AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

I .AN UNHEARD ROAR
The brim of the glass painted itself with pink when
Maha puts it down and her fingers wipe her lips. Her lips
widened to listen to her surrogate mother Ms. Priya who is
disclosing the mystery about the person they are gonna meet
in few minutes. Hari, Sathish and Maha are enjoying the
words but they don’t realize the intensity of that because their
neurons are yet to connect about great dynasty. Maha’s eyes
admire the chocolate brown interior of the restaurant
whereas; Sathish admires the chocolate itself in the menu
board. The door opens and a person rushes inside. Before
give him a wink at the threshold, he reached the table and
says “Hello”. Maha is fumbled between the traditional wish
“Vannakam” and usual “Hello”. As per the input given by
Priya, the person must wear the mask of the so called
“Foreign Return” but that dark, majestic moustache break
stereotypes and prejudices about him. They all place
themselves in a black couch. Through the glances, Maha
realized that Hari and Sathish also commemorate the death
of their prejudices too. The news reader in television, states
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that the death of a Mahout who is “brutally” murdered by his
elephant. When everybody squeezes their heart and feels
pathetic for the elephant, a refined thoughtful voice stamped
in their ears, “so pathetic the elephant is…” Maha’s forehead
shrinks she gives him a stony look. He resumes, the mahout
has been plucking the hairs of that young elephant for a long
time. On the day of the incident, he tried the same while he
was drunk. So, the elephant answered him back in its own
form. He adds, in the name of modernization, you people
studded heat reflecting tiles in the temple which irritates the
animal. When human beings cannot live as human beings, at
least may let animals to live as animals.” He describes about
the history of elephants in the temples. When Maha prepared
herself to showcase her profundity in English, his elegant
Tamil gave her a tight slap to wake her own language. The
coffee ordered by Sathish left abandoned since he tastes the
knowledge and history from the person sitting left to him. On
that minute, the team does not know the door opposite to
them is gonna lead them to a colossal history of that
mysterious person,
Doctorate. Vikrama Karna Pazhuvettarayar.
2

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

II .A HISTORICAL VENTURE
Pazhuvettarayar, it is not a name but a history of our
monumental

past.

Yes,

you

are

right.

It

is

PAZHUVETTARAYAR. Pronounce it again to feel the
courage in your nerves. Histories are immortal; they leave
imprints of glory to create another history. The world
renowned Chozha dynasty had set its powerful paws in a vast
empire. The branches of Chozhas scratched the sky since the
roots of the same are as muscular as palm trees’ in grasping
victories. Pazhuvettarayars are the most powerful brigadiers
in Chozha dynasty and proves them as the synonyms for
loyalty and valour. They also married off their princesses to
Chozha kings, but they never claim any right for themselves.
They are roots, who know only to render without expecting
anything in return. When the name strikes the neurons of
Maha, her tongue held tight and refused to utter a single
word. They all move towards the door opposite to them. The
table was left with empty cups, crushed tissues and crashed
prejudices.
The door leads to an air-conditioned hall with a huge
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rectangular table which occupies ninety percent of the hall.
The modern paintings in the wall and a plant in the right
corner reduces the seriousness of the room. Sathish and Hari
set their camera with a tripod which captures him through the
lens. The lens and team’s eyes project only his face. Maha
sits beside him holding the pen tight with her research dairy.
Priya starts shooting her questions regarding third gender in
the history. The team expects the story of maids, artists and
servants in the palace. The loud shattering sound of that
stereotype: Transwomen were meant only for harems in the
palaces can be heard when a name vibrates in the air. She is
the warrior of warriors. We tend to believe the histories
which are in scripted in stones but the oral literature carries
the histories in air, centuries after centuries. One such history
which is embedded in the air is the life of a legend by name
Anukkama. The room has filled with different vibration. The
team forgets to wink and figuring out the history said by DR.
Vikrama Karna Pazhuvettarayar.
It was the golden period in the history of Tamils. The
screeching metal sound of swords can be heard from an
4
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audible distance. The feet which wear symbol of fish and
bow as toe rings hardly touches the dusty ground. The breath
taking fingers must have put an end to thousands of breaths
thorough by embracing swords. Her long, dense and black
hair has tied up tightly and a waist belt carries a dagger
secretly. Even her practicing session in which she does not
want to hurt her opponent makes us to feel our heart in
mouth. She raised four feet above from the ground, swirls in
the air as a whirlpool and gives a strike to her opponent who
is one of the hundred and one masters of her. Her six foot tall
stature stamped the ground with a derisive smile in her face.
The opponent feels immense proud about his disciple but his
teacher mind wants to give her more tests. The fight raises
the temperature gradually. Anukamma forgets herself in the
fight and in order to pacify her, massive strong hands
thundered with a clap…
The knock in the door brings back Maha to post-modern era.
She transforms from the dusty ground to polished room. It
takes a second for her give a wink. A waiter peeps inside and
said “Excuse me?”
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Maha rebukes in her mind, “you will never be excused”.
The waiter places the tea in the table and leaves the room
politely.
Maha asks, “Yes, who is that person clapped behind
Anukkama?”
DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar replies, “have tea”.
“I prefer history”
He feels the excitement in Maha’s nerves and said “but I
prefer tea”.
Maha replies with a stern look to Hari’s chuckle. With the sip
of his tea, he continues, “Then Maha what are you?”
“I am working as an Assistant Professor of English”
she replies and when he looks at Sathish he conveys that he
is a social media person and Hari said he is a final year
engineering student. The conversation takes another
dimension and after the last sip of the cup, he places it in the
table, with a smile in his face, he takes the team to the dusty
ground again. The massive, muscular man who clapped has
the tattoo of palm tree and two swords under it in his right
arm and his left arm has tattoo of a tiger. He is the greatest
6
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warrior and commander-in-chief of Chozha dynasty. He is
the one master of hundred masters in Chozha dynasty.
Courage, valour, war strategies and martial arts are bones of
his body. The wounds he wore by the arrows, Javelins and
elephant tusks are the propagandists of his audacity in
battlefield. His broad chest wears those wounds as royal
ornaments. The smile under his moustache resembles
lighting in the dark sky.
His stately walk heralds his name in the air, the
greatest warrior, the life threat to enemies, Power of
volcano in the guise of man, Protector of Chozha dynasty,
Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar. His voice thundered,
“Thats the spirit, my child Anukkama. Your sword and
strategies are the sources of courageous spirit. You have
proved that your blood has nothing but bravery of Chozha
dynasty. Let your sword strips the sky to protect our soil.”
Anukamma gives her final strike and bow her leader. He
accepts her respect with a nod.
“Yes, Anukkama is the chief disciple of the greatest
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brigadier of brigadiers Periya Pazhuvettarayar. She was
chiseled by that greatest warrior and the commander - in chief. Anukkama was groomed under his vision. She is the
only person who is the disciple of all the hundred and one
masters. Her versatility spreads in the field of arts like dance
and music, javelin throw, archery and sword fighting. When
she was practicing with her masters, she gave them a tough
competition and makes them proud. Her swordsmanship is
more complicated to understand. Anukkama’s hands moves
like a typhoon when she embraces the sword. The sword
weighs around 9 Kgs and she is expertise in fighting with
swords in both the hands. The swords of her, challenge the
warriors of the world. This strategy is taught to very few in
the empire by the great combatant, Chathrupayangaran,
Iranyakulakavalan,

Vengaiyarkon

Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar. Her arrows hit its prey right, from three
hundred feet away.
Anukamma is a beautiful blend of love and war, man
and woman, wit and classy: Her feet are the most graceful
when she dances and most vigorous when she is in
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battlefield. Our God mother is not beautiful: she is elegant”
says DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar.
Priya feels the Goosebumps moment of her life. Her
face becomes pale and her eyes reflect the core admiration.
She was in the search of history in which transwomen plays
the role of guards, maids and friends of queen and princesses
but she never dreamt off the remarkable status in the Chozha
dynasty given to them. Anukamma is not an ordinary soul,
she had shouldered many glories as commander, trainer,
person of trust, brigadier and above all she is the disciple of
the great historical legend, vigorous fighter who excels in
everything but completely unaware of fear and defeat
Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar. Maha is still in the dusty
ground refuses to come back to harsh reality. She was
looking at the blue blood to utter the words embedded with
his history. Priya asks,
“Anukamma is a divine being; she can’t be defeated by
anyone, then how come she died? May I know her end?”
With an intense smile, he caresses his moustache and elapsed
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the question. The smile denotes thousands of meaning
behind it and one among those said humans have end but
history doesn’t. Priya smiles and it has a deciphered curve.
She continues…
“May I know about the relationship between the His
Highness and Anukamma?”
“Priya, Anukkama is considered as a sibling to Royal
family. The son of The Emperor of Golden Era, Kings of
Kings, the one who awarded hundred and one titles and by
whose name pages of history glorified, Shri. Rajendra
Chozhan loves to tame the untamed wild animals.
Anukamma is the only person who is deserved to be with him
when he practiced with bison on the ground. Though
Anukamma is the chief security guard officially, she is
considered as sibling for the Royal family.
Anukamma is the one who is the reason behind the
“The Keralandhan Entrance” in the great Tanjore Peruudayar
Temple. Sathish puts forth,
“The temple’s architecture is mind-blowing and
unique in the world but we have a myth that whoever entered
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into the temple especially rulers of the state and nation either
lost their throne or grab their death. Is it true? If it is yes,
why?” “Sathish, you should look back to the history to
comprehend it better. In order to take the revenge for the
murder of his elder brother King AathithaKarikalanar, our
gem of Chozha dynasty, the only emperor who married the
angel of Success waged a war against the people behind his
brother’s death and soothes his wound in the heart.
Anukamma

brings

thousands

of

those

people

(Nambhoodhiries) as Captives who are known for their soft
hands and makes them to construct the entrance in nine
months. While they were constructing every stone they built
with enchanting black magic. Hence, whoever enter through
the entrance with pride has to face the consequences” When
he reveals a great mysterious history, Maha’s visit to
Peruvudayar temple flashes in her mind.
She asks, “Is there any solution for it?”
“In order to pacify the power, the single core stones
had been implanted for thousand feet from the entrance till
the sanctum sanctorum but all you have to do is realize that
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you are nothing before the Lord.”
“So Anukamma has pivotal part in the construction of
Tanjore Peruudayar temple?” Priya expresses her curiosity.
“Not only that, she contributes much to war strategies which
leads to the success of wars. She even decodes the wink of
her

commander,

the

tremendous

warrior

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar who is the incarnation of
Lord Yama to enemies and executes his plans before the next
wink. The ‘Nandha Oil’ which she produced turns the brutes
of enemies to turn against them and leads them to the
entrance of hell. She always has her mind as stretched arrow
to step into action at any time.”
Priya and Maha share a glance which emits happiness.
The team realized for the first time in their life what is Royal
hospitality is all about. There is no surprise in that the family
fed 4,900 elephants in their palaces once. The team had
sumptuous lunch. Maha cannot fill her stomach since her
mind and heart is full.
When they were about to leave, they all are gifted with
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a book by name, “Chalukiyam” a historical novel about
Chozha dynasty. When Maha opens it, the first page is
scripted as LONG LIVE CHOZHIAM…
With Love, DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar.

The car drops them in the bus stand and rushes in the
busy road. Maha is staring till the car disappears from her
eyes. The team is literally awe-struck and they are out of
words. Priya says,
“Maha we came here to finish our final part of our
script, but it is time for us to begin.”
“Yes, Amma, we forget that the finishing line is once
the beginning of the race. Our race is not towards victory
Amma but the root of our Tamil race.”
The team gets departed and Maha board her bus. The
travel takes two hours but it just flew in no time with her
recollection of the day. She lives the day one more time but
one question haunts her, Is death is so powerful to take lives
of

the

legend

Anukamma

and

the

immortal

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
13

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

Iyyan Periya Pazhuvettarayar? She consoles herself by
thinking no it might not. Even back-stabbing is not possible
because Anukamma is always kept her gun powder dry in
360 degree angle unless it is a loved one. She knows that the
script for their movie has to undergo a great change and the
movie crew has to be properly conveyed about the history.
Maha reached her home but her mind sticks in the dusty
ground. As usual, she doesn’t jump into the bed. Her
excitement made her shout once she crossed the frontispiece,
“You know who I have met? You know what he had said?”
His elder brother Gowtham who is packing his
luggage gives her a knock in her head and said, “Where have
you been? Filthy wanderer. Have you ever stayed in home at
a stretch for a week?”
Her mom comes out of kitchen and gives her a glass
of water. Maha takes a sip by passing a sarcastic look at
Gowtham. Her father chuckles and asked her “How was your
day? Had your food at time?”
“Had sumptuous lunch, but first listen…” Maha
14
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narrates the whole day to her family. It goes on for hours
together. Only after finishing her narration, she noticed that
her father’s laptop screen fades out and replaced from his lap
to table, her mom’s coffee become cold one and her brother
had missed his bus. The only person who is moving in that
drawing room is the small kitten which tries to catch a ball
thrice bigger than the little paws.
The strange thing is that she is not scolded by her
brother for being a reason to miss the bus. Actually he is not
regretted. He appreciates her and asks her to be studious in
the responsibility assigned to her. Her stomach does not
accept the dinner because still her heart and mind is brimmed
with satisfaction. When she goes to bed, the angel of sleep
refuses to embrace her. She is tissing and tossing in her bed.
Those swords, dusty ground, thunder clap, wounds in that
broad shoulders, snort of a bison flashes in her mind. Those
are not dreams to let her sleep but hard core truth. A word
slips from her lips,
ANUKAMMA….
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III .THE TRUTH UNDRAPED
The coffee spilled in the white table receives the slight
glance of Priya. The coffee is not as hot as the discussion.
Priya observes people around her who put themselves out
with words. The clash of ideas are reproducing posy of ideas.
The one word which struck between the teeth of people over
and over again is “Idayinam”. The name denotes few letters
in the most classic language in Tamil. What does the name
denotes? Let us learn the history of human race for a while.
Tamil language and the race have never discriminated
anyone based on caste, gender, creed etc. The word
‘discrimination’ is alien to them. The only exquisite language
in the world which segregates letters based on genders is
Tamil, and not as two, but three: Vallinam represents Male
(Val- strong, Inam- Race), Mellinam represents female (Mel
– soft) and Idyainam represents transgenders (Idai- in
between), the Idyainam letters do not come in the first place
of the word rather it abode itself in between Vallinam and
Mellinam. Not only in the language, the society was also not
known about discrimination of transgenders. Priya’s five
16
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years of research on transgender history and her struggles
takes another step as Historical docu-drama. The project
entitled as “Idayinam” and it suits the best which trace back
the history of transgenders thousands of years back. The
entire team of Idayinam discussing on the script now to chisel
it best but they don’t know the next day is going to bring them
drastic changes in the script and it is going to make the script
better than the best.
Priya had her last sip and place her cup on the table.
She continues,
“The script has to be finished in two days time. You
should make it clear that we are going to see location
tomorrow at Trichy. Once we fix it, we must step into
action.”
Jeni, a girl in her late twenties and an advocate by
profession tug her hair behind the ear and asks, “Are we
starting tonight”?
“Yes, we are. We are going to meet an important person
there?” Everybody’s faces put forth the same question,
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“Who is that?” Priya decipher the expressions and says,
“DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar, the blood of great
commander,

the

tremendous

warrior

Chathrupayangaran,Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar.” Something strikes in
Jeni’s mind and she asks, “Priya, do you mean the
PAZHUVETTARAYARS, the brigadiers of brigadiers in
Chozha dynasty? Her voice fills with excitement.
“Obviously, yes, Jeni” Priya agrees
“I have read about them in many historical novels.
They are associated with the Royal family centuries together.
I heard about them as well. I am so excited really Priya.”
Get ready with the same excitement and be on time
tonight. We have to board the bus at 11.15pm.”
11.30 PM
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The bus shrieks and move towards Trichy. Priya
settled down the berth and the mobile screen light depicts the
red satin screen nearby. She calls her dear daughter Maha,
and makes sure her presence in the next day at Trichy. The
mobile gives her five rings and a vibration when Maha has
picked the call.
“Amma….” Her voice shivers
Priya feels something went wrong, she answers
“Maha, what happened? I feel something went
wrong.”
“Nothing Amma, I’m pretty okay. You tell me” she
tries to camouflage
“Don’t forget I’m your mother. Though I am far away
from you, I can feel your nerves.”
“I can’t join you tomorrow” her voice broke. All her
managing skills failed to help her out.
“Why, what happened?”
“I am in my lunar week Amma. So…..” something
struck in her throat and she started
wailing aloud. With motherly love, “Is it so paining baby?
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“No” Priya hears this in between the weeping sound.
Priya, gets up, “Maha don’t cry… then what your
lunar week deals with the cancellation our trip to Trichy?”
“You said we are going to few temples to find locations. This
is my second day, how can I come there?”
“Maha listen, being Priya’s daughter you must be rational.
Do you believe such stereotypes still? What about the
goddess inside the shrine Maha? Won’t she have her lunar
week? See, I told you to come tomorrow, put all your
perplexity aside and prepare to come.” “Amma, but…”
“Maha I have asked you to come. Okay? Meet you
tomorrow at Trichy. Have a sound sleep so that you can join
us sharply at eight. Got it?”
“Yes Amma.” A beep sound from Maha’s mobile
stops the call but not her tears. She always feels herself as
symbol of misfortune and her blood become fuel to those
feelings. It resists her from sleeping. She wants to convey
this to her mom but don’t want to disturb her sleep. Maha has
always found her writing as her emotional outlet always.
Nothing can soothe her than the scratching sound of her pen
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in paper. She pen down,
“Blood oozes out in a wady,

The bones are shattered inside her body,
The spine bone becomes spikes
And the mood plays in swings
The tongue becomes dry
But I cannot cry
It is not the moment you die
But the week of world’s shy.
-Women’s Lunar week”
She conveys her physical pain but the mind’s….
She slipped into sleep before her tears completely wet. At
four in the morning, she woke up and dressed up and when
she conveys this to her mom, she says,
“You should be careful. Don’t go inside the temple
rather stay back in the car. You should not spoil the divinity
of the temple and purity of people come along with you.”
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Maha nods and agrees to her mom. She starts her
journey to Trichy. The fresh morning breeze, travel, serene
climate, everything fails to console her. She reaches Trichy
on time and board the bus to Thiruvarangam. Trichy city is
busy in that time and the bus floats in the traffic in the market
street. A magnificent church, which still has the touch of
antiquity makes her feel like, one day she has to step inside.
She peeps outside the window to get the clear view of church.
The bus reaches Thiruvarangam, where the world famous
temple stood magnanimously in 155 acres with 50 shrines
and 21 towers. When she looked at the tower, she cursed
herself for being so unfortunate that she cannot visit the
temple.
Maha called Priya and reached the hotel where she
stays. When she opens the door, Jeni and Arivu welcomed
her along with her mother. They all are already ready for the
venture and Maha joins them. Maha looks at her mom, with
a inconvenience and she said, “That’s ok”
When they stepped down, a white indica is waiting for
them and in few meters away a metallic grey color Nissan
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Terran dashes towards them which hold “Vel” the symbol of
courage and victory. It is engraved as “Princess Iranya Karna
Pazhuvettarayar.”
Maha met the same person with that majestic
moustache and stunning smile, but this time he is not at all a
mysterious strange to her. She asks. “How are you, Anna?”
“I am great Maha, How are you?”
“I am good Anna.”
She switches from ‘sir’ to ‘Anna’ to address him
because she owes a great respect and love towards him. She
looks at him as an elder most brother who stands as a
surrogate father in the family. She has a blended feeling of
fear, respect and affection. Maha greets and her happiness on
meeting has been expressed through the tone of her voice and
smile. Jeni, Priya and Maha get into his SUV and others have
taken the Indica. Priya introduces, Jeni as Advocate and
Associate director of the Idayinam movie. They move
towards Trichy town. Everybody inside the SUV enlightened
regarding the structure of rock fort and how it is getting
23
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blemished by the so called modern people by DR. Vikrama
Karna Pazhuveettarayar. Many historical monuments have
been ruined in Tamilnadu by the ‘modern’ brain and
technologies.
The car slides into a basement of a hotel to park. A
glass door leads them to restaurant. The breakfast is a
smorgasbord of different dishes. Maha once again enjoys the
Royal hospitality. Every one of them introduced themselves
to DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar except Priya and
Maha. Maha serves a smile to him when he turns towards
her.
“I am Karthik, the script writer of the project” the
word fell from the lips between the moustache and beard of
an young man who is in his aqua blue shirt. He explains his
whereabouts in few lines. Bread crumbs are in one plate and
the person before those says, “Hai, I am Vishal. I am doing
cinematography in the project.”
Arivoli introduced herself as basically an UPSC
aspirant and coordinator of the team. After the sumptuous
breakfast, they take the stairs…first floor….second floor…
24
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third floor….Those who are elders in the age Priya Amma
and DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar moves up in no time but the so called
youngsters are in their breathe and Maha is the last one. She
stops in the middle holding the hand rail in one hand and her
hip on the other and try to slow down the breathing rate.
Vishal and Arivu who are just above asks,
“What happened?”
“Wish me RIP guys. I can’t move further”
Both of them chuckle. Arivu stepped down and helped
her to take up the stairs.
At last, they are leading to a room which holds a
golden color plate in the frontispiece which says, BOARD
ROOM.
The board room can hold around ten people for
discussion. A white board staring at them and the table is so
compact

to

hold

the

team.

DR.

Vikrama

Karna

Pazhuvettarayar breaks the silence,
“What Idayinam is all about?”
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“Idayinam is a historical docu-drama. This is the
output of my five years of research to find the status of
transgenders in ancient years of Tamilnadu. Tamil literature
has evidences of presence of transgenders in Royal courts as
guards and maids. Even they have ruled a place near
Cudalore, but only Chozla dynasty has given them elite
position and the history and evidences given by you about
the brigadier Anukamma is a great source which we have
never expected. Now, the script is finalized and we need
locations to shoot. This is Historical movie in the world
which deals with transgenders history before 4000 years.
Now, we need realistic places to shoot.” Priya elucidates.
“Before going to the location we should understand
something. The royal courts we have been shown in the
movies are not the real one. Royal courts never have this
cushion seats which is embedded with stones and fallacy, but
they are made of stones and moreover, it would never have
stile at the back to lie on. Sitting in the throne, laid back is
considered as shame. They entertained sitting at their back
straight. Most of the temples were act as courts of Royal
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people. Temples are actually built for the stay of warriors
during the time of war. During war, temple gives them
spirituality and the concentration of the warriors are
preserved from shattering. Temples have a great purpose
rather than deposit all our superstitious beliefs” he sheds a
sarcastic smile and turn towards Priya and says, “As we had
discussed already through phone, we are supposed to visit
few temples and let us find whether that suits our project.”
Everybody stood up and with an admiration towards him.
Maha’s feels little embarrassed when she thinks they are
moving towards a temple when she is in her lunar week. She
beckons her surrogate mother and says, “Amma, I am in my
lunar week, I am not supposed step inside the temple. What
shall I do then?” her husky voice trembles in air.
This has been noticed by DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar and asks, “Anything you want to say
Maha?”
By this time, they reached the lift and it
accommodates everyone. Priya says,
“Nothing much Anna, she can’t come to temple with us.”
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“Why, What happened Maha?” Maha looks at her
mother to rescue her from the embarrassment. She says,
“She is in her lunar week.”
“So what? Who created this nonsense that women
should not come inside the temple in their lunar week? Do
you think the goddess inside the temple is not a woman?”
Maha receives the same question from her surrogate mother
and looked at her. He continues, “Break all that stereotypes
and superstitious. Understand that it is natural and behave
like an educated person.” Maha can understand his words but
cannot comprehend the profound meaning between the lines.
They reached the parking lot. Maha’s twenty years of
strong believe made her to take another car that she doesn’t
want to spoil the purity of others. She thinks that DR.
Vikrama Karna Pazhuvettarayar is just consoling her but
later she realized that he is not man of words but soul of
action.
The car moves towards 35 Kms east from Trichy in
Trichy- Chennai highway. Maha wants to listen to the words
of DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar and she feels that she
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is missing an enlightening speech but she consoles herself
that she is not spoiling others visit to the temple. On the way,
one heart striking scene she encounters is, when she crossed
the bridge of river Cauvery which is “Ganges of Tamilnadu”.
Now it appears as desert when the car crosses the bridge,
Maha expresses her convulsion as a deep sigh. Vishal has a
conversation with the driver and through that she comes to
know that the temple they are going has Lord Shiva as chief
deity. He is worshipped as Lord Sutharatheneswarar. Maha
clenches her fist and make her conscious that she should not
do that great blunder of stepping inside the temple. Lord
Shiva is very close to the heart of Maha. She always calls
him “Appa” by heart. She prays other Gods and goes there
with so much of obligations and applications like welfare of
the family, good marks, good health and even a great future
at times. But she has never asks anything for herself or her
family to her “Appa” because she believes strongly that He
knows which has to be given to her and when. She feels a
serene mind in his temple and whenever she meets him, she
asks “Appa how are you?” then she recites first few lines of
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Sivapuranam, bow down and she comes back. This is the
way of her worship in Lord Shiva temple. Her attachment
towards Him may be derived from her mother who is devotee
of Lord Shiva. Now, how can she do a great blunder to her
“Appa’s” temple by spoiling the purity? She has determined
not to step inside the temple. The car moves around the
temple and rests before the entrance. “Sutharathaneswarar
Alayam, Ootathoor.” The temple withstands centuries with
the deep authenticity and antiquity. Maha curses herself for
her misfortune that she can’t meet her ‘Appa’. Vishal stepped
down with his Camera and captured the place as
photographs. Maha stayed back in the car and every one of
them is in their feet to step inside the temple. Priya comes
towards her daughter, pulls her hand and says, “Step down”
She resists and says, “Amma, No definitely I can’t do this
and moreover I am not supposed to. Let me read the book
and stay in car. Better you…”
An authoritative voice from few meters away says,
“Priya ask Maha to bring the offerings to God”
Maha’s heart skipped a beat. Priya smiles at her with
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her brows high. She stepped out move towards the garland.
She folds her hand and says nothing but “Appa”. She takes it
in her hand cordially. Her face becomes pale. She has never
done this before. During her rag week she is restricted to go
inside the pooja room in her home. Her mom never let her to
touch anything related to God but now she holds the garland
which is going to adorn her “Appa”. She fumbles and says,
“Anna….”
“Maha, don’t complicate things. Just go with the
flow” He says with a stern voice.
She cannot add any other word to him. Her shivered leg
enters into the temple and heart feels the chillness in the air.
They are lead by him to the left side of the temple
which has 100 pillars hall. Most of the big temples have this
hall but none knows the history behind it. It is called as
“Pallipadai” which is built on the honor of soldiers who
sacrificed their life in the battlefield. It is named as
“Pallipadai” ( Palli – sleep; padai - Army) because hundreds
of brave souls are sleeping beneath it. All the halls were built
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in the rectangular structure but if any has an extension it
shoes that has a great honor behind it. DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar asked Maha to place a garland in that
extension. Maha did that and he finds him to bow as a warrior
before it. Since, Maha read the book “Chalukiyam” written
by DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar, she gets the clue
that this extension must be built in the honor of the great
warrior, Commander for elephants in warfare, most
courageous and iconic of Chozha bravery Suruthimanakkan
who is also known as Ranaveeran.
Chalukkiya War:
The battlefield has filled with dreadful deaths. The
soil absorbs blood as water. The mud of blood and heaps of
heads are asserting the bravery of Chozha warriors. A long
javelin makes its path in the air and it aims towards the
emperors of emperor, The Emperor of Golden Era Shri Shri
Raja Raja Chozhan but the chest it pierces is the commander,
honorable Suruthimanakkan’s. The blood flows as a flood
and he closed his eyes with the last word, “LONG LIVE
CHOZHIYAM”
A rude voice thundered as “Ranaveeraaaa”. Of course,
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the lost is unaffordable. Before the voice mixes in air, the
eyes of the sniper who killed his commander had been dug
out by the sword of the chief great commander, the
tremendous

warrior

Chathrupayangaran,

Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar” and the sniper’s head had been thrown in
the sky. His body smashes into pieces and dissolves in the
mud.
“Maha” a soft voice brings her back to the temple
where Jeni stands beside her. Maha touches the ground and
offers her humble respect to the greatest warrior of Chozha
Dynasty. She followed them to the shrine. As she steps
forward, she senses the divinity to the core, but unlike her
usual visit, the fear factor clenches her heart and her fingers
held the garland tight. Everyone stands before the Supreme
Power. The whole 55Kgs physique of Maha shivers and the
cascade of sweat run all through her body. The moment she
saw the garland which she touched, reaches her Lord and it
adorns Him, her eyes become wet and her lips shivers,
“APPA….”she cannot even enchant Sivapuranam. A soul
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cannot bluff when it connects deeply with emotions. On
that moment, She declares “Ayyane, here by, I surrender this
petty soul, it’s earns and sins, its success and defeat, its pride
and humility at your feet. I am nothing before your
magnanimous”. She cries because she has never felt this
happiness before. For the first time in her life, she feels the
tears of her happiness and with the view behind her tears he
thanked DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar who is
standing before her from the bottom of her heart and feels
grateful to him. They stepped out and there is a small altar. It
is present in almost every temple but no one knows why it is
there, straight opposite to shrine. Mahs’s assumption is, it is
used to offer food to the Lord. When she heard that this altar
is the place which is meant for beheading the criminals, Maha
moves just away from it as she could sense a semi solid red
liquid flows down in it.
They are led to the shrine of Lord Natarajar where
they are given holy offerings from God, Maha stretched her
hand cordially and get that with a respect. She fails to notice
the sarcastic smile of DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar
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who is observing her carefully. After the prayer, they walk in
the corridor of the temple and DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar explained about the infrastructure of the
temple which astonished the people. He, who was awarded
Doctorate from abroad for structural engineering explained
about the ancient thought and how they would have built this
structure not only for God but also for so many purposes. He
said, the ancient architecture and engineering are pioneers of
pioneers to the modern one. The engineers now would take
years to understand the nuances of those strategies. He takes
them many inscriptions in the building which says the real
history of the temple. He has also unveiled the mystery that
the temple is located from zero degree level that is more than
15 feet down. The team feels that the temple has en number
of mysteries equal to the pillars in it. Priya asks,
“I have seen this Yazhi statue in so many temples.
What those statues really commute?”
“Let me explain. Anyone of you, sit like the statue”. He said.
Arivu came forward and she sits in the squatting
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position with her legs placed in V - shape. With the three
middle fingers folded and the other two fingers stretched out,
she places her hand before he legs as the middle phalanx
touches the ground. He resumes, “Arivu listen to me
carefully. Now, if I am attacking you, which is the easiest
place for you to attack in my body?” Arivu raises her hand
and to her surprise her fingers fixed exactly to DR. Vikrama
Karna Pazhuvettarayar’s throat
which can be crushed and another hand is most probably
attacks his intestines.” Everybody around him staggered by
the strategy he explained just before.
Maha has become a passive listener since, the moment
made her speechless. While everybody was indulging in how
to use the temple corridor for the movie and discussing on
camera angles, DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar asked
Priya to walk as Anukamma and Karthik as chief great
commander,

the

tremendous

warrior

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar. Of course, the legend’s
seven feet majestic stature cannot be contested by him but he
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wants a mock scene to be enacted. He says, “If our great great
grandfather, chief great commander, the tremendous
warrior

Chathrupayangaran,

Iranyakulakavalan,

Vengaiyarkon Iyyan Periya Pazhuvettarayar walks in the
court followed by Anukamma none has dare to rise their head
and look at them. Anukamma is a keen observer of her master
and she will decode even the wink and execute the plan
perfectly. The fingers are the tools to convey the orders. Once
it moves, with the fraction of a second the throat would be
cut.” They are awestruck and try to learn the strategies and
also try attain the perfection is a Herculean task.
While they are practicing, all of a sudden Maha’s hand
is taken by DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar and guided
to touch a statue in one of the pillars. The word he utters has
stamped her heart. He leaves the place but Maha’s hand still
caress the statue. It is a statue with the blend of majestic and
elegance. Maha become speechless but her face does. Priya
comes towards her daughter who is silent and becomes one
among the statues in the temple. She touches her shoulders
and calls, “Maha, what you are staring at?” she didn’t answer
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the question but she utters a single name which brings Priya
into the statue mode. The tears rolled on in her cheeks, she
touches the statue and she feels the goosebumps in her body.
She caresses the statue in her hand, close the eyes for a while.
A drop of tear emerges out. When others looked at it as statue
Priya and Maha is encountering an immortal history before
their mortal eyes. Priya open her eyes and forgets that her
eyes have lids to wink. The woman in the statue proves that
God has the highest aesthetic sense. Her posture says she is
the most beautiful lady in the world but the long stick in her
hand and ferocious look in her made a man bow at her feet to
beg for his life. Her left hand holds a stick tight and there is
a dog beside her. Priya doesn’t want to move from that place.
She really doesn’t want to. She looks at the statue with
longing of a kid who meets her mother after a long time. Her
heart refuses to step back from the pillar. Maha is still beside
her with her lips and eyes wide open. The vibration runs in
the blood of Priya flows in the blood of Maha as well,
because they see the fruit of Priya’s five years of research.
They move from the statue capturing it in their mind and
38

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

leave their pounding hearts at the most elegant foot of the
statue.
After their visit to Goddess Agilandeswari shrine,
they all sit around a bullet wood tree. The tree is known as
“Magilam or Vagulam” in Sangam literature which has a
great medicinal value. The tree is considered as auspicious
one but none has taken care of that. DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar asks, “Maha I hope you understand certain
things today?” she nods to him with a slight curve in her lips.
He continues, “Maha we may believe in God but we should
not entertain superstitious attitude into us. When you think
that you are not pure enough to step inside the temple at your
lunar week you will feel weak in those days. Don’t feel so.
Mark my words; women have great potential in themselves.
They are capable of doing anything under the sun. Actually,
you become stronger when you are in your lunar weak
because you have the ability to bear the pain and go ahead
with your day. You should believe in your potential Maha but
not on such superstitious beliefs. Don’t lend your ears to
mean; channelize your thoughts in the right path.” The words
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are so refreshing to her and motivating her to the next level.
Great words are uttered in ordinary time. A single statement
can bring the drastic change in the life and it happened in
Maha’s life. At the threshold, she looked back at the temple
with satisfaction and she feels something had fell down from
her shoulders which she is burdening her for a long time.
Priya finds her daughter more pride and confident, enjoys her
daughter exhilarating smile and put her arms around her light
shoulders and said, “That’s all my baby”.
The car took a U-Turn and moves towards north to a
small hamlet called “Ranjankudi” which is located 37 Km
from Oottathur. Throughout the travel Maha was so quite
that she didn’t participate in the talk. She cherishes the
moment she had and the history she witnessed. Once they
reached the hamlet, they found that the place is yet to be
corrupted by the technologies and modern thoughts. They
can see the fort at the top of the hill from a distance but in
order to reach the entrance, the brake has been pressed to the
core. A good old man, with all the evidences of labor
throughout his life is lying down in front of his house. His
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dhothi struggles to prove itself as white. When the car stops
before him, he raises his head and adjusts his specs to get a
clear vision. When the route was asked, he said, “Go straight
and turn your left”. Priya thanked him and in few meters
away they found the grand entrance. The fort which is named
as Ranjan Fort has not made with bricks but of rocks. The
logistics, man power and the construction in those days are
unimaginable. Though the diamonds are crashed into pieces,
it never loses its quality and still it is diamonds. Likewise,
even the dilapidated forts still stands with its own pride and
honor. Maha is in her breathe when she tries to move towards
the fort at the top of the hill. “If this is their house, how they
could ascend every day? How strong might people were?”
Maha presumes. The subway has been built and now it has
been locked. When others are looking around the fort, Maha
moves to the top of the hill. The wind buzzes heavily. She
just sat in the rock and looked at the view. How beautiful it
would be on those days? Maha’s mind brings her own village
which she missed now. The fresh chill air, the bell sound of
cattle, bullock carts, dazzling strong women who can carry
three pots at a time are the morning scenes of her village. She
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thinks memories have a fragrance. Her red duppatta flashes
in the air as the memories in her mind. When they all stepped
down, Maha accompanied them. Vishal captured everything
in his camera. The team started moving towards Trichy. The
team had a discussion in the car. Maha’s silence still persists.
Priya observes her chatterbox daughter who does not utter
any single word, but she didn’t ask anything to her. Silence
embraces her but she is not aware that something they are
gonna witness by 8.02pm of that day is going to make
everyone dumbfounded. The car stops before the hotel where
they stayed. Everybody gets inside one room followed DR.
Vikrama Karna Pazhuvettarayar. He asks, “How was your
day Maha?”
“You made it remarkable Anna. Thank you so much
for that.” He sheds his peculiar smile with caress his
moustache. He continues,
“Guys we had a plan to visit Tanjore Peruudayar temple and
Goddess Nisumbasoothani temple tomorrow but now there is
a change in our plan due to some political changes. There
situation is more chaotic regarding the judgment of 18
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MLA’s disqualification. After five months of case in hearing,
two judges have given two different opinions and the case
should move on to the third bench. So, violence may break
out at any time. Let us move to Thirupanjali tomorrow. Is it
okay? Every one nod but Jeni nods with little disappointment
that she was excited to visit her favorite temple. She cursed
the politics and politicians by heart.
July 13th 2018. 8.02 PM
A rolled up green bag is taken inside the room. It
brings a historical resonance in the room. Everybody was on
their kneels immediately when they witnessed the history of
nine centuries. They all bow to register their respect.
Everybody becomes silent and all their visions are convexes
to one the great history. Priya feels her eyes wet and those
were brimmed with tears. She feels horrified and surprised at
the same time. Maha couldn’t believe her eyes and she
cannot come to a culmination that either she is in her dream
or not. She questions herself, “Am I deserve to witness such
a greatest history before my eyes?” She could hear the
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screeching sound of swords and she goes back to the dusty
ground. It looks as the starving eyes of a tiger which is
waiting for its prey for a longer time. The history must be
blessed to own the name of legend warrior commander, the
tremendous warrior Chathrupayangaran,
Iranyakulakavalan,

Vengaiyarkon

Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar. The only legend, who is has not set his
name in history but created history of his own. The history
they witnessed today in their life can happen once in a blue
moon day. Maha astonishes “Why the day has become so
special?” All the time given to them to witness a great history
is six minutes. It vanished in no time. When Maha looked at
DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar gratefully, she found
that his eyes have been changed in the color of his veins. It is
as red as blood. He looked as if a spirit has lived in his nod
for those six minutes. The entire team becomes astounded
because they never thought that they would have encountered
such privilege in their life. The time flows but the moment
freezes in every one’s mind. Maha strongly believes the
epiphany “This too shall pass” but Maha realized that few
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moments in our life won’t pass. Those create a greater impact
in your life and struck in the heart. For the first time in her
life she sees the testimony of truth unwrapped before her
eyes. She is not supposed to let the great secret out, she must
preserves it in her mind and hold her tongue tight. Only after
so many minutes, only after DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar leaves she presents herself in the room. Not
only her but the entire team has the same sensitivity. They
cannot get into sleep just like that. They cannot bear the
weight of surprises of the day especially the truth they
encountered at 8.02 PM. Jeni and Karthick sat down to chisel
the script well with references to the knowledge they have
gained on that day. Maha is sitting next to her mother and
attempting to break her silence,
“Amma, I can’t step out of the surprise of what we
witnessed, the core truth just before our eyes few minutes
before. Are we deserved to see such Amma?”
“It has nothing to deal with deserveness but it is a
great blessing that showered upon us by the greatest soul,
soul of courage, commander, the tremendous warrior
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Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar. Moreover, it is shown to us
to make us to realize our greatest responsibility we have
shouldered. It is an order for us from heaven to do our duty
right. Can you get my point?”
“Yes, Amma” her voice have deeper tone that says
something strikes in her mind.
“You go to your bed now. Anna asked us to be ready at 8.00
in the morning”.
Maha goes to her bed. The travel has made her physique
sleeps but her mind refuses to slip into sleep. The dreams are
fragmented and the things she had witnessed in the
day clings to her mind. She got up move towards her mom
and by looking at her serious face; she realizes that she is also
facing the same issues. She laid next to her mother holds her
hand and move towards the fragmented dreams again.
July 14th 2018. 7. 45 AM
A metallic grey Nissan Terrano stares before the
hotel. Maha is coming out of the hotel followed by Priya.
Maha said, “Good Morning Anna”. DR. Vikrama Karna
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Pazhuvettarayar observes the excitement in her tone and
happiness in her eyes. The nervousness and apprehension she
had the previous day was completely gone. DR. Vikrama
Karna Pazhuvettarayar continues, “Hope your stay was fine”.
The Royal Hospitality speaks. He turns towards Priya and
says, “Priya, if you want to act the role of our great great
mother Anukamma, you have to chisel yourself well. You
should lose weight since our mother is an elegant tigress.
Moreover, she had a long dense hair which runs till her knees.
So, hereafter you should not cut your hair anymore. Let it
grow. You have to take some martial arts training .Got it?”
“Sure Anna. I will” Priya says.
Meanwhile, Jeni and Arivu get into the car and conveyed
their greeting. The car moves towards Thirupanjali which is
followed by the white Indica. They reached a temple and
stares at the entrance. The entrance is made of single rock
thousand years before. The stone engraves en number of
statues with different poses. When it is questioned by the
people, DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar explained that
those are strategies of the ancient martial art called “Kalari”
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and there are hundreds of “Adavu” (strategies) to be
followed. They move towards the shrine. After their prayers
they all sit in the corridor. Jeni, Maha and Priya sit in the floor
while, DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar, Karthik, Vishal
and Arivu is in the stone bench under a tree. He elucidates,
“This temple is built by the great king, one of the best
pioneers

in

Chozha

dynasty,

the

master

brain,

Kalabayangaran, Urayurkavalan, Chozhakulanediyon Shri.
Karikalaperuvalathan

alias

Thirumaavalavan

centuries

before. This infrastructure is uncontestable and the modern
engineering is just an amateur to His technology. He is
the first emperor who built composite dam and reservoir in
the running water across the river Cauvery. He is the master
brain behind the idea of construction: to divert the water to
delta districts in order to boost the irrigation. This attitude of
forecasting technology made Chozha period as the golden
era.” “Not only that, Chozha dynasty is also meant for
bravery also. They were also pioneers in arts, politics,
agriculture, war strategies, civilization, martial arts and so
on” Priya adds her vision into it. She resumes, “Anukamma
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is the best example for the bravery of Chozha dynasty and
training of the greatest soul, soul of courage,
commander,

the

tremendous

warrior

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar.”
The word ‘Anukamma’ takes Maha to the battlefield and
with the voice of her DR. Vikrama Karna Pazhuvettaayar,
Anukamma is in her battlefield to answer the death of her
king. Her swords in both the hand swirl and gobble human
hearts and soul. She became a typhoon of death which
completely annihilates the enemies. The bell sound of the
temple brings everyone back Maha from the battlefield.
Priya, clenches her fist and pray to her inspiration
Anukamma. The impact that Anukamma has created in the
life of Priya and Maha is inevitable. With the heart full of
memories they move to Trichy. Maha’s silent still persists
with her. They get back to their board room in Trichy. DR.
Vikrama Karna Pazhuvettarayar asks, “Fine, tell me how you
are going to project out great mother Anukamma?” Karthik
came forward and says, “We should know the characteristic
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features of such a great warrior so that, it would be helpful
for us.”
“Listen carefully; our great mother is around six feet.
She is not just a beautiful lady but she is the icon of elegance.
She always present herself in her warrior attire except when
she is with children, but other than Royal family none has
seen her as in usual attire. She has a long, dense hair which
tied as hair bun when she is in her warrior dress. The long
lobules of her ears also been tied at the back. She had a
majestic walk which creates the resonance of death in
enemies’ heart. She is the mysterious shadow behind the
greatest soul, soul of
tremendous

warrior

Iranyakulakavalan,

courage,

commander,

the

Chathrupayangaran,
Vengaiyarkon

Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar” He turns towards Priya and said, “Priya
you have chisel yourself well to act as out great mother
Anukaama. Your physique, the way you walk and the way
you look…everything , every minute thing has to be taken
into consideration.”
“We have planned to show only Anukamma’s
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silhouette which shows only half of her face behind her hair
or only her eyes in the teaser in order to trigger the curiosity
factor of the audience” Jeni puts forth.
“Thats a good idea. Moreover, if you project our great
great grandfather the greatest soul, soul of courage,
commander,

the

tremendous

warrior

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar in the same way that would
be fine.” When DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar
comprehends the expression of the team he continues, “You
cannot bring a replica to our great great grandfather the
greatest

soul, soul of courage, commander, the

tremendous
Iranyakulakavalan,

warrior

Chathrupayangaran,

Vengaiyarkon

Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar because you cannot find a person of
around seven feet tall of massive muscular warrior”
“Then please tell us, how we can attain that.” Arivu asks,
“You may project only His characteristics like broad
shoulders with scars and his muscular strong arms with the
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symbol of Palm tree with swords in one hand and tiger in the
other. The symbolism can be used to convey.”
The team discussed on various fields and was guided
by DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar and Priya. They
have also planned to have training session on martial arts
soon in which Priya and Karthik should participate after they
shape their body which fit into the characteristics of the
character they enact.” The discussion continues for more
than an hour. When they are about to wind up the day and
discussion DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar turns
towards Maha who is still holding her silence with her ,
“Maha, I don’t know whether you chose this profession or it
chose you, but being a teacher you have a great responsibility
in building the future of younger minds. Before that, you
should chisel yourself well for the well-being of students.
Got it?” “Yes Anna.” Maha says and when Priya was about
to leave, He says, “Priya, take care of the child well” by
caress his moustache from where his peculiar smile flashes.
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IV.AN ICON OF TUTELAGE
The fluorescent green color room is the beautiful
blend of art and intellectuality. The room holds a big rack of
books of both English and Tamil languages but has similarity
of the page covers of either transgenders pictures or the title
bear in it. Few more files of paper cuttings and reports also
organized in files. A red notice board showcases few articles
from newspaper which deals with transgenders whereas
another board has lots of sticky notes. Above the posture of
vision and mission a huge board says “Transgender Resource
Center”. The organization Managing trustee Ms Priyababu
conversing with her daughter Maha who is sitting before her
table. She points a paper in her hand and says,
“Maha, tell me what are the work done till now regarding our
Idayinam Project?
“Amma, the casting call was over, we have shortlisted
12 artists from 180 entries and we have also set few artists in
waitlist. The shot division and the budget are also ready. All
we have to do is registering our title and find the source for
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our budget.”
“I spoke to a director regarding the registration Maha
and let us seek the guidance of DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar for our next move.”
“Yes, Amma sure. Did we get the appointment to meet him?”
“Yes, we have a practice session of Kalari, Sword fighting
and Silambattam in his Farm.”
“Really, when?” Maha’s eyes widened with excitement.
“June 9th to 11th”
“Amma it is really great. Am I coming with you?” she cannot
hold herself.
“June 8th I have a meeting with our team in Chennai,
9th morning we all reach Trichy from Chennai and you may
join us in Trichy on 9th from Dindigul”
Maha feels excited about the trip, because every meeting
with DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar is not only
interesting but also a great learning. He made her think
always. He inspires her by his witty statements and profound
knowledge.
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JUNE 8, 2018
The day has arrived as Maha’s wish. Her day started
at 3.30 am itself and she reached Trichy at 6.45am. She took
a cab to reach an apartment of Priya’s friend. She said they
both are childhood friends and they shared many days of their
tender age in the streets of Trichy. When Maha reached there,
Priya was urging everyone to get ready soon. The eldest
woman in the home who is the mother of Priya’s friend is so
kind and lovable towards the guests. She turned the pages of
three decades before when Priya was called as Padmanaban.
She said, “Since I treat Padma as my son from his childhood
now I can’t call him as Priya. Apologize me for that.” Priya
leans forward and said, “Whatever, I am your child Amma”.
They both talk about the childhood pranks of Priya and his
friend. After a while, everyone stood up for leaving after they
decipher a look from Priya.
They all put themselves in a car which waiting for
them for a long time. Everyone hears other’s heartbeats
because they all know that they all are late to the scheduled
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time.”
The car resides before a big hotel in the heart of the
city. They all step down and searching for DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar. Maha is standing before a stairs which
holds a boards states, “CLOSED”. A loud voice resembles a
bang on bronze plate says, “Maha, here I am” When she
turned back she found DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar in
a different attire. The first when she meets him, she got that
he is a great historian and the second meeting she found a
great structural engineer in him, now, his very mien depicts
a businessman. After taking few seconds, Maha smiled at
him and convey her greetings. He moves towards the stairs
and in no time the board has changed as “OPEN”. “The
mystery starts as usual with the arrival of this mysterious
person” says Maha’s mind. The stairs lead to a restaurant
which is luxurious. Everybody place themselves and place
their order too. Priya said, “This area has developed a lot. In
my childhood, it is entirely different”.
DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar said, “Yes, Priya,
it has changed a lot. This hotel was started as a small one by
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the father of the current owner. He is the first person who run
a 24/7 hotel even decades before. The hotel was known for
its taste, sanitation and reasonable cost. When the next
generation has taken the charge, their so called modern ideas
spoiled the rich heritage and ethics of this hotel. The modern
education teaches more about earnings than learning. Even
now the founder of the hotel is running a small hotel without
the heritage gets corrupted. What to do Priya? Ethics and
heritage are out of syllabus in the modern education
syllabus.”
Before the breakfast gets over, he has come out with
the whole history of hotel.
They all step down and moves towards his metallic
grey Nissan Terrano. Priya, Jeni, Arivu, Kathik and Maha
board the SUV, while DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar
posts his order to few people around him and among them
two were so young. When he starts driving, all of them came
to know that those two young boys are studying their
engineering with the support of DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar. The SUV flows in the streets of Trichy and
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move towards the outskirt of the city. Throughout the travel,
Priya and DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar were
conversing on various things. It is not a conversation but
learning for Maha: the words which connect new neurons in
her brain. When DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar speaks
on increasing crime rate especially in women and child abuse
he suggested severe punishment for the perpetrators. Priya’s
look delivers her doubt so he continues, “I feel that the
punishment is the best way to reduce crime rates. Discipline
comes out of fear. The punishment for child abusers in Iran
is just to the core. The perpetrator’s sexual organ will be cut
half an inch everyday till he attains his death. Such
punishments should be the right thing to do. Isn’t Priya?” ,
She agrees by nodding her head thoughtfully. Maha always
feel her nerves whenever she hears news about children who
are sexually abused or killed. She says, “Yes, Anna you are
right, the perpetrators should have a severe punishment.
Their body should be drilled thousand pores and
concentrated acid should be poured into it.” without her
voice heard outside. He continues, “People are going behind
mean pleasures which lead them to their horrible end. They
58

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

spent their whole life in earning money and die before they
enjoy the earnings.”
“True Anna, see in politics, a single lady who doesn’t
have heir had an enormous amount of property which takes
her to die without proper care and medications. The most
pathetic part is her true relationships cannot even touch her
dead body. I believe that the wealth she built for her is
nothing but her own cemetery.”
Hearing this, DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar put
forth a stamping question, “What is meant by Wealth Priya?
Jeni…Arivu… Maha….Karthik… why you people
are so quite?”
“Jeni said, we had good experience in the last time, now let
us learn to be a good listeners.”
“No, Jeni have a try to answer this question.”
“May be education is real wealth” Priya said in between.
“Priya, wealth is something we save and we are not
supposed to spend it. In that perspective, education is
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something we have to spend lavishly.”
A momentary silence depicts that thoughts of people
are provoked. The SUV stops in Thogaimalai, a beautiful
small hamlet. Priya, Jeni and Maha get down buying
vegetables and groceries for the next three days. Maha feels
excited that everyone is gonna have food by self-cooking.
After they get packed with the essentials, the car and the
conversation begin runs smoothly. The conversation again
starts with politics. Priya asked, “I wonder that how we were
ruled

during

monarchy

time?”

DR.

Vikramakarna

Pazhuvettarayar replied with his own wisdom, “Priya you
can’t even compare this damn democracy to our own great
Monarchy of thousand years. When everyone wants to rule,
who actually don’t deserve it will spoil the entire country.
Priya, when we ruled, there were no hunger, theft, corruption
and poverty. We took care of our people without spoiling our
cult and culture. It is this damn democracy which sells people
for corporates. The comparison itself is defaming the greatest
monarchy.

Imagine

the greatest of

greatest

kings,

Sivapadhasekaranar, Perunthatchan, the hero of golden era of
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Tamil history, Raja Raja Chozha who rules the greatest
empire without even a tiny fault in all the fields like army,
economics, social complacency, art and architecture, war,
politics and so on. They are the real warriors and protectors
of people Priya. Your democracy does not create leaders but
only beggars all over the country”. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar expresses his convulsion and righteous
anger. The truth in his words struck people’s hearts and made
mouth shut. The SUV roars with greater speed. DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar, breaks the silence by
continuing his speech, “Tamil people were lived a life which
teaches the whole world the art of living. Our culture is
intertwined with religion and our religion has a culture in it.
The science of our forefathers is pioneer to the so called
modern science. The medical science has attained it’s peak
only after 1990’s especially after the burning of Yazhpanam
library. Shushkutha, the disciple of the great saint Agathiar
has first come out with human surgery 10,000 years back.
The technologies, theories and sciences are uncontestable on
those days. The fields like warfare, medicine, science,
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politics, business, and economics are forerunners of modern
era. All this modern society knows is Communism which is
not at all possible”. He turns and says, “See, how we have
spoilt our resources. His hand directs to small stream which
is spoilt by the people by throwing plastic wastes in it. This
village has nothing but rocks which are also gonna get
exploited by the big shots”. When he says that, the SUV takes
a turn and enters into a farm. A huge gate leads to an
agricultural farm. Few workers in the farm stood and expect
all of us to get down. The team is first welcomed by a
beautiful breeze which lacks in the city life. The farm is
completely untouched by the pollution and corruption in the
soil. A cow is tied under a tree, which must hold its little calf
in its stomach. The farm is pollution-free, plastic- free, the so
called modernism- free zone. When they move, a small
building is seen at the end. The building has a small house
which has a kitchen, bathroom and living room. A swing is
dazzling in the veranda outside and a huge square structured,
“Kalam” is found. DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar says,
“This is the place where you people are going to practice, and
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this place has been made ready for you in 32 hours of labour.
It’s depth is seven feet, length and breadth is 17 feet. It has
sand and the particles of wood”. It seems to be soft zone to
practice. Moreover, Maha thought that if it is actually a
practicing field, it must have steps to get down and come up,
but this field doesn’t have one. This place seems to be meant
for “teachings” to enemies. She also doesn’t dig deep into it
since it is all royal matters. Behind it, there is a throne like
seat built as a part of a construction. Maha shows the seat to
her mom and said,
“Amma, it is there in the blood right?”
Priya replies, “Blue blood can’t be replaced my baby.”
Huge woods are there which acts as seats. The breeze
in the farm is adds more credit to such an amazing ambience.
Maha have come across the word sweet breeze but after a
long time she tastes it. The cool breeze touches her lungs and
refreshed it with its sweetness. The breeze reminds her
village which she leaves before eleven years and longs
everyday to go back. The moments of her village flashes
63

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

before her eyes bring a deep sigh from her. The breeze, the
pure and sweet water, rustic ambience and the people who
lives one with nature and uncorrupted by the modern society
takes the people from the mode of surviving to living the life.
Priya starts cooking for the people and Maha joins her to
assist. Maha started to cut vegetables, Jeni, Arivu and
Karthik are admiring the place whereas DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar, is assigning the duties to the labours there.
Maha face glows with a kind of happiness, she feels as if she
is in her own village. She said,
“Amma, this place is so mesmerizing, Isn’t?”
Priya smiles “Obviously Maha, this is the real
happiness. Humans thrive for more money in their life. They
believe that money will bring all the happiness, but since they
go behind money they are not satiable and till the end they
don’t know what the happiness is all about. They earn for
themselves and they want to save for their generation also.
At last, the family happiness will be spoilt by the same
money they have earned. Actually, all they do is selling their
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cows and but haystacks.” Maha smiles and the she cut the
vegetables in a moderate pace. Priya continues, “My dear
daughter, you know very well about the transgender
community. Though they suffer a lot due to discrimination in
the society, a particular sect has also earning enormous
money. They may seem to be happy but they are not. This is
not the way of living. We have to leave the traces of our life
to the world. Our contribution to the society will do that
rather than the materialistic properties of ours. We should
live a satisfied life and have satisfied death also. When we
die our last sigh should have a smile.”
Priya never fails to admire Maha. She listens to her
mom with her awe- inspiring words. Meanwhile, Arivu and
Jeni are getting down into the field for practicing under DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar. Priya prepares everything
for cooking. When Maha is assisting Priya, her heart is
pounding into the field for practicing. Maha really don’t want
to miss the practice and the words of DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar. Priya understands her daughter and said,
“Maha, you may go now. Go and join with people. ”
65

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

“Amma, are you sure? Shall I?”
“Go, I will manage.”
Maha keeps the tray of vegetables and go towards the
practicing field. She finds that they are making the field. She
wants to get down but she does not know how. When she
fumbles, Jeni suggested her to take the ladder whereas, DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar, asks Maha to jump in to it.
When she hesitates for a while, he come towards her, hold
her hand and said, “Jump”. The voice gives an order and his
hold gives courage to her jump. She did to her surprise. The
sand coaxes her feet and after they removed the stone and
wood pieces in the field, DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar,
starts his teaching. He is not biased on genders. He teaches
the girls as men. Moreover, he insisted that women are
stronger and they have to learn some basic defense
mechanisms to protect themselves. He calls Maha and asked,
“Maha what would you do if a stranger touches your
shoulder from behind with a wrong intension?” She replies
immediately that, “Will run as my feet touches the back side
of my neck.”
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He smiles and said, “How far you can Maha?”
“Then, what to do Anna?”
“That’s what you have to ask. Come turn back. See if
someone touches your shoulder from behind, how will you
attack? ”
Maha blinks and he explains, “Listen, when someone
touches you from behind, you can curve your body a little
and use your spine to hit him. Actually women’s spine is
stronger than men’s. Like this”
To his capacity, he stoops down to teach girls and he
feels that girls should not defend rather they must be ready
to offend at all the time. The way he teaches to the girls is
very minimal percentage of his learning but he teaches it
patiently and he made them to respond in the proper way.
Maha feels as if, a crack has fallen in the glass shield which
is suffocating her for a long time.
Jeni and Arivu also practiced under his guidance. He
lowers his pace while they are practicing. Though he is
guiding them in offence, he ensures not to hurt them by any
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means. The beautiful blend of courage and compassion he is.
After a while, everyone except him is in their breath. They
all sat down in a circle and he started teaches them few tactics
for example, till then, Maha doesn’t know that slapping is an
art. She had learnt, slap is not dealt with cheeks but rather
ears and the area behind it. While they were practicing, Priya
came with the coffee cups. All of them hold the cups and sat
in the field. Now, it is training for the brain. DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar has taken his sip and
continues, what you see here is not even the nano drop of the
ocean of our martial arts. There are 236 different epitomes in
the martial arts. The greatest warrior Anukamma excels in 96
kinds. The master of great Chozha dynasty Vengadathudayar
knows 52 kinds. There are 118 varma adivarisai also in
which people were also excelled in. The warriors of Chozha
dynasty are unbeatable in war strategies. They were
unimaginable and pioneer in today’s modern strategies.
Jeni raised her hand as a school kid who has a doubt
to ask but has another serious doubt whether to ask this or
not. When DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar gives her a
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nod with his sparkling smiling eyes, she asks,
“May I know who knows all the 236 techniques?”
“Whom it can be other than our great great father,
who had seen battlefield as
Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar? The chozha prince and
princess were guided under him and that one legend, who is
the great inspiration for Chozha warriors. He has bared all his
wounds as glory and The “Adhikarichigal Padai” who were
brutal warriors were under his control. The “Adhikarichigal
Padai” has different strategies of war like they have hot oil
which burns even the rain . They set fire to enemy’s war
brutes to collapse the army, whereas they have their own
defense methodologies like wooden armor in order to protect
themselves from the oil. There are expert in archery and
Javelin. Their javelins are around sixteen feet which vibes to
unimaginable distance and suck the blood of its prey in no
time. Do you think an ordinary person can lead such
warriors?
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“No, the person should be the icon of courage and
bravey.” Maha said
“No Maha not only physically
out
great great father,

fit and

brave,

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar is a man who channelized
his thoughts and mind. He is master in reading people’s mind
also. He never let his anger out just like that. He let that burn
inside him and directs it to erupt as a volcano which
annihilates the entire dynasty from the pages of history. The
best example is the answer he has given for the betrayal done
to his Prince, the legendary warrior, the representation of
Majesty, Aadhithakarikalanar. His wrath on the people who
killed the majestic Prince of 7.6 feet and 186lbs weight by
betraying made the ground water red with blood. That is why
he took 11,560 prisoners, half naked and built Keralandhan
Entrance of the Peru Udayar temple at Tanjore. His emotions
and thoughts are chiseled and channelized.” If wink has a
sound, that may break the silence persists around.
The field gets the privilege of echoing the history of a
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history. Maha is astonished that how great the heritage is and
how the young generation failed to taught all these. Being an
aspirant of English literature, she feels guilty that when she
is devoid of knowing such great histories about our own
scions of soil and she is not aware of the greatest Kingdom
which taught the world how to rule, then, what is the use of
learning about Edinburg and the so – called Great Britan.
Jeni, breaks the silence the question, “I Have heard that
smiths were given high status in Chozha dynasty, May I
know about it?”
“Yes, there were respected and honored. In our rule,
we had three types of smiths: Gold smith, Black Smith and
Sculptor (Stone Smith). The art and architecture during
Chozha Dynasty has in the pinnacle of advancement. Our
smiths had enormous efficiency. Chozha never fails to
appreciate talents and artists. So they have enjoyed a great
privilege under our rule.”
He has picked a small stone in the field and throws
that away. He looks at the people’s eyes and decipher that
they are yet to be taught. He Continues,
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“See, when you look at Tanjore Perudayar temple as
a place for worship, we look at that as our Identity of our
dynasty. The tower of the temple stands as the emblem of
how Chozha has enriched in all the fields. The temple has
been constructed entirely by granite stones and it is 216 feet
height. The top of the tower is 80 tonnes. How do you think
it is possible where we didn’t have any modern equipments?
The smiths of those days were not graduated engineering
from any universities but now, none of the architects and
engineers can find the techniques and strategies behind their
architecture. Around 60 kms from Tanjore there is no Granite
found. So, we have a question that how they bring abundance
of granites to Tanjore. Moreover, What tools these smiths
might used to cut those granites and chisel it to fine statues
and miniatures. The temple which was built by the Chozla
smiths is the evident of how Chozhas were pioneers in Art,
Architecture, Engineering, Mathematics, Statistics, logistics
and so on. So the talents are recognized, appreciated, trained,
taken care of and also given a high status in the society. I
hope now you got the answer for the question Jeni”. She
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nods. Maha feels grateful for Jeni for asking a question
through that a great history and many more productive
questions she has got. Team used a ladder to set them out
from the field. The all gathered in verandah. Priya joined
them for a while. Jeni has taken the swing; Arivu put herself
in a rope cot which shows her tiredness after her practice;
Karthik and Maha sits near the throne like construction; DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar has taken a big log and make
it is as a chair for him and Priya who wipes her wet hands
with the towel hanging in her shoulder and sits few feet away
from him. They have shared many things. The topic takes
them to DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar’s childhood.
The person here with the big moustache who shouldered
great responsibilities and has a profound knowledge could be
such a prankster? He shared about his pranks in his childhood
and how his grandfather, an ideal representation of blue
blood had chiseled him well to this extent. He said that the
grandparents of him are an ideal couple for love. They not
only fell in love but also they rise in their love. They have
shared decades of their lives to each other, because they
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accept each other as they are. The love exists only under the
wrinkled skin and aged heart. His grandmother, who is the
eldest woman in the family, is worshipped as Goddess. They
are the examples of youngsters in all means how to lead a
life. DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar, was brought up
under their lovable hands but according to their protocols.
We use like an epiphany that ‘born with golden spoon’ or
‘born in blue blood’ is a most luxurious one but the life of
DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar smashes that stereotype
though his life. He said they are chiseled and scrutinized in
their childhood. They can’t live the life of ordinary people.
They cannot have the food like junk foods or whatever they
feel like; their genes are protected with mental and physical
fitness. They should learn the martial arts when they attained
a particular age. He made people understand that leading a
Royal life is not a walk on a cake and definitely it is not a
comfort zone.
The team has taken to the huge water trough which
has the fathom of five feet. It has a stairs to reach and stairs
to step into it. A huge pipe is peeping into the pool to fill the
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water. The pool is painted in white and since the floor of the
tank is made in aqua blue colour, the water resembles the
shade of ocean. When the breeze tickles it as a secret lover,
the water blushes with its soft ripples. Everyone steps inside,
Maha has taken a deep breath and when the water touches her
right feet, the chillness runs in her nerves and touches her
brain. She takes the next step, she feels excited and happy as
a kid who has seen a pool for the first time. She drenched
herself by taking a dip into it. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar says, “Now let us go for breathing practice.
Try to hold your breath under the water. Jeni you try first.”
His practice session continues in the water. When number
five fell from his lips, Jeni came up; Arivu also can hold 5
seconds time inside; Karthick, hold till eleventh second and
as a gem Maha came out in the gap between the number one
and two. She cannot even hold for a second inside. Now, the
turn comes to DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar, he takes a
deep dip and people around others started counting, till forty
he didn’t come up. Out of curiosity, Maha dip herself inside
and what she saw there made her eyes widened even inside
the water. This person sits under the water as a sage who
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undertakes a penance inside the water. She came out and in
next few seconds he has also come out. When he swims, he
swims as a fish and with a wink he reached the other end of
the pool. He said that only who has a regular practice can
hold the breath under water for a long time. He teaches how
to do it and asked others too have a try. At first, Maha doesn’t
want to because she does not want to die by drowning. Later,
he made everyone stand in a circle with their right leg set
before and had a half- sitting posture in the water and ask
them to practice what they done in the field. Practice to give
a deadly slap to the person is quite easy when it is imagined
a person before in air, but when we do the same practice
under water gives you immense pain in your biceps and entire
arms. Punch and slap under water shows the potential of
water. The practice was hard since the density of water is
high but he teaches them with so much of patience.
Moreover, they also tried to hold the breath under water for
few more seconds. Everybody has crossed the seconds they
did earlier. To her surprise, Maha, at last hold for 21 seconds
and the maximum is achieved by Karthik by touching 38
seconds under the water. A spicy aroma of lunch prepared by
76

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

Priya whips everyone out of the pool, everyone are called for
lunch. Maha leaves the pool leaving her heart floats there.
After a shower, they all sit together for lunch. The lunch has
steamed rice, pepper water, spicy vegetable stew and fried
papadam. Priya has showed all her cooking skills and the
food is tastier when she served with love. After the
sumptuous lunch and a discussion they are asked to get into
the field. It is now, the real practice starts. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar stands outside the field and he coaches them.
The practice fires up well. All the five are getting practiced
few tactics and they are drilled to do it many times again and
again and again.
Around 10PM, they all get out of the field and asked
to go into the pool again. The minute spikes in the field has
touches the every parts of their body. The pool helps them to
remove all those spikes. Jeni. Arivu, Karthick and Maha get
into the pool. Maha enjoys it but her hands and legs are
shivering inside. She hides it from all because she may be
asked to come out of the pool. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar sits at the parapet wall around the pool and
talking to them. The sky is in her royal black attire and she
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removes all the sparking stars which adorn her on that day.
The cool breeze caresses and the chill water touches the atom
of soul. They all inclined on the walls of pool and deriving
an aesthetic pleasure out of the moment. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar, says “why shouldn’t you people come out
with a small poem which describes this situation? This may
add more credit to the situation. Isn’t?” The game starts with
Jeni. She has come out with a beautiful extempore Haiku
which connects the situation and her emotion. Karthik has
also proved his writing skill and creative ability through his
presence of mind. Arivu says that she needs time to chisel her
words and Maha had her words in her lips but those refuses
to slip. Her words lingering in her mind are
The angel of Darkness reciting the sound silence
And me as her little daughter, accompanying
Myself with Me
Listening to lizards response to the bees buzzing
And the breeze ruffles around the leaves
Resembles lover’s quarrel, I adore
Myself with Me
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While the world strives to learn; I

Unlearning the learning and stripping out the
Meaningless meaning, I Cherish
Myself with Me.
The words express the emotional state of her mind.
The world doesn’t have face, it has only masks. Office Mask,
Home Mask, Friends Mask, Masks before superiors and
Masks before subalterns. In the whirl of masks human
forgets the real face and the self. The paradox is we marry
the masks when we are in love with the real face. The rustic
beauty,

breeze,

the

farm

and

DR.

Vikramakarna

Pazhuvettarayar who is real to the core everything tears off
her masks and let her enjoy with her face.
The body parts feel grateful to the respective persons
since the lungs breath air without pollution, the ears listens
without noises, the physique enjoys the water without salt
and chemicals and the soul refreshes without fallacy.
Priya shouted from the kitchen and invites them for
the dinner. When everyone was about to leave, DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar, asks them to stay back. He
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asks Priya to bring food to the pool. Priya mixed hot steamed
rice and the spice curry with right proportion of pepper water.
She prepared it in a large vessel and brings it to the pool. The
aroma, spices and the huger all stimulate the taste buds of
everyone. When she gives it to each people with pappads, she
made all realize the heaven in the earth. Other than DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar, everyone have their dinner
when they are inside the pool.
DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar says , “Priya it is
sumptuous, you nailed it.”
She thanked him with her beautiful smile. They all
came out after few minutes and took a shower.They arranged
to sleep in the verandah itself. Everybody falls in a place. The
one which is missing is melody. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar has the highest aesthetic sense. The songs he
played in his mobile are not the mere sentences which made
into music as most of the lyricists write today. Those were
lines born out of emotions, philosophies and messages. The
angel of sleep embraced Maha within few minutes. She
smiles slowly after she closed her eyes and before slips into
the heavenly sleep.
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V .SCIONS OF SOIL
The sun stretches its beam in the air and wishes
everyone a good day. The birds around the farm chirp to say
happy morning to everyone. The breeze slow down and the
sun has transformed it’s chillness into warm one. Priya wakes
up everyone and her voice reminds the responsibility. Maha
could hear her Mom’s voice inside her blanket but the
warmness persists between her body and the blanket tied her
down to the sleep. She was tissing and tossing and at last her
eyes exposed to light. After a few winks, she found the day.
She has find Jenia and Arivu still struggling to cross the
threshold of heaven. Karthik, sat and looked into his mobile.
Priya gives the coffee to everyone and ask them to get ready
for the practice. She has also finds that DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar is not there. As he said, he might have leave
to his home. Jeni and Maha roam around the farm with the
toothbrush in the hand. The farm has different types of trees
and plants: tamarind, Neem, Drumstick and much more. The
plants are adorned with beautiful, fresh flowers of different
colours.
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After a while, everyone gathered to get into practice.
Priya come out from room. Maha smiled at her with her
fingers on her lips. She had never seen her mom like that. The
black track pants and sky blue T-shirt reduced her age
considerably. Her hair was tightly locked and her face is as
fresh as the flowers in the farm. None would believe that she
is crossing her age 48 and she is transwoman. She is elegant
and young not only because of her attire but also of her
attitude. Maha admires her mom and give her a warm hug.
They all set into field for practicing. They execute the
learning taught by DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar last
night. They support each other and get clear their doubts by
themselves. Meanwhile, Arivu made a refreshing coffee and
offer it to everyone. After, their practice, they all decided to
send a voice message for the prince and princess of DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar’s family wishing them best
for their exams. So they wished together as,
“We wish Arulmozhi and Iranya a grand success for
the exams.” Very soon a voice note drops in with a beep
sound. It slaps,
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“Do pronounce our name properly”, the little prince
said,

“My Name

is

Arulmozhi

Arangarasa

Karna

Pazhuvettarayar” the Princess said, “I am Nachiyar Iranya
Karnan” The message makes everyone eyes widened and
hold their breath for a second. Of course, the voices have the
cuteness but it still have the imperative tone which runs in
their blood. Once, they got the message the team dispersed
in a minute without knowing what to do. The kids proved
that they are scions of the soil and the genes are the output of
great heritage which ruled for centuries together.
A roar of an SUV heralds DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar presence here. He rushes into the farm as a
tempest. A person behind him carries a big shopper. The bag
carries spicy aroma which makes everyone hungry. He asks
the team about their practice and execution. He sits in the
throne like seat with his right hand in his thigh. He pulls his
goggles to his head and ordered the work of the day. The tone
and his posture are majestic to the core. The workers were so
humble and observe all his orders. The team was taken care
of them and they render the utmost hospitality. After the
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workers leave the place, all of them encircle him and discuss
about the practice they had. They also conveyed the message
they have got from the little prince and princess. He smiled,
caresses his moustache and says,
“Yes, they can’t bear when people call their names in short.
Even they won’t appreciate in schools”.Everyone has a
meaningful smile in their faces. He has asked people to boil
five kinds of oil: Gingely oil, castor oil, groundnut oil,
coconut oil and palm oil. He adds to add few leaves of
Thulasi into it. A preparation is going on in parallel whereas
the team opens the ears to listen to his mesmerizing words.
The discussion starts with the voice message of his kids.
Maha is completely surprised by the way the kids spoken. He
said, “the kids are brought up with great responsibilities.
They are fed with histories and literature. Though they are
studying British curriculum, they love Tamil literature. The
questions they ask cannot be answered even by their
teachers.” He chuckles as if remembering some incident and
continues, “Once, the prince asked a question to his teacher,
“Why Krishna has come all the way from Dwaraka to kill my
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grandpa Naragasuran? The question he has arises is worth
answerable but the problem is, none knows the answer.
Though he is young, he is more concerned about the people
who come to him. When he oversees the preparation of the
field for our practice, the one question he asked to me made
me feel proud about him. He asked did I make arrangements
for the food for the team. The kids are brought up according
to the protocols assigned to them. They are exposed to
worldly wisdom but they are also taught what to ignore. Yes
this is the way we are brought up by our fore parents. The
food habits we have, the words we utter, the persons we meet
and the actions we do, are all according to our protocols.”
Maha’s mom words lingering in her mind, she always
scolds her daughter for her lethargic attitude by saying, ‘You
are not from a Royal family to have a luxurious living. You
should work.” She thinks my dear mom rephrase your words
leading Royal life is not at all luxurious. Their life cannot be
led by any ordinary man. My dear mom….” When Maha
comes back from her thought the discussion has taken the
next leap towards the culture of Tamils during Chozha
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dynasty. To the question asked by Priya he was answering,
“…..Priya, our culture has been polluted by the immigrants.
When we start wondering
others’ culture, we lost ours. For example, wed lock which
we believe is the icon of ours is our tradition. We had a
tradition called “Thirupootuthaal” a round accessory which
has the emblem of their clan god which also shows which
place they are live in. The toe ring culture we had but it is
meant for both men and women. All married men and women
wore toe rings on that time. Priya asks,
“Is there any specific metal they used?”
“Yes it depends upon the hierarchy, they used metals
like gold, silver, iron and some has also used jewels made of
terracotta. Not only this, our culture is embedded with
scientific techniques. We have exported rice and grains to
china and other countries like Cambodia. The food in our
culture is the healthiest one. Idly has the history of two
thousand years before. We took only steamed food, the spices
we add are all medicinal. Vasco da Gama reached our place
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only mustards and pepper. We have set our footprints not
only on land; the waves of sea have also heralds the history
of Chozha. Every wave has witnessed the bravery and skills
of our great emperor of Chozha dynasty, the master of sea
war, the great Sundara Chozhar. Maha visualizes the rigorous
sea battle…
The sea is not seen because it is occupied with huge
vessels. Volley of arrows shot in the air. The arrows are
engraved with a tiger symbol and hit its target in right place.
The arrow head has the size of a human palm and the shaft is
little longer than the usual arrows. A bow is stretched to the
maximum extent and the hands holding it is very firm and
strong. In the right hand, tiger symbol has been tattooed. The
biceps of the hands are big. When the arrow is released, the
bow vibrates for few more seconds. The arrow touches the
deep down of a chest and it dinks the blood. As his name
suggests, he is none other than Sundara Chozhar holding the
bow in his hand. They are fighting with brutal pirates and at
last, the ships of pirates are set fire by the Chozhas’ warriors.
It looks as if a volcano erupted in the middle of the sea. After
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four years, the business men are given sixty thousand soldiers

to spread their business overseas and protect themselves from
pirates.
Maha closed her little opened mouth when she comes
back to the fa(o)rm. How efficient and courageous people
were in such a great dynasty. DR. Vikramakarna
Pazhuvettarayar continues, “we were the icon of bravery. We
move close to the enemies and we fought with his talents.
The war had some basic ethics. We gave chance to the enemy
to fight with us using swords. Though he is our enemies we
never want them to die in suffering. Our arrows hit in his
chest and out swords moves into his heart. Before he knows
the pain, he died. My grandpa used to say, guns and birangi
are invented by cowards who cannot face the enemies in the
field.”
Priya asked, “Tell us about our religion? We would be
glad to hear it from you?”
“Listen our religion has never been superstitious; we
don’t have the habit of such idiocy like breaking the coconut
in head. Our religion is so rational, it never discriminate
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anyone based on anything not even on genders.”
“Yes, even I have heard that transgenders were act as priests
on those days” Priya adds
“The chief deity of ours is Aadhi Shivan. The clan
deity must be a goddess for every Tamils. The clan deities
are nothing but the eldest women in the family who has
sacrificed their lives for a great purpose. We worship them
for their deeds. Even regarding Aadhi shivan, the philosophy
Shivam is ours but the structure lingam is theirs. Now, we
have exported all our brains so that we believe that the great
Tanjore Peru Udayar temple is stood still just because of the
local cement you people have used recently. The temple
doesn’t have any gel to hold its construction but our
forefathers have estimated the gravitational force to hold it.
Can you people at least realize the minute part of what we
have lost?”
Everyone nods thoughtfully. Priya said, “Yes, we
have lost a great history but why you, the scions of such great
history are not taking part in the society to make them
realize”
The words come out as a far stretched arrow,
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“Because we don’t want to Priya.” After a grave silence for
a second, he resumes, “Why should we Priya? Why should
we? When you people are much exciting about reality shows
which poke the nose in others’ shoes and bring that under
lime light, when you people celebrate heroes of shadows than
real, when you people feels proud to say NRI than Tamilian,
and sell your rights to meager politicians and felt happy to be
divided and ruled based on caste and creed, Why should we
concern about you?”
The derisive smile in his face shook everyone up
there. He notices that and says, “Priya being out of this so
called modern society doesn’t mean that we are idle, have
you heard about tiger qualities Priya?” When she said “No”,
he says, “If tiger fix its prey it will hunt it to the maximum,
but if it misses the prey by chance or the prey escaped from
its claws, it will make itself starve till it kill the prey. But the
point is, once it kills the prey, it will make it into pieces and
pieces and it will annihilate its identity to the core and
shattered the pieces in the forest and let other animals to eat.”
Again the same derisive smile vibrates the air and he caresses
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his moustache in his own unique style. He taps in his thigh
aloud and beckoning everyone to the field. The practice
includes Sword fighting and Silambattam.
DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar starts giving
them practice and though the techniques are hard to learn,
Jeni, Priya and Karthi learnt it seriously. Till they attained
the perfection, they practiced repeatedly. The dialogues, the
movements and the expression are given them as compact
power package which they received properly. Priya,
irrespective of her age and the physical ailments, she gives
tough competition to Jeni and Karthik. She puts her hundred
percentages into it, as her “Idayinam” is her life time goal.
Her learning skill is appreciated by DR. Vikrama Karna
Pazhuvettarayar. He gets himself into the field and teaches.
The way he handles the sword and Silambam tears the breeze
with a hissing sound. He plays with the sword in one hand
and with the Silambam with other. He teaches them few
stunts also and makes sure that they are not injured as well.
Though it is just a practice, Karthik feels the pain out of
complete dedication there.
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They all get out of the field. Priya takes care of
everyone there as a mother and the food she prepares is
served with motherly love and affection. Arivu coordinate
everything and everybody well. The team has lived as a
family when they are off the field and as a fellow students of
DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar when they are
on the field.
Maha plays the role of patient listener and keen
observer throughout the days she had spent. These three days
are most valuable and life changing days for her. She feels as
if drenching her toes in the ocean of history with the guidance
of DR. Vikrama Karna Pazhuvettarayar. She feels grateful
for him throughout her life for enlighten her with his words,
histories, skills and his life. She leaves the farm bagging so
much of memories and questions with her, but the convulsion
is still pricking her heart.
HISTORY is not what we are taught or what we know
but what is real. This generation is devoid of history.
Whenever we are asked to name a king who never gets
defeated, we come out with the name, Alexander, the great.
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When the title the ‘great’ is given to Alexander, what title can
be suitable to the real greatest of greatest kings,
Sivapadhasekaranar, Perunthatchan, the hero of golden era of
Tamil history, Raja Raja Chozhan? If the warriors who are
hired and fought without any purpose and who rape women
brutally are honoured, where we fail to realize the history of
the soul of courage, commander, the tremendous warrior
Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar soulof

courage,

commander,

warrior

the

tremendous

Chathrupayangaran, Iranyakulakavalan, Vengaiyarkon
Iyyan Periya Pazhuvettarayar who never knows what fear
is all about till his last breath. The younger generation learns
mostly from click institutions like social media, you tube and
mobile applications rather than brick institutions which teach
them the history, culture, courage and art of living. We
groom our kids feeding them the alien culture which does not
suit to their metabolism. We are losers of course, but the
harsh truth is we are not even aware of that we are defeated
and the treasure we lost. The life, we live and the privileges
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we enjoy are given by the great dynasty. We boast off
ourselves that the great Peru Udayar temple is the pioneer of
architecture to the whole world but have we ever sit and try
to know the effort, dynasty and technology behind it. Tamils
have exported rice to other countries on those golden days. It
is that one prominent dynasty who gave us life with the
strategies for agriculture and irrigation. We made our food
poison and made our farmers drink the same and put an end
to their lives. They have built dam in running river Cauvery
but what we built electric towers after made the river dry.
They built an indiscriminate society. The best example is
Chozha dynasty’s Athikarichigal Padai. They have a entire
brigadier troop which has transgenders and women. The
tremendous
Iranyakulakavalan,

warrior

Chathrupayangaran,

Vengaiyarkon

Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar soul of courage, commander, the
tremendous
Iranyakulakavalan,

warrior

Chathrupayangaran,

Vengaiyarkon

Iyyan

Periya

Pazhuvettarayar brought up Anukamma as the brigadier
and he consider her as her own daughter. Now, we failed to
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recognize the transgenders and let them to struggle, strive
and starve in the same society. They taught us to worship the
women in the family as Goddess, but we are arguing about
the statistics of child abuse and rape in the debates. We are
divided based on caste, creed and gender.
When DR. Vikramakarna Pazhuvettarayar, said about
the technology behind “Kalannai” which was built thousands
of years before, I feel that it is highly impossible to recreate
such construction. Now, we don’t even want river Cauvery
to flourish because it leads to hike in sand price. DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar, used to say that, when we
boast off of scientific development of the past 40 years we
also should feel ashamed of the fact that the corruption has
also been increased in the same 40 years. Human minds have
been corrupted and it is been exported also. His words should
be engraved in golden plates. Can we show any field which
doesn’t corrupted yet. The significant fields like Education
and health are most corrupted now? The corruption starts
from kinder garden to PhD. I, myself is also the victim as a
middle class PhD aspirant. As per the words of DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar, education is not a system but
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an experience. All the experiences that I have through our
education system are chucking me out from various
universities and colleges since I can’t bribe a huge amount to
pursue my education. In current scenario, only those who can
afford PhD can do research. Being a middle class girl who in
search of experience through education has faced doors shut
behind when I said I cannot bribe. Of course, we have very
few faculties who do not claim bribe but if I qualified, again
I should bribe lakhs and lakhs of money to get a job.
We said that our medical field has achieved drastic
development but I was enlightened only through the words
of

DR.

Vikramakarna

Pazhuvettarayar

that

this

‘development’ has been achieved only after the burn of our
Yazhpanaam library. The medical development is not meant
for lay man and this cannot bring the child out of mother’s
womb without dissect her. We never had heard about
diseases like cancer and diabetes when we were having our
own food culture and medicines. Since we don’t know our
own history, we look upon others with awe- inspiration and
that leads us to polluted life in polluted environment. As a
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common human being of this society I put forth a question,
“What this democracy has given me?” We have thrown out
the monarchy for stating the reason that the society is not
meant for one sect of people. But now all of us are put our
labor for some people’s happiness. We mortgaged our future
for the elites and politicians. We should accept the fact that
we are miserably failed to know the history of the great
dynasty which made us live our life to the fullest and ruled
us with progress and fertile. “Without the past, there is no
future and if we are not ready to learn from the past, we
deserved to perish”. I culminate by put forth few questions
which strikes me through the enlightenment given by DR.
Vikramakarna Pazhuvettarayar. The questions are, “Are we
live in democracy or illusion?”, Is there any possibility for us
to realize our history?” ,“Are we going to change?” and “if
yes, When?”
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நிழலின் ேைலாறு
மஹாேின் இதழ் பதிந்த வகாப்ரப வமரைரய
ததாடும்வபாது, அேளது உதடுகளின் தமன்ைிேப்பு ைாயம்
அதில் படர்திருந்தது, வகாப்ரப படிந்த இதழ்கரள தன்
ேிைல்களால் துரடத்துக்தகாண்வட, தன் அகண்ட ேிழிகள்
வமலும் ேிாிய அேளது ேளர்ப்புத்தாய் ப்ாியா உதிர்க்கும்
ோர்த்ரதகரளக் வகட்டுக் தகாண்டிருந்தாள் அேள்.
ைற்றுவநைத்தில்

தாம்

அறிந்திருந்த

ேைலாறும்,

ோழ்க்ரகயும் நிறம் மாறப் வபாேது அறியாமல், அேர்கள்
ைந்திக்க காத்திருக்கும், மாயத்திரை மூடிய மகா மனிதன்
பற்றி மஹா வகட்டுக்தகாண்டிருந்தாள்.
ப்ாியா தைால்ேதற்கு தரலயாட்டிக் தகாண்டிருந்த,
மஹா, ைதீஷ், ஹாி மூேருக்கும் அந்த

ைந்திப்பின்

முக்கியத்துேம் அறிந்திருக்க ோய்ப்பில்ரல தான் .
இந்த உலகியல் மாயங்களில் மயங்கி கிடக்கும் மனித
மூரளக்கு, நம் மூதாரதயர்களின் பிைம்மாண்ட ேைலாறு
உரைக்க, ைற்று வநைம் எடுப்பது நியாயம்தாவன.
அேர்கள் ைந்திக்க ஏற்பாடாகி இருந்த உணேகத்தில்
நுரழயும் வபாது, அதன் உள் அலங்காைங்களில் அழகில்
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ஆழ்ந்தது மஹாேின் மனது, ைதீவ

ா அங்கிருந்த உணவு

பட்டியலின் ருைியில் ஆழ்ந்திருந்தான்.
ைட்தடன கதவு திறந்து அேர்கள் கேனம் கரலக்க,
மின்னதலன

அரறரய கடந்து

அேர்கரள

வநாக்கி

ேந்தது ஒரு கம்பீை உருேம். மஹாேின் ரககள் தானாய்
குேிய, ‘ஹவலா’ என்ற ஒற்ரற ோர்த்ரதயில்

ைற்று

அைந்துதான் வபானால் அேள். எதிர்பார்த்திருந்த ஓர் அயல்
நாட்டு தமிழனின், வமற்கத்திய

ைாயலுரடய

பிம்பம்

உரடந்து ேிழ, கருத்ததபரும் மீரைரய முறுக்கிய அந்த
கம்பீைம்
காட்டிய

அேரள

ஆச்ைாியத்தில்

இருக்ரககளில்

அமரும்

ஆழ்த்தியது. அேர்
தபாழுவத,

தன்

உடனிருந்த இருோின் மனங்கரளயும் பீடித்திருந்த அவத
பிம்பங்களும்

அனுமானங்களும்

மைணித்தித்தரத

கேனித்துக் தகாண்டாள் மஹா.
உரையாடல்

ததாடங்கும்

முன்

அரனேைது

கேனமும் ததாரலகாட்ைி தரலப்பு தைய்திகளில் பதிய,
வகாயில் யாரனயின் வகாபத்திற்கு பலியான பாகனின்
அேலம் தைய்தியில் ஒளிப்பைப்பாகிக் தகாண்டிருந்தது.
அரனேைது

தபருமூச்ைிலும்

பாகனுக்கான

பாிதாபம்

ஒலிக்க, தீர்க்கமான ஒரு குைல் “பாேம் அந்த யாரன”
என்றது, குழப்பத்துடன் தேறித்த பார்ரே ஒன்ரற அந்த
குைலுக்குாியேரை வநாக்கி வீைினாள் மஹா.
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தன்

ோர்ரதகள்

ஏற்படுத்திய

அதிர்ச்ைி

அரலகரள

உணர்ந்து அேவை ததாடர்ந்தார். “பத்வத ேயதான அந்த
குட்டி

யாரனயின்

முடிரய,

பிடுங்கி

தகாண்வட

இருப்பான் பாகன், அன்று அவத தையரல மது அருந்திய
வபாரதயில் அேன் தைய்திருப்பான், யாரன அதற்வக
உாித்தான பாணியில் பதிலளிதிருக்கிறது.
அது மட்டுமல்ல, நாகாீகம், முன்வனற்றம் என்ற
தபயாில் வபாலியான ேளர்ச்ைிரய வநாக்கி தைல்கிறது
இந்த

ைமூகம்,

வகாேில்களில்

தேப்பத்ரத

உமிழும்

தையற்ரக தரைகரள அரமத்து, அந்த உயிரை ேரதத்து
தகாண்வட இருக்கிறீர்கள், மனிதன் தான் மனிதனாக
ோழ்ேதில்ரல,

குரறந்தபட்ைம்

மிருகங்கரளயாேது

மிருகமாகவே ோழேிடுங்கள்” என்று முடித்தார்.
ஹவலா என்ற ஒற்ரற ோர்த்ரதக்குப் பின், தன்
ஆங்கில புலரமரய அோிடம் காட்ட நிரனத்திருந்த
மஹாேிற்கு,

அேைது

ஆளுரமயும்

தைால்வலாண்ணா

தைய்தது.

வமரை

ஆறிப்வபாயிருந்தது.

தமிழ்
மீதிருந்த

அறிவும்,

புலரமயும்,

எண்ண

ேண்ணம்

ேியக்க

ைதீ

ேைலாறும்,

ின்

காபி

சுரேத்துக்

தகாண்டிருந்த அேன், தன் காபிரய மறந்திருந்தான். அந்த
கணம் யாரும் உணர்ந்திருக்க ோய்ப்பில்ரல. அேர்கள்
முன்வன திறந்திருக்கும் கதவு ேழிவய பார்வபாற்றும்
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ேைலாற்றின் ஊவட அந்த மனிதர் அேர்கரள அரழத்துச்
தைல்ல இருக்கிறார் என்று.
அேர், முரனேர். ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
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ைாித்திைத்தில் ைில பக்கங்கள்
பழுவேட்டரையர், இது தேறும் தபயர் அல்ல,
நம்ரம

மரலக்கச்

தைய்யும்

மாதபரும்

ேைலாற்றின்

உச்ைாிக்கும்

தபாழுவத

அங்கம்.
'பழுவேட்டரையர்’,
பன்தனடுங்காலத்து

வீைம்

நைம்புகரள

புரடக்கச்

தைய்கிறது.
ைில மைணமற்ற ேைலாறுகள், மீண்டும் ஒரு முரற
அவ்ேைலாறு பரடக்க ஏதுோக ைில ேிரதகரளயும்,
அரே ேளர்ந்து கால் பதிக்க ைில ேழித்தடங்கரளயும்
ேிட்டுச் தைல்ேதுண்டு. அப்படி ஒரு மகா ைாித்திைத்தின் ைில
நிழல் பக்கங்கரள தாம் புைட்ட வபாேரத அறியாமல்
அமர்ந்திருந்தனர் ப்ாியா, மஹா, ைதீஷ், ஹாி ஆகிய
நால்ேரும். பழுவேட்டரையர் இந்த தபயர் மூரளயின்
பின்னிய நைம்புகளுக்கு பளிச்தைன்று தைய்தி அறிேிக்க
ேியப்பில் ேிாிந்த ேிழிகவளாடு, உலர்ந்து ஒட்டிக்தகாண்ட
நாேிரன அரைக்க முடியாது,

ஆயிைம் ஆண்டுகள்

முன்வனாக்கி பயணித்தாள் மஹா.
‘

தேற்றிவேல்! வீைவேல்! என பார் அதிரும் முழக்கம்

காற்ரற

நிைப்பிய

அக்காலத்தில்

வீறுதகாண்ட

வேங்ரகயான வைாழம் கடல்கடந்தும் தடம் பதித்திருந்தது.
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வைாழ வேர்கள் பரன மைங்கதளன உறுதியாய் நிலத்தில்
ஊன்றியிருக்க
ோள்வபார்

அதன்

புாிந்து

வேந்தர்களான

ேிண்ரண

தகாண்டிருந்தன.

பழுவேட்டரையர்கள்,

ைாம்ைாஜியத்தின்
வீைத்திற்கும்,

கிரளகள்

பரனக்தகாடி
வைாழப்

இரணயில்லா

ேிசுோைத்திற்கும்

எட்டி
தபரும்

தளபதிகளாய்,

தபாருள்

ேிளக்கமாய்

ோழ்ந்தேர்கள். அப்தபரும் தரலமுரறயின் வீைேித்தான
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் முன் நடக்க,

அடுத்த

அரற வநாக்கி பின் ததாடர்ந்தனர் மற்ற நால்ேரும்.
குளிரூட்டப்பட்ட

பிைம்மாண்ட

அரறயின்

நீள்ேட்ட

வமரைரய சுற்றி அரனேரும் அமர்ந்தனர்.அரறயின்
இறுக்கத்ரத சுேர்களின் நவீன ஓேியங்களும் மூரலயில்
ரேத்திருந்த ததாட்டிச்தைடியும் ைற்வற குரறத்தது.
ஹாியும் ைதீ

ூம் முக்காலியில் தபாருத்திய வகமைா

கண்கவளாடு வைர்த்து, மீதியிருந்த எட்டு கண்களும் கூட
அேர் ஒருோிடவம நிரலத்திருந்தன. வபனாவும் ரகயுமாக
தன் ஆய்வு ஏட்டிரன இறுக்கிபிடித்துக் தகாண்டு அருவக
அமர்ந்திருந்தாள்
மூச்தைடுக்க,

மஹா.

தான்

ப்ாியா

அருகில்

மூச்சுேிடக்கூட

ஆழ்ந்து

மறந்திருப்பரத

அப்வபாதுதான் உணர்ந்து தபருமூச்தைறிந்தாள் மஹா.
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ப்ாியா தன் வகள்ேிக்கரனகரள ததாடுக்க ஆைம்பித்தார்.
ேைலாற்றில் மூன்றாம் பாலினத்தோின் பங்ரகப் பற்றி
அேர் வகட்க, பணிப்தபண்களும்,
கரலேல்லுனர்களும், வேரலயாட்களும் என அேர்கள்
இருந்த

கரத

ைாட்ரடயடியாக

ேிாியும்

என

காத்திருந்தேர்களுக்கு

ேந்தது

பழுவேட்டரையர்

தைான்ன

ேைலாறு. காலத்தால் அழியாத ேைலாற்றில் ைிலேற்ரற,
கல்

சுமந்தாலும்,

தரலமுரற

தரலமுரறயாய்

கடத்தப்பட்ட ைில ோய்தமாழி ேைலாறுகரள காற்று
சுமந்திருக்கிறது.
அப்படி காற்று தன் கருேில் ரேத்து சுமந்துேந்த
ஒரு

தபரும்

ேைலாற்றின்

அங்கவம

‘அணுக்கம்மா’.

தைங்குருதி ைிந்திய வைாழ நாட்டு வீைர்களுக்தகல்லாம்
ேைமாய் ோழ்ந்த அந்த வதேியின் தபயர் உச்ைாித்ததும்
அந்த அரறயின் காற்றில் கூட ைற்று வேகம் ேலுத்தது.
பழுவேட்டரையர் தைால்ல தைால்ல கண்முன் ேிாிந்த
ேைலாற்றிற்குள் இரமக்க மறந்து பயணித்தனர் அந்த
நால்ேரும்.
தமிழ் ேைலாற்றின் தபாற்காலம் அது. ோனிவல
ோவளாடு ோள் வமாதும் இரை

கலக்க,

காற்றிவல

மிதந்தது அந்த கால்கள். மீனும்,

ேில்லும் தபாறித்த

ேரளயங்கள் அேர் கால்கரள அலங்காிக்க, பூமிக்கு
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ேலிக்குவமா என அப்பாதங்கள் காற்றிவலவய சுழன்றது.
பார்ப்பேர் உள்ளம் கேரும் அந்த அழகிய ேிைல்கள் தான்
பிடித்த ோள் தகாண்டு பற்பல உயிரும் பிாித்திருக்கக்
கூடும்.

அடர்ந்த

முடிந்திருக்க,

அேைது

இரடயிவல

காியகூந்தல்
ைகைியமாய்

ஓர்

உச்ைியிவல
குறுோள்

உறங்கியது.
பயிற்ைிக்

களத்திவல

எதிர்

நிற்பேர்

அடிபடாதிருக்கும் ேண்ணம் அேர் ோள் சுழற்றும்வபாவத
பார்ப்பேர்க்தகல்லாம் பயத்தில் இதயம் ோய்ேரை ேந்து
வபானது.
தரையிலிருந்து

நான்கு

அடி

எழும்பி,

சூறாேளியாய்

காற்றிவல சுழன்று முழு வேகத்வதாடு அணுக்கம்மாரே
எதிர்த்தேர், அேருக்கு பயிற்ைி அளித்த நூற்றிதயாரு
ஆைான்களில் ஒருேைான வேங்கடத்துரடயார்.
ேிண்ணில் பறந்த அணுக்கம்மாேின் ஆறடி உருேம்,
முகத்தில் தேழ்ந்த ஒரு தேற்றி புன்னரகவயாடு தரை
இறங்கியது! அேர் ோவளாடு வபைிய வேங்கடத்துரடயார்
ஆைானாய் அணுக்கம்மாரே பார்த்து தபருரமபடினும்
அேரை வைாதித்து பார்ப்பரத நிறுத்தாமல் ததாடர்ந்தார்.
பயிற்ைியின் தழல்

வபாாின் அனல் தகாண்டது; வேகம்

மூண்டது; ோவளாடு ோள் உைைி ேிண்ரண கிழித்தது.
வீைத்தின் களிப்பிவல உக்கிைமாகிக் தகாண்வட தைன்ற,
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அணுக்கம்மாேிரன அரமதி படுத்தியது, இறுகிய இரு
கைங்கள் ரகதட்டிய இடிவயாரை.........
அேளுக்கு பின்னால் கதவு தட்டிய ஓரை மஹாரே
புழுதிபறந்த ோள்பயிற்ைி களத்திலிருந்து, நிகழ்காலத்தின்
குளிரூட்டபட்ட அரறக்கு திரும்பி தகாணர்ந்தது. தன்
இருப்பிடம் உணர்ந்து தகாள்ள ைில தநாடிகள் பிடித்தது
அேளுக்கு.
மிகுந்து பணிவுடன் உள்வள நுரழந்தான் உணேக
பணியாளன்.
ததாந்திைவு

“ஐயா,

தைய்ேதற்கு

மன்னித்துேிடுங்கள்!” என்று தைால்லிக்தகாண்வட வதநீர்
வகாப்ரபகரள வமரை மீது ரேத்துேிட்டு அகன்றான்.
‘உனக்கு மன்னிப்வப கிரடயாது’ என மனதிற்குள்
தபாருமிக்தகாண்டாள் மஹா.
“அணுக்கம்மாேின் பின்னால் ரககரள தட்டியேர்
யார்?” வகட்டாள் மஹா.
“வதநீர் அருந்துங்கள்” என்றார் பழுவேட்டரையர்.
“எனக்கு

ேைலாற்ரற

அருந்த

ஆரை:

என

பதிலுரைத்தாள் மஹா.
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அேள்

ஆேரல

பழுவேட்டரையவைா

அறிந்துக்

தகாண்ட

தமன்ைிாிப்வபாடு

தைான்னார்

“எனக்கு இப்வபாது வதநீர் அருந்த தான் ஆரை”.
‘களுக்’ என்று ைிாித்த ஹாிரய வநாக்கி தேறித்த ஒரு
பார்ரேரய

தைலுத்திக்

தகாண்வட

அரமதியானாள்

மஹா.
வதநீரை

ைைித்தபடிவய

ததாடர்ந்தார்

பழுவேட்டரையர் “நீங்கள் என்ன தைய்கிறீர்கள் மஹா?”.
“நான் ஆங்கில துரறயில் துரண வபைாைிாியைாக
பணியாற்றிக் தகாண்டு இருக்கிவறன், அய்யா!” என பதில்
உரைத்தாள் மஹா.
அவத வகள்ேிரய ஒரு ைின்ன புருே அரைப்பிவலவய
அேர்

ைதீ

ிடம்

வகட்க,

பணியாற்றுேரதயும்,

அேன்

ஊடகத்துரறயில்

ஹாி இறுதியாண்டு தபாறியியல்

மாணேன் என்பரதயும் ததாிேித்தனர்.
வதநீர்

தீரும்

உலகளாேிய

ேரை
இந்த

அேர்களது
ோழ்ேின்

உரையாடல்கள்
மிகச்

ைாதாைண

வகாப்ரப

காலியாகி

அம்ைங்கரள ைார்ந்வத சுற்றியது.
கரடைி

நபாின்

வதநீர்

வமரைரய ததாட்டப் பின்பு தான், அேர் மீண்டும் கடந்த
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காலத்திற்குள் அேர்கரள அரழத்துச் தைன்றார்.
“தநடிய உருேமும், திைண்ட வதாள்களும், உைவமறிய
உடற்கட்டும்,

ேலதுரகயில்

பரனயும்,

ோளும்,

இடதுரகயில் புலியும் தபாறித்த அந்த ஆஜானுபாகுோன
உருேம் ரகத்தட்டியதும், ைகல உணர்வுகரளயும், உடல்
தபாருள்

ஆேி

அரனத்ரதயும்

ஒருநிரலப்படுத்தி,

ைைணாகதி என அேர் முன் ேணங்கினார் அணுக்கம்மா.
அேரை

ததாடர்ந்து

கண்ணுக்தகட்டிய

தூைம்

வேங்கடத்துரடயாரும்,
ேரை

உள்ள

அரனத்து

உயிர்களும் அோிடம் மண்டியிட்டு ைைணமரடந்தது.
அேர் அதுேரை உலகம் கண்டிைாத மாதபரும் வீைர்,
வைாழ ைாம்ைாஜியத்தின் பாதுகாேலன், வைாழப்தபரும்
நாட்டின் வபார்பரடத் தளபதி, வீைத்தின் இருப்பிடம்,
ேிசுோைத்தின் புகலிடம், வபார்தநறியும், வபார்க்கரலயும்,
வீைமும், தீைமும், அேர் எலும்புகளாய் ோர்த்து, ேில்லும்,
வேலும், யாரன தந்தமும் கிழித்த வீை தழும்புகரள
வதாலாக உடுத்தியேர். ேிழுப்புண்கரள ேிருதாக ஏற்று
அரதவய அலங்காைமாக அணிந்துக் தகாண்டு பேனி
ேரும்

வீைத்வதர்

அேர்.

கருத்த

ோனின்

தமௌனம்

கரலக்கும், கிரளத்த மின்னதலன, அடர்ந்த அேைது
கருமீரையின் கீழ் அேர் புன்னரக மின்னியது.
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பரனக்தகாடி

வேந்தன்

அேைது

கம்பீைம்,

காற்றிற்தகல்லாம் அேர்தம் தபயரை கட்டியம் கூறியது.
வீைாதி வீைன், ைத்ருகுல பயங்கைன், எதிாிகளின்
எமன்,

வைாழ

பாதுகாேலன்,

வேங்கயர்வகாண்,

அய்யன்

இைண்யகுல

தபாிய

காேலன்,

பழுவேட்டரையர்

களத்திற்குள் நுரழரகயில் இரலகள் கூட அரைேரத
நிறுத்தியிருந்தன,

அேர்மீதிருந்த

மாியாரதயினால்.

இடிதயன அதிர்ந்தது அேர் குைல், “பவல அணுக்கம்மா
பவல,.

தமச்ைிவனன்

உன்ரன!

உன்

ோள்தகாண்ட

ைீற்றமும், ோள் வீச்ைின் நுணுக்கமும் வீைத்தின் இருப்பிடம்
தைால்கிறது. வைாழக் குலத்தின் வீைவம உன்னுள்வள
ைிேந்த

இைத்தமாய்

ஓடுகிறது

என்று

நிரூபணம்

தைய்திருக்கிறாய். நம் மண்ரண காக்க உனது ோள்
ேிண்ரண கிழிக்கட்டும்” என இரு ரக உயர்த்தி ஆைி
கூறினார்.
அேர் ேருரக அறிந்து மண்ணில் தைங்குத்தாய்
இறங்கிய அேள் இரு ோள்கரளயும், மீண்டும் உயிர்பித்து
உருேி, இருரககளில் ஏந்தி அேர்தம் பாதம் பணிந்தார்
அணுக்கம்மா.
பீறிடும்
அதரன

ைிறு

தபருரமரய

தமன்ைிாிப்பில்

தரலயரைேில்

அடக்கி

ஏற்றுக்தகாண்டார்

அய்யன்”.
111

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

மாதாண்ட

நாயகர்களின்

மாதாண்ட

நாயகன்

அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையாின் தரலரம ைீடர்
‘அணுக்கம்மா’.
வைாழகுலத்தின் நூறு ஆைான்களுக்கும் ஆைான்
அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையர் தாவன உளி தகாண்டு
தைதுக்கிய வீைம் ‘அணுக்கம்மா’.
அேர் கண்ணாய் கருத்தாய் ேளர்த்த அன்பு மகள்
வைாழைாம்ைாஜியத்தின்

‘அணுக்கம்மா’,

நூற்றிதயாரு

ஆைான்களிடத்தும் பாடம்பயின்ற ஒவை மாணேர் என்ற
தபருரம பூண்டேர்

‘அணுக்கம்மா’.

இரை, நடனம், வேள் வபார், ேில்வபார், ோட்வபார்
என்று

பன்முகத்

தன்ரம

தகாண்டேர்

தன்

ஆைான்களுக்வக நிகைாக நின்று தபருரம வைர்த்த அற்புத
திறரமைாலி

‘அணுக்கம்மா’.

அேைது

ோள்வீசும்திறம்

காண்வபார்

புாிந்துதகாள்ள முடியாத நுணுக்கங்கள் நிரறந்தது. அேர்
ரககள்

ோரள

அரனப்பதிவலவய

புயலின்

வேகம்

ததாியும்.
ஒன்பது கிவலா உரடய ஒவ்தோரு ோரளயும்
தனது இரு கைங்களிலும் ஏந்தி ஒவை வநைத்தில் வபாாிடும்
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ேல்லரம

தகாண்டேர்.

உலகின்

தரலச்

ைிறந்த

வீைர்களுக்தகல்லாம் ைோல் ேிடும் அேைது ோட்கள்.
இருரககளிலும் வபாாிடும் இந்த கரலரய வைாழ
ைாம்ைாஜ்யத்தின் தேகு ைிலருக்வக பயிற்றுேித்திருந்தார்,
மாவீைர்,

ைத்ருபயங்கைன்,

இைண்யகுல

காேலன்,

வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையர்.
அணுக்கம்மா...
வபாரும் அன்பும் ைைித்து கூடிய கலரே அேள்,
ஆணும் தபண்ணும் ஆக்கிைமித்து நின்ற அழகுருேம்.
ஆர்ப்பாட்டமும், அடக்கமும், ைந்திக்கும் புள்ளி,
கம்பீைமும் நளினமும் தைதுக்கிய ைிற்பம்,
நடனக்களத்தில் தாளம் தப்பாத அேள் தமன் பாதங்கள்,
வபார்க்களத்தில் வகாபம் கக்கும்.
அணுக்கம்மா..... எங்கள் தபண் ததய்ேம்.
‘அணுக்கம்மா’ அழகியல்ல அேள் “வபைழகி” தைால்லி
முடித்தார் முரனேர் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்
இரணயில்லா தன் மூத்தக்குடிகரள நிரனேிவல நிறுத்தி.
பனித்த ேிழிகளும், குேித்த கைங்களுமாக நிதானித்து அேர்

113

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

தன்னிரல தபற, அதுேரை யாரும் அறியாத ஒரு ேைலாறு
அந்த அரற முழுேரதயும் ேியாபித்திருந்தது.
குளிரூட்டபட்ட

அந்த

அரறயின்

நீள்ேட்ட

வமரைரய சுற்றி ேைலாற்றின் தேம்ரம படர்ந்திருந்தது.
அரலகடதலன அங்கிருப்வபார் உள்ளம் நிரலயில்லாது
தளும்பிக் தகாண்டிருத்தது.
திருநங்ரக
தூக்கிதயறிந்த்
ைமூகத்தின்

என

தந்ரதயும்,

அேலம்
உண்டு

ஆய்வுபணிரய

தூற்றி

துரடத்து,

ேைலாவற

ஒரு

எனவும்,

தங்களுக்கும்

ஓர்

அரடயாளம்

அரடயாளம்

ைமூகமும்

எனவும்,

ததாடங்கிய

அரத

ப்ாியா,

வதடி

தன்

எதிர்பார்த்தது

என்னவோ மனிதைாய் மதிக்கப்பட்ட ஒரு திருநங்ரகயின்
ேைலாற்ரறத்தான். ஆனால் அேர் அறிந்து தகாண்டவதா,
மகளாய் ேளர்க்கப்பட்டு, தன்னிகாில்லா திறம் தகாண்டு,
குலததய்ேமாய்

ேணங்கப்படும்

அணுக்கம்மாரேப்

பற்றி...
ேைலாவற

தரலேணங்கும்

மாதபரும்

வீைம்தபாருந்திய, பயவம கண்டு நடுங்கும் அைாத்திய
ரதாியம்

தபாருந்திய,

தகாண்ட,

ைத்ரு

தேற்றி

பயங்கைன்,

மட்டுவம

தன்ேைம்

இைண்யகுலகாேலன்,

வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையாின்
வபைன்பிற்கு

உாியேைாய்,

தளபதியாய்,

ஆைானாய்,
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நம்பிக்ரகயின் மறுஉருோய், அைாதாைணமான பிறப்பாய்
வைாழவதைத்தின்

அரூபமாய்

ஒளி

தபற்ற

நடுக்கம்

தகாண்டு,

அணுக்கம்மாரேப் பற்றி...
தன்

ஆனிவேதைல்லாம்

மயிர்க்கால்கள்
தகாண்ட

எல்லாம்

ேைலாற்றின்

ைிலிர்த்ததழ,

தான்

மகத்துேம்

அறிந்து
தாங்காது

அமர்திருந்தார் ப்ாியா.
மஹாவோ

புழுதிபறந்த

அந்த

ேைலாற்று

பக்கங்களிலிருந்து தேளிேை மறுத்து முைண்டு பிடித்துக்
தகாண்டிருந்தாள்.
எதிவை இருக்கும் வீை பைம்பரையின் ைத்தம் அடுத்து
உதிர்க்கப்வபாகும்

ோர்த்ரதகளுக்காய்

மஹா

காத்திருந்ததுவபாதும்.
அடுத்த ோர்த்ரத ப்ாியாேிடம் இருந்து ேந்தது.
“அணுக்கம்மாேினுரடயது மிக மகத்தான ோழ்வு,
அழிேில்லா பிறப்பு, தேல்ல முடியாத வீைம் எனும்வபாது
அேர்

இறப்பு

எப்படி

நிகழ்ந்தது?

அரத

நான்

அறியலாமா?” என்றார்...
தீர்க்கமான

பார்ரேயும்,

அழுத்தமான

புன்னரகயும் பதிலாக தந்து அந்த வகள்ேிரய தன்
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கருத்தமீரைரய தடேியபடி கடந்து தைன்றார் ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர் .
மஹா, அோின் தமௌனத்தில், மனிதர்களுக்கு மட்டுவம
மைணம் உண்டு, வீை ேைலாற்றிற்கு இல்ரல என்ற அர்த்தம்
தபாருந்தியிருந்ததாய்
அறிந்து,

உணர்ந்தாள்.

புன்னரகயுடன்

அவத

ப்ாியா

அர்த்தம்

ததாடர்ந்தார்,

ைக்கைேர்த்திகளுக்கும்

“வைாழப்வபைைைின்
அணுக்கம்மாேிற்கும்

இரடவயயான

உறரே

பற்றி

தைால்லுங்கவளன் அய்யா!” என வகட்டார்.
தபரும்
பதிலளிக்க

மூச்தைடுத்து,

ததாடங்கினார்

பழுவேட்டரையர்.
குடும்பத்திற்கு
தமிழ்வதைத்தின்
மன்னன்,

நிமிர்ந்து

“ப்ாியா,
ஒரு

அமர்ந்தபடிவய

ேிக்ைம்

கர்ண

அணுக்கம்மா

ைாஜ

ைவகாதாியாக

தபாற்காலத்ரத

நூற்றிதயாடு

தபயர்

அளித்த
சுமந்த

இருந்தேர்,
மன்னாின்
ஸ்ரீ

ஸ்ரீ

இைாஜஇைாஜ வைாழருக்கு உடன்பிறோ தமக்ரகயானேர்,
அேர்தம் மகன் கங்ரக தகாண்ட ஸ்ரீ ஸ்ரீ இைாவஜந்திை
வைாழருக்கு

பக்க

பலமாய்

இருந்தேர்,

அேர்

காட்தடருரமவயாடு களத்திவல ைண்ரடயிட்டு பயிற்ைி
தைய்யும்வபாது

அேர்

உடனிருந்தேர்.

அதிகாாிச்ைி

பரடகளின் தரலேர். தஞ்ரை தபருவுரடயார் வகாேிலின்
வகைளாந்தகன்

ோயில்

கட்டுமானத்ரத

முன்னின்று
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நடத்திய அேரும் அைை குடும்பத்தின் ஓர் அங்கவம”, என
அேர் தைால்லி முடிக்க, ைதீஷ் ததாடர்ந்தான், “அய்யா,
தஞ்ரை தபருவுரடயார் வகாேிலின் கட்டுமான அரமப்பு
எல்வலாரையும்

பிைம்மிக்க

ரேக்கிறது.

அதன்

தனிதன்ரமரய உலகவம ேியக்கிறது. ஆனால் வகாேிரல
பற்றி நிரறய கரதகளும் சுற்றுகிறவத? வகாேிலுக்குள்
நுரழபேர்கள்.

குறிப்பாக

நாடாள்பேர்கள்,

அேர்கள்

பதேிரய இழப்பவதா அல்லது மைணிப்பவதா நிகழும்
என்கின்றனவை, இது உண்ரமயா?” என்று ேியப்பில்
ததாடங்கி ேினாேிவல முடித்தான்.
“ைதீஷ், இந்த உண்ரமரய அறிந்துக் தகாள்ள ைற்று
ேைலாற்ரற புைட்டுேது அேைியமாகிறது, தபரும்வீைனும்,
முடிஇளேைைரும்,

தன்

ைவகாதைருமான

ஆதித்த

காிகாலனின் தகாரலக்கு காைணமானேர்கரள தண்டிக்க,
வைாழ

ைாம்ைாஜ்யத்தின்

தேற்றிவதேரதயின்

மூப்பில்லா

மணாளனாக

திகழ்ந்த

ரேைம்,
வைாழச்

ைக்ைோத்திகள் ஆைல்ோய்தமாழி வபாாிரன நிகழ்த்தினார்.
அப்வபாாின்

ரகதிகளாக

ஆயிைக்கணக்கான

வகைள

நம்பூதிாிகரள ைிரறபிடித்து ேந்தனர், தகாரலயின் கரை
படிந்த

அந்த

தமல்லிய

கைங்களால்

வகைளாந்தகன்

ோயிரல ஒன்பது மாதங்களில் கட்டிஎழுப்ப தைய்தார்
அணுக்கம்மா.
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கட்டுமான பணியின்வபாது அந்த ோயிலின் ஒவ்தோரு
கற்களிலும்

கருமந்திைத்தின்

அக்காைணத்தினாவல,

ைாரய

அதில்

நுரழவோர்

ேிரனப்பயரனயும்
வேண்டியதாயிருக்கிறது”

படிந்தது,
அதன்

அனுபேிக்க
என்றார்

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர்.
“அதற்கு

பாிகாைம்

எதும்

இல்ரலயா?”

என்ற

ப்ாியாேின் வகள்ேிக்கு அேர் பதிரல ததாடர்ந்தார்.
“அதன் வீாியத்ரத ைமன் தைய்ேதற்காக ஒற்ரறபாக
கருங்கல்லில் வகாயில் வகாபுைமும், ோயிலில் இருந்து
ஆயிைம்

அடி

ததாரலேில்

கருேரையும்

அரமக்கப்

தபற்றது, ஆனால் வகாேிலின் உள்வள ஒருேர் தைய்ய
வேண்டியது எல்லாம், அந்த எல்லாம் ேல்ல இரறேனிடம்
ைைணரடந்து, அேர்முன் தாம் ஒன்றுமில்ரல, என்ற
அகந்ரத அற்ற பக்திவய என கூறி முடித்தார்.
“அப்படியானால், தஞ்ரை வகாேிலில் கட்டுமானத்தில்
தபரும் பங்கு ஆற்றியேர் அணுக்கம்மா, இல்ரலயா?”
தபரும் ஆர்ேத்துடன் ேினாேினார் ப்ாியா.
“ஆம்

ஆனால்

அதுமட்டுமல்ல,

வைாழைாம்ைாஜ்யத்தில்

அேர்

அலாதியானது.

பங்களிப்பு
வபாாின்

தேற்றிக்கு ேழிேகுக்கும் அோின் நுணுக்கங்களுக்கும்,
வபார் ேியூகங்களும் மிக முக்கியமானரே.
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அணுக்கம்மாேின்
ைத்ருபயங்கைன்,

குருோன,

மாவீைன்,

இைண்யகுல

காேலன்,

வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையர்,
அேர்களது

கண்

ைிைவமற்பேர்.

அரைரே

அேர்

மனம்

கூட

கட்டரளயாய்

நிரனப்பரத

ோய்

உரைப்பதற்குள், அேர் பார்ரே ேழி உணர்ந்து தையலில்
ேடிப்பேர். அேர் ஏற்றிய நந்தா ேிளக்கின் ஒளிகூட
முைட்டு எதிாிகளுக்கும் நைக ோயிவல, ேில்லில் பூட்டி
பறக்க

தயாைாய்

இருக்கும்

அம்தபன

அேர்

ைித்தம்

எப்வபாதும் தயாைாய் ேிழித்துக் தகாண்வட இருக்கும்.”
ைிலிர்த்த

உடவலாடு,

கைங்கரள

கீழிறக்கி

தன்ரன

அறியாது

கூப்பிய

ஒருேரை

ஒருேர்

பார்த்துக்

தகாண்டனர் மஹாவும், பிாியாவும்.
மாதபரும் ைாித்திைம் தைேிக்கு உணோய் ஈந்தவபாதும்.
அதுவே வபாதுதமன நிரனத்தவபாதும். அைை ேம்ைத்தின்
ேிருந்வதாம்பல்

ைரளக்கேில்ரல,

ேந்துக்

தகாண்வடயிருந்த வதநீரும், உணவும் உண்டு, மரலத்த
மஹா நிரனத்துக்தகாண்டாள் “இதில், ஆச்ைாியம் என்ன?
ஐய்யாயிைம்
பைமாித்த

யாரனகரள
தபருங்குடும்ப

அைண்மரனயில்

கட்டி

,

இந்த

ோாிைாயிற்வற

ேிருந்வதாம்பல் அேைது பிறேி குணம்”.
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அங்கிருந்து

கிளம்ப

மனது

அனுமதி

தகாடுக்கேில்ரல, இருப்பினும் மனரத அடக்கி, உடரல
ேற்புறுத்தி உடன் அரழத்துக் தகாண்டு ேிரடதபற்றனர்
அரனேரும்.
வபருந்து நிரலயம் ேரை ேந்து ேழியனுப்பிய
பழுவேட்டரையர்
தகாட்டிய

ைாித்திை

குலமகரனயும்,

அேர்

தபாக்கிைத்ரதயும்

அேிழ்த்து

ேிட்டு

பிாியா

ேிரடதபற்றனர் நால்ேரும்.
பிாிவு உபச்ைாைத்திலும் கூட ைலிக்காது, கிளம்பும்
தபாழுது அேர் அளித்த ைிறுபாிைிரன ரககளில் ஏந்தி
நின்றாள் மஹா, வைாழ ேைலாற்றின் சுரே முழுேதும்
அேர்கரள

ேிட்டு

அகலேில்ரல

என்பரத

அேள்

ரககளில் இருந்த புத்தகம் உணர்த்தியது.
“ைாளுக்கியம்:, வைாழ ேைலாற்று புதினத்தின் முதல்
பக்கத்ரத புைட்டினால் மஹா,
வைாழியம் ோழியவே!
அன்புடன்
முரனேர்.

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர்

என்று

எழுதியிருந்தது .
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அேர்கரள ேிட்டு தைன்ற கார் பார்ரேயில் இருந்து
மரறந்து தேகுவநைம் ஆனபின்னும் அது ேிட்டு தைன்ற
பாதிப்பில் மவுனித்து இருந்தனர் நால்ேரும்.
ப்ாியா தான் முதலில் தன் தமௌனத்ரத கரலத்தார்,
“நம் திரைகரதக்கு முடிவு வதடி ேந்வதாம் மஹா, ஆனால்
இனிதான்

நாம்

ததாடங்க

வபாகிவறாம்

என்று

நிரனக்கிவறன்”.
தன் ேளர்ப்புத்தாயின் முகத்திவல ஓடும் எண்ண
வைரககரள கேனித்து தகாண்வட பதிலுரைத்தாள் மஹா
“ஆமாம்மா

ஒன்றின்

,

முடிேில்

தான்

மற்தறான்று

ததாடங்குகிறது என்று மறந்வத வபாவனாம் நாம். இனி நம்
பயணம் தேற்றிரய வநாக்கி அல்ல தமிழ் வோிரன
வநாக்கி இருக்கவபாகிறது” என தைால்லிய படிவய அேரை
கட்டி

அரனத்து,

அரனோிடமும்

புறப்பட்டாள்

மஹா.

இருக்ரகயில்

அமர்ந்து,

ேிரடதபற்று

வபருந்தின்

பின்வனாக்கி

நகர்ேரத

பின்வனாக்கி

நகர்ந்து

தன்

கண்

ஜன்னவலாை
முன்

உலகம்

தேறித்துக்தகாண்டு,

தானும்

நடந்தேற்ரற

எல்லாம்

அரைப்வபாட்டபடிவய பயணித்தாள் மஹா. இைண்டு மணி
வநை

பயணம்

இரு

தநாடியில்

முடிந்ததாய்பட்டது

அேளுக்கு.
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ைில மணி வநைங்களில், ஆயிைமாண்டு கரதரய
மீண்டுதமாருமுரற ோழ்ந்து பார்த்த அேளுக்கு, ஒவை ஒரு
ேினா மட்டும் ேிடாமல் ததாங்கி நின்றது..... ‘அவ்ேளவு
ைக்தி

ோய்ந்ததா

அணுக்கம்மாரேயும்,

மைணம்?

அழிேில்லா

மாவீைன்,

ைத்ருபயங்கைன்,

இைண்யகுல காேலன், வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய
பழுவேட்டரையரையும் மைணம் எப்படி தேல்ல முடியும்?,
முடியாததன

அேவள

வதற்றிக்தகாண்டாள்,

அேரள

தபாருத்தேரை அேர்கள் மைணமில்லாதேர்கள்
அேர்கள்

வதடி

ேந்தததன்ன,

தான்.
மாறாக

கண்டுதகாண்டததன்ன? அேர்கள் ஆய்வு படத்திற்கான
தமாத்த திரைக்கரதயயும் இப்தபாழுது மாற்றவேண்டும்;
தமாத்த குழுேிற்கும் இரத புாியரேக்கவும் வேண்டும்.
பயணக்கரளப்பும்,

ஏைாளமான

உணர்வுகளும்,

மிதமிஞ்ைிய வேரலகளும், வைர்ந்துக்தகாண்டு வீட்ரட
அரடந்த மஹாரே தன் கட்டிரல வநாக்கி நகர்த்தியிருக்க
வேண்டும். ஆனால் அேள் தநஞ்ைவமா அந்த பயிற்ைி
களத்திவலவய ைிக்கி கிடந்தது. வீட்டுோயிரல கடக்கும்
வபாவத “என்ன
ததாியுமா?”

நடந்தது? நான் யாரை ைந்தித்வதன்

என

ைத்தமிட்டபடிவய

குதித்வதாடினாள்

மஹா.
ஊருக்கு

புறப்பட

தயாைாகிக்

தகாண்டிருந்த

அேளது அண்ணன் தகௌதம் தைல்லமாய் தரலயில் தட்டி
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“எங்கு வபானாய்? ஊர்சுற்றி! ஒருோைமாேது வைர்ந்தார்
வபால் வீட்டில் தங்குகிறாயா நீ?” என ேினேினார்.
தம் மக்கரள அன்வபாடு பார்த்துக்தகாண்வட தன்
ைரமயல் ைாம்ைாஜியதிலிருந்து தேளிவய ேந்தார் அேளது
தாய்,

ரகயில்

தகாண்டுேந்த

தண்ணீர்

குேரளரய

மஹாேிடம் நீட்டி அேரள அன்பாய் ேருடினார்.
தந்ரதவயா

“இன்ரறய நாள் எப்படி இருந்தது?

ைாப்பிட்டாயாடா கண்வண?” என ேினேினார்.
“ம்.... பலமான ேிருந்துபச்ைாைம் தபற்வறன், ஆனால்
முதலில் கரதரய வகளுங்கள்....” மகா அன்ரறய நாள்
தபாழுரத ேிோிக்க, அரைந்தாடும் அேள் ரககரளயும்,
ேியப்பில் ேிாியும் அேள் கண்கரளயும், அேள் ேிோித்த
ேைலாற்ரறயும் வகட்டு பிைமித்து, அரைேின்றி வகட்டனர்
அந்த மூேரும், அேள் தந்ரதயின் கணினி திரை மின்னி
மைணித்தது,

அம்மாேிற்கு

அடுப்படி

மறந்தது,

அண்ணாேின் வபருந்து அேர்கள் ஊரை தாண்டி தேகு
வநைம் ஆகியிருந்தது. அேள் கரதரய முடிக்கும் தபாது
அரைேற்ற அந்த அரறயில் குட்டிப்பூரன மட்டுவம
அரைந்துக்தகாண்டிருந்தது.
வபருந்ரத

தேறேிட்ட

அண்ணவனா

அேரள

திட்டவும் இல்ரல, அதற்கு ேருந்தவும் இல்ரல என்பது
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அேளுக்கு ஆச்ைாியமாக இருந்தது. அேன் மஹாேின்
தரலரய ேருடி “உனக்கு தகாடுக்கப்பட்ட வேரலரய
தபாறுப்புடன்

தைய்.

என்னம்மா!”

என்று

கடந்து

தைன்றான்.
அம்மா

அளித்த

உணவும்

இறங்கேில்ரல,

தான்

ைாித்திைபக்கங்களிவலவய

அேள்

நித்திைாவதேியும்

அேரள

அேளுக்கு
புைட்டிபார்த்த

மனம்

ைஞ்ைாித்தது.

தநருங்க

மறுத்தாள்.

படுக்ரகயில் புைண்டபடிவய அந்த நிஜ உலகின் நிழல்
உருரே நிரனேில் ேடித்தபடி இருந்தாள் அேள். அந்த
மண் தரையும், ோள் பிடித்த கைமும், தழும்வபறிய வதாளும்,
காற்றில் கலந்த குைலும் என அந்த நிரனவுகளில் இருந்து
கனவுக்குள் தைல்ல அேள் உள்ளம் மறுத்தது. ைத்தமில்லா
அந்த இைேின் தனிரமயில் ஒற்ரற தைால்ரல அேள்
இதழ்கள் உதிர்த்தது.......
“அணுக்கம்மா......”
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திரை ேிலகியது
வமரையில் ைிந்திய காபிரய பார்த்து மீண்டன
ப்ாியாேின் கண்கள், சூடு பறக்கும் ேிோதத்தில் காபியின்
சூடு

குரறந்தது.

ோர்த்ரதகரள

நடந்துக்தகாண்டிருந்த
ஆக்கபூர்ேமான

கருத்தியல்

முடிவுகள்

இரைத்து
ேிோதங்கள்

தருேரத

தமௌனமாக

வநாட்டமிட்டுக் தகாண்டிருந்தார் ப்ாியா, ‘இரடயினம்’
என்ற

ஒற்ரற

ோர்த்ரத

மீண்டும்

மீண்டும்

அந்த

அரறயினுள் ஒலித்துக் தகாண்வடயிருந்தது.
‘இரடயினம்’

தைம்தமாழியாம்

தமிழ்தமாழியின்

தமய் எழுத்துக்களின் மூன்றில் ஒரு பகுதி. தமிழ் தமாழியும்
- இனமும் நிறம், மதம், பாலினம் என எவ்ேித பாகுபாடும்
பார்ப்பதில்ரல.

ஏன்?

தமிழில்

தமாழிக்கூட

முப்பாலினத்தின் குறியீடாக தான் பகுக்கபட்டிருக்கிறது.
ஆண்பால் குறிக்கும் ேல்லினமும், தபண்பால் குறிக்கும்
தமல்லினமும், திருநங்ரககரள குறிக்கும் இரடயினமும்,
ைமநீதி தைால்லும் தமிழின் தனிச்ைிறப்பு.
திருநங்ரககளுக்கான

அரடயாளமும்,

ைம

அங்கீகாைம் வதடும் ப்ாியாேின். ேலியும், ைணமும் அேரை
அடுத்த கட்டமாக ஓர் ேைலாற்று ஆய்வு படத்ரத வநாக்கி
நகர்த்தியது. அந்த பரடப்புக்கு தமிழ் தந்த தரலப்வப
இரடயினம். பன்தனடுங்காலம் பின்வனாக்கி பயணித்து
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தமிழகத்தின் பல்வேறு தளங்களில், திருநங்ரககளுக்கான
அரடயாளம் வதடிக் தகாண்டிருந்தார் ப்ாியா.
இரடயினத்ரத அன்று ப்ாியா பார்த்து ைைிக்க,
அரத தைதுக்கி தகாண்டிருந்தது ஓர் இரளஞர்
அேர்கள்

யாரும்

நாரளய

தினம்

அப்வபாது
அேர்கள்

குழு.

அறிந்திருக்கேில்ரல,
கரதரய

மட்டுமல்ல

ோழ்க்ரகரயவய ஓர் ைந்திப்பு மாற்றியரமக்க வபாகிறது
என்று.
மிகநிதானமாக
வகாப்ரபரய

தான்

வமரைமீது

ைைித்து

அருந்திய

வதநீர்

ரேத்துேிட்டு,

தன்

இருரககரளயும் வமரைமீது அழுத்தி முன்நகர்ந்து, வபை
தயாைானார் ப்ாியா.
“இரு தினங்களில் நம் திரைக்கரத எழுதி முடித்தாக
வேண்டும். நாரளய திருச்ைி பயணத்தில் படப்பிடிப்பு
தளங்கரள முடிவு தைய்யவேண்டும். திரும்பியதும் மற்ற
வேரலகரள துாிதபடுத்த வேண்டும்” அடுக்கிக்தகாண்வட
வபான ப்ாியாரே இரடமறித்தாள் தஜனி.
பின்னிருபதுகளின் மனமுதிர்ச்ைியும் ேனப்பும் மிக்க
அந்த

தபண்,

தன்

ேிழிமரறத்த

கூந்தரல

பின்தள்ளியபடிவய ேினேினாள் “இன்று இைவே நாம்
புறப்படுகிவறாமா ப்ாியா?”
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“ஆம், மிக முக்கியமான ஒரு மனிதரையும் ைந்திக்க
வபாகிவறாம்” என்றார் ப்ாியா. அங்கிருந்வதார் அரனேைது
புருேமும் உயர்ந்து “யார் அேர் ? ” என ேினேியது.
ேிழிேினேிய குறிப்பறிந்து பதில் உரைத்தார் ப்ாியா
“ேைலாறு

காணா

மாவீைன்,

வைாழ

தபாற்காலத்தின்

முதன்ரம தளபதி, ைத்ருபயங்கைன், இைண்யகுல காேலன்,
வேங்ரகயர்வகான்,

அய்யன்

பழுவேட்டரையாின்

தபாிய
ைத்தம்

முரனேர். ேிக்ைமகர்ண பழுவேட்டரையர்”
ேியப்பில் ேிாிந்தது தஜனியின் கண்கள், பற்பல
காேியங்கரள

அப்தபயர்

உணர்த்த

“ப்ாியா,

‘பழுவேட்டரையர்’ என்றா உரைத்தீர்கள்? வைாழ குலத்தின்
பாதுகாேலர்கள்,
அேர்கரளயா

தைம்பரட
நீங்கள்

அரமத்த

மாவீைர்கள்

குறிப்பிடுகிறீர்கள்?”

என்று

ேியப்ரப குைலில் காட்டி வகட்டாள் அேள்.
“பல

ேைலாற்று

புதினங்களிலும்

பதிவுகளிலும்,

அேர்கரள

பற்றி

ைாித்திை
நிரறய

படிதிருக்கிவறன், வைாழ வபைைைின் மிக தநருக்கமான
உறவுகள் பல நூற்றாண்டுகளாய் அேர்கவளாடு உறவு
தகாண்டேர்கள்

என்று

நிரறய

நிரறய

வகள்ேிப்பட்டிருக்கிவறன். அேரை காண நான் மிகவும்
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ஆேலாய் இருக்கிவறன் ப்ாியா” ஒவை மூச்ைில் படபடதேன
வபைி முடித்தாள் தஜனி.
“அவத ஆேவலாடு ைாியான வநைத்திற்கு வபருந்து
நிரலயம் ேந்துேிடுங்கள்” என்று தைால்லி தைன்றார்
ப்ாியா. அேரை ததாடர்ந்து அரனேரும் கரலந்தனர்.
இைவு 11.30, வபருந்து பயணம் ததாடங்கி ஆயிற்று.
தைன்ரனயிலிருந்து திருச்ைிக்கு தபரும் எதிர்பார்ப்வபாடு
அரனேரும் பயணித்தனர்.
தன் இருக்ரகயில் ேைதியாக அமர்ந்த ப்ாியா, தன்
அரலவபைிரய எடுத்து மஹாரே அரழத்தார். அடுத்த
நாள் காரல திருச்ைி வபருந்து நிரலயத்தில் தங்கள்
ைந்திப்ரப உறுதி படுத்திக்தகாள்ள வேண்டுவம.
ஐந்தாேது மணியில் அரலவபைிக்கு உயிர் தகாடுத்தாள்
மஹா.
“அம்மா.....” நடுக்கத்துடன் ஒலித்தது அேள் குைல்.
ஏவதா ைாியில்லாததரன உணர்ந்த ப்ாியா “என்ன ஆயிற்று
மஹா?

ஏதும்

பிைச்ைரனயா”

என

பதட்டத்துடன்

ேினேினார்.
“ஏதும் இல்ரல அம்மா, நீங்கள் தைால்லுங்கள் “என்று
முயன்று ைமாளித்தாள் மஹா.
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“நான் உன் அம்மா மஹா, அருகில் இல்ரல என்றாலும்
என் மகளின் குைல் எனக்கு ததாியாதா? என்னோயிற்று
தைால்லடா? “என ஆதைவுடன் ேினேினார் ப்ாியா.
“அம்மா,

நாரள

என்னால்

உங்களுடன்

இரணந்து

தகாள்ள முடியாது” குைலுரடந்து ேிம்மினாள் மஹா.
“ஏன், என்ன ஆயிற்று?” ப்ாியா வகட்டார்.
“அம்மா

அது

அது

ேந்து”

ைற்வற

தயக்கத்துடன்,

ஆண்களுக்கு ோய்க்க தபறாது, தபரும்வபரு தைய்து
தபண்கள் மட்டுவம பரடப்பாற்றல் தபறதேன இயற்ரக
அளித்த மூன்று நாள் ேைம் தபற்றரத கூறினாள் மஹா.
“ேலிக்கிறதாடா கண்ணா” குைலில் கனிவு கூட்டினார்
ப்ாியா.
“இல்ரல” மஹா ேிசும்பலுடன் தைான்னாள்.
“மஹா அழுேரத நிறுத்து! இதற்கும் நீ அழுது

புலம்பி

திருச்ைி ேை மறுப்பதற்கும் என்ன ைம்மந்தம்?” என ப்ாியா
வகட்டார்.
“அம்மா, நீங்கள் ைில வகாேில்களுக்கு எல்லாம் தைல்ேதாக
தைால்லியிருந்தீர்கள், இன்று எனக்கு இைண்டாம் நாள்.
நான் எப்படி ேைேியலும்?” தயக்கமாக உரைத்தாள் மஹா.
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“தைால்லுேரத
பகுத்தறிவோடு

வகள்
வபசு,

மஹா.

என்

ைமூகம்

மகள்

நீ,

தைால்லும்

ைற்று
இந்த

மூடநம்பிக்ரகக்கு எல்லாம் படியலாமா? உள்ளிருக்கும்
ததய்ேம் தபண் இல்ரலயா? அேளுக்கும் இது நிகழாதா?
உன் வீன் நம்பிக்ரகரய தூை புறப்படு” கடுரமவயறியது
ப்ாியாேின் குைலில்.
“அம்மா .... ஆனால் “ மஹா இழுத்தாள்.
“உன்ரன காரல புறப்பட தைான்வனன் மஹா, நாரள
திருச்ைியில் ைந்திப்வபாம். நன்றாக உறங்கு, நாரள நிரறய
வேரள இருக்கிறது” என கட்டரளயிட்டு அரலவபைி
அரழப்ரப துண்டித்தார் மஹா.
“ைாி அம்மா” முனகிய மஹாேின் கண்களில் கண்ணீர்
தபருகியது. தனக்கு எப்வபாதும் அதிர்ஷ்டவம இல்ரல
என நிரனத்துக் தகாள்ோள் மஹா. அன்ரறய இைவு
அேளது கண்ணீருக்கு பஞ்ைம் இருக்கேில்ரல. தூக்கம் ேை
மறுத்தது.

அருகில்

உறங்கிய

அம்மாரே

எழுப்பிேிடலாமா என வயாைித்தேள் மனமின்றி ேிட்டாள்.
தனக்கான ஆறுதலாய் தன் வபனா வதடி, எழுத்தில்
தன் மனதின் ேலிரய ேடிக்க ததாடங்கினால்.
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துளி துளியாய் உதிைம்
உடரல நீங்கினும்,
எலும்புகள் உரடேதாய்
தபரும்ேலி தீண்டினும்,
என் முதுகுதண்டு
முள்தண்டாய் மாறினும்,
நாேைண்டு கண் இருண்டு
உயிர்ைத்து ேற்றினும்,
அதிகம் ேலிப்பது என்னவோ
இரத அைிங்கம் என
மரறத்திட தைால்லும்
தீட்டு என
ேிலகிட தைய்யும்
ைமூக அநீதிவய!

131

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

தன் ேலிேடித்த ோர்த்ரதகரள பார்த்தபடிவய, வதங்கிய
கண்ணீவைாடு உறங்கி வபானாள் மஹா.
காரல
அரனத்த

ேிரடதபறும்
அன்ரன

வேரலயில்

“பத்திைமாய்

வகாேிலுக்குள்

ஆறுதலாய்

இரு

மஹா.

தைால்லாவத,ேண்டியிவலவய

இருந்துேிடு.உன் தேறு அடுத்தேரை பாதிக்க கூடாது.
உள்வள தைன்று வகாேிலின் புனிதம் தகடுத்துேிடாவத”
என்று அறிவுரை கூறி அனுப்பினார்.
மிகுந்த மனப்வபாைாட்டதுடவன தன் பயணத்ரத
ததாடங்கினாள்

மஹா.

அதிகாரலயின்

ததன்றலின்

இதவமா, ேிடியலின் மணவமா, பயணவமா, எதுவுவம
அேள் மனரத ைமாதானபடுத்தாது வபானது.
வபருந்து
ஸ்ரீைங்கநாதர்

ஸ்ரீைங்கத்ரத
வகாேிலின்

பிைம்மாண்டத்ரதயும்

அரடயும்

வபாவத,

வகாபுைத்ரதயும்,

ேியந்த

படியும்,

அதன்

உள்தைன்று

ேணங்க முடியாத தன் அதிர்ஷ்டமின்ரமரய நிரனத்து
ேருந்திய படியும் கடந்தாள்.
இரடயினம்
அரறக்கு

குழுேினர்
அரை

மணி

தங்கியிருந்த
வநைம்

வஹாட்டல்
முன்னதாகவே

ேந்தரடந்தாள்.

132

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

அரறோைலில் தைன்று கதவு தட்டிய மஹாரே, கதரே
திறந்து உள் அரழத்தார் ப்ாியா. பின்னின்ற தஜனியும்,
அறிதோளியும் கட்டி அரனத்து அேரள ேைவேற்க, தன்
ேயததாத்த

இளம்

தபண்களுடன்

இரணந்து

ைற்று

வநைத்தில் உற்ைாகம் தகாண்டாள் மஹா.
அன்ரறய

நாளுக்காய்

காத்திருந்தனர்.

புறப்படும்

அரனேரும்
வநைம்

மஹா

தயாைாய்
தயக்கமாய்

ப்ாியாரே பார்க்க ேிழியாவல அேளுக்கு ரதாியமளித்தார்
ப்ாியா.
படி இறங்கி அரனேரும் வஹாட்டல் ோைலுக்கு ேை
தேள்ரள நிற ைிறிய காரும், ைற்று தள்ளி ைாம்பல் நிறத்தில்,
வீைம் தைால்லும் வேல் தபாருத்திய, ‘இளேைைி இைண்யா
கர்ண பழுவேட்டரையர்’ என முகப்பில் எழுதிய அந்த SUV
ேரக

ைாட்ைத

ேண்டியும்

உருமிக்

தகாண்டிருந்தது.

உள்வள அமர்ந்திருந்தார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
அன்று

ைந்தித்த

அவத

கம்பீை

முகம்,

ைாஜகரள,

அரனத்தும் அளேிடும் பார்ரே, இதவழாைத்தில் ைிாிப்பு.
அோிடம் ைைாைாி மனிதனால் புாிந்து தகாள்ள முடியாத
ஒரு

மர்மம்

பின்னபட்டிருப்பதாய்

வதான்றியது

மஹாேிற்கு.

133

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

ஆனால் இம்முரற அேர் அேளுக்கு அன்னியர் அல்ல.
முகமாணுக்காய்

கூறிய ‘ைார்’ மறந்து உாிரமவயாடு

“எப்படி இருக்கிறீர்கள் அண்ணா?” என்றாள்.
“ைிறப்பாக இருக்கிவறன் மஹா, நீ?” அேர் ேினேினார்.
“நன்றாக இருக்கிவறன். அண்ணா” அேர் மீது வதான்றிய
அளேில்லா

அன்பும்

மாியாரதயும்

உண்ரமயாகவே

அேரள அந்த கணம் நலமாக உணைரேத்தது. தன்
குடும்பத்தில் ஒருேைாக, அண்ணனாக, தந்ரதயாக அேரை
உணர்ந்த காைணத்தால், அேர் மீதான அன்பும், பாைமும்,
பயம் கலந்த மாியாரதயும் உண்ரமயாகவே அேரள
மகிழ்ச்ைிக்தகாள்ள தைய்தது. தஜனி, ப்ாியா, மஹா மூேரும்
அேருடன் காாில் ஏற, மற்ற மூேரும் அடுத்த ேண்டியில்
ஏறினார்கள்.
அேர் தைலுத்திய எந்திை வதர் திருச்ைிைாப்பள்ளி
வீதிவலவய ேிரைந்திட, தஜனிரய ேழக்கறிஞர் மற்றும்
இரடயினத்தின் இரண இயக்குனர் என அறிமுகம்
தைய்து ரேத்தார் ப்ாியா.
அந்த

ைிறு

மரலக்வகாட்ரடயின்
மக்களால்

நிகழும்

பயணத்திலும்
ைிறப்பும்,

அதன்

திருச்ைி

அன்ரறய

அழிவும்,

பல

நவீன

ேைலாற்று
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தளங்களுக்கு நிகழ்ந்துக் தகாண்டிருக்கும் இந்த கதியும்,
என உரையாடல் ததாடர்ந்தது.
மிக பைபைப்பாக இயங்கிக் தகாண்டிருந்த
மாநகாின்

ஓர்

பிைம்மாண்ட

திருச்ைி

உணேகத்தின்

அடிதளத்திற்குள் ேழுக்கி தைன்றது ேண்டி .
காரல

உணவே

பரடக்கபட்டிருந்தது

பிைம்மாண்ட

அங்வக.

ேிருந்வதாம்பரல

அந்த

ேிருந்தாக
ைாஜவபாக

ைைித்தபடிவய அரனேரும்

வமரையில்

அமை , ஒவ்தோருேைாக தங்கரள

அறிமுகம்

தைய்துதகாண்டனர் .

அடர்ந்த

தாடி மீரைக்குள்ளிருந்து

அந்த

இரளஞன், தான் கார்த்திக் எனவும், இரடயினத்தின்
திரைக்கரத

ேைன

எழுத்தாளர்

எனவும்

அறிமுகம்

தைய்துதகாண்டான். ததாடர்ந்து ஒளிப்பதிோளர்
ேி

ாலும், தகேல் ததாடர்பு, ஒருங்கிரணப்பாளர் என

அறிதோளியும்

தங்கரள

தகாண்டார்கள். உணேருந்தி
தைாிக்கும்
என

என

அறிமுகம்

தைய்து

முடித்ததும்,

அரே

அளேிற்கு, ஒன்று, இைண்டு, மூன்று,

அடுத்தடுத்த தளங்களுக்கு படிவயறினர்

அரனேரும் . ேயதால்

இரளஞர்கள்

எல்லாம்

மூச்ைிரைத்து நிற்க , ப்ாியாவும் , பழுவேட்டரையரும்
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அனாயாைமாக

படிவயறி

அரறக்குள்

தைன்றனர்.
பாதிேழியில்

நின்ற

மஹாவோ

“ேிரடக்தகாடுங்கள் நண்பர்கவள
ேருகிவறன்“ எனவும், அந்த
நண்பர்களின்
தாங்கள்

ைிாித்தபடி

நான் வபாய்

தளம்

முழுேதிலும்

ைிாிப்தபாலியில் அதிர்ந்தது.
தாமதிப்பரத உணர்ந்து அரனேரும்

அேைைமாக அரறக்குள் நுரழந்தனர், ோைலில் தபாிதாக
‘வபார்ட்

ரூம்’ என எழுதியிருந்தது. அரறக்குள்

அலுேலுக்காக

வபாடப்பட்ட

ேட்டவமரையும்

நாற்காலியும் ேந்ததற்கானகடரமரய

உணர்த்த

அரனேரும் தயாைாயினர்.
“தைால்லுங்கள்

தங்களுக்கு

நான்

இம்முரற

என்ன தைய்யவேண்டும்?” கணீதைன ஒலித்ததுேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையாின்
ேிளக்கமளிக்க

ததாடங்கினார்

குைல்.
ப்ாியா.

“அண்ணா

இரடயினம் என்னுரடய ோழ்நாள் கனவு,
ஐந்து ேருட உரழப்பு, நம்
இலக்கணத்தில்,

ேைலாறுகளில்,
இலக்கியத்தில்

கிரடக்கும் திருநங்ரககளின்

ோழ்ேியரல

வதடிக்தகாண்டிருக்கிவறன்

என

என்
தமிழ்

புரதந்து

நீங்கள்

அறிவீர்கள். திருநங்ரககளுக்கு வைாழ ைாம்ைாஜ்யம்
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அளித்த

மாதபரும்

இரணயில்லா
ஒப்பில்லா

அங்கீகாைத்ரதயும்,

இடத்ரதயும்,

அேர்களது

வீைத்ரதயும் நீங்கள்

அணுக்கம்மாவதேியின் கரத
ோழ்வும்

ேைலாறும்

இன்னும்

தைழுரமபடுத்தி

கூறிய

உணர்த்தியது.

அேர்

எங்கள் வேரலரய
இருக்கிறது.

திரைக்கரத எழுதும் வேரல ஏறத்தாழ முடிந்துேிட்டது.
படப்பிடிப்பிற்கு

உண்ரமத்தன்ரம

தளங்களும், இடங்களும்

வதடுகிவறாம்,

துரண வேண்டும்” என
“அதற்குமுன் நீங்கள்
ேி

மாறாத
தங்களின்

முடித்தார்.
அறிய

வேண்டிய

ைில

யங்கள் இருக்கிறது ப்ாியா!” என ததாடர்ந்தார்
அேர். “இன்று திரைப்படங்களில் காணும்

அைைரேயும், அாியாைனமும் அந்நாளில்
பஞ்ைினால் தைய்த
அலங்காைமும்

இல்ரல

இருக்ரகயும்,கற்கள்
இல்ரல,

,

பதித்த

முக்கியமாக

பின்வன

ைாய்ந்து அமை ேைதி இல்ரல. கருங்கற்களால் ஆன
அாியாைனங்கவளபயன்படுத்தபட்டன.
குரறயாது, முதுகுத்தண்டு ேரளயாது
அைைனுக்கு

மாியாரத

வகாயில் ேளாகங்கவள
கூட்டங்களுக்கு

கம்பீைம்
அமர்ேவத

எனப்பட்டது. தபரும்பாலும்
தபரும்

பயன்படுத்தபட்டது.

அைை

ைரப
முக்கியமாக

வபார்க்காலங்களில் வீைர்களின் தங்கும் முகாமாகவே
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வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. இப்படி மிக யதார்த்தமான
ோழ்ேியல் ேைதியும், வநாக்கமும் தகாண்டு கட்டப்பட்ட
வகாயில்களில்

தான் இன்று நாம் அனாேைியமான

மூடநம்பிக்ரக

குப்ரபகரள

தகாட்டிக்தகாண்டிருக்கிவறாம்.” ஓர்
ஏளனப்புன்னரகயுடன் முடித்தார் பழுவேட்டரையர்.
ேியப்பில் உரறந்திருந்த

அரனேைது

முகங்கரளயும்

ஒருமுரற கண்டு மீண்டன அேர் கண்கள்.
ைற்று வநைம் உரையாடல் படவேரலகள்
நகர்ந்தது. “ைாி, நாம்
வபால,

முன்னவை

ைில முக்கியமான

குறித்து

முடிவு தைய்தது

வகாயில்கரள

தைன்று

காண்வபாம், புறப்படுங்கள்” என தைால்லிக்தகாண்வட
எழுந்தார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
தயக்கவதாடு எழுந்த மஹா, ப்ாியாரே வநாக்கி
“அம்மா என்னால் ேை இயலாது” என தமல்லிய குைலில்
உரைத்தாள் .

இரத

கேனித்த

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர், மின்தூக்கி வநாக்கி நடந்துதகாண்வட
ேினேினார் “நீ ஏவதனும் தைால்ல வேண்டுமா மஹா?.
அதற்கு ப்ாியா பதிலளித்தார் “அண்ணா அேள் நாம்வமாடு
வகாேிலுக்கு ேை முடியாது என்கிறாள், அேள் இன்று
ேந்தால் தீட்டாம்!” என முடிக்க
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“அதனால்

என்ன?”

அதிர்ந்தது

தைான்னது

இந்த

குடியிருக்கும்

அம்பாளுக்கு

அேர்

மூடத்தனங்கரள,
தீட்டு

குைல்.

“யார்

வகாயிலில்

இல்லயா?

இந்த

இயற்ரகக்கு புறம்பான மூடநம்பிக்ரககரள தூக்கிதயறி
மஹா?” அேள் அன்ரன கூறிய அவத ோர்ரதகரள
அண்ணனும் கூறினார்.
அேர் ோர்த்ரதகள் புாிந்தாலும் அரத உணை
முடியேில்ரல மஹாோல். காாில் ஏறி வகாேில் வநாக்கி
அேர்கள் புறப்பட, மஹாேின் மனவமா கலங்கியபடிவய
இருந்தது. தன் இருபது ஆண்டுகால பழக்கம் அேரள
கலங்க தைய்தது. எந்த ோர்ரதயும் அேரள ைமாதானம்
தைய்யேில்ரல, என்ன தைய்ோள் அேள், உடனிருப்பது
தையல்

வீைர்

என்பது

அேள்

இன்னும்

உணைாதது

அல்லோ?
திருச்ைியில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிவலாமீட்டர்
ததாரலேில்

கிழக்கு

வநாக்கி

ஊட்டத்தூர்

சுத்தைத்திவனஸ்ேைர் ஆலயம் வநாக்கி அேர் கார் பறந்தது.
கலங்கி

கரளத்திருந்த

மனம்,

ேறண்டிருந்த

காேிாிரய கடக்ரகயில் வமலும் ேிம்மி கரளத்தது.
இரு ோகனங்களும் ‘சுத்தைத்திவனஸ்ேைர் ஆலயம்’
ேந்து அரடந்தது, மஹாேின் இதய துடிப்பு அேளுக்வக
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வகட்டது. ைிேன் ஆலயம், அேள் அப்பா என மானைீகமாக
ேணங்கும்

தபருங்கடவுள்

ைன்னதி.

தகாண்டும்

வகாேிலுக்குள்

தைல்லாவத

“எக்காைணம்
மஹா”

என

தனக்குத்தாவன தைால்லிக் தகாண்டாள்.
இதுவேண்டும், அதுவேண்டும் என அேள் எத்தரன
கடவுள்கரள துதித்தாலும், தன் அப்பன் ைிேதபருமானிடம்
மட்டும் அேள் எதுவுவம வகட்டதில்ரல, உள்நுரழந்து
தேளிேரும் ேரை அேரை மனதிலிருத்தி தியானித்து
ைிேபுைாணத்தின் முதல் ோிகரள

தைால்லிக் தகாள்ேது

ேழக்கம். பிைம்மாண்டமாய், பன்தனடுங்கால பண்ரபயும்,
பண்ரடய கலாச்ைாைத்ரதயும், இயற்ரகரய வபாற்றிய
பழரமரயயும் உயர்த்தி பிடித்த அந்த உன்னதமான
வகாபுைத்ரத ேியந்து வநாக்கியபடி நின்றிருந்தாள் மஹா.
உள்வள தைல்ல தான் தகாடுத்து ரேக்காததாய் அேள்
மருகி நிற்ரகயில், அேரள தாண்டி ஒவ்தோருேைாய்
வகாேிலுக்குள் நுரழந்தனர்.
தையலற்று நின்றிருந்த மஹாரே இடிமுழுக்கமாய் ஒரு
குைல் நிரனவுக்கு தகாண்டுேந்தது. “ப்ாியா, கடவுளுக்கு
அணிேிக்க வேண்டிய மாரலரய மஹாரே எடுத்துேை
தைய்யுங்கள்”.
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மஹாேின்

இதயம்

துடிப்ரப

ஒரு

தநாடி

நிறுத்தியது. இரு ரக ேணங்கி “அப்பா” என ஒற்ரற
ோர்த்ரத

உதிர்த்தாள்,

மந்திைதிற்கு

நாேைண்டு,

கட்டுண்டேளாய்

முகம்

அேர்

தேளிாி

ோர்த்ரதக்கு

இணங்கி மாரலரய ரகயில் எடுத்தாள்.
வீட்டின்

பூரஜயரறக்குள்

அனுமதித்ததில்ரல,

கூட

இன்று

இந்நாளில்
அேள்

அம்மா

கடவுரள

வைைப்வபாகும் மாரலரய ரகயில் ஏந்தி நின்றாள்.
கால்கள் தடுமாற தயக்கத்துடன் “அண்ணா…..” என்றாள்.
“குழப்பிக் தகாள்ளாவத மஹா, இயற்ரகவயாடு இரணந்து
இயங்கு” என்றார் பழுவேட்டரையர் .
கால்நடுங்க

வகாேிலுக்குள்

தைன்றேள்

தன்ரன

ஆசுோைப் படுத்திக் தகாள்ள ைிறு அேகாைம் கிரடத்தது.
உயர்ந்த வகாபுைம் தாண்டி அேர்கள் உள்நுரழந்ததும்,
இடதுபுறமிருந்த

நூறுகால்

மண்டபத்திற்கு

அேர்கள்

அரழத்துச் தைல்லபட்டனர்.
தபரும்பாலும்

எல்லா

தபாிய

கற்வகாேிலிலும்

இப்படிதயாரு மண்டபத்ரத காணலாம், ஆனால் இதன்
பின்னாலிருக்கும்

ேைலாரறதான்

பலர்

அறிந்திருப்பதில்ரல.
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தைவ்ேகேடிேில் இருக்கும் இந்த நூறுகால் மண்டபங்கள்
'பள்ளிப்பரட' என தபயாிட்டு ேழங்கப்படுகிறது.'பள்ளி' என்றால் உறக்கம் 'பரட' - என்றால் வபார்ப்பரட.
வபாாில் உயிர்நீத்த நூற்றுக்கணக்கான வீைர்களின்
நிரனோக எடுப்பிக்கப்பட்டவத 'பள்ளிப்பரட' அப்படி
உயிர்நீத்த

தியாகிகளின்

மீளா

துயில்

அதனடியில்

நிகழ்கிறது என தபாருள்.அதிலும் அப்படி நூறுகால்
மண்டபத்தின் நீட்ைியாக ஒரு அரமப்பு இருக்குமாயின்
அது தனிச்ைிறப்பு ோய்ந்தது.
அப்படியிருந்த

நீட்ைியில்

ஓர்

மாரலரய

ரேக்க

தைான்னார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர். பின்னர்
தபரும் வீைனுக்குாிய மாியாரதரய தைலுத்தினார். அேைது
ைாளுக்கியம் படித்திருந்த காைணத்தினால் மஹாேினால்
அதன் முக்கியத்துேத்ரத உணை முடிந்தது. ைாளுக்கிய
வபாாிவல உயிர்நீத்த யாரனப்பரட தளபதி, மகாபலம்
தபாருந்திய

வீைன்

சுருதிமான்நக்கன்

எனப்படும்

இைணவீைனின் பள்ளிப்பரட அது.
ைாளுக்கிய வபார்:
'மைணவம மரலக்கும் அளவுக்கு உயிர்பலி நிகழ்ந்து
தகாண்டிருந்தது

அந்த

வபார்க்களத்தில்.

நீைாய்

ேழிந்வதாடிய தைங்குருதிரய குடித்துக்தகாண்டிருந்தது
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மண்,

ைத்தம்

வதாய்ந்த

மண்ணும்,

உருண்வடாடிய

தரலகளும் வைாழ வீைத்ரத பரறைாற்றிக் தகாண்டிருந்தது.
காற்ரற கிழித்து ேந்த கூறிய வேல் ஒன்று, வைாழ
தபாற்காலத்தின் முடிசூடிய மாமன்னர், நித்த ேிவநாதகர்
ஸ்ரீ ஸ்ரீ இைாஜ இைாஜ வைாழாின் தநஞ்ரை குறிரேத்து
பாய்ந்தது, தநாடியில் அரத தடுத்து தநஞ்ைிவல அந்த
வேரல

தாங்கி

'வைாழம்

ோழியவே'

எனும்

கம்பிை

முழக்கத்வதாடு உயிர் நீத்தார் இைணவீைன். தாளமுடியா
வபாிழப்பால் 'இைணவீைா...' என கர்ஜித்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ இைாஜ
இைாஜ வைாழாின் குைல் காற்றில் கலந்து மரறேதற்குள்,
வேதலறிந்தேனின் இரு கண்கரள ஒரு ோள் குரடந்தது.
மாவீைன்,

தளபதிகளின்

தளபதி,ைத்ருபயங்கைன்,

இைண்யகுல காேலன், வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய
பழுவேட்டரையாின் மறுக்ரக ோள் அேன் தரலரய
தகாய்தது. ைிறுகூறுகளாக தேட்டப்பட்ட அேன் உடல்
மண்ணிவல கரைந்தது...........
"மஹா" ஒரு தமல்லிய குைல் அேரள ைாளுக்கிய
வபார்க்களத்திலிருந்து மீட்தடடுத்து ேந்தது. ேினாவோடு
அேள் அருகில் தஜனி நின்றுதகாண்டிருந்தாள். அந்த
தபரும் வீைனின் பள்ளிப்பரடரய ததாட்டு ேணங்கி
நகர்ந்தாள் மஹா.
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அேளது ஒவ்தோரு அடியும் கணத்தது. வகாயில்
கர்பக்கிருகத்ரத வநாக்கி அேள் கால்கள் நடக்க மறுத்தது.
கருங்கற்களில் வீசும் ததய்வீக மணம் அேள் உடரல
நடுங்க

தைய்தது.

இருப்பினும்,

பழுவேட்டரையாின்
எந்நாட்டேருக்கும்

ேிக்ைம

கட்டரளக்கு
இரறேனாம்

கர்ண
இணங்க,

ைிேதபருமான்

ைந்நிதியில் நின்று மனம்குளிை அேரை கண்டு மகிழ்ந்தாள்.
அேள் தன் கைங்களில் ஏந்தி ேந்த மாரல அேர்தம் பதம்
வைர்க்ரகயில் அேள் கண்களிவல கண்ணீர் ஊற்றாக
தபருக்தகடுத்தது.
ேழக்கமாக

தைால்லும்

ைிேபுைாணம்

எல்லாம்

மறந்து 'அப்பா'என்ற ஒற்ரற மந்திைத்ரத மட்டுவம அேள்
உதடுகள் உச்ைாித்து தகாண்டிருந்தது.
அந்த தநாடி, தன் பயம், தயக்கம், குழப்பம் எல்லாம்
ேிடுத்து "அய்யவன உன் நிகாில்லா ைக்தியின்பால்
ஐயமின்றி இந்த அற்ப உயிரை உன் திருேடி
ைமர்ப்பிக்கிவறன். ைகலமும் உனக்தகன, உன்னிடம் நான்
என்ரன ஒப்பரடக்கிவறன். என்ரன காத்தருள்ோய்"
என்று மனமுறுகி நின்றாள்.
முதல்முரற

அேளுக்கு

ஆனந்த

கண்ணீர்

தைாாிந்தது. ேிழிரய மரறத்த நீர்திரை ேழிவய நின்ற
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ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையருக்கு அகமழிந்து ைத்தமின்றி
நன்றி தைான்னாள் மஹா.
கர்ப்பக்கிைகத்தில் இருந்து தேளிேை, ஒரு ைிறு
கருங்கல்

வமரட

வகாேில்களில்

ததன்பட்டது.
இந்த

கண்டதுண்டு.ஆனால்

தபருோாியான

வமரடரய
அதன்

அறிந்திருக்கேில்ரல.

உணவு

ஏதும்

மஹா
பயன்பாடு
பரடக்கும்

வமரையாயிருக்கும் என எண்ணினாள் மஹா. அேள்
எண்ணங்கரள மீண்டும்
அந்த

ேைலாற்று

ஒருமுரற தபாய்யாக்கினார்

ஆைாய்ச்ைியாளர்.அந்த

கருங்கல்

வமரடயின் பயன்பாட்ரட ேிளக்கினார் ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையர்.
ஒரு

காலத்தில்

அந்த

கருங்கல்

வமரடகள்

குற்றோளிகளின் தரலரய தேட்டும் களமாக இருந்தது,
என அேர் ேிோிக்க ேிோிக்க அந்த கல்லின் வமல் இருந்து
இைத்தம் ேடிேதாக கற்பரன தைய்து, ைட்தடன நகர்ந்தாள்
மஹா.
அடுத்தடுத்த

ேிக்கிைகங்கரள

எல்லாம்

ேணங்கிேிட்டு நகர்ரகயில்,அவ்ேளவு வநைம் பண்ரடய
ேி

யங்கரள ேிோித்து ேந்த ேைலாற்று ஆய்ோளர்

ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையவைாடு வைர்ந்து, கட்டுமான
தபாறிஞர், கட்டிட கரல நுணுக்கங்களின் முரனேர்
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பட்டம் தபற்ற ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் ஆக
அேர்களுக்கு வகாயில் கட்டுமானத்ரத பற்றி ேிளக்க
ததாடங்கினார்.
“கடவுள் ேழிபாட்டிற்காக மட்டுவம நம் வகாயில்கள்
கட்டப்படேில்ரல, அரேகளுக்கு அரதயும் தாண்டிய
பயன்பாடுகள் இருந்தன. அைைரே கூடும் இடமாகவும்,
வீைர்களின்

நிரனேிடமாகவும்,

நீதி

ேழங்கும்

மன்றங்களாகவும் இப்படி பல பயன்கள் அேற்றிற்கு
இருந்தன.
நாம் புைாதைான கட்டிட கரல ேல்லரம எல்லாம்
இன்ரறய நவீன கட்டிடக் கரலரய ேிடவும் ஆயிைம்
மடங்கு ைிறப்பானது. பழரம தான் இன்னும் நமக்கு
முன்வனாடியாய் ேழிகாட்டியாய் உள்ளது. இன்னும் பல
நூற்றாண்டுகள்

பயின்றாலும்,

முயன்றாலும்

அேற்ரறதயல்லாம் நாம் மீண்டும் உருோக்குேததன்பது
ைாத்தியமற்றது." என்று கூறினார்.
அந்த வகாேிலும், அதன் சூழலும், அதன் ஒவ்தோரு
தூணும் கூட ஓர் ைகைியம் ரேத்திருப்பதாய் பட்டது
மஹாேிற்கு.

அேர்

தைால்ேரத

எல்லாம்

மிகச்

ைிைத்ரதவயாடு வகட்டுக்தகாண்டிருந்த மஹாேிற்கு, எல்லா
தூண்களிலும் ேிதேிதமான ேடிேில் தைதுக்கப்பட்டிருந்த
யாழி ைிரல கேனத்ரத ஈர்த்தது.
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யாழி

"இந்த

ைிரலரய

பல

வகாேில்களில்

கண்டிருக்கிவறன், அேற்றின் வநாக்கம் என்ன அண்ணா?"
என்ன ேினேினாள் மஹா.
"ேிளக்கமளிக்கிவறன்"

என்று

புன்முறுேல்

பூத்த

பழுவேட்டரையர் ததாடர்ந்தார், "யாைேது இந்த ைிரலரய
வபாலவே அமருங்கள்" என்றார்.
அறிதோளி முன்ேந்து , இரு கால்கரளயும் அரை
மண்டியில்

மடித்து

முன்னங்கால்

பாதம்

ஊன்றி,

பின்னங்கால் பாதம் நிலத்தில் பதிய, தன் இரு ரககரளயும்
தன்

ேிாித்த

கழுத்ரதயும்,

இருகால்கணுக்கிரடயில்
முதுகுதண்ரடயும்

வநைாக

அழுத்தி,
ரேத்து

பார்த்தாள்.
அேர் ததாடர்ந்தார் "அறிவு, நன்றாக கேனி, நீ
அரைமண்டியில்

அமர்ந்து

இப்வபாது

தாக்குதலுக்கு

தயாைாக இருக்கிறாய், உன்முன் நின்று நான் இப்வபாது
உன்ரன தாக்கேிருக்கிவறன். என்ரன காயப்படுத்த உன்
ரககள் நீட்டி நீ எத்தனித்தால், உன் ரக என் உடம்பில்
எந்த

பகுதிரய

கைம்பிடித்து,

ததாடும்?"வகள்ேிவயாடு

அேள்

அேர் தாக்குேதாய் பாேித்து இழுக்க,

ேிருட்தடன்று வீாிய அேள் ேிைல்கள் ைாியாய் அேர்
கழுத்ரத ததாட்டு நின்றது.
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அரனேைது

ோயும்

பிளந்து

ஆச்ைாிய

ஒலி

எழுப்புேதற்குள், அேர் பிடித்த அேளது மற்தறாரு ரக
அேைது ேயிற்றின் குடல் பகுதிரய உைைி நின்றது.
இப்வபாது அேர் மீண்டும் ேிளக்க ததாடங்கினார்,
"இங்கிருக்கும் யாழி ைிற்பங்கள் ஓய்வுகாலத்தில் வீைர்கள்
பயிற்ைி தைய்து பார்க்க நிறுேப்பட்டரே. ஆனால் பலருக்கு
இன்று இந்த உண்ரமகள் புாிேதில்ரல" என்றார்.
அேர் தைால்ேததல்லாம் வகட்க வகட்க தமௌனமானாள்
மஹா. தான் அறிந்திைாத அறிவும், புாிந்திைாத உணர்வும்
கலந்து பல்வேறு மாற்றங்கரள அேளுக்குள்

நிகழ்த்தி

தகாண்டிருந்தது அந்த வகாேில்.
வகாேில் தாழ்ோைத்திவல எப்படி படம் பிடிக்கலாம்
என எல்வலாரும் ஆவலாைித்து தகாண்டிருக்கும் வபாது,
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் ப்ாியாரேயும், கார்த்திக்
ைாஜாரேயும்

ேைலாற்று

ஏடுகளிலிருந்து

எடுத்த

ைிறியததாரு பகுதிரய நடித்துக் காட்டிட தைான்னார்.
அரனேரும் மிக ஆர்ேமாக தயாைாக, அேர் தைால்ல
தைால்ல ைிறு காட்ைி அைங்வகறியது. அந்த வகாேில்
சுற்றுேழியிவல, தநடிவயார்க்கு தநடிவயான், மாவீைன்,
ைத்ருபயங்கைன்,

இைணியகுல

காேலன்,

வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையைாக
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பாேித்து ைாஜா கம்பிை நரடபயில, கூறிய பார்ரேயும்,
வீாிய

நரடயும்,

பரனக்தகாடி

ஏந்திய

கைங்களும்

தகாண்ட அய்யனின் அரூபமாக அணுக்கம்மா அேர் பின்
நடப்பரத ப்ாியா தைய்து காட்டினார்.
அரனேைது

உடல்

ைிலிர்க்க

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர் வபை ததாடங்கினார். "ஏழடி உயைம்,
அறுபத்து நாலு ேிழுப்புண் ேரைந்த வீைம், காற்று கூட
நடுங்கும் கம்பீைமாய், அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையர்
நடக்க, அேர் அரூபமாய் பின்ததாடரும் அணுக்கம்மா
அய்யனின்

ேிழி

காண

முடியாதவபாது

தனக்கான

உத்தைரே அேர் ேிைல் ேழி ஏற்பார். ைிறு ைமிக்ரஞ
வபாதும்

எதிாிகளின்

தரல

உருள.

அவ்ேளவு

வநர்தியானது அேர்களது பயிற்ைி" என்று நிரனத்து
பார்க்கவே

பிைமிப்பூட்டும்

தகேல்கரள

தைால்லி

தகாண்டிருந்தார்.
ேைலாற்றிவல மனம் ததாரலத்து மஹா நின்றிருக்க,
ைட்தடன அேள் ரகப்பிடித்து அருகிருந்த தூணில் ஓர்
திருவுருேச் ைிரலயின் மீது ரேத்தார். மஹாேின் ேிாிந்த
ேிழிகளின் வகள்ேியுணர்ந்து, அேள் காதுகள் மட்டும்
வகட்குமாறு ைகைியமாய் அேர் ஒற்ரற ோர்த்ரத உதிர்த்து
நகை, உச்ைி முதல் பாதம் உரறந்து, தரைவயாடு வேவைாடி
வபானேளாய் அந்த அற்புதம் உணர்ந்தாள்.
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மஹாேின் ேிைல்கள் அந்த ைிரலரய ேருடின,
கம்பிைமும்

கேின்ேடிவும்

ைிரலேடிேிவல

ைித்தம்

கலந்திருந்த

அந்த

ததாரலத்தேளாய்

நின்றிருக்க, ப்ாியா அேரள அணுகி

அேள்

"எரத தேறித்து

பார்த்துக்தகாண்டு இருக்கிறாயடா?" என ேினேினார்.
அேள் பதிலளித்த ஒற்ரற தைால்லில் தூவணாடு
ைிரலயாய் ப்ாியா உரறய, தன் ோழ்ேின் பிறேிப்பயன்
எய்தியதாய்

அேைது

வபறுதபற்றேள்

உள்ளம்

என

ைிலிர்த்தது.

அத்தருணம்

தான்

உணர்த்திய

உண்ரமயில் உருகி நின்றனர் அவ்ேிருேரும்.
கண்ணீர் கரைபுைண்டு ஓட,கண் முன் அேர்களுக்கு
ைாகாேைம்

தபற்ற

ஒரு

ேைலாறு

பரடக்கப்தபற்றது.உன்னதமான
தான்

கடவுள்

ேிருந்தாக

ைைரனயுள்ளேனாய்

இருந்திருக்கவேண்டும்,

இப்படி

ஒரு

அழகுருரே பரடத்திட.
கேிரதகள் அேள்பால் காதல் தகாள்ளும் நளினம்
புலப்பட, அேள் ரகயில் ஏந்திய கம்பமும், கண்கள் ைிந்திய
தேப்பமும்,வீைதனாருேரன

அேள்

கால்

பிடித்து

உயிர்ப்பிச்ரை வகட்க ரேத்தது. அவ்ேிடம் ேிட்டு நகை
மறுத்து ப்ாியா அங்வகவய நிற்க, அேரை ேைச்தைால்லி
அரழத்தனர் அரனேரும்.
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தநடுநாள் தாரய பிாிந்த கன்று வபால், பரதத்த
மனம் குளிை அங்வகவய தஞ்ைமாகி நின்றார் ப்ாியா.
தநடுவநைம் தாண்டி நிலரமபுாிய, தன் ோழ்நாள் வதடலின்
மாதபரும்

ேைமாய்

ேந்த

அந்த

ேனப்பிடவம

தன்

உள்ளமும், உயிரும் பறிதகாடுத்து , தேறும் கூடாய்
நகர்ந்தார் ப்ாியா.
தாங்கள் தாண்டி ேந்த நிழலின் நிரனவுகள் தனலாய்
தகிக்க, கனத்த தமௌனத்துடன் அரனேரும் வகாேில்
வதாட்டத்து மகிழ மைத்தின் அடியிவல சுற்றி அமர்ந்தனர்.
ஆைானாய் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் அமர்ந்திருக்க,
நல்ல மாணாக்கைாய் அரனேரும் தங்கரள தயார் படுத்தி
தகாண்டனர்.
முதல் வகள்ேிரய மஹாரே வநாக்கி வீைினார் அேர்,
"மஹா, இன்று ைில முக்கியமான ேி
புாிந்துதகாண்டிருப்பாய்
அரமதியாய்

என்று

தரலயரைக்க,

ியங்கரள நீ

நம்புகிவறன்!"
அேவை

மஹா

மீண்டும்

ததாடர்ந்தார்.
"கடவுள் நம்பிக்ரக தேறில்ரல மஹா, ஆனால்
அரத சுற்றிய மூட நம்பிக்ரககரள நாம் பிாித்தறிய
வேண்டும். இத்தருணம் என்பது நீ தபண்ணாய் பிறந்த
தபரும் ேைத்தின் அரடயாளம். உன்னால் வகாேிலின்
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புனிதம் தகட்டு ேிடும் என நிரனக்கும் மடத்தனம்
உன்ரன

பலவீனப்படுத்தும்.

மிகப்தபாிய ைக்தி

அரத

அனுமதியாவத!

தகாண்டேர்கள் தபண்கள். எரத

வேண்டுமானாலும் ைாதிக்க ேல்லேர்கள். புாிந்துதகாள்
இது உன் பலவீனமல்ல, எந்த ேலியும் நீ தாங்க ேல்லேள்
என உணர்த்தும் பலம். நீ உன்ரன மட்டும் நம்பு, மனரத
ஒருமுகப்படுத்து. வநர்ேழி நட, இந்த உலகம் உனதாகும்"
என எழுச்ைி உரை ஆற்றினார்.
அேைது ோர்த்ரதகள் புது ைத்தம் பாய்ச்ைிட, அேள்
சுோைம் நம்பிக்ரகரய நுகர்ந்திட, தன்ரன பலநாள்
அழுத்தி

தகாண்டிருந்த

தபரும்

பாைம்

அகன்றிட,

பரழயேள் மைணித்து, புதியேளாய் பிறந்தாள் மஹா.
ஒளிதபற்று கண்கள் மின்னிட, தபாலிவுற்று தஜாலித்தது
அேள் முகம். தபரும்மனத்தரட தாண்டி, ேளர்ந்து நிற்கும்
தன்

ேளர்ப்பு

மகரள

தபருரமயுடன்

பாத்துக்தகாண்டிருந்தார் ப்ாியா. ஊட்டத்தூர்

தாண்டி

அேர்களது பயணம் அடுத்து ைஞ்ைன்குடி வகாட்ரடரய
வநாக்கி நகர்ந்தது. 37 கிமீ மீண்டும் பயணித்து இன்ரறய
நவீனத்துேம் கரலக்காத அந்த பரழய வகாட்ரடக்குள்
அரனேரும் நுரழந்தனர்.
தைங்கற்கள் தகாண்டு இன்று கட்டப்படுேதல்ல,
தபரும் பாரறகரள தகாண்டு பலநூறு ேருடங்களுக்கு
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முன்பு,

வபார்

கழுகுப்பார்ரே

தளோடமாய்,
தகாடுக்கும்

பதுங்கு

குழியாய்,

மரலக்வகாட்ரடயாய்

கட்டப்பட்டது.
எதிாிப்பரடகள் தீண்டமுடியா தூைத்தில், தடித்த
மதில்சுேர்களும்
சுற்றிசுழன்று
உயைமும்

மரறந்து

360

தகாண்டு

தாக்க

வகாணமும்
அந்த

ைாளைங்களும்,

வநாட்டமிட

வகாட்ரடவய

ஏதுோய்
ஓர்

வபார்

கருேியாய் காட்ைியளித்தது.
அறுத்தாலும்
அப்பரழய

மதிப்பு

வகாட்ரட

குரறயாத

ைிதலமுற்றாலும்

ரேைமாய்,
ைிரதயா

கம்பீைத்வதாடு உயர்ந்து நின்றது. ஏற ஏற மூச்ைிரைக்க
'தினம் ஏறி இறங்கி இருப்பார்கள் எனில் இங்கிருந்தேர்
தீைம் எப்படி இருந்திருக்கும்' என எண்ணிக்தகாண்வட
ஏறினாள் மஹா.
பூட்டிக்கிடந்த
தையற்ரக

குளமும்,

சுைங்கபாரதயும்,
ைிறிய

அடுக்குகளாய்

ைிறியதாய்
அரமந்த

வகாட்ரடயும் அேரள ஆச்ைிாியப்படுத்த, உச்ைியில் நின்ற
மஹாரே காற்று தாலாட்டியது.
பாரற மீதமர்ந்து,கழுகு பார்ரேயில் ைின்ன ைின்ன
தபாம்ரமகளாய்

ததாிந்த

153

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

வீடுகளும்,தார்ைாரலகளும்,ைின்ன

எறும்தபன

ஊரும்

ோகனங்களும் மஹாரே தமய்மறக்க தைய்தன.
பார்ரே

நிரலத்திருக்க,

நடந்தரேதயல்லாம்

மனவமா
ைரளக்காமல்

அரைவபாட்டுக்தகாண்வட இருந்தது. ேந்தேர் எல்லாம்
கடரமயுணர்த்து படப்பிடிப்பு வேரல பற்றி ேிோதத்தில்
இறங்க, தன்ரனயுணை தனிரம படுத்திக்தகாண்டாள்
மஹா.
அங்கிருந்து
தங்கியிருந்த

மீண்டும்

வஹாட்டல்

திருச்ைியில்

ேந்து

அேர்கள்

அரடயும்

ேரை

தமௌனேிைதம் கரடப்பிடித்த மஹாரே, ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையாின்

வகள்ேி

ோய்திறக்க

ரேத்தது,

"இன்ரறய நாள் எப்படி இருந்தது மஹா?" வகட்டார் அேர்.
"மிகத் திருப்தியாய் அரமந்தது அண்ணா. மிக
ைாதாைணமாய் ததாடங்கிய இந்நாள் இப்படி முடிவுறும்
என நிரனக்கேில்ரல. நான் புதிதாய் பிறந்த, என்
ோழ்ேில் மறக்கமுடியாத நாள் இன்று" என தநகிழ்ந்து
கூறினாள் மஹா. அர்த்தம் தபாதிந்த ைிாிப்தபான்ரற
அேளிடம் உதிர்த்தார் அேர்.
ேிக்ைம
பின்னால்

கர்ண

'இந்த

பழுவேட்டரையாின்

நாள்

ைிாிப்புக்கு

முடிந்துேிடேில்ரல

மஹா,
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இன்ரறய தபாழுதின் மிக முக்கியமான தருணம் இனிதான்
ேைப்வபாகிறது. மீண்டுதமாறு ேைலாற்று தபாக்கி

த்ரத

உங்கள் ரககள் தீண்டவபாகிறது, அறிந்தேதைல்லாம்
ஏங்கி

தேிக்கும்

அரடயப்வபாகிறது"

தபரும்வபறு
என்ற

உங்கரள
அர்த்தங்கள்

தபாதிந்திருப்பரத அேள் எப்படி அறிோள் பாேம்.
ஜூரல 13 2018 [8:02 மாரல]
சுருட்டப்பட்ட ஒரு பச்ரை துனி ரபரய, ஓட்டுனர்
ேந்து அரறக்கதரே தட்டி தகாடுக்க, ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்ரடயார் பக்திவயடு அரத ரகயில் ஏந்தி நின்ற
ேிதவம ேைலாற்றின் ோரடரய அரறக்குள் நிைப்பியது.
அந்த பச்ரை ரபரய அேர் பிாிக்க, மந்திைத்திற்கு
கட்டுன்டேர்களாய்

அரனேரும்

மண்டியிட்டு

அமர்ந்தனர். தங்கள் ேிழிமுன் ேிாிந்து நிற்கும் மற்தறாரு
ததாள்ளாயிைம்

ேருட

ேைலாற்றின்

ைாேிரய

இரமதகாட்டாமல் கண்டனர் அரனேரும் இனம்புாியாத
அச்ைமும், ஆச்ைாியமும் கலந்த உணர்வு கலரேயாக மஹா
நிற்க, இருண்ட வமகமான அேள் ரமேிழிகளில் நீர்
திைண்டது. கண்கள் பனிக்க “இத்தரகய வபறு தபற தான்
தகுதியானேளா, என தன்ரனவய வகட்டுக் தகாண்டாள்
அேள்”
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மகுடிக்கு மயங்கிய பாம்தபன அந்த அரறயில்
அரனேரும் கட்டுண்டு நிற்க, மஹா மட்டும் மீண்டும்
பலநூறு ஆண்டுகள் பின்வனாக்கி பயணித்தாள்.
ோளும் வேலும் உைைிய ைத்தம் சூழ, அந்த புழுதி களத்திவல
மீண்டும் நுரழந்தாள் அேள்.
தநடிவயார்க்கு தநடிவயான், பாட்டனுக்கு பாட்டன்,
இைண்யகுல

காேலன்,

ைத்ரு

பயங்கைன்,

தேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையாின்
தபயர்

தாங்க,

ேைலாறு

அல்லோ

தபறும்

தபற்றிருக்க வேண்டும் என அங்வக அேள்

வபறு
கண்ட

ேைலாறு உணர்த்தியது.
“இந்த

நாள்

இவ்ேளவு

ஆைிர்ேதிக்கபட்டதாய்

அரமந்ததன் ேிைித்திைம், உதிக்கும்வபாவத மரறந்தது
அந்த அதிையம், ைாியாக ஆறு நிமிடங்கள் அேர்கள்
ரககளில் தேழ்ந்த காலப்தபட்டகம் மின்னதலன மீண்டும்
மானிடர் கண்ணிலிருந்து மரறந்வத வபானது.
அந்த ஆறுநிமிடமும் நைம்புகள் புரடக்க, கண்கள்
ைிேக்க,

அேர்

ஆக்கிைமிக்கபட்டேைாய்

ஏந்திய

ேைலாற்றினால்

நின்றிருந்தார்

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர். காலம் கடந்து தகாண்வட இருப்பினும்
நம்

ோழ்ேின்

ைில

கணங்கள்

மட்டும்

நகைாது
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உரறந்துேிடுகிறது. அப்படி அங்கிருந்த அரனேருக்கும்
ோழ்ேில் அழியா ைில தநாடிகரள அந்த தருணம் ேழங்கி
தைன்றது.

அதன்

தாக்கம்

இனி

ைாகும்ேரை

அேள்

உடன்ேரும் என உணர்ந்ததாள் மஹா.
காக்கப்பட

வேண்டிய

ைகைியமாய்,

அேர்கள்

காணக்கிரடத்த அதிையத்திரன மனதில் பதித்து பூட்டி
ரேத்தாள்.
மீண்டும்
பிடித்தது.

இயல்புநிரலக்கு

அன்றிைவு

பழுவேட்டரையர்
கார்த்திக்கும்,

திரும்ப

தேகுவநைம்

ேிரடப்தபற்றுக்

தகாண்டு

கிளம்பியாயிற்று.
ேி

ாலும்,

அறிவும்

தஜனியும்,
திரைக்கரத

வேரலயிவல ஆழ்ந்திருந்தனர், அேள் ேளர்ப்பு தாய்
ப்ாியா மட்டும் இன்னும் பிைமிப்பு நீங்காமல் அப்படிவய
உரறந்திருந்தார்.
“அம்மா நாம் கண்ட உண்ரமரய, ேைலாற்றின்
நிதர்ைனத்ரத காண நாம் தகுதியுரடயேர்கள் தானா?”
என வகட்டால் மஹா.
“இதில் தகுதி எங்கு ேந்தது மஹா? நாம் தபற்றது
ேைம்,

மூத்வதார்

நமக்கு

அருளிய

ஆைீர்ோதம்.

ைத்ருபயங்கைன், இைண்யகுல காேலன், வேங்கயர்வகான்
அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையவை நமக்கு அளித்திருக்கும்
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தபரும் தகாரட. நம் கடரமரய நாம் ைாிேை தைய்ய
வேண்டுதமன ஆண்டேன் இட்ட கட்டரள, புாிகிறதா?”
பதிலளித்தார் ப்ாியா.
அம்மா”

“புாிந்த்துக்தகாண்வடன்

என

தரலயரைத்தாள் மஹா.
“வபாய் உறங்கடா கண்வண, நாரள காரல 8
மணிக்கு தயாைாய் இருக்கதைால்லி அண்ணனின் உத்தைவு.
நாரள தஞ்ரை தபருவுரடயார் வகாேிலும், அன்ரன
நிசும்பசூதனி அம்மன் ஆலயமும் பார்ப்பதாக ஏற்பாடு
இருந்தது.

ஆனால்

தமிழகத்தில்

18

பதேி

குறித்த

உறுப்பினர்களின்

ைட்டமன்ற
தீர்ப்பு

எதிர்பார்க்கப்பட்டு அைாதாைண சூழ்நிரல நிலவுேதால்,
தஞ்ைாவூர் ேிடுத்து திருப்ரபஞ்ைீலி ஆலயம் தைல்ேது என
முடிவு தைய்யப்பட்டுள்ளது” என ப்ாியா தைால்ல, தன்
படுக்ரகயில் ேிழுந்தார் மஹா.
வநற்ரறய

இைவு

கண்ணீாில்

கரைந்த

மஹா,

இன்வறா மனம் ஆனந்த கூத்தாட, மீண்டும் உறக்கம்
ேைாமல் புைண்டுக் கிடந்தாள். ஓர் நாளில் ோழ்க்ரக
எப்படிதயல்லாம்

மாறிப்

வபாகிறது.

உணர்ந்துக்

தகாண்டேரள ஒருேழியாக உறக்கம் தழுேியது.
ஜூரல 14 2018 (காரல 7.45 மணி)
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ைாம்பல் நிற தைாகுசு கார் நழுேி ேந்து ோயிலில்
நின்றது. ப்ாியாரே பின் ததாடர்ந்து, மஹாவும் தஜனியும்
அறிவும் ஒவ்தோருேைாக காாினில் ஏற திருச்ைி வீதிகளில்
‘இனிய காரல ேணக்கம்’ என்ற ோழ்த்து ஒலிவயாடு அந்த
கார் ஊர்ந்து தைன்றது.
வநற்ரறய

தயக்கமும்,

கலக்கமும்

முற்றிலும்

மரறந்து புதுப்தபாலிவுடன் அன்றலர்ந்த மலைாய் மஹா
தஜாலிப்பரத உற்று வநாக்கி ைிாித்தார் ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையர்.
“இைவு எல்லாம் ேைதியாக இருந்ததா?“ அேைது
ேிருந்வதாம்பல் ேினேியதும் ஒப்புதலாய் அரனேரும்
தரலயரைக்க, அேைது கேனம் ப்ாியாேிடம் திரும்பியது.
“ப்ாியா,

அணுக்கம்மாேின்

கதாபாத்திைத்ரத

நீங்கள் ஏற்று நடிப்பதானால் நீங்கள் இன்னும் நிரறய
தயாைாகவேண்டி இருக்கிறது. உடலாலும் மனதாலும்
நீங்கள்

உங்கரள

தகாள்ளுங்கள்.

இன்னும்

உடல்

பக்குேமாக

எரடரய

தைதுக்கிக்

குரறயுங்கள்.

அணுக்கம்மா வதேிக்கு அடர்ந்த நீண்ட கூந்தல் உண்டு.
இனி ைிரக நறுக்காதீர்கள் என அேர் தைால்ல தைால்ல,
பாடம் படிக்கும் ைிறுபிள்ரளயாய் கேனத்தில் தகாண்டார்
ப்ாியா. ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் ஓட்ட, ஒரு காாில்
ப்ாியா, மஹா, தஜனி, அறிவும், மற்தறாரு காாில் கார்த்திக்
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ைாஜாவும், ேி
ைதங்கள்

ாலும் ஒட்டுனருடன் பயணித்தனர், எந்திை

இைண்டும்

திருப்ரபஞ்ைீலி

வகாேிரல

அரடந்தது.
ஆயிைம் ஆண்டுகள் பழரம ோய்ந்த, ஒற்ரறக்கல்
ோயில் அேர்கரள ேைவேற்றது.
“வகாபுைங்கள் உயர்ந்ததாய் அன்றி, ஒற்ரற கல்லில்
இப்படி தமாட்ரட வகாபுைமாகத் தான் அந்த காலத்திவல
கட்டப்பட்டது.

வகாபுை

ோயில்

முழுேதும்

தைதுக்கபட்டிருக்கும் ைிற்ப ேடிேங்கரள கேனியுங்கள்,
ரபந்தமிழ்

வபார்கரலயான

‘களாியின்’ நூற்றுக்கான

அடவுமுரறகள் இரே” என தன் ததேிட்டாத ேைலாற்று
ேகுப்புகரள

ததாடங்கினார்

ேிக்ைம

கர்ண

கடவுரள

ேணங்கி

பழுவேட்டரையர்.
வகாேிலுக்குள்
தீபாைாதரன
முடித்து,

கண்டு,

தாங்கள்

நுரழந்து,
பிைஹாைம்
ேைலாற்று

சுற்றி

அரனத்தும்

ேகுப்புகளுக்காக

அரனேரும் மைத்தடியில் மீண்டும் அமர்ந்தனர்.
மைத்தடி பலரகயில் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் அமை,
அேரை சுற்றி அரனேரும் தரையில் அமர்ந்தனர். குட்டி
குருகுல பாடைாரலயாய் கற்பரன தைய்து மகிழ்ந்தாள்
மஹா.
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அந்த

வகாேிலின்

ேைலாற்றிரன

தைால்ல

ததாடங்கினார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர். “வைாழர்
குலத்தின் முன்வனாடியாக மகா ஞானம் தபாருந்திய, கால
பயங்கைன், உரையூர்க்காேலன், வைாழகுலதநாடிவயான்,
காிக்கால்தபருேளத்தான் என்னும் திருமாேளேன் பல
நூற்றாண்டுகளுக்கு
இன்ரறய

முன்

கட்டுமான

எடுப்பித்த
அறிவு

வகாேில்

எல்லாம்,

இது.

அேனது

கட்டுமான திறத்தின் கால் தூைிற்கு ஈடாக முடியாது.
காவோியின் குறுக்வக தைழுரமயான நீர்பாைனத்திற்கு,
ேழிேகுத்து கல்லரண கட்டிய வபைைைர். இப்படி நவீனம்
புாிந்துதகாள்ள
அறிேியல்,

முடியாத

ததாழில்நுட்ப,

ேிஞ்ஞானத்தில்

கட்டிட,

வகாவலாட்ைிய

காலம்,

வைாழர்களின் ஆட்ைி காலம்” என்றார் அேர்.
அரத ததாடர்ந்து ப்ாியா “வீைத்திற்கு, கரலகளுக்கு,
அைைியல்
வபாருக்கு,

அரமப்பிற்கு,

ஆட்ைிமுரறக்கு,

நாகாீகத்திற்கு,

அரனத்திற்கும்

வபார்

தபயர்தபற்றது

உழவுக்கு,

திறனுக்கு
வைாழர்

என்று
ஆண்ட

தபாற்காலம்” என்று உணர்ச்ைிதபாங்க கூறினார்.
அேவை ததாடர்ந்தார் “கம்பீைத்தின் இருப்பிடம்,
வீைர்களுக்தகல்லாம்
இைண்யகுலக்காேலன்,

வீைன்,

ைத்ருபயங்கைன்,

வேங்ரகயர்வகான்

அய்யன்

தபாிய பழுவேட்டரையாின் பயிற்ைியும் வைாழகுல வீைமும்
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கலந்து அணுக்கம்மா வதேி இதற்தகல்லாம் ைான்றாய்
ேிளங்கியிருப்பார் இல்லயா அண்ணா” என வகள்ேியில்
ததாடங்கி ேியப்பில் முடித்தார்.
‘அணுக்கம்மா’ இந்த ஒற்ரறச் தைால் வபாதும்
வைாழவதைத்தின் தபருரமயறிய என எண்ணிய படி
மீண்டும் அந்த வபார் காட்ைிகரள மனதிரையில் ஓட்டிப்
பார்த்தபடிவய அங்கிருந்து புறப்பட்டனர் அரனேரும்.
மைணத்தின்

மறுேடிோய்,

எதிாியின்

எமனாய்,

இருரககளிலும் நீண்ட ோரள சுழற்றி அணுக்கம்மா
வபாாிடுரகயில், புயலுக்கு மனிதஉருேம் கிட்டியதாய்,
எதிர்நிற்வபார்
வீைத்திவலவய

இதயம்

பிளக்கும்.

லயித்திருந்த

அணுக்கம்மாேின்

மஹாரே

காாின்

ஒலிப்தபருக்கி ைத்தம் நிகழ் காலத்திற்கு அரழத்துேந்த
வநைத்தில் அேர்கள் திருச்ைிரய தநருங்கியிருந்தார்கள்.
உரையாடல்கள் மீண்டும் படப்பிடிப்ரப வநாக்கி நகை,
அேர்கள்

பரழய

வஹாட்டல்

அரறரய

அரடந்திருந்தனர்.
“அணுக்கம்மா வதேியின் திருஉருரே பற்றி ேிளக்க
முடியுமா?” வகட்டது கார்த்திக் ைாஜா.
பழுவேட்டரையர்

நிமிர்ந்து

பதிலளிக்க

ததாடங்கினார். “ஆறடி உயைம் அேர். அழகு மட்டுமல்ல
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கம்பீைம்

கலந்த

மிடுக்குரடயேர்,

வபார்

உரடயில்

மட்டுவம அேரை யாேரும் காண முடியும், அாிதாய்
எப்வபாதாேது

அேர்

குழந்ரதகவளாடு

ேிரளயாடும்

வபாது மட்டுவம, மிருதுோன ஓர் அன்ரனரய காண
முடியும்.

அற்புதமான

நாட்டிய

கரலஞர்.

ஆனால்

இரேதயல்லாம் அைை குடும்பத்தினர் மட்டுவம அறிந்து
தகாண்ட அேைது அதிைய வகாலங்கள்.
அடர்ந்த அேைது நீண்ட கூந்தரல எப்வபாதும்
உச்ைியில் முடிந்திருப்பார், வபாாிடும்வபாது அேைது காது
மடல்கள்

கூட

இரடஞ்ைலாக

கூடாது

என

அேர்

பின்னிழுத்து கட்டிக்தகாள்ேது ேழக்கம். அேைது கம்பீை
நரடயில் அச்ைம் தகாள்ேர் எதிாிகள்,
அரூபமாய்,

ைத்ருபயங்கைன்,

உலகம் அறியா

இைண்ய

குலகாேலன்,

வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய பழுவேட்டரையரை
பின்ததாடர்ந்தேர்”.

தைால்லிக்தகாண்வட

ப்ாியாேிடம்

திரும்பினார்.
“மீண்டும்

தைால்கிவறன்

உடல்தமாழி,

உள்ளம்,

வதாற்றம்,

தைதுக்குங்கள்,

அணுக்கம்மா

ப்ாியா

உங்கள்

அரனத்ரதயும்

வதேிரய

உயர்பிப்பது

என்பது எளிதில் ைாத்தியமல்ல” என்றார் ேிக்ைம் கர்ண
பழுவேட்டரையர் “அய்யா, அணுக்கம்மா வதேிரய காட்ைி
படுத்தும்வபாது, கூந்தலிரடவய பாதி மரறந்த கண்கள்,
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பின்வதாற்றம், நிழலுருேம், அரைமுகம் இப்படி தான்
காட்ைிபடுத்த

எண்ணியிருக்கிவறாம்”

என்றுரைத்தாள்

தஜனி.
மகிழ்ந்தேைாய் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்,
“அப்படிவய தைய்யுங்கள், தைால்ேதானால் அய்யன் தபாிய
பழுவேட்டரையரையும்
உண்ரமயில்

அவ்ோவற

அப்தபரும்

காட்ைிபடுத்துகள்

வீைரனவயா,

அோின்

அரூபத்ரதவயா வேவைாருேரும் அப்படிவய பிைதிபலித்திட
முடியாது என்பதுதான் நிதர்ைனம்” என்றார் அேர் தபரும்
நிம்மதிவயாடு.
முடிரே தநருங்கிக் தகாண்டிருந்தது அேர்களது
இருநாள் பயணம். படப்பிடிப்பு ைம்மந்தமாய் இறுதி கட்ட
முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. படபடத்து கிடந்தது மஹாேின்
மனம்.

இந்த

அனுபேங்கரள

பிாிய

மனமில்ரல

அேளுக்கு, என்ன தைய்ேது, தைன்வற ஆக வேண்டும்,
ஆங்கில துரற துரண வபைாைிாியர் எனும் கடரம
காத்திருந்தது அேளுக்கு. ேிரடதபரும் வேரளயில் ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர் அேரள அருவக

அரழத்து

தைான்னார் “இந்த பணிரய நீ வதர்ந்ததடுத்தாயா, அல்லது
இப்பணி உன்ரன வதர்வு தைய்ததா என அறிவயன்,
எப்படியிருப்பினும் ஒரு ஆைானாய் இளம் உள்ளங்கரள
தைதுக்கி ைீர்படுத்தும் தபரும் கடரம உனக்கிருக்கிறது.
164

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

அதற்காக உன்ரன தினம் தயார்படுத்திக்தகாண்வடயிரு”
எனும் ோர்த்ரதகவளாடு, முறுக்கிய மீரையும், அேருக்வக
உாித்தான புன்ரனரகயும் தேழ ேிரடதபற்றார் அேர்.
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வபாற்றுதலுக்குாிய ஆைான்
ஒளிர்பச்ரை நிறத்தில் அந்த அரற அறிவும், அழுகும்
கலந்து பிைதிபலித்தது, அரற முழுேதும் ஆங்கிலத்திலும்
தமிழிலும் அடுக்கடுக்காய் நூல்கள் ரேக்கப்பட்டிருந்தன.
தைய்தித்தாள் வைகாிப்புகளும், ஆைாய்ச்ைி தாள்களும் என
வகாப்புகளில் ைீைாக அடுக்கிரேக்கப்பட்டு இருந்தன.
சுோில் மாட்டியிருந்த ைிேப்பு நிற தகேல் பலரகயில்,
திருநங்ரககள் ைம்மந்தமான துணுக்குகள் ஒட்டப்பட்டு
இருந்தன.
‘திருநங்ரககள் ஆேண ரமயம்’ என்ற தபாிய
தபயர்

பலரகயின்

கீவழ

அமர்ந்து,

அந்த

அறக்கட்டரளயின் நிர்ோக உறுப்பினர் ப்ாியா, அேைது
ேளர்ப்புமகள்

மஹாவுடன்

அளேளாேிக்

தகாண்டிருந்தார்.
“இரடயினம்

படத்தின்

வேரலகள்

எவ்ோறு

வபாய்க்தகாண்டிருக்கிறது மஹா?” என வகட்டார் ப்ாியா.
“மிகச்ைிறப்பாக வேரல நடந்துதகாண்டிருக்கிறது அம்மா,
படத்தின்

கதாபாத்திைங்களுக்கான

வதர்வு

நடந்து

முடிந்திருக்கிறது. படத்தின் முன்தயாாிப்பு வேரலகளும்
ைிறப்பாக

நடக்கிறது,

இன்னும்

இரடயினம்

தபயர்
166

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

பதிவும், படத்திற்கான முதலீடும் குறித்து வேரல தைய்ய
வேண்டி இருக்கிறது.” என்றாள் மஹா
“தபயர் பதிவு குறித்து ைில நண்பர்களிடம் வபைி
இருக்கிவறன் மஹா, மற்ற ேி
ேிக்ைம

கர்ண

யங்கள் குறித்து அண்ணன்

பழுவேட்டரையாிடம்

ஆவலாைரன

தபருவோம்” என கூறினார் ப்ாியா.
மிகுந்த ஆேல் தகாண்டேளாய் மஹா வகட்டாள்
“அம்மா, அேரை ைந்திக்க வபாகிவறாமா? அதற்கு வநைம்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? ”

"ஆம்

மஹா,

அணுக்கம்மாேின் பாத்திைத்ரதயும், வேங்கடத்துரடயார்
பாத்திைத்ரதயும் ைாிேை தைய்ய, அேவை களாி பயிற்ைியும்,
ோள் பயிற்ைியும், ைிலம்பாட்டப் பயிற்ைியும் அளிப்பதாக
தைால்லியிருக்கிறார்" என்று பதிலளித்தார் ப்ாியா.
"அப்படியா? எப்வபாது அம்மா?" என ஆேலாய்
வகட்டாள் மஹா.
"ஜூன் 8 முதல் 11 ேரை" பதில் ேந்தது ப்ாியாேிடம்
இருந்து.
"மகிழ்ச்ைியாக இருக்கிறது அம்மா, நானும்
ேைலாமா?"ஆரையாய் வகட்டாள் மஹா.
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இரைோய் தரலயரைத்தார் ப்ாியா. "ஜூன் 7, நான்
தைன்ரன தைல்கிவறன் மஹா. 8 ஆம் வததி காரல நான்,
தஜனி, கார்த்திக், அறிவு திருச்ைி ேந்து ேிடுவோம். நீயும்
திண்டுக்கலில்

இருந்து

அன்று

காரல

புறப்பட்டு

எங்களுடன் இரணந்துேிடு”.
“ைாி அம்மா” ைிறிய துள்ளளுடன் அகன்று தைன்றாள்
மஹா, மனதின் பூாிப்பு முகத்தில் ததாிந்தது. மீண்டும்
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையருடன் நான்கு நாட்கள்
தைலேிட வபாேது அேளின் மிகுந்த ஆர்ேத்திற்கும்,
கற்கும் ஆேலுக்கும் தீனி வபாடும் என்பது நிதர்ைனம்.
தரலைிறந்த ஓர் ஆைானிடம் ோழ்ேியல் கற்கப்
வபாகிவறாம் என்ற வபைாேல் இன்னும் பலநாள் அேள்
தூக்கம் பறிக்கும் என அறிந்திருந்தும் அரத எதிர்பார்க்க
ததாடங்கினாள் ஆேலாக.
ஜூன் 8,2018:
அந்த நாளும் ேந்தது. அதிகாரல 3.30 மணிக்தகல்லாம்
ேிழித்து, காரல 6.45 மணிக்வக திருச்ைி ேந்தரடந்தாள்
மஹா. ப்ாியாேின் பால்ய நண்பாின் வீட்டில் குளித்து
தயாைாக ஏற்பாடாகி இருந்தது. மஹா அந்த வீட்ரட
அரடயும்வபாது

பைபைப்பாக

அரனேரும்

இயங்கி

தகாண்டிருந்தனர்.
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அந்த வீட்டில் இருந்த பாட்டிவயா, பால்யத்தில்
ப்ாியா, பத்மனாபனாக தன் மகனுடன் ேிரளயாடியரத
ஆரையாய் நிரனவு கூர்ந்து வபைிக் தகாண்டிருந்தார்.
முப்பது ஆண்டுகால நிரனவுகரள
தகாண்டிருந்தேர்

ைட்தடன

“ைிறு

அரைவபாட்டுக்
குழந்ரதயிலிருந்து

பத்மநாபரன எனக்கு ததாியும், ைட்தடன அரத மாற்றி
ப்ாியா என அரழக்க முடியேில்ரல மன்னித்துேிடுங்கள்”
என்றார். ப்ாியா, ைிறுகுழந்ரதயாக அேர் அருவக ைாய்ந்து
“நீங்கள் எப்படி அரழத்தாலும் நான் உங்கள் பிள்ரளதான்
அம்மா” என்றார் தநகிழ்ச்ைியாக.
காலச்ைக்கைம் ைீைாக சுழன்றாலும் காத்திருக்கும்
தநஞ்ைிற்கு

அது

ஆரம

வேகம்தான்.

மஹாேின்

மனதுக்குள் இனி அேர்கள் காணப்வபாகும் நபரையும்
அேர் தைால்ல வபாகும் ைாித்திைத்ரதயும் வகட்க ஆேல்
மிகுந்துக் தகாண்வட இருந்தது.
அங்கிருந்து ேிரடதபற்றுக் தகாண்டு அரனேரும்
புறப்பட, காத்திருந்த கார் ‘அோிருந்த’ இடம் வநாக்கி
பறந்தது.
திருச்ைியின் முக்கிய பகுதியில் ஒரு தபாிய தங்கும்
ேிடுதியின் ஒரு பகுதியாக அரமக்கப்பட்ட ஒரு தபரும்
வஹாட்டரல

அரடந்தனர்.

நாற்காலிகள்

எல்லாம்

நிரறந்திருந்தது.
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அரனேைது கண்களும் அேரை வதட, கணீதைன்று
பின்னிருந்து ஒரு குைல் ஒலித்ததும், மரழகண்ட பூமியாம்
அரனேைது முகமும் ஒருவைை மலர்ந்தது.
“இங்வக
மூடியிருந்த

ோருங்கள்”

அேர்

முன்வன

கதவுகள்

எல்லாம்

நடக்க,

அேருக்காக

திறக்கப்பட்டன. ேைலாற்று அறிஞைாய், கட்டடேியல்
தபாறிஞைாய்,

இதுேரை

பார்த்த

அேரை

ததாழில்

அதிபைாய் இன்றுதான் பார்த்தாள் மஹா.
மண்ணின் ரமந்தனாய், ேிேைாயியாய், அடுத்த
நான்கு நாட்கள் அேரை பார்க்கப்வபாகிவறாம் என்று
அப்வபாது அேள் ஊக்கிக்கேில்ரல.
ேழக்கமான
ேிைாாித்தாயிற்று,

வபச்சுக்கள்

முடிந்தது,

ேிரும்பிய

நலம்

உணவுகரள

பட்டியலிட்டாயிற்று, இனி நிகழும் ஒவ்தோரு கனமும்
அேரள தைப்பனிடவபாேதாக மஹாேின் உள்ளுணர்வு
தைால்லியது. ஏதாேது அேர் வபைட்டும், வகட்பது மட்டுவம
தன் வேரல என்று காத்திருந்தாள் மஹா.
இம்முரற உரையாடரல ப்ாியா ததாடங்கினார்,
“இது நான் ைிறுேயதில் பார்த்து, ேளர்ந்த திருச்ைி இல்ரல
அண்ணா, இப்வபாது நிரறய மாறிேிட்டது” என்றார்.
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ப்ாியா,

“ஆமாம்

நிரறயத்தான்

மாறிப்

வபாய்ேிட்டது. இந்த உணேகம் கூட மிகச்ைிறியதாக
தற்வபாரதய

ஓட்டல்

ததாடங்கப்பட்டது,

24

அதிபாின்

அப்பாோல்

மணிவநைம்

திறந்திருந்த

திருச்ைியின் முதல் உணேகம் இது, இதன் சுரே, சுத்தம்,
நியாயமான ேிரலக்காகவே வபாற்றப்பட்டது. அடுத்த
தரலமுரற அரத ரகயில் எடுத்தவபாது ேர்த்தக நவீன
ரமயம் என்னும் தபயாில் அரத லாப வநாக்கத்திற்காக
மட்டுவம

பார்த்து

நிரறய

மாற்றங்களால்

ைிரதத்துேிட்டனர். என்ன தைய்ேது? இன்ரறய கல்ேி
அறிவு கூட,

கற்றரல ேிட கறத்தரல தான் அதிகம்

தைால்லிக் தகாடுக்கிறது.
ஆனால்

பாருங்கள்

அந்த

தபாியேர்

தன்

ேழக்கத்ரத ேிடாமல் இன்னும் ஒரு ைிறிய உணேகத்ரத
நடத்தி

ேருகிறார்.அப்படி

இன்னும்

பாைம்பாியத்ரத

காக்கவும் ைிலர் இருந்து தகாண்டு தான் இருக்கிறார்கள்”
ேிக்ைம

கர்ண

முடிப்பதற்குள்

பழுவேட்டரையர்,
அந்த

காரல

உணேகத்தின்

உணவு

ேைலாற்ரறவய

தைால்லிமுடித்தார்.
உணவு முடித்ததும், அேைது அரழப்பிற்கு ஒருைிலர்
ேை

அேர்களுக்கு

நாங்கள்

ைில

உத்திைவுகரள

தங்குேதற்கான

பிறப்பித்தார்,

ஏற்பாடுகள்

மிகுந்த
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ைிைத்ரதயுடனும்,

ைிறப்புடனும்

அறிந்துக்தகாள்ள

முடிந்தது.

நடத்தப்படுேரத

ேந்தேர்களில்

இருேர்

இரளஞர்கள். பழுவேட்டரையைால் தபாறியியல் படிக்க
ரேக்க படுகிறார்கள் என அறிந்ததும் தன் ஆைாரன
எண்ணி தபருரமபட்டுக் தகாண்டாள் மஹா.
அேர்களது அன்ரறய பயணம் ததாடங்கியது. திருச்ைியில்
இருந்து

நாற்பது

கி.மீ

ததாரலேில்

அேைது

எழில்

தகாஞ்சும் இயற்ரக அைண், பச்ரை பவைதலன உள்ளம்
கேரும்

அேைது

வதாட்டத்தில்

தங்கி,

களப்பயிற்ைி

தைய்ேதாக ஏற்பாடு.
ைாதாைணமாகவே பயணங்கள் மீது ப்ாியாேிற்கு
அலாதி பிாியம் உண்டு, அதிலும் இன்ரறய பயணத்தில்
ப்ாியாவும், பழுவேட்டரையரும் பல்வேறு ேி

யங்கரள

ேிோதித்து தகாண்வட ேை, மஹாேின் அறிவு தாகம்
உற்ைாகமாய்

குதூகலித்தது.

பல

புதிய

ேி

யங்கள்,

ேித்தியாைமான புாிதல்கள், பழகிய பல ேிையங்களுக்கு
புதிய பார்ரேகள், வேறு பாிணாமங்கள் என எத்தரன
தபாிய பல்கரலகழகமும் இரத தைால்லிக்தகாடுக்காது,
என்று அேளறிோள்.
குழந்ரதகள்,
குற்றங்கள்

பற்றிய

தபண்களுக்கு
வபச்சு

ேை,

எதிைான

பாலியல்

பழுவேட்டரையர்

தைான்னார்,, “என்ரன தபாருத்தேரை ைட்டங்கள் மிகக்
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கடுரமயாகி,

தண்டரனகளின்

ேழிதான்

குற்றங்கள்

குரறயும் என நம்புகிவறன்” என்றார். வமலும் “இைானில்
குழந்ரதகரள பாலியல் ேன்தகாடுரம தைய்பேர்களுக்கு
மிகக்கடுரமயான தண்டரனகள் ேழங்கப்படும். குற்றம்
தைய்தேனின் பிறப்புறுப்ரப ைிறிது தேட்டி வீட்டுக்கு
அனுப்பிேிடுோர்கள், அக்காயம் ஆறும் ேரை காத்திருந்து
மீண்டும் அரத தேட்டுோர்கள், அேன் ைாகும் ேரை இந்த
தண்டரன ததாடரும். இனி எேரும் அந்த குற்றத்ரத புாிய
மாட்டான் அல்லோ, என்ன ப்ாியா தைால்கிறீர்கள்?”
அேர்

ேினே,

பதிலாய்

தமௌனமாக

ைாிதயன

தரலயரைத்தார் ப்ாியா, வகாபமாக மஹா ததாடர்ந்தாள்
“ஆம் அண்ணா ! குழந்ரதகளிடம் தேறாக நடப்பேர்களின்
உடதலல்லாம்

ஓட்ரடயிட்டு

அதில்

அமிலம்

ஊற்றவேண்டும்” தேகுண்டு எழுந்தாள் அேள்.
தைய்ேது

“என்ன

ைிற்றின்பங்களுக்காக

மஹா?

ோழ்க்ரக

முழுதும்

மக்கள்
அரலந்து,

ோழ்ரேவய ோழ மறந்து, மடிகிறார்கள்” என்றார் ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர்.
“உண்ரம

அண்ணா,

ைமீபகால

எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள், ஒற்ரற மனு
தைாத்துக்கள்

இருந்தும்

பாிதாபமாக

அைைியரலவய
ி, பல

வகாடி

உயிாிழந்தார்,
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இறுதியில்

உண்ரமயான

தைாந்தமாய்

ஒருேரும்

உடனில்ரல” ஆற்றாரமயில் தைான்னாள் மஹா .
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையாிடம் இருந்து ைட்தடன ஒரு
வகள்ேி ேந்தது “தைாத்து என்றால் என்ன? உண்ரமயான
தைாத்து எது?” என்றார். அரனேரும் தமௌனம் காக்க,
“தஜனி, மஹா, அறிவு, கார்த்திக் யாைாேது தைால்லுங்கள்,
ஏன் இந்த அரமதி?” மீண்டும் வகட்டார்.
“இல்ரல அய்யா, தைன்றமுரற கிரடத்த நல்ல
அனுபேத்தால்,

இம்முரறயும்

நாங்கள்

தமௌனமான

மாணேர்களாக இருக்கிவறாம்” என்று நரகச்சுரேயாக
பணிவு காட்டி தைான்னாள் தஜனி. “ஹாஹாஹா” தனக்வக
உாிய அைக்க ைிாிப்ரப அழகாய் உதிர்த்து “பைோயில்ரல
தைால்லுங்கள்” என்றார் மீண்டும்.
“உண்ரமயான

தைாத்து

என்பது

கல்ேியா,

அண்ணா?” இரடமறித்தார் ப்ாியா.
“இல்ரல
ரேப்பது.

ப்ாியா,
கல்ேி

பகிர்ந்தளிப்பதற்காக,

தைாத்து

என்பது

என்பது
அப்படியானால்

வைர்த்து

இருப்பரத
கல்ேி

எப்படி

தைாத்தாகும், அது தைலேழிக்கப்பட வேண்டியது” மிக
தீர்க்கமாய் ேந்தது பதில் அோிடமிருந்து.
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தைால்லப்பட்ட புதிய பாிமாணம் முகத்தில் அரறய
ைில நிமிடங்கள் அரமதி மட்டுவம நிலேியது. கார் தமல்ல
வேகம் குரறந்து ஓர் அழகிய கிைாமத்து ைந்ரத பகுதியில்
நின்றது.
அடுத்துேரும்

நாட்களில்

அேர்கவள

ைரமத்து

உண்பதாக முடிவு. ைரமயலுக்கு வதரேயான தபாருட்கள்
ோங்க இறங்கினர் ப்ாியா, மஹா, தஜனி மூேரும்.
புதுப்புது அனுபேங்கள் மஹாரே பைேைப்படுத்தியது.
அாிைியில் இருந்து அப்பளம் ேரை அரனத்தும்
ோங்கி முடிக்க, பயணமும், உரையாடலும் மீண்டும்
ததாடர்ந்தது. இம்முரறயும் ப்ாியா தன் வகள்ேிவயாடு
ததாடங்கினார், “மன்னைாட்ைிக் காலம் எப்படியிருந்தது
அண்ணா?”

ைாியான

நபாிடம்

வகட்க

வேண்டிய

வகள்ேிதான். அேர் தைால்ல வபாகும் பதிலுக்கு தன்ரன
தயார்படுத்திக்தகாண்டு

நிமிர்ந்து

அமர்ந்தனர்

அரனேரும்.
“இன்ரறய ஆட்ைிவயாடு அரத நாம் ஒப்பிடக்கூட
முடியாது

ப்ாியா.

ஒப்பில்லாதது.

நமது

ஆயிைம்

தகுதியற்றேர்கள்

ேருட

ேைலாறு

ஆளூம்வபாது

நாடு

நலம்தபற இயலாது. எங்கள் மன்னர் ஆட்ைியில் பைியும்,
பினியும், திருட்டும் அறவே இல்ரல. இயற்ரகரயயும்,
மக்கரளயும்

வபாற்றி

பாதுகாத்த

கலாச்ைாைம்

நமது.
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முதலாளிகளுக்கு நாட்ரடயும், மக்கரளயும் ேிற்கும் இந்த
வகடுதகட்ட ஆட்ைி இல்ரல.
பரடத்திறம், ேணிகம், ைமூக நிரல, ோழ்க்ரக
தைம், தனித்திறம், கரல, அைைியல், கட்டிட ேல்லரம, என
எதிலும் எக்குரறயும் இல்லாமல் ஆண்ட, வபைைைன்,
ைிேபாதவைகைனார், தபருஞ்தச்ைன், தமிழக தபாற்கலத்தின்
கதாநாயகன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ைாஜைாஜவைாழனது ஆட்ைியுடன்
இரத ஒப்பிட்டு வபசுேவத தபரும்பாேம். நாட்ரடயும்,
மக்கரளயும் காத்தருளிய சுத்த வீைர்கள் அேர்கள், உங்கள்
மக்களாட்ைி

-

தரலேர்கரள

பிச்ரைக்காைர்கரள

அல்ல;

மாறாக

மட்டுவம

இன்று

உருோக்கியிருக்கிறது” தேப்பத்ரத உமிழ்ந்த அேைது
ைினத்தின் நியாயம் அரனேருக்கும் உரைக்க அரமதியாக
இருந்தனர்.
ைற்றுவநைம்
ஆசுோைப்படுத்திக்

தமௌனம்

கனக்க,

தன்ரன

தகாண்டேைாய்

ைற்று

வபச்ரை

ததாடங்கினார், ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
“இந்த உலகிற்வக ோழ்ேதற்க்கு கற்றுக்தகாடுத்த
மூத்தக்குடி

நமது.

இன்ரறய

நவீன

அறிேியலின்,

முன்வனாடி நமது முன்வனார்களின் அறிேியல் ஞானம்.
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யாழ்பாணம்
மருத்துே

நூலகம்

அறிேியலில்

அழிந்தபின்பு,

தபரும்

உலகம்

ேளர்ச்ைி

கண்டது

யவதர்ச்ரையாகோ நடந்தது?
பத்தாயிைம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்வன

மனித

உடற்கூரற அறுரே ைிகிச்ரையில் ஆய்ந்தேன் அகத்திய
முனியின் ைீடன் ‘சுஷ்குத்தா’.
அறிேியல்

தகாள்ரககளிலும்

ததாழில்நுட்பத்திலும்

வபாட்டியின்றி, வகள்ேியின்றி வகாவலாச்ைியேர்கள் நமது
முன்வனார். ஆனால், இன்வறா நம் இயற்ரக ேளங்கரள
கூட

பாதுகாக்க

அறிேியலாளர்கள்.”

முடியாத
அேர்

அறிேிலிகள்

தைால்லி

நம்

ரகக்காட்டிய

இடத்தில் தநகிழி கழிவுகளால் மாைரடந்த சுரனயும்,
பணத்திற்காக

குரடந்து

எடுக்கப்பட்ட

மரலகளும்,

ஏளனமாய் வநாக்கியது அரனேரையும்.
கார் அந்த தபாிய ோயிலின் கதேினுள் நுரழந்தது. தபரும்
ேிேைாய

நிலம்,

ைிறிதும்,

தபாிதுமாய்

நூற்றுக்கும்

வமற்பட்ட மைக்கன்றுகள், ஆரள தள்ளும் அசுை காற்று,
வதாரக

நீண்ட

மயில்கள்,

மாைில்லா

மண்ோைம்,

பால்கறக்கும் பசுக்கள், பாய்ந்வதாடும் தண்ணீர் என
பூவலாக தைார்க்கமாய் காட்ைியளித்தது ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையாின் வதாட்டம்.
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மிக

எளிரமயான

ேி

யங்கள்

தைேல்ல

வநர்த்தியான அழகிற்கும் சுகத்திற்கும் ஈடாக அன்ரனயின்
அன்ரப

மட்டுவம

தைால்ல

முடியும்

என

நிரனத்துக்தகாண்டாள் மஹா.
அங்வகவய

ோழ்ந்து

வபாின்பமாய்தான்

இருக்க

மடிதல்

நிச்ையமாக

முடியும்.

அரனேரும்

வதாட்டத்தின்

கரடக்வகாடியில்

அரடந்தனர்.

ஒருபுறமாய்

இருந்த

ைிறுவீடு,

கட்டிடத்ரத

அளோய்

ஒரு

ைரமயலரற, குளியலரற இரணத்து கட்டிய கூடம்.
தேளிவய இருபது அடுக்கு நீண்ட வமற்க்கூரை,
அடியிவல கயிற்று கட்டில், ைிறு ஊஞ்ைல், ைதுைமாய்
ைிதமண்ட் தகாண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு தபரும் பள்ளம்.
ஏழடி

ஆழமும்,

18

அடி

நீள

அகலமும்

தகாண்ட

அப்பள்ளத்தின் தரைப்பகுதி மணலாலும், மைத்தூளாலும்
நிைேப்பட்டிருந்தது.
அரதச்சுற்றி அரனேரும் கூட, “நீங்கள் பயிற்ைி
தைய்ய வபாகும் களம் இது” என அறிமுகம் தைய்து
ரேத்தார் பழுவேட்டரையர். முப்பத்தி இைண்டு மணி வநை
உரழப்பில் நாங்கள் தங்குேதற்கு உாிய ஏற்பாடுகள்
நடந்தரத பின்னர் வகள்ேியுற்றனர் அரனேரும்.
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ைிறுவீட்டிலிருந்து நீண்டிருந்த கூரை களம்ேரை
காத்து நின்றது, வீட்ரடயும், களத்ரதயும் இரணப்பதாய்
தரையில் காரையும், இரு மருங்களிலும் ைிறு சுேரும்
எழுப்பப்பட்டிருந்தன.
அந்த

சுேர்

ஓைத்தில்

அகண்ட

திண்ரண

கட்டப்பட்டு, அதன் நடுப்பகுதியில் ேரளந்து ைிம்மாைனம்
வபால் ஓர் பகுதியும் இருந்தது. அரத கேனித்து தன்
ேளர்ப்புதாய் ப்ாியாேிடம் சுட்டிக்காட்டினாள் மஹா.
“அம்மா,

அேர்கள்

ைத்ததிவலவய

இருக்கிறது,

அல்லோ?”
“அைை குணம் அது, அரைத்து பார்க்கேியலாது”
என்றார்

ப்ாியா

ஆச்ைாியத்துடன்.

அவ்ேிடத்தின்

ஒவ்தோரு அங்குலத்ரதயும் அலைிக் தகாண்டிருந்தாள்
மஹா. ைீைாக ேடிேரமக்கப் பட்டிருந்த மைத்துண்டுகள்,
ஐந்தடி ஆழமும் இருபத்திவயழு அடி நீளம் பதிவனழு அடி
அகலமும்

தகாண்ட

ைாட்ைத

நீச்ைல்

ததாட்டி

என

அவ்ேிடத்தின் ஆச்ைாியங்கள் கூடிக்தகாண்வட வபானது.
காற்றுக்கூட இனிப்பாய் வீைியதாக உணர்ந்தாள் மஹா.
ஒவ்தோருேரும்

அவ்ேிடத்ரத

உள்ோங்கி

உலே,

பைபைப்பாய் அடுப்படியில் நுரழந்து உணவு ைரமக்க
ஆயத்தமானார் ப்ாியா. மஹா அேருக்கு உதே தைன்றாள்.
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“இந்த இடம் என்ரன தமய்மறக்க தைய்கிறது
அம்மா” என பிைகாைமாய் ஒளிவீைிய கண்கள் ேிாிய
தைான்னாள் மஹா.
“உண்ரமதான் மகவள, உண்ரமயான மகிழ்ச்ைி இங்வக
இருக்கிறது. இரத உணைாமல் தான் மனிதர்கள் இன்று
எரதஎரதவயா வதடி பணத்தின் பின்னால் அரலந்துக்
தகாண்டிருக்கின்றனர்.

பசுரே

ேிற்று

ரேக்வகால்

ோங்கிய கரதயாக தான் இன்று பலைது ோழ்க்ரக
இருக்கிறது” என்றார் ப்ாியா தபருமூச்வைாடு.
வமலும்,

“திருநங்ரககள்

ைமூகத்ரத

பற்றிக்

கூட நீ அறிோய் அல்லோ? இன்று பலாிடம் பணம்
இருக்கிறது, ஆனால் யாாிடமும் மகிழ்ச்ைி இல்ரல. நாம்
ோழ்ந்த அரடயாளங்கரள இந்த ைமுதாயத்திற்கு நாம்
ஆற்றும் பங்களிப்பில் தான் ேிட்டுச்தைல்ல முடியுவம தேிை
நாம்

வைகாித்த

தைாத்துகளில்

அல்ல”

அன்ரனயின்

அறிவுரைரய தபாறுரமயாய் வகட்டுக்தகாண்டிருந்தாள்
மஹா. அேள் அன்ரன அேரள என்றுவம ஆச்ைாியபடுத்த
தேறியவதயில்ரல.

இேர்கள்

எல்லாம்

உறோக

கிரடத்தது தாம் அரடந்த தபரும் வபறு என எண்ணி
மகிழ்ந்தாள் மஹா. ைரமயல் துாிதமாய் நடக்க, ஒருபுறம்
ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர்

படியில்லா

அந்த

களத்திற்குள் குதித்து, அறிவு, கார்த்திக் மற்றும் தஜனிக்கு
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தன் பயிற்ைிரய ததாடங்கினார். இருதரலக் தகாள்ளி
எறும்தபன தேித்த மஹாேின் நிரலயுணர்ந்து பிாியா
கனிவோடு தைான்னார் “ைரமயரல நான் கேனித்துக்
தகாள்கிவறன்,

நீ

தைன்று

பயிற்ைியில்

கலந்துதகாள்

மஹா”.
“அம்மா, பைோயில்ரலயா?

நான் வபாகட்டுமா”

தயங்கிய அேரள, ேற்புறுத்தலாய் அனுப்பினார் பிாியா.
வேகமாக தேளிவயறி, குதித்வதாடினாள் மஹா. அதற்குள்
அரனேரும் களத்திற்குள் இறங்கியிருந்தனர். படியில்லா
அந்த ஏழடி ஆழத்தில் இறங்க ேழி ததாியாது அேள்
முழித்தவபாது,

அருகிலிருக்கும்

ஏணிரய

பயன்படுத்துமாறு தஜனி கூறினாள்.
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் சுேர் அருவக ேந்து
தன் ரகரய நீட்டினார், மஹா அேர் கைங்கரள இறுக்கி
பற்றிக்தகாள்ள, “கீவழ குதி”

கட்டரளயிட்டது அேர்

குைல், அடுத்த தநாடி வயாைரனயின்றி குதித்தாள் அேள்,
களத்தில் தகாட்டப்பட்ட மைத்தூளில் அேள் பாதம் புரதய,
புது உத்வேகம் தகாண்டேளாக பயிற்ைிக்கு தயாைானாள்
அேள். முரனேர், ேைலாற்று அறிஞர், தபாறியியலாளர்,
ேிேைாயி,

அந்த

வநைம்

எங்களின்

களாி

அைானாக

மாறினார். களத்தில் அேர் அரனேரையும் ஆண் தபண்
வபதமின்றி ரகயாண்டது மிக வநர்த்தியாக இருந்தது.
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அேர் முதலில் மஹாரே அரழத்து, அடிப்பரட ைில
தற்காப்பு கரலகரள தைால்லிக் தகாடுக்க ேினேினார்,
“மஹா யாவைா அறிமுகமில்லா ஒருேர் பின்னிருந்து உன்
வதாரள தேறாக ததாட்டால் என்ன தைய்ோய்?”
ஒரு தநாடி தாமதியாமல் மஹாேிடம் இருந்து பதில்
ேந்தது

பிடறியில்

“பின்னங்கால்

அடிக்க

ஓட்டம்

பிடிப்வபன் அண்ணா” மலங்க ேிழித்து யதார்த்தமாக
தைான்னாள்.

களவம

ைிாிப்பரலகளால்

நிரறந்தது.

ைிாிப்பிற்கிரடவய அடுத்த வகள்ேிரய ததாடுத்தார் ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர்,
“எவ்ேளவு தூைம் ஓடுோய்?”
“வேறு என்ன தைய்ேது அண்ணா?” அப்பாேியாய் அேள்
பதிலளிக்க, ைிாிப்புடன் ததாடந்தார் அேர் “இப்படிக் வகள்,
நன்றாக

கேனி,

உன்ரன

பின்னிருந்து

யாவைனும்

ததாடும்தபாழுது, அப்படிவய பின்வனாக்கி உன் உடம்ரப
ேரளத்து, உன் முதுகு எலும்ரபக் தகாண்டு அேர்கரளக்
இடித்து தாக்கு, தபண்களிடம் மிகவும் உறுதியான எலும்பு
முதுகுத்தண்டு”
ேிோித்துக் தகாண்வட, தைய்முரறயும் தைய்ேித்து
பழக்கினார்.
தன்ரனயும்

ைிறுதபண்களான
தாழ்த்தி

அேர்கள்

நிரலக்கு

ேந்து அேர் கற்பித்து ேந்தது
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அேளுக்கு

ஆச்ைாாியமளிக்க,

மிகுந்த

ைிைத்ரதவயாடு

பயிற்ைியில் ஈடுபட்டாள் மஹா. “தபண்கள் தற்காத்தரல
ேிட தாக்குதரல கற்றுக்தகாள்ளுங்கள் ைமூகம் இன்று
இருக்கும் நிரலயில் தற்காத்துக்தகாள்ளும் அளவுக்கு கூட
தபண்களுக்கு

வநைம்

தைப்படுேதில்ரல”

உறுதியாய்

ஒலித்தது பழுவேட்டரையாின் குைல்.
தஜனியும்,

அறிவும்,

கார்த்தியும்

பயிற்ைிரய

ததாடங்க, ைற்று வநைத்தில் எல்லாம் ைண்ரட களமாகியது,
பயிற்ைி களம். கற்கும் வேகத்தில் ஒருேரை ஒருேர் தாக்க,
யாருக்கும்

அடிபடாது

அேர்

பயிற்றுேித்தரத

ைைித்துக்தகாண்டு இருந்தாள் மஹா.
கனிவும் கம்பீைமும் கலந்த அந்த உருேம், அேள்
கண்களில்

நிரலத்து.

அரனேரும்

அமை,

ஒரு

கட்டத்தில்

அப்வபாதும்

மூச்ைிரைத்து

அேர்

பயிற்ைிரய

நிறுத்தேில்ரல, அரறதல் கூட ஓர் கரலதயன அேர்
உரைக்க ஆர்ேமானாள் மஹா, “அரதப்படி அண்ணா?”
“ஓர் ைிறிய திருத்தம் மஹா கன்னத்தில் அரறேது
எல்வலாரும் தைய்ேது. காதிலும் பின் மண்ரடயிலும்
அரறேது

வபார்க்கரல,

வநைத்தில்

நிரல

எதிாிரய

குரலய

கண் இரமக்கும்

ரேக்கும்

அது”

என்று

ேிளக்கமளித்தார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
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சுட சுட காபி வகாப்ரபகவளாடு ப்ாியா நுரழய,
களத்திற்கும் களாிக்கும் உள்ள ேைலாற்றில் நுரழந்தார்
அேர்.
“இங்கு

நீங்கள்

கற்க

வபாேது

எல்லாம்,

தபருங்கடலின் ஓர் ைிறு துளி மட்டுவம, நம் பாைம்பாிய
களாி கரலயில் தமாத்தம் 236 அடவு முரறகள் உள்ளன.
இேற்றுடன் 118 ேர்ம அடிோிரை முரறயும் உண்டு.
அணுக்கம்மா வதேிக்கு அதில் 96 அடவு ோிரைகளும், நம்
வைாழப்பரடகளின்

ஆைான்,

தளபதி

வேங்கடத்துரடயாருக்கு 52 அடவு ோிரையும் ததாியும்.
அடிோிரையில் வதர்ச்ைி தபற்றேர்கள் வைாழ வீைர்கள்,
வபார் களத்திவல, அதன் நுணுக்கத்திவல, பரடதிறத்திவல,
ஒழுக்கத்திவல நிகாில்லாதேர்கள் வைாழ வீைர்கள்,” ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர் தைால்லிக்தகாண்வட வபாக,
பள்ளிக்குழந்ரததயன
அனுமதி

வகட்டாள்

ரக

உயர்த்தி,

தஜனி,

இரடமறிக்க

ைிாிப்புடன்

ைிறு

தரலயரைேில் அனுமதி கிரடக்க, அேள் ததாடர்ந்தாள்.
“236 அடவு ோிரைகரளயுவம கற்று வதர்ந்தேர் யார்?”
“வேறுயாைாய் இருக்கமுடியும்? எங்கள் பாட்டனுக்கு
பாட்டன், நூற்றுக்கணக்கான களம் கண்டு, அறுபத்தி
நாலு ேிழுப்புண்கரள உடலில் தாங்கிய, ைத்ருபயங்கைன்,
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இைண்யகுல காேலன், வேங்ரகயர்வகான் அய்யன் தபாிய
பழுவேட்டரையருக்கு தான் அரே அரனத்தும் ததாியும்,
அேர் வைாழகுல இளேைைர்களுக்கும், இளேைைிகளுக்கும்,
குருோனேர்;

வீைத்தின்

அரடயாளமாக

ேிளங்கிய

அதிகாாிச்ைிபரடகரள கட்டியேர்” என்றார் ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையர்,

தன்

பாட்டரன

பற்றிய

தபருமிதத்வதாடு.
“அதிகாாிச்ைிபரடகரள பற்றிச் தைால்லுங்கவளன்
அய்யா” ேினேினாள் தஜனி.
அக்வகள்ேிவய அேரை மகிழ்ேிக்க,
“அதிகாாிச்ைிகள்

பரட,

எந்த

ததாடர்ந்தார்
ஒரு

நாட்டின்

வபார்ப்பரடயும் கண்டிைாத அதிையம், அய்யன் தபாிய
பழுவேட்டரையைால் கட்டப்பட்டு, பயிற்றுேிக்கபட்ட 1001
திருநங்ரககள் தகாண்ட தனிப்வபார் பரட, அேர்களின்
தீைமும், வபார்த்திறமும் ஊகிக்க முடியாதது. அற்புதமான
வீைாங்கரனகள், மிக ேித்தியாைமான வபார் உத்திகரளக்
ரகயாண்டேர்கள். உதாைணமாக, தகாதிக்கும் எண்தணய்
தகாப்புரைகரள எதிாிப்பரட மீது மரழயாக தபாழிந்து,
தமாத்த
தங்கரள

பரடரயயும்

தீக்கிரையாக்குோர்கள்.

காத்துக்தகாள்ள

மை

கேைங்கள்

இதில்

அணிேது

அேர்கள் ேழக்கம், ேில்ேித்ரதயிலும், ோட்வபாாிலும்
ேல்லேர்கள், 16 அடி தூைத்திலும் ரேத்த குறி தேறாது
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உயிர் குடிப்பேர்கள், தபாதுோக ரைன்யங்கள் வபாருக்கு
தைன்ற

வேரளயில்,

குடும்பத்தினாின்

வகாட்ரட

பாதுகாப்பு

காேலும்,

இேர்கள்

அைை

ேைமிருக்கும்,

இப்வபற்பட்ட வீைப்பரடயிரன ேழிநடந்த ைாதாைண
மனிதர்களால் முடியுமா?” வகள்ேியுடன் முடித்தார் ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர்.
“நிச்ைியமாக இல்ரல, ரதாியும், உறுதியும், மாவீைமும்
பரடத்த ஒருேைால் மட்டுவம முடியும்” பதிலளித்தது மஹா.
“அது மட்டுமல்ல மஹா, வீைமும், உடல் உறுதியும்
மட்டுமல்ல மாதபரும் மன பலமும், மனரத ஒருமுக
படுத்தும் திறமும் வேண்டும், அத்தரகய மாமனிதர் தான்
எம் பாட்டனுக்கு பாட்டன் தபாிய பழுவேட்டரையர்.
மனிதர்கள்

மனதிலிருப்பரத

கூட

அறிந்துக்தகாள்ள ேல்லேர். தன் வகாபத்ரத தேளிவய
காட்டாமல், உள்ளிருத்தி, அக்வகாப கனல் தகாதித்து
தகாதித்து,

அேருள்வள

எப்வபாதும்

எதிாிகரள

ைாம்பலாக்கும் எாிமரல ஒன்று கனன்று தகாண்டிருக்கும்.
தன்

உணர்வுகரள

ஆளுேதில்

கூட

ேல்லேர்,

முரறவய
அதன்

அரணகட்டி

எடுத்துக்காட்டாய்

ேிலங்கியது தான், தஞ்ரை தபருவுரடயார் வகாேிலின்
வகைளாந்தகன் ோயில்.
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வைாழகுல

இளேல்,

முடி

இளேைைர்

ஆதித்த

காிகாலனின் மைணத்திற்கு காைணமாவனாரை ைனகளமாக
அேர் துண்டாடியதில் அந்த நிலத்தின் நிறவம தைம்ரம
பூண்டது. பதிவனாைாயிைத்து ஐநூற்று அறுபது வபரை
ைிரறப்படுத்தி,

அரை

கட்டப்பட்டது
தண்டரனயாக

நிர்ோனமாய்,

இவ்ோயில்,
தேளிப்பட்ட

காண்வபாரைதயல்லாம்

இழுத்துேந்து
துவைாகத்திற்கு

அந்த

கதிகலங்கச்

வகாபம்,

தைய்தது”

அேர்

தைால்லி முடிக்ரகயில் அந்த வீை ேைலாறு அரனேரையும்
நடுங்க ரேத்தது. ஓர் மனித ைகாப்தத்தின் ேைலாரற
வபைியதில் அக்களவம அப்வபாது புனிதமரடந்தது. மஹா
ோர்த்ரதயிழந்து, ோயரடத்து அமர்ந்திருந்தாள். ஆங்கில
வபைாைிாியர் வேற்றுதமாழி இலக்கியம் வபசுபேள், நம்
மண்ணின் ரமந்தர்கரள பற்றி கற்காது வபானது குறித்து
தேட்கி தரலக்குணிந்தாள்.
இந்த உலகிற்கு ோழவும், ஆளவும் கற்றுதந்த மகா
வபைைரை

அேள்

ஆைாதிக்காமல்

வபானதற்காக

ேருந்தினாள்.
வகட்டரேதயல்லாம்,

மூரளயின்

முடிச்சுகள்

உணர்ந்து தகாள்ள, ைில கண வநைங்கள் பிடித்தது அங்கு
இருந்தேர்களுக்கு.
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தமௌனம் கரலத்தது தஜனியின் அடுத்த வகள்ேி,
“வைாழ வதைத்தில் தச்ைர்களுக்கு தபரும் மதிப்பு இருந்ததாக
வகள்ேி பட்டிருக்கிவறன் அது உண்ரமயா அய்யா?”
"உண்ரமதான் அேர்களுக்கு வைாழ மண்ணிவல
தபரும்

மாியாரதயும்,

தபருரமயும்

இருந்தது.

தபான்தச்ைன், ஆயுதத்தச்ைன், கல்தச்ைன் என்று அதில்
மூன்று ேரகயினர் இருந்தனர். அந்த காலத்து கரலயும்,
கட்டிட

ேல்லரமயும்

கண்டிருந்தது

எனில்

இரணயில்லா
அதில்

ேளர்ச்ைி

அேர்களுக்கு

தபரும்

பங்குண்டு" என்றார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
அேர்

வமலும்

வபசுேதற்காக

காத்திருந்த

அரனேைது ஆேலும் புாிந்தேைாய், அேவை வமற்தகாண்டு
ததாடர்ந்தார்.
"தஞ்ரை
தகாள்ளுங்கள்,

தபருவுரடயார்

வகாேிரல

அரத

தேறும்

நீங்கள்

எடுத்துக்

வகாேிலாக,

கடவுரள ேணங்கும் இடமாக மட்டும் காணலாம். ஆனால்
எங்களுக்கு அது வைாழப்வபைைைினுரடய அரடயாளம்.
அதன் வகாபுைவம வைாழர்கள் அரனத்து துரறயிலும்
தரலச்ைிறந்து ேிளங்கியதற்கான ைான்று பகர்க்கும்.
216 அடி உயைத்தில், 8௦ டன் எரடயுரடய கலை
உச்ைியுடன்

முழுக்க

கருங்கற்களால்

ஆன

வகாேில்
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கட்டுமானம் எந்திைமில்லா அந்த காலத்திவல எப்படி
ைாத்தியம் என்று நிரனக்கிறீர்கள்?"
அேர்

வகள்ேிக்கு

பதிலளிக்க

யாரும்

முன்ேைேில்ரல. அரனேைது ஒருமித்த ஆர்ேமும் அேர்
வபைி

தாம்

வகட்பதிவலவய

இருந்தது.

அரனேரும்

தமௌனம் காக்க, மீண்டும் ததாடர்ந்தார் பழுவேட்டரையர்.
"அக்காலத்தில் தச்ைர்கள் யாேரும் தபரும்
பல்கரலக்கழக பட்டதாாிகள் அல்லர். ஆனால் இன்ரறய
ைமகால அறிஞர்களுக்கு கூட தஞ்ரைக்வகாேில்
கட்டிடக்கரல நுட்பம் என்பது ஓர் ைிம்ம தைாப்பனவம.
தஞ்ரைரய சுற்றிலும் அறுபது கிமீக்கு கற்கவள
கிரடயாது எனும்வபாது, அவ்ேளவு கருங்கற்கள்
கட்டுமானத்திற்கு எப்படி அங்வக தகாணர்ந்திருப்பார்கள்?
நுண்ைிற்பமும், ைிரலகளும் அச்சுபிைகா அளவோடு எப்படி
தைதுக்கியிருப்பார்கள்?
அரனத்து துரறகளும் கற்றுத்வதர்ந்து, ேிேைாயம்
தைழிப்புற்று, வபார்கள் யாவும் தேற்றிதபற்று, ஞானம்
வபாற்றப்தபற்று, கரலகளும் கரலஞர்களும் ைிறப்புற்று,
கரடக்வகாடி

குடிமகனும்

மகிழ்வுற்று

இருந்திருத்தல்

மட்டுவம அக்வகாேில் உருோக காைணமாயிருக்க முடியும்.
"தபருமரழதயன அேர் வபைிய ேைலாறும் ோழ்ேியலும்,
அரனேரையும் நரனத்து குளிர்ேித்தது. அந்த இதமான
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சுகத்வதாடு அரனேரும் களத்திலிருந்து தேளிவயறி அந்த
நீண்ட தாழ்ோைத்தில் அமர்ந்தனர். தஜனி ஊஞ்ைலில்
ைிறுபிள்ரளயாய் ஆட, அறிவு கயிற்றுக் கட்டிலில் ைாய,
திண்ரணகளில் மஹாவும், கார்த்தியும் தஞ்ைம் அரடய,
ப்ாியா அங்கிருந்த வமரடரய அரடய, ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையர் அந்த தபாிய மைத்துண்ரட தனது
ைிம்மாைனமாக்கிக் தகாண்டார்.
தீைா காதவலாடு,முடிேற்ற ோனமாய் அேர்கள்
உரையாடல்கள் ததாடர்ந்துக் தகாண்வடயிருந்தன.
தைால்ேதற்கு அேர் ைலிக்கவும் இல்ரல, வகட்பது
இேர்களுக்கு திகட்டவும் இல்ரல. வபச்சு ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையாின் பால்ய காலம் பற்றி திரும்பியது.
தடித்த மீரையும், தபரும் ஞானமும், கம்பீைமும் தகாண்ட
அந்த மனிதரை, குறும்புத்தனம் தைய்யும் ைிறுேனாய்
கற்பரன

தைய்து

பார்க்கவே

ேிவனாதமாக

பட்டது

அேளுக்கு.
அேைது பால்ய கால நிரனவுகளில் மூழ்கி, தமது
பாட்டனாாின்

அைேரணப்பில்

ேளர்ந்த

கரத

தைால்லிக்தகாண்டிருந்தார் அேர்.
குலப்தபருரமயும், அைைமைபும், பண்பும் , தநறி
ேழுோரமயும் தகாண்டு ஒப்பிலா மனிதைாய் ோழ்ந்த
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அேர் தாத்தா, தன்ரன அணுஅணுோய் தைதுக்கியரதயும்,
தன் பாட்டி மீது அேர் தகாண்ட காதரலயும் பற்றி ேிக்ைம
கர்ண

பழுவேட்டரையர்

தைால்ல

தைால்ல

அேரை

இரடமறித்து " அேர்களது காதரலப்பற்றி தைால்லுங்கள்"
என்று வகட்டாள் மஹா.
அேளது குழந்ரத மனமும், உள்ளத்தின் இளரம
வேகமும் புாிந்தேைாய் ேிளக்களானார் பழுவேட்டரையர்,
“காதலில் ேிழேில்ரல அேர்கள், கைம் வகார்த்து காதலில்
எழுந்தேர்கள், அேைேரை அப்படிவய ஏற்றுக்தகாண்டு
பற்பல ஆண்டுகள் ோழ்ந்தேர்கள். சுருங்கிய வதாளும்,
முதிர்ந்த

உடலும்

காதலின்

உண்ரமரய

உைக்க

தைால்ேன. அப்படி மூப்பிலும் இருேரும் ஒருேரை ஒருேர்
தகாண்டாடியேர்கள்.
இருக்க

வேண்டும்

மரறந்த

பின்பும்

அதுமட்டுமின்றி

காதலும்
என்று

ோழ்வும்

ைான்றாய்

ததய்ேமாய்
அைைக்

எம்ரம

குலத்தில்

இப்படிதான்
இருந்தேர்கள்.
காப்பேர்கள்,

பிறந்து,

தேள்ளி

கிண்ணமும், தங்க ததாட்டிலும் தகாண்டாலும் சுகவபாக
ோழ்வு

என்பதில்ரல

எனக்கு.

மிகுந்த

கட்டுப்பாடுகளுடன், இரடேிடாத பயிற்ைிகளும், உள்ளக்
கட்டுப்பாடும்.

உணவு

கட்டுப்பாடும்,

உடல்

கட்டுக்வகாப்பும் தகாண்டு, எம்மக்கள் நலனுக்காக, ோழ
கற்றுக் தகாடுத்தேர்கள்” என முடித்தார் ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையர்.
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இதுநாள் ேரை, தான் கண்டிருந்த அனுமானங்கள்
உரடந்து ேிழுந்தது மஹாேிற்கு, ‘ைாஜாோழ்க்ரக’ என்று
பகட்டான, சுகோைிகரள கண்டால் தைால்ேது ேழக்கவம.
ஆனால் உண்ரமக்கு எவ்ேளவு மாறானது அது,

என

அேள் உணர்ந்தாள். ைைாைாி ோழ்க்ரக இல்ரல. ைின்ன
ைின்ன ஆரைகள் இல்ரல. சுயநலமாய் ைிந்தரன இல்ரல.
தன்

ோழ்ரகயின்

தகாண்டேர்கள்

என்று

ைாைாம்ைமாய்
மஹா

கடரமரய

அறிந்துதகாண்டாள்

அன்று. அேர் தைால்லும் ஒவ்தோரு ோர்த்ரதயும் பலநூறு
ைிந்தரனகரள

தூண்டுேதன்

மர்மம்

குறித்து

ஆவலாைித்தேளாய் குளியலுக்கு தயாைானாள் மஹா.
தபரும் குழாய் நீைாய் உமிழ்ந்து, அந்த நீலநிற
குளியல் ததாட்டிரய தளும்ப தைய்தது. தமல்லிய ததன்றல்
ைீண்ட,

அரலஅரலயாய்

ஒவ்தோருேைாய்
அரலக்கைங்கள்

தேட்கி

அரனேரும்
அேர்கரள

ைிலிர்த்தது

உள்வள

அள்ளி

நீர்.

இறங்க,

அைேரணத்துக்

தகாண்டது.
உச்ைி முதல் உள்ளங்கால் ேரை நரனந்து, கரைந்து
குழந்ரதயாய் குதூகலித்தனர் அரனேரும்.
“ைற்றுவநைம் பயிற்ைி தைய்வோம்” ஆைானின் ஆரண
ேை, அதற்குள் குளியல் முடிந்ததா என ஒரு தநாடி குழம்பி
வபானாள் மஹா. பின்னர்தான் புாிந்தது அத்தருணம்
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நீர்தான்

அேர்களது

மூச்சுப்பயிற்ைியில்
நீருக்கடியில்

பயிற்ைிக்களம்

அேர்களது

எவ்ேளவு

ைோல்

வநைம்

என்று.

ததாடங்கியது.

மூச்ரை

இழுத்து

பிடிக்கமுடியும் என்ற பயிற்ைியில் ஒவ்தோருேரும் ஒரு ைில
ேினாடிகளாேது

நீருக்குள்

பழுவேட்டரையர்

இருக்க,

மட்டும்

ேிக்ைம

நீாினுள்

கர்ண
மீனாய்

ேிரளயாடினார்.
அடுத்தது நீருக்குள் ேலதுக்காரல முன்வன ரேத்து
அரைமண்டியில் அமர்ந்து, களத்தில் தைய்த அடிோிரை
பயிற்ைிரய இங்வகயும் தைய்தனர்.
நீாின் பலம் உரறத்தது மஹாேிற்கு, காற்றில்
பறந்த ரககள், நீாில் அரலந்தது. ரககள் ேலிதயடுக்க
பைியும் எடுத்தது.
ைற்றுவநைம் பயிற்ைியும், ேிரளயாட்டும் ததாடை,
இறுதியாக ப்ாியா ைரமக்கும் உணேின் ோைம் தேன்றது.
உளமாற

பயின்று,

மனதாை

கற்று,

உடலாற

குளித்தேர்கள், பைியாற எழுந்தனர்.
தரையில் ைம்மணமிட்டு, நிலம் அரணக்க, ோரழ
இரலயிட்டு, சுடச்சுட, ேிதேிதமாய் ேிருந்வத பரடத்தார்
ப்ாியா. தன் ைரமயல் ேல்லரமரய முழுதாய் இறக்கி
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அன்ரனயின்

அன்வபாடு

அேர்

ைரமத்த

உணவு

வபைானந்தமாய் இருந்தது.
இயற்ரகவயாடு இரணந்த இந்த ோழ்வு மிகவும்
பிடித்திருந்தது

மஹாேிற்கு,

வநைத்திற்கு

உணவும்,

முழுதாய் பயிற்ைியும், வதரேயான ஓய்வும், சுத்தமான
குளியலும்

அேரள

உடலாலும்

மனதாலும்

ஆவைாக்கியமாக ரேத்திருந்தது.
உணேிற்கு பிறகு பயிற்ைியின் வீாியமும் கூடியது,
பழுவேட்டரையர்

தைால்ல

தைால்ல

அடிப்பரட

அடவுகரள மிகத் தீேிைமாக பயிற்ைி தைய்தனர் ஐேரும்,
பிடித்தரே தைய்யும் தபாழுது மட்டுவம வநைம் தன்
கால்களில்

ைக்கைம்

கட்டிக்தகாள்ளும்

வபால,

இைவு

பத்துமணி ஆனது. பயிற்ைியின் கரளப்பு தீை, அந்த
காற்றும்

குளிரும்,

ததாட்டியினுள்

பாடும்

தாலாட்டில்

ஒய்தேடுத்துக்

இதமாய்

நீர்

தகாண்டிருந்தனர்

அரனேரும். களத்தில் குத்திய மைச்ைீர்கரள உடலில்
இருந்து பதமாய் பிாித்துக்தகாண்டு இருந்தது நீைரல.
மஹா, தஜனி, அறிவு, கார்த்திக் நால்ேரும் நீாில் இருக்க,
பழுவேட்டரையர் ததாட்டி சுேர் வமல் அமர்ந்திருந்தார்.
இைவு ைம்மியாக அேர்கரள சுற்றி கருப்பு கம்பளம்
ேிாித்திருந்தது, நிலாமகள் துயில் தகாள்ள, அேளது
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நட்ைத்திை

வதாழிகள்

மட்டும்

அன்று

அணிேகுத்து

இருந்தனர்.
ைைரனக்தகாண்ட எேனும் அந்த இைேின் மீது
காதல்

தகாள்ளுோன்.ஆைத்தழுேி,

அள்ளி

உடதலல்லாம்

அதன்

கருரமரய

பூைிக்தகாண்டு

இருவளாடு

இரணந்துேிட ஏக்கம் தகாள்ளுோன்.
“யாவைனும்
தைால்லுங்கள்”

இந்த

இைவுக்காய்

என்றார்

ஒரு

கேிரத

பழுவேட்டரையர்,

தஜனியிலிருந்து அந்த ேிரளயாட்டு துேங்கியது,
‘எாிந்துேிட்டது கூரை
இனி ததளிோய்
ததாியும் நிலா’ என,
அேள்

ஜப்பானிய

ரஹக்கூ

உதிர்க்க,

ததாடர்ந்து

ைற்றுவநைம் அங்கு கேிரத மரழ தபாழிந்தது.
ததாண்ரடக்குழிக்குள்

மஹாேின்

ோர்த்ரதகள்

ைிக்கிக்தகாண்டு தேளிேைாது அடம்பிடித்தன, மனதிவலா
கேிரத பிைோகம் நிகழ்ந்துக் தகாண்வட இருந்து.
“இைவு வதேரத அேள்
தமௌனம் தமாழிந்துக் தகாண்டிருக்க
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அேளின் மழரல மகளாய்
நான் எனக்வக துரணயிருந்வதன்.
வதனியின் ாீங்காைத்திற்கு
தேரளகள் பதிலுரைக்க
ததன்றல் தேழ்ந்து ேந்து
தளிர் இரலகரள அது கரலக்க
இந்த காதலர் ஊடல் கண்டு
நான் என்ரனவய காதலித்வதன்.....
கற்றுக்தகாள் என
ோர்த்ரத தேமிருக்க,
கற்றரே பிரழ என
கற்றரத நான் மறக்க
புதிதாய் கற்பதில்
நான் என்ரனவய தகாண்டாடிவனன்.....
மஹா

மயக்கத்தில்

உணர்ந்துதகாண்ட

இருந்தாள்,

தன்ரனவய

தேநிரலயில்

தான்

இருந்தாள்.
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முகமூடிகளால்

நிரறந்த

இவ்வுலகில்,

அேளுக்வக

எத்தரன எத்தரன முகங்கள்? வீட்டிவல, கல்லூாியிவல,
தேளியிவல,

நண்பர்களிடத்வத

தானிருந்தாள்.

முகத்ரத

அேளும்
மரறக்க

பலைாய்
அாிதாைம்

பூைிக்தகாண்டு, ேிதேிதமாய் முகங்கள் அணிந்து ேலம்
ேரும் மனிதர்கள், இன்று நிஜத்ரத காதலித்துேிட்டு,
முகத்ரத

திருமணம்

தைய்து

தகாள்ளும்

அேலவம

நிதர்ைனம்.ஆனால் இன்வறா, அந்த கலப்பிடமில்லா தன்
ஆத்மார்த்த அழரக தாவன ைைிக்கும்

ேரகயில், அேள்

முகத்திரைரய கிழித்து, அேளுக்வக அேரள அறிமுகம்
தைய்துரேத்த ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையருக்கு தன்
மனதாை தமௌனமாய் நன்றி தைான்னாள் மஹா.
உணவு உண்ண ப்ாியா அரழக்க, உணரே இங்வக
அரழத்தார் பழுவேட்டரையர், பிாியாவும் சுடச்சுட உணவு
பிரைந்து,

தண்ணியிவலவய

பாங்காய்

உருண்ரட

இேர்கள்

தைய்து

மூழ்கியிருக்க,

ரகயில்

தந்தார்.

நண்பர்கவளாடு இைவு உணவு, இனி எத்தரன காலங்கள்
ஆனாலும், எவ்ேளவு தபாிய நட்ைத்திை ேிருந்தும், எப்படி
பக்குேமாய்

ைரமத்தாலும், அந்த

இைேின்

சுரேக்கு

ஈடக்காது என்வற அரனேரும் எண்ணினர்.
முடியா சுகங்களால் நீண்டு தகாண்வடயிருந்தது
அந்நாள்.

களாியாடி,

காற்றுோங்கி,

கேிரதவபைி,
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கரதத்து மகிழ்ந்து கழிந்தது நாள். உறங்கும் வேரல கூட
அன்று

ைைாைாியாய்

இல்ரல,

கயிற்று

கட்டில்களில்,

தேட்டதேளியில், பழுவேட்டரையர் வதடி வதடி வைர்த்த
இரை

வகார்ரேக்குள்

மனம்

லயிக்க,

மஹாரே

நித்திைாவதேி ஆைத்தழுேினாள். தூக்கத்தில் ததாரலயும்
முன்னால்,மூடிய ேிழிகள் ேழிவய தமல்ல ைிாித்தாள் மஹா.
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மண்ணின் ரமந்தர்கள்
காரல

கதிர்கள்

கைம்

நீட்டி

துயில்

கரலத்தது.

வதாட்டத்தில் உள்ள பறரேகள் மதுை கானம் இரைத்தது,
இைேின் குளுரம நீங்கியது. தேயில் தேம்ரம கம்பளம்
ேிாித்தது. காரலயிவலவய ப்ாியா பைபைப்பாக இயங்கி
தகாண்டிருந்தார். கம்பளியின் கதகதப்பிலிருந்து ேிலக
மனமின்றி மஹா புைண்டுக் தகாண்டிருக்க, பயிற்ைிக்கு
தயாைாகுமாறு அரனேரையும் ப்ாியா துாிதப்படித்திக்
தகாண்டிருந்தார்.
எழுந்ததும் மஹாேின் கண்கள் தன் ஆைாரன வதடியது,
ஆனால் பழுவேட்டரையர் தந்ரதயாய் தன் கடரமயாற்ற
மீண்டும் திருச்ைி தைன்றிருந்தார். அேைது மகரனயும்
மகரளயும் ைந்தித்து, அேர்கள் வதர்வுக்கு ேழியனுப்பி
ேிட்டு ேருோர் என்று ப்ாியா தைான்னார்.
காரலயில் முதல் வேரலயாக இேர்கள் ஒன்றாய்
இரணந்து “அருள்தமாழிக்கும், இைண்யாேிற்கும் வதர்ேில்
தேற்றி தபற ோழ்த்துக்கள்” என ஒலி குறுஞ்தைய்தி
அனுப்ப, பட்தடன பதில் ேந்தது அேர்களிடமிருந்து,
“நன்றி,

ஆனால்

எங்கள்

தபயர்கரள

ைாியாக

உச்ைாியுங்கள், என் தபயர் அருள்தமாழி அைங்கைாை கர்ண
பழுவேட்டரையர்……

என் தபயர் நாச்ைியார் இைண்யா

கர்ணன்” என கம்பீைமாய் ஒலித்தது மழரலக் குைல்கள்.
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அம்மண்ணின்

ரமந்தர்கள்

ைாஜகம்பீைமும்,

மிளிர்ந்தது

அேர்கள்

தமாழியில்,

பதிலின்றி

அதிர்ந்து

அரனேரும்

ஆச்ைிாியத்வதாடு

அல்லோ

வீைமும்,

அவ்ேிடம் கரலந்தனர்.
மஹாவும் தஜனியும் பல்வதய்த்தபடி வதாட்டத்தில்
ேலம் ேந்தனர். முருங்ரக, ததன்ரன தகாய்யா, புளி,
வேப்பம், மாதுரள என பற்பல ேரகயான மைங்களால்
அடர்ந்து இருந்தது அவ்ேிடம். காபியுடன் ப்ாியா ேை,
அேரை ஆச்ைாியமாக பார்த்தாள் மஹா, இறுக்கி முடிந்த
கூந்தலும், கால்ைட்ரடயும் டி
ேயரத

கணிைமாக

நளினமும்

ேனப்பும்

ர்ட்டும் அேைது 40 கடந்த

குரறத்துக்

காட்டியது.

ைைித்துக்

தகாண்வட

அேர்
அேரை

கட்டியரணத்தாள் மஹா.
மகிழ்ச்ைியான கடரமயாக அரனேரும் களத்தில்
இறங்கி

பயிற்ைியும்

துரணயிருந்து,

முடித்தனர்.

பிைிறின்றி

ஒருேருக்தகாருேர்

மீண்டும்

மீண்டும்,

கற்று

தகாடுக்கப்பட்ட அடவு ோிரைகரள பயின்றனர்.
ைற்று

வநைத்தில்

ஆைோைத்வதாடு,
ரபகளில்

சுடச்சுட

தகாண்டு

எல்லாம்,

தடதடதேன

உணேிரன
ேந்தார்

இருதபரும்

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர். ேிருந்தனருக்காய் அேர் வீட்டு அைைி
ரகப்பட

ைரமத்திட்ட

உணவு

மனம்

வீைி

மனரத
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தேன்றது. பணியாட்களுக்கு வேண்டிய கட்டரளயிட்டு
கடரம முடிந்து அேர் அமர்ரகயில், அேரை சுற்றி
அமர்ந்தனர் அரனேரும்.
காரலயில்

இருந்து

நடந்தேற்ரற

எல்லாம்

அோிடம் மாறி மாறி பகிர்ந்தனர், குட்டி இளேைைனும்,
இளேைைியும் தாங்களுக்கு அனுப்பிய குறுஞ்தைய்தி பற்றி
பகிை,

தபருமிதத்வதாடு

தன்

மீரைரய

ேருடியபடி

தைான்னார் “அேர்கள் அப்படித்தான், தங்களது தபயரை
முழுதாய் உச்ைாிப்பவத அேர்களுக்கு பிடிக்கும்” என்றார்.
அரனேரும் அர்த்தம் உள்ள பார்ரேரய பாிமாறி மகிழ,
அேரும் அடுத்தக்க்ட்ட வேரலக்கு அரனேரையும் தயார்
படுத்தினார்.
அந்த

கூட்டம்,

உளிச்ைல்

பயிற்ைிக்கு

தயாைானது,

உளிச்ைல் என்பது ஒரு ேரகயான உடரல உருேிேிடும்
பயிற்ைி

முரற

நல்தலண்தணய்,

கடரல

எண்தணய்,

வதங்காய்

ேிளக்தகண்தணய்,
எண்தணய்,

பரன

எண்தணய் கலந்து, அரத ைிறிது துளைியுடன் வைர்த்து
சுடரேத்து

உளிச்ைலுக்கு

வதரேயானரே

எல்லாம்

தயாைானது.
ஒருபுறம் ஏற்பாடுகள் நடக்க மறுபுறம் காரலயில்
அேர் குழந்ரதகளின்

பதில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தில்,
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உரையாடல் அரதப்பற்றிவய இருந்தது, ேிக்ைம கர்ண
பழுவேட்டரையாின் குழந்ரத ேளர்ப்பு முரற மஹாரே
ஆச்ைாியப்படுத்த, அரத அேள் தேளிப்படுத்தினாள்.
தமலிதாய் ைிாித்து ேிளக்கமளிக்க ததாடங்கினார்,
ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர்,

“தபருங்கடரமரய

தைய்ய ேல்லேர்களாய் அேர்கள் ேளர்க்கபடுகிறார்கள்
மஹா, ைர்ேவதை கல்ேி முரறயில், ப்ாிட்டிஷ் பள்ளியில்
படித்தாலும் தமிழும், தமிழர் மைபும் ஊட்டிவய அேர்கரள
ேளர்க்கிவறன்.

நம்

ேைலாற்ரறயும்,

இலக்கியத்ரதயும்

என்னிடம்

ேிரும்பி

கரல

கற்கிறார்கள்,

அேர்கள் வகள்ேிகளுக்தகல்லாம் ஆைிாியர்களால் கூட
பதிலளிக்க
அேைது

முடியேில்ரல”

கண்கள்

என

பளபளத்து,

அேர்

அளேிலா

கூறுரகயில்
ஆனந்தமும்

தபருமிதமும் அேர் ததானியில் ததாிந்தது.
தனக்குள் எரதவயா நிரனத்து ைிாித்து தகாண்டேைாய்
மீண்டும் ததாடர்ந்தார் பழுவேட்டரையர், “ஒருமுரற
இப்படித்தான் ைின்னேர் தன்னுரடய ஆைிாியர்களிடம்
‘கிருஷ்ணர்’ ஏன் துேைாகாேில் இருந்து ேந்து என்
பாட்டன் நைகாசூைரன தகான்றார்? என வகட்க, வகள்ேி
நியாயம் எனினும் பதிலின்றி தேித்தனர் அரனேரும்”
என்றார்.
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“ேயதில் ைிறியேைாயினும் உயர்ந்த பண்வபாடு
அேர்,

அரனேரையும்,

அரனத்ரதயும்

அதிகம்

புாிந்துதகாள்கிறார் என ததாிகிறது அய்யா”, என்று தஜனி
கூற,
“உண்ரமதான், இங்கு உங்களுக்கான ஏற்பாடுகள்
நடந்துதகாண்டிருந்த வபாது, அேர் என்னிடம் வகட்ட ஒரு
ேி

யம் என்ரனவய பிைமிப்பரடயச் தைய்தது. ‘அப்பா,

ேருவோருக்தகல்லாம்
தைய்தாகிேிட்டதா?’
தபருமிதம்

உணவு
என

தகாண்வடன்

அருளியபடி,

எல்லாம்

உறக்கம்

ேரை

வகட்ட
நான்.

ஏற்பாடு
அேன்

என்

அறிவுறுத்தி,
முரறபடுத்தி,

பாங்கில்

முன்வனார்கள்
உணேிலிருந்து,
அேர்கள்

தபாறுப்புள்ளேர்களாய் ோழ ேழிநடத்தி இருக்கிவறன்
என எண்ணி, மகிழ்ந்து தகாண்வடன்” என முடித்தார்,
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
இரத வகட்க வகட்க மஹாேின் மனவதா அேளது
அம்மாேிடம் தாேியது, வீட்டில் அேள் ைற்று வைாம்பலாய்
சுற்றினாள் அேர் “எழுந்திரு மஹா, நீ என்ன அைைகுலத்து
இளேைைியா தைாகுைாய் ோழ? வேரலரய தைய்” என்பார்,
எவ்ேளவு

தேறான

ோர்த்ரத

அைைோழ்வு

தைாகுைனாதல்ல மாறாக கடும் தபாறுப்புகளுரடயது என
அப்வபாது புாிந்தது, அம்மாேின் ோர்த்ரதகரள மாற்ற
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வேண்டுதமன மனதில் குறித்து ரேத்தாள். அேள் கேனம்
மீண்டும் திரும்புரகயில் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்
வபைிக் தகாண்டிருந்தார்.
“............ப்ாியா, நம் கலாச்ைாைம் ேந்வதறிகளால் கலப்படம்
ஆனது, பிறாின் ோழ்ேியரல உயர்ந்து வநாக்கும் வபாது
நமது

ோழ்க்ரக

உதாைணத்திற்கு,

நம்

முரற

ைிரதந்து

திருமண

முரறரய

ேிட்டது.
எடுத்துக்

தகாள்ளுங்கள். “திருப்பூட்டுதல்’ என்ற பாைம்பாியம் நமக்கு
உண்டு. ேரளந்த தங்க கம்பியில் குலக் குறியீடு தபாறித்து
மணமகளின் கழுத்தில் அணிேிக்க படும், ஆண், தபண்
இருேருவம தமட்டி அணிேதுண்டு. இதல்லாம் இன்று
வகலிப் தபாருளாகி ேிட்டது.”
“திருப்பூட்டுதலுக்கு

ஏவதனும்

குறிப்பிட்ட

உவலாகம் பயன்படுத்த பட்டதா, அண்ணா?” ேினேினார்
ப்ாியா.
“ஆம்

ப்ாியா,

அேைேர்

ோழ்க்ரகயின்

தபாருளாதாை, ைமூக தகுதியின் அடிப்பரடயில் தபான்,
தேள்ளி, இரும்பு, மண் ஆபைணங்கள் பயன்படுத்தபட்டன”
என்றார் பழுவேட்டரையர்.
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“அந்நாரளய
தைால்லுங்கவளன்”

ததாழில்,
அறிவு,

ேர்த்தகம்

அதிையமாய்

பற்றி

ோய்திறந்து

வகட்டாள்.
“அறிேியல் ேளர்ச்ைியில் வைாழவதைம் அதிக முன்வனற்றம்
கண்டிருந்தது.

அாிைியும்,

கம்வபாடியா

ஆகிய

தானியங்களும்
நாடுகளுக்கு

ைீனா,
ஏற்றுமதி

தைய்யப்பட்டது. நம் உணவுமுரற பல இனங்களால்
வபாற்றப்பட்டது.

நமது

இட்லிக்கு

ஏறத்தாழ

இைண்டாயிைம் ேருட ேைலாறு இருக்கிறது. ஆேியில்
வேகரேத்த உணவே நமக்கு பிைதானம், நாம் வைர்க்கும்
மைாலாேின் தபாருட்கள் மருந்தாய் பயன்பட்டது, அப்படி
பயன்பட்ட கடுரகயும், குறுமிளரகயும் வதடி ேந்தேர்தான்
ேஸ்வகா-ட-காமா.
நம்

வைாழநாட்டின்

கால்தடமானது

நிலத்தில்

மட்டுமல்ல, கடலிலும் பதிந்திருந்தது. வபைைைர் சுந்தை
வைாழாின்

ஆட்ைியில்

வைாழவீைத்ரத

கடலரலயும்

வபைியது” அேர் தைால்ல தைால்ல மஹாேின் கண்களில்
கற்பரன ேிாிந்தது,
‘

....கடவல

கலங்கள்

கண்ணுக்கு

அணிேகுத்து

புலப்படாத
நின்றன,

ேண்ணம்
ேிண்ரண

மரறயச்தைய்யும் ேண்ணம், இலட்ைக்கணக்கான அம்புகள்
ேில்லில் இருந்து புறப்பட்டன.
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அம்பின் முரனகள் நீண்டு, அகண்டு, கனமாகவும்,
பிடி ேழக்கத்ரதேிட ைற்று நீண்டும் இருந்தன.
ேலதுரக

வதாள்பட்ரடயில்

புலிைின்னம்

தபாாிக்கப்பட்ட உைவமறிய இரு ேலிய கைங்கள் ேில்ரல
ேரளத்து அம்ரப எய்தன.
உக்கிைமாக வபார் நடந்து தகாண்டிருந்தது, சுந்தை
வைாழாின்
எதிாிகளின்

ேில்லிலிருந்தது
உடரல

புறப்பட்ட
கிழித்து

அம்புகள்
நீலக்கடரல

தைம்ரமயாக்கிக் தகாண்டிருந்தன.
கடற்தகாள்ரளயர்களின்

வதால்ேி

ைின்னமாய்,

அேர்களது கப்பல்கள் தீக்கிரையாகும் வபாது, கடல்நடுவே
எாிமரலயாய் அரே காட்ைியளித்தன…..’
கற்பரனயில் இருந்து தேளிேரும் வபாது மஹாேின் ோய்
ைற்வற பிளந்து இருந்து, எவ்ேளவு வீைம்? எத்தரன தபாிய
வபார்த்திறம், வமலும் நிரறய ததாிந்துதகாள்ளவேண்டும்
என ஆேல் பிறந்தது அேளுக்கு!
“அண்ணா, வபார்களத்திவல வைாழர்களின் வீைத்ரத
ேர்ணியுங்கவளன்!” ோஞ்ரையுடன் வகட்டாள் மஹா.
அேரும் தைான்னார், “பயமறியாதேர்கள் வைாழவீைர்கள்.
தேற்றிவயா,

வீைமைணவமா

கலங்காத

மனதிடம்
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தகாண்டேர்கள்.

வபார்தநறியில்

ேழுோதேர்கள்,

தனக்கிரனயான வீைனுடன் மட்டுவம வபாாிடுேர் புலிகள்,
எதிாிக்கும் வபாைாிட தேளிப்பரடயாக ோய்பிப்பளித்வத
தேற்றிக் தகாண்டேர்கள். அேரன வநர் நின்று அேன்
திறத்திரன ேிஞ்ைி தேன்றேர்கள். எதிாிவய ஆனாலும்
மைணம் ேலிக்கக் கூடாததன, ஒற்ரற தாக்குதலில் உயிர்
பறிப்பேர்கள். உடரல கிழித்து, இேர்கள் கத்திமுரன
இதயம்

நிறுத்தும்

ேல்லரம

தகாண்டரே”.

உடல்

ைிலிர்த்து முடித்தார் ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர்.
ேர்ணிக்க
ைிரலயாகி

முடியாத

வபாயிருந்தாள்

உணர்வுகவளாடு,

மஹா.

அேர்கள்

முதல்

ைந்திப்பில் “உலகின் மட்டமான மகா வைாம்வபறிகள்
உருோக்கியதுதான் இந்த துப்பாக்கியும், பீைங்கியும்” என
ஒரு தபாியேர் தைான்னதாய், பழுவேட்டரையர் பகிர்ந்துக்
தகாண்டதன் முழு அர்த்தம் அப்வபாது தான் அேளுக்கு
புாிந்தது.
அடுத்தவகள்ேி

ப்ாியாேிடம்

இருந்து

ேந்தது

“அண்ணா, நம் மதத்ரதயும், கடவுள் நம்பிக்ரகரயயும்
பற்றிக் கூறுங்கள்”.
“நாம்

எப்வபாதுவம

அப்பாற்பட்டேர்கள்

ப்ாியா.

மூடநம்பிக்ரகக்கு
தரலயில்

வதங்காய்
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உரடக்கும் மூடத்தனம் எல்லாம் அந்நாளில் இல்ரல. நம்
மதமும், பக்தியும் நியாயமானது, ஜாதி, தமாழி, ஆண்,
தபண் வபதமின்றி அரனேரையும் ஒன்றாக பார்த்து
தபருக்கிய மதம் நமது” என்றார் பழுவேட்டரையர்.
“ஆம்

வகள்ேியுற்றிருக்கிவறன்

அக்காலங்களில்
அர்ச்ைகர்களாய்

திருநங்ரககள்

அண்ணா

கூட

இருந்திருக்கின்றனர்

வகாேில்

என்று”

என

ேழிதமாழிந்தார் ப்ாியா.
“ைிேவன

நமது

ஆதிகடவுளானேர்.

வமலும்

ஒவ்தோரு குலத்திற்கும் தனி ததய்ேமாய், குலைாமியாய்
ஓர் அன்ரனயும் ேணங்க படுோர், இேர்கள் யாருமில்ரல,
குடும்ப நன்ரமக்தகன பல தியாகங்கள் தைய்து உயிர்நீத்த
நம்

தபாிய

பாட்டிகவள.

அேர்கள்

ோழ்ந்த

தபரும்

ோழ்வுக்காக அேர்கள் ேணங்கப் பட்டேர்கள். ஆனால்
இரதப்பற்றியும், நம் பாைம்பாிய, ேைலாற்று, கலாச்ைாை
ோழ்வு

பற்றியும்

புாிதவல

இல்லாமல்,

எரத

ததாரலத்வதாம் என்று அறியாமவல நாம் ோழ்கிவறாம்
இல்ரலயா?”

கடுரமயாக

ஒலித்தது

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையாின் குைல்.
அரனேரும் இரைோய் தரலயரைக்க ப்ாியா மட்டும்
“ஆம், நம் ேைலாற்றின், ோழ்ேியலின் தபரும்பகுதிரய
இழந்து

நிற்கிவறாம்.

ஆனால்

அண்ணா

மண்ணின்
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ரமந்தர்களான

தாங்கள்

ஏன்

இேற்ரற

ததாரலயேிட்டீர்கள்” என ஆதங்கமாய் ேினேனார்.
“நாங்கள்

தைய்யவேண்டிய

அேைியமில்ரல

ப்ாியா........” வகாபமாக ேந்தது பதில். ைற்றுவநை மயான
தமௌனத்திற்கு பின்பு அேவை ததாடர்ந்தார். “நாங்கள் ஏன்
தைய்ய வேண்டும் ப்ாியா? அடுத்தேர் ோழ்ேில் மூக்ரக
நுரழக்கும் ஊடக நிகழ்ச்ைிகளிவல நிஜத்ரத ததாரலத்து
அமர்ந்திருக்கும் மக்களுக்காக ஏன் தைய்ய வேண்டும்?
நிழில் பிம்பங்கள் பின்தைன்று நிஜ நாயகர்கரள வபாற்ற
மறந்த மக்களுக்கு என்ன தைய்ய வேண்டும்? தமிழன்
என்று தைால்லிக் தகாள்ள தரலகுனியும் ைமூகத்திற்கு
எப்படி தைய்ய வேண்டும்? காசுக்காக உாிரமரயயும்,
தன்மானத்ரதயும்

அைைியல்ோதியிடம்

மனிதருக்கு

தைய்ய

எரத

கட்டாறாய்

வகாபம்

வேண்டும்?”

தேடித்தது

ேிற்றுேிடும்
காட்டமாக,

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையர் குைலில்.
ஸ்தம்பித்து

வபான

அரனேைது

முகத்ரதயும்

பார்த்து, தேடித்து ைிாித்த அேர், வமலும் ததாடர்ந்தார்,
“இந்த

நவீன

ைமூகத்ரத

வேடிக்ரக

பார்க்கிவறாம்

என்பதாவலவய நாங்கள் தையல் படேில்ரல என்பதில்ரல,
புலியின் குணம் அறிவீர்களா ப்ாியா?”
“இல்ரல” –ப்ாியா தைான்னார்.
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“புலி தன் இரை இதுதேன முடிவு தைய்தால்,
தேறிக்தகாண்டு
தேறேிட்டாவலா,

வேட்ரடயாடும்.
அரத

மீண்டும்

இரைரய
தகால்லும்ேரை

உணேருந்தாது. மிக தபாறுரமயாக பட்டினி கிடக்கும்,
காத்திருந்து அரத தகான்றதும் துண்டு துண்டாய் அதரன
உருததாியாது

கிழித்து,

காட்டில்

உள்ள

மற்ற

ேிலங்களுக்கு உணோய் ேிட்டுேிடும்” மரறப்தபாருளாய்
அேர் வபைியது புாியும் முன்னவை, தன் அைக்க ைிாிப்பினால்
அதிைரேத்து ைட்தடன எழுந்து நடந்தார்.
மீண்டும் பயிற்ைிக்களம், இன்று ைிலம்புமும், ோளும்
சுழற்ற பயிற்ைி, கடினமான உத்தியும், அடவும், தகாண்ட
ைோலான பயிற்ைியாக இருந்தாலும், கடும் தீைத்துடனும்,
ைிைத்ரதயுடனும்

கற்றனர்

ப்ாியா,

மூேரும். திரைக்கரத அரமப்பாகவே,
உரையாடல்,

உடல்தமாழி

ேடிேரமத்து
பழுவேட்டரையர்.

என

பயிற்ைியளித்தார்
ேயதில்

தஜனி,

கார்த்திக்

ைண்ரடபயிற்ைி,
முழு

காட்ைிரய

ேிக்ைம

இரளவயார்

கர்ண
எனினும்

தஜனியுடனும், கார்த்தியுடனும், ைாிைமமாய், அேர்களுக்கு
நிகைான உடல்ேலுவோடு பயிற்ைி தைய்தார் ப்ாியா.
‘இரடயினம்’ அேர் கனவு, பல ஆண்டுகள் தான்
கருேில் சுமக்கும் பிள்ரள. அதற்காக ப்ாியா எரதயும்
தைய்ோர் என அறிந்திருந்தாள் மஹா.
210

AN UNHEARD ROAR (பழுவேட்டரையர் முழக்கம்)

ஓர் தாயாக எல்வலாருக்கும் உணவு ைரமத்து,
உபைாித்து, அன்வபாடும், பாிவோடும் அக்குடும்பத்ரத
கேனித்துக் தகாண்டார் ப்ாியா. அேைேர் கடரமரய
அேைேர்

மிகச்

கற்றரலயும்,

ைிறப்பாக

ஆற்ற,

அறிதரலயும்

தன்

கடரமயான

அதிதீேிைமாக

தைய்தாள்

மஹா.
ைாித்தை

கடலில்

கால்நரனத்து,

கற்பித்து,

ைமூகத்தின்

மீதான

புாிதரல

வபாதித்து,

ைில

காதரல

ோழ்ேியல்
அதிகாித்து,

ைந்திப்புகளிவலவய

தன்

ோழ்க்ரகரய புைட்டிப்வபாட்ட, அந்த ைிறந்த மனிதர்
ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையாிடம்,

தாம்

ோழ்நாள்

முழுேதும் கடன்பட்டு இருக்க வபாேரத அறிந்தாள் மஹா.
அந்த

வதாட்டத்ரத

ேிட்டு

கிளம்பும்வபாது

புதிய

மனிதர்களாய் அேர்கரள உணர்ந்தார்கள் அந்த ஐேரும்.
அேர்களுக்கு காலம் ேழங்கிய மிகச்ைிறந்த பாிசு ேிக்ைம
கர்ண பழுவேட்டரையர்.
ேைலாறு, நாம் இதுேரை கற்றுக்தகாண்டது அல்ல
இனி நாம் கற்றுக் தகாள்ளவேண்டியது, ேைலாற்ரற
வபாற்றாத தரலமுரற இது. ஏட்டுப்புத்தகங்கள் யாவும்
மாமன்னர்கள், வீைதீைர்கள் என தநப்வபாலியரனயும்,
அதலக்ைாண்டரையும் மட்டுவம வபாதிக்கிறது. ஆனால் நம்
மண்ணின் ரமந்தர்களான, மன்னாதிமன்னர், வீைாதிவீைர்,
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ைிேபாதவைகைனார்,
தபாற்கால

நித்தேிவனாதக

நாயகன்

ஸ்ரீ

தபருந்தட்ைன்,

இைாஜஇைாஜ

வைாழரன

முழுேதும் வபாற்றாது வபானது,
ரதாியத்தின் முழுஉருோய், மாதண்டநாயகர்களின்
மாதண்டநாயகனாய்,

மாவீைனாய்

ோழ்ந்த

ைத்ருபயங்கைன், இைண்யகுல காேலன், வேங்ரகயர்வகான்
அய்யன்

தபாிய

பழுவேட்டரையாின்

புகழ்

பாடாது

வபானது. ஊடகங்களின் ேழிவய மட்டுவம இன்று உலரக
அறிந்துக் தகாண்டிருக்கும் இளம்தரலமுரறக்கு உண்ரம
ேிளங்காது

வபானது.

மைபும்,

கலாைாைமும்,

மதமும்,

மனிதமும், ேைலாறும், ோழ்ேியலும் நம் குழந்ரதகட்டு
ருைிக்காமல் வபானது,
நம்

முன்வனைர்கரள

காட்டி

தபருரமவதடிக்

தகாள்ளும் நமக்கு, அேர்கள் காட்டிய ேழியில் நடந்திட
ததாியாமல் வபானது.
தநற்களஞ்ைியமாம்

தஞ்ரை

உழேர்களுக்கு

தூக்குகயிறு ஒன்வற தஞ்ைமாகிவபானது, உயிர்ேளர்க்கும்
ைக்தியாய் இருந்த உணவுமுரறவயா ேி
அரணகட்டிய
ேரலக்கட்டி

காவோி

பிைோகம்

வபானது.

மாகிவபானது.

ேைண்டு

பாலின

ைிலந்தி

வபதமின்றி

‘அதிகாாிச்ைிகள் பரட” காத்த மண்ரண, தகுதியில்லா
அதிகாைம் தரலக்கேிழ்த்தி வபானது.
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இப்படி எல்லாம் எல்லாம் எல்லாம் இழந்து, எங்கும்,
எதிலும் அேலம் ஒன்வற நிைந்தைம் என ஆனது.
“கரைபுைண்வடாடிய
கட்டிய

காலம்

காவோிக்கு

வபாய்,

குறுக்வக

ேற்றாத

நதி

கல்லரண
வேண்டாம்,

ேர்த்தகத்திற்கு மணல் வேண்டும் என வகட்கும் நிரலயில்
இன்று

ோழ்கிறீர்”

என்ற

ேிக்ைம

கர்ண

பழுவேட்டரையாின் ோர்த்ரதகளின் உண்ரம சுட்டது.
ஊழல் மலிந்து வபானதால் மடிந்து வபானது மனித
மனங்கள். இன்று கலப்படமில்லா கரலயும், ேி

மில்லா

உணவும், ஊழல் இல்லா துரறயும் எங்கும் இல்ரல. கல்ேி
ஓர் அரமப்புமுரறயல்ல, கல்ேி என்பது அனுபேம் என்ற
பழுவேட்டரையாின் ோர்த்ரதகள் மஹாேிற்கு பல புதிய
பாிமாணங்கரள காட்டியது.
“வநாய் அழிய மருந்து மட்டுமல்ல, வநாய் உருோக
உணவும் கண்டுபிடிக்கபடும் நைகமாகிேிட்டது இவ்வுலக
ோழ்க்ரக. இரதத்தான் நம் ஆட்ைி முரற ைாதித்ததா? இது
மக்களுக்காக என்ன தைய்தது?

மக்களுக்காக ோழ்ந்த

மன்னன் வேண்டாதமன்று முழுக்கமிட்டு, லாபத்திற்காய்
ோழும் முதலாளிரய ேைவேற்றது யார் குற்றம்?” மனரத
துரளத்த

அோின்

ஆயிைம்

வகள்ேிகளுக்கு

ேிரட

ததாியாமவல ேிரடதபற்றாள் மஹா.
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‘ேைலாறு இல்ரலதயனில் எதிர்காலம் இல்ரல, நாம்
கடந்தகாலத்திலிருந்து
ோழ
கற்காேிடின்
அழிய
வேண்டியேர்கவள’, மனம் மீண்டும் மீண்டும் ேிரட வதட
ேிக்ைம கர்ண பழுவேட்டரையர் இறுதியாக வகட்ட
வகள்ேிகவள எல்வலார் மனதிலும் ததாக்கி நின்றது.
“நாம் ோழ்ேதாய் நிரனக்கும் ோழ்க்ரக நிஜமா? நிழலா?”
“நிஜம் எது? நிழல் எது?
“ோழ்ேது மகிழ்ச்ைிக்காக எனில், மகிழ்ச்ைி எது?”
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