என் அப்பு ஆச்சி
(ப ொன் குலேந்திரன்

(கனடொ)

புேம் ப யர்ந்த இளம் தமிழ் சமுதொயம் தமது
ப ற்ல ொரர மம்மி, டடி என்று அரைக்கும் கொேம் இது.
அவர்கரளக் குர

பசொல்ே முடியொது. அவர்கள் வொழும்

ல் இனச் சூைல் அது.

டிக்கும் கல்லூரியில் சக மொணவர்கள்

தங்கள் ப ற்ப ொரர அரைக்கும்
முர ரயப்
. மம்மி என்

ொர்த்து அரதப்

ின் ற்றுகி ொர்கள்

வொர்த்ரதக்கு எகிப்திய

ிரமிட்டில் லவறு அர்த்தம்

உண்டு
எமது கிரொமப் புர ஊர்களில் நமது
முன்லனொர்கள் கேொச்சொரத்லதொடு

ிண்ணிய சிே

பந ி முர கரளக் கரடப் ிடித்தனர் . நொன் பசல்ேமொக என்
அப் ொரவ “அப்பு” என்றும் அம்மொரவ “ஆச்சி” என்றும்
அரைப்ல ன். என் அப்புவுக்கு எண் து வயதொகியும் நொன்
அவரர அரைக்கும் விதம், நொன் கனடொவுக்குப்

ே

வருடங்களுக்கு முன் புேம் ப யர்ந்தும் மொ வில்ரே.

என் ப ற்ல ொரின் பூர்வகம்
ீ
யொழ் குடொநொட்டில் உள்ள சப்த
தீவுகளில் ஒன் ொன அனரேதீவு. நொன் யொழ் இந்துக்
கல்லூரியில்

டிக்கும் ல ொது என்ரன மொணவர்கள் “தீவொன்”

என்று அரைப் ரத நொன் கணக்கில் எடுத்ததில்ரே. கொரணம்
அவர்கள் வசிப் து இேங்ரகத் தீவில்.
ஒரு கொேத்தில்
தீவொன், மட்டக்களப் ொன், வன்னியொன், திருலகொணமரேயொன்
என்

ிரலதசவொதம் யொழ் குடொநொட்டில் சொதி லவற்றுரமலயொடு

தரே தூக்கி நின் து . விடுதரேப் புேிகளின் வருரக அதில்
ப ரும் மொற் த்ரதக் பகொண்டு வந்தது. கொரணம்
மொவரர்கள்
ீ
எல்ேொத் தமிழ் ஈைப்
இருந்து வந்தவர்கள்

என் அப்புரவப்
தீரவப்

ிரலதசங்களில்

.

ற் ி நொன் பசொல்ேமுன் என்

ற் ிச் பசொல்வது அவசியம்.

****
அனரேதீவு சப்த
கடல்

ஏழு

தீவுகளில்

கடல்

ஒன் ொகும்.

என

ொக்கு

வைங்கப் டுகி து.

நீரிரணக்
ஆதேினொல்

அக்கடேினொல் சூைப் ட்ட தீவுகளும் சப்த தீவுகள் எனப் ப யர்
ப ற் ன. ஒல்ேொந்தர் இத்தீவிற்கும் மற் த் தீவுகளுக்குப்
சூட்டியது

ல ொன்று

தமது

ஞொ கமொக பரொட்டர்டம் (Rotterdam )

ப யர்
நொட்டின்

எனப்

ப யரிட்டு

அரைத்தனர். அனரேதீவு, எழுரவ தீவுக்கும், நயினொதீவுக்கும்
இரடயில்,

நயினொதீவுக்கு அண்ரமயில் அரமந்துள்ளது. இத்

தீவு ஊர்கொவற்துர க்குத் பதற்லகயும் நயினொதீவுக்கு வடக்லகயு
ம் அரமந்துள்ளது.
தீவு, பநடுந்தீவு,

ே

நூற் ொண்டு

கொேமொக அனரே

நயினொதீவு மக்களிரடலய

குடும் த்

பதொடர்புண்டு. ஊர்கொவற்றுர க்கு பதன்திரசயில், சுமொர் 7 ரம
ல்

தூரத்தில்

அரமந்திருக்கும் அனரேதீவு மூன் ரர

ரமல் நீளமும, ஒன் ரர ரமல்

அகேமும்

பகொண்டு வடக்கு

பதற்கொய் நீண்டு கிடக்கி து. கடல் குமு ி வரும் கொேங்களில்
இத்

தீவிரன அைிவிேிருந்து

கற் ொர கள்

ொதுகொக்க

இயற்ரகயொகலவ

அரண லயொன்று அரமந்துள்ளது.

ஊருக்குள் புகொமொல் இருக்கும்

அரேகள்
அரணரயக்

பகொண்ட தீவொரகயொல் அரண + அரே + தீவு = அனரேத் தீவு
எனப் ப யர் ப ற் பதன விளக்கம் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. இது

ஒரு ப ொருத்தமொன விளக்கமும் கூட. இன்பனொரு சொரொர் ஒரு
புதுரமயொன விளக்கத்ரதக் பகொடுத்துள்ளொர்கள். நயினொதீவுட
னும், எழுரவதீவுடனும். அரணந்து இருப் தினொல் இத் தீவிற்கு
அப்ப யர் வந்திருக்கேொம் என் து சிேரின் கருத்து .
நீர்வளமும். வற் ொத

நன்ன ீரும்,

வளமும்

தீவு

நிர ந்த

தீவொயிருப் ின்

ற் ே

இது.

மண்வளமும்,

அனல்

கொற்று

யிர்
வசும்
ீ

ொரேவனமொகத் லதொற் மளித்திருக்கும்.

நயினொர் குளம், ஐயனொர் குளம் என்

ப யர்களுடன்

ே

நன்ன ீர் குளங்கள்
உண்டு. அக் குளங்கரள அனரேதீவு வொசிகள் விவசொயத்துக்கு
நீர் ொய்ச்சப்

ொவிப் ொர்கள். ப ொன் விரளயும் பூமியும்

நன்ன ீரும்
இருப் தினொல் அவ்வூர்வொசிகள் பவளிப் ிரலதசங்கரள உணவுக்
கொக நம் ிவொைவில்ரே. ஆனொல் கொேப் ல ொக்கில் ஈை
யுத்தம் கொரணமொகக் கல்வி, பதொைில்.

ொதுகொப்பு

நிமித்தம் பவளிநொடுகளுக்குப் புேம் ப யர்ந்துள்ளனர். அதில்
நொனும் ஒருவன் .

****

அனரேதீவுவொசிகள் நீண்ட ஆயுள் உரடயவர்கள். இதற்குக்
கொரணம் அசுத்தப் டொத சுற் ொடேில் வொழ்ந்ததினொல்
மட்டுமன் ி கடினமொன விவசொயம் பசய்த உரைப் ினொல்
ஆலரொக்கியமொன உடல் நேம் பகொண்டவர்கள் அவர்கள்;.
கவரேயற்

தன்னம் ிக்ரகயுள்ள வொழ்க்ரகயும் ஒரு

கொரணமொகேொம். அலதொடு கூட அங்குள்ள மூேிரக
வரககளும் ஒரு கொரணமொகயிருக்கேொம். இத்தீவிற்கு
எக்கொேத்தில் மக்கள் வந்து குடிலய ினொர்கள் என் ரத
திட்டவட்டமொக கூ முடியொது. ஆனொல் மற்ர ய தீவுகளுடன்
பதொடர்பு இருந்த டியொல் நயினொதீவு, பநடுந்தீவு, புங்குடுதீவு
வைியொக மக்கள் வந்து குடிலய ியிருக்கேொம் என் து ஒரு
ஊகமொகும். இறுப் ிட்டிக்கும் அனரேதீவுக்கும் இரடலய
உள்ள கடல் வரண்டு தரரயொக கொட்சியளித்த கொேங்களில்
லமய்ச்சலுக்கு தமது கொல்நரடகரள அனரேதீவிற்கு அனுப் ி
வந்தனர் இறுப் ிட்டி மக்கள்.

ினனர் அக்கொல்நரடகளின்

பகொம்புகளிலும், கொல்களிலும் உள்ள மண்ணின் தரத்ரதக்
கண்டு வியந்து, மக்கள் ஏழுமரே நொச்சியொர் லகொயிேடியில்
குடிலய ியிருக்கேொம். இன்றும் அனரேதீவு மக்களுக்கும்
இறுப் ிட்டி மக்களுக்குமிரடலய பநருங்கிய
பதொடர்புண்டு.அப் டி தமிழ் நொட்டில் உள்ள இரொமநொதபுரத்தில்
இருந்து வந்து
மூதொரதயர்.

குடிலய ினவர்கள் எனது அப்புவின்

அப்புவின் முன்லனொர் ஒரு கொேத்தில் இரொமனொதபுரத்தில்
இருந்து வந்து அனரே தீவில் குடிலய ிய இந்து சமயவொதிகள்
.
என் அப்புவின்

தந்ரத

சுப்ர யொ நூற் ி மூன்று வருடங்கள்

வரர வொழ்ந்தவர்.
என் அப்புவுக்கு இப்ல ொ வயது எண் து .இன்னும்
விைவில்ரே. கூனல் இல்ரே. ப ொல்லு

ல்

ிடிக்கொமல்

இளந்தொரி ல ொல் நடப் ொர். அதிகமொக பவறும் லமலுடன்,
லவட்டி அணிந்து

தொன் நடப் ொர். ரைய முர ப்

துணியில் லகொவணம்
உளர ரவப் ொர்.
குடிப் து

டி ஒரு

கட்டுவொர். அரத அவலர லதொய்த்து

வொயில் சுருட்டு இருக்கும் அவர் விரும் ி

னம் கள்ளு. அவருக்கு விருப் மொனது ஒடியல் கூல்.

என் கந்ரதயொ அப்பு, கொதில் கடுக்கன்

ல ொடுவொர் .

தரேமயிரர சீவி குடும் ி ரவப் ொர். அதனொல் அவரர
“குடும் ி கந்ரதயர்” என்று அரடப் ப யர் ரவத்து
ஊர்வொசிகள்அரைப் ர் . லவடிக்ரக என்ன பவன் ொல் புேம்
ப யர்ந்து

வொழும்

தமிழ் வொேி ர்கள் கூட இப்ல ொது கொதில்

லதொடு ல ொட்டு, குடும் ி ரவக்கி ொர்கள் . சிேர் மூக்கு, நொக்கு
குத்துகி ொர்கள்.

என் அப்புவுக்கு அவரின்
பசன்

ப ற்ல ொர் முதுசமொக

விட்டுச்

பசொத்துகள் அதிகம் . அனரேதீவில் வயல் கொணிகள்,

ஒரு பூர்வக
ீ நொற் சொரம்
பநடுந்தீவில் ஒரு வடு
ீ
டிப்ர

வடு
ீ

. புங்குடுதீவில்

சிே கரடகள்.

எட்டொம் வகுப்ல ொடு என் அப்பு

நிறுத்திக் பகொண்டொர். அவருக்கு

ஆங்கிேம்

ல சவரொது . தமிழ் எழுத வரொது. ஆனொல் கணக்கு

ொர்க்கத்

பதரியும். ஊரில் மனக் கணிதத்தில் அவருக்கு நிகர் அவர்
தொன்.

அவரர ஒருவரும் கொசு விசயத்தில் ஏமொற்

முடியொது. அவருக்கு ஞொ க சக்தி அதிகம்.
முன் நடந்த

சம் வங்கள் எல்ேொம் அவர் நினரனவில்

இருக்கும் .. அல்பசய்மொர் வியொதி
லகள்வி

ே வருடங்களுக்கு

ற் ி என்

ஊர்வொசிகள்

ட்டது குர வு. அப்பு மருந்து குளுரசகள்

ொவித்தது

கிரடயொது. அவருக்கு நீரைிவு வியொதி, இரத்த அழுத்தம் ,
இருரதய லநொய்

என்று ஒன்றும் கிரடயொது. அவர் ரவத்திய

சொரேக்குப் ல ொனரத நொன் கண்டதில்ரே. அலத ல ொல்
தொன் என் ஆச்சியும்.

ஊர்வொசிகளுக்கு அப்பு கடன் பகொடுப் ொர் ஆனொல் கு ித்த
கொேத்தில் கொரச குர ந்த வட்டிலயொடு வொங்கி விடுவொர்.

அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் பசல்ரேயொ என்

நொன் ஒரு வொரிசு

மட்டுலம. நொன் அப்புவுக்கு ஆச்சிக்கும் பசல்ேம். நொன்
லகட் ரத வொங்கி பகொடுத்து விடுவொர்கள் .
என் அப்பு நல்ே நீச்சல்கொரன். நொன் தீவு வொசி என் தொல்
எனக்கு

அவசியம்

நீந்தத் பதரிய லவண்டும்

கற்றுக் பகொடுத்தொர் தொன்

டிக்க வில்ரே

அப்புவின் மனதில் இருந்தது
டித்து ப ரும் உத்திலயொகம்

என்று நீந்தக்
என்

குர

அதனொல் நொன் ஆங்கிேம்
ொர்க்க லவண்டும் என் து என்

அப்புவின் ஆரச.
“அந்த லகொதொரி விழுவொன் ல ொர்துலகயக்கொரன் எங்கட தீவுக்கு
வந்து

சனங்கரள

லவதக்கொரரொக

மொற்

முடியவில்ரேே” என்று என் அப்பு

ப ருரமயொகச் பசொல்லுவொர், அவருக்கு லவதக்கொரர் லமல்
ஒரு பவறுப்பு. அதனொல் நொன் இந்துக் கல்லூரியில்

டிக்க

லவண்டும் என் து
அவர் பகொள்ரக . சிே அனரேதீவு வொசிகளின்
ல ொல்

மகன்மொர்

என்ரனயும் யொழ்ப் ொணம் இந்துக் கல்லூரியில் அப்பு

லசர்த்தொர். கல்லூரி ல ொர்டிங்கில் இருந்து
ல் கரேக் கைகம் பசன்று ப ொ ியியேில்

டித்து, பகொழும்பு
ட்டம் ப ற்ல ன்.

என் அப்பு தொன் நிரனத்ரத சொதித்து விட்டரத ப ருரமயொக
பசொல்ேி ஊரிரே பசொல்ேி தம் ட்டம்

அடிப் ொர். நொன்

பகொழும் ில் லவரே பசய்யும் ல ொது லீவில் ஊருக்குப்

ல ொனொல் என்லனொடு லசர்ந்து
ப ொரியலேொடு

னம்

கள்ளு. நண்டு, இ ொல்

குடிப் ொர். கடேில் நீ ந்துவொர்.

இருவரும் வயல் கொணிகரள சுற் ி

நொங்கள்

வருலவொம் . அப்ல ொது

அவரரக் கண்டதும் சிேர் தங்கள் தரேயில் கட்டிய சொல்ரவ
எடுத்து மடித்து

தமது

அக்குளுக்குள ரவத்து மரியொரத பகொடுப் ரதக் கண்லடன்
நொன் ஊருக்குள்லள பசொந்தத்துக்குள் திருமணம் பசய்ய
லவண்டும் என் து என் அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் ஆரச .

என் அப்பு ஒருல ொதும் ஆச்சிரய அவவின்

ப யர் பசொல்ேிக்

கூப் ிட்டதில்ரே . பமய்லய அல்ேது இங்கொரும் என்றும், சிே
சமயம் குஞ்சு என்று கூப் ிடுவொர். ஆக்சியும்

அவரர

உங்கரளத்தொன் அல்ேது பமய்லய என்று கூப் ிடுவொள்

என் ஆச்சி முத்தம்மொ நல்ே சிவரே.
டித்தவ. ஜொதகம்

ொர்ப் ொள்

இருந்து கற் வ. சீட்டு

.

நொேொம் வகுப்பு வரர

. அரத அம்மொச்சியிடம்

ிடிப் தில் பகட்டிக்கொரி. ஆச்சியின்

கொதில் ப ரும் இரு தங்கத் லதொட்டு குண்டேங்கள்

ஊஞ்சல்

ல ொல் பதொங்கும் . அவள் மூக்கில் ரவர மூக்குத்தி லவறு.
தினொறு வயதில் என் அப்புரவ திருமணம் பசய்தவ . ஒரு
கேியொண வட்டில்
ீ
என் ஆச்சிரய என் அப்பு
அைகிலும், நி த்திலும்

கண்டு அவவின்

மயங்கி ஆச்சியின் ப ற்ல ொரிடன்

ப ண்

லகட்டு ல ொனவர் என் அப்பு. தூரத்து பசொந்தக்கொரனும்,

பசொத்துக்கொரனும்

என் தொல் என் அப்புவுக்கு அவர்கள்

தங்கள் மகரளக் பகொடுக்கத் தயங்கவில்ரே . அலதொடு
அப்புவின் ப ரியப் ொவின், மருமகனின் , தம் ியின் மகள் என்
ஆச்சி. ஊரிரே திருமணங்கள்

எல்ேொம்

சுற் ி சுற் ி சுப் ரின்

பகொல்ரேக்குள் தொன் நடக்கும் . ஆச்சி ஒரு ல ொதும் அப்புரவ
எதிர்த்துப் ல சியது இல்ரே. சரமயல் கூட அவரர லகட்டுத்
தொன் பசய்வொள். அவர் சொப் ிட்ட
அவளுக்கு வட்டுக்கு
ீ

ின் தொன் சொப் ி டுவொள்,

உதவிக்கு ஒருவரும் இல்ரே ஆச்சிக்கு

ல் விை வில்ரே. கூனல் இல்ரே.
தொேிக் பகொடியும்

கழுத்தில் எப்ல ொதும்

ரகயில் இரண்டு லசொடித் தங்க கொப்புகள்

இருக்கும். அவளும் பகொண்ரட ரவத்திருந்தொள். அவளுக்கு
நொன் ஒலர ஒரு அனரேதீவுவொசிகள் நீண்ட ஆயுள்
உரடயவர்கள். இதற்குக் கொரணம் அசுத்தப் டொத சுற் ொடேில்
வொழ்ந்ததினொல் மட்டுமன் ி கடினமொன விவசொயம் பசய்த
உரைப் ினொல் ஆலரொக்கியமொன உடல் நேம் பகொண்டவர்கள்
அவர்கள், கவரேயற்

தன்னம் ிக்ரகயுள்ள வொழ்க்ரகயும்

ஒரு கொரணமொகேொம். அலதொடு கூட அங்குள்ள மூேிரக
வரககளும் ஒரு கொரணமொகயிருக்கேொம். இத்தீவிற்கு
எக்கொேத்தில் மக்கள் வந்து
குடிலய ினொர்கள் என் ரதத் திட்டவட்டமொகக் கூ முடியொது.
ஆனொல் மற்ர ய தீவுகளுடன் பதொடர்பு

இருந்த டியொல் நயினொதீவு, பநடுந்தீவு, புங்குடுதீவு வைியொக
மக்கள் வந்து குடிலய ியிருக்கேொம் என் து ஒரு
ஊகமொகும். இரு ிட்டிக்கும் அனரேதீவுக்கும் இரடலய உள்ள
கடல் வரண்டு தரரயொகக் கொட்சியளித்த கொேங்களில்
லமய்ச்சலுக்கு தமது கொல்நரடகரள அனரேதீவிற்கு அனுப் ி
வந்தனர் இறுப் ிட்டி மக்கள்.

ினனர் அக்கொல்நரடகளின்

பகொம்புகளிலும், கொல்களிலும் உள்ள மண்ணின் தரத்ரதக்
கண்டு வியந்து, மக்கள் ஏழுமரே
நொச்சியொர் லகொயிேடியில் குடிலய ியிருக்கேொம்.
இன்றும் அனரேதீவு மக்களுக்கும் இறுப் ிட்டி மக்களுக்குமிரட
லய பநருங்கிய பதொடர்புண்டு.அப் டி தமிழ் நொட்டில்
உள்ள இரொமநொதபுரத்தில்
இருந்து வந்து குடிலய ினவர்கள் எனது அப்புவின் மூதொரதயர்.

அப்புவின் முன்லனொர் ஒரு
கொேத்தில் இரொமனொதபுரத்தில் இருந்து வந்து அனரேத் தீவில்
குடிலய ிய இந்து சமயவொதிகள் .
என் அப்புவின் தந்ரத சுப்ர யொ நூற் ி மூன்று வருடங்கள்
வரர வொழ்ந்தவர்.

என் அப்புவுக்கு இப்ல ொ வயது எண் து .இன்னும்
விைவில்ரே. கூனல் இல்ரே. ப ொல்லு

ல்

ிடிக்கொமல்

இளந்தொரி ல ொல் நடப் ொர். அதிகமொக பவறும் லமலுடன்,
லவட்டி அணிந்து தொன் நடப் ொர். ரைய முர ப்

டி ஒரு

துணியில் லகொவணம் கட்டுவொர். அரத அவலர லதொய்த்து
உளர ரவப் ொர். வொயில் சுருட்டு இருக்கும் அவர் விரும் ி
குடிப் து

னம் கள்ளு. அவருக்கு விருப் மொனது ஒடியல் கூல்.

என் கந்ரதயொ அப்பு, கொதில் கடுக்கன் ல ொடுவொர்
. தரேமயிரரச் சீவி குடும் ி ரவப் ொர். அதனொல் அவரர
“குடும் ி கந்ரதயர்” என்று அரடப் ப யர்
ரவத்து ஊர்வொசிகள்அரைப் ர் . லவடிக்ரக என்ன பவன் ொல்
புேம் ப யர்ந்து வொழும் தமிழ் வொேி ர்கள் கூட இப்ல ொது
கொதில் லதொடு ல ொட்டு, குடும் ி ரவக்கி ொர்கள் . சிேர் மூக்கு,
நொக்கு குத்துகி ொர்கள்.

என் அப்புவுக்கு அவரின் ப ற்ல ொர் முதுசமொக விட்டுச் பசன்
பசொத்துகள் அதிகம் . அனரேதீவில் வயல் கொணிகள், ஒரு
பூர்வக
ீ நொற் சொரம் வடு
ீ
. புங்குடுதீவில் சிே
கரடகள். பநடுந்தீவில் ஒரு வடு
ீ
எட்டொம் வகுப்ல ொடு என்
அப்பு

டிப்ர

நிறுத்திக் பகொண்டொர். அவருக்கு ஆங்கிேம்

ல சவரொது . தமிழ் எழுத வரொது. ஆனொல் கணக்கு

ொர்க்கத்

பதரியும். ஊரில் மனக் கணிதத்தில் அவருக்கு நிகர் அவர்
தொன். அவரர ஒருவரும் கொசு விசயத்தில் ஏமொற்
முடியொது. அவருக்கு ஞொ க சக்தி அதிகம்.

ே வருடங்களுக்கு

முன் நடந்த சம் வங்கள் எல்ேொம்
அவர் நினரனவில் இருக்கும் .. அல்பசய்மொர் வியொதி
என் ஊர்வொசிகள் லகள்விப்
மருந்து குளுரசகள்

ற் ி

ட்டது குர வு. அப்பு

ொவித்தது கிரடயொது. அவருக்கு நீரைிவு

வியொதி, இரத்த அழுத்தம் , இருதய லநொய் என்று ஒன்றும்
கிரடயொது. அவர் ரவத்திய சொரேக்குப் ல ொனரத நொன்
கண்டதில்ரே. அலத ல ொல் தொன் என் ஆச்சியும்.

ஊர்வொசிகளுக்கு அப்பு கடன் பகொடுப் ொர் ஆனொல் கு ித்த
கொேத்தில் கொரச குர ந்த வட்டிலயொடு வொங்கி விடுவொர்.

அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் பசல்ரேயொ என்

நொன் ஒரு வொரிசு

மட்டுலம. நொன் அப்புவுக்கு ஆச்சிக்கும் பசல்ேம். நொன்
லகட் ரத வொங்கி பகொடுத்து விடுவொர்கள் .
என் அப்பு நல்ே நீச்சல்கொரன். நொன் தீவு வொசி என் தொல்
எனக்கு அவசியம் நீந்தத் பதரிய
லவண்டும் என்று நீந்தக் கற்றுக் பகொடுத்தொர் தொன்
வில்ரே என்

குர

டிக்க

அப்புவின் மனதில் இருந்தது அதனொல்

நொன் ஆங்கிேம்

டித்து ப ரும் உத்திலயொகம்

ொர்க்க

லவண்டும் என் து என் அப்புவின் ஆரச.
“அந்த லகொதொரி விழுவொன் ல ொர்துலகயக்கொரன் எங்கட தீவுக்கு
வந்து சனங்கரள
லவதக்கொரரொக மொற்

முடியவில்ரேே” என்று என் அப்பு

ப ருரமயொகச் பசொல்லுவொர், அவருக்கு லவதக்கொரர் லமல்
ஒரு பவறுப்பு. அதனொல் நொன் இந்துக் கல்லூரியில்

டிக்க

லவண்டும் என் து
அவர் பகொள்ரக .
சிே அனரேதீவு வொசிகளின் மகன்மொர் ல ொல் என்ரனயும்
யொழ்ப் ொணம் இந்துக் கல்லூரியில் அப்பு லசர்த்தொர்.
கல்லூரி ல ொர்டிங்கில் இருந்து
கைகம் பசன்று ப ொ ியியேில்

டித்து, பகொழும்பு

ல் கரேக்

ட்டம் ப ற்ல ன். என் அப்பு

தொன் நிரனத்ரத சொதித்து விட்டரதப் ப ருரமயொகச் பசொல்ேி
ஊரிரே தம் ட்டம் அடிப் ொர். நொன் பகொழும் ில் லவரே
பசய்யும் ல ொது லீவில் ஊருக்குப் ல ொனொல் என்லனொடு
லசர்ந்து

னம் கள்ளு. நண்டு, இ ொல் ப ொரியலேொடு குடிப் ொர்.

கடேில் நீந்துவொர். நொங்கள் இருவரும்
வயல் கொணிகரளச் சுற் ி வருலவொம் .
அப்ல ொது அவரரக் கண்டதும் சிேர் தங்கள் தரேயில் கட்டிய
சொல்ரவ எடுத்து மடித்து தமது

அக்குளுக்குள் ரவத்து மரியொரத பகொடுப் ரதக்
கண்லடன்

நொன் ஊருக்குள்லள பசொந்தத்துக்குள் திருமணம்

பசய்ய லவண்டும் என் து என் அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் ஆரச .

என் அப்பு ஒருல ொதும் ஆச்சிரய அவவின் ப யர் பசொல்ேிக்
கூப் ிட்டதில்ரே . பமய்லய அல்ேது இங்கொரும் என்றும், சிே
சமயம் குஞ்சு என்று கூப் ிடுவொர். ஆச்சியும் அவரர
உங்கரளத்தொன் அல்ேது பமய்லய என்று கூப் ிடுவொள் .

என் ஆச்சி முத்தம்மொ நல்ே சிவரே. நொேொம் வகுப்பு
வரர

டித்தவ. ஜொதகம்

ொர்ப் ொள் . அரத

அம்மொச்சியிடம் இருந்து கற் வ. சீட்டு

ிடிப் தில்

பகட்டிக்கொரி. ஆச்சியின் கொதில் ப ரும் இரு
தங்கத் லதொட்டு குண்டேங்கள் ஊஞ்சல் ல ொல் பதொங்கும் .
அவள் மூக்கில் ரவர மூக்குத்தி லவறு.

தினொறு வயதில்

என் அப்பூரவத் திருமணம் பசய்தவ . ஒரு கேியொண வட்டில்
ீ
என் ஆச்சிரய என் அப்பு கண்டு அவவின் அைகிலும்,
நி த்திலும் மயங்கி
ஆச்சியின் ப ற்ல ொரிடம் ப ண் லகட்டுப் ல ொனவர் என்
அப்பு. தூரத்துச் பசொந்தக்கொரனும், பசொத்துக்கொரனும் என் தொல்
என் அப்புவுக்கு அவர்கள் தங்கள் மகரளக் பகொடுக்கத்

தயங்கவில்ரே .
அலதொடு அப்புவின் ப ரியப் ொவின், மருமகனின் ,
தம் ியின் மகள் என்
ஆச்சி. ஊரிரே திருமணங்கள் எல்ேொம் சுற் ிச் சுற் ி சுப் ரின்
பகொல்ரேக்குள் தொன் நடக்கும் . ஆச்சி ஒரு
ல ொதும் அப்புரவ எதிர்த்துப் ல சியது இல்ரே. சரமயல் கூட
அவரர லகட்டுத் தொன் பசய்வொள். அவர் சொப் ிட்ட

ின்

தொன் சொப் ிடுவொள், அவளுக்கு வட்டுக்கு
ீ
உதவிக்கு ஒருவரும்
இல்ரே ஆச்சிக்குப்

ல் விை வில்ரே. கூனல்

இல்ரே. கழுத்தில் எப்ல ொதும் தொேிக் பகொடியும் ரகயில்
இரண்டு லசொடித் தங்க கொப்புகள் இருக்கும். அவளும்
பகொண்ரட ரவத்திருந்தொள். அவளுக்கு நொன் ஒலர ஒரு
மகன் என்

டியொல் என் லமல் அவளுக்கு அளவற்

ொசம்.

தனக்கும் அப்புவுக்கும் பகொள்ளி ரவப் து நொன் தொன் என்று
எனக்கு நிரனவூட்டுவொள். நொன் அவளுக்கு ஒலர
என்

டியொல்

என் லமல் அவளுக்கு அளவற்

தனக்கும் அப்புவுக்கும் பகொள்ளி

மகன்
ொசம்.

ரவப் து நொன் தொன் என்று

எனக்கு நிரனவூட்டுவொள்
பசொந்தத்துக்குள் எனக்குத் திருமணம் பசய்து ரவக்கலவ
இருவரும் விரும் ினொர்கள்.

பகொழும் ில் நொன் லவரே பசய்த கொேத்தில் , 1983 ஆண்டில்
நடந்த இனக் கேவரத்தின்

ின் புேம் ப யர்ந்து கனடொ

பசன்ல ன் அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் நொன் கனடொ ல ொனது
விருப் ம் இல்ரே . ஆச்சி தன தம் ி மகள்
பசல்விரய எனக்குச் பசய்து ரவக்க திட்டம் ல ொட்டிருந்தொள்.
பசொத்து பவளியில் ல ொக்கக் கூடொது என் தும் ,சொதி சனம்
ற் ி விசொரிக்கத் லதரவ இல்ரே என் ன முக்கிய
கொரணங்கள். அவர்களின் ஆரசரயத் தீர்க்கொமல்
நொன் கனடொவுக்குப் புேம் ப யர்ந்து விட்லடன் அங்கு எனக்கு
நல்ே உத்திலயொகம் . நல்ே சம் ளம். விரே உயர்ந்த
இடத்தில் பசொந்தத்தில் வடு.
ீ கொர் . என் ஊரில்
உள்ள அப்புவின் பூர்வக
ீ
நூறு வருட நொற்சொர வட்ரடத்
ீ
திருத்தி
ப ரிய மொடி வடொக
ீ
கட்டஅப்புவுக்கும் நொன் கொசும்
கடிதமும் அனுப் ியல ொது எனக்கு ஒரு கடிதத்லதொடு கொசு
திரும் ி வந்து விட்டது.
“விசர்க் கரத எழுதொரதயடொ நொனும்
உன் பகொம்மொவும் உயிலரொடு இருக்கும் மட்டும்
இந்த விட்டிரே ரக ரவக்க விட மொட்லடன்” என்று
ஊர் ரவத்திேிங்கம் வொத்திரயக் பகொண்டு
என் கடிதத்துக்குப்

தில் ல ொட்டொர். எனக்குத் பதரியும்

என் அப்புவின்

ிடிவொதக் குணம் . நொன் என் திட்டத்ரத ரக

விட்லடன்

என்ரனக் கனடொவிேிருந்து திரும் ி
வந்து பகதியிரே பசல்விரய திருமணம் பசய்து தங்களுக்கு
ஒரு ல ரரனலயொ ல த்திரயலயொ ப ற்றுத் தரும்
டி கடிதத்தில் எழுதியிருந்தொர்.
நொன் கனடொவில் உள்ள
என் ஊர்க்கொரர்கலளொடு

ைகுவரதத் தவிர்த்லதன் கொரணம்

அவர்கள் அப்புவுக்கு நொன்
கனடொவில் என்லனொடு லவரே பசய்த கத்லதொேிக்க
பவள்ரளக்கொரி ஒருத்திரயக் கொதேித்து திருமணம்
பசய்ததொக எழுதிப் ல ொடுவொர்கள் என்

யம் லவறு.

என் மரனவி சில்வியொவுக்கு அப்பூவின் கடிதத்ரத
ஆங்கிேத்தில் பமொைி ப யர்த்துச் பசொன்லனன் . அவள் அரதக்
லகட்டு “ டொர்ேிங் பசல்ேொ நொனும் நீங்களும்
உங்கள் ஊருக்குப் ல ொய் ஏன்

ிரச்சரனரய விரேக்கு

வொங்குவொன் உங்கள் அப்புவும் ஆச்சியும் நீ ங்கள் ஒரு
கத்லதொேிக்க பவள்ரளக்கொரச்சிரய தங்களுக்கு பதரியொமல்

திருமணம் பசய்தது பதரியொமல் இருக்கட்டும். அப்ல ொ தொன்
அவர்கள் இன்னும்

ே வருடங்கள் வொழ்வொர்கள்” என் ொள்.

அந்த சமயம் வந்த என்
மகள் பஜசிந்தொ “டடி எனக்கு ஸ்கூல் லீவு விட்டொச்சு. எப்ல ொது உ
ங்கள் உங்கள் ஊருக்குப் ல ொய்
உங்கள் டடிரயயும் மம்மிரயயும்
என்னொல் அவளுக்குப்

*****
( யொவும் புரனவு)

. .

ொர்ப் து”? என்று லகட்டொள்.

தில் பசொல்ே முடியவில்ரே.

