பாகம் ஒன்ற
குருவின் இலங்கைகப் பயணம்
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கு

ரு ெதெருவின் ஓரத்தில் நின்ற ெகாண்டிருந்தொன். அத
ெசென்ைனை நகரின் தி.நகரின் ஆரவாரமானை ஒரு செந்த. செந்த,
அனைால் ஆரவாரமாய் இருக்கும். ஏனெனைனின் அங்ககு ஒரு ட
கைடை ஒன்ற உண்ட. இைளைஞர் பட்டைாளைம் கூடம் இடைம். செந்த
ஆனைதொல், இரு செக்கர வாகனைங்ககைளை நிறத்தி செத்தெமாகப் ேபச
அரட்ைடை அடித்த விட்ட ஏனதொவத சொப்பிட்ட விட்டச
ெசெல்லலாம்.
ஒருவன் இரு செக்கர வாகனைத்தில் வந்த நின்றான். வயத சுமார்
இருபத்திரண்ட இருக்கலாம். தெைலக் கவசெத்ைதெக் கழற்றி விட்ட
அரக்கப் பறக்கப் பார்த்தொன். இந்தெப் பகுதிக்குப் புதியவன்
ேபாலத்
ேதொன்றினைான்.
ைகயில்
ஒரு
காகிதெத்ைதெ
ைவத்தக்ெகாண்ட குருைவப் பார்த்தொன். “இந்தெ விலாசெம்
எங்கேக இருக்கிறத என்ற ெசொல்ல முடியுமா?”
என்ற
ேகட்டைான். அதெற்கு குரு “ இந்தெ வலத பக்கமாய்த் திரும்பு.
திரும்பினைால் பஸ் ெசெல்லும் அளைவிற்குப் ெபரிய சொைல வரும்.
அதில் ெதொடைர்ந்த ெசெல். ெகாஞ்செ ேநரத்தில் 12B பஸ் உன்ைனைத்
தொண்டிச ெசெல்லும். தொண்டியவுடைன் உடைேனை இடைதபுறம் திரும்பு.
ெதொடைர்ந்த சல நிமிடைங்ககள் ெசெல். அதென்பின் ேபாக வழ
இல்லாமல் வண்டிகள் நிற்கும் ெபாழுத உன்னிடைம் ஒருவன்
காரில் இருந்தெபடிேய வழ ேகட்பான். அவனிடைம் ெதெரியாத
என்ற
ெசொல்லிவிட்ட
வலத
பக்கமாய்த்
திரும்பு.
திரும்பியவுடைன் ஒரு ெபண் ைபயுடைன் ெவளியேய வருவாள்.
அந்தெ வீடதொன் நீ ேகட்கும் விலாசெம்.

வந்தெவன் சறத கூடை சந்திக்காமல் குரு ெசொல்லியைதெ
ஏனற்றக்ெகாண்ட அதென்படி ெசென்ற விட்டைான். அருகில் நின்ற
ெகாண்ட இருந்தெ நண்பர்கள் “ எண்டைா இப்படிச ெசெய்தொய்?
என்ற ேகட்க குரு ேமல்லியைதெச சரித்த விட்ட அந்தெ இடைத்ைதெ
விட்ட அகன்றான்.
குருவிற்கு இருபத்த ஐந்த வயத இருக்கலாம். கல்லூரி முடித்த
சல ஆண்டகேளை ஆகின்றனை. நிரந்திரமானை ேவைல எதவும்
கிைடையாத. அேதெேநரத்தில் பணம் ேதெைவப்படம் ெபாத
அைதெச செம்பாதிக்கும் திறைமயும் உண்ட. இன்னும் திருமணம்
ஆகவில்ைல.
ெமலிந்தெ
உறதியானை
ேதெகம்.கூர்ைமயானை
கண்கள். நடத்தெர உயரம் யாைரயும் சல நிமிடைங்ககளியல் நண்பன்
ஆக்கும் திறைமயும் உண்ட. குருைவப் பிடிக்காதெவர்கள் என்ற
யாரும் இருக்க முடியாத.. எப்ெபாழுதம் குருைவச சுற்றி ஒரு
கூட்டைம் இருக்கும்.
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ரீனைா கடைற்கைர. மாைல சுமார் ஐந்த மணி இருக்கலாம்.
குரு அைலகைளைப் பார்த்தெவாற உட்கார்ந்திருந்தொன்.
தெனைக்குப் பின்னைால் நிற்பவைரத் திரும்பிப் பார்க்காமேல “
உட்கார் ெசெந்தில் “ என்றான். ெசெந்திலுக்குத் தூக்கி வாரிப்
ேபாட்டைத. ேநற்ற நடைந்தெதின் தொக்கத்தில் இருந்த மீழேவ
ெவகுேநரம் ஆகி விட்டைத. டக்கைடையில் ேகட்டைத ேபாலேவ
பஸ் வந்தெத. தென்னிடைம் ஒருவன் வழ ேகட்டைான். ஒரு ெபண்
ைபயுடைன்
ெவளியேய வந்தொள். இத எல்லாம் எப்படி
சொத்தியமாகும்?
ெசெந்தில், உனைக்காகத்தொன் காத்தெகாண்ட இருக்கிேறன் என்ற
குரு கூற . ெசெந்தில் ஓடை நிைனைத்தொன். ஆனைால் முடியவில்ைல.
மந்திரத்திர்க்குக் கட்டப்பட்டைவன் ேபால குருவின் அருேக
அமர்ந்தொன்.
ெநஞ்சு
எங்ககும்
பயமும்
ஆசசெரியமும்
கலந்திருந்தெத.
குரு உன்ைனை இங்ககு வர ைவத்தெேதெ நான்தொன். பயப்படைாேதெ.
நான் யாருக்கும் எந்தெ தீங்ககும் ெசெய்வதில்ைல. நீயும் நானும்
இன்னும் சலரும் ேசெர்ந்த ெசெய்ய ேவண்டிய கடைைம ஒன்ற
இருக்கிறத. செரி அைதெ விட. பிறகு ேபசெலாம். நீ இன்ற
காைலயிலிருந்த
இப்ெபாழுத
வைரப்
பார்த்த
ரசத்தெ
ெபண்கைளைப் பற்றிச ெசொல். அதெற்கு ெசெந்தில், அவர்கள் ெபயர்
ெதெரியாேதெ என்றான். ேதெைவ இல்ைல. ேநரம், இடைம்,
அைடையாளைம் மட்டம் ெசொல்.
காைலயில் மயிலாப்பூரில் நடைந்த வரும்ெபாழுத, ஒரு மஞ்செள்

சுடிதொர் ேபாட்டை ெபண்ைணப் பார்த்ேதென்.
குரு – அவள் ைகயில் ைவத்திருந்தெ ெசெல் ேபான் நிறம் என்னை?
சவப்பா? ெசெந்தில் – அப்படித்தொன் நிைனைக்கிறன்.
குரு செரி, அடத்தெத யார்?
ெசெந்தில் – ம்ம்ம் .... மத்தியானைம் செரவணா பவனில் சொப்பிடம்
ேபாத, நீல நிற ஜீன்ஸ் ேபாட்டை ெபண். பசைசெ நிற பனியன்
ேபாட்டிருந்தொள்
குரு – அவள் கூடை ஒரு குழந்ைதெ இருந்தொதொ?
ெசெந்தில் - ஆம்
குரு – செரி அடத்தெத யார்?
இப்ெபாழுத வரும் ெபாழுத பார்த்ேதென். பத்த வயத ெபண்.
மிகவும் தறதற என்ற இருந்தொள். ஊதொ நிற ெகௌன்
ேபாட்டிருந்தொள்.
குரு – ைகயில் சொப்பிடை ஏனதொவத ைவதிருந்தொளைா?
ெசெந்தி – ஆம்
குரு – செரி வா. ஏனதொவத குடிக்கலாம். என்ற கூறி விட்ட
ெமதவாக எழுந்த நடைக்க ஆரம்பித்தொன். ெசெந்திலுக்கு என்னை
ெசெய்வெதென்ற ெதெரியவில்ைல. பசுவின் பின் ெசெல்லும் கன்றக்
குட்டி ேபால கூடைேவ ெசென்றான். அனைால், கன்றக் குட்டியின்
நைடையில் ஒரு தள்ளைல் இருக்கும். ெசெந்தினில் நைடையில்
தெயக்கம் மற்றம் பயம் இருந்தெத.
இருவரும் கைடையினுள் நுழைழந்த ஒரு ேமைஜையில் அமர்ந்தெனைர்.
கூட்டைம் அதிகமாக இல்ைல. சல ேமைஜைகள் இன்னும் காலியாக
இருந்தெத. குருவிடைம் வந்த என்னை ேவண்டம் என்ற
பரிமாறபவர் ேகட்டச ெசென்றார். அப்ெபாழுத, பக்கத்த

ேமைஜைையக் கவனித்தெ ெசெந்தில் ஆசசெசசெரியத்தில் உைறந்த
விட்டைான். காைலயில் பார்த்தெ ெபண் அங்ககு அமர்ந்த
இருந்தொள். அடத்தெ இரண்ட மூன்ற நிமிடைங்ககளியல், அடத்தெ
ெபண். அடத்தெ ஐந்த நிமிடைத்தில் மூன்றாவத ெபண்.
ெசெந்திலால் திறந்தெ வாைய மூடை முடியவில்ைல. குரு
ெமதவாகச ெசெந்திைலத் தெட்டி எழுப்பி சொப்பிடைச ெசொன்னைான்.
ெசெந்திலின் வாயிலிருந்த
எந்தெ வார்த்ைதெயும் வரவில்ைல.
செத்தெமில்லாமல் சொப்பிட்ட விட்ட குருவின் பின்னைால் ஆட்டக்
குட்டி ேபாலச ெசென்றான்.
ெசெந்தில் ஆசசெரியத்தின் விழம்பில் இருந்தொன். கடைற்கைரக்கு
வரும் பழக்கம் இல்லாதெ நான் எப்படி இங்ககு வந்ேதென்? அவர்
இருக்கும் இடைத்திற்கு நான் எப்படி வந்ேதென்? நான் பார்த்தெ
ெபண்கைளைப் பற்றிய விபரம் இவருக்கு எப்படித் ெதெரிந்தெத?
எப்படி அவர்கள் அைனைவரும் ஒேர இடைத்திற்கு வந்தொர்கள்?
ெசெந்திலுக்கு குருைவப் பார்த்த ஒரு பயம் கலந்தெ மரியாைதெ
வந்தெத. குரு ெசெந்திைலப் பார்த்த எனைத ெபயர் குரு என்ற கூறி
ெமதவாகச சரித்த விட்டச ெசென்றான்.
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ம்பலம் ரயில் நிைலயம். மாைல சுமார் நான்கு
மணி இருக்கலாம். எனைேவ கூட்டைம் அதிகம்
இல்ைல. கருங்ககல்லால் உட்கார வசெதியாக இரண்ட ேமைடைகள்
ெசெய்திருந்தொர்கள்.
அவற்றில்
குரு
அமர்ந்திருந்தொன்.
பலதெரப்பட்டை மனிதெர்கள் வந்த ெசெல்லும் இடைம் ரயில்
நிைலயம். விதெவிதெமானை மக்கள், உடைல் வாகு, உைடைகள், முக
பாவைனைகள், உணர்சசகள் அைனைத்ைதெயும் கண்ட ரசக்க ஒரு
சறந்தெ இடைம். நைடை ேமைடை ஓரளைவு சுத்தெமாக இருந்தெத.
ஆனைால் ரயில் பாைதெ குப்ைபயாக இருந்தெத. அந்தெக்
குப்ைபகளியன் ஊேடை ஒரு எலி ஒன்ற ஓடிக்ெகாண்ட இருப்பைதெ
குரு கவனித்தக்ெகாண்ட இருந்தொன். கண்ணுக்கு ெதெரிந்தெ
விளைம்பரங்ககைளைக் கவனித்தக்ெகாண்ட இருந்தொன். அமர்ந்தெ
இடைத்தில் நிழல் இல்ைல. சறித ேநரத்தில் ஒவ்வெவாருவராய்
குருவின் அருகில் அமர்ந்தெனைர். ெசெந்தில் ேபால் ேவற
சலைரயும் பழக்கப் படத்தியிருந்தொன்.
ெவயிலில் தொன்
அைனைவரும் அமர்ந்திருந்தெனைர். அதில் ஒருத்தி ஏனன் அங்கேக
நிழலில் உட்காரக் கூடைாத என்ற ேகட்டைாள். தெனைத உடைல் நிறம்
கருத்த விடம் என்ற கவைல. நாம் ேவைல ெசெய்யப் ேபாவத
ெவயிலிலும்
மைழயிலும்.
அதெற்கு
உடைல்
பழக்கப்
படவதெற்குத்தொன் இங்ககு அைனைவரும் கூடி உள்ேளைாம் என்றான்
குரு.
ேமலும் நம் அருகில் ேவற யாரும் அமரமாட்டைார்கள். நாம்
ேபசுவத யாரும் ேகட்க முடியாத. அப்படிெயன்றால் யாராவத

ஒருவர் வீட்டில் செந்தித்த இருக்கலாேம என்றாள் மற்ெறாருத்தி.
நாம்
ேவைல
ெசெய்யப்
ேபாவத
குளியரூட்டைப்பட்டை
அலுவலகத்தில் அல்ல. மைழயும் ெவயிலும் நிைறந்தெ காட்டில்.
ேவைல முடிந்தெவுடைன் வீட்டில் உட்கார்ந்த ெதொைலக்காட்ச
விளைம்பரங்ககளியல் வருபைவகைளைத் ேதெய்த்த ெவள்ைளையாகிக்
ெகாள்ளுங்ககள். என்ற சறித எரிசசெேலாட குரு பதிலளியத்தொன்.
அைனைவரத மனைதிலும் சறித பயம் ஓடியத. இதெைனை உணர்ந்தெ
குரு, ெமல்ல எழுந்த ெசென்ற அருகில் உள்ளை கைடையிலிருந்த
சொம்பார் வைடை எல்ேலாருக்கும் வாங்ககிக் ெகாடத்தொன். அதென்
பிறகு எல்ேலாரும் ேதெநீர் அருந்தினைர். நிைலைம சறித
இளைகியத. முடிந்தெ வைர என்னிடைம் அதிகம் ேகள்வி
ேகட்காதிர்கள். பலேநரங்ககளியல் என்னைால் பதில் ெசொல்ல
முடியாதெ நிைலயில் இருப்ேபன். நானும் பல செட்டைங்ககளுக்கு
உட்பட்டைவன். இயற்ைகக்குப் புறம்பாக எதவும் என்னைால்
ெசெய்ய முடியாத.
முதெலில்
எல்ேலாைரயும்
அறிமுகம்
ெசெய்கிேறன்.
அைனைவருக்கும் இனிேமல் புதிய ெபயர் ைவக்கப் ேபாகிேறன்.
இத உங்ககள் பாதகாப்பிற்காக. ஒருவன் சறித கருப்பாக
இருந்தொன் அவனுக்குக் கண்ணன் என்ற ெபயரிட்டைான் குரு.
அடத்த அமர்ந்திருந்தெ ெபண், ெபரிய கண்களுடைன் இருந்தெதொல்
மீனைா என்ற ெபயரிட்டைான். அடத்தெவன் ஒல்லியாய், உயரமாய்
இருந்தெதொல் அவனுக்கு அமிதொப் என்ற ெபயரிட்டைான்.
அடதெவளியடைம் உனைக்குப் பிடித்தெ நடிைகயின் ெபயர் ெசொல் எனைக்
ேகட்க அவள் திரிஷா எனை அந்தெப் ெபயைரேய அவளுக்குச
சூட்டினைான். யாருக்காவத ெபயர் பிடிக்கவில்ைல என்றால்

ெசொல்லுங்ககள் மாற்றிக்ெகாள்ளைலாம் என்றான் குரு. திரிஷா
குருைவப் பார்த்த உன்னுைடைய ெபயர் குருவா எனைச
செந்ேதெகத்தடைன் ேகட்க குரு வழக்கம் ேபால் சரித்தொன். குரு
உண்ைம ெசொல்கிறானைா இல்ைலயா எனைற யாராலும் கணிக்க
முடியவில்ைல.
வீர பாண்டியன் மைனைவி என்ற தெமிழல் ஒரு செரித்திர நாவல்
உண்ட. அதில் ஜைனைநாதென் என்ற ஒற்றர் பைடைத் தெளைபதி, முக்கிய
கதொநாயகன்.
அவன்
உண்ைமையப்
ெபாய்
ேபால்
ேபசுவதிலும், ெபாய்ைய உண்ைம ேபால் ேபசுவதிலும் ைக
ேதெர்ந்தெவன். அவனைத பல ஆண்ட திட்டைத்தின் முடிவில்
தெமிழகத்தில் மன்னைர் ஆட்ச முடிவுக்கு வந்த மக்களைாட்ச
மலரும். ஜைனைநாதெைனைப் ேபால் குரு ேபசுவதின் முழு
அர்த்தெத்ைதெக் கண்ட பிடிக்க முடியாத. குரு ேபசுவதின்
அர்த்தெம் முழுவதம் குருவிற்குத் ெதெரியுமா என்றம் ெதெரியாத.
பல ேநரங்ககளியல் நாம் ேபசும் வார்த்ைதெகளுக்கு நாம் தொன்
ெபாறப்பா என்ற ேயாசத்தப் பார்த்தொல் செரியானை பதில்
கிைடைக்காத.
குரு கைடைக்கு பணம் ெகாடத்தொனைா இல்ைலயா என்ற
ெதெரியவில்ைல.
மீனைா
நான்
ேவண்டமானைால்
பணம்
ெகாடக்கட்டைா எனைக் ேகட்க குரு ேதெைவ இல்ைல என்ற கூறி
விட்டைான். குரு எந்தெ கைடைக்கும் பணம் ெகாடப்பதில்ைல.
அவனிடைம் யாரும் ேகட்பதம் இல்ைல. அனைால் குரு வாங்ககிய
கைடையில் அன்ற அளைவிற்கு அதிகமாக விற்கும். எனைேவ
குருவினைால் யாருக்கும் நட்டைம் கிைடையாத.

குரு தெனைத செட்ைடைப் ைபயிலிருந்த நான்கு டிக்ெகட் எடத்தொன்.
அைவ திருவல்லிக்ேகணி வைர ெசெல்ல முடியும். அைனைவரும்
அடத்த
வந்தெ
மின்ெதொடைர்
வண்டியில்
ஏனறி
திருவல்லிக்ேகணிைய அைடைந்தெனைர். அங்ககிருந்த ெமதவாக
நடைந்த கடைற்கைரைய அைடைந்தெனைர். ஓர் இடைம் வந்தெதம் குரு
மணைலத் ேதொண்டை அங்ககு பிளைாஸ்டிக் பறக்கும் தெட்ட
இருந்தெத. அைதெ வானில் எறிந்தம் பிடித்தம் விைளையாடை
ஆரம்பித்தெனைர். அைனைவரும் நன்கு கைளைத்தப் ேபாகும் வைர,
இைடைவிடைாமல் விைளையாண்டைனைர். அவர்கள் விைளையாடம்
ெபாழுத அைனைவரத கவனைமும் தெட்டிேலேய இருந்தெத.
அவர்களியடைம் இருந்தெ குருைவப் பற்றிய பயம், செந்ேதெகங்ககள்,
ேகள்விகள் அைனைத்தம் ெமதவாகத் ெதொைலந்தெனை. குருவின்
மீத ஒரு நம்பிக்ைகயும், எைதெயும் சொதிக்கும் தணிவும், வீரமும்
அவர்கள் மனைதில் பரவ ஆரம்பித்தெனை. இந்தெ மாற்றங்ககள்
அவர்களைத விைளையாட்டிலும் ெதெரிய ஆரம்பித்தெத. முதெலில்
ெமதவாக விைளையாடியவர்கள் ேவகமாகமும் ெவறியுடைனும்
விைளையாடைத் தடைங்ககினைார். அவர்கள் உடைம்பில் அதீதெ செக்தி
பாய்வைதெ உணர்ந்தெனைர். அவர்களைத விைளையாட்டில் ஒரு
ேநர்த்தியும் அழகும் புகுந்தெத. எனைேவ அருகில் இருந்தெ பலரும்
அவர்கைளைக் கவனிக்க ஆரம்பித்தெனைர்.
ெமதவாக இருட்டை ஆரம்பித்தெத. மீண்டம் ரயில் நிைலயத்ைதெ
ேநாக்கி நடைக்க ஆரம்பித்தெனைர். அங்கேக ஒரு ெபண் கரும்புச சொற
விற்றக்ெகாண்டிருந்தொள். அவளியடைம் ெசென்ற ஐந்த ேபருக்கும்
தெரச ெசொன்னைான் குரு. விைளையாண்டை கைளைப்பில் இந்தெ கரும்புச

சொற மனைதிற்கும் உடைலுக்கும் மிக இனிதொக இருந்தெத. நாைளை
மாைல இரண்ட மணிக்கு இேதெ இடைத்தில் செந்திப்பதொக முடிவு
ெசெய்தவிட்ட அைனைவரும் கைலந்தெனைர்.
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டத்தெ நாள் மீண்டம் அேதெ இடைத்தில் அைனைவரும்
செந்தித்தெனைர். அனைால் ேநரம் மதியம் இரண்ட மணி. குரு
அைனைவைரயும் பார்த்த நாம் ேபாகப் ேபாகும் இடைம் காட.
நமத கால் பாதெம் உறதியாக இருக்க ேவண்டம். அதெற்காக
இந்தெப் பயிற்ச. அைனைவரும் ெசெருப்புகைளைக் கழற்றங்ககள்.
ேநற்ற மாதிரி விைளையாடைலாம். மணலில் இறங்ககியவுடைன்
அைனைவரத கால்களும் சுட்டைனை. சறித முனைக ஆரம்பித்தெனைர்.
ஆனைால் குரு அைனைவைரயும் ஓடைச ெசொன்னைான். மண்ணில்
ஓடம ெபாழுத சறித கஷ்டைமாக இருந்தெதெத. ஆனைால் சறித
ேநரத்திேலேய கால்களை பழகி சூட ெதெரியவில்ைல. ஒரு மணி
ேநரம் தெங்ககைளை
மறந்த, தெங்ககள் சூழ்நிைலைய மறந்த,
கவைலகைளையும்,
பயங்ககைளையும்
மறந்த
ஆனைந்தெமாக
விைளையாடினைர். தெட்ட வானிேலேய பறந்த ெகாண்ட இருந்தெத.
கீழேழ
விழாமல்
அருகில்
இருப்பவர்கள்
ைககளியல்
ேபாய்ேசெர்ந்தெத. குரு சல செைமயங்ககளியல் ஓடைாமல் நிற்பான்.
அப்ெபாழுத தெட்ட ெமதவாகப் பறந்த அவன் ைககளியல் வந்த
விழும். குரு மீண்டம் வானில் வீசனைால் நன்கு உயரத்தில்
பறந்த, அைனைவைரய்ம் இங்ககும் அங்ககும் ஓடை விடம். எங்ககு
யார் ைகயில் ெசெல்லும் என்ற கணிக்க முடியாத. தெட்ட சறித
ேநரம் விைளையாட்ட காட்டி விட்ட யாருைடைய ைகயிலாவத
இறங்ககும். அனைால் ஒருமுைற கூடை ேகேழ விழுந்தெத
கிைடையாத.

விைளையாண்ட முடித்தெவுடைன் அைனைவரும் கரும்புச சொற குடிக்க
வந்தெனைர். அப்ெபாழுத குருவின் ேதொளியல் ஒரு பறைவ வந்த
அமர்ந்தெத. இறக்ைககள் பல வண்ணங்ககளியல் இருந்தெத. நீலம்,
மஞ்செள்,
சவப்பு,
பசைசெ,
ெவண்ைம
முதெலிய
பல
வண்ணங்ககளியல் கலைவைய இருந்தெத.
அதென் அலகு,
மரங்கெகாத்திப் பறைவ ேபால நீளைமாய் இருந்தெத. கால்கள்,
ெகாக்குவிற்கு இருப்பத ேபால் நீளைமாய், உறதியாய் இருந்தெத.
தெைல கிளிய ேபால் உருண்டியாய் இருந்தெத. யாரும் இதவைர
அப்படி ஒரு அழகானை பறைவையப் பார்த்தெத கிைடையாத.
குருவின் காதகளியல் ேமல்லியதொகச செப்தெம் இட்டைத. அதென்
குரல் மிகவும் இனிைமயாய் இருந்தெத. குயில் இதெனிடைம்
இருந்ததொன் பாடைக் கற்றக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டம். குரு
அதெைனை ெமதவாகத் தெடைவிக் ெகாடத்தொன். அந்தெப் பறைவயும்
குருவின் கன்னைத்தில் ெமதவாகத் தென் தெைலயால் தெடைவியத.
கூடியிருந்தெ அைனைவைரயும் ஒரு முைறப் பார்த்தெத. கரும்பு
சொற விற்பவைளைப் பார்த்த செப்தெமாகக் கத்தியத. அவளும்
நல்லா இருக்கியா என்ற ேகட்டைாள். மீண்டம் ஒருமுைற குரல்
ெகாடத்த விட்ட, விருட்ெடைன்ற வானில் எழும்பிப் பறந்தெத.
பறக்கும் ெபாழுத அதென் இறக்ைககள் மிகவும் நீளைமாய்
இருந்தெத, கழுகுகளுக்கு இருப்பத ேபால். அந்தெப் பறைவ
ஒவ்வெவாரு வைரயும் உற்றப் பார்த்தெ ெபாத அவர்களைத
உடைலிலும் மனைதிலும் சல மாற்றங்ககள் நடைந்தெைதெ உணர்ந்தெனைர்.
உயேர பறந்த மீண்டம் சறித கீழேழ வந்த அைனைவைரயும் ஒரு
வட்டைம் அடித்தெத. அத அவர்கள் சொதிக்கப் ேபாவதற்கு
வாழ்த்த கூறவத ேபால் இருந்தெத. குருவும் ைககைளை உயர்த்தி

அந்தெப் பறைவைய வழ அனுப்பினைான். கரும்புச சொற
விற்பவள், குருவிடைம் உனைத நண்பன் என்னை ெசொன்னைான் எனைக்
ேகட்க, குரு ெமல்லியதொய் சரித்தொன். அவள் “இந்தெத் தெம்பி
பதிேல ெசொல்லாத” என்ற ெசொல்லிவிட்ட அவளும் சரித்தொள்.
அைனைவரும் புத உடைலும் மனைதம் ெபற்றைதெ உணர்ந்தெனைர்.
அந்தெ உடைல்களியல் ேநாய் ெநாடி எதவும் இல்ைல. மனைதில்
கவைலகளும் பயங்ககளும் இல்ைல. அைனைவரும் ெமதவாகக்
கைலயத் ெதொடைங்ககினைர்.
குருவும் அந்தெப் பறைவயும் என்னை ேபசனைார்கள் என்பத
யாருக்கும் ெதெரியப் ேபாவத இல்ைல. இல்ைல இத ஒரு
சொதொரண செந்திப்பா என்பதம் ெதெரியாத. ஆனைால் இத ஒரு
சொதொரண செந்திப்பு ேபால் ெதெரியவில்ைல. அந்தெப் பறைவ தெனைத
பார்ைவயால் அங்ககிருந்தெவர்களியடைம் பல மாற்றங்ககைளை ெசெய்த
விட்டச ெசென்றள்ளைத.
உலகில் நடைக்கும் எல்லா ெசெயல்களுக்கும் எேதொ ஒரு அர்த்தெம
இருக்கத்தொன் ெசெய்கிறத. சல ேநரங்ககளியல் அத புரிகிறத. பல
ேநரங்ககளியல் அத புரிவதில்ைல. நம் உடைைல விட்ட உயிர்
பிரிந்தெபின் ெதெரியுேமா என்னைேவா?
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தெைலநகரம் ெகாழும்பு.
ஜைனைாதிபதியின்
இலங்கைகயின்
மாளியைக. பின்கட்டில் செைமயல் அைறைய ஒட்டியுள்ளை ஒரு
சற அைற. அரிச பருப்பு முதெலிய செைமயல் சொமான்கள்
ைவக்கும் இடைம். ஒரு சறிய ேமைஜை. அதி காைல நான்கு மணி.
இலங்கைகயும் இந்தியாவும் தூங்ககிக் ெகாண்டிருக்கும் ேநரம்.
அைதெச சுற்றி நான்கு ேபர் அமர்ந்திருந்தெனைர். அதில் மூவர்
இராணுவ உைடையில் இருந்தெனைர். ேதொளியல் பல நட்செந்திரங்ககள்
மின்னினை. தெைர, விமானை, கப்பற்பைடையிைனைச
ேசெர்ந்தெ
தெளைபதிகள். நான்காம் நபர் ஜைனைாதிபதியின் அந்தெரங்ககச
ெசெயலாளைர்.
ேமலும்
உளைவுப்
பைடையின்
தெைலவர்.
உங்ககளுக்குப் ேபசுவதெற்கு ேவற இடைேம கிைடைக்கவில்ைலயா
என்ற அரசு அதிகாரி திலகரத்ேனை ேகட்க, விமானைப் பைடைத்
தெளைபதி, யாரும் ஒட்டக் ேகட்காமல் ேபசெ ேவண்டமானைால்
இம்மாதிரியானை இடைேம சறந்தெத.
அைனைவரத முகத்திலும் ஒரு ெவற்றிப் புன்னைைக இருந்த்தெத.
கரபாகரன் ெகாைல ெசெய்யப் பட்ட ஒரு வாரேம இருந்தெத. பல
ஆண்டகளைாக நாம் வளைர்த்தெ கிடைா தெனைத ேவைலைய மிகவும்
ேநர்த்தியாகச
ெசெய்தள்ளைத.
தெமிழர்கைளைக்
ெகான்றதில்
இலங்கைக இராணுவத்தின் பங்ககு அதிகமா இல்ைல, கரபாகரின்
பங்ககு அதிகமா என்ற , என்றம் தீர்மானிக்க முடியாதெ பட்டி
மன்றம் நடைத்தெலாம். கரபாகரின் உதெவி இல்லாமல் இவ்வவளைவு

தெமிழர்கைளைக் ெகால்ல முடியாத என்ற தெைரப்பைடை அதிகாரி
ெசொல்ல அைனைவரும் பலமாகச சரித்தெனைர்.
செற்றி ேயாசத்தப் பாருங்ககள். இந்தியாவில் நடைந்தெத ேபால்,
அஹிம்ைசெையப் பயன் படத்திப் ேபாராடியிருந்தொல், நம்மால்
இவ்வவளைவு ேபைரக் ெகால்ல முடியாத. நம் ேதொற்றப்
ேபாயிருப்ேபாம். கரபாகரின் ஆத்மா சொந்தியைடையட்டம்
என்ற கடைற்பைடைத் தெளைபதி கூறினைார். அரசு அதிகாரி. அருகில்
இருந்தெ அலமாரியில் ைகையவிட்ட ஒரு பாட்டிைல எடத்தொர்.
ெவளியேய ெசென்ற சல கண்ணாடிக் குவைளைகைளை எடத்த வந்த
அதில் அைனைவருக்கும் ஊற்றிக் ெகாடக்க, நால்வரும்
குவைளைகைளை உயர்த்தி சங்ககளைர் உயர்வுக்காக என்ற கூறிவிட்ட
ெமதவாகக் குடிக்க ஆரம்பித்தெனைர். இன்ற மாைல எட்ட
மணிக்கு தொஜ் ேஹாட்டைல், அைற எண் 1024. உங்ககள்
அைனைவைரயும் அங்ககு செந்திக்கிேறன். அதெற்கு முன் உங்ககள்
மேலசய வங்ககிக் கணக்ைக செரிபார்த்தக் ெகாள்ளுங்ககள்.
ெபாழுத ெமதவாக புலர ஆரம்பித்தெத. ெவளியசசெம் அந்தெ
அைறயில் இருந்தெ சொளைரத்தின் வழேய உள்ேளை வர
முயற்சத்தெத. இதகாறம் நடைந்தெ உைரயாடைல்கைளைக் ேகட்டக்
ெகாண்டிருந்தெ ஒரு சறிய குருவி ெவளியேய இைர ேதெடைப் பறந்த
ெசென்றத. அவ்வவாற பறக்கும் ெபாழுத அதென் அருகில்
மற்ெறாரு ெபரிய பறைவ பறந்த வந்தெத.
இரண்ட
பறைவகளும் சல ேநரம் ஒன்றாகப் பறந்தெனை. அைவகள் என்னை
பரிமாறிக் ெகாண்டைனை என்ற யாருக்கும் ெதெரியாத. நமக்குத்
ெதெரிந்தெ ஒன்ற, அந்தெப் ெபரிய பறைவ, நாம் ஏனற்கனைேவ

செந்தித்தெ குருவின் நண்பன் என்பத.
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ெகா

ழும்பின் மிகப் ெபரிய கட்டிடைங்ககளியல் ஒன்ற
சேலான் வங்ககி. காைல பதிேனைாரு மணி இருக்கும்.
திலகரத்ேனை கட்டிடைத்தின் வடை ேகாடியில் ஒரு அைறைய
ேநாக்கிச
ெசென்றார்.
அதென்
முன்
ஒரு
காவலாளிய
அமர்ந்திருந்தொன். அவன் திலகரத்ேனைவிற்கு வணக்கம் ெசொல்ல,
அவர் பதிலுக்குச சரித்த விட்ட அைறயின் உள்ேளை ெசென்றார்.
அங்ககு இருந்தெ ஒரு கருவியில் தெனைத ைக ேரைகையயும் கண்
இைமையயும் பதிவு ெசெய்ய ஒரு கதெவு திறந்தெத. அதென் உள்ேளை
ெசென்றதம் கதெவு தொனைாக மூடை, அத ெமதவாகக் கீழழ் ேநாக்கிப்
பயணித்தெத. சல நிமிடைங்ககளுக்குப் பிறகு கதெவு திறக்க, அவர்
ெவளியேய வந்தொர். அவைர வரேவற்க சல விஞ்ஞானிகள்
காத்திருந்தெனைர். ெமாத்தெம் ஐம்பத அறபத ேபர் ேவைல
ெசெய்யும் இடைம். அங்ககு நடைக்கும் ேவைல, அதென் ேநாக்கம்
முதெலியனை ஒரு சலருக்ேக ெதெரியும். அந்தெ ஒரு சலரும்
இப்ெபாழுத திலகரத்ேனைவுடைன் இருந்தெனைர்.
அந்தெ இடைம் ஒரு ரசொயானை ஆராய்சச ைமயம். பல கண்ணாடிக்
குடைவகளும், பல வண்ண திரவங்ககளும், உலகில் உள்ளை
ரசொயனை ஆராய்சச செம்பந்தெப்பட்டை அைணத்த விதெ கருவிகளும்,
உபகரணங்ககளும் அங்ககு இருந்தெனை. அைனைவரும் தூய
ெவள்ைளை
நிற
உடப்பு
அணிந்திருந்தெனைர்.
எந்தெத்
திைரப்படைத்திலும்
இப்படி
ஒரு
ஆராய்சக்
கூடைத்ைதெ
சத்தெரித்திருக்க மாட்டைார்கள். அந்தெ அளைவிற்கு ெதொழல்
நுழட்பத்தில் முன்ேனைாடியாக இருந்தெத.
அங்ககிருந்தெவர்களியல்

ெபரும்பாேலார்

தெமிழர்கள்.

திலகரத்ேனைவுடைன் ேபசக் ெகாண்டிருந்தெ சலர் மட்டம் சங்ககளைர்.
அைனைவரும் ஒரு கண்ணாடி ேமைஜையின் முன் அமர்ந்தெனைர்.
ேமைஜையின் ேமல் ஒரு ெபட்டி ஒன்ற இருந்தெத. அைதெத் திறந்த
ஒரு விஞ்ஞானி விளைக்கத் ெதொடைங்ககினைர். இதில் உள்ளை விஷக்
கிருமிகள் தெண்ணீரில் எளியதொக ெபருகி வாழும் தென்ைம
உைடையத. குடிநீர் ெதொட்டியில் கலந்த விட்டைால் அங்ககு வாழும்
அைனைவரத உடைலிலும் இந்தெ விஷத் தென்ைம பரவி விடம். இத
உடைலில் எந்தெ விதெ ேநாையயும் ஏனற்படத்தொத. அனைால் ஆண்
ெபண் இரு பாலாரும் தெங்ககளைத இனைப்ெபருக்கும் செக்திைய
இழந்த விடவர். இந்தெ கிருமி உடைலில் இருப்பத எந்தெ விதெ
மருத்தவ பரிேசொதெைனையிலும் கண்ட பிடிக்க முடியாதெ ஒன்ற.
ஒரு இனைத்ைதெ அழப்பதெற்கு இைதெ விடை சறந்தெ ஆயுதெம் இத
வைர யாராலும் கண்டபிடிக்கப் பட்டைதில்ைல. காஷ்மிரி
இந்தக்கள் விரட்டைப்பட்டைத
ேபால இந்தெத் தெமிழர்களும்
அழக்கப் படவர். காஷ்மிரி இந்தக்கள் இன்றம் அகதி
முகாம்களியல் அவதிப் பட்டக் ெகாண்ட இருக்கிறார்கள். ஒரு
சறிய அைறயில் பல குடம்பங்ககள் வாழ்கின்றனை. மனை
உைழசசெல், ேநாய், வசெதிகள் இல்லாதெ வீடகள் ஆகியைவகளைால்
குழந்ைதெ பிறப்பு விகிதெம் மிகவும் குைறந்த விட்டைத. இதில்
இந்தியர்கள் ெவட்கப் படைேவண்டிய விஷயம் என்னைெவன்றால்
இன்ைறய ஆளும் குடம்பம் காஷ்மிரி பிராமணர்கள் வழயில்
வந்தெவர்கள்.
http://www.satp.org/satporgtp/kpsgill/2003/chapter9.htm.
ஒரு
விஞ்ஞானி தெனைத கணனியில் இைணயத்தெளைத்தில் உள்ளை
அந்தெப் பக்கத்ைதெத் திறக்க அைனைவரும் அைமதியாகப்
படித்தெனைர்.

இதவைர இத ஒரு பிரசசெைனையாக இந்தியாவில் யாரும்
ேபசுவதில்ைல. ஹிட்லரால் கூடை ெவற்றிகரமாக யூதெர்கைளை
அழக்க முடிய வில்ைல. ஹிட்லரின் வழ விஷ வாயுவினைால்
ெகாைல ெசெய்வத. இத உலகின் கவனைத்ைதெ ஈர்த்தெத. பல
நாவல்களும் திைரப்படைங்ககளுக்கும் இத வழ வகுத்தெத.
ஆனைால் நமத வழமுைற யாராலும் கண்ட பிடிக்க முடியாதெ
ஒன்ற.
இத எந்தெ அளைவிற்கு ேசொதிக்கப் பட்ட உள்ளைத? என்ற
திலகரத்ேனை வினைவ, இங்ககு ேவைல ெசெய்யும் எந்தெத்
தெமினைனுக்கும் குழந்ைதெ பிறக்க வில்ைல. பலரும் பலவிதெ
மருத்தவ பரிேசொதெைனைகள் எடத்தள்ளைனைர். நாங்ககளும் அந்தெ
ரிப்ேபாட்டகைளைப்
படித்த
விட்ேடைாம்.
எந்தெ
விதெ
செந்ேதெகத்திற்கும் இடைம் இல்ைல.
திலகரத்ேனை அந்தெ ெபட்டிைய மூடி தெனைத ைகயில் எடத்தக்
ெகாண்டைார். இன்ற வீட ெசென்றவுடைன் உங்ககளைத வங்ககிக்
கணக்ைகப் பாருங்ககள். அதில் ஒரு கணிசெமானை ெதொைக
ேசெர்ந்திருக்கும். திலகரத்ேனையின் ைகயில் ஒரு சறிய குப்பிைய
ஒரு
விஞ்ஞானி
ெகாடக்க,
அைதெத்
தெனைத
ைபயில்
ைவத்தக்ெகாண்டைார்.
என்ேனைாட
ெகாஞ்செம்
ெவளியேய
வாருங்ககள்
அன்ற
அைனைவைரயும் தொன் வந்தெ வழேய அைழத்தச ெசென்றார். தொன்
முதெலில் நுழைழந்தெ அைற வந்தெவுடைன், எல்லாைரயும் சறித

ெவளியேய நிற்கச ெசொல்லிவிட்ட, அங்ககிருந்தெ சுவரில் இருந்தெ
ஒரு சறிய கணணிைய இயக்கினைார். இரண்ட நிமிடைங்ககளியல்
ெவளியேய வந்த அைனைவைரய்ம் பார்த்த, நாம் அைனைவரும்
இன்ற மாைல எட்ட மணிக்கு தொஜ் ேஹாட்டைலில் அைற எண்
1024 இல் செந்திக்கலாம். உங்ககள் மகிழ்சசற்காக எல்லாவிதெ
ஏனற்பாடகளும் ெசெய்யப்பட்டள்ளைனை.
திலகரத்ேனை தெனைத வண்டியில் ஏனறி வீட்டிற்குச ெசென்ற விட்டைார்.
தெனைத வாழ்வில் இன்ற ஒரு மறக்க முடியாதெ நாளைாக அைமயப்
ேபாவைதெ எண்ணி மனைதிற்குள் மகிந்த ெகாண்டைார்.
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ேதெ செமயத்தில் குரு தெனைத கணணி மூலம் அங்ககு
நடைப்பைதெக் கவனித்தக் ெகாண்டிருந்தொன். அங்ககிருந்தெ
கதெவுகள் அைனைத்தம் தொனைாகேவ மூடினை. ேவைலெசெய்யும்
அைனைவரும் என்னை நடைக்கிறத என்ற ெதெரியாமல் விழத்தெனைர்.
குருவிற்கு உதெவி ெசெய்தெ அங்ககிருந்தெ காவலாளிய என்னை
நடைக்கிறத என்ற ேகட்க, குருவின் கண்களியல் இருந்த கண்ணீர்
அருவியாகக் ெகாட்டைத் ெதொடைங்ககியத. அந்தெ அைற முழுவதம்
விஷப் புைக பரவத் தடைங்ககியத. ேமலும் பார்க்க விரும்பாதெ
குரு கணணிைய மூடிவிட்ட வாய்விட்ட அழுதொன்.
குருவிற்கு அழுைக நிற்க நீண்டை ேநரம் ஆயிற்ற. தென் கண்
முன்ேனை ஐம்பத அறபத ேபர் இறப்பைதெப் பார்ப்பத மிகவும்
ெகாடைமயானைத. அைதெ விடைக் ெகாடைமயானைத இைதெ
எதிர்த்த ஏனதம் ெசெய்ய முடியாதெ நிைலைம.
தெனைத கணணியில் பதிவானை இந்தெ நிகழ்சசைய உடைேனை
இைணய தெளைத்தில் ேபாடைலாம். அனைால் இதெனைால் ஆகப்
ேபாவத ஒன்றம் இல்ைல. இலட்செக் கணக்கானை காஷ்மிரி
பிராமணர்களுக்கு நடைந்தெேதெ இங்ககும் நடைக்கும். மிஞ்ச மிஞ்சப்
ேபானைால் இரண்ட நாட்கள் ெசெய்தித் தொள்களியலும், ெதொைலக்
காட்சயிலும் காண்பிப்பார்கள். அதென் பின் செசசன் செதெம்
அடித்தொல்
அைதெப்
பிடித்தக்
ெகாள்வார்கள்.
இைதெ
ெவளியயிடவதின் மூலம் எனைக்கு ெதொந்தெரவு வரலாம். இலங்கைக
அரசு என்ைனைத் ேதெடை ஆரம்பிக்கலாம். எனைக்குத் தெகவல்
அளியத்தெவர் இன்ற உயிருடைன் இல்ைலெயன்றாலும், அரசு
விழப்பைடைய ஏனதவாகும்.
இந்தெ நிகழ்சசைய மறப்பேதெ

ேமலானைத ஆகும்.
குரு
தெனைத
ரத்தெம்
சூேடைருவைதெயும்
முறக்கைடைவைதெயும் உணர்ந்தொன்.

8

நரம்புகள்

தி

லகரத்ேனை தெனைந்த வீட்ைடை அைடைந்தொர். அவரத ைகேபச
ஒலிக்க ஆரம்பித்தெத. ஜைனைாதிபதியின் அைழப்பு. எடத்ேதெ
ஆகேவண்டம். ஜைனைாதிபதி என்னைாயிற்ற என்ற ேகட்க,
ெபட்டி எனைத ைகயில் தொன் உள்ளைத என்றார். அவர்கைளை
என்னை ெசெய்யப் ேபாகிறாய் என்ற வினைவ, நாம் ேபசயபடி,
இன்ற இரவு எட்ட மணிக்கு தொஜ் அைற எண் 1024 க்கு
வரசெசொல்லியுள்ேளைன்.
செரி
அப்படிேய
ெசெய்த
விட.
ஜைனைாதிபதி, அனைால் அவர்கள் நம் ஆட்கள் என்ற தெயங்கக,
திலகரத்ேனை ேவற வழயில்ைல, உங்ககைளை காப்பற்ற ேவண்டிய
ெபாறப்பில் இருக்கிேறன். செரி எல்ேலாருக்கும் பரிசு ெகாடத்த
விட்டைாயா என்ற வினைவ, ஆம் முடிந்த விட்டைத. வீட்டிற்கு
வரும் வழயில் ெசெய்த விட்ேடைன். இைணப்பு தண்டிக்கப்
பட்டைத.
செரியாக எட்ட மணிக்கு தொஜ் அைற எண் 1024 இல்
அைனைவரும் கூடினைர். திலகரத்ேனை தெனைத ைபயிலிருந்த ஒரு
பாட்டிைல எடத்த அதென் மூடிையத் திருகித் திறந்தொர். அந்தெ
மூடிைய ெநளியத்த குப்ைபத் ெதொட்டியில் தெனைத ைகயால்
ேபாட்டைார். ஏனெனைனின், அந்தெ மூடியில் ஒரு ஊச ெசெல்லும்
அளைவிற்கு ஒரு ஓட்ைடை இருந்தெத. அதென் மூலம் காைலயில்
தென்னிடைம் ெகாடக்கப்பட்டை குப்பியில் இருந்தெ விஷத்ைதெ அந்தெ
பாட்டிலில் கலந்தெைதெ யாருக்கும் ெதெரியாமல் மைறத்தொர்.
காைலயில் உங்ககளியடைம் ஒரு பாட்டில் ெகாடத்ேதெேனை அைதெப்
பற்றி உங்ககளுக்குத் ெதெரியுமா என்ற ேகட்டைார். நான்தொேனை
உங்ககளியடைம் ெசெய்யச ெசொன்னைத என்ற பதிலுக்கு திலகரத்ேனை

ேகட்டைார். ஆம் ஆம் நீங்ககள் தென் ெசெய்யச ெசொன்னீர்கள்.
ஒருேவைளை மறந்திருபீர்கேளைா என்ற நிைனைத்ேதென். தெனைத
வங்ககிக் கணக்கில் பலேகாடி ரூபாய் ேபாடைப்பட்டிருப்பைதெ
அறிந்தெ பின் தெனைத ெபருைமைய தெம்பட்டைம் அடிக்க
முற்பட்டைார். அதெற்குள் சறித செரக்கு உள்ேளை ெசென்றதொல், ேபசசு
அதிகமாக் ெவளியேய வந்தெத.
திலகரத்ேநயிடைம்,
நீங்ககளும்
சறித
குடியுங்ககள்
என்ற
இன்ெனைாரு குவைளையில் ஊற்ற ஆரம்பித்தொர். இல்ைல
மன்னியுங்ககள், இன்றிரவு பத்தெைர மணிக்கு ஜைனைாதிபதிையச
செந்திக்க
ேவண்டம்.
குடித்திருந்தொல்
ெகான்ேறவிடவார்.
ேபசைசெத் திைசெ திருப்ப, செரி அந்தெ மருந்ைதெப் பற்றி கூறங்ககள்
என்றார்.
அந்தெமருந்ைதெ
எப்படிேவண்டமானைாலும்
ெகாடக்கலாம். நீரில், பாலில், டயில், ஏனன் இந்தெ மதவில் கூடைக்
கலந்த ெகாடக்கலாம். இத ேவைல ெசெய்ய குைறந்தெத நான்கு
நாள் முதெல் ஒரு வாரம் வைர ஆகும். ஒருவரத சறநீரகம்,
காப்பாற்ற முடியாதெ அளைவிற்கு ேசெதெம் அைடைந்த விடம். என்ற
கூறிவிட்ட
பலமாகச
சரித்தொர்.
ேவற
வழயில்லாமல்
திலகரத்ேனையும் உடைன் சரித்தொர். அனைால் அதென் நடவில் சறித
ேசொகம் இைழேயாடியத. தெமிழ் இனைத்ைதெ அழப்பதெற்காக சல
சங்ககளைர்கைளையும் இழக்க ேநரிட்டைத வருத்தெத்ைதெக் ெகாடத்தெத.
ஒன்பதெைர மணிக்கு திலகரத்ேனை அங்ககிருந்த கிளைம்பினைார்.
அங்ககு ெவகு ேநரம் இருக்க அவருக்குப் பிடிக்கவில்ைல.
சலசெமயம் தென் ெசெய்யும் ேவைல செரியானைததொனைா என்ற
ேகள்வி எழுவைதெத் தெடக்க முடியவில்ைல. இவ்வவளைவு
ெகாைலகள் ேதெைவதொனைா என்றம் புரியவில்ைல. தொன் ஒரு

சூழ்நிைலக் ைகதியாக மாறிவருவைதெ உணர்ந்தொர். தெனைக்கும்
இேதெேபால் ஒரு முடிவு இருக்கலாம் என்ற உணர்ந்தொர் .
எத்தெைனை திலகரத்ேநகள் இங்ககுள்ளைனைர் என்ற யார் அறிவார்?
ஜைனைாதிபதி ஒருவருக்ேக ெதெரியும்.
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கு

ருவிற்கு இருப்பு ெகாள்ளைவில்ைல. நிைலைம ைகைய
மீறிப் ேபாய்விடேமா என்ற பயம் வந்தவிட்டைத.
இதவைர இப்படி ஒரு பயத்ைதெ உணர்ந்தெத இல்ைல. குருவின்
மூைளை மிக ேவகமாகச ெசெயல்படை ஆரம்பித்தெத.
இலங்கைக ெகாழும்பில் உள்ளை தெனைத நண்பர்கைளை ெதொடைர்பு
ெகாண்ட, நடைந்தெைதெ விவரித்தொன். ேகட்டை அைனைவருக்கும்
இரத்தெம் ெகாதித்தெத. என்னை ெசெய்யேவண்டம் என்ற ெசொல்
குரு, உடைேனை எங்ககள் உயிைரக் ெகாடத்தொவத ெசெய்த
முடிக்கிேறாம், இல்ைல ெசெத்த மடிகிேறாம். இந்தெக் ெகாடூரமானை
உலகில் வாழ்வைதெ விடை சொவேதெ ேமல் என்ற உணரத்
ெதொடைங்ககினைர்.
நீங்ககள் அந்தெ ரசொயனைக் கூடைத்திற்குச ெசெல்ல ேவண்ண்டம்.
அதெற்கு இன்ெனைாரு வழ கட்டைாயமாக இருக்க ேவண்டம்.
சேலான் வங்ககி கட்டிடைம் கட்டைப்பட்டை ேநரத்தில் அருகில்
ேவெறந்தெ
கட்டிடைமும்
கட்டைப்
பட்டைதொ
என்ற
கண்டபிடியுங்ககள். எனைக்கு அைர மணி ேநரம் ெகாடங்ககள்.
நான் இைணயதெளைத்தில் ேதெடகிேறன். நீங்ககள் உங்ககளுக்குத்
ெதெரிந்தெ வழயில் ேதெடங்ககள். அனைால் யாரும் இருந்தெ இடைத்ைதெ
விட்ட ெவளியேய நான் ெசொல்லும் வைர ெசெல்ல ேவண்டைாம்
என்ற குரு உத்தெரவு பிறப்பித்த விட்ட இைனைய தெளைத்தில் ேதெடை
ஆரம்பித்தொன்.
அெமரிக்க விண்ேகாள்கள் எடத்தெ படைங்ககள் அைனைத்தம்
இைணயதெளைத்தில்
இருக்கிறத.
யார்
ேவண்டமானைாலும்

பார்க்கலாம்.
பூமியின்
ஒரு
இடைத்தின்
ேரைககைளை
உபேயாகப்படத்தி அந்தெ புைகப்படைங்ககைளைப் பார்க்கலாம்.
அேதெேபால் ஒரு இடைத்தின் ேரைககள் மற்றம் ேதெதி குறிப்பிட்ட
பைழய படைங்ககைளையும் ேதெடைலாம். இந்தெ வசெதிைய உபேயாகப்
படத்தி குரு ெபாறைமயாகத் ேதெடை ஆரம்பித்தொன். கால் மணி
ேநரத்தில் விைடை கிைடைத்த விட்டைத. வங்ககியின் வடைபுறம் உள்ளை
கட்டிடைம் இேதெ ேநரத்தில் கட்டைப்பட்டைததொன். இன்னும் ஒரு
ஆசசெரியம் என்னை ெவன்றால் இரண்ட கட்டிடைங்ககளும் ஒேர
ஆழம் ேதொண்டைப் பட்டைைவ. குரு தென் ெகாழும்பு நண்பர்கைளைக்
கூப்பிட்ட இன்ற இரவு வடைபுறக் கட்டிடைத்தின் மூலம் வங்ககியின்
கீழழ தெழத்திற்குப் ேபாகச ெசொன்னைான், அவர்கள் தெயாரித்தெ
மருந்தில் மிசசெம் மீதி இருக்கும். அத எனைக்கு ேவண்டம்.
ேஹாமாபதியில் ஒரு உட்பிரிவு இருக்கிறத. அல்ேலாபதி
மருந்தகளியனைால்
ஏனற்படம்
பக்கவிைளைவுகளியலிருந்த
குணப்படத்தெ ஒரு முைற கண்ட பிடிக்கப் பட்டள்ளைத. எந்தெ
மருந்தினைால்
பக்க
விைளைவுகள்
ஏனற்பட்டைேதொ
அேதெ
மருந்திலிருந்த அதெற்கு மாற்ற மருந்த ேஹாமாபதி முைறயில்
தெயாரிக்கலாம். எனைேவ எனைக்கு அந்தெ விஷம் ேதெைவ.
முடிந்தெவைர, நீங்ககள் உள்ேளை ெசென்ற தெடையம் எைதெயும்
விட்டைவக்க ேவண்டைாம். உங்ககள் ெநஞ்செங்ககைளைக் கல்லாக்கிக்
ெகாண்ட ெசெல்லுங்ககள். இல்ைலெயன்றால் இந்தெ ேவைலைய
முடிக்க முடியாத. அந்தெ மருந்தெ எடத்தெவுடைன் ெசொல்லுங்ககள்.
அத ெஜைர்மனை நாட்டிற்கு அனுப்பப் படைேவண்டம். அங்கேகதொன்
ேஹாமாபதி மருந்தகள் சறந்தெ முைறயில் தெயாரிக்க முடியும்.
எனைக்கு பத்த மில்லி லிட்டைர் இருந்தொல் ேபாதமானைத. அனைால்

இன்ற இரவுக்குள் எப்படியும் எடத்தொக ேவண்டம். ஆற
மணிக்கு சேலான் வங்ககிக்குச ெசென்ற விடங்ககள். என்ெனைன்னை
கருவிகள் எடத்தச ெசெல்லேவண்டம் என்ற நான் உங்ககளுக்குச
ெசொல்ல ேவண்டியதில்ைல. காஸ் கட்டைர் நிசசெயமாய்த்
ேதெைவப்படம். ஆனைால் முடித்தெ வைர அைதெ உபேயாகிக்காமல்
திறக்க பாருங்ககள். அனைாவசயமாக இலங்கைக ராணுவத்ைதெ
தெட்டி எழுப்ப ேவண்டைாம். ெவற்றிகரமாய் முடித்தவிட்ட
எனைக்குத் தெகவல் ெசொல்லுங்ககள்.
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அந்தெ விஷத்ைதெ உபேயாகப் படத்தொமல் தெடக்க
திலகரத்ேனை
ேவண்டம். அதெற்கு ஒரு வழ பலத்தெ பாதகாப்புடைன்
இருக்கும் அவர் வீட்டில் புகுந்த அந்தெ விஷத்ைதெ அழப்பத.
அனைால் இத மிகவும் அபயகரமான் ெசெயல். இதெற்கு முன்
முடிக்க ேவண்டிய ேவைலகள் பல உள்ளைனை.
குரு
இைணயதெளைத்தில்
ேவகமாக
ேவைல
ெசெய்ய
ஆரம்பித்தொன். முதெலில் தொன் பதிவு ெசெய்தெ காட்சகைளைத் தென்
நண்பர்கள் பலருக்கு அனுப்ப ஆரம்பித்தொன். இைணய
தெளைத்தில்
ேநரடியாக
ெவளியயிடவைதெ
விடை
இத
பாதகாப்பானைத. ெஜைனிவா நகரத்தில் உள்ளை சல சலருக்கு
அனுப்பி ஐக்கிய நாடகளியன் அலுவலகத்தில் ேசெரும்படி
ெசெய்தொன். பின்பு ெடைல்லி, வாஷிங்கடைன், லண்டைன் முதெலிய
நகரங்ககளுக்கு அனுப்பி அங்ககுள்ளை அரசு அலுவகங்ககளியல்
சலருக்கு அனுப்ப ஏனற்பாட ெசெய்தொன். பன்னைாட்ட உளைவுத்
தைறகளைானை இன்டைர்ேபால், ச.ஐ.எ. , ேக.ஜ.பி முதெலிய
தைறகளுக்கும் அனுப்பிைவத்தொன். இதென் மூலம் இலங்கைக
அரசுக்கு நிசசெயமாக ெநருக்கடி வரும் என்ற குருவிற்கு
ெதெரியம்.
இலங்கைக ஜைனைதிபதி மாளியைக. உதெவியாளைரின் ெதொைலேபச
ெதொடைர்ந்த ஒலிக்க ஆரம்பித்தெத. குரு அனுப்பிய தெகவல்கள்
ேவைல
ெசெய்ய
ஆரம்பித்த
விட்டைனை.
ஜைனைதிபதியின்
அலுவலகத்தில்
என்னை
ேபசுவெதென்ற
ெதெரியவில்ைல.

உடைனைடியாக
ஜைனைதிபதிையத்
ெதொடைர்பு
ெகாண்டைனைர்.
அவருக்கும் இந்தெ ெதொைலேபச அைழப்புகள் அதிர்சசயாக
இருந்தெத. முதெலில் இலங்கைக அரசுக்கு என்னை நடைந்தெத என்ற
ெதெரியாத. என்னை தெகவல் மற்ற நாடகளியடைம் இருக்கிறத என்றம்
ெதெரியாத. எனைேவ ஜைனைாதிபதி இப்ேபாைதெக்கு எதவும் ேபசெ
ேவண்டைாம் என்ற கூறிவிட்ட, அவர்களியடைம் உள்ளை தெகவைலப்
ெபறச ெசொன்னைார். தெகவல் குரு பதிவு ெசெய்தெ காட்சகள்
அைனைவரும் பார்க்க, ஜைனைாதிபதிேய உைறந்த விட்டைார்.
ஒவ்வெவாருவரும் மூசசு திணறி உயிர் விடவத ெகாடைமைய
இருந்தெத. தெனைத அலுவலகத்தில் சலருக்குத் ெதெரிந்தெத கூடை
ஜைனைாதிபதிக்குப் பிடிக்கவில்ைல. யாரும் ேகள்வி ேகட்க
மாட்டைார்கள் என்றாலும், தெனைத முதகின் பின் இத நிசசெயம்
ேபசெப்படம். யாரவத சனிமாவிற்காக பதிவு ெசெய்தெதொக
இருக்கலாம் என்ற ெபாய் ெசொல்லச ெசொன்னைார். திலகரத்ேநைவ
ெவளிய உலகில் யாருக்கும் ெதெரியாதெதொல் இலங்கைக அரசொல்
எளியதொக மறக்க முடிந்தெதெத. ஜைனைாதிபதி ெதொைலேபச மூலம்
திலகரத்ேநக்கு நடைந்தெைதெச ெசொல்லி, சல நாட்கள் இங்ககு
வரேவண்டைாம் என்ற கூறினைார். இரண்ட வாரங்ககள் ஓய்வு
எடக்கச ெசொன்னைார். குரு நிைனைத்தெ காரியம் முடிந்தெத. குரு
ெபருமூசசு விட்டைான். எப்படி மக்களியன் ஞாபக செக்தி
குைறவானைேதொ அரசயல் வாதிகளியன் ஞாபக செக்தியும்
குைறவானைேதெ. இன்னும் சல நாட்களியல் இப்படி ஒரு
ஒளியப்பதிவு கிைடைத்தெைதெ மறந்த விடவார்கள். இத எனைக்கு
ெதெரிந்தெைதெப் ேபால ஜைனைாதிபதிக்கும் திலகரத்ேநக்கும் ெதெரியும்.
எனைேவ அதிக நாட்கள் கடைத்தொமல் திட்டைத்ைதெ அமல் படத்தெ

முயற்சப்பார்கள். அதெற்கு முன்பாக
நாம் தெமிழர்கைளைக்
காப்பாற்றியாக ேவண்டம். மாற்ற மருந்ைதெ நம்பி இருக்க
முடியாத. அதில் தெவற ஏனதம் நடைந்தொல் இலங்கைக தெமிழ் இனைம்
வாரிசு இன்றி அழந்தவிடம். அன்ற இரவு ஜைனைாதிபதிக்கும்
தில்கரத்ேநக்கும் தூக்கம் வரவில்ைல. ஏனெனைன்றால் நாைளை எந்தெ
ெசெய்தித் தொளியல், ெதொைலக் காட்சயில் இந்தெ தெகவல்
ெவளியயாகும் என்ற பயந்த இருந்தெனைர். இரெவல்லாம்
ெதொைலக் காட்சப் ெபட்டிைய மாற்றி மாற்றிப் பார்த்தக்
ெகாண்டிருந்தொர். ஜைனைாதிபதிக்கு இருப்புக் ெகாள்ளைாமல் தெனைத
உதெவியாளைைர அைழத்த ெசெய்தி நிறவனைங்ககளுக்கு அைழத்தப்
ேபசெச ெசொன்னைார். நாைளைய தெைலப்புச ெசெய்தி என்னை என்ற
வினைவச ெசொன்னைார். விேசெஷமாக ஏனதம் இல்ைல. இந்தெத்
தெகவல் ஏனன் ெவளியவரவில்ைல என்ற ெதெரியவில்ைல.
ஜைனைாதிபதியும் திலகரத்ேநயும் படக்ைகயில் உருண்ட ெகாண்ட
இருக்கும் ெபாழுத, குருவின் நண்பர்கள் வங்ககிக்கு அடத்தெ
கட்டிடைத்தில் தெங்ககளைத ேவைலைய ஆரம்பித்தெனைர்.
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ட்டிடைத்தின் முன்பு எந்தெவிதெக் காவலும் இல்ைல.
இரும்புக் கதெவில் இருந்தெ பூட்ைடை உைடைக்கும் ெபாழுத
இரவு பதிேனைாரு மணி இருக்கும். சொைலயில் நடைமாட்டைம்
அதிகம் இல்ைல. கட்டிடைத்தின் முன்பு ெபரிய வண்டி ஒன்ைற
நிற்கச ெசெய்த அதென் என்ஜைனை ஓடை விட்டிருந்தெனைர். எனைேவ
யாருைடைய கவனைத்ைதெயும் ஈர்க்காமல் ேவைல ெசெய்ய
முடிந்தெத.
எல்ேலாருைடைய உடைலிலும் ேகமரா, ைமக், ஸ்பீக்கர் முதெலியனை
இருந்தெனை. அைவ அைனைத்தம் ஒரு சற கணணி மூலம்
இைணய தெளைத்தில் பரவிக்ெகாண்ட இருந்தெத. குரு அங்ககு
நடைப்பைதெ
மிகவும் கவனைத்தடைன் பார்த்தக் ெகாண்ட
இருந்தொன்.
இரும்புக் கதெைவ தொண்டியவுடைன் ஒரு கண்ணாடிக் கதெவு
இருந்தெத. அத மின்னைணு பூட்டைால் பூட்டி இருந்தெத. தெங்ககளியடைம்
இருந்தெ சல கார்டகைளை அதில் ேபாட்ட முயற்சத்தெதில் சல
நிமிடைங்ககளியல் திறந்தெத.
அதென் பின்பு மிகப் ெபரிய
இரும்புக்கதெவு ஒன்ற இருந்தெத. இந்தெக் கதெவு சொைலயிலிருந்த
பத்த மீட்டைர் ெதொைலவில் இருந்தெத. எனைேவ காஸ் கட்டைர்
மூலம் திறந்தெதொல் பரவாயில்ைல என்ற குரு உத்தெரவு இட்டைான்.
குருவின் மனைதில் யாேரனும் உயிருடைன் இருக்க வாய்ப்பு
இருக்கலாம் என்ற ஐயம் எழுந்தெத. எனைேவ எல்லா
இைடைத்ைதெயும் நன்றாக ேதெடைச ெசொன்னைான். அைனைவைரயும்

பிராணவாயு
எடத்தச
ெசெல்லச
ெசொன்னைான்.
குரு
எதிர்பார்த்தெதேபால, ஒரு ெபண்மணி அங்ககிருந்தெ செைமயல்
அைறயில் சற முனைகலுடைன் கிடைந்தெதொள். அவைளை உடைேனை
ெவளியேய ெகாண்ட வந்த இரும்புக் கதெவுக்கு ெவளியேய அமரச
ெசெய்தெனைர்.
குருவின் கணனியில் ஆற படைங்ககள் ஓடிக ெகாண்டிருந்தெனை.
அவற்ைற எல்லாம் கவனைமாகப் பார்த்தக் ெகாண்டிருந்தொன்.
அவன் எதிபார்த்தெ குப்பி கிைடைக்க வில்ைல. அைவ ெவளியேய
இருக்க வாய்ப்பு இல்ைல. எனைேவ எல்லா அலமாரிகைளையும்
ேதெடைச ெசொன்னைான். ெவளியேய உள்ளை அந்தெப் ெபண்ணிடைம்
விசொரிக்கச ெசொன்னைான். அவள் திரும்பவும் உள்ேளை வந்த ஒரு
ரகசய இடைத்ைதெக் காட்டை அைதெ உைடைத்தப் பார்க்ைகயில் அதென்
உள்ேளை குரு ேதெடிய விஷம் இருந்தெத. ேவைல முடிந்தெத.
அைனைவரும் கிளைம்புங்ககள். அந்தெப் ெபண்ைண ெவளியேய விடை
ேவண்டைாம். உங்ககள் இடைத்திற்கு அைழத்தச ெசெல்லுங்ககள்.
ெவளிய
உலகிற்கு அவள் இறந்தெதொகேவ இருக்கட்டம்.
அைனைவரும் ெவளியேய வந்த வண்டியில் ஏனறி தெப்பித்தச ெசெல்ல
குரு நிம்மதியாகத் தூங்கக ஆரம்பித்தொன். ஆனைால் தூங்ககிய சல
நிமிடைங்ககளியல் அவனைத கனைவுகளியல் எல்லாம் இறந்தெவர்களியல்
ஆவிகள் வந்த ஏனன் எங்ககைளைக் காப்பாற்றவில்ைல என்ற
ேகட்க ஆரம்பித்தெனை. குருவிற்கும் உறக்கம் ேபாய் விட்டைத.
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ஒரு வாரத்திற்குள் இலங்கைக ெசெல்ல ேவண்டம்.
இன்னும்
இல்ைலெயன்றால் திலகரத்ேனையின் திட்டைத்திலிருந்த நம்
மக்கைளைக் காப்பாற்ற முடியாத. கண்ணன், மீனைா, அமிதொப்,
திரிஷா ஆகிய நான்கு ேபைரயும், இலங்கைக ெசெல்லத் தெயாராய்
இருக்கச ெசொன்னைான்.
குரு ெசென்ைனையிலிருந்த கிளைம்பி,
மதைரைய அடத்தள்ளை ேமற்குமைல ெதொடைர்சசயில் உள்ளை
காடகளுக்குச ெசென்றான். குருவின் ெசொந்தெ ஊரும் அங்கேக தொன்
இருக்கிறத. வத்திராயிருப்பு என்ற ெபயர். ஓர் சறிய அழகிய
ஊர். குருவின் தெந்ைதெ, தொத்தொ பிறந்த வளைர்ந்தெ இடைம்.
வதிராயிருப்ைப ஒட்டி செதரகிரி என்ற ஒரு மைல இருக்கிறத.
அங்ககு தொன் குரு ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறான்.
மைலயின் ேமல் தெனியாக நடைந்த ெசென்ற ெகாண்டிருந்தொன்.
அவனுக்குத் தைணயாக ஒரு நாய் கூடைேவ ஓடி வந்த
ெகாண்டிருந்தெத. அந்தெ மைலயில் யார் தெனிேய ேபானைாலும்
ஒரு நாய் தைணக்கு வரும். இைதெப் பலரும் அனுபவித்தம்
பார்த்தம் இருக்கிறார்கள்.
சறித தூரம் ெசென்றவுடைன் ஒன்றிரண்ட குடியிருப்புகள்
ேதொன்றினை. அைனைத்தம் அங்கேகேய கிைடைத்தெ கல் மண் ெசெடி
ெகாடி முதெலியனை ெகாண்ட கட்டியைவ. கீழேழ நகரத்திலிருந்த
எதவும் ெகாண்ட வரப்படைவில்ைல. இந்தெ பண்ைடைமுைறத்
ெதொழல்
நுழட்பம்
இப்ெபாழத
இலங்கைக
மக்களுக்குத்
ேதெைவப்படகிறத. அங்ககு
காடகைளைத் திருத்தி சறசற

பாத்திகளைாகப் ேபாட்ட ெநல் முதெலிய தொனிய வைககள்
பயிரிட்ட இருந்தெனைர். ஐம்பத வருடைங்ககளுக்கு முன் இருந்தெ
ெநல் வைககைளைத் ேதெடிப்பயிறிட்ட இருந்தெனைர். இந்தெ ெநல்
வைககள்
பூசச
மருந்த
இரசொயனை
உரம்
இன்றி
வளைர்க்கப்பட்டைைவ.
அங்ககு
இருந்தெைவ
குருவிற்குத்
திருப்திையக் ெகாடத்தெனை. பல ஆண்டகளியன் முயற்ச நல்ல
ெவற்றிையத் தெந்தள்ளைத. இனி இலங்கைகத் தெமிழர்கள்
யாருைடைய உதெவியும் இன்றி வாழலாம். அதெற்குத் ேதெைவயானை
எல்லா ஏனற்பாடகளும் ெசெய்த முடிக்கப்பட்டள்ளைனை. பல
ஆண்டகளைாகத் திட்டைமிட்ட முயற்ச ெசெய்தெைவகள் இன்னும்
சல
வாரங்ககளியல்
நைடைமுைறக்கு
ெகாண்டவரப்பட்ட
ெவற்றிப்பாைதெயில்
ெசெல்லும்.
அங்ககுள்ளைவர்கைளையும்
இலங்கைக ெசெல்லத் தெயாராய் இருக்கும்படிச ெசொல்லிவிட்ட,
குரு
முதெலில்
இலங்கைக
ேநாக்கிப்
பயணப்பட்டைான்.
அப்ெபாழுத குருவின் ேதொளியல் ஒரு பறைவ வந்த அமர்ந்தெத.
சறித ேநரத்தில் குருவின் முகத்தில் கவைல ேரைககள்
ேதொன்றினை. குரு நைடைையத் தரிதெப்படத்தினைான்.
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திலகரத்ேனை
ஐனைாதிபதி

மிகுந்தெ ேகாபத்தடைன் இருந்தொர். தென்ைனை
இரண்ட வாரம் விடப்பு எடக்கச ெசொன்னைைதெ
அவரால் ஏனற்றக் ெகாள்ளை முடியவில்ைல, ஆனைால் எங்ககு தெவற
நடைந்தெத என்ற ெதெரிந்த ெகாள்ளை ஆைசெப்பட்டைார். அந்தெ
இடைத்தின் சொவிைய எடத்தக் ெகாண்ட தெனியாக வண்டியில்
ெசென்றார். இரவு மணி பதிெனைான்ற இருக்கும். சொைலயில்
நடைமாட்டைம் இல்ைல. வண்டிைய, குருவின் ஆட்கள் திறந்தெ
கதெவின் அருகில் நிறத்தினைார். பூட்ைடைத் திறக்க முயற்ச ெசெய்தெ
ெபாழுத பூட்ட ேவற மாதிரி இருந்தெத. மிகவும் விைலகுைறந்தெ
பூட்டைாய் இருந்தெத. வண்டியில் இருந்தெ ஒரு இரும்புக்
கம்பிையக் ெகாண்ட பூட்ைடை எளியதில் உைடைத்தொர். இரும்புக்
கதெைவத் திறந்த உள்ேளை ெசென்றால் கண்ணாடிக்கதெவு திறந்த
இருந்தெத. அைதெயும் தொண்டி உள்ேளை ெசென்ற ெபாழுத இரும்புக்
கதெவு உைடைக்கப்பட்டிருப்பைதெக் கண்டைார். உைடைத்தெ கதெவின்
வழேய உள்ேளை ெசெல்ல முயற்ச ெசெய்தெ ெபாழுத பிணவாைடை
அவைர உள்ேளை விடைவில்ைல. அதெற்கு ேமல் உள்ேளை ெசெல்ல
அவருக்கு விருப்பம் இல்ைல. ஆனைால் அப்படிேய விட்டச
ெசெல்லவும் முடியாத. பிண வாைடை எப்படியும் ெவளியேய
வரும். நான் பலருக்குப்பதில் ெசொல்லேவண்டிவரும். எனைேவ
அந்தெ இடைத்ைதெ எரிக்க முயற்ச ெசெய்தொர். எரியும் தென்ைமயுள்ளை
சல திரவங்ககைளைத் ேதெடி எடத்த, அைவகைளைக் கீழேழ ஊற்றி
ெநருப்ைப எரியவிட்டைார். பின்பு ெவளியேய வந்த வண்டிைய
எடத்தக்
ெகாண்ட
அங்ககிருந்த
கிளைம்பினைார்.
வண்டிக்கண்ணாடியில் பார்த்தெெபாழுத புைக அங்ககிருந்த

ெவளியேய வருவத ெதெரிந்தெத. திலகரத்ேனை தெனைத திட்டைத்ைதெ
தெனிேய ஜைனைாதிபதியின் அனுமதியில்லாமல் நிைறேவற்ற
எண்ணினைார்.
இந்தெச ெசெய்திதொன் குருைவக் கவைலயைடையச ெசெய்தெத. தெனைத
கணக்கு தெவறானைத என்ற உணர்ந்தொன் குரு. தெனைத இலங்கைக
நண்பர்கைளை எசசெரிக்ைகயுடைன் இருக்கச ெசொன்னைான் குரு.
தொனும் அங்ககு வருவதொய் கூறிவிட்ட குரு புறப்பட்டைான்.
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திலகரத்ேனையின்
ஆம்புலன்ஸ்

வீட்டிற்கு
அடத்தெநாள்
காைல
ஒரு
வந்தெத. அதில் மூன்றேபர் ெவள்ைளை
உைடையணிந்த இருந்தெனைர். அவர்கள் வீட்டின் உள்ேளை ெசென்ற
அைரமணி ேநரம் களியத்த ெவளியேய வந்தெனைர். அப்ெபாழுத
அவர்கள் ைகயில் ஒரு ெபட்டியிருந்தெத. அத திலகரத்ேனை
வங்ககியில் இருந்த ெகாண்ட வந்தெ விஷப் ெபட்டி. மூவரும்
வண்டியில் ஏனறி இலங்கைகத் தெமிழர்கள் வாழும் அகதி முகாைம
ேநாக்கிச ெசென்றனைர். குரு தெனைத ஆட்கைளை முதெலிேலேய தெயார்
படத்தியிருந்தொன். வண்டி நகைரத் தொண்டி ேவகமாய்ச
ெசென்றத. ஒரு பாலத்தின் அருேக ெசெல்லும் ெபாழுத அங்கேக
இரண்ட மூன்ற பிளைாஸ்டிக் ைபகள் கிடைந்தெனை. அந்தெ ைபகளியன்
ேமல் வண்டியின் செக்கரம் ஏனறம் ெபாழுத அந்தெக் கண்ணிெவடி
அங்ககு அத தீப்பிழம்பாய் மாறியத. திலகரத்ேனையின் திட்டைம்
முறியடிக்கப்பட்டைத என்ற குரு மகிழ்ந்தொன்.
ஆனைால்
திலகரத்ேனைவிற்கு
மட்டேம
ெதெரியும்
அந்தெப்
ெபட்டி
காலியானைத என்ற. விஷம் அவரிடைேம இருந்தெத. எதிரிைய
ஏனமாற்றவதில்
திலகரத்ேனை
நிகரற்றவர்.
திலகரத்ேனை
ஜைனைாதிபதியின் உதெவியாளைர் மட்டம் அல்ல, இலங்கைக
உளைவுத்தைறயின் தெைலவரும் கூடை. அன்ற இரேவ ஒரு கவசெ
வண்டியில் அந்தெ விஷம் அகதிமுகாமிற்குக் ெகாண்ட
ெசெல்லப்பட்ட
முகாமிற்குக்
குடிநீர்
தெரும்
கிணற்றில்
கலக்கப்பட்டைத.

இந்தெச ெசெய்தியும் குருவிற்குக் கிைடைத்தெத. அவைரத் தெவறாக
எைடைேபாட்டைைதெ உணர்ந்தொன். உடைேனை "ஜைர்மனிக்குத் ெதொடைர்பு
ெகாண்ட
விஷம்
கிைடைத்தெ
தெகவைல
உறதிபடத்திக்
ெகாண்டைான். ஆனைானும் குருவின் மனைதில் பயம் பரவத்
ெதொடைங்ககியத. மருந்த தெயாரிப்பதில் தெவற ஏனற்படைலாம்.
அல்லத
மருந்த
ேவைல
ெசெய்யாமல்
ேபாகலாம்.
ேஹாமாபதியில் மருந்த சலருக்கு ேவைல ெசெய்யலாம்
சலருக்கு
ேவைல ெசெய்யாமல் ேபாகலாம். ஆண்களுக்கு
ேவைல ெசெய்யலாம். ெபண்களுக்கு ேவைல ெசெய்யாமல்
ேபாகலாம். குழந்ைதெகளுக்கு மட்டம் ேவைல ெசெய்யலாம்.
ெபரியவர்களுக்கு ேவைல ெசெய்யாமல் ேபாகலாம். ஒரு இனைம்
தென் கண்முன்ேனை ெமதவாய் அழய
வாய்ப்பு இருப்பைதெ
உணர்ந்தொன். தென்னைால் பல தெமிழர்கள் திலகரத்ேனைவால்
ெகால்லப்படைதெத் தெடக்க முடியாமல் ேபானைத ேபால் இதிலும்
ேதொற்றவிட்டைால் என்னை ெசெய்வத? ஆண்டைவன் விைளையாட்டின்
முடிைவ யார்தொன் அறிவார்? முடிவு ெதெரிந்தொல் நாம்
விைளையாடவைதெ நிறத்திவிடேவாேம! இதெற்கு முன் சல
இனைங்ககள் அழவைதெ ேவடிக்ைக பார்த்தெவர் தொேனை இந்தெ
இைறவன்! இலங்கைகத் தெமிழர்கள் அழவைதெ தெடக்காமல்
ேவடிக்ைக பார்த்தொல் என்னை ெசெய்வத?
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தெமிழர் அகதிகள் முகாம். ெவள்ளிய அதிகாைல
இலங்கைகயின்
ஐந்தெைர மணி இருக்கலாம். கீழழ்வானைம் இன்னும் சல
நிமிடைங்ககளியல் சவக்கலாம். காற்ற சறித குளியைர இருந்தெத .

திடெரன்ற அபாயச செங்ககு ஒலிக்க ஆரம்பித்தெத. அைனைவரும்
அலறி அடித்தக் ெகாண்ட எழுந்தெனைர். இளைம் தொய்மார்கள்
உறங்ககும்
குழந்ைதெகைளை
அள்ளியக்ெகாண்ட
இருந்தெனைர்.
அைரத்தூக்கத்தில் இருந்தெ குழந்ைதெகள் அழத் தடைங்ககினைார்.
வயதொனைவர்கள் எழ முடியாமல் சரமப் பட்டைனைர்.
வடைக்ேக தப்பாக்கி சுடம் செப்தெம் ேகட்டைத. சங்ககளைக்
காவலாளியகள் அலறம செப்தெம் ேகட்டைத. ஒலி ெபருக்கியில் ஒரு
ெபண் ேபசெத் ெதொடைங்ககினைால். “நீங்ககள் குடிக்கும் நீரில் விஷம்
கலந்த உள்ளைத. தெமிழர் இனைத்ைதெ அடிேயாட அழக்கதெ
திட்டைமிட்ட உள்ளைனைர். உயிர் பிைழக்க ேவண்டமானைால் ெதெற்கு
முகமாக ஓடங்ககள். அங்கேக உங்ககளுக்கு ேவண்டிய ஏனற்பாடகள்
ெசெய்யப்பட்டள்ளைனை. ெதெற்கு வாசெலில் ஒரு தெமிழன் ெவள்ைளைக்
ெகாடியுடைன் இருந்தொன். அதில் எந்தெவிதெ உருவேமா, குறிேயா
இல்ைல. செமாதொனைக் ெகாடி ேபால் தூய்ைமயாய் இருந்தெத.
வயதொனைவர்கள், உடைல் நலம் இல்லாதெவர்கைளை மட்டம் ஏனற்றிச
ெசெல்ல சல வண்டிகள் மட்டம் நின்ற ெகாண்ட இருந்தெனை.
கர்ப்பிணிப் ெபண்களும் அதில் ஏனற்றிக் ெகாள்ளைப் பட்டைனைர்.
பலர் என்னை ெசெய்வத என்ற ெதெரியாமல் தெயங்ககி நின்றனைர்.

வானைத்தில் பறைவகள் வட்டைமிட்டக் ெகாண்டிருந்தெனை. பலர்
குழப்பத்தில் என்னை ெசெய்வத என்ற ெதெரியாமல் அழத்
ெதொடைங்ககினைர். அதிலும் முக்கியமாகப் ெபண்கள்.
அப்ெபாழுத ஒலிெபருக்கியில் குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன்.
அந்தெக் குரலில் ஒரு கம்பீரம் இருந்தெத. ஒரு கனிவு இருந்தெத.
ெதெளியவு இருந்தெத. எல்லாவற்றிற்கும் ேமல் ஒரு ஈர்ப்பு
இருந்தெத.
“உங்ககள்
தெயக்கம்
எனைக்குப்,புரிகிறத.
தயரங்ககைலேய செந்தித்தெ உங்ககளுக்கு முடிவு எடப்பத மிகவும்
சரமம். செந்ேதெகமும் குழப்பமுேம உங்ககள் உள்ளைங்ககளியல் நிரம்பி
இருப்பத எனைக்குத் ெதெளியவாகத் ெதெரிகிறத. நீண்டை ேநரம் ேபச
உங்ககள் ேநரத்ைதெ வீணடிக்கப ேபாவதில்ைல. இலங்கைக
ராணுவத்திடைமிருந்த உங்ககைளைக் காப்பாற்றம் ெபாறப்பு
எனைக்கு உள்ளைத. வானைத்ைதெ பாருங்ககள். அங்ககு சல பறைவகள்
வட்டைமிட்டக் ெகாண்ட இருக்கின்றனை. அைவ இப்ெபாழுத
உங்ககைளை ேநாக்கி கிேழ இறங்ககி வரும். பின்பு ெதெற்கு முகமாக
உங்ககைளை
அைழத்தச
ெசெல்லும்.
அங்கேக
உங்ககளுக்கு
அைமதியானை, நிமதியானை, எளியைமயானை, பாதகாப்பானை
வாழ்க்ைக கத்தக் ெகாண்ட இருக்கிறத. எனைத ெபயர் குரு
என்ற கூறி முடித்தொன்.
குருவின் ேபசைசெக் ேகட்டைவுடைன், மந்திரதிற்குக் கட்டப்பட்டைத
ேபால பலர் ெதெற்கு முகமாக நடைக்கத் ெதொடைங்ககினைர். கர்பிணிப்
ெபண்கள், வயதொனைவர்கள், குழந்ைதெகள் , ேநாய்வாய்ப்
பட்ேடைார் வண்டியில் ஏனறிக் ெகாள்ளை மீதெம் உள்ேளைார் நடைக்கத்
ெதொடைங்ககினைர். குரு மீண்டம் ஒலி ெபருக்கியில், “ நீங்ககள்

ேபாகும் இடைத்ைதெ உங்ககளுக்கு அருவிக்க முடியாதெ முடியாதெ
நிைலயில்
இருக்கிேறன்.
இலங்கைக
அரசுக்குத்
தெகவல்
ெதெரிந்தொல் இைதெத் தெடக்க முயற்சப்பார். பைறைவகள்
உங்ககைளை செரியாக வழ நடைத்திச ெசெல்லும்” என்ற குரு கூறி
முடித்தெவுடைன், “குரு வாழ்க. தெமிழர் வாழ்க ” என்ற ேகாஷம்
சறித சறிதொகப் ெபருகி வாைனை எட்டியத. அக்ேகாஷம்
மக்களியன் உடைல் எங்ககும் பரவி ஒரு செக்திையக் ெகாடத்தெத.
குருவின் மீத நம்பிக்ைகயும் பிறந்தெத.
குருவின் மனைத பயத்தில் நிரம்பி இருந்தெத. மூன்ற காலமும்
உணர்ந்தெவன் ஆயினும் , மனிதெ உடைலுக்குள் வந்தெ எந்தெ
உயிருக்கும் சறித பயம் வரத்தொன் ெசெய்யும். இலங்கைக
அரசுக்குத் தெகவல் ேபாய், அவர்களைத விமானைப் பைடை
தொக்குதெல் நடைத்தினைால் என்னை ெசெய்வத என்ற எண்ணத்
ெதொடைங்ககினைான். தெகவல் ேபாய் ேசெர்ந்த அவர்கள் கூடிப் ேபச
நடைவடிக்ைக எடக்க எப்படியும் இரண்ட மூன்ற மணியாவத
ஆகலாம். அதெற்குள், மக்கள் தெங்ககள் இலக்ைக அைடையலாம்.
அைதெ தெடக்கத் திட்டைமிட்டைான் குரு. இந்திய அரசுக்கு ஒரு
ெபாய்யானை தெகவைல அனுப்பி ைவத்தொன். இலங்கைக அரசு,
தெமிழர்களியல் அகதி முகாமில் தொக்குதெல் நடைத்தி இலங்கைகத்
தெமிழர்கைளை அழக்கத் திட்டைமிட்ட இருப்பதொக. நிசசெயமாக
இந்திய அரசு ேகள்வி ேகட்கும். எனைேவ தொக்குதெல் திட்டைம்
சறித தெள்ளியப் ேபாகலாம், அல்லத ைகவிடைப் படைலாம். குரு
எண்ணியத ேபாலேவ, ஜைனைாதிபதி மாளியைகயில் ெதொைல ேபச
ஒலிக்க ஆரம்பித்தெனை.

நைடை சரமமாய் இருந்தெத. வழயில் தொகத்திற்கு வண்டியில்
தெண்ணீர் இருந்தெத. ஆனைால் அைவ அளைேவாட ெகாடக்கப்
பட்டைத. பலவண்டிகள் ேவகமாய் முன்பு ெசென்ற மக்கைளை
இறக்கி விட்ட வந்த மீண்டம் பலைர அைழத்தச ெசென்றத.
காட்டில் ெசென்ற அைடைந்தெவர்களுக்குச சூடைாக கஞ்ச இருந்தெத.
பயத்திலும், குழப்பத்திலும் இருந்தெவர்களுக்கு கஞ்ச இதெமாக
இருந்தெத. மனைதில் பயமும், குழப்பமும், நித்சசெயமற்ற
எதிர்காலம் இருந்தொலும், பசுைமயானை, உயர்ந்தெ அடைர்ந்தெ காட
ஒரு பாத காப்பானை உணர்ைவத் தெந்தெத. குைழந்ைதெகள்
கஞ்சையக்
குடித்த
விட்ட
ஓடியாடை
விைளையாடைத்
ெதொடைங்ககினைர். அவர்கள் ஏனற்படத்திய செப்தெம் அைனைவரத
மனைதில் இருந்தெ இறக்கத்ைதெ குைறத்தெத.
ெபரிேயார்கள்
குழந்ைதெகள் ஓடியாடி விைளையாடவைதெத்
தெடக்க முயற்சத்தெனைர். அப்ெபாழுத அமிதொப்பும் திரிஷாவும் “
கவைலப் படைாதீர்கள், நாட உங்ககைளை வீழ ைவத்தெத. காட
உங்ககைளை வாழ ைவக்கும். இந்தெக் காட்டில் உள்ளை விலங்ககுகள்,
பறைவகள், புழு பூசசகள், இல்ைல ெசெடி ெகாடிகள் அைனைத்தம்
குருவின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளைைவ. உங்ககளுக்கு நன்ைம தெவிர
ேவற ஏனதம் இங்ககு நடைக்காத. குழந்ைதெகள் இங்ககு ெதொைலந்த
ேபாவதெற்கு
வாய்ப்பு
இல்ைல.
எனைேவ
சுதெந்திரமாய்
அவர்கைளை
விைளையாடை
விடம்கள்.
வாழ்வின்
முழு
சுதெந்திரத்ைதெயும் அவர்கள் இங்ககு அனுபவிக்கட்டம். அவர்கள்
இன்ற முதெல் உங்ககள் குழந்ைதெகள் இல்ைல. அவர்கள் இந்தெ
காட்டின் குழந்ைதெகள், இயற்ைகயின், இலங்கைகத் தெமிழர்களியன்,

எல்லாவற்றிற்கும் ேமல், குருவின் குழந்ைதெகள். எனிேவ
நிம்மதியாக
இருங்ககள். பயத்திேலய வாழ்ந்தெ உங்ககளுக்கு
நிம்மதிைய அனுபவிப்பத கூடை சரமமாய் இருக்கலாம். இந்தெக்
காட உங்ககள் அன்ைனையின் மடிக்குச செமமானைத. இங்ககு
நிம்மதியாக உறங்ககலாம். மக்கள் அைனைவரத மனைதிலும் ஒரு
நிம்மதி பரவுவைதெ உண்டைார, நடைந்தெ கைளைப்பு தீர அங்ககாங்கேக
மக்கள் உறங்ககத் ெதொடைங்ககினைர். தொைய முழுைமயாய் நம்பி
வாழும் ஒரு சற குழந்ைதெயின் உணர்ேவாட அைனைவரும்
உறங்ககத் தெைலப் பட்டைனைர்.
அமிதொப், திரிஷா, கண்ணன் மற்றம் மீனைா அைனைவரும்
கைளைத்தப்
ேபாயிருந்தெனைர்.
சறித
உறங்ககலாம்
என்ற
நிைனைக்கும் ெபாழுத, தூரத்தில் புழுதிப் படைலம் ெதெரிவைதெப்
பார்த்தெனைர். அைதெேய கவனிக்கத் ெதொடைங்ககினைர். முதெலில்
பறைவகள் வானில் வட்டைமிட்டைபடி ெமதவாகப் பறந்த
ெகாண்டிருந்தெனைர். பின்பு ெவள்ைளை ேகாடி ெதெரிந்தெத. எல்லாம்
திட்டைமிட்டைபடிச ெசெல்வைதெ உணர்ந்தெனைர். அேதெ செைமயம்
இவ்வவளைவு ேபாைரயும் எப்படிக் காப்பாற்றப் ேபாகிேறாம்
என்றம் பயந்தெனைர். அேதெ செமயம் குருைவ நிைனைக்கும் ெபாழுத
பயம் பஞ்ைசெப் பறந்தெத.
முதெலில் இைளைஞர்கள் பலர் வந்த ேசெர்ந்தெனைர். இன்ெனைாரு
வண்டியில், ெபரிய ெபரிய பாத்திரங்ககள் வந்த இறங்ககினை.
பாத்திரத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டைபத்தின் ெபயர் எழுதி
இருந்தெத.
அந்தெக்
கல்யாண
மண்டைபத்திற்கு ஒரு
ஒ
ேபாட்டவிட்ட, அைவகைளை இறக்கத் ெதொடைங்ககினைர். அடப்பு

அைமக்கத் கற்கைளைத் ேதெடி பலர் அைலய ஆரம்பித்தெனைர். சலர்
ெபண்கள், குடைத்ைதெ எடத்தக்ெகாண்ட எங்ககு ெசெல்வத என்ற
தெயங்ககும் ெபாத, ஒரு நாய் குைறக்கத் ெதொடைங்ககியத. நாயின்
பின்ேனை ெசெல்லுமாற கண்ணன் கூற, ெபண்கள் நைடைைய
கட்டினைர்.
அைமதியும், பசுைமயும், ஒரு கம்பீரமும் நிைறந்தெ காட்டில்
நடைக்கும் ெபாழுத அவர்கள் மனைதில் இத காலமும் இருந்தெ
பயமும் குழப்பமும் குைறயத் ெதொடைங்ககினை. அைமதியாய்ச
ெசென்ற அைனைவரும் தெண்ணீருடைன் திரும்பும்ேபாத ேபசக்
ெகாண்டம், சரித்திக் ெகாண்டம் வந்தெனைர். பலர் இவ்வவாற
சரித்த பல்லாண்டகள் இருக்கலாம்.
ஒரு வண்டியி இருந்த உணவுப் பண்டைங்ககள் இறக்கப் பட்ட,
செைமயல் ஆரம்பிக்கப் பட்டைத. இந்தெ உணவு நித்சசெயமாக
அைனைவருக்கும் ேபாதொத. இருப்பைதெப் பகிர்ந்த தொன் உண்ண
ேவண்டம். அேதெ ேபால் உணவு பலருக்குப் ேபாதெவில்ைல.
குருவும் அவன் நண்பர்களும், சறித கஞ்ச மட்டம்
குடித்தொர்கள். அப்ேபாழுத ெமதவாக இருட்டை ஆரம்பித்தெத.
குரு காட்டின் உள்ேளை ெசென்ற சறித ேநரத்தில் திரும்பி ெபண்
வந்தொள். அப்ெபாழுத அவள் ைகயில் ஒரு ெபரிய பலாப்
பழம் இருந்தெத. அைதெ அங்ககுள்ளை குழந்ைதெகளும் குரு மற்றம்
அவனைத நண்பர்களும் உண்டைனைர்.
குருவும் அவனைத நண்பர்கள் பட்டைாளைமும் ெநருப்ைபச சுற்றி
அமர்ந்தெனைர். ெநருப்பின் அைனைவரத முகத்திலும் நடைனைம்

ஆடியத. ெபரிய மரங்ககள் காவல் ெதெய்வம் கருப்ப சொமி ேபால்
காட்ச அளியத்தெத. குரு ெமதவாகப் பாடைத் ெதொடைங்ககினைான்.
கைளைத்தெ கசெங்ககிய, குழம்பிய இதெயங்ககளுக்கு இந்தெப் பாட்ட
இதெமாய் இருந்தெத. உடைலில் இருந்தெ ேசொர்வும் பசயும் சறித
மைறந்தெத. மனைம் ஆடைத் தூண்டியத. சூழ்நிைல சொதெகாய்
இருந்தொலும் உடைல் கைளைப்பின் மிகுதியால் ஒத்தைழக்க
மறத்தெத. எனைேவ பலர், ெமதவாக, தெைலைய ஆட்டியும்
கால்களைால் தொளைமிட்டம் இைசெைய ரசத்தெனைர். சல ெபண்களும்
இவர்கள் அருகில் வந்த குருவின் பாடைைலக் ேகட்க
ஆரம்பித்தெனைர். ெபண்கைளைப் பார்த்தெவுடைன் பலரின் உடைம்பில்
ஒரு புத ரத்தெம் ஓடை, அைனைவரும் ஆடைத் ெதொடைங்ககினைர்.
கண்ணனும், மீனைாவும், திரிஷாவும் அமிதொப்பும் ஒருவைர
ஒருவர் பார்த்தப் புன்னைைக ெசெய்த ெகாண்டைனைர். அைவகளியல்
ஒருவிதெ ெவட்கம் கலந்த இருந்தெத. குரு பாடிக்ெகாண்ட
இருக்கும் ெபாழுத அவனைத மனைதில் ேசொகமும் , தயரமும்,
ேவதெைனையும் கலந்தெ குரல் ஒலித்தெத. பாடவைதெ நிறத்தி விட்ட
இரண்ட மூன்ற நண்பர்கைளை அைழத்தக் ெகாண்ட காட்டில்
அங்ககாங்கேக தெங்ககி இருக்கும் மக்கைளைக் காணச ெசென்றான். குரு
எதிர் பார்த்தெதேபால், ஆங்ககாங்கேக பலர் வியாதியின் பிடியில்
சக்கி தயரப் பட்டக் ெகாண்ட இருந்தெனைர். அவர்கைளை
ஒவ்வெவாருவராய், அவர்களைத நாடிப் பிடித்தப் பார்த்த , தெனைத
ெதெய்வீக
செக்தியின்
மூலம்
அவர்களைத
ேவதெைனைையக்
குைறத்தொன்.
இப்ெபாழுத
காட்டின்
உள்ேளை
ெசென்ற
மூலிைககள் பறிக்க முடியாத. ஏனெனைன்றால் மரம ெசெடி
ெகாடிகள்
உறங்ககிக்
ெகாண்டிருக்கும்.
நாைளை
உங்ககள்
அைனைவருக்கும் , மருந்த ெசெய்த தெருகிேறன் என்ற கூறிவிட்ட

அவர்கள் உறங்கக ஏனற்பாட ெசெய்த விட்ட வந்தொன். இந்தெ
ேவைல முடிந்தெவுடைன் அைனைவரும் ஆங்ககாங்கேக தூங்ககிப்
ேபாயினைர். குருவும் பலநாட்களுக்குப் பிறகு நிம்மதியாகத்
தூங்ககினைான்.
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ஜைனைாதிபதி
இலங்கைக
இருக்கலாம். அவரத

மாளியைக.
காைல
ஆறமணி
அைறயில், திலகரத்ேனை, புதிதொய்
நியமிக்கப் பட்டை முப்பைடைத் தெளைபதிகள், மற்றம் சல மந்திரிகள்
கூடி இருந்தெனைர். அவசெரகாலம் தெவிர இந்தெ மாதிரி அதிகாைலக்
கூட்டைங்ககள் ஏனற்பாட ெசெய்யப் படவத இல்ைல. அகதிகள்
முகாமிலிருந்த தெமிழர்கள் தெப்பித்தச ெசென்றைதெப் பற்றி
விவாதிக்கக் கூடி இருந்தெனைர்.
ஜைனைாதிபதி “ எல்ேலாரும் எங்கேக ெசென்ற மைறந்தொர்கள்?”
என்ற வினைவ யாரும் எந்தெ பதிலும் ெசொல்ல வில்ைல. அவர்கள்
காட்டிற்குள் ெசென்றத அைனைவருக்கும் ெதெரியும். ஜைனைாதிபதி
ேமலும் செப்தெமாகப் ேபசெ ஆரம்பித்தொர், “ நமக்கு முன்
ெடைல்லிக்கு எவ்வவாற தெகவல் ெதெரியம்? அவர்களுக்கு எதிராக
எந்தெ விதெ வன்முைறயும் பயன் படத்தெக் கூடைாத என்ற மிரட்ட
கிறார்கள்” என்ற மிகுந்தெ கடப்புடைன் ேபசனைார். திலகரத்ேனை “
நாம் ெசெய்ய ேவண்டியைதெ அவர்கேளை ெசெய்த ெகாண்டைார்கள்”
என்ற கூற, ஜைனைாதிபதி அவைரப் பார்த்த முைறக்க,
அைனைவரும் அைமதி ஆனைார்கள். உணவு மற்றம் மருத்தவ
வசெதி இல்லாமல் அைனைவரும் மடியப் ேபாகிறார்கள் என்ற
கூற, திலகரத்ேனை, இல்ைல, நமத உணவுக கிடைங்ககுகள்
அைனைத்தம் ெகாள்ைளை அடிக்கப் பட்ட காலியாக இருக்கிறத.
நாம்தொன் பசயால் வாடை ேவண்டி வரும். இப்ெபாழுத
நமக்குத்தொன் பஞ்செம். அடத்தெ அறவைடைக்கு இன்னும் மூன்ற
மாதெங்ககள் இருக்கின்றனை. உணவு அவசெரமாக இறக்குமதி ெசெய்ய

ேவண்டம்.
திலகரத்ேனை, “ எத்தெைனை வண்டிகள் வந்தெனை, எங்ககிருந்த
வந்தெனை, என்ற யாருக்கும் ெதெரிய வில்ைல. பல கல்யாண
மண்டைபங்ககளியல் பாத்திரங்ககள் திருடைப்பட்டள்ளைனை. மாடகள் பல
திருடைப்பட்டைதொக புகார்கள் வந்த குவிகின்றனை. யாேரா பல
மாதெங்ககளைாக திட்டைமிட்ட இைதெ நடைத்தியத ேபால் ெதெரிகிறத.
யார், எந்தெக் கூட்டைம், குழு தீவிரவாதிகள், புலிகள் என்ற
ெதெரியவில்ைல. நமக்குத் ெதெரிந்தெ யாரும் இைதெச ெசெய்த
இருக்க முடியாத. எந்தெ அரசன் தைணேயாடம் இைதெச
ெசெய்தெதொகத் ெதெரியவில்ைல தெமிழக அரேசொ, இந்திய அரேசொ
இதில் ஈட படை வில்ைல. அப்படி இருந்தொல் நமக்கு தெகவல்
வந்த இருக்கும். தெமிழகத்தின் பல கட்சகள் நம்மிடைம் பணம்
வாங்ககுபைவ. எனைேவ நமக்குத் தெகவல் வந்திருக்கும். நம்ைம
எதிர்த்தப் ேபசுவார்கள். அனைால் அத அங்ககு ஒட்ட வாங்கக.
ஆனைால் மைறமுகமாக நமக்கு உதெவி ெசெய்வார்கள். “ என்ற
ெசொல்லி முடித்தொர்.
மற்ற பைடைத் தெளைபதிகள் புதிதொகப் பதெவிக்கு வந்தெவர்கள். பல
விபரங்ககள் ெதெரியாத. எனைேவ அைமதியாக இருந்தெனைர்.
ஜைனைாதிபதி அவர்கள் எதொவத ெசொல்வார்கள் என்ற எதிர்
பார்த்த , அவர்கள் பக்கம் பார்ைவையத் திருப்பினைார். ஆனைால்,
தெளைபதிகள் ெசொல்வதெற்கு ஏனதம் இல்லாதெதொல் கண்கைளைக் கீழேழ
ேநாக்க விட்டைனைர். “எனைத பைடைைய அனுப்பி, அவர்கைளைப்
பிடித்த வரவா?” எனை தெைரப் பைடைத் தெளைபதி வினைவ, ஜைனைாதிபதி
அவைர
முைறத்தப்
பார்த்தொர்.
தெனைத
ேயாசெைனை

முட்டைாள்தெனைமானைத என்ற அவருக்ேக புரிந்தெத.
“ஒரு பிரசசைனை தொனைாகேவ தீர்ந்த இருக்கிறத. அவர்களுக்கு
சொப்பாட, மருத்தவ வசெதி ஏனதம் தெரத் ேதெைவ இல்ைல. இப்படி
இருக்கும் ெபாழுத அவர்கைளை மீண்டம் அைழத்த வந்த
அல்லல் படைவா?” என்றார் ஜைனைாதிபதி.
திலகரத்ேனை “ெதொல்ைல ஒழந்தெத என்ற விட்ட விடைலாம்”
என்றார். வரவர அவருக்கும் இந்தெ ேவைல பிடிக்க வில்ைல.
ஜைனைாதிபதி அவர்கைளை அப்படி விட்ட விடைக் கூடைாத. அங்கேக
என்னை நடைக்கிறத என்ற எனைக்குத் ெதெரிய ேவண்டம்” என்றார்.
திலகரத்ேனை ெமௌனைம் சொதித்தொர். ஜைனைாதிபதி, திலகரத்ேநவிற்கு
இத பிடிக்க வில்ைல என்பைதெ உணர்ந்தொர். எனைேவ ேமலும்
வற்புறத்தெ ஜைனைாதிபதி விரும்பவில்ைல. அேதெ செைமயம்
திலகரத்ேநவிற்கு உள்ளுக்குள்ேளை ஆைசெ இருந்தெத. உளைவுத்
தைற தெளைபதி அல்லவா?
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ஆட்கள் அடத்தெ நாள் காைல காட்டினுள்
திலகரத்ேநவின்
நுழைழய முயற்சத்தெனைர். ஆனைால் அவர்கள் அைனைவரும்
விஷ வண்டகளைால் ெகாட்டைப்பட்ட, ேவதெைனை தொங்ககாமல்,
காட்ைடை விட்ட ெவளியேயறி விட்டைனைர். திலகரத்ேநவிர்க்கு எந்தெ
விதெ தெகவலும் கிைடைக்க வில்ைல. காட்டினுள் யாரும்
ெசெல்லவில்ைல.
யாரும்
ெவளியேய
வரவும்
இல்ைல.
ஒன்றிரண்ட தெமிழர்கைளைப் பார்த்தப் ேபசனைால், தெங்ககள்
செந்ேதொஷமாக இருப்பதொயும் குைற ஒன்றம் இல்ைல என்றம்
பதில் வந்தெத. ேவற ஏனதம் ேகள்வி ேகட்டைால் , ஒரு
புன்னைைகையப் பதிலாய் கூறிவிட்ட, நகர்ந்த விடகின்றனைர்.
சங்ககளைப் ேபாலீசற்கு அவர்கைளைக் ைகத ெசெய்யவும் பயம்.
எங்ககிருந்த யார் வந்த தொக்குவர்கேளைா என்ற.
செதரகிரி மைலயில் ெவற்றிகரமாய் ேசொதெைனை முைறயில் ெசெய்தெ
பயிரிட முைற இங்ககு அமல் படத்தெப் பட்ட பல தொனியங்ககள்,
பருப்பு வைககள் விைளைவிக்கப் பட்டைனை. இதெற்காக காடகள்
ஆங்ககாங்கேக சுத்தெப் படத்தெப் பட்டைத. மரங்ககள் எதவும்
ெவட்டைப் படைவில்ைல. இயற்ைக உரம் உபேயாகிக்கப் பட்டைத.
அவர்களுக்குத் ேதெைவயானை உணவு அங்கேக உற்பத்தி ஆனைத.
செைமயல் ேதெைவ குைறக்கப் பட்டைத. முடிந்தெவைர காய்கறிகள்,
பழங்ககள் பசைசெயாகேவ உண்ணப் பழகிக் ெகாண்டைனைர்.
மாமிசெம் உண்பத தெைடை ெசெய்யப் பட்டைத. எந்தெ உயிைரயும்
ெகாl ல்வதெற்கு இங்ககு அனுமதி கிைடையாத. ஒரு சலர் இறந்த
கிடைந்தெ பறைவகள் உடைைல சுட்ட சொப்பிட்டைனைர். சல

காலத்திற்குப் பின் அந்தெப் பழக்கமும் நின்ற ேபாயிற்ற.
இயற்ைக உணைவ உண்டைதொல் மக்களியைடைேய ேநாய் ெநாடி
இல்ைல. அவ்வவாற வரும் சற பிரசசைனைையக் கூடை மூலிைக
மருந்தகளைால் குணப் படத்தினைர். பலருக்கு இந்தெ மருத்தவ
முைற ெசொல்லிக் ெகாடக்கப்
பட்டைத. தெமிழர்கள் காட்ைடை
விட்ட ெவளியேய ெசென்ற இந்தெ மருத்தவ முைறைய உபேயாகப்
படத்தி சங்ககளைவர்களுக்கும் உடைல் நலம் ேதெற வழ வகுத்தெனைர்.
இதென்
மூலம்
படிப
படியாக
சங்ககளைவர்களுக்கும்
தெமிழர்களுக்கும் இைடையில் ஒரு நல்ல உறவு ஏனற்பட்டைத.
உணேவ மருந்த
மருந்ேதெ உணவு என்ற எளியய முைற
மக்களுக்குப்
ேபாதிக்கப்
பட்டைத.
செைமக்காதெ
உணவு
ெபரும்பங்ககு வகித்தெத.
எனிேவ
எரிெபாருள் ேதெைவ
குைறந்தெத. எளியைமயாய், சுதெந்திரமாய், இயற்ைகேயாடி
இைணந்த, ஒருவருக்ெகாருவர் தைணயாய், வாழப் பழக்கப்
படத்தெப்
பட்டைனைர்.
காட்டில்
உள்ளை
ெசொத்தக்கள்
அைனைவருக்கும் அவர்கள் ேதெைவக்கு ஏனற்ப பகிர்ந்த அளியக்கப்
பட்டைத. இந்தியாவில் உள்ளைத ேபால் அங்ககு யாரும் ேதெைவக்கு
ேமல் எைதெயும் ைவத்தக்ெகாள்ளை முடியாத. இதெனைால் எந்தெப்
ெபாருளுக்கும் தெட்டப்பாட இல்ைல. எதவும் அழக்கப்
படைாதெலால், காடகள் வளைரத் ெதொடைங்ககியத.
அனைால இங்கேக இந்தியாவில், நிலம் ேதெைவக்கு அதிகமாக
ைவத்தக் ெகாள்ளை அனுமதிக்கப் படகிறத. வீடகளும் இரண்ட
மூன்ற என்ற ைவத்தக் ெகாள்கிறார்கள். இதெனைால் அதெனின்
விைல அளைவுக்கு அதிகமாக ஏனறி எளியய மக்கள் வாங்கக

முடியாதெ நிைல ஏனற்பட்டள்ளைத. தெனைத வாழ் நாள் முழுவதம்
ேசெமித்தொலும் ஒரு வீட ெசென்ைனையில் வாங்கக முடியாத.
மனிதென் இயற்ைகைய அழக்க முயற்சக்கும் ெபாத, அத தெனைத
சீற்றத்ைதெ சுனைாமி, நில நடக்கம், மற்றம் எரிமைல ெவடிப்பு
மூலம் ெவளியயிடகிறத. நாம் இயற்ைகையப் பாதகாத்தொல்
இயற்ைக நம்ைமப் பாதகாக்கும். இத இவ்வவுலக நியதி. உலக
நியதி கைடைப்பிடிக்கப் படம் ெபாழுத உலகில் அைமதியும்
ெசெழப்பும்
நிலவுகிறத.
அத
மீறப்படம்
ெபாழுத
கலவரங்ககளும், குழப்பங்ககளும் ெவடிக்கின்றனை. இைதெப்
பார்த்த யாருக்கும் ெபாறாைம வராத. எனைேவ யாரும்
பைடைெயடத்த வர ,மாட்டைார்கள். எனிேவ தெனிேய ராணுவம்
ேதெைவ இல்ைல. யாரிடைமும், ேதெைவக்கு அதிகம்மகப்
ெபாருட்கள்
இல்ைல.
எல்ேலாருைடைய
ேதெைவக்கும்
ெபாருட்கள் உள்ளைனை. எனைேவ திருடை ேவண்டிய ேதெைவய்ம்
இல்ைல. குரு ஒரு புதிய, நிைலயானை எளியைமயானை,
ஆைசெகளும்,
ஆதிக்கங்ககளும்,
ஆரவாரமும்
இல்லாதெ
அைமதியானை ஒரு புதிய உலகத்ைதெ நிர்மாணித்தொன்.

பாகம் இரண்ட

1
தெனைத ேவைலகைளை
முடித்தெவுடைன்,
இலங்கைகயில்
அடத்தெ ேவைல குருவிற்குத் தெயாராய் இருந்தெத.
தெனைத நண்பர்களியடைம் விைடை ெபற்றக் ெகாண்ட கிளைம்பத்
தெயாராய் இருந்தொன். அவனைத நண்பர்கள், அங்ககு புத
வாழ்க்ைகையத்
ெதொடைங்ககிய
அைனைத்த
மக்களியன்
கண்களியலும் கண்ணீர், அதிகாைலப் பனித்தளியயாய்
தளியர்த்த நின்றத. யாருக்கும் குருைவத் தெடத்த,
தெங்ககளியடைம் தெங்ககைவத்தக் ெகாள்ளை ைதெரியம் இல்ைல.
அத முடியாதெ காரியம் என்றம் ெதெரியும்,
குருவினைால், இலங்கைகத் தெமிழர்கள் அைடைந்தெ சுதெந்திரமும்,
புதிய, எளியய, ேநாய் ெநாடியற்ற, இயற்ைகயுடைன்
இைணந்தெ
வாழ்க்ைக,
உலகில்
இன்னும்
பல
செமுதொயங்ககளுக்குத் ேதெைவப்படைலாம்.
உலகில், பல
இடைங்ககளியல், பல தெரப்பட்டை மக்கள் ெசொல்லமுடியாதெ
தக்கங்ககளியல் மூழகியுள்ளைனைர்.
இைதெயறிந்தெ
இலங்கைகத்
தெமிழர்களும்,
குருவின்
நண்பர்களும்
குருைவத்
தெடக்க
நிைனைக்கவில்ைல.
அேதெேநரம், குருைவப் பிரிந்த வாழவும் ைதெரியம்
இல்ைல. குருவின் தென்னைலமற்ற ேசெைவயும், அவனைத
திறைமகளும்,
செக்திகளும்,
இயற்ைக,
பறைககள்,

விலங்ககுகள் குருவிற்கு ெசெய்யும் உதெவிகளும் கண்
கூடைாய்ப் பார்த்தெபின் குருைவப் பிரிய மனைம் வரவில்ைல.
எனைேவ, அவனைத நண்பர்களும், குருவுடைன் ெசெல்லத்
தீர்மானித்தெனைர். அமிதொப்,
“குரு, நீ இல்லாமல்
எங்ககளுக்கு இந்தெ இடைம் பாைலவனைமாய்த் ேதொனைறம்.
எங்ககள் மனைம் மற்றம் உயிர் உன்ைனைேய எண்ணிச சுற்றிக்
ெகாண்டிருகக்கும், உடைல் மட்டம் இங்ககு நைடைபிணமாய்த்
திரியும், எங்ககைளையும் உன் உடைன் அைழத்தச ெசெல்.”
குருவும்
ேயாசக்க
ஆரம்பித்தொன்.
இராமருக்கு
இலங்கேகஷ்வரைனை
ெவல்ல
அனுமனும்,
வானைரப்பைடையும் ேதெைவப்பட்டைத, அதேபால் தெனைக்கும்
இவர்கள் ேதெைவப்படைலாம், என்ற எண்ணி, குரு ேயாசக்க
ஆரம்பித்தொன்,
ேநரம் மாைலப் ெபாழுத, கதிரவன் மிகவும் சரமப்பட்ட
தெனைத கதிர்கைளை, அந்தெ இலங்கைகக் காடகளியல் உள்ேளை
ெசெலுத்திக் ெகாண்டிருந்தொன். பறைவகள் அைடையும் ேநரம்
ெநருங்ககுவைதெ
உணர்ந்த,
செப்தெமிட்டக்
ெகாண்ட
இைரைய
விைரந்த
ேதெடவதம்,
இைர
கிைடைத்தெ
பறைவகள் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டவதெற்கு கூட்ைடை ேநாக்கிப்
பறப்பதமாய் இருந்தெனை. அருகினில் ஒைடையில் நீர்
கற்களுக்கு இைடைேய பாய்ந்த
ஓடி, ஓர் இனிைமயானை
இைரசசெைல
ஏனற்படத்திக்
ெகாண்டிருந்தெத.
சற

குழந்ைதெகள் மரங்ககளுக்கு இைடைேய செப்தெமிட்டைபடி ஓடி
ஆடி விைளையாடிக் ெகாண்டிருந்தெனைர்.
அப்ெபாழுத ஓரு ெபரியவர் "குரு, நீ நிறந்தெரமாய்
எங்ககைளை விட்டப் பிரியப் ேபாகிறாயா?” என்ற ஓரு
குழந்ைதெ ேபால் ேகட்டைார். அவரத கண்களியலும் கண்ணீர்.
தக்கம் ெதொண்ைடைைய அைடைத்தெத. இலங்கைக அகதி
முகாமில் ேநாய்வாய்பட்ட, கவனிப்பாரற்ற, சொகும்
தெருவாயில் இருந்தெ தென்ைனை இங்ககு ெகாண்ட வந்த,
தென்ைனை
மூலிைககளைால்
குணப்படத்தி,
உடைலுக்கு
ஆேராக்கியமும்
மனைதக்கு
நிம்மதியும்
ெகாடத்தெ
குருைவப் பிரிய மனைம் வரவில்ைல.
அருகில் வந்த
குருைவப்
பிடித்தக்
ெகாண்ட
கட்டியைணத்த
அழத்ெதொடைங்ககினைார், அைதெப் பார்த்தெ பலரும் ஓடிவந்த
குருைவக்
கட்டிப்பிடிக்க
முயன்றனைர்.
அவர்களைத
அன்புக்கு கட்டப்பட்ட குரு ஏனதம் ேபசெ முடியாமல்,
கண்ணீர்
மல்க
நின்றான்.
ஓவ்வெவாருவராய்த்
தென்னிைலக்கு வந்த, பிடிையத் தெளைர்த்தெ,இறதியில் குரு
விடபட்டைான்.
அதென்பின்
ெபண்கள்
அைனைவரும்
குருைவ
முற்றைகயிட்டைனைர். “குரு மூன்ற நாட்கள் தெங்ககி, எங்ககள்
ைகயால் சொப்பிட்ட விட்டத்தொன் நீ கிளைம்ப ேவண்டம்.
அதெற்குள் நாங்ககளும் உன்ைனைப் பிரிந்த வாழ எங்ககைளைப்

பழக்கிக் ெகாள்கிேறாம் எனைற ஓரு ேவண்டதெைல
ைவத்தெனைர். ஆற மாதெமாக குருவின் அன்பில் திைளைத்தெ
தொய்மார்கள், தெங்ககளைத மகைனைப் பிரிவத ேபான்ற
தக்கத்ைதெ அனுபவித்தெனைர். என்னை ெசெய்வத என்ற குரு
ேயாசக்கும் ெபாழுத வானில் ஓரு அழகிய பறைவ
வட்டைமடிக்க ஆரம்பித்தெத.
முன்ற முைற வட்டைமடித்தவிட்ட,குருவிற்கு எதிேர ஓரு
கிைளையில் அமர்ந்தெத. அந்தெப் பறைவைய அைனைவரும்
கண்டைனைர்.
ேதொற்றத்திலும், அதென் கம்பீரத்திலும்,
அழகிலும்
ஈட இைணயற்ற பறைவயாய் இருந்தெத.
கழுகின் கம்பீரமும், மயிலின் வனைப்பும், கிளியயின்
பசுைமயும்,
புறாவின்
ெமன்ைமயும்,
குருவிகளியன்
குதூகலமும், கலந்தெதொய் இருந்தெத. குருவும் அந்தெ
பறைவயும் ஓருவைர ஓருவர் பார்த்தக்ெகாண்டைனைர்.
பறைவ ெமதவாகத் தெைலைய அைசெத்தெத. குரு "செம்மதெம்,
அைனைத்திற்கும் செம்மதெம்" என்ற கூறி முடிப்பதெற்குள்,
அங்ககு கரேவாைசெயும், ஆரவாவமும், இைளைஞர்களியன்
சீட்டி ஒலியும், பறைவகளியன் செப்தெங்ககளும், மான்,
மயில்,மற்றம்
முயல்களியன்
தள்ளைல்களும்,
வாைனைெயட்டினை.
கதிரவனைால் சவந்திருந்தெ வானைம்,
இருளியன் ஆட்சக்கு இடைம் ெகாடத்த ஒதங்கக, நிலெவாளிய
அங்ககு வீசெத் ெதொடைங்ககியத.

காய்ந்தெ
விறகுகைளைத்
தீயிட்ட,அதெைனைச
சுற்றிப்
ெபண்களும், ஆண்களும் நடைனைமாடைத் ெதொடைங்ககினைர்.
அவர்கள் நடைனைத்திற்கு, தொளைம் ேசெர்க்க, குரு, தடம்பு
என்னும் ஒரு தொளை வாத்தியத்ைதெ வாசக்க ஆரம்பித்தொன்.
ேகாகுலத்தில் கண்ணனின் குழலுக்குக் கட்டப்பட்டை,
ேகாபியர்களும், காைளைகளும், பசுக்களும் ேபால இங்ககு
குருவின்
தொளைத்திற்குக்
கட்டப்பட்ட
இலங்கைகத்
தெமிழர்கள் தெங்ககைளை மறந்த, ஒரு ேமானை நிைலயில் ஆடைத்
ெதொடைங்ககினைர்.
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திகாைல
4-30
மணி.
காட
இன்னும்
விழக்கவில்ைல.
குழந்ைதெகள்
அம்மாவின்
ேசெைலக்குள் ஒழந்த ெகாண்ட தூங்ககிக் ெகாண்டிருந்தெனை.
வயதொேனைார் ஓரிருவர் அைரத்தூக்கத்தில் இருந்தெனைர்.
பறைவகள் அைனைத்தம் தெங்ககள் கூடகளியல் தூங்ககிக்
ெகாண்டிருந்தெனை. மாடகள், கன்றகள் ஆடகள் எதவும்
விழக்கவில்ைல. ஆனைால் குருவும் அவனைத ெநருங்ககிய
நண்பர்கள் நால்வரும் பயணத்திற்குத் தெயாராயினைர்.
குரு ெமல்லிய குரலில் ேபசெத் ெதொடைங்ககினைான். நாம்
ஆப்கானிஸ்தொன் ேநாக்கிப் புறப்படகிேறாம். உங்ககள்
ெபயர்கள் மீண்டம் மாறப் ேபாகின்றனை. ஏனற்கனைேவ
மாம்பலம்
மின்ரயில்
நிலயத்தில்
தெங்ககள்
ெபயர்
மாற்றப்பட்டைைதெ அைனைவரும் நிைனைவு கூர்ந்தெனைர். ேநற்ற
நடைந்தெதேபால் அைனைவரத மனைத்திலும் பசுைமயாய்
இருந்தெத.
தெங்ககள்
வாழ்ைக
எப்படிெயல்லாம்
மாறிப்ேபானைைதெ உணர்ந்தெனைர்.
ெபயர்கள்
மாறியபின்,
நால்வரும்,
தெங்ககள்
தொய்
தெந்ைதெயினைைர
மறந்தெனைர்.
அண்ணன்
தெங்கைககைளை
மறந்தெனைர்.
சுற்றம்,
சூழல்,
நண்பர்கள்
கல்லூரி,
பள்ளியகைளையும்
மறந்தெனைர்.
குருவும்
இலங்கைகப்

ேபாராட்டைமும் தெங்ககைளை முழுைமயாய் ஆக்கிரமித்த
இருந்தெைதெ உணர்ந்தெனைர். கனைவிலும் நிைனைக்க முடியாதெ
வாழ்க்ைகையயும்,
ேபாராட்டைத்ைதெயும்,
இறதியில்
ெவற்றியும் குருவின் மூலம் கிைடைத்தெ நிம்மதியும்,
மகிழ்சசயும் தெங்ககளைத நாடி, நரம்பு, மனைம், இரத்தெம், தெைசெ,
ேதொல்களியல், எலும்புகளியல் பரவிப் பாய்ந்த இருப்பைதெ
உணர்ந்தெனைர். பயணம் ஆரம்பித்தெவுடைன் தெங்ககளைத பைழய
உலகும், வாழ்க்ைகயும் ெமதவாக நால்வரத மனைதிலும்
பரவத்ெதொடைங்ககியத.
அவரகளைத எண்ண ஒட்டைத்ைதெ உணர்ந்தெ குரு "நாம்
ெசென்ைனை வழயாகத்தொன் ெசெல்கிேறாம். ஒரு வாரம்
உங்ககளுக்கு விடமுைற. உங்ககள் தொய், தெந்ைதெ, குடம்பம்
நண்பர்கள் அைனைவைரயும் செந்தியுங்ககள். மகிழ்சசயாய்
இருங்ககள். ஒரு வாரம் முடிந்தெவுடைன் ஏனப்பிரல் 8 ஆம் ேதெதி
காைல 8 மணிக்கு மாம்பலம் இரயில் நிைலயத்தில்
செந்திக்கலாம்” என்ற குரு கூறினைான். இைனைவருக்கும் இத
மகிழ்சசையத் தெந்தெத. இேதெ செமயம், பைழய உலகிற்குச
ெசெல்ல சறித பயமாயும், தெயக்கமாயும் இருந்தெத.
இதகாறம், தெங்ககைளைப் பிரிந்த இருந்தெ அவர்கள்
எப்படியிருக்கிறார்கேளைா என்ற கவைலயும் இருந்தெத.
பலவிதெ
உணர்சசகளைால்
ஆளைப்பட்ட
அவர்கள்
இலங்கைகயின் கடைற்கைரக்கு வந்தெனைர். அங்ககு ஒரு படைகு
தெயாராய் இருந்தெத.

குரு அவர்கைளைப் பார்த்த உங்ககள் ெபயர்கள் மீண்டம்
மாறப் ேபாகின்றனை. அகமத, முகமத, ஆயிஷா, மும்தொஜ்
எனை நால்வருக்கும் ெபயைர மாற்றினைான். படைேகாட்டி,
ஐவைரயும்
இனிய
முகத்தடைன்
வரேவற்றான்.
அப்ேபாழுத இரண்ட ெபண்கள், அவர்கைளை ேநாக்கி வர
குரு அவர்கைளை வரேவற்றான். அவர்களைத ைககளியல்
பாத்திரங்ககளும் கூைடைகளும் இருந்தெனை. அம்மாவும்
மகளும் ேபால் காட்சயளியத்தெனைர். தொய்
குருைவக்
கட்டிப்பிடித்த கன்னைங்ககளியல் மாறி மாறி முத்தெமிட்டைாள்.
மகள் அண்ணா என்ற கூறிக்ெகாண்ட, குருைவப் பார்த்தக்
ெகாண்டிருந்தொள்.
தென்னிைலக்கு வந்தெ
தொய், அைனைவைரயும் ஒரு மர
நிழலில் ஒரு ேபார்ைவைய விரித்த அமரச ெசெய்தொள்.
அதென்பின் தென் கூைடைகளியல் இருந்தெ உணவுகைளையும்,
பழங்ககைளையும், அைனைவருக்கும் அளியத்த, அவர்கள்
உண்பைதெ இரசத்தக் ெகாண்டிருந்தொள். மகள் ஒடியாடி
அவர்களுக்குப் பரிமாறினைாள், அன்பும் பாசெமும் நிைறந்தெ
அந்தெ உணவில் சுைவக்குக் குைறவில்ைல. வயிறாற
அைனைவரும் உணடைபின், படைகில் அைனைவரும் ஏனற, படைகு
கிளைம்பியத. ெபண்டிர் இருவரும் ஏனதம் ேபசொமல், ெபரு
மூசசுடைன் குருவின் பார்ைவ மைறயும் வைர ைகயைசெத்தக்
ெகாண்ட கைரயில் நின்றனைர்.
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தைர இரயில் நிைலயம். பாண்டியன் விைரவு
வண்டிக்காக காத்தக் ெகாண்டிருந்தெனைர். குருவின்
ைகயில்
குளியரூட்டைப்பட்டை
மூன்றாம்
வகுப்புக்கானை
டிக்ெகட் ைகயில் இருந்தெத. அந்தெப் ெபட்டியின் கதெவின்
அருேக, பயணிகளியன் பட்டியலில்
குரு
அகமத
முகமத
ஆயிஷா
மும்தொஜ்

25
26
24
23
25

என்ற எழுதி இருந்தெத. காைலயில் சூட்டைப்பட்டை ெபயர்
அதெற்குள் எப்படி இந்தெ அட்டைவைணயில் வந்தெத என்ற
சறித
குழம்பினைாலும்
குருவின்
செக்திைய
அறிந்தெவர்களைாதெலால் ஏனதம் ேபசொமல் வண்டியில் ஏனறினைர்.
மறநாள் காைல ஏனப்பிரல் 1 ஆம் ேதெதி. அைனைவரும்
அவர்களைத
குடம்பங்ககடிளைக்
காண
ஆவலுடைன்
விைரந்தெனைர்.
ஏனற்கனைேவ முடிவு ெசெய்தெபடி , ஏனப்பிரல் 8 ஆம் ேதெதி

மாம்பலம் இரயில் நிைலயத்தில் ஐவரும் ஒன்ற கூடினைர்.
9-15 க்கு ெசென்ட்ரலிருந்த புத டில்லிக்குப் பயணப்படை
ேவண்டம். "வாருங்ககள் ேபாகலாம்" என்ற அவர்கைளைக்
கிளைப்பினைான். 9 மணியளைவில் அவரகளைத இருக்ைகயில்
அைனைவரும்
அமர்ந்த,
தெங்ககள்
சொமான்கனைளையும்,
ைபகைளையும் பத்திரமாக ைவத்தெனைர். வண்டி கிளைம்ப
இன்னும் 15 நிமிடைங்ககள் இருந்தெனை.
இவர்கள் இருந்தெ பகுதியில் ஆறாவத இருக்ைக காலியாக
இருந்தெத. யாரும் வருதேபால் ெதெரியவில்ைல. எனைேவ
ஐவரும் சுதெந்திரமாகப் ேபசெ முடிந்தெத. குருவுடைன் ஒரு
நீண்டை பயணம் ெசெய்வத அைனைவருக்கும் பிடித்திருந்தெத.
குருவுடைன் இருந்தொல் மனைதில் ஒரு மகிழ்சச, நிம்மதி,
குதூகலம், ஆரவாரம், ஆர்ப்பரிப்பு, சலிர்ப்பு என்ற
எவ்வவளைேவா உணர்சசகள் மாறி மாறி வரும். கூடைேவ
சறித பயமும், என்னை நடைக்குேமா என்ற எதிர்பார்ப்பும்
இருக்கும். ஆனைால் இந்தெ பயங்ககள் மற்றம் கவைலகள்
குருவின் முகத்ைதெப் பார்த்தெவுடைன் பறந்தேபாய்விடம்.
மும்தொஜ்
ேகட்டைாள்,
“குரு,
நீ
நிைனைத்திருந்தொல்
விமானைத்தில் எங்ககைளை அைழத்தச ெசென்றிருக்கலாம்.
ஆனைால் ஏனன் இந்தெ வண்டிையத் ேதெரந்ெதெடத்தொய்?” குரு
“செரியானை
ேகள்வி.
நான்
உங்ககளுடைன்
பல
விஷயங்ககைளைப் ேபசெ ேவண்டியுள்ளைத. ஒரு வாரமாக

நான் பல தெகவல்கைளைச ேசெகரித்தள்ேளைன். அைவகைளை
உங்ககளுக்குக்
காட்டிப் பல விஷயங்ககைளை விளைக்க
ேவண்டியுள்ளைத.”
என்றான்
ஆயிஷா,
“நீ
ஓய்ெவடக்கவில்ைலயா?”
என்ற
ேகட்க
குரு,
“ஓய்ெவடத்ேதென். ஒரு நாளுக்கு சல மணி ேநரம்
ேவைலயிேலேய இைவகைளைச ேசெகரித்த விட்ேடைன்.”
என்றான்.
பின்பு குரு, “நீங்ககள் என்னை ெசெய்தீரகள்" என்ற வினைவ,
நால்வரும் சறித ெவட்கத்தடைன்
பதில் ெசொல்ல
ஆரம்பிக்கும் முன்ேப, குரு அவரகைளை இைடைமறித்த, “
ேவணடைாம், ேவணடைாம், எனைக்குப் புரிகிறத.” என்றான்.
அகமதவும் ஆயிஷாவும், முகமதவும் மும்தொஜைும்
ஒருவைர ஒருவர் விரும்புவத அைனைவரும் அறிந்தெேதெ.
வண்டி
கிளைம்பி
20-25
நிமிடைங்ககள்
இருக்கும்.
ெசென்ைனையின் ெநரிசெைலவிட்ட நீங்ககி வண்டி சறித
ெவளியேய
வந்தெத.
இலங்கைகயின்
காட்டினுள்
இயற்ைகயுடைன் இயற்ைகயாக வாழந்தெ இவர்களுக்கு
ெசென்ைனை சறித மூசசு முட்டவத ேபால் இருந்தெத.
சூடைானை ட வந்த ெகாண்ட இருந்தெத. குரு அைனைவருக்கும்
ெகாடக்கச ெசொன்னைான். ஆயிஷா பணம் ெகாடக்க
முற்பட்டைாள். அப்ெபாழுத டக்காரன், டில்லி வந்தெவுடைன்

ெமாத்தெமாக
வாங்ககிக்
ெகாள்கிேறன்
என்ற
ெசொல்லிவிட்டப் ேபாய்விட்டைான். ேதெநீைர அைனைவரும்
அைமதியாகப்
பருகினைர்.
யாரும்
அப்ெபாழுத
ேபசெவில்ைல. பருகி முடித்தெவுடைன் ேகாப்ைபகைளை ஒரு
ைபயில் ேபாட்டவிட்ட குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன்.
"யாேரனும் "ைகட் ரன்னைர்” என்ற ஆங்ககிலப் புத்தெகத்ைதெப்
படித்திருக்கிறீர்களைா?”
என்ற
வினைவ
நால்வரும்
விழத்தெனைர். “அத பின்பு சனிமாக வந்தெத. அைதெயாவத
பார்த்தீர்களைா?” என்ற வினைவ அவர்களைத முகம் ேமலும்
கைளையிழந்தெத.
“செரி,
நாேனை
எல்லா
விபரமும்
ெசொல்கிேறன்.” என்ற ெபருமுசசு விட்டக் ெகாண்ட, ஒரு
நீண்டை
பயணத்திற்கும்
உைரயாடைலுக்கும்
தென்ைனை
ஆயத்தெப் படத்திக் ெகாண்டைான்.
குருவின்
முகத்தில்
ேசொகம்
படைர
ஆரம்பித்தெத.
ஆஃகானிஸ்தொன் மக்கள் படம் அவதிகள் அவன் கண்
முன்ேனை
ேதொன்றினை.
புஸ்தெகங்ககள்
மூலமாகவும்,
ெசெய்தித்தொள்,
ெதொைலக்காட்ச
இைணயதெளைம்
மூலமாகவும்
ஆஃகானிஸ்தொைனைப் பற்றி பல
விபரங்ககைளைச ேசெகரித்திருந்தொன் குரு. உலக அரசயலில்
சறவயத முதெல் கவனைம் ெசெலுத்திய குரு ஆஃகானிஸ்தொன்
மீத சறப்பு கவனைம் இருந்தெத. ஏனெனைனின் அங்ககுதொன்
மனிதெ ேநயம் குழ ேதொண்டிப் புைதெக்கப் பட்ட ெபாத

மக்கள், அதிலும் ெபண்கள், விலங்ககுகைளை விடை
மிக
ேமாசெமானை நிைலயில் வாழ்ந்த ெகாண்ட இருக்கிறார்கள்.
குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன். “ஆஃகானிஸ்தொன் எங்ககு
இருக்கிறத என்ற உங்ககளுக்கு ெதெரிந்த இருக்கலாம்.
பாகிஸ்தொன், ஈரான், இரஷ்யா சீனைா முதெலிய நாடகளைால்
சூழப்பட்ட கடைற்கைரேயா தைறமுகேமா இல்லாதெ நாடைாக
இருக்கிறத. பழங்ககாலத்தில் "பட்டப் பாைதெ" என்ற
அைழக்கப்பட்டை வியாபார வழத்தெடைம் ஆஃகானிஸ்தொன்
வழயாகச ெசெல்கிறத.
ஐேராப்பா, பாரசீக இந்திய
வாணிகம்
இதென்
வழயாகத்தொன்
நடைந்தெனை.
அெலக்சொண்டைர் இந்தியா வந்தெதம் ஆஃகானிஸ்தொன்
வழயாகத்தொன். பிரான்ஸ் நாடம், ஆஃகானிஸ்தொனும்
ஒேர பரப்பளைைவக் ெகாண்டைைவ. பல நதிகள், ஒடினைாலும்
ெபரும்பகுதி, பாைலவனைமாய்த் தொன் இருக்கின்றனை.
இங்ககுள்ளை மைலகள் பனி முடியைவ. தெட்ப ெவட்பம் -15
முதெல் 35 டிகிரி வைர இருக்கும்.
ஆஃகானிஸ்தொைனைப் பார்க்கும் ேபாத, தெமிழகம் ஒரு
ெசொர்க்க பூமி ேபால் ெதெரியும். நான் கூறிய படைத்திலிருந்த
ஒரு
காட்சைய
இங்ககு
விவரிக்கிேறன்.
ஆஃகானிஸ்தொனின் தெைல நகரம் காபூல். கைதெ இங்ககு தொன்
நைடை ெபறகிறத. கதொநாயகன் தொன் 8 வயத சறவன்
முதெல் 40 வயத மனிதெனைாய் வளைரும்வைர உள்ளை கைதெ.

இந்தெ
காலக்கட்டைங்ககளியல்
மாற்றங்ககளும், ெகாடூரங்ககளும்
பின்னி வரும்.

காபூலில்
கைதெயில்

நடைக்கும்
அவனுடைன்

காபூல் தொலிபான் ஆட்சயில் இருக்கிறத. தொலிபான் ஒரு
தீவிரவாதெக் கூட்டைம். ஆஃகானிஸ்தொன் முழுவைதெயும்
ைகப்பற்றி, ஆழுவேதெ அதென் ேநக்கம். ஜைனைநாயகத்தின்
மீத
தொலிபான்களுக்கு
நம்பிக்ைக
இல்ைல.
செர்வாதிகாரத்தில்
நம்பிக்ைக
ைவப்பைவ.
இஸ்லாமியத்ைதெத்
தெவறாகப்
புரிந்த
ெகாண்ட,
ெபண்கைளை விலங்ககு ேபால் நடைத்தபவர்கள். தொலிபான்
ஆட்சயில்
ெபண்கள்,
பள்ளியக்குச
ெசெல்லக்கூடைாத,
படிக்கக் கூடைாத
ேவைல ெசெய்யக் கூடைாத. உடைல்
முழுவைதெயும் மைறத்தப பர்தொ ேபாட்டத்தொன் வீட்ைடை
விட்ட ெவளியைய வர ேவண்டம், என்ற பல கடைமயானை
செட்டைதிட்டைங்ககள் உண்ட. மீறபவரகள் தெயவு தொட்செண்யம்
இன்றி சுட்டக் ெகால்லப்படவர்.
காபுலின் முக்கிய வீதி. குண்டைடி பட்ட தெகர்ந்த ேபானை
கட்டிடைங்ககள். ெதெருெவங்ககும் கல்லும் மண்ணும். ெபாத
மக்களியல், பாதிக்கும் ேமற்பட்ேடைார் ஏனதொவத ஒரு
ஊனைத்தடைன் காணப்பட்டைனைர். கால்கைளை இழந்கவர்கள்,
ைககைளை இழந்தெவரகள், குருடைர்கள், தெைலயில் அடிபட்ட
கட்டப் ேபாட்டைவர்கள், என்ற பலவிதெமானை குைறகளுடைன்

அங்ககுள்ளை மக்கள் நடைந்த ெசென்ற ெகாண்ட இருந்தெனைர்.
ஒரு ெபண் கூைடையில் ஏனேதொ ஒன்ற ைவத்த விற்றக்
ெகாண்டிருந்தொள். அவளியடைம் வயதொனை ஒருவர் அைதெ
வாங்கக ேபரம் ேபசக் ெகாண்டிருந்தொர். அவர் காத
செரியாகக் ேகட்காதெவர். அப்ெபண்மணி செற்ற உரக்கப் ேபசெ
ேவண்டியிருந்தெத. அப்ெபாத அருகில் இருந்தெ தொலிபான்
காவலாளிய, அப்ெபண்ணின் கன்னைத்தில் பளைார் என்ற
அைறந்த, “ெபண்கள் செப்தெமாகப் ேபசெக்கூடைாத" என்ற
எசசெரித்த விட்டச ெசென்றான். ஓரளைவிற்கு காபூலின்
நிைலைம புரியும் எனை நிைனைக்கேறன் " எனைறான் குரு.
ஆயிஷா மற்றம் மும்தொஜ் கண்களியல் சறித பயம் ஓடி
மைறந்தெைதெ குரு கவனிக்கத் தெவறவில்ைல.
குரு
அவர்கைளைப் பார்த்த உங்ககளுக்கு அங்ககு அதிக ேவைல
இருக்கலாம் என்ற நிைனைக்கிேறன் "
குரு
இருக்கும்
வைரயில்
கவைலயில்ைல
என்ற
அைனைவரும் நிம்மதி அைடைந்தெனைர். ஆனைால் குருவினைால்
அப்படியிருக்க
முடியவில்ைல.
இலங்கைகத்
தெமிழர்
பிரசசெைனைைய விடை 10 மடைங்ககு குழப்பமானைைவ. புரியாதெ
ெமாழ. ெதெரியாதெ கலாசசொரம். இஸ்லாமிய மதெம்.
முரட்டத் தெனைத்திற்குப் ேபர் ேபானைவரகள். ெகாடூரம்
அவரகளியன் கூடைப் பிறந்தெத. ஆஃகானிஸ்தொன் மைலகளியல்

கஞ்சொ அதிகமாக விைளைகிறத. தீவிரவாதிகள் வருமானைம்
அதிலிருந்ததொன் ெபருகிறார்கள்.
இந்தியா வழயாக,
அெமரிக்கா
ேபான்ற
ேமைல
நாடகளுக்கு
ஏனற்றமதியாகுகிறத.
ஒருவழயாகப்
பார்த்தொல்
தீவிரவாதிகைளை வாழ ைவப்பத அெமரிக்காதொன்.
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யில் ெமதவாக ஏனறிக்ெகாண்ட இருந்தெத.
குளியரூட்டைப்பட்டை
ெபட்டியாதெலால்
உள்ேளை
இதெமாய்
இருந்தெத.
குரு
ேவகமாய்
ஓடம்
மின்கம்பங்ககைளைப்
பார்த்தக்ெகாண்டம்
எண்ணிக்
ெகாண்டம் இருந்தொன். தெனைத கடிகாரத்ைதெ உபேயாகித்த,
மின்கம்பங்ககளியல்
எழுதெப்பட்டை
கி,மீ.
தூரத்ைதெக்
ெகாண்டம், வண்டியின் ேவகத்ைதெக் கணக்கிட்டைான்.
வண்டி 110 கி.மீ, ேவகத்தில் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தெத.
ெசென்ைனை டில்லி பாைதெ இரசெைனை அற்றத. மத்திய
பிரேதெசெம் வழயாகப் ேபாகும் ேபாத, அடைர்ந்தெ காடகள்
பார்க்கலாம்.
ஆனைால் உயர்ந்தெ மரங்ககேளைா, ெபரிய
நதிகேளைா இருக்காத.
அழகு
பார்க்கும்
ெபாருளியலா
இருக்கிறத?
நம்
கண்களியலும், மனைதிலும் அல்லவா இருக்கிறத. குரு
கண்ணில் பட்டை காட்சகைளை இரசத்தக் ெகாண்டிருந்தொன்.
ஆங்ககாங்கேக சல வீடகள், குடிைசெகள், ெதொழற்சொைலகள்
வந்த ஓடி மைறந்தெனை. மைழ ெபய்த ெவகு காலமாய்
இருக்கலாம். மரத்தில் உள்ளை இைலகள் மண்ணினைால்
மூடைப்பட்ட இருந்தெனை.

இரு செக்கர வாகனைங்ககள், நான்கு செக்கர வாகனைங்ககள், கனைரக
வாகனைங்ககள் ெசெல்வைதெயும் வருவைதெயும் கவனித்தக்
ெகாண்டிருந்தொன். மதிய உணவிற்கு ஒருவர் வந்த
யாருக்கு என்ெனைன்னை ேதெைவ என்ற குறித்தக் ெகாண்ட
ெசென்றார்.
வண்டியில்
ஓரமாய்
இருந்தெ
இரண்ட
இருக்ைககளியல் எதிரும் புதிருமாய் இளைம் ேஜைாடி ஒன்ற
அமர்ந்த இருந்தெத. ஒரு வயதக்கும் குைறவானை குழந்ைதெ
அவர்களியன் மடியில் இருந்தெத. அக்குழந்ைதெயின் பிஞ்சுக்
கால்கள்,
ைககளியன்
அழைக
குரு
இரசத்தக்
ெகாண்டிருந்தொன். குரு இரசப்பைதெப் பார்த்தெ ஆயிஷா,
அக்குழந்ைதெையத் தூக்கிக் ெகாண்ட வந்த, சறித ேநரம்
ெகாஞ்சவிட்டக்
குருவின்
ைகயில்
ெகாடத்தொள்.
ஆயிஷாவின் ைகயில் இருக்கும் ேபாத இேலசொகச
சணுங்ககிய
குழந்ைதெ
குருவிடைம்
வந்தெதம்
சரிக்க
ஆரம்பித்தெத. குருவும் அைதெப்பார்த்த சரித்தொன்.
குழந்ைதெகளுக்கு அமானுஷ்ய செக்தி உண்ட அம்மாவின்
வயிற்றினுள் இருக்கும் ேபாேதெ , அம்மாவின் மனை நிைல
அதக்குப் புரியும். பிறந்தெ பின் தென்ைனைச சுற்றி
இருப்பவர்களியன் எண்ணங்ககைளைப் புரிந்த ெகாள்ளும்
செக்திகளும் உண்ட. ேமலும் இறந்தெவர்கள் குழந்ைதெகளியன்
கண்களியலும் ெதெரிவார்கள். சல செமயம், குழந்ைதெகள்
தெனிேய அமர்ந்த யாருடைேனைா ேபசக் ெகாண்டிருக்கும்,
விைளையாடிக் ெகாண்டிருகக்கும், அப்ெபாழுத யாேரனும்

இறந்தெவர்கள் அக்குழந்ைதெயுடைன் இருக்கும் வாய்ப்பு
உண்ட. ஒவ்வெவாரு மனிதெைனைச சுற்றி ஒரு ஒளியவட்டைம்
உண்ட. அதென் நிறம் அம்மனிதெனின் குண நலன்கைளைப்
ெபாருத்திருக்கும். ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்தெ நிைலயில்
உள்ளைவர்களுக்கு ஒளியவட்டைம் ெவண்ைமயாய் இருக்கும்.
முன்ேனைற்றப் பாைதெயில் இருப்பவர்களியன் ஒளியவட்டைம்
நீல நிறமாய் இருக்கும். ெகட்டை குணம் உைடையவர்களியன்
நிறம் கரும் சவப்பாய் இருக்கும். இன்னிறங்ககைளை ைவத்த
குழந்ைதெகள் மனிதெைனை அைடையாளைம் கண்ட ெகாள்ளும்.
குரு அக்குழந்ைதெைய மடியில் ேபாட்ட, அதென் உடைன்
ேபசக் ெகாண்ட ைக கால்கைளைப்
பிடித்த விட்டக்
ெகாண்ட இருந்தொன். ஐந்தொற நிமிடைங்ககளியல் அக்குழந்ைதெ
நிம்மதியாகத் தூங்கக ஆரம்பித்த விட்டைத. இைதெக் கண்டை
குழந்ைதெயின் தொய், குருவின் மடியிலிருந்த
அைதெத்
தூக்கிச ெசென்றாள்.
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ைனைவைரயும் அருகில் அைழத்த, மீண்டம் ேபசெ
ஆரம்பித்தொன். “ஆஃகானிஸ்தொனின் நிைலைம
மிகவும் ேமாசெமாக உள்ளைத. ஆஃகானிஸ்தொன் மக்களியன்
நன்ைமயில் யாருக்கும் உண்ைமயானை அக்கைற இருப்பத
ேபால்
ெதெரியவில்ைல.
ஆஃகானிஸ்தொனுடைன்
ேநரடியாகவும், மைறமுகமாகவும் ெதொடைர்புைடையவர்கள்,
பாகிஸ்தொன், ஈரான், செவுதி அேரபியா, முக்கியமாக
அெமரிக்காவும்
அதென்
கூட்டைாளியகளைானை
ேநட்ேடைா
நாடகளும் ஆகும்.
20-25 ஆண்டகளுக்கு முன்ேனை, இரஷ்யாவின் பார்ைவ
ஆஃகானிஸ்தொனின் மீத திரும்பியத. ஆஃகானிஸ்தொன்
பல எண்ைண வளைங்ககளுக்கு
அருகில் உள்ளைத.
ஆஃகானிஸ்தொன் தென் ைகயில் இருந்தொல் எண்ைண
வளைங்ககைளை கட்டி ஆளைலாம் என்ற இரஷ்யா கனைவு
கண்டைத. இன்ைறய உலகில் யார் எண்ைண வளைத்ைதெ
ைகக்குள் ைவத்திருககிறார்கேளைா அவர்கள் உலைக
ைகக்குள் ைவத்திருப்பதெற்கு செமம்.
இரஷ்யாவின் முயற்சகைளை முறியடிப்பதில் அெமரிக்கா

எப்ெபாழுதம் தெயக்கம் காட்டியதில்ைல. ேநரடியாகத் தென்
பைடைகைளை அனுப்பாவிட்டைாலும் மைறமுகமாக அங்ககு
பல தீவிரவாதெ அைமப்புகைளைத் தூண்டிவிட்ட, இரஷ்யா
பைடைகளுடைன் ேமாதெவிட்டைனைர். ஆயுதெங்ககளும் பணமும்
அவர்களுக்கு ேநரடியாகவும் செவுதி அேரபியா மற்றம்
பாகிஸ்தொன்
மூலம்
வழங்ககப்பட்டைத.
இந்தெ
காலக்கட்டைங்ககளியல் உருவானைவர்தொன் பின் லாடைன்.
அெமரிக்க உளைவுத்தைறயின் முழு ஒத்தைழப்புடைன் பின்
லாடைன் இரஷ்யர்கைளை எதிர்த்த ஆயுதெம் ஏனந்தினைார். அவர்
செவுதி
அேரபியாவில்
உள்ளை
ஒரு
பணக்காரக்
குடம்பத்ைதெச ேசெர்ந்தெவர். ெபாதவாக வறைமயில் வாடி
நன்கு படிக்க முடியாமல் சரமப்படம் இைளைஞர்கள்
தீவிரவாதெத்தில் ேசெர்வதண்ட. பின் லாடைனும் அவரால்
உருவாக்கப்பட்டை அல் கய்தொவும் அப்படியல்ல. பல
படித்தெ வசெதியானை ேவைலயில் உள்ளை பலரும் அதில்
ேசெர்ந்தள்ளைார்கள்.
பின்
லாடைன்
குடம்பத்ைதெச
சொர்ந்தெவர்கள் அெமரிக்க எண்ைணக் கிணறகளியல் முதெலீட
ெசெய்தள்ளைனைர். ஜைார்ஜ் புஷ் குடம்பத்தினைரும், பின் லாடைன்
குடம்பத்தினைரும் ஒேர நிறவனை நிர்வாகிகள் கூட்டைத்தில்
பங்ககு ெபருபவர்கள்.
எனைேவ பின்
லாடைனுக்கும்
அெமரிக்க ஜைனைாதிபதி ஜைார்ஜ் புஷ்ஷிற்கும் ேநரடியாக
நட்புறவு இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்தெத் தெகவல்கள்
ைமக்ேகல் மூர் என்பவர் தெயாரித்தெ பாரன்ஹீட் 9/11 என்ற
திைரப்படைத்தில்
பல
ஆதொரங்ககளுடைன்

சத்தெரிக்கப்பட்டள்ளைத. அந்தெ திைரப்படைத்ைதெக் காணும்
யாரும்
ஜைார்ஜ் புஷ்ஷிற்கும் ேசெப்டைம்பர்
9/11
நிகழ்விற்கும் ெநருங்ககிய ெதொடைர்பு, பங்ககு இருக்கிறத
என்ற
எண்ணம்
வராமல்
இருக்காத.
அந்தெப்
படைத்திலிருந்த வரும் ஒரு காட்சைய விவரிக்கிேறன்.
ஜைனைாதிபதி ஜைார்ஜ் புஷ், ஒரு சறிய பள்ளியயில் 5-6 வயத
நிரம்பிய குழந்ைதெகளுடைன், ஒரு
வகுப்பைறயில்
அமர்ந்திருப்பார். அப்ெபாழுத ஒரு அரசு அதிகாரி, ஒரு
விமானைம் இரட்ைடைக் ேகாபுரத்ைதெத் தொக்கியைதெ அவரத
காதகளியல் ெசொல்லிவிட்டச ெசெல்வார். புஷ்ஷின் முகத்தில்
எந்தெவிதெ
மாற்றங்ககளும்
இன்றி,
குழந்ைதெகளுடைன்
ேபசக்ெகாண்டிருப்பார்.
சறித
ேநரம்
களியத்த
இரண்டைாவத விமானைம் தொக்கிையைதெயும் புஷ்ஷிற்கு
அறிவிக்கப்படம். அப்ெபாழுதம் இருக்ைகயில் இருந்த
ெகாண்ட தெனைத உைரயாடைைலத்
குழந்ைதெகளுடைன்
ெதொடைர்ந்த நடைத்திக் ெகாண்டிருப்பார். இந்தெ காட்சையப்
பார்பவர்கள்
அைனைவருக்கும்
புஷ்ஷிற்கு
இந்தெ
தீவிரவாதெக் தொக்குதெல் நடைக்கப் ேபாவத முன்ேப ெதெரிந்த
இருக்கலாம் என்ற எணணத்ைதெ உருவாக்கும்.
அன்ைறய காலக்கட்டைங்ககளியல்,
புஷ்ஷின்
அரசயல்
சூழ்நிைல மிக ேமாசெமாக இருந்தெத. தெனைத பதெவி
பறிேபாகும் நிைலயில் இருந்தொர். 9/11 நிகழ்வு ேபால்

ஏனதொவத ஒன்ற நடைக்காவிட்டைால் புஷ்ஷின் எதிர்காலம்
ேகள்விக் குறியாய் இருந்தெத. இந்தெத் தெகவலும் அந்தெப்
படைத்திலிருந்த
அறிந்தெேதெ.
அெமரிக்காவினைால்
வளைர்க்கப்பட்டை அல் ெகய்தொ ஏனன் அெமரிக்காைவ எதிர்க்க
ஆரம்பித்தெத? என்ற ேகள்வி எழலாம்.
ஒரு காலக்கட்டைங்ககளியல் உலகம் இரண்டைாகப் பிரிந்த
இருந்தெத. அெமரிக்காவும் அதென்
நண்பர்களும் ஒரு
கட்ச, இரஷ்யாவும் அதென் கூட்டைாளியகள் ஒரு கட்ச.
இந்தியா ேபான்ற சல நாடகள் நட நிைலைம வகித்தெனை.
அெமரிக்காவின் தீய எண்ணங்ககைளையும் ெசெயல்கைளையும்
இரஷ்யா ெவளியப்படத்தியும் முறியடித்தம் வந்தெத. அேதெ
ேபால் அெமரிக்கா இரஷ்யாவிற்கு எதிராகச ெசெயல்
பட்டைத. ஆங்ககிலத்தில் இந்தெ மைறமுக யுத்தெம் பனிப்ேபார்
என்ற அைழக்கப்பட்டைத. இந்தெப் பனிப்ேபார் இரண்டைாம்
உலகயுத்தெம் முடிவைடைந்த 40 ஆண்டகள் நடைந்திருக்கும்.
இந்தெப் பனிப்ேபாரில் சல நன்ைமகள் இருந்தெனை.
விஞ்ஞானைக்
கண்டபிடிப்புகளியல்
ஒருவைர
ஒருவர்
மிஞ்சும் எண்ணத்தில் ேபாட்டி ேபாட்டக் ெகாண்ட இரு
நாடகளும் பண முதெலீட ெசெய்வதம் புதியைவகைளைக்
கண்டபிடிப்புகளியல் ஈடபட்டைனை. இதென் விைளைவால்
உலெகங்ககும் ெதொழல் வளைர்சச ஏனற்பட்டைத. கணணித்
தைற
ெவகு
ேவகமாக
வளைர்ந்தெத
இந்தெக்

காலக்கட்டைங்ககளியல்தொன். மனிதென் நிலவில்
ைவத்தெத இந்தெக் காலக்கட்டைங்ககளியல் தொன்.

கால்கைளை

இரு நாடகளும் இராணுவத் தெளைவாளைடைங்ககள் உற்பத்தி
ெசெய்வதிலும்
அணுகுண்ட
தெயாரிப்பதிலும்
மிகுந்தெ
பணத்ைதெ விைரயம் ெசெய்தெனை. இந்தெ பண விைரயத்ைதெத்
தொங்கக முடியாமல் இரஷ்யா தெளைர்ந்த, உைடைந்த சதெறியத.
அெமரிக்காவிற்கு எதிகளைற்ற நிைல ஏனற்பட்டைத.
மத்ைதெ அடிப்பைடையாக ைவத்த ேபாராட்டைங்ககளும்
ெகாைலகளும் யுத்தெங்ககளும் குைறந்தெ பட்செம் 2000
ஆயிரம் ஆண்டகள் நடைந்த வரும் ஒன்ற. இஸ்லாமிய
மதெத்தினைரும் கிருத்தவ மதெத்தினைரும் இந்தெச செண்ைடைைய
காலம் காலமாக நடைந்த வருகிறத. இதில் ேவடிக்ைக
என்னை ெவன்றால் இரண்ட மதெங்ககளும் அண்ணன் தெம்பி
உறவு உைடையவர்கள். கிருத்தெவ மதெத்தினைர் ஆப்ரஹாம்
என்ற
அைழக்கப்படபவரும்.
இஸ்லாமியத்தில்
இப்ராஹிம் என்ற அைழக்கப்படபவரும் ஒருவேர.
ஆப்ரஹாம்/ இப்ராஹிம்மிற்கு இரண்ட மைனைவியர்.
முதெலாவதொக ஒரு ெபண்ைண மணக்கிறார். அவர்களுக்கு
குழந்ைதெப்
ேபற
ஏனதம்
இல்ைல.
பின்பு
தெனைத
ேவைலக்காரிைய மணக்கிறார். அதென் பின் இரண்ட
மைனைவியர்களுக்கும் குழந்ைதெகள் பிறக்கின்றனை. ஒரு
குழந்ைதெயும் அதென் வாரிசும் கிருத்தெவரகள். மற்ெறரு

குழந்ைதெயும் அதென் வாரிசும் முஸ்லீம்கள். இரண்ட
மதெங்ககளுக்கும்
ெபாதவானை
ெபயர்
உண்ட.
ஆப்பிரஹாமிய மதெங்ககள். அேதெ செமயம், அன்ற முதெல்
இன்ற வைரயில் செண்ைடையிடவைதெ நிறத்தெவில்ைல.
ேஜை. கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற ஒரு தெத்தவ ஞானி செமீப
காலத்தில் வாழ்ந்த மைறந்தெவர். அவர் ஒரு ேகள்விைய
இந்தெ செமுதொயத்தின் முன்ேனை ைவக்கிறார். “2000
ஆண்டகளைாக மதெங்ககள் இந்தெ உலகிற்கு ெசெய்தெ நன்ைமகள்
அதிகமா? தீைமகள் அதிகமா?” ஆயிரம் பட்டிமன்றங்ககள்
ைவத்தொலும் தீர்ப்பு ெசொல்ல முடியாதெ தெைலப்பு இத.
அந்தெ அளைவிற்கு ெகாைலகளும் ெகாடூரங்ககளும் மதெத்தின்
ெபயரால் இந்தெ உலகில் நிகழ்ந்தள்ளைனை. “டைாவின்ஸ
ேகாட" என்ற ஒரு கைதெப் புத்தெகம் உள்ளைத. இதில் இேயசு
கிறிஸ்த இறந்தெதிலிருந்த கிருஸ்தெவர்களுக்கும் ேபகன்
என்ற அைழக்கப்பட்டை ஒரு இரகசய மதெத்தினைருக்கும்
நடைக்கும் யுத்தெம் விவரிக்கப்பட்டள்ளைத.
இந்தெ மதெ தேவஷம், ெவறி, இன்ைறய உலக மக்கள், மதெம்
மற்றம் அரசயல் தெைலவர்களியன் நாடி நரம்புகளியலும்,
இரத்தெத்திலும் தெைசெயிலும் ஊறி நாறிப் ேபாய் உள்ளைத
என்பத
ஒரு
வருந்தெத்தெக்க
உண்ைம.
இதென்
அடிப்பைடையில் கிருஸ்தவ மதெத்ைதெச ேசெர்ந்தெ அெமரிக்கா,
வைளைகுடைா நாடகளியல் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராகப் பல

சல்மிஷங்ககைளைச ெசெய்ய ஆரம்பித்தெத. இந்தெப் பகுதியின்
எண்ைண வளைம் அெமரிக்காவின் கண்கைளை உறத்தியத.
எனைேவ
தெனைத
அதிகாரத்ைதெ
நிைலநாட்டைவும்
இஸ்லாமியத்ைதெ வலுவிளைக்கச ெசெய்வதிலும், அெமரிக்கா
வைளைகுடைா நாடகளியன் உள் நாட்ட விவகாரங்ககளியல்
தெைலயிடை ஆரம்பித்தெத. பல நாடகள், இந்தியா உள்படை,
அெமரிக்கவின் வைளைகுடைா நடைவடிக்ைககைளைத் தெட்டிக்
ேகட்கவில்ைல.
இத
அங்ககுள்ளை
சல
தீவிரவாதெ
அைமப்புகைளைத்
ேதொற்றவித்தெத.
அெமரிக்காைவ
எதிர்த்தெ ஒேர நிறவனைம் அல் ெகய்தொ ேபான்ற தீவிரவாதெ
அைமப்ேப. அெமரிக்காைவ எதிர்க்க தீவிரவாதெம் தெவிர
இன்றவைர ேவற வழயில்ைல. எனைேவதொன் அல்
ெகய்தொ
அைமப்புகள்
பல
படித்தெவர்கள்,
பண
வசெதிபைடைத்தெவர்கள் உறப்பினைர்களைாகச ேசெர்க்க முடிந்தெத.
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ஃகானிஸ்தொன் விவகாரங்ககளியல் இன்ற அதிகமாகத்
தெைலயிடவத
பாகிஸ்தொன்.
இரஷ்யாவின்
திட்டைத்ைதெ
முறியடிப்பதெற்காக
அெமரிக்காவும்
பாகிஸ்தொனும் ேசெர்ந்த தொலிபான் தீவிரவாதெ இயக்கத்திற்கு
ஆயுதெங்ககளும் பணமும் தெர ஆரம்பித்தெனை. பாகிஸ்தொனும்
இந்தெ நிைலைமைய உபேயாகித்த அெமரிக்கவிடைமிருந்த
நிைறய ஆயுதெங்ககளும் பணமும் ெபற்றத. ஆனைால்
அைவகளியல் ெபரும் பங்ககு இந்தியாவிற்கு எதிராகப்
பாகிஸ்தொன் பயன் படத்தியத. இந்தியாவின் வளைர்சசயின்
ெபாறாைம காரணமாகேவா, அல்லத தென்ேனைாட கூட்ட
ேசெராமல்
தெனித்த
நின்றைதெப்
பழவாங்ககேவா,
பாகிஸ்தொனின்
ேபாக்ைக
அெமரிக்கா
கண்ட
ெகாள்ளைவில்ைல.
பின்பு ஒரு காலக்கட்டைங்ககளியல் 9/11 நிகழ்சசற்குப் பின்
அல்
ெகய்தொ
மற்றம்
தொலிபான்களியன்
ேபாக்கு
அெமரிக்காவிற்குப் பிடிக்கவில்ைல. எனைேவ ஆஃகான்
அரசற்கு உதெவி ெசெய்வதெற்காக ேநட்ேடைா பைடைகள் காபூல்
வந்தெனை.
தொலிபான்களுடைன்
ேபாராடவதெற்கு
அெமரிக்கவிற்கு பாகிஸ்தொனின் உதெவி ேதெைவப்பட்டைத.

அெமரிக்காவிடைமிருந்த
உதெவி
ெபற்றதொல்,
அெமரிக்காவிற்குப் பாகிஸ்தொன் உதெவி ெசெய்யாமல்
இருக்க முடியவில்ைல. அேதெ செமயம் ஆஃகானிஸ்தொனின்
தெனைத அதிகாரத்ைதெ நிைலநாட்டை தொலிபான்களுக்கு உதெவி
ெசெய்வைதெயும் நிறத்தெவில்ைல.
அெமரிக்கா என்னைதொன் நவீனை யுத்தெ தெளைவாடைங்ககைளையும்
யுக்திகைளையும்
உபேயாகித்தொலும்
தொலிபான்கைளை
அவர்களைத ெகாரில்லா ேபார் முைறயினைால் ெவல்ல
முடியவில்ைல. தொலிபான் ேபாராளியகள், அெமரிக்கப்
பைடை ேபால் தெனியாக உைடை ஏனதம் அணிவதில்ைல.
தொலிபான் தீவிரவாதிகளுக்கும் ெபாத மக்களுக்கும்
எந்தெவிதெ ேவறபாடம் கிைடையாத. எந்தெ ேநரத்தில், எந்தெ
இடைத்தில், எந்தெவிதெ ஆயுதெங்ககேளைாட தொக்குவார்கள் என்ற
யாருக்கும் ெதெரியாத. ேபார்முைனையில் பணி புரியும்
ேநட்ேடைா இராணுவ வீரர்களுக்கு உணவும் மருந்தப்
ெபாருட்களும் ெகாண்ட ேசெர்ப்பேதெ ேநட்ேடைா பைடைக்குப்
ெபரிய ேவைலயாய் இருந்தெத. இரவில் அவரகளைால் ஒரு
அங்ககுலம் கூடை நகர முடியாத. பகலில் எவ்வவளைவு தூரம்
ேபாய் வர முடியுேமா, அவ்வவளைவு தூரேம ெசெல்வர்.
ஏனெனைனின் இருளியன் உதெவியுடைன் திடர் தொக்குதெல்
நடைத்தவத
தொலிபான்களுக்கு
மிகவும்
எளியத.
அெமரிக்காவிற்குப் புலி வால் பிடித்தெ கைதெயாய்
ஆஃகானிஸ்தொனின் மாறியுள்ளைத. புலிைய அடைக்கவும்

முடியாமல், அைதெ விட்ட
ஓடைவும் முடியாமல்
அெமரிக்கா மிகவும் திணறகிறத. 2014 க்குள் தெனைத
பைடைகள்
முழுவைதெயும்
ஆஃகானிஸ்தொனிலிருந்த
விலக்கிக் ெகாள்வதொக அெமரிக்கா அறிவித்தள்ளைத.
அெமரிக்கவின்
இன்ைறய
ெபாருளைாதொர
நிைல
ஆஃகானிஸ்தொனின் ஒரு ெபரும் பைடைைய நிறத்தி
அதெற்கானை ெசெலவுகைளைச ெசெய்யும் நிைலயில் இல்ைல.
நாட்டில்
உள்ளை
குடி
மக்களுக்கு,
இலவசெமாக,
இநதியாவில் வழங்ககுவத ேபால், மருத்தவ வசெதி
வழங்ககக்கூடை அெமரிக்காவில் பணம் இல்ைல. பல
வங்ககிகள் நஷ்டைத்தில் ஓடி, மூடைப்பட்ட வருகின்றனை.
ஆஃகானிஸ்தொனின்
அதிகப்
பணம்
ெசெலவளியக்க,
அரசயல் வட்டைாரங்ககளியல் எதிர்ப்பு ெபருகிவருகிறத.
ஆஃகானிஸ்தொனினுடைன்
ெநருங்ககிய
ெதொடைர்புைடைய
பாகிஸ்தொனிைனைப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். பாகிஸ்தொனில்
மூன்ற அதிகார ைமயங்ககள் உள்ளைனை. ஒன்ற மக்களைால்
ேதெர்ந்ெதெடக்கப்பட்டை ஊழலில் ஊறிப்ேபானை அரசயல்
வாதிகள் நடைத்தம் அரசொங்ககம். இரண்ட பாகிஸ்தொன்
இராணுவம். மூன்ற பாகிஸ்தொனின் உளைவுத்தைற. இத
ேபாக மூவரின் அதிகாரங்ககளும் பாயாதெ இடைங்ககளும்
பாகிஸ்தொனில்
உள்ளைனை.
ஆஃகானிஸ்தொன்
பாகிஸ்தொனின்
எல்ைலப்
பகுதிகளியல்
வாழும்
பழங்ககுடியினைர் அந்தெப் பகுதியிைனை ஆண்ட வருகின்றனை.

தொலிபான்கள் மற்றம் அல் ெகய்தொ இந்தெப் பகுதிகளியல்
ஒழந்த வாழ்வத உண்ட. பின் லாடைன் இந்தெப் பகுதியில்
வசக்கும் ெபாழுததொன் சுட்டக் ெகால்லப்பட்டைார்.
பாகிஸ்தொனில் உள்ளை மூன்ற அதிகார ைமயங்ககளும்
தென்னிசைசெயாகச
ெசெயல்படபைவ.
யாரும்
மற்ற
இருவருக்கு அடைங்ககுவத இல்ைல. ஜைார்ஜ் ெபர்ணான்டைஸ்
இந்தியாவின் பாதகாப்பு மந்திரியாக இருந்தெ ேபாத
கார்கில் யுத்தெம் நடைந்தெத. அப்ெபாழுத
ஜைார்ஜ்
ெபர்ணான்டைஸ், கார்கில் யுத்தெத்திற்கும் பாகிஸ்தொன் பிரதெம
மந்திரிக்கும் செம்பந்தெம் இல்ைல என்ற ெவளியப்பைடையாக
அறிக்ைக விட்டைார். இந்தியா பாகிஸ்தொன் எல்ைலப்
பகுதிகளியல் நடைக்கும் தீவிரவாதெ இயக்கங்ககைளைப் பற்றியும்,
பயிற்ச முகாம்கைளைப் பற்றியும் ேபசுைகயில்
,”நான்
ஊதினைால் தீவிரவாதெம் நிற்கும் அளைவிற்கு என்னிடைம்
விசல் ஏனதம் இல்ைல.” என்றார். ஏனெனைனின் இந்திய
தீவிரவாதெம் உளைவுத்தைற மற்றம் இராணுவத்தினைரால்
நிர்வகிப்படகிறத. பாகிஸ்தொன் அரசற்கு இதில் ேநரடித்
ெதொடைர்பு இல்ைல. அத இன்ைறய பாகிஸ்தொனின்
நிைலப்பாட.
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ண்டி
தில்லிைய
அைடைந்தெத.
இரயில்
நிைலயத்திலிருந்த
அைனைவரும்
ெவளியேய
தெங்ககள்
ைபகளுடைன்
வந்தெதம்,
அங்ககு
இரண்ட
ஓட்டனைர்கள் குருவிற்காகக் காத்த நின்றனைர். ஒரு
வண்டிைய குரு எடத்தக் ெகாண்டைான். மற்ற ஓட்டனைரிடைம்
இவர்கள் தெங்ககுவதெற்கும் சொப்பாட மற்றம், தில்லிையச
சுற்றிப்
பார்க்கவும்
ேவண்டிய
ஏனற்பாட
ெசெய்யச
ெசொன்னைான். இரவு 10 மணியளைவில் மீண்டம் இேதெ
இடைத்தில் செந்திப்ேபாம், என்ற கூறிவிட்ட யாருைடைய
பதிலுக்கும் காத்திராமல், குரு கிளைம்பி விட்டைான்.
நால்வருக்கும் கண்கைளைக் கட்டி காட்டில் விட்டைத மாதிரி
இருந்தெத. இலங்கைகக் காடகளியன் பாதகாப்பு எங்கேக?
இந்தெ தில்லி காங்ககிரீட் காடகளியன் பயமுறத்தெல் எங்கேக?
காடகளியன் நடவில் வாழும் ேபாத நாம் தொயின் மடியில்
உள்ளை பாதகாப்ைப உணர்ந்ேதொம். குருவின் ஆட்சயில்
இருந்தெ காடகள் நமக்கு நல்ல பாதகாப்ைபத் தெந்தெத.
விலங்ககுகள், பறைவகள், வண்ட இனைங்ககள் நமக்கு மிகுந்தெ
உதெவியுடைன்
இருந்தெனை.
ஆனைால்
மனிதெர்களைால்
நிரம்பியஇந்நகரம் ஒரு நரகம் ேபால் காட்ச அளியக்கிறத.

எங்ககு பார்த்தொலும் ஒேர தூச, புைக, இைரசசெல், பரபரப்பு.
மக்களியன் முகங்ககளியல் ஒரு கவைல, ஏனக்கம், எதிர்பார்பு,
மற்றம் பயம்.
தில்லிைய இரண்டைாகப் பிரிக்கலாம். பைழய தில்லி, புத
தில்லி. இந்திய சுதெந்திரத்திற்குப் முன் உருவானைத பைழய
தில்லி. முகலாய காலத்தில் அவர்களைத தெைலநகரமாய்
விளைங்ககியத.
புத
தில்லி
சுதெந்திரத்திற்குப்
பின்
கட்டைப்பட்டைத. தில்லி செரித்திரம் விசத்திரமானைத. தெந்ைதெ
மகைனைக் ெகால்வதம், மகன் தெந்ைதெையக் ெகால்வதம்
தில்லி
செரித்திரத்தில்
மிகவும்
செகஜைமானைைவ.
சுதெந்திரத்திற்குப்
பின்னும்
ேநரு
குடம்பங்ககளியல்
இன்றவைர ெதொடைர்வதொகக் ேகள்வி. அரசயல் மற்றம்
பதெவி ஆதொயங்ககளுக்காக இத்தெைகய ெகாைலகள் மிகவும்
இவ்வவுலகில் சொதொரணமாகி விட்டைத. ெபாருளைாதொரத்தில்
அடித்தெர மட்டைத்தில் வாழும் மக்களியன் உயிருக்கு
இருக்கும்
பாதகாப்பு
பதெவியின்
உசசயில்
இருப்பவர்களுக்கு இல்ைல. உயர் பதெவியில் உள்ளைவர்கள்
அைதெத் தெக்க ைவத்தெதக் ெகாள்வதெற்காக சல பல
தெவறகைளைச
ெசெய்கிறார்கள்,
இந்தெத்
தெவறகளைால்
பாதிக்கப்பட்டைவர்கள், ேநரம் கிைடைக்கும் ெபாழுத பழ
வாங்ககும் படைலத்தில் இறங்ககி விடகிறார்கள்.
பல
நாடகளியல் இயங்ககும் உளைவுத்தைறயின் முக்கிய ேவைல,
இத ேபான்ற அரசயல் ெகாைலகளைாகும். இத்தெைகய

ெகாைலகைளைத் திட்டைமிட்ட நடைத்தவதில்
உளைவுத்தைற முதெல் இடைம் வகிக்கிறத.

அெமரிக்க

அெமரிக்கா ஜைனைநாயக நாடைாக இருந்தொலும் , பல சறிய
நாடகளியல் ஜைனைநாயகம் வளைர்வைதெ விரும்புவதில்ைல.
தெனைத
ைகப்பாைவயாகச
ெசெயல்படம்
செர்வாதிகாரிகைளையும்
இராணுவத்
தெைலவர்கைளையும்
அெமரிக்கா விரும்புவதண்ட. இதெைனை அமல் படத்தெ பல
சறிய நாடகளியல் பல ெகாைலகைளை நடைத்தியுள்ளைத. ெதென்
அெமரிக்க
நாடகளியல்,
சுதெந்திரத்திற்குப்
பாடபட்டை
ேபாராளிய ேசெ குருெவராைவக் ெகான்றத அெமரிக்க
உளைவுத்தைறயும்
இராணுவமும்.
இந்தியாவில்
ஜைனைநாயகம் அைசெக்க முடியாதெ அளைவிற்கு ேவறூன்றி
இருப்பதொல், அெமரிக்காவினைால் இங்ககு ஒன்றம் ெசெய்ய
முடியவில்ைல. கடைந்தெ 10-15 ஆண்டகளைாக இந்தியாவில்
ச.ஐ.ஏன வின் ேவைலகள் குைறந்த காணப்படகிறத. இத
இந்திய உளைவுத்தைறயின் ெவற்றியாகக் கூடை இருக்கலாம்.
ஓட்டனைர் நால்வைரயும் பார்த்த "வண்டியில் ஏனறங்ககள்,
கேரால் பாக் ெசெல்ல ேவண்டம்" என்றார். குருைவப்
பிரிந்த சல நிமிடைங்ககள் தொன் ஆனைாலும் நால்வரும்
எைதெேயா இழந்தெைதெப் ேபால உணர்ந்தெனைர். ஓட்டனைரின்
குரைலக் ேகட்ட அைனைவரும்
வண்டியில் ஏனறினைர்.
வண்டி அவர்கைளை கேரால் பாக்கில் ஒரு
விடதியில்

இறக்கிவிட்டைத.
இரண்ட அைறகள் அவர்களுக்கு ஒதக்கப்பட்டிருந்தெத.
ஆண்கள் இருவரும் ஒரு அைறயிலும் ெபண்கள்
இருவரும் மற்ெறாரு அைறயிலும் தெங்ககினைர். ஓட்டனைர்,
“அைர மணி ேநரத்தில் தெயாராகுங்ககள். சொப்பிட்டவிட்ட
ெவளியேய ெசெல்லலாம்" என்றார். அப்ெபாழுத முகமத
"உங்ககள் ெபயர் என்னை?” என்ற ேகட்டைதெற்கு அவர் ,
“சவா" என்றார். உண்ைமயானை ெபயரா இல்ைல குரு
ைவத்தெ ெபயரா என்ற ெதெரியாமல் விழத்தெனைர்.
அைர மணி ேநரம் கழத்த அைனைவரும் ஒன்ற ேசெர சவா
அவர்கைளை ஒரு பஞ்சொபி உணவு விடதிக்கு அைழத்தச
ெசென்றார். யாரிடைமும் எதவும் ேகட்காமல், சல உணவு
வைககள் வரவைழக்கப்பட்டைனை. முதெலில் பார்ப்பதெற்கு
வித்யாசெமாய்
இருந்தொலும்
அைவகைளைச
சொப்பிடை
ஆரம்பித்தெவுடைன் சுைவைய ரசக்க ஆரம்பித்தெனைர். அதென்
பின் தில்லியில் பல இடைங்ககைளைச சுற்றிப் பார்த்தெனைர்.

8

கு

ரு தெனைத வண்டிைய எடத்தக் ெகாண்ட ேநராக
ஆஃகானிஸ்தொன் தூதெரகம் ெசென்றான். ஏனற்கனைேவ
தெனைத
இைணயதெளை
நண்பர்கள்
மூலம்
தூதெரக
அதிகாரிகைளை ேநரில் பார்த்தப் ேபசுவதெற்கு ேநரம்
வாங்ககியிருந்தொன்.
தூதெரக
அதிகாரி
குருவிற்காகக்
காத்திருந்தொர்.
குரு
தொன்
வந்தெ
ேநாக்கத்ைதெயும்
குறிக்ேகாைளையும் மிகச சுறக்கமாகச ெசொன்னைான்.
“உங்ககள் நாட்டில் அைமதி நிலவப் பாடபடைப் ேபாகிேறன்.
அதெற்கு உங்ககளைாலானை உதெவி ேதெைவ” என்றான் குரு. குரு
மிக அைமதியாக, உறதியாக, ஆழமாக, ஆணித்தெரமாகச
ெசொன்னைான். குருவின் ேதொற்றம், கண்களியல் கண்டை ஒளிய,
குரலில் இருந்தெ தீவிரம், அதிகாரிைய ஒரு நிமிடைம் அதிரச
ெசெய்தெத.
தெனைத ெதொைலேபசயில்,
ஆஃகான்
தூதவைரத் ெதொடைர்பு ெகாண்ட, “உடைேனை உங்ககள்
அைறக்கு வருகிேறன்" என்ற பதிலுக்குக் கூடை காத்திராமல்
குருைவ அைழத்தக் ெகாண்ட தூதவர் அைறக்கு
விைரந்த ெசென்றார்.
அைறக்குச ெசெல்லும் வைர ஏனதம் இருவரும் ேபசெவில்ைல.

அைறக்கு ெவளியேய தூதவரின் உதெவியாளைர், ஒரு நிமிடைம்
காக்கச ெசொன்னைாள். இவர்களைத வருைகைய அருவிக்க
10-15 வினைாடிகளியல், இருவரும் அனுமதிக்கப்பட்டைனைர்.
குருவின் இளைம் வயைதெப் பார்த்த ஆசசெரியப்பட்டை
தூதவர், தெனைத அதிகாரிையப் பார்த்தொர். அதிகாரியின்
முகபாவத்ைதெ ஓரளைவு படித்தெ தூதவர், “செரி, நான்
பார்த்தக் ெகாள்கிேறன்" என்ற கூறிவிட்ட குருைவ அமரச
ெசொன்னைார்.
ஆஃகானிஸ்தொன் தூதவர் 55-60 வயத நிறம்பியவர்.
ஆஃகானிஸ்தொனின் வீழ்சச, எழுசச, வளைர்சச, கஷ்டை
நஷ்டைத்தில்
அவருக்கும்
ஒரு
பங்ககு
உண்ட.
ஆஃகானிஸ்தொனின்
மீத
உண்ைமயானை
அக்கைறயுள்ளைவர். ஓங்ககு தொங்ககானை உருவம். 90
கிேலாவிற்குக்
குைறயாமல்
இருப்பார்.
குரு
55
கிேலாவிற்கு ேமல் இருக்க மாட்டைான். குரு "எனைத ெபயர்
குரு" என்ற ைகைய நீட்டினைான். தூதவரும் ைகைய நீட்டிக்
குலுக்க, குருவின் ைக அவரத ைகயில் காணாமல்
ேபாயிற்ற. பின்பு இருவரும் அவர்களைத இருக்ைககளியல்
அமர்ந்தெனைர்.
தூதவர் சறித செந்ேதெகத்தடைன் " இலங்கைகக் காடகள்? "
என்ற சறித தெயக்கத்தடைன் வினைவ, குரு புன்முறவல்
பூத்தொன். தூதவர் தெனைத இருக்ைகைய விட்ட ஓடிவந்த

குருைவக் கட்டிப்பிடித்த தூக்கிச சுற்றினைார். “எங்ககள் நாட
உன்ைனைப் ேபால் ஒருவருக்காகக் காத்த இருக்கிறத”.
என்ற ெசொன்னைார். அவரத குரலில் ஆஃகான் மக்களியன்
ேவதெைனைகளும், புதிய உலகிற்கானை நம்பிக்ைகயும் கலந்த
இருந்தெத.
தூதவர், இலங்கைகக் காடகளியல் நடைந்தெைவ, ெகாழும்பில்
நடைந்தெைவகைளைப்
பற்றிக்
ேகட்டைறிந்தொர்.
குருவும்
அைவகைளை விவரிக்காமல் சுருக்கமாகக் கூறிமுடித்தொன்.
பின்பு தூதவர் "குரு நான் என்னை ெசெய்ய ேவண்டம்?”
என்ற வினைவ, “எனைத குழு
ஆஃகானிஸ்தொனில்
விரும்பிய காலம் வைர தெங்கக விசொ, காபூலிலும் மற்ற
முக்கிய நகரங்ககளியலும் தொலிபான்கள் அதிக நடைமாட்டைம்
உள்ளை பகுதிகளியல் வீடகள், வண்டிகள், உணவுப்
ெபாருட்களும்
ேதெைவ"
என்ற
குரு
கூறினைான்.
“ஆயுதெங்ககள் ேதெைவப்படமா?” என்ற
வினைவ, குரு
“ேதெைவப்படைாத. ஆனைால் நாங்ககள் தெங்ககும் இடைங்ககளியல்
முடிந்தொல்
பாதகாப்பு
வசெதிகைளை
ஏனற்படத்திக்
ெகாடங்ககள். ேதெைவயில்லாதெ பிரசசெைனைகைளை நாங்ககள்
செந்திக்க
விரும்பவில்ைல”.
தூதவர்
குருவின்
ேவண்டேகாைளைக் கட்டைைளை என்ற எடத்தக் ெகாண்ட,
குறிப்பு
எடத்தக்
ெகாண்டைார்.
“ேவற
எதவும்
ேவண்டமா" என்ற வினைவ, குரு, “ஆம், உங்ககளுக்குத்
ெதெரிந்தெ தொலிபான்கைளை எனைக்கு அறிமுகப் படத்தி

ைவயுங்ககள்.
ஆனைால்,
என்ைனைப்
பற்றி
ஏனதம்
அவரகளியடைம் ெசொல்ல ேவண்டிய அவசயம் இல்ைல”.
"செரி, பார்க்கிேறன்" என்றார் தூதவர்.
“தொலிபான்கைளை
எதிர்த்தப்
ேபாராடம்
ெபண்கள்,
அவர்களைத
நிறவனைங்ககள் அறிமுகம் ேதெைவ”. “ இைவெயல்லாம் ஒரு
வாரத்தில் தெயாராகி விடம். உங்ககள் உதெவிக்கு காபூலில்
யாரும் ேதெைவயா?" என்ற வினைவ குரு அதெற்கு
"ேதெைவப்படைாத" என்ற பதில் அளியத்தொன். தூதவர்
"இன்ற ேவற ேவைல ஏனதம் இருக்கிறதொ?” என்ற
வினைவ, குரு "இரவு 10 மணியளைவில் இரயில்
நிைலயத்திலிருந்த எனைத நண்பர்களுடைன் ஹரித்வார்
ேநாக்கிப்
பயணம்
ெசெய்கிேறன்".
தூதவர்
"அப்படிெயன்றால் எனைத
விருந்தினைர் மாளியைகயில்
சறித
ஓய்வு
எடங்ககள்.
6-15
க்குள்
நான்
வந்தவிடகிேறன். நான் 10 மணியளைவில் உங்ககைளை
இரயில் நிைலயத்தில் இறக்கி விடகிேறன்" என்ற
கூறினைார்.குரு "செரி" என்ற கூறிவிட்ட அைறைய விட்ட
ெவளியேய வந்தொன். ைகேபச மூலம் தெனைத வண்டிைய
அனுப்பிவிட்ட
உதெவியாளைருடைன்
விருந்தினைர்
மாளியைகக்குச ெசென்றான்.
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தவர் கூறியபடி 6-15 மணியளைவில் குருவின்
அைறக்கு வந்தொர். இத வழக்கத்திற்கு மாறானைத.
ெபாதவாக தூதவைரப் பார்க்கத்தொன் யாரும் ெசெல்ல
ேவண்டம். தூதெரகத்தின் உள் தூதவர் யாைரயும் பார்க்கச
ெசெல்வதில்ைல. ஆனைால் குருவிடைம் ஏனேதொ ஒரு ஈர்ப்பு
இருப்பைதெ அவர் உணர்ந்தொர்.
தூதவருக்கு தெனைத மகன் அப்தல் காசொயின் ஞாபகம்
வந்தெத. ஐந்த ஆண்டகளுக்கு முன் வீட்ைடை விட்டச
ெசென்றவன்
இன்றவைர
வீட
திரும்பவில்ைல.
தொலிபான்களைால் கடைத்தெப்பட்டிருநத்தொல், தெனைக்கு தெகவல்
வந்திருக்கும். ஏனேதெனும் விபத்தில் இறந்திருந்தொல் காவல்
தைற மூலம் தெகவல் வந்திருக்கும். ஆனைால் எந்தெவிதெ
தெகவலும்
அவருக்குக்
கிைடைக்க
வில்ைல.
ஆஃகானிஸ்தொனில் இவ்வவாற காணாமல் ேபாவத செர்வ
சொதொரணமாகி
விட்டைத.
தெனைக்குத்
ேதெைவயானை
இைளைஞர்கைளைத் தொலிபான்கள் கடைத்திச ெசென்ற, பயிற்ச
அளியத்த
தீவிரவாதிகளைாக
மாற்றி
விடகிறார்கள்.
இப்ெபாழுத அவன் இருந்திருந்தொல் குருைவப் ேபால
இருந்திருப்பான். எனைேவதொன் தூதவருக்கு குருைவப்

பார்த்தெவுடைன் ஒரு பாசெம் வந்தெத. இந்தெக் கைதெையக்
கூறியபடி தூதவர், குருைவத் தெனைத வீட்டிற்கு அைழத்தச
ெசென்றார். அங்ககு அவரத மைனைவி மகைனை இழந்தெ
ேசொகத்தில் ஒரு நைடை பிணம் ேபால் காணப்பட்டைாள்.
தூதவர் குருைவ ஒரு இருக்ைகயில் அமரச ெசெய்த விட்ட,
ேதெநீர் வரவைழத்தொர். குரு இரு நிமிடைங்ககள் கண்கைளை
மூடி அைமதியாக இருந்தொன். பின்பு விழத்த தூதவரின்
மைனைவியின் இரு ைககளுயும் தென் இரு ைககளைால்
பிடித்தக் ெகாண்ட "உங்ககள் மகன் மீண்டம் வருவான்.
அவைனை உங்ககளியடைம் ேசெர்ப்பத என் ெபாறப்பு.” என்ற
உறதியாகச
ெசொன்னைான்.
அத்தொய்
குருைவக்
கட்டிப்பிடித்தக்
ெகாண்ட
விம்மி
விம்மி
அழத்
ெதொடைங்ககினைார்கள். தூதவர் இைதெப் பார்த்தக் ெகாண்ட
ெசெய்வதெறியாமல், ெபருமூசசு விட்டைார். தெனைத மனைதின்
ேசொகத்திைனை, இம்மூசசு மூலம் ெவளியேயற்றிய உணர்வு
ஏனற்பட்டைத. ஏனெனைனின் அவருக்குக் குருவின் திறைமயில்
முழு நம்பிக்ைக இருந்தெத.
குருவிற்கு
அவரிடைம்
பல
விஷயங்ககைளை
அறிய
ேவண்டியிருந்தெத. இைணயதெளைத்திலும் ெசெய்தித் தொளியலும்
ெதொைலக்காட்சயிலும் ெதெரிந்த ெகாள்வத என்பத ஒன்ற,
ேநரடியாக ஒருவர் மூலம் அறிவத மற்ெறான்ற.
இரண்டிற்கும்
ஏனராளைமானை
வித்யாசெம்
உண்ட.
முன்ைனையதில்
பாதி
உண்ைமதொன்
இருக்கலாம்.

விைலேபாகாதெ தெகவல்கள் ெவளியேய வருவதில்ைல.
சுவாரசயமற்ற தெகவல்கள் ெவளியேய வருவதில்ைல.
குரு தூதவரிடைம் ெபண்கள் அைமப்புகள் பற்றியும்,
அவரகள் ேபாராட்டைங்ககள் பற்றியும் கூறச ெசொன்னைான்.
தூதவர் பின் வருமாற கூறினைார். “ெபண்கள் பல
வழகளியல் தொலிபான்களைால் அடைக்கி ஆளைப்பட்டைாலும்,
எதிர்ப்புகளும் ேபாராட்டைங்ககளும் ஆங்ககாங்கேக நடைந்த
வருகின்றனை. இைவகைளைப் பற்றிய முழு விபரம் எனைக்குத்
ெதெரியாத. காபூைலத் தொண்டி ெசெய்திகள் ேசெகரிப்பதெற்காக
யாரும் நாட்டின் உள்
பகுதிக்குச ெசெல்வதில்ைல.
தொலிபான்களியன் அதிகாரம் அங்ககு அதிகம். எனைேவ
தெகவல்கள் அதிகம் ெவளிய வராத.
தொலிபான்கள்
ெபண்கைளை அடைக்கும் முகமாக பல செட்டைங்ககைளை
விதித்தள்ளைத. அைவதெளியல் சலவற்ைற இைணயதெளைத்தில்
பார்க்கலாம்.
ஆனைால்
யார்
இந்தெப்
ெபண்கள்?
தொலிபான்களியன் அம்மா, அக்கா, தெங்கைக, மைனைவிமார்கள்
தொேனை?
எனைேவ
அவரகளைத
அடைக்குமுைற
ஓரளைவிற்குத்தொன் ெசெல்லுபடியாகும். ெபாதவாக ெவளிய
உலகத்திற்கு
முரடைனைாகக்
காட்டிக்
ெகாள்பவன்,
உள்ளுக்குள்ேளை ஒரு ேகாைழயாகத்தொன் இருப்பான்.
இதில்
தொலிபான்களும்
விதிவிலக்கல்ல.
கிராமப்
புறங்ககளியல்
ெவளியப்பைடையாக
அடைங்ககுவத
ேபால்
ெபண்கள் நடைந்தெத ெகாண்டைாலும் தொலிபான்களுக்கு

முழுதம் கட்டப்பட்ட வாழ்வத இல்ைல. குரு இைதெ
ஓரளைவிற்கு எதிர்பாரத்த இருந்தொன். இத மாதிரியானை
தெகவல்கள்தொன் குரு தூதவரிடைம் எதிர்பார்த்த இருந்தொன்.
தூதவர் ேமலும் ெதொடைர்ந்தொர், “பல இடைங்ககளியல் ைதெயல்
பள்ளியகள் என்ற ெபயரில் ெபண்களுக்கு கல்வி புகட்டைப்
படகிறத.
அேதொட
மட்டம்
இல்லாமல்
சறித
ைகத்ெதொழலும் கற்றத் தெரப்படகிறத. இன்னும் சல
இடைங்ககளியல்
தொலிபான்கள்
தெகவல்
ெதொடைர்பிற்காக
இைணயதெளை
வசெதிகைளை
எற்படத்தியுள்ளைனைர்.
இைவகைளைப் ெபணகள் உபேயாகப்படத்தி,
தெங்ககள்
கல்வியின்
தெரத்ைதெ
ேமம்படத்திக்
ெகாள்கிறார்கள்.
இைணயதெளைம்
மூலம்
குழுக்கள்
தெங்ககளுக்குள்
தெகவல்கைளைப்
பறிமாரிக்
ெகாள்வதொகக்
ேகள்விப்
பட்ேடைன்.
ஃேபஸ் புக், ட்விட்டைர் ேபான்ற இைணயதெளை
வசெதிகள் சல குழுக்களியடைம் இருக்கலாம்".
குரு, “ெபதவாக எல்லா தீவிரவாதெக் குழுக்கு ஒரு
ேபாதெகர், மதெத்தெைலவர், ஆேலாசெகர் என்ற யாேரனும்
ஒருவேரா, அல்லத ஒரு குழுேவா இருப்பத வழக்கம்.
அத ேபால் தொலிபான்களுக்கு யாேரனும் உண்டைா?”
தூதவர் "நல்ல ேகள்வி. இதெற்குப் பதில் இல்ைல
என்பததொன் ஆசசெரியமானைத. சல வதெந்திகள் உள்ளைனை.
அவர்கள் மாதெத்தில் முதெல் ெவள்ளியக் கிழைம காைல 5

மணியளைவில் ெதொழுைகைய முடித்த விட்ட, ஒரு
குைகயில் தொலிபானின் முக்கிய தெைலவர்களும் ேவற சல
ஆேலாசெகர்களும் செந்தித்தப் ேபசுவதொகக் ேகள்விப்
பட்ேடைன். அவர்கள் செந்தெக்கும் குைக எங்ககுள்ளைத? யார்
யார் அங்ககு வருகறார்கள் என்பத இதவைர யாராலும்
கண்ட பிடிக்கப்படைவில்ைல.
ஒவ்வெவாரு மாதெமும்
ஒவ்வெவாரு இடைத்தில் செந்தெக்கலாம். இந்தெச செந்திப்புகளியல்
என்னை ேபசெப்படகிறத என்ற இதவைர எந்தெத் தெகவலும்
இல்ைல. இத வதெந்தியா, இல்ைல இதில் உண்ைமயிருக்க
வாய்ப்பிருக்கிறதொ என்ற கூடைத் ெதெரியவில்ைல. ேமலும்
இத மிகவும் பைழய தெகவல். இன்றவைர இத
நைடைமுைறயில் உள்ளைதொ என்ற ெதெரியவில்ைல” என்றார்
தூதவர்.
அப்ெபாழுத அவரின் மைனைவி குருவிடைம் வந்த "சொப்பிடை
என்னை ேவண்டம்? உங்ககள் நாட்ட உணவு ஏனதொவத
ேதெைவயா?” என்ற வினைவ, “எனைக்கு உங்ககள் நாட்ட
உணவு தொன் ேதெைவ . அங்ககு பல மாதெங்ககள் வாழ
ேவண்டியத இருக்கும். அதெற்கு முதெல் படியாக இனைைறய
உணவு
அைமயட்டம்.
ஆனைால்
நான்
மாமிசெம்
உண்பதில்ைல" என்ற குரு கூறியவுடைன் அத்தொயாரின்
முகம் சறித வாடியத. “பரவாயில்ைல, அதென்படிேய
தெயார் ெசெய்கிேறன், எங்ககள் உணைவச சொப்பிட்டவிட்டச
ெசெல்”
என்றாள்
அந்தெ
அம்ைமயார்.
குருவின்

வார்த்ைதெகளும்
உறதிெமாழகளும்
அந்தெக்
குடம்பத்தினைருக்கு ஒரு புதிய உற்சொகத்ைதெக் ெகாடத்தெத.
அத அவர்களைத நைடையிேலேய ெதென்பட்டைத. காணாமல்
ேபானை அந்தெப் ைபயனின் படைத்ைதெ குரு உற்றப் பார்த்தக்
ெகாண்டிருந்தொன். பின்பு தூதவரிடைம் ஒரு பிரதிையக்
ேகட்ட வாங்ககிக் ெகாண்டைான். இரவு உணவு முடியும்
ெபாழுத 9 மணியாகி விட்டைத. தூதவர் கிளைம்பலாம்
என்றார். குரு ைகேபச மூலம் சவாைவத் ெதொடைர்பு
ெகாண்ட, அவர்கள் இருக்கும் இடைத்ைதெத் ெதெரிந்த
ெகாண்டைான். இரயில் நிைலயத்ைதெ அைடைந்தெ பின்னைரும்
தூதவர் குருவுடைன் ெவளியேய காத்த நின்றார். குருவின்
நண்பர்கைளைக் காண ஆைசெப்பட்டைார். சறித ேநரத்தில்
அவர்களும் வர குரு அவர்கைளை தூதவரிடைம் அறிமுகப்
படத்தி
ைவத்தொன்.
பின்பு
அைனைவரும்
இரயில்
நிைலயத்திற்குள் ெசெல்ல, தூதவரும் தென் வண்டியில்
ெசென்ற விட்டைார்.
ஆயிஷா குருவிடைம், “ஏனற்கனைேவ அவைரத் ெதெரியுமா?”
என்ற வினைவ, “இன்ற தொன் பழக்கம்.
ஆஃகான்
பிரசசெைனையில்
ேநரடியாகப்
பாதிக்கப்பட்டைவர்களியல்,
இவரும்
ஒருவர்.
இவரத
ைபயன் காணாமல் ேபாய் 5 வருடைங்ககள் ஆகின்றனை.
அவரத
ைபயைனைத்
ேதெடித்
தெருவதொக
வாக்கு
அளியத்தள்ேளைன். ேமலும் இவருக்கு நமத இலங்கைகப்

ேபாராட்டைத்ைதெப்
பற்றித்
ெதெரிந்த
இருக்கிறத.
எனைேவதொன் என்ைனை வழயனுப்ப இவ்வவளைவு தூரம்
வந்தள்ளைார். இரவு உணவு அவரத வீட்டில் தொன்
சொப்பிட்ேடைன். அவரத மைனைவிையயும் பார்தெேதென்.
மகைனைப் பிரிந்த மிகவும் வாடியுள்ளைார்.”
அைனைவரும் அவர்களைத இருக்ைககளியல் அமர்ந்தெனைர்.
வண்டி ஹரித்வார் கிளைம்ப, இன்னும் 15 நிமிடைங்ககள்
இருந்தெனை.
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ேபாக ேவணடிய நாம் ஹரித்வார்
"ஆஃகானிஸ்தொன்
ேபாகத்
ேதெைவெயன்னை?”
என்ற
ேகள்வி
நால்வர் மனைத்திலும் இருந்தெத. அைதெப் புரிந்த ெகாண்டை
குரு "உங்ககளுக்குப் பயிற்ச ேதெைவப்படகிறத. பஷ்ேடைா,
தொரி ெமாழையச செரளைமாகப் ேபசெ உங்ககளுக்கும் எனைக்கும்
பயிற்ச ேதெைவப் படகிறத. நமக்குத் ேதெைவயானை
ஆசரியர்
இரிஷிேகஷில்
இருக்கிறார்.
தெயானைந்தெர்
ஆஸ்ரமத்தில்
நாம்
தெங்கக
ஏனற்பாடகள்
ெசெய்யப்
பட்டள்ளைனை. எனைேவதொன் இந்தெப் பயணம். குைறந்தெ
பட்செம் 2 மாதெங்ககள் இங்ககு தெங்கக ேவண்டியத இருக்கலாம்.
அதெற்குள் ேகாைடை காலமும் முடிந்த விடம். அதென் பின்
ஆஃகானிஸ்தொனில் சுற்றித் திரிய பருவம் ஏனற்றதொய்
இருககும். நான் மட்டம் தெனிேய
ஆஃகானிஸ்தொன்
முதெலில் ெசெல்லப் ேபாகிேறன். அங்ககுள்ளை நிைலைமைய
ஆராய்ந்த, அதெற்குள் ஏனற்றவாரு திட்டைமிட்ட, பின்
உங்ககைளை
அைழத்தச
ெசெல்கிேறன்.
அதவைர
இரிஷிேகஷில் நீங்ககள் தெங்ககியிருக்கலாம். “நாங்ககளும் கூடை
வருகிேறம்" என்ற நால்வரும் ெசொல்ல, “இப்ெபாழுத
கூடை வந்தொல் எனைக்குப் பாரமாக இருப்பீர்கள். எனைக்கு
பக்க பலமாக நீங்ககள் மாறியபின் நாேனை உங்ககைளை

அைழத்தக் ெகாள்கிேறன்” என்றான்
முடிைவ யாரும் மாற்ற முடியாத
நால்வரும் அைமதியாக இருந்தெனைர்.

குரு. குருவின்
என்ற அறிந்தெ

அதிகாைலயில் வண்டி, ஹரித்வார் அைடைய அங்ககிருந்த
ஒரு
வண்டி
எடத்தக்
ெகாண்ட
இரிஷிேகஷ்
வந்தெைடைந்தெனைர். இரிஷிேகஷும் ஹரித்வாரரும் 20 கி.மீ.
தூரத்தில் உள்ளைைவ. அைர மணி ேநரப்பயணத்தில்
தெயானைந்தெர் செரஸ்வதி ஆஸ்ரமத்திற்கு வந்த ேசெர்ந்தெனைர்.
அலுப்பு தீரக் குளியத்த, ெவளியேய வரும் ெபாழுத, குரு
கங்கைகையப் பார்த்தெ வண்ணம் அமர்ந்திருப்பைதெக்
கண்டைனைர்.
கங்கைகயில் என்னைதொன் ஈர்ப்பு என்ற ெதெரியவில்ைல.
அதென் கைரயில் அமர்ந்தெவர்கள், அதென் அழகிலும்,
கம்பீரத்திலும்
மயங்ககாமல்
இருக்க
முடியாத.
ேகாைடைகாலமானைதொல் ஆற்றின் அகலம் சுருங்ககியிருந்தெத.
ஆனைாலும் ேவகம் அதிகமாய் இருந்தெத. சவப்பு வண்ணப்
பாதகாப்பு உைடைகள், தெைலக்கவசெம் அணிந்த ஒரு
நீள்வட்டை வடிவப் பரிசெலில் தடப்புகைய உபேயாகித்த,
வந்த ெகாண்டிருந்தெனைர். சுற்றலாப் பயணிகள், ெபாழுத
ேபாக்கிற்காகச ெசெல்லும் பயணம் இத. அந்தெப் படைகு
பாைறகளியல் ேமாதியும் விலகியும் ஆடி ஆடிப் ேபாய்க்
ெகாண்டைருந்தெத. அத மைறந்தெதம், தூரத்தில் மற்ெறான்ற

ெதெரிநதெத. இந்தெப் படைகில் அைனைவரும் மஞ்செள் நிற
உைடையணிந்திருந்தெதெனைர்.
மாைல மயங்ககிக் ெகாண்டைருந்தெத. கங்கைகயில் சலர்
விளைக்குகைளை
மிதெக்க
விட்டக்
ெகாண்டைருந்தெனைர்.
தெமிழகத்தில் காணப்படம் ேகாயில்கள் ேபால், கம்பீரமாக,
உயரந்தெ கைல
நுழணுக்கங்ககள் நிைறந்தெ, ேகாபுரங்ககள்,
ேகாயில்கள்
வடை
இந்தியாவில்
கிைடையாத.
பல
ேகாயில்கள் ெமாகலாயர் ஆட்சயின் ேபாத அழக்கப்
பட்டள்ளைனை.
ெதெய்வச சைலகள் பளியங்ககுக் கற்களைால்
வடிக்கப்பட்ட, தெத்ரூபமாய்க் காட்சயளியக்கும். கங்கைகதொன்
வடை இந்தியரகளுக்கு ெதெய்வமாய் இருந்த காத்த
வருகிறத. கங்கைகையப் பற்றி ஒரு காவியேம எழுதெலாம்.
அவ்வவளைவு சறப்புகைளை உள்ளைைடைக்கி அைமதியாக ஓடிக்
ெகாண்டைருக்கிறத.
தெயானைந்தெர் ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு சறிய ேகாயில் உள்ளைத.
தினைமும்
காைலயிலும்
மாைலயிலும்
பூைஜைகளும்
பஜைைனைகளும் நைடைெபறம். அதெற்கானை ேநரம் வந்தெைதெ
உணர்த்தெ, ேகாயில் மணி ஒலிக்கத் ெதொடைங்ககியத. மக்கள்
ஏனறத்தொளை 200 ேபர் ேசெர்ந்தெவுடைன் பஜைைனைகள் பாடை
ஆரம்பித்தெனைர். குரு மற்றம் அவனைத நண்பர்கள்
பஜைைனையில் கலந்த ெகாண்டைனைர். குரு ெமன்ைமயாகப்
பாடை ஆரம்பித்தொன். ஆன்மீக செக்தி அவ்வவிடைத்தில்

பிரவாகமாக ஓடை ஆரம்பித்தெத. நணபர்கள் உடைலில் அத
புகுந்த அத புதிய அனுபவத்ைதெ ஏனற்படத்தியத. ஒரு
மணி ேநரம் தெங்ககைளை மறந்தெ நிைலயில் இருந்தெனைர்.
பூைஜைகள்
முடிந்த
பிரசொதெம்
வழங்ககப்பட்டைத.
அைனைவரும் அைதெப் ெபற்றக் ெகாண்டைனைர். அப்ெபாழுத
ஒருவர் குருவின் ேதொைளை ெமதவாகத் தெட்டினைார். குரு
திரும்பிப்பாரத்தப் புன்னைைகத்தொன்.
குரு தென் நண்பர்கைளைப் பார்தெத "இவர் செந்ேதொஷ்" என்ற
அறிமுகப் படத்தினைான். ஆனைால் அைனைத்த நண்பரகளும்
இத அவர் ெபயர் அல்ல என்பைதெப் புரிந்த ெகாண்டைனைர்.
செந்ேதொஷ் நல்ல உயரம். ஆஃகானிஸ்தொைனைச ேசெர்ந்தெவர்.
நீண்டை அங்ககி, தெைலப்பாைக முதெலியனை அணிந்திருந்தொர்.
வயத 40 ஐ அடத்திருக்கும். தீரக்கமானை கண்கள்.
எப்ெபாழுதம் ஒரு சறிய புன்னைைக, அவரத தொடி
மீைசெகைளைத் தொண்டிப் பிரகாசத்தெத.
ெபருநத்தெைலவர்
காமராஜைர் ேபால் நீண்டை ைககள். பட்டைான் என்ற
அைழக்கப்படம் இனைத்ைதெச ேசெரந்தெவர். ஆற ேபரும்
மீண்டம்
கங்கைகக்
கைரக்கு
வந்தெனைர்.
"உங்ககள்
நால்வருக்கும் இவர்
ஆஃகானிஸ்தொைனைப் பற்றிச
ெசொல்லிக் ெகாடப்பார். அம்ெமாழ ேபசெக் கற்றக்
ெகாடப்பார். அங்ககுள்ளை கலாசசொரம், வாழ்க்ைக முைற,
ேபசும் முைற, நடைந்த ெகாள்ளும் விதெம் முதெலியனை
உங்ககளுக்கு இவர் கற்றக் ெகாடப்பார். இரண்ட அல்லத

மூன்ற மாதெங்ககள் உங்ககளுக்கு பயிற்ச நைடைெபநுழம். நான்
உங்ககளுடைன் ஒருவாரம் பயிற்சயில் கலந்த ெகாள்ேவன்.
பின்பு நான் தெனிேய கண்டைஹார் பயணம் ேமற்ெகாள்ளை
இருக்கிேறன். பயிற்ச முடிந்தெவுடைன் நீங்ககளும் என்னுடைன்
ேசெரலாம். ஒரு வாரத்தில் குருைவப் பிரியப் ேபாகிேறாம்
என்றறிந்தெதெதம்
நால்வருக்கும்
சறித
வருத்தெம்
ஏனற்பட்டைத. பயிற்ச நாைளை காைல 5 மணிக்கு
ஆரம்பிக்கும். உங்ககள் அைறயில் தெயாராய் இருங்ககள்"
என்ற குரு கூறினைான். அதென்பின் குருவும் செந்ேதொஷும்
தெனிேய எங்கேகா புறப்பட்டச ெசென்றனைர். நண்பரகள்
நால்வரும்
இரவு உணவு முடித்தவிட்ட படக்கச
ெசென்றனைர்.
குருவும் செந்ேதொஷும் கங்கைகக் கைரேயாரமாய் நடைந்த
ெசென்றனைர். ெபௌர்ணமிக்கு இன்னும் ஓரிரு தினைங்ககேளை
இருக்க ேவண்டம். நிலெவாளிய கங்கைகயில்
பட்ட
ெவள்ளியெயனை மின்னிக் ெகாண்டிருந்தொள். அந்தி சொயும்
ேநரத்தில் விட்டை ஒன்றிரண்ட விளைக்குகள் கங்கைகயில்
மிதெந்த வந்த ெகாண்டிருந்தெனை. அக்கைரயில் உள்ளை
கைடைகளியன் ெவளியசசெம் தெண்ணீரில் பட்ட பிரதி பலித்தெனை.
நடைக்க நடைக்க கைடைகளும் குைறந்த நிலெவாளிய மட்டம்
கங்கைகயில் மின்னிக் ெகாண்டிருந்தெனை. காதெல் வயப்பட்டை
இளைம் ெபண் ேபால் அழகுடைன் கங்கைக காட்சயளியத்தொள்.
குருவிற்கு செந்ேதொைஷ அறிமுகப் படத்தியத ஆஃகான்

தூதெரகம்.
குரு
அவரிடைம்
நீண்டை
ேநரம்
ேபச,
ஆஃகானிஸ்தொனின் உண்ைம நிலவரத்ைதெத் ெதெரிந்த
ெகாண்டைான். ஆஃகானிஸ்தொனின் செரித்திரம், கலாசசொரம்,
மக்கள் வாழ்க்ைக முைற, ெபாருளைாதொரம், முதெலியவற்ைற
நுழணுக்கமாகத்
ெதெரிந்த
ெகாண்டைான்.
பின்பு
ஆஸ்ரமத்திற்கு
இருவரும்
திரும்பினைர்.
அவரவர்
அைறகளுக்குச ெசெல்லும் முன் செந்ேதொஷ் குருவிடைம்,
“எதெற்காக
ஆஃகானிஸ்தொனிற்காகப் பாடபடகிறாய்?”
என்ற வினைவ குரு, “இத எனைத கடைைம. இதெற்காகேவ
பிறந்தள்ேளைன்", என்ற கூறிவிட்ட குரு தெனைத அைறக்குச
ெசென்றவிட்டைான். செந்ேதொஷ் குரு ேபாவைதெேய சல
நிமிடைங்ககள் பார்தெதக் ெகாண்டிருந்தொர்.
மறநாள் காைல 5 மணி. குரு செந்ேதொஷ், அகமத, முகமத,
ஆயிஷா, மும்தொஜ் அைனைவரும் மைலப்பாைதெகளியல் ஏனற
ஆரம்பித்தெனைர். ேநற்ற குரு வந்தெ பாைதெயிேலேய சறித
தூரம்
ெசென்றவிட்ட
பின்பு
மைலகளியல்
ஏனற
ஆரம்பித்தெனைர். செந்ேதொஷ் முதெலில் ெவகமாக ஏனறிச
ெசென்றார். ஆஃகானிஸ்தொன் மைலகளியலும் குைககளியலும்
பல வருடைங்ககள் வாழ்ந்திருக்கலாம். எனைேவ பழக்கத்தின்
காரணமாக ேவகமாயும் , சரமமின்றி இலகுவாக ஏனறிச
ெசென்றார். குரு அவருக்கு ஈட ெகாடத்தெத அவருடைன்
ெசென்றான். ஆனைால் மற்ற நால்வரும் சறித பின் தெங்ககினைர்.
முந்திச ெசென்ற இருவரும் ஒரு பாைறயில் அமர்ந்த ஓய்வு

எடத்தெனைர்.
அப்ெபாழுத
குரு
ஆஃகானிஸ்தொன்
ெமாழகளியல் பயிற்ச எடத்தக் ெகாண்டைருந்தொன்.
ஆஃகானிஸ்தொன் மைலகளியலும் குைககளியலும் பயணம்
ெசெய்யேவ இந்தெப் பயிற்ச. தினைமும் 2 மணி ேநரம் இத
நைடைெபறடைடம் என்ற செந்ேதொஷிடைம் குரு கூறினைான்.
பின்பு 2 மணி ேநர ஓய்விற்குப் பின் பாடைங்ககள், ெமாழப்
பயிற்ச. அதொவத காைல 9 மணி முதெல் மதியம் 1 மணி
வைரயும் மீண்டம் மாைல 3 மணி முதெல் 5 மணி வைர
பயிற்ச. 5 முதெல் 7 வைர பஜைன் பூைஜைகள். 9 முதெல் 11
மணி வைர இைணயதெளைத்தில் ஆஃகானிஸ்தொைனைப்
பற்றித்
தெனித்
தெனிேய
தெகவல்கைளைச
ேசெகரித்த,
தெங்ககளுக்குள் பகிர்ந்த ெகாள்ளை ேவண்டம். பின்பு தூக்கம்.
இன்னும் 2 - 3 மாதெங்ககளுக்கு இததொன் ேவைல .
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ண்டைஹாரில்
விமானைம்
ெமதவாகத்
தெைரயிறங்ககியத. குரு தென் சறிய ைபையத் தூக்கிக்
ெகாண்ட ெவளியேய வரும் ெபாழுத ஆஃகானிஸ்தொனின்
காற்ைற முதெல் முைறயாகச சுவாசத்தொன். அதில் பல
ேசொக்கைதெகள் கலந்திருப்பைதெ உணர்ந்தொன். மக்களியன்
கஷ்டைங்ககைளையும் தயரங்ககைளையும் தொங்ககித்தொன் இருந்தெத
அந்தெக் காற்ற. மாைல 7 மணியாய் இருந்தம் இன்னும்
ெவளியசசெம்
இருந்தெத.
வடைக்ேக
ெசெல்லச
ெசெல்ல
ேகாைடைகாலங்ககளியல் சூரியன் ெமதவாகத்தொன் மைறந்த,
விைரவில் எழுந்த விடவான். பகல் ேநரம் அதிகமாயும்
இரவு ேநரம் குைறந்தம் காணப்படம். குளியர் காலங்ககளியல்
இத மாறி பகல் குைறவாயும் இரவு அதிகமாயும்
இருக்கும். பகல் 10 மணி ேநரமும் இரவு 14 மணி
ேநரமும் இருககும். வடைக்ேக ெசெல்லச ெசெல்ல பகல் சல
நிமிடைங்ககள் வைர குைறந்த விடம். வடை தருவத்தில்
இவ்வவாற இருப்பைதெக் காணலாம்.
தூதெரகம் ஏனற்பாட ெசெய்திருந்தெ வண்டி குருவிற்காக
ெவளியேய காத்த இருந்தெத. வண்டி கண்டைஹாரின்
வீதிகளியன் வழேய ெசென்றத. யுத்தெத்தின் ெகாடைம

அங்ககுள்ளை
கட்டிடைங்ககளியலும்
மக்களியன்
உடைலிலும்
ெதெளியவாக
எழுதெப்பட்டிருந்தெத.
குண்டைடி
படைாதெ
கட்டிடைங்ககள் எதவும் இல்ைல. மக்களியல் ெபரும்பாேலார்
ஏனேதெனும் ஒரு குைறயுடைன் காணப்பட்டைனைர். பர்தொ
அணிந்தெவர்கள் ெபண்களைாக இருக்க ேவண்டம். அவரகள்
தெனியாக யாருடைனும் ேபசொமலும் தெனியாகவும் சற
குழுக்களைாகவும் ெசென்ற ெகாண்டைருந்தெனைர்.
அைர மணி ேநரப் பயணத்தின் பின் வண்டி ஒரு சற
வீட்டின் முன் நின்றத. வீட சல இடைங்ககளியல் பழுத
அைடைந்தெதிருந்தெத. அத ஊரின் ஒதக்குப் புறமாய்
இருந்தெத. சல நிமிடைங்ககளியல் ஊைரத் தொண்டிச ெசென்ற
விடைலாம். யாைரயும் அறியாமல் ெவளியேய ேபாய்
வரவும், யாரும் வந்த ேபாகவும் வசெதியாக இருந்தெத.
ஒட்டனைர் குருைவயும் வண்டிையயும் விட்ட விட்ட
வணக்கம் ெசொல்லிவிட்டச ெசென்ற விட்டைார். குரு
அவருக்கு சறித பணம் ெகாடக்க முயற்ச ெசெய்தெேபாத,
அவர் அைதெ வாங்கக மறத்த விட்டைார். குரு அவரத
கண்கைளைப் பாரத்தெ ேபாத, அதில் மீளை முடியாதெ
ேசொகத்ைதெக் கண்டைான். குருவும் அந்தெ உணர்சயால்
பாதிக்கப்பட்டைவனைாய், ெமௌனைமாய் வீட்டின் உள்ேளை
ெசென்றான்.
ைககால்கைளைக் கழுவி விட்ட செமயலைறயின் உள்ேளை

ெசென்றான். சல ெராட்டித் தண்டகைளை எடத்தக் ெகாண்ட,
ெமாட்ைடை மாடிக்கு வந்தொன். சூரியன் மைறந்தெத வானில்
இன்னும் சறித ெவளியசசெம் இருந்தெத. வாைனை குரு
இரசத்தக் ெகாண்ட இருந்தெ ேபாத, வானில் இருந்த ஒரு
பறைவ அவன் ேதொளியல் இறங்ககியத.
குரு அதென்
இறக்ைககைளை ெமதவாகத் தெடைவிக் ெகாடத்தொன். சல
ெராட்டித் தண்டகைளை அதெற்குக் ெகாடத்தொன்.
அந்தெப் பறைவ குருைவ ஒரு வட்டைம் அடித்தவிட்ட
ேமற்கு திைசெயில் நகரின் ெவளியப்புறமாகக் காட்டிற்குள்
பறந்த ெசென்றத. ஒரு மரக்கிைளையில் அமர்ந்த குருவின்
வருைகக்காகக் காத்த இருந்தெத. குரு அந்தெப் பறைவ
ெசென்ற திைசெயில் நடைந்த ெசென்றான். குரு வருவைதெப்
பார்தெத மீண்டம் பறந்த வந்த அவன் ேதொளியல்
அமர்ந்தெத. இருவரும் காட்டின் உள்ேளை ெசென்றனைர்.
நிலெவாளிய ெமதவாகப் பரவத் ெதொடைங்ககிய ேநரம்.
தூரத்தில் ெமல்லிய விளைக்ெகாளிய ெதெரிந்தெத. ஒரு
கூடைாரமும் காணப்பட்டைத. பறைவ குருைவக் கூடைாரத்தின்
அருகில் விட்ட விட்ட பறந்த ெசென்றத. குரு அதெற்கு
ைகயைசெத்த வழயனுப்பி ைவத்தொன்.
கூடைாரத்தின் வாசெலில் குரு நின்ற ெகாண்ட இருந்தெ
ெபாழுத ஒரு இளைம் ெபண் ெவளியேய வந்த குருைவ
உள்ேளை அைழத்தச ெசென்றாள். உள்ேளை 80 வயத

மதிக்கத்தெக்க ஒரு ெபரியவர் அமர்ந்த இருந்தொர். அவர்
ஆன்மீகத்தில் உயர் நிைலைய அைடைந்தெ ஒரு மகான்
ேபாலக்காணப் பட்டைார். கண்களியருந்த அன்பும் கனிவும்
கங்கைகயனைப் புரண்டைனை. குருைவ அமரச ெசெய்த ைவத்தெ
விழ வாங்ககாமல் சறித ேநரம் பார்த்தக் ெகாண்டிருந்தொர்.
"நாம் இதெற்கு முன்பு செந்தித்திருக்கிேறாமா?” என்ற வினைவ
குரு, “இருக்கலாம், ஏனேதெனும் பிறவியில் நீங்ககள் என்
தெந்ைதெயாயும்
நான்
உங்ககள்
மகனைாயும்
வாழ்ந்திருக்கலாம்". குருவின் பதிைலக் ேகட்ட ெபரியவர்
சரித்தொர். குரு அவரகளைத ெமாழையச சரமப்பட்ட
ேபசுவகதெக் கண்ட அந்தெப் ெபண் சறித தூரத்தில்
அமர்ந்தெவாற சரித்தக் ெகாண்டிருந்தொள்.
ெபரியவர்
அப்ெபண்ைணப்
பார்க்க,
அப்ெபண்
கூடைாரத்தின் பின் புறம் ெசென்றாள். சறித ேநரத்தில் 3
தெட்டகளியல் உணவுப் ெபாருள்களும் தெண்ணீரும் ெகாண்ட
வந்தொள். ஏனதம் ேபசொமல் குரு உணைவச சொப்பிடைாமல்
இருக்க "அைனைத்தம் ைசெவ உணேவ" என்ற ெபரியவர
கூறியபின் குரு உணைவச சொப்பிடை ஆரம்பித்தொன்.
அப்ெபணின் ைகமணமும், ெபரியவரின் அன்பும் கலந்த
உணவு சுைவயாக இருந்தெத. உணவு உண்டைபின் அந்தெப்
ெபண் தூங்ககுவதெற்கு படக்ைக ஒன்ைறத் தெயார் ெசெய்த
குருைவ அதில் தூங்ககச ெசொன்னைாள்.
விளைக்குகைளைக்

குைறத்தவிட்ட அவளும் ெபரியவரும்
இன்ெனைாரு ேகாடியில் தூங்ககினைர்.

கூடைாரத்தின்

12

க

ாாைல 5 மணியிருக்கும். பறைவகளியன் செப்தெம்
ேகட்ட எழுந்தெ குரு கூடைாரத்தின் இன்னும் சலர்
இருப்பைதெப் பார்த்தொன். ெபரியவர் அவர்கைளையும்
எழுப்பித் ேதெநீர் ெகாடத்தொர். அைறயில் புதிதொகச சல
தப்பாக்கிகளும் ெவடி குண்டகளும் இருந்தெனை. ெபரியவர்
குருைவத் தென் அருகில் அமரச ெசெய்தொர். மற்ற
இருவைரயும் கூடைாரத்தின் ெவளியேய நிற்கச ெசொன்னைார்.
பின்பு ஆஃகானிஸ்தொனின் இன்ைறய நிைலைய விளைக்க
ஆரம்பித்தொர்.
ஒரு நீண்டை ெபரு மூசசுடைன் தென் உைரயாடைைல
ஆரம்பித்தொர். அவரத ெபரு மூசசல் ஆஃகானிஸ்தொனின்
தயரம் கலந்த இருந்தெத. கண்கைளை ெமதவாக மூடிக்
ெகாண்டைார்.
"இந்தியா ேபால் அைமதிைய விரும்பும் நாட இல்ைல
இத. ஆனைால் இங்ககு அைமதி பரவ ேவண்டம்.
பன்னைாடகளியன் விைளையாட்டத் தெளைமாகயும், அவர்கள்
தெயாரிக்கும்
ஆயுதெங்ககளியன்
ேசொதெைனைக்
கூடைமாயும்
ஆஃகானிஸ்தொன் மாறிவிட்டைத. இப்ெபாழுத இங்ககு யார்
ஆட்ச ெசெய்கிறார்கள் என்ற யாருக்கும் ெதெரியாத.

தொலிபான்கள் ஒரு பக்கம், ெவள்ைளைக்காரப் பைடைகள் ஒரு
பக்கம், ஆஃகான் ேபாலீஸ் ஒரு பக்கம். இவர்கள் மூவர்
படியிலும்
ஆஃகானிஸ்தொன் சக்கிச சன்னைாபின்னைமாகி
விட்டைத. மூவருக்கும் இந்நாட்டின் மீத அக்கைறயில்ைல.
தொலிபான்கள் செர்வாதிகாரத்தின் மூலம் இந்நாட்ைடை ஆளை
முயற்ச ெசெய்கின்றனைர். அவர்களுக்கு மக்களைாட்ச மீேதொ,
மக்களியன் நலனிேலா அக்கைறயில்ைல. அவரகளியன்
வளைர்சசக்கும் வர்த்தெக நலனிற்கும் ஆஃகானிஸ்தொனின்
நலம் விைல ேபசெப்படகிறத. இங்ககு பள்ளியக்கூடைங்ககள்
இல்ைல. ெதொழற்சொைலகள் இல்ைல. மருத்தவ வசெதிகள்
கிைடையாத.
கிராம நிர்வாகம் கிைடையாத. வர்த்தெகம்
இல்ைல. மக்கள் ேபாக்குவரத்த இல்ைல. கஞ்சொ இங்ககு
அதிகமாய் விைளைவதொலும் எளியதொகக் கிைடைப்பதொலும்
ேபாைதெப் பழக்கம் இங்ககு கைலவிரித்தொடகிறத. மத
அருந்தவைதெ தொலிபான்கள் தெைடை ெசெய்த விட்டைதொல்
கஞ்சொவின் உபேயாகம் அதிகரித்த விட்டைத. ெபண்கள்
ேவைல ெசெய்ய தெைடை ெசெய்யப் பட்டள்ளைத. அவர்கள்
பள்ளியகளியல் ெசென்ற படிக்க அனுமதி கிைடையாத. எனைேவ
நாட்டின்
ெபாருளைாதொரம்
நலிவைடைந்த
உள்ளைத.
எங்ககளுக்கு அெமரிக்கா ேபான்ற ேமைல நாடகளியன்
ஆடைம்பர
வாழ்க்ைக
ேதெைவயில்ைல.
இலங்கைகத்
தெமிழர்களுக்கு நீ அளியத்தெ அைமதியானை எளியைமயானை
வாழ்க்ைக எங்ககளுக்குப் ேபாதம். சுருக்கமாகச ெசொல்லப்

ேபானைால் இந்தெ நரக வாழ்க்ைகயிலிருந்த எங்ககளுக்கு
விடதெைல ெகாட.”
அேதெ ேநரத்தில் சல நல்ல ெசெய்திகளும் உனைக்கு உண்ட.
தொலிபான்களியன்
ெகாடங்கேகால்
ஆட்சயில்
மக்கள்
அதிருப்தி அைடைந்தள்ளைனைர். மதெத்தின் ெபயரால் தெங்ககள்
அடிப்பைடை உரிைமகள் பறிக்கப் படவைதெயும் தெங்ககள்
ெபாருதொர வளைர்சசக்குத் தெைடை விதிப்பைதெயும் ஆஃகான்
மக்களைால் ெதொடைர்ந்த செகித்தக் ெகாள்ளை முடியவில்ைல.
ஆங்ககாங்கேக மக்கள் தொலிபான்களுக்கு தெங்ககள் எதிர்ப்ைபத்
ெதெரிவித்த வருகின்றனைர்.
தொலிபான்கள் பள்ளியகைளை மூடை உத்தெரவு இட்டை ேபாத,
ெபாத மக்கள் அதெைனை எதிர்த்த தொலிபான்கைளை
தரத்தியடித்தள்ளைனைர். குறிப்பாகப் ெபண்கள் இைடைேய
மிகுந்தெ
ெவறப்பு
உள்ளைத
உனைக்கு
ெதெரிந்தெேதெ.
ெபண்களியன்
முன்ேனைற்றத்ைதெ
தொலிபான்கள்
அனுமதிப்பதில்ைல.
அவர்கள்
படிப்பதெற்ேகா,
அலுவலகங்ககளியல் ேவைல பார்பதெற்ேகா தொலிபான்கள்
அனுமதிப்பதில்ைல.
ெபண்கள்
பள்ளியககூடைங்ககள்
பலவற்ைறத் தொலிபான்கள் மூடியுள்ளைனைர். தொலிபான்கள்
ெபண்கைளை ஆடமாடகள் ேபால் நடைத்தகின்றனைர். எனைேவ
அவர்கள் தெங்ககள் குழந்ைதெகைளை தொலிபான்கள் கண்ணில்
படைாமல்
மைறத்த
வளைர்க்கின்றனைர்”.
குரு

தொலிபான்களுக்குப்
பண
உதெவி
எங்ககு
கிைடைக்கிறத? யார் யார் ெகாடக்கிறார்கள்?”

இருந்த

ெபரியவர் ெதொடைர்ந்தொர், “ெவளிய நாடகளியல் வசக்கும்
எங்ககள் நாட்டைவர் நன்ெகாைடை தெருகின்றனைர். ஆனைால் இத
அவரகள் ேதெைவயில் மிகச சறிய அளைேவ. இைதெ நாம்
கண்ட ெகாள்ளைத் ேதெைவயில்ைல. இந்தெ நாட கஞ்சொ
பயிர்களுக்குப் ெபயர் ேபானைத. கஞசொைவ அெமரிக்கா
ேபான்ற ேமைல நாடகளுக்குக் கள்ளைத் தெனைமாய் கடைத்திப்
ெபரும் பணம் ஈட்டகின்றனைர். தொலிபான்களியன் முக்கிய
வரமானைம் இதவாகும். கஞ்சொ கடைத்தம் ெதொழலில்
அெமரிக்காவின் உளைவுத் தைற ெபரும் பங்ககு வகிக்கிறத.
உளைவுத் தைறக்கு அெமரிக்காவின் நிதி ஒதக்கீழட
பற்றவதில்ைல. பல இடைங்ககளியல் டைாலர் ேநாட்டகளைாக
இலஞ்செம் ெகாடக்க ேவண்டியுள்ளைத. அதெற்கு கடைத்தெல்
ெதொழலில் வரும் வருமானைம் ெபரும் உதெவியாய்
இருக்கிறத.
பாகிஸ்த்தொன் அரசு, அெமரிக்காவிடைமிருந்த நிதி உதெவி
ெபறகிறத. இந்தெ உதெவி இராணுவத் தெளைவாடைங்ககள்
வாங்ககுவதெற்கு,
பாகிஸ்தொன்,
இராணுவத்திற்கு
ஒதக்குகிறத. இதில் ஒரு பகுதி தொலிபான்களுக்கு
பணமாயும், ஆயுதெங்ககளைாயும் தொலிபான்களுக்குப் ேபாய்
ேசெர்கிறத. ெவளிய நாட்ட நிறவனைங்ககள் இங்ககு சல

ேவைலகைளை எடத்தச ெசெய்த வருகின்றனை. உதொரணமாக,
ெவளிய
நாட்டப்
பைடைகளுக்குத்
ேதெைவயானை
ெபாருட்கைளை வாங்ககி, அவர்கள் ெசொல்லும் இடைத்திற்கு
வண்டிகள் மூலம் எடத்தச ெசெல்ல ேவண்டம். சொைலகளியல்
இந்க
வண்டிகைளைத்
தெைடை
ெசெய்யாமல்
இருக்க
தொலிபான்களியன் பணம் வசூலிக்கிறார்கள். அெமரிக்கா
அரசு பல வழகளியல் தொலிபான்களுக்கு உதெவியாய்
இருககிறத”.
பல விஷயங்ககள் குருவிற்கு ஏனற்கனைேவ ெதெரிந்தெததொன்.
என்றாலும் உள்ளூரில் இருப்பவர் கூறபைவ மிகவும்
தல்லியமாயும் ெதெளியவாகவும் இருக்கும். தொலிபான்கைளை
ஒடக்க ேவண்டம் என்றால் அவர்களுக்குக் கிைடைக்கும்
பண உதெவிையத் தெைடை ெசெய்ய ேவண்டம்.
ெபரியவர் "இங்ககுள்ளை இரண்ட ேபர் உனைத உதெவிக்கு
ஏனற்பாட
ெசெய்தள்ேளைன்.
இவர்கள்
தொலிபாைனைச
ேசெர்ந்தெவர்கள்.
என்னிடைம்
மரியாைதெயும்
மதிப்பும்
உள்ளைவர்கள். உன்னுைடைய பணிக்கு இவர்கள் உதெவியாய்
இருப்பார்கள். நாைளைக் காைல கிளைம்பத் தெயாராய் இரு”
என்ற
கூறிவிட்ட
கூடைாரத்தின்
ெவளியேய
நின்ற
இருவைரயும் உள்ேளை வரச ெசொன்னைார். அவர்கள்
இருவைரயும் குருவிற்கு அறிமுகம் ெசெய்த ைவத்தொர்.
“என்னிடைம் இருக்கும் யாருக்கும் நான் புதிதொகப் ெபயர்

ைவப்பத உண்ட. அேதெேபால் உங்ககள் ெபயர்கள் தொரிக்,
பாரிக். இரண்ட மூன்ற வாரங்ககள் இந்தெ நாட்ைடைச சுற்றிப்
பார்க்கப் ேபாகிேறாம். நீங்ககள் தொன் எனைக்கு வழகாட்டி”
என்ற அைரகுைறயாக அவர்களைத ெமாழயில் ேபசயத
அவர்களுக்கு
சரிப்ைபயும்
செந்ேதொஷத்ைதெயும்
ெகாடத்தெத. அங்ககிருந்தெ ெபண் அைனைவருக்கும் உணவு
பரிமாறினைாள்.
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தென் பின் அடத்தெ நாள் காைல, குரு தெனைத
இடைத்திற்குப் பயணப்பட்டைான். தொரிக் பாரிக்
இருவரும் குருவுடைன் வந்தெனைர். தொரிக் பாரிக் இருவரும்
தெங்ககளைத தப்பாக்கிகைளையும் குண்டகைளையும் எடத்தக்
ெகாண்ட வரச ெசென்ற ேபாத, "என்னுடைன் இருக்கும் வைர
அைவ உங்ககளுக்குத் ேதெைவப்படைாத. அைவகைளை
எங்கேகனும் காட்டில் ஒளியத்த ைவயுங்ககள். இந்தெப்
புனிதெமானை ெபரியவர் இருக்கும் இடைத்தில் ஆயுதெங்ககள்
இருப்பத நன்றாக இருக்காத” என்ற குரு கூறினைான்.
ஆனைால் இருவருக்கும் ஆயுகங்ககைளை விட்ட வருவத
சறித கடினைமாய் இருந்தெத.
ஆஃகானிஸ்தொன் ேபான்ற
நாடகளியல் ஆயுதெம் இன்றி நடைமாடவத பாதகாப்பற்றத.
ெபரியவர் அவ்வவிரண்ட ேபரிடைமும் ,”குரு ெசொல்வைதெப்
ேபால் நடைந்த ெகாள்ளுங்ககள், உங்ககளுக்கு எவ்வவிதெ
ஆபத்தம் வராத" என்ற உறதி கூறினைார். அதென்பின்
தொரிக் பாரிக் இருவரும் ஆயுகங்ககைளையும் குண்டகைளையும்
ஒரு மூட்ைடையில் கட்டி ஒரு புதெருக்குப்பின் ஒழத்த
ைவத்தெனைர். குரு அைவயிருக்கும் இடைத்ைதெ அைடையாளைம்
கண்டபிடிக்க உதெவியாக, அங்ககிருந்தெ மரங்ககளியல் சல
அைடையாளைங்ககைளைப் ேபாட்டைான்.

தொரிக் உருவத்தில் குள்ளைம், பருமன். பாரிக் அதெற்கு ேநர்
எதிர்மைற, உயரம் ஒல்லி. உடைல் அைமப்ைபப் பார்த்தொல்
கரட
முரடைானைவர்கள்
ேபாலத்
ேதொன்றினைாலும்,
பழகுவதில் ெமன்ைமயானைவர்கள். இருவருக்கும் வயத
25-30 க்குள் இருககும். கடைந்தெ 10 ஆண்டகளைாக
தொலிபான்களுக்காக உைழத்த வருகிறார்கள். தினைமும்
குரான் படிப்பதிலும் ஐந்த முைற ெதொழுவதிலும்
தெவறவதில்ைல. குரானின் அர்த்தெத்ைதெத்தொன் தெவறாகப்
புரிந்த ைவத்திருக்கிறார்கள். ெபண்கைளைத் தெரக்குைறவாக
நடைத்தெ எந்தெ மைற நூலும் ேபாதிக்காத. ேபாைதெப்
ெபாருட்கைளை விற்ற வாழ்க்ைக நடைத்தெவும் ேபாதிக்காத.
அரபு
நாடகளியல்
கலாசசொரம்
இந்தியா
ேபால்
பழைமயானைத அன்ற. பண்பட்டைதம் அல்ல. முகமத
வாழ்ந்தெ
காலங்ககளியல்
மக்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபாரிட்டக் ெகாண்டம், ெகாைல, ெகாள்ைளை என்றம்
வாழ்ந்த வந்தெனைர். அவர்களைத முக்கிய ெதொழல் கால்நைடை
வளைர்த்தெல், சற சற விவசொயம் எனை இருந்தெத. எனைேவ
அவர்களைத வருமானைம் குைறந்தெ அளைவிேலேய இருந்தெத.
கங்கைக
ெபான்ற
ெபரிய
ஆறகள்
அப்பகுதியில்
கிைடையாத. நாட்டின் ெபரும்பான்ைமயானை இடைங்ககள்
பாைலவனைங்ககளைாயும்,
கரட
முரடைானை
மைலப்
பகுதிகளைாயும் இருக்கும். இப்படிப் பட்டை மக்கைளை

ெநறிப்படத்தெ சல கடைமயானை ேபாைதெைனைகைளைச
ெசொல்லியிருக்கலாம்.
மக்கைளை
மதெம்
என்னும்
கட்டப்பாட்டிற்குள்
ெகாண்டவர
சல
கடைமயானை
நடைவடிக்ைககைளை
எடத்திருக்லாம்.
ஆனைால்
2000
ஆண்டகளுக்குப் பின் ெபாருந்தம் என்ற ெசொல்ல
முடியாத. அத்தெைகய சல வாசெகங்ககைளை எடத்தக்
ெகாண்ட தொலிபான்களும் மற்ற தீவிர வாதிகளும
மக்கைளைத் தெவறானை வழயில் இட்டச ெசெல்கின்றனைர்.
மதெத்தெைலவரகளும் மிதெ வாதிகளும் என்னை ெசெய்வத
என்ற ெதெரியாமல் குழம்பியுள்ளைனைர்.
குரு, தொரிக், பாரிக் மூவரும் கண்டைஹாரில் உள்ளை வீட்ைடை
அைடைந்தெனைர். குரு இருவைரயும் பார்த்த, “என்னுடைன்
இருககும் வைர யாரும் மாமிசெம் உண்ணக் கூடைாத. மத
அருந்தவத இஸ்லாமில் தெைடை ெசெய்யப்படைடள்ளைத.
எனைேவ அதவும் கிைடையாத. கஞ்சொ, புைகயிைல,
சகெரட்,
சுருட்ட எதவும் கிைடையாத”.
குருவின்
வாரத்ைதெகளியல்
உறதியிருந்தெ
அளைவிற்கு
கனிவும்
இருந்தெத. தொலிபான்களுக்கு தெங்ககளைத தெைலவர் தெவிர
ேவற யாரும் உத்தெரவு ேபாடவத பிடிக்காத. அவர்களைத
பயிற்ச அப்படி. ஆனைால் குருவின் வார்த்ைதெகைளை மீற
முடியவில்ைல. தொலிபான்கள் முஸ்லிம் அல்லாதெவர்தெைளை
மதிப்பதில்ைல. ஆனைால் குருவிடைம் அப்படி நடைக்க
முடியவில்ைல.
குரு
அவர்கைளைவிடை
வயதில்

இைளையவனைாய் இருந்தொலும், குருவின் கட்டைைளைைளை மீற
முடியவில்ைல.
தொரிக் பாரிக் இருவரும் தெங்ககளுக்குள் குசு குசு ெவன்ற
ேபசெ
ஆரம்பித்தெனைர்.
அப்ேபாழுத
குரு
"எத
ேபசுவெதென்றாலும்
செப்தெமாகப்
ேபசுங்ககள்.
சறித
ெபாறைமயாகப் ேபசுங்ககள். இன்னும் ஒன்றிரண்ட
வாரங்ககளியல் நான் உங்ககள் ெமாழையச செரளைமாகப் ேபசெக்
கற்றக்ெகாள்ளை ேவண்டம். அதெற்கு நீங்ககள் தொன் பயிற்ச
தெர ேவண்டம்” திக்கித் திக்கி அவரகளைத பாைஷயில்
ேபசனைான்.
குருவின்
ேநாக்கம்
அவரகளுக்கு
அப்ெபாழுததொன் புரிய ஆரம்பித்தெத. தெங்ககள் நாட்டின்
மீத அக்கைற ெகாண்ட எங்ககிருந்ேதொ வந்த நமத
ெமாழையக் கற்கப் பாடபட்ட. இந்தெக் காட மைல,
பாைலவனைங்ககைளை நம்முடைன் சுற்றி, தொலிபான்களுடைன்
வாதொடிப் ேபாராடி ெஜையிக்க ஒருவன் வந்தள்ளைான்.
இைதெத் ைதெரியம் என்பதொ அல்லத முட்டைாள் தெனைம்
என்பதொ? ஆனைால் இந்தியா மகாத்மா காந்தி பிறந்தெ நாட.
அந்நாட்டைவர்கைளை எளியைமயாய் எைடை ேபாடை முடியாத.
குருவின் மீத அவர்களைத மதிப்பும் மரியாைதெயும்
பக்தியும் ெபருக ஆரம்பித்தெத.
கண்டைஹார் வீட்டிற்கு வரும் ேபாத மணி 1 இருக்கும்.
மூவருக்கும் பசக்க ஆரம்பித்தெத. தொரிக் ெவளியேய ஓடி

சல காய்கறிகைளை வாங்ககி வந்தொன். அடப்ைப ஏனற்றி, ஒரு
மணி ேநரத்தில் செைமயைல முடிக்க, அைனைவரும் உண்ட
கைளைப்பு நீங்கக உறங்கக ஆரம்பித்தெனைர்.
தொரிக் பாரிக் எழும்ெபாழத, குரு கணணியில் ஏனேதொ
ேவைல பார்த்தக் ெகாண்டைருந்தொன். இருவரும் குருவின்
முதகுப்
புறமாய்
எட்டிப்பார்தெனைர்.
தெங்ககளைத
நாட்ைடைப்பற்றிப் படித்தக் ெகாண்டைருந்தெைதெப் பார்த்தெனைர்.
"அத என்னை?” என்ற இரவரும் ேகட்க குருவும் ,”அடத்தெ
3 ஆண்டகளுக்கு
ஆஃகானிஸ்தொன் வளைர்சசக்குத்
ேதெைவயானை
ெசெயல்
திட்டைமும்,
ெபாருளைாதொரத்
ேதெைவனைைளையும்
தெயாரித்த
வருகிேறன்.
ஜைூலைல
மாதெத்தில் ஜைப்பானில் ஆஃகானிஸ்தொன் வளைர்சசயும்
பாதகாப்பும்
என்ற
தெைலப்பில்
பன்னைாடகளியன்
தெைலவர்கள் கூடகின்றனைர். நிதி நிறவனைங்ககள், வங்ககிகள்
அதில் பங்ககு ெபறகின்றனை. உங்ககள் முதெல்வர் அதில் பங்ககு
ெபற்ற இந்நாட்டின் ேதெைவைய எடத்தக்கூறப்ேபாகிறார்.
அதெற்குத்
ேதெைவயானை
தெகவல்கைளைச
ேசெகரித்த
வருகிேறன். தில்லியில் உள்ளை உங்ககள் நாட்டத் தூதவர்
எனைத நண்பர். அவர் மூலம் பிரதெம மந்திரிக்கு அனுப்பி
ைவக்கப்படம்"
“இந்தெத் திட்டைம் தீட்டவதில் பல சக்கல்கள் உள்ளைனை.

1. இத
ஆஃகான் அரசு ஏனற்கத்தெக்கதொய் இருக்க
ேவண்டம்.
இல்ைலெயன்றால்
இத
மாநாட்டில்
செமர்க்கப்படைாத.
2.
பண உதெவி ெசெய்யும் ேமைல நாடகள் நிதி
நிறவனைங்ககள் வங்ககிகள் முதெலியனை ஏனற்கத்தெக்கதொய் இருக்க
ேவண்டம்.
ஆஃகானிஸ்தொனில் முதெலீட ெசெய்வதென்
மூலம் அவர்களுக்கு இலாபம் கிைடைக்க ேவண்டம்.
3. தொலிபான்கள் ஏனற்கத்தெக்கதொய் இருக்க ேவண்டம்.
இன்ைறய
சூழ்நிைலயில்
தொலிபான்களியன்
உதெவியில்லாமல் எந்தெ வளைர்சசப் பணியும் இங்ககு
நிைறேவற்ற முடியாத. எனைேவ இதில் அவர்களுக்கும்
ஆதொயம் இருக்க ேவண்டம்.
கூடிய விைரவில் இ தெயாராகி விடம். இன்னும் மூன்ற
வாரங்ககளியல் இைதெ நான் உங்ககள் தூதவருக்கு அனுப்பி
ைவக்க ேவண்டம். அதெற்குள் நான் உங்ககள் நாட்ைடைச
சுற்றிப் பார்க்க ேவண்டியுள்ளைத. கிளைம்பலாமா?” தொரிக்,
“10 நிமிடைங்ககள் இேதொ வந்த விடகிேறன்" என்ற
கூறிவிட்ட, ைகப்ேபசைய எடத்தக் ெகாண்ட ெமாட்ைடை
மாடிக்கு ஓடினைான்.
தொரிக் ேபச முடித்த விட்ட கிேழ இறங்ககி வரும் ெபாழுத
ஒரு பல்லி கத்தியத. குரு அதெனிடைம் , “ெதெரியும், நான்
எதிர்பார்த்தெத தொன்" என்ற கூறிவிட்ட வண்டிச சொவிைய
எடத்தக்
ெகாண்ட
அவர்கள்
இருவைரயும்

ஏனற்றிக்ெகாண்ட வண்டிையக் கிளைப்பினைான்.
வண்டி
கண்டைஹாரின்
முக்கிய
வீதிகளியல்
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தெத. கூட்டைத்தின் நடேவ வண்டிைய
எந்தெவிதெ சரமமும் இல்லாமல் மிக ேநர்த்தியாயும்
ேவகமாயும் ஓட்டிச ெசென்றான். ஒலிப்பான் அடிக்கும்
ேதெைவயில்லாமல் மக்கள், வாகனைங்ககள் இந்தெ வண்டிக்கு
வழவிட்ட ஒதங்ககினைர். குரு தொரிக்கிடைம், “தொரிக் என்னை
அைமதியாய் வருகிறாய்? உங்ககள் தெைலவர் என்னை
ெசொன்னைார்?”. தொரிக் ெபாய் ெசொல்லி மழுப்பப் பார்த்தொன்.
குரு சறித ேகாபத்தடைன், “என்னிடைம் ெபாய் ெசொல்வத
வீண். நமத ேநரத்ைதெ வீண் அடிக்காேதெ. இன்னும் அைர
மணி ேநரத்தில் உனைக்குத் தெகவல் வரும். எனைக்கும் தெகவல்
வரும். இப்ேபாேதெ ெசொல்கிறாயா அல்லத அப்புறம்
ெசொல்கிறாயா?” என்ற வினைவ, “உன்னுைடைய திட்டைத்ைதெப்
பற்றிப் ேபசேனைன். உன்ைனைப் பற்றியும் ேபசேனைன். நீ
ெசொன்னைத ேபால் என்னிடைம் ேபசுவதொக உறதியளியத்தொர்”.
தொரிக்கின் குரலில் சறித பயம் இருந்தெத. தொன் ெமாட்ைடை
மாடியில் ேபசயத குருவிற்கு எப்படித் ெதெரியும் என்ற
வியந்த பாரிக்ைகப் பார்க்க, அவனும் ஏனதம் அறியாதெவன்
ேபால் வழத்தொன்.
அதெற்குள் வண்டி நகரின் ெநருக்கமானை பகுதிகைளை
அைடைந்தெத. வண்டிைய ஒரு ஓரமாக நிறத்திவிட்ட

மூவரும் நடைக்க ஆரம்பித்தெனைர். சல கைடைகளுக்குள்
ெசென்ற ெபாருட்களியன் விைலைய விசொரிக்க, அைவ
இந்தியாவில் கிைடைப்பைதெ விடை பல மடைங்ககாய் இருந்தெத.
ெகாஞ்செம் சொக்ேலட் மட்டம் வாங்ககிக் ெகாண்ட, மீண்டம்
வண்டிக்கு வந்தெனைர். குரு ஆளுக்கு ஓரு சொக்ேலட் எடத்தக்
ெகாடக்க, அைதெப் பிரித்த உண்ண ஆரம்பித்தெனைர். குரு
அைதெ அவர்கள் மிகவும் இரசத்த உண்பைதெப் பார்த்தொன்.
பாரிக் ேபசனைான், “குரு நாங்ககள் சொக்ேலட் சொப்பிட்ட,
ெவகு காலமாகிவிட்டைனை. எங்ககளுக்கு கிைடைக்கும் பணம்
எங்ககள் குடம்பத்ைதெக் காப்பத்தொன் செரியாக இருக்கும்.
இந்தெ மாதிரி நகருக்கு வரவும், வாங்ககிச சொப்பிடைவும்
எங்ககளுக்கு பணமும் கிைடையாத, ேநரமும் கிைடையாத”.
அவர்கள் கூறியத உண்ைமதொன். சொக்ேலட்டின் விைல
அவ்வவளைவு அதிகமாய் இருந்தெத. தொரிக் பாரிக் இருவர்
கண்களும் சறித பனித்தெனை.
எதிர்பார்த்தெத ேபால் தொரிக்கின் ைகேபச ஒலித்தெத.
ேபசவிட்ட, குருவிடைம் வந்த, "எங்ககள் தெைலவர்
உங்ககைளைச செந்திக்க விரும்புகிறார்”. குரு சறித ேயாசத்த
விட்ட, “இப்ேபாழுத முடியாத, பிறத பார்க்கலாம்".
என்றான். குருவின் ேபசசு இருவருக்கும் தூக்கிவாரிப்
ேபாட்டைத. தொலிபான்களியன் கருத்தக்கு, உத்தெரவிற்கு
எல்ேலாரும் கீழழ்படிந்தொக ேவண்டம். என்னை ெசெய்ய
ேவண்டம் என்ற ெதெரியாமல், இருவரும் குருவின்

ைககைளைப் பிடித்தக் ெகாண்ட, “வண்டி அடத்தெ ெதெருவில்
நம்ைமக் கூட்டிச ெசெல்லத் தெயாராய் உள்ளைத. நீ வந்ததொன்
ஆக
ேவண்டம்.
இல்ைலெயன்றால்
ெபரும்
பிரசசெைனையாகிவிடம். இங்ககு தொலிபான்களியன் ஆட்சக்குக்
கட்டப்பட்டத்தொன் ஆக ேவண்டம்" என்ற கூறிவிட்ட
குருைவ வலுக்கட்டைாயமாக இழுக்க முயற்சத்தெனைர்.
“தொலிபான் ஆட்ச ேநற்ேறாட முடிந்த விட்டைத. இன்ற
முதெல் குருவின் ஆட்ச" என்ற கூறிவிட்ட, வர்மக்கைல
மூலம்
அவர்கைளை
நைடைபிணமாய்
ஆக்கிவிட்ட,
இருவைரயும் வண்டியில் ஏனற்றிக்ெகாண்ட, தென் வீட்டிற்கு
வண்டிையத் திருப்பினைான். அப்ெபாழுத ஒரு பறைவ
குருவின் ேதொளியல் அமர்ந்த, ஏனேதொ கூறிவிட்டப் பறந்தெத.
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ரு வண்டிையத் திைசெதிருப்பி நகைரவிட்ட ெவளியேய
வந்தொன்.
பாைலவனைம் முட்புதெர்கள் நிைறந்த
காணப்பட்டைத. வண்டிைய சொைலயின் பார்ைவயிலிருந்த
மைறத்த புதெர்களுக்குப் பின் நிறத்தினைான். தொரிக் பாரிக்
இருவைரயும்
வர்மக்கைல
மூலம்
மீண்டம்
செகஜை
நிைலக்குக் ெகாண்ட வந்தொன்.
இப்ேபாழுத நன்றாக இருட்டியிருந்தெத. அருகில் உள்ளை
சொைலயில்
ஒன்றிரண்ட
வாகனைங்ககள்
ெசென்ற
ெகாண்டிருந்தெனை. நிலவு ெவளியசசெத்தில் முட்புதெர்களியன்
இைலகள் மின்னினை. தொரிக் பாரிக் இருவரும் தெப்பித்த
ஓடினைால், உடைம்பு புண்ணாகிவிடம் என்ற உணர்ந்தெனைர்.
குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன். “செற்றமுன் உங்ககள் கனைவில் ஒரு
பறைவ
வந்தெதம்,
என்னிடைம்
ேபசயைதெயும்
பார்த்திருப்பீர்கள். அத கனைவல்ல. உண்ைமயில் நடைந்தெத.
நீங்ககள் இருந்தெ நிைலயில் உங்ககள் கண்களியல் படபைவ
அைனைத்தம் கனைவாய்ப் பதிவாகும். தொரிக்கும் பாரிக்கும்
பயத்தில் உைறந்தெனைர்.

குரு ெதொடைர்ந்தொன், “நமத வீட்ைடை, உங்ககள் பைடையினைர்
சூழ்ந்தள்ளைனைர். நமத வண்டிையத் தொக்க கண்ணிெவடி
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறத.
ெவடித்தொல் நாம் மூவரும்
சொேவாம். இத உங்ககள் தெைலவரின் திட்டைம். என்ைனைக்
ெகால்வதெற்கு உங்ககைளையும் ேசெர்த்தப் பலியிடைத் தொலிபான்
தெைலைமயகம் திட்டைமிட்டள்ளைத. இந்தெத் தெகவல்தொன்
அந்தெப் பறைவ என்னிடைம் ெசொல்லியத.இன்னும் 10
நிமிடைங்ககள்
ேநரம்
தெருகிேறன்.
நீங்ககள்
உங்ககள்
தெைலவரிடைம் ெசொல்லி, ெவடிகைளை அகற்றி, அவர்கைளை
ெவளியேயறச ெசொல்லுங்ககள். முடியாவிட்டைால் உங்ககள்
தெைலவரின்
இெமயில்
முகவரிையத்
தொருங்ககள்.
இங்ககிருந்த ெகாண்ேடை, அங்ககு நடைப்பைதெ நாமும், உங்ககள்
தெைலவரும் ேவடிக்ைகப் பார்க்கலாம். தெனிேய ேபசெ
ேவண்டம் என்றால்
வண்டிைய விட்ட இறங்ககிச
ெசெல்லலாம். தெயவு ெசெய்த ஓடை முயற்ச ெசெய்யாதீர்கள் .”
என்ற கூறிவிட்ட, குரு கீழேழ இறங்ககி நடைக்க ஆரம்பித்த
விட்டைான். இன்னும் 10 நிமிடைங்ககளுக்கு குருவிற்கு
ேவைல ஏனதம் இல்ைல.
தொரிக் பாரிக் ைகப்ேபசயில் தெங்ககளைத தெைலவைரத்
ெதொடைர்பு ெகாண்ட ேபசெ ஆரம்பித்தெனைர். "நான் இத பற்றி
முடிவு எடக்க முடியாத. இைணப்ைபத் தண்டியுங்ககள்.
நான் மறபடியும் அைழக்கிேறன்" என்றார். அடத்தெ ஒரு
நிமிடைத்தில் பாரிக்கின் ைகேபச ஒலித்தெத. இருவரும் மாறி

மாறி இதவைர நடைந்தெைவகைளையும், குருைவப் பற்றியும்
விபரமாகக் கூறிவிட்ட, குரு கைடைசயாகச ெசொன்னை
வாக்கியத்ைதெயும் கூறினைார்கள். "தொலிபான்களியன் ஆட்ச
முடிந்த விட்டைத, குருவின் ஆட்ச ஆரம்பித்த விட்டைத" இந்தெ வாக்கியம் தெைலைமயகத்திற்கு மிகுந்தெ ேகாபத்ைதெத்
தெந்தெத. கண்ணிெவடிையப் பற்றி ஞாபகப் படத்தெ,
தெைலைமயகம் அங்ககிருந்த ஓடிவிடமாற உத்தெரவிட்டைத.
தொரிக் பாரிக் ஓடை முயற்சக்கும் ெபாழுத அவர்களுக்கு
எதிேர இருட்டில், தெைரயிலிருந்த ஒரு அடி உயரத்தில்,
ஏனேதொ ஒன்ற மின்னுவத ேபால் ெதெரிய செற்ற உற்றப்
பார்த்தெனைர். அத ெகாடிய விஷமுள்ளை நாகமாய் இருந்தெத.
ெமதவாக அத தெங்ககைளை ேநாக்கி நகர ஆரம்பிக்க
இருவரும் தெைலெதெறிக்க ஓடிவந்த வண்டிக்குள் ஏனறிக்
கதெைவ மூடிக் ெகாண்டைனைர். பயத்தில் அவர்களைத நாக்கு
ெசெயலற்ற வாயின் ேமேல ஒட்டிக் ெகாண்டைத.
குரு திரும்ப வண்டிக்கு வந்த அதில் சொய்ந்த நின்றான்.
அப்ெபாழுத பாரிக் வண்டியின் கண்ணாடிையத் தெட்டிக்
குருைவக் கூப்பிட்டைான். தெனைத ைகப்ேபசையக் காட்டி,
தெைலைமயகத்தின் இெமயில் முகவரிையக் ெகாடத்தொன்.
சறித ேநரத்தில் அப்பறைவ குருவின் ேதொழல் அமர, குரு
அதெற்குத் தென் கட்டைைளைகைளைத் ெதெரிவித்தொன். அப்பறைவ
மீண்டம் வானில் ஏனறிப் பறந்த ெசென்றத.
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ரு வண்டியில் ஏனறி, “வீட்டிற்குப் ேபாகலாமா?”
என்ற வினைவ, இருவரும் மரணபயத்தடைன் ,
“ேவண்டைாம் ேவண்டைாம், இங்கேகேய இருப்ேபாம்"
என்றனைர். குரு தெனைத கணணிையத் திறந்த, தொலிபான்
தெைலைமயகத்திற்கு, ஒரு இைணயதெளை முகவரிையக்
ெகாடத்தொன். தொனும் அேதெ முகவரிையத் திறந்த
அவர்களுக்குக் காட்டினைான். குரு வீட்டிற்கு ெவளியேய
நடைப்பைவ ஒளியபரப்பாகிக் ெகாண்டிருந்தெத.
வீட்டிற்கு ெவளியைய 10-15 தொலிபான்கள் ஆயுதெம் ஏனந்திக்
காவல் இருந்தெனைர். “நான் சறித ேநரம் காலாற நடைந்த
வருகிேறன்.
முடிந்தொல்
அவர்கைளைக்
காப்பாற்றப்
பாருங்ககள். உங்ககள் ைகேபசகள் உங்ககள் ைககளியல் தொன்
இருக்கின்றனை.
ஓடிப்ேபாக
முயற்சத்தொல்
உங்ககள்
உயிருக்கு நான் உத்தெரவாதெம் தெர முடியாத" என்ற
பயமுறத்திவிட்ட, குரு நடைக்கத் ெதொடைங்ககினைான்.
தொரிக் பாரிக் இருவரும் மரணபயத்தில் உைறந்த
ேபாயிருந்தெனைர். வண்டிக்குள் இருக்கும் வைர குருவின்
ேபசைசெ மீறாதெ வைர, தெமக்கு இந்தெவிதெ ஆபத்தம் இல்ைல

என்பைதெயும் உணர்ந்தெனைர்.ேநரம் மிக ெமதவாக நகர்ந்த
ெகாண்டிருந்தெத. அைர மணி ேநரம் ேபாவத அைர நாள்
ேபாவத ேபால் உணர்ந்தெனைர். தெங்ககளைத தெைலவரிடைம்
ேபசெலாம் என்ற நிைனைத்தொல். அவர் இவர்களுடைன் ேபசெத்
தெயாராய் இல்ைல. இைணப்ைபத் தண்டிக்கிறார்கள்.
கணணியில் சீட்ட விைளையாடை நிைனைத்தொல், பயத்தில்
தெப்புத் தெப்பாய் விைளையாண்ட சீக்கிரம் ேதொற்றப்
ேபாகிறார்கள். இைணயதெளைத்தில் ெகாஞ்செம் பாட்டக்
ேகட்டைார்கள்.
அழகய
ெபண்களியன்
படைங்ககைளைப்
பார்த்தெனைர். பயத்தில் ெபண்களியன் படைங்ககள் கூடைப்
பிசொசுகளைாய்த் ேதொன்றினை. நமக்கு பயத்தில் தொன்
இவ்வவாற ேதொன்றகிறதொ இல்ைல குருதொன் ஏனதொவத
ெசெய்கிறானைா என்றம் ெதெரியவில்ைல. கீழேழ இறங்ககி
நடைக்கலாம் என்றால் பாம்ைபப் பற்றிப் பயம். குருவாவத
கண்ணில் படகிறானைா என்ற எட்டிப் பார்தொல், அவனும்
அங்ககு இல்ைல. தூரத்தில் ஒன்றிரண்ட வண்டிகள் ேபாவத
மட்டம் ெதெரிந்தெனை.
குரு தெங்ககைளை இங்ககு விட்ட விட்டப் ேபாய்விட்டைால்
என்னை ெசெய்வத? வண்டியில் சொவி இருக்கிறா என்ற
பார்க்க அத அழகாய் அதில் ெதொங்ககிக் ெகாண்டிருந்தெத.
தொரிக் "வண்டிைய ஓட்டிச ெசென்றவிடைலாமா?” என்ற
ேகட்க "குருைவ நம்மால் எதிர்க்கமுடியாத. வீணாக நாம்
குருவிடைம் ெகட்டை ெபயர் வாங்கக ேவண்டைாம். ஒரு நல்ல

காரியத்திற்காக இங்ககு வந்தள்ளைான். தொலிபான்களியன்
எதிரியாக
இருந்தொலும்
நமத
நாட்டின்
நனைலின்
அக்கைறயுள்ளைவன். பத்த வருடைங்ககளைாய்ப் ேபாராடி
என்னை பலைனைக் கண்ேடைாம்? குருவிடைம் ேசெர்ந்தெ ேநரம்
முதெல் நம்மிடைம் ஒரு நிம்மதி ேதொன்றியிருப்பைதெக்
கவனித்தொயா? நம் ைககளியல் ஆயுதெம் இருந்தெவைர
நம்மிடைம் பயம் இருந்தெத. இன்ற நிராயுதெபாணி. ஆனைால்
ெநஞ்சல் இனைம் ெதெரியாதெ ைதெரியம். இைவெயல்லாம்
குருவினைால்
வந்தெைவ.
எனைேவ
நாம்
குருவிடைம்
உண்ைமயாய் இருப்பததொன் நல்லத” என்ற பாரிக் ேபச
முடித்தொன்.
இைதெக் ேகட்டை தொரிக் மிக ஆசசெரியப்பட்டைான். பாரிக் ஒரு
நாளும் இவ்வவாற ேபசயேதெ இல்ைல. இந்தெ அளைவு
ேகார்ைவயாய் ேபசும் திறன் அவனுக்குக் கிைடையாத.
செப்தெம்
இல்லாமல்
தொரிக்
பாரிக்
ெசொல்வைதெ
ஆேமாதித்தொன்.
ஏனேதொ ஒரு புதைமயானை செப்தெம் வருவைதெ இருவரும்
ேகட்டைனைர். அத கணணியிலிருந்த வருவைதெ குரு
ஏனற்கனைேவ
திறந்த
ைவத்திருந்தெ
இைணயதெளைப்
பக்கத்திற்குச ெசென்றனைர். தொலிபான்கள் குருவிற்காக்
காத்தக்ெகாண்ட
அங்ககும்
இங்ககும்
நடைந்த
ெகாண்டிருந்தெனைர். ஆனைால் ஓரிருவர் ஏனேதொ செப்தெம்

ேகட்பைதெ உணர்ந்த, செற்ற உன்னிப்பாகக் கவனிக்கத்
ெதொடைங்ககினைர். ேநரம் ெசெல்லச ெசெல்ல அைனைவரும் அந்தெச
செப்தெத்ைதெக் ேகட்டைனைர். ஒருவன் தெைலைமயகத்தடைன்
ெதொடைர்பு ெகாண்ட ேபசனைான். ஒருவன் தெைரயில் காத
ைவத்த ஏனேதெனும் வண்டி வருகிறதொ என்ற உணரப்
பாரத்தொன். இன்ெனைாருவன் ஆகாயத்ைதெப் பாரத்தொன்.
இரண்ட மூன்ற ேபர் வீட்டிற்கு ெவளியேய வந்த,
கண்ணிற்கு எட்டிய தூரம் வைர ேநாட்டைம் விட்டைனைர்.
இரவில் பார்க்கும் ைபனைாகுலர் மூலம் ஏனேதெனும் உள்ளைதொ
என்ற சுற்றப் புரத்ைதெ நன்கு ஆராய்ந்தெனைர். ஆனைால் செப்தெம்
மட்டம் ெபருகிக் ெகாண்ேடை வந்தெத. யாரும் இருவைர
ேகட்காதெ ஒன்ற. எந்தெ விமானைேமா ெஹலிக்காப்டைேரா,
பீரங்ககிேயா இந்தெ மாதியானை செப்தெத்ைதெ உண்ட பண்ணாத.
பின்பு எங்ககிருந்ததொன் வருகிறத?
மீண்டம் தெைலைமயகத்திற்குத் ெதொடைர்பு ெகாண்ட ேபசும்
ேபாத அவர்கள் ெசொன்னைத ஏனதம் காதில் விழவில்ைல.
அந்தெ அளைவிற்குச செப்தெம் ெவளியேய ேகட்டைத. இங்ககிருந்த
ஓடிவிடைலாம் என்ற எண்ணி வண்டியில் ஏனறினைார்கள்.
தெைலைமயகத்திலிருந்த அைழப்பு வந்த ஓடை ேவண்டைாம்,
"ைதெரியமாய் ேபாராடங்ககள்" என்ற உத்தெரவு வந்தெத.
ஆனைால் குருவின் வீட்டில் இருந்தெ யாருக்கும் அங்ககிருக்கக்
ைதெரியம் இல்லாமல் வண்டியில் ஏனறி, கண்ணி ெவடிகளியல்
சக்காமல், தெப்பித்தச ெசென்றனைர்.

தொரிபான் தெைலைமயகம் சறித ஏனமாற்றம் அைடைந்தெத.
குருவின் செக்திைய அறிய ஒரு நல்ல வாய்ப்ைப
இழந்தெதொக உணர்ந்தெனைர். தொரிக்கிற்குப் ேபான் ெசெய்த,
தொங்ககள் குருைவச செந்திக்க விரும்புவதொகக் கூறினைார்கள்.
அதெற்கு தொரிக், “அைதெக் குருதொன் முடிவு ெசெய்ய
ேவண்டம். எங்ககள் அைழப்பிற்காகக் காத்திருங்ககள்"
என்ற கூறிவிட்ட இைணப்ைபத் தண்டித்தெனைர்.
தொலிபான் தெைலைமயகத்திற்கு ெபருத்தெ அவமானைமாய்ப்
ேபாய்விட்டைத. இைணப்ைப அவர்கள் தொன் தண்டிக்க
ேவண்டம். மறமுைனையில் இருப்பவரகள் அதவைர
காத்த
இருக்க
ேவண்டம்.
தொரிக்
இைணப்ைபத்
தண்டித்தெைதெ அவர்களைால் ஜீரணிக்க முடியவில்ைல.
தெங்ககளைத பைடையில் இருவர் குைறந்தெைதெ உணர்ந்தெனைர்.
குருவின் வீட்டிலிருந்த தெப்பித்த ஓடியவர்கள் மீண்டம்
வருவார்களைா
என்றம்
ெதெரியவில்ைல.
ஏனெனைனின்
இருவைர நமத கட்டைைளைகைளை மீறியவர்கைளை உயிருடைன்
விட்ட ைவத்தெதில்ைல. தொலிபான் தெைலைமயகம் தெங்ககளைத
பைடை வலுவிளைக்கத் ெதொடைங்ககியைதெ உணர்ந்தெனைர்.
அடத்தெ நாள் காைல தொரிக் பாரிக் எழும் ேபாத காைல
எட்ட மணியாய் இருந்தெத. மிக அதிக ேநரம் தூங்ககியைதெ
உணர்ந்த குருவிடைம் மன்னிப்புக் ேகட்க வந்தெனைர்.

“பரவாயில்ைல, சீக்கிரமாய் குளியத்தச சொப்பிடை வாருங்ககள்,
இன்ற எனைத செைமயல். உங்ககளுக்கு உணவு தெயாராய்
இருககிறத. சறித காரமாய்த் ேதொன்றினைாலும் செமாளியத்தச
சொப்பிடங்ககள்”
என்ற குரு கூறினைான். அேதெேபால்
இருவரும் தெயாராகி குருைவச சொப்பிடை அைழத்தெனைர். குரு
இன்ற ெவண்ெபாங்கலும் சொம்பாரும் செைமத்திருந்தொன்.
ேமைஜைமீத அமர்ந்தெ பின் குரு சொப்பிடவைதெக் கவனித்த
அேதெேபால் இருவரும் சொப்பிடை ஆரம்பித்தெனைர். மூவரும்
வயிறாரச சொப்பிட்டைனைர். அதென் ெசெயல் முைறகைளை தொரிக்
கவனைமாகக் குருவிடைம் ேகட்டத் ெதெரிந்த ெகாண்டைான்.
குருவிற்கு இனி தொன்தொன் செைமயல்காரன், இனி
என்னுைடைய செைமயல்தொன் என்ற தொரிக் கூற , ெமதவாகக்
குரு சரித்தொன். அந்தெச சரிப்பின் அர்த்தெம் இருவருக்கும்
புரியவில்ைல.
பாரிக் ேகட்டைான், "ேநற்ற அந்தெச செப்தெம் எங்ககிருந்த
வந்தெத?” குரு "ெவளியேய ெசென்ற பாருங்ககள்" என்றான்.
இருவரும் வீட்டின் ெவளியேய வந்த சுற்றிப் பார்தெதவிட்ட,
மீண்டம், வீட்டின் உள்ேளை வந்த குருைவப் பார்க்க, குரு
“காட்ைடைப் பாருங்ககள்.” என்றான்.
ஓடிச ெசென்ற
பார்த்தெனைர்.
காட்டில் உள்ளை எல்லா மரங்ககளியலும் இலட்செக் கணக்கானை
ெவட்டக்கிளியகள் அமர்ந்த அதில் உள்ளை இைலகைளைச

சொப்பிட்டக்
ெகாண்டிருந்தெனை.
குருவிடைம்
அவர்கள்
ஓடிவந்த,
“அவர்கள்
ஓடைாவிட்டைால்
என்னை
நடைந்திருக்கும்?” என்ற வினைவ, குரு, “இைலகளுக்குப்
பதிலாக
அவர்களைத
ேதொல்
ெவட்டக்களியகளுக்கு
உணவாகியிருக்கும்". தொரிக் மீண்டம், “ெபாதவாக
ெவட்டக்களியகள் இரவில் பறப்பதில்ைலேய?” குரு,
“எனைக்குத்
ெதெரியும்.
இன்ற
நீங்ககள்
பார்த்தெைதெ
தெைலைமயகத்திற்குத் ெதெரியப்படத்தெ ேவண்டைாம். ேநரம்
வரும் ெபாழுத ெசொல்லிக்ெகாள்ளைலாம். எப்படி ேமல்
நாட்டப்
பைடைகள்
உங்ககள்
திறைமக்குத்
தொக்குப்படிக்காமல் திணறகிறேதொ, தொலிபான்கள் திணரும்
ேநரம்
வந்தவிட்டைத.
வல்லவனுக்கு
வல்லவன்
ைவயகத்தில் உண்ட என்ற தெமிழல் ஒரு பழெமாழ
தெமிழல் உண்ட. உடைேனை தொரிக், “உனைக்கு ஒரு வல்லவன்
இருக்க ேவண்டமல்லவா?” என்ற வினைவ, குரு, “முதெலில்
நான் வல்லவன் இல்ைல. நல்லவன். என்ைனை ஒருவன்
கருவியாக்கி, ஆட்டவிக்கிறான். நான் ஒரு சொவி
ெகாடக்கப்பட்டை
ெபாம்ைம.
அவ்வவளைேவ,”
என்ற
கூறிவிட்ட சொவிைய எடத்தக் ெகாண்ட, வீட்ைடைப்
பூட்டிவிட்ட, ெவளியேய கிளைம்பினைான். இன்ற வண்டி
ேவற திைசெயில், கண்டைஹாருக்கு எதிர் புறமாய் ஓடியத.
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ரு காைலயிேலேய தொன் ெசெல்ல ேவண்டிய இடைத்ைதெ
இைணயதெளை வைரபடைத்தில்
பார்த்த, முடிவு
ெசெய்திருந்தொன். கஞ்சொ அதிகமாய் விைளையும் உங்ககள்
மைலப்பிரேதெசெத்திற்குச ெசெல்கிேறாம். பாரிக் "அத ெவகு
தூரத்தில் அல்லவா உள்ளைத!” என்ற கூற, ஆம், ஆனைால்
அத இந்தெ நாட்டின் தொேனை உள்ளைத? இன்ற இரவுக்குள்
நாம் அங்ககுப் ேபாய்ச ேசெர ேவண்டம்" என்றான் குரு.
பாைதெ கரட முரடைாக இருந்தெத. நல்ல சொைலகள் இல்ைல.
பீரங்ககிகள் அதிகமாய் நடைமாடியதொல், சொைலகள் தெகர்ந்த
இருந்தெனை. ேபாகும் இடைம் எல்லாம் மிகுந்தெ வரட்சயாயும்
பாைலவனைங்ககயாயும் இருந்தெனை. ஆங்ககாங்கேக சற சற
ஆறகள் ஓடினை. அைவகளியல் பளியங்ககு ேபால் நீர் சறித
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தெத.
ஆஃகானிஸ்தொனில் பனி படைர்ந்தெ
மைலகள் உண்ட. ேகாைடைகாலத்தில் இப்பனி உருகி
ஆறகளைாய் ஓடம்.
மதிய ேவைளையில் ஒரு ஆற்றில் இறங்ககிக் குளியத்தவிட்ட,
தொங்ககள் ெகாண்ட வந்தெ உணைவ உண்டைனைர். ேநற்ற இரவு

தொரிக் பாரிக் இருவரும் செரியாக உண்ணவில்ைல.
பயத்தில் ஒட்டிய நாக்கு பசையத் தூண்டைவில்ைல.
காைலயிலும் இந்திய நாட்ட உணவு. சீக்கிரமாய்ச
ெசெரித்தவிட்டைத. எனைேவ இரவுவைரக்கும் ைவத்திருந்தெ
உணைவ இப்ெபாழுேதெ சொப்பிட்ட விட்டைனைர். ேமலும்
சொப்பிடை அமர்ந்தெ ேநரம் மதியம் இரண்டைைர மணி.
அவரகள் சொப்பிட்டக் ெகாண்டிருந்தெ ேநரத்தில் குரு அைர
மணி ேநரம் தூங்ககி எழுந்தொன் .
மீண்டம் அவர்கள் பயணத்ைதெத் ெதொடைர்ந்த இருட்டம்
ெபாழுத மைலயடிவாரத்ைதெ
அைடைந்தெனைர். சறித
குளியரும் இருந்தெத. தொரிக் பாரிக் இருவரும் கீழேழ இறங்ககி
தொலிபான் பைடைவீரர்கள் யாரும் இருக்கிறார்களைா என்ற
விசொரிக்க ஆரம்பித்தெனைர்.
"இப்ெபாழுத இங்ககு யாரும் இல்ைல.ரு இரண்ட மூன்ற
மாதெங்ககளுக்கு முன் இருந்தெனைர். அவர்களைத ெதொல்ைல
தொங்கக முடியாமல் ஒரு நாள் நாங்ககேளை அவர்கைளை
விரட்டியடித்த விட்ேடைாம். மைலக் குைககளியல் அவர்கள்
வாழலாம். சல செமயங்ககளியல் செைமயல் சொமான்கள் ேகட்ட
இங்ககு வருவத உண்ட. உங்ககளுக்கு ஏனேதெனும் உதெவி
ேவண்டமா?” என்ற ஒரு ெபரியவர் ேகட்டைார்.
அப்ெபாழுத பாரிக் "மூன்ற ேபர் கண்டைஹாரிலிருந்த

வந்திருக்கிேறாம். நாங்ககள் தெங்ககுவதெற்கு இடைமும், இரவு
உணவும் ேதெைவ”. ெபரியவர் "தொலிபான்கள் தெங்ககியிருந்தெ
வீட சும்மாதொன் இருககிறத. நீங்ககள் தெங்ககிக் ெகாள்ளைலாம்.
எவ்வவளைவு
நாள்
தெங்ககுவீர்கள்?”
எனைக்
ேகட்டைார்.
அப்ெபாழுத பாரிக், “ஒன்றிரண்ட நாள் தெங்ககுேவாம்"
என்றான். அதெற்குள் குரு வண்டிைய ஒரு ஓரமாக
நிறத்திவிட்ட, இவர்களுடைன் ேசெர்ந்த ெகாண்டைான். அவர்
மூவைரயும் ஒரு வீட்டிற்கு அைழத்தச ெசென்றார். பக்கத்த
வீட்டிலிருந்த சொவி வாங்ககி வீட்ைடைத் திறந்த விட்டைார்.
குரு அப்ெபரியவரிடைம், “நாைளைக் காைல உங்ககளியடைம்
ேபசெ
ேவண்டம்"
என்ற
அவர்களைத
ெமாழயில்
ெசொன்னைான். ெபரியவர் தொரிக் பாரிக் இருவைரயும் மாறி
மாறிப் பார்க்க , “ஆம் இவர் நம் நாட்டைவர் இல்ைல.
இந்தியாவிலிருந்த வந்திருக்கிறார். நாைளைக் காைல
எல்லாவற்ைறயும் விபரமாகப் ேபசெலாம்" என்றான் பாரிக்.
"ேவெறதவும் உதெவி ேதெைவயா" என்ற ெபரியவர் வினைவ
"ஒரு நிமிடைம்" என்ற பாரிக் ெசொல்லிவிட்ட தொரிக்கிடைம்,
“செைமயலுக்கு ேவற ஏனதொவத வாங்கக ேவண்டமா?” என்ற
ேகட்டைான். “இங்ககு என்ெனைன்னை இரவு ேவைளையில்
கிைடைக்கும் என்ற ெதெரியவில்ைல. இருப்பைதெ வாங்ககி
வா. குருவிடைம் ெகாஞ்செம் பணம் வாங்ககிக் ெகாள்”
என்றான். பாரிக்கும் அதேபால குருவிடைம் பணம்
வாங்ககிக் ெகாண்ட, அப்ெபரியவருடைன் நடைந்த ெசென்றான்.

குரு வண்டியிலிருந்த சொமான்கைளை இறக்கிக் ெகாண்ட
வந்தொன். தொரிக் வீட்ைடைச சுத்தெம் ெசெய்த, செைமயலுக்கு
ஏனற்பாட ெசெய்தொன்.
ெபரியவர் பாரிக்கிடைம் "நீங்ககள் தொலிபான்களைா?” என்ற
வினைவ "இப்ெபாழுத இல்ைல. அதிலிருந்த விலகி
ெவளியேய
வந்தவிட்ேடைாம்.
நம்
நாட்ைடை
தொலிபான்களியடைமிருந்த மீட்ட முன்ேனைற்றப் பாைதெயில்
ெகாண்ட வர ஒரு இந்தியர் பாடபடகிறார். அவரத
ெபயர் குரு. பல அற்புதெ செக்திகள் ெகாண்டைவர். நாைளை
காைல நீங்ககேளை புரிந்த ெகாள்வீர்கள்” என்ற கூறினைான்.
ெபரியவர் பதிேலதம் ெசொல்லவில்ைல.
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ற நாள் காைல 8 மணி. மூவரும் தெயாராகி
ெவளியேய வந்தொல் வீட்டின் முன் ஒரு சறிய
கூட்டைம் காத்திருந்தெத. ெபரியவர் ஊருக்குள் ெசென்ற
என்னை ேபசனைார் என்ற ெதெரியவில்ைல. குருைவக் காண
பலர் அங்ககு கூடைத்ெதொடைங்ககினைர். ேநற்ற பார்த்தெ ெபரியவர்
இன்னும் வரவில்ைல. ஒவ்வெவாரு வீடைாகப் ேபாய்
எல்ேலாைரயும் இங்ககு அனுப்பிக் ெகாண்டிருக்கிறாேரா
என்னைேவா?
ேநற்ற இரவு இங்ககு வரும் ெபாழுத இருட்டியிருந்தெதொல்
கிராமத்ைதெச செரியாகப் பார்க்க முடியவில்ைல. இந்தெக்
கிராமத்திற்கு
ெபயர்
எதவும்
இருககிறதொ
என்ற
ெதெரியவில்ைல. 21 ஆம் நூற்றாண்டின் நாகரீகம் எட்டைாதெ
இடைம். மின்சொரம், பள்ளியக் கூடைம் சொைலகள், குடிநீர் வசெதி
முதெலியனை இங்ககு கிைடையாத. கிராமத்திற்கு வடை புறம்
பனிமூடிய சகரங்ககைளைக் ெகாண்டை மைல ஒன்றிருந்தெத.
அந்தெப் பனி உருகி ஒரு சறிய ஆற அந்தெக் கிராமத்தின்
வழேய ஓடியத. மைலமீத சற சற ெசெடிகள் தெவிர ெபரிய
மரங்ககள் ஏனதம் இல்ைல.

கிராமத்தில்
20-30
வீடகேளை
இருக்கும்.
வீடகள்
சறியதொயும் வசெதிகள் இன்றியும் இருந்தெனை. கிராமத்ைதெச
ேசெர்ந்தெ அைனைவரும் குரு வீட்டின் முன் கூடிவிட்டைனைர்.
ெதெருக்கள் சுத்தெமாயும் அழகாயும் இருந்தெனை. நாகரீகம்
இங்ககு எட்டைாதெதினைால் குப்ைபகளும் பிளைாஸ்டிக்கும் இங்ககு
இல்ைல. தூரத்தில் ேநற்ற பார்த்தெ ெபரியவர் வந்த
ெகாண்ட இருந்தொர். அவர் இன்ெனைாரு ெபரியைர உடைன்
அைழத்த வந்த ெகாண்டிருந்தொர். குருெபாறைமயாய்
காத்தக்ெகாண்ட இருந்தொன்.
ஒரு குழந்ைதெ, 3 வயத இருக்கும், ஒரு உலர்ந்தெ
திராட்ைசெப்
பழத்ைதெ
குருவிடைம்
ெகாடத்தவிட்டச
சரித்தெத. குரு அைதெத் தூக்கிக் ெகாண்ட மடியில் ைவத்தக்
ெகாஞ்சக் ெகாண்ட இருந்தொன். அப்ெபாழுத ஒரு
வயதொனை பாட்டி, குருவின் ைகையப் பிடித்தக் கன்னைத்தில்
முத்தெம் இட்டைாள். குரு இைதெ செற்றம் எதிர்பார்க்கவில்ைல.
கூட்டைத்தில் இருந்தெ அைனைவரும் "ேஹா" என்ற கத்தினைர்.
தொரிக்கும் பாரிக்கும் பலமாகச சரித்தெனைர். குருவும்
சரித்தவிட்டைான். பாட்டி ைககைளை ஆட்டிக்ெகாண்ட,
நடைனைமாடம் பாணியில் உடைைலயும் ஆட்டிக்ெகாண்ட
கூட்டைத்திற்குள் ெசென்றவிட்டைாள்.
குரு வீட்டின் வாசெலில் தொனும் அமர்ந்த, வந்திருந்தெ
அைனைவைரயும்
அமரச
ெசெய்தொன்.
ஆண்களும்

ெபண்களுமாய் ெமாத்தெம் 50-60 ேபர் கூடியிருந்தெனைர்.
தெங்ககளுக்குள் ேபசக் ெகாண்டம், சரித்தக் ெகாண்டம்,
குருைவப்
பார்த்த
ஏனேதொ
ெசொல்லிக்
ெகாண்டம்
இருந்தெனைர். அதெற்குள் ேநற்றப் பார்த்தெ ெபரியவர், தொன்
அைழத்த வந்தெவைரக் குருவின் அருகில் அமரசெசெய்தொர்.
அவர் இந்தெ ஊர் தெைலவராய் இருக்க ேவண்டம். குரு
அவரிடைம் நலம் விசொரிக்க, ெபரியவர் மகிழ்சசயுடைன்
தெைலயாட்டினைார். குரு ஏனேதொ செந்ேதெகம் வந்தெவனைாய்,
“இங்ககு வர முடியாமல் ேநாய் வாய்ப்பட்ட யாேரனும்
வீட்டில் இருக்கிறார்களைா?" என்ற ேகட்டைதெற்கு கூட்டைம்
மீண்டம் சரித்தெத. குருவிற்குப் புரிந்தவிட்டைத. மக்களியடைம்
ஏனேதொ ஒரு வித்தியாசெத்ைதெ உணர்ந்தெ குரு இப்ெபாழுத
புரிந்த ெகாண்டைான். அவர்களைத உடைலில் ேநாய்
வந்தேபானை எந்தெவிதெ அறிகுறியும் இல்ைல. தெனைக்கு
முத்தெமிட்டை பாட்டியின் அங்கக அைசெவுகளியலிருந்தம்
ேதொலின் தென்ைமகளியலிருந்தம் குரு இைதெப் புரிந்த
ெகாண்டைான்.
யாரும்
அளைவுக்கு
அதிகமாய்ப்
பருமனைாகேவா,
இல்ைல
மிகவும்
ஒல்லியாகேவா
காணப்படைவில்ைல.
குருவிற்கு
சல
விஷயங்ககள்
இப்ெபாழுத
புரிய
ஆரம்பித்தெனை. ேநற்ற கண்டைஹாரிலிருந்த கிளைம்பும் ேபாத
தொன் ெசெல்ல நிைனைத்தெ இடைம் ஒன்ற, ஆனைால் காைலயில்
தொன் காணும் காட்ச ேவற. மாைலயில் ெவளியசசெம்

மங்ககியபின் பாைதெ மாறியிருக்கலாம் என்ற உணர்ந்தொன்.
சல விேனைாதெமானை அனுபவங்ககள் குருவிற்கு ஏனற்படவத
உண்ட. வண்டி ஓட்டிச ெசெல்லும் ெபாழுத, திடெரன்ற
தூக்கத்தில் இருந்த விழப்பத ேபால் உணர்வு ஏனற்படவத
உண்ட. கடைந்தெ கால் மணி ேநரேமா, அைரமணி ேநரேமா,
எப்படி வண்டி ஓட்டிேனைாம், எந்தெப் பாைதெயில் வந்ேதொம்,
எைதெ எைதெப் பார்த்ேதொம் என்ற எதவும் நிைனைவில்
இருக்காத. பல ேநரங்ககளியல் ேபாக ேவண்டிய பாைதெ
ஒன்ற, ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கும் பாைதெ ேவெறன்றாய்
இருப்பைதெக்
கண்டிருக்கிறான்.
அப்படி
விழக்கும்
ெபாழுத சுற்றம் முற்றம் பார்த்த தெற்ெபாழுத தொன்
இருக்கும் இடைத்ைதெ அறிந்த ெகாள்ளை ேவண்டிவரும்.
ேநற்ற
இத
ேபால்
ஒன்ற
நடைந்திருக்கும்.
இல்ைலெயன்றால் நான் எப்படி இங்ககு வந்த ேசெர்ந்ேதென்?
இரண்ட மணி ேநரம் அம்மக்களியடைம் ெபாதவாகப்
ேபசக்ெகாண்டிருந்தொன். அவர்களைத வாழ்க்ைக முைற,
கலாசசொரம், திருமணம், கல்வி, மதெம் முதெலியைவகைளைப்
பற்றிப் ேபசக் ெகாண்டிருந்தொன். சற சற தெைலவலி,
காய்சசெல், வயிற்றவலி ேபான்றைவ தெவிர ேவற
வியாதிகள் இவர்கைளை அண்டியத இல்ைல. ைவத்தியம்
என்றால் என்னைெவன்ற ெதெரியாமல் இருந்தெனைர். சற
வியாதிகள் தொக்கும் ேபாத உணைவக் குைறத்த, ஓய்ைவ

அதிகப் படத்தி ேநாைய ெவன்றனைர். மதிய ேவைளையில்
அவர் அவர் வீடகளியல் செைமத்திருந்தெ உணைவக் ெகாண்ட
வந்த அைனைவரும் பகிர்ந்த உண்டைனைர்.
குரு "நாைளை நான் உங்ககள் மைலையச சுற்றிப் பார்க்கப்
ேபாகிேறன். எனைக்குத் தைணக்கு இருவர் ேவண்டம்"
என்ற கூற, குருவிற்கு முத்தெமிட்டை பாட்டி, “நான் வரவா?”
என்ற கத்தெ, மீண்டம் சரிப்ெபாலி மைலயில் பட்ட
எதிெராலித்தெத.
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றநாள் காைல 5 மணிக்குக் கிளைம்பி மைலயில் ஏனற
ஆரம்பித்தெனைர்.
அக்கிராமத்தின்
வருமானைம்
அம்மைலயில் விைளையும் கஞ்சொ ெசெடி. அவற்ைறப்
பறித்த
உலர்த்தி
ைவத்திருப்பர்.
வியாபாரிகள்
அவ்வவப்ெபாழுத வந்த ஒரு சறிய ெதொைகையக்
ெகாடத்த வாங்ககிச ெசெல்வர். சல செைமயங்ககளியல் அவர்கள்
நகரங்ககளியலிருந்த பலவிதெப் ெபாருட்கைளைக் ெகாண்ட
வந்த பண்டைமாற்ற முைறயில் வியாபாரம் ெசெய்வத
உண்ட.
உலக
செந்ைதெகளியல்
அைவ
விற்கப்படம்
விைலையக் ேகட்டைால் அவர்கள் மயக்கம் ேபாட்ட
விழுந்த விடவர். இந்தெக் கஞ்சொ அெமரிக்கா ேபாய்ச
ேசெர்வதெற்குள் ஆயிரம் மடைங்ககாகிவிடம். தொலிபான்களுக்கு
முக்கிய வருமானைம் இதிலிருந்த தொன் வருகிறத. ேவற
வியாபாரிகள் இங்ககு வந்த வாங்கக முடியாத. அவர்கள்
ெகாடத்தெேதெ
விைல.
இத
ஓரளைவிற்கு
இங்ககு
உள்ளைவர்களுக்குத் ெதெரிந்ேதெ இருந்தெத. இவர்களைத
வாழ்க்ைகக்கு ேவற வழயில்ைல. இவ்வவளைவு நாளும்
கஷ்டைப் பட்டை இவர்கள், இப்ெபாழுத தொலிபான்கைளை
எதிர்க்கத் தணிந்த விட்டைனைர். எவ்வவளைவு நாட்கள் இந்தெ

வாழ்க்ைக வாழ்வத? இந்தெ ஊைரச ேசெர்ந்தெவர்கள்,
பக்கத்த ஊருக்குச ெசென்ற தெங்ககளைத ேபாராட்த்திற்கு
ஆதெரவு திரட்டினைர். இந்தெக் காலக்கட்டைங்ககளியல் தொன் குரு
இங்ககு
வந்தள்ளைான்.
எனைேவதொன்
குருவிற்கு
இப்படிப்பட்டை வரேவற்பு ெகாடக்கப்பட்டள்ளைத.
மைலயில் கஞ்சொ ெசெடி தெவிர ேவற சல ெசெடிகளும்
புதெர்களுக்கும் நிரம்பியிருந்தெனை. அைவகளியல் சலவற்ைறக்
கீழைரேபால் செைமத்த உண்பதொக, கூடை வந்தெவர்கள்
கூறினைர். அந்தெ மைலயில் பல குைககள் இருப்பைதெக் குரு
கவனித்தொன். தீவிரவாதிகள் ஒளியந்த வாழ மிகத்
தெகுதியானை இடைம். இவர்கைளைத் ேதெடி நடைந்ததொன் வர
ேவண்டம். அப்படி எதிரிகள் யாேரனும் வந்தொல்
அவர்கைளைச
சுட்டக்
ெகால்வத
மிகவும்
எளியத.
தீவிரவாதெத்திற்கு ெநருக்கடி ஏனற்படம் காலங்ககளியல் இங்ககு
வந்த வாழ்வத அவர்களைத வழக்கம். அப்ெபாழுத
அவர்கள் கிராம மக்களுக்கு மிகுந்தெ ெதொல்ைலகள்
ெகாடப்பத
உண்ட.
மைலைய
நன்கு
சுற்றிப்
பார்த்தவிட்ட, மாைலயில் ஐவரும் வீட திரும்பினைர்.
மறநாள் காைல, ஊரின் முக்கியமானைவர்கைளை மட்டம்
குரு அைழத்தப் ேபசனைான். குருஇ "இந்தெ வீட குைறந்தெ
பட்செம் 2-3 மாதெங்ககளுக்குத் ேதெைவப்படம்” என்றான்.
அதெற்கு கிராமமக்கள், “சும்மாதொன் இருக்கிறத. உன்னைால்

எங்ககளுக்கு நன்ைமகள் ஏனற்படம் பட்செத்தில் இைதெக்
ெகாடப்பதில் எந்தெவிதெ ஆட்ேசெபைணயும் இல்ைல. இத
ேபாக ேவற ஏனதம் உதெவி ேதெைவயா?” என்ற வினைவினைர்.
குரு, “எனைத நண்பர்கள் ஐந்த ேபர் இங்ககு வந்த தெங்ககுவர்.
அவர்கள் இந்தெ மைலகளியல் கிைடைக்கும் கிைடைக்கும் ெசெடி
ெகாடிகளியலிருந்த மருந்தகள் ெசெய்ய முயற்ச ெசெய்வர்.
நிசசெயமாக
இங்ககு
மருத்தவ
குணமுள்ளை
ெசெடி
ஒன்றிருக்கிறத. அததொன் உங்ககள் ஆேராக்கியத்திற்குக்
காரணம். அத அேனைகமாக நீங்ககள் கீழைரயாகச சொப்பிடம்
அந்தெச ெசெடியாக இருக்கும். ேநற்ற குருவுடைன் வந்தெவர்கள்
அதென் ெபயைரக் கூற, கிராமமக்கள் புரிந்த ெகாண்டைனைர்.
குரு ேமலும் ெதொடைர்ந்தொன், “அவர்கள் இங்ககு வந்த இந்தெ
மண்ணில் ேவற ஏனதம் விைளையுமா என்றம் ஆராய்சச
ெசெய்வர்.
குைறந்தெபட்செம்
உங்ககளுக்குத்
ேதெைவயானைைவகைளை இங்ககு விைளைவிக்க முடியும்.
உங்ககள் ெசெலைவக் குைறத்த வருமானைத்ைதெக் கூட்டைப்
பார்ப்பார்கள். பக்கத்த கிராமங்ககளுக்கும் அவர்கைளைக்
கூட்டிச ெசெல்லுங்ககள்.
வியாபாரிகளியடைம் உங்ககள் கஞ்சொவிற்கு அதிகப் பணம்
ேகளுங்ககள்.
தெர
மறத்தொல்
விற்காதீர்கள்.பக்கத்தக்
கிராமங்ககளியலும் அவ்வவாேற ெசெய்யச ெசொல்லுங்ககள்.

உங்ககள் கிராமத்ைதெச சுற்றி அகழ ஒன்ற ேதொண்டி அதில்
தெண்ணீர் நிரப்பி ைவயுங்ககள். வண்டிகள் ஏனதம் உள்ேளை
வராதெவாற சறிய அளைவில் இருந்தொல் ேபாதம். யாரும்
எதெற்கு என்ற ேகட்டைால் பாம்புத் ெதொல்ைல அதிகமாக
இருக்கிறத,
அதெற்காகத்
ேதொண்டியுள்ேளைாம்
என்ற
கூறிவிடங்ககள். வியாபாரிகள் யாைரயும் அகழையத்
தொண்டி
உள்ேளை
அனுமதிக்காதீர்கள்.
நீங்ககளும்
அகழையத்
தொண்டி
ேதெைவயில்லாமல்
ெவளியேய
ேபாகாதீர்கள். தொலிபான்கள் ெதொந்தெரவு உங்ககளுக்கு
இருக்காத.
இன்ற
மாைல
நான்
இங்ககிருந்த
கிளைம்புகிேறன்.
அப்ெபாழுத
ஒருவன்
ஓடிவந்த
வியாபாரிகள்
வந்தள்ளைதொகக் கூறினைான். குரு, “எத்தெைனை ேபர்?” என்ற
ேகட்க, அவன், “மூவர்" என்றான். குரு, “நானும்
வருகிேறன்"
என்ற
அவர்களுடைன்
புறப்பட்டைான்.
விைலைய இரண்ட மடைங்ககாகக் கூறம்படி கிராம
மக்களியடைம் குரு கூறினைான். கிராம மக்கள் சறித
தெயங்ககினைர். குரு ைதெரியம் கூறி, நான் "பார்த்தக்
ெகாள்கிேறன்" என்றான். அேதெேபால் வியாபாரிகளியடைம்
இரண்ட மடைங்ககு விைல ெசொல்லப்பட்டைத. அவர்கள்
ஒத்தக்ெகாள்ளைவில்ைல. தப்பாக்கிையக் காட்டிப் ேபசெ
ஆரம்பித்தெனைர். அப்ெபாழுத குரு, “செரி, பணத்ைதெக்
ெகாடங்ககள், மீதி செரக்ைக எடத்த வருகிேறாம்" என்ற

ெசொல்லிவிட்ட கிராமத்தொைர அைழத்தக் ெகாண்ட,
பணத்ைதெ வாங்ககிக் ெகாண்ட கிராமத்திற்குள் வந்தெனைர்.
கிராமத்தினைர் "எங்ககளியடைம் ேவற செரக்கு இல்ைலேய" என்ற
பயத்தடைன்
கூற,
குரு,
“ேதெைவப்படைாத"
என்ற
ெசொல்லிவிட்ட,
அவர்களுடைன்
ேபசக்
ெகாண்ேடை
கிராமத்திறகுள் வந்தெனைர். அப்ெபாழுத தூரத்தில் இருவர்
மரண ேவதெைனையில் அலறவதம், சறித ேநரத்தில் வண்டி
புறப்படம் செப்தெமும் ேகட்டைனை. கிராம மக்கள் ஓடிச ெசென்ற
பார்க்ைகயில், இருவர் பாம்பு கடித்த விஷம் ஏனறி,
மரணத்தின் வாயிலில் கிடைக்க, தெப்பித்தெ மூன்றாவத ஆள்,
கிைடைத்தெ செரக்ைக எடத்தக் ெகாண்ட வண்டியுடைன்
கிளைம்பிவிட்டைான். கிராம மக்களுக்கு குருவின் செக்திகளும்
திறைமகளும் புரிய ஆரம்பித்தெனை.
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லிபான் தெைலைமயகம். தெைலவர் முல்லா ஓமர்
அலுவலகம். அவரத ெநருங்ககிய உதெவியாளைர்கள்,
பைடைத்தெளைபதிகள், ஆேலசெகர்கள் எனை கிட்டைத் தெட்டை 10
ேபர் கூடியிருந்தெனைர். முல்லா ஓமர் இன்னும் கூட்டைத்திற்கு
வரவில்ைல. எதெற்காக இந்தெ அவசெரக் கூட்டைம் என்றம்
யாருக்கும் புரியவில்ைல. பாதகாப்பு ேதெைவ கருதி,
முல்லா
ஓமர்
பலைர
ஒன்ற
திரட்டவதில்ைல.
அெமரிக்காவின் குண்டகள், தொலிபான்கள் முழுவைதெயும்
அழத்த விடம்.
ஆஃகானிஸ்தொனின் வடைகிழக்குப் புறமாக பனிபடைர்ந்தெ
மைலகளியல் காணப்படம் ஒரு குைக. இன்னும் 10 கி.மீ.
கிழக்ேக ெசென்றால், பாகிஸ்த்தொன். பாகிஸ்த்தொனின்
வடைேமற்குப் பகுதி, பாகிஸ்த்தொனின் அரசொங்ககேமா,
இராணுவேமா, உளைவுத் தைறேயா நுழைழய முடியாதெ
இடைம். தீவிரவாதிகள் ஒளியந்த வாழ சறந்தெ இடைம்.
மாைல

எட்ட

மணியிருக்கும்.

சறித

இருட்டைத்

ெதொடைங்ககிவிட்டைத.
தெைலவர்கள்
வந்தெ
வண்டிகள்
அவர்கைளை இறக்கிவிட்டவிட்ட மீண்டம் ேவற ேவற
இடைங்ககளியல் மரம் ெசெடிகளுக்கு நடேவ நிறத்தெப்பட்டைனை.
ேமேல ஆகாயத்திலிருந்த விமானைம் மூலமாகேவா,
அல்லத
விண்ேகாள்கள்
மூலமாகேவா
யாரும்
பார்தெதவிட்டைால்
குண்ட
மைழ
ெபாழயத்
ெதொடைங்ககிவிடம். அேதெ ேநரம் இந்தெ குைககைளை எந்தெக்
குண்டகளும் தெகர்க்காத. எனைேவதொன் தீவிரவாதிகள்
இந்தெப் பகுதிகளியல் ஒளியந்த வாழ முடிகிறத. இந்தெப்
பகுதிகளியல்
பழங்ககுடி
மக்கள்
வாழ்கின்றனைர்.
இவர்களுக்குச
சல
தெைலவர்கள்
உண்ட.
இந்தெத்
தெைலவர்களியன் ஆட்சதொன் இங்ககு நைடைெபறகிறத. இந்தெத்
தெைலவர்களியன் உதெவிேயாட தீவிரவாதிகள் பத்திரமாக
ஒளியந்த வாழலாம்.
தெைர வழயாகவும் இவர்கைளை ெநருங்கக முடியாத.
மைலப்பாங்ககானை பகுதி. அடைர்ந்தெ காடகள், ெபரிய
மரங்ககள் கிைடையாத. நடைந்த வந்தொல் எளியதொகக் கண்ட
பிடிக்க முடியும். மைலப்பாங்ககானைதொல் பீரங்ககிகைளைக்
ெகாண்ட வர முடியாத. எனைேவதொன் இப்பகுதிகளியல்
உள்ளை தீவிரவாதிகைளை எளியதொக அழக்க முடிவதில்ைல.
முல்லா ஓமர் அைறயுனுள் வந்தொர். அவரத முகத்தில்
கவைல படைர்ந்திருந்தெத. என்றம் இவ்வவாற கவைலயுடைன்

இருந்தெதில்ைல. பல இக்கட்டைானை காலக்கட்டைங்ககளியல் மிக
உறதியாகவும்,
திறைமயாகவும்
பல
செவால்கைளைச
செமாளியத்தெவர். ஒரு காலக்கட்டைங்ககளியல் பின் லாடைனுன்
அெமரிக்காவின் உதெவிேயாட இரஷ்யாைவ எதிர்த்தப்
ேபாராடியவர்.
அப்பைடைகைளை
ெவற்றிகரமாக
விரட்டியடித்த, காபூலில் தொலிபான்களியன் ஆட்சைய
நிைலநாட்டியவர். அப்படிப் பட்டைவர் இன்ற கலங்ககி
நிற்கிறார்.
அைனைவரும் ேமற்கு முகமாகத் திரும்பி, ெமக்காைவ
ேநாக்கி, இரண்ட நிமிடைங்ககள் ெமௌனைமாய்த் ெதொழுதெனைர்.
பின்பு கூட்டைம் ெதொடைங்ககியத. முல்லா ஓமர் ேபசெத்
ெதொடைங்ககினைார்.
“தொலிபான்களியன்
அழவுகாலம்
ெநருங்ககிவிட்டைத”
என்ற
கூறிவிட்ட
அைமதியாக
இருந்தொர். ஒரு நீண்டை ெபருமூசசற்குப் பின் ேபசெ
ஆரம்பித்தொர்.
“இந்தெ
நாட்ைடை
ஆட்ச
ெசெய்யும்
ஆவைலயும், ஆைசெையயும் ைகவிடை ேவண்டிய ேநரம்
வந்தவிட்டைத.
அதெற்கானை
அறிகுறிகள்
ேதொன்றத்
தடைங்ககிவிட்டைனை. நமத ெகாரில்லா ேபார் முைறகளும்,
ஆயுதெங்ககளும், ெவடிகுண்டகளும், வன்முைறகளும்,
கடைத்தெல்களும் இனி நமக்கு உதெவாத” என்ற கூறிவிட்ட
கண்டைஹாரிலும்,
மைலேயாரக்
கிராமத்திலும்
நடைந்தெைவகைளை விவரித்தொர்.

இைதெக் ேகட்ட முடித்தெவுடைன் கூட்டைத்தில் இருவர்
கடைகடைெவன்ற சரித்தெத விட்டைனைர். “ஒரு சருவைனைப்
பார்த்த
தெைலவர்
இப்படிப்
பயப்படவத
மிக
ஆசசெரியமாக இருக்கிறத. ஒரு காலத்தில் இரஷயப்
பைடைகைளையும், இன்ற அெமரிக்கா மற்றம் அவர்களைத
ேதொளைைமப்பைடைகைளையும்
எதிர்த்த,
திறைமயாயும்,
ெவற்றிகரமாயும், தெந்திரமாயும் ேபாராடிவரும் ேபாத,
ஒரு சறவைனைப் பார்த்த பயப்படவத சரிப்புதொன்
வருகிறத” என்ற கூறி முடித்தொர்.
முல்லா ஓமர் ெதொடைர்ந்த ேபசெ ஆரம்பித்தொர், “நமத
ேநாக்கம், சுயநலமானைத. ஆஃகானிஸ்தொனின் ஆட்சையப்
பிடிப்பேதெ நமத ேநாக்கம். நமத வழமுைறகளும்
வன்முைறயாய் இருககிறத. அேதெ ேநரம் நமத எதிரிகள்
இரஷ்யா, மற்றம் அெமரிக்காவின் ேநாக்கங்ககளும்
சுயநலமானைைவ.
வன்முைறயின்
அடிப்பைடையில்
ேபாராடபவர்கள். எனைேவ நம்மால் அவர்கைளை எதிர்த்தப்
ேபாராடை முடிகிறத.”
“ஆனைால்
இந்தெ
புதிய
எதிரி
குரு,
எந்தெவிதெ
சுயநலமில்லாதெவன். வன்முைறையத் தீண்டைாதெவன்.
ஆஃகானிஸ்தொன்
மக்களியன்
நல்வாழ்ேவ
இவனைத
ேநாக்கம். இங்ககு ஆட்சையப் பிடிக்கும் ேநாக்கம்
அவனுக்கு கிைடையாத” என்ற கூறிமுடித்தொர்.

“இந்தெத் தெகவல்கள் உங்ககளுக்கு எப்படி ெதெரியும்?” என்ற
ஒருவர் கூட்டைத்தில் வினைவ, முல்லா ஓமர், "நம்மிடைமிருந்த
இருவர் அவனுடைன் ேசெர்ந்தள்ளைனைர். அவர்கள் நம்ைமப்
பிரிவதெற்கு முன்பு கூறியைவ”.
"தொலிபான்களியடைமிருந்த
பிரிந்தொல்
மரணம்
என்ற
அவர்களுக்குத் ெதெரியாதொ?” என்ற வினைவ, “நன்றாகேவ
ெதெரியும். நானும் மிரட்டிப் பார்த்ேதென். பயன் இல்ைல.
நம்ைம
விட்ட
ஓடி
இன்றவைர
உயிருடைன்
இருக்கிறார்கள்"
முல்லா ஓமர் ேமலும் ெதொடைர்ந்தொர், “எனைக்கும் வயதொகி
வருகிறத. ேபாராடம் செக்திைய இழந்த வருகிேறன். எனைத
உடைலும் ேநாயினைால் வாடகிறத. எனைேவ உங்ககளியல்
யாரும் எனைத ெபாறப்ைப எடத்தச ெசெய்யுங்ககள். ெவளிய
உலகிற்கு நான் தெைலவனைாய் நடிக்கிேறன். உண்ைமயானை
தெைலவைனை நீங்ககேளை ேதெர்ந்ெதெடங்ககள்” என்ற கூறிவிட்ட
அைமதியானைார். முல்லா ஓமர் தெவிர மற்ற அைனைவரும்
தீவிரமாகப் ேபசெ ஆரம்பித்தெனைர். சறித ேநரம் கூசசெலும்
குழப்பமும்
நிலவியத.
கிட்டைத்தெட்டை
இரண்ட
குழுக்கழாகப் பிரிந்த செண்ைடையிட்டைனைர்.முல்லா ஓமர்
ைகயமர்த்தி அவர்கைளை அைமதிப்படத்தினைார். இரண்ட
குழுக்கைளையும் தெனித்தெனிேய அமரசெசெய்தொர். இரண்ட
குழுக்களுக்கும் இரண்ட தெைலவர்கள் உருவாகிவிட்டைனைர்.

"குருைவ எதிர்ப்பதெற்கு உங்ககள் திட்டைங்ககைளைக் கூறங்ககள்.
உங்ககள்
திட்டைங்ககளியன்
அடிப்பைடையில்
தெைலவர்
ேதெர்ந்ெதெடக்கப்படவரார். மீண்டம் நாம் ஒரு மணி ேநரம்
கழத்த இங்ககு கூடைலாம். அதெற்குள் உங்ககள் உணைவ
முடித்தக் ெகாள்ளுங்ககள்” என்ற கூறிவிட்ட கூட்டைத்ைதெ
ஒத்திைவத்தொர்.
மீண்டம் ஒரு மணி ேநரம் கழத்த கூட்டைம் தவங்ககியத.
முதெலில் ஒரு குழுவின் தெைலவைரயைழத்த தெனைத
திட்டைத்ைதெ விவரிக்கச ெசொன்னைார். முதெல் குழுவின்
தெைலவர் ேபசெ ஆரம்பித்தொர்.
ேபசசு வார்த்ைதெகள் நம் ஊரில் நடைக்கும் பட்டிமன்றம்
ேபால் காட்ச அளியத்தெத. முல்லா ஓமர் நடவராகச
ெசெயல்படை இரண்ட அணிகள் குருைவ ெவல்வதில்
தெங்ககளைத
வழமுைறேய
சறந்தெத
என்ற
வாதிடை
ஆரம்பித்தெனைர். வாதெம் பிரதிவாதெம் சூட பிடித்தெனை.ஒரு
குழு வன்முைற, வஞ்செம் , உறவாடிக் ெகடத்தெல் ஆகிய
முைறகைளைப் பரித்தைரத்தெத. மற்ெறாரு குழு தீய
செக்திகைளை எழுப்பி ெவல்லலாம் என்ற பரித்தைரத்தெத.
முல்லா ஓமருக்கு இரண்டேம ேதொல்விையத் தெழுவும்
என்ற நன்றாகப் புலப்பட்டைத. ஆனைால் அவருக்கும் ேவற
வழ ெதெரியவில்ைல. இரண்ட கட்சகைளையும் அவரவர்
ெகாள்ைககைளைப் பின்பற்றி, குருைவ எதிர்க்குமாற

பரிந்தைர ெசெய்தவிட்ட, கூட்டைத்ைதெக் கைலத்த விட்டைார்.
பாதகாப்பு
நிமித்தெம்
கருதி
குைகயிலிருந்த
ஒவ்வெவாருவராக ெவளியேய வந்தெனைர். சறித தூரம் நடைந்த
தெங்ககள்
வண்டிகைளை
வரவைழத்த
அங்ககிருந்த
புறப்பட்டைனைர். அைனைவரும் கிளைம்பியபின் ஒரு ெபரிய
ஆந்ைதெ அந்தெக் குைகயிலிருந்த ெவளியேய வந்த பறந்த
வானில் உயேர கிளைம்பியரத.
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கு

ரு கிராமத்த மக்கைளை அைழத்த பாம்பினைால்
கடிபட்டை இருவைரயும் தூக்கிக் ெகாண்ட, கிராத்தின்
உள்ேளை ெகாண்ட வரச ெசொன்னைான். குரு விைரந்த
மைலக்குச ெசென்ற, சல இைலகைளைக் ெகாண்ட வந்த,
அதென் சொைறப் பாம்பு கடித்தெ இடைத்தில் ேதெய்த்தொன். சறித
குடிக்கவும் ெகாடத்தொன். பின்பு அவர்கைளைப் படக்கச
ெசெய்த, தெைலயிலிருந்த பாதெம் வைர உடைலுக்கு 2 ெசெ.மீ
உயரத்தில் ைககைளை ைவத்தக் ெகாண்ட, விஷத்ைதெக் கீழேழ
இறக்கினைான். கால் மணிேநரம் கழத்த, ெமதவாக
கண்விழக்க, அவர்களுக்கு உணவளியக்குமாற ேகட்டக்
ெகாண்டைான்.
பின்பு குரு தொரிக் பாரிக் இருவைரயும் அைழத்த அந்தெத்
தொலிபான்களுடைன்
ேபசெச
ெசொன்னைான்.
அவர்கள்
தெங்ககளுடைன்
ேசெருகிறார்களைா
அல்லத
மீண்டம்
தொலிபான்களுடைன்
ேசெருகிறார்களைா
என்ற
ேகட்கச
ெசொன்னைான். உயிர் ெகாடத்தெ குருவிற்குத் தெங்ககளைத

உயிைரக் ெகாடப்பதொகச சூளுைரத்தெனைர்.
புதியதொய்ச
ேசெர்ந்தெ இருவருக்கும் அஹமத, முஹமத என்ற
ெபயரிட்டைான் குரு.
பின்பு தொரிக், அஹமத இருவைரயும் அந்தெக் கிராத்தில்
தெங்ககச ெசொன்னைான். இந்தெக் கிராத்தில் நடைந்தெைவகைளை
பக்கத்த கிராமங்ககளியலும் பரப்பச ெசொன்னைான்.இந்தெ
கிராத்திலிருந்த சலைர அைழத்தக் ெகாண்ட, ஒவ்வெவாரு
கிராமமாகப் ேபாகச ெசொன்னைான். தொலிபான் வண்டிகள்
ஊருக்குள்
வராதெவாற
அகழகைளைத்
ேதொண்டைச
ெசொன்னைான்.அவரகளுைடைய ெபாருட்களுக்கு இரண்ட
மடைங்ககு விைல ெசொல்லச ெசொன்னைான்.
இதென் மூலம் கிராமங்ககளியன் வருமானைம் அதிகரக்கும்.
தொலிபான்களுக்கு கிைடைக்கும் வருமானைம் குைறயும்.
தொலிபான்கைளை எதிர்க்கும் ைதெரியத்ைதெ மக்களுக்குக்
ெகாடக்கச ெசொன்னைான். பல இடைங்ககளியல் இதெற்கு எதிர்ப்பு
இருக்கலாம். அேதெ ேநரம் தெங்ககள் வருமானைம் கூடவதொல்
இதெற்கு ஆதெரவு இருக்கலாம். இதென் மூலம் நமத
நடைவடிக்ைககள் தொலிபான்களுக்குத் ெதெரியட்டம்.
தொலிபான்கள் நடைமாட்டைம் தெைடை பட்டைால் மீண்டம்
பள்ளியகைளைத் திறக்க ஏனற்பாடகள் ெசெய்யச ெசொன்னைான்.
ெபண்கைளை ஆசரியர் ேவைலகளியல் அமர்த்தெ ஏனற்பாடகள்

ெசெய்யச
ெசொன்னைான்.
பள்ளியகைளை
நிர்வகிக்கும்
ெபாறப்ைப அவர்களியடைம் ஒப்பைடைக்கச ெசொன்னைான்.
பள்ளியகளியல் ைதெயல், பூ ேவைலப்பாடகள், கூைடை
பின்னுதெல் ேபான்ற சற ெதொழல்கள் கற்பிக்க ஏனற்பாடகள்
ெசெய்யச ெசொன்னைான். கிராம மக்களியடைம் வரி வசூலித்த
கிராத்தின் நிர்வாகத்திற்குச ெசெலவிடைச ெசொன்னைான். 10-15
கிராமங்ககளுக்கு
ஒரு
மருத்தவ
மைனை
நிறவச
ெசொன்னைான்.
எளியய
முைறயில்
மூலிைககைளை
உபேயாகித்த ைவத்தியம் பார்க்க பயிற்சகள் அளியக்க
ஏனற்பாடகள் ெசெய்யச ெசொன்னைான்.
குரு இரண்ட நாட்கள் தெங்ககலாம் என்ற எண்ணி வந்தெவன்,
ஒரு
வாரம்
வைரத்
தெங்ககும்படியாகிவிட்டைத.
இலங்கைகயிலிருந்த செதரகிரி குழு வருவதெற்கு 2-3 நாட்கள்
ஆகிவிட்டைனை. இந்தெ ஒரு வாரகாலத்தில் குரு அக்கம்
பக்கங்ககளியல் உள்ளை கிராமங்ககளுக்குப் ேபாய் வந்தொன்.
குரு
தெனைத
ேவைலகைளை
முடித்த
கண்டைஹார்
திரும்புவதெற்குத் தெனைத வண்டியில் ஏனறினைான். குருைவ
வழயனுப்ப ஊேர திரண்ட இருந்தெத. அப்ெபாழுத
மாைல 8 மணி. ெமல்லியதொக இருட்டை ஆரம்பித்தெத.
பாரிக் முஹமத இருவைரயும் அைழத்தக் ெகாண்ட
வண்டியில் ஏனறினைான். தொரிக்கின் முகம் வாடவைதெக் குரு
கவனித்தொன். வண்டிையவிட்டக் கீழேழ இறங்ககிவந்த,

அவைனைக்
கட்டிப்பிடித்தொன்.
தூரத்தில்
கிழவி
நடைனைமாடவத ெதெரிந்தெத. கிழவி குருவின்அருகில் வந்த
கட்டிப்பிடித்த முத்தெமிட்டைாள். பின்பு குருவிடைம், "
ெகாஞ்செம் முந்தி வந்திருந்தொல், உன்ைனைக் கல்யாணம்
ெசெய்திருப்ேபன்" என்றாள். குரு, “எவ்வவளைவு முன்பு?”
என்ற ேகட்கஇ கிழவி, “60 வருடைங்ககள் முன்பு" என்ற
கூற, ஊேர சரித்தெத.ஒரு வாரம் தொன் ஆனைாலும்
குருைவப்ப பிரிய அந்தெ ஊருக்கு மனைம் வரவில்ைல.
வண்டிையப் ேபாகவிடைாமல் தெடத்த, இன்ற இரவு
தெங்ககளுடைன் தெங்கக ேவண்டம் என்ற கட்டைாயப் படத்தி
அைழத்தச ெசென்றனைர்.
குருைவயும் மற்ற இரண்ட நண்பர்கைளையும் ஊரின்
மத்திய பகுதிக்குத் தூக்கிச ெசென்றனைர். அன்ற இரவு ெவகு
ேநரம் வைர ஆட்டைம், பாட்டைம், ேபசசு, ேகலி, கூத்த,
ெகாண்டைாட்டைம் முகலியனை நடைந்தெனை. குருவும் பாட்டியும்
ஆடிய நடைனைம் எல்ேலாைரயும் கவர்ந்தெத. ெவகு ேநரம்
கழத்ேதெ அைனைவரும் உறங்ககினைர்.
காைலயில் எழுந்திருக்கும் ெபாழுத குரு பாட்டியின்
மடியில் படத்திருப்பைதெ உணர்ந்தொன். பாட்டி அவனைத
தெைலையக் ேகாதவதம், ைக கால்கைளைப் பிடித்த
விடவதமாய் இருந்தொள். குரு விழத்தெவுடைன் மீண்டம்
அவனுக்கு ெநற்றியில் முத்தெமிட்டைாள். பாட்டியின் கண்கள்

தூக்கம் இல்லாமல் ேசொர்ந்திருந்தெனை. குரு பாட்டிையத் தென்
மடியில் கிடைத்தித் தூங்கக ைவத்தொன். குரு பின்பு கிளைம்பி
கண்டைஹார் ேநாக்கிப் பயணம் ெசெய்தொன்.
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ண்டி சொைலயில் சீராக ஓடிக் ெகாண்டிருந்தெத.
எங்ககு பார்தொலும் மணல் ெவளிய, பாைலவனைம்.
ஆங்ககாங்கேக சறசற ஓைடைகள் இருந்தெனை. மைலயின் பனி
உருகி, பளியங்ககு ேபால் நீர் ஓடிக் ெகாண்டிருந்தெத.
அைனைவரும் அைமதியாக இருந்தெனைர். குரு, முஹமதிடைம்,
“என்னுைடைய ைபைய எட" என்றான். தொரிக் பாரிக்
இருவரிடைம் ேகட்டைதிலிருந்த, குருவிடைம் ெநருங்ககிப்
பழகுவதொ ேவண்டைாமா என்ற குழம்பியிருந்தொன். குரு
கூறியத ேபால் ைபைய எடத்தக் ெகாடத்தொன். குரு,
ைபையக் காண்பித்த, அதில் ஒரு புைகப் படைம் இருக்கும்,
எடத்தப்பார்" என்றான்.
முஹமதிறகுத் தூக்கிவாரிப்
ேபாட்டைத. தொன் சற வயதொய் இருந்தெ ெபாழுத, தொய்
தெந்ைதெயருடைன் வாழ்ந்தெ ெபாழுத எடத்தெ படைம். முஹமத
குருைவப்
பார்த்த,
“எப்படி
உங்ககளுக்கு
இத
கிைடைத்தெத?” எனை வினைவ, “உனைத தெந்ைதெ ெகாடத்தொர்.
எனைத ைகேபசைய எடத்த உனைத தெந்ைதெயிடைம் ேபசு"
என்றான்.
முஹமத தெந்ைதெயின் ெபயைரத் ேதெடிெயடத்த அவைர
அைழக்க, அவர், குருதொன் அைழப்பதொக எண்ணிக்
ெகாண்ட, “குரு எப்படி இருக்கிறாய்? என்ற வினைவ,

முஹமத, குரு இல்ைல, நான்தொன் ேபசுகிேறன்" என்றான்.
தெனைத குழந்ைதெயின் குரைலக் ேகட்டைவுடைன், அவரால்
அழுைகையக் கட்டப்படத்தெ முடியவில்ைல. தெனைத
அைறயிலிருந்தெ தெனைத உதெவியாளைைர ெவளியேய இருக்கச
ெசொல்லிவிட்ட, தெனைத மைனைவிைய அைழத்த மூன்ற
ேபரும் ேபசெம்படி ஏனற்பாட ெசெய்தொர். சல நிமிடைங்ககளுக்கு
யாராலும் ஏனதம் ேபசெ முடியவில்ைல. குரு ைகேபசைய
வாங்ககி, “விைரவில் கண்டைஹார் வாருங்ககள்" என்ற
கூறிவிட்ட ைகேபசைய முஹமதிடைம் ெகாடத்தொன்.
முஹமத ைகேபசைய வாங்ககும் ெபாழுத இைணப்பு
தண்டிக்கப்பட்ட இருந்தெத. ஆனைால் அடத்தெ சல
ெநாடிகளியல் ேவெறாரு எண்ணிடைமிருந்த அைழப்ப வர
முஹமத ேபசெ ஆரம்பிக்க அத அவனைத அம்மாவின்
அைழப்பாக இருந்தெத. ைகேபசயில் மின்செக்தி தீரும் வைர
இருவரும் ேபசத் தீர்த்தொர்கள். ைகேபசைய வண்டியில்
மாட்டி,
செக்தி
ஏனற்றியபின்,
அப்பா
பல
முைற
கூப்பிட்டிருந்தெத ெதெரிந்தெத.
குரு அப்பாைவ அைழத்த, “நீங்ககள் கண்டைஹாரில் நீங்ககள்
ஏனற்பாட ெசெய்தெ வீட்டிற்ேக வாருங்ககள்" எனை அைழத்தொன்.
அதெற்கு
அவர்,
“நீ
அங்ககு
தெங்ககுவத
ஆபத்த.
தொலிபான்கள் உன்ைனைத் ேதெடை ஆரம்பித்த விட்டைார்கள்.
குரு அதெற்கு, “எதிர்பார்த்ேதென், அவர்கள் என்ைனை

ஆஃகானிஸ்தொன்
முழுவதம்
ேதெடிக்
ெகாண்ட
இருப்பார்கள். அவர்கள் என்ைனை எதிர்பாராதெ இடைம் எனைத
கண்டைஹார் வீட. அங்ககு காவலும் ேதெடதெலும் குைறவாக
இருக்கும். இன்னும் சறித ேநரத்தில் வீட்டின் நிைலைம
ெதெரிந்தவிடம். நீங்ககள் கண்டைஹார் வந்த என்ைனைத்
ெதொடைர்பு ெகாள்ளுங்ககள்" என்ற கூறிவிட்ட ைகேபசைய
முஹமதிடைம் ெகாடத்தொன்.
. மதிய உணவிற்காக ஒரு ஆற்றங்ககைரயில் வண்டிைய
நிறத்தி மூவரும் இறங்ககினைர். கிராத்தினைர் ெகாடத்தெ
உணவுப்
ெபாட்டைணத்ைதெப்
பிரித்தச
சொப்பிடை
ஆரம்பித்தெனைர். அப்ெபாழுத அருகில் இருந்தெ மரத்தில்
ஒரு நீல நிற வண்ணத்தில் ஒரு பறைவ வந்த அமர்ந்தெத.
குரு சறித ெராட்டித் தண்டகைளை எடத்தக் ெகாண்ட,
மரத்தின் அருகில் ெசெல்ல அந்தெப் பறைவ குருவின்
ேதொளியல் அமர்ந்தெத. குரு அதெற்குச சொப்பிடை சல ெராட்டித்
தண்டகைளைக்
ெகாடத்தொன்.
குரு
அதெனிடைமிருந்த
கண்டைஹார் வீட்டின் நிைலைமையப் புரிந்த ெகாண்டைான்.
வண்டி கண்டைஹார் வீட்ைடை அைடையும் ெபாழுத மாைல 7
மணியாயிருந்தெத. குரு வீட்டில் நுழைழயும் ெபாழுத,
ஒருவன்
தப்பாக்கியுடைன்
குருைவயும்
அவனுடைன்
இருந்தெவர்கைளையும் தரத்தெ ஆரம்பித்தொன். மூவரும்
பின்னைங்ககால் பிடைறியில் ெதெறிக்க, ேவகமாய் ஓடினைர். குரு

ஓடிய திைசெயில் மற்ற இருவரும் பின் ெதொடைர்ந்த ஓடினைர்.
குரு தொன் முதெலில் செந்தித்தெ ெபரியவர் வீட்ைடை ேநாக்கி
ஓடினைான். விரட்டி வந்தெவன் பல முைற சுடை முயற்ச
ெசெய்த குறி தெவறியத. தெனைத கைடைச குண்ைடையும்
வீணாக்கிவிட்ட என்னை ெசெய்வத என்ற ெதெரியாமல்
குழம்பி நின்றான். அதெற்குள் குருவின் தெைல மைறய
ஆரம்பிக்க, ேவற வழயில்லாமல் ெதொடைர்ந்த ஓடினைான்.
ஓரு
கத்திைய
மட்டம்
தெனைத
பாதகாப்பிற்காக
உருவிக்ெகாண்ட,
குருைவயும்
அவனைதெ
கூட்டைாளியகைளையும்
ெதொடைர்ந்த
தரத்தினைான்.
குரு
ெபரியவரின் வீட்டின் உள்ேளை நுழைழந்தொன்.
ெபரியவர் உள்ேளை இருந்தெ ெபண்ணிடைம், “உனைத
விருந்தொளியகள் வந்த விட்டைார்கள், செைமத்தவிட்டைாயா?”
என்ற வினைவ, மற்ற மூவரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக
வீட்டினுள் நுழைழந்தெனைர். குரு அந்தெப் ெபண்ணின் பின்
ஒளியந்த ெகாண்டைான். கைடைசயாகக் கத்தியுடைன் ஓடி
வந்தெவன், “இதில் குரு யார்?” என்ற கூறிக்ெகாண்ட
கத்திைய ஓங்கக, அந்தெப் ெபண் அவனைத ைகையப்
பிடித்தக்
கன்னைத்தில்
ஓங்ககி
அைறந்தொள்.
அைறவாங்ககியவன் தென்னிைலக்கு வந்தெவுடைன், அக்கா
என்ற அவைளைக் கட்டிப்படித்தக் ெகாண்டைான். இருவரும்
ஏனதம் ேபசொமல் விம்மி அழுதெனைர்.

ெபரியவர், “இங்ககு சலர் பட்டினியால் ெசெத்தக் ெகாண்ட
இருக்கிறார்கள்" என்ற அந்தெப் ெபண்ணின் ேதொைழத்
ெதொட்டச ெசொல்ல, அந்தெப் ெபண்ணும், “தொத்தொ
இவரகளுக்காகத்தொன் இன்ற அதிகமாகச செைமக்கச
ெசொன்னீர்களைா?” என்ற ேகட்டவிட்ட, தொத்தொைவயும்
கட்டிப் படித்தக் ெகாண்டைாள்.
“இவர்கள் வருவத
உங்ககளுக்கு எப்படித் ெதெரியும்?” என்ற அந்தெப் ெபண்
ேகட்க, “சுவரில் இருக்கும் பல்லிகளியன் பாைஷ எனைக்குப்
புரியும்” என்றார். அைதெ ஆேமாதிப்பத ேபால் பல்லி
மீண்டம் கத்தியத.

22

தொ

லிபானின் முதெற்குழு, குரு வீட்டில் காவலுக்குப்
ேபாடைப்பட்டிருந்தெவனிடைம்
ெதொடைர்பு
ெகாள்ளை
முயன்ற ேதொல்வியுற்றனைர். எனைேவ குருதொன் அவைனை
ஏனதொவத ெசெய்திருக்க ேவண்டம் என்ற முடிவு ெசெய்த,
உடைேனை குருவின் வீட்ைடைத் தொக்க 10 ேபர் ெகாண்டை ஒரு
சற பைடை ஒன்ற அனுப்பப் பட்டைத. இரண்ட வண்டிகளியல்
வந்தெவர்கள் குருவின் வீட்ைடை முற்றைக இட்டைனைர்.
முடிந்தொல் உயிருடைன் பிடிக்க அவர்களுக்கு உத்தெரவு வந்த
இருந்தெத. எனைேவ ஐந்த ேபர் வீட்டின் ெவளியேய காவல்
இருக்க, மீதெம் ஐந்த ேபர் வீட்டின் உள்ேளை ெசென்ற
குருைவயும் அவன் கூட்டைாளியகைளையும் ேதெடினைர். யாரும்
இல்லாமல் ஏனமாந்த நின்றனைர். ெவளியேய குருவின் வண்டி
நிற்பைதெயும் கண்டைனைர். அக்கம் பக்கத்தில்தொன் எங்ககாவத
இருக்க ேவண்டம் என்ற ேதெடை ஆரம்பித்தெனைர். ஆனைால்
குரு எங்ககும் கிைடைக்கவில்ைல. எனைேவ மீண்டம்
வண்டியில் எறிச ெசென்றனைர்.
ெபரியவர் வீட்டில் அைனைவரும் வயிறாற உண்டைனைர்.
பாத்திரங்ககைளை
எடத்த
ைவக்கும்
ெபாழுததொன்
அப்ெபண்ணிற்கு மூைளை ேவைல ெசெய்தெத. “தெனைத தெம்பி
திடெரன்ற எங்ககிருந்த ஓடி வந்தொன்? ஏனன் கத்திையத்
தூக்கிக் ெகாண்ட குருைவ விரட்டை ேவண்டம்?” என்ற

எண்ணிக் ெகாண்ட அவள் குருவிடைம், “இங்ககு என்னை
நடைக்கிறத? என் தெம்பிைய உனைக்க எப்படித் ெதெரியும்?”
என்ற ேகட்டைாள். குரு, “எல்லாவற்ைறயும் அவனிடைேம
ேகட்டத் ெதெரிந்த ெகாள்" என்ற கூறிவிட்டப் புறப்படை
ஆரம்பித்தொன். அப்ெபாழுத ெபரியவர், “இரவு ெவகு
ேநரம் ஆகிவிட்டைத. இங்கேகேய படத்த உறங்ககுங்ககள்.
காைலயில் சொப்பிட்டவிட்டப் ேபாகலாம்" என்றார்.
குருவிற்குப் ெபரியவர் ேபசைசெத் தெட்டைமுடியவில்ைல.
குரு, “ஆனைால் ஒரு நிபந்தெைனை. காைல செைமயல்
என்னுைடையத!"
என்றான். அந்தெப் ெபண் குருைவ
முைறக்க , “அத எனைத இராஜ்யம். யாைரயும் அனுமதிக்க
முடியாத" என்ற உறதியாகக் கூறிவிட்டைாள். குரு ேவற
வழயில்லாமல் அைமதியானைான். இரவு ெவகு ேநரம்
வைர ேபசவிட்ட காைலயில் ெமதவாக எழுந்தெனைர்.
குரு, பாரிக், முஹமத மூவரும் வீட்டிற்குத் திரும்பினைர்.
வீட யுத்தெகளைம் ேபால் காட்சயளியத்தெத. ெபரியவர் வீட்டில்
தெங்ககச ெசொன்னை காரணம் புரிந்தெத. வீட்ைடைச சுத்தெம்
ெசெய்த, செைமயலுக்கு ஏனற்பாட ெசெய்யச ெசொன்னைான்.
மீண்டம் குருைவ இந்தெ இடைத்தில் ேதெடி வர தொலிபான்கள்
முட்டைாள்கள் இல்ைல. ஆஃகானிஸ்தொனில் குருவிற்கு
இைதெவிடை பாதகாப்பானை இடைம் இருக்காத. ஆனைால் சல
காலம் பகலில் ெவளியேய ேபாக ேவண்டைாம் என்ற குரு
உத்தெரவு இட்டைான்.

குருவின் ைகேபச ஒலிக்க ஆரம்பித்தெத. முஹமதின்
அப்பா
அைழக்கிறார்.
முஹமதிடைம்
ைகேபசையக்
ெகாடக்க இருவரும் ேபசனைார்கள். கண்டைஹாரில் தொன்
தெங்ககியிருந்தெ இடைத்ைதெ முஹமதிடைம் கூறினைார். முஹமத
குருைவப் பார்க்க, குரு சறித ேயாசத்தவிட்ட, "செரி
ேபாகலாம்" என்றான். முஹமத, “நான் வண்டிைய
ஓட்டகிேறன்" என்றான். செரி என்ற குரு சொவிைய
அவனிடைம்
ெகாடக்க,
மூவரும்
வண்டியில்
ஏனறி,
முஹமதின் அப்பா வீட்டிற்குச ெசென்றனைர்.
கண்டைஹாரின் முக்கிய வீதிகளியன் வழயாக வண்டி
ெசென்றத. ஆஃகானிஸ்தொனின் மிகப் பழைமயானை நகரம்
கண்டைஹார். மிக அழகியதம் கூடை. ஆனைால் இன்ற பல
ெதொடைர்ந்தெ யுத்தெங்ககளைால் ேசெதெப்பட்ட ெபாலிவிழந்த
காணப்படகிறத. மக்களியன் மனைதில் என்ேனைரமும் ஒரு
பீதி. எந்தெ ேநரத்தில் குண்ட ெவடிக்குேமா என்ற. பல
இடைங்ககளியல்
பலவிதெமானை
கண்ணி
ெவடிகள்
ைவக்கப்பட்டிருக்கும். இதெனைால் ெபாதமக்களியன் அன்றாடை
வாழ்க்ைக பாதிக்கப்பட்டள்ளைத. அடிக்கடி குண்டகள்
ெவடிக்கும் செப்தெம் இங்ககு ேகட்டக் ெகாண்ேடை இருக்கும்.
வண்டி முஹமதின் அப்பா வீட்டின் உள்ேளை நுழைழந்தெத.
வண்டி நுழைழயும் ேபாத அம்மாவும் அப்பாவும் வீட்டின்
வாசெலிேல
காத்தக்
ெகாண்டிருந்தெனைர்.
அம்மா

முஹமைதெயும் அப்பா குருைவயும் கட்டிப் பிடிக்க ஐந்தொற
நிமிடைங்ககள் அப்படிேய நின்றனைர். அப்பா குருவின்
பிடிையத் தெளைர்த்தி தென் மகைனைப் பார்க்கச ெசென்றார். குரு,
“அவன் ெபயர் முஹமத" என்ற கூற, “இனி நாங்ககளும்
அப்படிேய
அைழக்கிேறாம்.
அப்பா
இருவைரயும்
உள்ேளை அைழத்தச ெசெல்ல, எல்லா அம்மாக்கைளையும்
ேபால்
தென்
பிள்ைளைகளுக்காக
ேமைஜை
நிைறய
சொப்பிடவதெற்குத் தெயார் ெசெய்திருந்தொர்கள்.
அப்பா முஹமதிடைம், “நீ ஓட்டி வந்தெ வண்டிைய நீேய
ைவத்தக்ெகாள். குருவிற்கு ேவற புத வண்டி வருகிறத.
காைலயில் இங்ககு வந்தவிடம்.
அவர் குருைவப் பார்த்த, “இனிேமல் நீ அந்தெ வீட்டில்
தெங்கக ேவண்டைாம். அங்ககு உனைக்குப் பாதகாப்பு இல்ைல.
இனிேமல் நீ இங்ககுதொன் தெங்கக ேவண்டம். தொலிபான்களியன்
ெதொல்ைல உனைக்கு இருக்காத. இன்ற காைலதொன் முல்லா
ஓமரிடைம் ேபச உனைத பாதகாப்பிற்கும் முஹமதின்
பாதகாப்பிற்கும் ஒரு ெபரிய ெதொைக ெகாடத்தள்ேளைன்.
ஒரு வருடை காலத்திற்கு உன்னிடைம் ேநரடியாக ேமாதெ
மாட்டைார்கள். இைதெக் ேகட்டை குரு ெமதவாகச சரித்தக்
ெகாண்டைான். “நான் சறித ேநரம் ெமாட்ைடை மாடி ெசென்ற
வருகிேறன்"
என்ற
கூறிவிட்ட
பதிலுக்குக்
கூடை
காத்திருக்காமல், மாடிப்படியில் இரண்டிரண்ட படியாக

ஏனறிச ெசென்றான்.
ெமாட்ைடை மாடிைய அைடைந்தெவுடைன் குருவின் ேதொளியல்
ஒரு ெபரிய ஆந்ைதெ தெைரயிறங்ககியத. அதெனுடைன் சறித
ேநரம் ெசெலவழத்த விட்டக் கீழேழ வந்தொன். அப்பாவிடைம்,
“நீங்ககள் ெகாடத்தெ பணம் வீணாகிவிட்டைத. முல்லா ஓமர்
பதெவி விலகிவிட்டைார். ஆனைால் ெவளிய உலகிற்கு அத
அறிவிக்கப்படைமாட்டைாத. ேவண்டம் என்றால் நீங்ககள்
அவரிடைேம
ேபசத்
ெதெளியவுபடத்திக்
ெகாள்ளைலாம்.
எப்படித் ெதெரியும் என்ற ேகட்டைால் "குரு ெசொன்னைான்"
என்ற கூறங்ககள். அவரத கூட்டைாளியகள் யாைரயும்
செந்ேதெகப்படை ேவண்டைாம் என்ற கூறங்ககள்” என்ற குரு கூறி
முடித்தொன். பதிலுக்குக் காத்திராமல், முஹமதிடைம், “வா,
ேகரம் விைளையாடைலாம்" என்றான். அப்ெபாழுத அம்மா,
“நானும் வருகிேறன். நீங்ககள் எடத்த ைவயுங்ககள், இேதொ
வந்த விட்ேடைன்"
என்றாள்.
அப்பாவும் "நானும்
வருகிேறன்" என்றார்.
ேகரம் பலைகைய ேமைஜையில் ைவத்த, தூச தெட்டி, பவுடைர்
இட்ட, காய்கைளை அடக்கி ைவத்தெவுடைன் அம்மாவும்
பின்பு அப்பாவும் வந்த அமர்ந்தெனைர். அப்பா குருவிடைம்,
“உனைக்கு எப்படித் ெதெரியும்?” என்ற வினைவ குரு
ஆகாயத்ைதெ ேநாக்கிக் ைகையக் காட்டினைான். குருவின்
கவனைம் விைளையாட்டில் இருந்தெதொல் ேமலும் ேபசெ

அப்பாவும் விரும்பவில்ைல, குருவும் விரும்பவில்ைல.
குரு திடெரன்ற ஞாபகம் வந்தெவனைாய், “பாரிக்?” என்ற
வினைவ, “பயப்படைாேதெ, நன்றாகச சொப்பிட்டத் தூங்ககிக்
ெகாண்டிருக்கிறான்" என்றாள் அம்மா.
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டத்தெ நாள் காைல வழக்கம் ேபால் செமயலைறயில்
பல்ேவற செப்தெங்ககள் வந்த ெகாண்டிருந்தெனை.
குளியயலைறயிலும் தெண்ணீர் ஓடம் செப்தெம். காைல 6-7
மணி இருக்கலாம். குரு, முஹமத, பாரிக் மூவரும்
ெமதவாக எழ ஆரம்பித்தெனைர். அம்மா "ஏனதொவத குடிக்க
ேவண்டமா?” என்ற ேகட்க, மூவரும் "ேவண்டைாம்" என்ற
பதில் அளியக்கும் முன், மூன்ற குவைளைகளியல் பால்
எடத்தக் ெகாண்ட அைறக்கள் வந்த விட்டைார்கள்.
அைரகுைறத் தூக்கத்தில் இருந்தெ அைனைவைரயும் தெட்டி
எழுப்பி, குடிக்கச ெசொல்லிவிட்டத் திரும்பும் ேபாத
அப்பா அைறயினுள் நுழைழந்தொர். “குரு நீ எங்ககும்
ெவளியேய ேபாக ேவண்டமா?” என்ற வினைவ, “இல்ைல
இன்ற முழுவதம் இங்ககு தொன் தெங்ககப் ேபாகிேறன்.
ஆஃகானிஸ்தொன் வளைர்சசக்காதெ ஒரு திட்டைம் தெயாரித்த
வருகிேறன். அதெற்கு உங்ககள் உதெவியும் ேதெைவப்படைலாம்.
நீங்ககள் ெவளியேய ேபாவெதென்றால் ேபாய்விட்ட சீக்கிரம்
வாருங்ககள். அைதெப்பற்றிப் ேபசெ ேவண்டம்". அப்பா "செரி"
என்ற ெசொல்லிவிட்ட ெவளியேய ெசென்ற விட்டைார்.
மதிய உணவிற்கு அப்பா வீட்டிற்கு வந்தொர். குரு தெனைத
ேவைலைய முடித்திருந்தொன். குரு, “எனைத திட்டைம்
தெயாராகிவிட்டைத. சொப்பிட்டப் ேபசெலாம்" என்ற கூற,

இன்னும் 10 நிமிடைம் ஆகும், ேவைல முடையவில்ைல”
என்ற செைமயைறயிலிருந்த குரல் ெகாடத்தொர்கள். குரு
செைமயல் அைறக்குள் ெசென்ற அம்மாவிற்கு உதெவிகள்
ெசெய்ய
ஆரம்பித்தொன்.
முடிந்தெ
பதொர்த்தெங்ககைளை
ஒவ்வெவான்றாக எடத்த ேமஜையின் மீத ைவத்தொன். குரு,
“எல்லா பதொர்த்தெங்ககளியலிருந்த ெகாஞ்செம் ெகாஞசெம்
எடத்த ஓரு தெட்டில் ைவத்த இைறவனுக்குப் பைடைத்தொன்.
“இத எங்ககள் நாட்ட பழக்கம். அம்மா நீங்ககள் இனி
செைமக்கும் ேபாத எைதெயும் சுைவ பார்க்காமேல,
இைறவனுக்குப்
பைடைக்க
ேவண்டம்
என்ற
மேனைாபாவத்தடைன்
செைமயுங்ககள்.
பின்பு
அைதெ
உண்பவர்கள் ெசொல்வைதெக் ேகட்டப் பாருங்ககள்” என்ற
குரு கூற. “செரி அப்படிேய ெசெய்கிேறன்" என்ற அம்மா
கூறிவிட்ட அைனைவைரயும் சொப்பிடை அைழத்தொள்.
மதிய உணவிற்குப்பின் குருவும் அப்பாவும் குருவின்
திட்டைத்ைதெப் பற்றிப் ேபசெ ஆரம்பித்தெனைர். அப்பா
ெபாறைமயாக
அைனைத்ைதெயும்
படித்தொர்.
குரு
ெபாறைமயாகக் காத்திருந்தொன். பின்பு அப்பா ேபசெ
ஆரம்பித்தொர். அப்பா, “தொலிபான்களுக்குக் கணிசெமானை
ெதொைகைய ேநரடியாகேவ ஓதக்கியுள்ளைாய். இைதெ
முதெலீட ெசெய்யும் நாடகள் ஏனற்றக் ெகாள்ளுமா என்ற
ெதெரியவில்ைல.

குரு, “ஏனற்கனைேவ அவர்களுக்கு பணம் மைறமுகமாகப்
ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறத. இப்ெபாழுத ேநரடியாகப்
ேபாகப் ேபாகிறத. முன்பு எவ்வவளைவு ேபாகிறத என்ற
ெதெரியாத, இப்ெபாழுத அைதெக் ெதெரிந்த ெகாள்ளைலாம்.
ேவண்டம்
என்றால்
அதென்
ெபயைர
மாற்றிக்
ெகாள்ளுங்ககள். "தீவிர வாதிகள் ஓய்வூதியத் திட்டைம்"
என்ற ெபயர் இடைலாம்.
அல்லத "தீவிரவாதிகள்
புனைர்வாழ்வு நிதி" என்றம் ெபயரிடைலாம். எங்ககள் நாட்டில்
இப்படித்தொன் ெசெய்வார்கள்.
அப்பா, “இப்ெபாழுத ெகாஞ்செம் பரவாயில்ைல"
குரு, “ இதில் முக்கிய விஷயம் என்னைெவன்றால், இந்தெப்
பணம் ெமாத்தெமாகத் தொலிபான்களுக்குப் ேபாகக் கூடைாத.
அப்படிப்
ேபானைால் அவற்றில் ெபரும் பகுதி
சுவிட்செர்லாந்த
வங்ககிகளியல்
ேசெமிக்கப்படம்.
ஒன்ற
ேநரடியாக ஒவ்வெவாரு தொலிபானுக்கும் பட்டவாடைா
ெசெய்யப்பட்
ேவண்டம்.
ஆனைால்
தொலிபான்
தெைலைமயகம் இைதெ நிசசெயமாக எதிர்க்கும். ஏனெனைன்றால்
அவர்கள் உறப்பினைர்கள் மீத உள்ளை தெைலைமயகத்தின்
பிடி தெளைரும். இைதெத் தெைலைமயகம் ஏனற்றக் ெகாள்ளைாத.
அப்பா, “இந்தெச சக்கைல எப்படித் திர்ப்பத?” என்ற
வினைவ, குரு "ேநரடியானை வழ ஏனதம் இல்ைல. மாநாட்டில்
இந்தெத் திட்டைம் செமர்க்க்பபட்டை உடைன் இதென் ஷரத்தக்கள்,

ெவளிய
உலகிற்குத்
ெதெரிவிக்கப்படை
ேவண்டம்.
தொலிபான்களியன் ஒவ்வெவாரு உறப்பினைரும் இைதெ அறிய
ேவண்டம்.
தொலிபான்
உறப்பனைர்கள்
தெங்ககள்
தெைலைமயகத்திற்கு
ெநருக்கடி
ெகாடப்பார்கள்.
தெைலைமயகம் ேவற வழயில்லாமல் ஏனற்றக்ெகாள்ளை
ேவண்டம்.
குரு, “தொலிபான்களுக்கு அைடையாளை அட்ைடைகள் உண்ட.
யார் யார் அைடையாளை அட்ைடைையக் காண்பிக்கிறார்கேளைா,
அவர்களுக்கு வங்ககிக் கணக்கு ஒன்ற திறக்கப் பட்ட,
பணம்
பட்டவாடைா
ெசெய்யப்படம்.
அைடையாளை
அட்ைடைைய அவர்கள் தொன் ெகாண்ட வர ேவண்டம்
என்பத இல்ைல. யார் ெகாண்ட வந்தொலும், எந்தெ விதெ
ேகள்விகேளைா,
ஆதொரங்ககேளைா,
அைடையாளைங்ககேளைா
ேகட்காமல் வங்ககிக் கணக்கும் ஏனடிஎம் அட்ைடையும் தெர
ேவண்டம்.
இந்தெத்
திட்டைத்ைதெ
தெைலைமயகம்
எதிர்த்தொலும்,
உறப்பினைர்கள்
வரேவற்பார்கள்.
உறப்பினைர்களுக்குக்
ெகாடக்கும்
பணத்தில்
ஒரு
பகுதி
தொலிபான்
தெைலைமயகத்திற்குச செந்தொவாகப் ேபாய்ச ேசெர ேவண்டம்.
தொலிபான்களுக்குக் கஞசொ மூலம் வரும் வருமானைத்ைதெக்
குைறக்க ேவண்டம். கிராம மக்களியடைம் ேபச, அவரகளைத

விைல ெபாருட்களுக்கு இரண்ட மடைங்ககு விைல கூறச
ெசொல்லியுள்ேளைன். கிராம மக்கள் ைதெரியமாக ேபசெவார்கள்
எனை எதிர்பார்க்கிேறன்.
தொரிக்கும்
அஹமதம்
இத
விஷயமாக
ேவைல
ெசெய்கிறார்கள்.
ஆனைால்
இத
தொலிபான்களியன்
வருமானைத்ைதெ அதிகமாகப் பாதிக்காத.
ஏனெனைனின்
தொலிபான்கள்
விற்கும்
விைல
மிக
அதிகம்.
தொலிபான்களியடைம்
அதிகமாக
கஞ்சொ
வாங்ககுவத
அெமரிக்க
உளைவு
நிறவனைம்.
உங்ககளுக்கு
இத
ெதெரிந்திருக்கலாம்.
இைதெத்
தெடப்பததொன்
மிகக்
கடினைமானைத.
உங்ககள்
அரசன்
உதெவி
இங்ககு
ேதெைவப்படைலாம்”.
அப்பா,
"
குரு
நன்றாக
ேயாசத்தத்
திட்டைம்
தெயாரித்தள்ளைாய்.
நாட்டின்
கனிம
வளைங்ககைளை,
ேமம்படத்தெவும், மின் உற்பத்திைய அதிகரிக்கவும் வழ
வகுத்தள்ளைாய். முக்கியமாக மைலேயாரக் கிராமங்ககளியல்
ேவைல வாய்ப்பிற்கு வழவகுத்தள்ளைாய். இதென் மூலம்
கஞ்சொ வரத்த குைறயலாம்.
நிதி உதெவும் நாடகளுக்கு கனைமங்ககைளைத் தெருப்பித்
தெருவதென்
மூலம்
கடைன்
சுைமையக்
குைறக்க
வழவகுத்தள்ளைாய்.
நீ
ஒன்ற
மறந்த
விட்டைாய்.

தெற்ேபாதள்ளை
ஆஃகானிஸ்தொன் அரசும் ஊழலில்
சக்கியுள்ளைத.
இந்தெ
அரசயல்
தெைலவர்களும்
தொலிபான்கள் ேபால் ேமாசெமானைவர்கள். இவர்கைளையும்
நம்ப முடியாத.
குரு, “ஓரளைவிற்குத் ெதெரியும். முதெலில் தொலிபான்கள்.
அவர்கள் ஒடக்கப்பட்டைால். நாட்டில் வன்முைறகள்
அடைங்ககி
அைமதி
நிலவும்.
பின்பு
ெமதவாக
அரசயல்வாதிகைளைக் கவனிக்கலாம். தெற்ேபாதள்ளை அரசு
ெதொைலக்காட்ச
ெபட்டி
ேபால.
இயக்குவத
தூரத்திலிருநத்த ேவற யாேரா.
ஆஃகானிஸ்தொைனை
மக்கேளை ஆளும் காலம் விைரவில் வரும்"
அப்பா, “இந்தெத் திட்டைத்ைதெ ஆஃகான் அரசுக்கும் இந்திய
அரசுக்கும் விைரவில் அனுப்பி ைவக்கிேறன். இந்திய
அரசன் மூலம், ஆஃகான் அரசுக்கு ெநருக்கடி ெகாடத்த,
மாநாட்டில் செமர்ப்பிக்க வழ ெசெய்கிேறன்"
குரு, “நல்லத, அப்படிேய ெசெய்த விடங்ககள்" என்ற
ெசொல்லிவிட்ட சறித ஓய்வு எடக்கச ெசென்றான். தூரத்தில்
ெவடிச
செத்தெங்ககள்
அவ்வவப்ெபாழுத
ேகட்டக்
ெகாண்டிருந்தெனை.
அைர
மணி
ேநரம்
குரு
உறங்ககியிருப்பான். வீட்டின் அைழப்பு மணி செப்தெம்
ேகட்ட எழுந்தொன். வீட்டிற்கு யாேரா விருந்தொளிய

வரகிறார்கள் ேபாலும் என்ற எண்ணிக் ெகாண்ட குரு
தூங்கக முயற்ச ெசெய்தெ ேபாத, அைறக்ககவு தெட்டைப்பட்டைத.

24

அ

ப்பா கதெைவத் திறந்த உள்ேளை வந்தொர். “குரு
உன்ைனைக்
ேகட்காமல்
சல
காரியங்ககள்
ெசெய்தள்ேளைன். எனைத ைபயன்களியன் பாதகாப்பிறகாக
இைதெச ெசெய்தள்ேளைன். நானும் சலக் கட்டைாயத்தின் கீழழ்
உள்ேளைன். உன்ைனைச செந்திக்க ஒருவர் வந்தள்ளைார்.
அவைரப் பார்" என்ற அப்பா தெயங்ககித் தெயங்ககி முடித்தொர்.
குரு அைறைய விட்ட ெவளியேய வர 50-60 வயத
மதிக்கத் தெக்க ஒருவர் இருந்தொர். குருவின் பார்ைவயிருந்த
தொன் அறிமுப்படத்தொைதெ உணர்ந்த ெகாண்ட, “முல்லா
ஓமர்" என்ற ைகைய நீட்டினைார். குருவிற்கு ஒரு நிமிடைம்
அதிர்சசயாய் இருந்தெத. குரு திரும்பி அப்பாைவப்
பார்க்க, அப்பா ஏனதம் ேபசொமல் நிற்க, முல்லா ஓமர்,
“நான்தொன் அவைரக் கட்டைாயப்படத்திேனைன். அவர் மீத
எந்தெவிதெக் குற்றமும் இல்ைல" என்றார். அப்ெபாழுத
அப்பா, “முன் கூட்டிேய உன்னிடைம் ெசொல்லி நீ மறத்த
விட்டைால் தெர்ம செங்ககடைமாய்ப் ேபாய் விடம். நீ புரிந்த
ெகாள்வாய்
எனை
எதிர்பார்க்கிேறன்".
இரண்ட
ெபரியவர்களும்
மாறி
மாறிப்
ேபசயதொல்
குரு
அைமதியானைான்.
முல்லா ஓமருக்கு, குருவின் ேதொற்றமும், எளியைமயும்

அவர்
எதிர்பார்க்கதெதொய்
இருந்தெனை.
இந்தெச
சற
ைபயைனைத்
ேதெடி,
உலகேம
பயந்த
நடங்ககும்
தொலிபான்களியன் தெைலவர் வரேவண்டிய நிைலைய
எண்ணி சறித வருத்தெப்பட்டைார். முல்லா ஓமர் ஏனதம்
ேபசொமல் அைமதியாய் இருந்தொர். அப்ெபாழுத அம்மா
சொப்பிடைவும்
குடிக்கவும்
அைனைவருக்கும்
எடத்த
வந்தொர்கள். அப்பா அைமதிையக் கைலக்கும் வண்ணம்
அைவகைளை
இருவருக்கும்
சொப்பிடைக்
ெகாடத்தொர்.
பாரிக்கும்
முஹமதம்
அைறகளியேலேய
ஒளியந்த
ெகாண்டைனைர்.
குருவிற்கு முல்லா ஓமரிடைம் என்னை ேபசுவெதென்ற
ெதெரியவில்ைல. நல்ல ேவைளையாக அவேர முதெலில்
ஆரம்பித்தொர். “இலங்கைகயில் நடைந்தெைவகைளைப் பற்றிக்
ேகள்விப் பட்டள்ேளைன். நல்ல முயற்ச, நல்ல முடிவு.
அேதெ ேபால் எங்ககள் நாட்டிற்கும் நல்லத நடைக்க இங்ககு
வந்தள்ளைத,
எங்ககளுக்கு மகிழ்சசையத் தெருகிறத”.
அப்ெபாழுத குருவின் கண் முன்னைால் குைகயில் நடைந்தெ
கூட்டைத்தின் நடைவடிக்ைககள் திைரப்படைம் ேபால் ஓடியத.
“பல ஆண்டகளைாக வன்முைறயில் ஈடபட்ட எனைத மனைம்
மிகவும் ெகட்டவிட்டைத. இந்தெ நாட பல்லாண்ட காலமாக
யுத்தெம், குண்ட, கண்ணிெவடி, பீரங்ககி என்ற வைதெ
படகிறத. இதெற்கு உன் மூலம் ஒரு விடிவு வந்தொல்
செந்ேதொஷேம. இத என்னைால் முடியாதெ ஒன்ற. ஏனெனைன்றால்

நான் நடைந்த வந்தெ பாைதெ அப்படி. திடெரன்ற அைதெ
மாற்றி எதிர் திைசெயில் பயணம் ெசெய்ய முடியாத. அப்படி
முயற்சத்தொல்
முதகில்
குண்ட
பாயும்”.
குரு
அைமதியாகக்
ேகட்டக்
ெகாண்டிருந்தொன்.
அவர்
ெசொல்லும் கருத்திலும் உண்ைம இருந்தெத.
குருவிற்கு சறித குழப்பமாய் இருந்தெத. நீண்டை ெமௌனைம்
சொதித்தொன். ஏனதம் ேபசொமல் இருந்தொல் தெவறாக நிைனைக்க
ேநரிடம் என்ற கருதி, “தெயவு ெசெய்த இன்ற இங்ககு
அரசயல் ேபசுவைதெத் தெவிர்க்கலாம். நீண்டை நாட்களுக்குப்
பின் இந்தெ வீட்டில் ஒரு செந்ேதொஷம் நிரம்பியுள்ளைத.
நீங்ககள்
இருவரும்
ெநடநாள்
நண்பர்கள்
ேபால்
ேதொன்றகிறீர்கள். இந்தெ செந்ேதொஷமானை ேநரத்ைதெ நாமும்
ேசெர்ந்த
ெகாண்டைாடேவாம்.
உங்ககளுக்குப்
படித்தெைவகைளைக் கூறங்ககள் நானும் அம்மாவும் ேசெர்ந்த
ெசெய்த தெருகிேறாம். இன்னும் இரண்ட ேபர் இந்தெ வீட்டில்
இருக்கிறார்கள். உங்ககளுக்குத் ெதெரிந்திருக்கலாம்" என்ற
ெசொல்லிவிட்ட முஹமத, பாரிக் இருவைரயும் ெவளியேய
அைழத்த வந்தொன். “கைடைசயாக ஒரு வார்த்ைதெ. உங்ககள்
கருத்தகள் அைனைத்ைதெயும் நான் ஏனற்கிேறன்" என்ற குரு
கூறி ேபசசு வார்த்ைதெக்கு ஒரு முற்றப்புள்ளிய ைவத்தொன்.
என்னை நடைக்குேமா, ஏனத நடைக்குேமா என்ற பயந்த
ெகாண்டிருந்தெ அம்மாவிற்கும் அப்பாவிற்கும் குருவின்

ேபசசு நிம்மதிையத் தெந்தெத. குருவின் வார்த்ைதெகளியலும்
ஒரு
உண்ைமயிருந்தெத.
சூழ்நிைல
இருக்கமானை
நிைலயிலிருந்த செந்ேதொஷமானை நிைலக்கு மாறியத.
ேபாராடிப் ேபாராடி ஓய்ந்த ேபானை முல்லா ஓமருக்கும்
சறித ஒய்வு ேதெைவப்பட்டைத. ஒேர ேநரத்தில் முல்லா
ஓமரும் குருவும் எழுந்த கட்டிப் பிடித்தக் ெகாண்டைனைர்.
குருைவக் கட்டிபி பிடித்தெவுடைன் தென் உள்ேளை ஒரு அைமதி
பரவியைதெ முல்லா ஓமர் உணர்ந்தொர். வாழ்வில் முதெல்
முதெலாக ஒரு தென்னைலமற்ற நல்ல மனிதெைனைச செந்தித்தெ
மகிழ்சச முல்லா ஓமருக்கு ஏனற்பட்டைத.
சுயநல வாதிகளுடைன் ேபாராடிப் ேபாராடி அலுத்தப்
ேபானை முல்லா ஓமருக்கு குருைவ என்னை ெசெய்வெதென்ற
ெதெரியவில்ைல. நிசசெயமாக குருவிற்கு ெபாதமக்கள்
ஆதெரவு இருக்கும். இதவைர எந்தெ உயிர் ேசெதெமும் இன்றி,
தொலிபான்களியைடைேய ஒரு பய உணர்சசைய, ேதொற்கப்
ேபாகிேறாம் என்ற பீதிைய, குரு ஒரு குறகிய காலத்தில்
ஏனற்படத்திவிட்டைான். அெமரிக்கப் பைடைேயா இரஷ்யப்
பைடைேயா தெராதெ பயத்ைதெ, குருவின் தென்னைலமற்ற
ேநாக்கம் ஏனற்படத்திவிட்டைத. இதெைனை எதிற்கும் திறைம
எந்தெ தொலிபான்களியடைமும் இல்ைல என்பேதெ உண்ைம.
நிலைம இளைகியைதெக் கண்ட அப்பா, குரு தெயாரித்தெ
திட்டைத்ைதெ முல்லா ஓமரிடைம் காண்பித்தொர். முல்லா ஓமர்

ெபாறைமயாகப் படித்தப் பார்த்தவிட்ட, “தொலிபான்கள்
அழவிற்கு
அழகாகத்
திட்டைம்
தீட்டியுள்ளீர்கள்.
வாழ்த்தக்கள்”
என்ற
கூறினைார்.
அவரத
குரலில்
வருத்தெமும், ேதொல்வியும், ஏனமாற்றமும் நிரம்பியிருந்தெத.
இருட்டம் வைர அங்ககு தெங்ககிவிட்ட முல்லா ஓமர்
கிளைம்பினைார். கனைத்தெ இதெயத்தடைன் ெவளியேயறவத
அைனைவருக்கும் புரிந்தெத. முல்லா ஓமர் கிளைம்பியவுடைன்
அைனைவரத
முகத்திலும்
மகிழ்சச
பரவியத.
ஆஃகானிஸ்தொனின் எதிர்காலம் பிரகாசெமாய் இருப்பைதெ
அைனைவரும் உணர்ந்தெனைர். ஆனைால் குரு எந்தெவிதெ
உணர்சசையயும் காட்டைவில்ைல.
குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன், “முல்லா ஓமர் ஒரு பல் இல்லாதெ
சங்ககம்.
கிட்டைத்தெட்டை
தொலிபான்களியன்
அதிகாரம்
இவைரவிட்டப் ேபாய்விட்டைத. தொலிபான் கடிவாளைம்
இல்லாதெ ஒரு முரட்டக் காைளையாகிவிட்டைத. எங்ககு எப்படி
தெனைத ேசெதெங்ககைளை ஏனற்படத்தம் என்ற கூறமுடியாத".
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ன்ற இரவு குரு தெனைத நண்பர்கைளை அைழத்தக்
ெகாண்ட, வீட திரும்பினைான். இத ேவற வீட.
அப்பா அந்தெ பைழய வீட்டில் தெங்கக அனுமதி மறத்த
விட்டைார். தெனைத ைபயைனைக் குருவிடைமிருந்த பிரிக்க
அவருக்கு மனைம் வரவில்ைல. எனைேவ, இருவரின்
நன்ைமக்காக, பாதகாப்பிற்காக, இன்ெனைாரு வீட்ைடை
ஏனற்பாட ெசெய்திருந்தொர். இப்ேபாத அந்தெ வீட்டிற்குத்தொன்
மூவரும் ெசென்றனைர்.
காைல
எழுந்தெவுடைன்
இைணயதெளைங்ககளியல்,
தொலிபான்களைால் சுடைப்பட்டை மாலாலாவின் ெசெய்திகளும்,
படைங்ககளும்
இருந்தெனை.
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வயத
சறமி
தென்
பள்ளியயிலிருந்த திரும்பும் ேபாத, தொலிபான்களைால்
சுடைப்பட்டைத
ஆஃகானிஸ்தொைனை மட்டம் அல்ல,
உலைகேய திரும்பிப் பார்க்க ைவத்தெத.
ெபண்களுக்கும், சறவர் சறமியர்களுக்கு எதிரானை
வன்முைறைய
எந்தெ
மதெமும்
கலாசசொரமும்
ஏனற்றக்ெகாள்வதில்ைல. இரிஷிேகஸல் பயிற்ச ெபற்றக்
ெகாண்டிருக்கும் தெனைத குழுைவ, உடைேனை கிளைம்பி,
கண்டைஹார் வரச ெசொன்னைான். அப்பாவிற்குத் தெகவல்
ெகாடத்த
அவரகைளைப்
பத்திரமாக
கண்டைஹார்

ேசெர்க்கும்படிச ெசொன்னைான். அவர்கைளைப் புததில்லியில்
உள்ளை எனைத அலுவலகத்திற்கு வரச ெசொல். நான்
அதெற்குள் அங்ககு ேசெர்ந்த விடேவன். இல்ைலெயன்றாலும்
அவரகளுக்குத் ேதெைவயானை ஏனற்பாடகைளைச ெசெய்கிேறன்”
என்ற
கூறிவிட்டத்
ெதொைலேபச
இைணப்ைபத்
தண்டித்தொர். முஹமத திரும்பக் கிைடைத்தொலும் மீண்டம்
இளைந்த விடேவாமா என்ற பயம் உள்ளுக்குள் இருந்தெத.
இந்தெ பயம் ஆஃகானிஸ்தொனில், உள்ளை எல்லாப்
ெபற்ேறாருக்கும் உண்ட.
குரு நண்பர்கைளை அைழத்தக் ெகாண்ட, ெபரியவைரப்
பார்க்கச
ெசென்றான்.
குரு
வந்தெவுடைன்
ெபரியவர்
அப்ெபண்ைணப்
பார்த்த,
“உன்
அண்ணன்
வந்தவிட்டைான்
என்ற
கூற,
ைகயில்
உணவுப்
பாத்திரங்ககளுடைன் ெவளியேய வந்தொள். ஏனதம் ேபசொமல்
வயிறாற உண்டைனைர். ேநற்ற அம்மாவின் ைகயினைால்
சொப்பிட்டைத ஒரு சுைவெயன்றால் இன்ற தெங்கைகயின்
ைககயில்
சொப்பிட்டைத
மற்ெறாரு
சுைவ.
அத
அம்மா-குழந்ைதெ
பாசெத்தில்
உருவானைத,
இத
அண்ணன்-தெங்கைக பாசெத்தில் உருவானைத.
செைமயலுக்கு சுைவ ேசெர்ப்பத இந்தெ பாசெேம. செைமக்கும்
ேபாத இடைப்படம் அரிச, புளிய, உப்பு , காரம், மசொலாவின்
பங்ககு குைறவு. தெரமில்லாதெ உணவுப் ெபாருட்களைால்,

பாசெத்தடைன் செைமத்தெ உணைவச சொப்பிடை முடியும். ஆனைால்
தெரமானை உணவுப் ெபாருட்களைால், பாசெமில்லாமல், கடைேனை
என்ற செைமக்கப்பட்டை உணைவச சொப்பிடை முடியாத.
அதில் ஏனேதொ ஒரு குைறயிருப்பைதெ உண்ணும் ேபாத
உணர முடியும்.
விடதிகளியல் விற்கப்படம் உணவின் சுைவக்கு எத
காரணம்? அதவும் அந்தெப் பாசெேம. தெனைத உணைவ
உண்ண வரும் வாடிக்ைகயாளைைரத் திருப்திப் படத்தெ
ேவண்டம் என்ற அக்கைறயும் கடைைம உணர்சசயுேம
சுைவயாக
மாறகிறத.
அந்நிறவனைத்தில்
பங்ககு
ெகாண்டள்ளை அைனைவரத ஒட்ட ெமாத்தெ உணர்சசேய
சுைவயாக உணவில் ெவளியப்படம்.
செைமக்கும்
ெபாழுத
உப்பு,
புளிய,
காரம்
முதெலியைவகைளைச ேசொதிப்பதெற்காக ைகயில் ஊற்றிச
சுைவக்கும் பழக்கம், அந்தெ உணவின் சுைவையக்
ெகடத்தவிடம். செைமக்கும் ெபாழுத இைறவனுக்ேகா,
அல்லத தெனைத முன்ேனைார்களுக்ேகா பைடைக்க ேவண்டி
செைமப்பத ேபால் செைமக்க ேவண்டம். அப்படி செைமக்கும்
ேபாத, இைறவன், நம் முன்ேனைார் நம்முள் புகுந்த
உணவிைனைச சுைவமிக்கதொய் மாற்றிவிடவர். எனைேவ
செைமத்தெவுடைன்,
சறித
எடத்த,
அவர்களுக்குப்
பைடைத்தெபின் சொப்பிட்டப் பாருங்ககள், எல்லாம் செரியாக

இருக்கும்.
சொப்பிட்டவிட்ட அைனைவரும் சறித ேநரம் ேபசக்
ெகாண்ட இருந்தெனைர். ஒரு கட்டைத்தில் ேபசசு நின்ற ஒரு
அைமதி நிலவத் ெதொடைங்ககியத. அந்தெ அைமதி சறித
ஆழமானைதொக இருந்தெத. குரு ெமதவாகப் ெபரியைரப்
பார்த்தொன். ெபரியவர் குருவின் எண்ணத்ைதெப் புரிந்த
ெகாண்ட, “மகேளை, நீ சொதிக்க ேவண்டிய ேநரம் வந்த
விட்டைத.
உனைத தெம்பிைய அைழத்தக்
ெகாண்ட
குருவுடைன் கிளைம்பு” எனை அைமதியாக அன்புடைன்
கட்டைைளையிட்டைார். அப்ெபண் ஒரு நிமிடைம் அதிர்சசயில்
உைறந்தொள். தொன் என்னை சொதிக்கப் ேபாகிேறாம் என்ற
எண்ணம். தென்னைால் எப்படி இவைர விட்டப் ேபாக
முடியும் என்ற எண்ணங்ககளுடைன் குருைவப் பார்த்தொள்.
அவள்
கண்கள்
தென்ைனையும்
தென்
தெம்பிையயும்
நிம்மதியாய் விட்ட விடம்படிக் ெகஞ்சனை.
ெபரியவர், அப்ெபண் தெயங்ககுவைதெப் பார்த்த, “இந்தெக்
கிழவனிடைம் இல்லாதெ வசெதி, வாய்ப்பு, பாதகாப்பு,
உனைக்கு குருவின் மூலம் கிைடைக்கும். ைதெரியமாய்ப் ேபாய்
வா" என்ற மீண்டம் ெசொன்னைார். அப்ெபண்ணின்
ைகையப் பிடித்தக் குருவிடைம் ஒப்பைடைத்தொர். அந்தெப்
ெபண் குருவுடைன் நடைந்த ெகாண்ேடை தென் பார்ைவைய
ெபரியவரிடைம்
விலக்காமல்
இருந்தொள்,
குரு

அைனைவைரயும்
பார்த்த,
அப்ெபண்ணின்
ைகைய
விட்டவிட்ட,
“ெபரியவைரத்
தூக்கிக்
ெகாண்ட
வாருங்ககள்" என்ற ெசொல்லிமுடிப்பதெற்குள், அைனைவரும்
ஓடி அவைரத் தூக்கிவிட்டைனைர். கூட்டைமாக வண்டிைய
ேநாக்கி நகர்ந்தெனைர். ெபரியவருக்குக் குழந்ைதெகளியன்
அட்டைகாசெத்ைதெ இரசக்க முடிந்தெேதெ தெவிர, எதிர்க்க
முடியவில்ைல.
குரு வண்டியில் அமர்ந்த அைதெக் கிளைப்ப வண்டி, ஒரு
உறமலுடைன் கிளைம்பியத. வண்டியின் ஓட்டைத்தில் ஒரு
தள்ளைல் ெதெரிந்தெத. வண்டி ெபரியதொய் இருந்தெத. தென்
பிள்ைளைகளுக்கு அப்பா சன்னை வண்டியா தெருவரார்?
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கு

ரு அந்தெப் ெபண்ணிற்கு, இந்திரா என்றம், அவன்
தெம்பிக்கு,
இந்திரன்
என்றம்
ெபயரிட்டைான்.
ெபரியவர் தென் மனைதக்குள் சரித்தக் ெகாண்டைார். அந்தெப்
ெபண், ஒரு காலத்தில் இந்தியாைவ ஆண்டை இந்திரா
ேபால், இவளும்
ஆஃகானிஸ்தொைனை ஆளைலாம்.
ெபண்களைால் என்ற இந்தெ பூமி ஆளைப்படகிறேதொ,
அன்றதொன் இங்ககு விடியும்.
இந்திராவிற்கு மகிழ்சச பிடிபடைவில்ைல. முதெலில் தென்
அருகில்
இருந்தெ
ெபரியவைரக்
கட்டிப்பிடித்த
முத்தெமிட்டைாள். பின்பு, எழுந்த வந்த, முன் வரிைசெயில்
வண்டி ஓட்டிக் ெகாண்டிருந்தெ குருவிற்கும் முத்தெம்
தெந்தொள்.
அவளைால்
மகிழசசையக்
கட்டப்படத்தெ
முடியவில்ைல. அைனைவரும் "ஓ" என்ற கூசசெலிட்டைனைர்.
குருவிற்கு
சறித
ெவட்கமாகப்
ேபாய்
விட்டைத.
கன்னைத்தில்
வழந்தெ
எசசைலத்
தைடைக்க
குரு
முயற்சப்பதெற்கு முன், இந்திரா முந்தித் தைடைத்த
விட்டைாள். மீண்டம் "ஓ" என்ற இைரசசெல்.
குரு
அைனைவைரயும்
வீட்டில்
இறக்கிவிட்டைான்.
முஹமதவும் குருவும் ஆளுக்கு ஒரு வண்டிைய
எடத்தக்ெகாண்ட கண்டைஹார் விமானை நிைலயம் ேநாக்கிப்

புறப்பட்டைனைர்.
அங்ககு
இரிஷிேகஷ்
குழுவும்,
வத்திராயிருப்பு செதரகிரியில் ஆராய்சச ெசெய்தெ குழுவும்
வந்திருக்கும்.
இரிஷிேகஷ் குழு குரு வண்டியிலும்,
செதரகிரி குழு முஹமத வண்டியிலும் ஏனறினைர். குரு
செதரகிரிக் குழுவிற்கு ேதெைவயானை ேவைலகைளையும்,
ஆேலாசெைனைகைளையும் ெகாடத்தக் ெகாண்டிருந்தொன்.
அங்ககு வாழந்தெ மக்களியன் சுகாதொர நிைலையயும், உடைல்
வழத்ைதெயும், ேநாயற்ற வாழ்க்ைகையயும், அவரகளைத
உணவுப்
பழக்க
வழக்கங்ககைளையும்
விவரித்தொன்.
அவரகளைத மைலயில் கண்டை மூலிைகச ெசெடிகைளை இனைம்
கண்டைைதெயும்
கூறினைான்.
உடைலுக்கு
ேநாயற்ற
தென்ைமையத் தெரும் மருந்த இங்ககு இருக்கலாம். அைதெக்
கண்டபிடித்த உறதி ெசெய்த, அைதெ மருந்தொக உலக
நாடகளுக்கு
ஏனற்றமதி
ெசெய்யும்
அளைவிற்கு
ேதெைவயானைைவகைளைச ெசெய்யுமாற ெசொன்னைான். ேமலும்
இந்தெ மண்ணில் ேவற என்னை என்னை விைளைவிக்க முடியும்
என்பைதெயும் கண்டைறியச ெசொன்னைான். ேநரடியாக அந்தெ
கிராமத்திற்குச
ெசெல்ல
உத்தெரவு
இட்டைான்.
ஆஃகானிஸ்தொனின்
எதிர்காலத்திற்கு
அவரகளைத
ஆராய்சச மிக்க உறதைணயாக இருக்கும் என்ற
அவர்களுக்கு உணர்த்தினைான்.
ஆராய்சச

மூலம்

உங்ககளைால்

அந்தெ

மூலிைககைளைக்

கண்டபிடித்த, உறதிபடத்தவத பல காலங்ககள் ஆகலாம்.
எனைேவ நீங்ககள் உங்ககள் ெதெய்வீக செக்திைய உபேயாகித்த
செதரகிரியில் வாழும் உங்ககளுக்கு பரிசசெயமானை அரூபமானை
சத்தெர்களுடைன் ெதொடைர்பு ெகாண்ட இந்தெ ேவைலையச
சுலபமாக முடியுங்ககள். உங்ககளுக்கு உதெவ ஏனற்கனைேவ
இரண்ட ேபர் அங்ககு உள்ளைனைர்.
உங்ககள் கண்டபிடிப்புகைளை உலகிற்கு எடத்தச ெசெல்ல
இந்தியாவில் உள்ளை சல சத்தெ மருத்தவ நிறவனைங்ககைளைத்
ெதொடைர்பு ெகாண்டள்ேளைன். அவர்கள் ேசொதெைனைக்காக
மாதிரி
ெகாஞ்செம்
ேகட்டள்ளைனைர்.
அவர்களுக்கு
மூலிைககளைாக அனுப்பாமல் அதிலிருந்த சொற ெகாஞசெம்
அனுப்புங்ககள். இந்திய நிறவனைங்ககளுக்கு இந்தெ மருந்ைதெத்
தெயாரிக்கும் உரிைம மட்டம் வளைங்ககேவாம். உலெகங்ககும்
விற்பைனை ெசெய்யும் உரிைமைய இந்நாட்ட நிறவனைத்தின்
மூலம் ெசெய்யலாம். இதவைர கஞ்சொ விற்ற உலைகக்
ெகடத்தெ
ஆஃகானிஸ்தொன் இனி உலகில் ேநாயற்ற
வாழ்விற்கு
வழகாட்டமாற
ெசெய்ேவாம்.
ெவற்றி
உங்ககளுக்ேக என்ற வாழ்த்தி வழயனுப்பி ைவத்தொன்.
முஹமத சறித தெயங்ககி நின்றான். குரு, “என்னை?” என்ற
வினைவ, “இந்திராவின் ைகயினைால் இன்னும் ஒரு முைற
சொப்பிடை ஆைசெயாக இருக்கிறத" என்றான். “இத்தெைனை
ேபருக்கு எப்படி அவளைால் முடியும்?” என்ற குரு

ேயாசக்க, “அங்ககு ெபரியவர் இருக்கிறார், ஏனதொவத
ஏனற்பாட ெசெய்திருப்பார்" என்ற முஹமத பதிலளியக்க, குரு
ேவற வழயில்லாமல், "செரி வண்டியில் ஏனறங்ககள்
எல்ேலாரும் வீட்டிற்குச ெசெல்லலாம்" என்ற வண்டிைய
வீட்டிற்குத் திருப்பினைான்.
வீட்டிற்குச ெசென்றால் ஆசசெரியம். அம்மா அைனைவருக்கும்
சொப்பாடடைன்
தெயாராய் காத்திருந்தொர்கள். வீட்டில்
ெசெய்தெைவ சல, ெவளியயில் வாங்ககியைவ சல எனை வண்டி
நிைறய ெகாண்ட வந்திருந்தொர்கள். அம்மா குருவின்
கன்னைத்ைதெக் கிள்ளியக் ெகாண்ட, “நீயும் கறி திங்கக
மாட்டைாய், அடத்தெவர்கைளையும் சொப்பிடை விடை மாட்டைாய்"
என்றச ெசெல்லக் ேகாபத்தடைன் கூற, குரு அம்மாவின்
பிடியிலிருந்த தெப்பி ஓடை, அம்மா பின் தரத்தெ, முஹமத
எைதெயும்
கண்ட
ெகாள்ளைாமல்,
எல்லாவற்ைறயும்
வீட்டிற்குள் எடத்தச ெசென்ற, சொப்பிடை ஏனற்பாட ெசெய்த
ெகாண்டிருந்தொன்.இந்திரா,
ெவளியேய
வந்த
என்னை
ெசெய்ய,
எவ்வவளைவு
ெசெய்ய
என்ற
ேயாசத்தக்
ெகாண்டிருந்தெ ேபாத, சொப்பாட வாசெலில் இருப்பைதெக்
கண்ட ஆசசெரியப்பட்டைாள். யாேரா குருைவத் தரத்தவத
கண்ட. ஓடிப்ேபாய் அம்மாவின் ைககையப் படிக்க,
“யாரத?” என்ற அம்மா ேகட்க, குரு, “எல்லாம் உங்ககள்
குழந்ைதெகள் தொன்" என்ற ெசொல்ல அைனைவரும் வீட்டின்
உள்ேளை ெசென்றனைர்.

மாலானைா தப்பாக்கிச சூட்டிற்குப் பிறகு, தொலிபான்களுக்கு
ஆஃகான் மக்களியைடைேய அதவும் ெபண்களியைடைேய
இருந்தெ ெகாஞ்செ நஞ்செ ஆதெரவும் குைறந்த விட்டைத.
எப்படி ஒவ்வெவாரு ெவற்றி ெபற்ற ஆண் மகனுக்குப்பின்
ஒரு ெபண் இருப்பாேளைா, அேதெ ேபால், ஒவ்வெவாரு
ெவற்றிகரமானை ேபாராட்டைங்ககளுக்கும் ெபண்கள் உதெவி
ேதெைவ. அங்ககிருந்தெ ெபண்கள் இைதெப்பற்றி மிகவும்
கவைலயுடைனைனும்
பயத்தடைனும்
ேபசுவைதெக்
குரு
கவனித்தொன். ெபண்களுக்கு எதிரானை அனியாயங்ககைளைப்
ெபண்கைளை எதிர்த்தப் ேபாராடை ேவண்டம். ஆண்களியடைம்
ேவண்டிப்
ேபாராடவத
ேகாைழத்தெனைம்.
தெங்ககளைத
உரிைமகைளைத் தொங்ககைளை நிைலநாட்டிப் ெபற ேவண்டேம
ஓழய ஆண்களியடைம் யாசத்தப் ெபறக் கூடைாத. அப்படிக்
கிைடைக்கும்
உரிைமயும்
உரிைமயல்ல.
என்ேறனும்
பறிேபாகலாம்.
குரு அங்ககிருந்தெ நான்கு ெபண்கைளையும் அைழத்தப் ேபசெ
ஆரம்பித்தொன். ஆயிஷா, மும்தொஜ், அம்மா, இந்திரா
ஆகிய நால்வரும் குருவடைன் ேபசெ ஒரு அைறயில்
அமர்ந்தெனைர். அப்ெபாழுத அம்மா "சொப்பிட்டவிட்டப்
ேபசெலாேம?"
என்ற வினைவ, "இதெற்குத்தொன் அம்மா
ேவண்டம் என்பத" என்ற குரு கூறிவிட்ட, அைனைவரும்
ஒன்றாக, வீட்டின் கூடைத்தில் வட்டைமாக அமர்ந்த, எல்லா

சொப்பாட்ைடையும் நடவில் ைவத்தக் ெகாண்ட சொப்பிடை
ஆரம்பித்தெனைர்.
ஒரு
தொய்க்கு,
பிள்ைளைகளுக்கு
உணவளியப்பைதெ விடை சறந்தெ செந்ேதொஷம் ேவற எதில்
கிைடைக்கும்? இந்தெ செந்ேதொஷத்ைதெ ஆண்களைால் உணர
முடியாத.
சல விஷயங்ககளியல் ெபண்கள் ஆண்கைளைவிடை ெகாடத்த
ைவத்தெவர்கள். ெபண்களைால் ஆண்கைளைவிடை அதிக
வலிையத் தொங்கக முடியும் மனை உடைல் வலிைம
ெகாண்டைவர்கள். எடத்தக்காட்டைாக, பிரசெவ ேவதெைனை.
பிறந்தெ
குழந்ைதெகளுக்கு
இரத்தெத்ைதெப்
பாலாக்கிக்
ெகாடக்கும் சுகம் ெபண்களுக்கு மட்டேம உரியத.
ெபண்களுக்குத்
தென்
மனை
ேவதெைனைகைளை,
ேபாராட்டைங்ககைளை எளியதில் மற்றவர்களுடைன் பகிர்ந்த
ஆறதெல் ெபறம் மனைப் பக்குவமும் ைதெரியமும் உண்ட.
ஆண்களுக்கு அத கிைடையாத.
வயதொனை காலத்தில் ெபண்களைால் ஆண் தைணயின்றித்
தெனியாக வாழ முடியும். ஆனைால் ஆண்களைால் வாழ்வத
சரமம். ெபண்களைால் ஆண்கைளை எளியதில் ஏனமாற்ற
முடியும். ஆண்களியல் அந்தெ திறைம வாய்ந்தெவர்கள்
குைறவு. ஏனமாளியகைளை அதிகம்.
அைனைவரும்

உண்டை

பின்

"விைரவில்

மீண்டம்

அம்மாவின் ைகயில் சொப்பிடம் காலம் வரும். ெவற்றி
உண்டைாகட்டம்” என்ற அைனைவைரயும் வாழ்த்தினைான்.
முஹமத
தெனைத
நண்பர்களுடைன்
பயணத்ைதெத்
தவங்ககினைான்.

27

வீ

ட்டில் மீதெம் இருந்தெவர்கள் அம்மா, இந்திரா,
இந்திரன்,
அஹமத,
முஹமத,
மும்தொஜ்.
இப்ெபாழத இரண்ட முஹமதகள் வந்த விட்டைதொல் குரு
இந்தெக் குழு முழுவதெற்கும் புதப்ெபயர் அளியக்க முடிவு
ெசெய்தொன்.
அம்மா - அன்னைபூரணி
இந்திரா - இந்திரா
இந்திரன் - இந்திரன்
அஹமத - செந்திரன்
முஹமத - சூரியன்
ஆயிஷா - வள்ளிய
மும்தொஜ் - உமா
குரு தொன் இவ்வவளைவு விைரவில் தொலிபான்களியைடையில்
பிரபலமாகுேவாம்
என்பைதெ
எதிர்பார்க்கவில்ைல.
அைனைவருக்கும் இன்ேனைரம் இந்தியாவிலிருந்த ஒருவன்
வந்தள்ளைான் என்பத ெதெரிந்திருக்கும். அதென் பின்
உண்ைமைய
மைறப்பத
ேகாைழத்தெனைமானைதொக
இருக்கும். எனைேவதொன் இந்தெ ெபயர் மாற்றம்.

பள்ளிய வகுப்புகளியல் வருைகையச செரி ெசெய்வத ேபால்,
குரு ஒவ்வெவாரு ெபயைரயும் ஒவ்வெவான்றாக அைழக்க,
அவர்களும் பள்ளியக் குழந்ைதெகள் ேபால் "உள்ேளைன்
ஐயா" என்ற உரக்கக் கத்தினைர். குரு கைடைசயாக "உமா"
என்ற கூறிமுடித்தெவுடைன், அைனைவரும் "ஓ" என்ற
கத்தினைர்.
குரு " “ஓ" என்பத ஓம்காரத்தின் முதெல் எழுத்த.
அைனைவரும் கண்கைளை மூடி 15 நிமிடைங்ககள் தியானைம்
ெசெய்யலாம்”
என்றான்.
தெைரயில்
அைனைவரும்
அமரும்படி விரிப்பு விரித்த வட்டைமாக அமர்ந்தெனைர். எட்ட
ேபரும்
எட்ட
திக்குகைளை
ேநாக்கி
அமர்ந்தெனைர்.
அம்மாைவ ேமற்கு ேநாக்கி , ெமக்காைவப் பார்த்தெ
வண்ணம் அமரச ெசெய்தொன். “மூன்ற முைற ஓங்ககாரத்ைதெ
ஒன்ற ேசெர்ந்த உசசெரிப்ேபாம். அதென்பின் அதென் செப்தெத்தில்,
செக்தியில்
கவனைம்
ைவத்த
மனைதில்
அைமதியாக
உசசெரியுங்ககள்"
என்ற
கூறிவிட்ட,
அைனைவைரயும்
கண்கைளை மூடைச ெசொல்லி, அைமதியாக ஓரிரு நிமிடைங்ககள்
இருக்கச ெசொன்னைான்.
அைனைவரும் கண்கைளை மூடியவுடைன் ெமல்லிய குளியர்ந்தெ
காற்ற அைனைவைரயும் வருடியத. நறமணங்ககள் வீசெத்
ெதொடைங்ககினை.
ெவளியயுலகில்
எல்லா
செப்தெங்ககளும்

ஒடங்ககுவத ேபால் உணர்வு ஏனற்பட்டைத. அைனைவராலும்
தெங்ககளைத இதெயத் தடிப்ைப ெமன்ைமயாகக் ேகட்க, உணர
முடிந்தெத.
குரு, ெமதவாக ஓம் என்பைதெ உசசெரிக்க, அைனைவரும்
உடைன் உசசெரித்தெனைர். அந்தெ அைறயுனுள்ளும், அைனைவரத
உயிர், மனைம், நாடி, நரம்பகள், எலும்பு, ேதொல்
முதெலியைவகளியல் ஒரு செக்தி பரவுவைதெ உணர்ந்தெனைர்.
அைனைவரும் கவைலகளைற்ற பயம் அற்ற ஆனைந்தெமானை ஒரு
நிைலைய அைடைந்தெனைர். இந்தெ நிைலையவிட்ட ெவளியேய
வர யாருக்கும் விருப்பம் இல்ைல. ெமல்லிய காற்றினைால்,
ஆைடைகள், திைரகள் அைசெயும் செப்தெம் தெவிர ேவற எதவும்
இல்ைல. சறித ேநரம் கழத்தவிட்ட குரு மீண்டம் ஒரு
முைற ஓம் என்ற கூறிவிட்ட அைனைவைரயும் ெமதவாக,
மிக ெமதவாக, ஒரு நிமிடைம் எடத்தக் ெகாண்ட
கண்கைளைத் திறக்கச ெசொன்னைான்.
அைனைவரும் கண்கைளைத் திறந்தெ பின் குருவின் ேதொளியல்
ஒரு அழகிய பறைவ அமர்ந்திருப்பைதெக் கண்டைனைர்.
அந்தெப் பறைவ ஒவ்வெவாருவைரயும் சல வினைாடிகள்
உற்றப் பார்த்தவிட்ட, ெமல்லியதொக இனிய குரலில்
ஏனேதொ செப்தெம் இடை குரு, அதெைனைத் தெடைவிக் ெகாடத்தொன்.
பின் தென் நீண்டை இறக்ைககைளை விரித்தக் ெகாண்ட
வானில் ெசென்ற மைறந்தெத.

குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன். “நீங்ககள் தொன் இந்தெக் குழுவின்
தெைலவி. இந்தெ நாட்டின் பல பகுதிகைளை அறிந்தெவர்கள்.
உங்ககள் ெமாழயில் வல்லைமயுைடையவர்கள். கல்லூரி
காலத்தில் சல ேபாராட்டைங்ககைளை நடைத்தியவர்கள். எனைேவ
பல வைககளியல் இந்தெக் குழுைவ முன்னைடைத்திச ெசெல்வதில்
தெகுதிவாய்ந்தெவர்கள்" என்றான். “உனைக்கு இெதெல்லாம்
யார் ெசொன்னைத? அவர் வரட்டம் பார்த்தக் ெகாள்கிேறன்"
என்றார்.
“இந்தெச செண்ைடையிடம் குணம்தொன் இப்ெபாழத நமக்குத்
ேதெைவ. உங்ககள் ேசெைவ ஆஃகானிஸ்தொன் வடை ேமற்குப்
பகுதிகளியலிருந்த ஆரம்பிக்கட்டம். ஏனற்கனைேவ ஒரு குழு
அங்ககுள்ளை மைலகளியல் உள்ளை மூலிைககைளைப் பற்றி
ஆராய்சச ெசெய்த ெகாண்டிருக்கிறத. நாம் அவர்கள்
இருக்கும் இடைத்திலிருந்த ேவைலையத் ெதொடைங்ககலாம்”
என்ற கூறிவிட்ட அைனைவைரயும் பிரயாணத்திற்குத்
தெயாராகச ெசொன்னைான்.
வீட்டிற்கு ெவளியேய சல நடைமாட்டைங்ககள் இருப்பத ேபால்
குருவிற்குத் ேதொன்ற, வீட்ைடைவிட்ட ெவளியேய வந்த
பார்த்தொன்.
ேபாலீஸ்
உைடையுடைன்
சலர்
அங்ககு
காணப்படைேவ
குரு
அைமதியானைான்.
அப்பாவின்
ஏனற்பாடைாக இருக்கும் எனை உணர்ந்த ெகாண்டைான்.

அன்னைபூரணிக்குத் தென் மகைனைப் பார்க்கப் ேபாகும்
செந்ேதொஷம். எல்லா அம்மாக்கைளையும் ேபால், அவன்
சொப்பிடவதெற்கு பலவைகயானை பதொர்த்தெங்ககள் எடத்த
வண்டியில் ஏனற்றிக் ெகாண்டிருந்தொள். பின்பு ஏனேதொ
நிைனைவு வந்தெவராய், “குரு வண்டிைய எட. வீட வைர
ேபாய வர ேவண்டம்" என்ற கூறிவிட்டக் குருவின்
பதிலுக்குக் காத்திருக்காமல் வண்டியின் முன்னிருக்ைகயில்
அமர்ந்தொள். குரு சரித்தக் ெகாண்ேடை "உத்தெரவு தொேய"
என்ற கூறிவிட்ட, வண்டிையச ெசெலுத்தெ ஆரமபித்தொன்.
ஒரு மூைலயில் வண்டி திரும்பியவுடைன், இரண்ட
தொலிபான்கள் ைகயில் தப்பாக்கிகளுடைன் குருைவ வழ
மைறக்க, குரு என்னை ெசெய்வெதென்ற முடிவு ெசெய்வதெற்குள்,
ஒரு ெபண், பலமாகக் கத்திக் ெகாண்ட அந்தெ இரு
தொலிபான்களுக்கு
இைடைேய
ஓடினைாள்.
அவைளைத்
தரத்திக்ெகாண்ட வந்தெ ேபாலீஸ், அந்தெ இரண்ட
தொலிபான்கைளையும் சுடை, இருவரும் ெவட்டிய வாைழமரம்
ேபால் கீழேழ சொய்ந்தெனைர்.
அன்னைபூரணி "உடைேனை
வண்டிைய எட" என்ற உத்தெரவு இடை குரு சொவி ெகாடத்தெ
ெபாம்ைம ேபால் வண்டிையக் கிளைப்பினைான்.
அன்னைபூரணி திடெரன்ற ஒரு செந்தில் வண்டிையத் தெருப்பச
ெசொல்ல, ஓடி வந்தெ ெபண்மணி அங்ககு நடக்கத்தடைன்,

குப்ைபத்
ெதொட்டிக்குப்
பின்னைால்
ஒளியந்த
ெகாண்டிருந்தொள்.
குரு அவைளைப் பார்த்தெவுடைன்
வண்டியில் ஏனறசெசொன்னைான். அவளும் வண்டியில்
ஏனறிக்ெகாண்டைாள். அவளுக்கு நடக்கம் ெதெளியய சல
நிமிடைங்ககள் பிடித்தெனை. அன்னைபூரணி "சொப்பிடை ஏனதொவத
ேவண்டமானைால்
எடத்தக்ெகாள்"
என்ற
ெசொல்ல
அவளும் ஒன்றிரண்ைடை எடத்தச சொப்பிடை ஆரம்பித்தொள்.
சறித அைமதியானைதம் தென்ைனைக் காப்பாற்றியதெற்கு நன்றி
ெசொன்னைாள். குரு வாய் விட்டச சரித்தவிட்டைான். நடைந்தெத
என்னைெவன்ற
அவளுக்குச
ெசொல்லுமாற
அன்னைபூரணியிடைம் ேகட்டக் ெகாண்டைான்.
அன்னைபூரணி "உன்ைனை ஏனன் ேபாலீஸ் தரத்தியத?” என்ற
வினைவ, அந்தெப்ெபண், “என்ைனைத் தரத்தியத ேபாலீஸ்
அல்ல. ேபாலீஸ் ேவடைத்தில் இருந்தெ தொலிபான்கள்.
அப்படிெயன்றால் அவர்கள் ஏனன் எங்ககள் வண்டிைய
வழமறித்தெ தொலிபான்கைளைக் ெகால்ல ேவண்டம்?”
அதெற்கு அந்தெப் ெபண், “அவர்கள் சுடைாவிட்டைால் அவர்கள்
சுடைப்பட்டிருப்பார்கள்.
நான்
உங்ககைளையும்
நீங்ககள்
என்ைனையும் காப்பாத்தியிருக்கிேறாம்" குரு, “அம்மா,
அந்தெப் ெபண்ணிற்கு ஒரு ெபயர் ைவயுங்ககேளைன்"
என்றான்.
அன்னைபூரணி,

“நீ

ைவடைா"

என்ற

ெசொல்லக்

குரு,

“அம்மாதொன்
பிள்ைளைகளுக்குப்
ெபயர்
ைவக்க
ேவண்டம்" எனை, அன்னைபூரணி, “எனைக்கு இந்தியப்
ெபயர்கள் ெதெரியாேதெ" என்ற கூறித் தெப்பிக்கப் பார்க்க,
குரு, “டில்லியில் சல ஆண்டகள் வாழ்ந்திருக்கிறீர்கள்,
தெப்பிக்கப்
பார்க்காதீர்கள்"
என்ற
ெசொன்னைவுடைன்
அன்னைபூரணி ேயாசக்க ஆரம்பித்தொள்.
"இவள் ெபயர் அகிலா" என்ற ெசொல்ல, பின்பு அவளியடைம்
"உன்னுைடைய
ெபயர்
அகிலா"
என்ற
ெசொல்ல
அந்தெப்ெபண் ஏனேதொ ெசொல்ல முயற்சக்க, அம்மா
இைடைமறித்த, “அவள் இறந்தவிட்டைாள், இனிேமல் நீ
அகிலாதொன்" என்ற உறதியுடைன் கூற அந்தெப்ெபண்
அைமதியானைாள்.
குரு,
“அம்மா,
அந்தெப்ெபண்ைண
ஏனன்
பயமுறத்தகிறீர்கள்?”
என்ற
வினைவ,
"நான்
பயமுறத்தியத உனைக்க எப்படித் ெதெரியும்?” என்ற பதில்
ேகள்வி ேகட்க, குரு, “கண்ணாடியில் பார்த்ேதென்"
என்றான்.
"நான் பின்னைாடி திரும்பிப் ேபசயைதெ நீ எப்படிப்
பார்த்தொய்?” என்ற அன்னைபூரணி வினைவ, குரு, “அவள்
முகத்தில் பயம் ெதெரிந்தெத” என்றான். குரு உண்ைம
ேபசுகிறானைா இல்ைல ெபாய் ேபசுகிறானைா என்ற

அன்னைபூரணியால் கணிக்க முடியவில்ைல. ஆனைால்
யாரும் குருவிடைம் ெபாய் ேபசெ முடியாத என்பைதெ
உணர்ந்த ெகாண்டைாள்.
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குரு அப்பாவிற்குப் ேபான் ெசெய்த, "செைமயல் ெதெரிந்தெ
ஒரு ெபண் ேவண்டம். நீங்ககள் இப்ெபாழுத ெகாடத்தெ
வீட்டிற்குத் ேதெைவ, இங்ககு ஒரு ெபரியவர் தெங்ககியுள்ளைார்.
அவைர கவனித்தக் ெகாள்ளை ஒரு ெபண் ேதெைவப்
படகிறத." அப்பா, “யார் அந்தெப் ெபரியவர்?” என்ற
வினைவ, குரு அவைரக் ைகப்ேபசயில் படைம் எடத்த
அப்பாவிற்கு அனுப்பி ைவத்தொன். அப்பா அந்தெப்
படைத்ைதெப் பார்த்தவிட்ட உடைேனை குருைவ அைழத்த
"அவைரக் கவனைமாகப் பார்த்தக் ெகாள். இன்னும் சல
மணி ேநரத்தில் நான் ஆள் அனுப்பி ைவக்கிேறன். அத
வைர அவருடைன் இரு. அவர் ஆஃகானிஸ்தொனின் குரு
ேபான்றவர். தொலிபான்களியன் பிரசசெைனைக்குப் பிறகு
தெைலமைறவாகி விட்டைார். அவர் மீண்டம் கிைடைத்தெத
ஆஃகானிஸ்தொனிற்கு புத வாழ்வு வந்தெதெற்குச செமானைம்”
என்ற கூறிவிட்ட இைணப்ைபத் தண்டித்த விட்டைார்.
இரவில் பயணம் ெசெய்ய ேவண்டைாம் என்ற எண்ணி,
அடத்தெ நாள் காைலயில் தொன் குரு கிளைம்பினைான். அப்பா

ெகாடத்தெ வண்டி ெபரியதொய்த்தொன் இருந்தெத. ெமாத்தெம் 9
ேபர் அகிலாைவயும் ேசெர்த்த. வண்டியில் ேமல் கூைரயில்
ைபகள், சொப்பாட முதெலியனை. ெபண்கள் பலர் இருந்தெதொல்
ைபகள் அதிகமாய் இருந்தெனை. அகிலாவிற்குத்தொன் ைப
ஏனதம் இல்ைல. குருவும் அன்னைபூரணியும் முதெல்
வரிைசெயிலும், இரிஷிேகஷிலிருந்த வந்தெ நால்வரும் நட
வரிைசெயிலும் , இந்திரா, இந்திரன், அகிலா கைடைச
வரிைசெயிலும் அமர்ந்த ெகாண்டைனைர். அகிலாைவக்
காப்பாற்ற அன்னைபூரணி எடத்தெ நடைவடிக்ைககள், ேபசய
ேபசசெக்கள் அவர் குழுவிற்குத் தெைலைம தொங்ககுவதெற்குத்
தெகுதியானைவர் என்ற நிரூபணம் ஆகிவிட்டைத.
வண்டி 120 கி.மீ. ேவகத்தில் ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தெத.
பாைதெ குண்ட குழயுமாய் இருந்தொலும், குரு திறைமயாய்
வண்டிைய
ஓட்டி,
அதிக
குலுங்ககல்
இல்லாமல்,
கிராமத்திற்கு வந்த ேசெர்ந்தெனைர். குருவின் வண்டி உள்ேளை
வருவதெற்கு ஏனதவாகப் பலைககள் இட்ட வழவகுத்தெனைர்.
கிராமத்தின் உள்ேளை வண்டி ெசென்ற நின்றதம் வண்டிையச
சுற்றி, மக்கள் கூடிவிட்டைனைர். தூர்த்திலிருந்த அதெட்டைலாக
ஒரு குரல். “எல்ேலாரும் வண்டிைய விட்ட விலகுங்ககள்".
குருவிற்கு யார் என்ற புரிந்த விட்டைத. வண்டியிருந்த
யாரும் கீழேழ இறங்ககவில்ைல. என்னைேவா, ஏனேதொ என்ற
ெதெரியாமல் அைனைவரும் வண்டிையவிட்ட விலக, பாட்டி
நடைனைமாடிக் ெகாண்ேடை வர, விலகிய அைனைவரும்

ைகதெட்டை ஆரம்பித்தெனைர். சலர் வீட்டிற்குள் ெசென்ற தொளை
வாத்தியங்ககைளை எடத்த வந்தெனைர்.
பாட்டி வண்டியின் கதெைவத் திறந்த அன்னைபூரணியின்
ைகையப்பிடித்த விைரவாகக் கீழேழ இறக்கினைாள். குரு
விைரவாக கீழேழ இறங்ககி, வண்டிையச சுற்றி ஓடி வந்த,
பாட்டியின் ைககைளைப் பிடித்த, “அவள் என் அம்மா"
என்ற ெசொல்ல, “தெப்பித்தொள்" என்ற ெசொல்ல, அேதெ ேநரம்
தொளை வாத்தியங்ககள் முழங்கக ஆரம்பிக்க, பாட்டி நடைனைம்
ஆடைத் ெதொடைங்ககிவிட்டைாள். வண்டியில் வந்தெ அைனைவரும்
பாட்டியின்
நடைனைத்ைதெப்
பார்த்த
ஆசசெரியத்தடைன்
நின்றனைர்.
வானைம் இன்னும் இருட்டைவில்ைல. அந்தி மயங்ககும்
ேநரம். வீடகளியன் ஊேடை கதிரவன் தென் ெசென்நிறக்
கதிர்கைளை
வீசக்
ெகாண்டிருந்தொன்.
பாட்டியின்
நடைனைத்திற்கு ஒளிய தெரும் விதெத்தெதில் கதிரவன் ெசெயல்
இருந்தெத. நடைனைம் ஆடிக்ெகாண்ேடை வந்த குருைவக்
கட்டிப்பிடித்தத் தூக்கினைாள். பின் குரு பாட்டிையத்
தூக்கினைான். பின்பு பாட்டி குருவிற்கு முத்தெங்ககைளை மாறி
மாறி இரு கன்னைங்ககளியலும் ெகாடத்தொள். வண்டியிருந்த
இறங்ககிய ெபண்கள் இைதெப் பார்த்த ெவட்கத்தடைன்
சரித்தெனைர்.
அன்னைபூரணிக்கும்
சரிப்பு
தொங்கக
முடியவில்ைல.

பாட்டி குருைவப் பார்த்த, “ஏனண்டைா வரவில்ைல?”
குரு "அதொன் வந்தட்ேடைேனை!”

“ஏனண்டைா வரவில்ைல?”
"அதொன் வந்தட்ேடைேனை!”

“ஏனண்டைா வரவில்ைல?”
"அதொன் வந்தட்ேடைேனை!”

“ஏனண்டைா வரவில்ைல?”
"அதொன் வந்தட்ேடைேனை!”
கிராம மக்கள் அைனைவரும், “ஓ" ெவன்ற கூசசெலிட்டைனைர்.
வண்டியிருந்தெ ைபகள் அைனைத்தம் வீட்டிற்குள் ெசென்றனை.
கிராம மக்கள் ஒவ்வெவான்றாக எடத்தச ெசென்றனைர்.
சொப்பாட ைபகள் காணாமல் ேபாயினை. அன்னைபூரணி
ெகாண்ட வந்தெ சொக்ேலட்டகள், பிஸ்கட்டகள், இனிப்பு
வைககள், கிராமத்திலுள்ளை குழந்ைதெகள் சொப்பிட்டக்
ெகாண்டிருந்தெனை. அன்னைபூரணி இைதெப்பார்த்த மகிழ்சச
அைடைந்தொர்கள். ெதெரிந்திருந்தொல் இன்னும் அதிகமாகக்

ெகாண்டவந்திருப்ேபேனை என்ற வருத்தெப்பட்டைார்கள்.
எங்ககிருந்ேதொ ெபரிய பாத்திரங்ககளியல் உணவு வைககள்
ெவளியேய வர ஆரம்பித்தெனை. எல்லாம் ஆவி பறக்க சூடைாய்
இருந்தெனை. ெவட்டைெவளியயில் தீயிட்ட. ெவளியசசெத்ைதெயும்,
ெவப்பத்ைதெயும் எற்படத்தினைர். அைதெச சுற்றி வட்டைமாய்
அமர்ந்தெனைர். குரு தொளை வாத்தியத்ைதெ எடத்த வாசக்க
ஆரம்பிக்க பாட்டியின் நடைனைம் ெதொடைர்ந்தெத. ேவற சல
ெபண்களும் ஆடைத் ெதொடைங்ககினைர். அேதெ செமயம் சுற்றி
அமர்ந்திருந்தெ அைனைவருக்கும் உணவு வழங்ககப்பட்டைத.
பாட்ட, நடைனைம், உணவு, இரவு ெவகு ேநரம் நடைந்தெத.
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மணி 10-11 இருக்கலாம். திடெரன்ற வானில்
இரவு
ஒரு ஒளியப்பிழம்பம் ஒன்ற பறந்த ெசென்றத. சல
வினைாடிகள் கழத்த குண்ட ெவடிக்கும் செப்தெம் ேகட்டைத.
கிராம மக்கள் அைனைவரும் குண்ட வந்தெ திைசெைய ேநாக்கி
ஓடினைர். கிராமத்தின் ெவளியேய வண்டி ஒன்ற கிளைம்பியத.
வண்டியில் இரண்ட மூன்ற ேபர் இருப்பத ெதெரிந்தெத.
கிராம மக்கள் என்னை ெசெய்வத என்ற ெதெரியாமல் விழக்க,
சலர் மட்டம் வண்டிையத் ெதொடைர, வண்டி கிளைம்பிய சல
நிமிடைங்ககளியல் மண்ணில் புைதெயுண்ட நின்றவிட்டைத.
வண்டியில் வந்தெ தொலிபான்கள் கீழேழ இறங்ககி ஓடவதெற்குள்
கிராம மக்களியன் பிடியில் சக்கினைர். அவர்கைளை இழுத்தக்
ெகாண்ட வந்த குருவின் முன் நிறத்தினைர்.
குரு அவர்கைளைப் பார்த்த, “குண்ட கிராமத்தெதில்
விழுந்திருந்தொல்
என்னை
ஆகியிருக்கும்?
ஏனகப்பட்டை
உயிர்கள் பலியாகியிருக்கும்" பிடிபட்டைவன், “உங்ககள்
ெபயர்தொன் குருவா?”
என்ற வினைவ கிராம மக்கள்

ஓெவன்ற செப்தெம் இட்டைனைர். “உங்ககைளைக் ெகால்லத்தொன்
எங்ககள் தெைலவர்கள் எங்ககைளை இங்ககு அனுப்பினைார்கள்.
நாங்ககள் இங்ககு வந்த 2 மணி ேநரம் ஆகிவிட்டைத. உங்ககள்
பாட்ைடையும் நடைனைத்ைதெயும் தூரத்தில் இருந்த பார்த்தக்
ெகாண்டதொன்
இருந்ேதொம்.
எங்ககளுக்கு
உங்ககள்
கிராமத்தின் ேமல் குண்டை ேபாடை மனைம் வரவில்ைல. அேதெ
செமயம் குண்ட ேபாடைாமல் ெசென்றால் எங்ககள் தெைலவர்கள்
ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் ெகான்ற விடவார்கள். எனைேவ
ெபயருக்கு ஒரு குண்ட ேபாட்டவிட்டத் தெப்பிக்க முயற்ச
ெசெய்ேதொம். ஆனைால் மாட்டிக் ெகாண்ேடைாம்”. பின்பு சறித
தெணிந்தெ குரலில், “எங்ககளுக்கும் உங்ககைளைப் ேபால வாழ
ஆைசெயாக உள்ளைத”. இைதெப் ேபசும் ேபாத அவர்கள்
தெைலகள் குனைந்த இருந்தெனை. குரு அவர்கள் தெைலைய
நிமிர்த்தி, “இங்ககு யாரும் தெைலகுனிந்த வாழக் கூடைாத.
தெைல நிமிர்ந்ததொன் வாழ ேவண்டம்” என்ற கூற அருகில்
இருந்தெ பலர் அவர்களைத தெைலகைளைப் பிடித்த ஆட்டி
முடிகளுக்குள் ைகையவிட்ட ஓெவன்ற கூசசெலிட்டைனைர்.
ஆனைால் சறித ேநரத்தில் வந்தெவர்கள் கண் கலங்ககி அழ
ஆரம்பித்தெனைர்.
கூடியிருந்தெவர்கள்
என்னைெவன்ற
விசொரித்தெ ெபாழுத அவர்களியல் ஒருவன் ெமதவாகச
ெசொன்னைான், “நாங்ககள் உங்ககள் கிராமத்தின் ேமல் குண்ட
ேபாடை வந்ேதொம். ஆனைால் நீங்ககள் எங்ககைளை மன்னித்த
உங்ககளியல் ஒருவராக ஏனற்றக் ெகாண்டள்ளீர்கள். இதவைர

எங்ககைளை யாரும் இப்படிப் பாசெத்ேதொட நடைத்தியத
இல்ைல. இைதெ நிைனைத்தெவுடைன் அழுைக வந்த விட்டைத”
என்ற கூறியைதெக் ேகட்ட மக்கள் சரிக்க. வந்தெவர்களும்
சரமப்பட்டச சரித்தெனைர்.
அன்னைபூரணிக்கு இன்னும் இரண்ட குழந்ைதெகள் ேசெர்ந்த
விட்டைனைர். மக்கள் அவர்கைளையும் கிராத்தின் உள்ேளை
அவரகைளை அைழத்தச ெசென்றனைர்.
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கு

ரு
சறித
கவைலயாகக்
காணப்பட்டைான்.
அன்னைபூரணி
என்னைெவன்ற
ேகட்க,
“அப்பாவிடைமிருந்த எந்தெவிதெத் தெகவலும் இல்ைல. ேநற்ற
ஜைப்பானில் ஆஃகானிஸ்தொைனைப் பற்றி பன்னைாட்டக்
கருத்தெரங்ககம் நடைந்த முடிந்திருக்கும். அதில் நிதி உதெவி
பற்றி
ஏனேதெனும்
முடிவு
எடக்கப்பட்டைதொ
என்ற
ெதெரியவில்ைல”
என்றான்.
அன்னைபூரணி,
“உனைத
ைகேபசையப் பார். அத உயிர் இல்லாமல் இருக்கும்.
இைணயதெளைமும் இங்ககு கிைடையாத” என்ற கூற குரு தென்
தெைலைய
ெமதவாகத்
தெட்டிவிட்டக்
ெகாண்டைான்.
அன்னைபூரணி, “என்னை பாட்டிையப் பார்த்தெவுடைன் மூைய
ேவைல ெசெய்யவில்ைலயா?” என்ற ேகட்க அைனைவரும்
சரித்தவிட்டைனைர்.
குரு என்னை ெசெய்வத என்ற ேயாசத்தக் ெகாண்ட
இருக்கும் ெபாழுத, வானைத்தில் வானைத்தில் ஒரு பறைவ
வட்டைமிடை ஆரம்பித்தெத. குரு அைதெப் பார்த்த, “ஆஹா,
தெகவல் வந்த விட்டைத” என்ற ஆனைந்தெப்பட்டைான். சறித
ேநரத்தில் குருவின் ேதொளியல் அப்பறைவ அமர, அைதெத்

தெடைவிக் ெகாடத்தொன் குரு. அப்பறைவ சொப்பிடவதெற்கு
அன்னைபூரணி சல உலர்ந்தெ பழங்ககைளைக் ெகாடக்க, குரு
அதெற்குக் ெகாடத்தொன். அைமதியாக ஒவ்வெவான்றாக
குருவின் ைகயிலிருந்த சொப்பிட்டைத. அப்பறைவக்கு
அவ்வவளைவாகப் பச இருப்பத ேபால் ெதெரியவில்ைல.
குருவிடைம்
சல
காலம்
தெங்ககுவதெற்கு
ெமதவாகச
சொப்பிட்டைத ேபால் ேதொன்றியத.
வழக்கம் ேபால் அைனைவைரயும் மீண்டம் ஒரு முைற
பார்த்தவிட்ட, வானில் வட்டைமிட்டைபடி பறந்த மைறந்தெத.
பறைவ மைறந்தெவுடைன் அைனைவரும் குருைவச சூழ்ந்த
ெகாள்ளை குரு ெமதவாகச சரித்தொன்.
செரி நல்ல
ெசெய்திதொன் என்ற அைனைவரும் புரிந்த ெகாண்டைனைர்.
“ஐப்பானில் இரண்ட நாட்களுக்கு முன் ஒரு கருத்தெரங்ககம்
நடைந்த முடிந்தெத;
ேதெைவயானை பண உதெவிைய பிற
நாடகள் ஆஃகானிஸ்தொனிற்கு அளியப்பத பற்றி. நான்
இம்மாநாட்டிற்கு எனைத எதிர்பார்ப்ைப
ஆஃகான் அரசு
மூலம் ெதெரிவிக்க அத ஒட்ட ெமாத்தெமாக ஏனற்றக்
ெகாள்ளைப்பட்டள்ளைத” என்ற குரு கூறிமுடித்தெவுடைன்
மீண்டம்
"ஓ" ெவன்ற செப்தெம். குரு அவர்கைளை
ைகயைசெத்த அைமதிப்படத்திவிட்ட, "ஆனைால் ஒரு சற
திருத்தெம், நான் ேகட்டிருந்தெ பணத்ைதெ ஒேர வருடைத்தில்
தெராமல்
3
ஆண்டகளியல்
தெருவதொக
ஒப்புக்ெகாண்டள்ளைனைர். நமக்கு வர ேவண்டிய பணம்

ேவற வழயில் வரும் ேபால் ெதெரிகிறத” என்ற குரு
கூறிமுடித்தொன்.
குரு அன்னைபூரணிைய அைழத்த,
“உங்ககள் குழு
ெசெயலாற்றம் ேநரம் வந்தவிட்டைத. தொலிபான்கைளை
ேமற்கிலிருந்த கிழக்கு முகமாக ஓடைச ெசெய்ய ேவண்டம்.
அவர்கள் பாக்கிஸ்த்தொன், பலுஸஸ்த்தொன் என்ற ெசென்ற
வாழ்க்ைகையத் ெதொடைரட்டம். ஆஃகானிஸ்தொன் ஒரு
தொலிபான்கள் இல்லாமல் சுத்தெம் ெசெய்ேவாம்"
“இரண்ட வண்டிகைளையும் உங்ககள் பிள்ைளைகைளையும்
கூட்டிக் ெகாண்ட கிராமம் கிராமாகச ெசெல்லுங்ககள். அங்ககு
தொலிபான்கள் நடைவடிக்ைககள், யார் யார் வீட்டில்
பிள்ைளைகள் காணாமல் ேபாயிருக்கிறார்கள், யார் யார்
குடம்பங்ககளுடைன் ெதொடைர்பு ைவத்திருக்கிறார்கள், என்ற
தெகவல்கைளைச ேசெகரியுங்ககள். அவரகளைத ெபயர், ஊர்,
தொய் தெந்ைதெ ெபயர், ைகேபச எண் முதெலியைவகைளைச
ேசெகரியுங்ககள்.
இரண்டைாவதொக நீங்ககள் ெசெல்லும் கிராமங்ககளியல் பள்ளியகள்,
மருத்தவ
வசெதி,குடிநீர்
வசெதி
சொைல
மற்றம்
ேபாக்குவரத்த, மின் வசெதி முதெலியைவகள் பற்றித்
தெகவல்கள் ேசெகரியுங்ககள். இரண்ட நாளியல் நான் நீங்ககள்
இருக்கும் இடைத்திற்கு வருகிேறன். அதென் பின் ேமேல

என்னை ெசெய்வத பற்றி முடிவு ெசெய்ேவாம். எனைக்கு இந்தெ
மைலகளியல் உள்ளை மூலிைககளியல் ேமலும் சல ேவைலகள்
இருக்கின்றனை. அதென் பின் நான் உங்ககளுடைன் ேசெர்ந்த
ெகாள்கிேறன். புதிதொகச ேசெர்ந்தெ உங்ககள் பிள்ைளைகள்
இருவைர
உங்ககள்
பாதகாப்பிற்காக
ைவத்தக்
ெகாள்ளுங்ககள்.
மதிய
உணவிற்குப்
பின்
நீங்ககள்
கிளைம்பலாம்” என்ற குரு கூறி முடித்தொன். அப்ேபாத
இந்திரா, “குருவிற்குப் பாட்டிையப் பிரிய மனைம் இல்ைல.
எனைேவதொன் நம்முடைன் வரமாட்ேடைன் என்ற கூறகிறான்"
என்ற கூறி முடித்தெவுடைன் அைனைவரும் சரிக்க குருவும்
சரித்தொன். பாட்டி அைனைவரும் சொப்பிடை ஏனற்பாடகள்
ெசெய்த ெகாண்டிருந்தொள்.
அைனைவரும் ஒரு வீட்டில் சொப்பிடைக் கூடினைார்கள்.
அன்னைபூரணி, “குரு எனைத கால்கள் நீ ெசொல்லும்
ேவைலகைளைச
ெசெய்ய
திறனுள்ளைைவயா
என்ற
ெதெரியவில்ைல. பல ஆண்டகளைாக, மூட்ட வலியினைால்
அவதிப்படகிேறன்” என்றார்கள். குரு, “அம்மா ெகாஞ்செம்
தெைரயில் கால் நீட்டிப் பாட்டிேபால் அமருங்ககள்.நீங்ககள்
பாட்டியாக இன்னும் ெகாஞ்செ நாட்கள் தொன் இருக்கின்றனை”
என்ற கூறவும் மீண்டம் அைனைவரும் சரித்தெனைர். குரு
அன்னைபூரணியின்
கால்கைளை
ெமதவாகப்
பிடித்த
விட்டைான். இவ்வவாற ேகலி ேபசக் ெகாண்ேடை கால்கைளை
10 நிமிடைங்ககள் பிடித்த விட்டைான். “நீங்ககள் நடைக்க நடைக்க

வலி குைறந்த விடம்" என்றான். அன்னைபூரணியும் தென்
கால்களியல் ஒரு புதிய செக்தி பாய்ந்தெைதெ உணர்ந்தொள்.
குரு
"அம்மா,
எழுந்த
குதியுங்ககள்
பார்க்கலாம்"
என்றவுடைன் அன்னைபூரணி சறித ெவட்கத்தடைன், “ேபாடைா,
உனைக்கு
ேவைலயில்ைல"
என்ற
தெட்டிக்
கழக்க
"இல்ைலயம்மா, ெவட்கப்படைாமல் குதியுங்ககள்" என்ற
கூறிவிட்ட மற்றவர்கைளையும் பார்த்த " வாருங்ககள்,
எல்ேலாரும் குதிப்ேபாம்" என்ற அைனைவரும் குதிக்க,
பாட்டி
வீட்டிற்குள்
வந்த,
“இத
என்னை
புத
விைளையாட்ட!” என்ற ேகட்டக் ெகாண்ட குருவின்
அருகில் நின்ற ெகாண்ட குதிக்க ஆரம்பித்தொள்.
பாட்டி
குதிப்பைதெக்
கண்ட
அைனைவரும்
ஆசசெரியப்பட்டைனைர். அம்மாவிற்கு குரு கூறியபடி வலி
ெகாஞ்செம்
ெகாஞ்செமாய்க்
குைறய
ஆரம்பித்தெத.
அன்னைபூரணி குருைவக் கட்டிப்பிடித்தத் தூக்க, பாட்டி
அன்னைபூரணியிடைம் செண்ைடைக்கு வர குரு வீட்ைடைவிட்ட
ெவளியேய ஓடி விட்டைான். கண்டைஹாரில் அைனைவரும்
ேசெர்ந்த சொப்பிட்டைைதெப் ேபால இங்ககும் எல்ேலாரும்
ேசெர்ந்த சொப்பிட்டைனைர்.
சொப்பிட்டவிட்ட
அைனைவரும்
வண்டியில்
ஏனறினைர்.
“ஒன்றிரண்ட நாட்களியல் நாேனை உங்ககளுடைன் வந்த

ேசெருேவன்" என்ற கூறி வழயனுப்பி ைவத்தொன்.
வண்டி
மைறந்தெவுடைன்
குரு
தென்
வத்திராயிருப்பு
குழுவுடைன் ேபசெ ஆரம்பித்தொன். “உங்ககளைத ேவைல
எவ்வவளைவு தூரத்தில் உள்ளைத?” என்ற வினைவ, பின் வரும்
கைதெ அந்தெக் குழுவிடைமிருந்த வந்தெத.
“குரு நீ அனுமானித்தெபடி, இந்தெ மைலயில் அபூர்வ
மூலிைககள் உள்ளைனை. உன்னுைடைய அறிவுைரப்படி,
நாங்ககள் செதரகிரி சத்தெர்கைளை தைணக்கு அைழத்ேதொம்.
அவர்களும்
விருப்பத்தடைன்
எங்ககளுக்கு
உதெவி
ெசெய்தொர்கள். பூைஜைப்ெபாருட்கள் நம் ஊரில் கிைடைப்பத
ேபால்
இங்ககு
கிைடைக்காவிட்டைாலும்,
கிைடைத்தெைதெ
ைவத்தப் பூைஜை ெசெய்ய அவர்களும் அைதெ ஏனற்றக்
ெகாண்ட இங்ககு வந்தெனைர். நீ செந்ேதெகப் பட்டைபடி, இவர்கள்
உணவாக உண்ணும் கீழைரயில் தொன் இந்தெ ெதெய்வீக
மருந்த உள்ளைத. சத்தெர்கள் அறிவுைரப்படி, அைவகைளைப்
பிரித்த மருந்தொகச ெசெய்தள்ேளைாம். இைவகைளை மிகச
சறிய அளைேவ சொப்பிட்டைாலும் ேபாதம் என்பேதெ
சத்தெர்கள் கருத்த”.
இந்தெ
இைலகைளைப்
பறித்த,
உலர
ைவத்தப்
ெபாடியாக்கியுள்ேளைாம். ேவற எதவும் ெசெய்யவில்ைல.
உலருவதெற்கு முன் இங்ககு ஓடம் ஆற்ற நீரில் கழுவும் படி

அறிவுைர ெசொல்லப்பட்டள்ளைத. இந்தெ இைலகைளை
ெவயிலில் ைவத்தொேல எளியதில் உலர்ந்த விடகின்றனை.
எந்தெவிதெ இயந்திரம் மூலம் இைவகைளை அைறக்கக் கூடைாத
என்பத சத்தெர்கள் உத்தெரவு. அவர்கள் கூறிய ேயாசெைனை,
இந்தெ இைலகைளைப் பறித்த, ஆற்றில் கழுவி, உலர
ைவத்த, சறிய குப்பிகளியல் பாதிவைர நிறப்பி, மீதி
பாதிக்கு இங்ககுள்ளை ஆற்றப் படைககளியல் கிைடைக்கும்
சறிய கூழாங்ககற்கைளையிட்ட நிறப்பச ெசொன்னைார்கள்.
குப்பிகள் நகரங்ககைளை அைடையும் முன் இைலகள்
ெபாடியாகி இருக்கும் என்றனைர். அல்ேலாபதி மருந்தகள்
ேபால் விழுங்ககக் கூடிய சறிய குப்பிகளியல் அைடைக்க
ேவண்டைாம் என்றம் கூறினைர்.
வந்தெ சத்தெர்கள் யாரும் தெங்களுைடைய ெபயர்கைளைேயா,
எந்தெ
அைடையாளைங்ககைளைேயா
ெதெரிவிக்கவில்ைல.
இம்மருந்த உலெகங்ககும் பிரபலப் படத்தெ என்னை வழ
என்ற ேகட்டைதெற்கு, சரித்தவிட்ட உன்னிடைம் ேகட்கச
ெசொன்னைார்கள். பின்பு நம் அைனைவைரயும் வாழ்த்திவிட்ட
விண்ணில் ஏனறி மைறந்தெனைர். இந்நிகழசசைய இன்ற ஓரு
விழாவாக் ெகாண்டைாடேவாமா?”
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ரத்தில் ஒரு வண்டி வரும் செப்தெம் ேகட்டைத.
வணடியில் ஆஃகான் ேபாலீைஸைச ேசெர்ந்தெவர்கள்
இருவர் இருந்தெனைர். வண்டிையவிட்ட இறங்ககி சல புதிய
ெபட்டிகளுடைன் ஊருக்கள் வந்தெனைர். வந்தெவர்கள் குருைவ
விசொரிக்க மக்கள் அவர்கைளை குருவிடைம் கூட்டி வந்தெனைர்.
குருவிடைம்
அவர்கள்
ெபட்டிையக்
ெகாடத்தெனைர்.
ெபட்டியின் மீத ஒரு சற தொள் ஒட்டைப்பட்ட அதில்
ெதெளியவாக
பின்
வரும்
வாக்கியம்
அதில்
அசசடைப்பட்டிருந்தெத “மகன் குருவிற்கு வாழ்த்தக்கள்.
எனைத அலுவகத்திற்கு முனிவர் ஒருவர் வந்த உனைக்கு சல
ெபாருட்கைளை
அனுப்பும்படிக்
கூறினைார்.
அவர்
கூறியவற்ைற
அனுப்பியுள்ேளைன்.
உன்ைனை
நல்ல
முைறயில் பார்த்தக் ெகாள்ளும்படி அக்கைறயுடைன் கூறிச
ெசென்றனைர்- அப்பா”
குரு அப்ெபட்டிகைளைப் பிரிக்கச ெசொன்னைான். ெபட்டிக்குள்
வீடிேயா ேகமரா, கணணியில் பதிவு ெசெய்யத் ேதெைவயானை
உப கருவிகள், விண்ேகாள் மூலம் ேபசெக்கூடிய ைகேபச,

அதில் இைணயதெளை வசெதி முதெலியைவ வந்திருந்தெனை. குரு
"சத்த விைளையாட்ட என்பத இததொனைா?” என்ற தென்
நண்பர்கைளைப் பார்த்தக் ேகட்டைான். வந்தெ இரு காவல்
தைறயினைரும் பச தொகம் மறந்த குருைவ ஆசசெரியத்தடைன்
பார்த்தக் ெகாண்டிருந்தெனைர். குரு அவரகள் இருவைரயும்
பாட்டி வீட்டிற்குக் கூட்டிட்டப் ேபாய் உணவளியக்கச
ெகான்னைான்.
குரு வந்தெ ேகமரா முதெலியைவகைளைச செரிபார்த்தக்
ெகாண்டிருந்தொன். சறிய படைங்ககைளை எடத்தக் கணணிக்கு
மாற்றினைான்.
பின்பு
இைணயதெளைத்தடைன்
ெதொடைர்பு
ெகாண்ட அப்படைத்ைதெ இைணயதெளைத்திற்கு மாற்றினைான்.
இந்தெ ேவைலகள் அதிக கால தொமதெம் இல்லாமல்
விைரவாய்
முடிந்தென்.
இைணயதெளை
இைணப்பும்
ேதெைவயானை ேவகத்தில் ெசெயல் பட்டைத.
கிராம மக்கைளை அைழத்த, இன்ற மாைல அைனைவைரயும்
செந்திக்க விரும்புவதொயும், கூட்டப் பிரார்த்தெைனை ஒன்ற
உள்ளைதொயும், அதென் பின் சலற்ைறப் ேபசெப் ேபாவதொயும்,
அதென் பின் ஆட்டைம் பாட்டைம் ெகாண்டைாட்டைம், பின்பு
விருந்த, இைவகளுக்கு ஏனற்பாட ெசெய்யுமாற கூறினைான்.
பாட்டிைய வரச ெசொல்லி ஆள் அனுப்பினைான். பாட்டியும்
சறபிள்ைளை ேபால் குருைவக்காண ேவகமாய் ஓடி
வந்தொள். குரு பாட்டியின் ைகககைளைப் பிடித்த, அருகில்

அமரச ெசெய்த, “இன்ற நாம் இருவரும் ேசெர்ந்த நடைனைம்
ஆடைப் ேபாகிேறாம். நடைனைம் முழுவதம் இந்தெ ேகமரா
மூலம் ஒளியப்பதிவு ெசெய்த இைணய தெளைத்தில் ேபாடைப்
ேபாகிேறாம். உன்னுைடைய ஆட்டைம் உலகம் முழுவதம்
பரவப் ேபாகிறத” என்ற குரு கூறிமுடித்தெவுடைன் வழக்கம்
ேபால் பாட்டி ஒரு ெபரிய முத்தெம் குடத்தொள். பாட்டிக்கு
குரு கூறியைவகளியல் ஆடைப்ேபாகிேறாம் என்பத தெவிர
ேவற எதவும் புரியவில்ைல.
மாைல 5 மணி. கதிரவன் மைறய இன்னும் 3 மணி ேநரம்
இருந்தெத. மைலேயாரப் பகுதியானைதொல் ெவயில் அதிகம்
இல்ைல.
குரு
தெனைத
ேகமராைவப்
ெபாருத்திச
செரிபார்த்தொன்.
தெனைத
நண்பர்
ஒருவரிடைம்
அைதெ
இயக்குவத பற்றி விளைக்கமாகக் கூறிக்ெகாண்டிருந்தொன்.
ெவயில்
வரும்
திைசெ
நடைனைம்
ஆடம்
இடைம்
முதெலியைவகளுக்கு ஏனற்ப ேகமராவின் இடைத்ைதெயும் படைம்
பிடிக்கும் ேகாணம் முதெலியைவகைளையும் செரிபார்த்தக்
ெகாண்டிருந்தெனைர். கிராம மக்கள் ஒவ்வெவாருவராகக் கூடை
ஆரம்பித்தெனைர். பாட்டி எல்லா வீடகளுக்கும் ெசென்ற
எல்ேலாைரயும்
வரசெசொல்லிக்
ெகாண்டிருந்தொள்.
அைனைவரும் வந்தெவுடைன் குரு ேபசெ ஆரம்பித்தொன்.
“உங்ககளுைடைய
அபரிகமானை
ஆேராக்கியத்தின்
அடிப்பைடைைய எனைத நண்பர்கள், இைறவனின் முழு

உதெவிேயாட,
கண்ட
படித்தள்ளைனைர்.
அத
இந்தெ
மைலகளியல் விைளையும், நீங்ககள் விரும்பி உண்ணும்
கீழைரேய" என்ற ெசொல்லி முடிப்பதெற்குள் "நடைனைம்
எப்ெபாழுத
ஆடைலாம்?”
என்ற
ேகட்ட
ஆடைத்
ெதொடைங்ககிவிட்டைாள். குரு மக்கைளைப் பார்த்த, “நான்
ெசொல்லும் வைர, பாட்டியின் ைக கால்கைளையும்,
வாையயும் கட்டி ைவயுங்ககள்" என்ற கூற, அதென் படி
பாட்டி கட்டி ைவக்கப்பட்டைாள்.
பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்த "ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் ஒபிலிக்ஸ்" என்ற
படைக்கைதெப் புத்தெகம் ெவளியவரும். அதில் "பார்ட"
(பாடைகன்)
என்ற
ஒரு
கதொபாத்திரம்
ஒன்றண்ட.
அவருைடைய பாட்ட செகிக்க முடியாத. மிகக் ெகாடூரமாய்
இருக்கும். எனைேவ விழாக்காலங்ககளியல் அந்தெப் பழங்ககுடி
மக்கள் அவைர கட்டிப் ேபாட்ட ஒரு மரத்தின் ேமல்
உட்கார
ைவத்தவிடவர்.
குருவிற்கு
அந்தெ
கதொபாத்திரத்தின் ஞாபகம் வந்தெத.
குரு ெதொடைர்ந்த ேபசெலானைான், “இந்தெக் கீழைரைய
உலகெமங்ககும்
விற்பைனைக்கு ஏனற்பாடகள் ெசெய்யப்
ேபாகிேறன். இந்தெ விற்பைனையின் தவக்கமாயும், நமக்கு
உதெவி ெசெய்தெ இைறவனுக்கு நன்றி ெசெலுத்தமுகமாயும்,
இப்ெபாழுத நாம் அைனைவரும் பிரார்த்தெைனை ெசெய்ேவாம்.
உங்ககள் வழக்கப்படி, அைனைவரும் ேமற்கு முகமாக

ேநாக்கி, அல்லாைவ வணங்ககிப் பிரார்த்திப்ேபாம்.
5
நிமிடைங்ககள் அைனைவரும் ெமளைனைமாய்ப் பிரார்த்தித்தெனைர்.
பின்பு அைனைவர் மத்தியிலும் ஒரு சற விளைக்ைக ைவத்த,
எண்ைணயிட்ட, திரியிட்ட, ஒரு சற குழந்ைதெையக்
கூப்பிட்ட விளைக்ேகற்றச ெசொன்னைான்.
பின்பு அந்தெ
விளைக்கிற்கு மலர்கள் இட்ட பூஜக்கச ெசொன்னைான். பின்பு
அைனைவருக்கும் அப்பா அனுப்பிய ெபட்டியில் வந்தெ
இனிப்புகைளை வளைங்ககினைான்.
பின்பு குரு பாட்டியின்
கட்டகைளை அவிழ்த்தவிட்ட, கட்டிய வலிதீர ெமதவாகப்
பிடித்தவிட்டைான்.
பாட்டிக்கு திடெரன்ற எங்ககிருந்த ெவறி வந்தெேதொ
ெதெரியவில்ைல, குருைவக் குழந்ைதெ ேபால் தென் இரு
ைககளைால் தூக்கிக் ெகாண்ட வட்டைமடிக்க ஆரம்பித்தொள்.
குரு கட்ைடை அவிழ்க்க ஆரம்பித்தெவுடைன் ேகமராவும்
ஓடைத்ெதொடைங்ககியத. 15 நிமிடைங்ககள் பாட்டியும் குருவும்
நடைனைமாடி கிராம மக்கைளை மகிழ்வித்தெனைர். இளைம் மாைல
ெவயிலில் நடைனைம் மிக அழகாகப் பதிவாகியிருந்தெத.
அதென்பின் கிராம மக்களும் ேசெர்ந்த ஆடை, பின்பு விருந்த
உண்ட முடியும் ேபாத இரவு ெவகு ேநரமாகிவிட்டைத.
உணவு முடிந்தெபின் குரு வீட்டிற்கு வந்த, பதிவானை
நடைனைத்ைதெக் கணணிக்கு மாற்றினைான். படைத்ைதெச செரியாகத்
ெதொகுத்த 10 நிமிடைங்ககள் ஓடமாற மாற்றினைான். பின்பு

அக்கிராம
மக்களியன்
ஆேராக்கியத்ைதெப்
பற்றியும்,
அவர்கள் உணவாக உண்ணும் மூலிைககைளைப் பற்றியும்
அதெைனை உலெகங்ககும் பரப்பப் ேபாவத பற்றியும்
விளைக்கமாக இைணய தெளைத்தில் ேபாடவதெற்கு ஏனற்றதொய்
தெயார்
ெசெய்தொன்.
பின்பு
வீடிேயாைவயும்
இந்தெ
விளைக்கத்ைதெயும் இைணயதெளைத்தில் பதிவு ெசெய்தொன். இத
முடியும் ேபாத இரவு 2 மணிையத் தொண்டிவிட்டைத. குரு
அலுப்பினைால் அசெந்த தூங்ககிவிட்டைான்.
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ரியன் வண்டிைய ஓட்டை அன்னைபூரணி, அருகில்
அமர்ந்திருந்தொள். அன்னைபூரணிக்குத்தொன் எவ்வவளைவு
மகிழ்சச! நீண்டைகாலம் கழத்த தெனைத ெதொைலந்தெ மகன்
திரும்பக் கிைடைத்தள்ளைான். நாட்ைடைக் காக்கும் பணியில்
தென்ைனையும் தென் மகைனையும் ஈடபடத்திய இன்ெனைாரு
பிள்ைளையும் தெனைக்குக் கிைடைத்தள்ளைான். இருவர் மட்டமா?
இரண்ட வண்டிகளியல் உள்ளை அைனைவருேம எனைக்குப்
பிள்ைளைகள்தொன். எங்ககிருந்ததொன் குரு வந்தொேனைா?
நரகமாய்
இருந்தெ
தெனைத
வாழ்க்ைகைய
இப்படி
ெசொர்க்கமாய் மாற்றிவிட்டைான்! இைறவனின் கருைணேய
கருைண!
இரண்ட வண்டிகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக முடிந்தெவைர
ேவகமாய் புளுதிையக் கிளைப்பிக் ெகாண்ட ெசென்ற
ெகாண்டிருந்தெனை.
அதிகாைலயில்
கிளைம்பிவிட்டைதொல்
ெவயில் அதிகம் இல்ைல. சூரியன் தெனைத கதிர்கைய

கிழக்கு திைசெயிலிருந்த வீசக்ெகாண்ட இருந்தொன். புளுதி
படிந்தெ
ெசெடிகளும்,
முட்புதெர்களும்,
கரடமுரடைானை
பாைலவனைமும் இளைம் காைல ெவயிலில் ஒரு அழகுடைன்
ேதொன்றினை.
பைடைத்தெவன்
எல்லாவற்ைறயும்
அழகுடைன்தொன் பைடைத்தள்ளைான். நமத கண்களியல்தொன்
ேகாளைாற. நமத இரசெைனையும், மனைநிைலயும் மாறபடம்
ெபாழுத காட்சகளும் மாறகின்றனை.
காைல உணவு, அைனைவருக்கும் பாட்டி ஏனற்பாட ெசெய்த
ெகாடத்திருந்தொள்.
அன்னைபூரணி
அவற்ைறச
சொப்பிடவதெற்கு
செரியானை
இடைத்ைதெத்
ேதெடிக்
ெகாண்டிருந்தொள். பாைலவனைத்தில் அப்படி ஒரு இடைம்
இருப்பதொகத் ெதெரியவில்ைல. ஏனேதெனும் நீர் உள்ளை
இடைமாக இருந்தொல் கூடைப்ோபாதம் என்ற எண்ணினைாள்.
ஆறகள் ஏனேதெனும் வருகிறதொ என்ற பார்த்தக் ெகாண்ட
வந்தொள்.
ஆஃகானிஸ்தொனில் வண்டிகள் சொைலயின் வலத
புறமாகச ெசெல்லும். வண்டிைய ஒட்டபவர், இடைத புறமாக
அமர்ந்திருப்பார். எனைேவ அன்னைபூரணி வண்டியின் வலத
புறத்திலும் சூரியன் இடைதபுறத்திலும் அமர்ந்திருந்தெனைர்.
ஏனேதொ செப்தெம் ேகட்ட திரும்ப எதிரில் ஒரு ெபரிய வண்டி
தெனைத வண்டிைய ேமாதவதெற்கு வருவைதெப்பார்த்த வீல்

என்ற கண்கைளை மூடிக் ெகாண்ட அலற சூரியனும் என்னை
ெசெய்வெதென்ற ெதெரியாமல் விழக்க..........
வண்டியிலிருந்த அைனைவரும் சுயநிைனைவிற்கு வந்த
கண்கைளைத் திறந்த, சுற்றம் முற்றம் பார்க்கும் ேபாத
வண்டி சொைலையவிட்ட விலகி, ஒரு குழக்குள் விழுந்த
கிடைந்தெத. பின்னைால் வந்தெ வண்டி சொைலயின் ஓரமாய்
நிறத்தெப்பட்ட, அதிலிருந்தெவர்கள் ேவகமாய் இறங்ககி
குழைய ேநாக்கி ஓடிவந்த ெகாண்டிருந்தெனைர்.
அன்னைபூரணி, சூரியன் அைனைவரும் வண்டிையவிட்ட
இறங்கக, உமா ைகயில் தெண்ணீர் பாட்டிலுடைன் முதெலில் ஓடி
வந்த
ெகாண்டிருந்தொள்.
அவள்
அைனைவைரயும்
வண்டிையவிட்ட
விலகி
நிற்கச
ெசொன்னைாள்.
எல்ேலாருக்கும் சறித சறித தெண்ணிர் ெகாடத்தொள்.
தூரத்தில் வண்டியின் டையர் ெவடிக்கும் செப்தெம் ேகட்டைத.
புதியதொய்ச ேசெர்ந்தெவர்கள், மிகவும் கவைலயுடைனும்,
பயத்தடைனும்,
பரபரப்புடைனும்
காணப்
பட்டைனைர்.
அன்னைபூரணி அவர்கள் இருவைரயும் அைழத்த "என்னை?”
என்ற வினைவ, இருவரும், “கடைந்த ெசென்ற வண்டி
தொலிபான்கைளைச ேசெர்ந்தெதொய் இருக்கலாம். திரும்பி வந்த
நம்ைமத் தொக்கலாம்" என்ற கூற, “வண்டியின் டையர்
ெவடித்தெ செப்தெம் ேகட்டைதொ? இல்ைலயா? அவர்களைத

வண்டிக்கு ஏனேதொ ஆகிவிட்டைத. நம்ைமத் ேதெடிவர
வாய்ப்பு இல்ைல.” எழும்பியிருந்தெ புழுதியில் என்னை
நடைந்தெத என்ற அவர்களைால் பார்க்க முடியாத. நாம்
தெப்பித்தவிட்ேடைாம்
என்ற
எண்ணி,
நம்ைமத்
ேதெடிவரமாட்டைார்கள் என்ற கூறிவிட்ட, “ேவண்டம்
என்றால் அவர்கள் என்னை ஆனைார்கள் என்ற பார்த்தவிட்ட
வா” என்ற இருவைரயும் அனுப்பிைவத்தொள். இருவரும்
பயந்த ெகாண்ேடை ெசென்றனைர்.
அன்னைபூரணி வண்டிைய எப்படி ெவளியேய எடப்பத
என்ற ேயாசத்தக் ெகாண்டிருந்தொள். வண்டியில் கயிற
ஏனதொவத இருக்கிறதொ என்ற ேதெடைச ெசொன்னைாள். சறித
ேநரத்தில் இரண்ட கயிறகள் இரண்ட வண்டிகளியலிருந்த
கிைடைத்தெனை.
அக்கயிறகைளை
ஒன்றாக
இைணத்த
குழயிருந்தெ
வண்டிையயும்
சொைலயில்
இருந்தெ
வண்டிையயும் இைணத்தொள். இரண்ட வண்டிகைளையும்
ஓடைவிட்ட, அைனைவரும் வண்டிையத் தெள்ளை, வண்டி அைர
மணி ேநரப் ேபாராட்டைத்தின் பின் ெவளியேய வந்தெத.
அன்னைபூரணி, சூரியனிடைம், “திறைமயாய் எல்ேலாைரயும்
காப்பாற்றிவிட்டைாய்" என்ற பாராட்டினைாள். சூரியன், திரு
திருெவன்ற விழத்த, "நீங்ககள் அலறியவுடைன் வண்டிையக்
கவனித்ேதென். அதென்பின், விழக்கும் ெபாழுத குழயில்
இருப்பைதெக் கண்ேடைன். இைடைப்பட்டை காலத்தில் என்னை

நடைந்தெத என்ற எனைக்குத் ெதெரியாத” என்றான். பின்னைால்
அமர்ந்தெவர்களியடைம்
அன்னைபூரணி
திரும்பியேபாத,
அவர்கள் முகத்திலும் எவ்வவிதெ செலனைமும் இல்ைல. பின்
வண்டியில் வந்தெவர்களுக்கும் ெதெரிய வாய்ப்பு இல்ைல.
ஏனெனைனின் புழுதி மைறத்திருக்கும்.
அந்தெ வண்டிையப் பார்க்கச ெசென்ற இருவரும் சரித்தக்
ெகாண்ேடை திரும்பி வந்தெனைர். அன்னைபூரணியின் அருகில்
வரும்வைர இருவரும் சரித்தக் ெகாண்ேடை இருந்தெனைர்.
அவர்களைத சரிப்பு மற்றவர்கைளையும் ெதொற்றிக் ெகாள்ளை,
அன்னைபூரணி என்னை என்னும் பாவைனையில் அவர்கைளைப்
பார்க்க
அவர்கள்
ேமலும்
சரிக்க
ஆரம்பித்தெனைர்.
அன்னைபூரணி சறித ேநரம் காக்க ேவண்டியிருந்தெத.
அவர்களியல் ஒருவன் ேபசெ ஆரம்பித்தொன்.
“நான்
வண்டிையப்
பார்க்கும்
ெபாழுத
வண்டி
தெைலகீழழாகக் கிடைந்தெத. அவர்கள் இருந்தெ முன்பகுதி
நசுங்ககி அவர்கள் ெவளியேய வர முடியாமல், ேபாராடிக்
ெகாண்டைடிருந்தெனைர். அவர்களியடைம் தப்பாக்கி இருக்கலாம்
என்ற எண்ணி பயத்தடைன் செற்ற எட்டி நின்ேறாம்.
எங்ககைளைப் பார்த்த ைகைய ஆட்டி ஏனேதொ ேபசெ
முயன்றனைர். வண்டிச செப்தெத்தில் ஏனதம் ேகட்கவில்ைல.
அவர்கள் அருகில் ெசென்ற பார்க்கும் ெபாழுத, ெவளியேய
வரமுடியாமல் உயிருக்குப் ேபாராடிக் ெகாண்டிருந்தெனைர்.

நாங்ககளும் சறித ைதெரியத்ைதெ வரவைழத்த அவர்கள்
அருகில் ெசென்ற, அவர்கைளை விடவித்ேதொம். விடபட்டை
இருவரும்
எங்ககைளைப்பார்த்த
பயந்த
நடங்கக
ஆரம்பித்தெனைர். அவர்களுடைன் ேபசெ முயற்சப்பதெற்குள்
அவர்கள் ஓடை ஆரம்பித்தெனைர். அடிபட்டை காலுடைன்
ெநாண்டி ெநாண்டி ஓடினைர். அவர்களியடைம் நிசசெயம்
ைகத்தப்பாக்கி இருக்கும். இருந்தம் எங்ககைளைப்பார்த்த
ேபயைறந்தெத ேபால் ஓடினைர். அவர்கள் பயந்தெ முகத்ைதெப்
பார்த்தொல் எங்ககளைால் சரிப்ைப அடைக்க முடியவில்ைல.
அன்னைபூரணி அவர்கைளைத் தெட்டிக் ெகாடத்தவிட்ட,
“நல்ல ேவைளை, அவர்கள் உயிைரக் காப்பாற்றினீர்கள்"
என்ா்ற பாராட்டினைாள்.
குரு கூறியபடி 200 கி.மீ தெள்ளிய முதெலில் வந்தெ
கிராமத்ைதெத் ேதெர்ந்ெதெடத்தெனைர். வண்டிையக் கிராமத்தின்
ைமயப்பகுதிக்கு ஓட்டிச ெசெல்ல, அங்ககு ஏனற்கனைேவ ஒரு
வண்டி நின்ற ெகாண்டிருந்தெத. அதில் ஆயுதெம் தொங்ககிய
தொலிபான்கள்,
இளைம்
வயதினைர்,
நால்வர்
நின்றெகாண்டிருந்தெனைர்.
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ன்னைபூரணி, ெபண்கள் யாைரயும் கீழேழ இறங்கக
ேவண்டைாம் என்ற கூறிவிட்ட, தொனும் சூரியனும்
கீழேழ
இறங்ககி
தொலிபான்கள்
இருப்பைதெக்
கண்டெகாள்ளைாமல் தெங்ககளுக்குள் ஏனேதொ ேபசுவதேபால்
நடித்தெனைர். பின்பு அன்னைபூரணி, தொலிபான்களியடைம் ெசென்ற,
"குடிப்பதெற்கு தெண்ணீர் இருக்கிறதொ" என்ற ேகட்டைாள்.
அன்னைபூரணியின் தணிசசெைலக் கண்ட, நான்குேபரும்
சறித
ஆடிப்ேபாயினைர்.
தொலிபான்களியடைம்
ெநருங்ககுவதெற்கு ெபாதவாக
ெபாதமக்கள் யாவரும்
பயப்படவர்.
ஏனெனைனின்
அவர்களியடைம்
ஆயுதெம்
இருக்கிறத. ஈவு இறக்கம் இல்லாதெவர்கள். சறித
ேகாப்பட்டைாலும் சுடவதெற்குத் தொமதெம் ெசெய்யமாட்டைார்கள்.
ேமலும் தொலிபான்கள் ெபண்கைளை நாயினும் ேகவலமாக
மதிப்பவர்கள்.
இைதெெயல்லாம்
நன்கு
ெதெரிந்தம்
அன்னைபூரணி அவர்கைளை ெநருங்ககியத, நால்வருக்கும்

முதெலில்
ஆசசெரியத்ைதெயும்
ெகாடத்தெத.

பின்பு

பயத்ைதெயும்

ஒருவன் ெமதவாக, வண்டியினுள் ைகையவிட்டத்
தெண்ணீர்
பாட்டிைல
எடக்க
முயற்சத்தொன்.
இன்ெனைாருவன் தெனைத தப்பாக்கிைய. அன்னைபூரணி பக்கம்
திருப்ப
முயற்சத்தெ
ெபாழுத,
அன்னைபூரணி
அவனிடைமிருந்த
தப்பாக்கிையப்
பிடங்ககி,
அவன்
கன்னைத்தில்
அைறவிட்டைவாற,
“முல்லா
ஓமைரத்
ெதெரியுமா?” என்ற கூறிவிட்ட அவைனை முைறத்தொள்.
“நான்கு நாட்களுக்கு முன் என் வீட்டில் தெங்ககி, ேபச,
சொப்பிட்டவிட்டப் ேபானைார்", இைதெக் ேகட்டைவுடைன்
நால்வரும் நடங்ககிவிட்டைனைர்.
நால்வரிடைமும் தப்பாக்கிகைளைப் பிடங்ககி வண்டியின்
பின்புறம்
எறிந்தவிட்ட,
நால்வைரயும்
வண்டியில்
ஏனறசெசொன்னைாள்.
வண்டியில்
ஏனறியவுடைன்
"இங்ககு
உங்ககளுக்கு என்னை ேவைல? “ என்ற அதெட்டை, “குருைவத்
ேதெடிக் ெகாண்டிருக்கிேறாம்" என்றனைர். “குருைவ நான்
பார்த்தக் ெகாள்கிேறன், முதெலில் நீங்ககள் இங்ககிருந்த
கிளைம்புங்ககள்" என்ற உத்தெரவிட்ட முடிப்பதெற்குள் வண்டி
சீறிப்பாய்ந்தெத.
தொலிபான்களியன்

வண்டி

ெசென்றவுடைன்,

சுற்றியிருந்தெ

கிராமமக்கள்,
சறித
பயத்தடைன்
அன்னைபூரணிைய
ெநருங்கக
ஆரம்பித்தெனைர்.
அதெற்குள்
வண்டியிருந்தெ
அைனைவரும்
இறங்ககி,
அன்னைபூரணிையச
சுற்றிக்
ெகாண்ட, அவர்கள் பயந்த ஓடியைதெ எண்ணி சரிக்க
ஆரம்பித்தெனைர்.
வந்தெவர்கள் சரிப்பைதெப் பார்த்த கிராமமக்கள் ைதெரியம்
அைடைந்தெவர்களைாய், அன்னைபூரணிையயும் அவர்களைத
குழுைவயும் சுற்றி நின்றனைர். சற குழந்ைதெகள் அம்மாவின்
ைககைளைப் பிடித்தக் ெகாண்ட பயத்தடைன் இவர்கைளைப்
பார்த்தக் ெகாண்ட இருந்தெனைர்.
அன்னைபூரணி, “கார்த்திகா, வண்டியிருந்த சொப்பிடை உள்ளை
எல்லாவற்ைறயும் எடத்த வா" என்ற கூறிவிட்ட,
கார்த்திகா
ெகாண்டவந்தெ
எல்லாவற்ைறயும்
சற
குழந்ைதெகள்
சொப்பிடவதெற்குக்
ெகாடத்தவிட்டைாள்.
குழந்ைதெகளும் பாட்டி ெசெய்தெ பலகாரங்ககைளை விரும்பிச
சொப்பிட்டைனை.
கிராமமக்கள்
ஏனதம்
ேபசொமல்
நடைப்பைவகைளை
ஆசசெரியத்தடைன்
பார்த்தக்
ெகாண்டிருந்தெனைர்.
கிராமமக்கள்
குழப்பத்தடைன்
நிற்பைதெக்
கண்ட
அன்னைபூரணி,
“நான் தொலிபான் அல்ல. எப்படி ஒரு
ெபண் தொலிபானைாக இருக்க முடியும்? நான் உங்ககளுக்கு

உதெவி
ெசெய்ய
வந்தள்ேளைன்”.
கூட்டைத்தின்
பின்புறத்திலிருந்த ஒரு குரல், “முல்லா ஓமர்.....” என்ற
இழுக்க, “ஆம் அவர் எனைக்குத் ெதெரிந்தெவர்தொன். என்
கணவரின் ெநருங்ககிய நண்பர். அவ்வவளைேவ. எனைக்கும்
தொலிபான்களுக்கும் எந்தெவிதெ ெதொடைர்பும் கிைடையாத.
நாங்ககள் தொலிபான்கள் ேதெடி அைலயும் குருவின்
கூட்டைத்ைதெச ேசெர்ந்தெவர்கள். தொலிபான்கைளை ஓழப்பதம்
ஆஃகானிஸ்தொைானை முன்ேனைற்றவதம் எங்ககள் ேவைல.
முதெலில் நாங்ககள் சல நாட்கள் தெங்ககுவதெற்கு இடைம் ேதெைவ.
முக்கியமாக இப்ெபாழுத நாங்ககள் சொப்பிடை உணவு
ேதெைவ" என் ற கூறிமுடித்தொள்.
குருைவப்பற்றிய பல ெபாய்யானை தெகவல்கள், வதெந்திகள்
தொலிபான்களியைடைேய பரவியிருந்தெத. “தீய செக்திகளியன்
ெமாத்தெ
உருவம்
குரு.
மந்திர
தெந்திரங்ககளியல்
ைகேதெர்ந்தெவன். யாைரயும் தூரத்தில் இருந்தெபடிேய
ெகால்ல ெவல்ல முடியும். உலகில் எங்ககு எத நடைந்தொலும்
குருவிற்குத் தெகவல் வந்தவிடம். பாம்புகள் விலங்ககுகள்
பூசசகள் குருவிற்குக் கட்டப்பட்டைைவ" முதெலியனை. சல
உண்ைமயயாக
இருந்தொலும்
பல
கட்டக்கைதெகள்
தொலிபான்களியைடைேய பரவியிருந்தெனை.
இந்தெப் பயம்
தொலிபான்கைளைத் திறம்படைச ெசெயல்படைத் தெைடையாக
இருந்தெத.
எங்ககு ெசென்றாலும் ேதொல்விையச செந்திக்க
ேநர்ந்தெத.

கிராமமக்கள் சறித ேநரத்தில் வந்தெவர்கள் அைனைவரும்
தெங்ககுவதெற்கு இடைமும் உண்ண உணவும் தெயார் ெசெய்தெனைர்.
சொப்பிட்டவிட்ட அைனைவரும் ஓய்வு எடத்தெனைர்.
அன்னைபூரணி,
உமா,
கார்த்திகா,
இந்திரா
ஆகிய
நால்வரும் பக்கத்த வீடகளியல் ெசென்ற அங்ககுள்ளை
ெபண்களியடைம்
ேபசெ
ஆரம்பித்தெனைர்.கிராமமக்களுக்கு
கிைடைக்கும் கல்வி வசெதி மருத்தவ வசெதி, ேபாக்குவரத்த,
அவர்களுக்குத்
ெதெரிந்தெ
ைகத்ெதொழல்
முதெலியைவகைளைப்பற்றிப்
ேபசக்
ெகாண்டிருந்தெனைர்.
மாைலயில் கிராமமக்களியடைம் ேபசெவிரும்புவதொயும் ஊரின்
மத்தியில் அைனைவரும் கூடைேவண்டம் என்றம் ேகட்டக்
ெகாண்டைாள்.அங்ககிருந்தெ
ெபண்களியல்
ஒருத்தி
ஊர்த்தெைலவைரக் கூட்டிக் ெகாண்டவருகிேறன் என்ற
ெசொல்லிவிட்ட ஒரு வயதொனைவைர அைழத்தவந்தொள்.
வந்தெ ெபரியவர் ேபசெ ஆரம்பித்தொர். “அம்மா, எங்ககள்
ஊருக்கு இருவைர தொலிபான்கள் மட்டேம வந்தெசெல்வர்.
ேவறயாரும் எங்ககைளைத் ேதெடி வந்தெதில்ைல. ஆண்களும்
ெபண்களும் ேசெர்ந்த வந்தெதிலிருந்த நீங்ககள் தொலிபான்கள்
இல்ைல
என்ற
புரிந்த
ெகாண்ேடைாம்.
நீங்ககள்
தொலிபான்கைளை
எந்தெவிதெ
ஆயுதெமும்
இன்றி
தரத்தியதிலிருந்த நீங்ககள் சொதொரணமானைவர்கள் இல்ைல

என்றம் புரிந்த ெகாண்ேடைாம். வந்தெவுடைன்
எங்ககள்
பிள்ைளைகளுக்குச சொப்பிடைக் ெகாடத்தெதிலிருந்த நீங்ககள்
எங்ககள்
நலனில்
அக்கைறயுள்ளைவர்கள்
என்றம்
புரிந்தெகாண்ேடைாம். எனைேவ என்னை ேவண்டம் என்ற
ேகளுங்ககள், நாங்ககள் உங்ககளுடைன் ஒத்தைழக்கத் தெயாராய்
இருக்கிேறாம். அன்னைபூரணி, “இன்ற மாைல அைனைவரும்
ஊரின் மத்தியில் கூடமாற ஏனற்பாட ெசெய்யுங்ககள்" என்ற
ேகட்டக் ெகாண்டைாள்.
மாைல 6 மணிக்குக் கூட்டைம் ெதொடைங்ககியத. கிராமமக்கள்
அைனைவரும்
கூடியிருந்தெனைர்.
அதில்
அன்னைபூரணி
முதெலில் கவனித்தெத, 20 வயத முதெல் 30 வயதக்குட்பட்டை
இைளைஞர்கள் யாரும் இல்ைல. இதெைனை அன்னைபூரணி
ேகள்வியாக் ேகட்டைதெற்கு, யாரும் பதில் ேபசொமல்,
ெமளைனைமாய் இருந்தெனைர். சல ெபண்கள், இரகசயமாய்க்
கண்கைளைத் தைடைத்தக் ெகாண்டைனைர்.
அப்ெபாழுத இந்திரா ேபசெ ஆரம்பித்தொள். “இததொன்
இன்ைறய நமத நாட்டின் நிைல. இைதெ மாற்றத்தொன் எனைத
அண்ணன் குரு இந்தெ நாட்டிற்கு வந்தள்ளைார்கள்" என்ற
கூறிவிட்ட சறித ேபசைசெ நிறத்தினைாள்.
இந்திராவிற்கு அவள் ேபசயேதெ வியப்பாய் இருந்தெத.

தெனைக்கு ஏனத இந்தெ ைதெரியமும் ேபசசுத்திறைமயும்?
எங்ககிருந்த வரகிறத? யார் ெகாடத்தெத? என்ற ேயாசக்க
ஆரம்பித்தொலும், அந்தெ எண்ணங்ககைளைப் பின்னுக்குத்
தெள்ளியப் ேபசெ ஆரம்பிக்ைகயில் உமாவும் கார்த்திகாவும்
ைகதெட்டை
கிராமமக்கள்
அைனைவரும்
ைகதெட்டினைர்.
கூட்டைத்திற்குள் அமர்ந்திருந்தெ இந்திரன், செந்திரன், சூரியன்
முதெலாேனைார்
விசலடித்த,
ஆரவாரம்
ெசெய்ய,
இந்திராவிற்குச சறித ெவட்கமாய்ப் ேபாய்விட்டைத.
குரு இந்தியாவிலிருந்த வந்தெதிலிருந்த நடைந்தெ பல
நிகழ்சசகைளையும் குருவின் ேநாக்கத்ைதெயும் ெதெளியவாக,
நிதொனைமாக 10 நிமிடைங்ககள் ேபசனைாள். கிராமமக்கள்
அைனைவரும்
மிக
அைமதியாகக்
ேகட்டைனைர்.
குழந்ைதெகளியன் மழைல ெமாழ, பறைவகளியன் செப்தெங்ககள்
தெவிர அங்ககு ேவற எதவும் இல்ைல.
பின்பு குரு இந்நாட்டிற்காக ஏனற்பாட ெசெய்திருந்தெ
பணஉதெவி பற்றியும், திட்டைங்ககள் பற்றியும் விளைக்கிவிட்ட,
அைவகைளை நைடைமுைறப்படத்தெேவ இங்ககு வந்தள்ேளைாம்
என்ற கூறிமுடித்தொள்,
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ருவிற்கு தெனைத ேவைல முடிவிற்கு வருவத ேபால்
ேதொன்றியத. தொலிபான்களியன் தெைலவர் முல்லா
ஓமர் ஒய்வு ெபற்றபின் தொலிபான் இரண்ட
கட்சகளைாகப் பிளைவுபட்டக் காணப்படகிறத. தொலிபானின்
அடிப்பைடைப்
ேபாராளியகள்
பயத்தின்
பிடியில்
சக்கியுள்ளைனைர்.
எனைேவ
நீண்டை
காலம்
அவர்கள்
தொலிபான்களியன்
தெைலைமயகத்கிற்குக்
கட்டப்பட்டச
ெசெயல்படவார்கள்
என்ற
எதிர்பார்க்க
முடியாத.
எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக ெபாதமக்கள் தொலிபான்கள்
மீத மிகுந்தெ அதிருப்தியுடைன் இருந்தெனைர்.
அன்னைபூரணியும்
இந்திராவும்
வளைர்சசப்பணிகைளைத்
தெங்ககள் ைககளியல் எடத்தள்ளைனைர். அன்னைபூரணியின்
ைதெரியம் அைனைவரும் வியக்கும் வண்ணம் உள்ளைத.
இந்திராவின் ேபசசுத்திறன் அைனைவைரயும் கவரும்
வண்ணம் உள்ளைத. இந்தெக் குழு ஆபத்த காலங்ககளியல்
கலங்ககாமல் திறைமயாகச ெசெயல்படகிறத. ேமலும்

ஆஃகானிஸ்தொன் வளைர்சசப் பணிக்கானை
நிதிஉதெவி ஏனற்பாட ெசெய்யப்பட்டள்ளைத.

ேதெைவயானை

கஞ்சொவின் பிடியிலிருந்த மக்கைளை விடவிக்க ஏனற்பாடகள்
ெசெய்யப்பட்டள்ளைனை. இன்னும் ஆறமாதெகாலம் அல்லத
அதெற்குக் குைறவாகத் தெங்ககியிருந்தொல் ேபாதமானைத
என்ற குரு எண்ணத் ெதொடைங்ககிவிட்டைான்.
ஆறமாதெங்ககளுக்குப்பிறகு........
குரு கண்டைஹாரில் முதென் முதெலில் தெங்ககிய பகுதி. இன்ற
அத இடிக்கப்பட்ட மிகப்பிரமாண்டைமானை கட்டிடைம்
ஏனழுந்தள்ளைத.
நான்குமாதெ
அவகாசெத்தில்
ஆஃகானிஸ்தொனின் ெசெயல் திறைனைப் பைறசொற்றம்
வண்ணம்
அக்கட்டிடைம்
அைமநத்தள்ளைத.
ஆஃகானிஸ்தொைனை
ஆளைப்ேபாகும்
பாராளுமன்றக்
கட்டிடைம்
அத.
இந்தியப்
பாராளுமன்றம்
ேபால்
வட்டைவடிவில் ஆஃகானைா் கலாசசொரம் பிரதிபலிக்கும்
வண்ணம் நிமிர்ந்த உயர்ந்த அைமந்திருந்தெத. நடவில்
பாராளுமன்றம் கூடமிடைத்தின் கூைர கண்ணாடியால்
வடிவைமக்கப்பட்டிருந்தெத.
இரவினில்
நட்செத்திரங்ககைளையும் நிலைவயும் பார்த்தெ வண்ணம்
பாராளுமன்ற நடைவடிக்ைககைளை நடைத்தெலாம்.

மாைல 4 மணி. குளியர்காலமானைதொல் சீக்கிரேம இருட்டைத்
ெதொடைங்ககிவிட்டைத.
பாராளுமன்றக்
கூட்டைம்
3
மணியிலிருந்த
ெதொடைர்ந்த
நடைந்தெகாண்டிருக்கிறத.
பிரதெம
மந்திரி
ேதெர்ந்ெதெடக்கும்
பணி
நடைந்த
ெகாண்டிருந்தெத. பதெவிப் பிரமாணம் ெசெய்த ைவக்கப்
ெபரியவர் அைமதியுடைன் புன்முறவலுடைன் காத்திருந்தொர்.
அவரத வலத பக்கத்தில் அப்பாவும் இடைதபத்கத்தில்
இந்திராவும் நின்றெகாண்டிருந்தெனைர். அப்பாவின் அருகில்
அன்னைபூரணி மற்றம் குருவின் குழுவினைர். ஆனைால் குரு
அங்ககு காணப்படைவில்ைல.
காைல 10 மணியளைவில் குருவுடைன் அைனைவரும் பதெவி
ஏனற்பு விழாவில் கலந்தெகாள்ளும்படி செண்ைடையிட்டப்
பார்த்தவிட்டைனைர்.
ஆனைால்
குரு
திட்டைவட்டைமாக
மறத்தெவிட்டைான். ஏனன் என்ற ேகட்டைதெற்கு "எனைக்கு
அனுமதி
மறக்கப்
பட்டள்ளைத.
ஆனைால்
அங்ககு
நடைப்பைவகைளைப் பார்த்தக் ெகாண்டதொன் இருப்ேபன்"
என்றான்
குரு.
குருவின்
கண்களும்
பனித்தெனை.
அதெற்குேமல் குருைவக் கட்டைாயப்படத்தெ யாருக்கும் மனைம்
வரவில்ைல,
குரு
அைனைவைரயும்
கட்டிப்பிடித்த
விைடைெபற்றான். ெபரியவைர வணங்ககி ஆசெபற்றான்.
மதிய உணைவ அைனைவரும் ேசெர்ந்த சொப்பிட்டைனைர். குரு
தெனைத வண்டிைய எடத்தக் ெகாண்ட, ஆஃகானிஸ்தொனின்
பாைலவனைங்ககளியன் ஊேடை ெசென்ற மைறந்தொன்.

பிரதெமைரத் ேதெர்ந்ெதெடக்கும் ேநரம் வந்தெதம் இந்திராவின்
ெபயைரப் ெபரியவர் முன் ெமாழய, அைனைவரும்
கரேகாû ம் எழுப்பி ஆதெரவு ெதெரிவித்தெனைர். அப்ெபாழுத
ேமற்கூைரயில் செப்தெம் ேகட்ட அைனைவரும் ேமேல
பார்க்க, ஒரு அழகிய பறைவ, தெனைத இறக்ைககைளை
மடைக்கிக் ெகாண்ட வசெதியாக அமர்வதெற்கு முயற்ச
ெசெய்தெகாண்டிருந்தெத.
கம்பீரத்தில் கழுைகயும் அழகில் பஞ்செவர்ணக்கிளியையயும்,
நளியனைத்தில் மயிைலயும் ெகாண்டைதொய், மிகப் ெபரிய
பறைவயாய் இருந்தெத. ெபரியவர் இந்திராவிடைம் குரு
வந்தவிட்டைான் என்ற கூற, இந்திரா, ஒலி ெபருக்கியில்,
"குரு" என்ற அைழக்க அப்பறைவ மீண்டம் வானில் ஏனறி
வட்டைமிடை ஆரம்பித்தெத. அைனைவரும் வாைனைப்பார்த்த
"குரு
குரு"
என்ற
அைழக்க
அந்தெப்பறைவயும்
வட்டைமிட்டைபடியிருந்தெத.
பின்பு ெபரியவர் பதெவி விழாைவ நடைத்தெத் ெதொடைங்ககினைார்.
அன்னைபூரணி நாட்டின் ஜைனைாதிபதியாகப் பதெவி ஏனற்க,
பின்பு, இந்திரா பிரதெம மந்திரியாயும்
செகாக்கள் மற்ற
மந்திரிகளைாயும் பதெவி ஏனற்றனைர்.
அைனைவரத

கண்களியலும்

ஆனைந்தெக்

கண்ணீர்

வழய,

குருைவ அைனைவரும் ேமல் ேநாக்கிப் பார்க்க அந்தெப்
பறைவ வானில் உயர்ந்த பறந்த ெசென்றெகாண்டிருந்தெத.

