நார்கழி நாத விடினல் பாழுது , இன்னும் முழுமநனாக இருள் விகாத அமயில்
உங்கிக்பகாண்டு இருக்கிான் ாா.... அமயின் கதவு திக்கப்ட, அந்த பயளிச்ச
கீற்றின் யழியன உள்ய நுமமந்தார் பாஜயசகர்.... அமக்குள் நுமமந்து எவ்பயாரு
அடியும் தனங்கினடியன உள்ய மயத்தார்.... கட்டிலின் அருயக, ாாவின்
தமப்குதியின் அருயக நின்யாறு அயன் முகத்மத உற்று யாக்கிார்... அருகில்
இருந்த ாற்காலிமன கட்டிலின் அருயக இழுத்துப்யாட்டு, அதில் அநர்ந்தயாய
ாாவின் தம முடிமன யகாதி விட்டார்... மககள் அயன் கன்ங்கம
பதாட்டயாது, அயர் மககளில் பிசுபிசுப்ம உணர்ந்தார், இபவு முழுக்க அழுதிருக்க
கூடும்.... அமத ண்ணினயாயத அயர் கண்களில் நீர் முட்டிக்பகாண்டு நின்து....
மககம ாாவின் உதட்டருகில் பகாண்டுயாயாது, அந்த மக ட்டதில் அயன்
“ஸ்ஸ்ஸ்....” ன்ான்.... எரு யாபநாகியும் இன்னும் அந்த கானம் முழுமநனாக
ஆவில்ம... “வ்யவு மூர்க்கநாக டந்திருக்கியன்!.... இப்யாயமபக்கும்
யலிக்கும் அவுக்கு அடிச்சிருக்யகன்!” நதிற்குள் தன்மயன பாந்துபகாண்டார்...
பாஜயசகர் இப்டி யனாசித்துக்பகாண்டு இருக்கும்யாது விழித்துவிட்டான் ாா...
தன் முகத்மத இவ்யவு யபம் யருடின மக அப்ாவுமடனதா?.... ம்யய முடின!...
மீண்டும் எருமும கண்கம உள்ங்மககால் கசக்கி ார்மயமன
பதளியாக்கிவிட்டு ார்த்தான் ாா.... ஆம்!, உண்மநனாகயய அப்ாதான்...
“அப்ா....” அதிர்ச்சியும் சந்யதாரமும் கந்த யார்த்மதகளில் ாா....
“ழுந்திருப்ா.... யா, பயளி யாயிட்டு யபாம்”
“ங்க?.... ங்கப்ா?” அதிர்ச்சி விகாநல் யகட்டான்....
“இன்னிக்கு சண்யட, ங்கனாச்சும் பயளி யாயிட்டு யபாம்”
ள்ளி ாட்களுக்கு பிகு இப்டி இருயரும் யசர்ந்து பயளியன யாது ப்யாது?
ன்று ாாவிற்கு இபண்டு நிமிட யனாசிப்புக்கு பிகும் நிமவில் யபவில்ம.... .
எரு யாபநாக இந்தினா-ாகிஸ்தான் யா முறுக்கிக்பகாண்டு இருந்தயர்,
இன்மக்கு திடீர்னு ல்ாத்மதயும் நந்துட்டு காந்தினயாதி யா யசிால்
ாாயால் அதிர்ச்சி ஆகாநல் ப்டி இருக்க முடியும்?.... அப்ாயயா முழு
பிடியாதக்காபர்... அதுவும் சாதாபண சின் சண்மடகளில் கூட, அயர் க்கம் தயறு
இருந்தால் கூட, அடுத்தயங்க நன்னிப்பு யகட்கணும்னு திர்ார்க்கு அவுக்கு
ஈயகா ார்க்கு ஆசாமி.... இவ்யவு பரின விரனத்தில் தாாகயய யந்து
ாாவிடம் யசின அதிர்ச்சி எரு க்கம் இருந்தாலும், யசிவிட்டதன் நகிழ்ச்சியன
அயன் நம் முழுக்க ட்டாம்பூச்சினாக சிகடித்து ந்தது....
அதால் அதற்கு யநலும் ஆபாய்ச்சிகளில் இங்க விரும்ாநல், “சரிப்ா.... இயதா
கிம்பிடுயன்” ன்யாய டுக்மகமன விட்டு துள்ளி ழுந்தான் ாா....
கதயருயக பசன்யாது, “ாா....” ன்மமத்தார் அப்ா....
“ன்ப்ா?”

“பபாம் யலிக்குதாப்ா?”
உதட்டருயக இருந்த கானத்மத தடவினடியன, பநல்லின புன்மக உதிர்த்த ாா,
“இப்யா யலிக்கப்ா!” ன்ான்....
இறுக்கநா அப்ாவின் முகத்தில் எரு யாபத்துக்கு பிகு இப்யாதுதான் ாா
பநன்மநனா யார்த்மதகம யகட்கிான்....
குளித்து முடித்து, இருயரும் சாப்பிட்டு முடித்து பயளியன கிம்பிர்... அப்ா கார்
ஏட்ட, அருகில் ாா சந்யதாரமும் குமப்மும் கந்த முகத்யதாடு
அநர்ந்திருந்தான்....
கார் கிம்பினது முதல் ப்.ம் தாாகயய எலிக்க பதாடங்கினது.... த்து நிமிடங்கள்
இருயமபயும் துவும் யசவிடாநல் ப்.ம்’இல் பதாகுப்ாளினி இமடவிடாநல்
யசிக்பகாண்டு இருந்தார்... பாறுமந இமந்த அப்ா, அமத அமணத்துவிட்டு
ாாமய ார்த்தார், “பாதுயா யயம ார்க்கும்யாது யசக்கூடாதுன்னு
பசால்யாங்க... இயங்களுக்கல்ாம் யசுயத யயமனா ஆகிடுச்சுல்?...” ன்று
சிரித்தார்... ாாவிற்கு இது யநலும் ஆச்சரினம், அம்நா இந்த ான்கு ஆண்டுகளில்
அப்ா இப்டி யசியும் சிரித்தும் இயன் ார்த்தயத இல்ம... அம்நா
இருந்தயாதும் கூட அப்டித்தான், அயங்கயாட எயப கயம அப்ா
சிரிக்குதில்ம’னு அடிக்கடி பசால்யாங்க... இப்யா எரு ாள் இபவில்
அப்ாவுமடன இந்த நமனவு நாற்த்துக்கு காபணம் ன்? ன்று ாா
யனாசித்தான்....
“ன்ப்ா யசாந யர்?... புது கம்பனி துமயனா யயம கிமடச்சதா
பசான்னியன, ப்யா ஜாப்’கு கூப்பிடுயாங்க?”
“இன்னும் எரு யாபத்து யா நாதிரி இருக்கும்ா”
“பசன்ம தாய?”
“இல், பங்களூர்”
“அன்னிக்கு பசன்ம’னு பசான்?”
“வியயக்’கு பங்களூர் கிமடச்சதா ானும் அங்யகயன நாத்திக்கிட்யடன்”
அப்ாவிடம் தில் துவும் இல்ம.... தில் யபாது ன்து ாாவுக்கும் பதரியும்....
யயம பசன்மயில் கிமடக்காததற்யகா, பங்களூரில் கிமடத்ததற்யகா அப்ா
யகாப்டநாட்டார்.... ஆால், அதற்கா காபணநாக “வியயக்”மக பசான்து
அப்ாயால் நிச்சனம் ற்றுக்பகாள் முடினாத விரனநாக இருக்கும்... இந்த எருயாப
கயபத்துக்கும் மநனப்புள்ளி வியயக் தாய!...

எரு யாபத்திற்கு முன்பு, “தஞ்சாவூர்’ உங்க மநதிலி அத்மத நகம உக்கு
கட்டணும்னு பபாம் பநக்கடுாங்க... ல் குடும்ம், யசதி யாய்ப்புன்னு
ாபம்ரினநா ஆளுங்க... பாண்ணு கூட டி தாாம்....யசிடாம்?”
ாளிதழிளிருந்து முகத்மத டுக்காநல் அப்ா யகட்ட யகள்விக்கு ாா பசான்
திால் பாஜயசகர் நட்டுநல், அந்த இடத்தில் ந்த அப்ா இருந்திருந்தாலும்
அப்டித்தான் யகாப்ட்டிருப்ார்....
“யயணாம்ா..... க்கு கல்னாணம்ாம் யயணாம்”
“ன்?... சாமினாபா ஆகப்யாறினாக்கும்?”
“இல்...”
“அப்பும் ன்யாம்?”
“ான் வ் ண்யன்...”
அப்யாதுதான் ாளிதழிளிருந்து முகத்மத டுத்து, ாாவின் முகத்மத ார்த்தார்....
அந்த ார்மயயில் நிச்சனநாக யகாம் இல்ம, யசா ஆச்சரினம் நட்டுயந
பதன்ட்டது.....
“பஜநாயா?”
“ஆநா...”
“னாமப?”
“வியயக்...”
“ம்ந வியயக்யகாடா தங்கச்சினா?”
“இல்ப்ா.... ம்ந வியயக் தான்”
ஆச்சர்னப்ார்மயயில் இப்யாதுதான் அதிர்ச்சி அமகள் டர்ந்து காணப்ட்டது.....
“ன் உர்?”
“உ... பஜநாதான்... ான் எரு யக”
இப்டி ாா பசான்தற்கு பிகு, அந்த எருயாபமும் வீடு எரு நனா
பூமினாகத்தான் காட்சி அளித்தது.... யகாநாக, ாசநாக, மிபட்டாக, னமுறுத்தும்
விதநாக ன்று விதவிதநாக ாாவிடம் யசியும், அயன் பகாஞ்சமும் கீயம இங்கி
யருயதாக பதரினவில்ம....
“இது ன் யாழ்க்மக.... நீங்க பசால்துக்காக னாமபயனா எரு பாண்மண
கட்டிக்கிட்டு காம் முழுக்க ான் கஷ்டப்ட முடினாது.... க்கு ஜாப்

கிமடச்சிடுச்சு.... ானும் வியயக்கும் இன்னும் பகாஞ்ச ாள் கடா யாய், அங்க
கல்னாணம் பசஞ்சுகிட்டு யாமப்யாயாம்.... பசாமசட்டி, பசாந்தம்’னு ார்க்காந,
உங்க பிள்ம சந்யதாசம் முக்கினம்னு நிச்சா நீங்களும் ங்ககூட கடா யாங்க....
இல்மா, இனி துவும் யயணாம்... அம்நா இந்தயதாட ானும் இந்துட்டதா
நிமச்சுக்யகாங்க” இதுதான் யற்று இபவு ாா அப்ாவிடம் பசான் இறுதி
யார்த்மதகள்... எரு யாப காநாகவும் அழுமகமன நட்டுயந அப்ாவிற்கு திாக
தந்த ாா, தன் நம் திந்து இவ்யமயயும் அப்யாதுதான் யசிான்.... இபவில்
இப்டி யசிவிட்டமத நிமத்து ள்ளிபமய தாண்டியும் அழுத ாாவிற்கு,
விடிந்ததும் இப்டிப்ட்ட அப்ாவின் நாற்ம் மிகப்பரின அதிர்ச்சினாக இருந்தது....
அன்மன முழுப்பாழுதும் முருகன் யகாவில், ஸ் க்ரீம் ார்ர், ான் பயஜ்
ய ாட்டல், ார்க், தியனட்டர் ன்று சிறுயனதில் ாா அடிக்கடி அமமத்து பசல்
பசால்லும் இடங்களுக்கு அமமத்து பசன்ார்.... ஸ் கிரீம் ார்ரில், “உக்கு
பயண்ணிா தாய பிடிக்கும்?”
“ஆநாப்ா” ன்ான் ாா அமநதினாக.... சிறுயனதில் யதர்வில் முதல் நதிப்பண்
பற்ாயா, விமனாட்டில் முதல் ரிசு பற்ாயா, நகிழ்ச்சினா
தருங்களியா அப்ா அமமத்து பசல்யது ஸ் கிரீம் ார்ர்... இப்யாதும் அப்ா
ாாமய அந்த த்து யனது சிறுயாகயய ார்ப்து எருவிதத்தில் பசிக்கும்டிதான்
அயனுக்கு இருந்தது...
ஸ் கிரீம் ார்ரில் பயண்ணிா, தியனட்டரில் விஜய் டம், புத்தக கமடயில்
சுஜாதாவின் சிறுகமத பதாகுப்பு, உணயகத்தில் பப்ர் சிக்கன் ன்று அன்மன
முழுப்பாழுதும் ாாவின் ண்ணங்களின் பிபதிலிப்ாக அப்ா
எவ்பயான்மயும் பசய்தார்... ாாமய முழுமநனாக தான் புரிந்துபகாண்டதாக
அயர் எவ்பயாரு பசனலும் பசய்த பின்ர், அயர் முகத்தில் எரு பருமித ார்மய
பதானிக்கும்... ாாவிடம் தன் ாசத்மத நிரூபித்து காட்டிவிட்டதாய் எரு உள்வு
நகிழ்ச்சி அயருக்குள்....
ல்ா இடங்கமயும் சுற்றிவிட்டு இருயரும் மீண்டும் வீடு திரும்புமகயில் யபம்
இபவு ட்டு ஆகிவிட்டது....
அமச்சால் உண்டா கமப்பின் மிகுதினால் தன் அமக்கு பசன்று
டுத்துவிட்டான் ாா.... டுத்தாலும் கமப்மயும் மீறி, அன்மன பாழுதின்
எவ்பயாரு நிகழ்வும் அயம பயகுயாக யனாசிக்க மயத்தது... “ன் ந ஏட்டத்மத
கண்டுபிடிக்க அப்ாவின் முனற்சினா இது?” ன்று தன்மயன யகள்வி
யகட்டுக்பகாண்டான்... அப்டி யனாசித்து முடிக்கும் முன்யப அமக்கதமய திந்து
உள்ய நுமமந்தார் அப்ா....
அப்ாமய ார்த்ததும் மககம ஊன்றி பநல் ழுந்து கட்டிலில் அநர்ந்தான்...
அப்ாவின் மககளில் ாம ார்த்த ாா, “ன்ா இதல்ாம்?.... அதான் ல்ா
சாப்யடாம்?... நீங்க பபஸ்ட் டுங்கப்ா?” ன்ான்...

“பயால்ப்ா... இன்னிக்கு சந்யதாரநா இருந்தினா?”
“ஹ்ம்ம்... பபாம் சந்யதாரம்ா.... ஆால்???”
“ன் பசால் யபன்னு புரியுது... உன்மப்த்தி ான் வ்யவு புரிஞ்சு
யச்சிருக்யகன்னு உக்கு இன்னிக்காச்சும் பதரிஞ்சுதா?.... உங்கம்நா இருந்த
யமபக்கும் ாந அதிகம் யசிக்க யயண்டின யாய்ப்பு இல்ாந யாய்டுச்சு, இப்யா
யச முடினாத சூழ்நிம உண்டாகிடுச்சு... ஆாலும், உன் ான் எவ்பயாரு
விரனத்துயும் புரிஞ்சுயச்சிருக்யகன் ாா... ஆால், நீதான் ன்ப்த்தி பகாஞ்சம்
கூட புரிஞ்சுக்க, புரிஞ்சுக்க முனற்சி கூட ண்ண...”
“உங்கப்த்தியும் க்கு ல்ா புரியும்ா... யக ற்றி பபாம் தப்ா நநிம
இருக்கு சமூகத்து யாம இனல்ா அப்ாதான் நீங்களும்... ன்மன
அடிச்சயதா, திட்டுயதா நிச்சனம் உங்க தப்பில்ம... ஆால், நத்த ல்ாத்த
த்தியும் இவ்யா யனாசிக்கு நீங்க, இப்யாயமபக்கும் ன்னப்த்தி யனாசிக்கயய
இல்மயனப்ா?... இவ்யவுக்கு பிகும் உங்களுக்கு உங்க சமூகம்தான் முக்கினநா
யாச்சுல்?”
“யயணாம் ாா... இதப்த்தி இனி யசயயணாம்... இதுக்கு யந நீயனா ாயா
அயங்கயங்க ண்ணங்கம நாத்திக்க யாதில்... இனி யசுது யயஸ்ட்...”
மகயில் இருந்த ாம ாாவின் முன்பு நீட்டிார் அப்ா...
“ாம யடபிள்’ யச்சுட்டு நீங்க யாங்க.... பத்த மனம பகான் ாயம்
உங்களுக்கு யயணாம், ாய அந்த விரம் கந்த ாம குடிச்சுக்கயன்....” ன்
ாாமய அதிர்ச்சியனாடு ார்த்தார் அப்ா... அந்த ார்மயயில் குற் உணர்ச்சியும்,
அயநாமும் கந்து காணப்ட்டது..... அதிர்ச்சியில் சுபந்த உமிழ்நீர் பதாண்மடக்குள்
அமயா இங்கினது...
தன் பசனம ப்டி ாா கண்டுபிடித்தான்? ன்கி எரு சிறின குமப்மும் அயர்
ார்மயயில் பதன்ட்டது..... மககளில் டுக்கமும், உடல் தமசகளில் தட்டமும்
அயமப பசய்யதறினாது தவிக்க மயத்தது....
“இப்யாகூட உங்கமப்த்தி ான்தான் சரினா புரிஞ்சு யச்சிருக்யகன்
ார்த்திங்கா?” சத்தமிட்டு சிரித்தயாய அப்ாவின் முகத்மத ார்த்தான் ாா....
கால்களில் ம் இமந்து, நண்டியிட்டு அநர்ந்து, தமயிடித்து அமத்பதாடங்கிார்
பாஜயசகர்.... அவ்யவு ாட்களும் தன் நதிற்குள் பூட்டியிருந்த யருத்தங்கள்,
கண்ணீபாக தமபமன மத்தது.... அயமப தடுக்கயயா, ஆசுயாசப்டுத்தயயா
முடினாத நிமயில், ாாவின் கண்களிலும் கண்ணீர் கமபபுபண்டு ஏடினது...
ந்த உடலின் ஆவிமன டுப்து? ன்து புரினாநல் ஆவினாகிக்பகாண்டு இருந்தது
யநமசயில் இருக்கும் ால்.... (முற்றும்)

