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                          ராட்சசி  

அவளைப் பார்க்கும் ரபாதெல்லாம் நான் தசால்லும் வார்த்ளெ ‘ராட்சசி! நல்லா 

இருப்பாைா பாவி? கடவுளுக்கு கண்ணுயில்லங்கிறது இவள் விசயத்ெில் உண்ளமொன்!’ என்று 

இருவளரயும் மாறி மாறி ஏொவது ெிட்டிக்தகாண்ரட இருப்ரபன். பார்க்கும் ரபாது மட்டும் அல்ல 

அவளை நிளைத்ொரல ரபாதும், ெிட்டுவெற்கு என்ளையறியாமரல வார்த்ளெகளைத் ரெட துவங்கி 

விடுரவன். 

நான் சுவா சூ காங் பக்கத்ெில் உள்ை ரெக்வாயில் குடிவந்து ஏதெட்டு மாெம் ஆச்சு. பலளர 

பலமுளற பார்த்ொலும் நிளைவில் நிளலக்கமாட்டார்கள். ஆைால், ஒரு சிலளர பார்த்ெவுடரை 

உயிளரப் ரபால் நிளைவில் ஒட்டிக் தகாள்வார்கள். அப்படி ொன் அவளும். ஈரச்சந்ளெயின் உள்ரை 

இருக்கும் ரகாப்பி களடயின், தவைிரய ஒரு மூளலயிலுள்ை வட்ட ரமளசயில் நாளலந்து ஆண்கள், 

ஆண்கள் என்று தசால்லுவளெவிட ெடியன்களுடன் சீட்டு விளையாடிக் தகாண்டு இருந்ொள். ஒரு 

ளகயில் சீட்டும் மறுளகயில் பீர் ரபாத்ெலுமாய் இருந்ெவைின் இருபுறமும் அமர்ந்ெிருந்ெ ெடியன்கள் 

அவள் முதுளகயும், ரொள்பட்ளடளயயும் ெடவியப்படி இருந்ெைர். அவளை அந்ெ ரகாலத்ெில் 

பார்த்ெவுடன் என் முகம் அஷ்டரகாணலாய் மாறிைாலும், என் கண்கள் அவள் முகத்ளெ விட்டு 

அகலவில்ளல. குெந்ளெயாய் குலுங்கி சிாித்ொள். பார்ப்பவளர வசீகரமாக சுண்டி இழுத்துச் தசன்றை 

அவள் கண்கள். இரண்டடி ெள்ைியிருந்ெ பூக்களடயில் பூளவயும், அவளையும் பார்த்ெப்படி 

நின்றுக்தகாண்டிருந்ரென். எைக்கு தபாிொய் எந்ெ வித்ெியாசமும் தொியவில்ளல. 

“என்ை ரவணும்மா?” பூக்களடகாரர் குரல் ரகட்கரவ சுொாித்ெவைாக “இரண்டு 

தவள்ைிக்கு மல்லிப்பூவும், இரண்டு தவள்ைிக்கு எல்லா பூவும் கலந்து தகாடுங்கண்ண....” அவள் 

மீதுருந்ெ கண்களை அகற்றாமல் தசால்லிக்தகாண்டு இருக்கும்ரபாரெ, அவள் என்ளை ரநாக்கி 
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ஆள்காட்டி விரளல நீட்டி மடக்கி கூப்பிடவும், நான் ஒன்றும் புாியாமல் பெறிய ரவளையில்ொன் என் 

அருகில் குெந்ளெ வடிவில் அெகிய பூந்தொட்டி குெித்துக்குெித்து விளையாடிக்தகாண்டிருப்பளெக் 

கவைித்ரென்.   

எைக்கு புாியாெ பாளையில் அவள் குெந்ளெளய அெட்டரவ அந்ெ குரலில் இருந்ெ 

கம்பீரத்ெில், அவள் ளகயில் இருந்ெ மதுளவ நான் ஒரர மடக்கில் குடித்ெவள் ரபால் மயங்கி நின்ரறன். 

அவள் குெந்ளெளய அெட்டியப்படி எழுந்து நிற்கரவ என் ரபாளெ ரகாபமாக ெளலக்ரகறியது. என்ளை 

அறியாமல்,  

“அடி ராட்சசி முண்ட.... புள்ைொச்சி அதுவும் நிளறமாெ கர்ப்பிணி மாெிாி தொியுறாரை!” 

நான் சத்ெமாக புலம்பரவ, பூக்களடக்காரர் என்ளை ஏறயிறங்க பார்த்துவிட்டு  

“அதுசாி நீங்க இன்ளைக்குொன் அவளை பாக்கிறிங்கைா? அொன், இத்ெளை ஆெங்கம்”  

“ஏண்ரண, இப்படி குடிச்சுட்டு கூத்ெடிக்கிறாரை! அவ புருசன் கண்டிக்கமாட்டாைா?” நான் 

முடிப்பெற்குள் அவர் ட்ரம்ளம ரராட்டில் உருட்டிவிட்டளெ ரபால் சிாிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார். 

அங்கிருந்ெவர்களுடன், அவளும் சீட்டுக்குள் இருந்ெ ெளலளய நல்லபாம்பு படம்தமடுத்து 

பார்ப்பதுரபால் நிமிர்த்ெிப் பார்த்துவிட்டு ளகயில் இருந்ெ தகாள்ைிக்கட்ளடயின் புளகயில் முகத்ளெ 

மளறத்துக்தகாண்டாள். 

கட்டிக்தகாண்டிருந்ெ மாளலளய தூக்கி பார்த்து தபருமூச்சு விட்ட பூக்களடகாரர், “கடவுள் 

இந்ெ உலகில் எத்ெளைரயா தகாளலக்கார பாவிகளைப் பளடத்ெிருக்கிரார் அெற்காக 

வருத்ெப்பட்டிருப்பாரரா, இல்ளலரய! இந்ெ பாவிளய பளடச்சதுக்கு நிச்சயம் ரவெளைப்பட்டிருப்பார். 

அவள் வயித்ெில் இருக்கும் பிள்ளைக்கு அப்பன் யாருனு, அந்ெ கடவுளுக்ரக தொிஞ்சிருக்க 

வாய்ப்பில்ளலம்மா!” 

இந்ொ, அவளைச் சுத்ெி உட்கார்ந்துருக்கான்கரை ெடியன்கள் அவனுங்க அத்ெளை ரபரும் 

அவ புருசன்ொன்! எவன் அன்ளறய சீட்டாட்டத்ெில் தெயிக்கிறாரைா அவன் ொன் அன்ளறய புருைன் 
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அவளுக்கு. அந்ெ விசயத்ெில் மட்டும் சண்ளடரய ரபாட்டுக்கமாட்டானுங்க அவ்வரைா நல்லவனுங்க! 

சாமிக்கு பூ கட்டும்ரபாது கண்ட கருமத்ளெயும் பாக்குரறன் பாரு, நான் என்ை பாவம் தசய்ரென்னு 

தொியளல.” பூக்களடகாரர் ெளலயிரலரய அடித்துக்தகாண்டார். 

அப்ரபாதுொன் நான் ெளல நிமிர்ந்து அந்ெ கூட்டத்ளெ உற்றுப்பார்த்ரென். அெில் ஒரு 

கிெவனும் உட்கார்ந்ெிருந்ொன். குடளலப் பிரட்டிக்தகாண்டு வந்ெ எச்சிளய துப்பிவிட்டு வந்ரெரை 

ஒெியஅன்று இரவு மட்டுமல்ல அடுத்ெடுத்து வந்ெ என் இரவுகைின் கருளமளயத் ொயும், மகளும் 

உருட்டி ளமயிட்டுக்தகாண்டைர். அவள் எந்ெ இைத்ளெ ரசர்ந்ெவைாக இருப்பாள் என்ற ஆராய்ச்சியில் 

நான் இறங்கவில்ளல. காரணம் என் அறிவிற்கு எட்டிய வளர முக்காடு ரபாட்டவர்கள் எல்லாம் ஒரு 

இைத்ெவர். முக்காடு ரபாடாெ சிவப்பாைவர்கள் மற்ற இைத்ெவர். என்ளை மாெிாி கருப்பா, ம்ம்கூம்..., 

இல்ல மாநிறமாக இருப்பவர்கள் ரவதறாரு இைத்ெவர். சிங்கப்பூர் வந்ெ புெிெில் என் வீட்டுக்காராிடம் 

அதுவும் ஐ சி ஏ வில் நின்றுக்தகாண்டு  

“ஏங்க எல்ரலாரும் தவள்ளையா, உருண்ட மூஞ்சியா, சின்ை கண்ணு, மூக்கு, வாயுனு 

தவச்சுக்கிட்டு, முடிளய வைவைனு தொங்கப்ரபாட்டுகிட்டு, ஒரர மாெிாிொன் இருக்காங்க, இவங்களை 

எப்படிங்க அளடயாைம் கண்டுபிடிக்கிறது,” என்று ரகட்ரடன். அப்ப என் கணவர் ஒரு பார்ளவ 

பார்த்ொர், அென் பிறகு நான் வாளய ெிறக்கவில்ளல. எைக்கு இந்ெ அளடயாை பிரச்சளை அவளை 

பார்க்கும் வளர இருந்ெது. ஆைால், கடந்ெ ஒருவாரமாக நூறு ரபாின் நடுரவ அவளை மட்டுரம 

ரெடுகிரறன்.  

காளலயில் மார்க்கட் பக்கம் ரபாகும் ரபாதெல்லாம் அவளை ரெடி அளலயத் 

துவங்கிரைன். ஆண், தபண் வித்ெியாசம் தொியாமல் பாெிப்ரபர் பின்ைால் இருந்து பார்த்ொல் ஒரர 

மாெிாியாக ரவறு தொிகிறார்கள். யாரவது ளகயில் தகாள்ைிக்கட்ளடயுடன் நின்றால் அவைாக 

இருக்ககூடாொ என்று ெவித்துப்ரபாரைன். எங்காவது ஒரு குெந்ளெ ெைியாக நின்றால் அங்ரக 

ஓடிப்ரபாய் மண்டியிட்ரடன். ஒருரவளை பிரசவம் நடந்ெிருந்ொல்? கடவுரை ொயும், பிள்ளையும் 

ெைித்ெைியாக பத்ெிரமாக இருக்கரவண்டும். என் ெவிப்ளப கட்டுப்படுத்ெ முடியாமல் 

பூக்களடகாராிடம்,  
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“அந்ெ தபாண்ணுக்கு பிரசவம் நடந்துடுச்சா அண்ண?” 

“எந்ெ தபாண்ணம்மா ரகக்கிறிங்க?” அவர் விெிக்கரவ 

“அொன், அங்க சீட்டு ஆடுவாரை.” நான் ெிணறிரைன் 

“அதுவா, ஆச்சு! எைக்கு தொிந்து நாயி, பூளை குட்டிப்ரபாட்டாக் கூட அஞ்சாறு நாைாவது 

ஓய்வில் இருக்கும். ஆைால், இவள் பிள்ை தபத்ெ மூணாம் நாரை தொெிலுக்கு வந்துட்டா” 

நான் பெறிப்ரபாய் “அப்படிைா இப்ப வந்துடுவாைாண்ண?” எைக்குள் தபாங்கிய 

சந்ரொசத்ளெ பத்ெிரமாக ஒைித்து ளவத்துக்தகாண்ரடன். 

“இல்லம்மா! அவள் இரண்டு மணிக்கு ரமலொன் வருவா, ஆமாம்  இளெதயல்லாம் நீ 

ஏம்மா ரகக்குற?” 

என் காது ரகட்காது என்பது ரபால “அண்ண பத்து தவள்ைிக்கு பூவும், ஒரு பாயச மிக்சும் 

தகாடுங்க சாமிக்கு ரநத்ெிக்கடன் இருக்கு”  

அன்றில் இருந்து மணி இரண்டடிக்கும் முன்ரை மார்க்கட்டுக்கு தசன்றுவிடுரவன். 

அவளும், அவள் குெந்ளெகளும் வரும் வளர காத்ெிருப்ரபன். இந்ெ காத்ெிருப்பு அவளுக்காகவா, 

இல்ளல குெந்ளெகளுக்காகவா தொியவில்ளலொன். முெலில் ெைியாய் விளையாடிக்தகாண்டிருக்கும் 

அந்ெ சிறுமியிடம் ெயங்கி ெயங்கித்ொன் நான் அடிதயடுத்து ளவத்ரென். ஆைால், இப்தபாழுது 

அச்சிறுமியின் ளகளய பிடித்துக்தகாண்டு மார்க்கட் முழுவதும் சுற்றி ெிாியும் அைவு 

முன்ரைறிவிட்ரடன். 

நான் மட்டுமில்ளல என்னுடன் நாளலந்து பூளைகளும் அவளுக்காக காத்துக்கிடக்கும். 

அவள் வாடளக காளர விட்டு இறங்கும்ரபாரெ ஒன்றன்பின் ஓன்றாக வந்து ஒட்டிக்தகாள்ளும். அெிலும் 

அந்ெ கருப்பு பூளை அவளுடன் ரபசி, சிாித்து சண்ளடரபாட்டு ரபாகும் அெரக ெைிொன். அப்படிொன் 

ஒரு நாள் என்ளைப் பார்த்து அவள் ஏரொ தசால்லி ரபாைாள், நான் ஒன்றும் புாியாமல் 

பூக்களடகாரளர பார்த்ரென்  
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“நீயும், இந்ெ பூளைகளும் ஒண்ணுன்னு தசால்லிட்டுப் ரபாறா” அவர் என்ளை 

முளறத்ெபடி பார்த்ொர். 

“அளெ விடுங்கண்ண, அவளை கவைிச்சிங்கைா? பிள்ளைக்கு மறக்காமல் ொய்ப்பால் 

தகாடுக்குறா, அந்ெ விசயத்ெில் தராம்ப நல்லவ”   

“கிெிச்சா, அவ பாளல குடிக்கிறதுக்கு பெிலாக அந்ெ குெந்ளெ கள்ைிப்பாளல குடிக்கலாம்” 

“என்தைண்ண பச்ச பிள்ளைளயய் பார்த்து இப்படிதயாரு வார்த்ளெளய தசால்லிட்டிங்க,” 

என் பெட்டத்ளெயும், ஆத்ெிரத்ளெயும் கவைித்ெ அவர்  

“பின்ைதயன்ைம்மா கஞ்சாளவயும், ெண்ணீளயயும் குடிச்சுட்டு பால் தகாடுக்குறா! 

ரபாளெயாை பாளல பிள்ளை குடித்ொல், அவளைத் தொந்ெரவு தசய்யாது. அந்ெ பிள்ளையும் 

ரபாளெயிளலரய தூங்கிட்டு இருக்கும்! இன்னும் மூணு மாசம் ரபாச்சுன்ைா பால் தகாடுக்கமாட்டா 

ரநரடியாகரவ பீளர ஊத்ெி விடுவா! அது கூட நீ புாிஞ்சுக்காமல் என்ரமல் ரகாபப்படுற....”  

எைக்கு என்ை தசால்வதென்று புாியவில்ளல. ‘ராட்சசிமுண்ளட, இவளை எந்ெ 

அசிங்கமாை வார்த்ளெ தசால்லி ெிட்டிைாலும் அந்ெ வார்த்ளெரய அவளை பார்த்து என்ளை விட 

நீொண்டி அசிங்கமாைவன்னு காறிகிட்டு துப்பும்! கடவுரை இப்ப நீொன் தகாடுளமயாைவைாகவும், 

தகட்டவைாகவும் என் பார்ளவக்கு தொிகிறாய், கண்ணீருடன் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்ரப கெிவி 

கவுத்ெ என் அடிவயிற்ளறத் ெடவிக்தகாண்ரடன்.  

சிறிது நாட்கைாகரவ என் மைெில் ஓர் எண்ணம். அது ெப்புதயன்று  தொிந்தும் மைம் 

பயப்பிடவில்ளல. தசய்து பார்த்ொல்ொன் என்ைதவன்று ரொன்றுகிறது. என் கணவர் கூட ெிட்ட 

துவங்கி விட்டார் “வரவர உன் ரபாக்கு சாியில்ளல எப்ப பார் மார்க்கட் பக்கம் சுத்ெிகிட்ரட இருக்க! 

முன்தபல்லாம் தபாழுது ரபாைா வீட்ளடவிட்டு தவைிய ரபாகமாட்ட. ஆைால், சமீபகாலமாக தபாழுது 

ரபாறரெ மார்க்கட்டு உள்ைொன்! இது சாியில்ளல.” அவர் அெட்டல் என்ளை உறுத்ெிைாலும், புது 

சிந்ெளைளய உெிக்க ளவத்ெது. அளெ என் கணவாிடம் மட்டுமில்ளல ரவறு யாாிடமும் ரகட்க பயமாக 

இருந்ொலும் துணிந்து பூக்களடக்காராிடம் 
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“ஏண்ண ெிருடிைால் இங்க என்ை ெண்டளை தகாடுப்பாங்க....” நான் தமன்று முழுங்கரவ  

“அது ெிருட்ளட தபாருத்து. ஆமாம், நீ என்ை ெிருடப் ரபாற?” அவர் நக்கலாக சிாிக்கரவ  

“பிள்ளைளய அண்ண!.....” வாய் ெவறி உைறிரைன். 

“என்ைது பிள்ளையா?” அெிர்ச்சியில் அவர் முகம் தவைிறியது. நான் சுொாித்ெவைாக  

“ஆமாண்ண கருரவபிள்ளைக் கண்ணு.... தூக்கிடலாம்னு இருக்ரகன்” என் குரலில் புது 

ளொியம் தொித்ெது. 

என் எண்ணத்ளெ அவள் புாிந்துக்தகாண்டாரைா என்ைரவா மூன்று நாட்கைாக அவள் 

மார்க்கட் பக்கம் வரரவ இல்ளல, நானும் பூளைகளும் ெவித்துொன் ரபாரைாம். நான்காம் நாள் 

தவளுத்ெ முகத்துடன், அைவுக்கு அெிகமாை ெள்ைாட்டத்துடன், அசிங்கமாக ரபசியபடி, ஆங்காங்ரக 

துப்பிக்தகாண்டு மார்க்கட்ளடரய அைந்து வந்ொள். கருப்பு பூளை அவைிடம் ஏரைா நிளறயரவ 

அடிவாங்கியது. நான் மளறமுகமாக  அடி வாங்கிரைன். குெந்ளெகளை என்ைிடம் விடவில்ளல. சின்ை 

வயெில் பள்ைிக்குப் ரபாகும்ரபாது மஞ்ச ளபயின் ஒரு பக்கம் காது அறுந்து விடும், அளெ விட்டுவிடவும் 

முடியாமல், தூக்கவும் முடியாமல் காெறுந்ெ ளபளய இழுத்துச் தசல்வது ரபால பிள்ளைகளை 

இழுத்துக்தகாண்ரட சுற்றித் ெிாிந்ொள். கருப்பு பூளைளயப் ரபால நானும் வாய்விட்டு அெமுடியாமல் 

அவள் பின்ைால் சுற்றி ெிாிந்ரென். ஒரு முடிரவாடு வீடு வந்து ரசர்ந்ரென், நாளை யார் ெடுத்ொலும் சாி, 

என்ை நிகழ்ந்ொலும் சாி, என் முடிவில் எந்ெ மாற்றமும் இல்ளல. 

மறுநாள் காைிளயப் ரபால் புயலாய் மார்க்கட்டுக்குள் நுளெந்ெ நான் ரகாளெயாகிப் 

ரபாரைன். என் உடல் ெடெடதவை ஆடத்துவங்கியது. ‘நான் இன்னும் ெிருடரவ ஆரம்பிக்கவில்ளல 

அெற்குள் இவள் காவலர்களை அளெத்துக்தகாண்டு வந்து விட்டாள்!’ நான் சந்ரெகத்துடன் 

பூக்களடகாரளரப் பார்த்ரென்.  

“வாம்மா உைக்காகத் ொன் காத்துக்கிட்டு இருக்ரகன், என்ை ஏதுன்னு தொியளல! பத்து 

பெிளைந்து ரபாலிரசாட மெியரம வந்து விட்டாள், ஏரொ தபாிய ெப்பு தசஞ்சு மாட்டிகிட்டானு 

நிளைக்கிரறன்! தராம்ப அழுதுட்டா! பாக்கரவ பாவமாருக்குமா,” 
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என் கண்கைில் வெிந்ெ கண்ணீளர அவசரமாக துளடத்துக் தகாண்ரட, அவளை 

ஓரக்கண்ணால் பார்த்ரென். அவள் முகத்ெிற்ரக உாிய ெிமிர் அழுது வடிந்துக் தகாண்டிருந்ெது, அவளும் 

என்ளைப் பார்த்துவிட்டாள். அரெ ஆள்காட்டி விரளல நீட்டிமடக்கி கூப்பிடவும் நான் சுற்றும் முற்றும் 

குெந்ளெளயத் ரெடிரைன். அவள் ‘உன்ளைளய’ ொன் வா என்று ளசளக தசய்யவும், ஒரு காவலர் என் 

அருகில் வந்துவிட்டார். என் உலகம் இருைத் துவங்கியது. எைக்கு பெிலாக பூக்களடகாரர் ொன் 

ரபசிைார் 

“உைக்காகத் ொன் அவள் காத்துக்கிட்டு இருக்காைாம்! என்ைத்ெ பண்ணி தொளலச்ச?” 

பூக்களடகாரர் அடிதொண்ளடயில் அெட்டரவ அவர் ளககளைப் பிடித்துக்தகாண்டு  

“இல்லண்ண நான் சும்மாொன், நிளைச்ரசன்! அதுக்தகல்லாமா?” பயத்ெில் உைறத் 

துவங்கிரைன்.  

“எதுவும் ரபசாம என் பின்ைால் வா” அெட்டியபடி அவர் முன்ரை தசல்லவும் நான் 

கண்ணீருடன் பின் தசன்ரறன்  

என்ளைப் பார்த்ெவுடன் அவள் முகத்ெில் அந்ெ ெிமிர் எங்கிருந்ரொ வந்து ஒட்டிக் 

தகாண்டது. காலுக்கடியில் கிடந்ெ கருப்பு பூளைளய அன்ரபாடு விரட்டியவள், ரொைில் கிடந்ெ 

குெந்ளெளய வாாி அளணத்து முத்ெமிட்டு என் முன்ரை நீட்டிைாள், நான் கண்ணீருடன் விெிக்கரவ 

அருகில் விளையாடிக் தகாண்டிருந்ெ குெந்ளெளய அளெத்து ஏரொ அவள் தசால்லவும், அது 

சந்ரொசமாய் என்ளைக் கட்டிக்தகாண்டது. அவள் என் ளககளைப் பற்றிப் புாியாெ தமாெியில் ஏரொ 

தசால்லி விட்டுப்  ரபாைாள் காவலர்களுடன். 

“அம்மாடி அவள் இத்ெளை ரநரம் உைக்காகத் ொன் காத்ெிருந்ொைாம், அவள் தசய்ெ 

ெப்புக்குத் ெண்டளை என்ைவாக இருந்ொலும் ஏற்றுக்தகாள்ை அவள் ெயாராம். ஆைால், அவள் 

வயிற்றில் பிறந்ெெிற்காக இந்ெ குெந்ளெகள் ஏன் ெண்டிக்கப்படணும், அொன் உன்ைிடம் ஒப்பளடத்து 

விட்டாைாம். உன்ளை விட இவர்களுக்கு பாதுகாப்பாை, அன்பாை ொய் ரவறு யாரும் இந்ெ உலகில் 

இல்ளலன்னு தசால்லிட்டுப் ரபாறா”  
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ரமா சுரரஷ் (Rama Suresh) 

ராட்சசி (Demoness) 
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பூளைகள் அவள் பின்ைால் ஓடிை, அவள் கால்களை பாசத்துடன் நக்கிக் தகாடுத்ெை. 

என்ைால் அவள் பின்ைால் ஓடமுடியவில்ளல. என் ளகயில் கிடந்ெ சிசு ென் தபாக்ளக வாயில் உலகின் 

அெளக எல்லாம் ரபாட்டு தமன்றுக் தகாண்டிருந்ெது. நான் கண்ணீருடன் ராட்சசிளயப் பார்த்ரென். 

அெகாய் சிாித்ொள். 

தமாத்ெ வார்த்ளெகைின் எண்ணிக்ளக  : 1250 


