சுல்தானின் பீங்கி*
அவிந்த் அடிகா
தமிழில்: கார்த்திககப் பாண்டின்
* சுல்தானின் பீங்கி (Sultan Battery) கிட்டூர் (ங்களூர் அருகில்)கிாத்தின் உப்புத்துகமக்கு பபாகும்
லழியின் அகந்த ஒரு சுற்றுயாத் தரம்
அன் ர்காவின் வண்ணிந மற்கூரர மாக்கி மகாக டந்ான், எரு ரகயின் கீழ்
டிக்கப்தட்ட  ஆசணமும், ற்நதில் அனுரட புரகப்தடங்களின் வாகுப்பு ற்றும் ழு
புட்டிகள் நிரந வள்ரப ாத்திரகரபக் வகாண்ட சிப்புப்ரதயும் இருந்து. ர்கார
அரடந்பிநகு, சுரின் ஏம் அர்ந்திருந் பிச்ரசக்கார்களின் நீண்ட ரிரசயிடம் ந் கணமும்
வசலுத்ால், சுரின் ஏாகம டந்ான்: கந்ல்துணிகளின் மீது உட்கார்ந்திருந்
வாழுமாாளிகள், முடாண ரககமபாடும் கால்கமபாடும் இருந் னிர்கள், சக்க
ாற்காலிகளில் இருந் னிர்கள் ற்றும் ங்களுரட கண்கரப துணிப்தட்ரடால் மூடி
னிர்கள், மலும் எரு ஜீன், ன்னுரட ரககள் இருக்க மண்டி இடத்தில் கடல்ாயின்
துடுப்புகரபப் மதான்ந சிறி தழுப்பு நிந ாமிசத் துண்டுகரபயும், சாாாண இடது
காரனயும், இண்டாது கால் இருந்திருக்க மண்டி இடத்தில் வன்ராணவாரு தழுப்பு
நிநக் கட்ரடரயும் வகாண்டிருந்ான், மின்ணாற்நல் அதிர்வுகபால் ாக்குண்ட வினங்ரகப்மதான
ன் இடுப்ரதத் வாடர்ச்சிாக வட்டியிழுத்தடி இடப்தக்காக சாய்ந்து தடுத்திருந்ான்,
மலும், வறுராண, சிம் வசய்ப்தட்டாண கண்கமபாடு எருவி னத்தில் அன்
அணத்திக் வகாண்டிருந்ான்: “அல்-னாஹ்! அல்-னானானாஹ்! அல்-னாஹ்! அல்-னானானாஹ்!”
னிகுனத்தின் இந்த் துமிகுந் அணிகுப்பிரணக் கடந்து அன் ர்காவின் பின்புநம்
வசன்நான்.
இப்மதாது அன் ராணத்தில் கிட்டத்ட்ட அர ரல் தூம் நீண்ட ரிரசயில் சப்தமிட்டுத்
ரயில் அர்ந்திருந் விாதாரிகளினூடாகச் வசன்நான். குந்ரகளுக்காண கானணிகள்,
ார்க்கச்ரசகள், “New York Fucking City” னும் னச்சிரணரக் வகாண்டிருந் டி-ர்ட்டுகள், மதாலி
ம-தான் குளிர்கண்ாடிகள், மதாலி ரக்கி கானணிகள் ற்றும் மதாலி அடிடாஸ் கானணிகள்,
உருது ற்றும் ரனாப தத்திரிரககளின் குவில்கரபக் கடந்து அன் வசன்நான். எரு
மதாலிாண கானணி-விற்தனுக்கும் மதாலிாண ார்க்கச்ரச-விற்தனுக்கும் இரடயில்
வன்தட்ட இடத்ரக் கண்டுவகாண்டன் ன்னுரட ஆசணத்ர அங்மக விரித்ான், மலும்
வதான்னிந ழுத்துகரபக் வகாண்ட ப்தாண கறுப்புத்ாளிரண ஆசணத்தின் மீது மதாட்டான்.
வதான்னிந ழுத்துகள் இவ்ாறு மின்னிண:
த்னாக ஷளட்டி, விபேள அகறப்பாரர், பாலில் குறித்த நான்காலது ஒன்றிகைந்த-ஆசி
கருத்தங்கம், ப ாட்டல் நியூ ஹில்டாப் பபயஸ், புது தில்லி.
ஏப்ல் 12-14 1987
ர்காவில் பிார்த்திக்கமா, அல்னது இஸ்னாமி உகங்கள் மனும் என்றில்
ஆட்டுக்குட்டியின் இரநச்சிரக் வகாண்டு வசய் கதாப்கரப சாப்பிடமா, அல்னது வறுமண
கடரன மடிக்ரக தார்க்கமா ந்திருந் இரபஞர்கள், அன் ன் ஆசணத்தின் மல் ஊாநிந
புரகப்தடத் வாகுப்ரதயும் வள்ரப ாத்திரகளின் ழு புட்டிகரபயும் ரப்தரக்
கனித்ாறு, த்ணாரச் சுற்றி எரு அரட்டத்ர உருாக்கத் வாடங்கிணார்கள். மிகத்
தீவிாண சடங்குகமபாடு, ன்னுரட மரனரத் வாடங்குற்கு அற்றினுரட நிரன
மிகத் துல்லிாணாக இருந்ால் ட்டும முடியும் ன்தரப்மதான, அன் மீண்டும் அந்ப்
புட்டிகரப ாற்றி அடுக்கிணான். உண்ரயில், அன் இன்னுதிகாண தார்ராபர்களுக்குக்
காத்திருந்ான்.
அர்கள் ந்ார்கள். னிாகமா இராகமா நின்றிருந் இரபஞர்களின் கூட்டம் இப்மதாது
எரு னி ஸ்மடான்வெஞ்சின் (stonehenge) டித்ர ரித்துக் வகாண்டிருந்து; சினர்

ண்தனுரட மாளில் ரககரபச் சாய்த்தடியும் சினர் னிாகவும் நின்றிருந்ார்கள்; மலும்
சினர் வீழ்ந்து கிடக்கும் தாரநகரபப்மதால் ர மீது ஊர்ந்து வகாண்டிருந்ார்கள்.
சட்வடன்று, த்ணா மதசத் வாடங்கிணான். இரபஞர்கள் மகாக ந்ார்கள், மலும் எவ்வாரு
புள்ளியிலும் இண்டு-அல்னது-மூன்று னிர்கள் வருக்கிடித்து நிற்குபவுக்கு கூட்டம் டித்து;
ஆக பின்ணால் நின்றிருந்ர்கள் தாலில் நிபுரக் வகாஞ்சாது தார்க்க மண்டுவனில்
ங்களுரட குதிகாலில் நிற்கும்தடி ஆணது.
அன் புரகப்தடப் புத்கத்ரத் திநந்து அனுள்மப பிபாஸ்டிக் உரநகளிலிருந்
புரகப்தடங்கரப இரபஞர்கள் தார்க்கும்தடி வசய்ான். தார்ராபர்கள் மூச்சரடத்து
நின்நார்கள்.
ன்னுரட புரகப்தடங்கரபச் சுட்டி, இழிாண தக்கங்கள் ற்றும் பிநழ்நிரனகரபப் தற்றி
த்ணா
மதசிணான்.
தாத்தின்
விரபவுகரப
அன்
விபக்கிணான்:
ன்னுரட
ார்புக்காம்புகரபத் வாட்டு, ன் கண்கரப, பிநகு ன் ாசித்துாங்கரப, பின்ணர் ன் கண்கரப
மூடி ன்வநல்னாம் னிவுடலில் நிகழும் தால்விரண மாய்க்கிருமிகளின் தத்ர அன்
வசய்து காட்டிணான். சூரின் ாணத்தில் உ ர்காவின் வண்ணிந மற்கூர இன்னுதிகாகப்
பிகாசித்து. புரகப்தடங்கரப வருங்கிப் தார்க்கும் முற்சியில் அரட்டத்திலிருந்
இரபஞர்கள் எருரவாருர் வருக்கித் ள்ளிணார்கள். பிநகு த்ணா ன் இறுதி ஆயுத்ரப்
பிமாகித்ான்: புத்கத்ர மூடிவிட்டு ன் இரு ரககளிலும் வள்ரப ாத்திரகளின்
புட்டிகரப ந்திக்வகாண்டான். ாத்திரகரப குலுக்கத் வாடங்கிணான்.
“ாத்திரகளின் எவ்வாரு புட்டிமாடும் தில்லியில் உள்ப ர்ாகஞ்சின் ெக்கிம்
தகான்ாஸினுரட ம்தகத்ன்ரக்காண சான்றிழும் உங்களுக்குக் கிரடக்கும். இந் னிர்,
அனுதமிகுந் எரு முதி ருத்துர், கிப்திலிருந்து இந் சூட்சுத்ர அறிந்து ந்திருக்கிநார்,
மலும் ன்னுரட அறிவில் உதகங்கரபப் தன்தடுத்தி உங்களுரட அரணத்து
விாதிகரபயும் வசாஸ்ப்தடுத்தும் இந் அதிற்பு வள்ரப ாத்திரகரப உருாக்கியுள்பார்.
எரு மதாத்லின் விரன ாலு ரூதாய் ம்தது ரதசாக்கள்! ஆம், தாத்துக்காண பிாச்சித்ம்
வசய்வும் இந் ாழ்க்ரகயில் இன்னுமார் ல்ாய்ப்பிரணப் வதநவும் நீங்கள் வசனவு வசய்
மண்டிது அவ்பமான்! ாலு ரூதாய் ம்தது ரதசாக்கள்!”
ாரனயில், வயிலின் காாக மிகுந்-மசார்வுற்று, ன்னுரட சிப்புப்ரதமாடும் டித்து
ரத் ஆசணத்மாடும் அன் 34பி மதருந்தில் றிணான். இந் மத்தில் அது முழுதும் கூட்டத்ால்
நிம்பி ழிந்து: ணம மதருந்தின் கூரயில் வாங்கிக் வகாண்டிருந் மாற்தட்ரடர பிடித்துக்
வகாண்டு வல்ன உள்ளும் வளியிலுாக மூச்ரச இழுத்து விட்டான். ன்னுரட தனத்ர
மீட்வடடுக்க தத்து ர ண்ணிணான், பிநகு சிப்புப்ரதக்குள் ரகர விட்டு ான்கு தச்ரசநிந
துண்டுப் பிசுங்கரப வளிம டுத்ான், அர எவ்வான்றும் முகப்பில் மூன்று வதரி
லிகளின் தடத்ரக் வகாண்டிருந்ண. சீட்டுகரபப் பிடிப்தற்காண சூாடியின் க்கத்ரப்
மதான அன் எரு ரகால் துண்டுப் பிசுங்கரப உர்த்திப் பிடித்ான், பிநகு ன் குலின்
உச்சஸ்ாயியில் மதசிணான்:
“வதரிமார்கமப ாய்ார்கமப! லிகளுக்காண எரு தந்த்தில்ான் ாம் ாழ்கிமநாம் ன்தர
நீங்கள் அரணரும் அறிவீர்கள், இங்மக மரனகள் கம்மிாக இருக்கின்நண, மரனக்கு
விண்ப்பிப்தர்கள் அதிகாக உள்பார்கள். உங்கள் பிள்ரபகள் ப்தடி பிரப்தார்கள்,
உங்களுக்கிருக்கும் மரனகரப அர்கள் ப்தடிப் வதறுார்கள்? வணன்நால் இந்
கானகட்டத்தில் ாழ்வன்தது நிஜாகம லிகளின் தந்ம்ான். ளிதில் தன் க்கூடி,
குடியுரிரத் மர்வு, ங்கி நுரவுத்மர்வு, கானர்களுக்காண நுரவுத்மர்வு, மலும்
லிப்தந்த்தில் வல்ற்காண தல்மறு மர்வுகளில் மர்ச்சி வதந உங்கள் கன்களுக்கும்
கள்களுக்கும் மரப்தடும் ஆயிக்கக்காண வதாதுஅறிவுத் கல்கரப மகள்வி ததில்களின்
டிவில் இந்ப் புத்கத்தில் ட்டும நீங்கள் தார்க்க முடியும். எரு மதச்சுக்கு”- அன் மகாக
இழுத்து மூச்சு விட்டான்- “முகனா சாம்ாஜ்த்துக்கு இண்டு ரனகங்கள் இருந்ண; அற்றில்
என்று தில்லி. ற்நது து? மாப்தாவின் முக்கிாண ான்கு கங்கள் எரு தியின் கரயில்
அரந்திருக்கின்நண. அந் தியின் வதர் ன்ண? வஜர்னியின் முல் அசர் ார்? அங்மகானாவின்

ாம் ன்ண? மாப்தாவின் எரு கம் மூன்று வவ்மறு சாம்ாஜ்ங்களின் ரனகாக
இருந்துள்பது, ந் கம்? காத்ா காந்தியின் தடுவகாரனயில் இண்டு தர்களுக்குத்
வாடர்பிருந்து. அர்களில் எருன் ாதுாம் மகாட்மச. ற்ந தரின் வதரச் வசால்லுங்கள்.
ஈபிள் மகாபுத்தின் உம் மீட்டர்களில் த்ரண?” துண்டுப்பிசுங்கரபத் ன் னது ரகயில்
உர்த்திப் பிடித்தடி, சாரனயில் இருந் குழிகளில் மதருந்து இநங்கி றும்மதாவல்னாம்
ன்ரணத்ாமண சாளித்துக்வகாண்டு, அன் டுாறிாறு முன்மணறிணான். எரு தணி
துண்டுப்பிசுத்ர ாங்கிக்வகாண்டு எரு ரூதார அனிடம் ந்ான். த்ணா பின்ணால் டந்து
வசன்று வளிமறும் கவிணருமக காத்து நின்நான்; மதருந்தின் மகம் குரநந்மதாது,
டத்துணரிடம் வௌணாய் ன்றிவன்தாகத் ரனர அரசத்து விட்டு கீம இநங்கிக்
வகாண்டான்.
அன் ன் வீட்டுக்குள் நுரந்து கவுக்கு அடுத்திருந் வகாக்கியில் சட்ரடரத் வாங்க
விட்டான், பிநகு கர உரத்துத் திநந்து ன்னுரட அக்குள்கரபயும் யிடர்ந் ார்ரதயும்
வசாறிந்து வகாண்டு உள்மப டந்ான். எரு ாற்காலியில் அர்ந்து வதருமூச்வசறிந்தடி “ஏ
கிருஷ்ா ஏ கிருஷ்ா,” ன்று வசால்லிக்வகாண்மட கால்கரப நீட்டி அர்ந்ான்; அர்கள்
அடுக்கரபக்குள் இருந்மதாதும், அன் உள்மப நுரந் றுகம் அனுரட கள்களுக்குத்
வரிந்திருந்து- ச்சரிக்ரகக்காண பீங்கி எலிரப்மதான க்கிப்மதாண தாங்களின் தனாண
ாற்நம் வீவடங்கும் தவிது. வதண்களுக்காண தத்திரிக்ரககரபப் மதாட்டு விட்டு உடணடிாக
அர்கள் ங்கள் மரனக்குத் திரும்பிணார்கள். ரணவி சின ட்டுகமபாடும் தாரணகமபாடும்
சத்ம் ழுப்பிக் வகாண்டிருந்ாள்.
ன்னுரட இண்டாது பீடிரப் புரகத்து முடித்து அனுரட உடல் ஆசுாசரடந்து
விட்டாகத் மான்றிபிநமக அரண வருங்கி ரும் ரரித்ர அள் ரத்துக்
வகாண்டாள்: “மஜாசிக்கார் என்தது ணிக்கு ருாகச் வசான்ணார்.”
“உம்ம்..”
ாவணாலிப்வதட்டி திருகப்தட்டது; அன் அரணத் ன் வாரடகளின் மீது ரத்து,
வாடர்ச்சிாக
சீழ்க்ரகடித்தடி,
ார்த்ரகரபத்
ணக்குத்
வரிந்மதாவல்னாம்
தாடிக்வகாண்டு, இரசயின் னத்திற்மகற்த உள்பங்ரகர ற்ந வாரடயில் அரநந்து
வகாண்டிருந்ான்.
“அர் ந்து விட்டார்,” அள் கிசுகிசுத்ாள். மஜாசிர் அரநக்குள் நுர அன் ாவணாலிர
அரத்து விட்டு ன் உள்பங்ரககரப என்றுமசர்த்து க்கம் ரத்ான்.
ணக்காண ாற்காலியில் அர்ந்து அர் ன் சட்ரடரக் கற்றிணார், த்ணாவின் ரணவி அரண
த்ணாவின் சட்ரடக்கு அடுத்திருந் வகாக்கியில் வாங்க விட்டாள். த்ணாவின் ரணவியும்
வதண்களும் அடுக்கரபயில் காத்திருந்மதாது, மஜாசிர் த்ணாவிடம் மர்ந்வடுப்தற்காண
ரதன்கரபக் காட்டிணார்.
அர் எரு புரகப்தடத் வாகுப்ரதத் திநந்ார், அற்குள் கறுப்பு வள்ரப புரகப்தடங்கரப
ரத்திருந்ார்; எவ்வான்நாகப் ரதன்களின் முகங்கரப, தட்டாண, புன்ணரகற்ந
தடங்களில் வறித்துப் தார்த்ர்கரப அன் உற்று மாக்கிணான். த்ணா ன்னுரட
கட்ரடவினால் என்ரந சுண்டிணான். மஜாசிர் வாகுப்ரதச் சரித்து அர வளிம டுத்ார்.
“ரதன் தார்க்கப் தாயில்ரன,” எரு கம் உன்னித்துப் தார்த்து த்ணா வசான்ணான்.
“அப்தாக்கான் பிரப்புக்கு ன்ண வசய்கிநான்?”
“மடி வீதியில் வசாந்ாக
ரதனுக்குத்ான் ந்து மசரும்.”

தட்டாசுக்கரட

ரத்திருக்கிநான்.

ல்ன

விாதாம்.

“வசாந் விாதாம்,” உண்ராண திருப்திமாடு த்ணா விந்துரத்ான். “லிகளுக்காண
தந்த்தில் முந்துற்காண எம ழி இதுான்: முட்டுச் சந்தில் விற்தரணப் பிதிநிதிாக
இருப்தது.”
அனுரட ரணவி அடுக்கரபக்குள் ரமா கீம மதாட்டாள்; பிநகு இருமிணாள்; பிநகு
றுதடியும் ரமா கீம மதாட்டாள்.
“ன்ண டக்கிநது?” அன் கத்திணான்.
அச்சம் நிம்பிவாரு குல் “ஜாகங்கள்” தற்றி ன்ணமா வசான்ணது.
“ார மூடு!” த்ணா அனறிணான். அன் அடுக்கரபர மாக்கி புரகப்தடத்ர விசிறிணான்“கல்ாம் வசய்து ரக்க ணக்கு மூன்று கள்கள் இருக்கிநார்கள், ணக்குப் பிடித்ரத்
மர்ந்வடுக்கும் ாய்ப்பிருப்தாக இந்ச் சனின் பிடித் வருாய் நிரணக்கிநாபா?”- அன்
அந் புரகப்தடத்ர மீண்டும் மஜாசிரின் டி மீது றிந்ான்.
மஜாசிர் புரகப்தடத்தின் பின்ணால் எரு வதருக்கல்குறிர ரந்ார்.
“ரதரணப் வதற்நர்கள் ாது திர்தார்ப்தார்கள்,” ன்நார். “எரு அரடாபத்துக்கு.”
“ட்சர,” வன்ராணவாரு குலில் அந்த் தீரக்குப் வதாருத்ாண வதர த்ணா
ந்ான். “ல்னது, இந்ப் வதண்ணுக்காக ான் தம் மசர்த்திருக்கிமநன்.” அன்
வதருமூச்வசறிந்ான். “ன்நாலும், அடுத் இண்டு மதருக்காண ட்சரர ான் ங்கிருந்து
வதறுமன் ன்தது கடவுளுக்குத்ான் வரியும்.”
மகாதத்தில் தல்ரனக் கடித்துக்வகாண்டு அடுக்கரபப்தக்கம் திரும்பிக் கத்திணான்.
அடுத் திங்கட்கிர ரதன் வீட்ரடச் மசர்ந்ர்கள் ந்து மசர்ந்ார்கள். த்ணாவும் அனுரட
ரணவியும் முன்ணரநயில் அர்ந்திருக்க இரப வதண்கள் ட்டு நிரந லுமிச்ரச
தசத்மாடு சுற்றி ரும்தடி ஆணது. ருக்மிணியின் முகம் ஜான்சன்ஸ் மதபி தவுடரின் அடர்த்திாண
பூச்சால் வள்ரபடிக்கப்தட்டது, ல்லிரகச்சங்கள் அபது மகசத்ர அனங்கரித்ண;
சாபத்தின் ழிாக வளிம வாரனதூத்தில் இருந் மாவான்ரநப் தார்த்தடி வீரயின்
ந்திகரப மீட்டி எரு ஆன்மீகப்தாடரன அள் தாடிணாள்.
ருங்கான ாப்பிள்ரபயின் அப்தா, தட்டாசு விாதாரி, ருக்மிணிக்கு மவதிம இருந் தாயில்
அர்ந்திருந்ார்; வள்ரபச் சட்ரடயும் தருத்தியிணானாண வள்ரப சாங்கும் அணிந் அகனாண
னிர், தபதபக்கும் வள்ளி நிந முடிகரபக் வகாண்ட அடர்த்திாண புர்கள் அருரட காதில்
இருந்து வளிம நீட்டிக் வகாண்டிருந்ண. ருக்மிணி ாசித் தாட்டின் னத்துக்மகற்த அர் ன்
ரனர அரசத்துக் வகாண்டிருந்ர த்ணா ல்னவாரு சமிக்ரஞாக டுத்துக்வகாண்டான்.
ருங்கான ாமிார், ற்றுமார் பிம்ாண்டாண சிந்-மாலுடணாண வஜன்ம், வீட்டின்
மற்கூரகரபயும் மூரனகரபயும் சுற்றிப் தார்த்துக் வகாண்டிருந்து. ாப்பிள்ரபாக-ப்மதாகிநன் ன் அப்தாரப் மதான்ந வளுத் மாரனயும் உருத்ரயும் வதற்றிருந்ான்,
ஆணால் அனுரட அப்தா அல்னது அம்ார விட மிகச் சிறிணாக இருந்ான், மலும்
அந்க் குடும்தத்தின் ாரிசு ன்தரக் காட்டிலும் எரு வீட்டுப்பிாணிரப் மதானம
மாற்நளித்ான். தாடலில் தாதி முடிந்திருக்கும்மதாது, அன் வல்ன குனிந்து ன் ந்ரயின்
யிடர்ந் காதுகளில் ன்ணமா கிசுகிசுத்ான்.
விாதாரி ரனரசத்ார். ரதன் ழுந்து கிபம்பிப் மதாணான். அப்தா ன் சுண்டுவிரன
உர்த்தி அரநயில் இருந் அரணருக்கும் காட்டிணார்.
ல்மனாரும் சிரித்ார்கள்.

ரதன் திரும்பி ந்து ன்னுரட தருத் ந்ரக்கும் தருத் ாய்க்கும் டுவிலிருந் இடத்துக்கு
ஊர்ந்து வசன்நான். இரப வதண்கள் இருரும் லுமிச்ரச தசத்தின் இண்டாது ட்மடாடு
ந்ார்கள், தருத் தட்டாசு விாதாரியும் அருரட ரணவியும் குரபகரப டுத்துக்
வகாண்டார்கள்; மா அர்கரபத் வாட மண்டும் ன்தற்காக ட்டும் ன்தரப்மதான,
ரதனும் எரு குரபர டுத்து உறிஞ்சிணான். திம் அனுரட உடுகரபத் வாட்ட
றுகம் ன் ந்ரரத் ட்டி அன் அருரட யிடர்ந் காதுகளுக்குள் றுதடியும்
கிசுகிசுத்ான். இந் முரந முதிர் முகத்ரச் சுழித்ார்; ஆணால் ரதன் வளிமறி
ஏடிப்மதாணான்.
அமணகாக ன்னுரட கன் மீாண கணத்ர திரசதிருப்பும் வதாருட்டு முட்டுத்ணாண
குலில் தட்டாசு விாதாரி மகட்டார்: “உங்களிடம் பீடி இருக்கிநா, புண்ணிாமண?”
அடுக்கரபக்குள் ன் பீடிக்கட்ரடத் மடுரகயில், பின்கட்டில் பர்ந்திருந் அமசாகத்தினுரட
அடிப்தாகத்தின் மீது ாப்பிள்ரபாக-ப்-மதாகிநன் மிகுந் ஆமசத்மாடு சிறுநீர் கழிப்தர,
ஜன்ணலில் இருந் ரனத்ட்டியின் ழிம த்ணா தார்த்ான்.
ரதன் தற்நாய் இருக்கிநான் ன்று அசட்டுத்ணாய் சிரித்துக்வகாண்மட நிரணத்ான். ஆணால்
இது இல்புான் ன்று அனுக்குத் மான்றிது, கூடி விரவில் ன் குடும்தத்தில் எருணாகப்
மதாகிநன் ன்தாக ற்கணம அன் மீது சின்ணாய் எரு ஈர்ப்பு உண்டாகியிருந்து. அரணத்து
ஆண்களும ங்களுரட திருத்துக்கு முன் தற்நாய்த்ான் இருப்தார்கள். ரதன் சிறுநீர்
கழிப்தர முடித்து விட்டாகத் மான்றிது; அன் ன் ஆணுறுப்ரத குலுக்கி விட்டு
த்திலிருந்து பின்ணால் கர்ந்து ந்ான். ஆணால் வினகி டப்தற்கு ததில் உரநந்து மதாய்
நின்நான். எரு கத்துக்குப் பிநகு, மூழ்கிக் வகாண்டிருக்கும் னிரணப் மதால், அன் ன்
ரனரப் பின்ணால் இழுத்து காற்றுக்காக மூச்சிரத்ான்.
அன்று ாரன ருக்மிணியின் தாட்டில் தட்டாசு விாதாரி திருப்திாய் உர்கிநார் ன்கிந
கமனாடு கர் திரும்பி ந்ார்.
“சீக்கிம மதிர முடிவு வசய்,” அர் த்ணாவிடம் வசான்ணார். “எரு ா கானத்துக்குள், திரு
ண்டதங்களுக்காண ாடரககள் அதிகரிக்க ஆம்பித்து-” ன் உள்பங்ரககபால் மமன தநந்து
மதாகும் வசய்ரகவான்ரநச் வசய்து காட்டிணார்.
த்ணா ஆமாதிப்தாய்த் ரனரசத்ான், ஆணால் கும்பிணாகத் வன்தட்டான்.
றுாள் காரன குரடத்வருவுக்குப் மதாகும் மதருந்தில் அன் றிக் வகாண்டான்,
தட்டாசுக்கரடர கண்டுபிடிக்கும்ர வீட்டுக்காண சாான்கள் ற்றும் மின்விசிறிகரப விற்கும்
கரடகரப கடந்து வசன்நான். காகி குண்டுகளும் ாக்வகட்டுகளும் நிம்பி சுற்றுக்கு திரில்,
யிடர்ந் காதுகரபயுரட தருத் னிர் வருப்புக்கும் மதாருக்கும் தாத்திப்தட்ட கடவுளின்
தூதுரணப்மதான ஏர் உர்ந் ஆசணத்தின் மீது அர்ந்திருந்ார். ாப்பிள்ரபாக-ப்மதாகிநனும் கரடயில் இருந்ான், ரயின் மீர்ந்து ன் வில் நுனிகரப க்கிதடி
ததிமட்டின் தக்கங்கரபத் திருப்பிக் வகாண்டிருந்ான்.
தருத் னிர் ன் கரண வல்ன உரத்ார்.
“இந் னிர் உன்னுரட ாணாாகப் மதாகிநர், நீ அருக்கு ாழ்த்து வசால்னப்
மதாதில்ரனா?” அர் த்ணாவிடம் புன்ணரகத்ார்: “ரதன் வகாஞ்சம் வட்கப்தடக்
கூடின்.” த்ணா மநீர உறிஞ்சிணான், தருத் னிமாடு கர மதசிணான், கூடம அத்ரண
மமும் ரதன் மீது எரு கண் ரத்திருந்ான்.
“ன்மணாடு ா கமண,” ன்நான், “னிப்தட்ட முரநயில் உன்னிடம் மகட்க ணக்கு சின
விசங்கள் இருக்கின்நண”

ெனுன் மகாவிலின் அருமக பர்ந்திருந் ஆனத்ர ந்ரடயும் ர, எரு ார்த்ரயும்
மதசிக் வகாள்பால், அர்கள் சாரனயின் ஏம் டந்ார்கள். அர்கள் த்தின் நிலில் அ
மண்டுவன்தர த்ணா சுட்டிக் காட்டிணான். அந்ப் ரதன் மதாக்குத்துக்கு முதுரகக்
காட்டிதடி உட்கா மண்டுவன்று அன் விரும்பிணான், ணம அர்கள் மகாவிரன
வறித்துக் வகாண்டிருந்ார்கள். வகாஞ்ச மத்துக்கு த்ணா இரபஞரண மதச அனுதித்ான், அந்
மரபயில் ற்நனுரட கண்கரப, காதுகரப, மூக்ரக, ார ற்றும் கழுத்ர கூர்ந்து
கனிப்தரத் விர்த்து அன் மமநதும் வசய்வில்ரன. திடீவன்று, அன் ரதனுரட
ணிக்கட்ரட இறுகப் தற்றிணான்.
“நீ தடுத் இந் விதச்சாரிர ங்மக பிடித்ாய்?”
ரதன் ழுந்து வகாள்ப விரும்பிணான், ஆணால் ப்பிக்க ந் ழியும் இல்ரன ன்தர
உர்த்தும் ரகயில் ணிக்கட்டின் அழுத்த்ர அதிகரித்ான். உவிக்காக இரநஞ்சுரப்
மதான ரதன் ன்னுரட முகத்ர சாரனயின் தக்கம் திருப்பிணான். ரதனுரட
ணிக்கட்டின் மீாண அழுத்த்ர த்ணா அதிகரித்ான்.
“ங்மக அமபாடு தடுத்ாய்? சாரனயின் ஏத்தினா, விடுதிக்கு உள்மபா, அல்னது எரு
கட்டிடத்தின் பின்புநத்தினா?”
அன் இன்னும் அழுத்ாகத் திருகிணான்.
“எரு சாரனயின் ஏத்தில்,” ரதன் உபறிக்வகாட்டிணான்; பிநகு வடித்து அத் ாாக இருக்கும்
முகத்மாடு த்ணாவின் தக்கம் திரும்பிணான். “உங்களுக்கு ப்தடித் வரியும்?”
த்ணா கண்கரப மூடிணான்; வதருமூச்சு விட்டான்; ரதனுரட ணிக்கட்ரட விடுவித்ான்.
“னாரிக்கானின் மரச.” அன் ரதனுரட ரனயில் அரநந்ான். ரதன் அத்
வாடங்கிணான். “ான் அமபாடு எரு முரநான் தடுத்மன்,” ணது மம்தல்களின் டும அன்
வசான்ணான்.
“எரு முரநம மதாதும். நீ சிறுநீர் கழிக்கும்மதாது ரிகிநா?”
“ஆாம். ரிகிநது.”
“ாசிா (குட்டல்)?”
அந் ஆங்கின ார்த்ரக்கு ன்ண அர்த்வன்று மகட்டன் அன் அர்த்ம் புரிந் பிநகு “ஆாம்”
ன்நான்.
“மவநன்ண?”
“திடாண எரு ப்தர் தந்ரப்மதான மாவான்று வதரிாகவும் கடிணாணாகவும்
இருக்கக்கூடி உர்வு – ன் கால்களுக்கிரடயில் – ல்னா மமும். பிநகு ரனசுற்நல், சின
மங்களில் காய்ச்சல்.”
“உணக்கு விரநப்புத்ன்ர ற்தடுகிநா?”
“ஆாம். இல்ரன.”
”உன்னுரட உறுப்பு ப்தடித் மாற்நளிக்கிநது ன்தர ன்னிடம் வசால். கறுப்தாக
இருக்கிநா? சிப்தாகா? உணது ஆணுறுப்பின் உடுகள் வீங்கியுள்பா?”
அர ணி மத்துக்குப் பிநகும், மகாவிரனப் தார்த்ாறு அர்களிருரும் ஆனத்தின்
அடியில்ான் இருந்ார்கள்.

“ான் உங்கரப வகஞ்சிக் மகட்கிமநன்„” ரதன் ரகவடுத்துக் கும்பிட்டான். “ான் உங்கரப
வகஞ்சிக் மகட்கிமநன்„” த்ணா ரனர அரசத்ான்.
“ான் திருத்ர நிறுத்தித்ான் ஆக மண்டும், ன்ணால் மறு ன்ண வசய் முடியும்?
ன்னுரட களும் இந் மாால் தாதிக்கப்தடுர ான் ப்தடி அனுதிக்க முடியும்?”
வகஞ்சுற்காண ல்னா ழிகளும் தீர்ந்து மதாய் விட்டது ன்தரப்மதான ரதன் ரரத்
தீவிாக வறித்ான். அனுரட மூக்கின் நுனியிலிருந் நீர்ரயின் துளி வள்ளிவணப்
தபதபத்து.
“ான் உன்ரண ாசாக்கி விடுமன்,” அன் அரதிாகச் வசான்ணான். த்ணா ன்னுரட
ரககரபத் ன் சாங்கின் பின்ணால் மய்த்துக் வகாண்டான். “ப்தடி?”
“வதண்பிள்ரப ாமாமடா தடுத்திருக்கிநாள் ன்று வசால்லுமன். அள் கன்னிப்வதண் இல்ரன
ன்று வசால்லுமன். ஆகமான் நீ திருத்ர நிறுத் மண்டி ந்து.”
துரிாணவாரு அரசவில் த்ணா ரதனுரட ரனரப் ட்டிப் பிடித்ான், வடுக்வகன்று
பின்புநாகத் திருகி எரு கம் அப்தடிம ரத்திருந்ான், பிநகு அர த்தின் மீது மாதிணான்.
ழுந்து ரதன் மீது காறித் துப்பிணான்.
“க்கு முன்ணாலிருக்கும் மகாவிலில் உள்ப கடவுளின் மல் சத்திம் வசய்து வசால்கிமநன், நீ
அப்தடிச் வசய்ால் உன்ரண ன் ரககபால் வகால்மன்.”
மூன்று ாங்கமபா ன்ணமா ஆகியிருந்து. எருாள் காரன, வண்ணிந மற்கூரக்குப்
பின்ணால் கரனயுற்ந இரபஞர்களின் ஸ்மடான்வெஞ்சுக்கு முன் கத்திதடி ணக்குரி
இடத்துக்குத் திரும்பியிருந்ான், அப்மதாது அன் தார்த் எரு முகம் அனுரட இத்துடிப்ரத
நிறுத்திது.
“உணக்கு ன்ண மண்டும்?” அன் கிசுகிசுத்ான். “கானம் கடந்து விட்டது. ன் களுக்கு
இப்மதாது திரும் முடிந்து விட்டது. நீ இங்மக இப்மதாது ற்காக ந்திருக்கிநாய்?”
த்ணா ன் ஆசணத்ர ரககளின் கீம டித்ான், ன்னுரட ருந்துகரப சிப்புப் ரதக்குள்
ரத்து விட்டு மகாக டந்ான். ததப்தாண கானடிச்சத்ங்கள் அரணத் வாடர்ந்ண. அந்ப்
ரதன் - தட்டாசு விாதாரியின் கன்- மதசும்மதாம மூச்சுத்திறிது.
“எவ்வாரு ாளும் நிரனர மாசாகிக் வகாண்மட ருகிநது. ன்னுரட ஆணுறுப்பு
தங்காக ரிால் ன்ணால் சிறுநீர் கழிக்க முடிதில்ரன. நீ ணக்காக ாது வசய்
மண்டும். உன் ாத்திரகரப ணக்குத்  மண்டும்.”
த்ணா ன் தல்ரனக் கடித்ான். “தாப்தட்ட வஜன்ம, தத்ரக்குப் பிநந்மண. நீ எரு
மரசமாடு தடுத்ாய். இப்மதாது அனுதவி!”
அன் மகத்ர அதிகப்தடுத்திணான், இன்னும் மகாக, கானடிச்சத்ங்கள் காால் மதாயிண,
அன் னிரயில் இருந்ான்.
ஆணால் றுாள் ாரன, அன் மீண்டும் அந் முகத்ரப் தார்த்ான்: பிநகு விராண
கானடித்டங்கள் அரண மதருந்து நிரனம் ர வாடர்ந்து ந்ண, அந்க் குல் மகட்டதடி
இருந்து, மீண்டும் மீண்டும், “ணக்கு உவி வசய்,” ஆணால் த்ணா திரும்தவில்ரன.
அன் மதருந்தில் றிணான். மகாட்ரடயின் அடர்த்திாண உருரக்மகாடுகள் வாரனவில்
மான்றிமதாது மதருந்தின் மகம் குரந அன் இநங்கிக் வகாண்டான். மறு ாமா
அமணாடு இநங்கிணார்கள். அன் டந்ான். மறு ாமா அனுக்குப் பின்ணால் டந்ார்கள்.

த்ணா பின்தக்காகத் திரும்பி ன்ரணப் பின்வாடர்தனுரட உரடயின் கழுத்துப்தட்ரடர
இறுகப் தற்றிணான். “ன்ரணத் னிம விடு ன்று உணக்குச் வசான்மணனில்ரனா? உணக்குள்
தும் நுரந்து வகாண்டிருக்கிநா?” ரதன் த்ணாவினுரட ரககரபத் ள்ளி விட்டான், ன்
கழுத்துப்தட்ரடர நீவி விட்டதடி முணுமுணுத்ான். “ணக்கு உவி வசய். ான் வசத்துக்
வகாண்டிருக்கிமநன் ன்று நிரணக்கிமநன். ணக்கு உவி வசய்.”
“இங்மக தார். ன்ணால் முடிாது. இந் இரபஞர்களில் ாரும் ான் விற்கும் ணாலும்
குாகப் மதாதில்ரன. உணக்குப் புரிவில்ரனா?” எரு கம் விாபித்திருந்
வௌணத்துக்குப் பிநகு ரதன் முணுமுணுத்ான்: “ஆணால் நீ தாலில் கருத்ங்கத்தில் கனந்து
வகாண்டாய்ாமண.. ஆங்கினத்தில் இருந் அட்ரடயில் அப்தடித்ாமண இருந்து„”
த்ணா ன் ரககரப ாணத்ர மாக்கி உர்த்திணான்.
“ான் அந் அட்ரடரத் ரயில் கண்வடடுத்மன்.”
“ஆணால் தில்லியின் ெக்கிம் தக்ான்ாஸ்„”
“ெக்கிம் தக்ான்ாஸ், ன் சூத்து! அர ல்னாம் ான் கார்ாரில் இருக்கும் எரு மதியில்
நிபுரிடமிருந்து ாங்கும் வள்ரபநிந சீனி ாத்திரகள்; பிநகு வீட்டில் ன் கள் அர
புட்டிகளில் நிப்பி அற்றின் மீது வதர்ச்சீட்டுகரப எட்டுாள்.”
ான் வசான்ணர நிரூபிக்க, அன் ன்னுரட மாற்ரதக்குள்ளிருந்து எரு மதாத்ரன டுத்து
அரண உரடத்துத் திநந்ான், பிநகு வல்ணிகரப பூமியில் விரப்தது மதான அந்
ாத்திரகரபத் ரயில் விசிறிடித்ான். “அர என்றுக்கும் உாது! உணக்குத் ருற்கு
ன்னிடம் என்றுமில்ரன கமண!”
ரதன் கீம அர்ந்ான், ரயிலிருந்து எரு ாத்திரர டுத்து முழுங்கிணான். ான்கு
கால்கபால் ழ்ரப்மதான ரயின் மீது விழுந்து வள்ரபநிந ாத்திரகளுக்காக ண்டல்
ண்ரத் துாவிணான், அற்றில் எட்டியிருந் தூசியிரணப் வதாருட்தடுத்ால் ஆமசத்மாடு
விழுங்க ஆம்பித்ான். “உணக்கு ன்ண ரதத்திா?”
ன் முங்கால்களின் மீர்ந்து த்ணா அந்ப் ரதரண மகாதாக உலுக்கிணான், மீண்டும்
மீண்டும் அம மகள்விர மகட்டான்.
பிநகு, ஆகக் கரடசியில், அந்ப் ரதனின் கண்கரபப் தார்த்ான். அன் வசன்ந முரந
தார்த்ரக் காட்டிலும் அர வகுாக ாறியிருந்ண; சிந்து, கண்ணீர் திண்டு, மா
ஊறுகாரப் மதால் மாற்நளித்ண. எவ்வாரு த்ாபமும் வதரிாகவும் தங்காகவும்
வீங்கிக் கிடந்ண.
அன்ரந இவு, தன ணி மங்களுக்கு, தடுக்ரகயில் புண்டு வகாண்டும் ன் ரணவிரத்
வால்ரன வசய்தடியும், த்ணா விழித்துக் கிடந்ான். ன் தடுக்ரகயிணருமக ங்மகா
இருப்தாயுர்ந் ரதமணாடு மதசுாக அன் ணக்குத்ாமண மதசிக் வகாண்டிருந்ான்.
றுாள், ாரன மத்தில், கத்துக்குப் மதாகும் மதருந்தில் றி அன் மீண்டும்
குரடத்வருவிற்கு ந்து மசர்ந்ான். தட்டாசுக்கரடர அரடந் பிநகு, ன் ரககரப
கட்டிக்வகாண்டு, ரதன் ன்ரணப் தார்க்கும்ர, வாரனவிமனம நின்றிருந்ான். எரு
கரும்புச்சாறு கரடக்கு ந்து மசரும் ர, சின கங்கள் என்நாக இருரும் தும்
மதசிக்வகாள்பால் டந்ார்கள். இந்திங்கள் சுன்று கரும்ரதப் பிழிரகயில் த்ணா
வசான்ணான்:
“ருத்துரணக்குப் மதா. அர்கள் உணக்கு உவுார்கள்.”

“ன்ணால் ருத்துரணக்குப் மதாக முடிாது. அர்களுக்கு ன்ரணத் வரியும். ன்
அப்தாவிடம் அர்கள் வசால்லி விடுார்கள்.”
தட்டாசுகளும் காகிகுண்டுகளும் நிம்பி ன் தரடக்கனத்தின் முன் அர்ந்திருக்கும், காதுகளுக்கு
வளிம வள்ரப முடிகள் புர்கரபப் மதால் முரபத்திருக்கும் அந் ாவதரும் னினின்
உரும் எரு கணரப்மதான த்ணாவின் முன் மான்றிது.
றுாள், த்ணா ன்னுரட ப்தனரகரயும் வதட்டிரயும் டித்துக் வகாண்டிருக்கும்மதாது,
ணக்கு முன்ணாலிருந் நினத்தில் விழுந் நிவனான்ரநப் தார்த்ான். அன் ர்காரச்
சுற்றிக்வகாண்டு மதாணான்; சாதியில் பிார்த்ரண வசய்ற்காக நின்ந தக்ர்களின் நீண்ட
ரிரசர, வாழுமாாளிகளின் அணிகுப்ரத, மலும் ரயின் மீது கிடந், ன் இடுப்ரத
வட்டியிழுத்தடி இரசத்துக் வகாண்டிருந் எற்ரநக் கால் னிரணயும் அன் கடந்து மதாணான்:
“அல்-னாஹ்! அல்-னானானாஹ்! அல்-னாஹ்! அல்-னானானாஹ்!”
நிமிர்ந்து வண்ணிந மற்கூரரப் தார்த்ன் எரு கம் அர வறித்தடி நின்றிருந்ான்.
கடரன மாக்கி அன் கீழிநங்கிச் வசன்நமதாதும் அந் நில் அரணத் வாடர்ந்து.
ரப்தகுதியின் ல்ரனமகாடாக எரு ாழ்ாண கற்சுர் இருந்து, ன் னது காரன அன் மீது
ரத்து அன் கடரனப் தார்த்துக் வகாண்டிருந்ான். அரனகள் மிக உக்கிாக அடித்ண;
அவ்ப்மதாது சுரின் மீது எரு வதரி அரன ந்து மாதிது, கடலில் இருந்து யிலின் ால்
வளிப்தடுரப் மதான, அடர்த்திாண வள்ரப நுரகள் காற்றில் தடர்ந்து கனந்ண. த்ணா
திரும்பிணான்.
“ான் மறு ன்ணான் வசய் முடியும்? ான் அந் வள்ரப நிந ாத்திரகரப விற்காவிட்டால்,
ப்தடி ன் கள்களுக்கு கல்ாம் வசய்து ரக்க முடியும்?”
அனுரட தார்ரகரபத் விர்த் அந்ப் ரதன் ரர
வகாண்டிருந்ான், பிநகு சற்மந அவசௌகரித்மாடு கர்ந்து நின்நான்.

வறித்தடி

நின்று

இருரும் ந்ாம் ம்தர் மதருந்தில் றி கத்தின் இப்தகுதிக்கு ந்து மசர்ந்ார்கள், ஞ்சல்
டாக்கீஸின் அருமக இநங்கிக் வகாண்டார்கள்.  ஆசணத்ர ரதன் டுத்துக் வகாண்டான், த்ணா
ர வீதியில் மடத் வாடங்கிணான், திரு ஆரடகளில் கனும் ரணவியும் அருகருமக
நின்றிருக்கும் மிகப்வதரி விபம்தப்தனரகர அங்மக அன் கண்டுபிடித்ான்.
ப

ப்பி கயப் கிளினிக்

ஆபயாேகன நிபுைர்:
ருத்துலர் எம்.வி.காத் MBBS (கசூர்), B Mec (அயகாபாத்), DBBS (கசூர்), Mch (கல்கத்தா), G Com
(லாைாசி). பூை திருப்திக்கு உத்திலாதம்.
“அருரட வதருக்குப் பின்ணாலிருக்கும் ழுத்துகரப கனித்ாா?” த்ணா ரதனின்
காதுகளுக்குள் முணுமுணுத்ான். “இர்ான் உணக்குச் சரிாண ஆள். உண்ராண தாலில்
நிபுர்.”
மற்தரநயில், எல்லிாண, தற்நம் நிம்பி அர டஜன் ஆண்கள் கறுப்பு ாற்காலிகளில்
அர்ந்திருப்தரயும், மூரனயில் எரு திருாண மஜாடி நிற்தரயும் அர்கள் தார்த்ார்கள்.
னிாயிருந் ஆண்களுக்கும் மஜாடிக்கும் த்தியில் த்ணாவும் ரதனும் உட்கார்ந்ார்கள். த்ணா
ஆண்கரப ஆர்ாகப் தார்த்ான்; அரணரும் அனுரட தார்ரரத் விர்த்ார்கள்.
அனிடம் க்கூடி அம னிர்கள்ான்- அர்களின் ாண, மசாகாண டிங்கள்;
தால்விரண மாய் மிக ஆாகத் ாக்கி ஆண்கள், அன் மீது வள்ரப ாத்திரகளின்
புட்டிகரப அடுத்டுத்து வீசியும் ந் முன்மணற்நமும் இல்னார்கள்- ர்காவில் இருக்கும்
அனுரட சாடியில் வாடங்கி, ற்ந விாதாரிகவபனும் நீண்ட தார ழி தணித்து,
ம்பிக்ரகற்நவாரு நீண்ட தத்தின் முடிவில் இங்மக ந்திருப்தர்கள், இந் ருத்துரின்

சிகிச்ரசகத்துக்கு, கரடசிாக ங்களின் உண்ராண நிரன ன்ண ன்தது அர்களுக்கு
வசால்னப்தட்டு விடும்.
எவ்வாருாக, எல்லிாண ஆண்கள் ருத்துரின் அரநக்குள் வசல்ன, அர்களின்
பின்ணாலிருந்து கவு மூடப்தட்டது. திருாண மஜாடிரப் தார்த்து த்ணா நிரணத்துக்
வகாண்டான்- இந்ச் மசாரணாண கட்டத்தில் குரநந்தட்சம் அர்கள் னிாக இல்ரன.
குரநந்தட்சம் எருருக்வகாருர் ஆறுனாக இருக்கனாம்.
பிநகு ருத்துரப் தார்க்க ஆண் ழுந்து மதாணான்; அந்ப் வதண் வளிம நின்நாள். பின்ணர்
ஆண் வளிமறி பிநகு, அள் உள்மப மதாணாள். ஆக அர்கள் கன் ரணவி கிரடாது,
த்ணா ணக்குள் வசால்லிக் வகாண்டான். இந் மாய் ரும்மதாது, தால்விரண மாய், எவ்வாரு
ஆணும் பிதஞ்சத்தில் னி னிணாகத்ான் இருக்கிநான்.
“உணக்கும் மாாளிக்கும் ன்ண உநவு?” ருத்துர் மகட்டார். கரடசிாக, அருரட
ஆமனாசரண ரத்தில், ங்களுக்காண இருக்ரககளில் அர்கள் அர்ந்திருந்ார்கள்.
ருத்துருக்குப் பின்ணாலிருந் சுரில் சிறுநீர் கழிக்கவும் இணவிருத்திக்கும் உவும் ஆணினுரட
உறுப்புகளின் குறுக்குவட்டுத் மாற்நத்ரக் காட்டும் பிம்ாண்டாணவாரு ாதிரிப்தடம்
இருந்து, எரு கம் அர உற்றுப் தார்த்து விட்டு த்ணா வசான்ணான்: “அனுரட ாா.”
ரதனுரட அந்ங்க உறுப்புகரப தரீட்சித் பிநகு, கண்ாடி வதாருத்ப்தட்ட ரக கழுவும்
வாட்டிர மாக்கி ருத்துர் கர்ந்ார்: அர் எரு ம்ரத இழுக்க, கண்ாடிக்கு மமன
இருந் குல்விபக்கு மினுக்கிட்டு ரிந்து.
வாட்டிக்குள் நீர ஏடவிட்டு, அர் வகாப்தளித்துத் துப்பிணார், பிநகு வாட்டிக்கு மலிருந்
விபக்ரக அரத்ார். வாட்டியின் எரு ஏத்ர உள்பங்ரகால் துரடப்தது, பிநகு சாபத்தின்
மல் திரச்சீரனரப் மதாடுது, ன் தச்ரச நிந பிபாஸ்டிக் குப்ரதத்வாட்டியின் மீது எரு
தார்ரர வீசுது ண ன் அலுனகத்ர மற்தார்ரயிடும் தணிகரப அர் சரிாகச்
வசய்ார். வசய்ற்கு மறு ந் மரனயும் இல்னா நிரனயில், ன் மரசக்கு திரும்பி ந்து,
ன் தாங்கரபப் தார்த்தடி, வகாஞ்ச மம் மூச்சுப்தயிற்சியில் ஈடுதட்டார்.
“அனுரட சிறுநீகங்களின் கர முடிந்து விட்டது.”
“முடிந்து விட்டது?”
“முடிந்து விட்டது,” ன்நார் ருத்துர்.
அர் ரதனிடம் திரும்பிணார், அனுரட இருக்ரக ள்பாடும் அபவுக்கு அன் தங்காக
டுங்கிக் வகாண்டிருந்ான்.
“நீ மொமாவசக்ஸ் காணா?”
ரதன் ன் ரககபால் முகத்ர மூடிக் வகாண்டான். த்ணா அனுக்காக ததிலுரத்ான்.
“தாருங்கள், அன் எரு தத்ரயிடமிருந்து இரப் வதற்றிருக்கிநான், அதில் ந்ப் தாமும்
இல்ரன. அன் இற்ரகக்கு ாநாணன் கிரடாது. ாம் ாழும் இந் உனகத்ரப் தற்றி அன்
மதாதுாண அபவுக்கு அறிந்திருக்கவில்ரன.”
ருத்துர் ஆமாதிப்தாகத் ரனரசத்ார். ணக்குப் பின்ணாலிருந் ஆண்களின் இணவிருத்தி
அரப்ரதக் காட்டும் தடத்திடம் திரும்பி சிறுநீகங்களின் மீது ன் விரன ரத்துச் வசான்ணார்:
“முடிந்து விட்டது.”
றுாள் காரன ஆறு ணிக்கு, ணிதால் வசல்லும் மதருந்ரத் மடி, அங்கிருக்கும் ருத்துக்
கல்லூரிரச் மசர்ந் ல்ன ருத்துர் ாரும் ங்களுக்கு உ முடியுா ன்று தார்க்க, த்ணாவும்

ரதனும் மதருந்து நிரனத்துக்கு என்நாக ந்ார்கள். நிரனத்தில் கிடந் தனரகயில்
அர்ந்திருந், நீனநிந சாங் அணிந் னிவணாருன், ணிதாலுக்கு வசல்லும் மதருந்து
ப்மதாதும் சின நிமிடங்கள் ாாகத்ான் ரும் ன்று அர்களிடம் வசான்ணான், சின மம் 15,
சின மம் 30, சின மங்களில் இன்னும் அதிகாக. “திருதி காந்தி சுடப்தட்ட ாள் வாடங்கி
இந் ாட்டில் ல்னாம ாசாய்ப் மதாணது.” ன் கால்கரப உற்சாகாக உரத்தடி அந்
னின் வசான்ணான். “மதருந்துகள் ாாக ருகின்நண. யில்கள் ாாக ருகின்நண.
ல்னாம ாசாய்ப் மதாணது. மீண்டும் ாம் இந் ாட்ரட வள்ரபக்கார்களிடமா அல்னது
முஸ்லிம்களிடமா அல்னது ஷிாக்கார்களிடமா அல்னது மறு ாரிடாது வகாடுத்துவிட
மண்டும், ான் வசால்ரக் குறித்துக் வகாள். ம்முரட விதிரத் தீர்ானிக்கும்
ஜாணர்கபாக ாம் எரு மதாதும் இருக்கப் மதாதில்ரன, ான் வசால்ரக் குறித்துக் வகாள்.”
திரும்பி ரும்மதாதும் வாம்தத் ாம் ஆகிது. ங்களுக்கு அருகிலிருந் இண்டு இருக்ரககள்
காலிாகும் ர, கிட்டூருக்குத் திரும்பி ரும் அடர்த்திாண கூட்டத்திணடும அர்களிருரும்
கிட்டத்ட்ட எரு ணி மம் நிற்கும்தடி ஆணது. சாபத்திணருமக இருந் இருக்ரகயில் உட்கார்ந்
த்ணா ணக்கு அடுத்து உட்காரும்தடி ரதனிடம் ரசரக வசய்ான். “மதருந்தில் இருக்கும்
கூட்டத்ரப் தார்க்ரகயில் ாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள்ான்,” புன்சிரிப்மதாடு த்ணா வசான்ணான்.
வன்ராக, ரதனின் ரககளிலிருந்து ன் ரகர விடுவித்துக் வகாண்டான். ரதனும் புரிந்து
வகாண்டான்; ரனரசத்து, ன் தப்ரதர வளிம டுத்து, எவ்வான்நாக, ந்து-ரூதாய்ாள்கரப த்ணாவின் டியில் றிந்ான்.
“இது ற்கு?”
“ணக்கு உவிற்கு ாது மண்டுவன்று நீாமண மகட்டாய்.”
த்ணா ாள்கரப ரதனின் சட்ரடப்ரதக்குள் திணித்ான். “நீாக ரயும் அர்த்ம் வசய்து
வகாள்பாம. இதுர ான் உணக்கு உவி வசய்திருக்கிமநன்; அணால் ணக்கு ன்ண
கிரடத்துவிடப் மதாகிநது? ன்ணபவில் இதுவாரு வதாதுமசர அவ்பவுான், புரிந்து வகாள்.
க்குள் ந் உநவுமில்ரன; உணக்கும் ணக்கும் ந் சம்தந்மும் இல்ரன.”
ரதன் என்றும் வசால்னவில்ரன.
“கனி! நீ எவ்வாரு ருத்துாகப் மதாகும்மதாதும் ன்ணால் உன்மணாடு கூட  முடிாது.
ணக்குக் கல்ாம் வசய்து வகாடுக்க வதண்கள் இருக்கிநார்கள், அர்களுக்காண ட்சர
ணக்கு ங்கிருந்து கிரடக்கும் ன்தது-”
ரதன் திரும்பிணான், த்ணாவின் கழுத்வலும்பில் ன் முகத்ரப் புரத்து வடித்
ஆம்பித்ான். அனுரட உடுகள் த்ணாவினுரட கழுத்துப்தட்ரட லும்பில் உசி அற்ரந
உறிஞ்ச ஆம்பித்ண. தணிகள் அர்கரப வறித்ார்கள், துவும் வசால்ன முடிாதடி
த்ணாவும் விக்கித்துப் மதாணான்.
கறுப்பு நிநக் மகாட்ரடயின் வளிப்புந உருரக்மகாடுகள் அடிானில் மான்ந இன்னும் எரு
ணிமம் ஆணது. அந் னினும் ரதனும் மதருந்திலிருந்து என்நாக இநங்கிணார்கள்.
மகாட்ரடவன்னும் கறுப்பு வசவ்கத்தின் திரில், சடாவன்று, த்ணாவுக்கு எரு கணவு
மான்றிது, எரு வண்ணிந மற்கூர, உடல் ஊணமுற்ந ஜீன்களின் கூட்டம் எத் குலில்
இரசப்தர அன் மகட்டான். எரு பீடிர டுத்து ாயில் ரத்ான், தற்ந ரத்து
உள்ளிழுத்ான்.
“மதாகனாம்,” அன் ரதனிடம் வசான்ணான். “இங்கிருந்து ன் வீட்டுக்கு வாம்த தூம் டக்க
மண்டும்.”

