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���ைர
ேநஷனல் �க் �ரஸ்ட ் நி�வனத்தார ் இந்�ய

வாசகரக்�க்காக , இந்�ய அர�யல் சடட்த்�ல் ஏற்�க்
ெகாள்ளப்படட் இந்�ய ெமா�களில் ��கைதத்
ெதா�ப்�கள் ெவளி�ட�ம் மற்ற இந்�ய ெமா�களில்
அவற்�ன் ெமா� ெபயரப்்�கைளப் �ர�ரிக்க�ம்
"ஆதான் -�ரதான் " என்ற ெபயரில் ஒ� �டட்ம்
வ�த்தனர ் . அந்தத் �டட்த்�ற்ேகற்பத்
தயாரிக்கப்படட்� இந்தச ்��கைதத் ெதா�ப்� , நமக்�
அ��கமான காலத்ைதச ் ேசரந்்த மனிதரக்ள் , ச�கம்
இவற்�ன் �த்�ரம் இந்தத் ெதா�ப்�ல் �ைடக்�ம் , 

வங்கச ் ��கைதத் �ைற�ல் �தற்ெப�ங்
கைலஞர ் ர�ந்�ரநாத் தா�ர ் அவர� ைக�ல்தான்
��கைத உ�ர ் ெபற்ற� , �யக்கத்தக்க வளரச்�்
ெபற்ற� . ��கைத�ன் பல்ேவ� அம்சங்களி�ம்
அவர� கைலத்�றன் ஒளிர�்ற� - காதல் , இயற்ைக ,
ச�கப் �ரச�்ைனகள் , தத்�வம் , கா�யத்தன்ைம ,
�ைன�யல் , வரலா� , ேக� ேபான்ற பல �ைறகளி�ம்
அவர ் அனாயசமாக நடமா�னார.் 1890 ஆம் ஆண்�
�தல் 1940 ஆம் ஆண்�வைர ஓர ் அைர �ற்றாண்�க்
காலம் அவர ்��கைதகள் எ��னார.் 

ர�ந்�ரரின் காலத்�ல் த்ரிேலாக்யநாத்
�ேகாபாத்�யாய் , �ரபாத் �மார ்�ேகாபாத்�யாய் ,
சரத் சந்�ர சடே்டாபாத்�யாய் , �ரமத ெசௗ�ரி
�த�ேயார ்வங்கச ்��கைதக்� வளம் ேசரத்்தனர.் 

இந்தத் ெதா�ப்�ல் நமக்�ப் பரிசச்யமான
காலத்ைதச ்ேசரந்்த ��கைதகள் ேதரந்்ெத�க்கப்பட�்த்
ெதா�க்கப்பட�்ள்ளன ர�ந்�ர�ம் சரத் சந்�ர�ம்
நமக்� அ��கமான காலத்ைதச ் ேசரந்்தவரக்ளல்லர ் .
இவரக்�க்�ப் �ற்படட் காலத்�ல் , கடந்த
நாற்பதாண்�களில் ��கைதகள் வங்காளி
மனப்ேபாக்�ன் பல்ேவ� ப�மங்கள் இடம் ெபற்�ள்ளன.



ஆகேவதான் இந்தத் ெதா�ப்�ல் சரத் சந்�ர�க்�ப்
�ற்படட் காலம் �தல் தற்காலம் வைர�ல்
ெவளிவந்�ள்ள பல்வைகப் படட் ��கைதக்
க��லத்���ந்� ேதரந்்ெத�க்கப்படட் கைதகள்
ெதா�க்கப்பட�்ள்ளன. 

வங்க இலக்�யத்�ல் ர�ந்�ரர ் -சரத்சந்�ர�க்�
அ�த்த காலம் "கல்ேலால் �கம்'., இந்தக் காலத்�ன்
அள� 1923 �தல் 1939 வைர . இந்தக் காலத்�ல்
உலகளா�ய ெபா�ளாதார மந்த�ம் , இந்�யா�ல்
�ரிட�்ஷ் ஏகா�பத்�ய எ�ரப்்�க் �ளரச்�்�ம் இ�ந்த
ேபா��ம் "கல்ேலால் ! 'கா�கலம் 'பத்�ரிைககளில்
��கைதகள் எ��ய எ�த்தாளரக்ள் ெமாத்தத்�ல்
அைம�யான �ழ்நிைல�ல் இலக்�யம் பைடத்தனர ் -
இந்தப் ப�வத்�ல் ேதான்�யவரக்ள் தாரா சங்கர்
பந்த்ேயாபாத்�யாய் , அ�ந்த்ய �மார ் ெசன் �ப்தா ,
�ரேமந்�ர �த்ரா , �த்தேதவ ேபாஸ் , மனீஷ் கடட்த்
(ஜ�வனாஸ்வ ), �ரேபாத் �மார ் சன்யால் , பவானி
�ேகாபாத்�யாய் ஆ�ேயார ் - ��� �ஷண்
�ேகாபாத்�யாய் , மாணிக் பந்தேயாபாத்�யாய் ,
அன்னதா சங்கரர்ாய் , பனஃ�ல் , ��� �ஷண்
பந்த்ேயா பாத்�யாய - சர�ந்� பந்த்ேயாபாத்�யாய் ,
ர�ந்�ர நாத் �த்ரா , பரிமல் ேகாஸ்வா� , சஜனிகாந்த
தாஸ், �ரமாங்�ர ் ஆதரத்்�, சேராஜ் �மார ் ராய்
ெசௗ�ரி , �ரமதநாத் �� , கேஜந்�ர �மார ்�த்ரா ,
ஆஷா�ரண்ாேத�, மேனாஜ் ேபாஸ் , �மல் �த்ரா
�த�ேயார ் '��த்ரா : 'சனிபாேரர ் �ட�்
பத்�ரிைககளில் எ��னாரக்ள் . இந்தக் காலத்�ல்தான்
ராஜேசகர ் ேபா�ம் பர�ராம் என்ற �ைனெபயரில்
ேக��ம் ஹாஸ்ய�ம் த�ம்�ம் �றந்த ��கைதகள்
எ��னார.் 

இரண்டாவ� உலகப்ேபாரின் ெதாடக்கத்���ந்�
இந்�யா ��தைல ெபற்ற காலம் வைர - அதாவ� 1939
�தல் 1947 வைர உள்ள காலத்ைதக் "கல்ேலா�க்�ப்
�ற்படட் �கம் ' என்� �றலாம் , இந்தக் காலம் வங்காள



நாட�்�ம் ச�கத்��ம் ெப�ம் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த
காலம் : பஞ்சம், �மானத் தாக்�தல், �ைலக்
கட�்ப்பா�கள், உண�ப் பங்�� , ரா�வத்�க்காகக்
ெகாள்�தல் , க�ப்�ச ்சந்ைத , ச�க வாழ்�ல் �ர��
ெபா�ளாதாரச ் �ர�்ைல� , ஒ�க்கம் பற்�ய
ம�ப்��களின் அ�� . வ�ப்�க் கலகங்கள் ,நாட�்
��தைல , நாட�்ப் �ரி�ைன , அக�களின் ெவள்ளம்
இைவ ேபான்ற ெப�ம் மாற்றங்க�ம் �பரீதங்க�ம்
இந்தக்காலகடட்த்�ல்தான் நிகழ்ந்தன. 

இந்தக் காலத்�ல் எ�தத் ெதாடங்�யவரக்ள்
தங்க�க்� இலக்�ய உணர�் �றந்த� �தேல
��ப்�டப்படட் மாற்றங்கள் பற்�ய ேநர� அ�பவம்
ெபற்��ந்தாரக்ள் , இந்தக் காலத்�ன் ச�கச ்�ழ்நிைல
அைம�யற்றதாக�ம் �ழப்பம் ��ந்ததாக�ம் இ�ந்த�
. இந்தச ் �ழ்நிைல அவரக்ள� பாரை்வையக்
�ரை்மயாக்�யேதா� �ழப்ப�ம் ெசய்த� - கல்ேலால்
காலத்� ெராமான்ட�்க் �ழ்நிைல , நாேடா�
மனப்பாங்� , த�ெகடட் காதல் ேவகம் இைவெயல்லாம்
இந்தக் காலத்�ச ் ��கைதகளில் இல்ைல - இந்தக்
காலகடட்த்�ல் நம� ச�கத்��ம் எண்ணற்ற
மா�தல்கள் �ைரவாக நிகழ்ந்தன - ச�கத்��ம் தனி
மனித வாழ்��ம் எண்ணற்ற �ைத�கள் , ஆக்கங்கள் ,
�ரச�்ைனகள் , அசாதாரண ���லக்�கள் ,
இைவெயல்லாம் இைணந்த �ரட�்�ன் ��ர ேவகம் --
��கைத எ�த்தாளனின் அ��ப் ப�ைய�ம் உணர�்த்
�றைன�ம் �ரை்மயாக்�ன - நிைல ெபற்��ந்த
சடட்ங்க�ம் ��க�ம் தளரந்்� ேபா�ன த�ெகடட்
உணர�்க�ம் இயற்ைகக்� மாறான ேபாக்�க�ம்
ேதான்�ன பல �ண்ைமயான அ��ப்�கள் மனிதைனப்
��த்தன ரசைன �ரெ்கடட்தால் பல்ேவ� ��ய
அ�பவங்கைள ��ப்ப�ல் ஆரவ்ம் �றந்த� ��ய
உ��கள் , ��ய நம்�க்ைககள் வாழ்க்ைகப் ேபாராட்
டத்�க்� ஓர ் அலா�யான உ�வம் ெகா�த்தன
இைவெயல்லாம் இரண்டாம் உலகப் ேபா�க்��ன்
நிைனக்கக்�ட ��யாதைவ யா�ம். ேபார ்ஒ� பயங்கர



�கம்பம் ேபால ேநரந்்த� . அதன் �ைளவாகக்
கண்ணியத்�ன் ேபாரை்வ , நீ� நியாயம் என்ற கவசம் ,
��ம்ப ெகௗரவம் , அன்� -பரி� , �ழ்ப்ப�ந்� நடக்�ம்
தன்ைம , மத நம்�க்ைககள் , சடங்�கள்
இைவெயல்லாேம மண்ேணா� மண்ணா��டட்ன .
இதற்� ந��ல் ஒ� ��ய ச�கத்ைதப் பைடக்�ம் கன�
�றந்த� - கனைவ நனவாக்�வதாக உ��ெமா�
ஒ�த்த�. 

�ேபாத் ேகாஷ் , ச�நாத் பா�ரி , சந்ேதாஷ்�மார்
ேகாஷ் , நாராயண் கங்ேகாபாத்�யாய் , நேரந்�ர நாத்
�த்ரா - நேபந்� ேகாஷ் - நனி ெபௗ�க், ��ல் ஜானா,
ேஜா�ரிந்�ர நந்� ஆ�ேயாரின் ��கைதகளில் இந்த
மா�தல்கள் �ர� ப�த்தன . ஜக�ஷ் �ப்தா - மாணிக்
பந்த்ேயாபாத்�யாய் , அ�ந்த்ய �மார ் ெசன் �ப்தா ,
�ரேபாத் �மார ் சன்யால் , �த�ய கல்ேலால் �க
எ�த்தாளரக்�ம் , ��� �ஷண் பந்த்ேயாபாத்�யாய்
தாராசங்கர ் பந்த்ேயாபாத்�யாய் , மேனாஜ் ேபாஸ் ,
சேராஜ்�மார ் ராய்ெசௗ�ரி , ஆஷா �ரண்ா ேத� ,
�ரமதநாத் �� , பரிமல் ேகாஸ்வா� , பனஃபல் , ��ல்
ேகாஷ் , வாணிராய் , சா�சந்�ர சக்ரவரத்்� �த�ய
'��த்ரா' 'சனிபாேரர ் �ட�் எ�த்தாளரக்�ம் ேமேல
�றப்படட் பட�்ய�ல் ேசரக்்கப்பட ேவண்�யவரக்ள்.       

இந்தக் கால கடட்த்ைதத் ெதாடரந்்� வந்த�
�ண்�படட் �தந்�ரம் �டேவ வந்த� அக�களின்
ெவள்ளம் - இன்�ம் ெபரிய அள�ல் ச�கத்�ன்
சமநிைலக்�க் ேக� - �தந்�ரத்�ன் ேதாரண வா��ல்
ஒ�த்த நம்�க்ைகைய�ம் ம�ழ்ச�்ைய�ம்
எல்லா�ழந்த அக�களின் அ�ைகெயா�
அ�க்��டட்� . அப்ேபா� இந்தக் �ழப்பம் நிைறந்த ,
இரத்தத்�ல் ேதாய்ந்த நாட�்ல் ��கைத
எ�த்தாளரக்ளின் இன்ெனா� �� ேதான்�ய� -
சமேரஷ் பா� , �மல்கர ் , ரமாபத ெசௗ�ரி , ைசய�
�ஸ்தபா அ� , ஹரிநாராயண் சடே்டாபாத்�யாய் ,
�ரபாத் ேதவ் சரக்்கார ் , சாந்� ரஞ்சன்



பந்த்ேயாபாத்�யாய் , ஸ்வராஜ் பந்த்ேயாபாத்�யாய் ,
�ராணேதாஷ் கடட்க் , ��ர ்ரஞ்சன் �ேகாபாத்�யாய் ,
��ல் ராய் , ரஞ்சன் , ச�ந்�ர நாத் பந்த்ேயாபாத்�யாய் ,
�ேலகா சன்யால் , ெகௗர ்�ேஷார ்ேகாஷ் , ஆ�ேதாஷ்
�ேகாபாத்�யாய் , சத்�யப்�ரிய ேகாஷ் , ஆ�ஷ்
பரம்ன் , அ�ய�ஷண் மஜ�ம்தார ் , கமல்�மார்
மஜ�ம்தார ் , ெகௗரிசங்கர ் படட்ாசச்ாரய்ா , �பக்
ெசௗ�ரி, மகா�ேவதாேத� இன்�ம் பலர.் 

இந்தக் காலத்�க் கதா�ரியரக்ள் இதற்� �ந்ைதய
காலத்� எ�த்தாளரக்ள் ேபாலேவ ெசயல்படட்னர ் .
உண்ைம�ல் இந்த இ� காலத்� எ�த்தாளர ்��க்கைள
ெவவ்ேவறாகப் �ரித்��ட இயலா� . நேரந்�ரநாத்
�த்வா� , நாராயண் கங்ேகாபாத்�யாய் ,
சந்ேதாஷ்�மார ் ேகாஷ், நனி ெபௗ�க் , ��ல் ஜானா ,
சாந்�ரஞ்சன் பந்த்ேயாபாத்யாய் , ஸ்வராஜ்
பந்�ேயாபாத்�யாய் , �ராணேதாஷ் கடட்க் , ஆ�ேதாஷ்
�ேகாபாத்�யாய் இவரக்ள் எல்லா�ேம 1916 ஆம்
ஆண்���ந்� 1922ஆம் ஆண்�க்�ள் �றந்தவரக்ள் -
இரண்டாம் உலகப்ேபார ் ெதாடங்�ய சமயத்�ல் -
கல்கத்தா�ம் வங்காளம் ���ேம ஒேரய�யாக மா�க்
ெகாண்��ந்த �ழப்பமான ேநரத்�ல் - இவரக்ள் தங்கள்
இளைமப் ப�வத்�ல் காெல�த்� ைவத்தனர ் . அன்�
�தல் இன்� வைர இவரக்ள் உ��ேயா�
எ��க்ெகாண்� வ��ன்றனர ் . 1940க்�ம் 70க்�ம்
இைடப்படட் �ப்பதாண்�க் காலத்�ல் ச�க
வாழ்க்ைக��ம் தனிப்படட் மனித வாழ்��ம் நிகழ்ந்த
பல்�றப்படட் மாற்றங்கள் இவரக்�ைடய
��கைதகளில் �ர�ப�ப்பைதக் காணலாம். 

இந்த �ற்றாண்�ன் �ன்பா��ல் வங்கச்
��கைத�ன் இன்ெனா� ப�வம் ேதான்��ள்ள� .
இந்தப் ப�வத்ைதச ் ேசரந்்த இளம் கதா�ரியரக்ள் 1930
�தல் 1940க்�ள் �றந்தவரக்ள் - இவரக்ள் ��ய
தைல�ைற எ�த்தாளரக்ள் - ைசய� �ஸ்தபா �ராஜ் ,
ம� நந்� , �நீல் கங்ேகாபாத்�யாய்,�யாமல்



கங்ேகாபாத்�யாய் , பேரன் கங்ேகாபாத்�யாய் ,
�ரே்ஷந்� �ேகாபாத்�யாய் , �ர�ல்ல ராய் , �ப்ேயந்�
பா�த் , அ�ன் பந்த்ேயாபாத்�யாய் , �ேபந்�ர நாத்
பந்த்ேயாபாத்�யாய் , ேதேபஷ் ராய் , சந்�பன்
சடே்டாபாத்�யாய் , க�தா �ன்ஹா , ேலாக்நாத்
படட்ாசச்ாரய்ா , சங்கர ் ஆ�ேயார ் இந்தப் ப�வத்�
எ�த்தாளராவர.் 

இந்தப் ப�வத்� எ�த்தாளரக்ள் �ற்��ம் ஒ�
��ய வைகையச ் ேசரந்்தவரக்ள் இவரக்�க்�ள்�ம்
இவரக்�க்� �ந்ைதய ப�வத்�
எ�த்தாளரக்�க்��ைடேய எவ்�த ஒற்�ைம��ல்ைல
. இவரக்ள் தங்க�க்� �ற்படட் காலத்�ல் நிகழ்ந்த
எைத�ம் பாரக்்க�ல்ைல : எந்த�தமான
பாரம்பரியத்�ற்�ம் நன்� பாராடட்�ல்ைல . அைதப்
பற்�ய நிைன��ட இவரக்�க்� இல்ைல , இ�டட்�ப்� ,
பஞ்சம் - வ�ப்�க் கலவரம் , இரத்தம் ேதாய்ந்த �தந்�ரம்
இைவெயல்லாம் நிகழ்ந்� ��� காலத்�க்�ப் �ன் ,
அக�க் ����ப்�களின் ஓரங்களிேலா அல்ல�
அவற்�க்� ெவளி�ேலா இவரக்ள் வாழ்ந்�
வளரந்்தாரக்ள் . இவரக்�க்� �ற்படட்
எ�த்தாளரக்�க்� இவரக்ள் �ற்��ம் அன்னியப்
படட்வரக்ளாகத் ேதான்�னாரக்ள் இவ்��
�ரி�ன�க்��ைடேய எவ்�தப் �ைணப்��ல்ைல .
இைளய ப�வத்�னர ் வளரத் ெதாடங்�வதற்�
�ன்ேனேய �ட�்க் ��ம்ப வாழ்க்ைக�ன் இதமான
மாளிைக இ�ந்� �ள் �ளா��டட்� . மரியாைத ,
பக்� ேபான்ற உணர�்கள் ெவ�ம் உபேதசங்களா�
�டட்ன - ஆண் - ெபண் உற� மா�ப்ேபாய்�டட்� -
அதாவ� அ�ப்பைட உந்�தல்கள் அப்ப�ேய
இ�ந்தா�ம் அவற்ைறச ் �ழ்ந்��ந்த கற்பைனப்
ேபாரை்வ இல்ைல , தங்க�க்� எ�ரான கலகத்�ல் ,
வாழ்வதற்காக ஒன்�ைணந்ேதா அல்ல� ஒன்�ைணவ�
ேபால் பாசாங்� ெசய்ேதா அவரக்ள் தங்கைளத் தயார்
ெசய்� ெகாள்�றாரக்ள் : உண்ைம�ல் அவரக்ள்
�ன்ைன�டத் தனியரக்ள் , அைம�யற்றவரக்ள் -



இயற்ைகக்� மாறான வ�களிேலா நரம்�க்
�ளரச்�்�ேலா அைம� காண �யல்பவரக்ள் -
இவ்வா�தான் �ந்ைதய தைல�ைற எ�த்தாளரக்ள்
இந்தத் தைல�ைற எ�த்தாளரக்ைளப் பாரக்்�றாரக்ள் .
இந்த இ� தைல�ைற எ�த்தாளரக்ள், தனித்தனித்
��களாவர.் 

"கல்ேலால் - �க எ�த்தாளரக்ள் , இரண்டாம்
உலகப்ேபாரக்்கால எ�த்தாளரக்ள் , இைளய தைல�ைற
எ�த்தாளரக்ள் என்�ம் இந்த �ன்� �ரி�களில்
�த�ரண்� �ரி�ன�க்�ைடேய�ள்ள
ேவற்�ைமைய�டப் �ன்னிரண்� �ரி�ன�க்
�ைடேய�ள்ள ேவற்�ைம பல மடங்� அ�கம் -
கல்ேலால் �கத்�க்�ப் �ற்படட் ப�வத்�ல் கல்ேலால்
�கத்�ன் ெராமான்ட�்க் தன்ைம இல்லா���ம்
வாழ்க்ைக�ல் ம�ழ்ச�்�ம் , நீ� - நியாயம் ேபான்ற
மர� ெந�களிடம் மரியாைத�ம் இ�ந்த� . இ�
இன்ைறய எ�த்தாளரக்ளிடம் இல்ைல - இந்த
�ஷயத்�ல் இவரக்ளிைடேய உள்ள �ள� கடக்க
��யாத�. 

இந்தப் �ள� மனப்ேபாக்�ல் மட�்மல்ல ,
ெமா���ம் கடட்ைமப்��ம் �டத்தான் ;
வாழ்க்ைகைய ேநாக்�ம் பாரை்வ�ல் மட�்மல்ல ,
வாழ்க்ைகச ் சாதனங்கைளப் ��ைமயான �ைற�ல்
ைகயாள்வ��ம் இந்தப் �ள� �ர�ப�க்�ற� - வங்கச்
��கைத ர�ந்�ரரின் பைடப்�ேலேய ெகா���ைய
எட�்�ட�ல்ைல என்ப� இ���ந்� ெதரி�ற� .
வங்கச ் ��கைத ேம�ம் ேம�ம் �ன்ேன��ள்ள� .
அதன் ��ப்� �ைனகைளக் ��க்�ம் மணி பல
தடைவகள் ஒ�த்�ள்ள�. அ�ல் ேசாதைன �யற்�கள்
�ைறய�ல்ைல - வாழ்க்ைகையப் ��ய ேநாக்�ல்
பாரக்்�ம் ஆரவ்ம் ஒ�ேபா�ம் வற்��ட�ல்ைல . 

�ல ��ப்�டட் நிபந்தைனக�க்�டப்ட�் , ஒ�
��ப்�டட் பக்க எல்ைலக்�ள் , ஒ� ��ப்�டட்
எண்�ள்ள ��கைதகைளத் ேதரந்்ெத�க்�ம் ேபா�



அத்ெதா�ப்� எல்லா�க்�ம் ��ப்�யளிக்�ம் என்�
நாங்கள் எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல . ஆனால் பல
நிபந்தைனக�க்�ம் எல்ைலக�க்�ம் உடப்டட்ால் இ�
த�ரக்்க ��யாத�. 

ர�ந்�ரர ் -சரத்சந்�ர�க்�ப் �ற்படட் �ன்�
ப�வங்களின் ��கைதகள் பல்�றப்படட்ைவ , வளம்
ெச�ந்தைவ - அவற்���ந்� ெசய்யப்ப�ம் எந்தத்
ெதா�ப்�ம் ��ப்�யளிக்கா� - ஆைகயால் வாசகரின்
அ�தாபத்ைத�ம் தாராள மனைத�ம் நம்�வைதத்
த�ர எனக்� ேவ� வ��ல்ைல . 

தற்கால வங்க இலக்�யத்�ன் இரண்� தைல�றந்த
எ�த்தாளரக்ள் ����ஷண் பந்த்ேயாபாத்�யா�ம்
மாணிக் பந்த்ேயாபாத்�யா�ம் ஆவர ் . ஓராண்�
�யற்� ெசய்�ம் ப�ப்�ரிைமப் �ரச�்ைனக்�த் �ர�்
காண ��யாததால் �ன்னவரின் "ஆஹ்வான் -
��கைதைய�ம் �ன்னவரின் 'ந�னா '
��கைதைய�ம் இ�� ேநரத்�ல் இத்ெதா�ப்���ந்�
�லக்��ட ேநரந்்த� , நான் ��ம்பாமேல ேநரந்்��டட்
இந்தக் �ைறக்காக வாசகரக்ளின் மன்னிப்ைபக்
ேகா��ேறன்.) 

அ�ண்�மார ்�ேகாபாத்�யாய் 

வங்கெமா�-இலக்�யத்�ைற, 

கல்கத்தா பல்கைலக் கழகம் . 

1. இ�தி வா��ைத
தாரா சங்கர் பந்த்ேயாபாத்�யாய்

�ரவசக் தா�கா�ல் பரத்�ர ் �ராமம் ெபரிய
ெசாத்த - அங்ேக மரங்களின் இைலகள் �றம் மா�ரி
இ�க்�ம் , �ைளகள் உலக்ைக மா�ரி இ�க்�ம் - மண் ,
அைரத்த சந்தனம் மா�ரி - அைத உட�ல்
தட�க்ெகாண்டால் உடல் �ளிரந்்� ��ம் .
�ைதகைளத் ெதளித்��டட்ால் ேபா�ம் , ெவ�



�ைர�ல் ப�ர ் ெச�த்� வளரந்்���ம் . பரத்�ரில்
என்னதான் �ைடயா� ? மண்ணில் தங்கம் என்பாரக்ேள,
அ� ெவ�ம் ேபச�் அல்ல , உண்ைம�ல் �ன்ெபல்லாம்
அங்ேக ஆற்றங்கைர மண���ந்� தங்கம்
எ�ப்ப�ண்� - மண்�க்�க் �ேழ தங்கம் இ�ந்த�
�ராமத்� மக்கேளா �டட்ாள் �டட்ம் - �வசாயம்
ெசய்� �ைழப்� நடத்��றாரக்ள் ; அ�த்தால் ேகாபம்
வரா� ; "நீ அ�சச்ாப் பரவா�ல்ைல , நீ என்ன ேவத்�
ம�சனா " என்பாரக்ள் - கைர�ல்லாத அகலக் கடை்டத்
�ணி கட�்வாரக்ள் ; ெநற்��ல் சந்தனத்தால் நாமம் ,
க�த்�ல் �ள�மணி மாைல , க�ப்� நிறம் இ���ந்ேத
அவரக்ள் �டட்ாள்கள் என்� ெதரி�ற�. எல்லா�ம்
�வசா�கள் ; ஜ�ந்தாரின் ஆடக்ள் அவரக்ைளக்
"��யானவப் பசங்க " என்பாரக்ள் . �ன்காலத்�ல்
வயைல உ�வாரக்ள் , ப�ரி�வாரக்ள் , �ங்�வாரக்ள் .
இப்ேபா� காலம் மா��டட்� ; க� �ற்��டட்� .
ஆைகயால் இப்ேபா� அைர வ�� சாப்���றாரக்ள் ,
ேநாயால் அவஸ்ைதப்ப��றாரக்ள் . எப்ப�ேயா
�ரமப்பட�் �வசாயம் ெசய்�றாரக்ள் : �லர ்கட�ளிடம்
�ைற���றாரக்ள் , �லர ் �ைற��வ�ல்ைல -
அதாவ� �லர ் அ��றாரக்ள் , ேவ� �லர ் பல்ைலக்
க�த்�க் ெகாள்�றாரக்ள். 

பத்மா ந�க்� ம�கைர�ல் வ�க்�ம்
சாஹ�க்களின் ��ம்பந்தான் இப்ேபா� பரத்�ரின்
ஜ�ந்தார ் . இதற்��ன் �ராமம் �யான் ��ம்பத்�ன்
வசத்���ந்த� . அப்ேபா� சாஹ�க்கள் இந்த பக்கம்
வந்� ெதா�ல் ெதாடங்�னாரக்ள் �யான்
��ம்பத்�னரிைடேய �சல் ஏற்படட்ேபா� அவரக்ள்
சாஹ�க்களிடம் கடன் வாங்�னாரக்ள் கடன் ஆ�ரம்
மடங்காக வளரந்்தால் கடன்காரரக்ள் என்ன
ெசய்வாரக்ள ? அத்�டன் . நீ�மன்றத்�ல் வழக்�
வந்தேபா� �ராம மக்களின் தைலவன் சாஹ�க்க�க்�
ஆதரவாக சாட�்யம் ெசான்னான். 



அந்தப் பைழய கைத �டக்கட�்ம் - இப்ேபா�
மக்கள் கன்னத்�ல் ைகைய ைவத்�க் ெகாண்�.. அந்தக்
கைத�ம் �டக்கட�்ம் . பைழய �ப்ைபையக் �ள�ப்
�ரேயாசன�ல்ைல எல்லா �வரங்கைள�ம்
ெசால்வதானால் ெபரிய �ராணமா� ��ம் . இந்தக்
காலத்� நடப்ைபச ் ெசால்வ�தான் சரி , இப்ேபா�
சாஹ�க்கள்தான் ஜ�ந்தாரக்ள் ஒவ்ெவா� �ராமத்��ம்
ஒ� ஆ�ஸ், ஒவ்ெவா� ஆ���ம் ஒ� நாயப் (மாேனஜர ்),
தைலைம ஆ��ல் ெபரிய நாயப், இைதத்த�ர
சாஹ�க்கள் பத்மா�ன் ம�கைர���ந்த தங்கள்
ஊரி��ந்� அ�யாடக்ைளக் ெகாண்� வந்� ஒவ்ெவா�
�ராமத்��ம் ைவத்�ப் பக்கா ஏற்பா�
ெசய்��ந்தாரக்ள். ேம�ம் சாஹ�க்களின் உற�னர்
பலர ் ஜ�ந்தாரி�ல் பல இடங்களில் கைடகள் ைவத்�
நன்றாகத் ெதா�ல் ெசய்� வந்தாரக்ள் பலர்
ெதா�ற்சாைலக�ம் அைமத்��ந்தாரக்ள் , �ராமத்த
மக்கள் அவற்��ம் உைழத்தாரக்ள் . இந்தத்
ெதா�லாளிகளி�ம் �லர ் பல்ைலக் க�த்�க்
ெகாண்டாரக்ள் . �லர ்அ�தாரக்ள் . பல்ைலக் க�த்�க்
ெகாண்ேடா அ�ேதா எப்ப�ேயா காலம் க�ந்�
ெகாண்��ந்த� நல்ல�ம் ெகடட்�மாக , �ராம மக்கள்
மரங்கள் ேமல் உரிைம ெகாண்டா� ஜ�ந்தாரின்
ஊ�யரக்�டன் சசச்ர� ெசய்தாரக்ள் - நில உரிைம
�ஷயமாகத் தங்கள் எ�ரப்்ைபத் ெதரி�த்தாரக்ள் .
ஜ�ந்தாரின் அ�யாடக்�ைடய பராமரிப்�ச ்ெசலைவக்
ெகா�க்க ம�த்தாரக்ள் . உப்� , �ணி, எண்ெணய்
இவற்�ன் �ைல�ல் ேபரம் ேப�க் கைடக்காரரக்�டன்
வாக்�வாதம் ெசய்தாரக்ள் . ெதா�லாளரக்ள் ��க்காக
�தலாளிக�டன் தகரா� ெசய்தாரக்ள் - இவ்வா�
சண்ைட சசச்ர�கேளா� காலம் க�ந்� ெகாண்��ந்த�
. கண்கள் �ற்��ம் �டப்படட் ெசக்�மா�கள்
ெகாம்�கைள ஆட�்க் ெகாண்� ெசக்� இ�ப்� ேபால்
எல்லாம் நடந்� ெகாண்��ந்த� , ெசக்� ஆ�
எண்ெணய் வந்� ெகாண்��ந்த� , அைத எ�த்�க்
ெகாண்டான் வணிகன் ; �ண்ணாக்�க் �ைடத்த�
மா�களின் பங்�க்� 



��ெரன்� �கம்பம் ேநரந்்தாற்ேபால் எல்லாம் தைல
�ழா��ட்� , பயங்கரமான மாற்றம் ! சாஹ�க்க�க்�ம்
ஹல்�பாரி ஜ�ந்தாரக்ளான சா�
��ம்பத்�ன�க்��ைடேய நில�ஷயமாகத் தகரா�
ஏற்பட�்�டட்� - அவ்வள�தான் ; �ன்ன��ப்ேபா
எசச்ரிக்ைகேயா இல்லாமல் ��ெரன்� ஒ� நாள்
சா�க்களின் அ�யாடக்ள் கா� , வயல்கைளத் தாண்�க்
ெகாண்� த�கள் ஈட�்க�டன் பரத்��க்�ப் பக்கத்�க்
�ராமமான தரம்�ரின்ேமல் பைடெய�த்தாரக்ள் .
அவரக்ள் அந்த ஊர ் ஜ�ன் ஆ��க்�ள் ��ந்�
அங்��ந்தவரக்ைள அ�த்�ப் ேபாட�் ஆ�ைசக்
ைகப்பற்�க் ெகாண்டாரக்ள் . அ�மட�்மல்ல :
அவரக்�ைடய நடவ�க்ைககைளப் பாரத்்�ப்
பரத்��க்�ம் கவைல ஏற்படட்� சா�க்களின் ஆடக்ள்
தங்கள் த�க�க்� எண்ெணய் தட� ேம�ம்
அ�த�க்�த் தயார ் ெசய்� ெகாண்��ந்தாரக்ள் ,
ஆைகயால் அவரக்ள் பரத்�ரி�ம் �ைழந்�
தாக்�வாரக்ள் என்ப� ��த்� ஒ�வ�க்�ம்
சந்ேதக�ல்ைல - எங்�ம் கேளபரமா��டட்� - பரத்�ர்
ஜ�ன் ஆ�ஸ்களி�ம் ேபாராடட் ஆயத்தங்கள்
ெதாடங்�ன. 

�ராமத்� மக்கள் ��க்�டட்ாரக்ள் - இரண்�
எ��கள் சண்ைட ேபாடட்ால் அவற்�ன் கால���ள்ள
நாண�க்�த் தான் ேசதம் அ�கம் , மக்களின் நிைல
அந்த நாண�ன் நிைலைய ஒத்��ந்த� , அவரக்�க்�க்
கவைல ஏற்படட்� 

�ழவன் லால்ேமாகன் பாண்ேடதான்
�வசா�களின் தைலவன் �டை்டயாக ெவடட்ப்படட்
தைல�� பற்கள் ��ந்��டட்ன ; �க�ம் ெம�வாகப்
ேப�வான். இதமாகச ் �ரிப்பான். �ழவன்
�ழம்�ப்ேபாய்த் தைலையத் தட�க் ெகாண்டான் .
பரத்�ர ் ��மக்கள் அங்� வந்� அவைனச ் �ழ்ந்�
ெகாண்� உடக்ாரந்்தாரக்ள் - �ழவன் மரியாைதேயா�
அவரக்ைளக் �ம்�டட்ான் : தா�ன் ம��ல் தவ�ம்



�ழந்ைத தன் அப்பா , �த்தப்பா , அக்கா , அண்ணைனப்
பாரத்்�ச ்�ரிக்�ேம , அந்த மா�ரி �ரித்�க் ெகாண்�
அவரக்ளிடம் "வாங்க பஞ்சாயத்தாேர" என்றான். 

எல்லா�ம் உடக்ாரந்்தனர.் �ற� "தைலவேர !" என்ற
ஒேரெயா� வாரத்்ைதையச ் ெசான்னாரக்ள். அவரக்ள்
ெசால்ல ��ம்�யைதெயல்லாம் அந்த ஒ�
வாரத்்ைத�ேலேய ெசால்��டட்ாரக்ள் தைலவ�க்�ம்
எல்லாம் �ரிந்��டட்�. �ழவன் இன்பத்��ம்
�ரிப்பான் �ன்பத்��ம் �ரிப்பான் , �ந்�க்�ம் ேபா�ம்
�ரிப்பான் அவன் �ந்�த்�க்ெகாண்ேட �ரிக்கத்
ெதாடங்�னான் 

ெகௗர�்ைரச ் ேசரந்்த ஒ�வன், "சாஹ�ங்கதான்
நம்ம நில உரிைமைய ஒப்�த்�க்க�ேய ! நாம ஏன் இந்த
சந்தரப்்பத்ைதப் பயன்ப�த்�க்கக் �டா� ?
சாஹ�ங்க�ம் ஜ�ந்தார ் , சா�ங்க�ம் ஜ�ந்தார ் ,
சா�ங்க நிலத்�ேல நம்ம உரிைமைய ஒத்�க்
�டட்ாங்கன்னா , அவங்க�க்� ஆதரவா சாட�்
ெசால்�ங்க தைலவேர " என்� ெசான்னான் , 

�ழவன் தைலைய ஆட�்க் ெகாண்� ெசான்னான் , "
ஊஹ�ம் , அ� பாவம்!" 

அப்ப�ன்னா நா�ம் அ�த�ேல இறங்�ேவாம்" 

"ஊஹ�ம் ..." 

"ஏன் பயமா��கஜ்கா ?" ஓர ்இைளஞன் ஏளனமாகக்
ேகடட்ான் . �ழவன் �ரித்தான் , அந்தச ் �ரிப்�ல்
இைளஞன் ���ப்ேபானான் . "பய�ல்ேலப்பா , அ�
பாவம் " என்� ெசான்னான் �ழவன். 

"அப்ப என்ன ெசய்யப் ேபாேற ? என்ன ெசஞ்சாப்
பாவம் வரா� ? ெசால்�!" 

ெகாஞ்சம் ெபா�த்�க்க - என் மனைசக்
ேகட�்க்கேறன் , மன� பகவாைனக் ேகக்கட�்ம்,
அப்பத்தான்.." 



ரத்தன்லால் ெசான்னான் , "என்ன
ெசய்ய�ங்கறைத �க்�ரம் நிசச்யம் பண்� ,
தைலவேர! நீ ெசால்றப� நான் ெசய்யேறன்" 

�ழவன் �ரித்தான் - ரத்தனிடம் அவ�க்� ெராம்ப
நம்�க்ைக - �க�ம் நல்ல ைபயன் அவன் ; �த மா�ரி
�ணி�ம் அ�கம் அவ�க்�. 

"நாயப் பா� , வணக்கங்க " என்�
ெசால்�க்ெகாண்ேட �ழவன் ஜ�ன் ஆ��க்�ள்
�ைழந்தான். 

"யா�? லால்ேமாகனா? வா வா " என்றான் நாயப் 

"ஆமா வந்ேதன் .." 

"�ம்மா வந்ேதன் - ேபாேனன்� ெசால்லாேத !
எல்லா�ம் கசச் கட�்க்�ட�் எறங்��ங்க ேகாதா�ேல !
அந்த ராஸ்கல் சா�க்கைள அ�ச�் ெநா�க்�டணம்!
ஒேரய�யா ெவட�்ப் ேபாட�ம்!" 

�ழவன் �ரித்தான், "என்ன ெசால்�ங்க , நாயப்
பா�" 

"ஏன்?" 

"ெவட�்ப்ேபாடட்ா ரத்தம் �ந்தாதா ? ஜனங்க
ெசத்�ப் ேபாக மாடட்ாங்களா ? அெதல்லாம்
பாவ�ல்ைலயா ?" �ழவனின் கண்களி��ந்� நீர்
ெப�கத் ெதாடங்�ய� . 

�ழவனின் இந்த ஆஷாட��த்தனத்ைதப் பாரத்்�
உடம்ெபல்லாம் எரிந்த� நாய�க்� . ஆனால் �ழவன்
ெகௗரவப் படட்வன் . ஆைகயால் நாயப் தன் ேகாபத்ைத
அடக்�க் ெகாண்� நிதானமாகச ் ெசான்னான் , "உம் ,
�ரி�� . அவங்க இரத்தம் �ந்�ேமன்� உன் கண்ணிேல
தண்ணி வ�� . எல்லாம் �ரி�� எனக்� !" என்�
ெசால்��ட�்க் கா�தத்�ல் �ல வரிகள் எ��னான்.
�ற� ெதாடரந்்� ெசான்னான், "அவங்க நம்ம



ஆ�ங்கைள அ�ச�் ரத்த �ளாறா ஆக்�டட்ாங்கேள,
அ� ..." 

�ழவனின் உத�கள் ��த்தன - கண்ணீர்
இ�மடங்� ெப��ய� - "அடக் கட�ேள! அைதக்
ேகடட்�ேல�ந்� அ��க் �டே்ட இ�க்ேகன் நாயப் பா�
... ஐேயா , ஐேயா ! அவங்க�க்� அ�படட்ைத ெநனச�்ப்
பாரத்்தா அந்த அ�ெயல்லாம் என் மாரிேல
��ந்தமா�ரி இ�க்�ங்க...!" 

நாயப் �ழவைன உற்�ப் பாரத்்தான் . �ழவன்
ெவ�ம் பாசாங்�க்காரனா அல்ல� உண்ைம�ேலேய
நல்ல மனிதன்தானா ? ெசம்ம�யாட�்ன் ெகாம்ேபா�
ேமா�க்ெகாண்டால் ைவரத்�ன் �ரை்ம�ம் ம�ங்�ப்
ேபா�ம் - அ�ேபால் நாய�ன் �ரிய அ�வால்
�ழவனின் ம�ங்�ய அ�ைவத் �ைளக்க ��ய�ல்ைல
- நாயப் ெவ�ேநரம் �ழவனின் �கத்ைதப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்��ட�் , "அப்ப�ன்னா என்ன ெசய்ய�ம்?"
என்� ேகடட்ான். 

"அ�தான் உங்க�டே்ட ெசால்ேறன் ...."
கண்ணீ�க்�ைடேய �ரித்�க்ெகாண்� ெசான்னான்
�ழவன். 

"என்ன ெசால்ேற?" 

"ெநலத்�ேல எங்க உரிைமைய நீங்க
ஒப்�த்�க்கங்க , உங்க அ�யா�ங்கைளக்
�ட�்க்�ட�்ப் ேபா��ங்க ... நாங்க சா�ங்கைள
எ�த்� நிக்கேறாம்...." 

"எ�த்� நிப்�ங்களா ....? அ�த� , �ரி�னல்
ேகஸ்னா என்னன்� ெதரி�மா உங்க�க்� ? வயைல
உ�� சாப்�டறவங்க நீங்க . த���க்கத் ெதரி�மா
உங்க�க்�? ஈட�் எ�யத் ெதரி�மா?"

 �ழவன் �ரித்தான். 

"என்ன �ரிக்�ேற?" 



"ஒங்க ேபசை்சக் ேகட�்ச ்�ரிப்� வ��ங்க .... நாங்க
த��ம் எ�க்க மாடே்டாம், ஈட�்�ம் எ�ய மாடே்டாம்" 

"�ன்ன எப்ப� எ�ப்�ங்க?"        

"அவங்க தாக்க வந்தாங்கன்னா நாங்க
அவங்க�க்� ��ைகக் காட�் "த��ேல அ�ங்க "ன்�
ெசால்�ேவாம் , எங்க ெநஞ்ைசக் காட�் "ஈட�்யாேல
�த்�ங்க "ன்� ெசால்�ேவாம் . எங்க ரத்தம் மண்ணிேல
ெகாட�்ம் , மண்� ெசவக்�ம் , நாங்க ெசத்�ப்
ேபாேவாம். அப்ேபா� அவங்க�க்�ப் �த்� வ�ம் ,
அவங்க ெநஞ்� வ�க்�ம் , அவங்க கண்�ேல தண்ணி
வ�ம் . அப்ேபா கட�ள் அவங்க�க்� அ�ைவக்
��ப்பார.் அவங்க ெவக்கப்பட�்க்�ட�்த் ��ம்�ப்
ேபா��வாங்க...." ேஹாேஹாெவன்� �ரித்தான் நாயப்
இ�தான் உன் அ�வா?" 

�ழவன் ஓர ்அ�சயப் �ற� , அவன் சற்�ம் நிைல
�ைலய�ல்ைல . அவ�ைடய ெபாக்ைக வா�ல் �ரிப்�
மலரந்்த�. �ழந்ைத�ன் கள்ளங் கபடமற்ற �ரிப்� -
"இந்த வ� ப�க்�ம் , நிசச்யம் ப�க்�ம் ! என் மன�
கட�ைளக் ேகடட்� . கட�ள்தான் இப்ப�ச ்ெசான்னார ் .
ஒங்க மன� கட�ைள ஒண்�ம் ேகக்கற�ல்ேல அ�
ேகடட்ா நீங்க நான் ெசால்றைதப்
�ரிஞ்�க்�ட�்�ப்�ங்க...." 

ேதவ�க்ேகற்ற ேத� -ைபத்�யக்காரக்
�ழவ�க்ேகற்ற ைபத்�யக்காரப் ெபண்டாட�்! 

எல்லாவற்ைற�ம் ேகட�்க் �ழ�க்�ம் கவைல
ஏற்படட்� . �ழவைனப்ேபாலேவ, நாய�க்காகக்
கவைல! 

"இ� ெராம்ப சாதாரண �சயமாசே்ச ? இ� ஏன்
நாயப் பா��க்�ப் �ரியேல? ஏன் �ழவா?"

 "அ�தாேன, �ழ�!" 

"இப்ேபா என்ன ெசய்யப் ேபாேற?" 



"நானா ?" �ழவன் ெவ�ேநரம் ேயா�த்��ட�்ச்
�ரித்தான் . "நான் �ரம்ானம் ெசஞ்�டே்டன்." 

"என்ன?" 

"நான் சாகப்ேபாேறன்" 

"சாகப்ேபா�யா?" 

"ஆமா , சாகப் ேபாேறன் . நான் ெசத்�ப்ேபானா
அவங்க வ�த்தப்ப�வாங்க. கட�ள் அவங்க�க்� அ��
ெகா�ப்பார.் அப்ேபா நம்ம ேபச�் அவங்க�க்�ப்
�ரி�ம் ." 

�ழ� சற்�ேநரம் ேயா�த்தாள் - ேயா�த்�ப்
பாரத்்த�ல் ம�ழ்ச�் ஏற்படட்� அவ�க்�. அவள்
�ரித்��ட�்ப் பல தடைவகள் தைலைய
அைசத்�க்ெகாண்ேட ெசான்னாள். "ஆமா. நீ ெசால்ற�
சரிதான்." 

"சரிதாேன ?" என்� ேகட�் அவள் பக்கம் ��ம்�ச்
�ரித்தான் �ழவன், 

"ஆமா நீ ெசத்�ப்ேபா ெசத்�ப் ேபாய்
அவங்க�க்�ப் �த்� ெசால்�." 

ெவளி���ந்த ரத்தன்லால் �ப்�டட்ான்,
"தைலவேர!" 

"வாப்பா , வா !" �ழவன் மலரந்்த �கத்�டன்
ெசான்னான். ரத்தன்லால் �ரித்த �கத்�டன் உள்ேள
வந்� , "தைலவேர , எல்லா�ம் வந்�
நின்�க்�ட�்�க்காங்க , நாங்க என்ன ெசய்ய�ம்
ெசால்� " என்� ெசான்னான் �ச�்டர ் ேபால்
�ரகா�த்தான் அவன். 

�ழவன் ெவளிேய வந்� ைக�ப்� ,
"பஞ்சாயத்தா�க்� வணக்கம் !" என்றான். 



இதற்�ள் ஒ� �பத்� ேநரந்்��டட்� .
சாஹ�க்களின் ஆடக்ள் வந்� அவரக்ைளச ் �ழ்ந்�
ெகாண்டாரக்ள் . சாஹ�க்களின் தைலைம நாயப் சா�
�ல் , �ணிந்த கடை்ட - அவன் யா�க்�ம் பயப்பட
மாடட்ான் . ைபத்�யக்காரக் �ழவைனப் ��த்�
அைடத்� ைவக்�ம்ப� அவன் உஉள்�ர ் நாய்�க்�
உத்தர�டட்ான் - �ழவைன மட�்மல்ல , அவ�ைடய
�டரக்ள் ரத்தன்லால் உள்பட எல்லாைர�ம். 

�ழவன் �ன்�ரிப்�டன் ஜ�ன் ஆடக்ளிடம் "சரி ,
வாங்க என்றான் ; ரத்தன்லா�ட�ம் மற்ற �டரக்ளிட�ம்
ெசான்னான் - "வாங்க �ழந்ைதகளா!" 

�ழ� �ரித்தவாேற �ன்வந்� நான் ?" என்�
ேகடட்ாள் 

"ஆமா நீ�ந்தான்!" என்� சாஹ� ஆடக்ள்
ெசான்னாரக்ள் 

"ெகாஞ்சம் இ�ப்பா ! �ழவேனாட ேகாவணம் .
என்�ணி , தண்ணி ��க்கற ேலாடட்ா எல்லாம்
எ�த்�க்�ட�் வந்�டேறன் - அந்த ேலாடட்ா�ேல
தண்ணி ��க்காட�் என் தாகம் �ரா� " என்� �ழ�
ெசான்னாள். 

�ழவன் �ன்�ரிப்�டன் தைலயைசத்தான் 

என்னதான் இ�ந்தா�ம் ெபண்�ள்ைளதாேன !
ேலாடட்ா�டம் உள்ள பாசத்ைத �ட��ய�ல்ைல
அவளால், 

சாஹ�க்கள் �ழவைன அைடத்�ைவத்தா�ம்
அவைன நன்றாகத்தான் கவனித்�க் ெகாண்டாரக்ள் .
அந்த �ஷயத்�ல் அவரக்ள் ஒ� �ைற�ம்
ைவக்க�ல்ைல - அைடத்� ைவக்கப்படட் நிைல��ம்
�ழவனின் மலரச்�் �ைறய�ல்ைல . அவன் கட�ைள
அைழத்தான் , நிைறயச ் �ந்�த்தான். தனக்�ள்ேளேய
கட�ளிடம் ேப�னான் , "கட�ேள என்ன ெசய்ய�ம் ?
நான் சாகவா ? நான் ெசத்தா அவங்க



வ�த்தப்ப�வாங்களா? நீ அவங்க�க்� அ�ைவக்
ெகா�ப்�யா?" 

�ழ� அைடபட�்�ந்த �ட�்ேலேய வைளய வந்தாள்
�ழவ�க்காக சைமயல் ெசய்தாள் . அவ�ைடய
ப�க்ைகைய - அதாவ� கம்பளிைய - உத��ட�்
�ரித்தாள் - ேலாடட்ாைவ பளபளெவன்� ேதய்த்�
ைவத்தாள் . அவ�க்� இந்த வாழ்க்ைக ��த்�ப்
ேபாய்�டட்� . ஏெனன்றால் , இப்ேபா�தான் அவ�க்�க்
�ழவ�டன் ெந�ங்� வாழ வாய்ப்�க் �ைடத்��ந்த� -
�ழவன் ெவளி���ந்தேபா� அவ�க்� ஆ�ரம்
ேவைல ; அவளிடம் நா� வாரத்்ைத ��ம்பத்ைதப்
பற்�ப் ேபச அவ�க்� ேநர�ல்ைல - அவன்
ேப�க்ெகாண்��ந்தெதல்லாம் பரத்�ைரப் பற்�ய
ேபச�்த்தான் , மக்கைளப் பற்�ய ேபச�்த்தான் -
இன்ைறக்� இங்ேக , நாைளக்� இன்ேனாரிடம் - இவன்
வ�வான் , அவன் வ�வான் ஜனங்கள் எப்ேபா�ம்
அவைனச ் �ழ்ந்��ப்பாரக்ள். இங்ேக வந்த�ற�
�ழ�க்� அவ�டன் இ�க்க ���ற�. ேபச ���ற�. 

ஆனால் �ல நாடக்ளில் �ழ��ன் �ரைம
ெதளிந்��டட்� , �ழவன் மாற�ல்ைல , இப்ேபா�
அவைனச ் �ற்�க் �டட்ம் இல்ைல , இ�ந்தா�ம்
அவ�ைடய �ைள�ல் �ந்தைனகளின் �டட்ம்
�ைறய�ல்ைல . "�ழவன் மன� கல் " என்� ஜனங்கள்
ெசால்வாரக்ள் . அவரக்�ைடய க�த்� சரிதான் என்�
ேதான்�ய� �ழ�க்� . 

அவள் "�ழவா!" என்� �ப்�டட்ாள் 

�ழவன் அவள் பக்கம் ��ம்� "உம் " என்றான் .
ஆனால் அவ�ைடய பாரை்வ அவள் ேமல் இல்ைல என்�
அவ�க்�த் ேதான்�ய�. எங்ேகா ெதாைல�ல் , அேதா
அந்த மைல�ச�்�ல் இ�ந்த ேகா��ன் �ம்பத்�ல்
அவ�ைடய பாரை்வ நிைலத்��ப்ப� ேபால்
ேதான்�ய�. 

"என்ன ேயா�ச�்க்�ட�்�க்ேக?" 



"ேயாசைனயா?" �ழவன் �ரித்தான். 

"�ரிக்காேத �ழவா! உன் �ரிப்� எனக்�ப்
��க்கேல." 

"உம்..." அந்த 'உம் '�டன் வாைய ��க்ெகாண்டான்
�ழவன், 

�ழ� பயத்தா�ம் �யப்பா�ம்
ெமௗனியா��டட்ாள் . அவள் தனக்�ள்
ெசால்�க்ெகாண்டாள் , "கட�ேள , �ழவைனக்
காப்பாத்� ! இல்ேலன்னா யா� ஜனங்க�க்காக
கவைலப்ப�வாங்க?" 

��ெரன்� ஒ�நாள் �ழவன் , "நான் சாகப்
ேபா�ேறன் " என்� ெசான்னான். 

�ழ�க்� ெநஞ்� ெவ�த்���ம் ேபா��ந்த� .
ஆனால் அவ�ைடய பயத்ைத ெவளிப்ப�த்த
வ��ல்ைல . அவள் பயத்ைத ெவளிப்ப�த்�னால்
�ழவன் �ரிப்பான் , "� !" என்பான் . அந்த
அவமானத்�ேல �ழ� ெசத்�ப் ேபாய்��வாள். 

"நீ ஏன் சாக�ம்?" என்� மட�்ம் ேகடட்ாள் அவள் 

"நான் சாகப்ேபா�ேறன் ... நான் அ�த� ெசய்யச்
ெசால்� ெவளி�ல் இ�க்�ற ஜனங்கைளத்
�ண்��டட்தா சாஹ� பா�மார ் ெசால்றாங்க நம்ம
ஆ�ங்க பா�க்கேளாட ஆ�ங்கைள அ�ச�்டட்ாங்க ,
பா�க்க�க்� ெராம்ப நஷ்டம் பண்ணிடட்ாங்க -
இெதல்லாம் நான் ெசால்�த்தான் நடந்த�ன்� பா�மார்
ெசால்றாங்க .." 

"அ�க்�ப் ப�லா அவங்க�ந்தான் நம்ம
ஆ�ங்கைள நல்லா அ�ச�்டட்ாங்கேள!" ரத்தன்
ெசான்னான். 

�ன்�ரிப்�டன் தைலைய அைசத்தான் �ழவன் .
"அ� மட�்ம் இல்ேல ரத்தன் , நம்ம ஆ�ங்க அ�சச்�
பாவம் . நான் ெசத்�க் கட�ள்�டே்ட ேபாய் "கட�ேள ,



மன்னிச�்க்ேகா ! எங்க ஆ�ங்கேளாட பாவத்ைத
மட�்�ல்ைல , பா�மாேராட ஆ�ங்கேளாட
பாவத்ைத�ம் மன்னிச�்க்ேகா -! அப்ப�ன்� ெசால்லப்
ேபாேறன்... அப்பறம்..." 

"அப்�றம் என்ன ?" 

�ழவன் �ரித்தான்

 "அப்பறம் பா�மா�க்�ப் �ரி�ம் நான்
பா��ல்ேலன்� ..." 

�ழவன் சா�ம் �ரதம் ெதாடங்��டட்ான் அவன்
சாப்�டாமல் ெகாள்ளாமல் ெமௗனமாகப் ப�த்�க்
�டந்தான். 

�ழ��ன் ேபசெ்சல்லாம் �ரந்்� ேபாய்�டட்ாற்
ேபா��ந்த� . அவள் ேபசாமல் உடக்ாரந்்� பாரத்்�க்
ெகாண் ��ந்தாள் . ஐேயா , அவேளாட �ழவன்
காணாமல் ேபா�டட்ான். அவள் பக்கம் ��ம்�ப்
பாரக்்கக்�ட அவ�க்� ேநர�ல்ைல . அ�வ�
ெவடக்க்ேக� : ஆைகயால் அழக்�ட ��ய�ல்ைல
அவளால். 

அவரக்ள் அைடபட�்�ந்த �ட�்க்� ெவளி���ந்த
மக்களின் �ப்பா� ேகடட்� , "கட�ேள, எங்க
தைலவைனக் காப்பாத்�! 

ரத்தன்லா�ம் அவ�ைடய ேதாழரக்�ம் ேசாரந்்�
ேபாய் �டட்னர ் - �ழ�யால் �ம்மா இ�க்க
��ய�ல்ைல - �ழவனிடம் ஏதாவ� ெசால்ல�ம்
�ணி�ல்ைல அவ�க்� அவள் மன�க்�ள் கட�ைள
ேவண்�க் ெகாண்டாள் - "இவ்வள� ஜனங்க�க்காக ,
எனக்காக , �ழவைனக் காப்பாத்� , கட�ேள!"
�ழவனின் மனைத�டக் கட�ளின் மன� ���வான�
என்� �ழ�க்�த் ேதான்�ய�. கட�ள் �ரிக்�றார்
என்� நிைனத்தாள் �ழ�.       



�ழவன் சாக�ல்ைல, சா�க்கான அ���கள்
எல்லாம் ேதான்�ன . சாஹ�க்கள் ம�த்�வரக்ைள
அ�ப்�னாரக்ள் - அவரக்ள் "எங்களால் ��யா� !
ம�சன் சாப்�டேலன்னா ெபாைழக்க மாடட்ான் ,
ெபாைழக்க ��யா� " என்� ெசான்னாரக்ள் . ஆனால்
ஆசச்ரியம் , �ழவன் �ைழத்� �டட்ான் ! அைத�ட
ஆசச்ரியம் , �ழவனின் கள்ளங்கபடமற்ற , �ழந்ைதத்
தனமான �ன்�ரிப்� அவ�ைடய �கத்���ந்�
ஒ�கணங்�ட மைறய�ல்ைல ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகக்
�ழவனின் மரண அ���கள் மைறந்��டட்ன .
�ழம்���ந்த கண்கள் ெதளி வைடந்த அவற்�ல்
ெவண்தாமைர�தழ்களின் ஒளி மலரந்்த� ; தா�ன்
ம��ல் இ�க்�ம் �ழந்ைதந�ன் �கம் ேபால்
�ழவனின் �கம் �ரகாசமா�ற்� . �ழவன்
ெசான்னான், "நான் ெபாைழச ் �டே்டன் நான் பாவம்
ெசய்யேலன்� கட�ள் என் மன��டே்ட ெசால்�டட்ார"்

 �ழ��ன் �கத்�ல் �ன்�ரிப்� , 

"நான் இப்ேபா சாகப் ேபாேறன்!" என்றாள் அவள் - 

"ஏன்?" 

"எனக்� ஒடம்� ஒ� மா�ரியா இ�க்� , த�ர .." 

"த�ர என்ன?" 

�ழ� ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல . �ம்மா �ரித்�
ம�ப்�னாள். 

அவள் உண்ைம�ேலேய இறந்� ேபானாள்.
சாதாரணக் காய்சச்ல்தான் அந்தக் காய்சச்�ல் இறந்�
ேபானாள் அவள் - சா�ம் த�ணத்�ல் அவள்
கண்ணிைமக்காமல் �ழவைனேய பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தாள் . 

மக்கள் ெசால்வ� சரிதான். �ழவனின் மனம் கல். 

இல்ைல , ஜனங்கள் ெசால்வ� சரி�ல்ைல ,
சரி�ல்ைல -- காரணம் , �ழவனின் கண்களில்



கண்ணீர!் 

ஆம், �ழவனின் கண்களில் கண்ணீர!். 

�ழ� "�ழவா!" என்� �ப்�டட்ாள். 

கண்களில் நீர ் பளபளத்த நிைல��ம் �ழவனின்
�கத்�ல் �ன்�ரிப்� "�ழ�, என்ன ெசால்ேற?" என்�
அவன் ேகடட்ான்.

"சா� ெராம்ப அழகா��க்� , �ழவா! சா� ெராம்ப
அழ�!" �ழவன் �ரிக்கத் ெதாடங்�னான் . அவன�
கண்ணீர ் டப் டப்ெபன்� �ழ��ன் ெநற்��ன் ேமல்
��ந்த� . அவன் அைதத் �ைடக்கப் ேபானான். 

"ஊஹ�ம் , அ� இ�க்கட�்ம் " என்றாள் �ழ�. 

(சனி பாேரர ் �ட�் .
1944) 



2. ஓ�ட� சாவ��தி�பாலா
பன�ல் 

அவ�க்� ஒ� ��த்�ரப் ெபயர ் -- ரி�நாஷ் .
அவ�ைடய அண்ண ன் ெபயர ் தேமாநாஷ் , ஆனால்
காலத்�ன் ேகாலம் , அவரக்ளில் எவரா�ம் எைத�ம்
நாசம் ெசய்ய ��ய�ல்ைல ; அவரக்ேளதான்
நாசமானாரக்ள் . தேமாஷ்நாஷ் என்றால் இ�ைள
அ�த்தவன் என்� ெபா�ள் . ஆனால் ஒ� ���ளி அள�
ஒளி �ட அவன� வாழ்�ல் �ைழய�ல்ைல . அவன் அ .
ஆ " �டக் கற்காமல் �� �டட்ாளா��ந்தான் .
அவரக்ள் �ராமணப் ைபயன்கள் என்பதால்
அவரக்�க்� சமஸ்��தப் ெபயரக்ள் இடப்பட�்�ந்தன .
அவரக்�ைடய தகப்பனார ்ேமாகநாஷ் தரக்்க�ரத்்தா ஒர
�ண்ைணப் பள்ளிக்�ட ஆ�ரியர.் எல்லாரம் அவைரச்
��க்கமாக "ேமாகன் பண்�தர ் " என்� அைழத்தாரக்ள் .
இந்தக் காலத்�ல் ச�கத்�ல் சமஸ்��தப்
பண்�தரக்�க்� �ன்ேபால் ம�ப்� இல்ைல . அவர ்பரம
ஏைழ - �ேரா�தம் ெசய்� வாழ்க்ைக நடத்� வந்தார்
அவர ் இறந்தேபா� தேமா நாஷ�க்� ஆ� வய� ,
ரி�நாஷ�க்� வய� �ன்�. 

�ழந்ைதகளின் தாய் சைமயல் ேவைல ெசய்�
வ�� வளரத்்தாள் . ப�னா� வய�ேலேய தேமாயாஷ்
ப�த்த �டட்ான் . ஓர ேபாக்�ரிக் �டட்த்�க்�த்
தைலவனா� �டட்ான் . அவன் ெபயர ் "தம்னா "
ஆ��டட்� . அவன் ர��த்தனம் ெசய்� ஏேதா
ெகாஞ்சம் சம்பா�த்தான் - சம்பா�த்த�ல் ஒ�
ப��ையத் தா�டம் ெகா�த்��ட�் �சச்த்ைதக்
ெகாண்� �ஷாலாகக் காலங்க�த்தான் . ஆனால் இ�
நீண்டகாலம் ெதாடர�ல்ைல . ஓரிடத்�ல் ர��த்தனம்
ெசய்யப்ேபாய் கத்�க் �த்�ப்பட�் இறந்�ேபானான் -
ஒ� நாள் அவன� சவம் ��� ேநரம் நைட பாைத�ல்
�டந்த� - �ற� ேபா�சார ் சவப்பரிேசாதைனக்காக
அைதச ் சவக்�டங்�க்� எ�த்�ச ் ெசன்றாரக்ள் -
ம�த்�வரக்ள் அந்த உடைலத் தா�மாறாகக்



��த்தாரக்ள் , �ற� சவம் ேதாட�்களின் ைகக்� வந்த�
, தேமா�ன் அம்மா சவத்ைதப் ெபற்�க்ெகாள்ள �யற்�
ெசய்ய�ல்ைல , சவத்ைத எ�த்� வந்� , ஆடக்ைளக்
�ட�்ப்ேபாய் அைத எரிக்க அவளிடம் பண�ல்ைல .
அவ�க்� ஏற்ெகனேவ நான்� பக்கங்களி�ம் கடன் ,
இன்�ம் கடன்�ைமைய அ�கமாக்�க்ெகாள்ள
இஷ்ட�ல்ைல அவ�க்� - ேதாட�்கள் சவத்�ன்
எ�ம்�கைள எ�த்�க் க�� . "உடற்�� " கற்�ம்
மாணவரக்�க்� அவற்ைற �ற்�க் ெகாஞ்சம் கா�
சம்பா�த்தாரக்ள். இேதா� தேமாநா�ன் வரலா�
��ந்� �டட்� . 

தேமாநா�ன் தாய் சா�த்�ரி அ�கம் அழக்�ட
இல்ைல. அவ�ைடய �கத்�ல் , கண்களில் ெந�ப்�
உள்�ரக் கனன்ற� - அ� வாரத்்ைதகளில் ெவளிப்படாத
, பாரை்வக்�ப் �லப்படாத , ஆனால் ��ரமான
ஜ�வாைல . சா�த்�ரி சைமயல் ேவைல ெசய்த
�ட�்க்காரர ் , தேமாநா�ன் மரணத்�க்�ப் �ற�
அவ�ைடய சம்பளத்ைத இரண்� �பாய்
உயரத்்�வதாகச ் ெசான்னார ் , சா�த்�ரி அதற்�
இணங்க�ல்ைல - "ேதைவ�ல்ைல " என்� ��க்கமாக
ம�த்� �டட்ாள். 

ரி�நாஷ் ெத�க்களில் �ற்�த் �ரிந்தான் . �ட�்ல்
இட �ல்லாதவரக்ள் , ெத��ல் �ற்�யவாேற
காலங்க�ப்பவரக்ள் , ஏதாவெதா� �ளரச்�் , சண்ைட
ேமாடட்ார ்�பத்� ஏற்படட்ால் அைதப் பாரக்்கக் �டட்ங்
��பவரக்ள் , இவரக்ேள ரி�நா�ன் ேதாழரக்ள் -
அவரக்ள் அவைன "ரி�ன் " என்ற அைழத்தாரக்ள் . 

ஆனால் ரி�ன் தம்னாைவப் ேபால் பலசா� அல்ல,
ேநாஞ்சான் . அவன் மாரக்்ெகட ் வடட்ாரத்�ல் �ற்�க்
ெகாண் ��ப்பான் ; �டை்ட �க்� ஏேதா சம்பா�த்தான்
; �� ��க்கக் கற்�க்ெகாண்டான் - �னம் ஒர கட�் ��
வாங்கக் காைச எ�த்�க்ெகாண்� �சச்த்ைதத் தா�டம்
ெகா�ப்பான். 



அவ�க்�ப் ப�னா� ப�ேன� வயதா��ந்தேபா�
ஒ� �பத்� நிகழ்ந்த� . ஒ�நாள் அவன் ஒ� �ைட
ேகா� �க்�க் ெகாண்� வந்� ஒ� ேமாடட்ாரின்
�ன்�றப் ெபட�்�ல் அவற்ைற அ�க்� ைவக்�ம் ேபா�
அவனக்�த் ெதாண்ைட கம�ய� - அவன் இ�மத்
ெதாடங்�னான் - ேமாடட்ாரக்்காரர ் அவ�க்�ரிய
�க்கால் �பாய்க் ��ையக் ெகா�த்��ட�்ப்
ேபாய்�டட்ார ் - ரின் நைடபாைத�ல் உடக்ாரந்்�
ெகாண்� இ�மத் ெதாடங்�னான். ��ெரன்�
இ�ம�டன் ஒ� கட�் இரத்தம் ெவளிவந்த� . ரிபன்
அைதச ் ��� ெநரம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்��ட�்ப்
�ற� �� ��ம்�னான் - சா�த்�ரி பக்கத்�
ம�த்�வரிடம் ரி�ைனக் �ட�்செ்சன்றாள் . அவர்
அவைனப் பரிேசா�த்� �ட�், "இவ�க்�க் காசேநாய்
வந்��க்�. எனக்� நீ �ஸ் ஒண்�ம் தரேவண்டாம் ,
ஆனா ம�ந்� வாங்�க் ��க்க�ம் . ஊ� ம�ந்�
ேபாட�ம் . �டை்ட , ெவண்ெணய் , �ன் , மா�சம் ,
பழம் இந்த மா�ரி �ஷ்�யான சாப்பா� ��க்க�ம்..."
என்றார.் 

சா�த்�ரி ேபசாமல் ம�த்�வரின் �கத்ைதப்
பாரத்்�க் ெகாண்� நின்றாள் - கண்�க்�ப்
�லப்படாமல் அவள் �கத்�ல் கனன்� ெகாண்��ந்த
ெந�ப்ைப அவர ் உணரந்்த ெகாண்டார ் ேபா�ம் -
"ஒன்னாேல ��யேலன்னா ைபயைன ஆஸ்பத்�ரி �ேல
ேசரத்்�� . நான் ஒனக்� ஒ� �ட�் எ��த் தேரன் - நீ
அைத எ�த்�க்�ட�் ஆஸ்பத்�ரிக்�ப் ேபா " என்�
அவர ்ெசான்னார.் 

சா�த்�ரி �டை்ட எ�த்�க்ெகாண்� ஆஸ்பத்�ரிக்
�டட்த்�ல் ஒ� வாரம் �யன்� பாரத்்தாள் - ஒ�
பல��ல்ைல - ஒ� ேநாயாளி அவளிடம் , "இங்ேக�ம்
ைபசா இல்லாேம ஒண்�ம் நடக்காத . லஞ்சம்
��க்க�ம் " என்� ெசான்னான். 

ரி�ன் ஆஸ்பத்�ரி�ல் ேசரக்்கப்பட�ல்ைல ,
சா�த்�ரி�டம் கா� ஏ� ? ��சை்ச�ன்�ேய காலங்



கடத்�னான் ரி�ன் - ம�ப��ம் �டை்ட �க்க�ம்
ெதாடங்�னான் , ஒ�நாள் அவ�ைடய
�டட்ாளிெயா�வன் அவனிடம் ெசான்னான் , "எனக்�
ஒ� நல்ல ேயாசைன ேதா�� - நீ எப்ப�யாவ� அ��ர்
ெஜ�ல்ல ஆ�மாசம் இ�ந்தால் உன் �யா�
�ணமா��ம் ..." 

"ெஜ�ல்ேல இ�ந்தா �யா� �ணமா��மா ?
என்ன ெசால்ேற நீ ?" �டட்ாளி�ன் ேபசை்ச நம்பேவ
��ய�ல்ைல ரி�னால் , 

�டட்ாளி ெசான்னான் ,"ஹ� ெஜ��க்�ப்ேபாய்
�யா� �ணமா�த் ��ம்� வந்��க்கான் . அவ�க்�ம்
காசேநாய்தான் வந்��ந்த� . அங்ேக நல்ல ஆஸ்பத்�ரி
இ�க்� . எலவசமா ��சை்ச ெசய்யறாங்க. நீ
ெஜ��க்கப் ேபா��!" 

�ல நாடக்�க்�ப் �ற� ரி�ன் ஒ� �ரா�ல்
�க்பாக்ெகட ் ெசய்யப்ேபாய்க் ைக�ங்கள�மாகப்
��படட்ான் . அங்��ந்த வரக்ள் அவைன நன்றாக
அ�த்��ட�்ப் ேபா��ல் ஒப்பைடத் தாரக்ள் 

நீ�மன்றத்�ல் நீ�ப� அவனிடம் ெசான்னார ் , "நீ
உன் கட�்ைய எ�த்�ச ் ெசால்ல ஒ� வக்�ல்
வச�்க்கலாம் - வக்�ல் ைவக்க உனக்�
வச��ல்ேலன்னா சரக்்காேர உனக்� ஒ� வக்�ல் .." 

ரி�ன் ைக�ப்�க்ெகாண்� ெசான்னான் ,
"ேவண்டாம் சா� , எனக்� வக்�ல் ேவண்டாம். என்ேமல்
�மத்தப்படட் �த்தம் உண்ைமதான். நான்
��டற�க்காகத்தான் அந்தப் �ரயாணிேயாட
சடை்டப்ைப�ல் ைகைய�டே்டன்." 

"ஐம்ப� �பாய் அபராதம் , அைதச்
ெச�த்தா�டட்ால் ஒ� மாதம் ெஜ�ல் - என்�
�ரப்்பளித்தார ் நீ�ப� - ரி�ன் ைக �ப்�யவா�
ேவண்�க்ெகாண்டான், "ஐயா , என்னாேல அபராதம்



ெச�த்த ��யா� , ஆனா எனக்� ஒ� மாச ெஜ�ல்
தண்டைனக்�ப் ப�லா ஆ� மாச தண்டைன ெகா�ங்க! 

நீ�ப�க்� ஆசச்ரியமா��டட்�. "ஏன் ஆ�மாச
தண்டைன ேகக்�ேற ?" என்� அவர ்�ன�னார.் 

"எனக்�க் காச ேநாய் வந்��க்� அ��ர ்ெஜ�ல்ேல
காசத்�க்� நல்ல ��சை்ச ெசய்யறாங்களாம் .
ஆ�மாசத்�ேல �ணமா��மாம் . அதனாலதான்..." 

ஆனால் நீ�ப� தன் �ரப்்ைப மாற்ற�ல்ைல .
ெஜ�ல் ஆஸ்பத்�ரி�ல் ரி�னின் ேநாய்
�ணமாக�ல்ைல அவன் ஒ� மாதத்�க்�ப் �ற�
இ��க்ெகாண்ேட �ைற���ந்� ெவளிேய வந்தான் -
அதற்�ப்�ன் ஒ� மாதந்தான் உ��டனி�ந்தான் .
அம்மா�ன் கால��ேலேய இரத்த வாந்�ெய�த்�
உ�ைர �டட்ான், பாவம்! 

�ைகத்�ப்ேபாய் உடக்ாரந்்��ந்தாள் சா�த்�ரி -
அவ �ைடய கண்களி��ந்� �ப்ெபா�கள் பறந்தன. 

ஆனால் ஒ� ெசாட�்க் கண்ணீர�்ட �ட�ல்ைல
அவள். 

இதற்� இரண்� மாதங்க�க்�ப்�ன் ேதரத்ல்
வந்த� . சா�த்�ரிபாலா�ம் ஒ� வாக்காளர்
ம�ப்�க்�ரிய ஒ� ெபரிய மனிதர ் அவளிடம் ஓட�்க்
ேகடக் வந்தார ் . சா�த்�ரி அவைரச ்�டெ்டரிப்ப�ேபால்
உற்�ப் பாரத்்�க் ேகடட்ாள் , "ஒங்க�க்� ஓட�்ப்
ேபாட�மா ? நீங்க எனக்� என்ன ஒபகாரம் ெசஞ்��க்
�ங்க ? என் ��சன் ஒ� பண்�தர ் - நீங்க பத��ேல
இ�ந்தேபா� அவர ் ஒ� சாதாரணப் �சை்சக்காரன்
மா�ரி ெசத்�ப் ேபானார ் . என்னால என் ெபரிய
�ள்ெளயப் ப�க்க ைவக்க ��யேல - அவன் ர��யாத்
�ரிஞ்� கைட��ல் கத்�க் �த்�ப்பட�் ெசத்�ப்
ேபானான் - �ன்னப் ைபயன் காசேநா�ேல ெசத்தான் .
அவ�க்� ��சை்ச ெசய்ய ��யேல . எங்ேக
ேபானா�ம் லஞ்சம் ேகக்கறாங்க .. ஒங்க�க்� எ�க்�



ஓட�்ப் ேபாட�ம்? நான் யா�க்�ம் ஓட�்ப்
ேபாடமாடே்டன்..!" ேவடப்ாளர ் ேபசத் ெதாடங்�னார,்
"இேதா பா�ங்க ஜனநாயகத்�ேல..." 

ஆனால் சா�த்�ரி அவைரப் ேபசை்ச ��க்க
�ட�ல்ைல அவள் உரத்த �ர�ல் , "ெவளிேய ேபாங்க!"
என்� கத்�னாள். 

�ைரவாக �டை்ட�ட�் ெவளிேய�னார்
ேவடப்ாளர.்

படாெரன்� கதைவச ்சாத்�னாள் சா�த்�ரி... 

(ேதஷ்,
1971) 

3. சார��
அ�ந்த்ய �மார் ெசன் �ப்தா 

அம்மா ந�ைம அ�த்��டட்ாள். 

அம்மா அ�த்தால் அ�க்கட�்ம் , அவ�ம் ஏன் அ�க்
க�ம் ? அ�க்க அவன் யார ்? 

நான் ஆ� மா� வளக்கேறன், வளக்கேல, ப�ர்
ெசய்யேறன் , ெசய்யேல , அ�ேல அவ�க்ெகன்ன ?
ெநலம் தரிசாக் �டந்தா அவ�க்ெகன்ன ? �ட�்க்
�ைரைய மாத்த�மா ேவணாமாங் கற� எங்க கவைல
. �ைரெயா��னா நாங்க - அம்மா�ம் �ள்ைள�ம்
நைனஞ்�ட�்ப் ேபாேறாம் . யா�ம் அவைன வந்த
ெகாைட ��க்கக் �ப்�டப்ேபாற�ல்ேல 

ேகால்பா� - அதாவ� அம்மா - "இனிேம கஹ்ரா�
எல்லாத்ைத�ம் கவனிச�்க்�வா� " என்� ெசான்னாள். 

"கஹ்ரா� யா�?" என்� ெவ�த்தான் ந�ம். 

"அவ� பைசயான ஆ� , அஞ்� ஏக்கர ் ெநலம்
இ�க்� அவ�க்� . கணக்� வழக்�, ேகாரட் ் ேகஸ்
ெநைறய இ�க்�" 



"அதனால நமக்� என்ன வந்த�?" 

"அவைர அண்���ந்தா நம்ம ெநலத்ைத நல்லப�
கவனிச ் �க்கலாம் , உண்ண உ�க்க கஷ்டப்பட
ேவண்டாம் ... �ட�்க்� ஓைலக் �ைரக்�ப் ப�லாத்
தகரக்�ைர ேபாட�்க்கலாம்." 

"நமக்� அெதல்லாம் ேவணாம் , இந்த ஓடை்டக்
��ைசேய நமக்�த் ேதவைல நாம் �ைர, ெகா�கைளச்
சாப்�ட�்ப் ெபாைழச�்க்கலாம் - நீ அவைன ெவரட�்
�ட�்�." 

கஹ்ரா� ந�ைம நன்றாக அ�த்��டட்ான் .
ேகால்பா��ம் அவ�டன் ேசரந்்� ெகாண்டாள். 

அப்பன் மட�்ம் உ�ேரா��ந்தால் ந�ைம இப்ப�
யாராவ� அ�க்க ���மா ? அவ�ைடய அப்பன்
வய�ல் ேபாய் ேவைல ெசய்�ம்ப� அவைன ஒ�ேபா�ம்
கஸ்டாயப்ப�த்த மாடட்ான் - ந�ம் வைலைய
எ�த்�க்ெகாண்� �ளங்�டை்டகளில் �ன்��க்கப்
ேபாய்��வான் , "கைடத்ெத��ேல ஒனக்� ஒ�
�ணிக்கைட வச�்த் தந்�டேறன்" என்ற ெசால்வான்
தகப்பன். 

"அ�க்�ப் ப�லா எனக்� ஒ� பட� வாங்�க்
��த்�� . ெநலத்ைத�டத் தண்ணிதான் எனக்�
ெராம்பப் ��க்�ம் ." என்பான் ந�ம் , 

ஆனால் அப்ப�க்�ப் பட� வாங்க வச��ல்ைல.
படைக வாடைகக்� எ�த்� ஓட�்ப் பணம் சம்பா�க்�ம்
அள�க்�ப் ெபரியவனாக�ல்ைல ந�ம் 

ந��ன் வைல அ�ந்� ேபாய்
ெவ�காலமா��டட்� - இ�ந் தா�ம் அதன் பாசம்
அவைன �ட�ல்ைல . அவன் ஆற்றங் கைர�ல்
ெமௗனமாக மணிக்கணக்�ல் உடக்ாரந்்��ப்பான் -
கண்ணீர ்அவ�ைடய கன்னங்களில் வ�ந்ேதா�ம். 



அம்மா கஹ்ரா�ைய நிக்காஹ் ெசய்�ெகாள்ளப்
ேபாவ தாகக் ேகள்�ப்படட்ான் அவன் - அவரக்ளி�வ�ம்
ஒேர அைற�ல் இ�ப்பாரக்ள் . ந��க்� இடம் எங்ேக ?
வாசல் �ண்ைண அல்ல� �றக்கைடதான் . அவ�ைடய
அம்மா�டம் யாராவ� "இவன் யா� ?" என்� ேகடட்ால் ,
அவள் "என் �தல் ��ஷேனாட �ள்ள " என்� ெசால்வாள்
. யாராவ� அவைன "உனக்� யா� ேசா� ேபாடறாங்க ?"
என்� ேகடட்ால் "கஹ்ரா� " என்� ெசால்லேவண்�ம்
அவன் . ந��க்� ெநஞ்� பற்�ெயரிந்த�. 

அங்��ந்� �மார ் ஒ� ைமல் �ரத்�ல் சணல்
வயல்க�க்� அ��ல் நீரா�ப் பட� வந்� நிற்�ம் -
பட�த்�ைற எ��ம் கடட்ப்பட�்�க்க�ல்ைல .
கைர��ள்ள வாதா மரத்�ன் அ�த் தண்ைடெயாட�் ,
ஆனால் அத�டன் ேமா�க்ெகாள்ளாமல் , பட� நிற்�ம்.
பட���ந்� கைரையச ் ேசரக்்கப் ப�க்கடை்ட
இறக்�வாரக்ள் - ப�க்கட�்ன் ஒ� �ைல���ந்� ம�
�ைலக்� ஒ� �ங்�ல் த�ையப் ��த்�க்ெகாண்�
இரண்� பட� ஊ�யரக்ள் - �ரயாணிகள் ப�கள் வ�ேய
ஏ� இறங்�வாரக்ள் - �க்ெகட ் �மாஸ்தா வாதா
மரத்த��ல் ஒ� தகரப் ெபட�்�ல் �க்ெகட�்கைள
ைவத்�க்ெகாண்� �ற்பான் ; பட��ரந்த
இறங்�பவரக்ளிட��ந்� �க்ெகட�்கைள வாங்�க்
ெகாள்வான் , �க்ெகட�்ல்லாமல் �ரயாணம்
ெசய்தவரக்ேளா� ேபச�் வாரத்்ைத நடத்�க் ெகாள்வான்
; �ற� பட�க்�ள் வந்த கணக் கனிடம் �க்ெகட ்வ�ல்
கணக்�க் ெகா�ப்பான் . அவன் பட���ந்�
இறங்�ப்ேபா�ம் வைர�ல் ப�க்கட�் கைர�ல்
இறக்கப்பட�்�க்�ம் . ஆனால் அவ�க்� �ங்�ல்
க�ையப் ��த்�க்ெகாள்ளத் ேதைவ�ல்ைல - தாழ்வான
நிலம் எப்ேபா�ம் நீரில் �ழ்���க்�ம் ; அ�மரம்
மட�்ம் உ��யாக ேவ�ன்� ��க்�ம் - பட���ந்�
இறங்�ம் �ரயாணிகள் தண்ணீரில் நடந்� �ராமத்�ப்
பாைதக்� வந்� ேசரவ்ாரக்ள் . அவரக்ளிடம் �டை்ட
��ச�்கள் இ�ந்தால் அவற்ைற ஒ� ேதாணி�ல்
ைவத்�க் ைகயால் தள்ளிக்ெகாண்ேட தண்ணீைரக்



கடப்பாரக்ள். �ழந்ைத �ட�்கைளத் ேதாளில் ைவத்�க்
ெகாள்வாரக்ள் . ெபண்டாட�் , உ�வத்�ல்
��யவளா��ந்தால் அவைள அப்ப�ேய அலாக்காகத்
�க்�க்ெகாண்� தண்ணீைரக் கடப் பாரக்ள் .... 

"ப�ையத் �க்� !" ேமல்தட�்��ந்�
உத்தர���றான் சாரங்க் -- பட�ன் தைலவன். 

பட�த்�ைறக் �மாஸ்தா இன்�ம்
இறங்க�ல்ைலயா? 

இறங்��டட்ான், ேகாணல் மாணலாகக்
கால்ைவத்� இறங்��டட்ான் - ப�க்கட�் பட�ன்
ேமேல�ய� , த�மனான சங்���ல்
�ைணக்கப்பட�்�ந்த நங்�ரம் மடமடெவன்� ேமேல
ஏறத் ெதாடங்�ய�. 

ஒ� ஆள் இந்த அவசரத்�ல் இறங்க ��ய�ல்ைல
ேபா��க்�ற� - யார ் அவன்? பத்� - பன்னிெரண்�
வய�ப் ைபயன். �ரயாணியா? யார ் கண்டாரக்ள்?
படைகப் பாரக்்க அ�ல் ஏ���க்�றான்.
அப்ப�யானால் அ�த்த �ைற�ல் இறங்�க்கட�்ம் .
அங்ேக��ந்� �ன்னத் ேதாணி�ேல ��
��ம்�க்கலாம் - அதற்�ள் இ�ட�்ப் ேபா��ம் -
இ�ட�்ேல எப்ப� �ட�்க்�ப் ேபாய்ச ்ேச�வான் ? பாவம்
, அவேனாட அப்பா அம்மா எவ்வள�
கவைலப்ப�வாங்க! 

��ய பட� . ேமல் தட�்ல் �ன்றாம் வ�ப்�
மட�்ந்தான் . �ன்பக்கம் �றாக்�ண்� மா�ரி �தல்
வ�ப்� அைறகள் இரண்� அவற்�க்� �ன்னால்
�றந்தெவளி �ைல�ல் சாரங்�ன் �க்கான் . ந�ம் ேநேர
அங்ேக ேபாய்ச ்ேசரந்்தான். 

�த�ல் யா�ம் அவைனப் ெபா�டப்�த்த�ல்ைல ,
பட�ன் இயந்�ரங்கள் இயங்�வைத ேவ�க்ைக பாரக்்க
யாேரா வந்��க் �றான் என்� நிைனத்தாரக்ள் ஆனால்
ைபயன் அங்��ந்� நகர�ல்ைல . 



கா�ல் ெச�ப்�ம் தைல�ல் பட� ேபான்ற
ெதாப்��ம் அணிந்�ெகாண்� ஹ�க்கா ��த்தவா�
நின்� ெகாண்��ந்த சாரங்க் ��ம்� அவைனக்
ேகடட்ான். "என்ன ேவ�ம்?" 

"ஒங்க�க்� ஒ� ேவைலக்காரன் ேதைவப்படட்ா
என்ைன வச�்க்கலாம் 

"நீ எந்த ஊ� ?" சற்�ேநரம் அவைனப்
பாரத்்��ட�்க் ேகடட்ான் சாரங்க். 

"இந்தப் பக்கந்தான் - கனக்�யா." 

"அப்பா அம்மா இ�க்காங்களா?" 

"ஒ�த்த�ம் இல்ேல ." 

சாரங்க் இன்�ம் ��� ேநரம் அவைனப் பாரத்்�க்
ெகாண்ேட நின்றான். �ற� "ஒன்னால ேவைல ெசய்ய
���மா?" என்� ேகடட்ான். 

"என்ெனன்ன ேவைலங்க?"

"சைமயல் ெசஞ்� பரிமா�வ� , படைகத் ெதாடச�்ப்
ெப�க்�ற� , �ணி �ைவக்�ற� , பாத்�ரம்
ேதய்க்�ற� இெதல்லாந் தான் - ���மா ? அப்ப�ன்னா
இ�ந்�க்க . எலவசமா ேவைலக்� ஆள் �ைடசச்ா
நல்ல�தாேன !" என்� ெசால்��ட�் சாரங்க் �க்காைன
இயக்�க் ெகாண்��ந்த இயாத் அ�ையத் ��ம்�ப்
பாரத்்தான். 

"ெகாறஞ்ச� ஹ�க்கா�ேல �ைக�ைல ேபாட�்க்
��ப்பான் , ேதைவப்படட்ாக் ைககால்
��ச�்��வான்.." 

"சம்பளம் ஒண்�ம் �ைடயாதா?" இயாத் அ�
ேகடட்ான்.

"சம்பளம் ேவறயா ?" என்� ��னான் சாரங்க்
பா�ையக் ெகாண்� க� சைமக்க�மா? அப்ப�



ெயாண்�ம் அவ�ய�ல்ேல எனக்� ! இ�க்கற�ன்னா
இ�க் கட�்ம் , இல்ேலன்னா �ேழ எறக்� �ட�்�ேவன் -
ஏய் �க்ெகட ்இ�க்கா?" 

"இல்�ங்க. எனக்�ச ்சம்பளம் ேவணாம்!" 

பட�ல் இடம் �ைடத்தேத ெபரிய காரியம் ந�மக்� .
அப்பன் இல்ேல , �த்தப்பன் இல்ேல , �தலாளி இல்ேல ,
யாேரா ஒ� ேவத்� மனிதன்�டே்ட அ�வாங்�க்�ட�்
வாைய ��க் �ட�் இ�க்கறைத�ட எவ்வளேவா
ேதவைல இ� - �ற்��ம் ��ய அ�பவம் �ைடக்�றேத
, அ�ேவ ஒ� �கந்தான். 

நன்றாக ேவைல ெசய்தால் ஒ�நாள் பட�ேலேய
நிரந்தரமாக ேவைல �ைடத்���ம் . �த�ல்
ப�க்கடை்ட ஏற்� இறக்�ம் ேவைல , �ற� ேமல் தட�்ப்
ெபா�ப்� , அதற்கப்�ற� பட ேகாட�்ம் ேவைல ,
கைட��ல் சாரங்க் ! இப்ப� நடக்காெதன்� யார்
ெசால்ல ���ம் ? �த�ல் சம்பள�ல்லாத
ேவைலக்காரன் , கைட��ல் பட�க்ேக தைலவன்! 

சாரங்க் அடரத்்� �ைறந்த தன் ெவண்தா�ைய
உ�� �ட�்க்ெகாண்டான். 

ஆனால் �தல் நாளிரேவ ந��க்� நல்ல உைத
�ைடத்த� சாரங்�டம் . அவன் கவனக்�ைறவாக ஒ�
கண்ணா� ஜா�ைய உைடத்��டட்ான். �ற�
அவ்வள�தான் ! அவன் எ�ரப்ாராத �தமாக அவன்
�கத்�ல் , தைல�ல் , ���ல் பளார ் பளார ் என்�
அ�கள் ��ந்தவண்ணம் இ�ந்தன . ேஹாெவன்�
அ���டட்ான் ந�ம் . ஆனால் அவன் ைககால்கைளக்
கட�் ஆற்�ன் க�ப்�த் தண்ணீரில் அவைன எ�ந்�
��வான். 

ந��க்� வ�த்தத்ைத�ட ஆசச்ரியந்தான் அ�கம்
ஏற்படட்� . ஆனால் இ�ல் ஆசச்ரியப்பட ஒன்��ல்ைல .
இந்தப் பட� வாழ்க்ைக�ல் இ�தான் வழக்கம்.
எல்லா�ம் சாரங்�டம் அ�வாங்கத்தான் ேவண்�ம்.



ப�க்கட�் இறக்� ஏற்�பவரக்ள் , ேமல்தடை்டக்
க��பவரக்ள் , சைமயல் பணியாளர ் , க��
இ�ப்பவரக்ள் , �ளக்�க் காட�்பவரக்ள் இவரக்�ைடய
ேவைல �ல் ஒ� ��ய தவ� ேநரந்்தா�ம் அவரக்�க்�
அ� உைததான். 

பட�ன் �ழ்ப்ப���ல் இயந்�ரங்கள் இ�க்�ம் ,
கரி ேபா�பவன் , ெந�ப்ைப வளரப்்பவன் , இயந்�ரம்
இயக்�பவன் இவரக்ெளல்லா�ம் �ேழதான்
இ�ப்பாரக்ள் . எல்லாைர�ம் கண்காணிக்�ம் ெபா�ப்�
சாரங்�க்� - யாராவ� தவற ெசய்� �டட்ால் , ஒ�
இயந்�ரத்�க்� ப�லாக ேவெறா� இயந்�ரத்ைத
இயக்��டட்ால் , ஒ� க�க்�ப் ப�லாக இன்ெனா�
க�ைய இ�த்��டட்ால் அவன் க� அேதா க�தான் !
அ� உைத , மடட்மான வச�கள் , ெச�ப்ப� �ட ��ம்
அவ�க்� இவ்வள�ம் ேபாதா�டட்ால் ேவைலேய
ேபாய்��ம். 

காரணம் , பட�க் கம்ெபனிக்� சாரங்ைக
மட�்ந்தான் ெதரி�ம் . மற்ற ஊ�யரக்�டன் அதற்�
எவ்�தத் ெதாடர�்ம் இல்ைல . சாரங்க்தான் பட�க்�
மா�ஸ்�ேரட ் மா�ரி . எல்லாப் ெபா�ப்�ம்
அவ�ைடய�தான். பட� ெசல்�ம் வ��ல் ஒ�
ேதாணி�டன் ேமா� அைத �ழ்க�த்��டட்ால் அதற்�
நஷ்ட ஈ� ெகா�க்க ேவண்�யவன் சாரங்க்தான் - மைழ
�ய�ல் அ� பட�் அந்தப் படேக ���னா�ம் ெபா�ப்�
சாரங்க்தான் , கம்ெபனி �தலாளிகளல்லர.் பட�
சம்பந்தமாக எ�ம் எல்லா வழக்�க�க்�ம் அவன்தான்
ெபா�ப்� .அேதேபால் பட� ெப�ம் �ய���ந்� தப்�க்
கைரக்�ப் பத்�ரமாக வந்� ேசரந்்� �டட்ால்
சாரங்�க்�ப் பரி� உண்� . பட�ன் மற்ற பணி
யாளரக்ள் எவ்வள�தான் க�னமாக உைழக்கட�்ம் ,
எவ்வள� தான் சாமரத்்�யத்ைதக் காடட்ட�்ம் ,
அவரக்�க்� இந்தப் பரி�ன் ஒ� �ளி�டக் �ைடக்கா�
. எல்லா சன்மானங்க�ம் ெமடல்க�ம் சாரங்�ன்
க�த்�ல்தான் ��ம் 



"என்ன ஆச�்?" 

நீரா�ப்பட� மண�ல் �க்�க்ெகாண்� �டட்� -
��பனி �ல் மணல்ேம� �லப்பட�ல்ைல , பட�ன்
அ�ப்ப�� மண�ல் நன்றாக மாட�்க்ெகாண்ட �டட்� .
அைத �ைர�ல் மண� ��ந்� �ட�க்க ���ெமன்�
ேதான்ற�ல்ைல , ஒ� ேதாணிையப் பட���ந்� இறக்க
ேவண்�ம் , ஒ�வன் அந்தத் ேதாணி�ல் ேபாய் , தந்�
வச��ள்ள பட�த்�ைற�ல் ெசய்� ெதரி�க்க
ேவண்�ம் , அத்தைகய பட�த்�ைறெய��ம் அ��ல்
இல்ைல , ெப�ம்பாலான �ைறகள் மரத்த�கள் அல்ல�
வயல் ெவளிகள்தாம் . இன்ைறக்�க் �ைறந்த� ஏெழட�்
மணிேநரம் பட� தாமதப்ப�ம் , வ��ல் உள்ள
�ைறகளிெலல்லாம் �ரயாணி கள் இர� ���ம்
பட�க்காகக் காத்�க் ெகாண்��ப்பாரக்ள் .
அவரக்�க்�த் ெதாைல�ல் �ைக ெதரி�ம் . பட�ன்
ஊதல் ஒ� ேகட�்ம் ஆனால் பட� வரா�. 

�ற்றம் யா�ைடய�? 

மா���ன் �ற்றம் , இரண்டாவ� , 'ேமட ் '�ன்
�ற்றம் - ஆனால் இவரக்ள் கட�்மஸ்தான உடல்வா�
ெகாண்டவரக்ள் . இவரக்ைள அம்ப� �க�ல்ைல -
அ�ப்பவ�க்�த்தான் ைக கால் �ண்ணா�ம் . ஆனா�ம்
இவரக்ள் தப்ப��யா�. இவர ் க�ைடய சம்பளம்
��வ�ம் ப��தலா���ம் . இவரக்ள் தங்கள்
சாப்பாடை்டக்�டக் கா� ெகா�த்� வாங்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம். 

சாரங்க் படைக நிரந்தரமாகக் �த்தைகக்�
எ�த்�க் ெகாண்டவன் மா�ரி - பட�க்கான தளவாடச்
ெசல�கள் - கரிக்கான ெசல� , ஊ�யரக்ளின் சம்பளம்
இவற்ைறெயல்லாம் கணக்�ட�் ஒ� ெமாத்தத்
ெதாைகையக் கம்ெபனி சாரங்�டம் ெகா�த்���ம் .
அைதக்ெகாண்� சம்பளப் பட�்வாடா�ம் மற்ற
ெசலக�ம் ெசய்�ெகாள்வான் சாரங்க் அவன்
தன்னிஷ்டத்�க்� சம்பளம் ெகா�ப்பான், அபராதம்



��ப்பான், சாப்பாடை்ட நி�த்�வான் ;
தன்னிஷ்டத்�க்� ஆடக்ைள ேவைலைய�ட�்
நீக்�வான் . அவ�க்ெக�ராக எந்தப் �கா�ம் எ�படா� ,
அப்��ம் இல்ைல . பட�ன் உள்�ைற நிரவ்ாகத்ைதப்
பற்�க் கம்ெபனிக்�க் கவைல�ல்ைல - பட� ,
ஆடக்ைள�ம் சரக்�கைள�ம் ஏற்�க்ெகாண்�
ேபாகேவண்�ம் , கணிசமான ெதாைக லாபம்
காடட்ேவண்�ம் என்ப�ல்தான் அதற்� அக்கைற 

ஆைகயால் பட� ஊ�யரக்�க்� சாரங்�ன்
வாரத்்ைததான் ேவதவாக்�. அவரக்ள் அவ�ைடய
அ�ைமகள். அவன் ெவ�ம் சாரங்க் அல்ல. ெபரிய
ைவ�ராய் 

"அ�� �ரேயாசன�ல்ேலப்பா " பக்கத்���ந்த
மக்�ல் ெசான்னான், "இ� மா�ரி இன்�ம் எவ்வளேவா
அ�வாங்க ேவண்���க்�ம் . அ�வாங்� வாங்�த்தான்
ேவைல உயர�் �ைடக்�ம்." 

மக்��ம் �த�ல் ேவைலக்காரனாகத்தான் பட�ல்
ேசரந்்தான் - சைமயல் ேவைலயல்ல : �ணிசச்லைவ ,
ெச�ப்�த் ைதக்�ம் ேவைல .
�ன்றாண்�க�க்�ப்�ற� அவ�க்�ப் ப�க்கட�் ஏற்�
இறக்�ம் ேவைல �ைடத்த� �ற� ேமல் தட�்ல் ேவைல ,
அதன்�ன் க�� இ�க்�ம் ேவைல , அ�
வாங்கா�டட்ால் பட�ல் பத� உயர�்க்� வ��ல்ைல . 

"சாரங்க் �ைரேயாட நல்ல பாரை்வ படேலன்னா
ஒண்�ம் �ரேயாசன�ல்ேல - பத்�ப் பன்ெனண்�
வ�சம் ஒைழசச் �ற� �ைரக்�த் தய� வந்தா
சான்�தழ் ெகா�ப்பா� . �ற� அந்த சான்�தைழ
வச�்க்�ட�் சாரங்க் பரீடை்ச எ�தலாம் " என்�
ெசான்னான் �ன்றாவ� ேமட ் அப்சா��ன் , அந்தச்
சான்�தழ் இல்ேலன்னா எல்லா ஒைழப்�ம் �ண் ..
அதனாேல சாரங்ேகாட கா�ேல அ�த்தமா எண்ெணய்
தட�க்�ட�் இ�க்க�ம் - பரீசை்ச மட�்ம் பாஸ்
பண்ணீடட்ா அப்�றம் கட�்ப்��க்க ��யா� . அப்�றம்



நீதான் ஜ�ந்தார,் நீதான் ெபாக்�ஷதார ் , நீதான்
எல்லாம்!" 

"ஆனா இ�ேல இன்ெனா� �சயம் இ�க்�
'�டட்காங் ஆ�ங்கன்னா சாரங்�க்� ெராம்பப் �ரியம் "
என்ற தாழ்ந்த �ர�ல் ெசான்னான் , பாய்லரில் ேவைல
ெசய்�ம் �லாயத் அ� - "சாரங்ேகாட ெசாந்த ஊர்
�டட்காங் . '�டட்காங்ைகத்த�ர ேவேற எங்ேக நல்ல
சாரங்க் �ைடப்பான்? அப்ப�ன்� ெசால்�வா�.
'சாரங்க் , �ன் , வத்தல் , தரக்ா இந்த ��ம் ேசரந்்த�
�டட்காங் ' அப்ப�ன்ன ஒ� பழெமா�ேய இ�க்�. அேத
மா�ரி இன்ெனா� பழெமா� ெநல் , ெகாள்ைளக்காரன்,
வாய்க்கால் இந்த ��ம் ேசரந்்த� பரிசல் ..!' சாரங்க்
ேவைல ெகாள்ைளக்காரன் ேவைல�ல்�ேய!" 

"ஏண்டா பயேல , ஒன் ஊ� எ� ?" என்� எல்லா�ம்
ேகடப்ாரக்ள் , "இந்தப் பக்கந்தான் " என்� ேசாகமாகப்
ப�லளிப் பான் ந�ம் . அவன் கண்கள் நீரால் மல்�ம் -
அவன் �ன்ேன நிற்பவரக்ள் மங்கலாகத் ெதரிவாரக்ள். 

ம�நாள் அப்��க்� ெசைம அ� �ைடத்த� -
அவன் தண்ணீரின் ஆழத்ைத அளக்�ம்ேபா� இ�ம்�க்
கம்�ையத் தண்ணீரில் ேபாட�்�டட்ான். 

சாரங்க் யாைரயாவ� அ�த்தால் அ�படட்வைன
�லக்க யா�ம் �ன்வர மாடட்ாரக்ள். அ�ப�வ�
எல்லா�க்�ம் பழ�ப்ேபான �ஷயம் , அன்றாட
நிகழ்ச�். இ�ந்தா�ம் அ� படட்வன் அழத்தான்
ெசய்வான், 

அப்�ல் ஆற்�நீரில் கண்கைளத் �ைடத்தவா�
�ம்�னான் , 

"�ச�்ேயாட ெவைலைய�ம் அ�க்கான
வட�்ைய�ம் சம்பளத்� ேல�ந்� எ�த்�க்கப் ேபாறா� ,
அேதாேட இந்த அ� ேவேற அ�க்கறா�!" 

அப்ப��ம் சாரங்ைக எ�ரத்்�ப் ேபச ��யா� .
தனக்� சாதகமாக இரண்� வாரத்்ைத ெசால்ல ��யா�



, அ�க்�ம் ேபா� ��ற ��யா� , 

இவரக்ெளல்லா�ேம தன்ைனப்ேபால் தந்ைத -
தா�ல்லாத அனாைதகள் ேபா�ம் என்� நிைனத்தான்
ந�ம். 

பட�ன் ப�க்கட�் ேவைல���ந்� ெதாடங்�ப்
பத� உயர�் ேவண்�பவரக்ள்தாம் எல்லா�ம் - அவரக்ள்
எல்லா�க்�ம் சாரங்�ன் சான்�தழ் ேதைவ - சாரங்க்
அ�ப்பைத அ�ம�க்கா �டட்ால் அவன் ஏன்
ேபனாைவக் ைக�ெல�த்� சான்�தழ் எ��த்
தரேவண்�ம் 

ஆகேவதான் அன்ெறா� நாள் ந�ம் மக்��டன்
ேவ�க்ைக யாகப் ேப�க்ெகாண்டவா� தவ�தலாக ஒ�
வாளிையத் தண்ணீரில் ேபாட�்�டட்தற்காக நன்றாக
உைதபடட்ேபா� அவ�க்� ெவடக்ம் ஏற்பட�ல்ைல -
அவமான உணர�் �ளிக்�டத் ேதான்ற�ல்ைல
அவ�க்� மாறாக அவன் மன�ல் மற்ற ஊ�யரக்�டன்
ேதாழைமயணர�் ஏற்படட்�. 

"ஒனக்ெகன்ன சம்பளம் �ம்பளம் �ைடயா� .
�ம்மா அ� ேயாட சரி " என்� அ�� ெகாண்ேட
ெசான்னான் மக்�ல் . "வாளிேயாட ெவைலக்காக என்
சம்பளம் �ராைவ�ம் எ�த் தக்�வா� , எனக்�ச்
ேசாத்�க்� கா� ேவ�ம்னா, தன் �டே்ட��ந்� கடன்
வாங்�க்கன்� ெசால்வா� �பாய்க்� ெரண்டணா வட�்
பட�ேல ஒக்காந்��டே்ட ேலவாேத� ெசய்யறா�... உம்
, நம்மைளக் கவனிக்க ஆளில்ேல " என்� ெசால்�
ஆகாயத்ைத அண்ணாந்� பாரத்்தான் மக்�ல் -
கட�ளிடம் �கார ்ெசய்வ�ேபால். 

"நீ ேவற பட�க்�ப் ேபா�டக் �டாதா?" ந�ம்
ேகடட்ான். 

"நீ எந்த உலகத்�ல் இ�க்க ? ஒ� படைக�டட்
ெவல�னா ேவெறந்தப் பட�ேல�ம் ேவைல
ெகைடக்கா� - சாரங்�க�க் �ள்ேள ெராம்ப ஒத்�ைம



உண்� . அதனால்தான் வாைய ��க்�ட�் அ�ைய
வாங்�க்�ட�் ேவைல ெநைலக்க�ேமன்� �டக்ேகன்
. ஒ� தடைவ ேவைல ேபா��ச�்ன்னா ேவேற
ெவைனேய ேவண்டாம் . தண்ணிைய �ட�்ட�்ப்
ேபாய்க் கலப்ைபையக் கட�்க்�ட�்
அழேவண்�ய�தான் !" 

"த�ர எந்தப் பட�க்�ப் ேபாேவ நீ ?" பக்கத்���ந்த
இயாத் அ� ேகடட்ான் "எல்லாப் பட�ல�ம் இேத
வழக்கந்தான், 

"ஓ�ப்ேபா�ட ��யாதா?" ந��ன் ேகள்�. 

இைதக்ேகட�் எல்லா�ம் �ரித்��டட்ாரக்ள் .
பட�ன் ப�க்கட�்ல் ெதாடங்� ேம�ம் ேம�ம் உய�ம்
�யற்��ல் ��ரமாக இ�ப்பவரக்�க்� இந்தக் ேகள்�
அசட�்த்தனமாகத் தாேன ேதான்�ம் 

"ஓ�ப்ேபாற� அப்ப�ெயாண்�ம் �லப�ல்ேலப்பா
" �ரியஸாகப் ப�லளித்தான் இரண்டாவ� ேமட ்

"ஒம் ேப� �லாசம் எல்லாம் சாரங்க் �ைரேயாட
ேநாட�்ப் �ஸ்தகத்�ல் எ�� வச�்�க்� - நீ
ஓ�ப்ேபானா ஒம்ேபரிேல ேபா��க்�ப் �கார ்ேபா�ம் ....
நீ சாரங்ேகாட ைப���ந்� பரை்சத் ���டட்தா ,
க�காரத்ைதத் ���டட்தா ... கம்ெபனி சாரங்ைகத்தான்
ஆதரிக்�ம் - கைட��ல் நீ பட�ேல�ந்� ெஜ��க்�ப்
ேபாகேவண்�ய�தான்!" 

அப்ப�யானால் இப்ப�ேயதான் - அலப்ைபத் த�ம்
அைல ேயாைசையக் ேகடட்வா� - காலங்க�க்க
ேவண்�மா அவன் ? சம்பள�ல்ைல , பற்�க்ெகாள்ள
எ���ல்ைல , இப்ப�ேய இர�ம் பக�ம் அவன் �தந்�
ெகாண்ேட ேபாகேவண்�ய�தானா? 

"ெதாைரையக் ��ப்ப�த்� எப்ப�யாவ� !
ப�க்கட�் ேவைல �ைடக்�மா பா�" 



இன்�ம் எப்ப�த்தான் �ைரையக் ��ப்ப�த்�வ�
? அவன் �னம் சாரங்�ன் ைக கால் உடம்ைப அ�க்�
���றான் சாரங்�க்� உட�ல் எண்ெணய் தட�
���றான் , தைலவாரிச ் �� ���றான் . ைககால்
அய�ம் வைர ேவைல ெசய்�றான் . சைமய�ல்
மா���ம் அவ�க்�க் ெகாஞ்சம் உத� ெசய்வதால்
தான் இன்�ம் தாக்�ப் ��த்�க் ெகாண்��க்�றான்
அவன் , அப்ப��ம் சம்பளம் இல்ைல , சாரங்�க்�த்
��ப்��ல்ைல . மாறாக அவ�க்� அபராதம்
ேபாட��ய�ல்ைலேய என்� வ�த்தம் சாரங்�க்� !
அதற்காகத்தான் அவன் �ல சமயம் ந�ைம பட�்னி
ேபாட�் ெவங்காயத்ைத�ம் பசை்ச �ளகாைய�ம்
�சச்ப்ப�த்��றான். 

பட�ல் அரி� , உப்� , ெவங்காயம் , �ளகாய்
இவற்ைறத் த�வ� சாரங்�ன் ெபா�ப்� . மற்றவற்ைற -
எண்ெணய், மசாலா , �ன், காய்க� - அவரவர ் தங்கள்
ெசல�ல் ேபாட�்க் ெகாள்ள ேவண்�ம் . மாதம்
��ந்த�ன் அரி�, உப்� ெவங்காயம், �ளகா�ன் �ைல
ஊ�யரக்ளின் சம்பளத்���ந்� ��த்�க்
ெகாள்ளப்ப�ம் - அ��ம் சாரங்�ன் இஷ்டப்ப�தான் 

"சாரங்ைகக் ��ப்ப�த்த��ன்னாத் ��ட�்ேல
இறங்� !" யாேரா ந��ன் கா�ல் ����த்தான். 

�ல சமயம் இந்தப் படேகா� சரக்�த்
ேதாணிெயான்ைற இைணத்� ��வாரக்ள். அந்தத்
ேதாணி நிைறய அரி�, உப்� , �ளகாய் ேபான்ற
சரக்�கள் இ�க்�ம் . அத்�டன் �ல ஆடக்�ம்
இ�ப்பாரக்ள் அவரக்�க்�ம் இந்தப் பட�ன் சாரங்�க்�
�ைடேய ஏதாவ� ஏற்பா� இ�க்�ம் ... பட�க்�
ேவண்�ய சரக்�கள் வாங்�ப் ேபா�வ��ம் ெகாஞ்சம்
பணம் �சச்ப் ப�த்�வான் சாரங்க் 

ந��க்� ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல . பட�ல் ேவைல
ெசய்வ�ல் அவ�க்� ஒ� �ரேயாசன�ம் இல்ைல .
பட� ஒ�நாள்�ட�் ஒ�நாள் ஒேர வ��ல் பயணிக்�ம் -



அந்� ேநரத்�ல் வந்� ேசர ேவண்�ய இடத்�க்� வந்�
ேசர ஒவ் ெவா� சமயம் நள்ளிர� ஆ���ம் : ஒவ்ெவா�
சமயம் ம�நாள் ெபா�� �லரந்்���ம் . இ�
ஒன்�தான் இந்த பயண வாழ்க்ைக�ல் ேந�ம் மா�தல் .
மற்றப� எல்லாேம அ�ப்ைபத் த�ம் ஒேர மா�ரியான
நிகழ்ச�்கள்தான் - - தண்ணீரின் சலசலப்� ,
பயணிகளின் �டட்ம் , நங்�ரம் இறங்� ஏ�ம் கடகட
ஒ� , ப�க் கட�் ேபாடப்ப�ம் ேபா�ம் க��
இ�க்கப்ப�ம்ேபா�ம் எ�ம் �க்�ரல்கள்.. 

ந��க்� ஒன்�ம் ��க்க�ல்ைல . பட� �ல
நாடக்�க் ெகா��ைற கனக்�யா�க்�ப் ேபாய்வ�ம் .
ஆ� இவ்வள� ��யதாக இ�க்�ம் , அதன் தண்ணீர்
இவ்வள� �ைறவாக இ�க்�ம் என்� அவன்
நிைனத்தேத இல்ைல. ஆ� ஒ� நாட�்��ந்�
இன்ெனா� நாட�்க்�ப் ேபா�ம் , இப்ப� ெவ�
ெதாைலவ ேபாய்க் கைட��ல் கட�ல் ேச�ம்
என்ெறல்லாம் நிைனத்�க் ெகாண்��ந்தான் அவன். 

இ�ட�்ல் தனியாக உடக்ாரந்்�ெகாண்�
தண்ணீைரப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான் ந�ம் - க�ப்�த்
தண்ணீரில் �ன் �னிகள் ேபால் பளபளப்� .. இன்�
நள்ளிர�ம் பட� கனக்�யா �க்� வந்��ந்த� -
ந��க்�த் தன் �� நிைன� வந்த� . ஊஹ�ம் ,
அவ�க்� �� வாசல் ஏ� ? அவ�ைடய ��
வாசலா��ந்த� இப்ேபா� �சா� இ�க்��டம் .
பைழய நிைன�கள் வந்தன. அம்மா�ன் �கம் . "எனக்�
அம்மா இல்ைல " என்� அவன் நிைனத்�க் ெகாண்டான்.
அவ�ைடய அம்மா எப்ேபாேதா ெசத்�ப் ேபாய்�டட்ாள்
. இந்தக் க�ப்� நீரில் ெதரி�ம் நில� அவ�ைடய
அம்மா�ன் ெவளி�ய �கத்ைத நிைன�ட�்�ற� ... 

ெபரிய ��ட�் எ��ம் ெசய்ய��யா�டட்ா�ம்
�ன்னஞ் �� ெபா�ள்கைளத் ��டலாேம அவன்...!

பக்கத்�க் �ராமத்���ந்� ஒ�வன் இளநீர ்�ற்க
வந்தான் - ந�ம் அவனிட��ந்த சாரங்�க்காக



இரண்டைரயணா�க்� இரண் இளநீர ் வாங்�னான்.
ந�ம் பட�ல் ஏ�ய�ற� ப�க்கட�் �க்கப்படட்�. ந�ம்
சாரங்�ட��ந்� ஓரணா வாங்�க் கைர���ந்த
இளநீரக்்காரனிடம் எ�ந்தான். 

“இன்�ம் ஓண்ணைரயணா?" 

ந�ம் வாையக் ேகாணி அழ� காட�்னான் . இளநீரக்்
காரன் ஆற்றங்கைரச ் ேசற்ைறயள்ளி ந�ம் ��
எரிந்தான் அதற்�ள் பட� நகரந்்��டட்� , ேசற்�ன் ஒ�
�ளி�ட ந��ன் ேமல் பட�ல்ைல , சாரங்�ம் ந��ம்
�ரித்தாரக்ள் , 

இேத மா�ரி பான்ஸ் பாதா��ம் கய்ரா��ம்
�ற்பைனக்� வ�ம் . அ��ம் ெகாஞ்சம் ���வாரக்ள் .
பால்காரன் பாைன�ல் பால் எ�த்� வ�வான். �ங்�ல்
உழக்கால் அளந்� த�வான். ந�ம் கைரக்�ப்ேபாய்
அைத வாங்�க்ெகாண்� பட�ேல�வான் .பட���ந்�
பணங்ெகா�ப்பதாகச ் ெசால்வான் , ெகா�க்காமல்
ஏமாற்���வான் - வய���ந்� �ஞ்� ெவள்ளரிக்காய்
�ைட �ைடயாக �ற்பைனக்� வ�ம் . அைத �ேனா�
ேசரத்்�ச ் சைமக்கலாம் , அல்ல� தனியாகப்
பசை்சயாகேவ �ன்னலாம் , "நான் சாரங்ேகாட
ேவைலக்காரன் . ஒன் காைசக் ெகா�த் ��ேவன் " என்�
ெசால்� ந�ம் ெவள்ளரிக்காய் வாங்�க் ெகாண்�
பட�ல் ஏ���வான் . ஆனால் கா� ெகா�க்க
மாடட்ான். 

இவ்வள� காலத்�க்�ப்�ன் சாரங்க் அவ�க்� ஒ�
அைரக்ைக சடை்ட ெகா�த்தான். �ங்� எப்ேபா�
ெகா�ப்பாேனா? 

ஒ�நாள் ந�ம் சாரங்�டம் ஓரணா ேகட�்�டட்ான் 

இ�வைர யா�ம் �ணிந்� சாரங்�டம் கா�
ேகடட்�ல்ைல , சாரங்க் ��வத்ைத உயரத்்�க்ெகாண்�
ேகடட்ான், "என்ன காசா?" 



அசட�்த் �ணிசச்�ல் ஒ� பயங்கரத் தவ�
ெசய்��டட் உணர�் ஏற்படட்� ந��க்� அவன்
பயத்�டன் ��த்தான். 

"எ�க்� கா�?" "ஒ� மண்��ைவ � ��க்க .." 

உடேன ஒ� பலமான அைற ��ந்த� ந��ன்
கன்னத்�ல் - அவன் நிைல�ைலந்� �ேழ ��ந்தான். 

சாரங்க் கர�்த்தான் , "என்ன அ�கப்
�ரசங்�த்தனம் ! எங்�டே்ட ��க்�க் கா� ேகக்கறாேன
..! �� வாங்க�மாம் , �� ...! இன்ெனா� நாள் கள்�
ேபாத்தல் வாங்க�ம்பான் ..! இந்த மா�ரி ���
பண்ணினா ஆத்�க்�ள்ேள �க்� எ�ஞ்��ேவன்,
ஆமா!" 

அ�ைக��ேட அம்மா�ன் நிைன� வந்த�
ந��க்� அவன் இ�ட�்ல் தண்ணீைரத் பாரத்்தவா�
அம்மா ெசத்�ப் ேபான�ன் அவ�ைடய �கம்
எப்ப���க்�ம் என்� கற்பைன ெசய்ய �யற்�
ெசய்தான் - இந்தக் கற்பைன அவ�க்�த் ெதம்பளித்த�
- அ�ையத் தாங்�க்ெகாள்ளத் �ராணி ஏற்படட்� -
"அம்மா " என்� ��யழக்�ட வ��ல்ைல அவ�க்� -
அந்த நிைல�ல் ��ம் அ�ையெயல்லாம்
வாங்�க்ெகாள்ளத்தாேன ேவண்�ம்! 

ஆனா�ம் இந்தக் ெகா�ைமக்�ள்ளானவரக்ள்
சாரங்�க் ெக�ராக ஒன்� ேசரவ்�ல்ைல.
அவரக்�ைடய �காெரல்லாம் கட�ளிடந்தான் .
பட���ந்� ��தைல�ம் �ைடக்கா� அவரக்�க்� .
எப்ேபா� ப�க்கட�் ேவைல �ைடக்�ம் , எப்ேபா�
ேமல்தட�் ேவைல , க�� இ�க்�ம் ேவைல , நங்�ரம்
பாய்ச�்ம் ேவைல அல்ல� இயந்�ர ேவைல
�ைடக்�ெமன்� எல்லா�ம் காத்��ந்தாரக்ள். 

சாரங்�க்� வட�் ெகா�த்ேதா , லஞ்சம்
ெகா�த்ேதா , அவ�க்காகத் ���ேயா , அவனிடம்



அ�வாங்�ேயா அவனிடம் நல்ல ெபயர்
வாங்�க்ெகாள்ள அவரக்ெளல்லா�க்�ம் ஆைச. 

சாரங்�ன் ஆட�்த்�றைம அபாரந்தான்! 

ந�ம் அன்�ரேவ ஒ� �ரயாணி�ன் ெச�ப்�கைளத்
���னான் . ஆனால் சாரங்க் அவற்ைறத் தண்ணீரில்
எ�ந்த �டட்ான் - "ஆகா , என்ன �ைள ஒனக்�! நான்
அந்தச ் ெச�ப்ைபப் ேபாட�்க்�டே்டன்னா ேபா�ஸ்
என்ைனப் ��க்காதா?" என்� ேகடட்ான். 

ம�நாள் ந�ம் ஒ� �ரயாணி�ன் தகரப்
ெபட�்ையத் ���னான் . ஆனால் அ���ந்தைவ ஏேதா
ேகாரட்�் வழக்� சம்பந்தப்படட் கா�தங்கள் ,
பத்�ரங்கள் , வர� ெசல�க் கணக்� ேநாட�்கள்
இைவதாம் . அந்தப் ெபட�்�ம் ஆற்�ல் எ�யப்படட்�. 

என்ன ெசய்�ம் சாரங்�ன் நன்ம�ப்ைபப்
ெபற��ய �ல்ைல அவனால் - "உன்னால ���ம் ,
�யற்� ெசஞ்�க் �டே்ட�� !" என்� சாரங்க் தன்
பாரை்வயால் அவ�க்� ஊக்க�ட�்வதாகத்
ேதான்�ய� - சாரங்க் ந��ன் அசட�்த்தனத் �க்காக
அவைனக் ேகா�த்�க் ெகாண்டா�ம் அவைன
இப்ேபாெதல்லாம் அ�ப்ப�ல்ைல . இ�ேவ
உற்சாகமளித்த� ந��க்�. 

பட�ல் ெவளிசச்ம் மங்கல் ; மைழ ெபய்தால்
பயணிகள் நைனயா��க்கக் �த்தான் �ைர�ல்ைல ;
ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் தனித்தனியாகத் தங்க
அைறகள் இல்ைல ; ஆனால் �க்கம் எல்லா�க்�ம்
வ��ற� . அந்தப் பட�ல் �ரயாணம் ெசய்பவரக்ள்
�டட்ா�ேயா , பாட�்ப் பா�க்ெகாண்ேடா ,
அரடை்டய�த்�க் ெகாண்ேடா இரைவக் க�க்�ம்
ந�த்தர மக்கள் அல்லர ் : அவரக்ள் �வசா�கள் , ��
ேவைல ெசய்பவரக்ள் . அவரக்ள் பக�ல் க�ைமயாக
உைழத்��ட�் இர�ல் மரக்கடை்டேபால் �ங்�
வாரக்ள் 



அலங்ேகாலமாகக் �டந்� �ங்�ம்ேபா� ஒ�
�ரயாணி�ன் ம����ந்த பண��ச�் ெவளிேய வந்�
ெதாங்�க் ெகாண்��க்�ம் . ந�ம் அைத லாவகமாக
எ�த்� ��வான் . அ�ல் எவ்வள� பணம்
இ�க்�றெதன்பைத எண்ணிப் பாரக்்கலாம் என்�
நிைனப்பான் . 

அ�த்த �ைற�ல் இறங்� ஓ�ப் ேபாய்�டலாம்
என்� எண்�வான் . ஆனால் இ���ல் ஏேதா
மந்�ரத்�க்�க் கட�்ப்படட்வன் ேபால் அைத
எ�த்�ப்ேபாய் சாரங்�டம் ெகா�த்���வான் =
���ன் வா�ல் ேபாய் ��ம் மா�ேபால , சாரங்க்
அவைன எப்ேபா�ம் அ�க்�றான். உைதக் �றான் :
அவேனா� �ரித்த �கத்�டன் ேப�வ�ல்ைல :
அவ�க்�க் �ைடக்கேவண்�ய உரிைமெய��ம்
அளிப்ப�ல்ைல . அப்ப��ம் அவ�க்� சாரங்ைகத்
��ப்�ப்ப�த்�வ�ல் அவ்வள� ஆரவ்ம் - சாரங்க்
ஊ�யரக்ள் ஒ�வைரெயா�வர ் அ�த்�க் ெகாள்ளத்
�ண்��றான் , அவரக்�க்ெக�ரான ேகாள்கைளக்
கா� ெகா�த்�க் ேகட�்றான் ; அப்ப��ம் அவைன
��ப்ப�த்த ஊ�யரக்ளிைடேய எவ்வள� ேபாட�் !
சாரங்�ன் அன்ைபப் ெப�வ�ல் ஒ�வைரெயா�வர்
�ஞ்��ட �யற்�! 

"ஏ� �வா ஒம்பதைரயணாதானா 2" மக்�ல்
ெசான்னான் - "இைத வச�்க்�டட் என்ன ெசய்ய ���ம் .
ெகாறஞ்ச� நாப்பத்ேத� �வாயாவ� ேசரற்வைர�ல்
�ரேயாசன�ல்ேலன்ன நம்ம சாரங்க் �ைர
ெசால்�வா�..." 

�ணிமணி ���வைத�டப் பணங்கா� ���வ�
ேமல் - தங்கம் , ெவள்ளி, நைக ��ட ம�ந்தால் அைத�ட
நல்ல� இந்தக் காலத்�ேல அவற்�க்�த்தான் ம�ப்� -
அவற்�டன் ஒப்�ட�்ப் பாரத்்தால் இந்தக் கா�தப் பணம்
ெவ�ம் �ப்ைப! 



இவ்வள� நாடக்�க்�ப் �ற� ந��க்� ஒ� �ங்�
�ைடத்த� . ��யானவப் ெபண்களிடம் நைககள் ஏ� ?
அ�கமாகப் ேபானால் �க்�த்�, ேமா�ரம் ... ைக�ல்
கண்ணா� வைளயல் , தங்கம் �ங்கம் இல்ைல . 

இல்ைல�ல்ைல , ஒ�த்��டம் நைக நிைறய
இ�க்�ற� - ஒ� ��மணப்ெபண் �க்ககம்
ேபாய்க்ெகாண்��க்�றாள். அவள் க�த்�ல் தங்க
ெநக்லஸ் , ைக�ல் கங்கணம் , கா�ல் ெவள்ளிக் காப்� ,
கால் �ர�ல் ெமட�் - அரக்� நிறப் �ைடைவயணிந்த
அவள் �க்கா� ேபாட�்க்ெகாண்� ஒ� பக்கம்
�ங்��றாள் - க�யாணத்�க்� வந்��ந்தவரக்ள்
ஆ�க்ெகா� பக்கம் �ங்�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள்
யார ் எங்ேக��க்�றார ் என்� ெதரிந்� ெகாள்ள
வ��ல்ைல . இன்� பட�ல் ஒேர �டட்ம் . இந்த
�டட்த்�ல் சரியான த�ணம் பாரத்்�க் காத்��ந்தான்
ந�ம். 

அவன் மணப்ெபண்ணின் ���வான க�த்�ல் ைக
ைவத்தான் . அவ�ைடய �ரல்கள் ந�ங்க�ல்ைல . 

ஒேர இ�ப்�ல் ெநக்லைஸப் ப�த்��டட்ான். 

"��டன், ��டன்!" 

ந�ம் �டட்த்�ல் �ண்�க்ெகாண்� ெகாஞ்சம்
�ன்ேன�வதற்�ள் �ரயாணிகள் அவைனப் ��த்�
�டட்ாரக்ள் - எல்லா�ம் அவைன அ�க்கத் �வங்�னர ் .
சரியான அ� . அங்� வந்� "என்ன �ஷயம் ?" என்�
�சாரிப்பவன் ஒவ்ெவா�வ�ம் தன் பங்�க்� ந�ைம
உைதத்தான் - மணப்ெபண் ேபாடட் �சச்�ல் அவன்
நைகைய அவ�ைடய ப�க்ைகேயாரத்�ேலேய
ேபாட�்�டட்ான் . அதனாெலன்ன? ெபண்�ள்ைள�ன்
உடம்�ல் ைக ைவத்��க்�றான் ! அவ�ைடய
நைகையப் ப�த் ��க்�றான் ! அ� , உைத ! �ைற
ேபாட�்க்ெகாண்� உைத! 

“ஐேயா!" ஓல�ட�் அ�தான் ந�ம். 



நீண்ட அங்�யணிந்த சாரங்க் தைல�ல் பட�த்
ெதாப்��ம் கா�ல் ெச�ப்�மாக அங்ேக வந்� "என்ன
ஆச�் ? எம்�ள்ளைய ஏன் அ�க்��ங்க?" என்�
ேகடட்ான். 

�ள்ளயா? எல்லா�ம் ��க்�டட்னர ் . சாரங்ேகாட
�ள்ளயா? 

"ஒங்க �ள்ெளயா ? ேவைலக்காரன்� ெநனசே்சாம் !"
ஒ�வன் ெசான்னான். 

"ேவைலக்காரனா? ெபாய் ! அவன் என் ெசாந்தப்
�ள்ெள ! அம்மா இல்ேல அவ�க்� அவைன அ�சச்�
யா� ?" 

"அவன் மணப்ெபண்ேணாட க�த்� நைகையப்
ப�ச ்��க்கான்..." 

"ெபாய் ! நிசச்யம் ெபாய்தான் ! வாங்க , நாேன
ேபாய்க் ேகக்கேறன் அந்தப் ெபாண்ைண !" 

சாரங்க் அந்தப் ெபண்ணிடம் ேபாய்க் ேகடட்ான் .
"ஒங்க ெநக்லைஸ யாராவ� ப�சச்ாங்களா ?" 

மணப்ெபண் �கத்ைத ��க்ெகாண்� தாழ்ந்த
�ர�ல் ெசான்னாள் , "இல்ேல �க்கக் கலக்கத்�ேல அ�
ந�� �ேழ ��ந்��ச�் ..." 

லதாபாரி பட�த்�ைற ெந�ங்��டட்� .
மாப்�ள்ைள �டட்ார ் அங்�தான் இறங்கேவண்�ம் ,
பட�ன் ேவகம் �ைறந்த� . நங்�ரம் கடகடெவன்�
�ேழ இறங்�ய� , �ைற�ல் ஒ� மரத்ேதா� க��
கடட்ப்படட்�.

"ப�ைய இறக்�! ப�ைய இறக்� ..! ந�ம் எங்ேக ?
அவன் இன்னிக்�ப் ப�க்கடை்டப் ��ச�்க்கட�்ம் !"
சாரங்க் கத்�னான். 

பட� ஊ�யரக்ளிைடேய ஒேர பரபரப்� . இவ்வள�
�க்�ரமாக ந��க்� �ைறயான ேவைல



�ைடத்��டட்ேத ! ��� அகப்பட�்க் ெகாண்ட�ல்
அ��ஷ்டம் வந்த�டட்� பய�க்க ! அகப்பட�்க்
ெகாள்ளாமல் ���க் ெகாண்��ப் பவரக்ள் இன்�ம்
�ண�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள் . அவரக்�க்� இன்�ம்
ப�க்கட�்��ந்� ேமல் தட�்க்�ப் பத� உயர�்
�ைடக்க�ல்ைல - இந்த ந�ம் இன்ைறக்�ப் ப�க்கட�் ,
நாைளக்� ேமல்தட�் , அதற்� ம�நாள் �க்கான் -
அப்�றம் ஒேரய�யாக சாரங்காக - பட�த் தைலவனாக
ஆ� ��வான்! 

"��ச�்க்கங்க , ��ச�்க்கங்க ..! அவன் �ன்னப்
ைபயன் , அவனால ஒண்�யாத் �க்க ���மா?
எல்லா�ம் �டப் ���ங்க!" ேமேல��ந்� அ�த்தந்
��த்தமாக ஆைண�டட்ான் சாரங்க் . 

�ழல் �ளக்�ன் ஒளி�ல் ந��ன் கண்களில்
நீரத்்�ளிகள் பளபளத்தன. 

மணப்ெபண் லதாபாரி�ல் இறங்கப் ேபா�றாள்.
அவள் ெமட�் ��ங்க நடந்� வ��றாள். 

பட�ன் ெவளிசச்ம் மரஞ்ெச�க�க்� ேமேல ெவ�
ெதாைல� வைர பர���க்�ற� . ந�ம் ப�க்கடே்டா�
இைணந்த �ங்�ைலப் ��த்�க் ெகாண்��க்�றான். 

அவன் மணப்ெபண்ணிடம் ெசான்னான்
,"�ங்�ைலப் ��ச�்க்�ங்க ! இல்லாட�்த் த�மா�
��ந்���ங்க." 

"ேவண்டாம் " என்� ெசால்��ட�் �ங்�ைலப்
��த்�க் ெகாள்ளாமேலேய �ன்ேன�னாள்
மணப்ெபண். 

�ன்னா��ந்� யாேரா ந�ைம இ�த்தான் .
��க்�ட�்த் ��ம்�னான் ந�ம் . அவைன ைநயப்
�ைடத்தவன்தான் அங்ேக நின்� ெகாண்��ந்தான் -
�ளக்ெகாளி�ல் அவைன அைடயாளம் கண்�
ெகாண்டான் ந�ம் . அவன் தான் கஹ்ரா�! 



ேகால்பா� - மணப்ெபண் - ெவளிசச்ம்படாமல்
�கத்ைதத் ��ப்�க் ெகாண்��ந்தாள் .
ேபாரத்்���ந்த ேபாரை்வயால் �கத்ைத நன்றாக
��க்ெகாண்��ந்தாள் பட�த் �ைற�ல் ேவற்�
மனிதரக்ளின் நடமாடட்ம் அ�கம். 

ப�க்கடை்ட ஒவ்ெவா� ப�யாகத் �க்கத்
ெதாடங்�னான் ந�ம் . கைரையய�த்த , �ழம்�ய
தண்ணீரின் நிழ�ல் தா�ன் ெவளி�ய �கத்ைதப்
பாரத்்தான் அவன். 

ேமற்�ரத்�ல் நின்�ெகாண்� சாரங்க் அவைனத்
தாராளமாகப் பாராட�்க் ெகாண்��ந்தான் - சாரங்�ன்
ெவள்ைள அங்��ம் ெவண்தா��ம் காற்�ல் அைசந்�
ெகாண்��ந்தன . �ரியன் மா�ரி பளபளத்த�
சாரங்�ன் �கம் .... 

(�தல் �ர�ரம்,
1946) 

4. ராண� பச��
அன்னதா சங்கர்ராய் 

ெவ�நாடக்ள் காத்��ந்த�ன் நீரா�ப் பட�
�ைடத்த� �ல இடங்கைள ேமற்பாரை்வ��வ�
பாக்���ந்த� - ஆண்� ��வதற்�ள் இந்த ேவைலைய
��த்தாக ேவண்�ம் - இ��ற�ம் ஆற்றங்கைரக்
காட�்கள் : �ன்னால் ராங்கா மாட�்ப் �ரேதசத்�ன்
மைலவரிைச ; கரண்�� ஆற்�ல் பயணம் ெதாடங்�ம்
ேபா� ெராமான்�க் உணர�் ஏற்படட்� - கா�த�ம்
ேபனா�ம் ைகேயா� எ�த்� வந்��ந்ேதன் .
ெவ�நாடக்�க்�ப் �ற� க�ைத எ�தத் �டட்ம் -
பட�ன் சாரங்க் , மா�� , மற்ற ஊ�யரக்ள் , என்
ேவைலக்காரன், சைமயல்காரன் இவரக்ள்தாம் என் சக
�ரயாணிகள் - அவரக்ள் யா�ம் என்ைனத் ெதாந்தர�
ெசய்யக்�டாெதன்� அவரக்�க்� க�ைமயாக
உத்தர�ட ்��ந்ேதன் , ேமல்தட�்ல் சாய்� நாற்கா��ல்



உடக்ாரந்்� ெகாண்� நங்�ரம் �க்கப்ப�வைதப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� அவசர
அவசரமாக ஓ�வந்தார ்ேபா�ஸ் இன்ஸ் ெபக்டர.் அவர�
ைக�ல் ஒ� க�தம். 

என்ன �ஷயம் ? ம�ப� என்ன �பத்� ேநரந்்�
�டட்� ? இவரக்ள் என்ைன இங்��ந்� நகர
�டமாடட்ாரக்ளா என்ன? 

க�தத்ைதப் �ரித்�ப் பாரத்்ேதன் .
அப்ப�ெயான்��ல்ைல. கல்கத்தா���ந்� ஒ� ெபரிய
ேபா�ஸ் அ�காரி வந்��க் �றாராம் - அவ�க்�ம்
அவசரமாக ரா�ஜான் ேபாகேவண்�மாம் - நான் அவைர
என்�ட அைழத்�ப் ேபாகலாமா? எனக்� அெசௗகரியம்
இ�க்�றதா ? ேபா�ஸ் இலாகாப் பட� நாைளதான்
வ�ம் - என்�டன் வர�ல்ைலெயன்றால் அந்தப் ேபா�ஸ்
அ�காரி ஒ�நாள் இங்ேகேய காத்��க்க ேவண்�ம். 

இந்த ஏற்பாடட்ால் எனக்� அெசௗகரியம்
ஏற்படத்தான் ெசய்�ம் . ஆனால் இைத எ�த்�ல்
ெதரி�க்க ���மா ? நான் க�ைத எ�� வாழ்ந்ேதன் !
மன�க்�ள் அந்த அ�காரிையச ் ச�த்�க்ெகாண்� ,
ேபா�ச ் �ரிப்� �ரித்தவாற "ஆகா , இ� என்
நல்ல��ஷ்டமல்லவா ?" என்� ெசான்ேனன் .
இன்ஸ்ெபக்டர ் ��காேலா� ��காைலச ் ேசரத்்� ஒ�
அ�த்தமான சலாம் ெசய்��ட�்ப் ேபானார.் 

நான் நாற்கா��ல் சாய்ந்தவாேற எண்ணத்
ெதாடங்�ேனன் . "ம�த்��ந்தால் என்ன ெபரிய பண்�க்
�ைற� ேநரந்்��க்�ம்?  அந்த அ�காரி ஒ�நாள்
தாம�த்தால் ேவைல ெகட�்ப் ேபாய் ��மா ...?" 

வந்த அ�காரி கான் பக�ைரப் பண்�ல் யா�ம்
�ஞ்ச ��யா� - எனக்� நன்� �றப் ெபா�த்தமான
வாரத்்ைதகள் அவ�க்� வங்காளி�ல் �ைடக்க�ல்ைல .
ஆைகயால் ஆங்�லத் ைத�ம் உ��ைவ�ம்
பயன்ப�த்�னார ் . அவர ் ஒ� பஞ்சா� �ஸ்�ம் .
என்ைன�ட வய�ல் �க�ம் ெபரியவர ் - �ைச தா�



ைவத்�க் ெகாள்ளாததால் சற்� வய� �ைறந்தவராகத்
ேதாற்ற மளித்தார ் . கலகலப்பான மனிதர ் - நான் ஒ�
எ�த்தாளன் என்பைத இதற்�ள்
ெதரிந்�ெகாண்��ந்தார.் 

"உங்கைளச ்சந்�த்�ப் ேபச�ம்� எனக்� ெராம்ப
நாளா ஆைச. அந்த ஆைச இப்ப�த் ��ம்� யா�
எ�ரப்ாரத்்தாங்க ? ஆனா ஒங்க தனிைமையக் ெக�க்க
நான் ��ம்பேவ�ல்ேல - நான் ஒ� நாள்
காத்��க்கத்தான் ெநைனச�்�ந்ேதன் . எஸ் .� .தான்
வ�க்கடட்ாயமா அ�ப்�டட்ார ்ஒங்கேளாட பட�க்� ...
ெசய்� ேகள்�ப்பட�்�ப்�ங்கேள?" என்றார ் கான்
பக�ர.் 

நான் �யப்�டன் ேகடே்டன், "என்ன ெசய்�?" 

"ெராம்ப ேமாசமான ெசய்� " அவர ்என் காத��ல்
ெசான்னார ் , "இல்லாட�் நான் �ரங்க் கால்ேல
ெசய்�ையக் ேகடட்�ம் இப்ப� கல்கத்தா���ந்� ஓ�
வந்��ப்ேபனா...? �, ெவடக்க்ேக�!" 

�ஷயம் என்ன என்� ெதரிந்�ெகாள்ள எனக்�
�க�ம் ஆவல்தான் - ஆனால் எப்ப��ம் கான் பக�ர்
தாமாகேவ �ஷயத்ைதச ் ெசால்���வார ் என்�
ெதரி�மாதலால் எனக்�ப் �றர ் பற்�ய வம்�ல்
அக்கைற�ல்லாத� ேபால் பாசாங்� ெசய்ேதன் . "நீங்க
இலக்�யவா�கள் . அ�க்க� 'சத்�யம் , �வம் ,
�ந்தரம்'� ெசால்��ங்க - ஆனா சத்�யமா��க்கற�
�வமா , அதாவ� மங்களமா இல்ேல ;
�ந்தரமா��க்கற�ம் �வ�ல்ேல -- இ�தான் நான் என்
நாப்பத்தஞ்� வ�ஷ அ�பவத்�ேல அ�ஞ்�க்�டட்� .
நான் என்னிக்காவ� ஒ� �ஸ்தகம் எ�� ேனன்னா
என்ன எ��ேவன் , ெதரி�மா ? 'அழகான ெபண்கள்
அேநகமாகக் ெகடட்வங்களா��ப்பாங்க , ெகடட்
ெபண்கள் ெப�ம்பா�ம் அழகா��ப்பாங்கன்�
எ��ேவன் ' என்� ெசால்��ட�் ஹாஹாெவன்�
�ரித்தார ்கான்பக�ர.் 



நா�ம் �ரித்��டே்டன் ; இ�ந்தா�ம் �டேவ "எங்க
வங்காளத்�ேல மட�்ம் இப்ப��ல்ேல " என்�
ெசான்ேனன் 

ேக�யாகப் ேப�னார ் கான்பக�ர ் , "உம் ,
வங்காளத்�ேல இல்ைலயாக்�ம் ! வங்காளத்�ேல
ேவைல பாரத்்�ப் பாரத்்�த் தைல நைரச�்ப் ேபாச�்ங்க
.... நான் இப்ேபா ேபா�க்�ட ்��க்ேகேன ரா�ஜா�க்�.
அந்த ரா�ஜான் வங்காளத்�க்� ெவளி�ல இ�க்கா?" 

உைரயாடல் �வார�யமாகத் ெதாடரந்்த� நான் என்
சைமயற்காரைனக் �ப்�டே்டன் . அதற்�ள் அவர்
என்ைன இைடம�த்� , "இல்ேல�ல்ேல நீங்க என்ேனாட
��ந்தாளி!" என்றார.் 

நல்ல ேவ�க்ைக ! பாரக்்கப்ேபானால் படேக
என்�ைடய� , நான் எப்ப� அவ�ைடய ��ந்தாளி
ஆேவன் ? ஆனால் என் ேபச�் எ�பட�ல்ைல . அவேர
மாைல ேநரச ் �ற்�ண்�க்� ஆரட்ர ் ெகா�த்தார.்
இதற்�ள் பட� �ைறைய�ட�்க் �ளம்� �டட்�. 

நாங்களி�வ�ம் சாய்� நாற்கா�கைளப்
ேபாட�்க்ெகாண்� மைலவரிையப் பாரத்்தவா�
அ�க�ேக வச�யாக உடக்ாரந்்ேதாம் , கான் பக�ர்
ேபசத் ெதாடங்�னார.். 

"அவன் சாதாரண ஆளில்ேல - ஒ� சரக்்�ள்
இன்ஸ்ெபக்டர ் - ஒ� காலத்�ேல நான் அவேனாட
�பரின்ெடன்டா��ந்ேதன் , அவேனாட ெவைலையப்
பாராட�்��க்ேகன் - அவன் ��க்� இல்ேல , க�
இல்ேல - நான் ெசால்ற�க்� மன்னிக்க�ம் ஒ�ங்கான
நடத்ைத�ள்ளவன்� நல்ல ேப�ம் இ�ந்த� அவ�க்� .
இப்ப�ப்படட்வன் ��ர�் ெவைலையத் �றந்�ட�் ,
�ழந்ைத �ட�்கைள மறந்� - நல்லேவைள , அவேனாட
மைன� உ�ேராட இல்ேல - காணாமப் ேபா�டட்ான் -!" 

"காணாமப் ேபா�டட்ானா?" நான் ��க்�டே்டன். 



அந்த ெவக்கக்ேகடை்ட ஏன் ேகக்க�ங்க !" கான்
பக�ர ் பட�்க் ைகக்�டை்டயால் தன் �கத்ைதத்
�ைடத்�க் ெகாண்� ெதாடரந்்தார ்.: "ஒ� ெகாைலையப்
பத்� �சாரிக்கப் ேபா��ந்தான் . ெகாைல
ெசய்யப்படட்வன் ஒ� வங்காளி �ஸ்�ம் . அவன்
ரங்�ன்ேல�ந்� ஒ� பரம்ாக்காரிையக் க�யாணம்
பண்ணி �ட�்க்�ட�் வந்��ந்தான் , 

அவ ஒ� �சா�தான். ெராம்ப அழகா��ப்பாளாம் ;
பரம்ா�ேலேய அவ மா�ரி அழ� இல்ைலயாம் ..
��சேனாட இங்ேக வந்தவ அவ�க்� ஏற்ெகனேவ
க�யாணமா��க்�ன்� ெதரிஞ்ச�ம் ��சேனாட
க�த்�ேல கத்�யாேல �த்�டட்ா!" 

"அப்ப�யா? நான் இைதப் பத்�க்
ேகள்�ப்பட�ேய!" 

"�தல்ேல �லன்�சாரைணக்� இன்ஸ்ெபக்டரத்ான்
ேபானான் . ஆனா பரம்ாக்காரிக்� வங்காளி
ெதரியா�ங்கற�க்காக இந்த சரக்்�ள் இன்ஸ்ெபக்ட�ம்
ேபாக ேவண்�யதாச�் . இந்த �சாரைணதான்
அவ�க்�க் ேகடா ��ஞ்ச� .. ஒ� நாளாசச் , ெரண்�
நாளாச�் , �லன் �சாரைண ��யேல ... கைட��ேல
ஒ� நாள் �த்தவாளிைய�ங் காேணாம் ,
�சாரைணக்�ப் ேபான அ�காரிைய�ங் காேணாம் !
ஹா ஹா ஹா ..!" 

 இ� �ரிப்�க்�ரிய �ஷயமல்ல - ெபண்கள்
கடத்தப்ப�வைத அறேவ ெவ�ப்பவன் நான். ஆகேவ
சற்�க் ேகாபத்�டன் அவைரக் ேகடே்டன் , "�ன்ேன
இவ்வள� நாள் நீங்க என்ன பண்ணிக்�ட�்�ந்�ங்க ?
ஏன் அவைனக் ைக� ெசய்யேல ? இ� ேபா�ஸ் இலாகா
மட�்ம் சம்பந்தப்படட் �ஷய�ல்ேல , இ�ேல
ேகாரட்�்க்�ம் சம்பந்த��க்ேக!" கான் பக�ர ் சற்�க்
க�ைம யான �ர�ல் ெசான்னார ், "ேகாரட்�்க்� இ�ேல
சம்பந்தம் இ�க்காங்கற� சந்ேதகந்தான் . அந்த
பரம்ாக்காரி வய� வந்தவ , �தைவ - ஆைகயால்



அவைள ஆைச காட�்க் கடத்�க்�ட�்ப் ேபானதாக்
�த்தஞ் சாடட் ��யா� - �ற்றச ் சடட்த்�ேல எந்தப்
�ரி�ன் �ேழ அவைனக் ைக� ெசய்�ங்க ,
ெசால்�ங்க!" 

என்னிடம் ப��ல்ைல. 

அவர ்��ம்பாகச ்�ரித்�க்ெகாண்� ெதாடரந்்தார ் .
"அப்�றம் .. அவங்க க�யாணம்
பண்ணிக்�ட�்�ந்தாங்கன்னா ..? உம் , அவ்வள�
எளிசான �ஷய�ல்�ங்க இ� , அவைன
ேவைலைய�ட�் நீக்கலாம் .... கல்கத்தா�ேல
இ�க்கான ஏற்பா� ெசய்வாங்க . ஆனா அ�க்� ேமேல
அவ�க்�த் தண்டைன ெகா�க்க�ம்னா சடட்த்ைத
நல்லாப் ப�ச�்ப் பாரக்்க�ம்." 

அவர ்��ய� உண்ைமதான் -- ெபரிய �ன் ஒன்�
�ண்��ல் அகப்பட�்க் ெகாள்ளாமல் ந��ப்
ேபாய்�டட்ால் �ன் ��ப்பவ�க்� எப்ப� இ�க்�ம்?
அப்ப���ந்த� எனக்�. 

ஆனால் இதற்காக வ�த்தப்பட�ல்ைல கான்
பக�ர.் அவர ்ெசான்னார ் * "அவங்க �டட்காங் மைலப்
�ரேதசத்�ேல ஒளிஞ்��ட�்�க்கறதாகக் ேகள்� -
அங்ேக��ந்� நடந்ேத பரம்ா ேபாவாங்க ேபா��க்� ..
அ�க்கப்�றம் அவ�க்� எவ்வள� நாள் பர�்ய
அழ�ேயாட தய� இ�க்�ேமா - யார ்கண்டாங்க ! அவ
அவைனக் ெகாஞ்சநாள் �ரங்காடட்ம் ஆட�்ப்�ட�்ப்
�ற� ெகான்� ேபா�வாேளா , அல்ல� உைதச�்
�ரடட்ப் ேபாறாேளா ...! நான் அழகான �கத்ைதப்
பாரத்்தா , �ரத்���ந்ேத அதற்� ஒ� சலாம்
ேபாட�்ட�் நகரந்்� ேபா��ேவன் 

என்னிடம் அப்ேபா� சடட்ப் �த்தகம் எ���ல்ைல ,
ஆைகயால் ஒ� �ற்றவாளி தப்�ேயாட உத�பவ�க்�ச்
சடட்த்�ல் தண்டைனேய�ம் உண்டா என்�
�டட்வடட்மாகச ் ெசால்ல ��ய�ல்ைல என்னால் .
ஆனால் உள்�ரச ்சங்கடப் படே்டன் . இைதக் கவனித்த



கான் பக�ர ் ெசான்னார ் , "நான்
ேபா�ஸ்காரனா��க்கறதாேல ேபா�ஸ்காரன் ேமேல
எனக்� அ�தாபம் , நான் �ஸ்�மா��க்கறதாேல
இன்ெனா� �ஸ்�ம் ேமேல எனக்�ப் பரி�ன்� நீங்க
நிைனக்கலாம் . ஆனா அப்ப� �ல்ேல . அவன் ஒ�
ஆம்பைளங்கறதால அவன் ேமேல அ�தாபப் படேறன் ..
அந்தப் ெபாண்�தான் அவைனக் கடத்�க் �ட�்ப்
ேபா��க்கா!" 

நான் இயற்ைக�ேலேய ெபண்களிடம் அ�தாபங்
ெகாண்டவன் , ஆகேவ அவர� �ற்ைற
ம�க்காம��க்க ��ய �ல்ைல என்னால் , நான்
ெசான்ேனன் ," ெபண்களிடம் ��தாவ� ம�ப்�ள்ள
எவ�ம் அவங்கைளக் �த்தஞ் ெசால்ல ��யா� -
எப்ேபா�ம் �த்தம் ஆண்கேளாட�தான் .... ஆனால் �ல
சமயங்களிேல ஆண் ேமல�ம் �த்த�ல்லாேம , ெபண்
ேமல�ம் �த்த�ல்லாேம இ�க்கலாம் . அப்ேபா�
ெசால்ல ேவண்�ய� இயற்ைகையத்தான்,
��ையத்தான் ," 

"ஆமா , ஆமா , அ� சரி ! ��தான் �த்தவாளி !"
கான் பக�ர ் ம�ழ்ச�்ேயா� ஒப்�க்ெகாண்டார.் "இேத
மா�ரி ���ன் �ைளயாட�் ஒண்ைண நான் என்
இளம்வய�ேல பாரத்் ��க்ேகன் . என் �ேந�தன்
ஒ�த்தன் வாழ்க்ைக�ேல.. அவன் இந்� அேட , இெதன்ன
? இந்��ம் �ஸ்��ம் நண்பரக்ளா , என்� நீங்க
நிைனக்கலாம் . ஆனா இப்ேபா 

இ�க்�ற ேமாசமான �ழ்நிைல இ�ப� வ�ஷத்�க்�
�ன்னாேல இல்ேல. நாங்க �தல் உலக �த்தம்
��ஞ்சப்�றம் ��டட்ரிைய �ட�் வந்� ேபா�ஸ்
ேவைல�ேல ேசரந்்தேபா� இந்� �ஸ்�ம் பா�பா�
�ைடயா� . அந்தக் காலம் �ரம்� வராதா...?" 

அவ�ைடய �ர�ல் உண்ைமயான வ�த்தம்
ெதானித்த� அவர ் நிைன�ப் பாைத�ல்
இ�பதாண்�கள் �ன்ேனாக்�ப்ேபாய் �டட்ார ் . �ற�



ஏேதா நிைன�கைள அைசேபாடட்வாேற ெசான்னார.்
"ெராம்பப் பைழய காலக்கைத - நாேன மறந்�
ேபா�டே்டன் - இப்ேபா ��ர�் ஞாபகம் வ�� நல்லா
ஞாபகம் வ�� .. கண்�க்� �ன்னால் நடக்கற மா�ரி
ெதளிவாகத் ெதரி�� .." அவர ் பக்கம் ��ம்�ப்
பாரத்்ேதன் . அேத மனிதரத்ானா , அல்ல� ேவ�
யாராவதா ..? ஓர ்இைளஞன் நாற்கா��ல் சாய்ந்தவா�
கன� காண்�றானா...? 

       காற்� நன்றாக ���ற� , காற்ைறத் தள்ளிக்
ெகாண்� �ன்ேன��ற� பட� - �ணி ��ப�வ�
ெபால பட�ன் இ� பக்க�ம் தண்ணீ ர ்��ப��ற� -
�ன்னால் தங்����ன்றன அைலகள் அந்த
அைலகளின்ேமல் ேம�ங் ��மாக ஊசலா��ற�
�ன்னால் வ�ம் ேதாணி . கான் பக�ர ்கைத ெசால்லத்
ெதாடங்�னார ்... 

ேமகரப்ான் �ங் ராஜ�த்�ர இனத்ைதச ்ேசரந்்தவன் -
என் �ன்ேனாரக்�ம் ராஜ�த்�ரரக்ள்தான் . ரத்த பாசம்
என்� ஒன்� இ�க்�ற� . எனக்� மற்ற
�ஸ்�ம்கைள�ட ராஜ�த்�ரர ் களிடம் அ�க ஈ�பா�
உண்� . ஆனால் இந்� மதத்�ல் எனக்�
நம்�க்ைக�ல்ைல , மத �ஷயத்�ல் நான் ஒ� ��ர
�ஸ்�ம் , மதத்ைதப் ெபா�த்தவைர�ல் இந்த �ஸ்�ம்
சாரங்க் , மா�� , ேவைலக்காரன் , சைமயற்காரன்
எல்லா�ம் என் ெசாந்த மக்கள், ேமகரப்ான் �ங் ஒ�
�ேந�தன் மட�்ேம 

ஆனால் அந்தக் காலத்�ல் அவைனப் ேபான்ற
நண்பன் எனக்� இல்ைல - நாங்களி�வ�ம் �னம்
சந்�ப்ேபாம் . மணிக் கணக்காகப் ேப�ேவாம் ,
பகற்கன� கா�ேவாம் - எங்களி� வ�க்�ம்
�ைளயாட�்ல் ஆரவ்ம் உண்� . ேவடை்ட��ம் நாடட்ம்
உண்� . அந்தக் காலத்�ல் இப்ேபா��ப்ப�ேபால
�னிமா �ைடயா� . நாங்கள் ேவைல ெசய்த இடத்�ல்
எப்ேபா தாவ� ஒ� தடைவ ஒ� �ரிங் டாக்�ஸ் வந்� �ல
நாடக்ள் �ைரப்படக் காட�்கள் நடத்�ம் . அந்த



நாடக்ளில் நாங்கள் ேசரந்்ேத �னிமா�க்�ப் ேபாேவாம் .
நாங்கள் மற்ற ேபா�ஸ் அ�காரிகைளப் ேபால் பாட�்க்
ேகடக்த் ெதா�ல் �ைறப் பாட�களின் ��க�க்�ப்
ேபாவ�ல்ைல - நாங்கள் இந்த �ஷயத்�ல் பைழய
கட�்ப்பா�கைள ம�ப்பவரக்ள். 

ேமகரப்ா�க்�த் ��மணப் ேபச�்வாரத்்ைத நடந்�
ெகாண்��ந்த� - என் மைன� �றந்தகம்
ேபா��ந்தாள் ேமகரப்ான் ப�த்த ெபண்ணாகத் ேத�க்
ெகாண்��ந்தான் . அந்தக் காலத்�ல் ெபண்கள் கல்�
கற்�ம் வழக்கம் இல்ைல . 

நாங்கள் இ�ந்த� பஞ்சா�ல் ஒ� கண்ேடான்ெமன்ட்
நகரம் - அங்ேக ஒ� படட்ாளத்�க் காண்�ராக்டர்
இ�ந்தான் , ெபரிய லடச்ா�ப� .. நாங்கள் அங்�
ேபாய்க் ேசரவ்தற்�ச ் ��� காலம் �ன்�தான் அவன்
இறந்� ேபா��ந்தான் . அவ�ைடய ெசாத்ைத
அவ�ைடய இரண்� மைன�க�ம் ப�ரந்்�
ெகாண்டாரக்ள் . இ�வ�க்�ம் �ழந்ைதகள் இல்ைல .
�த்தவள் எப்ேபா�ம் �ைஜ �னஸ்காரங்களில்
ஈ�பட�்�ந்தாள் - இைளயவேளா ேகளிக்ைக,
�ைளயாட�்களில் ெபா�� ேபாக்�னாள் . இ�வ�ம்
அவரவர ் மாளிைககளில் தனித்தனிேய வாழ்ந்�
வந்தனர ் . தனித்தனி ேவைலக்காரரக்ள் : தனிவண்�கள்
- அவரக்�ைடய கணவ�க்� "ராஜா" படட்ம்
�ைடத்��ந்ததால் அவரக்ள் ெபரிய ராணி ", "�ன்ன
ராணி " என்றைழக்கப் படட்ாரக்ள். 

�ன்ன ராணி�ன் ெபயர ்�ரஜ்பான் , அவள் ேபான்ற
அழ� உலகத்�ேலேய இல்ைல என்� நாங்கள்
ேகள்�ப்படே்டாம் . ஆனால் அவள� நடத்ைத அவ்வள�
சரி�ல்ைலயாம் . அவள் பரத்ா வழக்கத்ைதக்
கைடப்��க்க�ல்ைல - �ளப்�க்�ப் ேபாவாள் ,
ெவள்ைளத் �ைரக�டன் நடனமா�வாள் , ஊரி�ள்ள
அ�காரிகைள அைழத்� ��ந்� ைவப்பாள், அவள் ஒ�
ேசைலைய இரண்டாம் �ைற அணிந்� யா�ம் பாரத்்த
�ல்ைல , அவளிடம் �ைறந்த� ஐந்தா� ேஜா�



ெச�ப்�கள் இ�க்�மாம் - அவள் பாலாைடைய உடம்�ல்
ேதய்த்�க்ெகாண்� பால் ெதாட�்�ல் �ளிப்பாளாம் .
�ன்னர ்அந்தப் பால் ஊரில் �ற்பைனக்� வ�மாம், 

யாராவ� ஒ�வைன - அவன் யாரா��ந்தா�ம் சரி -
அவ�க்�ப் ��த்��டட்ால் அவ�ைடய எல்லா ஆைச
கைள�ம் �ரத்்� ��வாளாம். அவ�க்�ப் பணம்
ேதைவ�ல்ைல, பரி� ேதைவ�ல்ைல ; அவைன
அவ�க்�ப் ��த்��க்கேவண்டம் என்ப�தான் ஒேர
நிபந்தைன , ஆனால் அவ�க்� யாைர�ம் எளி�ல்
��த்� �டா� . நாங்கள் அந்த ஊ�க்� வந்� �ல
நாடக்�க்�ப் �ற� எனக்� �ரஞ்பானிட��ந்� அவள்
நடத்�ம் ��ந்� ஒன்�க்� அைழப்� வந்த� .
அவ�ைடய �ங்கா�ல் ��ந்� . ேமகரப்ாைனக்
ேகடட்ால் அவன் தனக்�ம் அைழப்� வந்��ப்பதாகச்
ெசான்னான் . ஆனால் அவன் ேபாகப்ேபாவ
�ல்ைலயாம். நான் ேவ�க்ைகயாகச ் ெசான்ேனன் *
"ஒ�வைக மாம்பழம் இ�க்� , அ�க்�ப்ேபர ் 'ராணி
பசந்த் ', அதாவ� "ராணிக்�ப் ��த்த� ...' உனக்�
'ராணி பசந்த் ' ஆக இஷ்ட �ல்ைலயாக்�ம்!" 

"நான் மாம்பழ�ல்ேல - எனக்�த் தன்மானம் இ�க்�
- பலகாலமா ஆண்�ள்ைளதான் தனக்�ப் ��த்த
ெபண்ைணத் ேதரந்்ெத�த்�க்�ட�் வந்��க்கான் ,
ேதரந்்ெத�க்கற உரிைம ஆ�க்�த்தான் - இங்ேக
�ஷயம் ேநரம்ாறா��க்� . �ரஜ்பான் என்ைனத்
தனக்�ப் ��ச�்�க்கான்� பாரக்்க�மா ?" ேப�ம்
ேபாேத ேமகரப்ானின் இரத்தம் ெகா�த்த� , 

"ஏன் �யம்வர வழக்கம் இல்�யா ? அ��ம்
ராஜ�த்�ரர ்களிடம் உண்ேட!" 

"உண்�தான் . ஆனா , �யம்வரத்�ேல ெபண்ணால்
ேதரந்் ெத�க்கப்படாதவங்க சண்ைடேபாட�்
வ�க்கடட்ாயமாக அவைளத் �க்�ட�்ப் ேபாற
வழக்க�ம் உண்ேட ..! த�ர , அ�க்�ம் இ�க்�ம் என்ன



சம்பந்தம்? �மரிப்ெபண்ேணாட �யம்வரம் எங்ேக ,
நடத்ைத ெகடட்வேளாட காமேவடை்ட எங்ேக?" 

இதற்�ப் �ற� நான் ேமகரப்ாைனத் ெதாந்தர�
ெசய்ய �ல்ைல. நான் தனியாகேவ ��ந்�க்�ப்
ேபாேனன் . �ரஜ்பான் உண்ைம�ேலேய �ரமாத
அழ�தான்! அவைள எப்ப� வ�ணிப்ேபன் நான் ! நான்
உங்க மா�ரி க��ல்ேல , இ�ண்ட இர�ல்
வாணேவ�க்ைக பாரக்்�ேறாம் , வானத்ைத ஒளிமய
மாக்�க் ெகாண்� பல நிற நடச்த்�ரங்கள் ெவ�த்�ச்
�த� �ன்றன . இ� ெவ�ம் கந்தகம் , ெவ��ப்�
ேபான்ற ெபா�ள்களின் �ைளயாட�்தான் என்பைத
நாம் கணேநரம் மறந்� ெமய் மயங்�ப் ேபா�ேறாம் .
அ� மா�ரிதான் இ�ந்த� . அந்தப் �ங்கா ��ந்�ல்
�ரஜ்பானின் வ�ைக - அங்��ந்தவரக்ள் �ளரந்்�
��ரத்்�க் ெகாண்டாரக்ள் . கண்ணா� �ைடத்தால்
அவரக்ள் அ�ல் தங்கள் �கங்கைளப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ப்பாரக்ள். தங்கைள ராணிக்�ப் ��க்�மா
என்� கவைலப்பட�்�ப்பாரக்ள். 

அதன்�ற� அைழப்�க் �ைடத்தேபாெதல்லாம்
நான் அவ�ைடய ��ந்�க�க்�ப் ேபா��க்�ேறன் -
'ராணி பசந்த் " ஆவதற்காக அல்ல, "வாண ேவ�க்ைக -
பாரப்்பதற்காக . ஆனால் ேமகரப்ான் ஒர
�ரச�்ைனயா� �டட்ான் . அவனக்� ��ந்� களில்
கலந்� ெகாள்ள இஷ்ட�ல்ைல. ஆனால் ேபாகாமல்
ஒ�ங்���க்க�ம் ��ய�ல்ைல - மாற்றல்
வாங்�க்ெகாண்� ேவேறாரிடத்�க்� ஓ�ப்ேபாக�ம்
��ய�ல்ைல அவ�ைடய அகம்பாவம் அவைன
ஓட�ட�ல்ைல . �ரஜ்பாைனப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற
ஆவேலா அவைன ஒ�ங்���க்க�ட�ல்ைல.
கடைம�ணர�் அவைன ஓ�ப்ேபாக அ�ம�க்க�ல்ைல
- அவன் உள்�றத் ��த்�க் ெகாண்��ப்ப� எனக்�த்
ெதரிந்த�. 

"நீ �� எ�த்�க்�ட�் ஊ�க்�ப் ேபாய்க்
க�யாணம் பண்ணிக்�ட�் வா !" என்� நான் அவனிடம்



ெசான்ேனன் . அவன் ேபசாமல் ேகட�்க் ெகாண்டான் ;
ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல. 

ஒ�நாள் �ரஜ்பான் என்னிடம் "ேமகரப்ான் �ங்
உங்க �ேந�தரத்ாேன? அவர ் ஏன் என்
பாரட்�்க்ெகல்லாம் வரற் �ல்ேல ? நீங்க அவைரக்
�ட�்க்�ட�் வரக்�டாதா?" என்� ேகடட்ாள், 

நான் அவளிடம் உண்ைமைய எப்ப�ச ் ெசால்வ�
"எப்ேபா�ம் உண்ைமேய ேபசேவண்�ம் " என்ற
உபேதசம் பாடப் �த்தகத்�க்�த்தான் ெபா�ந்�ம் .
ஆைகயால் எைதேயா ெசால்� ம�ப்�ேனன். 

�ற� ேமகரப்ானிடம் இந்த �ஷயத்ைதச்
ெசான்ேனன் . இைதக்ேகட�் அவன் சஞ்சலமைடந்தான் .
ம�ழ்ச�்யைடவதா அல்ல� ேகா�த்�க் ெகாள்வதா
என்� �ரிய�ல்ைல அவனக்� . அவன் என்ைன
�ட�்�ட�்த் தனிேய உலவப் ேபாய்�டட்ான். 

�ரஜ்பான் அளித்த அ�த்த ��ந்�க்� ேகரப்ா�ம்
வந்��ந்தான் - நான்தான் அவைன அவ�க்� அ��கம்
ெசய்� ைவத்ேதன். எனக்�க் கண்ணா�
�ைடத்��ந்தால் அைத ேமகரப்ானின் �கத்�க்� ேநேர
நீட�்��ப்ேபன் . ஆனால் கண்ணா� எதற்� !
�ரஜ்பானின் கண்கேளதான் கண்ணா�யாக
இ�ந்தனேவ ? அவ�ைடய அழ�ய க�த்த கண்களில்
அவன் தன் �வந்�ேபான �கம் �ர�ப�க்கக்
கண்டான். 

ஒன்�ரண்� கணங்களில் எவ்வள� ெபரிய
நிகழ்ச�்ெயான்� நடந்��டட்�! அைத யா�ம்
கவனிக்க�ல்ைல - என்ைனத் த�ர. 

ேமகரப்ாைனக் ேக� ெசய்� அவ�க்�க்
ேகாப�டட் நிைனத்ேதன் ! ஆனால் �ணிய�ல்ைல.
அவ�ைடய �கத் ேதாற்றத்ைதப் பாரத்்�ப்
�ன்வாங்�ேனன். அவன் இயந்�ரம் ேபால் தன்
கடைமகைளச ்ெசய்தான் , நல்ல �ைற�ல் ெசய்தான் .



என்�டன் எப்ேபா�ம்ேபால் பழக�ம் ெசய்தான்; ஆனால்
உள்�ர மா�க் ெகாண்��ந்தான். நா�ம் வ�யப்ேபாய்
அவ�டன் ேப�வ�ல்ைல. அவன் ஏதாவ� ெசான்னால்
ேகட�்க் ெகாள்ேவன் , அவ்வள�தான். அவ�ைடய உடல்
���ம் ஒ�த்�க்காக ஏங்�க் ெகாண்��ந்த�. 
 அவ�ைடய மன�ந்தான் - ஆனால் அவன் இந்த
உண்ைமைய ஒப்�க் ெகாள்ள�ல்ைல . அவன் ேப�ய�
ேவ� . "நான் அவைள ெவ�க்�ேறன். அவ ஒ�க்கங்
ெகடட்வ - அவ ஒ� ேதவ�யாதாேன ! பணம்
வாங்�க்காத ேதவ�யா ! எனக்�த் ேதைவப்படட்ா
ேநர�யா ஒ� ேதவ�யா�டே்ட ேபாேவன் . நான்
இஷ்டப்படட்வ�டே்ட ேபாேவன் - கா� ெகா�த்�
அவைள அ�ப�ப்ேபன் - நான் ஏன் �ரஜ்பான்�டே்ட
ேபாக�ம் ? நான் அவ�டே்ட ேபானா அவ இஷ்டந்தான்
ெஜ�க்�ம் . அவ �ைலெகா�த்� என்ைன
அ�ப�ப்பா. நான் என்ன ராணி பசந்தா? 

இந்த மா�ரி ஒவ்ெவா� நா�ம் என்னிடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ப்பான் ேமகரப்ான். அவ�ள்ேள ஒ� ேபார்
நடந்த ெகாண்��ந்த� . அவ�க்� அைம��ல்ைல .
�ரஜ்பான் அவன் மனைதக் கவரந்்த�டட்ாள் என்ற
உண்ைமைய அவன் என்னிடம் ஒப்�க்ெகாள்ள
��ம்ப�ல்ைல . எனக்� எல்லாம் �ரிந்��ந்த� .
ஆனால் , நான் �ரிந்��ப்பதாகக் காட�்க்
ெகாள்ள�ல்ைல. 

"யா�ம் உன்ைன அவ�டே்ட ேபாகக்
கடட்ாயப்ப�த்தேல. 

நீ ேபாகேலன்னா யா�ம் ஒண்�ம் நிைனச�்க்கப்
ேபாற�ல்ேல . அவ எல்லாைர�ம் ��ந்�க்� அைழக்கற
மா�ரி உன்ைன�ம் அைழச�்�க்கா . அவ தனக்�
யாைரப் ��ச�்�க்� , யாைரப் ��க்கல்ேலன்�
�ளம்பரம் பண்றாளா ? அைதெயல்லாம் ஜாைட
மாைடயா உணரத்்��வா. அவ தனக்�ப் ��சச் ஆைள
ஒ� ��ப்�டட் இடத்�க்� வரச ் ெசால்�வா. அங்ேக
அவேளாட கார ்வந்� அவைனக் �ட�்க்�ட�்ப் ேபா�ம்.



யா�ம் அைதக் கவனிக்க மாடட்ாங்க. அப்�றம் அவைன
இன்ெனா� இடத்�ேல இறக்� �ட�்�வா ..." என்� நான்
ெசான்ேனன். 

"ேமாசக்காரி ! �ண்ைட ! ராடச்� ! �சா� !"
என்ெறல்லாம் ெகடட் வாரத்்ைதகளால் �ட�்வான்
அவன் 

"நீ ஏன் இப்ப� அ�ங்கமாத் �டட்ேற அவைள ? அவ
உனக்� என்ன ெக�தல் பண்ணினா ? நீ ஏன் இவ்வள�
அநாகரீகமா நடந்�க்கேற ?" என்� அவைனக் க�ந்�
ெகாள்ேவன். 

ஒ� நாள் ேமகரப்ான் என்னிடம் ெசான்னான் ,
"எல்லாம் ஜாைடமாைடயா ஏற்பாடா��ம்� நீ
ெசான்னிேய - என்ன ஜாைடமாைட ? கைட�ேல
மடட்ரகப் �த்தகம் �க்கறாங்கேள , அந்தப் �த்தகத்�ேல
இந்த ஜாைடமாைடெயல்லாம் எ����க்� " 

"அைதப்பத்� உனக்ெகன்ன ? நீதான் அவ�டே்ட
ேபாகப் ேபாற�ல்ைலேய ...! இல்ேல, ேபாகப்ேபா�யா?" 

"நான் ேபாேவனா அந்தத் ேதவ�யா�டே்ட! அ�
நடக்கா� ! என் ேப� ேமகரப்ான் �ங் நான் ெசௗஹான்
வம்சத்� ராஜ�த்�ரனாக்�ம் ! காலக்ேகாளா� ,
ேபா��ேல ேவைல பாரக்்க ேவண்�யதா��க்� .
அ�க்காக நான் தாழ்ந்� ேபாேவனா ? நீ �ட என்ைனப்
�ரிஞ்�க்க�ேய!" 

நான் ெமௗனமாகக் ேகட�்க் ெகாண்ேடன் . அவன்
நா�க்� நாள் ைபத்�யமா�க் ெகாண்��ந்தான் .
அவ�க்� உள்�ற ஏற்பட�்�ந்த ஆைசையத் �ரத்்�க்
ெகாள்வதானால் அவன� ெகௗரவ�ம் அ�ந்���ம் .
ஆனால் அந்த ஒ�க்கங் ெகடட்வேளா அவைனப்
பலமாகத் தன்பக்கம் ஈரக்்�றாள் . அவள் ��ம்�ய
யா�ம் அவளிட��ந்� தப்�ய�ல்ைல ; அவள்
அவைனக் காந்தம் ேபால் இ�த்�க் ெகாண்���வாள். 



அவள் என்ைன ��ம்ப�ல்ைல என்ப� என்
அ��ஷ்டந் தான். அவள் ேமகரப்ா�க்� வ�ய ம�ந்�
ேபாட�் �டட்ாள் . அதற்� �ன் எனக்� வ�யக்
கைல�ல் நம்�க்ைக�ல்ைல . இப்ேபா� ெகாஞ்சங்
ெகாஞ்சமாக நம்�க்ைக வந்த� . ேமகரப்ான் என்
���க்�ப் பக்கத்� ����ல் வ�த்தான் . நான்
அவ�ைடய நடமாடட்ங்கைளக் கவனிக்கத்
ெதாடங்�ேனன். 

அவன் இர� பத்�மணிக்� ெவளிேய ேபாவான்.
��� �ன்னர ் ��ம்� வ�வான் . அலங்ேகாலமாகத்
ேதாற்றமளிப்பான் அவன் . ைபத்�யக்காரனின் பாரை்வ
- ெதாடரே்பா ஒ�ங்ேகா இல்லாமல் ஏேதேதா ேவ�வான்.
அவன் ேபச�்ல் அ�ங்கமான �ட�்க்கைளத் த�ர
ேவெற��ம் �ரியா� . �ைட�ைடயாய்க் ெகடட்
வாரத்்ைதகள் . நா�க்�நாள் அைவ ெப��வைதக்
கவனித்ேதன். 

அவன் �டட்ா�க்�த் தகவல் அ�ப்�க் ��ம்பத்�ப்
ெபரியவர ் யாைரயாவ� வரவைழக்கத் ெதான்�ய�
எனக்� - �வகாரம் இன்�ம் �ற்��ட�ல்ைல - ேமாசம்
நிகழ்ந்� �ட �ல்ைல இன்�ம் - நல்ல அழகான ஒ�
ெபண்ணாகப் பாரத்்� அவ�க்� க�யாணம் ெசய்�
ைவத்��டட்ால் ஒேர நாளில் அவ�ைடய அசட�்ப்
ைபத்�யம் ெதளிந்���ம் . அதன் �ற�
�யால்ேகாட�்��ந்� லா��க்ேகா அ��தசர�க்ேகா
மாற்றலா�ப் ேபாய்�டட்ால் �ரஜ்பானின் நிைன�
வாண ேவ�க்ைக ேபால் அைணந்� ேபாய்��ம். 

ஆனால் ேமகரப்ானின் ��ம்பத்�க்�ச்
ெசய்�ய�ப்பத் �ணி� ஏற்பட�ல்ைல எனக்� . அவன்
ேகா�த்�க் ெகாள்வாேன என்ற பயம் அவன்
சாதாரணமாக நிதானமானவன்தான்- ஆனால் ேகாபம்
வந்��டட்ால் கண்மண் ெதரியா� அவ�க்�. 

இதன்�ற� ஒ� நாள் �ரஜ்பான் அளித்த ��ந்�க்�
நா�ம் ேபாேனன் அவ�ம் ேபானான். அன்ேற எல்லாம்



ஜாைட மாைடயாக ஏற்பாடா� �டட்� . 

�ல நாடக்�க்�ப் �ற� ஒ�நாள் நான்
அணிவ�ப்�க்�ப் ேபாக உைடயணிந்�
ெகாண்��ந்தேபா� ேமகரப்ான் அங்ேக வந்தான் .
அவன� உட��ப்� ஒவ்ெவான்��ம் ம�ழ்ச�்க்
�ளரச்�் - ஆனால் அவன் அைத மைறத்�க் ெகாண்�
வ�த்தக் �ர�ல் "நான் ெசத்�ப் ேபா�டே்டன்!"
என்றான். 

அவன் என்ன ெசால்�றான் என்� நான் �ரிந்�
ெகாண்டா�ம் �ரியாதவன் ேபால "என்ன ஆச�்?" என்�
ேகடே்டன். 

"நான் ராணிபசந்த் ஆ�டே்டன் " என்றான் ேசாகக்
�ர�ல் . 

"நீ ெசய்யற� சரி�ல்ேல - அ�க்� அைடயாளம் நீ
இப்ேபா அணி வ�ப்�க்� மடட்ம் ேபாடற�தான் -
இப்ப�ப் பண்ணினா உனக்� ேவைல ேபா��ம்!" நான்
ெசான்ேனன். 

அவன் ெப��ச�் �ட�்க்ெகாண்� ெசான்னான் ,
"எனக்� ேவற வ��ேல �� என்ைன எங்ேகேயா
இ�த்�க்�ட�்ப் ேபா�� .. நீ என் �ேந�தன், எனக்�
ஒ� ேயாசைன ெசால்��யா?" 

"என்ன ேயாசைன?" அவ�க்காக அ�தாபம்
ஏற்படட்� எனக்� 

"நான் அ�ப�சச்�க்� �ைல ெகா�க்க
ஆைசப்ப��ேறன் ," ஒ�ங்�ம் �ர�ல் ெசான்னான்
அவன் , "�ைல ெகா�க்கேலன்னா நான் அவேளாட
அ�ைமயா��ேவன். என் ெகௗரவம் ேபா��ம்."

நான் சற்�ச ் �ந்�த்��ட�்ச ் ெசான்ேனன் ,"
அவ�டே்ட என்ன இல்ேல ? உன் பணம் அவ�க்� எ�க்�
? நீ அம்ப� �பாய் ம�ப்�ள்ள பரி� ெகா�த்தா, அவ
உனக்� ஐயா�ரம் �பாய் ம�ப்�ள்ள பரி� த�வா." 



"நான் அவ�க்� ஒ� லடச் �பாய் ம�ப்�ள்ள பரி�
த�ேவன்!" அ�த்தந் ��த்தமாகப் ப�லளித்தான்
ேமகரப்ான் , "ஆனா அவ்வள� பணம் எங்ேக �ைடக்�ம்.
சரக்்கார ்கஜானா ைவக் ெகாள்ைளய�க்கட�்மா?" 

ேகட�்த் ��க்�டே்டன் நான் உடேன அவன்
�டட்ா�க்�க் க�தம் எ��ேனன் �� மைறத்�க்
��ப்பாக �ஷயத்ைதத் ெதரி�த்ேதன் - அவைன
ஜாக்�ரைதயாகக் கண்காணிக்க�ம் ெசய்ேதன்
��க்�த்தனமாக எங்காவ� ெகாள்ைளய�த்�
��வாேனா என்ற பயம் எனக்� . 

அவன் அணிவ�ப்�க்�ப் ேபாவைதத்
த�ரப்்பதற்காக ஒ� சான்�தழ் வாங்க டாக்டரிடம்
ேபானான் - அவைன ஆஸ்பத்�ரி �ல் ேசரத்்���ம்ப�
நான் டாக்டரிடம் ெசால்� ைவத்ேதன் . அவைன ஊ�க்�
அைழத்�ப் ேபாக அவ�ைடய அண்ணன் வந்தார ் - ��
�ைடக்காமல் ஊ�க்�ப் ேபாவ� எப்ப�? ��க்� ம�
ெசய்தான். �� அ�ம�க்கப்ப�ம்வைர காத்��க்க
ேநரந்்த� . 

இதற்�ைட�ல் ஓர �பரீதம் நிகழ்ந்��டட்� . ஒ�
நாள் காைல�ல் ேமகரப்ாைனக் காண�ல்ைல.
�சாரித்�ப் பாரத்்த�ல் �ரஜ்பாைன�ம் காேணாம்
என்� ெதரியவந்த� . 

ஊெரங்�ம் �ற்�ப் ேபச�் - �ரஜ்பானின் பக்தரக்ள்
வ�த்தப்படட்ாரக்ள் ேமகரப்ா�க்காக - "பாவம் ,
தற்கா�கமான ெவ�க்� ஆடப்ட�்த் தன்
வாழ்க்ைகையக் ெக�த்�க் ெகாண்டாேன ம�ஷன் !"
என்� ஒ� �லர ்ேவ�க்ைகயாகப் ேப�க் ெகாண்டாரக்ள்
- "ராஜ�மாரி�ம் பா� ராஜ்ய�ம் �ைடசச்ா நாங்க�ம்
ஓ�ப்ேபாகத் தயார ் ...! �ரஜ்பா�ம் ெகட�்க் காரிதான் !
அவேளாட காதலன் நல்ல ��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்தவன்,
நல்ல அழக�ங்�ட !" 

எனக்�த் தாங்க��யாத வ�த்தம் - ேமகரப்ானின்
அண்ணன் அ��ெகாண்ேட ஊர ்��ம்�ச ்ெசன்றேபா�



அவ�க்� �ைடயளிக்க நா�ம் ��� �ரம் ெசன்ேறன்.
"எல்லாம் அ��ஷ்டம் " என்றார ்அவர ் . "ஆமா , எல்லாம்
�ஸ்மத்�தான் " என்ேறன் நான். நாம் இந்�வானா�ம்
சரி , �ஸ்�மானா�ம் சரி , ��ைய நம்�பவரக்ள் - ��
��ப்ப� நடந்ேத ��ம். 

மாதங்கள் க�ந்தன, ேமகரப்ாைனப் பற்�ச ்ெசய்�
எ���ல்ைல , �ரஜ்பானின் �� இ�ண்� �டந்த� .
அவள் எங்��க்�றாள் என்� அவ�ைடய
ேவைலக்காரரக்�க்�த் ெதரிய�ல்ைல. 

ஓராண்�க்�ப்�ன் அஜ்�ரி��ந்� அவ�ைடய
க�தம் �ைடத்த� . "அஜ்��க்� யாத்�ைரயாக
வாேயன் !" என்� எ����ந்தான் . அவ�க்� என்
ேயாசைன ேதைவ என்� உணரந்்ேதன் - ��
எ�த்�க்ெகாண்� அஜ்�ர ் ெபாேனன். அவன் என்ைனச்
சந்�த்�த் தன் இ�ப்�டத்�க்�க் �ட�்க்ெகாண்�
ேபானான் - அவரக்ளி�வ�ம் சந்ேதாஷமாகக் ��த்தனம்
நடத்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள் -- �ரஜ்பான்
��ம்பப்ெபண் மா�ரி நடந்� ெகாண்டாள் என்னிடம்
�ட ஓரள� பரத்ா �ைறையக் கைடப்��த்தாள். 

அவரக்ள் �யால்ேகாட�்��ந்� ஓ�வந்த �ன்
ெவவ்ேவ� ஊரக்�க்�ப் ேபானாரக்ளாம் - அவரக்ள்
எங்ேக ேபானா�ம் அவரக்ள் யார?் அவரக்ள் ��ஷன்
ெபண்சா�யா? என்ற ேகள்� அவரக்ைள எ�ர்
ெகாண்ட� . �ரஜ்பான் "ஆமா " என்� ெசால்� ��வாள்
.ஆனால் ேமகரப்ான் வாைய ��க் ெகாண் ��ப்பான் .
அவைளத் தன் மைன� என்� ஏற்�க் ெகாள்ள
அவ�க்�த் தயக்கம் - அப்ப�ச ் ெசால்வ� ெபாய்
மட�்மல்ல ; அவ�க்�ப் ��க்காத �ஷய�ங்�ட
ஆனால் அவரக்ள் தங்கைளக் கண்வன் - மைன� என்�
ெசால்�க் ெகாள்ளா �டட்ால் அவரக்�க்� ��
�ைடக்கா� , ேவைலக்காரன் �ைடக்க மாடட்ான் ,
ச�கத்�ன் உத�ேயா அங்�காரேமா �ைடக்கா� ,
ேவ�களின் ����ப்�ல் ேபாய் வாழ ேவண்� ��க்�ம்



. இதற்� இணங்�வாளா �ரஜ்பான் ? தன்மானம்
�க்கவள் அவள் . அவள் என்ன சாதாரண ேவ�யா! 

ஆனால் அவரக்ள் ேபா��டங்களிெலல்லாம் ���
காலத் �க்�ப் �ற� அவரக்ைளப் பற்�ய உண்ைம
ெவளியா� �டட்� . அதன் �ற� அங்�ள்ள
இளவடட்ங்கள் �ரஜ்பானின் இளைமைய�ம் அழைக�ம்
பங்� ேபாட�்க் ெகாள்ள �ற்பட ்டனர ். மைன�யல்லாத
ஒ�த்��ன் அழைக ஒ�வேன அ�ப �ப்பைத
மற்றவரக்ள் ெபா�த்�க் ெகாள்வ�ல்ைல . அவரக்ள்
காதலரி�வைர�ம் ெதாந்தர� ெசய்யத் ெதாடங்�னர ் -
ேபா��டம் உத�க்�ப் ேபாய் பயன் இல்ைல ேபா�சார்
க�யாணம் நடந்ததற்கான �� ேகடப்ாரக்ள் அல்ல�
ெபரிய ெதாைகைய லஞ்சமாகக் ேகடப்ாரக்ள் . அழைகப்
ேபாட�்�ன்� அ�ப�க்க ேவண்�ெமன்றால் அைதக்
ைகப்பற்�னால் மட�்ம் ேபாதா� . அதன்ேமல் சடட்ப்
�ரவ்மான உரிைம�ம் இ�க்க ேவண்�ம் என்�
ேமகரப்ான் �ரிந்� ெகாண்டான் - �ரஜ்பான் தன்
மைன� என்பதற்கான சான்ைறக் காடட் ேவண்�ம். 

�ழம்�த் த�த்தான் அவன். ராஜ�த்�ரனான அவன்
ஒ� �யாபாரி�ன் �தைவையக் க�யாணம் ெசய்�
ெகாள்வதா? அ��ம் நடத்ைத ெகடட் �ரஜ்பாைன !
அவ�க்� இதயம் ெவ�த்���ம் ேபா��ந்த� .
ஏற்ெகனேவ அவ�க்�த் தைல�னி� ஏற்பட�்�டட்�.
இனி அவன� மானம் மண்ேணா� மண்ணா� ��ம் -
தப்�ேயாட�ம் வ��ல்ைல என்� கண்டான் ேமகரப்ான்
- இனி ேவைல �ைடக்கா� - ெசாந்த ஊ�க்�ப் ேபாய்
�வசாயம் ெசய்வதானால் இரண்� ேவைள�ம்
ெபரியவரக்ளின் ஏசை்சக் ேகட�்க் ெகாள்ள ேவண்�ம் ,
அவைன யார ் க�யாணம் ெசய்� ெகாள்வாரக்ள்?
க�யாணம் இல்லா�டட்ால் ெபண் �ைணக்� என்ன
ெசய்வ� ? இந்த வய�ேலேய அவன் சன்னியா�யாக
ேவண்�மா? 

அவன் எங்�ம் ஓடாம��ப்பெதன்றால் ஒன்� - �ரஜ்
பாைனக் க�யாணம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம் ,



அல்ல� அவைள மற்றவரக்�டன் ப�ரந்்� ெகாள்ள
ேவண்�ம் . இரண்� வ�க�ேம ��க்க�ல்ைல
ேமகரப்ா�க்� - �ரஜ்பா�க்� இந்த இரண்�ேம
��த்��ந்ததாக அவ�க்�த் ேதான்�ய�. 

ப�ரந்்� ெகாள்வைத�டச ்சாவ� ேமல் , ஆைகயால்
க�யாணந்தான் ஒேரவ� , க�யாணப்
ேபசெ்ச�த்தாேல அவன� கண்களில் நீர ் ெப��ய� ,
இதயம் த�த்த� , அவன� �லப் ெப�ைமக்� இ�க்�,
ஆண்ைமக்� அவமானம் .. 

இந்த மா�ரி ஒ� கடட்ாய நிைல ஏற்படா�டட்ால்
அவன் க�யாணம் ெசய்�ெகாண்��க்கமாடட்ான் - ஒ�
ைவ�யப் ெபண்ைண , அ��ம் நடத்ைத ெகடட்வைளக்
க�யாணம்! பங்� ேகடப்வரக்ளின் ெதால்ைல
தாங்க��யாமல், அவள் ேமல் தன் உரிைமைய
நிைலநாட�்க் ெகாள்வதற்காக , அவைளப்
ேபாட�்�ன்� அ�ப�ப்பதற்காகக் க�யாணம் ெசய்�
ெகாண்� �டட்ான் கைட��ல் க�யாணமான�ன்
�ரஜ்பான் பரத்ா �ைறையக் கைடப்��க்க ேவண்�ம்
என்� வற்��த்�னான் , �ரஜ்பான் இதற்�த்
தயாரா�ல்ைல இ�ந்தா�ம் க�யாண மான�ல்
அவ�க்�த் ��ப்�தான். ஒ� உயரந்்த �லத்ைதச்
ேசரந்்த ராஜ�த்�ரைனத் ��மணம் ெசய்� ெகாள்வ�
அவள� �� �ராயக் கன� - அந்தக் கன�
நனவா�யதற்காக அவள் �ல தைளகைளப்
ெபா�த்�க்ெகாள்ள இணங்�னாள் - மைன�ையப்
பரத்ா�க்�ள் ைவத்த�ன் சற்�க் கவைல �ைறந்த�
ேமகர ் பா�க்� - இப்ேபா� அவன் வாழ வ�
ேதடேவண்�ம் . அதற்காகப் பஞ்சா�க்� ெவளிேய
ேபாகத் �ரம்ானித்தான் அவன் , அங் ெகல்லாம் ஒளி�
மைறவாக வாழ ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல -
உண்ைமயான �ைற�ல் அவரக்ள் தங்கைள
அ��கப்ப�த்�க் ெகாள்ளலாம். 

அவன் எங்ெகங்ேகா �ற்��ட�்க் கைட��ல்
அஜ்�ர ்வந்� ேசரந்்தான் - தன் ரா�வ அ�பவத்ைதக்



காட�் ர�ல் ேவ�ல் ஒ� ேவைல ேத�க் ெகாண்டான் .
சம்பளம் அ�க�ல்ைல , இ�ந்தா�ம் ெசாந்த
சம்பாத்�யம் 

இப்ேபா� ஒ� ��ய �ரச�்ைன தைலெய�த்த� -
இந்த ேவைல�ல் அவன் மாதத்�ல் இ�ப� நாடக்ள்
ெவளி�ரக்ளில் �ரயாணம் ெசய்ய ேவண்���ந்த� ,
ேபா��டெமல்லாம் மைன�ையக் �ட�்ப்ேபாக
��யா� . தனியாக �ட�்�ட�்ப் ேபாக�ம் மன�ல்ைல
. இப்ேபரப்்படட் �ைல ம�ப்பற்ற மாணிக் கத்ைத
�ட�்ல் ைவத்��ட�் அவன் ெவளி�ரில் இர�கைளக்
க�த்தால் யாராவ� �ட�்ல் கன்னம் ைவத்� ��வாேன
! நைக , �ணிமணி, பாத்�ரம் பண்டம் ��டப்படட்தாகப்
ேபா�ஸ் ரிகார�்ல் எ�தப்ப�ம் . ஆனால் உண்ைம�ல்
��� ேபான ெபா�ைள எ�� ைவக்க ��யாேத !
அந்தப் ெபா��க்� உரிைம�ள்ளவன் ெவளி�ரில்
�ற்�க் ெகாண்��ப்பான். 

ேமகரப்ான் என்ன ெசய்வான், பாவம்! அவன்
�டை்டக் கவனிப்பானா, ெவளி ேவைலையக்
காப்பாற்�க் ெகாள்வானா ? �ரஜ்பா�க்� இந்தப்
�ரச�்ைன எ���ல்ைல . அவள் தன் கன� நனவா�
�டட்�ல் ��ப்�யைடந்��ப்பதாகத் ேதான்�ய� .
ஆனால் இந்த ��ைவயா ேமகரப்ான் கன� கண்டான்! 

இந்த சமயத்�ல்தான் அவன் என்னிடம் ேயாசைன
ேகடக் என்ைன அஜ்��க்� அைழத்தான். 

அவரக்ள் ��மணம் ெசய்� ெகாண்ட ெசய்� ேகட�்
எனக்� ம�ழ்ச�் ஏற்படட்� - நான் �ஸ்�ம் . இந்த
மா�ரிக் க�யாணத்�ல் எனக்� அ�வ�ப்� இல்ைல -
ேமகரப்ான் ேகா�த்�க் ெகாள்வாேனா என்�
பயந்�தான் நான் �ன்னேமேய அவ�க்�க் க�யாண
ேயாசைனையச ் ெசால்ல�ல்ைல. என் ேயாசைனையக்
ேகடக்ாமேலேய இந்தச ் சரியான காரியத்ைத அவன்
ெசய்த�ல் எனக்�த் ��ப்�தான். ஆனால் இனி�ம்
மைன�ையச ் சந்ேத�ப்ப� ! இ� அசட�்த் தனம் .



வாழ்நாள் ���ம் ��ம்பம் நடத்த ேவண்�ய
மைன��டம் இந்த மா�ரி சந்ேதகப்படலாமா? 

நான் அவைனக் க�ந்� ெகாண்டேபா� அவன் ,
"ஆனா அவ ெராம்ப அழகாசே்ச! அவ
அவலடச்ணமா��ந்தா சந்ேதகப்பட மாடே்டன்.." 

மைன��ன் அழ�க்�த்தான் அவன்
பயப்ப��றான் என்� �ரிந்த� எனக்�. இந்த பயம்
எப்ப�த் ெதளி�ம் ? அவ�க்� ஏெழட�்க் �ழந்ைதகள்
�றந்தாலா ? அல்ல� �ராத ேநாய்வாய்ப் படட்ாலா ?
அல்ல� அவள� இளைம க�ந்த �றகா ? 

ஆனால் இவற்�க்ெகல்லாம் நிைறய ேநர��ந்த� .
�ரஜ்பான் எங்கள் வய�தான் , அகாலத்�ல் �ழமா�ம்
எண்ணம் அவ�க் �ல்ைல. 

"மைன� அவலடச்ணமா��க்க�ம்ன
ஆைசப்படாேத ! உன் ஆைச நிைறேவ�னா அப்�றம்
கஷ்டப்படப் ேபாறவன் நீதான்!" 

அ�லத்ைதக் ெகாட�் அவைள
அவலடச்ணமாக்கலாமா என்��ட நிைனத்தான் அவன் !
ஏேதா தற்ெசயலாக நிகழ்ந்த மா�ரி அ�லத்ைதக்
ெகாட�் ��வ� ! நான் ��க்�டே்டன் அவைனக்
க�ைமயாகக் க�ந்� ெகாண்ேடன் . "அப்ப�ன்னா
அவைள �வாகரத்� பண்ணி� , அல்ல� அவைள
�ட�்ட�்ப் ேபா��!" என்ேறன். 

அதற்�ம் தயாரில்ைல அவன் - "நான் ேபா�ஸ்
ேவைல�ேல இ�ந்��ந்தா சம்பள�ம் ெபன்ஷ�மா
�ல லடச்ங்கள் சம்பா�ச�்�ப்ேபன் - ெசலெவல்லாம்
ேபாக ஒ� லடச் �பாயாவ� �சச்ப் ப�த்���ப்ேபன்.
பாரக்்கப்ேபானா , அந்த ஒ� லடச் �பாைய �தனமாகக்
ெகா�த்�த்தான் இவைள க�யாணம்
பண்ணிக்�ட�்�க்ேகன் , இலவசமா இல்ேல . நான் ஏன்
�வாகரத்� பண்ணிக்க�ம் ? �ட�்ட�்ப் ேபாக�ம் ?
�� எங்கைள ஒண்ணாப் �ைணச�்�க்�." 



சடெ்டன்� எனக்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய� -
"அ� சரி , அவ உனக்� ஒ� லடச் �பாய் தந்தா நீ
அவைள �ட�்��யா ?" என்� ேகடே்டன். 

அவன் ��க்�டட்ான் ; சற்ற ேநரம் என்ைனப்
பாரத்்� மலங்க மலங்க ��த்தான் ; "ேக�
ெசய்ய�யா?" என்� ேகடட்ான். 

"இல்ேல , �ரியஸாத்தான் ெசால்ேறன் , இந்தப்
�ரச�்ைனக்�த் �ர�் இ� ஒண்�தான்!" என்ேறன். 

"நீ அவ�டே்ட இைதச ்ெசான்னா , அவ உடேன ஒ�
லடச் �பாைய உன்�டே்ட �டெ்ட�வா . நான் அவேளாட
அ�ைம யா��ேவன் - ராணி பசந்த்!" 

�ரஜ்பான் தனக்� எசமானியாவைத அவன் ��ம்ப
�ல்ைல . தாேன அவ�க்� எசமானனாக இ�க்க
��ம்�னான். 

அத்�டன் அவள் அழகான �வ�யாக இ�க்கக்
�டா� , அவலடச்ண மைன�யாக இ�க்க ேவண்�ம் .
அப்ப���ந்தால் அவன் கவைல�ல்லாம��க்கலாம் .
ஆனால் இவ்வா� ெவளிப் பைடயாக அவளிடம் ெசால்ல
��யாேத! 

நான் காஜா சாய��ன் தரக்ா�ல் �ராரத்்தைன
ெச�த்��ட�் அஜ்�ரி��ந்� ��ம்�ேனன் . அதற்�ச்
�ல நாடக்�க்�ப்�ன் ��ெரன்� ஒ�நாள் �ரஜ்பானின்
�ட�்ல் �ளக்�கள் �ரகாசமாக எரிவைதக் கண்�
�யப்� ஏற்படட்� . என்ன �ஷயம் ..? ராணி ��ம்�
வந்� �டட்ாள் ..! �ட யாராவ� வந்��க்�றாரக்ளா ...?
இல்ைல , ேவ� யா�ம் வர�ல்ைல .. 

கான் பக�ர ்ெதாடரந்்� ��னார ் , "அ�க்கப்�றம்
ேமகர ் பாேனா� சந்�ப்� ஏற்படேல க�தப்
ேபாக்�வரத்�ம் இல்ேல - நான் பஞ்சா�ேல�ந்�
வங்காளத்�க்� மாற்றலா�டே்டன். இரக�யப் �லன்
�சாரைண இலாகா�ல் ேபாட�்�டட்ாரக்ள் .



அ�ேல�ந்� இங்ேகேய இ�க்ேகன். கைத இத்ேதாட
��ஞ்ச� ." 

"��ஞ்� ேபாசச்ா ?" என் ஆவல் �ர�ல்ைல .
"அப்�றம் என்ன ஆச�் ? �ரஜ்பான் என்ன ஆனா ?
ேமகரப்ான் என்ன ஆனார ் ?" நீரா�ப் பட� நீைரக்
��த்�க் ெகாண்� �ைரந்த� . நீரத்்�ளிகள் எங்கள்
ேமல் ��ந்தன , �ற்�ண்� அ�ந்� ெவ�
ேநரமா��டட்� , நான் இர�ச ் சாப்பாட�்க்� ஆரட்ர்
ெகா�த்ேதன் , இப்ேபா� கான்பக�ர ்என் ��ந்�னர ் -
"ெசால்லக் கஷ்டமா��க்�ங்க ... மனிதரக்ைளப் �ரிந்�
ெகாள்வ�ேலேய காலங் க�ஞ்��ச�் -
�ழவனா�டே்டன் - ஆனா அப்ேபா எனக்� இவ்வள�
ெதரியா� . அதனால்தான் ��க்�ட�்ப் ேபா�டே்டன்." 

"ஏன், ஏன்?" நான் ஆவலடங்காமல் ேகடே்டன், 

"ேமகரப்ான் நிசமாகேவ அவ �ஞ்��ேல
அ�லத்ைதக் ெகாடட்ப் பாரத்்��க்கான் . ஒ� �ல
�ளிகள் அவேளாட கன்னத்�ேலா , க�த்�ேலா
��ந்��டட்� - அதனாேல அவ இப்ேபா ��ந்�
ைவக்கற�ல்ேல, �டை்ட�ட�் ெவளிேய வர�ல்ேல -
நல்லேவைள , அ�கக் ேக� ஏற்படேல, அவ�டட் �மார்
ஒ� லடச் �பாய் ம�ப்�ள்ள நைககள் இ�ந்த� . அவ
அைதெயல்லாம் அப்ப�ேய ேமகரப்ான்�டே்ட
ெகா�த்�ட�் ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷ�க்� ஓ� வந்தா . ேநேர
�யால்ேகாட ்வந்� ேசரந்்�டட்ா." 

நான் அ�வ�ப்�ல் கா�கைளப் ெபாத்�க்
ெகாண்ேடன். 

இந்த அக்�ரமத்ைதக் ேகடக்ப் ��க்க�ல்ைல
எனக்�. 

ேமகரப்ா�க்� நைககைளப் பத்�ரப்ப�த்�வ�ல்
கவனம் , அவன் எப்ப� அவள் �ன்னால் ஓ�வான் ? எ�
�க்�யம் - நைகயா ? அல்ல� நாய�யா? நைகதான்
அவ�க்� �க்�யமாகத் ேதான்���க்�..." 



�ள்ெகாட�்னார ் கான் பக�ர ் . அவ�ைடய
அ�தாபம் அந்தப் ெபண்ணிடந்தான் என்� ேதான்�ய�
- கா�களி��ந்� ைககைளச ் சற்� நகரத்்�க்
ெகாண்ேடன். 

ஆனால் என் எண்ணம் தவ�. 

நன்றாக இ�ட�்க் ெகாண்� வந்த� . நாங்கள் ேபாக
ேவண்�ய இடம் வந்� ேசர ெவ�ேநரமா�ம் . இர�ச்
சாப்பாட ் �க்�ம் ேநரமா�ம் . கைத ��ந்� ேபாய்
�டட்ால் சாப்பாட�் ேநரம் வைர�ல் நாங்கள் என்ன
ெசய்வ�? 

நான் ைககைளக் கா�களி��ந்� எ�த்�க்
ெகாண்ேடன். 

கான் பக�ர ் ெசான்னார ் ,"நடந்த வைர�ேல
நல்ல�தான் , �ரஜ்பான் நல்ல ேவைளயாகத்
தப்�ச�்டட்ா , இ� மா�ரி எத்தைனேயா பாரத்்�
�டே்டன், ேமகரப்ான் அவைளக் ெகான்னி�க்கலாேம!
அழ�கள் மனம் சபலப் படற� இயற்ைக தான் ,
என்னிக்காவ� ஒ� நாள் அவ�க்�ச ் சபலேமற்படட்ா
அவன் அவைளக் ெகான்� ேபாட�்�ப்பான் , அவ
ெபாைழச�் வந்த� ெபரிய காரியம். அ�லம்பட�் அவ
அழ� ெகாஞ்சம் ெகட�்ப் ேபாசே்சன்னா , அ�
அவேளாட பாவங்க�க்கான தண்டைனன்�
வச�்க்கலாம்." நான் ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல - பாவ
தத்�வத்�ல் எனக்� நம்�க்ைக�ல்ைல . த�ர , ஒ�
பா�க்� இன்ெனா� பா� தண்டைன ெகா�ப்பைத
என்னால் ெபா�த்�க் ெகாள்ள ��ய�ல்ைல .
ேமகரப்ா�ம் பா�தாேன! 

"ேயா�ச�்ப் பா�ங்க !" கான் பக�ர ்ெசான்னார ் ..
"கைட��ேல அந்தப் ெபாண்�க்� என்ன ெபரிய
நஷ்டம் ஏற்ப�� , ெசால்�ங்க ? நஷ்டப்படட்வன்
அவன்தான் ! அவேனாட நஷ்டத்�க்� அந்த நைககள்
ஈடாகா� . ேவைல�ேல இ�ந்��ந்தா அவன் ஐ.�.
ஆகாட�்�ம் �.ஐ .�. ஆகவாவ� ஆ��ப்பான். �� !



��ப்ப�தான் எல்லாம் நடக்�ம் . அந்த ர�ல்ேவ
உத்�ேயாக�ம் நிைலக்கேல அவ�க்க - லடச்�பாய்
நைக �ைடசச்�ம் அவன் �ைள ெகட�்ப் ேபாச�் - அந்த
நைக கைள �தனமாக் ெகா�த்� ஒ� ெகௗரவமான
ராஜ�த்�ரக் ��ம்பத்�ேல க�யாணம்
பண்ணிக்�டட்ான். அவங்க அவைன
இங்��ஷ்காரன்�டே்ட ேவைல பாரக்்க �டேல. அவங்க
அவைன ஒ� �ேதச ராஜாேவாட ரா�வத்�ேல ேசரத்்�ட்
டாங்க . அந்த ேவைல�ேல பத�ப் ெப�ைமையத் த�ர
ேவற என்ன இ�க்�ங்க?" 

நான் உம்ெமன்� உடக்ாரந்்��ந்ேதன் - என்ன
ெசால்வ ெதன்� ெதரிய�ல்ைல எனக்�. 

"இப்ேபா இந்த சரக்்�ள் இன்ஸ்ெபக்டேராட நிைல
என்ன ஆச�்ன்� பாரக்்க�ம் - இவன் இன்ெனா� ராணி
பசந்த் - இந்தப் ெபாண்� அ�ரவ் அழ�யாம்
அழகா��ந்தா நடத்ைத ெகடட்வளா��ப்பாங்கற�ேல
என்ன ஆசச்ரியம் ? எவ்வள�க் ெகவ்வள�
ெகடட்வளா��ப்பாேளா அவ்வள�க்கவ்வள�
அழ�யா��ப்பா ," 

ெப��ச�் �டட்ார ்கான் பக�ர ். 



5. காணாம�ேபானவ�
�ரேமந்�ர �த்ரா 

�க�ம் ேமாசமான நாள் - �ளிரக்ாலத்�ல்
ேமகங்கள் க�ந் ��க்�ம் நாைளப்ேபால் எரிசச்�ட�்ம்
நாள் ேவெறான்�ம் இ�க்க ��யா� . மைழ�ம்
ெபய்ய�ல்ைல , ேமகம் ��ய வான�ம் மங்�ய ���ம்
�வனின்�க் �டந்தன . ��ெரன்� ேசாேமஷ் அங்�
வந்�ரா�டட்ால் நான் எப்ப�த்தான் நண்பகல்
ேநரத்ைதக் க�த்��ப்ேபேனா ெதரியா�. 

ஆனால் அன்� ேசாேம ஷ�ம் ஏேனா �ரத்�ல்லாமல்
இ�ந்தான் . ெசய்�ப் பத்�ரிைகைய ஓரி��ைற
�ரட�்ப் பாரத்்� �ட�் அவனிடம் அைத எ�ந்��ட�்ச்
ெசான்ேனன், "ஒ� �ஷயம் பாரத்்�யா?" 

"என்ன ?" 

"இன்னிப் ேபப்பரே்ல காணாமப் ேபானவங்கைளப்
பத்� ஒேர சமயத்�ேல ஏ� �ளம்பரங்கள் !" இந்தச்
ெசய்��ல் எவ்�த ஆரவ்�ம் காடட்�ல்ைல ேசாேமஷ் -
இயந்�ரம் ேபால் �ம்மா �கெரட ் �ைகைய ஊ�க்
ெகாண்��ந்தான் . நிசப்தமான அைற�ல் �ைக
��ள்��ளாகக் �ளம்� உயேர ேபாய்க் ெகாண்��ந்த�
. மற்றப� எல்லாம் சலனமற்��ந்த� . ெவளி� ��ந்த
ேசார�் எங்கள் மன��ம் ெதாற்�க்ெகாண்��டட்ாற்
ேபா��ந்த� 

இந்தச ் ேசார�்�க்க �ழ்நிைலையக் கைலத்�
��வதற் காகேவ நான் ேபசத் ெதாடங்�ேனன் , இந்தக்
'காணாமற் ேபான ' �ளம்பரங்கைளப் பாரத்்தா எனக்�ச்
�ரிப்�த்தான் வ�� - �க்கால்வா� ேகஸ் என்ன
ெதரி�மா ..? ைபயன் ராத்�ரி �னிமா பாரத்்�ட�்
ெராம்ப ேநரங்க�ச�் �� ��ம்�வான் ெகாஞ்ச நாளா
இந்த மா�ரி அ�க்க� ெசய்வான் �ல சமயம் சாப்�ட
உடக்ா�ம் ேபா� அப்பா தன் மைன��டம்
ேகட�்�ப்பார.் 



"ஒம்�ள்ெளெயக் காணேம ! எங்ேக ேபா��க்கான்
?" மைன� எரிந்� ��வாள், "�ம்மா அனத்தா�ங்க!
இந்த மா�ரிப் �ள்ேள ேபா�டட்ாேல ேதவலாம் !"
அப்�றம் ெபரிதாக அ�வாள் அவள், 

அப்பா பல்ைலக் க�த்�க்ெகாண்� ேப�னா�ம்
உள்�ரத் தன்னிட�ள்ள நம்�க்ைகையத்தான்
ெவளிப்ப�த்�வார ்- "அப்ப�ப் ேபாய்த் ெதாைலஞ்சா நா
�ைழச�்ப் ேபா��ேவேன ! பா� , ெகாஞ்ச ேநரத்�ேல
��ம்� வந்��வான் ! இந்த மா�ரி கா� வாங்காேம
சாப்பா� ேபாடற ஓடட்ல் ேவற எங்ேக �ைடக்�ம்?" 

அம்மா இப்ேபா� அ��ெகாண்ேட ெசால்வாள் ,
"இந்த ந�க்கற �ளிரே்ல,ராத்�ரி�ேல என்ன
ெசய்யறாேனா ? என்ன பண்ணி�வாேனான்�
பயமா��க்�' 

"உம், என்ன பயம்?" அப்பா ேக�ப் ேபசச்ாேலேய
அவ�ைடய பயத்ைத உத�த் தள்ளப் பாரப்்பார ் - "நம்
�ள்ெள ஒண்�ம் பண்ணிடல்ேல . யாராவ� ஒ�
�ேந�தன் �ட�்ேல மஜாவா இ�ப்பான். அெசௗகரியம்
ஏற்படட்ா உடேன வந்� ேசரந்்��வான்!" 

அம்மா�ன் அ�ைக ஓயா�. "அவன் எவ்வள�
ேராசக் காரன்� ஒங்க�க்�த் ெதரி�ேம!" 

எரிசச்�டன் எ�ந்� ேபாய்��வார ் அப்பா .
மாைல�ல் ஆ����ந்� ��ம்�வந்� , நிைலைம
இன்�ம் ேமாசமா� �டட்ைதப் பாரப்்பார ்- ைபயன் ��
��ம்ப�ல்ைல - அம்மாக்காரி ப�த்த ப�க்ைகயா�
�ட�்�ப்பாள் 

"என்ைன நிம்ம�யா இ�க்க�ட மாட�்யா !
இைத�ட வனவாசம் ேமல் !" என்� எரிந்� ��ந்��ட�்
அப்பா ேநேர ெசய்�ப் பத்�ரிைக ஆஃ��க்�ப்
ேபாய்��வார.் 

பத்�ரிைக ஆஃ�ஸ் என்ப� ஒ� �க்கலான �ஷயம்
. அங்ேக எந்த இடத்�ல் என்ன இ�க்�றத என்� ெதரிந்�



ெகாள்வ� �க�ம் கஷ்டம் . அப்பா ஒன்�ம் �ரியாமல்
சற்� ேநரம் இங்�மங்�ம் அைலந்��ட�்க் கைட��ல்
ஓர ் அைற�ல் �ைழந்� சா�வாகத் ெதன்ப�ம்
ஒ�வைரக் ேகடக்த் �ணி� ெகாள்வார.் - "ஒங்க
ேபப்பரே்ல - அதாவ� -- ஒர ்ெசய்� ெவளி�ட�ம்.." 

அந்த மனிதர ் தைலைய நி�ரத்்�க் ேக�யாகப்
ேப�வார ் - "ெசய்�யா ? ஏன் நாங்க ேபாடற
ெசய்�ெயல்லாம் ஒங்க�க்�ப் ��க்கல்�யா ....? நாங்க
இவ்வள� நாளா ராம நாடகமா
�ர�ரிச�்க்�ட�்�க்ேகாம் ?" 

ைபயனின் ெகஞ்சல் தாங்காமல் அம்மா தான்
��ட�்த் தனமாகச ்ேசரத்்� ைவத்��க்�ம் ��வாட�்ப்
பணத்���ந்த ெகாஞ்சம் பணம் ெகா�த்��க்�றாள்
அவ�க்க . ஆைகயால், ெபாய் ேபசத் �ணியாமல்
கணவனின் �ற்றசச்ாடை்டப் ெபா�த்�க் ெகாள்�றாள். 

அப்பா ெசால்�க் ெகாண்� ேபா�றார ் ,"இ�ட�்
இவ்வள� ேநரமா��ம் இன்�ம் வர ��யல்ேல
ெபரியவ�க்� ! ேபான தடைவதான் ெபரிய தய�
பண்ணிப் பரீடை்ச�ேல ெப�லானார.் இந்தத்
தடைவ�ம் என்ன ெசய்யப்ேபாறார�் நல்லாப் �ரி�� ,
என் காெசல்லாம் அவ�க்� ஓடட்ாஞ் சல்�தாேன !
அதனாேல நவா� இஷ்டம்ேபால ெசல� ெசய்�றார ் ...
�ரட�்�டப் ேபாேறன் , இந்தத் தடைவ நிசச்யம் �ரட�்
�ட�்டப் ேபாேறன்!" 

இந்த ஆரப்்பாடட்த்ேதா� �ஷயம் ��ந்��க்�ம் .
ஆனால் அேத சமயத்�ல் அங்� வந்� ேசரந்்த �டட்ான்
அ�ைமப் �ள்ைள! 

அப்பா இப்ேபா� �ம்மா இ�க்க ��யா� - தன்
ெகௗர வத்ைதக் காப்பாற்�க் ெகாள்வதற்காவ� அவர்
ஏதாவ� ெசால்லத் தான் ேவண்�ம். 

ஆகேவ அவர ்கத்��றார ் , "இந்த மா�ரிப் �ள்ெள
எனக்� ேவணாம் ! நீ ெவளிேய ேபா!" 



ேராசக்காரப் �ள்ைள அப்பா�ன் இந்த
ஆைணையக் கைடப்��க்க �ற்ப��றான். 

எந்தப் பக்கம் சமாளிப்ப� என்� ெதரியாமல்
த�க்�ம் அம்மா ேவதைனேயா� ெசால்�றாள் , "ேசா�
�ங்கற சமயத்�ேல ஏன் இப்ப�ெயல்லாம் ெசால்�ங்க!
அப்பறம் ெசால்லக்�டாதா?" 

அப்பா தன் மைன� ேமல் எரிந்� ���றார ் . "நீ
ெசல்லங் ெகா�த்தத்தான் இவன் இப்ப�க் �ட�்ச்
�வராப் ேபா�டட்ான்!" 

அம்மா �டைவத் தைலப்பால் கண்கைளத்
�ைடத்�க் ெகாள்�றாள் , ைபயன் ெவளிேய�
���றான். 

ம�நாள் ஒேர கேளபரம் - அம்மா �தல்
நாளிர���ந்� ஒன்�ம் சாப்�ட�ல்ைல - இன்�ம்
ப�க்ைக���ந்� எ�ந்��க்க மாடட்ாள்
ேபா��க்�ற� - அப்பா�ம் இர� ���ம் �ங்க
�ல்ைல - ஆனால் இைத ஒப்�க்ெகாள்ளக்
�சச்மா��க்�ற� அவ�க்�. 

ெசய்�ப் பத்�ரிைக ஆஃ��ல் அந்த மனிதரின்
ேக�ப் ேபசை்சக் ேகட�்த் �ைகத்�ப் ேபாய்
இங்�மங்�ம் பாரக்்�றார.் 

பக்கத்�ல் உடக்ாரந்்��ந்த மனிதர ் பாரப்்பதற்�ச்
சற்� �ரடராகக் காணப்படட்ார ் . ஆனால் அவரத்ான்
அ�தாபத் �டன் , "பாவம் , இவர ்ஏேதா ேகக்கறார ் , நீ
ஏன் இப்ப�ப் ேபேசேற இவர�்டே்ட -..? உக்கா�ங்க சார!்"
என்� ெசால்�றார.் 

அப்பா தயக்கத்ேதா� ஒர நாற்கா��ல் உடக்ாரந்்த
�ன் அந்த மனிதர ் ேகட�்றார,் "என்ன ெசய்�,
ெசால்�ங்க!" 

"ெசய்�ெயாண்�ம் இல்ேல... ஓர �ளம்பரம் .." 



"�ளம்பரமா? எந்த மா�ரி �ளம்பரம் ? எவ்வள�
இடம் ேவ�ம். காப்� ெகாண்� வந்��க்�ங்களா?" 

"இல்�ங்க .. �ளம்பரம் இல்ேல ...பா�ங்க , என்
ைபயன் �ட�்ேல�ந்� ஓ�ப்ேபா�டட்ான்." 

அவர ் ேப� ��ப்பதற்�ள் அந்த மனிதர ் ,
"�ரிஞஞ��, காணாமற்ேபானேகஸ்தாேன... என்ன
�ளம்பரம் தரப்ேபா�ங்க? அங்க அைடயாள
வரண்ைனயா , இல்ேல, ��ம்ப வான்�
ேவண்�ேகாளா?" என்� ேகட�்றார.் 

அப்பா�க்� இப்ேபா�தான் ெகாஞ்சம் ெதளி�
ஏற்ப��ற� , "ேவண்�ேகாள்தான் ... அவேனாட அம்மா
அ��க்�டே்ட ��க்கா .." 

"�ரி�� , �ரி�� ... ேகா�ச�்க்�ட�்ப்
ேபா�டட்ானாக்�ம் ?" அந்த மனிதர ் அப்பா�டம் ஒ�
கா�தத்ைதக் ெகா�த்� �ட�்ச ்ெசால்�றார ் , "எ��க்
ெகா�ங்க.." 

"எ��யா ?" 

அவ�ைடய �ழப்பத்ைதக் கண்�
பத்�ரிைகக்கார�க்� அனதாபேமற்ப��ற� . "சரி
நாங்கேள எ��க்கேறாம் . நீங்க ேப� , �லாசம் மட�்ம்
எ��க் ேகா�ங்க" என்� ெசால்�றார ். 

ெபயர ் �லாசத்ைத எ��க் ெகா�த்��ட�்ப்
�றப்ப�ம் ேபா� அப்பா ேவண்�க் ெகாள்�றார ் ,
"ெகாஞ்சம் நல்லா எ��ங்க 1 இவேனாட அம்மா
ேநத்���ந்த ஒ� ெசாட�்த் தண்ணி �டக் ��க்கேல .." 

"அெதல்லாம் நீங்க ெசால்லேவ ேவண்டாம் . நாங்க
எ��ன �ளம்பரத்ைதப் ப�ச�்ட�் உங்க ைபயன்
அ�� �ரத்்�டப் ேபாறான் ... உங்க�க்�க் கவைலேய
ேவணாம் !" 

சற்� மனம் ேத� �� ��ம்��றார ்அப்பா. 



ஆனால் �ளம்பரம் ெவளியா��ன்னேர ��
��ம்� ���றான் ைபயன் - �ட�்ல் தங்��ட அல்ல ,
தனக்�த் ேதைவயான �ல �த்தகங்கைள எ�த்�க்
ெகாண்� ேபாகத்தான் 

இப்ேபா� அம்மா�க்க வந்தேத ேகாபம் !
"ேபாற�ன்னாப் ேபா�க்ேகாேயன், �லத்ைதக் ெக�க்க
வந்த ேகாடா�க் காம்�! 

ஒ� �ள்ைள�ம் அப்பா�டே்ட �ட�் வாங்கற�ல்ேல
! நீதான் ஒ� மகாத்மாவாப் ெபாறந்�டே்ட ..! அவர ்ேநத்�
ராத்�ரி �ரா இைமைய �டல்ேல , ெதரி�மா உனக்� ?
கவைலப்பட�்க் கவைலப்பட�் அவர ் �ஞ்� எப்ப�
ஆ��க்�ன்� பாரத்்�ட�் வா ! ேகா�ச�்க்�ட�்ப்
ேபாறாராம் ெபரிய மனிசர.்..!" 

அப்பா �ட�்க்�ள் �ைழந்தவா� மைன�ைய
அடக்� �றார ், "ஏன் �ட�்�ட�்�க்ேக? �ட�்த் தள்�!'' 

இப்ேபா� அம்மா ெபாரிந்� தள்��றாள் ,"நீங்க
�ம்மா இ�ங்க ! இவ்வள� ெசல்லம் ஆகா� ! ஏேதா நா�
�ட�்க் ேகடட்� ெபா�க்க�யாம், �டை்ட�ட�்ப்
ேபா��வாராம் ! என்ன ���...!" 

ெப�ம்பாலான "காணாமற்ேபான "
�ளம்பரங்களின் வரலா� இ�தான்.." என்ற ெசால்�
��த்ேதன் நான் , இதற்�ள் ேசாேம�ன் �கெரட்
�ரந்்��டட்� . அவன் இவ்வள� ேநரம் என் ேபசை்சக்
ேகட�்க் ெகாண்��ந்தான் என்� ேதான்ற�ல்ைல ,
சற்ேற அைசயக்�ட இல்ைல அவன். 

நான் எரிசச்லைடந்� , "உனக்� என்ன ஆச�் ,
ெசால்� ! நான் ேப�க்�டே்ட இ�க்ேகன் , நீ உம்�ன்�
உக்காந்��க்�ேய!"       

ேசாேமஷ் ப�ெலான்�ம் ெசால்லாமல் நி�ரந்்�
உடக்ாரந்்� ெகாண்� தன் ெக���ந்த �கெரட்
�ண்ைட எ�ந்தான் . �ற� , "இந்த மா�ரி
�ளம்பரங்க�க்�ப் �ன்னாேல பல உண்ைமயான



ேசாக நிகழ்ச�்க�ம் இ�க்� , ெதரி�மா?" என்�
ெசான்னான். 

"நான் இல்ேலன்� ெசால்லேல . �ல சமயம் ஓ�ப்
ேபானவன் ��ம்� வரற்�ல்ேல .." 

ேசாேமஷ் �ரித்�க்ெகாண்� ெசான்னான், "நான்
அைதச ் ெசால்லேல.. ��ம்� வந்தேத ஒ� ேசாக
நிகழ்ச�்யா ஆன கைத ஒண்� எனக்�த் ெதரி�ம்.." 

"அப்ப�ன்னா ...." 

"ேக�, ெசால்ேறன்..." 

ெவளிேய ம�ப� மைழ ெதாடங்� �டட்� .
ஜன்ன�ன் கண்ணா�க் கத� வ�ேய ெத��ம்
��க�ம் மங்கலாகத் ெதரி�ன்றன . நாங்களி�வ�ம்
உலகத்���ந்ேத �ல�ப்ேபாய் �டட் மா�ரி ஓர்
உணர�் -- 

"ெராம்ப வ�ஷத்�க்� �ன்னால் ஒ� �க்�யமான
ெசய்�ப் பத்�ரிைக�ேல நாள் கணக்�ேல ஒ�
�ளம்பரம் வந்�க்�ட ் ��ந்தத . அ� ெவ�ம்
�ளம்பர�ல்ேல , ஒ� �� வரலா� - அந்த
�ளம்பரங்கைளெயல்லாம் வரிைசயாப் ப�ச�்க்�ட�்
வந்தா ஒ� ��க்கைத ெதரியவ�ம் அசச்�சச்
எ�த்�ேல கா� ெகா�த்�க் ேகடட்ா உண்ைம�ேலேய
ேவதைனெயா� ேகக்�ம். 

ெதாடக்கத்�ேல அந்த �ளம்பரத்�ேல ஒ� தாய் தன்
காணாமற் ேபான �ள்ைளையத் ��ம்� வரச ்ெசால்�க்
ெகஞ்சறா . அதன் ெமா��ேல ெதளி�ல்ேல ,
ேவக�ல்ேல , ஆன் அ�க்�ள்ேள ெதானித்த ேதைனைய
அைதப் ப�சச்வங்கதான் உணர ���ம் . அ�க்கப்பறம்
வந்த �ளம்பரங்களிேல தாேயாட அந்த ேசாக அைழப்�
ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமா மைறஞ்� ேபாச�் . அப்பறம் வந்த
�ளம்பரங்களிேல தந்ைதேயாட உணரச்�் கரமான --
ஆனால் �டேவ நிதானமான - ேவண்�ேகாள் "ேசாபன் ,
��ம்� வா ! உன் அம்மா ப�த்த



ப�க்ைகயா��க்�றாள் . உனக்�க் ெகாஞ்ச�ம்
கடைம�ணர�் இல்ைலயா?" 

"�ளம்பரங்கள் இதன் �ற�ம் ெதாடரந்்தன ,
தந்ைத�ன் ேசாகச ் �ைமயால் கனத்தாற் ேபான்ற,
ெதாண்ைட�ல் அைடத்�க் ெகாண்டாற் ேபான்ற
�ளம்பர வாசகங்கள் -- "ேசாபன் , இப்ேபா� , நீ ��ம்�
வரா�டட்ால் அம்மாைவ உ��டன் பாரக்்க ��யா� !
"இ��ம் ேசாபனின் மனம் இளக�ல்ைல ேபா�ம்
�ளம்பரங்கள் ெதாடரந்்தன. ஆனால் தந்ைதயால்
இன்�ம் தாக்�ப் ��க்க ��யா� ேபா��ந்த� .
இப்ேபா� ெவளியான �ளம்பரங்களில் உ�க்கமான
ெகஞ்சல் .. நம்�க்ைக�ழப்� .."ேசாபன் நாங்கள் எப்ப�
உ�ர ்வாழ்�ேறாம் என்� உனக்�த் ெதரியா� , உடேன
வா! இனி�ம் எங்கைளத் �ன்��த்தாேத!” 

"�ளம்பரங்கள் ஓலங்களாக மா��டட்ன - ���
காலத் �க்�ப்�ன் அவற்�ன் தன்ைம �ற்��ம்
மா�ய�. ஒ� சாதாரண அ��ப்�:"இந்த வய�ள்ள இந்த
மா�ரி ேதாற்ற�ள்ள ைபயைன ஒ� வ�டமாகக்
காண�ல்ைல கண்���ப்பவரக்�க்�ப் பரி�
வழங்கப்ப�ம்." 

"�ன் வந்த �ளம்பரங்களில் பரி�த்ெதாைக
ப�ப்ப�யாக உயரந்்த� : ப�னா� - ப�ேன� வய�ப்
ைபயன் - இரடை்ட நா� உடம்� . அைடயாளம் - வல�
கா�க்க��ல் ஒ� ெபரிய மசச்ம் - அவன்
உ�ேரா��க்�ரானா இறந்��டட்ானா என்பைதத்
ெதரி�த்தால் சன்மானம் அளிக்கப்ப�ம்.." 

ேசாேமஷ் சற்� ேநரம் ேபசாம��ந்தான்.
மைழசச்ாரல் பட�் ஜன்னல் கண்ணா�கள் �ற்��ம்
மங்கலா� �டட்ன . அைறக்�ள் �ளிரத் ெதாடங்�
�டட்� . கம்பளிைய எ�த்�க் ெகாண்டால் ேதவைல
என்� ேதான்�ய�. | 

"சரி , இெதல்லாம் �ளம்பரம் ெசால்ற கைத - நிஜமா
என்ன நடந்த� ?" என்� ேகடே்டன். 



"ேசாபைன எனக்�த் ெதரி�ம் . அவன் ஏேதா
ெராம்பக் ேகாவத்�ேல �டை்ட �ட�் ஓ� வந்�டட்ான்�
நிைனக்காேத. 

�டை்ட�ட�் ஓ�ப்ேபாற�ங்கற� அவ�க்�
ெராம்ப சாதாரண �ஷயம் - ஏதாவெதா� �ன்னக்
காரணம் இ�ந்தாப் ேபா�ம் உலகத்�ேல ஒ� �ல ேபர்
இயற்ைகயாகேவ �டே்டத்�யாக இ�க்காங்க . அவங்க
உண்ைம�ேலேய கல்ெநஞ்சக்காரங்க இல்ேல , 

அவங்க ெநஞ்�ேல எண்ெணய் தட�னாப்பல
இ�க்�ம் , எ�ேல�ம் அவங்க�க்�ப் ��ப்� , பாசம்
இ�க்கா� - உனக்� இைதக் ேகக்க
ஆசச்ரியமா��க்கலாம் -- �ளம்பரங்கள் வந்�க்
�ட�்�க்கற� அவ�க்�த் ெதரிஞ்சா�ம் அவன்
அைதெயல்லாம் கவனமாப் ப�க்கேல என்னிக்காவ�
ஒ� நாள் ஒ� �ளம்பரம் அவன் கண்ணிேல பட�்�க்�ம்
. அவன் அைதப் ப�ச�்ட�் அப்பறம் மறந்� ேபா�டட்ான்
. �� வாசைல �ட�்ட�் ெவளி �லகத்�ேல
காலங்க�க்கற�ன்னா எவ்வள� அெசௗகரியங்கள்
இ�க்�ம் ! அைதெயல்லாம் அெசௗகரியமாகேவ
க�தேல அவன் - அ�ேலதான் அவன் �தந்�ர உணரை்வ
அனப�சச்ான் , மத்தவங்க அவைனப் பத்� என்ன
நிைனச�்க்�ட�்�ந்தா�ம் அவன் தன்ைன ஒ� �ன்னக்
��ம்பத்ேதாட ெசல்லப்�ள்ைளயா நிைனச�்க்கேல. 

"ஆனால் ��ர�் ஒ� நாள் �ளம்பரங்கள் நின்�
ேபான ேபா� அவன் மன��ட சஞ்சலப்படட்�. 

�ளம்பரங்கள் நின்� ேபான��ட ஒ�
��த்�ரமான �தத்�ல்தான் . அைவ ெகாஞ்சங்
ெகாஞ்சமாக ஊக்கங் �ைறஞ்� நின்� ேபாகேல ,
��ரன் ஒ� நாள் ஒ� �பத்ைத அ��ச�்ட�் �ளம்பரம்
நின்� ேபாச�் : "ேசாபன் , இனி உன்னாேல உன்
அம்மாைவப் பாரக்்க ��யா� . அவள் இன்�ம் உன்
ெபயைரச ் ெசால்�ப் �லம்�க்



ெகாண்�தானி�க்�றாள்..." இ�தான் கைட�
�ளம்பரம். 

"இ�க்�ள்ேள ெரண்� வ�ஷம் ஆ�டட்� . ��ர�்
ஒ�நாள் ேசாபன் தன் ஊ�க்�ப் ேபானான். அவன்
நடந்� ெகாண்ட மா�ரி�ேல�ந்� நி அவேனாட
�பாவத்ைத ஓரள� �ரிஞ்�க்கலாம் - அவன் தான் வரற்
�ஷயத்ைத �ன்�ட�்த் ெதரி�க்கேல அவன் ஒ�
ந�த்தரக் ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த வனில்ேல பணக்காரக்
��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்தவன்� ெசான்னா�ம் ேபாதா� .
பைழயகாலத்� ஜ�ந்தார ் பரம் பைரையச ் ேசரந்்தவன்
அவன் - அந்தக் ��ம்பத்�ப் ெப�ைம�ம் ெசாத்�ம்
ெராம்பத் ேதய்ஞ்� ேபா��ந்தா�ம் இன்�ம் நிைறயேவ
�ஞ்���ந்த� . அ� எல்லாத்�க்�ம் ஒேர வாரி�
ேசாபன்தான். 

"இந்த ெரண்� வ�ஷ காலத்�ேல ேசாபன்
எவ்வளேவா அெசௗகரியங்க�க்� , கஷ்டங்க�க்�
உள்ளா���ந்தா�ம் அவற்ைற அவன்
ெபா�டப்�த்தேல. ஆனால் அவற்றாேல அவன் ேமேல
பா�ப்� ஏற்பட�்�ந்த� , ெவளித்ேதாற்றத்�ேல ெராம்ப
மா�ப் ேபா��ந்தான் அவன் . இ�ந்தா�ம் ஜ�ன்
�ப்பந்�கள் தன்ைன அைடயாளம் கண்� ெகாள்ள
மாடட்ாரக்ள் என்� அவன் நிைனக்கேவ�ல்ைல. 

அவன் தன் ஊர ் ேபாய்ச ் ேசரந்்த�ம் ேநேர தன்
மாளிைகக்�ள் �ைழயப் ேபானான். 

நாயப் - அதாவ� ஜ�னின் நீண்டகால மாேனஜர ் -
அவைன இைடம�த்�க் ேகடட்ார ் , "யாைரப்
பாரக்்க�ம்?" 

ேசாபன் �ரித்தவாேற ெசான்னான், "�ட�்க்�ள்ள
ேபாக�ம் ..." 

நாயப் அவைனச ்சற்�ேநரம் உற்�ப் பாரத்்��ட�்ப்
�ன்�ரிப்�டன் ெசான்னார ் , "ஓ , உள்ேள �ைழய ஏன்



இவ்வள� அவசரம் ? ெகாஞ்சேநரம் ெவளியைற�ேல
இைளப்பா�ட�்ப் ேபாங்கேளன்!" 

ேசாபன் ஆசச்ரியத்�டன் ேகடட்ான், "நாயப் ,
உங்க�க் ெகன்ன வந்த�?” 

"எனக்ெகாண்�ம் ஆக�ேய" 

"அம்மா ெசௗக்�யமா இ�க்காங்களா ?" ேசாபனின்
�ர�ல் அக்கைற ெதானித்த� . 

நாயப் �ன்ேபாலேவ ��த்�ரப் �ன்னைக�டன் ,
"நல்லாத் தானி�க்காங்க.. வாங்க என்ேனாேட!" 

ேசாபன் , "உள்ேளேய ேபாகலாேம!" என்றான். 

நாயப் சற்�க் க�ைமயான �ர�ல், "அெதல்லாம்
��யா� ! என்ேனாட வாங்க!" என்றார.் 

ேசாபன் ஒன்�ம் �ரியாமல் நாய�டன்
ெவளியைறக்� வந்தான் - இந்த ெரண்� வ�ஷத்�ேல
அங்ேக �ல மா�தல்கள் ஏற்பட�்�ந்தன அவரக்ேளாட
பைழய �மாஸ்தாைவக் காேணாம் ெரண்� ��ய
�மாஸ்தாக்கள் கணக்� எ��க் �ட�்�ந்தாங்க பைழய
ெபாக்�ஷதார ்�ழவேர இன்�ம் இ�ந்தைதப் பாரத்்�க்
ெகாஞ்சம் ெதம்� வந்த� ேசாப�க்�. 

நாயப் அவைன ஒ� நாற்கா��ேல உடக்ாரச்
ெசால்� �ட�்ப் ெபாக்�ஷதார�்டே்ட "இவ�க்�
உள்ேள ேபாக�மாம்!" என்றார.் 

நாயேபாட �ரல் ஒ� மா�ரியாக இ�ந்த� .
ெபாக்�ஷதார ் தன் �க்�க் கண்ணா�ைய �தலாேல
�க்�ேமேல �க்��ட�்க்ெகாண்� அவைன உற்�ப்
பாரத்்��ட�் , "இன்னிக்�த்தான் வந்தாராக்�ம் !" என்�
ெசான்னார.் 

"ஆமா , இப்பத்தான் !" 



ேசாபன் ெபா�ைம�ழந்� ேபாய் , "நீங்க என்ன
ெசால்ல ��ம்ப�ங்க? ெதளிவாச ் ெசால்�ங்கேளன் !
அம்மா�க்� என்னவாவ� ஆ��சச்ா ? அப்பா எப்ப�
இ�க்காங்க?" 

அங்��ந்த எல்லாரின் பாரை்வ�ம் அவன் ேமேல
நிைலத் ��ந்த� , எல்லா�ம் ெகாஞ்சேநரம்
ேபசாம��ந்தாங்க , அப்பறம் நாயப் ெசான்னார ் ,
"அவங்க நல்லாத்தான் இ�க்காங்க , அனா நீங்க
அவங்கைளப் பாரக்்க ��யா� !" 

ேசாப�க்�க் ேகாபம் வந்��டட்� - "ஏன் பாரக்்க
��யா� ? உங்க�க்�ப் ைபத்�யம் ��ச�்�த்தா?
நான் உள்ேள ேபா�ேறன்!" 

ேசாபன் எ�ந்தான் . உடேன நாய�ம் எ�ந்��ந்�
வாசல்பக்கம் ேபாய் அைம�யாகச ்ெசான்னார ் , "இேதா
பா�ங்க , அனாவ�யமாத் தகரா� பண்ணா�ங்க .
அதனாேல �ரேயாசன �ல்ேல." 

அப்ேபா�தான் ேசாப�க்� ஒ� பயங்கர உண்ைம
�ரிஞ்ச� . அவன் ஆசச்ரிய�ம் பய�மாகக் ேகடட்ான் ,
"உங்க�க்� என்ைனத் ெதரியல்�யா?" | 

எல்லா�ம் ெமௗனம். 

"நான்தான் ேசாபன்..நான் ேசாபன்தான்�
உங்க�க்�த் ெதரிய�யா?" 

நாயப் இப்ேபா� , "நீங்க ெகாஞ்சம் இ�ங்க - இேதா
வேரன் " என்� ெசால்��ட�்ப் பக்கத்� அைறக்�ப்
ேபானார ் . அங்ேக ஒ� ேமைஜ �ராயைரத் �றந்�
எைதேயா எ�த்�க் ெகாண்� வந்� அவனிடம்
ெகா�த்தார ். ேசாபேனாட பைழய ேபாடே்டா தான் . அ�
, சாதாரண ேபாடே்டா. ெகாஞ்சம் ப�ப்ேப� மங்�ப்
ேபா��ந்த� . 

"இந்தப் ைபயைனத் ெதரி�மா?" என்� ேகடட்ார.் 



ேசாபன் ஆசச்ரியத்�டன் ெசான்னான் , "இ� என்
ேபாடே்டாதான் ..! நீங்கேள ஒப்�ட�்ப் பா�ங்கேளன் ! ேச
, இைதப் ெபா�க்க ��யல்�ேய!"  

அவன் தைல��ையக் ைகயால் ��த்�க் ெகாண்�
உடக்ாரந்்� �டட்ான். 

நாயப் அவன்�டேட உடக்ாரந்்� ெகாண்�
ெசான்னார,் "பா�ங்க, நான் ெசால்ற�க்�
வரத்தப்படா�ங்க உங்க�க்�ம் இந்த ேபாடே்டா�க்�ம்
ெகாஞ்சம் ஒத்�ைம இ�க்� , வாஸ்தவந் தான் . ஆனா ,
இ�க்� �ன்னாேல வந்த ெரண்� ேப�க்�ம் இந்த
மா�ரி ேபாடே்டாேவாட ஒத்�ைம இ�ந்த� . அவங்க
உடம்�ேல�ம் மசச்ம் இ�ந்த� . இப்ப� வரற்வங்கேளாட
தகரா� ெசய்யக்�டா�ன்� எங்க�க்� உத்தர� -
அதனாேல நாங்க உங்கைள ஒண்�ம் ெசய்யமாடே்டாம்
. நீங்க இப்பேவ இங்ேக ��ந்� ேபா��ங்க!" 

ேசாபன் �ைகத்�ப் ேபாய் அங்��ந்த
மற்றவரக்ைளப் பாரத்்தான் அவரக்�ைடய பாரை்வ�ல்
அவனிடம் நம்�க்ைக �ன்ைம ெதரிந்த�. 

அவன் ெகஞ்�ம் �ரல்ேல ெசான்னான் , "நீங்க
என்ைன நம்பமாடே்டங்க�ங்க , என்ைன ஒ� தடைவ என்
அப்பா அம்மாைவப் பாரக்்க��ங்க..." 

ேசாரே்வா� ைகைய அைசத்தார ் நாயப் ,
"அப்ப�ன்னாக் ேகட�்க்கங்க . ஏ�நாள் �ன்னாேல
ேசாபன் ெசத்�ப் ேபா�டட்தா எங்க�க்�த் தகவல்
�ைடச�்�க்�.." 

ேசாபனால் அந்த நிைல��ம் �ரிக்காம��க்க
��யல்ேல . "எப்ப�ச ்ெசத்�ப் ேபானான் ?" என்� அவன்
ேகடட்ான். 

அவன் �ரல்ேல ஒ�த்த ேக�ையப்
ெபா�டப்�த்தாமல் நாயப் ப�ல் ெசான்னார ் , "ஒ�
சாைல �பத்�ேல கார ்ஏ�ச ்ெசத்�ப் ேபா�டட்ானாம் -
�பத்� நடந்த இடத்�ேல அவைன யா�ம் அைடயாளம்



காணல்ேல. ஆனா அங்ேக அந்த சமயத்�ேல இ�ந்த �ல
ேபர ் பத்�ரிைக�ேல எங்க �ளம்பரத்ைதப் பாரத்்�
எங்க�க்�த் தகவல் ெதரி�சச்ாங்க
ஆஸ்பத்�ரி�ேல�ம் நாங்க �சாரிச�்த்
ெதரிஞ்��டே்டாம் - டாக்டேராட வரண்ைன ேசாபேனாட
அங்க அைடயாளத்ேதா� ஒத்��க்� ..." 

ேசாபன் இப்ேபா என்ன ெசஞ்��ப்பான்� ெசால்ல
��யா� . ஆனா அந்த சமயத்�ேல அவன் தன்ேனாட
அப்பா �ட�்க்�ள்ேள��ந்� ெவளிேய வரற்ைதப்
பாரத்்தான் . அவன் இலக்�யம் ப�சச்வன்தான் -
இ�ந்தா�ம் ஒ� மனிதைனப் �யலால் ��ந்த ஒ�
மரத்ேதா� ஒப்�ட ���ம்� அவ�க்� அவைரப்
பாரக்்கற�க்� �ன்னாேல ேதாணின�ல்ேல - அவ�க்�
ஏற்பட�்�ந்த ேசாகத்ேதாட பா�ப்� அவேராட நைட�ல
�டத் ெதரிஞ்�� 

மத்தவங்க ஏதாவ� �ரிஞ்�க்கற�க்�ள்ேள ேசாபன்
அைறக்� ெவளிேய ஓ�னான் . மத்தவங்க அவ�க்�ப்
�ன்னாேல ஓ�வந்தாங்க . அ�க்�ள்ேள அவன் தன்
அப்பா�டே்ட ேபாய்ச ்ேசரந்்�டட்ான்.

 "அப்பா !" 

�ழவர ் ��க்�ட�் நின்றார.் அவர� �கத்�ல்
காணப்படட் ேவதைனத் �ைகப்� அவேனாட ெநஞ்ைசக்
�த்�ய�. 

"அப்பா, என்ைன அைடயாளந் ெதரி�தா?" 

�ழவர ் த�மாற்றத்ேதா� இன்ெனா� அ�ைவத்�
�ட�்ப் �ற� ம�ப� நின்றார ் . அவேராட �ழ� தட�்ன
�கத்ைதத் ��ர உணரச்�் ேவகம் ேம�ம்
ெக�த்��டட்�. 

இ�க்�ள்ேள நாயப், �மாஸ்தா எல்லா�ம் அங்ேக
வந்�டட்ாங்க , �ழவனார ் ந�ங்கற ைகையத் �க்� ,
ந�ங்கற �ரல்ேல "யா�?" ன்� ேகடட்ார.் 



நாயப் ேசாபேனாட ேதாள் ேமேல ைகைய
அ�த்தமா வச�்க்�ட�், "ஒ�த்த��ல்ேல ...அந்த
தடைவ மா�ரி இப்ேபா ம�ப��ம் ... இேதாட ��
தடைவ ஆ��ச�் " என்றார.் 

ஒ� �மாஸ்தா ெசான்னான், "நாங்க வர�டல்ேல ...
இவன் ���க்�ட�் ஓ� வந்�டட்ான் .." 

�ழவர ்அவைன இைடம�த்� , "ஒண்�ம் ெசால்ல
ேவணாம், ேபாக�� ...!"ன்� ெசான்னார ் . �ற�
ேசாபைனப் பரிதாபமாகப் பாரத்்��ட�் �ட�்க்�த்
��ம்�னார.் 

�ைகச�்ப்ேபாய் நின்�க்�ட�்�ந்தான் ேசாபன் -
நாயப் அவன்�டே்ட ஏேதா ெசான்னார ் . அவன் அைதக்
கா�ேல ேபாட�்க்கேல , அவன் எப்ேபா ெவளிப்பக்கத்�
அைறக்� வந்தான்� அவ�க்�த் ெதரியா� . 

ெகாஞ்ச ேநரங்க�ச�் அவேனாட �ைகப்� ஒ�
வ�யாக் �ைறஞ்ச� .. �ட�்க்�ள்ேள��ந்� ஒ�
ேவைலக்காரன் வந்� நாயப்�டே்ட என்னேவா
ெசான்னான் - நாயப் ேசாபன்�டே்ட ஏேதா ெசான்னார ் .
�தல்ேல அவனக்� ஒண்ணம் �ரியல்ேல . அப்பறம்
�ரிஞ்ச� ... நாயப் ைக�ேல ஒர கட�் கரன்� ேநாட�் -
அவர ் �ரல்ேல ெகஞ்சல் , ேசாபனிடம் ஏேதா உத�
ேகக்கறார.்.. 

"நீங்க ஒ� உத� பண்ண �ம் ... ராணியம்மா
சாகக் �டக் கறாங்க , �ள்ைள ெசத்�ப்ேபான ெசய்�
ெதரியா� அவ�க்� - எப்ப��ம் �ள்ைளையப்
பாரக்்கலாம் என்�ற நம்�க்ைக�ேல உ�ைர
வச�்க்�ட�் இ�க்காங்க - நீங்க அவங்கேளாட
காணாமல் ேபான �ள்ைள மா�ரி அவங்க�க்�
�ன்னாேல ேபாய் நில்�ங்க - இப்ேபா இ�க்�ற
நிைல�ேல அவங்க�க்� நிசம் , ேபா� எ��ம்
கண்���க்க ��யா� - நிசமாகேவ உங்க�க்�ம்
காணாமல் ேபான �ள்ைளக்�ம் நிைறய ஒத்�ைம
இ�க்� சாகப்ேபாறவங்க�க்� இந்த ஆ�தைலயாவ�



ெகா�க்�ம்ப� ராஜாபக�ர ்உங்கைளக் ேகட�்க்கறார ்,
இதனாேல உங்க�க்க ஒ� நஷ்ட��ல்ேல ..." இைதச்
ெசால்�டட் நாயப் அவன் ைக�ேல ேநாட�்க் கடை்டத்
�ணிசச்ார.் 

ேசாேமஷ் ெமௗனமானான் , ���ேநரம் வைர
ெவளிேய மைழ ெபய்�ம் அரவம் த�ர ேவ� ஒ�
இல்ைல. 

நான் கைட��ல் ெசான்ேனன் , "ேசாேமஷ் , உன்
கா�க்�ப் பக்கத்�ேல ஒ� மசச்ம் இ�க்ேக!" 

ேசாேமஷ் �ரித்�க் ெகாண்� ெசான்னான் ,
"அதனால்தான் கைத கடட்ற� �லபமா��ந்த�." 

ஆனால் ஏேனா ெதரிய�ல்ைல... அந்தக்
�ளிரக்ாலத்�ன் ேமகம் க�ந்த , இயற்ைகக்� மாறாக
இ�ட�்ப் ேபாய்�டட் �ற்பகல் ேநரத்�ல் அவ�ைடய
�ரிப்�ப் ேபசை்ச நம்பத் ேதான்ற�ல்ைல எனக்�.... 

(க்வ�த் கக்கேனா , 1962) 

6. ச��
ச�நாத் பா�ரி 

அவ�ைடய மார�்��ந்� அைதப் பலவந்தமாகப்
��ங்� எ�த்�க் ெகாண்�ேபாக ேவண்���ந்த�
பரச்ா�க்� அைதக் ெகாண்� ேபாய் ஆற்�ல் எ�ய
ேவண்�ேம ! இந்த மா�ரி இறந்� ேபானவற்ைறப்
�ைதக்கக் �டா� , தண்ணீரில் எ�ந்��ட ேவண்�ம். 

�ட�்க்�ள் இ�க்�ம் வைர பரச்ா� அழ�ல்ைல.
மன்சனியா பாரத்்� ��வாேளா என்ற பயத்�ல் ,
கண்ேணாரத்�ல் நீர ் ேச�ம்ேபா� �கத்ைதத் ��ப்�க்
கண்ணீைரத் தைடத்�க் ெகாண்டான் இவ்வள�
ேநரத்�ல் ஒ� தடைவ�ட மன்சனியா�ன் பக்கம்
��ம்�ப் பாரக்்க�ல்ைல அவ�ைடய கண்கைளச்
சந்�த்தால் அவ�க்க ெவடக்மா��க்�ம் . இந்த மா�ரி



சமயங்களில் யாைர�ம் ேந�க்� ேநர ்பாரக்்க ���மா ?
ஏற்ெகனேவ ேசாகத்தா�ம் ெவடக்த்தா�ம் ெசத்�க்
ெகாண்��க் �றாள் மன்சனியா, அவ�ைடய �க்கச்
�ைமைய அ�க மாக்கலாமா...? பரச்ா� �ட�்க்�
ெவளிேய வந்த �ற� அ�தான். 

மன்சனியா�க்�க் �ழந்ைத �றக்கா� என்�தான்
இ�வைர எல்லா�ம் நிைனத்��ந்தாரக்ள் எவ்வள�
ம�ந்� , மாயம் , மந்�ரம் தந்�ரம் , தாயத்� ,
�ராரத்்தைன ெசய்தா��டட்� ! சா�ம் த�வா�ல்
வா�ல் தண்ணீர ் ஊற்ற ஒர �ள்ைள ேவண்�ம் என்ற
ஆைச யா�க்�த்தானி�க்கா� ..? கைட��ல் கட�ள்
கண் �றந்த பாரத்்� �டட்ார ் என்� ெதரிந்த �ற�
அவன் ெபா�ைம�ன்� நாடக்ைள எண்ணிக்
ெகாண்��ந்தான், மன்சனியா�க்காக என்ன ெசய்வ�
என்� ெதரிய�ல்ைல அவ�க்� ேகள்�களால்
�ைளத்ெத�த்தான் அவைள - என்ன சாப்�டப் ��க்�ம்
7 �ள்ைளயா ெபண்ணா ? �ழந்ைத யார ் மா�ரி
இ�க்�ம் 7 வ�த்�க்�ள்ேள அைச�தா ? மண்
�ங்க�ம் ேபால் இ�க்கா ? இன்�ம் எவ்வளேவா
�ந்தைனகள் ... சாமார ்��டன் ����ப் ேபச�்க்கள் -
ெத���ள்ளவரக்ள் அவன் ெசய்�ம் ஆரப்்பாடட்த்ைதக்
கண்� ேக�யாகப் ேப�க் ெகாண்டாரக்ள். 

அதன் �ற� �தேனா� �தன் ப�னா� நாள்,
�யாழன், ெவள்ளி, சனி -- இந்தப் ப�ேன� நாடக்ள்
அவன் �வரக்்கம் தன் ைகக்� வந்��டட் மா�ரி
ம�ழ்ச�்யா��ந்தான். ப�ேன� நாடக்�க்�ப்�ன்
கட�ள் தன் ெசாத்ைத தன்னிடேம அைழத்�க்
ெகாண்��டட்ார ் - மனிதனால் என்ன ெசய்ய ���ம் ?
எவ்வள� ேபரின் �ழந்ைதகள் எவ்வள� �தமாகச்
சா�ன்றன....! ெவல்லம் ெகா�க்�ற அண்டா�ேல
��ந்� �ழந்ைத ெசத்ததாகக் ேகள்�ப் பட�்�க்�றான்
, ெகா�க்�ற பா�க்�ள்ேள �ழந்ைத ��ந்�
சாகறைதப் பாரத்்��க்�றான் --- ஆனால் இந்த மா�ரிச்
சா� - ! ஐேயா , ஒ� �ன்ன இரத்தப் �ண்டம் ..! நீலம்



பாரிச�்ப் ேபா�டட்� . �ச�்�டத் �ண� , �ச�்�ட
அ� பண்ணின �யற்��ேல அதன் இ� கண்க�ம்
ெபரிதா� உடம்ைப�ட�் ெவ�த்� வந்���ம்ேபால ...
ஐேயா , என்ன பரிதாபம்! 

சப்�க் ெகாண்��ந்��க்�ம் ... பயம் என்றால்
என்ன என்� ெதரிந்� ெகாள்வதற்��ன், ஆபத்� என்ன
என்� �ரிந்� ெகாள்��ன் , தா�ன் ெநஞ்� ��ெரன்�
�ேழ சரிந்� வந்த� . �ேழ இ�ட�் , அந்த இ�ட�்ல்
கைட� ஓலங்�ட ெவளிப்பட இயல�ல்ைல ... 

ெவ�ேநரம் க�த்�த்தான் �ஷயம் ெதரிந்த�
மன்சனியா �க்� எவ்வள� ேநரமா���ந்தேதா யார்
கண்டாரக்ள் ...! அந்த இடத்�ல் ஏன் இவ்வள� �ளிரச்�் ?
�ல சமயம் அப்ப� ஆ� ���ற� - �க்கக் கலக்கத்�ல்
கம்பளிைய நன்றாக ேமேல இ�த்�ப் ேபாரத்்�க்
ெகாண்டேபா��ட அவ�க்� இன்ெனா� �வைனப்
பற்�ய ஞாபகம் வர�ல்ைல . அவள் இயற்ைகயாகேவ
�க்கத்�க்� அ�ைம .... இ�ந்தா�ம் அந்த இடத்�ேல
ஏன் இவ்வள� �ல்�ன்� இ�க்� ..! காளி ேகா�ல் மணி
அ�க்�ற� , ��வதற்� அ�க ேநர�ல்ைல . அவள்
��க்�ட�் எ�ந்� உடக்ாரந்்தாள் .... �ணி
நைனந்தால்�டக் கம்பளிக்�க் �ேழ இவ்வள�
�ளிரச்�்யா��க்காேத ...! இ� ஏேதா ஒ� மா�ரியா ...
அவள� ெநஞ்� ந�ங்�ய� - �ளக்ைக ஏற்ற நான்�
�க்�ச�்கள் ேதைவப்படட்ன - �ளக்�த் �ரிையத்
�ண்��ட�்ப் ப�க்ைகப் பக்கம் பாரத்்த�டன்
மன���ந்த ெகாஞ்ச நஞ்ச நம்�க்ைக�ம் அைணந்�
ேபாய்�டட்� - அவள் ேபாடட் �சச்�ல் பரச்ா�
��த்�க்ெகாண்� எ�ந்தான். 

உ�ர ் நீங்��டட் சடலத்�ேல ம�ப� �� எப்ப�
வ�ம் ! ஒன்�ம் ப�க்க�ல்ைல , அந்தப் ப�ேன� நாள்
வயதான மா�சப் �ண்டத்ைத ெநஞ்ேசா� ேசரத்்�ப்
�ைசயப் பயப்பட �ல்ைல மன்சனியா . அவள� ெநஞ்�
கண்ணீரிேலேய �தந்த�. 



மன்சனியா�ன் �றட�் நாய் பரச்ா�ேயா�
ெகாஞ்ச �ரம் ேபாய்�ட�்த் ��ம்� வந்� அவள��ல்
உடக்ாரந்்த� . அவள� நாய் நல்ல க�ப்� - அதனால்
அதன் ெபயர ் காரியா - அ� அவ�ைடய நீர ் த�ம்�ம்
கண்கைள�ம் , �ரிந்� �டந்த தைல��ைய�ம்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த� . அ� ெவ� காலமாக இந்தக்
��ம்பத்�டன் இ�ப்பதால் ��ம்பத்�ல் ஒ�வன் ேபால்
அதற்� எல்லாம் �ரி�ம். 

"த்�ராகம� "க்�ப் �க்ககம் வ�ம்ேபா�
காரியாைவப் �றந்தகத்���ந்� �ட�் வந்தாம்
மன்சனியா , (��மணத்�க்�ப் �ன் மணப்ெபண்
இரண்டாம் �ைறயாகப் �றந்தகத்���ந்� �க்ககம்
வ�ம் நிகழ்ச�்க்� "த்�ராகமன் " என்� ெபயர)்.
உண்ைம�ல் அவள் �ட�் வர�ல்ைல . அ�வாகேவ
வந்� �டட்� ! அ� என்ன இன்ைறய ேநற்ைறய
நிகழ்ச�்யா ! அவள� நான்காம் வய�ல் அவ�க்�க்
க�யாணம் . அதற்�ப் ப�ைனந்� வ�டங்க�க்�ப்
�ற� த்�ராகமன். பரச்ா� அதற்காகப் பணம் ேசரத்்�
ைவத்�க் ெகாண்� மாமனா�க்�ப் பல தடைவ
ெசய்�ய�ப்� �டட்ான் - மாமனார ்அவைன லட�்யம்
ெசய்ய �ல்ைல, தாமதம் ெசய்� ெகாண்ேட இ�ந்தார ் .
ஊரக்்காரரக்ள் , பல�தமாகப் ேப�க் ெகாண்டாரக்ள் .
அப்ேபா� மன்சானியா அவ�ைடய �ராமத்�ல்
தா�ல்தார ் �ட�்ல் �ழந்ைதகைளக் கவனித்�க்
ெகாள்�ம் ஆயாவாக ேவைல பாரத்்� வந்தாள். 

"அப்ன்காரன் ெபாண்� �லம் சம்பா�ச�்ச்
சாப்�ட�்க் �ட�்�க்கான். ெபாண்�க்� வ�மானம்
அவேளாட சம்பளம் மட�்ம் இல்ேல " என்ெறல்லாம்
ஜனங்கள் ேப�க்ெகாண்டாரக்ள் . இைதெயல்லாம்
ேகட�் இரத்தம் ெகா�த்த� பரச்ா�க்� - இளவய�ன்
�� , ேசரத்்த ைவத்��ந்த பணத்�ன் �� , அவன்
எண்ெணய் தடவப்படட் த�ைய எ�த்�க்ெகாண்�
மாமனா ரிடம் ேபானான் . அவேனா� அ�த� , சண்ைட
ேபாட�்த் தன் உரிைமயான ெபண்சா�ையக்



�ட�்க்ெகாண்ட வந்தான் �ராமத்� எல்ைல�ல்
ஆமணக்� வய�க்க��ல் அவரக்�ைடய மாட�்வண்�
வந்� ெகாண்��ந்தேபா�தான் க�ப்� நாய்
வண்�க்�ப் �ன்னால் வந்� ெகாண்��ப்பைத அவன்
கவனித்தான். 

"இ� யாேராட நாய் ?" இ�தான் மன்சனியாேவா�
பரச்ா��ன் �தல் ேபச�். 

"என்ன�தான் ,"பயந்� ெகாண்ேட ெசான்னாள்
மன்சனியா. 

"ஒன்�தா?" 

மன்சனியா ப�மன்தான் . ஆனால் அவ�க்�க்
கணவனிடம் பயம் - கறாரான ஆள் அவன் . அவ�ைடய
அப்பேனா� சண்ைட ேபாட�்�ட�் அவைளக் �ட�்ப்
ேபா�றான் . ஆைகயால் ெகாஞ்சம் தயங்��ட�்க்
ேகட�்றாள், "இைத வண்��ேல ஏத்�க்கட�்மா ?" 

"ஒன்ேனாட இ�க்�மா?" 

"இ�க்�ம்" 

வண்� ேபாய்க்ெகாண்��க்�ம்ேபாேத அவள்
�னிந்� நாையத் �க்�க் ெகாள்ள �யற்�ப்பைதப்
பாரத்்�ப் பரச்ா� , "என்ன ெசய்யேற நீ ! நீ அவ்வள�
�னிய ���மா ..இன்�ம் ெகாஞ்சம் �ன்பக்கமா
நகரந்்� உக்காந்�க்க! 

�ைடைவையச ் சரிப்ப�த்�க்ெகாண்� மன்சனியா
நாைய வண்�க்�ள் ஏற்�க்ெகாண்டாள் . அதன்�லம்
தான் ப�மனா ��ந்தா�ம் ேவைலக்�
லாயக்�ல்லாதவளல்ல என்பைத அவ�க்�ப்
�லப்ப�த்�னாள் . யாராவ� அவ�ைடய ப�மைனப்
பற்�க் ேக� ெசய்தால் அவள் ���ப்ேபாய் �ைடைவத்
�ணியால் உடம்ைப ��க்ெகாள்ள �யற்� ெசய்வாள் .
அவ�ைடய இந்த வழக்கத்ைத �தல்நாேள கவனித்
��ந்தான் பரச்ா�. 



"எவ்வள� கனமான �ைமையத் �க்�க்�ட�்
நடக்க ���ம் ஒன்னாேல" 

"ஒ� ம� �மப்ேபன் நிசச்யமா !" என்� ெசால்�
மன்சனியா ஒ� ம� கனமான �ைடையத் �க்�க்
ெகாண்� நின்றாள் . ஆனால் அவள் கஷ்டப்ப�வ�
ெதளிவாகத் ெதரிந்த� . அ��தல் பரச்ா�
ஜாக்�ரைதயா� �டட்ான் - "ஹரத்ாச ் சந்ைத நம்ம
�ராமத்�ேல�ந்� ஆ� ைமல் �ரம் . அங்ேக நாம
காய்க� வாங்�ட�்ப் படட்ணத்�க்�க் ெகாண்�ேபாய்
�ப்ேபாம் " என்� அவன் மன்சானியா�டம்
ெசான்னான். 

இ�தான் பரச்ா��டன் மன்சானியா�ன் �தல்
உைர யாடல் ...அவ�ைடய நாையப் பற்� , அவ�ைடய
ப�மனான உடம்ைபப் பற்�ய உைரயாடல் . அவன்
என்னதான் சந்ைதையப் பற்� , காய்க�கைளப் பற்�ப்
ேப�னா�ம் தன் ேபச�்ன் �லம் எைதக்
��ப்���றான் என்� மன்சானியா�க்�ப் �ரிந்த�. 

இேதா� �ஷயம் ��ய�ல்ைல - அவரக்ள்
வண்��ல் சற்��ரம் ேபான�ற� தா�ல்தாரின்
�ப்பாய்கள் இ�வைரச ் சந்�த்தாரக்ள். அவரக்ள்
பரச்ா�க்காகக் காத்��ந்தாரக்ள் . அவர ் க�ைடய
எஜமான் பரச்ா�ைய உைதக்�ம்ப� அவரக்�க்�
உத்தர�ட�்�க்கலாம் . ஆனால் அவரக்ள் அவைன
அ�கம் �ன்��த்த�ல்ைல - தங்கள் எஜமாைனப் பற்�
ெக�தலாகப் ேப�யதற்காக அவைனத் �ட�்�ட�்க்
கைட��ல் அவைனக் ேக� ெசய்தாரக்ள் , "நீ ெரண்�
க�ப்� நாய்கைளக் �ட�்க்�ட�்ப் ேபாேற . எங்க
�ராமேம இ�டட்ா��ச�் .. ஆனாப் பா� , அந்த
த�க்�ட�் ஒல்� �ட�்ைய�ட ெநைறயாச்
சாப்��மாக்�ம் !" இவ்வா� ெசால்��டட் இ�வ�ம்
��ந்� ��ந்� �ரித்தாரக்ள். 

இெதல்லாம் நடந்த� பத்� வ�டங்க�க்� மன்னால்
. அ��தல் நாய் இங்ேகேய இ�க்�ற� . அ��தல்



அந்தக் �ராமத்� ஜனங்க�க்� மன்சனியா�ன்
நிைன� வ�ம் ேபாெதல்லாம் �டேவ அந்த நா�ன்
நிைன�ம் வ�ம் . மன்சனியா �ணற்ற�க்ேகா , ஹரத்ாச்
சந்ைதக்ேகா , ேவெறா�வர ் �ட�்க்ேகா எங்ேக
ேபானா�ம் அவள் �ன்னாேலேய நா�ம் வந்���ம் -
�� ைபயன்கள் ேநாஞ்சல் காரியாைவ�ம் ெகா�த்த
மன்சனியா ைவ�ம் ேசரத்்�ப் ேப�க் ேக� ெசய்வாரக்ள்
- ��வரக்ள் ஏன்தான் இவ்வள� ஈ�ரக்கமற்றவரக்ளாக
இ�க்�றாரக்ேளா ெதரிய�ல்ைல. 

மன்சனியா காயக�க் �ைடையச ்�மந்� ெகாண்�
�யரக்்க ����க்கத் ெத��ல் வந்தால் ��வரக்ள்
ேகா� �ைளயா�வைத நி�த்�க்ெகாண்ட
ஒ�வ�க்ெகா�வர ் கண்களால் ஜாைட ெசய்�
ெகாள்வாரக்ள். ஒ�வன் ராகம் ேபாட�் மன்சனியா "
என்� கத்�வான். இன்ெனா�வன் அேத ராகத்�ல்
"தத்தக்கா �த்தக்கா" என்பான். காரியா வாைல மடக்�க்
ெகாண்���ம் - மன்சனியா அ��ல் வந்த�ம் அந்த
��வரக்ளில் �க�ம் ேபாக்�ரிகளான இ�வர்
அவ�க்� இ��ற�ம் நின்� ெகாள்வாரக்ள் ;
அவ�ைடய நைடையக் ேக� ெசய்தவா� நடந்�
ெகாண்ேட "தத்தக்கா �த்தக்கா -- தத்தக்கா �த்தக்கா .."
என்� கத்�வாரக்ள். 

அவமானமா��க்�ம் மன்சனியா�க்� - வாய�
அ�க்க அவ�க்�ம் ெதரி�ம் , ேவ� ஏதாவ�
காரணத்�க்காக அவரக்ள் அவைளக் ேக� ெசய்தால்
அவ�ம் ப�ல� ெகா�க்காம��க்க மாடட்ாள் . அவள்
கத்�த் �டட்த் ெதாடங்�னால் ��வரக்ள் ஓட
ேவண்�ய�தான் . 

ஆனால் அவரக்ள் அவ�ைடய ெபா�க்ைக
உடம்ைபயல்லவா ேக� ெசய்�றாரக்ள் ! அவள் அசட�்ச்
�ரிப்�ண�ரிப்பாள் . அவள� இ� ைகக�ம்
�ைடையப் ��த்�க் ெகாண்��ப்பதால் ேமல்
�ணியால் உடம்ைப நன்றாகப் ேபாரத்்�க் ெகாள்ள�ம்
வ��ல்ைல. 



��வரக்ளின் ேக�ப்ேபச�்��ந் ��தைல ெபற்ற
�ற� காரியா ெகாஞ்ச�ரம் ேபாய் வாைல நி�ரத்்�க்
ெகாள்�ம் - �றக அவரக்ளி�க்�ம் பக்கம் ��ம்�
இரண்� தடைவ "வாள் , வாள் !" என்� �ைரக்�ம் ,
எண்ணி இரண்ேட தடைவதான் - �ற� தனக்� �க�ம்
பரிசச்யமான மன்சனியா�ன் வாசைனைய ேமாப்பம்
��த்தக் ெகாண்� வ� நடக்கத் ெதாடங்�ம் , 

மன்சனியா�ன் இந்தக் �சச்ம் கடந்த �ல
மாதங்களாகச ்��� �ைறந்��ந்த� . ��தாக ஏேதா
ஒன்� நிகழப் ேபா�ம் த�வா�ல் உலகேம ��தாகத்
ேதான்�ம் , ெப�ம் �ைம�ம் ேலசாகத் ெதரி�ம் ;
ெபா�த்த�ல்லாத ெபா��ம் ெபா�த்தமாக ஆ���ம் ,
மன�ம் உரம் ெப�ம். தன் உடம்�ன் அழ�ன்ைம ��ம்
ஓர ்அரத்்தத்ைதக் கண்டாள் அவள் ... 

ஆனால் இ��ம் ��� காலத்�க்�த்தான்!
அவ�ைடய ப�ேன� நாள் ராஜத்�வம் ��ந்�
ேபாய்�டட்� . அவள் தன் எந்த உட��ப்ைபக் ��த்�
ெவ�காலமாகக் �சச்ப்பட�்க் ெகாண்��ந்தாேளா ,
எந்தச ் �ைம காரணமாக அவள் மற்றவர ் க�க்�
மன்னால் �னிக் ���க் ெகாண்��ந்தாேளா , அந்த
உ�ப்ேப இவ்வள� காலத்�க்�ப் �ற� அவ�க்�ப்
ெப�ங்ெகா�ைம இைழத்� �டட்�! 

சத்��..! சத்��! 

மன்சனியா காலகைளப் பரப்�க் ெகாண்� �ட�்த்
�ண்ைண�ல் உடக்ாரந்்��க்�றாள் - �ழட�் நாய்
அவ�ைடய காைல நக்�க் ெகாண்��க்�ற� - அதன்
கண்ேணாரத்�ல் இ�ப்ப� நீரத்்�ளியா �ைளயா என்�
ெதரிய�ல்ைல - மன்சனியா அ�யாமேலேய அவள�
ைக காரியா�ன் ெநஞ்ைச . ��ைகத் தடவத்
ெதாடங்��ற� - அவ�ைடய �ரல்ளின் இைடெவளி
களில் ெசாரெசாரப்பான ��� ேராமம் - மார�்ன்
ேராமம் இைத�ட ��� . ��த்�க் ெகாண்��க்�ம்
எ�ம்�களில் ைகப��ற� - அவள் நா�ன் வற்�க்



�டந்த ம�ைய �ரல்களால் தட�க்ெகாண்ேட அைத
நன்றாகக் கவனித்தாள் . 

ம�க்காம்�கள் மசச்ங்கள் ேபால் �ன்னஞ் ��தாக
இ�க்�ன்றன . நன்றாக உற்�ப் பாரக்்கா�டட்ால்
க�ப்� ேராமத்�க்�ள் அைவ இ�ப்பேத கண்�க்�த்
ெதரியா� . அதன் கா��ள்ள உண்ணிகைள �டச்
��யைவ அைவ . நாய் �றடா��டட்தால் கடந்த
ஓராண்டாக அ� �ட�்ேபா�வ� நின்� ேபாய்�டட்�. 

காரியா ஒ� தடைவ மன்சனியா�ன் �கத்ைதப்
பாரக்்�ற� : இன்ெனா� தடைவ தைலையச ் சாய்த்�
அவ�ைடய �ரல்கைளப் பாரக்்�ற�. அவைளப் �ரிந்�
ெகாள்ள �யல்�ற�. அவ�ைடய �கத் ேதாற்றத்ைதப்
பாரத்்தால் அவள் தன்ைனச ்ெசல்லங் ெகாஞ்�வதாக�ம்
ெதரிய�ல்ைல . அவள் ம�க்காம்�கைளத் தட�ம்ேபா�
அதற்�க் ����ப்� ஏற்ப��ற�. 

�க்கம் ஏற்ப�வ� இ�க்கட�்ம் : இந்த மா�ரி
வ�ற்�க் �ழந்ைத இறந்� ேபாவ�ல் உள்ள
அவமானத்ைத வாரத்்ைதகளால் �ளக்க இயலா� -
ெபா�க் �ணற்றங்கைர�ல் எல்லா�ம் அவைளப்
பற்�த்தான் ேப��றாரக்ள். என்ெனன்னேவா
ேப��றாரக்ள் �டை்ட �ட�் ெவளிேய வரத் �ணி�
வர�ல்ைல அவ�க்� . அப்ப�யாவ� நிம்ம� உண்டா !
ெத�வா�கள் அவ�க்� ஆ�தல் ெசால்ல வ��றாரக்ள்
- ஆ�தலாவ� மண்ணாவ� - எல்லாம் �ரி�ற�
அவ�க்� , யாராவ� அவ�டன் ேபசவந்தால் அவள்
ேபாரை்வைய நன்றாகப் ேபாரத்்�க்ெகாண்� பா�ல்
ப�த்�க்�டப்பாள் . வந்தவள் என்ன ேவண்�மானா�ம்
ெசால்�க்ெகாண்ேட ேபாகட�்ம் , அவள் ப�ல்
ேபசமாடட்ாள் . பரச்ா� �ட�்��ந்தால் அவன் அக்கம்
பக்கத்தார ் மன்சனியாைவத் ெதாந்தர� ெசய்யாமல்
பாரத்்�க் ெகாள்வான் - மன்சனியாைவத் ேதற்றவந்த ஒ�
�ழ� அவ�ைடய ஆழ்ந்� �ங்�ம் வழக்கத்ைதக்
��ப்�டட் ேபா� பரச்ா� �ழ�ைய அதட�்
ேபசா��க்கச ்ெசான்னான். 



காரியா எப்ேபா�ம் மன்சனியா�ன் பாய்க்க��ல்
உடக்ாரந்்��க்�ம் - பரிசச்யமானவரக்ள் அங்�
வந்தால்�ட அ� இரண்��ைற �ைரத்�த் தன்
எரிசச்ைல ெவளிப்ப�த்�ம், 

மன்சனியா ேப�ய ஒ� ேபச�்��ந்� அவள�
மனநிைலைய சரியாக ஊ�த்த�ந்� ெகாண்டான்
பரச்ா� - அவள் தைரையப் பாரத்்தவா� , �க�ம்
தயக்கத்�டன் , ெபா�க்�ணற்���ந்� தண்ணீர்
ெகாண்�வ�ம்ப� அவனிடம் ெசான்னாள். 

"�� தண்ணியா?" 

அவளிட��ந்� ப��ல்ைல . 

�ளிக்கத் தண்ணியா ?" அவ�ைடய கண்களில் நீர்
வந்� �டட்� எந்தப் ெபண்ணாவ� தன் கணவைனப்
ெபா�க்�ணற்� ��ந்� �ளிப்பதற்�த் தண்ணீர்
ெகாண்� வரச ் ெசால்வாளா ? ஏற்ெகனேவ அவள்
ப�மன் - �ளிக்காம��க்க ��யா� அவளால் -
இப்ேபா� உடம்�ல் ெகட�்ப்ேபான பா�ன் நாற்றம்
ேவ� - அவ�க்ேக அ�வ�ப்பா��க்�ற� -
அதனால்தான் அவள் ெவடக்த்ைத�ட�் அவைனக்
�ளிப்பதற்�த் தண்ணீர ் ெகாண்� வரச ் ெசான்னாள் .
மற்ற ெபண்கள் ����க்�ம் �ணற்ற�க்�ப் ேபாய்த்
தண்ணீர ்எ�த்� வ�வ� இன்�ம் ெவடக்க்ேக�. 

அவள் மண்பாைனையப் பரச்ா��டம்
ெகாண்�வந்� ெகா�த்தாள் . அவன் அைத
எ�த்�க்ெகாண்� தண்ணீெர�க்கப் ேபானான் - ஓர்
ஆண்�ள்ைள ெபா�க்�ணற்���ந்� பாைன�ல்
தண்ணீர ் எ�த்� வ�வைதப் பாரத்்�த் ெத�வா�கள்
என்ன ெசால்வாரக்ேளா! 

மன்சானியா�ன் நிைனைவ எப்ேபா�ம் ேவ�
�ஷயங்களில் ஈ�ப�த்� ைவக்க �யற்�
ெசய்யேவண்�ம் என்ப� பரச்ா�க்� இயற்ைகயாகேவ
�ரிந்��ந்த� . ேதாடட்ம் நிைறயக் காய்க�ச ்ெச�கள் ,



மன்சனியா தன் ைகயால் �ைதத்� வளரத்்தைவ -
அவற்ைறக் கவனித்�க் ெகாண்டா�ம் அவ�க்�ச ்சற்�
ஆ�தலா ��க்�ம் , ஆனால் அைத எங்ேக ெசய்�றாள் !
இர�ம் பக�ம் வரந்்தா�ல் உடக்ாரந்்�ெகாண்�
என்னதான் �ந்�ப்பாேளா , யா�க்�த் ெதரி�ம் ! அவன்
சந்ைதக்�க் காய்க�கள் ெகாண்� ேபாவதற்காக
அ�காைல�ல் எ�ந்��ந்� அவைரப் பந்த� ��ந்�
காய்கைளப் ப�ப்ப� வழக்கம். ஆனால் இந்த �ன்�
நாடக்ளாக அவைரக்காய் ப�க்கக் �ட மறந்��டட்ாள்
அவள். 

ேநரங்�ைடக்�ம் ேபாெதல்லாம் அவன் அவ�டன்
ேப� அவள� கவனத்ைதத் ��ப்ப �நற்� ெசய்தான்.
ஆனால் ேபசை்சத் ெதாடங்�ச ்��� ேநரத்�ேலேய ேபச
�ஷயம் இல்லாமற் ேபாய்���ற� அவ�க்�
ேபாய்�டட் �வைனப் பற்�ப் ேபசத் ேதான்��ற� -
ஆனால் அைதப் பற்�ப் ேபசக் �டாேத ! அவன் ேவ�
ஏதாவைதப் பற்�ப் ேபச �ற்படட்ா�ம் அவன�யாமல்
ேபச�் தைடப்ப��ற�. 

காய்க�களின் �ைலவா�ையப் பற்�ப் ேபசை்சத்
ெதாடங்�வ�தான் அவரக்�ைடய ெந�ங்கால வழக்கம்
- பரச்ா� அவைரக்காய் �ைலையப் பற்�ப் ேபசத்
ெதாடங்�வான், "இப்ேபா அவைரக் காய்க்� நல்ல
�ைல. ஆனா ஒ� மாசங் க�ச�்க் காெயல்லாம்
நாய்க்கா� மா�ரி �த்�ப் ேபா��ம் . அப்பறம் யா
வாங்�வாங்க அைத ? சாத்��யா அவைர�ேல தான்
நல்ல கா� - நல்லாக் காய்க்�ம் - ஒவ்ெவா�
ெகாத்�ேல�ம் ஏ� அவைரக்காய் இ�க்�ம் - நம்ம
ேதாடட்த்� அவைரக்ெகா� தசரா�க்� �ன்னாேலேய
காய்க்கத் ெதாடங்��ச�் . நான் உனக்� கக்ரியா ஹாட்
தசராத் ���ழா�ேல�ந்� த�ரவ்ைட வாங்�க்�ட�்
வந்ேதேன ஞாபக��க்கா...?" 

ேப�க்ெகாண்ேட ேபானவன் சடெ்டன் ெமௗனமா�
���றான் இந்தப் ேபசை்ச எ�த்��க்கக் �டா�.



அப்ேபா� மன்சனியா �ள்ைளத் தாய்ச�் அவள்
த�ரவ்ைட சாப்�ட ஆைசப்படட்ாள். 

"ப�வ�ல்லாத காலத்�ேல �ைளயற
காய்க��ேலதான் நிைறய லாபம் , அவைரக்ெகா�
ேபான வ�சத்�க் ெகா�ங் கறதாலதான் இந்த வ�சம்
இவ்வள� �க்�ரம் காய்க்க ஆரம்�ச ் �டட்� . ேபான
வ�சம் அ�ேல காய்ப்� நின்ன�ம் நீதான் அைதப்
��ங்�ெய�ய�ம்� ெசான்ேன . என் ேபசை்சக்
ேகட�்த்தான் �த்�ைர மாசத்�ேல�ந்� அ�க்�த்
தண்ணி ஊத்த ஆரம்�சே்ச. நான் ெசான்ேனனா
இல்ைலயா?" 

ேப�க் ெகாண்��க்�ம்ேபா� மன்சனியா�ன்
�கம் என்னேவா மா�ரி ஆவைதக் கண்� அவன்
ேபசை்ச நி�த்�னான். 

"ெசாரக் ெகா�ேயாட �ரியத்ைதப் பார�்�யா ?
�ைர �ராப் படந்��க்� . தண்� கடை்ட�ரைல �டப்
ப�மனா ��க்� . நீ �னம் அேதாட ேவரிேல வ�சச்
கஞ்�ய ஊத்��ேய , அதனால்தான் அ�க்� இந்த
ெச�ப்� . ஆனா தண்� இவ்வள� த�த்த�யா வளரந்்தா
நல்லாக் காய்க்�மா ? தண்ைட ெவட�் �க்கற�தான்
லாபம் பாேரன் , �ஞ்� ைவக்�� , ெவம்�க் �ேழ
��ந்��� .." 

�, என்ன அசட�்த்தனமாகப் ேப��டட்ான் அவன் !
அவ�ைடய �கம் சடெ்டன்� இ�ண்� ேபாய்�டட்ேத! 

ேம�ம் ேபசத் ேதான்ற�ல்ைல பரச்ா�க்� . அவன்
எ�ந்� �டட்ான் . இவ்வள� ஜாக்�ரைதயாக எவ்வள�
ேநரந்தான் ேபச���ம்? 

�ணி ைதக்க உடக்ாரந்்தால் அவள் கவனம் சற்�த்
��ம்பலாம் . ஆைகயால் பரச்ா� காய்க� �ற்��ட�்த்
��ம்�ம் ேபா� அவ�க்காகச ்ெகாஞ்சம் சடை்டத்�ணி
வாங்� வந்தான். 



�ணிையப் பாரத்்��ட�் மன்சனியா , "இந்தத்
�ணி ெயல்லாம் நைனசச்ப்பறம் ெராம்பச ் ��ங்�ப்
ேபா��ேம " என்றாள் . "அவ்வள� இ�க்கமா ஏன்
சடை்ட தச�்க்கேற ? ெகாஞ்சம் ெதாளெதாளன்�
தச�்க்ேகாேயன்." 

அவன் ேயா�த்�ப் ேபச�ல்ைல - இ�ந்தா�ம்
மன்சனியா பாரை்வையக் �ேழ தாழ்த்�க் ெகாண்டாள் .
அவ�டன் நிைறயப் ேப�க்ெகாண்��க்க ேவண்�ம்
என்� �ரம்ானித்�க்ெகாண்� வந்��ந்தான் அவன் ,
ஆனால் இப்ேபா� மைன��ன் �சச்த்ைதப் பாரத்்�
அவன� �டட்ம் ேதய்ந்� ேபாய்�டட்� . 

அவன் �யற்� ெசய்வ�ல் �ைற ைவக்க�ல்ைல .
ம� நாள் ஒ� நாய்க்�ட�்ையக் ெகாண்�வந்தான் .
ெராம்பச ் �ன்னக்�ட�் இப்ேபா�தான் கண்
�றந்��க்�ற�. 

"இைத எ�க்�க் ெகாண்� வந்��க்ேக?" 

"காரியா ெகழடா��ச�் , எப்ேபா ெசத்�ப்
ேபா�ேமா ெதரியா� , இப்ேபாேல�ந்ேத ஒ� �� நாய்
வளக்கற� நல்ல� .... வ��ேல �ளிரே்ல ெகடந்�
கத்�க்�ட�்�ந்த� , �க்�க்�ட�் வந்ேதன். 

அன்� மன்சனியா ேவைல ெசய்ய ெவளிேய
�ளம்பத் தயார ் ெசய்� ெகாண்��ந்தாள் . எவ்வளவ
நாள்தான் �ட�்க்�ள் அைடந்� �டப்ப� ! அவரக்ள�
நிைல�ல் உள்ளவரக்ள் �ம்மா �ட�்ல்
உடக்ாரந்்��ந்தால் நடக்�மா ? இதற்�ைட�ல் கணவன்
ஒ� நாய்க்�ட�்ைய ெகாண்� வந்� �டட்ான்! 

சங்கடந்தான் ! இவ்வள� நாள் ஒவ்ெவா� வ�ஷ�ம்
காரியா நிைறயக் �ட�்கள் ேபாட�்க் ெகாண்��ந்த
காலத்�ல் நாய்க்�ட�் வளரக்்கத் ேதான்ற�ல்ைல
அவ�க்க எவ்வளேவா �ட�்கைள நரி �ன்��டட்� ,
எவ்வளேவா �ட�்கைள அக்கம் பக்கத்�ப் ைபயன்கள்
எ�த்�க்ெகாண்� ேபானாரக்ள் . என்ன தான் சாப்�ட�்



�ஞ்�யைதக் ெகாடத்தா�ம் நாய் வளரப்்ப��ம் ஒ�
ெசல� இ�க்கத்தாேன ெசய்�ற� ! சாப்�ட�்
�ஞ்�யைத மட�்ம் ெகா�த்தால் நாய்க்�ட�் நன்றாக
வள�மா ? அ� எப்ேபா� பாரத்்தா�ம் ஒ� �ட�் எச�்ல்
இைல���ந்� இன்ெனா� �ட�் எச�்�ைலக்� ஓ�க்
ெகாண்ேட��க்�ம். 

ஆனால் கணவேன ெகாண்� வந்��க்�ம்ேபா�
இைத ைவத்� வளரக்்கத்தான் ேவண்�ம். 

மன்சனியா �ைடையக் �ேழ ைவத்��ட�் நாய்க்
�ட�்ையக் ைக�ல் வாங்�க் ெகாண்டாள் . அவ�க்�
�டை்ட �ட�் ெவளிேய ேபாகக் �சச்மா��ந்த� .
இப்ேபா� நாய்க்�ட�் வந்த�ல் அவ�க்ெகா� லாபம் -
�ட�்க்� ெவளிேய ேபாவைத இன்�ம் ஒ� ேவைள
ஒத்�ப்ேபாட சாக்�க் �ைடத்த� அவ�க்�. 

ெராம்பச ் �ன்னக்�ட�் �ஸ்�ஸ் என்� சப்தம்
ெசய்� ெகாண்� �க்ைக நீட�் ேமாப்பம் ��க்�ற� .
அவ�ைடய ஆைடக்�ள் �கத்ைதப் �ைதத்�க்
ெகாள்�ற� . ெசக்கச ் �வந்த நாக்� �னியால்
அவ�ைடய உள்ளங்ைக , �ரல்கள் , ைகைய நக்�ப்
பாரக்்�ற� . அவ�ைடய உட�ன் மணம் அதற்�ப் ��த்
��க்�ற� - தாய்ப்பா�ன் மணம் அதற்�ப்
பரிசச்யமான�தான் - அ� இழந்��ட�்�ந்த அந்த
மணம் இப்ேபா� அதற்� ம�ப��ம் �ைடத்��டட்� .
இந்த மணத்ைத ேமாப்பம் ��த்�த்தான் தன்னால்
பா�ன் ஊற்ைறக் கண்���க்க ���ம் என்பத அதற்�
இயற்ைகயாகேவ �ரிந்��ந்த�. 

"ஐேயா அப்பா! ெகாஞ்சேநரங்�ட �ம்மா �ட
மாடே்டங்கேற ..! �ம்மா உக்கா� இங்க !" அவள்
நாய்க்�ட�்ைய ம����ந்� இறக்�த் தன் பக்கத்�ல்
உடக்ார ைவத்தாள், 

காரியா�ன் ெதாண்ைட���ந்� "கரர்ர் ் " என்ற
உ�மல் ெவளிப்படட்� - ��ய ��ந்தாளி�ன்
நடவ�க்ைககள் அதற்�ப் ��க்க�ல்ைல - �ஷயம்



எவ்வள� �ரம் ேபா�ற� என்பைதக் கவனித்�க்
ெகாண்��க்�ற� அ� - அ� ஒ��ைற நாய்க் �ட�்ைய
ெந�ங்� அைத �கரந்்� பாரத்்த� - �கரந்்த�ல் அதற்�
என்ன �ரிந்தேதா ! அ� ேசாம்பல் ��த்தவா� வராந்தா
���ந்� ��றங்� வாச�ல் உடக்ாரந்்�ெகாண்�
�ங்� வ�யத் ெதாடங்�ய� . நாய்க்�ட�்�டம்
அதற்�ச ்���ம் அக்கைற ஏற்பட�ல்ைல. 

நாய்க்�ட�்�ன் ���வான ேராமத்ைத
மன்சனியா�ன் ைககள் அைளந்தன . அப்ப�
அைளவ�ல் படை்டத் தட�வ� ேபான்ற �கம் ஏற்படட்� .
அப்ப� அைள�ம்ேபா� அவ�டம்�ல் ஒ�வைகச்
��ரப்்� ஏற்ப��ற� . அந்தச ் ��ரப்்�க் �ட
இதமாகத்தானி�க்�ற� - ஒ� ���வான உட�ன்
கதகதப்ைபத் தன் �ரல் �னிகளில் உணரந்்� சற்�த்
தன்ைன மறந்����றாள் அவள். 

�னம் அவ�ைடய பாைலப் �ய்ச�்ப் �ய்ச�்
ெவளிேய ெகாடட் ேவண்���ந்த� அவள் ஒ� தகர
டப்பா�ன் ���ல் பாைலப் �ய்ச�் ைவத்� அைத
நாய்க்�ட�்க்� �ன்னால் ைவக்�றாள் . அ� சரச்ர்
என்� உ�ஞ்� அைதக் ��க்�ற�. அந்த சரச்ர ்ஒ��ட
இனிைமயாக இ�க்�ற�. அவள் கண்ெகாடட்ாமல்
நாய்க்�ட�்ையப் பாரக்்�றாள். 

வாச�ல் காரியா�ன் அலட�்யம் மைறந்��டட்� .
அ� கா�கைள �ைறத்�க்ெகாண்� அந்த ஒ�ையக்
ேகட�் , வராந்தா�க்� ஓ�வந்� டப்பா ��க்� அ��ல்
நின்ற� . 

"நீ ஏன் இங்ேக வந்ேத! ேபா ெவளிேய !" மன்சனியா
அதட�்னாள் 

ம�ப� உ�மல் காரியா�ட��ந்� . 

"நீ சாப்�டற சாமானா இ� ? �ம்மா
ேகா�ச�்க்�டட்ா ேபால ஆசச்ா ? ஒ� �ன்னக்



ெகாழந்ைதேயாட என்ன ேகாபதாபம் ?
ெவக்கமா�ல்ேல? ஓ�ப்ேபா !" 

"கரர்ர் ் ..." அதாவ� இந்த ஏற்பா� காரியா�க்�ப்
��க்க �ல்ைல ஆனால் எசமானி�ன் உத்�ரைவ�ம்
�ற ��யாேத...! 

மன்சனியா �ட�் ேவைலைய ��த்�க்ெகாண்� ,
�ைடையத் தைல�ல் ைவத்�க்ெகாண்� ெவளிேய
வந்தாள் . வழக்கம்ேபால் காரியா�ம் ேசாம்பல்
��த்�க்ெகாண்� எ�ந்� வந்� நின்ற�.

 "நீ எ�க்� எ�ந்��ந்ேத ? இன்னிக்� நீ என்�ட வர
ேவண்டாம் ! இங்ேகேய இ�...! ெசான்னாக்
ேகக்கற�ல்ேல! ேபா, ேபா, உள்ேள!" 

அவள் காரியாைவ உள்ேள தள்ளி�ட�் படைல
சாத்�க் ெகாண்� ேபாய்�டட்ாள். பாவமாகக் �ைரத்�
ஊைரக் �ட�்ய� காரியா. 

அவள் எதற்காக �ட�்க்� ெவளிேய வரக் �சச்ப்
படட்ாேளா அ�ேவ நடந்��டட்� . ேக� ெசய்ய �ஷயம்
�ைடத்��டட்ால் ��வரக்�க்� உண்ைம�ல் தைய
தாடச்ணியம் இ�ப்ப�ல்ைல இன்�ம் மன்சனியா
வ�வைதக் கண்� அவரக்�ைடய ேகா� �ைளயாட�்
நின்� ேபாய் �டட்� ... ெபா�க்ைகக் காய்க�க்காரி
இன்னிக்� ஏன் தனியா வந்��க்கா ? அந்த ேநாஞ்சான்
நாய் ஏன் வரல்ேல ..? 

இன்� அவரக்ள் அவைளக் ேக� ெசய்�
பாட�்ப்பா� அவைளப்ேபால் நடந்� காடட்�ல்ைல ,
அவரக்ள் தங்க�க்�ள் �தைன ராடச்��ன் கைதையச்
ெசால்�க் ெகாண்டாரக்ள்... அவள் கா�ல் ��ம்ப� .
அவள் எப்ப�ேயா அவரக்ளிட��ந்� தப்�ேயா�னாள் 

இதன்�ன் அவள் காய்க� �ற்கச ்ெசன்ற இடங்களி
ெலல்லாம் �ட�்ப் ெபண்கள் அவள் �ட�்ல் நடந்த
�பத்� பற்�த் ���த் ���க் ேகடட்ாரக்ள் - ேபா�ஸ்
�ட அவைள சந்ேத�க்க�ல்ைல - இவரக்ள் அவள்ேமல்



சந்ேதகப்ப��றாரக்ள் என்� ேதான்�ய�
இவரக்�ைடய ேகள்�களி��ந்� - அவள் அ��ஷ்டம்
அப்ப� ! இல்லா�டட்ால் �ழந்ைதகைளப் ெபற்ற வரக்ள்
இப்ப�ெயல்லாம் அவைளக் ேகள்� ேகடப்ாரக்ளா ..? 

இன்�ம் ெகாஞ்சநாடக்ள் அவள் �ட�்க்� ��
ேபாய்க் காய்க� �ற்க ேவண்டாம் என்� பரச்ா�
அவளிடம் ெசால்� ��ந்தான் . கைடத்ெத��ல்
உடக்ாரந்்� ெகாண்� காய்க� �ற்கச ் ெசான்னான்
அவன் ெசான்ன� சரிதான் . அவள்தான் அவைனப்
�ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல , �ட�்க்� �� ேபாய்
�ற்பெதன்றால் அவ�க்�ச ்�ரமம் என்பதற்காகத்தான்
அவன் அப்ப�ச ் ெசால்�றான் என்� அவள்
நிைனத்��டட்ாள்... 

இதன்�ன் அவள் �� �டாகப் ேபாகாமல்
கைடத்ைத��ல் உடக்ாரந்்� காய்க� �ற்கத்
ெதாடங்�னாள். 

அவ�ம் பரச்ா��ம் ஒன்றாகத் ��ம்�னாரக்ள்
அவரக்ள் �ட�்ப் படைலத் �றந்தேபா� காரியா
வழக்கம்ேபால் வாைல ஆட�்க்ெகாண்� அவரக்ைள
வரேவற்க வர�ல்ைல �ட�்க்�ள் எந்த �த
அரவ��ல்ைல. என்ன �ஷயம் ? �ளக்ேகற்�ப்
பாரத்்தாரக்ள் -- காரியா கால்கைளப் பரத்�க்ெகாண்�
ப�த்��க்க , நாய்க்�ட�் அதன் உலரந்்த ம�க்
காம்�கைளச ்�ப்�க் ெகாண்��ந்த� , ந�ந�ேவ ஒ�
காம்ைப �ட�் இன்ெனா� காம்ைப வாயால் கவ்�ச்
சப்�ய� நாய்க்�ட�் - மன்சனியா அதன��ல் ேபாய்
அைதக் ைக�ல் எ�த்�க் ெகாண்ட�ம் காரியா
உடைலச ் ��ரத்்�க் ெகாண்� எ�ந்� நின்ற� - "நீ
ெசான்ன�க்காக ெராம்ப ேநரம் இைதப் பாரத்்�க்�ட�்
இ�ந்தாச�் , இப்ேபா ஒன் ெபா�ப்ைப நீ ஏத்�க்க .. ஒேர
பக்கமாப் ப�த்�க்�ட�் இ�ந்த�ேல உடம்ெபல்லாம்
மரத்�ப் ேபாச�்!" என்� ெசால்வ�ேபால --�ற� காரியா
மண்ைண �கரந்்�ெகாண்ேட ெவளிேய ேபாய்�டட்�. 



"இந்தக் �ட�்க்� ஒ� ேபர ் ைவக்க�ம் .. இைதப்
"பசச்ா " (�ழந்ைத )ன்� �ப்�டலாமா ?" மன்சனியா
ெசான்னாள். 

"பசச்ா நல்ல ேப�தான்." 

"பசச்ா! ஏ பசச்ா! ����ன்� ��க்�றைதப் பா�!
ெவரைல நக்காேத! �டட்ாள்! அைதயா சப்பற�!
ப�க்�தா? ஆமா, ப�க்கத்தாேன ெசய்�ம் ! ெராம்ப
ேநரமாசே்ச! பால் க�க்கற ெகாழந்ைதக�க்� மணிக்�
மணி ப�க்�ம் .. வா வா!" 

"�ட�் '��ன் ��ன் '� கத்தறேத , ப�சச்ா
அப்ப�த்தான் நாய்க்�ட�் கத்�ம்."

 "ப�க்கறேபா� மட�்�ல்ேல , ேவேற சமயத்��ம்
அப்ப�க் கத்�ம் .." ��ம்பாகச ்�ரித்தாள் மன்சனியா -
அவள் அந்தக் ��ம்�ச ்�ரிப்� �ரிக்கா�டட்ால் அவன்
அவள� ��ப்ைபப் �ரிந்� ெகாண்��க்கமாடட்ான். 

ஐந்� நாடக்�க்�ப்�ற� இன்�தான் �தல்
தடைவயாகச ்�ரிக்�றாள் மன்சனியா. 

"அெதல்லாம் ஒனக்�த்தான் ெதரி�ம் - �ன்ன
வய�ேல�ந்ேத நாய் வளரத்்தவளாசே்ச!" 

ம�நாள் ��வ�ம் காரியா ேசாம்பலாகப்
ப�த்��க்க , பசச்ா அத�ைடய ம�ையச ் சப்�க்
ெகாண்��ந்த� . மன்சனியா �ைடைய
எ�த்�க்ெகாண்� ெவளிேய �ளம்�ய ேபா� காரியா
அவேளா� வர�ல்ைல . அவள் அைத இ�க்கச்
ெசால்ல�ல்ைல. அ� தானாகேவ தங்� �டட்�. 

அவள் கைடத்ெத����ந்� ��ம்�யேபா�
காரியா �ன்��ந்த நிைல�ேலேய ப�த்�க் �டந்த� ,
நாய்க்�ட�் அதன் ம�ையச ் சப்�க் ெகாண்��ந்த� -
ஆனால் இப்ேபா� ம�க்காம்�கள் மசச்ம் மா�ரி
��தாக இ�க்க�ல்ைல , சற்�ப் ெப�த்��ந்தன -
ம��ம் ��� உப்���ந்த� . அ�ல் ��� ஊதா நிறம்



ப�ந்��ந்த� . ஏதாவ� �ராய்ப்� ஏற்பட�்�க்�றேதா ?
பசச்ா �ம்மா சப்�வேதா� நிற்ப�ல்ைலேய , �றாண்�க்
க�த்� இம்ைச ெசய்�றேத...! 

மன்சனியா காரியா�ன் ம�ையத் ெதாட�்ப்
பாரத்்தாள் . இல்ைல , �ராய்ப்� இல்ைல - ம����ந்த
ஊதா நரம்�கள் �ைடத்�க் ெகாண்��ந்தன . ேதா�ல்
ஒ� வழவழப்� - மன்சனியா தன்ைனச ் ேசா�த்�ப்
பாரப்்ப� காரியா�க்�ப் ��க்க�ல்ைல ... 'ஆ 'ன்�
பாரக்்கற�க்� இ�ேல என்ன இ�க்� ? இெதல்லாம்
�ன்னால பாரத்்தேத இல்�யா ...? 

மன்சனியா டப்பா ��ையக் ைக�ெல�த்�க்
ெகாண்� வராந்தா���ந்� , "பசச்ா , பசச்ா ! �த் �த்�
.. வா இங்ேக !" என்� அைழத்தாள், 

அவள் எதற்�க் �ப்���றாள் என்ப� பசச்ா�க்�த்
ெதரி�ம் அ� எ�ந்� அவளிடம் வந்த�. அவ�ைடய
ேமல் �ணிையப் �றாண்�ய� அவள்ேமல் ஏறப்
பாரத்்த�. 

"இ� - இ� ! ெபா�க்கல்�யாக்�ம் ..! காரியா�டே்ட
ேபா ! �� அம்மாைவப் ��ச�்�க்�ேய , ேபா , அவளப்
ேபாய்ச ்சப்� ...! என்ன ஏன் ேமாந்� பாக்கேற." 

இ� இனிேம என்ன �ரேயாசனம் ...! ெசத்�ப்
ேபாய்�டட் �வனின் நிைன� வ��ற� அவ�க்�
அைத மறக்க ���மா? 

�ற்றத்�ல் ப�த்��க்�ம் காரியா தைலைய
நி�ரத்்� அவைளக் கவனிக்�ற� , இப்ேபா� அதன்
கண்ணில் �ைள இல்ைல , அ� மன்சனியா�ன் ேபசை்ச,
அங்க அைச�கைளக் கவனமாகப் பாரக்்�ற� - அவள்
டப்பா ��ையக் ைக�ெல�த்�க் ெகாள்�ம் ேபா�
அதன் கா�கள் �ைறத்�க் ெகாள்�ன்றன .
பசச்ா�ட��ந்� ��தைல �ைடத்த�ம் அ� ெவளிேய
ேபாய் ஒ� �ற்� �ற்��ட�் வந்��க்கேவண்�ம் .



அப்ப�ச ் ெசய்யாமல் அ� வாைலச ் ��ட�்க்ெகாண்�
பசச்ா ��ம்� வ�வதற்காகக் காத்��க்�ற� ... 

பசச்ா , டப்பா �����ந்த பால் ��வைத�ம்
நக்�ய �ற�ம் ஏன் இன்�ம் '��ன், ��ன்' என்�
கத்�க்ெகாண்� நிற்�ற� ? ஏன் அங்ேக �டக்�ம்
�ரிமைணைய �கரந்்� பாரக்்�ற�? 

"ஆசச்ா இல்�யா?" 

மன்சனியா�ன் இந்தக் �ரல் ெகாஞ்சல் அல்ல ,
இ�ல் ஆபத்� இ�க்�றெதன்ப� காரியா�க்�த்
ெதரி�ம் - காரியா வராந்தா�ல் சடெ்டன்� ஏ�ப்
பசச்ாைவ வா�ல் கவ்�க் ெகாண்� �ேழ வ��ற� ....
வா , ஒன்னிடத்�க்� வா! வந்� ஒன்னிஷ்டப்ப� ெசய்..! 

காரியா தன் பைழய இடத்�க்�ப் பசச்ாைவக்
ெகாண்� வந்� அதன் க�த்ைத இதமாக நக்�க்
ெகா�க்�ற� . �ற� கால் கைளப் பரப்�க் ெகாண்�
ப�த்�க் ெகாள்�ற� .... இனி என்ன
ெசய்யேவண்�ெமன்� பசச்ா�க்� யா�ம்
ெசால்�க்ெகா�க்க ேவண்�ய�ல்ைல, 

மன்சனியா �ங்�ல் �ணில் சாய்ந்தவா�
ஆசச்ரியத்�டன் இைதப் பாரக்்�றாள் ... �ழட�்க்
காரியா�க்� இன்�ம் ஆைச �ர�ல்ைல ேபா�ம் ..! - 

ஈ , பசச்ாைவத் ெதாந்�ர� ெசய்�ற� - காரியா தன்
உடைல அைசக்காமல் தைலைய மாத்�ரம் ஆட�்யாட�்
ஈைய �ரடட்ப் பாரக்்�ற� .. உடைல அைசத்தால்
ம�ையச ் �ப்�ம் பசச்ா�க்� இைடஞ்சல் , த�ரக்
காரியா�ன் ெசாந்த �கத்�க்�ம் இைட�� .... 

�ழட�் நா�ன் ம� உப்���ப்பைதப் பரச்ா�
கவனித் ��ப்பாேனா ? அைத அவ�க்�க் காடட்
அவ�க்� ஆைசதான் , இ�ந்தா�ம் �சச்ம். 

பரச்ா��ம் இைதக் கவனித்��க்�றான் . ஆனால்
இைதப்ேபாய் மன்சனியா�டம் எப்ப�ச ்ெசால்வ� ...? 



அன்�ர� மன்சனியா�க்� அ�க்க� உறக்கம்
கைலந்த� - இர� ��வ�ம் அக்கம் பக்கத்�ல் நரி
இ�ப்பைத ேமாப்பம் ��த்�க் �ைரத்�க்
ெகாண்��ந்த� காரியா - காைல�ல் எ�ந்தேபா�
காரியாைவ�ம் பசச்ாைவ�ம் �ற்றத்�ல் காண
�ல்ைல , எங்ேக ேபா��க்�ம் ? சாத்��யா அவைரப்
பந்த�க்�க் �ேழ ெபட�் மா�ரி ஒ� மர �� உண்�. ஒ�
காலத்�ல் மன்சனியா வாத்� வளரத்்தாள் . அப்ேபா�
வாத்�க�க்காக இந்த மர �டை்டச ் ெசய்��ந்தாள்
இப்ேபா� அந்த மர �ட�்க்�ள் பசச்ாைவப் பக்கத்�ல்
ேபாட�்க்ெகாண்� ப�த் ��ந்த� காரியா - ெபட�்�ன்
ஒ� �றத்�ல் வாத்� �ைழய ஒ� ��ய ஓடை்ட உண்� .
அதன் மற்ற பக்கங்கள் ����க்�ம் . �ன்ன ஓடை்ட -
காரியா �ட �ரமப்பட�்த்தான் அதற்�ள்
�ைழய���ம், 

மன்சனியா அ�ேக ெசன்� �னிந்� பாரத்்தாள் .
உள்ேள இ�டட்ா��ந்ததால் ஒன்�ம் சரியாகத்
ெதரிய�ல்ைல . 

'கரர்ர்.்.. இங்ேக என்ன ேவைல ஒனக்�?" 

"ேபாக்�ரி! �ம்மா இ� , காரியா !" மன்சனியா
அதட�்னாள்.

அவள் அவைரப் பந்த���ந்� காய் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்தாள் , அந்த அரவம் ேகட�்க் காரியா
�ைலக்கத் ெதாடங்�ய�. 

"அ� ஏன் இப்ப�க் �ைலக்�� ?" பரச்ா� ேகடட்ான். 

"நான் காய் ப�க்கற� அ�க்�ப் ��க்கல்ேல"

 "அவைரப் பந்தல் அேதாட ராஜ்யம் ேபாேல�க்�!" 

"ஆமா, அ�தான்!" 

"��க் ெகாழந்ைத ெகைடச�்�க்காக்�ம் அ�க்�?" 

"ஆமா , ஏ� ஜன்மத்�க் ெகாழந்ைத!" 



கணவன் ேம�ம் ேபசை்சத் ெதாடர
வாய்ப்பளிக்காமல் அவள் பாைனைய எ�த்�க்
ெகாண்� ெபா�க் �ணற்ற�க்�ப் ேபாய்�டட்ாள் 

பரச்ா�க்�ம் நிம்ம� ஏற்படட்� . அவரக்ள�
உைரயாடல் அவரக்ள�யாமேலேய ஒ� சங்கடமான
�ஷயத்ைத ெந�ங்� �ட�்�ந்த� . 

இன்� அவரக்ள் காய்க� வாங்க ஹரத்ாச்
சந்ைதக்�ப் ேபாகேவண்�ம் . 

�ன்னதாேவ �றப்படேவண்�ம் . ஆைகயால்
பரச்ா� அ�ப்� �டட் உடக்ாரந்்தான் . அவன்
�ள்ளிகைள ஒ�க்�ம் அரவங்ேகட�்க் �ைரத்த�
காரியா 

"அேடயப்பா! ஒ� �ச�்ையக் �ட ஓ�க்கக்
�டாதாம்!" 

அப்ப�த்தான் நடந்�ெகாண்ட� காரியா - காகம்
பந்த�ன் ேமல் உடக்ாரந்்தால் �ைரத்த� - பரச்ா�
ெகால்ைல�ல் நடமா�னால் �ைரத்த� .
�ட�்க்�ைர�ன் ேமல் ப�ந்� உடக்ாரந்்தால் �ைரத்த�
- வாச�ல் �ைனையக் கண்டால் �ைரத்த�
எல்லாைர�ம் எ�ரிகளாகக் க��ய� - எவரா�ம்
ஆபத்� ேநரலாம் - பத்�ரமாகக் �ட�்ையப் பாரத்்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம் - ஆபத்� ஏற்ப�ம் ேபா��ந்தால்
�ைரத்� எ�ரிையப் பய��த்த ேவண்�ம். நாள்
���ம் கண்ைண�ம் , காைத�ம் �றந்�
ைவத்��க்கேவண்�ம் - யாைர�ம் நம்பக்�டா� , எ�ரி
தாக்க வ�வதற்�ள் எ�ரிையத் தாக்க ேவண்�ம் .
எ�ரிக்�ச ் சற்� அவகாசம் ெகா�த்��டட்ால் �ற�
தன்னால் சமாளிக்க ��யா� .... 

சாக்கைடக்க��ல் ஒ� �ரிையப் பாரத்்� வாத்�க்
�ட�் ��ந்� ெவளிேய ஓ�வந்த� காரியா -
அ�ப்ப��ல் இ�ந்தவாேற பரச்ா� அைத நன்றாகக்
கவனித்தான்... அதன் கண்கள் �வந்��ந்தன. ��தாகக்



�ட�் ேபாடட் நா�ன் அ���கள் அதன் உட�ல் ..
பசச்ா�ம் அைதப் �ன் ெதாடரந்்� வாத்�க்
�ண்���ந்� ெவளிேய வந்த� . �ரி பயந்� ேபாய்
ஓ��டட்� . அதன்�ற�ம் காரியா�ன் �ைரப்�ம்
ஆரப்்பாடட்�ம் நிற்க �ல்ைல... அதன் ம� கனத்�க்
�ேழ தைரையத் ெதா�மள�க்�த் ெதாங்�ய� - அ�
நடந்� ேபா�ம் ேபா�ம் பசச்ா அதன் ம�ையச்
சப்�வைத �ட�ல்ைல ... 

இெதன்ன ...! நிசமாத்தான் ..! இ� எப்ப�...? 

நா�ம் �ட�்�ம் ம�ப� வாத்�க் �ண்�க்�ள்
�ைழந்��டட்ன -- பரச்ா�க்� ஒேர �ைகப்� ..
��கங்களில் இந்த மா�ரி நடக்�ம் என்� இ�வைர
அவ�க்�த் ெதரியா� - மன்சனியா இைதக்
கவனித்தாளா ? அவ�க்�ச ் ெசால்லலாமா ? அக்கம்
பக்கத்தாைரக் �ப்�ட�் இந்த ேவ�க்ைகைய அவர்
க�க்�க் காடட்ேவண்�ம் ேபா��ந்த� அவ�க்� .
ஆனால் அப்ப�ச ்ெசய்ய வ��ல்ைல . அவ�க்�ப் ேபச
வா�ல்ைல .... 

ஹரத்ாச ் சந்ைதக்�ப் ேபா�ம் வ��ல் மன்சனியா
நாய்களிரண்ைட�ம் பற்�ப் ேப�னாள் . அவள்
காரியாைவச ் சாப்பாட�்க்�க் �ப்�டட்ேபா� அ�
வர�ல்ைலயாம் - �ட�் ைய�ம் வர�ட�ல்ைலயாம்.
�ட�்க்காகக் கவைலப்படட்ாள் அவள். 

"சாப்�டாம இ�க்க ���மா ?" என்றான் பரச்ா� .
இைத �டத் ெதளிவாகப் ேபச��ய�ல்ைல அவனால் -
மன்சனியா �ரிந்� ெகாண்டால்தாேன! 

அவரக்ள் �� ��ம்ப மாைலயா� �டட்� .
�ன்னக்�ட�் 

இவ்வள� ேநரமாகப் பட�்னியா��க்�றேத என்�
மன்சனியா �க்�க் கவைல - அவள் டப்பா ��ைய
எ�த்�க் ெகாண்� வாத்�க் �ண்�ப் பக்கம் ேபானாள்..
"பசச்ா! பசச்ா! வா , வா! �ர ்�ர ்�ர.்.." 



"ஆமா , அ� வரப் ேபா�தாக்�ம் !" என்றான் பரச்ா�
- �ட�் உண்ைம�ேலேய வர�ல்ைல. 

காரியா �ண்�ன் ஓடை்ட வ�ேய தைலைய நீட�்க்
�ைரத்த� . க�க்க வ�வ�ேபால் பல்ைலக் காட�்ய�. 

"நீ ஏன் �ப்�ட�்க்�டே்ட இ�க்ேக ? �ம்மா இ�!"
பரச்ா� ெசான்னான். 

மன்சனியா ைகைய நீட�்ய�ம் உ��க் ெகாண்�
ெவளிேய வந்த� காரியா . இ� அவரக்�க்�ப்
பழக்கமான காரியா அல்ல , �ற்��ம் ��ய �ராணி
மன்சனியா �ஷயத்ைதச ் சரியாகப் �ரிந்�
ெகாள்வதற்�ள் அ� ேமல் ��ந்� அவைளப் �றாண்�க்
க�த்�க் ��க்க �ற்படட்� . மன்சனியா
�ைரக்ெகா��ன் ேமேல ேபாய் ��ந்தாள் . அவ�ைடய
�ணி நார ்நாராகக் ��ந்� ேபாய்�டட்� - அவ�ைடய
ைக���ந்� இரத்தம் ெப��ய� - பரச்ா�
கத்�க்ெகாண்ேட த�ைய எ�த்� வந்தான். 

ஆனால் மன்சனியா�ன் கவனம் இவற்�ெலல்லாம்
இல்ைல . காரியா ம�ப��ம் வாத்�க் �ண்�க்�ள்
�ைழ�ம் வைர�ல் அவ�ைடய பாரை்வ அதன்
ம����ந்� �லக�ல்ைல - அதன் ம��ல் பால்
�ரந்��க்�ற� ..! அ� அவள் ேமல் பாய்ந்தேபா� அதன்
ெவ�ெவ�ப்பான , ஈரமான ம��ன் பாரம் அவ�ைடய
ைகேமல் ��ந்த� - ஈர ம� ! பால் ெகாட�்க்
ெகாண்��ந்த� காரியா�ன் ம����ந்� ..!
அவ�ைடய ைக�ல் காரியா�ன் ம�படட் இடத்�ல்
பா�ன் ஈரம் 

தனக்� மட�்ம் ��க்கப்படட் சாபக் ேகட�்ன் �ைம
பாறாங்கல்லாக அ�த்�ய� மன்சனியா�ன் இதயத்ைத
.. 

(பத்ரேலகார ்பாபா , 1959} 

7. எ�ைல�ேகா��� எ�ைல



ஆஷா�ரண்ா ேத� 

எல்லா�ம் ேதால்��ற்�த் ��ம்��டட்ாரக்ள். 

கைட��ல் ச�நாத் தாேம இரண்டாம் மா�க்� ஏ�
வந்� க�ைமயான �ர�ல் ெசான்னார ் , "ச� !
அநாகரீகத்�க்�ம் ஒ� எல்ைல இ�க்� , எல்ைல
இ�க்க�ம் ! ஆனா ��ந்தாளிகள் ����க்�ற இந்தக்
கல்யாண �ட�்ேல நீ ெசஞ்ச அநாகரீகத் �க்�
எல்ைல�ல்ேல ! இவ்வள� உற�க்காரங்க�க்�
�ன்னாேல என் ெகௗரவத்ைத மண்ணாக்�ேன , நீ�ம்
ேக�க்� ஆளா�க் �டே்ட ! இப்பவாவ� தயவ ெசஞ்�
வா!" 

�ட�்க்� இரண்டாம் மா� கடட் அ�ம� �ைடக்க
�ல்ைல . இ�ந்தா�ம் இரண்டாம் மா��ல் ச�க்காகச்
�ைம ஓ� ேவய்ந்த ஓர ் அைற கடட்ப்பட�்�ந்த� -
அைறக்�ள் அப்ேபா� �ளக்� எரிய�ல்ைல - �ேழ
பந்த�ல் எரிந்� ெகாண்��ந்த எண்ணற்ற
�ளக்�களின் ெவளிசச்ம் மட�்ம் ஓரள� அந்த அைற
வாச�ல் �ர�ப�த்த� . 

ஒ�க்களித்��ந்த அைறக்கத�ல் ைகைவத்�
நின்� ெகாண் ��ந்தாள் ச� அந்தக் ைக�ரல்க�ம்
அவள� கன்னத்�ன் ஒ� பக்க�ம்தான் கண்ணிற்�த்
ெதரிந்தன இதன் �லம் அவரக்�ைடய �கபாவத்ைதப்
�ரிந்�ெகாள்ள இயல�ல்ைல. 

ஆைகயால் அவள் �ன்ேபாலேவ �ைறப்பாக
இ�க்�றாளா அல்ல� இள� வ��றாளா என்ப�ம்
�ரிய�ல்ைல . 

ச�நாத் வந்� �ப்�டட்�ற�ம் அவள் ��வாதமா
��ந்தால் அவ�ம் அவ�ைடய கணவன் மா�ரி
ெபத்�யந்தான் என்� நிைனத்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ய�தான், 

ச��டம் மா�தல் எ�வம் ெதரிய�ல்ைல - ச� ஒ�
��த்�ரமான , வறண்ட �ர�ல் ெசான்னாள் , "அண்ணா



, நீ எ�க்� இவ்வள� கஷ்டப்பட�்க்�ட�் ஏ�வந்ேத?
நான் தான் ெசால்�டே்டேன." 

"ஆமா ெதரி�ம் .." கசப்�ம் ேகாப�ம் கலந்த �ர�ல்
ெசான்னார ்ச�நாத். "�ட�்ேல இ�க்கறவங்க எல்லா�ம்
ஒ�த்தர ் மாத்� ஒ�த்தர ் உன்ைன சமாதானப்ப�த்த
வந்தாங்க , நீ '�ேழ எறங்க மாடே்டன் , சாப்�ட மாடே்டன்
'� ெசால்� எல்லாைர�ம் ெவரட�்டே்டன்� ெதரி�ம்
எனக்� . உன் அண்ணி வந்� ைக�ப்�க் �ம்��ம் நீ
அைசஞ்� ��க்கேல.." 

ச��ன் �கத்ைத இப்ேபா�ம் பாரக்்க
��ய�ல்ைல . அவள் அந்த அைறைய �ட�்ச ் சற்�
ெவளிேய வந்தால் அவ�ைடய �கத்ைதப் பாரக்்கலாம்.
ஆனால் ெவளிேய வர �ல்ைலேய அவள் ! யாேரா அைற
வாச�ல் ஒ� ேகா� ேபாட�் அைத அவள்
தாண்டக்�டாெதன்� ஆைண�ட ் ��ந்தாற்ேபால்
அவள் அைறக்�ள்ேளேய நின்��ந்தாள். 

ஆனால் கதைவ ஒேரய�யாகச ் சாத்��ட�்ப்
ப�க்ைக�ல் ேபாய் �ழ�ம் வ��ல்ைல அவ�க்� -
சாயங்காலத்���ந்� ஒ�வர ் மாற்� ஒ�வர ் அவைள
அைழக்க வந்� ெகாண்ேட ��க்�றாரக்ள். 

"ச� ! ஐ�� ேபர ்வந்��க்காங்க �ேழ .. எவ்வள�
ேபர ் 'ச� எங்ேக ? ச� எங்ேக'ன்�
ேகட�்க்�ட�்�க்காங்க! வாேயன் ஒ� தடைவ ...! ச�!
உன் அண்ணா�க்க எவ்வள� அழகான மாப்�ள்ைள
�ைடச�்�க்கான் வந்� பாேரன் ....! அத்ைத !
கன்யாதானம் நடக்கற எடத்�ேல நீ ஏேதா ெசய்யாேம
வந்�ட�்யாேம , அப்பா ேகா�ச�்க்கறார,் �க்�ரம்
வாேயன் 

ஆனால் ச� அைசய�ல்ைல , அவ�ைடய ேகாபம்
�ைறய �ல்ைல . "எனக்�த் தைல வ�க்�� " என்�
ெசால்�த் தட�்க் க�க்�றாள் அவள் 



இவ்வள� நாள் இந்தக் கல்யாணம் சம்பந்தப்படட்
எல்லாக் காரியங்கைள�ம் ச�தான் கவனித்�
வந்��க்�றாள் . அன்� பக�ல் சைமயலைற ,
உக்�ராணம் , சாப்பாட�்க் �டம் , �ைஜயைற என்�
சக்கரம் மா�ரி �ழன்��க்�றாள் ... மாைல ேநரத்�ல்
தற்ெசயலாக அந்த நிகழ்ச�் ேநரந்்��டட்� - அைதப்
ெபரிதாக எ�த்�க்ெகாண்� ச� ேகாபத்�ல் தன்
அைற�ல் ேபாய்ப் ப�த்�க்ெகாண்��டட்ாள் என்பைத
யா�ம் கவனிக்க�ல்ைல . கன்யாதானத்�ன் ேபா�தான்
அவைளத் ேதடத் ெதாடங் �னாரக்ள். 

"ச� எங்ேக .? எங்ேக ச� ?" 

��ச�்ப் ேபாடற�க்� ேவண்�ய மஞ்சள்
ேசா�ையச ் ச� எங்ேக வச�்�க்கா ...?
மணப்ெபண்ேணாட பட�்ப் �டைவ எங்ேக?" 

இந்தப் ப�ெளல்லாம் பக்கத்�ேலதானி�ந்த� ,
�ைடச ் �டட்� , இ�ந்தா�ம் அைதெயல்லாம் எ�த்�
வச�்க்�ட�்த் ேதைவப்படறேபா� ெகா�க்க
ஆளில்லாட�் அெசௗகரியந்தாேன ! மஞ்சள் ேசா� ,
பட�்ப்�டைவ மட�்�ல்ேல , சடங்�க்�த் ேதைவயான
ஒவ்ெவா� சாமா�ம் ச�ேயாட ெபா�ப்�ேல
தானி�ந்த� ! க�யாணப் ெபாண்ேணாட அம்மா எந்தப்
பக்கந் தான் சமாளிப்பா ? ��ந்தாளிகைளக் கவனிக்க
ேவண்டாமா அவ? 

இெதல்லாம் ெதரிஞ்�ம் ெராம்ப �க்�யமான
ேநரத்�ேல ஒளிஞ்�க்�டட்ாேள இந்த ச� ! �... � !
அதடட்ப்படட் ��சைன சாதானப்ப�த்தப் ேபா��க்கா ,
ேவெறன்ன ! அ�க்� இ�தானா ேநரம் 7 ைபத்�யக்கார
ம�சன் , ம�ப� ஒண்� ெகடக்க ஒண்ண
ெசஞ்��வான் . �க்க ம�ந்� ெகா�த்� அவைனத்
�ங்க வச�்ட�்க் �ேழ வர ேவண்�ய�தாேன !
கல்யாணப் ெபாண்�ம் �ள்ைள�ம் மைண�ேல
ஒக்காந்தப்பறம் ��ந்�ச ் சாப்பாடை்ட ேமேல
எ�த்�க்�ட�்ப் ேபாய்ப் ��சைன எ�ப்� அவ�க்�



ஊட�்�ட�்க் ெகாஞ்சட�்ேம! அப்ப�ச ் ெசய்யாம
இெதன்ன ...! இந்த ஆகாத்�யத்ைதப் ெபா�த்�க்க
��யா�! 

�� நிைறய ஜனங்க. அவங்க�க்� �ன்னாேல நீ
ேகா�ச�்க் �ட�் ஆம்பைடயாேனாேட ஒன் ��ேல
ேபாய் உக்காந்��ட�் , 'அவ�ம் சாப்�ட மாடட்ார ் ,
நா�ம் சாப்�ட மாடே்டன் '� ெசால்�க்�ட�்�க்�ேய !
�..�...! இவ்வள� லடச்ணமா மாப்�ள்ைள வந்��க்கான்
, அண்ணாேவாட பலநாள் ஆைச நிைறேவ���க்�,
கல்யாணச ்சடங்� ஒண்ைண�ம் வந்� பாரக்்க�ேய நீ!
சாப்�டற�ேல �டப் ��வாதம் ��க்��ேய ! இந்த
கல்யாணக் ெகாண்டாடட்ம் , �ரமாதமான சைமயல் ,
பலவைகக் க� , இனிப்� இ� ஒண்ைண�ம் நீங்க
ெரண்� ேப�ம் ெதாடக்�ட மாட�்ங்களா ? பட�்னி
�டப்�ங்களா 7 இதனாேல உன் ம�மக�க்�க்
ெக�தல்ங்கறைதப் பாரக்்க மாட�்யா ? அண்ணா -
அண்ணிையத் தைல�னிய வப்�யா ? நீசத்தனத்�க்�
ஒ� எல்ைல�ல்ைலயா ? அண்ணா , ஒன் அண்ணா ,
ஒன்ைன�ட இ�வ� வய� ெபரியவன் . ஒனக்� அப்பா
மா�ரின்�தான் ெசால்ல�ம் அப்பா மா�ரிதான்
ஒன்ைன வளரத்்தான் . கல்யாணம் பண்ணிக்
ெகா�த்தான் . அ�க்கப்பறம் மாசம் �ப்ப� நா�ம்
வ�சத்�ேல பன்ெனண்� மாச�ம் ஒன்ைன�ம் ஒன்
ைபத்�யக்காரப் ��சைன�ம் வச�்க் காப்பாத்தறான் .
ஒங்க�க்காகத் தனி அைற கட�்க் ெகா�த்��க்கான் .
அந்த அண்ணா ஒம் ��சைன ஒ� அதட�் அதட�்டட்ா ,
ஒ� தள்� தள்ளிடட்ா அ�க்காக இப்ப�யா பண்�ேவ நீ
7 நன்�ேய இல்ைலயா ஒன் ஒடம்�ேல? 

இவ்வள� ெபரிய நன்�ெகடட் ெசய்ைகையச்
ெசய்��டட் ச�ையப் பாரக்்க அவ�ைடய அைறக்�
�ன்னால் �டட்ம் ���டட்�. ேதரத்் ���ழா 
      �டட்ம். 

�லர ்ச��டம் அ�தாபம் காட�்�றாரக்ள் - ஒளி�
மைறவாகத்தான்! 



காரணம் , ��ந்தாளியாக வந்��ட�் ��ந்�க்�
அைழத்த வ�க்� எ�ராகப் ேப�வெதன்றால் ஒளிவ
மைறவாகத்தாேன ���ம் . "பாவம் , ச�!" என்�
����க்க ���ம் "தங்ைக ��சன் ைபத்�யம் , பாவம் ,
அதனால்தான் அவன் அந்த மா�ரி நடந்��டட்ான் நீ
ெகட�்க்காரன், �ஷயம் ெதரிஞ்சவன் . ஒன்
ெபாண்�க்�க் க�யாணம் நடந்�க்�ட�்�க்� . இந்த
நல்ல ேநரத்�ேல ஒன் தங்ைக ��சைன இப்ப�த்
தள்ளி�ட�்ேய ! ஒன் தங்ைக ேவற வ��ல்லாம
ஒன்ைன அண்���க் காங்கற�னாேலதாேன நீ இப்ப�
ெசஞ்�டே்ட! தங்ைக பணக் காரியா��ந்தா இந்த
மா�ரி நடந்�க்�ட�்�ப்�யா?" 

ேவ�க்ைக என்னெவன்றால் , ேமேல நின்�ெகாண்�
ச�க்� அதரவாகக் ����த்தவரக்ள் �ேழ இறங்�
வந்த�ம் ச�ையக் கண்�த்�ப் ேப�னாரக்ள். 

ஏன் ேபச மாடட்ாரக்ள்? 

அவரக்ள் என்ன ��ஸ்�வா , ைசதன்யரா ?
அவரக்�க்� ேகாபம் வராதா ? அவரக்�ைடய ச�
அ�தாபத்ைத நன்�ேயா� ஏற்�க்ெகாண்� கண்ணீர்
�ட�ல்ைலெயன்றால் , "நீங்க ஒண்�ம் ேபசா�ங்க ,
எனக்� ஒண்�ம் ��க்கைல , நீங்க �ேழ ேபா��ங்க !"
என்� �கத்�லைறந்தாற்ேபால ேப��டட்ால்
அவரக்�க்� அவள் ேமல் எரிசச்ல் வராதா? 

ைசதன்ய�க்�ம் ��ஸ்��க்�ம் �ட
எரிசச்ேலற்பட�்��ம்! 

இெதல்லாம் மாைல�ல் நடந்த நிகழ்ச�் இர� ெவ�
ேநரமா��டட்� . ��ந்தாளிகள் சாப்�ட�்�ட�்ப்
ேபாய் �டட்ாரக்ள் . 

�ட�்�ள்ளவரக்ள் மட�்ந்தான் சாப்�ட ேவண்�ம் .
ச�நாத் தம் மாப்�ள்ைள�ன் அழ��ம் �ணத்��ம்
மயங்�ப் ேபாய்�டட்ார ் . தம் சாமரத்்�யத்ைதப் பற்�
அபார ெப�ைம அவ�க்� . சடெ்டன்� ஏேதா நிைன�



வந்த� அவ�க்� . "ச�ஷ் சாப்�டட்ானா?" என்�
ேகடட்ார.் 

அன்� மாைல�ல் கல்யாணக் �டட்த்�க்� ந��ல்
ச�ஷ். ஒ� அ�க்�த் �ணி�ல் �ச�்ைய�ம் ,
இனிப்�கைள�ம் ��த்� ைவத்�க் ெகாண்� சாப்�ட
உடக்ாரந்்தைதப் பாரத்்� எரிசச் லைடந்� அவர்
ச�ைஷக் க�த்ைதப் ��த்� சைப���ந்�
ெவளிேயற்�ய� இப்ேபா� நிைன� வந்த�. 

தாம் ெசய்த� சரி�ல்ைலதான் என்பைத உள்�ர
உணரந்்தார ் அவர ் . இ�ந்தா�ம் அவ�ம் ஒ�
மனிதரத்ாேன! 

அப்ேபா�தான் மாப்�ள்ைள �டட்ார ் வந்�
சைப�ல் அமரந்்��ந்தாரக்ள் . கன்யாதானம் ெசய்ய
ேவண்���ந்ததால் அவர ்உபவாச��ந்தார ் : அ�ப்�ம்
கவைல�ம் அவைர சஞ்சலப் ப�த்�க் ெகாண்��ந்தன ;
இந்தச ் சமயத்�ல் ச��ன் இந்த அ�ங்கமான
நடத்ைதையப் ெபா�த்�க் ெகாள்வ� எளிதா? 

அவரால் ெபா�த்�க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. 

ஆனால் அவரால் �ரட�்�டப்படட்ைத இவ்வள�
ெபரிய அவமானமாக அந்தப் ைபத்�யக்காரன் எ�த்�க்
ெகாள்வான் என்�ம் அவர ்எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல .. அவன்
ம�ப��ம் சைமயல் காரரக்ளிடம் ேபாய் உடக்ாரந்்�
ெகாள்வான் என்�தான் அவர ் நிைனத்��ந்தார ் . ச�
அங்ேக இல்லாதைதக் கவனித்த �ற�தான் அவ�க்�
ஓரள� �ஷயம் �ரிந்த� . ச� இல்லாததால்
அெசௗகரியப்படட்� அவர ் மட�்மல்ல . அவள்
இல்லாததால் கல்யாண நிகழ்ச�்�ல் ஏகப்படட் �ழப்பம்
எங்ேக பாரத்்தா�ம் "ச� ..! ச� எங்ேக?" என்� �ப்பா�. 

அப்�றம் அவ�ைடய ெபரிய ைமத்�னிதான்
அவரிடம் �ஷயத்ைதச ் ெசான்னாள். எனக்ெகாண்�ம்
ெதரியா�ப்பா! நீ ஒன் தங்க ��சைன ஏேதா
ெசால்�ட�்யாம் , க�த்ைதப் ��ச�் ெவளிய



தள்ளினியாம் ... அதனாேல ஒன் தங்ைக ேகா�ச்
�க்�ட�்ப் ��சேனாட தன் ��ேலேபாய் ஒக்காந்�க்
�ட�்�க்கா . அப்பறம் �ேழ எறங்� வரேவ�ல்ல ஒன்
தங்ைக ��சன் படச்ணம் பண்றவங்க�டே்ட��ந்� ஒ�
ெபாடட்லம் படச்ணம் வாங்�ட�் வந்��ந்தாராம் -
அெதல்லாம் �த்தத்�ல் ப��ேல இைறஞ்� �டக்�
ேகாவத்�ேல �க்�ெய�ஞ்�டட்ார ் ேபா��க்� ..!
அவரத்ான் ைபத்�யம் , ஒன் தங்கச�் ைபத்�யம்
இல்�ேய?" 

இைதக் ேகடட்ேபா� ச�நாத் அைடந்த ேகாபத்�க்�
அள�ல்ைல . ஆனால் அப்ேபா� அவர ் கன்யாதானம்
ெசய்ய மைன�ல் உடக்ார ேவண்���ந்ததால் ஒன்�ம்
ெசய்ய ��ய �ல்ைல. 

இப்ேபா� அவர ்சந்ேதாஷமா��ந்தார ்- ஆைகயால்
"ச�ஷ் சாப்�டட்ானா?" என்� ேகட�்ம் மனநிைல
�றந்��ந்த�. 

மாைல���ந்� இ�வைர �ைறந்த� ஐம்ப� ேபர்
ச��டம் ேபாய் அவைளக் �ேழ இறங்� வந்�
மற்றவரக்�டன் உடக்ா�ம் ப� , கல்யாணத்ைதப்
பாரக்்�ம்ப� , பந்��ல் உடக்ாரந்்� சாப்��ம்ப�
ேகட�்க்ெகாண்��டட்ாரக்ள் . அவரக்�ைடய
ெகஞ்ச�க்� அவள் அைசந்� ெகா�க்க�ல்ைல.
�ேழேய இறங்� வர�ல்ைல. 

இந்தச ் ெசய்�ையத் தம் மைன� ெசால்லக்
ேகடட்�ற�ம் அவர ் ��கமாக இ�ப்பார ் என்�
எ�ரப்ாரக்்கலாமா? 

அவர ் ேவகமாக எ�ந்� ச��ன் அைறக்�ப்
ேபானார ் - "நான் ைக�ப்�க் ேகட�்க்கேறன்,
எங்கேளாட சாப்�டவா!" என்� அவளிடம் ெசான்னார.் 

ச��ன் �ர�ல் ��� ந�க்கமா? 

அல்ல� அ� ச�நாத்�ன் �ரைமதானா? 



�ரைமயாகத்தானி�க்�ம் . ஏெனன்றால் ச��ன்
�ரல் ெதளிவாகத்தானி�ந்த� . "இப்ப�ெயல்லாம் ஏன்
ெசால்ேற அண்ணா ? என்னாேல சாப்�ட ��யா�. ஒேர
தைலவ� எனக்�? 

ச�ஷ் படச்ணம் சாப்�ட உடக்ாரந்்த காட�்
இப்ேபா� ச�நாத்�க்� நிைன� வந்த� , தாம் ச�ைஷத்
�ட�்ய�ம் ஞாபகம் வந்த� . 

ைபத்�யமா��ந்தா�ம் அவன் ச��ன்
கணவனல்லவா! 

அவர ் இதமான �ர�ல் , "ஒன்னாேல சாப்�ட ��
யாட�்�ம் ஒ� தடைவ வந்� ஒக்காேரன் ..! நான்
ச�ேஷாட சாப்பாடை்ட ேமேல அ�ப்பச ் ெசால்�ேறன்,
அவனக்�ச ் சாப்பா� ேபாட�்ட�்க் �ேழ வா!" என்�
ெசான்னார.் 

ச� அேத வறண்ட �ர�ல் , "அவர ்சாப்�டமாடட்ார ்,
அண்ணா !" என்றாள். 

ம�ப� ெபா�ைம�ழந்தார ் ச�நாத் . இ�ல்
�யப்பதற்� ஒன்��ல்ைல 

"நன்� ெகடட்வங்க இப்ப�த்தான் இ�ப்பாங்க ...!"
என்� �ட�்க்ெகாண்ேட அவர ்�ேழ இறங்� வந்தார.் 

அேத சமயத்�ல் ேமேல ஏ�வந்தான் அமல் அவன்
தான் சாப்பா� பரிமா�ம் ெபா�ப்ைப
ஏற்�க்ெகாண்��ந்தான் . ஒ� ெபண்ணின் அசடட்ப்
��வாதத்தால் , கைட�ப் பந்� தாமதப் ப��ற� - மணி
பன்னிரண்�க்� ேமலா��டட்�. 

அமல் இவரக்�ைடய உற�னன் அல்ல . அந்தத்
ெத�வா� , அவ்வள�தான் . அவன் இவ்வள�
ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல,
அப்ப��ம் ஏற்�க் ெகாண்��ந்தான் அ� அவன்
�பாவம் . ஆனால் ராத்�ரி இன்�ம் ேநரமானால் அவன்



�ட�்ல் �டட்மாடட்ாரக்ளா 7 அவன் மா�ப்ப��ல்
ச�நாத்ேதா� ேமா�க்ெகாள்ள இ�ந்தான். 

ச�நாத் அவைனப் பாரத்்�க் ேக�யாகக் ேகடட்ார ் ,
"நீ ஒ�த்தன் பாக்� இ�ந்�யாக்�ம்!" �ற� �ேழ
இறங்�ப் ேபாய் �டட்ார.் 

அமல் அேத ெத��ல் வ�ப்பவன் - அவரக்ேளா�
ெவ� காலமாகப் பழ�பவன் . ஆைகயால் அவன்
ச�ையச ் சமாதானம் ெசய்யப் ேபாவ�ல் அவ�க்�
�யப்� ஏற்பட�ல்ைல . ஆனால் அதனால்
பலேனற்ப�ெமன்�ம் அவர ்நம்ப�ல்ைல . 

அம�க்�ம் நம்�க்ைக�ல்ைலதான் - நடந்த
நிகழ்ச�் , ேபசப் படட் ேபச�்க்கள் எல்லாேம அவ�க்�த்
ெதரி�ம். 

இ�ந்தா�ம் அவ�க்�த் தன்னம்�க்ைக இ�ந்த�
ேம�ம் ச�ைய ஒ��ைற பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற
ஆவல் - இவ்வள� ��வாதம் ெசய்�ம்ேபா� ச� எப்ப�த்
ேதாற்றமளிக்�றாள் என்� பாரக்்க ��ம்�னான் அவன்
- ச� அப்ேபா�தான் அைறக்கதைவ ��க்
ெகாண்��ந்தாள். இப்ேபாதாவ� ெகாஞ்சம் ப�த்�க்
ெகாள்ளலாம் என்� அவள் நிைனத் ��க்கலாம் . 

அமைலக் கண்ட�ம் அப்ப�ேய நின்றாள். கத�
பா� ��யப�ேய இ�ந்த� . 

சடெ்டன்� ஒ� ெந�ப்�க் �ச�் ��த்� அவ�ைடய
�கத்ைதப் பாரக்்கலாமா என்� ேதான்�ய� அம�க்�.
ஆனால் அவன் ெந�ப்�க் �ச�் ��க்க�ல்ைல.
"ெவௗக்ைக ஏத்ேதன்!" என்� ெசான்னான். 

"என்னத்�க்�?"

"அவ�ய�ல்ேலதான் .. இ�ந்தா�ம் இ�ட�்ேல
ஒன்ைனப் பாரத்்தா �தம் மா�ரி, ஆ� மா�ரி இ�க்�
அதனாேலதான்.." 



ச� அவைன எ�ரத்்�ப் ேபச�ல்ைல , சற்�ம்
சஞ்சலப் பட�ல்ைல �� வய� நிைன�க�க்�
ம�ப்பளித்� அவ�ைடய ேவ�க்ைகப் ேபச�்க்�ச்
�ரிக்க��ல்ைல. அவள் அந்த நிழ��ட�்ல் �த்�ரம்
ேபால் அைசயாமல் நின்றாள், 

ச� பா� ����ந்த கத�ன்ேமல் சாய்ந்�
ெகாண்��ந்த தால் அமலால் அைறக்�ள்ேள பாரக்்க
��ய�ல்ைல . "ச�ஷ் பா� �ங்கறாரா?" என்�
ேகடட்ான் . ச� காரண�ன்� ெமல்லச ் �ரிப்பதாக
அவ�க்�த் ேதான்�ய� . "ஆமா" என்� அவள்
ெசான்னாள். 

"ச�நாத் அண்ணா அவைர 'ஏேதா ெசஞ்�டட்ார�்
ேகள்�ப்படேடன்.... என்ன இ�ந்தா�ம் நீ அ�க்காக
இவ்வள� ஆரப்்பாடட்ம் பண்ணேவண்டாம் ! ஒன்
��வாதத்ைதப் பாரத்்� எனக்� ெவக்கமா��க்�..."

 ச� �ரித்ேத �டட்ாள் இப்ேபா�. 

உண்ைம�ேலேய ச�ையப் பாரத்்தால் ஒ� �தம்
மா�ரி , ஒ� ஆ� மா�ரித் தானி�க்�ற� . அவ�ைடய
�ரிப்� இயற்ைகயான மனிதச ்�ரிப்� அல்ல , ஆ��ன்
�ரிப்� "நான் ெவக்கங்ெகட�்ப் ேபான�க்� நீ ஏன்
ெவக்கப்படேற?"  

இப்ேபா� ெந�ப்�க் �ச�் ��த்�ச ் ச��ன்
�கத்ைதப் பாரக்்கத்தான் ேவண்�ெமன்� ேதான்�ய�
அம�க்� . ெவடக்த்ைதத் �றந்தேதா� ெகா�ரமான
ச��ன் �கம் எப்ப���க்�ம் என்� பாரக்்க
ேவண்�ம்! 

ஆனால் இ�ட�்ல் அவள� �கத்ைதப் பாரக்்க ��ய
�ல்ைல . ச��ன் அண்ணன் ஏமாந்� ேபாய் அவைள
ஒர ைபத்�யக்கார�க்�க் க�யாணம் ெசய்� ைவத்�
�டட்ார ் . இ�ந்தா�ம் ச� ஒ�நா�ம் தன்
அண்ணைனக் கைற ��ய �ல்ைல - ச��ன்
ைமத்�னர ் அவைள�ம் அவள் கணவைன�ம்



அவ�ைடய அண்ணனிடம் �ரட�்ய�ப்�யதற்காக
ைமத்�ன ைர�ம் �ட�்ய�ல்ைல அவள் 

ச� ச��ன் பயங்ெகாள்ளித்தனத்�க்காக அவைன
ஏச �ல்ைல. அவள் இ�கா�ம் இயல்பாகேவ தன்
காரியங்கைளச ் ெசய்� வந்தாள் . கமரிப்
ெபண்ணா��ந்தேபா� இந்தக் ��ம்பத்�ன்
ெபா�ப்ைப ஏற்� உைழத்தாற்ேபால் இப்ேபா�ம்
உைழத்த வ��றாள் இப்ேபா� அவ�க்� ஒ�
அ�கப்ப�யான ெபா�ப்� - தன் ைபத்�யக்காரக்
கணவைனக் கவனித்�க் ெகாள்வ�. 

இவ்வள� ெபா�ப்ைப�ம் ஒ� �ைளயாட�்ப்ேபால்
அனாயாசமாகச ்�மந்� வந்��க்�றாள் ச� அம�க்�த்
ெதரியாதா ? அவன்தான் இங்� அ�க்க�
வ�பவனா�ற்ேற! 

ச�ைஷ ெவ�ேநரம் காணா�டட்ால் ச� கவைலப்
ப�வாள் ! அ��ட ேவ�க்ைகயாகத்தான் , யா�டனாவ�
ேப�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� ��ெரன்� எ�ந்� ,
"ெராம்ப ேநரமா என் ெபாக்�ஷத்ைதப்
பாரக்்கேவ�ல்ைலேய 1 ��ர�் சன்னியாசம்
வாங்�க்�ட�்ப் ேபா�டட்ாரான்� பாரக்்கேறன் " என்�
ெசால்��ட�்ப் ேபாவாள் .. "மணி என்ன ஆச�் ? அேட ,
இவ்வள� ேநரமாசச்ா ? என் நாதர ் தாேன
சைமயலைறக்�ப் ேபாய்ப் பாத்�ரத்ைத
உ�டட்றாரான்� ேபாய்ப் பாரக்்கேறன் " என்பாள் ....
��ர�் �ஞ்�ைய 'உர ்"�� வச�்க்�ட�்ப் ேபா�டட்ார்
என் �ராணநாதர ் ! நாம சந்ேதாஷமாப் ேப�க்�ட�்
இ�க்கற� அவ�க்�ப் ��க்கேல ... நான் ேபாய் அவைர
சமாதானப்ப�த்தேறன் . இல்லாட�் மகாேகாபம்
வந்��ம் அவ�க்� " என்� ெசால்வாள். 

ைபத்�யக்காரக் கணவனின் நடத்ைதைய
யாராவ� ேக� ெசய்தாேலா அல்ல� �ைற ��னாேலா
ச� ேகா�த்�க் ெகாண்ட�ல்ைல . அவ�ம்
அவரக்ேளா� ேசரந்்� ெகாண்� , "ெசால்�ங்க !



நீங்க�ம் ெசால்�ங்க ! என் ேவைல ெகாஞ்சம்
�ைறயட�்ம் . மாப்�ள்ைளயாசே்சன்� மரியாைத
ெகா�க்காம ெரண்ட அ� ெகா�த்தால்
�ரேயாசனமா��க்�ம் " என்� �ரித்தவா�
ெசான்னாள். 

ஆனால் இன்� அவர ்உண்ைம�ேலேய அவமானப்
ப�த்தப்படட்ேபா� அவள் �ற்��ம் மா�ப்ேபாய்
இவ்வள� ேகா�த்�க் ெகாள்�றாேள! 

அப்ப�யானால் ச�நாத்�ன் மைன�
ெசால்வ�தான் உண்ைமயா��க்�ேமா ...!
ெபாறாைமயாத்தான் ச� ஒ� அற்ப �ஷயத்ைதப்
ெபரி�ப�த்� ஆரப்்பாடட்ம் ெசய்�றாேளா ? அண்ணா
ெபண்�க்� நல்ல இடத்�ல் கல்யாணமா��டட்� .
அழகான மாப்�ள்ைள �ைடத்த�டட்ான் என்� ச�க்�
வ�� எரி�றேதா? 

ச�ையப்பற்� இப்ப� நிைனக்கக் �டா�தான் .
ஆனால் அவள் தாேன தன் நடத்ைதயால் இப்ப�
மற்றவரக்ைள நிைனக்கச ் ெசய்�றாள் ! அவள�
அசட�்த்தனமான நடத்ைத அப்ப�த்தாேன நிைனக்கச்
ெசய்�ற�! 

ெபாறாைமதான்...! இல்லா�டட்ால் என்�தான்
அவள் தன் கணவனிடம் இவ்வள� பக்�ையக்
காட�்��க்�றாள் ? அவ�ைடய அண்ணிேய எவ்வள�
தடைவ , "��ஷன் ைபத்�யமா��க்�றாேனன்�
ெகாஞ்சங்�டக் கவைல�ல்ேல ச�க்� கல்
ெநஞ்சக்காரி !" என்� ெசால்� �யந்��க்�றாள். 

ஆைகயால் ச��ன் கல்ெநஞ்�ம்
ெபாறாைமயால்தான் பாளம் பாளமாக உைடந்�
ேபா��க்க ேவண்�ம்! 

அமல் தன் உணரச்�்கைள ெவளிப்ப�த்த�ல்ைல -
"ச� என்ன இ�ந்தா�ம் நீ ெராம்பக் கல் ெநஞ்�க்காரி!"
என்� மட�்ம் ெசான்னான் 



"இன்னிக்�த்தான் ெதரிஞ்�தா?" ச� ேகடட்ாள். "ஏன்
நீ�ம் வந்�டே்ட? சாப்�டக் �ப்�டவா?" 

அமல் வ�த்தத்�டன் ச�ைய நன்றாகப் பாரக்்க
�யற் �த்தான் �ற� ெசான்னான், "இல்ேல, ஒன்ைனக்
�ப்�டற �ணிசச்ல் எனக்� இல்ேல. அண்ணாைவத்
தண்�க்கற�க்காக ச�ஷ் பா�ைவச ் சாப்�ட�டாேம
நி�த்� வச�்�க்�ேயன்� நிைனசே்சன் - ச�ஷ் பா�
பாவம் , அவைரப் ேபாய் அடக்� ைவக்�ேற -'அமல் நீ
எனக்�ச ் சாப்பா� பரிமாற�ம் . இவங்க என்ைன
நல்லாக் கவனிச�்க்க மாடட்ாங்க!'ன்� என்�டே்ட
ெராம்ப ஆைசயாச ்ெசால்���ந்தார ்...." 

ெசால்��ட�்ச ்சற்�ச ்�ரித்�க்ெகாண்டான் அமல்
, காரணம் , ச�ஷ்பா� அவ�டன் ேப�ம்ேபா� 'இவங்க '
என்� ெசால்ல�ல்ைல , "இந்த ராஸ்கல்கள்' என்�
��ப்�டட்ான். 

இவ்வள� ேநரம் பட�்னி �டந்ததால் ச��ன்
ெதாண்ைட உலரந்்�ேபாய் �ட்�? அல்ல� அவள் தன்
அசட�்த்தனத் �க்காக வ�த்தப்ப��றாளா ...?
அவ�ைடய �ரல் இனிைமயா ��க்�ேம , என் இப்ப�
ஆ��டட்�! 

அந்த வறண்ட �ர�ேலேய ெசான்னாள் ச� ,
"அவரத்ான் நீ பரிமாரற் வைரக்�ம் ெபா�க்க�ேய ,
தாேன ெகாண்�வந்� வச�்க்�ட�்..." 

"அந்தப் ேபசெ்சல்லாம் ேவண்டாம் - ச� ...நீ
சாப்�டட்ா�ம் சரி . சாப்�டாடட்ா�ம் சரி , ஆனா
அவைர மட�்ம் எ�ப்��� - நான் அவ�க்� சாப்பா�
ேபாட�் என் வாரத்்ைதையக் காப்பாத் �க்கேறன்." 

ச� அம�டன் தான் க�த்த �� �ராயத்�ன்
நிைன� க�க்�ம் மரியாைத ெகா�க்க�ல்ைல . "அவர்
சாப்�ட மாடட்ார ் !" என்� உ��யான �ர�ல்
ெசான்னாள். 



"ச� , நீ அள�க்� �ஞ்� அநாகரீகமா நடந்�க்கேற -
எல்லாத்�க்�ம் ஒ� எல்ைல இ�க்க�ம் ..! இன்னிக்�க்
ேகா�ச�்க்�ட�் அவைரப் பட�்னி ேபாடேற ,
நாைளக்�ச ்சாப்பா� ேபாடத்தாேன ேவ�ம் ? அப்ேபா
...." 

இந்த தடைவ உரக்கேவ �ரித்� �டட்ாள் ச� -
"அமல் , அவர ் நாைளக்�ம் சாப்�டமாடட்ார ் ,
நாளன்னிக்�ம் சாப்�ட மாடட்ார ் . ஒ�நா�ம் சாப்�ட
மாடட்ார!்" என்றாள். 

ச� சாதாரணக் ேகாபத்�ல் ேப�ய இந்தப் ேபச�்ல்
அம�க்� ஏனிந்த பயம் ? ச��ன் �ரிப்ைபக் ேகட�்
அவள் ஒ� �தந்தான் என்� நிைனத்� �டட்ாேனா? 

அவன் "ச� " என்� ேவதைனேயா� கத்�னான் .
ச� ப�ல் ெசால்ல �ல்ைல, அைசய�ம் இல்ைல. 

ச��ன் இந்த நிைலையக் கண்� அவன் தான்
ெவ� காலமாக மறந்��ட�்�ந்த ஒ� பைழயா அசட�்த்
தனத்ைதச ்ெசய்� �டட்ான் . அவன் அவைள ெந�ங்�
அவ�ைடய ைகையக் ெகட�்யாகப் ��த்�க் ெகாண்�
"ச�, �ளக்� ஏத்� !" என்� ெசான்னான். 

ச� ெம�வாகத் தன்ைன ���த்�க் ெகாண்�
"என்ன பண்ணப் ேபாேற?" என்� ேகடட்ாள், 

"நான் அவைரப் பாரக்்க�ம்!"

"பாரக்்கற�க்� ஒண்��ல்ேல" 

"நீதான் எப்ேபா�ம் சரின்� நிைனச�்க்காேத ச� !
கதைவ �ட�் நகரந்்�க்க! நான் பாரக்்கேறன்." 

ஆனால் ச� நகர�ல்ைல "ெநசமாகேவ
பாரக்்கற�க்� ஒண்��ல்ேல " என்�
ெசால்��டட்ாள்." 

அம�ம் ஓர ் ஆ�யா��டட்ானா ? அவைனப்
பாரத்்தால் �தம் மா�ரி இ�க்�றேத! | 



அவன் இவ்வள� ேநரமாகக் �ேழ ��ம்� வராத�
கண்� மற்றவரக்ள் என்ன நிைனப்பாரக்ள் என்�
ேயா�க்க�ல்ைலேய அவன் ! அவரக்ளி�வ�ைடய
பைழய வரலாற்ைற மற்றவரக்ள் மறந்��ப்பாரக்ளா? 

�ேழ�ம் ஓர ் உலகம் இ�க்�ற� என்ற �ஷயம்
ெவ� ேநரங்க�த்�த்தான் நிைன� வந்த� அம�க்� -
அவன் ��ம்ப ேவண்�ம். 

"ச�, நீ என்ன கல்லா ?" 

"இ�க்கலாம்"

 "ச� , நான் �ேழேபாய் அவங்க�டட் என்ன
ெசால்�ேவன்?" 

"ஒண்�ம் ெசால்ல ேவண்டாம், அமல்! ஒன்ைனக்
ெகஞ்�க் ேகட�்க்கேறன் ! கல்யாணப் ெபாண்�ம்
�ள்ைள�ம் மண வைறக்�ப் ேபா��க்காங்க.
அவங்கேளாட இந்த இரைவ நாசமாக்�டாேத!" 

"ச�, ஒன்னாேல எப்ப� இவ்வள� ெகா�ரமா
இ�க்க ����?" 

"��யத்தான் ேவ�ம் , அமல் ! எல்ைலக்ேகாடை்ட
நான் மறக்க ���மா? அவங்கேளாட இந்த
ம�ழ்ச�்கரமான ேநரத்�ல் நான் என்ேனாட .." 

"ராத்�ரி �ரா இப்ப�ேய இ�க்கப் ேபா�யா?" 

"இல்ேல, ப�த்�க்கப் ேபாேறன் ெராம்பத் �க்கம்
வ�� -- �ேழ ��ந்��ேவன் ேபாேல��க்�..." ச�
சற்�ம் நாகரீக�ன்� அம�க்� �ன்னாேலேய கதைவச்
சாத்� உட�்றம் தாழ்ப்பாள் ேபாடட்க் ெகாண்டாள் . 

ஆம் , கதைவ ��க்ெகாள்ளாமல் இ�க்க
��ய�ல்ைல ச�யால். ச�நாத் ��ய� அவ�க்�
ஞாபகம் வந்த� - "எல்லாத் �க்�ம் ஓர ்அள� உண்� ,
இ�க்க�ம்!" 



இன்�ம் �ல மணி ேநரம் இந்தக் �ளிரச்�்யான
இ�ட�்ல் அ�ழ்ந்��க்க ��ந்தால் அவள் தான் இழந்�
ேபான பலத்ைத �ண்�ம் ெபற ���ம். ம�நாள்
காைல�ல் எ�ந்��ந்� �ேழ ேபாய் இயற்ைகயான
�ர�ல் ெசால்ல ம��ம் - "ேநத்�க்�க் கல்யாண
அமரக்்களத்�ேல ஒங்கைளத் ெதாந்தரவ பண்ணேல ,
ஆனா இனி�ம் ெசால்லாேம இ�க்க ��யா� ..! ேமேல
வந்� பா�ங்க ...! இனிேம என்ெனன்ன சடங்�கள்
ெசய்ய�ேமா அைவெயல்லாம் நீங்கதாேன ெசய்ய�ம்
- 

(காஞ்ச ்�த்� �ேர , 1967) 



8. ேமாச�கா�
�ேபாத் ேகாஷ் 

சநாதன் , அவ�ைடய ெபண் �தா - அப்ப�க்�
ஏற்ற ெபண் , ெபண்�க்�த் த�ந்த அப்பன்! 

அவரக்�ைடய ��ம்பத்�ல் �க்க நிகழ்ச�்கள்
ேந�ம் . அப்ேபாெதல்லாம் சநாதன் இ�ந்�ேபாய் �ம்�
�ம்� அ�வான் . �ன்பச ் �ைமயால் தைல நி�ர
��யா� ெபண் �க்� - அவள் �ந்தாைனயால்
கண்கைள ��க்ெகாண்� ெபா��ப் ெபா�� அ�வாள்
. அ����ந்� பாரப்்பவரக்ள் உணரச்�்வசப்
ப�வாரக்ள் , கண்ணீர ் ��வாரக்ள், ெப��ச�்
��வாரக்ள்.

சநாத�க்� உலகத்�ல் �தாைவத்த�ர ேவ�
நா��ல்ைல.  அவ�க்�க் கல்யாணமான�ம் அவைளப்
�க்ககத்�க்� அ�ப்�ம் ேபா� சநாதனின் மனம் என்ன
பா�ப�ம்! 

கல்யாணத்�க்� ம�நாள் �ள்ைள
�ட�்க்காரரக்�ம் ேவ� �ல�ம் �தாைவப்
�க்ககத்�க்� அைழத்�ச ் ெசல்லத் தயாரா�ய ேபா�
சநாதன் �ம்� �ம்� அ�தான். �தா ெபா��ப்
ெபா�� அ�� �ரத்்தாள். 

ஆனால் ஒ� மாதம் க�வதற்�ள்ேளேய �தா�ன்
கணவ�க்�ம் மற்ற �க்ககத்தா�க்�ம் நன்றாகத்
ெதரிந்��டட்� . அப்பா�க்ேகற்ற ெபண்தான் �தா
என்� . சநாதன் சரியான ேமாசக்காரன் , �தா பேல
ேமாசக்காரி - மனிதரக்ைள ஏமாற்�ம் தந்�ரத்�ல்
இ�வ�ேம ைக ேதரந்்தவரக்ள் ஒ�வ�க்ெகா�வர்
இைளத்தவர ்அல்ல. அப்ப�க்ேகற்ற ெபண்! 

"ெபண்�க்ேகற்ற அப்பன் !" என்ற� ேபா�ஸ் - இந்த
மா�ரி �ன்� தடைவ நடந்� �டட்� - இ� �ன்றாவ�
நிகழ்ச�் - �தல் தடைவ தாரேகஸ்வரி�ம் , இரண்டாவ�



தடைவ ப�ரஹ்ாட�்�ம் இேத மா�ரி ேமாச�
நிகழ்ந்��க்�ற� . இரண்�மாத இைடெவளிக்�ள்
இரண்� ேமாச�கள் - இ� �ன்றாவ� - �ன்��ம் ஒேர
அப்ப�ம் ஒேர ெபண்�ம் சம்பந்தப்பட�்�ப்பதாகத்
ேதான்��ற� - இ�தான் அவரக்�ைடய ெதா�ல். 

பாடப்ாரா�ன் கைடத்ெத��க்க��ல் ஒ� சந்�ல்
�டட்ப் பட�்�ந்த ஒ� �� அைற�ன் �டை்ட உைடத்�ச்
ேசாதைன ெசய்த� ேபா�ஸ் . ஆனால் அந்த அைறக்�ள்
ஒ� ��ம்��ட இல்ைல . சநாத�ம் �தா�ம் ஏேதா ஒ�
மந்�ரம் ேபாட�்க் காற்ேறா� காற்றாக
மைறந்�ேபாய்�டட்ாரக்ள் . அவரக்ள் எப்ேபா�
ஓ�ப்ேபானாரக்ள் , எங்� ேபானாரக்ள் என்� யா�க்�ம்
ெதரிய�ல்ைல . ஒ� மாதத்�க்� �ன்னால் அப்ப�ம்
ெபண்�ம் �ம்� �ம்�ய�வைதப் பாரத்்� உணரச்�்
வசப் பட�்த் தாங்க�ம் அ���டட் அக்கம்
பக்கத்தா�க்� அைதப் பற்� நிைனத்தாேல
ெவடக்மா��ந்த� - 'இந்த உலகம் ஒ� அ�சயமான
��கக் காட�்சாைலதான் , இ�ேல என்ெனன்ன
ஆசச்ரியங்கள் நடக்�� ! என்� �யந்தாரக்ள் அவரக்ள். 

"��கக்காட�் சாைல�ேல இந்த மா�ரி
அ�ங்கெமல்லாம் நடக்கா� , ம�ஷங்கேளாட
ச�கத்�ேலதான் இப்ப�ெயல்லாம் நடக்�ம் " என்�
�லர ்ெசான்னாரக்ள் . 

ஒ�வர ் ெசான்னார ் , "நம்ம ெத��ேல நம்ம
கண்�க்� �ன்னாேல இந்த மா�ரி ஒ� ேமாச�
நடந்��ச�்ங்கற� ெவடக்கரமான �சயம் . ஒ�
ஆம்பைள�ம் ஒ� ெபாண்�ம் எங்ேக��ந்ேதா வந்�
ஒ� �ல நா�க்�ள்ேளேய நம்ம எல்லாைர�ம்
�டட்ாளாக்�ட�் மாயமா மைறஞ்� ேபா�ட ்டாங்கேள !
அவங்க ேமேல யா�க்�ம் சந்ேதகம் வர�ேய!" 

ஆமாம், யா�ம் அவரக்ள் �� சந்ேதகப்பட�ல்ைல .
அப்பன் , மகள் இ�வ�ைடய இந்தப் பரிதாப
அ�ைகக்�ப் �ன்னால் ஒ� ேமாச�ச ் ச� �ரித்�க்



ெகாண்��க்�ற� என்ப� அந்தத் ெத�வா�க�க்ேகா
மாப்�ள்ைள �டட்ா�க்ேகா ெதரிய�ல்ைல , எப்ப�த்
ெதரி�ம் ? அந்த அ�ைகைய நிைனத்தால் இப்ேபா�
�ட அ� ஒ� பாசாங்� என்� அவரக்ளால் எண்ண��ய
�ல்ைல . 

உண்ைம�ல் அவரக்ள் அப்பன் - மகள் தான் என்�
ேபா��க்�த் ெதரிய வந்த�. அவரக்ள் ஒவ்ேவாரிடத்�ல்
ஒவ்ெவா� ��ய ெபயர ்ைவத்�க்ெகாண்� �ல நாடக்ள்
தங்�வாரக்ள் . �ற� ெபண்�க்�க் கல்யாணமா�ம் -
ெபண் �ல நாடக்�க்�ப் �ற� தகப்ப�டன் மாயமாய்
மைறந்� ��வாள். 

ஒ� மாதத்�க்�ப்�ன் ஒ� அந்� ேவைள�ல்
மணமக�க் �ரிய �ல்லாய் அணிந்� ெகாண்� - ஓர்
ஏைழத்தந்ைத�ன் ெபண்ைணக் கல்யாணம் ெசய்�
ெகாண்� ேபானவர ்- தம் மைன�ையத் ேத�க்ெகாண்�
மாமனார ் �ட�்க்� வ�வார ் . ெத�வா�கள்
ெவட�்ப்ேபாய் , �ற்ற உணர�்டன் அவைரப்
பாரத்்�க்ெகாண்� நிற்பாரக்ள் . அந்தத் ெத���ள்ள
�ல இைளஞரக்ள் �கத்ைதத் ��ப்�க் ெகாண்�
�ரிப்ப��ண்�. 

மனிதர ் சற்� வயதானவர ் , நாற்பத்ைதந்�
வய�க்�ேமல் ஏறக்�ைறய ஐம்ப� வய� இ�க்�ம் .
ைநஹாட�்�ல் �ணிக் கைட ைவத்��க்�றார ் -
மைன�ைய�ழந்தவர ் , �ழந்ைத �ட�் இல்ைல ,
ம�மணம் ெசய்� ெகாள்ள ��ம்ப�ல்ைல அவர ் .
ஆனால் சநாத�டன் பழக்கேமற்பட�் அவ�ைடய
வ�ைம நிைலையப் பற்�க் ேகள்�ப்படட்ேபா�
அவ�க்�ம் இந்த வய�ல் ��ம்ப வாழ்க்ைக�ல் ஒ�
�ைண��ன் �ன்�ரிப்ைபப் ெப�ம் ஆவல் ஏற்பட�்
�டட்� . ஒ�நாள் அவர ் சநாதனின் அைழப்ைபேயற்�
இந்த சந்�ல் இந்த �ட�்க்� வந்� ெகாஞ்சம் பாயச�ம்
ெகா�க்கடை்ட�ம் சாப்�ட�்�ட�் ஒ� �மரிப்
ெபண்ணின் �ைம���ந்� சநாதைன ���க்கத்
�ரம்ானித்� �டட்ார.் தன் சா�ையச ் ேசரந்்த ஓர்



அழகான, ஏைழப்ெபண் இந்த மா�ரி , கல்யாணத்�க்�
வ��ன்� . இந்த இ�ட�்ச ் சந்�ல் �டங்�க்
�டப்பைதப் பாரக்்க அந்த மனித�க்�ப் ெபா�க்க
�ல்ைல ைநஹாட�் கேணஷ் வஸ்�ராலயா�ன்
�தலாளியான அவர ்சநாத�க்� ெராக்கப் பணம் ஐ��
�பா�ம், கல்யாணத்�ல் ெசய்ய ேவண்�ய
தானப்ெபா�ள்கள் வாங்கப் பண�ம், ெபண்�க்�ப்
பத்�ப் ப�ன் நைக�ம் ெகா�த்� ெபண்ைண
கல்யாணம் ெசய்�ெகா�க்க சநாதைனச ் சம்ம�க்கச்
ெசய்தார ் - கல்யாணத்�க்� நாள் நிசச்�க்கப்படட்� .
கல்யாணத் தன்� மணப்ெபண்ணின் �க்கா� அணிந்த
�கத்ைதப் பாரத்்�ப் �ரித்�ப் ேபானார ்அவர ் . ம�நாள்
காைல�ல் அவர ் இேத �ட�்��ந்�
�ைடெபற்�க்ெகாண்� ெபண்ைண அைழத்�ப்
ேபானார ் - பாவம் , அவரத்ான் ேபா��டன் வந்�
அைறவாச�ல் நிற்�றார ் . கல்யாணத்�க்� ஒ�
வாரத்�க்�ப்�ன் சநாதன் ெபண்ைணப்
�க்ககத்���ந்� தன் �ட�்க்� அைழத்� வந்��க்
�றான் . அதற்�ப் �ற� அவரக்ள் எவ்வள� நாள்
இ�ந்தாரக்ள் என்� ஒ�வரா�ம் நிசச்யமாகச ் ெசால்ல
��ய�ல்ைல . 

ைநஹாட�்க்காரர ் சநாத�க்�க் க�தம் எ���ம்
ப�ல் வராமல் ேபாகேவ ஒ�நாள் தாேம சநாதனின்
�ட�்க்� வந்��க்�றார ். �� �ட�்க் �டக்�ற�! 

ேபா��க்�த் தகவல் ெதரி�க்கப்படட்� .
இதற்��ன் இ� மா�ரி இரண்� தடைவ நடந்� �டட்� .
இ� �ன்றாவ� தடைவ என்�ற� ேபா�ஸ் - அப்பன்
ெபண்ணின் உண்ைமப் ெபயர ்ேபா��க்�ம் ெதரியா� . 

தாரேகஸ்வரில் அவரக்ளி�வ�ம் �ராமண
இனத்தவராக ந�த்தாரக்ள் . ப�ரஹ்ாட�்ல்
காயஸ்தரக்ளாக�ம் , பாடப்ாரா�ல் ைவத்�ய
சா��னராக�ம் ந�த்��க்�றாரக்ள் ,
தாரேகஸ்வரி�ல் அவரக்�ைடய ெபயரக்ள் �ரசன்ன
சக்ரவரத்்� , �நயனா , ப�ரஹ்ாட�்ல் அவரக்ள் சதானந்த



ேகாஷ் , மாத� - இங்ேக , பாடப்ாரா�ல் அவரக்ள்
சநாதன் ெசன் , �தா என்ற ெபயர ்கேளா� ��� காலம்
வாழ்ந்� - அப்ப�ம் ெபண்�மாக ஓர ் அ�சய
நாடகமா��டட் மாயமாய் மைறந்� ேபாய்�டட்ாரக்ள் ,
கள்ளங் கபடற்ற �ன்� ேபரக்ைள இவ்வா�
ஏமாற்��ட�் அந்த ேமாசக்கார ேஜா� இப்ேபா� எங்�
மைறந்� ெகாண்��க் �றேதா! 

அப்�க்ேகற்ற ெபண் , ெபண்�க்�த் த�ந்த
அப்பன் ! இந்த ேமாச�ையப் பற்�
ேயா�த்�க்ெகாண்ேட பாடப்ாரா �ராமத்�ச்
சந்���ந்� ��ம்�ப் ேபாய்�டட்� ேபா�ஸ் ,
ெத�வா�கள் �ைகத்�ப்ேபாய் நின்றாரக்ள் . கேணஷ்
வஸ்�ராலயா�ன் �தலாளி , �தா�ன் சாந்தமான,
�ன்�ரிப்� தவ�ம் �கத்ைத நிைனத்�ப் பாரத்்� ,
"ஐேயா , இப்ப��ம் ஒ� ம�சன் இன்ெனா� ம�சைன
ஏமாத்�வானா !" என்� ஆசச்ரியப்படட்ார.் 

ஆனால் அேத சமயத்�ல் பாடப்ாராவா�கேளா
ேபா�ேசா , கேணஷ் வஸ்�ராலயா �தலாளிேயா
கற்பைன�ல்�ட நிைனத்�ப் பாரக்்க ��யாத ஒ�
நிகழ்ச�் ராணா காட�்ல் நிகழ்ந்� ெகாண்��ந்த� .
அங்� ஒ� ����ப்�ப் ப���ல் ஒ� ��ய �ட�்ன்
ஜன்னல் பக்கம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த ஓர ்இைளஞன்
ஒ� ேமாச� வைல�ல் �ழத் தயாரா�க்
ெகாண்��ந்தான் . அவன் ெபயர ் ரேமஷ் - �ஜய் பா�
என்பவரின் இளம் ெபண் கர��டன் அவன் ேப�க்
ெகாண்��ந்தான். 

�ட�்க்�ள்ளி�க்�ம் கர� ஜன்னல��ல் நின்�
ெகாண்� ெமல்�ய �ர�ல் ெவளிேய நிற்�ம் ரேமைஷக்
ேகடட்ாள் , "நீங்க ஏன் இங்ேக ம�ப� வரீங்க?" 

உற்சாகம் ெபாங்கச ் �ரித்தான் ரேமஷ் , "ஒ�
ேஜா�யர ் என் ைகையப் பாரத்்� என்ன
ெசால்���க்கார ் ெதரி�மா ...? எனக்� வரப்ேபாற
மைன��ன் ெபயர ்'க'�ேல ெதாடங்�மாம்!" 



கர� �ரித்��ட�்ச ் ெசான்னாள் , "ஆனா நீங்க
இப்ப� �னம் ஜன்னல் பக்கம் வந்� நின்னா நா� ேபர்
நா� ெசால்� வாங்க . எனக்�க் ெகடட்ேபர ்வ�ம் ேவேற
ஒண்�ம் லாப�ல்ேல!" 

"என்னால வராம இ�க்க ��ய�ேய , கர� ! நீ
என்ைன �த�தல்ல பாரத்்த அன்னிக்ேக எனக்�த்
ெதரிஞ்� ேபாச�் , உன்�டே்டதான் எனக்� அைம��ம்
�க�ம் �ைடக்�ம்� !" 

"இெதல்லாம் உங்க மா�ரி ெபரிய ம�சங்கேளாட
��க்�த்தனம் - இப்ேபா இங்ேக வரப் ��க்��
உங்க�க்� . இன்�ங் ெகாஞ்சநாள் க�ச�் இந்தப்
பக்கத்� நிைனேவ வரா� ஒங்க�க்� . வரப்��க்கா�
இங்ேக வர�ம் மாட�்ங்க. �ன்ேன ஏன் அனாவ�யமா... 

"நான் ெபரிய ம�ச�ம் இல்ேல , ெபரிய
ம�சங்கேளாட ��க்�த்தன�ம் எனக்�ல்ேல -
ஒன்ைனப் பாரக்்காம இ�க்க ��யல்ேலன்�தான்
ஓ�ேயா� வேரன் ஒன்�டே்ட." 

"நீங்க ெபரிய ம�சர ்இல்�யா?"

 "இல்லேவ�ல்ேல!" 

"நீங்க என்ன ேவைல ெசய்ய�ங்க?" 

"நான் ஆரட்�்ஸ்ட ்" 

"அப்ப�ன்னா ?" 

"நீ கல்கத்தா�க்�ப் ேபா��க்�யா?" 

"உம், அங்ேக ெகாஞ்சநாள் இ�ந்��க்ேகன்."

 "�னிமா பாரத்்��க்�யா?"

 "ஒண்� ெரண்� பாரத்்��க்ேகன்." 

"�னிமா �ேயடட்ர ் �வரிேல ெபரிய ெபரிய படம்
ேபாட�்�க்�ேம பாரத்்��க்�யா?" 



"பாரத்்��க்ேகன்." 

"அந்த மா�ரிப் படம் வைரயற� என் ெதா�ல்." 

"அ�க்� கா� ெகா�க்கறாங்களா?" 

"ஆமா. அ�தான் என் வ�மானம் - கட�ள்
��ைபயால் என் சம்பாத்�யம் அப்ப�ெயாண்�ம்
ெகாைறசச்�ல்ேல..." "மாசம் அம்ப� �வா
�ைடக்�மா?" 

"�ைடக்�ம்." 

"சரியா எவ்வள� �ைடக்�ம்? ெசால்�ங்க!"

 "எவ்வள� �ைடசச்ா என்ன ? ஒன்ைன சந்ேதாஷமா
வச�்க்க ���ம் என்னாேல." 

கர� �கத்ைத 'உம் "ெமன்� ைவத்�க்ெகாண்�
ெசான்னாள் , "ஆமா ஒ� பரம ஏைழேயாட ெபாண்ைண
சந்ேதாசமா வச�்க்க என்ன ேவ�ம் - வ�சத்�க்� ஒ�
ேஜா� �ைடைவ , �னம் ஒ�ேவைளக்� ெரண்���
ேசா� , அவ்வள�தாேன!" 

�கத்ைதச ் �ளித்தான் ரேமஷ் - "ஏன் இப்ப�ச்
ெசால்ேற ? நான் வ�சத்�ேல ஒ� ேஜா� ேவட�்தான்
வாங்�க் கட�்க்கேறனா ? �னம் ஒ� ேவைள ெரண்�
�� ேசா�தான் சாப்�டேறனா?" 

"அப்ப�ன்னா ஒங்க�டே்ட பண��க்�ன்�
ெசால்�ங்க !" என்� ெசால்�ச ்�ரித்தாள் �ர�. 

"ஒன்ைன அலங்காரம் பண்ணி வச�்க்�ம்ப� ,
ஒனக்� கஷ்ட�ல்லாேம ஒன்ைன வச�்க்கக்��ய
அள�க்� என்�டே்ட கா� இ�க்� " என்� ெசால்�ய
ரேமஷ் பக்கத்���ந்த ஒ� பணக்கார மாரவ்ா��ன்
மாளிைகையச ் �ற்�க்காட�் - "அந்த �ட�்க்காரன்
மா�ரி நான் பணக்காரனில்ேல, நீ��ல்ேல,
அதனாேல..." என்றான். 



"கல்யாணச ்ெசல�க்�க் கா� எங்ேக��ந்� வ�ம்
?" 

ரேமஷ் சற்�ேநரம் ேபசாமல் ேயா�த்�க்
ெகாண்��ந்தான் . �ற� "�ஜய் பா��டே்ட
ெகாஞ்சங்�டப் பணம் இல்ைலயா?" 

கர��ன் கண்களில் நீர ் �ளிரத்்த� . "இ�ந்தால்
இப்ப� .." 

"எவ்வள� பணம் ேதைவப்ப�ம்?" 

"ஒ� ெகௗரவமான ��ம்பத்�ப் ெபண்ைணக்
கல்யாணம் ெசய்�ைவக்க�ம்னா ெராம்பக்
�ைறசச்லா ெசல� ெசஞ்சா�ம் ெரண்டா�ரம்
�பாயாவ� ஆ�ேம!" 

"ெரண்டா�ரமா?" 

கர��ன் கண் �ைல�ல் சந்ேதக�ம் எரிசச்�ம்
ெதன்படட்ன , "என்ன ேயா�க்��ங்க ? இந்த
ெரண்டா�ர �வா �ட ஒங்களாேல ஏற்பா� ெசய்ய
��யாதா?" 

"���ம். ஆனா இவ்வள� �க்�ரமா ஏற்பா� பண்ற
�ன்னா ... �� , இ���ன்� பல எடத்�ேல கடன்
வாங்கறைதத் த�ர ேவேற வ��ல்ேல" என்�
வ�த்தத்�டன் ெசான்னான் ரேமஷ், 

"அப்ப�ன்னா அைதேய ெசய்�ங்க ... கடன்
வாங்�னாப் �ன்னாேல ��ம்�க் ேகா�த்�டலாம் -
நீங்க தாமதம் பண்ணினா ...?" கர��ன் ேபச�்
தைடபடட்�. அவள� கண்களில் நீர ்பளபளத்த� . 

"என்ன ஆச�் ?" 

"ெநசமாேவ நீங்க என்ைனக் காத�க்��ங்களா?" 

"ஆமா , கர�" 



"அப்ேபா �க்�ரம் ஏற்பா� பண்�ங்க! இல்ேலன்னா
நான் தற்ெகாைல ெசஞ்�க்க ேவண்�ய�தான்!" 

"ஏன் இப்ப�ச ் ெசால்ேற?" ரேமஷ் �ைகத்�ப்
ேபாய்க் ேகடட்ான். 

"ைவத்�யவா��ேல ஒ� �ழவனக்� என்ைன
ெரண்டாந் தாரமாகக் ெகா�க்க ஏற்பா� ெசய்யறார ்என்
அப்பா . அந்தக் �ழவன் கல்யாணச ் ெசல�க்காக
அப்பா�க்க �வா�ர �வா தரற்தாச்
ெசால்���க்கான் ரேமஷ் தான் சாய்ந்��ந்த
ைசக்�ளின் ைகப்��ையக் ெகட�்யாகப் ��த்�க்
ெகாண்டான் , அவ�ைடய �கத்��ம் கண்களி�ம் ஒ�
உ�� ெவளிப்படட்� - அவன் கர�ையப் பாரத்்�ச்
ெசான்னான் , "அந்தக் கல்யாணம் நடக்க �ட மாடே்டன் ,
கர� ! அந்தக் �ழவேனாட பணத்ைதத் ெதாட
ேவணாம்� நீ ஒன் அப்பா�டே்ட ெசால்� ைவ !
ைசக்�ளின் ��ைய அ�த்�யவா� அவன் உரக்கச்
ெசான்னான், "கர� , எல்லாக் கல்யாணச ் ெசல�ம்
என்��! நான் இன்�ம் பத்� நாளிேல வந்� உன்ைனக்
கல்யாணம் பண்ணிக் �ட�்க்�ட�்ப் ேபா�டேறன்!" 

ராணாகாட ்�ட�்ல் க�யாணச ்சடங்� அடக்கமான
�ைற�ல் நடந்ேத�ய� . அந்தத் ெத��க்� வந்�
வ�த்த நாடக்ளிேலேய ஏைழத் தந்ைத�ம் ெபண்�ம்
தங்கள் நடத்ைத யால் ெத�வா�களின் உள்ளத்ைதக்
ெகாள்ைள ெகாண்� �டட்னர ், �ஜய் பா� அவரக்�க்�
எளிய�ைற�ல் ஒ� ��ந்� ைவக்க ��ம்�னார ் .
ஆனால் அந்த அனாவ�யச ் ெசல� ேவண்டாெமன்�
ெத�வா�கேள த�த்� �டட்ாரக்ள் . "உங்கள் நிைல�ல்
உள்ளவரக்ள் இந்தச ் ெசலெவல்லாம் ெசய்யக்�டா�!"
என்� ெசால்��டட்ாரக்ள் அவரக்ள். 

�ஜய்பா� ஆ�ரத்ைத�� �பாய் ெசல�ல்
ெபண்�க்� நைககள் ெசய்� ேபாடட்ார.் �க�ம் எளிய
�ைற�ல் கல்யாணத்ைத நடத்�னார ் அவர ் தன்
வாழ்நாள் ேச�ப்� �� வைத�ம் இந்தக்



க�யாணத்�க்காகச ் ெசல� ெசய்� �டட்தாகத்
ெத�க்காரரக்ள் நம்�னாரக்ள் . அவர ் இவ்வள�
நைககள் ேபாட�்�க்க ேவண்டாம் , காரணம்
�ள்ைள�ட�்��ந்� எந்த�தக் ேகாரிக்ைக��ல்ைல .
இ�ந்தா�ம் கர� அவ�ைடய ஒேர ெபண். அவ�க்�
நல்ல �ைற�ல் கல்யாணம் ெசய்� பாரக்்க ேவண்�ம்
என்ற ஆைச��க்காதா அவ�க்� ! இதன் �ைளவாக
அவர ் பக்�ரியா� �டட்ார ் , பாவம் ! தன் ெபண்ேமல
தான் எவ்வள� �ரியம் அவ�க்�...! 

கர� ரேமஷ் ெகாடத்த பணத்�ல் நைக வாங்�ப்
ேபாட�்க் ெகாண்� அவ�ைடய மைன�யாகப் �க்ககம்
ெசன்றாள் . தாரேகஷ்வர ் , ப�ரஹ்ாட ் , பாடப்ாரா ஆ�ய
இடங்களில் நிகழ்ந்த� ேபாலேவ இப்ேபா�ம் கர�
தந்ைத�ட��ந்� �ைடெப�ம் ேபா� ஓர ்உ�க்கமான
காட�் அரங்ேகற்றப்படட்� - �ம்� �ம்�ய�தார்
�ஜய்பா�, ெபா��ப் ெபா��ய�தாள் கர�. 

இவ்வா� ராணாகாட�்ன் ஒ� ெத��ல்
வ�ப்பவரக்ளின் கண்கைள நீரில் ��க்காட�்�ட�்
�ைடெபற்ற கர� அன்� மாைல�ல் கல்கத்தா�ன் பாக்
பஜார ்ப���ல் ஒ� ���ய சந்�ல் ஒ� �� �ட�்க்�
வந்� ேசரந்்தாள், 

அதற்� இரண்� நாடக்�க்�ப்�ன் அந்த �ட�்ல்
இர� ���ம் �ரகாசமாக �ளக்� எரிந்த� .
�த�ரைவெயாட�் ��ந்� , �ழா�ல்
ஆரப்்பாடட்�ல்ைல, ஆனால் ம�ழ்ச�்க்�ம்
சத்தத்�க்�ம் பஞ்ச�ல்ைல , இந்த உலகத்�ல்
ரேமஷ�க்� ேவண்�யவரக்ளா��ந்த ஒ� �லர ் இந்த
�ழா�ல் பங்ேகற்றனர ் - ரேம�ன் �த்� தன் �ன்�
ெபண்க�டன் வந்��ந்தாள் - ஒ� �த்தப்பா தன் பத்�க்
�ழந்ைதக�டன் வந்தார ் - ரேம�ன் இ� நண்பரக்ளின்
தாய்க�ம் ஒ� நண்பனின் மைன��ம் வந்தாரக்ள்.
ெபண்ைணப் பாரத்்� எல்லா�ம் ம�ழ்ந்தாரக்ள். ஓர்
இர�ம் அைதய�த்த பக�ம் அந்த அைற



��ந்�னரக்ளின் ம�ழ்ச�் ெயா�களால்
கலகலப்பா��ந்த�. 

அவரக்ள் எல்லா�ம் �றப்பட�்ச ் ெசன்றேபா�
மாைல ெவ�ல் ஜன்னல் வ�ேய அைறக்�ள் �ைழந்த�.
��மணப் ெபண் ஓர ் ஆழ்ந்த ெப��ச�் �டட்ாள் .
�க்காடை்ட �லக்�க் ெகாண்� ைம �ட�்ய தன் ெபரிய
��கைளச ்�ழற்� அைற�ன் நாற்�ற�ம் பாரத்்தாள் -
ரேமேஷா அவ�ைடய �கத்ைதேய பாரத்்�க் ெகாண்�
நின்றான். 

"கர�, நான் ஒன் படம் வைரயப் ேபாேறன். ெரண்�
நாளிேல வைரஞ்� ��ச�்�ேவன் ... அப்ேபா ஒனக்�த்
ெதரி�ம் என்னாேல என்ன ெசய்ய ���ம்� .." ரேமஷ்
ெசான்னான். 

"நீங்க என்ன ெசால்�ங்க, �ரிய�ேய!" 

"ஒன் ெரண்� கண்ைண�ம் அப்ப�ேய தத்�பமாச்
�த்�ரத்�ல் �ட�்�ேவன்!" 

�ட�் ைவ�ங்க, நான் ��ம்� வந்� பாரக்்கேறன்." 

"எங்ேக ேபாகப் ேபாேற?" ரேமஷ் �யப்�டன்
ேகடட்ான். 

"அப்பா�டே்ட ." 

"ேபாகலாம்... ஆனா இன்னிக்� நாைளக்�ப் ேபாகப்
ேபாற�ல்�ேய?" 

"ேபாக ஆைச�ல்ேலதான் ... ஆனா அப்பா வந்�
�ப்�டட்ா ேபாகாம இ�க்க��யா� ." 

"ஒன் அப்பா வரப்ேபாறதாச ்ெசால்���க்காரா?" 

"ெசால்லேல .... ஆனா நாைளக் காலம்பரேவ
வந்தா�ம் வந்��வார ் " என்� ெசால்��ட�்ச ் சற்�
ேநரம் ெமௗனமா ��ந்தாள் கர� . �ற� ��ெரன்�
ெபா�க்க ��யாத ேவதைனயால் ��ப்பவள் ேபால் ,



"அப்பா ஞாபகம் வந்தால் ெராம்பக் கஷ்டமா��க்�
எனக்� -- இன்�ம் அ��க்�ட ் ��ப்பார ் அவர!்"
என்றாள். 

ரேமஷ் அவ�க்� ஆ�தல் ��னான் . " அ�
இயற்ைகதான் - நீ அவேராட ஒேர ெபாண்� . அவேராட
வ�த்தம் எனக்�ப் �ரி�� - ஆனா .. சரி , ஒன் அப்பா
வரட�்ம் . நாேன அவ�க்� சமாதானம் ெசால்ேறன்." 

"என்ன ெசால்��ங்க?" 

"அவர ் இன்�ம் ஒ� மாசங்க�ச�் ஒன்ைனக்
�ட�்க்�ட�்ப் ேபாகட�்ம் , இப்பேவ ேவணாம்� .." 

அப்பா சம்ம�க்க மாடட்ார ் .... நீங்க�ம் அவேராட
ஆைசையத் த�க்கா�ங்க அவ�க்� ேவதைன
ெகா�க்கா�ங்க!" 

"ஆனா என்ேனாட கஷ்டம் அவ�க்�ப் �ரியாதா ?"
ரேமஷ் வ�த்தத்ேதா� ேகடட்ான். 

"ஒங்க�க்� என்ன கஷ்டம்?"

"நீ நாைளக்� அவேராட ேபா�டட்ா எனக்�
ெராம்பக் கஷ்டமா��க்�ேம, கர�!" 

ைம �ட�்ய தன் ெபரிய கண்களால் ரேமைஷ
உற்�ப் பாரத்்தாள் கர�. 

"அப்� நீ ேபாகத்தான் ேவ�ம்னா நா�ம்
ஒன்ேனாட வேரன் . ெரண்�நாள் அங்ேக��ந்�ட�்
ம�ப� உன்ைனக் �ட�்க்�ட�் வந்�டேறன்." 

"ஒங்க�க்� �யமரியாைத இல்�யா ? மாமனார்
அைழக்காேம நீங்க 

அவர ்�ட�்க்�ப் ேபாகலாமா?" 

"ஒன் அப்பா என்ைன அைழக்க மாடட்ாரா? ஏன்?" 



"ஏேனா , ெதரியா� "தயங்�த் தயங்�ச ்ெசான்னாள்
கர�.

 "நீயாவ� ஒன் அப்பா�டே்ட ெசால்லலாேம!" 

"என்ன ெசால்ற�?" 

"அவர ்என்ைனத் தன் �ட�்க்� அைழக்�ம்ப� .." 

"� , நான் என்ன ெவடக்ம் , மானம் இல்லாதவளா 7
நான் எப்ப� அப்பா�டே்ட இந்த மா�ரி ேகப்ேபன் ? இ�
அவமானம் இல்�யா?" 

ரேமஷ் ேபசாம��ந்தான். 

"ஏன் இவ்வள� ேகாபமா இ�க்�ங்க ? ஏதாவ�
சந்ேதகமா இ�க்கா ?" கர� ேகடட்ாள். 

"சந்ேதகமா ...? நான் ஏன் சந்ேதகப்பட�ம்?"

 "எனக்� ஒங்க�டே்ட ஆைச�ல்ேலன்� சந்ேதகம்
.." 

"அந்த மா�ரி சந்ேதகம் வரற்�க்� �ன்னாேல ,
நான் ெசத்�ப் ேபா��ேவன்!" 

கர��ன் கண்கள் ��த்தன , ஏேதா ஓர்
இனம்�ரியாத பயம் அவ�ைடய ெநஞ்ைசத் தாக்�ய� ,
அவள் ந�ங்�ம் �ர�ல் ெம�வாகச ்ெசான்னாள் , "நீங்க
ஏன் சாக�ம் ? நாேன ெசத்�ப்ேபாேறன் - அ�க்கப்பறம்
நீங்க இன்ெனா� ெபாண்ைணக் கல்யாணம்
பண்ணிக்�ட�் வ��ங்க . என்ைனப் பத்� அவ�டே்ட
ெசால்�ச ்�ரிப்�ங்க." 

"ெவைளயாட�்க்�க்�ட இந்தமா�ரி
அசச்ானியமாப் ேபசாேத , கர�!" 

"அ��ஷ்டசா�ேயாட ெபண்டாட�் சாவாள் " என்�
ெசால்�ச ்�ரித்தாள் கர�. 



"� , அசட�்ப் ேபச�் !" என்� ெசால்�க் ெகாண்�
ரேமஷ் அவள��ல் வந்� அவள் ைகையப் பற்�க்
ெகாண்டான் . இந்த மா�ரிப் ெபாண்டாட�் யா�க்�ம்
�ைடக்க மாடட்ாள்!" 

கர� ��க்�டட்ாள். 

"இந்த மா�ரி மைன� ெசத்�ப் ேபா�டட்ா,
அவேளாட அ��ஷ்டங்ெகடட் ��சன் �ைழச�்�ந்�
என்ன �ரேயாசனம் !" 

கர� தன் ைகைய அவனிட��ந்�
���த்�க்ெகாண்� ேவ�பக்கம் �கத்ைதத் ��ப்�க்
ெகாண்டாள். �ற� எ�ந்� ேபாய்க் கட�்�ன் ஒ�
�ைல�ல் உடம்ைபக் ��க்�க்ெகாண்� உடக்ாரந்்தாள்
- அவ�க்� ரேம�ன் �கத்ைதப் பாரக்்கேவா,
ரேமஷ�க்�த் தன் �கத்ைதக் காடட்ேவா
��ப்ப�ல்ைல என்� ேதான்�ய�. 

இ�ட�் �டட்� , கர� ��ெரன்� , "சாப்�டப் ேபாற
�ல்ைலயா , எனக்�ம் சாப்பா� ேபாடப்
ேபாற�ல்ைலயா?" என்� ேகடட்ாள் . 

"ஏன் இப்ப�க் ேகக்கேற?" 

"நீங்க என்ைன சைமக்க�ம் ெசால்லேல , சாப்பா�ம்
ெவளி���ந்� வரவைழக்க�ேய!" 

இைதக்ேகட�் ரேமஷ�க்� ஒேர ம�ழ்ச�் - "நீ
சைமக்க�யா ?" என்� ேகடட்ான். 

"ஆமா , இன்னிக்� ஒ� ராத்�ரிதாேன ! சைமச�்ப்
ேபாட�்ட�்ப் ேபாேறேன!" கர� �ரித்தாள். 

ரேமஷ�ம் �ரித்�க்ெகாண்� ெசான்னான் . "இந்த
�ஷயத்ைதச ் ெசால்ற�க்�த்தான் இவ்வள� ேநரம்
த�ச�்க் �ட�்�ந்ேதன்." 

"எந்த �ஷயம் ?" 



"இவ்வள� காலமாத்தான் ஓடட்ல் சாப்பா�
சாப்�ட�்க் �ட�்�ந்ேதன், இப்ேபா நீ வந்தப்பற�ம்
ஓடட்ல் சாப்பா� சாப்�டக் ெகாஞ்சங்�டப் ��க்கேல
எனக்�." 

"என் ைகசச்ைமயல் சாப்�ட அவ்வள� ஆைசயா
ஒங்க�க்�?" 

"ஆமா ." 

கர� ஏேதா நிைன�ல் ஆழ்ந்தவள் ெபால் ேவ�
பக்கம் பாரத்்தவா� ��ெரன்� ெசான்னாள் , "நீங்க இந்த
மா�ரி ஆைசப்படாம இ�ந்��ந்தா
நல்லா��ந்��க்�ம்." 

"அெதல்லா�ல்ேல. நான் ெவ�காலம் இந்தமா�ரி
ஆைசப்பட�்க்�ட�்தான் இ�ப்ேபன்." 

இதன்�ன் ��� ேநரத்�ல் அந்த பாக் பஜார ்சந்�
�ட�்க்�ள்ளி�ந்� கரிப்�ைக ெவளிேய �தந்� வந்த�
ஒ� ��ய மணப்ெபண்ணின் ��க் ��த்தனம்
ெதாடங்�ம் ம�ழ்ச�் , பாத்�ரங்க�ம் கரண்�க�ம்
எ�ப்�ம் ஒ��ல் ெவளிப்படட்� ��க் ��த்தனக்காரி
தன் ��ப்�டைவ�ன் தைலப்ைப இ�ப்�ல் ெச�க்�
ெகாண்� , ைக�ல் மஞ்சள் அப்�க் ெகாண்��ந்ததால்
�றங்ைகயால் ெநற்��ல் ��ந்��ந்த
��க்கற்ைறகைள �லக்�யவா� சைமயல் ெசய்தாள்.  

சைமயல் ��ந்த�ம் கர� ரேமஷ் சாப்�ட உடக்ாரப்
பலைகைய ேபாடட்ாள். 

ரேமஷ் பலைக�ன் ேமல் உடக்ாரந்்� ெகாண்�
கர��ன் �கத்ைதப் பாரத்்தான். அவளிடம் ஏேதா
ெசால்லத் ��த்தான் ேபா�ம். 

"சாப்�ட ஒக்காந்��ட�் ஏன் இவ்வள� க�ைமயா
இ�க்�ங்க?"

 "ஒண்� ெசால்லவா?" 



"ெசால்�ங்க " 

"தனியா சாப்�டப் ��க்கேல." 

"அப்ப�ன்னா ?" 

"நீ�ம் வந்� ஒக்கா�! நாம ெரண்� ேப�ம் ஒேர
தட�்ேல சாப்�டலாம் 

கர� ��க்�டட்ாள் , ஒன்�ம் ெசால்லத் ெதரியாமல்
�ைகத்�ப் ேபாய் நின்றாள், 

ரேமஷ் எ�ந்� நின்றான் ; �ரித்�க்ெகாண்ேட
அவ�ைடய ைகையப் ��த்� அவைள
வ�க்கடட்ாயமாகத் தனக்க��ல் உடக்ாரத்்�
ைவத்�க்ெகாண்� ெசான்னான் , "இனிேமல் இந்த
மா�ரி வாய்ப்� �ைடக்கற� கஷ்டம் . எனக்�
ேவைலப்ப��ேல ேநரங்�ைடக்கா� . ஒன்ேனாட
ஒக்காந்��ட�் ஒேர தட�்ேல சாப்�டற ம�ழ்ச�்
வாழ்க்ைக�ேல இன்�ம் எவ்வள� தடைவ
�ைடக்�ேமா , யார ்கண்டாங்க? 

கர��ம் ரேமஷ�ம் ேசரந்்� சாப்�டத் ெதாடங்�னர்
. அவரக்ள் ேசரந்்தாற்ேபால் ஒ� �� ேசாற்�க் கட�்ைய
உ�ரத்் தாரக்ள் . வாழ்க்ைக�ல் ஒ� ��ய �ைளயாட�்
�ைளயா�ம் மனநிைல அவரக்�க்� 

சாப்�ட�்க் ெகாண்��க்�ம்ேபா� கர� அ�ைக
ெதானிக்�ம் �ர�ல் ேகடட்ாள், "ஒங்க ேவைல ெராம்பக்
கஷ்டமானதா?" 

"ஆமா ! ேவைல யா�க்�ம் தய� தாடச்ணியம்
காடட்ா� - நான் எவ்வளேவா நாள் காய்சச்ேலாட
ேவைலக்�ப் ேபா��க்ேகன்!" 

"ஏன் இவ்வள� கஷ்டப்பட�் ஒைழக்க�ம்?" 

வ�த்�க்காகத்தான்."       

"எவ்வள� சம்பா�ப்�ங்க?" 



"ஒர மாசம் அம்ப� �வா �ைடக்�ம் , ஒ� மாசம்
�� �ைடக்�ம் , இன்ெனா� மாசம் ஒண்�ேம
�ைடக்கா�." 

"இப்ேபா நான் ேவேற வந்� ேசரந்்��க்ேகன் ,
அதனால நீங்க இன்�ம் ஒைழச�்ப்
ைபத்�யமா���ங்க!" 

"இல்லேவ�ல்ேல, இனிேமல் நான் சந்ேதாஷமா
ஓைழப்ேபன், இன்�ம் க�ைமயா ஒைழப்ேபன்." 

"நீங்க நிைறயக் கடன் ேவேற வாங்���க்�ங்�ள!" 

ரேமஷ் தன் கடன் �ைமைய �க�ம் அற்பமாகக்
க��பவன் ேபால் �ரித்தான். "ெரண்� வ�ஷம்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் �ட ேவைல ெசஞ்� அைத
அைடச�்�ேவன். அைதப்பத்�க் கவைல �ல்ேல எனக்�
." 

சடெ்டன்� தைலையக் �னிந்� ெகாண்டாள் கர� -
�னிந்த தைலையக் ைகயால் தாங்�க்ெகாண்� சற்�
ேநரம் ேபசாம��ந்தாள். 

"என்ன ஆச�் , ஏன் சாப்�டாம இ�க்ேக?" ரேமஷ்
ேகடட்ான், 

கர��ட��ந்� ப��ல்ைல . 

அவன் அவ�ைடய அைசவற்ற ைகையப்
பாரத்்தவா� உடக்ாரந்்��ந்தான். சற்�
ேநரத்�க்�ப்�ன் எைதேயா பாரத்்� �ட�்த் ��க்�ட�்,
"இைதன்ன கர�?" என்� ேவதைனக் �ர�ல் கத்�னான். 

கர��ன கண்களி��ந்� ஒ� �ளி நீர ் அவன�
ைக�ன் ேமல ��ந்��ந்த�. 

கர� எ�ந்� ைக க��க் ெகாண்டாள் , இ�ப்�ல்
ெச�� ��ந்த �டைவத் தைலப்ைபப் �ரித்�க்
கண்கைளத் �ைடத்�க் ெகாண்� ெசான்னாள்
"ேக�ங்க!" 



"என்ன?" 

"ஒங்க�க்�ப் �ைழச�்�க்க ஆைசயா?" 

"இ� என்ன ேகள்�?" 

"நீங்க �ைழச�்�க்க�ம்னா இப்பேவ ேபா�ைசக்
�ப்�ட�் என்ைனப் ��ச�்க் ��த்��ங்க! 

ரேமஷ் ��க்�டட்ான். "ஒன் ேபச�்க்� என்ன
அரத்்தம்?" 

"நான் ஒங்கைள ஏமாத்த வந்��க்ேகன் . நான் ஒங்க
சா��ல்ேல , நான் �மரி�ல்ேல , என் ேப�ம் கர�
இல்ேல ... நான் .. நான் ஓர ேமாசக்கார அப்பேனாட
ெமாசக்காரப் ெபாண்� . நான் ஒங்கேளாட ��த்தனம்
நடத்த வரல்ேல, ஓ�ப்ேபாற�க்காக வந்��க்ேகன்!" 

கர��ன் நடத்ைதையப் பாரத்்தால் அவள் ஒ�
நாடகப் பாத்�ரமாக மா� ேவ�க்ைகயாக ந�த்�க்
காட�்வதாகத் ேதான்�ய�; �ைளயாட�்க்காக
ரேமைஷப் பய��த்��றாள் என்� ேதான்�ய�. 

ெவ�காலத்�க்� �ன் ரேமஷ் பாரத்்த ஒ�
நாடகத்�ல் இப்ப�த்தான் ஒ� ராடச்� ராஜ�மாரியாக
உ�மா� வந்� ஒ� ராஜாைவ மயக்�க் கல்யாணம்
ெசய்� ெகாள்�றாள் . �ற� ��ெரன்� இேத
மா�ரிதான் சற்�ம் �சச்�ல்லாமல் தன்ைனப் பற்�ய
உண்ைமைய ெவளிப்ப�த்� அந்த ராஜாைவப்
பய��த்� �றாள் - ரேமஷ�க்� அந்த நாடகத்�ன்
ெபயேரா அந்த அ�ரஷ்்டங்ெகடட் அரசனின் ெபயேரா
நிைன� வர�ல்ைல . 

கர��ன் ேபச�் ந�ப்�தான் என்றா�ம்
ரேமஷ�க்�ச ்சற்� பயம் ஏற்படட்� , தனக்�த் �க்�த்
தண்டைன ��க்கப் ப�வ� ேபால் ேதான்�ய�
அவ�க்� . அவன் அவள� �கத்ைத உற்�ப் பாரத்்தான்,
இந்த �கம் உண்ைம�ேலேல ஒ� ேமாசக் காரி�ன்
�கமாக இ�க்க ���மா? 



"நீங்க ேபா�ைசக் �ப்�ட�் என்ைனப் ��ச�்க்
��க்க மாட�்ங்கன்� எனக்�த் ெதரி�ம் , நீங்க அச� ,
�ராணி �ல்லாதவர ் !" என்� ெசால்��ட�்க் கர� தன்
நைககைள ஒவ்ெவான்றாகக் கழற்�த் தைர�ல்
ைவக்கத் ெதாடங்�னாள் . "இந்தாங்க , ஒங்க
ஆ�ரத்ைத�� �வாயாவ� தப்�ச�்� ...! இப்ேபா
என்ைனப் ேபாக��ங்க!" 

"எங்ேக ேபாகப்ேபாற!" 

கர��ட��ந்� ப��ல்ைல . 

"ஒன் பயங்கர அப்பன்�டட்ேய ��ம்�ப்
ேபாகப்ேபா�யா ?" க�ைமயான �ர�ல் ேகடட்ான்
ரேமஷ். 

இப்ேபா�ம் கர��ட��ந்� ப��ல்ைல. 

"என் ேகள்�க்�ப் ப�ல் ெசால்�, கர�!"

 "நீங்க என்ைனப் ேபாக�ட ��ம்பேலன்�
ெசால்�ங்களா ?" கர� அ��ெகாண்ேட ேகடட்ாள். 

சற்�ேநரம் ேபசாமல் ேயாசைன�லாழ்ந்��ந்தான்
ரேமஷ் �ற� கண்களில் நீர ் மல்கக் கர��ன்
ைககைளப் ��த்�க் ெகாண்� ெசான்னான், "ஒன்ைனப்
ேபாக�ட எனக்� இஷ்ட �ல்ேல." 

"அப்ப�ன்னா நான் ெசால்றைதக் ேக�ங்க!" 

"ெசால்�." 

"நாம ெரண்� ேப�ம் இங்ேக��ந்� ஓ�ப்
ேபா��ேவாம் ." 

"எங்ேக ?" 

"நீங்க எங்ேக �ட�்க்�ட�்ப் ேபானா�ம் சரி!"
ரேமஷ் அதற்�ேமல் தாம�க்க�ல்ைல - அன்�ரேவ
அந்தச ்��ய �� கா�யா� �டட்�. 



ேமாசக்காரன் ஏமாந்� ேபாய்�டட்ான் இந்தத்
தடைவ . ம�நாள் காைல�ல் ராணாகாட�்��ந்� அந்த
பாக்பஜார ் �ட�்க்� வந்த �ஜய் பா� வாச�ல் �ட�்
ெதாங்�வைதக் கண்டான் - ெகட�்யான , ஈ�ரக்கமற்ற
�ட�் - கத��க்� வ�ேய உள்ேள பாரத்்தான்
அைறக்�ள் ஒன்��ல்ைல ஒ� பயங்கர �னியம்! 

ஆனால் �ஜய்பா� �ைகப்�டன் ெவ�ேநரம் நின்�
ெகாண்��க்க�ல்ைல அங்ேக - ��� ேநரத்�ற்�ள்
ேபா�ஸ் வந்� அவைனப் ��த்�க் ெகாண்ட�. 

உரக்க அழத் ெதாடங்�னான் �ஜய் பா� - "� ,
ெபாண்ணா ��ந்�க்�ட�் அப்பாைவேய
ஏமாத்�ட�்ேய ேமாசக்காரி...!" 

(கல்ப சங்கரஹ, 1/1970) 

9. ஒ� காத� கைத
நேரந்�ரநாத் �த்ரா 

�ரபாத் பா� ஜன்னல் வ�ேய எட�்ப் பாரத்்� ,
"எ��க்�ட ் ��க்�ங்களா? சரி எ��ங்க . நான்
ஒங்கைளத் ெதாந்தர� பண்ணேல " என்� ெசான்னார.் 

நான் கா�தத்ைத�ம் ேபனாைவ�ம் தள்ளி
ைவத்��ட�் என் ம�ப்�க்�ரிய , வய�ல் ெபரிய
நண்பைன வரேவற்றவா� , "வாங்க , வாங்க...! உள்ேள
வாங்க!" என்� அைழத்ேதன். 

�ரபாத் பா� சற்�த் தயக்கத்�டன் , "நீங்க ஏேதா
எ��க் �ட�்�ந்�ங்கேள...!" என்றார.் 

"எல்லா எ�த்�ம் எ�த்தா��மா? சம்மா ெரண்�
�� க�தங்க�க்�ப் ப�ல் எ��க்�ட�்�ந்ேதன் ,
அவ்வள�தான் !" என்� அவைரச ்சமாதானம் ெசய்ேதன். 

அைழப்�ப்ெபற்ற �ரபாத் பா� உள்ேள வந்தார ் -
ேசாபா�ல் அமரந்்�ெகாண்� தன் �ைடையத் தனக்�
�ன்னால் தைர�ல் ைவத்தார ் . ேபா�ம்ேபா� அைத



மறந்��ட�்ப் ேபாய்�டாம ��க்க இந்த ஏற்பா� .
அவர� �ரியத்�க்�ரிய ெபா�ள் கண் �ன்னாேலேய
இ�க்க ேவண்�மாம். 

நா�ம் நாற்கா�ைய �ட�்றங்�
அவ�க்ெக�ரி��ந்த தாழ்வான ேசாபா�ல்
உடக்ாரந்்ேதன். 

அவர ் �ரித்தக்ெகாண்� ெசான்னார ் , "ெநைறய
ெலடட் ெரல்லாம் எ�த�ங்க ேபா��க்� . எனக்�ம் ஒ�
காலத்�ேல ெநைறய ெலடட்ர ்எ�தற பழக்கம் இ�ந்த� .
ராத்�ரி கண் ��ச�் நண்பரக்�க்கத்
க�தெம��ேவன் . அந்த �ஷயத்�ேல என்ைன "ேமன்
ஆஃப் ெலடட்ரஸ்் "� அைழக்கலாம்!" 

நான் �ன்�ரிப்�டன் அவர ்தமக்களித்�க் ெகாண்ட
படட்த்ைத ர�த்��ட�், "� ��க்க�ங்களா?" என்�
ேகடே்டன். 

"� ' என்ற வாரத்்ைதையக் ேகட�்ம் அவர� �கம்
மலரந்்த� - "��க்கலாந்தான் . ஆனா இந்த ந�ப்பகல்ேல
� ேவ�ம்� ெசான்னால் ஒங்க இல்லறத்�க்�த்
ெதாந்தர� ஆ��ேமா என்னேவா ..! நான்தான் சம்சாரி
இல்ேல... அதனாேல மத்தவங்கேளாட ��ம்பத்�ேல
அைம� என்னால் கைலஞ்�� ேமான்� பயமா��க்�
.." 

நான் உள்ேள ேபாய் இரண்� கப் � ெகாடக்கச்
ெசால்��ட�் வந்ேதன் 

அவ�க்�ப் ெபயரத்ான் �ரபாத் (காைலேநரம்).
ஆனால் அவர ் ெவளிேய �ற்�ம் ேநரம் , கைத ேப�ம்
ேநரம் இெதல்லாம் ந�ப்பக�க்�ம் நள்ளிர�ந்தான்.
வய� எ�பத்� நான்� அவ�க்�. உடல் தளரந்்தா�ம்
மனைதத் தளர�ட�ல்ைல அவர ். பஸ்��ம் �ரா��ம்
�ரம�ல்லாமல் �ரயாணம் ெசய்�றார ் . கலகலப்பான
மனிதர ் . தமக்�ப் ��த்த இலக்�யக் �டட்ங்க�க்�ப்
ேபாவார ் - பைழய நண்பரக்ைளச ்சந்�த்�ப் ேப�வார ் .



��ய நண்பரக்ைளச ்சம்பா�த்�க் ெகாள்வ��ம் தங்�
தைட�ல்ைல . அவ�க்� அ�த்த தைல�ைற��ம்
அதற்க�த்த தைல�ைற��ங்�ட நண்பரக்ள் உண்� .
ஆனால் அவ�க்�ப் �ள்ைள��ல்ைல , ேபர��ல்ைல .
அவர ்��மணேம ெசய்� ெகாள்ள�ல்ைல. 

ேபச�்வாக்�ல் அவரிடம் ெசான்ேனன் , "என்ன
�ரபாத் பா� ! �ந்தாநாள் ராத்�ரி ஒங்கைள வரச்
ெசால்���ந்ேதன் , நீங்க வரேவ�ல்ேல ! என்ேனாட
ெரண்� �ேந�தங்க ஒங்கைளச ் சந்�க்க�ம்�
வந்��ந்தாங்க . நாங்க ெராம்பேநரம் காத்�க்
�ட�்�ந்ேதாம் ஒங்க�க்காக ." 

�ரபாத் பா� ெவடக்மைடந்� நாக்ைகக் க�த்�க்
ெகாண்டார ். "அேடேட , மறந்ேத ேபா�டே்டன் , கல்யாண்
பா� ...! �ந்தாநாள் ராத்�ரி நான் அ�ப்�ரே்ல என்
�ேந�தன் �ட�்ேல இ�ந்ெதன் , அங்ேக ஒ�
ஆண்��ழா ெகாண் டா�ேனாம்..." 

"ஒங்க �ேந�தேராட �றந்தநாள் �ழாவா?" 

"இல்ேல�ல்ேல. அெதல்லாம் ஒண்��ல்ேல �றந்த
நாள் �றந்த நாள் ெகாண்டாடற வழக்கம் என்னிக்�ேம
இல்ேல என் நண்ப�க்� . அவன் தனிப்படட் �ைற�ேல
�ைஜ �ைஜ பண்ணி�ம் பாரத்்த�ல்ேல. ச�கச்
சடங்�களிேல கலந்� ெகாண்�ம் பாரத்்த�ல்ேல நான் -
சந்�யா வந்தனம் , ஜபம் தபம் ஒண்��ல்ேல அவ�க்�
. நாேன அவன்�டே்ட ஒ� தடைவ ெசால்���க்ேகன் ,
ைசேலன் , �சா�க்�க்�டச ்�ல சடங்�கள் உண்� - நீ
�சாைச�டப் ெபரியவனா .." இப்ேபா ெகாஞ்சநாளா
அவன் ஒ� சடங்ைக அக்கைறயா ெசஞ்��ட�் வரான்
வ�ஷத்�ேல ஒ�நாள் அ�க்� அவன் ஒ�த்தைன
மட�்ம்தான் அைழப்பான்..." 

"அ� நீங்கள்தானாக்�ம்?" 

�ரபாத் பா� �ன்�ரிப்�டன் ஒப்�க்ெகாண்டார.் 



இதற்�ள் � வந்��டட்� . அவர ்அ�ல் ஓர ்உ�ஞ்�
உ�ஞ்��ட�்ச ் சடை்டப்ைப���ந்� �கெரட்
ெபட�்ைய எ�த்� ஒ� �கெரட ் பற்றைவத்�க்
ெகாண்டார ் அவர ் உபேயா�ப்ப� ம�வான
�கெரட�்தான். 

நான் �கெரட ் ��ப்ப�ல்ைலெயன்� ெதரிந்�ம்
அவர ் என்னிடம் ஒ� �கெரட ் நீட�்னார ் . நான்
தைலயாட�்வைதப் பாரத்்�ச ் �ரித்தவா� , "நீங்க
ேதவைல . நான் எப்ப �கெரட ்��க்க ஆரம்�சே்சன்�
எனக்ேக ஞாபக�ல்ேல - பால்�� மறந்த�ேம �கெரட்
��க்கத் ெதாடங்�டே்டன்� நிைனக்கேறன்." என்றார.்

 "ஏேதா ஒ� �ழாைவப் பத்�ச்
ெசால்�க்�ட�்�ந்�ங்கேள!" 

"ெபா�ங்க , ெபா�ங்க ! நான் கைத
எ�தற�ல்ேலன்னா�ம் எப்ப� எ�த�ம்� எனக்�த்
ெதரி�ம் ; கல்யாணம் பண்ணிக்க ேலன்னா�ம்
மாப்�ள்ைள �டட்ாேராட ஆ�ரம் கல்யாணத் �க்�ப்
ேபா��க்ெகன் , ெதாடக்கத்�ேலேய கைதேயாட
சஸ்ெபன்ைஸச ் ெசால்�ட நான் அவ்வள� �டட்ாள்�
நிைனச�்க்�ட�்�க்�ங்களா? நான் �தல்ேலேய
சஸ்ெபன்ைஸ ெவளி�டட்ா நீங்க அக்கைறயாக் கைத
ேகப்�ங்களா...? 

இ� என் கைத�ல்ேல , என் நண்பேனாட கைத ..
ஒங்க�டே்ட எ��ம் ெசால்லப் பயமா��க்� -
ஒங்க�டே்ட ரக�யம் தங்கா� - ேகடட் ரக�யத்ைதப்
பத்�ப் ேப�க்�ச ் ெசால்லாட�் ஒங்க�க்�
நிம்ம���க்கா� -- ஆனால் இந்தக் கைதைய நீங்க
எ��ப் �ரேயாசன�ல்ேல - ஏன்னா இந்த மா�ரிக் கைத
ஒ�த்த�க்�ம் ��க்கா� , இ� பைழய காலத்�க் கைத ,
பைழய காலம் , பைழய �ழ்நிைல மட�்�ல்ேல, பைழய
ம�ப்��கள் சம்பந்தப்படட் கைத .. 

பைழய காலந்தான். ஆனால் எனக்� அப்ேபா
���தான். அப்ேபா நான் இைளஞன் . எவ்வள� காலம்



�ன்னாேல 7 �மார ் அைர �ற்றாண்� ! ஆனால் �ல
சமயம் ேநத்� நடந்த மா�ரி இ�க்�ம். �ல சமயம்
ெராம்ப , ெராம்பப் பைழய காலம் மா�ரி ேதா�ம் -
வரலாற்�ப் பழைம : வரலாற்�க்�ம் �ந்ைதய
பழங்காலம். 

அந்தக் காலத்�ேல கல்கத்தா�ேல�ந்� ேமற்�
இந்�யா�ேல ஒ� படட்ணத்�க்� மாற்றலாச�் எனக்க -
நான் �ட�்க்�ள்ேள �டங்�க் �டக்கறவனில்ேல.
கல்கத்தா�ேல எனக்� நிைறய �ேந�தங்க. ஆ�ஸ்
ேநரம்ேபாக மத்த ேநர ெமல்லாம் அவங்கேளாேட ேப�ப்
ெபா�� ேபாக்�ேவன் - பகல் இர� பாராேம �ம்மாளம்
ேபா�ேவாம் - எங்க ெபா�� ேபாக்�ேல இலக்�யம் ,
சங்�தம் , நாடகம் எல்லாத்�க்�ம் இட�ண்� .. ஆனால்
நான் ேபாகப்ேபாற இடத்�ேல ஆ�ைசத் த�ர என்ன
இ�க்�ம்? அ��ம் எப்ப�ப்படட் ஆ�ஸ் ேவைல
ெதரி�ேமா ? ரா�வத்ேதாட உைட , சாப்பாட�்ச்
ெசல�க்கானி கணக்� வழக்�கைளப் பாரத்்�க்கற� .
இந்த மா�ரி ேவைல எனக்�ப் ��க்கேவ�ல்ேல -
ஆனால் ஆ�ஸ் ேவைலையச ்ெசய்யத் தாேன ேவ�ம் !
கணவைனப் ��க்காட�்�ம் ஒ� ப��ரைத அவேனாட
��த்தனம் ெசய்யத்தாேன ேவ�ம்! 

அந்தப் படட்ணத்�ேல நான் ஒ� ந�த்தர உண�
����ேல ேபாய்த் தங்�ேனன் . அங்ேக எனக்�
நண்பரக்ேள �ைடக்க மாடட்ங்கன்� நான்
பயந்தமா�ரி இல்ேல . அங்ேக என் அைற�ேலேய ஒ�
�ன்ன ேகாஷ்� ேசரந்்��ச�் - கைத பாட�் ,
ேவ�க்ைகப் ேபச�் , �ட�் �ைளயாட�் எல்லாம்
நடந்த� . ேவ��த ஆைசகள் உள்ளவங்க�ம்
அ�க்கான ஏற்பா�கள் ெசஞ்�க்�டட்ாங்க . என்ேனாட
சக ஊ�யன் ைசேல�ம் இந்த ேகாஷ்��ேல வந்�
கலந்�க்கத் ெதாடங் �னான் . நா�ம் ைசேல�ம் ஒேர
�ரி�ேல ேவைல பாரக்்கறவங்க : ஆனால் அவன் என்
மா�ரி இல்ேல - நல்ல ைபயன் - அக்கைறயா ேவைல
ெசய்வான் . ஆனால் எல்லாத்ைத�ம் �ட அவேனாட



அழ�தான் மத்தவங்கள �தல்ேல ஈரக்்�ம் . என் மா�ரி
க�ப்பா , அவலடச்ணமா இ�க்கமாடட்ான் அவன் . நான்
நல்ல ஒசரம் , ஏறக்�ைறய ஆற� , என்ைன�ட ஒ�
அங்�லம் ஒண்ணைர அங்�லம் �டை்டயா��ப்பான்  

அவன்�டே்ட எந்த�தமான �ைற�ம் இல்ேல , நல்ல
�வப்� , நீளமான �க்� , தைல நைறயக் க�ப்� �� ,
அழகான உடல்வா� ... அவன் ஒண்�ம் �ளயாட�்
�ரன் இல்ேல . இ�ந்தா�ம் அவேனாட ேதாற்றத்�ேல
ஆண்ைம இ�ந்த� . என்னி��ந்� ேவ�படட்
ஒ�த்தைன நான் நண்பனாகப் ெபற்ற� அ�தான்
�தல்தடைவ என்னிட�ல்லாத ஏேதா ஒ� கவரச்�்
அவன்�டே்ட இ�ந்த� . அேத மா�ரி அவ�ம் தன்�டே்ட
இல்லாத ஏேதா ஒ� கவரச்�்ைய என்னிடம்
உணரந்்��க்கலாம் - எங்கள் ேவ�பாேட எங்கைளப்
பரஸ்பரம் கவரந்்த� . 

ைசேலன் எங்க ேகாஷ்��ேல வந் ேபசாேம ஒக்காந்
��ப்பான் . �ல சமயம் என் ெஷல்���ந்� ஏதாவ�
�ஸ்தகத்ைத எ�த்�ப் ப�ப்பான், �ல சமயம் �ம்மா
எங்க �ம்மாளத்ைதப் பாரத்்�க்�ட�்�ப்பான் .
ெமாதல்ேல ெராம்பக் �சச்ப்ப�வான். ஆனால் இப்ேபா
அப்ப��ல்ேல -- எல்லா�ம் ேபானப்பறம் ேநர��ந்தா
ஏதாவ� சாதாரணமாப் ேப�க்�ட�் இ�ப்ேபாம் நாங்க
ெரண்� ேப�ம். 

ஒ�நாள் நாங்க தனியா இ�ந்தேபா� அவன்
எங்�டே்ட ெசான்னான் , "ஒங்க�டட் ஒ� �ஷயம்
ெசால்ல�ம் .."

 "என்ன �ஷயம் ெசால்�?" 

அவனிட��ந்� ப��ல்ைல , 

"ஏேதா �ஷயம்னிேய .. ெசால்ேலன் !"

 "ேவண்டாம் ��!" 



"ஏன் ேவண்டாம் ...? சரி , நீ என்ன ெசால்ல வந்�
ெசால்ல ��யாம த�க்��ேயா , அைத நாேன
ெசால்�டேறன் = நான் அவேனாட �ரைலக்
காப்�ய�த்�ச ் ெசான்ேன , "�ரபாத் , எனக்�க் காதல்
ஏற்பட�்�க்� . காதல்ப ள்ளத்�ேல அதல பாதாளத்�ேல
��ந்�டே்டன். இப்ேபா நீதான் என்ைனக்
கைரேயத்த�ம் !" 

"இைதத்தான் நான் ெசால்ல வந்ேதன்� ஒனக்�
எப்ப�த் ெதரிஞ்�� ?" ைசேலன் ேகடட்ான். 

"�ரிஞ்�க்�ற�ேல என்ன கஷ்டம் ? அன்னிக்� ஒங்க
�ட�்க்� வந்��ந்தேபாேத நான் �ரிஞ்�க்�டே்டன்." 

ைசேலன் ேபசாம��ந்தான் 

ைசேலனின் அப்பா ஒ� அரசாங்க ����ல்
����ந்தார ் . ெபரிய ��ம்பம். ைசேலேனாட அப்பா ,
அம்மா, தம்�கள், தங்ைககள்.. 

"ஆ�ஸ் ��ஞ்சப்பறம் �லநாள் என்ைன அவன்
�ட�்க்�க் �ட�்க்�ட�்ப் ேபாவான் . அவேனாட அம்மா
என்ைனப் �ள்ைள மா�ரி நடத்�னாங்க தாேன
சைமச�்ச ் சாப்பா ேபா�வாங்க . அவேனாட தம்�
தங்ைகக�க்�ம் என்�டே்ட ெராம்பப் �ரியம் - அந்த
ஊரிேல இன்�ம் �ல வங்காளிக் ��ம்பங்கள் இ�ந்தன
- அவங்க ��க�க்�ம் நான் ேபாற�ண்� . ஆனால்
ைசேலேனாட �ட�்க்�ப் ேபாகத்தான் எனக்� ெராம்பப்
��க்�ம். 

"அவங்க �ட�்ேலதான் நான் மா�ரிையப்
பாரத்்ேதன் . அவேளாட அழைகப் பாரத்்� நான்
ெமாதல்ேல அவ�ம் ைசேலேனாட தங்ைகன்�தான்
நிைனசே்சன். அவன் மா�ரிேய அவ�ம் நல்ல �வப்� .
ெபண்ணா��க்கறதாேல �வப்� நிறம் எ�ப்பாத்
ெதரிஞ்�� . எனக்� எப்ேபா�ம் நீள �கந்தான் ��க்�ம்
. ஆனால் மா�ரிக்� உ�ண்ைட �கம் - உ�ண்ைட �கம்
ஒ� மலரந்்த தாமைரப்� ேபால ெராம்ப அழக்��க்�ங்



கற� எனக்� அவைளப் பாரத்்த �ற�தான் �ரிஞ்�� -
அடரத்்�யான , நீளமான க�ங்�ந்தல் அவ�க்� ,
பட�்ேபால இவ்வள� அழகான �ந்தைல நான்
பாரத்்தேத�ல்ைல . அவள் ைசேலேனாட
தங்ைக��ல்ேல , �த்��ன் ெபாண்��ல்ேலங்
கறைதப் �ன்னால ெதரிஞ்�க்�டே்டன் . ஆனால் அவ
ைசேலேனாட அம்மாைவப் ெபரியம்மான்� �ப்�டட்ா -
மா�ரி �ராமண சா� - �கர�் . ைசேலேனாட ��ம்
மா�ரி ��ம் ஒேர ெத��ேல �ல கஜ �ரத்�ேல
இ�ந்த� . ெரண்� ��ம்பங்க�க்��ைடேய ெராம்ப
ெந�க்கம் , நட�் , பரஸ்பரப் ேபாக்�வரத்� , ேபச�்
வாரத்்ைத , சாப்பா� எல்லாம் உண்� . ைசேலேனாட
அம்மா மா�ரி �ட�்க் �ழந்ைதக�க்�ப் ெபரியம்மா
மா�ரிேயாட அம்மா ைசேலன் �ட�்க் �ழந்ைதகளக்�
�த்�... 

"நீ எப்ப�ப் �ரிஞ்�க்�டே்ட?" ைசேலன் ேகடட்ான். 

"நீங்க ஒ�த்தைரெயாரத்தர ் ��ட�்த்தனமாகப்
பாரத்்�க் கற�ேல�ந்� -- ஒன் ேமைஜ ேமேல
மா�ரிேயாட �ஸ்தகங்கைளப் பாரத்்� -- அவேளாட
பாட�் ேநாட�்ல் ஒன் ைகெய�த்ைதப் பாரத்்� .." 

��படட் ைசேலன் �ரித்��டட்ான் . "இ�க்�ள்ள
இவ்வள� கவனிச�்ட�்யா ...? நீ �ப்ப��ம்
இலாகா�ேல ேவைலக்�ப் ேபா��க்க�ம் , �ர�!" 

ைசேலன் �ல சமயம் என்ைனச ் ெசல்லமாப் '�ர�
"ன்� �ப்��வான் , �ல சமயம் '��ேதவா 'ன்�
அைழப்பான் . நான் தான் அவேனாட நண்பன், ஆசான்,
வ�காட�் . 

அவன் என்�டே்ட எல்லா �ஷயத்ைத�ம்
ெசான்னான் ெசால்லத்தாேன வந்��ந்தான் அவன் ..!
�� வய���ந்ேத அவங்கேளாட பரஸ்பர அன்� , �ன்�
அ� காதலாக மலரந்்த கைத , அவங்க ஒ�வ�க்�ம்
ெதரியாமல் சந்�க்கற� எல்லாம் ஒளி� மைற�
இல்லாமல் ெசான்னான் அவங்க �தல்ேல



�ட�்க்காரங்க�டே்ட��ந்� மட�்�ல்லாேம ,
தங்ைககளிடேம தங்கள் காதைல
மைறச�்க்�டட்ாங்களாம் . அப்பறம் நிைலைம மா�ன�
. ெரண்� �ட�்க்காரங்க�ம் அவங்கேளாட காதைலப்
�ரிஞ்�க்�ட�் அவங்கைளச ் ேசரத்் ைவக்க�ம்�
ஆைசப் படட்ாங்க . மா�ரிையப் ெபண் மா�ரி நடத்�ன
ைசேலேனாட அப்பா அம்மா அவைள ம�மகளா
ஏத்�க்க�ம் ைசேலைன மகன் மா�ரி ேந�சச்
மா�ரிேயாட அப்பா அம்மா அவைன ம�மகனா
ஏத்�க்க�ம் - இ�தான் அவங்க ஆைச. | 

"இ�ேல என்ன தைட?"ன்ன நான் ைசேலைனக்
ேகடே்டன். 

"சா� �த்�யாசந்தான்! 

"சா� �டக்கட�்ம் , �ட�்த் தள்�!" நான்
ைசேலன்�டே்ட ெசான்ேனன் - "மா�ரிேயா� அப்பா
சம்ம�க்கல்ேலன்னா , நீ '�பத்ரா ஹரணம் '
பண்ணிப்�ேடன் ! ஒங்க ேதைர நான் ஓடட்த் தயார ் !
பாக்� எல்லாத்ைத�ம் �ட�்ட�் என்ைனச ்சரணைட!" 

"அ� நடக்கா� !"

 "ஏன்? மா�ரி பயப்படறாளா?" 

"அவ�க்�ப் பயம், தயக்கம் எல்லாந்தான் - த�ர ,
அவ�க்�த் தன் அப்பா ேமேல ெராம்பப் பாசம் .
அவேராட ��ப்பத்�க்� �ேராதமா எ��ம்
ெசய்யறைதப் பத்� நிைனக்கக் �ட மாடட்ா." 

"நீ கவைலப்படாேத! நான் ேபாய் அந்த
எஞ்�னியைர ... 

மா�ரி அப்பாைவப் - பாரத்்�ப் ேபசேறன் , அவைர
சம்ம�க்க ைவக்கேறன்." 

"அேடயப்பா ! நீ அவர�்டே்ட ேபாேனன்னா
அ�க்கப்பறம் அவங்க �ட�்க்�ள்ேள நாங்க �ைழய
��யா� - எங்க அப்பா மட�்ம் இந்த அவமானத்ைதப்



ெபா�த்�ப்பாரா ? மா�ரி �ட�்க்காரங்க�ம் எங்க
�ட�்க்�ள்ேள �ைழய ��யா� .. எங்க காதல் �ஷயம்
எல்லா�க்�ம் ெதரி�ம் . ஆனால் யா�ம் இைதப் பத்�
வாையத் �றந்� ேபசற�ல்ேல . ெவ�காலத்� நட�்
��ஞ்� ேபா��ேமன்� ..." 

"ஒன் அம்மா அப்பா என்ன நிைனக்கறாங்க?" 

"அவங்க�க்�ம் இ�ேல இஷ்ட�ல்ேல - காதல்
க�யாணம்னா அவங்க�க்� ெராம்பப் பயம் . நான்
மா�ரிையக் கல்யாணம் பண்ணிக்�டட்ாத் தனிக்
��த்தனம் வச�்�ேவன் , அப்பறம் அப்பா அம்மா தம்�
தங்ைககைளக் கவனிக்க மாடே்டன்� அவங்க
பயப்படறாங்க." 

ைசேலன் ேகாைழ . நான் அவ�க்காகத்
�ணிசச்லான ஏதாவ� ெசய்ய�ம் என்ைன �ட�ல்ைல
அவன் - அவ�க்� இப்ேபா� மா�ரி�டன் ேப�ப் பழகக்
�ைடக்�ம் வாய்ப்�ம் என் இைட�டட்ால் ெகட�்ப்
ேபாய்��ம் என்ற பயம் அவ�க்� . இப்ேபா� அவரக்ள்
�ன�ம் மாைல ேவைள�ல் பாரத்்�க் ெகாள்�றாரக்ள் ,
ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள் , ரக�யமாக ஒ�வைர ெயா�வர்
ெகாஞ்�க் ெகாள்�றாரக்ேள, அ��ம் நின்� ேபாய்
�டக் �டாேத! 

"ைசேலன் , அப்ப�ன்னா நீ இப்ப�ேய இ�ந்�க்க !
இ�க்� ேமேல எ�க்�ம் ஆைசப்படாேத !" இதன்�ன்
இரண்� �� க�க்�ம் கல்யாணத் தரகரக்ள் ஒளி�
மைறவாக வரத் ெதாடங் �னாரக்ள் . மா�ரிக்� வரன்
பாரக்்கப் படட்� . ைசேலனின் ��ப்பத்�க்� மாறாக
அவ�க்�ம் ெபண் பாரத்்தாரக்ள். நிைறய நைககள் ,
வரதடச்ைண�டன் ைவேல�க்�ப் ெபண் ெகா�க்கப்
பலர ் தயாரா��ந்தாரக்ள் . ஆனால் ைசேலன்
இணங்க�ல்ைல - மா�ரி�ன் நிைல�ம் அ�ேவ -
ஆகேவ கல்யாணத் தரகரக்ள் அைலந்த�தான் �சச்ம் -
இரண்� ��ம்பங் களி�ம் கல்யாணம் நடக்க�ல்ைல . 



எனக்� அப்ேபா� �ம்லா�க்க மாற்றலா� �டட்� .
நான் அங்��ந்� �றப்படட்ேபா� மா�ரி எனக்� ஒ�
�வப்� ேராஜாக் ெகாத்ைதக் ெகாண்� வந்�
ெகா�த்தாள். �டேவ இரண்� கண்ணீர ்�த்�க்கள் 

நான் அவ�ைடய கரிய , ெபரிய , ஈர ��கைளப்
பாரத்்த வா� , "மா� : ஏன் அழேற?" என்� ேகடே்டன். 

"�ரபாத் அண்ணா , எங்க�க்� ஒங்கைளத் த�ர
ேவேற நண்பர ்இல்ேல , எங்கைள மறந்�டா�ங்க!" 

நான் என் நண்பேனாட நலம் ��ம்� ,
அவ்வள�தான் - நான் எப்ேபா�ேம ஒ� �ைண�ைனச்
ெசால்தான் - என்னிக்�ேம �க்�ய �ைனச ் ெசால்லா
ஆகேல , எனக்காக ஒண்�ம் ெசஞ்�க்கேல .
இ�ந்தா�ம் வாழ்க்ைக�ேல எனக்�க் �ைடசச்�
ஒண்�ம் �ைற� இல்ேல. ைசேலைனச ்ெசால்� என்ன
�ரேயாசனம் ! நாேன கப்��ம் ��ைண�மா
ேசத்�த்தாேன என் �சை்சப் ைபைய
ெராப்�க்�ட�்�க்ேகன் ...! 

அேட , ெராம்ப ேநரமாசே்ச! இேதா ��க்கமாச்
ெசால்� ��ச�்டேறன். இல்ேலன்னா , ஒங்க
�ட�்க்காரம்மா ஒங்கைளத் �ட�்வாங்க , எனக்க
அப்பப்ப ஒ� கப் � �ைடக்கற�ம் நின்� ேபா��ம் .
நான் �ம்லாேபாய்க் ெகாஞ்ச நா�க்ெகல்லாம் ைசேலன்
பாடன்ா�க்க மாற்றலா�ப் ேபானான் - எங்கள் ��ைய
இயக்�வ� சரக்்கார ் . ஒவ்ெவா� சமயம் நாங்க
ெவவ்ேவ� கா�க்� மாற்றலா� ெவ��ரத்�ேல
இ�ப்ேபாம் . �ல சமயம் ஒேர ஊரிேல ெகாஞ்ச காலம்
ேவைல பாரப்்ேபாம் , �னம் சந்�ப்ேபாம் , ேப�ேவாம் ,
நாளாக ஆக எங்க ேதாற்றத்�ேல மாற்றம் வந்த� , வய�
ஏ�க்�டே்ட வந்த� . ஆனால் எங்க நட�் மட�்ம்
மாறல்ேல - நாங்க ெதாைல�ேல இ�ந்தேபா�ம் எங்க
ெதாடர�் �ட�்ப் ேபாகேல - நாங்க அ�க்க� க�தம்
எ��க்�ேவாம் , எப்ேபாதாவ� சந்�ச�்க்�ேவாம் ... 



மா�ரி�ன் அம்மா இறந்� ேபா�டட்ாங்க ெரண்�
தம்�க�ம் ெபரியவங்களா�டட்ாங்க . அப்பா
�ழவரா�டட்ார ் - ஒ� காலத்�ேல ெபரிய
ேகாபக்காரரா��ந்த அவர ் இப்ேபா ெபாண்ேண
க�ன்ன ஆ�டட்ார.் அவ�க்�த் தாய் , மைன� , ெபண்
எல்லாேம மா�ரிதான் , ைசேலேனாட அப்பா அம்மா�ம்
இறந்� ேபா�டட்ாங்க . அவேனாட தம்�க�க்�
அவன்தான் அப்பா , அவன்தான் அம்மா , அவன்
அவங்க�க்�க் கல்யாணம் பண்ணி வசச்ான் . அவங்க
ெவவ்ேவ� ஊரக்ளிேல ���ம் ��த்தன�மா
இ�க்காங்க . இ�ந்தா�ம் �ரம்மசச்ாரி அண்ணா
ைசேலன்தான் அவங்க�க்� ஆசான், வ�காட�்
எல்லாம்.. 

ைசேலேனாேட�ம் மா�ரிேயாேட�ம் என் க�தப்
ேபாக்�வரத்� ெதாடரந்்த� ... 

அப்பறம் நா�ம் ைசேல�ம் ஏறக்�ைறய ஒேர
சமயத்�ேல ரிைடயர ்ஆேனாம் , ைசேல�க்� ெரண்�
�� பத� உயர�் �ைடச�்� , பத� நீட�்ப்�ம்
�ைடச�்� , எனக்� ஒண்�ம் �ைடக்கேல . அ�க்�ப்
ப�லா நான் பலதடைவ நா� �ராச ் �த்�ேனன் ,
ெபா��ேபாக்� நாடகங்களிேல ந�சே்சன் , �ழ
வய�ேல�ம் அரிதாரம் ��க்�ட�் , ேடாப்பா
வச�்க்�ட�்க் கதாநாயகன் ேவஷம் ேபாடே்டன் , பா�
இலக்�ய , பா� அர�யல் ேமைடகளிேல ேப�ேனன் ,
இப்ேபா பஜைனக் �டட்ங் க�க்�ப் ேபாேறன் , நீங்க
என் நடத்ைதையப் பாரத்்� மன�க் �ள்ேள
�ரிச�்க்��ங்க.. 

இப்ேபா டல்ெஹௗ��ேல ெபன்ஷன் வாங்கப்ேபாற
இடத்�ேல நா�ம் ைசேல�ம் சந்�ச�்க்கேறாம் , நாங்க
ெரண்� ேப�ேம இப்ேபா கல்கத்தாவா�கள் . அவன்
ெதற்�க் கல்கத்தா�ேல இ�க்கான் , நான் வடக்ேக -
நாங்க அ�க்க� சந்�ச�்க்க ��யேல , க�த�ம்
எ��க்கற�ல்ேல ... ஒ� தடைவ ைசேலன் , "ஒன்
ைகெய�த்� வரவர ெராம்ப ேமாசமா��ச�் , ப�க்கேவ



��யல்ேல "ன்� எனக்� எ��னான் , அ�ேல
ேகா�ச�்க்�ட�் நான் அவ�க்�க் க�தம் எ�தறைத
�ட�்டே்டன், இப்ேபா ேபானிேல ேப�க்கேறாம்.
ைசேலன் அ�ப்�ரே்ல ஒ� அழகான ெரண்ட�க்� ��
கட�்��க்கான் , அவேனாட தம்�ேயாட �ள்ைள ,
ெபண்கள் , ேபரன் , ேபத்�கள் �ட இ�க்காங்க .. எனக்�
�� கட�்க்க அவ�யேமற்படல்ேல . �ன்ேனாரக்ள்
�ட�்ப்ேபான �� இ�க்� . எனக்�ம் என்
அண்ணா�க்�ம் ெபா� . ஆனால் அ� ேப�க்�த்தான் ,
நான் மனத்தள�ேல நாேடா� , நான் �ட�்ேல தங்கற
ேநரம் �ைறசச்ல்தான் 

பன்ெனண்� வ�ஷத்�க்� �ன்னாேல ஒ�நாள் ,
நான் ெபன்ஷன் பணத்ைத எண்ணிக்�ட�்�ந்தேபா�
யாேரா �ன்னாேல�ந்� என் ைகையப் ��ச�்க்�ட�் ,
"எல்லாம் �றந்தவேன ! பணத்� ேமேல மட�்ம் ஆைச
ேபாக�யாக்�ம் !" என்� ெசான்னாங்க. 

��ம்�ப் பாரத்்ேதன் - ைசேலன்! 

"�ழ வய�ேல ெபண்ணாைசைய �ட�்டலாம் ,
ெபான்னாைசைய �ட ��யா� .. பழம் வாங்�த்
�ங்கற�க்�ம் கா� ேவ�ம் " என்� �ரிச�்க்�டே்ட
ெசான்ேனன். 

ைசேலன் என்ைன ஒ� �க்கைடக்�க் �ட�்க்�ட�்ப்
ேபாய் , "ஒங்�டே்ட ஒ� �ஷயம் ேபச�ம் " என்றான். 

ஒ� கா�ேமைஜக்� �ன்னாேல ேபாய்
உக்காந்ேதாம். 

நாங்க ெரண்� ேப�ேம காலத்ேதாட தாக்�தலக்�
ஆளா ��ந்ேதாம் . ைசேலேனாட தைல�ரா
வ�க்ைகயா�ட�்� , நான் ��ப் பல்ெசட்
வச�்க்�ட�்�ந்ேதன் 

ைசேலன் அ�கம் ேபச�ல்ைல , தன் சடை்டப்
ைப���ந்� ஒ� க�தத்ைத எ�த்�க் ெகா�த்� ,
என்ைனப் ப�க்கச ்ெசான்னான். 



�த்� �த்தாகக் ைகெய�த்� , எனக்�ப்
பழக்கமான�தான் 

"இ� ஒனக்� வந்த க�தம் இல்ேல ...?" 

"சரிதான் ப� ! எனக்� வந்த ெலடட்ைர நீ ஒ� நா�ம்
ப�சச்�ல்ைலேயா?" என்� அதட�்னான் ைசேலன். 

உைற�ேல��ந்� க�தத்ைத எ�த்ேதன் . நீளக்
கா�தம் - ஆனால் அ�ேல எ����ந்த� ெரண்ேட
வரிதான் - 'உன்ேனா� ஒ� �ஷயம் ேபச�ம். அவ�யம்
வா! இப்ப�க்� , உன் மா�ரி.' 

நான் �ரிச�்க்�டே்ட ெசான்ேனன் , "நான் �ன்னால
ெசான்னைத மாத்�க்கேறன் - �ழ வய�ேல�ம்
ெபாண்ணாைச �டா� - இப்ேபா மா�ரி எங்ேக
இ�க்கா?" 

அப்பா இறந்த �ற� மா�ரி லக்ேனா�ேல�ந்�
கல்கத்தா வந்�டட்ாங்கற� ெதரி�ம் எனக்� . ஆனால்
அவேளாட �லாசம் ெதரியா�. 

"அவேளாட தம்�கள் இங்ேக ேவைல ெசய்யறாங்க .
அவ�ம் �சச்ர ் ேவைல பாரத்்தா . ஆனால் உடல்நிைல
ெகட�்ப் ேபானதாேல ெவைலைய �ட�்டட்ா . அவேளாட
அப்பா நிைறயப் பணம் வச�்ட�்ப் ேபாகேல - ெபாண்�
ேபரிேல �ப்பதா�ரம் �வா �பா�ட ்பண்ணி��ந்தார.்
�ள்ைளக�க்�ம் ஏேதா ெகாஞ்சம் ெகா�த்தார ்...." 

இெதல்லாம் எனக்�த் ெதரியா� . மா�ரிேயாட
எனக்� ெவ�காலமாகக் க�தப் ேபாக்�வரத்� இல்ேல, 

"மா�ரி ெராம்பயாளா ேநாய் வந்� கஷ்டப்ப�றா -
வா , ஒர தடைவ பாரத்்�ட�் வ�ேவாம் . என்ன
�ஷயம்� ேகக்கலாம்." 

"நீ மட�்ம் ேபா�ட�் வா . நான் வந்தா அவ
ஒன்ேனாட மனம்�ட�்ப் ேபசமாடட்ா." 



"அெதல்லா�ல்ேல, நீ�ம் வரணம் . வா, இப்பேவ
ேபாகலாம்."

"இன்ெனா� நாள் ேபா�க்கலாேம " என்� நான்
தட�்க் க�க்கப் பாரத்்ேதன். ஆனால் அவன் �டேல. 

நாங்க எங்க ��க�க்�ப் ேபான் பண்ணித் தகவல்
ெசால்��ட�்ப் பாரக்��க்�ப் ேபாேனாம் . டாக்��ல்
ேபாகலாம் என்றான் ைசேலன் . நான்தான் "ெபன்ஷன்
பணத்ைத இப்ப� அனாவ�யமாகச ் ெசல� ெசய்யக்
�டா�. பஸ்�ேலேய ேபாகலாம் "ன்� ெசான்ேனன். 

வ��ல் காேலஜ் ெத� மாரக்்கட�்ேல ஒ� ெபரிய
ரஜனிகாந்தாப் �க்ெகாத்� வாங்�க்�டே்டன். 

"ஒனக்� இன்�ம் இந்த ேஷாக்ெகல்லாம் இ�க்ேக !"
என்� என்ைனக் ேக� பண்ணினான் ைசேலன். 

பாரக்�ர ்ஸ்ேடஷன்�டே்டதான் அவங்க �� அவங்க
மா��ேல இ�ந்தாங்க ஒ� ெபண் எங்கைள ேமேல
�ட�்க் �ட�்ப் ேபானா. 

ஒ� �ன்னக் கட�்�ேல ப�த்�க்�ட�்�ந்தா மா�ரி
- �த்தமான ப�க்ைக �ரிப்� அைற�ம்
�த்தமா��ந்த�. 

ஆனால் மா�ரி என்ன இப்ப� ஆ�டட்ா!
ப�க்ைகேயாேட ப�க்ைகயா �டந்தா அவ ,, எ�ந்�
உக்காரக்�ட சக்��ல்ேல 

அப்ப��ம் எங்கைளப் பாரத்்த�ம் அவ�க்�ப் பலம்
வந்த� . எ�ந்� உக்காந்தா. 

என்ைனப் பாரத்்�ச ் �ரிச�்க்�ட�் , "நீ�ம்
வ�ேவன்� எனக்�த் ெதரி�ம் " என்� ெசான்னா, 

அ�க்கப்�றம் அவ ெசஞ்ச காரியத்ைதக் ேக�ங்க !
அவேளாட ஒ� தம்��ன் மைன�ையக் �ப்�ட�் ,
"லட�்� �டத்�க்�டே்ட ஒ� �ங்�மச�்�ழ் இ�க்� ,
எ�த்�க்�ட�் வா!" என்� ெசான்னா. 



�ங்�மச ் ��ழ் வந்த� - மா�ரி அைத வாங்�
ைசேலன் �டே்ட ெகா�த்�ச ் ெசான்னா , "இந்தக்
�ங்�மத்ைத என் வ�ட�்ேல இ� .. நான் �மரியாச ்சாக
��ம்பல்ேல ..." 

�ன்� மா�ரிக்� இ�ந்த -க�ேமகம் மா�ரி
அடரத்்�யான �� இப்ேபா இல்ேல. வயசானதாேல
இல்ேல, �யா� யாேல ���ேல ெப�ம்ப�� உ�ரந்்�
ேபா��ந்த� . �சச்��ந்த ���ல் நைர�ம்
கண்��ந்த�. 

ைசேலன் அவ�ைடய வ�ட�்ேல �ங்�மம்
இடட்ான் - அவேளாட ெரண்� தம்�கேளாட
மைன�க�ம் அந்த சமயத்�ேல சங்� ஊத
��ம்�னாங்க. மா�ரி ஜாைடயாேல அவங்கைளத்
த�த்�டட்ா. 

"மா�, நீ �� நைரசச்ப்பறந்தான் வ�ட�்ேல
�ங்�மம் இட�்க்க�ம்� இவ்வள� நாள்
காத்��ந்�யா?" நான் ேகடே்டன். 

இைதக்ேகட�் மா�ரி �கத்�ேல வளர�்ைறப்
�ரதைமச ்சந்�ரன் மா�ரி ஒ� ெமல்�ய �ன்னைக . 'சரி
, இப்ேபா நீ மந்�ரம் ெசால்� !" என்றாள். 

நான் என்ன �ேரா�தனா , மந்�ரம் ெசால்ல ? த�ர ,
நாேன அப்ேபா மந்�ரத்தால் மயங்�னவன் மா�ரி
இ�ந்ேதன் - இ�ந் தா�ம் ஒ� மந்�ரத்ைதச ் ெசால்�
வசே்சன் -'ய�தம் ஹ்�தயம் தவ த�தம் ஹ்�தயம் மம '
(உன்னிதயேம என்னிதயம்). 

அவங்க மந்�ரத்ைதத் ��ப்�ச ் ெசால்லேல ,
கவனமாக் ேகட�்க்�டட்ாங்க. 

நான் எவ்வளேவா கல்யாணத்�க்� மாப்�ள்ைள
ேகாஷ்�ேயாட ேபா��க்ேகன் கல்யாண் பா� .
�லபமாப்ேபாக ��யாத . ெதாைலவான
இடங்க�க்ெகல்லாம் ேபா��க்ேகன் ஆனால் இந்த
மா�ரி கல்யாணத்�ேல மாப்�ள்ைளத் ேதாழனா



இ�ந்த�ல்ேல , இந்த மா�ரி �ேரா�தத் ெதா��ம்
ெசஞ்ச�ல்ேல. 

அன்னிக்� நான் ரஜனிகாந்தாப் �க்ெகாத்�
எ�த்�க்�ட�்ப் ேபான� ெபா�த்தமா அைமஞ்��த்� ,
அந்தக் ெகாத்ைத மா�ரிேயாட ப�க்ைகேயாரத்�ேல
வசே்சன் . ெகாஞ்ச ேநரத்�க்� அ� �த�ர�ப் ப�க்ைக
மா�ரி அலங்காரமா��ந்த�.

அ�க்கப்�றம் மா�ரி ெராம்ப நாள்
�ைழச�்�க்கேல . அவேளாட தம்�கள் நல்லா ெசல�
ெசஞ்� ம�த்�வம் பாரத்் தாங்க . ைசேலேனாட
�யற்��ேல�ம் �ைற�ல்ைல . அவைளக்
கல்கத்தா�க்�க் �ட�்வந்� ம�த்�வமைன�ேல
வச�்�ந் தான் . அவேளாட வயத்�ேல கட�்
ஏற்பட�்�ந்த� . அவ�க்� அ�ைவ ��சை்ச
நடந்�ெகாண்��ந்தேபாேத அவ இறந்� ேபா�டட்ா, 

நான் இன்ெனா� ெகாத்� ரஜனிகாந்தா எ�த்�ப்
ேபாய் அவேளாட சடலத்� ேமேல வசே்சன். 

ைசேலன்தான் அவ�க்� ஈமக் கடன்கள் ெசஞ்சான் -
ஐயா�ர �வா ெசல� பண்ணி சடங்�கள் ெசஞ்சான் ,
சாப்பா� ேபாடட்ான் , பஜைனக்� ஏற்பா�
பண்ணினான் - எங்க�க்� ஒேர ஆசச்ரியம் . ஏன்னா
இ�க்� �ன்னாேல அவ�க்� இந்த மா�ரி
சடங்�களிேல நம்�க்ைக �ைடயா� - மா�ரிேயாட
��ப்பப்ப� இெதல்லாம் ெசஞ்சான்�
�ரிஞ்�க்�டே்டன். 

�ன்ெபல்லாம் அவன் மா�ரிேயாட க�தங்கைளச்
சடை்டப்ைப�ேல வச�்க்�ட�் அைலவான். சாகற�க்�
�ன்னாேல மா�ரி அவன்�டே்ட இன்ெனா� உைறையக்
ெகா�த்� அவ இறந்த�ற� அைதத் �றந்� பாரக்்கச்
ெசால்� ��ந்தா . அவ சாகறவைர�ேல அவன் அந்த
உைறையப் ைப�ேல வச�்க்�ட�்�ந்தான், 



மா�ரி இறந்த�ற� அைதத் �றந்� பாரத்்தா ,
உள்ேள ைசேலன் ேபரிேல �ப்பதா�ர �வாய்க்� ெசக் 

"இந்தப் பணம் எனக்� எ�க்�?" என்றான் ெசேலன். 

"எ�த்�க்க , எ�த்�க்க ! க�யாணம் பண்ணிக்க
வரதடச்ைண வாங்க�ேய நீ! இ�தான் ஒனக்�
வரதடச்ைண!" நான் ெசான்ேனன். 

ைசேலன் அந்தப் பணத்�ேல ஒ� ப��ைய
மா�ரிேயாட தம்�க�க்�க் ெகா�த்தான் .
ஆஸ்பத்�ரி�ேல ஏைழப்ெபண் க�க்� ம�த்�வம்
ெசய்ய இலவசப் ப�க்ைக ஒண்� ஏற்ப�த்தச ்ெசால்�
�சச்ப் பணத்ைதக் ெகா�த்தான். 

அ�ேல�ந்� ஒவ்ெவா� வ�ஷ�ம் மா�ரிேயாட
நிைன� நாைளக் ெகாண்டா��றான் ைசேலன் . அதற்�
அைழப்� என் ஒ�த்த�க்�த்தான் . அவேனாட
அைற�ேல மா�ரிேயாட ேபாடே்டா ஒண்� இ�க்�...
அவேளாட இளைமக்கால ேபாடே்டா. 

இளம் மா�ரிேயாட அந்த ேபாடே்டா�க்க
�ன்னாேல நாங்க ெரண்� �ழவங்க�ம்
உக்காந்��ட�் � ��ப்ேபாம் , ேப�க் �ட�்�ப்ேபாம் ;
�ல சமயம் ெமௗனமா உக்காந்��ப்ேபாம். 

ைசேலன் ஒ� காதைலச ் சா�ேல�ந்�
காப்பாத்�டட்ான் - நான் ஒ� நடை்பக்
�ழத்தனத்�ேல�ந்� காப்பாத்�டே்டன்.." 

�ரபாத் பா� எ�ந்� நின்� ெகாண்டார ் .
அவ�ைடய �ைட அவர� கண்�ன்ேன இ�ந்�ம் அைத
மறந்� �டட்ார ் - இன்� நான் அைத எ�த்� அவரிடம்
ெகா�த்ேதன். அவர ் �ன்�ரிப்�டன் , "நன்� !" என்�
ெசான்னார.் 

('ேதஷ்' �ஜா மலர,் அக்ேடாபர,் 1972) 



10. மதி�����ய, வ�ைட�தா� தி���பவ�
அவ�க���

நாராயண் கங்ேகாபாத்�யாய் 

ஐயா, 

நீங்கள் இந்த �ைடத்தாைளக் கைட�வைர
ப�ப்�ரக்ளா என்� எனக்�த் ெதரியா� . ஏெனன்றால்
நான் �ைடத்தாளில் ஒர
ேகள்�க்�க்�ட�ைடெய�த�ல்ைல இந்தக் க�தத்ைத
மட�்ேம எ����க்�ேறன் . நீங்கள் ஒ� �ல வரிகள்
ப�த்த�ேம ��வத்ைதச ் �ளிப்�ரக்ள் , �ைடத்தாளில்
ைசபர ் ேபா��ரக்ள் , �ற� நான் அசட�்த்தனமாகக்
க�தம் எ��யதற்காகப் பல்கைலக் கழகத்�க்�ப் �கார்
ெசய்�ரக்ள் - நீங்கள் ைசபர ் ேபாடட்ா�ம் �கார்
ெசய்தா�ம் எனக்�க் கவைல�ல்ைல . நீங்கள்
ஒ�ேவைள என் க�தம் ��வைத�ம் ப�த்தா�ம்
ப�க்கலாம் என்ற நம்�க்ைக�ல் இைத எ���ேறன். 

ஓரிரண்� ேகள்�க�க்� என்னால் ப�லளிக்க
���ந்தான் . ஆனால் அதனால் �ைடக்�ம்
மாரக்்�களால் பாஸ் ெசய்வ� �ைடக்கட�்ம் ,
இ�பைதக்�ட எடட் ��யா� . ஆைகயால் நான்
�ைடயளிக்க �யற்� ெசய்ய�ல்ைல . த�ர , இன்�
சாயங் காலத்�க்�ப் �ற� நான் பாஸ் , ெப�ல்
இவற்�க்ெகல்லாம் அப்பால் ேபாய்��ேவன் -
கல்கத்தாைவய�த்� எவ்வளேவா ர�ல்கள் ேபாய் வந்�
ெகாண்��க்�ன்றன - அவற்�ள் ஒன்�ன்
சக்கரங்க�க்க��ல் என் கணக்ைக ��த்�க்
ெகாள்ளப் ேபா�ேறன் . ஓர ் அைடயாளம் ெதரியாத
இைளஞன் ர��ல் அைரபட�் மாண்டான் என்ற
பத்�ரிைகச ் ெசய்� நீங்கள் இந்தத் தாைளத் ��த்�ம்
சமயத்�ல் பைழய ெசய்�யா� உங்க�க்�
மறந்��டப் ேபா��க்�ம். 



இந்த இடத்ைதப் ப�க்�ம்ேபா� உங்கள் ஆ�ரிய
மனப்பாங்� அ�ரச்�்யைட�ம் , "�', �! பரீடை்ச�ேல
ேதறேலன்� தற்ெகாைலயா ? இைத�டக்
ேகாைழத்தனத்ைதக் கற்பைன பண்ண ���மா ?
வங்காளத்� இைளஞரக்ளிடம் இந்த மேனாபலங்�ட
இல்ேலன்னா நா� எப்ப� உ�ப்ப�ம் ? ச�கத்�க்�
என்ன எ�ரக்ாலம் இ�க்�ம் ?" என்ெறல்லாம் ெசால்�க்
ெகாள்�ரக்ள் 

என்ைன நம்�ங்கள் சார ் , எனக்�ம் இெதல்லாம்
ெதரி�ம் . நான் உ�ர ் வாழத்தான் ��ம்�ேனன்
என்பைத�ம் நீங்கள் நம்ப ேவண்�ம் , சாந்தால்
பரக்னா�ன் மைலயா�களின் ��வ�ம் ெவள்ளம் என்
ைக படட்�ம் ஒர ெபரிய நிலப்பரப்�ல் �ைறபட�்
நிற்�ம் : �கார ்- ேமற்� வங்காள எல்ைல��ள்ள �றந்த
ெதா�ற்சாைலப் ப��ைய ஆ�ரமா�ரம்
�ளக்�களால் �ரகா�க்க ைவக்�ம் நீர ் �ன்சாரத்
�டட்த்ைத இயக்�ம் ெபாத்தாைன என் ைக அ�க்�ம் ;
நான் ெகா��ைல�ன் �வந்த ஒளி�ல் எஃைக உ�க்�
எ�ரக்ால பாரதத்ைதச ் சைமக்கப் ேபா�ேறன் -
இவ்வாெறல்லாம் கன� கண்� ெகாண்��ந்ேதன் நான் ..
சார ் , நான் தற்ெகாைல ெசய்� ெகாள்ள ��ம்பேவ
�ல்ைல! 

எனக்� நாற்�ற�ம் மாணவரக்ள் �ைடகைள
�ம்�ரமாக எ��க் ெகாண்��க்�றாரக்ள் . அவரக்ளில்
பலர ்என் ேபாலேவ கன� காண்�றாரக்ள் , இன்னம் �ல
நாடக்�க்�ப் �ற� �லர� ெபயரக்ள் ேத�யவரக்ளின்
பட�்ய���ந்த அ�க்கப் பட�் அவரக்�ைடய
கன�க�ம் �க்��றா� ��ம் . �லர ் வாழ்க்ைக�ல்
ெவற்�ெபற்� வ�ங்கால பாரதத்�ன் நம்�க்ைக
�ளக்ைகக் ைககளில் ��த்�க் ெகாள்ளலாம் . அவரக்ள்
அ��ஷ்ட சா�கள் ; அவரக்ள் �ன்ேன�ச ்ெசல்லட�்ம் !
என் ேபான்ற எண்ணற்றவரக்ள் இப்ப�ேய மைறந்�
��வாரக்ள் , அல்ல� நைடப்�ணங்களாக உ�ர்



வாழ்வாரக்ள் . ஐந்தாண்�த் �டட்த்�ன் சாதைனப்
பட�்ய�ல் இடம்ெபற மாடட்ாரக்ள் அவரக்ள். 

நான் உங்கைளப் பாரத்்த�ல்ேல ஒ�ேபா�ம்
பாரக்்கப் ேபாவ��ல்ேல எனக்� உங்கைளத் ெதரியா� .
ஆனால் நீங்கள் ஒ� ஆ�ரியர ்என்ப� மட�்ம் ெதரி�ம்.
நீங்கள் மாணவரக்�டன் ெந�க்கமாக வாழ்��ரக்ள் :
அவரக்ள� வாழ்க்ைக�ன் அைல உங்கைள�ம்
ெதா��ற� . நீங்கள் அவரக்ைள ேந�க்க�ம்
ெசய்யலாம் . ஆைகயால் நான் எ��வைத நீங்கள்
ப�த்தா�ம் சரி, ப�க்கா�டட்ா�ம் சரி , நான்
உங்களிடம் ெசால்லாமல் ேவ� யாரிடம் ெசால்ேவன்? 

சார,் நான் ேம�னி�ர ் மாவடட்த்�ச ் �ன்னஞ்��
�ராமம் ஒன்��ள்ள ஓர ் ஏைழ �வசா��ன் மகன்
என்பைத நான் கன� கா�ம் சமயத்�ல் மறந்�
ேபா��ந்ேதன் . என் தந்ைத ஒ� சாதாரணமான
உழவரத்ான் என்றா�ம் இப்ேபா� �ல்��ல்
�ரகா�த்�க் ெகாண்��க்�ம் தைலவரக்ளில்
எவைர�ம் �டத் ேதச பக்��ல் �ைறந்தவரல்ல .
ஆ�ரத்�த் ெதாள்ளா�ரத் நாற்பத்� இரண்டாம் ஆண்�
ெசப்டம்பர ் மாதம் ஒ� நள்ளிர�ல் ஒ� காட�்ல் நான்
�றந்ேதன் - ஏெனன்றால் அப்ேபா� ரா�வம் எங்கள்
�ராமத்ைத எரித்� �டட்� - ெநஞ்�ல் �ப்பாக்�யால்
�டப்படட் என் தந்ைத �தந்�ரக் ெகா�ைய ைக�ல்
ஏந்�யவாேற ஒ� வய�ல் ��ந்� �டந்தார.் 

தமக்�ப் �ள்ைள �றந்தால் அவ�க்�
'ஸ்வா�ன்�மார ் என்� ெபயர ்ைவக்க ேவண்�ெமன்�
��ம்�னார ் என் தந்ைத - �ப்�ழம்�கள் ஒளிரந்்த
அந்தப் �ரளய இர�ல் �தந்�ரமான வானத்�ன் �ேழ
என் தந்ைத�ன் இரத்தத்ைதேய ஆ�யாகக் ெகாண்�
�றந்ேதன் நான் . அந்தக் காலத்�ல் ரா�வத்�ன்
ெக��� க�ைமயா� இ�ந்தா�ம் நாட�்ல் எவ�ம்
மனத்தள�ல் அ�ைமயாக இ�க்க�ல்ைல. 



இந்தக் கைதெயல்லாம் ேபாகட�்ம் சார ் - நீங்கள்
இ�வைர ப�த்�க்ெகாண்� வந்��ந்�ரக்ெளன்றால்
இப்ேபா� ெபா�ைம �ழக்கலாம் - என் ��ம்ப
வரலாற்ைறப் பற்� உங்க�க்� என்ன அக்கைற ! த�ர
எனக்�ம் எ�த �ன்� மணியான�ம் என்னிடத்
���ந்� �ைடத்தாள் ப�த்�க் ெகாள்ளப்ப�ம் -
ஆைகயால் நான் ெசால்ல ��ம்�வைதச ்��க்கமாகேவ
ெசால்� ���ேறன். 

நான் �வசாயக் ��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்தவன் -
ஆைகயால் �வசாயம் ெசய்� வாழ்க்ைக
நடத்���க்கலாம் . பஞ்சம் வந்தால் என் ேபான்ற மற்ற
�வசா�கைளப்ேபால் பட�்னி �டந்ேதா , உண்ணத்
தகாதைத உண்ேடா உ�ைர �ட�்�க்கலாம் ஆனால்
என் �ர��ஷ்டம் , என் �த்தப்பா என்ைனக் �ராமத்�ப்
பள்ளி�ல் ேசரத்்� �டட்ார.் அப்�றம் - நீங்கள்
நம்��ரக்ேளா இல்ைலேயா , ெதரியா� - எனக்�
உபகாரச ்சம்பள�ம் �ைடத்� �டட்�. 

இந்த உபகாரச ் சம்பளேம எனக்� எமனாக
வாய்த்த� - நான் கன� காணத் ெதாடங்�ேனன் - என்
தாய் என்ைன ெநஞ்ேசா� த��க் ெகாண்� அ��
�ரத்்� �டட்ாள் . அப்பா �க்காக அம்மா அ�� நான்
பாரத்்த� இ�தான் �தல் தடைவ . �ற� நான்
கண்களில் நம்�க்ைகெயாளிர , என் �த்தப்பா�டன்
அங்��ந்த எட�் ைமல் �ரத்���ந்த ஊரின்
உயரந்ிைலப் பள்ளி�ல் ேசரப் ேபாேனன், 

மாணவர ் ����ல் தங்�வதற்கான பண வச�
எனக் �ல்ைல. ெமாத்த ெநல் �யாபாரியான சாமந்தா
என்பவரின் �ட�்ல் எனக்� இடம் �ைடத்த� - சாமந்தா
எங்க�க்�த் �ரத்� உற�னர ் - ஆனால் ஓர ் ஏைழக்
��ம்பத்�டன் ெசாந்தம் ெகாண்டாட அவரக்�க்�
இஷ்ட�ல்ைல - உண்ைம�ல் அவ�டன் எங்கள� உற�
ஒ� ஜ�ந்தா�க்�ம் அவ�ைடய ��மக�க்��ைடேய
ஒ� ேலவாேத�க்கார�க்�ம் அவனிடம் கடன்
வாங்�பவ�க்��ைடேய உள்ள உற�தான். என்



�த்தப்பாதான் சாமந்தா�ன் காைலப் ��த்�க் ெகஞ்�
அவர ் �ட�்ல் நான் தங்க அ�ம� ெபற்றார ் . நான்
பள்ளி�ல் ேசரந்்ேதன் . இலவசப் ப�ப்�ச ் ச�ைக�ம்
ெபற்ேறன். 

சாமந்தா ��ம்பம் ெசல்வ�ம் ெச�ப்�மாக
இ�ந்த� . அவரக்ளிடம் இரண்� லாரிகள் இ�ந்தன .
�ன்� சரக்�க் �டங்�கள் இ�ந்தன . ஆனால்
�யாபாரம் ெசய்பவரக்ள் ஒ� ைபசா �ட �ண் ெசல�
ெசய்ய மாடட்ாரக்ள் . ஐ�� �பாய் தானம் ெசய்தால்
அதற்�ப் ப�லாக இ�பத்ைதயா�ர �பாய் லாபம்
சம்பா�த்� ��வாரக்ள் . ஆகேவ அவரக்ள் என்ைனத்
தங்க அ�ம�த்��ட�் அதற்�ரிய �ைலைய
என்னிட��ந்� வ��த்�க் ெகாண்டாரக்ள். 

என் ைகெய�த்� ேமாச�ல்ைல என்ப�
உங்க�க்� இந்த �ைடத்தாளி��ந்ேத ெதரிந்��க்�ம்
- த�ர , கணக்��ம் ெகட�்க் காரன் நான் �ற்�க்� �
மாரக்் வாங்���ேவன் . சாமந்தா இந்த வாய்ப்ைப
ந�வ�ட�ல்ைல . அவர ்�த�ல் என்ைனக் க�தங்கள்
எ�தச ்ெசய்தார ் . �ற� கணக்�கள் எ�தச ்ெசய்தார ் ;
கைட��ல் கணக்� வழக்�கைளச ் சரிபாரக்்�ம்
ேவைலைய�ம் என்னிடம் ஒப்பைடத்தார ் �னம் �ல
மணி ேநரம் இந்த ேவைலையச ்ெசய்ய ேவண்���ந்த�
. இர� எட�் மணிக்�ப் �ற�தான் எனக்�ப் ப�க்க
ேநரம் �ைடக்�ம். 

அப்ேபாதாவ� சரியாகப் ப�க்க ��ந்ததா? 

நா�ம் சாமந்தா�ன் �மாஸ்தா ஒ�வ�ம்
கைடையய�த்த ஒ� ��ய அைற�ல் தங்���ந்ேதாம்
. �மாஸ்தா�க்� வய� நாற்பைதத் தாண்��டட்� -
வற்�ப்ேபான ெவௗவால் ேபா��ப்பார ் : ெபரிய ெபரிய
கண்கள் பளபளக்�ம் . நான் ப�க்கத் ெதாடங்�ய�ம்
அவர ் ஹ�க்காைவப் பற்றைவத்�க் ெகாண்� ேபச
ஆரம்�த்� ��வார.் 



எனக்� அப்ேபா� வய� பன்னிரண்�க்� ேமல்
இ�க்�ா� - �ைகைய இ�த்தவா� , பளபளக்�ம்
கண்கள் ேம�ம் பளபளக்க , கரகரத்த நாராசக் �ர�ல்
அவர ்ெசால்�ய கைதகளின் ெபா�ைள நான் அப்ேபா�
�ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல , �ற�தான் �ரிந்�
ெகாண்ேடன் . எல்லாம் ஆபாசக் கைதகள் அவர்
எவ்வள� ெபண்கைள , எவ்வள� �தமாகக் ெக�த்தார்
என்� வரண்ிக்�ம் கைதகள். 

அப்ேபா� எனக்� அந்தக் கைதகளின் நன்ைம �ைம
ெதரியா� . ஆனால் எரிசச்ல் வ�ம் எனக்�. 

"ெகாஞ்சம் �ம்மா இ�ங்க ! என்ைனப் ப�க்க
��ங்க !' "சரிதாம்பா , நி�த்� ! ��யானவன் �ள்ைள
�த்�யாசாகர ் ஆகப் ேபா�யாக்�ம் -! அைத�ட
ஹ�க்கா ��க்கக் கத்�க்கற� ேமல் - அைதக் கத்�க்க
!" �மாஸ்தா கைத ெசால்�க் கைளத்�ப்ேபாய்ப்
ப�த்�க் ெகாள்�ம் ேபா� �ளக்�ம் அைணந்�
ேபாய்��ம் - சாமந்தா ெகா�க்�ம் எண்ெண�ல்
�ளக்� இர� ஒன்ப�க்�ேமல் எரியா� . எனக்�க்
�ைடத்த அற்ப உபகாரச ்சம்பளத் ெதாைக �க்�யமான
ெசல�க�க்�த்தான் சரியா��ந்த� - எண்ெணய்
வாங்கப் பணம் �ஞ்ச�ல்ைல. 

இந்த நிைல��ம் கஷ்டப்பட�்ப் ப�த்� ஒவ்ெவா�
வ�ப்��ம் �தல் அல்ல� இரண்டாவ� மாணவனாக
எடட்ாம் வ�ப்� வைர வந்��டே்டன். அதன் �ற� பாடப்
�த்தகப் �ரச�்ைன ேதான்�ய�. ஸ்�ல் ஃைபனல்
ேதர�்க்� எ�ப� எண்ப� �பாய் �ைல�ள்ள
�த்தகங்கள் வாங்க ேவண்���ந்த� . �த்தப்பா
ெகாஞ்சம் ெநல்ைல �ற்� என் சாப்பாட�்ச ்ெசல �க்�ப்
பணம் அ�ப்�னார ் . சாமந்தா �த்தகம் வாங்கப் பத்�
�பாய் ெகா�த்தார ் - தைலைமயா�ரியர்
பள்ளிக்�டத்�ப் �த்தகங்கள் இரண்� �ன்�
ெகா�த்தார ் . அப்ப��ம் ேதைவயான �த்தகங்களில்
பா��ட வாங்க ��ய�ல்ைல. 



சாமந்தா ெகா�த்த பத்� �பாய்க்காக இன்�ம்
அ�கமாகக் கணக்�கள் எ�த ேவண்���ந்த� . 

சார ் ! எனக்� உபகாரச ் சம்பளம் �ைடத்த�ம்
நான் ஒ� சாதாரண மாணவன் அல்ல என்�
நிைனத்�க் ெகாண்ேடன் . எனக்�த்
�றைம��க்�ற� - ஸ்வா�ன் �மாரரரா�ய
நான் என் �றைம�ன் பலத்�ல் ம�ப்��க்க
�தந்�ர மனிதனாக உய�ேவன் என்�
நிைனத்ேதன் - எந்த நாட�்க்காக என் தந்ைத தன்
ெநஞ்�ன் இரத்தத்ைதக் ெகாட�்னாேரா அந்த
நாட�்ல் நா�ம் எனக்�ரிய இடத்ைதக்
கண்���ப்ேபன் என்� மனப்பால் ��த்ேதன்
ஆனால் சரியாகப் ப�க்க ��ய �ல்ைல என்னால்
ேதர�்ம் சரியாக எ�த�ல்ைல . ேதர�் ���கள்
ெவளிவந்த ேபா� நான் �ன்றாம் �ரி�ல்
ேத���ந்ேதன். 

தைலைம ஆ�ரியரிட��ந்� ெதாடங்� எல்லா�ம்
என்ைனக் க�ந்� ெகாண்டாரக்ள் , சாமந்தா�ன் ஒ�
�ள்ைள �.ஏ. ேதற�ல்ைல அவன் எப்ேபா�ம் ஹல்�
ஆற்றங்கைர�ல் ைக�ல் �ப்பாக்��டன் �ற்��றான்,
காதா ேகாஞ்சச்ா பறைவைய ேவடை்டயா��றான் ,
"இவன் பாஸ் பண்ணினேத அ��ஷ்டந்தான் ! எவ்வள�
ெகட�்க்காரப் ைபயங்கெளல்லாம் ஸ்�ல் ஃைபனல்ேல
ஃெப�லா�டறாங்க !" என்றான் அவன்.

நான் இரண்� நாடக்ள் �ட�்க்�ள் அைடந்�
�டந்ேதன் , சாப்�ட�ல்ைல . இதற்�ள் என் ெநற்��ன்
ேமல் அம்மா�ன் கண்ணீர ்ெகாடட் ஆரம்�த்� �டட்�. 

"எ�ந்��ப்பா , எ�ந்�� ! நல்லாப்ப� ! நீ நிசச்யம்
வாழ்க்ைக�ேல �ன்ேன�ேவ ! ஒன் மா�ரி எவ்வள�
பசங்க கஷ்டப்பட�்ப் ப�ச�்ம் ஃெப�லா�டட்ாங்கறைத
ேயா�ச�்ப் பா�! 



சார.் நான் என்ைனத் ேதற்�க் ெகாண்ேடன்.
கல்கத்தா�க்� வந்ேதன். சாமந்தா�ன் உற�னரான
சரக்்கார ்என்பவரின் ��ம்பம் கலகத்தா�ல் இ�ந்த� .
அவரக்ள் பரா பஜாரில் கைட ைவத்�க்ெகாண்�
�ைக�ைல �யாபாரம் ெசய்� வந்தாரக்ள். சாமந்தா
அவரக்�க்� ஒ� க�தெம�� என்னிடம் ெகா�த்தார ் -
சரக்்காரின் கைட�ல் எனக்� இடங் �ைடத்த�. 

இங்�ம் எனக்� ேவைல ெசய்ய ேநரந்்த� .
சரக்்காரின் கைட�ல் உத� ெசய்வ� , ேதைவப்படட்ால்
ெவளிேய ேபாய் நி�ைவ வ�ல் ெசய்வ� இ�ந்தா�ம்
கல்கத்தா கல்கத்தாதான் , �சாலமான வாழ்க்ைக ,
எவ்வளேவா வாய்ப்�கள் ! ெபரிய ெபரிய கல்�ரிகள்,
�கழ் ெபற்ற ஆ�ரியரக்ள் , அவரக்�ைடய எல்ைலயற்ற
அ��ன் ஒ� �� �ளி �ைடத்தாேல என்�ள்ேள
ஆ�ரம் �ளக்�கள் �ரகாசமாக எரியத் ெதாடங்�ம் .
உலகத்�ன் உ�ரத்் ��ப்�டன் ஒ� தடைவ என்னால்
ஒன்��ட ��ந்தால் �றந்த வான ெவளி�ல்
தைல�யரத்்� நிற்ேபன் நான் ! காய்ந்� �டக்�ம்
�ல்�ன் ேமல் �தல் மைழ�ன் நீரத்் �ளிகள் ��ந்த�ம்
�ல் �த்��ர ்ெபற்�ச ்��ரத்்ெத�வ� ேபால! 

�த்தப்பா ெநல் �ற்�க் ெகா�த்த பணத்�டன் நான்
ஒ� கல்�ரிக்�ப் ேபாேனன் , ெநல்ைல �ற்றதன்
�ைளவாக எங்கள் ��ம்பம் பல நாடக்ள் அைரப்
பட�்னிேயா , ��ப் பட�்னிேயா �டக்க
ேவண்���க்�ம் என்� எனக்�த் ெதரி�ம் . இ�ந்தா�ம்
நான் நன்றாகப் ப�த்� நல்ல�ைற�ல் பரீடை்ச�ல்
ேத��டட்ால் ... 

�ரம்மாண்டமான கல்�ரிக் கட�்டம். அ�ல் ேதரத்்
���ழாக் �டட்ம். அ�ல் எப்ப�ேயா
�ண்�ய�த்�க்ெகாண்� அ�வலகத்�க்�ள் �ைழந்�
�டே்டன். 

"�ன்றாம் �ரி�ல் பாஸா ...? ஐ எஸ் ��ல் இடம்
ேவ�மா ..? ஊஹ�ம் , இட�ல்ைல !" 



ஒன்� இரண்� இல்ைல, சார ் - ஆ� கல்�ரிகள்
என்ைனத் ��ப்�ய�ப்��டட்ன. 

கைட��ல் ஒ� சாதாரணக் கல்�ரி�ல் இடம்
�ைடத்த� , �ற� ஏதாவ� சம்பளச ் ச�ைக ேவண்�
அந்தக் கல்�ரி�ன் உத�த் தைலவைர அ��ேனன். 

"ச�ைகயா ?" �யப்�டன் ேகடட்ார ்அவர ், "�ணாம்
�ரி�ல் பாஸ் பண்ணினவ�க்�ச ்ச�ைகயா?" 

"சார,் நான் ஏைழப் ைபயன்.." 

"வங்காளிப் பசங்க எல்லா�ேம ஏைழங்கதான் .
அப்ப�ப் பாரத்்தா எல்லாப் ைபயன்க�க்�ம் சம்பளச்
ச�ைக தர�ம் !" 

"நான் �வசாயக் ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தவன், சார!்" 

எரிசச்லைடந்தார ்உத�த் தைலவர ் - "அப்ப�ன்னா
எ�க்�க் காேலஜ�க்�ப் ப�க்க வந்ேத ? �ராமத்�ேல
�வசாயம் பண்ணிக் �ட�் இ�ந்��க்கலாேம! ேமல்
ப�ப்� ஒங்க�க்ெகல்லாம் உபேயாகப்படா� ேபா ேபா
..என்ைனத் ெதாந்தர� ெசய்யாேத!" 

ச�ைக �ைடக்க�ல்ைல , �� ��ம்�ம்ேபா� ,
சாமந்தா�ன் �மாஸ்தா என்னிடம் ெசால்�ய� நிைன�
வந்த� - "��யானவன் �ள்ைள �த்யாசாகர ் ஆகப்
ேபா�யாக்�ம் !" 

சார,் அப்ேபாேத நான் �ராமத்�க்�த் ��ம்�ப்
ேபா��க்க ேவண்�ம். அனல் கக்�ம் வயல்ெவளி ,
அ�ல் உைழப்பவனின் ெநற்� �யரை்வ நிலத்�ல்
���ற� - அ�தான் எனக்�ரிய இடம் - நான் அங்ேக
��ம்�ப் ேபா��ந்தால் பட�்னத்�ன் அவமானச்
ச�க்க� என் உடம்�ல் பட�்�க்கா� . ஆனால் நான்
நம்�க்ைகையக் ைக�ட�ல்ல, சார ் . இ��வைர
�யன்� பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற ��வாதம் என்ைனப்
��த்�க் ெகாண்ட�. 



சரக்்காரின் �ைக�ைலக் கைட�ல் ஓர ் ஓரத்�ல்
நான் தங்���ந்ேதன் . சாமந்தாேவா� நான்
தங்���ந்ததற்�ம் இதற்�ம் எவ்வள� �த்�யாசம் !
அங்ேக நான் தங்���ந்த அைற ���தான் என்றா�ம்
அைறக்� ெவளிேய �சாலமான ெவடட்ெவளி இ�ந்த� ,
ெவளிசச்ம் இ�ந்த� , �ளிக்க ஒர ெபரிய �ளம்
இ�ந்த�. இ�ேவா பராபஜார ் சந்� , ந�ப்பக�ல்
கைடகளிெலல்லாம் �ன்சார �ளக்�கள் எரி�ன்றன .
�ன்� �ழேம அகலமான சந்�ன் இ��ற�ம்
வானளா�ய ெபரிய ெபரிய ��கள். அவற்�ன் �வரக்ள்
ஈரத்்��க்�ன்றன. காற்� இல்ைல, இர� ஒ� மணிவைர
ஆ�ரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஒ�வேரா� ஒ�வர்
இ�த்�க்ெகாண்� நடமா��றாரக்ள் வரிைச
வரிைசயாக அைமந்�ள்ள கைடகளி��ந்� �ைக�ைல
, ெவல்லம் இவற்�ன் கலைவயான ��ர ெந� , காைதத்
�ைளக்�ம் இைரசச்ல் ... 

இவற்�க்� ந��ல் ஒ� �ைல�ல் தங்���ந்ேதன்
இர�ல் எ�கள் நடமா�ம் . இர�ம் பக�ம் கரப்�களின்
ெதாந்தர� - சரக்்கார ் கல்�ரிச ் சம்பளத்ைதக்
ெகா�த்�, ைகச ் ெசல�க்காக ஐந்� �பாய்
ெகா�ப்பார.் அதற்�ப் ப�லாக நான் காைல��ம்
மாைல��ம் ெவளிேய ேபாய் நி�ைவ வ�ல் ெசய்ய
ேவண்�ம். ஆைகயால் எனக்� ஒ� ��சன் ��த்�க்
ெகாண்� அதன்�லம் ெகாஞ்சம் பணம் சம்பா�க்க�ம்
வ��ல்ைல . �த்தகமா? ஐ.எஸ்.�.க்�த் ேதைவயான
�த்தகங் கெளல்லாம் வாங்க என்ன ெசலவா�ம் என்பேத
எனக்� இன்�ம் ெதரியா� - உங்க�க்�ம் ெதரியா�
என்� நிைனக்�ேறன் . நீங்கள் ப�த்த காலத்�ல் ஐந்�
�பாய்க்�க் �ைடத்த �த்தகத்�ன் �ைல இப்ேபா�
பன்னிரண்� �பாய்க்�க் �ைறயா� - நைட பாைதப்
பைழய �த்தகக் கைடகளி��ந்� ஒ� �ல �த்தகங்கள்
வாங்�ேனன் . ஆனால் ேதைவயான �த்தகங்களில்
பா��ட வாங்க ��ய�ல்ைல. 



ப�ப்பா? சரக்்காரின் �� ெபௗபஜாரில் இ�ந்த� -
அங்ேக தான் சாப்�டப் ேபாகேவண்�ம் , சாப்�ட�்
�ட�்த் ��ம்�ம் ேபா� இர� மணி பத்தா� ��ம் .
�ற� ஒ� �ன்சார �ளக்�ன் மங்கலான ெவளிசச்த்�ல்
ப�க்க உடக்ாரந்் தால் கைளப்�ல் கண்கள் அ�ந்�
��வ� ேபா��க்�ம் , ேநாட�்களில் எ�தப்படட்
��ப்�கள் �ரியாத ��க்கல்களாகத் ேதான்�ம் -
என்ைனய�யாமேலேய �ங்�ப் ேபாய்��ேவன் . இர�
���ம் எ�க�ம் கரப்�க�ம் என் உடம்�ன்ேமல் ஏ�த்
�ரிந்த ெகாண்��க்�ம். 

கல்�ரி�ல் ஒேர �டட்ம் - ஐந்� ேபர ் உடக்ாரக்
��ய ெபஞ்��ல் ஏெழட�் ேபர ் ெந�க்�ய�த்�க்
ெகாண்� உடக்ார ேவண்�ம் . ��ப்� எ�த்�க்
ெகாள்�ம்ேபா� ேநாட�்கைள ைவத்�க்ெகாள்ள
வச��ல்ைல . ஆராய்ச�்க் �டத்�ன் நிைல இன்�ம்
ேவ�க்ைக . ப�ைனந்� ேபர ் ப�ற்� ெபறக்க�ய
இடத்�ல் ஐம்ப� ேபர ்ப�ற்�ெபற ேவண்�ம். 

நாட�்ன் எ�ரக்ால �ஞ்ஞானிக�க்� கல்�
கற்�க்கப்ப�ம் அழ� இ�தான்! 

சார ் , அப்ப��ம் நான் என் �யற்��ல் �ைற
ைவக்க �ல்ைல . என் ேபான்ற சாதாரண மாணவரக்ள்
ப�க்கத்தான் கல்�ரிக்� வந்��ந்தாரக்ள் . அவரக்ளால்
ஏன் ப�க்க ��ய �ல்ைல , அவரக்ள் ஏன் பரீடை்ச�ல்
ேத�வ�ல்ைல ..? 

ஒ� நிகழ்ச�்ையச ் ெசால்�ேறன் . அைத
நிைனத்தால் இந்த நிைல��ம் எனக்�ச ் �ரிப்�
வ��ற� . 

கல்�ரி நி�வன நாள் �ழா - அ�ல் �டட்ம் ,
ெகா�ேயற்றம் , ேபச�் எல்லாம் �மரிைசயாக நடந்தன .
�ைணத்தைலவர ் �க�ம் நன்றாகப் ேப�னார.்
ேப�ம்ேபா� அவ�க்� கண்களில் கண்ணீர ் வந்�
�டட்�. 



"நாங்கள் ேசகரித்�ள்ள �ள்ளி �வரங்களின்ப� ,
நம் மாணவரக்ளில் �மார ் பத்� சத��தத்�னரத்ான்
எல்லாப் �த்தகங்கைள�ம் வாங்க ���ற�, இ�ப�
சத��தத்�னர ் �ல �த்தகங்கள் மட�்ம்
வாங்��றாரக்ள் , எஞ்�யவரக்ளால் ஒ� �த்தகங்�ட
வாங்க ��வ�ல்ைல. இந்த நிைல�ல் நாங்கள்
அவரக்�க்�க் கல்�யளிப்ப� எப்ப� ? இந்தப்
�ரச�்ைனக்�த் �ர�் ஏற்படட்ால் நா� எவ்வள�
�ன்ேன�ம் .!" 

�ரை்வத்தான் அவர ்�ன்னேம ெசால்���ந்தாேர
'கல்�ரிப் ப�ப்� ஏைழ மாணவரக்�க்காக அல்ல!' என்�
... 

இரண்� மணி ேநரம் கடந்� �டட்ைத அ��க்�ம்
மணி அ�த்� �டட்�. இன்�ம் அ�க ேநரம் என்னால்
எ�த இயலா� , நீங்கள் இ�வைர ப�த்��ந்தால்
உங்கள் தாராள மன�க்� இன்�ம் ெதாந்தர�
ெகா�க்கக் �டா� ஆைகயால் என் கைதைய
��க்கமாகேவ ெசால்� ��த்� ���ேறன் - என்
தாய்க்� எ�தப் ப�க்கத் ெதரியா� - அவர ்ெசால்�யப�
�த்தப்பாதான் எனக்�த் தா�மாறான ைகெய�த்�ல்
க�த ெம��வார.் 

"நீ ெபரியவனா� அப்பா - ெபரிய மனிதன் ஆ� !
உன் அப்பா�ன் ெபயைரக் காப்பாத்� ! �தந்�ர
பாரதத்�ன் ெதாண்டனாக நீ உைழக்க ேவண்�ம்
என்பைத மறக்காேத !" 

நான் மறக்க�ல்ைல , ஒ�நாள் �ட மறக்க�ல்ைல .
ஆனால் �தந்�ர பாரதம் எனக்� உதவ�ல்ைல , என்
கல்�க்� வச� ெசய்ய�ல்ைல . �ைக�ைலக்கைட�ல்
ேவைல ெசய்� , வ�ப்� என்ற ெபயரில் அரத்்தமற்ற
இைரசச்�க்� ந��ல் உடக்ாரந்்� , ெவக்ைக�ம்
�யரை்வ�ம் இைரசச்�ம் நிைறந்த பராபஜார ் சந்�ல்
மஞ்சள் �ளக்� ெவளிசச்த்�ல் எல்லாம் மங்கலாகத்
ெதரிய .. மண்ைடக்�ள் நரம்�கள் ெவ�த்���ம்



ேபா��க்�ம். அங்��ந்� ஓ�ப்ேபாய்�டத் ேதான்�ம்
எனக்� . ஓர ் ஆழமான ஏரி�ன் க�ப்�த் தண்ணீரில்
��க்கத் ேதான்�ம் - சம்பகப்� : நாங்�ப் �க்களின்
மணத்ைத �கரந்்� , ெநஞ்ைச நிரப்�க் ெகாள்ள மன�
ஏங்�ம் - மைழக் காலத்�க் கார ் ேமகத்ைத ேநாக்�க்
ைகைய நீட�்ப் பாடத் ேதான்�ம். 

"மைழேய, ஓ� வா பாய்ந்�! ெநல் ெகா�க்�ேறன்
அளந்� !" 

ஆனால் கல்கத்தா�ல் ஏரி�ன் க�ப்பான , �ளிரந்்த
நீ�க்� எங்ேக ேபாவ� ? நாங்� , ேகாங்�ன் மணம் ஏ� ?
எங்கள் �ட�்ல் வ�� நிைறயச ் சாப்�ட ெநல்�ம்
இல்ைல , எங்கள் �ட�் மக்களின் ப�த் �ைய நைணக்க
ஒ� ெபாட�் மைழ�ம் இல்ைல. 

எங்ேக ஓ�ப் ேபாேவன் நான்? 

எப்ப��ம் நம்�க்ைக�ழக்க மாடே்டன் நான் ! நான்
�ைழத்�க் ெகாள்ேவன் , ெபரியவனாேவன் !
நானில்லா�டட்ால் ெகா��ைல எரியா� , நீர ்�ன்சாரம்
�றக்கா� , அ� ஆராய்ச�்ப் பணிநிைற� ெபறா� .
எண்ெணய் �த்�கரிப்� ஆைல�ல் ெபடே்ரால் , நீல
எண்ெணய் , ெம�� இைவெயல்லாம் உ�ப் ெபறா� !
�ற்� மயனின் இரக�ய மந்�ரத்ைத நான் அவனிட
��ந்� ��ங்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்! நான் �தந்�ர
பாரதத்�ன் �ஞ்ஞானி. 

சார,் எல்லாம் கன� ! வங்காளத்�ன் கல்�ரிகளில்
என் ேபான்ற எண்ணற்ற மாணவரக்ள் இ� மா�ரி
கன�க�டன் நடமா��றாரக்ள் , ஒ� நாள் அவரக்ள�
கன� தகரந்்� ேபாய்��ம்... 

நான் சரியாகப் ப�க்க ��ய�ல்ைல , சார ் !
எப்ேபா� ப�ப்ேபன் , எப்ப�ப் �த்தகம் �ைடக்�ம்
எனக்� ? �த்தகங்கைள யாரிடமாவ� ேகட�் வாங்�,
மஞ்சள் �ளக்�ன் மங்�ய ெவளிசச்த்�ல் உடக்ாரந்்தால்
எ�த்�கள் ��க்கல்களாக - வரிைச வரிைசயாக ,



ெநளி�ம் ��க்களாபக் கண்�க்�த் ெதரிந்தன . �ற�
நரம்�கள் தளரச்�்யைட�ம், உணர�்கள் மயங்�ம் ,
�ைக�ைல, ெவல்லக் க�� , எ�, கரப்� ெவக்ைக
இவற்�ன் கலைவயான ெந�ைய �கரந்்தவா� நான்
காைல�ல் ��க்�ம் ேபா� என் தைலேமல் இ�ப�
ம�ச�்ைம ஒன்� அ�த்�க் ெகாண்��ப்ப�
ேபா��க்�ம் . அப்பறம் எட�்மணி அ�ப்பதற்�ள்
கைடக்கணக்க வழக்� ேவைல 

�தலாண்�ப் பரீடை்ச�ல் யா�ம்
ஃெப�லாவ�ல்ைல , கல்�ரிச ் சம்பளம்
ெகா�த்��ந்தவரக்ள் எல்லா�ேம பாஸ்! இரண்டாம்
ஆண்�ல் இ��த் ேதர�்க்� �ந்தய �ைழ�த் ேதர�்
வந்த�. 

சார ் . இந்த இடத்�ல் என் தவ� ஒன்ைற ஒப்�க்
ெகாள்�ேறன் �ைழ�த் ேதர�் ெந�ங்க ெநங்க என்
மன�ல் எப்ேபா�ம் அைணயாத ெந�ப்� ஒன்� எரியத்
ெதாடங்� �டட்�. எனக்� ஒ� �ல �த்தகங்கள் மட�்ம்
�ைடத்��டட்ால் நான் இ��ப் பரீடை்ச�ல் �தல்
�ரி�ல் இல்லா�டட்ா�ம் இரண்டாம் �ரி�லாவ�
பாஸ் ெசய்� ��ேவன், கணக்�ல் �றப்�
ம�ப்ெபண்�ம் ெபற்� ��ேவன்! 

சார,் என் ேமல் ேகா�த்�க்ெகாள்ளா�ரக்ள் . என்
நிைலையப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள் எனக்� ெவ�
��த்��டட்�. அதன்�ன் ... அதன்�ன் நான் என் சக
மாணவரக்ளின் �த்தகங்கைளத் ��டத்
ெதாடங்�ேனன்! 

நீங்கள் என்ைனப் பற்� என்ன நிைனத்�க்
ெகாண்டா�ம் நிைனத்�க் ெகாள்�ங்கள் . நான்
��டனா� �டே்டன் என்பைத என்னாேலேய நம்ப
��ய�ல்ைலேய ! என் தந்ைத நா� �தந் �ரம்
ெப�வதற்காகத் தம் இரத்தத்ைதக் ெகா�த்தார ் .
அவ�ைடய மகனான நான் ��டனா� �டே்டன்! 



மாணவரக்ள் என் பாடப் �த்தகங்கைளத்
���றாரக்ள், ேதர�்ல் காப்�ய�க்�றாரக்ள் ,
��படட்ால் காட�் �ராண்�த் தனமாக நடந்� ெகாண்�
ேதர�் அரங்கத்���ந்� ெவளிேய��றாரக்ள் ?
இைவெயல்லாம் தவ�கள்தான் , �கப் ெபரிய
தவ�கள்தான் , யா�ம் இவற்ைற ஆதரிக்க�ல்ைல ..
ஆனால் இைவ ஏன் நிகழ்�ன்றன ? மாணவரக்ள் ஏன்
தவறான வ�களில் ெசல்�றாரக்ள் ? இ� எவ்வள�
�க்�யமான �ஷயம் என்பைத ேயா�த்�ப்
பாரத்்��க்��ரக்ளா....? 

��டப்படட் �த்தகங்கைளப் ப�த்� எப்ப�ேயா
�ைழ�த் ேதர�்ல் ேத��டே்டன் , இனி இ��த் ேதர�். 

அதற்�ப் பணம் கடட்ேவண்�ம் ... நிைறயப் பணம். 

�த்தப்பா�ன் க�தத்���ந்� �ராமத்�ல் எங்கள்
��ம்ப நிைல �க�ம் ேமாசமா��ப்பதாகத் ெதரிந்த� .
அ�வைடயா�ச ் ��� காலேம ஆ���ந்�ம் ெநல்
பற்றாக்�ைற ; உண்�யைல உைடத்� அ���ந்த
காைச�ம் ெசல� ெசய்தா� �டட்�. இனி எனக்�ப்
பணம் அ�ப்�வதானால் மாடை்ட �ற்க
ேவண்�ய�தான். 

"மாடை்ட �ற்கேவண்டாம் , நான் எப்ப�ேயா
சமாளித்�க் ெகாள்�ேறன் " என்� �த்தப்பா�க்�க்
க�தம் எ���டே்டன். ஆனால் பணத்�க்� என்ன
ெசய்வ�? மாணவர ் உத� நி����ந்� ப�ைனந்�
�பாய் �ைடத்த� . பாக்�ப் பணம்? 

சரக்்கார ்என்ைனக் �ப்�டட்�ப்�னார ் . "ேதர�்க்�
ேவண்�ய பணம் ஐம்ப� �பாைய நான் த��ேறன்,
கவைலப் படாேத! என்றார ். 

எவ்வள� இரக்கம் அவ�க்�! 

�ற� �ரிந்த�, அ� ெவ�ம் இரக்கம் அல்ல என்� .
அதற்�ப் �ன்னால் ஒ� பயங்கரக் ேகாரிக்ைக இ�ந்த� -
உலகத்�ல் ஒவ்ேவார ்இரக்கச ்ெசய�க்�ம் ஒ� பயங்கர



�ைல ெகா�க்க ேவண்�ம் . பணம் �ைடத்த� . அந்தக்
கடைனத் �ரக்்க இரண்� மாதங்கள் உைழக்க ேநரந்்த� . 

நம்��ரக்ளா, சார ் ? கணக்� - இயற்�யல் ,
ேவ��யல் , வங்காளி . ஆங்�லம் ப�க்க ��ய�ல்ைல
என்னால் ஐம்ப� �பாய்க்காக நான் அயரந்்� மயங்�ம்
கண்க�டன், தைலேமல் இ�ப� ம�ச�்ைம�டன் இர�
கண் ��த்�க் கணக்� வழக்�கள் தயார ் ெசய்ேதன்.
வ�மான வரி அ�காரிகளின் கண்ணில் மண்
��வதற்காகப் ேபா�க் கணக்�கள்! 

இவ்வா� என் ஒவ்ெவா� நரம்ைப�ம் ஒவ்ெவா�
�ளி இரத்தத்ைத�ம் ெசல�ட�் நான் அந்த ஐம்ப�
�பாய்க் கடைனத் �ரத்்ேதன். 

இதற்�ப் �ற� ப�க்க ���மா? நான் மாமனிதன்
அல்லேவ! 

அப்ப��ம் ேதர�் எ�த வந்� �டே்டன் - இ��வைர
நம்�க்ைக�ழக்க�ல்ைல நான் - கைட� ேநரத்�ல்
ஏதாவ� அற்�தம் நிக�ம் என்� நம்�ேனன் நான் -
ேதர�்ல் காப்�ய�ப் பதற்காகப் �த்தகங்களின் �ல
பக்கங்கைளக் ��த்�க் ெகாண்� வந்��ந்ேதன் ,
ஆனால் நான் எ�ர ் பாரத்்த அற்�தம் நிகழ�ல்ைல .
�தல் �ன்� நாள் ேதர�்களில் அந்தக் ��ந்த கா�தத்
�ண்� கைளச ்சடை்டப் ைப���ந்� ெவளிேய எ�க்க
வாய்ப்�க் �ைடக்க�ல்ைல எனக்�. சரக்்காரின்
ேபா�க் கணக்�ப் �த்த கங்கள் என் கண்�ன்
நடனமாடத் ெதாடங்�ன - பக்கத்��ள்ள மாணவரக்�ம்
ேதர�் அரங்���ந்த கண்காணிப்பாளரக்�ம் அந்த
�த்தகங்களின் பக்கங்களாகத் ேதாற்றமளித்தாரக்ள் .. 

இந்த வங்காளிப் பரீடை்சதான் கைட�ப் பரீடை்ச 

சார,் எசச்ரிக்ைக மணி அ�த்� �டட்� . இன்�ம்
ஐந்� நி�டங்களில் �ைடத்தாைளப் ��ங்�க் ெகாண்�
��வாரக்ள் . நான் ெசால்ல ேவண்�யைதச ் ெசால்�
��த்� �டே்டன் - இன்� இ�ட�்ய�ேம நான்



ஏதாவெதா� ர��க்க��ல் என் �ைம ��வைத�ம்
இறக்� ைவத்� ��ேவன் 

நான் �ைழத்��ந்� வாழ ��ம்�ேனன் சார ் !
ஸ்வா�ன் �மாரான நான் �தந்�ர பாரத நாட�்க்காக
வாழ ��ம்�ேனன் . நான் என் வாழ ��ய�ல்ைல என்ற
ேகள்�ைய என் ேபான்ற ஆ�ரமா�ரம் மாணவரக்ளின்
சார�்ல் உங்கள் �ன் ைவத்� �ட�்ப் ேபா�ேறன்,
இதன் �ைடைய ேயா�த்�ப் பா�ங்கள்!! 

நான் ேகாைழேபால் தற்ெகாைல ெசய்�
ெகாள்�ேறனா ? இல்ைல , சார ் --இல்லேவ�ல்ைல இ�
என் ேதால்�யல்ல, என் எ�ரப்்� ! ஆ�ரத்த்
ெதாள்ளா�ரத்� நாற்பத்�ரண்டாம் ஆண்�ன்
ெசப்டம்பரில் ஒ� �ரளய இர�ல் என் தந்ைத தன்
ெநஞ்�ன் இரத்தத்ைத இந்த நாட�் மண்ணில்
ெகாட�்னார ் . அ�ேபால் என் இரத்த�ம் நாட�்ன்
இலடச்க்கணக்கான மாணவ மாண�யரின் சாரப்ாக ஒ�
��ய வரலாற்ைறத் ெதாடங்� ைவக்�ம் . அந்த வரலா�
எப்ேபா� ��ைம ெப�ம் என்� எனக்�த் ெதரியா� -
உங்க�க்�த் ெதரி�மா , சார ் ! உங்களால் ெசால்ல
���மா ? 

வணக்கம்! 

('எக்��ஷன்', 1968) 



11. சிறிய ெசா�
சந்ேதாஷ்�மார் ேகாஷ் 

அ� என் ���க்�ப் �ன்னால் �னிந்� ெகாண்�
நின்ற� அதன் �ச�்க் காற்� என் கா�கைளத்
ெதாடட்� . என் ைக �ரல்லள் ெசய�ழந்� �டட்ன. 

அ� ெசால்�ய� - "ஏன் அனாவ�யமாகப் பைழய
கா�தக் �ப்ைபையக் �ள�த் ��ையக் �ளப்பேற ?
சர�ஜ் - ஒனக்� அந்தக் கைத �ைடக்கா�!" 

அதன் வாய் என் காத��ல் , இயற்ைகக்� மாறான ,
கரகரப்�க்�ரல் - �சா�ன் �ரல்ேபால, ெதாண்ைடக்
�ழா�ல்ஓடை்ட��ந்தால் �ரல் இப்ப�த்தான்
ஒ�க்�ம், 

"எனக்� அந்தக் கைத ேவ�ேம!" நான் ெசான்ேனன் 

"ேவ�மா?" ேக�யாகக் ேகடட்� அ� , "எ�க்�?" 

"ஒப்�ட�்ப் பாரக்்கத்தான், அந்தக் கைத அசலா,
அல்ல� இப்ேபா ஒனக்�ச ் ெசான்ேனேன, �ஜ�
மா�ேயாட கைத, அ� அசலான்� - பாரப்்ேபன்..." 

"அந்தக் கைத�ல என்ன இ�க்�...?" 

"எல்லாம் ெதளிவா ஞாபக�ல்ல .. மைழ ெகாடட்ற
ராத்�ரி , ேசான்� காத்த�க்�� , எங்க �ட�்த்
�ண்ைண�ேல அந்தப் �சை்சக்காரி �ப்�றக்
க�ந்�க்�ட�்த் தன் �ழந்ைதையக் காத்�
மைழ�ேல�ந்� காப்பாத்தப் பாரத்்தா. அப்ப��ம்
�ழந்ைத �ளிரே்ல ந�ங்��, அேதாட ஒடம்� நீலம்
பாரிச�்ப் ேபாய்க்�ட�்�க்� . கைட��ேல அவ
இங்ேக�ம் அங்ேக�ம் ��ம்�ப் பாரத்்�ட�்த் தன்
ஆைடைய அ�த்� நாலா ம�ச�் அ�ேல �ழந்ைதையச்
�த்� ைவக்கறா -- இந்தக் காட�் நல்லா ஞாபக��க்�
எனக்�..." 



இைதக் ேகட�்ப் ெபரிதாகச ்�ரித்த� அ� . அதன்
க�ப்� நிறத் ெதாள ெதாள அங்��ன் ம�ப்�கள்
இர�ன் இ�டே்டா� ேசரந்்� கைரந்தன. 

அதன் பாரை்வைய ேநரில் சந்�க்கத்
ேதைவ�ல்ைல எனக்� எரிசச்�டன் ேகடே்டன் , " இந்த
கைத�ல் �ரிக்�ம் ப� என்ன இ�க்� ?" 

"இ� ஹாஸ்யம்தான்� ஓனக்�ம் ெதரி�ம் .. இைத
எ�� எவ்வள� காலமாச�்?" | 

"எவ்வள� வ�சமாச�்ன்� ெசால்லத் ெதரியா�
எனக்� - இைத எ��ன காலத்�ேல காலணா�க்�க்
கடைல வாங்�னா அைத ஒ� மணி ேநரம் ெகா�ச�்த்
�ன்�க்�ட�்�க்கலாம் - அைரயணா�க்� �
வாங்�க்�ட�் �க்கைட�ேல ெரண்� மணி ேநரம்
ஒக்காந்��க்கலாம் . ெரண்டணா ெகா�த்த �க்ெகட்
வாங்�த் தரமதல்லா�ேல�ந்� அ�ப்�ர ் வ�யா
பா�கஞ்ஞ் ேபாகலாம்... அப்ேபா .." 

அ� ைகைய உயரத்்�ச ் ெசால்�ய� , "ேபா�ம் ,
ேபா�ம் ! ேமேல ெசால்ல ேவண்டாம் ! சர�ஜ் , அந்தக்
கைதைய இனி ேமல் ேபசாேத!" 

"அ� ஏன் ேத�னாக் �ைடக்கா� ?" 

"ஏன்னா , அ� இல்ேல .." 

அ� கைனத்த� ஒ� மா�ரியாக , �ற�
�ன்�ரிப்�டன் ெசால்�ற்� , "அ� என்�டே்ட இ�க்�...
இேதா பா� !" ம�ப்�கள் அைலயைலயாக எ�ந்�
இர�ன் இ�ளில் கைரந்தன - அ� ஏேதா ஒன்ைற
ெவளிேய எ�த்� என் கண் �ன்ேன ஆட�்ய� -
மங்கலான ெவளிசச்த்�ல் அ� என்ன என்� சரியாகத்
ெதரிய�ல்ைல - அைதப் பாரத்்தால் ஒ� வற்�ப்ேபான
�ைனக்�ட�் ேபால் ேதான்�ய� - மங்கலான ��ங்�
வந்��க்�ம் கண்கள் , ஒளி�ழந்த கண்மணிகள். 



அைதப் ��க்கப் ேபானவன் சடெ்டன்� ைகைய
இ�த்�க் ெகாண்ேடன் 

அந்த உ�வம் �ரித்த� . "பாரத்்�யா , நீேய அைத
எ�த்�க்க ��ம்பேல அைதத் ெதாடேவ பயப்படற நீ
அைத எப்ப�க் காப்பாத்�ேவ ?" அ� அந்த ெபா�ைள
ம�ப� தன் அங்�க்�ள் �ைழத்�க் ெகாண்��டட்� .
"அ� என்�டட்ேய இ�க்கட�்ம் ." 

நான் பயத்�டன், "நீ யா�?" என்� ேகடே்டன். 

அ� ப�ல் ெசால்லாமல் ெகாஞ்சங்
ெகாஞ்சமாகப்�ன் வாங்�ய� . 

அதன் ேமலங்� அைசந்த�. ஆ�யைசந்தவாேற அ�
�ன்னால் ேபாய் ... ேபாய்... இ�ளில் மைறந்�
ேபாய்�டட்� . 

அப்ேபா�தான் நான் அ� என்ன என்� �ரிந்�
ெகாண்ேடன் அ� காலம் ..! அதாவ� , எந்தக்
காலத்�ேலகாலணா�க்�க் கடைல வாங்�னா
இத்�யா� , இத்�யா� ... அந்தக் காலம் அ� ! அந்தக்
காலத்�ேல 'ேவைல கா� :, 'வாடைகக்� �� �ைடக்�ம்
', '��ஷன் ஆ�ரியர ் ேதைவ ' �ளம்பரங்கள் காஸ்
�ளக்�க் கம்பங்களில் ஒடட்ப்பட�்�க்�ம் 

காலம் அந்தக் காலத்� நிகழ்ச�்ைய இந்தக்
காலத்�ன் ெவளிசச்த்�ல் காட�்யதால்தான் அந்த
நிகழ்ச�் ஒ� ெசத்த�ைனேபால் எனக்�த்
ேதான்���க்�ற�. அதன் ேமலங்�க் �ள்ேள தைலைய
�ைழத்�ப் பாரக்்க அ� என்ைன �ட�்�ந்த தால்,
என்�ைடய அந்தக் காலத்�ப் பாரை்வ , அந்த வய� .
அந்தக்காலத்� மனம் , ெவளிசச்ம் , வாசைன , ேமாகம்
எல்லாவற்ைற�ம் ��ம்�க் ெகா�த்��ந்தால் அந்த
அழகான ெவடக்த்ைதத் �றந்த �சை்சக்காரப் ெபண்
ம�ப� உ�ேரா��ப்பைதக் கண்��ப்ேபன் ...
ேமலங்�க்�ள்ேள இ�க்�ம்வைர உ�ர ் ��ப்�டன்



இ�ப்பெதல்லாம் அங்�க்� ெவளிேய வந்த�ம்
�ணமா� ���ன்றன.... 

அப்�றம் என்ன ஆச�் , சர�ஜ்? 

அப்�றம் �ஜ� மா� �க�ம் சாந்தமான �ர�ல்
என்ைன 'வா ' என்� அைழத்தார.் நான் டாக்� சாரை்ஜக்
ெகா�த்��ட�் இறங்� வந்ேதன். ஓரத்�ல் சாக்கைட -
ஒ� தா�த் தா� அைதத் தாண்� வர ேவண்���ந்த�
அப்ப��ம் என் ஷாரக்்ஸ்�ன் பாண்�ல் ெகாஞ்சம் ேச�
பட�்�டட்�. 

டாக்��ன் அகலத்ைத அளெவ�த்� அைமந்த
மா�ரி இ�ந்த� அந்தச ் சந்� . அதற்�ள் �ைழந்த�ம்
அங்ேக நான் �ன்னேம வந்��ப்பதாகத் ேதான்�ய� .
எப்ப��ம் அந்த நாற்றம் எனக்�ப் பழக்கமான�தான்.
பைழய காத��ன் �ட�்க்�ள் �ைழ�ம் உணர�்
ஏற்படட்� எனக்� �ைழயக் ெகாஞ்சம் தயக்கம் -
ஆனால் பழ�ய உணர�் - உடம்� ம�ப்�கள் , ேசாம்பல்
��க்�ம்ேபா� ���ன் மணம் , �ன்� நடந்�
ெகாண்ட மா�ரி இப்ேபா� நடந்� ெகாள்ள ��யா� -
சங்கடமாக இ�க்�ம், ேநரில் ேபாய் நிற்ேபன் , ஆனால்
என் �கத்ைத அவ�ைடய �கத்�க்� அ��ல்
ெகாண்�ேபாகமாடே்டன் .. 

தைட என்ன இப்ேபா� ? என் வயதா , என் சடை்டப்
ைபக்�ள் கத்ைதயாக ம�த்� ைவத்��க்�ம் கரன்�
ேநாட�்களா ..? என் ��ச ்ெச�ப்� �ரீச ்�ரீச�்� சத்தம்
ேபாடாமலாவ� இ�ந்��க்கலாம். 

�ஜ� மா� ஒ� �ளக்� எ�த்�க்ெகாண்� வந்தார்
"�ளக்� என்னத்�க்�? எனக்� வரற்�ேல ஒண்�ம்
�ரம�ல்ேல "ன்� ெசான்ேனன். "பரிமல்
எப்ப���க்கான் , மா�?" 

மா��ன் இ��ய �கத்ைதப் பாரத்்த�ேம என்
ேகள்�ையக் ேகட�்�க்க ேவண்டாம் என்� �ரிந்த�. 

மா� �ரலால் உள்பக்கம் �ட�்க் காட�்னார.் 



அைறக்�ள் �ைழந்� அங்��ந்த ஒ� ஸ்��ன்ேமல்
உடக்ாரந்்ேதன் ; என் வ�� ம�ப்� அ�ந்�ய� - என்
சடை்டப் ெபாத்தான்கைள அ�ழ்த்��ட�்க்
ெகாள்ளலாமா என்� பாரத்்ேதன் . நான் ெச�ப்�டன்
உள்ெள �ைழந்த� சரிதானா என்� ெதரிந்�
ெகாள்வதற்காக அந்த அைற�ல் ேவ� ெச�ப்�கள்
இ�க்�ன்றனவா என்� ேத�ேனன் 

"� ெகாண்� வரவா?" 

தன்னிைன�க்� வந்ேதன், �ஜ� மா�தான்
ேகட�்றார ். 

"ெகாண்� வாங்க" என்� ெசான்ேனன். 

அைற�ன் ஒ� �ைல�ல் ஈக்கள் ஒ� ேகாப்ைப�ல்
ஒட�்க் ெகாண்��ந்த �ைய நக்�க் ெகாண்��ந்தன .
இரண்�கரப்�கள் ேகாப்ைபக்�ள் இ�ந்�
�ம்�க்ைககைள நீட�் ெவளிேய எட�்ப் பாரத்்தன , �ஜ�
மா� அந்தக் ேகாப்ைபைய எ�த்�க் ெகாண்� ெவளிேய
ேபானார.் 

("அப்�றம்? சர�ஜ் , ஒண்ைண�ம் மைறக்காேத !") 

"இல்ைல, ஒன்ைற�ம் மைறக்க�ல்ைல." 

நீயார ்என்� எனக்�த் ெதரியா� . நீ ஒ�ேவைள என்
மனசச்ாட�்யாக இ�க்கலாம் - எல்லாவற்ைற�ம்
ெசால்வதற்காகத் தான் உன்ைனக் �ப்�ட�்�க்�ேறன் .
அந்த �ைய என்னால் ��க்க ��ய�ல்ைல என்பைத
உன்னிடம் ஒப்�க் ெகாள்�ேறன். என்ன நடந்த�
ெதரி�மா? நான் ேகாப்ைபைய வாங்�க் ெகாள்ளக்
ைகைய நீட�்யேபா� அ� ைக���ந்� வ��க் �ேழ
��ந்� �டட்� . என் ெவள்ைள ெவேளர ் ஷாரஸ்்�ன்
உைட�ல் �ல �த்�ளிகள் படட்�டட்ன. 

"அடேட !" என்� சங்கடத்ேதா� ெசால்��ட�் ஒ�
கந்ைதைய எ�த்� வர ஓ�னார ்�ஜ� மா�. "த்ெசாத்ேசா
"என்ேறன் நான் 



நீ �ரிக்கறயா ? நீ என்ன நிைனக்�றாய் என்�
எனக்�த் ெதரி�ம் . நான் ேவண்�ெமன்ேறா , என்
உள்மன உந்�தலால் நான�யாமேலேயா
ேகாப்ைபையத் தவற�டட்தாக நீ நிைனக்�றாய் - சற்�
�ன்தான் அந்தக் ேகாப்ைப�ல் கரப்� நடமா�வைதப்
பாரத்்��ந்ேதன் நான் - அைதத்த�ர இந்த அ�க்�த்
தைர -ஊ�ப்ேபான ெபா�ள்களின் நாற்றம் --இந்தச்
�ழ்நிைல�ல் எ��ம் என் ெதாண்ைட�ல் இறங்கா�. 

�ன்னர ் இ� ��த்� எனக்�ப் பசச்ாதாபம்
ஏற்படாம�ல்ைல - நான் பண்பற்ற �ைற�ல் நடந்�
ெகாண்� �டே்டன் அற்பன் மா�ரி . என் ெசய்ைக �ஜ�
மா�க்�ப் �ரிந்��டட்ேதா இல்ைலேயா எனக்�த்
ெதரியா� . என்ன ெசய்வ�. 

நாெமல்லா�ேம நம் �பாவத்�க்� அ�ைமகள் .
எனக்� அந்த நிைல�ல் வாந்� வ�ம் ேபா��ந்தால்
அதற்� நானா ெபா�ப்� 7 ஏப்பேமா �ம்மேலா வராமல்
த�த்� ெகாள்ள ���மா நம்மால் ? 

"பத்�ப் பன்னிரண்� வ�ஷங்க�க்� �ன்னால்
�ட நீ இைத �ட ேமாசமான நிைல�ல் இ�ந்தாய்
என்பைத மறந்� �டட்ாயா ? அப்ேபா� இந்த மா�ரி
சந்�ல் , இந்த மா�ரி அைற�ல் ெவ� சாதாரணமாக
வ�த்��க்�றாேய!" 

"ஆமாம் . ஆனால் அ� ேவ� காலம் , இ� ேவ�
காலம் - இேதா பார ் , நாம் ஒ� பழக்கத்���ந்�
இன்ெனா� பழக்கத்�க்� மா��ேறாம் -- ஒ�
�றப்���ந்� இன்ெனா� �றப்�க்� மா�வ� ேபால .
நான் ஒ� காலத்�ல் அந்தப் பாழைடந்த �ணற்�
வாழ்க்ைக�ல் ஒன்���ந்ேதன் என்ப� உண்ைமதான் ,
அ�ேபால் நான் அந்த வாழ்க்ைகைய �ட�் ெவளிேய�
�டே்டன் என்ப�ம் உண்ைமேய, உண்ைமைய ஒப்�க்
ெகாள்வ�ல் �ற்ற�ல்ைல , ஒ�வன் தன் பத்தாம் வய�ல்
அணிந்� ெகாண்ட சடை்ட அவ�ைடய இ�பதாம்



வய�ல் அவ�க்�ப் ெபா�ந்தா �டட்ால் அ� அவன்
�ற்றமா? அ� காலத்�ன் �ற்றம்...!" 

பக்கத்� அைற���ந்� �ச�்ைரக்�ம் அரவம்
ேகடட்� - நான் ேகள்�க்���டன் �ஜ� மா�ையப்
பாரத்்ேதன். 

"பரிமல் .... அவன் ெநஞ்�ேல சளி ேசரந்்��க்� .
அதனால் �ச�்�டக் கஷ்டப்படறான் - இப்ப
�ங்�க்�ட�்�க்கான் - இப்பக் �ட �ச�்த் �ண�� .." 

ஈரித்த தைர - ெந�ங்காலத்�ப் பா�
படரந்்தாற்ேபால் - தைர ெத� மடட்த்ைத �டத்
தாழ்வான� . ஆைகயால் ஒ�காய்ந்த தண்ணீரத்் ெதாட�்
ேபா��ந்த� அ�. 

("சர�ஜ் , ேமேல ேபசாேத ! இ�க்கப்பறம் என்ன
ெசால்�ேவன்� எனக்�த் ெதரி�ம் உத்தரத்�ேல
கைறயான் ,��ஞ்ச தைலயைண , கதேவாரத்�ேல
ஒடட்ைட .. இெதல்லாந் தாேன ? ஒன் வரண்ைன
உண்ைமயா��க்கலாம் , ஆனால் அ�ேல
உ�ரி�க்கா� - நீ �ல� வந்� �டட் வாழ்க்ைகைய
வரண்ிக்க �யலாேத!") 

�ளக்� அைணந்� ��ம் ேபால் பக்பகெகன்�
எரிந்த� - அ�ல் பாரை்வையப் ப�த்தவாேற மா�ையக்
ேகடே்டன் ,"பரிம�க்� எவ்வள� நாளா ஒடம்�
சரி�ல்ேல?" 

"இன்னிேயாேட இ�பத்�ரண்� நாள் ."

 "டாக்டர ்என்ன ெசால்றார?்" 

"டாக்டர�்டே்ட ேபானாத்தாேன! அந்த அ��ஷ்டங்
ெகடட்வ�டே்ட ஒண்��ல்ேல - ெவ�ங்ைக , ெவ�ங்
க�த்� - அவைளக் கண்ணால பாரக்்க ��யேல , சர�ஜ்
! அவ கல்யாணத்�ேல நாலஞ்� ப�ன் நைக
ேபாட�்�ந்ேதன். எல்லாத்ைத�ம் �த்�ச்
சாப்�டட்ாச�்". 



"நீங்க எப்ேபா வந்�ங்க மா�?" 

"�தேனாட �தன் எட�் நாளாச�்... என் வ�த்�ல்
ெபாறந்தவ இல்�யா! ெசய்� ேகடட்ப்பறம் வராேம
இ�க்க��யல்ேல , �க்� என்ேனாட உ��ன்�
ஒனக்�த்தான் ெதரி�ேம!" 

"ெதரி�ம், மா�." 

"ைக�ேல இ�ந்தைத எ�த்�க்�ட�் ஓ� வந்ேதன் .
அங்ேக என்ன நிைலைமன்� ஒனக்�த் ெதரி�ேம ! இந்த
வ�ஷம் �க்� ெபரிய பரீடை்ச எ�த�ம் பரீடை்சக்�
இன்�ம் பணம் கட�்யாகேல." 

"�ரி��, மா�”. 

மா� �ந்தாைனயால் கண்கைளத் �ைடத்�க்
ெகாள்�ம் ேபா� அ���ந்த ��சல் என் கண்ணில்
படட்�. 

"ெகாழந்ைதகேளாட சடை்ட எல்லாம் ��ஞ்�
ேபாச�் - ெரண்� மாச வாடைக - அம்பத்�ரண்� வா -
பாக்�. ஒ�ேவைள சாதம் , ஒ� ேவைள சப்பாத்�
சாப்�டேறாம் - அப்ப��ம் மாசத் ேதைவ �ராைவ�ம்
ேரஷன்ேல வாங்க ��யேல இ�ந்தா�ம் �ஷயத்ைதக்
ேகட�் உடேன வரேவண்�யதாப் ேபாச�் - பரிமேலாட
உ�� ெமாதல்ேல , மத்ெதல்லாம் அப்பறம் ." 

தன் �ந்தாைன ��சை்ச அ�ழ்த்� அ���ந்� பல
ம�ப்�களாக ம�த்� ைவக்கப்பட�்�ந்த ஒ� பைழய
ேநாடை்டக் ைக�ெல�த்�க் ெகாண்� என்ைன
ெந�ங்�னார ்மா� , ஏெனன்� �ரிந்த� எனக்� .. நான்
சற்�ப் �ன் வாங்�ேனன். மா� என் ைக�ல் �பாய்
ேநாடை்டத் �ணிக்கப் ேபா�றார ் - அைதேயதான்
ெசய்தார ் அவர.் அவ�ைடய ைக ந�ங்�ய� ;
�ர�ந்தான், 

"சர�ஜ் , என் ைக�ேல ேவேற ஒண்��ல்ேல ,
இ�ேல பரிம�க்� இஞ்ெசக் ஷன் வாங்க ���மா பா�..



நான் ��ம்�ப் ேபாற�க்காக �க்ெகட ் பணத்ைத
கஷ்டப்பட�்ச ்ேசரத்்� ைவச�்�ந்ேதன்..." 

நான் பணத்ைத வாங்�க் ெகாள்ள�ல்ைல -
வாங்�க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல என்னால் . இ� ஒன்�ம்
ெபரிய �ஷய�ல்ைல - என்�ைடய அந்தக் கைத
ஞாபகம் வந்த� எனக்� --�சை்சக்காரப் ெபண் தன்
�ணிைய அ�ழ்த்�க் �ழந்ைதக்�ப் ேபாரத்்� �டட்ாள்
.. 

("�க்� - அதாவ� உஷாைவ -அன்னிக்�ப் பாரத்்�யா,
சர�ஜ்?") 

பாரத்்ேதன் , அவள்தான் �ளக்ைக எ�த்�க்
ெகாண்� சந்� �ைன வைர என் �ன்னால் வந்தாள். 

சந்� �ைனக்� வந்த�ம் நான் ��ம்�ப் பாரத்்ேதன்
�ளக்���ந்� வந்த ெவளிசச்�ம் �ைக�ம் அவள�
உடைலத் �ண்� �ண்டாக்�க் காட�்ன. "என்ன இப்ப�
ஆ�டே்ட , உஷா?" என்� ேகடே்டன். அவள் �ரித்தாள் ,
�ற� �கத்ைதத் ��ப்�க் ெகாண்� , "நாந்தான் ஒடம்�
��யாேம இ�ந்ேதேன ..! அேதாேட இவேராட �யா�
ேவேற ... அேநகமாக எல்லா ராத்�ரி�ம் �ங்காம
��க்க ேவண்���க்� " என்� ெசான்னாள். 

அவ�ைடய தைல�ல் �க்கா� இல்ைல .
அவ�ைடய �� காற்�ல் பறந்த� . �ளக்�த் �ரி�ன்
ெவளிசச்ம் �ராக இல்லாததால் ஒளி�ம் நிழ�ம்
அவ�ைடய உட�ல், �கத்�ல், கன்னத்�ல், கண்களில்
மா� மா�ப் படரந்்தன. 

உஷா ம�ப� �ரித்தாள். "என்ன பாரக்்கேற,
என்ைனப் பாரத்்தா �சா� ேபால இ�க்கா ...? இந்தச ்�ல
வ�ஷங்களிேல நான் ஒேர�யாப் �சாசா ஆ�டே்டன்
இல்�யா?" 

"இல்ேல�ல்ேல , நீ �ன்ேன மா�ரிேயதான் இ�க்ேக
" என்� நான் ெசால்���க்க ேவண்�ம், ஆனால் நான்
ெமௗனமா��ந்ேதன்.



 உஷா ��ெரன்� ெமல்லச ்�ரித்தாள் "ஒனக்� நல்ல
கைள வந்��க்�." 

"நீ இன்�ம் �ண்டா�டே்ட " என்பைதத்தான் அவள்
�ற்� வைளத்�ச ் ெசால்�றாேளா என்� �ரியாமல்
நான்ைகக்�டை்டயால் �கத்ைதத் �ைடத்�க்
ெகாண்ேடன் . என் ஷாரக்்ஸ்�ன் ேபண்�ம் சடை்ட�ம்
எனக்� உ�த்�ன. 

"எங்க சந்�ேல ராத்�ரி �ரா காத்�க்�ட�்
நின்னா�ம் டாக்� �ைடக்கா�" என்றாள் அவள். 

அவள� ேபச�்ன் ��ப்ைபப் �ரிந்� ெகாண்ட நான்
சங்கட உணர�்டன் ெத��ல் நடக்கத் ெதாடங்�ேனன்
அப்ேபா� 'நான் ம�ப� வ�ேவன் " அல்ல� 'ம�நாள்
வ�ேவன் ' என்� ����த்��க்கலாம்...  

அ� ெசால்�ய� , "சாப்பா� �� வச�்�க்� சர�ஜ்
! நீ அைதத் ெதாட�்க்�டப் பாரக்்கல்�ேய!" 

"எனக்� ேவணாம்! என்ைன இந்த வராந்த�ேல
உக்காந்� �கெரடை்ட ��சாக் ��க்க �� !" நான்
ெசான்ேனன். 

அ� �ரித்� , �ன்னா��ந்� அ�ங்கமான
�ைற�ல் என்ைனக் கட�்க் ெகாண்ட� , அதன் இ�ட�்
நிறக் ைக என்க�த்�ல், 

"என் �ரல்வைளைய அ�க்�க் ெகால்லப்
ேபா�யா?" 

அதன் �கத்ைத நான் பாரக்்க�ல்ைல அப்ேபா� .
ஆனால் அ� இ�ந்த� , என் க�த்ைதக் கட�்க் ெகாண்�
இ�ந்த� . அ� ெசால்�ய� "ெகான்� என்ன
�ரேயாசனம் .... ெகாஞ்சம் �ைகயா� ேமேல பறக்�ம் ,
ெகாஞ்சம் சாம்பலா�க் �டக்�ம் ... இந்த ெரண்� மணி
ேநரத்�ல் நீ எவ்வள� �கெரட ் ��ச�்டே்ட !
சாப்பாடை்டத் �ற , வ�த்�க்�க் ெகாஞ்சம் சாப்��!" 

"எனக்� ப��ல்ேலன்� ெசான்ேனன்ேன!"  



"ஏன் இல்ேல ?" 

"ஏன்� ஒனக்�த் ெதரி�ம் - என் மன� சரி�ல்ேல -
இன்னிக்� உஷாைவப் பாரத்்�ட�் வந்��க்ேகன் .
அங்ேக ேபாய்ப் பாரத்்தா அ�ைக வ�� ... உஷாேவாட
��ஷன் பரிமல் ப�த்த ப�க்ைகயாகக் �டக்கான்.
அவன் ெபாைழப்பாங்கற நம்�க்ைக இல்ைல .
உஷா�டட்ப் பண�ல்ேல. அவ ைக�ேல ஒ�
வைளயல்�ட இல்ேல..." 

"ெதரிஞ்��டே்டன் - அதனாேலதான் ஒன் மன�
சரியா இல்ைலயா , சர�ஜ்?"

 அ� ேப�ய �ைறேய சரியாக இல்ைல . 

�க�ம் ேவதைன�டன் நான் ெசான்ேனன் , "உஷா
எனக்� எவ்வள� ேவண்�யவள்� ஒனக்�த்
ெதரிஞ்��ந்தாஇப்ப�ெயல்லாம் ேபசமாடே்ட ....
என்ேனாட அவ�க்� எப்ப�ப் படட் உற� ஏற்பட�்�க்க
���ம்! ஒ� �ன்னப் �ச� பண்ணிட�் இப்ப அ�க்கான
�ைலையக் ெகா��க்�ட�்�க்கா ," 

அ� ஹாஹாெவன்� �ரித்த� . அந்தச ் �ரிப்�
உைடந்த கண்ணா��ன் எண்ணற்ற �ல்�கள் ேபால்
என்ைனக் �த்�க் ��ய�. 

அ� �ரிப்பைத நி�த்��ட�்ச ் ெசால்�ய� ,
"ெநஞ்�ேல ைக ைவத்�ச ் ெசால்�, சர�ஜ் ! நிசமாேவ
ஒனக்� வ�த்தந்தானா ? உஷா ஒன்ைன உத�ட�்ப்
பரிமைலக் க�யாணம் பண்ணிக்�டட்ா , அதனாேல
அவ�க்� �க�ல்ேல , இன்னிக்� அவ ஒ�
இ�டட்ைற�ேல உக்காந்��ட�்த் த�க்கறா -
இைதெயல்லாம்பாரத்்த ஒனக்�க் ெகாஞ்சங்�ட
சந்ேதாஷம் ஏற்படல்�யா?" 

நான் ப�ெல���ம் ெசால்ல�ல்ைல .
ெசால்�ப்ேபான �ரேயாசன�ல்ைல - அ�
மகாமடட்மான �ராணி - நம்�க்ைக இல்லாத� . அ�க்�



உஷாைவப் �ரியேல . நான் அ��டே்ட �ஜ� மா�ையப்
பத்�ச ்ெசான்னால் மட�்ம் �ரிஞ்�க்�மா? 

�ஜ� மா�க்�த் தன்ேனாட ெபண்ேமேல பாசம் .
அவர ் தன்�டே்ட�ந்த கைட�ப் பத்� �பாய்
ேநாடை்ட�ந்தாைன�ேல�ந்� எ�த்�க்
ெகா�த்தைதக் ேகட�்ம் அ� ஹாஹாெவன்� �ரிக்�ம்
. 

("சர�ஜ், ம�நாள் காைல�ேல நீ ம�ப� அங்ேக
ேபானியா?") 

ஆமாம் ேபாேனன் - அன்� டாக்�ையச்
சந்�க்�ள்ேள ெகாண்� ேபாக�ல்ைல . ைக�ல் ம�ந்�
, ைப�ல் பழங்க�டன் ேவஷ்� �னிையத்
�க்�ெகாண்� உஷா �ட�் வாச�ல் ேபாய் நின்ேறன்
அப்ேபா� நாற்�ற�ம் ��களில் கரிய�ப்� �ட�்க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். 

இன்�ம் �ஜ� மா�தான் கதைவத் �றந்தார.் 

"பரிமல் எப்ப���க்கான், மா�?" 

"அேத மா�ரிதான் .... வா ." 

பக�ல் அந்த அைறக்�ள் �ைழய ��ந்த ெசாற்ப
ெவளிசச்�ேலேய அதன் உண்ைம நிைல ெதளிவாகத்
ெதரிந்த� - அைத நான் வரண்ிக்க ��ம்ப�ல்ைல -
பைழய �ண்� , ��ந்த �ங்� , �வரில் கைறகள் , 

அ�க்�த் தைலயைண , ஈ எல்லா�ம் இ�ந்தன ,
அைவ எப்ேபா�ம் இ�க்�ம் . �தல் நாளி�ந்த
ேமாடாைவத் ேத�க் கண்���த்� அதன்ேமல்
உடக்ாரந்்ேதன் . இன்� நான் ேவஷ்� அணிந்��ந்ததால்
உடக்ா�வ�ல் அெசௗகரியம் ஏற்பட�ல்ைல . 

ம�ந்ைத�ம் பழப்ைபைய�ம் �ஜ� மா��டம்
ெகா�த்ேதன் . அவ�ைடய �கம் மலரந்்த� , அந்த
மலரச்�்ைய மைறத்�க் ெகாள்ள அவர ் �யற்�
ெசய்ய�ல்ைல , 



பக்கத்� அைற���ந்� �ச�்ைரக்�ம் அரவம்
ேகடட்� . நான் அைத உற்�க் ேகடப்ைதக் கவனித்�
மா� ெசான்னார ் . "ேநத்� ராத்�ரி �ரா இப்ப�த்தான்
�ச�் �ட ��யாம �ரமப்படட்ான் . நா�ம் �க்��ம்
�ைற வச�்க் கண் ��சே்சாம் . ெபாண்ைணப் ேபாய்த்
�ங்கச ் ெசால்�ட�் நான் உக்காந்��க்�ற
ேபாெதல்லாம் , எப்ப�யாவ� இந்த ராத்�ரிப்ேபா�
ஆபத்�ல்லாேம க��ம்ப� ெசஞ்�� "ன்� பகவாைன
ேவண்�க்�டே்ட��ந்ேதன் . இந்த ��ேல �க்�
தைல�ேல அ�ச�்க்�ட�் அ�ச�்க்�ட�்
ரணமாக்�க்கறா , அந்த ��ேல ேநாயாளிேயாட
�னகல் - அந்த பயங்கரத்ைத ஒனக்� �ளக்�ச ்ெசால்ல
��யா�ப்பா " ��� ேநரங்க�த்� மா� ம�ப�
ெதாடரந்்தார ் , "ந� ந��ேல �க்� அந்த ��க்� வந்தா
- அவ �ஞ்�ையப் பாரக்்கச�க்கேல . அவேளாட கண்
ெரண்�ம் ெந�ப்பா எரி�� .. ேநத்�க்�த்தான்
பாரத்்�ேய ! ெநத்��ேல எல்லாம் ஒேர ரத்தம் - நான்
பரிமேலாட ெநஞ்ைசத் தட�க் ெகா�த்ேதன் , அவ�க்க
"ெபடப்ான் ' வசே்சன் . �க்�ைவ ெராம்ப ேநரம்
அவன்�டே்ட ஒக்காந்��க்க �டேல அவேளாட
ஒடம்�ேல எ�ம்ைபத் த�ர ேவேற ஒண்��ல்ேல ,
தைல�ேல எ��னைத யார ் மாத்த ���ம் ?
இ�ந்தா�ம் என் கண்�ன்ேன இ�க்�ற வைர�ேல
அவ�க்காக என்னாேல ��ஞ்சைதச ் ெசய்யேறன் .
என்ன இ�ந்தா�ம் நான் அவேளாட அம்மா , சர�ஜ்!" 

என் உடம்� ��ரத்்த� - மா��ன்
கண்க�க்க��ல் க�ைம படரந்்��ந்த� . �ண்ணாம்�
நீரில் ஊ�ய� ேபா��ந்த� அவ�ைடய தைல��. 

"ஒங்க ஒடம்�ந்தான் நல்லா�ல்ேல, மா�,நீங்க இந்த
மா�ரி ராத்�ரி கண்��சச்ா நீங்க�ம் ஒடம்�
��யாமப�த்���ங்க!" 

மா� �ரித்தார ் , ேவதைன கலந்த �ரிப்� , "என்
�ஷயத்ைத �ட�்த் தள்� - நான் ஒ� கணக்� இல்ேல ,
சா� என்ைன இன்னிக்� அைழக்கலாம் , அல்ல�



நாைளக் அைழக்கலாம் , அைழப்� இன்னிக்ேக
வந்�ட�்ப் ேபாகடட்ேம! அதக்� �ன்னாேல �க்�ைவ
ஆபத்�ேல�ந்� காப்பாத்�டே்டன் என்�ற ��ப்�
�ைடசச்ாப் ேபா�ம் எனக்�." ("சர�ஜ் , அந்த ஒ�
வாக்�யத்ைதக் ேகட�் நீ �ஜ� மா�ைய ஒ� ��
ம��யா உணரந்்�யா ?") "ஆமா , அந்த நி�ஷத்�ேல
�ஜ� மா� ஒ� ஏைழயாத் ேதாணல்ேல எனக்�,
��ேயாட �ைளயாடட்ாேல , வ�ைமகாரணமா
எவ்வளேவா இழந்�டட்ார ்�ஜ� மா� - ஆனா இவ்வள�
கஷ்டத்�ேல�ம் அவர ் பா�காத்� வச�்�ந்தாேர ,
அேதாட ம�ப்�ம் ெகாஞ்ச�ல்ேல , ஒ� உ�ைரக்
காப்பாத்த எல்லாத் �யாக�ம் ெசய்யற� , ஒ� ம�ஷர்
இன்ெனா� ம�ஷைர சாரந்்த நிக்கற� - ெரண்� �ட�்
ஒண்� ேமேல ஒண்� சாஞ்�க்�ட�் நிக்கற மா�ரி -
ேநாயாளிக்�ப் பணி�ைட ெசய்யச ்சம்பளங் ெகா�த்�
நரஸ்் வச�்க்க மாடட்ாங்க - இந்தமா�ரி வாழ்க்ைக
எனக்� ஒ� காலத்�ேல ெராம்பப் பரிசச்யமா ��ந்த� ..
இப்ேபா ம�ப��ம் அைத அைடயாளங் கண்�க்
�டே்டன் ..." 

"உஷா எங்ேக மா�?" என்� தணிந்த �ர�ல்
ேகடே்டன். 

"�ங்கறா. ராத்�ரி �ரா இந்த ��க்�ம் அந்த
��க்�மா அைலஞ்�ட�் இப்பத்தான் ெகாஞ்ச
ேநரத்�க்� �ன்னாேல கண்ணசந்��க்கா , நான்
அதனால்தான் அவைள எ�ப்பல்ேல . �ங்கட�்ம் -
வாழ்க்ைக�ேல �க்கத்ைதேய இழந்�டற நிைல
ைமக்� வந்�டட்ாேள!" 

ெவளி�ல் - சந்� �ைன�ல் - ஒ� நாய் ராகத்�டன்
ஓல�ட�்க்ெகாண்��ந்த� - மா� அந்தத் �ைச�ல்
�ரலால்�ட�்க் காட�்�ட�்க் ����த்தாள் , "ேக� !
�னம் இந்த மா�ரி ஓல���. காைல�ேல.
மத்�யானம், சாயங்காலம் , ந�ராத்�ரி�ேல �ட.
ராத்�ரி �ட�் வாசல்ேல ஏ� வ�� . இந்த ஓலம் ெராம்ப



அசச்ானியம் - பரிமல் இனிேமல் �ைழக்க மாடட்ான்
ேபா��க்�ப்பா .." 

அந்த ஒ� வாக்�யம் என்ைன அற்பனாக ,
நா�யற்றவனாகச ் ெசய்� �டட்� . நான் �ரமப்பட�்
எ�ந்��ந்� என் �ர�ல் உ��ைய
வரவைழத்�க்ெகாண்� ெசான்ேனன், "நிசச்யம்
�ைழச�்�வான், மா�! நாம அவைனக்
காப்பாத்��ேவாம்!" 

என் ேபச�்ன் ெபா�ள் �ரியாமல் மா� என்ைனக்
கண் இைமக்காமல் பாரத்்தார.் 

"நிசச்யம்காப்பாத்��ேவாம் , மா� ! நம்மால
��ஞ்சைத ெயல்லாம் ெசய்ேவாம்!" ஒ� தடைவ
ெதாண்ைடையக் கைனத்�க் ெகாண்� தயக்கத்ைதத்
�ைடத்ெத�ந்��ட�்த் ெதாடரந்்ேதன். "ஒண்�ம் தப்பா
நிைனச�்க்கா�ங்க மா�! என்�டே்ட�ம் நிைறயப்
பணம் இல்ேல. நான் இப்ேபா லக்ேனா�ேல இ�க்ேகன்�
ஒங்க�க்�த் ெதரி�ம் . இங்ேக ஓடட்ல்ேல தங்கறதாேல
ெராம்பச ்ெசல� - இ�ந்தா�ம் ம�ந்� , பழம் , ��சை்ச
இ�க்காகக் ெகாஞ்சம் பணம் ெகா�த்�ட�்ப்ேபாக
ஆைசப்படேறன்..." 

என் சடை்டப் ைப�ல் ைகைய �டப் ேபாேனன் -
மா� ைகைய உயரத்்� என்ைனத் த�த்தார ் . அவர்
உணரச்�்வசப்பட�்�டட்ார ் என்பத ெதளிவாகத்
ெதரிந்த� . அவ�ைடய கண்களில் நீர ் பளபளத்த� -
அவர ் ைகைய உயரத்்�ச ் ெசான்னார ் , "ெகாஞ்சம்
இ�ப்பா .. என்�டே்ட ெகா�க்க ேவணாம் - �க்�ைவக்
�ட�்க்�ட�் வாேரன் - நீ ெகாடக்கறைத அவ
ைக�ேலேய ெகா� . அப்ேபா அவ �ரிஞ்�க்�வா .. அவ
தனியா இல்ேல , அவ�க்� உதவ ஒ� நண்பன்
இ�க்கான்� .." 

�ஜ� மா� உள்ேள ேவகமாகப் ேபாகத்
ெதாடங்�யவர ் ��ெரன்� ��ம்� நின்றார ் . அவர�



கண்கைள உற்�ப் பாரத்்தார ். அந்தக் காட�் இப்ேபா�ம்
என் மனக் கண்ணில் ெதளிவாகத் ெதரி�ற� . 

அவர ்ஏேதா ெசால்ல ��ம்��றார ் . அவர ்ெசால்ல
வந்த� உதேடாரத்�க்� வந்� காய்ந்�ேபாய் ���ற�
அவர ் என்ன��ல் வந்தார;் தணிந்த �ர�ல் ேகடட்ார.்
"சர�ஜ், எவ்வள� ?" 

�த�ல் என்னால் அவ�ைடய ேகள்��ன்
ெபா�ைளப் �ரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல - மா�
ம�ப��ம் அேத �ர�ல் "எவ்வள� ?" என்� ேகடட்�ம்
�ரிந்��டட்� எனக்� .. நாய் இன்�ம் ஓல�ட�்க்
ெகாண்��ந்த� .. மஸ்�ன் �ப்பாய் ைப���ந்� ஒ�
ேநாடை்ட எ�த்ேதன் - �� �பாய் ேநாட�் 

"மா�, இப்ேபாைதக்� இந்தப் பணத்ைத .." 

நான் ெசால்� ��க்க�ல்ைல. 

"� --� .. �வாயா !" ஒ� �னா��ல் மா�ப்
ேபாய்�டட்ார ்மா� . அவர� �ரல்�ட மா���ந்த� . 

"� ..� .. �வா ...!" கரகரத்த �ர�ல் ம�ப�
ேப�னார ் மா�. "அவ்வள� பணத்ைத�ம் அவ�டே்ட
ெகா�த்�டப் ேபா�யா ...? அ�க்�ப் ப�லா ..
�ல்லைறயா மாத்� எனக்�ம் ெகாஞ்சம் ெகாேடன்...!" 

ெந�ப்��டட் கா�தத் �ண்� ேபால் என் கண்
�ன்ேன ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகச ் ��ங்�ப் ேபாய்க்
ெகாண்��ந்தார ்�ஜ� மா� - '� ..� ... �பா இந்த ஒ�
ெசாற்ெறாடர ்ஆற்�த் தண்ணீைரக் ��த்�க் ெகாண்�
ெசல்�ம் நீரா�ப் பட�ேபால் தனக்ெகா� வ�ைய
உண்டாக்�க் ெகாண்� �ைரந்த�. ஒ� பக்கம் உஷா ,
அவ�ைடய அ�த்தமான �� அைற , உ��க்�
மன்றா�க் ெகாண்��க்�ம் ைகம்ைம ; இன்ெனா� �றம்
�ஜ� மா��ன் ��ம்பம் --வாடைக பாக்� ,
�ழந்ைதக�க்� ஃ�ராக் சடை்ட வாங்கப் பணம் ,
ைபய�க்�ப் பரீடை்சக்காகக் கடட் ேவண்�ய பணம் ,
ேரஷன் வாங்கப் பணம் -- உஷாைவப் பற்�ய



கவைல�ல் இந்தக் ��ம்பத்ைதச ் ��� நாடக்ள்
மறந்��ந்தார ் �ஜ� மா� , இப்ேபா� உஷா�ன்
��ம்ப�ம் மா��ன் ��ம்ப�ம் ெவவ்ேவறா�
�டட்ன. 

("அந்தப் �சை்சக்காரப் ெபண்ேணாட கைதையத்
ேத�க் கண்� ��ச�்�ந்தா நீ என்ன ெசஞ்��ப்ேப?") 

"��செ்ச�ஞ்��ப்ேபன்."

"உம் " என்� ெசால்��ட�் அ� சற்� ேநரம்
ெமௗனமாக இ�ந்த� கைட��ல் அ� ெமல்லச்
ெசால்�ய� .. "சர�ஜ் , நீ �ஜ� மா�ைய மட�்ந்தான்
பாரத்்ேத, அந்த அைறப் பக்கம் ��ம்�ப் பாரக்்க��ேய
! மா�ேயாட நடத்ைதக்கான ரக�யம் அந்த
அைற�ேலதான் இ�க்� - ஒ� கட�்ல் ேபாடத்தான்
இட��க்� அந்த அைற�ேல, அப்ப�ப்படட் அைற�ேல
எவ்வள� ெபரிய மன� இ�க்க ���ம் ...? சர�ஜ் -
இந்தக் கணக்�த் ெதரியல்ேலன்னா இந்த கைதைய
எ�த �யலாேத!" 

('சாயாஹரின்', 1961) 

12. மரம்
ேஜா�ரிந்�ர நந்� 

ஒ� மரம் - ெவ�காலத்� மரம் - அ�
அழகா��க்�றதா இல்ைலயா என்� யா�ேம ேகள்�
ேகக்க�ல்ைல. 

மனிதன் தைலக்� ேமேல வானத்ைத�ம்
ேமகத்ைத�ம் பாரப்்ப�ேபால் அவரக்ள் தங்கள்
கண்ெண�ரில் அந்த மரம் நின்� ெகாண்��ப்பைதப்
பாரத்்தாரக்ள் -- மாைல ேநரத்�ல், நண்பக�ல்,
காைல�ல் பாரத்்தாரக்ள் , ெவ�ங் கண்களால்
பாரத்்தாரக்ள் . இதயத்தால் , உணர�் �ரவ்மாகப்
பாரக்்க�ல்ைல, �ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல 



அப்ப�ப் �ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�
யா�க்�ம் ஒ� நா�ம் ேதான்ற��ல்ைல. 

நாடக்ள் க�ந்தன ப�வங்கள் கடந்தன ஆண்�கள்
ெசன்றன. மரம் தன் இடத்�ல் நின்� ெகாண்��ந்த�. 

மைழக்காலத்�ல் அந்த மரத்�ன் இைலகள்
ெபரிதாக , தளதளெவன்� ஆ�ம் ; சரத் காலத்�ல் அைவ
த�மனா�ம் அவற்�ன் பசை்ச நிறம் இன்�ம் அ�த்தம்
ெபற்� ஏறக்�ைறயக் க�ப்பா���ம் ; �ன்பனிக்
காலத்�ன் ந�ப்ப���ல் இந்தப் ப�ைம - க�ைம
மங்�ப் ேபாய்��ம் . �ற� �ளிரக்ாலத்�ல் அந்த
இைலகள் ேசாைக ��த்த கரப்்�ணி�ன் ெவளி�ய
�கம் ேபால் ப�த்�ப்ேபாய் உ�ரந்்���ம் . மரத்�க்�
எரிசச்லா��க்�ம். 

அப்ேபா�ம் மரம் மரந்தான். ஆனால் அ�
பாரப்்பதற்� ெவ�ம் கடை்ட ேபா��க்�ம் -- ��ய
கடை்ட, ெபரிய கடை்ட , ெமல்�ய கடை்ட , மனித
�ரல்ேபால் �ன்னஞ் ��ய , எண்ணற்ற கள்ளிகள் ,
கடை்டகளாலான ஒ� �க்கலான கட�்மானம்... 

ஆனால் அதற்காக யா�ம் அதன் ேமல் ேகா�த்�க்
ெகாள்வாரக்ளா ? இல்ைல காரணம் , அந்த மரம்
ேமகங்கள்க�ந்த ஆகாயத்�க்�க் �ேழ தாேன ஒ� கா�
ேபால் அடரத்்�யாக நின்��க்�ம்ேபா� மனிதரக்ள்
அைத எப்ப�ப் பாரத்்தாரக்ேளா, அேத மா�ரிதான் அ�
�ளிரக்ால வானத்�க்�க் �ேழ கடை்டகைள�ம்
�ள்ளிகைள�ம் �மந்�ெகாண்� நிற்�ம் ேபா�ம்
பாரத்்தாரக்ள் . அதனால்தான் இ�
ேமெல�ந்தவாரியான பாரை்வ , மனதால் �ரிந்�
ெகாள்வ� அல்ல என்� ெசான்ேனன் - ஜனங்கள் அைதப்
�ரிந்�ெகாண்��ந்தால் மா� மாதத்�ல் அதன் �வப்�ம்
இளம் பசை்ச�ம் கலந்த ெகா�ந்�களின்
ெச�ைமையப் பாரத்்� ஆ�க் ��த்��ப்பாரக்ள் .
�த்�ைர �றந்த�ம் அ� ெகாத்�க் ெகாத்தாய்ப்
�க்கைளச ் �மந்� ெகாண்� ேராஜா நிற ஒளிைய



வானெமங்�ம் பரப்�ம் ேபா� அவரக்ள் ம�ழ்ச�்
ேம�டக் கத்�வாரக்ள். 

அவ்வா� யா�ம் ெசய்வ�ல்ைல, இ�வைர
ெசய்த�ல்ைல. 

இரண்� �ன்� ��க�க்� �ன்னால் உள்ள
நிலத்�ல் ஒ� மரம் கப்�ங் �ைள�மாக நின்�
ெகாண்��ப்பதால் ஒ� வச� ஏற்பட�்�க்�ற� என்�
மட�்ம் அவரக்�க்�த் ெதரி�ம் - அந்த ��களில்
இ�ப்பவரக்�ம் அவ்வப்ேபா� இந்த வச�ைய
அ�ப�க்க வ�வாரக்ள் , காைல ேவைளகளில் வய�
��ரந்்த�லர ் ெசய்�ப் பத்�ரிைககைள எ�த்�க்
ெகாண்�வந்� மரத் த��ல் அமரந்்� அர�யல் , ச�கம்
, ெபா�ளாதாரம் பற்� �வா�ப்பாரக்ள் . �ற்பக�ல்
அந்தப் பக்கத்�க் �ழ�க�ம் ந�த்தர வய�ப்
ெபண்க�ம் மரத்�க் �ேழ ெமல்�ய பசை்சக்
கம்பளமாய் �ரிந்��க்�ம் �ல்�ன்ேமல் கால்கைளப்
பரப்�க் ெகாண்� சைமயல் , ைதயல் , யார ்�ட�்ேலா
�ழந்ைத �றந்த� , யா�க்ேகா �ழந்ைத �றக்காத�
இவற்ைறப் பற்�ெயல்லாம் ேப�ப் ெபா�ைதக்
க�ப்பாரக்ள் . மாைல ேநரம் வந்த�ம் ��வர ்���யர்
அங்ேக �ைளயாட ஓ� வ�வாரக்ள் - மரத்ைதச�்ற்�
ஓடட்ம், மரத்�ன் ேமேல� இைல ப�ப்ப�, �ைளகைள
ஒ�ப்ப�, �ல நாடக்ள் மரக்�ைள�ல் க�ற்ைறக் கட�்
ஊஞ்சலா�வ� -- இவ்வா� ஒேர �சச்�ம்
�ம்மாள�மா��க்�ம். 

�லர ் �ளிரக்ாலப் பகல் ேநரத்�த ெகாண்�ல் மர
நிழ�ல் தைல ைவத்�க்ெகாண்� உடம்� ெவ��ல்
ப�ம்ப� நீட�்க்ெகாண்� கைதப் �த்தகம் ப�ப்பாரக்ள் ,
ேகாைடகால இர�களில் ஐந்தா� ேபர ் மரத்த��ல்
ஜ�க்காளத்ைத �ரித்�க் ெகாண்� அதன் ேமலமரந்்�
�டட்ா�வாரக்ள். 

மனிதரக்ள் நடமாடட்�ல்லாத ேநரத்�ல்
ஆ�மா�கள் மரத்த��ல் ஆனந்தமாகப் �ல் ேமய்ந்�



ெகாண்��ப்பைதக் காணலாம். 

ேமேல பறைவகளின் �ச�் �ச�் ஒ� , �ற�கள்
படபடக்�ம் அரவம், அலேகா� அல� உர�க்ெகாள்�ம்
ஒ� - இைட�ைடேய காற்�ல் �ைளகள் ஆ�ம்,
இைலகள் அைச�ம். 

�ல சமயம் பறைவகேள இ�க்கா�. காற்�ல்
சலன�ம் இ�க்கா�. மரம் அைசவற்� நிற்�ம் -
நிலத்�ன் ேமல் அடரந்்த நிழைலப் பரப்�க் ெகாண்� -
�க�கமாய் - எல்ைலயற்ற காலத்�ன் சாட�்யாகத்
தன்னந்தனிேய நின்� ெகாண்��க்�ம் . அப்ேபா� ஒ�
தத்�வ ஞானி ெமௗனமாக - சலன�ன்� உலகத்ைதப்
பாரப்்ப� ேபா��க்�ம் . வாழ்க்ைக�ன் ஏற்றத்
தாழ்�கள், பாவத்�ன் ெவற்� , �ண்ணியத்�ன் ேதால்�
, இவற்ைற ெயல்லாம் பாரத்்�த் �ைகத்� �யக்�ம்
தத்�வ ஞானியாகக் காட�்யளிக்�ம் அ� . 

�ந்தைன வயப்படட் மனிதன் ேபால் அந்த மர�ம்
இ�ந்த� . �ந்தைன வயப்படட் மனிதன்
ெமௗனமா��க்�றான் . �ல சமயம் மரத்ைத�ம்
அப்ப�ப்படட் மனிதனாகக் கற்பைன ெசய்யத்
ேதான்�ம் . அப்ேபா� அதன் நாற்�ற�ம் மனிதரக்ள் -
�லங்�கள் - பறைவகள் , காற்� இவற்�ன்
நடமாடட்த்ைதப் பாரத்்தால் மன�க்�க் கஷ்டமாக
இ�க்�ம் 

யாேரா ஒ�த்� மரத்ைத இந்த மா�ரி கற்பைன
ெசய்��க்�றாள் ேபா�ம் - அ� இ�வைர யா�க்�ம்
ெதரிந்��க்க�ல்ைல - மரத்�க்� ஞானப்பாரை்வ
இ�ந்��க்க ேவண்�ம் - �ழக்�ப் பக்கத்�ல் ஒ�
�ட�்ன் பசை்ச நிறச ் சாளரத்�ன��ல் உடக்ாரந்்�
ெகாண்� ஒ� ெபண் தன்ைன உற்�ப் பாரப்்ப�
மரத்�க்�த் ெதரிந்� �டட்� - �ன்ெபல்லாம் அவள்
மரத்�ல் தளிரக்ள் அ�ம்�வைத�ம் ப�த்த இைலகள்
உ�ரந்்� ��வைத�ம் மற்றமனிதரக்ள் ேபாலேவ
சாதாரணமாகப் பாரத்்� வந்��க்கலாம் . இப்ேபா�



அவ�ைடய கண்கள் ெவ�ப்பாக இல்ைல. ைம
�டட்ப்பட�் நல்ல க�ப்பா��ந்தன , �டை்டப்
�ன்னைல ஆட�்க்ெகாண்� , சடை்ட காற்�ல்
அைசந்தாட அவள் ஓ�த் �ரிந்த காலத்�ல் அங்� நின்�
ெகாண்��ப்ப� மரந்தானா அல்ல� �ங்�ல் கம்பா
என்��டக் கவனித்��க்க மாடட்ாள் அவள் . இப்ேபா�
அவள� அைம�யான , கம்�ரமான தைல�ல்
இ�க்கமாகக் கடட்ப்பட�்�க்�ம் ெகாண்ைடேபால்
அவள� மன�ம் நிதானம் ெபற்� எப்ேபா�ம் அந்த
மரத்ைதஜாக்�ரைதயாகக் கவனித்�க்
ெகாண்��க்�ற� . அவள் மரத்ைதப் பற்�ச்
�ந்�க்�றாள் . �ந்�க்கச ் �ந்�க்க ஒ�நாள் அவள்
பாரை்வ�ல் பயம் ேதான்�ய� இப்ேபா� அவ�ைடய
கண்ணிைமகள் அைசய�ல்ைல , கண்மணிகள்
அப்ப�ேய உைறந்� ேபாய் �டட்ன . ஏேதா ஒ�
பயங்கரக் கவைல அவைளப் ��த்��க்�ற� . அந்தக்
கரிய - இைமகள் �ழ்ந்த கண்களின் பாரை்வ�ல்
பயத்ேதா� ெவ�ப்�ம் கலந்��க்�ற�
என்�மரத்�க்�ப் �ரிந்� �டட்� . பகல் ெவளிசச்த்�ல்
மட�்மல்ல, இர�ன் இ�ளி�ம் அந்தச ் சாளரத்த��ல்
இ� ��கள் தன்ைன உ�த்�ப் பாரத்்�க்
ெகாண்��க்�ன்றன என்பைத �ணரந்்த�ம்
மரத்�க்�ப் பயம் ஏற்படட்� , அ� ஒ� ெதளிவற்ற
நிழ��வமாகத் தன்ைன இர�ன் ஆழ்ந்த இ�ளில்
மைறத்�க் ெகாண்டா�ம் அந்தப் பாரை்வ���ந்�
தப்ப இயல�ல்ைல . அந்தப் ெபண் பயத்ைத மட�்மல்ல .
����யாக ெவ�ப்ைப�ம் அதன் ேமல் ��ெய�ந்�
ெகாண்��ந்தாள் . 

�ற� இந்த �ஷயம் எல்லா�க்�ம் ெதரிந்� ேபாய்
�டட்� அந்தப் ெபண்தான் இைத மற்றவரக்ளிடம்
ெசால்���க்க ேவண்�ம், 

"இந்த மரம் ெகடட்� , இ� ஒ� �சா� - இைத
இங்��ந்� அப்�றப்ப�த்த ேவண்�ம் !! 



அக்கம் பக்கத்� மனிதரக்ள் உஷாரானாரக்ள்.
மனிதரக்ள் ேபால் மர�ம் �சாசா� மக்களிைடேய
உலவ���ம் என்� அவரக்ள் �தல் �ைறயாகக்
ேகள்�ப்படட்ாரக்ள், ெதரிந்� ெகாண்டாரக்ள். 

�ழவரக்ள் மரத்த��லமரந்்� அர�யல்
ேப��றாரக்ள்; இளம் ெபண்க�ம் �ழ�க�ம் அங்ேக
உடக்ாரந்்� ெகாண்� �ழந்ைத �றப்ப�, �றக்காத�
பற்�ெயல்லாம் �வா�க்�றாரக்ள்: மரம் �சாசாக
இ�ந்தால், அதற்�க் ெகடட் எண்ண��ந்தால்
மக்க�க்� எவ்வள� ஆபத்�! 

 "இைத ெவட�்�ட�ம் ! எரிச�்ட�ம்! ேவேரா�
��ங்�னால் நல்ல� ! இல்ேலன்னா இந்த மரத்தாேல
என்ன ஆபத்� வ�ேமா ெதரியா� !" என்றாள்
இ�க்கமான ெகாண்ைட�ல் ெவள்ைளப் �க்களாலான
மாைலைய ைவத்�க் ெகாண்� சாளரத்த�ேக
அமரந்்��ந்த ெபண். 

எல்ேலா�ம் அவள் ெசான்னைதக் ேகடட்ாரக்ள் ,
��வரக்ள் அந்த மரத்த��ல் �ைளயா��றாரக்ள் .
மரக்�ைளெயான்� ��ந்� அவரக்ள் ேமல் �ழலாம்
.மரத்�ன்ேமல் இ� ��ந்தால் மரத்த��ல் அந்த
ேநரத்���ப்பவரக்ெளல்லா�ம் உ�ரிழப்ப� �ண்ணம்
, மரேம இ�ைய வரவைழக்�ம் �சா� என்னதான்
ெசய்யா�? 

இைதக்ேகட�் மக்களின் கண்கள் பயத்தால்
�ரிந்தன. 

அந்தப் பசை்சச ் சாளரத்�ப் ெபண் �ம்மா
இ�க்க�ல்ைல மரத்ைதப் பற்� இ�வைர
கவைலப்படா��ந்தவரக்ளிடம் அவள் மரத்ைதப் பற்�ச்
ெசால்�ப் பய��த்�னாள். 

மரப் �சா� இ�ைய மட�்மல்ல , மனிதைனக்�ட
நள்ளிர�ல் தன்ன�ேக இ�த்�க் ெகாண்� வரலாம் -
ம�நாள் காைல�ல் அந்த மனிதன் ஒ� �ைள�ல்



�க்�ப் ேபாட�்க் ெகாண்� ெதாங்�வைத எல்ேலா�ம்
காண்பாரக்ள் �க்�ப் ேபாட�்க் ெகாண்� தற்ெகாைல
ெசய்� ெகாள்ள மரக்�ைள �க�ம் வச�யான� என்ப�
எல்லா�க்�ம் இப்ேபா� நிைன� வந்த�. 

இந்த மரத்ைத ேவேரா� ��ங்�ெய�ய ேவண்�ம் ,
�ட�்ப் ெபா�க்க ேவண்�ம்! 

மரத்�க்� ேமற்�ப்�றத்�ல் இன்ெனா� �ட�்ன்
�வப்� நிறச ்சாளரத்த�ேக அமரந்்� ெகாண்� ஒ�வன்
தன்ைன உற்�ப் பாரத்்�க் ெகாண்��ப்பைத அ�
ெவ�காலம் கவனிக்க�ல்ைல. அந்தப் பக்கம் ��ம்�ப்
பாரத்்த மரம் �ைகத்த� , �ற� ம�ழ்ந்த� . அந்த
மனிதனின் கண்கள் அழகா��ந்தன. அவற்�ல் பயேமா
ெவ�ப்ேபா பைகைமேயா ����ல்ைல ; அன்�ம்
பாச�ம் அ�தாப�ேம இ�ந்தன. 

இ� மரத்�க்� �யப்பளித்த� . ஏெனன்றால் �ல
நாடக்�க்� �ன்னால் �ட அந்த மனிதனின்
பாரை்வ�ல் சஞ்சலம் நிைறந்��ந்த� . அவன�
நைட�ைட பாவைன�ல் அைம��ன்ைம
ெவளிப்படட்� - அைர நிஜார ் அணிந்த ��வனாக
இ�ந்த காலத்�ல் அவன் நிைனத்த ேபாெதல்லாம்
மரத்த�க்� ஓ� வ�வான், மரத்�ன் ேமல் கல்ெல�வான்
* மரத்�ேல� இைலக�க்�ப் �ன்னால் மைறந்��க்�ம்
பறைவக் ��கைளத் ேத�ப் ��த்�ச ் �ைதப்பான் ,
�ைளகளில் க�� கட�் ஊஞ்சலா�வான் . இப்ேபா�
அவன் ஒ� கண்ணியமான மனிதன் - இப்ேபாெதல்லாம்
அவன் தன் மஸ்�ன் �ப்பா�ன் ைககைள
�ழங்ைகக�க்� ேமல் ம�த்� �ட�்க் ெகாண்�
,சாளரத்ைதய�த்த ேமைஜக்� �ன்னால் அமரந்்� ,
ேமாவாைய உள்ளங்ைககளால் தாங்�யவா� மரத்ைத
உற்�ப் பாரத்்�க் ெகாண்��க்�றான் அவன் ஏேதா
�ந்தைன�ல் ஆழ்ந்தவா� ேமைஜ��ள்ள மலரக்்
�ண்ணத்���ந்த ஒ� ேராஜாைவ ெய�த்�
�கர�்றான் , மரத்ைதப் பாரக்்கப் பாரக்்க , எைதேயா
�ந்�க்கச ் �ந்�க்க அவன் ம�ழ்ச�்யைட�றான் ,



��ப்�யைட�றான் . மரத்ைதப் பற்�ய அவன�
�ந்தைனக்�ம் ேராஜா�க்��ைடேய ஏேதா ஓர்
ஆசச்ரியமான ெதாடர�் இ�க்�ம் ேபா�ம் ! அவன�
பாரை்வ�ல் மர�ம் ேராஜாைவப்ேபால் அழகாகத்
ேதான்���க்கலாம் . 

மரத்�க்� நிம்ம� ஏற்படட்�, அதன் பயம்
ெதளிந்த� . 

இந்த மனிதன் மரத்ைதப் பற்� �ற்��ம் ேவ�
�தமாகப் ேப�னான். 

"இந்த மரம் கட�ளின் ஆ�யால் நம்�ைடேய
நிற்�ற� - இைதக் காப்பாற்� ைவத்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம் , நாள் ���ம் இந்த மரத்த��ல் மனிதரக்ள்
���றாரக்ள் - ஒ� மனிதைன ேவெறா� மனிதனிடம்
இைணக்�ற� இந்த மரம் --அதாவ� மனித�க்� ச�க
உறைவக் கற்�க்�ற�. இ� இ�ப்பதால்தான்
இதன��ல் ��வரக்ள் �� �ைளயா��றாரக்ள் -
இந்த மரம் ஒ� தாய்ேபால் �ழந்ைதக�க்�ப்
பாசத்ைத�ம் ம�ழ்ச�்ைய�ம் ப�ரந்்தளிக்�ற�. 

உண்ைம�ல் இந்த மரம் அழகான� - இதன்
நிழலழ� �க அழ� , ஆைகயால்தான் கள்ளங் கபடற்ற
அழ�ய பறைவகள் இ�ல் அைடக்கலம் ெபற்� �ச�்க்
�ச�் ஒ� எ�ப்��ன்றன, வண்ணத்�ப் �ச�்கள்
நடனமா��ன்றன .." அக்கம் பக்கத்� மனிதரக்ள் ��ய
�தமாகச ்�ந்�க்கத் ெதாடங்�னாரக்ள். 

ேமற்�ப் பக்கத்� �வப்�ச ் சாளரத்� அழ�ய
மனிதன் அத்�டன் நிற்க�ல்ைல. அவன் ெசான்னான்.... 

"இ�ம்� , ெசங்கல் , �ெமண்டட்ாலான
கட�்டங்களில் வ�த்� வ�த்� நமக்� அ�ப்�
ஏற்பட�்�டட்� - நம் கண்க�க்� �ன்னால் ஒ�
பசை்சமரம் இ�ப்பதால்தான் நம்மால் இயற்ைகைய
நிைன��த்�க்ெகாள்ள ���ற� . இந்த மரத்�ன்
தயவால்தான் நாம் இன்�ம் �ற்��ம் ெசயற்ைகயாக



ஆகாமல் இ�க்�ேறாம் . இந்த மரம் இ�க்கத்தான்
ேவண்�ம். ேசார�்ம் அ�ப்�ம் �க்க நம�
வாழ்க்ைக�ல் இந்த மரம் ஒ� க�ைத .." 

�வப்�ச ் சாளரத்� மனிதன் ஒ� க�ேயா ?--
�ந்�த்�ப் பாரத்்த� மரம் . அவன் இர�ல் ேமைஜ �ன்
அமரந்்� ஏேதாஎ���றான் , எ�தாத ேநரத்�ல்
ெமௗனமாகச ் சாளரத்�க்� ெவளிேய மரத்ைதப்
பாரத்்�க் ெகாண்��க்�றான் 

மனிதன் ெக�தலான ெசாற்கைளக் ேகட�்ச்
சஞ்சலமைட�றான் : அ�ேபால் நல்ல வாரத்்ைதகைளக்
ேகட�் அைம�யைட �றான் , ம�ழ்ச�்���றான். 

ஆகேவ ஒ�த்� மரத்ைதத் �ற்�யேபா� ேகட�்க்
ெகாண்��ந்தவரக்ள் நிதான�ழந்தனர;் இப்ேபா�
அவரக்ள் மரம் பாராடட்ப் ெபற்ற� ேகட�் அைம�
ெபற்றனர ் , மரத்ைதப் பற்�ய அவரக்ள� கவைல
�ரந்்த� , மரம் நிைலத்� நின்ற�. 

ஆனால் �ழக்�ச ் சாளரத்�ப் ெபண் �ம்மா
இ�க்க�ல்ைல . யா�ம் தனக்� உதவா�டட்ால் தாேன
ேகாடாரிெய�த்� அந்த மரத்ைத ெவட�்��வதாக
அவள் பற்கைளக் க�த்�க் ெகாண்� சபதம் ெசய்தாள் .
தன் கண் �ன் அந்த மரம் நிற்பைத அவளால்
ெபா�த்�க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல , எப்ப�யாவ�
அந்தப்�சாைச அகற்��டப் ேபா�றாள் அவள். 

அவ�ைடய சபதத்ைதக் ேகட�் மரம்
வ�த்தப்படட்� ; அேத சமயம் அ� தனக்�ள் �ரித்�க்
ெகாண்ட� - அ� �ழக்�ச ் சாளரத்�ப் ெபண்ைணக்
�ப்�டட் அவளிடம் ெசால்ல ��ம்�ய� -- உன்
ெகாண்ைட�லணிந்த �சச்ரம் அழகா��க்�ற� -
கண்களில் ைம�ம் , ெநற்��ல் �ங்�ம�ம் அழ�
ெசய்�ன்றன ; உன் ைக �ரல்கள் சம்பக
ெமாட�்ப்ேபால் அழகா��க்�ன்றன. இந்த அழகான
���வான ைககளில் ேகாடாரி எ�த்�க்ெகாள்வாயா?" 



இந்த ேபச�் ேமற்�ச ் சாளரத்� மனிதனின்
கா�க்ெகட�்ய�. அவ�ைடய அழ�ய �ரல்கள் இ��க்
ெகாண்டன. ேதைவப் படட்ால் அந்த �ரல்க�க்� எஃ�
ேபால் இ�கத் ெதரி�ம் என்ப� மரத்�க்� நன்றாகேவ
ெதரிந்��ந்த� . இப்ேபா� அவன் எந்தக் ைகயால்
க�ைத எ���றாேனா , ேராஜாப்�ைவத்தட�க்
ெகா�க்�றாேனா அேத ைகயால் அவன் ஒ� காலத்�ல்
கல் �டெ்ட�ந்� பறைவக் ��கைளச்
�ைதத்��க்�றான் . �ைளகைள ��த்��க்�றான் ,
இைலகைளக் ��த்��க்�றான் - �த்�ரன் ேபால்
க�ற்ைற அ�த்�ப் ��த்�க் ெகாண்�
ராடச்சத்தனமாக ஊஞ்சல் ஆ���க்�றான் . ஆகேவ
அவன் தன் �ஷ்�ைய ேமேல உயரத்்� எப்ப�யாவ�
மரத்ைதக் காப்பாற்�வதாக சபதம் ெசய்தான் . மரத்ைத
அ�க்க �யல்பவரய்ாராக இ�ந்தா�ம் அவைர
மன்னிக்க மாடட்ான் அவன் - வாழ்க்ைக���ந்�
க�ைதைய �ரட�்�டக் �டா� . மரத்ைத அ�க்க
வ�பவைர அவன் தன் கைட� இரத்தத் �ளி இ�க்�ம்
வைர எ�ரப்்பான் - மரத்�க்� எவ்�தத் �ங்�ம் ஏற்பட
�ட மாடட்ான். 

மரத்�க்� இப்ேபா� ஒ� ��ய பயம் ��த்��டட்�
... தன்ைன �ன்னிட�்க் �ழக்�ச ் சாளரக்காரிக்�ம்
ேமற்�சச்ாளரக்கார�க்��ைடேய சண்ைட
வந்���ேமா? 

அன்� �ற்பகல் க�ந்��டட்� , ஒ� ெவள்ளா�
தன்னி� �ட�்க�டன் மரநிழ�ல் �ல் ேமய்ந்த� .
மாைல ேநரமான�ம் �ழந்ைதகள் �ைளயாடத்
ெதாடங்�ன . எண்ணற்ற பறைவகளின் �ச ் �ச ் ஒ�
��ரமா� , ��� ேநரத்�க்�ப் �ற� �ைறந்�
நின்�ேபாய் �டட்� - இர� வந்த� - ேமகமற்ற க�த்த
வானத்�ல் எண்ணற்ற தாரைககள் ேதான்�ன .
ெமல்�ய காற்�ல் இைலகள் சலசலத்தன . அன்றாட
நிகழ்ச�்தான் இ� , நாற்�ர�ம் இ�ந்த ��களில்
�ளக்�கள் எரிந்தன , பலவைக ஒ�கள் எ�ந்தன . �ற�



இர� வளர வளர ஒவ்ெவா� �டாக அரவம் �ைறந்த� ,
�ளக்�கள் அைணந்தன , �ற� நாற்�ற�ம் அடரந்்த
இ�ள் �ழ்ந்� ெகாண்ட� - அடரந்்த இ�ள் , அள�ட
��யாத நிசப்தம் - தைலக்�ேமல் ேகா�க்கணக்கான
நடச்த்�ரங்கள் ஒளிர ெமௗனமாக நின்�
ெகாண்��ந்த� மரம் - �ற� காற்�ம் நின்��டட்� ,
மரத்�ன் ஓரிைல�ட அைசய�ல்ைல. 

அந்த ேநரத்�ல் .. 

அந்த அடரந்்த இ�ளி�ம் படட்ப் பகல்ேபால்
ெதளிவாகப் பாரக்்க ��ந்த� மரத்தால் . �ழக்���ந்�
வந்� ெகாண்��க்�றாள் அந்தப் ெபண் - அவள் தன்
�ந்தாைனைய இ�ப்�ல் இ�கச ் ெச��க்
ெகாண்��க்�றாள் . �சச்ரத்ைதக் ெகாண்ைட
���ந்� எ�த்ெத�ந்� �டட்ாள். ேபாரிட
வந்��க்�றாள் அவள் - இப்ேபா� அவ�க்�ப் �மாைல
ேதைவ�ல்ைல . அவள் ைக�ல் ேகாடரி. மரம்
ந�ங்�ய�. 

அேத சமயம் ம��றத்��ம் மனிதனின்
கால�ேயாைச ேகடட்� . மரம் அந்தப் பக்கம் பாரத்்த� .
அதற் நிம்ம� ஏற்படட்� . ேமற்�ச ் சாளரத்� மனிதன்
வந்�டட்ான் . இப்ேபா� அவன் ைக�ல் ேபனா இல்ைல ,
த� உடம்�ல் �ப்பா இல்ைல , �ண்டா பனியன் -
அவன� தாைட இ����ந்த� . பாரை்வ�ல் க�ைம .
இந்தக் கணேம கரஜ்ைன ெசய்யப்ேபா�றாெனன்�
ேதான்�ய� . 

மரம் கா� ெகா�த்�க் ேகடட்� ேசாகம் கலந்த
நிசப்தம், ��� ெதரியாத ேவைள. 

மரத்�ன் உச�்�ல் ஒ� பறைவ �செ்சா�
எ�ப்�ய� ெபயர ் ெதரியாத மலெரான்�ன் மணம்
எங்��ந்ேதா �தந்�வந்� வானத்� �ைல���ந்த
ஒ� தாரைகைய ேநாக்� �ைரந்த� - காற்� ெமல்ல �ச,
ெமல்�ய �� �ைளகள் அைசயத் ெதாடங்�ன. 



மரம் இைத எ�ரப்ாரத்்��ந்த� ேபா�ம் அ�
அ�கம் ஆசச்ரியமைடய�ல்ைல - �ைடைவயணிந்த
இளம் ெபண்ணின் இதழ்களில் �ரிப்� மலரந்்த� .

 ேமற்�ச ் சாளர மனிதனின் இ��ய தாைட
���வா�ய� . இ�க்�ரல் எ�ப்ப�ல்ைல, 

இ�வ�ம் ஒ�வைரெயா�வர ் பாரத்்�க்ெகாண்�
நின்றாரக்ள் - அந்த ஆழ்ந்த இ�ளி�ம் அவரக்ள் ஒ�வர்
�கத்ைதமற்றவர ் ெதளிவாகப் பாரக்்�மள�க்�
அவ்வள� அ�க�ேக நின்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்,
ஒ�வர ் ��ம் �ச�்க் காற்ைற மற்றவர ் ேகட�்ம்ப�
அவ்வள� ெந�க்கம். 

"ைக�ல் ேகாடரி எ�க்�?" 

"மரத்ைத ெவடட்ப் ேபாேறன்." 

"அ�ேல என்ன லாபம்?" 

"இந்த மரம் ஓ �சா�!" 

"இல்ேல , இந்த மரம் ஒ� ேதவைத !"

 "�சாைசத் ேதவைதங்கறவன் ஒ� �டட்ாள் !" 

"ேதவைதையப் �சாசா நிைனக்கறவன் ஒ� பா� !
அவன் மன�ல் �த்தம் இ�க்�, இதயத்�ேல ெபாறாைம
இ�க்�. அதனாலதான் அவன் ெவள்ைளையக்
க�ப்பாகப் பாரக்்�றான் . ெவளிசச்த்�ேல�ட அவன்
கண்�க்� இ�ட�்தான் ெதரி��." 

"அப்ப�யானால் உலகத்�ேல இ�டே்ட இல்ைலயா ?
க�ப்ேப இல்ைலயா?" 

"இல்ைல " 

"அெதப்ப� ?" ெபண்ணின் ைக���ந்த ேகாடரி
ந�� ��ந்த� . அவள் �ந்�க்கத் ெதாடங்�னாள் .
மரத்�க்� ம�ழ்ச�் ஏற்படட்� . ஒ�வர ் ேகாடரிையக்



�ேழ எ�ந்� �டட்ைத�ம் மற்றவர ் த�ைய எ�ந்�
�டட்ைத�ம் அ� கவனித்த�. 

"அெதப்ப� சாத்�யம் ?" என்� �ந்�த்தவாேற
அந்தக் �ழக்�ச ்சாளரப் ெபண் தைல நி�ரந்்� மரத்�ன்
இைலக�க்�ைடேய ஒளி ��ம் நடச்த்�ரங்கைளப்
பாரக்்கத் ெதாடங்�னாள் . �ற� அவள்
����த்தாள் , "எல்லாம் ெவளிசச்ம் , எல்லாம் அழ� ;
க�ப்� இல்ைல , இ�ட�் இல்ைல --இெதப்ப�
சாத்�யம்?" 

"தனக்�ள்ேளேய ெவளிசச்ம் �றந்தால் இ�
சாத்�யந்தான்" 

"அந்த ெவளிசச்ம் என்ன ?" 

"அன்�" 

ெபண்ணின் கண்ணிைமகள் ��த்தன. 

அவள் நீண்ட ெப��ச�் �டட்ாள். அவள� �ர�ல்
ஏக்கம் ெதானித்த . 

"என்�ள்ேள அன்� �றக்காதா?" 

"அதற்� அன்ைபப் ப�ல ேவண்�ம் . அன்� ெசய்யக்
கற்க ேவண்�ம் " அழகாகச ் �ரித்�க் ெகாண்�
ெசான்னான் இைளஞன். 

"நீ எனக்� அன்ைபக் கற்�க் ெகா� ." 

மரம் கண்கைள ��க்ெகாண்ட� . அதற்�த் �க்கம்
வந்� �டட்� - மரங்க�ம் �ங்�ம் . அ பல நாடக்ளாகக்
கவைலயால் �ங்காம��ந்த� அல்ல�
ேவண்�ெமன்ேற பாரக்்காம��ந்��க்கலாம். மனிதன்
�ல சமயம் மரத்ைதப் ெபா�டப்�த்தாம��ப்ப�ேபால் ,
�ல சமயம் மர�ம் மனிதைனக் கவனிக்காம��க்க
ேவண்�ம் என்ற உண்ைமைய அ�பவம்�க்க அந்த
மரத்�க்� யா�ம் ெசால்�க் ெகா�க்க
ேவண்�ய�ல்ைல.... 



('அம்�த �த்தாண்� இதழ், ேம 1970) 

13. உய���தாக�
சமேரஷ் பா� 

மைழ ெபய்� ெகாண்��ந்த ஒ� ேதய்�ைற இர�. 

மைழ என்றால் ��ெரன்� வானத்�ல் ேமகங்கள்
��ந்� , இ� இ�த்� - �ன்னல் �ன்னிக் ெகாடே்டா
ெகாடெ்டன்� ஒன்�ரண்� பாடட்ம் ெகாட�்த் �ரக்்�ம்
ெப�மைழ அல்ல - கட�்ப்ேபான ெதாண்ைட���ந்�
அ�ப்�த் த�ம் வைக�ல் ெதாடரந்்தாற்ேபால் ஒ�க்�ம்
அ�ைகக் �ரல் ேபால் �ல நாடக்ளாகப் ெபய்�
ெகாண்ேட��க்�ற� மைழ - �டேவ�ழக்���ந்�
இைட�டாமல் �யற்காற்� -- �றநகரப்்ப���ன் ெபரிய
ரஸ்தாைவத் த�ர மற்ற ெத�க்க�ம் சந்�க�ம்
ேச�ம்சக��ம் நிைறந்த நீண்ட சாக்கைடகளா�
�டட்ன. எங்�ம் �ப்ைப , நாற்றம் , எண்ணற்ற ��கள்
ஒன்ைறெயான்� ெந�ங்�யவா� நின்�
ெகாண்��ந்தன, 

நான் இ�ப்�ப் பாைதையெயாட�்ய ரஸ்தா�ல்
ேபாய்க் ெகாண்��ந்ேதன், நைனந்�
ெகாண்ேட��ந்ததால் என்உடம்�ன் கதகதப்ைபக்
காப்பாற்�க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல , �றந்தெவளி
வ�ேய அ�த்�க் ெகாண்��ந்த காற்� ஒேரய�யாகத்
தாக்� உடம்ைப நடக்�ய� - பற்கள் உர�க் ெகாண்டன -
ேவ� வ��ன்� நான் இட�பக்கம் ��ம்� ஊ�க்�ள்
�ைழந்ேதன் . அங்� �ய�ன் தாக்�தலாவ� �ைறவாக
இ�க்�ேம . 

சணல் ெதா�ற்சாைலகள் ��ந் அந்த ஊர ்அயரந்்�
மயங்�னாற் ேபா��ந்த�. அதன் இயற்ைகயான
ேவைலச�்���ப்�ம் நடமாடட்�ம் அைடமைழ�ல்
ந�த்�ப்ேபாய் �டட்ன ேபா�ம். ேவ�
நாளாக��ந்தால் ெத�நாய்கள் �ைரத்�க்ெகாண்ேட
வந்� �ரத்�ம் , இன்� அைவ ெபய�க்� ஓரி� �ைற



உ���ட�்த் தங்கள் உட�ல் ��ந்��ந்த தண்ணீைர
அகற்ற உடம்ைபச ் ��ரத்்�க் ெகாண்டன.
��ம்பஸ்தரக்ள் இ�க்��டம் ெதரிய�ல்ைல . �ட�்
வாசல்களிேலாஜன்னல்கள்ேலா ஒ� ெபாட�்
ெவளிசச்ங்�டக் கண்ணில் பட�ல்ைல .
ெத��ளக்�கள் ஒ� கண் ெபாடை்டயான ��கங்கள்
ேபால் பாரத்்தன. அவற்�ன் மங்�ய ெவளிசச்ம்
இ�ைளச ்சற்�ம் �ைறக்க�ல்ைல. 

நான் ெசல்�ம் வ� எனக்�ச ் சரியாகத்
ெதரிய�ல்ைல - என்றா�ம் வடக்�த் �ைச�ேலேய
ேபாய்க் ெகாண்��க்�ேறன் என்� ெதரி�ற�.
பாைதேயாரமாகப் ேபாய்க் ெகாண்��க்�ேறன் -
தாழ்வான பாைத , தண்ணீர ் ேதங்���க்�ற�.
ஏதாவெதா��ட�்த் �ண்ைண�ல் ஏ�க்ெகாண்�
இரைவக் க�க்கலா ெமன்றால் அதற்�ம் வ��ல்ைல -
காரணம் , ேசரிேபால் காணப்படட் இந்தக் ����ப்�ல்
��க�க்�த் �ண்ைண இல்ைல - ��களின்
நிைலையப் பாரத்்தால் அவற்�க்�ள்ேள�ம்
தைரகாய்ந்��க்கா� என்� ேதான்�ய� . இங்�
எங்ேகயாவ� ப�த்�க் ெகாண்டால் ஜனங்கள்
பல�தமாகப் ேப�வாரக்ள். அேதா�ேபா��ன்
ெதாந்தர� ேவ�. 

நான் ைநஹாத்� ர�ல் ����ப்�ல் ஒ�
நண்பனின் �ட�்க்�ப் ேபாய்க் ெகாண்��க்�ேறன் .
அங்� ேபாய்ச ் ேசரந்்��டட்ால் இந்தச ் சங்கடமான
இர�ன் மைழ �ளிரி��ந்� பா�காப்�க் �ைடக்�ம்
உலரந்்த உைட�ம் �ல நாடக்�க்காவ� உண�ம்
�ைடக்�ம்.. 

எங்கள் ��ைவ�ட�் நான் ெவளிேய
�றப்பட�்�க்கக் �டா� என்� இப்ேபா� ேதான்��ற� -
ேசாற்�க்�ப் பறக்�ம் நண்பரக்ளடங்�ய எங்கள்
���ல் ஒ�வன் �ல நாடக்�க்��ன் இறந்�ேபாய்
�டட்ான். அ���ந்ேத நான் அங்��ந்� ெவளிேய�ச்
சற்� இைளப்பாற ேவண்�ம் என்� நிைனத்�க்



ெகாண்��ந்ேதன் - நண்பன் இழந்த� நல்ல�தான் -
சாைவத்த�ரேவெறன்ன ��� ஏற்பட�்�க்க ���ம்
என்� எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல . �ைழத்��க்க
என்ெனன்ன ேதைவேயா அைவெய��ம்
அவனிட�ல்ைல . இ�ந்தா�ம் ெநஞ்�க்�ள் அ�
�டக்கட�்ம்.. அ� ஒன்�ம் ெபரிய �ஷய�ல்ைல
ஆனால் அவன் சாவதற்� �ன் என்னிடம் ஒ�
ெபா�ைளக் ெகா�த்� �ட�்ப் ேபா��க்�றான் . ��ய
ெபா�ள்தான் , ஆனால் அதன்�ைம மைலேபால் கனமாக
, வ�த்�வதாக இ�க்�ற� - �ைம என்னெவன்றால்... 

அேடயப்பா , காற்� ��ெக�ம்�ன் ேவைரப்
��த்�க் ��க்��ற� . மைழ�ம் வ�த்��டட்�
��ெரன்� - இவ்வள�ேநரங்க�த்� இப்ேபா� இ�க்
��ற�ம் ேகட�்ற� . இப்ேபா� பற்கள் மட�்மல்ல ,
எ�ம்�க�ம் ஒன்ேறாெடான்� உர�க்ெகாள்�ன்றன .
மரத்�ன் ��ரந்்த �ைளேபால் ஒேரய�யாக நைனந்�
ஊ�ப் ேபாய்�டே்டன் .... 

இப்ேபா� நான் ஒ� நாற்சந்�க்� வந்��ந்ேதன் ,
பக்கத்�ல் சணல் ெதா�ற்சாைல�ன் சரக்�கைள
ஏற்��ரக்கப் பயன்ப�ம்�ைள இ�ப்�ப் பாைத - அந்த
இடம் சற்�த் �றந்தெவளி . அங்ேக ஒ� எ�ைம மாட�்க்
ெகாட�்ைலப் பாரத்்� அங்��ைழந்� �டலாமா என்�
நிைனத்� அந்தத் �ைச�ல் நான் அ�ெய�த்�
ைவத்தேபா� யாேரா என்ைனக் �ப்��வ� ேகடட்� -
"ஏய், இங்ேக வா!" 

எனக்� அசரீரி�ல் நம்�க்ைக�ல்லா�டட்ா�ம்
நான் ��க்�ட�்த்தான் ேபாய்�டே்டன் -
அைழக்கப்ப�வ� நான்தானா ? மைழத்தாைரைய
ஊ���ப் பாரத்்� அந்தக் �ர�க்�ரியவைரத்
ேத�ேனன் , வல� �றத்�ல் ஒ� மங்கலான
ஒளிக்�ற்�கண்�க்�த் ெதன்படட்� . அங்ேக
அைர�ைறயாகத் �றந்��ந்த கத�ன் ேமல் சாய்ந்�
ெகாண்� ஓர ் உ�வம் , ஒ� ெபண் ..அப்ப�யானால்



என்ைனக் �ப்�ட�்�க்க மாடட்ாள், �ன்ேனாக்�
அ�ெய�த்� ைவத்ேதன் 

"வாய்யா இங்க!" 

நின்ேறன். "என்னய்யா �ப்�ட�்ங்க?" என்�
ேகடே்டன் 

"ேவேற யா� இ�க்காங்க இங்ேக?" என்� ப�ல்
வந்த�. 

அவள் ேப�ய �தத்ைதக் ேகட�்த் ��க்�டே்டன் .
ேமாசமான இடத்�க்� வந்��டே்டன் ேபா�ம் ! அ�
ேவ�த்ெத� இல்லா�டட்ா�ம் மடட்மான ஜனங்கள்
வ�க்�ம் ேசரிப் ப��யா��க்கலாம். 

நான் உள்�ரச ் �ரித்�க் ெகாண்ேடன். சரியான
ஆளாப் பாரத்்�த்தான் �ப்���றாள் அந்தப் ெபண்! 

அந்தக் கதவ��ல் சற்� ேநரம் நின்றால் �டத்
ேதவைலதான், 

நான் அைசயாம��ப்பைதக் கண்� அந்தப் ெபண்
"இந்த ஆள் ெச�டா என்ன?" என்� உரக்கச ் ெசால்�க்
ெகாண்டாள் 

"ேபாய்த்தான் பாரக்்கலாேம !" என்� நிைனத்ேதன் .
உண்ைம ெதரிந்த�ம் அவேள என்ைன �ரட�் ��வாள்
. மைழ�ன்��ரம் �ைற�ம் வைர�ல் தைலக்�ேமல்
ஒ� �ைர �ைடத்தால் நல்ல�தாேன! இப்ேபா��க்�ம்
நிைல�ல் எ�ைமக்ெகாட�்ைலத் தாண்�க்�டப் ேபாக
��யா� . ைநஹாத்� ேபாய்ச ் ேசரவ்� பற்�ப் ேபசே்ச
இல்ைல! 

அந்தப் ெபண்�க்க��ல் வந்ேதன் . இயற்ைகயாக
எ�ந்த தயக்கத்ைத ��க்ெகாண்� "என் �ப்�டே்ட?"
என்� ேகடே்டன். 

�ரிப்�ம் எரிசச்�ம் கலந்த �ர�ல் அவள்
ெசான்னாள் , "எந்த ஊர ்ஆ�டா இ� ..! சரி சரி, உள்ேள



வா!" 

நான் உள்ேள �ைழந்த�ம் அவள் கதைவ
���டட்ாள் - மைழ�ன் அரவம் சற்�க் �ைறந்த� .
ெவளிேய��ந்� சாரல�க்க வ��ல்ைல இ�ந்தா�ம்
ஓட�்க் �ைர�ன் ஓடை்டகள் வ�ேய தண்ணீர ்ஒ��த்
தைர ஈரமா��ந்த� . கட�்���ந்த ப�க்ைகமட�்ம்
நைனய�ல்ைல . அைறக்�ள் ஒ� �ல பாத்�ரங்கள் -
பாைன, தட�், டம்ளர ்.... 

"இந்த அைடமைழ�ேல எங்ேக சாகற�க்�ப் ேபாேற
?" எனக்� ெவ� நாள் பழக்கமானவள்ேபால் அவள்
ேப�னாள். 

"ெராம்ப �ரம் .. ஆனா ..."

 "�ரிஞ்�� .." ��ம்பாகச ் �ரித்தாள் அவள் "�ம்
�ராச ் ேசறாக்�டே்ட நீ .. சரி, ெமாதல்ேல இந்த
ஈரத்�ணிைய அ�த்�ப்ேபா� !" 

�ளிர ் ஒ� �றம் , �ைகப்� ஒ� �றம் ; உைறந்�
ெபாய்��ம் நிைல எனக்� .. "ஆனா ..." 

"ஒனக்� உ�த்�க்க என்ன த�ேவன் ? நைனஞ்ச
சடை்டையக் கழட�் ெமாதல்ேல ...!" 

சடை்டையக் கழற்ற ��ந்தால் நிம்ம�தான் எனக்�
. ஆனால் -- �ர�ல் சற்� வ�ைவ
வரவைழத்�க்ெகாண்� , "நீ�ப்�டட்� �ண்தான் , என்
சடை்டப் ைப கா� !" என்ேறன். 

ெபண் �ைகத்� நின்றாள் . நான் நிைனத்த�
சரிதான். அவள் வாையத் �றந்தவா� என்ைனப்
பாரத்்�க்ெகாண்���� ேநரம் நின்றாள் . அவ�க்�
என் ேபச�்ல் நம்�க்ைக ஏற்பட�ல்ைல ேபா�ம்! 

"ஒண்�ேம இல்�யா?" நிராைசயால் அவள� �கம்
இ�ண்�ேபாய் �டட்� . 



"கா� இ�ந்தா இந்த மா�ரி மைழ�ேல அைலஞ்�க்
�ட�்�ப்ேபனா ?" அவள் ேசாரந்்� ேபாய் ெமௗனமாக
நின்றாள் . இப்ப� நடக்�ெமன்�.

எனக்� �ன்ேப ெதரி�ம். 

ஆனால் அவள் ெதா�ல் ெசய்பவள் , �சை்சக்காரி
அல்ல. 

நான் கதைவத் �றக்கப் ேபாேனன். 

"இப்ேபா எங்ேக ேபாகப் ேபாேற?" அவள்
�ன்னா��ந்� ேகடட்ாள் . 

"அந்த எ�ைமக் ெகாட�்�க்� " என்� ெசால்�க்
ெகாண்ேட கதைவத் �றந்ேதன் - ஐேயா ! �ளிரக்ாற்�
என்ைன��ங்க வ�வ� ேபால் தாக்�ய� . நான்
ெவளி�ல் கால் ைவத்ேதன். 

அவள் ��ெரன்� �ன்னா��ந்� �ப்�டட்ாள் , "ஏய்
, இைதக் ேக�! எப்ேபா �ப்�டே்டேனா , இங்ேகேய
ராத்�ரி இ�ந்�ட�்ப் ேபா ..உம் , என் அ��ஷ்டேம
இப்ப�த்தான்!" ஒ� ெப��ச�் �டட்ாள் அவள் - 

"ஒன் அ��ஷ்டம் நல்லாேவ��க்கட�்ேம ! நான்
ெகாட�்�க்ேக ேபா�டேறன்." 

"ஒன்னிஷ்டம் " என்� ெசால்��ட�் அவள் கட�்�ல்
உடக்ாரந்்தாள் . "இன்னிக்� இனிேம நம்�க்ைக இல்ேல." 

"இந்த அைடமைழ�ேல தங்க ஒ� இடம்
�ைடச�்�க்கற ேபா� அைத ��வாேனன் ?" என்�
ேதான்�ய� எனக்� - ஒ�ெபண் �ள்ைளேயா� இரைவக்
க�ப்ப� �க�ம் அ�ங்கம் என்�ம் ேதான்�ய� .
ஏெனன்றால் எனக்� இ� ஒ� ��மா�ரி அ�பவம்
எனக்�ப் ெபண்களிடம் ஆரவ்�ம் ஈரப்்�ம்
மற்றவரக்ைள�ட அ�கமாகேவ உண்� என்ப�
உண்ைமதான் .ஆனால் இந்த மா�ரியா ! �ச�் - இ�
என்னால் ��யா� ...! ஆனால் அவேளா� ப�த்�க்



ெகாள்ளாம�ம் இரைவக்க�க்கலாேம ...! நான்
அைறக்�ள் ம�ப� �ைழந்� கதைவ ��ேனன். 

அவள் நல்ல உயரம் - மாநிறம் - வற்�ய கன்னங்கள் -
எப்ேபா�ம் ப�ம்�ல்ைலத் ேத�க் ெகாண்��க்�ம்
மாட�்ன்கண்கள் ேபான்ற ெபரிய ெபரிய கண்களில் ைம
. �கத்�ல் சாயம் த�மனான உத�க�க்� ேமல் �க்�
�னி ேமேல��ம்���க்�ற�. 

அவள் �ரமப்பட�்த் ேத� ஒ� பைழய உள்
பாவாைடைய எ�த்�க்ெகாண் வந் ெகா�த்தாள் --
"இைதேய கட�்க்க ேவேற ஒண்��ல்ேல." 

எனக்� �ரிப்� வந்��டட்� பரவா�ல்ைல , யா�ம்
பாரக்்க�ல்ைலேய! ஆனால்.. 

��க்ெகன்ற� எனக்� . சடை்டப் ைபையத்
ெதாட�்ப் பாரத்்ேதன். என் நண்பன் என்னிடம்
ெகா�த்��ட�்ப்ேபான ,மைலேபால் கனக்�ம் ��ய
ெபா�ள் இ�க்�றதா என்� பாரத்்�க்ெகாண்ேடன்
ெபா�ள் அல்ல அ� ; அ� ஒ� இரத்தக்கட�் , ஆம்
இரத்தக் கட�்தான்... எனக்� ஒ� சந்ேதகம் ஏற்படட்� .
அந்தப் ெபண் இ�ந்த பக்கம் ��ம்� உற்�ப்பாரத்்ேதன் .
அவள் �ன்பக்கம் ��ம்�க்ெகாண்� தன் உள் பா�ைய
அ�ழ்த்�க் ெகாண்��ந்தாள். 

"என்�டே்ட ஒண்�ம் இல்ேல, ெசால்�டே்டன்!"
என்� ெசான்ேனன் 

"எவ்வள� தடைவதான் இைதத் ��ப்�த் ��ப்�ச்
ெசால்�ேவ?" என்� அ�ப்ேபா� ேகடட்ாள் அவள். 

"இ�ந்தா�ம் �ன்னாேலேய ெசால்�டற� நல்ல� .
எனக்� ஒ� ஆைச��ல்ேல... நான் ஒ� வ�ப்ேபாக்கன்
மா�ரி ராைவக்க�ச�்ட�்ப் ேபா�டேறன்." 

அவள் தன் மாட�்க் கண்கைள�யரத்்� என்ைன ஒ�
பாரை்வ பாரத்்தாள். �ற� "யார ் ஒன்ைனக் கடட்ாயப்
ப�த்தறாங்க ?" என்� ேகடட்ாள். 



அவள் ெசான்ன� சரிதான் . நான் அந்த உள்
பாவாைடைய அணிந்� ெகாண்ேடன். இ�ந்தா�ம்
�றந்த ேம�டம்� �ளிரில் ெவட ெவடத்த�. ெவளிேய
மைழ�ம் காற்�ம் பட�்க் கத� அ�ரந்்த�. 

அவள் என்ைனப் பாரத்்��ட�்ச ் �ரிப்�த்
தாங்காமல் �டைவைய வா�ல் �ணித்�க்ெகாண்டாள்.
�ற� ஒ� பைழய�ைடைவைய எ�த்� என் பக்கம்
எ�ந்��ட�் , "இைத ஒடம்�ேல �த்�க்�ட�்ப் ப� "
என்றாள். 

�ற� அவள் என் ஈரத் �ணிகைள ஒ� ெகா��ல்
உலரத்்��ட�் , "இெதல்லாம் �க்�ரம் காஞ்��ம் " என்�
ெசான்னாள். 

�க உணர�் இ�க்�றேத, அ� �க�ம்
பயங்கரமான� . இந்த மா�ரி சங்கடமான நிைல�ல்,
நான் ஒ� ேவ�ப்ெபண்ணின்�ட�்ல் இ�க்�ேறன்
என்பைதேய மறந்� ேபாய்�டே்டன். "என் வ��
அ�ேயா� கா�. அதனால்தான் இந்த
மைழ�ேல�ம்காத்�ேல�ம் ெராம்ப அசந்�
ேபா�டே்டன்" என்� ெசான்ேனன். 

அவள் ப�ல் ெசால்லாமல் �கத்ைத
�ழங்கால்க�க்� ந�ேவ �ைதத்�க் ெகாண்��ந்தாள். 

"சரி, ப�த்�க்கேறன்" என்ேறன். 

அவள் தைலையத் �க்�னாள் . அவள� �கத்�ல்
ேவதைன . ெதளிவாகத் ெதரிந்த அவள� ெநஞ்�ன்
எ�ம்�கள் அவள் �ச�்��ம் ேபா� ஏ�
இறங்��ன்றன. "சாப்�ட�யா .. ேசா�ம் �ட�்ம்
இ�க்�." 

ேசா�ம் �ட�்மா? நிஜமாகவா ? எ�ரப்ாராத
அ��ஷ்டந்தான் ! ேசாற்� மணத்�ேலேய அைரவ��
நிரம்� ��ம் ேசாேற �ைடத்��டட்ால் ெசால்ல
ேவண்�மா? 



என் நாக்�ல் நீர ் ஊ�ய� . என் வ�ேறா
என்னி��ந்� ேவ�படட் ஒ� தனிப் �ராணிேபால்
'ேசா�' என்ற ெபயைரக்ேகடட்�ேம உற்சாகத்�டன்
அைசந்� ெகா�த்த�. ஆனால் - 

இதற்�ள் அவள் �ங்கான் தட�்ல் ேசாற்ைற ைவத்�
�டட்ாள் . அைதப் பாரத்்த�ம் என் மன�ல் ம�ப�
சந்ேதகம் எ�ந்த . நான் அவசரம் அவசரமாகக்
ெகா����ந்த என் சடை்டைய எ�த்�க்ெகாண்ேடன் .
நிைலைம ேமாசமாகத்ேதான்�ய� . நான்
பயந்�ெகாண்ேட ெசான்ேனன், "ேசாத்�க்க் ெகா�க்க
என்�டட்க் கா� இல்ேல ." 

அவ�ைடய மாட�்க் கண்களில் எரிசச்ல்
ேதான்�ய� , "இைத எவ்வள� தடைவதான் ெசால்�ேவ !
எ�ைமக்ெகாடட்ைகதான் ஒனக்�ச ்சரியான இடம்!" 

�கமாக இ�ப்பைத�ட நிம்ம�யாக இ�ப்ப� ேமல்
- என் அ��ஷ்டங்ெகடட் நண்பன் சாவதற்� �ன்னால்
ஒ� ெபரிய�ைமைய என்ேமல் ைவத்��ட�்ப்
ேபாய்�டட்ான் . இப்ேபா� அைதச ் �மந்�ெகாண்�
நடமா�வேத கஷ்டமா��க்�ற� எனக்� அைத
ைவத்�க்ெகாள்வ�ம் கஷ்டம், உத�த் தள்�வ�ம்
கஷ்டம் நான் ெவளிேய மைழ��ம் �ய��ம் நின்�
ெகாண்��ந்ததால் இந்தச ் �ைம பற்�ய நிைனேவ
இ�ந்��க்கா� எனக்�.... 

"நீ ம�சங்கேளாட ஒ� நா�ம் இ�ந்த�ல்�யா?"
அவள் ேகடட்ாள். 

நல்ல ேகள்�! ேகள்�ையக் ேகடப்வள் யார?் ஒ�
ேவ�ப்ெபண். 

"இ�ந்��க்ேகன் , ஆனா ஒன் மா�ரி
ம�சங்கேளாேட இல்ேல " என்� ெசான்ேனன். 

அவள் சற்�ேநரம் ெமௗனமாக என்ைனப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தாள் , �ற� "ேசா� இ�க்ேக, சாப்�ட�்� !
இல்லாட�் �ணாத்தாேன ேபா�ம்!”



ேயா�த்�ப் பாரத்்ேதன். சாப்�டட்ால் என்ன!
இலவசச ் சாப்பா�! த�ர, ேவ� யா�ம்
பாரக்்க�ல்ைலேய! 

சடை்டையக் ைக�ல் ��ட�் ைவத்�க்ெகாண்�
ேசாற்ைற அள்ளியள்ளிப் ேபாட�்க் ெகாண்ேடன் . �ற� ,
ஒ� ெசம்�த்தண்ணீர ் ��த்ேதன் - இந்த மா�ரி
பரிமாறப்படட் சாதத்ைதச ் சாப்��வ� என்ைனப்
ெபா�த்தவைர�ல் ஒ� �கேபாக நிகழ்ச�் அ�
காரணமாகேவ என் மன��ம் சந்ேதகம் �ழ்ந்��ந்த�.

�ற� ப�க்ைக , அ� ஒ� சங்கடம் , நான் கட�்�ல்
ப�த்�க் ெகாண்� "நீ எங்ேக ப�த்�க்�ேவ?" என்�
ேகடே்டன். 

அவள் ெமௗனமாக என்ைனப் பாரத்்��ட�்த் தன்
ந����ந்த �க்காடை்ட இ�த்�ப் ேபாரத்்�க்
ெகாண்டாள் . 

நான் எ�ந்� உடக்ாரந்்ேதன் 

அவள் கட�்�க்க��ல் �ேழ உடக்ாரந்்� ெகாண்�
ெசான்னாள் , "நீேய �ங்� , நான்தான் �னம்
�ங்கேறேன ! ஒ�ராத்�ரிதாேன ! நான் ஒன்ைனக்
�ப்�டட்தாேல ..." ேப�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� அவள்
நான் என் சடை்டையக் ைக�ல்��ட�் ைவத்�க்
ெகாண்��ப்பைதக் கவனித்தாள். �ற� ெகா�ையப்
பாரத்்��ட�் என் பக்கம் ��ம்�னாள் . நா�ம்
அவைளப் பாரத்்ேதன். 

"சடை்ட ஈரமா��க்ேக" என்றாள். 

"அதனாேல ஒனக்ெகன்ன?" 

அவள் ெமௗனமா� �டட்ாள் . ேசாரந்்� ேபா��ந்த
என் நரம்�கள் சற்� �கங் கண்ட�ம் ெவ� ெவ�ப்பா�
வழக்கமான வ�ைவப் ெபற்��டட்ன என்�
ேதான்�ய� - இவ்வள� ேநரம் என்ைனத் �ண்டாடச்
ெசய்த மைழ , �யல் இவற்�ன் ஒ� கத�வ�ேய



மங்கலாக வந்� தாலாட�்ப்ேபரல்் இனிைமயாக
ஒ�த்த� , �க்கம் கண்ணிைமகைள அ�த்�ய�. 

அவள் பக்கம் ��ம்�ப் பாரத்்ேதன் . அப்ப�ேய
உடக்ாரந்்��ந்தாள் அவள் . அவள் எந்தப் பக்கம்
பாரத்்�க் ெகாண்��க்�றாெளன்� சரியாகத்
ெதரிய�ல்ைல . அவ�ைடய ேதாற்றத்�ல் ேசார�் ,
அ�க்�ைவக்கப்படட் ேவதைன ெதரிந்த� ,
யாரக்ண்டாரக்ள் ! இவரக்ளிடம் பாசாங்�க்�ப்
பஞ்ச�ல்ைல , நான் உறங்�ய�ன் .. நான் நாைளக்ேக
இந்தத் �ர��ஷ்டம் ��த்தெபா��க்� ஒ� ஏற்பா�
ெசய்��டப் ேபா�ேறன் ! சா�ம் த�வா�ல் அவன் ஏன்
என்னிடம் இந்தப் ெபா�ைளக் ெகா�த்��ட�்ப்
ேபாகேவண்�ம் ? ஒ� இரத்தக் கட�் ! ஆம் , இரத்தக்
கட�்தான் ! �யரை்வ நாற்றம�க்கம் கந்ைதத்
�ணிப்ெபாடட்லம் - ெப�ம்ப��ன் நாற்ற�ம் அதற்�ள்
அடங்���ந்த� - ெசத்�க் ெகாண்��ந்த நண்பன்
வா���ந்� வ�ந்� ெகாண்��ந்த இரத்தத்ைத
நக்�யவா� என்னிடம் ெசால்���ந்தான், "இைத நீ
வச�்க்க!" 

அவன் ெசால்�ய �தத்ைத இப்ேபா� நிைனத்�க்
ெகாண்டா�ம் ெநஞ்�க்�ள்ேள .. அந்தப் ேபச�்
இப்ேபா�ேவண்டாம்! 

அப்ேபா�ம் அவள் அேத நிைல�ல்
உடக்ாரந்்��ப்பைதப் பாரத்்� நான் ��ெரன்�
ெசால்��டே்டன் , "நீ�ம் கட�்ல்லேயெகாஞ்சம் தள்ளிப்
ப�த்�க்க" 

அவள் என்ைனச ் சற்� ேநரம் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்��ட�், "�, என்ன தரங்ெகடட் ம�ஷன்!"
என்றாள் �ற�ப�த்�க் ெகாண்டாள். 

என் உடல் இைளப்பா�ய �கத்�ல் தாராளமாகக்
�டந்த� - அந்தப் ெபண்ணின் உடம்� என்னிட��ந்�
சற்�த் தள்ளி��ந்தா�ம் அதன் கதகதப்ைப என்னால்
உணர ��ந்த� . 



என்ன ��த்�ர இர� ! எவ்வள� ��த்�ரமான
�ழ்நிைல! மற்றவரக்ள் பாரத்்தால் என்ன ெசால்வாரக்ள்!
�ச�் ...! ஆனால் என் ேசாரந்்� தளரந்்த உடம்�க்�
இவ்வள� �கம் இதற்��ன் எப்ேபாதாவ�
�ைடத்��க்�றதா என்� எனக்� ஞாபக�ல்ைல
�க்கக் கலக்கத்�ல் கண்கள் ���ன்றன.. 

ஆனால்... 

அ� �டா� .. என் நண்பைனப் பற்�த்தான்
ெசால்�ேறன் ... 

அ��ஷ்டங் ெகடட்வன் சா�ம் சமயத்�ல் "என்
இரத்தம் !" என்� ெசால்�த் �ணிப் ெபாடட்லத்ைதக்
ெகா�த்தான். 

"என்ன இரத்தம் ?" என்� ேகடே்டன், 

அவன் கண்ணீைர�ம் வா���ந்த ஒ��க்
ெகாண்��ந்த இரத்தத்ைத�ம் �ைடத்�க் ெகாண்ேட ,
"என் ெநஞ்ேசாடரத்தம் .. நான் �னம் சாப்�டாேம ..."
என்� ெசால்�த் தன் ேசாைக��த்த , ந�ங்�ம்
�ரல்களால் ெபாடட்லத்ைதத்தட�னான்.

என்னால் ேகாபத்ைதயடக்க ��ய�ல்ைல .
"எ�க்கடா ?" என்� ேகடே்டன். 

"��ம்பம் நடத்தற�க்கா" அவைனத் �டட் �ற்படட்
என்ைன அவன் ேப�ய �தம் த�த்��டட்� . என்
ெதாண்ைடக்�ள் ஏேதா அைடத்�க் ெகாண்ட�. 

அ� ேபாகட�்ம்... 

அந்தப் ெபண் ேவதைனேயா� �னங்�னாள். 

"என்ன ஆச�் ?" என்� ேகடே்டன். 

அவள் என்ைனப் பாரத்்��ட�் , "ஒண்��ல்ேல "
என்� ெசான்னாள் , ஆனால் அவள் கண்களிரண்�ம்



ேவதைனயால் �வந்��ந்தன . அவற்�ல் அ�ைக�ன்
நிழல், 

அவ�ைடய ெவப்பமான �ச�்க் காற்�ம் என்
உடம்�க்� இதமா��ந்த� . �ளிரால் உைறந்� என்
உட�க்�ச ் �டாகஒத்தடம் ெகா�ப்ப�ேபால - அவள்
அப்ப�ெயான்�ம் அவலடச்ண�ல்ைல என்�
ேதான்�ய� உத�க�ம் �க்�ந்தான் ெகாஞ்சம் ேமாசம்
அவ�ைடய ��ய கண்ணிைமகள் , ெநஞ்�ன் ேமல்
ேகாத்��ந்த ைககள் , ப�ந்��ந்த மார�்
இைவெயல்லாம் ேசரந்்� ஒ� ��த்�ர �ரைமைய
உண்டாக்�ன. 

"ஒனக்�த் �க்கம் வர�யா?" அவள் ேகடட்ாள். 

"நான் �ங்கப் ேபாற�ல்ேல" என்� ெசான்ேனன் -
மன�க்�ள் நிைனத்�க் ெகாண்ேடன் , 'நான் �ங்�டட்ா
ஒனக்�ெராம்ப வச�யா��ம் இல்�யா? அ� மட�்ம்
நடக்கா�! நீ ேப�னால் எனக்� சந்ேதகம் வ�க்�ற�.
ேபசாம இேரன்!' 

ெவளிேய இன்�ம் �யல் , மைழ�ன் ஆரப்்பாடட்ம்
�ைறய�ல்ைல ஓட�்��ந்� ஒ��ம் மைழத்�ளிகள்
தைர�ல் ��ம் ஒ� ேகட�்ற� . �டேவ �ஞ்��ன்
�ச�் �ச�் சத்தம். 

அவளிட��ந்� ம�ப��ம் �ம்மல். 

"என்ன ஆச�்?" 

��� ெமௗனத்�க்�ப் �ற� அவள் ப�ல்
ெசான்னாள், "�க்�" 

என்ன �க்�?" 

ப��ல்ைல . 

"ெசால்ேலன்!" 

இப்ேபா�ம் ெமௗனம் . 



"என்ன �க்�ன்� ெசால்�த் ெதாைலேயன் !" 

நான் எரிந்� ��ந்ேதன் . "காசம் , காலரா
�லராவா��ந்தா நான் இப்பேவ ெவளிேய ேபா�டேறன்
- �யா�ேயாட ஒ�ேசரக்்ைக�ம் ேவண்டாம் எனக்�!"

 "யாேராட ேசரக்்ைக ��க்�ம் ஒனக்�?" அவள்
��ப்�த் தாக்�னாள். உண்ைமதான், ேசரக்்ைக பற்�ப்
ேபச�் எதற்� இங்ேக "என்ன �க்�ன்� ெசால்ேலன் !"
என்ேறன். 

"இந்த மா�ரி வாழ்க்ைக�ேல ஏற்படற �க்�தான் .."
இந்த மா�ரி வாழ்க்ைக�ேல ? ஐேயா ..! நான் பயத்��ம்
ெவ�ப்��ம் ��ங்�ப் ேபாேனன். "இந்த �யா�ேயாேட
.." 

என் ேகள்�ையப் �ரிந்� ெகாண்டாள் அவள் -
"அஞ்� ேபர ்ஒ� ராத்�ரி�ேல.."

 "என்ன அக்�ரமம்! ஏன் ைவத்�யம்
பண்ணிக்கேல?" 

"கா�க்� எங்ேக ேபாேவன்?" 

"பணந்தான் சம்பா�க்கறேய!" 

"அ�ெமாதலாளிேயாட பணம்னா!" 

"ெமாதலாளியா? இ��ம் ஒ� ேவைலயா!" 

"இல்லாேம என்ன ? ெமாதலாளிக்� இ� ஒ�
ெதா�ல் - இந்த �ம் , கட�்ல், மத்த சாமான்கள் எல்லாம்
ெமாதலாளிக்� ெசாந்தம் - நாங்க இங்ேக ��க்�
ஒைழக்கேறாம்." 

இைதக் ேகட�் ேசாரந்்� ேபாய்�டே்டன் நான் ,
அப்ப�யானால் இவரக்ள் ம�ழ்ச�்யாக இல்ைலயா ?
இவரக்�ம் ��க்� ேவைல ெசய்பவரக்ள்தானா? 

"அந்த ராஸ்கல் ெமாதலாளி ஏன் ��சை்சக்�
ஏற்பா� பண்ணேல?" 



அ� அவன் இஷ்டம் . ெதா�ற்சாைல�ேல எவ்வள�
ெதா�லாளிகள் ெசத்�ப் ேபாறாங்க ! ெதா�ற்சாைல
�தலாளி அவங்க�க்ெகல்லாம் ைவத்�யம்
பண்றானா?" 

உண்ைமதான். அவ�ைடய ேவதைன நிைறந்த ,
அைம�யான பாரை்வ என்ைன நிைல �ைலயச்
ெசய்த� - ேபாரக்்களத்�ல் �ப்பாய்
உ�ரிழக்�றான்தான் . ஆனால் அன்றாட வாழ்க்ைக�ல்
இந்த மா�ரி �த்தம்! 

"அப்ப�ன்னா..." என்� ேபச ஆரம்�த்ேதன். 

"அப்ப�ன்னா ேவேற என்ன? ெமாதலாளி
கண்ணிேல மண்ைணத் �� நாங்க எ�த்� வச�்க்கற
கா�ேல ைவத்�யம்ெசஞ்�க்�ேவாம்.." 

"உ�ேரா��க்கவா?" �ரிக்க �யன்ற என் �கம்
ேகாணிக் ெகாண்ட�. 

"ஆமா , எல்லா�க்�ம் உ�ரே்ல ஆைசதாேன !"
ேவதைன ���யால் உத�கைளக் க�த்�க்ெகாண்�
ெசான்னாள் அவள். 

உண்ைமதாேன ! நிலத்�ல் �� வாழ்�ற� என்�
ெதரிந்��ந்�ம் மனிதன் அங்� �� கட�்�றான் ,
ஊைர அைமத்�க்ெகாள்�றான் . ெவள்ளம், �யல், ப�
என்னதான் இல்ைல உலகத்�ல்? அப்ப��ம் வாழ
ஏங்��றான் மனிதன் என் அ��ஷ்டங்ெகடட் நண்ப�ம்
வாழத்தான் ஆைசப்படட்ான் - அந்தப் ெபாடட்லத்��ள்ள
ஒவ்ெவா� கா�ம் இரத்தத்�ன் ஒவ்ெவா� �ளி. அந்தப்
ெபாடட்லேம ஒ� இரத்தக் கட�் ..! 

"நீ �ங்கப் ேபாற�ல்ைலயா ?" அவள் ேகடட்ாள் -
இல்ைல , என் கண்களில் �க்க�ல்ைல - என்ேமல்
அவள� �ச�்க்காற்�ப��ற� - ேவதைனயால் �டான
�ச�்க்காற்� - கணப்� ெந�ப்� ேபால் இதமா��ந்த�
அ� - ெபாடட்லம் ைவத்��ந்த சடை்டைய இ�கப்
பற்�க்ெகாண்� எ�ந்� நின்றன். 



ெவளிேய �ன் ேபாலேவ மைழ -�ய�ன் �ற்றம் .
இரேவ அேநகமாகக் க�ந்��டட்�. 

என் உைடகைள அணிந்� ெகாண்ேடன். 

அவள் எ�ந்தாள், "�ளம்�ட�்யா ?' என்� �ரித்�க்
ெகாண்ேட ேகடட்ாள். 

சடை்டப் ைப���ந்த ெபாடட்லத்ைத இ�கப்
��த்�க் ெகாண்� "ஆமா" என்ேறன்.... 

அந்த அ��ஷ்டங் ெகடட்வன் வா���ந்� ஒ��ய
இரத்தத்ைத நக்�யவா� ெசத்�க்ெகாண்ேட "இைத நீ
வச�்க்க "என்றான். 

ஏன்? ஏன்? 

அவள் தன் ேவதைனைய அடக்�க்ெகாண்�
தணிந்த �ர�ல் "ம�ப� வா" என்� ெசான்னாள். 

அந்தப் ெபண்�க்�த்தான் எப்ப�ப்படட் கண்கள்!
ஈன வாழ்க்ைக�ன் �வ�கள் ப�ந்த �கம் , ேமேல
வைளந்த �க்��னி , த�த்த உத�கள்.. இ�ந்தா�ம்
இத்தைகய �கத்ைதப் பாரத்்தேத�ல்ைல நான்! 

ேவகமாகத் ��ம்�ப் ெபாடட்லத்ைத அவள் ைக�ல்
�ணித்ேதன் - அவள் �ச�் என்ேமல் படட்� .
உடேனபாரை்வையத் தாழ்த்�க்ெகாண்�, �ன்பக்கம்
��ம்� , ���ம் ேகாபத்�ல் பற்கைளக் க�த்�க்
ெகாண்ேடன் . என் வா���ந்��ளம்�ய
வாரத்்ைதையக் காற்� அ�த்�க் ெகாண்�
ேபாய்�டட்�. "என்ைனப் �ன்னா��ந்� �ப்�டாேத!"
என்� ெசால்� �ட�்ச ் �ைம �ரந்்தவனாக வடக்�
ேநாக்� நடக்கத் ெதாடங்�ேனன். 

வானப்�ரஸ்த ஆ�ரமத்�க்� அல்ல , நண்பனின்
�டை்ட ேநாக்�, 

�ழக்�க் காற்� என்ைன ேமற்ேக கங்ைகக் கைரப்
பக்கம் தள்ளி�ட �யன்ற�. அதனால் இயல�ல்ைல .. 



('��ஷ்ணா ', 1957) 



14. ந�ப��காக ���ைர
�மல் கர் 

என் நண்பன் காலஞ்ெசன்ற வ�தா
�ேகாபாத்�யாய் ஒ� �ரபலமாகாத எ�த்தாளன் -
வ�தா உ�ேரா��ந்தேபா� �மார ் இ�ப�
இ�பத்�ரண்� ஆண்�க�க்� �ன்னால், நாங்கள்
�ன்� நண்பரக்ள் ஒன்� ேசரந்்� அவ�ைடய
�த்தகெமான்ைற ெவளி�டே்டாம் . அந்தப் �த்தகப்
�ர�கள் ெவ�காலம் ேகாயாபகானில் ஒ� அசச்கத்�ல்
�டங்�க் �டந்� �ணா��டட்ன - நாங்கள் அதன் �ல
�ர�கைள நைடபாைதப் �த்தகக் கைடக�க்�
இரண்டணா நாலணா �ைலக்� �ற்ேறாம் அந்தப்
�ர�கைள யாராவ� வாங்�ப் ப�த்��ப்பாரக்ள் என்�
எங்க�க்�த் ேதான்ற�ல்ைல. 

ெவ�காலத்�க்�ப் �ற� அேத �த்தகம் இப்ேபா�
ம�ப� அச�்டப்ப��ற� . அைத அச�்�பவன்
எனக்�ம் வ�தா�க்�ம் நண்பனான �வன் .
�தல்தடைவ �த்தகத்ைத ெவளி�டட்வரக்ளில் �வ�ம்
ஒ�வன். 

�த்தகத்�ன் ெபயர ் 'நரகத்���ந்� �ரயாணம் ',
இந்தத் தடைவ�ம் அேத ெபயரத்ான்
ைவக்கப்பட�்�க்�ற� - �தல் ப�ப்�ல் �த்தகத்�ல்
�ன்� கைதகள் இ�ந்தன . இந்தப் ப�ப்�ல் இன்�ம்
இரண்� கைதகள் ேசரக்்கப்பட�்ள்ளன வ�தா ஒ�
ம�த்�வமைன�ல் இறந்� ேபானான் . அங்� ேபாகேவா
, அவன் கைட�க் காலத்�ல் ஏதாவ� எ����ந்தால்
அைத ேசகரிக்கேவா சாத்�யப்பட�ல்ைல எங்க�க்�க்
�ைடத்�ள்ள பைடப்�கைளேய இந்தப் �த்தகத்�ல்
ேசரத்்��க்�ேறாம். நான் �த�ேலேய வாசகரக்ளிடம்
மன்னிப்�க் ேகார ேவண்�ம் . நான் எ�த்தாளனில்ைல ;
�ன்�ைர எப்ப� எ��வெதன்� எனக்�த் ெதரியா� ,
என் ெமா�நைட�ம் ஒ� �ன்�ைரக்ேகற்றதல்ல -
�வன்தான் எனக்� இந்தப்



ெபா�ப்ைபக்ெகா�த்��க்�றான் இளைமக் காலத்�ல்
நா�ம் வ�தாேவா� எ�த்� �யற்�களில்
ஈ�பட�்�ந்ததால் நான்தான் �ன்�ைரஎ�தத்
த�ந்தவன் என்� �வன் நிைனக்�றான் . த�ர ,
அவைன�ட எனக்� வ�தாைவப்பற்� அ�கம் ெதரி�ம்
என்ப� அவன் க�த்�. இந்தக் க�த்� சரி�ல்ைல ...
�வன் எ�த �யலா�டட்ா�ம் வ�தா�டம் அவன�
ேநசம் என்�ைடயைத�டக்�ைறந்ததல்ல ; வ�தா�டன்
அவன� ெந�க்க�ம் அப்ப�த்தான் இ�ந்தா�ம்
வ�தா�ன் �த்தகத்�க்� �ன்�ைர எ��ம்ெபா�ப்�
என்ேமல் ��ந்��க்�ற� . 

வ�தா ேபான்ற ஒ� �ரபலமாகாத எ�த்தாளனின் ,
யா�ம் ப�க்காத , எல்லாரா�ம் மறக்கப்படட் ஒ�
�த்தகத்ைத இ�ப� இ�பத்�ரண்� ஆண்�க�க்�ப்
�ற� நாங்கள் ம�ப� �ர�ரிக்க �ன் வந்ததற்� ஒ�
�ளக்கம் ேதைவ - நட�்ணர�் ஒன்ைறத்த�ரேவ�
�க்�யமான காரணம் எ���ல்ைல . இறந்�ேபான
நண்ப�க்காக இந்த �ைற�ல் எங்கள் அன்ைபத்
ெதரி�ப்ப�ல் எங்க�க்� தனிப்படட் �ைற�ன் ���
ஆ�தல் �ைடக்�ற� 

நான்ைகந்� மாதங்கள் �ன்னால் �வன் கா�க்�ப்
ேபா��ந்தான் . அங்� ராமா�ரா�ல் ஒ�வைரச்
சந்�த்தான் அவர ்வய� ��ரந்்தவர ் . ஒ� நாள் �வன்
அவ�ைடய �ட�்ல் உைரயா�க் ெகாண்��ந்தேபா�
ஒ� ைபயன் அங்� வந்� ஒ�ேபாடே்டாைவக்
ெகா�த்��டட்ப் ேபானான் , �ல நாடக்�க்� மன் அந்த
அைற�ல் ஒடட்ைடய�க்�ம்ேபா� அந்த ேபாடே்டா�ேழ
��ந்� அதன் கண்ணா� உைடந்� �டட்தாம்.
இப்ேபா� ம�ப� கண்ணா� ேபாட�் வந்��க்�ற�
அ� . தற்ெசயலாக அைதப் பாரத்்த �வன் அ�ல் வ�தா
இ�ப்பைதக் கவனித்தான் . நிறம் மங்�ய அந்த
ேபாடே்டா�ல் இடம் ெபற்��ந்த �வரில் ஒ�வன் வ�தா
. மற்ற இ�வர ் அந்த ��யவ�ம் அவ�ைடய
ெபண்�ம். 



"இவன் என்ேனாட நண்பன் வ�தா " என்� �வன்
ெசான்னான். இவன் ஒ� எ�த்தாளன்." 

"என் ெபண்�ம் அப்ப�த்தான் ெசான்னா ஆனா
நான் ஒ� நா�ம் அவன் எ��ப் பாரக்்கல்ேல " �ழவர்
ெசான்னார ் "ஒ� தடைவ நான் ஹரித்வா�க்�ப்
பணி�ைட ெசய்யறைதப் பாரத்்ேதன் . இ�
ஹரித்வாரிேல எடத்த ேபாடே்டா - இந்தப்ைபயன் ஒ�
�ற� மா�ரி இ�ந்தான்... இப்பேபா இவன்
எங்ேக��க்கான், ெதரி�மா?" 

�வன் ஏேனா அவரிடம் வ�தா இறந்த ெசய்�ையச்
ெசால்ல�ல்ைல . "எனக்�த் ெதரியா� என்�
ெசால்��டட்ான் 

கா����ந்� ��ம்� வந்த�ற� வ�தா�ன்
�த்தகத்ைத ம�ப� ெவளி�ட ேவண்�ெமன்�
ேதான்��டட்� �வ�க்� இதற்�
என்ன காரணெமன்� பல தடைவகள் அவைனக்
ேகட�்�டே்டன் - அவன் ப�ல் ெசால்வான் ,
"�ர�ரிக்கற� நம்கடைம - வ�தா உ�ேரா��ந்தேபா�
நான் எவ்வளேவா தடைவ 'என்�டே்ட கா� இ�ந்தா ஒன்
�த்தகத்ைத �ன்னாேலேய�ர�ரித்��ப்ேபன் '�
அவன்�டே்ட ெசால்���க்ேகன். இப்ேபா என்�டே்ட
பணம் இ�க்�. நான் அைத அவேனாட �த்தகத்ைத
ெவளி�டச ்ெசல� ெசய்ய ��ம்பேறன்" 

இந்த நாற்பத்தா� நாற்பத்ேத� வய��ம் �வன்
�ன்ேபாலேவ உணரச்�்வசப்ப�பவனா��க்�றான்.
என்னால் அப்ப� இ�க்க ��ய�ல்ைல - எனக்�ள்ள
ஒேர ஆ�தல் வ�தா�க்காக இந்த �ன்�ைரைய எ�த
���ற� என்ப�தான் வாசகரக்ள் ெப�ந்தன்ைமேயா�
என் �ைறைய மன்னித்� ��ங்கள் 

�தல் உலகப் ேபார ் ��ந்த ஆண்�ல் --அதாவ�
1918-ல் ேமற்� வங்காளத்�ல் வ�தா �றந்தான். அ�
காரத்்�ைகமாதமா��க்கலாம் , அவ�ைடய தந்ைத



ஒ� ேபாஸ்ட ் மாஸ்டர ் . அவரக்ள் ��ம்பம் அ�க்க�
ெவவ்ேவ� ஊரக்�க்� மாற்றலா�க் ெகாண்��ந்த�.
இந்த மாற்றல்கள் வங்காளத்��ம் �காரி�ந்தான் -
வ�தா�ன் தாயார ் அடக்க�ம் அைம��ம்கட�ள்
பக்��ம் �க்கவர ் . வ�தா கல்�ரி�ல் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்தேபா� அவ�ைடய அக்கா �க்ககத்�ல்
இறந்�ேபாய் �டட்ாள் . அவ�க்� ேவ� உற�னர்
இ�ந்தாரக்ளா என்ப� எங்க�க்�த் ெதரியா�. 

வ�தா கல்�ரிப் ப�ப்�க்காகக் கல்கத்தா
வந்தேபா� எங்க�க்� அவ�டன் அ��கம் ஏற்படட்�
அவன் ெகட�்க்கார மாணவனல்ல பாரப்்பதற்�ம்
அழகா��க்க மாடட்ான் - கரகரப்�த் ெதாண்ைட
அவனக்� ஆனால் நண்பன் என்ற �ைற�ல் அவன்
�ைலம�ப்பற்றவன் , அவன் தான் ப�த்தைத �டப்
பத்� மடங்� �ந்�த்தான் அவன் எங்க�க்� ஏதாவ�
ெசால்லேவா ெதளிவாக்கேவா �ய�ம் ேபா� அவன�
கரகரத்த �ரல் உணரச்�் ���யால் �க�ம்
கவரச்�்கரமா���ம். அவன் �க�ம்
உணரச்�்வசப்ப�பவன் என்பைத அவ�ைடய
கண்கேள ெசால்�ம் . அவ�க்� நீள �கம் :
�ரை்மயானேமவாய் , நீளமான ெமல்�ய �க்� -
ஆனால் கண்கள் சற்�ச ்��தாக , �ரகாசமா��க்�ம் -
அடரத்்�யான ��வங்கள் : மாநிறம் ,��டை்ட �� , ஒ�
சாதாரண வங்காளி இைளஞனிட��ந்� அவைன
ேவ�ப�த்�க் காட�்ம் தனித்தன்ைம எ��ம்
அவனிட�ல்ைல. ஆனால் அவேனா� ெந�ங்�ப் பழ�ய
எங்க�க்� . அவன் எங்கள் மா�ரி அல்ல , அவனிடம்
ஏேதா ஒ� தனிக்கவரச்�் இ�க்�ற� என்�
ெதரிந்��ந்த� . 

� ஏ ப�த்�க் ெகாண்��ந்தேபா� வ�தா எதத்
ெதாடங்�னான் : அதற்� �ன்னாேலேய அவன் எ�தத்
ெதாடங்��டட்ானா என்� எங்க�க்�த் ெதரியா� .
அவ�ைடய �தல் கைத எங்கள் நண்பரக்ள் நடத்�வந்த
ஒ� பத்�ரிைக�ல் ெவளிவந்த�. அந்தக் கைத



இப்ேபா� �ைடக்க�ல்ைல - கல்கத்தா�ல் �ண்�
��ந்த காலம் அ�. எங்�ம் �ழப்பம் - மக்கள் பயத்�ல்
தப்�ேயா�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள் . இந்தக் �ழப்பச்
�ழ்நிைல�ல் மற்றவரக்ள் கைத எ��ய� ேபால்
வ�தா�ம் எ��னான். �கசாதாரணக் கைத அ�
அப்ேபா� நாங்கள் அவைனப் �கழ்ந்தா�ம் அந்தக்
கைத �க�ம் சாதாரணந்தான் - அந்த கைதசம்பந்தமாக
எ��ம் எங்க�க்க நிைன�ல்ைல. 

தன் உண்ைமயான எ�த்�ப் பைடப்� 1943ஆம்
ஆண்�ல்தான் ெதாடங்�யெதன்� வ�தாேவ
நிைனத்ததாக எங்க�க்�த் ேதான்��ற�. அப்ேபா�
நாங்கெளல்லா�ம் ேவைல�லமரந்்� �டே்டாம் , வ�தா
��ல் சப்ைள அ�வலகத்�ல் ேவைலபாரத்்� வந்தான்
நா�ம் �வ�ம் ேவ� அ�வலகங்களில் பணி
�ரிந்ேதாம். வ�தா ெபௗபஜாரில் ஓர்
உண�����ல்தங்���ந்தான், �னம் மாைல�ல்
நா�ம் �வ�ம் அவைனப் பாரக்்கப் ேபாேவாம் -
�ன்னிர� வைர அவேனா��ப்ேபாம் வ�தா தன்
எ�த்ைதப் பற்�ச ் ெசால்�வான் , தான் எ��ய�
ஏதாவ� இ�ந்தால் அைதப் ப�த்�க் காட�்வான்.
அவன� மனம் அைம�யற்��ந்த� . எந்தப்
பைடப்ைப�ம் இ��வைர எ�தப் ெபா�ைம�ல்ைல
அவ�க்� . ஏேதா எ�தப் ேபாவதாகச ் ெசால்�வான் ,
ஆனால் எ�த மாடட்ான் - எைதயாவ� எ�தத்
ெதாடங்�வான் . அைர�ைறயாக �ட�்��வான் .
மாதக்கணக்�ல் இேத மா�ரி நடக்�ம் , இ� எ�தப்
ேபா�ேறன் , அ� எ�தப் ேபா�ேறன் என்� ெசால்வான்
ஒன்�ம் எ�தமாடட்ான் 

இந்தத் ெதா�ப்�ன் �தல் கைத '�ேநா�னி�ன்
�க்கம் . அந்தக் காலத்� மாதப் பத்�ரிைகெயான்�ல்
�ர�ரமா�ற்� வ�தா ெசால்ல ��ம்�ய ஏேதா ஒ�
�ஷயம் �தல் தடைவயாக இந்தக் கைத�ல்
ெவளிப்படட்�.



ப�ன்�ன்றாம் வய�ல் �ேநா�னிக்�க்
கல்யாணம் . அப்ேபா� அவ�ைடய கணவனின் வய�
ப�ெனட�் கனமான�வப்�க் கைரப் �டைவ
அவ�ைடய ��ய உடம்�ல் நிற்க �ல்ைல. ஆைகயால்
அவள் பா�ப் �ைடைவையப் ெபாடட்லம்ேபால் ��ட�்
���ல் ைவத்�க்ெகாண்� அைலவாள் அவ�ைடய
கணவன் கங்காபதா அவ�க்காகத் ��ட�்த்தனமாகப்
பட�த் �ைற���ந்� மண்ெபாம்ைம , கண்ணா�
வைளயல் , ��னாப் ெபாட�் , �ங்�மம் ,
ெகாய்யாக்காய் , நாவல் பழம் எல்லாம் வாங்� வ�வான்
- �ேநா�னி இவற்ைறக் கட�்�க்க��ல் ஒளித்�
ைவப்பாள் , இர�ல் அவற்ைறெய�த்��ைளயா�வாள்
, ெகாய்யாக்காையக் க�த்�த் �ன்பாள் - கங்கா
பதா�க்�ப் பட�த்�ைற�ல் ேவைல �ைடத்த�ம்
அவன் அவ�க்�க் கண்ணா�யாலான ைசதன்யரின்
ெபாம்ைம ஒன்� வாங்�த் தந்தான் . அ���ந்� அவள்
ைசதன்ய பக்ைத ஆ��டட்ாள் . 

இவ்வா� �ேநா�னி �வ�யானாள் ,
�ழந்ைதக�க்�த் தாயனாள் , �டை்ட நிரவ்ாகம்
ெசய்தாள் �ற� அவள� இளைம க�ந்த� , ��ைம�ல்
காெல�த்� ைவத்தாள் - இந்த சமயத்�ல் கங்காபதா
இறந்��டட்ான் -இதன்�ற�
�ேநா�னிக்�வாழ்க்ைக�ல் ��ப்� �ட�்ப்ேபாய்
�டட்� - அவள் தன் கணவ�டன் நாற்பத்ைதந்�
வ�டங்க�க்� ேமல் ��த்தனம்நடத்���ந்தாள் . இந்த
நீண்ட ��ம்ப வாழ்க்ைக�ன் கடட்ைமப்� அவ�க்�ப்
பழ�ப் ேபா��ந்த� கணவனின்மரணம் இந்தக்
கடட்ைமப்ைபக் �ைலத்��டட்� . அவ�க்� இப்ேபா�
வாழ்க்ைக �ன்யமாக , ெபா�ளற்றதாகத் ேதான்�ய�
ஓ�க் ெகாண்��க்�ம் ஆற்�த் தண்ணீர ் வ��ல்
எங்ேகா மணல் மண்ணில் மைறந்��டட்ாற்ேபால்
கட�ள் �ல ேகா�கைள�ம் நிறங்கைள�ம்
ைவத்�க்ெகாண்� அவள� வாழ்க்ைகயா�ய ஒ� ��
�த்�ரத்ைத �ட�்��ந்தார ் , அந்தச ்�த்�ரத்�ன்பா�க்
ேகா�கள் அ�ந்� ேபாய்�டட்ன , நிறங்கள் ெவளி�ப்



ேபாய் �டட்ன , அவள� வாழ்க்ைகச ் �த்�ர�ம்
அ�ந்�ேபாய்�டட்� . இனி ம�ப��ம் �த்�ரம்
உ�ப்ெபற வாய்ப்�ல்ைல, 

�ேநா�னி தன் வாழ்க்ைக�ன் ெவ�ைமையத் தன்
�ள்ைள�ன் �லம் �ரத்்�க் ெகாள்ளப் பாரத்்தாள் .
ஆனால் அவள் மனம் இதற்� இடங்ெகா�க்க�ல்ைல
சா� , �ைஜ இவற்��ம் மனைதச ் ெச�த்த
��ய�ல்ைல அவளால் கண்ணா� ைசதன்யர்
அவ�ைடய பக்�க்�ரியவர ் . அவள் நாற்பத்ைதந்�
ஆண்�களாக அவ�க்� வ�பா� ெசய்�வ��றாள் .
ஆனால் கங்காபதா�ன் மைற�க்�ப்�ன் ைசதன்ய�ம்
ெவ�ம் கண்ணா�யா� �டட்ார ் . ஒவ்ெவா�
�ைஜக்�ப்�ற�ம் அந்தக் கட�ளின் மண் ப�ைம
ஆற்�ல் ேபாடப்ப��ற� . அந்த மண்�ம் மற்ற
அலங்காரங்க�ம் தண்ணீரில் கைரந்� ேபா�ன்றன
அல்ல� தண்ணீரால் அ�த்�க்ெகாண்�
ேபாகப்ப��ன்றன , எ��ம் �ஞ்�வ�ல்ைல என்ப�
��ெரன்� �றந்த� அவ�க்� - மனித வாழ்��ம்
இத்தைகய ��� ஒ� த�ரக்்க ��யாத உண்ைம .
கங்காபதாைவ�ம் �ேநா�னிைய�ம் ஆற்�ல்
ேபா�வதற்காக ேமளதாளத்ேதா� அவரக்ைள ஆற்றங்
கைரக்�க் ெகாண்� வந்தா��டட்� . கங்காபதாைவ
ஆற்�ல் ேபாட�்�டட்ாரக்ள் - �ேநா�னிதான் பாக்� ,
அவைளப் ேபாடட்�ம் அவள் தன் கணவேனா� ேசரந்்�
��வாள் - இவ்வா� நிைனத்��ேயா�னி கட�ைள
வணங்�னாள் இன்�. 

வ�தா தன் தா�ன் நிைன�ல் இந்தக் கைதைய
எ��னான். வ�தா�ன் தாய் கட�ள்
பக்��ைடயவரானா�ம் தன் கணவரின்மரணத்�க்�ப்
�ற� அவ�க்� வ�தா�டேமா கட�ளிடேமா
உண்ைமயான ஆ�தல் �ைடக்க�ல்ைல. 

"அம்மா�க்� ேம�லகத்��ம் நம்�க்ைக�ல்ைல .
சாைவத் தான் நம்��றாள். எனக்� ஒன்�ம்
�ரிய�ல்ைல" என்� ெசால்�வான் வ�தா 



தா�ன் மைற�க்�ப் பல நாடக்�க்�ப் �ற�
வ�தா இன்ெனா� கைத எ��னான் . அதன் தைலப்�
'�க்கத்���ந்���தைல ' அந்தக் கைத இந்தத்
ெதா�ப்�ன் இரண்டாவ� கைத - அ�கம்
�ரபல�ல்லாத பத்�ரிைகெயான்�ல் அந்தக்கைத
ெவளியா�ய�. 

"�ேநா�னி�ன் �க்கம் ' இலக்கண
ெமா�நைட�ல் எ�தப் பட�்�ந்த�, ெதாடக்கத்�ல்
வ�தா இலக்கண ெமா��ல்தான் எ��னான் -
'�க்கத்���ந்� ��தைல ' ேபச�் ெமா��ல்
எ�தப்படட்� . 

'�ேநா�னி�ன் �க்கம் ' கைத�ல் �ேநா�னி�ன்
ஒேர ஆ�தல் சா�தான் . அவள் சாைவேய தன்
�க்கத்�ன் ���க்�வ�யாகக் க��னாள் - இப்ப�ச்
ெசால்வ� அவ்வள� சரியாகப் பட�ல்ைல அவள்
சா�ன் �லம்தான் கணவ�டன் ஓரஆ்த்�கமான
ம�சந்�ப்ைப எ�ரப்ாரத்்தாள் , வ�தா '�க்கத்���ந்�
��தைல ' கைத�ல் இந்தச ் சாைவெய இன்�ம்
நன்றாக ஆராய �யன்றான். 

அவன் இந்தக் கைதையத் தன் தா�ன் மரணத்�க்�
ெவ� நாடக்�க்கப் �றக எ��னான் என்பேத �ன்ேப
ெசால்���க்�ேறன். வ�தா�ன் தாய் ேநாய்வாயப்பட்
��ந்தேபா� அவ�க்� ஒ� ெபண்�டன் அ��கம்
ஏற்படட்�. நான் அவ�ைடய ெபயைர இங்�
ெசால்ல�ல்ைல . வச�க்காக அவள் ெபயர ் நி�பமா
அல்ல� நி� என்� ைவத்�க் ெகாள்ேவாம். 

வ�தா தன் தாய் ேநாய்வாய்ப்பட�்�க்�ம் ெசய்�
ேகட�்த் தன் �ராமத்�க்�ப் ேபானான் தாய் இறந்த�ன்
அவ�ைடயஈமச ் சடங்�கள் நிைறேவ�ம் வைர
அங்ேகேய தங்�னான் . நா�ம் �வ�ம் பத்தாம் நாள்
சடங்�க்� வ�தா�ன் �ராமத் �க்�ப் ேபாேனாம்.
அப்ேபா� வ�தா எங்களிடம் ஒ� ��த்�ரமான
ெசய்�ையச ் ெசான்னான் . ஆற்றங்கைர�ல்



மயானத்�ல் அவ�ைடய தா�ன் சடலம்
����ெவன்� எரிந்� ெகாண்��ந்தேபா� அவன் ஒ�
நாவல் மரத்த��ல் உடக்ாரந்்� ெகாண்� நி�ைவப்
பற்�ேய நிைனத்�க் ெகாண்��ந்தானாம் ! அதன்
�ற�ம் இந்தப் பத்� நாடக்�ம் தன் தாைய�ட
அ�கமாக நி�ைவப் பற்�ேய நிைனக்�றானாம். 

இ� ஏன் ? இந்த மா�ரி எந்த �ஷயத்ைத�ம் 'ஏன் ?"
என்� ஆராய்வ� வ�தா�ன் �பாவம் - அவன் தன்
தாையப் பற்� எவ்வள� �ந்�க்கக் கடைமப்படட்வேனா
அவ்வள� �ந்�க்க �ல்ைல. தா�ன் மரணத்தால்
ஏற்பட�்�க்க ேவண்�ய �க்க�ம்ேவதைன�ம்
அவனக்� ஏற்பட�ல்ைல . இதற்�ப் ப�லாக அவன்
நி�பமாைவப் பற்�ேய நிைனத்�க் ெகாண்��க்�றான்
இ� அவைன ஒ� �ற்ற உணர�்க் உள்ளாக்�ய� - தான்
ஒ� ெப�ங்�ற்றம் ெசய்��டே்டாம் என்ற உணர�்
ஏற்படட்� அவ�க்� , அவன் தன்ைன அனாவ�யமாக
வ�த்�க் ெகாள்�றான் என்� நாங்கள் அவைன
எவ்வளேவா ேதற்��ம்பயனில்ைல. 

அவன் �ல நாடக்ள் இவ்வா� வ�த்தமாகப்
ெபா�ைதக் க�த்தான் , நி�பமாைவ�ம் வ�த்தப்படச்
ெசய்தான் . �ற� தன்ேகள்�க்� ஏேதா ஒ� �ைட
கண்���த்த இந்தத் �க்கத்���ந்� ��தைல '
கைதைய எ��னான். 

"�ேநா�னி�ன் �க்கம்' கைத�ல் �ேநா�னி
சா�ல் தன் �க்கத்�ன் �ரை்வக் காண்�றாள் .
'�க்கத்���ந்� ��தைல 'கைத�ல் �ேகந்�
உணர�்றான் 'சா� என்ப� ெவ�ம் ஜடந்தான் -
வாழ்க்கதான் எ�ர�்ைனையப் பைடக்�ற�, சாேவா
எைத�ம்பைடப்ப�ல்ைல! 

��க்கமாகச ் ெசால்வெதன்றால் , �ேநா�னி
சா�ன் �லம் ெபற ��ம்�ய அைம�ைய �ேகந்�
வாழ்�ன் �லம் , உ�ரத்்��ப்�ன் �லம் ெபற
�யல்�றான், 



�ேகந்�தான் '�க்கத்���ந்� ��தைல -
கைத�ன் நாயகன் . அவ�ைடய வய� கைத�ல் சற்�
அ�கமாகக் காடட்ப்பட�்�க்�ற�.
ேமெல�ந்தவாரியாகப் பாரத்்தால் இ� ஒ� காதல் கைத
ேபாலத் ேதான்�ம். ஆனால் வாழ்�க்�ம்
சா�க்��ைடேய ஏற்ப�ம் �ரண்பா�தான் இந்தக்
கைத�ன் க� என்ப� என் க�த்� - �ேகந்� ஒ�
��த்�ரமான மனக்�ழப்பத்ேதா�
ேசாகமாகவாழ்க்ைக நடத்�வைத நாம் கைத�ன்
ெதாடக்கத்�ல் கா��ேறாம் - அவன் ேர� என்ற
ெபண்ைணக் காத�க்�றான் ஆனால் அவ�ைடய
தாையப் பற்�ய நிைன�ன் ��ரம் அவன் ேர��டன்
இயற்ைகயான உற� ெகாள்வைதத் த�க்�ற�
உ�த்தல் - தான் தன் தா�ன் சாபத்ைதச ் �மந்�
ெகாண்� வாழ்ந்� வ�வதாகத் ேதான்��ற� அவ�க்�
. இ� எப்ப� என்� அவ�க்�ப் �ரிய�ல்ைலதான் தன்
தாய்க்�ச ் ெசய்ய ேவண்�ய கடைமைய
நிைறேவற்ற�ல்ைல என்� மட�்ம் அவ�க்�ப்
�ரி�ற�. 

�ேகந்� இந்தக் �ழப்பத்���ந்� ெவளிேய�வான்
என்� நாம் எ�ரப்ாராத நிைல�ல் இந்தக்
�ழப்பத்�க்�த் �ரவ்ாக ஒ�நிகழ்ச�் நிகழ்�ற� .
கைத�ன் இ���ல் ேந�ம் ஆசச்ரிய
நிகழ்ச�்ையத்தான் ��ப்���ேறன் . அப்ேபா�
�ளிரக்ாலத்�ன்ெதாடக்கம் - அந்த ேநரத்�ல்
�ேகந்��ம் ேர��ம் ேர��ன் �ட�்
ெமாடை்டமா��லமரந்்� ேப�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள்
கல்கத்தாச ்சந்�களி��ந்� எ�ம் அ�ப்�க் கரிப்�ைக ,
காஸ் �ளக்�ன் மங்�ய ஒளி , ��� நில�
இைவெயல்லாம் ேசரந்்� ஒ� மங்கலான ெவளிசச்ம்
பர���க்�ற� எங்�ம் , ேர�
ேப�க்ெகாண்��ந்��ட�் எ�ந்� ேபா��ந்தாள் -
�ேகந்�மட�்ம் தனியாக உடக்ாரந்்��ந்தான் ,
அப்ேபா� யாேரா தன்ன��ல் வந்�
உடக்ாரந்்��ப்பதாக அவ�க்�த் ேதான்�ய� ெவள்ைள



நிழல் ேபான்ற ஓர ்உ�வம் - �த�ல் அந்த மங்கலான
ெவளிசச்த்�ல் அைத அைடயாளங்கண்� ெகாள்ள
��ய�ல்ைல அவனால் , சற்�க் கவனித்�ப் பாரத்்த�ல்
�ரிந்த� அ� அவ�ைடய அம்மா! 

�த�ல் அவ�க்� �யப்� ஏற்படட்� . �ன்னர்
அவ�க்�ப் �ரிந்த� . அம்மா ஏன் அங்
வந்��க்�றாெரன்� தா�டம் பாச�ம் தாய்க்காகத்
�க்க�ம் ெபாங்� வந்தன அவ�க்�ள், ஏேதா ஒ� வைக
இனம்�ரியாத மனநிைல அவைன ஆடெ்காண்ட� ,
அவன் தன் தா�டம் ஏேதா ெசால்ல �ற்படட்ான்.
��ெரன்� இெதன்ன மணம்? யா�ைடய மணம் ஏேதா
நிைன�ல் அவன் தைல �னிந்தான். சடை்டப்ைபக்
�ள்ளி�ந்� ஒ� ��ன் மணம் வ�வைத உணரந்்தான் .
���ேநரம் �ன்� ேர� தன் ெகாண்ைட���ந்த ஒ�
ேராஜா மலைர எ�த்� அவன் ைபக்�ள் ைவத்த�
அவ�க்� நிைன� வந்த� அந்த மலரின் மணம்தான்
எவ்வள� இனிைமயாக , இதமாக , உ�ரத்் ��ப்ேபா�
இ�க்�ற� . ேர��ன் உடல் , உள்ளம் ,அவள� காதல்
இைவெயல்லாம் அந்தக் கணத்�ல் ஒ� ேபரைலயாகக்
�ளம்� அவைன அ�த்�ச ்ெசல்லத் ெதாடங்�ய� அந்த
நிைல�ல் �ேகந்� தன் தா�டம் , "இனிேமல் நீ வராேத !"
என்� ெசான்னான். 

வ�தா தன்�ள்ளத்�ல் அ�ப�த்த பசச்ாதாப
உணரை்வ �ேகந்� கடந்� ெசல்வதாகக் கைத�ல்
�த்�ரிக்�றான் . தான்நி�ைவப் பற்�ய �ந்தைன�ல்
ஆழ்ந்��ந்தப�யால் தன் தா�ன் மரணத்�க்காகப்
ேபா�ய அள� வ�ந்த�ல்ைல என்ற �ற்ற உணரவ்ால்
அவ�க்� ஏற்பட�்�ந்த� - ேசாகத்���ந்� இப்ேபா�
��தைல �ைடத்� �டட்� அவ�க்� - நி��டம்
அவ�க்��ந்த ஈ�பா� இயற்ைகயான�தான் என்பைத
அவன் உணரந்்� ெகாண்டான் . ஏெனன்றால் நி�
உ�ேரா��க்�றாள் வாழ்�ம் அன்�ம் ஒன்ேறாெடான்�
இைணந்தைவ. 



'�க்கத்���ந்� ��தைல ' காதல் கைதயல்ல ,
அ� காதைலப் பற்�ச ் ெசால்ல�ல்ைல. மனிதன்
வாழ்க்ைக�ல் ஈ�பா� ெகாண்டவன் , இந்த
ஈ�பா�ல்லாமல் யா�ம் வாழ ��யா� என்ற
க�த்ைதேய வ�தா இந்தக் கைத�ல் ெசால்ல
�யல்�றான். 

இந்தக் கைத வ�தா�ன் வாழ்க்ைக�ல் நல்ல
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ய� என்� நான் நிைனக்�ேறன்.
�ேகந்� இந்த�ைள�க்� ஒ� சாதனமாக அைமந்தான்
.... 

இத்ெதா�ப்�ன் �ன்றாவ� கைத 'நரகத்���ந்�
�ரயாணம் : ெதா�ப்�ன் �தல் ப�ப்�க்� இந்தப்
ெபயரத்ான்ைவக்கப்பட�்�ந்த� . இந்தத் ெதா�ப்�க்�ம்
இேத தைலப்�தான் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�. 

�க்கத்���ந்� ��தைல ' கைதெய��ச ் �மார்
ஓராண்�க்�ப் �ற� வ�தா இந்தக் கைதைய
எ��னான் இைதக் காதல் கைதெயன்� ெசால்லலாம்.
ஒ� காதல் கைதக்� 'நரகத்���ந்� �ரயாணம் ' என்ற
தைலப்� ��த்�மாகத்ேதான்றலாம் . இந்தக் கைத�ல்
ஓர ்இைளஞனின் காதல் ேவடை்க�ம் காதல் ேதால்��ம்
�த்�ரிக்கப்பட�்ள்ளன , வ�தாதன்ைனேய இந்தக்
கைத�ல் கதாநாயகன் பரிமலாகச்
�த்�ரித்��க்�றான். கதாநாய��ன் ெபயர்
நி�பமாதான் கல்கத்தா�ல்சதானந்த ெசௗத்�ரி சந்�ல்
ஒ� �ட�்ன் மா��ல் நி�பமா வ�த்� வந்தாள் . அந்த
�ட�்ன் �ழ்த்தளத்�ல் பரிம�ன் நண்பெனா�வன்
தங்���ந்தான் , பரிமல் அவ்வப்ேபா� நண்பைனப்
பாரக்்க வ�வான் . இவ்வா�தான் அவ�க்�
நி�பமா�டன்பரிசச்யம் ஏற்படட்� -- இந்தப் பரிசச்யம்
ெந�க்கமாக வளரச ்��� காலம் ��த்த� என்றா�ம்
பரிமல் �தல் சந்�ப்�ேலேயநி�பமாவால்
ஈரக்்கப்படட்ான் என்பைத ஊ�க்க ���ற�. �லர்
காதல் ஒ� ெதய்�க உணர�் என்� நிைனக்�றாரக்ள்
காதல் மனித இதயத்�க்� உ��ட�்வதாகக்



க���றாரக்ள் - இத்தைகயவரக்ளில் பரிம�ம் ஒ�வன்.
�க�ம் சாதாரணப்ெபண்ணான நி�பமா�க்� சங்ேகாச
�பாவ�ள்ள பரிமைலப் ��க்காமற்ேபான�
இயற்ைகேய , 

எனி�ம் கைத�ன் �தற்ப���ல் பரிம�ம்
நி�பமா�ம் ெந�ங்�ப் பழ��றாரக்ள் . இரண்டாம்
ப���ல் இ�வரிைடேயகாதல் ஏற்ப��ற�. பரிம�ன்
காதல் ஆழமான� , உண்ைமயான� - இந்த காதல் தன்
வாழ்க்ைகைய அரத்்த�ள்ளதாக �ைல�யரந்்ததாக
ஆக்�வதாகப் பரிமல் நிைனத்தான். நி�பமா அப்ப�
நிைனக்க�ல்ைல . அப்ப� நிைனக்கக் காரண�ம்
இல்ைல அவ�க்�ச ் �ந்�க்கத் ெதரிய�ல்ைல
இ�ந்தா�ம் இந்தக் காத�ல் அவ�க்�க் ����ப்�
ஏற்படட்� 

இந்தக் காதல் இ���ல் ��ந்� �டட்�. இதன்
காரணத்ைத ஊ�க்க ���ம், நி�பமா �ட�்க்
�ழ்த்தளத்�ல் ����ந்த பரிம�ன் நண்பன்
மன்மதனின் �ழ்ச�்யா�ம் நீசத்தன்ைமயா�ம் இந்தக்
காதல் ��ந்த�. இந்த ���க்�க்காரணம் பரிமல்தான்
என்� ஒவ்ெவா� சமயம் ேதான்��ற� . �ல
சமயங்களில் நி�பமாதான் இதற்�ப் ெபா�ப்� என்�
ேதான்��ற� மன்மதன் நி�பமாைவ அைடவதற்�ப்
பரிம�டன் ேபாட�்�டட்ான். ஆனால் அவன் �க�ம்
தந்�ரசா�யாக ��ட�்த்தனமாக ,
ேபாக்�ரித்தனமாகச ் ெசயல்படட்ான் - அவன்
நி�பமா�ன் தாைய�ம் �ற� நி�பமாைவ�ம்
வசப்ப�த்�க்ெகாண்டான் . நி�பமா�ன் தாய்க்�க்
காதைலப் பற்� அக்கைற�ல்ைல . அவ�க்�த்
ெதரிந்தெதல்லாம் ��ம்ப வாழ்க்ைக�ம் ெபண்ணின்
�க�ந்தான் - அவள் பரிமைலத் த�ந்த வரனாகக்
க�த�ல்ைல - நி�பமா�ம் தவ� ெசய்��டட்ாள் --
மன்மதனின் �த்�சா�த்தன�ம் �றைம�ம் அவைளக்
கவரந்்� �டட்ன த�ர அவள் பரிமைல ஏற்�க்
ெகாள்வைத அவ�ைடய தாய்��ம்ப�ல்ைல. ��



வய���ந்ேத நி�பமா�க்� ேநாய் என்றால் பயம் ,
அ�வ�ப்� - பரிமைல ேநாயாளியாகக் க��னாள்
அவள் ெவ�நாடக்ளாகேவ அவள் பரிமைலத் தன்
காதலனாகக் க�த �யற்� ெசய்� வந்தாள் . ஆனால்
கல்யாணத்�க்�ப் �ற� இந்தக் காதல் அன்றாட
வாழ்க்ைக�ன் ஒ� ப��யா��டட்ால் நி�பமா�க்�
வாழ்க்ைக�ல் இன்பம் , அைம� �ைடக்�மா
�ைடக்�ம் என்� ேதான்ற �ல்ைல அவ�க்�. 

ஒ�வைக�ல் பரிமைல�ம் �ற்றவாளியாகக்
க�தலாம் . அவன் காதல் பாைத�ல் ெவ��ரம்
அனாயாசமாகப் பயணித்�வந்த �ற� ��ெரன்�
ஓரிடத்�ல் நின்� �டட்ான் - இதற்கான காரணத்ைத
ஊ�க்க ���ம் - இந்தக் காதல் �லம்
அவ�க்�க்�ைடக்கக்��யெதல்லாம் இதற்�ள்ேளேய
அவ�க்�க் �ைடத்��க்கலாம். இப்ேபா� அவன்
காதலால் ேந�ம் �க்கம் அதன் நிைற�ன்ைம
இவற்ைறப் பற்� ேயா�க்கத் ெதாடங்���க்கலாம் .
காத�ன் லாப நஷ்டங்கைளச ்�ந்�த்�ப் பாரத்்த அவன்
காதல் நிைலயானதல்ல அ� எப்ேபா�ம் ஒேர மா�ரி
இ�ப்ப�ல்ைல என்� �ரிந்� ெகாண்டான் -
உ�ரத்்��ப்�ள்ள அழ�க்�த் ேதய்� உண்� , மா�தல்
உண்� அ�ேபால் காத��ம் நிைற�ன்ைம உண்� ,
�க்கம் உண்�, பரிமல் எ�ரப்ாரத்்தநிைலயான,
ேதய்�ல்லாத அன்� உண்ைம வாழ்க்ைக�ல் அைடய
��யாத ஒன்றா�ம் 

நி�பமா�ன் �ற்றம் அவள் ஒ� சாதாரணப் ெபண்
என்ப�தான். அவள் ேவண்�ய� வாழ்க்ைக�ல் �கம் ,
வச� பரிமைல ஏற்�க்ெகாள்ள அவள் தயங்�னாள் .
அவள� தயக்கத்�ன் ஒ� ப�� மன்மதனின்
�ழ்ச�்�ன் �ைள� இன்ெனா� ப�� வாழ்க்ைக�ல்
அவள� எ�ரப்ாரப்்�ன் �ைள� . 

"நரகத்���ந்� �ரயாணம் ' வ�தா�ன் ெசாந்த
வரலா� தான் -- இ���ல் நி��ன் காதல் அவ�க்�
அைம�யளிக்க�ல்ைல நி� இ���ல் ேவெறா�வைன



மணந்� ெகாண்� �டட்ாள் . காத�ன் இந்தத் ேதால்�
பற்� நாங்கள் நிைனத்த� ேபால் வ�தா
நிைனக்க�ல்ைல . அவன் ெசால்வான் , "காதல் பற்�
நம� க�த்� �க�ம் ���ய� - காதல் என்ப� ஒ�
ெபண் அல்ல� ஓர ் ஆைணச ் சாரந்்��ப்பதாக நாம்
நிைனக்�ேறாம் , அந்தப் ெபண் அல்ல� ஆண்
�ல�ப்ேபாய்�டட்ால் நாம்�ன்பத்தால் ��த்�ச்
சா�ேறாம். இ� ஏன்?

இந்த 'என் ? என்ற ேகள்����ந்� வ�தா ஒ�
ேபா�ம் �டதைல ெபற�ல்ைல - நாம் வாழ்க்ைக�ல்
சாதாரணமாகசச்ந்�க்�ம் அற்ப எல்ைலக�க்�டப்டட்
அன்� அவ�க்�ப் ��க்க�ல்ைல . இந்த அன்ைப அவன்
இ���ல் ம�த்��டட்ான். ெபாறாைம , ேபராைச ,
நீசத்தனம் �த�ய உணர�்கள் வ�ப்பதன் காரணமாக
நம் வாழ்க்ைக உள்�ர மா�பட�்ப்ேபாவைத அவன்
கண்டான் - நம் �ைறகேள நம்ைம நரகவா�களாக
ஆக்� �டட்ன என்ப� அவன் க�த்� . இந்த
நரகத்���ந்� �ட�்ெப�வைதச ் �த்�ரிக்�ம்
�யற்�ய அவன� "நரகத்���ந்� �ரயாணம் கைத
தனிப்படட் காத�ன்பமா�யஎல்ைலையக் கடந்�
ெசல்ல அவன் �யற்� ெசய்தான் ேபா�ம் , 

வ�தா கல்கத்தாைவ �ட�்ச ்ெசன்ற அேத ஆண்�ல்
நான் ��மணம் ெசய்�ெகாண்ேடன் - என் மைன�க்�
வ�தாைவத்ெதரி�ம் - அவள் வ�தா�ன் எ�த்ைத
ர�த்தாளா என்� எனக்�த் ெதரியா� - நான் வ�தாைவ
என் ��மணம்வைரகல்கத்தா�ல் தங்�ம்ப� ேகட�்க்
ெகாண்ேடன். அவன் தங்க�ல்ைல. இதற்�ச ் �ல
மாதங்கள் �ன்�தான் நாங்கள் அவன���கைதத்
ெதா�ப்ைப ெவளி�ட�்�ந்ேதாம் 

அதன் �ற� நான் வ�தாைவச ் சந்�க்க�ல்ைல .
வ�டத்�ல் ஓரிரண்� க�தங்கள் அவனிட��ந்� வ�ம் =
�வ�க்�ம் அேதமா�ரி எப்ேபாதாவ� க�தம் வ�ம்
அவன் ஒ� நாேடா�யா� �டட்ான் என்ற அவ�ைடய
க�தங்களி��ந்� எங்க�க்�ப் �ரிந்த� . �ற� ஒ�



சமயம் அவன் ��ர கட�ள் பக்தனானான் - இ���ல்
அவன் கட�ைள �ட�்�ட�்ப்ெபா� நல ேசைவ�ல்
ஈ�பட�் �டட்ான். 

வ�தா�ன் கைட� இரண்� கைதகைளப் பற்�
நான் ெசால்வதற்� ஒன்��ல்ைல . நான் நகரத்�ல்
வ�க்�ம் �ராணி வ�தா நரகத்ைத�ட�் ெவளிேய
பயணிக்கச ் ெசய்த �யற்�கள் பற்� எனக்�த்
ெதரியா� . 'ஈ�வர ்' என்ற அவன� நான்காவ�கைத�ம் ,
அைடக்கலம்" என்ற ஐந்தாவ� கைத�ம் அவன�
வாழ்க்ைக�ன் இ��ப் ப���ன் வரலாற்ைறத்
ெதரி�க்கலாம் .�வன் கா����ந்� ��ம்�
வ�ம்ேபா� அந்தக் �ழவரின் ெபண்ணிட��ந்� இந்த
இரண்� கைதகளின் ைகெய�த்�ப்�ர�கைள�ம்
வாங்� வந்��ந்தான் - இரண்�ேம �ற்�ப் ெபறாத
கைதகள் - இவற்ைறப் ப�க்�ம் வாசகரக்�ம் இைத
உணரவ்ாரக்ள், 

"ஈ�வர ் சாதாரண நைட�ல் எ�தப்படட்தல்ல -
இைத ஒ� ���ட�்க் கைத எனலாம் ப�க்�ம் ேபா�
அ� �க�ம் எளிைமயாகத் ேதான்�ம். ஆனால்
இ���ல் ஏேதா ஒர ெவ�ைம , �ைற ெதன்ப�ம் .
கைத�ன் இயற்ைகக்� மாறானதன்ைம அதன்
ெதாடக்கத்�ேலேய ெதரியவ�ம் . ஒ� வ�ப் ேபாக்கன்
மைழ�ம் �ய�மான ஓர ்இர�ன் இ�ளில் ஒ�ேகா��ல்
அைடக்கலம் ெப��றான் - அங்ேக இ�ட�்ேலேய ஒர
�ற�ையச ் சந்�க்�றான் . அவ�டன்
உைரயா�ம்ேபா��ற� ெசால்�றார ் ,
"என்னிட��க்�ம் ைப�ல் ஒ� �ளக்� இ�க்�ற� .
அைத ஏற்�க்ெகாண்டால் எந்த மைழ��ம் இ�ட�்�ம்
வ� ெதரி�ம்." 

வ�ப்ேபாக்கன் ேகட�்றான், "அப்�யானால் நீங்கள்
ஏன் இ�ட�்ல் உடக்ாரந்்��க்��ரக்ள் ? �ளக்ைக
ஏற்�க்ெகாண்�வ� நடக்கலாேம!" 



"என் ைப�ல் ஒேர மா�ரி �ன்� �ளக்�கள்
இ�க்�ன்றன --ஒன்� அசல் , மற்ற இரண்�ம் ேபா� ,
இந்த இ�ட�்ல் என்னால் அசல் எ� , ேபா� எ� என்�
கண்���க்க ��ய�ல்ைல " என்�றார ்�ற�! 

இைதக்ேகட�் , 'ஆகா , இந்த �ளக்�
நம்�ட��ந்தால் எவ்வள� நன்றா��க்�ம் ! என்�
வ�ப்ேபாக்க�க்�த் ேதான்��ற� . அவ�ைடய
ஆைசையப் �ரிந்�ெகாண்� ���றார ் �ற� .
"உன்னால் ��ந்தால் நீ அசல் �ளக்ைகக் கண்�
��த்�க்ெகாள் " என்� அவர ் ெசால்� அவனிடம்
�ளக்�கைளக் ெகா�க்�றார ் . �ன்� �ளக்�க�ம்
ஒேர மா�ரியாக இ�க் �ன்றன - இ�ட�்ல் அவற்�ல்
அசல் எ� நகல் எ� என்� வ�ப் ேபாக்கனால்
கண்���க்க ��ய�ல்ைல . 

"��ய�ல்ைலயா?" �ற� ேகட�்றார.் 

"��ய�ல்ைல ." 

�ற� �ளக்�கைளத் ��ம்ப வாங்�க்
ெகாள்�றார.் "இவற்�ல் ஒன்� அசல் �ளக்� ஏற்றத்
ெதரிந்தவன் ைக�ல் அ� நிசச்யம் எரி�ம். அவன் தன்
ெசாந்த சக்�யால் அைத ஏற்�வான் " என்�றார ்அவர.் 

கைத இத்�டன் நின்� ���ற� . ஆனால் வ�தா
ெதாடந்ந்� ஏேதா எ�தப் பல�ைற �யன்��க்�றான்
அம்�யற்�களில் ேதால்��ற்��க்�றான் என்�
ைகெய�த்�ப் �ர����ந்� ெதரி�ற� . அவன்
�ற��ன் ��ர ் ேபான்ற ேபச�்க்�ப் ெபா�ள்காண
�யன்� ேதால்�யைடந்��க்கலாம். 

"அைடக்கலம் " கைத கா��ல் எ�தப்படட்� -
அதன் ெதாடக்கம் இ�க்�ற� , ��� இல்ைல -
ஒவ்ேவாராண்�ம் �ளிரக்ாலத்�ல் கா�ையய�த்த
�ராமப் ப���ல் ெதாற்�ேநாய் பர�வ�ண்� - ஒ�
தடைவ அங்� க�ைமயான ெதாற்�ேநாய்பர�ய� -
அரசாங்க ஊ�யரக்ள் �ட அங்ேக ேபாகத் �ணிய



�ல்ைல - கங்ைகக் கைர�ல் �ைதகள் இைட�டா�
எரிந்தன கா��ல் வ�த்�வந்த கதாநாயகன் ஒ�நாள்
காைல�ல் கங்ைக�ல் நீரா��ட�் ��ம்�ம்ேபா�
யாேரா தன்ைனப் �ன்னா��ந்��ப்��வதாக
உணரந்்தான் , பக்கத்� �ராமத்���ந்� ஒ� நண்பன்
வந்� அவ�க்�க் க�ரின் பாடல்கைள
ராகத்ேதா�பா�க் காட�்வாேன அவன்தாேனா? 

அேத ராகத்�ல் அேத �ரல் ேகடட்� - "நாங்கள்
�ன்���ேறாம் , நாங்கள் அைம��ழந்� �டே்டாம் ,
மரத்�க்� ேவரஉ்ண்� , எங்க�க்� ேவர ்இல்ைல , ஒேர
இடத்�ல் நிைலத்��க்க ��ய�ல்ைல எங்களால்..." 

அன்� வ�தா �� ��ம்ப�ல்ைல - ெதாற்�ேநாய்
பர���ந்த �ராமப்�றத்�க்�ப் ேபாய்ச ் ேசரந்்�
�டட்ான் அவன் 

இவ்வள�தான் எ����ந்த� கைத�ல் . இந்தக்
கைதைய எ��ய ம�நாள் வ�தா அங்��ந்�
ேபாய்�டட்தாகக் �ழவ�ம் அவ�ைடய மக�ம்
அவனிடம் ெசான்னாரக்ள் அவன் எங்ேக ேபானான் என்�
அவரக்�க்�த் ெதரியா� .. 

ேசாடட்ா நாக்�ரப்் ப���ல் ஓரிடத்�ல் ஒ� �ஷன்
ம�த்�வமைன�ல் வ�தா இறந்� ேபானான். அவன்
இறந்�பல நாடக்�க்�ப் �ற�தான் எங்க�க்�
அவ�ைடய மரணசெ்சய்� �ைடத்த� . 

அவன் ம�த்�வமென�ல் எ��ம் எ��யதாகத்
ெதரிய�ல்ைல . எ�த ேவண்�ய ேதைவ அவ�க்�த்
�ரந்்� ேபா��க்க ேவண்�ம். 

வ�தா�ன் பைடப்�கைளப் பற்� நான் அவ�ைடய
நண்பன் என்ற �ைற�ல் எ����க்�ேறன் - இ�தான்
இயற்ைக என் க�த்�களில் தவ� இ�க்கலாம் . தவற
இ�ந்தால் வாசகரக்ள் என்ைன மன்னிக்கட�்ம். 

இந்தத் ெதா�ப்�ன் �கப்�ல் ஒ� 'சமரப்்பணம் '
இ�க்�ற� . அ� �தல் ப�ப்��ம் இ�ந்த� . அந்த



சமரப்்பணத்�ல் ��ப்�டப்பட�்ள்ள நி�பமாராய்
வ�தா�ன் அந்த நி�பமாதான் .. 

('ஆம்ரா �ன் �ேர�க் ஓ �வன் , 'ஜ�ைல 1968) 

15. பாரதநா�
ராமபத ெசௗ�ரி 

ரா�வக் ���ட�்ப்ப� அந்த இடத்�ன் ெபயர்
BF332. அ� ஒ� ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷன் அல்ல - அங்ேக
�ளாடப்ார�ம் இல்ைல , �க்ெகட ்ெகௗண்ட�ம் இல்ைல
- ��ெரன்� ஒ�நாள் அங்ேக ர�ல்
தண்டவாளத்ைதெயாட�்ப் பளபளக்�ம் �ள்ேவ�
ேபாடப்படட்� . அவ்வள�தான் - இ� �ைசகளி�ம்
ேபா�ம் ர�ல்களில் எ��ேம நிற்ப�ல்ைல. ஒேரெயா�
ஸ்ெபஷல் ர�ல் மட�்ம் என்றாவ� ஒ� நாள் காைல�ல்
அங்� வந்� நிற்�ம் - என்ைறக்� நிற்�ம் என்ப�
எங்க�க்� மட�்மதான் �ன்னதாகத் ெதரி�ம் நாங்கள்
என்றால் �காரி சைமயல்காரைனச ் ேசரத்்� நாங்கள்
ஐந்� ேபர.் 

ர�ல் நிற்ப�ல்ைல , ஸ்ேடஷன் இல்ைல . அப்ப��ம்
அந்த இடத்�க்� ஒ� ெபயர ்�ைடத்� �டட்� -- 'அண்டா
ஹால்ட ் 'அண்டா என்றால் �டை்ட - நாங்க�ம் அந்தப்
ெபயைரப் பயன்ப�த்தத் �வங்� �டே்டாம். 

அ����ந்த இரண்� �ன்�க�க்� ந��ல்
மகேதா இனத்தவர ் வாழ்ந்� வந்த �ராமம் ஒன்�
இ�ந்த� . அந்தக்�ராமத்�ல் நிைறயக் ேகா�கள்
வளரக்்கப்படட்ன . மகேதாக்கள் அங்��ந்� ெவ�
ெதாைல���ந்த �ரக்்�ண்டா�ல் சனிக்�ழைம
ேதா�ம் ��ம் சந்ைத�ல் ேகா�கைள�ம்
�டை்டகைள�ம் �ற்கப் ேபாவாரக்ள் . �ல சமயம்
சந்ைத�ல் ேகா�சச்ண்ைட�ம் நடக்�ம். 

ஆனால் BF332க்� 'அண்டா ஹால்ட'் என்� ெபயர ்வர
இ� காரணமல்ல. எங்க�க்க அந்தக் �ராமத்�



�டை்டகள் ேமல் எவ்�த ஆைச�ம் இல்ைல . 

ர�ல்ேவ இலாகா ஒ� காண்�ராக்ட�டன் ஓர்
ஒப்பந்தம் ெசய்� ெகாண்��ந்த� . அவனிடம் ஒ�
�ரா� வண்� இ�ந்த� . அவன் �வப்�க் ெகா�
கடட்ப்படட் அந்த �ரா�ையத் தண்டவாளங்களின் ேமல்
தள்ளிக் ெகாண்� வந்� அங்ேக�ைட �ைடயாக
�டை்டகைள இறக்�வான் - �காரி சைமயல் காரன்
பேகா�லால் அவற்ைற இர�ல் ேவக ைவப்பான் -
�ற�ெவந்த �டை்டகள் ேதா�ரிக்கப்ப�ம் -
உரிக்கப்படட் �டை்டத் ேதால் நாளைட�ல் மைலேபால்
��ந்� �டட்� இதனால்தான் அந்த இடத்�க்� 'அண்டா
ஹால்ட'் என்� ெபயர ்வந்த�. 

ரா�வ ெமா��ல் வழங்கப்படட் BF332-ல் உள்ள BF
என்ற எ�த்�க்கள் Breakfast (காைல�ண�) என்ற
ஆங்�லசெ்சால்�ன் ��க்கம் என்� நிைனக்�ேறன், 

அப்ேபா� ராம்கட ்என்ற ஊரில் ேபாரக்் ைக�களின்
�காம் ஒன்��ந்த�. அங்� இத்தா�யப் ேபாரக்்
ைக�கள்�ப்பாக்�களா�ம் �ள்ேவ�யா�ம்
�ைறப்ப�த்தப்பட�்�ந்தாரக்ள். �ல சமயம் அவரக்ள்
ஒ� ர��ல் ஏற்றப்பட�்ேவேறாரிடத்�க் ெகாண்�
ெசல்லப் ப�வாரக்ள் , அவரக்ள் ஏன் , எங்ேக ெகாண்�
ேபாகப் ப��றாரக்ெளன்� எங்க�க்�த்ெதரியா� . 

ம�நாள் காைல�ல் ர�ல் வந்� நிற்�ம் என்�
எனக்�ச ் ெசய்� வ�ம் . �டை்டக�ம் �டேவ வ�ம் -
நான் பேகா�லா�டம் �டை்டகைளக் காட�்
"�ன்�த்� �ப்ப� காைலச ் சாப்பா� " என்�
ெசால்ேவன். 

பேகா�லால் எண்ணி அ��ற்� அ�ப�
�டை்டக�டன் உபரியாக இ�பத்ைதந்� �டை்டகள்
எ�த்�க்ெகாள்வான் �டை்டகளில் �ல அ��ப்
ேபா��க்கலாம் என்பதற்காக உபரி �டை்டகள் - �ற�
அவற்ைற நன்றாக ேவக ைவப்பான் -



ெவந்த�டை்டகைள �ன்� ��களின் உத�ேயா�
ேதா�ரிப்பான். 

இந்த �டை்டத் ேதால்கள்தான் �ள்ேவ�க்�
ெவளிேய மைலயாகக் ���ம். 

காைல�ல் ர�ல் வந்� நிற்�ம் . அதன் இ�
�ைசகளி��ந்�ம் ரா�வச ் �ப்பாய்கள் �ேழ
��ப்பாரக்ள் காவ�க்காக . 

�ற� ேகா�ேபாடட் �ைற�ைடயனிந்த ேபாரக்்
ைக�கள் ர����ந்� இறங்�வாரக்ள் - ஒவ்ெவா�வர்
ைக��ம் ஒ�ெபரிய �வைள , ஒ� �ங்கான் தட�், 

�ன்� ��க�ம் இரண்� ெபரிய ெபரிய
�ரம்கைளக் க�ழ்த்� அவற்ைற ேமைஜ ேபாலப்
பயன்ப�த்�வாரக்ள் ேபாரக்்ைக�கள் வரிைசயாக
அந்த �ரம்கைளக் கடந்� ேபாவாரக்ள் - ஒ� ��
ஒவ்ெவா� ைக��ன் �வைள��ம்�டச ் �டக்
காப்�ைய ஊற்�வான், இன்ெனா� �� ஒவ்ெவா�
ைக�க்�ம் இரண்� �ண்� ெராட�் ெகா�ப்பான் ,
�ன்றாவ��� இரண்�ரண்� �டை்டகள் ெகா�ப்பான்
. �ற� ைக�கள் ர��ல் ஏ�க்ெகாள்வாரக்ள் . ேதாளில்
அைடயாளப் படை்ட�ம்காக்�ச ் ��ைட�ம் அணிந்த
கார�் ��ல் ஊ�வான் , ெகா� அைச�ம் , ர�ல்
�றப்பட�்��ம் . மகேதாக்கள் யா�ம் அங்�
ெந�ங்�வ�ல்ைல . அவரக்ள் �ரத்��ள்ள வயல்களில்
மக்காச ்ேசாளம் �ைதத்தவாேற நி�ரந்்� நின்� இந்தக்
காட�்ையப் பாரப்்பாரக்ள். 

�ல சமயம் ர�ல் ெசன்ற �ற� நாங்கள் �காைமப்
பேகா�லா�ன் ெபா�ப்�ல் �ட�்�ட�்
மகத்ேதாக்களின் �ராமத்�க்�ப் காய்க�கள் வாங்கப்
ேபாேவாம் . மகேதாக்கள் �ன்�ச ் சரி�ல் க�� ,
கத்�ரிக்காய் , �ரக்்கங்காய் ப�ரி�வாரக்ள், 

��ெரன்� ஒ� நாள் அண்டா ஹால்ட ் எல்லா
ர�ல்க�ம் நிற்��டமா��டட்� �ள்ேவ�க்�ம்



தண்டவாளத்�க்�ம் இைட��ள்ள நிலம்
ெசப்பனிடப்பட�் �ளாடப்ாரம் ேபால் ேமடாக்கப்படட்�. 

ேபாரக்்ைக�கைள ஏற்�வந்த ர�ல்கள் மட�்�ன்�
ரா�வத்ைத ஏற்� வந்த �ேசஷ ர�ல்க�ம் அங்ேக
நிற்கத்ெதாடங்�ன . அவற்�ல் காபர�்ன் ேபண்ட்
அணிந்� ெகாண்� அதன் �ன்பக்கப் ைப�ல் பணப்ைப
ைவத்��ந்த அெமரிக்க�ப்பாய்கள் வந்தாரக்ள் .
ரா�வப் ேபா�சார ் �ேழ இறங்� இங்�மங்�ம்
நடப்பாரக்ள் , ேவ�க்ைகயாகப் ேப�வாரக்ள்
ேபாரக்்ைக�கைளப் ேபாலேவ ரா�வ �ப்பாய்க�ம்
வரிைசயாக நின்� ெராட�் , காப்� , �டை்ட
வாங்�க்ெகாண்� ர�ல் ஏ�க்ெகாள்வாரக்ள் .
காக்��ைடயணிந்த ர�ல்கார�் ேகா�ைய
அைசத்தவா� ��ல் ஊ�வான் . நான் ரா�வ
ேமஜரிடம்ஓ�ப்ேபாய் சப்ைள பாரத்�ல் ைகெய�த்�
வாங்�ேவன். 

ர�ல் ேபாய்��ம். எங்� என்� எங்க�க்�த்
ெதரியா�. 

அன்�ம் அெமரிக்க �ப்பாய்கைள ஏற்�க்ெகாண்�
ர�ல் வந்� நின்ற� �ன்� ��க�ம் �ப்பாய்க�க்�
உண� ெகா�க்கத் ெதாடங்�னாரக்ள் - �ப்பாய்கள்
"�டை்ட அ�கல் , ெராட�்த் �ண்� காய்ஞ்� ேபாச�் "
என்� ெசால்� அவற்ைறஎ�ந்� �டாம��க்�றாரக்ளா
என்� கவனித்�க் ெகாண்��ந்தான் பேகா�லால், 

அப்ேபா� தற்ெசயலாக �ள்ேவ�ப் பக்கம் ��ம்�ப்
பாரத்்ேதன். 

�ள்ேவ�க்�ச ் சற்� �ரத்�ல் ஒ� மகேதாச்
��வன் கண்கைள அகல �ரித்�க்ெகாண்� இந்தக்
காட�்ையப் பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தான் - அவன்
ேகாவணம் மட�்ேம அணிந்��ந்தான் . அவ�ைடய
அைரஞாணில் ஒ� உேலாகத்�ண்� கடட்ப்பட�்�ந்த� .
ஒ� நாள் அவன் எ�ைமக்கன்� ஒன்�ன் ேமல் சவாரி
ெசய்வைத நான் பாரத்்��க்�ேறன். 



அந்தப் ைபயன் ஆசச்ரியத்ேதா� ர�ைல�ம்
�வந்த �க�ைடய அெமரிக்க �ப்பாய்கைள�ம்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான். 

ஒ� �ப்பாய் அவைனப் பாரத்்� 'ஏய் !' என்�
பய��த்த�ம் அந்தப் ைபயன் அல�ய�த்�க்ெகாண்�
�ராமத்ைத ேநாக்� ஓ�னான் , �ல �ப்பாய்கள் இைதப்
பாரத்்� "ேஹா ேஹா'ெவன்� �ரித்தாரக்ள் , 

ைபயன் ம�ப� ஒ�நா�ம் வரமாடட்ான் என்�
நான் நிைனத்ேதன். 

ஆனால் ம�தடைவ ர�ல் வந்� நின்றேபா� அந்தப்
ைபயன் �ள்ேவ�க்� ெவளிேய வந்� நின்�
ெகாண்��ப்பைதக்கவனித்ேதன் அவேனா� �ட
அவைன�டச ்ச�� ெபரிய இன்ெனா� ைபயன் ெபரிய
ைபயனின் க�த்�ல் ��ல்கடட்ப்படட் �த்தநாகத்
தாயத்� ஒன்� ெதாங்�க் ெகாண்��ந்த�
�ரக்்�ண்டாச ் சந்ைத�ல் இத்தைகய
தாயத்�கள்��யல் ��யலாக �ற்கப்ப�வைதப்
பாரத்்��க்�ேறன் , இைவ த�ர �ங்�மம் , �ங்�ல்
க��ல் ெதாங்க�டப்படட் பல நிற�ல்கள் , கண்ணா�
மணி , பா� மணி மாைலகள் இன்�ம் பல
ெபா�ள்க�ம் �ற்கப்ப�ம் �ல சமயம் ஒ�
நாேடா��யாபாரி க�த்�ல் நிைறயப் பா�மணி
மாைலகைளப் ேபாட�்க் ெகாண்�, �ழங்கால்வைர
���டன் மகேதாக்களின் �ராமத்�க்�ப் ேபாவைதப்
பாரத்்��க்�ேறன், 

இ� ��வரக்�ம் �ள்ேவ�க்� ம��றம் நின்�
ெகாண்� �யப்ேபா� அெமரிக்க �ப்பாய்கைளப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள் . �ன்� வந்��ந்த
ைபயனின் கண்களில் பயம் - �ப்பாய் யாராவ�
பய��த்�னால் ஓ�ப் ேபாகத்
தயாரா��ந்தான்.அவன். 

நான் சப்ைள பாரத்ைதக் ைக�ல்
ைவத்�க்ெகாண்� அைலந்� ெகாண்��ந்ேதன்



வாய்ப்�க் �ைடக்�ம்ேபா�ேமஜைரப் �கழ்ந்�
காக்காய் ��த்ேதன். ஒ� �ப்பாய் ர�ல் ெபட�்�ன்
கதவ��ல் நின்� ெகாண்� காப்�ையக் ��த்தவாேற
அந்தச ்��வரக்ைளத் தன் பக்கத்���ந்� இன்ெனா�
�ப்பாய்க்�ச ் �ட�்க்காட�் "அ�ங்கம் !" என்�
ெசான்னான். 

மகேதாக்கள் அ�ங்கம் என்� எனக்� அ�வைர
ேதான்�ய�ல்ைல , அவரக்ள் �வசாயம் ெசய்�றாரக்ள்.
கவண் அல்ல� அம்ெப�ந்� ��� �ைன
ேவடை்டயா��றாரக்ள் பாட�்ப் பா��றாரக்ள் . ம�
தயாரித்�க் ��க்�றாரக்ள் , �ல சமயம் �ல்�ன் நாண்
ேபால நி�ரந்்� ெகாண்� எ�ரத்்�
நிற்�றாரக்ள்,ேகாவணமணிந்த , �ச�் ேபான்ற
உடல்வா� க�ப்� ெசாரெசாரப்� - 

அந்தச ் �ப்பாய் 'அ�ங்கம் ' என்� ெசால்�ய�
என்ைன உ�த்�ய� - அந்தப் ைபயன்கள் ேமல் எனக்�க்
ேகாபம் வந்த� �ப்பாய்களில் ஒ�வன் ஒ� பாட�்ன்
வரிெயான்ைற உரக்கப் பா�னான். �லர ் 'ஹா ஹா
'ெவன்� �ரித்தாரக்ள் ஒ�வன் �வைள���ந்த
காப்�ைய ஒேர மடக்�ல் ��த்� �ட�்க் ��ையப்
பாரத்்�க் கண்ண�த்தான் , �வைளைய ம�ப� நிரப்பச்
ெசால்�, இன்னம் எவ்வள� ேநரம் ர�ல் நிற்க
ேவண்�ெமன்� பாரக்்க வந்த பஞ்சா� ர�ல் கார�்
ேமஜ�டன்�க்கால் ேப�னான், 

�ற� ��ல் ஊ�ய� , ெகா�யைசந்த� , எல்லா�ம்
-- �வப்�ப் படை்டயணிந்த ரா�வப் ேபா�ஸ் உடப்ட --
அவசர அவசரமாக ர��ல் ஏ�னாரக்ள் . 

ர�ல் ெசன்ற �ற� ம�ப��ம் பைழயப�
ெவ�ைம , மணல் ெவளி�ல் கள்ளிசெ்ச� வரிைசேபால்
�ள்ேவ�, 

�லநாடக்�க்�ப் �ற� இன்ெனா� ர�ல் வந்த� .
இந்தத் தடைவ அ�ல் வந்தவரக்ள் ேபாரக்்ைக�கள் .
அவரக்ள் ராம்கட�்��ந்� ேவெறங்ேகா ேபாய்க்



ெகாண்��ந்தாரக்ள் . எங்ேக என்� எங்க�க்�த்
ெதரியா� , ெதரிந்� ெகாள்ள��ப்ப��ல்ைல. 

அவரக்ள் ேகா�ேபாடட் �ைற�ைடைய
அணிந்��ந்தாரக்ள் . அவரக்ள் �கத்�ல் �ரிப்�
இல்ைல . அவரக்ைளச�்ற்��ம் ைரஃ�ள் ஏந்�ய
�ப்பாய்கள் எங்க�க்�ம் ெகாஞ்சம் பயமா��க்�ம்
ஒ� ேபாரக்்ைக� ேவஷ்� �ப்பா அணிந்� ெகாண்�
தப்ப �யன்றதாக நாங்கள் �ரக்்�ண்டா�ல் ேகள்�ப்
படே்டாம் . நாங்கள் வங்காளிகளாதலால் �க�ம்
பயப்படே்டாம் . 

ர�ல் ெசன்ற �ற� நான் கவனித்ேதன்.
�ள்ேவ�க்� ெவளிேய அந்த இரண்� ைபயன்கேளா� ,
�டை்டயான �ணியணிந்� ஒ� ப�ைனந்�
வய�ப்ெபண்�ம் இரண்� ஆண்க�ம் வயல்
ேவைலைய �ட�்�ட�் வந்� நின்�
ெகாண்��ந்தாரக்ள் அவரக்ள் தங்க�க்�ள் ஏேதா
ேப�க்ெகாண்� �ரித்�ரக்ள் ; �ற� அ�� நீேரா�வ�
ேபால் கலகலெவன்� ேப�க்ெகாண்ேட�ராமத்ைத
ேநாக்� நடந்தாரக்ள். 

ஒ�நாள் அெமரிக்க �ப்பாய்கள் �ரயாணம் ெசய்த
ர�ல் ஒன்� வ�வைதப் பாரத்்�ம் வய�ல் ேவைல
ெசய்�ெகாண்��ந்த மகேதாக்கள் �மார ் பத்�ப் ேபர்
ஓ�வந்தாரக்ள் . ர�ல் ஜன்னல் வ�ேய காக்��ைடையப்
பாரத்்த�ேம அவரக்ள்ர�ல் அங்ேக நிற்�ம் என்� �ரிந்�
ெகாண்��க்க ேவண்�ம் . அந்த வ�ேய �னம் ஓரி�
�ரயாணி ர�ல்க�ம் சரக்� ர�ல்க�ம் ேபாவ�
வழக்கம் . அைவ அந்த இடத்�ல் நிற்ப��ல்ைல ,
அவற்ைறப் பாரத்்� மகேதாக்கள் ஓ� வ�வ��ல்ைல.
எங்கள் �கா�ல் காய்க�க�ம் ��ம் ெகாண்� வந்�
�ற்க ஆள�ப்�ம்ப� மேகேதா �ராமத்�த்
தைலவனிடம் ஒ� நாள் ெசான்ேனன். 

"வயல் ேவைலைய �ட�் வர��யா� " என்�
�ரித்�க் ெகாண்ேட ெசான்னான் அவன். 



ஆனால் இப்ேபா� மகேதாக்கள் ஓ� வந்�
நிற்பைதப் பாரத்்� ஆசச்ரியமா��ந்த� எனக்�. 

க�ப்� உட�ல் ேகாவணம் மட�்ம் அணிந்த
ஆண்கள் - அகலக் கடை்டயான �ணி��த்�ய
ெபண்கள் , �ராமத்�சச்க்��யன் ைதத்த �ரட�்ச்
ெச�ப்�கள் கா�ல் , அவரக்ள் �ள்ேவ�க்� ெவளிேய
வரிைசயாக நின்றாரக்ள். 

ர�ல் வந்� நின்ற� . அெமரிக்க �ப்பாய்கள்
ைககளில் �வைளகைள எ�த்�க்ெகாண்�
����ெவன்� இறங்�னாரக்ள், 

அன்� அங்ேக இ��ற்�ப் ப�ெனட�்ப் ேப�க்�க்
காைல�ண� தயாரா��ந்த� . 

அப்ேபா� �ளிர ஆரம்�த்� �டட்� . ெதாைல�ல்
�ன்�ன்ேமல் பனிப்ேபாரை்வ . மரங்க�ம்
ெச�ெகா�க�ம்பனியால் க�வப்பட�்ப் பசை்சப்
பேசெலன்� இ�ந்தன. 

ஒ� �ப்பாய் தன் அெமரிக்கக் �ர�ல் இந்த
இயற்ைகயழைக ர�த்தான். 

இன்ெனா�வன் ர��க்� ெவளிேய நின்�ெகாண்�
�ள் ேவ�க்� அப்பா��ந்த ெவடட்ெவளிையச்
சற்�ேநரம் பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தான். �ற�
��ெரன்� அவன் �வைளைய ர�ல் ெபட�்�ன்
ப��ன்ேமல் ைவத்��ட�்த் தன் ேபன்ட்
ைபக்�ள்ைகைய �டட்ான் , ைப���ந்� ஒ�
பளபளப்பான எடட்ணா நாணயத்ைத எ�த்� அைத
மகேதாக்கள் இ�ந்த �ைச�ல் எ�ந்தான். 

அந்தக் கா� �ள்ேவ�க்� உட�்றத்�ல் தார ்ேபாடப்
பட�்�ந்த தைர�ல் ��ந்த� . மகேதாக்கள்
�யப்ேபா� அந்தச�்ப்பாையப் பாரத்்தாரக்ள் , �ேழ
�டக்�ம் நாணயத்ைதப் பாரத்்தாரக்ள் , �ற�
ஒ�வைரெயா�வர ்பாரத்்�க்ெகாண்� நின்றாரக்ள். 



ர�ல் ெசன்ற �ற� அவரக்�ம் ேபாகத்
ெதாடங்�னாரக்ள் - நான் அவரக்ளிடம் , "ெதாைர
ஒங்க�க்� ப�ஸ் ெகா�த்��க்கார ் . எ�த்�க்�ட�்ப்
ேபாங்க" என்ேறன். அவரக்ள் என் �கத்ைதப் பாரத்்�க்
ெகாண்� நின்றாரக்ள் . யா�ம் வந்�காைசப்
ெபா�க்�க்ெகாள்ள �ன்வர�ல்ைல . 

நாேன காைச எ�த்� மகேதாக் �ழவனிடம்
ெகா�த்ேதன் - அவன் ஒன்�ம் �ரியாமல் என் �கத்ைதப்
பாரத்்தான் - �ற�எல்லா�ம் ெமௗனமாக அங்��ந்�
ேபாய்�டட்ாரக்ள். 

�டை்டகள் சப்ைள ெசய்த காண்�ராக்டரிடம்
ேவைல பாரப்்பவன் நான் . எனக்� இந்த ேவைல சற்�ம்
��க்க�ல்ைல .ஜனநடமாடட்�ல்லாத இடம் - �ரயாணி
ர�ல் எ��ம் நிற்ப�ல்ைல - �கா�ல் நா�ம்
பேகா�லா�ம் �ன்� ��க�ந்தான் ெவ�ம் ெபாடட்ல்
ெவளி , பக�ல் �னியமான வானம் , என் மன��ம்
ச�ப்� மகேதாக்க�ம் எங்கைள ெந�ங்�வ�ல்ைல
நாேன ேபாய் அவரக்ளிட��ந்� காய்க�கள் , �ன்
வாங்� வ�ேவன் . அவரக்ள் �ற்க வ�வ�ல்ைல . ஆ�
ைமல் �ரம்நடந்� �ரக்்�ண்டாச ் சந்ைத�ல் �ற்கச்
ெசல்�றாரக்ள். 

�ற� �ல நாடக்ள் �ப்பாய் ர�ேலா ைக� ர�ேலா
வர�ல்ைல. 

��ெரன்� ஒ�நாள் அைரஞாணில் இ�ம்�த்�ண்�
கட�்க் ெகாண்��ந்த அந்தச ்��வன் என்னிடம் வந்�
ேகடட்ான் ,"ர�ல் வராதா, பா�?" 

"வ�ம், வ�ம் " என்� �ரித்�க்ெகாண்ேட
ெசான்ேனன். 

ைபயைனச ் ெசால்�க் �ற்ற�ல்ைல . எங்�ம்
�டை்டயான �ன்�கள் , வறண்ட நிலம் , �ராமவா�கள்
ெந�க்�ய�த்�க்ெகாண்� �ரயாணம் ெசய்�ம் பஸ்
ஒன்ைறப் பாரப்்பதற்�க்�ட ேவலமரக் காடை்டக் கடந்�



நான்� ைமல் ேபாக ேவண்�ம் காைலேவைள�ல் ஒ�
பக்க�ம் மாைல�ல் எ�ரப்்பக்க�ம் ேபா�ம்
�ரயாணிகள் ர�ல் தன் ேவகத்ைதக்�டச்
சற்�ம்�ைறத்�க் ெகாள்ளாமல் அந்த இடத்ைதக்
கடந்���ம் , அப்ப��ம் நாங்கள் ர�ல் ெபட�்களின்
ஜன்னல்கள் வ�ேயமங்கலாகத் ெதரி�ம் மனித
�கங்கைளப் பாரக்்கக் �டாரத்���ந்� ெவளிேய ஓ�
வ�ேவாம் - மனிதரக்ைளப் பாரக்்காமல் எங்க�க்�ச்
ச�ப்பா��க்�ம். 

ஆகேவ அெமரிக்க �ப்பாய்கள் வ��றாரக்ெளன்ற
ெசய்� ேகடட்ால் ெகாஞ்சம் எரிசச்ல் ஏற்படட்ா�ம்
�டேவ ஓரஆ்�த�ம் ேதான்�ம் எங்க�க்�, 

�ல நாடக்�க்�ப் �ற� �ப்பாய் ர�ல் வ�வதாகச்
ெசய்� வந்த� . ம�நாள் ர�ல் வந்த� , வழக்கம் ேபால்
�ப்பாய்கள்ர����ந்� இறங்� �டை்ட , ெராட�் ,
காப்� எ�த்�க் ெகாண்டாரக்ள், 

��ெரன்� �ள்ேவ�க்� ெவளிேய மகேதாக்களின்
�டட்ம் - அவரக்ள் இ�ப� ேபர ் இ�க்கலாம் , �ப்ப�
ேபர ் இ�க்கலாம் . �ழங்கால் உயர�ள்ள
�ழந்ைதகைளச ் ேசரத்்தால் ெமாத்தம் எவ்வள� ேபர்
என்� ெசால்ல ம�யா� , �டை்டத் �ணி��த்�ய
ெபண்க�ம் மலங்க மலங்க ��த்�க்ெகாண்�
நின்றாரக்ள் அங்ேக . 

அவரக்ைளப் பாரத்்� எனக்� ஓர ் இனம்�ரியாத
பயம் ஏற்படட்�. பேகா�லாேலா ��கேளா மகேதா
�ராமத்�க்�ப்ேபாக ��ம்�னால் எனக்�ப்
பயமா��க்�ம். 

அங்ேக �ளாடப்ாரம் இல்ைல - ர��ல் ஏ� இறங்க
வச�க்காகப் பாைதேயாரம் தார ் ேபாட�்ச ் சற்�
ேமடாக்கப்பட�்�ந்த� அெமரிக்கச ் �ப்பாய்கள்
காப்�ைய உ�ஞ்�க் ��த்தவா� இங்�மங்�ம் நடந்�
ெகாண்��ந்தாரக்ள் . அவரக்ளில் �லரம்கேதாக்கைள
உற்�ப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள். 



��ெரன்� ஒ� �ப்பாய் பேகா�லாைல ெந�ங்�த்
தன் ேபண்ட ் ைப���ந்� பணப் ைபைய எ�த்தான்.
�ற� அ���ந்� ஓர ் இரண்� �பாய் ேநாடை்ட
எ�த்�ப் பேகா�லா�டம் "�ல்லைற இ�க்கா ?" என்�
ேகடட்ான். 

�ப்பாய்கள் ெபா�வாகச ் �ல்லைற ைவத்�க்
ெகாள்வ�ல்ைல , கைடக்காரனிடம் ஏதாவ� சாமான்
வாங்�னால் அல்ல� டாக்�ேயாட�்க்�ப் பணம்
ெகா�ப்பதானால் கரன்� ேநாடை்டக் ெகா�த்�
��வாரக்ள் , "பாக்�ைய நீேய வச�்க்க "என்� ெசால்�
��வாரக்ள். நான் இைத ராஞ்��ல் பல�ைற
பாரத்்��க்�ேறன். 

பேகா�லால் �ப்பாய்க்� , ஓரணா , இரண்டணா ,
நாலணா �ல்லைற ெகா�த்�க் ெகாண்��ந்தான் .
அப்ேபா� மகேதாக்களின் �டட்த்�ல் இ�ம்�த் �ண்ைட
அைரஞாணில் அணிந்��ந்த ��வன்
�ரித்�க்ெகாண்ேட ைகைய நீட�் ஏேதா ேகடட்ான். 

பேகா�லா�ட��ந்� �ல்லைறகைள
வாங்�க்ெகாண்ட �ப்பாய் அவற்ைற மகேதாக்களி�ந்த
பக்கம் எ�ந்தான் . இதற்�ள் நான் சப்ைள பாரத்�ல்
ைகெய�த்� வாங்�க்ெகாண்� வந்� �டே்டன் - கார�்
��ல் ஊ��டட்ான். ர�ல் ஓடத் ெதாடங்�ய� . 

நான் மகேதாக்கள் பக்கம் ��ம்�ப் பாரத்்ேதன், 

அவரக்ள் சற்� ேநரம் ெமௗனமாகக் �ேழ �டந்த
�ல்லைறகைளப் பாரத்்�க்ெகாண்� நின்றாரக்ள் - �ற�
��ெரன்� அைரஞாணில் இ�ம்�த்�ண்� கட�்��ந்த
��வ�ம் �த்த நாகத் தாயத்� அணிந்த ��வ�ம்
�ள்ேவ�க்�ள் �ைழந்�வந்தாரக்ள் . 

அப்ேபா� �ரட�்ச ் ெச�ப்� அணிந்த மகேதாக்
�ழவன், "ஜாக்�ரைத !" என்� கத்�னான் - அந்தச்
சத்தத்�ல் நான்�டத்��க்�ட�்ப் ேபாய்�டே்டன். 



ஆனால் இ� ��வரக்�ம் அவ�ைடய
எசச்ரிக்ைகையப் ெபா�டப்�த்த�ல்ைல . அவரக்ள்
எல்லாச ் �ல்லைறகைள�ம் ெபா�க்�க்ெகாண்�
ேதா�ரித்த �ஞ்�ச ் ேசாளக் ெகாண்ைட ேபால்
�ரித்தாரக்ள் . மகேதா ஆண்க�ம் ெபண்க�ம்
�டேவ�ரித்தாரக்ள். 

மகேதாக் �ழவன் ேகாபத்�டன் ஏேதேதா
����த்�க் ெகாண்ேட �ராமத்�க்�ப் ேபானான்
மற்ற மகேதாக்க�ம்தங்க�க்�ள் கலகலெவன்�
ேப�க்ெகாண்�ம் �ரித்�க்ெகாண்�ம் �ராமத்�க்�த்
��ம்�னாரக்ள். 

அவரக்ள் ெசன்ற�ன் அந்த இடத்�ல் ம�ப�
ெவ�ைம , நிசப்தம் - �ல சமயங்களில் எனக்� �க�ம்
அ�ப்� ஏற்ப�ம் �ரத்�ல் �ன்�கள், இ�ப்ைபக் கா� ,
ேவல மரங்க�க்கப்பால் ெகாஞ்சமாகத் தண்ணீேரா�ம்
அ�� , ப�ைமயான வயல்கள் அவற்�ல் ஆங்காங்ேக
ேகாவணமணிந்த க�ப்� மனிதரக்ள் , கண்க�க்�க்
�ளிரச்�்யான காட�். 

அவ்வப்ேபா� �ப்பாய ர�ல் வந்� நிற்�ம் ,
�ப்பாய்கள் காைல�ண� உண்��ட�்ப் ேபாவாரக்ள் ,
மகேதாக்கள்�ள்ேவ�க்� ெவளிேய �டட்மாக வந்�
நிற்பாரக்ள். 

"ெதாைர, பக் �ஸ்! ெதாைர, பக் �ஸ்!" 

ஒேர சமயத்�ல் பல �ரல்கள் . 

ேமஜரிடம் பாரத்�ல் ைகெய�த்� வாங்க வந்த
நான் ��க்�ட�்த் ��ம்�ப் பாரத்்ேதன். 

அந்த இ� ��வரக்ள் மட�்மல்ல , �ல
இைளஞரக்�ம் ைககைள நீட�் ப�ஸ் ேகட�்றாரக்ள் -
�டை்டத் �ணியணிந்தவளரந்்த ெபண்�ம்
ேகட�்றாள்.  



�ன்ெபா�நாள் நான் காய்க� வாங்கக்
�ராமத்�க்�ப் ேபா��ந்தேபா� அவள்தான் "ர�ல்
எப்ேபா வ�ம் ?" என்� என்ைனக் ேகடட்வள். 

ேதாளில் படை்டயணிந்த �ன்� நான்� �ப்பாய்கள்
ேபண்ட ் ைப���ந்� ைக நிைறயச ் �ல்லைறைய
எ�த்� அவரக்ள் பக்கம் எ�ந்தாரக்ள் - மகேதாக்கள்
ர�ல் �றப்ப�ம் வைர காத்��க்காமல் ஒ�வர்
ேமெலா�வர ் ��ந்� கா�கைளப் ெபா�க்கத்
ெதாடங்�னாரக்ள் . அவரக்ள் அவசர அவசரமாக
�ள்ேவ�க்�ள் �ைழந்� வ�ம்ேபா� �ல�க்�
உடம்�ல் �றல் , காயம் ஏற்படட்� . �ல�ைடய
ேகாவணங்கள் ேவ��ல் �க்�க் ெகாண்டன. ர�ல்
ெசன்ற �ற� அவரக்ைள நன்றாகக் கவனித்�ப்
பாரத்்ேதன் - மகேதா �ராமத்�னரில் பா�ப் ேபர ்அங்�
வந்��டட்தாகத் ேதான்�ய� . எல்லா�க்�ம் ெகாஞ்சம்
கா� �ைடத்� �டட்� . ஆைகயால் அவரக்ள் �கத்�ல்
�ரிப்� - ஆனால் எவ்வள� ேத��ம் �ரட�்ச்
ெச�ப்பணிந்த அந்த மகேதாக் �ழவைன மட�்ம்
பாரக்்க ��ய �ல்ைல - அவன் வர�ல்ைல . �தல்
தடைவ அவன் அதட�்�ம் ��வரக்ள் ெபா�க்�ெய�த்த
கா�கைள எரிய�ல்ைல என்� அவ�க்�க்
ேகாபமா��க்கலாம். 

�ழவன் மட�்ம் இப்ேபா� தனிேய வய�ல்
மண்ைண ெவட�்க் ெகாண்��க்�றான் என்ற நிைனப்�
எனக்� இதமா��ந்த�. 

�கா�ல் இ�ந்த எங்கள் ஐந்� ேப�க்� எப்ப�ேயா
ெபா�� க�ந்த� . இைட�ைடேய �ப்பாய் ர�ல் வ�ம்
, நிற்�ம் , ேபா�ம் மகேதாக்கள் �ள்ேவ�க்� ெவளிேய
�டட்மாகக்�� 'ெதாைர , பக் �ஸ் ! ெதாைர பக் �ஸ்!"
என்� கத்�வாரக்ள். 

அப்ேபா� �ல நாடக்ள் மகேதாக் �ழவன்
வயல்ேவைலைய �ட�்�ட�்க் ைககளி��ந்�
மண்ைணத் தட�்�ட�்க் ெகாண்� அங்ேக ேவகமாக



வந்� எல்லாைர�ம் அதட�்வான். ஆனால் யா�ம்
அவைன ெபா�டப்�த்�வ�ல்ைல - அவன் பரிதாபமாக
அவரக்ைளப் பாரத்்�க்ெகாண்� நிற்பான் . ஆனால்
யா�ம் அவன் பக்கம் ��ம்�ப் பாரப்்ப�ல்ைல. 

�ப்பாய்கள் ேபண்ட ் ைப���ந்� �ல்லைறைய
எ�த்� எ�வாரக்ள் , மகேதாக்கள் ஒ�வர ்ேமாெலா�வர்
�ப்�ற ��ந்�கா�கைளப் ெபா�க்�வாரக்ள் . கா�
'எனக்� , ஒனக்� ' என்� சண்ைட ேபாட�்க்
ெகாள்வாரக்ள் . இைதப் பாரத்்�ச ்�ப்பாய்கள் "ஹா ஹா
'ெவன்� �ரிப்பாரக்ள். 

இதன்�ற� மகேதாக் �ழவன் வ�வ�ல்ைல .
மகேதாக்களின் '�சை்சக்காரத்தனம் அவ�க்�ப்
��க்க�ல்ைல , அதனால் அவன் அங்� வ�வ�ல்ைல
என்பதற்காக நான் கரவ்ப்படே்டன், 

மகேதாக்களின் நடத்ைத எங்க�க்�ப்
��க்க�ல்ைல . அவரக்ள� இந்த நடத்ைதக்காக நான்
ெவடக்ப்படே்டன் . அவரக்�ைடய வ�ைம�க்க
ேதாற்றத்ைதப் பாரத்்�ச ் �ப்பாய்கள்
அவரக்ள்�சை்சகாரரக்ள் என்� நிைனப்ப� எனக்�
�க�ம் வ�த்தமளித்த� - ஒ�நாள் அவரக்ள் 'பக் �ஸ்!
பக் �ஸ்!' என்� கத்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள் . நான்
ர�ல் கார�் ஜான�நாத்�டன் ஏேதா ேப�க்
ெகாண்��ந்ேதன் . '��ச ் , ��ச'் என்� ஒ�ெய�ப்�ய
�டஸ்் அணிந்� என் பக்கமாகப் ேபாய்க் ெகாண்��ந்த
ஒ�ரா�வ அ�காரி ெதாண்ைடையக் காரி ெகாண்�
'�சை்சக் காரப் பசங்க' என்� ெசான்னான் 

நா�ம் ஜான�நாத்�ம் ஒ�வைரெயா�வர்
பாரத்்�க் ெகாண்ேடாம் . என் �கம் அவமானத்�ல்
க�த்த�. என்னால்தைல நி�ர ��ய�ல்ைல உள்�ர
எரிசச்ல் படே்டன் - ைகயாலாகாத எரிசச்ல். 

"�சை்சக்காரப் பசங்க! �சை்சக்காரப் பசங்க!" 



என் ேகாபெமல்லாம் மகேதாக்கள் ேமல் ��ம்�ய�
. ர�ல் ேபான�ம் நான் பேகா�லாைளக்
�ட�்க்ெகாண்� ேபாய் அவரக்ைள �ரட�்ேனன் ,
அவரக்ள் ெபா�க்�க் ெகாண்ட கா�கைள ம��ல்
ெச��க்ெகாண்� �ரித்தவாேற ஓ�ப்ேபாய்�டட்ாரக்ள், 

எனி�ம் மகேதாக்களால் எனக்� ஏற்படட் அவமான
உணரை்வ ஓரள� தனித்த� ஒ� கரவ்ம் . மகேதாக்
�ழவனின் உ�வத்�ல் அந்த கரவ்ம் ஒ� �ன்�ேபால்
என் கண் �ன்னாள் உயரந்்� நின்ற�. 

ஒ� ெசய்� ேகட�் எனக்� ஆ�தல் ஏற்படட்� -
காண்�ராக்டைரச ் சந்�க்கப் �ரக்்�ண்டா ேபானேபா�
நான் ேகடட்ெசய்� அ� . அண்டாஹால்டை்ட ���டப்
ேபா�றாரக்ளாம். 

��களில் இ�வர ் இவ்வள� காலம் ேமைஜயாகப்
பயன்படட் இரண்� �ரம்கைள�ம் �ள்ேவ�க்�
ெவளிேய தள்ளிக்ெகாண்��ந்தாரக்ள் �ன்றாவ� ��
எங்கள் �டாரத்�க் க�ற்ைற அ�ழ்த்�க்
ெகாண்��ந்தான். பேகா�லால் "ஆடட்ம்க்ேளாஸ் ,
ஆடட்ம் க்ேளாஸ்!" என்� ெசால்�யவா�
�ரம்கைளக்காலால் உைதத்�க்ெகாண்��ந்தான். 

��ெரன்� இங்� எ�ந்த அரவத்ைதக் ேகட�்
மகேதாக்கள் ஓ� வந்தாரக்ள். 

நாங்கள் அவரக்ைள ஆசச்ரியத்ேதா� பாரத்்ேதாம் .
ஏேனா பேகா�லால் �ரித்தான். 

இதற்�ள் �ள்ேவ�க்� ெவளிேய �டட்ம்
���டட்�. 

��ெரன்� ��ல் ஒ�. ர�ல் வ�ம் அரவம் ,
ஜன்னல்களில் காக்��ைட எங்க�க்� ஒ��றம்
எரிசச்ல் , ஒ��றம் �யப்� - ர�ல் வரப்ேபா�ம்
ெசய்�ைய எங்க�க்� அ�ப்பப் �ரக்்�ண்டாஆ�ஸ்
மறந்��டட்தா ? இந்த �காைமேய எ�த்��டப்
ேபாவதாக நாங்கள் ேகள்�ப்படட்� தவறா ? ர�ல்



ெந�ங்க ெந�ங்க ஒ� ��த்�ரமான சத்தம் பலமாகக்
ேகடட்� . சத்தம் அல்ல , பாட�் - ர�ல் �க அ��ல்
வந்தேபா� �ப்பாய்கெளல்லா�ம் ஒன்� ேசரந்்�
உரக்கப் பா�வ� ேகடட்�. 

நான் ஒன்�ம் �ரியாமல் ஒ� �றம் ர�ைலப்
பாரத்்ேதன் , இன்ெனா� �றம் ��ம்� �ள்ேவ�ப்
பக்கம் பாரத்்ேதன் . அந்தநி�ஷம் மகேதாக் �ழவன்
ேமல் என் பாரை்வ ��ந்த� - �டட்த்ேதா� �டட்மாக
நின்�ெகாண்� அவ�ம் "ெதாைர,பக் �ஸ்! ெதாைர, பக்
�ஸ் " என்� கத்�க் ெகாண்��ந்தான். 

மகேதாக் �ழவ�ம் மற்றவரக்�ம்
�சை்சக்காரரக்ள் ேபால் , ைபத்�யம் ��த்தவரக்ள்
ேபால் கத்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள் . ஆனால் இன்� அந்த
ர�ல் இங்ேக நிற்க�ல்ைல . மற்ற �ரயாணி
ர�ல்கைளப்ேபால் அ��ம் அண்டாஹால்டை்டப்
�றக்கணித்�ப் ேபாய்�டட்� - ர�ல் இனி நிற்கா�
என்� எங்க�க்�ப் �ரிந்த�. 

ர�ல் ேபாய்�டட்� . ஆனால் இவ்வள� காலமாக
வயல்களில் �வசாயம் ெசய்� ெகாண்��ந்த
மகேதாக்கள் எல்லா�ம்�சை்சக்காரரக்ளா�
�டட்ாரக்ள். 

(பாரத்வரஷ். ஏபங் அன்யான்ய கல்ப , 1959) 

16. ச�ீ��களாலான வ ��ேபால
ைசய� �ஸ்தபா �ராஜ் 

I �பக்�த்ரா 

நான் இ�வைர ஓ�ய �ரத்�ல் ஒ� �ட�்க்
கத��டத் �றந்��க்க�ல்ைல - ஒ� ஜன்னல் �டத்
�றந்��க்க�ல்ைல ைம��ட�் -ஊரில் �ளாக் அ�ட்
அம���ந்தாற்ேபால - ெத� நைனந்��ந்த� . இந்த
அைம��ம் வழக்கத்�க்� மா�படட்� . இர� பத்�
மணியா��டட்� - �ன்பக்கத்�ல் இப்ேபா�தான் ஏேதா



ஒ� �பத்� ேநரந்்��க்�ற� . இ�ந்தா�ம் நகரம்
��வைத�ம் பய��த்��ட அல்ல� ேபச�்ல்லாமல்
ெசய்��ட இைவ ேபா�மான காரணங்கள் அல்ல
வரவரமனிதரக்ளின் இரத்தத்�ன் �� தணிந்�
ெகாண்� வ��ற� அவரக்ள் எளி�ல்
உணரச்�்வசப்படாம��க்கக்
கற்�க்ெகாண்��டட்ாரக்ள் . ராம்பா� . �யாம்பா� ஐ�
பா� எல்ேலா�ம் ேபரம் ேப�க் காய்க�கள் வாங்�க்
ெகாண்��க்�றாரக்ள் அவரக்�ைடய ெச�ப்�க்�க்
�ேழ தைர�ல் அப்ேபா�தான் �ந்�ய இரத்தம்.....
இரத்தத்�க்� ெமா�ேய�ம் இல்ைல 

�ன்னால் சற்�த் ெதாைல�ல் கால�ச ் சத்தம்
ேகட�் இன்�ம் ேவகமாக ஓ�ேனன் - நான் இப்ேபா�
உரக்கக் கத்� மண்ைடைய உைடத்�க்ெகாண்டா�ம்
எந்த �ட�்க் கத�ம் �றக்கா� , யா�ம் ஜன்னைலத்
�றந்��ட ெவளிேய எட�்ப்பாரக்்க மாடட்ாரக்ள் என்�
எனக்�த் ெதரி�ம். எல்லா�ம் இந்த அகாலத்�ல்
ஓட�்க்�ள் �ைழந்� ெகாள்�ம் ஆைமமா�ரி
ேபாரை்வக�க்�ள் ��ண்� ப�த்�க்ெகாண்�
�டட்ாரக்ள் . ஆைமக்�க் �ரல் இல்ைல என்� நான்
உ�ரியல்��ல் ப�த்��க்�ேறன், 

நகரத்�ன் இந்தப் ப�� எனக்� �ற்��ம்
பரிசச்ய�ல்லாத� ஓ�க்ெகாண்��ந்தேபா� எனக்�
ஒ� ேவ�க்ைகயான எண்ணம் ேதான்�ய�. உலகத்�ன்
எந்தப் ப����ம் நீர ் -நிலம் -வான ெவளி�ல் மனிதன்
ேபாகாத இட�ல்ைல என்� ெப�ைமயாகச்
ெசால்லப்ப��ற� .ஆனால் என்ன ஆசச்ரியம் ! உலகம்
�டக்கட�்ம் , இந்த நகரத்�ேலேய இன்�வைரஎன் கால்
படாத இடங்கள் , எனக்�த் ெதரியாத இடங்கள்
எவ்வளேவா இ�க்�ன்றன ! �ம்மா �ற்�க் ெகாண்�
என்னலாபம் ? 

இ�பத்ேத� வயதான , �ணிசச்ல் �க்க
இைளஞனான �பக் �த்ரா என்ற ெபய�ள்ள நான்
எவ்வளேவா இடங்க�க்�ப்ேபான�ல்ைல ,



எத்தைனேயா இடங்கைளப் பாரத்்த�ல்ைல . எவ்வளேவா
�ஷயங்கள் எனக்�த் ெதரியாமேல
இ�ந்��டப்ேபா�ன்றன , எதற்�ம் அடங்காத
உணரச்�்மயமான , ஆபத்தான இந்த வாழ்க்ைக எந்த
நி�ட�ம் நீரக்்���ேபால் மைறந்�ேபாய்�டலாம் , ஒ�
��ய இ�ம்�த்�ண்� ேபா�ம் என் இ�பத்ேத�
வ�டங்கைள �ணாக்��ட - உலகம் , வாழ்க்ைக
இவற்�ன் ெப�ம்ப�� என் பாரை்வக்�த் ெதரிவதற்�
�ன் நான் எரித்��டப்ப�ேவன் அல்ல� தண்ணீரில்
எ�யப்ப�ேவன் அல்ல� ப�ந்� , காக்ைக , நாய்களின்
உணவாகத் ேதரந்்ெத�க்கப் ப�ேவன் - ஐேயா , அழ�ய
இனிய பழத்�ன் �ைள ேபான்ற என்உடல், உள்ளம் .
இளைம ..! 

அதனால்தான் நான் ஓ�க்ெகாண்��ந்ேதன் என்
உட�ம் உள்ள�ம் இளைம�ம் தங்கள் தங்கள்
ெமா��ல் "தப்�ேயா�ப்�ைழத்�க் ெகாள்!
தப்�ேயா�ப் �ைழத்�க் ெகாள்!" என்� அல�ன. 

என்ைனப் ��த்��ட ���ம் என்ற நம்�க்ைகைய
அவரக்ள் இன்�ம் ைக�ட�ல்ைல என்� எனக்�ப்
�ரிந்த� என்ைனக் ெகால்�ம்வைர அவரக்�க்�
நிம்ம��ல்ைல . அவரக்ள் என்ைனப் �ன்ெதாடரந்்�
வந்� ெகாண்��க்�றாரக்ள் இந்த ஆபத்தான இர�ல்
நகர�ம் எ�ரப்ாராத �ைற�ல் மா�ப்ேபாய் �டட்� .
அணிகள் நிைறந்த நாகரீகப் �ங்காவரலாற்�க்
காலத்�க்� �ந்ைதய அடரந்்த காட�்�டட்� . பல
மா�க் கட�்டங்கெளல்லாம் பயத்�ல் தங்கள் நீண்ட
அங்�ைய கைளந்� ெகாண்� ெபரிய ெபரிய
மரங்களாக நிற்�ன்றன. இந்த ராம்பா� , �யாம்பா� ,
ஜ�பா� எல்லா�ம் இ�ட�்ல் தவழ்ந்� ெகாண்� ேபாய் ,
மனித �லத்�ன் கஷ்டங்க�க்ெகல்லாம் காரணமான
பழம் ப�க்�ம் அந்த பைழயமரத்ைதத் ேத�க்
ெகாண்��க்�றாரக்ள் , அவரக்�ைடய ைககளில்
�ன்� �ன்னஞ்�� ேகாடரிகள் அடங்�ய ெபாடட்லம்
ஒவ்ேவா� ேகாடரி�ன் �ைல ஐந்� கா� - 



�ன்� ெத�க்கள் சந்�க்�ம் இடம் வந்த� - வல�
பக்கம் ேபாவதா , இட� பக்கம் ேபாவதா என்�
ேயா�த்�த் தயங்�வதற்�ள் - �ப்பாக்� ��ம் பயங்கர
ஒ� ! �ப்பாக்� ��ம்ேபா� �ன்�னி ேபால் �த�ம்
ெந�ப்�ப் ெபா�கள் ெதரிக்�ன்றனவா என்� ��ம்�ப்
பாரத்்ேதன் . ேவ�க்ைகதான் , ஆபத்�க் காலத்�ல்�ட
நம்�ள் இ�க்�ம் அசட�்க் �ழந்ைதத்தன்ைம
ெசயற்ப��ற�. 

ம�கணேம ஒேர தா�ல் இட�பக்கம் ��ம்�
ஓ�ேனன் , உயரத்�ல் ஒ� ெவளிசச்ம் ெதரிந்த� .
�ணிசச்ல் �க்க ெகாரில்லாஒன்� ஜன்னைலத் �றந்�
அதன் கம்��ல் �க்ைகத் ேதய்த்�க் ெகாண்�
ெவளிேய பாரக்்�ற� . அழகான �� , அதன் ேமல்
ெகா�கள் அடரத்்�யாக வளரந்்��ந்தன . ஏேதா ஒ�
மலரின் மணம் என் ��ப்பத்�க்� மாறாக என்
உணர�்ல் ��ந்த� .நான் ெநஞ்�யர��ந்த ேகட�்ன்
கதைவத் �றந்� உள்ேள �ைழந்த�ம் பத்�ரமாக
இ�க்�ம் உணர�் ஏற்படட்� . இந்தமா�ரி ��களில்
சாதாரணமாக ஒ� நாய் இ�க்�ம் , வாச�ல் 'நாய்
ஜாக்�ரைத ' என்� அ��ப்� இ�க்�ம் என்ப�
நிைன�வந்த� . ஆனால் நான் உள்ேள �ைழந்த நா�ன்
�ைரப்ெபா� ேகடக்�ல்ைல . நல்ல ேவைள இந்த
�ட�்ல் நாய் இல்ைல . அல்ல , இ�ந்தா�ம் அைதக் கட�்
ைவத்��க்�றாரக்ள் �ட�்க்�ள் 

��� ேநரம் ஓய்ெவ�த்�க் ெகாண்ேடன் . ெவளிேய
எந்த அரவ��ல்ைல. அவரக்ள் ேவ� சந்�களில்
என்ைனத் ேத�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள் ேபா�ம் ,
இன்�ம் ெகாஞ்ச ேநரத்�க்� எனக்� ஆபத்�ல்ைல,
ேமேல �றந்��ந்த ஜன்ன���ந்� வந்தமங்�ய
ெவளிசச்த்�ல் நாற்�ற�ம் பாரத்்�க்ெகாண்ேடன் - ஒ�
��ய �ல்ெவளி - இ��ற�ம் மலரச் ் ெச�கள் . இந்த
இ�ட�்ல் இந்த ஆபத்தான இடத்�ல் ஹாஸ்�ஹானாப்
��க்�த்தான் எவ்வள� �ணிசச்ல்! ேகாப�ம் எரிசச்�ம்
ஏற்படட்� எனக்� இ� உ�த�ல்ைல ! �செ்ச�கைள ஒ�



அைற அைறந்� "வாைய �� " என்� ெசால்��ட
ேவண்�ம். "இங்� வரா�ரக்ள் !"என்� பறைவகைள
அதடட் ேவண்�ம் . காதல் ேஜா�கைளக் கண்�க்க
ேவண்�ம் !. கணவ�ம் மைன��ம் அ�க�ேக
ப�த்�க்ெகாள்வைதத் தைட ெசய்ய ேவண்�ம் .
ெதா�லாளரக்ள் அ�ந்� ேபாகட�்ம் ! இஞ்�னியரக்ள்
ேவைல ெசய்ய ேவண்டாம் !�ஞ்ஞானிகள்
ஓய்ெவ�த்�க் ெகாள்ளட�்ம்! 

அந்த சமயத்�ல் ம�ப��ம் �ப்பாக்� ��ம் ஒ�
ேகடட்� , ��கள் அ�ரந்்தன . வண்�களின் கடகட ஓைச
- �ரகாசமானெவளிசச்க் கற்ைறெயான்� கண ேநரம்
ேதான்�ப் �ற� இ�ளில் மைறந்��டட்� ேபா�ஸ்
வந்��டட்� ! 

�ட�்ப்பக்கம் �ன் வாங்�ேனன் எ�ரில் ெபரிய
கம்�க்கத� �றந்��ந்த� -வாரி� இல்லாத
ெசாத்�மா�ரி . அப்ப�யானால் இ� பல ஃ�ளாட�்கள்
ெகாண்ட �� - கதைவ ��வார ் என்� ராம்பா�
நிைனத்�க் ெகாண்��ப்பார ் -ராம்பா� அல்ல� ஜ�
பா� ��வார ் என்� நிைனத்�க் ெகாண்��ப்பார்
�யாம்பா� - �ட�்க் காவல்காரன் ஒ�வன் இ�ந்தா�ம்
அவன் கஞ்சா ��த்��ட�் எங்ேகேயா மயங்�க்
�டக்�றான் ேபா�ம். ஆமாம், இ�க்�றான்.
மா�ப்ப�க்�க் �ேழ�ள்ள �ன்னஞ்�� அங்கணத்�ல்
ஒ� கட�்�ல் அைச�ன்�க் �டப்பவன்தான்
காவல்காரன். 

அகலமான மா�ப்ப�களின்ேமல் அரவம்
ெசய்யாமல் ஏ�ேனன் . ப�க�க்� ெமல் �தல் மா��ல்
ஒ� �ன்சார �ளக்� எரிந்� ெகான்��ந்த� �ளக்ைகச்
�ற்��ம் ஒடட்ைட , �� �ேழ �ல் தைரைய�ம்
�செ்ச�கைள�ம் பாரத்்� நான் அந்த �� அழகாக ,
�ய்ைமயாக இ�க்�ம் என்� நிைனத்��ந்ேதன் .
ஆனால் அதன் �ழட�்த் தன�ம் பராமரிப்�க் �ைற�ம்
இப்ேபா� கண்ணில் படத் ெதாடங்�ன - நான் ேமேல ஏற
ஏற அ�வ�ப்பளிக்�ம் பாழைடந்த இடெமான்�ல்



�ைழ�ம் உணர�் ஏற்படட்� எனக்� . மா��ல் நான்�
கத�களில் �ட�்கள் ெதாங்�க் ெகான்��ந்தன - இன்�
வ�த்�க் ெகாண்��ந்தவர ் கெளல்லா�ம் ஒேர
�டட்மாக எங்ேக ேபாய் �டட்ாரக்ள் . இரண்டாம்
மா��ல் �ன்� கத�கள் . இங்�ம் ஒடட்ைட ப�ந்த
�ளக்� - �ன்� கத�களில் இரண்�ல் �ட�்க்கள்
ெதாங்�ன . �ன்றாவ� கத�க்�ரிய ஃ�ளாட�்ன்
ஜன்ன�ல்தான் நான் அந்தக் ெகாரில்லாைவப்
பாரத்்��க்க ேவண்�ம் . அந்த ஆள் தனியாக
இ�க்�றானா , அல்ல� ��ம்பத்ேதா� இ�க்�றானா
....? 

ஒ� ஃ�ளாட�்ல் கத��ம் ெபயரப்்பலைக இல்ைல ,
அைழப்� மணி இல்ைல , �வரக்ளில் �வப்� , க�ப்�
எ�த்�க்களில் எ�தப்பட�்�ந்த வாக்�யங்கள் எங்�ம்
எல்லா�க்�ம் மனப்பாடமானைவ , பயத்�ல் என் உடல்
��ரத்்த� , இந்த இடம் எனக்�ப் பா�காப்பான�ல்ைல .
நாேன தற்ெசயலாக 'அவரக்�ைடய ' ேகாடை்டக்�ள்
வந்� அகப்பட�்க்ெகாண்� �டே்டேனா? 

ேவ� வ��ல்ைல. �ணிைவ வரவைழத்�
ெகாண்� ேபண்ட ்ைபக்�ள் ைகைய�ட�் அ���ந்த
-38 ��க்கள�ள்ள ரிவால்வைர இ�கப்��த்�க்
ெகாண்ேடன் . அ�ல் ஒ� �ண்� தான் பாக்� இ�க்�ற�
, அ� ேபா�ம். �ன்னால் பல மணிகள், நாடக்ள்,
மாதங்கள், வ�டங்கள் �ைழத்��ப்பதற்காக
இப்ேபாைதக்� ஒ� �ல மணிேநரம் �ைழத்��க்க
ேவண்�ம் .இ� எனக்� �க�ம் அவ�யம் - ஐேயா , என்
இ�பத்ேத� �ணான வ�டங்கேள ! என் இளைம
மந்�ரத்தால் கட�்ண்ட�ைனக்�ட�் ேபால் ! என்�ள்ேள
ெமௗனமாகப் பாரத்்�க் ெகாண்��க்�ற�. 

கத� வைளயத்ைத ெம�வாக ஆட�்ேனன் - இரண்�
தடைவ . �ற� ெம�வாகக் கதைவத் தட�்ேனன். 

II �ரண்மய் தத்தராய் 



என்ன ஆச�்? ம�ப��ம் பவரக்டட்ா ? மைழக்காலம்
��வ�ம் இந்தத் ெதாந்தர� ெதாட�ம் - ெம��வரத்்�
வாங்�வாங்�ப் ேபாண்�யா� �டே்டன்!
காரப்்பேரஷன்... 

இந்த சமயம் ம�மகள் ஓ� வந்தாள் 

" ேகட�்ங்களா ..? இந்த ராத்�ரி ம�ப�
ஆரம்�ச�்டட்� ." 

��த்ெத�ந்ேதன் "என்னம்மா ஆரம்�ச�்ட�்�?" 

ரா��க்� என்ேமல் எகரிசச்ல் ஏற்பட�்�க்�ேமா 7
வயதாக ஆக என் கண்கைளப்ேபால் கா�க�ம்
வ��ழந்� ெகாண்��க்�ன்றன என்ப� அவ�க்�த்
ெதரிந்��க்க ேவண்�ம் . அப்ப��ம் அவள் எரிசச்ல்
ப��றாள் . அவ�க்� நா�க்�நாள் என்ேமல் எரிசச்ல்
வளரவ்� எனக்�த் ெதரி�ம் .. நான் ��ெரன்� "யாேரா
�ப்�டறாங்க ேபா��க்� - என்� ெசால்�க்ெகாண்�
வாச�க்� ஓ�வ� : இைவெயல்லாம்
எரிசச்�ட�்�ன்றன . நான் இைத உணர�்ேறன் .
��ப்பாக நான் �ன்னைற�ல் ெசௗேமனின்
ேபாடே்டாைவ ைவத்��ப்ப� அவ�க்�ப்
��க்க�ல்ைல . அவன� ச�ப காலத்�ப் ேபாடே்டா ,
இ� ஒன்�தான் ெபரிய அள� ேபாடே்டா . இ�ல் அவன்
மட�்ம் இ�க்�றான். அவ�ைடய மற்ற
ேபாடே்டாக்கெளல்லாம் ெவ� காலம் �ன்�
எ�க்கப்படட்ைவ . அவற்�ள் பலவற்�ல் ரா��ம் �ட
இ�க்�றாள் . அைவெயல்லாம் ேபாடே்டா ஆல்பத்�ல்
இ�க்�ன்றன . நான் அந்த ஆல்பத்ைதச ் �ல சமயம்
என்னிடேம ைவத்��ப்ேபன், �ல சமயம் ரா��டம்
ெகா�ப்ேபன். �லசமயம் அவேள என்னிடம் ேகட�்
வாங்�க்ெகாண்� ேபாவாள் . ஆனால் அவற்�ல்
இப்ேபாைதய ெசௗேமைனப் பாரக்்க ��ய�ல்ைல .
இப்ேபா� அவ�ைடய ெநற்��ல் ��க்கம்
��ந்��க்�ற� , தாைடெய�ம்� ��த்� நிற்�ற� ,
அவ�ைடய உட�ன்ெமன்ைம ேதய்ந்� ெகாண்�



வ��ற� , கண்களில் ஓர ்அசாதாரண ஒளி. அவ�ைடய
இந்த மாற்றங்கெளல்லாம் இந்த ேபாடே்டா�ல் இடம்
ெபற்��க்�ன்றன. 

ெசௗேமன் , என் ஒேர �ள்ைள , என் ெசல்லப்
�ள்ைள , "அவன் அ�ப�க்�ம் �ன்பங்கைளெயல்லாம்
, ேவதைனகைளெயல்லாம் எனக்�க் ெகா�த்��� !"
என்� நான் கட�ைள ேவண்�க் ெகாண்ேடன் .
ஏெனன்றால் உலகத்�ல் பல எ�ரிக�டன் ேபாரிடட்
அ�பவம் இந்தக் �ழவ�க்� உண்� , பல பயங்கர
நிகழ்ச�்கைளப் பாரத்்��க்�ேறன் நான் , பயங்கரச்
�� எல்லாவற்ைற�ம் �டெ்டரிக்�ம் ெந�ப்� , �யல் ,
மைழ�ன் தாக்�தல்கள் , இன்�ம் பல எ�ரப்ாராத
எ�ரிகைள எ�ரெ்காண்��க்�ேறன் நான் - எவ்வள�
வைக ஆபத்�கள் ேநரந்்��க்�ன்றன ! நான்
அவற்ைறெயல்லாம்
ெபா�த்�க்ெகாண்ேடாெவற்�ெகாண்ேடா இன்�ம்
நிைலத்��க்�ேறன் . ஆைகயால் எந்த�த ேநாய் -
கஷ்டம் , ேவதைனையத் தாங்�க் ெகாள்வ�ம் எனக்�ச்
�ரமமா��க்கா� . ஆனால் ெசௗேமன் ! அவன�
ஆத்மா ெமன்ைமயான� . அவன் வாழ்க்ைக���ந்�
எவ்வளேவாஎ�ரப்ாரக்்�றான் . வாழ்க்ைக�ன்
ேமாகனக் கவரச்�்�ல் அவன் கன�கள் பல கண்
ெகாண்��க்�றான் . ஆைகயால் நான்கட�ைள
ேவண்�க்ெகாள்ேவன் - "ெசௗேமனின் கஷ்டங்கைள
என்னிடம் ெகா� , அவ�ைடய இன்பங்கள் அவனிடேம
இ�க்கட�்ம் " என்� ஆனால்.... 

ேபாடே்டாைவப் பற்�யல்லவா
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன் ! அவன் ��ெரன்� ஏன் இந்த
ேபாடே்டா எ�த்�க் ெகாண்டான்என்� எனக்� �ன்னால்
�ரிய�ல்ைல , �ற� �ரிந்த� . இந்த ேபாடே்டா அவன்
ெவளிேய�வதற்��ன் எனக்�ம் அவன்மைன�க்�ம்
ஆ�தலளிப்பதற்காகக் ெகா�த்த நிைன�ச ் �ன்னம் ,
"இைத ைவத்�க்ெகாண்� ஆ�தல் ெப�ங்கள் !" என்�
ெசால்லாமல் ெசால்��ட�்ப் ேபாய்�டட்ான் அவன்! 



ஆம் , நான் எ�பத்�ரண்� வய�க் �ழவன் , ெவ�ம்
நிைன�க�டன் காலந் தள்ள ���ம் என்னால் , என்
ேபான்ற�ழவரக்ள் அப்ப�த்தான் வாழ்�றாரக்ள் .
ஆனால் என் ம�மகள் ரா� ? அவளால் ���மா ? 

அவ�ைடய இரத்த�ம் தைச�ம் உள்ள�ம்
இன்�ம் ஓய்ந்��ட�ல்ைலேய ! அவ�க்�
ெசௗேமனின் உடம்� ேவண்�ம் . அவள் ெசௗேமைன
ேநர�யாகப்ெபற ேவண்�ம் , ெவ�ம் நிைனவாகேவா
����களாகேவா அல்ல . ஆைகயால் அவ�ைடய
கஷ்டத்ைத என்னால் �ரிந்� ெகாள்ள���ற� . அவள்
ைகயாலாகாத ேகாபத்�ல் ����க்�றாள் .
கணவைனச ் ச�க்�றாள் , தைலையச ் �வரில்
ேமா�க்ெகாண்� �ட�்�றாள் . அவள் தன் கணவன் ஒ�
ேகாைழ என்� நிைனக்�றாள் . நான் அவைளக் �ற்றஞ்
ெசால்ல�ல்ைல . ெசௗேமன் இப்ப�ச ் ெசய்யலாமா ?
அவேன ேதரந்்ெத�த்�க் காத�த்த ெபண் ரா� .
�த�ல் எனக்� அவரக்�ைடய காதைலப்பற்� ஒன்�ம்
ெதரியா� �ற்பா� ெதரிந்�ெகாண்டேபா� நான்
ம�ழ்ச�்யைடந்ேதன் - ரா�ைவ அன்ேபா� ஏற்�க்
ெகாண்ேடன் ... 

ரா� ெசௗேமன் ேமல் ஏற்படட் ேகாபத்�ல் ேவ�
யாேராடாவ� ... இல்ைல , அப்ப� நடந்��டா�! 

இந்தக் காலத்�ல் ெபண்கள் உடல்ப�க்�
அ�ைமயாவைதக் கவனித்� வ��ேறன் . அவரக்ள்
ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா இந்தத் தைச ெவ�க்�
ஆளா�றாரக்ள் - ��ைம என்றாேல
�டை்ட�ைடத்�க்ெகாண்� ெவளிேய வ�வ�தான்
என்� அவரக்ள் நிைனக்�றாரக்ள் - ச�க
ெந��ைறகைள ��ப் பா�ணர�்க்�ப் �ரண
�தந்�ரம் ெகா�த்தால்தான் மனித�க்���ைமயான
��தைல �ைடக்�ம் என்� நவ நாகரீகம்
அவரக்�க்�க் கற்�க்�ற� .. 



இந்த மனப்ேபாக்� ரா�ைவத் ெதாற்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல என்� நான் நிைனக்�ேறன், அவள�
��ம்பப் பாரம்பரியம் கல்� , ஆ�ைம இைவெயல்லாம்
அவளிடம் நான் நம்�க்ைகக் ெகாள்ளப் ேபா�மானைவ .
இ�ந்தா�ம் ெசௗேமனின் மைறவால் அவளிடம் ஓர்
எ�ர�்ைள� ஏற்ப�வ� இயற்ைகதான் . �தைவத்
��மணத்ைத ஆதரித்ததற்காக ஈ�வரசந்தர
�த்யாசாகைரத்�ற்�மள�க்� நான் ஒ� மடட்மான
பழைமவா�யல்ல . ெசௗேமன் உண்ைம�ேலேய இறந்�
ேபா��ந்தால் நான்ரா��ன் அப்பா என்ன
ெசான்னா�ம் அைதப் ெபா�டப்த்தாமல் அவ�க்�
ம�மணம் ெசய்�ைவப்ேபன் -- ராணஅதற்�
இைசந்தால். 

இெதன்ன நிைனப்� ? எனக்�த் �க்ெகன்ற� - என்
கால்கள் பாைறயாய்க் கனத்தன . என் உடம்�
ந�ங்�ய� - ெசௗேமன் என்ஒேர �ள்ைள.
அப்ப�யானால் நான் என்ைனய�யாமல் அவ�ைடய
சாைவ ��ம்��ேறனா ? இல்ைல�ல்ைல .
அவன்எங்��ந்தா�ம் �ைழத்��க்கட�்ம் ! அவன்
என்ன ெசய்தா�ம் சரி , எனக்� ஆடே்சப�ல்ைல . நான்
ேவண்�வ� அவன் �ைழத்��க்கட�்ம் என்ப�தான் .
இ�வைர ெசௗேமனின் ேபாடே்டா�டன்
பத்�ரிைககளில் பல �ளம்பரங்கள்
ெகா�த்தா��டட்� ேபா�ஸ் ஸ்ேடஷன்க�க்�த்
தகவல் ெகா�த்��டே்டன் . ஊர ் ேபர ் ெதரியாத
சவங்களின் படங்கைளப் பாரப்்பேதா� நில்லாமல் ேநேர
சவக்�டங்�க�க்�ம் ேபாய் வந்��க்�ேறன்.
சவங்கைள ெசௗேமனின் சவந்தாேனா என்�
சந்ேதகப்பட�்�க்�ேறன் .இப்ப�த்தான் ஒ�தடைவ
நான் ஒன்ப� அநாமேதயச ் சவங்களில் ஒன்ைற
ெசௗேமனின் சவந்தான் என்� நம்�யேபா�
இன்ெனா�வன் வந்� அந்தச ் சவம் ��காங்கன்
என்பவ�ைடய� என்றான் - பல
ேசாதைனக�க்�ப்�ற� அ� ��காங்கனின்
சடலந்தான் என்� ெதரிந்த� . 



ஆைகயால் அவன் ேபா��க்�ப் பயந்ேதா ேவ�
என்ன காரணமாகேவா ஒளி� மைறவா��க்�றான்
என்� ேதான்��ற� அவன் �ைர�ல் ஒ�நாள்
தன்�ைடய தந்ைதக்�ம் மைன�க்�ம் �ன்னால்
நிசச்யம் ேதான்�வான் - காரணம் அவன் நிசச்யம்தன்
ெசய்ைகக்� ஒ� �ளக்கம் த�வான் . அவ�க்�க்
க�தெம�த வாய்ப்�ல்லாம��க்கலாம் . ேம�ம்
க�தத்�ல் எல்லா �ஷயங்கைள�ம் �ளக்க ��யா�
க�தெம��வ� ஆபத்தாக���க்கலாம் - ஆைகயால்
அவன் நிசச்யம் ேநரில் வந்� �ளக்கம்த�வான் . இந்த
மா�ரி �ன்சார�ல்லாத இர� ேவைள�ல் , இ�ட�்ல் ,
நள்ளிர�ல் ெத��ல் ஜனநடமாடட்�ல்லாதேபா�
,மைழ�ம் �ய�ம் பலமா��க்�ம்ேபா� அவன்
அரவ�ல்லாமல் நைனந்த உைட�ல் ேமேல� வந்�
கதைவத் தட�்வான் - இந்தக்கட�்டத்�ல் மற்ற
ஃ�ளாட�்களிெலல்லாம் �ட�் ெதாங்�வைதப் பாரத்்�
அங்��ந்தவரக்ெளல்லா�ம் ஓ�ப்ேபாய்�டட்ாரக்ள் ,
யா�ம் நான் வந்��ப்பைதக் கவனிக்க மாடட்ாரக்ள்
என்� நிம்ம�யைடவான் ... 

ஆைகயால்தான் வாசல்கதைவ எப்ேபா�ம் �றந்�
ைவத்��க்�ம்ப� காவல்காரனிடம் ெசால்�
ைவத்��க்�ேறன் காவல்காரன் பயங்ெகாள்ளி, ஆனால்
இரக்க�ள்ளவன் . இரக்கம் காரணமாக அவன்
மா�ப்ப��ன் கதைவத் �றந்� ைவத்��க்�றான் ,
ேகாைழத்தனம் காரணமாக வாசல் ேகடை்ட ��
ைவத்��க்�றான் . நான் ஒேரெயா� ஜன்னைலத்
�றந்� ைவத்�க்ெகாண்� இர� ���ம் -- ஆம் , இர�
���ம் -- ெத�ைவ எட�்ப் பாரத்்�க்
ெகாண்��க்�ேறன் . எனக்� இர�ல்
�க்கம்வ�வ�ல்ைல . நான் உறங்��டட்ால் , அப்ேபா�
அவன் வந்தால் , என் �ன்னால் வந்� நிற்கக்
�சச்ப்ப�வான் . ��வய�ல் என்னிடம்
அனாவ�யமாகப் பயப்ப�வான் அவன் - ரா� வந்�
கதைவத் �றப்பாள் . அவன் அவ�ைடய அைறக்�ள்
ேபாய்��வான்... 



ரா� எப்ேபா� ேபானாள் ? ஏேதா ரகைள , �ழப்பம்
என்� ெசான்னாேள! இந்தப் ேபடை்டக்� �ன்சாரம்
சப்ைளெசய்�ம் இயந்�ரத்ைத யாேரா
ேசதப்ப�த்��ட�் இ�ட�்ல் நாசக்காரி ேவைலகள்
ெசய்�றாரக்ேளா ? ெவ�ச ் சத்தம் ேகட�்க்
ெகாண்ேட��ந்த� . யா�க்�ம் யா�க்�ம் சண்ைட
நடக்�ற�? எனக்� ஒன்�ம் ெதரிய�ல்ைல - ஒன்�ம்
ெதரியாம��ந்த�தான்எனக்� எமனா� �டட்� . என்
�ள்ைளையப் பற்�த் ெதரிந்�
ெகாள்ளாம��ந்ததால்தான் இந்த ேவதைனைய
அ�ப�த்�க்ெகாண்��க்�ேறன். 

நான் ம�ப��ம் ஜன்னல�ேக ேபாகேவண்�ம் ,
ரா� வந்ததால் நான் அங்��ந்� நகரந்்�
வந்��ந்ேதன் . அேட ,�ன்சாரம் வந்��டட்ேத ! இந்த
ேநரத்�ல் ெசௗேமன் ெத��ல் வந்��ந்தால் நான்
அவைனக் கவனித்��க்க ��யா� . அவன்அரவ�ன்�
மா�ப்ப�களில் ஏ�க் ெகாண்��ப்பான் , இேதா கத�
வைளயத்ைத ஆடட்ப் ேபா�றான் , ரா�ைவப்
ெபயரெ்சால்�க் �ப்�டப் ேபா�றான் . �ப்�டட�்ம் .
எனக்�த் ெதரிந்� ேபாய்��ம் ..... 

III ரா� தத்தராய் 

ஒ� ராத்�ரி�ட இவரக்ளிட��ந்� தப்�வ�ல்ைல ,
இேதா ம�ப� ஆரம்�த்��டட்ாரக்ள் . இர� �ரா�ம்
நடக்�ம் இந்த ஆரப்்பாடட்ம் , ந� ந�ேவ �க்கம்
கைல�ம் , அப்ேபா� ேகாபம் வ�ம் , ேகாபத்தால்
கைளப்� , ேசார�் ஏற்ப�ம் . அ�ைக வ�ம் ஆனால்
இன்� அ�ைக என்பேத அவமானம் , என்ைனேய
��ைமப்ப�த்�க் ெகாள்வதா�ம் மனிதன் தன்
நா�யற்ற நிைலைய ���ம் உணரந்்� �டட்ால் ��
தணிந்� ேபா�றான் . நா�ம் ஆ�ப்ேபா��க்க
ேவண்�ம் . ஆனால் ��ய�ல்ைல என்னால், அவரக்ள்
யாெரன்� எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல. ஆனால் ஒன்�
மட�்ம் �ரி�ற� -அவரக்ைள ஏேதா ஒ� ெந�ப்�
உள்�ர எரிக்�ற� . அந்த ெந�ப்�ன் �� ��ரமா�



யார ்ேமலாவ� ெவ�த்� அவைன ��ங்� ���ற� .
என் கணவ�ம் இப்ப�த்தான் ��ங்கப்பட�்�க்�றார ் .
இ� பற்� எனக்� ஆ�தல் ஒ� �றம் , ேகாபம் ஒ� �றம் -
என் ேபான்ற இன்�ம்பல ெபண்களின் கணவரக்ள் ,
தந்ைதயர ் , �ழந்ைதக�க்�ம் இந்த ���
ேநரந்்��க்�ற� என்ப� ஆ�தல் . எங்களால் -
என்ேபான்ற ெபண்களால் - ஒன்�ம் ெசய்ய
��ய�ல்ைலேய என்� ேகாபம். 

�ல மாதங்க�க்� �ன்னால் என் கணவர ் ேவைல
ெசய்� வந்த ெபரிய ெதா�ற்சாைல �டப்பட�்
அவ�க்� ேவைல ேபாய்�டட்� - �ட�் வாடைக பாக்� -
��ம்பத்�ல் வ�ைம - என் மாமனார ் ெசலவாளி -
அவரால் அ�கம் ேச�த்� ைவக்க��ய�ல்ைல .
அவ�ைடய ெபன்ஷன் ெதாைக�ல் காலந்தள்��ேறாம்
. ஆனால் இ��ம் ஒ� �ைழப்பா ?
எனக்�க்கஷ்டமா��க்�ற� - உள்ளம் ��க்�ற� ;
ெவளிேய �ளம்� ஏதாவ� ேவைல ேத�க் ெகாள்ளத்
ேதான்��ற� - ஆனால் என்மாமனார ் பழங்கால
மனப்ேபாக்�ள்ளவர ், ேகாைழ�ங்�ட அைலந்� �ரிந்�
என் கணவைரத் ேத�க் கண்� ��க்கநிைனத்ேதன் நான்
. ஆனால் என் மாமனார ் என்ைனத் தனியாக எங்�ம்
பக�ட�ல்ைல . இ� ஒ� அ�ைம வாழ்� என்� எனக்�ச்
�ல சமயம் ேதான்��ற� . நான் எனக்�த்
ெதரியாமேலேய ஒ� �ண்�ல் அைடபட�் �டே்டன்.
அந்த�யநலம் ��த்த �ழவனார ் என்ைனத் தம்
கா�யான பணப்ெபட�்ையக் காவல் காக்�ம் �தமாக
இங்ேக ைவத்�க்ெகாண்��க்�றார.் 

ஊஹ�ம் , இனிேமல் தாங்க ��யா� என்னால் .
நான் ஓ�ப்ேபாய் �டப்ேபா�ேறன். நான் ஏன் இங்ேக
இ�க்கேவண்�ம் ? இந்த ெவ�ைம | �ணாகக்
காத்��த்தல் , ச�ப்�ட�்ம் பகல்கள் , இர�கள் ....
இந்தக் கட�்டத்�ல் ����ந்த ��ம்பங்கெளல்லாம்
இங்��ந்� ஓ�ப்ேபாய் �டட்ன - இந்தப் ேபடை்டேய
கா�யா�க் ெகாண்��க்�ற� . �ல �ழ�க�ம்



�ழந்ைதக�ந்தான் எஞ்���க்�றாரக்ள் -
எப்ேபாதாவ� ேகட�்ம் ெவ��ண்� அல்ல� �ப்பாக்�
ெவ�க்�ம் ஒ�ையத் த�ர ேவெறந்த அரவ��ன்� ஒ�
நிரந்தர அைம� ��ெகாண்��க்�ற� இங்ேக
எப்ேபாதாவ� யாேரா ெத��ல் நடக்�ம் கால�ேயாைச
ேகட�்ற� . இந்தச ் �னியமான ஆ��லகத்�ல்
�ைறபட�்த் ேதய்ந்� ேபா�ற� என் இ�பத்�ரண்�
வய� இளைம . நான் இங்ேக இ�க்க மாடே்டன், நான்
ஓ�ப்ேபாகப் ேபா�ேறன்! 

எங்ேக ஓ�ப்ேபாவ� ? அம்மா அப்பா�க்� என்ேமல்
உள்�ரக் ேகாபம் -- நான் அவரக்ள் ேதரந்்ெத�த்��ந்த
வரைனஉத�த் தள்ளி�டே்டெனன்� . நான்
அவரக்�ைடய ��ப்பத்�க்� மாறாக , அவரக்�க்�த்
ெதரியாமல் இவைர ப����மணம் ெசய்�
ெகாண்ேடன் . �ற�தான் நாங்கள் இ�தரப்பா�க்�ம்
ெசய்� ெதரி�த்ேதாம் . இதற்�ப் �ன் ெவ�
நாடக்ள்வைர என் �றந்த �ட�்ல் �கம்பம் ஏற்பட�்க்
ெகாண்��ந்த� . எரிமைல ெவ�த்�க் ெகாண்��ந்த� -
�க்ககத்�ல் அப்ப�ெயான்�ம் ேநர�ல்ைல - என்
மா�யார ் உ�ேரா��ந்தால் அங்�ம் இைவ
ேநரந்்��க்�ம் . காரணம் , ெபண்கள்தான் ெபண்களின்
எ�ரிகள் என் தாய் என் எ�ரி . ஆைகயால் நான் தாய்��
��ம்ப வ��ல்ைல. ��ம்�ச ்ெசன்றால் எ�ரி இளப்பம்
ெசய்வாள். 

அப்ப�யானால் எங்ேக ேபாேவன் ? இர�ம் பக�ம்
�ந்�த்�ப் பாரக்்�ேறன் - ஒ� வ��ம் ெதரிய�ல்ைல .
எப்ப��ம்நான் ஓ�ப்ேபாகத்தான் ேபா�ேறன் ! நா�க்�
நாள் உள்�ரக் காய்ந்� ெகாண்��க்�ேறன் நான் !
இன்�ம் �ல நாடக்ள் இப்ப� இ�ந்தால் நான்
ெசத்�ப்ேபாய் ��ேவன் , ேவண்டாம் - நான்
�ைழத்��க்க ஆைசப்ப��ேறன்! 

அவர ் ேபாவதற்� �ன் ஒன்�ம் ெசால்ல�ல்ைல -
மாைல�ல் � ��த்��ட�் ெவளிேய ேபானார ் . நாள்
���ம் 'உம் 'ெமன்� ேபசாமல் உடக்ாரந்்��ந்தார ் -



இப்ேபாெதல்லாம் எ�த்ததற்ெகல்லாம் எரிந்�
���றாெரன்� நா�ம் அவைரஎ��ம் ேகடப்�ல்ைல -
வரவர நிதான�ழந்��டட்ார ் , �ன் ேகா�யா��டட்ார்
. ேவைல �ஷயமாகக் கவைலப்ப��றாெரன்� நான்
நிைனத்ேதன் . அவர ் அ�கம் ேப�வ�ல்ைல - எ��ம்
ெசால்லாமல் ெவளிேய ேபாய்��வார ் . எப்ேபா�
����ம்�வார ் என்� நிசச்ய�ல்ைல - மாமனார்
கவைலப்பட�்க் ெகாண்��ப்பார ் . என் கணவர ் �
��ம்�ய�ம் என் மாமனா�க்� ஏேதா சமாதானம்
ெசால்வார ் . என்னிடம் ஒன்�ம் ெசால்வ�ல்ைல ,
ெசால்வ� அவ�யம் என்� அவர ் நிைனக்க�ல்ைல ,
இர�ல் அவ�ைடய ஸ்பரிசத்�க்காகத் த�ப்ேபன் .
பழக்கம் காரணமாக என் இரத்த�ம் தைச�ம்
பரபரக்�ம் அவேரா என்ைன ெமல்லத் தள்ளி�ட�்
"ெராம்ப �டா��க்� . ெகாஞ்சம் தள்ளிப் ப�த்�க்ேகா ,
ரா�" என்� ெசால்�த் ��ம்�ப் ப�த்�க் ெகாள்வார.் 

எனக்� அ�ைக வ�ம் , அவ�க்� என்ேமல் ஏதாவ�
ேகாபமா ? என்ேமல் சந்ேதகப்ப��றாரா ? யாராவ�
அவரிடம் என்ைனப்பற்�க் ேகாள்
�ட�்��க்�றாரக்ளா ? கட��க்�த் ெதரி�ம் -- நான்
மனத்தால் எப்ப���ந்தா�ம் உடலால் �ற்றெம��ம்
ெசய்ய�ல்ைல - நான் ெமௗனமாக அ�ேவன். 

ஆசச்ரியெமன்னெவன்றால் , நான் அ�வ�
அவ�க்�த் ெதரிந்���ம் . அவர ் என்ைன இ�
ைககளா�ம் ��த்�க்ெகாண்� , "இல்ேல ரா� , எனக்�
ஒம்ேமேல ேகாவ�ல்ேல , யாரே்மேல�ம் இல்ேல என்
ேகாவெமல்லாம் என்ேமேலதான் என்ைனேய என்னாேல
தாங்�க்க ��யேல. என்ைன நம்� , ரா�! எனக்�ப்
ெபா�க்க ��யாத �க்கம் ..." என் ெசால்வார.் 

நான் ெபண்ணாைகயால் அவ�க்� ஆ�தலாகச்
ெசால்ேவன் , "ஒங்க �க்கத்ைத என்�டே்ட ெகா�ங்க!" 

"�, ைபத்�யம் !" என்� ெசால்��ட�் அவர்
ெமௗனமா� ��வார ் என்ைன அைணத்��க்�ம்



ைககள் தள�ம் . �ற� அவர ்மல்லாந்� ப�த்��ப்பார.் 

அவர ் ஏேதா �ந்�த்�க் ெகாண்��க்�றார ் என்�
�ரி�ம் எனக்� , "என்ன ஆச�் ஒங்க�க்�?
ெசால்�ங்கேளன்! ஒங்ககால்ேல �ழேறன் " என்�
ெகஞ்�ேவன். 

அவர ் ப�ேல ெசால்லமாடட்ார ் . அல்ல�
"ஒண்��ல்ேல என்� ெசால்வார.் 

அவ�ைடய கவைலெயல்லாம் பணங்கா�
பற்�த்தான் என்� நான் நிைனப்ேபன் .
ேவைல�ல்லாம��ப்பவரக்�க்� இ� இயற்ைகதான் -
"கவைலப்படா�ங்க. ஏதாவெதா� ேவைல நிசச்யம்
�ைடச�்�ம் " என்� அவைரத் ேதற்�ேவன். 

அவர ் ெவளிேய�வதற்� �தல் நாளிர� �க்க
மயக்கத்�ல் ஒ� ெசால்ைலத் ��ம்பத் ��ம்பச்
ெசான்னார ் அப்ேபா�நான் ��த்�க்
ெகாண்�தானி�ந்ேதன் , அந்தச ் ெசால்ைலக் ேகட�்
நான் ��க்�டே்டன், என் ெநஞ்� படபடத்த�. 

என்ன ெசால்�றார ்இவர?் 

"�ேரா�...! நான் �ேரா�...! நான் �ேரா�..!" 

ஏேதா �ரிந்த� .. இல்ைல.. �ரிய�ல்ைல .
மரம்த்�ன் க�ப்�த்�ைர சற்� �ல�ய�. அல்ல� நான்
ேகடட்� �ரைமயாக இ�க்கலாம். என் ஊகம்
தவறா��க்கலாம் . ஆனால் என் இரத்தம் பனியாகக்
�ளிரந்்��டட்� . ெதாைட கனத்த� மண்ைட பனியாய்
உைறந்த� - �வனில்லாமல் ப�த்�க் �டந்ேதன். 

இந்த �ஷயத்ைத மாமனாரிடம் ெசால்ல�ல்ைல
நான் - ெசால்வ� அவ�யெமன்� நிைனக்க�ல்ைல -
என்ன நடந்தெதன்� எனக்�த் ெதரி�ம் - என் சங்�
வைளய�ம் �ங்�ம�ம் இந்த �மங்க�த் ேதாற்ற�ம்
ெவ�ம் ேவஷம் - நான் ஒ� ��ம்பத்�ன்ம�மகளாக



நடமா�வ� ெவ�ம் பாசாங்� - எனக்�த் ெதரி�ம் அவர்
��ம்� வரப் ேபாவ�ல்ைல! 

அப்��ம் என் இரத்தத்�ல் எ�ரப்ாரப்்� �ள்ளாய்க்
�த்��ற� . மா�ப்ப�களின் �ரங்க ெவளி�ல் காற்�
�ழல்�ற�. அதனால் ஏற்ப�ம் ஓைச கத� வைளயத்ைத
ஆட�்ம் ஒ� ேபா��க்�ம். நான் ��க்�ட�் எ�ந்�
உடக்ா��ேறன் கத�ப்பக்கம் ஓ��ேறன் - கதைவத்
�றப்பதற்� �ன்ேப அவரிடம் என்ன ெசால்வ� என்�
ேயா�த்�ப் பாரத்்�க் ெகாள்�ேறன் �ற� கதைவத்
�றக்�ேறன் , மங்�ய ஒளி�ல் மஞ்சளாக ஏேதா
ேகா�கள் அைசந்� மைற�ன்றன. ெவ�ம் �னியம்!
�ன்னாேலேய ஓ� வ��றார ் மாமனார ் ,
"வந்��டட்ானா ..? ச� வந்�டட்ானா ..? ச� இல்ைலயா
..? ஏம்மா ப�ல் ெசால்லாேமநிக்கேற?" என்�
படபடக்�றார,் 

என்ன ெசால்ேவன் நான் ? "ஒ�த்த�ம் இல்ேல ,
ெவ�ங்காத்�தான் " என்� ெசால்��ட�்த் ��ம்�
வ��ேறன் , ��ம்�ய�ம் அந்த ேபாடே்டா பாரை்வ�ல்
ப��ற� - ேகாபத்�ல் , எரிசச்�ல் , ேவதைன�ல்
அைதக் �ேழ ேபாட�் உைடக்கத்ேதான்��ற� .
இல்லாத அந்த மனிதரின் நிழைலப் பாரத்்� "�ேரா� !
நம்�க்ைகத் �ேரா�!" என்� கத்தத் ேதான்��ற� ... 

IV 

கதைவத் �றந்தவைள எனக்�த் ெதரியா� . ஆனால்
அவ�க்�ப் �ன்னால் ஓர ் உயரமான ஸ்��ன்
ேமல்ைவத்��க்�ம் ேபாடே்டா யா�ைடய� என்�
எனக்�த் ெதரி�ம் . ம�கணம் என் மண்ைடக்�ள்
ெந�ப்� பற்�ெய�ந்த� கா�களி��ந்� �ட�்க்
காற்� ெவளி�ய� . கண்களிரண்�ம் �ங்�க்
ெகாண்டன . ெசௗேமன் ! இ� அவ�ைடய �டா?
கைட��ல் இங்ேகயா வந்� ேசரந்்��டே்டன்.....? 

என் �ைகப்ைப அந்தப் ெபண் கவனித்தாளா
இல்ைலயா என்� எனக்�த் ெதரியா�. ஆனால்



என்ைனப் பாரத்்� அவ�ம் ��க்�டட்ாள் ஓர�
�ன்வாங்�, ந�ங்�ம் �ர�ல் , "யா� யாைரப்
பாரக்்க�ம் ?" என்� ேகடட்ாள் . நான் என்ைனச்
சமாளித்�க் ெகாண்ேடன் . நிதானமான �ர�ல்
ெசான்ேனன் , "இன்னி ராத்�ரி மட�்ம் இங்ேக
தங்கப்ேபாேறன் . சத்தம் ேபாடா�ங்க ! சத்தம் ேபாட�்ப்
�ரேயாசன�ல்ேல - நான் ஒங்க�க்� எந்தக் ெக�த�ம்
ெசய்யமாடே்டன் - இந்த ராத்�ரி மட�்ம் ..." அவள்
�ன்வாங்�னாள் . நான் உள்ேள �ைழந்� கதைவத்
தாளிடே்டன் உடக்ாரந்்� ெகாண்� "ஒ�டம்ளர ் தண்ணி
ெகா�ங்க , தண்ணி மட�்ந்தான் . இந்த அகாலத்�ேல
சாப்பா� ேபாடச ்ெசால்�த் ெதாந்தர� ெசய்யமாடே்டன்
ஒ� ஜ�க்காளம் ெகாடங்க இங்ேகேய ப�த்�க்கேறன்...."
என்ேறன். 

அவள் ப�ேல�ம் ெசால்ல�ல்ைல . அவள்தான்
ெசௗேமனின் மைன�ேயா ? அப்ப�யானால் ஏனின்�ம்
�மங்க� ேவஷம் ? இவரக்�க்� இன்�ம் ெசய்�
ெதரியாேதா 7 ைபக்�ள் ைகைய�டே்டன் . ஏதாவ�
தகரா� ெசய்தால் உள்ேள��க்�ம் ெபா�ைள எ�த்�க்
காட�்ப் பய��த்த ேவண்�ம் . அதற்�
அவ�யேமற்படா� என்� ேதான்�ய� . ைகைய
ெவளிேய எ�த்ேதன் . �ட�்க்�ள்ேள கவனித்�ப்
பாரத்்ேதன் - இ� பக்கங்களில் இரண்� அைறகள் -
கத�க்க��ல் ��ந்த அ�க்�த் �ைர - இந்த அைற�ல்
சாமான்கள் அ�க�ல்ைல - ஒ� ெஷல்ஃ�ல் �ல
�த்தகங்கள் - ஒ� ேமைஜ , இரண்� நாற்கா�கள் . ஒ�
ஸ்��ன் ேமல் ேபாடே்டா . அந்த ேபாடே்டாைவப்
பாரக்்கக் �சச்மாக இ�ந்த� எனக்� . "ஒன்ைனப்
பாரத்்தாக் ெகாைலகாரன் மா�ரி இல்ேல . ஒங்�டே்ட
எனக்�ப் பய�ல்ேல �� " என்� அவன் இப்ேபா�ம்
ெசால்வ� ேபா��ந்த� . 

உடேன தண்ணீர ் வந்த�, ேபாடே்டா பக்கம்
��ம்பாமல் தண்ணீைர வாங்� மடக்� மடக்ெகன்�
��த்ேதன். �ற�டம்ளைரக் �ேழ ைவக்கப் ேபாேனன் .



அதற்�ள் அவள் அைதக் ைக�ல் வாங்�க்ெகாண்�
��ம்�ப் ேபாக �ற்படட்ாள். 

நான் அவைளக் �ப்�டே்டன், "இைதக் ேக�ங்க!" 

அவள் ெமௗனமாக என் பக்கம் ��ம்�னாள். 

"ஒங்க �ட�்ேல இன்�ம் யார ்யார ்இ�க்காங்க?" 

"நா�ம் அப்பா�ந்தான் ." 

"இந்த ேபாடே்டா�ேல இ�க்�றவர ்எங்ேக?"

"ெதரியா�." 

"நீங்க யா�?" 

"இந்த �ட�் மாற்�ப்ெபண்" 

"அப்ப�ன்னா அந்த ேபாடே்டா�ேல இ�க்கற ஓங்க
��ஷன்..." 

"ஆமா" 

நான் ெமௗனமாேனன். 

"இன்�ம் ஏதாவ� ெதரிஞ்�க்க�மா?" அவள்
ேகடட்ாள். 

"ஆமா ... நீங்க அப்பான்� ெசான்ன� ஒங்க
மாமனாைரத் தாேன?" 

"ஆமா." 

"ஒங்க ��ஷன் ஏன் இங்ேக இல்ேல?" 

"ெதரியா�.. நான் ஒங்க�க்�ப் ப�க்ைக
ெகாண்�வந்� ேபாடேறன்." 

அவள் உள்ேள ேபாகத் ��ம்�னாள் . அந்த
சமயத்�ல் பக்கத்� அைற�ன் �ைரைய
�லக்�க்ெகாண்� அந்தக் �ழட�்க்ெகாரில்லா
வந்��டட்� ..."யா� வந்��க்காங்க.. ச�வா .. யா� ..



யா�..? நீங்க ஏன் ப�ல் ெசால்ல மாடே்டங்க�ங்க
..அம்மா இ� யா�?" 

ெசௗேமனின் மைன� ெசான்னாள் , "�ம்மா
இ�ங்கப்பா . இவர ் ஒங்க �ள்ைளேயாட �ேந�தர ் .
அவைரப் பத்� ஏேதாெசய்� ெகாண்� வந்��க்கார.்" 

நான் ��க்�டே்டன். என் ெநஞ்� படபடத்த�. அவள்
எல்லாம் ெதரிந்� ெகாண்� ெசால்�றாளா அல்ல�
மாமனாைரசச்மாதானப்ப�த்�வதற்காகத் தனக்�த்
ேதான்�யைதச ்ெசால்�றாளா ? அவள் பக்கம் ��ம்�ப்
பாரத்்ேதன் , ெவ�த்தபாரை்வ, அ�ல்தான் எவ்வள�
பளபளப்� ! அவ�ைடய உதடே்டாரத்�ல் ெதன்ப�ம்
ெமௗனப் �ன்னைகக் �ற்� ஏன்? 

என் ைபக்�ள் ரிவால்வர ் ��ப்��த்�ப்
ேபா��க்கக்��ம் - அதன் ��ைர ப�தா���க்�ம் .
அ��ள்ள �ண்� நைனந்ேபா��க்�ம் - �ழவர ்சற்�க்
�னிந்� ெகாண்� தணிந்த �ர�ல் என்ைனக் ேகடட்ார ் ,
"ச� எப்ப���க்கான் ? எங்ேக��க்கான் ?என்ன
பண்றான் இப்ேபா ...? அவன் ெராம்பச ் ���ள்ைளத்
தனமா இ�க்கான் இவ்வள� பயப்ப�ம் ப�யா என்ன
இ�க்� ..நான் ேபா�ஸ் �ப்பரிண்ெடண்ெடண்ட�்டே்ட
ேபாய்ச ் ெசால்���க்ேகன் -- நான் சரக்்கார்
உத்�ேயாகத்�ேல இ�ந்தவன்.... 

நான் அவைர இைடம�த்�ச ் ெசான்ேனன் . "ஒங்க
ைபயன் ேபா��க்�ப் பயப்படேல.. அவன் ஒ� �ேரா�
அதனாேல..." 

"நி�த்� !" �ழவர ்கர�்த்தார,் 

"ஒங்க மாற்�ப் ெபண்ைணேய ேக�ங்க !" நான்
�ரித்�க் ெகாண்� ெசான்ேனன். 

அந்தப் ெபண் ெசால்�ய� என்ைனத் �ைகக்க
ைவத்த� , "ஆமாம்பா . இவர ்ெசால்ற� சரிதான்?" 



"இ�க்கேவ��க்கா� ! இவன் ெபாய் ெசால்�றான்!"
�ழவர ் கத்�னார ் . "இவன் ��கன் , ேமாசக்காரன் !
நான் யாைர�ம் நம்பல்ல ! எல்லா�ம் �ேரா�கள் !" 

அந்தப் ெபண் சற்� �ன்னால் வந்� ,"�ம்மா
இ�ங்கப்பா!" என்றாள் . 

�ழவர ்�ரலால் வாசைலச ்�ட�்க்காட�் , "இப்பேவ
ேபா�� இங்ேக��ந்� ! என் ச� �ேரா�யா ...?
ெபாய்�ம் ���ம் ெசால்ல வந்��க்�யாக்�ம்!" 

நான் இப்ேபா� ைப���ந்த ரிவால்வைர
எ�த்ேதன் - "ெராம்பக் கத்தா�ங்க...! உள்ள ேபா��ங்க
நீங்க! நான் இந்தராத்�ரி இங்ேகதான் இ�க்கப்ேபாேறன்
- ெதாந்தர� பண்ணினீங் கன்னா ெசத்�ப் ேபா���ங்க
... இந்தாம்மா , இவைரக் �ட�்க்�ட�் அந்த ��க்�ப்
ேபா��ங்க...! என் �ைள �ழம்�க் �டக்� .. �டட்ாள்
�ழம் ! வாைய ��!" 

�ழவர ்சற்� ேநரம் என் ரிவால்வைரப் பாரத்்தவா�
நின்றார ் . �ற� �ேழ உடக்ாரந்்� , தன் ைககளால்
�கத்ைத ��க்ெகாண்� அழத் ெதாடங்�னார ் .
அ�ைக ந�ேவ �க்�த் �க்�ச ் ெசான்னார ் ,
"என்ைனக்ெகான்�� ! ெகான்�� ..! ச��க்� என்ன
ஆச�்ன்� இப்ேபா �ரி�� எனக்�....! நான்
�ைழச�்�ந்� என்ன லாபம்?" 

மாமனாைரத் ெதற்�க் ெகாண்��ந்த அந்தப்ெபண்
ஒ� ��த்�ரப் �ன்னைக�டன் என்னிடம் ெசான்னாள் ,
என்ன "ஆச�்ஒங்க�க்� ? ஒங்களாேல �ட ��யைலயா
? ரிவால்வரிேல �ண்� இல்ைலயா ? அல்ல� அ�
�ைளயாட�்த் �ப்பாக்�யா ? ஒங்கைள
அைடச�்�க்�ற �ண்�ேல�ந்� ெவளிேய வர ��யேல
ஒங்களாேல ! தப்�ேயா� வந்த�ெல ெராம்பக்
கைளச�்ப் ேபா�ட�்ங்க இல்�யா ?" ேகாபத்�ல்
எனக்�த் தைலகால் �ரிய�ல்ைல . நான் ெசான்ேனன் ,"
ெசௗேமன் மா�ரி ஒ� �ள்ைளையப் ெபத்தவைன நான்
ெவ�க்�ேறன் ....! ஆனா இப்ேபா நான்



கைளச�்�க்ேகன் ெகாஞ்சம் தங்�த் �ங்கறத்�க்�
எனக்� ஒ� இடம் ேவ�ம் இப்ேபா ." 

அவள் �ழவைர அவ�ைடய அைற�ல்
ெகாண்�ேபாய் �ட�்�ட�்த் தன் அைற���ந்�
ப�க்ைகைய எ�த்� வந்� அைதத் தைர�ல் நன்றாக
�ரித்��ட�் ,"சரி ப�ங்க . எனக்�ம் ெராம்பத் �க்கம்
வ�� இன்னிக்� ...அைதத் த�ர .." 

நான் ப�க்ைக�ல் ப�த்�க் ெகாண்� , "அைதத்
த�ர என்ன !" என்� ேகடே்டன். 

"ஒங்க�க்� நன்� " என்� ெசா��ட�்த் தன்
அைறக்�ப் ேபாய்�டட்ாள் அவள். 

எனக்�த் �க்கம் வர�ல்ைல அந்தப் ேபாடே்டா ...!
நான் தான் வாய்க்கால் கைர�ல் ெசன்ேமன் க�த்�
நரம்ைப அ�த்� அவ�ைடய சவத்ைத எரித்தவன் 

அ�த்த அைற���ந்� வ�ம் ஒ�களி��ந்�
அங்ேக என்ன நடக்�ற� என்பைத ஊ�க்க ��ந்த� .
நடக்கேவண்�ய காரியங்கள் அங்ேக நடந்�
ெகாண்��க்�ன்றன. ெசௗேமனின் மைன� தன் சங்�
வைளயைல உைடக்�றாள்; ெநற்�க் �ங்�மத்ைத
அ�த்�க்ெகாள்�றாள் ; ெபட�்���ந்� ெசௗேமனின்
ேவஷ்�ைய எ�த்� உ�த்�க் ெகாள்�றாள் . �ற�
ேதம்�த் ேதம்�ய��றாள் . அவள� அ�ைகெயா�
வ�க்�ற� - சாம்�ராணி �ைக ேபால் , ��பனிேபால்
எங்�ம் பர��ற எல்லாவற்ைற�ம் ��ங்��ற அந்த
அ�ைக அவ�ைடய அைறக்கத�ன் இ�க்� வ�ேய
�ன்ேன� வந்� ெகாண்��க்�ற�... 

நான் கா�கைள இ�கப் ெபாத்�க்ெகாண்�
�டந்ேதன் . அப்ப��ம் அ�ைக �ழ்ந்த இந்த
உலகத்���ந்� தப்�ேயா��ட ��யா� என்�
ேதான்�ய� . ��ம்மாண்டமான மைலப் பாம்� ேபான்ற
அந்த அ�ைக என்ைன �ற்� ��ண்� வந்� என் �ச�்க்



�ழாைய ந�க்��ற� .. எனக்�க் காற்� ேவண்�ம்
�ச�்�டக் ெகாஞ்சம் காற்� ேவண்�ம். 

��வதற்� �ன்னால் எனக்�ச ் ��� உறக்கம்
வந்த� - ஒ� கன� கண்ேடன் - எனக்� நாற்�ற�ம் வந்�
���ன்றன ஆ�ரமா�ரம் ெசௗேமன்களின் படங்கள் -
அைவ உலகத்ைதேய �� மைறந்� ���ன்றன. தா�
மாறாகக் கைலந்� ��ந்��டக்�ம் �ட�்கள் ேபால்
எண்ணற்ற ெசௗேமன்க�க்�ைடேய நான் என்
வ�ையத் ேத�க் கண்���க்க வாய்ப்ேப இல்ைல... 

(ேதஷ்', 1971) 
 

 



17. அ�திமாைலய�� இ��க�க�
ம� நந்� 

ெஹௗரா ஸ்ேடஷனின் ��ம்மாண்டமான தகரக்
ெகாடட் ைக�ன் �ேழ நின்�ெகாண்� இ�
சேகாதரிக�ம் நாற்�ற�ம்��ம்�த் ��ம்�ப்
பாரத்்தாரக்ள். அங்ேக நடமா�ம் ஒவ்ெவாரவரின்
�கத்ைத�ம் உற்�ப் பாரத்்தாரக்ள் . யா�ம்
அவரக்ைளப் ெபா�டப்�த்த�ல்ைல , எல்லா�க்�ம்
அவரவர ்ேவைல��ந்த�. 

அவரக்ள் �சாலமான ெகாடட்ைகக்�க் �ேழ
மக்களின் நடமாடட்த்�க்�ம் இைரசச்�க்�ம்
�க்�த்�ப்ேபாய்நின்றாரக்ள் . ஸ்ேடஷன் ��வ�க்�ம்
ேகட�்ம்ப�யாக ஏேதா ஒ� �ரல் ேகடட்� . சேகாதரிகள்
ஒ�வைரெயா�வரப்ாரத்்�க் ெகாண்டாரக்ள் . �ற�
அந்தக் �ரல் ேகடட்� . சடெ்டன்� ஓய்ந்��டட்� -
��யவள் �ரலால் �ட�்க்காட�்னாள். "அேதா பா�!"
அ� ஓர ்ஒ� ெப�க்�க் க��. 

��யவள் ெதாண்ைடையக் கைனத்�க்ெகாண்� ,
"இப்ேபா என்ன ெசய்யற� ?" என்� ேகடட்ாள், 

ெபரியவள் ஒ� பக்கம் ��ம்�ப் பாரத்்�க்
ெகாண்டாள் . அங்ேக அவரக்�ைடய அண்ணன் �வரின்
ேமல் சாய்ந்தெகாண்� �ரல்களால் தைல��ையக்
ேகா�க் ெகாண்��க்�றான். இப்ேபா� ைகைய எ�த்�
�ரல்களில் ஒட�்க்ெகாண்��க்�ம் ம�ைர ஊ�த்
தள்ளி ��வான். 

"வா, அந்த பக்கம் ேபாகலாம்" ெபரியவள்
ெசான்னாள். 

இ�வ�ம் �டட்த்ைதப் �ளந்� ெகாண்�
�ன்ேன�னாரக்ள் . �க்ெகட ் ெகௗண்டரக்�க்�
�ன்னால் மனித வரிைசகைளக்கடந்� ெகாண்� ,
அங்��ங்�ம் தைர�ல் ப�த்�க்�டந்த ஜனங்கைளத்



தாண்�க்ெகாண்� , அங்��ங்�ம்
ஓ�க்ெகாண்��ப்பவரக்�க்� வ��ட�்க் ெகாண்�
அவரக்ள் கைட��ல் �ன்றாம் வ�ப்�ப் �ரயாணிகள்
தங்��டத்�க்� வந்� ேசரந்்தாரக்ள் . இ�வ�ம் ஒ�
ெபஞ்�ன் ஓரத்�ல் உடக்ாரந்்தாரக்ள் . ஜன்னல் வ�ேய
சாைல ெதரிந்த�. அங்� வரிைச வரிைசயாக பஸ்கள்
நின்�ெகாண்��ந்தன. 

�ரயாணிகள் தங்��டத்�ல் மங்கலான ெவளிசச்ம்
, இ�க்கமான ஒ�வைக ெந� , சற்�த் ெதாைல�ல்
தண்ணீரக்் �ழாய் �க்ெகட�்க்காக நின்�
ெகாண்��க்�ம் ெபண்களின் வரிைச , ெவளி�ரப்்
பயணிகள்... 

"அக்கா, தண்ணி ��க்க�ம் " 

"��ச�்ட�் வா" 

தங்ைக தண்ணீர ் ��ப்பைதப் ெபரியவள்
�ரத்���ந்ேத பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள் - தங்ைக
தண்ணீர ் ��க்�ம்ேபா� அவ�ைடய ர�க்ைக
மார�்ப்பக்கம் சற்�த் �க்�க்ெகாண்ட� -
அவ�க்க��ல் தண்ணீெர�க்கக் �டத்�டன் நின்ற
ஒ�வன் அந்த இடத்ைதேய பாரத்்�க்
ெகாண்��க்�றான், சங்கடமா��ந்த�
ெபரியவ�க்�. 

"�பான் எக்ஸ்�ரஸ் இன்னிக்� ேலட"் 

ெபரியவள் ��ம்�ப் பாரத்்தாள் . ேப�ய�
அவ�க்க��ல் உடக்ாரந்்��ந்த ெபண்தான் - "இன்�ம்
எவ்வள� ேநரம் காத்�க்�ட�் இ�க்க�ேமா? 

"யாராவ� வராங்களா?'' ெபரியவள் ேகடட்ாள். 

அந்தப் ெபண் �ரித்தாள் . �ரித்தவாேற ஒ� தடைவ
அந்த அைற ��வைத�ம் பாரத்்�க் ெகாண்டாள் .
"ேநத்�க்ேக அவரவ்ரற்தாகக் க�தா� வந்த� .



ஸ்ேடஷ�க்� வந்ேதன் , அவர ் வரேல , இன்னிக்�
வரலாம்." | 

இப்ேபா� இங்��ந்� தங்ைகையப் பாரக்்க
��ய�ல்ைல ெபரியவள் எ�ந்� நின்றாள். 

"நீங்க எங்ேகயாவ� ேபாகப் ேபா�ங்களா , இல்ைல
யாைரயாவ� வரேவற்க வந்�ங்களா?"

 "இல்ேல , நாங்க ேபாற�க்காகத்தான்
வந்��க்ேகாம் " என்� ெசால்� நி�த்�க் ெகாண்டாள்
ெபரியவள் . அவள் ெகாடட்ைகக்�க் �ேழ �டட்த்�க்�ம்
�சச்�க்�ம் ந��ல் நின்� ெகாண்� தங்ைகையத்
ேத�னாள் அ�ேமல� ைவத்� �ன்ேன�ஸ்ேடஷனின்
�க்�ய வா�ல்களில் ஒன்ைறயைடந்தாள் அங்��ந்�
ெஹௗரா பாலம் ெதரிந்த� . பாலத்ைதக்
கடந்தால்கல்கத்தா . கல்கத்தா�ல் சந்� ஒன்�ல்
அவரக்ள் ஒ� �ட�்ன் �ழ்த்தளத்�ல் ����க்�றாரக்ள்
. -- அவள் , அவ�ைடய அம்மா அண்ணன் , தம்�,
தங்ைக . அவரக்ள் தங்���ந்த அைற �ளிர ்காலத்�ல்
ந�க்�ம் , ேகாைடகாலத்�ல் ெபா�க்�ம் . ெதன்றல்
அவரக்ள் �ட�் ேமல்மா��ல் ���ட�்ப் ேபாய்��ம் -
காற்� ேமகம் , ெவ�ல் எல்லாம் ேபா�ம் . மாைல ேநரம்
வந்� ேபா�ம் உடம்ைபக் க��க்ெகாண்� ெமாடை்ட
மா�க்�ப் ேபாவதற்�ள் அந்� க�ந்���ம் ... 

அவள் �க்ைக��ஞ்� �கரந்்தாள் - ஏேதா ஒ�
மணம் - அப்பாைவ மயனத்�க் ெகாண்� ெசல்�ம்ேபா�
அண்ணன் ஒ� �ன்ன பாட�்ல் ெகாண்� வந்தாென,
அ���ந்த �ரவ�ம் இந்த மா�ரிதான் மணத்த� . கா�
பாட�்ைலத் தங்ைக எ�த்�ைவத்�க் ெகாண்டாள் ...
இப்ேபா� அவள் எங்ேக . 

"�ல்� பா�! ஆக்ரா பா�!" என்� ெசால்�க்
ெகாண்ேட ைகப்��ையச ் �ற்�வான் அந்த ஆள் .
��ப்�னாரின் படம் தாஜ்மகா�ன் படம்
இைவெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக வந்� �ட�்ப் ேபா�ம் .
அந்த ஆள் ஒேர மா�ரிக் �ர�ல்



கத்�க்ெகாண்ேட��ப்பான். ைகப்��ையச ் சற்�
ெம�வாகச ்�ற்�ம்ப� அவனிடம் ெசான்னாள் . அவன்
சளிைய உ�ஞ்�வ� ேபால் �கத்ைத ைவத்�க்ெகாண்�
�ரிப்பான். 

ஸ்ேடஷனில் அங்கங்ேக ெதாங்க�டப்பட�்�ந்த
படங்கைளப் பாரத்்த தங்ைகக்� அந்த ஆளின் நிைன�
வந்த� அவன் �ல்� ஆக்ரா�க்ெகல்லாம்
ேபா��க்�றானா என்� அவள் அவைனக் ேகடட்ாள் .
அவன் அவ�ைடய ேகள்�க்�ப்ப�ல் ெசால்லாமல் ,
பயாஸ்ேகாப் ெபட�்�ன் �வாரங்களில் கண்கைளப்
ெபா�த்�க்ெகாண்� நின்��ந்தவரக்ைள
ஈ�ரட�்வ�ேபால ைகயால் �ரடட்த் ெதாடங்�னான்.
அந்த ஆைள இப்ேபா� நிைன�க்� வந்த� தங்ைகக்�. 

ெவ� நாடக்�க்�ப்�ற� அந்த ேபடை்டக்� ஒ�
��ய பயாஸ்ேகாப்காரன் வந்தான் பைழய ஆள் ஏன்
வர�ல்ைலெயன்�பல நாடக்ள் ேயா�த்��க்�றாள்
தங்ைக - அவள் அவைனப்பற்� நிைனக்�ம்
ேபாெதல்லாம் அவள் மனக்கண்�ன்னால் ��ப்�னார,்
தாஜ்மகால், ஆகாய�மானம் , ஜடா� சண்ைட எல்லாம்
வரிைசயாக வந்� ேபா�ம் .... 

படங்கைளப் பாரத்்�க்ெகாண்ேட வந்தவள்
இன்ெனா� ெபண்�டன் உர�க் ெகாண்டாள். ��ம்�ப்
பாரத்்தாள் அவள் இவைளேய பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தாள். படத்�ன் �ேழ ஏேதா ஆங்�லத்�ல்
எ����ந்த� . அவள் அைத எ�த்�க்�ட�்ப்
ப�த்��ட�் அந்தப் ெபண்ைண ஓரக்கண்ணால்
பாரத்்தாள் . அந்தப் ெபண்ணின் உைட���ந்� ஒ�
நல்லவாசைன வந்த� - தங்ைக ெம�வாக அந்த
வாசைனைய உ�ஞ்�னாள் சாக்ேலட ் �ற்���க்�ம்
��னாக் கா�தத்���ந்�ம் இந்த மா�ரி
வாசைனதான் வ�ம். 

"அ� ஒண்�ம் இவ்வள� அழகா�ல்ேல " அந்தப்
ெபண் ெசான்னாள் . தங்ைக அவைளத் ��ம்�ப்



பாரத்்தாள், 

"நாங்க ேபான �ைஜ ��ேல ேபா��ந்ேதாம்
ேபாகவர எவ்வள� கஷ்டம்! ஓடட்ல் வாடைக�ம் ெராம்ப
ஜாஸ்� !"இன்�ம் நிைறய ேநரம் அந்த ெபண்ணின்
அ��ேலேய நின்� அந்த வாசைனைய �கரந்்�
ெநஞ்�க்�ள் ேசரத்்� ைவத்�க்ெகாள்ள ஆைச
தங்ைகக்� . "அழகாக�ல்ைலயா அங்ேக ? ஏன்?" என்�
ேகடட்ாள் 

"அப்ப�ெயாண்�ம் அழகா�ல்ேல , அெதல்லாம்
ஒேர கா� , �தர ் - அங்ேக யா� ேபாவாங்க.....! இேதா
இ�க்�ெகானாரக்்ேகாட படம். இந்த ெகானாரக்்�ேல
பாரக்்கக் ��ய� ெநைறய இ�க்�...." 

"நீங்க ேபா��க்�ங்களா?" 

"என் நாத்�ேயாட ��சன் ேபா��க்கார.்"

 "இப்ேபா எங்ேக ேபா�ங்க?" 

"ராணி கஞ்ச.்" 

"யார�்டே்டப் ேபா�ங்க?" 

அந்தப் ெபண் �ரித்தாள் . படங்களில் ெபண்கள்
�ரிப்பாரக்ேள அந்த மா�ரி . �ற� ஏேதா ெசால்ல
வந்தவள் , ெசால்லாமல் ம�ப� �ரித்தாள் . இைதப்
பாரத்்�த் தங்ைக�ம் �ரித்தாள். 

"அ�த்த வ�டம் அவ�க்� �� �ைடசச்ா , நாங்க
காஷ்�ர ்ேபாகப்ேபாேறாம்." 

"அக்கா , ஏழாம் நம்பர ்�ளாடப்ாரத்�ேல�ந்� ர�ல்
�ளம்பப் ேபா�� . �க்�ரம் வா !" என்�
ெசால்�க்ெகாண்�வந்த , அைர �ராயர ்அணிந்த ஒ�
ைபயன் �டே்கைசக் ைக�ெல�த்�க் ெகாண்டான்.
அந்தப்ெபண் �ரம்�க் �ைடையக்ைக�ல்
ெதாங்க�ட�்க்ெகாண்� , "நான் வேரன் " என்றாள், 



அவரக்ள் ேபானாரக்ள் . தங்ைக�ம் சற்� �ன்ேன�
இ�ம்�க் �ரா��ல் ைகைய ைவத்�க்ெகாண்� ஏழாம்
நம்பர�்ளாடப்ாரத்�ல் நின்� ெகாண்��க்�ம் ர�ைலப்
பாரத்்தவா� நின்றாள். 

இவ்வள� சத்தம் இ�ந்தா�ம் ஒன்�ம் கா�ல்
�ைழய�ல்ைல அக்கா�க்� - அவள் இ�ம்�த்த� ேபால்
�ணில் சாய்ந்� ெகாண்� நின்றாள் , காக்��ைட�ம்
தைல�ல் �வப்�த் ெதாப்��ம் அணிந்த ஒ�வன் அவள்
பக்கம் வந்தான் - தமக்ைகக்� ஒன்�ம் கா�ல்
�ழ�ல்ைல . அவன் அவைளக் கடந்� ேபானான் ,
கடக்�ம் ேபா� ஒ� தடைவ அவள் பக்கம் பாரத்்தான். 

�ரயாணிகள் தங்��டத்�க்ேக ேபாய் , அங்ேக
காத்��ப்ப� நல்ல� என்� அவ�க்�த் ேதான்�ய� -
ஒ�ேவைள தங்ைக அங்ேக ேபா��க்கலாம். 

அங்ேக ெபஞ்�களில் கா��ட�ல்ைல - தமக்ைக
�வரில் சாய்ந்� ெகாண்� நின்றாள் . �ன்� அங்��ந்�
ேபான ெபண்ம�ப� அங்ேக வந்தாள் . உடக்ார
இட�ல்லாத� கண்� , தமக்ைகக்க��ல் வந்�
நின்�ெகாண்�, "இன்�ம் வரேல "என்� ெசான்னாள். 

"யா� வராங்க ?" என்� ஒப்�க்�க் ேகடட்ாள்
தமக்ைக - ஏதாவ� ேபசேவண்�ேம!

அந்தப் ெபண்�க்�ப் ெபரிய ெபரிய கண்கள் .
இரண்� கண்கள் �கங்க�க்�ப் ெபா�த்தமா��க்�ம்.
அப்ப�ப்படட்கண்கள் இப்ேபா� அவ�க்�ப்
ெபா�த்தமாக மா��டட்� - அவ�ைடய ேமாவாய்க்�க்
�ேழ வயதால் ஏற்படட் ம�ப்�சற்� அைசந்த�. 

"யாரா ? ஒ�த்த��ல்ேல ..." 

இேத வாரத்்ைதகைள ேவெறா� �ர�ல்
ேகட�்�க்�றாள் தமக்ைக ... �ன்னச ் �த்� அவள்
ைக�ல் இரண்� �பாையக்ெகா�த்��ட�் , "நீ இப்ப�
அ�க்க� வந்தா நான் என்ன பண்�ேவன் ?" என்ற�
ஞாபகம் வந்த� . அப்ேபா� �த்��ன் அைற�ல்



அவ�ைடய அ�த்த �ட�்க்காரி ஒ�த்� இ�ந்தாள் .
அவ�ைடய ேகள்�க்�ச ் �த்� ெசால்�ய ப�ல்
ெவளிேய ேபாய்க் ெகாண்��ந்த தமக்ைக�ன் கா�ல்
��ந்த� "யாரா ? ஒ�த்த��ல்ேல ..." 

"�ப்ப� �வாக் �டச ்சம்பளம்� �த்தம்ப� ைமல்
�ரத்�ேல ேவைலக்�ப் ேபா�டட்ா�. இ�க்� என்ன
ேதைவ?எனக்� பள்ளி�ேல �ைடக்கறைத�ம் , இவர்
இங்ேகேய ஏதாவ� சம்பா�சச்ா அைத�ம் வச�்க்�ட�்
ஏ� ேப�ள்ள ��ம்பத்ைதநல்லா நடத்தலாேம!" 

இைத ஆேமா�ப்ப� ேபால் தைலயாட�்னாள்
தமக்ைக. 

"நான் ெசால்றைதக் ேகக்கற�ல்ேல அவர ் - எட�்
வ�சமாப் பாரத்்�க்�ட�் வேரன் , ஆனா எங்க
க�யாண�க்� �ன்னாேல என் காைசத் ெதாடக்�ட
மாடட்ார.்..." 

"ஒங்க ��சன் எங்ேக ேவைல ெசய்யறார?்" 

"�.�.�.�ேல ." 

"எங்க அண்ணன் அங்ேக ேவைலக்� �யற்�
பண்ணினார ், �ைடக்கல்ேல " 

"அப்ப�யா? என் ��சேன ெராம்பப் ேப�க்� ேவைல
வாங்�க் ெகா�த்��க்காேர ..! நான் அவைரக்
ேகட�்ப்பாக்கேறன் --- நீங்க இங்ேகதாேன இ�ப்�ங்க....?
இல்ேல, ர��க்� ேநரமா��சச்ா?" 

"இல்ேல , ேநரமாகேல .... நான் இங்ேகேய இ�ப்ேபன்
", தான் ெசான்ன வாரத்்ைதகேள தமக்ைக�ன்
ெநஞ்���ந்� �ளம்� அவ�ைடய கா�கைள
நிைறந்தன "நான் இங்ேகேய இ�ப்ேபன் .: 

"நான் இன்ெனா� தடைவ ேபாய்ப் பாரத்்�ட�்
வேரன் ." 



அந்தப் ெபண் ேபானாள் . தமக்ைக�ம்
அவ�க்�ப் �ன்னால் ��� �ரம் ேபானாள் .
அந்தப் ெபண் �டட்த்�ல் மைறந்த�ம் தமக்ைக ��ம்�
வந்� ஸ்ேடஷன் வா��ல் நின்றாள் , மாைல மங்�
வ�ம் ேநரம் , பஸ் ஸ்டாண்�ல்�ரயானிகள் பஸ்களின்
ஜன்னல் வ�ேய பாரத்்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள் .
அவரக்�ைடய �கங்கள் ��ப்��த்த டப்பா
மா�ரிெதரி�ன்றன . மஞ்சள் ெவ�ல் ெஹௗரா
பாலத்�ன்ேமல் ���ற� - ஹ�க்ளி�ல் நின்�
ெகாண்��க்�ம் கப்ப���ந்� ஊதல் ஒ� , தள்�
வண்���க்�ம் �னன் தள்ளா�யவாேற வண்�ைய
பாலத்� ேமட�்ன் ேமல் இ�த்�க்ெகாண்�ேபா�றான் .
பஸ் �ைரவர ் பஸ்���ந்� இறங்�ப் ��ப்�ைகைய
ஊ�த் தள்��றான் .... 

��வா�ல் ெபண்கள் ��� ஒன்� இ�க்�ற� ,
�ட�்��ந்� ஓ�ப்ேபாக �யன்� ��ப்படட்வரக்ைளப்
ேபா�ஸ் �த�ல் அங்ேக ைவத்��க்�ம். 

"நாங்க இங்ேகேய இ�ப்ேபாம் ...! எங்க�க்� ��
வாசல் எ���ல்ேல !.... அப்ப�ன்� ெபா�ஸ்�டே்ட
ெசால்ல�ம் ,ெசால்��ங்களா ?" அவரக்�ைடய
அண்ணன் அவரக்ைளக் ேகடட்ான் - அவரக்�ைடய
அண்ணனிண் �க�ம் இந்த
அந்�மாைலேபாலத்தானி�ந்த� .. 

தமக்ைக ம�ப� ஸ்ேடஷ�க்�ள் வந்தாள் ... 

இ�ம்�க் �ரா�ையப் ��த்�க் ெகாண்� , ர�ல்
ேபாவைதப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள் தங்ைக .
ர��ன் ஜன்னல்க�க்�ப்�ன்னால் ெதரிந்த �கங்கள்
�ளாடப்ாரத்ைதப் பாரத்்�ச ்�ரிக்�ன்றன - இேத மா�ரி
�ரித்�க்ெகாண்ேட தா�ம் �ரயாணம்ெசய்ய
ஆைசயா��க்�ற� அவ�க்�. 

ர�ல் ைலன்க�க்�க் ��க்காக ஒ� ெபரிய பாலம்
�ளாடப்ாரத்���ந்� ேபா�ம் சாைல
உயரந்்�ெகாண்ேட ேபாய் அந்தப் பாலேதா�



இைண�ற� - �ன்� மனிதரக்ள் ைககளில் ைபக�டன்
அ�ல் நடந்� ேபா�றாரக்ள் அவரக்ள் ஒ� மைலேமல்
ஏ�க்ெகாண்��ப்ப�ேபால் ேதான்��ற� .. 

தமக்ைக தனக்காகக் காத்�க் ெகாண்��ப்பாள்
என்ப� அப்ேபா�தான் நிைன� வந்த� அவ�க்�. 

தங்ைக �ரயாணிகள் தங்��டத்�ல் தமக்ைகையக்
காணாமல் ம�ப� ெபரிய ெகாடட்ைகக்�க் �ேழ
வந்தாள் அங்ேக ஒ� �ழவன் எைட பாரக்்�ம்
இயந்�ரத்�ல் தன் எைடையப் பாரத்்�க் ெகாண்டான் -
தன் எைட அச�்டப்படட்�டை்டப் பாரத்்��ட�்
அங்��ந்� நடந்�ேபாய்�டட்ான் 

"ர�ல் �றப்பட இன்�ம் �� நி�ஷந்தான் இ�க்�
. இன்�ம் வந்� ேசரேல! ெகாஞ்சங்�டப் ெபா�ப்ேப
இல்ேல!"  

தங்ைக ��ம்�ப் பாரத்்தாள். 

ஆேற� ஆண்க�ம் ெபண்க�மடங்�ய ஒ� �� 

"அவங்க�க்காகக் காத்�க்�ட�்�ந்தா ர�ல்
ேபா��ம் ." 

"�ன்ேன என்ன ெசய்யற� ?" 

அவரக்ள் தங்க�க்�ள் ஏேதா �வா�த்��ட�்
அவசர அவசரமாக அங்��ந்� ேபாய்�டட்ாரக்ள். 

சற்� ேநரத்�க்��ன் �க்�க் கண்ணா�யணிந்த
ெபண்ெணா�த்� அங்ேக ஓடட்�ம் நைட�மாக வந்தாள்
. ஒல்�யாக இ�ந்தாள் - ஏழாம் வ�ப்� மாண�ேபால்
ேதான்�னாள். 

அந்தக் �����ந்தவரக்ள் இவைளப் பற்�த்தான்
ேப�க் ெகாண்��ந்தாரக்ெளன்� தங்ைகக்�ப் �ரிந்த�. 

"அவங்க இப்பத்தான் ேபானாங்க " என்�
ெசான்னாள்.



 "ேபா�டட்ாங்களா ?" அந்தப் ெபண் தன்
ைக���ந்த ேதால் ைபைய இன்�ம் இ�கப் ��த்�க்
ெகாண்டாள் . �க்�க் கண்ணா�ைய நன்றாக �க்�ன்
ேமல் ெபா�த்�க் ெகாண்டாள் . �ற� 'இப்ேபா� என்ன
ெசய்ேவன்?' என்ப�ேபால் பாரத்்தாள் , 

"நீங்க தனியாப் ேபாக ��யாதா?" 

"ஏன் ேபாக ��யா� ? ஆனா அவங்கேளாட ேபானா
�டை்டச ் �லபமாக கண்���க்கலாம்... அேட நீங்களா
?" 

கைட�க் ேகள்� அப்ேபா�தான் அங்� வந்த ஒ�
இைளஞனிடம் ேகடக்ப்படட்�. 

அவன் பரபரப்ேபா� ெந�ங்�னான். 

"நீங்க இப்பத்தான் வரீங்களா?" 

"ஆமா , நீங்க?" 

"நா�ந்தான்" 

"�ன்ேன என்ன ெசய்யற� ? ர�ல் ேபா��ச�் ....
ஒ� ஊரவ்லத்�ேல �ராம் ஆப்�ட�்க்�டட்� .." 

"இந்த ஊரவ்லெமல்லாம் எப்பத்தான் ஓ�ேமா .? சரி ,
இப்ப என்ன பண்ணப் ேபா�ங்க? ர�ல் ேபா��சே்ச!" 

"கல்யாணத்�க்�ப் ேபாேறாம் . �� ��ம்ப ராத்�ரி
பத்� , ப�ெனா� மணி ஆ�ம்� �ட�்ேல ெசால்�ட�்
வந்��க்ேகன் இப்ேபா ��ம்�ப் ேபானா எல்லா�ம்
ேக� பண்�வாங்க." 

"சரி வாங்க, ர�ல்ேல பாண்ெடல் வைரக்�ம்
ேபா�ட�் வரலாம்." 

"அ�க்� �ன்ணனாேல ஏதாவ� ெகாஞ்சம்
சாப்�ட�ம் ." 

அவரக்ளி�வ�ம் ேபாய்�டட்ாரக்ள் .. 



இப்ேபா� ஸ்ேடஷன் �ளக்�கள் எல்லாம் எரிந்தன .
ஒ� ர�ல் வந்� நின்ற�. ஜனங்கள் �டட்ங்�டட்மாக
ஸ்ேடஷ�க்�ள் �ைழந்தாரக்ள் இவ்வள� �டட்த்ைதப்
பாரக்்கப் ��க்க�ல்ைல தங்ைகக்� - அவள்
�ரயாணிகள் தங்��டத்�க்�ம�ப� ��ம்� வந்தாள். 

"நாசமாப் ேபாறவேன ! ெகாஞ்சம் �ன்னாேல
ேபா��க்கக் �டா� ?" என்� ெசால்�த் தம்��ன்
கன்னத்�ல் அைறந்��டட்ாள் அம்மா . அவன்
அைழப்�ல்லாமல் ஒ� கல்யாண ��ந்�க்�ப்ேபாய்
அங்ேக அ�வாங்�க்ெகாண்� வந்��ந்தான்
தமக்ைககைளப் பாரத்்��ட�்க் �ய்ேயா �ைறேயா
என்� அ�தான் அவன். அப்ேபா� அவன் �க�ம் இ�
மா�ரிதான்சப்படை்டயா��ந்த� . 

தான் பாரத்்�க்ெகாண்��ந்த படங்க�க்� இன்�ம்
அ��ல் வந்தாள் தமக்ைக - ர�ல் �பத்�க்�ள்ளா�
இறந்தவரக்ளின் படங்கள் அைவ . கண்ணா� ேபாடட்
ஒ� சடட்த்�க்�ள் அைவ ஒடட்ப்ப���ந்தன .
அவ�ைடய �கத்�ன் நிழல் கண்ணா��ல் �ந்தத .
அ�ல் தன் �கத்ைத நன்றாகப் பாரப்்பதற்காகச ் சற்�
ஓரமாக நகரந்்தாள் . அப்ேபா� படங்களி��ந்த
�கங்கள் , அவலடச்ணமாக , பயங்கரமாகத் ெதரிந்தன. 

அண்ணன் ஒ�நாள் கத்�னான் , "நான் என்ன
ெசய்யற� ? �யற்� பண்ணிக்�ட�்த்தாேன
இ�க்ேகன்!" 

தமக்ைக அந்தக் கண்ணா�க்�க் �ேழ தன்
அண்ணனின் �கத்ைதேய கண்டாள் . அவ�க்�த் தன்
அண்ணன்ேமல் இரக்கம் ஏற்படட்� ர��ல் அைரபட�்
இறந்தவரக்�க்காக ேவதைனப்படட்ாள் அவள். 

��ஷனின் வர�க்காகக் காத்��ந்த ெபண்
இப்ேபா� தமக்ைக�ன் பாரை்வ�ல் படட்ாள் அவள் தன்
கணவேனா� ேபாய்க்ெகாண்��ந்தாள் - கணவனின்
ைககளில் ஒ� �டே்கஸ் , ஒ� ப�க்ைக - தமக்ைக
ஓ�ப்ேபாய் அந்தப் ெபண்ணின் ைகையப் ��த்�க்



ெகாண்�, "இவேராட �லாசத்ைதக் ெகா�ங்க என்
அண்ணைன வந்� பாரக்்கச ் ெசால்ேறன் " என்�
ெசான்னாள் . ெசால்��ட�் அந்தப் ெபண்ணின் ெபரிய
ெபரிய கண்கைள , �ேழ ெதாங்�ம் ேமாவாைய ,
உைடந்�ேபான , மண் அ�ப்� ேபான்ற உத�கைளப்
பாரத்்தாள். 

"அங்ேக ேவைலக்�ைறப்� ேநாட�்ஸ்
ேபாட�்டட்ாங்களாம்." 

அந்தப் ெபண் ேபாவைதப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தாள் தமக்ைக , யாேரா அவ�ைடய
ேதாளில் �டே்கைச�ம் ப�க்ைகைய�ம் �மத்�னாற்
ேபா��ந்த� அவ�க்� . மயக்கம் வந்த� .
கண்ணிைமகள் கனத்தன . �ரமப்பட�்க் கண்ைணத்
�றந்� பாரத்்தாள் . தங்ைக இதற்�ள் ��ம்�
வந்��க்கலாம் . 

�ரயாணிகள் தங்��டத்�க்� வந்த தமக்ைக அங்�
தங்ைக வந்��ப்பைதக் கண்டாள். 

இ�வ�ம் ��� ேநரம் உடக்ாரந்்��ந்தாரக்ள் ,
�ற� ெபரியவள் , "இங்ேக உக்காந்��ந்� என்ன
�ரேயாசனம் 7 அந்தப்பக்கம் ேபாகலாம்,வா" என்�
ெசான்னாள். 

அவரக்ள் எ�ந்� ஸ்ேடசனின் ம�ேகா�க்�
வந்தாரக்ள் 

"இப்ேபா நாம என்ன ெசய்யற� ?" ��யவள்
ேகடட்ாள். 

ெபரியவள் சற்� ேயா�த்��ட�் , "இங்ேக ெகாஞ்ச
ேநரம் நிக்கலாம் " என்றாள். 

அப்ேபா� அந்த ஆண் - ெபண் ேஜா� உண�
������ந்� ெவளிேய வந்த�. இப்ேபா இவங்க
�த்தப் ேபாவாங்க "என்� தங்ைக நிைனத்தாள். 



தங்ைக எச�்ல் �ப்�னாள் , இ��னாள் , ��ைகக்
�னிந்� ெகாண்� வாந்�ெய�க்க �யன்றாள் .
தமக்ைக அவ�ைடய ��ைகத் தட�க் ெகா�த்தாள் ,
அவைளத் தன் மாரே்பா� கட�்க் ெகாண்டாள் , �ற�
ேகடட்ாள், "ஏதாவ� ெசான்னியா?" 

"இல்�ேய" 

"ஒனக்�ப் ப�க்�தா?" 

"இல்ேல ." 

ம�ப� உண� ����ன் கத� �றந்த� , கப்ப�ன்
சங்� ஒ�த்த� , 

"சங்�ச ் சத்தம் மா�ரி இ�க்� , இல்ேல?" தங்ைக
ெசான்னாள் . 

"ஆமா ." 

"அக்கா , ஒனக்� ஞாபகம் இ�க்கா ? ஒ� தடைவ
அப்பாேவாேட ஆத்தங்கைரக்�ப் ேபானேபா� ஒ� ர�ல்
இஞ்�ன்ேமேல ஏ�னேம !" 

"ஆமா ." 

"�ைரவர ் என்ைனத் �க்� வச�்க்�டட்ான்.
அவ�க்� ஒ� தங்கப் பல் இ�ந்த�." 

"இஞ்�ன் ��ல் ஊ�னேபா� நீ பயந்�ேபாய் அவன்
ெநஞ்�ேல ஒளிஞ்�க்�டே்ட." 

தங்ைக �ரித்தாள் .

 "இேதா பா�!" தமக்ைக ெசான்னாள் 

மணமகன் மணமகைள �ட�்க்�க் �ட�்
வ��றான் - ��ய ெபட�் , ��ப் ப�க்ைக , ��
உைடகள் , நைககள் மணமகள் இயந்�ரம் மா�ரி
நடக்�றாள். மணமகன் �கெரட ் �ைகைய
இ�க்�றான். 



"பார�்�யா அக்கா , அவன் �ன்மண்ைட வ�க்ைக
!" 

"ஆமா." 

"ெராம்ப வயசா��ச�் மாப்�ள்ைளக்�." 

"ஆமா ." 

"அண்ணேனாட அந்த �ேந�தன் ஏன் அப்பறம்
வரல்ேல?" 

"எனக்ெகன்ன ெதரி�ம்?" 

"ெராம்ப நல்லாப் ேப�வான் அவன் " 

தமக்ைக ஒன்�ம் ேபச�ல்ைல. 

"அவன் ஒ�நாள் சாக்ேலட ்வாங்�க்�ட�் வந்தான் ,
ஞாபக��க்கா ?" தமக்ைக�ட��ந்� ப�ல்
இல்லா�டட்ா�ம் ெதாடரந்்� ேப�னாள் தங்ைக ,
"அவ�க்� ஒன்ைனப் ��ச�்�க்�ன்� அம்மா
ெசான்னா." 

"ேபசாேம இ� இப்ேபா !" 

தங்ைக�ன் கண்களில் நீர ் நிைறந்த� . அவள்
தனக்� வந்த இ�மைல அடக்�வதற்காகக் �னிந்�
ெகாண்டாள் - ெமல்�ய�ர�ல் "தண்ணி ேவ�ம் "
என்றாள் .

"��ச�்ட�் வா." 

தங்ைக ேபாக�ல்ைல - தமக்ைகக்� மயக்கம் வ�ம்
ேபா��ந்த� , அவள் கண்ெகாடட்ாமல் �ன் பக்கம்
பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தாள் 

"இப்ேபா என்ன ெசய்யற� ?" தங்ைக ேகடட்ாள் , 

"ெதரியா�." 



"அண்ணன் என்ன ெசான்னான்?" தமக்ைக
ஞாபகப்ப�த்�க்ெகாள்ள �யன்றாள். "இப்ேபா அவங்க
வ�வாங்களா?" "ஏன்?" 

"இல்ேலன்னா நாம எ�க்காக இங்ேக வந்��க்ேகாம்
?" தமக்ைக நாற்�ற�ம் ��ம்�ப் பாரத்்தாள் மனிதரக்ள்
, ெவளிசச்ம் ஒ�கள் எல்லாவற்ைற�ம் பாரத்்��ட�் ,
ேகட�்�ட�் ம�ப��ம் ெவ�செ்சன்� ேநேர பாரத்்தாள்
. �ற� ேசாரந்்த �ர�ல் ெசான்னாள் , "அவங்க
வ�வாங்க - வந்� 'நீங்க யா� , எங்ேக ேபாக�ம் , ஏன்
ேபாக�ம் ?" இப்ப�ெயல்லாம் ேகப்பாங்க .நாம என்ன
ெசால்ல�ம் , ெதரி�மா ? 'நாங்க அக்கா -தங்ைக
எங்க�க்� ெசாந்தக்காரங்க ஒ�த்த��ல்ேல - நாங்க
பம்பாய் ேபாய் அங்ேக �னிமா�ேல ேசரப் ேபாேறாம்
'� ெசால்ல�ம் , அவங்க நம்ம �லாசத்ைதக்
ேகப்பாங்க நாம ெசால்லக்�டா� அவங்க நம்ைமப்
��ச�்க்�ட�்ப் ேபாய்ப் ெபண்கள் ���க்�
அ�ப்��வாங்க..." 

"அங்ேக என்ன பண்�வாங்க?" 

"எனக்�த் ெதரியா� ."

"அக்கா,வா. நாம ஓ�ப் ேபா��ேவாம்.." 

ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாகப் ெபரியவளின் ேசார�்
கைலந்த� - அவள் நிதானமாகக் ேகடட்ாள். "எங்ேக
ேபாற�?" 

"எங்ேக ேவ�ம்னா�ம் ேபாகலாம்." 

"அப்பறம்?" 

தமக்ைக ைககைள நீட�்த் தங்ைகையத் தன்
மாரே்பா� அைணத்�க் ெகாண்டாள். தைல �னிந்�
"பயந்�ட�்யா?"என்� ேகடட்ாள். 

தங்ைக தமக்ைக�ன் ெநஞ்�ல் �கத்ைதப்
ப�த்�க்ெகாண்� ெவட ெவட ெவன்� ந�ங்கத்



ெதாடங்�னாள் . தமக்ைக அவ�ைடய ���ல் ைகைய
ைவத்�க்ெகாண்� தா�ம் நி�ரந்்� உடக்ாரந்்தாள். 

ஒ�த்� நிைனத்தாள் - மனிதனின் �கம்
��ப்��த்த டப்பா மா�ரி , 

இன்ெனா�த்� பாரத்்தாள் - ர��ன் �கம்
�ரித்தவா� ேபாய்க்ெகாண்��ந்த�. 

(ேதரந்்ெத�க்கப்படட் கைதகள் , 1971) 

18. ப�ச�
�நீல் கங்ேகாபாத்�யாய் 

�ப்தா���ந்� டால்டன்கஞ்ச ் ெசல்�ம் வ��ல்
வண்� நின்� ேபாய் �டட்� , �த்தம் ��ய ,
பளபளப்பான ஸ்ேடஷன்வாகன் , அ� ��ெரன்�
ப�தா���ம் என்� யா�ம் நிைனக்க �ல்ைல - அ�
பாலத்ைதக் கடந்� ேமட�்ன் ேமல் ஏ�ம்ேபா�ம்
,பல�னமாக இரண்� �ன்��ைற �ன��ட�்
நின்றேபா�ம் ஒ�வ�ம் அைதப் ெபரிதாக
நிைனக்க�ல்ைல . 'ஏேதா நின்னி�க்� இேதா
�ளம்���ம் ' என்ற நிைனப்�ல் �ரயாணிகள்
வண்��ன ஜன்னல் வ�ேய இயற்ைகைய ர�க்கத்
ெதாடங்�னாரக்ள் .�ஸ்டர ் ேகம்கா தன் �கெரட்
ெபட�்ையத் �றந்� எல்லாரிட�ம் நீட�் அவரவ�க்�
ஏற்றவா� ஆங்�லம் , இந்� , வங்காளி�ல் ேப�
அவரக்ைள �கெரட ் எ�த்�க் ெகாள்�மா� ேகட�்க்
ெகாண்டார ் . ெபட�்�ல் எட�் �கெரட�்கள் இ�ந்தன .
ஒேர�ற்�ல் ெபட�் கா�. 

பத்� நி�டங்களா��ம் வண்� நகர�ல்ைல ,
�ன்னால் வந்த லாரி ஒன்� வ�ேகட�் ஒ�ப்பாைன
ஒ�க்கத் ெதாடங்�ய� .இப்ேபா� ேகம்கா தாேம �ேழ
இறங்� வந்தார.் 

���ய பாலத்ைதக் கடந்த�ம் சாைல ஆற்றங்
கைர���ந்ேத ெசங்�த்தாக ேமேல ேபா�ற� - ஆ�



இல்ைல ஆற்�ன் எ�ம்�க்��தான் , இரத்தம் தைச
எ���ல்ைல . அ��ம் இறங்� வந்தார.் வண்�க்�ள்
ஒேர ெவக்ைக . அவரை்ககைளப் �ன்பக்கம் நீட�்
ெநஞ்ைச �ரித்�ச ் ேசாம்பல் ��த்�க் ெகாண்டார ் .
உடம்� அசத்��ற� ; �ளித்தால்தான் ஒ� நிைலக்�
வ�ம் . ஆற்�ல் தண்ணீர ் இ�ந்தால் உடேன இறங்�க்
�ளித்��க்கலாம் . இப்ேபா� மணி
ப�ெனான்றைரதான் . ஆனால் இதற்�ள் எரிசச்�ட�்ம்
ெவ�ல் - அசட�்ப் பரிகாசம் ேபால . இந்த இடத்�ல்
வண்�கள் அ�க்க� ப�தா�ம் ேபா�ம் ; அல்ல� இந்தப்
பக்கம் வ�பவரக்ள் ேவண்�ெமன்ேற இங்�
வண்�கைள நி�த்�வாரக்ள் என்� ேதான்ற�ற�.
ஏெனன்றால் சாைல ஓரத்�ல் பாைற�ன்ேமல் கரியா�ம்
சாக்�க் கட�்யா�ம் நன்றாகப் ப�த்தவரக்ளின்
ைகெய�த்�ல் எ�தப்படட் வாசகங்கள் காணப்படட்ன .
இவரக்�க்�ச ் சாக்�க் கட�் எப்ப�க் �ைடத்த� ?
இவரக்ள் �டை்ட�ட�்க் �ளம்�ம்ேபா� சாக்�க்
கட�்ைய�ம் எ�த்�க்ெகாண்� �றப்ப�வாரக்ளா ...? 

எ�தப்பட�்�ந்த வாசகங்களில் �க�ம்
அ�த்தமாகத் ெதரிந்த வாசகம் 'மந்�ரா + லால் கலம் =
�வரக்்க ம் !" 

அ�ண் ����த்தார ்"அடக் கட�ேள!" 

ஓட�்நர ்வண்��ன் �ன்பக்க ��ையத் �றந்தார ்-
ேகம்கா அங்� வந்� எட�்ப் பாரத்்தார ் . வண்�க்�ள்
இ�ந்த ெஹரால்�டர்ிப்�ன் ! பத்�ரிக்ைக�ன் நி�பர்
லா�ரி எரிசச்லைடந்� "ேகம்கா என்ன ஆச�்?" என்�
கத்�னார.் 

ேகம்கா எந்த நிைல��ம் கலங்காதவர ் . அவர்
ெசான்னார ் , "வண்� தகரா� ெசய்�� .... அப்ப ஒண்�
பண்ணலாம் பக்கத்�ேலதான் �பா �ங்ரி ��� . நாம
அங்க ேபாய்ப் பகல் சாப்பாடை்ட ��ச�்க்கலாம் ..." 

இதற்�ள் �ன்� நான்� ேபர ் வண்����ந்�
இறங்� �டட்ாரக்ள் 



எப்ேபா�ம் காைல ேவைள�ல் நல்ல ��ல் இ�க்க
மாடட்ார ் லா�ரி. அவர ் காைல ேவைலகளில் 'ெஹல் '
என்ற வாரத்்ைதைய அ�க்க� பயன்ப�த்�வைதக்
கவனித்��க்�றார ் அ�ண் - லா�ரி �கத்ைதச்
�ளித்�ச ் ெகாண்� ைகக்க�காரத்ைதப்பாரத்்�க்
ெகாண்டார ் ேநரத்ைதத் ெதரிந்�ெகாள்ள அல்ல , ேத�
ெதரிந்�ெகாள்ள - �ற� ெசான்னார ் , "ஐேயா !
இன்னிக்�எடட்ாந்ேத� , இன்னிக்ேக எனக்�ப் பாடன்ா
ேபாய்ச ் ேசர�ம் - ஒங்க டாடா கம்ெபனி இந்த ஒடை்ட
வண்�ையக் ெகா�த்��க்�..." 

ஹாஹாெவன்� �ரித்தார ்ேகம்கா "இ� �த்தம் ��
வண்�யாக்�ம் , அதனால்தான் ெகாஞ்சம் ெதால்ைல
ெகா�க்��. வாங்க , வாங்க... இ� ெராம்ப நல்ல , �ன்ன
பங்களா , ஒங்க �க்�ப் ��க்�ம் .. �ஸ்டர ்ரங்காசச்ாரி ,
நீங்க என்ன ெசால்�ங்க "ரங்காசச்ாரிக்� ஆடே்சப
�ல்ைல. மற்றவரக்�ம் இந்த ேயாசைனைய எ�ரக்்க
�ல்ைல. 

ஆனால் மற்ற பத்�ரிக்ைகக ைள �டப் ெபரிய
ஆங்�லப் ப த்�ரிக்ைக�ன் நி�பர ் என்ற �ைற�ல்
லா�ரிதான் அ�க ஆரப்்பாடட் ம் ெசய்தார.் அவர்
����க்க ஆரம்�த்தார ் . "இன்னிக்� �� ம
ணிக்� நான் டால்டன்கஞ்ச ் �ல்லாமா�ஸ்�ேரடை்டச்
சந்�க்க �ம் . நல்ல சங்கடம்..! பங்களா எவ்வள�
�ரம்? இந்த ெவ�ல்ேல எங்கைள நடக்க
ைவக்கப்ேபா�ங்களா?" 

"ெகாஞ்ச �ரந்தான் ... இேதா இங்ேக��ந்ேத
ெதரி�ேத !" 

"அங்ேக ஏதாவ� சாப்�டக் �ைடக்�மா ? இந்தப்
ப���ேல சாப்பாட�் ��� எைத�ம் காேணாேம!" 

"அைதெயல்லாம் நான் கவனிச�்க்கேறன்
என்�டே்ட�ம் உண�சச்ாமான்கள் இ�க்�. ஒ�
அெசௗகரிய�ம் இ�க்கா�." 



எதற்�ம் கலங்�பவரல்ல ேகம்கா - இப்ேபா�தான்
லா�ரிேயா� மலரந்்த �கத்�டன் ேப�க்ெகாண்��ந்த
அவர�்�ெரன்� �கத்ைதக் க�ைமயாக
ைவத்�க்ெகாண்� ஓட�்நைர ஏேதா �ட�்னார ் , ம�
நி�டேம ம�ப��ம் மலரந்்த �கத்�டன்லா�ரி�டம்
ெசான்னார ் , "எ�ரப்ாராம இந்த மா�ரி ஏதாவ�
ேநரந்்�டட்ா எனக்� ெராம்ப ��யா இ�க்�ம்.. வாங்க
ேபாகலாம்." 

வண்��ன் பணியாள் சாமான்கைளத்
�க்�க்ெகாண்� அவரக்�க்�ப் �ன்னால் நடந்தான் ,
இன்�ம் ஒ� ெபட�் �ர ் �ன்� ேபாத்தல் ஸ்காடச்்
பானம், ெகாஞ்சம் இைறச�் இைவ �சச்��ப்பைத
ஓரக்கண்ணால் கவனித்த லா�ரி�ன் �கத்���ந்த
க�ப்� சற்�க் �ைறந்த�. பயணிகள் ����ல்
இரண்� அைறகள் , �த்தமான பாத்�ம் , �ன்�
பணியாடக்ள் - மத்�ய அர�ன் மந்�ரிெயா�வர ்அங்�
தங்��ட�் அப்ேபா�தான் அங்��ந்� �றப்பட�்ப்
ேபா��ந்தார ் , ஆைகயால் பணியாடக்ள் இன்�ம்
��ைடையக்கழற்ற�ல்ைல , ேகம்கா ஒ� ேதரந்்த
�ரிக்ெகட ் ஆடட்க்காரர ் ேபால் அனாயாசமாக எல்லா
ஏற்பா�கைள�ம் ெசய்��டட்ார ் "ேகா� மட�்ம்
��க்� ேமல �ைடக்கல்ல !" என்� வ�த்தப் பட�்க்
ெகாண்ேட அவர ் �ரே்பாத்தைலத் �றக்கத்
ெதாடங்�னார ்- லா�ரி�ன் ��வச ்��க்கங்கள் சற்�க்
�ைறந்��ந்தன. அவர ் ேமைஜ�ன் ேமல் கால்கைளப்
ேபாட�்க்ெகாண்� ேகடட்ார ் ேகம்கா, இங்ேக
பக்கத்�ேல ஒங்க டாடட்ா கம்ெபனி ேயாட உண�
�காம் ஏதாவ� இ�க்கா?" 

"இந்தப் பக்கம் இல்ேல - நாங்க நா� இடத்�ல்
உண� ��� �றந்��க்ேகாம். ஒண்�தான் ேநத்�க்�
நீங்க பாரத்்த� .." 

"நல்லேவைள �ைழசே்சன் ! இந்த �� நாளா நீங்க
எங்கைள இ�த்த�சே்ச ...!" 



"இ�த்த�சே்சனா ..? �ஸ்டர ் லா�ரி , நீங்க
வாழ்க்ைகய எ�ர ் ெகாள்ள�ம் , நீங்க
பத்�ரிைகக்காரங்க..." "காைல ேவைள�ேல என்
வா���ந்� �டை்ட வர வைழக்காேத ! வாழ்க்ைகயாம்!
(எ�த ��யாத வச�). சரி, ஊத்� " "நாட�் நிைலைம
என்னன்� நீங்க ேநர�யாப் பாரக்்க ேவணாமா ?
ெவளிநாட�் நி�பரக்ள் �ட .." 

"நாட�் நிைலைமையக் காண்�க்க ஒங்க�க்� ஏன்
இவ்வளவ அக்கைற ..? �ம்மா வளவளன்�
ேப�க்�ட�்�க்காேத !நா�க்�த் ெதரியாதவன் ! அ�ண்,
ஒங்�டே்ட சார�்னார ் இ�ந்தால் ஒண்� ெகா�!''
ேகம்கா இதற்�ள் தன் �கெரட ் ெபட�்ைய நிரப்�க்
ெகாண்� வந்� அைத லா�ரிக்� �ன்னால் நீட�்னார ் .
லா�ரிெசான்னார ் , "ஒன்ேனாட அந்த ேகால்� ஃப்ேளக்
��ச�்க் ��ச�் வாய் சப்�� ேபா��ச�் ! � ! அ�ண்,
ஒ� சார�்னார ் ெகா�!" அ�ண் �ரத்���ந்ேத தன்
�கெரட ்ெபட�்ைய லா�ரி�டம் எ�ந்��ட�், "லா�ரி
அண்ணா , இன்னிக்�இங்ேகேய தங்�டலாேம ! இந்த
இடம் ெராம்ப அைம�யா இ�க்�" என்றார ்

"ஒனக்ெகன்ன ! நிைனசச்ா ஒ� வாரம் ெரஸ்ட்
எ�க்கலாம் . எனக்� நாளன்னிக்�க் கல்கத்தா�ேல
�ேளைனப் ��க்க�ம் ஒ�நாள் ேவஸ்டா ... என் ��
அ�டட்ா��ச�் , ஒண்�ம் ��க்கேல..." 

"வாஸ்தவம் , ெபா�த்�க்க ��யா�தான் ! எவ்வள�
பரிதாபமான காட�்கள்.." 

"என்ன பரிதாபம்? என்ன?" 

லா�ரி கால்கைளத் ெதாங்க�ட�்க்ெகாண்�
ேநராக உடக்ாரந்்� ெகாண்டார.் அவ�க்�ப் ெபரிய
உடம்� , அகலமான�கம் . ேசாடா�ட�் �க்�க்
கண்ணா� - இ�ந்தா�ம் �கத்�ல் ஒ�வைகக்
�ழந்ைதத்தனம் இ�ந்த�. ேகாபம் , �யப்� , எரிசச்ல்,
ேசார�் ஆ�ய உணரச்�்கள் அ�ல் ெதளிவாகப்
�ர�ப�த்தன . அவர ்கலப்பட�ல்லாத ஆசச்ரியத்ேதா�



"எ� பரிதாபம் ?"என்� ேகடட்ார ் .'பம்பாய் டர்ிப்�ன்'
பத்�ரிைக நி�பர ்ேதஷ்பாண்ேட ெசான்னார ் , "�ஸ்டர்
லா�ரி , நீங்க பாரத்்�ங்களா? நான் அைதேபாடே்டா
எ�த்� வச�்�க்ேகன் -- ேபத்லா உத� �கா�ேல
உண�க்காக வரிைசயா உக்காந்��ந்தவங்களிேல ஒ�
�ழவன் ஒ� �ழ�ேயாட ம��ேல தைலைய
வசச்க்�ட�் அப்ப�ேய ெசத்�ப்ேபா�டட்ான் ..!
இைதெயல்லாம் ம�சன் கண்ணாலபாரக்்க ���மா ?
ெஜயப்�ரகாஷ் இைதப் பாரத்்�ட�் ேவரை்வையத்
ெதாைடச�்க்கறார ் . நான் கவனிசே்சன் .
நா�ம்கண்ைண ��க்�டே்டன்." 

ரங்காசச்ாரி �ரித்�க்ெகாண்ேட ெசான்னார ் ,
"ஆனா கண்ைண ��க்கற�க்� �ன்னாேல ேபாடே்டா
எ�த்�ட�்ேயால்�ேயா ? இப்ப அந்தப் படத்ைத ைடம்ஸ்
பத்�ரிைகக்ேகா , கார�்யன் பத்�ரிைகக்ேகா �த்� .." 

"மாடே்டன் , மாடட்ேவ மாடே்டன் ! நம் நா� பத்�ன
இந்த ெவடக்கரமான �ஷயத்ைத
ெவளிநாட�்க்காரங்க�க்��ற்க மாடே்டன்!"
அ�த்தமாகக் ��னார ்ேதஷ்பாண்ேட. 

அவரக்�ைடய உைரயாடைலக் கவனமாகக்
ேகட�்க் ெகாண்��ந்த லா�ரி ெசான்னார ் , "இ�தான்
பரிதாபக்காட�்யா 7 நம்ம நிைலைம அைத�டப்
பரிதாப�ல்ைலயா? இந்த ராஸ்கல் ேகம்கா ..." 

ேகம்கா உதட�்ல் �ரிப்�டன் �க�ம்
பயந்தவன்ேபால் ந�த்தவா� "ஐயா, நான் என்ன �த்தம்
பண்ணிேனன்?" என்� கத்�னான், 

"நீதான் எல்லா அனரத்்தத்�க்�ம் காரணம்!" 

"ஏன்? நாட�்ேல என்ன நடக்��ன்� நீங்க..." 

"நாட�்ேல என்ன நடக்��ன்� நாங்களாகேவ
பாரத்்�க்�ேவாம் , அல்ல� எங்க பத்�ரிைககள்
எங்கைளப் பாரக்்க அ�ப்�ம் , நீ ஏன் எங்கைள
அைழசச்க்�ட�் வந்� இைத ெயல்லாம் கா�க்கேற ?



நீங்க எவ்வள� தான த�மம் பண்�ங்கன்� தம்படட்ம்
அ�ச�்க்க�ம் ! ம�சங்க ெசத்�ப்ேபா�க்�ட�்
இ�க்கறைதப் பாரக்்க யாராவ� ஜனங்கைள
அைழசச்க்�ட�் வ�வாங்களா? ரா�ம் பக�ம்
எங்க�க்� ஸ்காடச் ்��க்கக் ெகா�க்�ேற . எங்கைள
வச�யா வச�்க்கேற , 

ந�ந��ேல�ட�்க்�ட�்ப்ேபாய் ம�சங்க
சாகறைதக் கா�க்ேற -- அ�ங்கம் பயங்கரம் ..! ராஸ்கல் ,
நீங்க ெகா�க்கறைதெயல்லாம் சாப்�டேறங்கற�க்காக
நான் ஒங்கைள ேந�க்கேறன்� நிைனச�்க்காேத ...!
நான் ��யன், நல்ல சரக்்ைகப் பாரத்்தாக் ��க்காேம
இ�க்க��யா� -- ஆனா அ�க்காக இந்த மா�ரியா ..?" 

ேகம்கா�ன் பாவைன இப்ேபா� �ற்��ம்
மா��டட்� - அவர ் ெமல்லக் ைககைளத்
தட�்க்ெகாண்� ெசான்னார ், " நீங்க ெசால்ற� ெராம்பச்
சரி! ஒங்க க�த்ைத அப்ப�ேய ஒப்�த்�க்கேறன் நான்
ஆனா , இ� என்ேனாட ேவைல.." 

லா�ரி நாற்கா����ந்� எ�ந்�ேபாய்
வராந்தா�க்� ெவளிேய எச�்ல் �ப்�னார ் ,
ைப���ந்� ைகக்�டை்டைய எ�த்� �க்ைகத்
�ைடத்�க் ெகாண்டார ் . அவர ்�க்�க் கண்ணா�ைய
எ�த்த�ம் அவ�ைடய �கம் ஒ� �ழந்ைத�ன் �கம்
ேபால் ஆ��டட்� , பரிதாபகரமாகச ் ெசான்னார ் ,
"நிசமாேவ ஒண்�ம் ��க்கேல எனக்� .. சரி , சைமயல்
ஆ��சச்ான்� பாரத்்�ட�்வா , எனக்�ப் ப�க்�� -
இன்�ங் ��சச்ா அப்�றம் சாப்பாேட இறங்கா�." 

பயணிகள் ����ன் வாச�ல் ஒ� ெபரிய �ண� .
ஜனங்கள் �டட்ம் �டட்மாக அங்� தண்ணீெர�க்க
வந்தாரக்ள் . ����ன் பணியாளன் ஒ�வன் அங்ேக
காவ��ந்� ெகாண்� அவரக்ளில் யா�ம் ஒ�
�டத்�க்� ேமல் தண்ணீர ் எ�க்காதப� பாரத்்�க்
ெகாண்டான். அ�ண் அந்தப்பக்கம் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தார.் 



லா�ரி அ��க்� அ��ல் வந்� ெசான்னார ் .
"என்ன பாரக்்கேற ? ெபாம்�ைளகைளயா ? ஏ� வ�ஷம்
�ன்னாேல இேத பாலாமா�க்� வந்��ந்ேதன் ....
அப்ேபா எனக்� ஒன் வய� இ�க்�ம் . அப்ேபா
கவனிசே்சன் , இந்த ஓராவ் சா�ப் ெபண்க�க்ெகல்லாம்
என்ன கட�்மஸ்தான உடம்� ஆகா ! இப்ேபாப் பா� ,
ஒ�த்�க்�ம் �டட்ேம இல்ேல, மாேர இல்ேல!" 

அ�ண் ப�ல் ெசால்லாமல் லா�ரிையப் பாரத்்�ச்
�ரித்தார.் 

லா�ரி ெதாடரந்்� ேப�னார ் , "எப்ப� இந்தக்
காட�்ைய வரண்ிக்கற�ன்� நிசச்யம் பண்ணிட�்யா ?
ஓங்க வங்காளிப் பத்�ரிக்ைக�ேல எல்லாம் க�ைத
மா�ரி ஆரப்்பாடட்மா எ�த�ேம ! 

சரி, நான் ெசால்ேறன் , எ��க்க , 'எண்ணற்ற
மக்களின் �கங்களில் ேசாகத்�ன் �த்�ரம் ....?' இல்ேல ,
'�த்�ரம் ' என்ற வாரத்்ைத ெராம்பப் பழசா��ச�் ,
'�யரை்வ ! ஆமா , அ�தான் சரியான வாரத்்ைத
'ேவதைன�ன் �யரை்வ ... 'ெவய்�ல் ', 'ெச�ட�்
ெவய்�ல் ....' ஆகா , ஒனக்�ச்
ெசய்�ேயாடதைலப்��டச ்ெசால்�க் ��த்�டேறன் - '
வானத்�ல் ெச�ட�் ெவய்�ல் , �ேழ ேவதைன�ன்
�யரை்வ !' ஆகா க�ைததான் ேபா!" 

அ�ண் ப�ல் ெசால்லாமல் ம�ப� �ரித்தார ் .
ஆனால் இந்தச ் �ரிப்� சற்� ேவ��தமா��ந்த� ,
லா�ரி இைதக் கவனித்��ட�்ச ் ெசான்னார ் , "நான்
ெகாஞ்சம் அ�கமாப் ேபசேறன் , இல்�யா ? ஔரே்றன்
.... நிைனச�்ப் பா� , ஆ�ரக் கணக்கான ஜனங்க
ேசாத்�க்�ல்லாம ��க்கறாங்க , நாம என்ன
ெசய்யேறாம் ? அவங்க நிைலய எந்த ெமா��ேல
வரண்ிக்கற�ன்� ேயா�ச�் �ட�்�க்ேகாம்! ேச ,
ஒண்�ம் ��க்கேல எனக்�!" 

"லா�ரி அண்ணா, இந்த பக்கத்�க்� எங்��ந்ேதா
ஒ� சன்னியா� வந்��க்காராம். மக்க�க்�ச ் ேசைவ



ெசய்யறாராம். 

"அ� யா� சன்னியா� ?" 

"பம்பாய் பக்கத்�ேல�ந்� வந்��க்காராம் - �னம்
ஆ�ரம் ேப�க்�ச ் சாப்பா� ேபாடறாராம் - அவேராட
பக்தரக்ள் அவ�க்�ப் பண�ம் அரி��ம்
அ�ப்பறாங்களாம்... ெராம்ப �வாரஸ்யமா இ�க்�
இல்ேல ? வாங்கேளன் , எப்ப இங்க தங்கேறாேமா , அப்ப
அவைர�ம் ேபாய்ப் பாரத்்�ட�் வந்�டலாேம!" 

"சன்னியா� சாப்பா� ேபாடறாரன்ா அ�ேல
ஒனக்ெகன்ன வந்த�?"

"அ� ஒ� ெபரிய நிகழ்ச�் இல்லயா ? ஒங்க
ஆங்�லப் பத்�ரிைகக்�ச ் �ைவயான
ெசய்�யா��க்�ேம!" 

"அட , �ம்மா��ப்பா ..! இந்த �ர ் ஒேர கசப்� ..!
வ�த்தப் ேபாக்�க் கஷாயம் ��க்கற மா�ரி இ�க்� ...
கலப்படம் பண்ணி��க்காங்க ேபாேல��க்�..." 

"�ர ்ெகாஞ்சம் கசக்கத்தான் ெசய்�ம் ..." 

"�ம்மா ஒளறாேத ! நீ பால் ��க்கற �ழந்ைத ...! �ர்
கசக்�ம்ன எனக்�ச ்ெசால்�த் தரற்யாக்�ம் !" 

�கத்ைதச ்�ளித்�க் ெகாண்டார ்லா�ரி - �க்�க்
கண்ணா� இல்லாமல் பரிதாபமாகத் ேதாற்றமளிக்�ம்
�கம்... 

லா�ரி �த�ல் ஒ�வரிட�ம் , �றக
இன்ெனா�வரிட�ம் ேபாய் வளவளெவன்� ஏேதா
உள�க் ெகாண்ேட��க்�றார ் மற்றவரக்ள்
கத்��றாரக்ள் . அவர ் ��ெரன்� ேகம்காைவப்
பாரத்்�க் கத்�னார ் , "ேகம்கா ராஸ்கல்! இ� இ�
நான்�ஸ்தம்��டே்ட ஒன்ைனப் பத்�ப் �கார ்பண்ேறன்!
ஒன்ைன ராஞ்�க்� மாத்தச ்ெசால்ேறன், பா�!" 



ேகம்கா வராந்தா�ன் ஓரத்�ல் உடக்ாரந்்��ந்தார ் .
ெவ�ல் அவர ் �கத்�ல் ��ந்� ெகாண்��ந்ததால்
�கம் பளபளத்தத அவர ் இனிய �ர�ல் ெசான்னார ் -
"அப்ப� நீங்க ெசஞ்�ங்கன்னா என்ேனாட
நல்ல�க்�த்தான் ெசய்�ங்க. நீங்க எப்ேபா�ம்
என்நண்பரத்ான்!" 

"நண்பர ்! ெவங்காயம் ?"  

"எப்ேபா�ம் என் நண்பரத்ான் ..! அ� சரி, இப்ேபா
நான் என்ன �த்தம் பண்ணிேனன்?" 

லா�ரி இ�ப்�ல் ைகைய ைவத்�க் ெகாண்�
நின்றார ் . ேகம்கா�ன் �ற்றம் என்னெவன்�
ேயா�த்தார ் - இங்�மங்�ம்பாரத்்தார ் - தன்
ைக���ந்த கா� டம்ளர ்அவர� பாரை்வ�ல் படட்� -
"இவ்வள� ேநரமா உள்�ர ் �ைரேய ��ச�்க்
�ட�்�க்�ேய - ஸ்காடை்ச ஒன் வப்பாட�்க்�க் ��க்கப்
ேபா�யா?" 

ேகம்கா உடேன எ�ந்� ேமைஜக்க����ந்�
ஸ்காடை்ச எ�த்�க்ெகாண்ேட ெசான்னார ். "ஒங்க�க்�
மன� சரி�ல்லாதேபாெதல்லாம் �ஸ்�
சாப்�டற�க்�ப் ப�லா �ரத்ாேன சாப்���ங்கன்� .." 

"எனக்� மன� சரி�ல்ேலன்� ஒனக்� யா�
ெசான்னாங்க , �டட்ாள் ! எனக்�ப் ப�க்�� ..
சாப்பாட�்க்� ெசய்�ன்� நான் அப்பேவ ��ச�்ச்
ெசால்�க்�ட�்�க்ேகன்..." 

சாப்பா� தயார ். ெவள்ைள ெவேளெரன்� ��மணி
அரி�ச ்சாதம் , டப்பா ெவண்ெணய் , உ�ைளக்�ழங்�
ெபாரியல், ேகா�க் �ழம்�. 

ரங்காசச்ாரி அ�ணிடம் ����த்தார ் ,"இவ்வள�
நாளிேல இன்னிக்�த்தான் அரி� ெராம்ப நல்லா��க்�
... க�ைமயானபஞ்சப் ப���ேலதான் நமக்� ெராம்ப
நல்ல அரி� �ைடச�்�க்�... இல்�யா? 



"�ழம்�ம் �ரமாதம்! ெராம்ப நல்லா
சைமச�்�க்கான்." 

"ஆனா , காரம் ெகாஞ்சம் சாஸ்�." 

அப்ேபா� �ற்பகல் மணி ஒன்�தான். ஆனால்
இதற்�ள் நல்ல ேபாைத லா�ரிக்� அவர ் �ரல்களால்
ேசாற்ைற அைளந்தாேரெயா�யச ் சாப்��வதாகக்
காேணாம் - அவ�ைடய கண்கள் �ழம்�க் �டந்தன -
இன்� ��வ�ம் இப்ப�த்தானி�க்�ம் . ஆனால் இேத
ஆள் தன் ரிப்ேபாரட்ை்ட ைடப் ெசய்ய உடக்ா�ம்ேபா�
�ற்��ம் மா�ப்ேபாய் ��வைத அ�ண்
கவனித்��க்�றார ் . அபார ஞாபக சக்� அவ�க்� ;
ஆங்�லம் எ��வ�ல் �றைம�ம் அவ்வாேற -
அப்ேபா�காரியத்�ல் கண்ணா��ப்பார ்லா�ரி. 

"லா�ரி அண்ணா , நீங்க ஒண்�ம் சாப்�ட�ேய!"
அ�ண் ேகடட்ார ். 

"� ! என்ன சாப்பா� இ� ! ஒண்�ேம ��க்கேல !
ேகா� இைறச�் ெகட�்ப் ேபா��ச�்!" 

ேகம்கா �கத்ைத ஒ� மா�ரியாக
ைவத்�க்ெகாண்� , "என்ன ெசால்�ங்க நீங்க ! ேகா�
உ�ேராேட இ�க்� அைதப் ேபாய் இைறச�் ெகட�்ப்
ேபாச�்ங்க�ங்கேள!" 

இைதக் ேகட�் எல்லா�ம் ேஹாெவன்�
�ரித்தாரக்ள் 

"இ�ேல �ரிக்கற�க்� என்ன இ�க்� ?" லா�ரி
ேகாபமாகக் ேகடட்ார ் "நிசச்யம் இ� ெகட�்ப்ேபான
இைறச�்தான் , � !" 

லா�ரி ேசாற்ைற�ம் இைறச�்ைய�ம் ேமைஜ�ன்
ேமல் இைறக்கத் ெதாடங்�யைதக் கண்� ேதஷ்பாண்ேட
ெசான்னார ் "அண்ணா , நீங்க சாப்�டேலன்னா ��ங்க.
சாப்பாடை்ட �ணாக்கா�ங்க!" 

"நான் �ணாக்�ேவன்! ஒனக்ெகன்ன?" 



"இ� அக்�ரமம் ! ஜனங்க ேசா�ல்லாம ெசத்�க்
�ட�்�க்காங்க . இப்ேபா நாம வ�� நிைறயச்
சாப்�டறேத அநியாயம் அ�க்�ம் ேமேல அநியாயம்
ேசாத்ைத �ணாக்கற�...." 

"வாைய ��! நான் �ணாக்கத்தான் ெசய்ேவன்!" 

"இ�க்� அரத்்தேம�ல்ேல .. இந்த ���ேயாட
ேவைலக்காரங்க சாப்�டலாம். இல்லாட�்ப்
�சை்சக்காரங்க�க்�க்ெகா�க்கலாம் ..." 

"ேபசாேத! நான் ஒண்�ம் ேகக்கத் தயாரில்ேல.
�சை்சக்காரங்க�க்�ச ் ேசா� �ைடக்க�யாம் !
ஒண்�ம் ��க்க்ேல எனக்� .... ெபா�த்�க்க ��யேல
என்னாேல ! இ� என்ன ��சா 7 ேசா�ல்லாேம
சாகறாங்க ... அவங்கைளக் காடட்ற�க்� ஆ�ங்கைளக்
�ட�்க்�ட�் வரற்� ... எனக்�ப் �ரியேல இ� ....! ேகம்கா
, இப்பேவ உனக்� எசச்ரிக்ைக ��க்�ேறன் !
இன்னிக்�ப்�ரா ஒ�த்த�ம் ேசாத்�க்�ல்லாேம
சாகறைதப் பத்�ப் ேபசக் �டா� - ஆமா ! அ� ேபா�ம் !
இன்னிக்� நாள்�ரா ���ைற �ரிஞ்சதா ? இன்னிக்�ப்
பஞ்சத்�ேல�ந்� ��தைல , �ரிஞ்�க் �ட�்ங்களா
எல்லா�ம் ? இன்னிக்�ப்�ரா நாம ��க்க ேவண்�ய� ,
ெபாம்பைளகைளப் பத்�ப் ேபச ேவண்�ய� ...! இந்தப்
பஞ்சப்பாடை்ட யாராவ� ஆரம்�ச�்ங்கேளா , ெதரி�ம்
ேச�...." 

"அ�க்�த் ேதைவ இ�க்கா� , �ஸ்டர ் லா�ரி !
வண்� சரியா��ச�் சாப்பா� ��ஞ்ச�ம் நாம
�றப்படலாம்." 

"ேவற �ைன ேவண்டாம் ! சாப்�ட�்
எ�ந்��ந்த�ம் அந்த ஓடை்ட வண்��ேல
ஏற�மாக்�ம் ! அெதல்லாம் ��யா� ! நாம இன்னிக்�
இங்ேகதான் இ�க்கப்ேபாேறாம்! 

"ஒங்க�க்� நாளன்னிக்�க் கல்கத்தா�ேல
�ேளைனப் ��க்க�ம்� ெசான்னீங்கேள?" 



"என க்�ப் �ேளைனப் ��க்க �ம்னா அைதப்பத்�
ஒனக்ெகன்ன க வைல? நான்தான் ெசால்ேறேன,
இன்னிக்����ைறன்� !" 

�ல்� நி�பரக் ளி�வ �ம் அப்ேபாேத �றப்பட
��ம்�னாரக்ள், ேதஷ்பாண்ேடக்�ம் தங்க இஷ்ட
�ல்ைல . அவர ் எ�த்த ேபாடே்டாக்கைள உடேன
�ற்கா�டட்ால் அவற்�க்�க் �ராக்� ேபாய்��ம்.  

கைட��ல் நான்� ேபர ்ேபாய்�டட்ாரக்ள் - பாக்�
நான்� ேபர ் தங்�னாரக்ள். அவரக்ைளக் �ட�்செ்சல்ல
வண்� ம�ப�வ�ம். 

அவரக்ள் வராந்தா�ல் சாய்� நாற்கா�களில்
உடக்ாரந்்தாரக்ள். லா�ரி ம�ப��ம் தன் டம்ளரில்
�ஸ்� ஊற்�க்ெகாண்� மற்றவரக்ளின் டம்ளரக்ளி�ம்
ஊற்�னார ் . ஆல்கஹால் இப்ேபா� அவ�ைடய
இரத்தத்�ல் கலந்��டட்� . அ� இரத்தக்�ழாய்களில்
இரத்தத்ேதா� �டேவ ஓ��ற� - லா�ரி படபடக்�றார ்.
நாற்கா����ந்� எ�ந்��க்�றார ் . ��� ேநரம்
உல��றார ் , �ற� ம�ப� உடக்ா��றார ் -
பைதபைதக்�ம் ெவ�ல் - இந்த ெவ�ல் காற்�
��ம்ேபா� ஒ� ��த்�ரமான ஒ� உண்டா�ற� -
அத்தைகய காற்� காட�்ப் பக்கத்���ந்� ���ற� 

�ணற்���ந்� தண்ணீெர�த்�ப்ேபாக இன்�ம்
நிைறயப் ேபர ் - ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் - வந்�
ெகாண்��க்�றாரக்ள் . ராட�்னத்�ன் 'கடகட ' ஒ� ,
�டேவ �ரியாத ெமா��ல் அவரக்�ைடய ெமா��ல்
சண்ைட ... 

லா�ரி தன் ேதாழரக்ளிடம் ெசான்னார ் , "ஏன்
ேபசாம உக்காந்��க்�ங்க? ஏதாவ� ேப�ங்கேளன் ! ஏ
ரங்காசச்ாரி !ர�யா�க்�ப் ேபா�ட�் வந்�ேய , அங்ேக
ெபாம்பைளங்க �ைடப்பாங்களா ? எப்ப�
இ�ப்பாங்க?" 



"எனக்�த் ேத�க் கண்���க்க ேநரம் �ைடக்கேல ,
ெராம்ப ைடட ்�ேரா�ராம் " என்� ரங்காசச்ாரி ேசாம்பல்
��த்�க்ெகாண்� ெசான்னார.் 

"நீ ெபாம்பைள ேதடைலன்� ெசான்னா நான்
நம்��ேவனா ? நீ ெஜரம்னிக்�ப் ேபா��ந்தேபா�
என்னநடந்த� ? அந்தக் கைதையத்தான் ெசால்ேலன்!" 

"நீங்கேள ெசால்�ங்க?" 

"நான் என்ன ெசால்ற� ....? ��தாெவல்லாம்
நைரச�்ப்ேபாச�் , இனிேமல் ... ஏ அ�ண் ! நீதான்
இளவடட்ம் , க�யாண�ம்பண்ணிக்கல்ேல , ஒன் காதல்
கைத ஒண்� ெரண்� ெசால்ேலன்!" 

"லா�ரி அண்ணா , ஒங்க ஸ்ெப�ன் காதல்
கைதையச ்ெசால்�ங்கேளன்!” 

ராம் யஷ்�ங் �க�ம் �ரியஸ் தன்ைம�ள்ளவர ் -
யாைரயாவ� ேபட�் கா�ம்ேபா� த�ர ேவ�
சமயங்களில் வாையத் �றக்கமாடட்ார ் . ம� அ�ந்�ம்
ேபா� �டப் ேபச மாடட்ார ் - ரங்காசச்ாரி அவரிடம்
����த்தார ் , "�கார ் ஜனத்ெதாைக�ேல எவ்வள�
சத��தம் பஞ்சத்�க்� உள்ளா��க்காங்க?" 

"இ�வைர�ல் அம்பத்� நா� சத��தம் " என்�
��க்கமாகப் ப�லளித்தார ்�ங். 

"பட�்னிச ்சா� எவ்வள� ?" 

"அ�கார �ரவ்மா ெசய்�ெய���ல்ேல -
அ�காரப்�ரவ்�ல்லாத ெசய்�கள் ப� .." 

லா�ரி அதட�்னார ் , "ம�ப��ம் அந்தப் ேபசச்ா !
நீங்க என்ைனப் ைபத்�யமாக்���ங்க ேபாேல�க்ேக !
இன்னிக்����ைறன்� நான் ெசால்லேல ..? ஒ�நாள்
�ட ேவைலய மறந்�ட�் இ�க்க ��யாதா
ஒங்களாேல?" 



"�ஸ்டர ் லா�ரி ! இ� ேவைல சம்பந்தப்படட்
�ஷயம் .." 

"வாைய ��! ஒ� �ளக்க�ம் ேகக்கத் தயாரில்ேல
நான்!" 

"ேபாைத�ேல இ�க்கறவேறா� வாதம் பண்ணிப்
�ரேயாசன�ல்ேல.." 

"நான் ஒண்�ம் ேபாைத�ேல இல்ைல ...!
ெபாறத்�யான் கா�ேல ேகா�ைய அ�ச�்த் �ன்�ட�்
இப்ேபா மனிதன் ேமேல அக்கைறயாம்! ஹம்பக் !
இப்ேபா ெபாம்பைளகைளப் பத்�ப் ேபசலாம் - ம� ,
இைறச�்க்கப்பறம் ெபாம்பைளகைளப்பத்�ப்
ேபசற�தான் ெபா�த்தம் 

"நீங்க ெசால்�ங்கேளன்! நாங்கள் ேகக்கத் தயார.்" 

"ேபான வ�ஷம் ஜனவரி மாசம் . நான் அப்ேபா
மாடர்ிடே்ல இ�ந்ேதன். ஓடட்ல்ேல ராத்�ரி ��ம்�க்
கதைவத் தட�்ேனன் உள்ேள ஒ� ெபாம்பைள
ெதாட�்�ேல �ளிச�்க்�ட�்�ந்��க்கா - நான்
கதைவத் தட�்ன�ம் உடம்�ேல ஒ� டவைலச்
�த்�க்�ட�் .. அப்ேபா எனக்� நல்ல ேபாைத .. பா� ,
ரங்காசச்ாரி �ங்�க் �ட�்�க்கான் ..! ஏ ரங்காசச்ாரி
...!"  

ரங்காசச்ாரி �றடை்ட ��ம் ஒ� ேகடட்� . லா�ரி
உரக்கக் �ப்�ட�் அவைர எ�ப்பப் பாரத்்தார ் -
ரங்காசச்ாரி அைசய�ல்ைல - லா�ரி எ�ந்�
தள்ளா�க்ெகாண்� ரங்காசச்ாரி�ன் தைல��ையப்
��த்�, "ஏ ரங்காசச்ாரி!" என்� ெசால்� எ�ப்�னார,் 

ரங்காசச்ாரி ��க்�ட�் எ�ந்� ெகாண்� , "�க்கம்
வந்��ச�் .. பா�ங்க ,ேகம்கா�ம் �ங்கறார!்" என்றார.் 

"இந்த ராஸ்கல் ேகம்காைவப்பத்� �ஸ்தம்��டே்ட
�கார ் பண்ணப்ேபாேறன்! (எ�த��யாத வச� )
ேகம்கா!" 



ேகம்கா கண்கைளத் �றந்� ெசான்னார ் , "நான்
�ங்கேல . கண்ைண ��க்�ட�் ேகட�்ட�் இ�க்ேகன் .
நீங்க ெசால்�ங்க ..அப்பறம் அந்தப் ெபாம்பைள
உடம்�ேல டவைலச ்�த்��ட�்.." 

"நான் ஒேர இ�ப்�ேல அந்த டவைலப் ��ச�்
இ�த்�டே்டன் , ஆகா , என்ன அழ� , சாடச்ாத்
ேதவைததான் ேபாங்க...! நான் பந்தயம் ைவக்கத் தயார.்.
அந்த மா�ரி அழ� ேகா�ப் ேபரிேல ஒ�த்� இ�க்க
மாடட்ா ! கத்� மா�ரிபளபளக்�� உடம்ெபல்லாம் -
மார�் ெரண்�ம் காேராட ெஹடை்லட ் மா�ரி ! அவ
ெதாைட ஆகா ..! �தல்ல அவஎன்ன ெசான்னா
ெதரி�மா?" 

யார ் ப�ல் ெசால்வ� ? �வர ் �ங்��டட்ாரக்ள்
அவரக்ளிட��ந்த� �ஸ்�ஸ் என்� �ச�் வந்�
ெகாண்��ந்த� அவரக்�ைடய தைலகள்
சாய்ந்��ந்தன. 

��த்��ந்த� அ�ண் மட�்ந்தான். அவர்
ெமல்லச�்ரித்தார.் 

லா�ரி�ன் �கத்�ல் ேவதைன ெதளிவாகத்
ெதரிந்த�. அவர ் கண்கைள அகல �ரித்�க்ெகாண்�
ெசான்னார ் , "�ங்�ப்ேபா�டட்ாங்களா ? �,
இவங்கெளல்லாம் ஆம்பைளங்களா ? ெபாம்பைளக்
கைத ேகட�்க்�டே்ட �ங்�டட்ாங்கேள ! மனிதன்ேமேல
அக்கைறயாம் , அக்கைற ..! ராஸ்கல்கள் ..!'' 

"என்�டே்ட ெசால்�ங்க , லா�ரி அண்ணா ! அந்தப்
ெபாம்பைள என்ன ெசான்னா?" 

"நீ ேகக்க�யா ..? என் ைக�ேல டவல் , அவ
கடகடன்ன �ரிச�்ட�்ச ் ெசான்னா , 'என் ���
ஈரமா��க்� ெதாைடச�்��...!" அப்ேபா நான்... � --
எனக்� ஒண்�ம் ��க்கேல �� ேபர ் �றடை்ட
�ட�்க்�ட�்�க்காங்க , இ�க்� ந��ேல இந்தமா�ரிக்



கைதெயல்லாம் ெசால்ல ��யா�! வா எ�ந்��!
ெகாஞ்சம் ெவளிேய �த்�ட�் வரலாம் 

"இந்த ெவ�ல்ேல எங்ேக ேபாற� 7 உக்கா�ங்க
�ம்மா ! லா�ரி அண்ணா, நீங்க ெபாறந்த� எங்ேக?" 

"அலகாபாத்�ேல, என்ேனாட அப்பா அங்ேக
ேபரா�ரியராய் இ�ந்தார ் ... ஏன், ஓனக்ெக�க்�த்
ெதரிய�ம் ?" 

"�ம்மாதான் ேகடே்டன்." 

"அந்த �ஸ்� பாட�்ைல இங்ேக ெகாண்� வா !
ேவண்டாம் . இப்ேபா ��க்கப் ��க்கல்ேல. இப்ேபா
என்ன ெசய்யலாம் ெசால்�!" 

"நீங்க�ம் ஒ� �க்கம் ேபா�ங்கேளன் !" 

"ந�ப்பகல்ேல �ங்�கக�ட�் இ�க்கறதா ? � ..!
அைத�டப் �றப்பட�்ப் ேபா��க்கலாம் - ஹ�ம் ,
இந்தக் �றடை்ட�டறஎ�ைம மா�கேளாட
இ�க்கறைத�ட .. நீ இப்ேபா என்ன ெசய்யப்ேபாேற?" 

"ஒண்��ல்ேல �ம்மா உக்காந்��க்கப் ேபாேறன் ..
இங்ேக வந்த�ேல எனக்� ெராம்ப �ஷயம் ஞாபகம்
வ�� .." 

"என்ன �ஷயம் காதலா?" 

"அெதல்லா�ல்ேல . நான் �றந்த� �ழக்�
வங்காளத்�ேல , 1943-ேல அதாவ� வங்காளப் பஞ்ச
சமயத்�ேல அங்ேகதான் இ�ந்ேதன் . அந்தக் காலத்த
ஞாபகெமல்லாம் வ�� .." 

"அப்ேபா நீ �ன்னப்ைபயனா இ�ந்��ப்ேப இல்ல!" 

"ஆமா .. அப்ேபா எனக்� எப்ேபா�ம் ப�க்�ம் . நாள்
�ராப் ப�ப�ன்� அ��க்�ட�்�ப்ேபன் �ட�்ேல
உள்ளவங்க�க்� ெராம்பத் ெதாந்தர�
ெகா�த்��க்ேகன்..." "நாசமாப் ேபாச�் ! இங்ேக வந்�



அெதல்லாம் ஏன் ஞாபகம் வ�� ஒனக்�?" "நாங்க
�ழக்� வங்காளத்�ேல இ�ந்ேதாம் அப்பா
கல்கத்தா�ேல வாத்�யார ் ேவைல
பாரத்்�க்�ட�்�ந்தார ். அந்தக்காலத்�ச ்சமாசாரந்தான்
ஒங்க�க்�த் ெதரி�ேம ! அப்பா மாசம் இ�வ� �வா
அ�ப்�வார ் - அப்ேபா எங்கள் ஊரிேல ஒ� ம� அரி�
அம்பத்தா� �வா! �ட�்ேல அஞ்� ேபர ் கஞ்��ம்
ேசா�மாக் கலந்� ஒ� நிைளக்� ஒ�
ேவைளதான்சாப்பா� . ெதாட�்க்க ேவகவசச்
உ�ைளக்�ழங்� , நான் பள்ளிக் �டம் ேபா�ம் ேபா�
சடை்டப்ைப�ேல ேவகவசச் உ�ைளக்�ழங்ைக
எ�த்�க்�ட�்ப் ேபாேவன். அங்ேக ேபாய் அைதச்
சாப்��ேவன். அப்ேபா நான் நாலாங்�ளா�ேல
ப�ச�்க்�ட�்�ந்ேதன். பசங்க�ம் ேவகவசச் உ�ைளக்
�ழங்� ெகாண்� வ�வாங்க - நாங்க ெபஞ்�ேமல்
உப்ைப வச�்க்�ட�் அ�ேல உ�ைளக் �ழங்ைகத்
ெதாட�்க்�ட�்ச ் சாப்��ேவாம் , இ� என் வ�த்�க்�
ஒத்�க்கா� , கஞ்��ம் ேசா�ம் வ�த்�க்� ஒத்�க்கா�
இ�ந்தா�ம் ப� .. அம்மாைவத் ெதாந்தர� பண்�ேவன்
அம்மா சாப்�ட உக்காந்தா அவேளாட ேசாத்ைத�ம்
��ங்�த்�ன்��ேவன்.." 

லா�ரி காரண�ல்லாமேலேய தைலைய
ஆட�்க்ெகாண்� , "�ரி�� , �ரி�� " என்� ெசான்னார்
�ற� எ�ந்� வராந்தா�ன்ம��ைலக்�ப்ேபாய்
ேவ�பக்கம் பாரத்்தவாேற ெசான்னார ் , "�ரி�� ...
ஒன்ேனாட அம்மா இறந்� ேபா�டட்ாங்க , இல்ைலயா?" 

 "அம்மா அந்த வ�ஷேம � .� .�ேல இறந்�
ேபா�டட்ாங்க... ராடச்சப் ப� எனக்� - �ங்கற ேசா�
வ�த்�க்� ஒத்�க்காட�்�ம் அம்மா ேசாத்ைத�ம்
��ங்�ச ் சாப்�ட�்�ேவன் - அம்மா யார ் �டே்ட�ம்
ஒண்�ம் ெசால்லாேம பட�்னி �டப்பாங்க .அ�ல�ந்�
அவங்க�க்� � .� - வந்��ச�் - அப்ேபா எனக்�
ஒண்�ம் ெதரியல்ேல இப்ேபா எல்லாம் ஞாபகத்�க்�
வ�� ேநத்�க்� அந்த உத� �கா�ேல ஜனங்க



ேசாத்�க்காக வரிைசயா நிக்கறைதப் பாரத்்� மன�க்�
என்னேவா மா�ரி ஆ�டட்� . ஒ� �தத்�ேல
ேவ�க்ைகயாக்�ட இ�ந்த� எனக்� - இந்த மா�ரியான
ஒ� நிைலைம�ேல�ந்� நான் எப்ப�ேயாதப்�ப்
ெபாைழச�்டே்டன்� ஆசச்ரியப்படே்டன் ..." 

"ேவ�க்ைகயா ? என்ன ேவ�க்ைக ? இெதன்ன
ேவ�க்ைகயான �ஷயமா?"லா�ரி அதட�்னார ். 

அேத மரம்ப் �ன்�ரிப்ேபா� அ�ண் ெசான்னார,்
"ஆமா , ேவ�க்ைகதான்! அந்தப் பஞ்சத்�ேல நா�ம்
ெசத்�ப் ேபா��க்கலாேம ! ஆனால் நான் சாகேல , என்
அம்மாைவச ்சாக�ச�்ட�் நான் ெபாைழச�்க்�டே்டன் ..
உ�ேராட இ�க்�றேத ஒ�ேவ�க்ைகயான
�ஷய�ல்ைலயா?" 

லா�ரி �கெரட�்ன் கைட�த் �ண்ைடத் தன்
�ர�ல் ைவத்� ஒ� ெசா�க்�ல் அைத �டெ்ட�ந்தார்
�ற� ைப�ல்ைகைய�ட�் அ���ந்த
�ல்லைறகைளக் ��க்�னார ் - ஒ� ைகையத் தன்
தைல���ல் ைவத்தார ் . �ற�
��ெரன்�வராந்தா���ந்� �ேழ ��த்� ஒ� �ைவப்
ப�த்தார.் உரத்த �ர�ல் ெசான்னார ் , "அ�ண் , நீ
உள்ேள ேபாய்க் கதைவெயல்லாம் சாத்�க்�ட�்
இ�ட�்ேல ெகாஞ்சேநரம் ப�த்�க்க. மன�க்�
இதமா��க்�ம்..." 

அ�ண் லா�ரி�ன் ெசயல்கைளப்
பாரத்்�க்ெகாண்� , "இல்ைல�ல்ல இங்ேகேய
நல்லாத்தான் இ�க்� எனக்�..."என்� ெசான்னார.் 

லா�ரி �ணற்�ப் பக்கம் ேபாய் , அங்ேக �டத்ைத
நிரப்��ட�்ப் �றப்பட�்க் ெகாண்��ந்த ஒ�
ெபண்ணிடம் ,"ெகாஞ்சம் தண்ணி ெகா�ம்மா , �ஞ்�
க��ககேறன் " என்றார.் 

அந்தப் ெபண் லா�ரி�ன் ேபாைதேய�ய �வந்த
கண்கைளப் பாரத்்�ச ்சற்�த் தயங்� நின்றாள் . �ற�



தன் இ�ப்���ந்��டத்ைதச ் சாய்த்�க் ெகாஞ்சம்
தண்ணீர ் ஊற்�னாள் . லா�ரி தன் ைககளில்
தண்ணீைர ஏந்� �கத்�ல் இைறத்� �கத்ைதக்க��க்
ெகாண்டார ் . �ற� இன்�ங் ெகாஞ்சம் தண்ணீர ்ேகட�்
வாங்�க் ��த்தார ் . �ற� அந்தப் ெபண்ணிடம் , " இ�
,நான் �டத்ைத ெராப்�க் ெகா�க்கேறன் " என்�
ெசான்னார.் 

�ற� அவர ்����ன் பணியாளிடம் ெசான்னார ் ,
"நீ ேபா - நாேன இவங்க எல்லா�க்�ம் தண்ணி
இைறசச்க் ெகா�க்கேறன்." 

�ணற்�க்�ள்ேள எட�்ப் பாரத்்தார ் லா�ரி -
தண்ணீர ் �க�ம் �ேழதானி�ந்த� - அதனால்
பரவா�ல்ைல - எவ்வள� இைறத்தா�ம் தண்ணீர ்�ரந்்�
ேபாய்�டா� -- 

(ேதரந்்ெத�க்கப்படட் கைதகள் , 1972) 

19. ப�ைழ�தி��பத�காக
�ர�ல்ல ராய் 

ைத மாதம் ��யப் ேபா�ற� . அப்ப��ம் �ளிர்
ேபா�ம் வ�யா�ல்ைல - த�ர இன்� காைல���ந்ேத
வானத்�ல் இங்�மங்�ம் பாைறக்��யல்கள் ேபால்
க�ேமகங்கள் ெதாங்�க் ெகாண்��க்�ன்றன .
இைட�ைடேய ெகாஞ்சம் ெவ�ல் வ��ற� ,
ேமகங்க�ந்த வானத்�ல் ��ெரன்� ெவளிசச்ம்
பளிச�்��ற� - ம� நி�டேம அந்த ெவளிசச்ம்
அைணந்� ேபாய் ���ற� . 

�ஷ்�பதா வடக்�ப்�றக் காட�்க்� வந்�
ேசரந்்தேபா� ெபா�� சாயத் ெதாடங்��டட்� ,
மரங்களின் நிழல்கள் நீளஆரம்�த்� �டட்ன 

�ஷ்�பதா�க்� வய� �மார ் நாற்ப� இ�க்�ம் .
ேம� ேபான்ற த�த்த �க்�க்� ேமல் �ழம்�ய கண்கள் -
��வங்கள் இல்ைலெயன்ேற ெசால்லேவண்�ம்.



த�ப்பான க�த்த உத� �ழ்ப்பக்கம் ெதாங்��ற� .
உைடந்த �ரல் அள�க்� ��யஉயரம் . வறண்�ேபான
க�ப்�த்ேதால் - ஒடெ்மாத்தமாகப் பாரத்்தால் இ�
��ந்� எரிந்�ேபான பைனமரம் மா�ரி இ�ப்பான்.
அவ�ைடய உடம்�ல் எஞ்���ப்ப� அகலமான ,
த�த்த எ�ம்�தான் . இந்த எ�ம்�ல் ேபா�ய தைச
ேசரந்்��ந்ததால் �ஷ்�பதா ஒ� மைல ேபால் ப�த்த
ப�ல்வானாக இ�ந்��ப்பான். 

ஒ� �க்�ப் ��த்த அ�க்�க் ேகாவண�ம் ஆ�ரம்
ஒட�்ப் ேபாடட் ��த்�ரமான சடை்ட�ந்தான்
அவ�ைடயஉடம்ைப மைறத்��ந்தன . தைல�ல் ஒ�
�ண்ைட �ண்டா� கட�்��ந்தான் , அவ�ைடய
ேதாளில் ஒ� �� ேகாடரி :இ�ப்�ல் ஒ� �ரை்மயான
கத்�ையச ்ெச��க் ெகாண்��ந்தான். 

�ன்� நாடக்ளாக அவ�க்� ேவைல�ல்ைல ,
ேவைல�ல்லாததால் வ�ம்ப��ம் இல்ைல அவனிடம்
நில�ல்ைல அவன் அன்றாடக் �� ேவைல ெசய்வான் .
ஆைகயால் உடக்ாரந்்� சாப்�ட அவன் �ட�்ல் தங்க�ம்
ெநல்�ம் ெகாட�்க்�டக்க�ல்ைல - �ஞ்���ந்த
ெகாஞ்ச நஞ்ச அரி��ல் ேநற்�வைர
கடத்�யா��டட்� இன்� அவன்
ஏதாவ�சம்பா�த்தால்தான் அவ�ைடய
ெபண்டாட�்�ம் �ழந்ைதக�ம் சாப்�ட���ம்,
இல்லா�டட்ால் பட�்னிதான். 

காைல�ல் �ங்�ெய�ந்த�ேம ேவைல
ேத�க்ெகாண்� �றப்படட்ான் �ஷ்�பதா ஆனால்
ேவைல எங்ேக �ைடக்�ற� ?அவன் அைலந்�
கைளத்�ப்ேபாய் நம்�க்ைக�ழந்தேபா� அவ�க்�
இந்த வடக்�ப்�றக் காட�்ன் நிைன� வந்த�. 

எத்தைனேயா தடைவ �ஷ்�பதாைவக்
காப்பாற்���க்�ற� இந்தக் கா� - அவன்
எத்தைனேயா நாடக்ள் இந்தக் காட�்��ந்� பழங்கள் ,
காய்கள் , �ைர , பறைவகள் , ஆைம , �யல்



ேபான்றவற்ைற எ�த்�க்ெகாண்� ேபாய்த் தன்
��ம்பத்�ன் உ�ைரக் காப்பாற்���க்�றான் .
இன்�ம் அேத ஆைச�ல்தான் வந்��க்�றான் அவன். 

�ஷ்�பதா காட�்ல் �ைழந்� சற்�ேநரம் நின்றான்
. மனித நடமாடட்�ல்லாத இடம் . இடப்�ற�ம்
வலப்�ற�ம் கண்�க்ெகட�்ய �ரம் �ல்ெவளி , ெச�
ெகா�கள் இ� �ளிர ்காலமாதலால் �ல்�ல் ப�ைம�ன்
பளபளப்� இல்ைல , ப�ப்�நிறந்தான் . ந�ந�ேவ
�தரக்ள் , மரங்கள் ெச�கள் . அங்� ஒ� கால்வா�ம்
உண்�. 

நாற்�ற�ம் பாரத்்�க்ெகாண்ேட நடக்கத்
ெதாடங்�னான் �ஷ்�பதா . இந்த அந்� ேவைள�ல்
அவன் தைலக்� ேமல்பறைவகள் �டட்ங்�டட்மாகப்
பறந்� ெகாண்��க்�ன்றன - அவன் கவண் எ�த்�
வந்��ந்தால் ஓரிரண்� பறைவகைள அ�த்�க்
ெகான்��க்கலாம். கவண் எ�த்� வராத� ெபரிய
�ச�! 

அவன் ேபாய்க் ெகாண்��க்�ம்ேபாேத வ��ல்
ெதன் படட் �தரக்ைள�ம் மரங்கைள�ம் �ரந்்�
பாரத்்�க்ெகாண்� ேபானான் . ஊஹ�ம் , ஒன்�ம்
�ைடக்க�ல்ைல - �ல்தைர��ம் அவ�க்�த்
ேதைவப்படட் எ��ம் கண்ணில் பட�ல்ைல. 

ெவ�ேநரம் நடந்� காட�்க்� ந����ந்த
கால்வாய் கைரக்� வந்த�ம் ��க்�ட�் நின்றான்
�ஷ்�பதா. 

கால்வாய்க் கைர�ல் ஒ� ெபண்�ள்ைள
நின்�ெகாண்� அவைனேய கண் ெகாடட்ாமல்
பாரத்்�க் ெகாண்��க்�றாள் �ஷ்�பதா�க்�ப் பத்த�
�ரத்�ல் அவள் , இவ்வள� அ��ல் இ�ந்ததால் அவைள
நன்றாகப் பாரக்்க ��ந்த�. அவ�ைடயகண்களில்
பயம் , சந்ேதகம்... 



இந்த ஜன நடமாடட்மற்ற காட�்ல் �ளிர ் ந�க்�ம்
காலத்�ல் இந்தப் ெபண்�ள்ைள எப்ப� வந்� ேசரந்்தாள்
என்� �ரிய�ல்ைல அவ�க்�. அவ�ம் அவைளப்
பாரத்்�க் ெகாண்ேட நின்றான். அவள் மாநிறம் : கடை்ட
�டை்டயாக இ�ந்தாள். சப்ைப �க்�, ெகா�த்த மார�்.
அவள் அணிந்�ந்த அகலக் கடை்டச ் ேசைலயால்
அவ�ைடய இளைம�ன் மதரப்்ைப மைறக்க
��ய�ல்ைல . அவ�ைடய ைக�ல் ஒ� ெபரிய
ேகாடரி. 

ெவ�ேநரங் க�த்� �ஷ்�பதா ேகடட்ான், "ஏ
ெபாம்பைள நீ யா�?" 

�டாகப் ப�ல் வந்த� அவளிட��ந்� "நான்
யாரா��ந்தா ஒனக்ெகன்ன? நீ இங்ேக��ந்�
ேபா��!" 

"ேபா��ன்� ெசால்�டட்ாப் ேபா�ட ���மா ?
எனக்� இங்ேக ேவைல இ�க். 

"என்ன ேவைல?" 

"இ�க்� - என்� ெசால்�ச ் சற்� நி�த்�னான்
�ஷ்�பதா , �ற� ெதாடரந்்� ெசான்னான் ,
"ஜனேம�ல்லாத இந்தக்காட�்க்� நீ ஏன் வந்ேத ?" 

"எனக்�ம் ேவைல��க்�." 

�ஷ்�பதா தான�யாமேலேய �ன்�றம் கால�
எ�த்� ைவக்க �ற்படட்ான். உடேன அந்தப் ெபண்
உரக்கக் கத்�னாள்."கபரத்ார ் | ஒ� அ��ட �ன்னாேல
வராேத ! வந்தால் ேகாடா� யாேல ெவட�்�ேவன் 

�ஷ்�பதா ��க்�டட்ான் - இப்ேபா� அந்தப்
ெபண்ணிடம் ெகாஞ்சங்�டப் பய உணர�் இல்ைல
என்பைத அவன்கவனித்தான் , அவ�ைடய கண்களில்
ேகாபம் �யாக எரிந்த�. 

அவன் பயந்�ெகாண்ேட ெசான்னான் , "ஒனக்�ப்
��க்க ேலன்னா நான் �ன்னாேல வரேல - ஆனா நீ எந்த



ஊ� . ஏன் இங்ேக வந்ேதங்கறைதச ் ெசான்னா என்ன
�த்தம் ?" 

ஏேதா நிைனத்�ச ்சற்�ச ்சமாதானமானாள் அவள் -
"நான் இ�க்கற� தால்டாங்கா�ேல.. அேதாவடக்�ேல..." 

"அ� ெராம்ப �ரம் இல்ேல! நா� ைமல் இ�க்�ேம!" 

"ஆமா .." 

"அவ்வள� �ரத்���ந்ேதா வந்ேத?" 

"அவ�யமானா வரத்தாேன ேவ�ம்?" 

"அப்� என்ன அவ�யம்� ெசால்ேலன் !" 

"ெதரிஞ்�க்க�ம்னா ெசால்ேறன் .. நான் �ைர ,
காய் , பழம் ெபா�க்�க்�ட�்ப் ேபாக வந்ேதன்." 

�ஷ்�பதா�க்� ஒேர ஆசச்ரியம். "அப்ப�யா?
நா�ம் அ�க்காகத்தான் வந்��க்ேகன்!" 

ெபண்ணின் கண்களில் ம�ப��ம் ேகாபம்
பளிச�்டட்� . "இல்ேல , நீ ெபாய் ெசால்ேற!" 

"சா� சத்�யமாச ் ெசால்ேறன், ெபாய் இல்ேல!"
�ஷ்�பதா ெசான்னான் - "காைல�ேல�ந்� �ள்ைள
�ட�்க பட�்னி எனக்� �� நாளா ேவைல
�ைடக்கல்ேல - இங்ேக��ந்� ஏதாவ� எ�த்�க்�ட�்ப்
ேபாகேலன்னா �ழந்ைதங்க ெசத்�ப்ேபா��ம்." 

அவ�ைடய �ர���ந்த ேவதைன அந்தப்
ெபண்�க்� நம்�க்ைக�ட�்ய� . "ெகடட் எண்ணம்
எ���ல்ைலேய ஒனக்� ?"என்� அவள் ேகடட்ாள். 

நான்தான் சா� சத்�யம் பண்ணிேனேன ..! நீ
�டே்டவா , நான் ஒன்ைனத் ெதாட�் சத்�யம் பண்ேறன்
," 

"என்ைனத் ெதாட ேவண்டாம்... நீ எந்த ஊ�?" 



"ெதற்ேக பயார�்ர ் .." ெதன்பக்கம் �ட�்க்
காட�்னான் �ஷ்�பதா. 

"ஒன் ��ம் ெராம்ப �ரந்தான்! அவ்வள�
�ரத்�ேல�ந்தா...?" 

தன் தா�மாறான மஞ்சள் பற்கைளக்
காட�்க்ெகாண்� �ரித்தான் �ஷ்�பதா , "நீதான்
ெசான்னிேய ... ேதைவப்படட்ா�ரத்�ேல�ந்�ம்
வரத்தான் ேவ��ன்� ..." 

"ெநசந்தான்" 

"இவ்வள� ேப�ேனாம் . ஆனா ேப��டத்
ெதரிஞ்�க்கல்ேல ... என் ேப� �ஷ்�பதா ஒன் ேப�?" 

"நி�.. நி�பாலா." 

இ�வ�ம் ���ேநரம் ெமௗனம் . �ற� �ஷ்�பதா
ெசான்னான், "நான் ஒண்� ெசால்லட�்மா?" 

"என்ன ?" 

"நீ�ம் நா�ம் ஒேர காரியத்�க்�த்தான்
வந்��க்ேகாம் , நாம ெரண்�ேப�ம் ேசரந்்� �ைர ,
காய் எல்லாம் ேத�னாஎன்ன ? �ளிரக்ாலம்... �க்�ரேம
இ�ட�்ப் ேபா��ம் ... நீ வய�ப் ெபாண்� : தனியாக்
காட�்ேல �த்தற� சரி�ல்ேல .." 

நி� சற்�த் தயங்��ட�் ஒப்�க்ெகாண்டாள் .
தானாகேவ அவன��ல் வந்தாள். 

அங்ேக அைலந்� �ரி�ம்ேபா� அவரக்ள் ஓர்
ஒப்பந்தம் ெசய்� ெகாண்டாரக்ள் . அவரக்�க்� என்ன
�ைடத்தா�ம் அைதச ்சரிபா�யாக �ரித்�க் ெகாள்வ�
என்�. 

அவரக்ளி�வ�ம் ஒ� �தைர�ம் ஒ� பள்ளத்ைத�ம்
�ட�் ைவக்காமல் எல்லா இடங்களி�ம் ேத�னாரக்ள் .
ஆனால் நாைலந்� �� ஆைமகைளத் த�ர ஒன்�ம்



�ைடக்க�ல்ைல அவரக்�க்� , ஆைமகளின் ஓ�கைள
எ�த்த�ற� என்ன �ஞ்சப்ேபா�ற�? 

உண� ேவடை்டயா�ம் ேபா� அவரக்ள்
ெமௗனமா��க்க�ல்ைல ஒ�வைரப் பற்� ஒ�வர்
�சாரித்�க் ெகாண்டாரக்ள். இதற்�ள் நி��ன் பய�ம்
அவநம்�க்ைக�ம் மைறந்� �டட்ன - �ஷ்�பதா�டம்
நம்�க்ைக ஏற்பட�் �டட்� அவ�க்� - "ஒன் �ட�்ேல
யார ்யார ்இ�க்காங்க?" அவள் ேகடட்ாள். 

"ெபாண்டாட�்�ம் ெகாளந்ைதக�ம் ." 

"எத்தைன ெகாளந்ைதங்க?" 

"�� .. ெரண்� �ள்ேள, ஒ� ெபாண்� .."

"அப்ேபா ஒன் ��ம்பத்�ேல அஞ்� ேப�!" 

"ஆமா .." 

"என்ன ேவைல ெசய்யேற?"

 "நான் �� " 

"அ�ேல காலங்கடத்த ���தா?" 

"எங்ேக ����? �ல நாள் அைரப்பட�்னி, �ல நாள்
��ப்பட�்னி..." 

"ெநலம் ஏதாவ� இ�க்கா?" 

"ெநலத்�க்� எங்ேக ேபாேவன்?" 

"அப்ேபா ஒளப்ைப நம்�த்தான் ெபாைளப்� ..." 

"ஆமா " 

"ெராம்பக் கஸ்டம் இல்ல ?" 

"என்ன ெசய்யற� ..... இந்த மா�ரி எவ்வள� நாள்
�ைளச�்�க்க ���ேமா இ�க்க ெவண்�ய�தான் ....
அ�சரி ,நீ என் கைதையேய ேகட�்க்�ட�்�க்�ேய ...
ஒன் கைதையச ்ெசால்�. 



"என் கைத�ம் இேததான்... நா�ம் ஒைளச�்த்தான்
ெபாைளக்க�ம் .." 

"அ� எனக்�ப் �ரிஞ்��ச�்... நான் அைதக்
ேகக்கேல..." 

"�ன்ேன என்ன... எைதக் ேகக்கேற?" 

�ஷ்�பதா ��ம்� அவைள ஒ� நி�டம் பாரத்்�
�ட�்ச ் ெசான்னான் , "சங்� வைள , �ங்�மம்
ஒண்ைண�ம் காணேம ..இன்�ம் க�யாணம் ஆக�யா
ஒனக்�?' 

ஏேதா நிைன�ல் ஆழ்ந்தவள் ேபால் ப�ல்
ெசான்னாள் நி�, "கல்யாணம் ஆ�டட்�."

 "அப்ப�ன்னா ?" 

�ஷ்�பதா என்ன ேகடக் ��ம்��றாெனன்�
அவ�க்�ப் �ரிந்த� . க�யாணமானவள் என் சங்�
வைளயல் ேபாட�்க்ெகாள்ள�ல்ைல , �ங்�மம் இட�்க்
ெகாள்ள�ல்ைல என்� ேகட�்றான் அவன். 

அவள் வ�த்தமாகச ் ெசான்னாள் , "என் ��சன்
இல்ேல " �ஷ்�பதா அ�தாபமாக , "த்ெசா , த்ெசா ...
இந்த வய�ேலயா��சன் ேபா�டட்ான் 7" என்றான். 

நி� ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல. 

"என்ன ஆச�் அவ�க்�? �க்� வந்� ெசத்�ப்
ேபா�டட்ானா?" 

"இல்ைல .. �ரா�தாேராேட சண்ைட ேபாட�்
உ�ைர �டட்ான் - �ரா�தாேராட ஆ�ங்க ஈட�்யாேல
அவன்வ�த்�ல �த்�டட்ாங்க , சைத நரம்� எல்லாம்
ெவளி�ேல வந்��ச�் . கண்ணாேல பாரக்்க ��யேல
அந்தக் காட�்ைய ..."என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட
வந்தவள் ��ெரன்� அந்தக் காேட எ�ெரா�க்�ம்ப�
உரக்க ஓல�டத் ெதாடங்�னாள் ,"ஐேயா , என் ��சைன



-காைள மா�ரி இ�ந்தவைன ெகான்�
ேபாட�்டட்ாங்கேள." 

�ஷ்�பதா சற்�த் தயங்��ட�்ப்�ற�
அவ�ைடய தைலைய ெம�வாகத் தட�க்
ெகா�த்தவா� அவ�க்� ஆ�தல் ெசான்னான் ,
"அழாேதம்மா, அழாேத ! நடந்த� நடந்��ச�்..." 

அவள் சற்� அைம�யான�ம் "ஒனக்� எவ்வள�
ெகாளந்ைதக ?" என்� �ஷ்�பதா நவைளக் ேகடட்ான், 

"ஒண்��ல்ேல." 

"அ� ஒ� �தத்�ல் நல்ல�தான் ::" 

நி� ேபசாம��ந்தாள். 

"��ம்பத்�ேல ேவ� யா� இ�க்காங்க?" 

"�ழட�் மா�யார ்இ�க்கா . ரா�ம் பக�ம் 'ஆ ஆ
"ன்� வாையத் �றந்�க்�ட�் இ�க்கா .
ெப�ந்�னிக்காரி - மைல மா�ரிெபரிய �ள்ெளய
��ங்��ம் ப� �ரேல அவ�க்� அவ�க்�த் �னி
ேபாடே்ட நான் நாசமா��ேவன்." 

"ெநலம் �லம் இ�க்கா?" 

"அ� இ�ந்தா இந்த மா�ரி காட�்ேல�ம்
ேமட�்ேல�ம் அைலஞ்� �ரிேவனா?" 

இரண்� ேப�ம் தங்கள் ேதடைலத் ெதாடரந்்தாரக்ள் .
ஆனால் தாய் ேபான்ற இந்தக் கா� இன்� ஏேனா
க��ேபால ஈ�ரக்க�ல்லாமல் இ�ந்த� . நாைலந்�
ஆைமக�க்�ப்�ற� நாைலந்� �ல்வப் பழங்கள்
�ைடத்தன , அவ்வள�தான் ஆ�க்�ப் பா� எ�த்�க்
ெகாண்டால் எவ்வள� இ�க்�ம் ? ெபா��
சாய்ந்��டட்� . ெவ�ல் இல்ைல - �ரியன்
ேமற்�ப்பக்கத்� மரஞ்ெச�க�க்�ப் �ன்னால்
மைறந்� ெகாண்டைத இ�வ�ம் கவனிக்க�ல்ைல .
நா��ற�ம் �ைர�ல் இ�ண்�ெகாண்� வந்த� . 



காைல���ந்ேத வானத்�ல் இங்�மங்�ம்
ேமகங்கள் பாைறக்��யல்கள் ேபால் ெதாங்�க்
ெகாண்��ந்தன இப்ேபா� அைவ இன்�ங் �ேழ
இறங்�வந்��டட்ன - �ற�ம் ஆரம்�த்� �டட்� .
அேதா� �ளிரந்்த �ல் தைர���ந்� பனி
ெவளிக்�ளம்�க் ெகாண்��ந்த� . 

"இன்னிக்� ெராம்பக் �ளிர ் , இல்ேல?" நி�
ெசான்னாள், 

"ஆமா " என்றான் ஏேதா நிைன�ல் ஆழ்ந்��ந்த
�ஷ்�பதா 

"மைழ�ம் ெதாடங்��ச�்" 

"ஆமா ..." 

நி��ன் ேபச�்க்� இயந்�ரம் ேபால் ப�ல்
ெசால்�க் ெகாண்��ந்தா�ம் �ஷ்�பதா ேவ� ஏேதா
�ந்�த்�க்ெகாண்��ந்தான் , ெரண்� ஆைம�ம்
ெரண்டைர �ல்வப் பழ�ம் எ�த்�க் ெகாண்�ேபாய்
�ட�்ல் யா�க்�க்ெகா�ப்பான் ? அவன் ெசான்னான் , "
இன்�ம் ஏதாவ� எ�த்�க் �ட�்ப் ேபாகேலன்னா
கடட்ா� எனக்� . என் ��ம்பத்�ேல அஞ்� ேப�!" 

"ெநசந்தான் ... ஆனா இ�ட�்ப் ேபா�ட�்�க்� ,
மைழ�ம் ெதாடங்��ச�் . இப்ேபா என்ன �ைடக்�ம் ?" 

அவள் �ர�ல் அவநம்�க்ைக . 

"பாரக்்கலாம் ..." ��ெரன்� �ஷ்�பதா�ன்
பாரை்வ ��ரமா�ற்�. அவன் பரபரப்பாக �ன்பக்கம்
�ட�்க்காட�் "அெதன்ன ?" என்� ேகடட்ான். 

நி� அந்தப் பக்கம் பாரத்்��ட�் "பன்னி
ேபால��க்�" என்றாள் . 

"ஆமா, ஆமா" 

"அ� அங்ேக என்ன ெசய்��?" 



�ஷ்�பதா �ரந்்� கவனித்தான். மண்ைணத்
ேதாண்�� 

"பன்னி மண்ைணத் ேதாண்�னா ,
மண்�க்க��ேல என்னேவா இ�க்�ன்� அரத்்தம்
காரண�ல்லாேம பன்னிமண்ைணத் ேதாண்டா�." 

"வா, �ன்னால ேபாய்ப் பாரப்்ேபாம் ..." என்�
ெசான்னான் �ஷ்�பதா . �ன்னல் ேபால் ��ெரன்� ஒ�
ேயாசைன ேதான்��டட்� அவ�க்� .. ேவெற��ம்
�ைடக்காத ேபா� இந்தப் பன்�ையயாவ� அ�த்�க்
ெகால்லலாேம ! அதன் எைடஒ� ம��க்�க் �ைறயா�
- நி�க்�ப் பா�ப்பங்க ெகா�த்த�ன்� அவ�க்�க்
�ைடக்�ம் பா�ப்பன்�ைய ைவத்�க் ெகாண்�
அவ�ைடய ��ம்பத்�ல் ஐந்� ேப�ம் நாைலந்�
நாடக்ள் தாராளமாகச ்சாப்�டலாம் , நாைலந்� நாடக்ள்
�ைழத்��ந்��டட்ால் அதற்கப்�றம் பாரத்்�க்
ெகாள்ளலாம். 

அவன் தன் ேயாசைனைய நி��டம் ெசான்னான் .
அவள் பயந்� ெகாண்� ெசான்னாள் , "நல்ல ேயாசைன
தான்.. ஆனா ..." 

"என்ன ?” 

"இவ்வள� ெபரிய பன்னிைய அ�ச�்க் ெகால்ல
ஒன்னால ��யா�ப்பா . த�ர அ� ேகாரப் பல்�ள்ள
பண்ணியா��ந்தாநீ தப்ப ��யா�." 

"என் �டே்ட ேகாடா� இ�க்� , கத்� இ�க்�..."

"ேகாடா�யாேல அைதக் காயப்ப�த்த ��யா� !" 

�ஷ்�பதா�ன் உ�� �ைறய�ல்ைல, அவன்
ெசான்னான், "���ேமா, ��யாேதா �யற்� ெசஞ்�
பாக்கேறேன ! பட�்னிெகடந்த� சாகறைத�டப்
பன்னிேயாட சண்ைடேபாட�்..." 

நி� அவைனத் த�க்க இடங்ெகா�க்காமல் அவன்
�ன்ேன�னான். நி� ேவ� என்ன ெசய்வாள்? அவைனப்



�ன் ெதாடரந்்தாள் . 

அவரக்ள் அ�ேக ெசன்� பாரத்்த�ல் அ� ேகாைரப்
பல்�ள்ள ��கமல்ல, ஆனால் காட�்ப்பன்� என்�
ெதரிந்த� - இதற்�ள் அ� ெபரிய பள்ளம்
ேதாண்���ந்த� . அதற்�ள் எட�்ப் பாரத்்த
�ஷ்�பதா�ன் கண்கள் பளபளத்தன.
ெபரியமரவள்ளிக் �ழங்� ஒன்� மண்�க்� ெவளிேய
நீட�்க் ெகாண்��ந்த - அதன் ஒ� ப�� மண்�க்�ள்
�ைதந்��ந்த�. 

�ழங்�ன் எைட பத்� ேச�க்�க் �ைறயா�,
அவனால் பன்�ையக் ெகால்ல ��யா�டட்ா�ம்
�ழங்� �ைடத்தால்ேபா�ம், பன்�ேயா� சண்ைடேபாட
ேவண்டாம். 

�ன்னா��ந்� எட�்ப் பாரத்்த நி� ஆவ�டன்
"அேட, எவ்வள� ெபரிய மரவள்ளிக் �ழங்�?" என்�
ெசான்னாள். 

"ஆமா" என்றான் �ஷ்�பதா. 

மண்ைணத் ேதாண்�க் ெகாண்��ந்த பன்�
மனிதக் �ரல் ேகட�்த் ��க்�ட�் நி�ரந்்� பாரத்்த� .
அதன் �ன்னஞ்��கண்கள் �வப்பாகக் �ழம்�க்
�டந்தன அதன் உட��ம் �கத்��ம் மண். 

�ஷ்�பதா அைத �ரட�்வதற்காகத் தன் வாயால்
ஒ�ெய�ப்�னான், "உரர்ர் ்..ஹட ்ஹட ்.." 

பன்� நகராமல் அவைனேய பாரத்்�க்ெகாண்�
நின்ற� - அதன் கண்களில் சந்ேதகம் வ�த்த�
�ஷ்�பதா ம�ப��ம் ஒ�ெய�ப்�னான் - நி��ம்
அவ�டன் ேசரந்்� ஒ� ெய�ப்�னாள். ஆனால் பன்�
அைசய�ல்ைல. "சரியான �ண்டம்.. நகரா�
ேபாேல��க்�" �ஷ்�பதா ெசான்னான். 

"நாம ெகௗங்ைக எ�த்�க்கப் பாரக்்கேறாம்�
அ�க்�ப் �ரிஞ்� ேபாச�் .." �ஷ்�பதா அைதத்



தாக்�வதற்� �ன்னாேலேய அ���ெரன்� அவன்ேமல்
பாய்ந்த� , கண்ணிைமக்�ம் ேநரத்�ல் இ�
நிகழ்ந்��டட்� . �ஷ்�பதா�க்�த் தன்ைனக்
காத்�க்ெகாள்ள ேநரம் �ைடக்க�ல்ைல ,
காைல���ந்� அவ�ைடய வ�ற்�ல் ஒ�
ப�க்ைக�ட �ழ�ல்ைல . அவன் உடம்�ஏற்ெகனேவ
வ��ழந்��ந்த� , ஒ� ம� எைட�ள்ள பன்�
அவன்ேமல் பாய்ந்த�ம் அவன் நிைல தவ�க் �ேழ
��ந்தான் �டேவ தன் ெதாைடையப் பன்��ன் பல்
�ைளப்பைத உணரந்்தான். 

"ஐேயா , ெகான்�ட�்ேத , ெகான்�ட�்ேத !
என்ைனக் காப்பாத்� ..!" என்� கத்�க்ெகாண்ேட அவன்
தன் இ�ப்�ல்ைகைய ைவத்தான் - இ�ப்���ந்த
�ரை்மயான கத்�ைய எ�த்� �� பலத்�டன்
பன்��ன் �க்�க்�ப் பக்கத்�ல்�த்�னான் . �த்�ய
இடத்���ந்� இரத்தம் ��ட�் வந்த�. 

இதற்�ள் நி� �ன்னா��ந்� அைதக் ேகாடாரியால்
தாக்கத் ெதாடங்� �டட்ாள் . அ�படட் பன்�
�ஷ்�பதாைவ�ட�்�ட�்ப் �ன்பக்கம் ��ம்�
நி��ன் ேமல் பாய்ந்த� . அவ�ம் சமாளித்�க்ெகாள்ள
��யாமல் எ�� ��ந்தாள் அவ�ைடய ேசைல�ம்
உடம்�ம் பன்��ன் பற்களால் �� படட்ன. அப்ப��ம்
அவள் �டாமல் ��ட�்த்தனமாகப்பன்�ையக்
ேகாடரியால் �த்�க் ெகாண்ேட��ந்தாள். 

�ஷ்�பதா�ன் ெதாைட�ல் சரியான காயம் -
அ���ந்� இரத்தம் வ�ந்� ெகாண்��ந்த� .
இ�ந்தா�ம் �ம்மா இ�க்க�ல்ைல அவன் . ெவ�
��த்தவன் ேபால் ஓ�வந்� பன்�ைய �ண்�ம் �ண்�ம்
ேகாடரியால் தாக்�னான். இப்ேபா� பன்�நி�ைய
�ட�்�ட�் அவன் பக்கம் ��ம்�ய� . இப்ேபா� நி�
எ�ந்� வந்� அைதப் �ன்னா��ந்� �த்�னாள். 

பன்� ஒ� �ைற �ஷ்�பதாைவ�ம் ஒ��ைற
நி�ைய�ம் மா�மா�த் தாக்�ய� - �ளிரக்ாலத்�



இ�ட�் ேவைள�ல் அந்தஜனநடமாடட்மற்ற இடம்
உலகத்�ன் ெதாடக்க காலத்�ப் ேபாரக்்களமாக
மா��டட்� - அ�ல் இரண்� மனிதரக்ள் உண�க்காக
ஒ� பயங்கர ��கத்�டன் க�ைமயாகப்
ேபாரா�னாரக்ள். 

ெவ�ேநரத்�க்�ப்�ன் பன்�க்� �கத்�ல் பலத்த
காயம் படட்� ... அ� பயங்கரமாகக் �சச்�டட்� .
தாங்க ��யாதவ��ல் அ� சற்�ேநரம் மண்ணில்
�ரண்ட� - �ற� ேமற்�ப் பக்கத்�க் காட�்க்�ள் ஓ�
மைறந்த�.  

பன்� ஓ� மைறந்த�ம் �ஷ்�பதா�ம் நி��ம்
ெவ� ேநரம் �வனில்லாமல் தைர�ல் �டந்தாரக்ள் .
�ற� �ச�்ைறக்க எ�ந்� �ழங்�ன் �ைதந்��ந்த
ப��ைய�ம் ேதாண்� எ�த்தாரக்ள். 

�ழங்�, ஆைம, �ல்வப்பழம் இவற்ைறெயல்லாம்
ஓரிடத்�ல் ��ந்� ைவத்�க் ெகாண்� அவரக்ள் பங்�
�ரித்�க் ெகாள்ள�ற்படட்ேபா� மைழ பலமாகப்
��த்�க் ெகாண்ட� . சண்ைட நடந்� ெகாண்��ந்த
வைர�ல் அவரக்ள் அைதக்கவனிக்க�ல்ைல , அப்ேபா�
பரபரப்�ம் �கப்பழைமயான ெகா�ர�ம் த�ர
ேவெறந்த உணர�்ம் அவரக்�ைடய மன�ல் இடம்
ெபற்��க்க�ல்ைல . இப்ேபா� �ஷ்�பதா
க�ைமயாகக் �ளிரவ்ைத உணரந்்தான் . �ளிர்
உடம்ைபத் �ைளத்�க்ெகாண்�ேபாய் எ�ம்ைப
ந�க்��ற� . பற்கள் ����க்�ன்றன. 

"� சனியன் ��சச் மைழ !" என்றான் �ஷ்�பதா.

நி� �ளிரில் ந�ங்�க்ெகாண்ேட ெசான்னாள் ,
"இங்கேய நின்�க்�ட�்�ந்தா சாக ேவண்�ய�தான்...
ஏதாவ� ஏற்பா�பண்� !"

 "எங்ேக ேபாகலாம் ெசால்�?" 

நி� சற்� ேயா�த்��ட�்ச ்ெசான்னாள் , "ேமற்ேக
ஒ� ��கா� இ�க்�ல்ேல, அங்ேக ஒ� �ன்ன ��



இ�க்�. அங்ேக ேபா�டலாம் வா!” 

"சரி" 

இ�வ�ம் அந்தக் ��ைசக்� ஓ�னாரக்ள் -
மயானத்�க்� வ�பவரக்ளின் உபேயாகத்�க்காக
எப்ேபாேதா கடட்ப்படட் ��ைச அ� . 

தன் உடம்�ல் வ�ந்� ெகாண்��ந்த இரத்தத்ைத
�ைடத்��ட�்ச ் சற்� ேநரம் �ச�்ைறக்க
உடக்ாரந்்��ந்தான்�ஷ்�பதா. �ற� "ெராம்பப்
ப�க்�ேதம்மா " என்றான். 

"எனக்�ந்தான்."

"சாப்பாட�்க்� ஏதாவ� ஏற்பா� பண்ணலாம்!" 

நி� �ழங்�ன் ஒ� ப��ைய ெவட�் எ�த்தாள் .
�ஷ்�பதா ஆைம�ன் ஓட�்��ந்� இைறச�்ையப்
�ய்த்� எ�த்தான் ��� ேநரத்�க்� �ன் யாேரா
அங்ேக ஒ� சவத்ைத எரித்� �ட�்ப் ேபா��ந்தாரக்ள் .
அங்��ந்� ெந�ப்� எ�த்� வந்� இ�வ�ம்
�ழங்ைக�ம் இைறச�்ைய�ம் �ட�்ச ்சாப்�ட�் ஏப்பம்
�டட்ாரக்ள் . 

"இன்னிக்� இப்பத்தான் வ�த்�க்� ஏேதா
�ைடச�்�க்� " �ஷ்�பதா ெசான்னான். 

"எனக்�ந்தான்" 

"சாப்பா� ஆ��ச�் . இப்ேபா ஒ� �� �ைடசச்ா...!"

"எனக்� ெவத்தைல ேபாட ெராம்பப் ��க்�ம் .
இப்ேபா ெவத்தைல �ைடசச்ா..!" 

மைழ இன்�ம் வ�த்��டட்� - அ�க்க�
வானத்ைதக் ��க்�ற� �ன்னல். 

"இந்த மைழ இன்னிக்� �டா� ேபாேல�க்�!" நி�
ெசான்னாள். 



"அப்ப�த்தான் ேதா�� ." "அப்ப�ன்னா ராைவ
இங்ேகதான் களிக்க�ம் ..." "ஆமா .." 

சற்� ேநரத்�க்�ப்�ன் �ஷ்�பதா ெசான்னான் ,
"இன்�ம் ஒக்காந்��ட�் என்ன லாபம்? நான்
ப�த்�க்கப் ேபாேறன் .." 

"நா�ம் ப�க்கேறன்." 

இ�வ�ம் இரண்� பக்கம் ��ம்�ப் ப�த்�க்
ெகாண்டாரக்ள் அவரக்�க்� இைட�ல் ���
இைடெவளி. 

ெவ�ேநரங் க�த்� நி� ��ெரன்� , "இந்தாப்பா "
என்றாள். 

"என்ன ெசால்ேற?"�ஷ்�பதா ேகடட்ான். 

"என்�டே்ட வா." 

"ஏன்?" 

"ெராம்பக் �ளி�� .. என்ைனக் ெகாஞ்சம் கட�்க்க
.." 

அந்த �ளிரக்ாலத்� மைழ�ர�ல் உடம்�ச்
�ட�்க்காக நி��ம் �ஷ்�பதா�ம் ஒ�வைரெயா�வர்
இ�கக் கட�்க்ெகாண்� ப�த்��ந்தாரக்ள்... 

ம�நாள் காைல�ல் ஆைமகைள�ம் �ல்வப்
பழங்கைள�ம் சண்ைடேபாட�்க் ைகப்பற்�ய
�ழங்ைக�ம் பங்�ேபாட�்க்ெகாண்� நி� வடக்�
ேநாக்�ப் ேபானாள் , �ஷ்�பதா ெதற்�ப் பக்கம்
நடந்தான் 

(சார�ய 'அம்�த', 1970) 



20. எ�ைன� பா��க�
�ர்ேஷந்� �ேகாபாத்�யாய் 

தய�ெசய்� என்ைன ஒ� தடைவ பா�ங்கள் இேதா
இங்ேக இ�க்�ேறன் ! சற்��ன்�தான் நான் இ�த்�ப்
�ைடத்�க்ெகாண்� பஸ்�ன் ப��ல் ஏ�ேனன் -
தாங்க��யாத �டட்த்�ல் இந்தப் பக்க�ம் அந்தப்
பக்க�ம் �ண்� எ�ேபால் �ைளேபாட�்க்ெகாண்�
இவ்வள� �ரம் உள்ேள �ைழந்� �டே்டன், நான்
�டை்ட பஸ்�ன் ைகப்��க் க�கள் ெராம்ப உயரம்
எனக்� எடட்ா� . நான் �ட�்ன் �ன்�றக் கம்�ையப்
��த்�க் ெகாண்� நிற்ேபன் , பஸ் அ�ரந்்�
��ங்�ம்ேபா� நான்பக்கத்���ப்பவரக்ள் ேமல்
சாய்ந்� என்ைனச ் சமாளித்�க் ெகாள்ேவன் -
பக்கத்���ப்பவரக்ள் என்ைனக்
ேகா�த்�க்ெகாள்வ�ல்ைல. என் எைட �கக்�ைற�.
ஆைகயால் நான் யார ் ேமலாவ� சாய்ந்தா�ம்
அவரக்�க்� நான் சாய்வ� ெதரியா� . 

இப்ேபா� நான் பஸ்�ன் �ன்பக்கத்�ன் ஒ�
�ட�்ன் கம்�ையப் ��த்�க்ெகாண்� நிற்�ேறன் . என்
இ��ற�ம்மைலேபால் ெபரிய ெபரிய மனிதரக்ள்.
அவரக்ள் என்ைன மைறத்�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள் ,
ெவளி���ந்� என்ைனப்பாரக்்கேவ ��யா� . பாரக்்க
��ந்தா�ம் யா�ம் கவனிக்க மாடட்ாரக்ள். இ�தான்
கஷ்டம் -- ெராம்பப்ேபர ் என்ைனப்பாரத்்தா�ம்
கவனிப்ப�ல்ைல , என் பக்கத்���ப்பவரக்ள் ,
எ�ரி��ப்பவரக்ள் என்ைனப் பாரக்்கலாம் , ஆனால்
அக்கைறெய���ன்�ப் பாரப்்பாரக்ள் . நான்
இ�ப்ப�ம் இல்லாத�ம் அவரக்�க்� ஒன்�தான்.
இதற்�க் காரணெமன்னெவன்றால் என்ைனத்
தனிப்ப�த்�க் காடட்க்��ய எந்த�தச ் �றப்�ம் என்
ேதாற்றத்�ல் இல்ைல - என் உயரம் ஐந்த�
இரண்டங்�லந்தான் நான் ஒல்� ஆனால் கவனத்ைத
ஈரக்்�ம்ப� அவ்வள� ஒல்��ல்ைல நான் க�ப்� -
ஆனால் என்ைன ஒ��ைற பாரத்்தவரக்ள்ம�ப�



��ம்�ப் பாரக்்�மள�க்� அவ்வள� க�ப்�ல்ைல -
நாற்ப� வய�ல் என் தைல�� நிைறய உ�ரந்்��டட்�
ஆனால் வ�க்ைக �ழ�ல்ைல , வ�க்ைக
��ந்��ந்தால் அ� மற்றவல்களின் பாரை்வ�ல் ப�ம் ,
என் �கம் சராசரி - ெராம்ப அழ��ல்ைல , ெராம்ப
அவலடச்ண��ல்ைல , �க்� சப்ைப��ல்ைல -
��ய��ல்ைல , கண்கள் ெராம்பப் ெபரி��ல்ைல.
ெராம்பச ்����ல்ைல. ஆைகயால் இந்தக் �டட்த்�ல்
யா�ம் என்ைனப் பாரப்்பாரக்ளா ? பாரத்்தா�ம்
கவனிக்கமாடட்ாரக்ள் என்� எனக்�த் ெதரி�ம். 

என் கல்யாணத்�க்�ப்�ற� மனத்ைதத்
ெதாடக்��ய , அேத சமயம் ேவ�க்ைகயான
நிகழ்ச�்ெயான்� நடந்த� ��மைன� என் �ட�்க்�
வந்� ஓரிரண்� நாடக்�க்�ப் �ன் அவைளக்
�ட�்க்ெகாண்� ெவளிேய �றப்படே்டன் - இன்�ம் �ல
நாடக்�க்�ப்�ன் மாமனார ் �ட�்க்� இரண்டாம்
�ைறயாகப் ேபா�ம் சடங்� இ�ந்ததால் �ல
�ணிமணிகள்வாங்க ேவண்���ந்த�. 

நான் �ட�்��ந்� �ளம்�ய�ம் என் மைன��டம்
"நி� மாரக்்ெகட ்ேபாேவாமா?" என்� ேகடே்டன். 

என் ெபா�ளாதார நிைல நி� மாரக்்ெகட�்ல்
ெபா�ள் வாங்க இடம் ெகா�க்க�ல்ைல. நாங்கள்
எப்ேபா�ம் எங்கள்�ட�்க்� அ���ள்ள ��ய
�ணிக்கைட�ல்தான் ம�� �ைல�ல் �ணிமணிகள்
வாங்�ேவாம் . இ�ந்தா�ம் நான் என்மைன�ைய நி�
மாரக்்ெகட�்க்�க் �ப்�டட்தற்� ஒ� காரணம் , என்
மைன� ெவளி�ரக்்காரி - கல்கத்தாப் ெபண்ணல்ல
அவள்நி� மாரக்்ெகட ் பாரத்்த�ல்ைல . இன்ெனா�
காரணம் , என் மாமனார ் எங்கைளக் காட�்�ம் சற்�
அ�க வச��ள்ளவர ் ஆைகயால் நான் நி�
மாரக்்ெகட�்க்�க் �ட�்ப்ேபானால் என் மைன�
சந்ேதாஷப்ப�வாள். �ணிமணிகள் நி�
மாரக்்ெகட�்ல்வாங்கப்படட்ைவ என்� ெதரிந்தால்
ேவற்றகத்தா�ம் சற்� ஆசச்ரியப்ப�வாரக்ள். 



ஆனால் நி� மாரக்்ெகட�்ப் ேபாகலாம் என்� நான்
ெசால்�ய� ெப�ந்தவறா� �டட்� . ஏெனன்றால் நான்
அங்�ேபாகாம��ந்தால் அந்த நிகழ்ச�்
நடந்ேத��க்கா�. 

நி� மாரக்்ெகட�்க்�ள் �ைழந்த�ம் அங்��ந்த
கைடகளின் அலங்கார ஆடம்பரங்களில்
மயங்��டட்ாள் என் மைன� அவள் ஒவ்ெவா�
கைட�ன் �ன்னா�ம் நிற்பாள் , அதன் ேஷாேகைச
ஆரவ்த்ேதா� பாரப்்பாள் . அவள் என் பக்கம்
��ம்�ப்பாக்க�ம் மறந்�ேபாய் �டட்ாள் . அவள் என்
�� மைன� . ஆைகயால் அவள் என்ைனத் ��ம்�ப்
பாரக்்காத�ல் எனக்�வ�த்தம் ஏற்படட்� இயற்ைகதான்
- நான் அவ�க்� எதாவ� ஒ� ��ப்�டட் ெபா�ைளச்
�ட�்க்காட�்ச ் சடட்ாம் �ள்ைளத்தனம் ெசய்�
பாரத்்ேதன். ஆனால் அவள் ��ப்�டட் எந்தப்
ெபா�ளி�ம் அக்கைற�ல்லாமல் எல்லாவற்ைற�ம்
ஒட�் ெமாத்தமாகப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள் .
எனக்� வந்த ேகாபத்�ல் நான் ேவண்�ெமன்ேற என்
நைட�ன் ேவகத்ைதக்�ைறத்�க் ெகாண்� �ன்
தங்�ேனன் . அப்ப��ம் அவள் என்ைனக் கவனிக்காமல்
ேமேல ேபாய்க்ெகாண்ேட��ந்தாள் இைதப்பாரத்்�
நான் நின்ேற �டே்டன் , அவள் நடந்� ேபாய்க்
ெகாண்ேட��ந்தாள்.அவ�ைடய கண்கள்
ஆரவ்த்�டன்கைடப்பண்டங்கள் ேமேல ப�ந்��க்க
அவள் நடந்� ெசன்ற �ைற மரியாைத அணிவ�ப்�ல்
�ப்பாய்கள் நடந்� ேபாவாரக்ேள அைத
நிைன��த்�ய� கைடகளின் �ரகாசமான
ெவளிசச்த்�ல் அவள் �டட்த்�ல் ��ந்� நடந்தைத நான்
ெதாைல���ந்� கவனித்ேதன் நா�ம் அவ�டன்
வ��ேறன் என்� நிைனத்� அவள் �ல சமயம்
ேப�னாள் , ஆனால் நான்பக்கத்���க்�ேறனா என்�
கவனிக்க�ல்ைல - இவ்�தம் ெகாஞ்ச �ரம்
ெசன்ற�ற� அவள் ஏேதா ஒ� ெபா�ைளப்
பாரத்்��க�ம் பரபரப்ேபா� எனக்� அைதக்
காட�்வதற்காகப் ��ம்�ப் பாரத்்தாள் . நான் அ��ல்



இல்ைல என்பைத அப்ேபா�தான்கவனித்� அப்ப�ேய
நின்��டட்ாள் . அவள் பயந்�ேபாய் நாற்�ற�ம்
என்ைனத் ேதடத் ெதாடங்�னாள் . இப்ேபா�
ஒ�ேவ�க்ைக ெசய்�ம் ஆைசைய என்னால் த�ரக்்க
��ய�ல்ைல . நி� மாரக்்ெகட�்ல் ��க்�ம்
ெந�க்�மாக ஏராளமான ���யசந்�கள் - நான்
சடெ்டன்� என் �ன்னா��ந்த சந்ெதான்�ல் �ைழந்�
�டே்டன் . இப்ேபா� அந்த ெவளி�ரக்்காரி
என்ைனத்ேத�க் கண்���க்கட�்ம் ! என்ைனக்
கவனிக்காம��ந்ததன் பலைன அ�ப�க்கட�்ம்! 

நான் உள்�ரச ் �ரித்�க்ெகாண்� சற்� ெவளிேய
எட�்ப் பாரத்்ேதன் , என் மைன�க்� அ�ைக
வந்���ம் ேபா��க்�ற� அவள் நாற்�ற�ம்
பாரத்்�க்ெகாண்� ேவகமாகத் ��ம்� வ��றாள் -
நான் நின்� ெகாண்��ந்த சந்�ப்பக்க�ம்
அவள்வந்தாள். ஆனால் என்ைனக் கவனிக்காமல்
ேபாய்�டட்ாள் . இந்த ெவளி�ரக்்காரப் ெபண் ெராம்ப
சாகசக்காரி , நான் ேவண்�ெமன்ேற மைறந்�
ெகாண்��ப்பதால் என்ைனப் பாரத்்�ம் பாரக்்காத�
ேபால் ேபாய்க்ெகாண்��க்�றாள் என்�நான் �த�ல்
நிைனத்ேதன் . ஆனால் அவ�ைடய பரிதாபமான
�கத்ைதப் பாரத்்தால் என் எண்ணம் தவெறன்�
ேதான்�ய� . 

நான் கைட��ல் ஒ� க�காரக்கைட �ன்னால்
அவள� வ�ைய ம�த்� நின்� ெகாண்� "ஏய் !" என்�
�ப்�டே்டன் . அவள் �க�ம் ��க்�ட�் என்ைனப்
பாரத்்தாள் சற்�ேநரம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்��ட�்ப்
�ற� ெபரி� ெபரிதாக �ச�்�டட்வா� , �ரித்�க்
ெகாண்� , "நீங்களா ? எங்ேக ேபா��ந்�ங்க இவ்வள�
ேநரம்? நான் எவ்வள� ேநரமா ஒங்கைளத்
ேத�க்�ட�்�க்ேகன !" என்� ெசான்னாள் . அவள்
ெசால்�ய� உண்ைம தாெனன்� எனக்�த் ேதான்�ய�
, நான் இவ்வள� ேநரம் அவேளா� கண்ணா�ச�்
�ைளயா�ேனன் . அவள் என்ைனப் பாரக்்கப் பல�ைற



வாய்ப்�க் ெகா�த்�ம் அவள் என்ைனப்பாரக்்க�ல்ைல ,
அவ�க்� �ன்னால் நான் நிற்�ம்ேபா� �ட அவள்
என்ைனக் கவனிக்க�ல்ைலெயன்� �� ��ம்�ம்ேபா�
அவளிடம் ெசான்ேனன் - �த�ல் அவள் நான்
ெசான்னைத நம்ப�ல்ைல , ஆனால் நான் வற்��த்�ச்
ெசான்ன�ம் அவள் ஆசச்ரியப்பட�்ச ் ெசான்னாள் ,
"அப்ப�யா ? இனிேம இப்ப�ச ் ெசய்யா�ங்க.. இ�
ெராம்ப ஆபத்� ..!" 

"நி�த்�ப்பா , கண்டக்டர ்! நான் இங்ேக இறங்க�ம்
... ெகாஞ்சம் நக�ங்க.. என் �க்�க் கண்ணா�.." 

நான் அவசர அவசரமாக இறங்க �ற்படே்டன் . என்
ேபசை்ச யா�ம் ேகடக்�ல்ைல - நான் இறங்�வதற்�
�ன்னாேலேய கண்டக்டர ் மணிய�த்��டட்ான் - ஒ�
ெபா�க்ைக ஆள் எனக்� இறங்க வ��டாமல் ப��ல்
நின்� ெகாண்��ந்தான் -�ஷ்ஷரட் ்அணிந்த வா�பன்
�ழங்ைகயால் இ�த்� என் �க்�க் கண்ணா�ைய
வைளத்� �டட்ான், 

அதனால்தான் ெசால்��ேறன் - பஸ் �ரா��ம் சரி
, ெத���ம் சரி , யா�ம் என்ைனப்
ெபா�டப்�த்�வ�ல்ைலெயன்�. 

இன்� �க நல்ல நாள் இதமாகக் காற்� ���ற�.
ெவ�ல் இ�க்�ற� ஆனால் மைழக்காலமாதலால்
அ��ம் க�ைமயாக இல்லாமல் �கமாக இ�க்�ற� -
இப்ேபா� இந்தத் ெத��ல் நடந்�ேபாக எனக்�
ம�ழ்ச�்யாக இ�க்�ற� . சற்� �ரம் ேபானால் ஒ�
நாற்சந்� , அைதத் தாண்�ப் ேபானால் என் ஆ�ஸ் . நான்
நாற்சந்�க்� வந்� ெத�ைவக் கடக்க �ற்படட் அேத
சமயத்�ல் ேபா�ஸ்காரர ் ைகைய இறக்�க் ெகாண்�
�டட்ார ் . இப்ேபா� நான் ரஸ்தாைவக் கடக்க
��யாப�வண்�கள் , எண்ணற்ற வண்�கள் . "ஏனய்யா
, ேபா�ஸ்காரேர ! நான் ரஸ்தாைவக் கடக்கப் ேபாவ�
ஒனக்�த் ெதரியாதா ?இன்�ம் ெகாஞ்ச ேநரம் ைகையத்
�க்�க்�ட�்�ந்தா ஒன் ைக ஒைடஞ்� ேபா��மா ?"



நான் மா�க்�ப் ேபாவதற்காக ஏ���க்�ம் �ஃப்�க்�
�� வய� . இதற்� நாற்�ற�ம் கம்�ச ்�வர ் . பாரக்்க
இ�ம்�க்�ண்� ேபா��க்�ம் . ஏ� இறங்�ம்ேபா�
ெகாஞ்சம் ஆ�ம் , ெம�வாக ஏ�ம் நான் கடந்த
ப��ன்� ஆண்�களாக இந்த �ஃப்�ல் ஏ� ேமேல
ேபா�ேறன். �ஃப்ட ் ஊ�யன் ராம் ஸ்வ�ப் ேபா� -
இந்தப் ப��ன்� வ�டங்களாக என்ைன வாரத்�ல் ஆ�
நாடக்ள் இந்த �ஃப்�ல் ஏற்�செ்சல்�றான் . "ஏம்பா
ராம்ஸ்வ �ப் , நீதான் என்ைன ெராம்ப நாளாப்
பாரத்்�க்�டே்ட வரிேய - அதாவ� , என் இ�பத்தா�
இ�பத்ேத� வய�ேல�ந்� - அப்ேபா என் �கத்�ேல
��ைம�ன் சாயல் �ழேல. இப்ேபா ெசால்�, என்
ேபெரன்ன? 

நிசமாகேவ அவைனக் ேகடட்ால் அவன்
ஹாஹாெவன்� �ரித்�க்ெகாண்� ப�ல் ெசால்வான் .
"அெதன்னங்க , ஒங்க ேப�ெதரியாதா எனக்�? நீங்க
அர�ந்த பா�!" 

ஆனால் உண்ைம�ல் நான் அர�ந்த பா� அல்ல .
நான் எப்ேபா�ேம - என் �� வய� �தேல அரிந்தம்
பா�தான்! நான் ஒ� வங்��ல் ேவைல ெசய்�ேறன் .
வங்� அந்தக் கட�்டடத்�ன் �தல் மா��ல் இ�க்�ற� .
�த�ல் நான் ெவவ்ேவ� �ரி�களில் ேவைல பாரத்்ேதன்
- கடந்த பத்தாண்�களாகப் பணப்�ரி�ல் ேவைல -
ேநாட�்கைள ேவகமாக எண்�ேவன் , கணக்��ம்�� .
ஆைகயால் என்ைனப் பணப் �ரி���ந்� ேவ�
�ரி�க�க்� மாற்�வ�ல்ைல எப்ேபாதாவ�
மாற்�னா�ம் �ைர�ல் ம�ப� ம�ப� பணத்�க்�த்
��ப்�ய�ப்� ��வாரக்ள் - பத்தாண்�களாக �கத்
�றைமயாக ேவைல ெசய்� வ��ேறன்நான் - �ல
சமயம் பட�்வாடா ெசய்�ம் ெபா�ப்� - ெப�ம்பா�ம்
பட�்வாடாப் ெபா�ப்�தான் , காரணம் அ�ல்தான்
ஜாக்�ரைத அ�கம் ேதைவப்ப�ம் - கம்�ச்
�வரக்ளாலான ஒ� �ண்�க்�ள் நான்
உடக்ாரந்்��ப்ேபன் - எனக்� �ன்னால் பல



இ�ப்பைறகள் எந்த இ�ப்பைற�ல் எவ்வள� பணம்
ேநாடட்ாக இ�க்�ற� . எவ்வள� �ல்லைற இ�க்�ற�
என்� நான் கண்ைணத்�றக்காமேல சரியாகச்
ெசால்���ேவன் . நான் ேடாக்கைன வாங்�க்ெகாண்�
இ�ப்பைறையத் �றந்� பணத்ைத எண்ணிம�ப�
பணத்ைத எண்ணி ெவளிேய நிற்பவரிடம்
ெகா�த்��ட�் அ�த்த ேடாக்க�க்காகக் ைகைய
நீட�்ேவன் . �ற�ம�ப� இ�ப்பைறையத் �றந்� ,
பணத்ைத எண்ணி எ�த்�க் ெகாண்� , இ�ப்பைறைய
�� ... இப்ப� �ண்�ம் �ண்�ம் ெசய்�
ெகாண்ேட��ப்ேபன் . ெகௗண்ட�க்� ெவளி���ந்�
என்ைனப் பாரப்்பவரக்�க்� என் ேவைல �க�ம்
அ�ப்�ட�்வதாகத் ேதான்�ம் . அவரக்ள் என்ைன
ெவளி���ந்� பாரப்்பாரக்ள் , ஆனால் ஞாபகம்
ைவத்�க் ெகாள்வ�ல்ைல.. 

எங்க�ைடய ெபரிய , ெந�ங்கால
வா�க்ைகயாளரக்ளில் ஒ�வர ் ராம்பா� . ெபரிய
ெதா�ற்சாைலெயான்�ன் உரிைமயாளர ் வங்��ன்
�கவ�ம் அவ�க்� மரியாைத ெகா�ப்பார ் , அவர ்ஒ�
சந்ேதகப் ேபரவ்� , ெப�ம்பா�ம் பணம் வாங்�வர
யாைர�ம் அ�ப்பாமல் தாேன வ�வார,் ெசக்ைகக்
ெகா�த்�ப் பணம் வாங்�ப் ேபாவார.் நான்
எவ்வளேவாதடைவகள் அவ�க்�ப் பணம் பட�்வாடா
ெசய்��க்�ேறன் . அவர ் �ன்�ரிப்�டன் நன்�
ெசால்��ட�்ப் பணம் வாங்�ப்ேபா��க்�றார.் 

ஒ� சமயம் என் ெபரிய ைமத்�னன் கல்கத்தா வந்�
�ல நாடக்ள் உல்லாசமாகப் ெபா�� ேபாக்�னான் .
அப்ேபா� ஒ�நாள் என்ைனப் பாரக்் ெத���ள்ள
ெபரிய ஓடட்ல் ஒன்�க்� அைழத்�ப் ேபானான் . அங்ேக
ராம்பா� ெவப் பாரத்்ேதன் . ஒ�ேபாத்தல் ெதளிவான
�ன்ைன ைவத்�க் ெகாண்� தனியாக
உடக்ாரந்்��ந்தார.் அவ�ைடய கண்கள் ஏேதா
கன�லாழ்ந்��ந்தன , உண்ைம�ல் , நான் என்
நிைலைய உயரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�



ஏங்�வ�ல்ைல, அதற்காக ராம்பா�ைவப்பாரக்்க
ேவண்�ெமன்� எனக்�த் ேதான்�யேத�ல்ைல.
ெதரிந்த மனிதரா�ற்ேற என்�தான் அவர ் �ன்னால்
ேபாய் நின்ேறன் ராம்பா� ��வத்ைத உயரத்்�ப்
பாரத்்��ட�் , "ஒங்கைள எங்ேகேயா பாரத்்த மா�ரி
இ�க்ேக! எங்ேக பாரத்்��ப்ேபன், ெசால்�ங்க!" 

எனக்� �க�ம் ெவடக்மா��ந்த� , நிஜமாகேவ
அவ�க்� என்ைனத் ெதரியாம��ந்தால் , அல்ல�
அகம்பாவத்தால் ெதரியாதவராகப் பாசாங்� ெசய்தால்
எனக்� �க�ம் அவமானமா���ம். 

நான் ேவ�வ��ல்லாமல் என் வங்��ன் ெபயைரச்
ெசால்� , "நான் பணப் பட�்வாடாப் �ரி�ேல -"
என்�சல்லத் ெதாடங்�ய�ம் அவ�ைடய �ன்னின்
ெதளி� அவ�ைடய �கத்�க்�ம் வந்� �டட்� அவர்
�ன்�ரிப்ேபா� ெசான்னார ் , "ெதரி�� , ெதரி�� ...!
பா�ங்க , அந்தக் �ண்�க் �ள்ேளேய ஒங்கைளப்
பாரத்்�ப் பாரத்்�ப் பழ�ேபாச�் ,இல்ைலயா ?
அதனாேல ��ர�் ஒங்கைள இங்ேக ... �ரிஞ்��ங்களா
...? �ஷயம் என்னன்னா எல்லாம் பாரக்்கற
ேகாணத்�ேல இ�க்� ... சரியான ேகாணம் இல்ேலன்னா
ம�சைன எப்ப� அைடயாளம் காண ���ம்
�ண்�க்�ள்ேளெகௗன்டர ் வ�யாக ஒங்கைளப்
பாரக்்கேறாம். அேத மா�ரி இந்தக் ேகாட ், ேபண்ட ், இந்த
வ�க்ைக எல்லாம் ேசரந்்�தான்நான் -
இ�களிேல��ந்� ஒங்கைள�ம் என்ைன�ம்
�ரிச�்டட்ா , ஒங்க�க்�ம் எனக்�ம் உண்ைமயான
அ��கேம �ைடயா� பா�ங்க , இந்தப் பாரக்்�ம்
ேகாணத்ைதப் பத்�த்தான் இப்ப
நிைனச�்க்�ட�்�ந்ேதன் . �ன்னவய�ேல நாங்க ஒ�
ர�ல்காலனி�ேல இ�ந்ேதாம் . என்ேனாட அப்பா ர�ல்
இலாகா�ேல �மாஸ்தா - கட�்ஹாரே்ல , எங்க
�ட�்க்�க்�டே்ட இன்ெனா��ட�்ேல�ந்�
ஒரெபாண்� அ�க்க� வந்� என் அம்மாேவாட
ேப�க்�ட�்�ப்பா - தா�ல்லாப் ெபாண்� �த்�க்�



அவ�டே்ட �ரிய�ல்ேல . அவ எங்க �ட�்ச்
சைமயலைறக்� வந்� அம்மாேவாட ேப�க்�ட�்
ஒக்காந்��ப்பா �னிக்��� ஒக்காந்�க்�ட�் -
��ஞ்ச ஃ�ராக்காேல �ரமப்பட�் �ழங்காைல
மைறச�்க்�ட�் சப்பாத்� தட�்க் ெகா�ப்பா :அல்ல�
என் அ� �ஞ்�த் தங்ைகைய இ�ப்�ேல வச�்க்�ட�்
இங்ேக�ம் அங்ேக�ம் நடந்� அவைளத் �ங்கப்
பண்�வா .அவைள எனக்�க் க�யாணம் பண்ணிக்
ெகா�க்கப் ேபாறதா அம்மா ெசால்�வா . அைதக்ேகட�்
நான் அவைள நல்லாப்பாரப்்ேபன் - ேபாைதேய�ம்
எனக்� - பாரக்்கப் பரிதாபமா காஞ்ச �கமா இ�ப்பா
அவ.. ஆனா ெராம்ப அழ�...!" 

இைதச ் ெசால்��ட�் ஒ� ெப��ச�் �டட்ார்
ராம்பா� - நான் பரபரப்ேபா� அவைரக் ேகடே்டன் ,
"அப்�றம் என்னஆச�் ? அந்தப் ெபாண்� ெசத்�ப்
ேபா�டட்ாளா?" 

"இல்ேல , இல்ேல , சாகேல . நான் ெபரியவனான
�ற� அவைளத்தான் க�யாணம் பண்ணிக்�டே்டன்.
இப்ப�ம் இ�க்கா. ஒேர ெபா�க்ைகயா ஆ�டட்ா .
எப்ப�ம் ����க்கறா . என்ைன ஆட�் ைவக்கறா ...
அவ ஃ�ரிடை்ஜத் �றக்கறேபா� நைககைளத்
ேதரந்்ெத�க்கறேபா� , ேவைலக்காரங்கைளத்
�டட்றேபா� அல்ல� காைர எ�க்கசெ்சால்�
�ைரவைரக்�ப்�டறேபா� அவைளப் பாரத்்தா நம்பேவ
��யேல - �ந்� ஒ�நாள் ஒடம்� சரி�ல்லாேம இ�ந்த
அவைளப் பாரக்்க வந்த என் அம்மா ெகாண்� வந்�
ெகா�த்த ெரண்� ஆரஞ்�ப் பழத்ைத வாங்�க்�ட�்
அழகாச ் �ரிசச் ெபாண்�தான் இவ --இன்னிக்�ப்
பா�ங்க. அவேளாேட சண்ைட ேபாட�்க்�ட�் ெவளிேய
வந்�டே்டன். எரிசச்லா��ந்த� எனக்�. அந்தப்பைழய
ஆைசெயல்லாம் ேபா��ச�் . இங்ேக வந்�
தனிைம�ேல ஒக்காந்தாப் பைழய நிைனெவல்லாம்
வ�� - அவ வந்� அ�ப்ப��ேல ��ஞ்ச ஃ�ராக்காேல
�ழங்காைல மைறச�்க்�ட�் ஒக்காந்��க்கற� , என்



அம்மா அவைளப் பாசத்ேதா� பாரக்்கற� .... உடேன
அந்தப் ெபாண்�டே்ட அன்� ஊற்ெற�த்த� என்�ள்ேள
இப்ேபா� �� ��ம்� அவைளச்
சமாதானப்ப�த்�ேவன் - �ரிஞ்�தா ....?" ராம் பா� அந்த
ெவள்ைள �ன்ைன ஒ� மடக்�க் ��த்��ட�்ச்
�ரித்தார ் ... "ெகௗன்டர�்லமாத்தாேன ஒங்கைளப்
பாரத்்ேதன். அந்தக் ெகௗன்டர ்தான் �க்�யம் ..." 

இ�பத்� �ன்� இ�பத்�நான்� வய�ள்ள ஒ�
இைளஞன் ெகௗன்ட�க்� �ன்னால் நின்�
ெகாண்��க்�றான். ஏேதாநிைன�ல் தன் ேடாக்கைனக்
ெகௗன்டரின் ேமல் தட�்க் ெகாண்��க்�றான் .
அவ�க்� என்ைனத் ெதரி�ம் . அவ�ைடய அப்பா
பைழய காரக்ைள வாங்� �ற்பவர ் . �ன்� அவரத்ான்
பணெம�க்க வ�வார ் . இப்ேபா� இவைன
அ�ப்��றார ் ந�ந��ல்நான் �ரித்�க்ெகாண்ேட
"அப்பா ெசௗக்�யமா ?" என்� அவைனக் ேகடே்பன் .
அவ�ம் �ன்�ரிப்ேபா� தைலையயைசத்� "ஆமா "
என்பான் . ஆனால் என்ைனத் ��ெரன்� இங்��ந்�
மாற்��ட�் இன்ெனா� சராசரித் ேதாற்ற�ள்ள
அைளக் ெகௗன்ட�க்�ப் �ன்னால் உடக்ாரத்்�
ைவத்தால் இந்த இைளஞ�க்� ஒ� �த்�யாச�ம்
ெதரியா� . அப்ேபா�ம் அவன் ஏேதா நிைன�ல்
ேடாக்கைனக் ெகௗன்டரில் தட�்க் ெகாண்��ப்பான் ,
பணம் எண்ணிக் ெகா�ப்பவைரப் பாரத்்�ச�்ரிப்பான் -
தன் தவைற உணரந்்� ெகாள்ளச ் சற்�ேநரம் ��க்�ம்
அவ�க்� . காரணம் , அவன் ஒ�ேபா�ம் என்ைன
உண்ைம�ல் பாரக்்க�ல்ைல . ஒ� சமயம் அவன் தன்
��க் காத�ையப் பற்� நிைனத்�க் ெகாண்��க்கலாம்
அல்ல� ஒ�ஸ்�டட்ர ் வாங்கத் �டட்ம் ேபாட�்க்
ெகாண்��க்கலாம்...... 

அவன் ��ம்� ரிசப்ஷனிஸ்ட ் ெபண்ைணப்
பாரத்்தான் , �ற� க�காரத்ைதப் பாரத்்தான் ,
ேடாக்கனின் நம்பைரப் பாரத்்�க்ெகாண்டான் , என்
ைககள் ஒ� கட�் ேநாட�்க்கைள எண்ணிக்



ெகாண்��ப்பைதக் கவனித்தான் . �ற� தன்
�கத்ைதத் ��ப்�க்ெகாண்டான் ஆனால் அவன்
என்ைனப் பாரக்்கேவ�ல்ைல என்� எனக்�த் ெதரி�ம் -
இன்�ம் ப�ைனந்� நி�டங்களில் மணி இரண்�
அ�க்�ம் . நான் பணப் பட�்வாடாைவ நி�த்� �ட�்
�பன் சாப்�டக் �ேழ ேபாேவன். அவன்
என்ைனத்ெத��ேலா , நைடபாைதக் கைட�ல் நான்
�ஸ்ெகட�்ம் ��ம் சாப்��ம்ேபாேதா பாரத்்தால்
என்ைன அைடயாளம் கண்�ெகாள்வானா? 

"வாைழப்பழம் என்ன �ைல? ேஜா� நாப்ப� காசா?
அேடயப்பா! ஆமா 1 ஆமா , மரத்்தமான் பழந்தான் ,
மரத்்தமான்பழம் எனக்�த் ெதரியாதா ? இந்த அழகான
மஞ்சள் நிறம் , வழவழப்பான ேதால் , த�மன்
இெதல்லாம் மரத்்தமா�க்� அைடயாளம் - இன்னிக்�
நான் வாைழப்பழம் சாப்�டற நாள் இல்ைலதான் . நான்
ஒ�நாள் �ட�் ஒ�நாள்தான் வாைழப்பழம்
சாப்��ேவன் . ேநத்�த்தான் சாப்�டே்டன் ... சரி,
ஒண்� ெகா� .. இல்ேல ஒண்�மட�்ம் ...! இந்தா
இ�ப� கா�..." 

வாைழப்பழம் �ரமாதம் ! நான் பழத்ைதச ்சாப்�டட்
�ற�ம் அதன் ேதாைலச ் சற்� ேநரம் அதன்
ஞாபகாரத்்தமாகக்ைக�ல் ைவத்�க்ெகாண்��ந்ேதன் .
�ற� பத்�ப் ப�ைனந்� நி�டங்கள் இங்�மங்�ம்
உல�ேனன். வாைழப்பழத்ேதால் இன்�ம் என் ைக�ல் .
எனக்� நாற்�ற�ம் ஜனங்கள் அைம�யாக நடமா�க்
ெகாண்��க்�றாரக்ள் . அவரக்�ைடய �கங்களில்
எவ்�தச ் சலன�ம் இல்ைல , இவரக்ள் ஒ�ேபா�ம்
ேபாரிடட் �ல்ைல , நாட�்க்காக உ�ர ்�டட்�ல்ைல ,
எல்லா�ம் ேசரந்்�க�னமான ேவைல எைத�ம்
ெசய்த��ல்ைல . இந்த இனேம ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சமாக
ெசத்�க்ெகாண்� வ��ற� , இ� தன்�ன்னஞ்��
கவைலகளில் �ழ்���க்�ற� - யா�க்�ம்
மற்றவரக்ைளப் பற்� அக்கைற�ல்ைல - இவரக்�க்�க்
காலத்ைதப்பற்�ய உணர�் இல்ைல - ஏறக்�ைறய



இரண்டா�ரம் ஆண்�களின் வரலா� இவரக்�க்�ப்
�ரியா� . இவரக்ைளப் ெபா�த்தவைர�ல் ஆ�ரத்�த்
ெதாள்ளா�ரத்� அ�பத்ெதான்ப� என்ப� ஒ�
எண்ணிக்ைக மட�்ேம - "பாரத நா� " என்ற வாரத்்ைத
இவரக்�க்� ஒ� ெவ�ம் ெசால்தான் - "ெட�ப� ", "க்ரீக்
ேரா" �த�ய ெசாற்கைளப்ேபால. 

தய� ெசய்� என்ைனப் பா�ங்கள் ! நான் அரிந்தம்
பா� , அ�கம் உயர�ல்லாத , அ�க ஒல்�யாக இல்லாத ,
அ�கச�்வப்�ல்லாத ஒ� மனிதன் . நான் ெட�ப�
அல்ல. க்ரீக் ேரா அல்ல, பாரத நா�ம் அல்ல. அரிந்தம்
பா� என்ப� ேவ��தமானெசால் - இந்த ேவற்�ைமைய
உங்களால் �ரிந்� ெகாள்ள ���மா? 

அ� ேபாகட�்ம் ... நான் உண்ைம�ல் இ�க்�ேறனா
இல்ைலயா என்� எனக்ேக �ல சமயங்களில் சந்ேதகம்
வ��ற� .வங்�க் ெகௗன்ட�க்� ெவளி���ந்�
ைகைய நீட�்ப் பணம் வாங்�க்ெகாண்� �லர்
ேபா�றாரக்ள். �லர ்�ன்�ரிப்�டன்நன்� ெசால்��டப்்
ேபா�றாரக்ள். ஆனால் எனக்�ப் ப�லாக ேவ�
யாராவ� அங்ேக உடக்ாரந்்��ந்தா�ம் அவரக்ள்
�ன்ேபாலேவ ைகைய நீட�்ப் பணத்ைத வாங்�க்
ெகாள்வாரக்ள் . அவரக்ளில் �லர ்நன்��ம் ���ட�்ப்
ேபாவாரக்ள் ெகௗன்ட�க்�ப் �ன்னால் ேவ� ஆள்
உடக்ாரந்்��க்�றான் என்பைதக்�டக் கவனிக்க
மாடட்ாரக்ள். 

அந்த நி� மாரக்்ெகட ்நிகழ்ச�்ையத்தான் எ�த்�க்
ெகாள்�ங்கேளன் ! என் மைன� என் �ன்னால்
நின்�ெகாண்ேட , என்ைனப் பாரத்்�க் ெகாண்ேட ,
என்ைனக் கவனிக்காமல் நான் எங்ேக ேபாய்�டே்டன்
என்� ேத�க் ெகாண்��க்�றாள்! 

நான் �கவம் கவனமாக அந்த
வாைழப்பழத்ேதாைல நைடபாைத�ன் ந��ல்
ேபாடே்டன் , கவனிக்காமல் நடந்� ெசல்�ம்
மனிதரக்ேள ! உங்களில் யாராவ� அதன் ேமல் கால்



ைவத்� வ�க்� ��ந்தால் அந்த சமயத்�ல்
��க்�ட�்த் தன்னிைன�க்� வ��ரக்ள் . உங்க�க்�
அ�கம் அ�படா�டட்ால் , அல்ல� நீங்கள் �ழாமல்
சமாளித்�க்ெகாண்டால் உங்க�க்�ஒ� ெபரிய லாபம்
ஏற்பட�்�க்�ம் - நீங்கள் நாற்�ற�ம் ��ம்�ப்
பாரப்்�ரக்ள் . எந்தத் ெத��ல் நடந்�
ெகாண்����ரக்ள் என்ப� உங்கள் நிைன�க்� வ�ம் -
பலமாக அ�பட�்�ந்தால் உங்கள் ைக , கால் , அல்ல�
மண்ைட உைடந்��க்�ம் என்ற உணர�்ல் உங்கைளச்
�ற்��ள்ள ஆபத்தான �ழ்நிைலையப் �ரிந்�ெகாண்�
எசச்ரிக்ைகேயா��ப்�ரக்ள் . ஒ�ேவைள
உங்க�க்�ள்ேள உறங்�க் ெகாண்��க்�ம் "நீங்கள் "
��த்�க்ெகாண்� “உ�ேரா��ப்ப� எவ்வள� ெபரிய
அ��ஷ்டம் " என்பைத உணரந்்� ெகாள்�ரக்ள் , மற்ற
சக மனிதரக்ைளப் பற்� நிைனக்கத் ெதாடங்��ரக்ள் -
இன்� 1969 ஆம் ஆண்�ன் ஜ�ைல 16 ஆம்நாள் அதாவ�
உங்கள் ��மண ஆண்� �ழா நாள் என்ற �ஷயம்
உங்க�க்� நிைன� வ�ம் , அல்ல� இந்த ஆண்�
உங்க�க்� நாற்ப� வய� நிரம்��றத் என்பைத
ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாள்�ரக்ள் , ேபாேரா �ரட�்ேயா
இல்லாத இந்தப் பாரதநாட�்ல் ஒ� சாதாரண நண்பகல்
ேநரத்�ல் நைடபாைத�ல் வாைழப்பழத்ேதாைலப்
ேபாடட்தன் �லம் நான் உங்க�க்�ப்ெபரிய ெக�தல்
எ��ம் ெசய்��ட�ல்ைல என்பைத அப்ேபா� நீங்கள்
உணர�்ரக்ள். 

நீங்கள் சந்�ரைனப் பற்�, அ�ல் கால் ைவக்க
�ய�ம் �ன்� ைதரியம் �க்க மனிதரக்ைளப்பற்� ,
நிைனத்�க் ெகாண்��க்��ரக்ளா ? ேவண்டாம் ,
அவரக்ைளப்பற்� நமக்ேகன் கவைல ? இந்த மா�ரி
�ஷயங்கள் அனாவ�யமாக
மனிதரக்ைளப்பரபரப்�க்�ள்ளாக்��ன்றன . �ற�
அவரக்ள் கைளத்�ப் ேபாய் ���றாரக்ள் அந்த �ன்�
�ரரக்ளிடம் நல்ல இயந்�ரங்கள் இ�க்�ன்றன ,
அவரக்ள் நிசச்யம் சந்�ர�க்� ேபாய்ச ் ேசரந்்�
��வாரக்ள் - பத்�ரமாகக் ��ம்��ம்



வந்���வாரக்ள் நீங்கள் அவரக்�க்காக
அனாவ�யமாகக் கவைலப்பட ேவண்டாம் : ெத�ைவப்
பாரத்்� நடங்கள். ராஜபவ�க்� �ன்னால் எவ்வள�
ெபரிய ைமதானம் , எவ்வள� �சாலமான ஆகாயம் !
உங்க�க்�ப் பக்கத்�ல் நடமா�க் ெகாண்��க்�ம்
ஜனங்கைளப்பாரத்்�க் ெகாள்�ங்கள் . அவரக்ைள ேவ�
இடங்களில் பாரத்்தால் அைடயாளங் கண்�
ெகாள்�ங்கள் . இந்த இனியமாைல ேநரத்�ல் நான்
உங்க�க்�ப் பக்கத்�ல் நடந்� ெகாண்��க்�ேறன் .
என்ைனப் பா�ங்கள் ..! இப்ேபா�தான் நான்
ஆ����ந்� �றப்படே்டன் , �ைளயாட�்
பாரக்்கேவண்�ெமன்� இன்� சற்� �ன்னாேலேய
�றப்பட�்�டே்டன் நீங்க�ம் அந்தப் பக்கந்தாேன ....? 

அந்த ஆடட்க்காரன் �டட்ாள் பா�ங்கள் ! ஆஃப்
ைச�ேல நின்� ெகாண்� ஒ� நல்ல வாய்ப்ைபக்
ேகாடை்ட �ட�்�டட்ான் . �ைளயாட�் ��ய இன்�ம்
பத்� நி�ஷந்தான் இ�க்�ற� - ஒ� ேகால்�ட
�ழ�ல்ைல . அந்த ஆள் -ஐேயா அவ�க்� யார ்�வப்�
ெஜர�் ேபாட�்க் ெகாள்ளக் ெகா�த்தாரக்ள் ? அவைன
�ரட�்ங்கள் ெவளிேய ! இஷ்டத்�க்�த்�ட�்ங்கள்
அவைன ! என் நாக்�ல் ெகடட் வாரத்்ைதகள்
வ�வ�ல்ைல . இ�ந்தா�ம் பா�ங்கள் , ேகாபத்�ல் என்
ைக கால்கள் ந�ங்��ன்றன . இன்� காைல �தல்
சந்�ரைன�ம் அதன் ேமல் காெல�த்� ைவக்க �ய�ம்
�ன்� �ரரக்ைளப் பற்��ம் நிைனத்� என் நரம்�கள்
தளரந்்� ேபா��க்�ன்றன . அத்�டன் இப்ேபா� இந்த
ேமாசமான �ைளயாட�்க் �� ! எ�ரக்்கட�்என்
அ�மானக் கட�்ைய�ட ஒ� பா�ண்ட ்�ட ெஜ�த்�
�டட்� - என்ன கஷ்டம் ! �ைளயாட�் ��ய எட�் ,
ஒன்ப�நி�ஷந்தான் இ�க்�ற� - "என்ன ெசால்�ங்க ,
அண்ேண ! ேகால் ஆ�மா ? எப்ப� ஆ�ம் ? எ�ரக்்
கட�்க்காரங்க . அவங்க ேகா�க்��ன்னாேல �வர்
மா�ரி நின்�க்�ட�்�க்காங்க - இவங்க �ைளயாடற
அழைகப் பாரத்்தா இவங்க�க்�க் ேகால் ேபாடற
எண்னம் இ�க்கறதாேவ ெதரியேல...." 



அந்த ஆடட்க்க்காரன் ஆஃப் ைச�ல் நின்�
ெகாண்� �க�ம் நல்ல வாய்ப்ைபக் ேகாடை்ட
�ட�்டட்ான் . அவன் �ன்னால் ேபாய்ச ்ெசால்லத்
ேதான்��ற� எனக்� “ஏய் , இந்ேதா பா� ! நான்
அரிந்தம் பா�, �ன்ன வய�ேல�ந்� நான் ஒன் கட�்ைய
ஆதரிச�் வந்��க்ேகன். இந்தக் கட�் ெஜ�க்க நான்
சா�க்� அரச்ச்ைன பண்ணி��க்ேகன்,
ேதாத்தாத்தற்ெகாைல பண்ணிக்கலாமான்�
நிைனச�்�க்ேகன் . இெதல்லாம் ெதரி�மா ஒனக்� ?
இந்தக் �டட்த்�ேல நான் ஒ� �க்�யமானஆள் .
எவ்வள� படபடப்ேபாேட க�காரத்ைதப் பாரத்்�க்
�ட�்�க்ேகன் ...!" ஆனா நான் �ரிக்�ேறனா , அழேறனா
என்ன ெசய்யேறன்� யார ்கவைலப்படறாங்க....? 

ஊஹ�ம் , ேகால் �ழ�ல்ைல ! ந�வர ் ��ல்
ஊ��டட்ார ் . ஆடட்ம் ��ந்� �டட்� , இப்ேபா�
பா�ங்கள் , நான் எவ்வள�ேசாரந்்�ேபாய் �டே்டன்
என்�, என் ேதாள்கள் சரி�ன்றன . நான் இந்தக் கட�்ைய
எவ்வள� ேந�க்�ேறன், பா�ங்கள் .ஆனால் அதனால்
கட�்க்� என்ன வந்த� ? இந்தக் கட�் ெஜ�த்த
ேபாெதல்லாம் நான் எப்ப�க் ��த்��க்�ேறன்,
அ��க�ல்லாதவரக்ள் ���ல் தட�்��க்�ேறன்,
ேதாற்றேபா� எப்ப� அ���க்�ேறன் என்ெறல்லாம்
இவரக்�க்�த் ெதரியா� . எல்லாம் �ண்.
இதனாெலல்லாம் ஒ� �ரேயாசன��ல்ைல * நான்
இன்� காைல �தல் சந்�ரைன�ம் அந்த �ன்�
�ரரக்ைள�ம் பற்�ச ் �ந்�த்�ச ் �ந்�த்� , அந்தக்
கவைல�ல் ேசா� �ட இறங்காமல் ...
இைதப்பற்�ெயல்லாம் யா�க்� அக்கைற? 

தய� ெசய்� என்ைனப் பா�ங்கள் .
எனக்�த்ெதரி�ம் , ஏற்ெகனேவ நீங்கள் பந்தயப்
பட�்ய�ல் உங்கள் அ�மானக்கட�்�ன் நிைல
��த்�க் கவைலயா��க்��ரக்ள். அதற்� ேமல்
சந்�ரன் , சந்�ரப் பயணிகள் �வைரப்பற்�ய கவைல
ேவ� உலகத்�ல் எவ்வள� நிகழ்ச�்கள் நடந்�



ெகாண்��க்�ன்றன! மனிதன் இ�பத்ெதான்பதைர
நீளம் தா��றான் ; ஒ� ஜனா�ப��ட�்க்
ெகால்லப்ப��றார ் ; உங்கள் அர�யல் கட�் ேதரத்�ல்
ேதாற்����ற� ; �ரட�் வரத் தாமதமா�ற�.
ஆைகயால்தான்நான் -- வங்�க் �மாஸ்தா அரிந்தம் பா�
- உங்க�க்� இவ்வள� அ����ந்தா�ம் உங்களால்
என்ைனப் பாரக்்க ��ய�ல்ைல , என் நான்� வய�ப்
�ள்ைள ஹா� மா� வராந்தா�ல் ைகையப்
��த்�க்ெகாண்� �னிந்� பாரத்்�க்
ெகாண்��க்�றான் . யா�க்�ம் அடங்கமாடட்ான் .
காைல���ந்ேத ��வாதம் ��த்�க்
ெகாண்��க்�றான் . நான் �க்�ரம் ஆ����ந்�வந்�
அவைனத் ேதரத்் ���ழா�க்�க் �ட�்ப் ேபாக
ேவண்�மாம் - எனக்காகத்தான் காத்�க்
ெகாண்��க்�றான் அவன் . 

�ைடமா�ரி தைல ��க்�க் �ேழ பளபளக்�ன்றன
அவ�ைடய கண்கள் , இவ்வள� �ரத்���ந்ேத
அவற்ைறப்பாரக்்க ���ற� என்னால் 

நான் மா�ப்ப��ல் கால் ைவத்��க்�ேறன் .
அதற்�ள் அவன் ஓடட்ம் ஓடட்மாகக் �ேழ ஓ� வ��றான்.
அவ�ைடய அம்மா ேமேல��ந்� , "ஹா��...! எங்ேக
ேபாேற?" என்� கத்��றாள். ஹா� என் ேமல் தா�க்
ெகாண்� �ரிக்�றான் ;"ஏன் இவ்வள� ேலட�் ?
���ழா ேபாக ேவண்டாமா?" என்� ேகட�்றான் 

ஆமாம் , நான் ெவளி���ந்� ��ம்�ய�ம் என்
மக்க�க்� மத்��ல் சற்� ஆ�தல் ெப��ேறன் -
ைபயைன இ�ப்�ல்�க்� ைவத்�க்ெகாண்ேடன் -
அவன� உட�ல் இனிைமயான ேவரை்வ மணம் ; �ளிர்
காலத்� ெவ�ல் ேபால ெவ�ெவ�ப்பாக ,இதமாக
இ�க்�ற� அவன� ஸ்பரிசம் - �கத்ைத அவன�
உட�ல் �ைதந்� ெகாண்டால் கண்�க்�த் ெதரியாமல்
ஸ்நானம் ெசய்�ம் உணர�் ஏற்ப��ற� எனக்�. 



"ேபாகலாம்ப்பா - எனக்� ெராம்பப் ப�க்�� -
ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட ் எ�த்�க்�ட�் சாப்�ட�்க்
�ளம்பலாம் " என்� ெசான்ேனன். 

நான் ஓய்� எ�த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� ஹா� என்
உடம்ேபா� ஒட�்க் ெகாண்��ந்தான் , "�க்�ரம் ,
�க்�ரம் !"அதட�்னாள் , "�டட்ாேத ! �ன்னப் ைபயன்
தாேன !" என்� நான் அவைளத் த�த்ேதன் அவன் இந்த
மா�ரி என்ேனா� ஒட�்க்ெகாண்��ப்ப� எனக்�
நிஜமாகேவ ��த்��க்�ற�. ெராம்ப �ஷமக்காரப்
ைபயன் அவன் . ���ழா�க்�ப் ேபான�ம் என்
ைகைய�ட�் ஓடத் ெதாடங்��டட்ான் - "ஹா� , ஓடக்
�டா� ! என் ைகையப் ��ச�்க்�டட்ாத் ���ழாைவ
நல்லாப்பாரக்்கலாம் " அவன் இங்�மங்�ம் பாரத்்��ட�்
உரக்கக் கத்�னான் , "அ� என்னப்பா ? அங்ேக என்ன?" 

"அ� �ைட ராட�்னம். அ� சரக்்கஸ் �டாரம் .. அ�
சா�க்�ண� .. 

ஒ� �� அப்பளத்ைதக் ைக�ெல�த்�க்ெகாண்�
�ைட ராட�்னத்�ல் ஏ��டட்ான் ஹா� அேதா
ேபா�றான் -- வானத்�க்� அ��ல் �ரித்�க்ெகாண்�
ைகைய ஆட�்�றான் , என்ைனப் பாரத்்�ச ்�ரிக்�றான்
, அவைனப் பாரக்்க ம�ழ்ச�்யா��க்�ற� எனக்� ,
சா�க் �ணற்ைறச ் �ற்���க்�ம் ேமைட�ல்
நின்ெகாண்� �ணற்�க்�ள் பயங்கர ஓைச�டன்
ேமாடட்ாரை்சக்�ள் ேவகமாக ஏ� இறங்�வைத
ஹா��க்�க் காட�்ேனன் . அவன் என்ைன இ�கக்
கட�்க் ெகாண்� அந்தக் காட�்ையப்பாரத்்தான். 

அதன் �ற� நாங்கள் அைரமணி ேநரம் சரக்்கஸ்
பாரத்்ேதாம் . இரண்� தைல மனிதன் , பா�ம் ெபாம்ைம
, எடட்� உயர�ள்ள ஆள் -- ஹா ேபச�்ல்லாமல்
இவற்ைறெயல்லாம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான் -
அவ�ைடய கண்களில் ஆசச்ரியம்பளபளத்த�. 

ெவளிேய வந்� அவைனக் �ேழ இறக்��டே்டன்.
அவன் எனக்க�ேக நடக்கத் ெதாடங்�னான் , அவன்



ைகையப் ��த்��ந்த என் ைக �யரக்்கத்
ெதாடங்�யதால் நான் அவன் ைகைய �ட�்�டே்டன், 

அவன் என் ைகைய �ட�்�ட�் �ன்னால்
ேபா�றான். ஒ� கைட�ல் அ�க்� ைவக்கப்பட�்�க்�ம்
ஊதல்கைளக்�னிந்� பாரக்்�றான் . �ற� ேமேல ேபாய்
இன்ெனா� கைட�ல் ��க்� �டப்ப�ம்
ஏேராப்�ேளன் ெபாம்ைமகைளப் பாரக்்�றான் . �ற�
ெம�வாக �ன்ேன��றான் ; �ைளயாட�்த்
�ப்பாக்�கள் , கலரப்் பந்�கைளப் பாரத்்�க்ெகாண்�
ேபா�றான் ..�டட்த்�க்�ள்ேள ேபா�றான் ..... 

நான் என் அ�மானமான �ைளயாட�்க்
காட�்ையப் பற்� நிைனக்�ேறன் - இன்�
அனாவ�யமாக ஒ� பா�ண்டை்ட இழந்� �டட்ேத
கட�்...! சந்�ர�க்�ப் ேபாய்க் ெகாண்��க்�றாரக்ேள
�ன்� மனிதரக்ள்.... அவரக்ள் சந்�ர�க்�ப் ேபாய்ச்
ேசரந்்� ��வாரக்ளா...? 

ஹா� எங்ேக ...? அவைனக் காேணாேம !
�டட்த்�க்� ந��ல் அவ�ைடய நீலக் கலர ்சடை்டைய
ஒ� நி�ஷம் �ன்னாேல �டப் பாரத்்ேதேன! சடே்டன்�
மைறந்� ேபாய் �டட்ாேன! 

நான் "பா�°°!" என்� கத்�க் ெகாண்ேட
�டட்த்�க்�ள் ஓ�ேனன் -- 

21. ப���ல�
ேதேபஷ் ராய் 

தா�மாறாகக் காற்ற�த்�க் ெகாண்��ந்த� -
பங்�னி மாதம் ேபால் தா�மாறாகக் காற்ற�த்�க்
ெகாண்��ந்த� . - நாள் ���ம் . வ�ப்ைப ��த்�க்
ெகாண்� ஆ�ரியரக்ளின் அைறக்�த் ��ம்�ம்ேபா�
�நய்�ன் பாரை்வ பள்ளிக்� வடக்�ப் �ற��ந்த�ட�்ன்
ேமல் ��ந்த� - ஆ�ரியர ்அைற���ந்� வ�ப்�க்�ப்
ேபா�ம் ேபா� �க�ப்டஸ் மரத்�ன் உச�் அவன்



கண்ணில்பட�்�ந்த� . இங்��ந்� இ�கா�
கண்�க்�த் ெதரியா� - இ�காட�்ன் ெதன்�ழக்�
�ைல�ல்தான் அந்த மரம். 

அந்தக் காற்� உடம்�ன் �ரவப் ப��ைய
அள�க்க�கமாக உ�ஞ்��டட்தால் ேதால்
காய்ந்�ேபாய் ெசாரெசாரப்பாகஆ��டட்� |
�கத்ைதக் ைகயால் தட�னால் காய்சச்ல் மா�ரி
���ற� . சலைவ ெசய்யப்படட் �ணிகைள ம�ப்�க்
கைலயாமல் இன்� எ�த்� உ�த்�க்ெகாண்�, இன்ேற
�கத்ைத ேஷவ் ெசய்� ெகாண்��ந்தால் இந்தக்
கதகதப்� , வறட�் இ�ந்��க்கா� - 

பள்ளிக்� வடக்�ப்�றத்� �ட�்க்� ேமேல
வானத்ைதத் த�ர ேவெற��ம் என்�ேம இ�ந்த�ல்ைல
- �க�ப்டஸ்மரத்ைதத்த�ர , வான�ம் �க�ப்டஸ்
மர�ம் இந்த ஒன்��ல்லாத ெவ�ைமைய இன்�ம்
அ�த்தமாகக் காட�்ன - தாய் அல்ல� தந்ைதைய
அண்ைம�ல் இழந்தவன் �ன்னால் உண�ம்
ெவ�ைமேபால - ஒ� �த்� நடந்� ��ந்த உடேன ஏேதா
ஒன்� சற்� �ன் இ�ந்த� , இப்ேபா� இல்ைல" என்ற
உணர�் ஏற்ப�வ�ேபால ... இந்த ெவ�ைமக்�த்
தன்ைன �க�ம் பழக்கப்ப�த்�க்ெகாண்� �டட்ான்
�நய் - ஆைகயால் அகாலத்�ல் ��ய இந்த வசந்த
மா�தம் அவைன எவ்வள�
ம�ழ்�த்��க்கேவண்�ேமா அவ்வள�
ம�ழ்�க்க�ல்ைல . மாறாக அவன் எப்ேபாேதா தான்
அ�ப�த்� இப்ேபா� க�ந்�ேபாய்�டட்ஏேதா ஒ�
உணர�்ேல அ�ழ்ந்��ந்தான், 

�ைளயாட�் ைமதானத்�ல் அேசாக் பள்ளி
மாணவரக்�டன் �ரிக்ெகட ் �ைளயா�க்
ெகாண்��க்�றான் . அவன் அணிந்��ந்த ேபண்�ம்
�க்ெகட�்க்�ப் �ன்னால் அவன் தயாராக நின்�
ெகாண்��ந்த ேதாரைண�ேம �நய்�ன்கவனத்ைத
ஈரத்்தன. 



�நய் தன் வ�ப்�ல் க�ம்பலைக�ல் ஒ�
மரத்ைத�ம் அதன் �ைள�ல் பறக்கத் தயாரான
நிைல��ள்ள பறைவெயான்ைற�ம் வைரந்��ட�்
அைற வா��ல் தன்ேமல் காற்� ��ம்ப� நின்றான் -
இன்� காைல�ல் அவன் ேஷவ் ெசய்�ெகாண்��ந்தால்
அல்ல� சலைவ ம�ப்ேபா� உைடயணிந்�
ெகாண்��ந்தால் இந்த வசந்த மா�தத்ைத
வரேவற்��ப்பான் ஆனால் தன்னிட��ந்த
�ரவப்ெபா�ள் வற்��டட் நிைல�ல் அவ�ைடய
உலரந்்த �கத்�ல் படட் காற்� அவன் கண்கைள
இ�க்�க் ெகாள்ளச ் ெசய்த� - அவன் தன்ைன
�ணாக்�க் ெகாண்��ப்பதாக உணரந்்தான். 

வசந்த மா�தம் என்ப� ெதன்றல் காற்� - ஆனால்
அவனி�ப்ப� வடக்� வங்காளத்�ல் - ெதற்ேக
ெவ�ெதாைல�ல்கடல் - அதன் கைர�ல் கல்கத்தா.
இந்தக் காற்� கல்கத்தா���ந்� வ��ற� என்ற
நிைனேவ தான் �ணா�க் ெகாண்��க்�ேறாம் என்ற
உணரை்வ வ�ப்ப�த்�ய�. ஆைகயால் அவன் அ�த்த
வ�ப்�ல் க�ம்பலைக�ல் ெவ�ம் தடை்ட�ம்
அதன்ேமல்ேகாப்ைபைய�ம் வைரந்தான். 

ெபா�� சாய்ந்த�ன் காற்� �ைறந்�
ேதய்�ைற�ன் ெதாடக்க காலத்�ச ் சந்�ரேனா�
*ெதாடங்�ய� . �ளிர ்அ�கரித்த� ெத��ல் ��. 

ெச�ப்� அ�ந்� ேபா��ந்த� - ெத��ல்
நடக்�ம்ேபா� இ�த்� இ�த்� நடக்க ேவண்���ந்த�
. அதனாேலற்ப�ம் ஒ� மா�ரியான சத்தம் மக்களின்
கால�ேயாைசக்� ந��ல் தனியாகக் ேகடக்�ல்ைல ,
ஆனால் இப்ேபா� �ன்னிர�ன்ஜனநடமாடட்மற்ற
அைம��ல் இந்த அரவம் �நய்�ன் கா�ல் ெதளிவாக
��ந்த� . நள்ளிர�ல் �க்கம் கைலந்தால்க�காரத்�ன்
�க்�க் ஒ� இைட�டாமல், ெபா�ளில்லாமல் ேகட�்ேம
அ� ேபாலத்தான் இந்த இ�த்� இ�த்� நடக்�ம்
கால�ேயாைச�ம் , ஒேர மா�ரியான , தைடபடாத ,
ஆனால் இதமான இந்த ஒ� நிற்கேவ நிற்கா� .



ெதாடரந்்� ெகாண்ேட��க்�ம் என் �நய்க்�த்
ேதான்�ய�. 

அவன் சடெ்டன்� நின்றான் - கால�ேயாைச�ம்
ஓய்ந்� �டட்� . அப்ப�யானால் இ� அவ�ைடய
கால�ேயாைசதான் .அவன் ம�ப� நடக்கத்
ெதாடங்�னான் . இ�த்� இ�த்� நடப்பதால் ஏற்ப�ம்
ஒ�, பழக்கப்படட் , இதமான ஒ� மாறா� நிற்கா� -
இப்ெபா�ேத ெச�ப்ைபப் ப�� பாரத்்��ட ேவண்�ம் -
இப்ேபாேத -! அவன் நாற்�ற�ம் பாரத்்தான் - ஊஹ�ம் ,
அதற்�வ��ல்ைல ... கல்கத்தாவா��ந்தால்
அவ�ைடய கால�ேயாைச மற்ற கால�ேயாைசகளில்
அ�ங்�ப் ேபா��க்�ம் - ஆனால் இங்ேக ேவ�
எவ�ைடய கால�ேயாைச�ம் இல்ைல, 

சாகக்�டக்�ம் ேநாயாளி ஜன்னி ெவ��ல்
உடம்ைபக் ��க்�க் ெகாள்வான் , �ைறத்�க்
ெகாள்வான். ஏதாவ�ேதைவப்படட்ால் வாய்
ேபச��யாத நிைல�ல் ைகையக் கண்டப� ஆட�்வான்
, கண்கைள அகலமாகத் �றந்� ��ப்பான் ,அ�த்த
நி�டேம ேசார�்ல் �வண்� ேபாய்��வான் . அ�ேபால்
ெச�ப்ைபப் ப�� பாரத்்��ட ேவண்�ெமன்�
பரபரப்பைடந்த�நய் ம�கணேம �வண்�ேபானான் .
சாக் ...கர ்சாக் ! சாக் .... கர ்சாக் ! ஒேர மா�ரி ஒ� , ஒேர
மா�ரி , இ�டட்ா��க்கட�்ம் , ெவளிசச்மா��க்கட�்ம்
, வளர�்ைறயானா�ம் சரி , ேதய்�ைறயானா�ம் சரி
�கசச்வரம் ெசய்� ெகாண்��ந்தா�ம் சரி
இல்லா�டட்ா�ம் சரி - ஒேர மா�ரி ஒ� .
ஜனநடமாடட்��ந்தால் ... அ�தான் இல்ைலேய ....
ஆைகயால் ஒேர மா�ரிஒ� ... ஜடக்ா வண்� ேபானா�ம்
சரி , மாட�் வண்� ேபானா�ம் சரி , சக்கரங்களின்
உராய்�ல் சரைளக் கற்கள் அ�தா�ம் சரி .... ேகள்�
ேகடப்ாரில்ைல . யா�ம் அ�ைம�ல்ைல , யா�ம்
ஆண்டானில்ைல , எல்லா�ம் ெபா�மக்கள் ... சாக் ... கர்
சாக் ...! 



ஜன்னி கண்ட ேநாயாளி கத்�வதன் �லம் சற்�
ஆ�தல் ெபற �யல்வ� ேபால் �நய்�ம் �ல �ரட�்
ஒ�கைளெய�ப்�த்தன் சங்கட உணர�்��ந்�
��தைல ெபற �யன்றான். அப்ேபா� அவ�ைடய
கால�ேயாைச அவ�க்� உணரத்்�ய� - இந்த
ஓைசைய நி�த்�ம் உபாயெம��ம் அவ�க்�த்
ெதரியா� இந்த ஊ�க்ேக ெதரியா� ; ஆைகயால் இந்த
'சாக் ... கர ்சாக் ெதாடரட�்ம்! 

தன் ��நாைளய அ�பவத்ைத இந்த �ன்னிர�
ேவைள�ல் , நடந்� ெசல்�ம்ேபா� இந்த ெமா��ல்
ெவளிப்ப�த்�ய�ம் �நய்�ன் அ�வ�ற்���ந்�
ெதாண்ைடவைர �ரிப்பைல ஒன்� வாந்� ேபால்
�ரண்� வந்த�. 

�நய் நாகரீகமாகச ் �ரிப்பதற்�ப் ப�லாக ஒ�
��காரன் ேபால் பலமாகச ் �ரிக்க �யன்றான் . தன்
�ரிப்�ன் நாற்றத்ைத�கர ��ம்���க்கலாம் அவன் .
ஏப்பம்�ட அவன் ெசய்த �தல் �யற்�ைய
நி�த்த�ல்ைல - அவ�ைடய �ழந்ைதப்ப�வத்�ல்
�தல் ேசா� உண்�ம் சடங்�க்�ப் �ற� அவ�ைடய
வ�ற்�க்�ள் எவ்வள� உண�ப் ெபா�ள்கள் ேபாய்ச்
ேசரந்்��க்�ன்றன என்� நிைனத்�ப் பாரத்்தான்
அவன். எவ்வள� ெபா�ள்கள் வ�ற்�ல் ��ந்� , அ��
... ஒ� ேபா� ேபா� ெவங்காயம் , உ�ைளக்�ழங்� ,
கபாப் , ரா�ேல ��ந்� .... 

இவ்வா� நிைனத்��ட�் அவன் ஓரிரண்� �ைற
ஏப்பம் �ட �யற்�த்தான். ெதாண்ைடக்�ழா�ல் சற்�
அ�த்தம் ெகா�த்�ப் �ற� ஓர ் ஏப்பம் �டட்ான் -
அப்ேபா� வாையத் �றக்க மறந்��டட்தால் அந்த
ஏப்பத்�ன் நாற்றத்ைத �கர��ய�ல்ைல . �ற�
வாையத் �றந்� ெகாண்� இரண்� �ைற �யற்�
ெசய்தான் - "� , இெதன்ன அசட�்த்தனம் !"
என்�தன்ைனேய க�ந்� ெகாண்� அவன் ேமேல
நடக்கத் ெதாடங்�னான். ம�ப��ம் அேத ஒ� - சாக் ---
கர ்சாக் ! சாக் ... கர ்சாக் !அைதக் ேகடக்ாதேபால் அவன்



நிைனக்கத் ெதாடங்�னான் - "நான் எங்ேக ேபாற�ன்�
�ரம்ானம் பண்ணி��க்ேகனா ,இல்ைலயா ...? இல்ேல,
�டை்ட�ட�்க் �ளம்பறேபா� ஒண்�ம் நிசச்யம்
பண்ணல காைல�ல � ��க்�ற மா�ரி
ெபா��சாஞ்ச�ம் ��ர ் அண்ணா�ட�்க்�ப்
ேபாகத்தான் ேவ�மா ? ேபாய் என்ன ெசய்யப்ேபாேறன்
? நி�ஸ் ேபப்பைர இன்ெனா�தடைவ ப�ப்ேபன் -
ெவளி�ேல ெபஞ்�ேமல ப�த்�க்�டப்ேபன் ....
இல்லாட�் , அந்தப் ெபாண்� - அவ ேப� என்ன ?
ேகாலாபா ,டகரா ? இல்ேல , ஜ��யா ? �ைன
�ைனயா?" 

அவன� �ந்ைத�ன் இைழ அ�ந்� ேபாய்�டட்� .
ஓரிைழ அ�ந்த�ம் ேவேறார ் இைழ �ைடத்��டட்� .
சாக் .... கர ் சாக் ,சாக் ...கர ் சாக் ஒ�ையச ் சற்�
மறந்��ந்த அவைன ம�ப��ம் ஆக்�ர�த்�க்
ெகாண்ட �. சாக் ...கர ்சாக் , சாக்..... கர ்சாக் ... 

"இல்ேல , இல்ேல , ��ர ்அண்ணா �ட�்க்�ப் ேபாகப்
ேபாற�ல்ைல . இதற்�ள் அந்த �� இ�ந்த சந்�
�ைனக்�வந்��டட்ான் அவன் . அவன் �ண்�ெமா�
�ைற தனக்ேக ெசால்�க்ெகாண்டான் , 'இல்ேல ,
ேபாகப்ேபாற�ல்ல!" சந்��ைன�ல் இட�பறம்
��ம்பாமல் ஓரிரண்� கால�கள் ைவத்� �ட�்ப் �ற�
அவன் தன்ைனேய க�ந்� ெகாண்டான் ,"இெதல்லாம்
என்ன ! நல்ல ேவைளயா ��ர ்அண்ணா �� இ�க்� ;
இல்லாட�் நாள்�ரா என் �ட�்ேலேய
அைடஞ்��டக்க�ம்!" 

�நய் இட�பக்கம் சந்�க்�ள் ��ம்�னான் . சாக்....
கர ் சாக் , சாக் ... கர ் சாக் ... நல்ல அவஸ்ைத இ�!
எல்லாத்ைத�ம் �ழப்��ட�்�� இந்தச ் சத்தம் !
இன்னிக்�ப் ேபாய்ப் பா��ேயாட பாட�் ேநாட�்ேல
படம் வைரஞ்� தர�ம் . ஆமா, அந்தப்ெபாண்ேணாட
ேப� பா�� . சாக்.... கர ்சாக் , சாக் .... கர ்சாக் - ஒேர
சத்தம் - இ�டட்ானா�ம் சரி . ெவளிசச்மானா�ம் சரி... 



��ர ் பா��ன் �ட�்க்க��ல் வந்த�ம் அவ�க்�
�த�ல் வ�த்தேமற்படட்�. கல்கத்தா�க்காக
ஏங்�னான் அவன். அம்மாஅப்பா தம்� தங்ைககள்
நிைறந்த இந்த ஊர ் �ட�்��ந்� நண்பரக்ள் நிரம்�ய
கல்கத்தா கா� ஹ����ந்� , பயணிகள்நிரம்�
வ��ம் கல்கத்தா �ரா���ந்� ��ரப்ா��ன் �ட�்ல்
வந்� இறங்�னான் - வாசல் கம்�க் கதைவத்
�றப்பதற்காகக்கால�ேயாைசையச ் சற்� நி�த்�க்
ெகாண்டான் - கத� �றக்�ம் ேபா� ஒ� நீண்ட
ெப��ச�் - �ற� �ண்�ம் அேத சாக்.... கரச்ாக் , சாக்...
கர ்சாக்.... அேத ஒ� 

�நய் ஒ� மா�� - அவ�ைடய கப்பல் கல்கத்தாத்
�ைற �கத்�ல் நங்�ர�ட�்�க்�ற� . வங்காளம் ,
அஸ்ஸாம், மத்�யப்�ரேதசம் வைர �ரிந்� பரந்�ள்ள
�ன்�லத்�ல் �ன்னிர�ப் ெபா�ைதக் க�க்க
வந்��க்�றான் அவன். 

அேத , ஒேர மா�ரி ஒ� -
அமாவாைசயா��க்கட�்ம் .
ெபௗரண்�யா��க்கட�்ம் �ளிர ் இரவானா�ம் சரி,
ேகாைடயானா�ம் சரி , காட�் ஒன்�தான் .
மாறாதகாட�் இல்ைல , நக�ம் காட�் : காலங்காலமாக
இ�ந்� வ�ம் வானம் , சந்�ரன் ,நடச்த்�ரங்கள்,
மரங்க�டன் இந்தக் காட�்ைய அைமப்பவரக்�ம்
�வனற்றவரக்ள் . ஆனால் இந்த நிரந்தரத்
�ைரக்��ன்னால் அவரக்ள் ந�ப்பதாகத்தான் ஏற்பா�.
இந்த ந�க ந�ைகயேராட வாழ்க்ைகையக்
காப்�ய�ப்பதால் கைல �றக்கா� அவரக்ள் மட�்ம்
கைலையப் பைடத்தால் இந்தப் பைழய �ன்�லத்�ல்
எவ்வள� �ன்�யல் இன்�யல் நாடகங்கள் நிக�ம் !
அதற்�ப் ப�லாக இப்ேபா� நிகழ்வ�
ேக�க்�த்�தான், 

ஒேர மா�ரி , ெவளிசச்மானா�ம் சரி
இ�டட்ானா�ம் சரி , ேதய்�ைற�ல் நள்ளிர�ல் காட�்
சற்� - அந்� ேநரத்ேதா� ஒப்��ைக�ல் - மா�ப�ம் -



வளர�்ைறக் காலத்� �ன்னிர�ம் ேதய்�ைறப்
�ன்னிர�ம் வரலாற்� �ற்படட் காலத்�க்�ரியைவ
�ளிரக்ாலத்�ல் ெதன்�ழக்� �ைல�ல் உள்ள
மாமரத்�ன் ேமல் ெவ�ல் தங்��ற� , ெவ�ைலத்
ேத�க் கண்���த்� அங்� உடக்ாரலாம் . நிலாைவத்
ேத�....? 

��ர ்பா� �ட�்ச ்சைமயலைற நீளம் �ைற�ல்ைல
, ஆனால் அகலம் �ைற� , ெராம்ப அகலக்
�ைற��ல்ைல ேமேல தகரக்�ைர
��ப்�க்கப்பட�ல்ைல , ��ரப்ா� ெபரிய ெபண்ணின்
க�யாணத்�ன்ேபா� தைரையச ் ெசப்பனிட�்�ந்தார ் .
அப்ேபா� ஏறக்�ைறயக் �ைரையத் ெதா�ம்ப�
�ரா��ம் ேபாட�்�ந்தார ் . �சை்சத் �ணறச்
ெசய்�ம்ப� ...வராந்தா�ன் ஓர ்ஓரத்�ல் ��ர ்பா��ன்
அம்மா�க்காக ம�ச ் சைமயலைற , �ட�்மைன�ன்
�ழக்�ப் பக்கத்�ல் ேமற்�ப் பாரத்்த இரண்� அைறகள் ,
ெதற்�ப் ப���ல் இன்ேனார ்அைற. 

காட�் ஒன்�தான் , ஒேர காட�் , ெவளிசச்மானா�ம்
சரி , இ�டட்ானா�ம் சரி ... காைலக்காட�்கள் மா�ம் .
சரத்காலத்�க்காைல ேநரத்�க்� ஓரள� நிைலயான
உ�வம் உண்�. மற்றப� அ� மா�ம் . நடந்� ெசல்�ம்
காைல ேநரம் , ஓ�க்ெகாண்��க்�ம் காைல ேநரம்
மா�க் ெகாண்��க்�ம் , எப்ேபா�ம் மா�க்
ெகாண்ேட��க்�ம் நண்பகல் நீரின் ஆழத்�ல் அ�ழ்ந்த
நிைல மாைல ேநரம் இ�க்�ம்ேபாேத இல்லாமல்
ேபாய்��ம் - ம�வான ேதங்காெயண்ெண�ன் மணம்
ெபாரிக் �ண்ணத்�ல் . மாைல�ல் ���க்�த் தைல
�ன்னிக் ெகாள்ள ேவண்���க்�ம் . தைல �ன்னிக்
ெகாள்ளாமல் ெவளிேய எப்ப�ப் ேபாவாள் ?அவ�க்�ப்
ப�ைனந்� வய�. ெவளிேய ேபாகாமல் எப்ப���க்க
���ம் அவளால் ? ���ன் அண்ணன் நான் - �நய் -
பள்ளி���ந்� வந்த �ற� எனக்�ப் ெபாரி�ம்
ெவல்ல�ம் ெகா�க்காமல் எப்ப�ப் ேபாவாள் அவள் ?
ஆைகயால் எனக்� அவள் ெகா�க்�ம் ெபாரிக்



�ண்ணத்�ல் அவள� ைகத்ேதங்கா ெயண்ெண�ன்
வாசம் இ�க்�ம். 

பாவம் , ���க்�த்தான் எவ்வள� கஷ்டம்...! 

�ன்னிர� ேநரம் . இப்ேபா� ேநாயாளி�ன்
அைறக்� ெவளி��ள்ள அைம� - ெவளி�ல�ல் ?
�ைற�கத்�ன் �ன்�லம் எப்ேபா�ம் இப்ப�த்தான்
மயானம் ேபா��க்�மா ? அல்ல� இந்த ��தான்
அப்ப�யா ? என் ��தான் அந்த மா�ரியா ? அல்ல� என்
மனந்தான் ...? சாக் .. கர ்சாக் , சாக் .. கர ்சாக் ... எல்லாம்
நகர�்ன்றன , இந்த �� .... நாெமல்லா�ம் இந்த
�டா�யவண்��ன் பயணிகள் - ஸ்ேடஷன் எப்ேபா�
வ�ம்? 

வடக்�ப் �றத்� அைறகைளக் கடந்� உள்ேள
�ைழய ஒ� தகரக் கத�. ஓர ் அைற�ன் �ன்�
பக்கங்களி�ம் ஜன்னல்கள் ேமற்�ப் பக்கத்�ச்
�வைரெயாட�் பா���ன் ேமைஜ . அதன் ேமல்
சர�வ� ேத��ன் படம் , தைலவ� ம�ந்� டப்பா
பா��க்� அ�க்க� தைலவ� வ�ம். ேமைஜ�ன் ேமல்
�ளக்�. �ளக்�ன் ேமற்�றம் �டப்பட�்�க்�ற�
ப�ைனந்� அல்ல� ப�னா� வய�ள்ள பா���ன்
நாற்�றத்���ந்�ம் ெவளிசச்ம் பாய்�ற� - அைற�ன்
ேமற்�ப் பக்கத்� ஜன்னல் ����க்�ன்றன . �ழக்�ப்
�றத்� ஜன்னல்கள் �றந்��க்�ன்றன - பா�� �ழக்�ப்
பக்கம் ��ைகத் ��ப்�க் ெகாண்�
உடக்ாரந்்��க்�றாள் . ஆைகயால் அவ�ைடய
�கத்ைதச ் �ற்�க்ெகாண்� ெவளிசச்ம் �ழக்�
ஜன்னல்கள் வ�ேய ெவளிேய வ��ற� பா���ன்
ேமைஜ �ளக்�ன் ெவளிசச்ம் �ழக்� ஜன்னல்கள்
வ�ேய ெவளிேய வந்� தகரக் கத�ன்ேமல் மங்�ய
ஒளியாகப்பனிேபால் பட��ற� ெவளி�ல் யாராவ�
பாரை்வயாளன் நின்� ெகாண்��ந்தால் அவன்
�ளக்ெகாளி�ன் எ�ரில்பா���ன் �கத்�ன் எல்ைலக்
ெகாடை்டப் பாரப்்பான் (அ� தான் �ய்ைம வைளயமா ?
அந்தக் ேகா� வடட்மாகத் ெதரி�ற� .�ல உ�ப்�கைள



அைடயாளங் காட�்ம் வைள�கள் அந்த வடட்த்�ல் )
அவள� �ல ��கள் தைலேயா� ப�யாமல்
அந்தெவளிசச்த்�ல் ெதரி�ன்றன. தான் ஒ� �த்�ரமாக
இ�ப்ப� பா��க்�த் ெதரியா� , தான் ஒ�
�த்�ரெமன்� எந்தச ் �த்�ரத்�க்�ம் ெதரியா� .
மனிதன் �த்�ரமாவான் என்� பாரப்்பவ�க்�த்
ெதரி�ம் , �த்�ரம் மனிதனாகலாம் என்�
க�க்�த்ெதரி�ம் - பா�� பா��றாள் , "நீ ெவ�ம்
�த்�ரந்தானா?" 

தகரக்கத� வ�ேய �ைழந்தால் , �ணற்ற�க்�ம்
வடக்�ப் �றச ் �வ�க்��ைட�ல் இ�ண்ட �ங்�ல்
ேவ��ல் ஒ�ஜன்னல் , ஜன்னல் கம்�களின் நிழல் -
அைறக்�ள்ேள ஜன்ன�க்� ேநேர ேமைஜ : ேமைஜக்�
�ன்னால் சந்தன் - அவன் தன் �ரல்�னிையப் பல்�ல்
ைவத்�க் ெகாண்��க்�றான் . அவன் ேமற்�ப் பக்கம்
��ைகத் ��ப்�க்ெகாண்� �ழக்�ப் �றம்
பாரத்்தவா� உடக்ாரந்்��க்�றான் . �ளக்� ெவளிசச்ம்
அவ�ைடய �கத்�ல் பட�் ஒ� பாத்�ரத்ைதப்
பைடத்��க்�ற� - ஒளி�ம் இ�ட�்ம்தற்ெசயலாகப்
ப�வதால் ஒ� பாத்�ரம் உ�வா�மா ? சந்த�க்� வல�
பக்கத்�ல் �ளக்� - அவ�ைடய �க்� நல்ல எ�ப்பாக
இ�க்�ம். ஆைகயால் அவ�ைடய இட�
கண்ேணாரத்�ல் இ�ட�் அவன் �ண்டா பனியன்
அணிந்��க்�றான் ; அகலமான மணிக்கட�் -
�ைளயாட�்க்காரரக்ள் ேபால் �டை்டயாகக்
கத்தரிக்கப்படட் தைல�� உ��யான தாைடகள் .
ஆனால்கண்களில் மட�்ம் ஏன் உ���ல்ைல ? சந்தன்
ஏன் நகத்ைதக் க�க்�றான் ? �ன்�ற ஜன்னல் வ�ேய
ெவளிேயவ�ம் ெவளிசச்த்�ல் நகரந்்� ெசல்�ம்
மனிதனின் தைலமட�்ம் - உடல் இல்ைல . சந்த�க்�ப்
பயமா? 

அதற்�ப்�ன் ஒ� ��ய ெகால்ைல. அதன் இட�
�றத்�ல் சைமயலைற வராந்தா�ல் ம�ச ் சைமயல்
ெசய்��டத்�ல்�ம்னி �ளக்�ன் பரவலான �டர்



நிழைல�ம் ஒளிைய�ம் மாற்� மாற்�
உண்டாக்�ப்�ற� அைதத் �ைடத்� ���ற� வானம்
�ேழ இறங்�ச ் சைமயலைறக் �ைரக்�ச ் சற்� ேமேல
வ�மானால், ேவ��ன் இரண்� இ�க்� வ�ேய
��ைழேபால் ஊ���வ�ம் ெவளிசச்த்தால் ஏற்ப�ம்
�ைர�ன் நிழல் அந்த வானத்�ல் ��ம் .. வராந்தா�ன்
ஒ� �ைல�ல் வறட�் ,கரிக்��யல் , �ள்ளி �டை்ட -
கைதகளில் வ�ம் பயணிகள் தங்�ம் சத்�ரத்�ல்
அவரக்�ைடய சாமான்கள் ேபால் அைவ இ�ட�்ல்
�ன்னிப் �ைணந்� �டக்�ன்றன , ��ர ்ெவளிசச்த்�ல்
�ைகக்�ன்றன ம�ச ் சைமயலங்கணத்�ல் தணிந்�
எரி�ம் ெந�ப்�ல் சைமயல் ெசய்� ெகாண்��க்�றாள்
��ர ்பா��ன் மைன� - �ம்னி �ளக்�ன் பழக்கமான
ெவளிசச்ம் பங்�னிக்காற்�ப் ேபால் அைச�ம் ேபா�
�ப்ப� வ�டங்களாகக் ��த்தனம் ெசய்�ம் ��ர்
பா��ன் மைன� அன்னியமாகத் ேதாற்றமளிப்ப�
ஏன்? 

அந்த ேநரத்�ல் சடப்ெபா�ள்க�ம்
உ��ள்ளைவ�ம் ெதளிவாகத் ெதரி�ம் , �ன்னிர�ல்
பாரை்வ���ந்� மைறந்���ம் . �ன்னிர�க் காலம்,
�ந்தைனக்�ரிய� இந்த �ன்னிர�க் காலம் , நான்
�ந்�க்கப் ேபா�ேறன் , அண்ணிேயா��ல
வாரத்்ைதகள் ேபசப் ேபா�ேறன் , �ற� ெதற்�ப்
பக்கத்� வராந்தா�ல் ப�த்�க் ெகாண்� �ந்�ப்ேபன் -
என்ன -என்ன�ந்�க்க நிைனத்��ந்ேதன் , இப்ேபா�
என்ன �ந்�க்�ேறன்? 

"யா�?" 

அண்ணி�ன் �ரைலக் ேகடட்�ேம கண்கைள ��க்
ெகாண்� மனக கண்ணால் அவைளப் பாரக்்கலாம்
அவள்��ய மரப்பலைகேமல் கால்கைளத் �க்�
ைவத்�க்ெகாண்�, �ழங்கால்களின் ேமல் ைககைள
ைவத்��க்�றாள் - வல�ைக�ல் ஏதாவ� கரண்�
இ�க்�ம் - இட� ைக�ல் என்ன ? என் கால�ச ் சத்தம்



ேகடட்�ேம அவள் இ�ப்�க்� ேமல் உடம்ைப உயரத்்�க்
ெகாண்� க�த்ைத�ம் நீட�்ப் பாரக்்�றாள். 

"நான்தான் �நய் " என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட
சைமயலைறப் ப�க்கட�்ல் காெல�த்� ைவக்�றான்
�நய் . 

"�நய்யா? வா ! �ட�்ேல எல்லா�ம் ெசௗக்�யமா?"
�நய்�ன் �ரைலக் ேகடட்�ேம அண்ணி�ன் ேம�டம்�
தளர�்ற�. அவள் இட�ைகயால் �ள்ளிகைள
அ�ப்�க்�ள் தள்��றாள் . �ல ெபா�கள் பறக்�ன்றன
, அவள் கண்கைள இ�க்�க்ெகாண்� �கத்ைத
நகரத்்�க் ெகாள்�றாள் . தான் ேகடட் ேகள்� �கத்�ல்
�ர�ப�க்க அவள் �நய்�ன் பக்கம்
��ம்�ப்பாரக்்�றாள். �நய் எப்ேபா�ம் இந்தக்
ேகள்�க்� 'உம்' என்� ப�ல் ெசால்��டட்
நிைலப்ப��ல் உடக்ா�வான். 

அண்ணி ஏன் �னம் இந்தக் ேகள்� ேகட�்றாள் ?
பழக்கம் காரணமாகவா ? �ன�ம் ஒேர ேகள்�தான் -
ேபலா�க்� - அ�தான் அண்ணி�ன் ெபயர ் - தான்
இப்ப� ஒேர மா�ரி ேப��ேறாம் என்ற உணர�் இல்ைல
, அவள் இதய�ரவ்மாக ெந�க்கமானவள் ஆனால்
அவ�ைடய �ர�ல் ெதாைல� ெதானிக்�ற�. 

"உக்கா� !" என்� அண்ணி ெசால்வதற்�ள் அவன்
உடக்ாரந்்� �டட்ான். �நய் ஒ� �ள்ளிைய எ�க்கக்
ைகநீட�்�றான். �ற� அந்தக் �ச�்யால் தைர�ல்
ஏேதா ��க்��றான் . அண்ணி �ச�்ையப் பாரக்்�றாள்
, அவ�ைடய ��க்கைல�ம் பாரக்்�றாள் . �நய்
�ச�்ையத் �க்�ெய�ந்� ���றான் 

"ஸ்��க்�ப் ேபானியா?” அண்ணி�ன் ேகள்�. 

அ�த்தாற்ேபால் ேகள்� வ�ம் - "இன்னிக்�
சாதத்�க்�த் ெதாட�்க்க என்ன ?" அந்தக் ேகள்�
வ�வதற்� �ன் எ�ந்��டேவண்�ம் . ேவ� யாராவ�
வந்தால் அண்ணிேயா� ெந�ேநரம் வம்� ேப�க்



ெகாண்��க்கலாம் . ஆனால் அண்ணி�டம் ேபச�்
இல்ைல. அவள் �ப்ப� ஆண்�கக்��ன்
�றந்தகத்���ந்� கற்�க் ெகாண்� வந்த
வாரத்்ைதகள் ஐந்தாண்�களில் �ரந்்�ேபாய்�டட்ன .
இந்த �ராமப்�றம் ேபான்ற நகரத்�ல் வாரத்்ைதகைளத்
ேத�க் கண்���க்க ��யா� - அண்ணிையப்
ெபா�த்தவைர�ல் ெசாற்கள் �றக்��டம்
தயாராக�ல்ைல அண்ணி ஏனிந்த மா�ரிப் பாரக்்�றாள்
? அவ�ைடய ேதாற்றத்�ல் ஒ�வைக �டைலத்தனம்
இ�க்�ற� . அைதப் பாரத்்தால் �ரிந்� ெகாள்ள ���ம்
அண்ணி தன் �ழந்ைதக�க்� பா�� .சந்தன். ேசானா ,
�பா ' என்ெறல்லாம் எப்ப�ப் ெபயர ்ைவத்தாள் ? அந்த
நளினம் இப்ேபா� ஏனில்ைல . ஏன் ?
அ�ப்பங்கைரச�்டா ? கண்ணில் �ைகயா? 

"��ர ் வர�யா?" �நய் எ�ந்� நின்�ெகாண்�
ேகடட்ான். 

"இல்ேல .. நீ எங்ேக �ளம்�டே்ட ?" அ�ப்ைபப்
பாரத்்�க் ெகாண்ேட அண்ணி ேகடட்ாள். 

"அந்த ��ேல இ�க்ேகன் ... ��ர ்அண்ணா இன்�ம்
வர�யா?" 

"��ச�க்�ப் ேபா��க்கார.்" 

என்ன �ந்�க்க நிைனத்��ந்ேதன் ? �ன்னிர�
ேவைள�ல் �ந்�க்க ேவண்�ய �ஷயங்கள் - ஒன்� -
ேசானா , �பமா , �ரா இவரக்ைளப்பற்� ஒன்�ம்
ெதரியா�. இரண்� - பா��, �ன்� - நான். நான்� -
அண்ணி , ஐந்� -��ர ்அண்ணா ..... 

பா�� என்ன நிைனக்�றாள்? 

��த்ரா �த்ரா�ன் படம் ஒன்� வைரந்� தரச்
ெசால்���ந்தாள் பா��, நான் தர�ல்ைல , தரப்
ேபாவ�ல்ைல ,பா�� . நீ ப�ப்ைப நி�த்���, பாடை்ட
நி�த்���! �ணிமணிகைளத் ேதாய்த்� அல�ப் ��,
சைமயலைறையக் க�� �� உன் ைக�ல் மஞ்சள்



மணக்கட�்ம். உடம்�ல் மஞ்சள் ��க்ெகாண்�,
'நல்வர� ' என்� எ�தப்பட�்�க்�ம் �வப்�
ெநட�்த்ேதாரணத்�க்�க் �ேழ நடந்� ேபாய்�� .
இல்லா�டட்ால் நீ சாக ேவண்�ய�தான் நீ ெசத்�ப் ேபா! 

�நய்க்�ச ்�ரிப்� வந்த� . உள்�ர அல்ல , உதட�்ல்
- பா�� பா� சாகத்தான் வந்��க்�றாள் . அவைள யார்
காப்பாற்ற���ம் ? �ன்னிர� ேநரத்�ல் இந்த மா�ரி
அமங்கலமாக நிைனக்கக்�டா� . ெதற்�வாசைலத்
�றந்தால் சாகேவண்�ய�தான். ெவ�நாடக்ளாகப்
ப�த்த ப�க்ைகயா��க்�ம் ேநாயாளி�ன்
�ரிப்�ப்ேபால் �நய் தன் �ரிப்ைபத் தாேனபாரத்்�க்
ெகாண்டான் . அதனால்தான் அவ�ைடய �ந்தைன�ம்
ேநாயாளி�ன் �ந்தைனயா��ந்த� .... 

�ன்னிர� ேவைள�ல் சர�வ��ன்
படத்�க்க��ல் தைலவ� ம�ந்ைதப் பாரத்்�
ெகாண்ேட பா�� ��த்ரா�த்ராைவப் பற்�
நிைனக்�றாளா? நிைனக்�றாள். அ� த�ர
அவ�ைடய வய�க்ேகற்ற மற்ற நிைன�க�ம்
நிைனப்பாள் .எல்லா நிைன�க�ம் ஒன்� ேசரந்்�
அதனால் மன� ெபரிதா�, மன� ெபரிதா�..... 

பா�� ��த்ரா �த்ரா�ன் படம் ேகட�்�க்�றாள் .
அைத வைரய ேவண்�ம் . அதற்��ன் அவைள அந்தப்
பாடை்டப்பாடச ் ெசால்�க் ேகடக்ேவண்�ம் "என்ைன
இ�ளில் ைவத்��க்காேத , என்ைனப் பாரக்்க ��!" 

பா�� , உன் "நீ ' எங்ேக ? எனக்�க் காட�்வாயா ?
என்�ைடய 'நான்' ெவ�ம் �னியம் . வாழ்நாள் ���ம்
�னியத்ைதத்ேதடல் . ஐேயா! 

"�நய் , � ேபாட�்த் தரவா?" 

"ேவணாம்" 

ேபலா இவ்வள� ேநரம் எதாவ� �ந்�த்�க்
ெகாண்��ந்தாளா ? இல்ைல - ேபலா என்ப�
�ந்தைனயல்ல , உடல் அ� அ�� அல்ல , இ�ப்� -



நா�ம் அப்ப�த்தான் - ஒவ்ெவா� மனித�க்�ம் ஒ�
தனித்�வம் உண்� . மனிதன் நகரத்�ல் வ�க்�றான் -
என்னிடம் இ�பத்தா� ஆண்�களின் பாவம் இ�க்�ற�
. நான் ப�ைனந்� ஆண்�களின் எளிைமைய
ேவண்�ேனன். 

பா��, அந்தப் பாடை்டப் பா� "நான் என்ைனப்
பாரக்்க ��!" 

இங்ேக உட�ன் உந்�தல்தான். உள்ளத்�ன்
உந்�தல் எங்ேக ? மனம் ஒ� �ண்�ப் �ல் , ���வான,
��ய �ல் - மனேம ,நீ எங்ேக ? மனேம , நீ எங்ேக ?
மனேம நீ என் உட�க்�ள் வா! இறங்� வா, வா! 

உள்ளத்�ன் ெதாடரப்ாகப் �யைலப் பற்�
நிைனத்த�ேம வானம் , கடல் , மைல எல்லாம் ஒன்றாகக்
கலந்� அவன் மன�ல் ஒ� ��த்�ரமான �த்�ரத்ைதத்
ேதாற்��த்� �டட்� . இந்தச ் �ன்னச ் �ன்னக்
�சச்ல்கைளக் ேகட�்க் ெகாண்��ப்பதால்�ல ெபரிய
�ஷயங்கள் கவனத்�க்� வ�வ�ல்ைல - ெபரிய ,
�சாலமான - அதாவ� ஆங்�லத்�ல் 'ெவாய்�
'காட�்த்தனமான - அதாவ� ஆங்�லத்�ல் ஒ�ல்� '-
�ஷயங்கள் (ெவாய்� என்ற வாரத்்ைதக்�
எ�ைகயாகத்தான் 'ஒ�ல்� ' என்ற ெசால்�ம் மன�க்�
வந்த� என்� ெதரிந்�ம் �நய் அந்தச ் ெசால்ைல
ஒ�க்க�ல்ைல ) ெவாய்�க்�ள் ஒ�ல்�ம் இ�க்கத்தான்
ெசய்�ற� இல்லா�டட்ால் �த்�ரம் �ட�்ம் ��ப்பம்
எப்ப� உண்டா�ம்? 

இங்� கண்�க்�த் ேதான்�ம் �த்�ரம் -
�ளக்�க்� நாற்�ற�ம் ெதளிவற்ற �கங்கள் -
�ழந்ைதகளின் �கங்கள் - அவரக்ைள அைடயாளம்
ெதரிய�ல்ைல . மனித உட�ன் ேகாட�்�வம் நிறம்,
�ரகாசமான ெவளிசச்த்�ல் நிழல் ���ற�
அண்ணி�ன் இ�ப்�க்� ேமல் உடல் ஏேதா
கால�ேயாைச ேகட�்ச ் சடெ்டன்� ����ப்பா�ற�.
ெகா� ேபான்ற ேகா�... இரண்� கால்க�க்�ைடேய



�கத்ைத ைவத்�க்ெகாண்� ப�த்��ந்த நாய்
சடெ்டன்� தைலையத் �க்��ற� ... அழகான��கம் ...
அதன் கண்களில் மனிதத்தன்ைம - அண்ணி�ன்
ேதாற்றத்���ந்த அந்த இளைம எங்� ேபாய்�டட்�....? 

�நய் கண்கைள ��க்ெகாண்� ேத��றான் -
ெச�க்கப் படட் �ைல�ல் மைறந்��க்�ம்
ேகா�கைளத் ேத�வ�ேபால அண்ணி�ன் இளைம
எந்தக்ேகாட�்ல் மைறந்��க்�ற�? 

நல்ல அ�த்தமான நிறத்�ல் ெபரிதாக ஏதாவ� .
அகலமாக ஏதாவ� , ெபரிதாக , ெபரிதாக -
�ன்னா�ள்ள எல்லா �ஷயங்களின் ேகா�க�ம்
���யைவ , நிறங்கள் �வனற்றைவ.... ��த்ரா
�த்ரா�ன் �த்�ரத்�ல் என்ன பாரக்்க ��ம்��றாள்
பா�� ?நான் என்ன பாரக்்க ��ம்��ேறன்? பாரக்்க
��! என்�ைடய என்ைனப் பாரக்்க��.....! 

ககேனந்�ர நாத் தா�ர ் �ட�்ய யடச்�ரி -
(ெதளிவற்ற ெவளிசச்ம் , ஒளி�ம் நிழ�ம் �க்ேகாண
வ�வமாக ��வதால் �ல சமயம் ஒ� தங்கத் �ணின்
ேதாற்றம் , �ல சமயம் மனித உட�ன் சாைட .
நந்�னி�ன் �ரிந்த �ல �ல்கள் , அரளி
மலரக்்ெகாத்�ன் �வப்� - �க�ம் �க்கலான� -
ேவண்டாம் ). 

அபநீந்�ர நாத் �ட�்ய ஷாஜஹான் -(�க�ம்
ேசாகமான� . பரிதாபமான உ�வங்கள்
இ�க்�ன்றனேவா இல்ைலேயா எ�ம்ப� :
�ளிரக்ாலத்�ல் கண்ணா��ன் ேமல் �டான �ச�்க்
காற்� படட்ால் ஏற்ப�ம் மங்கல் �ைரேபால் அந்த
உ�வங்களின்வைரேகா�க�ம் மைறந்�
ேபாய்�டலாம் - �க�ம் �டப்மான உ�வங்கள் -தாங்க
��யா�) 

ர�ந்�ரரின் நடனச ் �த்�ரம் -(கால் ைககளின்
இயற்ைகயான அைச�களில் பண்ைடய எ�ப்�ன்
இயற்ைகத்தன்ைம -ஆங்�லத்�ல் "எ�ெமன்டட்ா�ட�் '



எ�ெமன்டட்ா�ட�்தான் ேவண்�ம் , ஆகா ! �ப்�
மந்�ர உசச்ரிப்� ேபால் 'எ -� -ெம-ன் -ட ் -ட -ல்!-
அ�த்தமான ேகா�கள் , ஆனால் இவ்வள� �க்கலான
வரண்ங்கள் ஏன் ? நடனக்காரி�ன் �கபாவைன
ஏன்ைசத்தா�க்� அஞ்ச� ெசய்வ� ேபா��க்�ற� ?
ஒ� �ணத்ைத மா�ரியாகக் ெகாண்� �டட்ப்படட்
�த்�ரம் ேபான்ற மனிதத்தன்ைம�ன்ைம ஏன் அவள்
�கத்�ல் ? இந்த அ�த்தமான ேகாட�்�ம் வரண்த்��ம்
சாவ�ம் �ற� உ�ரப்்ப�ம் எங்ேக - பா�� ,
இதனால்தான் எனக்� உன் பாட�் ��த்��க்�ற� .
அ�த்தமான �ரல் , �ரக்்கமாக , தாராளமாக ,
��த்ரா�ன்�ரல்ேபால - பா�� , நீ ��த்ரா �த்ராேபால்
ஆவாய் பா�� , நீ ��த்ரா �த்ரா ஆவாயா?) 

நந்தலால் ேபாஸ் �ட�்�ள்ள �வன் - இல்ைல ,
இல்ைல - இல்ைல ! �ட�்ல் அன்ன�ரணிைய ைவத்�க்
ெகாண்��ப்பவர ்அன்ன�ன்� அ�வாரா? இ� �ச�,
ெபரிய �ச� - ேவண்டாம் , இ� ேவண்டாம்!)       

ஜா�னிரா�ன் ஜன்மாஷ்ட� ஓ�யம் - (ஆகா , ஆகா
! �ன்� �ைற வைளந்த உட�டன் �ல்லாங்�ழல்
��ஷ்ணன் ... �ன்�வைள�கள் எங்ேக ? �ழங்கால்
மட�்ந்தான் சற்� வைளந்��க்�ற� - உடல் ��வ�ன்
பார�ம் ெவள்ளமாக வந்� அந்த�ழங்கால் ேமல்
இறங்���க்�ற� - சால மரம் ேபால் நி�ரந்்த உடல் -
�ன் ேபான்ற கண்கள் ஒவ்ெவா� கண்�ம் ஒ� ��
�ைனப்ேபால ... இவ்வள� ெதளிைவ , இவ்வள�
எளிைமைய , இவ்வள� �யப்ைபத் தாங்�க்ெகாள்�ம்
�ராணி எனக்�ல்ைல). 

ஃபான் காக் �ட�்ய 'ஓர ்ஆற்�ன் ேமல் காக்ைககள்
ஓ�யம் - (ஐேயா , என்ைனக் காப்பாற்�ங்கள்! என்னால்
இந்தேவதைனையப் ெபா�த்�க் ெகாள்ள ��ய�ல்ைல
! க�ப்�க் காகங்கள் , வானத்�ல் அைச� , �க்�ய
தைல �லங்�டப்படட்�ற�கள், �யல் , �ேழ மகா
கா�யங்கள் வ�ணிக்�ம் ஆ� - ஐேயா , என்னால்



தாங்க ��ய �ல்ைலேய ! என்ைனக்காப்பாற்�ங்கள்!
யார ்என்ைனக் காப்பாற்றப் ேபா�றாரக்ள் ? 

க�ப்�க் காகத்�ன் �ற�க�க்�ப் �ன்னால்
�ரியன் காணாமற்ேபாய்�டட்ான் இந்த இ�ளின்
ஈரப்்�ல் �ேழ நீரெ்ப�க்� கைர �ரண்� ஓ��ற� -
என்னால் கைரகாணா ெவள்ளத்�ல் �தக்க��யா�!
என்ைனக் கைர�ல் ேசரத்்� ��ங்கள். எனக்�த் தங்க
இடம் ெகா�ங்கள் ! பா�� , நீ எங்ேக -! காகங்கள்
இரத்தம் உ�ஞ்�பைவயாக ஆ��டட்ன . இனி
இரத்த�ல்ைல என ெநஞ்�ல் , அந்தக் க�த்த
�ம்��ட�்ல் என் ெகாைலகாரக் கா�ய ந� �வந்�
�டட்� - பா�� , நீ எங்ேக ? மனேம , நீ எங்ேக ? நான்
எ�ம்�க்�டா� �டே்டன்!) 

நந்தலால் ேபா�ன் அரஜ்�னன் -ஆகா
ப�த்��க்�ம் நிைல�ல் அரஜ்�னன் , �க�ம்
அனாயசமாக இ�க்கப்படட் ேகா�கள் , ெபரிய �கம் ,
�சாலமான மார�் , ெதாைட உ�ண்ைடயாக
�ழங்கா�ல் வந்� இறங்���க்�ற� . உடல் பாரம்
ஒ��ழங்ைக�ன் ேமல் �ழ , அந்தக் ைக�ன் தைச
நாரக்ள் நிலத்தாமைர�ன் இதழ்கள் ேபால் , இன்ெனா�
ைக அைடக்கலம்ேபால - எ�ரப்்ப� ேபால் - உடம்�ன்
தைச நரம்�களிெலல்லாம் �ைகப்�ன் சாயல் தன்
�ன்பாதங்க�க்�ைடேய �கத்ைதப் �ைதத்��க்�ம்
�ங்கெமான்� ஏேதா சலசலப்ெபா� ேகட�்த்
��க்��வ� ேபால , ��� ஓர ் அைடக்கலம்ேபால
-அரச மரத்�ன் அ�மரம் ேபால . (எனக்�க்
�ைடத்��டட்� - இயற்ைக�ணர�்கேளா� நளின
உணர�்களின் கலைவ - எனக்�க்�ைடத்��டட்� !
நான் �த்�ரம் வைரயப் ேபா�ேறன் - அ� கடல்ேபால்
கர� �ரடா��க்�ம் , அைச�ம் ெபா��ம் அைசயாப்
ெபா��ம் நிைறந்த உலகம் ேபால் அழகா��க்�ம் ,
கா�யம் ேபால் மகத்தானதாக இ�க்�ம்.
இைசக்க�ைதேபால்ேசாகமா��க்�ம் -நான் ஓ�யம்
�டட்ப்ேபா�ேறன்) பா��, நான் அரஜ்�னன் ...! 



இந்தச ்சபதம் ெசய்த�ம் �நய் கண்கைளத் �றந்�
பாரத்்� �ட�் ம�ப� ��க்ெகாண்டான். அந்த ஒ�
கணத்�க்�ள் அவன் பாரை்வ�ல் படட்ைவ
-சைமயலைற�ன் இ�க்�கள் வ�ேய ஒளித்�ளிகள்
�ன்�னிப்�ச�்கள் ேபால் ெகால்ைல�ல் பறக்�ன்றன ;
இந்த அைற���ந்� வ�ம் ெவளிசச்ம் நைனந்த
ேசைலேபால் நிைலப்ப��ல் ��ந்� �டக்�ற� ;
அந்தப் பக்கத்� இ� அைறகளின் ெவளிசச்ம் பனிேபால்
மங்கலாகத் ெதரி�ற� - 'எனக்�க் �ைடத்� �டட்� ,
நான் ஓ�யம் �டட்ப் ேபா�ேறன் - இந்த மந்�ரத்ைதச்
ெசால்�க் ெகாண்� அவன் கண்கைளத் �றந்�
ெகாண்டான் , இந்த மந்�ரத்ைதச ்ெசால்�க் ெகாண்ேட
அவன் கண்கைள ��க்ெகாண்டான் - அப்ேபா�
நள்ளிர�ன் ஆழத்���ந்� இன்ெனா� மயானத்�ன்
அ�ைக ெவ�ெதாைல���ந்� ேகட�்ம் ஓநா�ன்
ஊைளெயா�ேபால் ஒ�ப்பைத உணரந்்தான் ,
�ளக்�ன் ெதளிவற்ற ெவளிசச்த்�ல் உைடந்த
ேகா�களாய்த் ெதரி�ற� �கம் ; �ளக்�ன் ெவளி�ய
ஒளி�ல் அ�த்தமான நிறங்க�ம் மங்�க்
காண்�ன்றன . நைனந்தேசைல ேபான்ற ஒளி, �ன்�னி
ேபான்ற ஒளி , ெகா� ேபான்ற உட�ன் ேகாட�்�வம் ,
��ெரன்� ேதான்�த் ��ெரன்�காணாமற்ேபான
இளைம , ேவ��ன் ேமல் சாளரத்�ன் நிழல் , �வரில்
சாளரத்�ன் ந��ல் இளைம�ன் ேகாபப் பாரை்வ
��ைகத் ��ப்�க் ெகாண்��க்�ம் இளம்ெபண்�க்�
�ன்னால் தைலவ� ம�ந்� -- இைவெயல்லாம்
�நய்ையச�்ழ்ந்� ெகாள்�ன்றன . �நய் பரிதாபமாகச்
ெசால்லப் பாரத்்தான் . "நான் , �ரசன்ன நாராயண்
பள்ளி�ன் �ரா�ங் மாஸ்டர ் --நான்ஓ�யம் �டட்
மாடே்டன் , மாடே்டன்!" | 

"யா�? �நய் �த்தப்பாவா?" 

"ஆமா " 

"ேபசாம ப�த்�க்�ட�்�க்�ங்கேள?" 



"�ன்ேன என்ன ெசய்யற� ... ப�ச�் ��ச�்ட�்யா?" 

"ஹ�ம், ப�க்கப் ��க்கேல -"" என்ன ெசய்யப்
��க்�ம் ?" "பாட�்ப் பாட...." 

"பா� " 

" ஊஹ�ம் , அம்மா �ட�்வா ...." 

"�டட் மாடட்ா .... நான் ெசால்ேறன் ..." 

"இன்னிக்� நேரன் �த்தப்பா �ட�்க்�ப்
ேபா��ந்ேதன் . அவங்க �ட�்ேல �ழ����க்கறவங்க
என்ைனப் பாட�்ப்பாடக்�ட�்க்�ட�்ப் ேபானாங்க." 

"என்ெனன்ன பாட�்ப்பா�ேன?" 

"ெராம்பப் ��ச�்�ந்த� ." 

"ஏன்?" 

பா�� ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல. 

ெகால்ைல�ல் , ம�ச ் சைமயல் ப���ன்
ேவ����ந்த இ�க்�கள் வ�ேய வந்த ெவளிசச்ம்
�ன்�னிப் �ச�்களாகத்ெதரிந்த� . அவரக்ளி�வ�ம்
ஒ�வைரெயா�வர ் பாரத்்�ப் ெகாள்வைதத்
த�ரப்்பதற்காக அந்த ெவளிசச்ம் ��ந்த இடத்ைதேய
பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள் . அந்தச ்�க்கலான ஒளிச்
�த்�ரத்ைதப் பாரத்்�க் ெகாண்��க்ைக�ல் , இன்�
��வ�ம் காற்� பங்�னி மாதக் காற்�ேபால்
தா�மாறாக ��க் ெகாண்��ந்த� என்பைத �நய்
நிைன� �ரந்்தான் - இதன்�ைளவாக இயற்ைக��ம்
சரி , அவ�ைடய உடம்��ம் சரி ஒ� ெவ�ைம�ணர�்
ேதான்���ந்த� . ெவளிசச்ம் ��ந்��க்�ம்
இடத்ைதேய பாரத்்�க் ெகாண்��ப்பதால் பா��
தனக்� நிசச்யம் ஏற்பட��ந்த �ழ்ச�்���ந்�
தப்���க்கலாம் ,அவள் �கத்�ல், கண்களில்
ேசாகத்�ன் சாைய - அ� தன்ைனத் ெதாைல�ல்
இழந்��ட ��ம்��ற� , இ�வ�க்��ைடேய அந்தக்



ெகால்ைலைய ைமயமாகக்ெகாண்� ஒ� ெமௗனம்
நிலவத் ெதாடங்�ய� - எந்த நி�ட�ம் ஒ� ஒ�
ெப��ச�்டன் க�ச�்ைதைவ �ைள�க்கலாம் . அந்தப்
ேபர�ைவத் த�ப்பதற்காகேவ அவரக்ளி�வ�ம் தங்கள்
�கபாவைனைய இயற்ைகயாக ைவத்�க்ெகாண்�
தாங்கள் எ�ேலா கவனமா��ப்ப� ேபால் காட�்க்
ெகாண்டாரக்ள் அப்ேபா� அவரக்ளி�வரின் கண்
�ன்னால் ஏேதா ஒ� வைக ஏக்கம் பல
உ�வங்கெள�த்�ச ் �க்��றாக உைடந்த� . �ற�
ேவ� உ�வங்களாகமாரி , ம�ப� உைடந்� , ��ய
��ய உ�வங்கள் சைமக்கத் ெதாடங்�ய� . 

�ஸ்�ரியா ேநாய்க்காளான ேநாயாளி ெதளி�ம்
�ண்ைம�மற்ற ேதாற்றங்க�டன் ேபாரா�க் ெகாண்�
ப�ப்ெபா�ள்கைளப் பரிதாபமாகப் பாரப்்ப� ேபால்
அவரக்ளி�வ�ம் ஒ�வைரெயா�வர ் பாரத்்�க்
ெகாண்டாரக்ள். மார�்ல் பால்வற்��டட் தாய் ேபாலச்
�ரித்தான் �நய் - தாய்க்�ப் பால் வற்��டட்� - ஆனால்
�ழந்ைதக�க்�ப் பால் ேதைவ . ஒ��ள்ைள
ஆேராக்�யமான , பால் �ரக்�ம் தாையக் கண்���த்�
அவளிடம் ேபாய்�டட்ான் 

�நய் சடெ்டன்� பா���ன் பக்கம் ��ம்�க்
ேகடட்ான் "நேரன் பா� �ட�்ேல என்ன நடந்த�ன்� நீ
ெசால்ல�ேய!" 

பா�� இவ்வள� ேநரம் �ழங்கால்க�க்�ைடேய
�கத்ைத மைறத்�ெகாண்� உடக்ாரந்்��ந்தாள் .
இப்ேபா� அவள்சப்பணங் கட�்க்ெகாண்�
உடக்ாரந்்தாள் - தைலையக் ��க்� ��ைய ஒ� தடைவ
சரிெசய்� ெகாண்டாள் . அவள் கைதையக்
ேகடப்தற்காக �நய்�ம் தன்ைனத் தயார ் ெசய்�
ெகாண்டான் .... அவன் கண்�க்� பா�� ஒ� �றாைவப்
ேபாலத் ேதான்�னாள். 

�ற� ��ெரன்� ஒ� ேசாகம் ஒ�யாக உ�ப்ெபற்�
பா���ன் ெதாண்ைட���ந்� ெவளிப்படட்� - அவள்



ேமல்ஸ்தா��ல் பாடத் ெதாடங்�னாள் --இர�ல் என்
மனத்�க்� என்ன ெசால்�ச ்ெசன்றாய் நீ       

இந்தச ் �ல வாரத்்ைதக�க்�ள் தாளச ் சந்தம்
��த்� வந்த� . �த�ல் '� ஜானி ' (எனக்ெகன்ன
ெதரி�ம் ?) என்ற ெசாற்கள் �ழ் ஸ்தா��ல் நிதானமாக
ஒ�த்தன. �ற� அேத இரண்� ெசாற்கள் ேமல்
ஸ்தா��ல் இன்�ம் இதமாக ஒ�த்தன.ஒ�களின்
ேமாத�ல் ேசாகத்�ன் சாைய . 

"ேஷ � ஜாகரேண ' (ஒவ்ெவா� ெசால்�க்�ம் �ற�
ஒ� �� அைல , ம�ழ்ச�், தயக்கம் , ஐயம், ஆரவ்ம்).
ம�ப��ம் �ழ்ஸ்தா��ல் '� ஜானி , (��ய கண்கள் ),
இந்தக் ெகால்ைல�ல் மாமர��ப்பதால் நில�
தைர�றங்க�ல்ைல ; அங்� ெவளிசச்ம்மங்கலாக ,
இ�ள் ேபாலேவ இ�க்�ற� . 

பாட�் ெதாடர�்ற� -'நானா காேஜ நானா மேத
ஃ�ரி கேர ஃ�ரி பேத' (பல அ�வலாக , பல
எண்ணங்க�டன்�ட�்ல் �ற்��ேறன் , ���ல்
அைல�ேறன்). இந்த அைற���ந்� அந்த அைற , அந்த
அைற���ந்� இன்ேனார ்அைற ... ெத��ல் தனியாக
... எப்ேபா�ம் இர�ம் பக�ம் கா�ல் ஏேதா ெசால்�
�ட�்ப் ேபா�றான் .... மாைல ேநரம் ��ைவ
அைழக்�ற� - என் ெபாரிக் �ண்ணத்�ல்
ேதங்காெயண்ெணய் மணம் - அம்மாைவ இர�ல் -
அம்மா , உனக்�த் �க்கம் வ��றதா? 

"ேஷ கதா � அேகாசேர பாேஜ �ேண �ேண '
(அந்த வாரத்்ைத எனக்�த் ெதரியாமல் எ�ெரா�க்�ற�
ஒவ்ெவா�கண�ம் ). எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல ,
�ரிய�ல்ைல . என் கண்�க்�த் ெதரி�ம் என்
உட�க்�ப் �ன் எங்ேகேயா , அல்ல� இந்தஉட�க்�
ெவளிேய எங்ேகா இதயம் என்ற ெபா�ள் இ�க்�ற� -
அ� எனக்�த் ெதரிந்��டட்ால் ! எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல �ரிய�ல்ைல . ஐேயா , ஐேயா ! | 



"ேஷ கதா � அகாரேண ப்யத்�சே்ச ஹ்�தய் '
(அந்தப் ேபச�் காரண�ன்� என் இதயத்ைத
வ�த்��ற� ), மாதாேகா��ன் �ராரத்்தைனப்
பாடல்ேபால் ஒேர சமயத்�ல் நான்� ஒ�கள் , கைட�
ஒ� இ�த்� ஒ�க்கப்ப�க�ற� . 'ஏ� பய் ' (இ� என்ன
பயம் ) என்ற ெசாற்கள் ஒ�கைளெய�ப்ப , �டேவ
இன்ெனா� அைல 'ஏ � ஜய்' (இ� என்ன ெவற்� ....)
அைலக்�ப் �ன் அைல , அைலக்� ேமல் அைல , கைர
நிைல �ைல�ற� . ஒ� ெப�ம் �ராரத்்தைன கடலைல
ேபால் எ�ந்� ேமா� உைடத்�த் �ளாக்� அ�க்�ற� ,
அ�த்�க்ெகாண்� ேபா�ற� , �ழ்க�க்�ற� .
அற்பமான தைசையக் கைரத்� எ�ம்�ன் ஊைன
ெவளிப்ப�த்� , இரத்தக் �ழாய்களின் இரத்தத்ைத
ெவளிேய ெப�கச ் ெசய்� , இரத்தச ் �வப்பானபவளத்
�ைவச ் சைமக்�ற� . ஆகா , பைடக்�ற� ... இரத்தச்
�வப்� ... பைடப்� ... பைடப்� . உலகம் ���ம் காற்�ன்
அடட் காசம் ... பைடப்� ..... எ -� -ெம-ன் -ட ் -ட -ல் , � -ரி
-க -ல் ... நான் ஓ�யம் �ட�்ேவன் , பாட�்ப் பா�ேவன்,
ச�த்�ரம் பாரப்்ேபன் , ஏெபண்ேண ! க�த்ைத
உயரத்்�க் ெகாண்� , வறண்ட உதடே்டா� , என்ன
ஆரவ்த்�ல் , என்ன ேவதைன�ல்
��ைவ�லைறயப்படட்��ஸ்��ன் கால��ல் ஒ�
பக்ைதேபால் உடக்ாரந்்��க்�றாய்? 

ஐேயா , இந்த இ�பத்தா� வய�ேலேய அகாலத்�ல்
�ப்பைடந்� �டட் நான் �கத்ைத
�ழங்கால்க�க்�ைடேய ைவத்�க் ெகாண்� , அடல்ஸ்
ேதவைதேபால் ��ைக அகலமாக �ரித்�க் ெகாண்�
என்ன ேசாகத்�ல், எந்த ேவதைன�ல் பாட�்க் ேகட�்க்
ெகாண்��க்�ேறன் ? ஆழ்ந்த இர�ல் , இந்த நள்ளிர�ல்
என்ன ெசால்��ட�்ப் ேபா�றான் என் மன�ல் ?
ெபா�க்க ��ய�ல்ைல , ெபா�க்க ��ய�ல்ைல ....
அந்த வாரத்்ைதைய அவன் �ண்�ம் �ண்�ம் கா�ல்
ெசால்�றானா ? "ஆர ் ேநாய் , ஆர ் ேநாய் ' (இனி
ேவண்டாம் , இனி ேவண்டாம் ) அைம�யான பாரை்வ ,
�யானப் பாரை்வ , பா� ��ய கண்கள் - 



�வனின் தவம்ேபால் - இரண்� ��வங்க�க்க��ல்
இரண்� நீள��கள்.... �ல்லாங்�ழல் ஒ�ப்ப�
மனத்�லா அல்ல� வனத்�லா ? �ல்லாங்�ழ�ைசத்�
அைழப்ப� யார,் என்ன ெசால்� அைழக்�றார ் ,
ெதரிய�ல்ைல , ெதரிய�ல்ைல .... 'ேஷ கதா � நானா
�ேர ேபாேல ேமாேர சேலா �ேர - (அந்தச ்ெசால்ைலப்
பல �ரங்களில் எனக்�ச ் ெசால்��ட�்ப் ேபா�றாய்
ெதாைல�ல் ) ஒவ்ெவா� நான்� ெசாற்களி�ம் ��ய
அைல , �யானத்�ன் , உள்ளத்�ன் �ரல் ... கா�கைள
உயரத் �க்�க்ெகாண்� கஸ்�ரி மான்,
�ராரத்்தைனகளால் �ன்னா�ன்னமான கைர�ன்
ல�ப்� ... ெதாைல�க்� , ெதாைல�க்� - ெதாைல�ல்
ஆ� கட�டன் சங்க�க்�ம் இடத்�க்� , ெதாைல�ல்
ந�க் கட�க்� , ெதாைல�ல் கடல் மண்�க்� ,
நீலக்கட�ன் ெகாந்தளிக்�ம் ஆழத்�ல் , ெதாைல�ல்
கட�ன் அ�த்தளத்�ன் ஆகாயத்�ல் ! என்
நாளங்களி��ந்� இரத்தத்ைத , எ�ம்���ந்� ஊைன
ெவளிேய எ�த்�க் ெகாள் .... ஒ� பாரை்வ�ன் �� ,
பவளத் �� . இரத்த நிற உணரச்�்ப் ெப�க்�ன் �ைவ
உண்டாக்� - �� ெபண் பா�� , நான் என் ைககைளக்
��த்�க்ெகாண்� என் பாவங்களைனத்ைத�ம் உன்
கால��ல் ெகாட�்�ேறன். 

ஆ� மைல���ந்� கட�க்�ப் ேபா�ற� .
கங்ைக�ம் ��ம்ம�த்ரா�ம் ெகாண்� வந்�
ேசரத்்�ள்ள வண்டல் மண்ணில் ஒ� நா� - ���ய�ல்
ஒ� ெபயர ்- உலகத்�ல் �ல மனிதரக்ள் .... இயற்ைக�ன்
�ல அழ�கைள உண்டாக்�. ஆ� கட�க்�ப் ேபா�ற� -
-'ேபா ெதாைல�க்� !' - �கத்�வாரம் , கங்ைக�ன்
�கத்�வாரம் , கல்கத்தா ஒ� �ைற�கம் , கல்கத்தா
ஒ� ெபயர ் , கடற்கைர�ல் - அதற்�ப்�ற� கடல் -
பா�ர� ந�க்கைர��ள்ள ஒ� �ைற�கம் கல்கத்தா -
அஸ்ஸாம், வங்காளம், �கார,் ஒரிஸ்ஸா , உத்தரப்
�ரேதசம் , மத்�யப் �ரேதசம் இைவெயல்லாம்
கல்கத்தா�ன் �ன்�லம் . அதற்�ப்�ன் ந�க்கடல். 



இந்த இ�ட�்ல் அவரக்ளி�வ�ம் ர�ந்�ரரின் ஒ�
பாட�ன் ைகெய�த்�ப் �ர�யாக ஆ����றாரக்ள் ,
அ�க்கப்படட் ெசாற்கள் , உைடந்த பாடல் வரிகள் ,
இங்�மங்�ம் �த�ய ைகெய�த்�க்கள் .....
இைடெவளிகளில் நிரம்��ற� இைச... 

(ஏப்ரல், 1960) 

கதாசி�ய� அறி�க�
தாராசங்கர் பந்த்ேயாபாத்�யாய் (1889 - 1971) 

சரத்சந்�ர�க்�ப் �ற� வங்காளிக்
கைத�லக்�யத்�ன் தைலவர ் . ��கைத - நாவல் ,
நாடகம் , பாடல்கள் எ��வ�ல் ேதரந்்தவர ் .
அவைரப்பற்� ர�ந்�ரரின் �ற்� நிைன� �ரத்தக்க� -
"மண்ைண�ம் மனிதைன�ம் அ�ந்தவர.் அவற்�டன்
இைணந்தவர ் " இந்த இைணப்� ெவளிப்�றத்ைதச்
சாரந்்ததல்ல உள்ளாரந்்ததா�ம். சரத் நிைன�ப் பரி�
(1947), ர�ந்�ரர ் நிைன�ப் பரி� (1955), சா�த்�ய
அகாத�ப் பரி� (1956), ஞான�டப் பரி� (1966) ெபற்றவர ்-
கல்கத்தா , வடக்� வங்காளம் , ஜாதவ்�ர ் - ர�ந்�ர
பார� பல்கைலக் கழங்களின் ெகௗரவ டாக்டர ் படட்ம்
ெபற்றவர ் - மாநிலங்களைவ�ன் நியமன
உ�ப்�னராக�ம் சா�த்�ய அகாத��ன்
ஃெபேலாவாக�ம் இ�ந்��க்�றார ் - இவ�ைடய
கைதக�ம் நாவல்க�ம் பல இந்�ய ெமா�களில்
ெமா�ெபயரக்்கப்பட�்ள்ளன , �ைரப்படங்களாக�ம்
ஆக்கப் பட�்ள்ளன - �ர�்ம் மாவடட்த்�ல் லாப்�ர்
�ராமத்�ல் �றந்� கல்கத்தா�ல் மரணமைடந்தார ் .
�ர�்�ன் �ைதந்த ஜ�ன்தார ் ��ம்பம் ஒன்ைறச்
சாரந்்தவர ் . ெதா�ல் - எ�த்� . இந்�ய அர�ன் 'பத்ம
�ஷண்' ��� ெபற்றவர.் 

பனம்�ல் (1899        - 1979) 

உண்ைமப் ெபயர ் பலா� சாந்த் �ேகாபாத்�யாய்
ெதா�ல் - ம�த்�வம் * கல்கத்தா ம�த்�வக்



கல்�ரி�ல் ப�ன்� - �ற� நீண்ட காலம் பாகல்�ரில்
ம�த்�வப் பணி �ரிந்� �ட�்ப் �ன்னர ்கல்கத்தா�ல்
வ�க்கத் ெதாடங்்�னார ் . க�ைத , கைத , நாவல் ,
நாடகம் , கட�்ைர எ��வ�ல் நி�ணர ் -
உள்ளடக்கத்�ன் �ரகாசத்��ம் , கடட்ைமப்�த்
�றனி�ம் �றந்த எண்ணற்ற ��கைதகள்
எ���ள்ளார ் - கல்கத்தா பல்கைலக்கழகத்�ன் சரத்
நிைன�ப் பரி� (1952), ஆனந்தா பரி� (1961), ர�ந்�ரர்
நிைன�ப் பரி� (1962) ெபற்றவர ் - இவ�ைடய கைதகள் -
நாவல்களின் பாத்�ரங்களின் பல்வைகத் தன்ைம
வாசகைர ஈரத்்� �யப்�லாழ்த்��ற� . இவர ் 1975 ஆம்
ஆண்�ல் 'பத்ம �ஷண்' ��� ெபற்றார.் 

அ�ந்த்ய �மார் ெசன் �ப்தா (1903 - 1976) 

'கல்ேலால்' ���ன் �க்�ய எ�த்தாளரக்ளில்
ஒ�வர ் , கைத , நாவல் , க�ைத, நாடகம் , வாழ்க்ைக
வரலா� , �ழந்ைத இலக்�யம் பைடப்ப�ல் �றந்தவர ் .
�ரிய பாரை்வ , ஆழ்ந்த மனிதா�மானம் , அளவற்ற
பரி� இைவ இவ�ைடய பைடப்�களில் நிைறந்�ள்ளன
நீ�த்�ைற�ல் பணி�ரிந்� மாவடட் நீ�ப�யாக ஓய்�
ெபற்றார ்இவர� �ரை்மயான ஆய்�ப் பாரை்வ �ழக்�
வங்காளத்� ஏைழ �ஸ்�ம் மக்கள் - அரசாங்க
அ�காரிகள் , தைலநகரத்�ன் உயர ்மடட்த்� மனிதரக்ள்
ஆ�ய ச�கத்�ன் பல்ேவ� �ரி�கைள�ம் ஊ���ப்
பாரத்்� இலக்�யம் பைடத்த� இவர� பைடப்�கள்
ெமா��ன் நளினத்�ல் �றந்தைவ . இவர ் ர�ந்�ரர்
நிைன�ப் பரி� (1975) ெபற்றவர.் 

�ேரேமந்�ர �த்ரா (1904 - 1988) 

*'கல்ேலால் ' �� எ�த்தாளரக்ளில் ஒ�வர ் - க�ைத
, கைத , பாடல் : கட�்ைர , �ழந்ைத இலக்�யம் ,
�ைரக்கைத , இவற்ைறப் பைடப்ப�ல் ேதரந்்தவர ். இவர்
பைடத்த 'கனாதா ', 'பராசர ் வரம்ா ' ேபான்ற
பாத்�ரங்கள் ��வர ் , வய� ��ரந்்தவர ் இ�
�ரி�னைர�ம் ஒ�ங்ேக கவரந்்தன. இவ�ைடய



வாழ்க்ைக�ன் ஒ� ப�� கா��ல் க�ந்த� . இவர்
பலவைகயான பணிகளில் ஈ�பட�்�ந்தார ் - ���
காலம் கல்கத்தா வாெனா��ன் இலக்�ய
ஆேலாசகராக இ�ந்தார.் ஆனால் இ��வைர இவர ்�கல்
* ெபற்ற� இலக்�யத்�ல்தான் - இவர� எ�த்�ல் மனித
வாழ்க்ைக �ன்பால் பரி� ெவளிப்ப��ற� . ெவளிப்�ற
வாழ்க்ைகைய�ட அகவயமான ேதட�ேலேய இவ�க்�
ஆரவ்ம் அ�கம். மனத்�ன் ஆழத்�ல் �ைழய
��ம்��றார ் இவர ் . சரத் நிைன�ப் பரி� (1955),
ர�ந்�ரர ் நிைன�ப் பரி� (1958), சா�த்ய அகாத�ப்
பரி� (1967) ெபற்றவர ். 'பத்ம� ���ம் ெபற்றார.் 

அன்ன தா சங்கர் ராய் (1904) 

�றந்த� ஒரிஸ்ஸா��ள்ள ெடங்கான�ல் - 1927ஆம்
ஆண்�ல் ஐ � எஸ்.�ல் ேசரந்்� 1951ஆம் ஆண்�ல்
அ���ந்� �ல�னார.் 1927 �தல் 1929 வைர
இங்�லாந்�ல் வ�த்தார ் . 1957-ல் ஜப்பான் பயணம் ,
1963-ல் ேமற்� ெஜரம்னி , இங்�லாந்� பயணம் - 1962-ல்
சா�த்�ய அகாத�ப் பரி� ெபற்றார ் . பயண �ல்
'பத்ேத�ரவாேஸ' (1931) இவ�க்�ப் �கழ் ேசரத்்த� .
இலக்�யத்�ன் பல�ைறகளி�ம் �றந்த பைடப்பாளி .
�க்�ய நாவல்கள் சத்ய சத்ய' (1932 - 42) ஆ� பாகங்கள் ;
'ரத்னா ஓ �ம�" (1956 - 73) 3 பாகங்கள் 50
வ�டங்களாகச ் ��வரக்�க்காகக் கைத எ��
வ��றார ் . இவ�ைடய 'சடா ' எனப்ப�ம் எ�ைகப்
பாடல்கள் �கழ் ெபற்றைவ . இவ�ைடய ��கைதத்
ெதா�ப்�கள் இரண்� கல்ப (1960), கதா (1970) கைத�ன்
உ�வத்�ன் பல்ேவ� சாத்�யக் ��கள் : உள்ளடக்கம்
இரண்��ம் அக்கைற ெகாண்டவர ் - நிகழ்ச�்க�க்ேக
�க்�யத்�வமளித்�க் கைத எ��வ�ல்
��ப்ப�ல்ைல கைதகளில் அவர ் காடட் ��ம்�வ�
உண்ைம�ன் ேதடல் . இவ�ைடய பைடப்�கைள
இரண்� கால கடட்ங்களாகப் �ரிக்கலாம். �தல் கடட்ம்
1930-1956. இரண்டாவ� கடட்ம் 1959��ந்�
ெதாடங்�ய� - இந்த இரண்டாவ� கடட்த்�ன் �தல்



கைத �ன் �யா� �தல் கடட்த்�ல் ெவளிப்�ற
வாழ்க்ைக�ன் உண்ைம நிைலைய ஆராய்ந்தார ் ,
இரண்டாவ� கடட்த்�ல் உட�்ற வாழ்க்ைகைய
ஆராய்�றார ் , ெதாடக்க காலத்�ல் ஒரியா - வங்காள ீ ,
ஆங்�லம் இம்�ன்� ெமா�களி�ம் எ��னார.்
இப்ேபா� ஆங்�லத்�ல் மட�்ம் எ���றார.் இவர ்பல
பரி�க�ம் ���க�ம் ெபற்றவர ் , சா�த்�ய
அகாத��ன் ஃெபேலா - வங்காளி அகாத��ன்
தைலவர ் - கல்கத்தா�ல் வ�த்தப�ேய �� ேநர
இலக்�யப் பணி ெசய்பவர.் 

ச�நாத் பா�ரி (1906-1965) 

�காரின் �ரண்ியா மாவடட்த்ைதச ் ேசரந்்தவர.்
ெவ�காலம் அர�ய�ல் ஈ�பட�்�ந்தார ் . �கார்
காங்�ரஸ் வடட்ாரத்�ல் அ��கமானவர ் . ஆகஸ்ட்
இயக்கத்�ல் கலந்�ெகாண்� �ைற ெசன்றார.் இந்தச்
�ைற வாழ்க்ைகைய க�வாகக் ெகாண்� �தல் நாவல்
ஜாகரி 1943 எ��னார ் . இந்த நாவல் இவ�க்�ப் �கழ்
ெகாணரந்்த� - ேமற்� வங்க அர�ன் ர�ந்�ரர்
நிைன�ப் பரி� ெதாடங்கப்படட்ேபா� �தல் பரி� இந்த
நாவ�க்ேக �ைடத்த� - ��கைத - நாவல் - கட�்ைர
எ��வ�ல் ேதரந்்தவர ் இவ�ைடய சக்� �ரமண்
காஹானி ஓர ் அசாதாரணப் பைடப்� , உள்ளத்�ல்
ஆழத்�ல் அனாயசமாகப் பயணிக்�றார.் மனித
உள்ளத்�ன் �க�ண்ணிய �ரச�்ைனகைள
ஈ�ரக்க�ன்� ஆய்வ�ல் �றன்�க்க ச�நாத்
எ�த்தாளரக்ளின் எ�த்தாளர ் - இவ�ைடய ேடாடா�
சரித் மானஸ் (இரண்� பாகங்கள் ) இந்�ய நாவல்
வரலாற்�ல் இைணயற்ற� , இவர ் �கழ் ெபற்ற இந்�
எ�த்தாளர ் ஃபணி�வர ் நாத் ேர��ன் இலக்�ய
ஆசான். 

ஆஷா �ரண்ா ேத� (1974) 

மனித உள்ளத்�ன் இரக�யங்கைள ெவளிக்
ெகாணரவ்�ல் அரிய �ற�ள்ளவர ் மனித



வாழ்க்ைக�டம் எல்ைலயற்ற பரி� ெகாண்டவர ் - எளிய
, சாதாரண வாழ்க்ைக�ல் �ைரமைற�ல் உைறந்�ள்ள
�ண்ணிய ��த்�ரங்கைள ெவளிசச்ம் ேபாட�்க்
காட�்ம் அசாதாரணத் �றைம இவ�க்� உண்� . வங்க
ச�கத்ைத�ம் ��ம்ப வாழ்க்ைகைய�ம் �றம்படச்
�த்தரித்�ள்ளார ். �லா பரி� , ர�ந்�ரர ்நிைன�ப் பரி�
(1966) சரத் நிைன�ப் பரி� (1985) ெபற்றவர ் . இவ�ைடய
பல �ல்கள் �ைரப்படமாக்கப் பட�்ள்ளன. 

�ேபாத் ேகாஷ் (1910 - 1980) 

அசாதாரணத் �றன் வாய்ந்த எ�த்தாளர ் - கைத ,
நாவல் - கட�்ைர பைடப்ப�ல் ேதரந்்தவர ் .
பல�ைறகளி�ம் ஈ�பா� ெகாண்டவர ் . இவர�்
வாழ்க்ைக�ன் �தற்ப�� ேசாடட்ா நாக்�ரப்் ப���ல்
க�ந்த� - இந்தப் �ரேதசேம இவ�ைடய
பலபைடப்�களின் �ன்�லமா�ம். இதற்�ச ் �றந்த
உதாரணம் இவ�ைடய நாவல் சக�யா - இவ�ைடய
பைடப்�களில் பல்வைக அ�பவச ்ெச�ேவா� கைலத்
ேதரச்�்�ம் அ��த் ேதரச்�்�ம் இைணந்�ள்ளன் -
�றந்த�. ஹஜாரபா�ல் பழங்��களின்
வாழ்க்ைக���ந்� ரா�வ வாழ்க்ைக , மானிட
இய���ந்� ெமன்கைலகள் - எல்லாவற்��ம்
அனாய்சமாக உல��றார ் மனிதமன�ன்
�ைதமண�ன் இரக�யத்ைதக் கண்���ப்ப�ல்
ேதரந்்தவர ். 

ேஜா�ரிந்�ர நந்� (1912 - 1982) 

இரண்டாவ� உலகப்ேபா�க்�ப் �ற்படட் ந�த்தர ,
�ழ் மடட்த்� மக்களின் வாழ்க்ைகையச ்�த்�ரிப்ப�ல்
ேதரந்்தவர ் - �ந்தைனச ் ெசல்வரான இந்த எ�த்தாளர்
உள்ளத்�ன் உணரச்�்கைள ஆராய்வ�ல்
தனித்தன்ைமையக் ைகயாள்�ன்றார ் - இவ�ைடய
ெமா� நைட�ம் தனித்தன்ைம வாய்ந்த� உணரச்�்ப்
ேபாராடட்ங்கைளச ் �த்�ரிப்ப�ல் �றன் வாய்ந்தவர ் .
இவ�ைடய கைதகள் - நாவல்களில் சமகால ச�கத்�ன்



தவ�கள் மட�்�ன்�, மனித வாழ்க்ைக�ல்
இயற்ைக�ன் அ�த்தமான தாக்க�ம் இடம் ெப��ற� .
இந்த �ஷயத்��ம் தனித்தன்ைம வாய்ந்தவர ்இவர.் 

நேரந்�ரநாத் �த்ரா (1916 - 1975) 

�ைறவாகப் ேப�பவர.் இனிைமயாகப் ேப�பவர.்
இவ�ைடய கைதகள் நாவல்க�ம் ஒ� வைக�ல்
உைரயாடல்கேள. ந�த்தர வாழ்க்ைக�ன் ேதரந்்த
ஓ�யர ் - அ�யெவாண்ணாத மனித மன�ன்
இரக�யங்கைள�ம் இதயத்�ன் உணரச்�்கைள�ம்
ெவளிப்ப�த்�வ�ல் இவர� �ரை்மயான ேநாக்�
ெதரி�ற� நம்�ைடேய �கச�்றந்த ��கைதகைள
அ�க எண்ணிக்ைக�ல் நேரந்�ரநாத் எ����க்�றார்
என்� பல எ�த்தாளரக்ள் ெசால்�வாரக்ள் .
கைதைய�ட வ�வைமப்��ம் பாத்�ரப் பைடப்��ம்
இவர� அனாயாசத் �ற� கண்�� - கல்கத்தா�ல்
ெசய்�ப் பத்�ரிைகெயான்�ல் பணியாற்�னார.்
ஃப்ரீத்�ரில் �றந்தவர ்

நாராயண் கங்ேகாபாத்�யாய் (1918 - 1970) 

நேரந்�ர நாத்�ன் சக மாணவர ் . இ�வ�ம் ஒேர
சமயத்�ல் இலக்�யப் பணிையத் ெதாடங்�னர ் .
நாராயண் கங்ேகாபாத்�யா�ன் உண்ைமப் ெபயர்
தாரக்நாத் கங்ேகாபாத்�யாய் , �றந்த� �னாஜ்�ரில்
கல்கத்தா பல்கைலக் கழகத்�ல் வங்காளிப்
ேபரா�ரியராகப் பணி�ரிந்தார ் . ��கைத , நாவல்,
க�ைத , நாடகம் , �ைரக்கைத , கட�்ைர , ��வர்
இலக்�யம் - பாடல் - ெசய்�ப் பத்�ரிைகக்கான
கட�்ைர ஆ�ய பல�ைறப் பைடப்��ம் ேதரந்்தவர ் -
�தல் நாவல் உபநிேவஷ் (1944) �லம் �கழ் ெபற்றார ் .
ெவளி�லகம் , மன உலகம் இரண்�ேம இவ�ைடய
பைடப்�களில் இைணந்�ள்ளன . இவர ் ெராமாண்�க்
எ�த்தாளர.் �டேவ நடப்�யல் எ�த்தாள�ங்�ட
க�ைதத்தன்ைம�ம் ெவளிப்பாட�்ச ்ெச��ம் நிைறந்த
ெமா��ல் இவர ் தம் கற்பைன�லைகப் பைடக்�றார்



மனிதேனா� இயற்ைக�ம் இவ�ைடய பைடப்�களில்
இடம் ெப��ற� . ஈ�ரக்க�ன்� ச�கத்ைதப் ப�த்�
ஆராய்வேதா� ெராமாண்�க் மனப்ேபாக்�ம்
இயற்ைக�ல் காத�ம் ெகாண்டவர ்

சந்ேதாஷ் �மார் ேகாஷ் (1920 - 1945) 

இவர ் நேரந்�ரனாத் �த் ரா , நாராயண்
கங்ேகாபாத்�யாய் ஆ�ேயா�டன் இலக்�ய உல�ல்
�ைழந்தார ் . �றந்த� ஃப்ரீத்�ரில் - வா�பத்�ன்
�ன்ப�� �தல் கல்கத்தாவா� - எப்ேபா�ம் நகர
வாழ்க்ைகையேய �த்�ரிக்�றார ் �ராம வாழ்க்ைக
பற்� எ��வ�ல்ைல . கைத, நாவல், நாடகம், க�ைத ,
கட�்ைர பைடப்ப�ல் �றந்தவர ், ேதரந்்த ெமா�ச ்�ற்�
. இவ�ைடய கைத�ல் வ�வத்�க்� �க்�ய இட�ண்�.
கைத ெசால்�ம் �ைற �க்�யெமன்� க���றார ் .
�ரை்மயான, பண்படட் , சற்�க் ேக� கலந்த ெமா��ல்
இதயத்�ன் �க �ண்ணிய உணர�்கைள�ம்
ெவளிப்ப�த்�ம் அசாதரணத் �றைம பைடத்தவர.் இவர்
வாழ்க்ைகைய ேந�ப்பவர ் . இந்த ேநசத்�ல் ஓரள�
ேவதைன�ம் நம்�க்ைக�ன்ைம�ம் கலந்�ள்ளன. தாம்
வா�ம் காலம் , ைகயா�ம் கைல இைவ�ரண்��ம்
அக்கைற ெகாண்டவர ் - ��� காலம் �ல்��ல்
வ�த்தார ் - கல்கத்தா�ன் �கழ்ெபற்ற
பத்�ரிைகெயான்�ல் பணி�ரிந்தார.் 

சமேரஷ் பா� (1921 - 1983) 

நேரந்�ரநாத் - நாராயண் , சந்ேதாஷ் �மார ் -
ஆ�ேயா�டன் இைணத்�க் ��ப்�டத்தக்க ெபயர்
சமேரஷ் பா� - இவர ் நகரத்�ன் எ�த்தாளர ் அல்லர ் -
வங்க மண்�டன் ெந�ங்�ய கைலஞர ் . வாழ்க்ைக�ல்
நம்�க்ைக ெகாண்டவர ் . �றந்த� டாக்கா�ல் - தம்
வாழ்க்ைக�ல் பல்ேவ� ேவைலகள் பாரத்்தவர ் -
இ���ல் இலக்�யத்ைதேய ��ேநரப் பணியாகக்
ெகாண்டார ் . மனித வாழ்க்ைக பற்� அ�ய இவர�
ஆவ�ம் , அவ்வாழ்க்ைக�டம் பரி�ம் எல்ைலயற்றைவ .



இ� அவர� பைடப்�களில் ெதரி�ற� மனிதைனப்பற்�
மட�்�ன்� இயற்ைகையப் பற்��ம் எ���றார ் .
கால்�ட ் என்ற ெபயரில் பயண அ�பவங்கைள
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட நாவல்கள் எ���றார ் -
பாடல் இயற்��றார ் , தா�ம் பா�வார ் . இவரிடம்
மாணிக் பந்ேதாபாத்�யாய் , தாராசங்கர்
பந்ேதாபாத்�யாய் ஆ�ேயாரின் தாக்க�ண்� -
எனி�ம் இவர ் தமக்ெகன ஒ� பாணிைய அைமத்�க்
ெகாண்�ள்ளார.் இவரத்ம் ெசாந்த அ�பவங்கள் �லம்
வாழ்க்ைகைய உணரந்்��க்�றார ் . இந்த
அ�பவத்ேதா� இைணந்��க்�ற� அ�த்தமான
ஈ�பா� 

�மல் கர் (1921-)

�ந்தைனச ் ெச��ள்ள எ�த்தாளர ் - தமக்�ரிய
தனிப்பாரை்வ�ல் வாழ்க்ைகையப் பாரக்்�றார ் -
இளம்வய�ல் ம�த்�வம் ப�த்தார ் . ஆனால் இக்கல்�
�ற்�ப் ெபற�ல்ைல - �ற்காலத்�ல் கைத ,
நாவல்களில் ம�த்�வரின் பற்றற்ற பாரை்வையக்
ைகயாண்டார ் . வங்காளிக் கைத�லக்�யத்�ல் ��ய
நைடைய அ��கப்ப�த்�னார ் . அ��ம் �ந்தைன�ம்
இவ�ைடய ஆ�தங்கள் - உணரச்�்ைய இவர்
ஒ�க்�ட�ல்ைல . ஆனால் ஒ� ேபா�ம் உணரச்�்
வசப்பட�ல்ைல , �� வய� ஹஜாரி பா�ல் க�ந்த� .
�றந்த� கல்கத்தா�க்க��ல் 24 பரக்ானா மாவடட்த்�ல்
வாழ்க்ைகக்� அ�த்தாற்ேபாலேவ சாைவ�ம் பாரத்்தார்
- இவ�ைடய பைடப்�களின் வாழ்க்ைக�ணர�்ம்
சா�ன் உணர�்ம் இைணந்� இடம் ெபற்�ள்ளன .
இவ�ைடய பல கைதகள் �ைரப்படமாக்கப் பட�்ள்ளன. 

ரமாப்த ெசௗ�ரி (1922) 

தற்கால வங்காளி இலக்�யத்�ன் �க்�ய
எ�த்தாளரக்ளில் ஒ�வர ் , இரண்டாம் உலகப்ேபாரக்்
காலத்�ல் எ�தத் ெதாடங்�னார ் . �றந்த� கரக்�ரில் -
���காலம் ேசாடட்ா நாக்�ர ்ப���ல் பணி�ரிந்தார ் .



பல்ேவ� பயணங்கள் ெசய்த�ன் இப்ேபா�
கல்கத்தா�ன் �னசரிப் பத்�ரிைக ஒன்�ன் ஒ�
�ைறக்� ஆ�ரியர ் - ஒ� சமயம் காடை்டப்
�ன்�லமாகக் ெகாண்� பல �� கைதகள்
எ���ள்ளார ் . இப்ேபா� நகர வாழ்க்ைகேய இவர�
பைடப்�களில் இடம் ெப��ற� . இவர� கைதகள் பல
�ைரப்படமாக்கப் பட�்ள்ளன . இவர� ெமா�
பண்படட்�. நளினம் நிைறந்த� இவர�் கைதகளின்
உள்ளடக்கத்�ல் பல்ேவ� தன்ைமகள் உண்� . எ��ம்
�ைற��ம் இவர ் தனித்தன்ைமைய
ெவளிப்ப�த்��றார.் வாழ்க்ைக�ன் பல �ைறகளில்
ஆழ்ந்த வர ்- ர�ந்�ரா நிைன�ப் பரி�ம் (1971) சா�த்�ய
அகாத�ப் பரி�ம் (1988) ெபற்றவர.் 

ைசய� �ஸ்தபா �ராஜ் (1930 -) 

நாட�் ��தைலக்�ப் �ற்காலத்� இளம்
எ�த்தாளரக்ளில் ஒ�வர ் . �ர�்தாபாத் மாவடட்க்
�ராமெமான்�ல் �றந்தவர ் - வாழ்க்ைக�ல் பல்ேவ�
அ�பவங்கைளப் ெபற்றவர ் - �ர�்தாபா�ல் நாேடா�
நாடகக் ���ல் பாடல்கள் எ��னார ் (1950-1958),
அதற்��ன் பத்�ரிைககளில் பணி�ரிந்தார ் (1949-1950).
இப்ேபா� கல்கத்தா �னசரிெயான்�ல்
பணியாற்��றார,் தாராசங்கைரப் �ன்பற்� எ�தத்
ெதாடங்�ப் �ற� தனக்ெகன ஒ� பாணிைய அைமத்�க்
ெகாண்டார ் . �தல் கைத ேதஷ் பத்�ரிைக�ல்
ெவளிவந்த காத�ம் ��ம்�வ�ம் ர��ம் - �க்�யமாக
எ�த்�ன் �லேம வாழ்க்ைக நடத்��றார ் : இவ�ைடய
பைடப்�களில் �ராம மக்க�ம் நகர மக்க�ம் இடம்
ெப��ன்றனர ் - ச�கப் �ரச�்ைனகளில் ��ர
அக்கைற�ள்ளவர ்- நிைறய எ���றார.் 

ம� நந்� (1921 - )

வடக்�க் கல்கத்தா�ல் ஒ� ேமற்���ல் �றந்தார ் -
தானியங்�ப் ெபா���ல் �ப்ளேமா ெபற்றவர ் . அர�ப்
ேபாக்�வரத்�த் �ைற�ல் இரண்டாண்�ப்



ப�ற்�க்�ப்�ன் � ஏ பாஸ் ெசய்� பத்�ரிைகத்
�ைற�ல் பணி ெசய்யத் ெதாடங்�னார ் , இப்ேபா�
கல்கத்தா�ன் �னசரிெயான்�ல் �ைளயாட�்ப்
ப���ன் ஆ�ரியர ் - �ரிக்ெகட ் �ரியர ் - �ரக்்ெகட்
�ைளயாடை்டக் க�வாகக் ெகாண்� �ன்� �ல்கள்
எ���ள்ளார ் . ேதஷ் பத்�ரிைக�ல் ெவளியான சாத்
(1956) கைத �லம் வாசகர ் கவனத்ைத ஈரத்்தார ் .
அனாவ�ய �வரங்களற்ற. ேநர�யான �ைற�ல் கைத
ெசால்�றார ் - யதாரத்்த மண்ணில் உ��யாக நின்�
ெகாண்� மனிதன்ேமல் நம்�க்ைக ைவத்��க்�றார.்
ந�த்தர . �ழ் மடட்த்� மக்களின் வாழ்க்ைகையத்
�றம்படச ்�த்�ரிப்பவர.் 

�நீல் கங்ேகாபாத்�யாய் (1934-) 

�றப்� ஃப்ரீத்�ரில் . க� கதா�ரியர ் , ேதஷ்
பத்�ரிைக�ல் ெவளியான ஏக்� க�தா என்ற க�ைத
�லம் அ��கமானவர ் - ஜனங்களால் அ�கம்
ேந�க்கப்ப�பவர ் , க� �நீலா , கதா�ரியர ் �நீலா
என்� ெசால்வ� க�னம் பலவைகப் பணிக�க்�ப்�ன்
தற்ேபா� கல்கத்தாப் பத்�ரிைகெயான்�ல் பணி
�ரி�றார ் . 1960-ம் ஆண்� அெமரிக்கப் பயணம்
ெசய்தார.் நிைறய எ���றார.் �லகைதகள்
�ைரப்படமாக்கப் பட�்ள்ளன் - பரிசச்யமான ந�த்தர
மக்களின் வாழ்க்ைக�ன் பல�றப்படட்
உணரச்�்கைள�ம் அ�பவங்கைள�ம் �றைமயாக�ம்
மனைதக் கவ�ம் �ைற�ல் �த்�ரிக்�றார ் -
ெமா��ல் நளினம் . ெசால்�ம் �ைற�ல் அழ�,
கைத�ன் ஈரப்்�த்�றன் - இைவெயல்லாம் இவைர
மக்களின் அ�மான எ�த்தாளராச ்ெசய்�ள்ளன. 

�ர�ல்ல ராய் (1934-) 

�றந்த� டாக்கா�ல் - வடட்ார வாழ்க்ைகையச்
�த்�ரிக்�ம் நாவல் எ�� இலக்�யப் பணிையத்
ெதாடங்�னார ் . ேதஷ் -இல் ெவளியான நாவல் �ரவ்
பாரவ்த்ய �லம் அ��கம் ெபற்றார ் - இவர� ெப�ம்



பைடப்பான ேகயா பாத்�ரார ் ெநளகா (இரண்�
பாகங்கள் ) தற்கால வங்காளி வாழ்க்ைக�ல்ன்
வரலாறா�ம் . தற்ேபா� ஒ� கல்கத்தாப் பத்�ரிைக�ன்
ஒ� ப��க்� ஆ�ரியர ் - இவர�் �ல கைதகள்
�ைரப்படமாக்கப் பட�்ள்ளன மனப்�ரவ்மான
ஈ�பாடே்டா� கவரச்�்யான �ைற�ல் கைதகள்
எ���றார ் . கைத�ன் அைமப்� , பாத்�ரப் பைடப்�
இரண்��ம் �றைம ெபற்றவர.் 

�ர்ேவந்� �ேகாபாத்�யாய் (1935 -) 

�ழக்� வங்காளத்�ல் ைமமன்�ங்�ல் �றந்தவர ் -
ஆ�ரியராகப் பணி�ரிந்தார ் . 1959-ஆம் ஆண்� ேதஷ்
பத்�ரிைக�ல் ஜலதரங்க என்ற ��கைத �லம் �கழ்
ெபற்றார ் , இவ�ைடய கைதகளி�ம் நாவல்களி�ம்
உண்ைம வாழ்�க்�ம் ஆழ் மனத்�
உணரச்�்க�க்��ைடேய இ�பரிப் ேபாராடட்ம்
�க்�யத்�வம் ெப��ற� - இவ�ைடய கைதகளில்
நிைலயற்ற தன்ைம�ல்ைல . நிைலயான நம்�க்ைக
இ�க்�ற� - �யசரிைதப் பாணி�ல் எ��ம் கைதகளில்
இவர ் உள் மன உல�ன் ஆழத்�ல் சத்�யத்ைதத்
ேத��றார ்

ேதேபஷ் ராய் (1936 - ) 

வங்காளி ெமா��ல் ஆ�ரியராகப் பணி�ரிந்தார ் .
அ�ப�களில் வங்காளிச ் ��கைத இயக்கத்�ன்
தைலைம வ�த்த எ�த்தாளரக்ளில் ஒ�வர ் - கைத
ெசால்�ம் �ைற��ம் பயன்ப�த்�ம் ெமா���ம்
�க�ம் அக்கைற காட�்பவர ்- இவர� �தல் ��கைதத்
ெதா�ப்� ேதேபஷ் ரா�ல் ��கைதகள் 1969-ஆம்
ஆண்�ல் ெவளியா�ற்� - 1972 ஆம் ஆண்�ல் இவர�
�தல் நாவல் யயா� ெவளிவந்த� . ேதஷ் பத்�ரிைக�ல்
ெவளியான ஹாடக்ாடட்ா கைத�லம் வாசகரின்
கவனத்ைத ஈரத்்தார ் ��க்� ேமற்படட் ��கைதகள்
எ���ள்ளார.் 

 



 

 

---------------------------------------------------------------------------
------------

 

 

 

 

�ன்�ல் ெவளி��
 

h�ps://TamilEbooks.Org

 

உங்கள் பைடப்�கைள�ம் இங்� ெவளி�டலாம் அல்ல�
த��ல் பழய �த்தகங்கள், சங்க இலக்�யங்கைள
�ன்�ல் வ��ல் ெவளி�ட உங்களால் ��ந்த
உத�ைய ெசய்யலாம். ேம�ம் �வரங்க�க்�:

h�ps://tamilebooks.org/our-project

 

 

�ற்�க்கணக்கான த�ழ் �ல்கைள (இலக்�யம்,
வரலா�, க�ைதகள், �ராணம், கைதகள், கட�்ைரகள்,
தகவல்கள், Etc.,) PDF, ePub, Mobi (Kindle) வ��ல் ப��றக்க

h�ps://TamilEbooks.Org என்ற இைணயதளத்ைத
பாரை்வ�ட�ம்.

 

நன்�.

வாழ்க த�ழ்...  வளரக் த�ழரக்ள்.



Tamilebooks.org

 

 


	முன்னுரை
	1. இறுதி வார்த்தை
	2. ஓட்டர் சாவித்திரிபாலா
	3. சாரங்க்
	4. ராணி பசந்த்
	5. காணாமற்போனவன்
	6. சரிவு
	7. எல்லைக்கோட்டின் எல்லை
	8. மோசக்காரி
	9. ஒரு காதல் கதை
	10. மதிப்புக்குரிய, விடைத்தாள் திருத்துபவர் அவர்களுக்கு
	11. சிறிய சொல்
	12. மரம்
	13. உயிர்த்தாகம்
	14. நண்பனுக்காக முன்னுரை
	15. பாரதநாடு
	16. சீட்டுக்களாலான வீடுபோல
	17. அந்திமாலையின் இருமுகங்கள்
	18. பஞ்சம்
	19. பிழைத்திருப்பதற்காக
	20. என்னைப் பாருங்கள்
	21. பின்புலம்
	கதாசிரியர் அறிமுகம்

