முன்னுரை

எனது எழுத்துலகத்தின் அரிச்சுவடியே இந் நூலில் பதிவாகியுள்ளது. எதிர்பாைாமல் திடீரைன நிகழ்ந்த
விபத்தினால் யபச முடிோத சிறுவரனப் யபான்று நானும், எனது வாழ்வில் நடந்த சம்பவங்கரள
ரவற்றுத்தாள்களில் கிறுக்கி ரவத்திருந்யதன். பதிரனந்து வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதி ரவத்யதன்.

அவுஸ்தியைலிோவுக்கு புலம் ரபேர்ந்த காலத்தில் எனது கல்விசார் பட்டம்
அங்கீகரிக்கப்படாதரமோல் யவரலயும் கிரடக்க வில்ரல.
புலம் ரபேர்ந்த அங்கலாய்ப்பு அவலம் ஒருபுறம், பல வருடங்களாக பழகிே பல நண்பர்கரள
வன்முரறக்கு இழந்து விட்ட துேைம் ஒருபுறமாக மனஅரமதிேற்றவாறு காலம் ஓடிக்ரகாண்டிருந்தது.

அத்தரகே காலத்தில் பைணில் கிடந்தன என் எழுத்துக்கள். அதில் ஒரு அங்கம் தான் 'நடுக்காட்டில்
பியைத பரியசாதரன' உதேம் இதழிலும் பின்பு குமுதம், ோழ்மணத்திலும் பிைசுைமாகி, எனது வாழும்
சுவடுகள் ரதாகுப்பிலும் இடம் ரபற்றது.

இந்த ரநடுங்கரதயில் நிகழும் சம்பவங்கள் எண்பதிற்கும் எண்பத்தி மூன்றுக்கும் இரடப்பட்ட
காலத்தில் நான் தரிசித்தரவ.

இம் மூன்று வருட காலமும், இலங்ரகயின் வைலாற்ரற எழுதுபவர்களுக்கு முக்கிேமான காலமாகும்.

இந்தக்காலத்தில் தனித்தமிழ் பிையதசமான வட பகுதியில் வளர்ந்து கண்டியில் உேர்கல்வி ரபற்ற
பின்னர் ஒரு எல்ரலக் கிைாமத்தில் சிங்களவர்கள் மத்தியில் யவரல ரசய்த யபாது, என்ரனப் பாதித்த,
நான் சாட்சிோகிே, நான் சம்பந்தப்பட்ட பல சம்பவங்கள் இதில் இடம் ரபறுகின்றன.

இலங்ரகயில் எண்பத்திமூன்றில் நிகழ்ந்த யூரலக் கலவைம் தற்ரசேலானது அல்ல, அயத சமேம் ஒரு
சிலைால் வழி நடத்தப்பட்டதும் அல்ல.

ைஷ்ோவிலும் பிைான்ஸிலும் புைட்சி யதான்றுவதற்கு முன்பு பல சம்பவங்கள் - அதற்கான
அத்திவாைத்ரத யதாற்றுவித்தது யபாலயவ, இலங்ரகயிலும் எண்பத்திமூன்று யூரலக் கலவைத்திற்கும்
பல காைணிகள் விரதயிட்டன. இனவிடுதரலப் யபாைாட்டத்திற்கும் மூலகாைணங்கள் நிரறே உண்டு.

இலங்ரகயில் மூவின மக்கரளயும் பிரித்தாளும் தந்திைத்தில் அைசிேல் வாதிகள் ஈடுபட்டிருந்த
யவரளயில் - அந்த மூவின மக்களுடன் வாழயவண்டிே - அவர்களின் உணர்வுகரள புரிந்து ரகாள்ள
யவண்டிே யதரவ எனக்கு இருந்தது. அந்த வாழ்வின் அனுபவங்கரள பதிவு ரசய்து ரவத்திருந்யதன்.

குடாநாட்டுக்கு ரவளியே வாழத் தரலப்பட்ட யபாதுதான் - தமிழினம் தவிர்ந்த, ஏரனே
இனமக்களும் எவ்வாறு அைசிேல் வாதிகளினால் ஏமாற்றப்பட்டுக் ரகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பரத
புரிந்து ரகாள்ளக் கூடிேதாக இருந்தது. இன முைண்பாடுகளுக்கு அடிப்பரடோக விளங்கிேவற்ரறயும்
ரதரிந்து ரகாள்ள முடிந்தது.

காதல்-திருமணத்தில் முடிந்தால் தான் ரவற்றி என்பதில்ரல. காதல், இனம் - மதம் - ரமாழி - குலம்
பார்த்து வருவதில்ரல. அதனால் தான் அதற்கு கண்கள் இல்ரல என்பர். தமிழ் - சிங்கள காதல் திருமணம்
யதசிே ஒருரமப்பாட்ரட உருவாக்கும் என ரசால்ல முடிோது. ஆனால் அத்தரகே காதல் திருமணங்கள்
- இனவாத வன் ரசேல்கள் தரல தூக்கிே காலப்பகுதிகளில் இைண்டு தைப்பினாலும்
விமரிசிக்கப்படுவரத அவதானித்துள்யளன். அதுவும் வாழ்வுப் பாதுகாப்ரப அடிப்பரடோக
ரகாண்டதாகயவ இருக்கும்.

யநாக்கங்கள் யவறாக இருந்த யபாதிலும் வடக்கிலும், ரதற்கிலும் இரளஞர்கள் கிளர்ச்சி ரசய்வதற்கும்
வித்திட்டவர்கள் அைசிேல்வாதிகள். சாதாைண மக்களிடமிருந்யத யபாைாளிகள் யதான்றினர். அந்த
மக்களிடமிருந்து கனவுகளும் யதான்றின. அந்த கனவுகரள அருயக இருந்து ைசிப்பவன்
கரலஞனாகயவா, பரடப்பாளிோகயவா இருக்கும் பட்சத்தில் அவற்ரற தான் சார்ந்த துரறயில் பதிவு
ரசய்து விடுவான்.அத்தரகேரதாரு முேற்சியே இக்கரத.

இந்த ரநடுங்கரதயில் இடம் ரபற்றுள்ள சம்பவங்கள் அரனத்தும் நிஜம். அந்த நிஜம் - நான் புலம்
ரபேர்ந்தபின்பும் நிழலாக ரதாடர்ந்தரவ. அந்த நிஜத்தினுள் - புகுத்தப்பட்டுள்ள காதல் - யகள்விகரள
எழுப்பும். விரடகரளத்யதடும்.

அைசிேல் சம்பவங்கள் இடம் ரபற்றாலும் கூட இது ஒரு காதல் கரததான். இைண்டு ரவௌ;யவறு
இனங்கரளச் யசர்ந்த ஜீவன்கள் இரணயும் யபாது எதிர் யநாக்கப்பட்ட சிக்கல்களின் முடிச்சுக்கள்
அவிழ்ப்பதற்கு மார்க்கங்கள் யதடப்பட்டன. வாழ்க்ரகயும் ஒரு யதடல் தான்.

இதரன புத்தகமாக ரவளியிடத் தூண்டிேதுடன் பல ஆயலாசரனகரள நல்கிே நண்பர் எஸ்.ரபா
அவர்களுக்கும், எனது ரதளிவற்ற எழுத்துக்கரள சிைமம் பாைாது வாசித்து கணணியில் பதிவு ரசய்த
யமகலா குணைட்னத்துக்கும்;, யமலும் அச்சுப்பிரழகரள திருத்திே நண்பர் டு .முருகபூபதிக்கும் நன்றி
கூற கடரமப்பட்டுள்யளன்.

அன்புடன்

நயடசன்
வண்ணாத்திக்குளம்
டி.பி.எஸ் ரஜேைாஜ்!

VannaaththikkuLamஇங்கிலாந்தின் பண்ரணகள் ரசறிந்த கிைாமப்புறங்களில் மிருக ரவத்திேைாகத்
ரதாழில் புரிரகயில் ரபற்ற அனுபவங்கரள எழுத்துருவில் வடித்து சமகால ஆங்கில
இலக்கிேப்பைப்பில் தனக்ரகனத் தனியிடத்ரதச் சுவீகரித்துள்ளார் யஜம்ஸ் ரெரிேட். இலங்ரகத்தீவில்
பிறந்து, வளர்ந்து உேர்கல்வி ரபற்றுத் தற்யபாது
அவுஸ்தியைலிோவில் மிருகரவத்திேைாகக் கடரம புரியும் நண்பர் நயடசனும் தான் ரபற்ற
அனுபவங்கரள எழுத்து வடிவில் ரகாண்டு வருவதில் ஈடுபாடு காட்டிவருகிறார்ஏற்கனயவ தனது
அனுபவங்கள் சிலவற்ரறத் ரதாகுத்து ரவளியிட்டுள்ள நயடசன் இந்த முேற்சி ஊடாகப் புதிேயதார்
பரிமாணத்துள் புகுந்துள்ளார். ஆங்கிலத்தில் ‘ரநாரவல்லா’ என வர்ணிக்கப்படும் குறுநாவல் என்ற
வரகயீட்டுக்குட்பட்ட இந்தப் பரடப்பு சுேசரிரத வடிவிலான கரதோடல் யபாக்கிரனக்
ரகாண்டதாகும். ஆசிரிேயை தமது முன்னுரையில் கூறியுள்ளபடி 1980-1983வரையிலான
காலப்பகுதிரேப் பின்னணிோகக் ரகாண்டு இந்நூல் விளங்குகின்றது.

ோழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து கண்டியில் உேர்கல்வி ரபற்ற நயடசன் அவ்விரு நகைங்கரளயும் இரணக்கின்ற
ோழ்ப்பாணம் - கண்டி ரநடுஞ்சாரல ஊடறுத்துச் ரசல்லும் மதவாச்சியில் ரதாழில் புரிந்த காலத்தின்
பதிவுகரள ஒரு பரடப்பாளிக்குரிே எழுத்துச் சுதந்திைத்ரதப் பிையோகித்துப் ரபாலிவூட்டி வாசகப்
ரபருமக்களிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார். வடமாகாணம், வடமத்திே மாகாணம் ஆகிே தமிழ், சிங்கள
ரபரும்பான்ரம மாகாணங்களின் எல்ரலப்பகுதியில் அரமந்துள்ள மதவாச்சி, பதவிே, வவுனிோ ஆகிே
இடங்கரளப் பின்புலமாகக் ரகாண்டு நாவல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

நூலின் அடிநாதம் ஒரு தமிழ் ஆடவனுக்கும் சிங்கள மங்ரகக்கும் இரடயில் மலரும் காதல் படிப்படிோக
வளர்ச்சிேரடந்து பதிவுத் திருமண உறவு நிரலரே
அரடவதாக அரமந்துள்ளது. இலங்ரகத்தீவின் இனப்பிைச்சிரன மிக யமாசமான நிரலரே அரடந்த
1983 ஜ_ரல வன்முரற ரவடிப்புக்கு முன்யனாடிோக இரு சமூகங்கள் மத்தியில் ‘யமாதல்’ அைசிேல்
ரவடிப்புக்கரளயும் பிளவுகரளயும் ஏற்படுத்திக் ரகாள்கின்ற காலகட்டத்தில் சூரிேனும் சித்திைாவும் மிக
ரநருக்கமாக உறவுப்பிரணப்பில் ஈடுபடுகின்றனர்.

அயதயபால் கரதயில் வரும் தமிழ், சிங்களப் பாத்திைங்களும் தம்மிரடயே சியனகமான அரமதிோன
உறவு ரகாண்யட வாழ்கின்றார்கள். வாழ விரும்புகின்றார்கள்.சமகால அைசிேல் சூழலில் ஆதிக்கம்
ரசலுத்துகின்ற அைசிேல் யபாக்குகளும் ரநறிகளும் எத்திரசயில் ரசன்றாலும் சாதாைண மக்களிடம்
அவர்கள் எந்த இனமாகஇருந்தாலும் சரி அடிப்பரட மனிதயநேமும் உத்தம குணங்களுயம
நிரறந்திருப்பரத நயடசன் நன்குணர்ந்திருப்பதுடன் நன்றாக உணர்த்தியுமுள்ளார்.

ஆயினும் வலிரம குன்றிே சாமானிேர்களால் அசுை வலிரம மிகுந்த ஆதிக்க சக்திகள் கட்டவிழ்த்துவிடும்
ரவறுப்பு மிகுந்த அழிவுகரளத் தடுக்க முடிோது. தப்பியோடுவது தான் இேலும். அரதயே தான்
கரதயின் நாேகனும் நாேகியும் இறுதியில் ரசய்கின்றனர். ‘ரவன்றவன் ரசால்வரதல்லாம் யவதம்’
என்ற கண்ணதாசன் வரிகளுக்யகற்ப தற்காலத் தமிழர் அைசிேல் என்பது ஒரு வீைதீைப் பிைதாபத்
யதாற்றப்பாடு ரகாண்டதாகயவ ஆதிக்க சக்திகளாலும் அவற்ரற எதிரைாலிக்கும் ஊடகங்களாலும்
பிைதிபலிக்கப்படுகின்றது. இத்தரகே ‘களளப்பிைா;’ காலச் சூழ்நிரலயில் சமகால நிகழ்வுகரளச் சரிோன
முரறயில் பதிவு ரசய்ே இலக்கிேம் தான் களமாக அரமகின்றது.

அைசிேல் யபாக்கின் அதிகாைத்தினால் அப்பாவி மானுடர்கள் ரபாசுங்கியும் நசுங்கியும் யபாகின்றரத
எடுத்துக் காட்டயவா அல்லது அளப்பரிே இடர் நடுவிலும் மனிதப் பண்புகரளத் தளைாமல் காப்பாற்ற
முேற்சிப்பரதயே இன்ரறே நிரலயில் இலக்கிேத்தினால் மாத்திையம பூைணமாக ரவளிச்சம் யபாட்டுக்
காட்ட முடிகின்றது. மிகமிகத் யதரவோன அக்காரிேத்ரத நயடசன் இச்சிறு நூல் மூலம் கணிசமான
அளவில் ரசய்து காட்டியுள்ளார். பிைச்சாை ரநடி மிகுந்த பாத்திைங்கரள உலவ விடக்கூடிே வாய்ப்பிரன
கரதயின் ரசல்ரநறி ஏற்படுத்திக் ரகாடுத்தயபாதிலும் அதரனத் தவிர்த்து மிக இேல்பான முரறயில்
மிகுந்த ரசாற்சிக்கனத்துடன் அதிகப் பிைசங்கித்தனத்ரதயும் அதியமதாவித்தனத்ரதயும் ஒதுக்கிக்
கரதோடல் ரசய்திருக்கிறார் நயடசன்.

பிரிந்து நிற்கும் சிங்கள, தமிழ் இனங்கள் மத்தியில் ரமன்ரமோன புரிந்துணர்ரவ ஊட்டக்கூடிே
பண்புகள் இந்நாவலுக்குண்டு. இைண்டு உதாைணங்கரளச்
சுருக்கமாகக் குறிப்பிடலாம். நாவலின் தரலப்பான ‘வண்ணத்திக்குளம்’ பதவிே என்ற சிங்களக்
கிைாமத்தின் பண்ரடே தமிழ்ப் ரபேைாகும். வடக்கில் நடந்த திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றத்தின்
முன்யனாடி ரவளிப்பாடு தான் இந்த எழிலா¡ந்த கிைாமம். யபரினவாத ஆதிக்கத்தின் சின்னமாகத் தமிழர்
நிரனவுகளில் இடம் ரபற்றுள்ள இக்கிைாமத்ரதப் பின்புலமாக ரவத்துச் சில கரத மாந்தர்கரளச்
சித்தரித்ததன் மூலம் அக்கிைாமவாசிகரள ‘ஆக்கிைமிப்பாளர்’ யபாலல்லாது ‘மானுடர்கள்’ ஆகக்
காட்டுகிறார் ஆசிரிேர். இந்தக் கண்யணாட்டத்தில் யநாக்குரகயில் பரகயுணர்வு குரறேத்தான் ரசய்யும்.
அயதயபால் அைசிேல் சுற்றுச் சூழரல மறந்து இேல்பான மனித உணர்வுகளால் உந்தப்பட்டு உறவு
ரகாள்ளும் ரநஞ்சங்கள் திருமண பந்தத்தில் யசருவதற்கு நாட்டு நிரலரமயே தரடோக உள்ளது.

எந்தரவாரு வலிதான நிோேமும் இல்லாமல் ‘பிைச்சிரன’ தீவிைமரடந்ததால் சிங்களத்திரேக் கட்டிக்
ரகாண்ட தமிழன் தமிழ்ப் பகுதிக்குச் ரசல்ல முடிோததும் தமிழரன மணந்த சிங்களப் ரபண் சிங்களப்
பகுதியில் வாழ முடிோததும் தான் நிோேங்களாகத் ரதரிகின்றன. இது எவ்வளவு யவதரனக்குரிே
விடேம். இறுதியில் இருவரும் தம் பிறந்த மண்ணில் வாழமுடிோது ரவளிநாடு ரசல்வது சிக்கலின்
கூர்ரமரே மனிதாபிமானப் பார்ரவயில் ஏற்படுத்துகின்றது. இவற்ரறரேல்லாம் இங்கு
குறிப்பிடுவதால் நயடசன் ஒரு அைசிேல் நாவரல எழுதியுள்ளார் என்யறா அைசிேரல வலிந்து
திணித்துள்ளார் என்யறா எவரும் எண்ணிவிடக் கூடாது.

அடிப்பரடயில் இது ரமன்ரமோன காதல் கரத, பரழே நிரனவுகரள அரசயபாடும் பரடப்பு,
மனிதயநே அனுபவங்கள் நிரறந்த ரதாகுப்பு. பாண்டித்திேம் நிரறந்த அளவு யகால்களுடன் திறனாய்வு
யமற்ரகாள்ளும் வித்தகர்கள் நயடசனது நாவலில் பல குரறகள் காணக்கூடும். நாவலுக்குரிே அடிப்பரட
இலக்கணம் உண்டா? என்று யகட்கக்கூடும். அதன் கருப்ரபாருளில் பல உள்யநாக்கம் கற்பிக்கக்கூடும்.
ஆனால் அத்தரகே கருத்துக்கரளக் கடந்து இதரன யநாக்கும் யபாது இந்நூலில் காணப்படும்

‘உண்ரமத்தன்ரம’ ரதளிவாகப் புலப்படும். பாைதி கூறிே ‘உள்ளத்ரதாளி வாக்கினில்’ வருவது
யபால் நயடசனது உண்ரமோன அனுபவங்களும் எண்ணங்களும் இந்த நாவலில் நன்றாகயவ
ரவளிப்பட்டுள்ளது. இதுயவ நாவலின் அடிப்பரட ரவற்றிக்குக் காைணமாகிறது.

பின் நவீனத்துவக் யகாட்பாடுகளுக்கு அப்பால் ஒரு சத்திேமான ரமய்ரபாருள் இதில் உண்டு. அந்த
ரமய்ரோளி தரும் பிைகாசம் படிப்பவரை ஆட்ரகாள்கின்றது. இலகுவான வார்த்ரதப் பிையோகமும்
அரமதிோன எழுத்யதாட்டமும் நாவரல ஒரு வாசிப்புத்தன்ரம மிக்கதாக உருவாக்கியுள்ளது.
முல்ரலயும் மருதமும் ரகாண்டமண்ணில் நடந்த இக்கரதரே வாசிக்கும் யபாது
வண்ணத்திப்பூச்சிகளின் இறக்ரககள் யபால் உங்கள் உணர்வரலகளும் சற்றுப் படபடத்தால் அதுயவ
ஆசிரிேரின் ரவற்றிோகும்.

மதவாச்சி

ோழ்யதவியியல சனரநரிசல் வவனிோவியல குரறந்து விட்டது மதவாச்சியில் இருந்து நான்
இறங்குவது வசதிோக இருந்தது. இைண்டு ரககளிலும் ரபட்டிகள் இருந்தபடிோல் மற்றவர்களுக்கு
இடிக்காமல் ரமதுவாக பிளாட்பாைத்தில் கால் ரவத்து இறங்கியனன்.

முன்னும் பின்னும் பார்த்யதன். மதவாச்சி புரகயிைத நிரலேத்தில் ஐந்துயபர் மட்டுயம
இறங்கியிருக்கிறார்;கள். சகலரின் ரககளிலும் பேணத்துரணோக சிறிே யதால்ரபகள். அவர்கள்
முகங்களில் அவசைமும் ரதரிந்தது. அவர்கரள அைசாங்க ஊழிேர்களாக அரடோளம் காண்பதற்கு அதிக
வியவகம் யதரவப்படவில்ரல.

ஒவ்ரவாருத்தரின் முகத்ரதயும் பார்த்துக் ரகாண்டு நடந்தயபாது, ஒருவர் முகத்தில் மட்டும் புன்னரக
தவழ்ந்தது. மற்றவர்களுக்கு வீட்டில் என்ன பிைச்சரனயோ, அல்லது சனி, ஞாயிறு விடுமுரற சீக்கிைமாக
முடிந்துவிட்டது என்ற ஆதங்கயமா ரதரிேவில்ரல, முகங்களியல ஒருவித இறுக்கம் நிரலத்திருந்தது.

புன்னரக தவழவிட்டபடி நடந்து வருபவரிடம் யபசுவதற்கு முடிவு ரசய்து, என்ரன அறிமுகம்
ரசய்யதன்.

'என் ரபேர் சூரிேன். நான் மிருக ரவத்திேைாக மதவாச்சிக்கு வந்துள்யளன்.'

'சந்யதாஷமான விடேம். எனது ரபேர் சுப்ரபோ. ரதாழிற் கந்யதாரில் கிளார்க்காக இருக்;கியறன். '

'இதுதான் எனது முதல் நிேமனம் '

'அப்படிோ? '

இருவரும் யபசிேபடியே பஸ்ஸில் ஏறியனாம். 'மிஸ்டர் சுப்ரபோ, நான் இங்கு தங்குவதற்கு ஏதாவது
இடம் இருந்தால் ரசால்ல முடியுமா? '

'அதுக்ரகன்ன, ஏன் நாங்கள் தங்கும் அைசாங்க விடுதியியலயே நீங்களும் தங்கலாம். நான் உங்கரள
மாரலயில் சந்திக்கியறன். அயதா ரதரியும் கட்டிடந்தான் மிருக ரவத்திே நிரலேம். ' எனச்ரசால்லி தன்
கந்யதாருக்கு பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கி நடந்தார்.

எனது கந்யதாரின் வாசலியல 'யகாமத' என விசாரித்தவாறு வந்தவர், தம்ரம 'சமைசிங்க' என
அறிமுகப்படுத்திக் ரகாண்டார். நான் புதிதாக நிேமனம் ரபற்று வந்திருக்கும் மிருக ரவத்திேர் என்பரத
அவர் சரிோக ஊகித்திருக்க யவண்டும். இருவரும் கந்யதாருக்குள் ரசன்யறாம். அங்கு என்ரன ரமனிக்கா,
ஜேவதி என்ற இைண்டு ஊழிேர்கள்; வையவற்றார்கள்.

எனக்குத்ரதரிந்த அரைகுரற சிங்களத்தில் அவர்கள் நலரன விசாரித்து விட்டு எனது யமரஜக்கு
ரசன்யறன்.

கடிதங்கரளயும் யகாப்புகரளயும் பார்த்துக் ரகாண்டு இருந்த ரபாழுது சமைசிங்க ஒரு
உணவுப்பார்சரல நீட்டினார். நன்றியுடன் வாங்கிக்ரகாண்யடன்.

உண்டவுடன் கரளப்பு வந்தயபாது, கண்கரள மூடிக் ரகாள்வது சுகமாக இருந்தது. அப்யபாது
மனதியல பல நிரனவுகள் அரலயமாதலாயின.

ோழ்ப்பாணப்பகுதியியல பிறந்து வளர்ந்யதன். அங்யகயே படித்யதன். இதனால் பல்கரலக்கழகம்
ரசல்லும் வரை சிங்கள மக்களுடன் பரிச்சேம் இல்ரல. கல்லூரியில் படிக்கும் யபாது நானும் என்னுடன்
படித்தவர்களும் ரமாழி ரீதிோன தைப்படுத்தல் மூலம் பல்கரலக்கழகத்திற்கு ரசல்வது
பாதிக்கப்பட்டதும் சிங்களவர்கரள ரவறுக்கத் ரதாடங்கியனன். எனது ரவறுப்ரபப் பல இடங்களில்
எதிர்ப்பாகவும் காட்டியுள்யளன்.

ஆனால் யபைாதரன பல்கரலக் கழகம் ரசன்ற யபாது சில விடேங்கள் ரதளிவாகின. அைசாங்கம்இ
அைசிேல் நிர்ப்பந்தங்கள் என்பன யவறு யவறு என்பதும் விளங்கின.

மதவாச்சி, சிங்கள விவசாயிகள் மட்டும் வாழும் ஒரு ரதாகுதி. அங்கு என் முதல் நிேமனம்
கிரடத்தயபாது 'சிங்களவர்கயளாடு கவனமாக யவரல ரசய்.'என்று என் தகப்பனார் கூறிே அறிவுரைரே
என் ரநஞ்சியல சுமந்தபடிதான் நான் ையில் ஏறியனன்.

கந்யதாரில் யவரல ரசய்பவர்கரளப் பற்றி விசாரித்யதன். ரமனிக்யக அநுைாதபுைத்தில் இருந்து
தினமும் பஸ்ஸில் வருபவள். கண்டிே முரறப்படி யசரல உடுத்துவாள்;. கரையோைச் சிங்கள ரபண்கள்
யசரல அணிவதிலும் பார்க்க இது எடுப்பானது.

' ரமனிக்யக உனக்கு கல்ோணம் ஆகிவிட்டதா? '
என்று அவளிடம் சகஜமாகயவ யகட்யடன்.

'இல்ரல' என்று முகத்தில் ரசந்தூைம் படை கூறினாள்.

ரஜேவதிக்கு நாற்பது வேதிருக்கும். இைண்டு குழந்ரதகளுக்குத் தான் தாய்; என்று விபைங் கூறினாள்.

சமைசிங்க மிகவும் ஜாலிோன ஆள். கலகலப்பாக யபசும் இேல்பினன். சமீபத்தில் திருமணமாகிேது
என்றும் அறிந்யதன்.

நாலு மணிோகிேதும் ரவளியே வந்து பார்த்யதன். ரவய்யில் இன்னமும் இறங்கவில்ரல. தூைத்தில்
எனது கந்யதாரை யநாக்கி சுப்ரபோ வருவரதக்கண்யடன். எனது ரபட்டிகரள எடுத்துக்ரகாண்டு
அவரை யநாக்கி நடந்யதன்.

சுப்ரபோ கூறிே அைசாங்க விடுதி. அதியல பல அரறகள் இருந்தன. விடுதியின் முன்
யபார்டிக்யகாவில் பல ரசருப்புக்கள் கிடந்தன. என்ரன உள்யள அரழத்து ரசன்ற சுப்ரபோ ஒரு
அரறரேக் காட்டி
'இதுதான் உங்களது' என்று கூறினார்.

அவர் காட்டிே அரறயில் ரபட்டிகரள ரவத்துவிட்டு ரவளியே வந்த யபாது மூவர் எதிரில் வருவது
ரதரிந்தது. பைஸ்பைம் அறிமுகம் நடக்கலாயிற்று. கல்லூரி மாணவர் யபால் காட்சிேளித்தவர் 'என் ரபேர்
ருக்மன்;, இலங்ரக யபாக்குவைத்து சரபயில் யவரல ரசய்கியறன் ' என்றார். குட்ரடோக
காட்சிேளித்தவர் 'நான் காமினிஇ நீர்ப்பாசன திரணக்களம் ' என்றார். நடுத்தை வேதில் உள்ளவர் தனது
ரபேர் குணதாச, தான் கட்டிட திரணக்களத்தில் யவரல ரசய்வதாக தம்ரம அறிமுகப்படுத்திக்
ரகாண்டார்.

நாங்கள் ரபாதுவான விஷேங்கரளப் யபசிக்ரகாண்டு இருக்கும் யபாது, ருக்மன்; 'இன்று எனது
சரமக்கும் நாள் ' என கூறிவிட்டு அடுக்கரளப்பக்கம் ரசன்றான். கல்லூரி மாணவன் மாதிரி யதாற்றம்
இருந்தாலும் குைலில் ஒருவரக அழுத்தம் பதிந்திருந்தது.

ருக்மன்; எனக்கு மட்டும் சாப்பாடு பரிமாறிவிட்டு மற்ரறயோரை பார்த்து என்ரன 'இவர் எங்களது
விருந்தாளி' என்று யநச மனப்பான்ரமயுடன்; கூறினான்.

ருக்மனின் சாப்பாடு உண்ரமயில் மிகவும் நன்றாக இருந்தது. ருக்மனுக்கு நன்றி கூறியனன்.

அவசைமாக ஒருவன் வந்து 'ஐோ நான் ரநடுந்தீவு' என்றான். முகத்தில் இருந்த மீரசயும், ரநற்றித்
திறுநீறும் தமிழர் என பரறசாற்றிேது. அவனுரடே ரபேர் ைாகவன். ஆக ரமாத்தம் என்ரனத்தவிை
சுப்ரபோவும் ைாகவனும் தான் அந்த விடுதியியல தங்கும் தமிழர்கள் என்பரத அறிந்து ரகாண்யடன்;.

பிரேதப் பரிர ாதனை

எல்யலாரும் யபானபின் நான் மட்டும் தனிோக இருந்து யகாப்புகரள பார்த்துக்ரகாண்டு இருந்யதன்.

என்னுடன் யவரல ரசய்பவர்களின் யபர்சனல் யகாப்புகரள அவர்கள் இருக்கும் யபாது பார்ப்பது
நாகரீகம் இல்ரல என்பது என் நிரனப்பு. ஐந்து மணிக்கு யமலாகி விட்டது. யகாப்புகரள
அலமாரியுள்யள ரவத்து பூட்டி விட்டு நாற்காலியில் வந்தமர்ந்து எனது இைண்டாம் நாள் யவரலரே
ரவற்றி கைமாக முடித்து விட்யடன் என்கிற ஒருவரக திருப்தியுடன் ரிஜிஸ்டரில் ரகரேழுத்திட்யடன்.

அப்யபாது ரவளியே ஒரு ஜீப் வந்து நின்றது.

என்ரன யநாக்கி நான்கு ரபாலிஸ்காைர்கள் இறங்கி வந்தார்கள்.

அவர்களுள் ஒருவர் 'நான் தான் பதவிோ இன்ஸ்ரபக்டர் ' என தம்ரம அறிமுகப்படுத்தினார். நான்
என்ன ரசய்ே யவண்டும் என்பது யபால அவரைப்பார்த்யதன்.

'பதவிோவில் ஒரு ோரனக்கு யபாஸ்யமாட்டம் ரசய்ே யவண்டும் ' என்று ரபாலிசார் என்ரனத்யதடி
வந்த முகாந்திைத்ரத விளக்கினார்.

எனக்கு தரலயில் இடி இறங்கிேது. வாயில் எச்சில் காய்ந்தது யபான்ற உணர்வு.

ோரனகரள கண்டிப் ரபைெைாவிலும், ரதஹிவரள மிருகக்காட்சிச் சாரலயிலும் பார்த்திருக்கியறன்.
சாதாைணமாக ரபாலிசார் மீது எனக்கு எப்யபாதும் நல்ல அபிப்பிைாேம் இருந்ததில்ரல. அவருக்கு என்ன
பதில் ரசால்வது என ரதரிேவில்ரல.

நான் முழிப்பரத அசட்ரட ரசய்து 'நீங்கள் வந்து யபாஸ்யமாட்டம் ரசய்ேயவண்டும். யமலும்
நாங்கள் ோரனரே சுட்ட சந்யதகநபர் இருவரைப்பிடித்திருக்கியறாம். ' ரபாலிசுக்யக உரிே அதிகாை
யதாைரணயில் இன்ஸ்ரபக்டர் ரசான்னார்..

உடன் வந்த ரபாலிசாரில் ஒருவன் 'இைண்டு தந்தங்கரளயும் மீட்டு விட்யடாம்' என்று
இன்ஸ்ரபக்டருக்கு ஒத்து ஊதினான்;.

யவறு வழி இpருப்பதாகத்யதான்றவில்ரல. 'சரி எப்படி யபாவது? '

'ஜீப்பில் ஏறுங்கள். '

சாைதிக்கும், இன்ஸ்ரபக்டருக்கும் இரடயில் முன் சீட்டில் நான் ஏறி அமர்ந்ததும்; ஜீப் புறப்பட்டது.

இன்ஸ்ரபக்டர், 'டாக்டர் ோழ்ப்பாணமா? 'என்று யகட்டார்.

'ஆமாம். '

'எப்ப மதவாச்சி வந்தது? '

'யநற்ரறே தினம். அது சரி எப்யபாது ோரன சுடப்பட்டது?' என உரைோடரல திரச திருப்பியனன்.

'சரிோக ஒருமாதம் இருக்கும். '

ஒருமாதத்தின் பின் எப்படி யபாஸ்யமாட்டம் ரசய்வது என என் ரநஞ்சு குறுகுறுத்தாலும்; இரத
எப்படி இன்ஸ்ரபக்டரிடம் யகட்பது? இன்ஸ்ரபக்டர் கல்லுளிமங்கரனப்யபால குந்தியிருந்ததால் நான்
ரமௌனம் காத்யதன்.

'ரடாக்டர் ோழ்ப்பாணம் பிைச்சரனகள் எப்படி? ' என்று யவறு ரூட்டியல யபச்ரச இழுத்தார்.

என்ரன ஆழம் பார்க்கிறார் என்பது எனக்கு விளங்கிேது. 'இைண்டு நாள்தான் ோழ்ப்பாணம் இருந்யதன்
மற்றப்படி கண்டியில் தான் வாழ்ந்;யதன்.'

இன்ஸ்ரபக்டர் முகத்தில் ஏமாற்றம் ரதரிந்தது. பட்டும் படாத என்னுரடே பதிரல அவர்
ைசிக்கவில்ரல என்பது புரிந்தது.

மதவாச்சிக்கும், பதவிோவுக்கும் இரடப்பட்ட பிையதசம். இது முற்றிலும் விவசாே பிையதசம். வழி
ரநடுகிலும் ரபரிே மைங்கள் வீதியின் இைண்டு பக்கங்களிலும்; இருந்தன. கண்ணுக்கு பசுரமோன
ரவளிகள். இரடயிரடயே ரவக்யகாலால் யவேப்பட்ட குடிரசகள் ரதரிந்தன. யவலிகள் எதுவும்
கிரடோது. ோழ்ப்பாணத்து ஓட்டுவீடுகரளயும் ஆளுேைமான கிடுகு யவலிகரளயும் பார்த்த எனக்கு,
இது புதிே காட்சிோக இருந்தது.

ஜீப் ரசால்லி ரவத்தது யபால் சிறு கரடகள் இருந்த இடத்தில் நின்றது. ' ர்P குடிப்யபாம் ' என கூறி
இன்ஸ்ரபக்டர் முதலில்; இறங்கினார்.

கரடக்காைன் எல்யலாருக்கும் மிக மரிோரத ரசலுத்தி யதநீர் பரிமாறினான். ரபாலிஸ்காைரிடம்
காட்டிே மரிோரதரே எனக்குக்காட்டிே யபாது உடலில் அட்ரட ஊர்வது யபால இருந்தது.

ோரும் யகட்காமயல கரடக்காைர் இைண்டு பக்ரகற் பிறிஸ்டல் சிகரைட்ரட எடுத்து ஒன்ரற
இன்ஸ்ரபக்டரிடமும் மற்றேரத மற்ற ரபாலிஸ்காைரிடமும் ரகாடுத்தான்.

என்ரனப்பார்த்து 'மாத்ரதே சிகரைட் குடிப்பதா? ' என்றான்.

'இல்ரல,' எனக் கூறிேபடி பத்து ரூபா யநாட் ஒன்ரற எடுத்துக் ரகாடுத்யதன். கரடக்காைன் அதரன
ரபற்றுக்ரகாள்ள மறுத்து விட்டான்.

நான் இன்ஸ்ரபக்டரை பார்த்தயபாது 'கரடக்காைர் எமக்கு யவண்டிேவர் ' என்றார்.

ரபாலிசாருக்கு யவண்டிேவர்கள் பரிதாபத்துக்கு உரிேவர்கள் என நிரனத்யதன்.

மீண்டும் ஜீப் புறப்பட்டு இப்ரபாழுது பற்ரறக்காடுகள் உள்ள பகுதியூடாக, அரைமணி யநைம்
ரசன்றது.

' இனியமல் நடக்க யவண்டும்' என்று கூறிேபடி இன்ஸ்ரபக்டர் இறங்கினார்.

யநைம் மாரல ஆறுமணிக்கு யமல் இருக்கும். ஆனாலும் சூரிேரவளிச்சம் நன்றாக எறித்தது.

நடக்கத்ரதாடங்கியனாம்.

எம்முடன் கிைாமத்ரதச்யசர்ந்த இருவர் யசர்ந்து ரகாண்டார்கள்.

கால்மணி யநை நரடக்கு பின்; ஒரு குளத்தின் அருயக வந்து யசர்ந்யதாம்.

குளக்கரையின் வலக்கரைப் பக்கத்ரத காட்டி, 'இதுதான் ோரன' என இன்ஸ்ரபக்டர் கூறினார்.

திடுதிப்ரபன திரும்பிப்பார்த்த எனக்கு அதிர்ச்சி காத்துக்ரகாண்டு இருந்தது. ஆறு அடி உேைத்தில்
எலும்புக் குவிேல். அரதச்சுற்றி ரகாழுப்பு உருகி பாசி யபால் படர்ந்து இருந்தது. அதிகமாக
மணக்கவில்ரல. தரச, குடல் யபான்ற பகுதிகள் எதுவும் காணப்படவில்ரல. எலும்பும் சிறிது யதாலுயம
மிஞ்சி இருந்தது.

'இன்ஸ்ரபக்டர் இதில் நான் எப்படி யபாஸ்யமாட்டம் பண்ண முடியும்.? 'என்று என் இேலாரமரே
ரவளிப்படுத்திக் யகட்யடன்.

'உங்கள் ரிப்யபாட் இல்லாமல் நாங்கள் வழக்கு தாக்கல் ரசய்ே முடிோது. ' என்னிடம் எப்படியும்
ரிப்யபாட் ஒன்று ரபறுவதில் இன்ஸ்ரபக்டர் குறிோக இருக்கிறார் என்பரத புரிந்து ரகாண்யடன்.
எலும்புக்குவிேலின் அருகியல ரசன்று பார்த்யதன். தரலமண்ரட ஓட்ரடத் தவிர்ந்த மற்ரறே
எலும்புகள் இருந்தன.
'தரலரேக்காணவில்ரலயே' என்யறன்?

எனக்குப்பதிலாக இன்ஸ்ரபக்டர் திருதிரு என முழித்தார்.
பிைச்சரனரே இன்ஸ்ரபக்டர் தரலயில் யபாட்டு விட்டதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி.

இன்ஸ்ரபக்டர் ரபாலிசுக்யக உரிேவிதத்தில் மூன்று ரபாலிசாரையும் காட்டுக்குள் ரசன்று யதடும்படி
பணித்தார். கிைாமத்தவர்களான சில்வாரவயும், அப்புகாமிரேயும் குளத்தில் இறங்கித் யதட
உத்தைவிட்டார்.

பத்து நிமிட யதடலின் பின் குளத்தில் இருந்து ோரனயின் தரல எலும்பு ரகாண்டு வைப்பட்டது.

தரல எலும்ரப உற்றுப்பார்த்த யபாது, காதுக்கு அருகில் சிறு ஓட்ரட இருந்தது ரதரிந்தது.
சில்வாவால் தரல எலும்பு யகாடரிோல் பிளக்கப்பட்ட யபாது அதற்குள் ஓர் ஈேக்குண்டு இருந்தது.

எனக்கும் இன்ஸ்ரபக்டருக்கும் அளவிடமுடிோத சந்யதாஷம். ோரனரே ரகாரல ரசய்ததற்கான
ஆதாைம் கிரடத்துவிட்டதால் என்னால் யபாஸ்யமாட்டம் ரிப்யபாட் எழுத முடியும். அயதயநைத்தில்
வழக்ரகத் தாக்கல் ரசய்ேலாம் என இன்ஸ்ரபக்டருக்கு சந்யதாஷம்.

அன்று அந்த ரபாலிஸ் ஜீப்பில் விடுதிக்கு வந்து யசை இைவு எட்டு மணிக்கு யமலாகி விட்டது.

ரதவனதயின் அறிமுகம்

ரவள்ளிக்கிழரமோனதால் யவரலரே சீக்கிைமாக முடித்துக் ரகாண்டு, கந்யதார் யமாட்டர்
ரசக்கிளில் விடுதிரே யநாக்கி வந்து ரகாண்டிருந்யதன்.

யதாளில் சாக்கு மூட்ரடயுடனும், ரகயில் ரபயுடனும் எதியை சுப்ரபோ வந்து ரகாண்டிருந்தார்.
பாைத்தின் சுரம அவைது முகத்தில் ரதரிந்தது.

'எங்யக யபாகிறீர்கள்? '

'ோழ்ப்பாணம். '

'யதாளில் என்ன மூட்ரட? '

'எலுமிச்சம்பழம். வீட்ரட ரகாண்டு யபாகியறன். '

'ஏறுங்யகா ரசக்கிளிரல,' என்று கூறியனன்.

சுப்ரபோவுடனும், அவருரடே எலுமிச்ரச மூட்ரடரேயும் ஏற்றிக்ரகாண்டு ையில்யவ
ஸ்யைஷனுக்குச்ரசன்யறன்.

நான் யகட்காமயல'இங்கு எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று ஐந்து சதம். ' என்றார் சுப்ரபோ.
'இவ்வளரவயும் என்ன ரசய்வீர்கள். வீட்டியல ஊறுகாய் யபாடுவீர்களா? '

'ரகாஞ்சத்ரத ஊறுகாய் யபாட்டு விட்டு மிச்சத்ரத வீட்டுக்கு பக்கத்துக் கரடக்காைனிடம் ரகாடுத்தால்
காய் ஒன்றுக்கு இருபது சதம் தருவான்.'
'நல்ல விோபாைம் தான்' என சிரித்யதன்.

'உங்களுக்ரகன்ன இளந்தாரி குடும்பம் குட்டி இல்ரல. '
அவைது குைலில் இருந்த அழுத்தம் உண்ரமரே உணர்த்திேது.

ஸ்யைஷன் வாசலில் அவரையும், எலுமிச்ரச மூட்ரடரேயும் இறக்கி விட்டு மீண்டும்
விடுதிக்குத்திரும்பியனன்.

விடுதிக்கு வந்தவுடன் ருக்மன்; 'இன்று ரவள்ளிக்கிழரம ஊருக்கு யபாகவில்ரலோ? ' என்று
யகட்டான்.

'இல்ரல. ' என்று சன்னமாக பதிலளித்யதன்.

'நீங்கள் வித்திோசமான ோழ்ப்பாணத்தவைாக இருக்கிறீர்கள். என்ன ரசய்வதாக உத்யதசம். '

'கந்யதாரில் ஒரு சின்ன யவரல கிடக்கிறது. '

'பதவிோ யபாயவாமா? அதுவும் உங்கள் நிர்வாகம்; உள்ள பகுதி தாயன? '

'பதவிோவுக்கு வா, என்று அரழப்பதிலும் பார்க்க என் வீட்ரட வாரவன கூப்பிட்டிருக்கலாயம? ' என
விரளோட்டாக யகட்யடன்.

ருக்மன்; சங்கடத்துடன் 'அப்படி யகட்கத்தான் முதலில் நிரனத்யதன்;. ஆனாலும் எங்கள் சிறிே
கிைாமத்துக்கு வருவீர்கயளா என்ற
அவநம்பிக்ரகோல்தான் அப்படி யகட்யடன் ' என்றான்.

'சரி நான் வருகியறன். '

சனிக்கிழரம பத்து மணிேளவில் ருக்மனுடன் யமாட்டார் ரசக்கிளில் புறப்பட்யடன்.

'பதவிோ யைாட்டு நல்லா இல்ரல. கவனமாக ஓட்டுங்கள்.'

'கவரலப்படாயத, நீ ஒழுங்காக வழிரே காட்டு. '

'ருக்மன்;, எனக்கு பதவிோ பற்றி அதிகம் ரதரிோது '

' காடுகள் அழித்து, குடியேற்றங்கள் அரமத்துக் கழனிகள் கண்ட பிையதசங்களியல பதவிோப்பகுதியும்
ஒன்று. காணிேற்ற, யவரலேற்ற இரளஞர்கள் இந்தப்பகுதியியல குடியேற்றப்பட்டார்கள்.
ரதன்னிலங்ரக மக்கயள அதிகமாக குடியேற்றப்பட்டார்கள். நிலமற்ற கண்டிேச்சிங்களவர் சிலரும்
குடியேற்றப்பட்டார்கள். அவ்வாறு குடியேறிவர்களுள் ஒருவர் என் தந்ரத. இலவச காணி மட்டும் அன்றி,
அரிசி பருப்பு ஆகிே உலர் உணவுகளும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.
ஆைம்பகாலத்தில் வந்தவர்கள்pல் என் தந்ரதயும் ஒருவர். ஆைம்பத்தில் இலவசமாக காணி கிரடத்தாலும்
காட்டு பிையதசமானதால் பலர் வைவில்ரல. யமலும் மயலரிோவால் பலர் இறந்தனர். ஐந்து
வேதுச்சிறுவனாக இருக்கும் யபாது எனது அண்ணன் மயலரிோவால் இறந்தானாம். நாங்கள் எல்யலாரும்
இங்குதான் பிறந்து வளர்ந்யதாம். '

'அப்பா எந்த இடம்? '

'களுத்துரற. '

'குடும்பத்தில் எத்தரன யபர்? '

'அப்பா அம்மாவுடன், நானும், தங்கச்சியும் '

யபசிக்ரகாண்யட நாங்கள் பதவிோ நீர் யதக்கத்திற்கு வந்து விட்யடாம்.

பதவிோ குளத்ரத யநாக்கிச்ரசன்யறாம். குளம் யைாட்டில் இருந்து ஒதுங்கிேதாக சிலரமல் தூைத்தில்
உள்யள இருந்தது.

பதவிோகுளம் நிோேமான ரபரிே குளம் கண்ணுக்ரகட்டிே தூைம்வரை நீைாகத் ரதரிந்தது. குளத்தின்
இக்கரைப்பகுதியில் பல ரபண்கள் குளித்துக்ரகாண்டிருந்தார்கள். பலருக்கு ருக்மரன ரதரியுமாதலால்
ரகரேக் காட்டினார்கள்.

'பதவிோ குளத்திற்கு ஒரு தமிழ் ரபேர் உண்டு. ரதரியுமா?' என யகட்டான். அவன் கூறிேரத
ரசவியில் ஏற்றுக்ரகாள்ளாது, அந்தகுளத்தின் அழகியல ரசாக்கியனன். அவன் ரதாடர்ந்து யபசி என்
ைசரனரே கரலக்காது ரமௌனம் காத்தான்.

மீண்டும் பிைதான வழியே ருக்மனின் ஊைான சிறிபுைாவுக்கு பேணித்யதாம். அது மணற்பாரத. யமடும்
பள்ளமுமாக இருந்தது. ருக்மன்; வழிரநடுக பலருக்கு ரக காட்டி அவர்களுரடே உறரவ அங்கீகரித்த
படியே வந்தான்.

பதவிோ பகுதி மக்களுக்கும் மதவாச்சியில் உள்ளவர்களுக்கும் பல யவறுபாடுகள் ரதரிந்தன. இங்கு
குடியேறிேவர்கள் பைம்பரை விவசாயிகள் அல்லாதபடிோல் இவர்கள் வீடுகள் ரபரிதாகவும் வீட்டு
வளவுகள் யவலிகளினால் அரடக்கப்பட்டு, எல்ரலகள் இடப்பட்டும் இருந்தன. வளவுகளுள்
பழமைங்கள் நட்டப்பட்டு இருந்தன.

கரடசியில் சிறிபுைவில் அந்தரலயிலிருந்த ஒருவீட்ரடக்;காட்டி, அதுதான் எங்கள் வீடு என ரசால்லி
யமாட்டார் ரசக்கிரள நிறுத்தும் படி கூறினான். வீடு சிறிதாக இருந்தாலும் ஓடால் யவேப்பட்டு
இருந்தது. முற்றத்தில் உள்ள பலாமைத்தின் கீழ் ரசக்கிரள நிறுத்தியனன்.

வீட்ரட யநாக்கி நடந்தயபாது நடுத்தை வேதுரடே ஒருவர் எதிர்ப்பட்டார். அவர் யசட்
அணிந்திருக்கவில்ரல. ரநஞ்சியல கற்ரறோக மயிர் முரளத்திருந்தது.
'இது என் அப்பா' எனக்கூறி என்ரன அறிமுகப்படுத்தினான்.

உள்யள ரசன்று நாற்காலி ஒன்ரறக் ரகாண்டு வந்து முற்றத்தில் யபாட்டு அமைச்ரசய்தான்.

ருக்மனின் அம்மாரவயும் அறிமுகப்படுத்தினான். ருக்மனின் சாேல் அப்படியே ரதரிந்தது.

ருக்மனின் அம்மா, ' மாத்ரதோ ோழ்ப்பாணயமா?' என்று யகட்டார்;.

'ஆம்' என்று கூறி நட்பான முரறயில் சிரித்யதன்.

நான் எழுந்து ருக்மனின் வீட்டுக்குப்பின் புறமுள்ள பச்ரச பயசரலன்ற வேரலப் பார்த்து, 'என்ன சாதி
ரநல்?' என்று யகட்யடன்.
'ஐஆர்; எட்டு' என்று அப்பா பதில் ரசான்னார்.

மதிே ரவயிலுக்கு பச்ரச பயசரலன்ற வேல் கண்ணுக்கு இதமாக இருந்தது.

வேரலப்பார்த்துக்;ரகாண்டு நின்ற யபாது எனக்கு பின்னால் ோயைா நிற்பது யபால உணர்ந்து
திரும்பியனன்.

எனக்கு ஒரு கணம் மூச்சு நின்று விட்டது. என் முன்னால் நின்றவள் நிச்சேம் ஓர் அழகிதான்.
யபைாதரனயியல படித்துக் ரகாண்டிருந்த காலத்தில் எத்தரன ரபண்கரளப்பார்த்திருக்கியறன்.
'சுழட்டலாயமா'என்கிற நிரனவிரன எழுப்பிேவர்களும் இருக்கிறார்கள். கண்டிரே அழகிகள் கூடிக்
கரலயும் நகைம் என்று ரசால்லலாம். மரலயிலிருந்து ரவயில் படாத யமனிேர் இறங்குவதாகத்
யதான்றும்.. இவள் அவர்கள் எல்யலாரிலும் யவறுபட்டவளாக ஒரு கணத்தில் ரநஞ்சில் பாந்தமாக
பதிந்தாள்.

தட்டில் ரபரிே கிளாஸ் நிரறே பச்ரசத் தண்ணீரும், யதநீர் யகாப்ரபயும் ஏந்திேபடி ஒரு
யதவரதோக நிற்கிறாள்.

அவளுரடே ஒற்ரறத் தரலப்பின்னல் முழங்கால் வரை ரசன்றது. அவளது விழி இரமகள்
வண்ணத்திப்பூச்சியின் இறக்ரககரளப் யபால் படபடத்தன.

என் நிதானத்திரனக் ரகப்பற்றி சுதாகரித்துக் ரகாண்டு இைண்டு அடி ரவத்து முன்னால் ரசன்றயபாது
ருக்மனின் குைல் பின்னால் இருந்து யகட்டது. 'இவள் என் தங்ரக சித்ைா'.

என் தடுமாற்றத்ரத என் முகத்தில் ருக்மன் பார்த்து விடுவாயனா என்ற அச்சத்தில் திரும்பிே யபாது,
ருக்மன்; இன்னும் எனக்குப்பின்னால் நின்றான்.

வலக் ரகோல் தண்ணீர் கிளாரைத் ரதாட்டு விட்டு யதநீர் கப்ரப ரகயில் எடுத்யதன்.

'சித்ைா என்ன ரசய்கிறாய்?'

'பதவிோ மகா வித்திோலேத்தில் ஆசிரிரே.'

'என்ன பாடம் படிப்பிக்கிறாய்?'

'சேன்ஸ்தான், நான் யவரலக்கு யபாக ரதாடங்கி ஆறு மாதம் தான்.

' நீ பைவாயில்ரல. நான் யவரல ரசய்ேத் ரதாடங்கி ஆறு நாட்கள் தான்.'

அவள் சிரித்தாள். கடற் யசாகிகரள குலுக்கிப்யபாட்டது மாதிரி அச்சிரிப்பியல இயலசான ஒலி
கலந்திருந்தது.

ருக்மன்; தன் தங்ரகயிடம்;, 'என்ன சாப்பாடு ரவத்திருக்கிறாய்?. ோழ்ப்பாணம் யபாக இருந்தவரை
யபாகவிடாமல் இங்யக கூட்டி வந்து இருக்கியறன்.'

'உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்தயத சாப்பாடு சாப்பிட்டது யபாலத்தான் நீங்கள்
கவரலப்படயவண்டாம்.'

'அழகாக யபசுகிறீர்கள்.' என்றாள் சித்ைா.

அவளுரடே பாைாட்டுத்; யதன் துளிோக இனித்தது. ருக்மனின்; மாட்டுப்பட்டிேருயக ரசன்று
பார்த்யதன். சிறிே புள்ளி மான் குட்டி ஒன்றும் அங்யக நின்றது.

'காட்டில் ஆறுமாதங்களுக்கு முன் பிடித்தது. இப்யபாது மாடுகளுடன் வளருகிறது என்றான் ருக்மன்;.
எனக்கு விேப்பாக இருந்தது.

நானும், ருக்மனும் பதவிோ குளத்துக்கு ரசன்று குளித்து விட்டு வந்யதாம். சித்ைா உணவு பரிமாறினாள்.
காட்டுப்பன்றி கறியுடன் ஒரு சம்பலும் பரிமாறப்பட்டது. என்ன சம்பல் என்று புலப்படவில்ரல.
நிச்சேமாக மாசிக் கருவாட்டு சம்பல் இல்ரல. மற்றும் ஒன்று மைக்கறி யபாலத் யதான்றிேது பிறகு அது
என்ன என்ற நிதானித்து ரதரிந்து ரகாண்யடன். அது 'புயளாஸ் கறி' பிஞ்சு பலாக்காய் கறி. அரத கறிோக
சரமப்பதற்கு சிங்கள சரமேல் சிறந்த முரற. மிகவும் ருசிோக இருந்தது. 'என்ன சம்பல்' என்று
யகட்டயபாது சித்ைா, தாய், தந்ரதோர் எல்யலாரும் சிரித்தனர்.

'இதுதான் முள்ளம்பன்றியின் சம்பல் என்றான்' ருக்மன்.

'எப்படி தோரிப்பது?

'முள்ளம்பன்றியுpன் இரறச்சிரே ரநருப்பியல உலர்த்திக் காேரவத்து தோரிப்பது' என விளக்கம்
அளித்தான்.

'நான் இவ்வளவு ருசிோக சாப்பிட்டது இல்ரல' என ருக்மனுக்கு கூறினாலும், என் கண்கள் சித்ைாவின்
கண்கரளத் யதடின. அவளுரடே கண்களின் இரமகளாக இைண்டு வண்ணத்திப்பூச்சிகள்
ஒட்டப்பட்டிருக்குயமா? என நிரனத்யதன். என் கற்பரனகள் இவ்வாறு கட்டறுத்து அரலவரத
நிரனத்த யபாது எனக்கு ரவட்கமாக இருந்தது.

பதவிோவுக்கு உடனடிோக வண்ணத்திக்குளம் என ரபேர் மாற்றம் ரசய்ே யவண்டும் என
நிரனத்தபடி ருக்மனிடமும், குடும்பத்தினரிடமும் விரட ரபற்யறன்.

பதவிோவில் இருந்து வரும்யபாது சித்ைாவின் எண்ணம் என் மனரத ஆக்கிைமித்துக்
ரகாண்டிருந்ததால் பலமுரற யமாட்டார் ரசக்கிளின் யவகம் குரறந்து கூடிேது. ஒரு இடத்தில் எருரம
மாட்டுடன் யமாதி ரசக்கிள் நின்றது.

விடுதிக்கு வந்த யபாது அங்கு எவரும் இல்ரல.

யதநீரை அருந்தி விட்டு எந்தநாளும் இல்லாமல் இைவு ஒன்பது மணிக்யக படுக்ரகக்கு ரசன்று
விட்யடன். சித்ைாவின் சிரிப்பு அரற எங்கும் ஒலித்தது. ரபண்ணின் நிரனவாக மனம் இப்படி அரல
யமாதுவது ரவட்கமாக இருந்தாலும் இன்பமான சுகம் உடரலங்கும் பைவிேது.

கல்லூhயில் படித்த காலத்திலும், பல்கரலக்கழகத்திலும் பார்த்த எவரும் மனதில் இப்படி யகாலம்
யபாட்டது இல்ரல. இரதத்தான் முதல் காதல் அனுபவம் என்பயதா என மனம் நிரனத்தாலும்இ காதல்
ஒரு நாளில் அதுவும் சடுதிோக யமலும் ஒரு தரலப்பட்சமாக ஏற்படுமா என அறிவு முந்திரிக்ரகாட்ரட
யபால் விவாதித்தது.

காரல எழுந்து சரமேல் அரறப்பக்கம் ரசன்றயபாது காமினி யதநீர் தோரித்துக் ரகாண்டு இருந்தான்.

'எப்படி பதவிோ?'

'நன்றாக இருந்தது. ருக்மன்; வீட்டு சாப்பாடு மிக்க வியசடமானது.'

எனக்கு யதநீரை தோரித்துத்தந்து விட்டு, 'நான் அநுைாதபுைம் ரசல்கியறன் வருகிறீர்களா,' என்று
யகட்டான்.

'எனது துணிகரள யதாய்த்து விட்டு மதிேம் ரசல்யவாமா' எனக் யகட்யடன். அவனும் சம்மதித்தான்.

இருவரும் அநுைாதபுைத்தின் பரழே நகைப்பகுதிரே சுற்றிப் பார்த்யதாம். ரவள்ளைசு மைத்ரத
முதன்முரறோக பார்த்யதன். தங்கயவலிோல் சுற்றி அரடத்திருந்தார்கள். அதிகம் மக்கள் இருக்க
வில்ரல. ஆங்காங்கு ரபண்கள் ரவள்ரளச்யசரல உடுத்திக்ரகாண்டு நின்று ரகாண்டிருந்தது மனதில்
அரமதிரேக்ரகாடுத்தது.

'காமினி உனக்கு கடவுள் நம்பிக்ரக இருக்கா?'

'ஏன் இப்படி யகட்கிறீர்கள்.?'

'பக்திோக மக்கள் வழிபடும் இடத்திற்கு வந்து நாங்கள் இருவரும் சுற்றுலா பேணிகள் யபால் நடந்து
ரகாள்கியறாம். அதனால்தான் யகட்யடன் '

'எனக்கு கடவுள் நம்பிக்ரக உண்டு. ஆனால் விகாரைகளிலும் யகாவில்களிலும் பிைார்த்தரன ரசய்வது
மட்டும்தான் இரற நம்பிக்ரகயின் ரவளிப்பாடு என நான் நிரனக்கவில்ரல. '

காமினியின் கருத்ரத ஆயமாதித்தபடி யமயல நடந்து இடிந்த விகாரைகரள அரடந்யதாம்.

'இந்த அடுக்கு மாடி கட்டிடம் புத்த குருமாருக்காக அைசனால் கட்டப்பட்டது. ஆனால், இந்தச் சிறு
கட்டடத்ரத பாருங்கள். இது தான் இைாசாவின் மாளிரக' என காமினி காட்டினான்.

'அந்தக்காலத்திலும் புத்த குருமாருக்கு உேர்ந்த இடந் தான் அைசனால் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனயவ
ரமாத்தத்தில் அந்தக்காலத்திற்கும், இந்தக்காலத்திற்கும் அவ்வளவு வித்திோசம் இல்ரல ' எனக் கூறிச்
சிரித்யதன்.

நான் ரசான்னதன் அர்த்தத்ரதப் புரிந்து ரகாண்ட காமினி, 'மக்கரள ஆளும் அைசாங்கமும் சரி,
அைசனும் சரி ஒயை தந்திைத்ரதத்தான் இைண்டாயிைம் வருடங்களாக ரகோண்டு வருகிறார்கள் ' என்றான்.

இருவரும் இளநீர் குடித்து விட்டு யமாட்டார் ரசக்கிளில் ஏறிே யபாது, ஒரு நண்பனிடம் யபாக
யவண்டும் எனக்கூறி வேல் கரை வழிோக ரசன்றான்.

சில நிமிடயநைத்தின் பின் சிறிே ரவக்யகாலால் யவய்ந்த வீட்டின் முன்னால் வண்டி நின்றது.
இறங்கியனாம்.

'சயகாதைோ', என குைல் ரகாடுத்தான் காமினி.

'காமினி சயகாதைோ', என்றபடி இருபத்ரதந்து வேதுரடே இரளஞன் சிறுதாடியுடன் ரவளியே
வந்தான். ஓர் அரடோளச்சின்னம் யபான்ற அவன் முகத்தில் குறுந்தாடி மிளிர்ந்தது. அந்த இரளஞன்
பண்டாைா என அறிமுகஞ் ரசய்து ரவக்கப்பட்டான். அறிமுகத்தின் பின் வீட்டின் உள்யள ரசன்யறாம்.

வீட்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்த சுவரியல யைாகண விஜேவீைவின் படம் ரதாங்கிேது.

'மதவாச்சி எப்படி இருக்கு?' என்று என்ரனக் யகட்டான் பண்டாை.
'மிக நல்லா இருக்கு.'

'ோழ்ப்பாணப்பிைச்சரன எப்படி?'

'பிைச்சரன என்ற ரசால் வந்தாயல பிைச்சரனதாயன',

'புலி இேக்கத்திற்கு ஆதைவு எப்படி?'

'நான் இைண்டு நாள் தான் ோழ்ப்பாணத்தில் இருந்யதன். எனயவ விபைமாக ரசால்ல முடிோது.
என்ரனப் ரபாறுத்தவரையில் அைசாங்கத்ரத எதிர்ப்பதற்கு ஒயை வழி புலிகள் இேக்கத்திற்கு
ஆதைவளிப்பதுதான் என நிரனக்கிறார்கள்,' என நான் ேதார்த்த நிரலரேக் கூறியனன்.

'புலிகள் நாட்ரடப் பிரிக்கக் யகட்கிறார்கள். நீங்கள் என்ன நிரனக்கிறீர்கள்?' என பண்டாைா
யகட்டான்.

'நாட்ரட பிரிக்க முடியும், என்யறா நாட்ரட பிரித்தால் தமிழர் பிைச்சரன தீரும் என்யறா நான்
நிரனக்கவில்ரல. ஆனால் பண்டாை, இந்த நாட்ரட ரதாடர்ச்சிோக ஆண்டு வந்த சிங்கள கட்சிகள்தான்
இன்ரறே அவலங்கள் முழுவதற்கும் ரபாறுப்யபற்க யவண்டும்.'

'அது உண்ரமதான்,' என்றான் காமினி.

'ஏன் தமிழர் எங்களுடன் யசர்ந்து அைசாங்கத்ரத எதிர்க்கக் கூடாது', பண்டாைவின் யகள்வி.

'எங்களுடன் என்றால் ோருடன்,' விரட ரதரிந்தாலும் பண்டாைவின் வாயின் மூலம் கூற ரவக்க
விரும்பியனன்.

'மக்கள் விடுதரல முன்னணி துஏP '

இது ரபரிே யகள்விதான்! கடந்த கால வைலாற்றில் இந்தக் யகள்விக்கு பதில் இல்ரல. எதிர்காலத்தில்;
எப்படியோ எனக்குத் ரதரிோது.

அத்துடன் அைசிேல் யபசுவரத நிறுத்த விரும்பி, 'யபாயவாமா', என்றான் காமினி.

மதவாச்சிரே யநாக்கி வரும் யபாது காமினி மன்னிப்புக் யகட்டான்.

'என்ரன மன்னிக்க யவண்டும். நான் பண்டாை அைசிேல் யபசுவாரனன்று எதிர் பார்க்க வில்ரல.'

'காமினி, இது நாட்டுப்பிைச்சரன, இதிலிருந்து எவருயம தப்ப முடிோது. நான் மற்றவர் கருத்ரத
யகட்பதும் என்னுரடே கருத்ரத ரதரிவிப்பதுந்தாயன யபச்சு சுதந்திைம் எனப்படும் அடிப்பரட
ஜனநாேகம்.'

'நான் துஏP அங்கத்தவன் இல்ரல. ஆனால் அவர்கள் ரகாள்ரககளில் எனக்கு நம்பிக்ரக இருக்கிறது.
இைண்டு மாதமளவில் யைாகண விஜேவீை சயகாதைோ அநுைாதபுைத்தில் ரபாதுக் கூட்டரமான்றிற்கு
வருகிறார்.'

' நான் சந்திக்க விரும்புகியறன்.'

'அதற்ரகன்ன, பண்டாைதான் மாவட்டச் ரசேலாளர், நாங்கள் ஒழுங்கு பண்ணுகியறாம்.'

விடுதிக்கு வந்தவுடன் இருவரும் ஒன்றாகயவ உணவு அருந்திவிட்டு நித்திரைக்கு எங்களது
அரறகளுக்குச் ரசன்யறாம்.

கண்ரண மூடிேபடி இருந்து சனி, ஞாயிறு நாட்களிலும் எனக்கு ஏற்பட்ட அநுபவத்ரத, நன்றாகப்
புல்லு யமய்ந்த மாடு இரை மீட்பது யபால மனக்கண்ணில் ஓட விட்யடன்.

சித்ைாவின் வட்டமுகமும், நீளவிழிகளும் சமரவளியில்
கரைகரளத்தழுவிக் ரகாண்டு சத்தமில்லாமல் ஓடும் ஆற்றின் ஓட்டத்ரதப் யபால் இருந்தது.
அநுைாதபுைத்தின் இடிந்த கட்டிடங்களும், பண்டாைவின் யவகமான அைசிேல் நிரல பற்றிே யகள்விகளும்
கற்பாரறயில் விழுந்ரதழும் அருவிோக ரதறித்து மனதில் நீர்த்திரைரே உருவாக்கிேது.

நீதிமன்றம்

யமரசயில் இருந்த கடிதங்கரளத் திறந்யதன். முதலாவதாக இருந்த கடிதம் என்ரன நீதிமன்றத்துக்கு
வரும்படி அரழக்கும் அரழப்பாரண. ரவத்திேர் ஒருவரிடம் இருந்து மருத்துவ சான்றிதழ் ஒன்ற
எடுத்து அனுப்ப யவண்டும் என நிரனத்துக் ரகாண்யடன்.

இைண்டாவது முரறோக நீதிமன்றம் ரசல்லாமல் உடல் நலக்குரறவு என ரபாய் சான்று அனுப்புவது
மனத்ரத உறுத்திேது.

சுமூகத்தில் சட்டமும் நீதிமன்றங்களும் மதிக்கப்பட யவண்டிேரவ. அயத யநைத்தில் நீதிமன்றம்,
சட்டம் என்பன சாதாைண மக்களின் உணர்வுகரளயும் நிோேங்கரளயும் பிைதிபலிக்க யவண்டும். இதன்
அடிப்பரடயில் தான் 'ரகாமன்யலா'என்ற சட்டம் வழக்கில் உள்ளது. முதன்முரறோக வாழ்க்ரகயில்
நீதிமன்றம் ஏறிேயபாது எனக்கு கசப்பான அனுபவம் ஏற்பட்டது. அது அந்தக் கசப்பு மருந்துகள்
விழுங்கிே பின்னும் நாக்ரக விட்டு அகலாத விதமாக ரதாடர்கிறது.

மதவாச்சியில் வாழத்ரதாடங்கிே சில வாைங்களில் சமைசிங்க எனது அரறக்கு ஒருவரை அரழத்து
வந்தார்.

'மாத்ரதோ, உங்களிடம் இவர் யபச யவண்டுமாம்' என அறிமுகப்படுத்தினார்.

'எனது ரபேர் முரகதீன்;' என தமிழில் கூறிேயபாது சமைசிங்க அரறக்கதரவ சாத்திக்ரகாண்டு
ரவளியே ரசன்றார்.

'என்னால் தங்களுக்கு என்ன ஆக யவண்டும்' என கூறிக்ரகாண்டு எதிரில் உள்ள நாற்காலியில்
அமரும்படி ரசரக காட்டியனன்.

தரலயில் ரவள்ரள யலஞ்சி கட்டி இருந்தார். ரவள்ரளச் சட்ரடயும் கட்டம் யபாட்ட சாைமும்
அணிந்திருந்தார்.

தமிழ் யபசும் முஸ்லிம் என மனதில் நிரனத்துக்ரகாண்யடன்.

'நான் புல்ரலவிோவில் இருக்கியறன். மாடுகரள விோபாைம் ரசய்கியறன்.'

' அரதன்ன மாடுகரள விோபாைம் . . . ?'

' ரகாழும்புக்கு மாடுகரள ஏற்றுவது. . .'

இப்ரபாழுது ரதளிவாகப் புரிந்து ரகாண்யடன்.

விவசாே பிையதசங்களில் மாடுகரள வாங்கி ரகாழும்பியல வாழ்யவாருக்கு இரறச்சிோக கிரடக்க
ரகாழும்புக்கு அனுப்பி ரவத்தலாகும்.

' நான் என்ன ரசய்ே யவண்டும்.?'

'மாடுகரளப் பார்த்து, அரவ நலமாக இருக்கின்றன என மருத்துவ சான்றிதழ் தையவண்டும். இந்த
சான்றிதரழக் காட்டித்தான் ரலாறிகளில் அவற்ரற ஏற்ற அைசாங்க அதிபரிடம் அனுமதி ரபற முடியும்.'

'அதற்ரகன்ன தருகியறன். ஆனால் மாடுகரள நான் பரியசாதிக்க யவண்டும்.'

'ஒவ்ரவாரு மாடுகளும் ரவௌ;யவறு இடங்களில் உள்ளன.'

'அதுக்ரகன்ன' நான் யகட்யடன்.

இயதசமேம் முரகதீன் ரகயில் ரவத்திருந்த யதால் ரபயில் இருந்து பச்ரசயநாட்டுக்கரள எடுத்து
என்னிடம் நீட்டினார்.

'ஏன்? எதற்கு?'

'மாடுகரளப் பார்ப்பதற்கு'.

'அது யவண்டாம் மாடுகரள பார்த்து விட்டு சான்றிதழ் தருகியறன்.' என கூறிேபடி ஆசனத்ரத விட்டு
எழுந்யதன்.

என் மயனாநிரலரே புரிந்து ரகாண்ட முரகதீன் எழுந்து ரவளியே ரசன்றார்.

சில நிமிட யநைத்தில் சமைசிங்க உள்யள வந்து, 'மாத்ரதோ, முன்னால் இருந்தவர்கள் எல்யலாரும்
காரசப் ரபற்றுக் ரகாண்டு பத்திைம் ரகாடுப்பார்கள்.'

' நான் அப்படி இல்ரல. மாடுகரளப் பார்ப்யபாம்.'

மதவாச்சி டவுனில் இருந்து பரழே காரைான்ரற முரகதீன் ரகாண்டு வந்தார். நானும்
சமைசிங்கவுடன் மாடுகரளத் யதடி முரகதீனுடன் புறப்பட்யடாம்.

சிலமாடுகள் மதவாச்சிக்கு அருயக உள்ள கிைாமங்களில் நின்றன. அவற்ரறப் பார்ரவயிடுவதில்
சிைமங்கள் இருக்கவில்ரல. ஏரனே மாடுகரளத் யதடிச்ரசன்ற யபாது அரவ யமேப் யபாய் விட்டன.
சில இடங்களில் மாடுகரள முரகதீன் காட்டிேயபாது அவற்றின் ரசாந்தக்காைர்கள் இருக்கவில்ரல. பகல்
முழுக்க அரலந்து திரிந்து பன்னிைண்டு மாடுகள் பரியசாதிக்க யவண்டிே எனக்கு எட்டு மாடுகரள
மட்டுயம பார்க்க முடிந்தது.

'முரகதீன், நான் மாடுகரளப் பார்க்காமல் அரவகளின் உடல்நலம் குறித்த சான்றிதரழ எப்படித்தை
முடியும்?'

'எல்லா மாடுகளுக்கும் பணம் ரகாடுத்து விட்யடன். ஐோ, யபாட்ட காரச எடுக்காவிட்டால்,
குடும்பத்திற்கு கஞ்சி ஊற்ற முடிோது'.

சமைசிங்க, 'மாத்ரதோ உடல் நலக்குரறவான மாட்ரட ஒருவரும் வாங்க மாட்டார்கள். அப்படி
வாங்கினாலும் ரலாறியில் ஏற்ற மாட்டார்கள். நீங்கள் பேப்படாமல் பத்திைத்ரத ரகாடுங்யகா' என்று
ேதார்த்தமாக ரசான்னான்.

சமைசிங்கவின் தர்க்கத்தில் உள்ள உண்ரம புரிந்தது. ஆனாலும், அரைமனதுடன் பார்க்காத
மாடுகளுக்கும் யசர்த்து சான்றிதழ் ரகாடுத்யதன்.

இதன் பின்னர் பலதடரவ பத்திைம் யகட்டயபாதும் ரகாடுத்யதன். முரகதீன் பத்திைத்ரத
ரபற்றுக்ரகாண்டு யபாகும் வழியில் சமைசிங்கவிடம் பணம் ரகாடுத்து விட்டுப் யபாவார். சமைசிங்க
அன்ரறே தினம் கந்யதாரில் எல்யலாருக்கும் வியசடமான சாப்பாடு வாங்கி வருவார். . லஞ்சப்பணத்தில்
வந்த சாப்பாடாக இருந்ததால் ஆைம்பத்தில் ஒருமாதிரி இருந்தது. பின்னர் அது பழகி விட்டது.

பசுக்கரள மாமிசத்துக்கு ரகாரல ரசய்ேக்கூடாது என சட்டம் இருந்தது. ஆண்மாடுகளுக்கு மட்டும்
நான் ரகாடுத்த பத்திைத்துடன் பசுக்கரளயும் யசர்த்து ரலாறியில் ஏற்றிச் ரசன்ற யபாது முரகதீன்
ரபாலிஸில் மாட்டிக் ரகாண்டாh.;

ரகப்பித்திக்ரகல்லாரவ நீதி மன்றத்தியல இந்த வழக்கு விசாைரணக்கு வந்தது. அங்கு வந்து சாட்சிேம்
அளிக்கும்படி பிடி ஆரண எனக்கு வந்தது.

ரகப்பித்திக்ரகல்லாரவ நீதிமன்றத்தின்; அருயக எனது யமாட்டார் ரசக்கிரள நிறுத்திவிட்டு நீதிமன்ற
கட்டிடத்ரத பார்த்யதன். பரழே கட்டிடம். பல வருடங்களுக்கு முன் காவி அடித்திருக்க யவண்டும்.
மஞ்சள் கலருக்கு இரடயில் ரவள்ரள சுண்ணாம்பு சில இடங்களில் ஒரு இடத்தில் ரசங்கல் நிறமும்
ரதரிே அந்த சுவர் பல வர்ணமாகத் ரதரிந்தது. கட்டிடத்தின் முன்பகுதியில் அைசாங்கப் பாடசாரல யபால்
அரைச்சுவர் எழுந்து நின்றது. அந்த சுவரியல காகங்களும் புறாக்களும் தமது எச்சங்கரள தாைாளமாக தூவி
இருந்தன. இந்தக் கட்டிடத்தில் மாதம் ஒரு முரறயே நீதி மன்றம் நரடரபறும். இதனால் அைசினர்
அந்தக்கட்டடத்திற்குப் பைாமரிப்புத் யதரவயில்ரல என நிரனத்து விட்டார்கயளா? அல்லது
பைாமரிப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணம் ோருரடே சட்ரடயில் உறவாடுகிறயதா?

வாழ்க்ரகயில் முதன் முரறோக நீதி மன்றம் ஏறும் யபாது சுத்தமான நீதிமன்றத்தில் ஏறுவதற்கு
ரகாடுப்பனவு இல்ரல என நிரனத்துக் ரகாண்யடன்.

'பசு ரவத்திேர் சூரிேன்' என ஒருவன் உள்யள இருந்து கூவிேதும் அவசைமாக உள்யள ரசன்யறன்.

நீதிமன்ற ஊழிேர் ஒருவர் என்ரன கூண்டில் ஏறும்படி கூறினார். கூண்டில் ஏறிேதும் நீதிபதியின்
முகத்ரத ஏறிட்டு பார்த்யதன். அறுபது வேது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் உேைமான யமரசக்கு அருகில் உள்ள
கதிரை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தார். சினிமாப்படங்களில் மட்டும் நீதிமன்றக்காட்சிகரளப்பார்த்த எனக்கு
அவைது யதாற்றம் சப்ரபன்று இருந்தது.

நான் நீதிபதிரே பார்த்ததும் உடயன முகத்ரத திருப்பிக் ரகாண்டு நீதி மன்ற ஊழிேரை தன்னருயக
வரும் படி ரசரக ரசய்தார். பின்னர் ஊழிேரின் காதில் ஏயதா ரமதுவாகக்கூறினார். ஊழிேர் என்ரன
அணுகி 'அடுத்தமுரற நீதிமன்றம் வரும் யபாது உமது யசட்டின் ரக நீளமாக இருக்க யவண்டும்.
இப்யபாது நீர் கூண்ரட விட்டு இறங்கலாம். வழக்கு ஒத்தி ரவக்கப்படுகிறது' என்றார்.

அப்யபாது எனது ரகரேப் பார்த்யதன். யமாட்டார் ரசக்கிரள ஓட்டுவதற்கு வசதிோக யசட்டின் ரக
முழங்ரக வரையில் மடிக்கப்பட்டிருந்தது.

அவமானத்துடனும் ஆத்திைத்துடனும் நீதிமன்றத்ரத விட்டு ரவளியேறியனன். நீதிமன்றத்ரத சுத்தமாக
ரவத்திருக்க முடிேவில்ரல. எனது யசட்டின் ரக மடிக்கப்பட்டதற்காக, வழக்ரக ஒத்தி ரவத்து
எத்தரனயோ யபரின் யநைத்ரதயும் அைசாங்கப்பணத்ரதயும் வீணாக்குகிறார்கள். மீண்டும் சாட்சி ரசால்ல
இங்கு வருவதில்ரல என மனதில் நிரனத்துக் ரகாண்யடன்.

இப்யபாது இைண்டாம் முரறோக மருத்துவ சான்று இதழ் அனுப்ப யவண்டிே சங்கடம் எனக்கு.

மீண்டும் பதவிோ

அலுவலகத்தில் அன்று வந்த கடிதங்கரள படித்துக் ரகாண்டிருந்;யதன். ஒரு கடிதம் தனிச்சிங்களத்தில்
எழுதப்பட்டதாக இருந்ததால் ரமனிக்யகயிடம் ரகாடுத்து வாசிpக்கிச்ரசான்யனன். ரமனிக்யக படித்து
விட்டு 'பதவிோ மகாவித்திோலேத்தில் கால் நரட விவசாேம் பற்றி இம்மாதம் பதிரனந்தாம்; திகதி
மாணவர்களுக்கிரடயில் யபச முடியுமா என பாடசாரல அதிபர் யகட்டிருக்கிறார் ' என்றாள்.

பதவிோ மகாவித்திோலேத்தில்தான் சித்திைா யவரல ரசய்கிறாள் என்ற நிரனப்பு வந்தவுடன்
சந்யதாஷத்தில் சிரித்து விட்யடன்.

'என்ன மாத்ரதோ சிரிக்கிறீர்கள்?', என்றாள் ரமனிக்யக.

'இல்ரல, நான் வருகியறன், என்று சிங்களத்தில் எழுதிக் ரகாண்டு வா,' என அவளுக்கு கூறியனன்.

ரமனிக்யக எழுதிக்ரகாண்டு வந்த கடிதத்தில் என் ரகரோப்பத்ரத இட்டு என் ரகோயலயே
தபாலில் யசர்த்யதன்.

ரவள்ளிக்கிழரம எப்யபாது வரும் என்று எதிர்பார்த்துpக் ரகாண்டிருந்யதன். ருக்மனிடம், 'நான்
பதவிோ யபாவதாக இருக்கியறன் நீயும் வருகிறாோ?' என யகட்டயபாது, அவன் தனக்கு யவரல
இருப்பதாகக்கூறினான். இது நான் எதிர்பார்த்தது தான்.

பதவிோரவ நான் ரசன்றரடே காரல பத்து மணிோகி விட்டது. யநைடிோக பாடசாரல அதிபரின்
அரறக்குச்ரசன்யறன்.

அதிபர் ரஜேசிங்கா நடுத்தை வேது மனிதர். அவைது யபச்சு அவரை கண்டிச்சிங்களவைாக காட்டிேது.
உேைமான யதாற்றமும் ரவள்ரள யதசிே உரடயும் அவர் மீது மரிோரதரே ஏற்படுத்திேது. பதவிோ
யபான்ற விவசாே பிையதசங்களில் ஆசிரிேைாக யவரல ரசய்வது இலகுவான விடேமல்ல. யமலும்
மாணவர்களில் பலர் ரபாருளாதாைப்பிைச்சிரனகளால் படிப்பில் அக்கரற காட்டுவதில்ரல. இப்படிோன
இடங்களில் யவரல ரசய்வதற்குப் ரபாறுரமயும் யசரவ மனப்பான்ரமயும் ரகாண்டவர்கயள
ரவளியூரில் இருந்து வைமுடியும். அைசிேல்வாதிகள் தங்களுக்கு பிடிக்காதவர்கரள பதவிோ யபான்ற
இடங்களுக்கு இடமாற்றம் ரசய்வது உண்டு. ரஜேசிங்காரவ பார்த்தால் அப்படி
வந்தவைாகத்ரதரிேவில்ரல.

எனது ரகரே பிடித்தபடி, 'நாங்கள் அரழத்தவுடன் வந்தரமக்கு நன்றி', என அதிபர் ரஜேசிங்கா
கூறினார்.

'நீங்கள் அரழத்ததற்கு நான் நன்றி ரசால்ல யவண்டும்.'

'எங்கள் பாடசாரலக்கு உங்கரளப் யபான்ற படித்தவர்கரள அரழத்து மாணவர்களிடம் யபச
ரவத்தல் மூலம் விஞ்ஞானத்தில் அவர்களுக்கு அக்கரற உண்டாகும் என நிரனக்கியறாம். இந்தத்
திட்டத்தின்கீழ் மாதம் ஒருவரை அரழத்து வருகியறாம். முக்கிேமாக உேர்தை வகுப்பில் படிக்கும்
மாணவர்கள்pடம் இது நல்ல பேரன உருவாக்கும் என நிரனக்கியறாம் ' என அதிபர் கூறினார்.

'எனக்கு சிங்களம் அதிகம் யபச வைாது' என்யறன். அரவ அடக்கமல்ல. உண்ரமயும் அதுதான்.

'பைவாயில்ரல உங்களால் முடிந்தவரை யபசுங்கள்' எனக்கூறினார்.

அதிபரின் அரறயில் இருந்து ரவளியே வந்த யபாது எதியை சித்ைா வந்தாள்.

'எப்படி இருக்கிறீர்கள்'? என சித்ைா யகட்டுக்ரகாண்யட என் அருகில் வந்தாள்.

'நீங்கள் யபசுங்கள்', என கூறிவிட்டு அதிபர் ரஜேசிங்கா மீண்டும் தனது அரறக்குச்ரசன்றார்.

'இது எல்லாம் உன் யவரல தாயன?' ஒத்துக் ரகாள்வது யபால தரலரேக் கவிழ்த்தாள்.

'மதவாச்சியில் இருந்து நீங்கள் வருவீர்களா? என அதிபர் யகட்டயபாது நீங்கள் வருவீர்கள் ' என்று
ரசான்யனன்.

அவளுரடே சிவப்பு நிறச் யசரலயும் அயத நிறத்தில் சட்ரடயும் அவள் கண்கள்தான்
வண்ணத்துப்பூச்சிகளா, அல்லது அவயள ஒரு ரபன்னம் ரபரிே வண்ணத்துப்பூச்சிோ?

'இன்று நல்ல அழகாக இருக்கிறாய்.'

'நன்றி', என நாணித் தரல குனிந்தயபாது.. இந்த நாணம் அவளுரடே கன்னங்களியல எவ்வாறு
குங்குமத்ரத அள்ளிச் ரசாரிந்தது?

'கூட்டத்ரத ஆைம்பிப்யபாம்', என அதிபரின் குைல் யகட்டு இருவரும் திரும்பியனாம்.

பாடசாரல மாணவர்களும், ஆசிரிேர்களுமாக அந்த யொலில் கூடியிருந்தனர்.

இலங்ரக யபான்ற நாடுகளில் எப்படி கால்நரடகளிலிருந்து ரமாத்த நன்ரமகள் ரபறப்படுவதில்ரல
என்றும், அதிலும் பதவிோ யபான்ற இடங்களில் மாடுகளில் பால் கறக்கப்படுவதில்ரல என்றும், அப்படி
எடுக்கப் பட்டாலும் சந்ரதப்படுத்தப் படுவதில்ரல என என் யபச்சியல குறிப்பிட்யடன். இறுதிோக
இந்த விடேங்கரள மக்கள் அைசிேல்வாதிகளின் கவனத்துக்கு ரகாண்டு வை யவண்டும் என்று
தட்டுத்தடுமாறி எனக்குத்ரதரிந்த சிங்களத்தில் கூறியனன்.

சித்திைாவும் அதிபரும் கால் நரட ரவத்திேத்ரதப்பற்றி சிறிது கூறும்படி யகட்டயபாது ஆங்கிலத்தில்
கூறியனன். நான் கூறிேவற்ரற அதிபரும் சித்திைாவும்; மாணவர்களுக்கு புரியும் வரகயில் சிங்களத்தில்
கூறினார்கள்.

அதிபர் எனக்கு நன்றி கூறிவிட்டு மாணவர்களுக்கு இறுதிப்பரீட்ரச பற்றி கூறத் ரதாடங்கிே யபாது
நானும் சித்திைாவும் யொரல விட்டு ரவளியே வந்யதாம்.

கட்டடத்தின் ரவளியே உள்ள மாமைத்தின் கீழ் இருவரும் நின்யறாம். 'சித்திைா! எப்யபாது மீண்டும்
சந்திக்கலாம்?.'

'நீங்கள் எப்யபாதும் பதவிோ வைலாம்?'

'நீ எப்பவாவது மதவாச்சி வைமாட்டாோ?' என ஆவலுடன் யகட்யடன்.

'அடுத்த ரவள்ளிக்கிழரம வவனிோவுக்கு யபாக யவணும். எனக்கு ஒரு கடிகாைம் வாங்கியனன்.
ஆனால் அது பிடிக்கவில்ரல. திருப்பிக்ரகாடுக்க யவணும்.'

'அடுத்த ரவள்ளிக்கிழரம நானும் ோழ்ப்பாணம் யபாக யவணும். உனக்கு சம்மதமாகில்
மதவாச்சியில் இருந்து உன்யனாடு வவனிோவுக்கு வருகியறன்.'

'எனக்கு சம்மதம்.'

அதிபர்; ரவளியே வந்ததும் அவரிடமும் சித்ைாவிடமும் விரட ரபற்றுக் ரகாண்டு மதவாச்சி
திரும்பியனன்.

விடுதியில் உரட மாற்றிக்ரகாண்டு மதவாச்சிக் கரட வீதிக்கு புறப்படத் தோைானயபாது ைாகவனும்
என்னுடன் யசர்ந்து ரகாண்டான்.

ைாகவன் தனக்கு கட்டடத் திரணக்களத்தில் சனிக்கிழரம யவரல இருப்பதாக கூறினான். எனக்கு
ைாகவனின் அப்பாவித் தனமான சிரித்தமுகம் மிகவும் பிடித்திருந்தது.

யவரல முடிந்தால் விடுதியில் ைாகவரன காணமுடிோது. இைவு பத்து மணிக்கு பின்புதான் மீண்டும்
விடுதியில் காண முடியும்.

பலதடரவகள், 'நீ எங்கு யபாகிறாய்? என்ரனயும் கூட்டிக்ரகாண்டு யபா', எனக்யகட்டிருக்கியறன்.

'அது உங்களுக்கு சரி வைாத இடம்', என சிரித்தபடி நழுவி விடுவது ைாகவனின் வழக்கம்.

'நான் தரலமயிர் ரவட்டயவண்டும். எங்கு ரவட்டலாம்?'

'நம்மட ோழ்ப்பாணத்து ஆள் இங்யக சலூன் ரவத்து இருக்கிறான். வாருங்கள் காட்டுகியறன்.'

'தரல மயிர் ரவட்டவும் நம்ம ஊர் ஆளிடமா ரவட்டயவண்டும்?' என யகட்டபடி சலூனுக்குள்
நுரழந்யதாம்.

சுவரில் ரபரிே அளவில் தமிழகஇ வடஇந்திே நாட்டு நடிரககளின் முழு உருவப்படங்கள் சுவர்கரள
அலங்கரித்தன.

'எப்படி ஐோ, என்றபடி சலூனின் பின் பகுதியில் இருந்து வாட்டசாட்டமான ஒருவர் வந்தார். முன்
தரலயில் மயிர் உதிர்ந்து இருந்ததால் ரநற்றி மட்டும் அல்ல தரலயின் அரைபக்கத்திலும் திறுநீறு பூசி
ரசவப்பழமாக காட்சிதந்தார்.

'ஆறுமுகண்ரண, ஐோ நம்மரட ஆள் ஒருக்கா நல்லா தரலரே ரவட்டுங்யகா!' என ைாகவன்
கூறினான்.

'அதுக்ரகன்ன இருங்யகா '.

என் தரலயில் ரகவரிரச காட்டிேபடி, 'ஐோ ோழ்ப்பாணத்தில் எந்த இடம் ..'?
'ரகாக்குவில்'

'எவ்வளவு காலம் மதவாச்சியில் யவரல ரசய்கிறீர்கள்?'

'இைண்டு கிழரம'

'எங்க தங்கி இருக்கிறிேள்?'

'அைசாங்க விடுதியில்'

எனது தரலமயிரை ரவட்டுவரத நிறுத்தி விட்டு ைாகவனிடம் யகாபமாக 'நீ தான் அங்கு தங்கி
இருப்பதும் இல்லாமல் ஐோரவயும் யசகுவாைாக்காைன்கயளாடு யசர்த்து விட்டாய்' என்றார்.

அவைது குைலில் இருந்த உண்ரமோன யகாபம் என்ரன விேப்பில் ஆழ்த்திேது.

'நான் தான் அங்கு யபாயனன். ைாகவனுக்கும் இதில் எந்த சம்பந்தமும் இல்ரல.' என்று நான்
உண்ரமரே கூறியனன்.

'அது சரி, அங்யக இருப்பவர்கரளல்லாம் துஏP காைர் என்பது ரபாலிசுக்குத் ரதரியும். நீங்கள் அங்கு
இருப்பது நல்லதில்ரல. நாடு இருக்கிற நிரல சரியில்ரல. என்மனதில் பட்டரதச்ரசான்யனன்'.

ஆறுமுகத்திற்கு சிறிது தாைளமாகயவ பணத்ரத ரகாடுத்து விட்டு சலூரன விட்டு ரவளியேறியனன்.

கண்டி வீதியில் நடக்கத் ரதாடங்கியனன். அந்த வீதியில் ஒரு ரநசவுசாரல இருக்கிறது. அதன் எதிரில்
மதவாச்சி ரவத்திேசாரல அரமந்திருந்தது.

'ைாகவன்' என ரபண்குைல் ஒலித்தது. நானும் திரும்பிப் பார்த்யதன்.

ரநசவுசாரலக்கு பக்கத்து வளவில் மாமைத்தின் கீழ் இரு ரபண்கள்
தரல வாரிேபடியே நின்று ரகாண்டிருந்தார்கள். நான் ைாகவரன பார்த்த யபாது, ைாகவன் 'நீங்கள்
யபாங்கள் நான் பின்னால் வருகியறன்', என்று கூறிவிட்டு ரபண்கரள யநாக்கி நடந்தான்.

மாரல யநைத்தில் ைாகவன் மரறவதற்கும் இது தான் காைணமாக இருக்க யவண்டும் என நிரனத்தபடி
விடுதிரே யநாக்கி நான் நடக்கலாயனன்.

வவனிோ தகனம்

சித்திைா வவனிோவுக்கு யபாவதாக ரசான்ன ரவள்ளிக்கிழரம காரலயில் நான் சுறுசுறுப்பாக
இேங்கியனன். அலுவலகத்தில் ரமனிக்கவிடமும் சமைசிங்கவிடமும் அன்று ரசய்ேயவண்டிே
யவரலகரளக்; கூறி நான் ோழ்ப்பாணம் யநாக்கிே பேணத்ரதத்துவங்கியனன்.

நடந்து வரும் வழியில் ஒருவர் தன் நாய்குட்டிக்கு புழு கண்டிருப்பதாகவும் அதற்கு மருந்து யவண்டும்
என யகட்டார்.

'நல்லயவரள நான் பஸ்ஸில் ஏற முதல் யகட்டீர்கள்'.

சுpறு துண்டில் புழுவுக்கான மருந்ரத எழுதிக்ரகாடுத்து விட்டு மனதுக்குள் ஆத்திைம் வந்தாலும்
சிரித்தபடியே அந்த மனிதருக்கு விரட ரகாடுத்தனுப்பி பஸ்நிரலேத்ரத யநாக்கி யவகமாக நடந்யதன்.
நல்லயவரளோக பத்து மணிக்கு வரும் பஸ் வைாதது ஆறுதலாக இருந்தது. பஸ்கள் பிந்தி ஓடுவது
சிலயவரளகளில் உதவிோக இருக்கிறது.

பத்துமணி கழிந்து பத்து நிமிடம் ஆகியும் பஸ் வைாததால் பைபைப்புடன் சுற்றி சுற்றி நடந்யதன்.
பஸ்நிரலேத்துக்கு அருகில் உள்ள கரடக்குத் யதநீர் அருந்துவதற்குச்ரசன்றயபாது, பதவிோவிலிருந்து
அநுைாதபுைம் ரசல்லும் பஸ் வருவது கண்டு மீண்டும் திரும்பி வந்யதன்.

பஸ்ஸின் கம்பிகளுக்கூடாக சித்ைாவின் முகம் கண்டும் மனம் ஆறுதல் அரடந்தாலும், இதேத்தின்
துடிப்பு கூடிேது. பதவிோ பாடசாரலயில் அணிந்திருந்த அயத சிவப்பு யசரலயும் சட்ரடயும்
அணிந்திருந்தாள். அவள் யசரலரே கண்டிச் சிங்களப் ரபண்களின் யமாஸ்தரியல அணிோது
ோழ்ப்பாணப் ரபண்களின் பாணியில் அணிந்திருந்தாள்.

'சித்ைா, சிவப்பு யசரல அணிந்து வந்ததற்கு நன்றி'
பதில் ரசால்லாமல் சிரித்தாள்.

அப்யபாது வவனிோவுக்கு ரசல்லும் பஸ் ஒன்று பஸ்நிரலேத்தில் வந்து நின்றது. அதில் இருவரும்
ஏறியனாம்.

பஸ்ஸில் இருவர் இருக்கும் சீட் ஒன்றில்; ேன்னல்கரையில் சித்ைாரவ அமைச்ரசய்து அடுத்தாற் யபால்
நான் அமர்ந்;யதன்.

'சித்ைா பாடசாரல மாணவர்களுக்கு நான் கூறிேது புரிந்ததா?'.

'ஏன் அப்படி யகட்கிறீர்கள்?'

'சிறு சந்யதகம். அதுசரி, நீ அடிக்கடி வவனிோ யபாவாோ?'

'அடிக்கடி இல்ரல. எப்பவாவதுஇ நல்ல சாரி வாங்க யவண்டுரமன்றால் ரசல்யவன். அநுைாதபுைத்தில்
நல்ல துணிக் கரடகள் கிரடோது.'

'இந்த சாரியும் வவனிோவில் வாங்கிேதா?'

'ஆம்'.

'வவனிோவுக்கு வரும் யபாது மட்டுந் தான் இப்படி சாரி கட்டுவாய். அநுைாதபுைத்துக்கு யபாகும் யபாது
சிங்களப்ரபண் யபால் சாரி கட்டுவாோ?' என சிரித்தபடி அவரள சிறிது சீண்டியனன்.

ஆத்திைத்துடன் ஒரு முரறப்பு. பின் ேன்னல் வழிோக ரவளியே பார்த்தாள்.

எனக்கு ஒரு மாதிரி யபாய் விட்டது. எப்படி சமாதானப் படுத்துவது எனத் ரதரிேவில்ரல.

' பிளீஸ் '

என்ரன திரும்பிப் பார்க்கவில்ரல. கண்இரமகள் படபடப்பிலும், முகம் சிவந்திருப்பதிலும் யகாபம்
உண்ரமோனரதன்று ரதரிந்தது.

'என்ரன மன்னித்துக்ரகாள். விரளோட்டுக்குச் ரசான்யனன்.'
இப்யபாது திரும்பிப்பார்த்தாள். யகாபம் தணிேவில்ரல.

'பிளீஸ் சித்ைா!'

கைகைத்த குைலில் 'இதுதான் முதன்முரறோக நான் இப்படி சாரி கட்டினது. அதுவும் பக்கத்து வீட்டு
நந்தாவிடம் யகட்டு ரதரிந்து கட்டிேது.. நான் இரத உடுத்த பட்ட பாடு' சிறிது தணிந்தாள்.

இப்யபாது இடது கண்ணின் கரையோைத்தில் ஒரு கண்ணீர்த் துளி விழுந்து விடவா, யவண்டாமா என
என்ரனப் பார்த்துக்யகட்டது யபால் இருந்தது.

எனது யலஞ்சிரே எடுத்து 'கண்ரண துரடத்துக் ரகாள். மற்றவர்கள் பார்த்து விடுவார்கள்' என
கூறியனன். அவள் என் யலஞ்சிரே ரபற்றுக் கண்கரள துரடத்துக் ரகாண்டாள். 'விரளோட்டுக்காக
கூறிேரத இவ்வளவு சீரிேைாக எடுத்துக் ரகாள்வாய் என நான் கனவிலும் நிரனக்க வில்ரல.'என
உண்ரமயில் மனம் ரநகிழ கூறியனன்.

அவள் முகம் பரழே நிரலக்கு வந்தது. பஸ்சும் வவனிோ பஸ் நிரலேத்ரத வந்தரடந்து விட்டதற்கு
அரடோளமாக புழுதிப்படலம் எழும்பி கண்ரண மரறத்தது.

பஸ்ைால் இறங்கிே யபாது சித்ைா எனது யலஞ்சிரே திருப்பித் தந்தாள். யலஞ்சிரே நான் விரித்து
வட்டமாக நரனந்த பகுதிரே காட்டி 'யகாபத்தின் அரடோளச்சின்னம்' என்யறன்.

அவள் களுக்ரகன்று சிரித்தாள்.

'அப்பாடி இப்ரபாழுதுதான் பரழே சித்ைாரவப் பார்க்கியறன்' என்றபடி கடிகாைக் கரடக்குள்
ரசன்யறாம்.

கடிகாைத்ரத மாற்றிக்ரகாண்டு வரும் யபாது துணிக்கரட அருகில் சித்ைாவின் நரடயின் யவகம்
குரறந்தது.

'என்ன சாரி பார்க்க யவணுமா'? என்றபடி துணிக் கரடக்குள் ஏறிே யபாது ஒரு துப்பாக்கிச்சூட்டுச்
சத்தமும் பின்பு அரதத் ரதாடர்ந்து பல துப்பாக்கிச்சூட்டு சத்தங்களும் யகட்டன.

ரவளியே வந்து பார்த்யதாம். சிறிது தூைத்தில் வவனிோ ரபாலிஸ் நிரலேம் ரதரிந்தது. அங்கு எதுவித
நடமாட்டமும் ரதரிேவில்ரல.

'ஏயதா பிைச்சரன யபாலிருக்கு'

துணிக்கரடக்காைர் எங்கரள ரவளியே ரசல்லும்;படி ரக காட்டிவிட்டு வாசலின் இரும்புக்கதரவ
இழுத்து மூடினார்.

கார்களும் மற்ரறே வாகனங்களும் பல்யவறு திரசயில் ரதறித்து ரசன்று ரகாண்டு இருந்தன.
அவசைத்தில் ரசக்கிரள ஓட்டிே ஒருவர் விழுந்து விட்டார். ஆனால், ரசக்கிரள மீண்டும் நிமிர்த்தி ஏற
முேற்சிக்காமல் ரசக்கிரள இழுத்தபடியே ஓடினார்.

நான் சித்ைாரவக் கூட்டிக்ரகாண்டு பஸ்நிரலேம் யநாக்கிச் ரசன்யறன்.

ரபண்கள் சிங்களத்திலும், தமிழிலும் கத்திேபடி பிள்ரளகரள ஒருரகயிலும், மூரடகரள
தரலயிலும் சுமந்தபடி ஓடினார்கள்.

வழியில் ஓடி வந்த ஒருவரிடம் 'என்ன நடந்தது என வினவியனாம்.'

'விமானப்பரட ஜீப்ரப ரபாடிேன்கள் தாக்கிேதில் இைண்டு யபர் இறந்து விட்டார்கள்' என்று
கூறிேபடியே ஓடினார்.

சித்ைாவிடம் 'எதுக்கும் பஸ் நிரலேத்துக்கு சீக்கிைமாக யபாயவாம் .' என்று கூறியனன்.

நாங்கள் பஸ் நிரலேத்துக்கு வந்து யசர்ந்த யபாது சகல பஸ்களும் ரவௌ;யவறு திரசகளில் ஓடின.
மக்களும் திகில் அரடந்து ஓடிே பஸ்களிலும் வான்களிலும் ஏறினார்கள். மதவாச்சி பஸ் இல்லாத
படிோலும், நான் ோழ்ப்பாணம் ரசல்ல விரும்பிேதாலும் நாங்கள் இருவரும் பஸ் நிரலேத்தில்
நின்யறாம்.

ஐந்து நிமிடங்களில் இைண்டு ஜீப்பிலும் இரு ரபரிே டிைக்குகளிலும் தடதட என ஆகாேப்பரடயினர்
வந்து இறங்கினர். வவனிோ ரமயின் கரடப்பகுதி கண்டி யைாட்டும், ரொைவப்பத்தான யைாட்டும்
சந்திக்கும் இடத்தில் அரமந்திருப்பதால் ரபரிே அளவிலான ஆயுதப் பரடயினைாயலயே முற்றுரகயிட
முடியும். அத்தரகே முற்றுரக ஒன்று உருவாகிேது.ஆகாேப் பரடயினர் வந்து இறங்கின பின்புதான்
ரபாலிசார் வந்து இறங்கி யசர்ந்து ரகாண்டார்கள்;.

ஒரு அம்புலன்ஸ் சத்தமிட்டபடியே ரசன்று காய்கறி மார்க்கட்ரட யநாக்கிச்ரசன்று மரறந்தது.
சம்பவம் நடந்த இடம் அதுவாக இருக்க யவண்டும். சுpறிது யநைத்தில் மீண்டும் அம்புலன்ஸ்
சத்தமிட்டபடி அநுைாதபுைத்ரத யநாக்கிச் ரசன்றது.
இதுவரை யநைமும் கண்ணிேமாகவும், கட்டுப்பாடாகவும் நடந்துரகாண்ட ஆகாேப்பரட வீைர்களில்
ஒருவர் ரபாலிஸ் யவனுக்கு எதிரில் இருந்த ரபற்யறால் பங்கில் இருந்து ரபற்யறாரல ஒரு தகைத்தில்

நிைப்பினான். ரபற்யறால் பங்கில் எவருயம இருக்கவில்ரல. எங்களுக்கு எதிரிலுள்ள துணிக்கரடக்கும்
மற்ரறே கரடகளுக்கும் ரபற்யறாரல ஊற்றி சிகரைட்ரடப் பற்ற ரவப்பது யபால தீ ரவத்தான். யவறு
ஒருவன் எதிரில் நின்ற கார்களுக்கு ரநருப்பு ரவத்தான். இந்த யநைத்தில் காய்கறி மாக்ரகற் இருந்த
பக்கத்தில் இருந்து வானளாவிே புரக வந்தது. ரபாதுமக்கள் அதிக அளவில் இல்லாதபடிோல்
ரபாதுமக்களுக்கு கண்எதிரில் எதுவும் நடக்கவில்ரல. ஆனாலும் ஐயோ, என்கிற அலறல் சத்தங்களுடன்;
குைல் யகட்டதால் சிலர்
தாக்குதலுக்குள்ளாகிக்ரகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பரத ஊகிக்க கூடிேதாக இருந்தது.

இவ்வளவு நடந்தும் பஸ் நிரலேத்தில் உள்ள கரடகளுக்கு எதுவும் நடக்கவில்ரல. யமலும் பஸ்
நிரலேத்தில் எங்கரள விட பத்து பதிரனந்து யபர் நின்றார்கள். எல்யலாரும் மதவாச்சிரே யசர்ந்த
சிங்களவர்கள் என நிரனத்யதன்.

நானும் சித்ைாவும் எதுவும் யபசவில்ரல. ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடியும் சுற்றி நடக்கும் அக்கினித்
தகனங்கரள பார்த்துக் ரகாண்டும் பேத்துடன் நின்யறாம்.

இைண்டு ஆகாேப்பரடயினர் எம்ரம யநாக்கி வந்தனர். நாங்கள் பின்னால் சில அடிகள் ரவத்து
மற்ரறயோரின் பின்யன ரசன்யறாம். அவர்கரள யநாக்கி வந்தவர்களில் இருவர் ரககளில் இேந்திை
துப்பாக்கி இருந்தது. முன்பாக நின்றவர்கரள பார்த்து எங்கு யபாக நிற்கிறிேள் என சிங்களத்தில் ஒரு
பரடவீைன் யகட்டயபாது சகலரும் ஒயை குைலில் மதவாச்சி என கூறினார்கள்.

அவர்களது உரடகளிலும் முகங்களிலும் அவர்கரள சிங்கள விவசாயிகளாக காட்டிேது. அத்துடன்
ஒவ்ரவாருவரும் ரபரிே உைமூட்ரடயோ அல்லது ரநல்லுக்கு அடிக்கும் பூச்சி மருந்துப் ரபாதியோ
ரவத்திருந்தார்கள்.

மற்ரறே பரடவீைர் எங்கரள யநாக்கி வந்தபடி'எங்யக யபாகிறாய்?'

'ோழ்ப்பாணம் '

'ரதமலயோ' என்றபடி ரநஞ்சில் சப்ரமசின் துப்பாக்கி அழுத்தப்பட்டது.

அப்யபாது நான் எதிர் பார்க்காமல் சப்ரமசின் துப்பாக்கிரே ரகோல் பிடித்தபடி, 'மயக சுவாமி
புருஷே' என கூறினாள் சித்ைா.

இந்தக்குைல்; விமானப் பரடவீைரன அதிைச் ரசய்திருக்க யவண்டும்.

பக்கத்தில் இருந்த ஒருவர் சித்ைாவிடம் சிங்களத்திோ? என யகட்டயபாது சித்ைா 'நான் பதவிோ, இவர்
என் கணவன் ' என சிங்களத்தில் கூறினாள்.

இப்யபாது சித்ைா எனக்கும் விமானப்பரட வீைனுக்கும் நடுவில் நின்றாள். ஆனால் ரக சப்ரமசின்
துப்பாக்கியில் இருந்தது.

தனது துப்பாக்கிரே அவளுரடே ரகபடாது இழுத்தபடி ரகட்ட வார்த்ரதோல் ஏசிேபடி
விலகினான்;. ரசல்லும் யபாது 'இந்த இடத்ரத விட்டு ஓடிப்யபாங்கள் ' என எச்சரித்துக்ரகாண்யட
ரசன்றான்.

'சித்ைா' என்யறன்.

என்ரனப் பார்த்த அவளின்; கண்களியல இருந்து கண்ணீர் அருவிோக ரகாட்டிேது.

அவளுரடே யதாரளப் பற்றி என்ரன யநாக்கி இழுத்யதன்.

என்ரன அரணத்தபடி விக்கி விக்கி அழுதாள்;.

தாங்கமுடிோத உணர்ச்சிப்ரபருக்கில் நானும் அழுது விட்யடன்.

சுற்றி நின்றவர்கள் எங்கரள பாhர்த்துக்ரகாண்டு நின்றார்கள். எவரும் ஒரு வார்த்ரதயும் யபசவில்ரல.
ரமௌனமான ரமாழிோல் யகாபம், அதிர்ச்சி உணர்வுகள் எம்மிரடயே பர்pமாறப்பட்டன. சுpறிது
யநைத்தில் மதவாச்சியில் இருந்து வந்த பஸ்ஸில் ஏறி மீண்டும் மதவாச்சி ரசன்யறாம். பஸ்ஸில் இருந்து
வவனிோரவ பார்த்தயபாது வவனிோ தீப்பிளம்பாகத் ரதரிந்தது.

அந்தக் காலத்தில் ஒரு குைங்கு லங்காதகனம் ரசய்ததாக ஓர் இதிகாசம் ரசால்கிறது. இப்யபாது எத்தரன
மனிதவானைங்கள் தீ ரவப்பதற்கு அரலந்து திரிகின்றன?

சுpத்ைாவின் அழுரகச்சத்தம் நின்று விட்டாலும் கண்ணீர் நிற்கவில்ரல. பஸ்ஸில் இறுக்கமாக
அரணத்துக் ரகாள்வரதத் தவிை யவறுவிதத்தில் என்னால் அவளுடன் யபச இேலவில்ரல.

மதவாச்சியில் இறங்கிே ரகயோடு கரடயில் ஒரு பக்ரகட் சிகரைட் வாங்கியனன். ஓரு சிகரைட்ரட
பற்ற ரவத்த பின்னயை அரமதிோக யோசிக்க முடிந்தது.

'சித்ைா நாம் விடுதிக்கு யபாயவாம். '

சித்ைாவும் என்ரன பின்ரதாடர்ந்தாள்.

விடுதியில் என்ரனயும் சித்ைாரவயும் பார்த்துவிட்டு ருக்மனும், காமினியும் ரவளியே வந்தார்கள்.

'ருக்மன் சித்ைாரவ நான் வவனிோவில் தற்ரசேலாக சந்தித்யதன் ' என்று கூறிவிட்டு வவனிோவில்
நடந்த சம்பவத்ரதக் கூறியனன். 'உனது தங்ரகோல்தான் உயிர் தப்பியனன். ஆனாலும் இது அவளுக்கு
அதிர்ச்சிரே அளித்துள்ளது. என்னால் தனிோக பதவிோவுக்கு அனுப்ப முடிேவில்ரல. அதனால் இங்யக
கூட்டி வந்யதன். '

'நான் தனியே யபாயவன் ' என்றாள் சித்ைா.

'ருக்மன்;, நீ புறப்பட்டு சித்ைாவுடன் பதவிோவுக்கு யபா. நான் டாக்டரை ையில்யவ ஸ்யைசனுக்கு
ரகாண்டு யபாகியறன். இையிலில் ோழ்ப்பாணம் யபாவது பிைச்சரனயில்ரல', என்றான் காமினி.

காமினி எதுவும் யபசாமல் யமாட்டார் ரசக்கிளில் இையில்யவ ஸ்யைசனில் இறக்கி விட்டான்.

ையில் வரும் யபாது 'கவரலப்படாமல் யபாய் வாருங்கள் ' என்றான் காமினி.

நான் கவரலப்படவில்ரல. ஆனால் இப்படி நடக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்ரல.

'இரவ நடக்கின்றன என்பது தான் உண்ரம. '

'நாட்டில் நடக்கும் அைசிேல் பிைச்சரனயிலிருந்யதா, இப்படிோன சம்பவங்களில் இருந்யதா நாம் தப்ப
முடிோது. ஆனாலும் எமக்கு நடக்கும் யபாது அதிர்ச்சிேளிக்கிறது' என்று கூறிேபடி இையிலில் ஏறியனன்.

சனிக்கிழரம எழும்ப பத்து மணிோகி விட்டது அம்மா தந்த முட்ரடக்யகாப்பிரே குடித்து காரலக்
கடன்கரள முடித்து ரசக்கிளில் ரவளியே யபாகப் புறப்பட்யடன்.

'புட்ரட சாப்பிட்டு விட்டு யபா' என்றார் அம்மா.

'பசியில்ரல. சங்கர் வீட்ரட யபாய்விட்டு வருகியறன் '

'ஆமிக்காைன்கள் அரலகிறான்கள். கவனமாய் யபா'.

தரலோட்டிவிட்டு குச்சு ஒழுங்ரககள் வழிோக சங்கரின் வீட்ரட அரடந்யதன்.

பின்னர் சங்கரும் நானுமாக ஆரனக்யகாட்ரடக்குச் ரசன்யறாம். ஒன்றாக படித்தவர்கள்pல் சங்கர்
மட்டுந்தான் ோழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறான். மற்றவர்கள் யவரலக்காகயவா, படிப்புக்காகயவா என
ரவளியேறிவிட்டார்கள். ோழ்ப்பாணத்தின் பிைதான ஏற்றுமதிப் ரபாருள் என்ன என்று யகட்டால்
'மனிதர்கள்' என்று தான் பதில் ரசால்ல யவண்டும். காலம் காலமாக இலங்ரகயின் மற்ற பகுதிக்கு
ஏற்றுமதி ரசய்யவாம் பின் கலவைங்கள் ஆைம்பித்தபின் இங்கிலாந்து, பிைான்ஸ், யஜர்மனி என்று ஏற்றுமதி
ரசய்கியறாம்.

சங்கரும் நானும் பாடசாரல காலங்களிலிருந்து ஆரனக் யகாட்ரட முத்தண்ணனின் கள்ரள ருசி
பார்த்திருக்கியறாம். அவருரடே கள்ளுக்கு எப்யபாதும் தனி ருசி. முத்தண்ரணயின் பிள்ரளகள் நல்லா
இருந்தாலும் ரதாழிரல மட்டும் விடயவயில்ரல.

வாசலில் எங்கரள கண்டவுடன் 'தம்பி எப்ப வந்தது.' என்று அன்புடன் யகட்டார்.

'யநற்றுதான் அண்ரண. '

'எப்படி தம்பி சிங்கள ஊர் புதினம் ' என்று யகட்டவாறு சிவப்பு முட்டி நிரறேக் கள்ளுடன் எங்களிடம்
வந்தார்.

'எல்லாம் அப்படித்தான். எங்யக மகன் ைாசா? '

'அவன் யஜர்மனிக்கு யபாய் விட்டான் 'என்று கூறிே முத்தண்ரண தன் மரனவியிடம், 'அந்த
மீன்ரபாரிேரல இங்கு ரகாண்டு வந்து ரவரேரண' என்றார்.

'என்ன, சூரிேன் வந்தால் மட்டும் வியசசமாக இருக்குது,' என்று சங்கர் யகட்டான்.

'அதில்ரல; தம்பி எப்பவாவது இருந்து விட்டுத்தாயன வருகிறது. ' என்று சமாதானம் கூறினார்.

முத்தண்ரணயின் மரனவி ரவத்த மீன் ரபாரிேலுடன் கள்ரள குடித்து முடித்யதாம்.

முத்தண்ணர் வீட்ரட விட்டு ரவளியே வரும் யபாது சிறிது யபாரதயும் ஏறியிருந்தது. வரும்வழியியல
சித்திைாவுடன் ஏற்பட்ட ரதாடர்புகரள முழுரமோகச் சங்கரிடம் கூறியனன். அத்துடன் என் ரநஞ்சில்
அரும்பியுள்ள காதரல நான் மரறக்கவும் இல்ரல.

'சிங்களத்திரே கல்ோணம் முடிக்கப் யபாகிறாோ? ' என ஆத்திைமாகக் யகட்டான் சங்கர்.

'மற்ற எல்லாம் சரி. இனம்தான் பிைச்சரன என்று நிரனக்கிறாோ? ' என்று அப்பாவித்தனமாக
யகட்யடன்.

'உன் மூரளயில் சுகமில்ரல தம்பி! நீ ோழ்ப்பாணத்திலும் இருக்க ஏலாது. மதவாச்சியிலும் இருக்க
இேலாது ' சங்கரின் எச்சரிக்ரகயில்; உண்ரமயிருந்ததால் ரமௌனமாகியனன்.

'ஏய் உனக்கு மட்டும் தான் ரசான்யனன். சித்ைாவுக்கு கூட நான் இப்படி நிரனப்பது ரதரிோது. '

'ஏயதா மூரளரே பாவிச்சு நட. ' என்று ரசால்லித் தனது வீடு யநாக்கிச் ரசன்றான்.

நான் வீடு யநாக்கி ஓட்டுமடவீதிோல் வந்து ரகாண்டிருந்த யபாது ஒரு பச்ரச ஜீப்ரப கண்டு சிறிே ஒரு
ஒழுங்ரகக்குள் ரசக்கிரள விட்யடன். திரும்பி ஜீப்ரப பார்த்தயபாது விவசாேத் திரணக்களம் என
எழுதப்பட்டிருந்தது.

ோழ்ப்பாணத்தில் மாற்றம் ரதளிவாகத் ரதரிந்தது. எழுபதாம்; ஆண்டுகளியல இைவுயநைங்களில்
சுதந்திைமாக எங்கும் திரிேமுடியும். இைண்டாம் இைவு சினிமா யஷா பார்த்து விட்டு ஒரு மணிக்கு
ோழ்ப்பாண யைாட்டுகளால் ஏைாளமான வண்டிகள் யபாகும். எண்பதுகளில் இைண்டாவது சினிமாக்காட்சி
இல்லாமல் யபாய் விட்டது. யதர்தல் காலங்களில் மட்டுயம யபசப்பட்ட அைசிேல் இப்ரபாழுது எல்லா
நாள்;களிலும் யபசப்பட்டது. எங்கும் பதற்ற நிரல உருவாகிேது. இப்படிோன நிரல உருவாகிேதற்கு
ரதாடர்ச்சிோக ஆட்சி புரிந்த அைசாங்கங்கயள காைணமாகும். இரளஞர்கள் ரபாதுவாக வன்முரறப்
யபாைாட்டத்ரத விட யவறு வழியில்ரல என்றார்கள். இவர்களிடம் அைசிேல் யபாைாட்டத்திற்கு மக்கள்
பலத்ரத விட சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களில் அதிகம் நம்பிக்ரக ரவத்து யபசினார்கள். எதிர்க்கருத்துகள்
எதுவும் இருக்கக் கூடாது. அரவ ஒற்றுரமரே குரலக்கும் என்று ஆணித்தைமாக கூறப்பட்டது. இரவ
எனக்கு கவரலரேத் தந்தது.

ரசவ்வாய் கிழரமேன்று பதவிோ விவசாேத் திரணக்களத்தில் யவரல இருந்த காைணத்தால், அரத
முடித்துக் ரகாண்டு சிரிபுை ரசன்யறன்.

வாசலில் இறங்கிேயபாயத சித்ைாவின் தந்ரத வந்து 'எப்படி மாத்ரதோ' என்றார்.

'நல்ல சுகம் '.

'ோழ்ப்பாணத்தில் பிைச்சரன எப்படி? '

'பிைச்சரனகள் தான.; சித்ைா எங்யக?'

' குளிக்கப் யபாய்விட்டாள். இப்யபாது வரும் யநைந்தான் '.

'ரவள்ளிக்கிழரம நடந்த விஷேத்ரத மகள் உங்களிடம் கூறினாளா? '

'ஆம், நல்ல யவரள கடவுள் தான் உங்கரள காப்பாற்றினார். '
எதிரில் சித்ைா சிரித்தபடியே வருவது ரதரிந்தது. ஈைமான கூந்தல் நாலுமணி ரவய்யிலில் பளிச்சிட்டது.
'உடுப்பு மாற்றிவிட்டு வருகியறன.;'
என்று ரசால்லி விட்டு உள்யள ரசன்றாள்.

தந்ரதோர் வேலில் கட்டப்பட்டிருக்கும் காரள மாட்ரட யநாக்கிச் ரசன்றார்.

சிறிது யநைம் காத்திருந்த எனக்கு அவள் அவசைக்யகாலத்தில் தரிசனம் தந்தாள். அள்ளி முடிந்த
ரகாண்ரடயில் ஒரு துணியும் யசர்ந்து இருந்தது. யசரலரேயும் அவள் அள்ளிச்ரசாருகிேபடி வந்தாள்.

'சித்ைா நான் திரும்ப மதவாச்சி யபாகயவண்டும். அதற்கு முதல் அவசைமாக உன்னிடம் ஒரு விஷேம்
யபச வந்யதன்;. '

'என்ன விஷேம் '.

'எங்யக உன் அம்மா'.

'பதவிோ யபாய் இருக்கிறார். '

அவள் தந்ரத இப்யபாது காரளரே வேலின் மறுகரைக்கு ஓட்டிச் ரசல்வது ரதரிந்தது.

யமாட்டார் ரசக்கிளில் சாய்ந்தபடியே 'கிட்ட வா' என்யறன்.

'ஏன் ரடாக்டர் '

'ரடாக்டர் எனக் கூற யவண்டாம் ' என்யறன் அழுத்தமாக.

'அப்படி ரசால்லாவிடில் எப்படி ரசால்வது.இரதச் ரசால்லவா, அம்மா எங்யக என வினவினீர்கள் '

'நான் ஒன்று ரசால்ல நிரனக்கியறன். உனக்கு பிடிக்குயமா ரதரிோது. ஆனால் என்னால் ரசால்லாமல்
இருக்கவும் முடிோது. '

'அப்படி என்ன விஷேம் '

'சுவாமி புருஷோ என்றால் சிங்களத்தில் என்ன அர்த்தம்?. '
முகம் சிவந்து தரலகுனிந்தபடி இைண்டு எட்டு நகர்ந்தாள்.

'சித்ைா எனக்கு அதன் அர்த்தம் ரதரியும். நீ என்ரன காப்பாற்றுவதற்கு ரசான்னது. உனக்கு
சம்மதமானால் அதற்கு உண்ரமோன அர்த்தத்ரத அளிக்க விரும்புகியறன். '

என்ரன நிமிர்ந்து பார்த்தாள்.

'உனக்கு சம்மதமானால் இன்யற உன் தாய்தந்ரதயுடன் யபசுகியறன். '

அதற்கும் மீண்டும் ரமௌனயம பதிலாக வந்தது.

'உன் ரககரள நீட்டு'.

இைண்டு ரககரளயும் நீட்டினாள்.

எனது இைண்டு ரககளால் பிடித்தபடி 'என்ரன நம்பு' என்யறன். என் குைல் தளதளத்தரத நாயன
உணர்ந்யதன்.

அரும்பிே கண்ணீருடன் ஆம் என தரலேரசத்தாள்.

'உன் தாய்தந்ரதேருடன் நான் யபசவா? அல்லது நீ யபசுகிறாோ? '

'நான் யபசுகியறன் '

சித்ைாவின் ரக இப்யபாது என் ரககரள இறுக்கமாக பிடித்தது. பூப்யபான்ற ரககளுக்கு எப்படி
இவ்வளவு பலம் வந்தது என நிரனத்தபடி என் கன்னத்தில் ரவத்யதன். சித்ைாவின் தந்ரதோர்; வருவது
ரதரிந்ததும், 'நான் பிறகு சந்திக்கியறன் ' என கூறிவிட்டு அவள் தந்ரதக்கு ரக அரசத்து விட்டு
புறப்பட்யடன்.

பண்டாை அன்று மதிேம் ஒருவன் மூலமாக எனக்கு கடிதம் எழுதி அனுப்பி இருந்தார். திறந்து
பார்த்தயபாது அதிர்;ச்சிோக இருந்தது. யைாகண விஜேவீை அநுைாதபுைம் வருவதாகவும் விருப்பமானால்
காமினியுடன் அநுைாதபுைத்துக்கு வரும்படியும் அந்தக் கடிதம் ரசய்தி ரசான்னது.

எனக்குப் புது அனுபவமாக இருந்தது. எந்தக்காலத்திலும் நான் அைசிேல்வாதிகரள சந்தித்தயதா,
யபசிேயதா கிரடோது. யபைாதரன பல்கரலக்கழகத்தில் சக மாணவர்களிடம் யபசிே அைசிேல் மட்டும்
தான். ோழ்ப்பாணத்தில் அைசிேல் கூட்டங்களுக்கு சிறுவேதில் ரசன்ற யபாது அவர்கள் யபச்சுக்கரள
யகட்டு இருக்கியறன். வேது வந்ததும் அந்த யபச்சுக்களின் யபாலித் தனங்கள், சந்தர்ப்பவாதங்களும்
புரிந்தபின் நல்ல அபிப்பிைாேம் ஏற்படவில்ரல. ஆனால் என்னால் அைசிேரல ரவறுக்க முடிேவில்ரல.
இரதவிட மிகவும் கவனமாக உள்நாட்டு, ரவளிநாட்டு அைசிேரல கவனித்து வந்யதன். என்யனாடு
படித்த பலருக்கு இலங்ரக எந்த வருடம் சுதந்திைம் அரடந்தது என்று கூட சரிோகத் ரதரிோது.

மாரல ஆறு மணிக்கு பகிைங்கக் கூட்டம். ஆனபடிோல் நானும் காமினியும் ஐந்து மணிக்யக
அநுைாதபுைம் யபாய்ச் யசர்ந்து விட்யடாம். கூட்டம் அநுைாதபுை கச்யசரிக்கு அருகில் உள்ள ரவளியில்
ஒழுங்கு ரசய்ேப்பட்டிருந்தது. நாங்கள் யபான யபாயத ரபருமளவில் மக்கள் கூடியிருந்தார்கள்.
ரபரும்பாலானவர்கள் இரளஞர்களும் இளம்ரபண்களும் ஆவர். ரபரும்பாலானவர்கள் தரலகளில்
சிவப்புத் துணி கட்டியிருந்தார்கள். சிவப்புத்துணி கட்டிேவர்கள் ஜனதா விமுக்திப் ரபைமுரன
அங்கத்தவர்கள் என காமினி மூலம் அறிந்து ரகாண்யடன். கூட்டம் நடக்கும்; இடத்தில் இருந்து சிறிது
தூைத்தில் உள்ள மைத்தடியில் யமாட்டார் ரசக்கிரள நிறுத்திவிட்டு வந்த யபாது 'ரடாக்டர்' என குைல்
யகட்டது. திரும்பிப்பார்த்த யபாது ருக்மன்; தரலயில் சிவப்புத் துண்டு கட்டிேபடியே எம்ரமப் பார்த்து
சிரித்தான்.

எனக்கு சிறு அதிர்ச்சிோக இருந்தது. ருக்மன்; யஜ.வி.பி யில் அங்கத்தவர் ஆக இருப்பான் என நிரனக்க
வில்ரல. என் விேப்ரபக் காட்டாமல் 'ருக்மன் எப்யபாது கூட்டம் ?' என யகட்யடன்.

'இப்யபாது துவங்கும். '

மணிக்கூட்ரடப் பார்த்தயபாது மணி ஆறு காட்டிேது.
'நான் ோழ்ப்பாணம் கூட்டம் தான் இப்படி தாமதம் ஆகும் என இதுவரை காலமும் நிரனத்திருந்யதன். '

'இல்ரல, யதாழர் விஜேவீை இன்னமும் வைவில்ரல' கவரல யதாய்ந்த முகத்யதாடு ருக்மன்;
யமரடரே பார்த்தயபாது யமரடக்கு அருகில் ஒரு கார் வந்து நின்றது. காரில் இருந்து இருவர்
இறங்கினர். அதில் உேைமாகத் தாடியுடன் இருந்தவர் பண்டாை என என்னால் அரடோளம் காண
முடிந்தது.

காமினி என் ரககரளப் பிடித்து 'அவர்தான் விஜேவீை' என்றான்.

சைாசரி உடலும் குரறவான உேைத்யதாடும் கண்ணாடி அணிந்து தாடியுடன் இருந்தார். கறுப்பு
காற்சட்ரடயும், சிவப்பு யசட்டும் அணிந்திருந்தார்.

விஜேவீை யமரடக்குச் ரசன்று அமரும் யபாது 'விஜேவீைவுக்கு ரஜேயவவ ' என மக்கள் யகாஷம்
எழுப்பினர்.

பண்டாை கூட்டத்திற்கு தரலரம வகித்தார். கூட்டத்தில் மூன்று ஆண்களும் இைண்டு ரபண்களும்
யபசிேபின் விஜேவீை யபசினார்.

விஜேவீைவின் யபச்சு ரபருமளவில் எனக்கு புரிோவிட்டாலும் அதில் மேக்கும் ரதானி இருந்தது.
யபச்சில் சரித்திை கால துட்ட ரகமுனுரவ நிரனவு படுத்திப் யபசிே யபாது இரளஞர்கரளஇ ஆயவசம்
ரகாள்ள ரவத்து யமலும் அைசாங்கம் இலங்ரகரே ரவளிநாட்டுக்கு அரடவு ரவப்பதாகப் யபசிே
யபாது கையகாசம் எழும்பிேது. விஜேவீை தன்ரன சிங்கள விவசாயிகளில் ஒருவைாக காட்டிக்ரகாண்டு
பண்ரடே மன்னர்களின் யமன்ரமரே எடுத்துக் கூறினார். நான் இரடக்கிரட ருக்மரன பார்த்தயபாது
முகத்தில் இருந்த தீவிைமும் கண்கள் இரமகரள அரசக்காமல் யமரடரே பார்த்தபடி இருக்கும்
உணர்ச்சிகைமான இரளஞன் விஜேவீைாவால் ஆட்ரகாள்ளப்பட்டிருப்பது புரிந்தது. கூட்டம் இைவு பத்து
மணிேளவில் முடிந்த யபாது ருக்மன்; யவறு திரசயில் ரசல்ல நானும் காமினியும் பண்டாை வீட்ரட
யநாக்கிச் ரசன்யறாம்.

ரசக்கிளில் ரசல்லும் யபாது, ஏன் நான் விஜேவீைரவ சந்திக்க விரும்பியனன் என என்ரன பலமுரற
யகட்டுக்ரகாண்யடன். யமலும் இந்த சந்திப்பு மதவாச்சியில் ோருக்கும் ரதரிந்தால், வியசடமாக
ரபாலிசாருக்கு ரதரிந்தால் வீண் பிைச்சரன என நிரனத்யதன். யஜ.வி.பி அந்தக் காலத்தில் சட்டபூர்வமாக
இேங்கினாலும் அைசாங்கத்தினதும் காவல் துரறயினதும் கண்கள் அவர்கள் யமயலயே இருந்தது.
தரலமயிர் ரவட்டும்யபாது ஆறுமுகம் அண்ரண கூறிேது நிரனவுக்கு வந்தது.

மனதில் பல யகள்விகளுடன் யமாட்டார் ரசக்கிரள பண்டாைாவின் வீட்டுக்கு முன் நிறுத்தி விட்டு
இறங்கியனாம்.

'சயகாதைோ' என்றான் காமினி.

பண்டாை சிவப்பு யசட்டுடன் வருவது ரதரிந்தது. 'வாங்யகா' என உள்யள அரழத்துச் ரசன்றான்.

ரபரும்பாலும் இருட்டாக இருந்த இடத்தில் ஒரு மண்ரணண்;ரண விளக்கு எரிந்தது. யமரசக்கு
பக்கத்தில் வியஜவீை இருப்பது ரதரிந்தது.

சிவப்பு சட்ரடயும் பளிச்ரசன்ற கண்கள் கண்ணாடிரேயும் மீறி என்ரன துளாவிேது.

பண்டாை என்ரன அறிமுகப்படுத்தி நாற்காலியில் அமருமாறு கூறினான்.

'எப்படி கூட்டம் இருந்தது ' என்றார் விஜேவீை.

'நன்றாக இருந்தது. '

'உங்களுக்கு எதாவது யகள்வி இருந்தால் யதாழரிடம் யகளுங்கள் ' என்றான் பண்டாை.

நான் சிரித்தபடி 'என்ரன பிைச்சரனயில் மாட்டுவது என்ற திட்டயமா?' என்று யகட்டு என்ரன
சுதாகரித்துக் ரகாண்யடன்.

' அப்படி பிைச்சரன ஒன்றுமில்ரல. யகளுங்கள் ' என்றார் விஜேவீை.

'தமிழர்களின் இனப்பிைச்சரன பற்றி யஜ.வி.பி என்ன நிரனக்கிறது.'?

'தமிழர்கள் பிைச்சரன ஐக்கிே யதசிேக்கட்சிக்கு பின்பு சுதந்திை கட்சிோல் உருவாக்கப்பட்டது.
சாதாைண சிங்களவர்களுக்கும் சாதாைண தமிழர்களுக்கும் பிைச்சரனகள் ஒன்யற. அது இலங்ரகயில் வர்க்க
யபதமற்ற அைசாங்கம் வரும் யபாது இல்லாமல் யபாய்விடும். இதற்காகயவ யஜ.வி.பி பாடுபடுகிறது. '

' நீங்கள் இந்திே எதிர்ப்பு வாதத்ரதயும் யபசி சிங்கள யதசிே வாதத்ரதயும் யபசிே யபாது நீங்கள் ஒரு
இனவாத இேக்கம் என தமிழர்கரள நம்ப ரவக்கும். '

இந்தப் யபச்ரச விஜேவீை எதிர்பார்க்கவில்ரல. சிரிப்புடன் இருந்த முகத்தில் கடுரம ரதரிந்தது.

'நாங்கள் இந்திே எகாதிபத்திே எதிரிரே பற்றி யபசும் யபாது இலங்ரக தமிழர்கள் தங்கரள
எதிர்ப்பதாக ஏன் கருத யவண்டும்?'

இலங்ரகயின் பண்ரடே கால இைாஜதானிோன ைாஜைட்ரடதான் இந்திே மன்னர்கள் பரட எடுத்து
ரகப்பற்றும் யபாது சிங்கள மன்னர்கள் இேற்ரகயில் மரலகளும் குரககளும் நிரறந்த ரதன்
இலங்ரகயில் தமது இைாசதானிரே அரமப்பார்கள். இந்த பிையதசம் யைாகண எனப்படும். ரதன்
இலங்ரகயில் பிறந்ததால் யைாகண என தன் புரனரபேரை சூடிக்ரகாண்டார். விஜேவீைவின் இேற்ரபேர்
ரடான் நந்தசிறி விஜேவீைவாகும். மார்க்சீக ரகாள்ரகரள ஏற்று ரகாண்டு இேக்கத்ரத வழி நடத்தும்
விஜேவீை அந்தக்கால சிங்கள மன்னர்களின் கீர்த்தரனகரள உேர்த்தி யபசிேது அவைது அைசிேல்
தன்ரமரே காட்டிேது.

'ரபரும்பான்ரம இனத்ரத சிறுபான்ரம இனம் சந்யதகத்துடன் பார்ப்பது தவிர்க்க முடிோது. '

'அரத நான் ஏற்றுக்ரகாள்கியறன். யமலும் நாங்கள் முடிந்தவரை தமிழர்களுக்கு புரிே ரவக்க
முேல்கியறாம். '

இத்துடன் இந்த சம்பாஷரனரே முடிக்க எண்ணி 'நான் உங்கரள சந்திக்க யவண்டும் என
காமினியிடம் யகட்ட யபாது உண்ரமயில் சந்திப்யபன் என எதிர்பார்க்கவில்ரல. இந்த சந்திப்பு எனக்கு
என்றுயம மறக்கமுடிோதது' எனக் கூறி வியஜவீைவிடம் விரடரபற்யறன்.

பண்டாை ரவளியே வந்து வழிேனுப்பிே யபாது பண்டாைவிற்கு நன்றி ரசான்யனன்.

யமாட்டார் ரசக்கிளில் வரும் யபாது காமினியிடம் ரசான்யனன்,

'இன்னும் பல யகள்விகள் உண்டு. ஆனால் வியஜவீைவிடம் இரளஞர்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பற்று
என புரிந்தது. '

பன்றி ரவட்னை

காமினியும் நானும் ரவள்ளி இைவு யவட்ரடக்குச் ரசல்ல தீர்மானித்யதாம். காமினி நண்பனின்
காரையும் இைண்டு துப்பாக்கிகரளயும் இைவலாகப் ரபற்று வந்தான்.

ரசட்டிகுளத்துக்கு அருகில் உள்ள ைாமன் குளம் என்னும் இடத்தில் ரபரும்பாலும் முஸ்லிம் மக்கள்
வாழ்கிறார்கள். அந்த கிைாமத்திரன சுற்றி அடர்ந்த காடு உண்டு. இந்த காடுகளும் வில்பத்து வனவிலங்கு
சைணாலேத்தின் எல்ரல வரை ரசல்வதால் பல மிருகங்கள் அதிக அளவில் வரும். காட்டுப் பன்றிகள்
கிைாமத்தில் பயிர்கரள அழித்து விடும். முஸ்லிம் விவசாயிகள் காட்டுப்பன்றிகரளச்சுட விரும்பாததால்
பக்கத்து கிைாமங்களில் உள்ளவர்கள் சுடுவரத வையவற்பார்கள். இந்த காைணத்தால் ைாமன் குளத்ரத
யவட்ரடக்கு ரதரிவு ரசய்யதாம்.

இைவு எட்டு மணிேளவில் ைாமன் குளத்ரத அரடந்து எமக்கு பரிச்சேமான லத்தீப்பின் வீட்டுக்குச்
ரசன்யறாம். லத்தீப் இைண்டு ஓரலப் பாய்கரள எமக்கு தந்தார். லத்தீப்பின் சிறிே குடிரச வீட்டின்
முற்றத்தில் படுத்திருந்து விட்டு இைவு ஒரு மணிக்கு யவட்ரடக்குப் யபாவது என தீர்மானித்யதன். எனக்கு
யவட்ரட, காடு என்பன புதுரமோக இருந்ததால் காமினிரேயே தற்காலிகமாக குருவாக
ரவத்துக்ரகாண்யடன்.

முற்றத்ரதச் சுற்றி வாரழ மைங்கள் நின்றாலும் சிறிது தூைத்தில் பற்ரறக்காடுகள் உள்ளன. இருட்டில்
சத்தங்கள் யகட்டன.

'காமினி என்ன சத்தம் '.

'ரபரும்பாலும் மயில்களாக இருக்கும். '.

'புலி ஏதாவது இருக்காதா? '

'ோழ்ப்பாண புலி இருந்தால் தான் ' என ரசால்லி சிரித்தான்.

'காமினி நான் யவட்ரடக்கு வந்தது ஒரு விடேத்ரத பற்றி யபசுவதற்கு. '

'என்ன பிைச்சரன'

'இது எனது தனிப்பட்ட பிைச்சரன. ஆனாலும் காமினியின் அபிப்பிைாேத்ரதக் யகட்க விரும்புகியறன். '

'யகளுங்கள் '

'நான் சித்ைாரவ விரும்புகியறன். அவளும் என்ரன விரும்புகிறாள். '

'அப்ப என்ன பிைச்சரன. எப்யபாது எங்களுக்கு விருந்து? ' எனக் கூறிக்ரகாண்டு எழுந்து நின்றான்.

'விருந்து கிடக்கட்டும். நான் சித்ைாவின் ரபற்யறாரிடம் யபச யவண்டும். அத்துடன் ருக்மன்; என்ன
நிரனக்கிறாயனா ரதரிேவில்ரல'.

'அது எல்லாம் ரவல்லலாம். நான் ஏதாவது உதவி ரசய்ேயவண்டுமா? '

'இந்த விஷேத்ரத சித்ைாவின் ரபற்யறாரிடமும், ருக்மனிடமும் யபசுவதற்கு உதவி ரசய்ே யவண்டும். '

'நான் உதவி ரசய்கியறன். ஆனால் உங்கள் வீட்டில் எப்படி?

'அப்பா ஆத்திைப்படுவார். அம்மா கவரலப்படுவார். கரடசியில் சமாளிக்கலாம் என நிரனக்கியறன். '

நடுநிசிக்கு யமல் ஆகிவிட்டதால் படுத்த ஓரலப்பாரே சுருட்டி ரவத்துவிட்டு இருவரும்
துப்பாக்கிரே எடுத்துக் ரகாண்யடாம். காமினியின் ரககளில் ஐந்து பட்டரி யடார்ச் ரலட் இருந்தது.

சாைத்ரத முழங்காலுக்கு யமல் கட்டிக்ரகாண்டு காமினிக்கு பின்னால் நடந்யதன். காலில் ரசருப்பு
அணிந்தால்; மிருகங்களுக்கு அந்தச் சத்தம் யகட்டு ஓடிவிடும் என்றதால் ரவறுங்காயலாடு நடந்யதாம்.
முட்ரசடிகள் ரதாரட வரை கீறின. வாரழத்யதாட்டத்தின் அருகில் உள்ள சிறுரகாட்டிலுக்கு வந்யதாம்.
அங்கிருந்து மிக அடர்த்திோன காடு உள்ளது. காட்டுப்பகுதியில் இருந்து வாரழத்யதாட்டத்துக்கு வரும்
பன்றிகளுக்காக காவல் இருந்யதாம். சிலமணி யநைத்தின் பின் எதுவும் வைாதபடிோல் காட்டின் ஓைமாக
நடந்யதாம். எப்ரபாழுதாவது தான் யடார்ச் ரலட் பாவிக்க யவண்டும் என்பதால் கஷ்டமாகவும்
பேமாகவும் இருந்தது. பல தடரவ 'பாம்பு இந்த பக்கமாக வருமா ' என காமினியிடம் யகட்யடன்.
காமினியும் பேப்படயவண்டாம் என ஒப்புக்கு ரசால்லி ரவப்பான்.

சிறிது தூைம் நடந்த யபாது எதியை ஒரு சத்தம் யகட்டது. காமினி 'பன்றி, சுடுங்கள் ' என்றான். சத்தம்
வந்த இடத்ரத யநாக்கி சுட்யடன். காமினியின் துப்பாக்கியிலிருந்தும் சத்தம் வந்தது. எதுவும் கண்ணுக்கு
ரதரிேவில்ரல. ஆனால் சிதறி ஓடும் சத்தம் யகட்டது.

'காமினி ரலட்ரட அடி' என்யறன்.

பிைகாசமான ரவளிச்சத்தில் காட்டுப்பகுதி நன்றாகத் ரதரிந்தது. ஆனால் பன்றி எதுவும் காணவில்ரல.

நான் ஏமாற்றத்துடன் 'இருவர் சுட்டும் பிையோசனம் இல்ரல', என்யறன்.

காமினி பதில் யபசாமல் ரலட் ரவளிச்சத்தில் பைவலாக யதடி இரல ஒன்ரற எடுத்து என்னிடம்
காட்டினான்.

'இது இைத்தம் ' என்யறன்.

'பன்றி சுடுபட்டு இங்கு பக்கத்தில் கிடக்கயவண்டும். யதடுயவாம். '

இருவரும் யதடியனாம். கிரடக்கவில்ரல. கடிகாைம் நான்கு மணி காட்டிேது.

'நாங்கள் ரகாட்டிலுக்கு யபாய்விட்டு ஐந்து மணிக்கு திரும்பி வருயவாம். அப்யபாது ரவளிச்சத்தில்
ரதரியும் ' என்றான் காமினி.
ரகாட்டிலுக்குப் யபாய் குளிருக்கு இதமாக இருக்க ரநருப்பு மூட்டியனாம். இது எனது முதல் யவட்ரட
அநுபவம். எனக்குள்யளயே அரச யபாட்டுக் ரகாண்யடன். காமினி ஒரு குட்டித் தூக்கம் யபாட்டான்.

ரசால்லி ரவத்தாற்; யபால் ஐந்து மணிக்கு ரவளிச்சம் வந்தது. விடியும் காரல யநைம் மிகவும் அழகாக
இருந்தது. இருட்ரடப் பார்த்துக் ரகாண்டிருந்த கண்களுக்கு ரமன்ரமோன ரவளிச்சம் இதமாக
இருந்தது. இளம்ரதன்றல் உடரல ரதாட்டுத் தழுவிக்ரகாண்டு ரசன்றது. நாட்டுப்புறத்தில் யகாழி
கூவுவது யபால் இங்கு பல பறரவகள் வித்திோசமான ரதானியில் கதம்ப இரச ரதாகுத்து வாசித்தன.
ஆண் மயில்கள் மைங்கரள விட்டு இறங்கி வந்து யதாரகரே விரித்து ஆடின. ரபண்மயில்கள்
மைங்களிலும், நிலத்திலும் இறங்கி வந்து ஆண்மயில்களின் ஆட்டத்ரத ைசித்தன. மனரத விட்டு அகல
முடிோத காட்சி.

நாங்கள் ரகாட்டிலில் இருந்து திரும்பவும் பன்றிகரளச் சுட்ட இடத்திற்கு வந்து இைத்ததுளிகரளப்
பின்ரதாடர்ந்யதாம். மிகவும் ரநருக்கமான காடு. அங்கு நிமிர்ந்து நடக்க முடிோது. முட்பற்ரறகளும்,
மைங்களும் சிறிதும் இரடரவளி இல்லாமல் இருந்தபடிோல் துப்பாக்கிோல் விலத்திேபடி நடந்யதாம்.
பல இடங்களில் முழங்காலில் தவழ்ந்து ரசன்யறாம். இப்படி பல நூறு ோர் தூைம் ரசன்றயபாது
ஆண்பன்றி ஒன்று இறந்து கிடந்தது.

காமினி சந்யதாஷத்துடன் பின் காரல பிடிக்கும்படி கூறி விட்டு முன்கால்கரள தாயன தூக்கினான்;.

மைத்தின் ரகாப்பில் பன்றிரே கட்டி தூக்க்p விட்டு கீயழ ரநருப்ரபக் ரகாழுத்தி பன்றியின்
யைாமங்கரள ரபாசுக்கியனாம். காமினி தன்னிடம் இருந்த கத்திோல் குடரல ரவட்டி எறிந்து விட்டு
நாங்கள் ஏற்கனயவ ரகாண்டு வந்திருந்த ரபாலித்தீன் ரபகளில் கட்டி காரில் ஏற்றி விட்டு மீண்டும்
லத்தீப்பின் குடிரசக்குச் ரசன்யறாம்.

லத்தீப் இருவருக்கும் யதநீர் தந்ததால் குடித்து விட்டு, பத்து ரூபாரே லத்தீப்பிடம் ரகாடுத்யதாம்.
ஆைம்பத்தில் மறுத்தாலும் பின்பு வாங்கிக்ரகாண்டார்.

பன்றி யவட்ரட ரவற்றியில் முடிந்த சந்யதாஷத்தில் மன்னார் வீதிோல் மீண்டும் மதவாச்சி வந்து
யசர்ந்யதாம்.

கால்வாய்க்கரையில்

நான் ரவகுவாக எதிர்பார்த்துக் ரகாண்டிருந்த கடிதம் வந்திருந்தது. அது சித்திைாவின் கடிதம்.
அந்தக்கடிதத்ரத மட்டும் சட்ரடப்ரபயில் ரவத்து விட்டு மற்ரறே கடிதங்கரள விரைவாக வாசித்து
முடித்யதன். சின்னவேதில் 'மஞ்சி' பிஸ்கட் ரபட்டியில் முக்யகாண வடிவமான பிஸ்கட் எனக்கு
பிடிக்கும். ஆகயவ அரதத் தனிோக எடுத்து ரவத்து விட்டு வட்டமான, நீளமான பிஸ்கட்டுகரள
முதலில் சாப்பிடுயவன். சுpன்ன வேது நிரனவுக்கு வந்தது.

என் பிடித்தமான கடிதத்ரத வாசிப்பதற்கு முன் கதரவ மூடி விட்டு வந்யதன். முன்னரறயில்
ோருமில்ரல எனினும் ோரும் எதிர்பாைாமல் வந்து எனது வாசிப்ரபக் ரகடுப்பரத நான்
விரும்பவில்ரல.

சித்ைா ஆங்கிலத்தில் எழுத்துக்கரள ரதாடுக்காமல் எழுதியிருந்தாள். ஆங்கிலம் நான் நிரனத்தரத விட
நன்றாக இருந்தது. எனது ரபேரை விளித்து எழுதி இருந்தது மனதுக்கு இதமாக இருந்தாலும்
'உண்ரமயுள்ள' என முடிக்காமல் 'அன்புள்ள' முடித்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என நிரனத்துக்
ரகாண்யடன்.

என்ரன சனிக்கிழரம வீட்டுக்கு வரும்படி எழுதியிருந்தாள். காமினியிடம் மட்டும் சனிக்கிழரம
பதவிோ யபாவதாக ரசால்லி இருந்யதன். ஏற்கனயவ காமினி எனது யவண்டுயகாளுக்கு இணங்கி
சித்திைாவின் ரபற்யறாரிடம் யபசியுள்ளான். ருக்மன்; யவரலக்கு விடுப்பு எடுத்துக் ரகாண்டு
பதவிோவில் அைசிேல் யவரல ரசய்வதாகக் யகள்விப்பட்யடன்.

அன்று அதிகாரல எழுந்து விட்யடன் என கூறுவரத விட நித்திரை ரகாள்ளவில்ரல என கூறுவயத
உண்ரமோகும். கண்கரள மூடிேபடி பலமணி யநைம் படுக்கரகயில் கிடந்திருப்யபன். கண்ரணத்
திறந்தால் ேன்னல் ஊடாக ரதரியும் நிலா ரவளிச்சம் கவனத்ரத ஈர்த்து சித்திைாவின் நிரனரவ மனதில்
இருந்து தற்காலிகமாக இல்லாமல் ரசய்வரத விரும்ப வில்ரல. ஊண்ரமயில் வளரிளம் பருவத்துக்
காதலின் மயனபாவத்துன் நான் நடந்து ரகாள்வதாக நிரனத்து ரவட்கப்படவும் ரசய்யதன்.

அதிகாரல எழுந்தவுடன் எனது யதால்ரபக்குள் இருந்த சிவப்பு யசரலரே ரமதுவாக
எடுத்துப்பார்த்யதன். இந்த யசரலயில் என் சித்திைா எப்படி இருப்பாள் என மனதுக்குள்
நிரனத்துப்பார்த்யதன். ரநஞ்சுக்குள் மீண்டும் வண்ணத்திப்பூச்சிகள் சிறகடிக்கலாயின.

இந்தச் யசரலரே ோழ்ப்பாணம் நியூ மாக்கட்டில் வாங்கியனன். என்னுடன் படித்த துரைதான்
கரடயின் ரசாந்தக்காைன்.

'யசரல யவணும். அதுவும் இந்திே யசரல' என்றவுடன் 'எப்படா கல்ோணம் 'என்றான்.

'எனக்கு இல்ரல என் நண்பனுக்கு, அவன் வவனிோவில் இருக்கிறான் என கஷ்டப்பட்டு ரபாய்
ரசான்னது நிரனவிற்கு வந்தது. அந்தப்ரபாய்ரே அவனும் நம்பவில்ரல. யமலும் வீட்டில்
அம்மாவுக்கு ரதரிோமல் அந்தச் யசரலரே ரவப்பதற்கு மிக கஷ்டப்பட்யடன்.

யமாட்டார் ரசக்கிளில் பதவிோவுக்கு கிளம்பிே யபாது பிற்பகல் மூன்;று மணி இருக்கும். ஆனாலும்
ரவயில் குரறேவில்ரல. ரவயிலின் அயகாைம் ரதருவில் கானல்நீைாக ரதரிந்தது. ஆடி மாதமானதால்
ரதரு ஓைத்தில் எந்த வித பச்ரசத் தன்ரமயுமில்ரல. புல்லுகளும், ரசடிகளும் இருந்த இடங்களில் கம்பும்
கட்ரடயுமாக இருந்தன. கண்ணுக்கு எரிரவ ரகாடுக்கும் புழுதியும் ரவக்ரகயும் அடித்தாலும்
உள்ளத்தில் மட்டும் சித்ைாவின் நிரனப்பு ரவள்ளரிக்காய் உள்புறம் யகாரடயில் குளிர்வது யபால்
இருந்தது.

பதவிோ நகைத்தில் இருந்து சிறிபுை ரசல்லும் ரதரு சிறிது குளிர்ரமோக இருந்தது. ரதருவுக்கு
அருக்pயல பதவிோ குளத்தின் தண்ணீர் வாய்க்கால் வழிோக சிறிபுை ரசல்கிறது. கால்வாயில் அதிக
தண்ணீர் ஓடாவிட்டாலும் புற்கள் கரையோைங்களில் பசுரமோக இருந்தன. இரத விடப் ரபண்கள்
குறுக்கு கட்டு யசரலயுடன் மார்ரப பாதி மூடியும், மூடாமலும் குளிக்கும் காட்சி.. 'பாரலவனத்தில்
யசாரல' என்பது இதுதான் என எண்ண ரவத்தது. இரதத்தான் 'ஓரடயில் பூத்த மலர்கள்' என்பயதா?
சித்ைாரவ பார்க்க யபாகும் யபாது இப்படி மனரத அரலே விடக்கூடாது என நிரனத்துக்ரகாண்டு
அக்சியலட்டரை யவகமாக திருகியனன்.

யமாட்டார் ரசக்கிளின் சத்தம் யகட்டவுடன் உள்யள இருந்து சித்ைா வாசலுக்கு ரவளியே வந்தாள்.
மஞ்சள் கலர் யசரலயும் அயத நிறத்தில் ைவிக்ரகயும்; அணிந்திருந்தாள். வழரமக்கு விட அன்று
அலங்காைம் கூடுதலாக இருந்தது. கண்ணுக்கு ரம தீட்டியிருந்ததால் வழக்கமான ரபரிே கண்கள்
இப்யபாது காதளவு ஓடிே கண்கரளப் யபாலத் யதான்றின.

அவரளப் பார்த்து, 'உண்ரமயில் நீ அழகிதான் ' என்யறன்.

'சும்மா யபாங்கள் ' என ரபாய்ோக சிணுங்கினாள்.

'அப்பா அம்மா இருக்கிறார்களா? '

'ஆம், எனகூறிேபடி 'தாத்யத' என்று உள்யள திரும்பி அரழத்தாள்.

'ஏன் அப்பாரவ கூப்பிடுகிறாய்? அவர் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது' என ரசல்லமாக என்
யமலுதட்ரட ஈைப்படுத்திக் ரகாண்;யடன். தந்ரத உள்யளயிருந்து வந்தார். பின்னால் தாயும் வந்தார்.

தந்ரதோர் வழக்கத்துக்கு மாறாக யசட் அணிந்திருந்தார்.

'யபாமஸ்துதி; மாத்தோ'.

பதில் வணக்கம் கூறிவிட்டு 'ருக்மன் எங்யக? ' என்று யகட்யடன்.

ருக்மன்; வரும் திரசரே காட்டினாள்.

எல்யலாருமாக வீட்டின் உள் ரசன்யறாம்.

நானும் ருக்மனும் கதிரைகளில் அமர்ந்யதாம். சித்ைா குசினிக்குள் ரசன்று விட்டாள்.

'ருக்மன், ஏன் யவரலக்கு வைவில்ரல? ' என்யறன்.

'சின்ன யவரல இருந்தது' என்றான் சிரித்தபடி.

'உங்கள் அம்மா அப்பா சுகமா' என சித்ைாவின் தகப்பனார் வினவினார்.

'நல்ல சுகம் '.

அப்ரபாழுது குசினியிலிருந்து யதநீர் வந்தது. எல்யலாரும் ரமௌனமாக யதநீர் பருகியனாம். ரமௌனயம
உலரகங்கும் ஒரு ரமாழிோக இருந்தால் பல பிைச்சரனகள் குரறயுயம என யோசித்யதன்.

எப்படி என்ன யபசுவது என ரதரிேவில்ரல. யபசிமுடிக்கும் கல்ோணத்தில் இந்த உபத்திைவம்
இருப்பதில்ரல. எந்த சங்கடமும் இல்லாமல் காசு பணத்தில் எவ்வளவு இலகுவாக ஆைம்பிப்பார்;கள்.

இந்த ரமௌன நாடகத்தில் ரபாறுரம இழந்து சித்ைா மீண்டும் குசினிக்குள் யபாய்விட்டாள். இனி
தாங்காது என நிரனத்தபடிஇ

'காமினி உங்களுக்கு ஏதாவது கூறினாைா? ' என்யறன்.

'ஆம் மாத்ரதோ' என்றார் சித்திைாவின் தாோர் மிகவும் ரவட்கத்துடன்.

நானும் சித்ைாவும் ஒருவரை ஒருவர் விரும்புகியறாம். திருமணம் முடிக்கவும் எண்ணியுள்யளாம் என
பாடசாரல மாணவன் யபால ஒப்புவித்யதன்.

'தங்களது வீட்டில் சம்மதிப்பார்களா', என்றார் தாோர்.

'உங்களிடம் யபசிே பின் அவர்களிடம் யபச விரும்புகியறன். எனது தாய் தகப்பனார் விரும்பா
விட்டாலும் குறுக்யக நிற்க மாட்டார்கள்' என்று என் தைப்பிரனச் ரசான்யனன்.

'உங்கரளத் திருமணம் ரசய்ே சித்ைா ரகாடுத்து ரவத்தவள்'. என்றார் தந்ரதோர்.

'அப்யப வாசனாவ' என தாோhர் கூறினார்.

'அப்படி ரசால்லயவண்டாம். நான் தான் அதிஷ்டசாலி. சித்ைாரவ விடஇ' என்யறன்.

குசினி கதயவாைம் சித்ைா தன்னுரடே கண்கரள துரடப்பது ரதரிந்தது. இது நிச்சேமாக ஆனந்த
கண்ணீைாக இருக்கும் என நிரனத்து நானும் ஆனந்தித்யதன்;.

ருக்மன்; எதுவும் யபசாமல் இருப்பரதக் கண்டு 'ஏன் ருக்மன்; யபசவில்ரல' என்யறன்.

'தங்கச்சிக்கு சந்யதாசம் என்றால் எனக்கும் சந்யதாசம். யமலும் உங்கரளப் யபால் நல்ல மனிதர்
கிரடப்பது அரிது ' என்றான்.

'என்ரனப் புகழ்ந்து யபசி என்ரன சங்கடப்படுத்தாயத ' எனக்கூறி சித்திைாவின் தந்ரதோரை பார்த்து
'மாச நடுப்பகுதியில் பதிவுத் திருமணம் ரசய்ே நிரனக்கியறாம் ' என முடித்யதன்.

' எங்களுக்குப் பூைண சம்மதம். ' என ஒயை குைலில் எல்யலாரும் கூறினார்கள். அவர்களது குைலில்
ஒருவித அதிர்ச்சி இரளயோடியிருந்தது.

'நான் அடுத்த கிழரம ோழ்ப்பாணம் ரசன்று என் ரபற்யறாரிடம் யபசுகியறன். எப்படியும் பிைச்சரன
இருக்கும். ஆனால் சமாளிக்கலாம்' என கூறிேபடி ரவளியே நடந்யதன்.

சித்ைாவின் ரபற்யறாருக்கு விருப்பமாக இருந்தாலும் நான் யகட்டவிதமும் பதிவு திருமணம் எனப்
பியைரித்ததும்; ரபரிே அதிர்ச்சிரே ரகாடுத்திருப்பது அவர்கள் முகங்களில் ரதரிந்தது. அவர்கள்
தங்களுக்குள் யபசுவதன் மூலம் இந்த அதிர்ச்சிரே யபாக்குவார்கள் என நிரனத்துக்ரகாண்யடன்.

ரவளியே நின்ற யபாது ருக்மன்; வந்து 'நான் உங்கயளாடு யபசாததற்கு மன்னிக்க யவண்டும். எனக்கு
வார்த்ரத வைவில்ரல..'

'நீ என்ரன சாப்பாட்டுக்கு அரழத்திைாவிட்டால் நான் சித்ைாரவ சந்தித்திருக்க முடிோது. எனயவ நான்
தான் உனக்கு நன்றி ரசால்ல யவண்டும். '

'என்ன அண்ணா ரசால்கிறார் ' என்றபடி சித்ைா வந்தாள்.
'ருக்மன்; என்ரன சாப்பாட்டுக்கு அரழத்து முள்ளம் பன்றிச்சம்பலுடன் உணவு அளித்ததற்கு நன்றி
கூறுகியறன்.' எல்யலாரும் சிரித்யதாம்.

ருக்மன்; கரடக்குப் யபாவதாகக் கூறி விட்டுச் ரசன்றான்.

'சித்ைா நான் உனக்கு வாங்கி வந்தது' எனத் யதால் ரபக்குள் இருந்த யசரலரேக் ரகாடுத்யதன்.

'மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. எங்க வாங்கினீர்கள்? '

'ோழ்ப்பாணத்தில். ஆனால் இது ரஜய்ப்பூர் யசரல' என்யறன் ரபருரமயுடன்.

யசரலரே தன் மார்புகளின் மீது யபாட்டுப் பார்த்தாள்.

அவளுரடே மஞ்சள் யசரல யமல் அந்த சிவப்பு யசரல சந்தனக் கிண்ணத்தில் தற்ரசேலாக சிந்திே
குங்கமமாகக் காட்சி ரகாடுத்தது.

'இங்யக கிட்டவா' என ரகரேப் பிடித்து இழுத்யதன்.

'அம்மா பார்;க்கிறா' என விலகினாள். உண்ரமயில் தாோர் வருவது ரதரிந்தது.

'யசரலரே உள்யள ரவத்து விட்டு வா, வேற்கரைப்பக்கம் சிறிது யநைம் நடந்து வருயவாம்... '

புள்ளி மானாக ஓடிச்ரசன்று தாோரிடம் யசரலரே ரகாடுத்து விட்டு வந்தாள். வீட்டின் பின்புறத்தில்
வேல் வைப்யபாடு நடந்யதாம்.

ஆறுமணிோனதால் சிறிே ரவளிச்சம் மட்டும் இருந்தது. வேல் முடிந்த இடத்தில் பதவிோ குளத்ரத
வேலுடள் இரணக்கும் வாய்க்கால் இருந்தது. அங்கு சீரமந்தினால் கட்டப்பட்ட பாலத்தில் இருவரும்
அமர்ந்யதாம்.

'சித்ைா உன்ரனக் கண்டது, யபசிேது எல்லாம் ஒரு கனவு யபால் இருக்கிறது' என கூறி இழுத்து
அரணத்யதன்.

'எனக்கும் அப்படியே' என கூறிேபடி மடியில் விழுந்தாள்.

அவளது கழுத்துக்குள் ரகரே ரகாடுத்து தரலரே உேர்த்தி என்னருயக ரவத்து பார்த்தயபாது சித்ைா
கண்ரண மூடிவிட்டாள்.

'சித்ைா' என்யறன் ரமதுவாக.

'இம் '

யமலும் என் முகத்தருயக அவள் முகத்ரதக் ரகாண்டு வந்யதன்.

இம்முரற கண்கரள திறந்தாள். அவள் உதட்டில் என் உதட்ரட பதித்யதன். மீண்டும் கண்ரண
மூடிவிட்டாள். ஆனால் என் கழுத்ரத அவளது ரககள் ரகாடி என படர்ந்து இறுக்கிேது. எனக்கு மூச்சு
திணறினாலும் இவ்வளவு பலம் அவளுக்கு எங்கிருந்து வந்தது என நிரனத்தபடி, அவள் இரடரே என்
ரககளால் வரளத்யதன். இப்யபாது இந்த உலகத்ரத பார்ப்பது நல்லதல்ல என நானும் கண்கரள
மூடியனன்.

'கிளுக்' ரகன சத்தம் யகட்டு இருவரும் கண் விழித்யதாம். எதிரில் எதுவும் ரதரிோதபடி இருட்டாகி
விட்டது. மீண்டும் 'கிளுக்' என்ற சத்தம் யகட்டது.

கால்வாய் கரையில் ஒரு எருரம மாடு யபாய்க் ரகாண்டிருந்தது.

'ஐயோ அம்மாவுக்ரகன்ன பதில் ரசால்வது.? '

'எருரம மாடு எழுப்பி விட்டரதன யபாய் உன் அம்மாவுக்கு ரசால்லு.'

'யபாங்கள் எப்யபாதும் பகிடிதான் '

வீடு வந்து யசர்ந்த யபாது தாய்தந்ரதேர் வாசலியல நிற்பது ரதரிந்தது.

'வேல்கரையோைமாக நடந்த யபாது இருட்டாகி விட்டது' என்று ஏயதா முணுமுணுத்தாள்.

'இந்தப் பக்கம் பாம்பு அதிகம். இருட்டில் நடப்பது நல்லதல்ல' என்று அவளுரடே தந்ரதோர்
சகஜமாக கூறினார்.

'அப்படிோ! ' என மனப்பாைம் நீங்கிேவனாக கதிரையில் அமர்ந்யதன்.

வியாபாரிமூனை

விடுதியில் சரமேல் என் ரபாறுப்பானதால் குசினிக்குச் ரசன்று அரிசிரே அளந்தயபாது குணதாச
எதிரில் வந்தார்.

'இன்ரறக்கு எத்தரன யபர் சாப்பாட்டுக்கு'? என்யறன்.

'யஜ.வி.பி காைர் வைாவிட்டால் ஆறு யபர் எதற்கும் இைண்டு யபருக்குச் யசர்த்து யபாடுங்கள்' என
கூறிேபடி குணதாச சிகரைட்ரட பற்ற ரவத்தார்.

எங்கள் விடுதியில் சுப்ரபோவுக்கு அடுத்ததாக வேதில் மூத்தவர். இவைது குடும்பம் கம்பரளயில்
வசிக்கிறார்கள். இவர் யமல் எல்யலாருக்கும் மரிோரத உண்டு.

'அதுசரி ஏன் சுப்ரபோ மாத்ரதோ யவரலக்கு வைவில்ரல? இன்ரறக்கு புதன்கிழரம ஆகிவிட்டது '
என்று ஏயதா யோசித்தவாறு குணதாச யகட்டார்.

'ஏதாவது யவரலோயிருக்கும் குடும்பகாைர் ' என்யறன்.

'உங்களுக்குத் ரதரிோதா? நீங்களும் ோழ்ப்பாணம் தாயன? '

' நான் ரகாக்குவில் அவர் விோபாரிமூரல. இைண்டுக்கும் இரடயில் இருபது ரமல் தூைம். '

'இருபது ரமல் தாயன' என வழரமோன சிரிப்புடன்
'அந்த இருபது ரமலுக்கிரடயில் ஐந்து லட்சம் மக்கள் இருக்கிறார்கள். '

'ரடாக்டர்' என்றபடி ைாகவன் வாசலருயக வந்து ரகாண்டிருப்பரதப் பார்த்யதன். முகத்தில் திகில்
படர்ந்திருந்தது. இரதத்தான் யபேடித்தது என்பார்கயளா என அவன் முகம் என்ரன நிரனக்கத்
தூண்டிேது.

'என்ன ைாகவன். '

'சுப்ரபோ மாத்ரதோரவ ரபாலிஸ் பிடித்துக்ரகாண்டு யபாய் பருத்தித்துரற ரபாலிஸ் ஸ்யைசனில்
ரவத்திருக்கிறார்களாம் என்று ைாகவன் ரசான்னான்.

'ஏன் ' என குணதாச அதிர்ச்சியுடன் யகட்டார்.

'ோர் ரசான்னது' என நான் யகட்யடன்.

'சலூன்காை ஆறுமுகம் ரசான்னார், ஆனால் அவருக்கு சரிோன காைணம் ரதரிோது. ஆனாலும்
சுப்பரபோவின் மகன் புலியில் யசர்ந்துவிட்டபடிோல் தகப்பரன பிடித்திருக்கயவண்டும் ' என
கூறினான் ைாகவன்.

'அப்படி முடியுமா? தகப்பன் என்ன ரசய்வது? ' என அப்பாவித் தனமாக குணதாச யகட்டார்.

'மகன் புலியில் யசர்ந்தால் முழுக் குடும்பத்ரதயும் ைாணுவம் அள்ளிக்ரகாண்டு யபாவது
வழக்கமான நரடமுரற. மகன் சைணரடந்தால் குடும்பத்தினரை விடுயவாம் என அறிவிப்பார்கள். சுpல
யவரளகளில் குடும்பத்தினர் அரனவரும் அப்படியே ரகால்லப்பட்டதும் உண்டு. எனயவ சுப்ரபோ
மாத்ரதோரவ ரபாறுத்தவரை அதிஷ்டசாலி' என விைக்த்pயுடன் கூறியனன்.

'இது மிகரகாடுரம' என்றார் குணதாச கைகைத்த குைலில்.

அன்று அரிசிரே மட்டும் யபாட்டு வடித்யதன். எவரும் விடுதியில் சாப்பிடவில்ரல.

சுப்ரபோ எங்களுடன் சாப்பிடுவதில்ரல. வீட்டில் இருந்து ரகாண்டுவரும் புளிச்யசாற்ரற ரவத்யத
கிழரம முழுவதும் சமாளித்து விடுவார். அவைது அரறயில் எந்த உரடரமகளும் இைாது. பாய்
தரலேரண என எதுவும் இல்லாமல் பரழே பத்திரிரகரே நிலத்தில் விரித்து யதால்ரபரே தரலக்கு
ரவத்து தூங்குவது அவைது வழக்கம். எங்கயளாடு சரமத்தால் தனக்கு பணரசலவு என கூறிேதால்
நாங்கள் வற்புறுத்தவில்ரல.

சிலயவரளகளில் சிறிது யகலி ரசய்யவாம். 'இப்படி மிச்சம் பிடித்து என்ன ரசய்ேப்யபாகிறீர்கள்?'
என்றால் 'நீங்கள் இளம் பிள்ரளகள். காசு பற்றி கவரல இல்ரல. ' என்று சிரித்தபடியே கூறிவிட்டு
யபாய்விடுவார்.

சுப்ரபோவுக்கு மூத்தவர்கள் இருவரும் ரபண்கள். கரடசிோக மகன். கடந்த கிழரம மகனது படிப்பு
பற்றி ரபருரமோக கூறினார். அப்;ரபாழுது காமினி சுப்ரபோ மாத்ரதோவின் மகரள தான் திருமணம்
ரசய்ேயபாவதாகவும் தனக்கு அதிக சீதனம் கிரடக்கும் என சீண்டிேதும் நிரனவுக்கு வந்தது.

ரவள்ளிக்கிழரம ோழ்ப்பாணம் ரசல்ல ஏற்கனயவ தீர்மானித் திருந்யதன். அம்மாவுக்கு சித்ைா
சம்பந்தமான விஷேத்ரத ரசால்ல யவண்டும். அப்பு முறுகுவார். அம்மா அழுவா இரவ நான்
எதிர்பார்த்தரவ. இரதவிட சுப்ரபோவின் வீட்டுக்கும் யபாய் ஆறுதல் ரசால்லயவண்டும்;
இவ்வாரறல்லாம் நிரனத்தபடிோல் மாரல ையிலில் ோழ்ப்பாணம் ரசன்யறன்.

ரகாக்குவில் ையில்யவ ஸ்யைஷனில் இறங்கி ஸ்யைசன் யைாட்டால் யபாவதுதான் இலகுவான பாரத.
ஆனால் அந்த வீதிோல் ோழ்ப்பாண பல்கரலக்கழக மாணவர்கள் யபாய்வருவதால் இைவில் அடிக்கடி
இைாணுவம் யபாகும் என நிரனத்து, சிறிே ஒழுங்ரகோல் இறங்கி நடந்யதன். நாய்களின் வையவற்பு
அதிகமாக இருந்தாலும் இைாணுவத்ரத விட நாய்கள் பைவாயில்ரல என நிரனத்து நடந்யதன். ரலட்
இல்லாத ஒழுங்ரககளில் மனமதிப்பீட்டில் கால் பதித்து நடந்து வீடு யசர்ந்தயபாது இைவு பத்து மணிோகி
விட்டது. முன் மாமைத்தின் கீழ் இருந்து வந்த சுருட்டுப் புரக அப்புரவ அரடோளம் காட்டிேது.

'ஏன்டா தம்பி இருட்டில் வருகிறாய்? ' ரகாஞ்சம் யவரளக்கு வைக்கூடாதா' என்று என் ரகரே
பிடித்துத் தனக்கருகில் இழுத்தாள் அம்மா. 'எனக்காக ோழ்யதவி யநைத்யதாடு வருயமா?'என்று
யகட்டாலும் அம்மாவின் அர்த்தமில்லாத யகள்வியில் இருந்த பாசத்ரத உணர்ந்து நின்யறன். நான்
எப்ரபாழுது யலட்டாக வந்தாலும்; என்ரன திட்டிேபடியே முத்தமிடுவது அம்மாவின் வழக்கம். நான்
உேைமாக வளர்ந்தபின் ரகரேயோ யதாரளயோ முத்தமிடுவாள். நான் இழுத்தபடியே உள்யள
ரசல்யவன். ஆனால் இன்று அம்மா முத்தமிட்டு முடிக்கும் மட்டும் நின்யறன். எனக்குள் இருந்த குற்ற
உணர்வு இதற்குக் காைணமாக இருக்கலாம்.

'அவரனக் கூட்டிக்ரகாண்டு யபாய் சாப்பாடு ரகாடு' என அப்பு ரசால்லிக் ரகாண்டு இருக்கும்யபாது,
தம்;பி ைவி ரசக்கிளில் வந்து இறங்கினான்.

'என்னடா பத்து மணிவரை ஊர் சுத்திப்யபாட்டு வருகிறாய்? ' மீண்டும் அப்பு சுருட்டின் கசப்ரப
மீண்டும் காறி துப்பிேவாயற யகட்டார்.

'இப்பதான் ரியுசன் முடிந்தது. அண்ரண, நீ எப்ப வந்தனி?'.

'இப்பத்தான். நீ எப்படி படிக்கிறாய்? '

'ஏயதா ரிசல்ட் வந்தால் ரதரியும்தாயன? ' என்று அப்புதான் பதில் ரசான்னார்.

குளித்துவிட்டு குசினிக்கு யபானயபாது அம்மா மீன்குழம்புடனும், சம்பலுடனும் புட்டு
ரவத்திருந்தார். 'வழரமோன ரவள்ளிக்கிழரம மைக்கறி சாப்பாடுதான். அண்ரண வந்தால் எனக்கும்
மீன் குழம்பு கிரடக்கிறது' என்றபடி பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தான் தம்பி ைவி.

ரமௌனமாக சாப்பிட்டு விட்டு பாரே வாசலுக்கு அருகில் யபாட்டு படுத்யதன். அம்மா சிறிது
யநைத்தில் ரநற்றியில் திறுநீரற பூசிவிட்டு ரசன்றாள். இது எனக்கு நிரனவு ரதரிந்த நாள் முதல் நடக்கும்
விஷேம். இரதப் பற்றி யகட்டயபாது 'திருநீறு பூசினால் ரகட்ட கனவுகள் வைாது' என பதில் வந்தது.
நான் யகாயிலுக்கு யபாய் பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது நான் திருநீறு பூசாவிட்டாலும், அம்மா என்
ரநற்றியியல பாசத்துடன் திருநீறு பூசும் ரபாழுது, அரதத் தடுக்க எனக்கு மனம் வருவதில்ரல.

நித்திரைோல் விழித்தயபாது ஒன்பது மணிக்கு யமலாகி விட்டது.

அம்மா யகாப்பியுடன் வந்த யபாது 'எங்யக அப்பு' என்யறன்.

'சந்ரதக்கு யபாய்விட்டார் '

'ைவி எங்யக? '

'ரியுசனுக்கு'

'சரி யகாப்பிரே ரவத்து விட்டு எனக்கு பக்கத்தில் இரு ஒரு சங்கதி ரசால்லப் யபாகியறன். '

'என்ன புதிர் யபாடுகிறாய்? '

'நான் ஒரு ரபட்ரடரே விரும்புகியறன். அவரளக் கல்ோணம் கட்ட தீர்மானித்திருக்கியறன். '

'ோர் ரபட்ரட? உன்யனாடு பல்கரலக்கழகத்தில் படித்தவளா? '

'இல்ரல சிங்களப்ரபட்ரட. மதவாச்சிரே யசர்ந்தவள். '

'துரலவாயன, உங்கப்பனிடம் அடிவாங்கி சாகப்யபாகிறாய். நீ யவரல பார்த்தது யபாதும்.
யவரலரே விட்டுவிட்டு ஊருக்கு வா'.

'விசர்க்கரத யபசாமல் நான் ரசால்வரதக் யகள். அவள் ஆசிரிேைாக யவரல பார்க்கிறாள். '

'சிங்களத்திரே கல்ோணம் கட்டிக்ரகாண்டு ோழ்ப்பாணத்திலும் இருக்கமுடிோது. அந்த
மதவாச்சியிலும் நீ இருக்க முடிோது. ' எனக் கூறிே அம்மா என்ரன பரிதாபமாகப் பார்த்தாள்.

' நான் சிங்களப்ரபட்ரடரே யதடித் திரிேவில்ரல. சந்தர்ப்பவசமாக அப்படி அரமந்தது ' என்று
முன்னுரை கூறி வவனிோவில் என்ரனக் காப்பாற்றிே கரதரேயும் கூறியனன். அம்மாவின் முகத்தில்
சிறிது இணக்கம் வந்தது. தனது மகரன காப்பாற்றிேதால் ஏற்பட்ட நன்றி உணர்ரவ உடயன பேன்
படுத்த விரும்பியனன்.

'நீ தான் அப்புவிடம் ரசால்ல யவண்டும். '

'எனக்கு ரதரிோது நீயும் உன் அப்பனும் பட்டது பாடு' என எச்சரிக்ரக உணர்வுடன் கழன்று
ரகாள்ளப்பார்த்தாள்.

'உன்ரனத்தான் நம்பி இருக்கியறன். 'எனக் கூறிேபடியே அம்மாரவக் கட்டி முத்தம் ரகாடுத்யதன்.

'யடய் யபாய் முகத்ரதக் கழுவு' எனத் தள்ளி விட்டாள்.

'நான் பருத்தித்துரறக்கு யபாக யவண்டியிருக்கிறது. '

'ஏன் என்ன விடேம் '

'என்னுடன் விடுதியில் இருப்பவருக்கு உடம்பு சுகமில்ரல' என கூறியனன். உண்ரமரே ரசால்லி
இருந்தால், 'இது ஆமி ரபாலிஸ் விடேம் நீ யபாகாயத' என தடுத்திருப்பா.

பக்கத்து வீட்டு மாஸ்டரிடம் யமாட்டார் ரசக்கிரள இைவல் ரபற்றுக்; ரகாண்டு நல்லூர்யகாவில்
அருகில் பருத்தித்துரற வீதிரே அரடந்த யபாது எதிரில் வந்த ைாணுவ ஜீப்புக்கு இடம் ரகாடுத்து விலகி
நின்யறன். எதிரில் ைாணுவ ஜீப் வந்த யபாது பேம் ஏற்பட்டு என்ரன கடந்த யபாது ரவறுப்பு ஏற்பட்டது.
இப்படிோன உணர்வு வவனிோவுக்கு ரதற்கால் ஏற்படுவதில்ரல. ோழ்ப்பாணம் எனது பிையதசம். இங்கு
நாங்கள் அடங்கி வாழ்கியறாம் என்ற நிரனப்பு மனதில் ஏற்பட்டதாயல இந்த உணர்வு வந்து யபாகிறது
என நிரனத்துக்ரகாண்யடன்.

மனதில் பல நிரனவுகள் அரல யமாதிேதால் வழிரே கவனிக்க வில்ரல என நிரனத்து பாரதரே
கவனித்தயபாது ரநல்லிேடி வந்து விட்டரத உணர்ந்யதன். கரடவீதிரே கடந்து யபாகும் யபாது எதிரில்
ஒரு மாடு வந்ததும் சடுதிோக பியைக்ரக பிடித்யதன். யமாட்டார் ரசக்கிள் மாட்டில் ரமதுவாக யமாதி
நின்றது. மாடு யவலியில் நீளக்கயிற்றில் கட்டப்பட்டு இருந்தது. தங்கள் பக்கத்து புல்ரல மட்டும் அல்ல
அடுத்த வளவில் வளரும் புல்ரலயும் தின்ன யவண்டும் என்ற தாைாள மனப்பான்ரம ரகாண்ட
வடமைாட்சிக்காைரை மனதில் திட்டடிேபடி விோபாரி மூரலரே யநாக்கிச் ரசன்யறன்.

சுப்ரபோவின் வீட்டுக்கு எதிரில் நிறுத்திவிட்டு படரலரே தட்டிேபடி 'ோர் வீட்டில் '? என சத்தம்
ரகாடுத்யதன்.

புது ரபயின்ரின் வாசரன வந்தது. சிறிது சிறிதாக பணம் யசர்த்து கட்டிே வீடு என நிரனத்யதன்.

'ோர் யவணும் ' என ஒரு ரபண் குைல் கிணற்றுப்பக்கமாக இருந்து வந்தது.

' நான் சுப்ரபோரவ பார்க்கயவணும் அவயைாடு மதவாச்சியில் யவரல ரசய்கியறன். '

'உள்யள வாருங்கள். '

படரலரேத் திறந்து ரகாண்டு உள்யள ரசன்ற யபாது எதிரில் இைட்ரடச் சரடப்பின்னலுடன்
ரநற்றியில் திறுநீறுடன் இருபது வேது மதிக்கத்தக்க இளம் ரபண் வந்தாள். சிரிப்பில் சுப்ரபோவின்
சாேல் ரதரிந்தது.

'அப்பா வருவார் இருங்யகா' என கதிரைரேக் காட்டினாள்.

சுப்ரபோவுக்கு இவ்வளவு அழகான ரபண்பிள்ரள இருக்கும்யபாது சீதனம் யசமிக்க யவண்டிே
யதரவயில்ரல. வரிரசயில் ஆண்கள் மணம் முடிக்க தோைாக இருப்பார்கள் என எண்ணியனன்.

சுப்ரபோ தரலயில் கட்டுடன் உடல் ரமலிந்தவைாக வந்தார்.

'என்ன இப்படி இருக்கிறீர்கள்?' என்யறன்.

'அைசாங்கத்தின் பரிசுதான். ' என புன்முறுவல் பூத்தார்.

'இப்ப எப்படி? '

'யநற்றுத்தான் ரபாலிஸ் நிரலேத்தில் இருந்து விடுதரல ரசய்தார்கள். பத்து நாளில் மகரன ரகாண்டு
வையவண்டும் என நிபந்தரன விதித்து இருக்கிறார்கள்.

யதனீர் யகாப்ரபயுடன் வந்த மகரள 'இது சுமதி எனது மூத்த மகள் ' என அறிமுகப்படுத்தினார்.

சுமதியின் சிரிப்பில் யவதரன இரழயோடிேது.

'அம்மாவும் தங்கச்சியும் ரசல்லச்சன்னதி யகாயிலுக்குப் யபாய் இருக்கிறார்கள். '

சுப்ரபோரவ பார்த்து 'மகரனப்பற்றி ஏதாவது ரதரியுமா' எனக் யகட்யடன்.

'திட்டமாக எதுவும் ரதரிோது. இந்திோவுக்கு ஆயுதப் பயிற்சிக்கு யபானதாக சியநகிதப்ரபாடிேள்
கரதக்கிறார்கள். ' அவர் கண்ணில் நீர் கரை கட்டிேது.

'என்ன ரசய்ே உத்யதசம் '.

'என்ன ரசய்வது கடவுள் விட்டவழி. அடுத்தகிழரம யவரலக்கு வையவண்டும்.'

'ஏன் ரகாஞ்ச நாட்கள் லீவு எடுத்தால் என்ன'?

'யபானவரன விட இருக்கிறவர்கள் சாப்பிட யவண்டும் ' என்றார் விைக்திோக.

என்னுரடே கண்கள் கலங்கி விட்டன.

நான் எழுந்து 'மனரதத் ரதரிேப்படுத்தி ரகாள்ளுங்கள் ' என ஆறுதல் கூறிவிட்டு வந்யதன். என்
ஆறுதல் வார்த்ரதகளுக்கு அர்த்தம் இல்ரல என்பது எனக்குத் ரதரியும். கனத்த ரநஞ்சத்துடன்
ரகேரசத்து விரடரபற்யறன்.

வீட்ரட அரடந்த யபாது பின்யனைம் மூன்று மணிக்கு யமலாகி விட்டது. இைவல் வாங்கிே யமாட்டார்
ரசக்கிரள திருப்பிக்ரகாடுத்து விட்டு வரும் யபாது அம்மா வாசலில் குந்தி இருந்தாள். அம்மாவின் கண்
சிவந்திருந்தது.

'என்ன பிைச்சரன' என அம்மாரவ ரநருங்கி யபானயபாது 'எல்லா பிைச்சரனயும் உன்னால் தான்' என
கூறினாள்.

கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவி யபால ரகாட்டிேது.
'எங்யக அப்பு'

'முன் கரடக்கு யபாய் இருக்கிறார். '

'சரி நான் அவயைாடு யபசுகியறன். இப்ப எனக்கு பசிக்கிறது. சாப்பாடு யபாடு'.

சாப்பாட்ரட உண்ணும் யபாது ரநஞ்சு கனத்தது. சுப்ரபோவின் நிரலரம என்னில் ஏற்படுத்திே
தாக்கம் யபாகவில்ரல. இத்துடன் அம்மாவின் பாசமும் அப்புவின் பிடிவாதமும் மனரதக் குரடந்தன.

சாப்பாடு முடித்து எழுந்தயபாது அப்பு வந்தார். அவைது முகத்ரத பார்க்க ரதரிேம் இல்லாததால்
அடுத்த பக்கம் பார்த்யதன்.

'அம்மா ரசால்லுவது உண்ரமோ' என அப்புவின் குைல் யகட்டு திரும்பியனன்.

'என்ன ரசால்வது?' அப்புவின் கண்கள் சிவந்திருந்தன.

'உனக்கும் ஒரு ரபட்ரடக்கும் பழக்கமா......?' என்று யநைடிோக யகட்டார்.
'ஆம் '.

'எங்கரள எல்லாம் விட்டுப்யபாக தீர்மானித்து விட்டாோ? '

'அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் ?'

'தமிழரும், சிங்களவரும் ஒருவரை ஒருவர் ரகாரல ரசய்யும் இந்தக்க காலத்தில்
சிங்களப்ரபட்ரடரே கல்ோணம் ரசய்து விட்டு எங்களுடன் இருக்கலாம் என நிரனக்கிறாோ? '

'சிங்களவர் தமிழர் பிைச்சரனக்கும் இருவர் திருமணம் ரசய்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம் '? என்யறன்
எரிச்சலுடன்.

'சம்பந்தம் இருக்கடா, படிச்ச முட்டாள்! நான் மற்ற தகப்பன் மாதிரி சீதனம் யவண்டும் என்யறா
குரறந்த பட்சமாக நாங்கள் பார்த்துப் யபசிே ரபண்ரணத்தான் நீ மணக்க யவண்டும் என்யறா
எதிர்பார்க்கவில்ரல. எதிர்காலத்தில் நீ நிம்மதிோக இருக்க யவண்டும் என்பது தான் எங்கள் விருப்பம். '

அப்புவுக்கு எந்த பதிலும் ரசால்லவில்ரல. முைட்டுத்தனமான பிடிவாதத்தில் உள்ளுக்குள் ஆழமான
அன்பு பலாப்பழத்தின் சுரள யபால் இனித்தது.

அப்பு இவ்வளவு சுலபமாக சம்மதிப்பார் என எதிர்பார்க்கவில்ரல. பிடிவாதமும், முைட்டுத்தனமும்
உங்கப்பனுடன் கூடப்பிறந்தது என அம்மா அடிக்கடி கூறுவது வழக்கம். பாடசாரலயில் படிக்கும் யபாது
ஆசிரிேருடன் சண்ரட இட்டுக்ரகாண்டு புத்தகத்ரத நயினாதீவுக்குளம் ஒன்றில் வீசிவிட்டு பிரித்தானிே
பரடயில் யசர்ந்தார் என்றும் பின்னர் எகிப்துக்கு யபாகும்படி ரசான்ன ைாணுவக் கட்டரளரே மீறி

சிங்கப்பூரில் இருந்து இலங்ரக வந்ததுமான விடேத்ரத மாமி மூலம் யகட்டிருக்கியறன். மூன்று வருட
இைாணுவச் யசரவயின் அரடோளமாக யுனியபாம் ஒன்ரற மட்டுயம நான் கண்டிருக்கியறன்.

இப்படிோன பல கரதகளின் மூலம் அப்புரவ சுற்றி அம்மாவும் எனது உறவினர்களும் ஒரு முள்யவலி
யபாட்டிருந்தபடிோல் நாயனா எனது தம்பியோ அவைது உள்ளத்ரத புரிந்து ரகாள்ளவில்ரலயோ என
பலமுரற எண்ணியுள்யளன்.

சிறிது யநைத்தின் பின் கூறியனன். ' அப்பு நான் சித்ைாரவ காண முன்பு பல ரபண்கரள சந்தித்தும்
யபசிப்பழகியும் இருக்கியறன். என் மனதில் எந்த எண்ணமும் எழயவயில்ரல. மதவாச்சி யபான்ற
இடத்தில் ஒரு ரபண்ரண சந்திப்யபன் என நான் கூட எதிர்பார்க்க வில்ரல. யமலும் அவரள ஒரு
ரபண்ணாக தான் பார்த்யதன். அதற்காக நீங்கள் ரசால்லும் பிைச்சரனகள் என்ரன பாதிக்காது என்யறா
எங்கள் காதல் ரதய்வீக காதல் என்ற கற்பரனயியலா நான் இல்ரல. கட்டிடங்கள் பாலங்கள்
கட்டுவரதப் யபான்று மனித வாழ்க்ரகரே திட்டமிட்டு ரசேல்படுத்த முடிோது. மனங்களில் ஏற்படும்
எண்ணங்கள் தான் மனித வாழ்க்ரகரே தீர்மானிக்கின்றன என்பரத நான் உண்ரமயில் நம்புகியறன்.
என்னால் சித்திைாரவ கல்ோணம் ரசய்து வாழமுடியும் என உறுதிோக
நம்புகியறன் '.

'தம்பி நீ வளர்ந்து விட்டாய்' உனக்குத் ரதரியும் உனது ரசேல்களினதும் அதன் விரளவுகளுக்கும் நீயே
ரபாறுப்பு என்பது. நாங்கள் ரசால்வரத ரசால்லி விட்யடாம் 'என எங்களுரடே உரைோடலுக்கு
முற்றுப்புள்ளி ரவத்து எழுந்தார்.

பாரேயும் தலகணிரேயும் முற்றத்து மாமைத்தின் கீழ் விரித்துப் யபாட்டுவிட்டு ஆகாேத்ரதப்
பார்த்தபடி படுத்யதன்.

வட்டப்;பாரற

ோழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வந்ததும் என்னுரடே அப்பா அம்மா திருமணத்துக்கு சம்மதித்த
ரசய்திரேச் சித்ைாவிடம் ரசால்ல யவண்டும் என துடித்யதன். ரதாடர்ந்து கந்யதாரில் யவரல இருந்தது.
மதவாச்சி பிையதசத்து மாடுகளுக்கு மரழகாலம் வரும்முன்பு தடுப்பூசி யபாட யவண்டுரமன்பதால் இைவு
பகலாக யவரல ரசய்ே யவண்டியிருந்தது. மனதுக்குள் திட்டிேபடியே யவரலரே முடித்துவிட்டு
சனிக்கிழரம பதவிோ ரசன்யறன்.

நான் யபாகும் யபாது வாசலில் என்ரன எதிர்பார்த்து அவள் காத்து நின்றாள். பூப்யபாட்ட சட்ரடயும்
அதன் கீழ் பூப்யபாட்ட துணியும் அணிந்திருந்ததால் ஒரு பூங்ரகாத்தாக காட்சிேளித்தாள்.

நான் அவள் ரககரளப் பிடித்துக்ரகாண்டு 'எங்கள் வீட்டில் சம்மதித்து விட்டார்கள் ' என்யறன்.

கண்கரள அகல விரித்தபடி 'உண்ரமோகவா? '

அவள் என்ரன நம்பவில்ரல என ரதரிந்தது. 'சத்திேமாக' எனக்கூறி அவள் தரலயில் அடித்யதன்.

'யநாகிறது' என சிணுங்கினாள்.

'என் ைாசாத்தி' என கூறிேபடி அரணத்தயபாது 'அம்மா வருகிறார்'; என விலகினாள்.

'எப்படி மாத்ரதோ' என சித்ைாவின் தாோர் யகட்டார்.

என் ரபற்யறார் சம்மதம் ரதரிவித்தரத கூறிேதும், மகிழ்ச்சியுடன் 'கடவுளுக்கு புண்ணிேம் ' என
கூறினார். பின்னர் எரதயோ நிரனத்துக் ரகாண்டவரைப் யபால, 'எல்யலாரும் சுகமா? ' என
வழரமோன யகள்விரேயும் யகட்டு ரவத்தார்.

'பதவிோவுக்கு வருகிறாோ? ' என சித்ைாவிடம் யகட்யடன்.
அவள் தாரேப் பார்த்தாள்.

'கவனமாக யபாய்வா' என விரட ரகாடுத்ததும் வீட்டுக்குள் ரசன்று உடயன உடுத்தியிருந்த துணிரே
கழற்றிப் யபாட்டு விட்டு அரைப் பாவாரடயோடு வந்தது ஆச்சரிேமாகவும் கவர்ச்சிோகவும் இருந்தது.
முழங்காலுக்கு யமல் சிறிே கச்சித உரடயியல அவள் பாடசாரல ஆசிரிேர் யபால் அல்லாது மாணவி
யபாலத் யதான்றினாள். சித்ைாவின் கால்கரள முதன்முரற பார்ப்பது இதேத்தில் ஒரு கிளுகிளுப்ரப
ஊட்டிேது.

சித்ைா யமாட்டார் ரசக்கிளில் ஏறி பின் பக்கத்தில் அமர்ந்ததும் என் இடுப்ரப பிடித்தபடி தாோருக்கு
ரகேரசத்தாள்.

சிறிது தூைம் ரசன்றதும் 'இவ்வளவு அழகான கால்கள் இருக்குரமன்றால் யசரல வாங்கித் தந்திருக்க
மாட்யடன் 'என்று குசும்பு ரசய்யதன.;

'அடிப்யபன்' என கூறிேபடி ரககளால் தன் கால்கரள மூடினாள். யமாட்டார் ரசக்கிளின் யவகம்
எனக்கு சார்பாக இருந்ததால் பாவாரட யமலும் உேர்ந்தது.

'இனியமல் அரை பாவாரடகள் தான் என் பரிசுப்ரபாருட்கள்'

'இப்படி என்றால் நான் இனி அரை பாவாரட யபாடமாட்யடன் '

'சரி சரி நான் அப்படி ரசால்லவில்ரல. '

பதவிோவின் குளக்கரைரே அரடந்யதாம். மதிே ரவயிலில் பதவிோ குளத்தண்ணீர் ரபான்ரன
உருக்கி வார்த்தது யபாலத் ரதரிந்தது. இரடயிரட ரதரிந்த ரமல்லிே நீைரலகள் மட்டுயம தண்ணீர்
என்கிற வாஸ்தவத்ரத நிரனவு படுத்தின. யமாட்டார் ரசக்கிரள விட்டு குளக்கரையோடு நடந்யதாம்.

படிக்கட்டு இருந்த இடத்தில் பலர் குளித்தனர். 'எனக்கு ரதரிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள்' என்று
கூறி சித்ைா என்ரன யவறு வழிக்கு இழுத்தாள்.

'ரதரிந்தால் என்ன? '

'எனது மாணவர்கள் கூட இருக்கலாம்.'

அடுத்த பகுதியில் குளத்தின் ஆழமான பகுதி இருந்தது. அங்கு எவரும் இல்ரல. கரையில் வட்டமான
ரபரிே பாரறயும் அதன் பக்கத்தில் ரபரிே ஆலமைமும் இருந்தது. பாரறயில் நாங்கள் இருந்ததும் குளத்து
நீர் மட்டும் ரதரிந்தது. மற்ரறே பக்கங்கரளச் ரசடிகளும் ஆலமைமும் மரறத்தன.

'சித்ைா இந்த இடம் எவ்வளவு குளிர்ரமோக இருக்கிறது.'

'ஆமாம் ' என கூறிே படி சுற்றி சுற்றி பார்த்தாள்.

'என்ன சுற்றிப்பார்க்கிறாய்? '

'இல்ரல இங்கு ோைாவது எங்கரளப் பார்த்தால் என்ன நிரனப்பார்கள்?'

'சரி' என இழுத்து எனக்கு அருகில் இருத்தியனன்.

ஆலமைத்தின் நிழலும், கிணற்று நீரும் யகாரடயில் குளிைாகவும் குளிர்காலத்தில் சூடாகவும் இருக்கும்
என்பது உனக்குத் ரதரியுமா? '

'ோர் ரசான்னது? '

'பரழே தமிழ் இலக்கிேங்களில் ரசால்லப்பட்டிருக்கிறது'

'யவறு என்ன இருக்கு உங்கள் இலக்கிேத்தில் ?'

'யவறு ஒரு இடமும் குளிர்காலத்தில் சூடாகவும் யகாரடகாலத்தில் குளிைாகவும் இருக்கும். '

'அது என்ன'?

'இங்கு கிட்ட வா' என அவரள இழுத்து அவளுரடே மார்புகளிpல் என்; தரலரே புரதத்தபடிஇ
'இதுதான் ' என்யறன்.

'நீங்களும் உங்கள் இலக்கிேமும் நல்லா இல்ரல'.

'ஏய் என்ரன நல்லா இல்ரல என்றாலும் எங்கள் தமிழ் இலக்கிேத்ரத குரற கூறாயத. '

சித்ைா ரமௌனமாக என் தரலரேத் தடவினாள்.

'சித்ைா திருக்குறள் என்னும் தமிழ் நூரலப் பற்றி யகள்விப்பட்டிருக்கிறாோ? '

'யகள்விப்பட்டிருக்கியறன். '

'அங்கு ஒரு பாடலில் அழகிே ரபண்ணின் உமிழ்நீர் பாலும் யதரனயும் கலந்தது யபாலச் சுரவ
இருக்கும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. '

'என்ன உங்களுக்கு இன்று இலக்கிேம் அதிகமாக வருகிறது?'

'உன் யபான்ற அழகிே ரபண் அருகில் இருப்பதுதான் காைணம். ' என கூறிேபடி அவள் மடியில்
சாய்ந்யதன்.

'வீட்டில் என்ன ரசான்னார்கள். '

'சிங்களத்திரேக் கல்ோணம் முடித்தால் ோழ்ப்பாணம் வைமுடிோது. 'கலவைம் வரும் யபாது சிங்கள
நாட்டில் சீவிக்க முடிோது. இரத யோசித்து விட்டு திருமணம் ரசய்' என்று தந்ரதோர் கூறினார். அம்மா
'நீ சந்யதாஷமாக இருந்தால் சரி' என கூறினார். ரமாத்தத்தில் அம்மாவின் இதேபூர்வமான சம்மதமும்
அப்புவின் அறிவுபூர்வமான எச்சரிக்ரகயுடன் கூடிே சம்மதமும் கிரடத்தன.'

'நீங்கள் என்ன ரசான்னீர்கள். '

'சிங்களத்து குயில் என் இதேத்ரத ரகாத்தி எடுத்து விட்டது என்யறன் '

'சீரிேைாக கரதயுங்கள். உங்களது பகிடிகரளப் பின்பு ரவத்துக் ரகாள்ளலாம்.'

'என்ன ரசால்லி இருப்யபன். சித்ைா என்ற ரபண்ரணத் தான் பார்த்யதன். ரமாழி இனம் மற்றும்
சமேத்ரத நான் பார்க்கவில்ரல. அவள் உள்ளத்தியல அன்பு சுைந்து ரகாண்டிருக்கிறது..' என்று கூறியனன்.

'உண்ரமயில் அப்படி கூறினீர்களா? ' என யகட்டயபாது இரு கண்ணிலும் இைண்டுதுளிகள் கண்ணீர்
கீழ் யநாக்கி உருண்;யடாடின.

'ஏய் அழுகுணி'இ என கூறிேபடி தரலரே ரககளால் அரணத்து உதட்டில் முத்தம் ரகாடுத்து விட்டு
'திருவள்ளுவர் அநுபவசாலி' என்யறன்.

அழகான சிரிப்பு பதிலாக வந்தது.

'சித்ைா அடுத்தமாதம் மூன்றாம்; திகதி பதிவுத் திருமணம் ரசய்யவாம். '

'என்ன, என்ன? 'என்று யகட்டுத் திடுக்கிட்டாள்.

' அது மதவாச்சியில் நடக்கும். '

'இன்னும் இைண்டு கிழரமதான் இருக்கு. ஏன் அவசைம் ?'

'நான் பலமுரற யோசித்து விட்டுத்தான் முடிவு ரசய்யதன். ோழ்ப்பாணத்தில் நிரலரம சரியில்ரல.
எப்யபாதும் பிைச்சரன வைலாம். புதிவுத் திருமணம் ரசய்தபின் நீ என்யனாடு வந்து ோழ்ப்பாணம் வந்து
ரபற்யறாரை பார்க்கலாம். பிைச்சரன தீர்ந்தபின் கல்ோணத்ரத எல்யலாருக்கும் ரசால்லி நடத்தலாம்.'

'உங்களது விருப்பம் எதுயவா அது எனக்கு சம்மதம். பதவிோவில் என் யவரலரே என்ன ரசய்வது? '

'மூன்று மாத லீவு எடு. அதற்குள் மதவாச்சிக்கு மாற்றம் எடுத்து விடலாம்;.'

'அம்மா யதடுவா' யபாயவாம்.

வட்டபாரறரே விட்டு வை மனமில்லாமல் எழுந்து நடந்யதன்.

சித்ைாவின் வீட்ரட அரடந்த யபாது ருக்மனும் பண்டாைவும் முற்றத்தில் நிற்பது ரதரிந்தது.

அவள் வீட்டினுள் ஓடினாள்.

'எப்படி சுகம் பண்டாை'?

ருக்மரன யநாக்கி கிண்டலாக 'நல்ல சுகம். ஆனால்; மச்சான்தான் நல்லா இல்ரல' என்றான்

எப்படி அைசிேல் நிரல இருக்கிறது. '?

'ரபரும்பாலான ரதாழிலாளர்கள் இரளஞர்கள் எங்கள் பக்கம். '

'சிங்களத் ரதாழிலாளர் ' என சிறிது அழுத்தமாக கூறியனன்.

'தமிழ்த் ரதாழிலாளரும் எங்கள் பக்கம் வருவார்கள் '

'பத்து லட்சம் மரலேக ரதாழிலாளர்கரள மறந்து விட்டீர்களா? '

'ரதாண்டமானும் ஐக்கிே யதசிேக்கட்சியும் தங்கரள ஏமாற்றுகிறார்கள்
அவர்கள் எங்கள் பக்கம் வருவார்கள் '.

என ரதரிந்தால்

'இலங்ரகயின் ரபாருளாதாைத்தில் முதுரகலும்ரப யபான்றவர்கள் மரலேகத் ரதாழிலாளர்கள்.
அவர்கள் இல்லாமல் எந்தப் புைட்சியும் இலங்ரகயில் நடக்காது என்பது இலங்ரக அைசாங்கத்துக்கு
நன்றாகத் ரதரியும்.'

'அதற்கு நாங்கள் என்ன ரசய்ேலாம்' என்றான் ருக்மன்;.

உங்கள் 'அடிப்பரட ரகாள்ரகயில் மாற்றம் யவண்டும் அந்த ரதாழிலாளர்களுக்கு பிைசா உரிரம
யவண்டும்' என்ற யபாது எவரும் வாய் திறக்கவில்ரல. எல்யலாருமாக யசர்ந்து இந்திோவுக்கு அனுப்பப்
பார்த்தார்கள். சிங்கள இடதுசாரிகள் மட்டுமல்ல இந்த விடேத்தில் வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்களும்
ஈடுபட்டார்கள், இதன் மூலம் இலங்ரகயின் சிங்களத்ரதாழிலாளர்கள் தங்களது சயகாதை

ரதாழிலாளர்கள்pன் பலத்ரத இழந்தார்கள். வடக்கு கிழக்கு தமிழர்கள் தமிழ் யபசும் சயகாதைர்கரள
இழந்தார்கள்.'

'நீங்கள் ரசால்வதில் உண்ரம இருக்கு' என்றான் பண்டாை.

பண்டாை விரட ரபற்று ரசன்றபின் எல்யலாரும் சாப்பிட உட்கார்ந்யதாம்.

பாதி சாப்பாடு சாப்பிடும் யபாது ரவளியே வாகன சத்தம் யகட்டது.

சாப்பாடு பரிமாறிக் ரகாண்டிருந்த சித்ைா ரவளியே ஓடிச்ரசன்று விட்டு மீண்டும் வந்த யபாது
முகத்தில் கலவைம் ரதரிந்தது.

'என்ன சித்ைா'

'ரபாலிஸ் வந்திருக்கு'

ருக்மனும்; நானும் ரகரேக் கழுவி விட்டு ரவளியே வந்யதாம்.

பதவிோ ரபாலிஸ் இன்ஸ்ரபக்டரும் அவருடன் நாலு கான்ஸ்டபிள்களும் நின்றார்கள்.
இன்ஸ்ரபக்டர் சந்திைசிறி பதவிோ காட்டில் ோரனரே பியைத பரியசாதரன ரசய்;த யபாதும் பின்பு
சட்டவியைாதமாக மாடு கடத்தல் வழக்கிலும் எனக்கு அறிமுகமானவர்.

என்ரனக் கண்டவுடன், 'என்ன ரடாக்டர் இந்தப் பக்கம்' என்றார்.

'மாடுகளுக்கு தடுப்பூசி யபாடுவதற்காக வந்யதன்.' என சிறு ரபாய்ரே கூறி ரவத்யதன்.

'இந்தப் பகுதி உங்களுக்கு நல்ல பழக்கமாகி விட்டது யபாலும்.'

'ஆமாம், நீங்கள் என்ன இந்த பக்கம்? '

'ருக்மனுடன்; யபச யவண்டும்,' என கூறிவிட்டு 'ருக்மன்; இந்தப்பக்கம் வை முடியுமா?' என்று ஜீப்பின்
அருயக கூட்டிச் ரசன்று சில நிமிடங்கள் யபசினார்.

சந்திைசிறி என்னருயக வந்து விரடரபற்றுச் ரசன்றார்.

'என்ன விடேம் ருக்மன்; என்யறன் '

'ஒன்றுமில்ரல. '

'ஒன்றுமில்லாமல் ஏன் ரபாலிஸ் வருகிறது? 'என்று சித்ைா யபச்சியல குறுக்கிட்டாள்.

ருக்மனின் முகத்தில் உள்ள சஞ்சலம் புரிந்தபடிோல்; 'சரி எல்யலாரும் உள்யள ரசன்று சாப்பிடலாம்'
என கூறிேபடி உள்யள ரசன்யறன். என்ரனத் ரதாடர்ந்து யமரசரே சுற்றி ருக்மனும், சித்ைாவும்
அமர்ந்தனர்.

'என்ன விஷேம் அண்ணா? ' என சித்ைா மீண்டும் யகட்டாள்.

'என்ரன அைசிேல் யவரலயில் ஈடுபடயவண்டாம். ஈடுபட்டால் ரகது ரசய்ே யவண்டி வரும் '
என்றார்.

'தற்யபாது யஜ.வி.பி தரடரசய்ேப்படவில்ரல தாயன'?என்யறன.;

'அைசாங்கம் யஜவிபியுடன் இைட்ரட யவஷம் யபாடுகிறது. ரவளிநாடுகளில் இந்த அைசாங்கம் கடன்
யவண்டுவதற்காக ரசய்தது. ரதல்ரதனிோவில் இைண்டு யதாழர்கரள ரபாலிஸ் கடந்த மாதம் ரகது
ரசய்தது. அதில் ஒருவரை சுட்டுக்ரகான்று விட்டதாக ஏற்கனயவ தகவல் வந்துள்ளது.' என ருக்மன்;
ரவறுப்புடன் பதிலளித்தான்.

'சரி என்ன ரசய்வதாக உத்யதசம். '

'அைசாங்கத்துக்குப் பேந்து அைசிேல் யவரலரே நிறுத்த முடிோது. நாங்கள் அரமதிோன முரறயில்
தான் ரசய்து வருகியறாம்.'

'எதற்கும் கவனமாக நடக்க யவண்டும்.'

'எனக்குப் பேமாக இருக்குது' என்று கூறி சித்ைா குைல் உரடந்தாள்.

அவளின்; தாய் தந்ரதேர் குசினியுள் நின்றதால் இந்த சம்பாஷரனகள் யகட்கவில்ரல. சித்ைாவின்
தந்ரதோர் அப்பாவித்தனமாக, 'ரபாலிஸ் என்னவாம் ' என்றார்.

அதற்கு ருக்மன்; 'இந்தப்பக்கம் வந்தார்கள். அது தான் விசாரித்து விட்டு யபாகிறார்கள்' என்று
ரசான்னான்.

இைவு பத்துமணி வரை எங்;களுடன் இருந்து விட்டு ருக்மன்; நண்பரன சந்திக்க யவண்டும் என கூறிச்
ரசன்றான்.

சித்ைா எனக்கு ஒரு பாயும் தரலேரணயும் ரகாண்டு வந்து முன் விறாந்ரதயில் ரவத்தாள். சித்திைா
வீட்டில் ஒரு அரற மட்டும் இருந்தது. அது அவளின் உபயோகத்திற்காக இருந்தது. முன்புறத்ரத
அவளின் ரபற்யறார்கள் பாவித்து வந்தார்கள். அவர்கள் இன்று குசினிப்பக்கம் யபாய் விட்டார்கள்.

'என்ன ரவளியில் படுக்க ரவக்கிறாய்? என்ன யநாக்கம் ' என்யறன் சித்திைாவிடம்.

'நல்ல யநாக்கம் தான் ' என கூறி படுக்ரகரே விரித்தாள்.

'சரி நீ எங்யக படுக்கிறாய்? '

'அரறக்குள் '.

'உனது அரறக்குள் நான் உரட மாற்றலாமா? '

'தாைாளமாக. '

உள்யள ரசன்று உடுப்பு மாற்றி வந்து நான் சித்ைாவிடம் தண்ணீர் யகட்யடன்.

சிறிது யநைத்தில் யகாப்ரபயுடன் வந்தவரள யகாப்ரபயுடன் யசர்த்து இழுத்யதன்.

' எனக்குத் ரதரியும் இது நடக்கும் என்று. '

'அப்யபா நீயும் எதிர்பார்த்தாய் அல்லவா? '
பதில் யபசவில்ரல.

'சித்ைா குஞ்சு ஏன் பதில் யபசவில்ரல.'

'நீங்கள் வந்ததில் சந்யதாஷமாக இருந்யதன். ஆனால் ருக்மன்; அண்ணாவின் விடேம் இப்யபாது
பேமாக இருக்கிறது.'

'உனது பேம் எனக்குப் புரிகிறது. யமலும் ருக்மன்; நான் ரசால்லியோ நீ ரசால்லியோ யகட்கப்
யபாவதில்ரல. உனக்கு கடவுள் நம்பிக்ரக இருக்கிறதல்லவா? பிைார்த்தரன ரசய்வயத நீ ரசய்ேக் கூடிே
விடேம். '

'நீங்கள் இலகுவாக ரசால்லி விட்டீர்கள். '

'அநுபவத்தால் ரசால்கியறன். ோழ்ப்பாணத்தில் பல விடேங்கரள பார்த்திருக்கியறன். அண்ணாரவ
தற்காலிகமாக மறந்து விட்டு என்ரன ரகாஞ்சம் நிரன என்று கூறி அவரள அரணத்யதன். மடியில்
விழுந்த யவகத்தில் அண்ணரன மறந்து விட்டாள் என்பது புரிந்தது.

முன்னிைவில் அவள் வீட்டிற்கு பின்னால் ரசழித்திருந்த ரநல் வேலின் ஊடாக வரும் குளிர்காற்று
இதமாக இருந்தது. ரநற்கதிர்;கள்pன் சலசலப்பு ஒை அபூர்வ ைாகமாக ஒலித்தது. ஆனால் தவரளகளின்
ஒலி இன்ஸ்ரபக்டர் சந்திைசிறிரேப் யபால் அரமதிரே கரலத்தது.

மடியில் கிடந்த சித்ைாரவ 'என்ன நித்திரையோ' என உலுப்பியனன்.

'இல்ரல நீங்கள்தாயன இழுத்தீர்கள். '.

'அம்மாவிடம் அடுத்தமாதம் கல்ோணம் என்று கூறினாோ? '

'ரசான்ன யபாது ஏன் அவசைப்படுகிறார் என்று யகட்டார்; '.

'நீ என்ன ரசான்னாய்? '

'ஆயள அவசைக்காைர்தான் என்யறன். '

'முத்துக்குளிக்க கடலில் இறங்கிேவன் அவசைமாக முத்து எடுத்துவிட்டு திரும்பி விடுவான். எதற்கும்
எனக்கு முத்தம் ரகாடு. நான் அவசைக்காைன்' என இழுத்து முத்தமிட்யடன். பதில் ரசால்ல முேல்வது
உதடுகள் அரசவதில் இருந்து ரதரிந்தது. வாோடி ரபண்களின் வாரே அரடப்பதற்குத்தான் யமல்
நாட்டில் அடிக்கடி முத்தம் இடும் வழக்கம் வந்திருக்க யவண்டும் என்று நிரனத்தபடி அவரள
என்னுடன் நீக்கமற இறுக அரணத்யதன்.

சித்ைா யதநீயைாடு எழுப்பிே யபாதுதான் சுற்றிப்பார்த்யதன். நன்றாக விடிந்திருந்தது. தரலேரணக்கு
அடியில் ரவத்திருந்த ரகக்கடிகாைம் மணி ஒன்பது எனக் காட்டிேது.

'என்ன விடிே விடிே நித்திரை' குறுஞ்சிரிப்புடன் யகட்டாள் சித்ைா.

'இைவில் நித்திரை ரகாள்ள நீ விடவில்ரல. '

'ரமதுவாக' என்று சுற்றிப்பார்த்தாள்.

'உண்ரமரே தான் ரசான்யனன் நீ எப்ப எழும்பினாய்? '
நாலுமணிக்கு அரறக்குள் ரசன்று படுத்து விட்யடன்.

'ரகட்டிக்காரிதான். அதுசரி ரவறும் யதநீர் ரகாண்டு வந்திருக்கிறாய்? எங்கள் ஊரில் இப்படிோன
நாட்களில் முட்ரட யகாப்பி ரகாடுப்பதுதான் மரனவிமாரின் வழக்கம். '

'முட்ரடக்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் ' என்றாள் ரவகுளிோக.

' திருமணம் முடிந்த பின் ஆறுதலாக விளக்கம் தருகியறன். ருக்மன்; வந்து விட்டானா? '

'அண்ணா வந்து இப்யபாது தான் குளிக்கிறார்.'

'நானும் குளித்து விட்டு மதவாச்சி யபாகயவண்டும்.'

' அடுத்தகிழரம ோழ்ப்பாணம் யபாகியறன். அங்கு தான் யசரலயும் ஏரனே ரபாருட்களும் வாங்க
யவண்டும். அம்மாவுக்கு காட்ட உன் புரகப்படம் ஒன்று தையவண்டும்'.

குளித்து விட்டு மதவாச்சிக்கு புறப்பட்யடன்.

அன்று ஞாயிற்றுக்கிழரம ஆரகோல் விடுதியில் ஒருவரும் இல்ரல. தரலமயிர் ரவட்டும் யநாக்கில்
ஆறுமுகண்ரணயின் கரடக்குள் ரசன்யறன்.

'தரலமயிர் ரவட்டயவா', என்றார் ஆறுமுகம். தரலமயிர் ரவட்டும் யபாது சலூனில் ரதாங்கும்
சினிமா நடிரககளின் உருவப்படங்கரள பார்ப்பதும், ைசிப்பதும் சின்னவேதில் இருந்து வந்த பழக்கம்.

'உங்களது சலூனில் தான் சம உரிரம ரதரிகிறது. '

'ஏன் அப்படி ரசால்கிறிேள்? '

தமிழ் சினிமா நடிரககள் மட்டுமல்லாமல் மாலினி ரபான்யசகாவுக்கும் இடம் அளித்திருக்கிறீர்கள்.
அதுதான் ரசால்கியறன். '

'ஓ அதுவா' என ரபரிதாக சிரித்தார். இருவரும் யசர்ந்து சிரித்யதாம்.

'அது சரி, ஐோவுக்கு ஊர் புதினம் ரதரியுமா? '
நான் ஊர் பக்கம் யபாய் நாளாகிறது. நீங்கள் தான் ரசால்லயவண்டும்.'

'ஆரனக்யகாட்ரட ரபாலிஸ் நிரலேத்ரத அடித்து விட்டார்களாம். யபானகிழரம நல்ல அடி.
''ரபாடிேள் ரகட்டிக்காைர் தான். '

'ோர் ரசய்தது. '

புலிகள் என்று சிலர். புலிகளில் இருந்து பிரிந்தவர்கள்; என்றும் சிலர் யபசுகிறார்கள். ோரைன்ைாலும்
நல்லா ரசய்திருக்கிறார்கள். '

'அப்படிோ'?

'என்ன ஒரு மாதிரி ரசால்கிறிேள்? அைசாங்கத்துக்கு நல்லபாடம் படிப்பிக்க யவணும். '

'ஆறுமுகத்தண்ரணஇ நீங்க ரசான்ன ரசய்தியில் ரபாலிஸ் ஸ்யைசரன அடித்தது நல்ல விடேம்.
ஆனால் ஏயதா பிரிந்தவர்கள் என்றிேயளா அதுதான் என்ரனச் சிந்திக்க ரவத்தது. ஆயுதம் ஏந்துவது என
தமிழ் சமுதாேம் முடிவு ரசய்து விட்டது. ஆனால் இப்படி பிரிந்து ஏந்தினால் ரகால்லப்படுவது
அைசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு பரடகரள விட தமிழர்கயள அதிகமாக இருக்கும் என நிரனக்கியறன். இது
எங்களுக்கு புதிே விஷேம் அல்ல. தமிழ்க் காங்கிைசுக்கட்சியும், தமிழைசுக் கட்சியும் ஒருவரை ஒருவர்
எதிர்த்த யபாது அதிக ஆள் யசதமில்ரல. ஒருவைது கூட்டத்துக்கு கல்ரலறிந்து குழப்புவது. துயைாகிகள்
என வாோல் திட்டுவதும்தான். ஆனால் ஆயுதங்கரள ஏந்திேவர்கள் பிளவுபடும் யபாது நிரலரம
யமாசமரடயும். '

'நாம் என்ன ரசய்வது? நடப்பது நடக்கட்டும். ஆனாலும் ஐோ நான் ஒரு கரத யகள்விப்பட்யடன்
பிரழ என்றால் மன்னியுங்கள். '

'யகளுங்யகா ஆறுமுகமண்ரண. உங்கள்pடம் என் தரலரே தந்து விட்யடன். '

'உங்களுக்கு பதவிோவில் ஒரு சின்ன ரதாடுசல் இருக்குரதண்டு யகள்விப் பட்யடன்.'

' உங்களுக்கு ோர் ரசான்னது'?.

'சும்மா காற்று வாக்கில் யகள்விப்பட்யடன். '

'உங்களுக்கு ருக்மரன ரதரியுமா? '

'யஜ.வி.பி ருக்மன்; தாயன? '

'ருக்மனின் தங்ரக. அவரள நான் கல்ோணம் கட்டப் யபாகியறன். '

ஆறுமுகம் என் தரலரே ரவட்டுவரத விட்டுவிட்டு 'என்ன ஐோவுக்கு விசைா? நான் அப்பயவ
ரசான்யனன். அந்த விடுதியில் தங்கயவண்டாம் என்று. ' நான் ஏயதா ஆபத்தியல மாட்டியுள்ளதாக அவர்
அவதிப்பட்டார்.

'சரி, இப்ப என்ன நடந்து விட்டது. என் தரலமயிரை ரவட்டி முடியுங்கள். '

'அதில்ரல. உங்கள் வீட்டில் சம்மதமா? '

'இல்ரல. '

'நான் ரசால்கியறன் நீங்கள் இடமாற்றம் எடுத்துக்ரகாண்டு ோழ்ப்பாணம் யபாங்கள் '.

'நான் விரும்பித்தாயன கல்ோணம் ரசய்ேப்யபாகியறன் ' என யகட்டபடி காரச ரகாடுத்யதன்.

'சரி நீங்கள் படித்தவர் ' என காரசப்ரபற்று லாச்சியியல ரவத்தார்.

'நீங்கள் கல்ோணத்துக்கு வை யவண்டும். '

'ஐோவின் கல்ோணம் நான் இல்லாமலா? 'என சிரித்தார்.

திங்கட்கிழரம அதிக யவரலப்பழுவினால் விடுதி ரசல்ல மாரல ஆறு மணிோகி விட்டது. அங்கு
எனக்கு ஆச்சரிேம் காத்திருந்தது. சுப்ரபோ அங்கிருந்தார்.

'எப்படி சுகம் ' என விசாரித்த யபாது பைவாயில்ரல எனச் சிரித்தபடியே கூறினார். உடல்
ரமலிந்திருந்தாலும் சிரிப்பு அப்படியே இருந்தது.

குணதாச வழரமோன கிண்டலுடன் 'ரபாலிஸ் ஸ்யைசனில் சாப்பாடு கிரடத்ததா? ' என்றான்.

'அடி உரதரேயோ, யசாறு கறிரேயோ யகட்கிறீர்கள். '

குணதாசவின் முகத்தில் அசடு வழிந்தது.

குணதாசவிடம் 'சுப்ரபோ மாத்ரதோ ரஜயிலிலிருந்து வந்தரத ரகாண்டாட யவண்டும். ஆளுக்கு
ஐந்து ரூபா யபாடுங்க' என்யறன். எல்யலாருமாக நூறு ரூபா யசர்த்து இைண்டு கியலா இரறச்சியும்
ஏளுழுயு யபாத்தலும் வாங்கி வரும்படி ைாகவனிடம் ரகாடுத்யதாம்.

'ஐோ சுப்ரபோ மாத்ரதோவிடம் மற்ற புதினம் ரசால்லவில்ரல.' என்றான் ைாகவன்.

'அது என்ன' என்யறன்.

'ருக்மனின் நங்கிரே கல்ோணம் கட்டுவது'

'உண்ரமோகவா' - சுப்ரபோ.

'ஆம்'

'எனது நல்வாழ்த்துக்கள்.'

'அதற்கு நாங்கள் பிளக் அன்ட் ரவட் விஸ்கிதான் குடிப்பதாக முடிவு ரசய்திருக்கியறாம்'. குணதாச.

அன்று எங்கள் விடுதியில் சந்யதாஷமான நாள். ருக்மன்;;; மட்டும் எதுவும் குடிக்கவில்ரல. நாங்களும்
வற்புறுத்தவில்ரல. யஜ.வி.பி அங்கத்தவர்கள் குடிக்கக் கூடாது என கட்டுப்பாடு இருப்பதாக குணதாச
ரசான்னதாக நிரனவு. ைாகவனின் சரமேரல எல்யலாரும் ைசித்து சாப்பிட்யடாம்.

நாச்சிமார்யகாயில் எரிப்பு

பதிவுத்திருமணத்ரத சனிக்கிழரம மதவாச்சியில் நடத்துவரதன்று நிச்சேம் ரசய்தபடிோல்
ரவள்ளிக்கிழரம விடுப்பு எடுத்துக் ரகாண்டு ோழ்ப்பாணம் ரசன்யறன். ோழ்யதவியில் கூட்டம்
அதிகமில்லாதபடிோல் மூரல ஆசனம் கிரடத்தது. கண்ரண மூடிக்ரகாண்டு சித்திைாரவ நிரனத்யதன்.
மனரத நிரனவுகள் சுகமாக வருடின. ோழ்யதவி வவனிோவில் நின்றயபாது சிறிது கூட்டம் ஏறினாலும்
எனது கனவுகள் கரலக்கப்படவில்ரல.

ஏழு மணிேளவில் சிறிது பசிரேடுத்ததும் எனது கனவுகரள நிறுத்திவிட்டு நாரள நடப்பரத
யோசிப்பது என முடிவு ரசய்யதன். அம்மாரவோவது மதவாச்சிக்கு கூட்டிக் ரகாண்டு வை யவணும்.
அப்பு வை மறுக்கலாம். இரதவிட எனக்கு மச்சாள் முரறோன பார்வதியிடம் எல்லாவற்ரறயும் ரசால்ல
யவண்டும். மச்சாள் என்றாலும் அக்கா என்று தான் கூப்பிடுயவன். அவருக்கும் எனக்கும் எட்டு வேது
வித்திோசம். எனக்குப் பன்னிைண்டு வேதாக இருக்கும் யபாது பார்வதி அக்காவுக்கு திருமணம்
யபசினார்கள். ரசாந்த மச்சான். ரகாழும்பில் கரட முதலாளி. ஆனால் ஆள் அட்ரடக்கரி. அத்துடன்
ஆைம்பப் பாடசாரலக்கு யமல் யபானதில்ரல. பார்வதி அக்கா உேர்தை வகுப்பு படித்தவர்
அல்லாவிட்டாலும்; கல்கிரேயும் ரஜேகாந்தரனயும் விமர்சிக்கும் அளவு அறிவு உள்ளவள்.

ரசால்லப்யபானால் இலக்கிேத்தில் பார்வதி அக்காயவ எனக்கு ஒரு விதத்தில் குருமாதிரி என்று
கூடச்ரசால்லலாம்.

இன்றும் அந்த சம்பவம் பசுரமோக இருக்கிறது. நான் பார்வதி அக்காவின் தம்பி ைமணனுடன்
ஓடிப்பிடித்து விரளோடிக் ரகாண்டிருந்யதன்.

வீட்டுக்குப் பின்னால் குப்ரப அள்ளிக் ரகாண்டிருந்த அக்கா என்ரன 'யடய் தம்பி' என அரழத்தாள்.

'என்னக்கா', என பின்பக்கம் ரசன்யறன். முகத்தில் கவரலயின் யைரக படர்ந்திருந்தது.

'உனக்கு வியசஷம் ரதரியுமா?'

'என்ன', என்யறன் ஆவலுடன்.

'எனக்கு கல்ோணம் யபசி இருக்கு. ோர் ரதரியுமா?'

'ோரு'

'மணிேத்தார். உனக்குத் ரதரிோது. அட்ரடகரி நிறம். ரசாந்தம்தான் ஆனால் எட்டாம்; வகுப்யபாரட
ரகாழும்பில் கரட ரவத்திருக்கிறார்.'

'சரி அக்கா. குணம் எப்படி? யமலும் உன்னில் அவருக்கு விருப்பமா?' என ரபரிே மனித
யதாைரணயில் யகட்யடன்.

'யடய் குணம் ோருக்குத் ரதரியும்.? அவர்கள் சீதனம் யவண்டாம். எல்லாச் ரசலவும் தாங்கள்
ரசய்வதாக கூறியிருக்கிறார்கள்.'

'குடிரவறி எப்படி?'

'அந்தப்பழக்கம் இல்ரல என்றுதான் யகள்விப்பட்யடன்'.

'அக்கா பிறரகன்ன. நீ விரும்பும் குதிரைரே விட உன்ரன விரும்பும் கழுரத யமலானது என
ரசால்வார்கயள'.

'அதுசரி, அவர்கள் ரதற்கத்ரதோர்'

'அரதன்ன ரதற்கத்ரதேர்?'

'அது உனக்குத்ரதரிோது. ரபரிே கரத. அந்தக்காலத்தில் வடக்கு பக்கத்தில் உள்ள ரபண்ரண யசானகர்
ஒருவர் முடித்து அதன்பின் ரதற்குப் பக்கத்தில் இருந்ததால் நாங்கள் ரதற்கு பக்கத்தில் வசிப்பவர்கள்
எல்யலாரையும் யசானகர் என்று கூறுயவாம்.'

'இரத நீ ரபரிதாக நிரனக்கிறாோ?'

'எனக்கு இது ரபரிே விடேம் இல்ரல. ஆனாலும் ோருக்கும் ரசால்லி ஆற யவண்டும் என்று
நிரனத்யதன்.'

'அப்ப கல்ோணத்துக்கு ஓம் ரசால்லு'.

'சரி'

இந்த உரைோடல் என் மனதில் இன்றும் பசுரமோக வருகிறது. என்ரன மதித்து என்யனாடு
முதன்முதல் யபசிே ஆள் பார்வதி அக்காதான். எனக்கு ஒரு ரகப்புறு, பார்வதி அக்காவின் கல்ோணம்
நடந்ததற்கு நான் தான் காைணம் என்று. இதற்கு இன்னும் ஒரு காைணம் உண்டு.

பார்வதி அக்காவிற்கு கல்ோணம் நடக்க நிச்சயித்த முதல்நாள் அக்காவின் தங்கச்சி கலாவுக்கு
வயித்தாயல அடியும் சத்தியும். நயினாதீவு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்து விட்டார்கள். முதல் நாள் இைவு
அவயளாடு மாமி இருந்தாள். கல்ோணத்தன்று பார்வதி அக்காவின் தம்பி ைமணன் அல்லது நான் நிற்க
யவண்டும். ைமணன் மாப்பிள்ரள யதாழன் ஆனபடிோல் அன்று இைவு கலாவுக்கு நர்ைாக நான் மாற
யவண்டியிருந்தது.

அந்தக்கல்ோணம் நான் பார்க்க இருந்த முதல் கல்ோணம். எனக்கு நிரனவு ரதரிந்த பின் நடக்கும்
முதல் கல்ோணம். பல கற்பரனகள் என் மனதில் இருந்தன. கல்ோண வீட்டில் கட்டிே பலூன்கரள
உரடக்கவும், வண்ண வண்ண கலர் காகிதங்கரள இழுக்கவும் யவண்டும். எனக்கு பிடித்தமான சினிமா
ரைக்யகாட்டுகரள யபாடும்படி யகட்கயவண்டும் என ஏைாளமான திட்டங்கள் ரவத்திருந்யதன். எல்லா
திட்டங்கரளயும் சுக்கு நூறாக்கிே கலாரவ அன்று இைவு திட்டிேபடியே இருந்யதன். கலாவுக்கு
'அவிேல்' என பட்டப்ரபேர் உண்டு. அரத ஆயிைம் தடரவோவது ரசால்லி இருப்யபன். ஏழு
வேதானாலும் வாய்க்காரிோனவள். அன்று இைவு வயித்தால் அடித்ததால் ஒன்றும் யபசாமல்
திருதிருரவன முழித்தரத நிரனத்தால் இன்றும் சிரிப்பு வருகிறது.

இந்த காைணத்தால் அக்காவுக்கு என்னிடம் வாைப்பாடு. தன் கல்ோணம் நடக்க நான் தான் காைணம்
எனப் பலதடரவ ரசால்லி இருக்கிறாள்.

இப்படி பரழே நிரனவுகரள இரைமீட்டிக் ரகாண்டு இருந்த யபாது ரகாக்குவில் ஸ்யைஷன்
வந்துவிட்டது. இறங்கிேயபாது எனக்காக தம்பி ைவி காத்துக்ரகாண்டு இருந்தான். அம்மா கஷ்டப்படுத்தி
அனுப்பியிருக்க யவண்டும். ஒரு முரற பல்கரலக்கழக புகுமுக வகுப்பு பரீட்ரச எடுத்து
சித்திேரடேவில்ரல. மீண்டும் எடுக்கும்படி வற்புறுத்தினால் தைப்படுத்தரலயும் மாவட்ட அடிப்பரட
யதர்ரவயும் கடந்து தான் பல்கரலக்கழகம் யபாகமுடிோது என்றும் ரவளிநாடு யபாவதாக
ரசால்லிக்ரகாண்டு படு பிஸிோக ஊர் சுத்துவான். நான் பல்கரலக்கழகம் யபானது இந்த தரடகரள
கடந்து தாயன என்றால் அது ஐந்து வருடத்துக்கு முன் என்பது அவன் பதில்.
ைவியின் ரசக்கிளில் ஏறி அவனது பாரில் இருந்து ரகாண்டு 'என்ன ரசய்கிறாய்' என்யறன்.

'குதிரை ஓடுகியறன்.'

'என்னடா குதிரை.'

'எனது நண்பனுக்காக பு.ஊ.நு எடுக்கியறன். ஐந்து கிரைடிட்டிற்கு யமல் எடுத்தால் நாலாயிைம் ரூபாய்
தருவான். இரத ரவத்துக் ரகாண்டு ரவளிநாடு யபாயவன்.'

'பிடிபட்டால் என்ன ரசய்வாய்?'

'பிடிபட மாட்யடன்.'

'அப்புவிற்கு ரதரியுமா? ரதரிந்தால் உரதபடுவாய்,'

'நாலாயிைம் ரூபாய்க்காக உரதபடலாம்', என்றான் ேதார்த்தமாக.

'உரத ஒருபுறம். நீ அைசாங்கத்ரத ஏமாற்றுகிறாய்.'

'அைசாங்கம் முழு இனத்ரதயும் ஏமாற்றுகிறது. ஏன் உங்கரள ஏமாற்றவில்ரலோ? உன்னிலும்
குரறந்த மார்க் வாங்கிேவர்கள் மருத்துவம் படிக்க யபானயபாது நீ மிருக ரவத்திேம் படித்தாயே? அது
உன்ரன ஏமாற்றிே விடேம் இல்ரலோ?'

'சரி, சரி அரத விடு. நீ உன்ரன ஏமாற்றுகிறாய்.'

'இல்ரல நான் ரிஸ்க் எடுத்து உதவி ரசய்கியறன்.'

'அப்படிோ? உனது ஐந்து கிைடிட்டுக்கரள ரவத்து அவன் என்ன ரசய்ேப்யபாகிறான்.?'

'பாங்கில் யவரல எடுப்பான்.'

'அப்ப பாங்க் நல்லாத்தான் வரும்.' எனக் கூறிேபடி ரசக்கிரள விட்டு இறங்கி வீட்டுக்குள் ரசன்யறன்.

அம்மாவின் ரகாஞ்சும் படலம் முடிந்து சாப்பாட்டிற்கு முன்பு குளிப்பதற்கு கிணற்றுக்கு ரசன்யறன்.

இைவு ஒன்பது மணிக்கு யமல் ஆனதால் தண்ணீர் குளிைாக இருந்தது. இையில் பேணத்தில் யவர்த்த
உடலுக்கு அந்தநீர் இதமாக இருந்தது. ஒவ்ரவாரு வாளி தண்ணீரும் தரலயில் இருந்து பின் யதாளில்
தழுவி உடலில் விழும்யபாது அழகிே ரபண்ணின் அைவரணப்புக்கு சமனாக இருந்தது. இையில்
பிைோணத்தின் பின் குளிப்பது மசாஜ் ரசய்வது யபான்ற அநுபவம். இது ோழ்ப்பாணத்துக்கு மட்டும்
பிைத்தியேகமான வசதிோகும். யவறு எங்கும் நான் இவ்வளவு கிணறுகரள கண்டதில்ரல.

சாப்பாட்டுக்கு புட்டுடன் நண்டுக்குழம்பு இருந்தது. அம்மாவுக்கு ரதரியும் நண்டு எனக்கு
விருப்பமானது என்று. அமாவாரசக் காலம் நண்டு சாப்பிடுவதற்கு நல்ல சரதயுடன் சிரனயுடனும்

இருக்கும். அந்த சிரனரே உரடத்து புட்டுடன் கலந்து சாப்பிடுயவன். இன்று நண்டுக்கறியும்
முருங்கக்காய் வதக்கலும் எனக்கு பிடித்தமாரகோல் வயிறு நிைம்ப ஒரு பிடி பிடித்யதன். நண்டுக்யகாரத
துப்பிேபடி 'அம்மா நான் உனக்கு ஒன்று ரசால்ல யவண்டும் ' என்யறன்.

'என்ன?'

'நண்டுக்கறியும், முருங்கக்காயும் நன்றாக இருக்கு.'

'அரதவிடு. விஷேத்ரதச் ரசால்லு.'

'நான் ரைஜிஸ்டர் பண்ண இருக்கியறன். பின்பு கல்ோணத்ரத வசதி யபால் ரசய்ேலாம்'.
'எனக்கு ரசால்லாயத. அப்புவிடம் ரசால்லு.'

அப்பு ரவளியே இருந்தபடி ' என்ன ரசால்லுறது.? அவன் நிரனத்தபடி ரசய்கிறான். ரசய்ேட்டும்'
என்றார் சுருட்டுப் புரகரே விட்டபடி.

அவயைாடு வாதம் ரசய்ே விரும்பாத படிோல் நண்டு யகாரத சூப்பி விட்டு முருங்கக்காரே சப்பி
துப்பியனன்.
சாப்பிட்டதும் சிறிது யநைம் யோசித்யதன். பின்னர் அப்புவிடம் ரசன்று, 'அப்பு' என அரழத்யதன்.

'ம்ம்' என மீண்டும் புரக விட்டார்.

'நாரள ரைஜிஸ்யைசன் மதவாச்சியில். நீங்களும் அம்மாவும் வைமுடியுமா?'

அப்பு திடுக்கிட்டபடி, 'என்ன' அவர் குைலியல இயலசான நடுக்கம் இருந்தது.

'மதவாச்சிக்கு நாங்கள் எப்படி வருவது?'

'இந்த விஷேத்ரத ரகாஞ்சம் ஆறுதலாக யகளுங்யகாவன் ' என்றார் அம்மா.

'நீங்கள் பத்திைமாக வந்து மதவாச்சியில் நிற்கலாம். என்னால் அதற்கு உத்தைவாதம் தைமுடியும்
ோழ்ப்பாணத்தில் சித்திைாவின் தாய்தந்ரதேருக்கு என்னால் உத்தைவாதம் ரகாடுக்க முடிோது. அதுவும்
இப்படிோன யதர்தல் காலங்களில்.'

அம்மாவும், அப்புவும் ரமௌனமாக இருந்தார்கள்.

இவ்வளவு யநைமும் அரறக்குள் இருந்த ைவி, 'அண்ரண ரசால்வதிலும் ரபாயின்ஸ் இருக்கு'
என்றான்.

'உன்ரன யகட்கவில்ரல. உன்ை ரபாயின்சும் நீயும்.' என அம்மா எரிந்து விழுந்தாள்.

நான் சிறிது யநைத்தில் 'பார்வதி அக்கா வீட்ரட யபாய் வாறன்' என ைவியின் ரசக்கிரள எடுத்யதன்.

'இப்ப இந்த யநைத்தில்' - அம்மா.

'நீங்கள் படுங்கள். நான் வருகியறன்.'

பார்வதி அக்காவின் படரலரே திறந்து ரகாண்டு யபான யபாது 'ோர்' எனக் குைல் யகட்டது.

'நான் தான்'

'என்ன இப்ப வாறாய்?, எப்ப வந்தனி மதவாச்சியிலிருந்து.'

'இப்பதான்.'

பார்வதி அக்கா குடும்பகாரி. நாலு பிள்ரளகள். இைண்டு ஆண்கள். இைண்டு ரபண்கள். அக்காதான்
இங்கு குடும்பத்ரதப்; பார்க்கிறது. கணவர் ரகாழும்பில்.

'அக்கா குருமான்கள் எல்லாம் நித்திரை யபாலும். சத்தத்ரத காணவில்ரல?.'

'எல்லாம் படுத்து விட்டது. நானும் படுக்கத் தோர்.'

'இப்பதாயன பத்து மணி'

'நாலுக்கும் சாப்பாடு சரமச்சு யபாடயவ உடம்பு கரளக்கிறது.
யமலும் உன்ரனப் பற்றி வியஷசம் யகள்விப்பட்யடன். உண்ரமோ?'

'என்ன வியஷசம்?'

'உனக்கும் ஒரு சிங்கள ரபட்ரடக்கும் கல்ோணம் என்டுதான்.'

'ோர் ரசான்னது?'

'மலிஞ்சா சந்ரதக்கு வரும் தாயன' என்றார் நமுட்டுச்சிரிப்புடன்.

அயத யநைம் அக்காவின் குட்டிப்பூரன வியசடமான குைலில் கத்திேது.

'என்னக்கா, குட்டி இப்படி கத்துகிறது?'

'அரத விடு. இது சிரனக்காலம். குட்;டி மாப்பிள்ரள யதடுது.'

'குட்டிக்கு எத்தரன வேது.'

'எட்டு மாதம் ஆகிறது'

' அக்கா எனக்கு இருபத்ரதந்து வேதாகிறது,' என சிரித்யதன்.

'பூரனகரளயும் நாய்கரளயும் ரவத்திேம் பார்த்து பார்த்து இப்ப அதுதான் உனக்கு கரதோக
யபாச்சுது.'

'அதுதாயன எனக்கு சாப்பாடு யபாடுகிறது.'

'சரி ரபட்ரடக்கு என்ன ரபேர்?'

'சித்ைா. ஒரு மாதத்தின் ரபேர்.'

'எப்படி வடிவா? என்றவள் மீண்டும் 'வடிவில்லாவிட்டால் நீ எப்படி விழுவாய்.? மாமா என்னவாம்.
குதிப்பாயை. எப்படி சமாளிக்கப் யபாகிறாய்?'

'ோழ்ப்பாணத்தில் குடித்தனம் நடத்தமுடிோது என அப்பு ரசால்கிறார். ஆனால் அவருக்கு
ரதரிேவில்ரல ோழ்ப்பாணத்தில் இருந்த சனம் எல்லாம் ரவளிநாடுதான் யபாகிறது. நான் தமிழ்
ரபட்ரடரே முடித்தாலும் இங்யக சீவிக்கலாம் என்று நிரனக்கவில்ரல. இங்கு யவரல ரவட்டி
இல்லாமல் கிடக்கிற காலமா இது. எதற்கும் அப்புவுக்கு எடுத்து ரசால்லு. நான் நாரளக்கு பதவிோவில்
ரிஜிஸ்டர் பண்ணுகியறன். யநைம் காலம் சரிோ வந்தா பின்பு முரறப்படி கல்ோணம் ரசய்ேலாம்.'

'ஏன் அவசைப்படுகிறாய்.?'

'எனக்கு அவசைமில்ரல. அவளுடன் மதவாச்சியில் யபசிப் பழகுவரதச் சிலயபர் அசிங்கமாக யபச
இடம் ரகாடுக்கக் கூடாது என்று தான். யமலும் சிக்கல் உள்ள விஷேத்ரத பின் யபாட்டால் யமலும்
சிக்கலாகும் என்பது என் கருத்து.'

'ோழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ோரைோவது எதிர் பார்க்கிறாோ?'

'இல்ரல. இந்த சூழலில் நான் எதிர்பார்க்கவில்ரல. நீதான் எடுத்து ரசால்ல யவண்டும்.'

'நான் ரசால்லிப் பார்க்கியறன். உனக்கு ஏதாவது காசு யதரவோ?'

'நீ யகட்டயத எனக்கு பத்து லட்சம் தந்தது மாதிரி. நான் கிளம்புகியறன்' என ரவளியேறியனன்.

நான் ரசக்கிரள தள்ளிேபடி யகற்றால் வரும் யபாது என்னுடன் அக்காவும் வந்தாள். அப்யபாது
ரகாக்குவில் ஸ்யைசன் யைாட்டில் யவகமாக பல வாகனங்கள் ரசன்றன. இதன் பின்னால் ஏைாளமான
ரசக்கிள்களும் வந்தன.

ஒருவரிடம் 'என்ன நடந்தது' என்யறன்.

'ஆமி சுடுகிறான்கள்' என குழறிேபடியே ரசன்றார். பம்பலாக ஓடி வந்த ரசக்கிள்களுக்கு பின்னால்
ஆண்களும் ரபண்களுமாக பலர் ஓடி வந்தனர். அதில் ஒருவர் சிறிது விபைமாக கூறுவதற்கு எங்கள்
யைாட்டில் நின்றார். 'நாச்சிமார் யகாயில் முன்னால் நடந்த கூட்டத்தில் ரபாடிேள் இைண்டு ரபாலிசாரை
சுட்டுக் ரகான்று யபாட்டார்கள். ஆமி வந்து எல்யலாரையும் அடித்துக் ரகாண்டிருக்கிறான்கள். நாச்சிமார்
யகாயிரலயும் ரகாழுத்து கின்றார்கள். '

'அறுவான்கள் யகாயிரலக் ரகாழுத்துறான்கயளா' என்றாள் அக்கா.

'நீங்கள் எங்யக யபாகிறீர்கள். வீட்ரட வந்து இருந்து விட்டு ஆறுதலாக யபாங்யகா.' என்று ரசய்தி
ரசான்னவரை அரழத்யதன்;.

'நான் திருரநல்யவலிதான் யபாயிடலாம்.'

'சரி தண்ணீரை குடித்து விட்டு யபாங்கள்' என அக்கா உள்யள ரசன்று ரசம்பில் தண்ணீர் ரகாண்டு
வந்து ரகாடுத்தாள்.
அவர் குடித்துக்ரகாண்டு இருக்கும் யபாது 'ோர் கூட்டத்தில் யபசிேது' என்யறன்.

'தமிழர் கூட்டணி தரலவர் சிவசிதம்பைம் யபசும் யபாது சூடு யகட்டது'

'ோர் சுட்டது அண்ரண.'

'ோருக்கு ரதரியும் புலி என்கிறார்கள். ஆமிதான் சுட்டாங்கயளா ோருக்கு ரதரியும்.'

'நன்றி' என கூறி விட்டு ஓட்டமும் நரடயுமாக ரசன்றார் அந்த ஐம்பது வேது மதிக்கத்தக்க அந்த
மனிதர்.

'நீ ரகாஞ்சம் இருந்து விட்டு யபா' என மறித்தாள் அக்கா.

'இல்ரல. ஒழுங்ரகோல் ரசல்யவன்' எனக் கூறிவிட்டு இருளாகக் கிடந்த சிறு ஒழுங்ரககள் வழிோக
வீட்டுக்கு ரசன்யறன்.

வீடு வந்து யசர்ந்த யபாது அம்மா ஒரு கதிரைரே யபாட்டுக்ரகாண்டு வாசலில் இருந்தாள். 'ஏன்
இவ்வளவு யநைம். ஆமி அடிக்கிறான்' என்றாள்.

'நான் ஒழுங்ரகோல் வை யலட்டாகிவிட்டது. உங்களுக்கு ோர் ரசான்னது?'

'ைவி அங்கிருந்து தான் வந்தான்.'

'சரி நான் படுக்கப் யபாகியறன். நாரளக்கு மதவாச்சி யபாகயவண்டும்.'

'நிரலரம இப்படி இருக்க நீ யபாகப் யபாகிறாோ தம்பி',

'நான் யபாகாமல் எப்படி இருப்பது?'

அப்பு விறாந்ரதயில் படுத்திருந்தபடி, 'அவன் எரதக் யகட்டான் நீ சும்மா இரு' என்றார்.

அப்புயவாடு கரதக்காமல் இருப்பது யமலானது என நிரனத்து விறாந்ரதயில் பாய் விரித்து
படுத்யதன். சிறிது யநைத்தில் அம்மா வந்து ரநற்றியில் திறுநீறு பூசிவிட்டு என் யமல் யபார்ரவரே
யபாட்டுவிட்டு ரசன்றாள்.

நூைக தகைம்

காரல யநைத்துடன் எழுந்து விட்யடன் என்று ரசால்வரத விட நித்திரை ரகாள்ளவில்ரல என்பயத
ரபாருத்தமானது. அம்மா தந்த யகாப்பிரேக் குடித்து விட்டு ரகாக்குவில் ஸ்யைசனில் ையில் ஏறி
விட்யடன்.

மதவாச்சி ையில் நிரலேத்தில் எனக்காக காமினி யமாட்டார் ரசக்கிளில் எதிர்பார்த்துக்
ரகாண்டுஇருந்தான். இருவருமாக விடுதிக்கு ரசன்று விட்டு அங்கிருந்து பதவிோ ரசன்யறாம். மனதில்
பல நிரனவுகள் ஆக்கிைமித்தபடிோல் காமினியிடம் ரசக்கிள் ஓட்டும் ரபாறுப்ரப விட்டு விட்யடன்.

ரகப்பிற்றிரகால்லாவ வரை எதுவும் யபசவில்ரல.

எனது ரமௌனம் காமினிக்குப் ரபாறுக்கவில்ரல.

'வீட்டில் என்ன நடந்தது?'

நான் வீட்டில் நடந்த விடேத்ரதயும் ஆமிக்காைர் யகாயில் எரித்த விடேத்ரதயும் கூறியனன்.

'ஆமிக்காைர் இவ்வளவு கீழ்த்தைமானவர்களாகப் யபாய் விட்டார்கள். வழிபாட்டுத்தலங்கள்
அழிக்கப்பட்டால் நூறு ஆயிைம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் மக்கள் மறப்பதில்ரல. தற்யபாது கூட
அநுைாதபுைத்தில், ரபாலநறுரவயில் ரதன் இந்திே அைசர்களால் விகாரைகள் இடித்து ரநாறுக்கப்பட்டன
எனக் கூறி இனக் கலவைத்ரதத் தூண்டுகிறார்கள்.'

'நீ ரசால்வது உண்ரம. இந்திோவில் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த கரதரேச் ரசால்லி
தற்யபாதும் அைசிேல் நடத்துகிறார்கள். பாமை மக்களின் மதப்பற்ரற இலகுவாக ரவறிோக மாற்றலாம்.

எமது அைசிேல் வாதிகள் இதில் ரகயதர்ந்தவர்கள். எனக்குத் ரதரிந்தவரை இலங்ரகயில் எல்யலாரும்
படிப்படிோக மனிதத்தன்ரமரேயும், மனிதாபிமானத்ரதயும் இழந்து ரகாண்டிருக்கிறார்கள்;.'

'அப்படி ரமாத்தமாகச் ரசால்லக்கூடாது.'

'எனக்கு பாரலவனத்தில் பேணம் ரசய்வது யபான்று இருக்கிறது.'

'நாரளக்கு ரிஜிஸ்யைசன். எனயவ சந்யதாஷமாக இருக்க யவண்டும்' என்று கூறிேபடி சித்ைாவின்
வீட்டுக்கு முன் யமாட்டார் ரசக்கிரள நிறுத்தினான்.

சித்ைாவின் குடும்பத்தவர் பலரும் நின்றனர். எல்யலாரினது முகத்திலும் சந்யதாஷம் ரதளிவாகத்
ரதரிந்தது. சித்ைாவின் கன்னத்தில் ஒரு குழி உண்டு. அது அவள் நிரறந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் யபாது
மட்டும் ரவளித்ரதரியும். அந்த குழிரேக் கண்டதும் என் மனதில் உள்ள யசாக நிரனவுகள் கரைந்து
விட்டன. சித்ைா எனது ரகரேப் பிடிக்கும் யபாது அந்தைத்தில் மிதப்பது யபால இருந்தது.
உரடேலங்காைம் எதுவும் வியசடமாக இல்ரல. யமயல சட்ரடயும் கீயழ பூப் யபாட்ட துணிோல்
தன்ரன சுற்றியிருந்தாள். அவரள புகழ் ரபற்ற சிகிரிோ சுவயைாவிேமாகக் காட்டிேது.

வாோல் பதில் ரசால்லக்கூடிே நிரலயில் நான் இல்லாததால் அவளது ரகரே அழுத்திப் பிடித்து
விட்டு பிரிந்து ரகாண்யடன்.

தாோர் வழக்கம் யபால் ோழ்ப்பாணத்துப் புதினங்கரள விசாரித்தயபாது நான் எதுவும் கூறவில்ரல.
சில விடேங்கரள தணிக்ரக ரசய்வது சில காலங்களில் நல்லது. இல்லாவிட்டால் யதரவ இல்லாமல்
கவரலப்படுவார்கள். யமலும் அவர்கள் கவரலப்படுகிறார்கள் என்று அவர்களுக்காக நாங்களும்
கவரலப்படயவண்டும்.

சித்ைாவின் தகப்பனார் நாரளக்கு ரிஜிஸ்டார், ரவபவத்துக்கு காரல பத்து மணிக்கு வருவதாக
கூறினார்.

நண்பன் ஒருவரன பார்த்து விட்டு வருவதாக ரசால்லி ரகாண்டு ருக்மனும் காமினியும்
ரசன்றுவிட்டார்கள்.

'சித்ைா யமாட்டார் ரசக்கிளில் ஏறு' ரசக்கிளில் ஏறிேவள் வழக்கத்திலும் பார்க்க இறுக்கமாக
இரடரே பிடித்தபடி 'எங்யக யபாகியறாம்' என்றாள்.

'இப்படி கட்டிப் பிடித்தால் எங்யகயும் என்னால் யபாக முடிோது. ஏரனன்றால் என்னால் ரசக்கிள்
ஓட்ட முடிோது.'

'அப்ப சரி பிடிக்கயவயில்ரல' என்றபடி இறங்குவதாக பாவரன ரசய்தயபாது யமாட்டார் ரசக்கிளில்
அக்சியலட்டரை அழுத்தியனன். யவறு வழியில்லாமல் என்ரன மீண்டும் அரணத்து பிடித்தாள்.

'சித்ைாக்குட்டி'

எதுவித சத்தமும் வைவில்ரல.

'மீண்டும் என்னுடன் யகாவமா?'

'ம்'

'சரி என்யனாடு யபசமாட்டாோ?'

பதவிோக் குளத்தருகில் யமாட்டார் ரசக்கிரள நிறுத்தியனன். மீண்டும் சித்ைாரவ சீண்டும்
யநாக்கத்துடன், 'நான் ரசக்கிளில் வரும்யபாது இரு குழிகள் கண்யடன். இப்யபாது நீ சிரித்தால்
கன்னத்தில் விழும் குழிரே காணவில்ரல' என்யறன்.

'சரி மற்றது எந்த குழி'

அவளுரடே நாபிக்குழிகரள எனது விைலால் காட்டியனன்.

'யபாங்க' என்று இரு ரககளாலும் தன் இரடரே மூடினாள். அவளும்; நானும் எதுவும் யபசவில்ரல.
மதிே சூரிேன் மரறந்து சந்திைன் வரும் வரையும் அங்கிருந்யதாம். வார்த்ரதகள்
பரிமாறப்படாவிட்டாலும் இருவருக்கிரடயில் மின்சாைம் உேர் அழுத்தத்தில இருந்து தாழ்
அழுத்தத்துக்கு பாய்வது யபால் மாறிமாறிப் பாய்ந்து ரகாண்டிருந்தது. காதல் உணர்வின் அத்திவாைத்தில்
மனித உறவுகள் கட்டப்படுகின்றன என ஏயதா புத்தகத்தில் படித்தது நிரனவுக்கு வந்தது. காதல்

காமத்துக்கு அலங்காைம் ரசய்கிறது. அங்யக கரலவடிவம் ரபறுகிறது. சுைமும் சத்தமும் எவ்வளவு
யபதமாக ரதரிகிறது. அயத யபால் காதலும், காமமும் யவறுபடுகிறது.

இருவரும் வீடு ரசல்லும்யபாது மணி ஏழு ஆகிவிட்டது. வியசஷமாக சித்ைாவின் வீட்டில்
ரபற்யறாமக்ஸ் விளக்கு வியசஷமாக எரிந்தது. இதனால் ஒளிரவள்ளம் பைவிேது. வேல்
பிையதசமாரகோல் ஏைாளமான பூச்சிகள் பறந்து தங்கள் உயிரை ரபற்யறால்மக்ஸ் அருகில் மாய்த்தன.
ருக்மனும் காமினியும் ரபற்யறாருடன் காத்திருந்தனர். சாப்பாடு தோைாக இருந்தது. உணவருந்தும் யபாது
நாம் பல விடேங்கரளப் பற்றி யபசியனாம்.

நான் அைசிேரலப் பற்றி யபச முற்பட்டயபாது காமினியும் ருக்மனும் யபச்ரச யவறு திரசயில்
இட்டுச்ரசன்றனர். இது எனக்கு விசித்திைமாக இருந்தாலும் நான் ரபாருட்படுத்தவில்ரல. சாப்பிட்டு
முடிந்தவுடன் வீட்டின் முற்றத்துக்கு வந்யதன். அங்கு கலர் கலைாக வண்ணக்கடதாசிகள் ரதாங்க
விடப்பட்டிருந்தன. நானும் சித்ைாவும் பதவிோ யபாய் இருந்தயபாது காமினியும் ருக்மனும் இந்த
அலங்காைம் ரசய்திருக்க யவண்டும்.

'காமினி, என்ன முகம் நல்லா இல்ரல' என்ரன பின்ரதாடர்ந்து முற்றத்துக்கு வந்தயபாது, அவனிடம்
யகட்யடன்.

'ஒன்றுமில்ரல.'

'ோழ்ப்பாணம் நூல் நிரலேத்ரத இைவு ஆமியும் ரபாலிசும் யசர்ந்து ரகாழுத்தி விட்டார்களாம்.' என
கைகைத்த குைலில் ருக்மன்; கூறினான். எனக்கு தரலயில் இடி இறங்கிேது யபால் இருந்தது.

'ோர் ரசான்னது.'

'வவனிோவில் இருந்து வந்த யஜ.வி.பி யதாழர்கள் மூலம் எமக்கு ரசய்தி வந்தது. .' என்றான்; ருக்மன்;.

எனக்கு அதற்கு யமல் எதுவும் யபசமுடிேவில்ரல. உடல் முழுவதும் வித்திோசமான விபரிக்கமுடிோத
உணர்வுகள் எழுந்து ரதாண்ரடயில் கட்டிோகவும் ரநஞ்சில் ஆத்திைமாகவும் வயிற்றில்
அருவருப்பாகவும் இருந்தது. இரததான் சீனப் பாைம்பரிே மருத்துவத்தில் மன உணர்வுகள் உடல்
உறுப்புகரள பாதிக்கும் என கூறுவயதா.? பக்கத்தில் இருந்த கதிரையில் அமர்ந்யதன். பலநிமிடயநைம்
எதுவும் யபசவில்ரல.

'மிகவும் கீழ்தைமான யவரல' எனக் கூறி ரமௌனத்ரத கரலத்தான் காமினி.

'யநற்று இைவு மந்திரிகள் காமினி திசநாேக்க மற்றும் சிறில் மத்தியூ ோழ்ப்பாணம் ரசன்றார்களாம்'
என்றான் ருக்மன்;.

'உண்ரமோகவா?'

'ஐக்கிே யதசிேக்கட்சி அைசாங்கயம இதற்கு முழப் ரபாறுப்ரபயும் ஏற்க யவண்டும்' என்றான் ருக்மன்;
ஆத்திைமாக.

'இைண்டாம் உலக மகா யுத்தத்தில் பிரிட்டன் யமல் குண்டுமாரி ரபாழிந்த ரஜர்மனிே
விமானப்பரடக்கு ஒக்ஸ்யபாட், யகம்பிரிஜ் ஆகிே பல்கரலக் கழகங்களின்மீது குண்டு யபாடக்கூடாது
என கட்டரள இடப்பட்டிருந்ததாம். ஹிட்லர் பிறப்பித்த கட்டரள.. அப்படி பார்க்கும் யபாது காமினி
திசநாேக்க ஹிட்லரையும் மிஞ்சி விட்டார்.'

'ோழ்ப்பாணத்தவர் படிப்பதற்கு ோழ்ப்பாண நூலகம் காைணம் என நிரனத்துக்ரகாண்டு இரத
ரசய்திருக்கிறார்கள்' என்றான் ருக்மன்;.

'இது மிகவும் தவறான காைணம். இரத ரவத்துத் தான் தைப்படுத்தல் முரறரே ரகாண்டு வந்தார்கள்;.
இதன் விரளவாக விடுதரல இேக்கங்கள் யதான்றின. நன்றாகப் படித்த மாணவர்களுக்கும் ஆேதப்
யபாைாட்டத்தில் நம்பிக்ரக வந்தது. படிக்காதவர்கள் கூட நான் படித்து என்ன பேன் என கூறிவிட்டு
இேக்கங்களில் யசர்ந்து ரகாள்கிறார்கள்.இப்படி இைண்டு பகுதிோரும் இேக்கங்களில் இரணந்து
ரகாள்கிறார்கள். இைண்டாவது பகுதிரே யசர்ந்த இரளஞர்கள் ஆைம்பத்தில் யசர்ந்து இேக்கங்களில்
தரலரமப்பதவிகளில் இருக்கிறார்கள். இப்ரபாழுது நூலக எரிப்பு யபான்ற விஷேங்கள் சகலரையும்
ஆயுதயபாைாட்டத்ரத யநாக்கித் தள்ளி விடுகிறது. இப்படிோன சம்பவத்தினால் ஆயுதப் யபாைாட்டம்
ஏற்படும்யபாது அதில் யவகமும் வியைாதமும் பழி வாங்கும் தன்ரமயும் யமயலாங்;கும். வியவகம்
மனிதாபிமானம் இருக்காது. அப்யபாது அைசாங்கம் மட்டுமல்லாது ரமாத்தமாக நாயட கீழ் தள்ளப்படும்.
இரத விட ோழ்ப்பாணத்தினர் படிக்கிறார்கள் என்பது ரபாய்ோன பிைசாைம். கண்டியில் வசிப்பவர்கரள
ோழ்ப்பாணத்துக்கு அனுப்பினால் அவர்கள் இங்கு படிக்க யவண்டும். எமது மண்ணில் வளமில்ரல.
கண்டியில் அரை ஏக்கர் நிலத்தில் மிளகு வளர்த்தால் டாக்குத்தர், என்ஜினிேரின் வருமானத்ரத
ரபறலாம். நான் பிறந்து வளர்ந்த மண்ணில் பல ஏக்கர் நிலம் எமக்கு ரசாந்தமாக உண்டு. ஆனால் நல்ல
தண்ணீர் இல்ரல. எனயவ படிக்க வசதி இருப்பவர்கள் படிக்கிறார்கள். இல்லாதவர்கள்
ரதன்னிலங்ரகக்கு விோபாைம் ரசய்வதற்காக ரசல்கிறார்கள். இரதவிட இலங்ரகயில் சகல
ரபாருளாதாை நடவடிக்ரகரேயும் ரகாழும்ரப ரமேமாக ரவத்து நரடரபறுவதால் தமிழர்
ரதன்னிலங்ரக யபாகிறார்கள். இது அைசாங்கத்தின் தவறு '.

'ஒன்றுக்கும் பேப்படத்யதரவயில்ரல. யதாழர் வியஜவீைவின் ஆட்சி வந்தால் எல்லாம் சுமுகமாக
நடக்கும்' என்றான் ருக்மன் நம்பிக்ரகயுடன்.

'ருக்மன்;, இவ்வளவு இனத்துயவசம் உருவாகிே பின் எவைாலும் எதுவும் ரசய்ேமுடிோது. நீயும்
வியஜவீைவுடன் யசர்ந்து கனவு காண்கிறாய்' என்யறன் விைக்தியுடன்.

'சரி சரி சாப்பிடுயவாம்.' என உள்யள அரழத்துச்ரசன்றான் காமினி.

அருரமோன சாப்பாடு. ஆனால் என்னால் சாப்பிட முடிேவில்ரல. சித்ைா எதுவும் யபசவில்ரல. நான்
நிரனக்கியறன் அவளுக்கும் விஷேம் ரதரிந்திருக்க யவண்டும்.

சாப்பாடு முடிந்தபின், 'நாரளக்கு எல்யலாரும் சீக்கிைம் எழும்ப யவண்டும். படுக்க யபாங்கள்' என
சித்ைா கூறினாள் காமினி சிரித்தபடி 'தங்கச்சிக்கு அவசைம்' என கூறிே படி ருக்மரன அரழத்துக்ரகாண்டு
ரசன்றான்.

தங்கப்பல் ைகசிேம்

திருமணப்பதிவு காரல பத்துமணிேளவில் நடந்தது. வீட்டின் முன்பக்கத்தில் மாமைத்தின் கீழ் யமரஜ
ரவக்கப்பட்டு மஞ்சள் துணி விரிக்கப்பட்டிருந்தது. சுற்றி பல கதிரைகள் வரிரசயில்
யபாடப்பட்டிருந்தன. சித்ைா யவரல பார்க்கும் பதவிோ மகா வித்திோலேத்தின் கதிரைகள் என
நிரனக்கியறன். ருக்மனின் நண்பர்கள், சித்ைாவின் பாடசாரல ஆசிரிேர்கள் உட்பட ஐம்பது யபருக்கு
யமல் இருக்கும். ருக்மனின் நண்பர்கள் யஜவிபி கட்சியின் பதவிோ பிையதச உறுப்பினர்கள் என
நிரனத்யதன்.

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் சிறிபுை பகுதியில் பண்ரணயில் யகாழிகள் இறப்பதாக எனக்கு தகவல்
வந்தது. நான் பண்ரணக்குச் ரசன்று இறந்த யகாழிகரள ரவட்டிப்பார்த்து மற்ரறே யகாழிகளுக்கு
தடுப்பூசி யபாட்யடன். பண்ரணயில் மூன்று இரளஞர்களும், மூன்று ரபண்களுமாக ஆறு யபர்
இருந்தார்கள். ஒருவரும் அதிகம் யபசவில்ரல. இரளஞர்கள் எல்யலாரும் தாடி ரவத்திருந்தார்கள்.
யபசிே சிங்களத்தில் இருந்து கண்டிரே யசர்ந்தவர்கள் என அறிந்து ரகாண்யடன். என்னுடன் வந்த
சமைசிங்க 'யசர், இவர்கள் யசகுயவைாகாைர்' என்று கூறிேது நிரனவுக்கு வந்தது.

பல இரளஞர்கள் யஜவிபியில் யசர்ந்தும் குடும்பங்கரள விட்டு விலகுவதும் மட்டுமல்லாமல் யவறு
இடங்களுக்குச் ரசன்று அைசிேல் யவரலகளில் ஈடுபடுவதும் வழக்கமாகும். இரத விட நகைங்கரளச்

யசர்ந்தவர்கள் கிைாமத்திற்கும், கிைாமங்கரளச் யசர்ந்தவர்கள் நகைத்திற்கும் ரசல்வார்கள். மாயசதுங்கின்
வழி வந்த இந்த சிந்தரன அக்காலத்தில் பல நாடுகளில் இருந்தது. கம்யபாடிோவில் 'இேர் சீயைா' என்பது
இதனது தீவிைமான ரவளிப்பாடாகும்.

திருமணப் பதிவின் பின் சிறிே விருந்ரதான்றில் பாடசாரல அதிபர் வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
அவருக்கும் மற்ரறயோருக்கும் எனது உரடந்த சிங்களத்தில் நன்றி கூறியனன்.

வந்தவர்கள் யபானவுடன் சித்ைாரவ அரழத்துரகாண்டு வவனிோவுக்கு ரகாைவப்ரபாத்தான
வழிோகச் ரசன்யறன். இந்தவழி வவனிோவுக்கு சமீபமானதாக காட்ரட ஊடறுத்துக் ரகாண்டு
ரசல்கிறது. காட்டு ோரனகள் யைாட்ரட கடப்பதும் உண்டு. இதற்கு எதிர்மாறாக மதவாச்சி
வழிோகரசல்லும் கண்டி யைாடு அகலமானது. ஆனால் ைாணுவமுகாம் உண்டு. இது ோரனரே விட
அபாேமானது. தமிழ் பிையதசங்களில் ைாணுவம் ரபாலிசுக்கு எதிைாக ஏதாவது தாக்குதல் நடத்தினால்
இைாணுவத்தினர் 'உருக்'ரகாண்டு வண்டிகளில் வரும் தமிழர்கரள யசாதரன என்ற ரபேரில்
துன்புறுத்துவார்கள்.

வவனிோவில் சித்ைாவின் தாய்தந்ரதேருக்கும் ருக்மனுக்கும் புதுத்துணிகள் வாங்கிவிட்டு யதன்சுைபி
என்னும் யதநீர்க்கரடயில் குளிர்பானம் அருந்தியனாம்.

கரடயின் உரிரமோளர் எனது உறவினர். இதனால் சித்ைாரவ அறிமுகப்படுத்தியனன். எனது
விவாகப்பதிரவ கூறிேயபாது துக்கம் விசாரிப்பது யபால் யகட்டார். சித்ைா பக்கத்தில் இருந்ததால்
நாகரிகம் கருதி எதுவும் விமர்சனமாக ரசால்ல இடம் தைாமல் விரைவாக விரடரபற்யறன்.

வேல் சார்ந்த பிையதசங்களில் மாரல யநைத்தில் பறக்கும் சிறு பூச்சிகள் யமாட்டார் ரசக்கிளில்
ரசல்பவர்கரள துன்புறுத்துவது ரதரிந்து மிக யவகமாக பதவிோ ரசன்றாலும் மாரல ஏழு மணிோகி
விட்டது.

தாய்தந்ரதேர் உணவுடன் காத்துக்ரகாண்டு இருந்தனர். குளித்து விட்டு சாப்பாட்டுக்கு ரசல்லும்
யபாது சாப்பாட்டு யமரசயில் ரபட்யைாமக்ஸ் ஒளிபைப்பிேது. அந்த ரவளிச்சத்தில் இைண்டு யபாத்தல்கள்
இருந்தன. ஒன்று ரமன்டிஸ் வியசட சாைாேம் மற்றது கசிப்பு எனும் வடிசாைாேம்.

'இன்று நல்ல நாள். ஏன் கசிப்பு குடிக்கிறீர்கள்? ' என சித்ைாவின் தந்ரதரே சீண்டியனன்.

'இது கசிப்பில்ரல. தங்ரகாட்டுவயில் இருந்து வைவரழக்கப் பட்டது'.

'தாத்யதயின் நண்பர் அனுப்பிேது' என்றாள் சித்ைா.

'அப்ப நானும் குடிக்கட்டா' என்யறன்.

'தங்ரகாட்டுவக்கு பவர் அதிகம் உங்களுக்கு ஒத்து வருயமா ரதரிோது' என சிரித்தயபாது
தந்ரதோரின் தங்கப்பல் ரதரிந்தது.

' உங்களுக்கு தங்கப்பல் உள்ளது இன்றுதான் கவனிக்கியறன். '

'தாத்யத தங்ரகாட்டுவ குடித்தால் மட்டுயம தங்கப்பல் ரதரிேச் சிரிப்பார் ' என கூறி ருக்மனும்
காமினியும் கலந்து ரகாண்டனர்.

'மாத்ரதோ உங்களது வேதாக இருக்கும் யபாது ஐம்பத்திரேட்டாம்; ஆண்டு இனக்கலவைம் வந்தது.
நாங்கள் யவரல இல்லாமல் ஊர் சுற்றிேகாலத்தில் ஒரு நாள் யசதி வந்தது. ' ோழ்ப்பாணத்தில்
சிங்களவரை ரகாரல ரசய்து விட்டார்கள். மதவாச்சியில் உள்ள சிங்களவரையும் ரகாரல
ரசய்துவிட்டார்கள். பதவிோவில் உள்ள சிங்களவரையும் ரகால்ல வவனிோவில் இருந்து பஸ்
ரலாரிகளில் வந்து ரகாண்டிருக்கிறார்கள்.' இரத யகள்விப்பட்ட நானும் எமது கிைாமத்து
இரளஞர்களும் தமிழர்கரள எதிர்;த்து அடிப்பதற்காக வவனிோரவ யநாக்கி ரசன்யறாம். வழியில்
இைாணுவத்தினர் எம்ரம யநாக்கி தடுத்து திரும்பிப் யபாகும்படி கூறினார்கள். நாங்கள் மறுத்யதாம்.
இைாணுவத்தினர் துப்பாக்கிோல் தாக்கிேயபாது எனது பல்லு யபானது. இவ்வாறு வதந்திரே
நம்பிேதற்காக நான் இப்பவும் ரவட்கப்படுகியறன்.' இப்படி தாத்யத ஒரு வைலாறு ரசான்னார்.
அவருரடே தங்கப்பல்லுக்கு பின்னால் இப்படி ஒரு வைலாறு இருக்குரமன நான் கற்பரன ரசய்தயத
இல்ரல.

' இலங்ரகயில் பல மைணங்களுக்கும் அழிவுகளுக்கும் இப்படி வதந்திகள் காைணமாக
இருந்திருக்கிறது' என கூறிேபடி உணரவ உண்ண ரதாடங்கியனன்.

அக்சிரடன்டல் ஹீயைா

அநுைாதபுைத்தில் இருந்து பஸ்ஸில் வருவதற்கு, இைவு பத்து மணிோகி விட்டது. அன்று வாை விடுமுரற
தினம். இதனால் குணதாசா நண்பர் ஒருவருடன் மதுபானத்தால் இைத்த நாடிகரள சூடாக்கி
ரகாண்டிருந்தார். காமினியும் ருக்மனும் அவருக்குப் பக்கத்தில் இருந்து யபசிக்ரகாண்டு இருந்தனர்.

என்ரனப் பார்த்ததும் குணதாச 'எப்படி உங்கள் யதர்தல் கடரமகள் சுமுகமாக முடிந்ததா' என
நரகச்சரவ கலந்த யபாரதயில் யகட்டார்.

'யதர்தல் எல்லாம் நன்றாக நடந்தது. ஆனால் எனக்குத்தான் யநைம் சரியில்ரல'.

'அப்படி என்ன நடந்தது' என காமினி அவசைமாக யகட்டான்;.

'அரமச்சர் மகிந்தயசாமாவுடன் பிைச்சரனோகி விட்டது.'

'மகிந்தயசாமா ரபரிே சண்டிேர் அல்லவா' என்றார் குணதாச.
நடந்தது இதுதான்.

ரகக்கிைாரவயில் இருந்து பத்து ரமல்களுக்கப்பால் உள்ள சிறு கிைாமத்தில் எனக்கு சியைஸ்ட யதர்தல்
அலுவலைாக நிேமனம் கிரடத்தது. தார்யைாட்டு வசதியில்லாத இந்த விவசாே கிைாமம் ஒரு ரபரிே
குளத்தின் மறுபக்கத்தில் இருந்தது.

யதர்தலுக்கு முதல் நாள் மாரலயே அநுைாதபுைத்தில் இருந்து இைண்டு உதவிோளர்கள், ஒரு ரபாலிசார்,
ஒரு யக.யக.எஸ் (யக.யக.எஸ் என்பது காரிோலே கம்கயவ யசவக) மற்றும் ஜீப்பின் சாைதியுடன்
புறப்பட்டு இருள் சூழ்வதற்கு முன்பாக கிைாமத்தில் உள்ள பாடசாரலரே அரடந்யதாம்.

கிைாமயசவகர் எங்களுக்கு உணவும் படுக்ரக வசதியும் அந்த பாடசாரலயியல ரசய்து ரகாடுத்தார்.
மின்சாை வசதி இல்லாத காைணத்தால் இைண்டு அரிக்கன் விளக்குகள் தைப்பட்டன. வந்தவர்களில்
ரபாலிசாக வந்தவரை தவிர்ந்த மற்ரறயோர் நடுத்தை வேதானவர்கள். ரபாலிசாக வந்த வணசிங்கவுக்கு
இருபத்ரதந்து வேது இருக்கும்.

உணவு உண்டபின் படுக்ரகயில் சாய்ந்தபடி அரிக்கன் விளக்கு ரவளிச்சத்தில் பத்திரிரக
படித்துக்ரகாண்டிருந்யதன்.

'மாத்ரதோ' என்றபடி வணசிங்க எதியை வந்தமர்ந்தார்.

' வணசிங்கவுக்கு எந்த ஊர்?' என்யறன்.

' இைத்தினபுை'.

' எவ்வளவு காலம் ரபாலிஸ் யசரவயில் யசர்ந்து. ?'

' இைண்டு வருடம் தான். நீங்கள் ோழ்ப்பாணமா?'

' நான் நாக தீப'

ரபரும்பாலானவர்களுக்கு என் தாயின் ஊைான எழுரவதீரவ ரசால்வதில்ரல. ஏரனன்றால் இந்த
ஊர் இலங்ரகயில் எந்தப்பகுதி என காண்பிக்க பூயகாளப் பாடம் எடுக்க யவண்டும். யமலும்
சிங்களவர்களுக்கு தந்ரதயின் ஊைான நயினாதீரவ நாகதீப என ரசால்லும் யபாது இலகுவாக புரிந்து
ரகாள்வார்கள். அரதவிட இனம் புரிோத வாஞ்ரசயுடன் உரைோடுவார்கள். ரபௌத்தர்கள் நாகதீப
என்றரழக்கப்படும் நயினாதீவுக்கு வருவரத ஒருவித சமேக் கடரமோகக்; கருதுவது யபாலத்
யதான்றும்.

'அப்படிோ மாத்ரதோ. நானும் சிறுவேதில் அங்குள்ள பண்சலாவுக்கு யபாயிருக்கியறன்.'

'சரி வணசிங்க நாரளக்கு நடக்கும் சர்வஜன வாக்ரகடுப்பு சுமுகமாக நடக்குமா?'
'யதரவயில்லாத யவரல யஜ ஆர் ரஜேவர்த்தன மாத்ரதோவுக்கு இல்ரலோ?'

நான் புரிந்து ரகாண்யடன் வணசிங்க எதிர்கட்சியின் ஆதைவாளர் என்பரத. இளம் வேதானதால்
ரவளிப்பரடோக யபசினார்.

'நாரள ஏதாவது பிைச்சரன இல்லாமல் யதர்தல் நடக்க யவண்டும். அரதப்பற்றித்தான் எனக்குக்
கவரல. யஜ.ஆரை பற்றியில்ரல.' எனக் கூறிவிட்டு என் உரைோடரல நிறுத்திக் ரகாண்யடன்.

வணசிங்க 'இைவு வணக்கம்' ரசால்லி விட்டு யபானதும் விளக்ரக அரணத்து விட்டு நித்திரைக்குச்
ரசன்யறன்.

காரலப்ரபாழுதில் குளத்தில் எல்யலாரும் ஒன்றாக குளித்யதாம். குளிர்ந்த நீரில் தாமரை, அல்லி
மலர்களுக்கு இரடயே அமிழ்ந்து குளித்தது புது அநுபவம். என்ரனயும் வணசிங்கரவயும் தவிர்ந்த
மற்றவர்கள் அநுைாதபுை மாவட்டத்ரத யசர்ந்தவர்கள். இப்படிோன நீைாடலுக்கு பழக்கப்பட்டவர்கள்.
குழந்ரதகளும் ஒரு சில கிைாமத்தவர்களும் எங்கரள யவடிக்ரகோக பார்த்தார்கள்.

குளித்து முடிந்த எங்களுக்கு, தாமரை இரலயில் கிரிபத் பால்யசாறு கிரடத்தது. இது கிைாமயசவகரின்
எற்பாடு என்பரத ரதரிந்து ரகாண்யடாம்.

காரல ஒன்பது மணிக்கு வாக்களிப்பு ரதாடங்கிேது. வணசிங்க வாசலில் நின்றார். காரலயில்
ரமதுவாக வாக்களிப்பு நடந்தது. ஆண்கள் தான் ரபரும்பாலும் காரலயில் வாக்களித்தனர். பிற்பகல்
யநைத்தில் ரபண்கள் கூட்டமாக வந்து வாக்களித்தார்கள். சரமேல் சாப்பாடு எல்லாம் முடித்து விட்டு
வந்திருக்கிறார்கள் யபாலும்.

மாரல நாலு மணிேளவில் வாக்களிப்பு நிரலேத்தின் வாசலில் கூட்டம் கூடி பலமான சத்தம்
அங்கிருந்து வந்தது.

வணசிங்கரவ அரழத்து,' ஏன் அங்கு கூட்டம் கூடுகிறது?' என விசாரித்யதன்.

'இந்தப்பகுதி பாைாளுமன்ற உறுப்பினைான மகிந்த யசாமா மாத்ரதோ வந்துள்ளார்.'

' எதற்கும் கூட்டம் கூட யவண்டாம் என ரசால்லு' என கூறி விட்டு, பத்திரிரகரே வாசித்துக்
ரகாண்டிருந்யதன். சியைஸ்ட யதர்தல் அதிகாரிோனபடிோல் நடப்பரத யமற்பார்ரவ ரசய்வது மட்டுயம
எனது யவரலோகும்.

என் எதியை ஒருவர் வந்து நின்று சிங்களத்தில் அதிகாை ரதானியுடன் 'நீர் தானா இங்கு ரபரிேவர்?'
எனக் யகட்டார்.

நிமிர்ந்து பார்த்யதன். மகிந்தயசாமா நின்றார். அவரை அநுைாதபுைம் கச்யசரியில் நான் பார்த்திருக்கியறன்.

'வாக்காளர் கூண்டுக்குள் ஒரு பத்திரிரக யபாடவும், மக்களுக்கு புள்ளி யபாடுவதற்கு இலகுவாக
இருக்கும்' என்றார்.

ஏதாவது பிரழ பிடிக்க முேல்கிறார் என நிரனத்தபடி, 'மன்னிக்கவும். யதர்தல் சட்டப்படி
வாக்களிக்கும் கூண்டுக்குள் எதுவும் இருக்கக் கூடாது என சட்டம் கூறுகிறது' என்யறன்.

'நீ எனக்கு கூறுகிறாோ?' என கூறி விட்டு என் ரகரே உேர்த்தி ரவத்திருந்து, பின்பு கீயழ விட்டார்.

எனக்கு உடம்பில் நடுக்கம் பிடித்தாலும் , நின்ற இடத்திலிருந்து அரசேவில்ரல. சிறிது யநைம் நின்று
விட்டு, ஏயதா ரசால்லிேபடி ரவளியே ரசன்றார்.

வணசிங்க உள்யள ஓடிவந்து 'இப்படித்தான் ரசய்ேயவண்டும்.. நான் கூட்டத்ரத கரலந்து யபாகும்படி
கூறிேயபாது என்ரன முரறத்துபார்த்து உனக்கு நான் ோர் என காட்டுகியறன் என்று என்னிடம்
கூறிவிட்டுத்தான் உள்யள வந்தார்.'

'எனக்கு ஏயதா நல்லகாலம் இருந்திருக்கு' என்யறன்.

ஐந்து மணிக்கு வாக்குப் ரபட்டிகரள சீல் ரவத்து ஜீப்பில் எடுத்து வந்து அநுைாதபுைம் கச்யசரியில்
ரபாறுப்பு ரகாடுத்து விட்டு, அநுைாதபுை மாவட்ட அதிபைான திசநாேக்காவிடம் ஒரு கடிதத்ரதக்
ரகாடுத்யதன்.

'இது என்ன'? என்றார் மாவட்ட அதிபர்.

'அரமச்சர் மகிந்தயசாமா என்ரன அடிக்க முேன்றது சம்பந்தமான புகார் கடிதம்.'

விபைத்ரத யகட்டு அறிந்து விட்டு 'நான் உங்கள் நிரலயில் இருந்தால், அரத ரபாருட்படுத்த
மாட்யடன். யமலும் மகிந்தயசாமா பல அைசாங்க ஊழிேர்கரள அடித்திருக்கிறார்..'

' உங்களிடம் புகார் ரசய்துள்யளன்.. இரதப்பற்றி நடவடிக்ரக எடுப்பது உங்கரளப் ரபாறுத்த
விஷேம்' என கூறிவிட்டு மதவாச்சிக்கு பஸ் ஏறியனன்.

குணதாச கரதரே யகட்டுவிட்டு, 'இம்மாதத்தின் கதாநாேகர் நீங்கள் தான்' ஒரு கிளாஸில் சாைாேத்ரத
ஊற்றி என்னிடம் தந்தார்.

இரதத்தான் ரசால்வது அக்ஸிரடன்டல் ஹியைா என நிரனத்தவாறு கிளாஸில் உள்ளரத ஒயை மடக்கில்
குடித்யதன்.

தீவுப்பகுதி

சித்ைாவுடன் ோழ்ப்பாணம் ரசல்ல தீர்மானித்தயபாது நாங்கள் யமாட்டார் ரசக்கிளில் ரசல்வது
நல்லது என முடிவு ரசய்யதாம். தாோரிடம் இருந்து எதிர்ப்புக் கிளம்பிேது. ையிலில் ரசல்வது நல்லது என
மகளின் காதில் ரசால்லப்பட்டது.

யமாட்டார் ரசக்கிளில் யபானால் எல்லா இடங்களுக்கும்; யபாகமுடியும். அத்துடன் இைண்டு நாள்கள்
ரசன்று திரும்ப யவறு வழியில்ரல என வாதிட்டயபாது தாயும், மகளும் ஏற்றுக் ரகாண்டார்கள்.

ரவள்ளிக்கிழரம காரலயில் மதவாச்சியில் இருந்து புறப்பட்டால் மூன்றரை மணி ரசாச்சத்தில்
ோழ்;ப்பாணம் ரசன்று விடலாம் என நிரனத்துப் புறப்பட்யடாம். வவனிோவுக்கு வடக்யக சித்ைா
பேணம் ரசய்ோதபடிோல் பல இடங்கரளயும் காட்டி விளக்கிக் ரகாண்டு வந்யதன். ஓமந்ரதயில்
குறுக்யக மாடு திடீரைன வந்ததால் ரசக்கிளில் திடீரைன பியைக் யபாட யவண்டியிருந்தது. ரசக்கிள்
அடுத்த பக்கம் திரும்பி நின்றது. திரும்பிே யவகம் பேங்கைமானது.

'இது தான் அம்மா ையிலில் யபாக ரசான்னா. நீங்கள் யகட்க வில்ரல. '. எனப் ரபாறுத்த இடத்தில்
வழக்குரைத்தாள் சித்ைா.

' உங்கள் அம்மாவுக்கு ஓமந்ரதயில் மாடு வரும் என்பது எப்படித் ரதரியும்;. '?

என் கழுத்தில் ரசல்லமாக இயலசாக ஒரு அடி விழுந்தது. '

இப்படி ஊடல்களுடனும், உைசல்களுடனும் மாங்குளம் வந்த யபாது 'இதுதான் ரூபவாகினியின் உப
அஞ்சல் நிரலேம் ' என்யறன்.

வண்டிரே முறிகண்டியில் நிறுத்தியனன். 'இது பிைசித்தி ரபற்ற பிள்ரளோர் யகாயில். எந்த
வாகனமும் இங்கு நிற்காமல் யபானதில்ரல. கடவுள் நம்பிக்ரக உள்ளவர்கள் இங்கு யதங்காய்
உரடப்பது வழக்கம்.'

'அப்ப நான் கணரதய்யோவுக்கு யதங்காய் உரடக்கப் யபாகியறன். ' என கூறிவிட்டு யதங்காய்
கரடரே யநாக்கி ஓடினாள்.

முறிகண்டியில் உள்ள யதனீர் கரடகளில் கிரடக்கும் வரட மிகவும் ருசிோக இருக்கும். என்பதால்
நான் யதநீர்கரடக்கு ரசன்று ஓடரை ரகாடுத்து விட்டு காத்திருந்யதன்.

யதங்காரே உரடத்து விட்டு வந்தவள் என்னிடம் 'முறிகண்டிப் பிள்ரளோரிடம் உங்களுக்கு
நம்பிக்ரக இருக்கா இல்ரலோ'?

' உனக்கு நம்பிக்ரக இருக்கிறதல்லவா? அதுதான் இங்கு நிறுத்தியனன் '.

'இது ரபாய். உண்ரமரே ரசால்லுங்யகா? '

' நம்பிக்ரக இல்ரல. ஆனால் சிறிது பேம் இருக்கு என ஏற்றுக்ரகாள்கியறன். அம்மா சிறுவேதில்
கூறிே கரத இப்பவும் மனதில் ஒட்டி இருக்கு'.

'எனக்கு ரசால்லுங்யகா'.

'எனக்கு ரபரிேப்பா முரறோன ஒருவர் சிங்கப்பூர் ரசன்று யவரல பார்த்திருந்தார். விடுமுரறயில்
இலங்ரகக்கு வரும் யபாது ரகாழும்பில் ஒரு புதிே காரை வாங்கிக்ரகாண்டு யநைாக ோழ்ப்பாணம்
வந்திருக்கிறார். முறிகண்டியில் நிறுத்தவில்ரல. கிளியநாச்சியில் கார் மைத்தில் யமாதி அவர் இறந்து
விட்டார். இந்தக்கரத ரபாய்யோ உண்ரமயோ ரதரிோது. ஆனால் இந்தக் கரத மூலம் முறிகண்டி
மகத்துவத்ரத அம்மா உேர்த்தியுள்ளார். ரபரிேப்பா நித்திரை மேக்கத்தில் காரை யமாதியிருக்கலாம் என
எனது சுேபுத்தி சிந்தித்தாலும் அம்மாரவ நிரனத்து முறிகண்டியில் வாகனத்ரத நிறுத்துவரத
வழக்கமாக்கிக் ரகாண்டுள்யளன். இயதா நசிந்து கிடக்கும் எலுமிச்சம் பழங்கரளப்பார். இவர்கள்
எல்லாம் புதுவாகனக்காைர்கள் யதங்காரே உரடத்து விட்டு எலுமிச்சம் பழத்ரத நசித்து விட்டு
நிம்மதிோக வாகனத்ரத ஓட்டிரகாண்டு யபாவார்கள்.

'உங்கள் ரசய்ரககள் ஒவ்ரவான்றிலும் ஒரு உபகரத உண்டு. ' எனக் கூறிே அவள் என்னுடன்
முறிகண்டி வரடரேச் சுரவத்தாள்.

ஆரனயிறவு ைாணுவ முகாரம கடந்தயபாது சித்ைா, 'நாங்கள் எத்தரன ைாணுவ முகாம்கரள கடந்து
வந்துள்யளாம்? ' எனக் யகட்டாள்.

'வழி ரநடுக இருக்கு, வா. காட்டுகியறன். மதவாச்சியில் இருந்து ரகாழும்பு யபாகும் யபாது எந்த
ைாணுவ முகாமும் கண்ணில் படாது. மதவாச்சியில் இருந்து ோழ்ப்பாணம் ரசல்லும் நூற்றிஐந்து ரமல்
பிையதசத்தில் ஆறு ைாணுவ முகாம்கள் உண்டு. ' என கூறிேபடி ரகாடிகாமம் சாவகச்யசரிரே கடந்யதாம்.
ோழ்ப்பாண எல்ரலக்கு வந்தயபாது 'ோழ்ப்பாணம் வையவற்கிறது' என்ற யபார்ட்ரட பார்த்து விட்டு
'என்ரனயும் வையவற்கிறதா? என இடுப்பில் கிள்ளினாள்.

'எங்கள் வீட்ரட யபானபின் அது உனக்கு ரதரிேவரும். அதுவரை ரபாறுத்திரு'.

'உங்கள் வீட்டில் ோருக்கு சிங்களம் ரதரியும் '

'என் அப்புவுக்கு மட்டும் ரதரியும். '

'மற்றவர்கயளாடு எப்படி யபசுவது? '

'இந்த நாட்டின் நிரலயில் எந்த ரமாழியும் யபசாமல் இருப்பதுதான் நல்லது. அரமதி ஏற்படும்.
ரமாழிகள் மக்கரள பிரித்தன. சமேங்கள் மக்கரள அழித்தன'.

'நீங்களும் ருக்மன்; அண்ணா மாதிரி யபசுகிறீர்கள். '

மாரல ஏழு மணிேளவில் வீட்ரட அரடந்யதாம்.

மகரனயும் மருமகரளயும் கட்டிப்பிடித்து ரகாஞ்சிவிட்டு
இருக்கினம் ' என அம்மா கவரலப்பட்டாள்.

'பிள்ரளகள் ரவயிலில் காய்ஞ்சு

தம்பி ைவி மசுங்கிே படி வந்தான். ஆங்கிலத்தில் அறிமுகப் படுத்தியனன்.

'குளித்துப்யபாட்டு சாப்பிட வாருங்கள் ' என அம்மா அறிவித்தாள்.

சித்ைாவின் ரகயில் இருந்த யதால்ரபரே வாங்கிேபடி அரறயுள் அரழத்துச்ரசன்யறன்.

'அம்மா உங்கரள மாதிரி இருக்கிறார் ' என சித்ைா என் காதுக்குள் கிசுகிசுத்தாள்.

'நான் அம்மா மாதிரி என்று ரசால்லு' என சாைத்ரத மாற்றிக் ரகாண்டு 'குளிக்க வா' என்யறன்.

'எங்யக'

'உங்கள் மாதிரி குளத்தில் குளிக்கமுடிோது. வீட்டுக்குப் பின்னால் இருக்கும் கிணற்றில் தான்
குளிக்கமுடியும் ' எனச் ரசான்னவாறு கிணற்றடிக்கு அரழத்யதன்.

கிணற்ரற எட்டிப்பார்த்து விட்டு 'ஐயோ கிணறு ஆழமாக இருக்கிறது. நான் எப்படி தண்ணீர்
அள்ளுவது' என அவள் தேங்கினாள்.

'தா, நான் அள்ளித்தருகியறன் ' என்ற கூறி தண்ணீர் அள்ளத் துவங்கியனன். இருவரும் கிணற்றுத்
தண்ணீரை அள்ளி மாறிமாறி குளித்யதாம்.

'சித்ைா உனக்கு யசாப்பு யபாடவா' என்யறன்.

'எனக்கு நான் யபாடுயவன். '

'இதற்குத்தான் கிடுகுயவலி யபாட்டிருக்கு'.

'தம்பி ரகதிோ வா சாப்பாடு ஆறுது. ' என் அம்மா குைல் தந்தார்.

அன்று சாப்பாடு வியசடமாக இருந்தது. காக்ரகதீவில் இருந்து ைவி வாங்கி வந்த இறாரலத் தண்ணீரில்
பலமணி யநைம் ஊறவிட்டு குழம்புக்கறி சரமத்தது என அறிந்யதன். சாப்பாடு முடிந்த யநைத்தில் அப்பு
வந்தார்.

சித்ைா எழும்பி அப்புவின் கால்களில் விழுந்தாள்.

அப்புவும் எதிர்பார்க்கவில்ரல. சிங்களத்தில் ஓர் இரு வார்த்ரததான் யபசினார். நான் எதிர்பார்;த்தபடி
விசனித்த பார்ரவ இல்ரல. அசம்பாவிதம் நடக்காதது மிகுந்த ஆறுதரலத் தந்தது.

விடிந்தவுடன் பல உறவுக்காைர்கள் வந்து விசாரித்து பல்யவறு பரிசுப்ரபாருள்கரளத் தந்தார்கள்.
பலருக்கு சிங்களப் ரபண்ரண பிடிக்காவிட்டாலும் நாகரீகத்தின் காைணமாக எதுவும் கூறவில்ரல. மனித
மனத்தில் ஒருவரை ஒருவர் அறிோமல் ரவறுப்ரபயும் துயவஷத்ரதயும் வளர்த்துக் ரகாள்வார்கள். இனத்
துயவஷத்தின் அடிப்பரட அறிோரம என்பரத எழுபத்யதழாம் ஆண்டு இனக்கலவைத்தின் யபாது
அறிந்து ரகாண்யடன்.

யபைாதரனப் பல்கரலக்கழகத்தில் நான் படித்தயபாது நாங்கள் இருந்த 'மார்ஸ்' மாணவர் விடுதியில்
சிங்கள, தமிழ் மாணவர்கள் கலந்து இருந்தார்கள். எழுபத்யதழாம் ஆண்டின் கலவை உச்சநிரலயில்
யபைாதரன சந்தியில் இருந்த தமிழ்க்கரடகள் சிங்களக் காரடேைால் தீக்கிரைோக்கப்பட்டன. சில
தமிழர்கள் ரகாரல ரசய்ேப்பட்டார்கள். மற்ரறயோர் அகதி முகாம்களுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இந்த
நிரலயில் மற்ற மாணவர் விடுதிகள் மூடப்பட்டிருந்தன. ஆனாலும் எங்கள் விடுதியில் நாங்கள்
ரதாடர்ந்து இருந்யதாம். விடுதியில் உள்ள சரமேல்காைர் ஒருவரின் உதவியுடன் அருயக உள்ள
கிைாமத்தில் இருந்து சிங்கள குண்டர்கள் அன்று இைவு எமது விடுதிரேத் தாக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக
அறிந்யதாம். இரத எமது விடுதியில் உள்ள சிங்கள மாணவர்களிடம் கூறிேயபாது அவர்கள் உடனடிோக
படுக்ரக கட்டில்களின் கால்கரள உரடத்து எடுத்து ரவத்துக்ரகாண்டு எமக்கு பாதுகாப்பாக பதில்
தாக்குதலில் ஈடுபட தோர் நிரலயில் இருந்தார்கள். எங்கரளயும் தங்களுடன் யசர்ந்து தாக்கும்படி
யகட்டுக் ரகாண்டார்கள். மாணவர்களுரடே தோர் நிரலரே யகள்விப்பட்ட குண்டர்கள் முேற்சிரேக்
ரகவிட்டார்கள். சிங்கள மாணவர்கள் எம்ரம தமிழர்களாக பார்க்காமல் தங்களின் நண்பர்களாகயவ
பார்த்தார்கள். அத்துடன் ஒரு சிங்கள நண்பன் 'உங்கரளப்யபால் எல்லா தமிழரும் இருந்தால் தமிழர்
பிைச்சரனக்யக இடமில்ரல' என அந்தச் சந்தர்ப்பத்தியல ரசான்னான். ஆவரனப் ரபாறுத்தவரை தனக்கு
ரதரிந்த, அறிமுகமான தமிழர்கள் நல்லவர்கள். அறிமுகம் அற்ற தமிழர்கள் ரகட்டவர்கள் என்பதாகும்.

எங்கரளப் பார்க்க வந்த ஓர் உறவினர் மட்டும் நரகச்சரவ உணர்யவாடு 'உனக்கு என்ன சீதனம்
கிரடத்தது' எனக் யகட்டார் புன்புறுவலுடன்.

'நீங்கள் வந்து எனது சீதனக்காணிரே பதவிோவில் பார்த்துக் ரகாள்ளுங்கள் ' என்று கரதேளந்த
யபாது 'ஆரள விட்டால் யபாதும் ' என்றார்.

அம்மா வழி ரபரிேம்மா எழுரவதீவிலும் அப்பு வழி மாமி நயினாதீவிலும் இருப்பதால் அங்கு
ரசல்ல மதிேம் யபால் ரவளிக்கிட்யடாம்.

பண்ரண பாலத்தால் ரசல்லும் யபாது கருகிே நிரலயில் வக்கிைமான மனிதமனங்களுக்கு சாட்சி
ரசால்வது யபால ரதரிந்த ோழ்ப்பாண நூலகத்தின் அருகில் ரசன்யறாம்.

'நான் இந்த நூலகத்தில் பல நாட்கள் ரசலவழித்து இருக்கியறன். இங்கிருந்த சிறுகரத, நாவல்கள்
ஏைாளமாக படித்திருக்கியறன். அடுத்த தரலமுரறக்கு இல்லாமல் ரசய்து விட்டார்கள்' எனக் கூறியனன்.

'ருக்மன்; அண்ணா ரசான்னார். மந்திரி காமினி திசநாேக்காவின் கட்டரளப்படிதான் இந்த நூலகம்
எரிக்கப்பட்டதாம்.'

'நானும் நம்புகியறன். '

பண்ரண பாலத்தின் இருபக்கமும் உள்ள கடல்நீரை மாரல சூரிேன் தங்கக் குழம்பாக்கி
விட்டிருந்தது. பாலத்தின் இரு பக்கத்திலும் இருந்த களங்கட்டி வரல கட்டி மீன் பிடிக்கும் முரற பற்றி
ஒரு சிற்றுரை நிகழ்த்தியனன். இத்துடன் பைரவக்கடல் மீன்களின் ருசிக்கு எதுவும் நிகரில்ரல
என்பரதயும் ரசால்லி ரவத்யதன்.

ஊர்காவல் துரறயில் உறவினர் ஒருவரின் கரடயில் யமாட்டார் ரசக்கிரள ரவத்துவிட்டு
எழுரவதீவுக்கு ரசல்லும் மாரல யநை யமாட்டார் படகில் ஏறியனாம். யமாட்டார் படகின் மணமும்
அரலகளும் கடல் பேணத்துக்கு பழக்கமில்லாத சித்திைாவினால் தாங்க முடிேவில்ரல. வாந்தி எடுக்க
முேன்றாள்.

'நீ வாந்தி எடுத்தால் பிள்ரளத்தாச்சி என எல்யலாரும் நிரனப்பார்கள். ' என சிரித்யதன்.

'சட் அப் ' என முரறத்தாள். அச்ரசேலில் யகாபம் இருக்கவில்ரல. அவளுரடே இேலாரம
ரதரிந்தது.

' சரி, சரி யமல்தட்டுக்கு வா. அப்யபாது சத்தி வைாது. '

'எனக்குப் பேமாக இருக்கிறது'.

'இவ்வளவு தூைம் வந்திருக்கிறாய். என்ரன நம்பி' என அவளது ரகரேப் பிடித்துக் ரகாண்டு
யமாட்டார் வள்ளத்தின் யமற்பகுதிக்கு அரழத்துச் ரசன்யறன்.

கடற்காற்று வாந்திரே நிறுத்திேது'அயதா முழுக்க பரனமைங்களாகத் ரதரிவதுதான் எழுரவ தீவு'
என்யறன்.

இறங்குதரற பரனமைவரளகரள பேன்படுத்தி ரசய்ேப்பட்டிருந்தது. இரடக்கிரட ஓரிரு தடிகள்
இல்லாததால் கீயழ கடல் ரதரிந்தது. கவனமாகவா' எனக்கூறிக் ரகாண்டு ரகரே பிடித்து இறக்கியனன்.

தீவுப்பகுதியில் சிறிே தீவாகவும், ரபாருளாதாை வளம் அற்றதாகவும் இருந்ததால்; எழுரவதீரவ அைசு
கவனிப்பதில்ரல. இறங்கு துரற திருத்தாமல் இருந்தாலும் மக்கள் ரபரிதாக ரபாருட்படுத்துவதில்ரல.
அைசாங்கமும் கடவுரளப்யபால் அதிக தூைத்தில் இருப்பதால் சாதாைண மக்களுக்கு இப்படி விடேங்கரள
விதிரேன ஏற்றுக்;ரகாள்வார்கள்.

'சித்ைா, ருஸ்யசா என்ற பிைான்ஸ் அறிஞர் பிைான்ஸ்சில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்டு பின்பு நாடு
திரும்பிேயபாது மண்ணில் விழுந்து முத்தமிட்டாைாம். அது யபால ரசய்ேயவண்டும் யபால இருக்கிறது'

'என்ரன பக்கத்தில் ரவத்து விட்டு மண்ரண முத்த மிட்டால் உங்கரள ரபத்திேகாைன் என்று தான்
கூறுவார்கள். '

'சரி எனது காலணிகரள கழட்டுகியறன். குரறந்தளவு என்கால்கள் மட்டுமாவது மண்ரண தடவட்டும்
' என்று கூறிவிட்டு காலணிகரள கழற்றி ரபயில் யபாட்யடன்.

'காலில் ஏதாவது முள்ளு குத்தினால் தான் ரதரியும். '

அரை மணித்திோல நரடயில் ரபரிேம்மாவின் வீட்ரட அரடந்யதாம். வாசலில் இருந்த இரு ோரன
சிரலகள் எங்கரள ரமௌனமாக வையவற்றன.

'இது தான் நான் பிறந்து வளர்ந்த வீடு' என ரசால்லும் யபாயத ரபரிேம்மா ரவளியே வந்தார்.

ரபரிேம்மாவின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது. ரபரிேம்மாவின் பிள்ரளகளும் நாங்களும்; ஒன்றாகயவ
சிறு வேதில் வளர்ந்யதாம். அவர்கள் எல்யலாரும் ரவளிநாடு ரசன்று விட்டார்கள்.

'எங்யக ரபரிேப்பா?'.

'நீ வருவதால் தனிப்பரன கள்ளு எடுத்து வை ரசன்று விட்டார்.' ரபரிேப்பாவுக்கு விருந்யதாம்பல்
கள்ளில் ரதாடங்கி கள்ளில் முடியும்.

சித்ைாவுக்கு ரமாழி புரிோவிட்டாலும் விருந்யதாம்பல் அவரள திக்கு முக்காடச்ரசய்து விட்டது.

கள்ளும் மீனும் வயிற்றில் குழப்பம் விரளவிக்க ரதாடங்கி விட்டதால் முற்றத்தில் பரன ஓரல
பாயில் நித்திரை ரகாள்ள முடிவு ரசய்த யபாது சித்ைா 'இங்கு பாம்பு இருக்கா? ' என்றாள்.

'ஒருமுரற ரபரிேம்மா படுத்துவிட்டு காரல எழுந்து பாரே சுருட்டும்யபாது நல்ல பாம்பு வந்து
விழுந்தது. '

'எனக்குப் பேமாக இருக்கு'

'யவறு வழி இல்ரல. என்ரனக் கட்டி பிடி. '

'கள்ளு மணக்குது. '

'யபட் லக் '.

காரல எழுந்து குளித்து விட்டு நயினாதீவுக்குப் புறப்பட்யடாம்.

நயினாதீவின் இறங்குதுரறயில் நாகபூசணி அம்மன் யகாயில் இருந்தது.

'இது தான் பிைசித்தி ரபற்ற அம்மன் யகாயில் ,'என்று கூறியனன்.

'நான் சிறுவேதில் வந்திருக்கியறன். '

'நீ எனக்கு ரசால்லவில்ரல'.

'நீங்கள் யகட்கவில்ரலயே'.

யகாயில் உள்யள ரசன்று அம்மரன தரிசித்து விட்டு வரும்வரை யகாயில் வாசலில் உள்ள கருங்கல்லில்
இருந்து ரகாண்டு யகாபுைத்ரத அண்ணாந்து பார்த்யதன். புதுக்க வண்ணம் அடிக்கப்பட்டிருந்தது.
சிறுவனாக இருந்த காலத்தில் ஓடிப்பிடித்து விரளோடிே இடங்கரள மீண்டும் மனதில் அரச
யபாட்டுக்ரகாண்யடன்.

கால்மணி யநை நரடக்கு பின் விகாரைக்கு ரசன்யறாம்.

சித்ைா புத்த சாதுவின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் ரபற்றாள். நான் சிறுவனாக இருந்த யபாது இருந்த
புத்த பிக்கு இன்னும் இருந்தார். முகத்தில் வேது ரதரிந்தது. ஊர்மக்களின் மதிப்ரப ரபற்றவர்.
மரிோரதயுடன் புன்புறுவல் ரசய்து விரட ரபற்யறன்.

இந்த நயினாதீவுதான் மணியமகரல வந்த மணிபல்லவதீவு என நம்பப்படுகின்றது. 'யகாமுகி' என்கிற
குளம் இருந்த இடத்ரத ஊைவர்கள் காட்டுகிறார்கள். அங்யக கிரடத்த அமுதசுைபி என்கிற அட்சே
பாத்திைத்தின் மூலயம மக்களின் பசிப்பிணிரே மணியமகரல யபாக்கினாள். சுமார் இைண்டாயிைம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இேற்றப்பட்ட மணியமகரல என்ற காப்பிேம் புத்த சமே யகாட்பாடுகரளப்
பைப்பும் நூலாகவும் அரமந்துள்ளது. ஒரு காலத்தில் தமிழர்கள் பலரும் புத்தசமேத்ரத யசர்ந்தவர்களாக
வாழ்ந்தார்கள். புத்தசமேத்துடன் ரதாடர்புரடே இடப்ரபேர்கள் பல ோழ்ப்பாணக் குடா நாட்டில்
உண்டு. இரவ அரனத்ரதயும் சிங்கள ஆட்சியின் பைம்பல் என சில வைலாற்று ஆசிரிேர்களும்
அபிப்பிைாேம் யபசுகிறார்கள். ரபௌத்த மதம் தமிழருரடே வாழ்க்ரக முரறக்;கு மாறானது அல்ல.
அவளுக்கு விளங்கிேயதா, இல்ரலயோ நான் உைத்த சிந்தரனயில் ஈடுபட்டவாறு மாமி வீட்டிரன
அரடந்யதன்.

மாமி வீட்டில் சிறிது யநைம் இருந்து விட்டு உடனடிோக திரும்பியனாம். மாரல யநைத்தில் காற்று
பலமாக இருந்தது. ஏழுகடல் சந்திக்கும் இடத்தில் கடல் அரல பலமாக எழுந்து யமாட்டார் வள்ளத்ரத
ஒரு அைக்கன் சின்ன குழந்ரதரே தூக்குவது யபால தூக்கி சுழற்றிேது. சித்திைாவுக்கு வாந்தி உண்ரமயில்
வந்து விட்டது. ோழ்ப்பாணத்தில் உண்ரமயில் நான் சூறாவளிப்பேணத்ரத யமற் ரகாண்டிருந்யதன்
என்று கூறுவதுதான் ரபாருந்தும். அதரன முடித்துக் ரகாண்டு மதவாச்சி வந்து யசர்ந்யதாம்.

பாலில் கலப்படம்

மன்னார் யைாட்டும், ோழ்ப்பாண யைாட்டும்; மதவாச்சியில் ஒன்றாக சந்தித்து கண்டி யைாட்டாக
மாறுகிறது. இந்த சந்தியின் இரடரவளியில் பஸ்நிரலேம் உள்ளது. இந்த பஸ் நிரலேத்ரதச் சுற்றி
கரடத்ரதரு உண்டு. இைண்டு உணவுக் கரடகள் இஸ்லாமிேைால் நடத்தப்படுகிறது. தமிழர்கள் அைசாங்க
யவரல பார்த்து விட்டு வாை இறுதியில் காணாமல் யபாய் விடுவார்கள். மீண்டும் திங்கட் கிழரமயில்
உயிர்த்ரதழுவது யபால் யதான்றுவார்கள்.

மன்னார் வீதியில் சிறிதாக ஒரு வீட்ரட வாடரகக்கு நாங்கள் எடுத்துக்ரகாண்யடாம். விடுதிரே
விட்டு ரசன்றது என் நண்பர்களுக்கு பிரிவு துேைத்ரத விட ரபாருளாதாைத்திலும் பாதித்தது. விடுதியில்
குணதாசவும் நானும் மட்டுந் தான் ஒழுங்காக சரமேலுக்கு பணம் ரகாடுப்பவர்கள். விடுதியில் எவரும்
சாப்பிடலாம். முக்கிேமாக யஜ.வி.பி அங்கத்தவர்கள் வந்து சாப்பிடுவார்கள். கறி இல்லாதயபாது
யதங்காரேத் துருவி யசாற்றில் யபாட்டு சாப்பிடுவார்கள். இவர்களுரடே எளிரமோன வாழ்க்ரகயும்
தன்னலம் கருதாத ரசேல்களும்; அவர்களில் எனக்கிருந்த மதிப்ரப உேர்த்தியுள்ளது.

எண்பதில் அநுைாதபுை மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திக்குப் ரபருமளவு ரவளிநாட்டுப் பணம்
ஒதுக்கப்பட்டது. இதனால் அைசாங்க அதிகாரிகளும், பாைாளுமன்ற அங்கத்தவர்களும் யபாட்டி
யபாட்டுக்ரகாண்டு அபிவிருத்தி பணியில் ஈடுபட்டனர். நான் யவரல பார்த்த மதவாச்சி அநுைாதபுை
மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் எதிர்காட்சிரே யசர்ந்தவயை பாைாளுமன்ற அங்கத்தவைாரகோல்
ஐக்கிேயதசிே கட்சி மாற்றான் தாய் மனப்பான்ரமயில் நடத்திேது. அப்ரபாழுது ரமத்திரிபால
யசனநாேக்க மதவாச்சித் ரதாகுதியின் பாைாளுமன்ற அங்கத்தவைாக விளங்கினார். அவர் ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திைக்கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர். எதிர்க்கட்சி ஆட்சிபீடம் ஏறிே காலங்களில் அவர் முக்கிே
அரமச்சைாக பணிபுரிந்துள்ளார். ோழ்ப்பாணத்தியல படித்ததனால் நன்றாக தமிழ் யபசக்கூடிேவரும்
அத்துடன் அவர் தமிழ் ரபண் ைஞ்சி என்பவரை மணம் முடித்திருந்தார்.

குரறந்த அளவு பணயம ஒதுக்கப்பட்டதனால் மதவாச்சிப் பகுதிரே அபிவிருத்தி ரசய்ே என்ரனப்
யபான்ற அைசாங்க அதிகாரிகள் யகாதாவில் இறங்க யவண்டி இருந்தது. எனது பகுதியில் பசுக்களின்
எண்ணிக்ரகரே கணக்ரகடுத்து பால் யசகரிப்பு நிரலேத்துக்கு அனுமதி யகட்டயபாது அதற்கு பணம்

ஒதுக்கப்பட்டது. இப்படிோன நடவடிக்ரகளிலும் ஈடுபட்டதாலும் ோழ்ப்பாணம் ரசல்லும் வழக்கம்
முற்றாக நின்றது.

சிங்கள கிைாம மக்களின் வீடுகளுக்கு ரசல்லும்யபாது அவர்கள் என்னிடம் பல யகள்விகரள
யகட்டார்கள். மதவாச்சி தமிழர் பிையதசத்துக்கு அடுத்ததாக இருப்பதால், இவர்கள் ோழ்ப்பாண
விடேங்கரள உன்னிப்பாக கவனித்தனர்.

'ோழ்ப்பாணத்தவர்களுக்கு ஏன் தனி நாடு? உங்களுக்கு என்ன குரற? '

'தமிழ் ஈழத்தில் நீங்கள் எல்லாம் எங்கு யவரல ரசய்வீர்கள்? '

'ரகாழும்பு தமிழரின் எதிர்காலம் என்ன? '

'மரலேக தமிழர் எதிர்காலம் என்ன? '

'தமிழ் ஈழத்தின் எல்ரல எது? '

'மதவாச்சிக்கு புலி வருமா? '

இப்படிோன யகள்வி யகட்டவர்கள் சாதாைண பாமை சிங்கள விவசாயிகள். இவர்களுக்கு பதில் ரசால்ல
என்னால் முடிேவில்ரல. இலங்ரக அைசாங்கத்தின் தைப்படுத்தல் பற்றி ரசால்லி இவர்களுக்கு புரிே
ரவக்க முடிோது. ரகாழும்பு கண்டி யபான்ற நகைங்களில் வாழும் மத்திேதை வர்க்கத்ரதச் யசர்ந்த
சிங்களவருக்குப் புரிேலாம். ஆனால் மதவாச்சியில் வாழும் சிங்களமக்கள்; பல்கரலக்கழக அனுமதிரே
பற்றிக் கவரலபடுவதில்ரல.

1958ம் ஆண்டில் நடந்த கலவைங்களிலும்; தமிழர்கள் ரகாரல ரசய்ேப்பட்டார்கள். அப்ரபாழுது
தமிழ் ஈழம் யகட்கியறாம் என தமிழர் யகாஷம் எழுப்பவில்ரல. இக்கலவைத்தில் அதிகம்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ரகாழும்பிலும், மரலேகத்திலும் வசித்த தமிழர்கள். இவர்கள் தனிநாடு
கிரடத்;தாலும் சிங்களவர் மத்தியியலயே வசிக்க யவணடும்.

தமிழ் பிையதசங்களில் சிங்கள மக்கரள அைசாங்கம் குடியேற்றம் ரசய்தார்கள் என்று எப்படி பதவிோ,
மதவாச்சி மக்களிடம் கூறமுடியும்? கனகைாேன் குளத்திலும், அக்கைாேன் குளத்திலும் தமிழர்களுக்கு

அைசாங்கம் காணி ரகாடுக்கவில்ரலோ? யமலும் பதவிோவில் வந்து குடியேற எத்தரன தமிழர்கள்
தோைாக இருந்தார்கள்?

தமிழ் அைசிேல் வாதிகள் அவசைப்பட்டு விட்டார்கள் என்பது மட்டுமல்ல தாங்கள் ரவத்த
திட்டத்துக்கு எந்த அத்திவாைமும் இல்லாமல் இறங்கி விட்டார்கள். இவர்களது ரசேல்இ ஓடும்
வண்டியில் கண்டக்டர் எம்ரம அடித்து விட்டாயலா திட்டிவிட்டாயலா வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு
வண்டியில் இருந்து குதிப்பது மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்ரதயே குதிக்கச்ரசால்கிற குடும்பத்தரலவரின்
ரபாறுப்பற்ற ரசேரலப் யபான்றது எனவும் விளங்கிக் ரகாண்யடன்.

சாதாைண சிங்கள மக்களுக்கு தமிழரின் பிைச்சரனயில் நூறு பங்கில் ஒன்று கூட ரதரிவதில்ரல. தமிழர்
பிைச்சரன இருபக்கத்து அைசிேல்வாதிகளின் பிைச்சரனோகப் பார்க்கப்பட்டது.

1983ம் ஆண்டு ஆைம்பகாலத்தில் ோழ்ப்பாணத்தில் பல தமிழர்கள் துயைாகிகள் என
ரகால்லப்பட்டார்கள். இயத யவரளயில் சிங்களபகுதிகளில் ைாணுவ நடவடிக்ரக தங்கரள யநாக்கி
திரும்புவதாக காமினி மூலம் அறிந்யதன்.

மதவாச்சியில் பால் யசகரிப்பு நிரலேம் திறந்தவுடன் அதற்கு முகாரமோளைாக ஆளும் கட்சியின்
சிபார்சின் யபரில் மார்ட்டின் சில்வா நிேமிக்கப்பட்டார். பால் யசகரிப்பு நிரலேத்ரத நிர்வகிப்பதில்
அவரிடம் திறரம குரறவாக இருந்தாலும் பாலில் ஊழல் ரசய்வதில் அவைது திறரம சீக்கிைமாகத்
ரதரிந்தது.

இலங்ரகயில் யசகரிக்கப்படும் பாலில் ரபரும்பகுதி ரவண்ரணோக மாற்றப்படுவதால் ரகாழுப்பின்
அளரவப் பார்த்யத பால் விரல நிர்ணயிக்கப்படும். சாதாைணமாகப் பாலில் மூன்று சதவீதம் ரகாழுப்பு
உள்ள பாயல கிரடக்கும.; ஆனால் வைண்ட பிையதசத்திலுள்ள மாடுகளில் ரகாழுப்பு ஐந்துசத வீதமாக
இருக்கும். பாலின் ரகாழுப்ரப அளந்து விவசாயிகளுக்குப் பணம்; ரகாடுப்பது வழக்கம். மாட்டின்
சில்வா பாரல மதிப்பிடுவதாக கூறி விட்டு பாலில் ரகாழுப்பு மூன்று சதவீதம் என கூறிக் காரசக்
ரகாடுத்து விட்டு மிகுதிரே தனது ரபயில் யபாடுவார். இந்தக் கலரவ பற்றிப் பலருக்குத் ரதரிந்தாலும்
இரத நிரூபிக்க முடிேவில்ரல. பாலின் ரகாழுப்பின் அளரவ யசாதிக்கும் உபகைணம் சாதாைண
விவசாயிகளிடம் கிரடோது. இதனால் மார்ட்டின் சில்வாவின் காட்டியல ரதாடர்ச்சிோக மரழ ரபய்து
ரகாண்டிருந்தது.

இந்த விடேத்ரத அவரிடம் நான் யபசிே யபாது அதரன அவர் மறுத்ததுடன் மிகவும் யகாபம்
அரடந்தார். இனிப் யபசி பிையோசனம் இல்ரல என நிரனத்து காரிேத்தில் இறங்கியனன்.

அநுைாதபுைம் பால் யசகரிப்பு நிரலேத்தில் இந்த உபகைணத்ரத வாங்கிக் ரகாண்டு சில விவசாயிகளின்
பாரல ஒரு மாதமாகப் பரியசாதித்து அட்டவரண இட்யடன். இந்த விடேத்தில் ருக்மனின் உதவி

கிரடத்தது. யஜ.வி.பிக்கு அநுதாபமுள்ள விவசாயிகள் இந்த விடேத்ரத இைகசிேமாக ரவத்துக்
ரகாண்டார்கள்.

ஒரு மாத காலத்தின் பின் இந்த அட்டவரணரே மார்டின் சில்வாவிடம் காட்டி இதற்கு யமலும்
யநர்ரமோக நடக்காவிட்டால் யமலிடத்துக்கு புகார் ரசய்யவன் என்ற யபாது மார்டின் சில்வா மன்னிப்பு
யகட்டு தான் இனி இப்படிோக நடக்கவில்ரல என உறுதி கூறினார்.

இத்துடன் இப்பிைச்சரன முடிந்து விட்டது என நான் நிரனத்யதன். ஆனால் மாhட்;டின் சில்வா கரடசி
ஆயுதமாக நான் புலி இேக்கத்ரத யசர்ந்தவன் என்று பலரிடம் கூறி ரவத்தார். இந்தப் பிைசாைம் என்ரனப்
பாதித்திருக்க கூடும் ஆனால் நான் சிங்களப் ரபண் ஒருத்திரே திருமணஞ் ரசய்து வாழ்வதால் மார்ட்டின்
ரசய்த பிைசாைம் அதிக அளவு நம்புதிறன் ரகாண்டதாக இருக்கவில்ரல.

புல்ரமாட்னை

புல்யமாட்ரட கடற்கரை அண்டிே பிையதசம். இங்கு தமிழ் யபசும் முஸ்லிம் மக்கள் வாழ்கிறார்கள்.
இதற்குப் பக்கத்து சிறு கிைாமமான ரதன்னமைவடி தமிழ்க் கிைாமம். இவ்விரு கிைாமங்களும் ஆைம்பத்தில்
திருயகாணமரல மாவட்டத்ரதச் யசர்ந்தரவ. இந்த இரு கிைாமங்கரளயும் சமீபத்தில் அநுைாதபுை
மாவட்டத்யதாடு இரணத்து விட்டார்கள். இதன் மூலம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கிரடயில்
இருந்த பூயகாளத் ரதாடர்ச்சிரே அறுத்துக் ரகாள்ளலாம். இவ்வாறு இரடயில் சிங்கள கிைாமங்கள்
புகுத்தப்படவதால் தமிழருரடே ரதாடர்ச்சிோக வாழும் பூயகாள அரமப்பு உருவாகும் வாய்ப்பிரன
மறுக்கலாம் என்பது சிங்கள அைசிேல்வாதிகளின் கணிப்பு. இந்த இரு கிைாமங்களும் எனது மிருக
ரவத்திேப் பகுதிரே யசர்ந்தரவ.

புல்யமாட்ரடயில் இல்மரனட் மண் எடுக்கப்பட்டு இைசாேன ரபாருட்கள் பிர்pத்ரதடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு எடுக்கப்படும் இைசாேனம் அதி உேர் ரவப்பநிரலரேத் தாங்க கூடிேரவ. விமானங்களின்
யமற்பகுதியில் பூசப்படும். இந்த இைசாேனப்ரபாருளுக்கு உலக சந்ரதயில் அதிகமதிப்பீடு இருந்தது.

இந்தப் பகுதியில் இலகுவாக புல்லு வளைாது எனயவ மாடுகள் வளர்ப்பது கடினம். ஆனால் சிறுபற்ரற
காடுகள் உள்ளது. கானிமுகம்மது ஆட்டுப்பண்ரண ரவக்க அைசாங்கத்திடம் விண்ணப்பித்திருந்தார்.
இவைது ஆட்டுப்பண்ரணக்கான நிலத்ரத நான் பார்த்து அங்கீகரிக்க யவண்டியிருந்தது.

புல்யமாட்ரட ரசன்றால் அடுத்த நாள்தான் திரும்பிவைலாம். இதனால் அங்கு ரசல்ல யவண்டிே
பேணம் தள்ளிப்யபானது. கரடசிோக ஒருநாள் புல்யமாட்ரடப் பேணத்ரத யமற்ரகாண்யடன்.

நானும் எனது உதவிோளைான விக்கிைமசிங்காவும் யமாட்டார் ரசக்கிளில் ரசன்யறாம். அவருடன்
பேணித்ததியல பல ரசௌகரிேங்கள் இருந்தன. சமைசிங்க, பலகாலம் பிைம்மசாரிோக இருந்து சமீபத்தில்
தான் திருமணமானவர். தனது பரழே ரபண் சியநகிதிகளின் ரதாடர்புகரள மிகவும் விரிவாகவும்
ைசமாகவும் கூறிக்ரகாண்டு வந்தார்.

யபாகும் வழியில் பதவிோவுக்கு முன்பாகக் காட்டுப்பிையதசம். சாரல ஓைத்து பாரிே மைங்கள்
ரதருரவயே பந்தல் யபாட்டது யபால் நிழல் விரித்து வளர்ந்திருந்தன. சில இடங்களில் மட்டும்
சூரிேரவளிச்சம் தார் சாரலயில் ஊடுருவிேது. இேற்ரகயின் ரசழிப்பும், சமைசிங்;காவின் யபச்சும்
கண்ணுக்கும், காதுக்கும் இதமாக இருந்தன.

திடீரைன ஓர் மூதாட்டி மைங்களுக்கிரடயே இருந்து எமது பாரதயின் குறுக்யக வந்தாள். ரசக்கிரள
நிறுத்த முேன்று ரவற்றி கண்டாலும், ரசக்கிரள கண்ட பேத்தாயலா அல்லது உடல் தளர்ச்சிோல்
பாரதயில் விழுந்து விட்டார்.

பாரத ஓைத்தில் நிறுத்திவிட்டு மூதாட்டிரே பரியசாதித்யதாம். மூச்சுப் யபச்சில்ரல. விழுந்த யபாது
கால் மடங்கி முறிந்திருந்தது.

'நாங்கள்யபாய் விடுயவாம். இல்லாவிடில் எமது தரலயில் பிைச்சரன வரும்' என்றார் சமைசிங்;கா.

'அது நிோேமில்ரல ஆடுமாட்டுக்கு ரவத்திேம் பார்க்கும் நாங்கள் ஒரு மூதாட்டிரே விட்டுச்ரசல்ல
முடிோது. '

'நாங்கள் என்ன ரசய்முடியும்.? '

'ரகாஞ்சம் ரபாறு. ஏதாவது வாகனம் வரும். '

ரசால்லி ரவத்தாற் யபால் ஐந்து நிமிடத்தில் நீர்ப்பாசன திரணக்களத்து வாகனம் ஒன்று வந்தது.
வாகனத்தில் மூதாட்டிரே ஏற்றி விட்டு பின்னால் ரதாடர்ந்து ரசன்யறாம். பதவிோ ரவத்திேசாரலயில்
மூதாட்டிரே அனுமதித்து பதவிோ ரபாலிசாரிடம் சம்பவத்ரத அறிவித்து விட்டு புல்யமாட்ரடக்கு
எங்கள் பேணத்ரதத் ரதாடர்ந்யதாம்.

புல்யமாட்ரடரே அரடந்த யபாது இைவாகி விட்டது ரதரிந்தவர்கள் எவரும் இல்லாததால்,
இல்மரனட் மணல் திரணக்களத்தில் விருந்தினர் விடுதியில் தங்கியனாம். விருந்தினர் விடுதியில் கட்டில்

நள்றாக இருந்தாலும் நித்திரை வைவில்ரல. மூதாட்டியின் விபத்து மனத்ரத விட்டு யபாகவில்ரல.
இரதவிட சமைசிங்;காவின் குறட்ரட படு பேங்கைமாக இருந்தது. புலி உறுமுவரதத்தான்
யகட்கவில்ரல. ஆனால் இப்படி இருக்கலாம் என நிரனத்துக்ரகாண்யடன்.

விடிந்ததும் கானிமுகம்மதுரவ சந்தித்து ஆடு வளர்க்க விருக்கும் பகுதிரே காட்டும் படி யகட்யடாம்.
கானிமுகம்மது காட்டிே இடத்தில் புல்லும் இல்ரல. தரழயும் இல்ரல. ரவறும் மணல் பிையதசம்.
அைசாங்கத்திடம் இருந்து நிலம் ரபறுவதற்கு இந்த விரளோட்டு எனப் புரிந்து ரகாண்யடாம்.
ஊடனடிோகப் பதில் ரசால்லாமல் 'மதவாச்சி யபாய் கடிதம் எழுதுகியறன் ' என கூறியனன்;.

அைசாங்கத்திடம் இருந்து நிோேமற்ற காைணத்தால் நிலம் ரபற முேன்றது மட்டுமல்லாமல் எனது
யநைத்ரதயும் வீணடித்து விட்டதுடன் ஒரு மூதாட்டியின் விபத்துக்கும் மரறமுக காைணமாக
இருந்தரதயிட்டு அவரைத் திட்ட யவண்டும் யபால இருந்தது. ஆனாலும் என் யகாபத்திரன அடக்கி
ரபாறுப்புள்ள அைச ஊழிேனாக நடந்யதன். சிங்ள அைசிேல் தரலவர்களின் பதவி ஆரசகளின்
விபரீதத்தினால், இந்து சமுத்திைத்தின் 'ரசார்க்கத்துளி 'அழிந்து ரகாண்டிருக்கிறது. எல்லாம்
மண்ரகாள்ரள! இந்த அவலத்தியல பிடுங்கிேது ஆதாேம் என்ற கானிமுகம்மதுகளும் முரளத்துக்
ரகாண்டிருப்பது எனக்கு எரிச்சரல தந்தது.

தனைமனறவு

இைவு ஒன்பது மணிக்கு ரூபவாகினியில் ரசய்தி யகட்டுக் ரகாண்டிருந்யதன். சித்ைாவுக்கு ரசய்திகளில்
விருப்பமில்ரல. அைசிேல்வாதிகளின் முகங்கரள சுத்திசுத்தி காட்டுவார்கள். அவர்கரள சுற்றியே உலகம்
சுழல்வதாக கூறி மக்கரள நம்பப்பண்ணும் ஒரு யவரல என்பது அவளது வாதம்.

குசினிப்பக்கத்தில் பாத்திைங்கரள கழுவிக்ரகாண்டு நின்றவள் பின் கதவால் ோயைா வருவது கண்டு
ரி.வி இருந்த கூடத்ரத யநாக்கி வந்தாள்.

பின்கதவு வழிோக ருக்மன்; உள்யள நுரழந்தான்.

'என்ன பின்பக்கத்தால் கள்ளன் மாதிரி வருகிறாய் ' என்றாள் சித்ைா.

'நான் காலிக்கு யபாகியறன் ரசால்லிவிட்டு யபாக வந்யதன் '.

'ஏன் '

ஜனதா விமுக்தி ரபைமுரனரேத் தரட ரசய்ேயபாகிறார்கள். அதற்கு முன்யப முக்கிேமானவர்கரள
கண்காணிக்கவும், யதரவ என்றால் ரகது ரசய்ேவும் உத்தைவு வந்திருப்பதாக ரபாலிசில் உள்ள
நண்பர்கள் மூலம் தகவல் வந்தது. இரதவிட நாட்டில் பாரிே கலவைம் நடக்கலாம். இந்தக்
கலவைத்திரனக் காைணம் காட்டி எங்கரளக் ரகால்லுவதற்கான சாத்திேக்கூறுகள் இருப்பதாக தரலரம
பிைாந்திேத்துக்கு தகவல் வந்துள்ளது. எங்கரள யவறு இடத்துக்கு ரசல்லும்படி உத்தைவு வந்துள்ளது.
பதவிோவில் என்ரன எல்யலாருக்கும் ரதரியும். இன்று இையவ அநுைாதபுைம் ரசன்று
மற்றத்யதாழர்களுடன் நாரள காலிக்கு ரசல்கியறாம்.

'வீட்டில் ரசால்லி விட்டாோ? '

'ரசால்ல யநைமில்ரல. நீதான் ரசால்ல யவணும். '

'அண்ணா உனது முடிரவ மாற்றமாட்டாோ'

ருக்மன்; முடிவு மாறயபாவதில்ரல என ரதரிந்ததும் ருக்மரன பார்த்து 'ஏதாவது காசு யதரவோ'
என்யறன்.

'காசு இருக்கு. '

அரறக்குள் யபாய் வந்த சித்ைா சில யநாட்டுகரள அவனுரடே யசட்டுப்ரபக்குள் திணித்தாள்.

சித்ைா கதிரையில் பிைரம பிடித்தவள் யபால் இருந்தாள். நான் ரி.வி ரே அரணத்து விட்டு சித்திைா
அருகில் ரசன்யறன்.
நான் பக்கத்தில் ரசன்றதும் கண்ணீர் அருவிோக ரகாட்டிேது.

'என் அண்ணா ஓடி ஒளிந்து தரலமரறவாக வாழும் யபாது எப்படி நிம்மதிோக இருக்க முடியும். '
என்றாள் சித்திைா.

'ருக்மனின் நிரலயில் இந்த முடிவு சரி' என நான் நிரனக்கியறன்.

'நீங்களும் இப்படி ரசால்லுகிறிர்கயள' என கூறி என் யதாளில் சாய்ந்தாள்.

அவளது வாய் அப்படி கூறினாலும் ருக்மன்; தரலமரறவாக வாழ்வதில் அவளுக்கு சந்யதாஷம்
என்பது எனக்குத் ரதரிந்தது.
எனது யவரல முடிந்தது. ஐந்து மணிேளவில் பஸ்சில் இருவரும் பதவிோ ரசன்யறாம். சிறிபுை
ரசல்வதற்கு ஏழுமணிோகி விட்டது. தாய் எங்கரள கண்டதும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வையவற்றாள்.

'என்ன திடீரைன வந்து விட்டீர்கள் ' என்று தாய் யகட்டாh.;

'உங்கரளப் பார்க்க யவண்டும் யபால இருந்தது. அதுதான் வந்யதாம்.' என்றாள் சித்திைா.

ரபாய்யுரைத்தது அவளுரடே முகத்தில் எனக்குத் ரதரிந்தது. தாய் மகரள சந்யதகிக்கவில்ரல.

'உள்யள வாருங்கள் ' என என்னிடம் கூறிவிட்டு 'தந்ரத வந்து விடுவார் ' என கூறிேயபாயத சித்ைாவின்
தந்ரத வந்துவிட்டார்.

இவர்களிடம் எப்படி ருக்மன்; தரலமரறவாகிேரத ரசால்வது. ஏற்கனயவ சித்ைா என்னிடம் இந்த
விடேத்ரத கூறும்படி யகட்டிருந்தாள். சாப்பாடு முடிந்தவுடன் ரசால்லுவது என முடிவு ரசய்திருந்யதன்.

நாங்கள் சாப்பிடும் யபாயத சித்ைாவின் தந்ரதோர் 'சித்ைா, ருக்மரன கண்டாோ? பல நாட்களாக
வீட்டுப்பக்கம் வைவில்ரல'. என்றார்.
சித்ைா என் முகத்ரத ஏறிட்டாள்.

'உங்களிடம் ஒரு விடேம் யபசயவண்டும்.கதிரையில் உட்காருங்கள் ' என்யறன்.

'உங்களுக்குத் ரதரியும் தாயன? நாட்டு நிரலரம நல்லா இல்ரல. இதனால் ஜனதா விமுக்தி
ரபைமுரனரே மீண்டும் தரட ரசய்ேப் யபாவதாக யபசுகிறார்கள். இந்த நிரலயில் தரட ரசய்யும்
யபாது பிையதசப் ரபாறுப்பாளர்கள் ரகது ரசய்ேப்படுவார்கள். இதனால் ருக்மன்; இங்கில்லாமல்
காலிப்பக்கம் சில நாள் தங்கி இருப்பதற்காக ரசன்று விட்டான். உடயன பஸ் ஏற இருப்பதால் எங்களிடம்
இந்த விஷேத்ரத ரசால்லும் படி கூறினான். ' என மூச்ச விடாமல் கூறியனன்.

சித்ைாவின் தாோர் சாப்பாடு விடேத்தில் கவனம் ரசலுத்திேபடி குசினியில் நின்றதால் இந்த விஷேம்
அவருக்குக் யகட்கவில்ரல.

'ருக்மனுக்கு ஒரு பிைச்சரனயும் இல்ரலதாயன? '

'பிைச்சரன இல்ரல, ஆனால் முன்ரனச்சரிக்ரகோக இப்படி ரசய்திருக்கிறான். '

'ஆைம்பத்தியலயே ரசான்யனன.; இந்த யவரலகளில் ஈடுபடாயத என்றுஇ யகட்டால் தாயன.'

'வளர்ந்த பிள்ரளகள் ரபற்யறாரைக் யகட்டு நடப்பது அந்தகாலம். '

'அந்தக்காலத்தில் தாத்தா மட்டும் யகட்டு நடந்தாைா? ' என கூறி முகத்ரத திருப்பினாள் சித்ைா.

பலமுரற ருக்மன்; தகப்பரன யபால் தன்னிஷ்டமாக நடப்பது என சித்ைா என்னிடம் கூறி
இருக்கிறாள். ரபாறுத்த இடத்தில் சுட்டிக் காட்டுவதில் ரபண்களுக்கு மிஞ்ச ோரும் இல்ரல என்று
நிரனத்யதன். சாப்பாடு எல்யலாரும் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிட்டாலும் ஒரு இேந்திைத் தன்ரம ரதரிந்தது.

யூனைக்கைவேம்

நானும் சித்ைாவும் மதவாச்சி ரவத்திேசாரலக்கு புதிதாக இடமாற்றமாகி வந்திருந்த கண்ணரன
சந்தித்யதாம். கண்ணன் என்னுடன் யபைாதரன மருத்துவ பல்கரலக்கழகத்தில் மருத்துவம் படித்தவன்.

மதவாச்சியில் உள்ள ரவத்திேசாரல சிறிேது. ஒரு ரவத்திேரை மட்டும் ரகாண்டுள்ளது. ரபரிே
யநாய்கள் வந்தால் வவனிோயவா அநுைாதபுையமா தான் ரசல்ல யவண்டி இருக்கும். பல வருடங்களுக்குப்
பின்பு சந்தித்தபடிோல் ஏைாளமான விஷேங்கரள யபசியனாம். சித்திைா எங்கள் உரைோடரல யகட்டுக்
ரகாண்டிருந்தாள். ரபரும் பாலும் தமிழில் இருந்ததால் அவளுக்குப் புரிேவில்ரல.

வீடு திரும்பும் வழியில் 'உங்களுக்கு ோழ்ப்பாணத்து நண்பர் கிரடத்து விட்டார் இல்ரலோ? '
என்றாள்.

'உனக்கு எரிச்சல் யபால' என சிறிது சீண்டியனன்.

'அப்படிோனால் நான் பதவிோ யபாகியறன். '

'உன்ரன சீண்ட கூறியனன். பிளீஸ் '

அடுத்த வாை விடுமுரறக்கு கண்ணரன வீட்டுக்கு அரழத்து உபசரித்யதாம். கண்ணனிடம் ஒரு
விஷேம் எனக்கு பிடிக்காது. அவன் அரசவம் சாப்பிடுவதில்ரல.

மதவாச்சி யபான்ற காடுகள் சூழ்ந்து இருக்கும் பிையதசத்தில் விதம் விதமான மிருக மாமிசங்கள்
சாப்பிடும் வசதி உண்டு. ோயைா சட்டவியைாத மாரனயோ மரைரேயோ ரவடி ரவத்து ரகான்றால் அந்த
இரறச்சிரே பரியசாதித்து அத்தாட்சி பத்திைம் ரகாடுக்கும் ரபாறுப்பு என்ரனச் யசர்ந்தது. இரறச்சிரே
என்னிடம் ரகாண்டு வரும் ரபாலிசார் அதில் ஒரு பகுதிரே என்னிடம் தருவார்கள். இந்த பழக்கம் பல
காலமாக நடக்கிறது. ஆைம்பத்தில் மனரத உறுத்தினாலும் பின்னால் பழகி விட்டது

இப்படித்தான் ஒரு நாள் இைவு ோழ்ப்பாணத்ரதச் யசர்ந்த ரபாலிஸ்கான்ஸ்டபிள் கதரவ தட்டினான்.
வந்தவன் ரகயில் ஒரு கலன் பிளாஸ்டிக் பாத்திைமும் ரகயில் ஒரு ரபாட்டலமும் இருந்தது. அவைது
முகத்தில் சாைாே வாரட கப்ரபன அடித்தது.

'என்ன இந்த யநைத்தில் ' என சிறிது எரிச்சலுடன் யகட்யடன்.

'ஐோவுக்கு மான் இரறச்சியும் ரகாஞ்சம் கசிப்பும் உள்ளது. நீங்கள் ஒரு யசட்டிபிக்ரகட் தையவணும் '
என்றான். அவனுரடே வார்த்ரதகள் தடுமாறிக்ரகாண்டு ரவளியே வந்தன.

யபசிப் பிையோசனமில்ரல என உணர்ந்து உள்யள அரழத்யதன் அவன் இருக்ரகயில் அமர்ந்தபிறகு
'என்ன நடந்தது' என விசாரித்யதன்.

'எங்களுக்கு மாரன சுட்டதாக தகவல் வந்தது. நாங்கள் இருவர் காட்டுக்குள் ரசன்யறாம். அங்கு
மாரனச் சுட்டவர்கள் கசிப்பு காச்சி ரகாண்டிருந்தார்கள். எம்ரம கண்டவுடன் ஓடி விட்டார்கள். எப்படி
கசிப்ரப அரைவாசியில் விடுவது என மனங்யகளாமல் நாங்கள் அரத காய்ச்சி முடித்து மான்
இரறச்சிரேயும் ரபாலிஸ் ஸ்யைசனுக்கு ரகாண்டு வந்யதாம். ஆளுக்கு பிரித்ரதடுத்து பின்பு உங்களிடம்
அத்தாட்சி பத்திைம் வாங்க யவண்டும். வரும் யபாது நான் உங்களுக்கும் உதவும் என இரத ரகாண்டு
வந்யதன். ' என கான்ஸ்ைபிள் கூறினான்.

'இரறச்சிக்கு நான் அத்தாட்சிப்பத்திைம் தாயறன் ஆனால் கசிப்ரப ரகாண்டு யபாங்கள் ' என
நாகரிகமாக மறுத்யதன்.

பல மாதகாலமாக ோழ்ப்பாணம் யபாகாதபடிோல் வீட்டு ஞாபகம் வந்தது. யமலும் அம்மாவுக்கு
அடிக்கடி வரும் ரதாய்வும் நிரனவுக்கு வந்தது.

சித்திைாவிடம் 'நீ இந்த வாை விடுமுரறக்கு பதவிோ ரசல் நான் ோழ்ப்பாணம் யபாகியறன் ' என்யறன்.

அவள் ஒரு மறுப்பும் ரசால்லவில்ரல. அவளது மனநிரலயும் என்ரன யபால் இருக்கலாம். அத்துடன்
ருக்மரன பற்றிே எந்தத் தகவலும் வைாத நிரலயில் ரபற்யறாருடன் யபசுவதால் ஆறுதல் ஏற்படலாம்
என நிரனத்யதன்.

ரவள்ளிக்கிழரம வீடு ரசன்ற என்ரன கண்டவுடன் அம்மாவுக்கு நல்ல சந்யதாஷம்.

சாப்பிடும்யபாது, 'இப்ப அங்கு எப்படி அைசிேல் நிரல இருக்கு' என்றார்.

'நல்லா இல்ரல. ஆனால் நாங்கள் என்ன ரசய்ேமுடியும். '

'இங்யகயும் ரபடிேள் பலரை துயைாகிகள் என சுட்டுக்ரகால்கிறார்கள். இன்றும் கூட
ரகாழும்புத்துரறச் சந்தியில் ஒருவரை ரகாரல ரசய்து தந்திக்கம்பத்தில் ரதாங்க விட்டிருக்கிறார்கள்.
இவ்வளவுக்கும் அவன் யமல் திருட்டுக்குற்றம் மட்டும் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. நான் இவன் தம்பி
ைவிரே யஜர்மனிக்கு அனுப்பயபாகியறன். இங்கு இருந்தால் இவனும் இேக்கம் என்ற யபாகக்கூடும்.'
என்று வழக்கத்துக்கு மாறாக அப்பு இப்படிப் யபசினார்.

'நல்ல விஷேம் தான்.' அவனும் ரவளிநாடு யபாவதுதான் அவனுக்கும் பாதுகாப்;பு என்று நானும்
நிரனத்திருந்யதன்.

'நீ ஏன் ரவளிநாடு யபாகக் கூடாது'?

'எல்யலாரும் ரவளிநாட்டுக்கு யபாமுடியுமா? யமலும் நான் மதவாச்சியில்
சந்யதாஷமாகஇருக்கியறன்.'

'சரி, கலவைம் ஏதாவது வந்தால் சிங்களரபாடிச்சியோடு எங்க யபாவாய்? '

'கலவைம் ஏதாவது வரும் என ஏன் யோசிக்கிறீர்கள் '.?

'சரி ஏயதா ரசால்லிப்யபாட்யடன் '. எனகூறிவிட்டு சுருட்ரட பற்ற ரவத்துக் ரகாண்டு
படரலயோைமாக ரசன்றார்.

வைாந்தாவில் பாரே யபாட்டுக்ரகாண்டு நிலா ரவளிச்சத்ரத பார்த்துக்ரகாண்டு படுத்யதன். அப்புரவ
எதிர்த்து யபசினாலும் அப்புவின் கூற்றில் உண்ரம இருபபதாக நிரனத்யதன்.

மதவாச்சி பால் யசகரிப்பு நிரலேத்தில் யவரல ரசய்யும் மார்ட்டின் சில்வா ரதாடர்;ச்சிோக
ரகாட்டிோ(புலி) என்ற பிைசாைத்ரத என்யமல் கட்டவிழ்த்து ரகாண்டிருந்தார். ரபரும்பாலானவர்கள்
நம்பாவிட்டாலும் ஒரு சிலருக்கு அந்த கரதகள் காதில் ஏறிேது. வடபகுதியில் ரதாடர்ச்சிோக நடந்த
ரகாரலகளும் தாக்குதல்களும் சகல தமிழர்களும் புலிோக இருக்கலாம் என்று சிங்களவர்கள்
அரனவரையும் நிரனக்க ரவக்கும் நிரலக்குத் தள்ளிேது.

யூரல இருபத்திநாலாம்; திகதி திருரநல்யவலியில் குண்டு ரவடிப்பு நடந்தது என
யகள்விப்பட்டவுடன் சித்ைாரவ பதவிோவுக்கு ரசல்ல ரசால்லி விட்டு மதவாச்சியில் கண்ணனுடன்
தங்கியனன். ரகப்பத்திரகால்லாரவயில் ரநல்லிேடிரேச் யசர்ந்த எண்ரணய் லாரிரேச் சிங்கள
காரடேர்கள் அதில் நாலு தமிழர்களுடன் யசர்த்யத எரித்தார்கள். இவர்களின் சடலத்ரத அயத ஊரை
யசர்ந்த கண்ணயன பியைத பரியசாதரன ரசய்ே ஏற்பட்ட துர்ப்பாக்கிே நிரலரேயும் எனக்கு
விபரித்தான். ரகாழும்பில் கறுப்பு யூரல அைங்யகற்றப்பட்டது.

அநுைாதபுைத்தில் கரடகள், வீடுகள் ரகாழுத்தப்பட்டு பல தமிழர்கள் ரகாரல ரசய்ேப்பட்டார்கள்.

இவர்கள்pல் பலர் எனக்கு பழக்கமானவர்கள்.மதவாச்சி பகுதியில் எதுவித அசம்பாவிதமும்
நடக்கவில்ரல. ஆனாலும் இைவு யநைத்தில் எங்களுக்கு பழக்கமான சிங்கள நண்பர்களின் வீடுகளில்
தங்கியனாம். ஓர் இைவு எமக்கு பழக்கமான விஜசிங்க என்ற சிங்கள குடும்பத்pனருடன் நாம் தங்கியனாம்.
இருவரும் ஆசிரிேர்கள். நான்கு ரபண்குழந்ரதகள் உண்டு.

இவர்களின் வீட்டில் உணவுண்டு விட்டு பத்து மணிேளவில் படுக்க யபாயனாம். இந்த தம்பதிகள்
தங்கள் படுக்ரகேரறரே எமக்கு தந்து விட்டு அந்த அரறயின் முன் படுத்தார்கள். நடுநிசியில் எனது
காலில் ோயைா தட்டி எழுப்பிேது யபாலத்யதான்றிேது திடுக்கிட்டு எழுந்யதன்.

படுக்ரகக்கு அருகில் திருமதி விஜேசிங்கா டாச்ரலட்டுடன் ஒரு கழல் துப்பாக்கியுடனும் நின்றார்.
எனது ரநஞ்சில் தண்ணியில்ரல. பேம் வாரே அரடத்தது.

திருமதி விஜேசிங்;க ைகசிே குைலில் முதலில் யபசினார். 'தேவு ரசய்து இந்த துப்பாக்கிரேயும்
ரலட்ரடயும் ரவத்துக்ரகாள்ளுங்கள். இந்த துப்பாக்கியில் ஒரு சன்னம் இருக்கிறது. உங்களுக்கு
ஏதாவது நடந்தால் எங்களுக்கு என்ன ரசய்ேமுடியும் ' என கூறி எனது ரகயில் துப்பாக்கிரேயும்,
கண்ணனின் ரகயில் ரலட்ரடயும் திணித்தார்.

'உனக்குத் துப்பாக்கி சுடரதரியும் என அவருக்கு ரதரிந்திருக்கு' என்றான் கண்ணன்.

இருவரும் அதற்கு யமல் எதுவும் யபசவில்ரல. ஆனால் விடியும் வரை உறங்கவில்ரல.

காரல எழுந்ததும் யதநீரை ரகாடுத்து விட்டு
நாடு உருப்படாது'. என்றார் விஜேசிங்க.

'முடிந்தால் எங்கு ரசன்றாவது உயிர் தப்புங்கள் இந்த

கண்ணனின் விடுதிக்குச் ரசன்று பல விடேங்கரள ஆயலாசித்யதாம். ரகாழும்பிலும் மற்றும்
இலங்ரகயின் ரதன்பகுதியில் நடந்த அநர்த்தங்கள் பத்திரிரகயிலும் வாரனாலியிலும் வந்தன. மதவாச்சி
யபான்ற இடங்களில் எமக்கு எந்த தீங்கும் நடக்கவில்ரல என்றாலும், இருபுறமும் எரியும் இந்த தீவின்
எதிர்காலம் இருளாகயவ ரதரிந்தது.

நாட்டின் நிரலரமரே சாதாைணமான எங்களால் தீர்மானிக்க முடிோதவிடத்தில் ரவளிநாட்டுக்கு
ரசல்வரதத் தவிை யவறு வழி ரதரிேவில்ரல.
'நாங்கள் எங்யக யபாகலாம். விசா ஏதும் இல்லாமல் கனடாவுக்கு யபாகலாம் என்று ரசால்கிறார்கள்'
என்று நான் ரசான்யனன்.

'நான் எப்படியும் யமல் படிப்பு படிக்க இங்கிலாந்து யபாக இருக்கியறன். ஆனால் இவ்வளவு
அவசைமாக அங்கு யபாக முடியும் என்று நான் நிரனக்கவில்ரல. ' என்று கண்ணன் தன்தளத்ரத
விளக்கினான்.

இருவரும் ரகாழும்பு யபாவதற்கு தீர்மானித்யதாம். கலவைம் நடந்து ஒரு கிழரம கூட ஆகவில்ரல.
எந்த வாகனமும் ஓடவில்ரல. யமலும் ரதன்னிலங்ரகயில் இருந்து தமிழ் அகதிகள் வடக்கும், கிழக்கும்
ரசன்று ரகாண்டிருந்தார்கள்.

எமக்கு துரணோக இரு சிங்கள நண்பர்கள் ரகாழும்புக்கு வை சம்மதித்து அவரில் ஒருவர் தனது
காரையும் ரகாண்டுவை முடிவு ரசய்தார்.

காரில் ரகாழும்பு யநாக்கி ரசல்லும் யபாது நடந்த அழிவுகரள பார்க்க முடிந்தது. நீர்ரகாழும்பு
பகுதியில் ஜாஎல பகுதிகளில் எரிந்த தமிழ்க்கரடகளில் இருந்து இன்னும் புரக வந்து ரகாண்டிருந்தது.

நீர்ரகாழும்பில் சிங்கள நண்பர் ஒருவரின் வீட்டில் தங்கி இங்கிருந்து 'உப்பாலி ைவல்ஸ்' மூலமாக
கனடாவுக்கான விமான சீட்டுகரள ஒழுங்கு பண்ணிவிட்டு மீண்டும் மதவாச்சி திரும்பியனாம்.

அந்நியமாகுதல்

ஓடும் தளத்ரத விட்டு விமானம் யமயல எழுந்தது.. . யமயல, யமயல வானத்தில் ஏறிேது.

அதன் பறப்பு ரதாடர்ந்தது.

நான் வாழ்ந்த, பிறந்த மண்ணில் இருந்து பறக்க துடிக்கியறன்...

எழுரவதீவு, நயினாதீவு, ோழ்ப்பாணம், யபைாதரன, மதவாச்சி, பதவிோ என்ற இந்த இடங்கள்
கனவில் வந்து யபான இடங்களா?

இந்த விமானம் என்ரன எங்கு ரகாண்டு ரசல்கிறது.? பூயகாள படத்தில் மட்டும் பார்த்த இடங்கள்.
இனி எனக்கு ரசாந்த பூமிோகுமா?

என் பாதங்கள் அரணத்து மகிழ்ந்த அந்த இனிே மண் எனக்கு அந்நிேமாகின்றதா?

கால் நூற்றாண்டுகள் விரதத்த இனவாத விரதயின் அறுவரடயில் என்னுரடே ரசாந்தமான
உரிரமகள், உறவுகள் கனவுகள் சிரதந்து விடுகிறதா?

என் மனதில் ஏற்பட்ட எண்ணங்கரள அறிந்தவள் யபால சித்திைா யலசாக என் ரககரளத் ரதாட்டுக்
ரகாண்டு என் கண்கரள உற்று யநாக்குகிறாள்.

அவளது ரககரள எனது ரககளில் ரபாத்திக் ரகாண்டு, அவளுக்கு மட்டும் யகட்கும் வரகயில்'
பதவிோ குளத்துக்கு புைாதனமான தமிழ்ப் ரபேர், உண்டு ரதரியுமா?' எனக்யகட்யடன்.

' என்ன ரபேர்'

'வண்ணத்திக்குளம்'

வண்ணத்திப்பூச்சிகள் சிறகடிப்பது யபால அழகாக யதான்றும் தனது விழி இரமகரளச் சிமிட்டினாள்.
அந்தக் கண் சிமிட்டலில் ஓர் உறவும் உத்தைவாதமும் விகசித்தது.

'இங்கு தான் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் யபான்ற உன் கண்கரள வார்த்ரதடுத்தாோ'? என யகட்க யவண்டும்
யபால இருந்தது.

'இலங்ரகயில் இனக்கலவைம்,. சிங்களவர்கள் தமிழரை ரகாரல ரசய்கிறார்கள். எனக்கு புகலிடம் தா..
என்றுதான் யகட்கப் யபாகியறனா?

இவள் என் பக்கத்தில் இருப்பவள் - பிறந்த மண்ரணயும் உறவுகரளயும், இனத்ரதயும் விட்டு பிரிந்து
வந்து ரகாண்டிருக்கிறாள்.
வண்ணத்திக்குளத்தின் உறவுகள் இலங்ரக முழுவதும் விரியுமானால். .

விமானத்தின் கண்ணாடி வழியே பார்க்கும் யபாது எதுவும் ரதரிேவில்ரல.

என் கண்களின் பார்ரவரே மரறப்பது வானத்து முகிலா? அல்லது கண்ணீைா?

