எட்டு அக வயட்டு

–க.சீ. சிய குநார்

கயீ ித்தில் அந்தக் கார் எய நாலநபத்தில் ங்கள் யட்டின்
ீ
பன் யந்து ின்து.
அப்ப ோது.உண்லநனில் நால நனங்கி அந்தினின் குலை யிரிந்துயிட்டியந்தது..ஆால்,
யட்டின்
ீ
பன்ால் ரிந்துவகாண்டியந்த குமல் யிக்கு நால நபத்லத நதில் இயந்து
நங்கயிைாநல் வசய்தியந்தது.இந்தக் கார்வ்யவு அற்புதநா ிம்..ட்டுக் கய ீம். ான்
சிறுயானியந்த ாட்கில், இநத யர்ணத்தில் அப்ா எய நகநின் நா
லயத்தியந்தார்.யாழ்யின் சி த்தாண்டுகள் அயர் நகநின் நாநயாடு உவுைியந்தயர்.
சநீ த்தில்தான் நசிப்நாலயக் லகயிட்டு ’ந்துபல உநனாகித்வதரியும் நாக்களுக்கு’
நாினியக்கிார்.
இப்நாதும் து ழுதுநகால்கல யிை அதிகப் வறுநாபள் நாக்கலநன
ாக்வகட்டில் வசயகினியப்ார்..க்கு எய பல அன்ிப்ாகக் கிலைத்த ார்க்கர்
நாலய அயரிைம் காட்டிப் வயலந வகாள்படினாத டிக்கு ங்நகநனா அது பகசின
ஆமத்தில் நாய்யிட்ைது.அப்ா வயல்லுகி யிரனங்கில் அயபது நாவும் லகவனழுத்தும்
அைங்கும்.அைங்காத  யிரனங்களும் உள்.கயீ ிப் நா அயர் லயத்தியந்தது
ன்னுலைன வதாைக்கப்ள்ிக் காத்தில். அப்நாது அயர் க்கு ’லஃப் யின்‘நா
யாங்கிக் வகாடுத்தியந்தார்.
யட்டின்
ீ
பன்பு யந்து ின் காரில் இயந்து னார் இங்குகிார்கள் ன்று திர்ார்த்துக்
வகாண்டியந்தநாது னாயம் இங்கயில்ல. ஏட்டி யந்தயர் அப்ாலயப் ார்த்துப்
புன்லகக்கவும் அப்ா அயகில் வசன்ார். .அலதவனாட்டி ானும் அயகில் வசன்நாது
அப்ா ன்ிைம் ‘’ம்ந கார்தாண்ைா இது.’’ ன்ார்.கார்க் கண்ணாடினின்

நநல் க்கத்தில்

தங்க ித்தில் எய வசவ்யகம் கட்டி அதன் நத்தினில் து நகின் வனர்
ழுதப்ட்டியந்தது. ஈன் வாழுதிலும் ஈப்டுகின் வாழுதிலும் னாயம் உயப்லைன
படினாது... ஆாலும் அந்த உயலநக்கு ிகபாக அப்நாது உயப்லைந்நதன்.துல்ினநாகநய
ன் சிறுய யனதின் நகிழ்ச்சி என்று ிமாடினது.
அது எய கால நபம். அப்ா யட்டின்
ீ
பன்ால் எய ாரினில் யந்து இங்கிார்.
ாரினின் தலனில் ன் வனர் ழுதினியந்தது..ாரி ிலன நசாத் தட்லைகள்.

அப்ா

யியசானிகளுக்கு யிற்தற்காக யினாாப ிநித்தம் யாங்கி யந்தியந்தார்.ன்ிைம் , ‘’தட்டு
யில நசி யச்சிட்டு ாரிக்கு

ாத்துக்கிட்டு இயந்நதண்ைா..... உம் நய ழுதி இந்த ாரி

யந்திச்சு.ன் யாைலக ஆாலும் பயானில்லன்னு இலதநன டுத்துக்கிட்டு யந்திட்நைன்.’’
ன்ார்.
வனர் கண்டு நகிழ்யதற்கு யாைலக யாகம் ன்நா வசாந்த யாகம் ன்நா
அயசினங்கள் இல்ல.நகின் வனவபழுதின கயீ ிக் கார்பன்ாக ின்று அப்ா வசய்த
யினாபங்கல ண்ணிக்லகனிைத் தலப்ட்டுத் நதாற்நன்.கயயாட்டு யினாாபம்
வசய்னயில்ல.ிதி ில கயதி கப்ல் யினாாபம் வசய்னயில்ல.நற்டி புலகனில

பதல் புண்ணாக்கு யலபஎய அறுதுக்குக் குலனாநல் யினாாபங்கள் இயக்கும் அயர்
வசய்தலய..‘’று !குவதய்யம் நகானிலுக்கு நானிட்டு யந்திைாம்.’’ ன்ார் அப்ா.
ானும் நகளும் டிலபயரின் க்கத்தில் அநர்ந்நதாம். தது வனர் ழுதினது ற்ி நகிழ்ச்சி
வகாள்ளும் யனதில் நகள் இல்ல.அனல்கள் நற்றும் தான் நான்லய வதிவுைாத
சின்ஞ்சிறுநினாக அயள் இயந்தாள். யலனற் வசவ்யக வயட்டுகளுக்குள் காரின் ஸ்ீைா
நீ ட்ையக்குள் எியம் யண்ணங்கலயும் யிலபவுகாட்டி பட்கின் எியம் ச்லசக்குள்ளும்
தன் உயலகத் தினாத்லத ிறுத்தினியந்தாள்.தினாம் கலந்த நபங்கில் ிஞ்சுக்
லககால் கினர் நாற் பனற்சித்தாள்.
நகானிலுக்குப் நாய்யிட்டு யந்த இபயில் கலப்ில் உங்கும் சிறுநிலன பத்தநிட்டுயிட்டு
ான் நலயிலனப் ார்க்க நூறு கிநா நீ ட்ைர்கள் வகாண்டியந்த நாகர் நாக்கிப்
புப்ட்நைன்.ானும் நலயியும் தூபத்துப் வய

கரின்  அடுக்குகலயும் ங்கள்

நயல நபங்கின் நாறுந் தன்லநலனயும் நனாசித்துத்தான் நகல ங்கள் யட்டில்
ீ
யபயிட்ைது.வயய்னில் சூநைாத காலப்வாழுதில் நாகர் வசன்று நல நசர்ந்து
நலயினிைம் ‘கார்’ யந்தியக்கி யிரனத்லதச் வசான்நன்.. ‘இன்று யினாமக்கிமலந’ ன்று
ான் வசான் ாயலனில் ‘’உம்’’ ன்ாள்.
’’யண்டீ ம்ந ாப்ா நயதான் ழுதினியக்கு.”‘’சரி’’ ன்று வசான்நாது உணர்வுகல
நலக்கநயா டிக்கநயா த்தித்தாள். அயது கண்களுக்குள் இங்காற்ின் வகாடியூஞ்சல்
ஆடினலத ான் ார்த்நதன்.அந்த ாளுக்கு எய நாதம் கமித்து கிபாநத்தில் இயந்து யந்த எய
நாின் கலைசி, ‘’கிைாவயட்டு சூப்பா இயந்துச்சு நாப்.” ன்து.
‘’உங்களுக்கு ன் கிைாவயட்டு காதுகுத்துன்னு ல்ாத்தான் ாளுக நாகுது...’’ ன்று
நச்சான் பலனாகப்ட்ையரின் வதாைர்லத் துண்டித்நதன்.நறுடியும் அநத நான்வதாய
வசய்திலனத் தாங்கி யந்த வதாலநசி என்ில் ான் யிமிப்புற்று யிசாரிக்க, ‘’
உங்களுதுதான் கிைாவயட்டு. உக்நக வசால்ாநக் கூை கிைாவயட்டீட்ைாபாட்ைநா இயக்குது.’’
ன்று தில் யந்தது.
‘’ம்நகிட்ை கூை வசால்ாந அப்டி ன் யிநரசம் வயச்சியக்கார் உங்க அப்ா?’’ ன்ாள்
நலயி.‘’இங்நக தாயது எய ல் ந

ாட்ைில் ஆளுக்கு நூறு யாய்க்கு கி தின்லத

யிை இதில் ாம் யயத்தப்டுயதற்கு என்றுநில்ல.’’ ன்று அயலத் நதற்ிநன்.‘’தாயது
யினாாபத்தில் அஞ்சாானிபம் ாம் கிலைத்தியக்கும் அது எய குரினாகி எய
ட்ைானிபம் வசவு கிைா வயட்டினியப்ார்’’
நலயியும் ானும் ங்கள் ஊயக்குப் நாகும் ாவான்று யந்தது. ஊரில் இங்கி
யட்டுக்குப்
ீ
நாநாது அப்ா இல்ல. அம்நா சலநனல் கட்டினுள் இயந்தாள். ாப்ா தூண்
ஏபம் ின்ியந்தாள். ங்கள் இயயலபயும் னாலபநனாநாப் ார்த்தாள். ாசத்தின் காந்தம்
ஆமத்துக்குள் கிைந்தது..னாய ீங்க? ந்த வென்நத்து உவு? ன்தாக எய ார்லய. கறுத்த
ிம் நநலும் கறுத்து லககால்கள் குச்சிகுச்சினாக இயந்த.

உலைவதாவதாத்தியந்தது.நலயி லகயிரித்துக் கிட்நை வயங்கினநாது பஸ்பம்
ால்நணம் ழுந்தியக்கக் கூடும்.ஏடி யந்துகட்டிக்வகாண்ைாள் சிறுநி.குமந்லதலநக் கண்ணில்
கண்ணர்ீ யமிந்து கன்த்து

அழுக்கின் நீ து தைம் நாடுகிது.நலயினின் நார்க்காம்புகில்

பத்தம்துிர்த்தியக்கநயண்டும்.‘’இயல ம்நகூைக் கூட்டிக்கிட்டுப் நானிைநாம்’’- ன்று
அறுதினிட்ைாள்.
அந்த ாின் நால நபத்தில் ான், நலயி,,ாப்ா, ன் அப்ா ால்யயநாக ங்கள்
நதாட்ைம் நானியந்நதாம்.வதாலந்தயற்ின் தைம் உணபக்கூடினநத.‘’கார் ன்ங்கப்ா
ஆச்சு?” ன்நன்.‘’அது... எய ாலு யலநக எநப நபத்து யிலக்கு யந்திச்சு. இலத
யித்து அது நாட்டுட்நைன்.’’

‘’ல்து.’’‘’கிைாவயட்டு நதாட்ைத்துதான் யச்சு...’’‘’நான்

வசான்ாங்க.ன் ங்களுக்குக் கூைச் வசால்.’’ ன்ாள் நலயி. ‘’உங்க வபண்டு
நயக்கும் லீவு கிலைக்காதுன்னு ிலச்சிட்ைம்நா...’’

ன்று அப்ா சநாதாநாகச்

வசான்ார்.
‘’அத ீங்கா படிவு ண்ணிக்கதா...எய ாள் லீவு நாை படினாத ிலலந ாங்க
இல்ல நாநா.’’ ான், ‘’ வகைா வயட்டு ங்க...
‚ ோர்வோங் ினதுக்குத்தோன்…‛

என்றோர்.

குலச்சோமிப ோயில்லயோ…‛

‛கார் யாங்கிதுக்கா

என்றதும்,

க கிைா வயட்டுதா

..’’

ன்நன்.அப்ா அலநதினாக ைந்துவகாண்டியந்தார்.நதாட்ைத்தின் அலநதிலன சிள்யண்டுகள்
இலபச்சாக டுத்துக்வகாண்டியந்த.
நயிக்கால் ஏபபள் கலைசிச் சிகின் ீர்ப்ாய்ச்சல் யாய்க்காின் எய இைத்லதக்
லககாட்டிார் அப்ா.‘’இங்கதான்.’’‘’இந்த இைத்துக்கு ன்?’’’’ம்ந கிைாவயட்டு
நதாட்ைத்துதாண்ைா... யந்தயங்க பூபா எநப கூட்ைநா

ககன்னு இயந்துச்சு.

.. இங்க

இயக்குது.....’’
தாழ்யில் யலந்து ிகு நநபாடின வதன்ல நபத்தின் அடிப்குதிலனக் லககாட்டிார்
அப்ா.‘’. ாப்ா அாதனாட்ைநா இயைத்திக்கு ின்னுக்கிட்டு ங்கிநனா ாத்துக்கிட்டு
ின்ாைா..க்கு ஆத்திபம் தாங்க படின. அப்டிநன தினா நானிட்நைன் .....த்து
ிநிரம் அழுதண்ைா.’’
பன் ிகழ்வுகின் ின்நாட்ைம் அயபது கண்நணாபம் இயந்த்து. ிகு,ால்யயம் யட்டுக்கு
ீ
யந்துயிட்நைாம்.ாப்ாவும் நலயியும் அம்நாவும் அரிந்த காய்கிகில் இயந்து னிற்றுச்
சியப்லயும் ற்கின் வயண்லநயும் வற்று சிரித்துக்வகாண்டியக்க்கும் எி
நகட்ையாியந்தது.அப்ாவும் ானும் வயித்திண்லணக்கும் வயிநன ாற்காிகில்
உட்கார்ந்தியந்நதாம்.
அப்ாயிைம் எய வயக்கநா குபல் , ‘’ நயநகள்ா யந்தாச்சாட்ை இயக்குது. சட்டுனு
வபண்டு ாலக்குள் எய கிைாவயட்லைப் நாைநயண்டினதுதா?’’ ன்று
நகட்கிது.‘’ஆட்டுக்கிைா வயட்டிக் கட்டுடினாகாது. இி எய எட்ைகத்லத

வயட்டிநயண்டினதுதான்.’’ ன்நன் ான்.அப்நாது , எட்ைகங்கள், அயற்ின் ிைரினின்
பம்லயிை வயக்கநானியக்கி ாலயங்கல நந்துயிட்டியந்நதன்.

