வாடிய மலர் மலர்ந்தது

நான் க ாயிலுக்குப் கபாவதைத் ைவிர்ப்பவன், ஆனால் நாத்ைி ன் இல்தை.
இதைவன் எமக்குள் இருக்கும் கபாது அங்கு ஏன் அவதைத் கைடிப்கபாவான்
என்பது என் ருத்து. சற்று முற்கபாக்கு ைன்தம ைான். சிைருக்கு அந்ை
பிடிக் ாது. என்

ருத்து

ருத்துக்கு என் மதனவி எைிர்மாைானவள். சற்று பழதமயில்

ஊைியவள். வவள்ளிக் ழதமயில் வட்டில்
ீ
மைக் ைி உணவு. அவள் பிடிக் ாை
விைைங் ள் இல்தை. பை

ாைம் ைான் சுமங் ைியா

வாழகவண்டும்

என்பைற் ா . ஒவ்வவாரு வவள்ளிக் ிழதமயும் க ாயிலுக்கு நானும் அவகளாடு
கபாயா

கவண்டும் என்பது அவளது நியைி.

அன்று க ாயிலுக்கு நான் கபான கபாது ஒரு உருக் மான

ாட்சி. ஒரு வபண்.

அதுவும் வவள்தள நிைச் கசதை அணிந்ை கைாற்ைம். த க்குழந்தைகயாடு
வைய்வத்ைின் சன்னிைியில்

ண் ளில் நீர் வழிய உருக் மா த் கைவாைம்

பாடிக்வ ாண்டிருந்ைாள். அவளுக்கு வயது சுமார் இருபைதைந்துக்கும்

முப்பதுக்கும்; இதையில் இருக் ைாம் என்பது என் மைிப்பு இந்ை இளம் வயைில்
அவள் வவள்தள கசதை அணிய கவண்டுமா? நான் அவள் கமல் பரிைாபப்
பட்கைன். அவள் குைலும்

வநற்ைியில் குங்குமத்தைக்

ண்ணரும்
ீ
என்தன சற்று
ாகணாம்.

வர்ந்ைது. அவள்

ழுத்ைிை ைாைியில்தை. நத

இல்தை. வவள்தள நிைச் கசதை அவள் அழத

ள்

வமருகுபடுத்ைியது. ஒரு

க ைளப் வபண்கபாை கைாற்ைமளித்ைாள்.. நீண்ை ைதைமயிர் ஆனால் அவள்
கூந்ைைில் மைர் ள் இல்தை. த

சுற்ைியிருப்பவர் தளக் கூை அவள்

ளில் வதையல் ள் கூைக்

வனிக் வில்தை. ைன் கசா க் தைதய

இதைவனிைம் பாைல் மூைம் முதைப்பட்ைைா
ண் ளில்

ிதையாது.

எனக்கு வைரிந்ைது. அவள்

ண்ணிர் வழிந்ைது. அக் ாட்சி சினிமாவில் வரும்

ாட்;சிதயப் கபால்

இருந்ைது எனக்கு. நல்

ை கவதள என் மதனவி க ாவதை சுற்ைி வை கபாய் விட்ைாள்
அவள்

ணவதன பிரிந்து அழு ிைாகளா என்று சிந்ைித்கைன்? அந்ை வயைில்

அவளது க ாைத்தைப் பார்த்ைதும் இந்ை வயைில்

ணவனின் பிரிதவ அவளால்

ைாங் முடியவில்தை என்பது வைரிந்ைது.; அவள் நீண்ை

ாை ைாம்பத்ைிய

வாழ்க்த தய அனுபவித்ைவள் கபால் என் மனதுக்குக்குப் பைவில்தை. அதுவும்
அந்ை குதைந்ை வயைில் விைதவ கைாற்ைம் என்ைால் ைன் விைிதய
வநாந்ைைினால் கைான்ைிய அழுத யா?

அருச்சதன வசய்து ஐயர் வ ாண்டு வந்ை ைட்டில், இருபது ைாைர் கநாட்தை
கபாட்டு விட்டு த யில் இருந்ை ஒரு வயதுக் குழந்தைதய

ீ கழ இைக் ினாள்.

குழந்தை ைாயின் கசதைதய பிடித்துக்வ ாண்டு விைதை சுப்பியபடி நின்ைது.
இனத்ைவர் ள் அவகளாடு உைவிக்கு வந்ைிருந்ைைா

எனக்குத் வைரியவில்தை.

அவளுதைய கசா த்ைில் பங்குவ ாள்ள அவர் ளுக்கு விருப்பமில்தை கபாலும்.
ஐயருக்க ா அவள் ைட்டில்
ைிருப்ைிதயக் வ ாடுத்ைது.

ஐயருக்கு அவள் வ ாடுத்து
அவள் வாய்விட்டுக்
ைனிய ைவிக்

ாணிக்த யா

கபாட்ை பணம் அவர் மனைில்

ைவுள் கமல் தவத்ை நம்பிக்த தய வவளிப்படுத்ை
ாணிக்த

அது.

ைைி, “ைாகய அவர் ஏன் இந்ை குழந்தைதய என்கனாடு

விட்டு கபாய் விட்ைார்? என்தனயும் ைகனாடு கூடிப்

கபாயிருக் ைாகம. நான் எப்படி இவதன வளர்க் ப் கபா ிகைன். நான்
ைனித்துப்கபாகனன். வசாந்ைக் ாைர் ளும் ஒதுங் ி வாழ் ிைார் ள். நீ ைான் எனக்கு
வழி ாட்ை கவண்டும்” ஒப்பாரி தவத்து அழுைாள். அங்கு நின்ை பைருக்கு
அவளது அழுத தயக் அவர் ள்

ண ளிைிலும்

ண்ணர்;
ீ வரும்கபாை இருந்ைது

. எல்கைாைது பார்தவ ளும் அவதள கநாக் ிச் வசன்ைன.
“ ஐகயா பாவம் இந்ை வயைில் விைதவயா கவண்டுமா?. ைாைி பாக் ியம் இல்தை
கபாலும் என்று எனக்கு பக் த்ைில் நின்ைவர் முணுமுணத்ைது என்
விழுந்ைது

ாைில்

ஐயர் அருச்சதனத் ைட்கைாடு ைிரும்பி வந்ைார்.
“பிள்தள நீ அழுவைால் கபான உன்

ணவர் ைிரும்பவும் வைப்கபாவைில்தை.

மனதை கைற்ைிக் வ ாள். வாழக்த யில் விைக்ைியதையாகை. உன்தனப்கபால்
எத்ைதனகயா வபண் ள் சிறுவயைில்

ணவதன இழந்து ைிரும்பவும் புது வாழ்வு

ஆைம்பித்ைிருக் ிைார் ள். இகைா ைிரு நீறு, இதை பூசு. உனது

வதை ள் எல்ைாம்

கபாய்விடும் . மனதை கைற்ைிக்வ ாள” ஐயர் கபச்சில் இருந்து அவதள
ஏற் னகவ அவருக்கு நன்கு வைரியும் கபாை எனக்குத் கைான்ைிற்று.
“இைற்கு முன்னர் உவள் சுமங் ைியா

பை ைைதவ

ணவகனாடு க ாயிலுக்கு

வந்ைிருக் ிைாள். நான் க ாயிலுக்கு வரு ிை சமயம் இவதளக்

ண்டிருக் ிைன்”,

குைல் க ட்டு ைிரும்பிப்பார்த்கைன். என் நண்பன் கமா னின் குைல் அது. கமா ன்

அடிக் டி க ாயிலு கு வருபவன். ஒரு கவதை க ாயிைில் பைதை சந்ைிக் வும்,
ைரிசனத்துக்கு வரும் இளம் வபண் தள பார்க் வும்,

ாைணமா

இருக் ைாம்.

அவனும் அந்ைப் வபண்தண அவைானித்ைிருக் ிைான். கமா னுக்கு இன்னும்
ைிருமணமா வில்தை.

“அப்படியா? உனக்கு அவதள முன்கப வைரியுமா கமா ன்”?, நான் அவதனக்
க ட்கைன்.
;
“இப்படி விைதவக் க ாைத்ைில் க ாயிலுக்கு வந்து அழுது

ண்ணர்ீ வடிப்பதை

இப்கபாது ைான் நானும் முைல் ைைதவயா ப் பார்க் ிகைன். ஆறு மாைங் ளுக்கு
முன்னர் ஒட்ைாவுக்கு கபாகும் வழியில் இவளது

ணவன் சுகுமார்

ார்விபத்வைான்ைில் இைந்ைவன். வங் ியில் சீனியர் மகனஜைா

ரிச்வமண்ட் ஹில்ைில் ஒரு வபரிய ைனி வடு
ீ அழ ன். நல்ை
அவன்

இருந்ைவன்.

ாைம் குடும்பமா

ாரில் கபா வில்தை” என்ைான் கமா ன் . அவள் விைதவயாத யால்

அவள் த யில் குங்குமத்தையும் பூதவயும் வ ாடுப்பதை ஐயர் ைவிர்த்ைார்.
ைிருமணமா ி மூன்று வருைங் ளில் விபத்ைில் இைந்து கபான

ணவன்

அவளுக்கு நல்ைதைச் வசய்து விட்கை கபானான். நான்கு வருைங் ளுக்கு
முன்னர் 5 இைட்சம் வைாைர் ளுக்கு விபத்துக் ான
தவத்ைிருந்ைான்.

ாப்புறுைி ஒன்தையும் எடுத்து

ாைணம் ைனது ஜாை த்ைில் அவனுக்கு ைீடீர் மைணம் எற்படும்

என்று இருந்ைைாம்.

ாப்புறுைி வ ாடுத்ை வ ாம்வபனிக்கு அவனுதைய சாை ம்

வைரியாது கபால். மதனவிக்கும் அதை அவன் வசால்ைவில்தை. ைனது
மணவாழ்க்த

நீண்ை வாழ்க்த

இல்தை என்பதை அவன் ஏற் வனகவ அைிந்து

தவத்ைிருந்ைிருக் ிைான். அைனால் ைான் அடிக் டி மதனவிகயாடு க ாயிலுக்கு
வந்ைாகனா என்னகவா”. இது கமா னின் விமர்சனம்.

“ இது எல்ைாம் உனக்கு எப்படி வைரியும் கமா ன் ;”? நான் அவதனக் க ட்கைன்.
“இந்ை விபைம் இைந்ைவனுதைய நண்பன் எனக்குச் வசான்னது” என்ைான் கமா ன்.
வைரிந்ைவர் ஒருவர்

ார் விபத்ைில் இைந்ைால் இைந்ைவன் இன்சியூைன்ஸ்

எடுத்ைவனா என்ை க ள்வி பைர் மனைில் கைான்றுவது ச ஜம்.
“உயிருக் ான பாது ாப்புக் ா
மீ தும் ைன்; கபரில்

அறுநூைையிைம் வைாைர் ள் மைிப்புள்ள வட்டின்
ீ

ாப்புறுைி எடுத்ைிருந்ைான். அந்ை வடும்
ீ
இப்கபா

அவளுக்குத்ைான் வசாந்ைம்”;. இதை எனக்கு வசான்னது சுகுமாருைன் ஒகை
வங் ியில் கவதை வசய்ை கமா னுக்கு அருக
ஒருவன்,.

நின்ை அவனின் நண்பன்

விைதவக்கு

ிதைத்ை வசாத்து பற்ைி எத்ைதனகயா விமர்சனங் ள்.

வபாைாதம ள். சிைரின் மதைவு சிை சமயம் சிைருக்கு அைிர்ஷ்ைத்தை
வ ாடுக்கும் இது ஒருவரின் விமர்சனம் . இன்னும் சிைர் குடும்பத்தை விட்டு
கபாகும் கபாது

ைன் தள தவத்துவிட்டு கபாவார் ள்.

கமா ன் அவள் கமல் அனுைாபப் படுவதைக்

ண்டு நான் அவனிைம் க ட்கைன்.

“ கமா ன் உனக்கு இன்னும் ைிருமணமா வில்தை. உன் வயகைா

நாற்ைபத்தையிந்னதை ைாண்டி விட்ைது. இவதள நீ ைிருமணம் வசய்ய

விருப்பமா வசால்லு . விருப்பம் என்ைால்; ஐயர் எனக்கு வைரிந்ைவர் அவர் மூைம்
அந்ை வபண்ணுக்கு மறு ைிருமணம் வசய்ய விருப்பமா என்று அவதள க ட் ச்
வசால்லு ிகைன். நீ என்ன வசால்லு ிைாய் ”
“ என்ன விசர்

தை கபசுைாய் சந்ைிைன். நீ முற்கபாக்குவாைியாய் இருக் ைாம்.

நான் அப்படி இல்தை. புழு குத்ைிய மாம்பழத்தை யார் இனி சாப்பிடுவார் ள்”
“ பை

ாைம் வசன்ை அழு ிய ; மாம்பழத்தையும் விரும்பமாட்ைார் ள் “என்கைன்

நான் . அவனுக்கு என் பைில் பிடிக் வில்தை மு த்தை ைிருபிக்வ ாண்டு அந்ை
இைத்தை விட்டு ந ர்ந்ைான்
ணவனின் மைணத்துக்கு பின்னர் அவள் ஒரு ைிடீர் பணக் ாரி. பணம் மட்டும்
இருந்;ைால் என்ன. இழந்ை

ணவதனயும், அவன் கமல் அவள் தவத்ைிருந்ை

அன்தபயும்; ைிரும்பவும் வபை முடியுமா?. அதுவும் அவள் அவதன 3 வருைங் ள்
ஓடி ஓடி

ாைைித்து ைிருமணம் வசய்ைவளாம். ைன் வாரிசா

ஆதசக்கு ஒரு

ஆண் குழந்தைதய வ ாடுத்துவிட்டு அவன் கபாய்விட்ைான்.
******
க ாயிலுக்கு வவளிகய நான் வந்ை கபாது ஈழப் கபாரில் பாைிக் ப்பட்ை
குடும்பங் ளுக்குப் பணம் கசர்க்

உண்டியல் குழுக் ிக் வ ாண்டிருந்ைார் ள் நல்ை

மனம் வ ாண்ை சிைர். அவர் ளின் கவண்டு க ாதள க ட்டும் க ளாைவாறு
அந்ைப் வபண் ஒரு சிறு வைாத தயயாவது உண்டியைிை கபாைாமல்
கபாய்விட்ைாள். ஒரு கவதை அவளது சிந்ைதன கவறு எங்த கயா
வபாய்விட்ைகைா வைரியாது . கபாரில் இைந்ைவர் தளவிை அவளது
மதைவு ைான் அவதளப் பாைித்ைிருந்ைது. ைனது
ஐயருக்கு இருபது வைாைர் அருச்சதனக் ா

ணவன்

ணவனின் மதைதவ நிதனத்து

வ ாடுத்ை அவள், கபாரில் உயிர்

நீத்ை எத்ைதனகயா குழந்தை ள் , வபண் ள், ஆண் ள் விைதவ ள் ஆ ிகயாதை
நிதனத்து ஒரு வைாைாைவது கபாட்டிருந்ைால் அது அவளது மைிப்தப

கூட்டியிருக்கும். அவளது சுயநைம்ைான் அங்கு ஓங் ி நின்ைதை என்னால்
ாணமுடிந்ைது.

ைவுளிைம் அவள் கவண்டியது ைன்

ணவனின் மதைவிற்கு

பின்னர் பாது ாப்பு. அதுக்கு கைதவயான பணமும வடும்;
ீ

ிதைத்துவிட்ைது. அகை

சமயம் மைணம் என்பது எவருக்கும் எந்ை கநைத்ைிலும் குடும்பத்ைில் வைைாம்.
அதை சவாைா

ஏற்று வாழத் வைரியகவண்டும் என்பது அவளுக்குப்

புரியவில்தை. யார்

ண்ைது.

ணவன் கமல் உள்ள பக்ைியும் அன்தபயும் விை,

ைவுள் கமல் உள்ள நம்பிக்த யும் பக்ைியும் அவளுக்கு முக் ியமா

இருந்ைிருக் ைாம்.. அவள் மறு ைிருமணம் வசய்வாளா என்பது எனக்குச்
சந்கை ம்
*******
சுமார் ஒரு வருைத்துக்குப் பின் நான் அந்ைப் வபண்தண ைிரும்பவும் ஒரு நாள்
அகை க ாவிைில் சந்ைிப்கபன் என்று நான் எைிர்பார்க் வில்தை. இந்ை முதை
நான்

ண்ை

ாட்சி முற்ைிலும் கவறுபட்ைது. அவள் வநற்ைியில் குங்குமம்,

விதையுயர்ந்ை பச்தச நிைக்
பூவும் .

ழுத்ைில் நத

ாஞ்சிபுைச் கசதை அணிந்ைிருந்ைாள். ைதையில்

களாடு அவள்

ாட்சி அளித்ைது எனக்கு ஆச்சரியத்தைக்

வ ாடுத்ைது.
“என்ன ைிரும்பவும் ைிருமணம் வசய்துவிட்ைாளா? அப்படியானால் அது நல்ை
முடிவு” என்று நான் சிந்ைித்ை கபாது அவள் அருக , ஒரு
வவள்தளயினத்ைவன் கவட்டிகயாடு நிற்பதைக்

கனடிய

ண்கைன். அவளது

குழந்தைதயக் த யில் பிடித்துக் வ ாண்டு அவன நின்ைான். அவன் ைான்
அவளது

ணவன் கபாலும்.

விைதவக்

ாைம் மாைிவிட்ைது.

ல்யாணத்தை ஆைரிப்பவன் நான்.

ாைம் வசன்ை ஈழத்து எழுத்ைாளன்

ைதளயசிங் ம் 1962 இல் எழுைி 1984இல் வவளிவந்ை ைனிவடு
ீ நாவல் ைான்
எனக்கு அப்கபாது நிதனவுக்கு வந்ைது.. ஒகை இனத்ைவன் விைதவதய
ைிருமணம் வசய்ய விரும்பாை கபாது, கவறு

ைாச்சாைத்தை பின் பற்றும் ஒருவன்

விைதவத் ைிருமணத்தை ஆைரிக் ிைானா என்ை க ள்வி என் மனைில்
கைான்ைியது.
யாவும்

ற்பதன

