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வலதுபக்கம் மட்டும் நகாஞ்சம் இைம், இைதுபக்கம் பந்து கபானால்
கண்டு பிடிக்க அளரமணி கெரம் ஆகும் அைவிற்கு அைர்த்தியான
முள்ளுக்காடு, எதிரில் வடுகள்,
ீ
ெடுவிகல ெட்டு ளவத்திருந்த மூன்று
குச்சிகள் , அதற்குப் பின்னால் பந்து கபாகாமல் தடுத்து ெிறுத்துவதற்காக
ெிறுத்தி ளவக்கப்பட்ைப்பட்டிருந்த ளசக்கிள், இதில் அவ்வப்கபாது
விளையாட்ளைக் நகடுக்க, ெடுவிகல வந்துகபாகும்
இருசக்கரவாகனங்கள் . இதுதான் இவங்களுளைய லார்ட்ஸ்
ளமதானத்தின் வளரபைம். ஒகர பாயில் படுத்துத் தூங்கும் குழந்ளதகள்
கபால, அவர்களுக்கு அருகிகலகய குச்சி ெட்டு விளையாடுகிறது
மற்நறாரு அணி. ஒரு அணிக்கு இத்தளன கபர் தான் என்ற
வளரமுளறகயா, இப்படித் தான் கிரிக்நகட் விளையாை கவண்டும் என்ற
விதி முளறகயா அங்கு கிளையாது.. கூடும் ஆட்கைின் எண்ணிக்ளகக்கு
ஏற்ப சூரியனின் கமற்பார்ளவயில் , உளைமரத்து ெிழலில் மட்ளையும்

பந்தும் ஒன்கறாநைான்று கமாதும். அந்த கமாதலில் கிைம்பும் புழுதியில்
வதியின்
ீ
முககம மளறந்து கபாகும்...
“கபானவாட்டி ெீ தான முதல்ல இறங்குன....இந்தவாட்டி ொன் தான்
பர்ஸ்ட் பாட்டிங்..”
“அதலாம் கிளையாது! நஜயிச்சவன் தான் பர்ஸ்ட் பாட்டிங்......” என
எப்கபாதும் அந்த ளமதானத்தில் ககட்கும் குரல்கள் காற்கறாடு காற்றாய்
சஞ்சரித்துக் நகாண்டு இருந்தது... அங்கக ககட்கும் குரலுக்கு
நசாந்தமான உருவங்கைில் சிலளவ சீப்பு தீண்ைாத தளலயுைனும் ,
சிலளவ நசருப்பு அணியாத கால்களுைனும், சிலளவ சட்ளை அணியாத
கமல் உைம்கபாடும் , சிலளவ பட்ைன் இல்லாத சட்ளை அணிந்தபடியும்
நவவ்கவறு உயரத்தில் காணப்படும்.. ஆனால் எல்லார் முகத்திலும்
நபாதுவாக ஒருவித மகிழ்ச்சி மட்டும் ெிளறந்திருந்தது. ஒருகவளை
அவர்களுக்குப் நபாது நசாத்தாய் அளமந்திருக்கும் இந்த நபரிய
ளமதானம் கூை அதற்கு காரணமாய் இருக்கலாம்..
அந்த ளமதானத்ளதயும் அதில் விளையாடும் சிறுவர்களையும் எதிகர
இருந்த நபரிய வடு
ீ ஒன்று ஆணவத்கதாடு பார்த்தபடி
இருந்தது....தனக்கும் இந்த ளமதானத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ளல
என்று நசால்லும்படியான பல அலங்கார கவளலப்பாடுகள் நகாண்ை
நபரிய இரும்பு வாசல் கதவும் , எட்டிப் பார்க்க முடியாத அைவு நபரிய
மதில் சுவரும், வட்டு
ீ
முகப்பில் ொன்கு சக்கர வாகனுமும் நகாண்ை
இரண்ைடுக்கு ஆைம்பர வடு
ீ அது..
அந்த வட்டு
ீ
சிறுவன் ராகுலும், ளமதானத்தில் விளையாடும்
சிறுவர்களும் ஒகர வயது வரம்பு தான்..ஆனால் படிக்கும் பள்ைியும்

வாழும் சூழலும் மட்டும் கவறு கவறு என்பளத அவன் அணிந்திருக்கும்
ஆளையும் அவனது வடும்
ீ
நசால்லாமல் நசால்லிவிடும்..
யாளனயின் மணி சப்தத்திற்குப் பிறகு ராகுல் விரும்புவது,
ளமதானத்தில் பந்தும் மட்ளையும் கமாதும் சத்தத்ளதத் தான்.
ளமதானத்தில் ளசக்கிள் நபல் அடித்தபடி சிறுவர்கள் ஒன்று கசரும்
சப்தம் ககட்ைதும் ராகுல் தயாராகி விடுவான்.. வகிடு எடுத்து சீவப்பட்ை
தளலயில் ஸ்ளைலாகத் நதாப்பியும் , விளையாடும் கபாது கல்கலா
முள்கைா காலில் குத்தாமல் இருக்க நவள்ளை ெிறத்தில் ஷு ஒன்றும் ,
கழுத்தில் நதாைங்கி நமாத்த ளகளயயும் மளறக்கும் ெீைமான முழு
ளக டி-ஷர்ட் என தான் விரும்பிய அளனத்ளதயும் அணிந்து நகாண்டு
கிைம்பி விடுவான்..ஆனால் இத்தளனயும் அணிந்துநகாண்டு அவன்
ஆளசயாய் கபாவது , வட்டு
ீ
வாசல் கதவு வளர மட்டுகம.....
உள்கை பூட்டியிருக்கும் வட்டு
ீ
வாசல் கதவு அவனுக்கும் அவனது
கனவு ளமதானத்திற்கும் இளைகய நபரிய தடுப்புச் சுவராய் ெிமிர்ந்து
ெின்றது..வாசல் தாழ்ப்பாளைத் திறக்கும் அைவுக்குக் கூை வைராத
அவன்,கதளவத் திறக்க எத்தளன முயற்சித்தும் பலனில்ளல...இந்த
முளற, எப்படியாவது கதளவத் திறந்து நவைிகய விளையாை கபாய்
விை கவண்டும் என்ற ஆளசயில் தாழ்ப்பாள் உயரத்திற்கு குதித்த
அவன் கால்கள் , எப்கபாதும் கபால் கதால்விளய தழுவியபடிகய தளர
இறங்கின.. வட்டின்
ீ
பூட்டிய கதவு இன்றும் அவளன நவைிகய
அனுமதிக்காமல் நவற்றிச் சிரிப்புச் சிரித்தது.....
கண்ணுக்கு எதிகர இருந்தும், எட்ைாக்கனியாய் இருக்கும் ளமதானமும்
அதில் எப்கபாழுதும் குழுமி இருக்கும் சிறுவர்களும்
ராகுலுக்காக ஒதுக்கப்பட்ை தனிளம உலகில் அனுமதிக்கப்பைவில்ளல

கபாலும்.. கைலில் பயணிக்க ஆளச இருந்தும் இன்னும் களரயிகலகய
கட்ைப்பட்டுக் கிைக்கும் பைளகப் கபால், இவனும் தன் வட்டுச்
ீ
சிளறயில்
அளைப்பட்டு இருக்கிறான்...ஓை தயாராய் இருக்கும் ஷு கால்களுைன்
பூட்டிய கதவின் கம்பிளயப் பிடித்தபடிகய,கதவின் அழகிய துவாரங்கள்
வழியாக ளமதானத்ளத கவடிக்ளக பார்த்தபடி இவனது கண்கள்
ஏக்கத்கதாடு காத்திருக்கின்றன.....அந்த சிறிய துவாரத்தின் வழிகய
கவடிக்ளகப் பார்க்ளகயில் நபரிய ளமதானம் கூை
அவனுக்கு சின்னதாய்த் தான் நதரிந்தது..
விளையாடும் ஆளசகயாடு அவன் வாங்கிய மட்ளையும், பந்தும்
அவளனப் கபாலகவ கதகவாரமாய் ஏக்கத்கதாடு காத்திருக்க ,இவன்
வாய் கலசாக சப்தம் எழுப்பியது ,”அம்மா! ொனும் அவங்ககைாை
விளையாைப் கபாகணும்...”. அவனது ஆள்காட்டி விரல் இப்கபாது கதவு
துவாரம் வழியாக ளமதானத்ளதக் காட்டியபடி இருந்தது..அவன்
கண்கைில் முட்டியிருக்கும் கண்ணரும்,
ீ
வடியவா? கவண்ைாமா? என்று
அவன் அம்மாவின் பதிலுக்காக காத்திருந்ததது..
கசளலயின் மடிப்ளபச் சரி நசய்தபடிகய, கதாைில் நதாங்கும்
ளகப்ளபகயாடு நவைிகய நசல்லத் தயாராகிக் நகாண்டிருந்த அவன்
அம்மா,இவளனப் பார்த்து முளறத்தபடி, “உனக்கு எத்தன தர
நசால்லிருக்ககன், அவங்க கூை விளையாைப் கபாகறன்னு அைம்பிடிக்கக்
கூைாதுன்னு?“ என்று திட்டியபடிகய கண்களை மிரட்ைலாய்
உருட்டினாள்..அப்படி அவள் புருவத்ளத இறுக்கி மிரட்டுளகயில்
அவைது நெற்றியில் புதிதாய் வந்து மளறயும் சுருக்கங்களும் அகண்டு
விரியும் கண்களும் ராகுலுக்கு பழக்கப்பட்ைளவ..

“ஏன் விளையாைக்கூைாது?“, என்று தன் உரிளமக்கான குரலாய் அவன்
ககட்ை எதிர் ககள்விக்குக் கிளைத்தது, என்னகவா அம்மாவின் அடி
மட்டும் தான்.. இதற்காககவ காத்திருந்த அவன் கண்களும் ,
கட்டியிருந்த கண்ணளர
ீ
இறுதியாக விடுதளல நசய்தன..
அழுதபடிகய “விளையாை கபாகணும்” என வாசல் கம்பிளயக் கட்டிப்
பிடித்து அழும் ராகுளலப் பார்த்து , கதவின் இரும்பு இதயத்திற்கு
இன்னும் இரக்கம் வரவில்ளல கபாலும்! அக்றிளண தாகன அளசவற்று
ெின்றது.. அவன் அழுளகக்குச் நசவி சாய்க்க கவண்டிய அவன்
அம்மாகவா,
“உன்ன இங்கககய விட்டுட்டு ொன் நவைிய கபானா,கதவ திறந்து
கபானாலும் கபாயிருவ! என் கூைகவ கூட்டிட்டுப் கபானா தான் சரிபட்டு
வருவ!“ என்று அழுது நகாண்டிருந்த சிறுவளன அவள் இழுத்துச்
நசல்ல, கதளவப் பிடித்திருந்த அவன் பிஞ்சு விரல்கள் , தன் பிடிளய
இழந்தாலும், அவன் பார்ளவ மட்டும் பருந்து கபால், ளமதானத்ளதகய
சுற்றிப் பறந்தபடி இருந்தது...
ளமதானத்தில் இறங்க கவண்டிய அவன் கால்கைில் கண்ணுக்குத்
நதரியாத விலங்கு பூட்ைப்பட்டு, அவன் விருப்பத்துக்கு எதிராய்
இப்கபாது அம்மாவின் ஸ்கூட்டியில் முன்கன ெின்றபடி,விலங்குப்
பூட்டிய ளகதி கபால் ளமதானத்ளதக் கைந்து நசல்கிறான்... பரந்து
விரிந்து கிைக்கும் ளமதானத்ளத நவறும் கண்கைால் அவன் கமய,
ளமதானத்தின் குறுக்கக நசல்லும் இவர்கள் வண்டியால் வழக்கம்
கபால் லார்ட்ஸ் ளமதானத்தில் சில ெிமிைம் ஆட்ைம் தளைப்பட்டு,
அவர்கள் கைந்ததும் மீ ண்டும் துவங்கியது..

“கபால்டு.........” என்ற சப்தத்ளதக் ககட்டு, ளமதானத்ளதக் கைந்து
நகாண்டிருக்கும் ராகுலின் தளல அனிச்ளசயாய்த் திரும்பிப்
பார்த்தாலும் , அவனது வண்டி ெிற்காமல் ளமதானத்ளதக் கைந்து
நசல்ல, அவனது பார்ளவ மட்டும், வண்டி ளமதானத்ளத முழுதும்
கைக்கும் வளர அளத விட்டு விலகாமகலகய இருந்தது..
நபாழுது சாய , குழந்ளதக்கான எந்த ஒரு சிரிப்பும் ,சந்கதாஷமும்
முகத்தில் இல்லாமல் , கூண்டில் அளைபட்டுக் கிைக்கும் பறளவளயப்
கபால் மீ ண்டும் தன் பூட்டிய வட்டிற்கு
ீ
ராகுல் அளழத்து
வரப்பட்ைான்....பறக்கத் துடிக்கும் பறளவயின் சிறளகப் கபால் அவன்
கால்களும் நவைி உலகம் காண கவண்டி பூட்டிய கதவின் பின்னால்
விடுதளலக்காக காத்திருக்கின்றன..
ஆனால் ளமதானத்தில் மட்ளைக்கும் பந்துக்குமான சண்ளை இன்னும்
தீர்ந்தபாடு இல்ளல...மாளல கெரத்துச் சூரியன் கூை இன்னும்
மளறயாமல் இவர்கைது விளையாட்ளை கவடிக்ளகப் பார்த்தபடி
இருக்கிறான்... “அவுட்டு....” என்று பட்ைன் இல்லாத சட்ளையுைன் ஒரு
சிறுவன் கத்துவளதயும் , “ஏமாத்துறான், கபட்ல பால் பைகவ இல்ல...”
என்ற சட்ளை அணியாத இன்நனாரு சிறுவன் சண்ளை கபாடுவளதயும்
எப்கபாதும் கபால் கதகவாரத்தில் ெின்றபடிகய ராகுல் பார்த்துக் நகாண்டு
இருக்க, வட்டின்
ீ
கதவருகில் அளழயா விருந்தாைியாய், ளமதானத்தில்
இருந்து யாகரா அடித்த பந்து வந்து விழுந்ததும், சூரியளனப் பார்த்த
தாமளரயாய் மலர்ந்தது ராகுலின் முகம். அவன் கண்கள் ஆளசயில்
ஒைிரின.. விழுந்த பந்ளத ளகயில் எடுத்தபடி வாசல் கதளவத் திறக்க
முயற்சித்த ராகுளல எச்சரித்தது அவன் அம்மாவின் குரல், “இன்நனாரு
தர அடி நகாடுத்தா தான் அளமதியா இருப்ப.. அவங்க கூை விளையாை

கபாகக்கூைாதுன்னு நசால்லியிருக்ககன்ல? உன்ன அப்பாட்ை
நசான்னாதான் சரிபட்டு வருவ!..”
ராகுல் வாசல் கதவின் கம்பிளயப் பிடித்தபடிகய , “ஏன்ம்மா..?”
“அவங்கலாம் ெம்ம வட்டுளலயும்
ீ
, பக்கத்து வட்டுளலயும்
ீ
கவளல
பாக்குறவங்ககைாை பசங்க! அவங்க கூைலாம் ெீ சரிசமமா
பழகக்கூைாது. புரிஞ்சுதா?” என்று அதட்டும் குரலில் நசால்லியபடி,
சிறுவனின் குழந்ளத மனதில் அவள் விஷ வித்ளத விளதத்தாலும்,
ஏதும் புரியாதவனாய் மறுபடியும் ககட்ைான் “ஏன்?” என்று. ககள்விக் குறி
கபால் அவனது புருவங்கள் வளைந்தபடிகய அம்மாவின் பதிலுக்காக
காத்திருந்தன..
“திருப்பி திருப்பி அளதகய ககட்காத..ெம்மைமாதிரி அவங்க கிளையாது.
ெம்ம கவற அவங்க கவற.. அவங்கைப் பாரு! தளலச் சீவாம சட்ளை
கூைப் கபாைாம நதருல விளையாடுறாங்க. அவங்க கூைலாம் ெீ
ஒண்ணா கசர்ந்து விளையாைக் கூைாது” என்ற அவைது பதிலில்
மளறந்திருந்த ‘வர்ணப்’பூச்ளச புரிந்து நகாள்ளும் வயது இல்லாததால்
கயாசளன ஏதுமின்றித் தான் அணிந்திருந்த விளல உயர்ந்த சட்ளைளய
நவடுக்நகன கழற்றி எறிந்தான்.
“அம்மா! இப்கபா ொனும் சட்ளை கபாைல, அவங்க கூை விளையாைப்
கபாகறன்!” என்று மளழெீர் கபான்ற கைங்கமில்லாத குரலில் ராகுல்
பதில் நசால்ல, அந்தப் பதிலால் சமுதாயமும் அவன் நபற்கறாரும்
அவன் காலில் பூட்டியிருந்த அந்தஸ்த்து என்ற விலங்கு உளைந்து
நதறித்து விழுந்தது.. விடுதளல நபற்ற கால்களுைன் ளமதானத்ளத
கொக்கி ஓட்ைம் பிடித்தான்...

அவன் “கவண்ைாம்” என்று விட்டுச் நசன்றது நவறும் கமலாளை மட்டும்
அல்ல, சமுதாயம் பிறவியிகல அவனுக்கு அணிவித்திருந்த ஜாதி
மற்றும் பணத்தின் அளையாைத்ளத. அளதத் துறந்து வட்டின்
ீ
படி
தாண்டும் அவளன இந்த முளற எந்த ஒரு பூட்டிய கதவும்
தடுக்கவில்ளல…
வட்டின்
ீ
படிளயத் தாண்டி நவைிஉலகம் வந்தவளனத் நதருவின்
மண்ணும், புழுதியும், பிறசமூகத்து ெட்பும் அழுக்காக்கவில்ளல. மாறாக
இன்னும் அழகாக்கியது....
****

