மீ னாவின் மின் அஞ்சல் காதல்
ப ான் குலேந்திரன் – கனடா

நாட்டுக்கு நாடு, தலைநகரில் சிை விலையுயர்ந்த இடங்கள்
இருப்பதுண்டு. அது பபால் ககாழும்பில் கறுவாத் பதாட்டம் என்று
அழக்கப்படும் ககாழும்பு 7 பகுதியில் தான் முன்லைய ஜைாதிபதி
ஜயவர்தைாவின் வடு
ீ இருந்தது. அந்தப் பகுதியில் ஓரு காைத்தில்
கறுவா மரங்கள் ஏராளமாக இருந்தை. அதைால் அந்தப் பகுதிலய
“சிைமன் கார்டன்ஸ்”; எை அலழப்பார்கள். 1505 இல்
பபார்த்துக்பகயர்களின் இைங்லக வருலகக்கு பின்ைரும் அதன் பின்ைர்
ஒல்ைாந்தர் , பிரித்தாைியர்களால் கறுவா கவளி நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி
கசய்யப்பட்டது. படிப்படியாக கறுவாவின் மதிப்பு குலைந்து அந்த
பகுதியில் நிைத்தின் விலை உயர்ந்தது. கறுவா மரங்கள் மலைந்து,
பணக்காரர்களாை வணிகர்களும் , டாக்டர்களும் வாழும் வடுகளும்,
ீ
கவளிநாட்டுத் தூதரங்களின் அலுவைகங்களும் பதான்ைியபத
அவ்விடத்திை பதான்ைியபத காரணமாகும். அந்தப் பகுதியில்
தம்மதிப்லப மக்களுக்கு காட்ட பிரித்தாைிய ஆட்சியின் பபாது பவார்ட்
பிபளஸ், பார்ன்ஸ் பிபைஸ், கராஸ்மீ ட் பிபளஸ், கம்கபல் பிபளஸ்,
கில்பபார்ட் கிரகசன்ட், கமக்கார்த்தி வதி
ீ பபான்ை வதிகளின்
ீ
கபயர்களில்
வதிகள்
ீ
பை பதான்ைிை. இந்தப் கபயர்கள் எல்ைாம் பிரித்தாைிய
ஆட்சியின் பபாது இைங்லகயில் இருந்த கவர்ைர்களின்; நிலைவாகச்

சூட்டப்பட்ட கபயர்களாகும். தாம் நாட்லட விட்டு பபாைாலும்
இைங்லகயர்கள் தம்லம மைக்கக் கூடாது என்பதற்காக லவத்த
கபயர்கள் அலவ. அந்த வரிலசயில் பவார்ட் பிபளஸ் (Ward Place)
முக்கியமாக டாக்டர்கள் வாழும் இடமாகும். 1855 இல் பதிகைாராவது
கவர்ைராக இருந்த பசர் கென்ைி பஜார்ஜ் பவார்ட்டின் (Sir Henry George
Ward) கபயர் அந்த வதிக்கு
ீ
சூட்டப்ட்டது. காைப்பபாக்கில் பதசீய
உணர்பவாடு அந்தப் கபயர் தர்மபாைா மாவத்லத எைப்கபயர் மாற்ைம்
கசய்யப்பட்டது. அந்த வதியில்,
ீ
65 ஆம் இைக்கத்தில், பிரபல்ய கண்
டாக்டர்; கசல்வராஜாவின் இரண்டு மாடி வடு
ீ அலமந்துள்ளது. பாதுகாப்பு
கருதி உயர்ந்த, கண்ணாடித் துண்டுகள் பதித்த மதில்கள் வட்லடச்சுற்ைி
ீ
இருந்தது, உத்தரவின்ைி உள்பள வரமுடியாதவாறு காவலுக்கு ஒரு
கூர்கா பவறு இருந்தான். கூர்காவுக்கு உதவியாக “ஒலமகா” என்ை
அல்பசஷள் நாய் பவறு.

அழகிய பராஜா, பபாகன்வில்ைா, கசம்பருத்லத, பை வர்ணங்களில்
பூக்கும் பராகடன்டிரன், குண்டு மல்;ைிலக, பவள மல்ைிலகச் கசடிகள்
ககாண்ட பூந்பதாட்டம் வட்டுக்கு
ீ
பமலும் அழலகக் ககாடுத்தது.
கசல்வராஜாவுக்கு பூக்கள் பமல் நல்ை பிரியம்.

கண்லவத்தியத்துலையில் கசல்வராஜா ஒரு ராஜாவாகபவ திகழ்ந்தார்.
பணத்துக்கு அவருக்கு குலைவில்லை. யாழ்ப்பாணத்தில்
சுண்டிக்குளிலய பிைப்பிடமாக ககாண்டவர் டாக்டர் கசல்வராஜா.
அவரது தந்லதயார் கஜயராஜாவும் ஒரு டாக்டராக இருந்தவர்.
பரிபயாவான் கல்லூரியில் ஆரம்பக் கல்வி பயின்று, ககாழும்பு
மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து டாக்டராைவர் கசல்வராஜா.
இங்கிைாந்து கசன்;று பமலும் படித்து கண்லவத்திய நிபுணராைவர்.
கண்புலர ( Catract), விழித்திலர ( Retina, கண்அழுத்தம் ( Glaucoma)
சம்பந்தப்பட கண் வியாதிகலள கவற்ைிகரமாகக் iகாயண்டவர்.

ககாழும்பு, கண்டி, யாழ்ப்பாணத்தில் அவருக்கு கண் மருத்துவ
கிளிைிக்குகள் இருந்ததிைால் அவரது கபாருளாதாரமும், கண்
லவத்தியத் திைலமயும் எவ்வளவுக்கு உறுதியாைது என்பலத கதரிந்து
ககாள்ளத் பதவயில்லை. பிரபை அரசியல் வாதிகள் , வணிகர்கள்,
பணம்பலடத்தவர்கள் அவரது வாடிக்லகயாளர்களாக இருந்தைர்.

வட்டில்
ீ
விiயுயர்ந்த கார்கள் மூன்று லவத்திருந்தார். அதில்
பவாக்ஸ்வகன் கார்; ஒன்லை “மீ ைா” என்று கசல்ைமாக அலழக்கும்
தன் அருலம மகள் மீ ைாட்;சியின் கசாந்தப் பாவலைக்கு
ககாடுத்திருந்தார் பதலவயாை பநரம்; மீ ைாட்;;சி தன்பைாடு பைடீஸ்
ககாபைஜ்ஜில் படித்த சிபைகிதிகளுடன் ஒட்டர்ஸ் (Otters Club) நீச்சல்
குளத்துக்கும், பவறு பகளிக்லகளுக்கும் பபாய் வருவாள். அவளுக்கு
கட்டுப்பாடு என்பதில்லை. மீ ைா தன் சிறு வயதிபைபய தாய்
சபராஜாலவ, இழந்தாள். தாயில்ைா குலைலயப் பபாக்க அவளுக்கு
அளவுக்கு மீ ைிய கசல்ைம் ககாடுத்து வளர்த்தார் ராஜா. அவலள
கவைிக்க அவரது தூரத்து கசாந்தக்காரியும், வயது வந்த சாந்தம்மாலவ
நியமித்தார். கபயருக்கு ஏற்ப சாந்தமாை குணம் அவள்,
திருமணமாகாதவள். மீ ைா எலதச் கசய்தாலும் கபாறுத்துக்ககாள்வாள்
தாயில்ைாப் பிள்லள என்று. வாயுக்கு ருசியாை உணவுலககலளச்
மீ ைாட்;சிக்குச் சலமத்து ககாடுப்பாள். அபதாடு பதாட்டத்லதக் கவைிக்க
பவலைக்காரன் “தம்பி” எை அலழக்கப்படும் தம்பிள்லளயும், “சிைீ” எை
அலழக்கப்படும் டிலரவர் சிைிபாைாவும் அவ்வட்டில்
ீ
உதவிக்கு
இருந்தார்கள். சாந்தம்மாவுக்கு குடும்பம் என்று இல்ைாத படியால் மீ ைா
தான் எல்ைாம். அவளுக்குத் பதலவயாை உணவு, உலட ஆகியவற்லை
கவைித்துக்ககாள்வாள். எலதச் கசய்வதாைாலும் மீ ைாலவக்
பகட்டுத்தான் கசய்வாள். காலையில் கபட் பகாப்பிபயாடு மீ ைாலவ
படுகலகயில் இருநது எழுப்புவது முதற்ககாண்டு இரவு மீ ைா

படுகலகக்கு பபாகும் பபாது ஒரு கப் பாை ககாடுக்கும் வலர மீ ைாவிை
பதலவகலள கவைிப்பது “ஆச்சி என்று மீ ைாவால் அலழக்கப்படும்
சாந்தம்மா.
*******

காலை பத்துமணியிருக்கும். வட்டுத்
ீ
கதாலைபபசி இரு தடலவ
அடித்துவிட்டு நின்ைது. சாந்தம்மா லகபவலையாக இருந்தபடியால்
அவளால் கதாலைபபசிலயப் பபாய் உடைடியாக எடுக்கமுடியவில்லை.
கசல்வராஜவுக்கு வரும் கதாலை பபசி அலழப்புகளுக்கு பதில் அளித்து
வாடிக்லகயாளர்கலள சந்திக்கும்; திகதி , பநரம் ஆகியவற்லை குைித்து
ககாள்வது அவரது பிரத்திபயக கசயைாhளராை மாைிைியின் கடலம.
அன்று மாைிைி கசல்வராஜாவுடன் யாழ்ப்பாண கிளிைிக்கிற்;கு பவலை
காரணமாகப் பபாய்விட்டாள். அலழப்புகளுக்கு பதில் கசால்ை ஒருவரும்
இல்ைாத பபாது அலழத்தவர்கள் கவாயிஸ்கமயிைில்( Voice mail)
தங்களது கபயர் , கதாலைபபசி எண், அலழத்ததின் காரணம்
ஆகியவற்லை பதிவு கசய்வார்கள். ஆைால் அன்று, மூன்ைாம்
தடலவயும் கதாலைபபசி அடிக்கும் பபாது மீ ைாட்;சி தன் காலர
பபார்டிக்பகாவில் நிறுத்திட்டு உள்பள வரவும் பநரம் சரியாக இருந்தது.

“ராசாத்தி. பை பநரமாய் கடைிபபான் அடித்தபடி இருக்குது. யார்
அடிக்கிைது என்று பகளும்”, என்ைாள் அடுப்படியில் லகபவலையாக
இருந்த சாந்தம்மா. மீ ைாட்;சிலய கசல்ைமாக ராசாத்தி என்று தான்
சாந்தம்மா அலழப்பது வழக்கம். கசல்வராஜா தன் மகலள “குஞ்சு”
என்றுதான் கூப்பிடுவார். அப்படி குஞ்சு என்று தன்லை தன்
சிபைகிதிகபளாடு இருக்கும் பபாது கூப்பிடக் கூடாது என்று
தகப்பைாருக்கு கட்டலளயிட்டிருக்கிைாள் மீ ைாட்;சி .

“ ெபைா யார்; அங்லக பபசுகிைது?” கடைிபபாலை எடுத்து யார்
அலழத்தது எை விசாரித்தாள் மீ ைா.

“நான் மதியழகன் பபசுகிைன். கடாக்டர் கசல்வராஜாபவாடு என்
தாயாருக்கு அப்கபாயின்மண்ட் எடுக்க பவண்டும் அது தான் பபான்
கசய்தைான்”, ஒரு இைிலமயாை குரைில் பதில்வந்தது. பின்ைைியில்
எம் எஸ் சுப்பைஷ்மியின் “காற்ைிைிபை வரும் கீ தம்” என்ை பாடல்
பகட்டது. மீ ைாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமாை பாடல் அது.

“ கடாக்டர் யாழ்ப்பாணக் கிளிைிக்கிற்கு பபாய் விட்டார். நாலள தான்
வருவார். உங்கள் விபரங்கலள கசால்லுங்பகா நான் குைித்துக்
ககாள்ளுகிைன். அவர் வந்ததும் உங்களுக்கு கடைிபபான்பகால்வரும்“;.
கதாலை பபசியில் பபசிய மதியழகன் முழுவிபரத்லதயும் ககாடுத்தான்.
கதாலைபபசிலய அவன் லவக்க முன், “ ககாஞ்சம் கபாறுங்;பகா.
உங்களுக்கு எம் எஸ் யின் பாடல்கள் விருப்பமா”? தன் சந்பதகத்லதப்
பபாக்க மீ ைா பகட்டாள். கடைிபபாைிை கபசிய குரைால் கவரப்பட்ட
மீ ைாவுக்கு, பபசியவபைாடு கதாடர்ந்து பபச பவண்டும் பபாைிருந்தது.
கபயருக்குபகற்ை அழகைாக இருப்பாபைா? கர்நாடக இலசயில் ஆர்வம்
உள்ளவர் பபாை இருக்கிைது. கர்நாடக சங்கீ தம் கற்ைவபரா. மைதுக்குள்
கற்பலை கசய்து ககாண்டாள் மீ ைா.

“ ஏன் அப்படி பகட்கிைீங்கள்?”

“ இல்லை. நீஙகள் பபாைில் கலதக்கும் பபாது, பின்ைைியில் எம் எஸ்
சின் காற்ைிைிபை வரும் பாடல் பகட்கிைது. அது தான் பகட்டைான்.”

“ எம் எஸ்சின் பாடல்கலள யாருக்குத்தாை பிடிக்காது.? எைக்கு
பட்டம்மாள் , வசந்தபகாகிைம், எம் எல் வசந்தகுமாரி; பாடல்கள் கூட

பிடிக்கும்” பதில் வந்தது.

“ அப்படியா?. நீங்கள் கர்நாடகசங்கீ த ரசிகர் பபால் இருக்குது”

“ ஓம். எைக்கு கர்நாடக சங்கீ தத்திலை விருப்பம்.”.”

“ பவறு எந்த பாடகர்களுலடய பாடல்கலள லவத்திருக்கிைீர்கள்.”

“ என்ைிடம் தியாகராஜபாகவதர், பியூ சின்ைப்பா, கசம்லப லவத்தியநாதர்,
கிட்டப்பா, பாைமுரளி கிருஷ்ணா, டி ஆர் மகாைிங்கம் பாடிய பாடல்கள்
முதற்ககாணடு சிடீயில் லவத்திருக்கிைன்”.

“ அபடயப்பா! அவர்கள் எல்ைாம் பலழய பாடகர்கள். கர்நாடக
சங்கீ தத்தில் இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிைீர்கபள. அலத முலைப்படி
கற்ைீர்களா?”, தன் சந்பதகத்லத நீக்கக் பகட்டாள் மீ ைா.

“ இல்லை. என் அம்மா முலைப்படி கர்நாடகச் சங்கீ தம் கற்ைவ. ஒரு
காைத்தில் இைங்ரக வாகைாைியில் பாடியவ. இப்பபா பாடுவதில்லை.
அது சரி ஏன் இந்த பகள்விலயக் பகட்டீர்கள். அது சரி நீங்கள் யார்?”
“நான் டாக்டர் கசல்வராஜாவின் ஒபர மகள் மீ ைாட்சி. என்லை மீ ைா
என்று கூப்பிடுவார்கள். உங்கள் குரல் பகட்க இைிலமயாக இருப்பதால்
தான் அந்தக் பகள்விலயக் பகட்படன் அது சரி எைக்கும் பலழய
பாடல்கள் என்ைால் விருப்பம். அதுவும் பாரதியார் பாடல்கலள
விரும்பிக் பகட்பபன். உங்களிடம் உள்ள சிடீயில் இருந்து என்ைிடம்
இல்ைாத பாடல்கலள ககாப்பி எடுத்து தரமுடியுமா?”

“ மீ ைாட்சி உங்களுக்கு எந்த பாடல்கள் பதலவ.? யார் பாடகர்கள் என்று
எைக்கு விபரங்கலள எைக்கு இகமயிைில் அனுப்புங்கள். அலவ
என்ைிடம் இருந்தால் நிட்சயமாகத் தருகிைன் ”.

“ மன்ைிக்கவும். என்லை மீ ைா என்று அலழயுங்கள். அது சரி உங்களது
இகமயில் அட்ரஸ் என்ை?. மீ ைாட்;சிக்கு மதிபயாடு கதாடர்லப
கதாடர்ந்து லவத்திருக்க பவண்டும் பபால் இருந்தது.

“ எழுதிக் ககாள்ளுங்கள். ஆயவாi;hழவஅயலட.உழஅ ”

“ அடடா என்ை ஆச்சரியம். எைது இகமயில் கூட சூடாை இகமயில்
தான்”

“ எலதச் கசால்ை வருகிைீhகள்?”

“ இல்லை, கொட் கமயிலுக்கு பகிடியாக என் சிபைகிதிகள் சூடாை
இகமயிை என்பிைம். எைது இகமயில் அட்ரலச எழுதிக் ககாள்ளுஙகள்.
“ஆநநகய;hழவஅயலட.உழஅ”. எைக்கு உங்களின் பதில் வந்தவுடன் நாம்
இருவரும் ஒரு நாள் சந்திப்பபாம். உங்கலள பநரில் சந்தித்து
பபசபவண்டும் பபாை இருக்கு.”

“ நல்ைது மீ ைா. நீங்கள் பகடகும் பாடைகள் இருந்தால் உடபை
அைிவிப்பபன். ஆதன் பிைகு எங்கு நாங்கள் டிப்பபா சந்திப்பது என்பலத
முடிவு கசய்பவாம்” என்ைான் மதியழகன். கதாடர்ந்து பபச பவண்டு;
என்பது மீ ைாவின் ஆலச. சாந்தம்மாவிடம் இருந்து “ராசாத்தி சாப்பாடு
கரடி. சாப்பிட வாரும் என்று அலழப்பு வந்தது.

“ சரி மதி, ஆச்சி சாப்பிட என்லை கூப்பிடுகிைா. நான் பபாக பவண்டும்.
உம்முலடய கடைிபபான் நம்பர் இங்லக பதிவாகி இருக்கிைது தாபை.
இகமயில் வந்தவுடன் நான் பகால் எடுத்து கலதக்கிைை.; உம்பமாலட
கலதத்ததில் சந்பதாஷம். டீைந கழை” என்று கடைிபபாலை லவக்க
மைமில்ைாமல் மீ ைா விலடகபற்றுக்ககாண்டாள்.

இந்த அனுபவம் மீ ைாவுக்கு புதிதல்ை. அவளுக்கு ஏற்கைபவ சுபரஷ்,
கபணஷ் என்ை கபயர்களில் இரு பபாய் பிரண்ட்ஸ் இருந்தார்கள்.
கபாழுது பபாகாவிட்டால் அவர்கபளாடு வம்பளப்பதில் அவளுக்கு
மைதிருப்தி. அவர்கள் இருவருக்கும் மியூசிக்கிற்கும் கவகு தூரம்.
சுபரஷ் ஒரு ரக்கர் பிபளயர். கபணஷ் ஒரு கிரிக்ககட் லபத்தியம்.
அவர்கபளாடு கலதத்தால் ரக்கலரயும், கிரிக்கட்லடயும் பற்ைித் தான்
கலதப்பார்கள். அவாகளுக்கும் மியூசிக்கிற்கும் கவகு தூரம். என்ை
கசய்வது இருவரும்; அப்பாவுக்குத் கதரிந்த டாக்டர்களின் மகன்கள்
ஆயிற்பை. அதைால், மூன்ைாவது பபாய் பிரண்டாக, தைது
விருப்பத்துக்கு ஏற்ை ஒருவன் கிலடக்கமாட்டாைா என்று ஏங்கிக்
ககாண்டிருந்த அவளுக்கு எதிர்பாராதவாறு மதியழகன் கதாலைபபசியில்
அைிமுகமாைான். அது பபாதும் அவளுக்கு தன் புதிய நண்பலைப் பற்ைி
சிபைகிதிகளுக்கு புகழ்வதற்கு.

“ அடடா. மதி பவலை கசய்கிைாரா அல்ைது படிக்கிரா? என்லைப் பபால்
கார் லவத்’திருக்கைாரா. தந்லத என்ைவாக இருக்கிைார்?. அவர் இருப்பது
ககாழும்பிைா? இலவற்லை பகட்டு அைிய மைந்து பபாபைபை.
பரவாயில்லை. அடுத்தமுலை கலதக்கிை பபாது பபச விஷயம்
பவணுபம” என்று மைதுக்குள் மதிபயாடு கலதக்க ஏற்கைபவ திட்டம்
பபாட்டிருந்தாள் மீ ைா.
*******
தைது இகமயிலை அடிக்கடி கசக் கசய்தபடி இருந்தாள் மீ ைா.
மதிபயாடு பபசி ஒருமணித்தியாைத்துக்குள் தைக்கு வந்த இகமயிலைப்
பார்த்தவுடன் அவளுக்கு சந்பதாஷம் தாங்க முடியவில்லை.
உடைடியாக மதியடமிருந்து பதில் இகமயிைில் வந்திருந்தது. அவள்
பகட்ட பாடல்கள் எல்ைாம் தன்ைிடம் இருப்பதாக அவை இகமயிைில்

எழுதியிருந்தான். சம்மதமிருந்தால் இருநாட்களில் சந்தித்து பநரடியாக
பபசுபவாம் என்று எழுதியிருந்தான். அவைது பதிலுக்கு சந்திப்புக்கு
சம்மதம் கதரிவித்து, சந்திக்கும் இடத்லதபற்ைிய விபரம் பகட்டு மின்
அஞ்சைில் பதில் அளிதாள மீ ைா.
மதிலய சந்திக்கப் பபாகும் இரு நாட்களும் மீ ைாவுக்கு இரு
வருடங்களாக இருந்தது.. கதாடர்ந்து அவர்களின் நட்பு இகமயில்கள்
மூைம் வளர்ந்தது. திைமும் குலைந்தது நாலைந்து இகமயில்களாவது
அவர்களுக்கிலடபய பரிமாைப்படும். சிைிமா, பாடகர்கள் , கபாப் இலச,
பபான்ைவைலை பற்ைிய விஷயஙகலள அமயிைிை பரிமாரிக்
ககாணடாhகள். மதிலயப்பற்ைி தைக்கு பவண்டிய முழு விபரங்கலளயும்
மீ ைாட்;சி கபற்றுவிட்டாள்.

மதியழகைின் தந்லதயார் துபாயில் ஒயில் ககாம்கபைி ஒன்ைில் பிரதம
அக்ககாண்டைாக இருக்கிைாhராம். மாதம் 30,000 டிராம்; சம்பளமாம்.
துபாயில்;, ஜுகமய்ரா என்ை பணக்காரர்கள் வாழும் இடத்தில் பங்களா.
சலமப்பதற்கு மலையாள பவலைக்காரண் ககாம்கபைி ககாடுத்திருந்தது.
டிலரவபராடு கார் பவறு. வருடத்துக் இருதடலவ இரு கிழலமகளுக்கு
லீவில் வந்து பபாகைாம். தைது படிப்பு முழுச்கசைலவயும் அந்த ஒயில்
கம்கபைி கட்டுகிைதாம். அதைால் தான் ககாழும்பு இன்டர்நஷைல்
ஸ்கூைில் படிப்பதாக இகமயிைில் எழுதியிருந்தான். இகமயில்களில்
மதியழகன் ககாடுத்திருந்த விபரத்தின்படி தைக்கு ஈடாை கசல்வம்
பலடத்தவன் பபாை மீ ைாவுக்கு கதரிந்தது. எதற்கும் மதிலய சந்தித்துப்
பபசி உைலவத் கதாடருவதா அல்ைது விடுவதா எை மீ ைா
தீர்மாைித்தாள்.

******

அன்று கவள்ளிக்கிழலம. மதிலய அன்று காலை பதிகைாரு மணிக்கு
ைிப்பபர்டி சிைிமா திபயட்டர் வாசைில் சந்திப்பதாக மீ ைா தன்
இகமயிைில் எழுதியிருந்தாள். தைக்கு பிடித்த பச்லச நிை சர்வா கமீ ஸ்
ஆலட அணிந்து தைது பவாகஸைகன்; காரில் மதிலய சந்திக்க
வருவதாகவும், முடிந்தால் இருவரும் தை காரில் கிைீன் கபினுக்குப்
பகல் உணவு; என்றும் எழுதியிருந்தாள்.

“ அதற்கு பதில் அளித்த மதி, தான் பட்டிக் பசர்ட் அணிந்து
வருவதாகவும்.
மற்லைய இலளஞர்கலள விட தான் சற்று உயரமாைவன், சிவந்த
பமைி உள்ளவன் என்றும் பதில் அளித்திருந்தான் மதியழகன்.
இந்த விபரங்கலள லவத்து மதிலய அலடயாளம் கண்டுககாள்ளைாம்
என்ை லதரியத்பதாடு தைது பவாக்ஸ்வகன் காரில் ைிப்N;பர்டி
திபயட்டலர பநாக்கிப் புைப்பட்டாள். சாந்தம்மாவுக்கு தான் கவளிபய
பபாகும் காரணத்லத மீ ைாh கசால்ைவில்லை. மதியச் சாப்பாட்டுக்கு
தான் ஒரு சிபைகிதி ஒருத்திபயாடு கவளிபய கரஸ்டரண்டுக்கு
பபாவதாகவும் தைக்கு சாப்பாடு லவக்க பவண்டாம் என்று மட்டும்
அைிவித்துவிட்டு பபாைாள்.

மதிலயச் சந்திக்கப் பபாகுபைாபம என்ை ஆவல் அவளுக்கு. அவைது
பதாற்ைதலத கற்பலை கசயது ககாண்டாள். காலர ைிப்பபர்டி திபயட்டர்
கார் பார்க்கில் நிறுத்திவிட்டு திபயட்டர் வாசலை பநாக்கி நடந்து
கசன்ைாள். அவள் கண்கள பட்டிக் பசர்ட் அணிந்த உயரமாை சிவந்த
பமைியுள்ள இலளஞலை பதடியது. அவள் கண்களுக்கு மதி
எழுதியிருந்த குைிப்புகபளாடு ஒரு இலளஞனும் பட்டிக் பசர்ட்படாடு
உடைடியாக கதன்படவில்லை. மதி ஒரு பவலை தன்லை
ஏமாற்ைிவிட்டாபைா என்று மீ ைா பயாசித்தாள். அப்பபாது திபயட்டர்
வாசைிருந்து சிை அடிகள் தூரத்தில், லகயிை லகத்தடிகயான்பைாடு சன்

கிைாசும்;, பட்டிக் பசர்ட்படாடு ஒரு உயரமாை இலளஞன் மீ ைாட்;சியின்
கண்களுக்கு கதன்பட்டான்.

“சந்பதகம் இல்லை. ஆமாம் அது நிட்சயம் மதிதான்” என்ைது அவள்
மைம். அநத அவ்விலளஞைின் லகயில் இருந்த லகக்பகாை ;
அவளுக்கு அதர்hச்சிலயக் ககாடுத்தது. அந்தபநரம், யாகரா ஒருவன்
அந்த அவலளஞைின் லகலயப்பிடித்து திபயட்டர் வாசலுக்கு
பபாவதற்கு உதவி கசய்வலதக் கண்டாள்;.

“என்ை கறுப்புக் கண்ணாடி அணிந்து லகயில்; பகால் லவத்திருக்கிைாபர
நடக்க முடியாதவர் பபாை இருக்குது.. அந்த பகால்தான் அவருக்கு
வழிகாட்டியா? அப்ப மதி கால்கள் ஊைமாை இலளஞைா.?
பபாைிபயாவால் பாதிகப்பட்டவரா? அவள் பார்த்த காட்சி அவளுக்கு
எதிர்பாரத அதிhச்சிலயக் ககாடுத்தது. தன் நின்ை இடத்லத விட்டு அவள்
அலசயவில்லை. அப்பபா நான் இகமயில் காதைித்தது ஒரு
முடமாைவலையா? அப்பபா என்காதலுக்கு முற்றுப்பள்ளி லவக்க
பவண்டியது தாைா? மீ ைாட்சி ஏமாற்ைத்தால் தடுமாைிைாள்.
“நாைாகபவ பபாய் என்லை ஒரு முடவனுக்கு அைிமுகப்படுத்திக்
ககாள்வதா. அது நடக்காத காரியம். நான் ஏமாந்து பபாபைன். ஆலள
பநரடியாக பமலும் பார்க்காமல் மின் அஞ்சைில் நட்லபயும்
ஆலசகலளயும் வளர்த்பதபை”. பமலும் இலளஞலை சந்திக்காமல்,
பகாபத்பதாடும் காலர பநாக்கி திரும்பிச் கசன்ைாள்; மீ ைா. இைிலமயாை
குரலைக் பகட்டு காதைித்து ஏமாற்ைமலடந்பதபை. என்ை மலடச்சி
நான் என்று தன்லைத் தாபை திட்டிக்பகாண்டாள்.

பகாபம்பதாடும் ஏமாற்ைத்பதாடும் வடு
ீ திரும்பிய மீ ைாலவக் கண்ட
சாந்தம்மாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. “என்ை ராசாத்தி, இவ்வைவு
ககதியிலை திரும்பி வந்திட்டீர். சாப்பிட்டுவிட்டீரா” சாந்தம்மா

பகட்டாள்.

“ஓம் ஆச்சி. எைக்கு தலையிடிக்குது. நான் படுகப்பபாைன். கடைிபபாை
அடித்து யாihவது என்பைாடு பபச பவண்டும் என்று பகட்டால் நான்
வட்டில்
ீ
இல்லை என்று கசால்லுங்பகா”. ஆச்சிபயாடு பபச்லசத்
கதாடராமல் தன் அலைக்குள் பபாய் விறுக்ககன்று அலைக் கதலவச்
சாத்திக்ககாண்டாள் மீ ைா.
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