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காைல ஆறு மணிக்குத் ெதாைலேபசி அடித்தால் எrச்சலைடயாமல் எடுக்க என்னால்
முடிவதில்ைல. நான் இரவு தூங்குவதற்கு எப்ேபாதுேம ேநரமாகும். ஏப்ரல், ேம தவிர மற்ற
மாதெமல்லாம் மைழயும் சாரலும் குளிருமாக இருக்கும் இந்தக்காட்டில்
ெபரும்பாலானவ5கள் எட்டுமணிக்ேக தூங்கிவிடுகிறா5கள். ஏழைர மணிக்ெகல்லாம்
நள்ளிரவுக்கான அைமதி குடியிருப்புகள் மீ தும் கிராமங்கள் மீ தும் பரவிமூடிவிட்டிருக்கும்
என்ன சிக்கல் என்றால் ஏழைரக்ேக தூங்குவது வனக்காவல5களும்தான் . ஆகேவ நான்
ஒன்பதுமணிக்கு ேமல் நிைனத்த ேநரத்தில் என் ஜ=ப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டு ஏதாவது ஒரு
வனக்காவல5முகாமுக்குச் ெசன்று நாைலந்து காவல5கைள ஏற்றிக்ெகாண்டு காட்டுக்குள்
ஒரு சுற்று சுற்றிவருேவன். என் பணிகளில் நான் முக்கியமானதாக நிைனப்பதும் இதுதான்.
பகல் முழுக்கச் ெசய்யும் அ5த்தமற்ற தாள்ேவைலகள் அளிக்கும் சலிப்பில் இருந்து
விடுபட்டு என்ைன ஒரு வனத்துைற அதிகாrயாக உண5வதும் அப்ேபாதுமட்டுேம
ெதாைலேபசி ஓய்ந்தது. நான் திரும்பிப்படுத்ேதன். காைலயில் காட்டுக்கு யாரும்
கூப்பிடுவதில்ைல, மிக அவசியமிருந்தாெலாழிய. வனத்துைறயில் அைனவருக்கும்
காடுகளின் சூழல் ெதrயும். யாராக இருக்கலாம், ஏதாவது பிரச்சிைனயாக இருக்குேமா?
சrதான் தூங்கு என்று ெசான்னது மூைள. எண்ணங்கள்ேமல் மணல்சrந்து மூட ஆரம்பிக்க
நான் என்ைன இழப்பதன் கைடசி புல்நுனியில் நின்று ேமேல தாவ உடலால்
ெவட்டெவளிைய துழாவிக்ெகாண்டிருந்தேபாது மீ ண்டும் அைழப்பு.
இம்முைற அது யா5, எதற்காக என்ெறல்லாம் ெதrந்து விட்டது. என் உடல்
பரபரப்பைடந்தது. எப்படி அைத மறந்ேதன்? அைரத்தூக்கத்தில் அன்றாட ேவைலகைள
மட்டுேம மனம் நிைனக்கிறெதன்றால் அதுமட்டும்தான் நானா? ஒலிவாங்கிைய எடுத்து
‘ஹேலா’ என்ேறன். மறுமுைனயில் ஆனந்த். ‘என்னடா, முழிச்சுக்கைலயா?’ என்றான்.

‘இல்ல, ேநத்து படுக்க ேலட்டாச்சு’ என்ேறன். குளிரடித்தது. ைகந=ட்டி கம்பிளிப்ேபா5ைவைய
எடுத்து ேபா5த்திக்ெகாண்டு நாற்காலியில் சாய்ந்து அம5ந்து ‘ெசால்டா’ என்ேறன்.
‘ேநத்து கல்ச்சுரல் மினிஸ்ட5 அவேர ஃேபான்பண்ணி பாக்கமுடியுமான்னு கூப்பிட்டிருந்தா5.
எனக்கு அப்பேவ க்ளூ ெகைடச்சிட்டுது. உடேன ெகளம்பி ேபாய்ட்ேடண்டா. அவேராட
ேஹாம் கா5டன்ல உக்காந்து ஸ்காட்ச் சாப்பிட்ேடாம். அவரு ெராம்ப ெராம்ப இம்ப்ெரஸ்
ஆயிட்டாரு. கமிட்டியிேல அத்தைன ேபரும் ஆச்சrயப்பட்டு பரவசமா ேபசினாங்களாம்.
ஒருமுைற ெபrயவைர ேநrேல சந்திக்க முடியுமான்னு ேகட்டா5. என்ன சா5 ெசால்ற=ங்க,
இங்கதாேன அவா5ட் வாங்க வரப்ேபாறா5ேனன். அது இல்ைல, அவேராட சூழலிேல அவ5
ேவைலபாக்கிற எடத்திேல அவைர நான் சந்திக்கணும்னா5. எப்ப ைடம் இருக்ேகா ஒரு
வா5த்ைத ெசால்லுங்க, ஏற்பாடு பண்ணிடேறன்ேனன்’
‘ேஸா அப்ப?’ ‘அப்ப என்ன அப்ப? ேடய் எல்லாம் கன்ஃப5ம் ஆயிட்டுது. லிஸ்ட் ேநத்து
மினிஸ்ட5 ஆபீஸிேல ஓக்ேக பண்ணி பிரசிெடண்ட் ைகெயழுத்துக்கு ேபாயாச்சு. அேனகமா
இன்னிக்கு காைலயிேல பிரசிெடண்ட் ேடபிளிேல வச்சிடுவாங்க. மத்தியான்னம் ஒருமணி
ெரண்டுமணிக்ெகல்லாம் ைகெயழுத்து ஆயிடும். பிரசிெடண்ட் இப்பல்லாம்
மதியச்சாப்பாட்டுக்குப் பிறகு ஆபீஸுக்கு வ5ரதில்ைல. சாயங்காலம் நாலுமணிக்குள்ள
பிரஸ் rlஸ் குடுத்திருவாங்க. சாயங்காலம் அஞ்சைர மணி நியூசிேல ெசால்வான்’
என் உடலின் எல்லா ெசல்களும் நுைரயின் குமிழிகள் ேபால உைடந்து நான் சுருங்கிச்
சுருங்கி இல்லாமலாவது ேபால உண5ந்ேதன். ‘என்னடா?’ என்றான் ஆனந்த். என் குரல்
ெதாண்ைடக்குள் நுைரக்குமிழி ஒன்று இருப்பது ேபால் இருந்தது. நான் அைத என்
நுைரயீரலால் முட்டிேனன். அது ெமல்ல ெவடிப்பதுேபால ஒரு சத்தம் வந்தது ‘ஹேலா’ .
‘ேடய் என்னடா?’ என்றான் ஆன்ந்த நான் ெமல்லிய குரலில் ‘தாங்ஸ்டா’ என்ேறன்.
அதற்குள் என் கட்டுப்பாடு தள5ந்து நான் ெமல்ல விம்மிவிட்ேடன் ‘தாங்ஸ்டா…rயலி’
‘ேடய் என்னடா இது..?’நான் என்ைன எல்லாச் சிந்தைனகைளயும் ெகாண்டு
இறுக்கிக்ெகாண்ேடன். ேமலும் சில விம்மல்களுக்குப் பின்ன5 ‘தாங்ஸ்டா…நான்
என்னிக்குேம மறக்க மாட்ேடன்…இதுக்காக எவ்ளேவா…சr விடு. நான் என்ன பண்ணினா
இப்ப என்ன? ஒரு ெபrய விஷயம் நடந்திருக்கு. rயலி…எப்டி ெசால்றதுன்ேன

ெதrயைலடா’ சட்ெடன்று என் மீ து ெமாத்த தண்ண5= ெதாட்டிேய ெவடித்து குளி5ந்த ந=5
கணேநர அருவிேபால ெகாட்டியதுேபால ஓ5 உண5வு. எழுந்து ைகந=ட்டி கத்தேவண்டும்
ேபால எைதயாவது ஓங்கி அடிக்கேவண்டும்ேபால அைறமுழுக்க ெவறித்தனமாக
நடனமிடேவண்டும்ேபால இருந்தது.
‘என்னடா…?’ என்றான் ஆனந்த். ‘ஒண்ணுமில்ல’ என்றேபாது நான்
சிrத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ‘எந்திrச்சு நின்னு பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடணும்ேபால
இருக்குடா…’ ‘ஆேடன்’ என்று அவனும் சிrத்தான். ‘சrதான்’ என்ேறன். ‘ேடய் ஆக்சுவலா
நானும் துள்ளிக்கிட்டுதான் இருக்ேகன். ேநத்து நான் வ5ரதுக்கு பதிெனாரு மணி. வந்ததுேம
உன்ைன நாலு வாட்டி கூப்பிட்ேடன். ந= ேபாைன எடுக்கைல’ ‘காட்டுக்குள்ள இருந்ேதண்டா’
‘சrதான். அதான் காைலயிேலேய கூப்பிட்ேடன். டூ எ5லின்னு ெதrயும். இருந்தாலும்
கூப்பிடாம இருக்க முடியைல. ஆக்சுவலா நான் ேநத்து முழுக்க சrயா
தூங்கைல…ஃைபனைலஸ் ஆகாம மத்தவங்ககிட்ட ேபசவும் முடியாது’
‘யூ டிட் எ கிேரட் ஜாப்’ என்ேறன். ‘சrதாண்டா…இதுதான் நம்ம கடைம. இதுக்குத்தான்
சம்பளேம குடுக்கறான். ஆனா ெசய்றெதல்லாம் சம்பந்தேம இல்லாத எடுபிடிேவைலங்க.
எப்பவாவதுதான் படிச்சதுக்கு ெபாருத்தமா எைதேயா ெசய்ேறாம்னு ேதாணுது. அதுக்கு
சான்ஸ் குடுத்ததுக்கு நாந்தான் உனக்கு நன்றி ெசால்லணும். ெராம்ப நிைறவா இருக்குடா’
அவன் குரல் தழுதழுத்தேபாது எனக்கு சிrப்பாக இருந்தது ‘ேடய் பாத்துடா
அழுதிரப்ேபாேற’ ‘ைவடா நாேய’ என்று அவன் துண்டித்துவிட்டான்.
ெகாஞ்சேநரம் என்ன ெசய்வெதன்று ெதrயாமல் மடியில் ைகையைவத்துக்ெகாண்டு
அம5ந்திருந்ேதன். நிைறந்த மனதின் எைடைய உடலில் உண5வது அப்ேபாதுதான் முதல்
முைற. எழுந்து நிற்கேவ முடியாெதன்று ேதான்றியது. சில ெபருமூச்சுகள் விட்டேபாது
மனம் இலகுவானது. எழுந்து ெசன்று அடுப்ைப பற்றைவத்து கறுப்பு டீ ேபாட்ேடன். சூடாக
அைதக் ேகாப்ைபயில் எடுத்துக்ெகாண்டு கதைவத்திறந்து ெவளிேய வந்ேதன். இருட்டுக்குள்
உள்ளங்ைகையப் பா5த்தது ேபால முற்றம் மட்டும் ெகாஞ்சம் ெவளுத்திருந்தது. அப்பால்
மரங்கள் ெசறிந்த காட்டுக்குள் இரவுதான் ந=டித்தது. காட்டின் rங்காரம் மட்டும்
என்ைனச்சூழ்ந்திருந்தது.

சீ க்கிரேம டீ ஆறிவிட்டது. ேகாப்ைபயின் சூைட ைகயில் ைவத்து உருட்டிக்ெகாண்டு
காைல விடிந்து ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்த முற்றத்தில் கூழாங்கற்கள் ெமல்ல துலங்கி
எழுவைத பா5த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். வட்டின்
=
ஓட்டுக்கூைர வழியாக ஒரு ெமல்லிய
ெமாறுெமாறு ஒலி ேகட்டது. ஒரு மரநாய் விளிம்பில் எட்டிப்பா5த்தது. சில கணங்கள்
என்ைனப் பா5த்துவிட்டு கூைரைய மடிந்து இறங்கி கீ ேழ வந்து துணிகாயப்ேபாடும்
ெகாடிக்கு வந்து ெகாடி வழியாக மறுபக்கம் நின்ற ேதக்கு மரத்துக்குச் ெசன்று ேமேலறி
மறுபக்கம் மைறந்தது.
நான் எழுந்து உள்ேள ெசன்று பல்ேதய்த்ேதன். என்ன ெசய்யலாம்? சாயங்காலம் வைர
ெபாறுத்திருப்பேத முைறயானது. ஆனால் அப்ேபாது அவ5கூட இருப்பது மட்டுேம என்
மனதுக்கு பிrயமானதாக இருந்தது. இங்ேக பகல்முழுக்க அம5ந்து அபத்தமான
கடிதங்களுக்கு வழக்கமான அபத்த கடிதங்கைள எழுதிக்ெகாண்டிருக்கேவண்டிய நாள்
அல்ல இது என்று ேதான்றியது. ஆம், இன்று பகல்முழுக்க அவருடன் இருப்ேபாம்.
எதற்கும் ைகயில் டிரான்ஸ்டிஸ்டைரக் ெகாண்டு ெசல்லலாம். ெசய்தி வந்ததும் அவrடம்
அைத நான்தான் ெதrவிக்க ேவண்டும். சட்ெடன்று அவேர எதி5பாராத கணத்தில் அவ5
காைலத்ெதாட்டு கண்ணில் ைவக்கேவண்டும். அப்ேபாது என் மனம் ெபாங்கி ஒருதுளி
கண்ண5= ெசாட்டாமல் ேபாகாது.
ஒருேபாதும் இதற்கு பின்னால் நான் இருந்திருக்கிேறன் என்று அவருக்கு ெதrயக்கூடாது.
எப்ேபாதாவது அவருக்கு இயல்பாக அது ெதrயேவண்டும். ெதrந்தால் என்ன ெசய்வா5?
ஒன்றும் ெசால்லமாட்டா5. அல்லது அவரது வழக்கப்படி எைதேயனும் ெசய்துெகாண்டு என்
முகத்ைத பா5க்காமல் ‘ெராம்ப நன்றி’ என்று ெசால்லி சில கணங்களுக்குப் பின் திரும்பி
ெமல்ல புன்னைகத்து மீ ண்டும் திரும்பிக்ெகாள்ளலாம். சம்பந்தேம இல்லாமல்
ைபரைனப்பற்றி அல்லது கபிலைனப்பற்றி ஏதாவது ேபச ஆரம்பிக்கலாம். அந்த புன்னைக
ேபாதும். அது நானும் மனிதன்தான் என்பதற்கான அைடயாளம். பிச்ைசக்காரனின் தட்டில்
விழுந்த தங்கநாணயம் ேபால.
ஸ்ெவட்டைரப்ேபாட்டுக்ெகாண்டு அதன் ேமல் விண்ட்சீ ட்டைர அணிந்து ைகயுைறகைள
இழுத்து விட்டபடி ைபக்ைக எடுத்து கிளம்பிேனன். குடில்களுக்கு முன்னால் சுற்றுலா வந்த
பத்திருபது இைளஞ5கள் ஸ்ெவட்டரும் மங்கிேகப்பும் அணிந்து உடைலக்குறுக்கியபடி

நின்றிருந்தா5கள். அவ5களுக்கான ஜ=ப் வரவில்ைல ேபால. அந்த இடத்திற்கு ேதைவயான
அைமதிைய கைடப்பிடிக்க பயணிகள் ெபரும்பாலும் அறிந்திருப்பதில்ைல. கிள5ச்சியைடந்த
குரங்குகள் ேபால அங்குமிங்கும் தாவி மாறி மாறிக் கத்திக்ெகாண்டிருந்தா5கள்.
காட்டுப்பாைதக்குள் நுைழந்ேதன். தைலக்கு ேமேல அட5ந்திருந்த இைலப்பரப்புகளில்
இருந்து ந=5 ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது. சருகுகள் பரவிய சாைலேமல் சரசரெவன சக்கரம்
ஏறிச்ெசன்ற ஒலியில் இருபக்கமும் இைலப்புத5களுக்குள் சிறிய பிராணிகள்
சலனமைடந்து சலசலத்து ஓடின. தூரத்தில் ஒரு கருங்குரங்கு உப்புபுப் என்று
முரெசாலிப்பதுேபால குரல் ெகாடுக்க ஆரம்பித்தது. அது கண்காணிப்பு வரன்.
=
இருப்பதிேலேய உச்சிமரத்தின் இருப்பதிேலேய உச்சிக்கிைளயில் அம5ந்து நாலாபக்கமும்
பா5த்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
அந்த மரத்ைத ெநருங்கியேபாது உப்உப் ஒலி இன்னும் ேவகமாகவும் உரக்கவும் ஒலித்தது.
தாழ்வானகிைளகளில் இருந்த கருங்குரங்குகள் எல்லாம் சரசரெவன உச்சிக்கிைளகளுக்கு
ஏறுவைதக் கண்ேடன். இரு மரங்களில் இருந்து குரங்கின் கrயவால் ெதாங்குவைதக்
காணமுடிந்தது. பத்திருபது குரங்குகள் இருக்கலாம். எல்லாேம என்ைனத்தான்
கவனிக்கின்றன என்ற உண5ைவ அைடய முடிந்தது. தாண்டிச்ெசன்றேபாது ெமல்ல சீரான
இைடெவளிகளுடன் காவல்குரங்கு ஒலி எழுப்பியது. அந்த குரைலக்ேகட்டு
பதுங்கிக்ெகாண்ட ேகைழமான்கள் புத5விட்டு ெவளிேய வந்து இைலகைள கடிக்க ஆர
ம்பித்திருக்கும்.
தடுப்பைணையத் தாண்டிச் ெசன்ேறன். ந=5ப்பரப்பில் ஆவி தயங்கிக்ெகாண்டிருந்தது.
பக்கவாட்டில் இறங்கிய கருங்கல்பாவப்பட்ட சாைல கிட்டத்தட்ட நூறுவருடம் முன்பு
ெவள்ைளக்கார5கள் குதிைரயில் ெசல்வதற்காக ேபாட்டது. ஜ=ப் கஷ்டப்பட்டு ேபாகும்,
ைபக்ைகக் ெகாண்டுெசல்ல முடியாது. நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு அந்தச்சாைல
ெசன்று ேசரும் ஒரு மைலச்சrவில்தான் நான் முதன்முைறயாக யாைன டாக்ட5 டாக்ட5
கிருஷ்ணமூ5த்திையச் சந்தித்ேதன். நான் வனத்துைற பணிக்கு ேச5ந்து இரண்டு
வருடங்கள்தான் ஆகியிருந்தன. ஒருவருடம் குன்னூ5, எட்டு மாதம் களக்காடு இரண்டைர
மாதம் ேகாைவ என ேவைலெசய்துவிட்டு டாப்ஸ்லிப்புக்கு வந்ேதன்.

முதல் நான்குநாட்கள் அலுவலகத்ைத புrந்துெகாள்வதிேலேய ெசன்றது. முதல் ெபrய
ேவைல ஒருநாள் காைலயில் நான் அலுவலகம் ெசல்வதற்குள் மாrமுத்து வந்து
கதைவத்தட்டிச் ெசான்ன ேசதியில் இருந்து ஆரம்பித்தது. மைலச்சrவில் ஒரு யாைனயின்
சடலம் கிடப்பைத காட்டுக்குள் ெசன்ற வனஊழிய5கள் கண்டு ெசால்லியிருந்தா5கள். என்
ேமலதிகாrயும் உதவியாள5களும் அதிகாைலயிேலேய ெசன்றுவிட்டிருந்தா5கள்.
நான் குளித்துமுடித்து உைடயணிந்து ஜ=ப்பில் அந்த இடத்துக்குச் ெசன்று ேசர ெகாஞ்சம்
தாமதமாகிவிட்டது. எனக்கு அச்ெசய்தியின் முக்கியத்துவமும் உைறக்கவில்ைல, ஆகேவ
வழியில் நான்கு காட்டுஎருதுகள் ெகாண்ட கூட்டத்ைத பக்கவாட்டு சrவில் புல்ெவளியில்
பா5த்தேபாது வண்டிைய நிறுத்தி ெகாஞ்ச ேநரம் ேவடிக்ைக பா5த்ேதன். கற்கள்
இளகிக்கிடந்த குதிைரப்பாைத வழியாக எம்பி அதி5ந்து குதித்து அங்ேக ெசன்று
ேச5ந்தேபாது ஏற்கனேவ எல்லாருேம அங்ேக இருந்தா5கள். நான் மாrமுத்துவிடம்
‘யாருய்யா வந்திருக்கறது?’ என்ேறன். ‘அய்யா டிெயப்ேபா இருக்காருங்க. இங்கிட்டு ெகஸ்
அவுஸிேலதானுங்க இருந்தாரு. அப்றம் ஆைனடாக்டரு வந்திருப்பாருங்க. அவரு ேமல
ஆைனக்காம்புலதானுங்கேள இருக்காரு. அவருதானுங்க ெமாதல்ல வந்திருவாரு…ஆமா
சா5’
’யாைனடாக்ட5’ என்ற ேபைர நான் அப்ேபாதுதான் ேகள்விப்பட்ேடன். நான் நிைனத்தது
டாப்ஸ்லிப்பின் யாைனமுகாமுக்கு அரசால் நியமிக்கப்பட்ட வழக்கமான ஒரு மிருகடாக்ட5
என்றுதான் அதற்குப் ெபாருள் என்று. என் வண்டி ெநருங்கும்ேபாேத நான் குடைல
அதிரச்ெசய்யும் கடும் து5நாற்றத்ைத உண5ந்ேதன். ஒரு பருப்ெபாருள் ேபால, உடலால்
கிழிக்க ேவண்டிய ஒரு கனத்த படலம் ேபால து5நாற்றம் உருமாறுவைத அன்றுதான்
உண5ந்ேதன். உண்ைமயிேலேய அது என்ைன ஒரு அழுத்தித் தடுத்தது. ேமலும்
ெசல்லச்ெசல்ல என் மூக்கு மட்டுமல்ல உடலுறுப்புகள் முழுக்க அந்த நாற்றத்ைத
உண5ந்தன. குமட்டிக்குமட்டி உடல் அதி5ந்தது. ைகக்குட்ைடயால் மூக்ைகயும் வாையயும்
ேச5த்து அழுத்திக்ெகாண்ேடன்
வண்டிைய விட்டு இறங்கியதுேம ஓடிச்ெசன்று ஓரமாக அம5ந்து வாந்தி எடுத்ேதன்.
ெகாஞ்ச ேநரம் அப்படிேய அம5ந்திருந்ேதன். பின்பு எழுந்து நின்றேபாது தைலசுற்றுவது
ேபாலிருந்தது. ஆனால் பலவனத்ைதக்
=
காட்டிக்ெகாள்ளக் கூடாது என்று சட்ைடைய

இழுத்துவிட்டு ெநஞ்ைச நிமி5த்திக்ெகாண்டு நடந்ேதன். ெபாதுச்ேசைவத்ேத5வு எழுதி
வரக்கூடியவ5கள் மீ து எல்லா கீ ழ் மட்ட ஊழிய5களுக்கும் ஒரு கசப்பும் ஏளனமும்
எப்ேபாதும் இருக்கும். அவ5கள் மூச்சுத்திணற எைடசுமந்து ஒருவேராெடாருவ5
முட்டிேமாதி படிப்படியாக ஏறிவரும் ஏணியின் உச்சிப்படியில் பறந்ேத வந்து அம5ந்தவன்
என்று.
அது உண்ைமயும்கூட. அவ5கைள ைககால்களாகக் ெகாண்டுதான் நாங்கள் ெசயல்பட
முடியும். அவ5கைள எங்கள் மூைள இயக்கேவண்டும். நாங்கள் அவ5கைளச்
சா5ந்திருக்கும்ேபாதும் அவ5கள் எங்கைளச் சா5ந்திருப்பதான பிரைமைய உருவாக்க
ேவண்டும். அதற்குத்தான் எங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ேமலிருந்து கீ ேழ வந்து
இவ5கைள ெதாடும் அரசதிகாரத்தின் விரல்நுனிமட்டும்தான் நாங்கள். ஒருவைகயில்
அவ5கைள ேவவுபா5ப்பவ5கள், அவ5களுக்கு ஆைணயிடும் அரசாங்கத்தின் நாக்குநுனி,
அல்லது சவுக்குநுனி.
அந்தச் சிறுகூட்டத்தில் அத்தைனேபரும் யூடிெகாேலான் நைனத்த ைகக்குட்ைடைய
மூக்கில் கட்டிக்ெகாண்டு ஒரு ேமட்டில் நின்றிருந்தா5கள். ஒரு ஊழிய5 ஓடிவந்து .
எனக்கும் ைகக்குட்ைட ெகாடுத்தா5. அைத மூக்கில் கட்டிக்ெகாண்ட சில கணங்களுக்கு
மூக்க்குச்சவ்வு எrயும் ெநடியுடன் யூடிெகாேலான் இருந்தது, மீ ண்டும் அந்த உக்கிர வாைட.
கூட்டம் விலக நான் அந்தப்பக்கம் பா5த்ேதன். சிலகணங்களுக்கு எனக்கு ஒன்றுேம
புrயவில்ைல. ஒரு இருபதடி ந=ள பத்தடி அகல ேசற்றுப்பரப்புக்குள் கம்பூட்டு அணிந்து
ெதாப்பி ைவத்துக்ெகாண்டு ஒரு வயதான மனித5 ெபrய கத்தி ஒன்றுடன்
நின்றுெகாண்டிருந்தா5. அவ5 உைடகளும் ைககளும் முகமும் எல்லாம் கrய ேசறு
ெதறித்து வழிந்துெகாண்டிருந்தது. சாணிக்குழி என்று ேதான்றியது.
சில கணங்களில் அது என்ன என்று எனக்குப் புrந்தது, அது ஒரு யாைனயின் பலநாள்
அழுகிய சடலம். அைத ெவட்டித்திறந்து விrத்து அவிழ்க்கப்பட்ட கூடாரம் ேபால
நான்குபக்கமும் பரப்பியிருந்தா5கள். அதன் கால்கள் நான்கு ந=ட்டி விrந்திருந்தன.
துதிக்ைகயும் தைலயும் விrக்கப்பட்ட ேதாலுக்கு அடியில் இருந்து ந=ட்டி ெதrந்தன.
யாைனயின் உடலுக்குள் அதன் அழுகிய சைத எருக்குழி ேபால ேசற்றுச்சகதியாக
ெகாப்பளித்துக்ெகாண்டிருந்தது. ேமலும் சிலகணங்களில் அதில் அைசவுகைளக் கண்ேடன்.

ேசறு நுைரக்குமிழிகளுடன் ெகாதித்துக்ெகாண்டிருப்பதுேபால ேதான்றியது. அது முழுக்க
புழுக்கள். புழுக்கள் அவரது கால்களில் முழங்கால்வைர ெமாய்த்து ஏறி
உதி5ந்துெகாண்டிருந்தன. அவ்வப்ேபாது முழங்ைககளிலும் கழுத்திலும் இருந்து புழுக்கைள
தட்டி உதி5த்தபடி ேவைலபா5த்துக்ெகாண்டிருந்தா5
அதன்பின் என்னால் அங்ேக நிற்க முடியவில்ைல. பா5ைவைய விலக்கிக்ெகாண்டு
ெகாஞ்சம் பின்னால் நக5ந்ேதன். என்ன நடந்தெதன ெதrயவில்ைல. சட்ெடன்று என்
காலடி நிலத்ைத யாேரா முன்னால் இழுத்தது ேபால நான் மல்லாந்து விழுந்துவிட்ேடன்.
கலவரக் குரல்களுடன் என்ைன இருவ5 தூக்கி ஜ=ப்புக்கு ெகாண்டுவந்து படுக்கச்ெசய்வைத
உணந்ேதன்.. நான் தைலதூக்க முயன்றதும் குமட்டிக்ெகாண்டுவந்தது. என்ைன
பிடித்திருந்தவன் ேமேலேய வாந்தி எடுத்ேதன். அவன் சட்ைடைய பிடித்திருந்த என்
ைககள் நடுநடுங்கின. மீ ண்டும் கண்கைள மூடிக்ெகாண்ேடன் . விழுந்துெகாண்ேட இருப்பது
ேபால் இருந்தது.
‘ அவைர ரூமுக்குக் ெகாண்டுேபாய் படுக்க ைவடா’ என்றா5 மாவட்ட அதிகாr. என்ைன
பின்னிருக்ைகயில் படுக்கச்ெசய்து ெகாண்டு ெசன்றா5கள். அவ்வப்ேபாது கண்திறந்தேபாது
ேமேல இைலபரவல் பாசிபடிந்த ந=5ப்பரப்பு ேபால பின்னால் ெசன்றது. இைலகைள மீ றி
வந்த ஒளி கண்மீ து மின்னி மின்னி அதிரச் ெசய்தது. சட்ெடன்று எழுந்து அம5ந்ேதன்.
காைலத்தூக்கி இருக்ைகயில் ைவத்துக்ெகாண்டு ஜ=ப்பின் தைரைய பா5த்ேதன். ஒரு
சிகெரட் குச்சிைய புழு என நிைனத்து அதி5ந்து உடல்நடுங்கிேனன். இருக்ைககள் என்
சட்ைட எல்லாவற்ைறயும் தட்டிேனன். மீ ண்டும் சந்ேதகம் வந்து என் விண்ட்சீட்டைர
கழற்றி உதறிேனன். ஆனாலும் அைத திரும்பப் ேபாட்டுக்ெகாள்ள மனம் வரவில்ைல.
என் அைறக்கு வந்து படுக்ைகயில் படுத்துக்ெகாண்ேடன். ‘டீ எதுனா ேபாடவா சா5?’
என்றான் மாrமுத்து ‘ேவணாம்’ என்ேறன். குமட்டிக்ெகாண்ேட தான் இருந்தது. கண்கைள
மூடிக்ெகாண்ேடன். நிைனவுகைள எங்ெகங்ேகா வலுக்கட்டாயமாக திருப்பிேனன். ஆனால்
பிளக்கப்பட்டு விrக்கப்பட்ட கrயெபரும் சடலம் தான் என் கண்ணுக்குள் விrந்தது கrய
சைதச்ேசற்றுக்குள் மட்காத மரத்தடிகள் ேபால எலும்புகள். வைளந்த விலா எலும்புகள்.
திரும்பிப்படுத்ேதன். இல்ைல ேவறு எைதயாவது நிைன. ேவறு…ஆனால் மீ ண்டும்.

ெமல்ல தூங்கியிருப்ேபன். புழுக்களால் மட்டுேம நிைறந்த ஒரு குளத்தில் நான் விழுந்து
மூழ்குவது ேபாலத்ேதான்றி திடுக்கிட்டு அலறி எழுந்து படுக்ைகயில் அம5ந்ேதன். உடம்பு
விய5ைவயில் குளி5ந்து நடுங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. எழுந்துெசன்று என் ெபட்டிைய திறந்து
உள்ேள ைவத்திருந்த டீச்ச5ஸ் விஸ்கி புட்டிைய எடுத்து உைடத்து டம்ளைர ேதடிேனன்.
அங்ேக இருந்த டீக்ேகாப்ைபயிேலேய விட்டு கூஜாவின் ந=ைரக் கலந்து மடக் மடக் என்று
குடித்ேதன். உடல் குலுங்க தைலகுனிந்து அம5ந்திருந்ேதன். மீ ண்டும் விட்டு குடித்ேதன்.
வழக்கமாக நான் குடிப்பதன் நான்கு மடங்கு அது. என் வயிறு அமிலப்ைப ேபால
ெகாந்தளித்தது. விக்கியேபாெதல்லாம் வாயில் அமிலம் எrந்து கசந்தது.
ெகாஞ்சேநரத்தில் என் தைலைய தாங்கமுடியாமல் கழுத்து தள்ளாடியது அப்படிேய
மல்லாந்து படுத்துக்ெகாண்ேடன். உத்தரங்களும் ஓடுமாக கூைர கீ ேழ இறங்கி வந்து
ைகந=ட்டினால் ெதாடுமளவுக்கு பக்கத்தில் நின்றது. என் ைககால்கள் உடலில் இருந்து
கழன்று தனித்தனியாக ெசயலற்றுக் கிடந்தன. இைமகள் ேமல் அரக்கு ேபால தூக்கம்
விழுந்து மூடியது. வாய் கசந்து ெகாண்ேட இருந்தது. எழுந்து ெகாஞ்சம் ந=5
குடிக்கேவண்டுெமன எண்ணிேனன். அந்த நிைனப்புக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தேம
இல்லாமலிருந்தது.
புழு ஒன்று என் ேமல் ஏறி ஏறி வந்து என் முகத்ைத வருடியேபாது நான்
விழித்துக்ெகாண்ேடன். நள்ளிரவு. கதவு சாத்தப்பட்டிருந்தது. மாrமுத்து வந்து என் ேமல்
ெகாசுவைலைய ேபாட்டுச் ெசன்றிருந்தான். எழுந்தேபாது ரப்ப5 ேபால கால்கள் ஆடின.
விழாமலிருக்க சுவைரப்பற்றிக்ெகாண்டு ெசன்று சிறுந=5 கழித்ேதன். சுவ5 வழியாகேவ
நடந்து சைமயலைறக்குச் ெசன்ேறன். சாப்பாடு மூடி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. தட்ைடத் திறந்து
பா5த்தேபாது பசி எழுந்தது.
அப்படிேய தூக்கிக்ெகாண்டு வந்து ைடனிங் ேடபிளில் அம5ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்ேதன்.
நான்காவது முைற அள்ளியேபாது ேசாறு முழுக்க ெவண்புழுக்களாக ெதrந்தது. அப்படிேய
அதன் ேமேலேய வாந்தி எடுத்துவிட்ேடன். தட்ைட அப்படிேய சிங்கில் ேபாட்டுவிட்டு
வாய்கழுவி திரும்பி வந்ேதன். சட்ெடன்று எழுந்த ேவகத்தில் மெட5 மேடெரன்று
தைலைய அைறந்ேதன். உடேன காைர எடுத்துக்ெகாண்டு ெபாள்ளாச்சி ேபாய் அப்படிேய
திருெநல்ேவலி ேபாய் நான்குேநrேபாய் அம்மா மடியில் முகம்புைதத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்

என்று ேதான்றியது. தைலைய ஆட்டிக்ெகாண்ேடன். ‘சாவேறன் சாவேறன்’ என்று
ெசான்னேபாது கண்ண5= ெகாட்டியது.
ெவறியுடன் எழுந்து மிச்ச விஸ்கிையயும் ந=5 கலந்து வயிறும் ெநஞ்சும்
மூக்குத்துைளகளும் காதுகளும் எrய கண்ண5= ெகாட்ட விழுங்கி முடித்ேதன். படுக்ைகயில்
அம5ந்துெகாண்டு தூக்கம் வருவதற்காக காத்திருந்ேதன். என் ைககால்கள் முழுக்க
புழுக்கள் ஊ5வைத உண5ந்ேதன். . ஒவ்ெவாரு புழுவின் குளி5ந்த ெதாடுைகயும்
காய்ச்சல்ேபால சூடாகி காய்ந்த என் ேதாலில் பட்டு என்ைன விதி5க்கச் ெசய்தது.படுக்ைக
புழுக்களாலானதாக இருந்தது. புழுக்களில் விழுந்து புழுக்களால் மூடிப்ேபாேனன்
மறுநாள் ஆபீஸ் ேபானதுேம யாைனடாக்டைரப்பற்றி விசாrத்து அறிந்ேதன்.
ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவைரப்பற்றிச் ெசால்ல ஒரு கைத இருந்தது. டாக்ட5
வி.கிருஷ்ணமூ5த்தி வனத்துைறயின் மிருகடாக்டராக முப்பதாண்டுகளுக்கு முன்னால்
அங்ேக வந்தவ5. காட்டுமிருகங்களுக்கும் பழக்கப்பட்ட மிருகங்களுக்கும் மருத்துவ உதவி
அளிப்பது அவரது ேவைல. ஆனால் ெமல்லெமல்ல யாைனகளுக்குrய சிறப்பு
மருத்துவராக அவ5 ஆனா5. தமிழக வனத்துைறயில் யாைனகைளப் பற்றி நன்கறிந்த
மருத்துவ நிபுண5 அவ5தான் என்று ஆனபின்ன5 எங்ேக யாைனக்கு என்ன பிரச்சிைன
என்றாலும் அவ5தான் ெசல்லேவண்டுெமன்ற நிைல வந்தது. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல
ஒருகட்டத்தில் உலகத்தின் பலநாடுகளில் உள்ள யாைனகளுக்கு அவ5தான் மருத்துவ
ஆேலாசக5.
டாக்ட5 கிருஷ்ணமூ5த்தி ஆயிரத்துக்கும் ேமற்பட்ட யாைனகளுக்கு அறுைவசிகிழ்ச்ைச
ெசய்திருப்பா5 என்றா5கள். முந்நூறுக்கும் ேமல் யாைனப்பிரசவம் பா5த்திருக்கிறா5.
நூற்றுக்கணக்கில் யாைனச்சடலங்கைள சவப்பrேசாதைன ெசய்திருக்கிறா5.
யாைனச்சடலங்கைள சவப்பrேசாதைன ெசய்வதற்கு இப்ேபாதிருக்கும் முைறைமையேய
அவ5தான் உருவாக்கினா5. யாைனகளின் உடலுக்குள் உேலாக எலும்புகைள
ெபாருத்துவைத பத்து முைறக்குேமல் ெவற்றிகரமாகச் ெசய்திருக்கிறா5.
டாக்ட5 கிருஷ்ணமூ5த்தி யாைனகளின் உடல்நிைலைய ேபணுவதற்காக உருவாக்கிய
விதிமுைறகள்தான் இந்திய வனவியல்துைறயின் ைகேயடாக இன்று உள்ளது. கிட்டத்தட்ட

அேத குறிப்புகளின் இன்ெனாருவடிவேம காசிரங்கா காண்டாமிருகங்களுக்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றா5கள். உலகெமங்கும் யாைனவிரும்பிகளுக்கும்
யாைனஆராய்ச்சியாள5களுக்கும் அவ5 டாக்ட5 ெக. நூற்றுக்கணக்கான நூல்களில்
அவைரப்பற்றி எழுதியிருக்கிறா5கள். உலகப்புகழ்ெபற்ற வன ஆவண நிபுணரான ஹாr
மா5ஷல் அவைரப்பறி டாக்ட5 ெக என்ற ேபrல் பிபிஸிக்காக ஆவணப்படம் ஒன்ைற
எடுத்திருக்கிறா5. ஒரு சமகால வரலாற்று மனித5 அவ5.
நான் ேமலும் இரண்டுவாரம் கழித்து யாைனமுகாமுக்கு ஜ=ப்பில் ெசன்றேபாது டாக்ட5 ேக
என்ெனதிேர ஜ=ப்பில் ெசன்றா5. என் ஜ=ப்ைப ஒதுக்கி அவருக்கும் இடமளித்தேபாது அவ5
என்ைன பா5த்து புன்னைகெசய்துவிட்டு மாrமுத்துவிடம் ‘என்ன மாr, காணுேம?’ என்றா5.
‘வேரன் அய்யா’ என்றான் மாrமுத்து. ‘வ5ரச்ச இஞ்சி இருக்குன்னா ெகாண்டு வா’ என்றா5.
மீ ண்டும் என்ைன ேநாக்கி சிrத்துவிட்டு ெசன்றா5. மீ ைச இல்லாத ந=ளவாட்டு முகம். முன்
ெநற்றியும் வழுக்ைகயும் ஒன்றாக இைணந்திருக்க இருபக்கமும் அடத்5தியான நைரமயி5
கற்ைறகள். எடுப்பான மூக்கு. உற்சாகமான சிறுவனின் கண்கள். காதுகளில் முடி
ந=ட்டிக்ெகாண்டிருந்தது. சிறிய வாய்க்கு இருபக்கமும் ஆழமான ேகாடுகள் விழுந்து
அவருக்கு ஒரு த=விரத்தன்ைமைய அளித்தன. ஆனால் சிrப்பு ேந5த்தியான பற்களுடன்
பிrயமானதாக இருந்தது.
அவ5 ெசன்றுவிட்டபின்ன5தான் அவருக்கு நான் வணக்கம் ெசால்லேவா திரும்பி
புன்னைகெசய்யேவா இல்ைல என்று உண5ந்ேதன். நாக்ைகக் கடித்துக்ெகாண்டு ‘ச்ெச’
என்ேறன். சா5?’ என்றான் மாrமுத்து. ‘எறும்பு’ என்ேறன். ‘ஆமாசா5. பூ முழுக்க எறும்பா
இருக்கு. ேமேல விழுந்தா நல்லாேவ கடிச்சிரும். சின்ன எறும்பா இருந்தாலும் கடிச்ச எடம்
தடிச்சிரும் சா5, ஆமா சா5’ . நான் பதிைனந்து நாட்களாக அவைரப்பற்றி மட்டும்தான்
நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அவைர மனக்கண்ணில் மிக துல்லியமாக
பா5த்துவிட்டிருந்ேதன். ஆனால் ேநrல் சந்தித்தேபாது என்பிரக்ைஞ உதி5ந்துவிட்டது.
புத்தகத்தில் இருக்கும் படம் சட்ெடன்று நம்ைம ேநாக்கி புன்னைக புrந்தது ேபான்ற
அதி5ச்சி.
அவ5 என்ன நிைனத்திருப்பா5? சட்டப்படி நான் அவைர விட ெபrய அதிகாr.
அதிகாரத்ேதாரைண என்று நிைனத்திருப்பாேரா? புண்பட்டிருப்பாேரா? ஆனால்

அைதெயல்லாம் ஒரு ெபாருட்டாகேவ நிைனக்காதவ5 என்று அவரது முகம் ெசான்னது.
மீ ண்டும் அவைரச் சந்திக்க ேவண்டும் , அவ5 ேமல் நான் ெகாண்டிருக்கும் மதிப்ைப
அவருக்குச் ெசால்ல ேவண்டும் என நிைனத்ேதன். உண்ைமயில் உடேன ஜ=ப்ைப திருப்பச்
ெசால்ல நாெவடுத்ேதன். துணிவு வரவில்ைல.
அப்படிேய ேமலும் பத்துநாள் ேபாயிற்று. அந்த ஒவ்ெவாருநாளும் பலநூறு முைற
பல்ேவறு ெசாற்களில் அவrடம் மன்னிப்பு ேகட்டுவிட்டிருந்ேதன். ஆனால் அவைர ேநrல்
சந்தித்து என்னால் ேபசமுடியுெமன்ேற ேதான்றவில்ைல. இருமுைற அவரது
குடியிருப்புக்கு அருேக வைர ஜ=ப்பிேலேய ெசன்று விட்டு திரும்பி வந்ேதன். என்னுைடய
தயக்கம் எதனால் என்று எனக்ேக ெதrயவில்ைல. காட்டில் யாைனடாக்ட5 என்றால்
அத்தைனேபருக்குேம பிrயமும் ெநருக்கமும்தான் இருந்தன. பாதிப்ேப5 அவrடம்தான்
காய்ச்சலுக்கும் காயங்களுக்கும் மருந்து வாங்கிக்ெகாண்டிருந்தா5கள். தினமும் காைல
ஆதிவாசிக்கிழவிகள் ைககளில் புட்டிகளுடன் பைழய கம்பிளிகைள ேபா5த்திக்ெகாண்டு
அவரது குடியிருப்புக்கு மருந்து வாங்கச் ெசல்வைத பா5த்ேதன்.
‘அவளுகளுக்கு ஒரு சீ க்கும் ெகைடயாது சா5. ஆைனடாக்கிட்ட5 குடுக்கிற ெராட்டிையயும்
மாவுச்சீ னிையயும் திங்கிறதுக்காக ேபாறாளுக, ஆமா சா5’ என்றான் மாrமுத்து. ஆபீஸ்
கிளா5க் சண்முகம் ‘உண்ைமதான் சா5, அவரு என்ன ஏதுன்னு ேகப்பாரு. இவளுக
ெகாஞ்சேநரம் எதாவது பிலாக்காணம் வச்சா அைத ெபாறுைமயா ேகட்டு நல்லதா நாலு
வா5த்ைத ெசால்லுவாரு. அதுக்காக ேபாறாளுக.’ என்றான் ‘ஆனா ைகராசிக்கார5. அத
இல்ேலண்ணு ெசால்லமுடியாது. எனக்ேககூட காலிேல கட்டி வந்தப்ப அவருதான் கீ றி
மருந்துேபாடு சrபண்ணினா5’
‘எல்லாம் மாட்டுமருந்துசா5’ என்றான் மாrமுத்து. ‘ேயாவ்!’ என்ேறன். சண்முகம்
’உண்ைமதான்சா5. ெபரும்பாலும் மனுஷனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் ஒேர மருந்துதான்.
டாக்ட5 ேடாஸ் குைறச்சு குடுப்பா5. சிலசமயம் சும்மா தண்ணி ஊசியப்ேபாட்டுட்டு சுக்கு
ெமளகுன்னு ஏதாவது பச்சிலய குடுத்து அனுப்பிருவா5’ , மாrமுத்து ‘ஆைன டாக்ட5
ஆைனக்ேக மருந்துகுடுக்குறாரு, அப்றம் இத்துனூண்டு மனுசப்பயலுக்கு குடுக்கிறதுக்கு
என்ன? ஆைன ெபrசா மனுசன் ெபrசா? ஆமாசா5’ என்றான்.

ஒருமுைற அவரது ஜ=ப் சாைலயில் ெசல்ல ஊழிய5குடியிருப்பின் குழந்ைதகள்
’ஆைனலாக்கிட்ட5! ஆைனலாக்கிட்ட5!’ என்று கூவியபடி ஜ=ப்புக்கு பின்னால் ஓடியைதக்
கண்ேடன். அவ5 ஜ=ப்ைப நிறுத்தி ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயிடமாக ஏேதா ேகட்க அவ5கள்
வைளந்து ெநளிந்து கண்கைளயும் ெநற்றிகைளயும் சுருக்கி ஒருவேராெடாருவ5
ஒட்டிக்ெகாண்டு பதில் ெசான்னா5கள். நடுநடுேவ கிளுகிளுெவன்று சிrத்தா5கள். அவ5
கிளம்பிச்ெசல்வது வைர ஜ=ப்ைப அைணத்துவிட்டு அங்ேகேய நின்று கவனித்தபின் நான்
கிளம்பிேனன்.
அவரது எளிைமயும் அ5ப்பணிப்பும் பற்றிய சித்திரங்கேள எனக்குக்
கிைடத்துக்ெகாண்டிருந்தன. ஆனால் அந்த சித்திரங்கள்தான் என்ைன அவைர
சந்திக்கவிடாமல் ெசய்தன. நான் அறியாத ஒரு வரலாற்றுக்காலகட்டத்தில் இருந்து
ெகாண்டு அவ5 என்ைன பா5க்கிறா5 என்று ேதான்றுேமா? அேசாகேரா அக்பேரா காந்திேயா
என்னிடம் ேபச ஆரம்பிப்பது ேபால. எப்படி அைத எதி5ெகாள்வது? என்னிடம் சrயான
வா5த்ைதகள் இல்ைல. ஆனால் நான் அவrடம் ேபச வா5த்ைதகைள
தயாrத்துக்ெகாண்ேடன். விதவிதமான மனக்ேகாலங்கள். ெகாஞ்சநாளில் நான் அைத
ரசிக்க ஆரம்பித்ேதன். அதிேலேய ஆழ்ந்திருந்ேதன்.
தற்ெசயலாகத்தான் அவைர நான் சந்திக்கப்ேபாகிேறன் என்று நிைனத்திருந்ேதன்.
அப்படிேய நடந்தது. ஜ=ப்பில் இருந்து இறங்கி காட்ைடப்பா5த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது ெபrய
முறத்தால் வசுவதுேபான்ற
=
ஒலி ேகட்டு ேமேல பா5த்ேதன். கிேரட்ஹா5ன்பில் பறைவ
ஒன்ைற கண்டு வியந்து அப்படிேய முன்னக5ந்ேதன். உயரமான மரத்தின் கிைளயில்
ெசன்று அம5ந்தது. அைத நான் நன்றாக அறிேவன் என்றாலும் பா5த்ததில்ைல. ெவள்ைள
ேவட்டிக்குேமல் கறுப்பு ேகாட்டு ேபாட்ட வழுக்ைகத்தைல மனிதைரப்ேபான்ற பறைவ.
துப்பறியும் சாம்புவின் ேகலிப்படம் நிைனவுக்கு வந்தது. ெபrய வான்ேகாழி அளவிருந்தது.
அது பறந்து வந்து கிைளயில் அம5ந்தேபாது கrய சிறகுகளின் வச்சகலம்
=
பிரமிக்கத்தக்கதாக இருந்தது. ெபrய மர அகப்ைபைய மண்ைடயில் கவிழ்த்தது ேபான்ற
அலகுடன் வந்து கிைளயில் அம5ந்து ழ்ழாவ் என்று அகவியது. கிேரட்ஹா5ன்பில்
எப்ேபாதும் துைணயுடன்தான் இருக்கும் என்று ெதrயும். ேமேல இருப்பது ஆண்பறைவ.
அப்படியானால் கீ ேழ எங்ேகேயா ெபண் இருக்கிறது

கண்களால் ேதடிக்ெகாண்ேட இருந்தேபாது அைத கண்ேடன். புத5களுக்குள் அைமதியாக
அம5ந்திருந்தது. சrயாக ெதrயவில்ைல. பக்கவாட்டில் நக5ந்ேதன், என்ன நடந்தெதன்ேற
ெதrயவில்ைல. மின்னதி5ச்சி ேபால இருந்தது. என் உடம்பு முழங்ைக திகுதிகுெவன எrய
ஆரம்பித்தது. நைமச்சலா எrச்சலா காந்தலா வலியா என்று ெதrயாத நிைல.
அந்தச்ெசடிையப் பா5த்ததுேம ெதrந்துவிட்டது. ெசம்பருத்தி இைலயின் வடிவமுள்ள
ஆனால் நுண்ணியபூமுட்கள் பரவிய தடித்த இைல. ெசந்தட்டியா?
என்னெசய்வெதன்ேற ெதrயவில்ைல. ெசந்தட்டி சிறியதாக இருக்கும். இது
இடுப்பளவுக்குேமல் உயரமான ெசடியாக ெபrய இைலகளுடன் இருந்தது. ேவறு ஏதாவது
விஷச்ெசடியா? கணம்ேதாறும் அrப்பு ஏறி ஏறி வருவதுேபால ேதான்றியது. அrப்ைப விட
அச்சம்தான் என்ைன பதறச்ெசய்தது. ேநராக பக்கத்தில் இருந்த குடியிருப்புக்கு ேபாய்
மாrமுத்துைவ பா5த்ேதன். ‘ஆைனடாக்கிட்டrட்ட காட்டிருேவாம் சா5’ என்றான். ‘இல்ேல
ேவற டாக்ட5கிட்ட காட்டலாேம’ என்ேறன். ‘அதுக்கு ஊருக்குள்ள ேபாவணுேம. இவரு
இங்கதான் இருக்காரு. அஞ்சு நிமிசத்திேல பாத்து ஒரு ஊசியப்ேபாட்டா ேபாரும்..ந=ங்க
பாத்த=ங்கன்னா டவுனிேல இருந்து வந்திருக்கீ ங்க. நாங்க இங்கிேய ெகடக்ேகாம்.
எங்கிளுக்கு ஒண்ணும் ஆவுறதில்ேல, ஆமாசா5’ என்றான்
மறுப்பதற்குள் அவேன ஏறி அம5ந்து வண்டிைய ஓட்டி டாக்ட5 ேக-யிடம் கூட்டிக்ெகாண்டு
ெசன்று விட்டான். அதுவும் நல்லதற்குத்தான் என்று நிைனத்துக்ெகாண்ேடன். இப்ேபாது
அவைரப்பா5ப்பதற்கு ஒரு இயல்பான காரணம் இருக்கிறது. டாக்டைர பா5ப்பதற்கு
ேநாயாளிக்கு உrைம உண்டுதாேன? ஆனால் மனம் படபடத்தது. அந்த எதி5பா5ப்பில் என்
எrச்சைலக்கூட நான் ெகாஞ்சேநரம் மறந்துவிட்ேடன்.
நிைனத்தது ேபாலேவ டாக்ட5 ெக அவரது கிளினிக்காக இருந்த ெபrய
தகரக்ெகாட்டைகயில்தான் இருந்தா5. அங்ேக நாைலந்து மான்கள் கம்பிக்கூண்டுக்குள்
கிடந்து பதற்றமாகச் சுற்றிவந்தன. ெவளிேய ஒருயாைன ெகாஞ்சம் ேசாகமாக
ேபய்க்கரும்புக் குவியைல பிய்த்துச் சுருட்டி காலில் தட்டி நிதானமாக
தின்றுெகாண்டிருந்தது. அதனருேக ஒரு ெபஞ்சில் பாகன் ஒருவன்
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தான்.

டாக்ட ேக குந்தி அம5ந்து மிகக்கவனமாக எைதேயா பிப்ெபட்டில் அள்ளிக்ெகாண்டிருந்தா5.
என்ைனக் கண்டதும் நிமி5ந்து பா5த்து புன்னைகத்துவிட்டு ேவைலைய ெதாட5ந்தா5.
மாrமுத்து, ‘டாக்கிட்டரய்யா இருக்கீ ங்களா? அபீசரய்யாவ ெசந்தட்டி கடிச்சிட்டுதுங்க’
என்றான். ‘அவரு இன்னாேமா அவருபாட்டுக்கு காட்டுக்குள்ளார பூந்துட்ட்டாருங்க. நமக்கு
இெதல்லாம் ஒண்ணும் ஆவுறதில்lங்க. அவுரு புதிசுங்களா ெராம்ப அrக்குதுடா
மாrன்னாருங்க. நான் ெசான்ேனன் நமக்கு அrக்கிறதில்ேல…ந=ங்க வந்து ஆைனடாக்கிட்டர
பாருங்கய்யான்னு. கூட்டியாந்தனுங்க. ஆமாங்க’ என்றான்.
அவ5 என்னிடம் திரும்பி ‘அது இந்தக்காட்டிேல உள்ள ஒரு ெசடி. ஊrேல இருக்கிற
ெசந்தட்டிேயாட இன்ெனாரு ெவ5ஷன்…இப்ப உங்களுக்கு ேவணுமானா
ஆன்டிஅல5ெஜட்டிக் ஊசி ேபாடலாம். ேவணுமானா ஐஸ்தண்ணியிேல கழுவிண்ேட
இருக்கலாம். எப்டியும் ஒரு மணிேநரத்திேல சrயாப்ேபாயிடும்’ என்றபடி பிப்ெபட்ைட ஒரு
சிறிய குளி5சாதனப்ெபட்டிக்குள் ைவத்து மூடிவிட்டு வந்து என் ைகையயும் இடுப்ைபயும்
பா5த்தா5. ‘ஒண்ணுமில்ைல… ஒருமணிேநரத்திேல த=விரம் ேபாயிடும். நாைளக்கு சுத்தமா
சrயாயிடும். ெசாறிஞ்சீ ங்களா?’
‘ஆமா’ என்ேறன். அவ5 புன்னைக ெசய்தா5. ‘ஒண்ணுபண்ணுேவாமா? ெசாறியாமல் இருக்க
முயற்சிபண்ணுங்க. அrக்கும், அந்த அrப்ைப கூ5ந்து கவனியுங்க. என்ன நடக்குதுன்னு
பாத்துண்ட்ேட இருங்க. உங்க மனசு எதுக்காக இப்டி பதறியடிக்குது? எதுக்காக உடேன இத
சrபண்ணியாகணுனும் துடிக்கற=ங்க? எல்லாத்தப்பத்தியும் ேயாசியுங்க…ெசஞ்சுடலாமா? ஊசி
ேவணா ேபாடேறன், இஃப் யூ இன்ஸிஸ்ட்’ என்றா5. .நான் ’இல்ைல ேவணாம், நான்
கவனிக்கேறன்’ என்றா5. ‘குட்’ என்றபின் ‘வாங்க, டீ சாப்பிடலாம்’ என்றா5
‘இந்த மான்களுக்கு என்ன?’ என்ேறன். ‘என்னேமா இன்ப்ஃெபக்ஷன்…அதான் புடிச்சு
ெகாண்டாரச் ெசான்ேனன். நாலஞ்சுநாளிேல என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம். இப்பதான்
ேசம்பிள் எடுத்திருக்ேகன். ேகாயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி கல்ச்ச5 பண்ணிப்பாக்கணும்…ந=ங்க
ெதக்கயா?’ என்றா5. ’ஆமா திருெநல்ேவலிப்பக்கம்…நான்குேநr..’ ‘எங்க அம்மாவுக்குக்கூட
பூ5வகம்
=
அங்கதான்…நவதிருப்பதிகளிேல ஒண்ணு…அங்க உள்ள ெபருமாளுக்குக் கூட
நல்ல ேபரு. இருங்க, மகரெநடுங்குைழகாதன்’ நான் ’ெதன்திருப்ேபைர’ என்ேறன்.

‘ஆமா…ேபாயிருக்ேகளா?’ ‘பலதடைவ. நல்ல ேகாயில்’ ‘எஸ், நல்ல அக்ரஹாரம் ஒண்ணு
இருக்கு…பழைம அதிகம் மாறைல. உக்காருங்ேகா’
அவ5 எனக்கு டீ ேபாட ஆரம்பித்தா5. ஸ்டவ்ைவ பற்றைவத்துக்ெகாண்ேட ‘வலிகைள
கவனிக்கறது ெராம்ப நல்ல பழக்கம். அைதமாதிr தியானம் ஒண்ணும் ெகைடயாது. நாம
யாரு, நம்ம மனசும் புத்தியும் எப்டி ஃபங்ஷன் பண்ணறது எல்லாத்ைதயும் வலி காட்டிரும்.
வலின்னா என்ன? சாதாரணமா நாம இருக்கறத விட ெகாஞ்சம் ேவறமாதிr இருக்கற
நிைலைம. ஆனால் பைழயபடி சாதாரணமா ஆகணும்னு நம்ம மனசு ேபாட்டு
துடிக்குது…அதான் வலியிேல இருக்கற சிக்கேல….பாதி வலி வலிய கவனிக்க
ஆரம்பிச்சாேல ேபாயிடும்…ெவல், ெடஃபனிட்லி கடுைமயான வலிகள் இருக்கு. மனுஷன்
ஒண்ணும் ெபrய ஆள் இல்ைல. ஹி இஸ் ஜஸ்ட் அனத5 அனிமல்னு காட்டுறது அந்த
மாதிr வலிதான்…’
டீயுடன் அம5ந்துெகாண்டா5. பாலில்லாத டீ அத்தைன சுைவயாக நான் குடித்ததில்ைல.
’உண்ைமயிேல மனுஷன்தான் இருகக்றதிேலேய வக்கான
=
மிருகம். மத்தமிருகங்கள்லாம்
ேநாையயும் வலிையயும் ெபாறுத்துக்கறதில இருக்கிற கம்பீரத்ைதப்பாத்தா கண்ணுல
தண்ணி வந்திடும். உயி5 ேபாற வலி இருந்தாலும் யாைன அலறாது. துடிக்காது.
கண்மட்டும் நல்லா சுருங்கி இருக்கும். உடம்பு அங்கங்க அதிரும். யாைன சம்மதிச்சா
அதுக்கு மயக்கமருந்ேத குடுக்காம ச5ஜr பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு ெபாறுைமயா
ஒத்துக்கிட்டு நிற்கும். என்ன ஒரு பீயிங். கடவுள் அவேராட நல்ல கிrேயட்டிவ் மூடிேல
பைடச்சிருக்கா5…’
அவ5 யாைனையப்பற்றிய ேபச்ைச எப்படியாவது நாலாவது வrயில் உள்ேள ெகாண்டு
வந்துவிடுவா5 என பல5 ெசால்லி ேகள்விப்பட்டிருந்ேதன், எனக்கு புன்னைக வந்தது.
’யாைன மட்டுமில்ைல, சிறுத்ைத காட்ெடருைம எல்லாேம அப்டித்தான். அவங்களுக்கு
ெதrயும்’ என்றா5. நான் ‘ஆமா, பசுவுவுக்கு பிரசவம் ஆறைத பாத்திருக்ேகன்.
கண்ைணமட்டும் உருட்டிக்கிட்டு தைலய தாழ்த்தி நின்னுட்டிருக்கும்…’ ‘ஆமா அவங்களுக்கு
ெதrயும், அதுவும் வாழ்க்ைகதான்னு….மனுஷன்தான் அலறிடுறான். மருந்து எங்க மாத்திர
எங்கன்னு பறக்கிறான். ைகக்கு அகப்பட்டைத தின்னு அடுத்த ேநாைய
வரவைழச்சிடறான்…ேமன் இஸ் எ பாத்தடிக் பீயிங்– ந=ங்க வாசிப்ேபளா?’

‘ஆமாம்’ என்ேறன். ‘யூ ஷுட் rட் காந்தி…இந்த ெஜனேரஷேனாட சிந்தைனகைள
பாதிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ள ஒேர திங்க5 அவருதான்…எல்லாத்ைதப்பத்தியும் ஒrஜினலா
ஏதாவது ெசால்லியிருப்பா5’ என்றா5. ‘என்ேனாட ஃேபவைரட் காந்தியும் அரவிந்தரும்தான்.
அப்றம் ைகக்கு ெகைடக்கிற எல்லாேம’ என்றபடி டீைய என்னிடம் ெகாடுத்தா5. சட்ெடன்று
எனக்கு உடல் உலுக்கியது. டீக்ேகாப்ைபைய ைகயில் ைவத்துக்ெகாள்ளேவ
ேதான்றவில்ைல. அதன் ெவளிப்பக்கம் முழுக்க அழுக்காக இருப்பைதப்ேபால. ஒருகணம்
கண்ைணமூடினால் புழுக்கள் ெநளியும் பரப்பு.
சீச்சீ, எனன் நிைனப்பு இது? அவ5 டாக்ட5. மருந்துகளால் ைககழுவத்ெதrந்தவ5. ேமலும்
அவ5 அந்த பிணச்ேசாதைனையச் ெசய்து ஒரு மாதம் ஆகப்ேபாகிறது. இல்ைல, அவரது
ைகநகங்களின் இடுக்கில் அந்த அழுக்கு இருக்கலாம். என்ன நிைனக்கிேறன். என்னாயிற்று
எனக்கு? பீங்கானில் இருந்த சிறு கரும்ெபாட்ைட ைகயால் ெநருடிேனன். அைத
வாய்ேநாக்கி ெகாண்டுெசல்லேவ முடியவில்ைல. அைத அவ5 கவனிக்கிறாரா? இது ஒரு
மனேநாய். இல்ைல, இவருக்கு அருவருப்புகள் இல்ைல. ஆகேவ சற்றுமுன் கூட ஏேதனும்
மிருகத்தின் நிணத்ைத ேநாண்டியிருப்பா5. ைககழுவினாரா? ஆம் கழுவினா5. ஆனால்..
சட்ெடன்று கண்ைணமூடிக்ெகாண்டு ெமாத்த டீையயும் வாயில் விட்டு விழுங்கி விட்ேடன்.
சூட்டில் ெதாண்ைடயும் உணவுக்குழாயும் எrந்ன. ‘ஓ ைம…’ என்றா5 டாக்ட5 ேக.
‘ஆறிப்ேபாச்சா? இன்ெனாண்ணு ேபாடுேறேன…நாேன சூடாத்தான் குடிப்ேபன். ந=ங்க எனக்கு
ேமேல இருக்கற=ங்க’ அந்த டீ எனக்குள் ெசன்றதும் அது என் நரம்புகளில் பட5ந்ததும் என்
உடெலங்கும் இன்ெனாரு எண்ணம் பரவியது. என்ன அருவருப்பு? என் உடம்புக்குள் அேத
நிணம்தான் இருக்கிறது. சளிகள் திரவங்கள் மலம் மூத்திரம்… நானும் அேதேபாலத்தான்.
ஆனால்‘ந=ங்க அன்னிக்கு மயங்கி விழுந்திட்டீங்க இல்ல’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. ‘ஆமா சா5’ என்று
அவ5 மனைத வாசிக்கும் வித்ைதைய உண5ந்து வியந்தபடிச் ெசான்ேனன். ‘காட்டுக்குள்ள
சாகிற ஒவ்விரு மிருகத்ைதயும் ேபாஸ்ட்மா5ட்டம் பண்ணியாகணும்னு நான் முப்பது
வருஷமா ேபாராடிண்டு வ5ேரன். எவ்ளவு அழுகின சடலமா இருந்தாலும்
பண்ணியாகணும். முன்னாடில்லாம் அப்டி ெகைடயாது. s, இங்க ெபrய மிருகங்க
சாகிறதிேல மூணிேல ஒண்ணு ெகாைலதான். மனுஷன் பண்றது..’ என்றா5

‘முன்னாடில்லாம் ெதாற்றுேநாைய கண்டு புடிக்கிறதுக்குள்ள பாதி மிருகங்கள் ெசத்து
அழிஞ்சிரும்’ நான் ெமல்ல ’ெராம்ப அழுகிப்ேபானா..’ என்ேறன். ‘ஏதாவது எவிெடன்ஸ்
கண்டிப்பா இருக்கும்… கண்டுபுடிக்கறதுக்கு ஒரு ெமதடாலஜி இருக்கு… ஐ ேராட் இட்’
‘ெதrயும் டாக்ட5’ என்ேறன்.
’புழுக்கைளப்பாத்து பயந்துட்ேடள் என்ன?’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. ’புழுக்கைள பாத்தாேல
ெபரும்பாலானவங்களுக்கு பயம்… அந்த பயம் எதுக்காகன்னு எப்பவாவது கவனிச்சா அைத
தாண்டி ேபாயிடலாம். பயத்ைதயும் அருவருப்ைபயும் சந்ேதகத்ைதயும் திரும்பி நின்னு
கவனிச்சா ேபாரும், அப்டிேய உதுந்துடும். .. ந=ங்க இங்க கருப்பா ஒரு புளியங்ெகாட்ைட
ைசசுக்கு ஒரு வண்டு இருக்கறத பாத்திருப்ேபள். உங்க வட்டுக்குள்ள
=
கூட அது இல்லாம
இருக்காது’ என்றா5 ‘ஆமா, அதுகூடத்தான் வாழறேத. ேசாத்திலகூட ெகடக்கும். பாத்து
எடுத்துப் ேபாட்டுட்டு சாப்பிடணும்’. டாக்ட5 ேக சிrத்து ‘அந்த வண்ேடாட புழுதான் ந=ங்க
பாத்தது..வண்டு ெபrய ஆள். புழு ைகக்குழந்ைத. ைகக்குழந்ைத ேமேல என்ன
அருவருப்பு?’
நான் ேமேல ேபச முடியாமல் அப்படிேய அம5ந்திருந்ேதன். ‘எல்லா புழுவும்
ைகக்குழந்ைததான். நடக்க முடியாது. பறக்க முடியாது. அதுபாட்டுக்கு தவழ்ந்துண்டு
இருக்கறது. அதுக்கு ெதrஞ்சது ஒண்ேண ஒண்ணுதான், சாப்புடறது. தின்னுண்ேட
இருக்கும். சின்னப்புள்ைளங்ககூட அப்டித்தான்…ஒரு ைகக்குழந்ைத சாப்பிட சாப்பாட்ைட
அேதாட எைடேயாட கம்ேப5 பண்ணினா ந=ங்க தினம் முப்பது லிட்ட5 பால்குடிக்கணும்…’
என்றா5 டாக்ட5 ேக ‘அதுக்கு அப்டி ஆ5ட5. சட்டுபுட்டுன்னு அகப்பட்டத தின்னு ெபrசாகிற
வழியப்பாருன்னு….’ புன்னைகத்து ‘கிறுக்கு ஃபிலாசபின்னு ேதாணறதா?’ இல்ைல என்ேறன்.
‘ெவல்’

அன்று முழுக்க அவrடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அவைரப்ேபான்ற உைரயாடல் நிபுண5
ஒருவைர நான் பா5த்தேத இல்ைல. ேவடிக்ைக, தத்துவம், இலக்கியம், அறிவியல் என்று
அவரது ேபச்சு தாவிக்ெகாண்ேட இருக்கும். ேஜம்ஸ்பாண்ட் ேபால காrல் இருந்து
ெஹலிகாப்டருக்கு தாவி, பறந்து ேபாட்டில் குதித்து, கைரயில் ஏr ைபக்கில் ஆேராகணித்து
விைரவது ேபால எனக்கு பிரைம எழும். அன்று முதல் வாரத்தில் மூன்றுநாட்களாவது
அவைரப்பா5க்கச் ெசல்ேவன். புத்தகங்கள் ெகாடுப்பா5. புத்தகங்கைளப்பற்றி விவாதிப்பா5.

அவருடன் ேச5ந்து மிருகங்கைள நானும் பழகிக்ெகாண்ேடன். குக்கி யாைனயின் காலில்
மிதித்து ஏறி மத்தகத்திலம5ந்து காட்டுமரங்களின் கிைளகளினூடாகச் ெசன்ேறன். ஆள்
ேமேல ஏறியதும் தன் உயரத்ைத அந்த ஆளின் உயரத்துடன் ேச5த்துக்
கணக்கிட்டுக்ெகாள்ளும் யாைனயின் நுட்பத்ைத ஒவ்ெவாருமுைறயும் பிரமிக்காமலிருக்க
முடியவில்ைல. டாக்ட5 ேக கரடி ஒன்றுக்கு காலில் கட்டுேபாட்டேபாது அந்தக் கால்கைள
பற்றிக்ெகாண்ேடன். மான்களின் சாணிகைள பாலித=ன் ைபகளில் ேசகrத்து சாம்பிளுக்குக்
ெகாண்டுவந்ேதன். ஒேர மாதத்தில் புழுக்கள் பூச்சிகளின் ைகக்குழந்ைதகள் என்று காண
என் கண்ணும் பழகிவிட்டது.
குண்டுக்குண்டாக ெமன்ைமயாக புசுபுசுெவன்று ஆேவசமாகத் தின்றுெகாண்டு
ெநளிந்துெகாண்டிருக்கும் புழுக்களில் ெதrயும் உயிrன் ஆேவசத்ைத
பா5த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது மனம் மைலப்புறும். ெவண்ணிறமான தழல்துளிகளா
அைவ? அறியமுடியாத மகத்துவம் ஒன்றால் அணுவிைட ெவளி மிச்சமில்லாமல்
நிைறக்கப்பட்டது இப்பிரபஞ்சம் என்று அப்ேபாது ேதான்றி புல்லrத்துவிடும். உண் என்ற
ஒற்ைற ஆைண மட்டுேம ெகாண்ட உயி5. அந்த துளிக்கு உள்ேள இருக்கின்றன சிறகுகள்,
முட்ைடகள். ஒவ்ெவாரு கணமும் உருவாகும் ஆபத்துக்கைள ெவன்று ேமெலழுந்து
அழியாமல் வாழும் கற்பைனக்ெகட்டாத கூட்டுப்பிரக்ைஞ.
பூச்சிகளுடன் மனிதன் ேமாதக்கூடாது என்று டாக்ட5 ேக ெசால்வா5. மனிதன் ெசய்யும்
ெபrய பிைழ என்னெவன்றால் பூச்சிகைள அவன் தனித்தனியாகப் பா5த்து தன்னுடன்
ஒப்பிட்டுக்ெகாள்கிறான். பூச்சிகள் ஒட்டுெமாத்தமான அறிவும் உண5வும் ெகாண்டைவ.
ேகாடானுேகாடி பூச்சிகள். நாள்ேதாறும் புதுப்பிக்கப்பட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கும் மாெபரும்
திரள் அது. அப்படிப்பா5த்தால் அைவ மனிதத் திரைளவிட பற்பலமடங்கு ெபrயைவ.
மனிதனின் பூச்சிக்ெகால்லியுடன் ேமாதுவது தனிப்பூச்சி அல்ல, ஒரு பூச்சிப்ெபருெவளி.
அவற்றின் சாரமாக உள்ள அதிபிரம்மாண்டமான பூச்சிமனம். அது அந்த பூச்சிக்ெகால்லிைய
சில மாதங்களில் சாதாரணமாக ெவன்று ெசல்லும்.
ஒரு ெவண்புழுைவ ைகயில் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். அது ெநளிந்து ெநளிந்து ெமன்ைமயாக
ேமேலறும்ேபாது ைகயில் ஒரு ைகக்குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாள்ளும் அேத முரண்பட்ட
மன எழுச்சி உருவாகும். மிக ெமன்ைமயான மிக எளிய ஓ5 உயி5. ஆனால் முடிவற்ற

சாத்தியங்களும் மகத்தான ஆற்றலும் உள்ேள உறங்குவது. அதிபிரம்மாண்டமான ஒன்றின்
பிரதிநிதி. சிலசமயம் புழுைவ உதடருேக ெகாண்டு வந்து அதன் கண்கைளப்பா5ப்ேபன்.
உணைவத்தவிர எைதயுேம பா5க்கத்ேதைவயற்ற கண்கள். ஆனால் அதற்கு என்ைன
ெதrயும் என்று ேதான்றும். அது ஒரு சிறிய மின்னணுக்கண். அதன் வழியாக
பூச்சிப்ெபருெவளி என்ைனப் பா5த்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. அைத ேநாக்கி புன்னைக
ெசய்ேவன். ஆம், ஒருேவைள ந= என்ைனயும் தின்று வளரக்கூடும். பரவாயில்ைல. மண்மீ து
நானும் ந=யும் ஒன்றுதான். ெசல்லக்குட்டி..பூக்குட்டி என்று ெகாஞ்ச ேவண்டும்
ேபாலிருக்கும்
டாக்ட5 ேக இலக்கியங்களில் அபாரமான ஈடுபாடு ெகாண்டவ5. ேதடி வரும் ஒரு
ஆதிவாசிக்கிழவிையக்கூட ஏமாற்றம் ெகாள்ளச்ெசய்யாத, ஒரு மிருகத்தின்
சிகிழ்ச்ைசையக்கூட மறுநாைளக்கு ஒத்திப்ேபாடாத கடுைமயான அன்றாட ேவைலகளுக்கு
நடுேவ அவ5 உலகின் முக்கியமான அறிவியலிதழ்களில் உலக அறிவியல் சமூகேம
ெகாண்டாடும் ஆய்வுக்கட்டுைரகைள எழுதிக்ெகாண்டிருந்தா5. அக்கட்டுைரகள் அடங்கிய
இதழ்கள் அவரது மர அலமாராவில் சீராக அடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த இதழ்களின் மற்ற
கட்டுைரகள் புrயாத அறிவியல் ெநடியுடன் இருக்க டாக்ட5 ேக எழுதிய கட்டுைர மட்டும்
உற்சாகமான கச்சித நைடயில் ெமல்லிய நைகச்சுைவயுடன் அழகிய
கவிைதேமற்ேகாள்களுடன் இருக்கும். அவருக்கு பிடித்தமான கவிஞ5 லா5ட் ைபரன்.
ஒருமுைற காட்டுக்குள் நானும் அவரும் ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது டாக்ட5 ேக ைககைள
ஆட்டினா5. ஜ=ப் நின்றது. அவ5 சத்தமின்றி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் புதருக்குள் ஒரு
ெசந்நாயின் காதுகள் ெதrந்தன. அது எங்கைள ேவவுபா5ப்பைத உண5ந்ேதன். அவ5
இன்ெனாரு இடத்ைதச் சுட்டிக்காட்டினா5. அங்ேக இன்ெனாரு ெசந்நாய் ெதrந்தது. சில
நிமிடங்களில் அந்தக்காட்சி ெதளிவாகியது. ஆறு ெசந்நாய்கள் ஆறு திைசகளிலாக
ைமயத்தில் இருப்பைத காவல்காத்து நின்றன.
‘அங்ேக அவ5களின் தைலவன் அல்லது குட்டிேபாட்ட தாய் நகரமுடியாமல் கிடக்கிறது’
என்றா5 டாக்ட5 ேக ஆங்கிலத்தில். கண்கைள அங்ேகேய நாட்டியபடி மிகெமல்லிய
முணுமுணுப்பாக ‘ இங்ேகேய இருங்கள். அைசயேவண்டாம். ைககைள தூக்கக்கூடாது.
நான் மட்டும் ேபாய்ப்பா5த்துவிட்டு வருகிேறன்’ என்றா5. நான் பதற்றத்துடன்

‘தனியாகவா?’என்ேறன் . ‘இல்ல, அதுங்களுக்கு என்ைன ெதrயும்’ ‘இல்லடாக்ட5, ப்ள =ஸ்
…ெசந்நாய்கள் ெராம்ப ஆபத்தானைவன்னு ெசான்னாங்க’ ‘கண்டிப்பா
ஆபத்தானைவதான்…பட்…’ திரும்பி ‘திஸ் இஸ் ைம ட்யூட்டி’ என்றபின் ெமல்ல
கதைவத்திறந்து இறங்கி அந்த ெசந்நாய்கைள ேநாக்கிச் ெசன்றா5.
என் வழியாக ஒரு குளி5ந்த காற்று கடந்து ெசன்றது. ைககளால் ெமல்ல என் ைபக்குள்
இருந்த சிறிய துப்பாக்கிைய ெதாட்ேடன் .அதன் குளி5 ஆறுதைல அளித்தது. டாக்ட5
ேமேடறி அந்த நாய்களின் அருேக ெசன்றா5. புதருக்குள் இருந்து முதல் நாய் தைல தூக்கி
காதுகைள முன்னால் மடித்து அவைரப் பா5த்தது. அவ5 ெநருங்க ெநருங்க தைலைய கீ ேழ
ெகாண்டுவந்து மூக்ைக நன்றாக ந=ட்டி அவைர கவனித்தது. மற்றநாய்கள் இருபக்கமும்
சத்தேம இல்லாமல் அவைர ேநாக்கி வருவைதக் கண்ேடன். சில நிமிடங்களில் அவ5
அந்த ஆறுநாய்களாலும் முழுைமயாகச் சூழப்பட்டுவிட்டா5.
டாக்ட5 ேக முதல் ெசந்நாயின் அருேக ெசன்று அைசயாமல் நின்றா5. சிலநிமிடங்கள்
அந்த நாயும் அவரும் ஒரு ெமௗனமான பிரா5த்தைன ேபால அப்படிேய நின்றா5கள். பின்
அந்த நாய் நன்றாக உடைல தாழ்த்தி கிட்டத்தட்ட தவழ்ந்து அவ5 அருேக வந்தது.
முகத்ைத மட்டும் ந=ட்டி அவைர முக5ந்தது. சட்ெடன்று பின்னால் ெசன்றபின் மீ ண்டும்
வந்து முக5ந்தது. ஹுஹுஹு என்று ஏேதா ெசான்னது. புத5களுக்குள் நின்ற மற்ற
நாய்கள் நன்றாக நிமி5ந்து தைலதூக்கி நின்றன.
முதல் நாய் அவ5 அருேக ெநருங்கி அவரது பூட்ஸ்கைள நக்கியது. பின் அது அவ5ேமல்
காைலத்தூக்கி ைவத்து அவ5 ைகைய முக5ந்தது. அதன் உடல்ெமாழி மாறுவைத
கண்ேடன். நம்ைம வரேவற்கும் வள5ப்புநாய்ேபால அது வைளந்து ெநளிந்து
உடைலக்குைழத்து வாைலச்சுழற்றியது. அவைரப்பா5த்துக்ெகாண்டு வாலாட்டியபடிேய
பக்கவாட்டில் நடந்து ெசன்றபின் துள்ளி ஓடி ெகாஞ்சதூரம் ேபாய், காைத பின்னால்
தைழத்துக்ெகாண்டு நான்குகால் பாய்ச்சலில் அவ5 அருேக ஓடி வந்து நின்று, மீ ண்டும்
முன்னால் துள்ளி ஓடியது. அவைர ஒரு விேசஷ விருந்தாளியாக அது நிைனப்பது
ெதrந்தது. அவ5 வந்ததில் அதற்கு தைலகால் புrயாத சந்ேதாஷம் என்று ெதrந்தது. அந்த
ெகௗரவத்ைத எப்படி ெகாண்டாடுவெதன்று அதற்கு புrயவில்ைல.

மற்றநாய்களும் வாைலச்சுழற்றுவது புத5களின் அைசவாக ெதrந்தது. பின் ஒரு நாய்
முதல்நாய் நின்ற இடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள பிற நான்கும் அவற்றின் பைழய இடத்துக்குச்
ெசன்றன. டாக்ட5 ேக புத5களுக்குள் குனிந்து எைதேயா பா5ப்பது ெதrந்தது. பின் அவ5
அம5ந்துெகாண்டா5. அங்ேக அந்த நாய் குவ் குவ் குவ் என்று நாய்க்குட்டி ேபால ஏேதா
ெசால்வது மட்டும் ேகட்டது. அைரமணி ேநரம் கழித்து டாக்ட5 ேக திரும்பிவந்தா5. காrல்
ஏறிக்ெகாண்டு ‘ேபாலாம்’ என்றா5
‘என்னசா5?’ என்ேறன். ‘அங்க அவங்க தைலவன் அடிபட்டு ெகடக்கறான்’ என்றா5. ‘என்ன
அடி?’ ‘சிறுத்ைதன்னு ெநைனக்கேறன். வலதுகால் சைதேபந்து ேபாயிருக்கு. எலும்பும்
முறிஞ்சிருக்கலாம்…’ ‘நாம என்ன பண்றது?’ என்ேறன். ‘ஒண்ணுேம பண்ண ேவண்டாம்.
அது அவங்கேளாட வாழ்க்ைக, அவங்க உலகம்…நாம பாகக்ேவண்டியது ெரண்டுமூணு
விஷயம்தான். அந்த நாைய யாராவது மனுஷங்க ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறது
முதல்ல. அப்டீன்னா குற்றவாளிய கண்டுபுடிச்சு தண்டிக்கணும். ெரண்டு, வழக்கமா
இல்லாத ஏதாவது ெதாற்றுேநாய் இருக்கான்னு பாக்கணும். இருக்குன்னா உடனடியா
நடவடிக்ைக எடுக்கணும்…’
நான் ’அப்டிேய விட்டுட்டு ேபாறதா, அது ெசத்துட்டா?’ என்ேறன். ‘சாகாது…ஆனா அந்த நாய்
இனிேம தைலவன் இல்ைல. அேனகமா என்ைன கூட்டிண்டுேபாச்ேச அவன்தான் இனிேம
தைலவன்…’ ‘நாம ஏதாவது மருந்து ேபாட்டா என்ன?’ ‘என்ன மருந்து? நம்மேளாட
வழக்கமான ஆண்டிபயாட்டிக்குகளா? காட்டுமிருகங்கேளாட ெரஸிஸ்ெடன்ஸ் என்ன
ெதrயுமா? இந்த மருந்துகைள குடுத்து பழக்கினா அப்றம் காட்டுக்குள்ளயும் ஊைரமாதிr
மூணுகிேலாமீ ட்டருக்கு ஒண்ணுன்னு ஆரம்ப சுகாதார நிைலயம் ெதறக்கேவண்டியதுதான்’
நான் ெபருமூச்சுடன் ‘அந்த நாய் உங்கள அைடயாளம் கண்டது அேமஸிங்கா இருந்தது…’
என்ேறன். ‘நாய்னா என்னன்னு நிைனச்ேச? சச் எ டிைவன் அனிமல்…மனுஷன் என்னேமா
அவன் ெபrய புடுங்கின்னு நிைனக்கிறான். மிருகங்களுக்கு ஆத்மா ெகைடயாது பகுத்தறிவு
ெகைடயாது. அவேனாட எச்சப்புத்தியிேல ஒரு ெசா5க்கத்ைதயும் கடவுைளயும்
உண்டுபண்ணி வச்சிருக்காேன அதில மிருகங்களுக்கு எடம் ெகைடயாதாம்.
நான்ெஸன்ஸ்…’ டாக்ட5 ேக முகம் சிவந்தா5. ‘ைபரன் கவிைத ஒண்ணு இருக்கு. ’ஒரு
நாயின் கல்லைறயில் எழுதப்பட்ட வாசகம்’ . படிச்சிருக்கியா?’

‘இல்ைல’ என்ேறன். அவ5 காட்ைடேய சிவந்த முகத்துடன் பா5த்துக்ெகாண்டு
இருந்துவிட்டு திடீெரன்று மந்திர உச்சாடனம் ேபாலச் ெசால்ல ஆரம்பித்தா5. ‘When some
proud son of man returns to
earth, Unknown to glory, but upheld by birth..’ நான் அந்த அவ்வrகைள அவரது
முகமாகேவ எப்ேபாதும் நிைனத்துக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் நாய் வாழ்க்ைகயில் உன்னத நண்பன்
வரேவற்பதில் முதல்வன்! பாதுகாப்பதில் முந்துபவன்!
அவன் ேநைம ெநஞ்சம் உrைமயாளனுக்ேக ெசாந்தம்,
அவனுக்காகேவ உைழக்கிறான் உண்டு உயிக்கிறான்!
அந்த வrகைள நான் டாக்ட5 ேகயின் வாழ்க்ைகப்பிரகடனமாகேவ பலமுைற
நிைனத்துக்ெகாண்டதுண்டு . நட்பு மட்டுேம ஆன்மாவாக மாறி நிைறந்து ஒளிரும்
கண்களுடன் நட்ேபயான வாலுடன் நட்ேபயான காதுகளுடன் நட்ேபயான குைரப்புடன்
நட்ேபயான குளி5நாசியுடன் என் கண் முன்னால் ஒரு நாய் நின்றது. ‘நான் உனக்கு’
என்றது. ‘ந=ேய நான்’ என்றது. ‘ந= என்ைன நம்பலாம், எந்த இைறவனுக்கும் நிகராக’ என்றது.
‘ஏெனன்றால் இைறெயனப்படுவது ஒன்று உண்ெடன்றால் அது ததும்பிச் ெசாட்டிய ஒரு
துளிேய நான்!’.
அதனருேக அைத சற்றும் கவனிக்காமல் ெதாடுவாைன ேநாக்கி எதற்காகேவா
ஏங்கிக்ெகாண்டு ஓ5 மானுடஅற்பன் நின்றிருந்தான். அவன் நான். வாழ்நாெளல்லாம்
ேதடிக்ெகாண்டிருந்தவன் அதிகாரத்ைத, இன்பத்ைத ,அைடயாளங்கைள… அதற்கான
சதுரங்கங்கள், அதற்கான அணிவகுப்புகள், அதற்கான புன்னைககள், அதற்கான அ5த்தமற்ற
ஆயிரம் ெசாற்கள். ‘Man, vain insect!’ என்ற ைபரனின் க5ஜைனைய நான் அன்று
அந்தக்காட்டில் டாக்ட5 ேகயின் ெசக்கச்சிவந்த தணல்முகத்தில் இருந்து
ேகட்ேடன்.இடிமுரசுகள் அதிர வானேம சுட்டுவிரல் ந=ட்டி மனிதைன ேநாக்கிச் ெசான்னது ‘
உனது அன்பு ஆைச மட்டுேம. உனது நட்ேபா ஏமாற்று. உனது புன்னைக ேபாலி, உனது
ெசாற்கள் ெவறும் ேமாசடி’

என் மனம் ெநகிழ்ந்து கண்கள் நிைறந்தன. நான் என்ற நிைனப்ேப என்ைன கூசச்ெசய்தது.
என் உடம்ேப அழுக்குபட்டு நாறிக்ெகாண்டிருப்பது ேபாலிருந்தது. அழுக்குச்சட்ைடைய
கழற்றிவசுவதுேபால
=
என்ைன உதறிவிட்டு நான்குகால்களுடன் அந்த அதிதூய
பசுைமெவளியில் பாய்ந்துெசல்லேவண்டும். இந்த காற்றும் இந்த ெவயிலும் என்ைன
அன்னியெமன ஒதுக்காமல் அைணத்துக்ெகாள்ளும். அங்ேக வலி உண்டு ேநாய் உண்டு
மரணம் உண்டு. ஆனால் கீ ழ்ைம இல்ைல. ஒருதுளிகூட கீ ழ்ைம இல்ைல.’உன்ைன
நன்கறிந்த எவரும் அருவருத்து விலகுவ. உயி ெகாண்ட கீ ழ்ததரப் புழுதிேய ந7’ நான்
விசும்பி அழுதபடி ஜ=ப்ைப நிறுத்திவிட்ேடன். டாக்ட5 ேக என்ைன திரும்பிப் பா5க்காமல்
உைறந்த தழல்ேபால அப்படிேய அைசயாமல் அம5ந்திருந்தா5.
மனிதனின் கீ ழ்ைமகைள ஒவ்ெவாருநாளும் முகத்திலைறந்தது ேபாலப் பா5க்கேவண்டும்
என்றால் ந=ங்கள் காட்டில் இருக்கேவண்டும். அேனகமாக இங்ேக சுற்றுப்பயணம்
வருபவ5கள் படித்தவ5கள், பதவிகளில் இருப்பவ5கள். ஊrல் இருந்ேத வறுத்த ெபாrத்த
உணவுகளுடனும் மதுக்குப்பிகளுடனும்தான் வருவா5கள். வரும் வழிேதாறும்
குடித்துக்ெகாண்டும் தின்றுெகாண்டும் இருப்பா5கள். வாந்தி எடுப்பா5கள். மைலச்சrவுகளின்
ெமௗனெவளிைய காrன் ஆரைன அடித்துக்கிழிப்பா5கள். முடிந்தவைர உச்சமாக கா5
ஸ்டீrேயாைவ அலறவிட்டு குதித்து நடனமிடுவா5கள். ஓங்கிய மைலச்சrவுகைள ேநாக்கி
ெகட்டவா5த்ைதகைள கூவுவா5கள்.
ஒவ்ெவாரு காட்டுயிைரயும் அவ5கள் அவமதிப்பா5கள். சாைலஓரத்துக் குரங்களுக்கு
ெகாய்யாபழத்ைத பிளந்து உள்ேள மிளகாய்ப்ெபாடிைய நிரப்பி ெகாடுப்பா5கள். மான்கைள
ேநாக்கி கற்கைள விட்ெடறிவா5கள். யாைன குறுக்ேக வந்தால் காrன் ஆரைன உரக்க
அடித்து அைத அச்சுறுத்தி துரத்துவா5கள். என்னால் எத்தைன ேயாசித்தாலும்
புrந்துெகாள்ள முடியாத விஷயம் காலிமதுக்குப்பிகைள ஏன் அத்தைன ெவறியுடன்
காட்டுக்குள் வசி
= எறிகிறா5கள் என்பது. வண்டிகைள நிறுத்தி ேசாதைனயிட்டு
மதுக்குப்பியுடன் இருப்பவ5கைள இறக்கி ெபல்ட்ைட கழற்றி ெவறியுடன் ரத்தம் சிதற
அடித்திருக்கிேறன். ஜட்டியுடன் கடும்குளிrல் அலுவலகம் முன்னால்
அமரச்ெசய்திருக்கிேறன். ஆனாலும் காட்டுச்சாைலயின் இருபக்கமும் குப்பிச்சில்லுகள்
குவிவைத தடுக்கேவ முடிவதில்ைல.

மற்ற எந்த மிருகத்ைதவிடவும் யாைனக்கு மிக அபாயகரமானது அந்த குப்பி உைடசல்.
யாைனயின் அடிக்கால் ஒரு மணல்மூட்ைட ேபான்றது. குப்பிகள் அேனகமாக மரத்தில்
ேமாதி உைடந்து மரத்தடியிேலேய கிடக்கும். யாைன அதன் மகத்தான எைடயுடன்
அதன்ேமல் காைல ைவத்தால் குப்பி ேநராக அதன் பாதங்களுக்குள் முழுக்க புகுந்துவிடும்.
இருமுைற அது காைலத்தூக்கி ைவத்தால் நன்றாக உள்ேள ெசல்லும். அதன் பின்னால்
யாைன நடக்கமுடியாது. இரண்ேட நாட்களில் காயம் சீழ் ைவக்கும். புழுக்கள் உள்ேள
நுைழயும். புழுக்கள் சைதைய துைளத்து சீைழ உள்ேள ெகாண்டுெசல்லும். முக்கியமான
குருதிப்பாைதகைளேயா எலும்ைபேயா அைவ ெதாட்டுவிட்டெதன்றால் அதன்பின் யாைன
உயிருடன் எஞ்சாது.
வங்கிப்
=
ெபருத்து சீழ் வழியும் கால்களுடன் பலநாட்கள் யாைன காட்டில் அைலயும். ஒரு
கட்டத்தில் நடமாட முடியாமலாகும்ேபாது ஏதாவது மரத்தில் சாய்ந்து நின்றுவிடும்.
ஒருநாளில் முப்பது லிட்ட5 தண்ண5= குடித்து இருநூறு கிேலா உணவு உண்டு ஐம்பது
கிேலாமீ ட்ட5 நடந்து வாழேவண்டிய உயி5 அப்படி ஐந்து நாட்கள் நின்றால் ெமலிந்து
உருக்குைலந்துவிடும். முதுகு எலும்பு ேமேல துருத்தும். கன்ன எலும்புகள் புைடத்ெதழும்.
காது அைசவது குைறயும். மத்தகம் தாழ்ந்து தாழ்ந்து வரும். ெமல்ல துதிக்ைகைய
தைரயில் ஊன்றி குப்புறச்சrந்து நிற்கும். பின் மத்தகேம தைரயில் ஊன்றும். அடுத்தநாள்
பக்கவாட்டில் சrந்து வயுறு பாைறேபால மறுபுறம் எழுந்து நிற்க விழுந்து கிடக்கும்.
வாலும் துதிக்ைகயும் மட்டும் சுழல கண்கைள மூடித்திறந்தபடி நடுங்கிக்ெகாண்டிருக்கும்.
பிற யாைனகள் அைதச்சூழ்ந்து நின்று தைலயாட்டி பிளிறிக்ெகாண்டிருக்கும்.
அதன்பின் யாைன சாகும். கைடசி துதிக்ைக அைசவும் நின்றபின்னரும்கூட பலநாள்
யாைனக்கூட்டம் சுற்றி நின்று கதறிக்ெகாண்டிருக்கும். பின்ன5 அைவ அைத அப்படிேய
ைகவிட்டு பலகிேலாமீ ட்ட5 தள்ளி முற்றிலும் புதிய இன்ெனாரு இடம் ேநாக்கிச்
ெசன்றுவிடும். யாைனயின் ேதாலின் கனம் காரணமாக சடலம் அழுகாமல் இந்தக்காட்டில்
எந்த மிருகமும் அைத சாப்பிட முடியாது. அழுகிய யாைனைய ெசந்நாய்கள் முதலில்
ேதடிவந்து வாையயும் குதத்ைதயும் மட்டும் கிழித்து உண்ணும். பின்ன5 கழுகுகள் இறங்கி
அமரும். கழுைதப்புலிகள் கூட்டம் கூட்டமாக ெவகுெதாைலவிலிருந்து ேதடிவரும்.

மனிதைனவிட நூற்றிஎழுபது மடங்கு அதிக நியூரான்கள் ெகாண்ட மூைள ெகாண்ட
காட்டின் ேபரரரசன் ெவறும் ெவள்ெளலும்புகளாக மண்ணில் எஞ்சுவான்.
ஒருமுைற முதுமைலயில் ஒரு யாைனக்கு கால்வங்கி
=
அது காட்டில் அைலவதாக தகவல்
வந்தேபாது டாக்ட5 ேகயுடன் நானும் ெசன்ேறன். காட்டுக்குள் அந்த யாைன
இருக்குமிடத்ைத குறும்ப5 ஏற்கனேவ கண்டு ைவத்திருந்தா5கள். அவ5கைள
ஏற்றிக்ெகாண்டு ஒரு ஜ=ப்பில் காட்டுக்குள் நுைழந்ேதாம். அதுவும் பழங்கால
குதிைரப்பாைததான். ெநடுந்தூரம் ெசன்றபின் ஜ=ப்ைப நிறுத்திவிட்டு நானும் டாக்டரும்
காட்டுக்குள் சrவிறங்கிச் ெசன்ேறாம். துப்பாக்கியுடன் இரு வனக்காவல5களும் மற்ற
ெபாருட்களுடன் இரு குறும்ப5களும் கூடவந்தா5கள்.
உடைல அறுக்கும் ேவய்மூங்கில் இைலகைள அகற்றி டாக்ட5 ேக முன்னால்
ெசன்றுெகாண்ேட இருந்தா5. தைரயில் ேவ5முடிச்சுகள் காைல தடுக்கின. நான்
மரங்கைளப்பற்றிக்ெகாண்டு நடந்ேதன். எழுபைத ெநருங்கினாலும் டாக்ட5 ேக மிகக்
கச்சிதமான உடல் ெகாண்டவ5. காடு அவருக்கு மீ னுக்கு கடல்ேபால. ெகாஞ்சேநரத்தில்
காற்றில் யாைனகளின் ெநடி ெமலிதாக வர ஆரம்பித்தது. யாைனகள் ஏற்கனேவ
எங்கைளக் கவனித்துவிட்டன என்று ெதrந்தது. ெமல்லிய யாைன உறுமல்கள் ேகட்டன.
இன்னும் ெகாஞ்சம் இறங்கிச்ெசன்றேபாது இருபக்கமு மூங்கில்பத்ைதகள் பரவிய ஓைட
ஒன்றுக்கு அப்பால் பச்ைசநிறமாக ெவயில் ேதங்கி நின்ற புல்ெவளியில் பன்னிரண்டு
யாைனகள் கூட்டமாக நிற்பைதக் கண்ேடாம்
இன்னும்கூட யாைனகள் இருக்கலாெமன்று நிைனத்து கண்கைள ஓட்டியேபாது ேமலும்
ஆறு யாைனகள் மூங்கில் புத5களுக்குள் ேமய்ந்துெகாண்டு நிற்பது ெதrந்தது. அங்ேக
நான்கு குட்டிகள் நிற்பது ேமலும் கூ5ந்து ேநாக்கியேபாது ெதrந்தது. டாக்ட5 ேக தன்
கருவிகைள எடுத்து ெபாருத்திக்ெகாண்டா5.சிறிய ஏ5கன் ேபான்ற ஒன்று. அதில்
மாத்திைரேய குண்டாக இருக்கும்.யாைனைய கூ5ந்து ெதாைலேநாக்கியால் கவனித்தா5.
அதன் எைடைய அவதானிக்கிறா5 என்று ெதrந்தது. எைடக்கு ஏற்பத்தான் அந்த
யாைனக்கான மயக்கமருந்து அளைவ த=5மானிக்க முடியும்.

அவ5 முழுைமயாக தனக்குள் மூழ்கி ேவைலெசய்வைத பா5த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
கருவிகைளப் ெபாருத்தி ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டதும் ‘ந=ங்க இங்க இருங்க…நான் ேபாய்
பாக்கேறன்’ என்ேறன். அவrடம் எதுவும் ெசால்லமுடியாெதன்று ஏற்கனேவ நன்றாக
அறிந்திருந்ேதன். ‘அது ெபrய மரத்தடி பக்கத்திேல நின்னிட்டிருக்கு. கீ ேழ விழுந்தா
அடிபட்டிரும். அத ெகாஞ்சம் சதுப்புக்கு ெகாண்டு வரணும். மத்தயாைனகளுக்கு நான்
என்ன ெசய்யப்ேபாேறன்னு ெதrயாது. அதனால அதுங்க ெரஸிஸ்ட் பண்ணும்’ என்றா5.
‘யாைனகளுக்கு ெதrயுமா, இந்த காயத்துக்குக் காரணம் மனுஷங்கதான்னு’
‘கண்டிப்பா…ெராம்பநன்னா ெதrயும்’ ‘அப்ப என்ன பண்றது?’ என்ேறன். ‘பாப்ேபாம்’ என்றா5.
டாக்ட5 ேக ெமதுவாக கீ ேழ இறங்கி ஓைடையக் கடந்து ேசற்றுப்பரப்பில் இறங்கினா5.
யாைனகள் அழுந்த நடந்து உருவான குழிகள் கால் உள்ேள ேபாகுமளவுக்கு ஆழமாக
ெநருக்கமாக படிந்திருந்தன. அவற்றின் விளிம்புகளில் கால் ைவத்து ெமதுவாக அவற்ைற
ெநருங்கினா5. யாைனகளின் நடுேவ நின்ற ெபrய பிடியாைன உரக்க உறுமியது.
அைதக்ேகட்டு மற்ற யாைனகளும் பிளிறின. ஒரு யாைன டாக்ட5 ேகைய ேநாக்கி
திரும்பியது. அதன் காதுகள் ேவகமாக அைசந்தன. தைலைய ேவகமாக குலுக்கியபடி
டாக்டைர ேநாக்கி வந்தது. டாக்ட5 ேக அைசயாமல் நின்றா5. அது ேமலும் தைலையக்
குலுக்கி எச்சrக்ைக விடுப்பது ேபால உறுமிக்ெகாண்டு இன்னும் இரண்டடி முன்னால்
வந்தது.
யாைன தைலையக்குலுக்கினால் அது எச்சrக்கிறது, தாக்குேவன் என்கிறது என்றுதான்
அ5த்தம். என் இதயத்துடிப்ைப காதுகளில் ேகட்ேடன். எழுந்து ஓடி டாக்டrடம் ெசன்று
அவ5 அருேக நின்றுெகாள்ள ேவண்டும் என்று ஆைசப்பட்ேடன். என் கண்ெணதிேர
டாக்டைர யாைன சிைதத்துப்ேபாட அைதப்பா5த்தபடி சும்மா இருந்தால், அவரது சடலத்ைத
சுமந்தபடி திரும்பிச்ெசல்ல ேந5ந்தால் நான் என்ைன ஒருேபாதும்
மன்னிக்கப்ேபாவதில்ைல. ஆனால் என்னால் அைசய முடியவில்ைல. என் நாக்கு வரண்டு
உள்ேள இழுத்துக்ெகாண்டு வாய் காலியாக இருப்பைதப்ேபால் இருந்தது.
டாக்ட5 ேக அைசயாமல் சில நிமிடங்கள் நின்றா5. யாைனயும் அைசயாமல் நின்றது. பிற
யாைனகள் ெமாத்தமும் உடலால் அவைரக் கவனிக்கின்றன என்று ேதான்றியது. டாக்ட5
ேக ேமலும் முன்ேன ெசன்றா5. இப்ேபாது அந்த யாைன ெநருங்கி வந்தது. ஆனால்

தைலைய குலுக்கவில்ைல. மத்தகத்ைத நன்றாக தாழ்த்தியது. அதுவும் எச்சrக்ைக
அைடயாளம்தான். டாக்ட5 ேக சீராக அைதேநாக்கிச் ெசன்று அதன் முன் நின்றா5. அது
ேபசாமல் நின்றது. ெநடுேநரம். என்ன நடக்கிறெதன்ேற ெதrயவில்ைல. பலமணிேநரம்
ஆகிவிட்டெதன்று ேதான்றியது
என்ன நடந்தது என்ேற ெதrயவில்ைல, அந்த யாைன பின்வாங்கியது. ெபrய பிடியாைன
திரும்பி டாக்ட5 ேக-ைய பா5த்து உறுமியபின் வாைல சுழற்றி ைவத்துக்ெகாண்டது. பின்பு
ஒவ்ெவாரு யாைனயாக ேமேல ஏறி மறுபக்க மைலச்சrவில் மூங்கில் கூட்டங்களுக்குள்
ெசன்றன. கைடசி யாைனயின் வால்சுழற்சியும் பச்ைச இைலகளுக்குள் மைறவது வைர
நம்பமுடியாமல் நான் பா5த்து நின்ேறன். டாக்ட5 ைகைய தூக்கி எங்களிடம் வரும்படி
ைசைக காட்டினா5. நானும் பிறரும் ஒைடக்குள் இறங்கி ெசன்ேறாம்
எங்கைளக்கண்டதும் காயம்பட்ட யாைன ேகாபத்துடன் தைலைய குலுக்கி முன்னால் வர
முயன்றது. பின்பு ெமல்ல பிளிறிவிட்டு அங்ேகேய நின்றது. டாக்ட5 எங்கைள ேமலும்
அருேக வரச்ெசான்னா5. வனக்காவல5கள் நின்று விட்டா5கள். நானும் குறும்ப5களும்
மட்டும் முன்னால் ெசன்ேறாம். யாைன சட்ெடன்று சாய்ந்திருந்த மரம் அதிர நிமி5ந்து
எங்கைள ேநாக்கி வந்தது. அதன் பின்னங்கால் வங்கி
=
மற்ற கால்கைளவிட இருமடங்காக
இருந்தது. அைத கிட்டத்தட்ட இழுத்துத்தான் அது முன்னகர முடிந்தது.
அது நாலடி முன்னால் வந்ததும் டாக்ட5 அைதச் சுட்டா5. மாத்திைர அதன் ேதாளுக்கு
ேமல் பதமான சைதயில் புைதந்ததும் யாைன உடல் அதி5ந்து அப்படிேய நின்றது.
காதுகைள அைசப்பது நின்றது. பின்பு ேவகமாக அைசக்க ஆரம்பித்தது. அந்த அைசவு
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக குைறந்தது. முன்காைல ெகாஞ்சம் வைளத்து ஆடியது. சட்ெடன்று
பக்கவாட்டில் விழுந்து ேசற்ைற அைறந்து புல்ேமல் விழுந்தது. துதிக்ைக புல்ேமல் ஒரு
தனி விலங்கு ேபால புரண்டது. துதிக்ைகயின் நுனி மட்டும் தூக்கி சிறிய நாசிக்குமிழ்
அைசய எங்கைள வாசம் பிடித்தபின் யாைன அைசவிழந்தது.
டாக்ட5 ேக யாைனயின் அருேக அம5ந்து சுறுசுறுப்பாக ேவைலைய ெதாடங்கினா5. நான்
அவருக்கு உதவிேனன். எங்கைளச்சுற்றி மூங்கில் காடுகளுக்குள் யாைனகள் எங்கைளேய
கூ5ந்து ேநாக்கிக்ெகாண்டு நிற்பைத உண5ந்ேதன். என் முதுகு ேமல் குளி5ந்த பனிக்காற்று

ேபால அவற்றின் பா5ைவைய அறிந்ேதன். ஏதாவது ஒரு கணத்தில் அந்த யாைனகளுக்கு
நாங்கள் தவறாக ஏேதா ெசய்கிேறாம் என்று ேதான்றினால் என்ன ஆகும்?
யாைனயின் காலில் பாதி பீ5புட்டி ஒன்று முழுைமயாக உள்ேள ஏறியிருந்தது.
அைதச்சுற்றி சீழ் கட்டி சீழில் புழு ைவத்து சிறுேதன்கூடு ேபால ெபாருக்ேகாடியிருந்தது.
கத்தியால் டாக்ட5 ேக அந்தப்ெபாருக்ைக ெவட்டியதும் ெபrய தயி5க்கலயம் உைடந்தது
ேபால சீழ் ெவளிேய ெகாட்டியது. ேதன்கூடு ேபால சிறிய துைளயைறகளுக்குள்
ெவண்புழுக்கள் ெநளிந்தன. டாக்ட5 அந்த சீழபட்ட சைதைய முழுக்க சிறிய ேகாடாலி
ேபான்ற கருவியால் ெவட்டி எடுத்தா5. புழுக்கள் என் ைககளில் ஏறின. அவற்ைற சுண்டி
எறிந்ேதன். ெமாத்த சீ ைழயும் ெவட்டி வசியபின்
=
பீ5க்குப்பி ஆழப்பதிந்திருந்த சைதைய
கத்தியால் அறுத்து எடுத்து வசி
= காயத்ைத நன்றாக விrத்து புட்டிைய உருவி எடுத்தா5.
ஆச்சrயமாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட என் ைகயளவு ெபrய புட்டி.
‘ஒருவாரம் கூட ஆகைல, ெபாைழச்சுது’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. புட்டிைய உருவியதும்
ேமலும் சீழ் ெகாட்ட ஆரம்பித்தது. அந்தப்பகுதிச்சைதைய முழுக்க ெவட்டி ,சீவி எடுத்து
ெவளிேய ெகாட்டினா5. சீழ் வாைட குைறந்து குருதிவாைட எழ ஆரம்பித்தது. குருதி ஊறி
சிவப்பாக புண்ைண நைனத்து வழிந்து பின் குமிழியிட ஆரம்பித்ததும் தைலயைண
அளவுக்கு பஞ்ைச எடுத்து அதில் மருந்ைத நைனத்து உள்ேள திணித்து இறுக்கி ைவத்து
ெபrய ேபண்ேடஜ் நாடாவால் சுற்றிக்கட்டினா5. அதன் பைச இறுக்கமாக ஒட்டிக்ெகாண்டது.
அதன் காலின் கூடாரத்துணிேபான்ற ேதாலின் மீ து சிறிய எவ5சில்வ5 கிளிப்புகைள குத்தி
இறுக்கி அதனுடன் ேபண்ேடைஜ ேச5த்து ஒட்டிக்கட்டி இறுக்கி முடித்தா5. அதன் ேமல்
கீ ேழ கிடந்த கrய ேசற்ைற அள்ளி நன்றாக பூசிமூடினா5.
யாைனயின் காதில் அைத திரும்பவும் கண்டுபிடிப்பதற்கான சிக்னல5 கம்மைல குத்தி
அணிவித்து விட்டு எழுந்ேதாம். எங்கள் உைடகளும் ைககளும் முழுக்க ரத்தமும் சீழுமாக
இருந்தது. புழுக்கைள உதறிவிட்டு ெபாருட்கைள ேசகrத்துக்ெகாண்டு கிளம்பிேனாம்.
திரும்பி வந்து ஓைடயில் ைககைள கழுவிக்ெகாண்டிருந்தேபாது பிளிறல் ஒலியுடன்
யாைனகள் ஒவ்ெவான்றாக இறங்கி வந்து அந்த யாைனையச் சூழ்ந்து ெகாண்டன. அந்த
யாைனப்பாட்டி கிடந்த யாைனயின் காலில் ெபrதாக ெதrந்த பாண்ேடைஜ துதிக்ைகயால்
தடவி பrேசாதைனெசய்து ெமல்ல பிளிற மற்ற யாைனகளும் பிளிறின. சில யாைனகள்

அப்பகுதியில் பரவிக்கிடந்த குருதிைய துதிக்ைகயால் ேமாப்பம் பிடித்தன. ஒரு யாைன
அங்ேக நின்று காதுகைள முன்னால் தள்ளி எங்கைள பா5த்தது
’ேபண்ேடைஜ அவுத்திராதில்ல?’ என்ேறன். ‘அதுக்கு ெதrயும்’ என்றா5. ‘ஆனா யாைனக்கு
ெபாதுவா ெவள்ைள நிறம் புடிக்காது. ேசறு பூசைலன்னா நிம்மதியில்லாம காைல
ேநாண்டிண்ேட இருக்கும்.’ ‘குணமாயிடுமா?’ என்ேறன். ’ அேனகமா பதினஞ்சுநாளிேல
பைழயபடி ஆயிடும். யாைனேயாட ெரஸிஸ்ெடன்ஸ் பயங்கரம். சாதாரண
ஆண்டிபயாட்டிக் கூட அபாரமா ேவைலெசய்யும்’ என்றா5. முதுமைலயில் இருந்து
மீ ண்டும் டாப்ஸ்லிப்புக்கு காrல் திரும்பும்ேபாது டாக்ட5 ேக ெசான்னா5 ‘என்ன ஒரு
டிைவன் பீயிங். என்னிக்காவது தமிழ்நாட்டிேல யாைன இல்லாம ேபானா அப்றம் நம்ம
பண்பாட்டுக்ேக என்ன அ5த்தம்? ெமாத்த சங்க இலக்கியத்ைதயும் தூக்கிப்ேபாட்டு
ெகாளுத்திர ேவண்டியதுதான்’
டாக்ட5 ேக அவரது வட்டில்தான்
=
இருந்தா5. அவரது குடியிருப்புக்கு ெவளிேய ெபrய
ேதக்குமரத்தடியில் ெசல்வா என்ற பிரம்மாண்டமான குக்கி யாைன நின்றிருந்தது.
படகுேபான்ற ெபrய ெவண்தந்தங்கைள ெமல்ல ேதக்குமரத்தில் உரசி பட்ைடைய
பிளந்துெகாண்டிருந்த யாைன என்ைனப்பா5த்ததும் காதுகூ5ந்து ேலசாக துதிக்ைக தூக்கி
ேமாப்பம் பிடித்தபின் ‘பம்ம்’ என்று எனக்கு காைலவாழ்த்து ெசால்லிவிட்டு மீ ண்டும்
காதைசைவ ஆரம்பித்தது.
டாக்ட5 அந்ேநரத்தில் அவ5 அங்ேக இருந்தது ஆச்சrயமாக இருந்தது. நான் ெசருப்ைப
கழற்றிய ஒலி ேகட்டு உள்ளிருந்து எட்டி பா5த்து ‘வா வா’ என்றா5. ’என்ன இந்ேநரத்திேல?
‘நான் இல்ல அைதக் ேகக்கணும்? என்ன இந்ேநரத்திெல இங்க இருக்கீ ங்க?’ ‘நான்
காத்தாலதான் வந்ேதன்.ஒரு ச5ஜr இருந்திச்சு…குக்கி ஒண்ணு, ராமன்னு ேபரு.
ெதாைடயிேல ெபrய கட்டி. ஏஜ்ட் ஃெபல்ேலா. நானும் அவனும் முப்பது வருஷமா
பழக்கம். நிதானமான ஆள். நல்ல ஹ்யூம5ெசன்ஸ் உண்டு…இன்னும் ஒரு பத்து
வருஷம்கூட தாக்குபிடிப்பான்.’
நான் அம5ந்துெகாண்ேடன். ‘டீ?’ என்றா டாக்ட5 ேக. ‘நாேன ேபாட்டுக்கேறன்’ என்ேறன்.
‘உனக்கு மட்டும் ேபாட்டுக்ேகா, நான் குடிச்சாச்சு’ நான் டீ ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத

ைககள் பரபரப்பைத உண5ந்ேதன். ேகாப்ைபைய நழுவ விட்டுவிடுேவன் என்று
ேதான்றியது. என் பரபரப்ைப பா5த்து ‘என்ன புதுசா ஏதாவது லவ்வா?’ என்றா5. ‘இல்ைல
சா5’ அவ5 எழுந்து ேசாம்பல் முறித்து ‘சங்க இலக்கியங்களிேல ெபாதுவா ேநச்ச5 பத்தின
டிஸ்கிrப்ஷன்ஸ் சrயாத்தான் இருக்கும்… ஆனா கபில5 ெகாஞ்சம் ேமேல ேபாவா5.
பாத்தியா, ‘சிறுதிைன காக்கும் ேசேணான் ெஞகிழியின் ெபய5ந்த ெநடுநல் யாைன மீ ன்படு
சுட5 ஒளி ெவரூஉம்’
‘என்ன அ5த்தம் அதுக்கு?’ என்ேறன். ‘திைனப்புனம் காக்கக்கூடிய குறவேனாட பந்தத்திேல
இருந்து விழுந்த த=ப்ெபாறிய பாத்து பயந்த யாைன நட்சத்திரங்கைள பாத்தும்
பயந்துக்குமாம்’ நான் புன்னைக ெசய்ேதன். ‘யாைனக்கு மட்டுமில்ைல அத்தைன
மிருகங்களுக்கும் அந்த மாதிr விஷயங்களிேல ெதள்வு உண்டு. ஒரு ெபாம்ைமத்
துப்பாக்கிய ெரண்டாவது வாட்டி ெகாண்டுேபானா குரங்கு கண்டுபிடிச்சிரும். ேடப்
rகா5டrேல இன்ெனாரு யாைனேயாட குரைல ெரக்கா5ட் பண்ணி ேபாட்டா யாைன
முதல்ல ேகக்கிறச்சேய கண்டுபிடிச்சிரும்…என்ன ெசய்ேற? யூ ஆ5 நாட் லிஸ்னிங்’
நான் ‘ஒண்ணுமில்ைல’ என்ேறன். ‘இல்ல யூ ஆ5 நாட் நா5மல். கமான், என்ன பிரச்சிைன?’
‘இல்லசா5’ ‘ெசால்லு’ என்று என் கண்கைளப் பா5த்தா5. நான் அவrடம் எைதயுேம
ஒளித்ததில்ைல. கடகடெவன்று ெசால்லிவிட்ேடன். இரு வருடங்களுக்கு முன்னால்
ேதான்றிய எண்ணம். அவருக்கு ஒரு பத்மஸ்ரீ விருது. முதலில் நாேன அவைரப்பற்றிய
எல்லா தகவல்கைளயும் ேச5த்து முைறயாக கலாச்சார அைமச்சகத்துக்கு அனுப்பிேனன்.
அம்முைற அவரது ெபய5 பட்டியலிேலேய வரவில்ைல. எவருேம கவனிக்கவில்ைல.
ஆகேவ அடுத்தமுைற ‘லாபியிங்’ ஆரம்பித்ேதன். என் நண்ப5கள் மூவ5 ஆங்கில
இதழ்களில் இருந்தா5கள். ஏெழட்டுேப5 மத்திய அரசு பணியில் இருந்தா5கள். சீராக
வருடம் முழுக்க ேவைலெசய்ேதன். நண்ப5கைள முழுக்க பயன்படுத்திக்ெகாண்ேடன்.
உள்ேள ெசன்றேபாது பல வழிகள் ெதrந்தன.இந்தக்காட்டில் டாக்ட5 ேகக்கு எப்படி
வழிெதrயுேமா அப்படி எனக்கு அதிகார சுற்றுப்பாைதகளில் கால்பழக்கம் இருந்தது.
கைடசிவைர ெகாண்டு ெசன்று ேச5த்துவிட்ேடன்.

உண்ைமயில் அதற்கு டாக்ட5 ேகயின் ஆளுைமதான் எனக்கு ெபrதும் உதவியது.
அைரகுைற ஆ5வத்துடன் ெசவிசாய்க்கும் ஒருவrன் மனசாட்சிைய டாக்டrன்
உண5ச்சிகரமான ஆளுைமச்சித்திரத்தின் வழியாக விைரவிேலேய ெதாட்டு விடுேவன்.
அவரது அற்பத்தனமான வாழ்க்ைகயில் ஒரு நல்ல காrயம் ெசய்வதற்கான வாய்ப்பாக
அைத முன்ைவப்ேபன். அவரது ஆன்மா இன்னும் சுண்ணாம்பாக ஆகிவிடவில்ைல,
இன்னும் எங்ேகா ெகாஞ்சம் அது துடித்துக் ெகாண்டிருக்கிறது என்று அவருக்ேக ெதrய
ைவப்ேபன். இந்தச்ெசயைலச் ெசவதன் மூலம் அவ5 இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயத்ைதச்
ெசய்யக்கூடிய நல்லமனித5தான் என அவேர உண5வதற்கான ஒரு சந்த5ப்பம். அவ்வாறு
அந்த ேகாrக்ைக படி ஏறிச்ெசன்றது. அது ெசன்ற படிகளில் எல்லாம் எவேரா ஒருவ5
மனம் உருகி டாக்டைரப்பற்றி ேபசினா5கள். எங்ேகா இருந்துெகாண்டு அவ5
காைலத்ெதாட்டு வணங்குவதாகச் ெசான்னா5கள்.
இன்னும் சில மணி ேநரம்தான் . ‘அப்ப உங்ககூட இருக்கணும் சா5’ என்ேறன். நான்
நிைனத்தது ேபால அவ5 அைத சிrத்து புறம்தள்ளவில்ைல.ஆ5வமில்லாமல்
தன்ெசயல்களில் மூழ்கவுமில்ைல .என்ைனேய பா5த்துக்ெகாண்டிருந்தா5. பின்பு ஆழமான
ெபருமூச்சுடன் தன் புத்தகத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டா5. ‘என்ன டாக்ட5?’ என்ேறன். ‘என்ன?’
என்றா5. கண்களின் கடுைம என்ைன தளா5த்தியது. நான் ெமல்ல ‘ந=ங்க ஒண்ணுேம
ெசால்லலிேய’ என்ேறன். அவ5 ‘இல்ேல…’ என்றபின் ‘ஒண்ணுமில்ைல’ என்றா5.
‘ெசால்லுங்க டாக்ட5 , ப்ள =ஸ்’
‘இல்ல…’ என்றா5 டாக்ட5. ‘உனக்கு இந்த பவ5ேகம்ஸிேல இவ்ளவு ஆ5வமிருக்கும்னு நான்
நிைனக்கைல. உன்ைனப்பத்தின என்ேனாட எதி5பா5ப்புகேள ேவற…சrதான்’ என்றா5
‘டாக்ட5’ என்று ஆரம்பித்ேதன். ‘நான் ஆ5க்யூ பண்ணைல. எனக்கு அது வராது…lவ் இட்’
என்று அவrடம் நான் அதுவைர காணாத கடுைமயுடன் ெசான்னா5. ‘ெசால்லுங்க டாக்ட5’
என்ேறன். அவ5 ெகாஞ்சம் ேயாசித்துவிட்டு ‘s, இந்த காட்டிேல இதுவைர எப்டியும்
நாப்பது அம்பது ஆபீஸ5ைஸ சந்திச்சிருப்ேபன். யாருேம ெகாஞ்சநாைளக்கு பிறகு
காட்டிேல இருக்கிறதில்ைல. சிட்டிக்கு ேபாய்டுவாங்க. ஏதாவது ஒரு காரணம்
ெசால்லுவாங்க. காட்ைட விட்டு ஃபிஸிக்கலா ேபானதுேம காட்ைடவிட்டு ெமண்டலாகவும்
ேபாய்டுவாங்க. அதுக்குேமேல அவங்களுக்கு காடுங்கிறது ெவறும் ேடட்டாதான்’

’ஏன்னு ெநைறய ேயாஜைன பண்ணியிருக்ேகன்’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. ‘ஒேர காரணம்தான்.
இந்தக் காட்டிேல அதிகாரம் இல்ைல. அதிகாரத்ைத ெரண்டு வழியிேல மனுஷன்
ருசிக்கலாம். கீ ெழ உள்ளவங்க கிட்ட அைத ெசலுத்திப்பாக்கலாம். ேமேல பாத்து ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமா முன்ேனறிண்ேட இருக்கலாம். ெரண்டுேம ெபrய திrல் உள்ள ஆட்டங்கள்.
இந்த காட்டிேல ெரண்டுக்கும் வழி இல்ைல. இந்த காடு உங்க அதிகாரத்துக்கு கீ ேழ
இருக்குங்கிறது ஒரு அசட்டு ேபப்பrேலதான். ெநஜத்திேல காட்ேடாட அதிகாரத்திேலதான்
ந=ங்க இருக்கிற=ங்க. அந்தா ெவளிேய நின்னுட்டிருக்காேன மைலமாதிr , ெசல்வா, அவன்
உங்க அதிகாரத்திலயா இருக்கான்? இந்தக் காட்டிேல அவன்தான் ராஜா. அவேனாட
முகத்திேல இருக்ேக அந்த ஆறடிந=ள ெவள்ைளத் தந்தம்தான் அவேனாட ெசங்ேகால்.
அவன் மனுஷனுக்கு இணக்கமா இருக்கான்னா அந்த ராஜாவுக்கு மனுஷங்கேமேல
கருைணயும் நல்ல அபிப்பிராயமும் இருக்குன்னு அ5த்தம்…
‘இங்க உங்களுக்கு ேமேல ேபாக வழி இல்ைல. இங்க இருக்கிறச்ச எங்கிேயா
உங்கேளாெடாத்தவங்க ஓட்டத்திேல முந்திண்டிருக்கிறதா ேதாணிண்ேட இருக்கும்’ என்று
டாக்ட5 ேக ெதாட5ந்தா5 ‘அதான் ஓடுற=ங்க. காட்டுக்கு ேமேல உங்களுக்கு இருக்கிற
ெபாறுப்ைப உதறிண்டு ேபாற=ங்க. ந= ேவற மாதிr இருப்ேபன்னு நிைனச்ேசன். ெவல்’
ைகைய விrத்த பின் நிைலயில்லாமல் எழுந்து நடந்தா5 பின்பு ேகாபத்துடன் ‘s, இந்த
பட்டம், என்னது அது, பிரம்மஸ்ரீயா?‘ நான் ெமல்ல ‘இல்ல, பத்மஸ்ரீ’ என்ேறன். ‘சr அது, அத
இந்தக்காட்டிேல வச்சுண்டு நான் என்ன பண்ணறது? ெவளிேய ேபாயி ெசல்வாகிட்ட காட்டி
இந்தபாரு இனிேம ந= மrயாைதயா நடந்துக்க நான் பிரம்மஸ்ரீயாக்கும்னு ெசால்லவா?
‘இந்தக்காட்ட ந= புrஞ்சுகிட்டாத்தான் இங்க எைதயாவது ெசய்ய முடியும். காட்ட
புrஞ்சுக்கணும்னா காட்டிேல வாழணும். இங்க வாழணும்னா முதல் விஷயம் உன்ேனாட
அந்த உலகத்திேல இருக்கிற பணம் புகழ் அதிகாரம் ெலாட்டு ெலாசுக்கு எல்லாத்ைதயும்
உதறிண்டு ந=யும் இந்த குரங்குகைள மாதிr இந்த யாைனமாதிr இங்க இருக்கிறதுதான்.
உனக்கு இவங்கைள விட்டா ேவற ெசாந்தம் இருக்கக்கூடாது. ேபாய்யா, ேபாயி ெவளிய
பாரு. அந்தா நிக்கிறாேன ெசல்வா…அவைன மாதிr ேவற ஒரு ெசாந்தக்காரன் உனக்கு
இருக்க முடியுமாய்யா? அந்த நிமி5வும், அந்த கருைணயும், அற்பத்தனேம இல்லாத அந்த
கடல்மாதிr மனசும்…அைத அறிஞ்சா அப்றம் எந்த மனுஷன் உனக்கு ஒரு ெபாருட்டா

இருக்கப்ேபாறான்? பிரதமரா, ஜனாதிபதியா? அந்த யாைனக்கு உன்ைன ெதrயும்கிறத
ெபrசா ெநைனச்ேசன்னா ெடல்லியிேல எவேனா நாலு ேகைணயனுங்க எைதேயா
காயிதத்திேல எழுதி ைகயிேல குடுக்கறத ெபrசா ெநைனப்பியா?‘
அவரது முகத்தில் அந்த ரத்தச்சிவப்ைப ெநடுநாட்களுக்குப் பின் பா5த்ேதன். ஜ=ப்பில்
அம5ந்து ைபரனின் கவிைதையச் ெசான்னேபாதிருந்தைதப்ேபால அவ5 தழலுருவமாக
எrந்துெகாண்டிருந்தா5. ’Man, vain insect!’ என்று மாெபரும் ெகாம்பன் யாைனயின் பிளிறல்
ேபால ைபரனின் முழக்கத்ைதக் ேகட்ேடன். தைல குனிந்து அம5ந்திருந்ேதன். பின்பு
சட்ெடன்று எழுந்து ெவளிேய ெசன்ேறன். டாக்ட5 ேக என் பின்னால் ‘நில்லு…’ என்றா5.
நான் தயங்கியதும் ‘அயம் ஸாr’ என்றா5.
என் கண்கள் கலங்கிவிட்டன. தைலகுனிந்து என்ைன அடக்கியபின் ெமல்லிய குரலில்
‘நான் அப்டி நிைனக்கைல டாக்ட5 …’ என்ேறன். ‘நான் உங்கள ெவளிேய ெகாண்டு
ேபாகணும்னு ெநைனச்ேசன் டாக்ட5. இேதா இங்க வ5ரது வைர இப்டி ஒரு
ஆசீ 5வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்ைக இருக்கும்னு எனக்கு ெதrயாது. இப்டி புத்தம்புதுசா ஒரு
உலகத்ைத பாக்கப்ேபாறம்னு எனக்கு ெதrயாது. என்ைன நம்புங்க டாக்ட5. நான் இப்ப
என்ன ெசால்றது…. ஆனா எங்க இருந்தாலும் ந=ங்க என்ைன குனிஞ்சுபாத்து
ெபருைமப்படுறமாதிrத்தான் இருப்ேபன். ஒருநாைளக்கும் உங்ககிட்ட நான் இருந்த இந்த
நாலுவருஷத்துக்கு துேராகம் பண்ணிட மாட்ேடன். ஐ பிராமிஸ் டாக்ட5’
‘ஆனா இங்க வந்து தற்ெசயலா உங்கைளச் சந்திக்கிற வைரக்கும் ெதrயைலேய டாக்ட5.
நான் பள்ளிக்கூடத்திலயும் காேலஜிலயும் இைதெயல்லாம் படிக்கைலேய. எனக்கும் என்
தைலமுைறக்கும் கிைடக்கிற லட்சியெமல்லாம் ேவைலக்குப்ேபா, பணம் சம்பாதி, ெபrய
மனுஷனா ஆயிக்காட்டுங்கிறது மட்டும்தாேன ? என்ைனப்பாருங்க பிளஸ்டூ வைர மா5க்
வாங்கி ெஜயிச்சு அெமrக்கா ேபாயிடணும்கிறத மட்டும்தான் நான் நிைனச்சிட்டிருந்ேதன்.
அெமrக்கா ேபாய் சம்பாதிச்சவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்ைகயிேல ெஜயிச்சவங்களா எனக்கு
ேதாணிச்சு… என்ைன மாதிr லட்சக்கணக்கானவங்க ெவளிேய வள5ந்துட்டு வ5ராங்க சா5.
இலட்சியேம இல்லாத தைலமுைற. தியாகம்ேன என்னான்னு ெதrயாத தைலமுைற…
மகத்தான சந்ேதாஷங்கள் இந்த மண்ணிேல இருக்குங்கிறேத ெதrயாத தைலமுைற..

’இங்க வந்து குடிச்சு வாந்தி பண்ணி பீ5பாட்டிைல உைடச்சு யாைனகாலுக்கு ேபாட்டுட்டு
ேபாறாேன அவனும் நம்மசமூகத்திேலதான் டாக்ட5 வளந்து வ5ரான். . அவன்தான் ஐடி
கம்ெபனிகளிேலயும் மல்ட்டி ேநஷனல் கம்ெபனிகளிேலயும் ேவல பாக்கறான். மாசம் லட்ச
ரூபா சம்பளம் வாங்கறான். ெகாழெகாழன்னு இங்க்lஷ் ேபசறான். அதனால தான் ெபrய
பிறவி ேமைதன்னு நிைனச்சுக்கறான். ெதrஞ்ேசா ெதrயாமேலா அவன் ைகயிேலதாேன
இந்த நாடும் இந்த காடும் எல்லாம் இருக்கு…அவங்களிேல ஒரு பத்துப5ெசண்ட்
ஆட்களுக்கு இப்டி ஒரு மகத்தான வாழ்க்ைக, இப்டி ஒரு ெதய்வக
= உலகம் இருக்க்குன்னு
ெதrயட்டுேமன்னு நிைனச்ேசன்.
’டாக்ட5 நம்ம பசங்க மாதிr சபிக்கப்பட்ட தைலெமாைற இந்தியாவிேல இருந்ததில்ைல.
அவங்க முன்னாடி இன்னிக்கு நிக்கிறெதல்லாேம ெவறும் கட்டவுட்டு மனுஷங்க.
லட்சியவாதேமா கனெவா இல்லாத ேபாலி முகங்க. அவங்கள்லாம் ஜஸ்ட் ெஜயிச்சவங்க
டாக்ட5. திருடிேயா ேமாசடி பண்ணிேயா பணமும் புகழும் அதிகாரமும் அைடஞ்சவங்க.
அவங்கள முன்னால பாத்துட்டு ஒரு தைலமுைறேய ஓடி வந்திட்டிருக்கு. அந்த பசங்க
முன்னாடி இந்தா இப்டி ஒரு ஐடியலிஸத்துக்கும் இன்னும் நம்ம சமூகத்திேல
எடமிருக்குன்னு ெசால்லலாம்னு நிைனச்ேசன். இன்னும் இங்க காந்தி வாழறதுக்கு ஒரு
காலடி மண்ணிருக்குன்னு ெசால்லலாம்னு நிைனச்ேசன். ஒரு பத்துேபரு கவனிச்சாக்கூட
ேபாருேம டாக்ட5
’உங்க ைகயிேல இந்த அசட்டு விருைத ெகாண்டாந்து குடுத்து உங்கைள
ெகௗரவிச்சிடலாம்னு நிைனக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணும் நான் சுரைண ெகட்டு ேபாயிடைல
டாக்ட5. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ெசய்யணும்னு நிைனச்ேசன். நானும் என்
தைலமுைறயும் உங்கள அைடயாளம் கண்டுகிட்ேடாம்ங்கிறதுக்காக என்ன ெசய்யலாம்னு
ேயாசிச்ேசன். குருகாணிக்ைகயா ஏதாவது உங்க காலடியிேல ைவக்கலாம்னு
ஆைசப்பட்ேடன். ஆனந்த் கூட வந்தான். அதுக்காக இைத பண்ணிேனாம். அது தப்புன்னா
ஸாr’
ேபசப்ேபச எனக்கு சrயான ெசாற்கள் வந்தன. என் மனம் ெதளிந்தது.ேபசி முடித்து தைல
குனிந்து அம5ந்திருந்ேதன். சட்ெடன்று டாக்ட5 ேக சிrத்து ‘ஓக்ேக ஃைபன். இனஃப்
ேஷக்ஸ்ஃபிய5…நான் இப்ப ெவளிேய ேபாேறன் வ5rயா?’ என்றா5. நானும் அந்த

ெசால்லில் பனி உலுக்கப்பட்ட மரக்கிைள ேபால கைலந்து எைடயிழந்து சிrத்து விட்டு
அவருடன் கிளம்பிேனன். ெசல்வாைவ கூட்டிக்ெகாண்டு யாைனமுகாமுக்குச் ெசன்ேறாம்.
ெசல்வாவுக்கு யாைனமுகாமுக்கு உடேன ேபாக ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது
அவைன கிளப்பியேபாது அவனிடமிருந்த ேவகத்தில் இருந்து ெதrந்தது. அவன்
யாைனமுகாைம அைடந்ததும் அவைன வரேவற்று உள்ேள ஏெழட்டு குரல்கள் எழுந்தன.
‘யூ ேநா ஹி இஸ் எ rயல் டஸ்க5, எ கஸேனாவா’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. நான் புன்னைக
ெசய்ேதன். டாக்ட5 உள்ேள நுைழந்ததும் நாற்பத்ெதட்டு துதிக்ைககள் தைலக்குேமல்
எழுந்து அவைர வரேவற்றன. அவ5 அவற்றுடன் ெகாஞ்சியபடி குலவியபடி ேவைலகளில்
மூழ்கினா5. ஒவ்ெவாரு யாைனயாகப் பா5த்து பrேசாதைன ெசய்து அறிக்ைககைள
தயாrத்துக்ெகாண்டிருந்தா5. அவ5 ெசால்லச் ெசால நான் எழுதிேனன். நடுேவ ெஷல்லி
,ெகாஞ்சம் கம்பன், ெகாஞ்சம் பரண5, ெகாஞ்சம் அெமrக்க இயற்ைகயியல் கழக
ேவடிக்ைககள். மதியம் ைககைள மட்டும் கழுவிக்ெகாண்டு ஒரு சப்பாத்திச்சுருைள
சாப்பிட்ேடன், எனக்கு உள்ேள சிக்கன். டாக்ட5 ேக சுத்த ைசவம்.
மாைலவைர நான் ேரடிேயாைவ மறந்திருந்ேதன். நான்கைர மணிக்கு ெசல்வராஜ் என்ைன
ேதடி வந்தான். ‘சா5 ெடல்லியிேல இருந்து ேபான்ல கூப்பிட்டுட்ேட இருந்தாங்க…இங்கிட்டு
டாக்கிட்ட5 வூட்டுேல கூப்பிடச்ெசான்ேனன்..’ நான் ஜ=ப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டு டாக்ட5
அைறக்குெசன்று ஆனந்ைத அைழத்ேதன். எடுத்ததுேம ‘ஸாrடா…எப்டி ெசால்றதுன்ேன
ெதrயைல’ என்றான். அைத அங்ேக வரும் வழியிேலேய எதி5பா5த்திருந்ேதன் என்று
ெதrந்தும் எனக்கு உடம்ெபல்லாம் தள5ந்தது. ெநஞ்சு கனத்து நிற்கமுடியாமல் இரும்பு
நாற்காலியில் அம5ந்ேதன் ‘மினிஸ்ட5 ேநத்ேத லிஸ்டுேல ேவற ேபர
ேசத்துட்டாராம்டா…அைத மைறச்சு ஆழம்பாக்கத்தான் என்ைனய கூப்பிட்டு அப்டி ேதனா
ேபசியிருக்கா5…நrடா அந்தாளு , நிைனக்கேவ இல்லடா. சம்பந்தேம இல்லாம யா5யாேரா
நடிகனுக்ெகல்லாம் குடுக்கிறாங்க… ஸாrடா…அடுத்தவாட்டி பாப்ேபாம்…’
‘பரவால்லடா..ந= என்ன பண்ணுேவ’ என்ேறன். ‘ேடய் அந்த ெகழட்டு நr- ‘ நான் ‘நr
இப்டிெயல்லாம் பண்ணாதுடா..ைப’ என்று ேபாைன ைவத்ேதன். தைலையப்பற்றிக்ெகாண்டு
ெகாஞ்ச ேநரம் அம5ந்திருந்ேதன். டாக்ட5 ேக இைத ஒரு ெபாருட்டாக நிைனக்கமாட்டா5,
அவrடம் ெசால்லக்கூட ேவண்டியதில்ைல. ஆனால்…ைபக்கில் திரும்பிச்ெசல்லும்ேபாது

அைதப்பற்றிேய எண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன். என்ைன ஒரு இயந்திரத்தில் ேபாட்டு
கைடவதுேபால குைடந்து ெகாண்டிருப்பது எது? நான் என்ன எதி5பா5த்ேதன்? இப்படித்தான்
இருப்பா5கள் என நான் அறியாததா?
ஆனால் நான் ேவறு ஒன்ைற உள்ளூர எதி5பா5த்ேதன். ெபரும் இலட்சியவாதம்
மனித5களின் அந்தரங்கத்தில் உைறயும் நல்லியல்ைப ெசன்று த=ண்டும் என்று
நிைனத்ேதன். காந்தியின் வலிைம அங்குதான். அத்தைன இலட்சியவாதங்களும் வாழ்வது
அந்த அம்சத்ைத பயன்படுத்திக்ெகாண்டுதான். இந்த காலகட்டத்தில் அைத பrேசாதைன
ெசய்ய விரும்பிேனனா? இன்றும் எங்ேகா அந்த ஊற்றின் ஈரம் இருந்துெகாண்டுதான்
இருக்கும் என நிைனத்ேதனா?
வழியில் அந்த புல்ெவளிைய பா5த்து ெகாஞ்ச ேநரம் வண்டிைய நிறுத்தி விட்டு இறங்கி
நின்ேறன். பச்ைச சுட5ந்துெகாண்டிருந்தது. ஒளியால் ஆன சிறகுகைள அடித்தபடி சிறு
பூச்சிகள் சுழன்று சுழன்று பறந்தன. கண்கைள நிைறத்தது அந்த பசுைம. பசுைம என்றால்
ஈரம். ஈரம் என்றால் உயி5… என்ெனன்னேவா எண்ணங்கள். சட்ெடன்று மனம் ெகாந்தளித்து
வந்து என் தைடகள் ேமல் ேமாதி உைடத்தது. அங்ேக தனிைமயில் நின்றுெகாண்டு ேதம்பி
விசும்பி அழுேதன். அழும் ேதாறும் தன்னிரக்கம் ேமெலழ கைடசி மன ெவறுைமையயும்
கண்ணராக
=
ஆக்கி ெவளிேய தள்ளுபவன் ேபால அழுதுெகாண்ேட இருந்ேதன்.
எப்ேபாேதா ஆழ்ந்த ெமௗனத்துக்குச் ெசன்று ெபருமூச்சுடன் அந்த ெமௗனத்ைத உண5ந்து
மீ ண்டு திரும்பிச்ெசன்று ஜ=ப்பில் ஏறிக்ெகாண்டேபாது பல கிேலாமீ ட்ட5 ஓடியவன் ேபால
அப்படி கைளத்திருந்ேதன். ேநராக ெசன்று யாைனமுகாமில் ஒரு சிறிய குட்டிைய
அளந்துெகாண்டிருந்த டாக்ட5 ேக அருேக ெசன்று நின்ேறன். என்ைன திரும்பி பா5த்து
உடேன கண்டுபிடித்துவிட்டா5 ‘என்னய்யா பலூன் ஒைடஞ்சுடுத்தா?’ என்று ேகட்டபின்
சிrத்துக்ெகாண்ேட ‘அப்ப ேவைலய கவனிக்கலாமில்ல?’ என்றா5.
அவரது அருகாைம சிலநிமிடங்களில் என்ைன சாதாரணமாக்கியது. மாைல இருட்டுவது
வைர அங்ேக ேவைல இருந்தது. அதன் பின் அவரும் நானும் ஜ=ப்பிேலேய திரும்பிேனாம்.
வழிெயங்கும் டாக்ட5 ேக அவ5 எழுதப்ேபாகும் புதிய ஆய்வுக்கட்டுைர ஒன்ைறப்பற்றி
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தா5. மனித வாழ்க்ைகயின் ஒரு கட்டத்தில் வள5ப்புமிருகமாக யாைன

ேதைவப்பட்டது. ெபரும்சுைமகள் தூக்க அது இல்லாமல் முடியாது. யாைன இல்லாமல்
தஞ்சாவூrன் ெபrய ேகாயில்கள் இல்ைல. ஆனால் இன்று மனிதனுக்கு யாைனயின்
உதவி ேதைவ இல்ைல. யாைனைய விட பலமடங்கு ஆற்றல்வாய்ந்த கிேரன்களின்
காலகட்டம். இன்று யாைன ெவறும் அலங்காரத்துக்காகவும் மதச்சடங்குகளுக்காகவும்
வள5க்கப்படுகிறது. மிருககாட்சி சாைலகளில் ேவடிக்ைகக்காக ேபாடப்பட்டிருக்கிறது.
’ேகாயிலிேல யாைனய வளக்கிறத தைட பண்ணியாகணும். ேகாயில்கள் யாைன
வாழறதுக்குண்டான எடேம ெகைடயாது. யாைனேயாட கண்ணுக்கு பச்ைசத்தைழயும்
மரங்களும்தான் பட்டுண்ேட இருக்கணும். அந்தக்காலத்திேல யாைனய பட்டத்துயாைனயா
வச்சிருந்தாங்க. இன்ைனக்கு உண்டக்கட்டி குடுத்து யாைனய வளக்கலாம்னு
ெநைனக்கறானுங்க. பத்து ைபசாவ யாைன ைகயிேல குடுக்கறானுங்க அற்ப பத5கள்.
நான்ெசன்ஸ். ந= யாருன்னு உனக்கு ெதrஞ்சா ந= வச்சிருக்கற அந்த உேலாக துண்ட
அதுக்கு பிச்ைசயா ேபாட உனக்கு ைக கூசாது? ேகாயில்யாைனகைள மாதிr இழிவுபட்டு
அவமானப்பட்டு பட்டினி கிடக்குற ஜ=வன் ேவற இல்ைல…கண்டிப்பா தைட ெசஞ்சாகணும்’
’மதச்சடங்குன்னு ெசால்லி சிலேப5 அைத எதி5ப்பாங்க. ஆனா நூறுவருஷம் முன்னாடி
ெபாட்டுக்கட்டுறைதயும் அப்டிச் ெசால்லித்தான் எதி5த்தாங்க. யாைனய சுதந்திரமா
விட்டுரணும். அவன் காட்ேடாட அரசன். அவைன ஊrேல ேபா5ட்டராகவும்
பிச்ைசக்காரனாகவும் வச்சிருக்கிறது மனுஷ குலத்துக்ேக அவமானம். நம்மாளுகிட்ட
ெசான்னா அவனுக்கு அெதல்லாம் புrயாது. அவனுக்கு எங்க காடு ெதrயும்?
தண்ணியடிக்கேவா விபச்சாரம் ெசய்யேவாதாேன இவன் காட்டுக்குள்ள வ5ரான்?
யூேராபியன் இதழ்களிேல இைதப்பத்தி ேபசணும். அவன் ெசான்னா இவன் ேகப்பான்.
இப்பவும் அவந்தான் இவேனாட மாஸ்ட5..’
வட்டுக்குச்
=
ெசன்றதுேம அவ5 எழுதி ைவத்திருந்த ெபrய த=ஸிைஸ எடுத்து ந=ட்டினா5
‘படிச்சுப்பாரு…இன்னிக்கு காைலயிேல கூட இைதத்தான் ெரடிபண்ணிக்கிட்டிருந்ேதன்’
தட்டச்சிடப்பட்ட எழுபது பக்கங்கள். நான் வாசிக்க ஆரம்பித்ேதன். பலவருட உைழப்பில்
ஏராளமான தகவல்கைள திரட்டியிருந்தா5 டாக்ட5 ேக. இந்திய ேகாயில்களில் உள்ள
இருநூறு யாைனகளின் தரவுகைள திரட்டி அவற்றின் உடல்நலக்குைறவுகைளயும்
மனச்ேசா5ைவயும் பட்டியலிட்டிருந்தா5. அவற்ைற பராமrப்பதில் உள்ள ஊழேல

முக்கியமான பிரச்சிைனயாக இருந்தது. ேதைவக்கும் மிகக்குைறவான உணேவ
அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டது. ெபரும்பாலும் பக்த5களின் பிச்ைசையேய அைவ உண்டன.
சில ெபரும் ேகாயில்களில் பக்த5கள் வசிக்குவிக்கும்
=
எச்சில் இைலகைளயும் எச்சில்
ேசாற்ைறயும்தான் உணவாகக் ேகாண்டிருந்தன.
இருட்டிவிட்டது. ‘ெகளம்பறியா?’ என்றா5 டாக்ட5 ேக ‘ேவணுமானா இங்ேகேய தங்கிக்ேகா.
யூ லூக் டய5ட்’ நானும் அைதேய நிைனத்ேதன். பல நாட்கள் நான் அவருடேனேய
தங்குவதனால் எனக்ெகன்ேற அங்ேக ஒரு படுக்ைகயும் கம்பிளியும் இருந்தது. நான்
படுத்துக்ெகாண்ேட வாசித்ேதன். டாக்ட5 ேக இரவுணைவ அைரமணி ேநரத்தில் சைமத்தா5.
இருவரும் அைமதியாக சாப்பிட்ேடாம். ெவளிேய காற்று மரங்கைள சுழற்றிக்ெகாண்டு
ஊைளயிட்டது. ‘இப்ப உடேன ேகாயில்யாைனகைள தைடபண்ணிடுவாங்கன்னு நான்
நம்பைல. இது ஜனநாயக நாடு. ந=திமன்றத்திேல ேதவாங்குகள் உக்காந்திருக்கு.
ெமல்லத்தான் ஆகும். ஆனா ெதாடங்கி ைவப்ேபாேம…எப்பவாவது வந்து ேச5ந்திருவாங்க…’
டாக்ட5 ெசான்னா5.
’அதுவைர இன்ெனாரு பிளான் வச்சிருக்ேகன்…’என்றா5 டாக்ட5 ேக. ‘வருஷத்துக்கு
ஒருமுைற ேகாயில்யாைனகைள பக்கத்துல இருக்கிற காடுகளுக்கு ெகாண்டுேபாயி ஒரு
மாசம் வச்சிருக்கிறது. ஒருமாசம் காட்டுக்குள்ள விட்டாேல ேபாதும் யாைன பயங்கரமா
rக்கவ5 ஆயிடும். அது வனமிருகம். காட்டுக்காக எது உள்ளுக்குள்ள ஏங்கிண்டிருக்கு.
மரங்கைளயும் ெசடிகைளயும் தண்ணிையயும் பாத்தாேல அது உற்சாகமாயிடும்…
rப்ேபா5ட்ைடப் பாத்ேதல்ல? ேகாயில் யாைனகள் எப்பவுேம ெடன்ஷனா இருக்கு.
ெபரும்பாலான ேகாயில்யாைனகளுக்கு கடுைமயான டயபடிஸ் இருக்கு. அதுகேளாட
காலிேல புண்ணு வந்தா ஆறுறேத இல்ைல’
டாக்ட5 ேக இன்ெனாரு ெசயல்திட்டம் தயாrத்திருந்தா5. அரசுக்கு அைத சம5ப்பணம்
ெசய்யவிருந்தா5. ேகாயில்யாைனகைள காட்டுக்குக் ெகாண்டுவந்து பராமrத்து திருப்பி
அனுப்புவதற்குண்டான நைடமுைறகள் ெசலவுகள் ெபாறுப்புபகி5வுகள் எல்லாம் விrவாக
அதில் இருந்தன. வழக்கம்ேபால ஊசியிைடகூட பிைழகள் இல்லாத முழுைமயான
அறிக்ைக. ’பாrஸ் ஜூவுக்கு நான் ஒரு rப்ேபா5ட் குடுத்ேதன். அதிேல இருந்துதான் நான்
இைத உண்டுபண்ணிேனன்’ நான் அப்ேபாது மீ ண்டும் அவருக்கு அந்த ெகௗரவம்

கிைடத்திருக்கலாேம என்று எண்ணிேனன். அவைர இன்னும் ேமேல
ெகாண்டுெசன்றிருக்கும். அவரது ெசாற்களுக்கு இன்னமும் கனம் வந்திருக்கும்
இரவு பத்துமணிக்ேக படுத்துக்ெகாண்ேடன். படுத்ததும் அந்த ெவறுைமயும் தன்னிரக்கமும்
வந்து குளி5 ேபால என் ேமல் அழுத்தி மூடின. மீ ண்டும் அழுதுவிடுேவேனா என்று
பயமாக இருந்தது. கண்கைளமூடிக்ெகாண்டு எைதெயைதேயா நிைனத்ேதன். கைளப்பு
காரணமாக அந்த நிைனவுகள் ந=ள்வதற்குள்ளாகேவ தூங்கிப்ேபாேனன். மீ ண்டும்
விழித்தேபாது அைறயில் ெவளிச்சம் இருந்தது. டாக்ட5 ேக ஸ்ெவட்டைர ேபாட்டுக்
ெகாண்டிருந்தா5. நான் எழுந்து ‘டாக்ட5!’ என்ேறன்.
‘ெவளிேய ஏேதா சத்தம் ேகக்குது…யாைன வாசமும் அடிக்குது’ என்றா5. ‘யாைனக்கூட்டம்
வந்திருக்குேமா’ என்ேறன். ‘வழக்கமா இந்தப்பக்கம் வராது. ஏேதா காரணம் இருக்கணும்’
என்று டா5ச்ைச எடுத்துக்ெகாண்டா5 . நான் எழுந்து என் ஸ்ெவட்டைர ேபாட்டுக்ெகாண்டு
அவருடன் கிளம்பிேனன். பூட்ஸ்கைள ேபாட்டுக்ேகாண்டு ெவளிேய இறங்கிேனாம். இருட்டு
ெபrய கrய திைரச்சீைல ேபால மாசு மறுவில்லாமல் இருந்தது. பின் அதில் சில
கைறகள் ெதrந்தன. அந்தக்கைறகள் இைணந்து காட்டின் விளிம்பாகவும் ேமேல
வானமாகவும் ஆயின. பின் காட்டுமரங்களின் ெமாத்ைதயான இைலக்குவியல்கள்
புைடத்து வந்தன.
ஆனால் அதற்குள்ளாகேவ டாக்ட5 ேக யாைனைய பா5த்துவிட்டிருந்தா5. ‘குட்டி’ என்றா5.
’ெரண்டு வயசுக்குள்ள இருக்கும்’ ‘எங்க?’ என்ேறன். ‘அேதா’ என்று சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில்
சில கணங்களுக்குப் பின் நானும் யாைனக்குட்டிையக் கண்ேடன். என் உயரம் இருக்கும்
என்று ேதான்றியது. சிறிய ெகாம்புகள் ெவள்ைளயாக ெதrந்தன. அதன் காதைசைவக்கூட
காணமுடிந்தது. ‘இந்த வயசிேல தனியா வராேத’ என்றா5 டாக்ட5 ேக ‘வா பாப்ேபாம்’
இருட்டில் ெவளிச்சத்ைத அடித்தால் அதன்பின் சூழைலேய பா5க்க முடியாது ேபாகும்
என்பதனால் இருட்டுக்குள்ேளேய ெசன்ேறாம். சில நிமிடங்களில் புல்லிதழ்கள் கூட ெதrய
ஆரம்பித்தன.
யாைனக்குட்டி ெமல்ல பிளிறியபடி துதிக்ைகைய தூக்கி ேமாப்பம் பிடித்தது. ‘ஈஸி ஈஸி’
என்றா5 டாக்ட5 ேக யாைனக்குட்டி ெமல்ல முன்னால் வந்தது. அது ெநாண்டுவது

ேபாலிருந்தது. ‘காயம்பட்டிருக்கு’ என்ேறன். ‘ம்’ என்றா5 டாக்ட5 ேக யாைனக்குட்டி மீ ண்டும்
நின்று ெஜ5ஸிபசு கத்தும் ஒலியில் பிளிறியது. மீ ண்டும் தள்ளாடியபடி முன்னக5ந்தது.
டாக்ட5 ேக என்னிடம் ‘நில்லு’ என்று ெசால்லிவிட்டு அருேக ெசன்றா5. அவ5 அருேக
ெசன்றதும் அது துதிக்ைகைய ஊசல் ேபால வசி
= தைலைய ேவகமாக ஆட்டி அவைர
வரேவற்றது. அவ5 ெசன்று அதன் ெகாம்பில் ெதாட்டதும் அவ5 ேதாள் ேமல் அது தன்
துதிக்ைகைய ைவத்தது. துதிக்ைக அவ5 ேமல் கனத்த பாம்புேபால சrந்து இறங்கியது.
‘வா’ என்றா5 டாக்ட5 ேக நான் அருேக ெசன்ேறன். அவ5 அந்த குட்டி யாைனைய தட்டித்
தட்டி அைமதியாக்கினா5. அது தன் சின்ன துதிக்ைகைய அவைர தாண்டி ந=ட்டி என்ைன
ேசாதைன ேபாட முயன்றது. நான் பின்னால் நக5ந்ேதன். ’இவைன படுக்க ைவக்கணும்.
இப்ப ெசால்லி புrய ைவக்க முடியாது…’என்றா5 ‘ேபாய் என்ேனாட கிட்ைட எடுத்துட்டு
வா’ நான் அைறக்குள் ஓடிச்ெசன்று அவரது ெபrய மருத்துவப்ெபட்டிைய ெகாண்டு
வந்ேதன்
டாக்ட5 ேக அதன் வாயில் ஊசி ேபாட்டா5. ெகாஞ்ச ேநரம் அது குட்டியாைனகளுக்ேக
உrய முைறயிம் துதிக்ைகைய முன்னங்கால்களுக்கு நடுவிலிருந்து முன்பக்கம் வைர
ஊஞ்சல் ேபால ஆட்டி முன்னும் பின்னும் உடைல அைலத்தது. தைலைய பக்கவாட்டில்
ஆட்டிக்ெகாண்டு என்ைன பrேசாதைனெசய்ய சிலமுைற முயன்றது. பின்ன5 அதன்
ஆட்டம் தள5ந்தது. ெமல்ல பக்கவாட்டில் சrந்து உட்கா5ந்து விழுந்து கால்கைள
ந=ட்டிக்ெகாண்டு படுத்தது. துதிக்ைக வழியாக புஸ்ஸ் என்று மூச்சு சீறி என் விலா ேமல்
பட்டது
‘விளக்கு’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. நான் காட்டிேனன். நிைனத்தேததான், மறுபடியும் பீ5புட்டி.
இம்முைற அதன் கீ ழ் நுனி காலுக்கு ெவளிேய ந=ட்டித்ெதrந்தது. யாைன அதிக
எைடயில்லாததனாலும் அதிக நாட்கள் ஆகாமல் இருந்ததனாலும் அது உள்ேள
ெசல்லவில்ைல. டாக்ட5 அைத பிடித்து இழுத்து உருவினா5. குருதி அவ5 ைகைய
நைனத்தது. அதன் விளிம்ைப ைகயால் வருடி ‘உைடஞ்சு உள்ேள இல்ைலன்னுதான்
நிைனக்கேறன்’ என்றா5. இருந்தாலும் உள்ேள ைகவிட்டு சைதைய ெமன்ைமயாக
வருடிக்ெகாண்ேட இருந்தா5. ‘ெவல் அல்ேமாஸ்ட் க்ளன்..ஹி
=
இஸ் லக்கி’ என்றபின்
பஞ்ைச மருந்தில் நைனத்து உள்ேள ெசலுத்தி கட்டினா5.

’ஒரு மணி ேநரத்திேல எந்திrச்சிருவான்… காைலயிேல முதுமைலக்கு திரும்பி
ேபாயிடுவான்’ என்றா5 டாக்ட5 ேக. ‘முதுமைலக்கா?’ என்ேறன். ‘ஆமா, அங்ேக
இருந்துதாேன வந்திருக்கான். ந= இவைன பாத்திருக்ேக’ ‘இவைனயா?’ ‘ஆமா ஒண்ணைர
வருஷம் முன்னாடி நாம முதுமைலயிேல ஒரு யாைனக்கு இேதமாதிr முள்ளு
எடுத்ேதாேம. அப்ப அந்த ெபrய மஞ்சணாத்தி மரத்தடியிேல நின்னது இவன்தான். அப்ப
ெராம்ப சின்னக்குட்டி. எருைமக்குட்டி மாதிr இருந்தான்..’ என்றா5. ‘எப்டி ெதrயும்?’
என்ேறன். ’ஏன், அங்க பாத்த ஒரு மனுஷைன உன்னால திரும்ப பாத்தா ெசால்லிட
முடியாதா என்ன?’
டாக்ட5 எழுந்து ைககைள பஞ்சால் அழுத்தி துைடத்து காகிதப்ைபக்குள் ேபாட்டா5.
‘அவ்ளவு தூரம் உங்கைள ேதடியா வந்திருக்கான்… அேமசிங்!’ என்ேறன். ‘பாவம் நல்ல வலி
இருந்திருக்கு’ யாைனகள் அைடயாளங்கைளக் கண்டுெகாண்டு ேதடிச்ெசல்வைதப்பற்றி
நிைறயேவ ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். முந்நூறு கிேலாமீ ட்ட5 தூரம்கூட யாைனகள் ேதடிச்
ெசல்வதுண்டு. அைவ சிறு தகவைலக்கூட மறப்பதில்ைல. ஆனாலும் முதுமைலயில்
இருந்து ஜ=ப்பில் திரும்பிய எங்கைள அைவ எப்படி கண்டுபிடித்தன என்று புrயவில்ைல.
எங்கைள அைவ காட்டுக்குள் நின்று வாசைன பிடித்திருக்கலாம். இங்ேக முன்பு
எப்ேபாேதா வந்து பா5த்திருக்கலாம்.
ஆனாலும் ஒரு குட்டி அத்தைன தூரம் வந்தது பிரமிப்பூட்டியது. நாங்கள் மீ ண்டும்
வட்டுப்படிைய
=
அைடந்ததும் டாக்ட5 ேக காட்ைட உற்றுப்பா5த்தா55 . இருளுக்குள்
ெமல்லிய இருளைசவுகள் உருவாயின. அந்த ெபrய யாைனக்கூட்டேம அங்ேக நிற்பைதக்
காணமுடிந்தது. நான் விளக்ைக அடிக்கப்ேபாேனன், ‘ேநா’ என்றா5 டாக்ட5. என்னால் அந்த
கால் ஊனமான யாைனைய அதன் ெமல்லிய ேகாணல் ெகாண்ட நைடைய ைவத்து
அைடயாளம் காணமுடிந்தது. அைவ முன்னால் வந்து அைரவட்டமாக காதுகைள
அைசத்துக்ெகாண்டு நின்றன.
‘வந்து கூட்டிண்டு ேபாயிடும், வா’ என்று டாக்ட5 ெசால்லிக்ெகாண்ேட திரும்பியேபாது
சட்ெடன்று இருபதுக்கும் ேமற்பட்ட யாைனப் பிளிறல்கள் ஒன்றாக இைணந்து ேபெராலி
எழுப்பின. என் உடல் சிலி5த்துக் கூசி கண்கள் ெபாங்கி நிைறந்து வழிந்தன. ெநஞ்சைடக்க
ைககூப்பியபடி ஒரு ெசால் மிச்சமில்லாமல் மனமிழந்து நின்ேறன். யாைனக்கூட்டம்

துதிக்ைககைள தூக்கி வசி
= ேச5ந்து மீ ண்டும் மீ ண்டும் பிளிறியது. ஆம், ேதவதுந்துபிகள்
முழங்கின! வான்முரசுகள் இயம்பின! கருேமகம் திரண்ட விண்ெணங்கும் யாைனமுக
வானவ5களின் புன்னைக நிைறந்திருந்தது.
’வா’ என்று ெசால்லி உள்ேள ெசன்றா5 யாைனடாக்ட5

**************************************************************************
DR.K – வாழ்க்ைககுறிப்பு.

டாக்ட ேக
February 17th, 2011

யாைனடாக்ட5
தமிழகத்தின்
வாழ்நாைள

என்று

அைழக்கப்பட்ட

முக்கியமான

காட்டியல்

டாக்ட5

நிபுண5களில்

அ5ப்பணித்துக்ெகாண்டவ5.

புைகப்படக்கண்காட்சி

ஒன்று

வி.கிருஷ்ண
ஒருவ5.

அவரது

டாப்ஸ்லிப்பில்

மூ5த்தி

2002]

யாைனகளுக்காக

நிைனவாக
அவ5

[1923-

தன்

அவைரப்பற்றிய

இருந்த

இல்லத்தில்

அைமக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கிருஷ்ணமூ5த்தி

தமிழக

ேமலாண்ைமயில்
தமிழகத்தில்

வனத்துைறயில்

முதுமைல

உள்ள

எல்லா

பணியாற்றிய

ெதப்பக்காடு

விலங்குமருத்துவ5.

யாைனமுகாம்

யாைனக்காப்பகங்களுக்கும்

அவரது

உலகப்புகழ்ெபற்றது.
அவ5

மருத்துவ

கண்காணிப்பாளராக இருந்தா5. முகாம்களில் வாழ்ந்த அைனத்து யாைனகளும் அவைர
நன்கறிந்திருந்தன.

டாக்ட5

ேக

என்று

உலகெமங்கும்

உலகப்புகழ்ெபற்ற

அன்புடன்

அறிவியலிதழ்களில்

அைழக்கப்பட்ட

வி.

கிருஷ்ணமூ5த்தி

ஏராளமான

ஆய்வுக்கட்டுைரகைள

எழுதியிருக்கிறா5. அவரது கைடசிக்கட்டுைர பிrட்டிஷ் ஆய்விதழான ேநச்சrல் 2000த்தில்
ெவளிவந்தது. International Union for the Conservation of Natural Resources, Asian Elephant
Specialist

Group

உறுப்பினராக

ேபான்ற

இருந்தா5.

முக்கியமான
2000த்தில்

பல

ச5வேதச

வனப்ேபணுந5களுக்கு

ஆய்வுக்குழுக்களில்
வழங்கப்படும்

மிக

அவ5
உயrய

விருதான ேவணுேமனன் ஏlஸ் விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது
காட்டு விலங்குகளின் சடலங்கள் அைனத்தும் சவப்பrேசாதைன ெசய்யப்பட்டாகேவண்டும்
என்பைத

ெதாட5ந்து

யாைனகைள

வைலயுறுத்துபவராக

சவப்பrேசாதைன

இருந்தா5

ெசய்தவ5

டாக்ட5

அவேர.

ெக.

உலகிேலேய

அதிகமான

அதிக

யாைனகளுக்கு

பிரசவம்பா5த்தவரும் அவேர.
யாைனகளுக்கு மயக்க ஊசி ேபாட்டு விழச்ெசய்து அவற்ைற சிகிழ்ச்ைசக்குள்ளாக்குவதில்
அவ5

நிபுண5. ப்லநூறு

அறுைவசிகிழ்ச்ைசகள்

ெசய்திருக்கிறா5. வள5ப்பு

யாைனகளின்

பராமrப்பு குறித்த அவரது ைகேயடு உலகெமங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யாைனகளின்
எைட

குறிப்பிட்ட

கால

அளவில்

ெதாட5ந்து

கண்காணிக்கப்படேவண்டும்

என்பைத

வலியுறுத்தி வந்தா5
தமிழக ேகாயில்யாைனகளுக்கு வனப்புத்துண5ச்சித்திட்டம் அவ5 முன்ைவத்து முன்னின்று
நடத்தியேதயாகும். ெபாதுவாக யாைனைய பயன்மிருகமாக வள5ப்பைதயும் ேகாயில்களில்
அலங்காரமாக வள5ப்பைதயும் நிறுத்தேவண்டும் என்று ேகாrவந்தா5.
இலக்கிய ஆ5வம் ெகாண்டவ5 டாக்ட5 ேக. அவருக்கு லா5ட் ைபரனின் கவிைதகளிலும்
சங்க

இலக்கியத்திலும்

ஆ5வம்

உண்டு.

மிகச்சிறந்த

உைரயாடல்கார5

என்று

நாளிதழில் அருண் ெவங்கட்ராமன் பதிவுெசய்கிறா5.
2002 டிசம்ப5 9 ஆம்ேததி தன் 73 ஆவது வயதில் மரணமைடந்தா5.

http://www.pbs.org/wnet/nature/episodes/the-elephant-men/interview-filmmaker-harrymarshall/3325/

இந்து

http://www.hinduonnet.com/mag/2003/07/20/stories/2003072000260400.htm

lathananthpakkam.blogspot.com

