கேட்ேக்கூடாத கேள்வி
By: நயீம் சையத்

எ

ன் சைாந்த விற்பசை கவசையின் நிமித்தம், ஒவ்சவாரு வாரமும் பை ஊர்
ேளுக்கு,

அது ேிட்கட இருந்தால் பஸ் மூைமும் தூரமிருந்தால், இரயில்

மூைமும்

ோசையில் வட்டிைிருந்து
ீ

ேிளம்பி,

இசர கதடி, இருண்ட பின் வடு
ீ
திரும்பி விடுகவன்.
நண்பனும்

வருவான்.

இருவரும்

கைர்ந்து

தான்

பேசைல்ைாம் அசைந்து

என்னுடன் தவறாமல் என்

சதாழில்

சைய்ேிகறாம்

ஆேகவ

அவனும் உடன் இருப்பான், அசைத்து கவசைேளிலும்.

சதாழிற்ைாசைேள்

அதிேம்

கபாேகவண்டியதிருக்கும்.
மணிக்சேல்ைாம்
நான்கு

க

இருக்கும்

க

ாசூருக்கும்

அப்படி ஒரு நாள் நானும் என் நண்பனும் ோசை ஆறு

ாசூருக்கு

மணி கநரம் தான்

பஸ்

மூைம்

பிடிக்கும்,

ேிளம்பிகைாம்.

ேிருஷ்ணேிரியில்

ாசூர்

சைல்லும்

இருக்சேேளும்

பஸ்

ேிசடத்து

ோசையாே

விட்டது.

இருந்ததால், நானும்

சோண்கடாம்.

ைிறிது

தூரம்

கூடிக்சோண்கட

கபாய், மக்ேள்

சைன்றதும், பஸ்
நிற்பதற்கே

நம்மிடத்திைிருந்து

இறங்ேி

கபாகும் கவறு பஸ் பிடித்தால், அசர கநரம் அதிேமாகும்.
க

அடிக்ேடி

ஆைால் அன்று கநராே

இரண்டு
என்

சபங்ேளூருக்கு

கபர்

அமரக்கூடிய

நண்பனும், அதில்

நிரம்பி

அமர்ந்து

வழிந்தது, ஸ்கடன்டிங்

ேடிைமாயிற்று.

வர்தேத்சதப்பற்றி

கபைிக்சோண்கட இருந்த கபாது, ஜன்ைல் அருகே அமர்ந்திருந்த என் நண்பன் என்
கதாசள அசைத்து, ஜாசடயாே என்சை தாண்டி ைற்று தூரத்தில் தன் ேண்ேசள
நிசை

நிறுத்திைான்.

அவன்

எைக்கு

பின்ைால்

யாசரகயா

பார்க்ேச்சைால்ேிறான்

என்பசத உடகை புரிந்து சோண்கடன்., அவன் ஜாசடயாே எசதயாவது சைான்ைால்,
நானும்

உடகை

பார்க்ே

மாட்கடன்.

ேவைித்துக்சோண்டிருந்தாராைால்,
சோள்ளக்கூடாது.
கபாகும்

ஏசைைில், நாம்

நம்

மீ து

எந்த

பார்க்கும்
தவறாை

நபர்

நம்சம

எண்ணமும்

ஆேகவ, நானும் ேண்ணிைால் ஒப்புதல் அளித்து, கபச்சு முடிந்ததும்

கபாக்ேில்

தற்சையைாே

திரும்புவதுகபால்

திரும்பி,

அசைவசரயும்

ேவைித்கதன்.

இப்படியும்

ஒரு

ோட்ைியா?,

ேடவுளின்

பசடப்புேள்

கோடாைகோடி.

அதில்

ஒவ்சவான்றிலும் எத்தசை விதங்ேள், ஒவ்சவாரு விதத்திலும் எத்தசை நிறங்ேள்.
மைிதர்ேள் அசைவரும் பார்ப்பதற்கு ஒகர மாதிரியாே இருந்தும்,

அவர்ேள் ஒன்றாே

இல்சை. ஒவ்சவாரு நபரும்
ோைிடத்தில்

ஒரு தைித்தன்சம வாய்ந்தவகர.

ோல், விரைிடத்தில்

விரல்ேள்

இருந்தும்,

சேயிடத்தில் சே,

அசைத்தின்

உருவமும்,

பருமனும், அளவும், நிறமும் மாறுவதுடன், கரசேேளும், ஒன்றுக்சோன்று கைராமல்
இருக்ேின்றை.

உயிருடன் இருப்பவரின் கரசே இறந்தவரின் கரசேயுடன் ஒன்று

கைருவதில்சை. ேடவுளின் பசடப்புேளின் மூைம் அவனுசடய அளவிைா ைக்திசய
அறிந்து சோள்ளும் வாய்ப்பு ேிசடக்ேிறது, மைிதனுக்கு.

என்ை

ஆச்ைரியம்!

அவருக்கு

வாயில்சை, உதடுேளும் இல்சை.

ேண்ணுண்டு,

ோதுண்டு,

மூக்குண்டு

மூக்குக்கு கநர் ேீ ழ், ஒரு ைீசட மட்டும் கபாகும்

அளசவற்கு ஒரு ைிறு துவாரம் மட்டும் இருக்ேிறது, மீ சை ேிசடயாது.
தாசடயும் கைர்ந்து ஒன்றாே இருக்ேின்றை.
அழகே

திருப்பிைான்.

தைி.

சமதுவாே

ேன்ைங்ேளும்

அந்த துவாரத்திைிருந்து, ேிளியின் அைகு

கபால் ஒகர ஒரு பல் மட்டும் சவளிகய சதரிேிறது.
அவருசடய

ஆைால்

என்

"என்ைப்பா, அவசர ேண்டாயா?

அந்த பல் சவளிகய சதரிவதால்
நண்பன்

என்சை

தன்

பக்ேம்

வாகய இல்சைகய அவர் எப்படி

ைாப்பிடுேிறாகரா!"

"சும்மா

இரு,

ைாப்பிடாமைா

இவ்வளவு

சபரிய

ஆளாே

வளர்ந்திருக்ேிறார்? நீ

ைாப்பாட்சடப் பற்றி ேவசைப்படுேிறாய், நான் ைிந்திப்பது கவறு விஷயம்."

"அது என்ை கவறு விஷயம், ைிக்ேிரம் சைால், உன் மைதில் என்ை கதான்றுேிறது?"

"விவரத்சத அவரிடகம கேட்கபாமா?" எை கேட்கடன்.
உைேில்

நாம்

ோணும்

நிறுத்திக்சோள்வதில்சை.
எப்சபாழுதும் உண்டு.
விைாரித்து

சதரிந்து

ஒரு

விைித்திரமாை

என் நண்பனுக்கு சதரியும்,

ோட்ைிசய

ரைிப்பதுடன்

அதன் பின்ைணி அறிந்து சோள்ளும் ஆர்வம் எைக்கு

சோஞ்ைமும் கூச்ைப்படாமலும், பயமில்ைாமலும் அசதப்பற்றி
சோள்கவன்.

பஸ்

பிரயாணம்

ஆேட்டும், அல்ைது

இரயில்

பிரயாணம், நாம் வியக்ேக்கூடிய ைம்பவத்சத, விைாரிக்ோமல் இருப்பதில்சை.
விகைஷம்

என்ைசவன்றால்,

விைாரசணசய

சுவரஸ்யமாே

ஆக்ே,

அப்கபர்பட்டவருடன் அருசமயாே கபைி சோஞ்ைம் பழேிக்சோள்கவன்.
எைக்கு

அக்ேசர

அவருசடய

நான்

இருப்பசத

அவர்

அனுமதியுடன், ஒரு

மைதில்

நீண்ட

பதிய

இன்சடர்வியூ

முதைில்
அவர் மீ து

சவப்கபன்.

அதன்

நடக்கும்.

சுற்றி

அசைவரும் இசத கேட்டு நிச்ையமாே ைந்கதாஷப்படுவர்.

இதில்

பிறகு
நிற்கும்

இப்படி என் நண்பனும்

நானும் பயணிக்கும் சபாழுகத ஆறு ஆண்டுேளில் டஜனுக்கு கமைாை விைித்திரமாை

மைிதர்ேசள இண்டர்வியு ேண்டிருக்ேிகறன்.

அப்படிப்பட்ட

ைமயங்ேளில் ஒரு

அகோர ஜடா முைி சுவாமி, அவர் மாதக்ேணக்ேில் குளியாமல் இருந்ததால், இருேில்
வந்தாகை மீ ன் நாற்றம்,..., இல்சை இல்சை....., ேருவாடு நாற்றம் அடித்த அவருசடய
வாழ்க்சே, இரயில்

பயணத்தில்

அருேில்

அமர்ந்திருந்த

ஒருவர், ஒரு

விவைாயி

ஏசழயின் பணத்சத தன் பணம் என்று சைாந்தம் சோண்டாடி அழுதவருசடய ேீ ழ்
தரமாை தந்திரம், சபாங்கும் ைாம்பாரில் சேவிட்டு ஆட்டிய இட்ைிோர அம்மாவின்
சோப்புள அனுபவங்ேள், பள்ளிக்குச்சைல்ைாமல், 'இரயில் பயணங்ேளில்' என்ற ைிைிமா
பார்த்து, மறு நாகள டிக்சேட் இல்ைாமல் பம்பாய்க்கு இரயில் ஏறிய ைிறுவன், உடல்
முழுவதும் ேட்டிேளுடன் விோரமாை முேம் சோண்டவர் எை பை கபரிடம் கபைி,
அவர்ேளிடமிருந்து, நிசறய

சுவாரஸ்யமாை

சைய்திேள், கைேரித்துள்களன்.

நண்பன் அவன் பாணியில் என்ைிடம், "குரு க

என்

ாஜா ஷுரூ" (குருகவ, சதாடங்கு..)

எை உருதுவில் சைால்ைி, வழக்ேமாே ஊக்ேமளித்தான்.

எப்படி ஆரம்பிப்பது எை கயாைித்து சோண்டிருந்த கநரத்தில், ேண்டக்டர் அவரிடம்
டிக்சேட்டுக்கு

ைில்ைசர

இல்ைாததால், ேண்டக்டர்

கேட்டுக்சோண்டிருந்தார்.

ைற்று

ேண்டிப்பாே

அவரிடம்

ைில்ைசர

கபைிக்சோண்டிருந்தார்.

புரிந்துசோண்ட நான், அவருக்கு ைில்ைசர சோடுத்கதன்.

ைமயத்சத

அவர் வயதில் சபரியவராே

இருந்ததால், நான் எழுந்து அவசர அமரச்சைய்கதன். அவர் என் நண்பனுக்கு அருேில்
நன்றி கூறுவது கபால் தசை அசைத்து, அமர்ந்தார்.
அவசர
முேத்சத
விரிந்தது,

ேண்டு

ஆர்வத்கதாடு

மூடிக்சோண்டிருந்த
வாகய

புன்ைசேத்கதன்.
ைசதயற்ற

இல்ைாததால்,

மைர்ச்ைிசய சவளிப்படுத்திைார்.
இல்சை. அது விரியகவ இல்சை.

கதால்

உதடுேளும்

நான் வாய்ப்சப தவறவிடாமல்
என்ை
இரு

ஆச்ைரியம், அவருசடய
பக்ேமும்

இல்சை, ஆைால்

ைற்று
அவர்

வங்ேி
ீ
முே

இருந்த ைிறு துவாரத்தில் எந்த வித ஆக்ஷனும்
அவர் தன் பார்சவசய கவறு பக்ேம் திருப்பும்

முன், "எங்கே கபாேிறீர்ேள்" எை கேட்கடன், ஏகதா சவகு நாட்ேளாே அவர் எைக்கு
சதரிந்தது கபால்.

"க

ாசூரில் இறங்ேி என் ஊருக்கு கவறு பஸ் பிடிக்ே கவண்டும், அங்கே தான் நான்

கவசை சைய்ேிகறன், நான் பீடி சதாழிைாளி.
சூபர்சவைராே இருக்ேிகறன்."

இப்சபாழுது ப்கராகமாஷன் ேிசடத்து

என்று சபருசமயுடன் சைால்ைிக்சோண்டார்.

"எப்படி ைாப்பிடுேிறீர்ேள்", எை அக்ேசறயுடன் கேட்கடன்.

ைிறு

ஸ்பூன்

அப்புறம்

மூைம்

சமன்று

அசத

தின்று

வாயில்

நுசழத்து, நாக்ேிைால்

விடுகவன்.

பழங்ேசளயும்

இழுத்துக்சோள்கவன்,

முன்

பல்ைால்

சோறித்து

சுைபமாே ைாப்பிட்டு விடுகவன்." என்றார். அதைால் தான் இசறவன் அவர் முன்
பல்சை

ேிளியின்

அைகு

கபாைகவ

பசடத்திருக்ேின்றான்

சதாடர்ந்தார், "பல் எல்ைாம் கதய்க்ே முடியும்.
விரைால்

பல்லுக்கு

நாக்சேயும்

முன்புறம்,

பின்புறம்

கதய்த்துக்சோள்கவன்.

கபாலும்!!

அவர்

பல் சபாடிசய விரைில் சோண்டு ஒரு
நன்றாே

தண்ணசர
ீ

கதய்த்து,

உறிஞ்ைி

ஒகர

விரைிைால்

துப்புவதற்கு

ஒன்றும்

பிரச்ைிசை இல்சை." என்றார்.

"நீங்ேள்
ைர்ஜரி

ஏன்
என்று

ஆபகரஷன்
நிசறய

சைய்து

சோள்ளக்கூடாது, இப்சபாழுதுதான்

வந்திருக்ேிறகத."

இசதக்கேட்டவுடன்

அவர்

பிைாஸ்டிக்
முேத்தில்

மீ ண்டும் ஒரு மைர்ச்ைிசய ேண்கடன். ேண்ேள் சுருங்ேி, ேன்ைத்து சமல்ைிய கதால்
முேத்தின் இரு பக்ேமும்

"நாம

ஏசழ

ைற்று விரிந்தததால் அப்படி உணர முடிந்தது.

மக்ேள், நானும் என்

சபற்கறாறும்

என்னுசடய

கபச்சை கேட்டு டாக்டரிடம் கயாைசை சபற்கறாம்.
முடியுமா, முடியாதா, அப்படி

முடிந்தால், என்ை

ைிறு

வயதில்

ைிைர்

அவர் பட்டணத்திற்கு அனுப்பி,
சைைவாகும்

என்சறல்ைம்

சபற்கறாறிடம் கபைி, பண வைதி இல்ைாததால், ஒன்றுகம சைய்ய

என்

முடியவில்சை.

எைக்கும் பிரச்ைிசை ஒன்றும் இல்ைாததால், நான் அப்படிகய வளர்ந்து விட்கடன்."
எை ைிறிதும் ேவசைப்படாதவர்கபால் ைர்வ ைாதாரணமாே பதிைளித்தார்.

கேட்பதற்கு நிசறய கேள்விேள் இருந்தை.

என் நண்பன் என்சை கநாக்ேிைான்.

நான் ைிந்திப்பது கவறு ஏகதா விஷயம் என்று சைான்கைகை, அது என்ை விஷயம்,
என்று என்சை அவன் கேட்டது கபால் கதான்றியது.

அசத நிசைத்து சமல்ை

புன்ைசேத்த என்சை ேண்டு அவனும் புன்ைசேத்தான்.

ைிறிது தயக்ேத்துடன், " உங்ேளுக்கு மணமாேி விட்டதா", என்கறன்.

இசதக்கேட்ட என்

நண்பன், உடகை ைற்று நிமிர்ந்து உட்ோர்ந்தான். அவருக்கோ அது ைாதாரணமாேகவ
சதன்பட்டது.

"ஆமாம், எைக்கு மூன்று பிள்சளேள் இருக்ேின்றை.
அழோேவும் இருக்ேின்றை, என்றார்.

நன்றாே படிக்ேின்றை, நல்ை

"நீங்ேளும் அழோேத்தான் இருக்ேிறீர்ேள்" என்று

சைான்ைதற்கு, "என்

மசைவியும்

அப்படித்தான்

சைால்வாள், அதுகவ

எைக்கு

மை

நிம்மதிசய சோடுக்கும்," என்றார்.

அவர்

கபைியசதல்ைாம் சதாண்சடசய அசடத்துக்சோண்டு, வாசய மூடிசோண்டு

கபைியது என்றாலும் கேட்பவர்ேளுக்கு புரியாமைில்சை.

அதற்குள் க

ாசூர் வந்துவிட்டது, அசைவரும் இறங்ேி அவரவர் இைக்சே கநாக்ேி

ேிளம்பிக்சோண்டிருந்தைர். அவரும் அஸ்ஸைாமு அசைக்கும் என்று கூறி விசட
சபற்றார்.

என்

நண்பனும்

கநாக்ேி

புறப்பட்கடாம்.

நானும்
நாம்

இறங்ேி

ஆட்கடா

அவருடன்

மூைம், சதாழிற்கபட்சடசய
கபைியசதப்பற்றி

ரிசவஸ்

சைய்துக்சோண்கட வந்கதாம். அந்த கநரம் என் நண்பன், " ஹ்ம்ம்ம்…. எல்ைாத்சதயும்
கேட்டுட்டியா?' என்றான்.

"இல்சை, ஒகர ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்ே மைம் வரவில்சை. அது கேட்டாலும்
நன்றாே இருக்ோது, நாம் அவருடன் நண்பர்ேளாே பழேி இருந்தால், ஒரு கவசள
கேட்டிருப்கபாம், அவர் எங்ேசள விட வயதில் சபரியவர், அது கபாே, அந்த கேள்விக்கு
பதிைாே

அவரும்

ஒரு

கேள்வி

கேட்டால், நம்மிடம்

அதன்

பதில்

நிச்ையமாே

இல்சை", என்கறன்.

"அது என்ைாப்ப, அப்கபற்பட்ட கேள்வி, ைரி, என்ைிடம் சைால்லு, என்ை கேட்ேக்கூடாத
கேள்விசய கேட்ேவிருந்தாய்", அவன் அடம் பிடித்தான்.

"அதாவது...

நீங்ேள் எப்படி ேிஸ் பண்ணுவங்ே
ீ
எை கேட்ேைாம் என்று நிசைத்கதன்,

ஒரு ைமயம், அசதக்கேட்டு, யாருக்கு என் ேிஸ் கவணும் என்று அவர் கேட்டால், நாம்
அங்கே நிக்ே முடியாது...

அதைால் தான் கேட்ே வில்சை." என்கறன்.

அத்தசை

கபச்சை

கநரமும்

நம்

ேவைித்துக்சோண்கட

இசதக்கேட்டவுடன் பைமாே ைிரித்துவிட்டர்.
இறங்ேிக்கோங்கோ,” என்றார்.

வந்த

ஆட்கடா

டிசரவர்,

"ைார் நீங்ே சைான்ை ேம்சபைி இகதா,

நாமும் இறங்ேி அவருக்கு கதசவயாை பணத்சத சோடுத்து, ேம்சபைிக்குள் நுசழந்து
விட்கடாம்.
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