
ஓரத்திலிருந்த சில வீடுகடள முதல்நலாளதலான டிரலாக்டைர் டவத்த இடித்தத்
தளளியிருந்தலார்கள. எப்சபலாதம் கலாணப்படும் ஆளுயர குப்டபசமடு, பலடககளும்,
உசலலாகத் தகடுகளும் சசேர, சமலும் உயர்ந்த இருந்தத. வதருநலாய்கள ஆரவலாரமலாக
விடளயலாடிக்வகலாண்டும், சேண்டடை பிடித்தக்வகலாண்டும் இருந்தன.
வீட்டடை இழந்த, தமத வசேலாற்ப உடடைடமகளுடைன வபண்கள அழுதபடி நிற்க,
அவர்கடளப் பலார்த்த சிறகுழந்டதகளும் அழுதவகலாண்டிருந்தனர். ஆண்கள கண்ணில்
நிரலாடசே -- இந்தமலாதிரி சுதந்திரமலான இடைத்தில் இனிசமல் தங்கமுடியுமலா எனற
விரக்தியில்.
`நலானும் இப்படி ஒண்ணுமில்லலாம நிக்கற வநலடம வரக்கூடைலாத!’
“கலாந்தி! இனனுமலா தடலசீவி முடியல? முடி எல்லலாம் வகலாட்டிடைப்சபலாகுதடைலா!”
பலமுடற சகட்டிருந்த தலாத்தலாவின நடகச்சுடவடய ரசிக்க முடியலாத, தடரயில் கிடைந்த
பலாய்சமல் ஏற்வகனசவ எடுத்த டவத்திருந்த ஜீனடசேயும், டி.ஷர்ட்டடையும்
அணிந்தவகலாண்டைலான.
தீபலாவளிடய முனனிட்டு, சகலாலலாலம்பூர் `வசேமுவலா வஹமௌஸ’ (SEMUA HOUSE -எல்சலலாருடடைய வீடு) கட்டிடைத்தின பக்கத்தில் பிரத்திசயகமலாகக் கடடைகள
சபலாடைப்பட்டைசபலாத, வவளியில் வதலாங்கிக் வகலாண்டிருந்த அந்தச் சேட்டடை எல்லலாருடடைய
கவனத்டதயும் ஈர்க்கத் தவறவில்டல. அதன இரு பக்கங்களிலும் குறந்தலாடியுடைன ஒசேலாமலா
பின லலாடைன -- ஈரலாக் சபலார் மூள கலாரணமலாக இருந்தவர். நமட்டுச் சிரிப்புடைன பலரும் நகர,
`இடதப் சபலாட்டைலா, நம்படளயும் பலாப்பலாங்கல்ல!’ எனற நப்பலாடசேயுடைன அவன
வலாங்கியத.
“சடைய்! கூப்பிட்டுக்கிட்சடை இருக்சகனல?”
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“நலான வவளிசய சபலாகணும்!” எனற முணுமுணுப்பலாகப் பதிலளித்தவன, ஒசர
பலாய்ச்சேலில் வவளிசய நடைந்தலான. அவசேரத்தில், தலாழ்வலான கூடரயின அலுமினியத் தகடு
வநற்றியில் இடித்தத.
அதனலால் உண்டைலான வலியும், `பலாத்தப் சபலாசயண்டைலா!’ எனற தலாத்தலாவின கரிசேனம்
ஏற்படுத்திய ஆத்திரமும் அவன டபக்டக உடதத்த விதத்தில் வதரிந்தத. அதற்கு அவன
அவசேரம் புரியவில்டல. நிடறய உடத வலாங்கியத.
`இத சவற! சேனியடன `ஸம்பலால’ (SAMPAH - குப்டப, மலலாயில்) கடைலாசிட்டு, சீக்கிரம்
புதசு ஒண்ணு வலாங்கணும். பளபளலானனு இருக்கும்!’ எனற வசேலால்லிக்வகலாண்டைவனுக்கு,
வசேல்வநலாதடனப்சபலால் தலானும் கலார் வலாங்கும் நலாள தூரத்தில் இல்டல எனற எண்ணசம
சேற்ற ஆறதடலக் வகலாடுத்தத.
வசேல்வநலாதன -- பதினலானகு வயதில், சிகவரட்டுப் பழக்கத்டத ஆரம்பித்த டவத்த குரு.
`இதக்வகல்லலாம் பணமில்லிசய!’ எனற இவன தயங்கியசபலாத, `ஸகூலுக்குப் சபலாக பஸ
எதக்குடைலா ஒனக்கு? நடைந்த சபலாவியலா! அந்தக் கலாடசே நல்லலா, ஜலாலியலா
வசேலவழிக்கலலாமில்ல?’ எனற ஞலானம் வழங்கியவன. அவன இனற புதிய ப்சரலாட்டைலான
வீரலா கலாடி டவத்திருக்கிறலான. கழுத்தில் வகட்டியலான தங்கச் சேங்கிலி. எட்டு பவுன
இருக்கும். ஒரு கலாதில் ரஜனி வடளயம்.
“இனனும் எத்தடன நலாடளக்குத்தலாண்டைலா கலாந்தி இந்த நலாத்தம் பிடிச்சே கம்பதிசலசய
(KAMPUNG -- கிரலாமம்) இருப்சப? வீட்டுக்கு ஜனனலுமில்ல, கலாத்தமில்ல. எனனிக்கலாவத
ஒரு நலாள எல்லலாத்டதயும் இடிச்சுட்டுப் சபலாயிடுவலாங்க!” எனற வசேல்வநலாதன சில
மலாதங்களுக்குமுன, தற்வசேயலலாகச் சேந்திப்பதசபலால் சேந்தித்த, ஆரம்பித்தசபலாத,
“பதிலுக்கு அவங்க அபலார்ட்வமண்ட் தர மலாட்டைலாங்க?” எனற அப்பலாவித்தனமலாக
வினவினலான கலாந்தி.
“வபரிய அபலார்ட்வமண்ட்!” நண்பன பழிப்புக் கலாட்டினலான. “பத்தடுக்கு மலாடி,
வதரியுமலா? புறலாக்கூண்டு மலாதிரி, ஒவ்வவலாண்ணிசலயும் நலாலு வீடுங்க. ஒசர ரூம்புதலான.
லிஃப்ட் எப்பவுசம சரலாஸலா (ROSAK -- பழுத) ஆகிடும். இப்ப மலாதிரி, தண்ணிக்கலாசு,
விளக்குக்கலாசு குடுக்கலாம இருக்கமுடியுமலா? நீ சலலாரி கிளீனரலா வலாங்கற சேம்பளம் அதக்சக
சேரியலாப் சபலாயிடும்!”
`இவனுக்குத்தலான எவ்வளவு சேமலாசேலாரங்கள வதரிந்திருக்கிறத!’ எனற பிரமிப்டபயும்
மீறி, தலாத்தலாடவசபலால் சலலாரி டிடரவரலாக ஆனலாலும், தன தரித்திரம் வதலாடலயலாத எனற
உண்டம புரிய, கலாந்தியின முகம் வதலாங்கிப்சபலாயிற்ற.
அடத எதிர்பலார்த்திருந்த நண்பன சவப்பிடல அடித்தலான. “நீ வர்றியலா, வசேலால்லு. எங்க
வபரிய மண்டைகிட்டை கூட்டிட்டுப்சபலாசறன. பியலாசேலாவலா (BIASA --வழக்கமலாக), அவர்
யலாடரயும் கண்டுக்க மலாட்டைலாரு. ஆனலா, `இப்பிடி, நம்ப டபயன ஒருத்தன கஸடைத்தில
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இருக்கலான. நல்ல டபயன, மண்டை. வசேலானன சபச்சு சகப்பலான’னு நலான எடுத்தச்
வசேலானனதசம, `பலாவம், கூட்டிட்டு வலாடைலா. நம்பசளலாடை சசேத்தக்கலலாம்’னு
வசேலால்லிட்டைலாரு!”
“தமிழலாளலா?”
“அடை,நீ ஒத்தன! தமிழவங்க `விதி, விதி’ னனு வபலாலம்பிக்கிட்டு, கஸடைத்திசலசய
கலாலத்டதக் கடைத்திடுவலாங்க. இவரு சீனரு!”
சயலாசித்தபடிசய வீடு திரும்பிய கலாந்தி, வசேல்வநலாதன குறகிய கலாலத்திசலசய வபரிய
பணக்கலாரன ஆனதபற்றி தலாத்தலாவிடைம் வியப்புடைன வதரிவித்தலான.
“எனக்வகனனசமலா, அவன குறக்கு வழியில சபலாறலானனுதலான படுத!” எனற தலாத்தலா,
“எப்பவும் நம்படளவிடைக் கீள இருக்கிறவங்கடளத்தலான பலாக்கணும். அப்பத்தலான அந்த
பத்தமடல முருகன நம்படள எவ்வளவு நல்லலா வவச்சிருக்கலாருனனு வவளங்கும்,”
எனற தத்தவம் சபசினலார்.
குண்டும் குழியுமலாகப் வபயர்ந்த மண்தடரயில் சிவமண்டு பூசி, சுவர் எனற வபயரில்
மரப்பலடககள டவத்த இடைத்தில் கலாலம் தளளிவிட்டு, தலான ஏசதலா வபரிய
அதிர்ஷ்டைசேலாலி எனபதசபலால் தலாத்தலா சபசியசபலாத, கலாந்திக்கு எரிச்சேல்தலான எழுந்தத.
அவர்கள வீட்டு வலாசேலில் நினற பலார்த்தலால், உலகத்திசலசய உயரமலான இரட்டடைக்
சகலாபுரங்கள வதரியும். இனவனலாரு பக்கம் வசேல்வம் வகலாழிக்கும் மடலநலாட்டின மிகப்
வபரிய சபரங்கலாடியலான `வமகலா மலால்’. இடவவயல்லலாம் எப்படி தலாத்தலா கண்ணில்
மட்டும் படைலாமல் சபலாயின?
`தலாத்தலா கனவிசலசய சேந்சதலாசேமலாயிடைறவரு!’ எனற முகத்டதச் சுழித்தக்வகலாண்டைலான.
தலானும் அவடரமலாதிரி ஆகிவிடைக்கூடைலாத எனற உறதி எடுத்தக்வகலாண்டைத
அப்சபலாததலான.
நடுரலாத்திரி. ஏசதலா ரகடள. வழக்கமலாக, அக்கபக்கத்தில் எவனலாவத குடிகலாரன
மடனவிடய அடிப்பதசபலால் இல்லலாமல், வித்தியலாசேமலாக இருந்தத. கலாந்தி எழுந்த
வந்தலான.
வீட்டுக்குள சபலாலீஸகலாரர்கள! ஒருவர் டகயில் அவன கண்ணலாடிக்குப்பின ஒளித்த
டவத்திருந்த பலார்சேல்!
“யலாரித?” கலாந்திடயக் கலாட்டிக் சகட்டைலார் ஒருவர்.
“என சபரப்பிளடளதலாங்க. சினனப்டபயன! அவனுக்கு ஒண்ணும் வதரியலாதங்க”.
“இதில நிடறய டைலாடைலா (DADAH -- சபலாடதப்வபலாருள) வவச்சிருக்கீங்க. எங்சகயிருந்த
வந்திச்சு?”
“எனக்குத் வதரியலாதங்க, பலாஸ. இல்லலாட்டி, `யலாரலாவத சேலாமலான ஏதலாச்சும் ஒங்ககிட்டை
குடுத்தலாங்களலா?’னனு நீங்க சகட்டைப்சபலா, நலாசன இடதக் கலாட்டி இருப்சபங்களலா?”
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தலாத்தலா கூறிக்வகலாண்டிருந்தலார். “என கூட்டைலாளிசயலாடை மகன -- அசேலூர்க்கலாரன -`கிளப்புக்குப் சபலாசறன, மலாமலா. நலாடளக்கு வவளளசன வந்த இடத எடுத்தக்ககிட்டுப்
சபலாசறன! அப்படினனலான. இதக்குளசள எனன இருக்குனனு அவனும் வசேலால்லல.
நலானும் சகக்கல”.
“வரண்டு கிசலலா இருக்கும்! எனனசமலா கடத அளக்கறீங்கசள!”
“நம்பிக்டகத் தசரலாகம் வசேய்தட்டைலானுங்க, பலாவி!” தலாத்தலாவின குரலில் அழுடக.
கலாந்தி இருந்த பக்கம் அவர் திரும்பசவ இல்டல.
“தலாத்தலா..!” தயக்கத்தடைன அடழத்தலான சபரன. இப்படிவயல்லலாம் ஆகும் எனற
வசேல்வநலாதன ஏன எச்சேரிக்கவில்டல? இப்சபலாத எனன வசேய்வத?
கண்டிப்பலான குரலில், “ரலாங்கி பண்ணலாசத, கலாந்தி. வபரியவங்க சபசேறப்சபலா, குறக்சக
சபசேக் கூடைலாதனனு ஒனக்கு எத்தடன வலாட்டி வசேலால்லியிருக்சகன?” எனறலார் தலாத்தலா,
அவன பக்கம் திரும்பலாமசலசய. அதிகலாரிகளிடைம், “என சபரப்பிளடளங்க!” மீண்டும்
வசேலானனலார். “சபருதலான கலாந்தி. வவளங்கலாத பய. படிப்பும் ஏறல,” எனறவிட்டு, “நலான
வவளளக்கலாரன கலாலத்திசலசய அஞ்சு கிளலாஸ படிச்சேவன!” எனறம் தப்பலாமல்
வசேலானனலார்.
தலாத்தலாவின தற்வபருடமடயக் கலாதில் வலாங்கலாத, “வயசேலான கலாலத்திசல நீங்க இப்படி
ஒரு கலாரியம் வசேய்திருக்க சவண்டைலாம். ஒரு கிசலலா டைலாடைலா வவச்சிருந்தலாசல மரண
தண்டைடன. வதரியுமில்ல?” எனற சமலும் அதட்டினலார் அதிகலாரி.
மரண தண்டைடனயலா! அதிர்ந்தலான கலாந்தி.
தலாத்தலா வதலாணவதலாணப்புதலான. எப்படியும் சில வருடைங்களில் சேலாகப்சபலாகிறவரும்கூடை.
ஆனலால், சபரலாடசே பிடித்தத் தலான வசேய்த கலாரியத்தக்கலாக சேட்டைம் அவடரத்
தூக்கிலிடுவடதப் பலார்த்தக்வகலாண்டிருந்தலால், தலான எனன மனிதசனலாடு சசேர்த்தி?
`கலாந்தி வபலாய்சய வசேலால்ல மலாட்டைலாரலாம். அதலான அவர் சபடர ஒனக்கு வவச்சசேன. நீயும்
அவர்மலாதிரி..!’
தலாத்தலா மட்டும் இப்சபலாத வபலாய் வசேலால்லலலாசமலா எனற குழந்டதத்தனமலான
சகலாபம்தலான முதலில் எழுந்தத கலாந்திக்கு.
சேட்வடைன விளங்கியத அவனுக்கு. தனடனக் கலாப்பலாற்ற, மரண தண்டைடனக்கும்
தணிந்தவிட்டைலார்!
தலான அடுத்த எனன வசேய்ய சவண்டும் எனற வதளிவு வர அதிக சநரம் பிடிக்கவில்டல
கலாந்திக்கு.
“ஸலார்! தலாத்தலாவுக்கும், இந்தப் பலார்சேலுக்கும் எந்த சேம்பந்தமும் இல்ல,” எனற திடைமலாக
ஆரம்பித்தலான.
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ஆழ்ந்த வருத்தத்டதயும் மீறி, தலாத்தலாவின முகத்தில் சிற நடகயின சரடக படைர்ந்தத.
சபரனுக்குக் கலாரணப்வபயடரத்தலான டவத்திருக்கிசறலாம் எனற வபருமிதத்தின
வவளிப்பலாடு அத.
(தமிழ் சநசேன பவுன பரிசுப்சபலாட்டியில் பரிசு வபற்றத, 2004)
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அடிபட்டைவர் டக அடணக்குமலா?
பிரபலா எங்கடைலா? இனனுமலா வரசல?”
அலட்சியமலாகப் பதிலளித்தலான மகன. “வரண்டு பஸ மலாத்தி வர வகலாஞ்சேம் முந்திப்
பிந்திதலான ஆகும். அதலான சேடமச்சு வவச்சுட்டுப் சபலாயிருக்கலா, இல்சல?”
கிழவருக்கு எனனசமலாசபலால் இருந்தத. ஏசதலா கரிசேனத்தில் சகட்டைதலாகத்தலான அவர்
நிடனத்தலார். ஆனலால், `தன வபண்டைலாட்டிடய அப்பலா எனன குடற வசேலால்வத?’ எனற
எரிச்சேலுடைன இவன வக்கலாலத்த வலாங்குகிறலாசன!
ஐந்த மணிக்கு சவடல முடிகிறத. இப்படியலா ஒருத்தி வீட்டு நிடனப்சப இல்லலாத,
ஏழடர மணிக்குசமல் ஆகியும், ஊர் சுற்றிக்வகலாண்டிருப்பலாள!
ஒரு குடும்பப் வபண் சேந்தியலா கலாலத்தில் குத்த விளக்கு ஏற்றி டவக்க சவண்டைலாம்? பின
எப்படி லட்சுமி வீட்டுக்குள நுடழவலாள?
சசே! தனசனலாடு வலாழ்ந்த நலாற்பத்த ஐந்த வருடைத் தலாம்பத்தியத்தில் எனறலாவத இப்படி
ஒரு அநியலாயம் பண்ணியிருப்பலாளலா அனனம்மலா? பலாவம், ஒசர ஒரு தடைடவதலான சினனத்
தப்புப் பண்ணிவிட்டைலாள!
அந்த நிகழ்ச்சியின ஞலாபகம் இப்சபலாத சேற்ற வபருடமயலாகவும், இனம் புரியலாத
தலாபத்டதயும் உண்டைலாக்கியத.
அண்ணி முறக்கு பிழிய வரச் வசேலானனலாங்க. மத்தியலானம் திரும்பி வந்தடுசவங்க.
சபலாகட்டுமலா?” கலாடலயிசலசய அவருடடைய உத்தரடவப் வபற்றத்தலான வசேனறிருந்தலாள
அனனம்மலா.
சேலாயந்திரம் இவர் வந்தசபலாத, அவள இனனும் வீடு வந்த சசேரவில்டல எனற
வதரிந்ததம் ஆத்திரம் பீறிட்டைத. மத்தியலானம் வந்தவிடுவதலாகத்தலாசன வசேலால்லிப்
சபலானலாள? அத எனன, அண்ணன வீட்டில் சீரலாடைல் சவண்டிக் கிடைக்கிறத, சவடல
முடிந்த வீடு திரும்பும் கணவருக்குத் தண்ணி கலக்கிக் வகலாடுக்க சவண்டுசம எனற
அக்கடறகூடை இல்லலாமல்!
ஏசதலா அனலாதரவலாக விடைப்பட்டைதசபலால பயம், கலக்கம். ஒவ்வவலாரு முடற
சுவர்க்கடிகலாரத்தில் கண் பதிந்தசபலாதம், இவருடடைய வவப்பம் அதிகரித்தத.
ஒரு வழியலாக, எட்டு மணிக்கு வலாடைடகக்கலாரில் வந்த இறங்கினலாள மடனவி.
“எவசனலாடைடி சுத்திட்டு வர்சற?” வதருக்கதடவ மடறத்தபடி இவர்.
எதிர்பலாரலாத அதிர்ச்சியில் அவளுக்கு வலாயடடைத்தப்சபலாயிற்ற.
எண்வணய்ப் புடக வபலாறக்க முடியலாத, வலாந்தியும், மயக்கமுமலாக இருந்தடத எங்சக
வசேலால்லவிட்டைலார்! இரவு முழுவதம், வலார்த்டதகளலாசலசய குதறி எடுத்தலார். அவள
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எந்தவித எதிர்ப்பும் கலாட்டைலாத, எல்லலா அவமலானங்கடளயும் ஏற்றத அவருக்குத்
திருப்தியலாக இருந்தத.
இதசபலால பல சேம்பவங்கள.
பிரபலா வரசபலாசத பசிசயலாடை வருவலா, பலாவம்! எல்லலாத்டதயும் சுடை டவக்கணும்,”
எனறபடி, உளசள சபலானலான பலாலு.
கிழவர் உதட்டடைச் சுழித்தக்வகலாண்டைலார்.
அடுப்பினசமல் சீனிச்சேட்டிடய (வலாணலி) டவத்தவன, சபச்சுக்குரல் சகட்டு, கலாஸ
அடுப்டபச் சிறியதலாக எரியவிட்டு, அவசேரமலாக வவளிசய வந்தலான.
அவன பயந்தபடிசய, “ஏம்மலா? மடழயும் சேலாரலுமலா இருக்கில்ல? ஏதலாவத கனமலான
புடைடவடயக் கட்டிட்டுப் சபலாயிருக்கக் கூடைலாத?” எனறவலாற மருமகடள வரசவற்றக்
வகலாண்டிருந்தலார் கிழவர்.
`இப்படி உடைல் வதரிய டநலக்ஸ புடைடவ கட்டிக்வகலாண்டு, அதிலும், தடலப்டப
ஒற்டறயலாக விட்டுக்வகலாண்டு இருக்கிறலாசய! எல்லலாத் தடியனகளுடடைய பலார்டவயும்
ஒசர மலாதிரி இருக்குமலா?’ எனற மனதக்குள அவர் திட்டிக்வகலாண்டைத அவளுக்கலா
புரியலாத!
எதவும் சபசேலாத, மலாமனலாடர முழுவதலாக ஏறிட்டுப் பலார்த்தப் புனனடகத்தவிட்டு,
உளசள சபலாக யத்தனித்தலாள. கணவடனக் கண்டைதம், அவளத புனனடக விரிந்தத.
“சேலாப்பலாட்டடைச் சுடை டவச்சுட்டீங்களலா? அப்பலாடி! பசி வகலால்லுத,” எனறபடி சேலாப்பலாட்டு
சமடசேமுன நலாற்கலாலியில் சேலாய்ந்த அமர்ந்தலாள.
கிழவரின உணர்ச்சிகள வகலாந்தளித்தன.
ஆண்பிளடளயலாய் லட்சேணமலாய், தலான அவனுடடைய அம்மலாடவ `டவக்க சவண்டிய
இடைத்தில்’ டவத்திருந்தடதப் பலார்த்த வளர்ந்திருந்த பிளடள! இனற வபண்டைலாட்டிக்குக்
குடடை பிடிக்கிறலான!
இந்தக் கலாலத்தப் பயலுகசள சமலாசேம்! வவட்கம் வகட்டைவனுங்க!
கிழவரின டககள இறகி, வலித்தன.
அப்பலா! சேலாப்பிடை வர்றீங்களலா?”
ஏசதலா, இப்சபலாதலாவத அப்பலா ஞலாபகம் வந்தசத!
எந்தக் கலாலத்தில் அவர் சேலாப்பிடுமுன அவர் மடனவி சேலாப்பிட்டு இருக்கிறலாள!
கல்யலாணத்தனற மட்டும், `சேம்பிரதலாயம்’ எனற வபயரில், இருவடரயும் ஒனறலாக உட்கலாரச்
வசேலால்லி, சேலாப்பிடை டவத்தலார்கள.
ஹஹூம்! கலாலம்தலான எவ்வளவு வகட்டுவிட்டைத! இனற, இந்த சினனப்வபண் முதலில்
உட்கலார்ந்தவகலாண்டு, அதிகலாரமலாய் சேலாப்பிடுகிறத, வீட்டுக்குப் வபரியவன நலான -- ஒரு
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ஆண்பிளடள -- பசிசயலாடு இருப்சபசன எனகிற பயசமலா, மரியலாடதசயலா வகலாஞ்சேமும்
இல்லலாமல்!
சவண்டைலாவவறப்புடைன உளசள சபலானவருக்கு, டகடய மட்டும் கழுவிவிட்டு பிரபலா
சேலாப்பிட்டுக்வகலாண்டிருந்தத கண்டண உறத்தியத. அடைக்க மலாட்டைலாத, “ஏம்மலா, பிரபலா!
வவளியில அடலஞ்சுட்டு வந்தத கசேகசேனனு இல்சல? குளிச்சிருக்கலலாசம!” எனற
அவடளக் சகட்டைசபலாத, தனசமசலசய சகலாபம் எழுந்தத. சகவலம், ஒரு வபண்ணுக்கு
மரியலாடத வகலாடுத்தப் சபசேசவண்டி வந்தவிட்டைசத எனற குனறிப்சபலானர்.
பட்வடைனற அவள புத்தியில் உடறக்கிறமலாதிரி, `வபலாம்படளயலா, லட்சேணமலா,
வீட்டுக்கு வந்ததம் புருஷடனயும், மலாமனலாடரயும் கவனிச்சுக்கறடத விட்டுட்டு, இப்படி
ஊர் சுத்திட்டு, அதிலும் வவக்கமில்லலாம, கட்டின புருஷடனசய வீட்டு சவடல வசேய்ய
விட்டுட்டு, எனனசமலா மகலாரலாணிமலாதிரி சேலாப்பிடை ஒக்கலாந்தட்டிசய! எழுந்திருடி, சேரிதலான!’
எனற வபலாரியத் தடித்தலார்.
ஆனலால், `மகன’ எனற வபயரில் யமன அல்லசவலா அவருக்கு வலாய்த்திருந்தலான!
கல்யலாணம் ஆவதற்கு முனசப அவருக்கு வலாய்ப்பூட்டு சபலாட்டிருந்தலான: `நீங்க ஒங்க
கலாலத்டதசய வநடனச்சுக்கிட்டு, வர்றவடளயும் விரட்டிக்கிட்டு இருக்கலாதீங்க. எனக்குப்
பிடிக்கலாத!'
சிற வயதிசலசய முரடைன அவன. அனனம்மலா சேலாம்பலாரில் அதிகமலாக உப்பு
சபலாட்டுவிட்டை குற்றத்தக்கலாக அவடள அடிக்க இவர் டகடய ஓங்க, பதினலாற வயதப்
டபயனலாக இருந்த அவன, ஓங்கிய டகடய இறகப் பிடித்தக்வகலாண்டு, `அம்மலாசமல
இனவனலாரு தடைடவ ஒங்க டக பட்டுச்சசேலா.., அடத வவட்டி எறிஞ்சுடுசவன, ஆமலாம்!’
எனற உறமியவன ஆயிற்சற!
வயதலான கலாலத்தில், வருவலாசயலா, சவற சபலாக்கிடைசமலா இல்லலாத நிடலயில்,
இவடனப் படகத்தக்வகலாண்டைலால், யலாருக்கு நஷ்டைம்?
தடலடய அளவுக்கு மீறி குனிந்தபடி சேலாப்பிடுவதலாகப் பலாவடன வசேய்தலாலும், அந்தத்
தம்பதியரிடடைசய உண்டைலான சேங்சகதக் குறிப்புகளும், கண் சிமிட்டைலும் அவருக்குத்
வதரியலாமல் சபலாகவில்டல.
தன தலாம்பத்தியத்தில் மட்டும் ஏன இப்படி -- நிடனத்த, நிடனத்த ஆனந்தப்படும்படி
-- எதவுசம நிகழவில்டல?
அனனம்மலா ஏன இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் ஒத்தடழக்கவில்டல? மற்ற எல்லலா
விதத்திலும் அனுசேரித்தப்சபலானலாசள?
`உங்களலால் என உணர்ச்சிகடளக் கிளற முடியலாத!’ எனற வீம்பு பிடித்தவளசபலால்,
மரக்கட்டடையலாய் படுக்டகயில் கிடைந்த மடனவி அவருடடைய ஆண்டமக்சக சேவலால்
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விடுவத சபலாலிருந்தத. அவளுடடைய அப்சபலாக்கு வபலாறக்கலாததலாசன வநலாந்த மனதக்கு
ஆறதல் சதடி, கண்டை வபண்கடள நலாடிப் சபலானலார்!
அப்வபண்களும் அவரத ஸபரிசேத்தக்கலாக ஏங்கிக் கலாத்திருந்ததசபலால்
நடைந்தவகலாண்டைத தலான அளளிக் வகலாடுத்த கலாசுக்குரிய நடிப்பலாக இருக்கும் எனற அவர்
நம்பத் தயலாரலாக இல்டல. இதமலாகத்தலான இருந்தத.
தனக்கு மடனவியலாக வலாய்த்தத வபண் ஜனமசம இல்டல எனற குமுறினலார்.
அவளசமல் விடளந்த இளக்கலாரமும், அத சதலாற்றவித்த பலலாத்கலாரமும் சமலும்
வலுப்பட்டைன.
டக கழுவியபடிசய பிரபலா திரும்பினலாள. “இனனிக்கு ஒரு சவடிக்டக,” எனற
கணவனிடைம் ஆரம்பித்தலாள. “எங்கூடை சவடல வசேய்யற வஜயலா இல்சல, அவ வீட்டுக்குப்
சபலான பண்ணினலா -- பிளடளகூடை சபசே. அதக்கு மூணு வயசு. அம்மலாகூடை
சபசேமலாட்சடைனனு அத அடைம் பிடிக்க, இவ திரும்பத் திரும்ப சபலான சபலாட்டுக்
வகஞ்சே..!” பிரபலாவுக்குச் சிரிப்பு வபலாங்கி வந்தத.
அதிஷ்யமலா இருக்சக!” வலாயில் சபலாட்டிருந்த கவளத்டத விழுங்கலாமசல அவளுடடைய
கடதயில் ஆர்வம் கலாட்டினலான பலாலு.
ஆமலா!” வநலாடித்தலாள. “கண்டிப்பு எனகிற சபரிசல இவ ஓயலாம அந்தப் டபயடன
அடிப்பலாளலாம்.அடத எங்க எல்லலார்கிட்சடையும் தினமும் வபருடமயலா வசேலால்லிக்கறத
இருக்சக! இப்ப இவளுக்கு சவணும்கிறசபலாத, `ஓடி வந்த என கழுத்டதக்
கட்டிக்க’னனலா?”
கிழவருக்குச் சேட்வடைனற புடரசயறியத.
இந்தச் சினன விஷயம் ஏன தனக்குப் புரியலாமல் சபலாய்விட்டைத? வபற்ற குழந்டதயலாக
இருந்தலால் எனன, கட்டிய மடனவியலாக இருந்தலால்தலான எனன, அனடப நலாம் முதலில்
வகலாடுத்தலால்தலாசன அடதத் திரும்பப் வபறமுடியும்!
மடனவியின சபலாக்டக நிர்ணயித்தசத தலானதலான எனற புரிந்தசபலாத, அந்த சவதடன
அவ்வசயலாதிகர் முகத்தில் படைர்ந்தத. அடிவயிற்றிலிருந்த இரும ஆரம்பித்தலார்.
வமதவலாச் சேலாப்பிடுங்க, மலாமலா,” எனறலாள பிரபலா கனிவுடைன. “சேலாப்பிடைறசபலாத நலான
சபசியிருக்கக்கூடைலாத!”
(நயனம், 1993, மினனூல் வதலாகுப்பு)
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சமலாகம்
அப்சபலாததலான விசேலா வந்திருந்தத.
அவமரிக்கலாவில் படிக்கப்சபலாகிசறலாம்! கண்ணனுக்குப் பூரிப்பு தலாங்கவில்டல.
கூடைசவ ஓர் உறத்தல்.
சமற்படிப்புக்கலாகப் பல வருடைங்கள பிரிந்த சபலாகும் மகனுக்கலாக, தமிழ், இந்திப்
படைங்களில் வருவதசபலால, அவனுடடைய வபற்சறலார் விமலான நிடலயத்தக்கு வந்த
மலாடல அணிவித்த வழி அனுப்பலாவிட்டைலால் சபலாகிறத, இப்படி முகத்டதத் தூக்கி
டவத்தக் வகலாளளலாமலலாவத இருக்கலலாசம எனற அலுப்பும் சகலாபமும் அவடன
அடலக்கடழத்தன.
அவனுடடைய அதிர்ஷ்டைத்டத புகழ்ந்த சபசுவடதப்சபலால நடித்தலாலும்,
வதரிந்தவர்கவளல்லலாம் உளளூரப் வபலாறலாடமப்படுவத அவனுக்குப் புரிந்ததலான
இருந்தத. அப்பலாவுக்கு மட்டும் ஏன இந்தப் வபருடம புரிய மலாட்சடைன எனகிறத?
இனறலா, சநற்றலா? அவனுக்கு நிடனவு வதரிந்த நலாளிலிருந்த கண்டுவந்த கனவு அத.
ஐந்த வயதலாக இருந்தசபலாத, அவர் உடறயலாற்றவிருந்த விழலா ஒனறக்குக்
கண்ணடனயும் அடழத்தப் சபலாயிருந்தலார் அப்பலா.
`நீ வபரியவன ஆனதம், அப்பலாமலாதிரி தமிழ் சபசுவியலா?’ எனற யலாசரலா
விடளயலாட்டைலாய் சகட்டைசபலாத, `நலான அவமரிக்கனலாப் சபலாகப்சபலாசறன!’ எனறலான
திட்டைவட்டைமலாக.
சகட்டைவர் அதிர்ந்த, சுப்டபயலாவிடைம் அடதத் வதரிவித்தசபலாத, `அவனுக்கு எனன
வதரியும்! சினனப்பிளடள! சமக் சடைலானலால்ட்ஸில ஐஸக்ரீம், டி.வியில மிக்கி வமமௌஸனு
வளர்ற டபயன இல்லியலா?’ எனற மகனுக்கு வக்கலாலத்த வலாங்கினலார்.
அடுத்த ஆண்சடை கண்ணடன தனியலார் பளளியில் சசேர்த்தலார்.
“எதக்குடைலா? அங்க தமிழ்கூடை இல்ல!” எனற ஆட்சசேபித்த அவரத தந்டதயிடைம்,
“தமிழ்தலாசன!” எனறலார் அலட்சியமலாக. “நலான வசேலால்லிக் குடுத்தட்டுப்சபலாசறன!”
“நம்ப வசேதிக்கு..,” எனற மடனவியும் இழுத்தலாள. “அரசேலாங்கப் பளளியிசல
இலவசேமலா படிக்கிறடத விட்டுட்டு!”
“இருக்கிறத ஒரு மகன! இவனுக்கு இல்லலாம, சவற யலாருக்கு
வசேலவழிக்கப்சபலாசறலாம்! எனடனச் சேலாயந்திரம் ஒரு இடைத்திசல சவடல வசேய்ய
கூப்பிட்டிருக்கலாங்க. எல்லலாம் முடியும். சும்மலா ஏதலாவத வசேலால்லிக்கிட்டு இருக்கலாசத!”
எனற அவள வலாடய அடடைத்தலார்.
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பதிசனழு வயதலானசபலாத, “அப்பலா! நலான அவமரிக்கலா சபலாய் படிக்கலலாம்னு
இருக்சகன. எங்க டீச்சேருங்க அழுத்திச் வசேலால்றலாங்க, எனக்கு அங்க நல்ல எதிர்கலாலம்
இருக்குனனு!” எனற, அடத நிடனத்தப் பலார்க்கும்சபலாசத ஏற்பட்டை வபருடமடய
மடறத்தக்வகலாண்டு, ஏசதலா சபச்சுவலாக்கில் வசேலால்வதசபலால் வதரிவித்தலான. தந்டத
அடடைந்த அதிர்ச்சிடயக் கவனிக்கும் மனநிடலயில் அவன இருக்கவில்டல.
“ஒங்களுக்கு எனடன அங்சக அனுப்பற வசேலவு மட்டும்தலான!”
“சேம்பளம்?”
“படிச்சு முடிச்சு, சவடல கிடடைச்சேதம், நலாசன வமதவலா அடடைச்சுடுசவன,
சேம்பளத்தக்கலாக பட்டை கடைடன!”
சுப்டபயலா குடமந்தலார். பல்கடலக்கழகசம இல்லலாத நலாடைலா இத? அத எனன, அப்படி
ஒரு அயல்நலாட்டு சமலாகம்?
பணம்தலாசன இந்தக் கலாலத்த இடளஞர்களுக்குப் வபரிதலாகப் சபலாய்விட்டைத! உறவு,
பலாசேம், நனறிக்கடைன எல்லலாம் வவறம் வலாய்வலார்த்டதகளதலாம்.
வயதலான கலாலத்தில் தலான தந்டதடயப் பரலாமரிக்கிசறலாசம! ஆனலால், தன மகன
திரும்பியலாவத வருவலானலா?
அவமரிக்கலாவிலிருந்த திரும்பி வந்திருந்தலான மலாதவன. “டஹ அங்கிள!” எனற
அட்டைகலாசேமலாக அடழத்தபடி வந்தவடன இனனலார் எனற புரிந்தவகலாளளசவ அவருக்குச்
சில நிமிடைங்கள பிடித்தன. அண்ணன மகன!
தடலமுடிடய ஓரடி நீளத்திற்கு வளர்த்த, ரப்பர் பலாண்ட் சபலாட்டுக் கட்டி, குதிடர
வலாலலாகத் வதலாங்கவிட்டுக் வகலாண்டிருந்தலான. அத பரங்கி நிறத்திலிருந்தத. ஒரு கலாதில்
வடளயம். சேட்டடைப் பலாக்வகட்டிலிருந்த எட்டிப் பலார்த்தக்வகலாண்டிருந்தத சிகவரட்
பலாக்வகட்.
இங்கு, மலலாயலா பல்கடலக்கழகத்தில் படிக்கும்வடர, சேலாதலாரணமலாக, எல்லலாப்
டபயனகடளயும் சபலாலத்தலாசன இருந்தலான! சில வருடைங்கள அயல்நலாட்டுக்குப்
சபலாய்வந்ததம், எனன சகடு வந்தவிட்டைத!
இடத வவளிப்படடையலாகக் சகட்கலலாசமலா? நலாக்டகப் பிடுங்கிக்வகலாளகிறலாப்சபலால்
அவன பதிலடி வகலாடுத்தலால்? ஏற்வகனசவ, சிறவயதிலிருந்த `சித்தப்பலா,’ எனற
அடழத்தவன `அங்கிள!’ எனகிறலான, ஸடடைலலாக!
`எதற்கு வம்பு!’ எனற சுப்டபயலா வமமௌனம் சேலாதிக்க, “படிப்வபல்லலாம் முடிஞ்சுடுச்சேலா,
மலாதவலா?” எனற சகட்டைலான, புதிய குரல் சகட்டு உளசளயிருந்த வந்த கண்ணன.
“எனக்குப் படிப்பிசல இண்டைவரஸட் சபலாயிடுச்சுடைலா,” எனற சேலாவதலானமலாகச்
வசேலானனவடன அதிர்ச்சியுடைன பலார்த்தலார் சுப்டபயலா.
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“மலாஸடைர்ஸ பண்ணிசனனலா! கதறிக்கிட்டு, `டைலாக்டைசரட் பண்ணுடைலா’னனலாங்க அங்க.
அதக்குளள எனக்குப் பலாட்டில ஆர்வம் அதிகமலாயிடுச்சு. ஒரு குரூப்பில சசேர்ந்த
பலாடிக்கிட்டிருந்சதன. அப்புறம், ஆரலாய்ச்சியலாவத, மண்ணலாவத! அங்சக நிரந்தரமலா தங்க
முடியலாதங்கிற நிடல. நல்லதலாப்சபலாச்சு. திரும்பி வந்தட்சடைன!” எனற ஒசர மூச்சில்
கூறி முடித்தவனிடைம், “எனனடைலா இத!” எனற மட்டும்தலான சகட்க முடிந்தத
சுப்டபயலாவலால்.
“சபலாங்க அங்கிள! ஊரலா அத! `சேலாப்பிடை வவளிசய கூட்டிட்டுப் சபலாசனன என மகடள.
இனனும் தன பங்குக் கலாடசே அவ குடுக்கசல’னனு எங்கிட்டை அலுத்தக்கறலாரு எங்க
பக்கத்த வீட்டுக்கலார வவளடளக்கலாரரு. வபலாண்ணு சபரம் சபசுதலாம், `அதக்குப் பதிலலா,
ஒங்க சதலாட்டைத்தில புல் வவட்டைசறன’னு! சீ!” எனற பழித்தலான.
“ஒங்களுக்குத்தலான வதரியுசம! எனக்குப் பலாட்டுதலான உயிர், ஒலகம் எல்லலாம். இத
அப்பலாவுக்குப் புரியுதலா! `இவ்வளவு வசேலவழிச்சு ஒனடனப் படிக்க வவச்சசேசனடைலா’னனு
கண்டைபடி கத்தறலாரு. அதலான அவர் முகத்திசலகூடை முழிக்கப் பிடிக்கலாம, இங்க
வந்தட்சடைன!” சதலாளகடளக் குலுக்கினலான.
பிறருக்குத் தனனலால் விடளயும் பலாதிப்டபச் சேற்றம் வபலாருட்படுத்தலாத, இப்படி -தலான, தன சுகம் எனற -- வலாழ எங்கு கற்றக்வகலாண்டைலான இவன?
`இவனுக்வகனன, இருபத்தியலாற வயத இருக்குமலா?’ எனற சுப்டபயலாவின சயலாசேடன
சபலாயிற்ற. இனனமும் டகயில் சவடல எனற எதவும் கிடடையலாத. அப்பலாவின
பணத்தில் `தனபம்’ எனறலால் எனனவவனசற அறியலாமல் வளர்ந்தவன. இப்சபலாத யலாடர
வமலாட்டடை அடிக்கலலாம் எனற இங்கு வந்திருக்கிறலான!
`விடுங்க!’ எனபதசபலால் டகடய வீசீய மலாதவன, “கண்ணன! தடலடய வமலாட்டடையலா
வவட்டிக்கலலாம்னு இருக்சகன! இந்த சஹர் ஸடடைல் அலுத்திடுச்சு. ஒனக்குத் வதரிஞ்சே
நல்ல சேலூன இருந்தலா, கூட்டிட்டுப் சபலாடைலா,” எனறபடி எழுந்தலான.
அப்படித்தலான பழனிச்சேலாமிடயச் சேந்தித்தலார்கள இருவரும்.
சிறியதலாக இருந்தலாலும் சுத்தமலாக இருந்தத அந்த முடிவவட்டும் கடடை. கடடையில்
சவற யலாரும் இருக்கவில்டல.
நலாற்பத்டதந்த வயத மதிக்கத்தக்க பழனிச்சேலாமி, `தமிழலாளுங்க!’ எனற பரவசேமலானலார்.
“நலான திருச்சியிசலருந்த வந்சதங்க,” எனற வலியத் வதரிவித்தலார்.
“எப்சபலா?” மரியலாடதக்கலாகக் சகட்டுடவத்தலான கண்ணன.
“அத ஆச்சு, ஒண்ணடர வருஷம்! மூணு வருஷ கலாண்ட்ரலாக்ட். எப்சபலா திரும்பிப்
சபலாசவலாம்னு இருக்கு,” எனற தலாபத்தடைன வசேலானனவடர சேற்சற ஆச்சேரியத்தடைன
பலார்த்தலான கண்ணன.
“இங்சக நல்லலா பணம் பண்ணலலாசம?”
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“அவதல்லலாம் சும்மலா, தம்பி. இங்க கலாடலயில ஒனபதக்குக் கடடை திறந்தலா, ரலாத்திரி
பதிசனலாரு மணிவடரக்கும் ஆளுங்க வந்தக்கிட்சடை இருப்பலாங்க. ஒரு ரிங்கிட்டுக்குப்
பனனிரண்டு ரூபலாய்னு வசேலானனலா, சகக்க பிரமிப்பலா இருக்குதலான. எனக்குக் கிடடைக்கிற
சேம்பளம் எட்டு நூற ரிங்கிட்!”.
அவசேரமலாக மனக்கணக்குப் சபலாட்டுப்பலார்த்தலான கண்ணன.
“கடடைடயக் கண்டை சநரத்தில மூடைலாம, ஒழுங்கலா சவடல வசேஞ்சேலா, இந்த பணத்டத
`ஊரிசலசய’ பலாக்கலலாம்!” எனறவர், சிறித சநரம் வமமௌனமலாக சவடலயில் ஈடுபட்டைலார்.
“இங்க இவ்வளவு சவடலசயலாடை நலாசன சேடமச்சுச் சேலாப்பிடை சவண்டியிருக்கு.
அனலாடதமலாதிரி இருக்சகன. அங்க சவளலாசவடளக்கு எனக்குப் பிடிச்சேதலா ஆக்கிப்சபலாடை
மடனவி. அசதலாடை.., பிளடளங்களுக்கு ஒரு தடலவலி, கலாய்ச்சேல்னலா அவ தனியலா
வகடைந்த திண்டைலாடைணும்!”
மலாதவனுக்கும் சுவலாரசியம் பிறந்தத. “அக்கம்பக்கத்தில உதவ மலாட்டைலாங்களலா?”
“நீங்க ஒண்ணு! நலான எனனசமலா கடைல் தலாண்டிவந்த, இங்க இருக்கிற
பணத்டதவயல்லலாம் மூட்டடை கட்டிட்டு வரப்சபலாசறனனு அவங்கவங்க வயத்வதரிச்சேல்
பட்டுக்கிட்டு இருக்கலாங்க. இங்க படைற பலாட்டடை யலார்கிட்டை வசேலால்றத!” கசேந்த சபசினலார்.
“அடை, வசேலானனலாத்தலான நம்பப்சபலாறலாங்களலா!”
இடளஞர்கள இருவரும் சபசேலாதிருந்தலார்கள.
“மசலயலாடவச் சுத்திப் பலாக்கணும்னு ஆடசே. அதலான வந்சதன. ஆனலா, ஊர் சுத்திப்
பலாக்க எங்க சநரம்? கலாசு வசேலவழிஞ்சுடுசமனனு பயம். டகநிடறய சேம்பலாரிச்சு,
வசேலாந்தத்தில வபரிய கடடை டவக்கலலாம்னு கனவு கண்சடைன. எல்லலாம் வவறம் பிரடம!”
ஏக்கப் வபருமூச்சு விட்டைலார்.
“சினிமலாவிலதலான அவதல்லலாம் நடைக்கும்!” எனறலான மலாதவன, அலட்சியமலாக.
“நலான வந்தப்சபலா, என கடடைசி மகனுக்கு ஒரு வயசு. திரும்பிப் சபலாறப்சபலா,
அவனுக்கு எனடன அடடையலாளம் வதரியுசமலா, எனனசமலா!”
அவர் வசேலால்லச் வசேலால்ல, கண்ணனுக்கு அவனுடடைய எதிர்கலாலம் பிரம்மலாண்டைமலாக
எதிரில் வந்த பயமுறத்தியத.
ஏற்வகனசவ தன படிப்புச் வசேலடவ ஈடுக்கட்டுவதற்கலாக உடைடல வருத்திக்வகலாண்டு
சநரம், கலாலம் பலார்க்கலாத சவடலபலார்த்ததில் அப்பலாவுக்கு வநஞ்சுவலி. அருடம
மகனுடடைய பிரிடவ அவரலால் தலாங்க முடியுமலா?
ஒரு சவடள, அப்பலாவின உயிர் சபலாய்விட்டைலால், தலான வரமுடியுமலா, வகலாளளி சபலாடை?
அவமரிக்கலா பணக்கலார நலாடைலாக இருக்கலலாம். அதனலால் இவனுக்கு எனன வந்தத?
மலாணவன எனற முடறயில், இவடன வசேதி குடறந்த ஹலாஸடைலில்தலான தங்க
டவப்பலார்கள. டகக்கலாசுக்கு பிறரத எச்சில் தட்டுகடளக் கழுவ சவண்டி வரலலாம்.
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`படிக்கிற டபயன! ஒனக்கு எதக்கு வீட்டு சவடலவயல்லலாம். நீ நல்லலாப் படிச்சு
முனனுக்கு வலா!’ எனற, அம்மலா சபலார்த்திப் சபலார்த்தி வளர்த்தலார்கசள!
பிடழப்பு சதடி, சிறவயதிசலசய அயல்நலாட்டிலிருந்த தனியலாகக் கப்பசலறி மலலாயலா
வந்த தலாத்தலா அடிக்கடி வசேலால்வத கலாதில் சகட்டைத. `முதடலக்குத் தண்ணீரிசலதலான
பலம். நலாம்ப பிறந்த மண்டணவிட்டு இனவனலாரு நலாட்டுக்குப் சபலானலா, அந்த கலலாசேலார
அதிர்ச்சிசய நம்படள பலகீனமலாக்கிடும். நடடை, உடடை, பலாவடன எல்லலாத்டதயும் புதிய
மண்ணுக்கு ஏத்தலாப்சபலால மலாத்தி அடமச்சுக்கிட்டைலா வபலாடழச்சசேலாம்!’
பல ஆண்டுகள கழிந்ததம், மீண்டும் தன உடைனபிறப்புகடளப் பலார்க்கப் சபலானசபலாத,
வசேலாந்த நலாட்டிசலசய அந்நியனலாகப்சபலான அவலத்டதயும் தலாத்தலா குரலுடடையச்
வசேலால்லியிருக்கிறலாசர!
பழனிச்சேலாமி எனனசவலா சகட்டைலார்.
“எனனங்க?”
“நீங்ககூடை வபரிய படிப்பு படிக்க அவமரிக்கலா சபலாகப்சபலாறதலா அப்பலா
வசேலால்லிக்கிட்டிருந்தலாங்கசள!”
“சயலாசிக்கணும்!” எனறலான கண்ணன. சில கனவுகள கனவலாகசவ இருக்கும்வடரதலான
சுடவ.
(மசலசியலாவில், சதசிய நிலநிதி கூட்டுறவுச் சேங்கம் நடைத்திய சபலாட்டியில் பரிசு
வபற்றத, 2005)
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மலாதலா -பிதலா -குரு
“டீச்சேர்! ஒங்ககிட்டை ஒண்ணு வசேலால்லலலாமலா?”
மூனறலாவத படிவத்திலிருக்கும் பதிடனந்த வயதப் வபண் அவள. இடடைசவடளயில்
சேலாப்பிடுவடதவிடை முக்கியமலான விஷயம் எனனவலாக இருக்கமுடியும்?
கடிபட்டை வரலாட்டி மீண்டும் டைப்பர்சவர் டைப்பலாவில் அடடைக்கப்பட்டைத. உமலா
நிமிர்ந்தலாள. “எனன சேசரலாஜலா?”
மலாணவியுடைன ஆசிரியர்களின வபலாத அடறக்கு வவளிசய வந்தலாள. சுவற்டற
ஒட்டியபடி இனவனலாரு வபண். கண்களில் கலக்கம்.
வமல்ல ஆரம்பித்தலாள சேசரலாஜலா. “யலாரலாவத நமக்கு வகட்டைத பண்ணினலா, ஒடைசன
எதிர்க்கணும்னு டீச்சேர் வசேலானனீங்கசள?”
பலாடைத்தடைன, சேற்ற வபலாத அறிடவயும் மலாணவிகளுக்குப் புகட்டும் சநலாக்கத்தடைன,
தலான படித்தடதயும், அடவகளுக்குத் வதலாடைர்பலான உண்டம சேம்பவங்கடளயும்
அவர்களிடைம் பகிர்ந்தவகலாளவத உமலாவின வழக்கம்.
ஒரு மசலசிய தமிழ் பத்திரிடகயில் வந்திருந்த சகளவி: `ஏன கணவனமலார்கள
மடனவிடய அடிக்கிறலார்கள?’
அதற்கு பத்திரிடக ஆசிரியரின பதில்: `எல்லலா கணவனமலார்களும் ஏதலாவத ஒரு
சேந்தர்ப்பத்தில் மடனவிடய அடித்தத்தலான இருப்பலார்கள!’
அந்த பட்டுக்வகலாளளலாத பதிலலால் உந்தப்பட்டைவளலாய், வபண்களுக்கலான ஆதரவு
டமயத்திற்குப் சபலானலாள உமலா.
`இருபத்தி ஏழு வருஷமலா ஒங்க வீட்டுக்கலாரடர எப்படிப் வபலாறத்தப்சபலானீங்க?
ஒடைம்பிசல இருக்கிற எலும்பு, பல் எல்லலாத்டதயும் இப்படி அடிச்சு
வநலாறக்கியிருக்கலாரு!’
`அவரு திருந்திடுவலாருங்கிற நம்பிக்டகயில வபலாறடமயலா இருந்சதங்க!’
உமலா திடுக்கிட்டுப் சபலானலாள. அந்த ஐம்பத வயதப் வபண்மணி கடடைப்பிடித்தத
வபலாறடமயில்டல, முட்டைலாளதனம் எனற மறநலாள சபலாதித்தலாள, வகுப்பில். “ஒருத்தர்
நம்டம தனபுறத்தறசபலாத உடைனுக்குடைசன எதிர்ப்புத் வதரிவிக்கலாம சபலானலா, நம்ப
தனனம்பிக்டகடயக் குடறச்சு, தப்பு நம்பசமலதலானனு நம்ப வவச்சுடுவலாங்க!”
வபண்கள சீறி எழுந்தலார்கள, தம் வருங்கலாலக் கணவனமலார்கள அப்படி நடைந்தலால், தலாம்
எப்படிவயல்லலாம் எதிர்ப்சபலாம் எனற.
`பலாடைத்டதத் தவிர சவற எதபற்றிப் சபசினலாலும், நல்லலா கவனிப்பலாங்க!’ எனற
அப்சபலாத மனத்தக்குள உமலா சிரித்தக்வகலாண்டைலாள.
46

“டீச்சேர்! இங்க பலாருங்க!” உமலா சேற்றம் எதிர்பலாரலாவிதமலாக, தன சதலாழியின
வதலாளவதலாள சேட்டடையின கழுத்தப் பகுதிடய சேற்சற இறக்கிக் கலாட்டினலாள சேசரலாஜலா.
அதிர்ச்சியுடைன மூச்டசே இழுத்தக்வகலாண்டைலாள ஆசிரிடய. முதகில் வரி வரியலான
கறநீலக் சகலாடுகள.
“நலான சிகவரட் பிடிக்கிறத எங்கப்பலாவுக்குத் வதரியும். எங்க பலாட்டிசய பிடிக்கறலாங்க,”
எனறலாள சநலார்டலலி, வமளள. “ஆனலா, பளளிக்கூடைத்திலிருந்த வலட்டைர்
சபலாட்டிருந்தலாங்களலா! அடதப் பலாத்தட்டு..,” வபருகிய கண்ணீடரத்
தடடைத்தக்வகலாண்டைலாள. “எங்கப்பலா.. எனசனலாடை ஸலாசரலாங் (பலாவலாடடை), பலாஜஹூ (BAJU -சேட்டடை) எல்லலாத்டதயும் கழட்டைச் வசேலால்லிட்டு, வபல்டைலால அடிச்சேலார்!” எனறலாள மலலாய்
வமலாழியில்.
அவள குரலில் குழப்பம். பிற சேமயங்களில் கண்டுவகலாளளலாதிருந்தவர், மற்றவர் தவற
எனற குற்றம் சேலாட்டியதம், ஏன ஆத்திரப்படை சவண்டும்?
உமலாவுக்குப் பசி மறந்தத. வபற்ற தந்டதசய `ஒழுக்கம்’ எனற வபயரில் மகடள
வடதத்தலால், நலாடளக்குக் கணவனும் அப்படிசய நடைந்தவகலாளளும்வபலாத, அடத
எதிர்க்கத் வதம்பில்லலாத, `எல்லலா ஆண்களும் இப்படித்தலான!’ எனற சேமலாதலானத்தடைன,
அடத ஏற்கும் அபலாயம் இருக்கிறசத!
ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளலாய், “குரு வபசேலார் (GURU BESAR - தடலடம ஆசிரிடய)கிட்டை
ரிசபலார்ட் பண்ணலலாம், வலா. அவங்க சபலாலீசில வசேலால்வலாங்க!” எனறலாள.
சநலார்டலலி பதறிப்சபலானலாள. “சவண்டைலாம், டீச்சேர். அப்பலா பலாவம்!”
வபண்களின இந்த இரக்க குணசம அவர்கடளச் சிலர் வகலாடுடமப்படுத்த கலாரணமலாகி
விடுகிறசதலா எனற சயலாசித்த உமலா, “இனவனலாரு தடைடவ இப்படி நடைந்தலா, சும்மலா
இருக்கலாசத!” எனற எச்சேரித்தலாள.
“பளளி விதிமுடறகள வதரியலாதலா ஒனக்கு? எதக்கு இங்க சிகவரட் பிடிச்சுட்டு
மலாட்டிக்கசற?” எனறவளின கண்களில் சிரிப்பு. தலான வசேலால்வதலால் மட்டுசம ஒரு வபண்
தன பழக்கத்டத விடைமலாட்டைலாள எனற விசவகம். ”அடதவயல்லலாம் வவளிசய வவச்சுக்க,”
எனற வசேலால்லி அனுப்பினலாள. அப்வபண்களும் சிரித்தவிட்டுப் சபலானலார்கள.
அனவறல்லலாம் அந்த நிகழ்ச்சி மனடதவிட்டு அகலவில்டல. இரவு சேலாப்பிடும்சபலாத,
சநலார்டலலிடயப்பற்றி விவரித்தலாள.
“பலாட்டி சிகவரட் பிடிச்சேலா, அத அவங்க கலலாசேலாரம், உமலா. நீ எதக்கு வீண்வம்பிசல
மலாட்டிக்கசற? ஸகூலுக்குப் சபலாசனலாமலா, சேம்பளம் வலாங்கிசனலாமலானனு இரு.
இல்லலாட்டி, `சரஸிஸட்’னு குத்தம் சேலாட்டுவலாங்க!” எனற அறிவுடர வழங்கினலார் தந்டத.
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அடுத்த மலாதம் பளளி வளலாகத்தக்குள அவள கலாரிலிருந்த இறங்கும்சபலாசத, “டீச்சேர்!
இங்சகசய வகலாஞ்சேம் சபசேலலாமலா?” எனற வகஞ்சும் குரலில் சகட்டுவிட்டு, அவளுடடைய
ஆசமலாதிப்புக்குக் கலாத்திரலாத, சபசிக்வகலாண்சடை சபலானலாள சேசரலாஜலா.
உமலா அதிர்ந்தலாள.
ஐம்பத்த இரண்டு வயதலாகி, தன குழந்டதகளுக்கும் மணமுடித்தவிட்டை ஆசிரியர்!
அவர் அப்வபண்ணின வகுப்பு மலாணவியடர பளளி வலாசேகசேலாடலக்கு அடழத்தச் வசேனற,
ஒசர இடைத்தில் அடசேயலாத அமரும்படி வசேலானனலாரலாம். இவடளமட்டும் ஒரு மடறவலான
இடைத்தக்கு அடழத்தப்சபலாய், கண்டை இடைங்களில்..!
`இந்தப் வபண்ணுக்கு வயதக்கு மீறிய வளர்த்தி!’ எனற அப்சபலாததலான கவனித்தலாள
உமலா. சகலாபம் வந்தத, அந்த ஆசிரியர்சமல், இந்த டகயலாலலாகலாத வபண்சமல்.
“எங்கிட்டை எதக்கலாக வந்த வசேலால்சற? நீதலான புகலார் குடுக்கணும்!”
“அப்புறம் அவர் எனடன ஃவபயிலலாக்கிட்டைலா? முந்திவயல்லலாம் அவர் இப்படி
நடைந்தக்கிட்டைதில்ல, டீச்சேர். நலான ஒருவலாட்டி.. முட்டைலாளதனமலா,” எனற அவள
வதலாடைர்ந்தத கூறியடத ஒருவித உணர்ச்சியும் முகத்தில் கலாட்டைலாத உமலா
சகட்டுக்வகலாண்டிருந்தலாள.
“ஏன முனசன பினசன வதரியலாதவசனலாடை சபலாசன?”
“எனக்கு ஃப்வரண்ட்சஸ இல்சல, டீச்சேர். அம்மலாவும் எனடன எங்சகயும் கூட்டிட்டுப்
சபலாகமலாட்டைலாங்க. ஏசிக்கிட்சடை இருப்பலாங்க. நலான மக்கு, கறப்பு! என தங்கச்சிதலான -அவ அழகலா இருப்பலா -- அவடளத்தலான எல்லலா இடைத்தக்கும் கூட்டிப் சபலாவலாங்க!”
குரலில் ஏக்கம், அழுடக. “அதலான ஒருவலாட்டி தனியலா வமகலா மலாலுக்குப் சபலாசனன.
அவன `ஒனக்கு ஃப்வரண்ட் சவணுமலா?’னனு சகட்டைலானலா!” தடலயில்
அடித்தக்வகலாண்டைலாள. “கலாசு வகலாண்டைலானனு அடிச்சேலான. எங்கத்டதகிட்டை ஃசபலான
பண்ணிச் வசேலால்லிட்டுப் சபலாசனன. அப்பலா வலாசேல்சலசய நினனுக்கிட்டு இருந்தலாரு!”
சிரித்தலாள.
உமலா மூச்டசே இழுத்தக்வகலாண்டைலாள. இப்படியும் அப்பலாவியலாக ஒரு வபண்
இருக்குமலா!
“பளளிக்கூடைத்தக்கு ஒரு வலாரம் ஏன வரசலனனு டிசிப்ளின டீச்சேர் கூப்பிட்டு
விசேலாரிச்சேலாங்க”.
“எங்சக?”
“ஸடைலாஃப் ரூமில (ஆசிரியர்களின வபலாத அடற)”.
உமலாவுக்குத் தவற எங்சக நிகழ்ந்தத எனற புரிந்தத. அந்தரங்க விவகலாரம்
பகிரங்கமலாகிவிட்டைத.
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“அதக்கப்புறம் எங்கம்மலா எங்கூடை சபசேறசத இல்சல, டீச்சேர்! எங்சகயலாவத ஓடிப்
சபலாயிடைலலாமலானனு இருக்கு. ஆனலா, பயம்..மலா இருக்கு!”
சநலார்டலலிக்கு அப்பலா. இந்தப் வபண்ணுக்கு அம்மலா, ஆசிரியர். இவர்கள எல்லலாருசம
ஆதரவலாக இருக்க சவண்டியவர்கள. ஆனலால், நடைப்பசதலா..!
“அந்த ஆசிரியர் வசேய்யறத தப்பு, சேசரலாஜலா. அடத எங்கிட்டை வசேலால்லிட்சடை. நலானும்
ஒண்ணும் பண்ணலாம இருந்தலா, அத அடதவிடைப் வபரிய தப்பு! வலா!”
எல்லலாவற்டறயும் சகட்டுவிட்டு, மலாணவிடய வகுப்புக்குப் சபலாகச் வசேலானனலாள
தடலடம ஆசிரிடய, புவலான சரலாஸமலா.
“இந்தப் வபலாண்ணுக்குப்சபலாய் பரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றீங்கசள! இத வரண்டு மலாசேம்
முந்தி, வீட்டடைவிட்டு ஓடி, சபலாலீஸ சகஸ ஆயிடுச்சு, வதரியுமலா? இந்த வயசிசலசய
கிடைந்த அடலயுத. இப்சபலா, நல்ல பிளடளமலாதிரி டீச்சேடரப்பத்தி ஒங்ககிட்டை வந்த
வசேலால்லுதலாக்கும்! அவரு எவ்வளவு வபரிய மனுஷன! அப்படிவயல்லலாம் நடைப்பலாரலா?”
அந்தப் வபரிய மனிதர் மூனற முடற பதவி குடறப்பு கண்டைவர் எனற உமலாவுக்குத்
வதரியும்.
“விடுங்க! நம்ப வீட்டுப் வபலாண்ணுங்களலாவத ஒழுங்கலா இருக்கலாங்கசளனனு
சேந்சதலாஷப்பட்டுக்குங்க!” எனற அப்பிரச்டனக்கு ஒரு முடிவு கட்டினலாள புவலான
சரலாஸமலா. அவளத பளளியில் ஒழுக்கம் குடறந்த மலாணவிகள, அல்லத ஆசிரியர்கள
அப்பளளியில் இருக்கிறலார்கள எனற வவளிசய வதரிந்தலால், அவளுடடைய பதவிசய
ஆட்டைம் கண்டுவிடும் எனற பயசமலா?
`வபண்களுக்கு எதிரி வபண்கசளதலான!’ கசேப்புடைன வவளிசய நடைந்தலாள உமலா. பிற
ஆசிரிடயகளிடைம் நடைந்தடதச் வசேலால்ல முடியலாத. `இந்தப் வபண்களுக்கு இததலாசன
பிடிக்கும்!’ எனபலார்கள.
அப்பலாவிடைம் தன மனப்பலாரத்டதக் வகலாட்டை சவண்டும் எனற தடிப்பு வந்தத.
“கடைவுசள!” வபருமூச்சு விட்டைலார் தந்டத. “சவலிசய பயிடர சமயறதசபலால.., சசே!
இப்படியும் ஒரு ஆசிரியர் இருப்பலாரலா! வீட்டிசல வபரியவங்ககிட்சடை வசேலால்லணும்
அந்தப் வபலாண்ணு. அப்பலா, அம்மலானனு எதக்கு இருக்கலாங்க?” எனற சகலாபப்பட்டைலார்,
தலான பலார்த்சத இரலாத வபண்சமல்.
“அப்பலா வஜயில்சல இருக்கலாரலாம். அம்மலாவுக்சகலா படிப்பறிவு இல்சல!” எனறலாள
உமலா, விரக்தியுடைன.
சேற்ற சயலாசித்தவிட்டு, அப்பலா தடலடயப் பக்கவலாட்டில் ஆட்டிக்வகலாண்டைலார்.
“ஒலகத்திசல நடைக்கிற அநியலாயத்டத எல்லலாம் ஒன ஒருத்தியலால தட்டிக் சகக்க முடியலாத.
விடு!”
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அப்பலா வசேலால்வத உண்டமதலான. தனனலால் முடிந்தடதச் வசேய்தவிட்சடைலாம் எனற
நிம்மதி அடடைய சவண்டியததலான. நல்ல சேலாப்பலாடு, புத்தகங்கள, டி.வி எனற
வபலாழுடதப் சபலாக்க எவ்வளவு இல்டல? ஆனலாலும், மனம் எனனசவலா அடமதியலாக
இல்டல.
இரண்டு மலாதங்கள கடைந்தபின, ஒரு சேனிக்கிழடம. பளளி விடுமுடற. உமலா தன
தந்டதயுடைன டசேனீஸ வரஸடைரலாண்டில் பகலுணவு சேலாப்பிட்டுவிட்டுத்
திரும்பிக்வகலாண்டிருந்தலாள.
“அந்தப் வபலாண்ணு அப்புறம் எனனம்மலா ஆச்சு? அந்தக் சகடுவகட்டை வலாத்தி..?”
அப்பலா யலாடரயும் அவ்வளவு மரியலாடதக் குடறவலாகப் சபசி உமலா சகட்டைதில்டல.
தனடனப்சபலால் அவனும் ஓர் ஆண் எனற நிடனப்பிசலசய அவருக்கு ஆத்திரம்
ஏற்பட்டிருக்க சவண்டும்.
பற்கடளக் கடித்தக்வகலாண்டைலாள உமலா.
அந்த ` சகடுவகட்டை வலாத்தி’ பளளிக்கூடை விழலாக்களுக்கு நனவகலாடடை வலாரி வலாரி
வழங்கி, தனடன யலாரலாலும் அடசேக்க முடியலாத ஒரு நிடலடய தற்கலாத்தக்
வகலாண்டிருந்தலாசன!
“அந்தப் வபலாண்ணு இப்பல்லலாம் ஸகூலுக்கு வர்றதில்லப்பலா,” எனற வருத்தத்தடைன
கூறியவளின குரல் திடீவரனற உயர்ந்தத. “அடை! அவளுக்கு நூற ஆயுசு! அசதலா, பஸ
ஸடைலாப்பில நிக்கறலா, பலாருங்க! அந்தப் வபலாண்ணுதலான!”
“யலாரு, குட்டடைப் பலாவலாடடை சபலாட்டுக்கிட்டு..?”
அப்சபலாததலான சேசரலாஜலாவின உடடையலங்கலாரத்டதக் கவனித்தலாள உமலா. தினமும்
கணுக்கலால்வடர வதலாங்கும் ஸலாசரலாங்டகசய அணிந்த வருபவள! இத எனன
புதக்சகலாலம்!
சேசரலாஜலாவின கரிய முகத்தில் சுண்ணலாம்பு பூசியதசபலால வபமௌடைர் பூச்சு, அகனற
உதடுகடள சமலும் அகலமலாக, கவர்ச்சியலாகக் கலாட்டும் விதத்தில் குருதிநிற உதட்டுச்
சேலாயம்! டகயில் சிகவரட் புடகந்தவகலாண்டிருந்தத. அவளுக்கு மிக வநருக்கமலாக நினற,
உரிடமயுடைன சதலாளில் டகசபலாட்டுக் வகலாண்டிருந்தலான நடுத்தர வயதினன ஒருவன.
அவள அவனசமல் விழலாத குடற.
சேற்ற வபலாறத்த, “ஏம்பலா?” எனற சகட்டை மகடளப் பலார்த்தப் பரிதலாபம் வகலாண்டைலார்
தந்டத.
“வதரியலாத்தனமலா ஒரு தடைடவ தப்பு வசேஞ்சுட்டைலா. அடதசய பிடிச்சுக்கிட்டு, அவ
வகட்டைவதலானனு மத்தவங்க அவடள நம்ப டவக்கறலாங்க, பலாவம்!”
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தனடன நம்பி வந்தவளுக்கு எதவும் வசேய்ய முடியலாமல் சபலாய்விட்டைசத எனற
உமலாவுக்கு ஏமலாற்றமலாக இருந்தத. “மலாதலா, பிதலா, குரு -- வதய்வம்னு தப்பலா வசேலால்லி
வவச்சுட்டைலாங்க, இல்லப்பலா?” எனற வபலாருமினலாள.
(தமிழ் சநசேன, 2008)
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புறக்கணிப்பு
“அம்மலா! நலான ஸகூலுக்குப் சபலாகமலாட்சடைன. டீச்சேர் திட்டைறலாங்க -- முட்டைலாளனு!”
வபலாங்கிவரும் அழுடகடய அவன கலாணலாவண்ணம் தலாய் முகத்டதத்
திருப்பிக்வகலாண்டைலாள. `நீ பளளிக்கூடைத்தக்குப் சபலாசய ஒரு வருடைமலாகிறதடைலா, கண்ணலா.
உனடனத் திட்டியலாவத திருத்த எண்ணினலாங்க -- நீ பினதங்கியிருப்பதன உண்டமக்
கலாரணம் புரியலாததலால!’
`சீனிவலாஸ நலார்மல் இல்லனனு சதலாணுத. அவன வயடசேவயலாத்த மத்த பசேங்க சுலபமலா
வசேய்யறடத எவ்வளவு முயற்சி பண்ணினலாலும், அவனலால வசேய்ய முடியல”.
தனசபலாக்கில் வசேலானன ஆசிரிடய, `எதக்கும் ஒரு மசனலாதத்தவ டைலாக்டைரிடைம் கூட்டிட்டுப்
சபலாங்க!’ எனறலாள, முகத்டதப் பலாவமலாக டவத்தக்வகலாண்டு.
“நம்ப பிளடளடயப்பத்தி ஒருத்தர் கனனலாபினனலானனு சபசியிருக்கலாங்க. நீ அடதக்
சகட்டுட்டு சும்மலா வந்தட்டியலா?” எனற குதித்தலான மசனலாகரன. “மலான நஷ்டை வழக்கு
சபலாடைணும்!”
ஆனலால், ஒரு பலாடைத்தில்கூடை சதர்ச்சி வபற முடியலாதத மட்டுமில்லலாத, சீனு தினமும்
வகுப்படறயிசலசய சிறநீர் கழித்த விடுவதலாகப் புகலார் வந்ததம், சவறவழியினறி
மருத்தவரிடைம் அடழத்தச் வசேனறலார்கள.
சிறவனிடைம் பலவிதப் படைங்கடளக் கலாட்டியும், சில கணக்குகடளப் சபலாடைச்
வசேலால்லியும் பரீட்சித்த டைலாக்டைர் தயலாநிதி, “எட்டு வயசுப் டபயனுக்கு இடதவயல்லலாம்
குடுத்தலா, 100 வலாங்குவலான..!”
அவர் முடிப்பதற்குள அலட்சியமலாகக் குறக்கிட்டைலான மசனலாகரன. “எத்தடன சபர்
டைலாக்டைர் நூத்தக்கு நூற மலார்க் வலாங்குவலாங்க!”
“இத மலார்க்கில்ல. அறிவுத்திறடன சசேலாதிக்கற ஒரு எண். இவனுக்கு 68 தலான இருக்கு!
வசேய்ய முடியலாதடதச் வசேய்யச் வசேலால்லி வற்புறத்தினலா, பயமும், குழப்பமும்தலான
அதிகமலாகும்”.
வவளிசய வந்ததம், மடனவிசமல் பலாய்ந்தலான மசனலாகரன. “ஒங்க வபரியம்மலா
வரண்டு வருஷம் டபத்தியக்கலார ஆஸபத்திரியிசல இருந்தலாங்கனனு வசேலால்லலாம
மடறச்சுட்டீங்க. இப்சபலா, இப்படி ஒரு டபத்தியக்கலாரப் பிளடளக்கு அப்பனலா
இருக்கணும்னு என விதி!”
“அங்சக மட்டும் எனன வலாழுதலாம்! ஒங்க மலாமலா வதருவிசல சபலாற வர்றவங்கசமசல
எல்லலாம் கல்டல விட்வடைறிஞ்சேலாருனனு, கலாலிசல சேங்கிலி கட்டி, ரூமிசல பூட்டி
வவச்சிருந்தத எனக்குத் வதரியலாதனனு நிடனச்சீங்கசளலா?”
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வலார்த்டதகள தடித்தக்வகலாண்சடை சபலாயின.
சீனு அழ ஆரம்பித்தலான. தன வபலாருட்டுதலான அப்பலா, அம்மலா இருவரும் வலாக்குவலாதம்
வசேய்கிறர்கள எனறவடரயில் அவனுக்குப் புரிந்தத.
அப்சபலாதிலிருந்த நிடலடம மலாறியத.
`எங்கள ஒசர மகன!’ அவன வவட்கி ஓடும்சபலாவதல்லலாம், இழுத்தவந்த
நண்பர்களுக்கு அறிமுகம் வசேய்த நிடல மலாறியத. யலாரலாவத வீட்டுக்கு வந்தலால், பிறர்
கலாணத் தகலாதவனசபலால் அவடன ஒளித்த டவத்தத ஏன?
தனக்குப் புரியலாத புத்தகங்கடளப் படிக்கச்வசேலால்லி கஷ்டைப்படுத்திய தந்டதசயலா, சிற,
சிற சவடல வசேய்ய ஏவிய தலாசயலா முனசபலால் ஏன தனடன நடைத்தவில்டல எனற
குழப்பம் ஏற்பட்டைத.
சில முடற கிளப்பில் நீச்சேலடிக்கும்சபலாசதலா, வடைனனிஸ விடளயலாடும்சபலாசதலா அந்த
டைலாக்டைடரச் சேந்திக்க சநர்ந்தத.
“ஒங்க மகடன அடழச்சிட்டு வரல?” எனற அவர் சகட்டைசபலாத, தனடன ஏளனம்
வசேய்வதலாகத்தலான பட்டைத மசனலாகரனுக்கு.
“சீனுவுக்கு எனன புரியப்சபலாகுத! மத்தவங்க அவடன சமசலயும் கீசழயும்
பலாக்கிறப்சபலா, அவமலானமலா இல்ல இருக்கு!” மனத்தின வவறடம குரலின வரட்சியில்.
ஏசதலா வசேலால்லவந்த டைலாக்டைர், தனடன அடைக்கிக்வகலாண்டு, அப்பலால் வசேனறவிட்டைலார்.
வீட்டு வலாசேலிலிருந்த அடழப்பு மணி ஒலித்தத. இந்த மத்தியலான சவடளயில் யலாரலாக
இருக்கும் எனற சயலாசேடனயுடைன கதடவத் திறந்த மசனலாகரன, உபசேலாரமலாக, “வலாங்க
டைலாக்டைர்! ஏத, அதிசேயமலா வீடு சதடி வந்திருக்கீங்க!” எனற ஆரவலாரமலாக
வரசவற்றசபலாதிலும், `இவர் ஏன இங்கு வந்த வதலாடலந்தலார்?’ எனற ஆயலாசேமும்,
கசேப்பும்தலான உளளத்தில் எழுந்தன.
“நம்ப டபயன சீனு எங்சக?” உற்சேலாகமலாகக் சகட்டைலார்.
`இவரிடைம் நலான எதற்கு பயப்படை சவண்டும்?’ எனற ஒரு வீறலாப்புடைன, “அவன
எப்பவும் மலாடியிசலசயதலான இருப்பலான. வர்றவங்களுக்வகல்லலாம் கலாட்டி
வபருடமப்படை அப்படி எனன இருக்கு அவங்கிட்சடை?’ எனறலான, சேவலால் விடுவதசபலால்.
டைலாக்டைர் மனம் தளரவில்டல. அவருக்குப் புரியலாதலா, ஒரு புண்பட்டை இதயத்தின ஓலம்!
“அவடனப் பலாக்க டைலாக்டைர் மலாமலா வந்திருக்கலாருனனு வசேலால்லி அடழச்சுக்கிட்டு வலாங்க,”
எனறலார் விடைலாப்பிடியலாக
தன எதிரில் வந்த, ஒடுங்கி நினற சிறவடன பலார்த்ததசம வநகிழ்ந்தசபலானலார் தயலாநிதி.
எவ்வளவு சீர்குடலந்த சபலாய்விட்டைலான, பலாவம்! “இந்தலா சீனு! சேலாக்சலட் டைப்பலா!
ஒனக்கலாகத்தலான வலாங்கிட்டு வந்சதன!”
அவரிடைமிருந்த அடதப் பிடுங்கலாத குடறயலாகப் வபற்றக்வகலாண்டைலான டபயன.
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இவ்வளவுக்குப்பின, “ஒக்கலாருங்க, டைலாக்டைர்!” எனற உபசேரிப்படதவிடை சவற வழி
வதரியவிடல மசனலாகரனுக்கு.
“வலாடைலா தம்பி!” சீனுடவ அடணத்தபடி அமர்ந்த, சிறித சநரம் அரசியல், விடலவலாசி
எனற வபலாதவலாகப் சபசிவிட்டு, விடடைவபற்றக்வகலாண்டைலார் அவர்.
சமலும் சில முடற தயலாநிதி வந்தசபலானலார்.
ஆதரவு கலாட்டை யலாருமினறி, வபற்சறலாரும் புறக்கணித்தவிட்டை நிடலயில் அவருடடைய
பரிவுக்கும், அனபுக்கும் அவன அடிடமயலானதில் எனன ஆச்சேரியம்?
அதசவ மசனலாகரனின வபலாறலாடமடயக் கிளப்பிவிடை, “அந்த டைலாக்டைர் எடதசயலா
மனசிசல வவச்சுக்கிட்டு, இங்சகசய சுத்திச் சுத்தி வர்றலார். நீயும், `மலாமலா, மலாமலா’னனு
இளிச்சுக்கிட்டுப் சபலாறிசய! அந்த சேலாக்சலட்டும், விடளயலாட்டு சேலாமலானும் நலான வலாங்கித்
தரமலாட்சடைனலா?” எனற கத்தியவன, “இனிசம யலாரலாவத வீட்டுக்கு வந்தலா, மலாடிடய
விட்டு கீசழ வந்தலா, வதரியும் சசேதி!” எனற முதகில் அடித்தலான.
“அம்மலா! அம்மலா!” எனற சீனு அலறி அழுதத, வவளியில் சபலாயிருந்த தலாய்க்குக்
சகட்கலாதத தகப்பனுக்குச் சேலாதகமலாகப் சபலாயிற்ற.
அடுத்த நலாள, தயலாநிதி வந்தலார், “என ஃப்வரண்ட் எங்சக?” எனற புனனடகயுடைன
சகட்டைபடி.
“அவன மலாடியிசலசய இருக்கட்டும், டைலாக்டைர்!” எனறலான மசனலாகரன, திடைமலாக.
முதலில் அயர்ந்தவர், “ஒங்ககிட்டை நலான வகலாஞ்சேம் சபசேணும். வவளிசய சபலாகலலாமலா?”
எனறலார், மிருதவலாக.
எனனதலான வசேலால்லிவிடைப் சபலாகிறலார் எனற விடறப்புடைன அவரருசக கலாரில்
அமர்ந்தலான மசனலாகரன.
“எல்லலாரும் கூடியவடர நல்லலா இருக்கணும்னுதலான நலான இந்த வதலாழிலுக்கு
வந்சதன. சீனுடவ நலான வவறம் சபஷண்டைலா நிடனக்கல,” எனறவர், “நலான அனபலா
பழகினசபலாத, எவ்வளவு கலகலப்பலா ஆனலான, பலாத்தீங்களலா? அடதப் பலாத்த, நீங்களும்
மலாறிடுவீங்கனனு எதிர்பலாத்சதன!” தழுதழுத்த குரடல அவர்
சேரிப்படுத்திக்வகலாளளவில்டல.
கலார் ஒரு பூங்கலாவின அருசக நினறத. வவளிசய வீசிய வதனறல் மசனலாகரனத
மனப்புயடல சேற்சற நிதலானப்படுத்தியத. “நலானும் என மடனவியும் படிச்சேவங்க,
ஆசரலாக்கியமலானவங்க. எங்களுக்கு ஏன இப்படி..?” சகட்சடைவிட்டைலான.
“வியலாதிக்கும், சேலாவுக்கும் ஏடழ, பணக்கலாரன எனகிற வித்தியலாசேம் ஏத, மசனலாகரன?
கருவுற்ற முதல் மூணு மலாசேத்தக்குளசள ஒரு தலாய்க்கு அம்டம வலார்த்தலா, குழந்டதயின
மூடள வளர்ச்சி தடடைப்படைலலாம். இல்சல, ஏசதலா கலாரணத்தலால, அவங்க மூடளக்குப்
சபலாற பிரலாணவலாயு தடடைப்படைறசபலாத..,” எனற அவர் தனத டவத்திய அறிடவ
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வவளிக்கலாட்டிக் வகலாண்டைசபலாத, “எத எப்படிசயலா! சீனு இப்படி ஆக கலாரணம் நீ, நலானனு
சேண்டடை பிடிச்சுக்கப்சபலாய், சுமுகமலான உறசவ அத்தப் சபலாயிடுச்சு,” எனறலான
மசனலாகரன, கசேப்புடைன.
“அவமலானப்படைசவலா, குத்த உணர்ச்சியலால அவதிப்படைசவலா இதில எனன இருக்கு!
எந்த மனுஷனதலான முழுடமயலா இருக்கலான! உங்களுக்குத் வதரிஞ்சிருக்கலலாம் -- மலாஜ
அவமரிக்க ஜனலாதிபதி வகனனடி குடும்பத்திலகூடை இப்படி ஒருத்தர்!”
மசனலாகரன உதட்டடை இறக்கிக்வகலாண்டைலான. யலாருக்கு சவண்டும் இந்தக்
கடதவயல்லலாம்!
“ஏடழப் பிளடளங்க எவ்வளசவலாசபர் முனனுக்கு வர்றலாங்கசள! அவங்களுக்குப்
பணம் இல்லலாம இருக்கலலாம். ஆனலா, குடும்பத்தில அனபும், பக்கபலமும் தலாரலாளமலா
கிடடைக்குத”.
“டைலாக்டைர்! சீனு வமதவலாப் படிக்கட்டும். எனனிக்கலாவத அவன மத்த
பிளடளங்கடளப்சபலால ஆனலா சபலாதம்!”
அவனத அறியலாடமடயக் கண்டு, பரிதலாபமலாக இருந்தத தயலாநிதிக்கு. `நடைக்கலாத’
எனபதசபலால் தடலடயப் பக்கவலாட்டில் ஆட்டினலார்.
சேற்றமுன தளிர்த்த நம்பிக்டக கருக, வமதவலாகக் சகட்டைலான மசனலாகரன: “எனடன
எனனதலான வசேய்யச் வசேலால்றீங்க, டைலாக்டைர்?”
“இப்சபலா இருக்கிறபடிசய சீனுடவ ஏத்தக்குங்க. புத்திசேலாலிசயலா, இல்டலசயலா, அவன
ஒங்க மகன! ஒங்க அனபிசல வளர சவண்டிய வமலாட்டு. ஒங்க பரலாமுகமும், குத்த
உணர்ச்சியும் அவன நிடலடமடய இனனும் சமலாசேமலாக்கிடும். அப்படி விட்டுடைலாதீங்க,
ப்ளீஸ!”
மசனலாகரன முகத்டதத் திருப்பிக்வகலாண்டைலான. இவருக்வகனன! அறிவுடர
கூறிவிட்டுப் சபலாய்விடுவலார்! அனுபவித்தலால் வதரியும்.
“இப்சபலா சீனுசவலாடை மூடள வளர்ச்சி ஒரு அஞ்சு வயசுப் டபயசனலாடைதமலாதிரி.
விடளயலாட்டிலும், சவடிக்டகயிலும்தலான மனம் சபலாகும். அவன மகிழ்ச்சியலா
இருக்கிறததலான முக்கியம். படிப்வபல்லலாம் இரண்டைலாம்பட்சேம்தலான!”
மசனலாகரன அதிர்ந்தலான. தனடனசய நம்பி இந்த உலகிற்கு வந்த ஒரு குழந்டத தன
புறக்கணிப்பலால் உலகத்தின ஏளனத்தக்கும், பரிதலாபத்திற்கும் ஆளலாகும் வகலாடுடம ஒரு
கணம் அவன மனக்கண்ணில் சதலானறியத.
மற கணம், பிறவியிசலசய சபசும், சகட்கும், கலாணும் திறனகள எதவுசம இல்லலாத,
பித்தப்பிடித்தவள சபலாலிருந்த வஹலன வகல்லர் தன ஆசிரிடயயின அனபலான
வழிகலாட்டைலலால் பலார் புகழும் ஆற்றல் வபற்றவளலாக விளங்கிய சேரிதம் அவ்விடைத்டத
வியலாபித்தக்வகலாண்டைத.
55

தலான சபலாகப்சபலாகும் பலாடத இடவ இரண்டில் எத?
ஒரு புதிய தீர்மலானத்தடைன, வதளிவலாகப் சபசினலான மசனலாகரன: “நம்ப வீட்டுக்கு
வலாங்கசளன, டைலாக்டைர். சீனுசவலாடை சசேர்ந்த உட்கலார்ந்த சேலாப்பிட்டுட்டு, அப்படிசய
அவடனயும் அடழச்சுக்கிட்டு வவளிசய சபலாகலலாம். ஒங்கடளப் பலாத்தலா
சேந்சதலாஷப்படுவலான!”
(தமிழ் சநசேன)
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பலாவம், அவள!
“பக்கத்த வீட்டுத் தம்பிசயலாடை கூட்டைலாளியலாம். டைவுன வலாழ்க்டக அலுத்திடுச்சுனனு
இங்க வந்தவரு, நம்ப மதரம் சகலாலம் சபலாடைறப்சபலா பலாத்திருக்கலாரு. சேலாடடைமலாடடையலா
விசேலாரிச்சேலாரலாம்!” வபரியண்ணன அப்பலாவிடைம் கூறிக்வகலாண்டிருந்தலார்.
டகயும் கலாலும் வசேயலிழந்த படுக்டகசயலாடு கிடைந்த அப்பலா ஏசதலா குழறினலார்.
“அவர் அங்க வபரிய டைலாக்டைரலாமில்ல!” அண்ணலா வதலாடைர்ந்தலார். “ஒரு தடைடவ
கல்யலாணம் கட்டி, எதனலாசலசயலா முறிஞ்சுசபலாச்சேலாம்!”
அருகிசலசய சமடசேடய ஒழுங்கு படுத்திக்வகலாண்டிருந்த மதரம்
தனடனப்பற்றித்தலான சபசுகிறலார்கள எனற பிரக்டஞசய இல்லலாதவளலாய் இருந்தலாள.
அழகு, படிப்பு, அந்தஸத எதிலுசம சிறந்த விளங்கலாதிருந்தவடளத் தணிந்த மணக்க
எவரும் முனவரலாத நிடலயில், வதலாடலகலாட்சியில் வரும் திடரப்படைங்களிலும்,
நடிடகயரின வலாழ்க்டக வரலலாற்றிலும் ஒனறி, வலாழ்வில் சுடவ கலாண முயனறிருந்தவள
அவள.
`அத்சத! கல்யலாணமலானலா நீங்க எங்கடள விட்டுப் சபலாயிடை மலாட்டீங்கசள?’ அண்ணன
வபற்ற ஆற குழந்டதகளில் ஏதலாவத ஒனற சகட்கும்சபலாததலான தன நிடல உடரக்கும்.
`அத ஆகறப்சபலா பலாத்தக்கலலாம்!’ எனற அசுவலாரசியமலாய் வசேலானனலாலும், தன பலால்யத்
சதலாழிகள இரண்டைலாவத, மூனறலாவத பிரசேவத்தக்குத் தலாய்வீடு வரும்சபலாத, தலான
மட்டும் பிறர் குழந்டதகடளச் சீரலாட்டுவத உறத்தம்.
இந்தவடரக்கும், ஒருவர் வலிய வந்த, இவடளக்கூடைக் சகட்கிறலாசர எனற வீட்டில்
இருந்த எல்லலாருசம நிம்மதி அடடைந்தத வவளிப்படடையலாகசவ வதரிந்தத.
திருமணப் சபச்சு ஆரம்பித்ததிலிருந்த கழுத்தில் தலாலி ஏறம்வடர நடைந்தத எல்லலாசம
நம்ப முடியலாத கனவுசபலால் சவகமலாக நடைந்த முடிந்தத.
“சதனிலவுக்கு எங்க சபலாகப்சபலாறீங்க?” நலாகரிகமலானவர்களின பழக்கவழக்கங்கள
தனக்கும் வதரியும் எனற கலாட்டிக்வகலாளள அண்ணலா சகட்டைலார், அசேட்டுச் சிரிப்புடைன.
பலார்டவடய எங்சகலா பதித்தபடி, “அங்சக என வசேலாந்த கிளினிக்டக இனவனலாருத்தர்
பலாத்தக்கிட்டு இருக்கலாரு. நலான சீக்கிரமலா சபலாகணும்,” எனற நலாசுக்கலாக தன மறப்டபத்
வதரிவித்தலான சமலாகன.
கணவனுடடைய பதிடல ஆவலலாக எதிர்பலார்த்தக் வகலாண்டிருந்த மதரத்தக்கு
ஏமலாற்றமலாக இருந்தத. இவர் ஏன புதிதலாகக் கல்யலாணமலானவரலாய் லட்சேணமலாய் தடிப்பும்
தளளலுமலாக இல்டல?
சேட்வடைனற ஒனற உடறத்தத.
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இவருக்கு இத ஒனறம் முதல் அனுபவம் இல்டலசய, கனவுகளும்,
எதிர்பலார்ப்புகளுமலாக புதமடனவியுடைன கழிக்கப்சபலாகும் ஒவ்வவலாரு வினலாடிடயயும்
ரசிக்க!
தலானதலான எப்படி ஏமலாந்தவிட்சடைலாம் எனற சில நலாட்களிசலசய குடமந்தசபலானலாள
மதரம்.
`அதிர்ஷ்டைக்கலாரி! பிடிச்சேலாலும் பிடிச்சசே, புளியங்வகலாம்பலா இல்ல பிடிச்சிருக்சக!’ எனற
பலாரலாட்டுவதசபலால உறவினர்கள வபலாருமித் தீர்த்தலார்கசள! இப்சபலாத பலார்க்க சவண்டும்
தன மணவலாழ்க்டகயின அவலத்டத!
கணவரலாக வலாய்த்தவர் குடறந்த பட்சேம், டகடயப் பிடிக்கக்கூடைலாதலா
கலாப்பிக்சகலாப்டபயுடைன அவள அருகில் வசேல்லும்சபலாத? அப்புறம்.. சவற எனவனனன
வசேய்வலார் ஒரு புத மலாப்பிளடள? அவளலால் கற்படன வசேய்த பலார்க்க முடியவில்டல.
ஆனலால், யலாரும் சமலாகடனப்சபலால் `கலாப்பிடய இப்படி வவச்சுட்டுப் சபலா!’ எனற
உணர்ச்சி அறசவ அற்ற குரலில் வசேலால்ல மலாட்டைலார்கள. பட்டுப்புடைடவ சேரசேரக்க,
பினனலில் சூடிய மல்லிடக மணம் வீசே, மடனவி அருசக நிற்படதப் வபலாருட்படுத்தலாத
ஏசதலா கனமலான புத்தகத்தில் அழ்ந்திருக்க மலாட்டைலார்கள.
இவடர எப்படி தன வழிக்குக் வகலாண்டுவருவத?
`ஓர் ஆடைவனின மனத்தில் இடைம் பிடிக்கச் சுருக்குவழி அவன வயிற்றினமூலம்தலான!’
எனற நம்பித்தலாசன வபண்களுக்குச் சேடமக்கவும், குழந்டதகடளப் சபணவும் வதரிந்தலால்
சபலாதம் எனற டவத்திருந்தலார்கள!
அடத இப்சபலாத மந்திரமலாக எடுத்தக்வகலாண்டு, தன திறடமடயக் வகலாட்டிச்
சேடமத்தலாள, ஒரு நலாள.
“எதக்கு இவ்வளவு தினுசு? எனக்கு சிம்பிளலா சேலாப்பிட்டுத்தலான பழக்கம்”. இரண்சடை
வரிகளில் அவளுடடைய மனக்சகலாட்டடைடயத் தகர்த்தலான.
வபலாங்கிய அழுடகயில், தலானும் சேலாப்பிடைலாத, எல்லலாவற்டறயும் வவளிசய
வகலாட்டினலாள மதரம்.
பசித்திருந்தசபலாத நிதர்சேனம் இனனும் பயங்கரமலாகத் வதரிந்தத. அயர்ந்த
தூங்குடகயில், வீட்டின கீழ்ப்பகுதியில் இருந்த மருத்தவமடனயிலிருந்த வதலாடலசபசி
அடழக்க, குழந்டதயின அழுடகடயக் சகட்டை தலாய்சபலால் உடைசன கண்விழித்த,
ஓடுவலான சமலாகன. அத எனன கிளினிக் சவண்டியிருக்கிறத இருபத்த நலாலு மணி
சநரமும்?
`மற்ற எடதயும் விடை, ஆண்களுக்குத் தம் உத்திசயலாகத்தில்தலான ஈடுபலாடு -முப்பதிலிருந்த நலாற்பத்த ஐந்த வயதவடர!’ எனபவதல்லலாம் பிற ஆண்களுக்கு
சவண்டுமலானலால் வபலாருந்தலலாம்.
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அவளிடைமிருந்த விலகியிருக்கத்தலான சவடலடய ஒரு கருவியலாகப்
பயனபடுத்தகிறலான கணவன எனபதில் சேந்சதகம் இருக்கவில்டல அவளுக்கு.
அவர்சமல் எனன தவற? ஏசதலா சவகத்தில் இப்படி ஒரு வடகயிலும் வபலாருத்தம்
இல்லலாதவடளக் கல்யலாணம் வசேய்தவகலாண்டு விட்சடைலாசம, கலாலவமல்லலாம் இவசளலாடு
தளளியலாக சவண்டுசம எனற மடலப்பு சதலானறியிருப்பத நியலாயம்தலாசன!
ஏற்வகனசவ ஒரு வபண்ணுடைன இடணந்த வலாழ்ந்தவர்! இனனும் அவடள மறக்க
முடியலாததலான தனனிடைமிருந்த இப்படி விலகி விலகிப் சபலாகிறலாசரலா?
முகம் வதரியலாத தன சேக்களத்திடய நிடனக்கும்சபலாசத ஏசதசதலா எண்ணங்கள
சமவலழுந்தன.
இளடம மலாறலாதசபலாசத இவடர மணந்தவள. கண்டிப்பலாக
வபலாருத்தமலானவளலாகத்தலான இருந்திருப்பலாள. பின ஏன அவர்கள கலாதல்
வபலாய்த்தவிட்டைத?
இவர் இப்படி சேனனியலாசிமலாதிரி இருக்கிறலாசர எனற அவளதலான விலகிப்சபலாய்,
உற்சேலாகம் நிடறந்ததலாக சவற ஒரு வலாழ்க்டகடயத் சதடிக்வகலாண்டு விட்டைலாசளலா?
யலாடரக் சகட்பத அவடளப்பற்றி?
எதவும் புரியலாமல், தனக்குளசளசய கலங்கிக்வகலாண்டிருந்தலாள மதரம்.
அவளுடடைய மனச்சசேலார்டவ உணர்ந்சதலா எனனசவலா, “நலாடளக்கு வகந்திங் மடலக்குப்
சபலாகலலாம். இந்த வவயிலுக்கு அங்க சபலானலா, நல்லலா குளுகுளுனனு இருக்கும். திரும்பி
வந்த சவடல வசேய்ய வதம்பலா இருக்கும்!” எனறலான சமலாகன. முகத்தில் சிரிப்பில்டல.
அவன எனற சிரித்தலான!
`சவடல மும்முரத்தில் இருந்தவடர நலாம் சபலாய் எனவனனனசவலா
நிடனத்தவிட்சடைலாசம! பிரியமில்லலாமலலா இப்சபலாத இந்த உல்லலாசேப் பயணம்!’ எனற
மதரம் தனடனசய திட்டிக்வகலாண்டைலாள.
மசலசிய நலாட்டின சுற்றலலாத்தளங்களுள மிகப் பிரபலமலான ஒனறலான வகந்திங்
மடலடயப் பலார்த்ததம், ஒரு டமல் விஸதீரணம்கூடை இல்லலாத சிற்றூர் ஒனறில் பிறந்த,
வவளியுலகசம அறியலாத வளர்ந்திருந்தவளின விழிகள விரிந்தன. இந்த இடைத்டதப்பற்றி
அண்ணன குழந்டதகளிடைம் கடத கடதயலாக எனனவவல்லலாம் வசேலால்வத எனற
மனத்தக்குள ஒத்திடக பலார்க்க ஆரம்பித்தலாள.
சமற்பகுதியில் கலாசிசனலா அடமந்திருந்த ஒரு வபரிய சஹலாட்டைலின முதல் மலாடியில்
ஒரு வரஸடைரலாண்டு. அதற்குள நுடழயப் சபலானலார்கள இருவரும். மதரத்திற்கு
வசேலார்க்கசலலாகம் இப்படித்தலானலா இருக்கும் எனற பிரமிப்பு சதலானறியதில்,
கணவனுடடைய முகமலாற்றத்டதக் கவனிக்கவில்டல.
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“இங்க சவண்டைலாம், வலா. சவற இடைத்தக்குப் சபலாகலலாம்!” சமலாகன வலாசேற்புறம் சநலாக்கி
விடரந்தசபலாத, அவளுக்கு எதவும் புரியவில்டல.
இருப்பினும், தனனுடைன உல்லலாசேமலாக இருக்க சவண்டும் எனறதலாசன இவர்
சவடலடயக்கூடை மறந்த இங்கு அடழத்த வந்திருக்கிறலார் எனற நிடனசவ டதரியத்டத
அளிக்க, `இங்க எவ்வளவு சஜலாரலா இருக்கு! நலான இந்தமலாதிரி இடைத்தக்கு எல்லலாம்
வந்தசத இல்லீங்க,” எனற வகஞ்சினலாள.
ஏசதலா வசேலால்ல வலாவயடுத்தவன, “சேரி,” எனற உளசள வந்த உட்கலார்ந்தவகலாண்டைலான.
முதனமுடற திருவிழலா பலார்க்கும் குழந்டதடயப்சபலால ஆர்வத்தடைன, தடலடய பல
திடசேகளிலும் திருப்பி, அங்கிருந்த வபலாருட்கள, மனிதர்கள எல்லலாவற்டறயும் ரசித்தப்
பலார்த்தலாள மதரம்.
`அடை! அங்க ஒக்கலாந்த சிரிச்சுச் சிரிச்சு சபசிக்கிட்டிருக்கிறத ரதி சதவி இல்ல!’
நலாட்டின பிரபல பலாடைகி. பலாட்டுத்திறடனவிடை அவளுடடைய உடடைகள பிரமலாதமலாக
இருக்கும். சில உளளூர் படைங்களில்கூடை அவள நடித்திருப்பதலாக ஞலாபகம்.
மதரம் விழிகள விரிய பலார்த்தக்வகலாண்சடை இருக்டகயில், அவர்கடள சநலாக்கி
வந்தலாள அந்த ரதி சதவி. சமலாகடன வநருங்கி, “ஹசலலா, டைலாக்டைர்! ஏத, நீங்ககூடை ஒங்க
உயிருக்குயிரலான சவடலடய விட்டுப் பிரிஞ்சு, இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க!” எனற
விசேலாரித்தசபலாத, அவள குரலிலிருந்த சகலி மதரத்திற்குப் புரியவில்டல. வபருடமயலாக
இருந்தத.
கணவன பக்கம் திரும்பினலாள, புனசிரிப்புடைன.
`சசே! இவர் எனன, இப்படி ஒரு உம்மணலாமூஞ்சியலாக இருக்கிறலாசர!’
“ஹசலலா!” எனற அவன முகமன கூறியதகூடை சவண்டைலாவவறப்பலாகச் வசேய்ததசபலால
இருந்தத.
அப்சபலாததலான அவன பக்கத்திலிருந்தவடளக் கவனித்ததசபலால் பலாசேலாங்கு வசேய்தலாள
ரதி சதவி. “சதவலிசய! வரலாம்பத்தலான மலாறியிருக்கீங்க! இப்சபலா வபண்கசளலாடை அருடம
புரிஞ்சுசபலாச்சேலா?” சிரித்தலாள.
விடறப்பலாக, அறிமுகப்படைலம் நடைந்தத. “இத என மடனவி மதரம்!”
ரதி சதவி சிறித அதிர்ந்த, உடைசன அடத மடறக்க முயனறதலாகப் பட்டைத மதரத்திற்கு.
ஏன அப்படி? இவருடடைய முனனலாள கலாதலிசயலா?
மதரத்டத சநருக்கு சநர் பலார்த்த, “நீ எந்த ஊரும்மலா?” எனற அவள சகட்டகயில்,
குடழவலான அக்குரலில் ஏளனசம மிகுந்திருந்தத மதரத்திற்கும் புரிந்தத.
தலான அவடளப்சபலால் கருஞ்சிவப்பலான உதட்டுச் சேலாயமும், வநற்றிவகலாளளலாத சேலாந்தத்
திலகமும், தடலடயவிடைப் வபரிதலான வகலாண்டடையுமலாக இல்லலாத, ஒரு சிற குங்குமப்
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வபலாட்டு, ஒற்டறப் பினனல் அலங்கலாரங்களுடைன இருந்தத வபரிய குடறயலாக இருந்தத
மதரத்திற்கு.
தன முகம் மட்டும் ஏன இப்படி எப்பவுசம எண்டண வடிகிறத?
எதிரிலிருந்தவளின வடள மட்டுமினறி, கலால் வசேருப்புகூடை புடைடவயின சிவப்பு நிறம்!
மதரத்தின மன உடளச்சேலில் அவள சகட்டை சகளவி மறந்சத சபலாயிற்ற.
“எனன டைலாக்டைர் ஸலார்! இவங்ககிட்டை நம்ப வரண்டுசபர் பத்தியும் நீங்க ஒண்ணுசம
வசேலால்லலியலா?” வகலாஞ்சேலும், உரிடமயுமலாக ரதி சதவி சேலாடியசபலாத, அதற்கு சமலும்
வபலாறக்க முடியலாதவனலாய் எழுந்தலான சமலாகன.
“சபலாகலலாம்,” எனற வபலாதவலாகச் வசேலால்லிவிட்டு, யலாருடடைய பதிலுக்கும் கலாத்திரலாத,
சவகமலாக வவளிசயறினலான, சேலாப்பிடைவும் மறந்த.
“வசரங்க. ஒங்கடளப் பலாத்தத வரலாம்ப சேந்சதலாஷம்!” அந்த அழகியிடைம் அவசேரமலாக
விடடைவபற்றக்வகலாண்டு, ஓட்டைமும், நடடையுமலாக அவடனப் பினவதலாடைர்ந்தலாள மதரம்.
வீடு திரும்பும் வழியில் எதவும் சபசிக்வகலாளளவில்டல இருவரும்.
அந்த பிரம்மலாண்டைமலான வீட்டுக்குள மீண்டும் நுடழந்தசபலாத, `எல்லலாரும் சசேர்ந்த
எனடன ஏமலாத்திட்டைலாங்க!’ எனற மதரத்தின மனம் அழுதத.
பிறந்தகத்தில் ஓயலாத சபச்சும், சிரிப்புமலாக எளிய உணடவப் பகிர்ந்தவகலாளளும்சபலாத
கிடடைத்த மகிழ்ச்சி இப்சபலாத எங்சக?
கணவடன நிடனத்தலாசல பயமலாக இருந்தத. அண்ணடனப்சபலால உரக்க நலாலு
வலார்த்டத திட்டினலாலலாவத அவர் மனத்தில் இருப்பத புரியும். எடதசயலா எண்ணி,
எப்சபலாதம் தக்கப்படுபவர்சபலால் இருப்பவடர எப்படி வநருங்குவத?
`எல்லலாம் எனனலால்தலான!’
ரதி சதவிடயப்சபலானற சபரழகும், புகழும் வலாய்ந்த வபண்களுடைன பரிச்சேயம்
உளளவருக்குத் தலான எந்த மூடல!
நிடறய சயலாசித்த, ஒரு முடிவுக்கு வந்தலாள மதரம்.
இவருடடைய நிம்மதி எனனலால் வகடைக்கூடைலாத. அதனலால் எனன அவப்வபயர்
வந்தலாலும், கணவருடடைய நனடமதலான முக்கியம்.
“நலான எங்க வீட்டுக்சக சபலாயிடைலலாம்னு இருக்சகன!”
இரவுச் சேலாப்பலாட்டுக்குப் பிறகு ஏசதலா படித்தக்வகலாண்டிருந்தவன திடுக்கிட்டு
நிமிர்ந்தலான. ”எனனத?”
மீண்டும் கூறினலாள.
அவன முகத்தில் அப்சபலாத கண்டைத -- வருத்தமலா, பயமலா? கலாரணம் வதரியலாமசலசய
மதரத்தக்குள கனிவு சுரந்தத.
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“நீயும் எனடன விட்டுட்டுப் சபலாகப்சபலாறியலா?” எனற சகட்டைவன, வளர்ந்த
ஆண்மகனலாகப் படைவில்டல. அசத சகளவிடயப் பலமுடற அவடளக் சகட்டிருந்த
குழந்டதகளில் ஒருவனலாகத்தலான சதலானறியத.
மடியிலிருந்த புத்தகம் கீசழ விழுந்தடதக்கூடைக் கவனிக்கலாத, சேட்வடைன எழுந்த எதிசர
நினறிருந்த அவள கரத்டதப் பற்றிக்வகலாண்டைலான சமலாகன.
“நீ எப்பவுசம எங்கூடை இருக்கணும், மதரம்!” குரல் அழுடகயலாக வந்தத.
“இருப்பியலா?”
“உங்களுக்கு எனன ஆயிடுச்சு? எனக்கும்தலான ஒங்கடளவிட்டைலா, சவற யலார்
இருக்கலாங்க?” எனறபடி, கணவடன ஆதரவுடைன அடணத்தலாள மதரம்.
அவளுடடைய பரிவில் முங்கி, “இப்சபலா ரதினனு சபரு வவச்சிட்டிருக்கலாசள, அவதலான
என முதல் மடனவி!” எனறபடி, ஆரம்பித்தலான சமலாகன.
அவன சவடல மும்முரத்தில் இருந்தசபலாத, `கடல’ எனற வபயரில் அவன கண்ணில்
மண்டணத் தூவிவிட்டு, நம்பிய அவனுக்சக தசரலாகம் வசேய்தசபலாத, அவன
தட்டிக்சகட்க, `சுதந்திரம் சவண்டும்’ எனற அவள விவலாகரத்த சகலாரியத -எல்லலாவற்டறயும் அவன கடைகடைவவனற ஒப்பித்த முடித்ததம், மதரம் சயலாசேடனயில்
ஆழ்ந்தலாள.
சேற்ற வபலாறத்த, “பலாவங்க அவங்க! தலான வதலாடலச்சேத எவ்வளவு வபரிசுனனு
எனடன ஒங்கசளலாடை சசேர்த்தப் பலாத்தப்சபலாதலான புரிஞ்சிருக்கு. எனனதலான நலாலு
ஆம்படளங்கசளலாடை சேகவலாசேம் இருந்தலாலும், அவங்க எல்லலாம் எனன, நிரந்தரமலா? வயசு
ஏறிக்கிட்சடை சபலாறப்சபலா, `நலாடளக்கு யலாரு நமக்கு ஆதரவு?’னனு பயம் வந்திருக்கு!”
எனற தன சேக்களத்தியின ஆங்கலாரப் சபலாக்குக்கு நியலாயம் கற்பித்தலாள. “பலாவம்!” எனற
மீண்டும் பரிதலாபப்பட்டைலாள.
`இப்படியும் ஒரு வபருந்தனடமயலா!’ ஒரு புத மதிப்புடைன மடனவிடய ஏறிட்டைலான
சமலாகன.
(மயில் - மசலசியலா, 1993)
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