வைதேகியின் வைராக்கியம்
(ப ான் குதேந்ேிரன் கனடா)

வைதேகி இரவு முழுைதும் தூங்கைில்வே. கட்டிேில்
புரண்டு புரண்டு

டுத்ோள். கண்களில் கண்ண ீர்

ைருைவே அைள் அடக்கிக் பகாண்டாள் . மனத் வேரியம் உள்ளைள்.
உணர்ச்சிகவள பைளிக் காட்டிக் பகாள்ளமாட்டாள்
கிவடயில் ோன் ப ண்ணாகப்
எேிர்பகாண்ட
து

ே எேிர்ப்புக்குக்

ிறந்து,

ைிமர்சனங்கவளயும், புறக்கணிப்புகவளயும், நிவனத்

மனம் ைருந்ேினாலும் அைள் ஒரு ைார்த்வே த சமாட்டாள்

இரு ேம் ிமார் இடம் இருந்து ேன்வன தைறு

டுத்ேி

ப ற்தறார்

நடத்ேியவே நிவனத்து அைள் மனதுக்குள் ப ாருமினாள் .

அரசில் கல்ைி இோக்காைில், உயர்
இருந்ே மதகந்ேிரனுக்கும் அைரின்

ேைியில்

ேன்

மவனைி ராஜேட்சுமிக்கும்

ிறந்ே மூன்றாைது ப ண் குழந்வே

வைதேகி . அைளுக்கு முன், ப ண் குழந்வேகள் இருைர்
கருைிதேதய த ாய் ைிட்டார்கள் .ேங்களுக்கு ப ண் குழந்வே
தைண்டாம் ,சீேனம் பகாடுத்து ேிருமணம் பசய்து வைக்க
ேங்களிடம்

ணம் இல்வே என் தே

அந்ே கருக் கவேப்புக்குக் காரணமாக இருந்ேிருக்கோம். மூன்றாைது
முவற ராஜேட்சுமிக் கரு ேரித்ே த ாது, ஸ்தகன் பசய்து
ார்த்ேத ாது ப ண் குழந்வே என்று
அறிந்தும் கருவை ைளரமுன் அழித்து ைிட ப ற்தறார்
எண்ணியது வைதேகிக்கு

பேரியாது ஆனால் கருச்கவேப் ில்

இருந்து வைதேகி உயிர் ேப் ியது அைள் பகாடுத்து
வைத்ே பேய்ைேினதும்
பசால்ேோம்

டாக்டரினதும்

. அைளுக்கு

அடுத்து அடுத்து

கருவண என்தற

ின்

ிறந்ேைர்கள் ராகுேனும், தகாகுேனும். அைள்

ிறக்கும் த ாது இல்ோே ைரதைற்பு ேம் ிமார் இருைருக்கும்
இருந்ேது. அைள் கருைில் இருக்கும் ப ாது ப ண் என்று அைளின்
ப ற்தறார் ஸ்தகன் மூேம் அறிந்தும் கருவைக் கவேக்க
முடியைில்வே. காரணம் வைதேகியின் ப ற்தறாருக்குச் டாக்டர்
பசான்னார்,

“ முன்பு இரு ேடவை கருவைக் கவேத்ேோல் ,மூன்றாம் ேடவையும்
கவேத்ோல் ோயின் உயருக்கு ஆ த்து ஏற் டாோம்” என்று.
அேனால் வைதேகியின் உயிர் ேப் ியது.
அைளுக்குப்

ின்

ிறந்ே ராகுேன். தகாகுேன் ஆகிய இருைரின்

ிறந்ே ேினம் ைருட ைருடம் ப ற்தறார் பகாண்டாடினார்கள் .
ஆனால் வைதேகியின்

ிறந்ே நாள் அவமேியாகக் கண் சிமிட்டும்

தநரத்ேில் ஒரு பகாண்டாட்டமும் இல்ோமல் த ாய் ைிடும். ேனது
ிறந்ே நாவள ஏன் பகாண்டாடுைேில்வே

என்று

ப ற்தறாரிடம் தகட்கஅைளின் வைராக்கியம் இடம்
பகாடுக்கைில்வே . காரணம் ோன்

தைண்டப்

டாேைள். காரணம்

தகட்டால் ைண்
ீ
ேர்க்கம் ஏற் டும் என்று அைளுக்குத் பேரியும்..

வைதேகி

ிறந்ே நட்சத்ேிரம் ஆனி மூேம் . அது ஒன்தற த ாதும்

அைளின் மூட நம் ிக்வக உள்ள அம்மம்மா “ஆண் மூேம்
அரசாளும் ப ண் மூேம்
நிர்மூேம்”! என்று அடிக்கடி வைதேகிவய குவற பசால்லுைதுக்கு .
வைதேகி

ிறந்து ஒரு மாேத்துக்குள் இரு மங்கள காரியங்கள்

நடந்ேன ஒன்று அைளின் சித்ேியின் ேிருமணம், மற்றது
அைளின் ேந்வேக்குப்

ேைி உயர்வு அவே அைளின் ப ற்தறார்

மறந்து ைிட்டார்கள் . ஆனால் அைளின் ேம் ி ராகுேன்
நாட்களுக்குள் ைழக்கில் இருந்ே

ிறந்ே சிே

ேந்வேயின் ையல் காணி அைர்களுக்கு எேிராகத் ேீர்ப்பு
ைந்ேது. தகாகுேன்
இறந்ோர். அவேப்

ிறந்ே

ின் வைதேகியின் மாமன் கார் ைி த்ேில்

ற்றி ப ற்தறார்

இருைரும் அைளின் அம்மம்மாவும த சுைது கிவடயாது.

ராகுேவனயும் தகாகுேவனயும் ேனியார்
ி, ேன்வன ஒரு அரசுப்

ள்ளிக்கூடத்துக்கும் அனுப்

ள்ளிக்கு ேந்வே அனுப் ிப்

டிப் ித்ே த ாதும்

அைள் ஒரு ைார்த்வே த சைில்வே.
வைதேகி ேன் இரு ேம் ிமாவர ைிடப் புத்ேிக் கூர்வம
உள்ளைள். ைகுப் ில் முேோைோக ைருைாள்.ஆசிரியர்களின்
ாராட்வடப் ப ற்றைள். அைளுக்கு எேிர்மாறு அைளின் இரு
ேம் ிமார் . அைர்கள் இருைரும் ைகுப் ில்

ாடங்களில்

குவறந்ே

மார்க்கஸ் எடுத்தும் ேந்வே அைர்கள்
இருைவரயும் கண்டிக்கைில்வே . அதே தநரம்
அைவள

ாராட்டைில்வே .

அைள் ஒரு ப ண்ணாக
இருப் ோல் கல்லூரி மாணைிகள் த ாகும் சுற்றுோப்

யணத்துக்குப்

ப ற்தறார் அைவளப் த ாக ைிடுைேில்வே. நீ ஒரு ப ண் என் வே
மறந்து ைிடாதே.

அடக்க ஒடுக்கமாக ைட்டில்
ீ
இருக்கதைண்டும்.

ஊர் சுற்றி ேிரிய முடியாது

என்று கட்டுப் ாட்டுடன் அைவள

ைளர்த்ோர்கள். இனத்ேைர்கள் , நண் ர்கள் ைடுகளில்
ீ
நடக்கும்

ைிதசஷங்களுக்கு அைவள அவழத்து. பசல்ைேில்வே. அைள்
அரச கல்லூரியால் நடத்ேப்

டித்ே

ட்ட நாடகத்ேில் அைவள நடிக்க

அனுமேிக்காே த ாது அைள் ஒன்றுதம
த சைில்வே. மாைட்டக் கல்லூரிகளுக்கு இவடயில் நடந்ே ப ண்
உரிவம என்ற ேவேப் ில் நடந்ே கட்டுவர த ாட்டியில் வைதேகிக்கு
முேல்

ரிசு கிவடத்தும் அைவள ப ற்தறார்

அைளின் வைராக்கியம் அைவள அவேப்

ாராட்டைில்வே.

ற்றி ப ற்தறாருடன் த ச

ைிடைில்வே.
அைள் ப ற்தறார்களிடம் ேன்வன ஒரு ஆசிரியர்
துன்புறுத்ேல் பசய்ேவே

ாேியல்

ற்றி புகார் பசய்ே த ாதும்

அைர்கள் அவேக் கைனத்ேில் எடுக்காேவே இட்டு
அைள் மனதுக்குள் ப ாருமிக் பகாண்டாள் .
கல்லூரியில் அைவளப்

ணக்கார மாணைர்கள் ேினம் ேினமும்

ேகாே ைார்த்வேகளால் த சி கிண்டல் பசய்ேத ாதும் அைள்
அைர்கவள உோசீனம் பசய்ோள்.
அைளது பநருங்கிய சிதனகிேி ரேி , ாேியல்
பசய்யப் ட்டு, பகாடூரமாகப்
அைள் அழைில்வே.

ோத்காரம்

டுபகாவே பசய்யப் ட்ட த ாதும்

வைதேகிக்கு தமலும்

டித்து

ட்டோரியாகி அறிைியல்

ஸசிரிவயயாக தைண்டும் என்ற ஆவச இருந்தும்
அது நட ப றைில்வே.
“ நீ ஒரு ப ண். உனக்கு என்ன உயர்

டிப்பு?.

ிளஸ் டூ மட்டும்

டித்ேது த ாதும் இனி குடும் த்ேில்
என்தனாடு அடுப் டிவயக் கைனி” என்றாள் அைளின் ோய்

ேிருமணம் பசய்துபகாள்ள தமலும்

டிப் ேற்கு நிறுத்ேப் ட்டத ாது

அைள் ஒன்றுதம த சைில்வே . ேன் தநரத்வே
ைாசிப் ேிலும் சிறுகவேகள் இவணயத் ேளங்களுக்கு எழுதுைேிலும்
பசேவு பசய்ோள்.
அைளின் கவேகவள ைாசித்ே ைாசகர் ஒருைர்

வைதேகியின்

அழகிலும் அறிைிலும் மயங்கி சீேனம் இல்ோமல் ப ண் தகட்டு
ைந்ோர். தேடி ைந்ே மாப் ிள்வள

ற்றி ேீர

ைிசாரிக்ககாமல் வைதேகி ைட்வட
ீ
ைிட்டு ேனிக் குடித்ேனம்
த ானால் த ாதும் என் ோல்,
சுதரந்ேிரன் என் ைனுக்குப் ப ற்தறார்கள் ேிருமணம் பசய்து
பகாடுத்ோர்கள் .

ின்பு ோன் அைளுக்குத் பேரிய ைந்ேது

ேன் கணைன் ஏற்கனதை ஒருப ண்வண காேேித்து அைவள
கற் ிணியாக்கி ஏமாற்றியைர் என்று ,

மவனைி என் ைள் ஒரு பசாகுசு ப ாருள் என்று கருதும்
அைளிலும்

த்து ையது

கூடிய சுதரந்ேிரவனப் ப ற்தறார் ேனக்குத் ேிருமணம் பசய்து
வைத்ே த ாதும் அைள் அவே எேிர்க்கைில்வே. அைளுக்கு
தைண்டியது ேன்

ிறந்ே ைட்டில்
ீ
இருந்து ைிடுேவே .

ேிருணமாகி ஒரு ைருடத்ேில் அைள் கருத் ேரித்து மூன்று மாே
சிசுவை ையிற்றில் சுமந்ே த ாது அைளின் கணைர் பசான்னார்.
“வைதேகி . ஸ்தகன் பசய்து

ார்த்ே த ாது

எங்களுக்கு கிவடக்கப் த ாைது எங்கள் குடும் த்துக்கு ைாரிசாக
ஒரு ஆண் குழந்வே இல்வே ப ண் குழந்வே என்று . . எனக்கு
மகள் தைண்டாம், மகன் ோன் தைண்டும். உன் ையிற்றில் உள்ள
சிசுவை அழித்து ைிடுதைாம்” என்றான் சுதரந்ேிரன்

அந்ே ைார்த்வேகவள கணைனிடம் இருந்து அைள்
எேிர் ார்க்கைில்வே. அைன் பசான்ன ைார்த்வேகவளக் தகட்டு
அைள் அேிர்ந்து த ானாள் , அைளுவடய கர்ப் த்ேில் இருப் து
மூன்று மாே ப ண் குழந்வேயின் கரு அைள் ேனக்குப்
த ாகும் ப ண் குழந்வே

ிறக்கும்

ற்றி கனவு கண்டாள் . ேனக்குள் ேனக்குப்

ிறக்கப் த ாகும் குழந்வேக்கு தைலுநாச்சியார் என்று ப யர்
வைக்கவும் முடிவு எடுத்து இருந்ோள். ஆனால் ேன் கணைன் ஆண்

ஆேிக்கத்ேின் சின்னமாக இருப் வேக் கண்டு அைவன வைதேகி
பைறுத்ோள். அைளின் ப ற்தறாரும் ேங்கள் மருமகன்
பசான்னவே ஆதமாத்ேிேனர்
ஒரு நாள் ேிடீர்

என்று

“கருக்கவேப்புக்கு இந்ே ஆைணங்களில் வகபயழுத்ேிடு வைதேகி
என்றான் அைளின் கணைன் சுபரந்ேிரன் .
அைள் அைனுக்குப் ேில் பசால்ோமல் அைவன முவறத்து
ார்த்ோள்.
“என்ன தயாசிக்கிறாய்? .நான் உன் கணைன் நான் பசால்ைது

டி

பசய்”
சிே ைினாடிகள் வைதேகி சிந்ேித்ோள் . ஒரு முடிவுக்கு ைந்ோள்”
“நான் என் . குழந்வேவய இழக்கத் ேயாரில்வே .
நான் ஆைணத்ேில் வகபயழுத்ேிடமாட்தடன் என் குழந்வே
எனக்கு தைண்டும் குழந்வேவயச் சுமப் ைள் நான் " என்று அைள்
கண்டிப்த ாடு உரத்ே குரேில் பசான்னாள்

“உன் ையிற்றில் ைளரும் குழந்வேவய உருைாகினைன் நான் அவே
அழிப் து என் உரிவம. நான் பசால்ைது
...”.

டி பசய் அல்ோைிட்டால்

”என் ையிற்றில் ைரும் குழந்வே உருைாகியேில் எனக்கும்
இந்ே சிசுவை

ே மாேங்கள்

இதுைவர என் உரிவமகவளப்

ங்குண்டு

சுமப் து. நான் நீர் இல்வே. நான்
ற்றி ஒருத ாதும் என் ப ற்தறாரிடம்

தகள்ைிகள் எழுப் ைில்வே. ஆனால் இன்று என் ையிற்றில் உள்ள
ப ண் குழந்வேயின் ைாழும் உரிவமக்காக நான்
வகபயழுத்ேிடமாட்தடன். அைள் ைாழ தைண்டும் .
சாேவன

ிறந்து

வடக்க தைண்டும்” வைதேகியின் த ச்சில் ஒரு ப ண் மூச்சு

பேரிந்ேது

“அப் டி நீ வகபயழுத்து இடாைிட்டால் நான் போடர்ந்து உன்னுடன்
கணைனாக ைாழமாட்தடன் தகா த்தோடு சுதரந்ேிரன் பசான்னான்

“

ரைாயில்வே என்

ைிருப் ங்கவளயும், ஆர்ைங்கவளயும், உணர்ச்சிகவளயும்
நான் இதுைவர கட்டுப்
குழந்வேவய உமது
அைள்

டுத்ேிக் பகாண்தடன், இப்த ாது என்

சுயநேத்ேிற்காக ேியாகம் பசய்ய முடியாது.

ிறந்து தைலு நாச்சியார் த ால் சாேவன

வடக்க தைண்டும்

அைவள ைளர்ப் து என் கடவம. அது என்னால் முடியும்.

“அப் டி

ிடிைாேம் என்றால் நீ

வைதேகி என்வன ைிைாகரத்து பசய்யத்
ேயாரா”? தகா த்போடு சுதரந்ேிரன் தகட்டான்

“ ேயார் . ைிைாகரத்து

த்ேிரத்வே நீ பகாண்டு

ைா நான் வகபயழுத்துப் த ாடத் ேயார்
“வைதேகியின்

வைராக்கியமான

ேன் ையற்றில் ஏற் ட்ட சிசுைின்
ேன் ையிற்வற ேடைிக் பகாடுத்து

ேில் பேரிந்ேது.
அவசவுகவள உணர்ந்து அைள்
சிசுவை சாந்ேப்

டுத்ேினாள்

வைதேகியின் ப ற்தறார்கள் உவறந்து த ாய் நின்றனர்.
அைர்கள் வைதேகியின்
(யாவும் புவனவு)

ேிவே எேிர் ார்க்கைில்வே

