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கிருத்திகா (Kiruthika)
வேற்றுக் கிரகோசிகள் (Aliens from different planets)

பரபரப்பான திங்கள் காலை. பளிச்சசன்று ஒரு வேலச. அதன் ேறுபக்கத்தில் எலும்பியல்
ேருத்துேர். பை இனத்லதச் வசர்ந்த வ ாயாளிகலள எதிர்சகாண்டு தேிழ், சீனம், ேைாய், ஆங்கிைம் என
ோறிோறி

வபசிக்சகாண்டிருக்கிறாள்

தியா.

இரவு

பகல்

பாராேல்

சாங்கிக்கு

ேந்துவபாகும்

ேிோனங்கலளப் வபாைவே, எப்சபாழுதும் கம்பீரோன சிாிப்புடன் ேலளய ேரும் அேள், தன்னுலடய
இயல்பான முகபாேத்துக்கு ேரும்சபாழுது வ ரம் பகல் ேணி ஒன்று. உணவு இலடவேலள.
ஒரு சிறு லகப்லபயுடன் உணேகத்லத வ ாக்கிச் சசன்ற அேலள ஆேலுடன் எதிர்சகாண்டனர்
அதிராவும் ஆதியும். சதாழில்நுட்பப் பிாிேில் வேலை பார்க்கும் அேர்களுடன் ேதிய உணலேச்
சாப்பிட்டுக்சகாண்வட இைக்கியம் வபசுேது தியாேின் அன்றாட ேழக்கம்.
"இன்லனக்கு

ான் லசேம் சாப்பிடப்வபாவறன்.” என்ற அதிரா சீன லசே உணவுக்கலடலய

வ ாக்கிச் சசன்றாள்.
”இன்லனக்கு ஜப்பானிய உணலேச் சாப்பிடணும்னு வதா

து” என்று கூறிய

தியாேின்

கண்கள் ’சகாவய சுஷி’ கலடலயத் வதடிப்வபானது.
”உனக்கு

என்ன

ஆரம்பிப்பதற்குள், ”சபாறு.

வேணும்?”

என்று

ஆதிலயக்

வகட்ட

தியா,

அேன்

வயாசிக்க

ாவன ோங்கிட்டு ேவரன்” என்று கூறிச் சசன்றாள். ஆதிக்கு

ிம்ேதியாக

இருந்தது. தனக்சகன ஒரு தனி இரசலனலயக் சகாண்டேனில்லை ஆதி. எல்ைாேற்லறயும் ஒன்று
வபாைவே ஏற்றுக்சகாள்ளும் ேவனாபாேம் சகாண்டேன் அேன். அதிராேின் ேீது அேனுக்கு ஏற்பட்ட
காதல், அேவன புாிந்துசகாள்ள முடியாத அதிசயம்.
”அேன் எங்வக என்கிட்ட அேவனாட காதலைச் சசான்னான்?

ாவன அேவனாட காதலைக்

கண்டுபிடிச்சு, அது உண்லேயான்னு அேனிடம் வகட்க வேண்டியதாச்சு” என்று அடிக்கடி சசால்லி
அேலனச் சீண்டுேது அதிராேின் சபாழுதுவபாக்குகளில் ஒன்று.
அப்படிப்பட்ட

ஆதி,

பாரதிலயப்

பற்றியும்,

தேிழ்

காப்பியங்கலளப்

பற்றியும்

வபச

ஆரம்பித்துேிட்டால், ோயிலிருந்து ீலரக் சகாட்டிக்சகாண்வட இருக்கும் இன்சனாரு ’சேர்ையன்’தான்.
கடகடசேன்று சசாற்கலளக் சகாட்டிக்சகாண்வட இருப்பான்.
ஆேி பறக்கும் கிண்ணங்கலள தட்டுகளில் ஏந்தி வதாழிகள் உணவு வேலசக்கு ேரவும், ஆதி
பழச்சாறுகலள எல்வைாருக்கும் ோங்கிக்சகாண்டு வேலசக்கு ேரவும், கைகைப்புடன் உலரயாடத்
சதாடங்கினர் ண்பர்கள்.
”வபான ஜூன் ோசத்தில் ’சபான்னியின் சசல்ேன்’
வசாழர் காைத்து

ாடகத்லத சசன்லனயிை பார்த்வதன்.

லட, உலட பாேலனகளும் இனிலேயான தேிழும் என்லன அந்தக் காைத்துக்வக

கூட்டிச்சசன்றது. ஹூம்” என்றான் கற்பலனயில் ேிதந்தபடிவய ஆதி.
”உனக்கு ஏன் திடீர்னு அது ஞாபகத்துக்கு ேருது? என்றாள் தியா.
“இந்த ஆண்டு அந்த

ாடகம் ேீண்டும் வேலட ஏறுது. சிங்கப்பூாில் ஒரு

ாடகம் வபாட்டால்,

இன்சனாரு முலற பார்க்கைாம். ீங்களும் கூட பார்க்க சந்தர்ப்பம் கிலடக்கும்”
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”உனக்கு ஏன்தான் இப்படி புராண

ாடகங்கள், எழுத்துகளில் ஆர்ேவோ? இப்ப கூட என்ன?

சசன்லனக்குப் வபாய்ப் பாவரன்”
”அது சாி! அப்வபா அலுேல் வேலையாப் வபாவனன். இதுக்குன்னு தனியா கிளம்பிப் வபாக
முடியுோ, என்ன?”
”சசைவு ேட்டுோ? இப்பல்ைாம்

ேக்கு வ ரமும்தாவன பிரச்சிலன? ேிருப்பத்துக்கு ஏத்த ோதிாி

ேிடுப்பு எடுக்கமுடியாது. சிை சேயம் வேலைக்காக ோழறோ, ோழறதுக்காக வேலை சசய்வறாோன்னு
சந்வதகம் வதா

து”

இப்படி அேர்களுலடய உலரயாடல் சூடுபிடிக்க, கிண்ணங்களில் உணவும் ேயிற்லறப் பதம்
பார்த்துக் சகாண்டிருந்தது. சசேிக்கும் உணவு. ேயிறும் ிலறந்தது. சேயிலும் சுட்சடாித்தது.
” தியா,

ீ ஏன் கணேனுடன் வசர்ந்து ோழக்கூடாது?” என்று ஆதி திடீசரனக் வகட்கவும்,

அதிரா அதிர்ந்தாள். தியாேின் கண்களில் கண வ ரம் ஒரு ேலி வதான்றி ேலறந்தது. அந் ியர்கள் மூேர்
அேர்ந்திருப்பது வபான்ற ஒரு ேிவ ாத அலேதி ஏற்பட்டது.
ேணி 1:50 என்பலத அதிரா சுட்டிக்காட்ட, சட்சடன

ண்பர்கள் ேிலடசபற்றுக் சகாண்டு

தத்தம் வேலையிடத்லத வ ாக்கிச் சசன்றனர்.

****************************
ோனில் இருண்ட வேகங்கள் வேகவேகோக பின்வனாக்கி

கர்ேலதப் வபாை

தியாேின்

ிலனவுகளும் பின்வனாக்கி வேகோக ஓடின. அேளுலடய திருேண ோழ்க்லகலய புரட்டிப்வபாட்ட ஒரு
சனிக்கிழலே ோலை 5 ேணி.
காை இயந்திரத்தில்

ான்கு ேருடங்களுக்கு முன்னர் சசன்று, அன்று

டந்தேற்லற ேட்டும்

ோற்ற முடிந்தால்…
ண்பர்களுக்கு ேிருந்து. அழகான பூ அைங்காரம். ேட்டோக அேர்ந்து அளேளாே திண்டுகள்
சூழ்ந்த சேத்லதகள். அைங்காிக்கப்பட்ட உணவு ேலககள். ோசலன சேழுகுேர்த்திகள். 2 ோத
திட்டேிடல்.

தியாேின் லகேண்ணத்தில் ஒரு வதேவைாகம் வபாைக் காட்சியளித்தது அேளுலடய

இல்ைம்.
”ேனிதா, ோ! ோ! கண்ணன் ோங்க!” என்று ேகிழ்ச்சியில் துள்ளிய

தியா பள்ளித்வதாழி

ேனிதாலே கட்டி அலணத்துக் சகாண்டாள்.
”எங்கம்ோ உன்வனாட கணேன்? பார்த்து சராம்ப ாளாச்சு?” என்ற கண்ணனிடம்,
”ஏவதா திடீர் வேைன்னு 3 ேணிக்கு வபானார். ேர வ ரம்தான்”
அதிராவும் ஆதியும் அடுத்து ேந்தனர். அப்வபாது அேர்கள் காதைர்கள் ேட்டுவே.
” தி,

சகாஞ்சம்

வ ரோயிடுச்சு.

ேந்துட்வடன்…”

என்ற

அறிேிப்புடன்

ேந்த

அதிரா

பரபரசேன்று ேருகிற ேிருந்தினர்களுக்கு பழச்சாறு எடுத்து ேி ிவயாகிக்க ஆரம்பித்தாள்.
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அலழத்திருந்த அலனேரும் ேந்துேிட்டனர். கிட்டத்தட்ட 25 வபர் கைகைசேன்று சிாித்துப்
வபசிக்சகாண்டிருக்க, அந்த இடம் களிப்பின் எல்லைவயா என்று ேயக்கும் ேலகயில் காட்சியளித்தது.
” தி, உன் கணேன் வேலையில் ேறந்துடப் வபாறார். கூப்பிட்டுப் பாவரன். எல்வைாரும்
உற்சாகோகப் வபசிக்சகாண்டிருக்கும் வபாது அேர் ேட்டும் பாேம், இல்லைன்னு பார்க்கிவறன்.”
”இல்லை, ேனிதா. அேனுக்கு இன்னமும் சபாறுப்வப இல்லை. எவ்ேளவு தூரம் திட்டேிட்டு
அேனுக்கும் ஓய்ோக இருக்கும் இந்த

ாலள வதர்ந்சதடுத்வதன். திடீர்னு வேலை ேந்தவுடன்

எல்ைாத்லதயும் ேிட்டுட்டுப் வபாய்ட்டான்.”
” தி, ீ குழப்பிக்காத. எப்வபா வேணா ேந்திரைாம். பார்ப்வபாம்”
”ஏதாேது திட்டம் அேசரோத் வதலேன்னு ேலரய ஆரம்பிச்சுட்டா, வ ரங்காைம் வபாறவத
சதாியாது. அேவனாட ஆர்ேத்லதத் தலட சசய்யவே முடியாவத! எல்ைாத்லதயும் ேறந்துடுோன்.
அதான் பயோயிருக்கு. அேன் ேரலைன்னா, ேந்திருக்கிற ண்பர்கள் அலனேரும் ஏோந்துடுோங்கவள”
என்று ஆதங்கப்பட்டாள் தியா.
சதாடர்ந்து,
”ேனிதா. ஏற்கனவே வ ரோகிேிட்டது. சாி. ோ! வபசாேல் ாே முதல்ை சாப்பிட ஆரம்பிக்கைாம்”
என்று அேள் சசால்லிக்சகாண்டிருக்கும் வபாவத,
”ஹாய், ஃப்சரண்ட்ஸ்!” என்று சிாித்துக்சகாண்வட நுலழந்தான்.
”ோங்க! ோங்க! எல்வைாலரயும் பார்க்க எவ்ேளவு உற்சாகோ இருக்கு” என்றேன் குரல் அந்த
அலறயில் சதாடர்ந்து ஒலித்துக்சகாண்வட இருந்தது. அந்தக் குரலுக்கு ஒரு காந்த சக்தி. அலதக்
வகட்டுக்சகாண்டிருந்த ேிருந்தினர்களின் முகங்கள் ேைர்ந்தன.
தியாேிற்கு

ிம்ேதி ஏற்பட்டது. இருந்தாலும், அேலனக் காணாேல் அேளுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு

படபடப்பு இருந்துசகாண்வட இருந்தது. அேலனப் பற்றிய புாிதல் இருந்தாலும், ேிருந்தினர்களுக்கு
சங்கடம் ஏற்படாதோறு அேன் ேந்துேிட்டாலும், இரவு எாிேலை ஒன்று குமுறத்தான் சசய்தது.
”உன்னக் வகட்டுத்தாவன எல்ைாலரயும் கூப்பிட்வடன். அேங்க ேரும்வபாது

ீ இல்வைன்னா,

எப்படி?” என்று சேடித்தாள் அேள்.
” ானும்

காலைை

இருந்து

எங்வகயும்

வபாகாேத்தாவன

இருந்வதன்.

திடீர்

வேலை.

தேிர்க்கமுடியலை தி” என்று சசால்லிப் பார்த்தான் அேன்.
”இது முதல் தடலே இல்ை.
ஒருேழியா,

ம்வோட அன்லப

எல்ைாம் எவ்வளா

ாே புது வீடு ேந்து எவ்ேளவு

ாளாச்சு. வ ரவே கிலடக்கை.

ண்பர்கவளாட பகிர்ந்துக்க திட்டேிட்ட ேிருந்து இது.

ாளுக்கு அப்புறம் சந்திக்கிவறாம். அேங்க ேரும்வபாது

ண்பர்கலள

ீ வீட்டுை இல்வைன்னா

எனக்கு சங்கடோ இருந்தது.”
”புாியுது டா. உடவன ேந்திரைாம்னுதான் வபாவனன். வ ரோயிட்டுது.”
முடிந்த ஒரு ிகழ்வு, அேர்களுலடய எதிர்காைத்லதக் வகள்ேிக்குறியாக்கியது.
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காதல் பறலேகலள திருேண பந்தம் ச ருக்கியது. பிலணப்லப ேிடுத்து பறக்கத் துடித்தன
அந்த வஜாடி.
****************************
ிலனவுகளின் சுலேயுடன் அலுேல் வேலசயில் ேந்து அேர்ந்த

தியாேின் முகத்தில் சிாிப்பு

சசயற்லகயாக ேந்து ஒட்டிக்சகாண்டது.
வ ாயாளிகலளக் கேனித்து, ேருத்துே பாிந்துலரகள் சகாடுத்து ஆறுதல் சசால்லி அனுப்பிய
தியா தன்லன ேறந்து வேலையில் ஆழ்ந்து வபானாள்.
3:00 ேணியளேில்

தியாலேப் பார்க்க ேந்த ஒரு சிறுேனின் பின்பக்க ேிைா எலும்புகள்

முறிந்திருந்தன.
”என்ன அருண், எப்படி உனக்கு அடிபட்டது?”
”…”
”பள்ளியில் காற்பந்து ேிலளயாடுோயா? யாராேது தட்டிேிட்டார்களா?”
இல்லைசயன்று தலையாட்டினான் சிறுேன். அேனுலடய கண்களில் கண்ணீர் திரண்டது.
அேனால் இருக்லகயில் உட்காரக்கூட முடியேில்லை.
அேனுலடய
இயற்லகயாக

ஊடுகதிர்

ஏற்பட்டதல்ை

படத்லதப்
என்பலத

பாிவசாதித்த

தியா,

அறிந்துசகாண்டாள்.

அேனுலடய
அேனுடன்

எலும்பு

முறிவு

ேந்திருந்த

சபண்

அசட்லடயாக, லகவபசியில் வபசிக்சகாண்டிருந்தாள்.
”என்ன

டந்தது?” என்று சிறுேனிடம் ேீண்டும் வகட்டசபாழுது, அலதக் கேனித்த அந்தப்

சபண், சட்சடன்று லகவபசிலய அலணத்துேிட்டு, ”லேத்தியம் பார்ப்பதுதான உங்க வேலை. அலதச்
சசய்யுங்க. எதுக்கு ஆராய்ச்சி எல்ைாம்?” என்று பாய்ந்தாள்.
”இந்த எலும்பு முறிவுக்கு உடவன

ல்ை ஓய்வு வதலே. படுக்லகயில் வசர்த்துடுங்க. ேலிக்கு

ேருந்து சகாடுக்கவறன். முதல்ை தூங்கட்டும். சிை பாிவசாதலனகலளயும் சசஞ்சிரைாம்” என்று கூறிய
தியா அந்தப் சபண்ணின் எதிர்ப்லபப் சபாருட்படுத்தாேல், சசேிலியாிடம் சிை ஆலணகலளப்
பிறப்பித்து அேர்கலள சேளிவயற்றினாள்.
அேர்கள்

சசன்றதும்,

காேல்துலறக்கும்,

சமுதாய

குடும்ப

வேம்பாட்டு

அலேச்சுக்கும்

சதாலைவபசியில் அலழப்புகள் ேிடுத்தாள். அேலளப் பார்க்கக் காத்திருக்கும் ேற்ற வ ாயாளிகலள
வேறு ேருத்துோிடம் அனுப்பிேிட்டு, வேைதிகாாிலயப் பார்க்கச் சசன்றாள்.
”ேிேரோகச்

சசால்” என்ற வேைதிகாாியிடம், ”அந்தச்

சிறுேலன

யாவரா

சகாடூரோக

அடித்திருக்கிறார்கள் என்று வதான்றுகிறது.” என்று கூறி, அச்சிறுேனின் ஊடுகதிர் படத்லத அேருக்குக்
காண்பித்தாள்.
அதற்குள் அேர்கலளத் வதடி காேல்துலறயினர் ேந்து ேிசாாிக்கத் சதாடங்கினர்.
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”கீவழ ேிழுேதாவைா, ேிலளயாட்டிவைா ஏற்படும் முறிவு அல்ை இது. பின்பக்க ேிைா எலும்பில்
அடிபட்டிருக்கிறது. முறிவும் ஏற்பட்டிருக்கிறது” என்ற தியா வேலும் சதாடர்ந்தாள்.
”எப்படி அடிபட்டதுன்னு சசால்ை ேறுக்கிறான். அேனுலடய முகத்தில் பயம். கூட ேந்த
சபண்ணும் அேன் வேை காிசனம் இல்ைாேத்தான் இருக்கிறா. அதனாைதான் உங்கலள அலழத்வதன்”
என்று படபடத்த தியாேின் உள்ளம் எாிேலைலயப் வபாைக் சகாந்தளித்தது.
சிறுேனுக்கு சிகிச்லசலயப் பாிந்துலரத்து அேளால், அேலன வீட்டிற்கு அனுப்பியிருக்க
முடியும். அேனுலடய பாதுகாப்லப ஒட்டி அேள் எடுத்துள்ள அந்த
அேளுலடய

வேைதிகாாி.

உடவன

காேல்துலறயினலர

டேடிக்லகலய ஆதாித்தார்

அலழத்துக்சகாண்டு

அந்தச்

சிறுேன்

அனுேதிக்கப்பட்டிருக்கும் படுக்லகத் சதாகுதிக்குச் சசன்றார்.
சிறிது வ ரத்தில் சமுதாய குடும்ப வேம்பாட்டு அலேச்சிலிருந்து திருேதி ேசந்தி என்ற அலுேைர்
ேந்தார்.

தியா அேருக்கு ேிளக்கங்கள் சகாடுத்து, அேலரயும் சிறுேனின் படுக்லகக்கு அலழத்துச்

சசன்றாள். அப்சபாழுது

காேல்துலறயினர்

அந்தப்

சபண்ணிடம் தனி அலறயில்

ேிசாரலண

டத்திக்சகாண்டிருந்தனர்.
ேசந்தி சிறுேனிடம் அன்பாகப் வபசினார். சபாதுோக அேனுலடய பள்ளிலயப் பற்றியும்
ண்பர்கலளப் பற்றியும் வபசினார். அந்தப் சபண் அேனுலடய தாய் என்றும், அேனுலடய தந்லத
அேர்களுடன் இல்லை என்றும் அேன் கூறினான்.
அேர்களுலடய

வீட்டில்

அந்தப்

சபண்ணின்

காதைன்

ேசித்துேருகிறான்

என்றும்

அேர்களுக்குத் சதாிய ேந்தது.
ஆதியின் ேதிய வ ரக் வகள்ேியால் ேட்டுேல்ை, அருணின்

ிலையும் அன்று

தியாலே

சுனாேிசயன உலுக்கியது. தன் முடிவு சாி என்றும் இல்லை என்றும் சிந்தலனகள் அேலள
அலைக்கழித்தன.

உடனடியாக

இரயிலில்

ஏறாேல்,

வீடுேலர

டந்வத

சசன்றாள்.

இரண்டு

கிவைாேீட்டர்கள்.
குழந்லதகள் என்றால்

தியாேிற்கு சகாள்லள ஆலச. அதனாவைவய குழந்லதகள் எலும்பியல்

ேருத்துேராக ேிருப்பம் சகாண்டு ிலறவேற்றினாள். திருேணம் ஆனவுடன் தனக்சகன்று ஒரு குழந்லத
உடவன வேண்டுசேன்று வயாசிக்கேில்லை.

ாளாக

ாளாக குழந்லத ஆலச ேனத்தின் அடியிலிருந்து

அவ்ேப்சபாழுது தலைதூக்குேலத அேளால் தடுக்க முடியேில்லை.
எத்தலனவயா குழந்லதகள் ோழ ேசதியின்றி இருக்லகயில், தன்னால் ஒரு குழந்லதக்கு

ல்ை

உணவு, உலட, கல்ேி என்று எல்ைாேற்லறயும் சகாடுக்கும் ேசதியும் ேனமும் இருந்தும், அேளுலடய
சூழ் ிலை அேலள ேிகவும் வயாசிக்க லேக்கிறது.
வீட்டிற்குள் நுலழந்தவுடன் குளித்தாள். எதுவும் சாப்பிடேில்லை. பால்கனியில் அேர்ந்து ீச்சல்
குளத்தில் ேிலளயாடும் சிறுேர்கலளப் பார்த்துக்சகாண்டிருந்தாள். எல்வைாரும் தத்தம் வீடு திரும்ப,
ிசப்தம் அேளுலடய சிந்தலனகலளத் தீேிரோக்கியது. சேட்கத்துடன் உைலக எட்டிப் பார்த்த
பிலற ிைா உயவர உயர்ந்து உயர்ந்து தலைக்கு வேவை கம்பீரோக ஒளிர்ந்தது.

5

Tamil Short Story - Honourable Mention

கிருத்திகா (Kiruthika)
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****************************
சாங்கி ேிோன

ிலையம். காத்திருப்பு அலற. சிறப்பு ேிளக்குகள் இல்ைாேல், அந்த அலற

கிறிஸ்துேஸ் காை ’ஆர்ச்சர்ட் சாலை’ வபாை ஜகஜ்வஜாதியாக சஜாலித்தது. காரணம் புதிதாகக்
கல்யாணோன தியாேின் கன்னத்து பூாிப்பு.
அந்த வஜாடி இடித்துக்சகாண்டு அேர்ந்திருந்தனர். சசல்ஃபி எடுத்து ’@சாங்கி’ என்று
முகநூலில் பதிவேற்றிக்சகாண்டு இருந்தான் அேன். கணேனுலடய வதாளில் சாய்ந்து, அேன் லகயில்
உள்ள லகவபசியில் டக்கும் சசயல்கலளப் பார்த்துக்சகாண்டிருந்தாள் தியா.
சன்னோன சகாஞ்சல்கள் இன்னிலச ேீட்டின.
”இன்னும் சகாஞ்சம் சாப்பிடு” என்று தியா அேனுக்கு உணவு பாிோறினாள்.
அேளுலடய வகாப்லபயில் வத ீலர ஊற்றிக்சகாண்டிருந்த அேன், ”ஏய், வபாதும். வபாதும்”
என்று அேசரோகத் தடுக்க அேனுக்கு புலரவயறியது.
தண்ணீலர
வகார்த்தது.

” ாவன

எடுத்து

அேனுக்கு

பக்கத்திை

ீட்ட,

இருக்வகன்.

அலத

வேற

ோங்கிக்

யார்

குடித்தேன்

உன்லன

கண்களில்

ிலனக்கிறாங்க?”

ீர்

என்று

சபாய்க்வகாபத்துடன் வகட்டாள் தியா.
சிாித்துக்சகாண்வட அேள் தலையில் தட்டினான் அேன்.
”ேிோனம் ஏறுேதற்கு முன், எனக்கு லகப்லபயும் உதட்டுச்சாயமும் ோங்கனும்.”
”ஏய், இப்வபாதாவன கல்யாணத்துக்காக ிலறய ோங்கியிருப்பாய்.”
”ேிோன ிலையத்தில் ான் வதடும் ஒரு ிறம் இருக்குசேன்று ம்புகிவறன். வபாைாவே!”
”சாி. கைக்கிடுவோம். சாப்பிடு முதல்ை. வபாகைாம்.”
முன்னறிேிப்பு இல்ைாேல் ஒரு ேிசயத்லதச் சசான்னாலும் கூட அேனால் எப்படி உடவன
ஒப்புக்சகாள்ள முடிகிறது என்று தியா ேியந்தாள்.
சிை ஆண்டு காதலும் ஒருேர் வேல் ஒருேர் லேத்திருக்கும் இயல்பான அன்பும் அேர்களுலடய
ச ருக்கத்தில் சதாிந்தது.
அன்று வதனிைேிற்கு சசன்றேர்கள் ஒவர ோரத்தில் சிங்கப்பூருக்குத் திரும்பினர். ஒரு தனியார்
குடியிருப்பு வீட்டில் ோடலகக்கு குடிபுகுந்தனர். அேர்களுலடய ேிடுப்புகளும் முடிந்தன. இருேரும்
வேலைக்குச் சசல்ை ஆரம்பித்தனர்.
இரண்டு ோதங்கள் ேின்னல் வேகத்தில் ஓடி ேலறந்தன. அழகாகப் பார்த்துப் பார்த்துத்
வதர்ந்சதடுத்து வீட்லட அைங்காித்து, ிர்ேகித்தாள் தியா.
காதல் கணேனுக்கு திருேணத்திற்குப் பின்னர் ேந்த முதல் பிறந்த ாளுக்கு தியா இத்தாலியில்
இருந்து ேரேலழத்த தானியங்கி சஹலிகாப்டர் சசய்யும் உபகரணப் சபட்டி ஒன்லறப் பாிசளித்தாள்.
”ோவ்! இவ்ேளவு சிறப்பம்சம் ோய்ந்த உபகரணப் சபட்டிலய எப்படிக் கண்டுபிடித்தாய்?
உன்னுலடய திட்டேிடலுக்கு ஓர் அளவே இல்லை” என்று அேன் அேலளப் புகழ்ந்து தள்ளிேிட்டான்.
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ேறு ாள் ேருத்துேேலனயில் இருந்து வீடு திரும்பியேலள ேிதேிதோன கிறுக்கல்கலளத்
தாங்கிய ேரவேற்பலற சுேர் ேரவேற்றது. அேள் ஆலச ஆலசயாக ோங்கிக் சகாடுத்த அன்பளிப்பின்
உபகரணங்கள் தலர எங்கும் சிதறிக் கிடந்தன.
தனி அலறக்குச் சசல்ைாேல் ேரவேற்பலறயிவைவய அேர்ந்து அேன் சஹலிகாப்டர் சசய்ய
முயற்சித்திருப்பதும், அதற்கு உபவயாகப்படுத்திய எண்சணய்ப் பலச சதறித்து, புதிப்பிக்கப்பட்ட
சுோில் வகாைேிட்டிருப்பதும் அேளுலடய ேயிற்றில் புளிலயக் கலரத்தது.
ோலையில் வீடு திரும்பியவுடன், இடத்லதச் சுத்தம் சசய்து எல்ைாேற்லறயும் பலழய ோதிாிவய
அேன் சீரலேத்துேிட்டாலும், திருேண ோழ்ேிற்கும் காதல் ோழ்க்லகக்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு
என்று தியாேிற்குத் வதான்றியது.
அது ஒரு முடிோ அல்ைது ஆரம்போ என்ற பயம் வதான்றாேல் இல்லை.
தான்வதான்றித்தனோக ோழ்பேனுடன் ஒவர வீட்டில் ோழும் சிரேத்லத உணர ஆரம்பித்தாள்.
தலைலயச் சிலுப்பி அந்த எண்ணத்லத உதற முற்பட்டாள் தியா.
****************************
ேறு ாள் அருணின் வீட்டிற்குச் சசன்று ேிசாாித்த காேல்துலறயினர்,

ஒழுங்கின்லேயுடன்

இருந்த அச்சிறுேனின் அலறலயப் பற்றிக் குறிப்பு எடுத்துக் சகாண்டனர்.
”அருணுக்கு

எப்படி

அடிபட்டுச்சு?

கலடசி

முலறயா

வகக்கவறன்.

உண்லேலயச்

சசால்ைவைன்னா, லகது சசய்ய வேண்டி ேரும்” என்று சசான்ன பிறவக அந்தப் சபண் பயத்தில் உளர
ஆரம்பித்தாள்.
”என் காதைன் சாப்பாடு ோங்கிட்டு வீட்டுக்கு ேந்தான். குடித்திருந்தான். சாப்பிடைாம்னு
பிள்லளலயக்

கூப்பிட்வடாம்.

அேலனக்

கண்டாவை

எம்பிள்லளக்கு

பிடிக்கலை.

ஒவரடியா

ோக்குோதம் சசஞ்சு சாப்பிட ேறுத்தான். அேனுக்கு வகாபம் ேந்து, துணி காயப்வபாட உதேிக்கு
ேச்சிருந்த கம்லப எடுத்து பிள்லளலய அடிச்சிட்டான்.”
தன்னிலைலயச் சாியாக ேளர்த்துக்சகாள்ளாத இேளுக்குப் பிள்லளயாகப் பிறந்தது அந்தச்
சிறுேனின் பிசகா?
இரவு எசகுபிசகாக அடிோங்கிய சிறுேன் ேலியில் துடிப்பலத இருேரும் காலைேலர
கண்டுசகாள்ளாேல் இருந்திருக்கிறார்கள். ேழக்லக எழுதிக்சகாண்டு தகுந்த

டேடிக்லக எடுக்க

காேல்துலறயினர் முலனந்தனர்.
அன்று காலையில் தியாலேச் சந்திக்க அலுேைர் ேசந்தி ஒரு தம்பதிலய அலழத்து ேந்தாள்.
” தியா, சாியான சேயத்திை
உலளச்சல் சராம்ப

ீங்க எங்களுக்குத் தகேல் சதாிேிச்சீங்க. அேவனாட ேன

ாளா சேளிய சதாியாே இருந்திருக்கு. எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாை

ீங்க

அருணுக்கு ஏவதா பிரச்சிலனன்னு கண்டுபிடிச்சீங்க. அேவனாட வீட்டுைவய அேனுக்கு பாதுகாப்பு
இல்லை. அருண் குணேலடந்தவுடன், இேங்க வீட்டுக்கு அேலனக் கூட்டிட்டுப் வபாோங்க.”
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”அேங்க குடும்பம்

ல்ைபடியா அேலனப் பார்த்துக்க தயாரானப்புறம், அேன் அங்க திரும்பிப்

வபாயிடுோன். அதுேலரக்கும் எங்க வீட்டிவை பத்திரோ பாத்துக்குவோம். எங்களுக்கு சிரேேில்லை.”
என்ற அந்த தம்பதியின் உத்தரோதம் தியாேிற்கு ிம்ேதிலயத் தந்தது.
அன்லறய உணவு இலடவேலளயில்

ண்பர்களுக்கிலடவய இந்த

ிகழ்ச்சி பை கருத்து

பாிோற்றங்களுக்கு ேழி ேகுத்தது. ’ேீ சகாரங்க்’, பழங்கள், இந்தியச் சாப்பாடு என அன்லறய உணலே
முடித்துக்சகாண்ட அேர்களுலடய உணவு வேலளயில் இருண்ட ோனம் அேர்களுக்குத் துலண
ின்றது.
ஆதியின் முந்லதய

ாள் வகள்ேியும் அங்வகவய காற்றில் சதாக்கி

ின்றது. காைம் ஆனாலும்,

காயங்கள் ஆறுவோ? புது ோழ்க்லக சேற்றி தருோ?
ோலையில் வேலை முடிந்து ேருத்துேேலனலய ேிட்டு

தியா சேளிவயறும் வபாது, லகவபசி

கிணுகிணுத்தது.
”ஹனி! எப்வபா ேருோய்? ான் காத்திட்டிருக்வகன். வேலை முடிஞ்சப்புறம் சசால்லு”
அேனுலடய குரலைக் வகட்டதும் தியாேின் முகம் வேலும் ேைர்ந்து பிரகாசித்தது.
”இங்வக என்ன பண்ற? எனக்கு வேலை முடிஞ்சுட்டு. ேந்துட்வட இருக்வகன்”
”அருலே! ோ. ோ”
சிேப்பு

ிற ோல்வோ S60 ேகிழுந்துேில் தன்லன நுலழத்துக்சகாண்ட

தியாேின் லகலயப்

பிடித்துக் குலுக்கினான் வரன்.
எதிர்பாராத

இந்த

பிடியால்

தடுோறினாள்

தியா.

அேன்

ஏவதா

சகாண்டாட்டத்தில்

இருக்கிறான் என்று அேனுலடய ேருலகயும் சசய்லகயும் சேௌன சோழி வபசின.
”ஏய், ேிடு. எத்தலன முலற சசால்வறன். ேருத்துேேலனயில் இருந்து ேந்தா,

ான் குளிக்கிற

ேலர யாலரயும் சதாடோட்வடன்னு”
”சட்டசேல்ைாம் உனக்கு. எனக்கில்ை”
காலில் தட்டுப்பட்ட சபாருலள எடுத்தாள் தியா. குளிர்கண்ணாடி.
”இது இருக்கிற இடோ இது?”
”இல்லைவய! அது எப்படி அங்வக வபாச்சு?
”இந்த க்கலுக்கு ஒன்னும் குலறச்சல் இல்லை.”
” ான் எங்க ேச்சாலும்,

ீதான் அழகா கண்டுபிடிச்சு சகாடுக்கிறவய! அப்புறம் எனக்சகன்ன

கேலை”
அேர்கள் ேசிக்கும் ’டி ச ஸ்ட்’ தனியார் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் ோகனம் நுலழந்தது.
அன்று ேிக
ேடிக்கணினிலயத்

ல்ை ேன ிலையில் இருந்தான்
தட்டி

சகாண்டிருந்தேன்,

வரன்.

வத ீருடன்

தியா குளித்துத் தயாராகி ேரும்ேலர
அேள்

ேரவும்,

ேடிக்கணினிலய

ேடித்துலேத்துேிட்டு அேளிடேிருந்து வத ீலர லகயில் ோங்கிக்சகாண்டான்.
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”ைா வசல் கல்லூாியில் இன்லனக்கு

டந்த கண்காட்சி பிரோதம். ’ராஃபிள்ஸ் பிவளஸ்’

சுற்றுேட்டாரத்தில் என்ன ோதிாி ோத்தைாம்னு ஒரு வபாட்டி அறிேிச்சிருந்தாங்க, இல்ை. எவ்ேளவு
பலடப்புகள் ேந்திருந்தன, சதாியுோ?”
”அருலே! உன்வனாட பலடப்புக்கு ேரவேற்பு எப்படி இருந்தது?”
”ஐயா துள்ளிக்கிட்டு இருக்வகவன, புாியலையா? கலடசிச் சுற்றுக்கு என்வனாட ேடிேலேப்பும்
வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருக்கு.”
”ோவ்! அடுத்த கட்டத்திற்கு வபானால்,

ல்ைாருக்கும். உன்வனாட இத்தலன

ாள் கனவும்

உலழப்பும் ிச்சயோக பைன் சகாடுக்கும்.”
”இந்த திட்டத்துக்கு ேட்டும் பாிசு கிலடச்சா,

ல்ை அங்கீகாரம் கிலடக்கும். ஓர் அற்புதோன

ோய்ப்பு.”
இருேரும் சிைாகித்து வபசிக்சகாண்டிருந்தனர்.

தியாவும் அந்தச் சிறுேனுக்கு தற்காலிகோக

கிலடத்திருக்கும் அலடக்கைம் பற்றிச் சசான்னாள்.
இரவு உணலே முடித்துக்சகாண்டு அேளிடேிருந்து ேிலடசபற்றான் வரன்.
”சராம்ப வ ரம் முழிச்சிருக்காவத. உடம்பு அலுப்பலடயும்வபாது, உடவன தூங்கப்வபா.” என்று
அக்கலறயுடன் சசான்னேலள கனிவுடன் வ ாக்கிக் லகயலசத்துேிட்டு, எதிாில் இருந்த வீட்டின்
கதலேத் திறந்துசகாண்டு உள்வள சசன்றான் அேன்.
’என்ன உறவு இது?’ என்று இரகசியோக அேர்கலளக் கண்காணித்துக் சகாண்டிருந்த
அேள்

பார்த்துேிடுோவளா

என்று

அஞ்சி

சட்சடன

தன்லன

வேகங்களுக்கு

ிைா,
டுேில்

ேலறத்துக்சகாண்டது.
புன்முறுேலுடன் கதலேத் தாளிட்டுச் சசன்ற

தியாவும் ஒரு புத்தகத்துடன் படுக்லகயில்

ேிழுந்தாள். அலர ேணி வ ரத்திற்குள் உறக்கம் அேள் கண்கலளச் சுழற்ற படுக்லகயின் அருகில் இருந்த
ேிளக்லக அலணத்தாள். இருட்டிவைவய எட்டி அருகில் இருந்த வேலசயில் புத்தகத்லத லேத்துேிட்டு,
தண்ணீர் எடுத்துக் குடித்தாள். சிந்தாேல் சிதறாேல் தண்ணீர் புட்டிலய அதனிடத்தில் லேத்தாள். அடுத்த
ச ாடி கும்ேிருட்டில் கண்ணயர்ந்தாள்.
****************************
சஜயகாந்தனும் சஜயந்திசங்கரும் புத்தகங்களின் மூைம்

தியாவுடன் உலரயாடுோர்கள்.

வபசினால்தான் உலரயாடைா? சசயைற்ற ஒரு எண்ணப் பாிோற்றத்திற்கு என்ன சபயவரா? சுோசிக்க
வயாசிக்க ஒவர சிந்தலன. தன் இரசலனக்வகற்ற எண்ணங்கலள எழுத்தாளர் அள்ளித் சதளிக்க,
புத்தகத்துடன் ஒன்றிப்வபாோள் தியா. உறங்கும் முன் இப்படி ஒரு ேழக்கம் தியாவுக்கு.
எல்ைாேற்லறயும்

திட்டேிட்டு

சசய்யும்

ேழக்கம்

தியாேிற்கு.

ிலனத்தபடி

சசய்து,

குதூகைோக ோழும் கணேனிடம் அேளால் ஈடு சகாடுக்க முடியேில்லை. காதலும் ‘ ான்’ என்ற
அகங்காரமும் இரு பாைருக்கும் சபாருந்தும் அன்வறா!
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”ஏய்,

தி! ோவயன். தூங்கறதுக்கு முன்னாடி சகாஞ்சம் கிழக்குக் கடற்கலரக்குப் வபாய்ட்டு

ேருவோம்.” என்றான் கணேன்.
”இந்த வ ரத்திை என்னத்துக்கு? சாயந்திரவே சசால்லியிருக்கைாம் இல்ை. சாப்பிட்டாச்சு.
தூங்கற வ ரோயிடுச்சு.”
”இப்பத்தான் வதா

து. திடீர்னு உன்வேை ஒவர ஆலசயா இருக்கு. சும்ோ சகாஞ்ச தூரம்

கடற்கலரயிை டந்திட்டு ேரைாம்.”
”என்னப்பா

ீ! ேணி என்னாகுது? சீக்கிரம் தூங்கனுவே. காலைை ஒரு அறுலே சிகிச்லச

இருக்கு. சனிக்கிழலே வபாைாவே”
அேன் லகயில் பிடித்திருந்த கண்ணாடிக் குேலளயில் பழச்சாறு. அது பறந்த ச ாடியில்
இதோன ேயசைட் ிறச் சுோில் பழச்சாறு ஒரு வீன ஓேியம் தீட்டியது.
அதிர்ந்தாள் ேலனேி. வகாபத்தினாலும் ஏோற்றத்தினாலும் ேலிப்புடன் தலரயில் ேிழுந்தான்
துலணேன்.
****************************
கடந்த காைத்லத ேிடுத்து, ஒரு புதிய அத்தியாயத்தில் ோழ்ந்து ேருகிறாள் தியா.
ேறு ாள் ேழக்கம்வபாை ேதிய உணவு வேலளயில், அதிராவும் ஆதியும் காத்திருந்தனர். ான்கு
ோரங்கள் சதாடர்ந்து ேைர்ந்திருந்து ோடிப் வபாகும் ஆர்கிட் ேைலரப் வபாை அேர்களுலடய
முகங்களும் ோடியிருந்தன.
அேள் ேந்தவுடன் அேர்களும் எழுந்துசகாள்ள மூேரும் உணவு ோங்கிக்சகாண்டு ேட்ட
வேலசயில் ேந்து அேர்ந்தனர்.
”சாபாேில் ஏற்பட்டுள்ள

ிை டுக்கம் பாத்தியா? அந்த இரண்டு சிகரங்களும் சாிஞ்சிருச்சு.

சதாியுோ?”
”ஆோ அதிரா. சாதலன சசய்ய ேலைவயறப் வபானேங்களுக்கு ேந்த வசாதலனலயப் பார்.
இவ்வுைக ோழ்ேின் ிலையற்ற தன்லேலய தாவன இயற்லக அடிக்கடி ேக்கு சுட்டிக்காட்டுது.”
”உன்லனப் வபான்ற ேருத்துேர்கள் உயிர்கலளக் காப்பாற்ற எவ்ேளவு பிரயத்தனப் படுறீங்க.
இயற்லகயின் சீரழிேில் பாதிக்கப்படுபேர்களுக்கு எந்த உதேிக்கும் ோய்ப்வப இல்ைாேல் வபாயிடுவத?”
”வ த்து ஒரு சிறுேலனக் காப்பாத்திட்வடன்னு இறுோப்பா இருந்வதன். அந்த உணர்வு ேறந்து
வபாறதுக்குள்ள, சிங்கப்பூர் பள்ளிச் சிறுேர்கள் ேலையில் ோட்டிக்சகாண்டு இறந்துள்ள சசய்தி
ேந்திருச்சு.”
”ோழ்றது ஒரு தடலே. அதுவும் எத்தலன ாலளக்குன்னு சதாியாது. வேலையும் உடல் ைமும்
ல்ைா இருக்கு. குடும்பத்துடன் ஒன்னா இருந்தா, அது சபாிய பைம். உனக்காக இல்லைன்னாலும்,
எங்களுக்காக வசர்ந்து ோழ ஒரு சின்ன முயற்சி சசய்யைாவே”
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ஆதி ேீண்டும் ேீண்டும்

தியாேின் குடும்ப ோழ்க்லகயில் அக்கலற சகாண்டு வபசுேது

அேனுலடய அன்லப சேளிப்படுத்தினாலும், ேிலடகள் இல்ைாத ஒன்லற சதாடர்ந்து அேன் வபசுேது
ஏவனா?
சேற்றுப் பார்லே பார்த்த தியா பதில் சசால்ைேில்லை.
அேளின் ச ற்றிக்வகாட்டில் சிந்தலன முடிச்சுகள் ேிழுந்தன. அது எப்படிப்பட்ட முடிலேத்
வதடும் என்று ஆதிக்கு சதாியேில்லை.
அது ன்லேயாக அலேயும் என்று அேளுலடய உயிர்த் வதாழி அதிரா ம்ப ஆரம்பித்தாள்.
வயாசலனயுடன் அலுேைகம் வ ாக்கி டந்த தியாேிற்கு குழப்பம் பன்ேடங்காகப் சபருகியது.
”இனி எப்படிச் வசர்ேது?
வசர்ேது எப்படிச் சாத்தியம்?
சாத்தியேில்லை என்றுதாவன பிாிந்வதன்?
பிாிந்தேர் ஒன்று கூடினால், அன்பு ிலைக்குோ?
ிலைக்காேிடில், அலதத் தாங்கும் சக்தி தனக்குண்டா?
தனக்குண்டு என்றாலும், அேன் ம்புோனா?
ம்பி ேீண்டும் வசர்ந்து, என்ன சாதிக்கப்வபாகிவறாம்?”
சதளிோக தான் எடுத்த முடிேின் ேீது

தியாேிற்கு சிை சேயங்களில் இப்படித் தடுோற்றம்

ஏற்படுேதுண்டு.
****************************
கடந்த காைம் கனோகவும் எதிர்காைம் வகள்ேிக்குறியாகவும் இருப்பது எதனால்?

ிகழ்காைம்

ேட்டும் உயிவராட்டத்லத இழந்து இருப்பதும் ஏவனா?
அன்று சசய்தித்தாள், சதாலைக்காட்சி என எங்கு பார்த்தாலும்,

ாசாேின் அறிேியல்

ஆராய்ச்சியாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு தான் வபச்சாக இருந்தது.
பை காைோக சசால்ைப்பட்டு ேரும் அனுோனம் என்னசேனில், லடவனாசர்கள்தான் பூேியின்
சசாந்தக்காரர்கள், ேனிதன் வேற்றுக் கிரகத்திலிருந்து ஆராய்ச்சிக்காக பூேிக்கு ேந்த இனம் என்பதுதான்.
ேிருந்தினர்களாக ேந்தேர்கள் இங்வகவய தங்கி ேிட்டனர் என்றும் அதற்கான ஆதாரங்கலளத் திரட்ட
பல்வேறு ாடுகள் முயற்சி சசய்து ேருகின்றனர்.
தங்களுலடய ேிண்கைத்லத ேற்ற கிரகங்களுக்கு அனுப்பிய

ாசா அலே எடுத்துள்ள

புலகப்படங்கலளத் சதாகுத்து சேளியிட்டுள்ளது. அேற்லற சதாலைக்காட்சி

ிலையங்கள் ேீண்டும்

ேீண்டும் ஒளிபரப்ப உைகவே பரபரப்பில் மூழ்கியது.
சசவ்ோய் கிரகத்தில் எடுத்த புலகப்படத்தில் ஆண்கலளப் வபாைத் வதாற்றம் சகாண்டுள்ள
சபாிய அரக்கர்கள் உள்ளனர். சிறுேர்கள், சபாியேர்கள் என்றில்ைாேல் எல்ைா உருேமும் ஒவர
அளேில் உள்ளன.
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வீனஸ் கிரகத்தில் எடுத்த புலகப்படங்களில் குள்ள உருேம் சகாண்ட சபண் உருேங்கள்
காட்சியளித்தன. அேர்கள் சிாிப்பது வபாைவும், கூட்டாகச் வசர்ந்து உண்பது வபாைவும் புலகப்படங்கள்
இருந்தன.
ேற்ற கிரகங்களிலும் ேிவ ாதோன உருேங்கள் சதாிந்தன.
தங்களுலடய ஆராய்ச்சியின் பைனாக ாசா ஒரு வகாட்பாடு சசால்கிறது.
பை

நூற்றாண்டுகளுக்கு

முன்னர்

வேற்றுக்

கிரகோசிகள்,

பூேிலயச்

வசாதலனக்குத்

வதர்ந்சதடுத்ததாகவும், சசவ்ோய் ேற்றும் வீனஸ் கிரகத்தில் இருந்து ோழ ேந்த இரு வேறு இனங்கள்
பூேிக்கு ஏற்பத் தங்கலள ோற்றிக்சகாண்டதாகவும் அந்தக் வகாட்பாடு சசால்லியது.
அரக்க உருேிவைா குள்ள உருேிவைா இல்ைாேல், ஆண்களும் சபண்களும் கிட்டத்தட்ட ஒவர
உயரம்

சகாண்டேர்களாக

பூேியில்

உருசேடுத்து

ஒருேருக்சகாருேர்

வசர்ந்து

ோழத்

சதாடங்கிேிட்டனர்.
ேற்ற கிரகோசிகளால் இேர்களிடம் வபாட்டியிட முடியாேல் திரும்பிேிட்டதாகவும் அது
சசான்னது. ஆணாகவும் சபண்ணாகவும் ோழ்ந்து ேரும் ாசேல்ைாம் இரண்டு வேறு கிரகத்தில் ேசித்து
ேந்தேர்கள் என்றும் அந்த வகாட்பாடு திட்டேட்டோக ஆதாரபூர்ேோகச் சசால்லியது.
பூேியில் காைங்காைோக ோழ்ந்து ேந்தாலும், ஆணும் சபண்ணும் ஒத்து ோழ முடியாேல்
எத்தலன எத்தலன

லகச்சுலேகள் சசால்ைப்படுகின்றன. இப்சபாழுது ேிஞ்ஞானப்பூர்ேோக ஆணும்

சபண்ணும் சேவ்வேறு கிரகத்தின் பிரதி ிதிகள் என்று சதாிய ேருகிறது. ம்முலடய உணர்வுகலளயும்
சசய்லககலளயும் பார்த்தாவை அது சதள்ளத் சதளிோகத் சதாிந்துேிடும். வேலும், இந்தக் வகாட்பாடு…
திடுக்கிட்டு

படுக்லகயிலிருந்து

எழுந்த

தியாேிற்கு

உடல்

ேியர்த்திருந்தது.

மூச்சு

ேிடமுடியேில்லை. சிை ச ாடிகள் ’ ான் இந்த பூேிக்கு சசாந்தேில்லையா. என் தாய் ாடு என்னுலடயது
அல்ைோ? ான் வீனஸ் கிரகத்திலிருந்து ேந்திருப்வபனா?” என்ற குழப்பம் தியாேிற்கு ஏற்பட்டது.
உண்லே எப்படி இருந்தாலும், கனவு ேிவ ாதோனது என்றாலும் தன்னால் ேட்டும் அல்ை,
எந்தப் சபண்ணாலும் தன் இயல்பு ோறாேல் கணேனுடன் ோழ முடியாது என்ற சதளிவு பிறந்தது.
இந்த பூேியில் ேனித இனம் ஏற்படுத்தி உள்ள

ாகாீக சமூகத்தின் ஆதிக்கத்தில் குழம்பி

பாதிக்கப்பட்டுள்ள ேனிதர்கலள எண்ணி வேதலனப் பட்டாள் தியா.
படுக்லகக்கு அருகில் வேலசயின் வேல் காற்றில் படபடத்துக் சகாண்டிருந்த ேிோகரத்துக்கான
ேிண்ணப்பத் தாலள எடுத்துப் பார்த்தாள். பூர்த்தி சசய்யப்பட்டு லகசயழுத்திடாேல் லேத்திருந்த
ேிண்ணப்பம் அேளிடம் பை பை வகள்ேிகலள எழுப்பியது.
ேிடிந்து சகாண்டிருந்த சூாியன் அதிகாலையிவைவய சாளரம் ேழியாக அக்கினிப்பிழம்பாக
அேலளச் சுட்சடாிக்க ஆரம்பித்தான்.
****************************
ஆஸ்திவரலியாேிற்குச் சசன்ற பிறகு, தினசாி சதாடர்பில் இல்ைாேல் வபான சஜஸிகா என்ற
வதாழி, ஒரு வேலையாக சிங்கப்பூர் ேந்திருக்கிறாள். ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ேந்திருக்கும்
சஜஸிகாலே ேரவேற்க தியா தன்னுலடய வீட்டில் ஒரு சின்ன ேிருந்திற்கு ஏற்பாடு சசய்திருந்தாள்.
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அேர்களுலடய பள்ளித் வதாழிகள் குடும்பத்துடன் ஒன்று வசரும் ஓர் இனிய ோலைப் சபாழுது.
ேனிதா, கண்ணன், அதிரா, ஆதி,
அந்த இடவே கலள கட்டியது. எல்வைாரும்

வரன் என

ண்பர்கள் ஒன்று வசர்ந்து அரட்லட அடிக்க,

ீச்சல் குளத்தின் அருவக உள்ள ’ேிருந்து ேண்டபத்தில்’

வபசிக்சகாண்டிருந்தனர்.
இனிப்பு ேலகலய குளிர்பதனப்சபட்டியில் இருந்து எடுத்து ேர 16-ஆேது ோடியில் உள்ள
வீட்டிற்கு சசன்ற

தியாவுடன் சஜஸிகாவும் அதிராவும் உடன் சசன்றனர். இனிப்லப அைங்காிக்க

வேண்டும் என்றாள்

தியா. அது தயாராகும் ேலர, பால்கனியில் அேர்ந்து ேற்ற இரு வதாழிகளும்

அளேளாேிக் சகாண்டிருந்தனர்.
”அதிரா,

தியாவோட திருேண ோழ்க்லகயிை

ிலறய சிரேங்கள் ஏற்பட்டதாக ஒரு முலற

அேவள சசான்னா. ேிோகரத்துக்கு முயற்சிப்பதாகவும் சசான்னா.”
ஆோம்

என்று

தலையாட்டிய

அதிரா

ஒன்றும்

வபசாேல்

சஜஸிகாலேவய

பார்த்துக்சகாண்டிருந்தாள்.
”அதுக்கு வேை எனக்கு ஒன்னும் சதாியலை. சராம்ப ாளாச்சு. இப்ப அந்த பிரச்சிலன எல்ைாம்
முடிஞ்சிருக்கும். எப்படி அேகிட்ட வகக்கறதுன்னு சதாியலை. எதிர் வீட்டிை இருக்கிற
ல்ைேனாத் சதாியறான்.
சதாியுது.

தியா ஏன்

வரன்

தி வேவையும் அேனுக்கு ஈடுபாடு இருக்குன்னு அேவனாட கண்ணிவைவய

வரலனக் கல்யாணம் சசஞ்சிக்கக்கூடாது?” என்று தன்னுலடய அக்கலறலய

அதிராேிடம் சேளிப்படுத்தினாள் சஜஸிகா.
லகயில் ஒரு தட்டில் வகாப்லபகளில் பச்லசத் வத ீருடன்

தியா ேர சஜஸிகா சதாடர்ந்து

என்ன வபசுேது என்று தடுோறினாள்.
”தயங்காவத!

தியாேிற்கு

ேவனாலதாியம்

அதிகம்.

அேளிடவே

வபசைாம்.”

என்றாள்

தியாேின் இன்னுயிர் வதாழி அதிரா.
”என்ன சஜஸிகா? என் ோழ்க்லகயிை ஓர் சேற்றிடம் இருக்குன்னு கேலைப்படறியா?”
புன்சிாிப்புடன் வகட்டாள் தியா.
லேயிட்ட சஜஸிகாேின் ேிழிகள் இரத்தச் சிேப்பாயின. கண்ணீர் திலரயிட

தியாேின்

உருேம் கைங்கியது. காதில் ேிழுந்த குரலில் தியாேின் சதளிவு அேளுக்குத் சதாிந்தது.
”எனக்குப் பிடிச்சேலனத் தான் கல்யாணம் சசஞ்வசன். அப்வபா அேனுக்கும் ான்தான் உயிர்.
கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ேிசயம் புாிஞ்சுது. வீட்டிற்குள் நுலழந்தவுடன் காதல் ோயம் ேலறேலத
ான் உணர்ந்வதன். வீட்லட எப்படி அழகாக லேச்சுக்கனும் என்கிறதுை இருந்து, பை இரசலனகள்
என்னுலடயலத ேிட அேனுலடயது சராம்ப ேித்தியாசோ இருந்தது. ஒவர வீட்டுக்குள்ள ோழும்வபாது
ஒருத்தவராட ேிருப்பத்லத ேற்றேராை ஏத்துக்க முடியலை.
ாள் முழுக்க ஊருக்கு ஏத்தோதிாி ோழ வேண்டியேங்கதான

ாே எல்ைாரும். அப்ப,

ஒவ்சோத்தரும் தன் வீட்டில் ேட்டுோேது தானாக இருக்க ேிரும்பறான். தனக்குப் பிடித்தலத சசய்ய
ேிலழகிறான். அப்வபா இடற்பாடுகள் ஏற்படுது.
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ஒவர வீட்டிை இருந்தாலும், ஒருத்தருக்கு துலண வதலேப்படும்வபாது இன்சனாருத்தர் ஓய்ோக
கிலடக்கேில்லை. அதுதான்

ிதர்சனம். அேனுக்கு

ான் வேண்டப்பட்ட தருணங்கள்ை, அேனிடம்

என்னாை ஈடுபாடு சசலுத்த முடியலை. அதற்குப் பதிைா, ான் வ சித்த புத்தகங்கலள ாடிப் வபாவனன்.
எனக்கு அேன் வதலேப்பட்ட தருணங்களில் அேனுலடய வ ரம் எனக்குக் கிலடக்கலை. அேன்
வேலையில் மூழ்கியிருந்தான். இப்படி எத்தலனவயா வேறுபாடுகள். இலடசேளிகள்.
எங்களாை ஒன்றாக ோழத்தான் ஆலச. முடியலை. ஒவர கூலரயில் இரண்டு இரசலனகள்
சாத்தியப்படாதுன்னு வதா

ச்சு. பிாிஞ்சுட்வடாம்.”

அேளுலடய லககலளப் பிடித்துக்சகாண்டாள் சஜஸிகா. சிறிது வ ரம் அலேதி அேர்கலள
அலடகாத்தது.
குழம்பிய சஜஸிகா, ”என்னடி சசய்தாய்?” எங்வக அேன் இப்வபா?”
அப்சபாழுது அங்கு ேந்து வசர்ந்த ேனிதா, ”எங்வக வபானானா? எதிாில் உள்ள வீட்டிற்குத்தான்”
என்று கண்ணடித்துக்சகாண்வட சசான்னாள்.
சஜஸிகாேின் கண்கள் ேியப்பில் ேிாிந்தன.
”யார் வரனா? அேனா உன்னுலடய கணேன்? கல்யாணப் பத்திாிக்லகயில் பார்த்த சபயர்…”
என்று குழம்பிய சஜஸிகாலே வ ாக்கித் தலையாட்டிய

தியா, ” ரசிம்ேன் என்கிற

வரன்” என்று

சசான்னாள்.
”ேிோகரத்லதத் தேிர வேறு ேழியில்லை என்று

ிலனக்கும் அளேிற்கு வபானசபாழுது,

ாங்கள் ேீண்டும் வபசக்கூட ோய்ப்பில்லைன்னுதான் ானும் ிலனச்வசன்.
பிரச்சிலனலயக் கலளந்துேிட்டால், எலதயும் இழக்கத் வதலேயில்லை என்று ஒரு ாள்
எனக்குப் புாிஞ்சுது. அேனுடன் உட்கார்ந்து வபசிவனன்.
ேிோகரத்து வேண்டாம் என்று முடிவு சசய்வதாம். ஆளுக்கு ஒரு வீட்டில் இருக்க முடிவு
சசய்வதாம்.”
தியாலே அலணத்துக்சகாண்ட சஜஸிகா, அேள் அறியாத ேண்ணம் அேளின் வதாளுக்குப்
பின்னால் தன் கண்கலளத் துலடத்து பார்லேலயத் சதளிோக்கிக்சகாண்டாள்.
”எப்படி தி உன்னால் ேட்டும் இப்படி வயாசிக்க முடியுது? எதிர் எதிர் வீட்டிை எப்படி?”
”அேனுலடய வீடு அேனிஷ்டம். என்னுலடய வீடு எனக்கு சசார்க்கம். அன்பு எனும் பாைம்
எங்களிலடவய முன்லனேிட இப்வபா பைோ இருக்கு.”
தியாேிற்கு ஆறுதல் வதலேயிருக்கேில்லை. வதாழிக்கு அேள் சதம்பூட்டினாள்.
”ஞாபகம் இருக்கா?

ாே படிக்கிற காைத்திை ேருங்காை கணேலனப் பற்றி வபசிவனாம்.

சாதிக்க வேண்டிய கனவுகலளப் பற்றி வபசிவனாம். அப்சபாழுது எனக்கு

வரலனத் சதாியாது.

ேருத்துேம் சதாியாது.
வரன் என்லனக் கல்யாணம் சசய்ோன் என்று அப்வபா வயாசிச்வசனா?
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கல்யாணம் சசய்த பிறகு அேனிடம் எனக்கு வேறுபாடுகள் ஏற்படும் என்று எள்ளளவும்
சிந்திக்கேில்லை.
என்னசனன்னவோ டந்துேிட்டது.”
” தியா ேிோகரத்து சசய்யேில்லை. தங்களுலடய தனி சுதந்திரத்தில் தலையிடாத ேண்ணம்
எதிசரதிவர உள்ள வீட்டில் ோழ்கின்றனர். ோர இறுதியில் ஒன்றாக சேளியில் சசல்கின்றனர். சிை
ோலை வேலளகளில் ஒன்றாக ஏதாேது ஒரு வீட்டில் கழிக்கின்றனர்.” என்று ேனிதா வேலும் சசால்லி
ிலைலேலய ேிளக்கினாள்.
”தனக்குப் பிடித்த இடத்தில் அேர்ந்து
இல்லை.

ம்ே

அேரேர்

வதலேகலள

வரன் ேலரகிறான். எந்த சட்ட திட்டமும் அேனுக்கு

தியா வ ரா வ ரத்திற்கு தூங்கி தன் ேழியில் திட்டேிட்ட ோழ்க்லக ோழ்கிறாள்.
அேரேவர

பார்த்துக்

சகாள்கின்றனர்.

இருேருக்கும்

இலடவய

அன்பு

கூடியுள்ளது. பிரச்சிலனக்கு ோய்ப்புகவள இல்லை” என்று அதிரா சசால்ேலதக் வகட்டு சஜஸிகாேின்
கண்கள் ஆச்சாியத்தில் ேிாிந்தன.
காலியான வத ீர்க் வகாப்லபலயக் கீவழ லேத்தனர் வதாழிகள்.
அேர்கள் அேர்ந்திருந்த பால்கனியில் இருந்து கீவழ ேிருந்தினர்கள் கூட்டம் சதாிந்தது.

வரன்

சிாித்துக்சகாண்வட அலனோிடமும் வபசிக்சகாண்டிருப்பது சஜஸிகாேின் கண்களுக்குத் சதாிந்தது.
தியாலேப் வபாைவே, அேனுலடய முகத்திலும் ேருத்தவேயில்லை. ேகிழ்ச்சி கலர புரண்வடாடியது.
”எத்தலனக் காைத்திற்கு தனித்திருக்கப்வபாகிறாய்?” என்று ோய்ப்பு கிலடத்ததால், தன்
ச டு ாள் தேிப்லப சேளியிட்டாள் அதிரா.
அைங்காிக்கப்பட்ட இனிப்லப
தூக்கிலய வ ாக்கி

தியா எடுத்து ேர, ேனிதா அலத ோங்கிக்சகாண்டு ேின்

டந்தாள். சஜஸிகா அேலளப் பின்சதாடர்ந்தாள். வீட்லடப் பூட்டிக் சகாண்வட

தியா அதிராேிற்கு பதில் கூறினாள். அேளுலடய இரும்பு ச ஞ்சமும் புதுலேலய புகுத்தும் லதாியமும்
சதளிோகத் சதாிந்தன.
”இன்லனக்கு எதிர் எதிர் வீட்டில் இருப்வபாம் என்று அன்லனக்குத் சதாிஞ்சுதா? இல்லைவய!.
ாலள என்ன டக்கும் என்றும் இப்வபா சதாியாது. எப்படி வேண்டுோனாலும் இருக்கைாம்.
அடுத்த ிேிடம் என்ன டக்கும் என்று சதாியாத சோல் தாவன ோழ்க்லக.
இந்த உைகில் எல்ைாவே ோறுகிறது, என்லனக் வகட்காேவை... இதுவும் ோறைாம்…

ாங்கள்

இப்படிவய தனித்தனியாகவும் இருக்கைாம். வசர்ந்தும் இருக்கைாம். ஆனால், பிாிவு என்பது இனிவேல்
இல்லை என்று என்னால்

ிச்சயோகச் சசால்ை முடியும். அன்பு எக்காைத்திலும் குலறயாது என்பது

திண்ணம்.
ஒவர அலற.
ஒவர வீடு, வேறு அலறகள்.
ஒவர குடியிருப்பு. சேவ்வேறு வீடுகள்.
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ஒவர ேட்டாரம். வேறு குடியிருப்பு.
ஒவர ாடு. வேறு ேட்டாரம்.
சுேர்கள் ேனங்கலள பிாிக்கும் என்றா ிலனக்கிறாய்?”
ோலை

வ ரச்

சூாியனின்

கதிர்களால்

கீழ்ோனம்

சசக்கச்

சசவேசைன

பிரகாசித்துக்

சகாண்டிருந்தது.

ோர்த்லதகள்: 3339

16

