Tamil Short Story - First Prize

நடராசன் சரவணன் (Natarajan Saravanan)
தீம்பால் பபய்து (Nursed with Sweet Milk)
அன்று பக்கத்து வீட்டு பகன் பதாலைபபசியில் குமரலைத் பதாடர்புபகாண்டு “உன் அம்மா
பபாதுப்பணித்துலை அலுவைர்களுடன் சண்லடயிட்டுக் பகாண்டுள்ளார்” என்று பசான்ை பபாது
குமரனுக்கு என்ை பசய்வபதன்று பதாியவில்லை. அவாிடபம “அங்கிள் எைக்கு அம்மாலவ பபான்
பண்ணச் பசால்லுங்க” என்று பசால்லிவிட்டுப் பபாலை லவத்தான்.

சற்று பநரத்தில் பதாலைபபசியில் அம்மா அலைக்க,” அங்கு என்ைம்மா பிரச்சிலை” என்ைான் குமரன்.

“அது ஒன்னும்மில்ை நீ எதுக்குப் பபான் பண்ணச் பசான்ை?”

“ஒன்னுமில்ைாமதான் எல்பைாரும் கூடி பவடிக்லகப் பார்த்தாங்களா?’

“அதுக்குள்ள உைக்குச் பசதி வந்துட்டா”

“ஏம்மா

இப்படிப்

பண்ைீங்க

எத்தலை

தடலவ

பசால்லியாச்சு

இந்த

மாதிாி

சண்லட

பபாடாதிங்கன்னு...பசான்ைா பகக்குைிங்களா?”

“என்ைாை அலதப் பார்த்துக்பகாண்டு சும்மா இருக்க முடியாது அலத விடு பிள்லளகள் எப்படி
இருக்கிைார்கள்?”

“நான் அப்புைமா பபசபைம்மா ஆபிஸ்ை பராம்பப் பிஸிமா”என்று பபாலை லவத்தான் குமரன்.

இது இன்று பநற்ைல்ை நாற்பது வருடங்களாக நடக்கும் கலத. பசல்ைம்மாள் இவருக்கு இரண்டு
மகன்கள் மூத்த மகன் விநாயகம் இலளய மகன் குமரன். இருவரும் திருமணமாகி தைித்தைிபய
வசிக்கின்ைைர். கணவர் இைந்து சிை வருடங்களாகி விட்டது. அவர்களின் பரம்பலரச் பசாத்தாை தலர
வீட்டில் பசல்ைம்மாள் மட்டும் தைிபய வசித்து வருகிைார். மகன்கள் இருவரும் எவ்வளபவா எடுத்துச்
பசால்லியும் அந்த வீட்லட விட்டு வர மறுத்துவிட்டார். வீட்டு வாசலில் இரண்டு புங்லக மரங்கள்.
மகன்கள் இருவருக்கும் இருக்கும் மிகப் பபாிய பிரச்லைபய அந்த மரங்கள்தான்.

யாராவது அந்த
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தீம்பால் பபய்து (Nursed with Sweet Milk)
மரங்களில் லக லவத்து விட்டால் பசல்ைம்மாவுக்குப் பபால்ைாக் பகாபம் வந்து விடும். அப்படி ஒரு
பாசம் அந்த மரங்கள் மீது. காலை பநரங்களில் அந்த மரத்தில் அமர்ந்துக் கூவும் ஒற்லைக் குயிலின்
குரலை ரசிப்பதும், அவற்ைில் ஒரு மரத்தில் கட்டியிருந்த சிட்டுக்குருவிக் கூட்டிலிருந்து வரும்
குஞ்சுகளின் சந்தங்கலளயும் ரசிப்பதும், அம்மரங்களின் அருகில் நின்று மரத்லதத் பதாட்டுப் பபசுவதும்
அன்ைாட நிகழ்ச்சிகள். புதிதாக அந்தப்பக்கம்

வருகிைவர்களுக்கு அது சற்று வித்தியாசமாைக்

காட்சியாகும். சிைர் அந்தம்மா ஒரு மாதிாி என்று பநற்ைிப் பபாட்டில் லக லவத்துக் காட்டுபவாரும்
உண்டு.சிைர் மருந்துக்காக பவண்டும் என்று புங்கம் விலதகலளப் பபாறுக்க வரும்பபாது, இப்படி
அமுக்கிப் பார்த்து எடுத்துட்டுப் பபாங்க என்று பசால்லுவார். பிள்லளகள் இடுப்பில் கட்டிைால்
ஆஸ்துமா வாராது என்று மருத்துவக் குைிப்பும் பசால்லியனுப்புவார்.
பக்கத்து வீட்டு பகன் இந்த மரங்கள் எப்பபாது இந்த இடத்தில் இல்ைாமல் பபாகும் அல்ைது
பவட்டுவார்கள் என்று ஆவலுடன் காத்துக்பகாண்டிருப்பவர். அதற்குக் காரணம் இல்ைாமல் இல்லை.
அந்த மரங்களின் காய்ந்த சருகுகள் அவர் வீட்டு வாசலில் விழுந்து கிடப்பலதப் பார்க்கும்பபாபதல்ைாம்
அவருக்குக் பகாபம் வரும், ஆைால் நீண்ட நாள் பைக்கம் என்பதால் பபாறுத்துக்பகாள்ளவார்.
அவ்வப்பபாது பசல்ைம்மாளின் நடமாட்டத்லதப் பிள்லளகளுக்குச் பசால்வதும் அவர்தான்.
பசல்ைம்மாளுக்கு அந்த மரங்கலளத் பதாடும்பபாது தன் இளலம காை நிலைவுகளில் மூழ்கிவிடுவார்..
இப்பபாது உள்ளது பபால் சாலை மற்றும் மின்சார வசதிகள் அப்பபாது இல்லை. ஆைால் அப்பபாது
உள்ள மகிழ்ச்சி இப்பபாது இல்லை...
நடராசன், அவாின் மாமா மகன் மூன்று வயது மூத்தவர். அவாின் வீடு ஜாைன் காயுவிலிருந்தது.
பசல்ைம்மாளின் வீடு சிராங்கூன் கார்டன் பகுதியில் இருந்தது. வார இறுதியில் நடராசன் இங்குதான்
இருப்பார். இருவரும் விலளயாடிய வீடுதான் இது. அப்பபாது நடராசன் புங்லக மரக் பகாட்லடலய
இடுப்பில் கட்டியிருப்பான். அலதப் பார்த்து எைக்கும் பவண்டும் என்று பசல்ைம்மாள் பகட்க எங்பகா
பசன்று பதடி லகநிலைய பகாண்டு வந்தான். அவர்கள் கிச்சு கிச்சுத் தாம்பாளம் விலளயாட அந்தக்
பகாட்லடலயக் பகாண்டு விலளயாடுவார்கள். அவ்வாறு ஒரு நாள் பசல்ைம்மாள் ஒளித்துலவத்த
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பகாட்லடலய நடராசன் கண்டு பிடிக்க முடியாமல் பபாகபவ மிகவும் வருந்திைான். அச்சமயம் மலை
வரபவ விலளயாட்டு முடிந்தது. மலை ஒரு வாரம் பதாடர்ந்தது...சிை நாட்கள் கைித்துச் பசல்ைம்மாள்
ஒளித்து

லவத்த

இடத்லதப்

பார்த்தபபாது

அவ்விலதகள்

நன்ைாக

முலளத்திருந்தை.

அன்று

விலளயாட்டில் பதாற்றுப்பபாை நடராசைின் முகம் ஞாபகத்திற்கு வரபவ சிாிப்பு வந்தது...அந்தச்
சிாிப்பப அவர் மீது அன்பாக மாைியது. முலளத்த விலதகளுக்குத் திைமும் நீரூற்ைியதுடன் அதலைச்
சுற்ைி கற்கலள லவத்துப் பாதுகாக்க ஆரம்பித்தார். இதலையைிந்த அவாின் தந்லத அந்த இளம்
கன்றுகளின் நம்பிக்லகயில் பால் வார்த்தார். இரண்டு கன்றுகலள வீட்டின் வாசலில் இருபுைமும்
லவத்து ஒன்று நடராசனுலடயது என்றும் மற்பைான்று பசல்ைமாளுலடயது என்றும் பசால்லிவிட்டார்.
பசல்ைம்மாவால் மரங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக வளர்க்கப்பட்டை. மரங்கள் வளர்ந்தது
பபாைபவ

பசல்ைமாள்

நடராசன்

இலணந்தார்கள்...அவாின்

காதலும்

தந்லதயின்

வளர்ந்தது.

விருப்பபடி

இருவரும்

இருமைம்

கைந்து

திருமணத்தில்

அந்த

வீட்டிபைபய

வசித்தைர்.

பசல்ைம்மாள் அந்த மரங்கலளத் தன் கணவாிடம் திருமணத்திற்கு முன்ைாபைபய நமக்குப் பிைந்த
குைந்லதகள் இலவ என்று பசால்லும்பபாது, சிாித்துக்பகாண்பட ஆபமாதிப்பார். மரங்கள் இரண்டும்
பமபைாங்கி வளர்ந்தை. மரமும் விைங்குகளும் இருக்கும் நிைம் வளமாை பூமியாக மாைி பசுலம பகாஞ்ச
ஆரம்பிக்கிைது. ஒரு சிை நாட்கள் மைிதன் ஒபர பாலதயில் நடந்தால் அந்தப் பாலதயில் உள்ள புற்கள்
கூட காய்ந்துவிடுகின்ைை..மைிதர்கலள விட மரங்கள் உயரமாைலவ உயர்வாைலவ...
விநாயகமும்

குமரனும்

சிறுவர்களாக

இருந்தபபாது

அந்த

மரங்களில்

தான்

ஊஞ்சல்

கட்டி

விலளயாடுவார்கள். அவர்களுலடய விலளயாட்டுப் பபாருட்கலள அம்மரங்களில் அடியில் லவத்துக்
பகாள்வார்கள். அம்மரங்கள் குலடபபாை இருந்தததால் அங்கு இலளப்பாறும் மைிதர்கள், பசுக்கள்
என்று ஒரு ரசிகர் கூட்டபம இருந்தது.
மரங்கள்

உைகின் பபாதுவுலடலம

இல்ைங்கள்,

விடுவதில்லை கூறு பபாட்டு விற்கவும்

எந்தப்

பைலவக்கும்

இல்லை...முன்பைற்ைம் என்ை

இடத்லத

வாடலகக்கும்

பபயாில்

இயற்லகலய

அைிக்கத்பதாடங்கி... தாலயவிட்டு பவகுதூரம் வந்துவிட்ட குைந்லத திரும்பிச் பசல்ை வைிபதாியாது
கண்ணீர் வடிப்பது பபான்ை நிலையில்தான் இன்லைய மைிதன் இருக்கின்ைான்.
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குமரனுக்கு அன்று பபாதுப்பணித்துலை அதிகாாியிடமிருந்து பதாலைபபசி அலைப்பு வந்தது. பகன்
பதாலைபபசி எண்லணக் பகாடுத்திருப்பார் என்று குமரன் நிலைத்தான். அவர் குமரைிடம், அம்மா
மரத்தின் மீது அதிகப் பற்று லவத்துள்ளார்.

அதைால் எங்கலள பவட்ட விடுவதில்லை. அவ்வாறு

பவட்டாமல் விட்டால் மரங்கள் மலைபநரத்தில் கீபை சாய்ந்துவிடும் என்பலதக் கூைி அம்மாவிடம்
புாியலவக்கச் பசான்ைார். பமலும் உங்கள் அம்மா நம் முதல் பிரதமர் சிங்கப்பூலரப் பசுலம பதசமாக
மாற்ை எண்ணியபபாது அத்திட்டத்லதப் பபாதுமக்களிடம் பகாண்டுபசர்க்கும் பநாக்கில் தன்ைார்வத்
பதாண்டராகவும் பணியாற்ைியவர் என்பதால் அவாிடம் எங்களுக்கு மிகுந்த மாியாலத உண்டு என்றும்
நிலைவுகூர்ந்தார். நீங்கள் பசால்வது உண்லமதான், அம்மா அம்மரங்களின் மீது அளவு கடந்த அன்பு
லவத்துள்ளார், தன் பிள்லளகள் பபாை நிலைக்கிைார் அதுதான் அதற்குக் காரணம், நான் அம்மாவிடம்
இது பற்ைிப் பபசுகிபைன் கூைிவிட்டுப் பபாலை லவத்துவிட்டு

அம்மாவிடம் எப்படிப் பபசி புாிய

லவப்பது என்று பயாசலையில் குமரன் மூழ்கிைான். இலதப்பற்ைி அண்ணன் விநாயகத்திடம்
இன்ைிரவு பபச பவண்டும் என்று முடிவு பசய்தான். ஆைால் அன்ைிரவு அதலைச் சுத்தமாக மைந்தும்
பபாைான்.
சிை சமயம் திடீபரன்று ஒரு கிலளயில் குருவிகள் இரண்டு பசர்ந்து கூடு கட்டும்பபாது
பசல்ைமாளுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். கட்டுங்க கட்டுங்க, புதுசா குடிவாிங்களா? என்று
பபசிக்பகாண்டிருப்பார். சிை நாட்கள் கைித்து அந்தக் கூட்டிலிருந்து குருவிக் குஞ்சுகளின் சத்தம் பகட்க
ஆரம்பித்தவுடன் அவாிடம் ஓரு பமல்லிய பசாக உணர்வு பதான்றும். அதற்குக் காரணமும் உண்டு,
குருவிகள் கூடு கட்டி முட்லடயிட்டுக் குஞ்சு பபாாித்து அலவ வளரும் வலர உணவூட்டி, பின் அலவ
வளர்ந்த பின் கூட்லடவிட்டுப் பைந்தபின், இலவகளும் கூட்லடவிட்டுவிட்டுச் பசன்று விடுகின்ைை.
இதன் காரணம் பசல்ைமாளுக்கு ஒரு புாியாத புதிராகபவ இருந்தது. ஒருபவலள குஞ்சுகளுடன் பபாிய
மரமாகப்

பார்த்து

கூடு

கட்டிச்

பசன்றுவிட்டைபவா?

என்று

நிலைக்கும்

பபாபத,

தானும்

பிள்லளகளுடன் பசன்ைிருக்கைாபமா? என்று எண்ணுவதும் உண்டு. ஆைால் தான் இைக்கும்வலர இந்த
இரண்டு மரங்கலளயும் விட்டுச் பசல்ைமாட்படன் என்று தன் கணவருக்குக் பகாடுத்த வாக்லக
நிலைக்கும்பபாது, அந்த எண்ணம் மாைிவிடும்.
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நடராசன் சரவணன் (Natarajan Saravanan)
தீம்பால் பபய்து (Nursed with Sweet Milk)
அன்று மாலையிலிருந்து காற்றும் மலையும் அடிக்கத்பதாடங்கியது...இரபவல்ைாம் மலை
ஓயபவயில்லை.இப்படித்தாபை அன்றும் மலை பபய்தது என்ை இைிலமயாை நிலைவுடன் தன்
திருமணப் புலகப்படத்லத பவகுபநரம் லகயில் லவத்துப் பார்த்துக்பகாண்டிருந்தார். ..விடிந்த பிைகு
வாைம் பளிச்பசன்று இருந்தது. ஆைால் எங்கும் ஓர் இைம் புாியாத அலமதி நிைவியது.

பகன்

தன்

மலைவியிடம் அந்தம்மாலவக் காலையிலிருந்து பார்க்கவில்லை நீ பார்த்தாயா என்று பகட்க, அவரும்
இல்லைபய என்று பசான்ைார். பகன் ஒரு வித பதற்ைத்பதாடு குமரனுக்குப் பபான் பசய்ய ஆரம்பித்தார்.
பகாஞ்ச பநரத்திற்குள் அங்கு ஒரு பபாிய கூட்டம் அங்பக கூடிவிட்டது. கதவு உள்பக்கம் தாழ்பாள்
பபாடப்பட்டிருந்ததால்

கதவு

உலடக்கப்பட்டு

உள்பள

பசன்று

பார்த்தபபாது,

திருமணப்

புலகப்படத்லதத் தன் மார்பில் அலணத்தபடி சிாித்த முகத்துடன் பசல்ைம்மாள் இைந்துபபாயிருந்தார்....
வாழ்வில் ஒவ்பவாருவரும் எதிர்பார்க்காத தருணம்...இைப்லப யாரும் விரும்புவதில்லை ஆைால் எந்தச்
சிரமமும்

இன்ைி

யாருக்கும்

பதால்லைத்

தராத

மரணம்

அலைவரும்

விரும்பும்

ஒன்று...அது

எல்பைாருக்கும் அலமவதில்லை...பசல்ைமாளுக்கு அலமந்தது.
உைவிைர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவாராக வந்து பசர்ந்தைர்...விநாயகமும் குமரனும் பசாகபம உருவாக
அமர்ந்திருந்தைர்...மூன்று மில்லியன்

பபாகும்...ஆளுக்குப்

பாதி நிலைக்கபவ பபருமகிழ்ச்சியாக

இருந்தது விநாயகத்துக்கு...
அம்மாலவ அடிக்கடி வந்து பார்த்துப் பபசியிருக்கைாம்...அம்மா எங்களுக்காகப் பட்ட சிரமங்கலள
யாரும் பட்டிருக்க முடியாது...அப்பா காலையில் பவலைக்குச் பசன்ை பின் எங்கள் இருவலரயும்
குளிப்பாட்டுவதிலிருந்து பாடம் பசால்லிபகாடுத்துப் பள்ளியில் பகாண்டு விட்டுப் பின் அலைத்து வந்து
எங்கபளாடு விலளயாடுவது வலர எவ்வளவு பவலை...இன்று நாபைா என் மலைவிபயா அதில்
பாதிகூடச்

பசய்வதில்லை...பசால்ைப்

பபாைால்

எங்களுடன்

குைந்லதகள்

இருப்பலதவிடப்

பணிப்பபண்ணுடன்தான் அதிக பநரம் இருக்கிைார்கள்...படிப்பு பதவி பணம் என்று பதடபவ பாதி
வாழ்க்லக

முடிந்துவிடுகிைது...வாை

ஆரம்பிக்கைாம்

என்று

நிலைக்கும்பபாது

வாழ்வு

முடிந்து

பபாகிைது...என்ை ஒரு வாழ்க்லக...
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நடராசன் சரவணன் (Natarajan Saravanan)
தீம்பால் பபய்து (Nursed with Sweet Milk)
இந்த வீட்லட விற்காமல் ஓர் இயற்லக வாழ்வு விைிப்புணர்வு கூடமாக மாற்ைி விடைாமா? என்ை
பயாசலை வந்தது குமரனுக்கு, அலதப் பற்ைி அப்புைம் விைாயகத்திடம் பபசபவண்டும் என்ை
நிலைத்தான் குமரன்.
விநாயகத்தின் மலைவி விைாயகத்லதத் தைிபய அலைத்து, “அடுத்த மாதம் என் தங்லகயின் திருமணம்
அதைாை நீங்க பகாள்ளி மட்டும் லவங்க பமாட்லடபயல்ைாம் பபாட்டுக்க பவணாம்.., பவணும்ைா
உங்க தம்பிலயப் பபாட்டுக்கச் பசால்லுங்க” என்ைாள்.
இலதக் பகட்ட குமரைின் மலைவி, “எைக்கு அடுத்த மாதம் அபமாிக்காவுை ஒரு மீட்டிங் இருக்கு
அதைாை முடியாதுன்னு பசால்லுங்க”என்று காதில் கிசுகிசுத்தாள்.
பிள்லளகளும் கவலைப்பட்டார்கள் அவர்கள் மலைவிகளும் கவலைப்பட்டார்கள்...இரு கவலைகளும்
பவறுபட்டலவ... எங்கலளப் பபற்ை தாய்க்கு நாங்கள் என்ை பசய்யபவண்டும் என்று எங்களுக்குத்
பதாியும். நீங்கள் உங்கள் பவலைலயப் பாருங்கள் என்று பசால்ை வந்தான் குமரன் ஆைால்
பசால்ைவில்லை. அப்படிச் பசான்ைால் என்ை நடக்கும் என்று அவனுக்கு நன்ைாகபவ பதாியும்.
அதைால், “தாய்க்குத் தலைப்பிள்லள தகப்பனுக்குக் கலடசிப் பிள்லள... என் கடலம எப்பபாபவா
முடிஞ்சு பபாச்சு...அண்ணன் என்ை நிலைக்கிைாபரா..அப்படிபய பசய்யட்டும்...” என்ைான் குமரன்.
புராண காைத்தில் இருந்து நம்மிலடபய பமாட்லடப் பபாடும் பைக்கம் இருந்து வருகிைது. அலைத்து
மதத்திைாிடமும் இப்பைக்கம் உள்ளது. ஒவ்பவாரு தடலவ பமாட்லட பபாடும் பபாதும் மறு பிைவி
எடுப்பதாகக் கருதப்பட்டது. கணவபைாடு உடன் கட்லட ஏைிய பபண்கள், உடன்கட்லட ஏறுதல்
தலடபசய்யப்பட்டதும் நாளலடவில் பமாட்லட மட்டும் பபாட்டுக் பகாண்டைர்... நம்மிலடபய
நிலையப் பைக்கவைக்கங்கள் இருக்கின்ைை. அவற்லை ஏன் பசய்ய பவண்டும் என்று

பதாியாமபை

கண்மூடித்தைமாகப் பின்பற்றுகிபைாம்.
பந்தல் பபாட ஏற்பாடு ஆயிற்று...பந்தல் பபாட மரங்கள் இலடஞ்சைாக இருக்கபவ அவற்லை ஓரளவு
பவட்டிைால்

தான்

பந்தல்

பபாடமுடியும்

என்ை

நிலையில்....குமரா

மரங்கலளக்

பகாஞ்சம்
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நடராசன் சரவணன் (Natarajan Saravanan)
தீம்பால் பபய்து (Nursed with Sweet Milk)
பவட்டிைால்தான் பந்தல் பபாடமுடியும் பவட்டவா? என்று ஒரு குரல் பகட்க... ஆபள பபாயாச்சு மரம்
இருந்து என்ை ஆவப்பபாவது? என்ைது மற்பைாரு குரல்....
பகாஞ்ச பநரத்தில் மரங்கள் இரண்டும் பமாட்லடயடித்துக்பகாள்ள ஆரம்பித்தை....
-முற்றும்-

பமாத்த வார்த்லதகள்:1157
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