பாழடைந்த சிராம்பியடி

பங்களா

ப ொன் குலேந்திரன் – கனடொ
வடுவூர் துரரசொமி ஐயங்கொர், தமிழ்வொணன், லசர் ஆர்தர் பகொனன்
படொய்ேின் பெர்லேொக் ல

ொல்லமஸ் (sherlock Holmes),

கதொப் ொத்திரத்தின் கரதகள்.
Chase)

எழுதிய மர்மக்

அரவகரை

லேம்ஸ்

ட்ேி லசஸ்

கரதகள் எனக்கு மிகவும்

வொசித்து நொனும்

என்ற ஆரசரய என் மனதுக்குள்
அப்ல ொது எனக்கு வயது

என்ற
(James Hadley

ிடிக்கும் .

ஒரு துப் றிவொைனொக வரலவண்டும்
ே கொேமொக வைர்த்து வந்லதன்.

திரனந்து. இேங்ரகயின்

ஒரத்தில் உள்ை ஊரொன புத்தைத்தில்

வட லமற்கு கரர

டித்துக்பகொண்டு இருந்லதன்

இேங்ரகயின் முதேொவது அரசன் என மகொவம்சம் கூறும் விேயன்
,இன்ரறய கிழக்கு இந்தியொவின் வங்கொைலதசப் குதியில் ேொேொ எனும்
நொட்டில் தனது தந்ரதயினொல் துரத்தப் ட்டு, தன் 700 நண் ர்கலைொடு
5ஆம் நூறொண்டில் புத்தைத்துக்கு வடக்லக உள்ை குதிரர மரேக்கு
அருகில் உள்ை தம் ேகொமத்தில் வந்திறங்னொன் . அவன் இயக்கர்கைின்
ரொணி குலவனிரய சந்ததித்து அவரை மணமுடித்து இேங்ரகரய
ஆண்டொன் என்கிறது மகொவம்சம்
வன பூங்கொவில் இருந்தொக

குலவனியின் மொைிரக வில் த்து

பதொல்ப ொருள் அரொச்சியொைர்கள் கருத்து.

குலவனிக்கு முன் கி மு 1320 யில் குதிரர மரேப்

குதிரய அல்ேி

ரொணி ஆண்டொள் என்கிறது வரேொறு
இந்த வில் த்து வனபூங்கொவுக்கு
ப ரும்

ொரத உள்ைது. அந்த

அருலக புத்தைம் அனுரொதபுரம் A12

ொரதயில்

தூரத்தில் சிரொம் ியடி என்ற ஒரு
கிரொமம். சிவந்த மண். எங்கு

புத்தைத்தில் இருந்து 5 ரமல்

கிரொமம்

உள்ைது. பசழிரமயொன

ொர்த்தொலும் பதன்னம் லதொட்டங்கள்.

இக்

கிரொமத்தில் சிே கொப் ிரிக் குடும் ங்கள் வொழ்கிறொர்கள். சிரொம் ியடியில்
இருந்து ப ரும்

ொரதயில்

துரத்தில் வடக்கு

குதியில்

லதொட்டங்கள். கொட்டின்
பசல்கிறது . அந்தப்

கிழக்கு லநொக்கி பசன்றொல் ஒரு ரமல்
அடர்ந்த

கொடு.

லதற்கில் பதன்னம்

ஊடொக வடக்கு லநொக்கி ஒரு கிறவல்

ொரத

எங்லக

டித்த கொப் ிரி நண் ன் லேொசப்ர

ொரத

பசல்கிறது என்று என்லனொடு
லகட்லடன். அவன் வடு
ீ

சிரம் ியடியில் என் தொல் அவன் அந்த ஊரரச் சுற்றி இருக்கும்
கொட்ரடப்

ற்றி அறிந்து ரவத்திருப் ொன் என் து

அவன் சிங்கைம் தமிழ் கேந்து ல சுவொன்.

ர ேொ

ஆறடி உயரம். திடகொத்திரமொன லதொற்றம். நொன்
அவன் என்

என் எண்ணம்
ொடல்

டித்த

ொடுவொன்

.

ொடசொரேயில்

ொதுகொவேன். எரதயும் துணிந்து பசய்வொன்.

ஒரு நொள் என்ரன

தன் வட்டுக்கு
ீ
விருந்துக்கு வரும் டி அரழத்து

இருந்தொன். என் ப ற்லறொரின் அனுமதி ப ற்று நொன் அவன் அரழப்ர
ஒப்புக் பகொண்டு என் ரேி ரசக்கிைில் அவனின் சிரம் ியடி
ல ொலனன். அது இரண்டு அரறகள், ஒரு குசினி,
வடு.
ீ
அவன் வட்டு
ீ
வைவில்
கிணறு. உண்டு

வட்டுக்கு
ீ

ொல் உள்ை

ஓரே

ேொ. பகொய்யொ . வொரழ மரங்கள். ஒரு

லேொசப்

வட்டில்
ீ
எனக்கு

நல்ே வரலவற்பு. கொரணம் அவனின்

தந்ரத இமொனுலவல் புத்தைம் கச்லசரியில் என் தந்ரதயின்
அவர்கைின் குடும் ம் கத்பதொேிக்கர்கள் .லேொசப் ின்
லகப்ரியல்.

ிலயொன்..

பூட்டனொர்

கிழக்கு ஆ ிரிக்கொவில் இருந்து ல ொர்த்துக்லகயர்கள்

கற் ிட்டி லகொட்ரடரயயும் இன்னும் லவறு

சிே லகொட்ரடகரையும்

ொதுகொக்க அவலரொடு நூறு கொப் ிரிகரை இேங்ரகக்கு கூட்டி வத்தனர்
அந்தக் கூட்டத்லதொடு
வொழ்கிறொர்கள்
உள்ை

வந்தவர் தொன் லகப்ரியல். சிேர் மட்டகைப் ில்

. லகப்ரியல் வழி வந்தவலன சுருட்ரட தரேமயிர்

என் நண் ன் லேொசப் .

முட்ரட அப் மும், . புட்டும்,. கொட்டுச் லசவல் கறியும்,

ேொப்

ழமும்

உண்ட ின், லேொசப் என்ரன அன்புடன் லகட்டொன் ” ரொஜ் இன்று இரவு
என்

வட்டில்
ீ
நீ தங்குறொயொ”?

“எதுக்கு லேொசப் தீடீர் என்று லகட்கிறொய்”? நொன் அவரனக் லகட்லடன்.
“ ரொஜ் உனக்கு தொன் துப் றிய ஆவல் என்று எனக்கு பசொன்னொலய.
உனக்கு சவொேொக

ஒரு

ொழரடந்த அரடந்த ஐந்து அரறகள் உள்ை

ங்கைொ கொட்டுக்குள் இருக்கு. அந்த
அந்த

ங்கைொவில் ல ய் இருக்கிற

அந்த

ங்கைொ

ற்றி இந்த

ங்கைொவுக்குப் ல ொவது கடினம்.
யத்தில் ஒருவரும்

ஊர் வொசிகள்

ல ொவதில்ரே

ே விதமொக ல சுவொர்கள்”

“ என்ன ல சுகிறொர்கள் “?
“ அந்த

ங்கைொ 100 வருடங்களுக்கு முன்

ிரிட்டிஷ் அரசொல் வன

ொதுகொப்பு அதிகொரிக்கு கட்டிக் பகொடுக்கப் ட்டதொம் . அந்த

ங்கைொவில்

ே கொேம் தன் குடும் த்லதொடு ேொன் ரவட் (John White) என்ற
அதிகொரி வொழ்ந்தொர். எப்ல ொதும் அவர் குதிரரயில் கொட்டுக்குள்

ிரிட்டிஷ்

துவக்லகொடு உேொவி வருவொர். அவர் ஒரு குதிரர வண்டி
ரவத்திருந்தொர் . அரத
குடும் ம்

வண்டில்கொரன் வண்டிரய ஓட்ட அவர்

புத்தைம் ல ொய் வரும். அவருக்கு கீ ழ் லவரே பசய்த

நொல்வரும் என் இனத்து கொப் ிரிகள் . அதில் ஒருவன் வண்டில்கொரன்.
பதொட்டத்ரதயும் கவனித்துக் பகொள்வொன்
குடும் த்துக்கும், வன பூங்கொவுக்கும்

. மற்ற மூவரும் அவர்

ொதுகொவேர்கைொக

இருந்தனர். .

ேொன் ரவட் கண்டிப் ொனவர், துலவசம் உள்ை அதிகொரி. தனக்கு

கீ ழ்

லவரே பசய்தவர்கரை அடிரமகைொக நடத்தினொர்..”
“அவருக்கு என்ன லவரே லேொசப்”?
“ வனத்தில் உள்ை மிருகங்கரையும்
அரவற்ரற ஒருவரும்
கருங்கொேி, லதக்க மரம்,

றரவகரையும்

லவட்ரடயொட முடியொது

ொதுகொப் து.

யொரனத் தந்தம்.

சிறுத்ரதத் லதொல். மொன்லதொலும்

பகொம்பும்

திருடி விற்றவர்கரை தன் துவக்கொல்; சுட்டுக் பகொண்டிருகிறொர்..
அவரின் நண் ர்கள் அப்ல ொது புத்தைத்தில் இருந்த நீதி தியும்,
கற் ிட்டிலகொட்ரடக்கு ப ொறுப் ொன அதிகொரியும், டொக்டர் ஒருவரும்,
கச்லசரிக்கு ப ொறுப் ொக இருந்த
ிரிட்டிஷ்கொரர்கைொன

அரச அதிகொரி ஆகிலயொர் .

அவர்கள் எல்லேொரும் இனத்துலவசம்

உள்ைவர்கள். புத்தைத்தில் கடலேொரத்தில்
குடித்து கும்மொைம் ல ொடுவொர்கள்

உள்ை அரச வட்டில்
ீ
கூடிக்

. யொரன தந்தம், மொன். சிறுத்ரத

லதொல் . கருங்கொேி லதக்கு ல ொன்ற விரே உயர்ந்த

கொட்டு மரங்கள்

ஆகியரவ வியொ ொரம் பசய்யும் முகம்மது கொசிம் என்ற புத்தை
வியொ ொரியின்

ிசினஸ்

லேொனின் கட்டுப்

ொட்டொல்

ொதிப்ரடந்தது”

” ிறகு என்ன நடந்து? லகட்க சுவர்ஸியமொக இருக்கு. லமலும் பசொல்லு”:

“கொசிம் திட்டமிட்டு

ணம் பகொடுத்து

ேொன் ரவட்டின் கொவேர்கைின்

உதவிலயொடு அவர் குடும் த்ரத ஒரு அமொவொரச இரவில்,
கொட்டு

சிரொம் ியடி

ங்கைொவில் பூண்லடொடு அழித்தொர்” .

“ பகொரே பசய்தவர்கள்

ிடி

ட்டொர்கைொ ? . அவரக்ளுகு என்ன

நடந்தது”?
“

ிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ல ொது ஒரு

ிரிட்டிஷ்கொரன் குடும் ம்

பகொரே

பசய்யப் ட்டொல் விரைவு என்ன என்று உனக்குத் பதரியும் தொலன
கொதரும்

என் இனத்து கொப் ிரிகள்

நொல்வரும் தூக்கில் இடப்

ட்டொர்கள்
“

ங்கைொவுக்கு என்ன நடந்தத”?:

“அதன்

ின் ஒருவரும் அந்த

ங்கைொவில்

வொழவில்ரே. அந்த

ங்கைொவில் ேொன் ரவட் குடும் த்தின் ஆவிகள் இருப் தொகவும்

ேர்

ஊரில் .பசொல்லுகிறொர்கள்.அனொல் ஆவிகரை ஒருவரும் கொணவில்ரே.
மின்சொரம் வசதி இல்ேத அந்த வட்டில்
ீ
இரவில் விைக்கு எரிவதொகவும்,
ஒரு வரக நொற்றம் அந்த

ொழரடந்த

ங்கைொவில் இருந்து

வசுவதொகவும்
ீ
சிே சமயம் சிரிப்பு சத்தம் லகட் தொகவும் இந்த ஊர்
சனங்கள் ல சிக் பகொள் கிறொர்கள் . இன்று இரவு நீரும் நொனும் அந்தப்
ங்கைொவுக்குப்

ல ொய் அங்கு என்ன நடக்குது என்று

ொர்ப்ல ொமொ.?

ரசக்கிைில் அங்கு ல ொக அரர மணித்தியொேம் எடுக்கும் ஒருவரும்
யத்தில் அந்த

ங்கைொவுக்கு இதுவரர ல ொனதில்ரே?, லேொசப்

பசொன்னொன்
லேொசப் என்ரனக் லகட்டது எனக்கு சவொேொக அரமந்தது . வரம்
ீ
ல சிய
நொன் ஒப்புபகொண்லடன்.

****
அன்று அமொவொரச. இரவு

ஒன் து மணிக்கு

பதொடங்கிய கொற்றும்

மரழயும் விட்ட ொடில்ரே.

“எங்கள் இருவரினதும் றேி ரசக்கிள்கரை எடுத்துக்பகொண்டு
லநொக்கி இரவு ல ொசனத்துக்குப்
ஐந்து

ட்டரிகள் ல ொட்ட

ின் புறப் ட்லடொம். இருவர்

லடொர்ச் ரேட்டுகள்.

என்

ங்கைொ

ரககைிலும்

ரசக்கில்

ரடனலமொ லவரே பசய்யவில்ரே. மரழயும் கொற்றுமொக
இருந்த டியல் . இருவரும்
மொட்டிக் பகொண்லடொம்

பறயின் லகொட்ரடயும் பதொப் ிரயயும்

சுவரில் இருந்த

கடிகொரம் இரவு

திபனொன்லற

கொட்டியது.

பவைியில் ஒலர கும்மிருட்டு. தவரைகைின் தொைவொத்தியக் கச்லசரியில்
சில் வண்டுகள் பதொடர்ந்து பமொர்ஸிங் வொசித்துக் பகொண்டிருந்ததன.
அங்கு ஒன்றும் இங்கு ஒன்றுமொக சிே மின்மினி பூச்சிகள் . அடிக்கடி
லதொன்றிய மின்னலும், இடியும் எங்களுக்கு வழி

கொட்டத் துரணயொக

இருந்தன. ஏற்றத்தில் மிதிப் து கடினமொக இருந்தது. யொலரொ
இழுப் து ல ொன்ற ஒரு
முடிவு ரசக்கிைின்
அந்தப்

ிரரம எனக்கு . பறயின் லகொர்ட் ப ல்டின் ஒரு

ின் சக்கரத்தில் சிக்கிக்பகொண்டது. சரி பசய்லதன்.

ங்கைொவுக்கு ரசக்கிேில் ல ொக லவறு

லேொசப்புக்குத்

பதரியும்.

ொரதயில்ரே என்று

ொரதயில் லசறு இருந்த

டியொல் இரு து

அடிக்கு ரசக்கிரே தள்ைிக்பகொண்டு ல ொலனொம் . அதன்
ஏற்றம். துணிந்து, கிரவல் கற்கள் நிரம் ிய ஏற்றத்தில்
கிரவல்

ின்னுக்கு

ின் ஒரு சிறு

மிதித்லதொம் .

ொரத ஓரத்தில் ஒரு ஆேமரம் அரத பநருங்கியவுடன் ஊ ஊ

ஊ.. லேொசப் என்ற சத்தத்துடன் ஒரு சுழிக்கொற்று வசியது.
ீ
அரதத்
பதொடர்ந்து மின்னலும் இடியும். மின்னல் பவைிச்சத்தில் முழு

ஆேமரமும் ஒரு

ிசொரசப் ல ொல் எங்கள் கண்களுக்குக

லதொற்றமைித்தது
“ ரொஜ் எனக்கு

யமொக இருக்கு. திரும் ி வட்ரட
ீ
ல ொலவொமொ”? லேொசப்

லகட்டொன்
”ர த்தியக் கரத ல சொலத. இவ்வைவு தூரம் வந்திட்லடொம் முன்
ரவத்த கொரே

நொன்

ின் ரவக்க மொட்லடன்” என்லறன் நொன் குைிரில்

நடுங்கிய

டி.

“இன்னும்

ங்கைொவுக்கு சிே யொர் தூரம் தொன்

ொர்

பதரிகிறது

ங்கைொ. அபதன்ன அங்கு

இருக்கு. ரொஜ் அலதொ
விைக்கு எரிகிறது

ொர்த்தொயொ? அது ரவட் குடும் த்தின் ஆவிகைின் விரையொட்டு தொன்.
ஊர்

சனங்கள் பசொன்னது சரி தொன்

ல ொேத் பதரியுது” என்றொன்

யத்பதொடு லேொசப்.
“சும்மொ ல சொமல்
நொன்

யப் டொமல் வொ லேொசப்”

ங்கைொவின் முன் லதொட்டத்ரத லடொர்ச் அடித்து ஒரு

கண்லணொட்டம் விட்லடன். நீண்ட 8 பச.மீ . நீைம் உள்ை பவள்ரை
முட்கள் உள்ை விசில் முள் மரம்

ங்கைொவின்

லவேியில் வைர்ந்து

இருந்தன.
ஒரு மேர் பசடிகரையும் நொன் கொணவில்ரே அதற்கு
அடர்த்தியயொக வைர்ந்த பசடிகள். அந்த
எடுத்து கசக்கி மணந்து
வொசரன.

ொர்த்லதன்

திேொக

ஒலர

பசடிகைின் இரேகரை

ஒரு மயக்கும்

புதுரமயொன

அந்த மணத்தில் இருந்து அரவ ல ொரத ஊடும்

கஞ்சொ பசடிகள் (cannabinoids) எனும் லவதிப் ப ொருள் குழுமத்ரத
பசர்ந்தபசடி என் ரத உணர்ந்லதன் . இந்த பசடியில்

இருந்து

உை,

உடல் விரைவுகரை ஏற் டுத்தக் ல ொரத மருந்து தயொரிக்கேொம் என்று
தொவர இயல்
வந்தது.

ட்டதொரியொன என் மொமொ பசொன்னது என் நிரனவுக்கு

சிே இரேகரை பகொய்து

ொக்பகட்டுக்குள் ல ொட்டுக்

பகொண்லடன்
“நொன் முன்னுக்கு ல ொறன் லேொசப்,

நீ என்

ின்னொல் ல சொமல் வொ “

என்லறன் நொன்
ேன்னல்கள் எல்ேொம் ல ப் ர் ஒட்டி இருந்தது. உள்லை என்ன நடக்கிறது
என்று

ொர்க்க முடியொது இது ஆவிகைின் லவரே இல்ரே என்று

எனக்கு புரிந்தது
நொன்

லடொர்ச் அடித்து

ொர்தல ொது

ரழய முன் கதவில் ஒரு

ஊடொக

ங்கைொவுக்குள் என்ன நடக்குது

ஓட்ரட பதரிந்தது அதன்
என்று

ொர்த்லதன் .

நொன்கு

ல ர் இரு

ப ரிய

பதரிந்தது. அவர்களுக்கு
ல ொத்தல்கைில்
மற்றவர்

ொரனகைில்

க்கத்தில்

எலதொ அடுப் ில் கொச்சுவது

ே ல ொத்தல்கள்.. ஒருவர்

ொரனகைில் கொச்சியரத நிறப்புவது

பதரிந்தது .

ல ொத்தல்கரை ப ட்டிக்குள் அடுக்கினொர் . எனக்கு உடலன

பாழடைந்த

ங்கைொவின் மர்மம் துேங்கியது

“என்ன ரொஜ் இந்த

ங்கைொவில் கள்ைச் சொரொயம் கொச்சுகிறொர்ககள் ல ொே

பதரிகிறது

ங்கைொவில் ரவட் குடும் த்தின் ஆவிகைின்

இந்த

நடமொட்ம் இல்ரே . இது முழுப் ப ொய் வதந்தி . தங்கள் பதொழிலுக்கு
சொதகமொக கரத கட்டி விட்டிருக்கிறொர்கள்” என்றொன்
.

லேொசப்.

“அது மட்டுமல்ே லேொசப் இந்த
வைர்கிறொர்கள் . இதுக்குத்

ங்கைொ பதொட்டத்தில்

தொன் இந்த

கஞ்சொ பசடி

ொங்கைொவில் லேொனின்

குடும் த்தின் ஆவிகள் உேொவுது என்று வதந்தி

ரப் ி இருக்குறொர்ள்

உள்லை இருக்கிற கூட்டம்

வருமொனத்துக்கு தொன்”

என்லறன் நொன்
மறு நிமிடம்
வடு
ீ

. எல்ேொம் தங்கள்

.

நொங்கள் இருவரும் அங்கு நின்றொல் ஆ த்து என்று

லநொக்கித் திரும் ிலனொம் .

***
நொன் என் புத்தைம் வட்டுக்கு
ீ
திரும் ியதும் முதல் பசய்த
அப் ொவுக்கும் அவரின் நண் ர் இன்ஸ்ப க்டர்

கொரியும் என்

ப லரரொவுக்கு நடந்த

முழு கரதயும் பசொல்ேி நொன் பகொய்த கஞ்சொ பசடி

இரேகரையும்

அவரிடம் பகொடுத்லதன். அவருக்லகொ நடந்ரத லகட்க

ஆச்சரியமொக

இருந்தது. அடுத்த கணம் இரு ல ொலீஸ்

ேீப்புகள் அந்தப்

ொழரடந்த

ங்கைொ லநொக்கி விரரந்தன .
”மகன்

நீ நிரனத்ரத சொதித்து விட்டொய். . நொரை

நண் ன் லேொசப்ர யும்

அல் ிலரட் கிட்ச்லகொக்கின்

அரழத்து பசல்கிலறன்”, என்றொர் என் அப் ொ .
*****
( யொவும் புரனவு)

உன்ரனயும் உன்
டத்துக்கு

