நாவிதர் நாகலிங்கம்
ப ொன் குலேந்திரன் கனடொ
சிகக அேங்கொரத் பதொழில் கொேத்லதொடு மொறிக் பகொண்டு வருகிறது.
த்து தசொப்தங்களுக்கு முன்னர் சிகக அேங்கொரம் பசய்வதற்கு
அேங்கொரம் பசய்யும் ககடக்கு பசல்வது அரிது. வட்டுக்கு
ீ
வந்து
நொவிதம் பசய்வது மரபு வழி வந்த முகறயொகும்.
குடும் ங்கள்

ரம் கர

கவத்திருப் ர். இது

ொரம் ரியமொன

ரம் கரயொக நொவிதர் ஒருவகரச் சவரம் பசய்ய

ரம் கர

ரம் கரயொக இருந்து வந்த

முகறயொகும். இவகரக் குடிமகன் என அகழப் ர். இழவு வடு,
ீ
திருமணம், சொமத்தியச் சடங்கு ல ொன்ற கொரியங்களுக்கு அவர்
வண்ணொனுடன் சமூகம் தர தவறமொட்டொர். இருவருக்கும் வட்டுக்கு
ீ
முன்லன விலசஷத்திற்கொக கட்டிய வொகழக்குகேக்கு ல ொட்டிக்கும்
குகறவில்கே. திருமணத்தின் ல ொது மணமகளுக்கு பசய்ய லவண்டிய
கொரியங்ககை அம் டச்சி பசய்வது வழக்கம். இது ஒரு லதசவழகம
என்லற பசொல்ேேொம். கொரியங்கள் முடிந்த

ின்னர் குடிமகனுக்குத்

லதகவயொன பவகுமதிகள் பகொடுத்து அனுப்புவது வழகமயொயிருந்து
வந்தது. இந்த முகற, டிப் டியொக மகறந்து ல ொகிறது என்லற
பசொல்ேொம்.

நொவிதர் நொகேிங்கம் எங்கள் குடும் த்தின் குடிமகன். எனக்கு
பதரிந்தைவில் அவர்

ொட்டனொர் கொேம் பதொட்டு எமது வட்டுக்கு
ீ

ககயில் ஒரு தகரப் ப ட்டியுடன் வருகக தந்து, சிகக அேங்கொரமும்
சவரமும் பசய்வது வழகம. லதகவயொன வடிவில் மீ கசகய

பவட்டுவொர். அதுவும் பவட்டும் மீ கச ப ொலீஸ்கொரனுக்கொக இருந்தொல்
அந்த

மீ கசக்கு தனி கம் ர
ீ த் லதொற்றமுண்டு. முகத்துக்கு ஏற்ற

அைவில் மீ கச இருக்கும்.

ொகேயொ, ஹிட்ேர், எம்.ஜி.ஆர், ொகவதர் மீ கச

என சினிமொ நட்சத்திரத்துக்கு ஏற்

மீ கசகள் பவட்டும் திறகம

கடத்தவர் நொகேிங்;கம். எங்கள் வட்டு
ீ
அம் ேவி மொமர நிழேில்
மொமரத்துக்கு கீ ழ் ஒரு கதிகரகய ல ொட்டு அதற்கு லமே ஓரு
பவள்கைத் துணிகய விரித்து விட்டு, தன்தகரப்ப ட்டிகயத் திறந்து,
கத்தரிக்லகொகேயும் சவரக்கத்திகயயும் தீட்டிவிட்டு தன் பதொழிகே
ஆரம் ிப் ொர் நொகேிங்கம். அவர் வொய் நிரம்

பவற்றிகே

ல ொட்டுக்பகொள்வொர். புககயிகேகயயும், ொக்ககயும், சுண்ணொம்க யும்
வொயுக்குள் புகதத்து சப் ி சுகவப் ொர். லவற்றிகேகய மடிக்குள்
லவட்டியில்

வுத்திரமொக மடித்து கவத்திருப் ொர். அடிக்கடி

ஊர்ககத

பசொல்லும் ல ொது சிகப்பு நிற பவற்றிகே சொறு பதறிக்கும். அது என்
உடம்பு லமல் ல ொர்த்திருக்கும் பவள்கை துணியில் லகொேம் ல ொடும்.
ப ொறுத்துக் பகொள்லவன் அவர் பசொல்லும் ககதயின் ஆர்வத்தில்.
அதுவும் சிந்தொமணி, சிவகவி
மிகவும்

டப்

ொடல்கள் என்றொல் அவருக்கு

ிடிக்கும். தன் வொயுக்குள் தனக்குத் பதரிந்த இரொகத்தில்

முணுமுணுப் ொர் இதற்கு தொைம் ல ொடுவது ல ொல் இருக்கும் அவரது
கத்தரிக்லகொல் ல ொடும் ஒகச. தன் தகரப் ப ட்டிக்குள் அவர்
கவத்திருக்கும் தியகரொஜ
குரேில்

ொகவதிரின்

டம் தன்

ொடகே ரசிகனின்

லகட்டு ரசித்துக்பகொண்டிருகுகம்

***
எனக்குத் தகேமயிர் பவட்ட நொகேிங்கம்

த்துமணிக்கு சனிக்கிழகம

வரப்ல ொகிறொன்; என்று அம்மொ பகொன்னொல் அது நொன் விரும் ொத
நொைொக இருக்கும். கொகேயில் நண் ர்;கலைொடு கிரிக்கட் விகையொட

ல ொக முடியொலத. தகேமயிர் பவட்டிய

ின்னர் கிணற்றில் குைிர்ந்த

தண்ணர்ீ அள்ைி குைிக்க லநரம் எடுக்கும். நொகேிங்கம் எங்லக
கூர்கமயொன தன் கத்தியொல் பவட்டி கொயப் டத்தி ல ொடுவொலனொ என்ற
யம் எனக்கு. ஆனொல் ககயில் சவுக்கொரம் ல ொன்ற ஒன்கற
ொதுகொப் ொக கவத்திருப் ொர். அகத முகத்தில் கவத்தொல் எரியும்
தன்கமயுகடயது.
“தம் ி

யப் டொகதயும் நொன் உமது

ொட்டனொருக்கு தகேமுடி

பவட்டினவன். அம்மொகவக் லகளும் அவ பசொல்லுவொ. உமது இரண்டு
தம் ிமொருக்கும் அப் ொவுக்கும் பவட்டியிருக்கிறன்.”
“அபதல்ேொம் எனக்குத் பதரியும்!...
“இப்

என்கர முடிகய கட்கடயொக பவட்டி ல ொடொகதயும்

நண் ர்கள்

ள்ைிக்கூடத்துக்கு ல ொகும் ல ொது

“தம் ி!... உமக்கு

கிடி

ிறகு

ண்ணுவொர்கள்”

ிடித்த ஸ்கடல் எனக்குத் பதரியும். இப்ல ொ

ப டியல்களுக்கு ஆய nககiஉநபவ மக்னி ிபசன்ட் பசபவன் (Magnificent
Seven) டத்தில் வந்த
அடிப் து

யூல்

ிலரயினர் (Yul Breyner) மொதிரி பமொட்கட

ிடிக்கும். சிேருக்கு அபமரிக்க

ிரஸ்ேி ஸ்கடல்

ொட்டுக்கொரன் எல்விஸ்

ிடிக்கும். அந்த ஸ்கடல் லவண்டுமொ அல்ேது

பமொட்கட விருப் லமொ?. அம்மொகவ லகட்டுவிட்டு பவட்டட்லட”?
“லவண்டொம். அம்மொ பசொன்ன மொதரி எப் வும் பவட்டுகிற ஸ்கடேில்
பவட்டும்.

ிறகு ஏன் அவலவொகட எனக்கு

“சரி!.. கண்ணடிகயப்

ிரச்சகன”

ிடித்துக் பகொள்ளும். நொன் பவட்டுவது பதரியும்.”

என்று கூறிய டி என் ககயில் சிறு கண்ணொடி ஒன்கறத் தந்தொர்
நொகேிங்கம். எல்ேொம் ஆயத்தமொகத்தொன் வந்திருக்கிறொர். அவரது

ககப ட்டிக்குள் லதகவயொன உ கரொணங்கள் அகணத்தும்,
லவற்றிகேயும்

ொக்கும் சுண்ணொம்பும் லசர்த்திருந்தது.

நொகேிங்கம் லவகே பசய்யும் ல ொது ஊர்க் ககதகள் பசொல்லுவொர். யொர்
யொகரக் கொதேித்து திருமணம் பசய்தது. எந்த ப டியன்

டிப் ில்

பகட்டிக்கொரன். எவொ தகப் ன் என்ன லவகே பசய்கிறொர். என்ன
சம் ைம் எடுக்கிறொர். என்ன சொதிகயச் லசர்ந்தவர். கண
சொதிககைப் ற்றயும் அவர்கள் யொழ்ப் ொணத்துக்கு வந்த வி ரமும்
அவருக்கு எப் டி பதரியும்? ே விஷயங்ககை அறிந்து கவத்திருந்தொர்.
நடக்கொத பகொகே லகசுகள், ல ய் ககதககைக் கூட உருவொக்கிச்
பசொல்லுவொர். அளுத்ககட சண்டியனுக்கு தகேமயிர் பவட்டுவதினொல்
அவகனப் ற்றி புகழ்ந்து ல சுவொர். அலத ல ொல் ல ொஸ்ட் மொஸடர்
ப ொன்கனயருக்கு தகே முடி பவட்டும் ல ொது இேங்கக த ொே
லசகவகயப்

ற்றி

“என்ன நொகேிங்கம்
குடும் ம்

ரொட்டிப் ல சுவொர்.

ிறகர

ற்றிச் பசொல்லுகிறீர். ஆனொல் ஊமது

ற்றி ஒன்றுலம ல சவில்கேலய”… நொன் அவகர லகட்லடன்.

“என் மூத்த மகன் கணக்கில்
யூனிவர்சிட்டிக்கு ல ொய்

டு பகட்டிக்கொரன். தொன்

டித்து

ட்டம் ப ற்று ப ரிய அரச உத்திலயொகம்

ொர்க்க லவண்டுமொம். சவரம் பசய்யும் பதொழிகே பவறுப் வன். நொன்
இப் டி வடு
ீ வடொகப்
ீ
ல ொய் பதொழில் பசய்து சம் ொதிப் து
டிக்க கவக்க லவண்டும். என் துக்கொக

அவகனப்

எனது இரண்டொவது மகன்

முத்துேிங்கம் சிகக அேங்கொரக் ககடபயொன்கற ஆரம் ித்துள்ைொன்.
அவனின் மொமனொர்

ண உதவி பசய்துள்ைொர். என் மகள் ஏ பேவல்

டிக்கிறொள். வடிவொனவள். அவள்

டித்து டொக்டர்

என் து என் ஆகச” என்று தன்கனப்

ட்டம் ப றலவண்டும்

ற்றிய வி ரம் பசொன்னொர்.

சிே நொட்கைொக நொகேிங்கம் முடிபவட்ட வட்டுக்கு
ீ
வரவில்கே.

ிறகு

தொன் அம்மொ பசொல்ேி பதரிய லவண்டி வந்து நொகேிங்கத்துக்கு நொக்கில்
புற்று லநொய் என்று. மகரகம புற்று லநொய் ஆஸ் த்திரிக்கு

கீ லமொ

பசய்ய ல ொனவர் ல ொனவர்தொன். அவர் திரும் ி வரொமல் அவருகடய
மரணச் பசய்திதொன் வந்தது. பவற்கேயும், புககயிகேயும், சுண்ணொம்பும்
லசர்த்து சொப் ிடொகதயும். என்று நொன் எவ்வைவு பசொல்ேியும்
அவர்லகட்கவில்கே.
அவர்; மகறவுக்கு

ின்னர் மகன் முத்து சவரத் பதொழிகே

ப ொறுப்ல ற்று சிறப் ொக நடத்தினொன். குடிமகன்

ட்டம் அவனுக்கு

மொறியது. குறிப் ிட்வர்கைின் வடுகளுக்கு
ீ
மொத்திரம் ல ொய் முடி
அேங்கொரம் பசய்து வந்தொன். தகப் கனப் ல ொல். முத்துேிங்கம்
பவற்றிகேப்

ிரியன் அல்ே. முடி பவட்டும் ல ொது ஊர்ககத ல ச

மொட்டொன். லவகேயில் கவனம். தொனுண்டு தன் லவகேயுண்டு என்று
இருப் வன்.

விகரவில், லகொண்டொவில்ேில் ஒரு முடி லவட்டும் ககட

ஒன்கற ஆரம் ித்தொன்.;. அகத கவனிக்கும் ப ொறுப்பு அவருகடய
கமத்துனருகடயது. தன் தங்கச்சியின

டிப்புச் பசேகவ அவன்

கவனித்துக்பகொண்டொன். அவள் ; டித்து டொக்டர் ப ற்று வந்து தன்கன
கவனித்துக்பகொள்வொள் என்ற நம் ிக்கக அவனுக்கு. ஆனொல் நடந்தது
லவறு. மருத்துவக் கல்லூரியிே
தன்லனொடு

டித்துப்

டித்து டொக்டர்

ட்டம் ப ற்ற அவள்,

ட்டம் ப ற்ற சிங்கைவரன் ஒருவகனக் கொதேித்து

தகமயனுக்கு பதரியொமல் திருமணம் பசய்து பகொண்டொள். இருவரும்
ப ற்லறொருக்குத் பதரியொமல் கனடொவுக்குப் புேம் ப யர்ந்துவிட்டொர்கள்.
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