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An excerpt from தப ோவனம்

அவள் வீடு அவ் வளவு நேர்த்தியாக இருே்தது. வீடு முழுவதும் வவள் ளள
மற் றும் சிவப்பு ேிற அலங் காரப் வபாருட்களால் ேிளறத்திருே்தாள் .
சுவரில் ஒரு பகுதிளய ேிளறத்துக் நகான் ேடனக்காட்சியின் ஓவியம்
இருே்தது. அதன் அருநக சிறிய அலமாரி ஒன்றில்

புத்தகங் களள

அடுக்கியிருே்தாள் . இன்வனாரு பக்கம் ஒரு முகமூடிளய விலக்கிச்
சிரிக்கும் ஒரு வயதான வபண்மணியின் புளகப்படமும் அதன் கீநே ஒரு
நகான் முகமூடியும் வதாங் கிக் வகாண்டிருே்தது.
நசாபாவில்
ேீ ட்டியவள் ,

அவன்

வேடுநேரமாக
இருே்தான்.

உட்கார்ே்து

இருே்தவனிடம்

பக்கத்தில்

இே்தக்

“ஏதாவது

நகான்

ஒரு பியர் டின்ளன

உட்கார்ே்து
ேடன

சாப்பிடுறியா?”,

வகாண்டாள் .

ஓவியத்ளதப்
என்று

ராம்

பார்த்தபடிநய

அவள்

நகட்டளத

யாரிடநமா நகட்டது நபால கவனிக்காமல் உட்கார்ே்திருே்தான். அவள்
எதிர்பார்த்ததுதான். ராம் மனதில் நவறு ஏநதநதா நகள் விகள் இருே்தன.
நேன் அவனாகக் நகட்கட்டும்

என்று காத்திருே்தாள் . அவளனநய

சிறிதுநேரம் பார்த்துக்வகாண்டு இருே்தவள் , “ராமகியான் பாக்குறீயா?
நகான் ேடனத்தில் ேடத்தப்பட்ட நமளட ோடகம் . உனக்கு ேிச்சயம்
பிடிக்கும் ”, என்று அவளாகநவ வசால் லிவிட்டு, டிவியில் தாய் வமாழியில்
அரங் நகறிய ேடனம் ஒன்ளறப் பார்க்கத் வதாடங் கினாள் . ராம் எே்த
பதிலும் வசால் லாமல் இருே்தான். நேன் அவன் முகத்ளதப் பார்க்காமல்
அே்த

ேடனத்தின்

வகாண்டிருே்தாள் .

காட்சிகளள

வகாஞ் சநேரம்

அவனுக்குச்

இருவரும்

நபசநவ

வசால் லிக்
இல் ளல.

திடீவரன்று, ராம் தானாகநவ, “ரகுவும் , ளவபவும் , உன்ளன உன் அக்கா
ஆர்ச்சர்ட் நராடு பப்பில் அவர்களுக்கு அறிமுகம் வசய் தளதப் பற் றிப்
நபானவாரம்

வசான்னாங் க”,

என்றான்.

டிவிளயப் பார்த்தபடி இருே்தாள் .

நேன்

சலனம்

இல் லாமல்
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அரண்மளன திரும் பிய சீளதயிடம் பணிப்வபண்ணாக ேடிக்கும்
சூர்ப்பனளகயின் மகளான அடூன் , ராமளனப் பழிவாங் க சீளதளய
மனதளவில்

தூண்டுகிறாள் .

ராவணளனப்

அவளிடம் கிளறிவிட்டு, ராவணனின்

பற் றிய

ேிளனவுகளள

உருவத்ளத வளரே்து காட்ட

முடியுமா? என் று நகட்கிறாள் . சீளத ராவணனின் ஓவியத்ளத வளரயத்
வதாடங் குகிறாள் .
“பார்த்தியா ராம் . சீளத மனதில்
அதனால் தான்,

சீளதயால்

இவ் வளவு

எே்த வேருடலும்
நேர்த்தியாக

இல் ளல.

ராவணனின்

படத்ளத வளரயமுடிகிறது. அே்த ஓவியத்ளதப் பார்த்தியா. அதுதான்
வதய் வீக மனேிளலக்கும் , மனித மனேிளலக்கும் இளடப்பட்ட ேிளல.
இே்த ேிளலளய, ேல் லது வகட்டதுன்னு வளகபடுத்த முடியாது. ஆனா
அவ் வளவு தூய் ளமயானது”.
ராம் தன் கண்களள டிவியிலிருே்து எடுக்காமல் , “உன் அக்கா
வசய் யிற வதாழிளல உனக்குத் நதளவயான ஒரு வாய் ப்புக்காக ேீ
பயன்படுத்திக்கிட்டியா? அவளுக்குத்

துநராகம் வசய் ததா உனக்கு

நதாணளலயா?” என்றான்.

ராமன் வருவளத அறிே்த சீளத அவன் நகாபத்ளதத் தவிர்க்க
ராவணனின் ஓவியத்ளத ராமனின் படுக்ளகக்குக் கீநே மளறத்து
ளவக்கிறாள் . படுக்ளகயின் சூடுதாங் காத ராமன் அே்த ஓவியத்ளதக்
கண்டுபிடித்து
வளரே்தது

அளத

சீளததான்

எடுத்துப்
என் று

பார்க்கிறான் .

அே்த

வதரிே்துவகாண்டதும்

ஓவியத்ளத
அவனுக்குள்

இருக்கும் ஆண் தளல தூக்குகிறான் . தன் தம் பிளய அளேத்து, அவளள
வனத்தில்

வகாண்டுநபாய்

வகான் றுவிட

ஆளணயிடுகிறான் .

சீளதளயக் வகால் ல மனமில் லாத அவன் தம் பி இறே்துநபான ஒரு
விலங் கின் இதயத்நதாடு திரும் புகிறான் .

