ஒட்டுண்ணி ஒப்பிலாமணி
பபான் குலலந்திரன் (கனடா)
“ஏய் உன்னைத்தாைனை. ஏன்

என்னைக் கண்டும் காணாமல் ன ாகிறாய்”?

என்ைிடம் நீ ப ற்ற உதவிகனை மறந்து விட்டாயா? உன்னை நான் முதலில்
சந்தித்தது கடனலாரத்தில் . கடல் அனலகைின் இனரச்சலில்

சங்கமமாகி

தற்பகானல பசய்யப் ன ாைானய. நினைவிருக்கா உைக்கு? நல்ல னவனை
எைக்கு நீச்சல் பதரிந்த டியால் உன் உயிர் தப் ியது. உன் ப யர் என்ை”? நான்
அவனைக் னகட்னடன்.
“ஒப் ிலாமணி” என்றான் கவனலனயாடு.
“ஒப் ிலாமணிப் புலவர் ப யர னவத்திருக்கிறானய
நீ கவினத

எழுதுவானயா”?

“ த்திரினககளுக்கு கவினத, கட்டுனர
எல்லானம திரும் ி வந்து விட்டது”

சிறுகனத எழுதி

“அதுக்கு என்ை? னவறு பதாழில்

ார்க்க னவண்டியது தானை

“னவனல னதடியும் எைக்கு னவனல கினடக்கவில்னல.”

”நீ னவனலயில்லாப்

ட்டதாரியா”?

“ ம்.. ம்”

“என்ை துனறயில்

ட்டம் ப ற்றவன் நீ “?

“ ஊடகவியல் துனற”

”திருமணம் ஆைவைா நீ”?

“ இல்னல . நான் காதலித்த அவளுக்கு என் குணம்
ஒருவனைாடு ன ாய் விட்டாள்.

“ அப்ன ா காதலிலும் னதால்வியா’? :

“ம்.. ம்”

“எங்னக உன் வடு”?
ீ

ிடிக்கவில்னல. னவறு

“ ிரதாை வதியில்
ீ
உள்ை கனரனயார நனட ானத”

“உன் உணவு” ?

“யாரும் இரங்கித் தந்தால் கினடக்கும் உணனவ உண்ன ன். சில சமயம்
னகாவிலில் கினடக்கும்

“ டித்த

ட்டதாரியாை

ிரசாதத்னத உண்ன ன்”

உைக்கு னவனலயில்னல, தங்க இடம் இல்னல .

உண்ண உணவில்னல. அதுதான் தற்பகானல

பசய்வது தான் உன் முடிவா”?

“ம்..ம்”

“ அது ஒரு சிந்திக்க முடியாதவை, தன்நம் ிக்னக
தற்பகானல முடிவு

இல்லாதவன்

எடுக்கும்

அது பதரியமா உைக்கு” ? .

“ னவறு வழி இல்னல எைக்கு “

“நான் ஓரு

த்திரினகயில் உதவி ஆசிரியராக னவனல பசய்கினறன்

கவினதகனை சிறுகனதகனையும் எைக்கு காட்டு.
தரமாக இருந்தால் நான் னவனல பசய்யும்

வாசித்து

. நீ உன்

ார்க்கினறன் .

த்திரினகயின் முதலாைினயாடு

ன சி பசய்தி நிரு ராக முடிந்தால் உைக்கு னவனல எடுத்து

தருகினறன்.. என்

வட்டில்
ீ
ஒரு அனறயில் தங்கலாம். வாடனக தரத் னதனவயில்னல

. என்

வட்டில்
ீ
என் மைவி சனமப் னத

சாப் ிடாலாம். எல்லாம் இலவசம் உைக்கு .

என்ை பசால்லுகிறாய் ”:
“னசர் நீங்கள் பசால்வது உண்னமயா? என்ைால் நம்
“உண்னம தான் பசால்லுறன். உன்னைத் திருத்தப்
ன ாக்கினை

முடியவில்னல”

ார்க்கினறன்

உன்

மாற்று. எப்ன ாதும் னநர்மனறயாகச் சிந்தித்து பசயல்

டு .

நிட்சயம் நீ முன்னைறுவாய். என்ை பசால்லுகிறாய்” ?
“னசர், உங்கள் புத்திமதிக்கு நன்றி. நீங்கள் எைக்கு வாழ

வழிகாட்டும்

பதய்வம்”
***
என்

த்திரினயயில் பசய்தி நிரு ராக

மை மை பவன்று முன்னைறி

னசர்ந்த ஒப் ில்

இரு வருடங்கைில்

ல அரசியல் வாதிகைின் பதாடர்பு அவனுக்கு

ஏற் ட்டது . அவைின் ன ாக்கு மாறியது. அரசியல் வாதிகளுக்கு
பசய்து

சி ார்சு

லருக்கு உத்தினயாகம் எடுத்து பகாடுக்கும் தரகராைான். .

ஒருநாள் அவன் என்ைிடம் பசான்ைான் “னசர் நான் அதிக நாட்கள் உங்கனைாடு
இருந்து உங்கைின் ஆதரனவப் ப ற்றுவிட்னடன். நான் இைி என் பசாந்த
காலில் நிற்க முடிபவடுத்துவிட்னடன் . அனமச்சர் ஒருவர்
பசய்து ஒரு அரசியல்

த்திரினக நடத்தப்

என்னை ஆனலாசகர்க இருக்கும்
ன ச்சுகள் எழுதும்

ன ாகிறார்

ணம் முதலீடு

. அந்த

த்திரினகக்கு

டி னகட்கிறார் அனதாடு அவரின்

ர்சைல் உதவியாலாரா இருக்கும்

நல்ல சம் ைம், இருக்க வடு.
ீ
கார் .

ர்சைல்

டியும் னகட்கிறார் .

சலுனககள் கினடக்கும் . உங்கள்

உதவிக்கு மிகவும் நன்றி.”
ின் நான் அறிந்னதன் அனமச்சனர

சந்திக்க னவண்டும் என்றால் ஒப் ிலின்

ரிந்துனர ப ற்றுத் தான் ன ாகமுடியும். அவன்

னகயில்

ணம் புலங்கியது .

அவன் அணிந்த ஆனடயில் மாற்றம். ன ச்சில் மாற்றம். முக

ாவையில்

மாற்றம். நனடயில் மாற்றம். என் அவன் குணனம மாறி விட்டது அவைின்
ஊர் சங்கத்தின் தனலவராைான்

. தைக்கு உதவியவர்கனை அவன் கண்டும்

காணமல் ன ாய்விடுவான் ஒப் ில். அன்று

கடனலாரத்தில் நான் கண்டு

தற்பகானல பசய்யப் ன ாைக் காப் ாற்றிய

ஒப் ிலா இவன் . என்ைால் நம்

முடியவில்னல . சந்தர்ப் மும் சூழ்நினலயும்

ஒரு மைிதனை

சந்தர்ப் வாதியாக மாற்றி விடுகிறது என்றது என் மைம்.
****
ஒரு நாள் ஒப் ினல அனமசர் அலுவலகத்தில்

பவகு னநரம் காத்திருந்து

நான் சந்திக்க முடிந்தது. என்னைக் கண்டவுன் “சந்திரன்

உங்கனை பவகு

னநரம் காக்க னவத்ததுக்கு மன்ைிக்கவும் அவசர காரியமாக் மிைிஸ்டனராடு
ஒரு முக்கிய மீ ட்டிங்குக்கு

ன ாக னவண்டி இருக்கு. நீங்கள் வந்த

எைது பசக்கரட்டரியிடம் பசால்லுங்கள்

ிறகு நான் வந்து னநரம் கினடத்தால்

உங்கனைாடு பதாடர்பு பகாள்ளுகினறன்” என்னைாடு
நான் என்ை விஷயத்துக்கு

நின்று ஒரு நிமிடம் ன சி

வந்னதன் என்று விசாரிக்காமல் கண் சிமிட்டும்

னநரத்தில் ஒப் ில் ன ாய் விட்டான். சந்தர்ப் மும்
மைிதன் மாறி விடுகிறான்.

விசயத்னத

அதிகாரமும் வந்தால்

என்ைில் ஒடுண்ைணியாக

ஒப் ிலாமணி னவறு மைிதைில்

இருந்த

ஒடுண்ணியாக ஒட்டிக்பகாண்டான்.

ஒப் ில் நீ எங்கிருந்தாைலும் னநர்னமயாக

வாழ். பசய் நன்றி மறக்கானத

என்று அவனை வாழ்த்திச் பசன்னறன் :
***
சில வருடங்கள் உருண்னடாடிை . அவனுக்கு உதவி பசய்த அனமச்சரின் கட்சி
னதர்தலில் னதாற்றது. அவரின்

தவியும்

றின ாயிற்று

.

ஊழல் பசய்த

குற்றதுக்கு மூன்று வருடங்கள் அனமச்சர் சினற பசன்றார். அந்த வழக்கில்

அவருக்கு ஊழல பசய்ய உதவிய குற்றத்துக்காக ஒப் ிலுக்கும் இரு
சினறவாசம்

வருடம்

கினடத்தது.

***
நான் திரும் வும் ஒரு நாள்

எவரும் இல்லாத

தைியாக அமர்ந்த டி ஒப் ில் தனலயில்

ரயில் ானத ஒரத்தில்,

னக னவத்த

டினய

னயாசித்து

பகாண்டு இருப் னதக் கண்னடன். அவனை என்ைால் உடனை அனடயாைம்
கண்டு

ிடிக்க முடியவில்னல. அவ்வைவுக்கு அவைின் னதாற்றம் மாறி

இருந்தது. தாடினயாடும் வைர்ந்த முடினயாடும் இருந்தான் அழுக்கு நினறந்த
ஆனட.

“என்ை ஒப் ில் எப்ன ா சினறயில் இருந்து பவைினய வந்தைி.
வந்த ின் உைக்கு திரும் வும் னவனல கினடக்க

பவைினய

ஒருவரும் உைக்கு

உதவவில்னலயா”?

” இல்னல. என்னைக் கண்டால் பதரிந்தும்

பதரியாத மாதிரி என்ைிடம் உதவி

ப ற்றவர்கள் கூட ஒதுங்கிப் ன ாய்விடுகிறார்கள் யாரும் எைக்கு ஒருவரும்
உதவாததால் , ரயில்

ானதயில் தனலனய னவத்து தற்பகானல பசய்ய

னயாசிக்கினறன் “ ஒப் ில் விரக்தினயாடு

பசான்ைான்

“ஒப் ில் உன் குணத்னதயும், ன ாக்னகயும்
ஒட்டுண்ணி. உன் வருங்காலத்னத

மாற்ற முடியாது. நீ ஒரு

னயாசித்து நீ முடிவு எடு. என்னைப்

ன ால் ஏமாறும் ன ர்ழிகள் உைக்குக் கினடக்காமாலா
நான் அவைின்

தினல எதிர் ார்க்காமல் பசன்னறன்.

தூரத்தில் ரயில் வரும் இனரச்சல் னகட்டது.

ன ாகும்”?

****

