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அந்த நாட்கள் 

பபான்னிலும், பளிங்கிலும் பெர்மனி பைபைக்கும் 
என்ை சிறுவயதிைான பமலைநாடுகலைப் பற்றிய கனவு 
ஐந்து நாட்களுக்கு முன் பமாஸ்பகாவிலிருந்து திருப்பி 
அனுப்பப்பட்ட பபாது கலைந்து பபாய் விட்டது.  

 
ஏபென்சிலயப் பிலழ பசால்லி என்ன பயன். 

மீண்டுமான முயற்சியில் மீண்டுமாய் பைத்லதக்பகாட்டி 
விட்டு இன்பனாரு ஏபென்சிலய நம்புவதுதான் அப்பபா 
லதக்குச் பசய்யக் கூடிய காரியமாக இருந்தது. பைம் 
பபாய் விட்டலதயும் விட முதல்தரப் பயைத்துக்கு காசு 
பகாஞ்சம் குலைகிைது என்ை பபாது தம்பி பசய்து தந்த 
சங்கிலிலய அவசரமாய் ராணி நலகமாளிலகயில் விற்ை 
பபாதிருந்த கவலை அடிமனதின் ஒரு ஓரத்தில் இன்னும் 
உரசியது. பபான் பபாய் விட்டதில் கவலை இல்லை. 
தம்பியின் அன்பினால் பின்னப் பட்ட ஒன்று பபாய் 
விட்டது என்பதில்தான் கவலை. லக மாறிய பபாது 
கண்களில் எட்டிப்பார்த்த துளிகலை யாருக்கும் பதரியா 
மல் சட்படன்று துலடத்து விட்படன். மனலத அப்படித் 
துலடத்பதறிய-முடிவதில்லைத்தாபன. 

 
     விமானம் பிராங்பபர்ட்டில்(Frankfurt) தலரயிைங்கு 
கிைது என்ை பபாது அத்தலன பசார்விலும் மனம் பட 
படத்தது. எல்ைாவற்லையும் சரியாகச் பசால்லி சமாளித் 
துக் பகாள்பவனா என்ை பயமும் கூடபவ வந்தது. 
"மூன்று பிள்லைகலையும் இழுத்துக் பகாண்டு தன்னந் 
தனியாக விமானம் ஏைப் பபாகிைாபைா" என்று முகத் 
லதச் சுளித்தவர்களும் நாடிலயத் பதாள்பட்லடயில் 
இடித்தவர்களும் அந்த பநரத்திலும் மனசுக்குள் எட்டிப் 
பார்த்தார்கள்.  

 
எனக்கு பவறுவழி பதரியவில்லை. என் பிள்லை  

கலைக் காப்பாற்றி விடபவண்டும் என்ை சுயநைம் மற் 
லைய எல்ைாவற்லையும் அடித்துப் பபாட்டுவிட்டிருந்தது. 
பபற்ைவர்கலையும் உடன்பிைப்புகலையும் உற்ைவர்கலை  

http://www.manaosai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=311:2009-09-07-06-27-51&catid=39:2009-07-02-22-34-59&Itemid=15
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யும் விட்டு விட்டு பபார் சூழ்ந்த நாட்டில் இருந்து ஓடி 
வருவதில் உள்ை சரி, பிலழகலை எல்ைாம் ஆழமாகச் 
சிந்தித்து ஆராய்ந்து பகாண்டிருக்க அப்பபாது அவகாசம் 
இருக்கவில்லை. அன்லையபபாழுதில் எனக்கு அபயாத்தி 
பெர்மனிதான்-புைப்பட்டு-விட்படன். 

  
     துவண்டு பபாயிருந்த மூன்று குழந்லதகலையும் 
உஷார் படுத்தி விட்டு தலைக்கு பமலிருந்த கதலவத் 
திைந்து ஹான்ட்ைக்பகலெ இழுத்பதடுத்பதன். மூத்தவன் 
அப்படிபய விமான இருக்லகயில் தன்லனக் குறுக்கிக் 
பகாண்டு இன்னும் தூக்கக் கைக்கத்தில் இருந்தான். 
சின்னவலனத் தூக்கிக் பகாண்டு ஹான்ட்ைக்பகலெயும் 
இழுத்துக் பகாண்டு வரிலசயில் நகர, மகளும் பின்னால் 
வந்தாள். சின்னவலனயும் ைக்பகலெயும் பவளியில் 
விட்டு விட்டு மீண்டும் வந்து மூத்தவலனக் கூட்டிச் 
பசல்லும் எண்ைத்தில் விமானப் படிகளில் இைங்கி 
ைக்பகலெ லவத்து விட்டு நிமிர்ந்த பபாது விமானப் 
பணிப்பபண்களில் ஒருத்தி மூத்தவலன லகயில் பிடித்து 
அலைத்தபடி கீபழ இைங்கிக் பகாண்டிருந்தாள்.-மிக 
வும்-நன்றியாக-இருந்தது.  

 
      சில்பைன்ை காற்று உலடகலையும் தாண்டி 
பமனிலயத் தீண்டியது. பம மாதம் குளிராது என்றுதான் 
பசால்லியிருந்தார்கள். ஆனாலும் பெர்மனி குளிர்ந்தது. 
பிராங்பபர்ட் விமான நிலையம் பபரிதாக இருந்தது. 
உள்பை பபாய் அகதி அந்தஸ்து பகாருவது அத்தலன 
சுைபமாக இருக்கவில்லை. பகள்விகைால் துலைத்தார் 
கள். அவர்கைது பெர்மனிய பமாழியில் ஒரு பசால்பை 
னும் எனக்குத் பதரியவும் இல்லை, புரியவும் இல்லை. 
பாடசாலையில் படித்த ஆங்கிைம் தான்-அப்பபாது-லக 
பகாடுத்தது.  

 
      மூன்று குழந்லதகளும் எனது குழந்லதகள்தான் 
என்பலத அவர்களுக்கு நம்ப லவப்பபத பபரும்பாடாக 
இருந்தது. அதிசயப்பூச்சிகலைப் பார்ப்பதுபபாை எம்லமப் 
பார்த்து, ஸ்பரற்பமன்ற் (Statement) எடுத்து, புலகப்படம் 
எடுத்து சிைமணிகளின் பின் விமான நிலையத்தின் இன்  
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பனாரு அலையில் விட்டார்கள். அந்த அலை எட்டு 
இரண்டடுக்குக் கட்டில்கைால் நிலைந்திருந்தது. அபனக 
மான கட்டில்களில் பபார்த்திய படி பவற்றுநாட்டவர்கள் 
படுத்திருந்தார்கள். எமக்காகக் கதவு திைக்கப்பட்ட பபாது 
எழுந்தசத்தத்தில் சிைர் ஆலமகள் பபாைத் தலைகலை 
நீட்டிப் பார்த்து விட்டு மீண்டும் பபார்லவக்குள் 
முடங்கிக் பகாண்டார்கள்.  

 
       எனக்கும் மூன்று பிள்லைகளுக்குமாக ஒரு 
கட்டில் தரப்பட்டு அலரமணியில் சாப்பாடு வந்தது. 
சாப்பாடு எதுவும் எனக்பகா பிள்லைகளுக்பகா பிடிக்க 
வில்லை. ஆளுக்பகாரு அப்பிலை மட்டும் எடுத்துச் சாப் 
பிட்படாம். அது அர்த்தொமம் என்று அங்கிருந்த ஒரு 
ஆப்கானிஸ்தான் பபண் பசான்னாள். எங்கலைப் 
படுத்து விடும் படியும் பசான்னாள். எங்கைால் படுக்க 
முடியவில்லை. அதனால் பவளியில் பபாபனாம். சந்நிதி, 
திருக்பகதீஸ்வரம் பபான்ை ஆையமடங்களில் தங்கியிருப் 
பவர்கள் சுருண்டிருப்பது பபாைப் பைர் விமான நிலை 
யத்தின் வாங்கில்களிலும் நிைங்களிலும் சுருண்டு படுத் 
திருந்தார்கள். ஏபதா ஒரு விமானம்-அன்று-பைக்க 
வில்லையாம்.  

 
      அன்லைய அந்த இரலவ பெர்மனியுடன் ஒட்ட 
லவப்பது என்பது எனக்பகா, பிள்லைகளுக்பகா முடி 
யாத காரியமாகபவ இருந்தது. இரவு நீண்டிருந்தது. 
உதடுகள் பவடித்தன. கால்கள் பபாருக்குப் பூத்தது 
பபாை-குளிரில் பவளிறின.  

 
      அடுத்த நாள் விமானநிலையத்துக்கு அருகிபைபய 
உள்ை அகதிகள் முகாபமான்றில் எங்கலைக் பகாண்டு 
பபாய் விட்டார்கள். அங்கும் பிடித்தமான சாப்பாடுகள் 
எதுவும் கிலடக்கவில்லை. தஞ்சம் பகாரி வந்த எங்க 
ளுக்கு மீண்டும் ஒற்லை அப்பிள்தான் தஞ்சம். ஊரில் 
சுண்டக் காய்ச்சிய பாலைபய குடிக்கப் பஞ்சிப்படும் என் 
பிள்லைகள் அவர்கள் தந்த பச்லசப் பாலைத் பதாடக் 
கூட மறுத்து விட்டார்கள். அந்த அகதிகள் முகாமில்  
ஆப்கானிஸ்தானியர், ஆபிரிக்கர், பாகிஸ்தானியர், ஈழத்  
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தவர்... என்று பை நாட்டவர்களும் இருந்தார்கள்.  
 
எமக்குத் தரப்பட்ட பபரியஅலையில் இரண்டு 

பபரிய அடுக்குக் கட்டில்கள் இருந்தன. அந்த அலை 
ஈழத்தமிழர்களுக்பகன ஒதுக்கப் பட்டிருந்தது. ஒரு கட்டி 
லின் பமற் தட்டில் நானும் பிள்லைகளும் படுப்பதாகத் 
தீர்மானித்துக் பகாண்படாம். கீபழ மணிபமகலையும் 
சாம்பவியும் படுத்தார்கள். மற்லைய கட்டிலின் கீழ்த் 
தட்டில் ராசாத்தியும் அவைது இரண்டு வயதுக் குழந் 
லதயும். அவர்களுடன் கூடபவ சாந்தியும் இன்னும் 
இரண்டு பபண்களும். எல்ைாப் பபண்களுபம  அவரவர் 
கைவன்மாலரபயா அன்றி கைவனாகப்பபாபவலரபயா 
நம்பி வந்தவர்கள். கட்டிலின் பமற்தட்டில் இரண்டு 
இலைஞர்கள். உயிர் காப்பது ஒன்பை குறியாகக் 
பகாண்டு ஓடிவந்தவர்கள். எந்தச் பசாந்தபமா பந்தபமா 
அவர்களுக்காக பெர்மனியில் இல்லை. அவர்கைது கண் 
களில் ஒருவித மிரட்சியும்  அயற்சியும் குடிபகாண்டிருந் 
தன. 

 
இதற்கிலடயில் நான் பதாலைபபசியில் எனது 

கைவருக்கு நாம் வந்து பசர்ந்து விட்டலதத் பதரிவித் 
திருந்பதன். அவர் ஸ்பவபிஸ்ஹால் நகரிலிருந்து இரண் 
டாம் நாள் இரவு எம்மிடம் வந்து பசர்ந்தார். ஸ்பவபிஸ் 
ஹால் நகரிலிருந்து பவபைங்கும் பசல்ை அவருக்கு அனு 
மதியில்லை. பிடிபட்டால், உடனடியாகப் புலகவண்டி 
யில் ஏற்றி ஸ்பவபிஸ்ஹால் நகருக்பக திருப்பி அனுப்பி 
விடுவார்கள். அது மட்டுமல்ை தண்டலனயாக 400 பெர் 
மனிய மார்க்குகலைக் கட்டவும் பசால்வார்கள். 350 
மார்க் சமூகநை உதவிப்பைத்துடன் வாழும் எனது கை 
வரின் அப்பபாலதய-நிலை-அது.  

 
அந்த இரபவ மற்லையவர்களின் கைவர்களும் 

வந்து பசர்ந்து விட, அந்தக் கட்டில்கலைபய பகிர்ந்து 
அன்லையஇரலவத் தூங்கியும் தூங்காமலும் கழித்பதாம். 
அடுத்த நாள் காலை, மூன்ைாம் நாள், எங்களுக்கு `அகதி 
அந்தஸ்து பகாரியுள்ைார்´ என்பதற்கான தற்காலிக 
அகதி அலடயாை அட்லட தந்து இன்பனாரு அகதி 
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முகாமுக்கு அனுப்புவதற்காக  பபரூந்தில் ஏற்றினார்கள். 
கூடபவ  இன்னும்  சிை  தமிழ்ப்பபண்கள். எனது கை 
வரும் அவலரப் பபாைபவ அனுமதியின்றி வந்த ராசாத்தி 
யின் கைவரும் பசய்வதறியாது நிற்க, எங்கலை ஸ்வல் 
பாஹ்(Schwalbach) அகதி முகாமுக்கு அனுப்பி விட்டார் 
கள். பபரூந்தில் சிை மணி பநரங்கள் பயைம் பசய்ய 
பவண்டியிருந்தது.  

 
      அந்த முகாமில் ஓரைவு தமிழர்கள் இருந்தார்கள். 
ஆனால் என்லனப் பபாை மூன்று பிள்லைகளுடன் 
வந்தவர்கள் யாரும் அங்கில்லை. கலைத்துப் பபான 
எனதும் பிள்லைகைதும் முகங்கள் அவர்களுக்கு எங்கள் 
மீது இரக்கத்லத ஏற்படுத்தியிருக்க பவண்டும். கிட்ட 
வந்து அன்பாகவும் உதவும் பநாக்குடனும் கலதத்தார்கள். 
எம்லமச் சாப்பிட வரும்படி அலழத்துச் பசன்று ஒரு 
பபரிய பஹாலில் விட்டார்கள்.  

 
அது கன்ரீனுடன் பசர்ந்த பபரிய பஹால். 

பஹால் நிலைய பைவித பமாழிகள் பபசும் பைவிதமான 
மக்கள் கசா முசா என்று கலதத்த படி இருந்தார்கள்.  

  
நானும் பிள்லைகளும் `இன்லைக்காவது சாப்பிடு 

பவாம்´ என்ை நம்பிக்லகபயாடு காத்திருக்க, அந்தத் 
தமிழர்கபை எமக்கான சாப்பாட்லட எடுத்துக் பகாண்டு 
வந்து தந்துவிட்டுப் பபானார்கள். ஆவலுடன் சாப்பாட் 
டுக்காகக் காத்திருந்த எனது மூத்தவனின் முகம் சாப்பாட் 
லடக் கண்டதும் ஏமாற்ைத்தில் துவண்டு பபானது. வந்த 
சாப்பாடு நாம் வாழ்க்லகயில் முதல் முதைாகச் சந்திக்கும் 
பிற்சா (Pizza). சிப்பி, பசாகிபயல்ைாம் அதன்-பமல்-
பபாட்டிருந்தார்கள். 

 
"இலதபயப்பிடிச் சாப்பிடுைது..?"  
 
பகாபம், ஏமாற்ைம், அழுலக எல்ைாம் கைந்த 

பகள்வி அது. ஏற்பகனபவ எனது கைவர் எப்படி 
இங்பக வந்து பசரப் பபாகிைார்? என்ை பயாசலனயும் 
கவலையும் எனக்குள். அலதமிஞ்சிய வயிற்றுப்புலகச்சல். 
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       என் மகனும் இப்படிக் பகட்க, உடபனபய 
எனக்கு எங்கள் பமல் தாங்கமுடியாத பச்சாத்தாபம் ஏற் 
பட்டது. திரும்பிப் பபாய்விடுபவாம் என்ை அங்கைாய்ப்பு 
வந்தது. பபாய் அம்மாவின் லகயால் அம்மாவின் சலமய 
லைச் சாப்பிடபவண்டும் என்ை அவா எழுந்தது. எல்ைா 
முமாய் அழுலகபய வந்தது. மூன்று நாள் பெர்மனிய 
வாழ்க்லக பபாதுபமன நிலனத்துக் பகாண்படன்.  

  
       அந்த பநரம் எனது மகன் என்ன பசய்தான் 
பதரியுமா..?  

 
              அவர்கள் பமனக்பகட்டு பக்குவமாகத் தயாரித்த 
பிற்சாவின்(Pizza) பமபை இருந்த எல்ைாவற்லையும் 
ஒபரயடியாக பகாப்லபக்குள் வழித்துக் பகாட்டி விட்டு 
கீபழயுள்ை பராட்டித் துண்லடச் சாப்பிடத் பதாடங்கி 
னான்.  

 
             ´அட இவனுக்கு எப்படி இப்படிபயாரு மூலை 
வந்தது!` வியந்பதன்.  

 
மற்லைய மூன்று பிற்சாக்களிலும் இருந்த 

எல்ைாவற்லையும் என் கண்ணீபராடு பசர்த்து வழித்துக் 
பகாட்டி விட்டு ஒன்றுமில்ைாத பவறும் பராட்டிலய 
மற்ைப் பிள்லைகளுக்கும் பகாடுத்துச் சாப்பிடத் பதாடங் 
கிபனன்.  

 
 

-1999 
யுகமாயினி (October 2008) 

 

 

 
 
 

http://yugamayini.blogspot.de/2008_10_01_archive.html
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கரண்டி 

'அக்கா,அக்கா...' 
 
பமல்லிய, இனிய அந்தக் குரல் மணிபமகலையினுலட 
யதுதான். நான் அவசரமாய் எழுந்து எனது அலை 
பமலசயில் ஆயத்தமாக எடுத்து லவத்திருந்த நீள் சதுரத் 
தட்லட (Tray)-எடுத்துக்-பகாண்டு-புைப்பட்படன்.  

 
      என்னவனும் குழந்லதகளும் இன்னும் கட்டில் 
களிபைபய. மணிபமகலை வரமுன் ஆயத்தமாகி விட 
பவண்டுபமன்பதால் நான் அலரமணி முன்பதாகபவ 
எழுந்து எமது அலையிலிருந்து எட்டு அலைகள் தள்ளி 
யிருக்கும் குளியைலைக்குச் பசன்று பல்துைக்கி முகம் 
கழுவி வந்து விட்படன். அதிகாலையில் பவறிச்பசாடிக் 
கிடக்கும் ஐந்தாவது மாடியின் அந்த நீண்ட பகாரிபடா 
ரில் தனியாக நடந்து பபாய் வரும் பபாது சற்றுப் 
பயமாகத்தான் இருக்கும். குளியைலை இன்னும் அதீத 
பயத்லதத் தரும்.  

 
அதற்குள்பை ஒபர பநரத்தில் ஆறுபபர் குளிக்கக் 

கூடியதாக ஆறு சவர்களும் 12 பபர் முகம் கழுவக் கூடிய 
தாக 12 சிங்குகளும் உள்ைன. அந்தப் பபரிய குளிய 
ைலையில் அந்த அதிகாலையில் நான் மட்டும் நின்று 
முகம் கழுவும்பபாது ஏபதா ஒரு அசாதாரைத்தில் உடல் 
சில்லிடும். மூச்லசப் பிடித்துக் பகாண்டு அவசரமாய் 
முகத்லதக் கழுவிக்பகாண்டு ஓடி வந்து விடுபவன்.  

 
அது பமமாதம். வசந்தகாைம். ஆனாலும் எனக்குக் 

குளிர்ந்தது. என்னவனும் என் குழந்லதகளும் என்னருகி 
பைபய இருந்தாலும் மனசு அலமதி பகாள்ை மறுத்து 
அலைந்து பகாண்டிருந்தது. என்லனப் பபற்ைவர்கள், 
எனது உடன்பிைப்புகள் அத்தலன பபலரயும் விட்டிட்டு 
வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டுவாரங்கள் ஓடிவிட்டிருந்தன. 
அகதி அந்தஸ்து இன்னும் தரப்படா விட்டாலும்  நான் 
இப்பபாது-ஐபராப்பிய-அகதி. 

http://www.manaosai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=311:2009-09-07-06-27-51&catid=39:2009-07-02-22-34-59&Itemid=15


14 
 

பெர்மனியின் ஸ்வல்பாஹ்நகரில் அழகாக வீற்றி 
ருக்கும் அந்தப் பபரிய அகதிமுகாம் முன்னர் ஒரு அரண் 
மலனயாக இருந்திருக்க பவண்டும். பபன்னாம் பபரிய 
வைாகத்தில், காவல் அரண்களும் பை அடுக்குமாடிகளும் 
சுற்றி வலையும் பாதுகாப்புப் பாலதகளும் பமலடகளும் 
என்று பரந்து விரிந்திருந்த அந்தக் பகாட்லட அப்பபாது 
பல் பவறு நாடுகலைச் பசர்ந்த, பல்பவறு பமாழிகலைப் 
பபசுகின்ை பை அகதிகைால் நிலைந்திருந்தது. அவர்களுள் 
குழந்லதகளும் பபரியவர்களுமாக ஐம்பதுக்கும்பமற்பட்ட 
ஈழத்தவர்களும் இருந்தார்கள். அகதிகளுக்கு உதவுவதற்கு 
என்பை சமூகநை உதவிகளில் அக்கலையுள்ைவர்கள் 
பைர் சிரித்தமுகங்கபைாடும் கனிவானபார்லவகபைாடும் 
அங்கு திரிந்தார்கள். அலுவைகஅலைகளில் அமர்ந்திருந்து 
உதவினார்கள். பதரியாத பாலஷயில் தடுமாறும் ஒவ் 
பவாருவபராடும் லசலககைாலும் வார்த்லதகைாலும் 
பிரயத்தனங்கள் பசய்து பரிபவாடு பபசினார்கள். 

  
     இத்தலன பபரில் யாபரனும் ஒருவபரனும் அந்த 
அதிகாலையில் பல் துைக்குவதற்காகபவா அன்றில் குளிப் 
பதற்காகபவா அந்தக் குளியைலைப் பக்கம் வருவலத 
நான் காண்பதில்லை. இைங்லகயர்கள் எமக்கு காலை 
எழுந்ததும் பல் துைக்கி, முகம் கழுவுவதுதான் முதல் 
பவலையாக இருக்கும். ஐபராப்பியருக்பகா அன்றில் 
அங்கு அகதிகைாக வந்பதறியவர்களுக்பகா அதிகாலைப் 
பல் துைக்கல் என்பது அர்த்தமற்ை விடயம் பபான்ைது. 
காலை உைவுக்குப் பின்னபர அவர்கள் பல் துைக்கு 
வார்கள். சிைர் அப்பபாது கூட இல்லை. சூயிங்கத்லத 
பமன்றுபமன்பை பல் துைக்காமல் தவிர்ப்பார்கள். 

 
     மணிபமகலை புலகப்படத்தில் மட்டுபம பார்த்த 
ஆடவன் ஒருவலனக் கைவனாக்கிக் பகாள்ளும் எதிர் 
பார்ப்புடன் பெர்மனிக்கு வந்திருக்கிைாள். ஒன்ைலர 
வருடப் பிரிவுக்குப் பின் எனது கைவலரச் சந்திக்க 
இருந்த எனது எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் என்லைக்குபம 
காைாத ஒருவலன மைாைனாக்கப் பபாகும் அவைது 
எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் இலடயில் கண்டிப்பாக நிலைய 
வித்தியாசங்கள் இருந்திருக்கும். ஆனாலும் அவளுக்கும் 
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எனக்கும் இலடயில் எப்படிபயா ஒருவித இனிலமயான 
நட்பு உருவாகியிருந்தது. அவள் அவளுக்கு கைவனாகப் 
பபாபவனின் அக்கா சாம்பவிபயாடுதான் பயணித்திருந் 
தாள். சாம்பவி அதிகம் கலதக்க மாட்டாள். அவைது 
கைவனும் எனது கைவலரப் பபாைபவ பெர்மனிக்கு 
வந்து ஒன்ைலர வருடங்கள் ஆகி விட்டிருந்தன.  

 
    நானும் மணிபமகலையும் ஆளுக்பகாரு தட்படாடு 
ஐந்தாவது மாடியிலுள்ை அந்தக் பகாரிபடாரில் நடந்து, 
மூன்று அலைகள் தள்ளியுள்ை ராசாத்தியின் அலைக் 
கதலவத் தட்டிபனாம். அவளும் ஏற்பகனபவ ஆயத்த 
மாகி இருந்து தட்படாடு பவளியில் வந்தாள். அவளுக்கு 
ஒரு குழந்லத. அவைது கைவருக்கும் எனது கைவலரப் 
பபாைபவ அங்கு வர-அனுமதியில்லை.-ஆனாலும்-வந்தி 
ருந்தார். 

  
    இன்னும் சிை அலைகலையும் கீழிைங்கும் மாடிப்படி 
கலையும்தாண்டி பெயந்தியின் அலைலயத் தட்டிபனாம். 
பெயந்தி தட்டுடன் ஓடி வந்தாள். அவள் கைவனுடன் 
பசர்ந்பத பெர்மனிக்கு வந்திருக்கிைாள். திருமைமாகி சிை 
மாதங்கள்தான் ஓடியிருக்கின்ைனவாம். பகாஞ்சம் ஹனி 
மூன் மூட்டில்தான் அவள் எப்பபாதுமிருந்தாள். என்லன 
விட ஒரு மாதம் முதபை அவள் அந்த அகதி முகாமுக்கு 
வந்துவிட்டாள். குறிப்பிட்ட ஒரு நகலரத் தமக்குத் தரும் 
படி அவளும் கைவனும் பகட்டிருந்ததால் இன்னும் 
அனுப்பப்படாமல் அங்பகபய-இருந்தார்கள்.  

   
    பைபடிகள் ஏறி இைங்கி கன்ரீனுக்குப் பபாய்ச் பசர் 
வதற்கிலடயில் மணிபமகலையும்  ராசாத்தியும் நானும் 
நிலையபவ கலதத்து, வயிறு குலுங்கச் சிரித்து பசாகங்க 
லைத்-தற்காலிகமாக-மைந்திருந்பதாம். 
 
    கன்ரீனில் கரண்டிகளினதும் கத்திகளினதும் பகாப் 
லபகளினதும் சத்தங்கலையும் மீறிய பை பமாழிகள் 
கைந்த கசமுசாச் சத்தம். அபனகமான பவற்றுநாட்டவர் 
கள் சாப்பாடுகலை வாங்கி அங்பகபய இருந்து சாப் 
பிட்டு விட்டுச் பசல்வார்கள். இைங்லகயர் நாம் அப்படி    
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யல்ை. நீண்ட வரிலசயில் காத்திருந்பதாம்.  எங்களுக்கு  
முன்னால் சாந்தியின் கைவர் நின்ைார். சாந்தியும் 
புலகப்பட நாயகலனத் பதடிவந்தவள்தான். வந்து ஒரு 
மாதத்துக்குள் கர்ப்பமாகி விட்டதால் மிகவும் சங்கடப் 
பட்டுக் பகாண்டிருந்தாள். அவள் எங்கலைப் பபாை 
கன்ரீனுக்கு வருவதில்லை. கைவர்தான் வந்து எடுத்துப் 
பபாவார். 

 
பிராங்பபர்ட் விமான நிலையத்தில் லவத்பத 

பாஸ் ஒன்று எங்களுக்குத் தந்திருந்தார்கள். ஒரு பாஸ் 
பபார்ட்டின் அைவில் இரண்டாக மடித்த பழுப்புநிைமான 
அந்தப் பபப்பர்தான் எமக்கு அப்பபாது எல்ைாமுமாக 
இருந்தது. சாப்பாட்டுத் தட்லட நீட்டும் பபாது அலதயும் 
பகாடுக்க பவண்டும். அதில்தான் எனக்கு எத்தலன 
பிள்லைகள் என்ை விபரம் உள்ைது. அதற்பகற்பதான் 
சாப்பாடு, உலடகள்… என்று எல்ைாச் சலுலககளும் 
வழங்கப்படும்.  

 
எனது முலை வந்த பபாது தட்படாடு அந்தப் 

பாலையும் பகாடுக்க, எனக்கும் மூன்று பிள்லைகளுக்கு 
மாக நான்கு பணிஸ்கள், நான்கு சிறிய பட்டர் 
துண்டுகள், நான்கு சிறிய ொம் பக்கற்றுகள், நான்கு 
சிறிய சீஸ் பக்கற்றுகள், நான்கு அப்பிள்கள், நான்கு 
பதநீருடனான பகாப்லபகள் என்று லவத்துத் தட்லடத் 
திருப்பித் தந்தார்கள். மணிபமகலை, தனதும் சாம்பவி 
யினதும் பாலைக் பகாடுத்ததால் அவளுக்கு எல்ைாவற் 
றிலும் இரண்டு. ராசாத்திக்கு குழந்லத சிறிபதன்பதால் 
எல்ைாவற்றிலும் ஒன்று பகாடுத்து குழந்லதக்குப் பாலும் 
பகாடுத்தார்கள். திரும்பும்பபாது பதநீர் தைம்பி ஊற்றுப் 
பட்டுவிடாமல் மிகுந்த அவதானமாகத் தட்டுகலை ஏந்திக் 
பகாண்டு திரும்பிபனாம். 

 
    எனது அலைக்குள் நான் நுலழந்த பபாது பிள்லை 
களும் கைவரும் சாப்பிடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார் 
கள். நான்கு பபருக்கான உைவுகலையும் பழங்கலையும் 
ஐந்து பபருமாகப் பகிர்ந்துண்படாம். மதியத்துக்கும் மீண் 
டும் தட்டுடன் பபாகபவண்டும். மதியஉைலவ எம்மால் 
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சாப்பிட முடிவதில்லை. உலைப்பு, புளிப்பு.. என்று எது 
வுபம இல்ைாத அந்த உைவால் இந்த இரண்டு கிழலம 
களிலும் பை தடலவகள் மனமும் கண்களும் கைங்கி 
விட்டன. ஆனாலும் கூடபவ கிலடக்கும் பழங்களுக்காக 
அந்தச் சாப்பாடுகலை வாங்கி வந்து அலரயும் குலையு 
மாகச் சாப்பிட்டு விட்டு எறிபவாம்.  

 
பிள்லைகளும் நானும் சாப்பிட முடியாமல் படும் 

அவஸ்லதலயப் பார்த்து விட்டு எனது கைவர் அங் 
குள்ை இன்னும் சிை ஆண்களுடன் சிைலமல்கள் நடந்து 
பசன்று ஒரு மின்சார ஒற்லை அடுப்பும் தூளும் வாங்கி 
வந்தார்.  

 
அது பச்லசத் தூள். ஊரில் பபாடுவது பபாை 

சரக்குகள் எதுவும் பபாடப்படாத, வறுக்கப்படாத மிை 
காய்த்தூள். ராசாத்தியின் கைவரும் ஒரு ஒற்லை அடுப் 
பும் பிட்டுஅவிப்பதற்பகற்ை கண்ணுள்ை சட்டிபயான்றும் 
வாங்கி-வந்தார்.  

 
     அதன் பின் மதியம் கிலடக்கும் அவித்த அல்ைது 
அலரப்பதமாகப் பபாரித்த பபரிய இலைச்சித் துண்டு 
கலை தூள்பபாட்டு, பதங்காய்பால் இல்ைாமல் மீண்டும் 
ஒரு முலையாகச் சலமத்பதாம். சலமயல் முடிந்த 
லகபயாடு மின்சார அடுப்லப கட்டிலுக்குக் கீழ் ஒழித்து 
லவத்பதாம். சலமப்பதுபதரிந்தால் அடுப்லபபய தூக்கிக் 
பகாண்டு பபாய் விடுவார்கள். இரவில் ராசாத்தி எப்ப 
டிபயா பதங்காய்ப் பூ பபாடாத பிட்டு அவித்து, எங்க 
ளுக்கும் பகாண்டு வந்து தந்தாள்.  

 
அடிக்கடி கரண்டி பதலவப்படும் பபாது மணி 

பமகலை தனது அலையிலிருந்து ஒரு எவர்சில்வர் பதக் 
கரண்டி பகாண்டுவந்து தருவாள். பின்னர்தான் பதரிந் 
தது அது சாம்பவியின் கரண்டி என்பது.  

 
ஐந்தாவதுகிழலம, இன்னும் ஒருவாரத்தில் எம்லம 

பவறு ஒரு முகாமுக்கு அனுப்பப் பபாவதாக அறிவித்தார்  
கள்.  
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"பபாகும்பபாது கரண்டிலய மைக்காமல் தந்திடுங் 
பகா“ என்று சாம்பவி இரண்டு மூன்று தடலவகைாக 
ஞாபகப்-படுத்தினாள். 

  
     ஆைாவது கிழலமயில் நாங்கள் அத்தலன பபரும் 
பவவ்பவறு முகாம்களுக்கு அனுப்பப் பட்படாம். மணி 
பமகலை அவைது கைவன் இருக்கும் நகரத்லத ஒட்டிய 
முகாமுக்கு. அபத பபாை ராசாத்தி அவைது கைவன் 
இருக்கும் நகரத்லத ஒட்டிய முகாமுக்கு. சாந்தி இன்னு 
பமாரு இடத்துக்கு. நானும் பிள்லைகளும் கார்ள்ஸ் 
றூபக (Karlsruhe) முகாமுக்கு.  

 
எனது கைவருக்கு எமக்கான பபரூந்தில் வர 

அனுமதி இல்லை. அதற்குப் பபாறுப்பாக இருந்த பபண் 
பை தடலவகள் எண்ணிப் பார்த்து ஒரு ஆள் கூடவாக 
இருக்கிைபத என்று குழம்பி பின் நிலைலமலயப் புரிந்த 
வைாய் கண்டும் காைாதவள்பபால் எம்பமாடு பயணிக்க 
விட்டாள். ஆனாலும் கார்ள்ஸ்றூபக முகாமில் எனது 
கைவர் தங்குவதற்கு அவர்கள் அனுமதி தரவில்லை. 
இரண்டு கிழலமகலை பல்லைக் கடித்துக் பகாண்டு 
அங்பக கழித்து விட்டு எனது கைவர் ஏற்பகனபவ 
வாழும் ஸ்பவபிஸ் ஹால் நகரில் எமக்பகனத் தந்த வீட் 
டுக்கு-நாம்-வந்து பசர்ந்பதாம்.  

 
பமது பமதுவாக அந்த வீட்படாடு பழகுவதற்குப் 

பிரயத்தனம் பண்ணிக் பகாண்டு முகாம்களில் இருந்து 
பகாண்டு வந்த பபாருட்கலை அடுக்கும் பபாதுதான் 
மீண்டும் அந்தக் கரண்டி என் கண்களில் பதன்பட்டது.  

 
      சாம்பவி அத்தலன பசால்லியும் நான் அந்தக் 
கரண்டிலய என்பனாடு பகாண்டு வந்து விட்படன். 
மிகுந்த சங்கடமான உைர்வு எனக்குள். அலத எடுத்துப் 
பத்திரப் படுத்தி லவத்பதன். எப்படியாவது சாம்பவியின் 
முகவரிலயக் கண்டுபிடித்து அந்தக் கரண்டிலய அனுப்பி 
விட பவண்டும் என்பபத என் எண்ைம்.  
 
     "பெர்மனியிலை உந்தக் கரண்டி ஒண்டும் பபரிய  
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விசயமில்லை. உதுக்காக வீைாக் கவலைப் படாலத" 
என்று எனது கைவர் சிை தடலவகள் பசால்லியும் என் 
னால் அந்தக் குற்ை உைர்வில் இருந்து மீை முடிய 
வில்லை. `அந்தக் கரண்டிலய அவள் ஊரில் இருந்து 
பகாண்டு வந்திருக்கபவண்டும். ஒரு நிலனவுச்சின்னமாக 
லவத்திருக்க விரும்பியிருக்கிைாள்` என்பபத என் எண் 
ைமாக இருந்தது.  

 
     என்பனாடு முகாமிலிருந்தவர்களின் முகவரிகலைக் 
கண்டுபிடிக்க சிைமுயற்சிகளும் பசய்துபார்த்துத் பதாற்று 
விட்படன். பமாழி பிரச்சலனயாக இருந்ததால் நிலனத் 
தலவகலைச் பசயற்படுத்தவும் முடியாதிருந்தது. வருடங் 
கள் பை ஓடின. ஆனால் அவர்களில் யாரது பதாடர்பும் 
எனக்குக் கிலடக்கவில்லை.  

 
ஒரு முலை வீடு மாறும் பபாது, பபாருட்கலை 

அடுக்கும் பபாது மீண்டும் அந்தக் கரண்டி என் கரங் 
களில் தவழ்ந்தது. அப்பபாதுதான் கவனித்பதன். அந்தக் 
கரண்டியில் Lufthansa என எழுதப் பட்டிருந்தது.  

 
சாம்பவியும் மணிபமகலையும் Lufthansa விமானத் 

தில்தான் பெர்மனிலய பநாக்கிப்  பயணித்ததாக  மணி 
பமகலை  பசான்னது  ஞாபகத்தில்-வந்தது. 

 
இப்பபாது அந்தக் கரண்டி எனது சலமயைலை 

ைாச்சிக்குள் இருக்கிைது. எப்பபாது ைாச்சிலயத் திைந்தா 
லும் நிலனவுகள் சிட்டுக்குருவியாய் அந்த முகாமுக்குப் 
பைந்து-விடுகின்ைன.  
 
 
 -30.9.2008 
  யுகமாயினி (நவம்பர் 2008) 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_dHtLb2y2ZmQ/SP1dtgWPp5I/AAAAAAAAADE/XBGqbzOsTpE/s1600-h/nov14+mukappu.jpg
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அலழப்புமணி 

     நடுநிசியில் விழிப்பு வந்ததற்கான காரைம் சட் 
படன்று புரியவில்லை. பநஞ்சு படபடத்தது. உடல் பயத் 
தில் பவைபவைத்தது. யாராவது அலழப்புமணிலய-அழுத் 
தியிருப்பார்கபைா?  
 
      பிரலமயா, கனவா புரியவில்லை. குழப்பமாக 
இருந்தது. சிந்தலனகளின் மீது அலைவது பபாை மீண் 
டும் அலழப்புமணி. இப்பபாது அது கனபவா பிரலம 
பயா அல்ை என்பது உறுதியாயிற்று. தூக்கம் முற்ைாகக் 
கலைந்து பநஞ்சு இன்னும் அதிகமாகப் படபடத்தது.-
அலசயபவ-பயமாக-இருந்தது. 
 
      என் கைவர் என் அருகில்தான் படுத்திருந்தார். 
ஆனால் அவரும் அலசவற்றுக் கிடப்பது பபாைபவ 
உைர்ந்பதன். தலைலயத் திருப்பாமபை 'சத்தம் பகட் 
டதா?' என்பைன். 'ம்..' என்ை அவர் பதிலிலும் குழப்பம். 

 
பவறும் அலழப்புமணிக்கு இத்தலன குழப்பபமன்? 

என்ை பகள்வி உங்கள் ஒவ்பவாருவரிடமும் எழைாம். 
அது அர்த்தொமம் என்பலதயும்விட, நாம் பெர்மனிக்குப் 
புைம் பபயர்ந்து ஓரிரு வருடங்கள்தான் ஓடியிருந்தன.  

 
ஓடியிருந்தன என்று பசால்வலத விட நகர்ந் 

திருந்தன என்று பசால்வபத சாைப் பபாருந்தும். அந்த 
ஓரிரு வருடங்களிலும் நாம் சிை மாதங்கலை அகதி 
முகாம்களில் கழித்துவிட்டு, அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 
வருடம்தான் ஆகியிருந்தது. பெர்மனிபயாடு ஒட்டவும் 
முடியாமல், விட்டிட்டு பபார்சூழ்ந்த எமது நாட்டுக்கு 
ஓடவும் முடியாமல் அந்தரித்துக் பகாண்டிருந்த 1987ம் 
ஆண்டுக் காைப் பகுதியின் ஒரு-மாதம்-அது.  

 
அப்பபாபதல்ைாம் குளிர் மூக்கு நுனியில் பகாடு 

வாைாய் குந்தியிருக்கும். நாக்கு உலைப்புக்கும் புளிப்புக்கு 
மாய் அந்தரிக்கும். கனவுகளிலும் நிலனவுகளிலும் அம்மா 
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வும் அப்பாவும் சபகாதரர்களும் நடமாடிக் பகாண்பட 
இருப்பார்கள். ஊர்வீடும் வீதிகளும் மூலையின் ஏபதா 
ஒரு பகுதியில் வலைந்து, பநளிந்து பகாண்டிருக்கும். 
இரவுகளின் விழிப்புகளில் தவிர்க்க முடியாததாய் துயர் 
படிந்திருக்கும். பெர்மனியின் எங்காவபதாரு பகுதியில் 
யாபரா ஒரு பவளிநாட்டவரின் வீடு நாசிகைால் எரிக் 
கப்பட்டு விட்டது என்ை பசய்திபயா அன்றி ஒரு பவளி 
நாட்டவர் நாசிகைால் லநயப்புலடக்கப் பட்டு விட்டார் 
என்ை பசய்திபயா இலடயிலடபய வந்து கிலிபகாள்ை 
லவக்கும். பாதி இரவில் விழித்திருந்து ஊரில் வாழும் 
உைவுகளுக்காய் அழுவது அன்ைாடநிகழ்வுகளில் ஒன்ைாக 
இருக்கும். 

 
     அன்லைய அர்த்தொம அலழப்புமணி இலவகளி 
லிருந்து சற்று வித்தியாசமானது. எமது அட்டவலைக் 
குள் அடங்காதது.  

 
கனவா, பிரலமயா எனச் சிந்திக்க லவத்த 

அலழப்புமணி நிமிடங்கள் கலரயக் கலரய அடிக்கடி 
அலழத்து சிந்தலனலயபய மழுங்கடித்தது. 

 
அந்த வாரத்தில் பெர்மனியில் மன்லகம் நகலர 

ஒட்டிய ஒரு கிராமத்தில் அகதிகள் அதிகமாகவாழும் ஒரு 
பதாடர்மாடிக் கட்டிடத்தில் இைங்லகத் தமிழர் வாழும் 
பகுதிக்குள் பநருப்புக்குண்டு எறியப் பட்டு கைவன், 
மலனவி, மூன்று குழந்லதகள் என ஐவர் பகால்ைப் 
பட்ட பசய்தி எம்லமபயல்ைாம் கைக்கியிருந்தது. 

 
     நாம் வாழும் நகரம் மன்லகம் பபான்று நாசிகள் 
வாழும் இடமல்ை. பழலமகலைப் பபாற்றிப் பாதுகாக்கும் 
ஒரு அலமதியான, அழகான நகரம். மாடிக்கு இருகுடும் 
பங்கைாக ஆறுகுடும்பங்கள் வாழும் மூன்றுமாடிக் கட்டி 
டத்தில் இரண்டாவது மாடியில் எங்கள் குடியிருப்பு. 

 
 ஐந்து அலைகள்பகாண்ட விசாைமானவீடு. ஊர் 

வீடுகள்பபாை விசாைமாக இல்ைாது விட்டாலும் அகதி 
யாகத் தஞ்சம் பகாரிய எங்களுக்கு வசதியாக அலமந்த 
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வீபட அது. ஐந்து பெர்மனியக்குடும்பங்களுக்கு நடுவில் 
நாம் ஒரு பவளிநாட்டவர். எமது நகரில் ஒன்றும் 
ஆகிவிடாது என்ை நம்பிக்லக இருந்தாலும் உயிர் காக்க 
ஓடி வந்து இன்பனாரு நாட்டில் எரிந்து கருகி உயிலரக் 
பகாடுத்தது எமது இைங்லகத்தமிழர்கள் என்ை பசய்தி 
யில் நாமும் தடுமாறிப் பபாய்த்தான் இருந்பதாம். 

 
       இந்த நிலையில் நடுநிசியில் அலழப்புமணி பகட் 
டதும் ஓடிப்பபாய் கதலவத் திைக்கும் லதரியம் எனக்குத் 
துப்பரவாக இல்லை. எனது கைவருக்கும் இருப்பதாகத் 
பதரியவில்லை. என்ன நடக்கிைது பார்ப்பபாம் என 
இருவரும் அலசயாது படுத்திருந்பதாம். 

  
       இப்பபாது எமது கதவில் பைமாக உலதயும் அல் 
ைது இடிக்கும் சத்தம் பகட்டது. முதலில் அலழப்பு மணி 
கீபழ வீட்டுக்கு பவளியிலிருந்து அழுத்துவதால் வரு 
கிைதா அல்ைது எங்கள் இரண்டாவது மாடிக்பக வந்து 
அழுத்தப்படுகிைதா என்பது பதரியாதிருந்தது. இப்பபாது 
திடமாகத் பதரிந்தது. ஒருவபரா அன்றிப் பைபரா இரண் 
டாவது மாடியில் உள்ை எமது வீட்டு வாசலில் நின்று 
கதலவ இடிக்கிைார்கள் என்பது.  

 
       எனதுகற்பலனகள் இப்பபாது விரியத்பதாடங்கி 
தலைக்குள் குருதி பவகமாகப் பாய்ந்து பகாண்டிருந்தது. 
கத்திகள், பகாடரிகளுடன் வந்திருப்பார்கபைா? கதலவ 
இடித்துத் திைந்து வந்து எம்லம பவட்டுவார்கபைா? 
பகாட்டன்கைால் அடிப்பார்கபைா? நடுங்காத குலை. 
வீட்டுக்குள் பிள்ைலகள் மூவரினதும் நித்திலர மூச்சுக் 
களும் சுவர்க்கடிகாரத்தின் டிக், டிக் ஓலசயும் பதளிவா 
கக் பகட்டன. என்ன பசய்வபதன்று பதரியாத அந்தப் 
பதட்டமான நிலையில் "பபாலிசுக்குப் பபான் பண்ணு 
பவாம்" என நான்தான் எனது கைவருக்கு ஐடியாக்-
பகாடுத்பதன்.  

 
        இப்பபாது கதவின் மீது இலடவிடாது இடி 
விழுந்துபகாண்படயிருந்தது. யாபரா உலதவது பபான்ை 
சத்தபம அது. எனதுகைவர் ´கதலவத்திைக்கைாம்´ என்ை 
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முடிவுக்கு வந்து விட்டார் பபாைத் பதரிந்தது. நான் 
தடுத்து விட்படன். எல்ைாம் லசலககைாபைபய. எமது 
கலத பவளியில் நிற்பவர்களின் காதுகளில் வீழ்ந்து 
விடக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனமாக இருந்பதன்.   

 
வாசற்கதவுக்குப் பக்கத்தில் பகாறிபடாரில்தான்  

பதாலைபபசி இருக்கிைது. இப்பபாது பபாை லககளில் 
பகாண்டு திரியக் கூடிய பதாலைபபசிபயா அல்ைது 
பமாலபபைா அப்பபாது பெர்மனியின் சாதாரை வீடு 
களில் இருக்கவில்லை. சுழற்றி அடிக்கும் பதாலைபபசி 
மட்டுபம இருந்தது. வாசற்கதவிலிருந்து பகாறிபடாரின் 
இடதுபக்கம் வரபவற்பலை. அலதத் பதாடர்ந்து மகளின் 
அலை. வைது பக்கம் சலமயைலை. பதாடர்ந்து மூத்தவ 
னதும் சின்னவனதும் அலைகள். கலடசிதான் எமது 
படுக்லகயலை. பவளியில் நிற்பவர்கள் கதலவ உலடத் 
தால் முதலில் எமது பிள்லைகளின் அலைகளுக்குள் 
புகுந்து விடுவார்கள் என்ை எண்ைம் என் மூலையில் 
உலைத்துக் பகாண்டிருந்தது. அதனால் நானும் கைவரு 
மாக பமதுபமதுவாகத் பதாலைபபசிலய பநாக்கி நடந் 
பதாம். கதவின் மீதான உலத பநஞ்சின் மீது விழுவது 
பபான்ை உைர்வு.-பயத்தில்-கால்கள்-பின்னின.  

 
      ஒருவாறு பதாலைபபசிலயச் சுழற்றி பபாலிசுக்கு 
விடயத்லதச் பசால்ைத் பதாடங்கிய பபாது நாக்குழறி 
யது. பெர்மனிக்கு வந்து சிைவருடங்கள்தான் என்பதால் 
எனது பமாழியறிவும் அந்த மாதிரித்தான் இருந்தது. ஒரு 
வாறு தட்டித்தடவிச் பசால்லிமுடிப்பதற்குள் பை தடலவ 
கள் கதவு இடிக்கப்பட்டு விட்டது. சத்தம் பபாலிசுக்கும் 
பதாலைபபசி வழிபய பகட்டதால் „எக்காரைம் பகாண் 
டும் கதலவத் திைக்கபவண்டாம். நாங்கள் உடபன வருகி 
பைாம்' என்று பசால்லி பதாலைபபசிலய லவத்தார்கள். 

 
      அவர்கள் வந்து பசர்வதற்கு எடுத்த அந்தச் சிை 
நிமிட பநரங்களுக்குள் எங்கள் வீட்டுக்கதவு உலடக்கப் 
பட்டுவிட்டது. ஒரு மல்ைன் பபான்ை பதாற்ைம்பகாண்ட 
பெர்மனியன் கதலவ உலடத்துக் பகாண்டு உள்பை 
வந்தான். எனக்கு சப்தநாடிகளும்-அடங்கி ஒடுங்கின. 



24 
 

வந்தவன் "ஏன் நீ இங்பக வந்தாய்? இது எனது 
இடம்" என்று பசால்லி, பகாபமாகத் திட்டியபடி பநபர 
என் கைவலர பநாக்கி விலரந்து லகலய ஓங்கினான்.  

 
எனது கைவர் சற்றுத் தாமதித்திருந்தாலும் அவ 

னது உரத்த பபரிய லககள் என் கைவலரப் பைமாகத் 
தாக்கியிருக்கும். அந்தக் கைத்தில் நான் என் உலைவு 
நிலையிலிருந்து விழித்து அைறிவிட்படன். அவன் பவளி 
நாட்டவலர பவறுக்கும் நாசிதான் என்பது எனக்குள் 
உறுதியாயிற்று.  
 
       எனது கைவருக்கு அத்தலன பைம் எங்கிருந்து 
வந்தது என்று எனக்குத் பதரியாது. சடாபரன்று அவ 
னது இரு லககலையும் பின் பக்கமாக மடக்கிப் பிடித்து 
ஏபதா ஒருவித பூட்டுப் பபாட்டார். அவலன அலசய 
விடாது அப்படிபய நிைத்தில் வீழ்த்தி, அமத்திப்பிடித்தார். 
ஊரிபை சாண்படாமாஸ்டரிடம் அவர் மல்யுத்தம் பழகி 
யிருந்ததும் எனது தம்பிமாருடன் விலையாட்டுக்கு 
பூட்டுப்பபாட்டு கழட்டச் பசால்வதும் அப்பபாதுதான் 
என் ஞாபகத்தில் வந்தன. எனக்கு இன்னும் பநஞ்சின் 
படபடப்பு அடங்கவில்லையாயினும் ஒருவித நிம்மதி 
பிைந்தது. பபாலிஸ் வரும் வலர தாக்குப் பிடித்து 
விடுபவாம் என்ை நம்பிக்லகயும் கூடபவ வந்தது.  

 
என் கைவலர விட உயரத்திலும் சரி, பருமனி 

லும் சரி பபரியவனாகத் பதாற்ைமளித்த அவன் அந்தப் 
பூட்டிலிருந்து விடுபட முடியாத நிலையில் கத்திக் 
பகாண்டிருந்தான். எங்கலைப் பைமாகத் திட்டினான். 
“ஏன், இங்பக வந்தீர்கள்?“ என்று அடிக்கடி பகட்டான்.  

 
இந்த அமளியில் எனது மகளும் சின்னவனும் 

தூக்கம் கலைந்து எழுந்து வந்து விட்டார்கள். எனது 
அைைல்தான் அவர்கலை எழுப்பியிருக்க பவண்டும். 
மூத்தவன் இன்னும் ஆழ்ந்த உைக்கத்திபைபய.  

 
நான் அவனது அலைக்குச் பசன்று, அவலனத் 

தட்டி எழுப்பி "வீட்டிலை என்ன நடக்குபதண்டு பதரி 
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யுபமா! எழும்பி வா" என்பைன்.  
 
எழும்பி வந்தவன் நிலைலமலயப் புரிந்தவனாய் 

ஓடிச்பசன்று தும்புத்தடிலய எடுத்துவந்து, விழுந்தவலன 
மாடு ஏறி மிதிப்பது பபாை, அந்த பெர்மனியனின் பின் 
புயத்தில் இரு அடி பகாடுத்து "ஏன் எங்கலட வீட்லட 
வந்தனி?" என்று உரத்துக் பகட்டான். அவன் அடித்த 
அடியில் தும்புத்தடி-இரண்டாக-முறிந்து-விட்டது. 

 
     இதற்குள் பபாலிஸ்காரர்கள் இருவர் வந்து விட 
எனது கைவர் தான்பபாட்ட பூட்லடத்தைர்த்தி அவலன 
விடுவித்தார். ஒரு பபாலிஸ் அவனிடம் ஓரிரு பகள்வி 
கள் பகட்டு விட்டு அவலன பவளியில் அலழத்துச் 
பசல்ை மற்லைய பபாலிஸ் எம்மிடம் நடந்தலவகலைக் 
பகட்டு, எழுதி, லகபயழுத்லதயும் வாங்கிக் பகாண்டு 
பவளியில் பசன்ைான்.  

 
பத்துப் பதிலனந்து நிமிடங்கள் கழித்து மீண்டும் 

இரு பபாலிசுமாக வந்து அபசைகரியங்களுக்கு வருந்துவ 
தாகச் பசால்லி "நாலை காலையில் ஆட்கலை அனுப்பு 
கிபைாம். வந்து கதலவத் திருத்தித்தருவார்கள்" என்றும் 
பசால்லிச் பசன்ைார்கள். 

 
      எல்ைாம் ஓய்ந்தது பபாை இருந்தாலும் எம்மால் 
உள்ைார ஓய முடியவில்லை. கதவு உலடந்திருப்பதால் 
வீட்லடப் பூட்ட முடியாதிருந்தது. யாராவது மீண்டும் 
வீட்டுக்குள் வந்து விடுவார்கபைா என்ை பயத்தில் 
சின்னவனும் மகளும் தமது படுக்லககளில் படுக்க 
மறுத்து எமது படுக்லகயலைக்குள் புகுந்து விட்டார்கள்.  

 
எவரும் சட்படன்று கதலவத் திைந்து வீட்டுக்குள் 

வந்து விட முடியாதபடி வீட்டிலுள்ை கதிலரகள், பமலச 
என்று எல்ைாவற்லையும் கதபவாடு அண்டி லவத்தாலும் 
என்னாலும் கைவராலும் கூட அதற்கு பமல்-நிம்மதி 
யாகத்-தூங்க-முடியவில்லை.  
     

விடியுது விடிய முன்னபம எமதுவீட்டு வாசலில்  
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இரு தச்சர்கள் வந்து நின்ைார்கள். கதலவ அழகாகத் 
திருத்தி விட்டு எம்மிடம் லகபயழுத்து மட்டும் வாங்கிச் 
பசன்ைார்கள். அதற்கான கட்டைத்லத உலடத்தவபன  
கட்ட பவண்டும் என்ைார்கள். 

 
      இரவின் தாக்கம் எமது அடுத்தநாள் காலைலய 
யும் அசாதாரைமாக்கியிருந்தது. ´பதாடர்ந்து பெர்மனி 
யில் வாழ முடியுமா´ என்ை குழப்பம் நிலைந்த பகள்வி 
எங்களுக்குள். அன்று சனிக்கிழலம என்பதால் பிள்லைக 
ளும் வீட்டில்தான் நின்ைார்கள். 

 
ஒரு பதிபனாரு மணியைவில் எமது வீட்டின் 

அலழப்பு மணி. நான்தான் ஓடிப்பபாய் சாத்தியிருந்த 
கதலவத் திைந்பதன். அவபனதான். இரவு எங்கலைக் 
குழப்பிய அபத பெர்மனியன் வாசலில் நின்ைான். நான் 
அதிர்ந்து பபாய் அைறுவதற்கிலடயில் "பயப்படாபத. 
நான் மன்னிப்புக்  பகட்கத்தான்  வந்திருக்கிபைன்"  என் 
ைான்.  

நான் பகாஞ்சம்-அலமதியாகிபனன்.  
 
"இரவு தந்த அபசைகரியத்துக்கு மன்னித்துக் 

பகாள். நான் பநற்று ஒரு பார்ட்டியில் நிலையக் குடித் 
திருந்பதன். என்னபசய்கிபைன் என்பை எனக்குத் பதரிய 
வில்லை. அப்பபாதுதான் பவளியிலிருந்து வந்பதன். 
மாறித்தான் உனது வீட்லடத் தட்டிபனன். உனக்கு 
பமபை மூன்ைாவது மாடியில்தான் நான் எனது குடும்பத் 
துடன் வசிக்கிபைன். குடி பபாலதயில் மூன்ைாவது 
மாடிக்குப் பதிைாக இரண்டாவது மாடியிலுள்ை உனது 
வீட்டுக்குள் நுலழந்து விட்படன். மன்னித்துக் பகாள்" 
என்ைான்.  

 
-12.6.2008 

      யுகமாயினி (July 2008) 
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ஒரு சனிக்கிழலம  

பகாலட அவரசரமாக ஓடிவிட்டது பபாலிருந் 
தது. குளிர் நகரபமங்கும் பரவிக் கிடந்தது. மரங்கள் 
இலைகலை உதிர்த்துக் பகாண்டிருந்தன. மனிதர்கள் 
வழலம பபாைபவ நடமாடிக் பகாண்டிருந்தார்கள். 
கனடாவின் பதசியச் சின்னம் என்ை அந்தஸ்லதப் பபற் 
றிருந்த பமப்பிள் இலைகள் குவியல் குவியைாய் வீதி 
பயாரங்களில் ஒதுங்கியும் சப்பாத்துக் கால்களுக்குள் 
மிதிபட்டும் காற்பைாடு அலைந்து பகாண்டும் திரிந்தன.  

நானும் கைவரும் அன்லைய சனிக்கிழலம வழ 
லமக்கு மாைாக எனது பகுதிபநர பவலைகளில் ஒன்றின் 
அதிகாரியான திருமதி சீக்கிைர் வீட்லட பநாக்கிப் பய 
ணித்பதாம். 

திருமதி.சீக்கிைர் என்னிடம் ஒருஉதவி பகட்டிருந் 
தாள். எனது கைவர் அவைது கைவருக்கு கணினியில் 
ஒரு டிலஷன் பபாட்டுக் பகாடுக்க பவண்டும். எனது 
கைவர் வலரவதில் நிலைய ஆர்வம் உள்ைவரும் 
கணினியில் இந்த வழியில் நிலைய அறிந்து லவத்திருப் 
பவரும் என்பது அவளுக்கு ஏற்பகனபவ பதரிந்திருந்த 
தாபைபய இந்த உதவிலயக் பகட்டிருந்தாள்.  

நாமும் மறுக்கவில்லை. பெர்மனியருக்கு இப்படி 
யான உதவிகள் பசய்வதில் தயக்கம் காட்டபவண்டிய 
அவசியம் பபரிதாக இல்லை. பநரம் இருக்கும் பட்சத்தில் 
பசய்யைாம். உதவி பசய்த பநரத்லதயும் பசய்த உதவி 
யின் கனத்லதயும் கைக்கிட்டு அதற்குரிய ஊதியத்லதத் 
தந்து விடுவது அவர்கைது நல்ை பழக்கங்களில் ஒன்று. 

எங்கள் வீட்டிலிருந்து எட்டுக் கிபைாமீற்ைர்கள் 
தூரத்தில் இருக்கும் அந்த வீட்லடக் கண்டு பிடிப்பதில் 
சிரமம் ஏதும் இருக்கவில்லை. முதல்நாள் இரபவ கணினி 
யில் அந்த வீட்டு முகவரிலயக் பகாடுத்து பாலதலயப்  
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பிறின்ற் பண்ணி எடுத்திருந்பதாம்.  

ஐந்து மாடிகலைக் பகாண்ட அந்த வீடு நாம் 
வாழும் ஸ்பவபிஸ் ஹால் நகலரபயாட்டிய உன்ரர் 
முன்லகம் என்னும் சிறிய கிராமத்தில் அலமந்திருந்தது.  

அந்தக் கிராமத்திலுள்ை ஒவ்பவாரு வீட்லடச் 
சுற்றியும் ஆபஹார்ன் (பமப்பிள்), பியர்க்பக (அரசு)... 
பபான்ை பபரிய பபரிய விருட்சங்கள் இலைகலை 
உதிர்த்துக் பகாண்டு நின்ைன. 

வீட்டின் வாசற்கதவில் அபனகமான எல்ைா 
பெர்மனிய வீடுகளும்பபாைபவ பமப்பிள் இலைகபைாடு 
பவறும் சிை குறிப்பிட்ட இலைகளும் வாடாமல்லிலக 
பபான்ை பூக்களும் கைந்து பசய்யப்பட்ட மைர்வலையம் 
பதாங்கியது. எமது நாட்டில் பபலயக் கலைக்க பவப் 
பிலைலயப் பயன்படுத்தியது பபாை பெர்மனியில் பமப் 
பிள் இலைகலைப் பயன்படுத்தியிருக்கிைார்கள். வீட்டு 
வாசலில் பமப்பிள் இலைகள் பதாங்கினால் பபய் 
வீட்லட பநருங்காபதன்பது பெர்மனியர்களின் பநடுங் 
காை நம்பிக்லக. ஆனாலும் ஏன் அலதக் பகாழுவு 
கிபைாம் என்பை பதரியாமல் பவறுமபன அழகுக்காகக் 
பகாழுவுபவர்கள்தான் அதிகமாபனார். 

நாம் அலழப்புமணிலய அழுத்த முன்னபர திரு 
வாைர். சீக்கிைர் கதலவத் திைந்து, லககுலுக்கி எம்லம 
வரபவற்ைார். நான் பவலை பார்க்கும் அலுவைகத்தில் 
ஓரிரு தடலவகள் அவலரச் சந்தித்திருக்கிபைன்.  

பெர்மனிய பமாழியில் பிரசுரமான புத்தகங்களில் 
நல்ை பலடப்புகள் அடங்கிய புத்தகங்கலைத் பதர்ந் 
பதடுத்து அலவகலை ஒலி வடிவத்துக்கு மாற்றுவபத 
அந்த அலுவைகத்தின் பவலை. ஆனால் அது திருமதி சீக் 
கிைருக்குச் பசாந்தமான அலுவைகம். திருவாைர் சீக்கிைர் 
விைம்பர சம்பந்தமான இன்பனாரு அலுவைகத்லத 
பவறிடத்தில் பசாந்தமாக நடாத்துகிைார். பகார்ட், சூட் 



29 
 

அணிந்து அதிகாரி என்ை பிரதிபலிப்பபாடு மட்டுபம 
எனக்குத் பதரிந்த அவர், வீட்டிபை கட்லடக் காற் 
சட்லடயுடன் ரீ பசர்ட் மட்டுமணிந்து மிகவும் சாதாரை 
மாகக் காட்சியளித்தார். சிரிப்பு மட்டும் எப்பபாதும் 
பபால் அப்பாவித்தனமாக ஆனால் அழகாக இருந்தது. 

 வீடு பவப்பமூட்டப்பட்டு மிகுந்த கதகதப்பாக 
இருந்தது. வரபவற்பலை அபமரிக்க ஸ்லரலில் சலமய 
ைலைக்கும் சாப்பாட்டலைக்கும் விருந்தினர் அலைக்கும் 
இலடகளில் சுவர்கபைா மறிப்புகபைா இல்ைாமல் பபரி 
தாக அலமந்திருந்தது. தைபாடங்களிலும் பமலசவிரிப்பு 
களிலும் திலரச்சீலைகளிலும் அழலக விட அதிகமாகப் 
பைம் மிளிர்ந்தது. பமத்பதன்ை பபரிய பசாபாவில் 
அமர்ந்தபபாது பநர்எதிபர இருந்த பிைாஸ்மா பதாலைக் 
காட்சி எங்கள் ஊர் திலரயரங்குகலை ஞாபகப் படுத் 
தியது. அவரும் எம்பமாடு அமர்ந்து கலதக்கத் பதாடங் 
கினார்.  

„எங்பக திருமதி சீக்கிைர்?' பகட்படன். 
 
„அவளுக்குக் பகாஞ்சம் தலையிடி. சரியான 

அலுப்பு. இன்னும் படுக்லகயில் இருக்கிைாள்“ என்ைவர் 
„உங்களுக்காக லசபைான்(சிபைான்) பதயிலை வாங்கி 
லவத்திருக்கிபைன். பதநீர் அருந்துகிறீர்கைா?' என்று 
பகட்டார்.  

         „இல்லையில்லை. இப்பபாதுதான் காலையுைலவ 
எடுத்பதாம். திருமதி.சீக்கிைரும் எழுந்த பின் அருந்தைாம். 
இப்பபாது பவலைலயத் பதாடங்கைாம்' என்பைாம்.  

„நல்ைது' என்ை படி எழுந்த அவர் சாப்பாட்டு 
பமலசக்கு `ைப்பராப்`லபக் பகாண்டு வந்தார். எனது 
கைவர் தனது பவலைலயத் பதாடங்கினார். நான் 
பசாபாவில் அமர்ந்தபடிபய புத்தகக்கூலடக்குள் அடுக்கப் 
பட்டிருந்த சஞ்சிலககளில் இருந்து ஒரு பெர்மனியச் 
சஞ்சிலகலய எடுத்து வாசிக்கத் பதாடங்கிபனன். மனம் 
சஞ்சிலகயில்  முழுவதுமாக  ையிக்காமல்  கவனங்கள்  
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சிதறிக் பகாண்படயிருந்தன.   

திருவாைர் சீக்கிைர் பகாப்பிக்பகாட்லடகலை 
பகாப்பி பமஷினுக்குள் பகாட்டி உரிய பபாத்தாலன 
அழுத்தினார். பகாப்பிக் பகாட்லடகள் அலரபடும் 
சத்தத்லதத் பதாடர்ந்து பகாப்பி சிந்தத் பதாடங்கியது. 
தண்ணீலரக் பகாதிக்க லவத்து பதநீரும் தயாரித்தார். 
குளிர்சாதனப் பபட்டியில் இருந்து பட்டலர பவளியில் 
எடுத்தார். பாலை பமஷினில் பமல்லிய துண்டுகைாக 
பவட்டி பட்டலரப் பூசினார். ஒரு தட்டு (Tray) எடுத்து 
பகாப்பிக் குவலை, பதநீர்க் குவலை, பாண் லவக்கப் 
பட்டிருந்த பகாப்லப, குடிபகாப்லப, சீனி, பால், கரண்டி 
எல்ைாவற்லையும் லவத்துக் பகாண்டு வரபவற்பலை 
வாசபைாடு ஒட்டியிருந்த படிகளில்ஏறி பமபை பகாண்டு 
பசன்ைார். 

பமபைதான் படுக்லகயலை இருக்கிைது என்று 
முதபை பசால்லியிருந்தார். தனது மலனவிக்குத்தான் 
காலை உைலவ எடுத்துச் பசல்கிைார் என்பலத 
என்னால் ஊகிக்க முடிந்தது.  

 
பல் துைக்காமபை கட்டிலில் அமர்ந்த படிபய 

காலை உைலவ உண்பது இவர்களின் வழக்கங்களில் 
ஒன்று. எம்லமப் பபாை முதலில் பதநீர் அருந்தி, 
பின்னர் காலை உைவு என்பது இவர்களிடம் இல்லை. 
பதநீர், பகாப்பி, காலை உைவு எல்ைாபம ஒன்ைாகத் 
தான் நடக்கும். 

 
பமபை அவர்கள் மிகமிக பமதுவாகக் கலததக்கும் 

சத்தம் பகட்டது.  
 
மீண்டும் அவர் கீபழ வந்து எம்பமாடு சிை கலத 

களும் வீட்டின் பவலைகளும் என்று பசய்து பகாண்டி 
ருந்தார். துலடத்தார். அடுக்கினார். குப்லப நிரம்பிய 
லபலய எடுத்துச் பசன்று பவளியிலிருக்கும் அதற்குரிய 
வாளிக்குள் பபாட்டு விட்டு வந்தார். பபரிய அதிகாரி 
என்ை பதாரலைபயா, தான் ஆபைன்ை மிடுக்பகா 
இன்றி வீட்டு பவலைகபைல்ைாம் தனக்பக உரியலவ 
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என்பது பபான்ை அவரது பசயற்பாடு எனக்குள் 
வியப்லப ஏற்படுத்தியது.  

இலதபயல்ைாம் எனது கைவரும் கவனிக்கிைார் 
என்பதில் எனக்குச் சந்பதாசமாகக் கூட இருந்தது.   

அலர மணித்தியாைத்தின் பின் மீண்டும் பமபை 
பசன்ை திருவாைர். சீக்கிைர் தட்லட ஏந்தியபடி கீபழ 
வந்தார்.  

திருமதி சீக்கிைர் காலையுைலவ முடித்திருந்தாள். 
கழுவபவண்டிய குவலைகலையும் பகாப்லபகலையும் 
டிஸ்பவாஷருக்குள் அடுக்கி விட்டு மீண்டும் „ஏதாவது 
குடிக்கிறீர்கைா, சாப்பிடுகிறீர்கைா?' என்ைார் எம்லம 
பநாக்கி.  

இம்முலை 'ஏதாவது குடிக்கிபைாம்' என்பைாம். 
அப்பிள் ெூசும் ஒபைஞ்ெூசும் பவள்லைச்பசாடாவும் 
பகாண்டு வந்து பமலசயில் லவத்து, கிைாசுகலையும் 
லவத்தார். மீண்டும் பமபை பபாய் வந்தார்.  

 
ஒரு மணி பநரத்துக்குப் பின் மிக பமதுவாக 

திருமதி சீக்கிைர் படிகளில் இைங்கி வந்து பகாண்டிருந் 
தாள். அந்த இலடபவளியில் அவள் தலைமயிலரக் 
கழுவி, குளித்திருப்பது பதரிந்தது. மிகபமல்லிய சிறிய 
உருவம். சற்றுப் பிசகினாலும் ஒரு சூனியக் கிழவியின் 
பதாற்ைத்லத நிலனவு படுத்தக்கூடிய முகம். அந்த முகத் 
தில் எப்பபாதும் பபாை ஒட்டி லவத்த ஒரு புன்னலக. 
திருவாைர் சீக்கிைரின் இயல்பான, அப்பாவித்தனமான 
சிரிப்பபாடு ஒட்டாத பசயற்லக கைந்த புன்னலக. 
50வயது என்று பசால்ை முடியாத விதமாக முக அைங் 
காரம். கூடபவ இைலம பதளிக்கும் ஆலடத் பதர்வு.  

 
திருவாைர் சீக்கிைர் விலரந்து பசன்று படிகளி 

பைபய நின்ைபடி அவளின் உதட்படாடு தன் உதட்லட 
உரசி  “அன்பானவபை  எப்படி இருக்கிைாய்?, நைம்  
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தாபன?“ என்று பகட்டார்.  

திருமதி சீக்கிைர் அைந்து விட்டது பபாை “ஓம்“ 
என்ை படி பநராக என்னிடம் வந்து நட்பபாடு லக 
குலுக்கினாள். தாமதமாக எழுந்துவந்ததற்காக மன்னிப்புக் 
பகட்டாள். எனது கைவரிடமும் பசன்று லகலுகுலுக்கி 
நான்கு வார்த்லதகள் பபசி விட்டு மீண்டும் வந்து என் 
பனாடு பசாபாவில் அமர்ந்து பகாண்டாள்.  

„எனது இனிலமயானவபை, என்ன குடிக்கப் 
பபாகிைாய்?' திருவாைர் சீக்கிைர் அவளிடம் பகட்டார்.  

„சூடாக ஸ்பரா பபரி பதநீர்“ என்ைாள்.  

மீண்டும் தண்ணீர் பகாதிக்க லவத்து, ஸ்பரா 
பபரி பதநீர் தயாரித்துக் பகாண்டு வந்து பகாடுத்தார்.  

பகாடுக்கும் பபாது மீண்டும் அவைது உதடுக 
பைாடு தனது உதட்லட உரசி, கண்ணுக்குள் கண்கள் 
பார்த்து 'நான் உன்லனக் காதலிக்கிபைன்' என்ைார். 
அவளும் பதிைாக 'நானும் உன்லன மிகவும் காதலிக் 
கிபைன்' என்ைாள்.  

 
திரும்பிச் பசன்ைவர் எங்களுக்கும் இைங்லகத் 

பதயிலையில் பதநீர் தயாரித்து ஒரு குவலை நிலையத் 
பதநீரும் தனித்தனியாக பால், சீனியும் பகாண்டுவந்து 
பமலசயில் லவத்தார். கூடபவ பட்டரும் கிரான்பபரி 
ொமும் தடவிய சிை பராஸ்பண்ணிய பாண்துண்டுகளும் 
சீஸ் சீவல்களும் பகக் துண்டுகளும் பிஸ்கிற்றுகளும் 
லவத்து சாப்பிடும் படி பசான்னார்.  

 
எனது கைவரும் வந்திருந்து நால்வருமாக பதநீர் 

அருந்தி, சிறிதைவு அலவகலைச் சாப்பிட்டு, நிலையபவ 
கலதத்பதாம். இைங்லகலயப்பற்றி மிகுந்த ஆர்வத்பதாடு 
நிலையக் பகட்டார்கள். ஆறு வருடங்களின் முன், தாம் 
அங்கு  கண்டிப் பகுதிக்கு  சுற்றுைா பபாய்  வந்ததாகச்  
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பசான்னார்கள்.  
 

ஒரு மணி பநரம் கலதகளிபைபய கலரந்தது.  
 
முடிவில் தமது ஐந்து மாடி வீட்டின் ஒவ்பவாரு 

மாடிலயயும், எம்லம அலழத்துச்பசன்று காட்டினார்கள் 
குளியைலைகளும் படுக்லகயலைகளும் விருந்தினருக்கான 
அலைகளும் என்று அது ஒரு அரண்மலனபபாைக் காட்சி 
அளித்தது. இருவருக்கு மிக அதிகம் அந்த வீடு.  

வீட்டின் கீபழ உள்ை நிைக்கீழ் அலைகலைக்கூட 
ஒரு அலுவைகமாக அழகாக உருவாக்கி லவத்திருந்தார் 
கள். கூடபவ Sauna, Solarium என்று வீட்டுக்குள் வசதி 
கள் நிலைந்திருந்தன. 

மீண்டும் கைவர் பவலைலயத் பதாடங்கி விட் 
டார். நானும் சஞ்சிலகயில் மூழ்கி, ஏபதா ஒரு அரவத் 
தில் நிமிர்ந்த பபாது சலமயைலையின் மூலையில் உதடு 
கள் பபாருத்தி மிகத்தீவிரமாக முத்தமிட்டுக் பகாண்டிருந் 
தார்கள் அந்த ஐம்பது வயதுத் தம்பதியர்.  

சட்படன்று தலைலயத் தாழ்த்திக் பகாண்படன். 
இது ஐபராப்பியாவில் சாதாரைம் என்ைாலும் எனது 
பமைதிகாரிகலை அந்தத் பதாற்ைத்தில் பார்ப்பது சற்றுச் 
சங்கடமாகபவ இருந்தது. 

பதாடர்ந்த ஒவ்பவாரு பபாழுதுகளிலும் திரு 
வாைர். சீக்கிைர், திருமதி. சீக்கிைருக்குத் பதலவயான 
உதவிகள் மட்டும் என்றில்ைாமல் பதலவக்கு மீறியலவ 
கலைக் கூடச் பசய்துபகாண்டிருந்தார்.  

எனது கைவரும் அவருக்குப் பிடித்த மாதிரி 
டிலஷன் பபாட்டு முடித்தார்.  

தம்பதிகள் இருவருமாக எமக்குப் பபரிய நன்றி 
பசால்லி உரிய பைத்லதயும் லகயில் தந்தார்கள்.  
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விலட பபற்ை பபாது ´ஆண்கள் இப்படியும் 
இருக்கைாம்` என்பதற்கு எடுத்துக் காட்டாக நடந்து 
பகாண்ட திருவாைர். சீக்கிைரின் பசயற்பாடுகலை 
எனது கைவரும் கவனித்தார் என்பதில்தான் எனக்குள் 
அதிக திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் ஊஞ்சைாடியது.  

எல்ைாம் கார்க் கதலவத் திைக்கும் வலரதான்.  

 
காருக்குள் இன்னும் நான் சரியாகக் கூட ஏறி 

இருக்கவில்லை. 
 
எனது கைவர் “உவன் என்ன சரியான விடு 

பபயனா இருக்கிைான். பபாம்பிலையாப் பிைக்க பவண் 
டியவன்“-என்ைார். 

 
 
-12.11.2008 
யுகமாயினி (December 2008) 
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அவள் வருகிைாள் 

அலுமாரிக்குள் இருந்த அழகிய சிலைகலை பை 
தடலவகள் மாற்றி மாற்றி லவத்து விட்படன். யன்னல் 
பசலைகள் சரியாகச் சுருக்கு மாைாது இருக்கின்ைனவா 
எனவும் பை தடலவகள் பார்த்து விட்படன். பூச்பசடி 
கள், புத்தகஅலுமாரி, பமலசவிரிப்பு, பசாபாவின் தலை 
யலைகள்.. என்று ஒவ்பவான்லையும் பைதடலவகள் 
சரி பார்த்து விட்படன். 

 குசினியிலிருந்து வீட்டின் எந்த மூலைக்குச் 
பசல்லும் பபாதும் மீண்டும்மீண்டுமாய் அலுமாரிச் சிலை 
கலை ஒரு பசன்ரிமீற்ைர் அரக்கி லவத்தால் நன்ைாக 
இருக்கும் பபாைவும் யன்னல் பசலையின் சுருக்குகள் 
சற்று ஒழுங்கற்று இருப்பது பபாைவும் புத்தக அலுமாரி 
யில் புத்தகங்கலை இன்னும் பநராக்கி விடைாம் பபாை 
வும் பதான்றிக் பகாண்பட இருந்தன.  

அவள் வரப் பபாகிைாள் என்பதில் எனக்குள் 
மிகுந்த பரபரப்பாகபவ இருந்தது. 23வருடங்களின்பின் 
சந்திக்கப் பபாகிபைன். என்லனப் பபாை எலட 
பபாட்டிருப்பாைா? அல்ைது அப்பபாது பபாைபவ அழ 
காக இருப்பாைா? மனசு கற்பலன பாதியும் பகள்விகள் 
பாதியுமாக அவளின் வரவுக்காகக் காத்திருந்தது.  

எத்தலன தடலவகள் புலகப்படங்கள் அனுப்பும் 
படி பகட்டிருப்பபன். "ம்.. கூம். நான் வருகிபைன் பார்" 
என்று பசால்லிச் பசால்லிபய இத்தலன வருடங்கலை 
இழுத்து விட்டாள்.  

ஒபர வகுப்பில் ஒன்ைாகத்தான் படிக்கத் பதாடங் 
கிபனாம். ஒபர வகுப்பு என்பலதயும் விட ஒபர ஊர் 
என்பது எங்களுக்குள் இன்னும் ஒட்டுதலை ஏற்படுத்தி 
யிருந்தது. என் வீட்டில் பபாை அவள் வீட்டில் அதீத 
மான கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. எனக்கு மாலைபவலை 
களில் யார் வீட்டுக்கும் பபாய் விலையாடுவதற்கு அனு 
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மதி கிலடப்பதில்லை. அவள்தான் என் வீட்டுக்கு வரு 
வாள். 

ஓடிப்பிடித்து, ஒளித்துப்பிடித்து, பகந்திப்பிடித்து, 
கல்லுச் சுண்டி, பகாக்கான்பவட்டி, கரம் விலையாடி... 
எங்கள் பபாழுதுகள் சிரிப்பும் கும்மாைமாகவுபம கலர 
யும். என் தம்பி தங்லகமாரும் எமது விலையாட்டுக் 
களில் வந்து இலைவார்கள். சிை சமயங்களில் சூரிய 
குமாரியும் எங்களுடன் இலைந்து பகாள்வாள். யாருக் 
கும் பதரியாத இரகசியங்களும் எங்களுக்குள் இருக்கும். 

எட்டாம் வகுப்பில் பாடசாலையில் பிரிக்கும் 
பபாது அவள் ஆர்ட்ஸ்க்கும் நான் சயன்ஸ்க்கும் என்று 
பிரிந்து விட்படாம். இலடபவலைகளில் ஓடி வந்து 
என்னுடன் கலதத்துவிட்டுப் பபாவாள். இலடயிலடபய 
கிளித்தட்டு விலையாடும்பபாது அவைது வகுப்பும் எமது 
வகுப்பும் இலைந்து விலையாடுபவாம். பநற்பபால் 
(கூலடப்பந்து) என்ைால் பசால்ைபவ பதலவயில்லை. 
பநரம்பபாவபத எமக்குத் பதரிவதில்லை. மாலை பவலை 
களில் பதாடர்ந்தும் எமது வீட்டுக்கு வருவாள்.  

நான் அவசரத்திருமைம் பசய்துபகாண்டபபாதும் 
எனக்குக் குழந்லதகள் பிைந்தபபாதும் ஓடிவந்து வியந்து 
வியந்து பார்த்தாள். நான் பெர்மனிக்குப் புைப்படும்வலர 
அவள் கல்யாைம் பசய்து பகாள்ைபவ இல்லை.  

சிை வருடங்களில் அவள் திருமைமாகி கனடா 
பசன்று விட்டதாக அம்மா எழுதியிருந்தா. அங்கிருந்து 
எப்படிபயா எனது பதாலைபபசி இைக்கத்லதத் பதடிப் 
பிடித்து அலழத்துக் கலதத்தாள். அவளுக்குக் குழந்லத 
கள் பிைக்கும் வலர அடிக்கடி பதாலைபபசியில் உலர 
யாடிபனாம். குழந்லதகள் வைரவைர நாங்கள் பபசும் 
இலடபவளிகளும் வைர்ந்தன. ஆனாலும் ஒவ்பவாரு 
முலையும் "நான் உன்னிடம் வருகிபைன்" என்பாள். இன் 
றிரவு கைவர் குழந்லதகளுடன் வரப் பபாகிைாள்.  

மனசு இன்னும்-பரபரத்துக்பகாண்பட-இருந்தது. 
மீண்டும் மீண்டுமாய் வீடு அழகாக இருக்கிைதா எனச் 
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சரிபார்த்துக் பகாண்படன். அவளுக்குத் பதாலச பிடிக் 
கும் என்பதால், அடுத்த நாள் பதாலச சுடைாபமன்ை 
நிலனப்பில் உழுந்லத ஊைப் பபாட்படன். சிை கிபைா 
மீற்ைர்கள் தள்ளியிருக்கும் ஆசியாக் கலடக்கு முதல் 
நாபை பசன்று, வாங்கி வந்த பதங்காலய சுத்தியைால் 
அடித்து, உலடத்து சம்பலுக்காகத் துருவி எடுத்து குளிர் 
சாதனப் பபட்டியில் லவத்பதன். பதாலசக்கு கத்தரிக் 
காய் வதக்கல் நல்ைாயிருக்கும் என்று இன்பனாரு 
கலடக்குச்பசன்று வாங்கிய கத்தரிக்காலயயும் பவட்டிப் 
பபாரித்து எடுத்பதன். இரவுச் சாப்பாட்டுக்கு இடியப்பம் 
அவித்து, பகாழி பநஞ்சு இலைச்சியில் பிரட்டல் கறி, 
பபாரியல், பவந்தயச் பசாதி..,-என்று-சலமத்து முடித் 
பதன். உள்ளியும் பவங்காயமும் பபாரிந்தஎண்பையும் 
என்று கைந்த சலமயல்மைம் பவளியில் பபாய் விடும் 
படியாக யன்னல்கலையும் பல்கணிக்கதலவயும்-திைந்து 
லவத்பதன். 

எங்கள் படுக்லகயலைலயத்தான் ஒரு வாரத்துக் 
கும் அவர்களுக்குக் பகாடுக்க இருப்பதால் படுக்லக 
விரிப்புகலை மாற்றிபனன். அந்த ஒரு வாரத்துக்கும் 
எமக்குத் பதலவயான எமது உடுப்புகலையும் மற்லைய 
அத்தியாவசியப் பபாருட்கலையும் மற்லைய சிறிய 
அலைக்குள் பகாண்டு பபாய் லவத்பதன். இப்படிபய 
பதாட்டுத் பதாட்டு பவலைகள் நீண்டு பகாண்பட 
பபாயின. கால்கள் ஆறுதல் பதடின. மனம் எலதயாவது 
கண்டு பிடித்துப் பிடித்து பவலை தந்து பகாண்பட-
இருந்தது.  

மாலையில் பகாறிப்பதற்பகன முதல் வாரபம 
கைவரின் உதவிபயாடு தட்லட வலட (பருத்தித்துலை 
வலட) பசய்து லவத்திருந்பதன். அத்பதாடு இன்னும் 
ஏதாவது பைகாரங்கள் பசய்துலவத்தால் ஒரு கிழலமயும் 
சுலவயாகப் பபாகும் என்ை எண்ைம். அவைது 
பிள்லைகளுக்பகன சிப்ஸ், பசாக்கிபைற்ஸ், பிஸ்கற்ஸ் 
எல்ைாம் வாங்கி அடுக்கி லவத்பதன்.  

சூரியகுமாரியும் கனடாவில்தான் இருக்கிைாைாம். 
அவலைப் பற்றியும் நிலையக் பகட்க பவண்டுபமன 
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நிலனத்துக் பகாண்படன். இன்னும், என்பனாடு 
அரிவரியிலிருந்து கபபாத உயர்தரம் வலர படித்த பை 
மாைவிகள் கனடாவில்தானாம். `வடமராட்சி இந்து 
மகளிர் கல்லூரி மாைவிகளின் சந்திப்பு´ என்று 
பசால்லிச் சந்திப்பார்கைாம். பநற்பபால் விலையாடு 
வார்கைாம்.  

பநற்பபால் என்ைதுபம எனக்குள் சட்படன்று 
ஒரு ஆலச அலை பமாதியது. பெர்மனியில் அபனகமாக 
எல்ைாத் தமிழர்களும் அங்பகான்றும் இங்பகான்றுமாய் 
தள்ளித்தள்ளித்தான் இருக்கிபைாம். பசர்ந்து வருபவர்க 
ளில் ஒருவபரனும் என்பனாடு படித்தவர்கைாபயா அல் 
ைது எனது ஊரவர்கைாபயா இருப்பதில்லை. இந்த 
நிலையில் வடமராட்சி மாைவர்கள் சந்திப்பு என்பலதக் 
கனவில் கூட இங்கு நிலனத்துப் பார்க்க முடிவதில்லை. 
எங்காவது சிறுவர் விலையாட்டு லமதானங்களில் பநற் 
பபாலுக்கான கூலடலயயும் பந்லதயும் பசர்த்துக் கண் 
டால் பபாதும். பாடசாலை நிலனவுகள் மனதில் நர்த்தன 
மிட நானும் ஒரு சிறுபிள்லை பபாை ஓடிச்பசன்று 
பந்லதக் கூலடக்குள் திரும்பத் திரும்பவாகப் பபாடுபவன்.  

படிக்கும் காைங்களில் பநற்பபால் என்ைால் 
எவ்வைவு லபத்தியமாக இருந்திருக்கிபைன். ஏதாவபதாரு 
பாடத்துக்கு ஆசிரியர் வரவில்லைபயன்ைால் பபாதும். 
நான் பந்துடன் லமதானத்துக்குச் பசன்று விடுபவன். 
அவள் வந்தபின் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டுக்கு அருபக 
இருக்கும் சிறுவர் விலையாட்டு லமதானத்துக்குப் பபாய் 
அவபைாடு பநற்பபால் விலையாட பவண்டும்-எனவும்-
நிலனத்துக்-பகாண்படன்.  
 
      இப்படிபய மனம் நிலனவுகளுடனும், லககள் 
பவலைகளுடனும் என்று 90சதுர மீற்ைர் வீட்டுக்குள் 
சுற்றிச்சுற்றி ஓடிக் பகாண்பட இருந்பதன்.  

எல்ைாவற்லையும் முடித்து விட்படன் என்ைால் 
அவள் வந்து நிற்கும் ஒரு வாரமும் அவளுடன் கலதத்து, 
அவபைாடு பவளியில்பபாய்… என்று கூடிய பநரங் 
கலை அவளுடபனபய களித்துக் கழிக்கைாம் என்ை 
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பபராலச எனக்கு. அதற்காகபவ ஒரு வாரம் பவலைக்கு 
விடுப்பும் எடுத்திருந்பதன். 

இரவும் வந்தது. அவளும் வந்தாள். பிரிந்தவர் 
கூடினால் பபசவும் பவண்டுமா? இனம் புரியாத மகிழ் 
வலைகளில் திக்குமுக்காடிபனாம்.  

காைங்களும் குடும்ப பாரங்களும் அவளிலும் 
நிலைய மாற்ைங்கலை ஏற்படுத்தியிருந்தன. என்லன 
விட அதிக குண்டாக இருந்தாள். என் கற்பலனக்குள் 
துளியும் எட்டாத தூரத்தில் அவைது கைவன். கபனடிய 
ஸ்லரலும் தமிழர் என்ை அலடயாைங்களும் கைந்து 
அபனகமான எல்ைா பவளிநாட்டுத் தமிழ்க்குழந்லதகள் 
பபாைவும்-அவைது-குழந்லதகள்.  

கனடாவில் இருந்து பவளிக்கிட்டு ைண்டனில் 
இரண்டுவாரம், ஸ்பபயினில் ஒரு வாரம்... என்று நின்று 
நின்று வந்ததில் பகாஞ்சம் கலைத்தும் இருந்தார்கள். 
ஆனாலும் கைகைத்தார்கள். சாப்பிட்டு, நிலையக்கலதத்து 
நித்திலரக்குச் பசல்ை சாமமாகி விட்டது.  

அடுத்தநாள் ஆறுதைாகபவ அவர்களுக்கு விடிந் 
தது. கலதயும் சிரிப்புமாய் இருந்துவிட்டு மதியஉைலவத் 
தயார்-பசய்யத்-பதாடங்கிபனன். 

 அவள் தனது சூட்பகலைத் திைந்து பிைாஸ்டிக் 
லபகைால் சுற்ைப்பட்ட இரு பபரிய பார்சல்கலை பவளி 
யில் எடுத்தாள்.  

ஏபதா `அன்பளிப்பு` பகாண்டு வந்திருக்கிைாள் 
என்ை நிலனப்பில் பமலிதான ஆவல் என்னுள் பதான்ை, 
பார்த்துக் பகாண்டு நின்பைன். லபகலைப் பிரித்து 
இருபதுக்கும் பமைான வீடிபயாக்கசட்டுகலை பவளியில் 
எடுத்து லவத்தாள்.  

„என்னது?“'-ஆவல் ததும்பக்-பகட்படன்.  

"இது இவ்வைவும் சித்தி, இதுகள் அரசி, இதுகள்   
பகாைம், இதுகள் பசல்ைமடி நீ எனக்கு, இதுகள்... இது 
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கள்..." என்று பசால்லிச் பசால்லி கசட்டுகலைப் 
பிரித்துப்-பிரித்து-லவத்தாள்.  
 
           „என்னது… படமா?" 

"என்ன நீ! யூபராப்பிலை இருந்து பகாண்டு இது 
கூட-உனக்குத்-பதரியாபத?"-என்ைாள்.  
 
      பின்னர்தான் விைங்கியது, அத்தலனயும் பதாலை 
க்காட்சித் பதாடர்கள் என்பது. பயை அலுவல்கைால் 
கனடாவில் நின்ை கலடசிச் சிை வாரங்கள் அவைால் 
பதாடர்கலைப் பார்க்க முடியாது பபாய் விட்டதாம். 
எல்ைாவற்லையும் பரக்பகார்ட் பண்ணிக் பகாண்டு 
வந்து விட்டாைாம். ைண்டனில் பகாஞ்சத்லதப் பார்த்து 
முடித்தாைாம். மிகுதிலய இங்கு பதாடரப் பபாகிைாைம்.  

நான் சலமத்து முடித்து பமலசயில் சாப்பாடு 
கலை லவத்த பபாதும் சரி பதாடர்ந்த நாட்களிலும் சரி 
அவள் கண்கலைத் துலடத்தும் மூக்லக உறிஞ்சியும் 
பதாடர்கபைாடு கைங்குவதும் களிப்பதுமாய் இருந்தாள். 
கிலடக்கும் இலடபவளிகளிலும் சாப்பிடும் பபாதும் 
பதாடர்களில் வரும் கலதகலையும் கதாபாத்திரங்கலை 
யும் பற்றிபய பபசிக் பகாண்டிருந்தாள்.  

ஒரு வாரம் முடிந்து அவளும் அவள் குடும்பமும் 
பபான பின் சூரியகுமாரியும் கூலடப்பந்தும் இன்னும் 
பைவும் வழக்கம் பபாைபவ நிலனவுகைாயும் நிராலச 
கைாயும் எனக்குள்பை மிதந்து பகாண்டிருந்தன.  

 

-18.7.2008 
      யுகமாயினி (August 2008)  
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சிை பக்கங்கள் 

பநருங்கிய உைபவான்றின் மரைம் பபரும் 
சுலமயாக, ஆற்ைமுடியாத துயராக, விலட கிலடக்காத 
பகள்வியாக என்லன அழுத்திக் பகாண்படயிருந்தது. 
வாழ்பவர்கள் அத்தலன பபரும் இைந்துதான் ஆக பவண் 
டும் என்ை நியதி மனதுக்கு ஒவ்வாததாக இருந்தது. ஏன் 
என்ை பகள்வி அடிக்கடி என்லனக் குலடந்தது. மரைம் 
ஏன் என்பலதவிட இந்த வாழ்வும் அதபனாடு இலைந்த 
இன்ப துன்பங்களும் பிரிவுகளும் எதனால்? எதற்காக? 
மரைத்தின் பின்பன என்ன இருக்கிைது? மூச்சடங்கி, 
இரத்த ஓட்டங்கள் அஸ்தமித்து, உடல் பவறும் பவற்றுக் 
கூடாகி, சாம்பைாகி இதுபவ நியதியாய்... ஏன்? மனதின் 
அலைவுகலைத் தவிர்க்க முடியாமபை இருந்தது. 

 
      ஒவ்பவாரு மரைமும் அது சார்ந்த பநருங்கிய 
உைவுகலை அடித்துப் புரட்டிப் பபாட்டு விடுகிைது. 
சிைலர மனதைவில் அதை பாதாைத்தில் கூட வீழ்த்தி 
விடுகிைது. அதற்காக ஆதவன் பதாடங்கி அத்தலன 
இயற்லககளும் அசமந்து இருந்து விடுவதில்லை. உைகம் 
தன்பாட்டில் இயங்கிக் பகாண்படயிருக்கும். சம்பந்தப் 
பட்டவர்களும் அவரவர் மனங்களுக்கு ஏற்ப ஸ்தம்பித்து, 
உலைந்து, கண்ணீரில் கலரந்து, மீண்டும் பமது பமது 
வாக எல்ைாவற்றுடனும் இலைவார்கள்.  

 
      நானும் பமது பமதுவாக என்லன ஆசுவாசப் 
படுத்திக் பகாண்டு பவளிபயாடு இலைய முயன்பைன். 
ஆதவனின் இருப்பு அதீதமாகபவ பதரிந்தது. பவளியின் 
பவளிச்சம் மனதிலும் சிறிய புத்துைர்லவத் தந்தது. 
வசந்தம் வந்துவிட்டதாம். கடந்த சிைநாட்களில் பகாட்டி 
விட்ட பனியின் சுவபட பதரியாமல் புற்கள் பசுலம 
காட்டின. இலைகள் துளிர்க்க முன்னபம சிை மரங்கள் 
பமாட்டவிழ்த்திருந்தன. வீதிகளின் ஓரங்களிலும் வீடு 
களின் முன்ைல்களிலும் சிவப்பு, மஞ்சள், நீைம்... என்று 
பை வர்ைங்களிலும் பூக்கலைத் தாங்கியபடி பசடிகள் 
அலசந்தாடின. பமைனித்திருந்தவீதிகள் மனிதர்களினால் 
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ஆரவாரப்பட்டன. இத்தலனபகாைாகைங்களிலும் கைந்து 
பகாள்ைாமல் சிை மரங்கள் இன்னும் பிடிவாதத்பதாடு 
நிர்வாைமாகபவ நின்ைன. பவயில் சிரித்தாலும் பகாஞ்ச 
மாய் குளிரும் உலைத்தது. 

 
கடும் குளிருக்கான தடித்த உலடகளும் சப்பாத்து 

களும் தவிர்க்கப் பட்டதால் பவகமாக நடக்க முடிந்தது. 
இப்படியான பபாழுதுகளில் பபரூந்லத விடுத்து நடந்பத 
பவலைக்குப் பபாய் விடுவது என் வழக்கம். மூலையில் 
பதியப் பட்டிருக்கும் சிை நாைாந்த விடயங்கள் அதிக 
சிந்தலனகளுக்கு இடமின்றி தன்பாட்டில் நடந்து விடு 
வது பபாை நானும் பபருந்துத் தரிப்பிடத்லதத் தாண்டி 
மலைக்குன்றிலிருந்து கீழிைங்கும் படிக்குத் தாவிபனன். 

 
       வாகனங்களின் இலரச்சல்களிலும் புலககளிலும் 
தவித்து தத்தளித்துக் பகாண்டிருக்கும் பபருஞ் சாலை 
கலை விட மரங்களும் பசடிகளும் இரு மருங்கிலும் 
அலசந்தாடும் சிற்பைாழுங்லககளிலும் சிறுவீதிகளிலும் 
நடக்கும்பபாது ஒரு தனியான சுகம் கிலடக்கும். அபனக 
மான பபாழுதுகளில் பவலைக்குச் பசல்வதற்கு நான் 
பதர்ந்பதடுக்கும் பாலத ஆைன்(Aalen) நகரில் பதாடங்கி 
எனது ஸ்பவபிஸ் ஹால் (Schwäbisch Hall) நகலர 
ஊடறுத்து நகர்ந்து பகாண்டிருக்கும் நதிலய ஒட்டிய 
கலரப் பாலதயாகபவ இருக்கும். அந்தப் பாலதயில் 
நதிலயப் பார்த்துக்பகாண்பட அதன் சைசைப்லபக் பகட் 
டுக் பகாண்பட எத்தலன மணித்தியாைங்கள் பவண்டு 
மானாலும் நடந்து விடைாம். 

 
இன்பத்திலும் சரி, துன்பத்திலும் சரி என்லனத் 

தழுவி, என்பனாடு கைந்து எனது உைர்வுகளுக்கு வலு 
வும் உயிர்ப்பும் பசர்க்கும் இலச பபாை நதியின் சைசைப் 
பும் என் பசவிகளினூடு புகுந்து மூலையின் ஒவ்பவாரு 
உைர்வு நரம்புகலையும் சிலிர்க்க லவத்தது.  

 
தவழ்ந்து பகாண்டிருந்த பதன்ைல் முடிபயாடு 

சல்ைாபித்தது. கன்னங்கலை வருடியது. பநளிந்து 
வலைந்து நகர்ந்து பகாண்டிருந்த நதியின் பமற்பரப்பில் 
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பட்டுத் பதறித்த சூரிய ஒளியில் கண்கள் பனித்தன. 
மரைம் பற்றிய பகள்விகள் தற்காலிகமாக என்னிடமி 
ருந்து விலடபபற்ைன. கவலைகளும் நிலனவுகளும் என் 
மனதுக்குள் முட்டியிருந்தாலும் இயற்லகயின் தழுவலில் 
ஒருவித கிைக்கம் என்லன ஆட்பகாள்ை நான்-விலரந்து 
பகாண்டிருந்பதன். 

 
இன்று திருவாைர் சுபைாத்துடன் பரஷறியில் 

(Treasury யில்) பவலை பசய்யபவண்டுபமன கடந்த 
வாரபம அறியத் தந்திருந்தார்கள். சுபைாத்துடன் பவலை 
பசய்வது என்பது எனக்கு எப்பபாதுபம பிடிக்கும். 
சுபைாத் இனிலமயானவர். பமன்லமயானவர். சந்பதாச 
மாகப் பழகக் கூடியவர். 

 
சுபைாத்லத முதன்முதைாக சந்தித்தநாள் இன்னும் 

எனது ஞாபகத்தில் இருக்கிைது. நான் வங்கியில் 
பவலைக்குச் பசர்ந்து சிை மாதங்களில் ஒரு நாள் 
திருமதி. சூமாகர் சுகவீன விடுமுலையில் பபாய்விட்டார் 
என்ை பசய்திலயத் பதாடர்ந்து அவரது இடத்துக்கு என் 
லனப் பபாகும்படி பணித்தார்கள். நான் பசய்யும் 
பவலைக்கும் அந்த பவலைக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் 
இல்லையாயினும் அது பரஷறி என்பதால் நம்பிக்லக 
யான ஆட்கலை மட்டுபம அதனுள் அனுமதிக்கைாம் 
என்ை அடிப்பலடயில் என்லன அலழத்திருந்தார்கள். 
என்பனாடு பை பெர்மனியப் பபண்கபை பவலை பார்க் 
கும் பபாது அவர்கலை விடுத்து என்லனத் பதர்ந்ததில் 
அவர்களிடம் சற்றுப் பபாைாலம பதரிந்தது.  

 
எனக்பகா பழகிய பவலைலயயும் பழகிய 

பவலைத் பதாழிகலையும் விட்டு அந்தப் பிரிவுக்குப் 
பபாவதில் அலரமனதான சம்மதபம இருந்தது. மறுக்க 
முடியாத-நிலையில்-பபாபனன். தடித்த சுவர்களும் இரும் 
புக்கதவும் பகாண்ட அந்த நிைக்கீழ்அலைக்குள் நுலழயும் 
பபாது ஏபதா சிலைச்சாலைக்குள் பசல்வது பபான்ை 
உைர்பவ பமபைாங்கி என்லனப் பயமுறுத்தியது. 
உள்பை நுலழந்துவிட்ட மாத்திரத்தில் பவறு உைகத் 
துக்குள் வந்துவிட்டதுபபான்ை உைர்வு பதான்றியது.  
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      அப்படிபயாரு அழகான பபரியஅலை. சுவர்களில் 
இயற்லகக் காட்சிகளுடன் அலமந்த அழகான பபரிய 
பபரிய புலகப்படங்கள். ஒவ்பவாரு புலகப்டத்திலும் 
திரு.சுபைாத் அவர்கள் இைலமக் பகாைத்துடன் அவர் 
மலனவிலய அலைத்த படியும் மலனவியுடன் பனிச் 
சறுக்கல் பசய்தபடியும் மலைகளில் கயிறுகளில் பதாங் 
கியபடியும் ஏறியபடியுபமன்று மிகமிக அழகான புலகப் 
படங்கள் பதாங்கின. 
      
      சுபைாத் பமல்லிய புன்சிரிப்புடன் லககுலுக்கி 
என்லன வரபவற்ைார். அவலரப் பார்த்ததுபம எனது 
அப்பாவின் நிலனப்புத்தான் எனக்கு வந்தது. எனது 
அப்பாபபாை வாட்டசாட்டமான உடைலமப்பு இல்ைா 
விட்டாலும் அந்தப் புன்சிரிப்பிலும் கண்கலை ஊடுரு 
விய அந்தப் பார்லவயிலும் ஒருவித கனிவும் மிகுந்த 
நட்பும் பதரிந்தன.  

 
அழகு என்பது பதாற்ைத்தில் மட்டுமல்ை, புன்சிரிப் 

பிலும் பார்லவயிலும் பழகுதலிலும் கூட இருக்கிைது என் 
பலத நட்பபாடும் பண்பபாடும் பழகக்கூடிய அவபராடு 
பவலைபசய்யத் பதாடங்கிய பின்தான்-புரிந்து பகாண் 
படன். 
 

அந்தப்பாதுகாப்பான அலையினூடு இன்பனாரு 
அலைக்குள் பசல்ைைாம். முதன் முதைாக அந்த அலைக் 
குள் நுலழந்த பபாழுது என்னுள் ஒரு அதிர்வு ஏற் 
பட்டது. சுற்றிவர அலைச் சுவபரல்ைாம் அலுமாரிகள் 
பபாருத்தப் பட்டிருந்தன. அலுமாரிகளின் ஒவ்பவாரு 
தட்டிலும் கட்டுக் கட்டாகப் பைங்கள். பைத்தாள்கள். 
பவறுபம படங்களிபைா புத்தகங்களிபைா பார்ப்பது 
பபாை அல்ைாமல் நியமான பைக்கட்டுகள். தலை 
கிறுகிறுத்தது. இரண்டு லககைாலும்  தலையின் இரு 
பக்கங்கலையும் அழுத்தியவாறு அப்படிபய பபசமைந்து 
நின்று விட்படன். 

 
என்ன திலகத்துவிட்டாயா? இன்றுதாபன முதல் 

முதைாகப் பார்க்கிைாய். சிைகாைம் பபாக இபதல்ைாம் 
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பவறும்தாள்கள் என்பதான உைர்லவத்தான் இலவகள் 
உனக்குத் தரும். என்லனப் பபாறுத்த வலரயில் இபதல் 
ைாம் பவற்றுத்தாள்கபை'-என்ைார்-சுபைாத். 

 
அன்லைய பபாழுதில் என்லனவிட சுபைாத்தான் 

அதிகம் கலதத்தார். கலதத்த படிபய பார்ப்பதற்கு ஒரு 
சாதாரை லரப்லரட்டர் அைவில் இருக்கும் இயந்திரம் 
ஒன்றினுள் தட்டுக்கலை லவத்து விட்டு பமலுள்ை 
துவாரத்தினுள் நாையங்கலைப் பபாட்டு சுவிச்லச 
அழுத்தினார். உள்பை மைமைபவன்று நாையங்கள் 
பகாட்டுப்படும் சத்தம் பகட்டது. சத்தம் நின்று பச்லச 
நிைத்தில் ஒரு பபாத்தான் மின்னியதும் அந்தத் தட்டு 
கலை ஒவ்பவான்ைாக பவளியில் இழுத்து எடுத்தார். 
ஒவ்பவாரு தட்டிலும் அதனதன் பபறுமதிக்கு ஏற்ப 
பிரிபட்டபடி நாையங்கள் அடுக்கப் பட்டிருந்தன. ஒவ் 
பவாரு தட்டிலும் எத்தலன நாையங்கள் அடங்கும் 
என்பது முற்கூட்டிபய பதரிந்திருப்பதால் அது எவ்வைவு 
பைம் என்பலத சுைபமாகக் குறித்து விட முடிந்தது. 
ஒவ்பவாரு முலையும் தட்டுக்கலை பவளியில் எடுத்த 
லகபயாடு அதனதன் பபறுமதிகலை பபப்பரிலும் எழுதி, 
கணினியிலும் குறித்தார். 

 
தட்டுக்கள் எல்ைாம் நிலைந்ததும் சற்றுப் பபரி 

தாக மறுபக்கத்தில் இருந்த இன்னுபமாரு விதமான 
இயந்திரத்லத அணுகினார். அந்த இயந்திரத்தின் முன் 
பகுதியில் மண்பைண்பைய் ஊற்றுவதற்கு நாம் ஊரில் 
பாவிக்கும் புனல் பபான்ை வடிவம் பகாண்ட ஒரு இரும் 
புக் பகாள்கைன் இருந்தது. அதற்குள் பிரித்த நாையங் 
களின் ஒரு யூபரா பபறுமதியுள்ை நாையங்கலைக் 
பகாட்டி விட்டு, மறுபக்கத்தில் இருந்த ஒரு தட்டில் 
நாையங்கலைச் சுற்றுவதற்கான  அைவான தாள்கலை 
அடுக்கி விட்டு பபாத்தாலன அழுத்தினார். நாையங்கள் 
முழுவதுமாகப் பபப்பரால் சுற்ைப்பட்டு சிறுசிறு உருலை 
கைாக-வந்து விழுந்தன. இப்பபாது எண்ணுவதும் 
கைக்பகடுப்பதும் சுைபமாக இருந்தன. பத்து நாையங் 
கள் பகாண்ட ஒரு யூபரா உருலைகள் எத்தலன என 
எண்ணி, எழுதிக் குறித்து விட்டு-சற்று-அமர்ந்தார். 
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மறுபக்கத்து பமலசயில், திருமதி.பிராங்பக பைத் 
தாள்கலை எண்ணி எண்ணி, நீை ஒளிபாய்ச்சும் இயந் 
திரம் ஒன்றினுள் அடுக்கி, அலவ நியமான பைத்தாள் 
கள்தானா என்பலத உறுதிப் படுத்திய பின், அதற்குரிய 
பமல்லியதாைால் நடுவில் சுற்றி ஒட்டிக் பகாண்டிருந் 
தார். இைம் பபண்ைான சபிபன ஒட்டிய பைத்தாள் 
கலை ஒவ்பவான்ைாக எடுத்து, சரி பார்த்து பதாலக 
லயக் குறித்துக்-பகாண்டிருந்தாள். 

  
நான் ஒவ்பவான்லையும் வியப்புடன் பார்ப்பலத 

அவதானித்த சுபைாத் பமலிதான சிரிப்புடன் 'இப்பபாது 
சிை வருடங்கைாகத்தான் இந்த வசதிபயல்ைாம். நான் 
பதிபனழு வயதில் இந்த பவலையில் பசர்ந்த பபாழுது 
ஒவ்பவாரு நாையமாகப்பிரித்து, ஒவ்பவான்ைாகஅடுக்கி 
இந்த இயந்திரங்கள் சிை நிமிடங்களுக்குள் பசய்த இந்த 
பவலைகலை மணித்தியாைக் கைக்கில் இருந்து பசய் 
திருக்கிபைன்“ என்ைார். 

 
„பதிபனழு வயதிலிருந்பத இந்த பவலையா?“ 
 
„ம்.. ம்.. அப்பபாது இந்த அலையில் 15 பபர்   

பவலை பசய்பதாம். இப்பபாது இந்த இயந்திரங்கள் 15 
பபர் ஒரு நாள் முழுக்கச் பசய்யும் பவலைகலை ஓரிரு 
மணித்தியாைங்களில் முடித்து விடுகின்ைன. அதனால் 
அவர்கள் பவறு பிரிவுக்கு மாற்ைப் பட்டு விட்டார்கள்“ 
என்ைார். 

 
கலதத்த படிபய எழுந்து ஒரு அலுமாரிலயத் 

திைந்தார். அதனுள்பையும் பைக்கட்டுகள் இருக்குபமன 
நிலனத்பதன். மாைாக தண்ணீர் லபப், சிங் இலவக 
பைாடு ஒரு பகாப்பிபமசின் என்று ஒரு குசினி மிகச் 
சிறிய அைவில் அலமக்கப்பட்டு அந்த அலுமாரிக்குள்-
ஒளிந்திருந்தது. அழகாக, பநர்த்தியாக குடிக்கும், சாப் 
பிடும் பகாப்லபகளும் கிைாசுகளும் அடுக்கி லவக்கப் 
பட்டிருந்தன. பகாப்பி இயந்திரத்தில் இருந்து துளித் 
துளியாக பகாப்பி சிந்திக் பகாண்டிருந்தது. பகாப்பி 
வாசலன நன்ைாக-இருந்தது. 
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„நீயும் குடிக்கிைாய்தாபன' என்ை படி ஒரு 
பகாப்லப எடுத்து அதற்குள் பகாப்பிலய ஊற்றினார். 

 
 "நன்றி. நான் பகாப்பி குடிப்பதில்லை. பதநீர் 

மட்டுந்தான்“-என்பைன் 
. 
அந்த அலுமாரிக்குள் இருந்த இன்பனாரு சிறிய 

அலுமாரிலயத் திைந்தார். பைவிதமான பதயிலைகலைக் 
பகாண்ட லபகள் நிரம்பிய பபட்டிகள்.  

 
„விரும்பியலத எடு“ என்ைார்.  
 
நான் பசம்பருத்திப்பூவில் பசய்த பதயிலை நிரம் 

பிய லப ஒன்லை எடுத்து பதநீர் தயாரித்துக் பகாண்டு 
அமர்ந்பதன். 

 
முன் சுவரில் அவரது படங்கள். அழகிய மலனவி 

யுடன். ஒரு புலகப்படத்தில் ஆல்ப்ஸ் மலைலயப் பின் 
புைமாகக் பகாண்ட பபாடன்பசயில் இருவரும் வள்ைத் 
தில் பபாய்க் பகாண்டிருந்தார்கள். இன்பனான்றில் 
மலையில் ஏறிக் பகாண்டிருந்தார்கள். இன்பனான்றில் 
மபயாக்கா கடற்கலரயில் ஒருவபராடு ஒருவர் சாய்ந்து 
ஒய்யாரமாக பவயில் குளித்தார்கள். இன்னும் ஒன்றில் 
எகிப்தின் பிரமிட்டுகலை ஆவல் ததும்பும் கண்களுடன் 
பார்த்துக் பகாண்டிருந்தார்கள்.  

 
மிகவும் அந்நிபயான்யமான தம்பதிகைாய், வாழ்க் 

லகலய அனுபவிக்கும் ஆர்வம் உள்ைவர்கைாய், பார்ப்ப 
வர்கள் மனதில் சந்பதாசம் ஊட்டுபவர்கைாய்-பதரிந்தார் 
கள். நான் ஒவ்பவாரு படத்லதயும் ஆர்வத்துடன் பார்ப் 
பலதப் பார்த்த அவர் பவலைகளின் மத்தியில் கிலடக்கும் 
அவ்வப்பபாதான இலடபவளிகளில் ஒவ்பவாரு படமும் 
எங்பக எடுக்கப்பட்டது, எந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எடுக்கப் 
பட்டது, அன்லையநாளில் என்ன காைநிலை இருந்தது… 
என்பைல்ைாம் விைாவாரியாகச் பசால்லிக் பகாண்டி 
ருந்தார். எந்த நிலையிலும் எந்தக் கலதயிலும் அவர் 
பவலையிைான நிதானத்லதயிழக்காமல் மிகுந்த கவன 
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மாகச் பசயற்பட்டார். சுபைாத்தின் பவகத்துக்கு அங்கு 
யாரும் ஈடு பகாடுக்க மாட்டார்கள். அத்தலன பவகமாக 
நாையங்கலை இயந்திரத்துள் பகாட்டி பவளிவரும் 
உருலைகலை பபட்டிகளில் அடுக்கி கைக்குகலைக் 
குறித்துக் பகாண்டிருந்தார். இந்தைவு பவலைகலையும் 
லககள் பசய்து பகாண்டிருந்தாலும் எப்பபாழுதும் புன் 
னலக மாைாத முகத்பதாடு ஒவ்பவாருவலரயும்-எதிர் 
பகாண்டார். 

 
பமபை வங்கிக்குப் பைம்பதலவப்படும் பபாபதல் 

ைாம் திருமதி. சிமித்பதா அன்றி திருவாைர். வாக்னபரா 
இந்த அலைக்குத்தான் வருவார்கள். சுபைாத்தான் அவர்க 
ளிடம் பைத்லதக் பகாடுத்து, குறித்துக் பகாள்வார். 

 
மதியம் பன்னிரண்டுமணி என்ைதும் எல்பைாரும் 

கன்ரீனுக்பகா அன்றி பவளிக் கலடகளுக்பகா சாப்பிடப் 
பபாவார்கள். சுபைாத் மட்டும் வீட்டுக்கு ஓடி விடுவார். 
மீண்டும் இரண்டு மணிக்கு வந்து பவலை பதாடங்கி 
ஐந்து மணியானதும் ஒரு நிமிடம் கூடத் தாமதியாது 
பபாய் விடுவார். 

 
சுபைாத்துடன் பவலை பசய்யும் வாய்ப்பு எனக்கு 

எப்பபாதும் கிலடக்கும் என்றில்லை. இங்கு பவலை 
பசய்பவர்களில் யாராவது விடுப்பில் பபாக பவண்டும். 
அந்த நாட்களில்தான் எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பம் கிலடக் 
கும். நான் இந்த வங்கியுடன் இலைந்து விட்ட 17 
வருடங்களில் ஒவ்பவாரு வருடமும் கண்டிப்பாகச் சிை 
வாரங்கபைனும் சுபைாத்துடன் இந்த பரஷறியில் 
பவலை பசய்பவன். ஒவ்பவாரு சந்தர்ப்பமுபம மகிழ் 
வான பபாழுதுகைாகபவ கழிந்தன. ஒவ்பவாரு சந்தர்ப் 
பங்களிலும் எமது கலதகள் உைகத்லதச் சுற்றிவரத் 
தவறுவதில்லை. 

 
நீண்ட மாதங்களின் பின் இந்த வருடத்திற்கான 

முதல் அலழப்பு இது. இப்பபாபதல்ைாம் அந்தப் பைக் 
கட்டுக்கலைப் பார்க்கும்பபாது எனக்கு எந்தத் திலகப்பும் 
ஏற்படுவதும் இல்லை. பநஞ்சு படபடப்பதும் இல்லை.  
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எல்ைாம் பவற்றுத்தாள்கள் பபாைபவ.  
 
உள்பை பபானபபாது சுபைாத் லககுலுக்கி வர 

பவற்ைார். முதன்முதல் கண்ட சுபைாத் 45வயதில் இருந் 
தார். இன்று அவர் 62வயதில். தனது பகாப்பிபயாடு 
எனக்கு ஸ்பரா பபரி பதநீர் தயாரித்துக் பகாண்டு 
வந்து பமலசயில் லவத்தார். பமலசயில் பசர்ரிப் பழங் 
கள் பசர்க்கப்பட்ட ´படானாபவபை பகக்´ கும் இருந்தது.  

 
„சாப்பிடுகிைாய் தாபன…“ என்ை படி அதில் ஒரு 

துண்டு பவட்டி ஒரு பசாஷரில் லவத்து, கரண்டியும் 
எடுத்துக் பகாண்டு வந்து லவத்தார். „மலனவி முதல் 
நாள் 62வது பிைந்த நாலைக் பகாண்டாடினாள்“ 
என்ைார். 

 
பகாப்பியில் இரண்டுமூன்று மிடறுகலை உறிஞ்சி 

விட்டு, எழுந்து பசன்று பத்து பசன்ற்கலை(cents) 
இயந்திரத்துள் பகாட்டி, பபாத்தாலன அழுத்தினார். 
பத்துபசன்ற் உருலைகலைத் பதாடர்ந்து, பநளிந்து 
வலைந்து கிறுக்குப் பட்டபடி சிை பவற்று நாட்டு நாை 
யங்களும் வந்துவீழ்ந்தன. சிைசமயங்களில் சிைர் பவற்று 
நாட்டு நாையங்கலையும் பபாட்டு ஏமாற்றியிருப் 
பார்கள். கூடுதைாக பவளியில் நாட்டப் பட்டிருக்கும் 
சிகபரட் பமசின்கள், வாகனத் தரிப்பிடங்களில் உள்ை 
தரிப்புக்கான கட்டை பமசின்கள் பபான்ைவற்றில் 
பபாடப்படும் நாையங்களில் இப்படியானலவயும் வருவ 
துண்டு. மனிதர்களின் பார்லவகலை விட இந்த இயந் 
திரங்களின் பார்லவகள் கூர்லமயும் அவதானமும் மிக் 
கலவ. பவற்றுநாட்டு நாையங்கலை ஒரு புரட்டுப் 
புரட்டி தனியாகக் கக்கி விடுகின்ைன. சுபைாத் அலவ 
கலை நிரம்பி வழிந்து பகாண்படயிருக்கும் அதற்கான 
பபட்டிகளுக்குள் பகாட்டினார்.  

 
அந்த நாையங்கள் எப்பபாதாவது உதவி 

நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பி லவக்கப்படும். 
 
அன்லைய கலதகளில் சுபைாத், தான் ஓய்வில்  
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பபாய் விடப் பபாவதாகச் பசான்னார்.  
 

„ஏன் இத்தலன அவசரம், ஊருைா பமாகமா?“ 
ஆச்சரியத்துடன் பகட்படன்.  

 
67 வயது வலர பவலை பசய்தால்தான் முழு 

ஓய்வூதியமும் கிலடக்கும். இப்படி 62இபைபய பபானால் 
ஓய்வூதியத் பதாலக குலையும்.  

 
„இல்லையில்லை. 20வருடங்கைாக நாம் ஊருைா 

பசய்வதில்லை. 20 வருடங்களுக்கு முன் திடீபரன்று ஏற் 
பட்ட ஒரு சுகவீனத்தில் எனது மலனவியின் உடலின் 
சிை பகுதிகள் இயக்கத்லத இழந்து விட்டன. இதுவலர 
பவலை தவிர்ந்த சிைமணிகலை மட்டுபம அவளுக்காகச் 
பசைவழிக்க முடிந்தது. 45 வருடங்கள் பதாடர்ந்து 
பவலை பசய்துவிட்டால் முழு ஓய்வூதியத்துடன் ஓய்வு 
பபைைாம். அதற்காகத்தான் இதுவலர காத்திருந்பதன். 
இனி அவைருகில் இருந்து அவலைக் கவனித்துக் பகாள் 
ைைாம்“ என்ைார்.  

 
இன்றுதான் அவர் முகத்தில் பசாகத்தின் இலழ 

கலைபய பார்த்பதன். எல்ைாம் சிை விநாடிகள்தான்.  
 
சட்படன்று கவலைலயக் கலைந்துவிட்டு சிரித்த 

படிபய நாையங்கலை இயந்திரத்தினுள் பகாட்டத் 
பதாடங்கினார். 

  
 
-3.5.2008 

      யுகமாயினி (June 2008) 
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தவிர்க்க முடியாதலவகைாய்...  

என் கண்ணுக்குள் பதரிந்த உைகம் குளிரில் 
உலைந்து கிடந்தது. கால்கள் தன் பபாக்கிபை நடந் 
தாலும் மனசு வீட்டுக்குத் திரும்பிவிடு என்று பகஞ்சியது. 
குருவிகளினதும் பகாட்டான்களினதும் கூச்சலும் சிைகடிப் 
பும் ஆற்றுப் படுக்லகக்பகயுரிய ஆத்மார்த்த சைசைப்பு 
கைாயிருந்தன. ஆற்லைக் குறுக்கறுத்து நின்ை பாைத் 
லதக் கடக்கும் பபாது குத்பதனத் பதரிந்த ஆற்றின் மீது 
படர்ந்திருந்த குளிர்ந்த அலமதி சுனாமிலய ஞாபகப் 
படுத்தி என்லனக் கிலி பகாள்ைச் பசய்தது. அழகான 
இயற்லக ஏபதா ஒரு கைத்தில் ஆக்பராஷமாக உயிர் 
குடிக்கும் என்ை உண்லம இப்பபாபதல்ைாம் அடிக்கடி 
மனலச உலதத்து விட்டுச் பசல்கிைது. 

 
பநற்றிரவு எரிமலை சஞ்சிலகயில் வாசித்த, 

சித்திரா சுதாகரனின் ´மாபிள்கல் பதித்த விைாந்லத´ 
சிறுகலத நிலனவுக்குள் உருண்டது. பபார் எப்படிபயல் 
ைாம் எங்கலைச் சிலதத்து விட்டது. இந்தக் குளிரிலும் 
பனியிலும் இராப்பகைாய் உழன்று பவலை பசய்து 
மாபிள்கல் பதித்த விைாந்லதயுடனான வீட்டுக்காக ஏங் 
கிய ஏலழத் தாய்க்கு பைம் அனுப்புகிைான் ஒரு ஐபராப் 
பியா வாழ் ஈழஅகதி. தாயும் அந்த வீட்லடக் கட்டு 
கிைாள். கட்டிமுடியும் தறுவாயில்தான் அந்தக் பகாடுலம 
நடக்கிைது. அந்த மாபிள்கல் பதித்த தலரயிபைபய 
அந்தத் தாயும் அவனது சபகாதரியினது குடும்பமும் 
இரத்த பவள்ைத்தில் கிடப்பலத அவன் பதாலைக் 
காட்சியில் பார்க்க பநர்கிைது.  

 
அந்தக் பகாடுலம மனலசப் படுத்தியது. அந்த 

நிலனவில் சப்பாத்லதயும் துலைத்துக் பகாண்டு கால் 
விரலில் ஏறிய குளிலர மனசு பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக 
மைந்து பகாண்டிருந்தது. நான் தனிபய நடந்து பகாண் 
டிருந்பதன்.  

 
ஆற்ைங்கலரயும் அலதபயாட்டிய புல்பவளியும்  

http://www.manaosai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=307:2009-09-07-06-19-49&catid=39:2009-07-02-22-34-59&Itemid=15
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பனி பபார்த்தியிருந்தன. தூரத்தில் அந்தப் பனியின்பமல்  
நின்று சிை பெர்மனியர்கள் மிகவும் சிரத்லதயாக உடற் 
பயிற்சி பசய்து பகாண்டிருந்தார்கள். ஆசிரியர் ஆைா 
னாலும் நீண்ட கூந்தலைப் பிடியாகக் கட்டியிருந்தார். 
மீண்டும் மீண்டுமாய் அந்த ஐபராப்பிய அகதி இலைஞ 
னும் அவனது குடும்பமும் மனசுக்குள் உருண்டார்கள். 
உடற்பயிற்சி பசய்து பகாண்டிருந்தவர்கலைத் தாண்டும் 
பபாது ஆசிரியர் பைதடலவகள் தலைலய என் பக்கம் 
திருப்பினார். நான் நடந்து பகாண்டிருந்பதன்.  

 
இைக்கின்றிய, ஏகாந்த நலடபயன்ைாலும் இன் 

னும் அலர மணியில் பபரூந்துத்தரிப்பிடத்துக்குத் திரும்பி 
விடபவண்டும் என்பது மட்டும் நிலனவில் துருத்திக் 
பகாண்டுநின்ைது.  

 
பகாலடகாைத்தில் இப்படிப்பைரும் நடப்பார்கள். 

எனக்கு இந்தப் பனியிலும் இந்த பவளியில் நடப்பதில் 
ஏபதா ஒரு ஆர்வம். தினமும் காலைபவலை முடிந்ததும் 
என்லனயறியாமபை என் கால்கள் இந்த வழிலய ஏகும். 
பனி எவ்வைவு அழகானது. பராொவின் முட்கலைப் 
பபாை, இந்தப் பனிக்கு குளிர் மட்டும் இல்ைாதிருந்தால் 
நான் என் வாழ்க்லகயின் பாதிப் பபாழுதுகலைபயனும் 
இந்தப் பனியின்பமல் படுத்தும் புரண்டும்...என்று கழித்து 
விடுபவன். 

 
பனிப்பூக்கள் பூத்திருந்த ஹாசல்நட்ஸ் மரத்தில் 

சிைகடித்த ஒரு சிட்டுக்குருவி என்பமல் பனித்துளிகலைச் 
சிதை விட்டுக் பகாண்டு அவசரமாய் பைந்தது. உடல் 
ஒரு தரம் சிலிர்த்தது. நிலனவு துருத்தியது. திரும்பி 
பபரூந்துக்கான தரிப்பிடத்லத பநாக்கி நடக்கத் பதாடங் 
கிபனன்.  

 
"பகார்ஸ் ஒண்டு பதாடங்குது. படிச்சால் நல் 

ைது" என்று மருமகள் சிை தடலவகைாகச் பசால்லிக் 
பகாண்டிருந்தாள். நான்தான் "நான் அப்ப நதிலயப் 
பார்க்கிைன். நீங்கள் பபாய்படியுங்பகா" என்று பசால்லி, 
பபத்தி  நதிலயப்  பார்க்கும்  பபாறுப்லப  எடுத்துக் 
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பகாண்படன். அதுதான் இந்த-அவசரம். 
 

மருமகள், நதிலய பவளிக்கிடுத்திக் பகாண்டு 
வந்து என்னிடம் தந்துவிட்டு வகுப்புக்கு விழுந்தடித்து 
ஓடுவாள். திரும்பி வருகிை பபாழுது கலைத்துப் பபாயி 
ருப்பாள். ஆனாலும் இருந்து பமனக்பகடாமல் நதிலய 
யும் கூட்டிக் பகாண்டு பபாய் தனது வீட்டு பவலை 
களுடன்-ஒன்றி விடுவாள். 

 
நதி நல்ை பிள்லை. பசால்லுக் பகட்பாள். ஆனா 

லும் எனக்குக் கால்கட்டு மாதிரித்தான். முன்னலரப் 
பபாை நிலனத்த மாத்திரத்தில் கலடக்கு அதுக்கு இதுக்கு 
என்று ஓட முடிவதில்லை. ஏபதனும் அவசரம் என்ைா 
லும் பவளியின் குளிருக்கு ஏற்ப நதிலய பவளிக்கிடுத்திக் 
பகாண்டு புலதயும் பனிக்குள் புஸ்பசயலரத் தள்ளிக் 
பகாண்டு பபாய் வருவதற்குள் பபாதும் பபாதும் 
என்ைாகி விடும். இருந்தும் அலுத்துக்பகாள்ளும் படியாக 
வும் இல்லை.  

 
நதிபயாடு பபாழுது பபாவதில் ஒரு அைாதியான 

சந்பதாசம்தான். வாபனாலிபயாடும் கணினிபயாடும் 
மட்டும் பபசிக் பகாண்டிருக்கக்கூடிய மனதின் அழுத்த 
மான பமைனங்கலை நதியின் மழலை கலைத்துவிடும். 
எனது குழந்லதகளிடம் இருந்து எனக்குக் கிலடத்த அதி 
அற்புத பரிசுகளில் ஒன்பைன நான் புைகாங்கிதம் அலட 
ந்து பகாள்ளும் படியாகத்தான் நதி என் வீட்டிலும் என் 
மனசிலும் தவழ்ந்தாள். 

 
இப்பபாபதல்ைாம் வாழ்க்லகபய அவசரமாக 

விலரவது பபான்ைபதாரு உைர்வு. காலையும் மாலை 
யும் திங்களும் பவள்ளியும் மூச்லசப் பிடித்துக் பகாண்டு 
ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக பவகமாக ஓடிக் பகாண்பட 
இருப்பது பபான்ை பிரலம. ஒவ்பவாரு விடயத்லதயும் 
பசய்து முடிக்கும் பவகத்துக்கு முன் மணிகளும் நாட்க 
ளும் விலரந்து விடுகின்ைனபவ என்ை பரிதவிப்பு. இருந் 
தாலும் முன்னலரப் பபான்ை அனாவசியச் சலிப்புகள் 
எப்படிபயா என்னிடமிருந்து மலைந்திருந்தன. 
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பனி தாண்டி, குளிர் தாண்டி வீடு வந்து பசர்ந்த 
பபாது பமலிதான கலைப்புத் பதரிந்தது. பவப்பமூட்டி 
யின் கதகதப்பு வீடு முழுக்கப் பரவியிருந்தது. அதிகாலை 
யிபைபய பவலைக்குப் பபாய்விட்டதால் இழுத்து விடப் 
படாதிருந்த யன்னல்களின் சட்டர்கலை இழுத்து விட் 
படன். மங்கைாக இருந்த வீட்டின் உட்புைம் சட்படன்று 
பவளிச்சமாகியது. ஆதவனின் ஆதிக்கத்லத விட பவண் 
பனியின் ஒளிர்வு தூக்கைாக இருப்பது பபாை இருந்தது. 
எதிர்வீட்டு மாது தனது வீட்டு ென்னலினூடு லக 
யலசத்தாள். புன்னலககளும் லகயலசப்புகளும் கூட 
மனலத வருடிவிடும் என்பலத இவர்கள்தான் எனக்கு-
அதிகமாக-உைர்த்தினார்கள். 
       

வாபனாலிலயத் தட்டி விட்டபபாது கெனி படத் 
தின் சுட்டும் விழிச் சுடபர.. பாட்டு இனிலமயாக ஒலித் 
தது. இந்தப்பாட்டு நதிக்கும் பிடிக்கும். பாட்டுத் பதாடங் 
கியதுபம தலைலய அலசத்து அலசத்து ரசிப்பாள். இத் 
தலன தூரமான அவதானிப்பும் ரசிப்பும் இரண்டு வயது 
மழலையிடபம வந்துவிடும் என்பது என் குழந்லதகலை 
வைர்க்கும் பபாது எனக்குப் புரியவில்லை. நதி எனக்குப் 
பை ஆச்சரியங்கலைத் தருவாள். இன்னும் சிை நிமிடங் 
களில்-வந்து விடுவாள். 

 
அதற்கிலடயில் பதநீர் தயாரித்து நதிக்கான பாற் 

பபாத்தலுடன் வந்தமர்ந்த பபாது மருமகள் அவசரமாக 
வந்து நதிலய என்னிடம் தந்து விட்டுப் பைந்தாள். 
அம்மா ஓடுகிைாபை, என்பதில் நதியின் முகத்தில் ஒரு 
பமல்லிய கவலை படர்ந்தது. சிை வினாடிகள் வாசற் 
கதலவபய பார்த்துக் பகாண்டு நின்ைவள், எனது 
பகாஞ்சலில் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத்-திரும்பினாள். 

 
பாலைக் குடித்ததும் இன்னும் உசாராகி வீட்டுக் 

குள் இயல்பாக தத்தித் தத்தி நடந்தாள். படுக்லகயலைக் 
குள் பசன்று ைாச்சிகலைத் திைந்து ஆராய்ச்சிகள் பசய் 
தாள். ஒரு ைாச்சிக்குள் இருப்பலத எடுத்து இன்பனாரு 
ைாச்சிக்குள் பபாட்டாள். புத்தக பஷல்பிலிருந்த புத்தக 
பமான்லை இழுத்பதடுத்த பபாது அதன் பாரத்துக்கு ஈடு 
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பகாடுக்க முடியாது ´பதாப்´பபன விழுந்தாள். அப்ப 
டிபய நிைத்திலிருந்து புத்தகத்லத விரித்து, படிப்பது-
பபாை பபரிய மனுசத் பதாரலையுடன் புத்தகத்லதப்-
பார்த்தாள். 

 
அவள் இப்படிப் பராக்காக இருப்பலதப் பார்த்த 

தும் நான் கணினியின் முன் பபாய் அமர்ந்பதன். ஒரு 
கட்டுலர எழுதபவண்டும். பபண்கள்தினத்லத முன்னிட்டு 
கட்டுலரபயான்று எழுதித் தரும்படி பத்திரிலகபயான்று 
பகட்டிருந்தது. தருவதாகச் பசால்லி விட்படன். ஆனால் 
இன்னும் எழுதுவதற்கான பநரம் வரவில்லை. பவலை, 
வீட்டுபவலை, சலமயல்... என பநரங்கள் ஓடி விடுகின் 
ைன. முன்னலரப் பபாை நிலனத்த லகபயாடு இரவிர 
வாய் இருந்து எழுதி முடித்த காைங்கள் என்லனக் 
கடந்திருந்தன. இன்று எப்படியாவது எழுதிக் பகாடுத்து 
விடபவண்டும். நாலை பபப்பர் பிறின்ற்க்குப் பபாகும்.  

 
நான் கணினியின் முன் அமர்ந்தலதப் பார்த்ததும் 

புத்தகத்லதத் தள்ளிவிட்டு நதி தத்தித்தத்தி ஓடி வந்தாள். 
அவளுக்கு நான் கணினியின்முன் இருந்தால் பிடிக்காது. 
சிணுங்கிக் பகாண்டு தூக்கச் பசான்னாள். அவலை 
மடியில் லவத்துக் பகாண்பட சிை இலையத்தைங்கலை 
பமயத் பதாடங்கியதில் பநரம் பபானது பதரியவில்லை. 

 
இனி பமதுவாகச் சலமக்கத் பதாடங்கபவண்டும், 

என்று மூலை எச்சரிக்க, நதியுடன் குசினிக்குள் நுலழந் 
பதன். பாத்திரங்கலை எடுத்து லவத்து, காய்கறிகலை 
பவட்டத்பதாடங்கபவ நதி கண்கலைக் கசக்கிக்பகாண்டு 
„அப்பம்மா.., தூக்குங்பகா“ மழலை பபாழிந்தாள்.  

 
ம்... அவளுக்கு நித்திலர வந்துவிட்டது. தூக்கித் 

பதாளில்பபாட்டு முதுலக பமதுவாகத் தட்டிபனன். "லக 
வீசு.. அப்பம்மா, லக வீசு.." என்ைாள். லக வீசம்மா லக  
வீசு... பாடச் பசால்லிக் பகட்கிைாள். அது பாடி நிைா 
நிைா ஓடி வா... பாடிக்பகாண்டு பபாக நித்திலரயாகி 
விட்டாள். அவலைப் படுக்லகயில் பபாட்டுப் பபார்த்தி 
விட்டு ´மைமை´பவன்று சலமத்து முடித்பதன்.  
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அத்தலன அவசரமாக நான் பசயற்பட்டும் பாத்  
திரங்கலைக் கழுவி முடிக்க முன்னர் தூக்கம் கலைந்து  
எழுந்து விட்டாள்.  

 
„அப்...பம்...மா...“ சிணுங்கபைாடு கூப்பிட்டாள். 
 
„ஓமடா... என்லர குஞ்சில்பை வந்திட்டன், வந் 

திட்டன்“  ஓடிப்பபாய் தூக்கிபனன்.  
 
அப்படிபய என் பதாளில் சாய்ந்தாள். இனி இப் 

பபாலதக்கு குசினிப் பாத்திரங்கபைாடு பமனக்பகட 
முடியாது. நித்திலர கலைந்த இந்த பநரத்தில் சிறிது 
பநரத்துக்காவது என் மடியிபைா அல்ைது பதாளிபைா 
ஒய்யாரமாகச் சாய்ந்திருக்கத்தான் அவளுக்கு விருப்பம். 
அவலையும் தூக்கிக்பகாண்டு பபாய் கணினியின்-முன்-
அமர்ந்பதன். 
      

 மடியில் நதிலய லவத்துக் பகாண்டு கணினி 
விலசப்பைலகலயத் தட்டுவது பகாஞ்சம் அபசைகரிய 
மாகத்தான் இருந்தது. பசைகரியம் பார்த்தால் இன்றும் 
எழுதி முடிக்க மாட்படன். அதனால் அந்தக் கட்டுலரலய 
எழுதத் பதாடங்கிபனன்.  

 
ஏதாவது தினங்கள் வந்தாபை பத்திரிலககளும் 

சஞ்சிலகளும் பபாட்டி பபாட்டுக் பகாண்டு அலவ 
பற்றிய கட்டுலரகள், கவிலதகள், சிறுகலதகள்.. என்று 
பிரசுரிப்பார்கள். இப்பபாதுபபண்கள்தினம். அது சம்பந்த 
மாகத்தான் எழுத-பவண்டும்.  

 
எலத எழுதினாலும் என்ன? சிை விடயங்களில் 

முழுதான மாற்ைங்கள் இன்னும் இல்லை. பை விடயங் 
கள் மாறிவிட்டனதான். ஆண்களும் சலமக்கிைார்கள் 
தான். பபண்களும் பவலைக்குப் பபாகிைார்கள்தான். 
ஆனாலும் சலமயல் என்பது பபண்களினதுதான் என்ப 
தில் மாற்ைம் இன்னும் வரவில்லை. ஆண்கள் வீட்டில் 
நின்ைால் சலமப்பார்கள். பபண்கள் சலமக்கிைதுக்கா 
கபவ வீட்டில் நின்ைாகபவண்டிய அல்ைது விழுந்தடித்து  
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வீட்டுக்கு ஓடி வரபவண்டிய நிலைலம.  
 

ஐபராப்பியா வாழ் தமிழ்க் குடும்பங்களில் கூட 
இந்த நிலையில் பபரியைவான மாற்ைங்கள் ஏற்பட 
வில்லை. அபனகமான ஒவ்பவாரு தமிழ்ப் பபண்ணும் 
தனது வழலமயான பவலை பநரத்லத விட சிை நிமிடங் 
கபை கூடச் பசய்ய பவண்டிய நிலை வந்தாலும் 
பதறுகிைாள். பதட்டத்தில் பவலையிைான கவனத்லதச் 
சிதைடிக்கிைாள்.  

 
இது பற்றிக் கண்டிப்பாக எழுத பவண்டும் என் 

ைாலும் இந்தப் பிரச்சலனயின் தார்ப்பரியத்லத ஒவ் 
பவாரு தரப்பினரும் சரியான முலையில் புரிந்து பகாள் 
ைக்கூடிய வலகயில் எழுதுவதற்கு இன்லைக்குக் கிலடக் 
கும் பநரம் பபாதாது. அதனால் சலமயலில் இருந்து 
இன்னும் சிை பவலைகள் பபண்களுக்குத்தான் என்ை 
நிலை அடுத்த தலைமுலையிைாவது இல்ைாமல் பபாகும் 
படியாக என்ன பசய்யைாம் என்பலதக் கருவாகக் 
பகாண்ட கட்டுலரலய-எழுதத்-பதாடங்கிபனன். 

 
அது பபரிய நீண்டகட்டுலரயாக வந்து விட்டது. 

'உவ பெர்மனியிலை இருந்து பபண்ணியம் எழுதினாப் 
பபாலை இங்லக இந்தியாவிலை பபண் விடுதலை 
கிலடச்சிடுபமா' என்று யாராவது வலைப்பூக்களில் 
கிறுக்கி லவப்பார்கள்தான். அவர்களுக்பகங்பக பதரியப் 
பபாகிைது, பெர்மனியிலும் பபண்களுக்கு விடுதலை 
பதலவப்படுகிைது என்ை-விடயம். 

 
எழுதியலத உடபனபய மின்னஞ்சல் மூைம் 

அனுப்புவதில் எனக்கு இஸ்டமில்லை. யாபரா ஒரு 
பிரபை எழுத்தாைர் "எழுதியலத ஊறுகாய் பபாடுவது 
பபாை லவத்து லவத்து எடுத்துத் திருத்தபவணும். அப்ப 
தான் அந்த எழுத்து நல்ைா வரும்" என்று பசான்னது 
அடிக்கடி என் நிலனவில் வந்து பபாகும்.  

 
ஊறுகாய் பபாடுவது பபாை லவக்க முடியா 

விட்டாலும் சிைமணி பநரங்களுக்காவது லவத்து விட்டு 
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எடுத்துப் பார்த்தால் எழுத்துப் பிலழகள் ஏதாவது 
இருந்தால் பதரியும். திருத்திவிட்டு அனுப்பைாம் என்பது  
என் எண்ைம். 

 
பநரமும் ஒரு மணியாகி விட்டது. நிலனத்தலத 

எழுதி முடித்து விட்டதில் என் மனதில் பபரியபதாரு 
திருப்தி. அந்த நிலைபவாடு நதிக்கு சாப்பாட்லடக் 
பகாடுக்க நிலனத்பதன். இன்று மருமகலையும் சாப் 
பிடச் பசால்ைைாம் என்ை நிலனப்பில் பசாற்லையும் 
கறிகலையும் பமலசயில் பகாண்டு வந்து லவத்துக் 
பகாண்டிருந்பதன்.  

 
தன்பாட்டில் விலையாடிக் பகாண்டிருந்த நதி 

திடீபரன மழலைதழுவக் பகட்டாள் „அப்பம்மா, அப்பா 
வுக்பகா சாப்பாடு? அப்பா இண்லடக்கு இங்லகபயா 
சாப்பிட வருவார்?“ 

 
 
-25.3.2008 

      யுகமாயினி (May 2008) 
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அக்கலரப்பச்லசகள் 

பராபைன்பைா மாநகரின் வீதியின் இருமருங் 
கிலும் கட்டிடங்கள் வானைாவ எழுந்திருக்க, வீதிகள் 
வாகனங்கைால் நிலைந்திருந்தன. என் மகன் கார் கண் 
ைாடிகளினூபட உைகப் பிரசித்தி பபற்ை CN ரவலர 
தனது கமராவுக்குள் அடக்கிக் பகாண்டிருந்தான். அவன் 
இப்படித்தான். கமரா லகயில் கிலடத்தால் பபாதும். 
பாலு மபகந்திரா ஆகிவிடுவான்.  

உயரங்களில் அழகு பிரதிபலிக்க, கீபழ சாலை 
பயாரங்களில் உருண்டு கிடந்திருந்த பகாைா ரின்களும் 
உருட்டிப் பபாடப்பட்டிருந்த அழுக்குப் பபப்பர்களும் 
கனடா மீதான எனது பிரலமகலை ஒவ்பவான்ைாகக் 
கலைந்து பகாண்டிருந்தன.  

´பெர்மனியின் சுத்தத்துக்கும் ஒழுங்குகளுக்கும் 
மத்தியில் கனடா எந்த மூலைக்கு வரும்` மனம் தன்லன 
யறியாமபை ஒப்பீடு பசய்யத் பதாடங்கியது.  

தற்பபாபதல்ைாம் எந்த நாட்டுக்குள் காைடி எடு 
த்து லவத்தாலும் சட்படன்று இப்படிபயாரு எண்ைம் 
பதான்றி விடுவது தவிர்க்க முடியாததாகபவ இருக்கிைது. 
எனது தாய்நாட்டுக்கு அடுத்தபடியாக நான் பை வருடங் 
கைாக வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் பெர்மனிலய பநசிக்கி 
பைன் என்பலத என்னால் உைர்ந்துபகாள்ை முடிந்தது.  

ஆனாலும் எம்மவரில் பைர் பெர்மனியில் வதி 
விட உரிலம கிலடத்ததும் ைண்டனுக்கு ஓடி விடுவதும் 
கனடாவுக்கு ஓடி விடுவதும் நடக்காமலில்லை. புகலிட 
அந்தஸ்து கிலடக்காது என்று பதரியும் பட்சத்தில் 
இன்பனாரு நாட்டுக்கு ஓடி, தம்லமக் காத்துக்பகாள்ை 
பவண்டியது அவசியந்தான். ஆனால் புகலிட அந்தஸ்து 
கிலடத்த பின் வருடக்கைக்காக வாழ்ந்த நாட்லடவிட்டு 
இன்பனாரு நாட்டுக்கு ஓடுவது ஏபதா அக்கலரப் 
பச்லசத்தனமாகபவ எனக்குத் பதரிந்தது.  
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மல்லிகாவும் அப்படிக் குடும்பமாக பெர்மனிலய 
விட்டு ஓடிப் பபானவர்களில் ஒருத்திதான்.  

அது 1993ம் ஆண்டின் ஓர் நாள் என்றுதான் 
எனக்கு ஞாபகம். பவலை முடிந்து வீடு திரும்பும் பபாது 
இரவு எட்டுமணிக்கு பமைாகியிருந்தது. ரீன்ஏஜ் பருவக் 
குழந்லதகள் வீட்டில். பவலை முடிந்து விட்ட ரிைாக்ஸ் 
மனதில் இருந்தாலும் என் வரவுக்காய் காத்திருக்கும் பிள் 
லைகள் பற்றிய கவலைகள், பயாசலனகளுடன் பதட்ட 
மும் என்னிடம் இருந்தது. வீட்டுக்குள் நுலழந்த பபாது 
எனது சிந்தலனகபைாடு ஒட்டாது வீடு இருந்தது. வர 
பவற்பலை கைகைப்பால் நிலைந்திருந்தது. மல்லிகாவும் 
அவைது கைவரும் அவர்கைது ஐந்து குழந்லதகளும் 
சிரித்த முகங்களுடன் என்லன வரபவற்ைார்கள். எனது 
குழந்லதகள் தமது படிப்பு, மற்லைய விடயங்கள் எல்ைா 
வற்லையும் விட்டுவிட்டு அவர்களுடன் அைவைாவிக் 
பகாண்டு இருந்தார்கள். 

வீட்டு உலடக்கு மாறி, எனது குழந்லதகளின் 
அன்லைய பபாழுதுகள், பதலவகள் பற்றிய அைவைா 
வல்களுக்கான எனது சுதந்திரத்துடன் கூடிய சின்ன சந் 
பதாசம் சட்படன என் கனவுகளிலிருந்து கலைய அவர்க 
ைது கைகைப்புடன் நானும் கைந்து பகாண்படன்.  

மல்லிகா குடும்பத்தினது திடீர் விெயம், அதுவும் 
முன்னறிவுப்பு ஏதுமின்றிய அந்தவரவு எனக்குள் பகள் 
விக்குறியாகபவ குந்தியிருந்தது.  

"ஏதாவது குடிச்சனிங்கபைா? ரீ பபாடட்படா?" 
என்ை பபாது எனது கைவர் அவசரமாக "பிறிட்ஜ்க் 
குள்லை இருந்து இைால்பக்கற் எடுத்து லவச்சிருக்கிைன்" 
என்ைார். 

´ம்.. சலமக்க பவண்டும். சாப்பிடாமல்தான் வந்தி 
ருக்கிைார்கள்.` அந்தபநரத்தில் சலமக்கபவண்டுபமன்பது 
எனக்குச் சுலமயாகபவ பதரிந்தது. பிள்லைகளுக்கும் 
கைவருக்குமான உைலவ காலைபவலைக்குப் பின் 
சலமத்துலவத்து விட்பட மாலைபவலைக்குச்பசன்பைன்.  
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இப்பபாது எனக்குத் பதலவயாக இருந்தது 
பிள்லைகலையும் கைவலரயும் கவனித்து விட்டு 
ஒய்யாரமாக எனது பசாபாவில் அமர்ந்து ஒரு பதநீர் 
அருந்துவபத. இருந்தாலும் மனசின்  பசார்லவ பவளி 
யில் பதரியவிடாமல் சிை நிமிடங்கள் அவர்கபைாடு 
அைவைாவிவிட்டு எழுந்து குசினிக்குள் பசன்பைன்.  

பின்னால் பதாடர்ந்து வந்த கைவர் "அலவயள் 
நாலைக்கு இரவு கனடாவுக்குப் புைப்படுகினமாம். 
திரும்பி வாை எண்ைம் இல்லை. பசால்லிப் பபாட்டுப் 
பபாகத்தான் வந்திருக்கினம்" என்ைார். 

எனது பசார்வு, கலைப்பு எல்ைாம் சட்படன 
என்லன விட்டுப் பைந்தன. நம்ப முடியாதிருந்தது. ஓரிரு 
தடலவகள் மல்லிகா கனடா பற்றி அங்கைாய்த்திருக் 
கிைாள்தான். எல்ைாம் பவறும் பபச்சுக்குத்தான் என்று 
நிலனத்திருந்பதன். ஒன்றிலிருந்து பத்தாம் வகுப்புவலர 
படித்துக் பகாண்டிருக்கும் ஐந்து பிள்லைகளின் படிப்பு 
கள், நட்புகள், இன்னும் எத்தலனபயா விடயங்கள். 
எல்ைாவற்லையும் குழப்பிக் பகாண்டு புைப்படுவாள் 
என்ை எண்ைம் எனக்குக் கனவிலும் வந்ததில்லை.  

"புட்டு விருப்பபமா, இடியப்பம் விருப்பபமா?" 
என பவளியில் பசன்று மல்லிகாலவக் பகட்படன்.  

"இடியப்பம் எண்டால் இதுகள் வாயிலையும் 
லவயாதுகள்" என்ை படி அவளும் எழுந்து குசினிக்குள் 
வந்தாள்.  

"கனடாவுக்குப் பபாப்பபாைம். எல்ைாம் சரிவந்திட் 
டுது. நீங்களும் இங்லக இருந்து என்ன பசய்யப் பபாறி 
யள். பவளிக்கிடுங்பகா. ஒண்டாப் பபாவம்" என்ைாள்.  

இல்லை, என்னாலை ஏைாது. ஏழு வருசங்கள் 
இங்லக வாழ்ந்திட்டம். பிள்லையள் இங்லக படிக்கினம். 
இலத எல்ைாம் குழப்பிக் பகாண்டு..." 

"என்ன பசால்லுறிங்கள்? நீங்கள் எத்திலன வரு  
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சமா வாழ்ந்த உங்கலட நாட்லடயும் ஊலரயும் விட்டுப் 
பபாட்டு வந்தனிங்கள். இது பபரிய விசயபம?  
உங்கலட அவர் நீங்கள் ஓபமண்டால் வருவாராம். உங் 
கலைச் சமாளிக்கிைது என்லர பபாறுப்பபண்டு பசால் 
லீட்டார். உங்கலட லகயிலைதான் இருக்கு. வாங்பகா" 

எனக்குத் பதரியுந்தாபன எனது கைவலரப் 
பற்றி. தனக்குப் பிடிக்காத ஒன்பைன்ைால் என்லனச் 
சாட்டிவிட்டு தான் நல்ை பிள்லைக்கு இருந்திடுவார். 
பரவாயில்லை. 

இருப்பதில் நிலைப்படுவதிபைபய பிரியம் பகாண் 
டவள் நான். அங்கு இங்கு என்று தாவுவதில் எனக்கு 
எப்பபாதுபம ஆர்வம் இருந்ததில்லை. அப்படி இருக்கும் 
பபாது நாடு விட்டு நாடு பாய என் மனத்தில் துளி 
எண்ைமும் இல்லை.  

'பபானால் இைங்லக. இருந்தால் பெர்மனி' 
இதற்கு பமல் பகட்க பவண்டாம் என்ை விதமாக, திட 
மாக எனது மறுப்லபத் பதரிவித்பதன். மல்லிகாவுக்குக் 
பகாஞ்சம் ஏமாற்ைமாகபவ இருந்தது. எப்படியாவது 
கலதத்து என்லன மாற்ைைாபமன்ை அவைது நம்பிக்லக 
தைர்ந்ததில் அவள் முகம் வாடிப்பபாயிற்று.  

பிட்டும் இைால் பிரட்டலும் மதியம் லவத்த 
பபாஞ்சியும் கத்தரிக்காய் வதக்கல் குழம்பும் என்று 
எல்பைாரும் ஒரு பிடி பிடித்தார்கள்.  

எனது குழந்லதகளுக்கும் அவர்கைது குழந்லதக 
பைாடு அரட்லடயடிக்க முடிந்ததில் வலுவான சந்பதா 
சம். அவர்கள் புைப்பட இரவு11மணிக்கு பமைாகிவிட்டது.  

வாசலில் நின்றும்  "நல்ைா பயாசிச்சுப் பபாட்டு 
நாலைக்கு பபான் பண்ணிச் பசால்லுங்பகா. நல்ை 
சந்தர்ப்பத்லத விட்டிடாலதங்பகா" என்ைாள் மல்லிகா.  

பயாசிக்க எதுவுபம இல்லை. எனது முடிவு பெர் 
மனி அல்ைது இைங்லகதான். இதில் எந்த மாற்ைமும் 
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இல்லை, என்பலத நான் பசால்ை நிலனத்தும் பசால்ைா 
மபை லகயலசத்து விலட பகாடுத்பதன்.  

இந்த மல்லிகாவின் வீட்லட பநாக்கித்தான் நாம் 
கனடாவின் வீதிபயான்றில் பயணித்துக் பகாண்டிருந் 
பதாம்.  

அவர்கள் பெர்மனியில் இருந்த பபாது எனது 
கைவர்தான் அவர்கைது வீட்டுக்கு அடிக்கடி பசன்றிருக் 
கிைார். மல்லிகாவின் கைவரும் எனது கைவரும் ஏபதா 
ஒரு அலமப்பு ரீதியான நண்பர்கள். 

நான் ஒபரபயாரு தடலவதான் அவர்கள் வீட் 
டுக்குச் பசன்பைன். ஐந்து பிள்லைகள் உள்ை பபரிய 
குடும்பம். மல்லிகாலவப் பபாைபவ அழகான குழந்லத 
கள். வீடு விலையுயர்ந்த பபாருட்கைால் அைங்கரிக்கப் 
பட்டிருந்தது. ஆனாலும் எனது ரசலனக்குள் அகப்படாத 
ஏபதாபவாரு குப்லபத்தனம். மூலைகள், முடுக்குகளில் 
எல்ைாம் கவனம் பசலுத்தவில்லை என்று எண்ணும் 
படியாக சிைந்திப் பின்னல்கள். ஆங்காங்கு எறும்புகளின் 
ஊர்வைம். குசினிக்குள் முற்றுமுழுதாகக் கரப்பான் பூச்சி 
களின் இராச்சியம். 

"ஏன்?" தாங்க முடியாமல் பகட்டு விட்படன்.  

"அது தமிழாட்கள் எல்ைாற்லை வீட்டிலையும் 
இருக்கும். அதுக்கு ஒண்டும் பசய்பயைாது" என்ைாள் மல் 
லிகா.   

ஊரில் கரப்பான்பூச்சி தவிர்க்க முடியாததாய் 
இருக்கைாம். பெர்மனியில் அப்படியல்ை. பெர்மனியர் 
யாருலடய வீட்டிலும் கரப்பான்பூச்சிகலைக் காைபவ 
முடியாது. இப்படியானவற்லை அழிப்பதற்கான மருந்து 
களும் வசதிகளும் இங்கு ஏராைம்.   

வீட்டுக்குத் திரும்பும்பபாது எனது உலடகபைாடு 
ஏதாவது வந்து விடுமா என்ை பயம் எனக்குள்பை இருந் 
தது.  



64 
 

இனிலமயானபதாரு சந்திப்லபப் பற்றிய கனவுக 
பைாடு அந்தக் கரப்பான்பூச்சிகளின் ஊர்வைமும் தவிர் 
க்க முடியாமல் நிலனவில் வந்து பகாண்பட இருந்தது. 
மூன்று வருடங்களின் பின் சந்திக்கப் பபாகிபைாம். 

 
எப்படி இருப்பார்கள்? பிள்லைகள் வைர்ந்திருப் 

பார்கபைா? என்ை பை பகள்விகளுடன் அவர்கைது 
வீட்லடச் பசன்ைலடந்பதாம். 

  
வரபவற்பு இனிலமயாக, சந்பதாசப் படுத்தியது. 

மல்லிகா எப்பபாதும் பபால் அழகாகபவ இருந்தாள். 
பிள்லைகள் ஒரு படி வைர்ந்திருந்தார்கள். பதாலச, 
இட்லி, பிட்டு.. என்று சாப்பாடு அமர்கைமாக இருந்தது. 

 
சாப்பிட்டுவிட்டு, பசாபாவில் அமர்ந்தபபாதுதான் 

கவனித்பதன். காைடியில் கரப்பான்பூச்சி ஒன்று ஓடிக் 
பகாண்டிருந்தது. 

 
திடீபரன மகன் கீச்சிட்டான்.  

பார்த்தால், சுவரில் எனது தலைக்கு பமபை கரப் 
பான் பூச்சிகள் ஓடிக் பகாண்டிருந்தன.  

 
-13.2.2009 
யுகமாயினி (April 2009) 
 

 
 
 
 
 



65 
 

தீர்வுகள் கிலடக்குமா? 

வீட்டுக்குள் நுலழந்த பபாது வழலமயாக 
கணினிக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து இலையத்தில் உைகம் 
முழுவதும் அரட்லட அடிக்கும் என் கலடக்குட்டி 
வரபவற்பலையில் France 98, உைக பவற்றிக்கிண்ை 
கால்பந்துப் பபாட்டி பார்த்துக் பகாண்டிருந்தான். நான் 
வந்தபத பதரியாத அைவுக்கு விலையாட்டு வீரர்களி 
டமும் அவர்களிடம் உலதபடும் பந்திடமும் தன்லன 
மைந்து ஊன்றிப் பபாயிருந்தான். அவனுக்கு அருகில் 
இருந்து France 98 ஐப் பார்த்துக் பகாண்டிருந்த என் 
கைவர் மட்டும் திரும்பி பகள்விக் குறியுடன் என்லன 
பநாக்கினார். 

  
'என்ன பவலை முடிஞ்சு வழக்கம் 20.10க்பக 

வந்திடுவாய். இண்லடக்பகன்ன, அதுவும் இந்த இரவு 
பநரம் 21 மணி தாண்டி...“ என்பது பபால் இருந்தது 
அவரது பநாக்கல். 

 
நான் பமல்லிய சிரிப்லப மட்டும் உதிர்த்துவிட்டு 

பநபர எனது அலையுள் பபாய் உலடகலை மாற்றி, 
குளியைலைக்குள் புகுந்து பகாண்படன். தண்ணீலர அை 
வான சூட்டில் விட்டு சவலரப் பிடித்த பபாது உடம் 
புக்கு இதமாக இருந்தது. ஆனாலும் மனதுக்குள் இன்னும் 
புழுக்கமாகபவ இருந்தது. 

 
பவலை முடிந்து என் சக பவலையாட்களுடன் 

பபரூந்துக்காக விலரந்தபபாது எனது ஸ்பவபிஸ் ஹால் 
நகரம் பகாலடகாைத்துக்பக உரிய கைகைப்புடன் பதரிந் 
தது. ஆங்காங்கு உைவுச்சாலைகளின் முன்பும் சிற்றுண் 
டிச் சாலைகளின் முன்பும் ஐஸ்கிரீம் கலடகளின் முன்பு 
மாக பபரியவர்கள், சிறியவர்கள், காதைர்கள், நண்பர் 
கள் எனப் பைரும் கும்பல் கும்பைாக இருந்து எலதயா 
வது சுலவப்பதுவும் கலதப்பதுவும் சிரிப்பதுவுமாக இருந் 
தார்கள். வீதிகள் கண்பார்த்துக் கலதபபசும், உதட்படாடு 
உதடுரசும், இலட வலைத்து உடல் உரசித் தலமமைந்து 
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பசல்லும் பொடிகளும் ஆங்காங்கு சிறுவர்கள் சிறுமியர் 
ளும் என்று நிலைந்திருந்தது.  

 
விருட்சமாக விரிந்திருந்த கஸ்தானியன் மரங்க 

ளில் பவள்லைப் பூக்கள் பகாத்துக் பகாத்தாகப் பூத் 
திருந்தன. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கஸ்தானியன் காய் 
கள் காய்த்து விடும்.  

 
வீதிபயாரங்களில் சிவப்பாய், பவள்லையாய், 

மஞ்சைாய் என்று பை வர்ைங்களில் மைர்கள் சிரிக்க, 
இதமானகாற்று உடலைவருட பவலை முடிந்து விட்டது, 
இனி வீட்டுக்குத்தாபன என்ை நிலனப்புடன் நடக்லக 
யில் சந்பதாசமாக இருந்தது.  

 
கலதயும் பகிடியும் சிரிப்புமாய் வந்த நானும் என் 

சக பதாழியரும் பபரூந்துத் தரிப்பிடத்துக்கு வந்ததும் 
பிரிந்து எமக்பகமக்கான பபரூந்துகலை பநாக்கி நடந் 
பதாம்.  

 
லமக்கல் பதவாைய மணிக்கூடு எட்டு முலை 

அடித்து ஓய்ந்தது. பக்கத்திலிருந்த பபயர் பதரியாத 
மரத்தின் பவள்லைப் பூக்கள் என்லன ஈர்த்தன. அந்தப் 
பூக்களில் ையித்துப் பபாய் நின்ை என் மனலதயும் கண் 
கலையும் வலுக்கட்டாயமாக பபரூந்தின் பக்கம் திருப்பி 
பபரூந்தில் ஏை முற்பட்ட பபாதுதான் பபரூந்து நிலையத் 
துக்கு அருகில் வீதிபயாரமாக இருந்த மரவாங்கிலில் 
மல்ைாக்காகப் படுத்திருந்த அவன் என் கண்களில் பதன் 
பட்டான். அவன் படுத்திருந்த விதம் வித்தியாசமாகபவ 
இருந்தது. 

  
அவன் யாபரா அல்ை. எனதுநாட்டவன். எனக்கு 

என்ன பசய்வபதன்று பதரியாத தடுமாற்ைமாய் இருந் 
தது. பசாற்ப விநாடிகளில் எனது பபரூந்து புைப்படப் 
பபாகிைது.  

 
என்ன பசய்வது..? எனது நாட்டவன் ஒருவன் 

அப்படி  இருக்க  பாராமுகமாய்  பசன்று விடவும் மனசு 



67 
 

ஒப்புக் பகாள்ைவில்லை.  
 
என்ன பிரச்சலனயாக இருக்கும்? அவன் பபாக 

பவண்டிய இடத்துக்கான பபரூந்து வந்திருந்தும் அவன் 
அலதப் பபாருட்படுத்தாது ஏன் அப்படி? ஏதாவது சுக 
வீனபமா..? எனக்குள் குழப்பமான பகள்விகள் எழுந்தன.  

 
என்லனச் சட்லட பசய்யாது எனது பபரூந்து 

புைப்பட்டு விட்டது. சற்று பநரத்துக்கு முன்னர் இருந்த 
சந்பதாசத்தில் ஏபதா குலைந்து விட்டது பபாலிருந்தது. 
நான் அந்த வாங்கிலை பநாக்கி நகர்ந்பதன்.  

 
அருகில் பசன்ைதும் அவன் என்லனக் கண்டு 

திடுக்கிட்டு தட்டுத்தடுமாறி எழுந்தான். லகயில் இருந்த 
பியர் பபணிலய அவசரமாய் பின்பக்கம் மலைத்தான். 
அக்கா..! என்று சங்கடப் பட்டான். 

 
எனக்கு அவனது பகாைம் ஆச்சரியமாகவும் நம்ப 

முடியாததாகவும் இருந்தது. பத்து வருடங்கைாக நான் 
வாழும் இந்த ஸ்பவபிஸ் ஹால் நகரில் என்லனயும் 
என் கைவலரயும் எனது பிள்லைகலையும் விட்டால் 
மருந்துக்குக் கூட பவறு தமிழர்கள் இருக்கவில்லை. 
இரண்டு வருடங்களின்முன்புதான் 1989வலர அபமரிக்க 
இராணுவத்தினரின் முகாமாக இருந்த Dolan Barracks, 
அகதிகள் முகாமாக்கப்பட்டு அங்கு பல்பவறு நாட்டு 
அகதிகபைாடு நாற்பது தமிழர்களும் குடியமர்த்தப் பட்ட 
னர். அவர்களுள் இப்பபா என் முன்னால் பியர் பபணி 
பயாடு நிற்கும் பகாபுவும் ஒருவன். 

 
எமது நகரத் தினசரிப் பத்திரிலகபயான்றில் நாற் 

பது தமிழர்களின் வரவு பசய்தியாக வந்தபபாது, எமது 
நகரில் தமிழரா, என்று மனசு சந்பதாசத்தில் துள்ை 
குடும்பமாகச் பசன்று அவர்கலைச் சந்தித்திருந்பதாம்.     

 
பகாபுலவயும் அன்றுதான் முதன் முதைாகச் 

சந்தித்பதாம். மிகவும் அடக்கமானவனாகக் காைப் பட் 
டான். அவன் தாயகத்திலிருந்து புைப்பட்டதில் இருந்து 
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பாங்பகாக், உக்லரயின்.. என்று ஏபென்சியால் அலைக் 
கழிக்கப்பட்டு, உக்லரயின் சிலைச்சாலையில் அலடக்கப் 
பட்டு, சிை வருடங்கபைாடு, தனது வாழ்க்லகயின் சிை 
வசந்தப் பபாழுதுகலையும் பதாலைத்திருந்தான்.  

 
அவனிடம் மட்டுமல்ை. வந்திருந்த நாற்பது பபரிட 

மும் விரக்தியான பசாகமான உண்லமக்கலதகள் பை 
இருந்தன. அவர்களுக்குள் இவன் படித்த, பண்பான 
குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒருவனாகபவ பதரிந்தான். 
தந்லத பாடசாலை அதிபர் என்ைான்.  

 
அவலனப் பின்பும் பைமுலை சந்தித்திருக்கிபைன். 

ஓரைவு பதறியிருந்தான். பபாறுப்புள்ைவனாக ஊர்க் 
கனவுகலைச் சுமந்தவனாக பவலை பதடிக் பகாண்டிருந் 
தான்.  

 
சிைமாதங்களின்பின் மீண்டும் ஒருமுலை சந்தித்த 

பபாது பிற்சாக்கலட ஒன்றில் நிைத்லதக் கழுவிக் 
பகாண்டிருந்தான். என்லனக் கண்ட பபாது பவட்கப் 
பட்டு ஒழித்தான். 

 
“இதிலை ஒண்டும் பவட்கமில்லை. அடுத்தவன் 

லகலய எதிர்பார்க்காமல் அடுத்தவலன ஏமாற்ைாமல், 
யாருக்கும் தீங்கு விலைவிக்காத, உங்கைாலை முடிஞ்ச 
பவலைலய நீங்கபை பசய்து பைம் சம்பாதிக்கிைது 
ஒண்டும் பவட்கமான விசயமில்லை“ என்பைன். அதன் 
பின்னர் அவன் நிைம் கழுவிக் பகாண்டிருக்கும் பபாது 
என்லனக் கண்டாலும் கூச்சப்படாமல் “அக்கா“ என்று 
கூப்பிட்டு “வைக்கம்“ பசால்லுவான்.   

 
அப்படிப் பண்பபாடும் மரியாலதபயாடும் பழகும் 

அடக்கமான, பபாறுப்பான பகாபுலவத்தான் எனக்குத் 
பதரியும். இன்று இப்படி குடிபபாலதயில் பதாய்ந்து 
பபாயிருந்த பகாபு எனக்கு முற்றிலும் புதியவன். 

 
“என்ன பகாபு, ஏன் இன்னும் வீட்லட பபாபக 

ல்லை? உங்கலட பஸ்ஸில்பைா பவளிக்கிடப் பபாகுது?“ 
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“இல்லை அக்கா, பபாப்பபாைன்… என்று தடு 
மாறியவன்  

 
“நீங்கள் பபாங்பகா அக்கா நான் அடுத்த பஸ் 

ஸிலை பபாைன்“ என்ைான். 
 
“இல்லை, பமனக்பகடாமல் இப்பபவ ஓடிப் 

பபாய் அந்த பஸ்ஸிலை ஏறி வீட்லட பபாய்ச் 
பசருங்பகா“ என்பைன். 

 
அவன் எனக்குத் பதரியக் கூடாது என்ை 

பிரயத்தனத்துடன் லகயிலிருந்த பியர்பபணிலய பமது 
வாக அவனருகில் நாட்டப்பட்டிருந்த குப்லபவாளியினுள் 
பபாட்டான். 

 
நான் கண்டும் காைாத மாதிரி நின்பைன். அதற் 

கிலடயில் அவனது பபரூந்தும் பபாய் விட்டது. 
 
“பார்த்திங்கபை, இப்ப பஸ்லை விட்டிட்டிங்கள்“ 
 
“வீட்லடபபாயும் என்னத்லதச் பசய்யிைதக்கா?“ 
 
“இந்த பராட்டிலை நிண்டு மட்டும் என்ன 

பசய்யப் பபாறிங்கள்? நாலைக்கு பவலையில்லைபயா? 
“ 
      “இல்லை நான் பவலைலய விட்டிட்டன்“ 

 
“ஏன்? அப்ப காசுக்கு என்ன பசய்யிறிங்கள்? 

அம்மாக்கு காசு அனுப்பினனிங்கபைா? அக்கான்லர 
தாலிக்பகாடிலய அத்தானுக்கும் பதரியாமல் அலடவு 
லவச்சில்பை உங்கலை இங்லக அனுப்பினலவயள். 
மைந்திட்டிங்கபைா?“    

 
அவன் தள்ைாடியபடி பமைனமாய் நின்ைான்.  
 
நான் பமற்பகாண்டு எதுவும் பகைாது ஒரு ரக்சி 

யில் ஏற்றி அவலன வீட்டுக்கு அனுப்பி லவத்பதன்.  
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இரவு பநரமாதைால் ஒரு மணி பநரம் கழித்பத 
எனது அடுத்த பபரூந்து வந்தது.  

 
வழிபயல்ைாம் ´ஏன் இவன் இப்படியானான்?´ 

என்ை பகள்வி என்லனக் குலடந்து பகாண்பட இருந் 
தது. அவன் மீது பகாபமாகக் கூட இருந்தது.  

 
பபரூந்துத்தரிப்பிடத்தில் எத்தலன பபர் பார்த்துக் 

பகாண்டு நின்ைார்கள். எல்பைாருக்கும் அவன் எனது 
நாட்டவன் என்பது புரிந்திருக்கும். அவமானம் அவனுக்கு 
மட்டுமா? அல்ைது அவனுக்கும் எனக்கும் மட்டுமா? 
எங்கள் நாட்டுக்கும் அல்ைவா! தமிழலரபய பகவைமாக 
நிலனப்பார்கைல்ைவா! 

 
ஏன் இப்படி எம்வர்கள் மாறிப் பபாகிைார்கள் 

என்று பயாசித்ததில் எரிச்சைாகவும் மனசுக்குள் புலகச்ச 
ைாகவும் இருந்தது. பவளிநாட்டுக்கு வந்து எமது 
இலையவர்கள் பகட்டுப் பபாகிைார்கள் என்ை சிைரின் 
வாய்ப்பாட்லட உண்லமயாக்குவது பபாைல்ைவா இவன் 
நடந்து பகாண்டிருக்கிைான். 

 
குளித்துமுடித்து பவளியில் வந்தபபாது காற்பந்து 

மிகவும் சுவாரஸ்யமாகப் பபாய்க்பகாண்டிருந்தது. பதநீர் 
தயாரித்து கைவருக்குக் பகாடுத்த பபாது கண்கலைத் 
பதாலைக்காட்சியில் இருந்து விைத்தாமபை பதநீலர 
வாங்கிச் சுலவக்கத் பதாடங்கினார்.  

 
பகாபு ஒழுங்காக வீடு பபாய்ச் பசர்ந்து விட் 

டானா என்பலத அறிந்து பகாள்வதற்காக, நான் எனது 
பதநீலர உறிஞ்சிய படிபய பதாலைபபசியில் பகாபுவின் 
வீட்டு இைக்கத்லத அழுத்திபனன். அவபனாடு கூட 
வாழும் அவனது நண்பன்தான் அலழப்பில் வந்தான்.  

 
“பகாபு வாந்தி எடுத்திட்டுப் படுத்திட்டான்“ 

என்ைான். அவனிடம் பகாபுலவப்பற்றி விசாரித்த பபாது 
முதலில் சங்கடப்பட்டு எலதயும் பசால்ைாது மழுப்பிய 
வன் பின்னர் பசால்ைத் பதாடங்கினான்   
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“என்னத்லதச் பசால்லுைது அக்கா, இவனுக்கு 
அங்லக ஊரிலை ஒரு காதலி இருக்கிைாள். அவலை 
இங்லக வந்த உடலன கூப்பிடுைதாச் பசால்லிப் 
பபாட்டுத்தான் இவன் இங்லக பயர்மனிக்கு வந்தவ 
னாம். பாங்பகாக், பமாஸ்பகா எண்டு அலைஞ்சதிலை 
அங்லக அவளுக்கு ஒழுங்கா கடிதம் ஒண்டும் பபாபக 
ல்லை. பிைகு இரண்டு வருசம் உக்லரயினிலை பெயி 
ல்லை இருந்த விசயம் உங்களுக்குத் பதரியும்தாபன. 
அந்த பநரம் இவலனப் பற்றி ஒரு தகவலும் அங்லக 
ஒருத்தருக்கும் கிலடக்பகல்லை. அவன் ஒபர அவளின்லர 
நிலனவாத்தான் இருந்தவன். ஆனாலும் அவள் இவலன 
நம்புகிைாள் இல்லை. அவள் நிலனச்சிட்டாள், இவன் 
இவ்வைவுகாைமும் இங்லக பயர்மன்காரிபயாலட சுத்திப் 
பபாட்டு இப்ப அலுத்துப் பபாக தனக்கு பரலிபபான் 
அடிக்கிைான் எண்டு. இவன் பரலிபபான் அடிச்சாபை, 
„லவயடா பரலிபபாலன“ எண்ட பதில்தான் வருது.  
நானும் இவனுக்காண்டி அவபைாலட கனதரம் கலதச் 
சுப் பார்த்திட்டன். ஒண்டுபம சரிவபரல்லை. இவனுக்கு 
பரலிபபான் காசு தலைக்கு பமலை ஏறினதுதான் 
மிச்சம்.  

 
இப்ப இங்லகயிருந்து ´காட்` கிலடச்ச பவலை 

ஒருவன் அங்லக பபாயிருக்கிைானாம். அவனுக்கும் அவ 
ளுக்கும் கல்யாைம் நிச்சயமாகிட்டுதாம். அந்த விரக்தி 
யிலைதான் இவன் இப்படியாப் பபானான்“ 

 
எனக்குக் பகாபுவின் நிலைலம புரிந்தது. ஆனால் 

புைம் பபயர்ந்தவர்களின் இப்படியான அவைங்கலை 
தாயகஉைவுகளுக்கு எப்படிப் புரியலவக்கைாம் என்பது 
தான் புரியாமல் இருந்தது. 

 
 
-10.4.1999 

             Thinnai.com 

 

http://www.thinnai.com/index.php?module=displaystory&story_id=10407014&format=html&edition_id=20040701
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விவாகரத்து 

யன்னலினூடு பதரிந்த கஸ்தானியன்மரங்கபைா, 
அலத அலசத்துக் பகாண்டு வந்த பதன்ைபைா இன்று 
யாலரயும் இதமாகத் தழுவவில்லை. பைாசியின் புறு 
புறுப்பும் கரகரப்பும் இலடயிலடபய பதறித்து விழுந்து 
பகாண்டிருந்த அநாகரிகமான வார்த்லதகளும் அலையி 
லிருந்த எல்பைாலரயும் ஓரைவுக்கு பமைனிகைாக்கி 
விட்டிருந்தன. 

அவைது பதாைபதாைப்பு அவைருகில் இருந்த 
எனக்குத் தாங்கவில்லை. வந்ததிலிருந்து கீறுபட்ட கிராம 
பபான் (gramophone)பபாை ஒன்லைபய பசால்லிக் 
பகாண்டிருந்தாள். எள்ளும் பகாள்ளும் அவைது முகத் 
தில் பவடித்துக் பகாண்பட இருந்தன. 

எனக்கு இதற்கு பமல் பகட்க முடியவில்லை என் 
பலத அவளுக்கு உைர்த்துவதற்காக இரண்டாவது தட 
லவயாகவும் எழுந்து பசன்று பதநீர் பபாட்டு, குசினிக் 
குள்பைபய நின்று குடித்து விட்டு வந்பதன். 

வந்து இருந்ததும் மீண்டும் பதாடங்கி விட்டாள். 
“இந்தமுலை நான் தீர்க்கமான முடிபவடுத்திட்டன். அந் 
தப் பன்றிலய எப்பிடியாவது விவாகரத்துச் பசய்யப் 
பபாைன். என்ன நிலனக்கிைான் அவன். சரியான 
இடியட்…” 

அவள் பன்றி என்ைது அவைதுகைவலனத்தான். 
என்னிடம் ஸ்லவனுக்கான(Schwein) தமிழ்ச் பசால்லை 
தனது கைவலனத் திட்டுவதற்காகபவ பகட்டுப் பாட 
மாக்கி லவத்திருக்கிைாள். 

வழலம பபாைபவ பநற்று மதியமும் இவள் 
சலமத்த பன்றிப்பபாரியலும் உருலைக்கிழங்கு சைாட்டும் 
அவனுக்குப்பிடிக்கவில்லையாம். பிடிக்காததற்குக்காரைம் 
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சுலவ சம்பந்தமானதல்ை. முதல்நாளிரவு அவன் குடித்து 
விட்டுத் தள்ைாடிக் பகாண்டு வந்ததால், இவள் நாய்க் 
கத்தல் கத்தி விட்டு அவலன வரபவற்பலையில் படுக்க 
விட்டிருக்கிைாள். அதற்கான பழி தீர்ப்புத்தான் அது. 

பன்றிப்பபாரியல் பிடிக்கவில்லைபயன்று அவன் 
சாப்பிடாமல் பபாயிருந்தால் இவளுக்கு இத்தலன தூரம் 
பகாபம் ஏற்பட்டிருக்காது. நானும் இந்தத் பதாை 
பதாைப்பில் இருந்து தப்பியிருப்பபன். அவன் அலதச் 
சாப்பிட்டுக் பகாண்பட இவைது முக அைங்காரத்லதப் 
பற்றி லநயாண்டியாகச்பசால்லியிருக்கிைான். “உன்லன 
விடக் குரங்கு வடிவு” என்று பநளித்தும் காட்டி இருக் 
கிைான். அதுதான் இவலை உச்சக்கட்டக் பகாபத்துக்குத் 
தள்ளியிருக்கிைது. 

“நாலையிலை இருந்து எனக்கு விடுதலை. அப்ப 
பாரன் இவன் எவ்வைவு பாடுபடப்பபாைான் எண்டு..” 
மீண்டும் பதாடங்கினாள். 

“இப்ப நீ இலத எத்தலனயாவது தரம் பசால் 
லிப் பபாட்டாய்? நூைாவது தடலவயா? இருநூைாவது 
தடலவயா? அல்ைது ஆயிரமாவது தடலவயா?” இரண் 
டாவது பமலசயிலிருந்த பரகீனா எரிச்சலும் பகாபமும் 
பீறிட பகலித் பதானியில் பகட்டாள். 

“நீ சும்மாயிரு. அந்த ஸ்லவலனப் பற்றி உனக் 
பகன்ன பதரியும். இதுக்கு பமலையும் என்னாலை அவ 
பனாலட வாபழைாது. நான் தீர்க்கமான முடிவுக்கு 
வந்திட்டன். கண்டிப்பா அவலன விவாகரத்துச் பசய்யப் 
பபாைன்” பைாசி பகாபம் பதானிக்கக் கூறினாள். 

“எனக்கு உன்லர கைவலனத் பதரியுபமா இல் 
லைபயா, உன்லன நல்ைாத் பதரியும். உன்பனாலட 
பவலை பசய்யிை இந்தப் 13 வருசத்திலை.. நான் 
நிலனக்கிைன், ஆயிரம் தடலவக்கு பமலை உன்லர 
கைவலன விவாகரத்துச் பசய்யிைதாய் பசால்லிப் 
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பபாட்டாய். ஆனால் இன்னும் பசய்பயல்லை. நான் 
உனக்குச் பசால்ைக் கூடியது என்பனண்டால் உடன 
டியாக விவாகரத்லதச் பசய். அப்பதான் நாங்கள் 
பதாடர்ந்து இந்த பவலையிலை இருக்கைாம். இல்லை 
எண்டால் உன்லர பதாைபதாைப்லபக் பகட்பட 
எங்களுக்குத் தலை பவடிச்சிடும்” 

“ஏ…ய். கத்தாலத. என்லர புருசன் எனக்குக் 
கடுப்பபத்தினது காணும். நீயும் பிைகு என்லர எரிச் 
சலைக் கிைைாலத. இந்த முலை கண்டிப்பா விவாக 
ரத்துத்தான். நான் வீடுகூடப் பார்த்திட்டன். தைபாடங் 
கள்தான் பிரச்சலன. அதுகலை நான் வங்கியிலை கட 
பனடுத்தாவது வாங்கிப் பபாடுவன்.” 

இம்முலை அவள் பசால்வலதப் பார்த்தால் நிய 
மாகபவ விவாகரத்து பசய்துவிடுவாள் பபாை இருந்தது. 
நாலைக்பக வீடு மாைக்கூடிய விதமாக ஒரு நண்பி 
அவைது வீட்டின் பமல் மாடிலய ஒதுக்கிக் பகாடுத்து 
விட்டாைாம். என்ன இருந்தாலும் பதின்மூன்று வருடங் 
கைாக என்பனாடு பவலை பார்க்கிைாள். அவலைச் 
சமாதானப்படுத்தி விவாகரத்து எண்ைத்திலிருந்து மீட்க 
பவண்டும். மனம் எண்ணிக் பகாண்டது. 

“இஞ்லச பார். விவாகரத்துச் பசய்து பபாட்டுத் 
தனிய வாழுைது மட்டும் பபரிய நல்ை விசயபமண்டு 
நிலனக்கிறிபய. பமாக்குபவலை பார்க்காமல் நல்ைா 
பயாசிச்சு ஒரு முடிபவடு. விவாகரத்து எண்டிைது 
விலையாட்டில்லை“ 

“நான் நல்ைா பயாசிச்சுத்தான் இந்த முடிவுக்கு 
வந்தனான். இவபனாலட என்னாலை வாபழைாது” 

“விவாகரத்துச் பசய்துபபாட்டு எத்திலன காைத் 
துக்குத் தனிய வாழப் பபாைாய், அடுத்ததா கிலடக்கப் 
பபாைவன் இவலனவிட நல்ைவனா இருப்பான் எண்டிை 
துக்கு என்ன உத்தரவாதம்?” 
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“சும்மா பபய்க்கலதகலதக்காலத. இவலன விடக் 
கூடாதவன் இந்த உைகத்திலைபய இருக்க மாட்டான்” 

அந்த பநரம் அவபைாடு பதாடர்ந்து கலதப்பதில் 
எந்தப் பயனும் இருப்பதாக எனக்குத் பதரியவில்லை. 
என்ன நடக்குபமா, என்று மனது சற்று அச்சப் பட்டது. 
அவள் பதாடர்ந்தும் பதாைபதாைத்துக் பகாண்பட 
இருந்தாள்.  

கைகைப்பாகக் கழிய பவண்டிய எங்கள் பவலை 
பநரம் இவைது பதாை பதாைப்பில் விரயமாகக் 
கலரந்து பபானது. பவலைகள் கூடச் சரியானமுலையில் 
முடியவில்லை. 

பநற்லைய சண்லட காரைமாக “காலரத் 
பதாடக் கூடாது” என அவன் பசால்லி விட்டானாம்.  

அவசரமாய் ெக்பகற்லைப் பபாட்டுக் பகாண்டு 
லகப்லபலயயும் பகாழுவிக் பகாண்டு சூஸ்(bye bye) 
பசால்லிய படி எங்களுக்காகக் காத்திராமல் லிப்றுக்குள் 
புகுந்து பகாண்டாள். பபரூந்லதப் பிடிக்க பவண்டும் 
என்ை அவசரம் அவளுக்கு. அவலை விட அவசரமாய் 
லிப்ற் இைங்கியது.  

நானும் மற்ைவர்களும் நிதானமாக எமது 
ெக்பகற்றுகலைப் பபாட்டுக் பகாண்படாம். அவளுக்காக 
ஒரு சிைர் பரிந்துலரத்து அவைது கைவலன 
மனங்பகாண்ட மட்டும் திட்ட… பரகினா மட்டும் 
உதட்லடபநளித்துச் சிரித்தாள்.  

“இப்பத்தான் காதுக் குலடச்சல் தீர்ந்தது. பிைகு 
நீங்களும் பதாைபதாைக்காலதங்பகா” என்ைாள். 

ஒருவரும் யன்னலைப் பூட்டுவதாகத் பதரிய 
வில்லை. ´வைவைா´ என்று கலத அைப்பதிபைபய குறி 
யாக இருந்தார்கள்.  
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கஸ்தானியன் மரங்களின் அலசவில் யன்னல் 
பசலைகள் ஆடிக்பகாண்பட இருந்தன. ஓடிச் பசன்று 
யன்னலைப் பூட்ட முலனந்த நான், ஏபதா ஒரு ஈர்ப்பில் 
பவளியில் எட்டிப் பார்த்பதன். 

ம்… யாரது? யன்னலுக்கு பநபர கீபழ… பபரிய 
பூங்பகாத்து ஒன்று லககளில் மைர்ந்திருக்க, பைாசியும் 
அவைது கைவனும் உதட்படாடு உதடு பதித்து… இறுக 
அலைத்து.. நான் கண்கலைக் கசக்கிப் பார்த்பதன். 
அவர்கபைதான்.  

´என்லன மன்னிச்சுக்பகாள்´ என்ை வாக்கியம் 
பூங்பகாத்தில் பசாருகப் பட்டிருப்பது பதளிவாகத் 
பதரிந்தது. 

என் காதுகளுக்குள் இன்னும் அவைது பதாை 
பதாைப்பு ஒட்டிக் பகாண்பட இருந்தன. அவர்கபைா 
ஒருவரின் இடுப்லப ஒருவர் லககைால் வலைத்த படி 
நடக்கத் பதாடங்கினார்கள். இலடயிலடபய கண்கைால் 
பநாக்கி உதடுகலைக் கவ்வி… உைகின் அதி அற்புதமான 
காதல் பொடிகளில் ஒரு பொடி பபாை…   

திரும்பிபனன்.  

இவர்கள், அதுதான் எனது சக பவலைத் பதாழி 
யர் பைாசியின் விவாகரத்துப் பற்றி அநுதாபத்பதாடும் 
அது சரியா, பிலழயா என்பது பற்றி அக்கலைபயாடும் 
விவாதித்துக் பகாண்டு லிப்லை பநாக்கி விலரந்து 
பகாண்டிருந்தார்கள். 

 
-12.9.2004 
Pathivukal.com 
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பயைம் 

இன்று புலகயிரதத்தில்தான் பயணிக்க பவண்டு 
பமன பநற்றிரவு முடிவான பபாழுபத எனக்குள் பமல் 
லிய சந்பதாச அலை அடிக்கத் பதாடங்கி விட்டது. 
எனது கைவர் நிகழ்ச்சி நலடபபறும் மண்டபத்துக்கு 
பவலைக்பக பபாய் முடிக்கபவண்டிய பவலைகள் இருக் 
கிைதாம். அதனால் அதிகாலையிபைபய தான் காரில் 
பபாய் விடுவதாயும் என்லன பின்னர் புலகயிரதத்தில் 
வரும்படியும் பகட்டுக் பகாண்டார். 

எப்பபாதும் இந்தக் காரில்தாபன..! அதுவும் அதி 
பவக வீதியில் அவசரமாய் பயணிப்பது. நீண்ட பபாழுது 
களின் பின் புலகயிரதத்தில் பயணிக்க இப்படிபயாரு 
வாய்ப்பு என்ைதும் உண்லமயிபைபய எனக்குச் சந்பதா 
சந்தான். எனக்குத் பதலவயான எல்ைாவற்லையும் 
காருக்குள்பைபய அலடத்து அனுப்பி விட்படன். சிறிய 
லகப்லபயுடன் ஒரு பகாப்பியும் பபலனயுமாக ஏறிய 
பபாது புலகயிரதத்தினுள் யன்னபைாரமாக இருக்லக 
கிலடத்தது. மனசுக்குள் சந்பதாசம் துள்ளியது. 

பவயிலின் முலைப்பும் இல்ைாமல், குளிரின் 
குத்தலும் இல்ைாமல் காலைச் சிலிர்ப்பபாடு இயற்லக 
கண்கலை இதமாக வருடியது. காற்று யன்னல் வழி 
பமனிலயத் தழுவியது. இயற்லகலய ரசித்த படி மனசு 
ஏகாந்தத்தில் சுகிக்கத் பதாடங்கியது. புலகயிரதம் 
தாைாட்டியது. பவளி அழகாய்… மரங்கள் எல்ைாம் 
அவசரமாய் நகர்ந்து பகாண்டிருந்தன. குருவிகள் பகந் 
துவதும் ஏபதா நிலனத்து விட்டு மீண்டும் பைந்து மரங் 
களில் குந்துவதுமாய் இருந்தன. கவிஞர். பசாலைக்கிளி 
இலதக் கண்டால் கட்டாயம் ஒரு குருவிக்கவிலத 
புலனந்திருப்பார். எனக்கும் ஏபதபதா மனசுக்குள்பூத்தன. 
கவிலதயாய் வடிக்க வார்த்லதகள்தான் வர மறுத்தன.  

 
´இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது´  
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ஒைலவப் பாட்டியின் வரிகளின் அர்த்தம் புரிந்தது. 

திடீபரன்று, புரியாத ஏபதா ஒரு பாலசயில் 
யாபரா கலதக்கும் பபரிய சத்தம் பகட்டது.  ம்… புலக 
யிரதம் நின்ைது கூடத் பதரியாமல் நான். அதற்கிலட 
யில் அடுத்த தரிப்பு நிலையம் வந்து விட்டது. ஏறுபவா 
ரும் இைங்குபவாரும் தத்தமது திலசகளில் விலரய 
ஆபிரிக்க நாட்லடச் பசர்ந்த சிை பபண்களும் ஒரு ஆட 
வனும் தமது உயர்ந்த குரல்கள் மற்ைவர்கலைத் பதாந் 
தரவு பசய்யுபம என்ை எந்தவித பிரக்லஞயுமின்றி அடிக் 
குரலில் உரத்துப் பபசியபடி நானிருந்த பபட்டியினுள் 
ஏறினார்கள். 

நான் மீண்டும் யன்னல் வழி பார்லவலயச் 
பசலுத்தி இயற்லகயுடன் ஐக்கியமாகிபனன். மனசுக்குள் 
இனிலமயான கவிலதபயான்று பிரசவமாவது பபான்ை 
பதாரு மகிழ்வான உைர்வு. பசாதியா, பசாலைக்கிளி… 
பபான்பைாரின் கவிலதகள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்க 
ளில் தான் பிரசவித்தனபவா! விெயராகவனின் நுங்குக் 
கவிலத அடிக்கடி மனசுக்குள் எட்டிப்பார்த்தது. அவருக்கு 
கவிலதலய அழகாக வாசிக்கவும் பதரியும். ஒரு தரம் 
அவரது நுங்குக் கவிலதலய ஐபிசி-தமிழ் வாபனாலியில் 
பகட்டு விட்டு இரபவல்ைாம் ஒபர நுங்குக் கனவு. 
பாட்டா சீக்காய்கலை எல்ைாம் ஒரு பக்கமாய் ஒதுக்கி 
விட்டு, தன் வீட்டு முன்ைலில் நின்ை ஒற்லைப் பலனயி 
லிருந்து கந்தசாமிலயக் பகாண்டு இைக்குவித்த பருவ 
நுங்லகப் பக்குவமாய் சீவி பபருவிரைால் குத்தி, இழுத்து 
பலனமுகிழில் விட்டு… ம்…ம்… நாக்கில் சுலவ நரம்புகள் 
சுரந்து… 

பக்கத்தில் அடிடாஸ் ஆஃப்ரர்பசவின் வாசலன 
கமகமக்க “ஹபைா” என்ைது ஒரு குரல். நுங்லக அப் 
படிபய அந்தரத்தில் விட்டு விட்டு நிமிர்ந்து பார்த்பதன். 
சற்று முன்னர் வந்த ஆபிரிக்கப்பிரலெகளில் ஒருவனான 
அந்த ஆடவன்தான் என் அருகில் அமர்ந்தான். இவ 
பனாடு கூட வந்த பபண்களுக்கருகில் இவனுக்கு இடம் 
கிலடக்கவில்லைப் பபாலும்.  
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பதிலுக்கு  “ஹபைா” பசால்லி விட்டு மீண்டும் 
யன்னலினூடு இயற்லகயிடம் பசன்பைன்.  

 
“மன்னிக்பகாணும், உனக்கு என்ன பபயபரன்று 

பசால்லுவிபயா?” ஆபிரிக்கன் பெர்மனிய பமாழியில் 
வினவினான்.  

 
திரும்பி “சந்திரா” என்பைன். 

“ம்… சந்..தியா.. நல்ை பபயர்” எனது பபயலர 
அவன் அப்படித்தான் உச்சரித்தான். நன்றி பசால்லி 
விட்டு அவனது பபயலரக் பகட்காமபை மீண்டும் 
யன்னல் வழி பவளிபயாடு ஐக்கியமாபனன். 

“சந்தியா, எங்லக பபாைாய், Stuttgart க்பகா?” 

“ம்…“ 

“அங்லக பவலை பசய்யிறிபயா?“ 

“இல்லை. எங்கலட நாட்டுக் கலைநிகழ்ச்சி 
ஒன்றுக்குப் பபாைன்.” 

 
“உன்லன எனக்குத் பதரியும். நீ உன்லர 

தங்லகச்சிலய சங்கீத வகுப்புக்குக் கூட்டிக் பகாண்டு 
வாை பபாழுது நான் காணுைனான்” 

 
“அப்பிடிபயா..! எனக்கு உன்லனத் பதரியாது. 

நான் உன்லன ஒரு நாளும் கண்டதில்லை. அதுபபாக 
அது என்லர தங்லகச்சி இல்லை… மகள்“  

 
„நான் நம்ப மாட்டன். நீ இவ்வைவு இைலமயா 

இருக்கிைாய். ஆசியப் பபாம்பிலையள் எல்ைாரும் இப் 
பிடித்தான் அழகாக இருப்பிலனபயா? 

 
ம்… பதாடங்கி விட்டான். ´இந்த ஆண்கபை இப் 

படித்தாபனா! தமது மலனவியர் அல்ைாத பவறு எந்தப் 
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பபண்லைக் கண்டாலும்… நீ அழகு… நீ இைலம… 
என்று..´ சின்னதான எரிச்சல் மனசுக்குள் பதான்றியது. 
மீண்டும் யன்னல் வழி பவளிபய ையிக்க முலனந்த 
பபாபதல்ைாம். “சந்..தியா.., சந்..தியா..”என்று அலழத்து 
எனக்குக் பகாபமூட்டினான். ஒவ்பவாரு தரிப்பிலும் 
இைங்குபவாரும் ஏறுபவாருமாகப் பயணிகள் மாறிக் 
பகாண்டிருக்க இவன் மட்டும் என்னருகில் என் தனிலம 
லயக் குலைக்க என்பை இருந்தான். என் சந்பதாசத்லத 
பமதுபமதுவாகச் சூலையாடினான். 

“சந்..தியா, என்பனாலட ஒருநாலைக்கு பகாப்பி 
குடிக்க வருவிபயா..?” 

ம்.. பெர்மனியில் ஒருவன் ஒரு பபண்லை 
இப்படிக் பகட்கிைான் என்ைால், அதன் அர்த்தம் பவறு 
மபன பகாப்பி குடிப்பதற்கான அலழப்பல்ை. அதற்கும் 
பமைான சம்மதம் பதடல் அது. அருகமர்ந்து அலரமணி 
பநரம் கூட ஆகவில்லை. அதற்கிலடயில் அவன் பதடல். 
அவலனச் பசால்லிக் குற்ைமில்லை. இது பெர்மனிய 
நாகரிகங்களில் ஒன்று.  

“இல்லை. எனக்கு பநரமில்லை” வார்த்லதக 
பைாடு எரிச்சலும் ஒட்டியபடி பவளியில் பகாட்டியது.  

 
“பிளீஸ்… ஒரு நாலைக்கு. ஒபர ஒரு நாலைக்கு”  
 
“இல்லை, எனக்கு இலவகளுக்கு பநரமுமில்லை. 

இலவகளில் ஆர்வமுமில்லை. நான் திருமைமானவள். 
எனக்குக் குழந்லதகள் இருக்கிைார்கள்”  

 
„அதனாபைன்ன? நானும் திருமைமானவன்தான்“ 

`அப்பிடிபயண்டால், உன்லர மலனவிபயாலட 
பபாய் பகாப்பிலயக் குடியன்`  

பசால்ை  வந்த  வார்த்லதகலைச்  பசால்ைாமல்  
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விழுங்கிக் பகாண்படன். 

அவனது கலரச்சல் பதாடர்ந்தது. பகஞ்சிக் 
பகட்டான். பபாதுவாக பெர்மனியர்கள் இப்படி நடந்து 
பகாள்ை மாட்டார்கள். ´எனக்கு பநரமில்லை´ என்று 
ஒரு தரம் பசான்னால் பபாதும். அப்படிபய ஒதுங்கி 
விடுவார்கள். நாைாந்தம் சந்திப்பவர்கைாக இருந்தால் 
அந்த எண்ைத்லத அப்படிபய விட்டு விட்டு மீண்டும் 
நட்பாகப் பழகத் பதாடங்கி விடுவார்கள். இவன் 
ஆபிரிக்க நாட்டவன் என்பதாபைா என்னபவா எனக்கு 
விருப்பமில்லை என்று பசான்ன பின்னும் “பதாலைபபசி 
இைக்கத்லதத் தாறிபயா.. முகவரிலயத் தாறிபயா..?” 
என்று கலரச்சல் படுத்திக் பகாண்பட இருந்தான்.  

 
இயற்லகபயாடு நான் ஒன்றும் பபாபதல்ைாம் 

என்லனக் குழப்புவதிபைபய குறியாக இருந்தான்.  
 
அவலனத் திலச திருப்ப எண்ணி, பவளியிபை 

தாயின் லகலயப் பிடித்த படி பசல்ை நலட பபாடும் 
ஒரு குழந்லதலயக் காட்டி „அந்தக் குழந்லதலயப் 
பார்த்தியா? எவ்வைவு அழகாக இருக்கிைது?“ என்பைன்.  

 
உண்லமயிபைபய அந்தக் குழந்லத துறுதுறுத்த 

கண்களுடன் துடிப்பாய் பதரிந்தது. கன்னத்லத கிள்ளிப் 
பார்க்க பவண்டும் பபாை ஆலச வந்தது. ஆனால் அவ 
னால் அந்தக் குழந்லதயிடம் ையிக்க முடியவில்லை. என் 
லனச் சம்மதிக்க லவப்பதிபைபய மும்முரமாக இருந்தான். 

எனது தனித்த பரயில் பயைத்தில், ஏகாந்தமாய் 
இருக்கைாம் என்ை என் இனிலமயான நிலனப்பு 
பதாலைந்து பவகு பநரமாகியிருந்தது.  

´இதற்கு பமலும் தாங்காது பவறு எங்காவது 
பபாய் இரு´ என்று மனசு பசால்லியது. எரிச்சபைாடு 
எழுந்து பார்த்பதன். எல்ைா இருக்லககளுபம நிரம்பி 
வழிந்தன. பரவாயில்லை, ஏதாவபதாருமூலையில் பபாய் 
நிற்பது உத்தமபமனத் தீர்மானித்தபடி எனது லகப்லப 
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லயயும் பகாப்பிலயயும் பபலனலயயும் எடுத்துக் 
பகாண்டு அவலனத் தாண்டி நடந்பதன். 

“சந்..தியா, எங்லக பபாைாய்?” 
 
“அங்காலை பபாய் இருக்கப் பபாைன்” 
 
“ஏன்..?”  

நான் பதில் பசால்ைவில்லை. விலரந்து நடந் 
பதன். இருப்பதற்கு இடம் கிலடக்கவில்லை. பவளிச் 
பசல்வதற்கான கதபவாடு அண்டிய ஒரு மூலையில் 
பபாய் நின்று எனது பகாப்பிலயப் பார்த்பதன். அது 
எதுவுபம எழுதப்படாமல் பவறுலமயாக இருந்தது.  

பநரத்லதப் பார்த்பதன்.  

ம்.. இன்னும் சிை நிமிடங்களில் ஸ்ருட்கார்ட் 
வந்துவிடும். ஏமாற்ைத்தின் நடுபவ ஒரு நிம்மதிப் பபரு 
மூச்சு. 

-10.6.2003 
பூவரசு (July-Aug2003)  
ஈழமுரசு-பாரிஸ் (19-25Feb2004) 
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உபபதசம் 

பநற்று மாைதி நாட்டிலிருந்து திரும்பியிருப்பாள். 
அவளிடம் நாட்டுப் புதினங்கலைக் பகட்க பவண்டும். 
மனசு அவாப்பட்டது. பநற்பை பதாலைபபசியில் அலழத் 
திருக்கைாம். பயை அலுப்புகளின் மத்தியில் என் 
பதால்லை பவறு அவளுக்கு பவண்டாம் என நிலனத்து 
பபாறுலம காத்பதன். 

என்லன விடப் பத்து வருடங்கள் இலையவ 
ைானாலும் நட்பபாடு பழகக் கூடியவள். நான் எனது 
சிறு குழந்லதகளுடன் பெர்மனிய வாழ்க்லகலய ஆரம் 
பித்த சிைகாைப் பபாழுதுக்குள், ஒரு நாள் ஸ்ருட்கார்ட் 
புலகயிரத நிலையத்தில் அவலை முதல் முதைாகச் 
சந்தித்பதன். அப்பபாதுதான் திருமைமாகி அவளும் அவ 
ைது கைவனும் கல்யாைக்கலை கலையாத புத்தம் 
புதுத் தம்பதிகைாய் பதரிந்தார்கள். அவைது பபச்சும் 
அவளிடம் இருந்த நாட்டுப் பற்றும் முதற் சந்திப்பிபைபய 
என்னுள் அவள் பால் ஓர் பிடிமானத்லத ஏற்படுத்தி 
விட்டன. பதாடர்ந்த ஓரிரு முலைகளிைான சந்திப்பில் 
வயதுவித்தியாசம் பாராது நாங்கள் நட்பாகி விட்படாம். 

தமிழ்ப்பபண்கலைக் காணுவபத அரிதான அந்தக் 
காைகட்டத்தில், அவள் எனக்கு ஒரு பபரிய வரப் 
பிரசாதமாகபவ பதரிந்தாள். அதனால் தூரம் என்றும் 
பார்க்காமல் மாதம் ஒரு முலையாவது பிள்லைகலையும் 
இழுத்துக் பகாண்டு, பரயின் ஏறி அவலைச் சந்தித்து 
வருபவன். எனது பிள்லைகளுடன் அவள் பபசும் விதபம 
எனக்கு மகிழ்வூட்டுவதாக இருக்கும்.  

உைவுகள் என்று பசால்லிக் பகாள்ை ஒருவரும் 
இல்ைாத அந்நியபதசத்தில், அவள் ஒரு மாமியாய், சித்தி 
யாய்.. நின்று என் பிள்லைகளுக்கு புத்திமதிகள் பசால் 
லும் பபாது ஒரு பநருக்கமான உைவு கிலடத்து விட்ட 
தான உைர்வில் மனம் நிலைபவன். 
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எனது மகனுக்கு அவலை நன்கு பிடிக்கும். 
“மாைதியக்கா! மாைதியக்கா!” என்று அன்பபாடு பழகு 
வான். அவளும் அவபனாடு அன்பாகப் பழகுவாள். எப் 
பபாதும் நாட்லடப் பற்றிபய பபசுவாள். “நாங்கள் எல் 
ைாரும் எப்பிடியாவது நாட்டுக்குப் பபாயிபடாணும்” 
என்பாள். ஏதாவது அந்தரம், அவசரம் என்று வந்தால் 
கூட நம்பி அவளிடந்தான் எனது பிள்லைகலை விட்டுச் 
பசல்பவன். 

என்பனாடு பபசும் பபாபதல்ைாம் “அக்கா, எனக் 
குப் பிள்லையள் பிைந்தால், ஒரு பத்துப் பன்னிரண்டு 
வயசுக்குபமலை அதுகலை இந்த நாட்டிலை லவச்சிருக்க 
மாட்டன். எப்பிடியாவது எங்கலட நாட்டுக்குக் கூட்டிக் 
பகாண்டு பபாடுவன். இங்லக இருந்தால் பிள்லையள் 
பகட்டுப் பபாடுங்கள். நீங்களும் உங்கலட பிள்லை 
யலை பிைந்தநாள் விழா, அது இது எண்டு பசால்லி 
பெர்மன் பிள்லையளின்லர வீடுகளுக்பகா அல்ைது 
பவலை பெர்மன் களியாட்டங்களுக்பகா விட்டிடா 
லதங்பகா” என்பாள். 

எனது பிள்லைகள் வைர்ந்து பகாண்டு வரும் 
பபாது அவள் பசான்னது பபாை வைர்ப்பது என்பது 
கடினமான காரியமாகபவ இருந்தது. வகுப்புப் பிள்லை 
களின் பிைந்தநாள் விழாக்களுக்பகா அல்ைது எமது 
நகரில் நலடபபறும் களியாட்டங்களுக்பகா என்பிள்லை 
கள் பசல்வலத என்னால் தடுக்க முடியவில்லை. பத்துப் 
பன்னிரண்டு வயது வந்ததும், அவர்கைது படிப்லபக் 
குழப்பிக் பகாண்டு, ஒரு சுமூகநிலைக்கு வராத எனது 
நாட்டுக்கு ஓடவும் முடியவில்லை. 

அதன் பின்னான பபாழுதுகளில் மாைதி என்லன 
அடிக்கடி கடிந்தாள். “நீங்கைக்கா, பிள்லையளுக்கு அை 
வுக்கு மிஞ்சி இடம் குடுக்கிறிங்கள். இப்ப இந்த வய 
சிலை இப்பிடி பெர்மன்பிள்லையளின்லர வீடுகளுக்கு 
விட்டிங்கள் எண்டால் நாலைக்கு 14, 15வயசு வரக்லக 
டிஸ்பகாவுக்கும் விடபவண்டி வரும்” என்ைாள். 
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ஒருதரம் எனதுமூத்தவன் சினிமாப்பாடல் ஒன்லை 
மிகவும் ரசித்துக் பகட்ட பபாது, அவள் அவைது கைவ 
பனாடு பசர்ந்து “பாருங்பகா அக்கா… இவன் பகட்கிை 
பாட்லட! இவனக்கா பமதுபமதுவா நாட்லட மைக்கி 
ைான். எல்ைாம் நீங்கள் குடுக்கிை இடந்தான்” எனக் 
கடிந்தாள். இன்பனாரு தரம், லமக்கல் ெக்சனின் பாட்டு 
ஒன்று பதாலைக்காட்சியில் பபான பபாது, பதாலைக் 
காட்சியின் சத்தத்லதயும் கூட்டி விட்டு, உடம்லப 
பநளித்து பநளித்து ஒரு ரசலனயுடன் அவன் ஆடிய 
பபாது, அவள் பபாட்ட கூச்சலில் நாபன ஆடிப் பபாய் 
விட்படன். 

அவைது இப்படியான உபபதசங்கள் எமக்கிலட 
பயயான நட்புக்கு எந்தக் குந்தகமும் விலைவிக்காத 
பபாதும் அவள் பசால்வது பபாை என்னால் என் 
பிள்லைகலை வைர்க்க முடியவில்லை என்பதால் அவ 
ளிடம் அடிக்கடி பசல்வலத நான் தவிர்த்துக் பகாண் 
படன். 

இந்த இலடயில் அவளுக்கும் ஒவ்பவான்ைாக 
மூன்று குழந்லதகள் பிைந்து விட்டார்கள். அந்த சந்பதா 
சங்களில் கைந்தும் அடிக்கடி பதாலைபபசியும் எங்களுக் 
குள்ைான உைலவத் பதாலைத்து விடாது காத்து 
வந்பதன். ஆனாலும் காைப்பபாக்கில் ஐபராப்பிய அவச 
ரங்களுக்குள் பதாலைபபசும் இலடபவளிகள் கூட 
நீண்டு பகாண்பட பபாயின. அவைது பிள்லைகளும் 
வைர்ந்து பகாண்டிருக்கும் பபாது அவளுக்கான அவளு 
லடய பநரங்களும் குறுகிப்பபாயின. பநரடிச்சந்திப்புகள் 
மிகவும் அரிதாக, இப்படித்தான் ஏதாவபதாரு விடயம் 
சாட்டாக வரும்பபாது பதாலைபபசிக் பகாண்படாம். 
இப்பபாது அவள் நாட்டுக்குப் பபாய் வந்தது சாட்டாகி 
விட்டது. அலழத்பதன்.  

 
பதாலைபபசியின் சிைதரச் சிணுங்கல்களுக்குப் 

பின்பப இலைப்பில் வந்தாள். பகாஞ்சம் கலைப்பாக  
இருந்தாள். பயை அலுப்பு  இன்னும் தீரவில்லை என் 
பது பதரிந்தது.  
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பின்னணியில் “சுற்றிச் சுற்றி வந்தீக…” பலட 
யப்பா படப் பாடல் சத்தமாகக் பகட்டது. 

“பகாஞ்சம் சத்தத்லதக் குலை” என்று திரும்பிக் 
கத்தி விட்டு “இவன் சஞ்சுதன் அக்கா, பலடயப்பா 
பாட்டுப் பபாடாமல் சாப்பிட மாட்டான். ஒரு நாலைக்கு 
மூண்டு தரத்துக்குக் குலையாமல் எங்கலட வீட்லட 
பலடயப்பா ஓடுது” சலிப்பலடந்த பாவலனயுடன் பபசி 
னாலும் அலதச் பசால்லும் பபாது ஏபதா ஒரு பபரு 
மிதம் அவள் குரலில் ஒலித்தது. 

“எப்பிடி நாடிருக்கு?” நான்தான் ஆவபைாடு 
பகட்படன். 

“சா, அலதபயன் பகட்கிறிங்கைக்கா? ஒபர 
இலையான், பவய்யில்.. சீ..எண்டு பபாச்சுது”  

பதாடர்ந்து நிலையபவ கலதத்பதாம். 

“இனி எப்ப நாட்டுப் பக்கம் பபாை ஐடியா?” 

“நாட்டுக்பகா..! இதுதான் கலடசியும் முதலும் 
அக்கா. இந்தப் பிள்லையைாலை அலதத் தாங்பகைாது. 
பாவம் பிள்லையள். அந்த பவய்யிலும் இலையானும். 
காய்ஞ்சு பபாய்க்கிடக்கு எல்ைாம். இதுக்குள்லை நுைம்பு 
பவலை. இதுகளுக்கு அந்த நாடு ஒத்து வராது. இனி 
அந்தப்பக்கபம பபாபைல்லை, எண்டு தீர்மானிச்சிட்டன்”  

பபசுவது மாைதிதானா? மனசு வினாவியது. 
அதற்குபமல் எனக்குப் பபச்பச வரவில்லை. 

-4.11.2004 
ஈழமுரசு-பாரிஸ் 
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சிை பநரங்களில் சிை 
சந்திப்புகள் 

பகலில் என்ைால் எட்டிலிருந்து பத்து நிமிடங் 
களும் இரவில் சுற்றுப்பாலதயால் வருவதால் 15 இல் 
இருந்து 20நிமிடங்களும் எடுக்கும் பவலைக்கான அந்தப் 
பபருந்துப் பயைத்தின் அந்தச் சிை நிமிடங்களுக்குள் 
எத்தலனபயா பபலரச் சந்திப்பபன். சிை பநரங்களில்  
எதிர்பாராதபடி பதரிந்தவர்கள் யாராவது பயைத்தில் 
இலைவதால் அலவ இனிய சந்திப்புக்கைாகி  என்லன 
மகிழ்சியில் ஆழ்த்தியும் இருக்கின்ைன. சிை பநரங்களில் 
துயரமும் நிரம்பி வழிந்துள்ைன. 

 

நூர்ொன் 

அன்று வந்தவள் நூர்ொன். அவள் எனது மகள் 
தீபாவுடன் சின்னவகுப்பில் படித்தவள். எமது வீட்டுக்கு 
அருகிபைபய அவைது வீடும் இருந்ததால் வைர்ந்து 
பவறுபவறு பாடசாலைகளில் படிக்கும் பபாதும் அவளும் 
தீபாவும் நட்பாகபவ இருந்தார்கள். தற்பபாது பை வரு 
டங்கைாக அவளுக்கும் தீபாவுக்கும் எந்தத் பதாடர்பும் 
இல்லையாயினும் என்லனப் பபரூந்தினுள் கண்டால் 
அவள் வந்து என்னருகில் அமர்ந்து விடுவாள். ஏபதா, 
எனது நண்பிபபாை மிக உற்சாகமாக என்னுடன் கலதத் 
துக்பகாண்டு வருவாள். இம்முலை, சந்திப்பு கிட்டத்தட்ட 
ஐந்து மாத இலடபவளிகளின் பின்பனபய நடந்தது. 

நாங்கள் சந்பதாசமாகக் கலதத்துக் பகாண்டு 
வந்பதாம். அவள் தனது பவலையிடத்து அனுபவங்க 
லைச் பசால்லிக் பகாண்டு வந்தாள். பபரூந்து உரிய 
இடத்துக்கு வருவதற்குச் சற்று முன்பாக, வழலமக்கு 
மாைாக “உனது அப்பா எப்படி இருக்கிைார்?” என்று  
பகட்படன்.  
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ஒரு நாளுபம நான் அவைது அப்பாலவப் பற்றி 
அவளிடம் பகட்டதில்லை. அன்று ஏபனா பகட்டு விட் 
படன். அவைது கண்கள் அப்படிபய குைமாகி விட்டன. 

 
“அப்பா பபான நவம்பரில் இரத்தப் புற்றுபநாய் 

வந்து இைந்திட்டார்” என்ைாள்.  

நான் அதிர்ந்த பபாது “நாங்களுந்தான் அதிர்ந் 
பதாம். சும்மா காய்ச்சல்தான் வந்தது. குடும்ப லவத்திய 
ரிடம் பபான பபாது மருத்துவ மலனக்கு அனுப்பினார். 
இரண்டு கிழலமகள் மருத்துவ மலனயிபைபய இருந்த 
அப்பா வீடு திரும்பவில்லை. இைந்திட்டார்” என்ைாள்.  

பசால்லி முடிக்கும் பபாது அவள் குமுறி அழத் 
பதாடங்கி விட்டாள்.  

பபரூந்து நிலையத்திலிருந்து வீட்டுக்கு நடக்கும் 
பபாது என் மனதும் கனத்துப் பபாயிருந்தது. அவைது 
அப்பாலவப் பைதடலவகள் கண்டிருக்கிபைன். ஆனாலும் 
அவபைாடு அவர் பற்றி ஒரு பபாதும் பபசியதில்லை. 
அன்று ஏன் பகட்படன் என்று எனக்கு ஆச்சரியமாகவும் 
இருந்தது. அவைது பசாகத்லதக் கிைறியதால் வருத்த 
மாகவும் இருந்தது. 

-11.9.2006 

 

அபனக்கிபரட்  

அன்று எனது பபரூந்துப் பயைத்தில் என்பனாடு 
இலைந்து பகாண்டவள் அபனக்கிபரட். இவலை நான் 
கலடசியாகச் சந்தித்தது நூர்ொலனச் சந்திப்பதற்குச் 
சிை மாதங்களின் முன்பு. அபனக்கிபரட் எனது கலடசி 
மகன் துமிைனுடன் முதைாம் வகுப்பில் இருந்து பாட 
சாலை இறுதி ஆண்டு வலர ஒன்ைாகப் படித்தவள். 
இறுதிப் பரீட்லசயில் நல்ை புள்ளிகலைப் பபற்றிருந் 
தாள். ஆனாலும் அவள் விரும்பிய இலசத்துலைக்கான 
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இடம் பல்கலைக்கழகத்தில் அவளுக்குக் கிலடக்கவில்லை. 
அதனால் அவபைாடு படித்தவர்கள், நண்பர்கள் என்று 
அபனகமான எல்பைாருபம பவலை, பமற்படிப்பு என்று 
பவறுபவறு இடங்களுக்குச் பசன்றுவிட இவள் பகாஞ் 
சம் தனிலம உைர்பவாடு எமது நகரிபைபய இருந்தாள். 
அந்த பநரத்தில் அடிக்கடி அவலை நான் சந்திப்பபன். 
எப்பபாதும் ஒரு இலசக்கருவிலய தன்னுடன் பகாண்டு 
திரிவாள். இலச வகுப்புக்குப் பபாகிபைன் என்பாள். அவ 
பைாடான சந்திப்பு எப்பபாதுபம மிக இனிலமயாக 
இருக்கும். சிரித்துச் சிரித்து நிலையக் கலதப்பாள். பாட 
சாலைக் காைங்களில் பபற்பைார்களுக்கான ஒன்று 
கூடலிலும் பிள்லைகபைாடான பிக்னிக்குகளிலும் அவ 
ைது தாயும் பங்கு பகாள்வதால் தாபயாடும் எனக்கு 
ஓரைவு பழக்கம் இருந்தது. தாயும் இவலைப் பபாைபவ 
சந்பதாசமாகப் பழகக் கூடியவள். 

ஒரு நாள் அபனக்கிபரட்லட பபரூந்தினுள் சந் 
தித்தபபாது தனக்கு வடக்குபயர்மனியில் ஒரு பல்கலைக் 
கழகத்தில் இடம் கிலடத்திருப்பதாக மிகவும் சந்பதாசமா 
கச் பசான்னாள். ஒரு மாதத்தில் பபாய் விடுபவன் 
என்ைாள். பின்னர் சற்றுக் கவலையாக அம்மாதான் 
தனித்து விடுவாள் என்ைாள்.  

„ஏன்... உனது அப்பா..?“ என்பைன்.  

„எனக்கு நான்கு வயதாக இருக்கிை பபாழுபத 
அப்பா அம்மாலவ விட்டிட்டுப் பபாயிட்டார்“ என்ைாள். 
எனக்கு அப்பபாதுதான் எப்பபாதுபம அவைது அம்மா 
தனித்து வருவது சிந்தலனலயத் பதாட்டது.  

„உனக்கும் உனது அப்பாவுக்கும் பதாடர்பு இருக் 
கிைதுதாபன?“ பகட்படன். 

அவள் முகத்தில் ஒருவித ஏமாற்ைம் கைந்த 
பவறுப்புத் பதான்ை „எனக்கு ஏழு வயசா இருக்கிை 
பபாபத அப்பாலவ பமயின் பராட்டிலை இருக்கிை 
அவற்லை வீட்டுக்கு  முன்னாலை ஒரு குழந்லதபயாலட 
பார்த்தனான். என்லர  அப்பா  இன்பனாரு  குழந்லத  
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லயத் தூக்கி லவச்சிருக்கிைது எனக்குச் சகிக்பகல்லை“  
என்ைாள்.  
 

பதாடர்ந்தகலதயில் அவள் அதன் பிைகு அவைது 
அப்பாலவக் காைபவா அவபராடு பபசபவா விரும்ப 
வில்லை என்பது பதரிந்தது. வழலமக்கு மாைாக அன் 
லைய அவபைாடான சந்திப்பு சற்று மனலதச் சங்கடப் 
படுத்த நாங்கள் விலடபபற்பைாம்.  

அவள் அப்பா இல்ைாமபை வைர்ந்திருக்கிைாள் 
என்ை உண்லம அத்தலன வருடங்களில் எனது 
கவனத்துக்கு எட்டாதது எப்படி என்ை ஆச்சரியம் 
எனக்குள்பை பதாடர்ந்து இருந்தது. அதன்பின் அவைது 
அம்மாலவச் சந்தித்த ஒரு பபாழுதில் „அவள் அடிக்கடி 
இங்கு வர மாட்டாள். நியாயமான தூரம்“ என்ைாள்.  

அப்படி இலடயிலடபய அவள் எமது நகருக்கு 
வந்தபபாதும் எபதச்லசயாகத்தான் என்ைாலும் அவலை 
நான் சந்திக்கும் வாய்ப்புகலை எனது பபரூந்து எனக்குத் 
தந்து பகாண்டுதான் இருந்தது.  

ஒரு கட்டத்தில் அவலை ஒவ்பவாருமாதமும் 
சந்தித்பதன். இன்னும் சிைகாைங்கள் பசல்ை ஒவ்பவாரு 
வாரமும் சந்தித்பதன். „என்ன இப்படி அடிக்கடி வருகி 
ைாய்?“ என்ை பபாது மிகுந்த சந்பதாசமாக „எனக்கிப்ப 
இங்லக ஒரு நண்பன் இருக்கிைான். அவலனச் சந்திக் 
காமல் இருக்க முடியவில்லை“ என்ைாள்.  

„அப்படியா? சந்பதாசம்“ என்று அவலை வாழ்த்தி 
விட்டு பவறு கலதத்பதன். விலடபபறும் பபாது „நீ 
என்லர நண்பலனப் பார்க்கவில்லைபய! பபாறு! நான் 
அவன்லர புலகப்படத்லதக் காட்டுைன்“ என்று பசால்லி 
தனது லகப்லபயிலிருந்து எடுத்தாள். நான் அதிர்ந்து 
பபாபனன். அந்தப் புலகப்படத்திலிருந்தவன் அவளின் 
அப்பாவின் வயலத ஒத்த 45 வயதுகள் நிரம்பிய ஒரு 
பமக்சிக்கன் ஆண்.  

-14.9.2006 
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சூசி 

இவள் சூசி. வயது 24. இவலைத் தினமும் 
காண்பபன். நான் பவலை முடிந்து திரும்பும் பபாது 
எனது பஸ் தரிப்பிடத்துக்கு முதல் தரிப்பிடத்தில் பபரூந் 
தில் ஏறுவாள்.  

இரவு எட்டு மணியைவில் அவள் பபரூந்தில் 
ஏறும் பபாது ஆரம்பத்தில் நண்பலனச்(காதைன்) சந்திக் 
கபவா அன்றி டிஸ்பகாவுக்பகா பசல்கிைாள் என்றுதான் 
நிலனத்பதன். பின்னர்தான் ஒருநாள் ஒரு உைவகத்தில் 
உைவு பரிமாறிக் பகாண்டிருந்தலதக் கண்படன்.  

மிகவும் அழகானவள் என்று பசால்ை முடியா 
விட்டாலும் மிக அழகாக ஒரு குழந்லத பபாைச் சிரிக்கக் 
கூடியவள். குண்டாக இருந்தாலும் ஆலசப்பட லவக்கும் 
குழந்லதத்தனமான முகம். இவள் நூர்ொன் பபாைபவா 
அன்றி அபனக்கிபரட் பபாைபவா என்பக்கத்துக்கு வர 
மாட்டாள். ஆனால் என்லனக் கண்டதுபம மிகவும் 
நட்பாகச் சிரித்து „ஹபைா“ என்பாள். அந்தச் சிரிப்பும் 
பார்லவயும் வார்த்லதகலையும் விட அர்த்தமானலவ. 

இவளும் என் கலடசிமகன் துமிைனுடன் கின்டர் 
கார்டனிலிருந்து படிக்கத் பதாடங்கினாள். ஆனால் 
நான்காம் வகுப்பில் தரம் பிரிக்கும் பபாது பவறு வகுப் 
புக்குப் பபாய் விட்டாள். ஒபர பாடசாலைதான்.  

முன்னர் இவலை எப்பபாதுபம இவைது தந்லத 
யுடன்தான் காண்பபன். அவரும் மிகவும் நட்பாகச் சிரித் 
துக் பகாண்டு „ஹபைா“ பசால்வார்.  

இவலைக் காணும் பபாபதல்ைாம் முதைாம் 
வகுப்பில் நடந்த அந்தச் சம்பவம் என் நிலனவில் வந்து 
பபாகும்.  

அப்பபாது, துமிைனின் வகுப்புமாைவர்கள் எல் 
பைாலரயும் பட்டம் விட்டு விலையாட அலழத்துச் 
பசல்ைப் பபாவதாக, அவனின் வகுப்பு ஆசிரியர் அறிவித்  
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திருந்தார். அதற்கான பட்டத்லதக் கட்டுவதற்கு முதல் 
நாபை பபற்பைாரும் வந்து உதவ பவண்டும் எனவும் 
பட்டம் விடும் நாளில் அங்கு பார்பிக்கியூவும் பசய்வார் 
கள் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

முதல்நாள் பாடசாலைக்குச் பசன்று துமிைனுடன் 
பசர்ந்து பட்டம் கட்டிபனன். பபற்பைார்கள் பைருடன் 
கலதக்கும் வாய்ப்பும் கிலடத்தது. சந்பதாசமாக அன் 
லைய பபாழுது கழிந்தது. அடுத்தநாள் பட்டம் கட்டியது 
பற்றி எமது நகரப் பத்திரிலகயிலும் புலகப்படங்களுடன் 
வந்திருந்தது.  

பார்பிக்கியூவுக்கான உைவுகளுடன் நானும் 
துமிைனும் பாடசாலைக்குச் பசன்று, உரிய இடத்துக்கு 
ஆசிரியர், மாைவர், பபற்பைார்களுடன் பயைமா 
பனாம். அது ஒரு குதூகைமான பயைம். அவ்விடம் 
மலைக் குன்றுகலைக் பகாண்ட, பசாலைகள் பபாை 
அடர்ந்த அழகான இடம். சிைரது தாய்மார், சிைரது 
தந்லதயர் என்று அபனகமான ஒவ்பவாரு மாைவரு 
டனும் பபற்பைார்களில் ஒருவர் வந்திருந்தார். அப்பபாது 
எனக்கு படாச் (பெர்மனிய பமாழி) ஒரு பபரிய பிரச் 
சலனயான விடயமாக இருந்தாலும் ஆங்கிைமும் கைந்து 
முடிந்தவலர அவர்களுடன் உலரயாடிபனன். 

பட்டம் விட்டு, பார்பிக்கியூ முடித்து எல்பைாரும் 
ஓய்வாக அமர்ந்த பபாது பபற்பைார்கள் ஒரு இடத்திலும் 
மாைவர்கள் எல்பைாரும் இன்பனாரு இடத்திலும் 
என்று கூடினார்கள். சிறிது பநரத்தில் எனக்கு பபற்பைா 
பராடு இருப்பலத விட மாைவர்களிடம் பபானால் 
நல்ைாயிருக்கும் பபாலிருந்தது. 

நான் எழுந்து அவர்கள் பக்கம் பபான பபாது 
தான் சூசி என் பார்லவயில் பிரத்திபயகமாகப் பட்டாள். 
ஒருசிறிய குன்றின் பமல் ஒரு நீண்ட சுள்ளித்தடியுடன் 
நின்ை அவலைச் சுற்றி கீபழ மற்லைய மாைவர்கள் நின் 
ைார்கள். அவள் தனது முகத்துக்குத் துளியும் ஒவ்வாத 
பாவலனயில் ஒரு பகாபக்காரி பபாை நின்ைாள். „நான் 
தான் உங்களின் அம்மா“ என்ைாள். இலடயிலடபய 
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மாைவர்களில் யாராவது ஒருவரின் பபயலரக் கூப் 
பிட்டு „நீ சரியில்ைாத பிள்லை. நீ படிக்கவில்லை. 
நான் உன்லன அடிப்பபன்..“ என்பைல்ைாம் பை 
வாைாகக் கத்திக் கத்தித் திட்டினாள். சிைலரத் தன்னிடம் 
கூப்பிட்டு அடிப்பது பபாைப் பாவலன பண்ணினாள். 
தலைமயிலரப் பிடித்து உலுப்பினாள். ஒரு மாைவலனக் 
கூப்பிட்டு „இன்று நீ உனது கட்டிலில் படுக்க முடியாது. 
பவளியில்தான் படுக்க பவண்டும்“ என்று பகாபமாகச் 
பசான்னாள். தடிலய சுழற்றிச் சுழற்றிக் பகாண்டு குன் 
றிபை அங்கும் இங்குமாய் திரும்பினாள். பதாங்கினாள். 

அது ஒரு விலையாட்டு என்ைாலும் என்னால் 
அலத ரசிக்க முடியாதிருந்தது. அவைது குழந்லதத்தன 
மான முகத்துக்கு ஒவ்வாத அந்த விலையாட்லட அந்த 
மாைவர்கள் அத்தலன பபரும் ரசித்தார்கள்.  

வீட்டுக்குத் திரும்பிய பின்னும் அவைது அந்த 
விலையாட்டு என்லன உறுத்திக்பகாண்பட இருந்தது. 
ஒரு சிை நாட்கள் கழித்து துமிைனிடம் „சூசி எப்படி 
யான பிள்லை?“ எனக் பகட்படன்.  

„நல்ை பிள்லை. ஆனால் அவ்வைவு படிக்க மாட் 
டாள்“ என்ைான்.  

சிறிது பநரம் கழித்து „அவைது அம்மா எப்படி?“ 
என்பைன்.  

„அவளின்லர அம்மா அவலையும் அவளின்லர 
அப்பாலவயும் விட்டிட்டுப் பபாட்டாவாம். பசர்ந்து 
இருந்த பபாதும் நல்ைாக் குடிப்பாவாம். சூசிலய அடிப் 
பாவாம். அப்பாபவாலட எப்பவும் சண்லட பபாடுவா 
வாம்… அவ பவலை அப்பாபவாலட பபாட்டாவாம்..“  

அவன் பசால்லிக் பகாண்பட பபானான்.  

-18.9.2006 
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குட்லடப் பாவாலடப் பபண்  

பைத்த காற்றும் சிணுங்கும் மலழயும் மரங்கள் 
பசாரிந்த இலைகலை பதரு முழுவதும் இழுத்துக் 
பகாண்டு திரிந்த அந்தக் குளிர்ந்த இரவில் அவள் 
அந்தத் தரிப்பிடத்தில் காத்திருந்தாள். பபரூந்து  நிற்க 
முன்னபர குட்லடப் பாவாலடயுடன் பளிச்பசன்று 
பதரிந்த அவலைக் கண்டு சிை கண்கள் அகை விரிந்தன. 

பபரூந்தினுள் அவள் ஏறியதும் ஒட்டுபமாத்தப் 
பபரூந்துப் பயணிகளின் பார்லவகளும் அவள் பக்கம் 
ஒரு தரம் திரும்பின. அவள் என்லனத் தாண்டும் பபாது 
'ஹபைா' என்ை படி அழகாகச் சிரித்துக் பகாண்டாள். 
தாண்டிய பின்னும் தாண்டாமல் நின்ை, அவள் விட்டுச் 
பசன்ை கமகமக்கும் உயர்தர வாசலனத்திரவியம் என் 
னுள் ஒருவித சந்பதாச உைர்லவத் பதாற்றுவித்தது. 

ஆண்களில் சிைர் ஒரு தரம் அவலைத் திரும்பிப் 
பார்த்து விட்டு எட்டாதகனி என்ை பாவலனயுடன் 
அலமதியானார்கள். பபண்களில் கூடச் சிைர் திரும்பிப் 
பார்த்தார்கள்.  

`ஆலடயின்றிய ஒரு பபண்ணின் முன் 100 சத 
வீதமான ஆண்களின் கண்களும் அகை விரிந்து 
பகாண்டன` என்று எங்பகா எப்பபாபதா வாசித்த 
ஞாபகம். அபத புத்தகத்தில் இருந்த இன்பனாரு பசய்தி 
தான் என்னுள் அதிகப் படியான வியப்லப ஏற்படுத்தி 
யது. ஆலடயின்றிய பபண்ணின் முன் 80 சத வீதமான 
பபண்களின் கண்களும் அகை விரிந்து பகாண்டனவாம். 
குறிப்பாக பபண்களின் மார்பகங்கள் பபண்கலைபய 
வியக்க லவக்கின்ைனவாம்.  

இந்தச் பசய்தி எந்தைவுக்கு உண்லமயானது 
என்பதில் எனக்கு எந்த வித உறுதிப் பாடும் இல்லை. 
ஆனால் இப்பபாது குட்லடப் பாவாலடயின் கீழ் 
பளிச்பசன்று பதரிந்த இவைது பதாலடகள் தான் அந்த 
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ஆண்கலைத் திரும்ப லவத்தன என்ைால் பபண்கலை 
எது திரும்ப லவத்திருக்கும் என்று எனக்குத் பதரிய 
வில்லை. 

நாபன ஒரு மனிதப்பிைவியாக இருக்கும் பபாது, 
சிை சமயங்களில் நான் தள்ளி நின்று மற்லைய மனிதர் 
கலைப் பார்த்து எனக்குள்பை நலகத்துக் பகாள்பவன். 
இன்றும் அப்படிபயாரு நலகப்பு எனக்குள். இந்த மனி 
தர்கள்தான் எவ்வைவு பைவீனமானவர்கள். நான் மட் 
டும் இதற்பகான்றும் விதிவிைக்கானவள் அல்ை. ஆனா 
லும் இன்று பகாஞ்சம் அதிகமான நலகப்பும் மனிதர்கள் 
பற்றிய ஆய்வும் எனக்குள். 

அந்தக் குட்லடப்பாவாலடப் பபண் பன்னிரண்டு 
வயதுகள் வலர எனது கலடசி மகன் துமிைனுடன்தான் 
படித்துக் பகாண்டிருந்தாள்.  

இப்பபாதுதான் எனக்குள் எப்படித் பதாடர்வது 
என்ை குழப்பமான சிந்தலன குறுக்கிடுகிைது. 

அப்பபாது பை தடலவகள் எங்கள் வீட்டுக்கும் 
வந்திருக்கிைான். சிை தடலவகள் எனது சலமயலைச் 
சுலவத்தும் இருக்கிைான். கலடசியாக வந்த பபாது நான் 
ஸ்பக்கற்றியும் (Spaghetti) தக்காளி பசாைூம் பசய்து 
பகாடுக்க, சீஸ் துருவலை அதற்கு பமபை தூவி தனக்கு 
மிகவும் பிடித்த உைவு என்று பசால்லிச் சந்பதாசமாகச் 
சாப்பிட்டு விட்டுச் பசன்ைான். 

அதற்குப் பின் இரு வருடங்கைாக அவ்வப்பபாது 
வீதிகளில் மட்டுந்தான் நான் அவலனச் சந்தித்பதன். 
படிப்பில் சற்றுப் பின் தங்கி வகுப்பபற்ைப் படாமல் 
துமிைலன விட ஒரு வகுப்பு கீபழ நின்று விட்டான்.  

பின்பனாரு சமயத்தில் துமிைன் பசான்ன அந்தச் 
பசய்தி என்லன அதிர்ச்சியலடய லவத்தது. பவறுபம 
புத்தகங்களிலும் பத்திரிலகச்பசய்திகளினூடுந்தான் பிைப் 
பிபை ஆைான ஒருவன் சத்திரசிகிச்லசகள் மூைம் பபண் 
ைாவது பற்றி அறிந்து லவத்திருந்பதன். இவனுக்கும் 
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ஆைாக இருப்பதில் இஸ்டம் இல்லையாம். பபண்ைா 
கப் பபாகிைானாம். 

இபதல்ைாம் எந்தைவுக்கு சாத்தியமாகும் என்ை 
சிந்தலன என்னுள் ஒருவித நம்பிக்லகயீனத்லதபய 
ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆனால் ஆகும் என்பதற்கு அறிகுறி 
யாக முதற்படியாக, முதல் முதைாக அவலன ஒப்பலன 
யுடன், பபண் உலடயுடன் கண்படன். அப்பபாதும் கூட 
முழுவதுமான நம்பிக்லக எனக்கு வர வில்லை. 

இப்பபாது அவன் பபண்.  

கண்டவர்கலைச் சுண்டிஇழுக்கும்படியாக கவர்ச்சி 
யாக உலடயணிந்து, கண்ணுக்கு லமதீட்டி, உதட்டுக்குச் 
சாயம் பூசி, இந்தக் குளிருக்குள்ளும் கால்கள் பைபைக் 
கும் படியான காலுலை அணிந்து இனி இவன் என்பைா, 
அவன் என்பைா நான் விழிக்க முடியாத படி இவைாகி 
விட்டவன். அவனுக்கு 18 வயதானபபாது சத்திரசிகிச்லச 
பசய்து முழுவதும் பபண்ைாக மாறிக் பகாண்டான். 
அவன் உைர்வுகள் அப்படி இருப்பதால் அவன் மாறிபய 
ஆக பவண்டும் என்று அவனது மருத்துவபர சிபாரிசு 
பசய்ய, மருத்துவத்திற்கான சலுலககலை முழுவதுமாகப் 
பபற்றுக்பகாண்டு பபண்ைானான். 

இப்பபாது 24 வயதுகள் ஆகி விட்ட இவைது 
முன்சரித்திரம் பைருக்கும் பதரியாது. இவள் பவலை 
பசய்யும் சுப்பர்மார்க்பகட்டில் இவலைத் தாண்டிச் பசல் 
லும் ஆண்களில் பைர் இவைது புன்சிரிப்பில் தடுமாறு 
வதும் அடிக்கடி நடப்பதுண்டு. இருந்தும் ஸ்பரபான் ஆக 
இருந்து தற்பபாது ஸ்பரபானி ஆகி விட்ட இவைது 
குடும்ப வாழ்க்லக எப்படி அலமயப் பபாகிைது என்பது, 
எப்பபாதும் பபாை என்னிடம் பகள்விக்குறிபய! 

 
-25.10.2006 
பவற்றிமணி 
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எமக்கான கதவு  

மனநிலை சரியில்ைாதிருந்தது. பவலையிலிருந்து 
விலரவாக வீட்டுக்குப் பபாய் விட பவண்டும் பபாை 
ஒரு அந்தரமாகவும் இருந்தது.  

"என்ன, இண்லடக்கு ஆழ்ந்த அலமதியில் இருக் 
கிைாய், பபச்லசபயகாபைாபம” என்று எனது பவலைத் 
பதாழியர் ஒவ்பவாருவராகக் பகட்டு லவத்தார்கள்.  

"தலையிடிக்குது" என்று பபாய் பசால்லிவிட்டு 
பவலைலயச் பசய்து பகாண்டிருந்பதன். என்னதான் 
அவசரமாக இருந்தாலும் பவலை முடிந்து விட்டது என் 
ைாலும் சரியான காரைம் காட்டி, பிரத்திபயக அனுமதி 
எடுக்காத பட்சத்தில் குறிப்பிட்ட பநரம் வலர அங்கு 
இருந்துதான் ஆக பவண்டும். கடபன என்று இருந்து 
முடித்பதன்.  

அடுத்து, பகுதி பநர பவலை. அலத நான் எவ் 
வைவு பவகமாகச் பசய்கிபைபனா, அவ்வைவு பகதியில் 
வீட்டுக்குப் பபாய்ச் பசர்ந்து விடைாம்.  

விலரவாக பவலைலய முடித்து விலரவாக 
வீட்டுக்கு ஓடிவிட பவண்டுபமன்ை எண்ைத்தில் மிகவும் 
அவசரமாகச் பசய்துபகாண்டிருந்பதன். இலடயிலடபய 
பமைதிக பவலைகள் வந்து பசர்ந்ததால் பவலைகலை 
முடித்து பநரத்லதப் பார்த்த பபாது பநரம் 20.39ஆகி 
இருந்தது. 20.40க்குப் பபரூந்து.  

இனி ஓடினாலும் பபரூந்லதப் பிடிக்க முடியாது 
என்பதில் மனம் பசார்ந்து விட்டது. இத்தலன அவசர 
மும் பவகமும் காட்டியும் நிலனத்தலதச் சாதிக்க முடி 
யாது பபாய் விட்டபத என்பதில் கவலையாகி விட்டது.  

இரவு பநரம் என்பதால் அடுத்த பபரூந்து 40 
நிமிடங்கள் கழித்து 21.20க்குத்தான் வரும். வழலமயில் 
30நிமிடங்கள் நடந்தாவது வீட்டுக்குப் பபாய்ச் பசர்ந்து 
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விடுபவன். இன்லைய மனநிலையில் நடப்பதற்கான 
எந்தவித ஆர்வமும் இருக்கவில்லை. அத்பதாடு பகாலட 
காைத்துக்கு ஒவ்வாத குளிர்காற்றும் வீசிக் பகாண் 
டிருந்தது. இன்பனாரு பிரச்சலனயும் கூடபவ இருந்தது.  

 
நான் வழலமயாகச் பசல்லும் பாலதயில் "இந்தப் 

பாலதயில் உள்ை மரங்களில் மயிர்க்பகாட்டிகள் வாழ் 
கின்ைன. அதன் மயிர்கள் நச்சுத் தன்லம வாய்ந்தலவ. 
அலவ உங்கள் உடலிலும் பதாலிலும் பாரதூரமான 
ஒவ்வாலமலய உண்டு பண்ைக் கூடியலவ. இந்த 
எச்சரிக்லகலயமீறி நீங்கள் இந்தப் பாலதயால் பசன்று 
உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகி விட்டால் அதற்கு நாங்கள் 
பபாறுப்பல்ை" என்ை வார்த்லதகளுடன் பபரிய பதாலத 
பகாழுவியிருந்தது. 

அபனகமான பபாழுதுகளில் பவலை முடிய, 
பவலையிடத்தில் இருக்கும் Treadmiller இல் அலரமணி 
பநரம் ஓடுபவன். இன்று அதற்கான மனநிலையும் 
துளியும் இருக்கவில்லை.  

 
பசார்ந்த மனதுடன் பவளிக்கிட்டு, படிகளில் 

இைங்கிய பபாதுதான் அந்தப் பபண்லைக் கவனித் 
பதன். அவளும் என்லனப் பபாைபவ லிப்லைப் 
பாவிக்காமல் படிகளில் இைங்கிக் பகாண்டிருந்தாள். 
முதபை அவலை நான் அந்த அலுவைகத்தின் பவபைாரு 
பகுதியில் கண்படன்தான். ஆனாலும் அவள் அவ்வை 
வாக என் கவனத்லதக் கவரவில்லை.  

 
இப்பபாது என்லனத் திரும்பித்திரும்பிப் பார்த்துக் 

பகாண்டு பபானாள். அவலை விட பவகமாக நான் 
நடந்ததில், அவைருகில் பபான பபாது பமலிதாகச் சிரித் 
தாள். ஏதாவது கலதக்க பவண்டுபமன்று பதான்றியது.  

 
„ஹபைா" என்பைன்.  
 
அவளும் "ஹபைா" என்ைாள். பசர்ந்து நடந்து 

பகாண்டிருந்பதாம். சும்மா  கலதத்பதாம்.  பவலைக்குப்  
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பபாக பவண்டும் என்ை முலனப்பபாடு அவசரமாக 
பவலை பசய்தும் எனது பபரூந்லத விட்டு விட்படன் 
என்ை ஆதங்கத்லத அவளிடம் பசான்பனன்.  

 
"ஓ..“ என்று அவள் எனக்காகக் கவலைப் 

பட்டாள்.  
 
"எங்பக இருக்கிைாய்?" என்று பகட்டாள்.  
 
இடத்லதச் பசான்னதும் „நான் உனது வீட்லடத் 

தாண்டித்தான் பபாகபவண்டும்“ என்று பசால்லி தனது 
இடத்லதச் பசான்னாள்.  

 
தன்பனாடு என்லன வரும்படி இன்முகத்துடன் 

அலழத்தாள்.  
 
காரினுள் ஏறும் பபாதுதான் "உனது முகம் என் 

னுள் எலதபயா ஞாபகப் படுத்துகிைது. நீ எந்த நாட் 
லடச் பசர்ந்தவள்?" என்று பகட்டாள்.  

 
"சிறீைங்கா" என்பைன்.  
 
"அப்ப உனக்கு திலீலயத் பதரியுமா?" பகட்டாள்.  
 
எனது மகன் திலீபலனத்தான் பகட்கிைாள் என் 

பது புரிந்தது.  
 
"திலீ, எனது மகன்தான் என்பைன்"  
 
மிகுந்த சந்பதாசமாகி விட்டாள். 
  
கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களின் முன், தான் 

திலீபனின் 12ம், 13ம் வகுப்பு பிபரஞ் பாலஷக்குரிய 
ஆசிரியராக இருந்ததில் இருந்து பதாடங்கி அவனின் 
பகட்டித்தனம் பற்றி, நட்புடன் பழகும் தன்லம பற்றி 
என்று மிகுந்த சந்பதாசமாக என்பனாடு பபசிக்பகாண்டு 
வந்தாள்.  
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திலீபனுக்கு மைக்காமல் தனது வாழ்த்லதச் பசால் 
லும் படி பவண்டினாள்.  

வீட்டடியில் இைங்கும் பபாது "பார்த்தியா, சந்திப் 
புகள் எப்படி எப்படி வரும் என்பை பதரியாது. உன்லன 
இன்று சந்தித்தது ஒரு அதிசயபம. எனக்கு மிகுந்த சந் 
பதாசமாக இருக்கிைது. மீண்டும் சந்திப்பபாம்" என்ைாள். 

நான் பபரூந்தில் வருவலதயும் விட பவகமாக 
வீட்டுக்கு வந்து விட்படன். அந்தச் சந்திப்பு ´எதற்காக 
வும் பசாரத் பதலவயில்லை. எங்பகா ஒரு கதவு 
எமக்காகத் திைந்திருக்கும்´ என்ை நம்பிக்லகலய எனக்குத் 
தந்தது.  

என் மனதும் ஓரைவு பைசாகியிருந்தது. 

 

-9.7.2007 
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பபாட்டு  

பபாட்டு லவப்பதற்கான காரைம் என்னவாக 
இருக்கும், அதனால் என்ன பயன்? என்பலவ பற்றிப் 
பபரிதாக எதுவும் அைட்டிக் பகாள்ைாமல், அம்மா 
லவத்துப் பழக்கிய பபாட்லட நானும் பதாடர்ந்து 
லவத்து வந்பதன். 

சின்னவயசில் சின்னச்சீரகம் உட்பட மூலிலககள் 
பகாண்டு காய்ச்சி வடித்து, சிரட்லடயில் ஊற்றிக் காய 
லவத்த கறுத்தப் பபாட்லட தண்ணீர் பதாட்டு உலரத்து 
பநற்றியில் அம்மா லவத்துவிடுவா. சின்னதாக கன்னத் 
திலும் ஒரு பபாட்டுப் பபாட்டு விடுவா. அதனால் 
பநற்றிப் பபாட்டின் நரம்புகள் குளிர்லமயும் நன்லமயும் 
பபறுமாம். அம்மாதான் பசால்லுவா. 

வைர்ந்த பின் சிவந்த சாந்துப் பபாட்டு. அது 
கூட மூலிலககள் கைந்து பசய்ததுதானாம். பயன் 
இருந்திருக்கும்.  

`பபாட்டு லவத்திருக்கும் ஒரு பபண்லை 
ஹிப்பனாட்டிச வாதியால் ஒன்றுபம பசய்ய முடியாது 
என்றும் சிை ஆண்கள் தமது பார்லவயின் வசீகரத்தால் 
தனியாகச் பசல்லும் பபண்கலை தமக்கு அடிலமகைாக்கி 
விடுவார்கள். அப்படியான ஏமாற்று பவலைகபைல்ைாம் 
பபாட்டு லவத்த பபண்களிடம் லக கூடாபதன்றும்` 
அப்பா பசால்லுவார். 

திருமைத்தின் பின் குங்குமப் பபாட்டு. அதுவும் 
மூலிலககள் பகாண்டு பசய்த நல்ை பயன் தரு அரும் 
பபாருைாம். 

 
ஆனால் பவளிநாட்டில் ஸ்ரிக்கர் பபாட்டு. 

இதனால் என்ன பயன்? பை தடலவகள் பயாசித்துப் 
பார்த்து ஸ்ரிக்கர் பபாட்டு லவப்பதில் பயபனதுமில்லை  
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என்பதால் பபாட்டு லவப்பலத விட்டு விட்படன். 
 
இன்று மாடிப்படிகளில் ஏறிக் பகாண்டிருக்கும் 

பபாது ஏழு வயதுகள் நிரம்பிய பமல்மாடித் துருக்கியப் 
பபண்குழந்லத டிைாரா கீபழ இைங்கி வந்து பகாண் 
டிருந்தது.  

 
என்லனக் கண்டதும் பை நாட்கைாகக் பகட்க 

நிலனத்து பகட்காமல் விட்டலத இப்பபா பகட்பது 
பபான்ை பாவலனயில் "ஏன் நீ இப்பபா பபாட்டு 
லவப்பதில்லை" என்று பகட்டது.  

 
சிரித்து விட்டு "இப்பபா எனக்கு அதில் ஆர்வம் 

இல்லை" என்பைன். 
 
"ம்... நீ பபாட்படாடு எவ்வைவு வடிவாக 

இருப்பாய். பநற்றியில் சிவப்பாக ஒரு பபாட்டு. அது 
அழகு" உதடுகலை பநளித்து, நட்பபாடு சிரித்து 
அழகாகச் பசால்லிக் பகாண்டு என்லனத் தாண்டி 
இைங்கிப் பபானது.  

ம்... ஸ்ரிக்கர் பபாட்டினால் என்ன பயன்? 
இதுபவா..! 

 
-23.09.2003 
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அவன் ஆம்பிலை  
நான் பபாம்பிலை! 

“உனக்குத் பதரியுபமா குதிலரச்சவாரி சரியான 
இதமானது. இன்பமானது. அந்தப் பபாழுதுகளில் நான் 
இனியில்லை எண்ட அைவுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பன்“  

மிருகங்கலைத் தூரஇருந்து இரசிப்பதில் மட்டுபம 
விருப்பமுலடய எனக்கு அன்பராபனைாவின் பபச்சு ஆச் 
சரியத்லதபய தந்தது.  

அவள் கண்கலை மூடிச் சுகித்தபடி பதாடர்ந்தாள் 
“குதிலரக்குக் குளிக்க வார்க்கிை பபாழுது ஒரு வாசம் 
வருபம! அது மிகமிகச் சுகமானது“  

மிருகங்கலைத் பதாடுவபதா தடவுவபதா என் 
னால் முடியாத காரியம். எனக்கு அது அருவருப்பான 
ஒரு விடயமும்கூட. இவளுக்கு குதிலர குளிக்கிைபபாழுது 
வருகிை வாசம் பிடிக்குதாம்.  

 
“நான் குதிலரலயச் சுத்தம் பசய்து முடிஞ்சதும், 

அது தன்லர பின்னங்கால்கலை மடிச்சு, மண்டியிட்டு 
நன்றி பசால்லுபம, அப்ப எனக்கு உச்சி குளிரும்“  

 
“உண்லமயாகத்தான் பசால்லுறிபயா?“  

நம்ப முடியாது பகட்படன்.  
 
“ஓம் உண்லம“  
 
“ஒவ்பவாரு முலையும் நீ சுத்தம் பசய்த பிைகு 

அது மண்டியிடுபமா?“   
 
“ஓம் மண்டியிடும். அதுஒருஆனந்தமானபபாழுது“  
 
எனக்கு அது ஆச்சரியமான பபாழுது. மனசுக்குள்  
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அவலை விசித்திரமாக உைர்ந்பதன். 
  
அன்பராபனைா இத்தாலி நாட்லடப் பிைப்பிட 

மாகக் பகாண்டவள். நான் பவலை பசய்யும் வங்கியின் 
பமைதிகாரி ஒருவரின் காரியதரிசி. பயர்மனியபமாழிலய 
மிகச் சரைமாகப் பபசக் கூடியவள். அவைது முகத்லதப் 
பார்க்காமல் பதாலைபபசியில் பபசும் எவரும் அவலை 
இத்தாலி நாட்டவள் என்று கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள். 
அத்தலன பநர்த்தியாக பயர்மனிய பமாழிலய உச்சரிப் 
பாள். பநபர பார்த்தால் மட்டும் ஏபதா ஒன்று அவள் 
பயர்மனிலயச் பசர்ந்தவள் அல்ை என்று காட்டிக் 
பகாடுத்துவிடும். அழகானவள். ஆனால் குள்ைமானவள்.  
 

கிழலமயில் இரண்டுநாட்கள் குதிலரச்சவாரிக்குச் 
பசல்வாள். அந்த நாட்களில் அவளில் ஒரு தனிக்கலை 
பதரியும். மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் 
காைப்படுவாள்.  
 

இவ்வைவு குள்ைமானவள் எப்படிக் குதிலரயில் 
ஏறுவாள். பிைகு எப்படிக் கீபழ குதிப்பாள் என்று ஒரு 
கைம் மனசுக்குள் கற்பலன பண்ணிப் பார்த்பதன். 

  
அன்பராபனைாவுக்கு எப்பபாதுபம சிரித்த முகம். 

யார் என்ன பகட்டாலும் முகம் சுளிக்க மாட்டாள். மிக 
பமன்லமயாகச் சிரித்தபடிபய பதில் பசால்வாள். மறுப் 
புக்கலைக் கூட மைர்ந்த முகத்துடபனபய பகாபபமா 
எரிச்சபைா ஏற்படாத விதமாக ஒரு வித ைாவண்யத் 
துடன் பசால்ைக் கூடியவள். அவள் இந்த பவலையில் 
பசரும்பபாழுபத அதற்கான பயிற்சிலயயும் பகாடுத்திருப் 
பார்கபைா என அடிக்கடி எண்ணிக் பகாள்பவன்.  

 
பவலை பநரங்கள், சம்பைங்கள், விடுமுலை 

விண்ைப்பங்கள், இன்னும் பை முக்கியமான விடயங் 
கள் என்று வங்கி ஊழியர்கள் அத்தலன பபரது பிரச் 
சலனகலையும் பதலவகலையும் கவனத்தில் எடுத்துச் 
பசயற்படும் பிரத்திபயக பகுதியில் அவள் இருப்பதால் 
எங்கள் எல்பைாருக்கும் அவள் மிகமுக்கியமானவைாகபவ 
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பதரிந்தாள்.  
 
எங்களின் பிரச்சலனகள் என்னவாக இருந்தா 

லும் அவளினூடாகத்தான் நாங்கள் பமைதிகாரியுடன் 
பதாடர்பு பகாள்ைமுடியும். மின்னஞ்சல்கள்கூட அவளின் 
பார்லவக்குப் பின்னபர பமைதிகாரிலயச் பசன்ைலடயும். 
பமைதிகாரியின் அலைக்பகன ஒரு தனிக்கதவு இருந்தா 
லும் அவளின் அலையினூடாகச் பசன்றுதான் நாம் 
பமைதிகாரிலயத் தரிசிக்க முடியும்.  

 
சின்ன வயதிபைபய பயர்மனிக்கு வந்து விட்டா 

ைாம். படித்து, பட்டம் பபற்ைது மட்டுமல்ைாமல் ஒரு 
பயர்மனியலனயும் திருமைம் பசய்துபகாண்டுவிட்டாள். 
ஐம்பது வயலதத் பதாடுவதற்குத் தயாராக இருந்தாலும் 
பார்ப்பதற்கு நாற்பது பபாைபவ இைலமயாகத் பதரிந் 
தாள். அவள் நிலனத்தால் எங்கள் எல்பைாருடனும் 
அதிகாரத் பதாரலையுடன் பபசைாம். நடந்து பகாள்ை 
ைாம். அப்படிபயாரு பதவியும் முக்கியத்துவமும் அவளு 
க்கு. இருந்தாலும் எந்தச் பசருக்கும் இல்ைாமல் வீதியில் 
கண்டால் கூட நின்று ஓரிரு கலதயாவது கலதத்து 
விட்டுத்தான் பசல்வாள்.  

 
அன்றும் அப்படித்தான் எபதச்லசயாக வங்கியின் 

பகாரிபடார் ஒன்றில் சந்தித்த பபாது குதிலரக் கலத 
வந்து விட்டது. அன்று அவளுக்குக் குதிலரச்சவாரி 
இருந்தது. அதனால்தான் நான்கு மணிக்பக பவலைலய 
முடித்துக் பகாண்டு பவளிக்கிட்டிருந்தாள்.  

 
"என்லர மனுசனுக்குச் சரியான பபாைாலம. 

நான் குதிலரச்சவாரிக்குப் பபாைது அவனுக்குப் பிடிக் 
காது" அன்பராபனைா பதாடர்ந்தாள். 

 
"ஏன்?" ஆச்சரியத்துடன் பகட்படன்.  
 

"நான் என்லர குதிலரபயாலட அத்தலன பநருக்கமாக 
இருக்கிைது அவனுக்குப் பிடிக்கிபைல்லை. தன்லன விட 
குதிலரலய நான் அதிகம் பநசிக்கிைபனா எண்ட பயம் 
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கைந்த எரிச்சல் அவனுக்கு" பசால்லியபடிபய விலட 
பபற்று விட்டாள்.  

 
குதிலர உண்லமயிபைபய அப்படி நடந்து 

பகாள்ளுமா? குளிக்க வார்த்த பின் பின்னங்கால்கலை 
மடித்து மண்டியிட்டு நன்றி பசால்லுமா? என்ை பகள்வி 
கள் எனக்குள் ஆச்சரியங்கைாகின. சந்தர்ப்பம் கிலடத் 
தால் ஒரு தரம் பநபரபசன்று பார்க்க பவண்டும் என 
நிலனத்த படிபய நானும் அவ்விடத்லத விட்டு நகர்ந் 
பதன். 

  
இன்று அவலை மீண்டும் சந்திக்க பவண்டிய 

பதலவ வந்தது. எனது பகாலட விடுமுலைக்கான 
விண்ைப்பத்லத அவளிடம் லகயளித்து அனுமதிலயப் 
பபற்றுக் பகாள்ை பவண்டியிருந்தது. என்பனாடு 
பரகினாவும் வந்தாள்.  

 
இன்லைய நாள் குதிலரச்சவாரி இல்ைாதநாள் 

என்பதால் ஆறுதைாகத்தான் பவலைலயமுடித்து பவளிக் 
கிடுவாள் என்ை நம்பிக்லகயுடன் அவைது அலைக் 
கதலவ தட்டிவிட்டு உள் நுலழந்பதாம்.  

 
சிரித்தபடி அவள் எம்லம வரபவற்ைாலும் அவ 

ளிடம் ஒரு பதட்டம் காைப்பட்டது. அவசரமாகத் தனது 
உலடலமகலைக் லகப்லபயுள் திணித்துக் பகாண்டிருந் 
தாள். பவலைலய முடிப்பதற்கான ஆயத்தங்கள் அலவ 
என்பது பதரிந்தது.  

 
“என்ன இன்றும் குதிலரச்சவாரிபயா?“ ஆச்சரி 

யத்துடன் பகட்படன்.  
 
இல்லையில்லை. இண்லடக்கு என்லர மனுசன் 

வீட்டிலை நிற்கிைான்.  
 
“அதுக்கு..?“ பரகினா பகட்டாள்.  
 
“பகதியிலை பபாபகாணும். அவன் வீட்டிலை  
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நிற்கிை பநரத்திலை பநரத்துக்குப் பபாயிட்டன் 
எண்டால் பிரச்சலன இல்லை. பகாஞ்சம் தாமதமாப் 
பபானாலும் அவனுக்குப் பிடிக்காது. பதலவயில்ைாமல் 
சண்லட வந்திடும். அதுதான்… அவள் இழுத்தாள்.  

 
“வழக்கத்திலை நீ பவலைக்குப் பபாடுவாய். 

அவன் அதுக்குப் பிைகு தாமதமாத்தாபன வாைவன். 
அப்ப உனக்கும் அது பிடிக்காமல் பபாகைாம்தாபன. 
நீயும் சண்லட பிடிக்கைாம்தாபன“ பரகினா பகட்டாள். 

  
“என்ன இருந்தாலும் அவன் ஆம்பிலை. அவன் 

பவலையாலை வரத் தாமதம் எண்டால் அதுக்கு அர்த்தம் 
அவனுக்குச் சரியான பவலை, அவன் கலைச்சுப் பபாய் 
வந்திருக்கிைான் என்றிருக்கும். நான் பபாம்பிலைதாபன! 
நான் பவலையாலை வீட்லட பபாய்ச் பசரத் தாமதம் 
எண்டால் அதுக்கு அர்த்தம் நான் யாபராலடபயா 
பபாட்டு வாைன் அல்ைது என்லர பமைதிகாரி என்லன 
லவச்சிருக்கிைார்…  எண்டு இன்னும் கனக்க விசயங்கள் 
இருக்கும்.  
 

பசால்லிய படிபய கணினிலய நிற்பாட்டினாள். 
எழுந்து தனது சால்லவலயக் கழுத்தில் சுற்றினாள்.  

 
நானும் பரகினாவும் அவளிடம் இருந்தும் அவ 

ளுக்பகன அவைது அலையிபைபய இருந்த இரு உதவி 
யாைர்களிடம் இருந்தும் விலடபபற்பைாம்.  

 
படிகளில் இைங்கும் பபாது பரகினா “எனக்குத் 

தான் உந்தப் பிரச்சலன இருக்குபதண்டு நிலனச்சன். 
அன்பராபனைாவுக்குக் கூட இந்தப் பிரச்சலன இருக்கு“ 
என்று எனது காதுக்குள் குசுகுசுத்தாள். 

 
 

-19.02.2016 
பவற்றிமணி (பங்குனி 2016) 
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ஓர் அசாதாரை நாள்  

உடற்பயிற்சி நிலையத்திலிருந்து பவளியில் வந்த 
பபாது பவயில் நன்கு எறித்தாலும், பமல்லிய குளிர்ந்த 
காற்று உடலைத் தழுவியது. அருகில் உள்ை உைவகத் 
தின் முன் பைர் சாப்பிட்டுக் பகாண்டிருந்தார்கள். சிைர் 
சாப்பிட்டு முடித்து ஐஸ்கிறீம் சுலவத்துக் பகாண்டிருந் 
தார்கள். எனக்கும் வயிற்லைக் கிள்ளியது. வீட்டுக்குப் 
பபாய் சாப்பிட்டு விட்டு பவலைக்குப் பபாக பவண்டும்.  

   
மனசு அவசரப்பட்டது. கால்கள் விலரந்தன. 

பபரூந்துத் தரிப்பிடத்லதத் தாண்டும் பபாது முகஸ்துதி 
களும் நட்பார்ந்த சிரிப்புகளும் மனதுக்கு இதமாக 
இருந்தன. 

   
வழலம பபாைபவ இைங்லகத் தமிழன் ஒருவன் 

குப்லப வாளிக்குள் பவற்றுப் பபாத்தல்கலைத் பதடிக் 
பகாண்டிருந்தான். அவலன அந்தக் பகாைத்தில் காணும் 
பபாபதல்ைாம் மனசு பகாஞ்சம் சங்கடப்படும். விற்ைால் 
அவனுக்கு ஒரு பபாத்தலுக்கு 25சதங்கள்-கிலடக்கும்.  

    
அவலனயும் தாண்டி வீதிலய அண்மிக்கும் 

பபாழுதுதான் அவ்விடம் சற்று அசாதாரை நிலையில் 
இருப்பலத உைர்ந்பதன். நான்லகந்துபபண்கள் சூழ்ந்து 
நிற்க, ஒரு பபண் ஒரு ஆடவலன பட்டம் விடுவது 
பபால் ஒரு லகயில் இழுத்துப் பிடித்து லவத்திருந்தாள். 
அவனும் வலித்துக்பகாண்டு ஓடுவதற்குத் தயாரானவன் 
பபாை இழுத்துக் பகாண்டு நின்ைான்.  

 
குளிர்காற்று அவலன ஒன்றுபம பசய்யவில்லை. 

முகபமல்ைாம் பவர்த்து ஊற்றிக் பகாண்டிருந்தது. கை 
வரம் படர்ந்திருந்தது. 

    
என்ன நடக்கிைபதன்று அனுமானிப்பதற்கு எந்த 

அவகாசமும் எனக்குக் கிலடக்கவில்லை. திடீபரன 
அந்தப் பபண்ணின் லகயிலிருந்து தன்லன விடுவித்துக் 
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பகாண்டு மின்னல் பவகத்தில் ஓடியவன், சட்படன்று 
நடுவீதியில் மல்ைாக்காகப் படுத்தான். படுத்தான் என் 
பலதயும் விட விழுந்தான் என்பது தான் பபாருத்தமாக 
இருக்கும்.  

 
அருபக லகக்குழந்லதயுடன் நின்ை ஒரு இைம் 

பபண்லைப் பார்த்து “என்ன நடக்கிைது இங்பக?“ 
என்பைன். 

 
“சாகப்பபாகிைானாம். வாழ இனி விருப்பமில்லை 

யாம். பபாலிசுக்கு அறிவித்து விட்படாம்...“ அவள் 
பசால்லி முடிக்கவில்லை .பவகமாக வந்த கார்கள் 
ஒன்றுடன் ஒன்று பமாதிக் பகாள்ைாத குலையாக 
`கிறீச்´ சத்தங்களுடன் அவன் முன்பன வரிலசயாகத் 
தரித்தன.  
    

முதல் காரில் இருந்தவன் காலர விட்டு இைங்கி 
ஓடி வந்தான். விழுந்தவலன அழுங்குப் பிடி பிடித்து 
இழுத்துவந்து ஒரு படியில் இருத்தி “என்ன பிரச்சலன?“ 
என்று பகட்டான்.  

 
30-35 வயதுகள் மட்டுபம மதிக்கத்தக்க அந்த 

ஆடவன் “நான் சாகப்பபாகிபைன். என்லனச் சாகவிடுங் 
கள்“ என்று உச்சாடனம் பசய்து பகாண்பட இருந்தான்.  

 
இப்பபாது பிடித்திருப்பவனின் பிடியிலிருந்து 

அவன் மீண்டும் வீதிக்கு ஓட முடியாது என்பது திடம். 
எனக்கும் அவசரம். மனம் அங்பகபய நிற்க நான் அவ் 
விடத்லத விட்டு நகர்ந்பதன். இல்லை-விலரந்பதன். 

   
 பத்திரிலகயில் அவலனப் பற்றிய பசய்தி வரும் 

என நிலனத்துக் காத்திருந்பதன். வரபவயில்லை. அங்கு 
நின்றிருந்த பபண்களில் எவரும் எனக்கு முன் அறிமுக 
மானவர்கள் அல்ைர். அதனால் அவன் இப்பபாது எப்படி 
இருக்கிைான் என்று யாலரயும் பகட்க முடியவில்லை.  

 
மனசுக்குள் அந்த ஆடவனின் முகம் உறுத்திக்  
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பகாண்பட இருந்ததால், பத்திரிகாையத்தில் கடலமயாற் 
றும் எனது மகன் துமிைலனத் பதாடர்பு பகாண்டு 
“இப்படிபயாரு சம்பவம் நடந்தபத, ஏன் அது பற்றி எது 
வுபம பத்திரிலகயில் வரவில்லை?“ எனக் பகட்படன்.  
 

 “தற்பகாலை சம்பந்தமான விவரைங்கள் எது 
வுபம முடிந்தவலர எமது பத்திரிலகயில் பிரசுரமாகாமல் 
நாங்கள் பார்த்துக் பகாள்கிபைாம்.  

 
எமது பத்திரிலகயால் யாரும் தற்பகாலைக்குத் 

தூண்டப்பட்டு விடக்கூடாது“-என்ைான்.  
 
 
-22.9.2014 
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வாய் இருந்தால் வங்காைம் 
பபாகைாம்  

ஒரு பகாலடவிடுமுலைக்கு எனது பபத்திகள் 
பிரித்தானியாவில் இருந்து வந்திருந்தார்கள். அன்று 
நாங்கள் ஒரு சுற்றுைாலவ பமற்பகாண்டிருந்பதாம். எங் 
களுடன் இன்னும் சிை உைவினர்களும் பசர்ந்து பகாண் 
டிருந்தார்கள். 

 
அன்றும் வழலம பபாை இலடயில் இைங்கி 

கார்களுக்கு பபற்பைால் அடிக்க பவண்டிய பதலவ 
இருந்தது. அலதயும் விடப் பபரியபதலவ Toilet. இது 
ஆண்கலை விட பபண்களுக்கு அடிக்கடி பதலவப்படும் 
மிக அவசியமான பதான்று. ஆரம்ப காைங்களில் நான் 
இப்படி எங்கு பபானாலும் Toilet பதடுவதால் எனது 
கைவரின் முகச் சுளிப்புக்கு ஆைாகியிருக்கிபைன். 
„பவளிக்கிடும் பபாது வீட்டில் ஒரு தடலவ பபாயிட்டு 
வந்திருக்கைாம்தாபன“ என்பார். அல்ைது „தண்ணீலரக் 
குலைவாகக் குடித்து விட்டு வந்திருக்கைாம்“ என்பார். 
பதாடர்ந்த காைங்களில் எங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தின 
ராக வரும் அத்தலன பபண்களும் என்லன விட 
அதிகமாக Toilet பதடியதால் இப்பபாபதல்ைாம் கைவர் 
எங்கு பபானாலும் தானாகபவ „அந்தா Toilet இருக் 
கிைது. பபாவதானால் பபாட்டு வா“ என்பார்.  

 
பெர்மனியில் அது ஒரு பபரும் வசதி. எங்கு 

பபானாலும் கண்டிப்பாக ஒரு மைசைகூடம் இருக்கும். 
மைசைகூடங்கள் இல்ைாத அலைகபைா, விலையாட்டு 
லமதானங்கபைா, பூங்காக்கபைா.. எதுவுபம பெர்மனி 
யில் இல்லை என்பை பசால்ைைாம். அது விடயத்தில் 
அவ்வைவு அக்கலையுடன் பெர்மனி பசயற்படுகிைது. 
ஆனாலும் என்ன! ஒரு பிரச்சலன. அதிபவக வீதிகளில் 
உள்ை பபற்பைால் நிலையங்களிலும் புலகயிரத 
நிலையங்களிலும் இன்னும் சிை பபாது பவளிகளிலும் 
உள்ை மைசைகூடங்களின் உள்பை பசல்வதற்கு ஐம்பது 
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சதம், எண்பது சதம், ஒரு யூபரா என்று அைவிடுவார் 
கள். அந்தக் காலசப் பபாட்டால்தான் உள்பை பபாவ 
தற்கான கதவு அல்ைது தடுப்பு திைக்கும்.  

 
அவர்கள் அப்படி அைவிடுவதற்கும் ஒரு காரைம் 

இருக்கிைது. அந்தக் காலச அந்த மைசைகூடங்கலைத் 
துப்பரவாக லவத்திருப்பதற்குப் பயன் படுத்துவார்கள்.  

 
அன்று நாங்கள் பபான இடத்தில் எண்பது சதம் 

பபாடபவண்டும். நாங்கள் எல்பைாரும் தாள் காசுகலைக் 
பகாடுத்து, சில்ைலைகைாக மாற்றி, நீண்ட வரிலசயில் 
காத்து நின்று காலசப் பபாட்டு, உள்பை பபாய்க் 
பகாண்டிருந்பதாம்.  

 
எனது பபத்தி சிந்துவின் முலை வந்தது. அப் 

பபாது அவளுக்கு 12வயதாக இருந்தது. அவளுக்கு 
காலச பமசினுக்குள் பபாட மனம் வரவில்லை. அங்கு 
பபாறுப்பாக நின்ை பபண்லைப் பார்த்துக் பகட்டாள் 
„கட்டாயம் காசு பபாடபவண்டுமா?“ என்று. அந்தப் 
பபண் பசான்னாள் „பபாட்டால்தான் நீ உள்பை 
பபாகைாம்“ என்று. சிந்து விடவில்லை. „நான் பிரித்தா 
னியாவில் இருந்து எனது விடுமுலைலய அனுபவிக்க 
உங்கள் பெர்மனிக்கு வந்திருக்கிபைன். என்ன, உங்கள் 
நாட்டில் Toilet க்குப் பபாவதற்கும் காசு வசூலிப்பீர் 
கபைா?“ என்று பகட்டாள். அந்தப் பபண்ணுக்கு மிகுந்த 
சங்கடமாகி விட்டது. உடபன தனது திைப்பால் சலூன் 
கதவுபபாை இருந்த அந்த ஆடும் சிறிய கதலவத் திைந்து 
„நீ காசு தரபவண்டாம். பபா“ என்று விட்டு விட்டாள்.  

 
சிந்து திரும்பி வரும்பபாது 'உனது விடுமுலைலய 

மிகுந்த சந்பதாசமாக அனுபவி" என்று மைர்ந்த முகத் 
துடன் பசால்லி வாழ்த்தியும் அனுப்பி விட்டாள்  

 
-20.06.2017 
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