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வடுபார்க்க
ீ
முன்வாசல், பின்வாசகலாடு கெர்த்தியாக இருந்தது. மூன்று
நபரிய அளைகள். காற்கைாட்டம் உள்ை ஜன்னல்கள். வட்டுவாசலில்
ீ
ொய்க்குப் பதிலாக பளைய காலத்ளதப் கபால விருந்தாைிகளை
உபசரிக்கத் திண்ளை.
வட்ளடச்
ீ
சுற்ைிலும் நபரியதடுப்புச் சுவர். வட்டுக்கூளர,
ீ
ககாபுரம்கபால்
கம்பீரமாக உயர்ந்து இருந்தது .இத்தளன நபரிய வட்டுக்குச்
ீ
நசாந்தக்காரனான ொன் நவைிகய ெின்ைபடி வட்டின்
ீ
அைளக
ரசித்துக்நகாண்டு இருக்க, எங்கிருந்கதா வந்த அளல வட்டுத்
ீ
தடுப்புச்
சுவளர உளடத்துத் தள்ைி,வட்டின்
ீ
உள்கையும் புகுந்து சளமயல்

அளைளயயும், படுக்ளக அளைளயயும் ெீருக்கு இளரயாக்கியது.
ககாபுரமும் களரந்தது. கடல்ெீரில் வட்ளட
ீ
இைந்த ொன் அம்மாவின்
மடியில் விழுந்து அை, “மண்வடுதானடா,
ீ
விடு! ொளைக்கு கவை
கட்டிக்கலாம்.” என்று கடற்களரயில் அழுதுநகாண்டிருந்த, ஆறுவயகத
ஆன என்ளன அம்மா கூட்டிக்நகாண்டு ெடந்த காட்சிளய, இன்று
தாடிளயத் தடவியபடிகய அகத கடற்களரயில் இருந்து, மனதில்
அளசகபாட்டுக் நகாண்டிருந்கதன்...
இருபத்ளதந்து வருடங்கள் கைித்தும் அந்தப் பளைய ெிளனவு இந்தக்
கடளலப் கபால இன்றும் என் மனதில் பசுளமயாய்ப்
புளதந்திருந்தது,..ொன் ஆறு வயதில் சந்தித்தக் கடல், அன்று இருந்த
அகத அளமதிகயாடு இன்றும் களரகயாடு நமௌன பாளை
கபசிக்நகாண்டு இருந்து...களரயில் இருக்கும் என்ளன அளடயாைம்
கண்டு நகாண்டளதப் கபால், கடல் அளலகள் களரக்கு வந்து என் சிறு
வயது ெிகழ்வுகளைச் நசால்லிக் ககலி நசய்துவிட்டு மீ ண்டும்
கடலுக்குள் ஒைிந்துக்நகாண்டன.. என்கனாடு கண்ைாம்பூச்சி ஆடும்
இந்த கடல் அளலககைாடு ொனும் சிறுவனாய் ஈரமண்ைில் கால்
பதித்து அளதத் நதாட்டுப் பிடிக்காமல், களரயில் அமர்ெபடி கடல் கபசும்
நமௌன பாளைளய ககட்டுக் நகாண்டிருந்கதன்..சிறு வயதில் எனக்குப்
பிடித்திருந்த அளலயின் சத்தத்ளத விட , இன்று ஏகனா கடலின்
அளமதிகய பிடித்திருக்கிைது..
சிறுவயதில் கண்ட கனவு, ொளை ெிளனவாகப் கபாகும் மகிழ்ச்சியில்
ளகயில் ளவத்திருந்த சில காகிதங்களுடன் கடளல ஆைவத்கதாடு
பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்கதன். நசன்ளனக்கு மிக அருகாளமயில் என்று
நசால்லப்படும் நசங்கல்பட்டு ரயில்ெிளலயத்தின் அருகில், புதிதாய்
வாங்கப் கபாகும் ஐம்பதுலட்சம் ரூபாய்க்கான வட்டுமளனயின்
ீ
வங்கிக்

கடன் பத்திரங்கள்தான் அளவ.. என் ளகயில் இருக்கும் இந்த
பத்திரங்கள் தான்,என் ஆைவப் பார்ளவக்கான காரைம். சம்பைத்திற்கு
மிஞ்சிய ஆளசதான். “கடலின் முழு ெீைத்துக்கும், தான் ெீந்தி விட
கவண்டும்”, என்று ெிளனக்கும் சிறு மீ னின் கபராளசளயப் கபான்ைது
தான். இருந்தாலும், பிைருக்காக வாழும் ஆடம்பர வாழ்க்ளகயில்
ொன்மட்டும் பின்தங்கி விட விரும்பவில்ளல.
ககாடிட்ட இடங்கைில் இன்னும் சில ளகநயழுத்துக்கள் தான் பாக்கி,
ொளை முதல் ொனும் ஒரு வட்டின்
ீ
நசாந்தக்காரன். களரயில்
கட்டப்பட்ட எத்தளன மைல் வடுகளை
ீ
இந்த கடல் சுவடு நதரியாமல்
அைித்திருக்கிைது...ஆனால் இந்தமுளை கடலால் கூட, ொன்
கட்டப்கபாகும் வட்ளட
ீ
ஒன்றும் நசய்யமுடியாது என்ை கபாதிலும்
மகிழ்ச்சிளய விட மனதில் ஒருவித தயக்கமும், அச்சமுகம அதிகமாய்
இருந்தது... எப்நபாழுதும் கடலில் இைங்கி அளலயின் தீண்டளல
அனுபவிக்கும் ொன், இன்று ளக நகாடுத்து வாழ்த்த வந்த கடல்
அளலளயக் கூட விரும்பாதவன் கபால் காலில் காலைிககைாடு
கடல்ெீர் படாதவாறு விலகிகய இருந்கதன். காரைம், ளகயில் இருந்த
புதிய மளனயின் வங்கிக் கடன் பத்திரங்கள்.. கடலிடம்
அடிளமப்பட்டிருக்கும் கப்பல்கள் கபால, வங்கி தரும் கடனுக்கு அடுத்த
இருபத்ளதந்து வருடங்கள் ொன் அடிளமயாகப் கபாகும் கவளல......என்
ளகயைவு சம்பைத்தில் வங்கிக் கடளன அளடத்து ஏளனய நசலவும்
கபாகக் கடலைவு கசமிப்பும் நசய்து சந்கதாைமாய் வாழ்ந்து விடலாம்
என்ை என் எண்ைத்ளதப் பார்த்துக் கடலும் நமௌனமாய்ச் சிரித்தது.....
வருங்காலத்திற்காக ெிகழ்காலத்ளத இைந்து விடுகவாகமா என்ை
பயத்கதாடு சிந்தளனயில் மூழ்கி இருந்த என்ளன ஒரு சிறுவனின்
குரல் தட்டி எழுப்பியது. சில பட்டன்கள் காைாமல் கபாயிருப்பளத

நபாருட்படுத்தாத சட்ளடயுடன், கறுப்பு ெிை டிநரௌசகராடு இருந்த
அவன், ”அண்ைா! கவர்க்கடளல வாங்குங்கண்ைா!“ என்ைான்..
அவளனப் பார்த்ததும் , “ இந்தக் கடளலப்நபாட்டலம் விற்று வாழ்க்ளக
ெடத்தும் இவன், எப்கபாது நசாந்தமாக வடு
ீ வாங்கிச் சந்கதாைமாய்
இருக்கப் கபாகிைான்? இவன் வாழ்ொள் முழுவதும் இந்த
கடற்களரளயத் தான், தன் நசாந்த வடாகவும்
ீ
, நதாைில் நசய்யும்
இடமாகவும் ெிளனத்து இருந்து விடுவானா? இல்ளல சிரிப்பும்
சந்கதாைசமும் இவன் வாழ்வில் தளட நசய்யப்பட்ட ஒன்ைா ? “, என்று
என் மனது, என்னுளடய சிந்தளனகளுக்கு அவன் உருவம் நகாடுத்து
கயாசித்துக்நகாண்டிருந்தது..
“அண்ைா! ஒருநபாட்டலம் ஆறு ரூபா தான்ைா, வாங்கிக்ககாண்ைா”
என்று நசால்லி என் முகத்துக்கு எதிகர அவன் கடளலப்நபாட்டலத்ளத
ெீட்டவும், பைத்தின் பின்னலில் சிக்கி இருந்த என் ெிளனவு மீ ண்டும்
ெிஜ உலகிற்குத் திரும்பி வந்தது.. ொளை லட்சாதிபதியாய் ஆகப்
கபாகும் ொன் ஆறு ரூபாய்க்கு கடளல சாப்பிட்டால் என்ன என்று ,
சட்ளடப் ளபயில் துைாவி எடுத்து ஆறு ரூபாளய அவனிடம்
ெீட்டிகனன். அளத வாங்கிக் நகாண்ட அவன் மீ ண்டும் என்னிடம்,
“அண்ைா! களடசி நரண்டு நபாட்டலம் தான்ைா பாக்கி இருக்கு.
பத்துரூபா நகாடு, கபாதும்ைா, நரண்டா வாங்கிக்ககா!”என்றுஅவன்
நசால்லவும், இரண்டு நபாட்டலங்கள் வாங்குவது என ொன் பத்து
ரூபாய் நகாடுக்க, இவ்வைவு கெரம் ொன் கதடிக்நகாண்டிருந்த
சந்கதாைம் நமாத்தமாய் அவன் முகத்தில் நதரிந்தது.. ொன் நகாடுத்த
பத்து ரூபாய் தாள் அவளன ஒகர ெிமிடத்தில், பத்து வட்டுக்கு
ீ
நசாந்தக்காரனாக்கி விட்டகதா என்று ஆச்சரியம் படும் அைவு அவன்

முகத்தில் சந்கதாைம்.. அவன் முகத்தில் காைாமல் கபாயிருந்த
சிரிப்ளப இந்த பத்து ரூபாய் கண்டுபிடித்து உரிய இடத்தில் கசர்த்து
விட்டது கபாலும்..
என்னிடம் களடசி இரண்டு நபாட்டலங்களையும் விற்றுவிட்டு, கிளடத்த
பத்து ரூபாயுடன், இப்நபாழுது ளகயில் எந்தவித பாரமும் இல்லாமல்
“தாங்க்ஸ்ைா” என்ைபடிகய கடளல கொக்கி அந்தச் சிறுவன் ஓடி
மளைந்தான். ஆனால் ொகனா களரயில் இன்னும் ொளைளயப் பற்ைிய
கவளலயிகலகய மூழ்கி இருந்கதன்.. இத்தளன கெரமும் என் சட்ளடப்
ளபயில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாய்க்கு திடிநரன்று எப்படி இந்த அைவு
சக்தி வந்தது? வடு
ீ வாசல் எதுவும் இல்லாத அந்தச் சிறுவனால் எப்படி
சந்கதாைமாய்ச் சிரிக்க முடிகிைது ? இளதப் கபான்ை பல ரூபாய்
தாள்கள் என் சட்ளடப் ளபயில் இருந்தும், என்னால் ஏன் கவளல
இல்லாமல் வாை முடியவில்ளல ? “ என்று என் மனதிடம் பல
ககள்விகளைக் ககட்டு விட்டு மளைந்திருந்தான்,அந்த சிறுவன்....
சந்கதாைம் என்பது பத்து ரூபாய்ப் நபாட்டலத்திலும் பல லட்சரூபாய்
வட்டிலும்
ீ
ஒகர அைவில் தான் ெம் கண் முன்கன இருக்கிைது.. ொம்
தான் அளதக் கண் திைந்து பார்ப்பதில்ளல.... பத்து ரூபாய்ப் நபாட்டலம்,
அந்த சிறுவனுக்கு அைித்த சந்கதாைத்ளதப் பல லட்சரூபாய் வடு
ீ
எனக்குஅைிக்காத உண்ளமளய அவன் உைர்த்தினான்.. பல லட்சம்
கடன் வாங்கி வங்கியில் வட்டுப்பத்திரம்
ீ
ளவத்திருப்பவளன விடச்
சட்ளடப் ளபயில் பத்து ரூபாய் ளவத்திருப்பவகன மகிழ்ச்சியுடன்
இருக்கிைான் என்பளத என் ளகயில் இருக்கும் அவன் விற்ை கடளலப்
நபாட்டலம் நசால்லாமல் நசால்லியது...

இப்கபாது நதைிந்த சிந்தளனகயாடு களரயில் அமர்ந்திருக்கும் என்ளனப்
பார்த்து, கடல் அளலகள் சிரித்தபடிகய “வா வா” என்று தன்கனாடு
விளையாட மீ ண்டும் ஒரு முளை அளைப்பு விடுக்க, காகிதங்கைாய்
இருந்த கபாதிலும் சுளம அதிகமாய் இருந்த வங்கிக் கடன்
பத்திரங்களைக் காற்ைிகல பைக்கவிட்கடன். அளவகளுடன் என்னுள்
மளைந்திருந்த இன்ளைய பயமும், ொளைய கவளலயும் காற்கைாடு
காற்ைாய்க் கலந்தது..
இளரயின் பாரம் தாங்காமல் பைக்கத் திைறும் பருந்ளத விட,
சுதந்திரமான காக்ளகயின் வாழ்கவ சிைந்தது எனக் காலைிகளைக்
கைற்ைி, கபண்ட்ளட உயர்த்திய படிகய கடளல கொக்கி ஓடிகனன் .
இருபத்ளதந்து வருடங்களுக்கு முன் என்னுள் இருந்த சிறுவன் பிைந்து
வந்தான், கடற்களரயில் மீ ண்டும் மைல்வடு
ீ கட்டி மகி

