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அணிந்துதர 

 

பபான் குலேந்திரனின்  ஒவ்ப ாரு சிறுகததகளின் அடி நாதத்திலும் இந்தத் லதச  ழதை 

ஒட்டிக்பகாண்டிருக்கிறது. 

கததகளினூடு அந்தந்தப் பிரலதசங்களின் புவியியல்,  ரோற்றுப் பின்புேன்கதையும் 

பகாடுப்பததப்படிப்பதும் புதுதையானபதாரு அனுப ம். யாழ்ப்பாணத்துப் லபச்சு 

 ழக்தகலயா, நதடமுதற  ாழ்வில் பகாள்ளும் பசால்ோடதேலயா தன் கததகளில் 

பகாண்டு  ரும் லபாது இயன்ற தர அ ற்றுக்கான விைக்கக் குறிப்புகதையும் 

பகிர்கிறார். 

சிே இடங்களில் அப்படிலய விடுகிறார், காரணம் அதத அப்படிலய  ாசகன் உள் ாங்கிப் 

புரியக் கூடியபைாழி நதட என்ற உய்த்துணர்வில். 

இந்த ைாதிரியான பின்னணிலயாடு சிறுகததகள் எழுது து ைரதப உதடத்தல் என்று 

விைர்சக ரீதியில் பார்த்தாலும் இந்தத் பதாகுப்பிதனப் படிக்கும் லபாது எழுத்தாைரின் 

 ாழ்வியல் அனுப ங்கள், நிஜங்களின் தரிசனங்கலை பதி ாகியிருப்பது லபான்றபதாரு 

உணர்வு எழு ததத் தவிர்க்க முடியவில்தே. ஆகல  இதுப ாரு சுய ரோற்றின் கூறாகக் 

கூட இருக்க முடியும். 

என்னுதடய தனிப்பட்ட அனுப த்தில் அண்தையில் இருபது  யது ைதிக்கத்தக்க 

யாழ்ப்பாணத்து இதைஞலனாடு லபசிக் பகாண்டிருக்கும் லபாது நாம் அங்கு சகஜைாகப் 

புழங்கும் ஒரு  ார்த்தததயச் பசால்லி விட்லடன். அதற்கு அர்த்தம் பதரியாது அந்த 

இதைஞன் லயாசித்தார். அப்லபாது தான் எங்கள் லபச்சு  ழக்கும் அதன் தனித்து மும் 

பதன்னிந்திய சினிைாக்களின் ஊடுரு ோல் சிததக்கப்படும் அபாயம் கண்டு உள்ளூரக் 

க தேயும் எழுந்தது. ஏபனனில் அந்த யாழ்ப்பாணத்து இதைஞனின் லபச்சில் 

நதகச்சுத  நடிகர்  டில லுவின் பசால்ோடல் தான் மிகுதியாக இருந்தது.  

பபான்.குலேந்திரன் அ ர்கைது சிறுகததகதைப் படிக்கும் லபாது இந்த நிகழ்வு தான் 

நிதனவுக்கு  ந்தது. நாம் எத்ததன அரிய, எம் ைண்ணுக்லக உரித்தான கதேச் பசாற்கதை, 

ைருவிப் லபான தூய தமிழ்ச் பசாற்கதை நம் அன்றாடப் லபச்சில் பதாதேத்து விட்லடாம். 

இந்த உணர்ப ல்ோம் “யாழ்ப்பாணத்தான்” சிறுகததத் பதாகுதிதயப் படித்த லபாது 

எழுந்தது. 

‘புதுச் சுருட்டு” கததயின் கைம் எங்கள் இணுவில் ைண்தண ஞாபகப்படுத்தியது, 

ஊபரல்ோம் சுருட்டுக் பகாட்டிலும், புதகயிதேத் லதாட்டமுைாக விதைந்த நம் ஊரின் 

பண்பின் ைறு பக்கத்தில் அது எவ் ைவு தூரம் ஆட்பகால்லி லநாயாக இருக்கிறது என்ற 

பசய்திலயாடு கதததயச் சுருட்டியிருக்கிறார். 



யுத்தம் முடிந்த காேத்துக்குப் பின்னரும் ஏன் இந்தத் பதாழில் நுட்பம் விதைந்த 

காேத்திலும் ல லிச் சண்தடலயாடு நிற்கும் யாழ்ப்பாணத்தாதரத் தினசரிப் 

பத்திரிதககளில் படித்து  ருகிலறாம். “ல லி” சிறுகதத இம்ைாதிரியானபதாரு 

கததலயாட்டம் பகாண்டது. ஆளில்ோ ஊரில் இனி எங்லக ல லிச் சண்தட என்ற 

யதார்த்தமும் எழுந்து பைல்ே  லிபயழுப்பியது. 

கல்வித் தரப்படுத்தல், லபான்ற ஈழத்துச் சமூகம் எதிர் லநாக்கும் ச ால்கதையும், சகுனம் 

பார்த்தல், லகாயில்களில் லநர்த்திக் கடன் கழிக்கும் உயிர்ப்பலி பகாடுக்கும் பண்பு, புேம் 

பபயர் சூழலிலும் கூடல  பகாண்டு  ந்திருக்கும் சீட்டுக் கட்டும் ைரபு, சீதனப் பிரச்சதன 

லபான்ற நம்பிக்தககதையும், பழக்க  ழக்கங்கதையும் கததகளில் காவும் ஆசிரியர் 

தீண்டாதைக் பகாடுதையால் எழுந்த ஆேயப் பிரல ச ைறுப்தபயும் தகயில் 

எடுத்திருக்கிறார்.  

ஒரு காேத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ப ளி ந்த ஈழநாடு பத்திரிதகயில் “இப்படியும் 

நடக்கிறது” என்பறாரு பகுதி  ரும். இப்படியும் நடந்திருக்கிறதா என்று எண்ண த க்கும் 

பே கததகளின் யதார்த்தங்கலைாடு  ாழ்ந்து பழகிய யாழ்ப்பாணத்தாருக்கு இத  பழகிப் 

லபானத . ஆச்சரியம் என்னப னில் ஒவ்ப ாரு கததகளிலும் ஒவ்ப ாரு சமுதாயச் 

சிக்கல்கதைக் தகயிபேடுத்துக் கததகைாகச் சதைத்த ஆசிரியர் யாழ்ப்பாணத்துச் 

சமூகத்தின் முழுதையான பரிைாணத்ததக் காட்டி நிற்கின்றார். “யாழ்ப்பாணத்தான்” 

ப றும் சிறுகததகள் அல்ே இத  நம்  ாழ்வியலின் லகாேங்கள். 

 

 

கானா பிரபா 

சிட்னி 

அவுஸ்திலரலியா 

 

  



எழுத்தாைரின் முகவுதர 

 

யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு இேங்தகத்தீவின்  டக்கு அந்ததேயில் அதைந்துள்ைது. இதன் 

 டக்கிலும், கிழக்கிலும்   ங்காை விரிகுடாவும், ைற்றும் லைற்கிலும், பதற்கிலும் 

யாழ்ப்பாணக் கடலேரியும் அதைந்துள்ைது. இந்தக் குடாநாடு, ஆதனயிறவு என்ற 

இடத்தில் ஒரு ஒடுங்கிய நிேப்பகுதி மூேம் பதற்லகயுள்ை தாய் நிேைான  ன்னிப் 

பகுதியுடன் இதணக்கப்பட்டுள்ைது. இலதலபால் கிழக்குக் கதரலயாரத்திலும் ஓர் 

ஒடுக்கைான நிே இதணப்பு உண்டு. 

யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு, உப்பாறு கடல்நீலரரி, பதாண்தடைானாறு கடல்நீலரரி 

என்ப ற்றால் கிட்டத்தட்ட மூன்று தீவுகைாகப் பிரிக்கப்பட்டது லபால் 

லதாற்றைளிக்கிறது. இந்த இயற்தகப்பிரிவுகதை அடிப்பதடயாகக் பகாண்டு, யாழ் 

குடாநாடு,  லிகாைம்,  டைராட்சி, பதன்ைராட்சி, தீவுகள் என நான்கு பிரிவுகைாக 

 குக்கப்பட்டுள்ைது 

 யாழ்ப்பாண குடாநாடு இேங்தக தீவின்  டக்கு பகுதியில் உள்ைது. 16 ஆம் நூற்றாண்டில் 

லைற்கு காேனித்து  ஆட்சியாைர்கள் இப்பகுதிதய ஆக்கிரமிப்பதற்கு முன்னர் இந்த 

தீபகற்பம் யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தில் இருந்தது. Jaffna என்ற பபயர் ஒரு லபார்த்துகீசிய 

தழு ல் தமிழ்  ார்த்ததயின் தழு ல் ஆகும்.  அதன் அர்த்தம்  “யாழ் துதறமுகம்” ( Port of 

the lyre)  டச்சு காேத்திலிருந்து ஒரு லகாட்தடயும் லத ாேயமும் உள்ைன, லகாட்தடயின் 

அருலக புகழ்பபற்ற இந்து லகாவிோன  நல்லூர் கந்தசாமி லகாவில் உள்ைது.  1795 இல் 

இருந்து 1948 ஆம் ஆண்டு தர யாழ்ப்பாண இராச்சியம் ஆங்கிலேயர்கள் கட்டுப் பாட்டில் 

இருந்தது. நான்கு நூற்றாண்டு காே இதடக்காே யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் ததேநகராக 

இருந்த யாழ்ப்பாணத்தின் புறநகர்ப் பகுதியான நல்லூர்  ரோற்று ரீதியாக, யாழ்ப்பாணம் 

ஒரு லபார்க்கைைாக இருந்து ந்தது .  

1619 ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் லபார்த்துகீசிய ஆக்கிரமிப்பின் லபாது இது 

ஒரு காேனித்து  துதறமுக நகரைாக ைாற்றப்பட்டது, அ ர்கள் யாழ்ப்பாணத்தத 

டச்சுக்காரர்களிடம் இழந்தார்கள், 17965இல் பிரிட்டிஷாரிடம் டச்சுக்காரர்கள் ஆட்சிதய 

இழந்தார்கள். இ ர்களின்  ைதம் கத்லதாலிக்க ைதமும்  கிறிஸ்த  ைதமும். சலுதககள். 

ல தேகள்  பகாடுத்து   யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் இந்து ைக்கதை  ைதைாற்றினர் .  

லகாவில்கதை  இடித்து லகாட்தட. லசர்ச்சுகள்.   கட்டினர். கிறிஸ்த  கத்லதாலிக்க  

கல்லூரிகள்  லதான்றின.  ைதம் ைாறிய ர்கள். தங்கள்  இந்து பபயர்கதையும்  ைாற்றிக்  

பகாண்டனர் . 



உள்நாட்டுப் லபாரின்லபாது, தமிழீழ விடுததே புலிகள் (LTTE) 1986 ஆம் ஆண்டில் 

யாழ்ப்பாணத்தத ஆக்கிரமித்தது. இந்திய அதைதி காக்கும் பதட (IPKF) 1987 ஆம் 

ஆண்டில் விதர ாக நகரத்தத ஆக்கிரமித்தது. இேங்தக இராணு ம் மீண்டும் 

கட்டுப்பாட்தட அதடந்த 1989 முதல் 1995  தர எல்.ரீ.ரீ.ஈ மீண்டும் நகரத்தத 

ஆக்கிரமித்தது. ஆப்கானிஸ்தாதனப் லபாேல  யாழ்ப்பாணம் அடிக்கடி 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இராச்சியைாக இருந்தது. விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் 15 ஆம் 

நூற்றாண்டின் கல்ப ட்டு இந்த இடத்தத யாழ்ப்பாண பட்டினம் என்று குறிப்பிடுகிறது. -

பட்டினம் என்ற பின்பனாட்டு ஒரு துதறமுக நகரைாக இருந்த இடத்ததக் குறிக்கிறது 

பபயரின் லதாற்றம் நகரத்தின் பசாற்பிறப்பியல் பற்றிய ஒரு புராணக்கதத ஓன்று  உண்டு. 

உக்கிரசிங்கன் என்ற லசாழ ைன்னன் ,  குருட்டு பாணன் இதசக்கதேஞன் ஒரு னின்  குரல் 

இதசயில்  ையங்கி    அ ருக்கு ஒரு ைணல் சைப ளிதய  ழங்கினார். அப்பாணன்  தமிழ் 

நாட்டுக்கு திரும்பி, தனது லகாத்திரத்ததச் லசர்ந்த சிே உறுப்பினர்கதை  பகாண்டு  ந்து  

குடிலயற்றினர் லைலும் அ ர்கள் குடிலயறிய இடம் நகரத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது 

தற்லபாது பாதசயூர் ைற்றும் குருநகர் என அதழக்கப்படுகிறது. பகாழும்புத்துதறயில் 

அதைந்துள்ை  ணிகத் துதறமுகமும், முன்பு குருநகர் பகுதியில் அதைந்திருந்த 

‘அலுப்பந்தி’ என அதழக்கப்படும் துதறமுகமும் அதன் சான்றுகைாகத் பதரிகிறது.  

. இந்த ஊதரஆங்கிேத்தில்   Jaffna  என்பர்; இந்த . தீபகற்பத்தில்  ாழ்ந்த  பூர்   குடியினர் 

யக்கர்கள் ைற்றும் நாகர்கள் அதனால் இன்று இயக்கச்சி,  நாகர் லகாவில்  நாகதீபம்  என்ற  

பபயர்கள் உள்ை  ஊர்கள் உண்டு  

 . யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்திதன லபார்த்துகீசிய ைற்றும் டச்சு .ஆங்கிலேயர் ஆட்சி பே 

மிஷனரி பள்ளிகதை நிறு ப் பட்டது . அதனால் யாழ்ப்பாண குடா நாடு  நல்ே கல்விதய  

பபற்றது. அதன் காரணைாக   அ ர்களுக்கு அரசாங்க லசத யில் ல தே பசய்ய 

சந்தர்ப்பம்  கிதடத்தது ,  அ ர்கள்  ஆங்கிேத்தில் லதர்ச்சி பபற்று  இருந்தனர் .ஒரு 

காேத்தில் அரசாங்கத்தில் ஒரு அதிகாரியாக பணியாற்று தால்  சமூகத்தில் நல்ே ைதிப்பு  

கிதடத்தது . ஸ்லடஷன் ைாஸ்டர்ஸ் ைற்றும் சர்ல யர்கைாக பணியாற்று தற்காக   

ஆங்கிேம்  பதரிந்த பே யாழ்ப்பாண ஆண்கள் ைலேசியா ைற்றும் சிங்கப்பூருக்கு 

குடிபபயர்ந்தனர். அரசு லசத யில் பணிபுரிந்த ஒரு ைணைகன் திருைண சந்ததயில் அதிக 

சந்தத ைதிப்தபக் பகாண்டிருந்தார். 

படித்த பே ஓய்வுபபற்ற அரசு ஊழியர்கள் வி சாயத்தில் தீவிரைாக ஈடுபட்டனர். 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ  என்ற , விடுததேப் புலிகள் ஈழத்திற்குப் பிறகு யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தின் பபயர் 

உேக ஊடகங்களில் முக்கியத்து ம் பபற்றது. இந்த தமிழ் லபார்க்குணமிக்க அதைப்பு 

 டகிழக்கு இேங்தகயில் அதைந்தது, இது 1976 ஆம் ஆண்டில் உரு ாக்கப்பட்டது. 

இேங்தகயின்  டக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைாகாணங்களில் தமிழீழத்தின் சுதந்திரைான 



அரதசப் பபறு தத லநாக்கைாகக் பகாண்டது. அடுத்தடுத்த இேங்தக அரசாங்கங்களின் 

அடக்குமுதற ைாநிேக் பகாள்தககளுக்கு பதிேளிக்கும்  தகயில் தமிழர்கதை லநாக்கி. 

தமிழர்களுக்கு எதிரான இனக் கே ரங்கள் குறித்த கததகதை  பத்து  யதில் கததகதைக் 

லகட்டபின், அர்ப்பணிப்புள்ை ைற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ை லபார்க்குணமிக்க இதைஞரான 

ல லுப் பிள்தை பிரபாகரன் அ ர்கைால் புலிகள் உரு ாக்கப்பட்டது. 1948 இல் 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு. தமிழர்களுக்கு எதிரான பதாடர்ச்சியான கே ரங்கள் ைற்றும் 

தரப்படுத்தலின் கல்விக் பகாள்தக, சிங்கைம் ைட்டுலை சட்டம் .  தமிழ் மூதாததயர் 

பகுதிகளில் சிங்கை காேனித்து ம் லபான்றத    விடுததே  புலிகள்  இயக்கம்  லதான்ற  

விதத  விததத்தது .  டக்கு ைற்றும் கிழக்கில் ஆங்கிலேயர்கள்  இந்தியா லபான்று  சைஷ்டி  

ஆட்சிதய  பகாடுத்த  பின் ப ளிலயறி இருந்தால்  விடுததே இயக்கம்  லதான்றி  

இருக்காது ைனித உரிதை  மீறல்கள்  தீவில்   ைர்ந்திருக்காது   

எல்.ரீ.ரீ.ஈ பிறப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் ப வ்ல று சமூக கோசாரங்கள், யாழ்ப்பாண 

ைக்களின் நடத்தத ைற்றும் அணுகுமுதற ஆகியத  இருந்தன. உதாரணைாக, ஆண் 

லபரின ாதம் பிரதானைாக இருந்தது, ஈழப் லபாருக்கு முன்பு பபண்கள் சமூகத்தில் 

ைதிக்கப்படவில்தே. மிகவும் அரிதாகல , பபண்கள் சமுதாயத்தில் உயர் பதவியில் 

இருந்தனர் அல்ேது அரிதாகல  அரசியலில் ஈடுபட்டனர். அ ர்களில் பேர் 

சதையேதறயில் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட ர்கள் ைற்றும் முக்கியைாக இல்ேத்தரசிகள். 

ஆனால் யாழ்ப்பாண பபண்கள்  விடுததேஇயக்கத்தில் லபார்வீரர்கைாக  கரும்புலிகைாக  

ஈழத்  தமிழர்களின்  உரிதைக்கு  லபாராடினர் . விடுததேப் புலிகளின் பிறப்புக்கு முன்னர் 

நிேவிய சாதி அதைப்பு காரணைாக, ைதிக்கப்படாத தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்ததச் லசர்ந்த 

பே இதைஞர்கள் இயக்கத்தில் இதணந்தனர்.   ஒல்ோந்தர்  காேத்தில் இருந்து  குடிைகன்  

என்ற லதச   ழதை முதற இன்றும்  பசயலில்  இருந்து  ருகிறது . இததன குடிைகனின் 

ைகன் என்ற கதத  எடுத்து பசால்கிறது . 

 கல்வியில் தரப்படுத்தல் பகாள்தக ைருத்து  ைற்றும் பபாறியியல் கல்லூரிகளில் தமிழ் 

ைாண ர்கள் லசர  முட்டுக் கட்டதடயாக இருந்தது. தமிழருக்கு அரசாங்க ல தே 

கிதடப்பது கூட மிகவும் லபாட்டித்தன்தை  ாய்ந்தது, தமிழ் அதிகாரிகளின் பதவி உயர்வு 

அரிதாக இருந்தது. 

யாழ்ப்பாணத்ததச் லசர்ந்த பே அரசு ஊழியர்கள் இரு   ாழ்க்தக   ாழ்ந்து 

பகாண்டிருந்தனர். அ ர்களில் பபரும்பாலோர் பணிபுரிந்த பகாழும்பில் பிரைச்சாரிகைாக 

 ாழ்ந்தார்கள்,  ார இறுதியில் அ ர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ை தங்கள் வீட்டிற்கு 

எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணம் பசய்து ைகிழ்ச்சியான குடும்ப  ாழ்க்தகதய 

பசேவிடுகிறார்கள். பகாழும்பில், ைதேயாளி சதையல்காரருடன் சைபைரி என்ற 

விடுதியில் நண்பர்கலைாடு  சித்து  ந்தனர். பே தமிழர்கள்  ாழ்ந்த புறநகர் பகுதியான  

ப ள்ை த்தத, பம்பேபிட்டி, பகாட்டான் லசதன ஆகிய இடங்களில்  பிரபேைான 



சம்ைரிகள் இருந்தன. இந்த பதாகுப்பில் உள்ை ஒரு கதத பகாழும்பின் சைரி  ாழ்க்தகதய  

எடுத்து  பசால்கிறது இன்பனாரு கதத  சீதனம் திருணத்துக்கு  பகாடுக்க   ழி இல்ோததால்   

விடுததே புலிகள்  இயக்கத்தில்  லசர ல ண்டிய  நிதே  உரு ாகியது . 

இந்தத் பதாகுப்பில் உள்ை இருபத்தி இரண்டு கததகள் கடந்த சிே தசாப்தங்களில் 

யாழ்ப்பாண சமுதாயத்தத ப வ்ல று லகாணங்களின் பார்த யில்  எழுதப் பபற்றத  . 

இ ற்றில் சிே ைரபுகள் ைற்றும் கோசாரங்கள் பே ைாற்றங்கதை எடுத்து  பசால்கின்றன., 

முக்கியைாக 1983 கருப்பு ஜூதே இனக் கே ரம், பே தமிழர்கள் ஐலராப்பா, கனடா, 

அபைரிக்கா, அவுஸ்திலரலியா ைற்றும் தமிழ் நாடு இந்தியாவுக்கு குடிபபயரச் பசய்தன.  

ப ளிநாடுகளுக்கு புேம் பபயர்ந்த சுைார் ஒரு மில்லியன்  ஈழத் தமிர்கள் பபாருைாதார 

ரீதியாக சிறப்பாக பசயல்படு தாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. அ ர்களில் பேர் பதாழில், 

தக ல் பதாழில்நுட்பம், ைருத்து ம், கல்வி, பபாழுதுலபாக்கு, காப்பீடு, ரியல் எஸ்லடட், 

ல ாட்டல், இேக்கியம் ைற்றும் ஊடகத் துதறகள்.   ஆகிய ற்றில் சிறந்து  

விைங்குகின்றனர்  கனடாவில், மூன்று ேட்சத்துக்கும் லைல் தமிழர்கள்     ாழ்கிறார்கள். 

ஒன்ராறிலயா ைாகாண ைற்றும் ைத்திய அரசியலில் தீவிரைாக ஈடுபட்டுள்ைனர். ஜன ரி 

தமிழ் பாரம்பரிய ைாதைாக  கனடா ைத்திய அரசால்  அறிவிக்கப்பட்டது; ஒன்ராறிலயாவில் 

சமூக ரீதியாக தீவிரைாக பசயல்படும் பதினாறு தமிழ் முதிலயார்  சங்கங்கள் உள்ைன. 

உேகில் உள்ை தமிழர்களின் மூன்று ேட்சத்திற்கும் அதிகைான ைக்கதை உரு ாக்கியது. 

ப ளிநாடுகளில்  சிக்கும் சிே குழந்ததகள் ைரபுகதை மீறி சீனர்கள், இந்தியர்கள், 

ஐலராப்பியர்கள் ைற்றும் கனடியர்கள் லபான்ற பிற சமூகங்களில் திருைணம் பசய்து 

பகாண்டதால் பே குடும்பங்கள் பபாருைாதார ரீதியாக தங்கள்  ாழ்க்தகதய லைம்படுத்த 

உதவியது. 

கததகள் புதனகததயுடன் கேந்த உண்தையான சம்ப ங்கதை அடிப்பதடயாகக் 

பகாண்டத . படித்து ைகிழுங்கள். 

**** 

யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தில் பநடுங்காேைாக நிேவி  ந்த  ழதைகதை அடிப்பதடயாகக் 

பகாண்டு உரு ானது லதச  ழதையாகும். அது சட்ட ரீதியாக இன்றும் நதட முதறயில் 

உள்ைது. லபார்த்துக்லகயர், ஒல்ோந்தர் ஆட்சிக்காேத்தில் அதைக்கப்பட்ட நீதி ைன்றங்கள் 

லதச  ழதை அடிப்பதடயிலே  ழக்குகதை விசாரித்து தீர்ப்புகதை  ழங்கின. இந்த 

 ழதையானது ஒல்ோந்தர் ஆட்சிக்காேத்தில், அதா து 18ஆம் நூற்றாண்டின் 

ஆரம்பகாேத்தில் சட்டைாகத் பதாகுக்கப்பட்டது. இத்லதச  ழதையானது இேங்தகயில் 

 ாழும் தமிழர்களுக்கான சட்ட பநறியாக இன்றும் நதடமுதறயில் இருக்கிறது 

****  
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கதத 1  

புதுச் சுருட்டு  

 

யாழ்ப்பாணத்து  சுருட்டு வியாபாரி துதரராசாத  பதரியாத சிங்கை, தமிழ், முஸ்லீம் 

வியாபாரிகள் இேங்தகயில்இல்தே என்லற பசால்ேோம் . இேங்தகயில் புது சுருட்தட  

லதடி,  ாங்கி, ரசித்து, குடித்த ர்கள் ஏராைம். புது சுருட்டு  கனகலிங்கம், த சிசிகு 

சுருட்டுகதையும்,  பசாக்கோல் பீடிதயதயயும் விற்பதனயில் ப ன்று விட்டது  அந்த 

சுருட்டுக்கு “புது” என்ற  பிராண்ட் பபயர்  ரக் காரணக் கதத  சு ாரஸ்சியைானது  

சுன்னாகத்தில் பிறந்த துதரராசா என்ற துதர தன் தந்ததயின் நண்பர் புண்ணியம் என்ற 

புண்ணியமூர்த்தியின் பத்துலபர்  ல தே பசய்த   சுருட்டுக் பகாட்டிலில் பே காேம் 

சுருட்டு சுத்தும் பதாழில் பசய்த ர். துதர லைல் நம்பிக்தக த த்து  சுருட்டு பகாட்டிதே 

துதரயின் பபாறுப்பில் சிே சையம் புண்ணியமூர்த்தி விட்டுச் பசல் ார்.  

புண்ணியமூர்த்திக்கு. பிள்தைகள் இல்ோத படியால்   துதரயின் லநர்தைதயயும் 

உதழப்தபயும் கண்ட புண்ணியமூர்த்தி தான்  இறக்க முன்பு    தன் பசாத்தில் அதரப் 

பங்தகயும்  தன்  சுருட்டு பகாட்டிதேயும் துதரயின் பபயரில்  எழுதி  த த்து  விட்டு 

இறந்தார்.  அ ர் இறந்த பின் தன் முதோளி புண்ணியமூர்த்தி என்ற பபயரின் முதல் எழுத்து 

பு த யும் தன் பபயரின் முதல் எழுத்து து த யும் லசர்த்து புது என்று பிராண்ட் பபயர் 

த த்து சுருட்தட தயாரித்தார். அ ரின் சுருட்டுத் பதாழிற்சாதேயில்   முப்பது லபர் 

ல தே பசய்தனர். பதன் இந்தியாவுக்கும் சுருட்டு ஏற்றுைதி பசய்தார்.  அ ர்  

பதாழிற்சாதேயில் தயாரித்த லகாடா லபாட்ட “புது”  சுருட்டுக்கு இேங்தக  முழு தும் 

தனி ைவுசு இருந்தது அதத முதிய ர்கள் லதடிப் லபாய்  ாங்கினார்கள். கியூபா சுருட்தட 

விட சிறந்தது என்று பேர் லபசிக்பகாண்டனர்  

**** 

துதரதயபசல் ம் லதடி  ந்தது. பசாந்தத்தில் பார் தி என்ப தை திருைணம் பசய்தார் . 

துதர பார் தி தம்பதிகளுக்கு  சி ராசா  என்ற ைகன் பிறந்தான். சி ராசா படித்து டாக்டராகி 

சிறந்த புற்று லநாய் நிபுணராகத் திகழ்ந்தான். பார் தியின் ைரணத்தின் பின் தன் 

க தேதயப் லபாக்க தன் பதாழிற்சாதேயில் தயாரித் சுருட்தட துதர புதகக்க 

ஆரம்பித்தார். தான் சுருட்டு புதகக்கும் படத்தத விைம்பரங்களில்  லபாட்டார். தந்ததக்கும்  

ைகனுக்கும் அடிக்கடி  ாக்கு  ாதம்ஏற்பட்டது, அலதாடு துதர தன்னிலும் இருபது  யது 

குதறந்த  றிய இைம் உறவின பபண் ேட்சுமிதய  திருைணம் பசய்ததத டாக்டர் சி ா 

ஏற்றுக் பகாள்ைவில்தே. 



 
 

“அப்பா, என் அம்ைா இருக்கும் ைட்டும் நல்ே குணத்லதாடு நீங்கள்  இருந்தீர்கள். இந்த 

 யது  ந்த காேத்தில் உங்களுக்கு இரண்டாம் திருைணம் அ சியைா? ஊர் என்ன 

பசால்லும்”? டாக்டர் சி ா பசான்னார். 

“நான் உன் அம்ைாத  பிரிந்த பின் என்தன க னிக்க உன் சின்னம்ைா ேட்சுமிதய 

திருைணம் பசய்லதன். அதுக்கு அ ள் சம்ைதித்தாள். அலதாடு அது என் விருப்பம். அ ள் 

ஒரு ஏதழ குடும்பத்தில் இருந்து  ந்த ள். அ ர்கள் லகட்ட பணம் பகாடுத்லதன்  அலதாடு 

உன் அம்ைாத  என்னால் ைறக்க முடியவில்தே  அதனால் சுருட்டு குடிக்கிலறன். இதத நீ 

தடுக்க முடியாது” லகாபத்லதாடு ைகனுக்கு  துதர பசான்னார். 

“அப்பா நான் பசால்லுறதத சற்று பபாறுதையாகக் லகளுங்கள்     உங்களுக்கும் 

சின்னம்ைாவுக்கும் இருபது  யது வித்தியாசம். அ  எனக்கு  இரண்டு  ருஷம் மூப்பு  அ  

தன் உணர்ச்சிகதை கட்டுப்படுத்திக் பகாண்டு உங்கலைாடு  ாழ்கிற காரணம் நீங்கள் அ  

குடும்பத்துக்கு பகாடுத்த ஏராைைான பணம். அலதாடு ப கு விதரவில் சின்னம்ைா 

விதத  ஆகக் கூடிய சாதியக் கூறுகள் உண்டு அப்பா”. 

“நீ என்ன பசால்ே  ருகிறாய் சி ா”? 

“அப்பா உங்களுக்கு பதரியும் நான் புற்று லநாய்த் துதறயில் த த்தியம் பார்ப்ப ன் என்று 

சுருட்டு புதகப்பதின் தீதைகள் உங்களுக்கு பதரிந்து இருக்கும்”. 

“புதக பிடிப்பது உடலுக்கு கூடாது என்கிறாயா”? 

“புதகயிதே, நிக்பகாட்டீனா என்னும் லபரினத்ததச் லசர்ந்த தா ரத்தின்.  

இது நிக்பகாட்டீனா எனும் லபரினத்துள் அடங்கும். பே புதகயிதே இனங்களும் இதில் 

உண்டு.. 

இததனப் பயன்படுத்தும் முதறதயயும், அைத யும் பபாறுத்து ைனித உடலில் இது 

ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாக உள்ைது. இததனப் பயன் படுத்து தனால் 

ஏற்படக்கூடிய முக்கியைான உடல்நேக் லகடு குருதிச் சுற்லறாட்டத்பதாகுதியில் 

ஏற்படக்கூடிய லநாய்கள் ஆகும். புதகத்தல் காேப்லபாக்கில்,  ாய், பதாண்தட, நுதரயீரல் 

ஆகிய பகுதிகளில் பபருைைவு புற்று லநாதயத் தூண்டும் பபாருட்கதைப் படியச் 

பசய்கிறது. 

நீங்கள் தயாரிக்கும் சுருட்டு ைற்ற ர்களின் உயிருக்கு ஆபத்தத பகாடுக்க கூடியது. சுருட்டு 

குடித்தால் இருதய தாக்கம், புற்று லநாயால் இறக்க கூடும். இறந்த ர்களின் குடும்பம் 

உங்கதை திட்டும் அப்பா  ”’ 

“சுருட்டு பதாழில் பசய்து எனக்கு பணம் ருகிறது உன்தன டாக்டருக்கு படிப்பிக்க 

முடிந்தது”  



 
 

“நான் அந்த பணத்தில் படித்ததுக்கு ப ட்கப்படுகிலறன் அப்பா  பா ம் சின்னம்ைா. ப கு 

விதரவில் அ   விதத யாகும் சாத்தியக் கூறு உண்டு. நல்ே காேம் எனக்கு சலகாதரங்கள் 

இல்தே”. 

“உனக்குத் பதரியும் நான் எவ் ைவு தர்ைம்  பசய்கிலறன் என்று   என் சுருட்டு பதாழிற் 

சாதேயில்   சுைார் முப்பது லபர்  ல தே பசய்யினம் அதனால் அ ர்கள் குடும்பம் 

 ாழ்கிறது”. 

“ல று என்ன பசய்தீர்கள் “?  

“நான் எங்கள் ஊர் முருகன் லகாவிலுக்கு, லகாபுரம் என் பசாந்த பணத்தில் கட்டிலனன் லதர் 

பசய்து பகாடுத்லதன்” பபருதையாக துதர பசான்னார்.  

“அப்பா நீங்கள் எவ்ைவு  தர்ைம் பசய்தாலும் உங்கள் சுருட்டு பதாழில் பேரின்  உயிதர 

எடுப்பதால் அந்த  கர்ைா உங்கதைச் லசரும் . நீங்கள் பசய்யும் சுருட்டு பதாழிதே ைருத்து  

ரீதியாக் நான் ஏற்றுக் பகாள்ை ைாட்லடன் சனங்களுக்கு இதன் விதைவு பதரியாது. சுருட்டு 

புதகப்பது  ஈரல் புற்று லநாய் ைாத்திரம் இல்தே இருதயத்ததயும் பாதிக்கும் “ 

“எனக்கு உன் ைருத்து  விைக்கம் லதத  இல்தே சி ா”  

“அப்பா புதகப்பதத கட்டுப் படுத்த  ரி மூேம்  சட்டம் உள்ைது விைம்பரங்களில் பார்த்து  

இருப்பீர்கலை” 

“சி ா நான் தயாரிக்கும் சுருட்தட ஏன்குதற பசால்லுகிறாய்?. சிகபரட்  தயாரிக்கும் பபரிய 

ப ளி நாட்டு நிறு னங்கதை குதற பசால்லேன்”. 

 “அப்பா நான் உங்கள் ைகன் என்ற உரிதைலயாடு உங்களுக்கு அறிவுதர பசால்லுகிலறன் 

உங்கள் சுருட்டு தயாரிக்கும் பதாழிற்சாதேதய மூடி விடுங்கள். உங்களுக்கு இருக்கிற 

பசல் ம் நீங்கள் இறக்கும் ைட்டும்   லபாதும் அப்பா . ஆட்கதை த த்து வி சாயம் 

பசய்யுங்கள்”. 

துதரக்கு ைகன் டாக்டர் சி ர் ஆலோசதன  பசான்னது பிடிக்கவில்தே  முகத்தத  நீட்டி 

த த்துக் பகாண்டு தன் அதறக்குள் துதர லபாய் விட்டார். 

அந்த  ாக்கு ாதம் நடந்து சிே ைாதங்களில் துதர அடிக்கடி பநஞ்சு  லியால் 

பாதிக்கப்பட்டார். அ தர பரிலசாதித்த டாக்டர்  துதரயின் இருதயத்துக்கு பசல்லும் 

நான்கு இரத்த குழாய்களில் அதடப்பு ஏற்பட்டிருப்பதால் ப கு விதரவில் இருதய 

ஆபலரஷன் பசய்ய பசய்யல ண்டும்  ற்புறுத்தி பசான்னார்கள். துதர பிடி ாதக்காரர் 

ைகனும் ேட்சுமியும் எவ் ைல ா பசால்லியும் துதர லகட்கவில்தே. துதர ேட்சுமிக்கும் 

ைகனுக்கும் பதரியாைல் உயில் ஒன்தற எழுதி த த்தார் அந்த உயிலில் தன் பசாத்தத 



 
 

இரண்டாகப் பிரித்து டாக்டர் சி ாவுக்கும்,  ேட்சுமிக்கும் எழுதினர். அ ருக்கு பதரியம் 

தான் அதிக காேம் ாழப் லபா தில்தே  என்று.  

ஒரு நாள் இரவு படுத்த ர் காதேயில் எழும்பவில்தே  ேட்சுமி முப்பது  யதில் 

விதத யானாள் டாக்டர் சி ா தன் தந்ததக்கு பசய்ய ல ண்டிய கடதைகதை பசய்து 

விட்டு அதன் பின் ேட்சுமிலயாடு கேந்து ஆலோசித்து துதரயின் சுருட்டு நிறு னத்தத 

மூடினார் . துதரயின் புது சுருட்டு நிறு னத்தில் ல தே பசய்த முப்பது  லபருக்கும் தனக்கு 

கிதடத்த பசாத்தத  பகிர்ந்து பகாடுத்தார், அதனால்  திருப்தி அதடந்தார். 

***** 

  



 
 

கதத 2   

ல லி 

 

 (யாழ்ப்பாணத்தில் ல லிகதைக் பகாண்டு எல்தேகதை நிர்ணயிப்பார்கள். 

குடும்பங்களுக்கிதடலய சண்தடகள் உரு ாக ல லிகளும் ஒருகாரணம். இதத தையைாக 

த த்த எழுதப்பட்ட கததயிது.) 

பரமு என்ற பரைலிங்கம் மீசாதேயில் பத்துப் பரப்புக் காணிக்குச் பசாந்தக்காரன். 

காணியில் இரண்டதறகதைக் பகாண்ட உள்ை  ஐம்பதில்  கட்டிய கல்வீடு.  வீட்டின்  முன்  

ஒரு  சதடத்து   ைர்ந்த  ப ப்பம் ைரம். கண்டி-யாழ்ப்பாணம் A9 வீதிதய லநாக்கிய  ாசல். 

சா கச்லசரியில் இருந்து கிழக்லக நான்கு  தைல்; தூரத்தில் உள்ை கிராைம்; மீசாதே. “மீ” 

என்பது இலுப்தபதயக் குறிக்கும். இலுப்தப ைரங்கள்  பசறிந்து காணப்படும் இவ்வூரில், 

இலுப்தப எண்தண தயாரிக்கும்  ஆதேகள் இருந்தபடியால் அவ்வூருக்கு மீசாதேபயனப் 

பபயர்  ந்திருக்கோம். 

மீசாதே ரயில்ல  ஸ்லடசன் கூப்பிடு தூரத்திலிருந்தது. காணிக்குள்; ல லி ஓரைாக ஒரு 

நல்ே தண்ணீர்க் கிணறு. ைா, போ, பநல்லி, நா ல், விைா ைரங்கள் பரமுவின் காணிக்குள் 

நல்ே நிழதேயும், பயதனயும்; பகாடுத்தன. 

லகாதட காேத்தில் ஒருநாள், வியர்த  பசாட்டச் பசாட்ட பகாடிகாைம் சந்ததயிலிருந்து 6 

கி.மீ தூரத்துக்கு தனது பரலி தசக்கிதை ஓட்டி  ந்த பரமு, வீட்டுப் படதேதயத் திறந்து 

தனது  ைவுக்குள்  தசக்கிதை ஓரைாக  ல ப்பைரத்துக்கு கீழ் நிறுத்தினான். 

“அப்பாடா என்ன ப க்தக. காத்து கூட வீசுதில்தே”, என்று வியர்த தயத் தனது 

சால்த யால் துதடத்தபடி வீட்டுக்குள் லபானான். பரமு மீசாதேயில் ஒரு சின்ன 

கதடத த்து பே சரக்கு சாைான்கள்? ைரக்கரி, பழ தககள். உணவு  தககள் 

லபான்ற ற்தற வியாபாரம் பசய்து ந்தான். அ னது கதட ரயில்ல  ஸ்லடசனுக்கு 

அருகாதையில் யாழ்ப்பாணம்-கண்டி பபரும் பாததயில் இருந்ததால் நல்ே வியாபாரம்.  

அ னுதடய கதடயில் மீசாதே கறுத்த பகாழும்பான், அம்பேவி, பசம்பாட்டு 

ைாம்பழங்களும், போப்பழமும்  ாங்கு தற்காக சா கச்லசரி, பகாடிகாைத்தில், கச்சாய், 

சரசாதே ஆகிய ஊர்களிலிருந்து சனங்கள்  ரு ார்கள். அ னது ைதனவி சரஸ் தி 

சுத யாக சதைக்கக் கூடிய ள். அ ன் தயாரித்த சுண்டல், உழுந்து தட, சூசியம்  

அகிய ற்றிற்கு சனங்களிடம் நல்ே ைதிப்பிருந்தது. அது ல்ோைல் அ ள் தயாரித்த 

ஊறுகாய், ல ப்பம்பூ  டகம் , லைார் மிைகாய் ஆகிய ற்றிற்கு லகாவில் 

திருவிழாக்காேங்களில் விரதம் இருப்லபார் பரமுவின் கதடதயத் லதடி  ந்து 

 ாங்கு ார்கள். அதனாதே பரமுவுக்கு கதடயில் நல்ே வியாபாரம். தன் ைதனவியின் 



 
 

அண்ணன் ைகன் பசல் ம் என்ற பசல்ேத்துதரதய தனக்கு உதவியாக த த்திருந்தான். 

பசல் த்துக்கு ைதிய சாப்பாடும் பகாடுத்து கதடதயக் க னிப்பதற்கு சிறு பதாதகதய 

ைாதம் ைாதம் பரமு பகாடுத்து ந்தான். படிப்தப பாதியில் குைப்பிக் பகாண்டு  ந்த 

பசல் த்துக்கு, ைாைாவிடம் ல தே பசய் து பபருதையாக இருந்தது. 

“இஞ்ஞாரும் எனக்கு பகாஞ்சம் லைார் பகாண்டு ாரும். ப ய்யிலிதே ப ளிலய 

லபாட்டு  ந்தது ஒலர தாகைாய் இருக்கு”, வீட்டிள் முன் விராந்ததயில் அைர்ந்த ாலற 

ைதனவியிடம் பணி ாக ல ண்டினான். 

லைாரும் தகயுைாக பரமுவிடம்  ந்த சரஸ் தி “ லகட்டியலை கதததய?. பக்கத்து வீட்டு 

பங்கஜம் புது கிளுத  ைரக் கதியால்கதைப் லபாட்டு ல லி அதடக்கப்லபாறாைாம். 

இரண்டு  ருஷத்துக்கு முதல் ல லி அதடத்த லபாது எங்கதட காணியிதே ஆறு 

அங்குேத்த எடுத்துப்லபாட்டாள். இந்த முதற நான் அ தை அ ள் விருப்பத்துக்கு ல லி 

அதடக்க விடப்லபா தில்தே” . என்றாள் சரசு என்ற பரமுவின ைதனவி சரஸ் தி. 

பரமு ப ளிலய லபாய்  ந்த கதைப்பு தீர லைாதர ைடக் ைடக் என்று குடித்தான். 

“நான் முக்கியைான விசயம் கததக்கிறன், நீங்கள் என்ன லபசாைல் இருக்கிறியள்.” பரமு 

லபசாைல் இருந்தது சரசுவுக்கு எரிச்சதேக் பகாடுத்தது. 

“நான் என்னத்தத சரசு கததக்கிறது. எங்கதட கிழக்கு பக்கத்து ல லி இவ் ைவு காேமும் 

பங்கஜம் தான் அதடத்து  ந்த ள். அததத் தான் எங்கதட காணி உறுதியிதேயும் 

எழுதியிருக்குது. அந்த ல லிதய பராைரிப்பது அ ள் பபாறுப்பு. பதரிஞ்சிருந்தும் ஏன் நீ 

வீணாக அ லைாதட லபாய் சண்தடக்குப் லபாகிறாய் ?” 

“சண்தட லபாடுகிலறலனா? இப்படி ஒவ்ப ாரு முதறயும் ல லி அதடக்கக்தக எங்கதட 

காணியிதே  அங்குேம் அங்குேைாக பகாஞ்ச காணிதய  எடுத்துப்லபாடு ாள். 

அதுைட்டுலை..” என்று இழுத்தாை சரசு. 

“ல லற என்ன பிரச்சதன”? 

“ல லியிதே இருக்கிற பூ ரசம் ைரத்திதே ஒலர ைசுக்குட்டி. அந்த இதேகள் 

ைசுக்குட்டிலயாடு எங்கதட கிணத்துக்குள்தை விழுகிது. அந்த கிணத்துத் தண்ணிதய 

எப்படி நாங்கள் குடிக்கிறது? இதேகதை ப ட்டு என்று பசான்னால் லகட்கிறாள் 

இல்தே.” 

“ல லிலயாடு சம்பந்தைான பே பிரச்சதனகள் உனக்கு இருக்குது லபாே  பதரியுது” பரமு 

லகட்டான். 

“இன்பனாரு பிரச்சதனயும் இருக்குது.” 

“என்னது மூன்றா து பிரச்சதன. பசால்லு ?” 



 
 

“பங்கஜத்து வீட்டு நாய் ஜம்மி, எங்கதட  ைத த்தான் ைேசேம் கழிக்கப் பாவிக்குது. 

அண்தடக்கு பாத்தனான் ல லியிதே ஓட்தட ஒன்தற பசய்து எங்கதட  ைவுக்குள்தை 

அது  ந்து லபா தத. இதத எத்ததன முதற பங்கஜத்துக்கு முதறயிட்டாலும் அ ள் 

லகட்கிறாள் இல்தே. நீங்கள் அ ளின்தற ைனுசன் பசல்ேலராதட  நீங்கள் கததயுங்லகா”. 

“பங்கஜம் ல லி அதடப்பது எங்கதை எப்படிப் பாதிக்கிறது?” பரமு லகட்டான். 

“என்ன விசர் கதத கததக்கிறியள். இரண்டு  ருஷத்துக்கு முந்தி  கதியால் லபாடுகின 

எண்டு எங்கதட காணியிதே ஆறு அங்குேம் எடுத்துப்லபாட்டாள். இந்த  ருஷமும் 

அதத பசய்தாலும் பசய் ாள். இப்படி பகாஞ்சம் பகாஞ்சைாக எங்கதட காணிதயப் 

பறித்துப் லபாடு ாள். லபராதசக்காரி.; இததப்பற்றி பங்கஜத்தின்தற ைனுசலனாதட 

உங்கதைக் கததக்கச் பசால்லுகிறன்,” அதுக்குத்தான் என்றாள் லகாபத்லதாடு சரசு. 

ல லிப் பிரச்சதனதய சரசு தன் பக்கம் திதச திருப்பு தத பரமு கண்டான்;. பங்கஜத்தின் 

கண ன் பசல்தேயாவும் தானும் நல்ே கூட்டாளிகள். ஓன்றாக ைார்க்கண்டுவின் கள்ளுக் 

பகாட்டிலுக்குப்; லபாய்  ருப ர்கள். தான் எப்படி பசல்தேயலராதட ல லிதயப் பற்றி 

கததக்கிறது, பரமு லயாசித்தான்;. 

சரஸ் திக்கு ஊரிதே “சண்தடக் லகாழி சரசு” என்று பபயர். சிறு விஷயங்களுக்கு 

எல்ோம், சுற்றாலராடு சண்தட லபாடு ாள். ஆனால் சீனி , லகாப்பி, மிைகாய் தூள் கடனாக 

அயோைரிடம் லகட்டு  ாங்கும், லபாது அன்பாகப் லபசி தனக்கு ல ண்டியதத  ாங்கிக் 

பகாள் ாள். தன்தற ைகன் நடராசா, யாழ்ப்பாண பபாலீசிதே கிைார்க்காக ல தே 

பசய்கிறான் என்ற திமிர் சரசுவுக்கு. ஊர்ச்சனங்களுக்கு சரசுவின் ைகனுக்கு பபாலிசின் 

ஆதரவு இருக்கிறதாக பயம் ல று. சரசுவுக்கு  இருபது  யதுதடய ஒரு பபண் ைலகஸ் ரி. 

அ ள் தாதயப்லபால் அல்ோது அதைதியான ள். சங்கத்தாதன இந்துக் கல்லூரியில் 

ஏபே ல் படித்து ந்தாள். ஊர்ச் சனங்கலைாடு தாய் பிடித்த பே சண்தடகதைப் சைரசம் 

லபசி தீர்த்துத த்த ள். அதனால் அ ளுக்கு ஊரில் நல்ே ைரியாதத இருந்தது. 

“என்ன உங்கதட கூட்டாளி பசல்ேலராதட ல லிதயப் பற்றி கததக்கிறியலை”?. சரசு 

பரமுத  விட்டதாக இல்தே. 

“சரி சரி லநரம்  ரும் லபாது கததக்கிறன். இப்ப நான் குளித்திட்டு  ாறன் சாப்பாட்தட 

எடுத்து த . பசிக்கிது” என்று ல லிக் கதததயத் திதச திருப்பிவிட்டு எழும்பி 

வீட்டுக்குள் லபானான் பரமு. 

***** 

ல லிச்சண்தடகள் யாழ்ப்பாண குடா நாட்டில் ஏராைம். அலதாடு பங்கு கிணற்றுச் 

சண்தடகள் ஒரு புறம். சிே சையங்களில் லகார்ட் லகசில் லபாய் முடியும். லோயர்களுக்கு 

ஆயிரக் கணக்கில் பசேவு பசய் ார்கள். சரசுவின்  ைத யும் பங்கஜத்தின்  ைத யும் 



 
 

பிரிக்கிற ல லி பதன்னங்கிடுகால் அதடக்கப்பட்டது. மூன்று  ருஷத்துக்கு ஒரு தடத  

கிடுதக ைாற்று தும், புதுக் கதியால்கள் லபாடு தும் பங்கஜத்தின் பபாறுப்பு. 

கதியால்களில் உள்ை பூ ரசம் ைர இதேகதை புதகயிதேத் லதாட்டக்காரர்களுக்கு 

பைாத்தைாக தீர்த்து பங்கஜம் பணம்  ாங்கு து சரசுவுக்கு  யிற்பறரிச்சதேக் பகாடுத்தது.  

சரசுவின் காணி உறுதியில் ல லிதய பராைரிப்பது அ ள் பபாறுப்பல்ே என்று 

எழுதப்பட்டிருந்தது, அது சரசுவுக்கு ஒரு பின்னதடவு. 

“ைகன் கனடாவிதே நல்ே ல தே. ைாதம் ைாதம் சுதையாக பணம் அனுப்புகிறான். அந்த 

பணத் திமிர் அ ள் பங்கஜத்துக்கு. அ ள் காணிக்குப் பக்கத்துக் காணிதய வீட்லடாதட 

 ாங்கப்லபாறதாக கதத அடிபடுகிறது”, சரசு கண னிடம் பங்கஜத்தின் லைல் உள்ை 

பபாறாதைதயக் பகாட்டித் தீர்த்தாள்.; 

“பங்கஜத்தின காணிக்குப் பக்கத்துக் காணி, ைாைரங்களும் போைரங்களும் உள்ை பபரிய 

பதிதனந்து பரப்பு காணியாச்லச. அவுஸ்திலரலியாவிதே இருக்கிற காணி பசாந்தக்காரர் 

ைலகந்திரன் ஏன் அதத விற்கப்லபாறார்?.” பரமு ஊர்விஷயம் பதரிந்து த த்திருந்த 

சரசுவிடம் லகட்டான். 

“ைலகந்திரன், அவுஸ்திலரலியாவிதே இருந்து திரும்பி ஊருக்கு  ரப்லபா தில்தேயாம். 

உந்த காணிதய விற்று  ருகிற காதச பாவித்து  அவுஸ்திலரலியாவில் உள்ை தன் வீட்டு 

லைார்ட்லகஜ் கடதனத் தீர்க்கப் லபாறார் லபாே கிடக்கு. பங்கஜத்திடம் சீட்டு லபாட்ட காசு 

இருக்கு. லதத ப்பட்டால் ைகன் கனடாவிதே இருந்து காசு அனுப்பு ான்.  ாங்கிற 

காணியிதே தன்தற இரு ைகள்ைாருக்கும் வீடுகள் கட்டி குடுக்கிறதாக பிைான் லபாே 

இருக்கு.” சரசு விபரம் பதரிந்த ள் லபால் பசான்னாள். 

“அப்ப இரண்டு காணிகதையும் பிரிக்கிற ல லிக்கு என்ன நடக்கப்லபாகுது?”, பச்தச 

மிைகாதயக் கடித்த ாலர பரமு லகட்டான். 

“பங்கஜம் இரண்டு காணிகதையும் பிரிக்கும் ல லிதய எடுத்துப்லபாட்டு  ாங்கிற 

காணிதயயும் தன்தர காணிலயாதட லசர்த்து பபரிய இருபத்தததந்து பரப்பு 

காணியாக்கிப் லபாடு ாள். பிள்தையள் கலியாணம் முடிச்ச பிறகும் தனக்குப் பக்கத்திதே 

இருக்க ல ண்டும் என்பது அ ள் ஆதச”. 

“அ ள் இருக்கிற வீடு ஆருக்காை பகாடுக்கப் லபாறாள்;?” 

“அந்த வீடு அ ள் ைகனுக்காம். அ ன் இயக்கத்தத விட்டு கனடா லபான ன். தான் 

யாழ்ப்பாணத்திதே தான் முடிப்பானாம் என்று தாயுக்கு எழுதியிருக்கிறான். இங்தக 

படிச்ச பபண் ல ண்டுைாம். கனடாவிதே படிச்ச பபண் சரிப் பட்டு  ராதாம்;. இன்னும் 

பகாஞ்ச காேம் அங்தக ல தே பசய்து நாலு காசு சம்பாதித்துப் லபாட்டு ஊலராதட  ந்து 

 ாழ அ னுதடய திட்டைாம்.” 



 
 

“உைக்கு உபதல்ோம் யார் பசான்னது?”, ைாங்காய் ஊறுகாதய சுத த்தபடி பரமு 

லகட்டான். 

“ல தற யார். எங்கதட பபான்னம்ைா ஆச்சிதான். அ வுக்கு ஊரிதே பதரியாத விஷயம் 

இல்தே”. 

“நீர் பங்கஜத்லதாதட மிண்டாததயும் அவுளுதடய ைகன் இயக்கத்திதே இருந்த ன். 

அதாதே பங்கஜத்துக்கு பே பபடியன்கதைத் பதரியும். அ ள் இயக்கத்துக்கு உம்தைப் 

பற்றி முதறயிட்டால், பிறகு நடக்கிற விஷயம் ல று”. சாப்பாட்தட முடித்துவிட்டு 

தகதய கழுவியபடிலய பரமு ைதனவிதய எச்சரித்தான். 

“ஒண்டு ைட்டும் பசால்லுறன் அ ள் பூர்வீகம் தீவு. புங்கிடுதீவிதே இருந்து இங்தக  ந்து 

குடிலயறின ள். ஆனால் எங்கதட பாட்டன் பூட்டன் எல்ோம் பிறந்து  ைர்ந்தது 

மீசாதேயிதே. நாங்கள் இருக்கிற வீடும்  ைவும் என்தற அப்பாவுக்கு, அ ருதடய 

அப்பா பகாடுத்தது. அதத என்தற அப்பா எனக்கு சீதனைாக எழுதின ர். இனி இந்தக் 

காணி எங்களுக்குப் பிறகு ைலகஸ் ரிக்கு. அதுக்கு முதலிதே காணிதய பகாஞ்சம் 

பகாஞ்சைாய் பங்கஜம் விழுங்கி லபாடு ாள் லபாேக் கிடக்கு. நல்ே காேம் எங்கதட 

கிணறு பங்குக் கிணறில்தே. இல்ோட்டால் அதிதே ல று பிரச்சதன  ந்திருக்கும்”. 

“சரி சரி சரசு. நான் பசல்ேத்துதரயலராதட இததப்பற்றி லபசுகிறன். அ ர் நல்ே ைனுசன். 

நீர் பங்கஜத்லதாதட சண்தட பிடிக்கிறதத நிற்பாட்டும்”. பரமு  அதறக்குள் 

சுருட்படான்தற பற்றத க்கப் லபானான். 

***** 

ல லிச் சண்தட ஓய்ந்து ஒரு ைாதத்துக்குள் யாழ்குடா நாட்டின் நிேதை ைாறியது. 

ஆர்மியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கிராைங்கள் ஒவ்ப ான்றாக்  ரத்பதாடங்கின. மீசாதே, 

இயக்கத்து பபடியன்கள் பேர்  சிக்கும் ஊர். அதனால் மிசாதேக் கிராைத்தத தங்கள் 

கட்டுப்பாடடுக்குள் பகாண்டு  ர ஆர்மி தீர்ைானித்தது. அதன் விதை ாக தங்கள் 

 ாகனங்களும், டாங்கிகளும் இேகு ாக லபாய்  ரக் கூடியதாக, பே ல லிகதை ப ட்டி 

எறிந்தார்கை. அப்படி ஆர்மியின் ஆக்கிரமிப்புக்கு பலியான ல லிகளில் சரசுவின் 

 ைத யும்,, பங்கஜத்தின்  ைத யுை பிரிக்கும் ல லியும் ஒன்று. இனி ல லிச் சண்தட 

 ராது. ஆர்மி மீசாதேக்கு  ர முன்னலர சரசு குடும்பம் கிளிபநாச்சிக்கும்;, பங்கஞம் 

குடும்பம் பகாழும்புக்கும் புேம் பபயர்ந்தன. மீசாதேக் காணிதய விட்டுப் லபாகமுன், 

சரசு தனது காணிதய ஒரு தடத  பார்த வியிட்டாள். ல லிதயக் காணவில்தே. கீலழ 

ப ட்டப்பட்ட பூ ரசம் ைரக் கதியால்கள் க னிப்பார் அற்று கிடந்தன. 

“இனி யாலராதட சண்தடபிடிக்கப் லபாகிறாய்? என்று அத  தன்தனக் லகட்பது லபால் 

அ ளுக்குப் பட்டது. 



 
 

***** 

             

 

 

  

  



 
 

கதத 3   

முடிவு  

   

“அம்ைா நான் இண்தடக்கு ஸ்கூலிதே இருந்து சுணங்கித்தான்  ரு ன். என்தனத் 

லதடல ண்டாம்” தாய்க்குச் சாந்தன் பசான்னான் 

“ஏன்டா ராசா அப்படி என்ன விலசசம் ஸ்கூலிதே நடக்குது? பசல்ேம்ைா ைகதன 

லகட்டாள் 

“இண்தடக்கு எண்தட ஏ பே ல் பபௌதிக பாடத்தில் பரீட்தசக்கு  ரக்கூடிய 

லகள்விகதையும்’ அதற்கான விதடகதையும் ஸ்டுடன்சுக்கு பசால்ேப் லபாறார் எங்கதட 

பபௌதிக ைாஸ்டர் நாதன். லபான  ருஷம் அ ர் பசான்ன லகள்விகள் பே  ந்தது. நான் 

அந்த கிைாதச மிஸ் பண்ணக்கூடாது. பபௌதிக படத்திதே நல்ே ைார்க்கஸ் நான் எடுத்தால் 

நிட்சயம் பைடிக்கல் கல்லூரிக்கு லபாக எனக்கு இடம் கிதடக்கும். ைற்தறய பாடங்களில் 

எனக்குப் பிரச்சதன இல்தே” சாந்தன் திடைாகச் பசான்னான். 

“அப்ப சரி ராசா. உனக்கு பிடித்த புட்டும், லகாழி இறச்சிக் கறியும், முட்தட பபாரியலும் 

பசய்து த க்கிறன். லபாகக்தக லடார்ச் தேட்தடயும் பகாண்டு லபா. உன் தசக்கில் 

தடனலைா ல தே பசய்யுதில்தே என்று உன் அப்பா பசான்னார்” 

“ சரி அம்ைா” என்று அதறக்குள் லபாய் லடார்ச் தேட்தடயும் லநாட் புத்தகத்ததயும் 

எடுத்துக் பகாண்டு தன் தசக்கிளில் சாந்தன் எறிப்லபானான். 

சாந்தன், ைாணிக்கம் பசல்ேம்ைா தம்பதிகளின் ஏக புத்திரன். ைாணிக்கம் த த்திய 

சாதேயில் ைருந்து தயாரிக்கும் பகாம்பபௌன்டர் ல தே பசய்ப ர். பசல்ேம்ைா அரச 

த த்தியசாதேயில் லநர்ஸ். ைருத்து ர் முதலில் ைருந்துகதை பரிந்துதரக்கிறார், அதன் 

பின்னர் பகாம்பபௌன்டர் அ சியைான பபாருட்கள், கேத கள் ஆகிய ற்தற 

எடுத்துக்பகாள்கிறார், லைலும் முழுதையான டாக்டரின் ஆலோசதனயின் லபரில் 

லநாயாளிக்கு ைருந்தத  ழங்குகிறார். 

ைாணிக்கம் தம்பதிகளுக்கு டாக்டர்கலைாடு பநருங்கிய பதாடர்புண்டு. இரு ரும் தங்கள் 

ைகன் ப ள்தை யுனிலபார்ம் அணிந்து, கழுத்தில் ஸ்லடதஸ்லகாப் பதாங்க நடந்து  ரும் 

காட்சிதய எப்லபாது காணோம் எனக் கனவு கண்டனர். அ ர்களின் ஆதசதயப் பூர்த்தி 

பசய்யல ா என்னல ா சாந்தன் படிப்பில் பகட்டிக்காரனாக திகழ்ந்தான். தனது தாய் 

ைாைன் தன் ைகன் சுகுைார் ஒரு டாக்டர் என்பதத அடிக்கடி பபருதையாக பேருக்கு 

பசால் தத சாந்தன் .லகட்டலபாது தானும் படித்து டாக்டராக ல ண்டும் என் முழு 

மூச்சாக படித்தான். தாயும் தகப்பனும் அ னுக்குத் லதத யான புத்தகங்கதை பசேவு 



 
 

பாராது  ாங்கிக் பகாடுத்தார்கள். சாந்தனும் தன் அதறயில் ைருத்து ம், படிப்பு.. 

இேக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட நூல்கதை அழகாக பிலராவில் அடுக்கி த த்திருந்தான். 

சாந்தன் படித்த கல்லூரி பிரின்சிபல் சி லிங்கம், ைாணிக்கத்தத சந்தித்த லபாது 

“ைாணிக்கம் எங்கதட கல்லூரில் இந்த முதற ைருத்து க் கல்லூரிக்கு லதர் ாகும் 

ைாண ர்கள் மூ ர் என்பதத ஆசிரியர்கள் எதிர்பாக்கினம். அந்த இரு ரில் உம்முதடய 

ைகன் சாந்தனும் ஒரு ன். ஆனால் ஒன்று ைட்டும் உைக்கு பசால்ேவிரும்புகிறன்;” 

“என்ன லசர் அந்த விஷயம்” ைாணிக்கம் 

“எவ் ைவு கடுதையாகப் படித்தாலும் ைருத்து க் கல்லூரிக்கு லதர் ாகு து அவ் ைவு 

இலேசு இல்தே. லபாட்டி அதிகம். அலதாடு புதிதாக அரசாங்கத்தினால் 

அமுல்படுத்தப்பட்ட தரப்படுத்தல் பகாள்தகயால் பே பகட்டிக்கார தமிழ் ைாண ர்கள் 

பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அதத உைக்கு பசால்லி த க்க விரும்புகிலறன்” 

“அபதன்ன அரசாங்கத்தின் பகாள்தக லசர்” 

“ஒரு காேத்தில் இந்த தரப்படுத்தல் பகாள்தக இல்ோதலபாது படித்து 

ைருத்து க்கல்லூரிக்கும், பபாறியியல் கல்லூரிக்கும் எடுபட்ட ர்கள் பபரும்பாலோர். 

தமிழ் ைாண ர்கள். அலதாடு பரீட்தசக்குப்பின் பபௌதிகம். இரசாயனம், விேங்கியல். 

தா ரவியல் ஆகிய பாடங்களில் பரிலசாததன பரீட்தசகள் நடப்பதுண்டு. அது இப்பபாது 

அரசால் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது.. காரணம் நல்ே கல்லூரிகள் தமிழ் பகுதிகளில் 

மிஷலனரிகள் உரு ாக்கியலத. கிராைத்துக் கல்லூரிகளில் ேப்  சதி குதறவு. இதத 

காரணம் காட்டி பின் தங்கிய பகுதிகளில்  ாழும் சிங்கை ைாண ர்கள் டாக்டராக 

ல ண்டும் என்பதால் அப் பகுதிகளில் படிக்கும் சிங்கை ைாண ர்களுக்காக சிங்கை 

அரசியல்  ாதிகள் பகாண்டு ந்தது தரப்படுத்தல் சட்டம். இதனால் குதறந்த புள்ளிகள் 

எடுத்த கிராைப்புற சிங்கை ைாண ர்கள் டாக்டர் ஆகும்  ாய்புண்டு” 

“இது சிங்கைம் ைட்டும் சட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் அரசாங்க ஊழியர்கதைப் லபால் 

அல்ே ா இருக்கிறது. நானும் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட அரசாங்க ஊழியன் லசர்” 

ைாணிக்கம் பசான்னான் 

“சரியாகச் பசான்னீர் ைாணிக்கம். ஆனால் சாந்தன் பகட்டிக்காரன். அ ன் உைது கனத  

நிதறல ற்று ான் என்ற நம்பிக்தக எனக்குண்டு.. நீர் ஒண்டுக்கும் லயாசிக்க ல ண்டாம்” 

பிரின்சிபல் பசான்னார். 

**** 

ைனிதன் நிதனப்பது ஒன்று கடவுள் தீர்ைானிப்பது ல பறாண்டு. பரீட்தச முடிவுகள் 

 ந்தவுடன் சாந்தன் கல்லூரியில் முதல் ைாண னாக சித்தியதடந்திருந்தான். ஆசிரியர்கள் 

எல்லோரும் சாந்தன் கல்லூரியில் இருந்து நிச்சயம் ைருத்து க் கல்லூரிக்கு லதர் ாகு ான் 



 
 

என எதிர்பார்த்தனர். ஈழத்து லபார் மும்முரைாக நடந்து பகாண்டிருந்தது. அரச 

விைானப்பதட ஈவிரக்கம் பாராது குண்டு வீச்சுத் தாக்குததே நடத்திக் பகாண்டிருந்தது. 

கல்லூரி பிரின்சிபல் சாந்ததன தன் ஒபீசுக்கு அதழத்தார். ‘எலதா நாள் பசய்தி பிரின்சிபல் 

பசால்ேப்லபாகிற’ என்ற ஆர் த்தில் சாந்தன். ஒபீசுக்கு லபானலபாது பிரின்சிபல் 

பசான்னது அ னுக்கு ஏைாற்றத்தத பகாடுத்த்து 

“சாந்தன் நீ ைருத்து க் கல்லூரிக்கு லதர்ந்து எடுக்கப்படவில்தே” 

“என்ன லசர் பசால்லுறியள்” 

“எங்கதட கல்லூரியில் இருந்து ஒரு ரும் ைருத்து க் கல்லூரிக்கு லதர்ந்து 

எடுக்கப்படவில்தே” 

“ஏன் லசர்” 

“இது அரசின் தரப்படுத்தல் பகாள்தகயின் பாதிப்பு. உம்மிலும்; பார்க்க குதறந்த ைார்க்ஸ் 

எடுத்த சிங்கை கிராைப்புற ைாண ர்கள் ைருத்து க் கல்லூரிக்கு எடுபட்டிருக்கோம். 

அடுத்த முதறயும் முயற்சித்துப் பாரும்” 

சாந்தன் அதத லகட்டு அதிர்ந்து லபானான். ஒன்றும் லபசாைல் வீட்டுக்கு பசன்ற லபாது 

விைான குண்டு வீச்சின் சத்தம் லகட்ட படி இருந்தது. சனங்கள் பதறி அடித்து ஓடு ததக் 

கண்டான். அந்தக் கூட்டத்லதாடு தன் தாயும் தகப்பனும் லசர்ந்து ஓடு ததக் கண்டான் 

“அப்பா எங்தக இப்படி ஓடுகிறீர்கள்” சாந்தன் அ ர்கதைப் பார்த்துப் பதறியபடி 

லகட்டான். 

“சாந்தன் இங்தக நிற்காலத. குண்டு உன் ததேயில் எப்லபாது விழும் என்று பதரியாது. 

எங்கள் வீட்டில் விழுந்து வீடு எரிகிறது. இங்தக நிற்காலத  ா பாதுகாப்பான ஊருக்குப் 

லபால ாம்” என்றான் ைாணிக்கம். 

“அப்பா என் புத்தகங்களுக்கு என்ன நடந்தது” 

“அதத பற்றி லயாசிக்க இப்ப லநரமில்தே. அத யும் வீட்லடாடு எங்கள் ைத்திய 

நூேகத்ததப் லபால் தீக்கு இதரயாகி இருக்கோம். லபசிக் பகாண்டிருக்காைல்  ா 

எங்கலைாதட” என்றார் ைாணிக்கம். 

“ அப்ப நான் படித்து டாக்டராக முடியதா”? 

“அததப்பற்றி பிறகு லயாசிப்பம்.” என்றாள் தாய். 

ைாணிக்கம் குடும்பம் உயிதரக் காப்பாற்ற ைக்கலைாடு ைக்கைாய் பாதுகாப்பு லதடி 

ஓடினார்கள் 



 
 

“பகாழும்பிதே சிங்கை னிடம் அடி  ாங்கி, கப்பலில் இங்தக பசாந்த ஊருக்கு 

 ந்லதாம். இங்தகயும் எங்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்தேயா.. இந்த அடக்குமுதறதய 

நிறுத்த  ழியில்தேயா. அடிதைகைாக நாம்  ாழ ல ண்டுைா அப்பா” விசனத்லதாடு 

சாந்தன் லகட்டான். அ னது லபச்சில் விரக்தி பதரிந்தது 

“நீ இப்ப அதிகம் லபசாைல்  ரப்லபாகிறாயா இல்தேயா”? ைகதன ைாணிக்கம் 

அதட்டினார். 

***** 

பே ைாதங்கள் பசன்றன. ப ளிநாடுகளின் அழுத்தம் காரணைாக குண்டுவீச்சு 

நிறுத்தப்பட்டாலும் இராணு த்தால் ைனித உரிதை மீறல்கள் பதாடர்ந்தன. சாந்தலனாடு 

ஒலர  குப்பில் படித்த இரு ைாணவிகள் இராணு த்தால் கடத்தப்பட்டனர். ஊர் ைக்கள் 

பேர்  ன்னி லநாக்கி புேம் பபயர்ந்தனர். 

ஒரு நாள் சாந்தனின் கல்லூரி பிரின்சிபல் ைாணிகத்தத சந்தித்தார். 

“என்ன ைாணிக்கம் இப்ப ஏன் உைது பகட்டிக்கார ைகன் சாந்தன் ஸ்கூலுக்கு  ரு தில்தே 

பிரின்சிபல் ைாணிக்கத்தத லகட்டார் 

“அதத ஏன் லசர் லகட்குறீர்கள். சாந்தன் லைலும் படிப்தப பதாடர விருபவில்தே. 

சாந்தனும்அ லனாடு படித்த மூன்று நண்பர்களும் இனி படித்து பிரலயாசனம் இல்தே. 

எைது தமிழ் இனத்ததப் பாதுகாக்க ல ண்டும். எைது உரிதைகதைப் பபற ல ண்டும். 

லபனா ல்ே து க்கு தான் தனக்கு என்று முடிவு பசய்து தமிழர் விடுததேப் புலிகள் 

இயக்கத்தில் எங்களுக்குச் பசால்ோைல் தன்லனாடு படித்த நண்பர்கலைாடு லசர்ந்து 

விட்டான் லசர். அ ன் முடிவு சரிபயன நான் நிதனக்கிறன்” என்றார் அதைதியாக. 

 

***** 

              

 

 

  

  



 
 

கதத 4    

சகுனம் 

 

 ாக்கிய பஞ்சாங்கத்ததப் புரட்டிப் பார்த்தாள் தங்கம்ைா. எததலயா அதிசயைாக 

கண்டுபிடித்த ள் லபால் “இண்தடக்கு அட்டமி. நீங்கள் திேகாவின் கலியாண 

விஷயைாய் லபச தரகதர  ரச் பசால்லியிருக்கிறியள்.  ருகிற ப ள்ளிக்கிழதை நல்ே 

நாள். அது  தர தள்ளிப் லபாடுங்லகா அட்டமியில் ஆரம்பிக்கிற காரியம் உருப்படாது.” 

ைதனவி தங்கம்ைாவின் கட்டதைதய   டில லு ால் தாண்டிப் லபாக முடியவில்தே. 

“உனக்கு எதுக்பகடுத்தாலும் சாத்திரமும் சகுனமும் தான்.  லநற்று முற்றத்திதே ஒரு காகம் 

விடாைல் கதரந்த லபாது வீட்டுக்கு விருந்தாளிகள்  ரப்லபாகினம் என்று உதேயிதே 

இரண்டு சுண்டு அரிசி கூடப் லபாட்டாய் கதடசியிதே ஒருத்தரும்  ராைல் லசாறு மிச்சம் 

இருந்து இண்தடக்கு அததப் பழம் லசாறாக்கி எனக்குத் தள்ளிப்லபாட்டாய். எப்பத்தான் நீ 

உந்த சகுனம் பாக்கிறதத விடப் லபாறாலயா பதரியாது,”  அலுத்துக் பகாண்டார்  டில லு. 

தங்கம்ைாத  திருைணம் பசய்து முப்பது  ருஷத்திதே அ ள் சகுனம் பார்ப்பதில் ஒரு 

வித ைாற்றத்ததயும் அ ர் காணவில்தே. ஊர் சனங்கள் கனவு கண்டால் அடுத்த நாள் 

தங்கம்ைாத த் லதடி ந்து நல்ேது நடக்குலைா அல்ேது பகட்டது நடக்குலைா என்று 

விைக்கம் லகட்பார்கள். மூன்று லபராய் ஒரு காரியத்துக்கு லபாகப்படாது. ப ளிலய 

புறப்படும் லபாது யாரும் தும்மினால் அது லபாதும் தங்கம்ைாவுக்கு. குறுக்லக  ப ள்தைச் 

சீதேயுடன் விதத  ஒருத்தி முன்னுக்கு  ந்தால்  ந்தால் அது லபாதும் அ ளுக்கு 

விைக்கம் பகாடுப்பதற்கு. எததலயா காணக் கூடாதபதான்தற கண்டு விட்டைாதிரி 

பதட்டப்படு ாள். “இப்ப லபாகாதத -யுங்லகா. சகுனம் சரியில்தே. லபாகிற காரியம் 

சரிப்பட்டு  ராது” என்று தடுத்து விடு ாள். 

தங்கம்ைாவின் தாய் நாகம்ைாவும் எததயும் நாள் நட்சத்திரம் லநரம் பார்த்துத் தான் 

பசய் ாள். வியாழக்கிழதைகளில் முதல் முதறயாக யாரும் வீட்டுக்கு  ரு தத அ ள் 

விரும்பு தில்தே. கள்ை வியாழன் கழுத்தறுப்பான், பசவ் ாய் ப று ாய், ஞாயிறு 

லநாயறு என்று ஒவ்ப ாரு தினங்களுக்கும் ஒரு அதடபைாழி பசால் தில் பகட்டிக்காரி 

நாகம்ைா. தனக்கு பதரிந்த சகுனங்கதைத் தன் ைகளுக்கும் லபாதித்தாள். நாகம்ைாவின் 

கண ன் பஸ் விபத்பதான்றில் இறப்பதற்கு ஒரு கிழதைக்கு முன், முற்றத்தில் இருந்த 

ைாைரத்தில் ஆந்தத ஒன்று ஊக் ஊக் என்று அேறியததக் லகட்ட நாகம்ைா அது எத்ததன 

தடத  அேறுகிறது எனக் கணக்கு த த்து ஏலதா வீட்டிதே நடக்கக் கூடாபதான்று 

நடக்கப் லபாகிறது என்று கண னுக்குச் பசால்லிப் பயந்தாள்.  “அபதான்றுமில்தே அது 

தனது துதணதயத் லதடி அேறுதாக்கும் நீ லபாய் லதத யில்ோைல் எத்ததன தடத  அது 

கத்துகிறது என்று  எண்ணி ஒரு விைக்கம் பகாடுக்கிறாய் என்று 



 
 

லபசிவிட்டுப்லபாய்விட்டார். ஆனால் திடீபரன்று ஒரு நாள்; பஸ் விபத்தில் இறந்த பத்து 

லபரில் நாகம்ைாவின் கண னும் ஒரு ர்.  ஒரு கிழதைக்கு முன் ஆந்தத அேறியதத 

ஞாபகத்தில் த த்திருந்து இழவு வீட்டுக்கு  ந்த பேருக்கு பசால்லி தான் நிதனத்த ைாதிரி 

நடந்துவிட்டது என ஒப்பாரி த த்தாள் நாகம்ைா. ஆனால் பஸ் விபத்தில் இறந்த ைற்ற 

ஒன்பது லபரின் வீட்டிலும் ஆந்தத அேறியதா என்று ஒரு ரும் துணிந்து அ தைக் 

லகட்கவில்தே. 

தங்கம்ைாவின் மூத்த ைகள் குடும்பம் புது ருஷத்துக்குப் பிறகு தங்கள் வீட்தட ஒரு நல்ே 

நாள் பார்த்து  ராததால் தான் ைருைகலனாதட சீதனம் பகாடுக்கல்  ாங்கல் விஷயத்தில் 

பிரச்சதன ஏற்பட்டு இரண்டு குடும்பங்களும் பிரியல ண்டிய நிதே  ந்தது என்று 

அடிக்கடி கண னுக்கச் பசால்லி குதறப்படு ாள்.  டில லுக்கு ைதனவிதயப் லபால் 

சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்தில் அவ் ைவுக்கு நம்பிக்தகயில்தே. காரணம் அ ரின் நண்பர் 

த த்திலிங்கம் ைாஸ்டர் ஒரு பபாதுவுடதை ாதி. அ ரின் லபாததனகள் சிே 

 டில லுத யும் பாதித்துவிட்டது. ஆனால் ைதனவி பசால்லும் விைக்கத்துக்கு எதிர்த்து 

நின்று பதில் பசால்லும் ததரியம் அ ருக்கில்தே. குடும்பத்துக்குள் ஏன் வீண்சச்சரவு 

என்பது அ ர் எண்ணம். ைகள் திேகாவும் தாயின் பக்கம் இருந்தாலும் ைகன் ரவி ைட்டும் 

தனது கருத்துக்கதை ப ளிப்பதடயாக பசால்ோைல் லபா ான். அ ர் என்ன பசய் ார்? 

ரவி படித்து பட்டம் பபற்றபின்  ல தேகளுக்கு ைனுக்கள் பே லபாட்டும் பதில் ஒன்றும் 

கிதடயாது ைன விரக்திலயாடு இருந்தான். “உனக்கு இப்ப காேம் சரியில்தே. எட்டிதே 

வியாழன். அதனாதே வியாழ சுகமுமில்தே.  ருகிற ைாதம் வியாழன் எட்டிதே இருந்து 

ஒன்பதுக்கு ைாறியபிறகுதான் எதா து உத்திலயாகம் தக கூடும்” என்று ைகனுக்கு 

உத்திலயாகம் தககூடாத காரணத்தத விைக்கினாள் தங்கம். அ ைது விைக்கம் அ னுக்கு 

எரிச்சதேத் தான் தூண்டியது. ஏன் தாயுடன் வீணாக  ாக்கு ாதப்படு ான் என ைனதுக்கு 

நிதனத்து அங்கிருந்து பைது ாக நகர்ந்தான். “ அம்ைா எனக்கு இப்ப காேம் எப்படி?. 

அட் ான்ஸ் பே ல் லசாததன பாஸ் பண்ணி யூனில சிட்டிக்கு லபாகமுடியுைா? என்று 

தாயிடம் லகட்டாள் திேகா. ைகளும் தன்தனப் லபால் சாஸ்திரம் சகுனம் பார்ப்பது 

லபான்ற ற்றில் அதிக நம்பிக்தக உள்ை ள் என்பதத பதரிந்த தங்கத்திற்கு உள்ளுக்குள் 

ைகிழ்ச்சி. ைகளின் சாதகம் தங்கத்தின் ைனதில் அப்படிலய பதிந்திருந்தது. “உனக்கு ஒரு 

குதறயுமில்தே நல்ே வியாழ சுகம் ல தற. புதன் திதச இப்பதான் து ங்கியிருக்கு. புதன் 

நல்ே இடத்திதே ல று கிரகங்களின் பார்த  படாைல் இருக்குது. இனி படிப்புக்கு என்ன 

குதற.”. என்றாள் தங்கம். தாயின் நாக்கு கருநாக்கு. அ ள் எது பசான்னாலும் நடந்துவிடும் 

என்பது திேகாவின் ைனதில் பதிந்த முழு நம்பிக்தக.   

**** 



 
 

 ாசலில் தபால்காரன்; ைணி அடிப்பது லகட்டது. ஓடிப்லபாய் அ ன் பகாண்டு  ந்த 

கடிதத்தத  ாங்கினாள் திேகா. ரவியின் பபயருக்கு ஒரு பகாம்பபனியில் இருந்து கடிதம் 

 ந்திருந்தது. 

“அண்ணா உனக்கு தான் கடிதம்” என்று சத்தம் லபாட்டு கூப்பிட்டாள் அ ள். அதறயில் 

ல தேயாக இருந்த ரவி ப ளிலய  ந்து திேகாவிடம் இருந்து கடிதத்தத  ாங்கி பிரித்து 

 ாசித்தான். அ ன் முகத்தில் ைகிழ்ச்சி பதரிந்தது . ஏலதா நல்ே பசய்தியாக்கும் என்று 

திேகா நிதனத்து “என்ன அண்ணா எதா து இண்டர்வீயுவூக்கு கூப்பிட்டு கடிதம் 

 ந்திருக்கா?” என்று லகட்டாள். 

“ஓம்” என்று சுருக்கைாக பதிலுக்கு ததேயாட்டினான் ரவி 

“அம்ைா இங்தக  ாலயன் அண்ணாவுக்கு இண்டர்வியூவுக்கு கடிதம்  ந்திருக்கு.” என்று 

தாதயக் கூப்பிட்டாள் திேகா.  

அடுப்படியிலிருந்து அகப்தபயும் தகயுைாக  ந்த தங்கம் “என்னடா ரவி. எந்த 

பகாம்பபனியடா இண்டர்வியூவுக்கு  ரும்படி உன்தன கூப்பிட்டிருக்குது” என்று 

லகட்டாள். 

“ஓரு பபரிய ஏற்றுைதி இறக்குைதி கம்பனி அம்ைா.   ருகிற புதன் கிழதை  காதே பத்து 

ைணிக்கு இண்டர்வியூ” என்றான் ரவி 

“ ருகிற புதன் கிழதையா?. அய்யய்லயா. அண்தடக்கு முழு நாளும் கரிநாைாச்லச. எடுத்த 

காரியம் தக கூடாலதயடா. ல று நாள் தரச் பசால்லிக் லகட்டு பாலரன்” என்றாள். 

“இது தான் எனக்கு  ந்த முதல் இண்டர்வியூ கடிதம். என்ன விஷயம் பதரியாைல் 

கததக்கிறியள். அ ங்களிடம் லபாய் நாள் சரியில்தே என்று காரணம் பசால்ே முடியுைா?. 

பிறகு கிதடத்த இண்டர்வியூத யும் கான்சல் பசய்து லபாடு ாங்கள். இப்ப உத்திலயாகம் 

கிதடப்பலத கஷ்டம்.” என்றான் சற்று லகாபத்துடன் ரவி. 

“உன் விருப்பப்படி பசய். நான் பசால் தத நீ எப்ப ைதித்து நடக்கிறனீ. இண்டர்வீயுக்கு 

லபாக முந்தியா து பிள்தையார் லகாயிலிதேப் லபாய் அர்ச்சதன பசய்து லபாட்டு லபா.  

பிறகு  நல்ேது நடக்காவிட்டால் இருந்து க தேப் படு ாய்.” 

ரவிக்கு தாயுடன்  ாதாட விருப்பமில்தே. “ஏன் இந்த ைனுசி எதுக்கும் தடங்கல் 

பசால்லுது. இதுண்தட  ாயிதே நல்ேது  ராதா?” என்று ைனதுக்குள் 

நிதனத்துக்பகாண்டு தசக்கிதை-யும் எடுத்துக் பகாண்டு ப ளிலய லபானான். 

திேகா என்ன பசால் பதன்று பதரியாைல் திதகத்துப் லபாய் லபசாைல் நின்றாள். 

“நான் அ ன் நன்தை கருதித் தான் பசான்னனான். அ னுக்கு உது விைங்குதில்தே. நீ 

என்ன பசால்லுகிறாய்?” ைகதைக் லகட்டாள் தங்கம். 



 
 

“நான் என்னத்தத பசால்ே. அண்ணாவின் லபாக்குத்தான் உனக்குத் பதரியும் தாலன. உன் 

ைனதில் உள்ைதத ப ளிப்பதடயாக பசால்லிப்லபாட்டாய். முடித  பபாறுத்திருந்து 

பார்ப்லபாம்.” என்றாள் திேகா. 

     ***** 

தகயில் நற்சான்று பத்திரங்கள் அடங்கிய தபயுடன் லநர்முகப் பரீட்தசக்கு புறப்பட்டான் 

ரவி. அன்று தான், முதல்தடத யாக ேண்டனில் இருந்த அ னது ைாைா பகாண்டு  ந்து 

பகாடுத்த ைார்க்ஸ் அன் ஸ்பபன்சர் லசர்ட்தடயும் தடதயயும் அ ன் அணிந்திருந்தான். 

பார்ப்பதற்கு ைாப்பிள்தைதயப் லபால் இருந்தான். காதே ஐந்து ைணிக்லக எழும்பி 

இண்டர் வியூவுக்கு படித்தான். “நீ லபா து பிரபல்யைான கம்பனி இண்டர்வியூவுக்கு. உன் 

லதாற்றம் முக்கியம். லகட்ட லகள்விகளுக்கு ைாத்திரம் ைறுபைாழி பசால். 

பதட்டப்படாலத. தன் நம்பிக்தகயுடன் லபசு. குதறந்தது பதிதனந்து நிமிடைா து முந்தி 

லபாய் விடு”. இப்படி பே ஆலோசதனகதை அ ன் நண்பன் அ னுக்கு 

பசால்லியிருந்தான். தங்கம் ைகதன  ழியனுப்ப அ ன் பின்லன  ந்தாள். அ ளின் 

 ற்புறுத்தலின் லபரில் பநற்றியில் சு ாமி படத்திற்கு முன்னால் லபாய் நின்று,  ணங்கி 

திருநீற்தற பூசிக்பகாண்டான். அ ன்  ாசலுக்கு  ரும் லபாது சு ர் கடிகாரத்தில் 

எட்டுைணி அடித்தது. 

“ைணி அடிக்கிறது நல்ே சகுனம். லராட்டிதே இறங்கமுன்; இரண்டு பக்கமும் 

பார்த்துப்லபா” என்று ைகனுக்கு எச்சரிக்தக பசய்தாள். அ ன் பதிலுக்குத் 

ததேயாட்டிவிட்டு வீதியில் காேடி எடுத்து த த்த லபாது கனகாம்பாள் அம்ைா 

ப ள்தைச் லசதேயுடன் லகாயிலில் இருந்து திரும்பிக் பகாண்டிருந்தாள். அ ள் காேம் 

பசன்ற பிள்தையார் லகாயில் பஜகதீஸ் ர ஐயரின் ைதனவி. அ தைத் தங்கத்துக்கு 

எள்ைைவும் பிடிக்காது. காரணம் அ ளில் முழித்தால் லபாகிற காரியம் சரி ராது என்ற 

எண்ணம் அ ளுக்கு. அலதாடு ைட்டுைல்ே அ ளின் நடத்ததயில் சந்லதகப்பட்டுதான் 

ஐயர் சிறு யதில் இறக்க ல ண்டி  ந்தது என்ற ஊர் ம்புக்கு அ ள் தூபமிட்டாள். 

கனகாம்பாள் ஒரைவுக்கு அழகி என்பது உண்தை. அ ளின் நீண்ட ததேையிதரயும் 

அழகிய கண்கதை பற்றி விைர்சித்த ர்கள் பேர். கனகாம்பாளுக்கு ஆண்கதைக் கண்டால் 

லபாதும். அ ர்கலைாடு கததப்பதில் அ ளுக்கு ஆனந்தம். அ ளுக்கும் சி ன் லகாயில் 

ஐயரின் ைகனுக்கும் ஏலதா பதாடர்பாம். பஜகதீஸ் ர ஐயர் அ ைானம் தாங்காைல் 

கிணத்திதே விழுந்து தற்பகாதே பசய்து பகாண்டார். இப்படி கனகாம்பாதைப் பற்றிப் 

பே ஊர்  தந்திகள். கனகாம்பாள் அம்ைாவின் சலகாதரன் எலதா பபரிய உத்திலயாகத்தில் 

இருக்கிறார் என்ற கர் ம் ல று அ ளுக்கு என்று அடிக்கடி தங்கம் எரிச்சல்படு ாள். 

“எடிலய திேகம் அங்தக பார். அந்த கனகாம்பாள் ஐயர் ைனுசி குறுக்காதேப் லபா தத. 

லநரம் கிதடக்காைல் இந்த லநரம் பார்த்லத லபாக ல ணும். அ ள் தான் அ னுக்கு 



 
 

முழிவியைம். ரவிதய பிறத்தாதே கூப்பிட்டுக் பகாஞ்ச லநரம்  ந்திருந்திட்டு லபாகச் 

பசால்லு.” என்றாள் தங்கம் திேகாத  அதழத்து.  

“ஓம் அம்ைா அண்ணாவும் அ ல ாதட நிண்டு என்னல ா கததச்சு பகாண்டு நிக்கிறார். 

உந்த ஐயர் அம்ைாவுக்கு ஆம்பிதையலைாதட கததக்கிறது எண்டால் நல்ே விருப்பம். 

அதுவும் இைம் பபடியன்கள் என்றால் லபாதும். அண்ணாவுக்கும் அ  லைலே நல்ே 

ைரியாதத. ஊரிதே அ த  பற்றி பே விதைாக லபசுகிறது பதரிந்திருந்தும் ஏன் அண்ணா 

அ ல ாதட கததக்கிறாலரா பதரியாது.” 

“இனி அ ள் எல்ோ விபரமும் துருவித் துருவி; லகட்கப் லபாறாள் உ னும் 

எல்ோத்ததயும் கக்கப் லபாறான். உ லைாதட உ னுக்கு என்ன கதத ல ண்டியிருக்கு.. 

என்ன நடக்குலைா பதரியாது” என்று சத்தம் லபாட்டாள் தங்கம். அ ன் லபாய் ைதறயும் 

ைட்டும் ஏதும் பூதன, நாய் குறுக்காதே ஓடுகிறதா என்று கண்ப ட்டாைல் பார்த்துக் 

பகாண்டு நின்றாள். 

“அண்ணா அ விடம் எலதா துண்டிதே எழுதி பகாடுத்துப் லபாட்டு லபாறான்.  ந்ததும் 

என்ன அ ல ாதட கததச்ச ன் எண்டு லகள்.” 

“ஒரு விதத  முகத்திதே முழித்தால் லபாற காரியம் எங்தக தககூடப் லபாகுது. இது நான் 

அனுப த்தில் கண்ட விஷயம்” 

“அம்ைா அதிகம் லயாசிக்காலத. அண்ணனுக்கு உந்த உத்திலயாகம் கிதடக்க ல ண்டும் 

எண்டு ததேயிதே எழுதியிருந்தால் கிதடக்கும்.” என்றாள் திேகா. 

தாயும் ைகளும் லபசு ததக் லகட்ட  டில லு  ாசலுக்கு  ந்தார். “என்ன தாயும் ைகளும் 

லராட்தட பார்த்தபடி கததக்கிறியள்.? என்றார். 

“ஒன்றுமில்தே. உ ன் ரவி இண்டர்வியூவுக்கு லபாகிற சையம் பார்த்லத அந்த தாலி 

அறுந்த ள் முன்னுக்கு  ரல ண்டும். அது ைட்டுலை அ லைாதட அ னுக்கு என்ன கதத 

ல ண்டியிருக்கு. அ தைப் பற்றி ஊர் என்ன கததக்கிறது எண்டு உங்களுக்கு பதரியும் 

தாலன.?  

“அந்த ஐயர் அம்ைா சின்ன  யதிதே புருஷதன பறிபகாடுத்தது ைட்டுைன்றி ஊர்  ம்புக்கு 

கூட இேக்காகி இருக்கிறாள். நாதைக்கு எனக்கு ஒன்று நடந்து உனக்கும் அந்த அம்ைா கதி 

ஏற்பட்டால் பேர் உன்தனப் பற்றி முழிவியைத்துக்கு உத ாத ள் என்று தாலன 

கததப்பினம் அதத லயாசித்தியா?” 

“எண்தட சாதகத்தின் படி நான் சுைங்கலியாய் தான் லபா ன் எண்டு இருக்கு. உங்களுக்கு 

முந்தி நான் லபாயிடு ன்” என்றாள் தங்கம் 



 
 

அங்லக நின்று ஏன் வீணாக வி ாதத்தத  ைர்ப்பான் என்று அவ்விடத்தத விட்டு நகர்ந்தார் 

 டில லு. 

***** 

இண்டர்வியூ முடிந்து இரண்டு கிழதை ஆகியும் ரவிக்கு பதில்  ரவில்தே. அ ன் 

பதாடர்ந்து ல று ல தேகளுக்கு ைனுப்லபாட்டுக் பகாண்டிருந்தான். லைதசயில் இருந்து 

மூன்று கடித உதறகதைப் பார்த்த தங்கம் “ஏன் ரவி லபான இண்டர்வியூவிதே லகட்ட 

லகள்விகளுக்கு எல்ோம் சரியாக பதில் பசான்லனன் என்றாலய. பார்த்தாயா இன்னும் பதில் 

 ரவில்தே. நீ லபாகும் லபாது அந்த ஐயர் அம்ைா ப ள்தை லசதேலயாதட  ந்த லபாலத 

நிதனத்லதன் சகுனம் சரியில்தே என்று” என்றாள். . 

“ஏன் அம்ைா வீணாக அந்த நல்ே ைனுசி லைலே பழிதயப் லபாடுறாய்?. யார் கண்டது 

அ த  நான் இண்டர்வியூவுக்கு லபாதகக்தக சந்தித்தது ஒருல தை நல்ேதத 

பசய்யோம்” என்றான் ரவி. 

 ாசலில் லபாஸ்ட்பைன் ைணி அடிக்கும் சத்தம் லகட்டது. ரவி ஓடீப்லபாய் அ ன் 

பகாண்டு ந்த கடிதத்தத  ாங்கினான். அ ன் இண்டர்வியூவுக்கு லபான பகாம்பபனியில் 

இருந்து  ந்த கடிதம் அது. என்ன கடிதத்தில் எழுதியிருக்லகா என்ற பதட்டத்துடன் பிரித்து 

 ாசித்த அ னுக்கு தனக்கு  ல தே கிதடத்துவிட்டதத நம்பமுடியவில்தே. ைனதுக்குள் 

கனகாம்பாள் அம்ைாவுக்கு நன்றி பதரிவித்துக் பகாண்டான். 

“அம்ைா எனக்கு ல தே கிதடத்து விட்டது. அதுவும் கனகாம்பாள் அம்ைாவுதடய 

உதவியுடன்.” என்று ைகிழ்ச்சி பீரிடச் பசான்னான். 

“நீ என்ன பசால்லுகிறாய்?. உனக்கு ல தே கிதடத்ததிற்கும் அ வுக்கும் என்ன 

சம்பந்தம்? 

“நான் இண்டர்வியூவுக்கு லபான அன்று அ த  லராட்டிதே சந்தித்தனான். அ வுடன் 

கததத்தலபாது நான் எந்த பகாம்பனிக்கு இண்டர்வியூவுக்கு லபாகிறன் என்று பசான்லனன். 

அந்த பகாம்பபனியில் தான் தனது அண்ணன் டிபரக்டராக இருக்கிறார் என்றும் நான் 

விரும்பினால் அ லராதட லபானில் லபசி பார்க்கிறன் என்று பசால்லி என்னிடம் 

இண்டர்வியூ விபரங்கதை  ாங்கிக் பகாண்டாள். நிச்சயைாக ஐயர் அம்ைா அ விண்தட 

ததையலனாதட என்தனப் பற்றி கததத்திருக்கல ண்டும். என்தன இண்டர்வியூ பசய்த 

மூன்று லபரில் அ ரும் ஒரு ர். ைார்கட்டிங் டிபரக்டர் என்ற பதவியில் அ ர்தான் 

குழுவுக்கு ததேதை தாங்கினார்.” 

தங்கம் பதில் லபசாது அதிர்ச்சியில் நின்றாள். தான் பசான்ன சகுனம் பிதழத்து விட்டலத 

என நிதனத்து ைனதுக்குள் லகாபப்பட்டாள். அலத சையம் ைகனுக்கு உத்திலயாகம் 



 
 

கிதடத்தததயிட்டு ைனதுக்குள் ைகிழ்ச்சி. விட்டுக் பகாடுக்காைல் “ யார் குத்தி அரிசி 

ஆனாலும் சரி என்ற” தன் கருத்தத பதரிவித்து விட்டு அவ்விடத்தத விட்டு நகர்ந்தாள். 

**** 

  



 
 

கதத 5   

லகாவில் பிரல சம்  

 

யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் உள்ை லகாயில்களில் ைாவிட்டபுரம் முருகன் திருத்தேம் 

பதான்தையும் பழதையும்  ாய்ந்தது. யாழ்ப்பாணம் - காங்லகசன்துதற வீதியில் 9 தைல் 

பதாதேவில் உள்ைது. இவ்வூருக்குப் பபயர் ந்த  ரோறும், லகாவிலின்  ரோறும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று பதாடர்புதடயது. ஒரு இை ரசிக்கு குதிதர(ைா) முகம் இல்ோது 

லபானதால்  ைாவிட்டபுரைாயிற்று. 7ம் நூற்றாண்டில் ைதுதரதய ஆண்ட 

உக்கிரப்பபரு ழுதி ைன்னன் ைகள் ைாருதப்புர ல்லியால் லதாற்றுவிக்கப்பட்டது 

ைாவிட்டபுரம் லகாவில். குன்தை லநாயினாலும் குதிதரமுகத்துடன்  ருந்திய இை ரசி 

கீரிைதேயில் தீர்த்தைாடி முருகதன   ணங்கியதால் அ ைது குதிதரமுகமும், குன்ை 

லநாயும் நீங்கிப் லபரழகு பபற்றதாக  ரோறு பசால்கிறது. இக்லகாயிலுக்குள் 

தீண்டத்தகாத கீழ் சாதி ைக்கள் பசல் து ஒரு காேத்தில் ததடபசய்யப்பட்டிருந்தது. 

காேப்லபாக்கில் முற்லபாக்கு ாதிகள் எல்ோ சாதி ைக்களினது லகாவில் பிரல சத்துக்காக 

லபாராடினர். அதத தையைாக த த்து இக்கதத எழுதப்பட்டது. 

ைாவிட்டபுரத்திலிருந்து பதற்லக 4 தைல் தூரத்தில் உள்ை கிராைம் உடுவில். 

இராைலிங்கமும், சி லிங்கமும் நண்பர்களும், உறவினர்களும் ஆனால் ஒரு ருக்கு ஒரு ர் 

எதிர்ைாறான லபாக்குள்ை ர்கள். இரு ரும் உடுவில் கிராைத்தில்;  உயர் ல ைாை 

சாதிதயச் லசர்ந்த ர்கள்.  இரு ரும்;  ட்டுக்லகாட்தட யாழ்ப்பாணக் கல்லூரியில் 

படித்து, ஒன்றாக  லபராததனக் பல்கதேக்கழகத்துக்கு லைற்படிப்புக்காகச் பசன்ற ர்கள். 

இராைலிங்கத்தின் தந்தத தியாகர் என்ற தியாகலிங்கத்துக்கு சுன்னாகத்திலும், 

யாழ்ப்பாணத்திலும் பே கதடகள் இருந்தன.  

தியாகர்  என்ற  தியாகலிங்கம்  சதி பதடத்த பணக்காரர். அரசியல் ாதி. அ ர் சுன்னாகம் 

நகரசதபத் ததே ராக பசயோற்றுப ர்;. தனது ைகன் இராைலிங்கமும் தன்தனப் லபால் 

அரசியல் ாதியாக ல ண்டும் என்பது அ ர் விருப்பம். இராைலிங்கமும் பபாலிட்டிக்கல் 

சயன்சில் பட்டம் பபற்ற ன். எவ் ைவு படித்திருந்தாலும் அ ன் தந்தததயப் லபாே ஒரு 

பழதை ாதி. தீண்டாதைதய ஆதரிப்ப ன்.   தான் உயர் சாதிதய லசர்ந்த ன் என்ற கர் ம் 

ல று. இதற்கு எதிர்ைாறான குணம் பதடத்த ன் சி லிங்கம். தமிதழச் சிறப்புப் 

பாடைாகக் பகாண்டு பட்டம் பபற்ற ன். முற்லபாக்கு ாதி. ைக்களிதடலய நிேவும் 

மூடநம்பிக்தகள், சாதி ல ற்றுதை, ஆணாதிக்கம், ைனித உரிதை மீறல் , சீதனம்  ாங்கு து 

லபான்ற ற்தற எதிர்ப்ப ன். கட்டுதரகள், கவிததகள், கததகள் எழுது தில் ஆர் ம் 

காட்டி ந்தான். பல்கதேக்கழகத்தில் படிக்கும் லபாது ேங்கா சைசைாஜி கட்சிக்கு 



 
 

ஆதர ாைனாக இருந்தான். அதனால் பே சிங்கை ைாண ர்கள் அ ன் நண்பர்கைாக 

இருந்தார்கள்.  

“ஏன் சி ா நீ அந்த சைசைாஜி அரசியல் கட்சிதய ஆதரிக்கிறாலய, அக்கட்சி “சிங்கைம் 

ைட்டும்” என்ற அரசின் பகாள்தகக்கு ஆதர ளிக்கும் கட்சி” என்று உனக்குத் பதரியாதா”? 

என்று இராைலிங்கம் சி ாத க்லகட்டலபாது அதற்கு அ ன் “ இராம் அது ஒரு லசாசலிஷ 

பகாள்தகயுள்ை கட்சி. பதாழிோைர்களுக்கு லதத யான கட்சி. என் பகாள்தகக்கு 

ஒத்துப்லபாகும் கட்சி. அதனால் ஆதரிக்கிலறன்” என்றான்.  

சி ாவின் தந்தத புண்ணியலிங்கம் பிரசுரம் ஒன்தறயும், “சைதர்ைம்” என்ற முற்லபாக்கு 

 ாரப்பத்திரிதகதயயும் நடத்தி ந்தார். பல்கதேக் கழகப் படிப்பு முடிந்ததும், சி ா  தன் 

தகப்பனின் பிஸ்னஸ்தச பபாறுப்பபடுத்து நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தான். தந்ததயின் 

ல ண்டுலகாளின் படி சைதர்ைம்; பத்திரிதகக்கு ஆசிரியராக கடதையாற்றத் 

பதாடங்கினான். தன் முற்லபாக்கு எண்ணங்கதை அப்பத்திரிதக மூேம் 

ப ளிக்காட்டினான். சீன சார்பான பபாதுவுடதைக்கட்சியில் லசர்ந்து சி ா அதில் 

பபாறுப்பான பதவி  கித்தான். 

1960ல் யாழ்ப்பாணத்தில், லகாவில்களிலும் பபாதுவிடங் களிலும் தீண்டாதை தீவிரைாக 

கதடப்பிடிக்கப் பட்டது. தாழ்த்தப்பட்லடார் பே லகாயில்களுக்குள் பிரல சிக்க முடியாது. 

லகாயிலின் பரிசுத்தம் பகட்டு விடும் என்பது லகாயில் உரிதையாைர்களின்  ாதம். 

குறிப்பிட்ட பாடசாதேகளில் படிக்க முடியாது. பபாது உண கங்களில் உயர் 

சாதியினலராடு சரி  சைனாக இருந்து உணவு உண்ணமுடியாது. பபாதுக் கிணற்தறலயா, 

குைத்ததலயா பாவிக்க முடியாது. படித்த ர்கள் அதிகைாக  ாழும் யாழ்ப்பாணத்தில் 

அத்ததகய ல றுபாடு இருப்பதத சி ா ால் நம்பமுடியவில்தே. சிங்கை ர்கள் தம்தை 

குதறத்து ைதிப்பிடுகிறார்கள் என்று குதற கூறும் தமிழர்கள் தம் இனத்ததச் லசர்ந்த ஒரு 

சாதியினதரப் பாகுபாடு காட்டி நடத்து து சி ாவுக்கு புரியாத புதிராக இருந்தது. 

தீண்டாதைதய ஒழிக்கப் பே கட்டுதரகதை சைதர்ைத்தில்    சி ா பிரசுரித்தான். 

தீண்டாதைக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட ஊர் ேங்கதை முன்னின்று நடத்தினான்.  

சி ாவுக்குத் துதணயாக சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட சாதிதயச் லசர்ந்த பபான்னுத்துதர 

என்ற இதைஞன் இருந்தான். மூன்று பைாழிகளும் சரைைாகப் லபசக்கூடி ன். 

சமுதாயத்தின் கட்டுப்பாடுகதை மீறி பதற்லக லபாய் கல்வி கற்ற ன். பிறருக்கு 

உத ல ண்டும் என்ற குணம் பபான்னுத்துதரக்கு இருந்தது. உணர்ச்சிதயத் 

தூண்டக்கூடிய கட்டுதரகதை எழுதும் திறதை பதடத்த ன். கவிஞன். துதரயின் தந்தத 

பதன ைரம் ஏறி கள் இறக்கும் பரம்பதரத் பதாழிதே “பசய்யும் பதாழிலே பதய் ம்” 

என்பது லபாே பதாடர்ந்து பசய்து ந்தார். துதரயும் பபாதுவுடதைக்கட்சியில் 

அங்கத்தினராக இருந்து, ஊர் ேங்களில் பங்லகற்றான்.  



 
 

பபான்னுத்துதர பே எதிர்ப்புகதை மீறி படித்து சைதர்ைம் பத்திரிதகக்கு உதவி ஆசரியராக 

கடதையாற்றினான். இராைலிங்கத்துக்கு சி ாவின் லபாக்குப் பிடிக்கவில்தே. சிறு யது 

முதற்பகாண்லட ஒன்றாக  ைர்ந்து, நண்பர்கைாக இருந்ததினால் இராைலிங்கத்தால் 

சி ால ாடு கததக்காைல் இருக்கவும் முடியவில்தே 

**** 

அன்று தீண்டாதைதய எதிர்த்து  ைாவிட்டபுரம் லகாவிலுக்கு முன்னால் நடக்கவிருக்கும் 

கிைர்ச்சி கூட்டத்துக்கு எதிர்பாராத ாறு அதிக கூட்டம் கூடியிருந்தது. பக்கத்து ஊர்களிலும் 

இருந்து சனங்கள் பஸ்சில்  ந்திருந்திருந்தார்கள்.  ந்திருந்த ர்கள் பபரும்பாலும் 

இதைஞர்கள். சிேர் சி ப்பு நிறச்சட்தட அணிந்து தாங்கள் பபாதுவுடதைக் கட்சி 

ஆதர ாைர்கள் எனக் காட்டிக் பகாண்டனர்  ன்முதறதயத் தவிர்க்க ல ண்டும், 

பபாறுதைதய மீறாதீர்கள் என்று எச்சரிக்தக விட்டபடிலய சி ாவும், துதரயும் இருந்தனர். 

 ந்திருந்த ர்களில் பேர் பபாதுவுடதைக் கட்சியின் சி ப்பு நிறக்பகாடியிதன 

தூக்கிய ாறு, “தீண்டாதை ஒழிக! லகாயிதே எல்லோருக்கும் திறந்துவிடு. இதற ன் 

எல்லோருக்கும் பபாது முருகன் முடித்தது ல டு ப் பபண்தண ” என உரத்து பே  

லகாஷங்கள்  லபாட்டபடி இருந்தனர்.  

 ன்முதற ப டிக்கக் கூடாது என்பதற்காக இரு பபாலீஸ் இன்ஸ்பபக்டர்களும், பே 

பபாலீஸ்காரர்களும் பிரச்சதன எச்சையமும் எல்தேதய மீறோம் என எதிர்பார்த்து, 

லபட்டன் என்ற தகத்தடிகலைாடு நின்றனர். ைக்களின் லகாஷங்கள் குறிப்பிட்ட பிரபே 

உயர்சாதி ைக்கதை குறித த்ததாக இருந்தது. அதில் இராைலிங்கத்தின் தந்தத பபயரும் 

அடிபட்டது.  

 

“லகாயில் கதவுகள் ைாதே ஆறு ைணிக்கு முதல் எல்லோருக்கும்  திறக்கப்படாவிடில் நாம்; 

அதன ரும்;  லுக்கட்டாயைாக லகாவிலுக்குள் பிரல சிக்க ல ண்டி  ரும்” என 

எச்சரிக்தக விட்டான் சி ா. அ ன் லபச்தசக் லகட்டு,  ந்திருந்தகூட்டத்தில் ஒலர 

தகதட்டல்கள். சி ா லபசும் லபாது பட்டாசுகள் ப டிச் சத்தமும் ஒரு சிேரின் 

கூப்பாடுகளும் விசில் சத்தங்களும் சி ாத  லபசவிடாது பதாந்தரவு பசய்தன. தூரத்தில் 

இராைலிங்கம் மூ லராடு சிரித்தபடி தன் கார் அருகில் நிற்பதத சி ா ால் அ தானிக 

முடிந்தது. இராைலிங்கம், கூட்டத்ததக் கதேக்கும் லநாக்கத்லதாலட  ந்திருக்கிறான் 

என்பதத சி ா புரிந்து லகாண்டான்.  

இராைலிங்கம் ைாவிட்டபுரக் லகாயிலின் பரிபாேன சதபயின் பசயோைர். அச்சதபயில் 

உயர்சாதி ைக்கலை அங்கம்  கித்தனர். லகாயில் உரிதையாைராக ததே ராக இருந்தார். 

தியாகலிங்கம் “ பாதுகாப்லபாம் இந்து ைதத்தத” என்ற பகாள்தகலயாடு 

அப்பரிபாேனசதப இயங்கி  ந்தது. பிற்லபாக்கு பகாள்தககதையுதடய அச்சதபக்கு சிே 



 
 

அரசியல் ாதிகளினதும், பணக்கார உயர் சாதியினரதும் ஆதரவு இருந்தது. தியாகலிங்கதின்  

தந்தத  சுந்தரலிங்கம்  பிரிட்டிஷ்  காேத்தில்  முதலியார்  பாடம் பபற்ற ர் . அதனால்  

மிடுலகாடு  நடந்தார் .  

சி ா தன் லபச்சு முடிவில் “நீங்கள் எல்லோரும் தீண்டாதைதய ஒழிக்க ஆதர ா? என்ற 

லகள்விதயக் லகட்டலபாது. 

“ஆம் நாங்கள் எல்லோரும் தீண்டாதைதய ஒழிப்லபாம். ததடகதை  மீறுல ாம்” என்ற 

பதில் கூட்டத்தில் இருந்து  ந்தலபாது  கற்களும், உதடந்த லபாத்தல்களும் கூட்டத்தத 

லநாக்கி வீசப்பட்டன.  ஒரு கல் சி ாவின் லைல்  ந்து விழுந்தது.  

“என்ன கல்ைதழ பபாழிந்தாலும் எைது உறுதிதய ைாற்றமுடியாது” என்று உரக்கக் 

கூவினான் சி ா. கூட்டத்தில் இருந்த ரகள் பார்த  கற்களும் லபாத்தல்களும்  ந்த திதச 

லநாக்கிச் பசன்றது. இராைலிங்கம் தன் கார் அருகிே ஒரு கூட்த்லதாடு சிரித்தபடி நிற்பததக் 

கண்டார்கள். பேர் லகாவில் பரிபாேன சதப அங்கத்தினர்கதை இராைலிங்கத்லதாடு நின்ற 

கூடடத்தில் அதடயாைம் கண்டு பகாண்டார்கள். கற்கள் வீசப்படு தற்கு லகாயில் 

பரிபோன சதபலய காரணம் என்பததப் புரிந்து பகாள்ை எழுச்சிக் கூட்டத்துக்கு 

 ந்திருந்லதாருக்கு அதிக லநரம் எடுக்கவில்தே. சிேர் இராைலிங்கத்தின் காதர லநாக்கி 

ஓடினார்கள். பயத்தில் இராம் தன் காருக்குள் தனது ஆதர ாைர்கள் சிேலராடு ஏறி காதர 

புறப்பட ஸடார்ட் பசய்ய முயற்சித்தான். கார் ஸ்டார்ட் பசய்யாைல் தகராறு பசய்தது.  

“லடய் ராம் ப ளிலய  ாடா “என்று லகாபத்திே கூட்டம் காதரத் தாக்கியது. பபாலீசால் 

கூட்டத்தின் தாக்குததே கட்டுப்படுத்த முடியவில்தே. பபாங்கி எழுந்த தாக்குதோல் 

இராைலிங்கம் ததேயிலும் முகத்திலும் காயம் ஏற்பட்டு இரத்தம்  ழியத் பதாடங்கியது. 

இததக் கண்ட சி ாவும் துதரயும் இராைலிங்கததத காப்பாற்ற அ னின் காதர லநாக்கி 

ஓடினார்கள்.  

“லபாதும் நிறுத்துங்கள்  ன்முதற ல ண்டாம். இது ல்ே எைது லநாக்கம்”, சி ாவின் 

குரல் லகட்டு இராைலிங்கத்தின் கார் அருலக நின்ற சனங்கள் தாக்குததே நிறுத்தியது. 

இராைலிங்கம் ையங்கிய நிதேயிே காருக்குள் கிடந்தததக் கண்ட சி ா தன் நண்பன் 

ஒரு னின் காரில் பபான்னுத்துதரயின் உதவிலயாடு சுன்னாகம் ஆஸ்பத்திரிக்கு 

இராைலிங்கத்தத விதர ாக கூட்டிச் பசன்றான்.   

***** 

இராைலிங்கத்தத பரிலசாதித்து பே படஸ்டுகதைச் பசய்து,  இரத்தம் அதிகம் விதரயைாகி 

இருப்பததக் கண்ட  டாக்டர்;. “உடனடியாக லதத யான இரத்தம் பகாடுக்காவிடில் 

உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படோம். ஆனால் ஒரு பிரச்சதன” என்றார். 



 
 

“என்ன பிரச்சதன டாக்டர்? என் நண்பனின் உயிதரக்காப்பாற்ற நான் என் இரத்தத்ததக் 

தரத் தயார்” சி ா உணர்ச்சிலயாடு பசான்னான். 

 “பிது சரி உைது பிைட்  குரூப் என்ன?”. 

 “எ பபாசிட்டிவ்.” 

“அங்தகதான் பிரச்சதனலய இருக்கு. இரத்தப் பரிலசாததன பசய்த லபாது உைது 

நண்பனின் இரத்தம் இேகுவில் கிதடக்க முடியாத பி பநகட்டிவ்த ச் லசர்ந்த குரூப் என்று 

பதரிய ருகிறது. இந்த இரத்தம் தற்லபாது இரத்த  ங்கியில் இல்தே. யாழ்ப்பாண பபரிய 

ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து  ர ல ண்டும். அதற்கு அதிக லநரம் எடுக்கோம். இந்த குருப் 

இரத்தம்; கிதடப்பதும் அருதை. அந்த இரத்த குருப் உள்ை ர்கள் உங்களில் யாரா து 

இரத்தம் பகாடுக்க முன் ந்தால் சரி அல்ேது உயிருக்கு ஆபத்து ” என்றார் டாக்டர். 

“டாக்டர்  நான் இருக்கிறன் இரத்தம் பகாடுக்க” என்றது ஒரு குரல். 

குரல்  ந்த திதசதய லநாக்கி திரும்பிப் பார்த்தான் சி ா. அக்குரல் 

பபான்னுத்ததரயினுதடயது என்று பதரிய ந்தது. 

“என்ன துதர உண்தட  இரத்தக் குரூப் பி பநகட்டிவ் ா?” 

“ஓம். நான் இரத்த  ங்கிக்கு இரத்தம் பகாடுப்ப ன். அதனால்  எனக்கு நிட்சயம் பதரியும் 

எனது பிைட் குரூப் பி பநகட்டிவ் என்று.” பபான்னுத் துதர உறுதியாகச் பசான்னான். 

சி ா ால் நைபமுடியவில்தே. விதி எப்படி ைனிததனச் லசாதிக்கிறது என்று. ஒரு  

தீண்டப்படாத சாதிதயச் லசர்ந்த ஒரு னின் இரத்தம் உயர்சாதிதயச் லசரந்த 

இராைலிங்கத்துக்கு பகாடுப்பதா? சி ா சற்று லநரம் சிந்தித்தான். இராைலிங்கத்தின் தந்தத 

தியாகர்  அறிந்தால் என்ன பசால்லு ார்?. தன் நண்பனின் உயிர் பபரிதா? சமூகஅந்தஸ்த்து.  

சாதி பபரிதா? பசய தறியாது திதகத்து நின்றான் சி ா. 

டாக்டருக்கு பிரச்சதன விைங்கவில்தே. “ ஏன் தாைதிக்கிறீர்கள். பக்கத்திதே பி 

பநகட்டிவ் பிைட் குரூப்பில் ஒரு தர த த்துக் பகாண்டு லயாசிக்கவும் ல ண்டுைா? 

லநர்ஸ் உடலன பிைட் டிரான்ஸ்பியூசனுக்கு ஆயித்தப் படுத்துங்கள் “ என்றார் லநர்தசப் 

பார்த்து டாக்டர். நடப்பது நடக்கட்டும் பைன்று சி ா தன் சம்ைதத்தத பதரிவித்தான். 

**** 

இராைலிங்கம் கண்விழித்த லபாது பக்கத்தில் சி ாவும் பபான்னுத்துதரயும் நிற்பததக் 

கண்டான். ஓரத்தில் இராைலிங்கத்தின் தந்தத  தியாகலிங்கம் நடப்பதத பார்த்தபடி 

அதைதியாக நின்றார்.  



 
 

“தாங்கியூ டாக்டர்; என்னுயிதரக் காப்பாற்றியதுக்கு” இரைலிங்கம் கண்கேங்கச் 

பசான்னான். 

“எனக்கு நன்றி பசால்ோததயும். அலதா உைக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறாலர அ ருக்கு நன்றி 

பசால்லும். அ ர் தன் இரத்தத்ததத்’ தக்க லநரத்தில் பகாடுததிருக்காவிட்டால் நீர் உயிர் 

தப்பி இருப்பீலரா என்பது சந்லதகம்”, என்றார் டாக்டர். 

தன் உடலில் ஓடு து தாழ்த்தப்பட்ட சாதிதயச் லசர்ந்த பபான்னுத்துதரயின் இரத்தம் 

என்பதத அறிந்து பகாள்ை இராைலிங்கத்துக்கு அதிக லநரம் எடுக்கவில்தே. துதரதயத் 

தன்னருலக அதழத்து அ ன் தககதைப் பிடித்து “தாங்கியூ பபான்னுத் துதர உன் 

உதவிக்கு ” என்றான் இராைலிங்கம். அ னது கண்ணீர்த் துளிகள் பபான்னுத்துதரயின் 

தககளில் விழுந்தன. தூரத்தில் சுன்னாகம் பிள்தையார் லகாவிலின் ைணிலயாதச லகட்டது. 

****  



 
 

கதத 6    

ஆணாதிக்கம்  

 

முகவுதர 

ஒரு ஆணின் ப ற்றிக்குப் பின்னால் பபண் ஒருத்தியிருப்பாள் என்பது உண்தை. ைதனவி 

அதை பதல்ோம் இதற ன் பகாடுத்த  ரம். பபண்களின் புனிதத்ததயும் திறதையும் 

ைதிக்காத ஆண்கள் அலனகர். இந்தக் கதத அத்ததகய ஆண் ஒரு தனப்பற்றியது. 

ராஜ் என்று அதழக்கப்படும் இராஜரத்தினம் யாழ்ப்பாணம் கச்லசரியில் உதவி அரசாங்க 

அதிபர்  ல தே பசய்ப ர் .தற்புகழ்ச்சிதய விரும்புப ர். சுயநே ாதி. பபண்கதை 

ைதிக்காத ர். எததயும் திட்டமிட்லட பசய் ார். அன்று யாழ்ப்பாணக் கச்லசரியில் 

பகாழும்பிலிருந்து  ந்திருந்த உள்நாட்டு வி கார அதைச்சருக்கான கூட்டம்;. ைதிய 

லபாசனம் உற்பட கூட்டத்தத ஒழுங்கு பசய்யும் பபாறுப்தப இராஜரத்தினத்திடம் 

அரசாங்க அதிபர் பகாடுத்திருந்தார். அந்தக் கூட்டத்தில் உதவி அரசாங்க அதிபர்களின் 

பிரச்சிதனகதைக் லகட்டு தீர்த்து த க்கல  அதைச்சர்  ந்திருந்தார். கூட்டத்தில் 

அதைச்சருக்கு அருலக தான்; அைர் தற்கு ஏற்ற ாறு இருப்பிடங்கதை ராஜ் ஒழுங்கு 

பசய்திருந்தார். அதைச்சலராடு சிங்கைத்திலும் ஆங்கிேத்திலும் உதரயாடி, தனக்குத் தமிழ், 

ஆங்கிேம், சிங்கைம் ஆகிய மூன்று பைாழிகளிலும் சரைைாக உதரயாட முடியும் என்பதத 

அதைச்சருக்கு காட்டினார். அதைச்சர் ஆங்கிேத்தில் லகட்ட லகள்விகளுக்கு சிங்கைத்தில் 

ராஜ் பதில் பசான்னார். அ ரது முக்கிய லநாக்கம், எஸ்எல்ஏஎஸ் (SLAS) எனப்படும் ஸ்ரீ 

ோங்கா பரிபாேன லசத யில் கிோஸ் 1 க்கு பதவி உயர்வு பபற்று, இன்னும் சிே 

ைாதங்களில் யாழ்ப்பாணம் அரசாங்க அதிபர் இைப்பாறிய பின்னர், தான் அந்த சீட்தடப் 

பிடிக்க ல ண்டும் என்பலத. “புளூரிப்பன்” ப ாட்டலில் அதைச்சருக்கு ைதிய 

லபாசனத்தத ராஜ் ஒழுங்கு பசய்திருந்தார். பே விதைான யாழப்பாணத்து கறிகள், 

பழ தககள் பரிைாறப்பட்டன. திருப்தி அதடந்த அதைச்சர் தனது உதரயில் 

கூட்டத்ததயும், லபாசனத்ததயும் ஒழுங்கு பசய்த ராதஜப் பாராட்டிப் லபசினார். எதத ராஜ் 

எதிர்பார்த்தாலரா அது நடந்தது. தனக்குள்  ராஜுக்கு  ைகிழ்ச்சி . 

அரசாங்க கிேரிக்கல் லசர்விசில்,  இருபத்தி மூன்று  யதில், ; சாதாரண கிைார்க்காக ல தே 

பசய்ய ஆரம்பித்து படிப்படியாக தன் உயர் அதிகாரிகளுக்கு பந்தம் பிடித்து, விதர ாக 

பதவி உயர்வு பபற்ற ர் ராஜ். சிங்கைம் லபசவும்  ாசிக்கவும் கற்றுக் பகாண்டார். 

பகாழும்பு, கண்டி, ைாத்ததற ஆகிய இடங்களில் சிே காேம் ல தே பசய்தது அ ருக்கு 

சிங்கைம் கற்க உதவியாக இருந்தது. எ ருக்கு கீழ் ல தே பசய்கிறாலரா அ ர் 

பசால் தற்பகல்ோம் ைறுக்காைல் ஆலைாதிப்பதினால், “பந்தங்காதரயா” என்று சக 



 
 

ஊழியர்கள் அ தரக் குதற ாக லபசினாலும், ராஜ் க தேப்பட வில்தே. அ ருக்குத் 

தன் காரியம் ஆனால் சரி. 

யூனி ர்சிட்டியில் படித்து பட்டம் பபறும்  ாய்ப்பு அ ருக்கு கிட்டவில்தே. அந்தக் 

க தே அ ர் ைனதில் இருந்தது.  தான் அரச லசத யில் எப்படியும் உயர் பதவி  கிக்க 

ல ண்டும் என்ற ஆர் ம் அ ரிடம்  பதாடர்ந்து இருந்தது. இருபத்தி மூன்று  யதில் 

கிேரிக்கல் லசர்விசில் லசர்ந்த ராஜ், முப்பது  யதில் எஸ் எல் ஏ.எஸ் பரீட்தச எழுதி முதல் 

தடத யிலேலய சித்தியதடந்தார். ஆரம்பத்தில் கண்டி, ைாத்ததற கச்லசரிகளிலிலும், 

திருலகாணைதே கச்லசரியில் உதவி அரசாங்க அதிபாராகவும்  பகாழும்பிலும் 

கடதையாற்றி, அதைச்சர் ஒரு ரின் உதவிலயாடு யாழ்ப்பாணக் கச்லசரிக்கு ைாற்றோனார். 

யாழ்ப்பாண ைா ட்டத்தில், நல்லூர், சா கச்லசரி லபான்ற இடங்களில் உதவி அரசாங்க 

அதிபராக கடதையாற்றி, இறுதியில் யாழப்பாணக் கச்லசரியில் லைேதிக அரசாங்க 

அதிபரானார். 

ராஜின் தந்தத பசல் ரத்தினம், யாழ்ைத்திய கல்லூரியில் ஆசிரியராக ல தே பசய்து 

இைப்பாறிய ர். லகாண்டாவிதேச் லசர்ந்த பசல் ரத்தினம் தன் ைதனவிலயாடு 

பிரச்சதனபட்ட  ாழ்க்தகதய நடத்திய ர். அ ரது ஒலர ைகன் இராஜரத்தினம். 

தந்தததயப் லபாே ஒரு சுயநே ாதி. அ ருக்கு தன் காரியம் நடந்தால் லபாதும். ராஜ் அரச 

பரிபாேன லசத யான சிஏஎஸ் பாஸ் பசய்து அரசில் உயர் பதவி  கித்த லபாது 

அ ருக்குப் பே இடங்களில் இருந்து கலியாணம் லபசி  ந்தது. கரம்பதனச் லசர்ந்த பபரிய 

பிஸ்னஸ்ைன் தர்ைலிங்கத்தின் ஒலர ைகைான பகைரிதய, பகாழுத்த சீதனத்லதாடு ராஜ் 

திருைணம் பசய்தார். பகாழும்பிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் இரு வீடுகள், பதையில் பத்து 

ஏக்கரில் பதன்னந்லதாட்டம். அதத விட நதக நட்டு, பணம் ல ண்டியைவு தர்ைலிங்கம் 

தன் ஒலர ைகளுக்கு சீதனைாகக் பகாடுத்தார். சீதனப் பணம் ஐந்துேட்சத்தில் இரண்டு 

இேட்சம் பசல் ரத்தினத்துக்கு நன்பகாதடயாக பகாடுத்த பின்னலர பசல் ா தன் ைகனின் 

திருைணத்துக்கு சம்ைதித்தார். 

பகைரி, பகாழும்பு லேடீஸ் கல்லூரியில் ஆரம்பக் கல்வி படித்த ள். அடக்கைான ள். 

படிப்பில் பகட்டிக்காரி. பகாழும்பு யூனி ர்சிட்டிக்குப் லபாய் அறிவியலில் முதன்தையாக 

பட்டம் பபற்ற ள். படிப்தபத் பதாடர்ந்து பபைதிகத்தில் பி.எச் டி பட்டம் பபறல ண்டும் 

என்பலத அ ள் ஆதச. தர்ைலிங்கம் அடிக்கடி சுகயீனப்படு தால், தனக்கு ஏதும் நடக்க 

முன்லப ைகளுக்குத் திருைணம் பசய்து த த்தார். . 

“நீ கலியாணம் பசய்த பிறகு உன்தற கண னின் அனுைதிலயாடு படிப்தபத் பதாடரோம்” 

, என்றார் தர்ைலிங்கம். 

பகௌரி சுண்டிக்குளி ைகளிர் கல்லூரியில் பபௌதிக ஆசிரிதயயாக ல தே பசய்யத் 

பதாடங்கினாள். அ ள் படிப்பித்த ஏபே ல் ைாணவிகள் ஒரு ரா து பபைதிகத்திே 



 
 

சித்தியதடயாைல் லபானதில்தே. பகௌரி பிரபல்ய பபௌதிக ஆசிரிதயயாக இருந்தது 

ராஜுக்கு அவ் ைவுக்கு விருப்பமில்தே. அத்லதாடு ராஜரத்தினத்துக்கு தன் ைதனவி 

ல தேக்குப் லபா து ைனதுக்கு அவ் ைவு திருப்தியில்தே. “அ ள் ல தே பசய் தால் 

குடும்பத்துக்கு  ருைானம் அதிகரிக்கும் என்பதாலும் , அலதாடு பகௌரி படித்த படிப்பு 

வீணாகப் லபாகக் கூடாது” என  ராஜின் தாயின் கட்டாயத்தினால் ைதனவி ல தே 

பசய் தற்கு ராஜ்; சம்ைதித்தார். ராஜின் தாய்  அன்னம்ைாவுக்கு  ைருைகளுடன்  நல்ே  உறவு 

இருந்தது . 

வீட்டில் சதைக்கும் உணவு தன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற ாறு இருக்க ல ண்டும் என்பது 

ராஜின் கட்டதை. பகௌரி தன் இஷ்டத்துக்கு சதைக்க முடியாது கறிகள் கூட தன்தன 

லகட்டு பசய்யல ண்டும். வீட்டில் உள்ை ஜன்னல் திதரச்லசதே முதற்பகாண்டு கதிதர, 

லைதச லசாபா, கட்டில்  தர அ ர் லதர்ந்பதடுத்ததாக இருந்தது. பகைரியின் கருத்துக்கு 

ஒருநாளும் ராஜ் பசவிசாய்த்தில்தே.  ங்கிக் கணக்கு இரு ர் பபயரில் இருந்தாலும் பசக் 

புத்தகத்தத தான் த த்துக்பகாண்டார். பகைரியிடம் பிசிக்ஸ் டியூசனுக்காக மூன்று 

ைாணவிகள் வீட்டுக்கு  ரு தத ராஜ் அவ் ை ாக விரும்பவில்தே. பகௌரி 

லதாந்பதடுத்த லகள்விகள் இறுதி ஏபே ல் பரீட்தசக்கு அலனகைாக  ரு தனால் 

ைாணவிகளுக்கு பகௌரி மீதி   ஒரு தனி ைதிப்பிருந்தது. ைற்தறய கல்லூரிகளில் படிக்கும் 

ைாண  ைாணவிகள் கூட அ ளிடம் டியூசன் லகட்க  ந்தாலும் அ ள் அ ர்கதை 

ஏற்றுக்பகாள்ைவில்தே. காரணம் ராஜுவுக்கு ைாண  ைாணவிகள் வீட்டுக்கு  ரு தும் , 

அ ர்களின் பபற்லறார்கை பகளிரியின் படிப்பிக்கும் முதறதய பாராட்டு தும் 

அ ருக்குப் பபாறாதைதயக் பகாடுத்தது. ஒரு சையம் அரசாங்க அதிபர் கூட பகைரியிடம் 

பிசிக்ஸ் படிக்கும் தன் ைகள், பகைரி படிப்பிக்கும் முதற இேகு ாகவும், 

விைங்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதாக தனக்குச் பசால்லியததக் கூறி பகௌரிதய 

பாராட்டியது ராஜுக்கு எரிச்சதேக் பகாடுத்தது. ல தே பசய்யும் இடத்தில் பேருக்கு 

ராஜுவின் லபாக்கு பிடிக்கவில்தே. அ னுக்கு கீழ மூன்று பபண்கள் ல தே பசய்தார்கள். 

அ ர்கதை ராஜ் ல றுபாடு காட்டி நடத்தினார். அ ர்கதை நடத்தும் விதம் சக 

ஊழியர்களுக்கு ராஜ்லைல் ப றுப்தபக் பகாடுத்தது. 

ல தே பசய்த மூன்று பபண்களில் ஒருத்தியான தடபிஸ்ட  னிதா, பத்து  ருடங்கள் 

தடபிஸ்ட்டாக ல தே பசய்த ள்.  னிதா சுருக்பகழுத்தும் பதரிந்த ள். ஆனால் 

ராஜுவுக்கு அ ள் ல தேயிே திருப்தியில்தே. ஒருநாை  னிதா ஆங்கிேத்தில் தடப் 

பசய்த முக்கிய கடிதத்தில் பே எழுத்துப் பிதழகள் இருப்பததக் கண்ட ராஜ், அ தைப் 

பற்றி அரசாஙக அதிபருக்கு முதறயிட்டு, யாழ்ப்பாணக் கச்லசரியில் இருந்து  வுனியா 

கச்லசரிக்கு  னிதாத  ைாற்றம் பசய்தார். நல்லூரில் குடும்பத்லதாடு  ாழ்ந்து  ந்த 

அ ளுக்கு, அந்த ைாற்றம் அபசௌகரியத்ததக் பகாடுத்தது.  னிதாவின கண னும் 

யாழ்ப்பாண ைாநகரசதபயில் ல தே பசய்ப ன். ராஜிடம் தன் ைாற்றத்தத ரத்து 



 
 

பசய்யும்படி   னிதா எவ் னவு லகட்டும் ராஜ் சம்ைதிக்கவில்தே. அரசாங்க அதிபரிடம் 

 னிதா முதறயிட்டும், ஒன்றும் நடக்கவில்தே. 

ராஜ் - பகௌரி தம்பதிகளுக்கு திருைணைாகி இரண்டு  ருடத்தில் ைாேதி பிறந்தாள். தன் 

குழந்தத ஆண் குழந்ததயாக இருக்க ல ண்டும் என்று எதிர்பார்த்த ராஜுவுக்கு ைாேதி 

பிறந்தது பபரும் ஏைாற்றத்ததக் பகாடுத்தது. தன்தனயறியாைலே ைாேதிதய ப றுக்கத் 

பதாடங்கினார். தன் தாதய ஒரு ல தேக்காரி லபால் தந்தத நடத்து ததக்கண்டு  ைர்ந்த  

ைாேதி, தந்ததலயாடு பே தடத   ாக்கு ாதப்பட்டிருக்கிறாள். தாதயப் லபால் ைாேதி 

படிப்பில் பகட்டிக்காரி, ஆனால் பிடி ாதக்காரி. 

“ைாமி. இ ர் என்லனாடு எப்லபாதும் சண்தடலபாடு தத ைாேதி அ தானித்து  ாராள். 

அதனாதே ஏன் அம்ைா அப்பா உங்கலைாதட எப்பவும் குதறபிடித்து சண்தட 

லபாடுகிறார்? நீங்கள் படித்த ள் என்ற பபாறாதையா? என்னிதேயும்; அ ருக்கு 

விருப்பமில்தே? அ ருக்குப் பபண்கதைப் பிடிக்காதா? என்று லகட்டிருக்கிறாள்” 

என்றாள் ைாமியாரிடம் பகௌரி. 

“இஞ்தச பார் பகௌரி. குடும்பத்திதே கண ன் ைதனவிக்கிதடலய சண்தடச் சச்சரவு 

 ரு து சகஜம். உங்கள் விசயத்திே ைாேதிதய ததேயிடல ண்டாம் என்று 

பசால்லித ,” என்று பகௌரியின் ைாமியார் அன்னம்ைா  . அ ளுக்கு  ைகனின் குணம்  

பதரியும்  அதனால்  பகௌரிக்கு அறிவுதர பசான்னாள். அ ளுக்கு தன் லபத்தி ைாேதியின் 

குணம் பற்றி பதரியும்.. அ ள் தந்தததலயாடு  தாதய  ஆதரித்து    ாதாடு தத  அன்னம்ைா  

கண்டிருகிறாள் . 

சிே நாட்கைாக ைாேதி ஸ்கூல் முடிந்து வீட்டுக்கு தாைதித்து  ரத் பதாடங்கினாள். ராஜ் 

அததபற்றி ைகளிடம் விசாரிக்கவில்தே. பகைரிக்குை,; ராஜின் தாயுக்கும் ைாேதி 

தாைதைாக  ரு ததப் பற்றி; க தே. ைகதை தாைதித்து  ரு ததக் கண்டிக்கும்படி 

பகௌரி எவ் ைல ா எடுத்துச் பசால்லியும் ராஜ் லகட்கவில்தே. 

“ஏன் ைாேதி இப்ப சிே நாட்கைாக ஸ்கூல் முடிந்து தாைதித்து  ருகிறாய்” என்று பகௌரி 

லகட்டதுக்கு தன்  குப்பு ைாணவிகளுக்கு கணித பாடத்தில் உதவிபசய் தாக விைக்கம் 

பகாடுத்தாள். திடீபரன ஒரு நாள் ைாேதி ஸ்கூலிே இருந்து  ரல யில்தே. பகாைரிக்கும் 

ைாமியாருக்கும் என்ன பசய் பதன்று பதரியவில்தே. ைகதைக் காணவில்தே என்று ராஜ் 

க தேப்படவில்தே. 

“என்ன தம்பி, ைாேதி விடுததேப் புலிகளின் இயக்கத்திே லசர்ந்துவிட்டதாக பக்கத்து 

வீட்டு  இந்திரன் பசால்லி லகள்விப்பட்லடன். இந்திரனுக்கு இயக்கத்திதே பே 

பபடியன்கதைத் பதரியும். அ ள் இயக்கத்தில் லசர்ந்தது உனக்குத் பதரியுைா?, 

விதாதனயாரின் ைதனவி ராதஜக் லகட்டாள். அ ளுக்கு ஊரில் நடக்கும் விஷயங்கள் 

எல்ோம் பதரியும். 



 
 

“ைாமி. அ ள் விருப்பப்படி இயக்கத்தில் லசர்ந்து விட்டாள். அதுக்கு நான் என்ன 

பசய்யமுடியும்? ஒரு சனியன் பதாதேந்தது என்று இருக்கட்டும். என் பசால்தே அ ள் ஒரு 

நாளும் லகட்பதில்தே.” என்றார் ராஜ் லகாபத்லதாடு, தான் அததப்பற்றிக் 

க தேப்பட்டதாகக் காட்டிக் பகாள்ைாைல் இருந்தார் .. 

விதாதனயார் ைதனவி, ைாேதிதயப் பற்றிய நியூஸ் பசால்லி அடுத்த நாள், “அத்தான் இந்த 

கடிதத்ததத பார்த்தீர்கைா. ஒரு பபடியன் உங்களிடம் பகாடுக்கச் பசால்லி தந்துவிட்டுப் 

லபான ன்.” 

“கடிதைா?. எங்தக  ாசி.” 

பகௌரி கடிதத்தத  ாசிக்கத் பதாடங்கினாள் 

அன்பின் அப்பா, அம்ைா, அப்பம்ைாவுக்கு.. 

எனக்கு பதரியும் நான் உங்கதைவிட்டுப் பிரிய எடுக்கும் முடித  லகள்விப்பட்டு நீங்கள் 

பபரும் க தேப்படுவீர்கள் என்று. இந்த முடித  நான் எடுப்பதுக்கு முக்கிய காரணம், 

அப்பா அம்ைாத  ல தேக்காரி லபாே நடத்தும் விதம். அப்பா ஒரு பழதை ாதி. ஆண் 

ஆதிக்க ைனப்பான்தை உள்ை ர். ைதனவிக்கு தகுந்த இடம் அடுப்படி என்பலத அ ர் 

எண்ணம். நான் அ ர் குணத்தத ைாற்றச் பசால்லி எவ் ைல ா லகட்டும் அ ர் 

ைாறவில்தே. அது அ ர் பிறவிக் குணம். அப்பப்பாவும் அ தரப் லபாேல  

அப்பம்ைாத  நடத்திய ர் என்று அப்பம்ைா பசால்லி லகள்விப்பட்லடன். நான் 

இயக்கத்தில் லசர ல ண்டிய முக்கிய லநாக்கம் பபண்களும் ஆண்கதைப் லபான்று 

எததயும் சாதிக்க கூடிய ர்கள் என்பதத அப்பாவுக்கு நிரூபித்துக் காட்ட.  விடுததே  

புலிகள் இயக்கத்தில் ஆண் பபண் என்ற ல றுபாடு கிதடயாது. இயக்கத்தில் எனது 

சிலனகிதி சங்கரி லசர்ந்தததப் லபால் லசர்ந்து, தமிழ் இனத்தின் விடுததேக்கு, பபண்களின் 

பங்கில் நானும் ஒருத்தியாக இருக்க முடிப டுத்லதன். சமூகத்தில் நிேவும் பழதைதயயும் 

,மூடநம்பிக்தககதையும் கதைந்பதறிந்து தமிழ் இனத்தின் விடுததேக்காக உதழப்லபன். 

ைாேதி என்ற பபயருள்ை ஒரு ைகள் இருந்தாள் என்பதத ைறந்துவிடுங்கள். நான் எல்ோப் 

பபண்கதைப் லபால் பிள்தைகள் பபறும் இயந்திரைாக இருக்க விருப்பப்படவில்தே. 

சமூகத்துக்கு லசத  பசய் லத எனது குறிக்லகாள். 

நன்றி 

ைாேதி 

கடிதத்தில் தன் ஒலர லபத்தி எழுதியிருந்ததத ராஜின் தாய் லகட்டதும். ததேசுற்றி கீலழ 

விழுந்தாள். ராஜ், பகௌரி இரு ரும் லசர்ந்து அ தை தூக்கிப்லபாய் கட்டிலிே 

கிடத்தினார்கை. சிே நிமிடங்களுக்கு பின்னர் ராஜின் தாய் கண்விழித்தலபாது ைகனும், 

ைருைகளும் அருலக நிற்பததக் கண்டாள். ராதஜ தன் அருலக அதழத்து” இப்லபா 



 
 

நடந்தததப் பார். இதுக்பகல்ோம் நீதான் காரணம். நீ பகௌரிதய நடத்தும் விதம் 

ைாேதியின் ைனதத புண்படுத்திவிட்டது. அது தான் அ ள் இயக்கத்தில் லசர்ந்துவிட்டாள். 

இனியா து உன் லபாக்தக ைாற்று” என்றாள் க தேலயாடு ராஜின் தாய். பகைரி 

பைௌனைாக நின்றாள். 

“உங்கை இரண்டு லபருக்கும் ைாேதியின் லபாக்கு பதரியும். அ ளுக்கு இயக்கத்லதாடு 

பதாடர்பு இருந்ததாக எனக்கு பசால்லியிருந்தால், நான் அ தை பகாழும்பிே உள்ை 

ஸ்கூல் ஒன்றில் லசர்த்து, லபார்டிங்கில் லபாட்டிருப்லபன். இந்த சூழ்நிதேயிே இருந்து 

விடுபட்டிருப்பாள்”, ராஜ் தாயின் மீதும் ைதனவி மீதும் குற்றம் சுைத்தினார். 

சிே  ாரங்கள் உருண்லடாடின. ைாேதியிடம் இருந்து ஒரு தக ல்களும்  ரவில்தே. 

ைாேதிதயப் பிரிந்த க தே பகௌரிதயயும் அ ள் ைாமியாதரயும்  ாட்டியது. ஒரு நாள் 

காதே, ராஜ் தனக்கு கீழ் ல தே பசய்ப ர்கலைாடு ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்த சையம், 

அரசாங்க அதிபரின் பிரத்திலயக பசயோைாைர் ஒரு பசய்திலயாடு  ந்தார். 

“லசர் ஜி.ஏ உங்கதை உடனடியாகப் பாரக்க ல ண்டுைாம். தன் அதறக்கு  ரட்டாம்”. 

பசய்திதய ராஜுக்கு அறிவித்துவிட்டு பதிலுக்கு காத்திராைல் லபாய்விட்டார். ஜி.ஏ ஏன் 

தன்தன கூப்பிடுகிறார் என்பது விைங்கவில்தே. மீட்டங்தக ஒத்தித த்துவிட்டு அ சரம் 

அ சரைாக ஜி.ஏ யின் அதறக்கு ராஜ் லபானார். 

அதறக்குள் ஜி.ஏதயத் தவிர இன்னும் இரு ர் இருந்தனர். ஒரு ர் யாழ்ப்பாண 

ைா ட்டத்தின் டி.ஐ.ஜி. ைற்ற ர் பிரிக்லகடியர். அ ர்கள் இரு தரயும் ராஜ் முன்லப 

சந்தித்திருக்கிறார். 

“ராஜ் உைக்கு ல ாம் மினிஸ்டிரி பசயோைரிடம்; இருந்து கடிதம் ஒன்று  ந்திருக்கிறது. 

உம்தை தற்காலிகைாக ல தேயிே இருந்து நிறுத்தி த க்கும்படியும், ல தேயில் 

இல்ோத காேத்திே அதரைாதம் சம்பைம் பகாடுக்கும் படியும் கடிதத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்ைது. பசயோைர் தன் தகபயாப்மிட்டு கடிதத்தத அனுப்பியுள்ைார்.” என்று 

கடிதத்தத ஜி.ஏ.ராஜிடம் பகாடுத்தார். 

“என்ன லசர் பசால்லுறியள்? எதற்காக என்தன தற்காலிகைாக ல தேயில் இருந்து 

நிறுத்தல ண்டும்? 

“கடிதம் என்தகயில் கிதடத்தவுடன், நான், பசயோைலராடு கததச்சனான். உைது ைகள் 

புலிகள் இயக்கத்தில் லசர்ந்துவிட்டதாகவும், அது உைக்கு பதரிந்திருந்தும் நீ ஒபீசுக்கு 

அறிவிக்கவில்தே என்றும் நீர் பதாடர்நது ல தே பசய் து ஆபத்து என்று ஒரு பபட்டிசன் 

 ந்ததாகவும். அததத் தீர விசாரித்த பின்னலர அதைச்சரின் அனுைதிலயாடு இந்த 

நட டிகதகதயத் தான் எடுத்தாகச் பசான்னார். அது சரி ஏன் நீ உைது ைகள் இயக்கத்திதே 

லசர்ந்ததத பற்றி எனக்கு முன்லப அறிவிக்க வில்தே?” ஜி.ஏ லகட்டார். 



 
 

“லசர் என ைகள் இயக்கத்திே லசர்ந்து பே  ாரங்கைாகிவிட்டது. அ தை குடும்பத்தில் 

இருந்து ஒதுக்கி த த்துப்லபாட்லடன். எனக்கும் அ ளுக்கும் ஒரு பதாடர்பும் இல்தே.” 

“பதாடர்பு இருக்கிறலதா, இல்தேலயா பாதுகாப்பு கருதி உடனடியாக நீர் எனக்கு 

அறிவிக்கத் த றிவிட்டீர். அதுல  உம்தை ல தேயில் இருந்து தற்காலிகைாக நிறுத்த 

ல ண்டி  ந்தது. இன்னுபைான்று பசால்ே ல ண்டும். நீர் இருக்கும் ஊதர விட்டு ல று 

ஊருக்கு பபாலீசின் அனுைதியின்றி லபாகக் கூடாது. தினமும் யாழ்ப்பாண பபாலீஸ் 

ஸ்லடசனுக்கு லபாய் உம்தை அதடயாைம் காட்டி தகபயாப்பமிட ல ண்டும். இது 

முக்கியம். டிஐஜி அதற்கான ஓழுங்குகதைச் பசய்துள்னார்” என்றார் ஜிஏ கடுதை நிதறந்த 

பதானியில்;. அதறக்குை இருந்த டிஐஜியும், ஜிஏ பசால் தத ஆலைாதித்து சரிபயனத் 

ததேயாட்டினார்;. 

ைாேதி இயக்கத்தில் லசர்ந்தது தன்தனப் பாதிக்கும் என்று ராஜ் எதிர்பார்க்கவில்தே. தனது 

பே காே அரசலசத யிே தனக்கு ஏற்பட்ட கைங்கம் என்றது அ ர் ைனம். பபட்டிசன் 

லபாட்டது ல ற எ ருைாயிருக்காது. இது நான் டிரான்ஸ்பர் பசய்த தடபிஸ்ட்  னிதாவின் 

ல தேதான். எனக்கு எதிராகப் பபட்டிசன் லபாட்டு பழிக்குப் பழி  ாங்கிவிட்டாள். பாவி 

ைனதுக்குள் கறுவிக் . பகாண்டார்  ராஜ். 

“ராஜ் உைது தபல்கதையும் ஒபீஸ் சாவிகதையும் உைக்கு அடுத்த சீனியரான உதவி அரச 

அதிபர் ஆனந்தனிடம் பகாடும். நான் ஏற்கனல  அ ருக்கு பசால்லிவிட்லடன்” என்றார் 

ஜிஏ. 

ராஜீ ால் பதில் ஏதும் பசால்ேமுடியவில்தே. கடிதத்லதாடு குனிந்த ததேலயாடு ஜிஏயின் 

அதறதயவிட்டு ப ளிலயறினார். 

**** 

ராஜ் க தே லதாய்ந்த முகத்லதாடு, லநரத்லதாடு வீடு திரும்பியது, பகௌரிக்கு கண னுக்கு 

ஏலதா நடந்து விட்டது எனபது புரிந்து பகாள்ை அதிக லநரம் எடுக்கவில்தே. 

க தேலயாடு கதிதரயில் ததேயில் தகத த்தபடி அைர்நத கண தனப் பார்த்து 

“அத்தான் கதைத்தப்லபாயிருக்கிறியள் லகாப்பி பகாண்டு ாறன் என்று குசினுக்குள் 

லபானாள். ராஜின் தாயுக்கு ைகன் லபசாைல் இருப்பது விசனத்ததக் பகாடுத்தது. 

 ழதையாக வீட்டுக்குள்  ந்ததும் பகௌரிலயாடு சண்தட ஆரம்பிப்ப ன் அன்று 

வித்தியாசைாக, அதைதியாக இருப்பது அ ளுக்கு புரியவிேதே. 

பகௌரி லகாப்பிதயக் பகாண்டு  ந்து ராஜிடம் நீட்டினாள். நடுங்கும் தககலைாடு 

லகாப்பிய  ாங்கினார் ராஜ். அ ர் கண்களில் இருந்து கண்ணீர்  ழியத் பதாடங்கியது. 

பகௌரியும், ராஜின் தாயும் அதத எதிர்பார்க்க வில்தே. ஒருலபாதுை ராஜ் அழுதது 

கிதடயாது. இன்று ஏன் இ ர் கண்களில் கண்ணீர். ைாேதிக்கு ஏதும் நடந்துவிட்டதா? 

பகௌரிக்குப் பே லயாசதனகள். 



 
 

“பகௌரி. என்தனத் தற்காலிகைாக ல தேயில் இருந்து நிறுத்திவிட்டாங்கள். அதைச்சு 

பசயோைரிடம் இருந்து எனக்கு கடிதம்  ந்திருக்கு. ல தேயிே இருந்து நிற்கும் காேத்தில் 

இனி அதரைாதச் சம்பைம் தான் எனக்கு” , கடிதத்தத ைதனவியிடம் பகாடுத்தார் ராஜ். 

பகௌரி அதைதியாக கடிதத்தத  ாங்கி  ாசித்தாள்.” நீங்கள் அப்படி என்ன த று 

பசய்தீகள் ல தேயில் இருந்து உங்கதை நிறுத்து தற்கு”: பகௌரி 

க தேலயாடுலகட்டாள். 

தன்தன ல தேயிலிருந்து தற்காலிகைாக நிறுத்திய காரணம் முழு ததயும் பகௌரிக்கு 

ராஜ் எடுத்துச் பசான்னார். 

“அத்தான். அப்பல  நான் லயாசித்தனான். ைாேதி இயக்கத்தில் லசர்ந்தததயும், அதற்கு 

நீங்கள் பபாறுப்பில்தே என்பததயும் ஜிஏயுக்கு அறிவிக்க ல ண்டாைா என்று உங்களுக்கு 

பசால்ே. ஆனால் நீங்கள்  எப்லபாது நான் பசால் தத  லகட்டு நடந்தியள்”? 

“பகௌரி நீர் பசால் து உண்தை. நான் உம்தையும் ைாேதிதயயும் நடத்தின விதம் தான் 

எனக்கு இந்த நிதே ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம். அதுக்காக உம்மிடம் ைன்னிப்பு 

லகட்கிறன். இனிவீட்தட   நடத்து து உைது பபாறுப்பு நான் எதிலும் 

ததேயிடைாட்லடன். வீட்டு  ரவு பசேத க் க னிப்பது உைது பபாறுப்பு. இலதா பசக் 

புத்தகம். நீர் இனி பசக்கில் தகபயழுத்திடும். ைாேதி எப்படியும் எங்களிடம் இயக்கத்தத 

விட்டு திரும்பி  ர என்னால் முடிந்ததத பசய்யப் பார்க்கிலறன்.” அதைதியாக 

ைதனவியிடம் ராஜ் ைன்னிப்பு லகட்டார். ராஜின் தாயால் தன் ைகனிடம் ஏற்பட்ட திடீர் 

ைாற்றத்தத நம்பமுடியவில்தே. தனக்குள் சிரித்துக்பகாண்டாள். 

“அத்தான்  ருைானத்ததப் பற்றி லயாசியாததயுங்லகா. இன்னும் சிே ைாணவிகள் 

என்னிடம் டியூசன் தரச் பசால்லிக் லகட்ட ர்கள். அ ர்களுக்கும் டியூசன் பகாடுக்கிறன், 

நீங்கள் சம்ைதித்தால்.” 

“இனி உைது விருப்பத்துக்கு எதிராக நான் ஒன்றும் பசால்ேைாட்லடன். எத்ததன 

பிள்தைகள் எண்டாலும் நீர் டியூசன் பகாடும். ஆனால் உைது உடம்தபக் க னித்துக் 

பகாள்ளும்” என்றான் ைதனவியிடம் என்றுமில்ோத ாறு அன்பாகவும் 

அக்கதறலயாடும், ராஜரத்தினம். கண னில் லதான்றிய ைாற்றத்தத பகௌரியால் ஜீரணிக்க 

முடியவில்தே. தன் ைனதுக்குள் ைாேதிக்கு நன்றி பதரிவித்துக் பகாண்டாள். 

****  



 
 

கதத 7   

ல லுவின் ல ள்வி  

  

“கிளி… கிளி.. என்ன பசய்துபகாண்டு இருக்கிறாய்? பகாஞ்ச லநரைாய் பதாண்தட கிழிய 

கூப்பிடுகிறன். ஏன் அம்ைா எண்டு நீ லகட்கிறாய் இல்தே” தாய் ைரகதம் சற்று 

லகாபத்லதாடு ைகள் ைலனாகரிதய கூப்பிட்டாள். 

ைலனாகரியின் பசல்ேப் பபயர் “கிளி”. அப்படித்தான் அ தை வீட்டில் கூப்பிடு ார்கள். 

யாழ்ப்பாணத்தில் குஞ்சு, இராசாத்தி, லபபி, பபா, ைணி என்ற பசல்ேப் பபயர் பசால்லி 

அதழப்பது லபச்சு  ழக்கில் உள்ைது. ஆணாகயிருந்தால் ராசன், தம்பி, குஞ்சன், என்ற 

பபயர் பசால்லி அதழப்பார்கள். ைலனாகரிக்கு அந்தச் பசல்ேப் பபயர்  ரக் காரணமுண்டு. 

சிறு யதில் கீச்சிட்டக் குரலில் கத்திப் லபசு ாள். அதனாதே ைாைன் அ தை கிளி எனறு 

பசல்ேைாகக் கூப்பிடத் பதாடங்கினார். அந்தப் பபயர் காேப்லபாக்கில் நிதேத்துவிட்டது. 

சிறு  யதில் ைலனாகரி சரியான பிடி ாதக்காரி. தனக்கு விதையாடப் பபாம்தை 

தரச்பசால்லி கீச்சிட்ட குரலில் கத்தி அடம்பிடித்து அழு ாள். தாயின் அதழப்புகள் 

அ ளின் பபாறுதைதயச் லசாதித்தது. 

“ அம்ைா இப்ப என்ன ல ண்டும் உனக்கு?. ஏன் உயிர் லபாகிற ைாதிரி கத்திறாய்”? 

ைலனாகரி அலுப்லபாடு தாதயக் லகட்டாள். 

“ைருந்தத விழுங்க தண்ணி பகாஞ்சம் தா ன். ைருந்து எடுக்கிற லநரைாச்சு”தாய் ைரகதம் 

தான் அதழத்ததன் காரணத்ததச் பசான்னாள். 

“பகாஞ்சம் பபாறு அம்ைா. அடுப்பிதே கத்தரிக்காய் கறி த த்திருக்கிறன். இறக்கிப் 

லபாட்டு  ாறன்.” பதிலுக்கு உரத்த குரலில் ைலனாகரி பதில் அளித்தாள். அ ளுக்கு தாய் 

திரும்பத் திரும்ப அதழத்தது எரிச்சதேக் பகாடுத்தது. தனக்கு இருக்கிற ல தேகதை 

சுட்டிக்காட்டி முணுமுணுக்க பதாடங்கினாள். அ ளின் முணுமுணுப்பு 

ைரகதத்துக்குக்லகட்டது. 

“ஓம். என் லதகம் இடம் பகாடுத்தலபாது உங்களுக்கு ைாடாய் உதழத்து 

சதைத்துப்லபாட்லடன். வீட்டு ல தே முழு தும் பசய்லதன். இப்ப எனக்கு  முடியாத 

காேத்திதே,  நான் உனக்கு பதாந்தரவு குடுக்கிறன் என்கிறாய். ல தற என்ன 

பசால்லு ாய்” ைரகதம், ைலனாகரியின் முணுமுணுப்பு லகட்டு பதில் அளித்தாள். 

“அம்ைா நான் இப்ப தண்ணி பகாண்டு ரைாட்டன் என்று பசான்னனாலன? பகாஞ்சம் 

பபாறு கறிதய இறக்கி த த்துப் லபாட்டு தண்ணி பகாண்டு  ாறன். படாக்டர் உனக்கு 



 
 

பசால்லியிருக்கிறார் லகாபப் படக் கூடாபதன்று. பிைட் பிரசர் கூடுைாம். அது உன்தர 

இருதயத்துக்கு நல்ேதல்ே”, சைாதானத் லதாறதனயில் பதில் அளித்தாள் ைலனாகரி. 

 ைவில்  கட்டி இருந்த  ஆடு  லபாடும்  ம்.. ைா   சத்தம்  லகட்டது  

“:கிளி  அங்தக பார் வீரன் பசியிதே  கத்துறான் அ தன முதலில்  க னி “ ைரகதம் 

ைகளுக்கு பசான்னாள். 

“ சரி அம்ைா  வீரதன முதலில்  க னித்துப் லபாட்டு பிறகு   ந்து  உன்தன க னிக்கிலறன் 

அது ைட்டும்  சத்தம்  லபாடாைல்  பகாஞ்சம்  இரு. அடுப்பில் இருந்த  கறிதய  இறக்கி  

த த்து  விட்டு வீரதன  க னிக்க ைலனாகரி  லபானாள். 

**** 

இயற்தகயான அழகும், யாழ்ப்பாண குடா நாட்டின் ஒலர ஒரு பரு  காே ஆறான 

 ழுக்தக ஆறும், பச்தச பலசல் என்ற  யல்ப ளிகளும் உள்ை ஊர் அைப ட்டி. 

அைப ட்டி  ழுக்தக ஆற்தறச் சார்ந்து பசுதையான ஈரலிப்புப் பிரலதசைாகக் 

காணப்படு தால், இது அைறு + ப டி அல்ேது அைறு + ப ளியாக இருந்து 

அைப ட்டியாயிற்று பிரசித்தைான நாதசு ர ைற்றும் தவில் கதேஞர்கள்  ாழ்ந்த ஊரான 

அைப ட்டிதயச் லசர்ந்த ல லுப்பிள்தை - ைரகதம் தம்பதிகளின் இரு பிள்தைகள், 

ைலனகரியும், பசல் குைாரும். ைலனாகரிக்கு இருபது  யதிருக்கும். பசல் குைார் 

இதைய ன்.  யது பதிபனட்டு. ல லு எட்டு ஏக்கர் நிேத்தில் புதகயிதே, ப ங்காயம், 

ைரக்கறி வி சாயம்பசய்து குடும்பத்ததக் க னித்துக பகாண்டான். பசாந்தத்தில் கிணறு 

இருந்தது. ைகன் குைாரால் பத்தாம்  குப்புக்கு லைல் படிக்க முடியவில்தே தகப்பனுக்கு 

லதாட்டத்துக்கு உதவியாக இருந்தான். தங்தக ைலனாகரி, இருதடத  ஏ பே ல் பரீட்தச 

பபயில். ஆனால் ததயல் ல தே பசய் திலும், பின்னு திலும்; பகட்டிக்காரி. 

“நீ படித்ததுலபாதும் ததயல் ல தே பசய்து  ருங்காேத்தில் பிதழப்தபத் லதடிக்பகாள்” 

என்று ைகதை லைலே படிக்க விடாைல் ல லு நிறுத்திவிட்டான். தாய் ைரகதம் லநாய் ாய் 

பட்டு இருந்தது ைலனாகரி படிப்தப நிறுத்தியதற்கு ைற்ற ஒரு காரணம். பபண்களுக்கு ஏன் 

லைல் படிப்பு என்ற லநாக்கம் உள்ை பழதை ாதி ல லு என்ற ல லுப்பிைதை. ஊரில் 

உள்ை லகாவிலில் பகாடிலயறி லதர் தீர்த்தம் முடியுைட்டும் ைாமிசம் வீட்டில் சதைக்க 

விடைாட்டான். அ ன் பிடிக்காத விரதங்கள் இல்தே. எப்லபாதும் திருநீறும் 

பநற்றியுைாகல  காட்சியளிப்பான். இந்து ைதச் சடங்குகளில் முழு நம்பிக்தக உள்ை ன். 

அ னுக்கு த ர ர் லகாவில் பூசாரி  ாக்லக ல த ாக்கு. ஒவ்ப ாரு 

ப ள்ளிக்கிழதையும் லகாயிலுக்கு த றாது லபாய்  ரு ான். ஊரில் உள்ை பிள்தையார் 

லகாவில் லதருக்கும் தீர்த்தத்துக்கும் கா டி எடுக்க த றைாட்டான். 

கிராைத்து த ர ர் ஆேயம்;, ஊர் ைக்களின் ைதிப்தப பபற்றிருந்தது.  ருடா  ருடம் 

த ர ருக்குப் பபாங்கி, ஆட்டுக் கிடாய், லச ல் பலிபகாடுப்பது ஊர் ழக்கம். 



 
 

த ர தர அதைதிபடுத்த இந்தச் சடங்கு பசய் து அ சியம் அல்ோவிடிே ஊரில் 

பபாக்களிப்பான், பபரியம்தை, சின்னம்தை, கூ க்கட்டு, சின்னமுத்து லபான்ற பதாற்று 

லநாய்கள் லதான்றாைல் இருக்க த ர ரின பாதுகாப்பு கருதி ஊர்ைக்கள்  ருடா  ருடம் 

,பபாங்கி ல ள்வி நடத்து ார்கள். 

***** 

  “ைணி பதிபனான்றாகி விட்டது. மீன்காரி லதவி  ருகிற லநரைாச்சு. எங்தக அ ள் குரல்  

இன்னும் லகட்கவில்தே” என்று ைரகதம் பசால்லி  ாய் மூடு துக்குள்,    “மீலனாய் மீன். 

நல்ே துடிக்கத் துடிக்க திரளி, விதைமீன், கிைக்கன், ஓரா, கும்பைா இருக்குது. பகாஞ்சம் 

நண்டும் இராலும் பகாண்டு  ந்திருக்கறன்” என்று லதவி சுருக்கைாக தான் பகாண்டு 

 ந்திருந்த மீன்  தககதை  ாடிக்தகயாைர்கதைக் க ரும் விதத்தில் கூவி அதழத்தாள். 

மீன்காரி லதவியின் நதடயில் சினிைாக்காரிகள் நடப்பது லபால் ஒரு நளினம் இருந்தது. மீன் 

நிதறந்த பாரைான கூதடச் சுதைலயாடு எப்படி நடந்து வியாபாரம் பசய்கிறாலைா 

பதரியாது. அ ைது பே  ருட  ாடிக்தகயாைர்கைாக இருப்ப ர்கள் சுன்னாகச் 

சந்ததக்குப் லபாய் மீன்  ாங்கு தில்தே. காரணம் சிே சையங்களில் பதழய மீதன 

கதடயில் விற்பதன பசய்துவிடு ார்கள். லதவி அப்படியில்தே. லதவிதயக் கண்டால் 

அ தை  ரல ற்க, ல லியில் இருக்கும் பூ ரசைரத்தில் இதேகள் நாதேந்தத ஆய்ந்து, 

மீன், இரால்  ாங்கும் பாத்திரைாக ைரகதம் பகாண்டு பசல் து  ழக்கம்;. தாதயப் பார்த்து 

ைகள் ைலனாகரியும் அப்பழக்கத்ததக் கற்றுபகாண்டாள். 

“கிளி இண்தடக்கு எனக்குப் பத்தியத்துக்கு கிழக்கன் அல்ேது திரளி மீன்  ாங்கி  ா. காசு 

அலுைாரி ோச்சிக்குள்தை இருக்குது” என்று ைகளுக்கு கட்டதையிட்டாள் ைரகதம். 

 ைவுக்குள் கட்டியிருந்த பகாழுத்த, கறுப்புநிற ஆட்டுக்கிடாய் வீரன்  ைரகதத்தின் 

கட்டதைதய ஆலைாதிப்பது லபால்  தன் குரதே ம்..ைா.. என்று ப ளிப்படுத்தியது. 

அக்குரல் “ கிளி எனக்கும் பசிக்கிறது. என்தனயும் க னித்துக் பகாள்” என்பது லபாே 

இருந்தது. ைரகதம் கிடாயின் சத்தம் லகட்டு “கிளி மீன்  ாங்கிப்லபாட்டு லபாய் வீரனுக்கு  

இதே, புல் த . அ ன் பசியிதே கத்துறான்” என்றாள் ைரகதம். “வீரன்” என்பது 

ல ள்விக்காக ல லு  ாங்கிய கறுப்பு நிற ஆட்டுக் கிடாயுக்கு ைரகதம் சூட்டிய பபயர். சிே 

ைாதங்களுக்கு முன்பு ல லு சுன்னாகச் சந்ததயில் ஐயாயிரம் ரூபாய் பகாடுத்து  ாங்கி 

 ந்த அந்த  ாயில்ோ ஜீ னான முரட்டுக் கிடாய், லதாற்றத்தில் ஒரு வீரதனப் லபாேல  

இருந்தது. இரண்டு கூரிய  தைந்த பகாம்புகள். பகாழுத்த  கறுத்த உடம்பு. திமிரான 

பார்த . லநரத்துக்கு உணவு வீரனுக்கு கிதடத்தது. குைாருக்கு வீரன்லைே தனி பிடிப்பு. 

வீரதன ல லு குடும்பலை க னம் எடுத்து க னித்தது. ல லு வீரனுக்கு அவ் ைவு பணம் 

பகாடுத்து  ாங்கியதற்கு காரணம் இருந்தது. ைரகதத்துக்கு இருதய லநாய்  ந்து பே 

ைாதங்கைாகியும் முன்லனற்றமில்தே. அ ளின் சாதகத்தத பகாண்டு லபாய் ஊர் 

சாத்திரியாரிடம் காட்டிய லபாது , 



 
 

“பயப்படாலத ல லு. உங்கள் குடும்பத்துக்கு யார் கண்பட்டலதா பதரியாது. பக்கத்து 

காணிகாரலனாடு காணி ஆக்கிரமிப்பு லகதசயும் ப ன்றிட்டாய். நீ பசேவு பசய்த 

இருபதாயிரம் காசும் கிதடத்துவிட்டது. ஆனால் உண்தர ைதனவி ைரகதத்துக்கு  ந்த 

லநாய் தான் லபாகுதில்தே. இவ் ைவு நாளும் ைரகதத்துக்கு வியாழன் எட்டிதே. இன்னும் 

ஒரு கிழதையில், வியாழன் ைாற்றத்லதாடு ைரகதத்துக்கு ஒன்பதுக்கு லபாகப் லபாறான். 

லதக நேம் சீரதடயும்” என்று உறுதி பசய்தார் ஊர் சாத்திரியார்.  

த ர ர் லகாயில் பூசாரி கூட அததலய உரு ந்து பசான்னது ல லுவின் ஞாபகத்துக்கு 

 ந்தது. அ ர் சிே ைாதங்களுக்கு முன் அ ர் பசான்ன  ாக்கின்படிலய ல லு பக்கத்து 

காணிக்காரன் ைாணிக்கத்லதாடு பதாடர்ந்த எல்தே ஆக்கிரமிப்பு  ழக்கு பே காேம் 

இழுபட்டு ஒரு படியாக ல லுக்கு சார்பாக தீர்ப்பு  ழங்கப்பட்டு  ழக்கு பசேவு 

இருபதாயிரமும் எதிரியிடம் இருந்து கிதடத்தது. அந்த கிதடத்த பணத்திதே தான் 

ஐயாயிரம்; பகாடுத்து வீரதன ல லு சுன்னாகச் சந்ததயில்  ாங்கினான். ஐ ர ர் லகாயில் 

பூசாரி  ாக்கின் லைல் ல லுவுக்கு அவ் ைவு நம்பிக்தக. “ைரகதத்தின உடல் குணைதடய 

ல ண்டு பைன்றால் ஒரு கழிப்பு பசய்தாக ல ண்டும். ப கு விதரவில்; த ர ர் லகாயில் 

பபாங்கலும்,; ல ள்வியும் நடக்க இருக்கிறது. நீ ஒரு கிடாதய  ாங்கி த ர ருக்கு 

ைரகதத்தின் பபயரில் பலி பகாடு.  த ர தர சைாதனப்படுத்தினால் உன் குடும்பத்துக்லக 

நல்ேது. ைரகதத்தின் லநாய் இருந்த இடம் பதரியாைல் லபாய்விடும். இது த ர ர் 

எனக்குச் பசான்னதத தான உனக்குச் பசால்லுகிறன்” என்றார் உரு ந்த பூசாரி.  

இது பூசாரி  ாக்கல்ே, பதய் த்தின்  ாக்பகன தீர்ைானித்தான் ல லு. முடிவு, த ர ர் 

லகாயில் ல ள்விக்குப் பலி பகாடுக்க அவ் ைவு பணம் பகாடுத்து கறுப்பு நிறக் கிடாய் 

ஒன்தற  ாங்கி, வீரன் என்ற பபயர் த த்து  ைர்த்தான். ல ள்விக்கு; முன், லதத யான 

உணவு பகாடுத்து; கிடாதயக் பகாழுக்க த த்தான். ல ள்விக்கு  ரும் கிடாய்கதை விட, 

 ந்தா ர்கள் பார்த்து வியக்கும் அைவுக்கு தன் கிடாய் இருக்க ல ண்டும் என்பது 

ல லுவின் எண்ணம். பா ம் தனக்கு ைரணதண்டதன நடக்கப்லபாகுலத என்று பதரியாது 

 ைர்ந்தான் வீரன். த ர ர்  லகாவிலில்  ருடா  ருடம் ல ள்வி நடப்பதுண்டு. 

ல ள்விதய நிறுத்தும்படி முற்லபாக்கு ாதிகைான சிே இதைஞாகள் புரட்சி பசய்தும் 

பயனில்தே. லபான  ருடம் 400 கிடாய்கள் த ர ருக்கு பலி பகாடுக்கப்பட்டது. பலி 

பகாடுக்கப்பட்ட ஒரு கிடாய் இருபதாயிரத்துக்கு விதே லபானது.  

பே ல ள்விகளுக்கு முன்பு ஒரு அதிசயம் அக்லகாயிலிே நடந்தது. இது ஊரில் சனம் லபசிக் 

பகாண்ட கதத. அது  ஒரு ல ள்வியில் முதல் ப ட்டிய ஆட்டுக்கிடாயின் இரத்தத்தத 

பபாங்கலோடு லசர்த்து லைலே எறிந்த லபாது லசாற்றின் ஒரு பருக்தகயா து கீலழ 

விழவில்தே. த ர ர், பகாடுத்த உணத  ஏற்றுக்பகாண்டலத அதன் அர்த்தம் என்று ஊர் 

சனம் விைக்கம் பகாடுத்தார்கள். அந்தக் கதத உண்தைலயா பபாய்லயா என்பது பேருக்குத் 



 
 

பதரியாது. ஆனால் ல லு குடும்பம் ைட்டும் த ர ர் லைல் முழுநம்பிக்தக 

த த்திருந்தது. 

****** 

அன்று த ர ருக்கு பபாங்கல். அததத் பதடர்ந்து ல ள்வி. நூற்றுக்கணக்கான 

ஆட்டுக்கிடாய்களும், லச ல்களும் ைரணதண்டதனதய எதிர்பார்த்து காத்திருந்தன. 

பலியிடப்படும் ஆடு, லகாழி முதலியத  ஆண் பால் இனத்ததச் லசர்ந்தத யாக 

இருக்கும். லகாழியாகயிருந்தால் லச ோகவும், ஆடாக இருந்தால் கிடாயாகவும் 

இருக்கும். பலியிடும் கிடாயும், லச லும் ப ள்தை நிறைாக இருந்தால் அத  

நிராகரிக்கப்படுகின்றன. பலி பகாடுக்க முன்னர் பலியிடத் தயாராக உள்ை கிடாய் அல்ேது 

லச ல் மீது ைஞ்சள் கேந்த நீர் பதளிக்கப்பட்டு, அத  கழுத்தில் சிறு ைேர் ைாதே 

அணிவிக்கப்படுகிறது.  கிடாய் மூன்று தடத  ததேதயக் குலுக்கினால் த ர ருக்கு 

பலியிடச் சம்ைதம் பதரிவித்தாக கருதி பலியிடுகிறார்கள். 

 

பலி பகாடுக்க  ந்திருந்த சிே ஆட்டுக்கிடாய்களின் கழுத்துக்கதை பூைாதே 

அேங்கரித்தது. பநற்றியில் குங்குைம் ல று. அ ற்றின் உரிதையாைர்கள் தங்கைது 

ஆட்டுக்கிடாய்களின் ைதிப்தப பற்றி புகழந்து லபசிக் பகாண்டார்கள்.  ந்திருந்த  

கிடாய்களில் ல லு பலியிடக் பகாண்டு  ந்த வீரனின்   ைர்ச்சியும் லதாற்றமும் பேதர 

க ர்ந்தது. சுைார் நூறு கிலோவுக்கு லைலே நிதற இருக்கும் என்று அதன் ஏதடதயக் 

கணித்தனர். 

ஆடுகள் லபாடும் அ ேக் குரல் சனத்திரலின் சத்தத்லதாடு கேந்து ைதறந்தது. பூசாரி  ந்து, 

எல்ோ பலி பகாடுக்கவிருக்கும் ஆடுகளுக்கும், லச ல்களுக்கும் ைந்திரம் பசால்லி தீப 

ஆராததன பசய்தார்;. ஒரு ப ள்தை நிறக்கிடாயா து பலி பகாடுக்க இருக்கவில்தே. ஒரு 

மிருக த த்தியர்  ந்து கிடாய்கதை பரிலசாதித்து சா தற்கு அத கள் பரடி என்று 

சர்டிபிக்கட் பகாடுத்தார். காரணம் ல ள்விக்கு பின்னர் லநாயுள்ை கிடாயின் இதறச்சிதய 

சாப்பிட்டு சனங்களுக்கு  ருத்தம்  ஏதும்  ரக்கூடாதல்ே ா.  

திடகாத்திரைான இரு ர்கள் கூரிய கத்திகலைாடு, தங்கள் பநற்றியில் குங்குைப் பபாட்டும்  

திருநீற்லறாடுடனும் தம் சாததனதய சனத்துக்கு எடுத்துக்காட்ட தயாராக நின்றனர். ஒலர 

ப ட்டில் ததே ல று உடல்ல றாக ல ண்டும். ல ள்விகளில் அ ர்கள் கூலிக்கு ல தே 

பசய்தார்கள். ஒரு கிடாதயப ட்ட இவ் ைவு கூலி என்பது லபச்சு. 

பசௌதி அலரபியாவில் ைரணதண்டதன பபற்ற குற்ற ாளிகளின் ததேதய ப ட்டு து 

லபாே ல ள்வி இருந்தது. அது பசௌதி அலரபியாவில் நடப்பது ப ள்ளிக்கிழதை 

பிராத்ததனக்குப் பின். அதத இரசித்து பார்க்க சனத்திரள் ல று. அலத லபான்று கிடாய்கள் 



 
 

ப ட்டப்படு தத பாக்க ஒலர இடிபட்டு சனம் கூடிநின்றது. கிடாய்களின 

உரிதையாைாகளுக்கு முன்னிடம் பகாடுக்கப்பட்டது.  

பலிபகாடுக்கப்படும் முதல் ஆட்டுக் கிடாயாக வீரதனப் பூசாரி பதரிந்பதடுத்தார். 

ல லுவும் ைகன் பசே குைாரும் வீரதன பலி லைதடக்கு அதழத்துச்பசன்றனர். 

குைாருக்கு வீரதன பலிபகாடுப்பதில் விருப்பமில்தே. தன் பசால்தே அப்பா 

லகட்கப்லபா தில்தே என்று அ னுக்குத் பதரியும். வீரதன அ ன் அன்லபாடு 

 ைர்த்த ன். இதே ததழகள் ப ட்டிப் லபாட்ட ன். வீரன் அ ர்கள் குடும்பத்தில் 

ஒரு னாகிவிட்டான்.  

ததே ப ட்டுப ர்களில் மீதச த த்த ஒரு ன், வீரதன ல லுவிடம் இருந்து  ாங்கி 

பலியிட அதழத்துச் பசன்றான். வீரன் பலியிடப்லபா தற்கு முன் தனது குரதே உயர்த்தி 

கத்தி எதிர்ப்பு பதரிவித்தது. ததே ப ட்டும் ைற்ற ன் கத்திலயாடு தயாராக நின்றான். கண் 

சிமிட்டும் லநரத்துக்குள் வீரனின் ததேயும் உடலும் ஒலர ப ட்டில் ல றாக்கப்பட்டது. 

வீரனின் உடலில் இருந்து இரத்தம் பீறிட்டுச் சீறியடித்தது. இரத்தம் நிேத்தில் லபாய் 

வீணாகைல் இருக்க, ல லுவின நண்பன் சி ராசா ஒருபாத்திரத்திே விரனின் குருதிதய 

ஏந்தினான். குைார் அததச் பசய்ய ைறுத்துவிட்டான். அந்த குருதியில் கறி பசய்து 

ைரகதத்துக்கு பகாடுத்தால் லநாய் சீக்கிரம் குணைாகும் என்று யாலரா ல லுவுக்கு 

பசான்னார்கள். அதற்காக வீரனின் இரத்தம் கீலழ சிந்தாைல் பாத்திரபைான்றில் 

சி ராசா ால் ஏந்தப்பட்டது. இதத ைற்தறய கிடாய் உரிதையாைர்கள் தங்கள் கிடாய்கை 

ப ட்டும் லபாது பசய்ததத அ தானிக்க முடிந்தது. வீரiனின் ததேதயயும் உடதேயும் 

ைற்தறய பிலியிடப்பட்ட கிடாய்கலைாடு  ரிதசயில் கிடத்தப்பட்டது. 

பலியடப்பட்ட வீரனின் இதறச்சிக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் ைதிப்பிடப்பட்டது. ல லு 

வீரதன  ாங்கிய விதேதய விட பே ைடங்கு இறந்தபின் அதற்கு ைதிப்பிடப்பட்டது. 

ல லு வீரனின் உடதே விதேக்கு லகட்ட ர்களுக்கு பகாடுக்க ைறுத்துவிட்டான். ல ள்வி 

முடிந்ததுை,; வீரனின் ததேதயயும் உடதேயும் ஒரு தள்ளு  ண்டியில் சி ராசா 

உதவிலயாடு ஏற்றினான் ல லு. ைதனவி  ைரகதமும் ைகள் ைலனாகரியும்; வீரனின் உடதே 

பார்க்க ல ண்டுைல்ே ா. அதன் பிறகு தன் குடும்பத்துக்கும், சி ராசா குடும்பத்துக்கும், 

கிட்டத்து உறவினர்களுக்கும் வீரனின் இறச்சிதய கூறுலபாட்டு பகாடுப்பது என்பது 

ல லுவின் திட்டம். வீரனின் உடதே சுைந்து பகாண்டு தள்ளு ண்டி ல லுவின  விட்தட 

லநாக்கி நகர்ந்தது. 

**** 

ல லு, வீரனின் உடலோடு வீட்டுக்கு அருலக  ந்தலபாது ஒப்பாரி சத்தம் லகட்டது. 

வீரனுக்காக தன் குடும்பம் ஒப்பாரி த க்கிறது என ல லு நிதனத்தான். அச்சையம் 



 
 

ல லுவின் இரு தைத்துனர்களும் இனத்த ர்கலைாடு அழுது பகாண்டு தன்தன லநாக்கி 

ஓடி  ரு ததக் கண்டான்.  

“ஐலயா ைச்சான் ைரகதம் அக்கா எங்கதை விட்டிட்டு வீரலனாடு லபாயிட்டா. த த்தியரும் 

தகதய விரித்திட்டார். பகதியிதே வீட்டுக்கு  ாங்லகா” என்று கதறி அழுதபடி ஓடி 

 ந்தார்கள். வீட்தடச் சுற்றி அழுதகலயாடு ஒலர சனம். கூலிக்கு ைாரடிக்கும் கூட்டத்தின்  

ஓப்பாரிக் குரலோடு ைகள் ைலனாகரியின் அழுதகயும் லகட்டது. ல லுவும், குைாரும் 

திதகத்துப்லபாய்  ாயதடத்து நின்றார்கள். த ர ர் ைரகதத்ததயும் பலி 

 ாங்கிவிட்டாரா. த ர ர் லகாயில் பூசாரியும், சாத்திரியாரும் பசான்னது பிதழத்து 

விட்டதா?  

**** 

 

 

  



 
 

கதத 8   

குதழக்காட்டான் குஞ்சன் 

 

ஊபரழு ஊதரப் பிறப்பிடைாகக் பகாண்ட தங்கம்ைாவும், பபான்னம்ைாவும் இரு 

சலகாதரிகள், அதில் தங்கம்ைா மூத்த ள். அ ர்கள் இரு ரதும் பபற்லறார் 

பசல்ேத்தம்பியும், பசல்ேம்ைாவும் உேகில் இருந்து விதட பபறமுன் இரு ைகள் 

ைாருக்கும் ஒரு ருக்கு ஒரு ர் துதணயாக இருக்க ஆளுக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் 250 அடிகள் 

நீைமும்100 அடிகள்அகேமும் , அதா து  20  குழிகள் உள்ை சுன்னாகம் - புத்தூர் பாததயில் 

ஒலர ைாதிரியான காணியில் இரு வீடுகதைக் கட்டிக் பகாடுத்து, இரு ர் லபரிலும் உயில் 

எழுதி த த்துப் லபானார்கள் . அலதாடு இரு ருக்கும் ஒரு பபாதுக் கிணறு. நீண்ட 

பதன்னம் கிடுகு ல லி இரு காணிகதையும் பிரிக்கிறது. பங்கு கிணறு, ல லி பற்றிய 

பசாத்து விபரம் அ ர்களுக்கு இதடலய சண்தட  ராைால் இருக்க உயிலில் எழுதி 

இருந்தது. அந்த விபரத்தில் பதன்லனாதே கிடுகு லபாட்ட 250 அடிகள் நீைம் உள்ை பபாது 

ல லி இரு ருக்கும் பசாந்தம். 

 

ல லிதய இரு ரும் முதற எடுத்து சிே  ருடங்களுக்கு ஒரு தடத  புது கதியால்கள் 

லபாட்டு, பதன்னம் கிடுகால் அதடக்க ல ண்டும். அந்தல தே நடக்கும் பபாது 

தங்கம்ைாவும், பபான்னம்ைாவும் பிரசன்னைாகி இருப்பார்கள், காரணம் கதியால்கள் 

லபாடும் லபாது ஒரு ர் காணிதய ஒரு ர் சிே அங்குேம் ஆக்கிரமித்து விடு ார்கள் என்ற 

பயம் அ ர்களுக்கு . அந் நீண்ட ல லியில் உள்ை பூ ரசு, கிளுத  . முள் முருக்தக 

ஆகியத  ல லிக் கதியால் ைரங்களில் அந்த சி ந்த ைண்ணில் பசழிப்பாக  ைரும். அம் 

ைரங்களில் உள்ை இதே குதழகள் ப ட்டுப ன். அ ர்களின் தூரத்துச் பசாந்தக்காரனான 

சரசாதேதயச் லசர்ந்த குஞ்சன் என்ற குஞ்சிதபாதம். இதேகதை விற்று  ரும் பணம் இரு 

சலகாதரிகதையும் சரி பாதியாகப் லபாய் லசரும். ல லிதய இரு  ருடத்துக்கு ஒரு தடத  

முதற எடுத்து ைாற்ற ல ண்டும். ைதழக்காேங்களில் ல லிக்கு கதியால்கள் 

லபாடப்படும். அதற்காக பூ ரசு, கிளுத , முட் கிளுத  ைரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

ைாரி காேத்தில் அம் ைரங்களின் குதழகதை ப ட்டி லதாட்டங்களில் பசதையாக 

நிேத்துள் புததப்பர். அலத லநரம் கதிகால்கதைக் பகாண்டு ல லிகளின் 

இதடப ளிகதை அதடப்பர். கிலுத  ைரத்தில் தநதரசன் அதிகைவில் காணப்படுகிறது. 

இததனத் லதாட்டத்தில் புததத்தோனது தநதரசன் பசதை லபாடு தற்குச் சைைானது என 

நவீன வி சாய  னவியல் தத்து ங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால், அது அன்லற 

எம்ை ர்களுக்குத் பதரிந்திருக்கிறது 



 
 

ல லியில் உள்ை பூ ரசு, கிளுத , முள் முருக்தக ைரங்களில் உள்ை இதேகதை ப ட்டிக் 

பகாண்டு லபாக யாழ்ப்பாண ைா ட்டத்தின் பதன்ைராட்சிப் பிரிவில் சா கச்லசரி பிரலதசச் 

பசயோைர் பிரிவில் உள்ை சரசாதே என்றஊரில் இருந்து  ரு ான்  குஞ்சன் என்ற 

குஞ்சிதபாதம்  . 

A9 வீதிக்கு  டக்லக சா கச்லசரியில் இருந்து ஏறத்தாழ ஐந்து கிலோமீட்டர் பதாதேவில் 

உள்ை. இவ்வூருக்கு பருத்தித்துதற லநாக்கிச் பசல்லும் சரசாதே-நுணாவில் வீதி ஊடாக 

பயணம் பசய்யோம். 

இராை இரா ண யுத்த காேத்தில் இந்தியாவிலிருந்து பதடபயடுத்து  ந்திருந்த 

இராைபிரானும் அ ரது லசதனகளும் இவ் ஊரிலே லபாருக்காக அம்புகதை உற்பத்தி 

பசய்யும் ஆதேஇருந்ததையால் இது சரசு ஆதே என அதழக்கப்பட்டு பின்னர் சரசாதே 

என அதழக்கப்படுகின்றது. என்பது அந்த ஊருக்கு பபயர்   ர காரணம் என அவ்வூர்  

முதிலயார்  ைரபு   ழி  ந்த கதத பசால் ர்    . அம்பு என்பதத சரசு எனவும் அதழக்கோம். 

சரசாதேயில் இருந்து குதழக்காட்டான் குஞ்சன் குதழ ப ட்ட ஊபரழுவுக்கு  ரு ான். 

ல லிகளுக்கு கிடுகும் பதன்னம்   ைட்தடகள் பகாண்டு  ந்த  ண்டியில். குதழகதை 

ஏற்றிக் பகாண்டுலபாய் சா கச்லசரி பகுதியில் உள்ை கிராைங்களில் வி சாயம் 

பசய்ல ாருக்கு உரைாக விற்பான். அதனால் அ தன சலகாதரிகள் இரு ரும் 

“குதழக்காட்டான் குஞ்சன்” என்ற அதடப்பபயர் த த்து அதழத்தனர். இதே ப ட்டும்  

குஞ்சிதபாதம் ஐந்து அடி மூன்று அங்குே உயரம் இருப்பதால், , “குதழக்காட்டான்  

குஞ்சன்” என்று பபயரிடப்பட்டான் பதாப்தப   யிறும் .  ைற்றும்  ழுக்தகத் ததேயுடன் 

அ னின் லதாற்றம் இருந்தது 

கிடுதகயும் கிராைங்களில் விதைந்த ைரக்கறிகதையும் ைா போ லபான்ற பழங்கதையும் 

தன் இரு ைாடுகள் பூட்டிய  ண்டியில் ஏற்றி, பதினாலு தைல்கள் சா கச்லசரியில் இருந்து 

பயணம் பசய்து உரும்பிராய் , லகாப்பாய். லகாண்டாவில் ஆகிய கிராைங்களில் விற்று, 

ைரக்கறிகதை சுன்னாகச் சந்ததயிலும் விற்று அலத  ண்டியில் ல லிக் கதியால்களில் 

உள்ை ைரங்களில் இருந்து ப ட்டிய குதழகதை ஏற்றிக் பகாண்டு சா க்கச்லசரி பகுதியில் 

உள்ை கிராைங்களில் வி சாயம் பசய்ல ாருக்கு விற்பதன. பசய் ான். குஞ்சனிடம் 

குதழகள்  ாங்கி, நிேத்துக்கு அடியில் புததத்து வி சாயம் பசய்தால் விதைச்சல் அதிகம் 

என்பது கிராைப் பகுதியில்  ாழும் வி சாயிகளின் நம்பிக்தக. உரும்பிராய், 

லகாண்டாவில். பகாக்குவில், லகாப்பாய், ஊபரழு ஆகிய கிராைங்களில் உள்ை ல லி 

ைரங்கதைத் பதரிந்பதடுத்து, குதைகதை ப ட்டு தில் சரசாதேக் குஞ்சன் நிபுணன். 

.***** 

தங்கம்ைாவுக்கும் பபான்னம்ைாவுக்கும் பசாந்தைான ல லியில் சதடத்து  ைர்ந்த பூ ரசு, 

முள் முருக்தக, கிளுத  ைர இதேகதை ப ட்டி லபாய் விற்பது குஞ்சனின்  ழக்கம். 



 
 

”கிடுகு ல லிக் கோசாரம்” என ஈழத்தின்  டபகுதித் தமிழர்களின்  ாழ்வியதேக் 

குறிப்பாகச் பசால்லு து பழக்கம், காரணம் அ ர்கள் தம்  ைவுகளுக்கு 

கிடுகுல லியினால் லநர்த்தியாக, அச்சறுக்தகயாக எல்தேயிதன  தரயறுத்துக் 

பகாள்ளு லதாடு ஒரு வித மூடிய கோசாரைாக விைங்கும் அதன் பண்தபயும் விைக்க 

இந்த பசாற்பதம் படித்த ர்கைால் அதிகம் பாவிக்கப் படுகிறது. 

பதன்னங் கிடுகுகைால் ைாத்திரைன்றி பதன ஓதே, பதன ைட்தட, தகரம், சீலைந்து 

ைதில்கள் என்பனவும் பர ோகப் புழக்கத்தில் இருப்பத . ல லிச் சண்தட 

குடும்பங்களிதடலய அடிக்கடி நடக்கும். அச்சண்தட அலனகைாக ல லியின் 

கத்தியால்கள் ைாற்றும் லபாது காணி ஆக்கிரமிப்பு சண்தடயாக உரு ாகி  க்கீல்களின்   

 ருைானத்துக்கு   ழி  குப்பதுண்டு . 

ைசுக்குட்டி( ையிர் பகாட்டி புழுக்கள் ) நிதறத்த ல லியில் உள்ை ைர இதேகள், ல லிக்கு 

அருலக உள்ை பக்கத்து வீட்டு கிணற்றுக்குள் விழுந்தால் பின் ல லிச்சண்தட உரு ாகப் 

லபசத் லத யில்தே . 

சிே குடும்பங்களின் ல லியில் இருக்கும் ‘ல லிப்பபாட்டு” எனும் சிறிய ழி. 

அ சரத்துக்கு  லபாய்  ரும்   ழியாகப் பசயல் படு துண்டு . அவ் ழியாக உரு ாகும் 

காதலுக்கு “பபாட்டு  ழிக் காதல்” என்று பசால் ார்கள்”. 

லகாப்பி, சீனி, மிைகாய் தூள், அரிசி, முட்தட லபான்ற பே சரக்கு பரிைாற்றமும் இரு 

குடும்பங்களுக்கு இதடயில் பபாட்டு  ழிலய நடப்பதும் உண்டு. ஒரு வீட்டு நாய் பக்கத்து 

வீட்டு  ைவுக்குள் லபாய் ைே சேம் கழித்து  ரு தும் பபாட்டு  ழிலயதான். 

ைசுக்குட்டிகள் இரண்டு  தகப் படும். ஒன்று ப ள்தை, ைற்றது கறுப்பு. நிறம். அதிலும் 

நிற ல ற்றுதை உண்டு இத  முள் முருக்தக பூ ரசம் ைர இதேகளில் நிரம்ப இருக்கும் 

குஞ்சன் இதேகள் ப ட்டும் லபாது க னைாக இதேகதை பார்த்து ப ட்டும் திறதை 

அ னுக்கு உண்டு. 

அன்று தங்கம்ைா வீட்டு பபாது ல லியில் உள்ை ைரங்களில், இதேகள் ப ட்ட  ந்த 

குஞ்சனுக்கு இதேகதைப் பார்த்தவுடன் அதத ப ட்ட விருப்பமில்தே. 

“என்னம்ைா ல லியில் உள்ை ைரங்களுக்கு ைருந்து அடித்திருக்குது லபாே இருக்கு. இந்த 

இதேகதை ப ட்டிக் பகாண்டுலபாய் வி சாயிகளுக்கு பகாடுக்க முடியாது:” 

“குஞ்சன், பூ ரசம் ைரம் முழு தும் ைசுக்குட்டி. அத  கிணற்றுக்குள் விழுந்திடுச்சு . 

அதாதே இதேகளுக்கு ைருந்து அடித்துப் லபாட்டன்” 

“அம்ைா அங்தக தான் பிதழ பசய்து லபாட்டியள். இந்த ைருந்து அடித்த இதேதய 

வி சாயி ஒருத்தனும்  ாங்க ைாட்டான் அப்படி  ாங்கிறது எண்டால் அதர விதே 

பகாடுத்து தான்  ாங்குவினம்” 



 
 

“இப்ப நீ என்ன அதர விதே குடுத்லத  ாங்கப் லபாறாய் “?: 

“அது உங்கள் முடிவு அம்ைா”: . 

“ அப்ப இரண்டு கிழதைகளுக்கு  பின்  ா ன் குதழ ப ட்ட . அதுக்கிதடயில் ைதழ 

பபய்து இதேகளில் உள்ை ைருந்து கழுவிப் லபாகும் அப்ப  ந்து ப ட்டிக் பகாண்டு 

லபா ன் ஆனால் ஒண்டு நீ  ரமுந்திக்கு  யாரும் ஒரு ன்  ந்து இதேகதை  விதேக்கு 

லகட்டால் பகாடுத்ததிடு ன் சிே லநரம் நீ தருகிற காசுக்கும் லைலே அத யள் தருவினம்” 

தங்கம்ைா பசான்னாள். 

குஞ்சன் சிே விநாடிகள் சிந்தித்து விடு “ சரிஅம்ைா, எனக்கு திரும்பவும் இவ் ைவு தூரம் 

திரும்பி  ரமுடியாது. இனி இங்தக  ந்திட்டன் . லபான தடத  பகாடுத்த அைவில் 

இருந்து ைசுக்குட்டி லபாக இதேகதை கழு  பகாஞ்சம் குதறத்து காதசத் தந்துப் லபாட்டு 

ப ட்டிக் பகாண்டு லபாறன். என்ன பசால்லுறியல் ”. 

“சரி  சரி நீ எங்கள் பசாந்தக்காரன் எண்ட படியால் சம்ைதிக்கிலறன்”,  தங்கச்சி லயாடு கேந்து 

ஒரு  ார்த்தத  லபசி  அ ளின்  சம்ைதம்  பபற்று பதில் பசால்லுறன்”  தங்கம்ைா  

பசான்னாள்.  

குதழ லபரம் முடிந்தது. 

குதழக்காட்டான் குஞ்சன், லபரம் லபசு தில் பகட்டிக்காரன் 

**** 

பதன்ைராட்சியில் உள்ை ஒரு முக்கிய சந்தத நகரைான சா காச்லசரி, யாழ்ப்பாணத்திற்கு 

 டக்லக பத்து தைல் பதாதேவில் பிரதான யாழ்ப்பாணம் கண்டி பநடுஞ்சாதேயில் 

அதைந்துள்ைது. "சா கா + லசரி" என்ற பபயர் ஜா ானிய குடிலயற்றம் என்று 

பபாருள்படும் என்பதால், இந்த நகரத்தில் ஜா ானீஸ் லதாற்றம் இருக்கோம். இந்த நகரம் 

யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் பதன்கிழக்கு ஆசிய ஆக்கிரமிப்புக்கு முந்ததயதாக 

இருக்கோம், அங்கு ப ளிநாட்டு குடிலயற்றத்தின் மீது லைோதிக்கத்தத நிதேநாட்ட 

ஜா ாவில்   இருந்து இேங்தக லைல் பதட எடுத்து ஆக்கிரமித்த  சந்திரபானு ால் சிே 

குடியிருப்புகளும் லகாட்தடகளும் நிறு ப்பட்டன. சந்திரபானு ஸ்ரீதாைராஜா 

தாய்ோந்தின் ைன்னர், அ ர் 1255 முதல் 1263  தர யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தத ஆட்சி 

பசய்தார் 

சா கச்லசரிதயச் சுற்றி ைட்டுவில், மீசாதே, நுணாவில்  ,  ரணி மிருசுவில், சரசாதே , 

பகாடிகாைம் லபான்ற பே வி சாய கிராைங்கள் உள்ைன. பசல்ேத்துதரயின் உறவினரான 

குஞ்சிதபாதம், சா க்கச்லசரிக்கு கிழக்லக மூன்று தைல் பதாதேவில் அதைந்துள்ை 

ைட்டுவிலுக்கு அருகில் உள்ை சரசாதே  என்ற கிராைத்ததச் லசர்ந்த வி சாயி. ைட்டுவில் 

அம்ைன் லகாவில் பற்றி   ாய்   ழி  ந்த பே கததகள் உள்ைன. ைட்டுவிலின் நிேம் 



 
 

உயர்தர பந்து  டி  கத்தரிக்காதய ப ள்தை நிறத்தில் உற்பத்தி பசய்கிறது. பக்தர்கைால் 

கத்தரிக்காயிலிருந்து கறி தயாரிக்கப்பட்டு,  ருடாந்திர திருவிழாவில் ல கத த்த பால் 

அரிசியுடன் அம்ைன் பதய் த்திற்கு லசத  பசய் ார்கள். 

. குஞ்சன் வி சாயத்ததத் தவிர . இதேகள்  ப ட்டி  விற்பதத  பக்க வியாபாரைாக 

பசய்கிற ன். அ ன் புதகயிதே சாகுபடிக்கு இயற்தக எரு ாக வி சாயிகளுக்கு 

இதேகதை விதேக்கு  விற்பான் . கிராைங்களில் பூ ரசம் ைரம் என்று அதழக்கப்படும் 

பதஸ்பீசியா (ைரம்) லபான்ற பச்தச இதே உரங்கைாக வி சாயிகைால் ப ங்காயம் 

ைற்றும் புதகயிதே  யல்களில் பச்தச இதே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. புதகயிதே 

சாகுபடிக்கு இயற்தக எரு ாக புததக்க ஏற்ற இதேகளின் தரத்தத ைதிப்பிடு தில் 

குஞ்சன் ஒரு நிபுணன்.  அ ன்  லிகாைம் ைற்றும்  டைராட்சி பகுதிகளில் உள்ை பே 

கிராைங்களுக்குச் பசன்று, ல லிகளில் உள்ை ைரங்கதை முன்பதிவு பசய்து ,இதேகதை 

ப ட்டி தனது  ண்டியில் ஏற்றி சா கச்லசரி பகுதியில் உள்ை கிராைங்களுக்கு பகாண்டு 

 ந்து விற்பதன பசய் ான் . அ ன் குதழக்காட்டான் குஞ்சன் என்ற புதனபபயர் 

பபற்றான். “குதழ  என்ற பசால் ைரங்களில் உள்ை இதேகதைக் குறிக்கிறது. குஞ்சன் 

என்பது குஞ்சிதபாதத்தின் பசல்ேப் பபயர். குஞ்சன்  அடர்த்தியான மீதசயுள்ை ர் ைற்றும் 

 ழுக்தக ததேயின் ஒரு பகுதியாகும். அ னது பநற்றியில் ஒரு சந்தனப் பபாட்டுடன்  திரு 

நீற்றிதன நீங்கள் எப்லபாதும் காணோம். ைரங்களிலிருந்து இதேகதை ப ட்டு தற்கான 

ஒப்பந்தத்தத லபச்சு ார்த்தத நடத்தும்லபாது அ ருக்கு ஒரு இனிதையான புன்னதக 

இருக்கும் . தூரத்திலிருந்து இதேகதைப் பார்ப்பதன் மூேம், அ ர் அதன் தரத்தத 

ைதிப்பிட முடியும். இதேகளுக்கான அ னது  விதே ைதிப்பீடு முற்றிலும் ஒரு  லகாப்பில்  

இதேகளின் எண்ணிக்தகதயயும் இதேகளின் ஆலராக்கியைான நிதேதயயும் 

பபாறுத்தது. பூ ரசம் ைரத்திலிருந்து இதேகதை இயற்தக எரு ாக  புதகயிதே 

லதாட்டக்காரர்கள் விரும்பினார்கள். பபாது ாக பபான்னம்ைா ைற்றும் தங்கம்ைா 

ஆகிலயாருடன் ஒரு  ருடத்திற்கு ஒரு முதற ைரங்களின் இதேகதை பபாது ான 

ல லியில் ப ட்ட ஒரு  ாய்பைாழி ஒப்பந்தம்குஞ்சனால் ; பசய்யப்படுகிறது. 

இதேகளுக்கு அ ர்  ழங்கும் பணம் இரண்டு சலகாதரிகளுடன் பகிர்ந்து பகாள்ைப்படும் 

. அ ர் இரண்டு ஆண்டுகைாக இரண்டு குடும்பங்களுடன் இந்த பதாழிதே பசய்து 

பகாண்டிருந்தார். அ ருக்கு ஒருலபாதும் எந்தப் பிரச்சிதனயும் இல்தே,  

 குஞ்சனும் பாேனும் ஒன்றதர ைணிலநர பயணத்திற்குப் பிறகு தங்கம்ைாவின் வீட்டிற்கு  

 ந்து  லசரும் லபாது காதே 9    ஆகிவிட்டது , தங்கம்ைா ைகிழ்ச்சியான ைனநிதேயில் 

இருந்தாள், ஏபனனில் அது அ ைது கண ரின்  சம்பை நாள். 

“ஓ, குஞ்சன், ஒரு  ருடம் கழித்து உன்தனயும் பாோதனயும் பார்த்ததில் ைகிழ்ச்சி 

அதடகிலறன். இது என்ன  உன் ததே  ழுக்தக விழுந்து விட்டது லபாே இருக்கு . நீ 

அவ் ைவு  யதான ன்இல்தேலய ?” தங்கம்ைா  சிரித்தபடிலய  பசான்னாள். 



 
 

“அம்ைா பசால்ேப்லபானால்   எனக்கு  இப்ப  யசு ஐம்பத்ததந்து ைட்டுலை”: 

“உன் ைதனவி பசல்ேம்ைாவும், இரண்டு பபடியங்களும் எப்படி இருக்கினம் ? 

“பசல்ேம்  அடிக்கடி முதுகு ைற்றும் தக, கால்  லி பற்றி  புகார்  பசய் ாள். எங்கள்  நாட்டு  

த த்தியர்  சின்னப்பு அ ளுக்கு சிகிச்தச அளிக்கிறார். லைற்கத்திய சிகிச்தசதய  அ ள் 

ஒருலபாதும் நம்பு தில்தே. அ ள் பத்தியம் ல று  இருக்கிறாள். ” 

“உன்தர  இரண்டு பபடியங்கள்   ரதன் ைற்றும் நாதன் எப்படி இருக்கினம் ? அ ர்கள் 

படிப்பு எப்படி”? 

“எனது மூத்த ைகன்  ரதனுக்கு  அ லனாதட  படிக்கிற பபட்தட ஒருத்திலயாதட  காதல். 

அ ளுதடய பபற்லறார் அததப் பற்றி என்னிடம் புகார் அளித்தார்கள் . அ தன எச்சரித்து, 

முதலில் படிப்தப முடி அதன் பின்னர் அதத பற்றி சிந்திக்கோம்  என்று அ னுக்கு  நான் 

பசான்லனன் ’. அ ன் ஒரு என்ஜினியராக   ர விரும்புகிறான்  ” 

“இரண்டா து ைகன்  நாதன் எப்படி”? 

“நாதன் ஒரு புத்திசாலி தபயன். அ ன் தடனலைா, கடிகாரங்கள் ைற்றும் தசக்கிள்கள்  

திருத்து ான் அ ன் ஒரு கலரஜில்.  சனி,  ஞாயிறு  சிே  ைணித்தியாேம் ல தே  

பசய்கிறான்: அ னுக்கு காதல் வி காரம்  ஒன்றும் இல்தே. அ ன் தாயின் தபயன் “. 

"குஞ்சனுக்கு. நாதனுக்கு  காதல் வி காரம் இல்தே என்று நீ உறுதியாக நம்புகிறாயா "? 

"அ னுக்கு எந்தப் பபண்ணுடனும் எந்த உறவும் இல்தே என்று நான் நம்புகிலறன் அம்ைா 

. அ ன் எந்த  ஒரு பபண்ணுடன் பதாடர்பு பகாண்டிருந்தால், என்னிடம் பசால்ோைல் 

தன்தர  தாயிடம்   பசால்லி இருப்பான்  

“ஊரிதே இருந்து சுன்னாகத்தில் உள்ை எங்கள் வீட்டிற்கு  ர எவ் ைவு லநரம் ஆகும்‘? 

“சரி, நான் ைாட்டுவிலிலிருந்து இருபாதே  ந்து, பின்னர் லகாண்டாவில்  ந்து , 

அங்கிருந்து பாோலி  லராட், ைற்றும் புத்தூர் சுன்னாகம்  லராட்டில் ந்து  உங்கள் வீட்டிற்கு 

 ருகிறன். இது சுைார் பதிதனந்து தைல்கள். எனது  ண்டி மூேம்,   ர ஒன்றதர ைணி 

லநரம் ஆகும்.” 

"குஞ்சன் நீ ல லியில் உள்ை இதேகளின் தரத்தத ைதிப்பிடு தில் நிபுணன் என்று பேர்  

இந்த ஊரிதே பசால்லீனம் , எங்கள் ல லியில் பூ ரசம் ைற்ற இதேகதைப் பற்றி நீ என்ன 

நிதனக்கிறாய் . “ 

“நான் ஏற்கனல   ல லியில்  உள்ை இதேகதைப் பார்த்லதன். அத  தரைாக  இருக்கிறது. 

கம்பளிப்பூச்சிகள் இல்தே. இந்த ைாதத்தில் பேத்த ைதழ பபய்ததால் பபரும்பாோன 

ைரங்களில் பச்தச இதேகள் ைற்றும் பூக்களும்  உள்ைன. ” 



 
 

“அப்படிபயன்றால் இதேகளுக்கு எவ் ைவு பகாடுக்கப் லபாறாய்”? 

”அம்ைா, உங்கள் ல லி  இருநூற்று  ஐம்பதுஅடி  நீைைானது, எனது ைதிப்பீடு ஒரு அடிக்கு 

நாலு ரூபாய், இருநூறு  ஐம்பதுஅடி நீைமுள்ை உங்கள் ல லிக்கு நான் ஆயிரம் ரூபாய் 

பகாடுப்லபன் . கடந்த  ருடம் நீங்கள் பசய்தததப் லபாே உங்கள் சலகாதரி 

பபான்னாைாவுடன் பகிர்ந்து பகாள்ைோம் . ” 

“ஒரு சதடத்த  ைரத்துக்கு   என்ன  உந்த விதே மிகக் குதறவு. ஒரு ைாதத்திற்கு முன்பு, 

ைற்பறாரு இதே ப ட்டுப ன்  ந்து ஒரு அடிக்கு  ஏழு ரூபாய்  ழங்கின ன் . நீ எங்கள் 

தந்ததயின் உறவினர் என்பதால் நான் அ ருக்கு பகாடுக்க விரும்பவில்தே. லைலும், 

கடந்த சிே ஆண்டுகளில் இதேகதை ப ட்டு தாக இருந்தது. நீ ல லிக்கு கிடுககுதை 

பகாடுத்து, உன் ஊரில் இருந்து ைட்டுவில் கத்திரிக்காதயக் பகாண்டு  ந்து  பகாடுத்தனி  . 

நீ பசால்லும்  விதே நியாயைாக இருக்க ல ண்டும் குஞ்சன் “.  

“ சரி அம்ைா, நான் உங்களுக்கு அதிகபட்சைாக   அடிக்கு ஐந்து ரூபாய் வீதம்  பைாத்தத்தில் 

ஆயிரத்து  இருநூற்றி  ஐம்பது   ரூபாய்  தாறன்  நான் இதேகதை கிராைங்களுக்கு எடுத்து  

பசன்று  புதகயிதே வி சாயிக்கு எரு ாக விற்கும்லபாது, அதிகபட்சைாக ஐநூறு ரூபாய் 

ோபம் ஈட்ட முடியும். இந்த பபடியன் பாேனுக்கு நான் ஏதா து பகாடுக்க 

ல ண்டும்.இந்த  இதேக்கு   புதகயிதே லதாட்டக்காரரிடம்  இருந்து  இரண்டாயிரத்துக்கு 

சற்று அதிகைாக ைட்டுலை கிதடக்கும். எனது கடின உதழப்பு ைற்றும்  லநரம் 

ஆகிய ற்றிற்கான எனது ோபம் ஐநூறு ரூபாய் ைட்டுலை கிதடக்கும் . “ 

“, குஞ்சன் உன் ல தே எவ் ைவு கடினம்  எண்டு எனக்கு பதரியும் . சரி, அந்த விதேயுடன் 

நான் உடன்படுகிலறன். நீ ப ட்டு தற்கு முன், எனது சலகாதரி பபான்னைாவிடம் விதே 

பற்றி ஒரு  ார்த்தத லகட்டு அ ளுதடய உடன்பாட்தடப் பபறல ண்டும்.  பிறகு அ ள் 

புகார் பசய்யக்கூடாது. அ ளுக்கும் ல லியில் ஒரு பங்கு உண்டு. ” 

"அது நல்ேது. நான் உங்களுக்கு பசலுத்தும் பதாதகயில் ஐம்பது சதவீத பங்கு அ வுக்கு  

இருப்பதால் நீங்கள் அ வின்  ஒப்புததேப் பபறோம். ” 

"நீங்கள் இங்லக காத்திரு, நான் ல லியின் பபாட்டு ழியாக அ ளுதடய வீட்டிற்குச் 

பசன்று அ ைது ஒப்புததேப் பபற்று  ாறன் ," என்று தங்கம்ைா குஞ்சனுக்கு 

பதிேளித்தாள். 

 “அம்ைா, நானும்  பாேனும் ம் , உங்கள்  வீட்டு கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர்  அள்ளி குடிக்க ா 

, உங்கள் கிராைத்தில் உள்ை  கிணற்று நீர் சிறந்த தரம்  ாய்ந்தது. எனது கிராைத்தில் உள்ை 

கிணற்றில் இருந்து  ரும் தண்ணீர் உந்த தரத்திற்கு   ராது ”. 

“சரி, , துோத ப் பயன்படுத்தி தண்ணீதர அள்ளிக் குடி. பபாது ாக அறியப்படாத 

நபர்கள் எங்கள் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்க அனுைதிக்க ைாட்லடன். ஏபனனில் 



 
 

அ ர்கள் அதத ைாசுபடுத்தோம். நீ எங்களுடன்இனத்த ன் . நான் இரண்டு  ாரங்களுக்கு 

முன்புதான்  ஒரு  ஆதை பிடித்து கிணற்தற சுத்தம் பசய்லதன். கிோசில் தண்ணீதர ஊற்றி 

குடிக்க விரும்புகிறீர்கைா ”? 

"ஆம், அம்ைா,முடிந்தால்  இரண்டு  கிோஸ் தாருங்கள் ." 

தங்கம்ைா வீட்டிற்குள் பசன்று இரண்டு கிோஸ்கதை பகாண்டு  ந்து அ னிடம் 

பகாடுத்தாள். அ ள் ஒரு காகிதத்தில்  பக்கட்  பசய்த   தடயும் பகாடுத்தாள், 

"இந்த பாக்பகட்டில் என்ன இருக்கு , அம்ைா." 

“இது நான் தயாரித்த உளுந்து   தட . அதத நீயும்  பாேனும்  சாப்பிட்டு பாருங்கள்  . ” 

“ நன்றி, அம்ைா. நான் காதே உணவு  சாப்பிட இல்தே. பாேனும் நானும் ஒரு காதே 

காபிக்குப் பிறகு  சரசாதேயில் இருந்து பயணத்ததத்ஆரம்பித்லதாம் . எனக்கு இப்லபா  

நல்ே பசியாக  இருக்கிறது. பாேனும் அப்படித்தான். ” 

“‘ அப்படியானால் நீங்கள்  ந்து  திண்தணயில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள். நான் 

உங்களுக்கு சிே லதாதசகள்  பகாண்டு  ந்து  சாப்பிடத் தருகிலறன்,   தடயும்  லதாதசயும் 

சாப்பிட்டு தண்ணீதர குடித்துவிட்டு, அதன் பிறகு இதேகதை ப ட்டத் பதாடங்குங்கள். 

அதற்கு முன், நாங்கள் ஒப்புக்பகாண்ட விதேக்கு எனது சலகாதரியிடமிருந்து 

ஒப்புதல்பபற்று   ருகிலறன் . ” 

குஞ்சனும் பாேனும் பசன்று திண்தணயில் அைர்ந்து சதையேதறயிலிருந்து லதாதச 

பகாண்டு  ரப்படு தற்காக காத்திருந்தனர். அது தர  குஞ்சன் தனது ல ஷ்டியில் இருந்து 

சிே ப ற்றிதே ைற்றும் புதகயிதே  சுண்ணாம்பு எடுத்து பைல்ேத் பதாடங்கினான், 

தங்கம்ைா குஞ்சன் ைற்றும் பாேனுக்கான லதாதச ைற்றும் சம்பல்  இரண்டு பதன ஓதேப்  

பபட்டிகளில் த த்து உண்ண  தங்கம்ைா  பகாடுத்தாள். 

“குஞ்சன் நீ சாப்பிட ஆரம்பி நான் என் சலகாதரியின் வீட்டிற்குச் ஓடிப் லபாய்அ ைது 

ஒப்புதலுடன்    ாறன்”: 

"சரி, அம்ைா, அது நல்ேது." குஞ்சன் லதாதசதய ரசித்து உண்ணஆரம்பித்தான். 

அ ள் சாம்பதே ருசித்தலபாது, லதாதச ைற்றும் சம்பல் மிகவும் சுத யாக இருப்பதில் 

ைகிழ்ச்சி அதடந்தான்.  

 தங்கம்ைா  பசல்ேம்ைா வீட்டுக்குப் லபாய்  திரும்பி   ந்ததும் அ ளிடம் :”அம்ைா நீங்கள் 

சுட்ட  பதாதசயும்  சம்பலும் பிரைாதம் அ ற்தற எவ் ாறு தயாரிப்பது? ‘ 

, நான்  லதாதச  ைாத   அதரக்க ஆட்டுக்  கல் பாவிக்கிறான , எலேக்ட்ரிக் மிக்சர் அல்ே, 

அடுப்தப எரிக்க உேர்ந்த லதங்காய் இதேகதைப் பயன்படுத்துகிலறன், இது லதாதசக்கு 



 
 

நல்ே சுத  தருகிறது., சம்பதேப் பபாறுத்த தர, நான் முதலில் உேர்ந்த மிைகாதய 

 றுத்து , பின்னர் லதங்காய், ப ங்காயம், கள் ைற்றும் கறில ப்பிதே கேந்து உரலில் 

இடிப்லபன் . அதன் பின் தாளித்து  சம்பலில் லபாடு ன்  

”  முதறதய நான் பசல்ேைைாவுக்கு பசால்லி பசய்விப்லபன் .  

பத்து  நிமிடங்களுக்கு  பின் தங்கம்ைா திரும்பி   ந்த லபாது தகயில் ஒரு பார்சதேக் கண்ட 

குஞ்சன் “அம்ைா என்ன உங்க தகயில் பார்சல்” குஞ்சன் அ ளிடம் லகட்டான் 

"என் சலகாதரி உங்களுக்கு சிே பனங்காய்  பணியாராம்   பகாடுத்த ள்:" 

“நன்றி அம்ைா. நான் லபாக முன், அ  த  பார்த்துலபா ன் . ஒவ்ப ாரு குடும்பமும் 

என்தன உங்கள் இரு தரயும் லபால்  அன்பாக நடத்து தில்தே, நாங்கள் ஒலர சாதிதயச் 

லசர்ந்த ர்கள் என்பதால் நீங்களும் உங்கள் சலகாதரியும் அப்படிஅன்பாக   நடத்துகிறீர்கள், 

நான் உங்கைது தந்ததயின் சலகாதரனின் ைதனவியின்  இனத்த ன் . ” 

“பர ாயில்தே, நாங்கள் யாருக்கும் உணவு பரிைாறு தற்கு முன்பு சாதிதயச் பார்க்க 

ல ண்டும். என் கண ருக்கு  சாதி பற்றி  நான் லபசு து  பிடியாது . ” 

“அ ர் ஏன் அப்படி  லபாக்கு  உள்ை ர் அம்ைா  ’? 

 “அ ர் உள்ளூர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினர் என்பதால்  பேனின்  எழுதிய 

புத்தகங்கதைப் படிக்கிறார் 

. நாங்கள் ஒப்புக்பகாண்ட விதேக்கு உங்கள் சலகாதரி என்ன பசான்னார்? 

"நீ பசான்ன விதேக்கு   அ ள் சம்ைதம்  பசான்னாள்." 

 இதேகதை ப ட்டு தற்கு முன், குஞ்சன் தனது பணப்தபயில் இருந்து ஆயிரத்து இரு 

நூற்றி ஐம்பது  ரூபாதய ப ளிலய எடுத்து தங்கம்ைாவிடம் . எண்ணிக்  பகாடுத்தான்  

"அம்ைா, தயவுபசய்து  நீங்கள்  திரும்பவும்  எண்ணி, லபசிய பதாதக இருப்பதாக திருப்தி 

அதடயுங்கள்" என்று குஞ்சன்  பசான்னான்  

“குஞ்சன், நான் உன்தன நம்புகிலறன். காதச எண்ண ல ண்டிய அ சியமில்தே. ” 

“இல்தே அம்ைா, தயவுபசய்து எண்ணுங்கள். சிே லநரங்களில் நான்   எண்ணு தில் 

த றவிட்டிருப்லபன்” 

 குஞ்சன்  ற்புறுத்தியதால், தங்கம்ைா பணத்தத எண்ணி, 

 ”. பதாதக சரியாக இருக்கு . ஆனால் லநாட்டுகள் அழுக்காக இருப்பது ைட்டுலை ”, என்று 

பதிேளித்தாள் தங்கம்ைா’ 



 
 

"அம்ைா, கச்லசரியில் ஷிராஃப் ல தே பசய்யும் உங்கள் கண தரப் லபான்று புதிய 

லநாட்டுகதை என்னால் பபற முடியாது." 

தங்கம்ைா சிரித்துக் பகாண்லட, “ உனக்கு , என் கண தரப் பற்றி எல்ோம் பதரியும் லபா”. 

 “உங்கள் கண ர் நடராஜா, அய்யா, , லநர்தையான ைனிதர். அ ர் நல்ே ஆங்கிேம் 

லபசு ார் ”. 

"ஆம், அ ர் முதல் பிரிவில் சீனியர் பைட்ரிகுலேஷன் லதர்ச்சி பபற்ற ர், அ ர் எழுத்தர் 

லசத  லதர்வில் முதலிடம் பபற்றார்" தங்கம்ைா பபருதையுடன் குஞ்சனிடம் பசான்னாள். 

“ சரி, அம்ைா. நான் பாேனுடன் என் ல தேதயச் பசய்ய லபாறன் “: 

குஞ்சன் கத்தியுடன் ல லிக்குச் பசன்று இதேகதை ப ட்டத் பதாடங்கினாரன். 

ைரங்களும் ல லியும் லசதைதடயாைல் பார்த்துக் பகாண்டான் ஒரு ைணி லநரத்திற்குள் 

இரு ரும் ல தேதய முடித்து இதேகதை  ண்டியில் ஏற்றிக் பகாண்டு, ‘குஞ்சன் 

தங்கம்ைாவுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு, தனது  ண்டியில் ஊருக்கு புறப் பட்டார் 

இரண்டு ைணி லநர பயணத்திற்குப் பிறகு, சரசாதேயில் உள்ை ஒரு புதகயிதே 

பண்தணயில் இதேகதை இறக்கி விட்டார் ஆரம்பத்தில் ஒரு லதாட்டக்காரனுக்கு  

இதேகதை உரைாக  ழங்க ஏற்பாடு பசய்த படியால் லதாட்டக்காரன்  குஞ்சனுககு 

இரண்டாயிரத்து முன்நூரறு   ரூபாய் பகாடுத்து அ ருக்கு நன்றி பதரிவித்தார் 

வீட்டிற்கு பசல்லும்  ழியில், குஞ்சன் லசார் ாக இருந்தார், கிராைத்தில் உள்ை பசல்ேனின் 

கள்ளுக்பகாட்டிலில்    குடிக்க விரும்பினார்; பசய்த ல தேக்காக பாேனுக்கு ஐநூறு 

ரூபாதயக் பகாடுத்தார், அ தன  ண்டியுடன் வீட்டிற்குச் பசல்லும்படிபசான்னார் , 

கள்ளுக் பகாட்டிலில் இரண்டு லதாட்டக்காரர்கதை சந்தித்து, அ ர்களின் 

லதாட்டங்களுக்கு இதேகதை  ழங்க ஒப்பந்தங்கள் பசய்தார்   

கள்ளுக்   பகாட்டிலில்  இர்ருந்து   வீட்டிற்குச் பசன்றலபாது, அ ரது ைதனவி  பசல்ேம்ைா 

லகாழிக் கறி ைற்றும் இரவு உணவிற்கு  றுத்த மீன்  இடியப்பம் ஆகிய ற்தறபசய்து  

த த்திருந்தாள். இரு ரும் ஒன்றாக அைர்ந்து இரவு உணவு சாப்பிட்டார்கள். 

***** 

 

 

  



 
 

கதத 9    

நன்பகாதட 

 

ைகாலிங்கத்துக்கு யாழ்ப்பாணம் கச்லசரியிலிருந்து ைட்டக்கைப்பு கச்லசரிக்கு ைாறுதல் 

கடிதம்  ந்தலபாது அ னுக்கு ைனதில் சந்லதாஷம் இல்தே. வீட்டிலும் அதத 

 ரல ற்கைாட்டார்கள் என்று அ னுக்குத் பதரியும். யாழ்ப்பாணத்தில், நல்லூர் 

நாடாளுைன்ற உறுப்பினரின் உதவிலயாடு ஆறு  ருஷங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ல தே 

பசய்து விட்டான். அரசாங்க ஊழியர் சங்க விதிகளின்படி நான்கு  ருடங்களுக்கு லைல் 

பசாந்த ஊரில் ல தே பசய் தத அ னது சங்கம்  ரல ற்பதில்தே. ைற்ற ர்களுக்கும் 

பசாந்த ஊரில் ல தே பசய்ய  ாய்ப்பு பகாடுக்க ல ண்டும் என்பது அ ன் 

இதணந்திருந்த பதாழிற் சங்கத்தின் நியதி.  

ைகாலிங்கத்தத ைகான் என்லற நண்பர்கள்  அதழப்பார்கள். ஆனால் அ னுதடய தாய் 

ப ைம்  அ தன “ைகன்” என்லற அதழப்பாள். ஏ பே ல் படித்து, பல்கதேக்கழகம் புக 

முடியாத நிதே ைகாலிங்கத்துக்கு. பஜனரல் கிைரிக்கல் லசர்வீஸ் எனப்படும்; பபாது 

அரசாங்க லிகிதர் லசத யில் 1980 இல் லிகிதராகச் லசர்ந்தான். லைலும் பதாடர்ந்து படிக்க, 

வீட்டு நிேதை அ னுக்கு இடம் பகாடுக்கவில்தே.  ரிதசயில் திருைணத்துக்காக 

காத்திருக்கும் அ னது இரு சலகாதரிகைான இராசாத்தியும், ைேருலை காரணம்.  

யாழ்ப்பாணத்தில் பே குடும்பங்களில், பபாறுப்பு என்று  ந்துவிட்டால் வீட்டுக்குத் ததே 

ைகன் அதத பாரம் எடுப்பது  ழக்கம். பபற்லறாரும் அதத எதிர்பார்ப்பார்கள். அதனால் 

ைகாலிங்கம் திருைணத்தின் லபாது சீதனத்லதாடு நன்பகாதட என்ற படாலனஷன 

(Donataion)  ாங்கி அதத ைகள்களுக்குக் பகாடுப்பததப் பபற்லறார் எதிர்பார்த்தததக் 

குதற பசால்ேமுடியாது.  

ைகாலிங்கத்தின் தந்தத சின்னத்தம்பி ஒரு தமிழ்ப் புே ர். பண்டிதர்  கூட.  அ தரத் தம்பிப் 

புே ர் என்லற பபருதையாக ஊரில் அதழப்பார்கள். தமிழில் அழகாக உச்சரித்து லபசவும். 

இேக்கணத்தமிழில் எழுதவும்  ல்ே ர். அதனால் அரசியல் ாதிகள் அ ரின் உதவிதய 

அரசியல் லபச்சுகள் எழுது தற்கு நாடு து உண்டு. பாராட்டி கவிததகள் எழுது திலும் 

 ல்ே ர். அ ருதடய தந்ததயாரான பபரியதம்பி புே ரும் தமிழில் பாண்டித்தியம் 

பபற்ற ர். தந்தத எவ் ழிலயா அவ் ழிலய ைகனும். லகாப்பாய் ஊரில் உள்ை கல்லூரி 

ஒன்றில் தம்பிப்புே ர் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்தார்.  

தம்பிப்புே ர் குடும்பம் பழதை ாதிகள். புே ரின் ைதனவி ப ைமும் அலத 

கல்லூரியில் ஒரு தமிழ் ஆசிரிதய. படிதாண்டா பத்தினி. எததயும் கண தனக் லகட்டுத் 



 
 

தான் நடப்பாள்.. இரு ருட இதடப ளியில், மூன்று பிள்தைகதையும் பபற்பறடுத்த ர் 

புே ர். மூன்லற லபாதும் என்று தனது தயாரிப்தப நிறுத்திவிட்டார்.  

வீட்டுப் பரிபாேனம் தம்பிப் புே ர் தகயிலிருந்தது. முக்கியைாக  ரவு பசேவு கணக்கு 

பார்த்து பசேவு பசய்தார் புே ர்.. அ ர்  பசால் லத வீட்டில் சட்டம். ப ைம்  எதற்கு 

எடுத்தாலும் அப்பாத க் லகட்க ல ண்டும் என்பாள்  ப ைம்  பிள்தைகளுக்கு.  

 ைகாலிங்கத்துக்கு  ைாத சம்பைம் கிதடத்தவுடன் அப்படிலய சுதையாக பகாண்டு  ந்து 

தகப்பன் தகயில், சம்பை விபர ரசீலதாடு பகாடுத்தாக ல ண்டும். அதன் பின்னலர ைகனின் 

பசாந்தச் பசேவுக்குத் தம்பிப் புே ர் பணம் பகாடுப்பார். இது அ ரின் ைகனுக்கு 

ைட்டுைல்ே ஆசிரியர்கைாக இருக்கும் ப ைத்துக்கும், மூத்த ைகள் இராசாத்திக்கும், 

ஸ்படலனாகிராபராக நீதி ைன்றத்தில் ல தே பசய்யும் கதடக்குட்டி ைேருக்கும்.  

பபாருந்தும். குடும்பத்தில் உள்ை ர்கள்  உதழக்கும் சம்பைத்தில் ஒரு பகுதி சீட்டாக 

மிச்சம் பிடிப்பதும், அதன் கணக்தக த த்திருப்பதும் தம்பிப் புே ர் பபாறுப்பு.  

தம்பிப் புே ர் சரியான சிக்கனக்காரர் என்று ஊர் பசான்னாலும்; அததப்பற்றி அ ர் 

க தேப் படு தில்தே. காரணம், கடன்  ாங்காைல் தன் ைகள் இரு தரயும் தான் 

ரிட்தடயராக முன்லப கதர லசர்க்க ல ண்டும் என்பலத அ ரின் முழு லநாக்கம்..  

ைதனவி ப ைத்தின் பரம்பதரச் பசாத்தான ஆறு பரப்பு காணிலயாடு லசர்ந்த லகாப்பாயில் 

இருநத மூன்று அதறகள் உள்ை  கல் வீடு தான் அக்குடும்பத்தின் குடியிருப்பு. அந்த வீட்தட 

ைேருக்கும் இராசாத்திக்கும் பங்கு வீடாகவும், தனக்கும் ப ைத்துக்கும் சீவிய உருத்து 

த த்து எழு து தான் புே ரது திட்டம். அ ர்கள் இருந்த வீலடா, இடிந்த 

நிதேயிலிருந்தது, சு ர்களுக்கு ப ள்தையடித்துப் பே  ருடங்கைாயிற்று.  ரும் 

 ருைானத்தத சிக்கனைாக மிச்சம் பிடித்துச் லசமித்து த த்தார் புே ர் தன் இரு ைகள் 

ைாருக்கும் சீதனைாகக் பகாடுக்க. அலதாடு ைட்டுைல்ே ைகனின் திருைணத்தின் பபாது 

சீதனத்லதாடு ஒரு பபரிய பதாதகதய நன்பகாதடயாகப் பபறல ண்டும் என்பதும் அ ர் 

திட்டம். தன் லசமிப்லபாடு அந்த நன்பகாதடதயயும் லசர்த்து சீதனைாய் ைகள் 

இரு ருக்கும்; பகாடுத்து நல்ே குே லகாத்திரத்தில். அரசில்   உயர் உத்திலயாகத்திதே 

உள்ை ைாப்பிள்தைகதைத் திருைணம் பசய்து த க்க ல ண்டும் என்பலத தம்பிப் 

புே ரின் லயாசதன. தன் இரு ைகள் ைாரின் திருைணத்துக்கு, ைகன் ைகாலிங்கத்ததலய 

முழுக்க நம்பி இருந்தார் தம்பிப் புே ர்.  

இேட்சம் ரூபாய்கதை ைகனின் திருைணத்தில் நன்பகாதடயாகப் பபண் வீட்டாரிடம்   

இருந்து பபற்று, அதத ஒரு இேட்சம் பணைாகப் பிரித்து, தோ இரு பபண்களுக்கும் தங்கள் 

இருக்கும் வீட்தட பங்கு வீடாகச் சீவிய உருத்து த த்து சீதனைாக பகாடுப்பது. 

இரண்டா து திட்டம் ைகனுக்கும் மூத்த ள் இராசாத்திக்கு ைகாலிங்கத்துக்கு  ரும் 

பபண்ணின் சலகாதரலனாடு ைாற்றுத் திருைணம் பசய்து த ப்பது. ஆனால் இரண்டா து 



 
 

திட்டத்தத அ ர் அவ் ைவுக்கு விரும்பவில்தே. இந்த ைாற்றுத் திருைணத்தால் பிரிந்த 

சிே குடும்பங்கதைப் பற்றி அ ர் அறிந்திருந்தார். அலதாடு நன்பகாதட பபற்று ைேருக்கு 

திருைணம் பசய்ய முடியாவிட்டால் சீவிய உருத்து த க்காைல் முழு வீட்தடயும் 

ைேருக்கு பகாடுக்க ல ண்டி  ரும். அப்படி நடந்தால் தானும், ைதனவி ப ைமும் இருக்க 

வீடில்ோைல் லபாக ல ண்டிய நிதே ஏற்படும். அதனால் முதல் நன்பகாதடத் 

திட்டத்ததலய நம்பி இருந்தார் தம்பிப்; புே ர். அ ர் ைதனவி ப ைமும் அ ர் 

பசான்னததலய ைறு லபச்சில்ோைல் ஆலைாதித்தாள். இராசாத்தியும், ைேரும் தங்களுக்கு 

எந்த  ழியிலும் திருைணைானால் சரி என்று இருந்தனர்.  

ப ைத்தின் அன்பு ைகன் ைகாலிங்கம். அ னுக்கும் தாய் லைல் பசால்ேமுடியாத 

அைவுக்குப் பற்று. தன் ஓபீஸ் பிரச்சதனகதைத் தாலயாடு அடிக்கடி பகிர்ந்து பகாள் ான். 

தந்ததலயாடு லபசு து குதறவு. அ ரின் கட்டுப்பாடு அ னுக்குப் பிடிப்பதில்தே.  

**** 

தகயில், ைட்டக்கைப்புக்கு லபாக, ைாறுதல் கடிதத்லதாடு வீட்டுக்கு ைகாலிங்கம்  ந்த 

லபாது ப ைம் தகல தேயாய்; குசினிக்குள் இருந்தாள். இராசாத்தியும், ைேரும் 

ல தேயில்  இருந்து  வீடு திரும்பவில்தே  

“அம்ைா நீ எங்தக இருக்கிறாய். பகாஞ்சம் இங்க  ா ன்” என்று பசான்னபடி அ ன் 

எப்லபாதும் அைரும் கதிதரயில் லபாய் அைர்ந்தான். தன் தகப்தபதயத் திறந்து, கடிதத்தத 

எடுத்து தாயிக்குச் பசய்திதயச் பசால்ேத் தயாரானான்.  

“நீ ல தேயாதே  ந்திட்டியா ைகன்? பகாஞ்ம் பபாறு, இப்ப  ாறன், நான் பசய்த 

பனங்காய் பணியாரமும் லகாப்பிலயாதடயும்” என்று குசினியில் இருந்து பதில் 

அளித்தாள் ப ைம்.  

தன் அதறக்குள் பள்ளிக்கூட ல தே பசய்து பகாண்டிருந்த தம்பிப் புே ர் ைகனின் குரல் 

லகட்டு இேக்கணப் புத்தகமும் தகயுைாக  ாலுக்குள்  ந்து, அ ர்  ழதையாக அைரும்; 

சாய்ைானக் கதிதரயில் புத்தகம்  ாசிப்பது லபால் பா தன பசய்தபடி அைர்ந்தார்.  

ப ைம் புே ருக்கு முதலிலும் அதன் பின்  ைகனுக்கும் பனங்காய் பணியாரமும் 

லகாப்பியும் தட்டில் பகாண்டு  ந்து பகாடுத்தாள்;  

“ அம்ைா பனங்காய் பணியாரம் இராசாத்திக்கும் ைேருக்கும்  ச்சிருக்கிறியா’? ைகாலிங்கம் 

தாதயக் லகட்டான்.  

“ நீ அததப் பற்றி லயாசிக்காலத. அ ர்களின் பங்கு த த்திருக்கிலறன். உனக்கு எப்பவும் 

தங்கச்சி இரு ரிலும் எவ் ைவுக்கு அக்கதற? அதுசரி ைகன் என்ன இன்று 

அசதியாயிருக்கிறாய்”? ப ைம் ைகதனக் லகட்டாள்;. அலு ேகத்தில் ல தே அதிகைா? 



 
 

கடந்த மூன்று நாட்கைாக நீ அலு ேகத்திதே இருந்து தாைதைாக  ரும்; காரணத்தத நான் 

லகட்க விரும்பவில்தே", ப ைம் கரிசதனலயாடு பசான்னாள்.  

தம்பிப் புே ர், ைதனவி பகாடுத்த பணியாரத்தத சுத த்து, லகாப்பிதய அருந்தியபடி 

ைதனவிக்கும் ைகனுக்கும்; இதடலய நதடபபற்ற உதரயாடதே அதைதியாகக் லகட்டுக் 

பகாண்டிருந்தார்.  

"ஓம் அம்ைா, ஓ ர் தடம் ல தே  ரும் லபாது, நான் ல தே பசய்யும்  ாய்ப்தப 

த றவிடக் கூடாது. என் அதிகாரி என்தன ஒவ்ப ாரு நாளும் கூடுதல் ைணி லநரம் ல தே 

பசய்ய அனுைதித்திருக்கிறார். நான் இந்த சனிக்கிழதையும் அலு ேகத்திற்குச் பசன்று 

ல தே பசய்ய முடியும்."  

"ைகன் நீ அதிகைாக ல தே பசய்து உடம்தப கஸ்டப்படுத்தாலத” ப ைம் பசான்னாள்.  

ைகாலிங்கத்தின் தகயில் கடிதத்ததக் கண்ட புே ர் “ தம்பி என்ன தகயிதே கடிதம்”? 

என்று லகட்டார்.  

"அடடா கததயிதே, உங்கள்; இரு ருக்கும் ஒரு பகட்ட பசய்தி பசால்ே ைறந்திட்டன்".  

"பகட்ட பசய்தியா? அது என்ன? அலு ேகத்தில் ஏதா து பிரச்சதனயா”?   

"இல்தே ஐயா. என்தன  அடுத்த ைாதம் முதல் ைட்டக்கைப்பு கச்லசரிக்கு ைாற்றி 

இருக்கினம். அந்த ைாறுதலுக்கான கடிதம் தான் இது. "  

"என்ன ைாறுதோ? எப்ப இருந்து?" புே ர் லகட்டார்.  

"அடுத்த ைாதம் முதல் லததியிலிருந்து. நான்கு  ருஷங்களுக்கு லைோக நான் 

யாழ்ப்பாணத்தில் ல தே பசய்திட்டன். அதுதான் என்தன ல று ஊருக்கு ைாற்றி 

இருக்கினை.”;  

"ைாறுததே ரத்து பசய்ய எம்.பிலயாதட நான் லபச ல ண்டுைா? அ ரது லைதடப் லபச்தச 

அ ர் லகட்டு நான் எழுதி  ச்சிருக்கிறன். அ தரச் சந்திக்கும் லபாது உன் ைாறுததேப் 

பற்றிப் லபசுகிறன் "  

"ல ண்டாம் ஐயா. நான் ைட்டக்கைப்புக்குப் லபாக ைறுத்தால், அது என் பதவி உயர்த ப் 

பாதிக்கும். லைலும், நான் எழுது விதனஞர் லசத யாைர் சங்கத்தில் அங்கத்தினராக 

இருக்கிலறன். சங்க விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கல ண்டும். அதுவுைல்ோைல் 

ைட்டக்கைப்பு அரசாங்க அதிபரின் தனிப்பட்ட உதவியாைராக பணியாற்ற 

ைாற்றப்படடிருக்கிறன். ஒரு பபாறுப்பான பதவி” என்றான் ைகாலிங்கம்  

"அப்ப தம்பி எங்கதை விட்டிட்டு ப கு பதாதே ான இடத்துக்குப் லபாகப் லபாறியா? 

என்றார் பபருமூச்லசாடு தம்பிப் புே ர்.  



 
 

"ஐயா க தேப்படல ண்டாம் ஒரு  ருஷம் அல்ேது இரண்டு  ருஷம் அங்தக ல தே 

பசய்துவிட்டு பிறகு நான் மியூச்சு ல் டிரான்ஸ் ர் எடுத்துக் பகாண்டு திரும்பவும் 

யாழ்ப்பாணம் கச்லசரிக்கு  ரத் பதண்டிக்கிறன்"  

"ைகன் நீ; இங்லக இல்ோைல் நாங்கள் என்ன பசய்ய”? . உன் இரண்டு தங்கச்சிைாருக்குத் 

திருைணங்கள் ஏற்பாடு பசய்ய நீ இருந்தால் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்" ப ைம் 

விசனப்பட்டு ைகதனக் லகட்டாள்.  

"ஐயா இருக்கிறார்தாலன எல்ோத்ததயும் க னித்து முடிவு எடுக்க ".  

"தம்பி நீ ைட்டக்கைப்பு லபாக ல ண்டும் என்று பசான்ன லபாது நான் சரியாகக் 

க தேப்படுகிலறன். உம்முதடய ைாறுதல் பகாழும்புக்கு என்றால் நான் 

க தேப்பட்டிருக்க ைாட்டன்", தம்பிப் புே ர் தன் ஆதங்கத்தத க தேலயாடு 

பதரிவித்தார்.  

"ஐயா க தே ல ண்டாம்? ைட்டக்கைப்பும் யாழ்ப்பாணத்ததப் லபாே ஓரு தமிழ் 

பகுதிதாலன. லைலும் அரசாங்க அதிபரும் ஒரு தமிழர். ஆனால் பயணம் தான் ஒலர ஒரு 

பிரச்சதன. ரயிலில் லபா பதண்டால் பே ைணித்தியாேப் " 

 “நான் ரயில் பயணம் குறித்துப் லபச ரவில்தே. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து 

ைட்டக்கைப்புக்கு ைாற்றப்பட்ட இைம் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு அங்தக திருைணம் 

என்ற பபாறியில் சிக்குப்பட்டததப் பற்றிப் பே கததகள் லகள்விப்பட்டிருக்கிலறன். 

ைட்டக்கைப்புப் பபண்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்துப் பபடியன்கள் லைல் ஒரு கண்ணாம். 

அலதாதட, யாழ்ப்பாணத்துப் பபடியன்கதை ையக்க விலசடைாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு 

ைந்திரித்த காத்தான்குடி பாதயப் பாவிப்பார்கைாம்”, என்று பசால்லி ைகனின் முகத்தத 

புே ர் பார்ததார்  

"ஐலயா கடவுலை! ஐயா நீங்கள் லகட்டபதல்ோம் கட்டுக் கததகள். நானும் உது லபான்ற 

கததகள் லகள்விப்பட்டிருக்கிலறன். எனக்கு என் ஒபீசில் என்லனாடு ல தே பசய்யும் 

ைட்டக்கைப்தபச் லசர்ந்த பாேகிருஷ்ணன் என்  நண்பர். அ ர் உபதல்ோம் கட்டுக்கதத 

என்றார்”.  

"நான் ைட்டும் பசால்ேவில்தே.நம் சமூகத்தில் ைக்கள்; லபசியததத் தான் பசால்கிலறன்.”  

என்றார் புே ர். 

“ ஐயா உங்களுக்கு ைட்டக்கைப்பு ைக்கள் பற்றி மிகவும் நல்ே கருத்து இல்தே என்று 

எனக்கு நன்றாகத் பதரியும். உங்கதைப் லபால் அந்த ஊரிதே நல்ோய் படித்த தமிழ் 

அறிஞர்கள் பேர் உண்டு.. அ ர்களின் பழக்க  ழக்கங்கள் யாழ்ப்பாணம் ைக்கதைப் 

லபாேல  உள்ைது.. அங்கு தமிழர்கள் முஸ்லீம், சிங்கை ைக்கலைாடு இதணந்து 

 ாழ்கிறார்கள்”, ைகாலிங்கம் தகப்பனுக்கு விைக்கம் பகாடுத்தான்.  



 
 

"ஆனால் எங்கள் கிராைத்திலிருந்து யாரா து ைட்டக்கைப்பில் திருைணம் பசய்தால் 

அ ர்கதை; நாம் ைதிப்பதில்தே. என் ைாைா, புதகயிதே விற்பதனத் தரகர். அ ர் 

ைட்டகைப்புவுக்கு வியாபாரம் பசய்ய லபானலபாது அ ரின் ைட்டக்கைப்பு வியாபார 

கூட்டாளியின் ைகதைக் கண்டு விரும்பி வீட்டிதே பசால்ோைல் கலியாணம் பசய்த ர். 

எனது ைாைாவின் தந்தத அ லராடு இதணப்தபத் துண்டித்து, அ தர அ ரது வீட்டில் 

நுதழய அனுைதிக்க வில்தே. அது ைட்டுைல்ே, என் பள்ளி ததேதை ஆசிரியர் 

பபான்னுசாமி ஆசிரியரின் மூத்த ைகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று உனக்குத் பதரியும் தாலன 

? அ ளும் ைட்டக்கைப்பு பல்கதேக் கழகத்துக்குப் படிக்கப் லபான லபாது ைட்டக்கைப்பு 

பபடியன் ஒரு தனக் காதலித்து திருைணம் பசய்து பகாண்டாள். அது லபாே உனக்கும் 

ஏதும் நடந்துவிடக்கூடாது என்ற க தே எனக்குத்  தம்பி "  

"அ ள் ஒரு பல்கதேக்கழக விரிவுதரயாைதரத் திருைணம் பசய்தது எனக்குத் பதரியும் 

ஐயா. நான் அ தர ஒரு முதற சந்தித்தனான்;. மிகவும் நல்ே ைனிதர். அ ர் அ தை 

விரும்பி திருைணம் பசய் தில் என்ன குற்றம்? நாங்கள் ஒரு  ட்டத்துக்குள் ைட்டுலை 

 ாழாைல்; ைற்ற பகுதிகளில்  ாழும் ைக்கலைாடு ஒருங்கிதணய ல ண்டும் ஐயா”  

"தம்பி, நாங்கள் அ ர்களின் ல ர்கதைத் பதரியாைல் எப்படி ஒருங்கிதணய முடியும்? 

அ ரது முதல் ைகள் ைட்டக்கைப்பு திருைணம் பசய்ததால், பபான்னுசாமியின் 

இரண்டா து ைகள் திருைணத்தில் பே பிரச்சிதனகள். "  

"ஐயா நாங்கள்  ாழ் லதா ஒரு சிறிய தீவு. நீங்கள் அடிக்கடி தமிழ் ஈழம் பற்றி லபசுவீர்கலை. 

 டக்கும், கிழக்கும் இதணய ல ண்டும் என்பீர்கலை. அப்ப ஏன் இந்தப் பாகுபாடு”?  

“ ைகன், எனக்கு உன்னிதே நல்ே நம்பிக்தக உண்டு. நீ எங்கதட ஊருக்குள்தை தான் 

முடிப்பாய் எண்டு”  

**** 

ைகாலிங்கம் ைட்டக்கைப்புக்கு ைாறுதோகிப் லபாய் கிட்டத்தட்ட ஒரு  ருஷைானது. இரு 

முதற ைட்டுலை ஊருக்கு  ந்து லபானான். தாய் காரணம் லகட்டதுக்கு, ல தே அதிகம் 

என்று சாக்குப் லபாக்குச் பசால்லிச் சைாளித்து விடு ான். ைகாலிங்கத்தின் பிரித  வீட்டில் 

எல்லோரும் உணர்ந்தார்கள். ைாதாந்தம் தன் பசேவு லபாக தன் சம்பைத்தில் ஒரு 

பகுதிதயத் த றாது தகப்பன் பபயருக்கு ைணிலயாடர் எடுத்து அனுப்பிவிடு ான். 

அலதாடு சுருக்கைாக வீட்டில் எல்லோதரயும் சுகம் விசாரித்தும், தான் நேைாக 

இருப்பாதாகவும் குறிப்பிட்டு ஒரு பக்கத்தில் கடிதம் எழுது ான்.  

அ னுதடய நண்பன் பாேகிருஷ்ணன் வீட்டில் தான் தற்காலிகைாக தங்கியிருப்பதாகவும், 

ல று வீடு கிதடத்தவுடன் லபாய்விடு தாகவும் ஒரு கடிதத்தில் எழுதியிருந்தான். 

கதடயில் சாப்பிடாைல் பாேகிருஷ்ணனின் தாய் சதைத்த உணத  ைகன் சாப்பிடுகிறான் 

என்று லகள்விப்பட்டதும் ப ைத்துக்கு ைனதுக்குள் சந்லதாஷம். பாேகிருஷ்ணன் லீவில் 



 
 

யாழ்ப்பாணத்துக்குப் லபானலபாது, ப ைம் எலுமிச்சம் ஊறுகாயும்,  டகமும்,  முறுக்கும் 

தயார் பசய்து  ைகனுக்கு பாோ மூேம் அனுப்பினாள். பாோ வீட்டில் இரு ைாதங்கள் 

தங்கியிருந்த பிறகு, சம்ைரி ஒன்றில் ைகாலிங்கத்துக்குத் தங்க இடம் கிதடத்தது. ஒரு 

சதையேகாரன் சம்ைரியில் இருப்லபாருக்கு உணவு தயார் பசய்தான். அந்த பசய்தி அறிந்த 

லபாது தம்பி புே ர் குடும்பத்துக்குப் பபரும் நிம்ைதி தனது கதடசி கடிதத்தில், 

தீபா ளிக்கு ஒரு  ார விடுமுதற நாட்கள் எடுத்துக்பகாண்டு  ரு தாக ைகாலிங்கம் 

அ ர்களுக்கு எழுதியிருந்தான்.. முழு குடும்பமும் அந்த கடிதத்ததப் படித்து 

சந்லதாசப்பட்டனர்.  

தம்பிப் புே ர், லகாண்டாவிலில் ைகனுக்குத் திருைணம் லபசி ஏற்பாடு பசய்திருந்தார்.; 

அ ர் லகட்ட  ரதட்சதணதய, பபண்ணின் பபற்லறார் சந்திக்கத் தயாராக இருந்தனர். 

நன்பகாதடயாக ரூபாய் ஒரு ேட்சம் ஐம்தாயிரம் பகாடுக்க ஒப்புக் பகாண்டனர். பபண் 

யாழ்ப்பாணம் ைருத்து ைதனயில் லநர்சாக ல தே. நல்ே சாதி சனம். பபண்ணின் 

தகப்பன் அரசாங்கத்தில் லசல யராக ல தே பசய்து ரிட்தடயரான ர். தாய் ஒரு 

ஆசிரிதய. பபண்ணுக்கு ைணைான ஒரு சலகாதரன் ைட்டுலை. ஆனால் பபண் பகாஞ்சம் 

கறுப்பு.  ாக்குக் கண்பார்த . உயரம் குதறவு. தம்பிப்புே ருக்குத் தனது  ருங்காே 

ைருைகளின் அழகு பற்றி க தே இல்தே. அ ருக்கு நன்பகாதட தான் முக்கியம். 

அ ருக்குத் தான் கீறின லகாட்தட ைகன் தாண்ட ைாட்டான் என்று பதரியும்.  ரதட்சதண 

எதிர்பார்ப்தப விட அதிகைாக இருந்ததும், நல்ே ஜாதகப் பபாருத்தம் இருந்ததும் அ ர் 

ைனதுக்குத் திருப்தி. ைகன்  ந்து திருைணத்துக்குத் ததேயாட்ட ல ண்டியது ைட்டும் தான். 

தன் பாரம் குதறந்த ைாதிரி என்று ைதனவிக்குத் தம்பிப் புே ர் பசான்னார்.  

"அம்ைா நாங்கள் அண்ணாவின் உணர்வுகதை ைதிக்க ல ண்டும். அ ர் எங்களுக்கு 

நிதறயச் பசய்திருக்கிறார். நாம் அ ர் தன் ைதனவி எப்படி இருக்கல ண்டும் என்று 

விருப்பு ததநாம் ஏற்க ல ண்டும்", இராசாத்தி தாய்க்கு பசான்னாள்.  

“ைகள் அண்ணாருதடய கலியாணத்திதே நீ ததேயிடாலத அப்பா அபதல்ோம் 

முடிப டுப்பார்”, என்றாள் ப ைம்.”  

**** 

தபால்காரன் ஒரு பதிவுக்கடிதத்ததத தம்பிப் புே ர் வீட்டில் பகாடுத்துச் பசன்றான்.  

“ ஏலதா புதுதையாக அண்ணாவிடம் இருந்து பதிவுக்கடிதம் ஒன்று;  ந்திருக்கிறது 

அம்ைா” என்றாள் கடிதத்ததக் தகபயழுத்திட்டு  ாங்கினாள் ைேர்.  

“ தீபா ளி பண்டிதகக்கு அ ன்  ரு துக்கு இரண்டு  ாரங்கள் ைட்டுலை இருக்கிறது. 

அதுக்குள்தை ஏன் கடிதம் லபாடுகிறான். அதுவும் பதிவுத் தபாலில் கடிதம் 

லபாட்டிருக்கிறான்” என்றாள் லயாசதனலயாடு ப ைம்.  



 
 

தம்பிப் புே ர் கல்லூரியில் இருந்து வீடு திரும்பியதும் கடிதத்தத அ ரிடம் இராசாத்தி 

பகாடுத்தாள்;. அ ர் தன் சாய்ைானக் கதிதரயில் அைர்ந்து, கடிதத்தத உதறயில் இருந்து 

எடுத்து  ாசிக்கத் பதாடங்கினார்.  

அன்புள்ை ஐயா, அம்ைா , சலகாதரிகளுக்கு  

நான் நேம் உங்கள்; நேைறிய ஆ ல். பதிவு அஞ்சல் மூேம் என் கடிதத்ததப் பபற 

உஙகளுக்கு ஆச்சரியைாக இருக்கோம். என்தனப் பற்றி நீங்கள் கண்ட கனத  நான் 

ஏைாற்றியதுக்கு முதலில்  ருத்தம் பதரிவிக்கிலறன். நான் இப்லபாது ஒரு 

திருைணைான ன் என்று பசான்னால் உங்கள் எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருக்கோம். 

உங்கள் ைருைகள் பபயர் ரஞ்சிதம். அ ைது தந்தத ைட்டக்கைப்பில் ஒரு பதாழில் அதிபர். 

அ ள் அ ருக்கு ஒலர ஒரு ைகள். ரஞ்சிதத்துக்கு ைட்டக்கைப்பு கச்லசரியில் ல தே. அ ள் 

என் அரசாங்க அதிபரின் கிட்டத்து உறவு. அ தை நான் ஒரு கூட்டத்திதை முதலிதே 

சந்தித்த லபாது எனக்கு அ ளுதடய அணுகுமுதற ைற்றும் நடத்தத பிடித்திருந்தது. அ ள் 

ஒரு எளிதையான லதாற்றம் உள்ை ள் அதைதியான பபண். தன் தந்தத பணக்காரன் என்ற 

பபருதை இல்ோத ள். ல தேயிலும் பகட்டிக்காரி. சமூக லசத  பகுதியில் அதிகாரியாக 

இருக்கிறாள். சமூகத்தில் பே பதாண்டு; ல தேகளில் ஈடுபட்ட ள்;. அ ளுக்கு என்தன 

பிடித்துக்பகாண்டது. எனக்கும் ரஞ்சிதம்  தான் ைதனவி எனத் தீர்ைானித்து, அரசாங்க 

அதிபரின் உதவிலயாடு அ ளின் பபற்லறாதரச் சந்தித்து எங்கள் காததேப் பற்றிப் 

பசான்லனன். அ ர்களும் எங்களின் திருைணத்துக்குச் சம்ைதம் பதரிவித்தனர். எங்கள் 

திருைணம் ைாைாங்கம் பிள்தையார்; லகாவிலில் லபான ைாதம் நடந்தது. இந்த வி காரம் 

பற்றி நான் எழுத விரும்பவில்தே. ரஞ்சிதத்தின் தகப்பன்; உங்கதை நன்கு அறிந்த ர் 

என்று பசான்னார். பே  ருஷங்களுக்கு முன் , அ ர் ைட்டக்கைப்புவுக்கு வியாபார 

விஷயைாக  ந்த லபாது அ ரின் பிஸ்னஸ் கூட்டாளியின் ைகதைத் திருைணம் 

பசய்துபகாண்டாதாகச் பசான்னார். நீங்கள் ஒரு தடத , ைட்டக்கைப்பில் திருைணம் 

பசய்து பகாண்ட உங்கள் ைாைா முதறயான ர் பற்றி என்னிடம் பசால்லியது என் 

நிதனவுக்கு உடலன  ந்தது. அ ர் தான் ரஞ்சிதத்தின் தந்தத, என்றால் 

ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நான் அ லராடு என் திருைணதததபற்றி லபசிய லபாது எனது. இரு 

சலகாதரிகள் திருைணம் பதாடர்பான சீதனப் பிரச்சிதன பற்றிச் பசான்லனன். அ ர்; 

உடலன அ ர்களின் திருைணத்துக்குத் லதத யான பணத்ததத் தான் தரு தாக 

உறுதியளித்தார். அ ர் தந்த பணம் இரண்டு இேட்சம் ரூபாய்களுக்கு ஒரு  ங்கி டிராப்ட் 

எடுத்து இக் கடிதத் லதாடு அனுப்புகிலறன். ைறுக்காைல் இப்பணத்தத ஏற்று, என்தனயும் 

ரஞ்சிதத்ததயும் நீங்களும், அம்ைாவும், தங்கச்சிைாரும் ஆசீர் தியுங்கள். எங்கதை ஏற்றுக் 

பகாண்டதாகப் பதில் லபாட்டால் தீபா ளிக்கு உங்கள் ைருைகதையும் கூட்டிக்பகாண்டு 

ஊருக்கு  ருகிலறன்  

இப்படிக்கு  



 
 

உங்கள் ைகன் ைகாலிங்கமும் ைருைகள் ரஞ்சிதமும்.  

கடிதத்தத  ாசித்ததும் தம்பிப் புே ரின் தககள் நடுங்கத் பதாடங்கியது. அ ர் பநற்றியில் 

வியர்த த் துளிகள் பதரிந்தன. கடித உதறக்குள்  ங்கி டிராப்ட் இருக்கிறதா என்று 

அ ருக்குப் பார்க்க விருப்பமில்தே. அவ் ைவுக்கு அ ருக்கு ைகன் லைல் ஆத்திரம் 

ஆத்திரைாக  ந்தது. எதத அ ர் விரும்பவில்தேலயா அதத அ ன் பசய்து விட்டான்.   

கடிதத்ததயும் உதறதயயும் லைதசயில் த த்து விட்டு  அதைதி ஆனார்.  ைகன் அனுப்பிய  

நன்பகாதட பணத்தத எடுப்பதா அல்ேது   திருப்பி ைகனுக்கு அனுப்பு தா?  தன்ைானம் 

அ ர் ைனதில் லபாராடிக் பகாண்டு இருந்தது  
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கதத 10           

சீட்டு     

 

சில்ோதேக் கிராைத்தில். ைட்டுைல்ே சுற்றுப்புறக் கிராைங்களிலிலும் சீட்டுக்காரி 

சின்னம்ைாதைத் பதரியாத ர்கள் இல்தே. பசான்னபசால் த றாத, நாணயங்களுடன் 

பதாடர்புள்ை நாணயக்காரி அ ள். பசான்ன திகதிக்கு சீட்டுப்பணத்ததக் 

பகாடுக்கத்த றாத ள். சின்னம்ைாளுக்கு சீட்டுபிடிப்பது ஒருபுதிய பதாழில் அல்ே. 

பரம்பதரத் பதாழில் என்று குறிப்பிடு தில் த றில்தே. அ ளுதடய தாய் 

பபான்னம்ைாள்கூட ஒருகாேத்தில் சீட்டுபிடித்து பே குடும்பங்களுக்குத் தங்கள் 

பபண்பிள்தைகதைக் கதரலசர்க்க உதவிபுரிந்த ள். அக்காேத்தில்  ங்கிகதைநம்பி 

அக்கிராைைக்கள்  ாழவில்தே. சீட்டுத்தான்  அ ர்களுக்குத் லதத ப்பட்டலநரத்தில்தக 

பகாடுத்து உதவியது. சின்னம்ைாளின்  புருஷன்  கச்லசரியில் சிறாப்பர் ல தே அதனால் 

சின்னம்ைாவிடம் லசரும் பதழய  லநாட்டுகதை புதிய லநாட்டுகைாக புருசதனக் லகாண்டு 

ைாற்றி த த்திருப்பாள்  

சின்னம்ைாளின் ஏேச்சீட்டினால்பயன் அதடந்த புதகயிதேதரகர்களும்; ப ங்காயம், 

மிைகாய்வியாபாரிகளும்பேர். பபான்னம்ைாளும் சின்னம்ைாதைப் லபால் ாக் 

குநாணயம் த றாத ள். சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கத்த றினாலும் பபான்னம்ைாள்பசான்ன 

திகதிக்குசீட்டுப் பணத்தத உரியஆளுக்குக் பகாடுக்கத்த றைாட்டாள். அப்படி 

காசுலசராவிட்டாலும் தகயில் உள்ை தன்பணத்ததப் லபாட்டுபகாடுத்துவிடு ாள். 

சீட்டுபிடிப்ப ர்கள் யாரா து சீட்டுக்காதசகுறித்த லநரத்துக்கு பகாடுக்கத்த றினால் 

பபான்னம்ைாள் பபால்ோத  ைாகிவிடு ாள். அ ள் ாயில் இருந்து ரும் 

 ார்த்ததகளுக்கு அஞ்சி சீட்டுப்பிடிப்ப ர்கள்  காதசக் பகாடுக்கத்த றைாட்டார்கள். 

எழுபது யதாகியும் பத்து சீட்டுகதைப் பரிபாேனம் பசய்து ந்தாள். அ ளின் ஞாபகம் 

அபாரைானது. பதழய பகாப்பி ஒன்றில் லதய்ந்த பபன்சில் ஒன்றினால் அ ள் 

எழுதித த்த கணக்குகளில் ஒரு படித்தகணக்காைர்   கூட பிதழ கண்டு 

பிடிக்கமுடியாத ாறு இருந்தது. இவ் ைவுக்கும் அ ள்படித்தது உள்ளுர் தமிழ்பாடசாதே 

ஒன்றில் ஐந்தாம்  குப்பு தரலய. திடீபரன்று ஒரு நாள் பாரிச ாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

பபான்னம்ைாள் முழுப் பபாறுப்தபயும் தன் ைகள் சின்னம்ைாளிடம் பாரம் பகாடுத்தாள். 

சீட்டு பிடிக்கும் பதாழிதே சின்னம்ைாள் தாயிடம் முற்றாகக் கற்றறிந்த ள். புலிக்குப் 

பிறந்தது பூதனயாகுைா என்பது லபால் சின்னம்ைாளின் பபயரும் ஊர்ச் சனங்களின் 

ைதிப்பில் ப கு விதரவில் பிரபல்யைாகத் பதாடங்கியது.  தாய்க்கு ஆரம்பத்தில் 

உதவியாக இருந்த சின்னம்ைாள் அ ள் இறந்தபின் பரம்பதரத் பதாழிதேச் பசய்யத் 

பதாடங்கினாள். “சில்ோதே சீட்டுக்காரச் சின்னம்ைாள்” என்ற நீண்ட அடுக்கு பைாழிப் 



 
 

பட்டப் பபயர் பபான்னாதே  தர பதரிந்திருந்தது.  ணிகத்தில் ஒரு ஒழுங்குமுதறதய 

அ ள் கதடப்பிடித்தாள். சீட்டு பிடிப்ப ர் எ ரா து பணம் பகாடுக்கத் த றினால் 

அ ர்கள் நாணயத்தின் லைல் ஒரு கரும் புள்ளிதயக் குத்தி அ ர் ல று எ லராடா து 

சீட்டுபிடிக்க முடியாத ாறு பசய்துவிடு ாள். அ ள் பசால்லுக்கு அவ் ைவு ைரியாதத. 

அதற்குப் பயந்து குறிபிட்ட திகதிக்குள் பணத்ததக் பகாடுக்கச்; சீட்டுகாரர்கள் 

த றைாட்டார்கள். 

ஏேச் சீட்டு, குலுக்கல் சீட்டு இரண்டிலும் அ ள் தகலதர்ந்த ள். புதகயிதேத் லதாட்டம் 

பசய்யும் பேர் அ ளிடம் ஏேச் சீட்டுபிடிக்க  ரிதசயில் நின்றனர். ஆனால் அ ைது 

நம்பிக்தகக்கு பாத்திரைான ர்கள் ைட்டுலை அதில் லசரமுடியும். 

சீட்டுக்காசும் தகயுைாக சிறாப்பர் சிற்றம்பேத்தின் ைதனவி கைோ  ரு ததக் கண்ட 

சின்னம்ைாள் “என்ன கைோ சிறாப்பருக்கு சம்பைம் கிதடத்த இருபத்ததந்தாம் 

திகதியன்லற நீர் காதசக் பகாண்டு ந்து கட்டுகிறீர். இப்படி எல்லோரும் முதோம் 

திகதிக்கு முன்னலர பகாண்டு  ந்து தந்தால் எனக்குப் பிரச்சதனயில்தே.  ாரும். எனக்குப் 

பக்கத்திதே  ந்திரும். என்ன குடிக்கப் லபாறீர்?”; என்று அனுசரதணயுடன் கைோத  

 ரல ற்றாள். கைோ அ ளின் சிலனகிதிகளில் ஒருத்தி. பே  ருடங்கைாக அ ளிடம் 

சீட்டு பிடிப்ப ள். சின்னம்ைாளின் நம்பிக்தகக்குப் பாத்திரைான ள். கைோ யாதரயா து 

சீட்டில் லசர அறிமுகப்படுத்தினால் ைறு  ார்த்தத லபசாைல் சின்னம்ைாள் 

லசர்த்துவிடு ாள். 

“ இப்பத்தான் சாப்பிட்டுப் லபாட்டு  ந்தனான் அக்கா. குடிக்க ஒண்டும் ல ண்டாம் 

இந்தாருங்லகா அ ருதடய சீட்டு காசு. த லதகிக்கு நாதைக்கு சம்பைம். அ ளுதடய 

சீட்டுக்காதச நாதைக்லக பகாண்டு  ந்து தாறன்” கைோ பணத்தத சின்னம்ைாளிடம் 

நீட்டினாள். எல்ோம் புதிய ைணம் வீசிய புது லநாட்டுகள். புத்தக டிவில் இருந்தது. 

சிறாப்பருக்கு கிதடக்காத புது லநாட்டுச் சலுதகயா? சின்னம்ைாள் காதச எண்ணி 

எடுத்தாள். சிே லநாட்டுகள் ஒட்டிக்பகாண்டன. 

“த லதகி எப்படி இருக்கிறாள்? அ தைக் கண்டு கன காேம்.” கைோவின் ஒலர ைகள் 

த லதகிதயப் பற்றி; சின்னம்ைாள் விசாரித்தாள். 

“நான்  தரக்தக அ ள் இன்னும் ல தே முடிந்து ஸ்கூோதே திரும்பவில்தே. 

முத்ததயா அம்ைானின் ைாட்டு  ண்டிலிதே தான் இன்னும் இரண்டு டீச்சர்ைாலராதட 

ல தேக்குப் லபாய்  ாற ள். அதாதே பயமில்தே. பா ம் கஷ்டப் பட்டு இராப்பகோய் 

உதழச்சு தன்தர கலியாணத்துக்கு  சீதனம் லசர்க்கிறாள்” கைோ பசான்னாள். 

“த லதகி படிப்பிக்கிற ஸ்கூலிதே தான் என்தட அக்காவிண்தட ைகளும் படிக்கிற ள். 

த லதகிதயப் பற்றி உயர் ாக பசால்லு ாள். பிள்தையளுக்கும் அ தை நல்ோய் 



 
 

பிடிக்குைாம். திறதையான இங்கிலீஷ் டீச்சராம்” த லதகிதயப் புகழ்ந்து சின்னம்ைாள் 

பசான்னாள். 

“ஓம் அக்கா, அதாதே வீட்டிதேயும் இங்கிலீஸ் டியூசன் பகாடுக்கிற ள். அ ள் 

உதழக்கிற காசிதே முக்கால்  ாசி அ ளுதடய சீட்டுக்குப் லபாகுது. இபதல்ோம் அ ள் 

கலியாணத்துக்குத் தான் லசர்க்கிறம். ல று பிள்தையைா எங்களுக்கு இருக்குது குடுக்க?. 

இருக்கிற வீட்தடயும் சீவிய உருத்து த த்து அ ளுக்கு குடுக்க நானும்; அ ரும் 

லயாசித்திருக்கிறம். அலதாதட இரண்டு சீட்டு காசுகதையும் எடுத்து, தகயிதே 

இருக்கிறலதாதட லசர்த்து ஐம்பது குடுக்க லயாசித்திருக்கிறம். நல்ே இடத்தில் இரண்டு 

சம்பந்தங்கள் தக சம் இருக்கு. ஒரு ைாப்பிள்தை பட்டதாரி ைாப்பிள்தை. டீச்சராக 

இருக்கிறார். ைற்ற ைாப்பிள்தை  வுனிய கச்லசரியிதே  கிைாஸ் ரூ கிைார்க்காக 

ல தேயாம். சாதகம் நல்ோய் பபாருந்தியதாகப் பார்த்து பசய்து த க்க ல ண்டும். 

எல்ோம் கடவுள் விட்ட பசயல்”, கைோ தன் ைனதில் உள்ைததச் பசான்னாள். 

“கைோ நீர் ஒன்றுக்கும் லயாசிக்காததயும். உைக்கும், உம்முதடய அ ருக்கும் நல்ே ைனசு. 

உம்முதடய ைனுசன்தட சீட்டு காசு பதிதனயாயிரமும்., உம்முதடய ைகளிண்தட சீட்டு 

காசு இருபதாயிரமும்; இன்னும் மூன்று ைாசத்திதே எடுக்கோம். நீங்கள் கலியாணத்துக்கு 

ல ண்டிய ஒழுங்குகதை  இப்பல  பசய்யத்பதாடங்குங்கள்”, என்று கைோவுக்கு 

ததரியத்ததக் பகாடுத்தாள் சின்னம்ைாள். 

“சரி அக்கா. லநரைாச்சு.  அப்ப நான் கிைம்பிறன். த லதகி ஸ்கூோதே  ருகிற லநரைாச்சு. 

நான்  ரக்தக அ ர் வீட்டிதே இல்தே. கலியாண விஷயைாய் அ ர், ஓ ர்சியர் 

கந்ததயதரப் பார்க்க லபாயிட்டார்” என்று பசால்லிக் பகாண்டு கைோ புறப்பட்டாள். 

“இவ் ைவு தூரம்  ந்த நீர் ப றும் தகலயாதட லபாகக் கூடாது. வீட்தட பசய்த 

எள்ளுருண்தடயும் பனங்காய்ப் பணியாரமும் இருக்கு, தாறன். பகாண்டு லபாய் 

சிறாப்பருக்கும், த லதகிக்கும் குடும்“ என்று பசால்லியபடி சின்னம்ைாள் எழும்பிப் 

லபாய் அடுப்படியில் இருந்து ஒரு சிறு பார்சதே பகாண்டு  ந்து கைோவிடம் 

பகாடுத்தாள். அ தை  ாசல்  தர  ழியனுப்பிப் லபாட்டு அலுைாரிக்குள் கைோ 

பகாடுத்த  பணத்ததக் பகாண்டு லபாய் த த்து பூட்டினாள்.. சின்னம்ைாள் பழதையில் 

ஊறிய ள். அ ளுக்கு பணத்தத  ங்கியில் லபாடும் அ ளுக்கு பழக்கமில்தே. தகயில் 

காசு இருந்தால் தான் அ சரைாக காசு லதத ப்படுப ர்களுக்கு நதககதை 

அதடைானைாக எடுத்து இருபது வீத  ட்டிக்கு மூன்று ைாதங்களுக்குள் திருப்பித் தரும்படி 

கடன் பகாடுத்து சம்பாதிக்கக் கூடியதாயிருந்தது. பேர் பகாடுத்த சீட்டு பணத்தில் 

உதழத்தாள் அ ள். ஆனால் பசான்ன திகதியன்று சீட்டுப் பணத்ததப் 

சீடடுக்காரர்களுக்குக்  பகாடுக்க அ ை த றைாட்டாள். 

**** 



 
 

சிறாப்பர் சிற்றம்பேம் பேகாேம் அரசலசத யில் சிறாப்பராக இருப்ப ர். தான் பபன்சன் 

எடுக்க முன்னலர தனது ஒலர ைகள் த லதகியின் கலியாணத்ததச் பசய்துமுடிக்க 

ல ண்டும் என்பது தான் அ ருதடய முழு விருப்பம். கலியாணத்துக்கு குதறந்தது 

ஐம்பதாயிரம் லதத . ஒரு  ருஷத்துக்கு முதல் சீட்டு லபாட்டு லசர்த்து த த்த காசில் ஒரு 

பகுதிதய தாயின் இழவு வீட்டுக்குச் பசேவு பசய்து லபாட்டார். பசல்ோச்சி கிழவி விட்டுச் 

பசன்ற மூக்குத்தியும் லதாடும் ஐயாயிரத்திற்கு கூட பபறுைதியில்தே என அ ருக்கும் 

பதரியும். அதற்கு லைோக  பசத்த வீடு, காடாத்து, அந்திலயட்டி என்று பசேவு பசய்து 

லபாட்டார். தாயுக்கு ஒலர பிள்தை சிற்றம்பேம். கண ன் இறந்தவுடன் கஷ்டப்பட்டு 

கிதடத்த பகாஞ்சப் பபன்சன் காசுடன் பேகாரம் பசய்து சம்பாதித்து ைகதன  ைர்த்து 

படிப்பித்து ஆைாக்கின ள் பசல்ோச்சி. ைாமியாலராதட ஒட்படன்றால் ஒட்டு கைோ. 

அலத லபாே பசல்ோச்சியும் பிரச்சதன என்று  ந்தால் ைருைகள் பக்கம் தான் சாய் ாள். 

“எலணய். நீ எனக்கு தாயில்தே அ ளுக்கு தான் தாய் என்று” அடிக்கடி ல டிக்தகயாக 

சிறாப்பர் தாதயச் சீண்டு ார்.  சிற்றம்பேம் பகாஞ்சம் பின்  ாங்கினாலும் கைோ பசேவு 

பசய்ய பின் ாங்கியிருக்கைாட்டாள். ைாமியார் சாக முன் தன் தகயில் ஐயாயிரம் காதச 

பசத்தவீட்டு பசேவுக்கு எனப் பபன்சன் காசில் சீட்டுபிடித்து பகாடுத்து த த்ததத கைோ 

பசான்னலபாது தன் தாய்க்கும் ைதனவிக்கும் உள்ை பநருக்கத்தத சிறாப்பரால் உணர 

முடிந்தது. 

பசத்த வீட்டுச் பசேவு லபாக மிஞ்சினது இருபத்ததயாயிரம். இன்னும் இருபத்ததயாயிரம் 

இருந்தால் எப்படியும் த லதகியின் கலியாணத்தத முற்றாக்கி இரண்டு  ருடத்தில் 

முடித்திடோம் அதுக்கு சின்னம்ைாளின் சீட்டு தான்  ழிகாட்டும் என்று சிறாப்பரும் 

கைோவும் தீர்ைானித்து இரண்டு  ருஷத்துக்கு முதலே சீட்டில் லசர்ந்தார்கள். 

த லதகி பயிற்சி பபற்ற ஆங்கிே ஆசிரிதயயாக ல தே  பசய்து ைாதம் ைாதம் உதழத்த 

காசில் இருபதாயிரத்துக்கு ஒரு குலுக்கல் சீட்டு. ைற்றது சிறாப்பரின் சம்பைத்தில் 

பதிதனயாயிரத்துக்கு ஒரு ஏேச் சீட்டு. இன்னும் நான்கு ைாதத்தில் இரண்டும் லசர்த்து 

முழுத்பதாதக முப்பத்ததயாயிரத்ததயும் எடுக்கோம். சிறாப்பராக ல தேபசய்தாலும் 

பணத்தத  ங்கியில் லபாட்டு லசர்க்க அ ர் விரும்பவில்தே.  ரவு பசேவு, லசமிப்புகள் 

எல்ோ ற்தறயும் க னிப்பது கைோ. சிறாப்பரும் த லதகிiயும் முழு சம்பைத்ததயும் 

அப்படிலய பகாண்டு  ந்து கைோவிடம் பகாடுப்பார்கள். அ ர்களின் தகச்பசேவுக்கு 

ல ண்டிய லநரம் லகட்டு  ாங்கிக் பகாள் ார்கள். கைோவிடம் கணக்கு லகட்கும் பழக்கம் 

இரு ருக்கும் கிதடயாது. 

சின்னம்ைாளிடம் சீட்டுப் பணத்ததக் பகாடுத்துப் லபாட்டு கைோ வீடு திரும்பிய சிே 

லநரத்தில் த லதகியும் சிறாப்பரும் வீடு  ந்துலசர்ந்தார்கள். 



 
 

“என்ன அப்பா. லபான காரியம் காலயா பழலைா?” கண னிடம் ஆ ோகக் லகட்டாள் 

கைோ. 

“ஓரைவுக்கு பழம் தான். ைாப்பிள்தை பருத்தித்துதற  ார்ட்லி பகாலேஜ்ஜிதே  சயன்ஸ் 

டீச்சராம். மூன்று  ருஷத்துககு; முந்தித்தானாம் பகாழும்பு யூனி ர்சிட்டியிதே பட்டம் 

பபற்ற ர். கிைாஸ் எடுத்த ராம். தகப்பனும் ஓ ர்சியராம். அதாதே எங்கதட ஓ ர்சியர் 

கந்ததயருக்கு அத யதைத் பதரியும். தங்கைான பபடியனாம். தாய் சின்ன  யதிலேலய 

லபாயிட்டா ாம். தகப்பன்தானாம் பபடியனுக்கு எல்ோம்.” 

“பருத்தித்துதற  ார்ட்லி பகாலேஜ் என்கிறியள். பருத்தித்துதற ஆக்கலை அத யள்?. 

ஊருக்கு ப ளிலய கல்யாணம் பசய்ய பகாஞ்சம் லயாசிப்பினலை” கைோ 

ைாப்பிள்தையின் ஊதரக் லகட்டாள். 

“அப்படியில்தே. தகப்பன் லகாப்பாய். தாய் இருபாதே. பபடியன் தாய் பசத்ததும் 

கரப ட்டியிதே இருந்த சிறிய தாய் வீட்டிதே இருந்து  ார்ட்லி பகாலேஜ்ஜிதே 

படித்த ன்.” 

தானும் தகப்பனும் லபசு தத சு ர் ஓரைாக நின்று லகட்டுபகாண்டிருந்த த லதகிதய 

கண்டாள் கைோ. 

“இந்தா பிள்தை பணியாரம். சின்னம்ைா ைாமி உனக்கும் அப்பாவுக்கும் குடுக்கச் 

பசால்லித் தந்த . வீட்டிதே பசய்த  ாம்.” என்று தகயில் இருந்த பார்சதே 

பகாடுத்தாள் கைோ. 

“இந்தாருங்லகாஅம்ைாஇந்தைாசத்துசம்பைம். நாதைக்கு சனிக்கிழதை அதுதான் 

இண்தடக்கு தந்த ங்கள்”என்றுதன் சம்பை உதறதயத் தாயிடம் பகாடுத்தாள் த லதகி. 

“நல்ேதாய் லபாச்சு. நாதைக்லக லபாய் உண்தட சீட்டுக்காதசக் பகாடுத்திடுறன். நீ ஏலதா 

ஒரு சீதேயும் அதுக்குப் பபாருத்தைாக டூ தப டூ ஜக்கட் துணியும்  ாங்க ப ண்டும் எண்டு 

லபான ைாசம் பசான்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு.  ா நாதைக்கு நீயும் நானும் 

பபரியகதடக்குப் லபாய் ராஜலகாபால் கதடயிதே அதத பார்த்து  ாங்கு ம். 

த லதகி ததேதய ஆட்டி ஒப்புதல் பகாடுத்துப்லபாட்டு பணியாரப் பார்சலுடன் தன் 

அதறக்குள் லபானாள். 

“ கைோ நீர் ஒருக்கா முடிந்தால் முடைா டிச் சாத்திரியாரிடம் லபாய் இந்த இரண்டு 

சாதகத்ததயும் காட்டி பபாருத்தம் எப்படி என்று லகளும். எனக்குத் பதரிந்தைட்டில் நல்ே 

பபாருத்தம் லபாேத் பதரியுது”. இந்தக் கலியாணம் தரகருக்குள்ைாதே  ராைல் கந்ததயர் 

பகாண்டு  ந்தது நல்ேதாய் லபாச்சு. இல்ோட்டால் தரகருக்கு ல தற பகாமிஷன் 

பகாடுக்கல ண்டும்.” என்றார் சிறாப்பர் சித்தம்பேம். 



 
 

“ எப்படியும் தத பிறந்ததும் பசய்து முடிக்கோம். அப்ப இரண்டு சீட்டுக் காசும்  ந்திடும். 

எனக்கு இரவு சதையல் ல தே இருக்கு நான்  ாறன். உங்களுக்கு லகாப்பி பகாண்டு  ந்து 

தாறன். அந்த பணியாரத்ததச் சாப்பிட்டுப்லபாட்டு குடியுங்லகா ” என்று கைோ ைகள் 

பகாடுத்த சம்பை உதறதய அலுைாரிக்குள் த த்துப் பூட்டிவிட்டு சதையல் அதறக்குள் 

லபானாள். 

**** 

மூன்று ைாதங்கள் லபானது பதரியவில்தே. ைாரி ைதழ என்றும் இல்ோத ாறு பகாட்டித் 

தீர்த்தது. ஊர் குைங்கள் எல்ோம் நிரம்பி  ழிந்தன. தத பிறக்க இரண்டு கிழதைகள் தான் 

இருந்தது. ததபிறந்தவுடன் நல்ே நாள் பார்த்து எழுத்ததயும் கலியாணத்ததயும் ஒன்றாக 

த க்கோம் என இரண்டு பகுதியும் தீர்ைானித்தார்கள். பசேவும் மிச்சம். இதற்கு 

முன்னின்று லபச்சு  ார்த்தத நடத்தி; முடிவுக்கு பகாண்டு  ந்த ர் ஓ ர்சியர் கந்ததயர். 

நல்ே ைனுசன். பபாது சனத்துக்கு லகட்காைலே உத க் கூடிய ர். பணம் இருக்கிறது என்ற 

பசருக்கு இல்ோத ர். 

**** 

அன்று சனிக்கழதை காதே ல ப்பங் குச்சியால் பல் துேக்கிய படி காணிதயச் சிறாப்பா 

சிற்றம்பேம் சுற்றிப் பார்த்துக்பகாண்டிருந்தார். அ ர் சிந்ததன முழு தும் த லதகி 

கலியாணம் ஒரு பிரச்சதனயில்ோைல் நடக்க ல ண்டும் என்பலத. படதேதயத் திறந்த 

சின்னம்ைாளின் பக்கத்துவீட்டுக்காரி பததக்கப் பததக்க ஓடி ரு ததக் கண்டார் 

சிறாப்பர் 

“என்ன தங்கம்ைா. என்ன விஷயம் இப்படி இதைக்க இதைக்க ஓடி ாறாய்”  பல்துேக்கிய 

குச்சிதய  ாயில் த த்தபடிலய சிறாப்பர்சிற்றம்பேம் லகட்டார். 

“ஐலயா சிறாப்பர் ஐயா. அததலயன்லகட்கிறிள்? நடக்கக் கூடாபதான்றல்லோ நடந்து 

லபாச்சு. பசான்னால் நம்பைாட்டியள்” ஒப்பாரி த த்தபடி பசால்லி அழுதாள் தங்கம். 

“என்ன விஷயம் எண்டு பசால்லிப் லபாட்டு அழன்” 

“சின்னம்ைாளின்தட வீட்தட அல்லோ லநற்று இரவு அ விண்தட  ாயுக்குள்தை 

துணிதய அதடத்து ஆதை ையக்கிப் லபாட்டு,  பகாள்தையடித்துக் பகாண்டு 

லபாயிட்டாங்கள் ஆலரா ஒரு கள்ைர் கூட்டம்.. சீட்டுக்காரருக்கு பகாடுக்க லசர்த்து த ச்ச 

சீட்டுக்காசுகள் , அதடவு நதககள் எல்ோம் ஒண்டு விடாைல் துதடச்சு எடுத்துக் பகாண்டு 

லபாட்டாங்கள். லபயதறந்த ைாதிரி சின்னம்ைாள் இருக்கிறாள். வீட்டிதே ஒலர 

சீட்டுக்காரர் கூட்டம். பபாலீசும்  ந்திட்டாங்கள். அத யளுக்கு பதில் பசால்ேமுடியாைல் 

அ ள் இருக்கிறதத பார்க்க எனக்குப் பரிதாபைாயிருக்கு. அது தான் உங்களுக்கு 

விஷயத்தத பசால்ே ஓடி ந்தனான்” என்றாள் பததக்கப் பததக்க பக்கத்துவீட்டுத் தஙகம்.. 



 
 

சிறாப்பருக்கு லகட்டவுடன் ததேசுற்றிற்று. ஏலதா ததேயில் இடி விழுந்த ைாதிரி ஒரு 

உணர்வு. சத்தம்லபாட்டு வீட்டுக்குள் இருந்த கைோத யும் த லதகிதயயும் கூப்பிட்டார். 

சிறாப்பருக்கு ஏலதா நடக்கக் கூடாது நடந்து விட்டது என்று நிதனத்து ஓடி  ந்த 

இரு ருக்கும் தங்கம் நடந்தததச் பசான்னாள். கைோ லபயதறந்த ள் லபால் அதசயாது 

நின்றாள். 

“அம்ைா லயாசிக்காததயுங்லகா  ாருங்லகா இரண்டு லபரும்  என்ன நடந்தது எண்டு லபாய் 

பார்ப்லபாம்” என்று ஆறுதல் பசால்லி தாதயயும் கூட்டிக் பகாண்டு சின்னம்ைாள் 

வீட்டுக்கு புறப்பட்டாள் த லதகி. 

சின்னம்ைாள் வீட்டுக்கு முன்னால் ஒலர கூட்டம் அதில் கைோவுக்கு அறிமுகைான 

முகங்கள் பே. க தே லதாய்ந்த முகத்லதாதட நிற்பததக் கண்டதும் அ ர்கள் 

எல்லோரும் சீட்டு பணத்திற்காகத்; தான்  ந்திருக்கிறார்கள் என்று அ ளுக்கு பதரிந்து 

பகாள்ை அதிக லநரம் எடுக்கவில்தே. சிேர் “எல்ோம் லபாச்சுது” என்பததக் காட்ட 

இரண்டு தககதையும் விரித்துக் காட்டினார்கள். வீட்டுக்குள் நுதைந்த கைோவும் 

த லதகியும் பபாலிசார் விசாரதண முடித்துக்பகாண்டு ப ளிலயறு ததக் கண்டார்கள். 

மூதேயில் முடங்கிக்கிடந்த சின்னம்ைா கைோத க் கண்டதும் ஓ ப ன்று ஒப்பாரி 

த த்து அழத் பதாடங்கினாள். 

“ஐலயா கைோ கடவுள் என்தன சரியாக லசாதிச்சுப் லபாட்டார். நான் என்ன பா ம் 

பசய்தலனா பதரியாது!. வீட்தட முழு தும் அப்படிலய படுபாவியள் 

 ழித்பதடுத்துக்பகாண்டு லபாயிட்டாங்கள்.. எனக்கு எப்படி சீட்டுக்காரார் முகத்திதே 

முழிக்கிறது எண்டு பதரியவில்தே. உங்கள் இரண்டு லபரிண்தட சீட்டுக்காசு 

முப்பத்ததயாயிரத்ததயும் லசர்த்து த ச்சிருந்தனான். அததயும் அள்ளிக்பகாண்டு 

லபாட்டாங்கள். இனி காசு தரமுடியுலைா பதரியாது. இன்னும் பேருக்கும் காசு 

பகாடுக்கல ண்டும். நான் என்ன பசய்யிறது எண்டு பதரியாைல் முழிக்கிறன்”, சின்னம்ைா 

அழுத்படி பசான்னாள். 

“என்ன ைாமி இப்படி எண்தட ததேயிதே குண்தட தூக்கிப் லபாட்ட ைாதிரி லபசிறியள். 

அ ரும் த லதகியும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த காசு. இன்னும் ஒரு ைாதத்திதே 

த லதகிக்கு எழுத்து. சீதனத்துக்கு உந்த சீட்தட தான் நம்பியிருந்தனாங்கள். பா ம் 

த லதகி லகட்டதும் அழுதிட்டாள்” கைேர் லகாபத்துலதாடு லபசினாள். த லதகி 

தாதயப் லபசவிட்டுவிட்டு ஒதுங்கி நின்றாள். 

“இப்ப இ தை என்ன பசய்யச் பசால்லுறாய். காசு இருந்தால் தராைல் பபாய் 

பசால்லுறாலை? நடந்த விஷயம் பதரியுந்; தாலன? உனக்கு ைட்டுலை பிரச்சதன?. அங்தக 

பார் எத்ததன லபர் நிக்கினம் எண்டு” சின்னம்ைாளுக்கு  க்காேத்து  ாங்கினாள் 

ஏற்கனல  சீட்டு பணத்தத எடுத்து முடித்த பக்கத்து வீட்டுக்காரி  இராசம்ைா. 



 
 

கைோவுக்கு அ ள் லைல் சரியான லகாபம்  ந்தது. “நான் உம்லைாதட கததக்கயில்தே. 

எனக்கும் சின்னம்ைாவுக்கும் உள்ை பிரச்சதன. ைற்தறத யள் ததேயிடத் 

லதத யில்தே” சற்று காரைான குரலில் பதில் அளித்தாள் கைோ. 

த லதகி தாதயச் சைாதானப் படுத்தினாள். “ இங்தக பார் சின்னம்ைா இன்னும் ஒரு 

கிழதை லநரம் தாறன். நீ எப்படிக் காதசப் பிரட்டுவிலயா எனக்குத் பதரியாது. உண்தட 

வீட்தடயும் காணிதயயும் ஈடு த த்தா து எங்கதட சீட்டுக்காசு முப்பத்தததாயாயிரமும் 

ஒரு கிழதைக்குள்தை நான்  ரக்தக எனக்குத தர ல ண்டும். இல்ோட்டால் நடக்கிற 

சங்கதி ல று. உனக்கு ைானம் லராஷம் இருந்தால் இவ் ைவு காேம் நாணயைாக நடந்த 

ைாதிரி நடப்பாய் எண்டு எதிர்பார்க்கிறன்.” என்று சின்னம்ைாளுக்கு எச்சரிக்தக பசய்து 

லபாட்டு விடுக்பகன்று பதிதே எதிர்பாராது ைகதையும் கூட்டிக் பகாண்டு வீட்தட விட்டு 

ப ளிலயறினாள் கைோ. 

**** 

அன்று பின்லனரம் சின்னம்ைாளுக்கு நடந்ததத அறிந்து ஓ ர்சியர் கந்ததயர் சிறாப்பர் 

வீட்டுக்கு  ந்தார். 

“என்ன கைோ சின்னம்ைாள் என்ன ாம். பா ம் எல்ோத்ததயும் பறிபகாடுத்துப் லபாட்டு 

தவித்து நிற்கிறாள். பா ம் அ ள். நாணயக்காரியான சின்னம்ைாளுக்கு இப்படி நடக்கும் 

என்று ஆர் எதிர்பார்த்தது?. இந்த கைத , அ ளிடம் சீட்டுக் காசு நதக இருக்குது எண்டு 

பதரிந்த ஒரு ஆள் தான் பசய்திருக்கல ண்டும்” என்றார் கந்ததயர். 

“பாருங்லகா ஓ ர்சியர். அதுவும் இந்த லநரத்தில் இப்படி நடந்திருக்கு. நாங்கள் த லதகி 

கலியாணத்துக்கு என்ன பசய்ய எண்ட நிதே. சின்னம்ைாளுக்கு ஆத்திரத்திதே லபசி 

லபாட்டு  ந்திட்டன். ஒரு கிழதை த தண பகாடுத்திருக்கிறன் காதச தரச்பசால்லி 

“அழுதபடி கைோ கந்ததயரிடம் முதறயிட்டாள். 

“உது பதரிந்துதான் நான் உங்கதைப் பார்த்துப் லபச  ந்தனான். சிறாப்பலராதட நான் 

எல்ோம் விைக்கைாய் கததச்சுப் லபாட்டன். த லதகி என்தற ைகள் ைாதிரி. எனக்லகா 

பிள்தையள் இல்தே எண்டு உங்களுக்குத் பதரியும். த லதகியின் கலியாணத்துக்கு 

ல ண்டிய முப்பத்ததந்தாயிரத்தத நான் தாறன். உங்களுக்கு  சதி பட்ட லநரம் திருப்பித் 

தாருங்கள்.  ட்டியும் ல ண்டாம். திருப்பித் தராவிட்டாலும் பர ாயில்தே. ஒரு நல்ே 

காரியத்துக்கு உதவியதாக இருக்கட்டுை” கந்ததயர் தான்  ந்த காரணத்ததச் பசான்னார். 

சிறாப்பரும் கைோவும் அதத கந்ததயரிடம் இருந்து எதிர்பார்த் திருக்கவில்தே. சிறாப்பர் 

சிற்றம்பேம் கந்ததயரின் தகதய பிடித்து உணர்ச்சி பபாங்க அழத் பதாடஙகினார். 

கைோவினதும்  த லதகியினதும்  கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பபாே பபாே ப ன்று 

பகாட்டியது. 



 
 

“ இனி நடக்கப்லபாற காரியங்கதைக் க னியுங்கள். சீட்டுக்காதசப் பற்றி 

லயாசியாததயுஙகள். அ ள் சின்னம்ைாள் தன் வீடு  நிேத்தத விற்றா து 

கடதனத்தீர்ப்பாள் என்ற நம்பிக்தக எனக்கிருக்கு. காசு கிதடக்கிற லநரம் 

சந்லதாஷப்படுங்கள். கைோ நாதைக்கு நீர் சின்னம்ைாளிடம் லபாய் லகாபத்தில் 

லபசினதத ைறந்து விடும்படி பசால்லும். நான் காசு தருகிறதத பற்றி மூச்சு விட 

ல ண்டாம். என்ன”? கந்ததயர் கைோவுக்கு ஆறுதல் பசான்னார். 

“ஓம் ஓ சியர். உங்கதட பபரும் தன்தைக்கு மிகவும் நன்றி. நான் அ லைாதட கன காேம் 

சிலனகிதம். உந்த சீட்டுக்காசு லபான க தேதான் என்தன இப்படி கீழ்த்தரைாக  

லகாபத்திதே லபச த ச்சது “ என்றாள் தன்த தற உணர்ந்து கைோ. 

ைறு நாள் சின்னம்ைாதைப் லபாய் கைோ காணமுன்  காதேயில்  ந்த பசய்தி அ தை 

அதிர்ச்சியதடய பசய்தது. “ஏன் ஊர் சனங்கள் இந்த லநரம் இப்படி ஓடுதுகள் என்று 

ஒருத்ததர நிறுத்திக் லகட்ட லபாது “சின்னம்ைாள் அ ைானம் தாங்காைல் தூக்குப் லபாட்டு 

லநற்றிரவு பசத்துப்லபாட்டாைாம். அததக் லகட்டு ஓடுதுகள் ” என்ற பதில் அ ரிடம் 

இருந்து  ந்தது. 

***** 

 

 

       

  



 
 

கதத 11         

 ைாற்றுத்  திருைணம்  

 

புலோலி என்பது யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில்  டைராட்சியில் உள்ை பருத்தித்துதறயின் 

புறநகரில் 4 கி மீ  தூரத்தில் அதைந்த   சிறிய கிராைம். புலோலி கிராைத்தில் 

பபரும்பான்தையான ைக்கள் ைருத்து ர்கள், பபாறியாைர்கள், கணக்காைர், ஆசிரியர்கள் 

ைற்றும்  ழக்கறிஞர்கள் என நன்கு படித்த ர்கள் என்பதால் இந்த கிராைத்திற்கு பபருதை 

உண்டு. ஒரு முதற ஒரு புே ர்  தன் கவிதததய  பாடி அந்த கிராைத்தத ஒரு ராஜாவிடம் 

இருந்து பரிசாகத் பபற்றதால், அக் கிராைத்தில் புே ர் ஓலி லகட்டதால் அக்கிராைத்துக்கு 

புே ர் ஒலி என்ற பபயர் ைருவி புலோலி பபயர்  ந்தது.. அக் கிராைத்தில் ஒரு சிே 

வீதிகளும்  ஒழுங்தககளும் இருந்தன  அந்த கிராைத்தில் ாழந்த குடும்பங்கள்  

ஒரு ருக்பகாரு ர் இனத்த ர்கள். அக் கிராை ைக்கள் தங்கள் கிராை ைரபுகளிலிருந்து 

விேகிச் பசல் தத அதிகம் விரும்பு தில்தே.  டைராட்சி யில் உள்ை கிறிஸ்த ர் 

அலநகர் கல்வி கற்ற ர்கள்.  

**** 

புலோலி கிராைத்தில்,  ழக்கறிஞர் ஆனந்தனின் குடும்பம் புலோலி ைற்றும் யாழ் 

குடாநாட்டில் உள்ை  டைராட்சியில் உள்ை கிராைங்கில்   நன்கு அறியப்பட்ட குடும்பம்  

ப ற்றிகரைான கிரிமினல்  ழக்கறிஞராக அ ர் திகழ்ந்தலத அந்த பிரபல்யத்துக்கு  

காரணைாக இருந்தது. ஆனந்தனின் தந்தத லசாைசுந்தரம் (லசாமு)  அந்த கிராைத்தில் ஒரு 

பசல் ந்தர். அ ர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் லபாது ைலேசியாவில் உள்ை ஈப்லபாவில் 

ஸ்லடஷன் ைாஸ்டராக இருபது ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஓய்வு பபற்ற ர். ஓய்வு பபற்ற 

அ ர் தனது ைதனவி கைேம்,  ைற்றும் ஆனந்தன்,  னஜா ஆகிய  இரு பிள்தைகளுடன் 

தனது கிராைத்திற்கு திரும்பினார். லசாமு ைலேசியாவிலிருந்து புலோலிக்கு 

திரும்பியலபாது ஆனந்தனுக்கு பத்து  யதும்   னஜாவுக்கு எட்டு  யதும் இருக்கும். 

லசாைசுந்தரம் ஈப்லபாவில் பணிபுரிந்தலபாது, அ ர் தனது சலகாதரி பாக்கியம் ைற்றும் 

தைத்துனர் நடராஜாவுக்கு ைாதம் ைாதம் த றாைல் பணம் அனுப்பு ார். அக்காேத்தில் 

ைலேசிய ப ள்ளியின் பபறுைதி அதிகம். லசாமு தனது ஊரில் உள்ை நிேத்தத அபிவிருத்தி 

பசய் தற்கும், லைலூம் அதிகைான நிேங்கதை  ாங்கு தற்கும் அந்த பணத்தத 

அனுப்பினார். அ ரின் முக்கிய லநாக்கம் தான்   ஓய்வு பபற்று பசாந்த ஊரான புலோலிக்கு 

குடும்பத்லதாடு திரும்பும்லபாது, ஆட்கதை த த்து  வி சாயம் பசய் லத. 

. லசாமுவின் தைத்துனர் நடராஜா. என்ப ர் .புலோலியில் ஒரு பேசரக்கு கதட 

த த்திருந்தார். ஊரில் தனது நிேங்கதை க னித்த அலத லநரம், கிளிபநாச்சியில் பநல் 



 
 

 யல்கதையும் பதையில் பதன்னம் லதாட்டமும் அ ர் லசாமுவுக்கு  ாங்கினார். 

லசாமுவின் நிே புேன்கதை நிர் கிப்பதில் நடா தன் பபரும்பாோன லநரத்தத 

பசேவிட்டார். அதனத்து  சதிகளுடன் லசாமு லகட்ட படிலய. ஐந்து  அதறகள் உள்ை   வீடு 

ஊரில் கட்ட கட்டிடத் திட்டங்கதையும் அ ர் தயாரித்து  லசாமுவின் அனுைதியும் 

பபற்றார்.. ைலேசியாவிலிருந்து ஓய்வு பபற்று குடும்பத்லதாடு திரும்பி  ரும்லபாது, 

அ ர்கள் லநராக தங்கள் புதிய வீட்டிற்கு பசல்ே முடியும் என்று லசாமுவுக்கு அறிவித்தார்  

**** 

நடராஜா-பாக்கியம் தம்பதிகளுக்கு, லசாமு குடும்பத்ததப் லபாேல , பசல்ல ந்திரன் 

ைற்றும் பசல்வி என்ற இரு பிள்தைகள் இருந்தார்கள். அ ர்களும் ஆனந்தன் ைற்றும் 

 னஜா லபான்ற ஒலர  யது உள்ை ர்கள். 

பாக்கியத்தின்   கண ர் நடராஜா எததயும் திட்டம் லபாட்லட பசயல் படுத்து ார்  அ ரின் 

திட்டத்தத ைற்ற ர்கள் புரிந்து பகாள்ை து கடினம். தனது நிேத்ததயும், பணிதயயும் 

புறக்கணித்த நடா, ைலேசியாவிலிருந்து பபற்ற அறிவுறுத்தல்களின் படி லசாமுவின் 

வி காரங்கதை நிர் கிப்பதில் அதிக அக்கதற பகாண்டிருந்தார். ஒரு நாள் பாக்கியம் 

ப ளிப்பதடயாக தனது கண ரிடம் தன் சந்லதகம் பற்றி லகட்டாள். 

“அத்தான் உங்கள் நடத்தததய என்னால் புரிந்து பகாள்ை முடியவில்தே. என் 

சலகாதரனின் வி காரங்களில் நீங்கள் ஏன் அதிக லநரம் அக்கதறலயாடு 

பசயல்படுகிறீர்கள்? நீங்கள் அ ருக்காகச் பசய்கிற ல தேக்கு அ ர் உங்களுக்கு சம்பைம்  

பகாடுக்கவில்தேலய”? 

 பாக்கியம் தனது கண ரிடம் அ ரது லநாக்கத்ததத்  பதரிந்து பகாள்ை லகள்வி லகட்டாள். 

“நீர் ஏன் இததப் பற்றி க தேப்படுகிறீர்? நான் உம்  அண்ணரிடம்  எப்படி சம்பைம் லகட்க 

முடியும்? நான் இதத உைது  சலகாதரனின் குடும்பத்திற்காக பசய்கிலறன். நான் ஒரு கதட 

ஒன்தற ஆரம்பிக்கும் லபாது அ ர் எனக்கு பணம் அனுப்பினார். அதன் பின்  ஒருலபாதும் 

அ ர் அந்தப்  பணத்ததத் தனக்குத்  திருப்பித் தரும்படி லகட்டதில்தே. நீர் அ ருதடய 

ஒலர அன்புச்  சலகாதரி. நான் அ ருதடய ஒலர தைத்துனன் . நாங்கள் அதன ரும் ஒலர 

குடும்பம் லபான்ற ர்கள் ”. உம்முதடய சலகாதரதன ைதிக்கிறீர் என்று நான் 

நிதனத்லதன்” நடா பசான்னார் . 

 “இப்லபாது எனக்கு உங்கள் எண்ணம் புரிகிறது. என் சலகாதரனின் குடும்பத்தின் லைல் 

நீங்கள் த த்த பாசத்தினால், உங்கள் லநரத்தத பசேவு பசய்து,  நீங்கள் இந்த 

ல தேபயல்ோம் பசய்கிறீர்கள் என்று பசால்ே விரும்புகிறீர்கைா? பாக்கியம் அ ரது . 

பதிலில் இன்னும் திருப்தி அதடயவில்தே. தன் கண ர் ஒரு காரணமின்றி எததயும் 

பசய்ய ைாட்டார் என்று அ ளுக்குத் பதரியும். 



 
 

“இங்தக பார் பாக்கியம் நான் பசால் தத க னைாகக் லகள். எங்களுக்கு இருப்பலதா 

இரண்டு பிள்தைகள் . உன் சலகாதரருக்கும் இரண்டு பிள்தைகள் இருக்கினம் . இந்த 

உேகத்திலிருந்து நாம் லபான பிறகு, அ ர்கள் அதன ரும்  சதியாக  ாழ ல ண்டும், 

எங்கள் இரு குடும்ப பசாத்துக்கதையும் பசல் த்ததயும் அ ர்கள் அனுபவிக்க ல ண்டும். 

இந்த  பசாத்துக்கள்  எங்கள் குடும்பத்திற்கு ப ளிலய, குறிப்பாக எங்கள் கிராைத்ததச் 

லசர்ந்த ல று குடும்பத்துக்கு தக ைாற்றக்கூடாது”. 

“அத்தான் உங்கள் ைனதில் இருப்பதத என்னால் இன்னும் புரிந்து பகாள்ை முடியவில்தே. 

நீங்கள் எதத லநாக்கைாகக் பகாண்டு பசால்லுகிறீர்கள் ”? 

பாக்கியம் தனது கண ரின் லநாக்கத்ததத் அறிய விரும்பினாள். அ ள் அதத தன் கண ன் 

 ாயிலிருந்து ப ளி ரல  விரும்பினாள். 

நடா சிரித்தார். "நான் எப்லபாதும் முன்னதாகல  திட்டமிடுகிற ன் என்று பாக்கியம் 

உனக்கு பதரியும்". 

"பநருப்பு இல்ோைல் புதக இல்தே என்று எனக்குத் பதரியும். உங்களுதடய திட்டம் 

என்ன அதத முதலில் பசால்லுங்கள் “? 

"அது சிம்பிள் பாக்கியம். உன் அண்ணர் குடும்பம் இங்லக  ந்ததும் எங்களுக்குப்  

பக்கத்திலேலய  சிக்கப் லபாகினம். அதனால்தான் எங்கள் வீட்டிற்கு பக்கத்தில் உன் 

சலகாதரருக்கு காணி  ாங்கி,  இந்த புது  வீட்தடக் கட்டிலனன். அ ரும் தனது சலகாதரி 

குடும்பத்திற்கு பக்கத்தில்  ாழ விரும்பு ார் ”. 

“என் அண்ணி கைேம் இதத விரும்பு ார் என்று நிதனக்கிறீர்கைா? 

“உன் அண்ணி இதில் ததேயிட அ வுக்கு அதிகாரம் இல்தே. இது உன் சலகாதரனின் 

பணம். அ ர் ைட்டுலை சம்பாதிக்கிறார் அ  இல்தே . உங்கள் அண்ணி அதிக 

 ரதட்சதண பகாண்டு  ரவில்தே. ஒலர கிராைத்ததச் லசர்ந்த  ஒலர சாதி என்பதாலும், 

அ ளுதடய தந்தத உன் சலகாதரனுக்கு தன் ைகதை பகாடுத்தார் . உன் அண்ணரும் உன் 

அண்ணி அழகி என்பதால் அதிகம் சீதனம்  ாங்கைால் அ த  கலியாணம் பசய்தார்  

ைலேசியாவுக்கு கப்பலில் பசல்ே உன் அண்ணியின் தந்தத உன் சலகாதரருக்கு பணம் 

பகாடுத்து உதவினார். அது ஒரு விதே அதிகைான பயணம்.. சதையல் பசய் தற்கும் 

குடும்பத்தத க னிப்பதற்கும் ைட்டுலை உன் அண்ணி இருக்கிறாள் ”. 

“அப்படி அ த ப் லபச ல ண்டாம் ? ைலேசியாவுக்குச் பசல் தற்கு முன்பு 

எஸ்.எஸ்சியில் ஆங்கிேத்தில் நான்கு   A க்கலைாடு    பாஸ் பசய்த . அ  ஆங்கிேம் 

சரைைாகப் லபசு ா. அ  ஒரு புத்திசாலிப் பபண் ” பாக்கியம் பசான்னாள்.  

“பாக்கியம், எங்கள் சமூகத்ததப் பற்றி உனக்குத் பதரியாது. இது ஆணாதிக்கம் உள்ை 

சமூகம் பபண் எவ் ைவு புத்திசாலித்தனைாக படித்து இருந்தாலும், திருைணத்திற்குப் 



 
 

பிறகு அ ள் கண னிடமிருந்து உத்தரவுகதை எடுக்க ல ண்டியிருக்கும். அ ளுதடய 

இடம் சதையேதறயாக இருக்கும். அ ளுக்கு அதிகாரம் இல்தே. இது எங்கள் ஊர் 

கோச்சாரம் ” 

“ஆனால் அத்தான் நீங்கள் என்தன அப்படி நடத்து தில்தே. நீங்கள் எப்லபாதும் என் 

லபச்தசக் லகட்பீர்கள் . ” 

“அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. உைது சலகாதரர் பணம் அனுப்புகிறார். நான் உன்லனாடு 

லைாசைாக நடந்து பகாண்டால், அ ர் எனக்கு பணம் அனுப்பு ார் என்று நீர் 

நிதனக்கிறீரா”?  

“எங்கள் பிரச்சதன இருக்கட்டும் உங்கள் ைனதில் என்ன திட்டம் லபாட்டிருக்கிறீர்கள், 

ஒளிக்காைல் எனக்குச் பசாலுங்கள் “ 

". இங்கு பக்கத்து வீடுகளில்  ாழும் இரு குடும்பங்கதைச் லசர்ந்த குழந்ததகள் ஒன்றாக 

விதையாடு ார்கள். .ஸ்கூலுக்கு லபா ார்கள் . சாப்பிடு ார்கள். அ ர்கள் 

ஒரு ருக்பகாரு ர் புரிந்துபகாள்ளும் சூழல் உரு ாகும்  அது ஒருகதத உரு ாக 

 ாய்ப்தப  ழங்கும். ” 

"பிள்தைகள் ஒன்றாக  ைர் தற்குப் பின்னால் உள்ை கதத என்ன? 

:”ஒரு பபரிய காதல் கதத உரு ாகும் . அததத்தான் நான் விரும்புகிலறன். அ ர்கள் 

ஒரு ருக்பகாரு ர் காதலிக்கத் ஆரம்பிக்க பதாடங்கு ார்கள் . ஆனந்தன் எங்கள் ைகள் 

பசல்வியின் தககதைப் பிடித்துக்பகாண்டு பள்ளிக்குச் பசல் தத நான் காண 

விரும்புகிலறன். எங்கள் ைகன் பசல் ன் உன் அண்ணின் ைகள்  னஜாவுடன் அந்த ைரத்தில் 

உள்ை ஊஞ்சலில் விதையாடு ததயும் நான் காண விரும்புகிலறன்.” 

“அட கடவுலை. அ ர்கள் சிறு பிள்தைகள். உங்களுக்கு ஏன் இந்த பகட்ட ைனம் அத்தான் . 

நீங்கள் ஒரு தமிழ் சினிைா கதததயப் லபாே கற்பதன பசய்கிறீர்கள் ”. 

“எனக்கு பகட்ட ைனம் இல்தே. அ ர்களின் எதிர்காேம் குறித்து நாம் சிந்திக்க ல ண்டும். 

ஒரு ருக்பகாரு ர் பதரிந்துபகாள்ை அ ர்களுக்கு நிதறய லநரம் இருக்கிறது. ". 

“அப்படியானால் நீங்கள் என்ன பசால்ே முயற்சிக்கிறீர்கள்?  எங்கள் ைகன் பசல் ன் தனது 

ைச்சாள்  னஜாத யும், எங்கள் ைகன் பசல்வி தனது அத்தான் ஆனந்ததனயும் திருைணம் 

பசய்து பகாள்ை ல ண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பு தால் இத  அதனத்ததயும் 

பசய்கிறீர்கைா? 

“யாழ்ப்பாண தமிழ் கோச்சாரத்தில் இது பபாது ானது”,  

நடா பாக்கியத்ததப் பார்த்து புன்னதகலயாடு பசான்னார்.  



 
 

“ஆனால் உறவினர்களுக்கிதடலயயான திருைணங்கள் ைருத்து  ரீதியாக 

ஊக்குவிக்கப்படவில்தே என்று பேர் பசால் தத நான் லகள்விப்பட்டிருக்கிலறன். 

அ ர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தத  புத்தி  குதற ாக இருக்கும்  சிே குழந்ததகள்  

ஊனைாகவும் பிறக்கோம்  இந்து ைதத்தினர் அதிக அைவில் உறவுகளுக்குள் திருைணம் 

பசய் தத விரும்புகின்றனர். இவ் ாறு உறவுகளுக்குள் திருைணம் பசய் தன் மூேம் 

பரம்பதரயாக வியாதிகள் சந்ததிகளுக்குள் கடத்தப்படு லதாடு புதிது புதிதாக லநாய்கள் 

ஏற்படுகின்றன ாம். ரத்த பசாந்தத்தில் திருைணம் பசய்து பகாள் தால் அ ர்களின் 

சந்ததியினர் குதறபாடுதடய ைரபணுக்கலைாடு பிறக்க  ாய்ப்புண்டு என்று 

எச்சரிக்கின்றனர் நிபுணர்கள்.”. பாக்கியம் பசான்னாள். 

"இந்த குப்தபகதை எங்லக படித்தீர்கள்?" 

“இது குப்தப அல்ே. எங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் ல லு ைாஸ்டரின் ைகன், ல லுவின் 

சலகாதரியின் ைகதை திருைணம் பசய்து பகாண்டார் என்பது உங்களுக்குத் பதரியும் தாலன 

? அ ளுக்கு மூன்று கருச்சிததவுகள் நடந்தது இறுதியாக, அ ர்களுக்கு ஒரு ைகன் 

பிறந்தான். அ ன்  ைர்ந்தலபாது,  படிப்பில் சிறப்பாக பசயல்படவில்தே. ” 

"பாக்கியம் இத  எல்ோம்ஆயிரத்தில் ஒன்று . புலோலி ைற்றும்  டைராட்சி ைக்கள் 

தங்கள் பகுதிகளுக்கு ப ளிலய திருைணம் பசய்து பகாள்ை ைாட்டார்கள் என்பது உனக்குத் 

பதரியுைா? முக்கிய காரணம் அ ர்கள் சாதி குறித்து அக்கதற காட்டு துதான். காதரநகர், 

பதன்ைராட்சி அல்ேது  லிகாைம் ஆகிய பகுதிகதைச் லசர்ந்த ஒரு நபர் எந்த சமூகத்ததச் 

லசர்ந்த ர் என்பதத அறிய  அ ர்களுக்கு  ழி இல்தே. இரண்டா து காரணம் 

“அறியப்படாத லத தததய விட அறியப்பட்ட பிசாசு சிறந்தது”. அ ர்களுக்கு ஏலதனும் 

லைாசைான கதாபாத்திரங்கள் அல்ேது குணப்படுத்த முடியாத லநாய்கள் இருந்தால், முழு 

கிராைமும் அததப் பற்றி அறிந்து பகாள்ளும்.”. 

“அத்தான் நீங்கள் எப்லபாதும் உங்கள்  ாதத்தில் என்தன ப ல்வீர்கள். நான் எனது 

குழந்ததகள் அல்ேது சலகாதரரின் குழந்ததகளுக்கு எதிரான ற் அல்ே. ஜாதக பபாருத்தம் 

எப்படி? 

“உறவினர்களுக்கு இதடயில் ஒரு ஜாதகம் பபாருத்தம் பார்க்க ல ண்டிய 

அ சியமில்தே. இது தமிழர்கள் ைற்றும் சிங்கை ர்களிதடலய கூட ஒரு பாரம்பரியம் 

இருந்து  ரு.ம் முதற . திருைணங்கள் பசார்க்கத்தில் தீர்ைானிக்கப்படுகின்றன ”. 

உறவினர்களுக்கிதடயில் திருைணம் பசய்து பகாள் தற்கான தனது  ாதங்கதை 

பாக்கியதுக்கு நடராஜா   ழங்கினார். மிக ைதிப்புமிக்க ர், சாதி, பசல் ம், ைற்றும் 

தம்பதியினரிதடலய உள்ை புரிதல் ைற்றும் எல்ோ ற்தறயும் விட குடும்பப் பிதணப்தப 

அ ள் உணர்ந்தாள். 

**** 



 
 

லசாைாசுந்தரமும் குடும்பத்தினரும் ஈலபாவிலிருந்து கப்பலில் பகாழும்புக்கு   ந்தனர். 

நடாவும் பாக்கியமும் அ ர்கதை  ரல ற்க  பகாடிகாைத்தில் பையில் ரயில் எடுத்து 

பகாழும்பு  பசன்றனர். தனது  ருங்காே ைருைகள்  னஜா எவ் ைவு அழகாக இருக்கிறாள் 

என்று பாக்கியம் கண்டதும் ஆச்சரியப்பட்டாள். ஆனந்தனும் அ னது தாதயப் லபாே 

உயரைாகவும் அழகாகவும் இருந்தான். 

குடும்பம் கிராைத்தில் குடிலயற சிே  ாரங்கள் பிடித்தது. அ ர்கள் பார்த யாைர்கதையும் 

உறவுகதையும் சந்திக்க சிே நாட்கள் பசேவிட்டனர். நடா எப்லபாதும் லசாமுவின் 

பக்கத்தில்தான் இருந்தார்,  தனக்கு  எதிராக யாரும் லசாமுவின்  ைனதத  ைாற்றாைல் 

பார்த்துக் பகாண்டார் . ஒரு நல்ே நாளில், லசாைசசுந்த்ரம்  புதிய வீட்டிற்கு குடி புகுந்தனர் . 

லசாமு தனது தைத்துனரால் பசய்யப்பட்ட மிகச்சிறந்த பணிக்கு முழு பாராட்டுக்கதைக் 

பகாடுதத்தார் . லசாமுவின்  ைதனவி  கைேம் கூட வீடு ைற்றும் அதில் உள்ை   சதிகள் 

குறித்து ைகிழ்ச்சியதடந்தாரள். 

லசாமுவின் ைதனவியிடமிருந்து பாராட்தட பபற்றதில் நடா பபருமிதம் பகாண்டார். 

அ ர் தன் ைனதுக்குள் சிரித்தார். 

இரண்டு கல்லூரிகளின் துதண முதல் தர நடா அறிந்திருந்ததால், புகழ்பபற்ற  ார்ட்லி 

கல்லூரியில் ஆனந்தனுக்கும் பைதடிஸ்ட் உயர்நிதேப்பள்ளியில்  னஜாவுக்கும் கல்வி 

பயிே நடா அனுைதி பபற்றார். நான்கு குழந்ததகளும் ைணியத்தின்  ஆஸ்டின் ஏ 40 காரில் 

ஒன்றாக பள்ளிக்குச் பசன்றனர். அந்த கார் குறிப்பாக நான்கு குழந்ததகளுக்கானது, லைலும் 

கிராைத்ததச் லசர்ந்த ல று எந்த குழந்ததகளும் அந்த  காரில்  பசல்ேக்  கூடாபதன்பதத  

நடா உறுதி பசய்தார். அ ர்கள் ல று எந்த இதைஞர்களுடனும் நடப்பு த ப்பதத நடா 

விரும்பவில்தே. 

நடா விரும்பியபடி குழந்ததகள்ஒரு தர ஒரு ர் விரும்பத் பதாடங்கினர் . ஆனந்தன்  

சட்டக் துதறதய   லதர்ந்பதடுத்தார் பசல் ன் பல்கதேக்கழகத்தில் கணித 

விரிவுதரயாைரானார். காேப் லபாக்கில் பசல் ன் சிே பபால்ோத நண்பர்களுடன் நட்பு 

பகாள் தன் மூேம் பகட்ட பழக்கங்கதைத் லதர்ந்பதடுத்தார் . ஆனந்தன் பகாழும்பில் ஒரு 

பிரப்ேயைான் குற்றவியல்  ழக்கறிஞரின் கீழ் முதலில் ஜூனியராகப் பயிற்சி பபற்றார், 

அனுப ம் பபற்ற பிறகு அ ர் யாழ்ப்பாணத்தில்  ழக்கறிராக பதாழில் பசய்தார்  

**** 

குழந்ததகளூம் கைேமும்  இல்ோதலபாது தனது தைத்துனருடன் லபச நடாவுக்கு லபச 

 ாய்ப்பு கிதடத்தது. 

"அத்தான், எங்கள் பிள்தைகளின்  ருங்காேம் பற்றி நான் உங்களுடன் லபச 

விரும்புகிலறன். உங்களுக்கு  லபச லநரம் இருக்கிறதா"? 



 
 

"ைச்சான். நீங்கள் எனக்கு ஒரு பபரிய உதவி பசய்துள்ளீர்கள். உங்கள் உதவி 

இல்ோவிட்டால் என் குடும்பம் இந்த வீட்டில் அவ் ைவு சுேபைாகவும்  சதியாகவும் 

குடிலயறியிருக்க முடியாது. எனது  யது  ந்த  காேத்தில் எனது கிராைத்திற்குத் திரும்பி 

 ந்து ைக்களுக்கு உத  ல ண்டும் என்பது எனது கனவு. நீக்கள் என்னுடன் லபசு தில் 

சம்பிரதாயங்கதைத் லபண ல ண்டிய அ சியமில்தே ". 

அந்த லநரம் கைேம்  ந்ததத கண்டவுடன்  

" அண்ணியும் இங்லக இருப்பது ஒரு விதத்தில்  நல்ேது. இது உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் 

எங்கள் குடும்பத்திற்கும் இதடலய உள்ை விஷயம்  ", பாக்கியம் லபச ஆரம்பித்தாரள். 

"அது என்ன ைச்சாள் விஷயம் "? என்று கைேம் அறிய ஆர் ைாகக் லகட்டாள். 

"இது எங்கள் பிள்தைகளின் திருைணத்ததப் பற்றியது. இப்லபாது உங்கள் ைகனும் எனது 

ைகனும் ல தே பசய்யத் பதாடங்கியுள்ைதால், அ ர்களுக்கான சிறந்த துதணவிகதை 

கண்டுபிடிப்பதற்கான லநரம் இது. எங்கள் கிராைத்திற்கு ப ளிலய ல று சாதிகலைாடு  

அ ர்கள் சிக்கிக் பகாள்ைாைல் இருப்பதத நாங்கள் உறுதி பசய்ய ல ண்டும். எங்கள் இரு 

குடும்பங்களுக்கு லபாதுைான பசல் ம் உள்ைது, ப ளியாட்கள் அதத த றாக 

பயன்படுத்தக்கூடாது. எங்கள் பசாத்து  நைக்குள் இருக்க ல ண்டும். " பாக்கியம் 

பதாடர்ந்தாள். 

 

லசாமுவின் ைதனவி கைேம் ஒன்தறயும் ஒன்தறயும் ஒன்றாக இதணத்து பாக்கியம் எதத 

அதடய முயற்சிக்கிறாள் என்பதத பகுப்பாய்வு பசய் தில் மிகவும் பகட்டிக்காரி,  

 . 

"நீங்கள் என்ன பசால்ே முயற்சிக்கிறீர்கள் என்பது எனக்குப் புரிகிறது. என் கண ருக்கு 

ஆட்லசபதன இல்தே என்றால் எனக்கு எந்த ஒரு   ஆட்லசபதனயும் இல்தே." 

பாக்கியம் தனது அண்ணியிடமிருந்து சம்ைதத்ததப் பபற்றதில் சந்லதாசப் பட்டாள் அ ள் 

தன் சலகாதரதன லநாக்கி  

“அண்ணா , ஆனந்தனுக்கும் பசல் னுக்கும் ல று பபண்ணகதை லதடாைல் அ ர்கள் 

திருைணத்திற்கு நீ சம்ைதித்தால் லநரடியாக  எங்கள் குடும்பதுக்குள் அதத நடத்த 

ல ண்டும். உங்கள் ைகன் ஆனந்தன் என் ைகள் பசல்விதயயும் என் ைகன்  பசல் ன் உங்கள் 

ைகள்  னஜாத  திருைணம் பசய்து பகாள்ை ல ண்டும் என்பது எனதும் என் 

அத்தானிதும் விருப்பம்   . நாங்கள் இரு திருைணங்கதையும் ஒலர நாளில் நடத்தோம். 

ஜாதகங்கதை ஒப்பிட ல ண்டிய அ சியமில்தே, ஏபனனில் அ ர்கள் முதல் 

உறவினர்கள். அ ர்கள் அதன ரும் ஒரு ருக்பகாரு ர் நன்கு அறி ார்கள். ” 



 
 

லசாமு அதைதியாக லகட்டுக்  பகாண்டு இருந்தார். அ ர் உடனடியாக பதிேளிக்கவில்தே. 

அ ர் லபசாது இருப்பததக்  கண்டு நடா க தேப்பட்டார் 

"அத்தான், நீங்கள் பதில் பசால்ோைல் மிகவும் அதைதியாக இருக்கிறீர்கள். உங்கள் ைனதில் 

ஏலதனும் இந்த திருைணம் விசயத்தில்  பிரச்சிதன இருக்கிறதா?" நடா சற்று விசனத்துடன் 

லகட்டார்.  

.“ அப்படி ஒன்றும் இல்தே , ைச்சான், சம்ைதத்தத  என்னிடம் லகட்க முன் பிள்தைகளின்  

விருப்பத்தத நீங்கள் லகட்டீரா ? அ ர்கள் ைனதில் ப வ்ல று கருத்துக்கள் இருக்கோம். 

அ ர்களுக்கு ஆட்லசபதன இல்தேபயன்றால் நான் அ ர்களின்  ழியில் ஒரு ததடயாக 

இருக்கப் லபா தில்தே", என்று லசாமு பதிேளித்தார். அந்த பதிலில்  நடாவுக்கு பபரும் 

ைகிழ்ச்சி. அ ர்களுக்கு ஆட்லசபதன இருந்தாலும், அதத எவ் ாறு சைாளிப்பது என்பது 

அ ருக்குத் பதரியும். 

**** 

நடா திட்டமிட்டபடி, ஆனந்தன்-  னஜா, பசல் ன் - பசல்வி ஆகிலயாருக்கு இதடயிோன 

திருைணம் ஒலர நாளில் நடந்தது. திருைணத்திற்காக கிராைம் முழு தும் சமூகைாகி 

இருந்தது. லசாைசுந்தரம் கிராை பாரம்பரியத்தத கதடப்பிடித்ததில் முதிய கிராை ாசிகள் 

ைகிழ்ச்சியதடந்தனர். 

லசாைாசுந்தரம்  தனது குழந்ததகளின் திருைணத்திற்குப் பிறகு நீண்ட காேம்  ாழவில்தே. 

திருைணைான மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு லசாமு புற்றுலநாயால் இறந்தார். 

லபரக்குழந்ததகதைப் பார்க்க அ ருக்கு  ாய்ப்பு கிதடக்கவில்தே. நடா ஒரு கார் 

விபத்தத சந்தித்து ஒரு  ருடம் கழித்து இறந்தார். இரு குடும்பங்கதையும் க னிக்கும் 

முழுப் பபாறுப்பு ஆனந்தனின் தககளில் விழுந்தது. அ ருக்கு ல தேயும் அதிகம் . 

பசல் னுக்கு   பே நண்பர்கள் இருந்ததால் குடிக்க பதாடங்கி  அது லைாசைதடந்தது. 

அ னுடன பணிபுரியும் ைற்பறாரு பபண் விரிவுதரயாைருடன் பசல் ன்  உறவு 

த த்திருப்பதாக  தந்திகள்  னஜாவுக்கு  ந்தன. பசல் ன்  தாைதைாக வீட்டிற்கு  ரத் 

பதாடங்கினான். ஆரம்பத்தில்,  னஜா தனது கண ரின் நடத்தத பற்றி ைாமியாரிடம் லபச 

விரும்பவில்தே. அ ள் அ தன லநசிப்பதன் மூேம் அ னின் லபாக்தக ைாற்ற 

முயன்றாள். ஆனால் முடியவில்தே .  

ஆனந்தன் தனது  ாடிக்தகயாைர்களுடன் ஒரு முக்கிய பகாதே  ழக்கில் பிஸியாக 

இருந்ததால், தனது சலகாதரியின் குடும்பத்தில் விஷயங்கள் எவ் ாறு தீவிரைதடகின்றன 

என்பதத ஆனந்தன் அறிந்திருக்கவில்தே. 

ஒரு நாள் பசல் ன் முழு குடிலபாததயில் பல்கதேக்கழகத்ததச் லசர்ந்த தனது மூன்று 

நண்பர்களுடன் வீட்டிற்கு  ந்தான். நண்பர்கள் பசல் னின் பல்கதேக்கழக காதலி 



 
 

பஜயந்திதயப் பற்றியும், அ ர்கைது காதல் வி காரம் பற்றியும் குடி லபாதயில்  உைறக் 

பதாடங்கினர்.  னஜா ால் அ ர்களின் உதரயாடதே நிறுத்த முடியவில்தே. அ ர்கதை 

லபச்தச நிறுத்திவிட்டு வீட்தட விட்டு ப ளிலயறும்படி அ ள் கத்தினாள். தனது 

ைதனவியின் அந்த நடத்தத பசல் னுக்கு லகாபத்தத தூண்டியது தனது நண்பர்களுக்கு 

முன்னால் ைதனவியின் கன்னத்தில் ஓங்கி  அதறந்து. “ லபாதும் நிறுதத்தடி உன் 

நாடகத்தத”  என்று நா தழும்ப கத்தினான்.  

பாக்கியத்தால்  தன் ைகதனக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்தே. தனது ைகனின் நண்பர்களிடம் 

முரட்டுத்தனைாக நடந்துபகாண்டு ஒரு காட்சிதய உரு ாக்கியதாக  னஜா லைல் 

பாக்கியம் குற்றம் சாட்டினாள்.  னஜா தனது ைாமியாரிடமிருந்து அந்த அணுகுமுதறதய 

ஒருலபாதும் எதிர்பார்க்கவில்தே. பாக்கியம் தனது நட டிக்தகக்கு ஆதர ரளிப்பாள் 

என்று  னஜா நிதனத்தாள். ஆனால் நடந்தது ல று  அடுத்த சிே  ாரங்களில் விஷயங்கள் 

லைாசைாகின.  னஜாவின் தாய் கைேம்  அ தைப் சந்தித்த லபாது, முழு கதததயயும் 

அறிந்தாள். கைேம் பசல் னுடன் லபசி  னஜாவுடன்   சைாதானப்படுத்தி த க்கும் படி 

பாக்கியதுக்கு பசான்னாள் லைலும் பிரச்சிதனதய கட்டுபாட்டுக்குள்  பகாண்டு ர தன் 

சம்பந்திதய அறிவுறுத்தினாள். ஆனால் பாக்கியத்திடமிருந்து அ ளுக்கு கிதடத்த பதில் 

ஊக்கைளிக்கவில்தே. 

 னஜாவின் தாய் கைேம் சைநிதேதய இழந்து பாக்கியத்தின் மீது குற்றம் சாட்டத் 

பதாடங்கினாள். 

"இந்த திருைணத்தத பசய்ய ல ண்டும் என்பது உங்கள் கண ரின் லயாசதனயாகும். 

நீங்கள் இரு ரும் இதத நீண்ட காேைாக திட்டமிட்டீர்கள். இப்லபாது என்ன நடக்கிறது 

என்று பாருங்கள். உங்கள் ைகனுக்கு அறிவுதர கூறாைல் நீங்கள் உங்கள் ைகன் பக்கம் 

பசல்கிறீர்கள். என் ைகள் உங்கள் ஆதரவின்றி  தனித்து அ திப்படுகிறாள். இது சரியா . 

அ ள் உங்கள் அண்ணன் ைகள் . உங்கள் இரத்தம் அ ளிலும் ஒடுகிறது  "கைேம் 

பசான்னாள். 

"ஆைாம், அண்ணி. நீங்களும் அண்ணரும் லசர்ந்து இந்த ைாற்றுத் திருைணத்தக்கு 

ஒப்புக்பகாண்டீர்கள். நீங்கள் அதன ரும் ப ளிநாட்டில்  சதியான  ாழ்க்தக 

 ாழ்ந்தலபாது என் கண ர் உங்களுக்காக அதனத்து தன்  ல தேகதை க னியாது  இரவு 

பகோய் உங்கள் வீட்தட குதறந்த பசேவில் கட்ட  பாடுபட்டார்   . உங்கள் ைகள் 

பபாறுதையாக  என் ைகனின்  படித்த நண்பர்களுக்கு முன்னால் எப்படி நடந்து 

பகாள்ைல ண்டும்  என்பதத முதலில் கற்றுக்பகாள்ை ல ண்டும். உங்களுக்குத் 

பதரியுைா? என்ன நடந்தது என்று? " 

"இங்தக பார் பாக்கியம் யார் த று பசய்தது என்று கண்டுபிடிக்க நான் இங்கு  ரவில்தே. 

இந்த சம்ப ம் ஒரு பபரிய பிரச்சிதனயாகி , முழு கிராைமும் சிரிப்பதத நான் 



 
 

விரும்பவில்தே. உன்னுடன் லபசு தில் எந்த அர்த்தமும் இல்தே என்று நான் 

நிதனக்கிலறன். நான் நிதனத்லதன் எங்கள் குடும்பத்தின்  பநருங்கிய உறவுபதாடரும் 

என்று, ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தின் மீது ஒரு தீய கண் விழுந்ததாகத் பதரிகிறது. என் ைகன் 

ஆனந்தன் தன் தங்தகக்கு நடந்ததத பற்றி அறிந்தால் என்ன நடக்கும் என்று எனக்குத் 

பதரியவில்தே. அ ன் தனது சலகாதரிதய மிகவும் லநசிக்கிற ன். சட்ட ரீதியான 

விதைவுகதை. எதிர்பகாள்ை தயாராக இருங்கள் "அ ள் பக்கியத்தத எச்சரித்துச் 

பசன்றாள். 

ஆனந்தன் தனது தாயிடமிருந்து முழு கதததயயும் அறிந்ததும், அ ன்  ருத்தப்பட்டான் 

அ ன் தனது ைதனவி பசல்வியிடம் பசன்று தனது சலகாதரன் ைற்றும் தாயிடம் லபசி  

பசல் ன் -  னஜாவுக்கு இதடலய உள்ை  பிரச்சதனதய     தீர்த்து த க்க  ல ண்டும், 

இல்தேபயனில் வீடு திரும்பக்கூடாது என்று லகாபத்பதாடு பசல்விதய லபசி அ ளின் 

தாயிடம் அனுப்பினான் பாக்கியம் தனது ைகள் பசல்விதய கண்ணீருடன்  ந்ததத  

பார்த்தலபாது,  லகாபைதடந்தாள்." 

"நீ ஏன் பசல்விஅழுதுபகாண்லட இங்கு  ந்தனி ? ஆனந்தன் உன்தன அடித்தாரா, அல்ேது 

லைாசைாக நடந்து பகாண்டாரா?" 

“ இல்தே அம்ைா “. 

::அப்ப "பசே ன்  னஜா பிரச்சதனதய  அ ர்கலைாடும் என்லனாடும்  லபசி தீர்த்து 

த க்காைல் உன்தன வீடு திரும்ப ல ண்டாம் என்று அ ர் என்னிடை உன்தன பசால்ே   

பசான்னாரா? 

"ஆைாம், அம்ைா. இந்த திருைணத்தத அப்பாவும் நீங்களும்   தான் விரும்பினீர்கள் என்றும் 

அ ர் பசான்னார். அ ர் தனது தந்தததய திருப்தி படுத்த தான்  ஆம் என்று பசால்ே 

ல ண்டியிருந்தது. என்றார்” 

"எனல  எல்லோரும் என்தனக் குற்றம் சாட்டுகிறார்கைா? பசல் ன்  ரட்டும். நீ இங்க 

 ந்த காரணத்தத அ னுக்கு பசால்லுறன்  ".பாக்கியம் லகாபத்லதாடு ைகளுக்கு 

பசான்னாள். 

தனக்கும்  னஜாவுக்கும் இதடயிோன விஷயத்தத தீர்த்துக் பகாள்ைாைல் வீடு திரும்ப 

ல ண்டாம் என்று பசல்வியிடம் ஆனந்தன் பசான்னதத பசல் ன் அறிந்ததும் நிேதை 

லைாசைானது .  

“எங்கள் குடும்ப வி காரங்களில் ததேயிட ஆனந்தன் யார்? அ ர் ஒரு பிரபேைான 

 ழக்கறிஞர் என்பதால் உன் அண்ணன் என்தன அச்சுறுத்த முடியும் என்று நிதனக்கிறாரா? 

”என்று பசல் ன்   னஜாத  பார்த்து  கத்தினான். 



 
 

பசல் ன் நண்பர்களுடன் குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு  ந்து ஒரு பபண் விரிவுதரயாைருடன் 

உறவு த த்திருப்பதாக  னஜா மீண்டும் குற்றம் சாட்டினாள். 

பசல் ன் தனது ைனநிதேதய இழந்து அ தை உடல் ரீதியாக துஷ்பிரலயாகம் பசய்தான். 

அ ன் கூச்சலிட்டு அ தை வீட்தட விட்டு ப ளிலய தள்ளினான். 

"லபாடி. லபாய் உன் தாய் ைற்றும் சலகாதரனுடன்  ாழ். உன்தன இங்லக. எனக்கு லதத  

இல்தே இனி என்ன பசய் து என்று எனக்குத் பதரியும்." பசல் ன் சத்தம் லபாட்டான் . 

அ ன் முகம் சி ந்தது  

பசல்வி அதசயாைல் நின்றாள். பாக்கியம் தனது ைகனின் நட டிக்தகக்கு எதிராக ஒரு 

 ார்த்தத கூட லபசவில்தே. 

ஆனந்தன் தனது சலகாதரி  னஜாத  வீங்கிய முகம் ைற்றும் தகயில் ஒரு சூட்லகஸுடன் 

பார்த்தலபாது குடும்ப பிரச்சதன புது திருப்பம் எடுத்தது. 

"அ ன் ஒரு மிருகத்ததப் லபாே நடந்து பகாண்டான். அ ன் என் சலகாதரி  னஜாத  

அடித்து  கீலழ தள்ளி விட்டான். நான் அ னது சலகாதரிதயத் பதாட்டதில்தே. என் 

சலகாதரியிடம் இததச் பசய் தன் மூேம்  தப்பித்துக் பகாள்ைோம் என்று பசல் ன் 

நிதனக்கிறானா?. நான் யார் என்று அ னுக்குத் பதரியாது. நான் அ னுக்கு ஒரு பாடம் 

கற்பிப்லபன்." 

ஆனந்தன் குரலின் உச்சியில் கத்தினான். அ னது தாயார் கைேம் ைகதன சைாதானப்படுத்த 

முயன்றாள், ஆனால்  யாதரயும் அ ன் லகட்கத் தயாராக இல்தே. அ ன் கா ல் 

நிதேயத்திற்கு லபான் பசய்து தனது நண்பர் இன்ஸ்பபக்டர் ராஜலனாடு லபசினான். சிே 

ைணி லநரத்தில், ஒரு லபாலீஸ் ஜீப் பசல் னின் வீட்டில்  ந்து  நின்றது .  . ைதனவி மீது 

தாக்குதல் நடத்திய குற்றச்சாட்டில் பசல் ன் ரிைாண்ட் பசய்யப்பட்டான். இரு 

குடும்பங்களுக்கிதடயிோன சண்தடபற்றி  முழு புலோலி கிராைத்துக்கும்  பதரிந்தது. 

சிேர் ைாற்றுத் திருைணத்தத ஊக்குவித்ததற்காக பபற்லறாதர சபித்தனர். கிராைத்தின் ஒரு 

முக்கிய ைனிதரான லைற்பார்த யாைர் தம்தபயா.  வீட்தடக் கட்டு தற்கான 

ஒப்பந்தத்தத தனக்கு  ழங்கு தாக நடா பசால்லி பின் ஏைாற்தற விட்டார்,   அதனால் 

அ ர் நடாகுடும்பத்தினருக்கு எதிராக லகாபம் பகாண்டிருந்தார். லைலும், தனது ைகதை 

ஆனந்தனுடன் திருைணம் பசய்து த க்க தம்பாயாவுக்கு ஒரு லயாசதன இருந்தது, ஆனால் 

தம்தபயாவின் முழு திட்டத்ததயும் நடா கவிழ்த்தார்.  அந்தக் லகாபம் தம்தபயாவுக்கு 

ைனதில் இருந்தது   

ஒரு சிே கிராை ாசிகள் அம்ைன் லகாவிலில் சந்தித்து முழு சம்ப த்ததயும் வி ாதிக்கத் 

பதாடங்கினார்கள் : 



 
 

"இப்படி  நடக்கும் என்று எனக்கு முன்லப பதரியும். நடராஜா ஒரு தந்திரைான ைனிதன் 

முழுச் பசல் மும் அ ர்கைது குடும்பத்திலிருந்து ப ளிலயறக்கூடாது என்பதற்காக அ ர் 

இந்த் திருைணத்ததத் திட்டமிட்டார். இது கடவுளின் தண்டதன. தந்தததயப் லபாேல  

ைகனும் ஒரு குடிகாரன்." தம்தபயா  தந்திகதை தூண்டி விட்டார்.  

தனது சலகாதரிதய ஒரு விேங்கிலிருந்து காப்பாற்ற ஆனந்தன் வி ாகரத்து ஆ ணங்கதை 

தாக்கல் பசய்ய ல ண்டும் என்று சிேர் பரிந்துதரத்தனர். பசல் னுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க 

அ ர் தனது ைதனவி பசல்விதய வி ாகரத்து பசய்ய ல ண்டும். இது ைற்ற ஒரு ர்   

கருத்து. 

 கிராை விதாதனயார்   விசு லிங்கம் (விசு ர்)/அ ர்களுக்கு இந்த லயாசதன 

பிடிக்கவில்தே. இந்தக் கதத ைற்ற கிராைங்களுக்கும் பரவினால் அ ர்கள்  புலோலி 

ைக்கதை ஏைனம் பசய் ார்கள் என்று விசு ர் க தேப் பட்டார் . பசல் ன் ைற்றும் 

ஆனந்தனுடன் லபசி, இரு குடும்பங்களுக்கிதடயிோன பநருக்கடிதயத் தீர்ப்பதற்கான 

 ழிதயக் கண்டுபிடிக்க அ ர் முடிவு பசய்தார். 

அ ர் ைத்தியஸ்ததரப் லபாே பசயல்படு தற்கான முதல் படியாக பசல் தன பிதண 

எடுத்தார். அததச் பசய் தற்கு முன்பு, ஆனந்ததன இரு குடும்பங்களின் நேனுக்காக தான் 

பசய்கிலறன் என்று சைாதானப்படுத்தினார். சர்ச்தச பதாடர்ந்தால், அது வி ாகரத்தில் 

முடி தடயும்.  னஜா மூன்று ைாத கர்ப்பைாக இருந்ததால் அது அ ரது பதாழில் 

 ாழ்க்தகயின் எதிர்காேத்ததயும் அ ரது சலகாதரியின் குழந்ததயின் எதிர்காேத்ததயும் 

பாதிக்கும். அ ரது அதிர்ஷ்டலைா எனல ா, பசல்வியும் கர்ப்பைாக இருந்தாள், லைலும் 

இது இரு குடும்பங்கதையும் ஒன்றிதணக்க கூடுதல் காரணங்கதை விசு ருக்கு 

பகாடுத்தது. 

விசு ர் பசல் னின் வீட்டிற்குள் நுதழந்தலபாது பாக்கியம் நுதழ ாயிலில் இருந்தாள்: 

“விசு ர் ைாைா, நீங்கள் இல்தேபயன்றால், எங்கள் குடும்பத்தின் நற்பபயர் காற்றில் 

லபாயிருக்கும். எங்கள் குடும்பத்ததச் லசர்ந்த ஒரு ர் ரிைாண்ட் பசய்யப்படு து இதுல  

முதல் முதற. லசாமு அண்ணன் ைகன் அததச் பசய் ான் என்று நான் ஒருலபாதும் 

எதிர்பார்க்கவில்தே. பசல் தன  ஜாமீனில் விடுவித்ததற்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி 

கூறுகிலறன். "பாக்கியம் விசு ருக்கு நன்றி பதரிவித்தாள். 

"எனக்கு நன்றி பசால்ே ல ண்டாம். ஜாமீனில்  பசல் தன ப ளியில் பகாண்டு  ர 

ஒப்புக்பகாண்ட ஆனந்தனுக்கு நன்றி பசால்லுங்கள் . இதத ஒரு லபாலீஸ்  ழக்காக 

ைாற்றியதற்காக அ ர் பசய்த த தற அ ர் உணர்ந்துள்ைார்.  னஜா கர்ப்பைாக இருப்பது 

உங்களுக்குத் பதரியுைா? 



 
 

"என்ன.  னஜா கர்ப்பிணியா அது எனக்குத் பதரியாலத?"ர" னஜா ைட்டுைல்ே, உங்கள் 

ைகள் பசல்வியும் கர்ப்பைாக இருக்கிறாள். அது உங்களுக்குத் பதரியுைா?" விசு ர் 

பாக்கியத்தின்  பதிலுக்காகக் காத்திருந்தார்  

"கடவுலை. அதுவும் எனக்குத் பதரியாது. பசல் ன்  னஜாத த் தாக்கி அ தைத் 

தள்ளியலபாது நல்ே காேம் கருச்சிததவு ஏற்படவில்தே. அ ள் இப்லபாது எப்படி 

இருக்கிறாள்"? பாக்கியம் ைருைகதை நிதனத்து  க தேப்பட்டாள். பசல் ன் ஒரு 

மூதேயில் நாற்காலியில் இருந்து பைௌனைாகக லகட்டுக்பகாண்டிருந்தான். 

"உங்கள் ைகன் ஒரு படித்த ராக இருந்து தனது நடத்ததக்கு ப ட்கப்பட ல ண்டும். அ ர் 

சிறு யதிலிருந்லத  னஜாத  பசல் ன்  அறிந்திருந்தான். ைதுபானம் அ னது 

சிந்ததனதய தடுத்துள்ைது. த று உங்களுக்கும் உள்ைது. நடுநிதே  கிப்பதற்கு பதிோக 

உங்கள் ைகன் பக்கம் சாய்ந்தீர்கள் , அது நிதேதைதய லைாசைாக்கியது. உங்கள் ைகனின் 

தபத்தியக்கார நடத்தத இரண்டு குடும்பங்களின் வி ாகரத்தில் முடி தடந்திருக்கும், 

லைலும் உங்கள் லபரக்குழந்ததகளின் எதிர்காேத்ததயும் பாதித்து இருக்கும்  "விசு ர் 

பநருக்கடியின் பாதிப்தப தன்   லு ான, நம்பிக்தகயான குரலில்  லியுறுத்தினார். 

பாக்கியம் தன் த தற உணர்ந்தாள். பசல் ன் பரிதாபைாக விசு தரப் பார்த்தான். 

"நீங்கள் ஏன் என்தனப் பார்க்கிறீர்கள்? உங்கள் கர்ப்பிணி சலகாதரி பசல்விதயப் 

பாருங்கள். உங்கள் நடத்தத காரணைாக ஆனந்தன் அ தை வி ாகரத்து பசய்தால், அது 

உங்கள் சலகாதரியின் எதிர்காேத்தில் என்ன தாக்கத்தத ஏற்படுத்தும் என்பதத நீங்கள் 

உணர்ந்தீர்கைா? அது அ ளுதடய குழந்ததயின் எதிர்காேத்தத பாதிக்கும் என்று 

உங்களுக்குத் பதரியுைா”?  

விசு ர் பசல் தன  லநாக்கி நடந்து பேைான குரலில் லபசினார், பசல் னிடம்  ஒரு 

பதிலுக்காக காத்திருந்தார். 

பசல் னின் கன்னங்களில் கண்ணீர் ஓடியாது . "விசு ைாைா, நான் பசய்ததற்காக 

 ருந்துகிலறன். என்தனப் பற்றி நான் ப ட்கப்படுகிலறன். ைது பானங்களுக்குப் பிறகு, 

நான் என்ன பசய்கிலறன் என்று எனக்குத் பதரியவில்தே." பசல் ன் விசுவின் தகதயப் 

பிடித்து ைன்னிப்பு லகட்டான். அ ன் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் ஓடியது .“என்னிடம் 

ைன்னிப்பு பசால் தில் அர்த்தமில்தே. நீங்களும் உங்கள் தாயும் இப்லபாது என்னுடன் 

ஆனந்தனின் வீட்டிற்கு  ருகிறீர்கள். நீங்கள்  னஜாவுக்கு பசய்ததற்காக உங்கள் அத்தான் 

ஆனந்தன், கைேம் ைாமி இருரிடம்  ைன்னிப்பு லகளுங்கள் . " 

"ைாைா, அ ர்கள் என் ைன்னிப்தப ஏற்றுக்பகாள் ார்கள் என்று நிதனக்கிறீர்கைா?" 

"க தேப்படாலத. உன்தன பிதண எடுப்பதற்கு முன்பு நான் ஆனந்தனின் அனுைதி 

பபற்லறன். நீங்கள் இரு ரும் என்னுடன்  ாருங்கள். பசல்வியும் உங்களுடன் லசரட்டும். 



 
 

மீதிதய என்னிடம் விட்டு விடுங்கள்." பசல் ன் ைற்றும் பாக்கியம் ஆகிலயார் தங்கள் 

த றுகதை உணர முடிந்ததில் விசு ர் ைகிழ்ச்சியதடந்தார். பசல்வி மூதேயில் இருந்து 

அ தரப் பார்த்து சிரித்தாள். 

அ ர் பசல்விதயப் பார்த்து புன்னதகத்தார். "நீங்கள் ஏன் என்தன பார்த்து பற்கதைக் 

காட்டுகிறீர்கள்? தயாராகுங்கள்,  ாருங்கள். உங்கள் ஆனந்தன்  அத்தான் உங்கதைப் 

பார்க்கக் ஆ லுடன் காத்திருக்கிறார். கடந்த சிே நாட்கைாக அ ர் உங்களின் பிரித  

அ ரால் தாங்க முடியவில்தே ." 

விசு ர் ஒரு திறதையான கிராை விதாதனயார் ைட்டுைல்ே, சைாதான ைத்தியஸ்தரும் கூட  

என்பதத நிரூபித்திருந்தார்.  பதன்றல் வீட்டின்   ாசல்  ழிலய வீசியது . 

உறவுக்குள் திருைணம் உகந்தது அல்ே  

**** 

  

  



 
 

கதத 12         

வி சாயி 

 

பே தசாப்தங்களுக்கு முன்  யாழ்பாணக் குடாநாட்டில் உள்ை  டைராட்சியில்  நடந்த 

சம்ப ம் இது . 

யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்தின் பிரிட்டிஷ் ைற்றும் டச்சு ஆட்சி, மிஷனரி பள்ளிகதை 

நிறுவு தன் மூேம் யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டு   ாசிகளுக்கு நல்ே ஆங்கிேக் கல்விதயக் 

பகாடுத்தார்கள் . இதனால் பே  யாழ்ப்பாணத் தமிழர்கள்  கடினைான அந்தஸ்து உள்ை  

சிவில் சர்வீஸ் பரீட்தச எழுதி பாஸ் பசய்து  அரசாங்க லசத யில். திதணக்கை அதிகாரி.   

அரசாங்க அதிபர்கள், அதைச்சு பசயோைர் லபான்ற பதவிகள்   கித்தனர் . அ ர்கள் 

சமூகத்தால் நன்கு ைதிக்கப்பட்டார்கள். ஒரு சிேர் ஸ்லடஷன் ைாஸ்டர்ஸ் , சர்ல யர்கைாக 

பணியாற்று தற்காக ைலேசியா ைற்றும் சிங்கப்பூருக்கு குடிபபயர்ந்தனர். இ ர்கள்  ஓய்வு 

பபற்று  யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டுக்கு  திரும்பிய  லபாது அ ர்கதை  ைலேசியன் 

பபன்சனியர் என  அதழத்தனர். பே ஓய்வுபபற்ற அரசு ஊழியர்கள் வி சாயத்தில் 

தீவிரைாக ஈடுபட்டனர். 

.**** 

ஒரு முதற இங்கிோந்தில் உள்ை  ஒக்ஸ்லபார்ட் பல்கதேக்கழகத்தில் படிக்கும்  ஜான்சன் 

என்ப ர்  தன்னுடன் பல்கதேக்கழகத்தில் படித்த இேங்தக தமிழ்   நண்பர் ஒரு ரின்  

அதழப்தப  ஏற்று  யாழ்ப்பாண சமூக ைக்களின்  கல்வியறித யும் கோச்சாரத்ததயும் 

ஆய்வு பசய்தார்  யாழ்ப்பாணம்  குடாநாட்டில் உள்ை  டைராட்சி கிராைம் ஒன்றுக்கு  

பசன்றார்    . அந்த கிராைத்தில்  தன் நண்பரின் வீட்தடத்லதடி நடக்கும்லபாது. 

ைண்ப ட்டிதயப்  பயன்படுத்திய  படிலய   ைரக்கறித் லதாட்டம் ஒன்றில்   ல தே 

பசய்யும் பதாப்பி அணிந்த ஒரு ைனிததன அ ர் க னித்தார். முகத்திலிருந்து வியர்த  

பகாட்டியபடி அந்த வி சாயி ல தே பசய்து பகாண்டு இருந்தான்   

அந்த ைனிதனால்  தான் லதடும் இடத்தின் திதசதயப் பற்றி ஆங்கிேத்தில் தனது 

விசாரதணக்குப் பதிேளிக்க முடியுைா என்று அ ர் சிறிது லநரம் லயாசித்தார். அ ர் சிறிது 

லநரம் தயங்கிய பின் எதற்கும் அந்த ைனிதனிடம்  லகட்க முடிவு பசய்தார். 

"லசர். ஒரு கிராைத்திற்குச் பசல்ே என்தன  ழிநடத்த முடியுைா ”?ஜான்சன் ஆங்கிேத்தில் 

அந்த வி சாயியிடம் லகட்டார் 

“ைன்னிக்கவும், நான் லசர் அல்ே,  என் பபயர் நடராஜா. என்தன நடா என்று அதழக்கவும். 

ஆம். உங்களுக்கு  ழிகாட்ட நான் மிகவும் ைகிழ்ச்சியதடல ன் ”என்று சரியான 



 
 

ஆங்கிேத்தில் அழகான உச்சரிப்பில் பதிேளித்தார். ஒரு சாதாரண கிராை வி சாயி 

அ ருக்கு ைகாராணி பைாழியில் பதிேளிப்பததக் லகட்டு ஜான்சன் ஆச்சரியப்பட்டார் ’ 

 அந்த  வி சாயி  ஜான்சன் ஆங்கிேத்தில் லகட்ட லகள்விகளுக்கு ஆங்கிேத்தில் தயங்காைல் 

பதில்  அளித்தார் . திருப்தி  அதடந்த ஜான்சன் அ ருடன்  லசர்ந்து  நிதனவுக்கு  ஒரு 

படமும் எடுத்துக் பகாண்டார் . 

**** 

அந்த ைனிதன் பகாடுத்த குறிப்பின் படி தன் நண்பன்  சி ராஜாவின்  வீட்தட  ஜான்சன் 

அதடந்தார் 

தன் நண்பரிடம் நடந்ததத   ஜான்சன் பசான்னார் .தான் சந்தித்த   வி சாயியின் லதாற்றத்தத  

வி ரித்தார் . 

“ சி ா, அந்த ைனிதருக்குச் சற்று  ழுக்தக விழுந்த ததே . முகத்தில் ஒரு ைச்சம் .ஆறடி 

உயரம் . திடகாத்திரைான ைார்பு. என் கணிப்பின் படி  அ ருக்கு  யது அறுபது இருக்கும் 

.என்ன  அழகான உச்சரிப்பில் என் லகள்விகளுக்கு  ஆங்கிேத்தில் பதில் பசான்னார்  

பதரியுைா ?. நான் அதத ஒரு கிராை வி சாயியிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கவில்தே “. 

ஜான்சன் பசான்னததக் லகட்டு   சி ராஜா  சிரித்தார் . 

“ ஏன் சிரிக்கிறாய் சி ா”? 

“ ஜான்சன் நீ  சந்தித்தது ல று யாருமில்தே . அ ர் தான் என் தந்தத நடராஜா . அ ர் 

ஆங்கிேத்தில்  பட்டம்  பபற்று சிலோன் சிவில் சர்வீசில் லசர்ந்து  டைாகாணத்தில்  நான்கு 

 ருடங்கள் அரசாங்க அதிபராக இருந்த ர். என்தன இங்கிோந்து அனுப்பிப்   படிப்பித்த 

பபரிய ைனிதர் . ஆங்கிேத்தில் கவிதத எழுது ார் . ஒரு  கிழதையில் குதறந்தது  நான்கு  

நாட்கைா து  எங்கள்  லதாட்டத்தில்  ைண்ப ட்டி பிடித்து  ல தே பசய் ார் . அ ருக்கு 

லநாய்  என்று இருந்ததில்தே” என்றான் சி ா . 

“அ ருக்கு என்ன  யது இப்லபா’? 

பசான்னால் நம்ப ைாட்டாய் இ ருக்கு ஐம்பது  யதில்  இேங்தகக்குச்  சுதந்திரம் கிதடத்த 

பின்  அரசாங்கத்தில்  ல தே பசய் து  கடினம்  என்பததக்  கண்ட அ ர் முடிப டுத்து 

சீக்கிரம் ஓய்வு பபற்றார் 

“ ஏன் அப்படி  இேங்தகக்குச்  சுதந்திரம் கிதடத்த  பின்  அரசாங்க லசத யில் என்ன  

நடந்தது"? 

“ஆட்சி பிரிட்டிஷ்  தகயில் இருந்து  பபரும் பான்தை இனைான சிங்கை ர்களின்  

தககளுக்குப் லபானதும் குரங்கு தக பூைாதே தான்.சிே  ருடங்களில்  அரசாங்க 



 
 

ஊழியர்கள் அ சியம் சிங்கைம் படிக்கச் ல ண்டும் என்று அரசு பசான்னது. படித்து பாஸ் 

பசய்தால் தான்  புபராலைாசன்  அதனால் திறதை இல்ோத தனக்குக்  கீழ்  ல தே பசய்த 

சிங்கை னுக்கு புபராலைாசன் கிதடத்ததால்  . என் தந்தத  விரக்தி அதடந்தார் . அ ரால் 

பதாடர்ந்து அரச  லசத யில்  இருக்க  ைனம் இடங்பகாடுக்கவில்தே. இனி நாட்டுக்குக் 

கஷ்ட காேம் ஆரம்பித்து விட்டது  தான் தன்  காணிதய நம்பி  ாழப்லபாகிலறன் என்று  

ல ஷ்டிதய ைடித்துக் கட்டிக் பகாண்டு, ைண்ப ட்டிதய  தூக்கியபடி  லதாட்டத்தில் 

இறங்கினார் “ சி ா பசான்னான் . 

“அது நல்ே முடிவு சி ா. உன்  தந்தத ஒரு நல்ே பகாள்தக ாதி “ என்றார்  ஜான்சன் 

  

  



 
 

கதத 13      

சி ப்பு நாடா  

 

ஆடியபாத வீதியில் அதைந்த உதவி அரசாங்க அதிபருக்கான (Assistant Government Agent) 

அலு ேகம் அது. அ ரின் பபயர்ப் பேதகலயாடு பிரத்திலயக அதற அலு ேகத்தில் 

இருந்தது . அந்த அதறக்கு ப ளிலய  ாசலில் பிலயான் இருக்க ஒரு கதிதர ைணி அடிக்கும் 

சத்தம் லகட்டவுடன்  அதறக்குள் லபாய் “ கூப்பிட்டியைா லசர்” என்று லகட்பான் பிலயான் 

சி ராசா .  

அந்த அலு ேகத்தின் பையின்  ாலில் பிரதை லிகிதருக்கு ஒரு பபரிய லைதசயும், அந்த 

லைதசக்கு முன்னால்  இடது பக்கத்தில் மூன்று,  ேது பக்கத்தில் மூன்று லைதசகளும் 

கதிதரகளும்  லபாடப்பிடிருந்தது  . ஒவ்ப ாரு லைதசயிலும் லகாப்புகள் (Files) அடுக்கி 

இருந்தன   அலு ேகத்துக்கு சமூகப் பிரச்சதனகள் பதாடர்பான ல தே நிமித்தம்  ரும் 

பபாதுஜனம் அைர் தற்கு என ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில், அ ர்கள்  சதியாக அைர ஆறு 

கதிதரகள்.  ந்த ர்கள்  ாசிக்க ஓரத்தில் உள்ை லைதசயில் சிே பத்திரிதககளும் 

சஞ்சிதககளும்.இருந்தன  அலு ேகத்தின் மூன்று ஜன்னல்களில்  பச்தச நிற திதர சீதே 

பதாங்கிக் பகாண்டு இருந்தது. ஆளும் கட்சியின் நிறம்  என்பதத அது எடுத்துக் காட்டியது. 

ஆளும் கட்சி ைாறினால் புது கட்சியின் நிறத்தில் திதர சீதே ஜன்னலில் பதாங்கும்.  சு ரில் 

பே அறிவித்தல்கதைக் பகாண்ட லநாட்டீஸ் லபார்ட் காட்சி பகாடுத்தது .  ாலின் ஒரு 

மூதேயில் அலு ேகத்தில் ல தே பசய்ல ார் லதநீர் தயாரிக்க எேக்ட்ரிக் அடுப்பு 

இருந்தது . ாலின்  சு ரில் நாட்டின் ஜனாதிபதியின் படமும் பிரதைந்திரியின் படமும் 

பதாங்கிக் பகாண்டிருந்தன . 

 உதவி அரசாங்க அதிபர் நடராஜா தவிர்த்து, பிலயான், ைற்றும் ஏழுலபர் லிகிதர்கைாக 

ல தே பசய்யும் அலு ேகத்துக்கு அன்றுதிங்கள் காதே ல தேக்கு  ந்திருந்த 

லிகிதர்கள் நான்கு லபர் ைட்டுலை. சனி, ஞாயிறு தினங்களில் ல தே இல்ோததால் 

திங்கட்கிழதையில் லீவு எடுத்து வீட்டில் நின்றுவிடு து ப கு தூரத்திலிருந்து  ரும் 

லிகிதர்களின்  ழக்கம். ஒபீசில் இருந்த ர்களில் ஒரு ர் அன்தறய தினப்பத்திரிதகதய 

 ாசித்தபடி இருந்தார். இன்பனாரு ர் லபப்பரில்  ந்திருந்த குறுக்பகழுத்து லபாட்டிதயச் 

பசய்து பகாண்டு இருந்தார்  இன்பனாரு ர் தன் லைதசக்கு முன்லன அைர்ந்திருந்த லராடு 

லபசிக் பகாண்டிருந்தார். ைற்ற ர் பிலயான் பகாண்டு த த்த லகாப்பிதயச் 

சுத த்தபடிலய லைதசயில் உள்ை லகாப்புகதைப் புரட்டிப் பார்த்துக்பகாண்டிந்தார். 

பிரதை லிகிதரின் கதிதர காலியாக இருந்தது. ஒபீசில் ல தே பசய்ப ர்களுக்கு எடு பிடி 

ல தே பசய்யும் பிலயான் சி ராசா பிரதை லிகிததரயும் உதவி அரசாங்க அதிபதரயும் 

சந்திக்க  ந்த ர்களுடன் லபசி, அ ர்கள்  ந்த காரணத்ததயறிந்து அ ர்கள் 



 
 

லகள்விகளுக்குப் பதில் பசால்லிக் பகாண்டிருந்தான். அ தனத் தாண்டி எ ரும் 

அலு ேகத்தில் உள்ை ர்கதைச் சந்திக்கமுடியாது.  ஏஜிஏ ஒபீசில் சி ராசாவுக்கு  இருபது 

 ருஷ லசத . மூன்று ஏஜிஏக்களுக்கு கீழ ல தே பசய்த ன். அ ன் லசர் லபாடும் 

நாோ து ஏஜிஏ நடராஜா. அ னுக்கு எந்தக்  கதடயில் எந்தப் பபாருள் ைலி ாக 

விற்கிறார்கள் என்ற விபரம் பதரியும். அதனால் ஏஜீஏ நடராஜா தன் வீட்டுக்குத் 

லதத யான சாைான்கதை வீட்டுக்குப்லபாக முன் சி ராசாத க் பகாண்லட 

 ாங்கிவிடு ார்.. 

 சி ராசா லதநீதர  அங்கிருந்த அனுப ம் உள்ை  லிகிதர் பரைசி த்திடம் பகாடுத்து விட்டு    

“லசர்  சிேலகாப்புகளில் பபண்கள் ரிப்பன் கட்டு து லபால் கட்டுகிறீர்கள் ஏன்” இந்த 

அேங்காரம் “? எனக் லகட்டான். 

“ நல்ே லகள்வி சி ா. என் அப்பா பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காேத்தில் அரசில் பே ஆண்டுகள் 

ல தே பசய்த ர் . அ ர் எனக்குச் பசான்ன விைக்கம் , அரசாங்க ல தே பதாடர்பான  

தாைதங்களுக்கு `சி ப்பு நாடா’ (Redtape) என்று  ந்த கோச்சாரம் இங்கிோந்து அரசர்கள் 

சட்ட ஆ ணங்கதைத் லதாோல் ஆன காகிதங்களில் எழுதிச் சுருட்டி, சி ப்பு 

ரிப்பன்கைால் கட்டி த ப்பார்கள். பின்னர் அரசாங்கத்ததச் லசர்ந்த அதிகார  ர்க்கத்தினர் 

தங்களுதடய பணிகளுக்கு ஒரு முக்கியைான லதாற்றத்ததத் தரு தற்காக சி ப்பு நாடா 

பழக்கத்ததப் பின்பற்றத் பதாடங்கினர். தங்கதை அதிகாரிகள் மிஞ்சக் கூடாது 

என்பதற்காக  க்கீல்கள் தங்களுக்கு என்று ரிப்பன்கதை லதர்ந்பதடுத்துக்பகாண்டனர் 

அரசாங்கம் ைற்றும் சட்டப் பிதழகைால் ஏற்பட்ட ஏைாற்றத்ததப் பற்றி பிரபே எழுத்தாைர் 

சார்ேஸ் டிக்கன்ஸ், `சி ப்பு நாடாத  ப ட்டிச் பசல்லுதல்’ என்று குறிப்பிட்டார். 

அதா து முதறதய மீறி பசல்லுதல் என்பது அர்த்தம். அதன்பிறகு இது எல்லோராலும் 

பர ோகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சி ப்பு நாடா முதற அரச ல தேயில் தாைதத்ததக் 

பகாடுப்பதுக்குக் காரணம் ஓன்று ஒரு பிரச்சதனக்கு விதட காண லகாப்பு பேரின் தக 

ைாறுகிறது. ைற்றது அறிக்தக தயாரிக்க லதத யான தக ல் லசகரிக்க தாைதைாகிறது. சிே 

தாைதம் லிகித்ர்கைால் “சம்திங்” எதிர் பார்த்து உரு ாக்கப் படுகிறது என்றார்” சிரித்தபடி 

லிகிதர் பரைசி ம் .  

சி ப்பு நாடா என்பது அதிகப்படியான கட்டுப்பாடு அல்ேது முதறயான விதிகளுக்கு 

உறுதியான இணக்கம் ஆகிய ற்தறக் குறிக்கும் ஒரு முட்டாள்தனம்,. இது லதத யற்ற 

அல்ேது அதிகாரத்து ைாகக் கருதப்படுகிறது ைற்றும் நட டிக்தக அல்ேது 

முடிப டுப்பததத் தடுக்கிறது. இது பபாது ாக அரசாங்கங்கள், நிறு னங்கள் ைற்றும் பிற 

பபரிய நிறு னங்களுக்குப் பபாருந்தும். "பரட் லடப்" என்று பபரும்பாலும் 

வி ரிக்கப்படும் விஷயங்களில் காகிதப் பணிகதை நிரப்புதல், உரிைங்கதைப் பபறுதல், 

பே நபர்கள் அல்ேது குழுக்கள் ஒரு முடித  அங்கீகரிப்பது ைற்றும் ஒரு ரின் 

வி காரங்கதை நடத்து தத பைது ான, கடினைான, அல்ேது இரண்தடயும் 



 
 

உரு ாக்கும் பல்ல று கீழ்-நிதே விதிகள் ஆகியத  அடங்கும். 16 ஆம் நூற்றாண்டின் 

முற்பகுதியில், சார்ேஸ் V, ஸ்பபயினின் ைன்னர் ைற்றும் புனித லராைானிய லபரரசரின் 

ஸ்பானிஷ் நிர் ாகத்துடன், அ ர் தனது பரந்த சாம்ராஜ்யத்தத நடத்தி  ந்த நிர் ாகத்தத 

நவீனையைாக்கும் முயற்சியில் சி ப்பு நாடாத ப் பயன்படுத்தத் பதாடங்கினார். மிக 

முக்கியைான நிர் ாக ஆ ணங்கதைப் பிதணக்க சி ப்பு லடப் பயன்படுத்தப்பட்டது, 

லைலும் சாதாரண நிர் ாக  ழியில் நடத்தப்பட்ட சிக்கல்களிலிருந்து அ ற்தறப் 

பிரிக்கவும், அத  சாதாரண சரத்துடன் பிதணக்கப்பட்டுள்ைன.” 

:”இந்த முதற ைக்கள் பிரச்சதனகதைத் தீர்க்க. அ சியைா ஐயா”? 

“ப ளிப்பதடத்தன்தை. லநர்தை, ைக்கள் திருப்தி  என்பது ைக்கைாட்சித் தத்து த்தின் 

அடிப்பதடக் லகாட்பாடு. சமூகத்தில் பே வித  பிரச்சதனகதைப் பே வித முதறகளில் 

அணுகி ஓர் அரசு ப ளிப்பதடத்தன்தையுடன் பசயல்பட்டால் ைட்டுலை ைக்களும் அந்த 

ஆட்சியின் மீது நம்பிக்தக த த்து, நிர் ாகத்தில் த றுகள் லநராைல் பார்த்துக் பகாள்ை 

முடியும்.” இது பரைசி த்தின் பதில்.    

**** 

அலு ேகத்துக்கு பசாந்த காரியைாக  ந்த சுைார் அறுபது  யது ைதிக்கத்தக்க ஒரு ரின் 

பார்த யிலிருந்து அ ர் அலு ேகத்தில் யாதரலயா சந்திக்க  ந்திருக்கிறார் என்று; 

பிலயான் சி ராசா ஊகித்துவிட்டான். 

 “யாதர ஐயா பார்க்க  ந்திருக்கிறியள்”? சி ராசா  ந்த தரக் லகட்டான். 

 “உதவி அரசாங்க அதிபதரச் சந்திக்க ல ண்டும். அ ர் இருக்கிறாரா”?  ந்த ர் லகட்டார். 

 “ைன்னிக்கவும். ஐயா ஒரு கூட்டத்திற்கு ஜிஏ (GA) யின்  ஒபீசுக்குப் லபாய்விட்டார். அ ர் 

 ர மூன்று ைணித்தியாேைாகும்” 

 “ அப்லபா நான் பிரதை லிகிதர் மிஸ்டர் சின்தனயாத ச்  சந்திக்கோைா”? 

 “ அ ர் இண்தடக்கு அதர நாள் லீவு. பகல் ஒரு ைணிக்கு பிறகு தான்  ரு ார். ஏதா து 

முக்கிய விஷயைாக அ தரச் சந்திக்க ல ண்டுைா”? 

 “ ஓம். கனடாவில் இருக்கும் என் ைகன் இந்த ஊரில் ஆதடகள் தயாரிக்கும் ஒரு 

பதாழிற்சாதே ஆரம்பிக்கத் திட்டம் த த்திருக்கிறான். அததப்பற்றிப் லபச  ந்தனான்”. 

 “ இது ப ளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அததப்பற்றி ஏஜீஏ ஐயால ாடு தான் நீங்கள் 

லநரடியாகப் லபசல ண்டும்”, சி ராசா பசான்னான். அ னுக்கு எ தர ஏஜீஏதய சந்திக்க 

அனுைதிக்க முடியும் என்று பதரியும். அ தனத் தாண்டி ஏஜிஏதயலயா பிரதை 

லிகிததரலயா எளிதில் எ ராலும் சந்திக்க முடியாது. 



 
 

“ அப்பத் தம்பி நான் மூன்று ைணிக்கு  ந்து அ தரச் சந்திக்கிறன். இலதா என்தட 

பிஸ்னஸ்கார்ட் இதத அ ரிடம் பகாடும்” முதிய ர் விதடபபற்றார். 

 ல தே பசய்ப ர்கள் லைதசகளில் இன் (IN), அவுட்(OIT), என ஆங்கிேத்தில் எழுதிய ைரத் 

தட்டுகளில் தபல்கைால் நிதறந்திருந்தன. அப்தபல்கள் பே சி ப்பு நாடா ால் 

கட்டப்பட்டிருந்தன. இந்த சி ப்பு நாடா கோச்சாரத்தத பிரித்தானியர் தைது ஆட்சியின் 

லபாது அறிமுகப்படுத்தினார்கள். எந்த காரியமும் முதறப்படி, பரிபாேன விதிப்படி நடக்க 

ல ண்டும் என்பததச் சி ப்பு நாடா எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 அந்த அலு ேகத்தில், சு ர் ஓரத்தில் ஐந்து அலுைாரிகள் நிறம்பப் தபல்கள். 

அப்தபல்களில் லதத பட்டத  எங்கிருக்கிறது என்பது சி ராசாவுக்கு ைட்டுலை 

நன்றாகத் பதரியும். காரியத்தத ப கு விதரவில் முடிக்க ல ண்டுைாகில் அ னுக்கு ஏதும் 

சந்லதாசம் பகாடுத்தால் அடியில் உள்ை தபல் லைலே  ந்து விடும் .  அலு ேகத்தில் 

ல தே பசய்ப ர்களுக்கு ஏதா து ஒரு தபல் லதத ப்பட்டால் சி ராசாவின் உதவிதயத் 

தான் ஒபீசில் ல தேபசய்ப ர்கள் நாடு ார்கள். 

முதிய ர்  ந்து பசன்று சிே நிமிடங்களுக்குப் பின் ஒரு தம்பதிகள்  ந்தார்கள். 

 “ஐயா யாதரப் பார்க்க  ந்திருக்கிறியள்”? சி ராசா அ ர்களிடம் லகட்டான். 

 “ எண்தட பபயர் பசல்தேயா. நான் ரிட்தடயர்ட் ஸ்லடசன் ைாஸ்டர். இது என் ைதனவி 

ரிட்தடயர்ட் பிரின்சிபால் பாக்கியம். எங்கதட காணியும், வீடும் விஷயைாக நாங்கள் ஒரு 

கிழதைக்கு முன்பாக  ந்து ஏஜிஏயிடம் ைனு பகாடுத்லதாம். அந்த ைனுவுக்கு என்ன 

நடந்தது என்று அறிய  ந்திருக்கிலறாம்”. 

 “ காணி சம்பந்தப்பட்ட முதறப்பாடு என்றால் பபரிய ஐயால ாதட தான் நீங்கள் லபச 

ல ண்டும். அ ர் மீட்டிங் ஒன்றுக்கு ைா ட்டச் பசயோைர் அலு ேகத்திற்குப் லபாய் 

விட்டார். அ ர  ர சிே ைணி லநரைாகும்” 

 “ அ தரப் லபான கிழதை சந்தித்து ைனு பகாடுத்தனாங்கள். அ ர் அதத  ாசித்துவிட்டு 

லதi ாயான நட டிக்தக எடுக்கும் படி அந்த ைனுவில் ஓடர் லபாட்டு, அலதா 

இருக்கிறாலர அந்த கிைார்க்கிடம் பகாடுத்த ர். ஒரு கிழதைக்கு லைோகிவிட்டது. என்ன 

நடக்கிறது என்று லகட்க  ந்திருக்கிலறாம்”.. 

சி ராசா  ந்த தம்பதிகதை அ ர்கள் காட்டிய கிைாரக்கிடம் அதழத்த பசன்றான்;. 

பத்திரிதக ஒன்தற  ாசித்து பகாண்டிருந்த அ ர், அதத ைடித்து த த்து விட்டு 

 ந்த ர்கதை நிமிர்ந்து பார்த்தார் 

 “லசர் இத யள் தாங்கள் ஒரு கிழதைக்கு முன் பகாடுத்த ைனுத ப்பற்றி விசாரிகக்; 

 ந்திருக்கினம்;” சி ராசா கிைாக்கர் கந்தததயாவிடம் பசான்னான். 



 
 

  ந்த தம்பதிகதை தன் முன் இருந்த கதிதரகளில் அைரும்படி தசதக மூேம் காட்டினார் 

கந்ததயர் . அ ர் பத்து  ருடங்கைாக ஏஜிஏ ஒபிசீல் ல தே பசய்யும் கிைாஸ் ரூ கிைரிக்கல் 

லச ண்ட். ஒபிசீல் இருந்து அதர தைல் தூரத்தில் அ ர் வீடு இருந்தபடியால் ஒபீpசுக்கு 

நடந்லத  ந்து லபா தால் பஸ் பசேவு அ ருக்கு இல்தே. இரு தடத  அ ருக்கு அறுபது 

தைல்களுக்கு அப்பால் உள்ை ஏஜிஏ ஒபீசுக்கு ைாறுதல் கிதடத்தும், தனது அரசியல் 

பசல் ாக்தகப் பாவித்து டிரான்ஸ்பதர நிறுத்திய ர் கந்ததயர் . அந்தப் பகுதி எம்.பி 

அ ரின் தாய்  ழிச் பசாந்தக்காரன். 

 “ ஐயா லபான கிழதை எங்கதட காணியும் வீட்தடயும் பற்றி நாங்கள் பகாடுத்த ைனுவுக்கு 

என்ன நட டிக்தக எடுத்திருக்கிறியல் என்று லகட்க  ந்தனாங்கள்”  ந்த ர் பசான்னார். 

 “ ஓ இப்ப எனக்கு நீங்கள் இரு ரும் ஒரு கிழதைக்கு முதல் ஏஜீஏதய சந்தித்தது என் 

ஞாபகத்துக்கு இப்ப  ருகுது. ஏஜிஏ உங்கள் ைனுத   ாசித்துவிட்டு உடனடியாக 

நட டிக்தக எடுக்கும் படி எழுத்தில் ைனுவில் ஓடர் லபாட்டிருக்கிறார். நான் உங்கதட 

ைனுத   ாசித்தனான். உங்கதட பிரச்சதன ஒரு சிக்கோன பிரச்சதன.” உதட்தடச் 

சுழித்தபடி கந்ததயர் பசான்னார். 

 “ அப்படி என்ன சிக்கோன பிரச்சதன? அந்த காணியும் வீடும் எங்கதட பரம்பதரக் காணி. 

எங்கதட அனுைதி இல்ோைல் பாதுகாப்பு என்று பசால்லி ஆர்மி எடுத்துப்லபாட்டுது. 

இப்ப இரண்டு  ருசத்துக்கு லைோகிவிட்டது. இப்ப லபாரும் நிண்டு லபாச்சு. இனி ஏன் 

ஆர்மிக்கு எங்கதட வீடும் காணியும் லதத ? எங்கதை காணிதயயும் வீட்தடயும் லபாய் 

பார்க்கக் கூட விடுகினம் இல்தே”, அழாத குதறயாகச் பசல்தேயர் பசான்னார். 

 “ ஆர்மி அந்த வீட்டிதே இருப்பது தான் பிரச்சதன. உங்கதட காணியும் வீடும்  இருப்பது 

பாதுகாப்பு  தேயத்துக்குள் இருக்குது . சிே ைாதங்களுக்குமுன் உங்கதட வீட்டுக்குக் 

கிட்ட பபடியன்கள் குண்டு த ச்ச ங்கள். ஆர்மி இந்த நாட்தடப் பாதுகாப்ப ர்கள் 

ஆகல  இது பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். இதத பற்றி ஏஜிஏ தீர்ைானிக்க 

முடியாது. இது உயர் ைட்டத்து அதிகாரிகள் தீரைானிக்க ல ண்டிய விஷயம். இதத நான் 

ஏஜிஏயுக்கு பசான்னனான். அ ர் இந்த ஒபீசக்கு ைாற்றோகி  ந்து மூன்று ைாசம்.. அ ர் 

உங்கதட ைனுத ப் பற்றி விபரைாய் லைலிடத்துக்கு ஒரு அறிக்தக தயாரிக்கும்படி இலதா 

எழுதியிருக்கிறார் என்று தபல் ஒன்றில் இருந்த ைனுத   ந்த ர்களுக்கு ஏஜிஏ 

எழுதியததக் காட்டினார் கந்ததயா . 

 “ அப்ப ஏஜிஏ பசான்னபடி லைலிடத்துக்கு அறிக்தக தயாரித்து விட்டீரா? 

 “ தயாரிப்பதற்கு லைேதிக தக ல்கள் லதத . வீட்டின் உயில் உங்களிடம் இருக்கிறதா?. 

நீங்கள் தான் பசாந்தக்கார் என்பதத அறிக்தகயிே ஆதாரத்லதாடு  காட்டல ண்டும்”? 

 “ இருக்கிறது. உயிலின் பிரதி தரோம்” 



 
 

 “ அதுைட்டும் லபாதாது. விதாதனயாரிடமிருந்து நீங்கள் முந்தி அங்கு  சித்ததாக ஒரு 

கடிதம் லதத .” 

 “ பிரச்சதன இல்தே. அததயும்  ாங்கித்தரோம்” 

 “ அதுைட்டுைல்ே நீங்கள் விட்டில்  ாழ்ந்த லபாது கட்டிய ைாநகரசதப  ரியின் ரசீது 

அல்ேது, எேக்டிரிசிட்டி அல்ேது ல ாட்டர் பில்லின்பிரதிகள் லதத .” 

 “ அது ைட்டுைா? அல்ேது; அது எங்கதட காணிபயண்டு நிரூபிக்க ல று பத்திரம் எதா து 

லதத யா? 

 “ லதத யில்தே ஏஜிஏ இராணு  அதிகாரிலயாடு லபசி, அ லராடு லபாய் உங்கதட 

வீட்தட பார்க்க ல ண்டும்.” 

 “ எததயும் உங்கள் முதறப்படி பசய்யுங்கள் எனக்கு ப கு பகதியிதே வீடும் காணியும் 

திரும்ப கிதடக்க ல ண்டும். என் ைகளுக்குக் கலியாணம் லபசி ஒழுங்காயிற்று. அந்தக் 

காணியும் வீடும் சீதனைாகக் பகாடுக்கிறதாகப் லபச்சு. வீட்டிதே ஆர்மி இருக்கிறபடியால் 

அதத விற்கமுடியாது. ஒருத்தரும்  ாங்க முன்  ரைாட்டினம்”. 

 “ நீங்கள் இந்த நிதேயில் அந்த வீட்தடச் சீதனைாக பகாடுக்கோலைா இல்தேயா என்று 

எனக்கு; பதரியாது. எதற்கும் நான் பசான்ன பத்திரங்கலைாடு  ந்து ஏஜிஏ ல ாடு சந்தித்துப் 

லபசுங்கள். அ ர் என்ன பசால்லுகிறார் என்று பார்ப்லபாம்” கந்ததயர் பசான்னார். 

 பசல்தேயர் தம்பதிகள் தாங்கள்  ந்த காரியம் முடியாத ஏைாற்றத்லதாடு பசன்ற ஒரு 

ைணித்தியேத்துக்குப்பின் ஏஜிஏ நடராசர் மிட்டிங் முடிந்து  ந்தார். 

ஏஜிஏ நடராஜா  ந்ததும்  ராததுைாய் கந்ததயதர தன் அதறக்குள் அதழத்து 

“கந்ததயா யாரா து என்தனக் காண  ந்தார்கைா”? என்று லகட்டார். 

 “ ஓம் லசர். அந்த ரிட்தடயர்ட் ஸ்லடசன ைாஸ்டர் பசல்தேயரும் அ ர் ைதனவியும் தான் 

தங்கதட வீட்டு விஷயைா உங்கதைக் கண்டு லபச  ந்தத யள். நான் அத யளுக்குச் 

பசான்லனன் அ ர்களின் பிரச்சதன பற்றி ஜிஏயுக்கு ஒரு அறிக்தக எழுத சி  பத்திரங்கள் 

லதத  என்றும், அலதாடு நீங்கள் ஆர்மி லைஜலராடு லபாய் வீட்தட பார்க்கல ண்டும் 

என்று பசான்னான்”. 

 “ சரியாகச் பசான்னீர். நான் இரண்டு தடத  ஆர்மி ஒபீசுக்கப் லபான் பசய்தனான். லைஜர் 

பபபரரா முக்கிய மீட்டிங்கிற்கு பகாழும்புக்குப் லபாய் விட்டாராம். அ ர் திரும்பி  ர ஒரு 

கிழதை எடுக்குைாம்; அதற்குப் பிறகு அ லராடு லபாய் வீட்தட நான் பார்த்துப் லபசி, 

அ ர் என்ன பசால்லுகிறார் என்றததப் பபாறுத்தது. ஆர்மி வீட்தட காலி பண்ண அ ர் 

சம்ைதிப்பாலரா எனக்குத் பதரியாது. லபார் முடிந்தாலும் இன்னும் பாதுகாப்பு 

லதத படுகிறதாம். அந்த வீடு பாதுகாப்புக்கு ஏற்ற சந்தியில் இருக்கிறது.” 



 
 

***** 

ஏஜிஏ, கந்ததயருக்கு ரிப்லபார்ட்தட ப கு விதரவில் தயார் பசய்யும்படி 

கட்டதையிட்டார். 

கந்ததயர் ஏஜிஏ யின் அதறதய விட்டு ப ளிலயறியதும் பியன் சி ராசா அதறக்குள் 

 ந்து. 

“ லசர் யாலரா ஒரு முதிய ர் உங்கதைப் பார்க்க ல ண்டும் என்று மூன்று 

ைணித்தியாேங்களுக்கு முன்  ந்த ர். அப்ப நீங்கள் ஜிஏ ஒபீசுக்கு கூட்டத்துக்கு 

லபாயிட்டியள். இப்ப அ ர் திரும்பவும்;  ந்திருக்கிறார் உங்கதைப் பார்த்து ஏலதா 

முக்கியைான விஷயம் லபசல ண்டுைாம். அ தர  ரச்பசால்ேட்டா லசர்”? சி ராசா 

லகட்டான். 

 “ நான் இன்னும் ைதிய லபாசனம் கூடச் சாப்பிடவில்தே. அதரைணித்தியாேம் அ தர 

இருக்கச் பசால் நான் கூப்பிடும் லபாது  ரச்பசால்”. 

 “ சரி லசர்.” 

 அதர ைணித்தியாேத்துக்குப்பின், ஏஜிஏதய காண  ந்த முதிய ருக்கு ஏஜிஏயின் 

அதறக்குள் லபாக அனுைதி கிதடத்தது. 

 “  ாருங்லகா ஐயா. அைருங்கள். நான் பகாஞ்சம் பிசி. என்ன விஷயைாக  ந்த நீங்கள் 

என்று சுருக்கைாக பசால்லுங்லகா எனக்கு ல று ல தேகள் இருக்கு ,” ஏஜிஏ பசான்னார் 

 “ லசர் எண்தட ைகன் கனடாவிதே பபரிய பிஸ்னஸ்ைன். பசாந்த ஊரான இங்கு ஒரு 

ஆதடகள் தயாரிக்கும் பக்டரி ஒன்தற தனது ப ளிநாட்டுப பணத்திே ஆரம்பிக் 

லபாறாராம். அறுபது பபண்களுக்கும் இருபது ஆண்களுக்கும்; ல தே  ாய்ப்புண்டாம்;. 

அததப் பற்றி உங்கதை சநதித்து லபசச் பசால்லி கடிதம் எழுதியிருக்கிறான். அது தான் 

அததப் பற்றி லபச  ந்னான்.” 

  

“ அடடா அது  ரல ற்கத்தக்க விஷயம். ஆனால். இது ப ளிநாட்டு பிரஜா 

உரிதையுள்ை ரின் முதலீட்டு விஷயைாச்லச. அதனாதே ப ளிநாட்டு அதைச்சால் 

க னிக்கப்பட ல ண்டிய விஷயம். நாலனா அல்ேது ஜிஏ லயா தீர்ைானிக்க முடியாது.” 

 “ அப்ப என்ன பசய்யச் பசால்லுறியல் ஐயா” 

 “உங்கதட ைகதன கனடாவில் இருக்கும் சிறீ ேங்கா அம்பசடதர அல்ேது அ ரின் 

உதவியாைதர சந்தித்துப் லபசச் பசால்லுங்கள். கனடாவிதே உள்ை இேங்தக தூதராேயம் 



 
 

இங்தக உள்ை ப ளிநாட்டு அதைச்லசாடு பதாடர்பு பகாண்டு ஆ ன பசய்யும். அது சரி 

ைகன் எவ் ைவு பணம் முதலீடு பசய்ய இருக்கிறார். “ 

 “ கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் கலனடியன் படாேர்கள் லசர்” 

 “ அது பபரிய பதாதக ஆச்லச. விதரவில் காரியைாக ல ண்டுைானால் ப ளிநாட்டு 

அதைச்சின பசயோைலராடு அல்ேது ைந்திரிலயாதட உங்கதட ைகதன லநரடியாகத் 

பதாடர்பு பகாள்ைச் பசால்லுங்லகா. பத்து மில்லியதன விட பகாஞசம் கூட பசே ாகும். 

நான் ஏன் பசால்லுகிறன் எண்டு விைங்கிச்லச’? 

  ந்த ர் சிறிது லநரம் பதில் பசால்ோது லயாசித்தார்”. 

 “ என்ன ஐயா லயாசிக்கிறியள்.” 

 “ ஒண்டுமில்தே. நீங்கள் பசான்னதத ைகனுக்குச பசால்லுகிறன். அ ன் என்ன 

பசால்லுகிறாலனா பதரியாது. ஆனால்..” 

 “ ஆனால் என்ன..? 

 “பசாந்த நாட்டில் முதலீடு பசய்ய இவ் ைவு சி ப்பு நாடா ப ன்றால், சிே ல தை 

அ ன் சிங்கப்பூரில் அல்ேது துபாயில் முதலீடு பசய்ய லயாசிக்கோம் அங்கு சி ப்பு நாடா 

குதறவு  ” என்று பசால்லிவிட்டு முதிய ர் நன்றி கூடச் பசால்ோைல் அதிருப்திலயாடு 

எழுந்து பசன்றார். 

****** 

 திரும்பவும் லபார் ஆரம்பித்ததற்கு அறிகுறிகள் பதரிந்தது. 

 “ இனி ஸ்லடசன் ைாஸ்டர் பசல்தேயருக்கு வீடு கிதடத்த ைாதிரி தான் அ ர் வீட்டிதே 

இருக்கிற ஆர்மி இனி எழும்பைாட்டாங்கள்”, என்றார் கந்ததயர் தனக்குப் பக்கத்து சீட்டில் 

இருந்த கிைாக்கர் முருலகசுவிடம்”. 

 அததக் லகடடுக் பகாண்டிருந்த பிலயான் சி ராசா “ ஐயா பசல்தேயருக்கு அ ர் வீடு 

இருந்தால் தாலன திரும்பிக் கிதடக்க” என்றான். 

 “ ஏண்டா சி ராசா, ஏன் அப்படி பசால்லுகிறாய்”? கந்ததயர் லகட்டார். 

 “ பபடியன்கள் லநற்று இரவு பசல்தேயர் வீட்டிதே இருந்த ஆர்மிதய தாக்கி அங்தக 

இருந்த ஆர்மிக்காரர்கள் ஆறுலபதர முடிச்சுப்லபாட்டாங்கள். வீடும் ததரைட்டம்” 

என்றான் சி ராசா. 

 “ அப்படியா.? காணி சரி பசல்தேயருக்கு மிஞ்சிச்லச. எனக்கும் ல தே குதறஞ்சிட்டுது?, 

என்றார் ஸ்லடசன் ைாஸ்டர் பசல்தேயர் லைல் அனுதாபப் பட்ட ர் லபால் கந்ததயர் . 
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கதத 14       

பபன்சன் 

 

முப்ததந்து  ருட அரசாங்க லசத  அன்லறாடு கிைாக்கர் கிட்னருக்கு முடி தடகிறது.  

தனது  ாழ்நாளின் பபரும் பகுதிதய அரசாங்கச் லசத க்காக அர்பணித்த ர் “கிட்னர்” 

எனச் பசல்ேைாக அதழக்கப்படும் சிதம்பரப்பிள்தை கிருஷ்ணமூர்த்தி . லநர்தைக்கும் , 

கடுதையான உதழப்புக்கும், பசான்ன  ார்த்தத த றாதைக்கும் பபயர் பபற்ற ர்;. 

இருபது  யதில் அரசலசத யில் லிகிதராக ல தேக்குச் லசர்ந்த ர். தனக்குப் பின், 

 ரிதசயில் நிற்கும் இரு சலகாதரிகளுக்காக பதாடர்ந்து படிக்க சதியில்ோது ல தேயில் 

லசர ல ண்டிய நிர்ப்பந்தம் அ ருக்கு ஏற்பட்டது. உள்ளூர் தபாற் கந்லதாரில் 

தபால்காரனாக ல தேபசய்த அ ரின் தந்ததயான சிதம்பரப்பிள்தையின்  ருைானமும்; 

ஆசிரிதயயாக ல தே பசய்த தாயின் உதழப்பும் தனது இரு சலகாதரிகளுக்கும் சீதனம் 

பகாடுத்து திருைணம் பசய்து த க்கப் லபாதுைானதாக இல்தே என்று அ ருக்கு பதரியும். 

படிப்பில் பகட்டிக்காரனாக இருந்தும் படித்து, சர் கோசாதேக்குச் லசன்று பட்டம் பபற 

ல ண்டும் என்று அ ர் கண்ட கனவு நன ாகவில்தே. பகாடுத்து த த்தது அவ் ைவு 

தான் என்று தாயின்  ற்புறுத்தல் காரணைாக கிைரிக்கல் லசர்விஸ்சுக்கு விண்ணப்பித்த 

லபாது மூன்று ைாதத்தில் ல தே கிதடக்கும் என்று அ ர் எதிர் பார்க்கவில்தே. 

நீண்ட காே அரச லசத யில் ஒரு நாைா து அ ர் லநரம் தாைதித்து ல தேக்குச் பசன்றது 

கிதடயாது. அலத லபான்று ைாதேயிலும் அ ர் தான் கதடசி ஊழியராக ல தே முடிந்து 

வீடு பசல் து  ழக்கம். கிைரிக்கல் லசர்வீசில் சாதாரண லிகிதராக லசர்ந்து ஓய்வு பபறும் 

லபாது எவ் ைல ா லபாட்டிகளுக்குப் பின்னர், பரிபாேன லசத யில் பதவி உயர்வு 

பபற்று உதவி அரசாங்க அதிபரானார் (Assistant Government Agent ).. பா ம் அவ் ைவு 

லநர்தையாக ல தே பசய்தும் அந்தப் பதவி; கிதடக்க அரசியல் ாதிகளின் தயத  நாட 

ல ண்டிய நிதே அ ருக்கு. அது கிதடப்பதற்கு எத்ததன தடத  பாராளுைன்ற 

உறுப்பினர் வீட்டு  ாசதேத் அ ர் பதாட்டு  ணங்கி  ர ல ண்டியிருந்தது. அ ரது நல்ே 

காேம் அந்தப் பதவிக்கு பா.ை.உ யின் இனத்த ர்கள் ஒரு ரும் லபாட்டிக்கு நிற்கவில்தே. 

தனது பாராளுைன்ற பதாகுதிக்கு உதவி அரசாங்க அதிபராக கிட்னதர நியமித்ததின் 

காரணம் தனக்கு ஏற்ற ாறு திட்டங்கதை படண்டரில் விட்டு தனக்கு சாதகைாக 

கிதடக்கத்தான் என்பது கிட்னருக்குத் பதரியும். சங்கக் கதடயில் ைலனஜராக இருந்து 

அரிசியில் ைண் கேந்து விற்று திடீர் பணக்காரனாகி, அதன் பின் அரசியலில் புகுந்து பபரிய 

புள்ளியான அந்தப் பாராளுைன்ற  உறுப்பினர் லபரம்பேத்துக்கு ஊழல் ஒரு புதிய 

விஷயமில்தே. உத்திலயாகத்திற்கு கடிதம் பகாடுப்பது முதல் பதவி உயர்வு  தர 

ல தேக்கு ஏற்ற ாறு லரட் த த்திருந்தார். ஒரு லபாதும் அ ர் பணத்தத லநரடியாக 



 
 

 ாங்கியது கிதடயாது. அ ருக்கு உதவியாக இருந்த பசல் ம் என்ற அ ரது தைத்துனன்; 

தான் அததனக் க னித்து ந்தார். அ ர் மூேலை பாராளுைன்ற உறுப்பினரின் பதாடர்பு 

அ ருக்கு கிதடத்தது. பசல் ம் ஒரு ஊடகவியோைர் . 

அரசலசத யில் கிட்னர் லசரும் லபாது பே ஊர்களில் ல தே பசய்ய ல ண்டி ரும் என 

எதிர்பார்க்கவில்தே. ஏலதா ஊலராடு இருக்கோம், பபற்லறாருக்கு உதவியாக இருந்து 

குடும்பப் பிரச்தனகளுக்கு  ழி காணோம், என நிதனத்த கிட்னருக்கு முதல் முதறயாக 

ல தே பகாழும்புக் கச்லசரியில் என்றவுடன் ல தேக்குப் லபால ாைா விடுல ாைா 

என்ற நிதே. ஆனால் தாயார் குடும்ப நிதேதயக்காட்டி  ற்புறுத்தியபடியால் அ ருக்கு 

ல தேதய ஏற்க ல ண்டி ந்தது. பகாழும்பிே உள்ை ப ள்ை த்தத பகுதியில் தாயாரின் 

தூரத்து பசாந்தக்காரார் ஒரு ர் நடத்திய சம்ைரியில் தங்க இடம் கிதடத்தது பகாழும்புக்கு 

புதிதான அ ரின் அதிர்ஷ்டம். ஒரு அதறயில் மூன்று லபர் முடங்கி கிடக்க ல ண்டிய 

நிதே. காதேயில் குளிப்பதற்கும், ைேசேம் கழிப்பதற்கும் கியூ ல று. காரணம் மூன்று 

அதறயுள்ை அந்த சம்ைரியில் பத்து லபர்  ாழ்ந்தனர்.  ாலின் ஒரு பகுதி கூட ஒரு ருக்கு 

 ாடதகக்கு விடப்பட்டிருந்தது. காதே லபாசனம் காலி வீதியல் உள்ை காந்தி போட்ஜில்;. 

நண்பன் ஒரு னின் அறிமுகத்தால் பகாப்பி ஒன்றில் திகதி லபாட்டு எழுதும் ைாதக் 

கணக்பகான்தற அங்கு பதாடங்கினார். சரியாக சம்பை நாைன்று கணக்கு பார்த்து 

பணத்ததக் பகாடுத்துப் லபாடு ார். ப ள்தை நிற லோங்சம்,; ப ள்தை நிற  நீண்ட தக 

சட்தடயும் அ ரது ல தேக்குப் லபாகும் தினமும் அலத? யூனிலபார்ம். தினமும்  

ல தேக்கு  லபாக முன்  சப்பாத்தத  பபாலிஷ்  பசய் ார் .லசர்ட்  பாக்பகட்டில்  ஒரு 

தபேட்   லபனா. . 

பகாழும்பில் ஆரம்பித்த அ ரது அரசாங்க லசத , கண்டி இரத்தினபுரி , காலி , குருநாகல் 

லபான்ற சிங்கைப் பகுதிகளிலும் ைட்டக்கைப்பு, புத்தைம் லபான்ற தமிழ் பகுதிகளிலும் 

பதாடர்ந்தது. அரச லசத யில் கதடசி ஐந்து  ருடஙகளும் தான் யாழ் குடா நாட்டில் 

லசத  பசய்யும் சந்தர்ப்பை அ ருக்கு கிட்டியது. அதிக காேம் சிங்கைப் பகுதிகளில் 

ல தே பசய்ததினால் சிங்கைத்திலும் எழுதி,  ாசித்து உதரயாடக் கூடிய திறதைதய 

விதரவில் அ ர் பபற்றார். மும்பைாழிகளிலும் ல தே பசய்யக் கூடிய கிட்னருக்கு 

அரசலசத யில் தனி ைதிப்தப ைற்தறய ஊழியர்களிடம் பகாடுத்தது ைட்டுைன்றி நல்ே 

உறத யும் ஏற்படுத்தியது. பைாழிபபயர்ப்பு என்று  ந்தவுடன் கிட்னதரத் தான் முதலில் 

சக ஊழியர்கள் லதடு ார்கள். அதனால் அ ர் ல தே பசய்த கச்லசரிகளில் எல்ோம் 

அ ரது பபயர் பேருக்கு பதரிய ந்தது. “மும்பைாழிக் கிட்னர்”; என்று கூட பகிடியாக 

அதழப்பார்கள்.. 

தனது பகட்டித்தனத்தால் தன்லனாடு கிைரிக்கல் லசர்வீசில் ல தே பசய்த இரு 

நண்பர்கதை தன் இரு சலகாதரிைாருக்கு ைாப்பிள்தைகைாக லதர்ந்பதடுத்து குதறந்த 

சீதனத்தில் கலியாணம் பசய்து த த்த ர் கிட்னர். சலகாதரிகளுக்காக அ ர் அவ் ைவு 



 
 

 யது  ந்தும் திருைணைாகைலே இருந்தார். இரத்தினபுரி கச்லசரியில் ல தே பசய்யும் 

லபாது அ ருக்கு  யது நாற்பது. பகட்டித்தனத்தால் முதோம் தர லிகிதராக பதவி 

உயர் தடந்திருந்தார். அக்கச்லசரிக்கு காலியில் இருந்து ைாற்றம் பபற்று  ந்ததடந்த சிே 

ைாதஙகளில், அங்கு தனக்கு முன் கடதையாற்றிய பிரதை லிகிதர் அரசுக்கு லசர ல ண்டிய 

சுைார் மூன்று இேட்சம் பணம் லசராைல் லபானதிற்கு காரணம் என்பததயும் அ ர் பே 

ஊழல்கதை பசய்தததயும் கண்டுபிடித்து அரசாங்க அதிபருக்கு அறிக்தக ஒன்று 

சைர்பித்தார். அந்த கண்டுபிடிப்பு லைோதிகாரிகளிடம் பபரும் பாராட்தடைட்டும்  

பபற்றதும் அல்ோைல், அடுத்த  ருடலை பதவி உயர்த யும் அ ருக்கு பபற்று பகாடுத்து 

ஸ்பபசல் கிோஸ் லிகிதராக பகாழும்பில் உள்ை திதறச்லசறிக்கு ைாற்றோகி பபன்சன் 

பகுதிக்கு பசல்ே உதவியது.. இரத்தினபுரியில் ல தே பார்த்தலபாது அ ருக்கு கீழு 

ல தே பசய்த தடபிஸ்ட் பிலரைேதாவின் பதாடர்பு ஏற்பட்டது. பதிபனட்டு பக்க 

அறிக்தகதய ஒரு ரும் அறியாத விதத்தில் தட்டச்சு பசய்து அ ருக்கு பகாடுத்ததினால் 

அ ரின் நம்பிக்தகக்கும் அன்புக்கும் பாத்திரைானாள்  ரக் ாதனதய   லசர்ந்த சிங்ைத்தி  

பிலரைா. பபற்லறாதர சிறு யதிலேலய இழந்த பிலரைாத   ைர்த்தது பிள்தைகள் 

இல்ோத அ ைது தாய் ைாைன் குடும்பம். இரத்தின வியாபாரியான அ ர் குணத்திலும் 

இரத்தினம் தான். பிலரைா கிட்னர் லைல் த த்திருந்த நம்பிக்தக நாைதடவில் காதோக 

ைேர்ந்தது அ ளின் தாய் ைாைனின் ஆசீர் ாதத்துடன் திருைணத்தில் முடிந்தது. நல்ேகாேம் 

அ ரின் கேப்புத் திருைணத்துக்கு எதிர்ப்பு பதரிவிக்க கிட்னரின் தாயும் தகப்பனும் 

உயிருடன் இருக்கவில்தே. கிட்னரின் சலகாதரிைார் இரு ரும் தைது ததையன் தைக்காக 

பசய்த தியாகத்ததக் கூட பபரிதாகக் கருதி நன்றிக்காக கூட திருைணத்துக்குப் 

லபாகவில்தே. அதனால் கிட்டனர் அ ர்கள் லைல் லகாபப்படவில்தே. 

ல தேயில் கிட்னர் சற்று கண்டிப்பான ர். அரசாங்க விதிகளில் இருந்து சற்றும் விேகிச் 

பசல்ேைாட்டார். அரச லசத  பரிபாேன, நிதி சட்டப் புத்தகங்கதை கதரத்து 

குடித்திருந்தார். அ ர் கதடப்பிடித்த கடுதையான முதறகளினால் பேருக்கு பபன்சன் 

கிதடப்பது தாைதாகியது. அரசலசத யில் பே திதணக்கைஙகளில் ல தே 

பசய்த ர்களின் ல தே சம்பந்தைான அறிக்தககள் முழுதையாக கிதடத்து, அ ர்கள் 

அரசுக்கு ஏதா து பணம் பகாடுக்க ல ண்டுைா என்று கணித்து , அ ர்கள் ஊதியம் 

இல்ோது லீவில் இருந்த நாட்கதையும் கழித்த பின்னலர அதத முற்றாக்கி லைேதிகாரியின் 

அனுைதிபபறு ார். 

பண்டகச்சாதே லைற்பார்த யாைராக பே இடங்களில் ல தே பசயத ஒரு ர் தனது 

க னயீனம் காரணைாக பே அரிசிமூட்தடகதை கைவு பகாடுத்து அதிகாரிகைால் 

தண்டிக்கப்பட்டார். அ ர் ஓய்வுபபற்றலபாது அ ரின் பபன்சன் முற்றாக்க சுைார் இரண்டு 

 ருடங்கைாயிற்று. அறிக்தககள்யாவும் சரியாக  ந்து லசராதலத அந்த தாைதத்திற்கு 

காரணைாகும். அரசுக்கு அ ரது; க தேயீனம் காரணைாக ஏற்பட்ட இழப்பு சுைார் 

நாற்பதாயிரம் ரூபாய் . அதத அ ரின் பபன்சனில் இருந்து கழித்தால் அ ருக்கு 



 
 

கிதடக்கும் பைாத்த பணம் மிகச் சிறிது என கிட்டனருக்குத் பதரியும். லநாயினால் 

அ திப்படும் அவ்வூழியரின் ைதனவியின் ைருந்துச்பசேவுக்கு அந்தப் பணம். லபாதாது 

என்பதும் அ ருக்குத் பதரியும். அரச சட்டப் புத்தகத்தில் உள்ை சிே 

ஓட்தடகதைப்பாவித்து பத்தாயிரம் ரூபாய் ைட்டுலை கழித்துவிட்டு மிகுதி பபன்சன் 

பணம் கிதடக்கும்படி பசய்த ைனிதபிைானம் மிக்க ர் கிட்னர். கண்டிப்லபாடு கேந்த 

இரக்க சுபா ம் பதடத்த ர். 

பபன்சன் திதணக்கைத்தில், இறந்த ர்களுக்கும் ைரண அத்தாட்சிப பத்திரமின்றி கள்ைக் 

தகபயழுத்துடன் பபன்சன் பகாடுக்கப்பட்டு  ந்ததத கண்டுபிடித்து அறிக்தக 

சைர்ப்பித்தார் கிட்னர். அ ரது திறதைதய நம்பிலய லைேதிகாரிகள் தங்கள் 

தீர்ைானங்கதை எடுத்தனர். பபன்சன் பகுதியில் இருந்து ைாற்றோகி அ ர் பசய்த 

லசத க்கு பதவி உயர்வு திடீபரன்று  ரவில்தே. ஒரு நாள் அ ரது அதிகாரி தன் அதறக்கு 

 ரும்படி அதழத்திருந்தார். 

கதத  தட்டிவிட்டு ஒதுங்கி நின்ற கிட்னதர “ கம் இன்” என்ற ஒரு அதிகாரக் குரல் 

அதறக்குள் இருந்து  ரல ற்றது. அ ரது அதிகாரி லசாைரத்னாவுக்கு கிட்டனர் லைல் நல்ே 

ைதிப்பு. அ ரின் கீழ் ல தே பசய்த சிங்கை ஊழியர்கதை விட அ ர் லைல் கூடிய 

நம்பிக்தக த த்திருந்தார். 

லசாைரத்தினா அைரும்படி அ தரக் கட்டதையிடும்  தர அ ர் முன்லன பதுதையாக 

ைரியாததயுடன் நின்றார் கிட்னர் 

“ Sit down Kitnar” 

“ Thank you sir” 

“உைக்கு ஒரு நல்ே பசய்தி பசால்ேல  அதறக்கு அதழத்தனான். உைது கடும் 

உதழப்தபயும் திறதைதயயும் ைதித்து உம்தை பரிபாோன லசத க்கு லைலிடத்துக்கு 

சிபார்சு பசய்துள்லைன். ஆனால் உயர் பதிவிகளுக்கு அரசியல் ாதிகளின் ஆதரவு 

அ சியம் ல ண்டும். எனது சிபார்தச நம்பி ைட்டும் இராததயும்” என்றார் ஆங்கிேத்தில் 

அதிகாரி லசாைரத்தினா பசான்ன அறிவுதரதயக் லகட்டு கிட்னருக்கு என்ன பதில் 

பசால் பதன்று பதரியவிேதே. லபசாைல் அ ர் முகத்ததப் பார்த்தபடி இருந்தார். 

“ என்ன பைௌனைாக இருக்கிறீர். உைக்கு மூன்ற பாதஷகளும் பதரியும், ல தேயில் நல்ே 

திறதைசாலி. அது ைட்டும் இருந்தால்; லபாதாது. சற்று அரசியல் ாதிகலைாட 

ஒத்துப்லபாகவும் பதரியல ண்டும். உைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் யாரா து எம் பிதய 

பதரியுலை?. 

“ எனக்கு யாதர லசர் பதரியும். நானும் ல தேயும் என்று இருப்ப ன். யாழ்ப்பாணத்திே 

நான் ல தே பசய்யவில்தே” 



 
 

“எனக்கு உம்தைபற்றி பதரியும். உைக்கு உதவி பசய்ய ல ண்டும் என்பதற்காகத்தான் 

அதறக்குள் அதழத்தனான். எனக்கு தமிழ் எம் பி ஒரு ரின் பீஏதயத் பதரியும். அ ரது 

அண்ணருக்கு நான் பபன்சன் பகதியிதே கிதடக்க உதவினனான். அதுக்குப் பிறகு 

நாதேந்து லபருக்கு பபன்சனும், பகாமியூட்டட்டும் பகதியிதே கிதடக்க உதவினான். 

அ ர் காசடிக்கிற ர்; என்று பிறகு தான் பதரிய ந்தது. ஆனால் நான் லகட்டால் எந்த 

உதவிதயயும் பசய்ய ைாட்லடன் என்று பசால்ேைாட்டார். அ லராதட நான் கததக்கிறன். 

நீர் லபாய் அ தரச் சந்தித்து நான் அனுப்பினதாகச்பசால்லும். அ ர் பபயர் பசல் ம். 

புபராலைாஷன் ஓடர்  ந்ததும் அ ருக்கு 2000 ரூபாய் பகாடுத்தால் லபாதும்.” 

“கிட்னர் சிந்தித்தார். ஊழலுக்கு எதிரான லபாக்குள்ை தன்தன விசயம் முடிந்ததும் காசு 

பகாடுக்கச் பசால்லுகிறாலர தனது அதிகாரி. எப்படி முடியாது என்று பசால்ே முடியும். 

எனக்கு இன்னும் ரிட்டயராக ஐந்து  ருஷம் இருக்கிறது. இந்தப் புபராலைாஷன் 

கிதடத்தால் எனக்கு கிதடக்கிற பபன்சன் குதறந்தது இருபது விகிதம் கூடும். அலதாதட 

இந்த பதவியில் இருந்து ரிட்டயரானால் அததக்காட்டி பகாம்பபனிகளில் ல தே எடுக்க 

முடியும். ைகள் ைல்லிகாவின்  ாழ்க்தகக்கு ஒரு  ழி பார்க்கல ண்டும். ஒருத்தரும் எனக்கு 

உத ப் லபா தில்தே. பிலரைாவும் ரிட்தடயரானால் எங்கள் இரண்டு லபருதடய 

பபன்சனிதே தான்  ாழக்தக நடத்த ல ண்டும்” கிட்டனர் சிந்தித்தார். அதிகாரிக்கு 

பசல் த்தின் பகாமிஷனில் ஏதா து பங்குண்லடா?. கிட்னருக்கு சந்லதகம்  ந்தது. 

“ என்ன கிட்னர் லயாசிக்கிறீர். இந்த சான்தச த ற விடாததயும்” 

“ சரி சார் நீஙகள் பசான்னபடி பசய்கிறன். எனக்கு அ ருதடய பதாதேலபசி, விோசம் 

ஆகிய ற்தறத் தாருங்கள்.” 

“ இன்று ப ள்ளிக்கிழதை.  ருகிற பசவ் ாய்க் கிழதை முழு விபரத்ததயும் தாரன். இந்த 

ைாத முடிவுக்குள் புபராலைாஷன் லிஸ்ட்தட முடீவு பசய்வினம். அதுக்கிதடயிதே 

அ லராதட லபசி எம்பி தய சந்தியும் என்ன?” கிட்னர் பதிலுக்கு ததேயாட்டினார். 

மூன்று ைாதங்களில் கிட்னர் தகயில் பதவி உயர்வுக்கான கடிதம்  ந்தவுடன் அந்த 

கடிதத்தின பபறுைதி 2000 ரூபாய் என நிதனத்து அ ர் ைனதுக்குள் சிரித்துக் பகாண்டார். 

***** 

கதடசி நாைான அன்று ல தேக்கு லபா து அ ருக்கு என்னல ா ைாதிரி இருந்தது. அரச 

லசத யில் இருந்து ஓய்வு பபறும் நாைது. நாதை முதல் நான் ஒரு சாதாரண ைனிதன். 

ஆயிரக்கணக்காக ஓய்வு பபற்ற அரச ஊழியர்களின் பபயர் பட்டியலில் அ ர் பபயரும் 

ஒன்று. இனி ரிட்தடயர்ட் என்ற  ார்த்தததயயும் சீ ஏ எஸ் ஒபிசர் என்ற தன் பபயருக்கு 

அடுத்துள்ை பட்டத்துடன் லசர்த்துக்பகாள்ைல ண்டும். ஆபிசில் அ ருக்கு பேத்த 

 ரல ற்பு காத்திருந்தது. லநலர தன் அதறக்கு லபான அ ர் ப ளியில் இருந்த தனது பபயர் 



 
 

பேதகதயப் பார்த்தார். கிருஷ்ணபிள்தை, உதவி அரசாங்க அதிபர், சா கச்லசரி. நாதை 

ல று ஒரு ரின் பபயருடன் இந்தப் பேதக இங்கு பதாங்கப் லபாகிறது. 

“லசர் டீ பகாண்டு  ரட்டுைா. கதைத்துப் லபாய்  ந்திருக்கிறியள்.” என்று பியூன் 

சின்தனயா  ந்து லகட்டான் பதிலுக்கு ததேயாட்டிவிட்டு தன் அதறக்குள் பசன்றார். 

என்தனப் பார்த்தால் கதைத்த ன் ைாதிரியாக ா இருக்கிறது?. அரச சட்டத்தின்படி 55 

 யதில் ஓய்வு பபற ல ண்டும் ஆனால் அரசியல்  ாதிகள் விரும்பினால் ஏலதா பிச்தச 

லபாடுகிற ைாதிரி ஒவ்ப ாரு  ருடமும் லசத தய நீடிப்பினம். அதுக்கு அ ர்களிடை 

லபாய் பல் இளித்து பகஞ்ச ல ண்டும். இதுவும் ஒரு  ாழ்க்தகயா?. இன்னும் என்னால் 

பத்து  ருஷம் ல தே பசய்யக் கூடிய சக்தி இருக்கிறது. ஆனால் என் பதவி;, ைந்திரி 

ஒரு ரின் தைத்துனருக்கு ஏற்கனல  குறிக்கப்பட்டுவிட்டதாம். கடிதமும் 

லபாயாகிவிட்டதாம். ஏற்கனல  அ ர் என்னிடம் ஒரு கிழதைக்கு முன்  ந்து 

ல தேதயப்பற்றி விசாரித்துப் லபாயிருக்கிறார். இனி எனது ரிட்டயர்ைண்ட் ஓடரில் 

ைாற்றம்  ராது. அது எனக்கு லதத யில்தே. இவ் ைவு காேம் அரசாங்கத்துக்கு ைாடாக 

உதழத்துக்பகாடுத்தனான். லைலும் ஒரு  ருஷம் என் லசத தய நீடிக்க அ ர்கைால் 

முடியாதாம். இது தான் எனது லசத க்கு ப குைதி. சிந்தித்த ாறு தனது பிரத்திலயாகப் 

தபதே புரட்டினார். சின்தனயன் அதறக்குள் டீ லயாடு  ந்தான். 

சின்தனயன் பகாண்டு  ந்த டீ தய  ாங்கிக் குடித்தார் கிட்னர். 

“ லசர் இன்று ைத்தியானம் உங்களுக்கு ஒபீஸ் ஆட்கள் எல்ோம் லசர்ந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டி 

ஒழுங்கு பசய்திருக்கினம். ப ட் ஓபிசில் இருந்தும் ஆட்கள்  ருகினைாம்.” சின்தனயன் 

பசய்தி பசான்னான்.” 

“ அப்படியா?. நல்ேது” என்றார் அதைதியாக கிட்னர். அ ரது எண்ணங்கள் எல்ோம் ல று 

எங்லகலயா இருந்தது. 

“ ரிட்தடயரான பிறகு என்ன லசர் பசய்யப் லபாகிறியள்?” 

“ முதலிலிதே என்தட பபன்சன் தாைதிக்காைல் கிதடக்க பகாழும்புக்கு லபாய் 

ஆட்கதைக் கண்டு பகதிப்படுத்தல ண்டும். பபன்சன கிதடச்சவுடன் இந்தியாவில் உள்ை 

லகாயில் குைத்துக்கு ஒரு ைாதம் லபாய்  ர லயாசித்திருக்கிறன்” 

“லசர் ரிட்டயரான பிறகு எங்கதைபயல்ோம் ைறந்திடாததயுங்லகா. லநரம் கிதடத்த லநரம் 

எங்கதையும்  ந்து பார்த்துப்லபாட்டு லபாங்லகா. உங்களிதே எல்லோருக்கும் நீஙகள் 

நல்ே ர் என்ற ைதிப்பிருக்கு” 

கிட்னர் முகத்தில் புன்னதக பதரிந்தது. 



 
 

அன்று நடந்த பிரியாவிதடயில் அ ரது சக ஊழியர்கள் தங்கள் நிதன ாக பகாடுத்த 

சீக்லகா தககடிகாரமும் ஆயிரம் ரூபாய் உள்ைடக்கிய கடித உதரயும் அ தர உடல் 

சிலிர்க்க த த்தது. எல்லோருக்கும் தன் நன்றிதய பதரிவித்து விட்டு கேங்கிய 

கண்களுடன் ல தேத்தைத்ததவிட்டு ப ளிலயறினார். 

***** 

கிட்னர் ரிட்டயராகி ஒன்பது ைாதங்கைாகிவிட்டது. பிலரைா பதாடர்ந்து ல தேக்குப் 

லபாய் ந்தாள். தனது பபன்சன் விஷயைாக குதறந்தது ஐந்து தடத யா து பகாழும்புக்கு 

லபாய்  ந்திருப்பார். அறிக்தககள் இன்னும்  ந்து லசரவிேதே என்ற பதிலே  ந்தது. 

அ ர் ல தே பசய்த லபாது இருந்த அதிகாரியும் ஊழியர்களும் இப்லபாது அங்கில்தே. 

அ ர் ல தே பசய்த இடத்தில் இருந்த ர் ஒரு சிங்கை ர். அ தரப் பார்த்தால் ஒரு சிடு 

மூஞ்சி என்பது முகத்தில் எழுதி ஒட்டியிருந்தது. பபன்சன் பிரான்ஜ்சில் அ ர் ல தே 

பசய்த லபாது இருந்த பிலயான் நாணயக்கார இன்னும் அங்குதான் ல தேயில் இருந்தான். 

நாணயக்கார ஒரு நாணயைான சிங்கை ன். அ தனக் கண்டதும் அ ருக்கு ைனதுக்குள் 

ஒரு சந்லதாஷம். அரசலசத யில் பியூதனப்பிடித்தால் எந்த காரியமும் இேகு ாக 

நடக்கும் எனபத அ ருக்கு பதரியும். 

“ ைாத்தயா. இப்லபா பபன்சன் பிரான்ஞ்சில் ஒரு ல தே பசய்து முடிப்பது சரியான 

கஷ்டம். ஒவ்ப ாருத்தருக்கும் தபதே நகர்த்த காசு பகாடுக்கல ண்டும். உங்கதட தபல் 

இன்னும் அதசயாைல் கிடக்கிது. நான் கூட எனக்குத் பதரிந்த ஒரு லராடு கததத்தனான். 

நீங்கள் முந்தி இங்தக ல தே பசய்தனீங்கள் எண்டும் பசான்னனான்.. ஏலதா தன்னால் 

முடிந்ததத பசய்கிறன் எண்டார். நீங்கள் முடிந்தால் சீப் கிைாக் பஜயரத்தினால ாதட 

கததயுங்கள். ப ளித் லதாற்றத்துக்கு சீடு மூஞ்சியானாலும் சிங்கைத்திதே நீங்கள் 

கததச்சால் சிே சையம் உங்கதட பபன்சன உங்களுக்கு பகதியிதே கிதடக்க உதவி 

பசய் ார். அ ரும் இரத்தினபுரிதான்.” என்றான் சிஙகைத்தில் நாணயக்கார. 

நாணயக்கார ஆலோசதன பசான்ன ைாதரி பஜயரத்தினாவுக்கு தன்தன அறிமுகப்படுத்திக் 

பகாண்டு தனக்கு ரிட்தடயராகி ஒன்பதுைாதங்கைாகியும் பபன்சன் இன்னும் 

கிதடக்கவில்தே எனபதத எடுத்துச்பசான்னார். தான் இரத்தினபுரி கச்லசரியில் ல தே 

பசய்ததாகவும் தனது ைதனவியின் பசாந்த ஊர் ரக் ான என்றும் பசான்னார். அ ர் 

சிஙகைத்தில் உதரயாடியது பஜயரத்தினாவுக்கு ைகிழ்ச்சிதய பகாடுத்தது என்பது அ ர் 

முகத்தில் இருந்து பதரிந்தது. தன்னால் இயன்றைவு அ ருக்குப் பபன்சன் விதர ாக 

கிதடக்க  ழிபசய்கிலறன் என்றார் பஜயரத்தினா. 

அந்த சந்திப்புக்கு பின் வீடு திரும்பி மூன்று ைாதைாகியும் அ ருக்குப் பபன்சன் 

 ரவில்தே. திரும்பவும் பஜயரத்தினாத ப் லபாய் அ ர் சந்திக்க திட்டம் லபாட்ட 

லபாதுதான் Pension approved என்று சிே படி ங்களுடன் கடிதம் ஒன்று  ந்தது. அந்த 



 
 

படி ங்கதை நிரப்பி அதில் குறிப்பிட்டுள்ை அத்தாட்சிகளுடன் அனுப்பினால் 

அடுத்தைாதத்தில் இருந்து பபன்சன் அ ரது  ங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பப்படும் 

என்றிருந்தது கடிதத்தில் தாைதிக்காைல் பூர்த்தி பசய்த படி ங்கதையும் அத்தாட்சி 

பத்திரங்கதையும் ஒரு கடித உதறக்குள் த த்து பரஜிஸ்லடர்ட் லபாஸ்டில் அனுப்பிப் 

லபாட்டு வீடு திரும்பினார் கிட்னர். பநஞ்சுக்குள் இறுக்குகிறது என்று அன்று இரவு 

படுத்த ர் தான் பிறகு அ ர் எழும்பல யில்தே. பா ம் கிட்னர். கடும் உதழப்பின் 

பயதன அ ரால் அனுபவிக்க பகாடுத்துத க்கவில்தே. அ ர் உடல் அதற்கு முதல் 

பபன்சன் எடுத்துவிட்டது. 

**** 

  

  



 
 

கதத 15        

சின்னலைைம் சந்திர தனி  

 

முன்னுதர 

 தாசிகள் என்ற லகாவிலில் நடனைாடும் பதாழில் புரியும் குேத்தினர் லகாயில்களிலே 

குறிப்பாக, திருவிழாக் காேங்களிலே நிகழ்த்தி  ந்த ஆடற்கதேலய ‘சின்னலைைம்’ என்று 

ைக்கள் அதழத்ததாக அறிய முடிகின்றது. அரசத க் கைங்களிலும், சிே ஆண்ட ன் 

சந்நிதிகளிலும் ஆடப்பட்டு காே ஓட்டத்தில் எல்ோக் லகாயில்களிலும் இடம்பபறும் 

நிகழ்ச்சியாக  ைர்ந்தது. அங்பகல்ோம் லகாயில் பூதசகளில் நட்டு  லைைத்ததக் கண்ட 

ைக்கள், லத தாசிகள் ஆட்டத்திற்குச்  சிறிய அைவிோன லைைம் (மிருதங்கம்) 

பாவிக்கப்படு ததனக் கண்டு அததன (சின்னலைைம்) என அதழக்க முற்பட்டு 

நாைதடவில் அம்லைைம் பாவிக்கும் நாட்டியக் கதேதயலய சதிராட்டம் அல்ேது 

‘சின்னலைைம்’ என்ற பபயர் பகாண்டு அதழக்கும் ைரபு லதான்றியது என கோநிதி பத்ைா 

சுப்பிரைணியம் லபான்ற ர்கள் கருத்துத் பதரிவித்துள்ைார்கள்.  

***** 

ஏழு தசாப்தங்களுக்கு  முன் யாழ்ப்பாணம் வீர ை ா காளி அம்ைன் லகாவிலில் பே 

நாட்கள் நடக்கும்  திருவிழாக்கதை  உபயக்காரர்கள் லபாட்டிலபாட்டு நடத்து ார்கள். 

லகாவிலுக்கு முன் சிகரம் கட்டி மின் விைக்குககைால் அேங்கரித்து பகாண்டாடு ார்கள் . 

பூந்பதாட்டி திருவிழா பிரபல்யைனது  அதன் உபயகாரர் ஆதனப்பந்தியடி ஓ ர்சியர்   

பூபாேசிங்கம். அ ரின் திருவிழாவில் இருந்து தமிழ்   நாட்டில் இருந்து ராஜைாணிக்கம் 

பிள்தை லபான்ற நாதஸ் ர வித்து ான்ககதையும்  நாட்டியக்காரிகதையும் அதழத்து 

 ந்து நிகழ்சிகள் நடத்து ார்.  

யாழ்ப்பாணத்தில் பசட்டிைார்கள் கட்டிய லகாயில்களில் இதற னுக்கு ஆடற்கிரிதய 

 ழங்கு தற்காக இேங்தகக்கு கூட்டி  ரப்பட்ட ர்கள் தமிழகத்து ஆடல் ைங்தகயர்கள். 

இ ர்கதைப் லபால் இேங்தகயிலும் ஆடல் ைங்தகயர்கள் இருந்துள்ைார்கள். இவ் ஆடல் 

ைங்தகயரின் ஆடல்கலை ‘சின்னலைைம்’ என்று அதழக்கப்பட்டது.  

ஆரம்பத்தில் சின்னலைைம் என்பது மிருதங்கத்திதனக் குறித்துப் பின்னர் 

இவ் ாத்தியத்துடன் ஆற்றுதகதய நிகழ்த்தும் குழுவினதரலய குறிப்பிட்டிருத்தல் 

ல ண்டும். இதனால் இந்நடனத்தத ஆடும் பபண்கதை ‘சின்னலைைக்காரி’  அல்ேது 

சதிராட்டக்காரி என்று அதழக்கும் ைரபு யாழ்ப்பாணத்தில் பபரு ழக்காக நிேவியது.  



 
 

அக்காேத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் பபண்கள் வீட்தட விட்டு ப ளியில்  ரு து 

மிகக்குதறவு. பபாது இடங்களில் இக்காேத்தில் தசக்கிளில் அல்ேது டூ வீேரில் 

லபா தில்தே    அதனால் அ ர்கதைக் காணும்  ாய்ப்பு அக்காே இதைஞர்களுக்கு 

மிகவும் குதற ாக இருந்ததையால் அழகும் க ர்ச்சியும் மிக்க சதிராட்டத்தில் ஆடல் 

ைகளிதரக் காண்பது இதைஞர்களுக்கு அரிய சந்தர்ப்பைாக அதைந்தது. எனல  எல்ோத் 

ததடகதையும் தாண்டி ஆடல்கதை  முண்டியடித்துக்பகாண்டு  ந்து இதைஞர்கள் 

பார்ப்பதில் வியப்லபதுமில்தே. 

அன்தறய காேத்தில்  சு ாமி வீதியுோ  ரும்லபாது ஆடல்ைகளிர் சு ாமிக்கு முன்பாக 

நடனைாடிக்பகாண்டு பசன்றதாகவும் அறியமுடிகின்றது. இவ் ாறு சு ாமிக்கு முன்பாக 

புனிதைாக பதய்வீக ைணங்கைழ சின்னலைை ஆடல் நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்துள்ைன இன்றும் 

தமிழ் நாட்டில் இந்த  ழதை நடந்து  ருகிறது. இேங்கதகயின் சிங்கைப் பகுதியில் 

பபர ரா ஊர் ேத்தில் கண்டிய நடனக்காரர்கள் ஆடு ததக் காணோம்.  

இந்துக்லகாயில் திருவிழாக்களில் "விருந்திற்கு பாயாசம் லபாே ஒவ்ப ாரு லகாயில் 

நிகழ்ச்சிகளிலும் சின்னலைை ஆடல் சிறப்பான நிகழ் ாக இறுதியில் இடம்பபறும் 

இருபதாம் நூற்றாண்டு  தர சதிர்ஆட்டம், தாசியாட்டம், லத ரடியார் ஆட்டம் எனப் 

பபயர் பபற்று விைங்கியதாகத் பதரிகிறது. 

கூடத்துக்கு பசால்ேத்லதத  இல்தே.  

.  “சதபலயாரின் ஆர ாரத்தினால் கதைகட்டி அற்புதைாக  ாசித்துக் 

பகாண்டிருக்கும் தவில் நாதஸ் ரக் கதேஞர்கள் லைைத்ததயும் நாதஸ் ரத்ததயும் 

கட்டிக்பகாண்டு எழும்பிச்  பசல்ேல ண்டிய நிதே உரு ாகும்.”.  

 சின்னலைை ஆடல் நிகழ் ானது தவில், நாதஸ் ர நிகழ்வுகதைபயல்ோம் 

பின்தள்ளி முதன்தையான இடத்ததப் பபறு தற்கு அக்காே சமூக நிதேதயயும் ஒரு 

காரணம் என்று பே முதிய ர்களின்  பசவ்விகள் மூேம் அறிந்துபகாள்ைக் கூடியதாக 

உள்ைது.   

யாழ்ப்பாணத்தில் பல்ல று பகுதிகளிலும் உள்ை  சதி பதடத்த ர்களிற் சிேர் 

சின்னலைைக் குழுக்கள் (பசற்றுக்கதை) உரு ாக்கினர். இ ர்கள் பதன் இந்தியாவில் 

இருந்து தரகர்கள் மூேம் பதாடர்புபகாண்டு ஆடல் ைகளிதர  ர தழத்தனர். 

இவ்பசற்றுக்கதை த த்திருக்கும் உரிதையாைர்களின் பபயர், ஊர் என்பன லசர்த்து 

அக்குழுவினர் அதழக்கப்பட்டனர். இ ற்றில் குறிப்பிட  ல ண்டிய  பசற் புத்தூர் 

ைார்க்கண்டு பசற், பகாக்குவில் சின்னத்துதர பசற், நீர்ல லி த த்திலிங்கம் பசற், 

இணுவில் சர ணமுத்து பசற், அைப ட்டி ஐயாத்துதரபசற்,  ண்ணார்பண்தண 

இராைசாமி சுதுைதே ைணியம் பசற் லபான்றத   யாகும்  



 
 

 இந்த குழுக்களில் சதிராட்டம் ஆடிய ர்களில்   சரசு விசாலினி , விஜயா, ைல்லிகா, 

அம்பிகா, ஈஸ் ரி சலகாதரிகள், இராைேட்சுமி லபான்ற ர்கதை விட ச்திராட்டக்காரி   

சந்திராவுக்கு ஏராைம் ரசிகர்கள் அதைந்துள்ைது  

அக்காேத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் மூன்று பசட் சின்ன லைைங்கள் லபாட்டிக்கு இருந்தன. 

ஒன்று பாம்பு - ையில் நடனம் ஆடு தில் பிரபல்யைான நாட்டியக்காரி சுந்தரி, லரக்பகார்ட் 

டான்சுக்கு பபயர் பபற்ற ள். அ ைது  தைந்து ஆடும் முகாரி ராகத்தில் ையங்காத ர்கள் 

இல்தே. அடுத்தது க ர்ச்சியாக முழங்காலுக்கு லைல் ஆதட அணிந்து, இதைஞர்கள் 

பேரின்  ாதய திறந்தபடி ஆட த த்த பசாப்பன சுந்தரி. கனவிலும் பேதர  ாய்விட்டு 

சுந்தரி… சுந்தரி… என்று புேம்ப த த்த பாேசுந்தரி. இந்த இரு தரயும்விட தன் 

க ர்ச்சியான கண்ப ட்டால் இைதை ததும்ப பநளித்து  தைந்து  சந்திராவின் 

ஆட்டத்ததப் பார்க்கவும் - அ ைது பார்த  தம்லைல் விழாதா என்று ஏங்கி அதற்காகல  

முன் ரிதசயில் இடம் பிடிக்க முண்டி அடித்துக் பகாண்டு பேத்த லபாட்டிலபாட்டு 

பைல்லிய லசர்டலடாடு கழுத்தில் தங்கச் சங்கிலி மிணுங்க முன்  ரிதசயில் இருந்த 

தைனர்களில் முத்திதர பதித்த ர் சிேர்.  

ஓ ர்சியர் பூபாேசிங்கத்தின் ஒலர ைகன் தைனர் பாோ என்ற பாேசிங்கம் தரிசனம் 

இல்ோத சந்திராவின்  சதிராட்டம் இல்தே. அத்தர்  ாசதன வீசினால்   தைனர் பாோ 

தரிசனம் தந்திருக்கிறான் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு. தைனர் பாோவின்  முகத்தில் உள்ை 

அடர்த்தியான மீதசஅ னின் ஆண்தைக்கு எடுத்துக் காட்டு . 

தன் தங்கப் பல் பசட்தட சந்திராவுக்கு  அடிக்கடி இளித்துக் காட்டியபடி பாோ இருப்பான். 

தனது  விரல்களில் இருந்த த ர லைாதிரம் சந்திராவுக்கு பதரியும் விதத்தில் காட்டி 

தககதை அதசத்து நாட்டியத்தத இரசிப்பான். 

தைனர் பாோ திருைணம்   பசய்தது ைாைன் ைகள் சாவித்திரிதய. சாவித்திரி லபால் 

கற்புக்கரசி இல்தே தன் கண ன் ைாணிக்கத்தின் கூத்து பதரிந்திருந்தும் லபசாைல் குடும்ப 

ஒற்றுதைக்காக அடங்கிப் லபானாள். 

 நாட்டியம் முடிந்தவுடன் தனது புதிய ஒஸ்டீன் லகம்பிரிட்ஜ் காரில் பவுத்திரைாகச் 

சந்திராத  அ ள் வீட்டுக்கு அதழத்துச் பசல்லும் பபாறுப்பு பாோவுக்கு . சந்திராவின் 

ைலனஜராக இருந்த பாட்டுக்கார லசாமு காரணத் லதாடு பகாடுத்தான். லசாமு பாோல ாடு 

ஒன்றாக படித்த ன், அதனால்  பாைா லகட்ட எததயும் ைறுக்காைல் பசய்யக் கூடிய ன். 

பாோவும்  தான் கண் த த்த பபண்தண அதடயாைல் விடு தில்தே.  

யாழ்ப்பாணத்துக்கு லகரைக்காரி சந்திராத   அறிமுகப்படுத்திய ர்  ண்ணார்பண்தண  

லசகு ன் பசட்டியார். இரு தடத  பகாழும்பு - ஆடி ல ல் திருவிழாவிலும் அ தை ஆட 

த த்தார். ஒரு சிங்கை படத்தில் நடிக்க சந்திராவுக்கு அதழப்பு  ந்தும் பசட்டியார் 

அனுைதி பகாடுக்கவில்தே. 



 
 

சின்ன லைைம்சந்திர தனிக்கு இவ் ைவு அழகு இருந்தும் ஏன் இ ள் சினிைாவில் நடிக்க 

தமிழ்நாட்டுக்கு லபாகவில்தே என்பது பே இரசிகர்களுக்கு புதிராகயிருந்தது. அதற்கு 

முக்கிய காரணம் அ ைது அறுபது  யது தாய் பாோைணிலயயாகும். பாோைணிக்கு 

லகரை பதாடர்பு இருந்தது. திரு னந்தபுரத்தில் நாட்டியம் பழகிய பாோைணிநாயர் 

சாதிதயச் லசர்ந்த ள். லகரைவுக்கு  ணிகம் நிமித்தம் பசன்ற யாழ்ப்பாணத்தத லசர்ந்த 

நாகராஜனுக்கு அறிமுகைாகி, அ னின் லபச்சிலும்சிரிப்பிலும்லதாற்றத்திலும் தையல் 

பகாண்டு அ தன ைணந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு இடம் பபயர்ந்த ள். நாகராஜனுக்கு 

நாகத்தின் விஷம் பகான்ட ைனசு அ னுக்கு காணிநிேங்கள் இருந்தும் பசாகுசான 

 ாழ்த  விரும்பும் லபர் ழி.  ணிக லநாக்கமுள்ை அ ன்  பாோைணியின் சதிர் 

ஆட்டத்தத யாழ்ப்பாணத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினான். பாோைணியின் நிறத்திலும் 

சிரிப்பிலும் ையங்கிய ர்கள் பாேகுைாரன் பகாடுத்து த த்த ன் என்று  யித்பதரிச்சல் 

பட்டார்கள். 

பாோைணிக்கு சந்திரா  பிறந்தது ஒரு அதிஷ்டம் என்லற பசால்ோம். அ ளுக்கு பிறக்கும் 

லபாது ஏழாம் இடத்தில் சந்திரன் உச்சம் பபற்று இருந்ததால் அழகுக்கு குதறவில்தே 

என்று சாத்திரியார் பசான்னது உண்தையாகும் என்று பாோைணி எதிர்பார்க்கவில்தே. 

அ தை லகரைாவில் நாயர் குடும்பத்தில் ைணமுடித்து த க்கல  அ ள் விரும்பினாள். 

பாேகுைாரனின் லநாக்கம் ல றாக இருந்தது.  அ னின் நண்பன் தைனர் பாோவின் 

ஆதசநாயகி சந்திராத  த த்து தைனர் பாோவிடம் பணம் சம்பாதிப்பலத அ ன் 

திட்டம். அ னுக்கு துதண லபானான் பாட்டுக்கார லசாமு  .  

சந்திராவுடன் ஒன்றாக படித்த ள் அ ளின் உற்ற சிலநகிதி அமுதா அந்தனிபிள்தை . 

அமுதாவின்தந்தத  அந்தனிபிள்தை அச்சுல லியில்  சிறந்த ஆயுர்ல த த த்தியர்.  

தனக்கு சதிராட சிறிதைவும்  விருப்பம் இல்தே. தன் பபற்லறாரின்  ற்புறுத்தலில் தனக்கு 

பேர் முன் பணந்துக்காக ஆட ல ண்டி இருக்கிறது  என்று அமுதாவுக்கு பசால்லி சந்திரா 

கண்ணீர் விட்டு குதறபட்டாள். 

“சந்திரா எனக்கு பதரியும் உன் அப்பாவும்  அம்ைாவும் உன்தன தைனர் பாோவின் 

ஆதசநாயகியாக்கி பணம் சம்பாதிக்கப் பார்க்கிறார்கள் என்று” 

“ அமுதா நான் நாட்டியம் ஆடும் லபாது  பேர் எனக்கு  கண் அடித்து பார்த  

பசலுத்து ார்கள் அ ர்களின் உள் லநாக்கம் எனக்கு பதரியும். நான் ஒரு விதேைாது 

என்பது அ ர்கள் எண்ணம் லகாவிலில் நான் ஆடு து இதற னுக்கு , அ ர்களுக்கு 

இல்தே என்பது அ ர்களுக்குப் புரி தில்தே  ஒரு நாள் அந்த தைனர் பாோ நிகழச்சி 

முடிந்து தன் காரில் என்தன என் வீட்டுக்கு கூட்டி பசல்லும் லபாது தனி இடத்திே காதர 

நிறுத்தி என்தன அதணத்துமுத்தம் பகாடுக்க முயற்சித்தான். அ ன் லநாக்கம் எனக்கு 

புரிந்தது , நான் எலபாதும் என் தற் பாதுக்காப்புக்கு ஒரு சிறு லபாத்தலில் அமிேத்தத 



 
 

எடுத்துச் பசல்ல ன். என்தன பதாட்டால் அமிேத்தத அ ன் முகத்தில் வீசுல ன்என்று 

பயமுறுத்தி அன்று தப்பித்துக் பகாண்லடன் அ ன் என் லைல் நிச்சயம் என்தன  ஞ்சம் 

தீர்ப்பான் அமுதா   . அ னுக்கு  என்று நல்ே  குணம்  உள்ை  ைதனவி இருந்தும்  இ ன்  

ஏன் ல று பபண்கதை  லதடி  அதேகிறான் . 

“உன் பிரச்சதன தீர ஒலர ஒரு  ழிைட்டுலை உண்டு சந்திரா” அமுதா பசான்னாள்.  

“என்ன  ழிபசால்லு அமுதா. நீ பசான்னபடி பசய்கிலறன் ” 

“உன்தன அந்லதானியார் லகாவில் லஜாசப் பாதிரியாரிடம் கூட்டிச் பசல்கிலறன்  . 

அ ரிடம் ஒளிவு ைதறவு இல்ேைல் உன் பிரச்சதனதய அ ருக்கு எடுத்து பசால். அ ர் 

உனக்கு  ழிகாட்டு ார்” அமுதா பசான்னாள். 

“அது நல்ே லயாசதன அமுதா” என்றாள் சந்திரா. 

சந்திராத  சலஜாசப்  பாதிரியாரிடம் அமுதா அதழத்துச்  பசன்றாள்.’ 

**** 

அன்று ஒரு லகாவில் திருவிழாவில்  சந்திரா    சதிராட தைனர் பாோ பாட்டுகார லசாமுவின் 

உதவிலயாடு ஒழுங்கு பசய்திருந்தான் . அதற்கான பபரும் பதாதக பணத்தத சந்திராவின் 

தாய் போைணிக்கு தைனர் பாோ . பகாடுத்திருந்தான். திட்ட மிட்டபடி  நிகழ்ச்சி 

முடிந்ததும் சந்திராத  தன் பசாந்தைான காதர நகர் விடுதிக்கு  கடத்திச்  பசன்று அ தை 

தன் ஆதச தீர அனுபவிப்பலத அ ன் திட்டம்  

சந்திராத  சதிராட தன் காரில் ஏற்றி பசல்ே லசாமுல ாடு அ ள் வீட்டுக்கு பாோ லபான 

லபாது சந்திராவின்  வீட்டில் ஒலர ஒப்பாரி சத்தம் லகட்டது, 

பாோத  பாோைணி கண்டதும். : 

“ ஐலயா தம்பி பாோ. சந்திரா எங்கள் எல்லோதரயும் ஏைாற்றி விட்டு லபாய் விட்டாள்” 

என்று  கதறி அழுதாள் தன் கண லனாடு லசர்ந்து பாோைணி . 

“சந்திரா எழுத்தி  த த்துவிட்டு  லபான இந்த கடிதத்தத  ாசி அப்ப உனக்கு பதரியும் 

அ ளுக்கு நடந்தது  எண்டு”. பாோைணி  ஒரு  கடிதத்தத  லசாமுவிடம்   பகாடுத்தாள்..  

லசாமு கடிதத்தத  ாங்கி   ாசித்தான்  

அம்ைாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் 

நான் இனி சதிராட ைாட்லடன். இந்துக் லகாவிலில் ைட்டும்  தான்  சதிராட்டம் . கலதாலிக்க  

சர்சுகளிலும் முஸ்லீம் ைசூதிகளிலும் அது  நடப்பதில்தே . நான் ைதம் ைாறி 

கன்னியாஸ்திரி யாக ைாறிவிட்லடன்   . நான் பதற்லக லபாகிலறன் . என்தன இனி ஒரு ரும் 

லதடல ண்டாம். 



 
 

இப்படிக்கு  

 லைரி என்ற சந்திரா  

 

***** 

  

  



 
 

கதத 16       

சந்திக் கதட சங்கரப்பிள்தை 

 

இங்கிோந்தில்  உள்ை மூதேக் கதடகள் லபால் மூதேக்பகாரு லதனீர்; கதடகள் 

யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தாலும் நல்லூர் முருகன்  லகாவிலுக்கு  அருகில்  உள்ை அரசடிச் 

சந்தியில் இருக்கும் சந்திக்கதட பிரசித்தைானது. சந்தியில் இருந்த அரசைரம் பழதை 

 ாய்ந்தது. சங்கிலி அரசன் காேத்து ைரம் என்று பசால் ார்கள். உண்தை பதரியாது. அததச் 

சுற்றி உயர் சாதியினர்  சதியாக அைர்ந்து ஊர்  ம்பைக்க சேத க்கற்கள் இருந்தன. 

அக்கற்கள் அழுக்குபடாைல் இருக்க தாழ்ந்த சாதிதயச் லசர்ந்த கந்தன் பபாறுப்பபடுத்தான்  

அடிக்கடி தண்ணீரால் கழுவி சுத்தப்படுத்து து அ ன் ல தே. அதற்கு கூலியாக 

ைாதாந்தம் சிறுபதாதகதய பிரக்கிராசி பீதாம்பரமும் இன்னும் சிேரும் அ னுக்கு 

பகாடுப்பார்கள்.  

ஓதேயால் ல யப்பட்ட சந்திக்கதட பிரபல்யைதடய பே காரணங்கள் இருந்தன. 

முக்கியைாக சங்கரப்பிள்தையின் தகராசியில் தயாராகும் உளுந்து  தடயும், தாளித்த 

சுண்டலும் நாவுக்கு சுத யாக இருந்தது. அ ர் தக எவ் ைவு சுத்தம் என்று  ருப ர்கள் 

பார்ப்பதில்தே. அடிக்கடி தகயால்  ாதய மூடியபடி இருமிக் பகாண்டு லசத  பசய் ார். 

தகதயக் கழுவு தில்தே.  ஆனால் அடிக்கடி கதடக்குச் சாம்பிராணிப் புதக காட்ட 

த றைாட்டார்.;   அ ர்  இருமும் லபாது  பதறிக்கும் எச்சில், பேகாரத்தில்  விழு தத அ ர் 

அ தானிப்பதில்தே. அ ருக்கு காச லநாய் என்று யாலரா கிைப்பிவிட்ட புரளிதய கூட 

 ாடிக்தகயாைர்கள் கணக்கில் எடுப்பதில்தே. அவ் ைவுக்கு அ ரது  தடயும் 

சுண்டலும் ாய்க்கு   ருசியாக இருந்தது. 

சங்கரப்பிள்தை, தனது பதழய ஏச்.ஏம்.வி பரக்லகார்ட்தட அடிக்கடி பாவிப்பார். “ராதத 

உனக்கு லகாபம் ஆகாதடி” என்ற தியாகராஜபாக தர் பாடிய பாட்டு அ ருக்குப் 

பிடித்தைான பாடல். எந்த ராதததய நிதனத்து லகட்கிறாலரா பதரியாது. பரக்லகார்டில், 

பாவிப்பினால் கீறு விழுந்ததால் திரும்பித் திரும்பி ஒலர  ரிதய கிளிப் பிள்தைதயப் 

லபால் பாடும். ஊசிதய சற்று தூக்கி அதசத்தால் தான் ைறு  ரிதயப்பாடும். சுந்தராம்பாள்,  

பி.ஏ பபரியநாயகி,  சந்தலகாகிேம், டிலக பட்டம்ைாள், எம். எஸ். சுப்புேஷ்மி; லபான்ற 

பாடகிகளின் பாடல்களும் அடிக்கடி ஒலிக்கும். 

 

அ ரது பூர்வீகம் நயினாதீவு. உயர் சாதிதயச் லசர்ந்த ர். நயினா தீவுக்கு ஒல்ோந்தர் 

“ ார்ேம்”  என  தங்கள் ஊர் நிதன ாக  பபயர்த த்திருந்தனர். ஒரு காேத்திே அத்தீவில் 

கழுததகள் ஏராைம் அதனால் அந்தப் பபயர் இடப்பட்டது என்கிறது  ரோறு. இத்தீவு 



 
 

ைணிபல்ே ம் எனவும் அதழக்கப்பட்டது. புத்த பபருைான்  ந்து லபான தீப ன 

ைகா ம்ச நூல் கூறுகிறது.   டக்கில்  இருந்து  எப்படி மூ ாயிரம்  தைல்கள்  அ ர்  ந்தார் 

என்ற  உண்தை பதரியாது. 

சங்கரப்பிள்தையருக்கு  இருந்த ைதிப்புக்கு அடுத்த காரணம் அக்கதட அதைந்திருந்த 

இடம். சனப் லபாக்கு  ரத்து அதிகைான நாற் சந்தியிவ், அரச ைரம் இருந்ததால், அரசடிச் 

சந்தி என்பர். அச்சந்தி ஓரைாக சின்ன கதட ஒன்தற அதைப்பதற்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்க 

ல ண்டும். அந்தக் கதடயின் பின்லனரைாக ஒரு சின்ன படுக்தக அதற. அதில் தான் 

சங்கரப்பிள்தயரின் பசாந்தக்காரப் தபயன் முருகன் தங்கு ான். அடிக்கடி உதவிக்கு 

முருகா முருகா என கூப்பிட்டுக் பகாள் ார். நல்லூர் முருகதன ைனதில் நிதனத்து 

தபயதனக் கூப்பிடுகிறாலரா பதரியாது. இரவு லநரம் அ ன் கதடக்கு கா ல். தினமும் 

லசர்ந்த பணத்தத கல்ோப் பபட்டியிலிருந்து வீட்டுக்கு எடுத்துப் லபாய்விடு ார் 

சங்கரப்பிள்தையர். அ ர் வீடு, பருத்தித்துதற வீதியில், யாதன சிதே த த்த  ாசதேக் 

பகாண்ட கல் வீடு. கதடயிலிருந்து சுைார் இருநூறுயார் தூரத்தில் அதைந்திருந்தது. அ ரது 

கடுதையான உதழப்பினால்  ாங்கப்பட்ட பசாத்து அது. 

எத்ததனலயா பபட்டிசன்கள் அக்கதடக்கு எதிராக ைாநகரசதபக்கு  ந்தாலும் 

சங்கரப்பிள்தையதர ஒரு ராலும் அதசக்க முடியவில்ே. கதடயில் இருந்து சுைார் 400 

யார் தூரத்தில் உள்ை நல்லூர் கந்தன் ஆசி அ ருக்கிருந்தது. நல்லூர் கந்தனின் 

திருவிழாக்களில் விரதம் இருப்பார். அலத பிரதான பாதத ஓரைாக இருந்த நல்ே தண்ணீர் 

கிணற்லறாடு இருந்த த ர ர் லகாயிலுக்கு தினமும் ைாதே பூதச பசய் ார் 

சங்கரப்பிள்தையர். த ர ர் அ ரது கா ல் பதய் ம். ைாதம் ஒரு தடத  த ர ருக்கு 

பபாங்கிப் பதடப்பார். கிணற்றில் கண்ட சாதி சனங்கள் தண்ணீர் அள்ைாதிருக்க “ 

உத்தரவின்றி தண்ணீர் அள்ளு து தவிர்க்கப்பட்டுள்ைது” என்ற பேதக 

பதாங்கவிடப்பட்டிருந்தது. த ர ர், கண்ட ர்கள் தண்ணீர் அள்ளினால் லகாபித்துக் 

பகாள் ார் என்று  தந்தி பரப்பப் பட்டது. அந்த த ர ரும் அ ருதடய கதடக்கு கா ல். 

அதுைட்டுைல்ோது சற்று தள்ளி அதைந்துள்ை வீரைகாகாளி அம்ைன் துதண ல று 

இருந்தது. நல்லூர் முருகன் லகாவில் , அம்ைன் லகாவில் திருவிழா காேங்களில் 

சங்கரப்பிள்தையருக்கு ஓலகா என்று பசால்லுைைவுக்கு நல்ே வியாபாரம்.  

ஒரு நாதைக்கு மூன்று தடத யா து  தடயும் சுண்டலும் லபாடு ார். எப்படி அத  

தீர்ந்து லபாகும் என்று பதரியாது. அத்தியடி, ஆதனப்பந்தியடி, கந்தர்ைடம், முத்திதரச 

சந்தி, தகோய பிைதையார் லகாவிேடி, முடைா டி ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் 

 ாடிக்தகயாைர்கள் அ ர் கதடக்கு சுண்டலும்  தடயும்  ாங்க  ரு துண்டு. தனக்கு 

உதவிக்கு இன்னும் இரண்டு நயினாதீத ச் லசர்ந்த தன் பசாந்தக்காரப் பபடியதன 

த த்திருந்தார்.  



 
 

அந்த  ட்டாரக் கவுன்சிேர் முத்துராசா அ ரது தாய்  ழியில் தூரத்துச் பசாந்தம். கதடயின் 

இோபத்தில் அ ருக்கும் பங்குண்டு என்பது ஊர்  தந்தி. அரச ைரத்ததச் சுற்றி உள்ை 

சேத க் கல்லில் இருந்து,  ம்பைக்கும் அந்த ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கலைாடு 

சங்கரப்பிள்தையர் நல்ே உறத  ஏற்படுத்திக் பகாண்டார். இன்னும் ஒரு முக்கிய காரணம் 

பருத்தித்துதற யாழ்ப்பாண வீதியில் லபாக்கு  ரத்து அதிகம். பஸ்சால்  ந்திறங்கும் சனம் 

தாகம் தீர்க்க, சங்கரப்பிள்தை கதடக்குப் லபாய் சுடச்சுட  தட அல்ேது தாளித்து லபாட்ட 

சுண்டலும், நல்ே ஆதடலயாடு  ஆட்டுப்பால் கேந்த லதனீரும் அருந்தி லபா து  ழக்கம். 

சிேர் கதடயில் ஓரைாகத் பதாங்கும் கயிற்றில் எரியும் பநருப்பில் சங்கரப்பிள்தையரிடம் 

சுருட்டு அல்ேது; பீடி  ாங்கி அதில் பற்றத த்து ஒரு இழுத  இழுத்தால்தான் 

அ ர்களுக்கு திருப்தி. அது சற்று சாதி குதறந்த சனங்களுக்கு கிதடக்கும் சுதந்திரம். உயர் 

சாதி ைக்களுக்கு ைட்டும் இரண்டு யாதன படம் லபாட்ட பநருப்பபட்டிதய த .சி.சி.கு 

சுருட்தடலயா, பசாக்கோல் பீடிதயலயா பற்ற த க்க ைரியாததயாக நீட்டு ார். 

கதடக்குள் புதகத்தல் ததடபசய்யப்படாத காேைது. யார் உயர் சாதி, எ ர் கீழ சாதியினர் 

என்று அ ரது கூர்தையான  கண்கள் அதடயாைம் கண்டு விடும்;. கீழ் சாதி என்று 

பதரிந்தவுடன் தகயில் சுருட்தட பகாடுக்காைல் லைதசயில் த த்து கயிற்றின் நுனியில்; 

பதாங்கும் பநருப்தபக் காட்டு ார். பநருப்பு பற்ற த ப்பதில் கூடச் சாதி  பாகுபாடு 

அக்காேத்தில் இருந்தது .  

கதடக்குள் இரண்டு புது  ாங்குகள் பிரத்திலயாகைாக உயர் சாதி ைக்கதை  ரல ற்க 

காத்திருக்கும். அ ர்கள் ப ற்றிதே லபாட்ட பின்னர் தடவிய சுண்ணாம்பின் 

அதடயாைம்  ாங்கின் ஓரங்கதை அேங்கரிக்கும். அதில் அைர்ந்து, அரசியல்  தந்தி 

கததத்தபடி புதகப்பிடிப்பதில் ஓரு தனி இன்பம் பேருக்கு. “யாருக்கு புள்ைடி, எ ருக்கு 

பபால்ேடி” என்று நக்கோக தைது ஆதரத  காட்டி அரசியல் லபசிக் பகாள் ார்கள். 

புதகயிதேத் தரகு, ப ங்காயத் தரகு, கலியாணப் லபச்சுக்களுை அடிக்கடி நடக்கும். 

அைர் தற்கு அனுைதிக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு  ாங்குகளும் உயர் சாதி ைக்களுக்கு 

ைட்டுலை என்ற ததரியம் சிேருக்கு. 

ஓரைாக பபாயிேரில் எப்பவும் சுடு தண்ணீர் பகாதித்தபடி இருக்கும். சங்கரப்பிள்தையர் 

லதனீர், லகாப்பி தயாரிப்பது தனி அழகு. ஆட்டுப்பாதே விட்டு லதனீர் தயாரிக்கும் லபாது 

மூக்குப் லபணிதய உயர்த்தி பகாதித்த பாதேயும் லதனீதரயும் கேப்பது தகலதர்ந்த கதே. 

தமிழ்நாட்டில் உள்ை லைட்டுப்பாையத்தில் அ ர்கற்ற கதேலயா என்னல ா பதரியாது. 

சிறிதை ா து லதனீர் கீலழ சிந்தாது. லபணியில் நுதர பபாங்கி  ழியும். நான் சிே லநரம் 

இந்தக் கதேதய கண்பகாட்டாைல் இரசித்து பார்த்துக்பகாண்டிருப்லபன். நுதரக்க 

நுதரக்க மூக்குப் லபணியில் உயர் சாதியினருககு பக்கு ைாக லதனீர்; பகாடுக்கும் லபாது 

எனக்கும் குடிக்க ல ண்டும் லபாலிருக்கும்., 



 
 

“ சரி அங்தக பதாங்கிற பால் டின்தனப் லபாய் எடு” என்பார் சற்று ைரியாதத குதறந்த 

பதானியில், லதனீர் பகாடுக்க முன்னர் பசால்லு ார்., அந்த டின்கள் கழு ப்பட்டு எத்ததன 

நாட்கலைா பதரியாது. எறும்புகளும் இதேயானும் சுத த்த, பக்கு ைாக ப ட்டப்பட்ட 

லநானா ைார்க் பால்டின்கள் அத . அதில் குடிப்பதில் கூட ஒரு சிேருக்கு  சுத யுண்டு 

லபாலும். 

    எங்கள் வீட்டில் இருந்து சுைார் 50 யார் தூரத்தில் சங்கரப்பிள்தையரின் கதட இருந்தது. 

அதுல  எனக்கு  சதியாக அதைந்தது. ைாதே 4 ைணிக்கு ஏதா து எனக்கு 

சாப்பிட்டாகல ண்டும். அம்ைாவுக்கு அது பதரியும். ” இந்தாடா லபாய் கணக்கு 

புத்தகத்தில் எழுதிப்லபாட்டு சுண்டலும் ஆறு கடதே  தடகளும்  ாங்கி  ா. அப்பா, 

கச்லசரியாதே  ருகிற லநரைாச்சு” என்பாள்.. அ ளுக்குத் பதரியும் அந்த லநரம்தான் சுடச் 

சுட கடதே  தடயும் சுண்டலும் சங்கரப்பிள்தையர் அடுப்பிதே இருந்து இறக்கு ார் 

என்று. பள்ளிக் கூடத்தால் பசி பசி என்று வீடு திரும்பும் பிள்தைகள் அ ர் கதடதய 

தரிசிக்காைல்; லபா தில்தே. கதடயில் பதாங்கும் கதலி  ான்ழப்பழக்குதே 

 தடலயாடு லசாடி லபாட்டு ப கு விதர ாக ைதறந்துவிடும். 

சங்கரப்பிள்தையர் நல்ே சங்கீத இரசிகர். சதைக்கும் லபாது பதழய பாடல்கதை 

முணுமுணுப்பார். அதுவும் தியாகராஜபாக தரின் பாடல்கதை கிராைலபானில் 

லகட்பதற்காகல  பேர்  ரு துண்டு. “ராதத உனக்கு லகாபம் ஆகாதடி” என்ற சிந்தாைணி 

படப்பாடல் உள்ை பரக்லகார்ட்தட அடிக்கடி பாவிப்பார். எந்த ராதததய நிதனத்து 

பாவித்தாலரா பதரியாது. பரக்லகார்டில், பாவிப்பினால் கீறு விழுந்ததால் திரும்பித் திரும்பி 

ஒலர  ரிதய கிளிப் பிள்தை லபாே பாடும். ஊசிதய சற்று தூக்கி அதசத்தால் தான் ைறு 

 ரிதயப்பாடும். சுந்தராம்பாள்,  சந்த லகாகிேம், டிலக பட்டம்ைாள், எம். எஸ். 

சுப்புேஷ்மியின் பாடல்களும் அடிக்கடி ஒலிக்கும். சுப்புேஷ்மியின்; காற்றினிலே  ரும் 

கீதம் என்ற பாடலும் அ ருக்கு மிகவும் பிடித்தைான பாடல். 

நல்லூர்;; லதர், தீர்த்த திருவிழாவின் லபாது கா டிகளுக்குப் பஞ்சமில்தே. சந்தியில் 

ஆட்டக்கா டி, தூக்குக்கா டி, பால்கா டி, பிரதிஷ்தடக் கா டி  என்றால் 

சங்கரப்பிள்தையரின் வியாபரத்துக்கு குதறவில்தே. திருவிழா இல்ோத நாட்களில் 

தசக்கிலில்  ரும் மீன்காரன் இரத்த கண்ணனும், ததேயில் மீன் கூதடலயாடு  ரும் 

லதவியும் வியாபாரம் முடிந்து ,  சங்கரப்பிள்தையின் கதடயில்  ந்துதான் லதனீர் அருந்திப் 

லபா ார்கள். அப்படி  ந்து லபான இரத்தக்கண்ணன் மீன் பபட்டியில் இருந்து 

குப்தபகலைாடு தூக்கி எறிந்த  ேம்புரி சங்பகான்று  சங்கரப்பிள்தையருக்கு 

தற்பசயோகக் கிதடத்தது. அதுல  பின்னர் அ ருக்கு அதிர்ஷ்டத்தத  ாரிக் பகாடுத்தது. 

சங்தக சாமி படத்லதாடு  த த்து, பக்திலயாடு பூதஜ பசய் ார்.  ேம்புரி சங்கிதே 

அப்படி என்ன விலசஷம் என்று லகட்டால் ,  ேம்புரி சங்கு இருக்கும் இடத்தில் 

ேட்சுமியும் குலபரனும் நித்திய ாசம் பசய் ர். சங்கில் பால் த த்து ேட்சுமிதய 



 
 

 ழிபட்டு  ந்தால்,  ர இருக்கும் பணம், தகவிட்டுப் லபான பபாருள், பசாத்து திரும்பக் 

கிதடக்கும். பதாழிலில் ோபம் பபருகும்” என்பார்.  

யாரா து புது ைனிதர்கள் கதடக்கு  ந்தால் சங்கரப்பிள்தையர் குறுக்கு விசாரதணயில் 

ஈடுபடு ார். அதன் பின்னலர அ ர்களுக்குத் தக்க ைரியாதத கிதடக்கும்.  ந்த புதுமுகம் 

நயினாதீவு என்றால்  ந்த ருக்குத் தனி ைரியாதத கிதடக்கும். லகள்விகள் நயினாதீவில் 

அ தரத் பதரியுைா, இ தரத் பதரியுைா? தகப்பனார் பூர்வீகம் என்ன? நயினாதீவில் 

எந்தப்பகுதிதயச் சார்ந்த ர்? எப்ப யாழ்ப்பாணம்  ந்த ர்? என்ன பதாழில்?  என்ன 

சம்பைம்? இது லபான்ற லகள்விகைாக இருக்கும். 

ஒரு ைனிதனுக்கு அதிர்ஷ்டம் பதாடர்ந்து இருப்பதில்தே. எ ர் கண் பட்டலதா பதரியாது. 

சங்கரப்பிள்தையரின் உடம்பு பைலியத் பதாடங்கியது. இருைலும் அதிகரித்தது. இருமும் 

லபாது இரத்தம் கேந்த சளிதயக் கக்கினார். தன்தன பகாண்டு லபாய் ஆஸ்பத்திரியில் 

காட்டி த த்தியம் பசய்ய அ ருக்கப் பயம். எங்லக தனக்குள் உள்ை வியாதி பேருக்குத் 

பதரிந்துவிடுலைா என்ற அச்சம். அந்தசையம் யாழ்ைாநகரசதப லதர்தலில் கவுன்சிேர் 

முத்துராசா படு லதாழ்வியதடந்தார். அ ர் பசய்த ஊழலே அ ரது லதால்விக்கு காரணம். 

அலதாடு அரசடி சந்தியில் உள்ை பதழய அரசைரத்தத அகற்றல ண்டும் அல்ோவிடில் 

புத்தர் சிதே ஒன்று ைரத்துக்கு கீழ்  லதான்றிவிடும் என்று ஊர் ாசிகள் பயந்தனர். நான்கு 

முற்சந்திதய பபருப்பிக்க ல ண்டும், விபத்துகள் ஏற்படாத ாறு பசய்ய ல ண்டும் என்று 

ஒரு இதைஞர் ைன்றம் பதாடர்ந்து ைாநகரசதபதய நச்சரித்ததால் , அரச ைரம் 

ப ட்டப்பட்டு. அதத பதாடர்ந்து சந்திக்கதடயும், சேத க் கற்களும் இருந்த இடம் 

பதரியாைல் ைதறந்தன. சுைார் இருபது  ருடங்கள் அச்சந்தியில் வியாபாரம் பசய்த 

சங்கரப்பிள்தையருக்கு அது பபரும் தாக்கத்ததக் பகாடுத்தது. அக்கதடயிருந்தலதா 

ைாநகரசதபக் காணியில், அதனால் அ ருக்கு நஷ்ட ஈடு கிதடக்கவில்தே. பா ம் 

சந்தியடி த ர ர் அ தரக் தகவிட்டு விட்டார். ஆனால் அ ர் த றாது ைாதம் ைாதம் 

த ர ருக்குப் பபாங்கி  ந்தார். வீரைகாகாளி அம்ைன் லகாயிலுக்கு அருலக இன்பனாரு 

சுண்டல் கதடபயான்தற அ ர் ஆரம்பிக்க முன்னலர சங்கரப்பிைதையர் கண்தண 

மூடிவிட்டார். அ ர் இறந்தது காச லநாயால் என்று பின் அறியல ண்டி ந்தது. அ ருக்கு 

இருந்தது காச லநாய் என்று பேருக்கு பதரிய ல ண்டி ந்ததால், “ அடடா அ ர் கதடக்குப் 

லபாய், அ ர் தகயால் சுட்ட  தடதயயும் , சுண்டலும்  ாங்கிச் சாப்பிட்லடாலை எைக்கு 

காச லநாய்  ந்திருக்குலைா” என்று பேர் பயந்து ஆஸ்பத்திரிக்குப் லபாய்.; தம்தை 

பரிலசாதிக்கத்  பதாடங்கினார்கள். இருைாத ர்களுக்குக் கூட இருைல்  ரத்பதாடங்கியது. 

  



 
 

கதத 17   

சண்முகம் சம்ைரி ( விடுதி)      

 

முன்னுதர 

சம்ைரிக்கும்  பசம்ைறி ஆட்டுக்கும் ஒரு பதாடர்பும் இல்தே . சம்ைரி என்ற ஆங்கிே 

பசால்லின் அர்த்தம் அரசிலோ அல்ேது தனியார் நிறு னங்களிலோ ல தே பசய்யும் 

நண்பர்கள்  தியும்  இடம் என்பதாகும்.  பிரிட்டிஷ் ஆட்சி  காேத்தில் இராணு   வீரர்கள் 

தங்கிய இடத்தத சம்ைரி  என்று அதழத்தனர். அந்த பபயர் இேங்தகயில்   பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சி முடிந்ததும்  பகாழும்பில் ல தே பசய்ப ர்கள்  தங்கும்   வீட்தட சம்ைரி என 

அதழத்தனர் . இந்த கதத அத்ததகய விடுதியில் நடந்த சம்ப த்ததக்  கரு ாகக் 

பகாண்டது. ) 

 பகாழும்பு ைத்திய  நகரத்தின் பகாழும்பதையத்திலிருந்து  பதற்லக கதரலயாரைாக  காலி 

வீதியில் ஆறு தைல்கள் பசன்றால் ப ள்ை த்தத என்ற தமிழர்கள் அலநகர்  ாழும் 

பகுதியாகும்  பதற்கில் உள்ை “குட்டி யாழ்ப்பாணம்”  என்று கருதப்படுகிறது . இது 

மும்பாயில் உள்ை தமிழர்கள்  ாழும் ைாட்டுங்க, கனடா ஒன்ராறிலயா  ைாகாணத்தில் 

உள்ை ஸ்காபலரா, ேண்டனில் உள்ை ஈஸ்ட்  ாம்   லபான்றது. அறுபது காேப் பகுதியில், 

ப ள்ை த்ததயில்,  ஒரு வீட்தடச் பசாந்தைாக த த்திருப்பது ஒரு காேத்தில் 

தமிழர்களிதடலய அந்தஸ்தின் அதடயாைைாக இருந்தது. தமிழ் உண கங்கள், 

 ாதழப்பழம் சுருட்டுக் கதடகள் ைற்றும் தமிழ் சினிைா அரங்குகள் , திருைண 

ைண்டபங்கள்  அங்கு ஒரு இோபகரைான வியாபாரத்ததக் பகாண்டிருந்தன. அ ர்களில் 

பேர் தங்கள்  ரு ாய்க்காக அங்கு  சிக்கும் தமிழ் அரசு ஊழியர்கதை நம்பியிருந்தனர். 

அ ர்கள் தங்கள் உண கத்தில் சாப்பிட்ட ைக்களின் தினசரி  ாங்குதல்கதைக் 

குறிப்பிடு தற்கான ஒரு  லநாட் புத்தகத்ததப் பராைரித்து, சம்பைம் பபற்ற நாளில் 

பணத்ததச் லசகரித்தனர். அந்த  சதி பே அதிகாரிகளின் ைாதாந்திர பசேவினங்கதை 

பட்பஜட் பசய்ய உதவியது. காந்தி ோட்ஜ் ைற்றும் கிருஷ்ணா ப ன் ஆகியத  காலி 

வீதியில் உள்ை இரண்டு பிரபல்யைான தச  உண கங்கைாக இருந்தன, அ ர்களின் 

“ைசாோ தட ”, பநய் லதாதச. இட்டலி  ைற்றும் சாம்பார் ஆகிய ற்றிற்கு  

பிரபல்யைானது. அதச  உணவுக்கான லதத தயப் பூர்த்தி பசய்ய ைதேயாளி பாேன் 

நாயரின்  பகாச்சின் உண கம் இருந்தது. அ ர் ைதிய உணவு ைற்றும் இரவு உணத  

ைசாோ கறிகளுடன் ைட்டுலை பரிைாறினார்; அ ரது உண கம்  ாடதக அதறகளில் 

 சித்து  ந்த தமிழ் அரச ஊழியர்கைால் நன்கு ஆதரிக்கப்பட்டது. மிகவும் பநருங்கிய 

 ாடிக்தகயாைர்களுக்காக, சதையேதறயிலிருந்து சாராயம் நாயர் உணவு உண்ண முன் 

 ழங்கினார். சாம்பார் தயாரிப்பதற்கான பபாருட்கைாக முந்ததய நாள் மீதமுள்ை 



 
 

 ாதழப்பழ லதால்,  தட லபான்ற ற்தற ைறு நாள் சாம்பாருக்குள் இருக்கும். லகாட்தட 

பகுதியில் உள்ை அலு ேகங்களுக்குச் பசல்ே பஸ்தஸப் பிடிக்க அ சரைாக  ந்த ர்கள் 

இந்த உண கத்தில்  காதே உணத   முடித்துச் பசல் ார்கள் 

 பகாழும்பில் ல தே பசய்யும் யாழ்ப்பபாண குடா நாட்டுத்  தமிழ் அரசு ஊழியர்களில் 

பேர் இரு குடும்பங்கள்  நடத்தினார்கள் , யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்தில் ைதனவி ைற்றும் 

குழந்ததகலைாடு ஒரு குடும்பம்,  ைற்றது ப ள்ை த்ததயில் உள்ை  சம்ைரியில் பிரைச்சரிய 

 ாழ்க்தக.  மூன்று ைாதத்துக்கு ஒரு முதற  யாழ்லதவியிலும் பையில் டிபரயினிலும்  

ஊருக்குச் பசன்று தாம்பத்திய   ாழ்க்தக  நடத்தி  ரு ார்கள்.  அ ர்கள் தங்கள் குடும்ப  

 ாழ்க்தக, பசேத க் குதறக்க சம்ைரியில்  மூன்று லபருடன் ஒரு அதறதயப் பகிர்ந்து 

பகாண்டார்கள்  . இது லபான்று ைகிழ்ச்சியுடன்  ாழ்ந்த வீடுகளில் சண்முகம் சம்ைரியும் 

ஒன்று.  ார இறுதி நாட்களிலும், பபாது விடுமுதற நாட்களிலும், சிறப்பு ைதிய 

உணத யும்  ைற்றும் இரவு உணத யும் புங்குடுதீவிலிருந்து  ந்த முருலகசு என்ற ஒரு 

சதையல்காரர் தயாரித்தார். லதங்காய்ப் பாலில் சிறப்புமிக்க  காரைான சிக்கன் கறி, ைற்றும் 

யாழ்ப்பாண பாணி பால் பபாரியல் என்ற லதங்காய்ப்    பாலில் ைட்டன் கறி தயாரிப்பதில் 

நிபுணராக இருந்தார். பசிதயக் கட்டிபயழுப்ப, சம்ைரியில்  சிப்ப ர்கள் தங்கள் உடதே 

நல்பேண்பணயில் ஊறத த்து, ஆளுக்கு ஒரு ைணி லநரம் குளியல் அதறதயப்  

பாவிக்கோம் என்ற  அடிப்பதடயில் எண்பணய் குளியல் நடக்கும்  சைரியின் ைலனஜர்    

சண்முகம் உட்பட எட்டு  லபர் சம்ைரியில்  ாடதகக்கு இருப்ப ர்கள்   

அ ர்களுக்கிதடலய பணம் திரட்டி  இரு பாட்டில் உயர்ந்த ரக ப ள்தை சாராயம்  ாங்கி 

பகிர்ந்து குடிப்பார்கள் . குடிக்கும் லபாது சுத ப்பதற்கு நண்டும் இறாலும் முருலகசு 

பபாரித்துக் பகாடுப்பார் . முருலகசுவும் சிே சையம் ஒரு கிைாஸ் சாராயம் எடுப்பார்  . 

 1920 களில் கட்டப்பட்ட நான்கு படுக்தக அதற வீடு, பகாழும்பு முனிசிபல் பகுதியில் 

உள்ை புறநகர் நகரைான 33/2 புஸ்ஸல்ஸ் லேன் ப ள்ை த்ததயில் அதைந்துள்ைது, இது 

ஒரு காேத்தில் பிரபேைாக “சண்முகம் சம்ைரி” என்று அதழக்கப்பட்டது. சம்ைரியின் 

ைலனஜராக ஐம்பது  யதுள்ை எஸ்.சண்முகம் என்ப ர் இருந்தார்  இந்த வீடு அ ருக்குச் 

பசாந்தமில்ோவிட்டாலும் அ ரின் பபயதர சம்ைரி  பபற்றது. யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் 

உள்ை  டைராட்சி பகுதிதயச் லசர்ந்த தமிழ் அரசு ஊழியர்கைால் சம்ைரி நன்கு 

ஆதரிக்கப்பட்டது. சு ர்கள் விரிசல் அதடந்திருந்தன ஆனால் ப ளியில் வீட்டின் 

லதாற்றம் ப ள்தை . சதையேதற கரப்பான் பூச்சிகள் ைற்றும் எலிகைால் நிரம்பியிருந்தது. 

சம்ைரியின் சுகாதாரம் பற்றி  லபசத் லதத யில்தே. வீட்டின் பதழய கூதரயின்   லதாற்றம் 

என்பதால்  அ சரைாகச் சரிபசய்ய ல ண்டும் என்று லகாரியது. ைதழக்காேங்களில் 

கூதரயில் இருந்து ப ளிலயறும் தண்ணீதரச் லசகரிக்க  ாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

வீட்டின் விறாந்ததயில் பழங்காே தைபாடங்கைாக நான்கு நாற்காலிகள் லபாடப் 

படிருந்த்ன.. கதிதரகளின் ததேப் பகுதியில் எள் எண்பணய்யால் கதற படிந்து இருந்தன. 



 
 

சம்ைரிக்கு  ருப ர்கள் உணவுக்காக அதிக லநரம் தங்காைல் இருப்பததக் கதிதரயில் 

இருந்த  மூட்தடப் பூச்சிகள் உறுதி பசய்தன. 

அந்த நான்கு அதறகள்  பகாண்ட சம்ைரியில் ஒரு அதறதய   ாடதகக்குப் பபறு து 

கடினம், ஏபனன்றால் பருத்தித்துதறதயச்   லசர்ந்த  உயர் சாதி அரச  ஊழியரான 

சண்முகலிங்கம் சண்முகம் தனது விதிமுதறகளின்படி அதத நடத்தினார். இது 

சண்முகத்தின் சலகாதரர்  டில லுவின் வீடு,  ல்ப ட்டிதுதறயில்  டில லு ஒரு 

முன்னணி பதாழிேதிபர் என்றாலும், சண்முகம் அந்த  வீட்டின் உரிதையாைர் லபால் 

நடந்து பகாண்டார். சம்ைரிதய  நடத்து தற்கும், வீட்தடப் பராைரிப்பதற்கும்  டில லு 

முழு அதிகாரத்ததயும் தன் தம்பி சண்முகத்திடம் பகாடுத்திருந்தார். சண்முகம் கிதடக்கும்  

 ாடதக பணத்திலிருந்து ைாதந்லதாறும் 1200 ரூபாய்  டில லுக்கு அனுப்ப  ல ண்டும் 

என்ற நிபந்ததனயின் லபரில் சம்ைரி இருந்த வீட்தட தன் தம்பியின்  பபாறுப்பில்  விட்டார் 

. 60 களில் அது பபரிய பணம். ஒரு முக்கியைான நிபந்ததன என்னப ன்றால், சம்ைரியில் 

ஒரு இடத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கிறாலரா அ ர்  டைாராட்சி  பகுதிதயச் லசர்ந்த நல்ே  

ப ள்ைாை சாதியாகவும்,  திருைணைான ராகவும்  இருக்க ல ண்டும். பிரைச்சாரிகளுக்கு   

அதறகள்  ாடதகக்கு விடப் படு தில்தே. சைரிக்குப்  பபண்கள்  ந்து லபா ததச் 

சண்முகம் விரும்பவில்தே, ஏபனனில் இது பிரச்சிதனகளுக்கு  ழி குக்கும் ைற்றும், 

சம்ைரியின் ஒழுக்கத்ததயும் ைதிப்தபயும் பகடுத்துவிடும் என்று அ ர் பயந்தார் .பிறகு 

சமூகத்தில் விபச்சார விடுதி  என்று பபயர் கிதடத்து விடும் என்பது அ ர் கருத்து.  

 சண்முகம் தீவிர ஒழுக்கத்ததக் கதடப் பிடிப்ப ர் . சிகரட் சுருட்டு குடிக்க ைாட்டார். 

பருத்தித்துதறயில் உள்ை ஒரு தமிழ் பாடசாதேயில் ஆசிரியராக இருந்த அ ரின் தந்தத 

பண்டிதர் சண்முகலிங்கத்திலிருந்து அ ர் கற்றுக்பகாண்டார். சண்முகம் 

பல்கதேக்கழகத்தில் நுதழய முடியவில்தே, அ ருக்கு  இருபத்பதாரு  யதாக  

இருந்தலபாது, அ ர் அரசாங்க எழுத்தர் லசத யில் லசர விரும்பினார், லைலும் பல்ல று 

துதறகளில் பணியாற்றினார். அ ர் தனது முதோளிகளுடன் நல்ே உறத  

ஏற்படுத்து தத எப்லபாதும் ஒரு லநாக்கைாக பகாண்டார். அ ரது நண்பர்கள் பேர் 

அ தர "பந்தம்காரன்" என்று லகலி பசய்தனர். அந்த தந்திலராபாயங்கள் அ ருக்கு 

முதோம்  குப்பில் பதவி உயர்வு பபற உதவியது, அ ருக்கு மூத்த ர்  டில லு . 

சண்முகத்தின் ைதனவியும் இரண்டு குழந்ததகளும் பருத்தித்துதறயில் அ ரது 

 ரதட்சதண வீட்டில்  சித்து  ந்தனர். கிராைத்தில் உள்ை அ ரது பசாத்துக்கதைக் 

க னிக்கும் கடதை அ ர்களுக்கு ஒப்பதடக்கப்பட்டது. கிறிஸ்துைஸ் விடுமுதற ைற்றும் 

ல ல் பண்டிதகயின்லபாது அ ரது ைதனவியும் ைகன்களும் இரண்டு முதற ைட்டுலை 

பகாழும்புக்கு விஜயம் பசய்தனர். பசேவுகள் அதிகம் என்பதால் பகாழும்பில் தனது 

குடும்பத்தினருடன் அ ர்  ாழ் ததப் பற்றிச் சிந்திக்கவில்தே . அ ர் தனது இரண்டு 

ைகன்கதையும் தான் படித்த பருத்தித்துதற  ார்ட்லி கல்லூரியில் விட்டு  படிப்பிக்க 

விரும்பினார். 



 
 

 சண்முகத்திற்கு நண்பர்கள் மிகக் குதறவு . அ ர்  ார இறுதி நாட்களில் குடிப்பதற்காக 

சம்ைரியில் இருப்ப ர்கலைாடு லசர்ந்து இருக்கும்லபாது இரண்டுகிைாஸ் சாராயம் 

த யிற்றுக்குள் லபானதும் சிரித்து பகிடி விடு ார் . தனது குடும்ப  ாழ்க்தக பற்றி கூச்சம் 

இன்றி லபசு ார்.தன் அழகிய ைதனவி சுந்தரிதயப் பற்றி பபருதையாகப்லபசு ார்    

 ாடதகக்கு இருப்ப ர்கலைாடு  லதத யான லபாது ைட்டுலை லபசு ார் .  ைாதத்தின் 

முதல் லததிக்கு முன்லப அ ர்கள்  ாடதகதய உடனடியாக வீட்டில் இருப்ப ர்கள்  

பசலுத்த ல ண்டும் என்று அ ர் எதிர்பார்த்தார். 

பகாழும்பு ைலே வீதியில் இருந்த   சண்முகத்தின்  கல்வி இோக்கா அலு ேகத்தில் 

அ ருடன் ல தே பசய்யும்  நல்ே நண்பருைான கந்ததயா கரல ட்டிதயச் லசர்ந்த ர், 

திருைணைான ர். அ ர் சண்முகத்தின் ைதனவியின் தூரத்து உறவினர். சண்முகம் 

 ாடதகக்கு இருப்ப ர்கதை விட அ தர நம்பினார். சண்முகம்  இல்ோத லநரத்தில் , 

கந்ததயா சம்ைரியின் துதண ைலனஜராக பபாறுப்லபற்றார். வி ார லேனில்   சித்து  ந்த 

ஒரு சிங்கை பபண்ணுடன் அ ருக்கு உறவு இருந்தது  யாருக்கும் பதரியாது. பபண்கள் 

லைல் அ ருக்குச் சபே ைனம் . 

ப ள்ை த்ததயில் உள்ை பதஹி ே  ாய்கால் ஓரைாக உள்ை  வி ாரா லேன் ஒரு 

பிரபேைான லசரிப் பகுதி. பே சிங்கை குண்டர்கள் அந்த பகுதியில்  சித்து  ந்தனர். 

அ ர்களின்  ாழ் ாதாரம் தமிழ் வீடுகள், கதடகளில்  இருந்து கிதடக்கும் “கப்பம்” 

எனப்படும் பாதுகாப்புப் பணைாக இருந்தது.இனக் கே ரத்தின் லபாது  கதடகதைக் 

பகாள்தை அடிப்ப ர்கள் அ ர்கள் .   

 கந்ததயா தனது குறும்பு  நிதறந்த நாற்பது  யதில் பே சிங்கை ர்களுடன் நட்பாக 

இருந்தார். பகாழும்புக்கு ைாற்றப்படு தற்கு முன்பு, அ ர் காலி கச்லசரியிலும், பின்னர் 

இரத்தினபுரி கச்லசரியிலும் பணியாற்றினார், எனல  அ ரால் சிங்கை பைாழிதயச் 

சரைைாகப் லபச முடியும். ராக்ஸி திலயட்டர் அருலக லபக்கரி ஒன்தற நடத்தி  ந்த அ ரது 

நண்பர் ரத்னசிறி, கந்ததயாத  வி ாரா லேனில்  சித்த  லசாைா திக்கு 

அறிமுகப்படுத்தினார். கந்ததயா பள்ளி நாட்களிலிருந்து ஒரு  சினிைா பிரியன். அதர 

நிர் ாண ஆங்கிே படங்கதை  பார்ப்பார்     ைற்றும் பே சிங்கை ,பறங்கிப்  பபண் 

நண்பர்கள் அ ருக்கு இருந்தனர். அ ர் அரசியல் ாதிகளின் ஆதரவுடன்  பபாது எழுத்தர் 

லசத யில்( General Clerical Service)  லசர முடிந்தது. அ ரது முதல் நியைனம்  வுனியா 

கச்லசரியில். கந்ததயா தனது ல தே இடத்திலும் தீராத விதையாட்டுப் பிள்தையாக 

இருந்தார்   , லைலும் ஒரு தட்டச்சு ல தே பசய்யும்   பபண்ணுடன் உறவு 

த த்திருந்ததற்காகத் தண்டதனயின் லபரில்  வுனியாவில் இருந்து  இரத்தினபுரிக்கு 

ைாற்றப்பட்டார். 

**** 



 
 

ஒரு நாள், சண்முகத்திற்கு உடல்நிதே சரியில்தே. அதர நாள் லீவுக்கு விண்ணப்பித்து   

சண்முகம் சீக்கிரம் சைரிக்குத் திரும்பினார். வீட்டில் ஒரு ரும் இல்ோத லபாது  பிரதான 

 ாலின் ஓரத்தில் ஒரு நாற்காலியில் கந்ததயாவின் ைடியில் சந்லதாஷைாக 

முத்தமிட்ட ாறு அைர்ந்திருந்த ஒரு பபண்தணக் கண்டு அ ர் அதிர்ச்சியதடந்தார். அந்த 

பாலியல் பசயலில்  தன் நண்பர் கந்ததயா ஈடுபட்டார் என்று அ ரால் நம்ப 

முடியவில்தே. சண்முகத்துக்குத் பதரியாைல் அந்தப் பபண்தணச் சந்திக்க சம்ைரிக்கு  ர 

சண்முகத்துக்குத் பதரியாைல் கந்ததயா  அதர நாள் லீவு எடுத்திருந்தார். 

பபண்ணுடன்  கந்ததயா  இருந்த லகாேத்ததக் கண்ட சண்முகம் படு லகாபம்  ந்தது. 

உரத்த குரலில் கந்ததயாவுடன் கடும்  ாக்கு ாதத்தில் ஈடுபட்டார், லைலும் கந்ததயா 

சம்ைரியிலிருந்து ப ளிலயற அ ருக்கு 48 ைணி லநரம் அ காசம் அளித்தார். சிங்கைப் 

பபண்தண   சம்ைரிக்கு  ர ல ண்டாம் என்றும்  அ ள் தன் கட்டதைப் படி 

நடக்காவிட்டால்  அ தைப் லபாலீசுக்கு ரிப்லபார்ட் பசய் தாக அ தை எச்சரித்தார். 

எதிர்காேத்தில் இது கடுதையான விதைவுகதை ஏற்படுத்தும் என்பததச் சண்முகம் 

அப்லபாது உணரவில்தே. பின்னர் அ ள் வி ார லேனில் உள்ை லசரிச் சிங்கை பபண் 

என்பது பதரிய ந்தது. 

 சம்ைரிதய விட்டு ப ளிலயறு தற்கு முன்பு, சண்முகம் தன்தன த றாகப் புரிந்து 

பகாண்டிருப்பதாகவும், விதரவில் அ ருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிப்பதாகக் கந்ததயா 

எச்சரித்துச் பசன்றான். இந்த விஷயத்ததப் லபாலீசில் பதரிவிப்பதாக கந்ததயாத  

சண்முகம் மிரட்டினார். காந்ததயாத  லபாலீஸ் நிதேயத்திற்கு  ர தழத்து அ ருக்கு 

கடுதையான எச்சரிக்தக விடுக்க அ ரது   லைேதிகாரி சலகாதரரான ப ள்ை த்தத 

லபாலீஸ் இன்ஸ்பபக்டர் சில் ா அ ருக்கு உதவு ார்கள் என்ற நம்பிக்தக அ ருக்கு 

இருந்தது. 

 ஒரு சிங்கைப் பபண்ணுடனான கந்ததயாவின் வி காரத்தத விைக்கி கந்ததயாவின் 

ைதனவிக்குச் சண்முகம் ஒரு விரி ான கடிதம் எழுதினார். சிே நாட்களில், பநருக்கடிதயத் 

தீர்க்க சண்முகத்ததச் சந்திக்க கந்ததயாவின் ைாமியார் காந்திைதி  பகாழும்புக்கு  ந்தாள் . 

கந்ததயாவின் இருப்பிடம் அ ளுக்குத் பதரியவில்தே. சண்முகத்தின் சம்ைரியில் 

தங்களுக்கு இடம் கிதடக்கவில்தே என்று அதிருப்தி அதடந்த தமிழ் அரசு ஊழியர்கள் 

ைத்தியில் இந்த சம்ப ம் காட்டுத்தீ லபால் பரவியது. சம்ைரி பபயதர 

இழிவுபடுத்து தற்கான ஒரு  ாய்ப்பாக இது  அ ர்களுக்கு இருந்தது. விதரவில் இந்த 

சம்ப ம்    ாதழக் கதடகள் ைற்றும் உண கங்களில்  தந்தியாக ைாறியது. 

**** 

ைலகந்திரன் ைற்றும் அ ரது இரண்டு நண்பர்கைான சி குைார் ரவீந்திரன் ஆகிலயார் காந்தி 

ோட்ஜில் காதே உணத  உட்பகாண்டிருந்தனர். கந்ததயா ைலகந்திரனின் நண்பர். ஒரு 



 
 

முதற ைலகந்திரதனச் சண்முகம் விடுதியில் அதற  ாடதகக்கு  எடுக்க அதழத்துச் 

பசன்றார் . ைலகந்திரன் புங்குடுதீவு என்பதால் அதற   ாடதகக்குக் பகாடுக்க  ைறுத்து 

விட்டார் சண்முகத்ததச் சைாதானப்படுத்த அ ர் தன்னால் முடிந்த தர கந்ததயா 

முயன்றார்.  ாடதகக்கு இருப்பதற்கான தகுதிக்கான சண்முகத்தின் விதிகதை ைலகந்திரன் 

பூர்த்தி பசய்யவில்தே, அதனால் அ ரது லகாரிக்தக நிராகரிக்கப்பட்டது. ைலகந்திரன் 

அந்த சம்ப த்தத ைனதில்  த த்துக் பகாண்டார் சண்முகத்ததப் பழி . ாங்கக் 

காத்திருந்தார் . சம்ைரியிலிருந்து கந்ததயா துரத்தப்பட்டலபாது, ைலகந்திரன் அ தர 

தற்காலிகைாகத் தனது அதறயில் தங்க த த்தார். கந்ததயாவும் ைலகந்திரனும் 

சண்முகத்தத அ ர்களுக்கு பசய்ததற்காக அ ைானப்படுத்தத் திட்டமிட்டனர். 

 "சண்முகம் சம்ைரி ஒரு விபச்சார கூட்டாக ைாறிவிட்டது பதரியுைா?" காந்தி ோட்ஜில் 

காப்பி குடித்துக்பகாண்டிருந்த சி ா என்ப ர்  ைலகந்திரனிடம் லகட்டார். 

 “அததத்தான் நானும் ைச்சான் லகட்லடன். கா ல்துதறயினர் சம்ைரி மீது லசாததன நடத்தி 

இரண்டு பபண்கதை பாலியல் பசயலில் பிடித்ததாகப் லபசுகிறார்கள் ைச்சான் எங்கள்   

தமிழ் சமூகத்துக்கு  என்ன ஒரு அ ைானம். இந்த திருைணைான கூட்டாளிகள் ஏன் தங்கள் 

ைதனவிகதை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அதழத்து  ந்து இங்கு ைகிழ்ச்சியுடன்  ாழ 

முடியாது”? ரவி கததக்கு ைசாோ  த த்து லபசினார் . 

 “கடவுளுக்கு நன்றி ைச்சான். நான் அந்த சம்ைரியில்  ாழவில்தே.இல்ோவிட்டால்   என் 

பபயரும் பகட்டுப்லபாயிருக்கும் ”என்று பதிேளித்தார் ைலகந்திரன். 

 "இந்த சட்டவிலராத பசயல்களில் சம்ைரியில் இருப ர்கள் ஈடுபட்டிருப்பது 

சண்முகத்திற்குத் பதரியுைா?" என்று சி ா லகட்டார். 

 " ஏன் பதரியாது? அ ரும் இங்கு ைதனவிதயப் பிரிந்து ாழ்கிறார் . ஆறு ைாதங்களுக்கு 

ஒரு முதற தனது கிராைத்திற்குப் லபாறார். எல்ோ ற்றிற்கும் லைோக அ ர் எவ் ைவு 

காேத்துக்கு தன் பாலியல் உணர்ச்சிகதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்? ”என்று ைலகந்திரன் 

கிண்டோன புன்னதகயுடன் பதிேளித்தார். 

 "அது உண்தை. இல்தேபயன்றால் இப்படி விபச்சார  விடுதி நடத்தாைல் அ ர் எப்படி 

இவ் ைவு பணம் சம்பாதிக்க முடியும்? அ ர் எப்படி ஆடம்பரைாக  ஆதட அணி ார்? 

அ ர் அணிந்திருக்கும் மூன்று பவுன் அட்சரக்கூட்டு   தங்கச் சங்கிலி.  விரலில் லைாதிரம் 

ஆகிய ற்தற நீங்கள் பார்த்தீர்கைா? ஒரு சாதாரண அரச ஊழியர் இத ற்தற  எப்படி 

 ாங்க முடியும்? இது நிரூபிக்கிறது, அ ரின் அண்ணன்  டில லுக்கு இங்தக நடக்கிறது  

என்ன என்று பதரியாது  ” 

 “கந்ததயாவுக்கு அ ரது உறவு என்ன? அ ரும் அந்த சம்ைரியில் தங்கியிருந்தார்? ” 

“ சண்முகத்தின் ைதனவிக்குத் தூரத்துச் பசாந்தம் “ 



 
 

 “கந்ததயா ஒரு நல்ே ைனிதர். எனது சலகாதரரின் ஓய்வூதியத்தத விதரவுபடுத்த அ ர் 

எனக்கு உதவினார் ”இது சி ா. . 

:”நான்  ஐந்தூறு ரூபாய் கடன் லகட்டதும் உடலன தந்திட்டார்”. ரவி கந்ததயாத  

புகழ்ந்தான் . 

 "பா ம்  கந்ததயா, சம்ைரியில் நடப்பததப் பற்றி அறிந்ததும் அ ர் சண்முகத்தத 

எச்சரித்தார். ஆனால் அந்த ைனிதன் பணத்திற்காக லபராதச பகாண்டிருந்தான்.  கந்ததயா  

இததப் பற்றி என்னிடம் பசால்லி க தேப் பட்டார்   அந்த சைரியில் இருப ர்கள்      ார 

இறுதி நாட்களில் சட்டவிலராதைாக ைதுபானங்கதை விற்கிறார்கள். அதனால் கந்ததயா 

சண்முகத்துடன்  ாக்கு ாதத்திற்குப் பிறகு சைரிதய விட்டு ப ளிலயறினார். அ ருக்கு  

அங்கு  ாழ விரும்பவில்தே. லபாலீஸ்  லசாததனக்கு  ர  முன்னர் இத  அதனத்தும் 

நடந்தன ”ைலகந்திரன்  தந்திதய திரிபு படுத்திச்  பசான்னார்   

 பபாய்  தந்திகள் ஒரு தாக்கத்தத ஏற்படுத்தின. கந்ததயா  தந்தி என்ற பநருப்தபப் 

பற்றத த்து, சண்முகம் சம்ைரியின் பபயதரக் பகடுப்பதில் ப ற்றி பபற்றார். சண்முகம் 

பஸ் ஸ்டாண்டில் ல தேக்குச் பசல்லும்லபாபதல்ோம் ைக்கள் அ தர முதறத்துப் 

பார்த்தார்கள் . ஒரு கட்டத்திற்கு  ந்த.  தந்திகள் அ ரது அலு ேகத்தத அதடந்தன. 

அ ரது அதிகாரி அ தர அதழத்து ஏலதனும் உண்தை இருக்கிறதா என்று விசாரித்தார். 

கந்ததயா பற்றிய முழு நிகழ்த யும் சண்முகம் அ ருக்கு விைக்கினார். சண்முகம் வீடு 

திரும்பியலபாது அ ரது ைதனவியிடமிருந்து ஒரு கடிதம் காத்திருந்தது. கடிதத்ததப் 

படித்தலபாது தன்தன அ ரால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்தே. கடவுலை இந்த  தந்திகள் 

என் கிராைத்தத அதடந்துவிட்டன. எனது நல்ே ைதிப்தப எவ் ாறு நான் திரும்பப் 

பபறு து? எனது குடும்பத்தினதரயும், ைக்கதையும் நான் எவ் ாறு எதிர்பகாள்ை 

முடியும்? கததயின் உண்தையான பக்கத்தத அ ர்கள் லகட்பார்கைா? அ ர் 

 ருத்தப்பட்டார், அன்றிரவு தூங்க முடியவில்தே. அ தர இழிவுபடுத்து தற்காகத் தான்  

நம்பி  இருந்த கந்ததயா ால் இது பதாடங்கப்பட்டது என்பதத அ ர் அறிந்திருந்தார். 

**** 

ைலகந்திரன் தனது அதறக்கு விதரந்து  ந்தான். அ ன் மிகவும் உற்சாகைாகப் 

கந்ததயாத  பார்த்தான். படுக்தகயில் அைர்ந்து கந்ததயா பசய்தித்தாள் 

படித்துக்பகாண்டிருந்தார். ைலகந்திரன் அ ரிடமிருந்து லபப்பதர பறித்து எடுத்து . 

 “ைச்சான் கந்ததயா. நியூஸ் உனக்குத் பதரியுைா? ” 

 “நீ பசான்னால் தான் எனக்குத் பதரியும்  ”. 

 "உன்தன சம்ைரியயில் இருந்து துறத்திய  சண்முகம்   தற்பகாதே பசய்து பகாண்டான்?" 

 “யார் என் உறவினன் சண்முகைா ?” 



 
 

 “ல று யார் என்று   நிதனக்கிறீர்? உம்தை சம்ைரியில்  இருந்து  விரட்டியடித்தாலர 

சண்முகம் அ ர் தான் “ 

 “: உைக்கு எப்படி இது பதரியும் “? 

 . சம்ைரிக்கு முன்னால் நிறுத்தப்பட்டுள்ை இரண்டு பபாலிஸ்   ாகனங்கதை நான் 

பார்த்லதன். அங்லக நின்று பகாண்டிருந்த கான்ஸ்டபிள்களில் ஒரு ரிடம் லகட்லடன் 

என்ன சம்ைரியில் நடந்தது என்று . சண்முகம் தனது அதறக்குள் தூக்குப்லபாட்டு 

தற்பகாதே பசய்து பகாண்டதாக அ ர் என்னிடம் கூறினார். தனது எதிரிகைால் 

பரப்பப்பட்ட லதத யற்ற கததகள் மூேம் தனது சம்ைரியின் நற்பபயருக்கு ஏற்பட்ட 

அ ைானத்ததத் அ ரால் தாங்க முடியவில்தே என்று விைக்கி தற்பகாதே  பசய்ய  முன் 

ஒரு கடிதத்தத அ ர் லைதசயில்எழுதி த த்திருந்தாராம்  " 

 இந்தச் பசய்திதயக் லகட்டு கந்ததயா அதிர்ச்சியதடந்தார். 

 “நீங்கள் உண்தைதயச் பசால்கிறீர்கைா?” அ ன் கண்கதைப் பார்த்து ைலகந்திரனிடம் 

லகட்டார். 

 “இது நதகச்சுத யான விஷயம் அல்ே. உண்தையான உண்தைதய நான் உங்களுக்கு 

பசால்கிலறன். சண்முகம் குறித்து நான்  ருந்துகிலறன். நாங்கள் பதாடங்கிய  தந்திகள் 

ஒரு  ாழ்க்தகதய இழக்கும் என்று நான் ஒருலபாதும் எதிர்பார்க்கவில்தே. அ ரது 

ைரணத்திற்கு நாங்கள் தான் காரணம் என்று எனக்குத் பதரியாது. ”ைலகந்திரனின் குரல் 

குதறந்தது. 

 "அ ர் கடிதத்தில் என்ன குறிப்பிட்டார்? அ ரது ைரணத்திற்கு காரணைான ர்களின் 

பபயர்கதை அ ர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டாரா? ” கந்ததயா பயத்தில் ைலகந்திரனிடம் 

லகட்டார். 

 “கடிதத்தில் என்ன வி ரங்கள் இருந்தன என்று எனக்குத்  பதரியாது கந்ததயா  . 

கான்ஸ்டபிளிடம்  நான் அததக்  லகட்க வில்தே  நான் லகட்டாலும் அ ர் பசால்லி இருக்க 

ைாட்டார் ” 

 திடீபரன்று ஒரு லபாலீஸ்  காரின் தசரன் சத்தம்  லகட்டது. அததத் பதாடர்ந்து கதத த் 

தட்டும் சத்தம்  லகட்டது 

இரு ரும் உதறந்து லபானார்கள் . 

**** 

              

  



 
 

கதத 18       

கண்ணம்ைா  

 

யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில்,  லிகாைம்  டக்கில், பாக்கு நீரதணதயத் தழுவி உள்ை 

கடலோரக் கிராைம் ையிலிட்டி. ஒரு பநய்தல் நிேக்  கிராைம் அக் கிராைம் தமிழ் நாட்டில் 

உள்ை லகாடியக்கதரயில் இருந்து பதற்லக 22 தைல் தூரத்தில், பாக்கு நீரதணயின் 

இேங்தகக் கதர ஓரத்தில் அதைந்த கிராைம் என்பதால் அடிக்கடி அவ்வூர் ைக்கள் தமிழ் 

நாட்டுக்குச் பசன்று  ரு துண்டு. ஒருகாேத்தில் இேங்தகயின் பிரசித்தைான மீன்பிடி 

துதறமுகங்களில், இரண்டாம் துதறமுகைாய் திகழ்ந்த  இடம் ையிலிட்டித் துதறமுகம். 

ைாவீரர்கள் பேர் பிறந்த ஊர் என்பது அதன் தனிச் சிறப்பு. ையிலிட்டிக்கும் தமிழ் நாட்டுத் 

ததே நகர் பசன்தனயில் உள்ை ையிோபூருக்கும் ஒருகாேத்தில் பதாடர்பிருந்ததாக 

 ரோறு பசால்கிறது. அங்கிருத்து ையிலிட்டி கிராைம் பகுதிக்கு;  ந்த; நரசிங்கத்லத ன் 

என்ற லசாழ அரச அதிகாரிக்குப் பாதுகாப்பாக இருந்த  ஈட்டிப் பதடயின் இேட்சதண  

ையில். ஆகல  அதில் இருந்து ையிலும் ஈட்டியும் இதணந்து ையிலிட்டி  என்ற பபயர் 

கிராைத்துக்கு ைருவி இருக்கோம். வீரைாணிக்கலத ன். ஆரியநாட்டுத் லத ன் பபயர் 

பகாண்ட  லசாழ அரசின் தைபதிகள் இதன் அருலக சிே பகுதிகதை ஆட்சி பசய்ததாக 

 ரோறு பசால்கிறது. இதில் இருந்து இவ்வூர் ைக்களின் இரத்தத்தில் வீரம் பசறிந்துள்ைது 

என்பது பதரிகிறது  அந்த வீரம் கேந்த ைண்ணில் பிறந்த ள் கண்ணம்ைா . அ ளின் உயரம் 

ஐந்தடி பத்து அங்குேம். சற்று நிறம் குதறந்த ள். தன் தற் பாதுகாப்புக்குக் கராத்தத, குத்துச் 

சண்தட சிேம்படி ஆகிய வீர விதையாட்டுகதை கற்ற ள். அழகில்  குதற இருந்தாலும்   

குணத்தில் சிறந்த ள். சற்று முற்லபாக்கு குணம் உள்ை ள். சீதனம் லகட்பதத எதிர்ப்ப ள். 

தன் ஊரில் பபண்கதை ைதியாது அ ர்களின் உரிதைகதை,  சமூகத்தில் இருந்து  ரும் 

காேத்லதாடுைாறாத  மூடநம்பிக்தககள்  மூேம் பே உயர்  ர்க்கத்து ஊர் ாசிகள் 

பறிப்பதத எதிர்த்து சிே பபண்கலைாடு லசர்ந்து லபார்க் பகாடி உயர்த்திய ள் கண்ணைா . 

அ லைாடு ஒரு பபண் இயக்கமும் .  பபாதுவுதடதை கட்சியாைர்களும்   லசர்ந்து 

பகாண்டனர் 

தன்தன பே முதற, பபண் பார்க்க  ந்து சீதனம் லகட்டு.பபற்லறாருக்கு  நன்பகாதட  

கிதடக்காததால் பதில் பசால்ோது பசன்ற குடும்பங்கதை நிதனத்து அ ள் ைனதில் 

சமூகத்தின் பசயலின் லைல் ப றுப்பு ஏற்பட்டது . 

லநற்று அ தை பபண்தணப் பார்க்க ைாவிட்டபுரத்தில் இருந்து  ந்த குடும்பம்  ஆறா து 

குடும்பம். அக் குடும்பம்  அ ளிடம் குறுக்கு விசாரதண பசய்து, முடிவு பசால் தாக 

பசன்ற ர்கள் மூன்று நாட்கள்  ஆகியும் பதில் அ ர்கள் பசால்ேவில்தே. 



 
 

 “ அம்ைா இரு நாட்களுக்கு முன் என்தனப் பபண்பார்க்க  ந்து பசன்ற குடும்பம் இரு 

நாட்களில் முடிவு  பசால் தாக பசால்லி பசன்ற ர்களிடம்  இருந்து ஏதும் பதில்  ந்ததா   . 

ஓய்வு பபற்ற லபாஸ்ட்ைாஸ்டர்  நடராஜர் குடும்பத்தின் மூத்த ைகள் கண்ணம்ைா 

லகட்டாள். நடராஜருக்கு மூன்று பிள்தைகள் . மூத்த ன் பசல் ன். இரண்டா து  

கண்ணம்ைா. கதடக் குட்டி கயல்விழி 

 “ ைகள்! அ ர்கள் பதில் பசால்ோதது சீதனப் பிரச்சதன தான்  .  ந்த ைாப்பிள்தையாயின் 

தாய் எங்களிடம் இருந்து பிடுங்க முடிந்தததச் சீதனைாகப் பிடுங்கப் பார்க்கிறாள். 

ைாப்பிள்தையின்    தகப்பன் ஒன்றும் லபசவில்தே. அ ர் ைனுசிக்குபயம் லபாேத் 

பதரியுது “நடராஜரின் ைதனவி சி காமி பசான்னாள். 

“அ ர்களுக்கு என்ன சீதனம் ல ண்டுைாம். அம்ைா “? 

“அ ர்களுக்கு இந்த வீடு, நான் லபாட்டிருக்கிற  த ரத் லதாடு, இருபது பவுனுக்கு நதக, 

அலதாடு நன்பகாதட ஐம்பதாயிரம் சீதனைாக ல ண்டுைாம் . ைாப்பிள்தை அரசில் நல்ே 

பபன்சன் கிதடக்கும் பதவியில் இருக்கிறாராம். இன்னும் இரண்டு  ருஷத்தில்  

அ ருக்குப் பதவி உயர்வு கிதடக்குைாம் “கண்ணம்ைாவின் தாய் சி காமி பசான்னாள். 

 “ அப்பா அ ர்களுக்கு என்ன பதில்  பசான்னார் அம்ைா ”? 

 “ உன் அப்பாத ப் பற்றி உனக்குத் பதரியும் தாலன. அ ர் ஓன்றுலை லபசாைல் என்தனப்  

பார்த்தார். எல்ோ முடிவும் நான் எடுக்க ல ண்டும்  ”. 

 “எதுக்கு அம்ைா அ ர்களுக்கு நன்பகாதட ல ண்டுைாம் ?. இபதன்ன வியாபாரைா”? 

 “தங்கள் ைகளுக்குச் சீதனைாக பகாடுக்க ாம். இருந்த காசு முழு ததயும் ைகனுக்குப் 

படிக்கச்  பசேவு பசய்து லபாட்டினைாம் ”. 

“இபதன்ன திருைணம்  என்பது  பண்ட ைாற்று  வியாபாரைா? அ ர்கள் என்தனப் பார்க்க 

 ரும் லபாது  நீ ஏன் அம்ைா உன் த ரத் லதாட்தடப் லபாட்டுக் பகாண்டு  இருந்தனி? 

ைாப்பிள்தையின் தாய் அததக் கண்டதும்   லகட்டிருக்கிறா”. 

 “ைகள், யாருக்குத் பதரியுைடி அந்த ைனுசியின் லபராதசக் குணம் . ஏலதா நல்ே சாதி  சனம், 

ஜாதகமும் பபாருத்தம்  . ைாப்பிள்தையும் அரசில் நல்ே  உத்திலயாகம் என்பதால் 

உன்தனப் பார்க்க அ ர்கதை  ரச் பசால்லி  தரகர் தம்பித்துதரயருக்கு  பசான்லனாம். 

ஆனால்  நடந்தது ல று” 

 “அம்ைா என்தன பபண் பார்க்க பே தடத  ஆக்கள்  ந்து லபாயிருக்கினம் எல்லோரும்  

ைகனுக்குச்  சீதனைாக  ,வீடு, நதக நட்டு நன்பகாதட . ல ண்டும் என்று லபரம் லபசி 

லபாயிருக்கினம். இந்த சீதனம் லகட்கும் முதற முற்றிலும்  இல்ோைல் லபாகச் சட்டம் 

 ரல ண்டும் அம்ைா”  கண்ணம்ைா தன் கருத்ததத் தாய்க்கு பசான்னாள். 



 
 

 “ைகள், நீ இப்படிப் லபசு தால் நீ ஆண் மூச்சுக்காரி எண்டு   ந்து லபான குடும்பம் 

தரகருக்கு பசால்லி இருக்கு . அலதாடு  நீ உன் தற்பாதுகாப்புக்காக  பழகிய கராத்தத, குத்துச் 

சண்தட உனக்குத் பதரியும் என்று தரகர் உன்தனப் பற்றி அ ர்களுக்குப் புகழ்ந்து லபசினது 

உனக்கு எதிராகப் லபாயிருக்கு” . 

“அம்ைா விசித்திரைான சமூக லபாக்கு எங்கள் ஊர் . பபண் அடக்க ஒடுக்கைாக வீட்டில் 

சதையல் பசய்து பகாண்டு இருக்க ல ண்டும். டி ாக மூக்கு முழியுைாக இருக்க  

ல ண்டும்,    ைாப்பிள்தைதய விட அதிகம் படித்து இருக்கக் கூடாது. பபண்ணின் உடலில் 

குதற இருக்கக் கூடாது. ைாமியாருக்கு அடங்கி  நடக்க  ல ண்டும்.  திருைணம் 

முடிந்தவுடன்  தனிக்குடித்தனம் லபாக  ல ண்டும் . இப்படி ஏராைம் நிபந்ததனகள். இப்ப 

காேம் ைாறி லபாச்சு அம்ைா. உபதல்ோம் முந்தி இருந்து.    உருத்துக்குத்தான் பசாத்து 

ப ளியிதே லபாகாைல் இருக்க பசாந்தத்துக்குள்தை ைச்சாதனயும் ைச்சாதையும் 

திருைணம் பசய்து த க்கும் முதற இருந்தது.  “ 

“ைகள் எனக்கும் உன் அப்பாவுக்கும் பதரியும் உன் முற்லபாக்கு குணம். உன்தர  வீர 

விதையாட்டுகள்  பற்றி ஊருக்குத் பதரியும் . எங்களிடம் இருக்கும் பசாத்தத  உனக்கும் 

உன் தங்கச்சிக்கும்  சீதனைாக பகாடுத்து திருைணம் பசய்து த க்க ல ண்டும் என்பலத 

எங்கள் விருப்பம். உன் அண்ணன் பசல் ன்  விடுததே இயக்கத்தில் லசர்ந்து ைாவீரனாகி 

விட்டான். அ ன் இருந்திருந்தால் உனக்கும் அ னுக்கும்  ைாற்றுத் திருணத்துக்குப் லபரம் 

லபசி இருக்கோம்”. 

“அம்ைா என்ன விசர் கதத லபசுகிறாய்? அண்ணரின் தமிழ் இனப் பற்று பற்றி புரியாைல்   

லபசாலத. அ ரின் வீரச் பசயல் இந்த நாட்டில் ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் இனத்துக்குப் பபருதை 

லதடிக் பகாடுத்திருக்கிறது.  எனக்குத் பதரிந்த சீதனக் பகாள்தகயால் பாதிக்கப்  பட்ட இரு 

சிலனகிதிகள் விடுததேப் புலிகள் இயக்கத்தில் லசர்ந்து பசயல் படுகிலறாம்.” 

 “ என்ன  ஏலதா புதுசாய்  லபசுகிறாய்?. நீயும் உன் தங்கச்சியும் திருைணம் பசய்த எங்கள் 

குடும்பத்துக்கு   ாரிசுகதை பபற்றுக் பகாடுக்க ல ண்டும். இப்படி 

பிற்லபாக்குத்தனைாகப் லபசாலத”. 

“அம்ைா எனக்குத் திருைணம் அ சியம் இல்தே . அதற்க்கு என் தங்கச்சி இருக்கிறாள். 

அ ளுக்கு உங்கள் பசாத்பதல்ோம் பகாடுத்து நல்ே ைாப்பிள்தையாய் பார்த்து திருைணம் 

பசய்து  த யுங்கள். அ ள் உங்களுக்குப் லபரலனா லபத்திலயா  பபற்றுத் தரட்டும். 

என்தன விட்டு விடுங்கள்” 

“ எடிலய இபதன்ன புதுசாய்  லபசுகிறாய்? உதத  உன் அப்பா லகட்டால் பிறகு  எனக்குப் 

பிரச்சதன”: 

  



 
 

கண்ணம்ைா தாயுக்குப் பதில் பசால்ோைல் தன் அதறக்குள் லபாய் விட்டாள். 

**** 

நாட்கள் உருண்லடாடின. நடராஜர்  குடும்பம் தங்கள் ைகள் கண்ணம்ைா விடுததேப் 

புலிகள்  இயக்கத்தில் லசர் ாள் என எதிர்பார்க்கவில்தே . கண்ணம்ைா எழுதி த த்துச் 

பசன்ற  கடிதத்தத நடராஜர்  எடுத்து  ாசித்தார் . 

 என் அம்ைா, அப்பா, தங்கச்சிக்கு  கண்ணம்ைா எழுது து 

இனி நீங்கள் என்தனத் லதட ல ண்டாம். எனக்கு கலியாணம் லபசி கஷ்டப் 

படல ண்டாம் . நான் விடுததேப் புலிகள் இயக்கத்தில் தமிழ் இன விடுததேக்காக  

லசர்ந்து விட்லடன். என் அண்ணார் பசன்ற   ழியில்  பசன்று விட்லடன் உங்கள் 

இரு ரினதும் ஆதசதய என் தங்கச்சி பூர்த்தி பசய் ாள் 

இப்படிக்கு 

உங்கள் ைகள் 

கண்ணம்ைா 

  

நடராஜர் கடிதத்தத  ாசித்து  முடிந்ததும் வீட்டின் முன் கதவு தட்டுை சத்தம் லகட்டது. 

 ந்த ர் தரகர் தம்பித்துதரயர் . 

“  என்ன ஐயா நான் லகள்விப்பட்டது  உண்தைலய   உங்கள் ைகள் கண்ணம்ைா இயக்கத்தில்  

லசர்ந்து விட்டாைாம் . ஊர்  லபசுது ” 

 “துதர நீர் லகள்விப் பட்டது  உண்தை. அது அ ள் எடுத்த முடிவு” என்றார் நடராஜர். 

 “கண்ணம்ைாவின்   நல்ே முடிவு ஐயா. இன்பனாரு பசய்திதய  உங்களுக்கு பசால்ே 

 ந்தனான்”. 

“ என்ன பசய்தி எண்டு பசால்லுலைன் துதர” 

“த ரத்லதாட்தட சீதனைாக் லகட்ட ைாவிட்டபுரம்   குடும்பத்திலிருந்த அரசில்  ல தே  

பசய்த ைாப்பிள்தை  ேஞ்சம்  ாங்கியதுக்கு ஊழல்  கட்டுப்பாட்டு இோக்காவின் 

அதிகாரிகைால் தகது பசய்யப்பட்டுள்ைார் . குதறந்தது அ ருக்கு மூன்று  ருஷம் சிதற 

கிதடக்கும் என்று ஊரிதே லபசிக் பகாள்ளினம்” துதர பசான்னார்  

“இதத தான்  லபராதச  கூடாது  என்பினம் ? நடராஜர் ைதனவிதயப் பார்த்துச் சிரித்த 

படிலய  பசான்னார் . 

***** 



 
 

 

 

 

  

  



 
 

கதத   19 

ஓடிப்லபான ள்  

 

ல லி என்பது லசாழர் காேத்தில் நிே அைத க்குப் பாவிக்கப்பட்ட  ார்த்ததயாகும். 

யாழ்ப்பாண குடா நாட்டில் சங்குல லி, நீர்ல லி. திருபநல்ல லி என்று ல லியில் 

முடி தடயும் கிராைங்களில் பிரசித்தம் பபற்ற ஊர் அச்சுல லி. அச்சன்ல லி அச்சு 

ல லியாக ைருவி இருக்கோம். அத்திைரம் அதிகம் காணப்பட்ட ஊர் 

ஆதகயால்இடப்பபயர்  ந்திருக்கோம் என்பதும் பே இடப்பபயர் ஆய் ாைர்கள் கருத்து. 

யாழ். குடாநாட்டில்  டைராட்சி, பதன்ைராட்சி,  லிகாைம் என்ற மூன்று பபரும் 

பிரிவுகளுக்கும் ' அச்சுப்லபால் தைய இடத்தில் அதைந்துள்ை கிராைைாதகயால் 

அச்சுல லி என்ற பபயர்  ந்திருக்கோம் என்பது இன்பனாரு சாராரின் விைக்கம் உண்டு 

அச்சுல லி கிராைத்துக்கு அருலக இதடக்காடு,  ைோய், பத்தலைனி ஆகிய 

கிராைங்கைாலும் சூழப்பட்டது. அச்சு என்பது லபார்த்துலகய பசால். ஆதனால் 

அக்கிராைத்தில் லபாரத்துக்லகயர் ஆட்சியின் லபாது கத்லதாலிக்க ைதம் பசழித்து 

இருந்ததற்கு ஆதாரம் இன்றுமுண்டு.  

அச்சுல லிப் பகுதியில் அதைந்துள்ை மூன்று கத்லதாலிக்க லத ாேயங்களில் 

இரண்டா து பபரிய லத ாேயைாக விைங்கு து அச்சுல லி  டக்கு புனித 

அந்லதானியார் ஆேயம், இந்த ஆேயம் அச்சுல லி பஸ் நிதேயத்தில் இருந்து 

பருத்தித்துதற லநாக்கிச் பசல்லும் பிரதான வீதியில் 750 மீற்றர் தூரத்தில் வீதிக்கு  டக்குப் 

புறத்தில் கம்பீரைாக லறாைன் கத்லதாலிக்க கட்டிடக் கதே அம்சங்கதை உள்ைடக்கியதாக 

அதைந்துள்ைது.  

புனித சூதசயப்பர் ஆேயம், ந க்கிரி அன்னம்ைாள் ஆேயம், புனித அந்லதானியார் 

ஆேயம் என்பன அதைந்துள்ைன இக்கிராைத்தில் லபார்த்துக்லகயர் ஆட்சிக் காேத்தில் 

ைதைாறற்ை நடந்ததுக்கு ஆதாரமுண்டு.. இேங்தகக்கு 1505இல் லபார்த்துக்லகயரின் 

 ருதக, 1618இல் ஒல்ோந்தரின்  ருதக என்பன ற்தற அடுத்லத லறாைன் கத்லதாலிக்க 

கிறிஸ்த  சையங்களின் வியாபகமும் அந்தச் சையங்கள் சார் நிதேயில் ஆேயங்களும் 

அதைக்கப்பட்டுக் குறித்த காேகட்ட ஆட்சியாைர்களின் தனித்து ைான பசல் ாக்லகாடு 

சுலதசிகள் ைத்தியில் பரப்பப்பட்டன. அதற்கு முந்திய காேப்பகுதியில்  டபகுதியில் 

பபருைைவில் இந்து ைதமும், குறிப்பிட்ட நகரக் குடியிருப்புக்கதை அண்டிய நிதேயில் 

இஸ்ோம் ைதமும்  ழிபாட்டுக்குரியன ாக இருந்து  ந்தன. 

அச்சுல லிப் பகுதியில் முதன்முதோக 1800ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் லறாைன் 

கத்லதாலிக்க சையம் அச்சுல லி லைற்கில் சிற்றம்பேமுதலியாரின் ைகள் திருைதி 



 
 

ைரியம்பசட்டியார் காக்தகப்பிள்தை (படான்ைரியா) குடும்பத்தினர் சார்நிதேயில் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டது. அந்த தகயில் புனித சூதசயப்பர் ஆேயமும் அச்சுல லி 

லைற்கில் (அச்சுநகர்) நிறு ப்பட்டது. 1995ஆம் ஆண்டு இடப்பபயர்வுக்கு முன்னர் 

அச்சுல லிப் பங்கில் 400 குடும்பங்கள்  தரயில் கத்லதாலிக்க குடும்பங்கைாகப் 

பதிவுபசய்யப்பட்டிருந்தன.  

ஊர்ப் பபயர் எப்படி  ந்ததாக இருப்பினும் சுற்றி  தைக்காைல் நாம் கததக்கு  ருல ாம். 

அச்சுல லி ஊருக்கு முதற் தடத யாக  ருல ாருக்கு நிேக் குறியாக “அன்ன ாசா” வீடு 

பாவிக்கப்பட்டது. கிராைத்தில்  ாழ்ந்த ைக்கள் பேர் பிற நாடுகளுக்கு புேம் 

பபயர்ந்த ர்களின் உதழப்பால் பசல் ம் பகாழிக்கும் ஊராக  ைர்ந்து, பே புது வீடுகள் 

புதிய பாணியில் லதான்றினாலும் அன்ன ாசாவின் லதாற்றத்தில் ைட்டும்; பழதை 

பிரதிபலித்து, கம்பீரைாக நின்றது. அன்ன ாசா சுைார் நூறு  ருடங்களுக்கு முன் 

கட்டப்பட்ட வீடு. குறிப்பாகச் பசால்ேப்லபானால் 1916 ஆை ஆண்டு ஒல்ோந்தர் 

ஆட்சியின் லபாது கச்லசரியில் உயரப் பதவியில் இருந்து முதலியார் பட்டம் பபற்ற 

முதலியார் இைானுல ல் லத லநசனால் கட்டப்பட்ட வீடு. வீட்டு  ாசலில் நின்ற இரு 

தூண்களின் லைல் இரு அன்னங்கள். அதுல  அவ்வீட்டுக்குப் பபயர்  ரக்காரணம். 

அதுவுமில்ோைல் இைானுல ல் அந்த வீட்தட தன் ைதனவி ைரியாள் அன்னேட்சுமியின் 

சீதனத்தில் கட்டிய வீடு. ைாைனார் அவ்வீட்டுக்குத் தன் ைகள் பபயர் நிதேத்து நிற்க பபயர் 

த க்கல ண்டும் என நிர்ப்பந்தம் பசய்ததால் அவ்வீட்டுக்கு அப்பபயதர இைானுல ல் 

த க்க ல ண்டி  ந்தது.  

இைானுல ல் லத லநசன் தம்பதிகளுக்கு அந்லதானியார் லத ாேயத்லதாடு பநருங்கிய 

பதாடர்புண்டு. இைானுல லுக்கு இரு ைகள்கள்;. மூத்த ள்; பபயர் கிறிஸ்டினா 

பபான்னம்ைா. இரண்டா து ைகள் பபயர் ேட்டீசா பஜயைணி. மூத்தைகள் பிறந்தபின்னலர 

இைானுல லுக்கு பசல் ம் லசரத் பதாடங்கியது. அதனால் தாலனா என்னல ா 

கத்லதாலிக்க இந்து ைத பபயர்கதை கேந்து ைகளுக்கு அந்தப்பபயதரச் சூட்டினார்.  

கிரிஸ்டினாவுக்கு அழகுக்குக் குதறவில்தே. தினமும் விதம் விதைான ஆதட அணி ாள். 

இைானுல லுக்கு பசாந்தத்தில் பச்தச நிறத்தில் ஒஸ்டீன் ஏ40 படப ான் பைாடல் கார் 

இருந்தது, அச்சுல லியில் பசாந்தைாக கார் த த்திருந்த ர் அ ர் ஒரு லர. முதலில் 

ரிலஷா, அதன்பின் குதிதர  ண்டி த த்திருந்தார். நாைதடவில் லபாக்கு ரத்துக்கு காதர 

 ாங்கினார். .அ ருக்கு கார் ஓட்டத் பதரியாததால் இதடக்காட்டு ஊதரச் லசர்ந்த 

பசாந்தக்காரப் தபயன் சுப்பிரைணியன் என்ற இந்து இதைஞதன டிதர ராக 

த த்திருநதார். அ லன தினமும் காரில் கிறிஸ்டினாத  கல்லூரிக்கு அதழத்துப் 

லபாய் ரு ான்.  

ஆரம்பத்தில் காரில் லபாகும் லபாது சுப்பிரைணியன் லதத யில்ோைல் கிறிஸ்டினால ாடு 

உதரயாடு தில்தே காரணம் அ ள் எஜைானின் அன்பு ைகள்; அல்ே ா. காருக்கு பின் 



 
 

சீட்டில் இருந்தபடிலய அன்று நடக்க விருக்கும் விஞ்ஞான பாடத்துக்கு தன்தனத் தயார் 

பசய்து பகாண்டிருந்தாள் கிரிஸ்டினா.  

“அடக்கடவுலை. என் ததே விதி. இந்த மூன்று நியூட்டனின் விதிகளும் எனக்கு 

புரியுதில்தேலய. டீச்சர் கூட  குப்பில் சரி ர விைஙகப் படுத்தவில்தே” கிறிஸ்டினா 

முணுமுணத்தாள்  

அ ள் முணுமுணுத்தது கார் ஓட்டிக்பகாண்டிருந்த சுப்பிரைணியன் காதுகளுக்கு எட்டியது. 

அ ன் சிரித்ததத கிறிஸ்டினா க னித்துவிட்டாள்.  

“ ஏன் சிரிக்கிறாய் சுப்பிரைணி“? கிறிஸ்டினா லகட்டாள்.;.  

“ ஏன் தங்கச்சி. இண்தடக்கு பிசிக்ஸ் பாடத்தில் உங்களுக்கு படஸ்டா?  

“ ஓம். அது எப்படி உனக்குத் பதரியும்”?  

“ அதில்தே, நியூட்டன் விதிகதைப் பற்றி பசான்னீர்கள் அதுதான்”  

“ ஏன் உனக்கு அந்த விதிகதைப் பற்றி பதரியுைா”?  

“ ஏன் பதரியாைல்?. பபைதிக பாடத்தில்,  குப்பில் அதிக ைாரக்ஸ் நான் 

 ாங்கின னாச்லச”  

“ அப்படியா? அதுசரி எது  தர படித்திருக்கிறாய்.“?  

“ஏ பே ல்  தர”.  

“ அது எனக்கு பதரியாலத. அப்ப ஏன் லைலும் படிக்கவில்தே”?  

“ தந்ததயார் இறந்த பின் என் தாயாருக்கு என்தனப் படிப்பிக்க பண சதியில்தே. அப்பா 

இரண்டு  ருஷத்துக்கு முன்லப இறந்துட்டார். அம்ைா வீடுகளில் ல தே பசய்து 

என்தனயும் என் தங்கச்சிதயயும்  ைர்க்கிறாள். முதலிதே கார் கராஜ் ஒன்றில் 

பைக்கானிக்காக ல தே பசய்தனான். அ ருதடய ஏ40 காதர நான் தான் ரிப்பபயர் பசய்து 

பகாடுப்லபன். பிறகு உங்கள் அப்பாவிடம் கார் டிதர ராக சம்பைத்துக்கு லசர்ந்தனான்” 

விபரம்; பசான்னான் சுப்பிரைணி  

“ உனக்கு நீயூட்டன் விதிகள் பற்றி நல்ோக பதரியுபைன்றால் அந்த விதிகலைாடு 

சம்பந்தப்பட்ட இந்த பபாைதிக கணக்தக எனக்கு உன்னால் விைங்கப் படுத்த முடியைா? 

இந்தக் கணக்கு படஸ்டுக்கு  ரும் எண்டு நிதனக்கிறன்.”  

“ கணக்தக நான் பார்த்தால் விைங்கப்படுத்த முடியும். “  

“ அப்ப காதர ஓரைாகக் லகாயில் ைடத்தடியிதே நிறுத்தி இக்கணக்தக விைங்கப்படுத்து” 

கிறிஸ்டினா சுப்பிரைணியிடம் ல ண்டினாள்;.;  



 
 

சுப்பிரைணியனுக்கு கிறிஸ்ரினா லகட்டது ஒரு ச ாோக அதைந்தது.  

“ அதுக்பகன்ன தங்கச்சி” என்று கூறிய ாலற காதர லகாவில் ைடத்தடியில் நிறுத்தினான். 

கிறிஸ்ரினா பகாடுத்த பபௌதிக கணக்தகப் பார்த்ததும் அ னுக்கு வினாவுக்குப் பதில் 

பதரிந்து விட்டது. உடலன கணக்குகிற்கான விதடதய பதளி ாக கிறிஸ்ரினாவுக்கு 

விைங்கப்படுத்தினான். கிறிஸ்ரினா சுப்பிரைணிக்கு அவ் ைவுக்கு விஞ்ஞான அறிவு 

இருக்குபைன ஏதிர்பார்த்திருக்க வில்தே.  

பபௌதிக கணக்கில் ஆரம்பித்த அ ர்களிலடலயயான பதாடர்பு கல்லூரிக்குப் லபாகும் 

 ழியில் தினமும் சிே நிமிடங்கள் லகாவில் ைடத்தடியில் விஞ்ஞான பாடங்களில் உள்ை 

சந்லதகங்கதை நிவிர்த்தி பசய்யும் சந்தர்ப்பைாக அதைந்தது. காேப் லபாக்கில் ைடத்தடி 

டியூசன் படிப்படியாகச் சிரித்து லபசித் பதாட்டு உதரயாடும் அைவுக்கு அ ர்களிதடலய 

காதோக ைேர்ந்தது.  

நாைதடவில் கிறிஸ்ரினா  குப்பில் அதிக புள்ளிகள் எடுக்கத் பதாடங்கினாள். விஞ்ஞான 

பாடம் படிப்பிக்கும் டீச்சருக்கு ஒலர ஆச்சரியம்.  

“ என்ன கிறிஸ்றினா முன்பு ஐம்பதுக்குக் குதற ாக ைார்க்ஸ் எடுத்த நீ இப்லபா எண்பது 

லைலே எடுக்கிறாலய அது எப்படி? டீச்சர் லகட்டாள்.  

“ எனக்குத் பதரிந்த ஆண்டி ஒருத்தி டியூசன் பசால்லி தருகிறா” என்று பசால்லி 

ைழுப்பிவிட்டாள்.  

லகாவில் ைடத்தடியில் கிறிஸ்ரினாவும் சுப்பிரைணியனும் அடிக்கடி சந்தித்து லபசு ததக் 

லகாயில் ஐயர் சி சர்ைா கண்டுவிட்டார். அ ருக்கு இரு குடும்பங்கதையும் பதரியும். 

இைானுல ல் ஒரு திவிர கத்லதாலிக்கர் என்பதத அ ர் அறி ார்.  

பிரச்சதன பபரிதாக முன் ஒரு நாள் அ ர் சுப்பிரைணியதன அதழத்து  

“இங்தகபார் சுப்பிரைணி நீ இைானுல ல்; முதலியாரிடம் டிதர ராக ல தே பசய் து 

எனக்குத் பதரியும். அ ர் ஒரு வி ர கத்லதாலிக்கர். நீலயா ஒரு இந்து ைதத்த ன்;. நீயும் 

முதலியாரின் ைகளும் சிரித்துப் லபசி பழகு து எனக்குச் சரியாக படயில்தே. அதனாதே 

வீண் வில்ேங்கம் தான்  ரும். உங்களிதடலய இந்தக் காதல் பதாடர்ந்தால் முதலியாருக்கு 

நான் உங்கள் காததேப் பற்றி முதறயிட ல ண்டி ரும். அதனாதே  ரும் விதைத  

உனக்குத் பதரியும் தாலன. ஊரிதே ைதக் கே ரம் கூடத் லதான்றோம்”என்று எச்சரிக்தக 

பசய்தார்; ஐயர்.  

ஐயரின் அந்த எச்சரிக்தகயால் அ ர்கள் சந்தித்து லபசும் இடம் ைடத்தடியில்; இருந்து 

குைத்தடியில் உள்ை ஆேைரத்தடிக்கு ைர்றியலத தவிரக் காதல் பதாடர்ந்தது.  



 
 

ஒரு நாள் ப கு லநரைாகியும் கிறிஸ்ரினா வீடு திரும்பவில்தே. அன்னம்ைா கண னுக்கு 

முதறயிட்டாள்  

“ என்னங்க பள்ளிக் கூடம் மூன்று ைணிக்கு முடிந்து விடும். மூன்றதரக்குள் வீடு  ந்து 

விடோம். இப்ப லநரம் ஐந்ததர. சுப்பிரைணி கிறிஸ்ரினாத  இன்னும் ஸ்கூோதே கூட்டி 

 ரவில்தே. இ ர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று யாதரயா து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி 

கிரிஸ்ரினாவுக்கு என்ன நடந்தது என்று லகளுங்லகா ன்” பதட்டத்லதாடு அன்னம்ைா 

கண னிடம் முதறயிட்டாள்.  

கிறிஸ்ரினாத  லதடி இைானுல ல் ஸ்கூலுக்குப் புறப்படும்; லபாது கிறிஸ்ரினாவின் 

சிலனகிதி  த்சோ ஒரு கடிதத்தத பகாண்டு  ந்து அ ரிடம் பகாடுத்தாள்.  

“  த்சோ யார் பகாடுத்த கடிதம்”? இைானு ல் லகட்டார்.  

“ உங்கள் ைகள் கிறிஸ்ரினா தான் இந்தக் கடிதத்தத உங்களிடம் பகாடுக்கச் பசால்லி 

என்னிடம் தந்த ” என்று  த்சோ பதில் பசால்லிவிட்டு அவ்விடத்தில் நின்றால் 

பிரச்சதன எனக் கருதி நிற்காைல் லபாய்விட்டாள்.  

இைானுல ல் கடிதத்தத க ரிே இருந்து எடுத்து  ாசித்தார்.  

“ அன்பான அப்பா, அம்ைா சலகாதரிக்கு.  

என்தன நீங்கள் இனி லதட ல ண்டாம். நான் சுப்பிரைணிலயாடு பகாழும்புக்குப் லபாய் 

எங்களுக்கு என  ாழ்க்தகதய அதைத்து  ாழப்லபாகிலறாம். நான் சுப்பிரைணிதய கன 

காேம் காதலிக்கிலறன். அ ர் இந்து ைதத்ததச் லசர்ந்த ர் என்ற படியால் எங்கள் காததே 

நீங்கள் ஏற்கைாட்டீர்கள். கார் பகாடிகாைம் ஸ்லடசனில் நிற்கிறது. சாவிதய ஸ்லடசனுக்கு 

முன்னால் உள்ை முருகன் கலப முதோளியிடம் பகாடுத்திருக்கிலறாம்  ாங்கிக் 

பகாள்ளுங்கள். ஏங்களுக்குத் பதரியும் நாங்கள் இரு ரும் ப வ்ல று ைதைாதகயால் 

அச்சுல லி கத்லதாலிக்க ைக்கள் நானும் சுப்பிரைணியும் கண ன் ைதனவியாக  ாழ 

ஏற்கைாட்டார்கள். அப்பா எங்கள் பசேவுக்கு அலுைாரியில் இருந்து பகாஞ்ச பணம் 

எடுத்துச் பசல்கிலறன். அ ர் ல தே எடுத்ததும் அந்தப் பணத்தத உங்களுக்கு 

அனுப்பு ார்.  

இப்படிக்கு  

கிறிஸ்ரினா – சுப்பிரைணியன்  

 

கடிதத்தத  ாசித்ததும் அதிர்ச்சியில் பநஞ்தச பிடித்துக்பகாண்டு இைானு ல் கதிதரயில் 

அைர்ந்தார். அ ர் தகயில் இருந்து கீலழ விழுந்த கடிதத்தத எடுத்து  ாசித்து அன்னம்ைாள் 

ஓ ப ன்று அழுதாள்.  



 
 

“படு பாவி. பசல்ேம் பகாடுத்து  ைர்த்தியலை லைாசம் பசய்து லபாட்டு 

ஓடிப்லபாயிட்டாலை. எஙகதட ைனம் லநாக த த்துப் லபாட்டு நல்ோய் உ ள் 

 ாழைாட்டாள்” என்று திட்டத் பதாடங்கினாள் அன்னம்ைா. இனத்த ர்கள் கூடி நடந்ததத 

விசாரித்து எரிகிற பநருப்பிதே எண்பணதய  ார்த்தது லபால் லபசத் பதாடங்கினார்கள். 

அநத கூட்டத்தில் ஒருத்தி பபாலீசுக்கு லபாய் முதறயிடும் படி ஆலோசதன பசான்னாள்  

“ முதறயிட்டால் ஒன்றும் நடக்கப் லபா தில்தே. இரு ரும் தைனர்கள் இல்தே என்று 

பபாலீஸ் பசால்லிப்லபாடும்” என்றார் இைானுல ல். வீட்டு  ாலில் பதாங்கிக் 

பகாண்டிருந்த கிறிஸ்ரினாவின் படம் இருந்த இடம் nதிரியாைல் ைதறந்தது.  

“ இனி எப்படி இைானுல ல் ஊரிதே கத்லதாலிக்க ைக்களிதடலய ைரியாததலயாடு  ாழ 

முடியுைா?. இனி எப்படி இ ள் ேட்டீசியாவுக்கு கலியாணம் லபசமுடியும்?. அக்கா 

டிதர லராதட ஓடிப்லபான ள் என்ற பகட்ட பபயர் இ ள் திருைணத்துக்கு ததடயாக 

இருக்குலை” அன்னேட்சுமி கண்ணீர் விட்டு க தேப் பட்டாள்.  

**** 

 ருடங்கள் ஐந்து உருண்லடாடின. இைானுல லின் பசல் ம் குதறயத் பதாடங்கியது. 

 யல் காணிதயயும், காதரயும் விற்றார். பயத்தில் ேட்டீசாத  லைலே படிக்க 

விடவில்தே. சில்ோதே, இை ாதே லபான்ற கத்லதாலிக்க ஊர்களில் இருந்து 

ேட்டீசாவுக்கு லபசி  ந்த திருைணங்கள் தைக்தக ஒரு இந்து ைத டிதர லராடு 

ஓடிப்லபான ள் என்று லகள்விபட்டு  

ததடப்பட்டன. தனக்குத் திருைணம் ல ண்டாம். தான் கன்னியாஸ்திரீயாக லபாகப் 

லபாறன் என்று பபற்லறாதர  ற்புறுத்தினாள் ேட்டீசா. அந்த லநரம்; அந்லதானியார் 

லகாவில் பாதிரியாரின் தூரத்து உறவுப்தயனான சூதசப்பிள்தை ேட்டீசாத  ைணமுடிக்க 

பாதிரியார் மூேம் விருப்பம் பதரிவித்தான்.  

ஒரு நாள் லஜாசப் பாதிரியார் இைானுல தே லசர்ச்சுக்கு அதழத்து  

“ இைானுல ல் உன் ைகளுக்கு அந்லதானியார்  ழிகாட்டி விட்டார். எனது தூரத்து 

பசாந்தக்காரப் தபயனான சூதசப்பிள்தை நல்ே பிள்தை. துபாயிதே பைக்கானிக்காக 

ல தே பசய்கிறான் அ னுக்கு கிறிஸ்ரினா சுப்பிரைணி காதல் பற்றி பதரியும்;;. அ ர்கள் 

தான் அ னுக்கு துபாயிதே பைக்கானிக் ல தே எடுத்துக் பகாடுத்து நல்ே சம்பைத்தில் 

ல தே பசய்கிறான்” என்றார் லஜாசப் பாதிரியார்.  

“ என்ன பாதர் பசால்லுறியள். ேட்டீசீயாவுக்கு ைாப்பிள்தன தானால  லகட்டு உங்களிடம் 

 ந்து பசான்னான் என்கிறியைா”?  

“ ஓம்., சுப்பிரைணி தனக்குச் பசய்த பபரிய உதவிக்கு இது பிரதி உபகாரைாக தான் பசய்ய 

ல ண்டும் என்கிறான் சூதசப்பிள்தை”  



 
 

“அப்ப கிறிஸ்ரினா துபாயிதேயா இருக்கிறாள்.”?  

“ ஓம் ஒரு டிரான்ஸ்லபார்ட் கம்பனியில் சுப்பிரைணி ைலனஜராக இருக்கிறான்.  

 டைராட்சியில் இருந்து ைத ல ற்றுதை பாராைல் பத்து லபருக்கு துபாயிதே தன் 

பகாம்பனியிதே டிதர ர் ல தே எடுத்து பகாடுத்திருக்கிறான்”  

“ அப்ப கிறிஸ்ரினா”?  

“அ ளும் துபாயிதே ஸ்கூல் ஒன்றில் டீச்சராக ல தே பசய்கிறாள். சுப்பிரைணி 

தம்பதிகளுக்கு இரண்டு பிள்தைகள் என்று சூதசபிள்தை எனக்கு பசான்னான். நீர் என்ன 

பசால்லுகிறீர்.? ேட்டீசாத  சூதசப்பிள்தைக்கு திருைணம்; பசய்து த க்க உைக்கும் 

அன்னேட்சுமிக்கும் சம்ைதைா? சீதனம் ஒன்றும் பகாடுக்கத் லதத யில்தே. ஆனால்…”.  

“ ஆனால் என்ன பாதர்”?  

“ திருைணம் முடிந்த பிறகு துபாய்க்கு ேட்டீசாத , சூதசப்பிள்தை கூட்டிக் பகாண்டு 

லபாய் விடு ான். சம்ைதம் தாலன“?, பாதர் இைானு தேக் லகட்டார்.  

சற்று, வினாடி மூக்கில் தக த த்து லயாசித்து விட்டு “ இந்தத் திருைணத்துக்கு எனக்கும் 

அன்னம்ைாவுக்கும் பூரண சம்ைதம் பாதர். இந்த லசர்ச்சிதே திருைணம் உங்கள் ஆசிலயாடு 

நடக்க ல ண்டும்” என்றார் இைானுல ல்;  

லசர்ச்சில் இருந்து வீடு திரும்பிய இைானுல ல் பசய்த முதற் காரியம் ஸலடார் ரூமுக்குள் 

தூசி படர்ந்து கிடந்த கிறிஸ்ரினாவின் படத்ததத் தூசி தட்டி  ால் சு ரில் ைாட்டியது.  

 

  



 
 

கதத  20  

ததயல்காரி ததயல்நாயகி 

 

ைட்டுவில் இேங்தகயின்  டக்லக யாழ்ப்பாண ைா ட்டத்திலுள்ை ஒரு வி சாய கிராைம். 

சா கச்லசரி நகரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 3 தைல் பதாதேவில் உள்ை  ரோற்றுப் 

பதழதை பகாண்ட  ஊர். இங்கு மிகவும் புகழ் பபற்ற பன்றித்ததேச்சி அம்ைன் லகாவில் 

அதைந்துள்ைது. அம்பாளின் ஆேயம் 1750ஆம் ஆண்டுப் பகுதியில் 

நிர்ைாணிக்கப்பட்டதாக ஆேயத்தின் மூேஸ்தானத்தின் பின்புறைாக பித்ததையில் 

பபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் சான்று பகர்கின்றன. ஆேயத்திற்கு  ருதகதரும் 

அடிய ர்கள் நீராடு தற்கு  சதியாக ஆேயத்தின் பதற்குப் பக்கத்தில் 100 அடி நீைம் 

அகேம் உதடய தீர்த்தக் லகணி அதைந்துள்ைது. அங்கு பபாங்கல் பபாங்கி அம்பாளுக்கு 

நில தித்து  ரும் அடிய ர்களிற்கும்  ழங்கி இஷ்ட சித்திகதைப் பபறு ர். 

முற்காேத்தில் அம்பாள் ைட்டுவில் பகுதியில் இயற்தக  னப்பு நிதறந்த கிராைத்தில் 

உதறந்து பே அற்புதங்கதையும் அருைாட்சிதயயும்  ழங்கி  ந்ததாக  ரோறுகள் 

கூறி ருகின்றன. 

இவ் ாேயத்தில் பதறயடிக்கும் பக்தன் ஒரு ன் தனது குேத்பதாழிோன 

புதேத்பதாழிதேயும் பசய்து  ந்தான். அன்பறாருநாள் அ பனறிந்த கூரிய ஆயுதம் 

இேக்குத் த றிலயா அல்ேது திரு ருட் பசயோகல ா பசு ஒன்றின் மீது பட்டது. உடலன 

அப்பசு துடிதுடித்து இறந்தது. அம்ைன் மீது அை ற்ற பக்தி பகாண்ட அந்த பக்தன்  ருந்தி, 

பின்னர் பதய் த்தின் துதண இருக்கிறலத என்ற துணில ாடு அந்தப் பசுத  ஆேயத்திற்கு 

பதன்கிழக்கு பகுதியில் புததத்து விட்டான். 

நடந்த சம்ப த்தத எப்படிலயா பதரிந்து பகாண்ட ைாட்டுச்பசாந்தக்காரன், பக்தன் மீது 

நட டிக்தக எடுத்தான். பசுக்பகாதே புரிந்த பாதகத்திற்காக தன் மீது சுைத்தப்பட்ட 

குற்றச்சாட்டுக்குப் பயந்த பக்தன் தனக்கு அபயம் அளிக்கும்படி அன்தனயிடம் 

ல ண்டினான். அன்றிரவு அடிய னின் கனவில் முதிய விதத கலகாேத்தில் காட்சி 

பகாடுத்த அம்தை, நாதைய தினம் பன்றி எச்சங்கதைலய புததத்ததாகச் பசால்ேச் 

பசான்னதாகவும், ைாட்டுத்ததே புததக்கப்பட்ட இடத்தில் பன்றித்ததேலய 

கிதடத்ததாலும், லதவிக்கு பன்றித்ததேச்சி என்ற பபயர் ஏற்பட்டதாக ைரபுதரகள் 

பசால்கின்றன. தனது பக்தனுக்கு கிழக்லகாேத்தில் கனவில் காட்சி பகாடுத்த காரணத்தாற் 

லபாலும் அன்தனதயப் பற்றிப் லபசும் லபாது "கிழவி' எனக் குறிப்பிட்டுப் லபசுல ார் 

ைட்டுவிலில் இன்றும்  ாழ்கிறார்கள். 



 
 

இவ் ைவு பிரசித்தம் பபற்ற அம்ைன் லகாவில் பபாங்கலுக்கு முக்கியைாக ைட்டுவிலில் 

விதைந்த ருசியான கத்திரிக்காய் கறி சதைத்து, அம்ைனுக்கு பதடப்பது  ழதை. 

ைட்டுவில் கிராைத்தில் பன்றிததேச்சி அம்ைன் லகாவில் பபாங்கலுக்கு பே கிராைங்களில் 

இருந்து ைக்கள்  ரு ார்கள். ைட்டுவில் பே ைாவீரர்கள் பிறந்த கிராைம்.  

அம்ைன் லகாவிலில் பூசாரிக்கு உதவியாக இருந்த ன் முத்துராசா. லகாவிலில் இருந்து 

கிதடத்த  ருைானத்தில் தன் குடும்பத்தத நடத்தி ந்தான் முத்துராசா. 

. அ னின் ைதனவி ததயல்நாயகி ததயலுக்கு பகட்டிக்காரி. அந்த ஊர்  ாசிகள் பேர் 

அ ளிடலை தங்கள் ஆதடகதைத் ததப்பது  ழக்கம். அதில்  ரும்  ருைானமும் இரு 

பிள்தைகதைக் பகாண்ட குடும்பத்தத நடத்த ததயலுக்கு உதவியது. மூத்த பிள்தை 

பசல் ன். அ னுக்கு இரு  ருடங்களுக்குப் பின் பிறந்த ள் பசல்வி . 

பசல் ன் விதையாட்டுகளில்  சிறந்து  விைங்கினான். குத்துசண்தட, உயரம்பாய்தல், 

ஓட்டம் ஆகிய ற்றில் அ ன் படிக்கும் லபாது பரிசுகள்  ாங்கின ன். தந்தததயப்லபால் 

ஆறடி உயரம். திடகாத்திரைான உடம்பு. நிதனத்தத சாதிப்ப ன். சிறு யது முதல் 

தமிழ்ப்பற்று உள்ை ன். அ னது லநாக்கம் தன் சாததன பதடத்து ஊருக்கு 

காட்டல ண்டும் என்பலத. தனது பபயர் ஊர்  ரோற்றில் பதி ாகல ண்டும் என்பலத. 

அ ன் படிப்பில் க னம் பசலுத்தவில்தே. பதிலனாராம்  குப்லபாடு படிப்தப 

நிறுத்திவிட்டான் 

அ னுக்கு பே கூட்டாளிகள். ததயல்நாயகியும் முத்துராசாவும் அ தனக் 

கட்டுப்படுத்தமுடியவில்தே. அ னது நண்பன் சீேன்,  ல்ப ட்டித்துதறதய 

பிறப்பிடைாக க் பகாண்ட ன். விடுததே புலிகள் இயக்கத்லதாடு அ னுக்கு பதாடர்பு 

இருந்தது.ஒரு நாள் அ ன் பசல் தன பார்த்து, 

"நண்பா உன்தனப்லபால் உடேதைப்பு உள்ை இைம்  ாலிபர்கள் தமிழுக்காக லபாராட 

இயக்கத்து அ சியம் லதத . நீ சம்ைதித்தால் உன்தன இயக்கத்தில் லசர்த்துவிடுகிலறன். 

எனக்கு இயக்கத்தில் முக்கிய பதவியில் உள்ை சிேதர பதரியும். என்ன பசால்லுகிறாய் 

பசல் ா?, சீேன் நண்பதனக் லகட்டான். பசல் னுக்கு எப்லபாது சீேன் தன்தன 

இயக்கத்தில் லசர லகட்பான் என்று இருந்தது. உடலன இயக்கத்தில் லசர பபற்லறாரின் 

அனுைதி இல்ோைல் லசர சம்ைதித்து விட்டான் . 

பபற்லறார் எவ் ைல ா தடுத்ததும் தமிழ் இனத்துக்காக நான் என்தனத் தியாகம் பசய்ய 

ல ண்டும் என்று பசல் ன் லசர்ந்தான். 

காேப்லபாக்கில் இயக்கத்துக்கு பசல் னின் தாய் ஒரு ததயல்காரி எனத் பதரிய  ந்தது. 

அதனால் பசல் ன்மூேம் லதத யான சீருதடகதை இயக்கத்துக்கு ததப்பதற்கு 

எவ் ைல ா ததயல்நாயகிதய லகட்டும் அ ள் முதலில் ைறுத்து விட்டாள். லபாலீஸ் 

அறிந்தால் தனக்கு பிரச்சதன  ரும் என்ற பயம் அ ளுக்கு. 



 
 

"அம்ைா உன்தன சும்ைா ததக்க பசால்ேவில்தே. இயக்கம் உனக்கு பணம் தரும் அம்ைா. 

லயாசித்து பார். பசல்வியின் கல்யாணத்துக்கு பணம் ல ண்டாைா? 

ததயலின் பபால்ோத காேம், அ ளின் கண ன்  முத்துராசாத  இயக்கத்துக்கு 

உதவியதாக லபாலீஸ் தகது பசய்து பகாழும்புக்கு கூட்டிப்லபானது லபானது தான் . அதன் 

பின் அ னின் லபச்லச இல்தே. உயிலராடு இருக்குறாலனா பதரியாது. குடும்பத்தத நடத்த 

ததயலுக்கு  ருைானம் லபாதவில்தே. ல று  ழியில்ோைல் சீருதட ததக்க ஒப்புக் 

பகாண்டாள். 

பசல்வி ஏ பே லோடு லநர்ஸ் ல தேக்கு லசர்ந்தாள். பே இடங்களில் இருந்து 

அ ளுக்குத் திருைணம் லபசி ந்தாலும் சீதனம் லபாதாதையால் கலியாணம் 

முற்றாகவில்தே 

இயக்கத்தில் பசல் ன் லசர்ந்த பின், ஒருதடத  ைட்டுலை வீட்டுக்கு  ந்தான் . அ னது 

லபச்சு முற்றிலும் ைாறுபட்டு இருந்தது. காட்டிக்பகாடுக்கும் துலராகிகதைஅழிக்க 

ல ண்டும். லபாலீதச இல்ோைல் பசய்யல ண்டும் என்பறல்ோம் லபசினான் 

பசல் னுக்கு விரும்பிய சுறாபுட்டும் முட்தடபபாரியலும் ததயல் பசய்து பகாடுத்தாள்; 

இரு நாட்கள் வீட்டில் இருந்துவிட்டு இயக்கத்தில் இருந்து ஒரு அ சர அதழப்பு  ந்ததும் 

"அம்ைா நான் பூநகரி லபாருக்கு லபாறன் உயிலராடு திரும்பி  ருல லனா பதரியாது. 

தங்கச்சியின் கலியாணத்துக்கு என்தனப் பார்த்துக் பகாண்டு இருக்காலத. நல்ே 

இடத்திதே லபசி  ந்தால் பசய்துவிடு" என்று பசால்லி லபான ன் சிே ைாதங்கைாக 

திரும்பி  ரவில்தே. 

பசல் னுக்கு இயக்கத்தில் பதவி உயர்வு கிதடத்து கரும்புலியாக ைாறிவிட்டான் என்று 

ததயல் லகள்விப்பட்டதும் இனி அ ன் திரும்பி ரைாட்டான் என ைனதுக்குள் நிதனத்து 

க தேப் பட்டாள் . 

"கரும்புலியானால் உயிதர எப்லபாதும் தியாகம் பசய்யத் தயாராக இருக்கல ண்டும் 

என்பது உண்தையா பசல்வி", ததயல் ைகதைக் லகட்டாள் . 

"அம்ைா எதுக்கு க தேப்படுகிறாய்.நீ அண்ணாத  பற்றி பபருதைப்படல ண்டும். நம் 

ஈழ விடுததேக்காக உயிதரத் துட்சைாக ைதித்து பசயல் படுகிறான் " என்றாள் பசல்வி. 

" எனக்குக் பகாள்ளி த க்க அ ன் ஒரு லன எனக்கு  ாரிசாக இருக்கிறான். அ ன் 

உயிருக்கு அம்ைலன ஒன்றும் நடக்கக்கூடாது" அம்ைன் இருக்கும் பக்கத்தத லநாக்கி 

தககூப்பிக் கும்பிட்டாள் ததயல் . 

“பசல்விக்கு மீசாதேயில் லபசி ந்த திருைணம் நல்ே ஜாதகப் பபாருத்தம். ைாப்பிள்தை 

ஒரு ஆசிரியன். அ னுக்கு திருைணைாகாத அக்கா. அ ளுக்கு சீதனம் பகாடுக்க ஒரு 



 
 

இேட்சம் நன்பகாதடயாக லகட்கினம். நீங்கள் பகாடுக்க சம்ைதித்தல் நான் லபசி முடித்து 

லபாடுல ன்.எனக்கு தரகர் காசு பத்தாயிரம் தந்தால் லபாதும். என்ன பசால்லுகிறியள் “? 

தரகர் தம்பிப்பிள்தை லகட்டார். 

ததயோல் உடலன தரகருக்கு பதில் பசால்ேமுடியவில்தே. சின்னம்ைாவிடம் சீட்டு 

பிடித்து பத்தாயிரம் ைட்டுலை அ ளிடம் இருந்தது. மிகுதி பணத்துக்கு எங்தக லபா து?. 

ததயல் லயாசித்தாள் . 

அ ள் நிதனவுக்கு தாய் ைாைன் ஓ ர்சியர் நடராசர்  ந்தார். அ ரிடம் லகட்டால் என்ன.? 

அ ரிடம் லபாய் தயக்கத்லதாடு ததயல் லகட்டாள் அ ர் தகதய விரித்துவிட்டார். 

என்னபசய் து என்று லயாசித்தபடி இருந்த ததயலுக்கு பசல் ன் ஒரு பபரிய தபலயாடு 

 ந்த லபாது சந்லதாசத்ததக் பகாடுத்தது. 

"என்னடா பசல் ன் பசால்ோைல் கிள்ைாைல் திடீபரன்று  ந்திடாய் " ததயல் ைகதனக் 

லகட்டாள். 

" எனக்கு ஒரு முக்கிய காரியம் பசய்ய லைலிடம்கட்டதை இட்டு இருக்குது அம்ைா. நான் 

உடலன பகாழும்புக்கு லபாகல ண்டும். அதுதான் உங்கள் எல்லோதரயும் பார்த்திட்டு 

லபாக  ந்தனான்", பசல் ன் பதில் பசான்னான். 

" பசல் ா, தங்கச்சிக்கு ஒரு நல்ே இடத்திதே கலியாணம் லபசி  ந்து இருக்குது. 

நன்பகாதடயாக ஒரு இேட்சம் லகக்கினம் . நீ மூன்று  ருசைாக இயக்கத்திதே 

இருக்கிறிலய. சம்பைம் இல்ோைல் லசத  பசய்கிறாய் இயக்கத்திதே லகட்டு அந்த 

பணத்தத  ாங்கித் தா ான்." 

" என்ன விசர் கதத கததகிறாய் அம்ைா ?.நான் லபாகிற முக்கிய காரியத்துக்கு இயக்கம் 

பணம் தந்திருக்கு. அதிதே பதாடமுடியாது.உண்தட நடராசா ைாைாத  லகட்டுப்பார். 

அ ர் தரு ார்" 

“அபதன்ன அப்படி முக்கிய காரியம். எனக்குச் பசால்லேன்” . 

“அபதல்ோம் பசால்லுகிற காரியம் இல்தே அம்ைா. அது பற்றி இப்ப லபசாலத” பசல் ன் 

உறுதியாக பதில் பசான்னான் . 

"நடராசர் ைாைாத  லகட்டுப்பார்த்தன் அ ர்' தகதய விரித்திட்டார்” ததயல் பசான்னாள். 

"என் உயிர் லபானாலும் இயக்கத்து பணத்திதே ைட்டும் பதாடைாட்லடன். நான் 

இயக்கத்தில் லசரும் லபாது சத்தியம் பசய்து பகாடுத்தனான்.  ாக்கு த றைாட்லடன் 

அம்ைா. தங்கச்சிக்கு நீ தினமும் கும்பிடும் அம்ைன்  ழிவிடு ா. எனக்கு லபாக லநரைாகிது. 

இரண்டுலபர் எனக்காக காத்துக்பகாண்டுநிக்கினம். நான்  ாறன். பசல்வி நீ ஒன்றுக்கும் 



 
 

லயாசிக்காலத. எது நடக்கல ண்டுலைா அது நல்ேதாகல  நடக்கும் " பசல் ன் பதிதே 

எதிர் பார்க்காைல் பசன்றன். 

****** 

ஒரு கிழதைக்குள்  ந்த பசய்தி ததயதேயும் பசல்விதயயும் திதகக்கத த்தது. 

“தமிழ் இனத் துலராகியான பிரபே அதைச்சர் தற்பகாதேத் தாக்குதலுக்கு பகாழும்பில் 

பலியானார். தற்பகாதேயாளியின் உடல் அதடயாைம் காணமுடியாது சிததந்து விட்டது. 

பகாதேயாளி விடுததே புலிகள் இயக்கத்ததச் லசர்ந்த ன் என பபாலிஸார் சந்லதகப் 

படுகிறார்கள் “ 

பசய்திதய  ாசித்து தாயுக்கு பசான்னாள் பசல்வி. அ ள் ைனம் அண்ணனின் தியாகத்தத 

நிதனத்து பூரிப்பு அதடந்தது . பசய்தி லகட்ட ததயல், தன் கிழிந்த ைனதத தன் ததயல் 

பைஷினில் பதாடர்ந்து ததக்கத் பதாடங்கினாள் . 

சம்ப ம் நடந்து மூன்று நாட்களில் சீேன் ததயல் வீட்டுக்கு  ந்தான், 

"ைாமி பசல் னுக்கு நடந்தது லகள்விப்பட்டுஇருப்பியலை . பசல் ன் ைாவீரனாயிட்டான். 

இயக்கத் ததே ர் பசல் னின் தியாகத்தத பாராட்டினார். நாதை அ னுக்கு ைட்டுவில் 

அம்ைன் லகாவில் வீதியில் பைௌன அஞ்சலி கூட்டம் இயக்கம் நடத்த இருக்கிறது.. 

“ைக்கள் திரண்டு  ரப்லபாகுது " 

" என்ன கூட்டம்  ந்தாலும் அ ன் உயிலராடு  ரப்லபாறாலன" ததயல் கண்களில் கண்ணீர் 

ைல்க பசான்னாள் . 

"ைாமி பசல் ன் தமிழ் இனத்துக்கு பசய்த தியாகத்துக்கு உங்கள் குடும்பத்துக்கு இரண்டு 

இேட்சம் ரூபாய் பகாடுக்கச் பசால்லி தந்த ர் . இந்தாருங்லகா பணம் ",சீேன் ஒரு க தற 

ததயலிடம் பகாடுத்தான் . அ ைால் நம்ப முடியவில்தே 

**** 

 

  



 
 

கதத   21  

முத்து  ைவு  

 

யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து  டக்லக ஆறு தைல் தூரத்தில் காங்லகயன் துதறக்கு லபாகும் 

பாததயில் அதைந்த கிராைம் சுன்னாகம். சுண்ணாம்பு கற்கள் உள்ை பூமியில் கிராைம் 

அதைந்த படியால் ஊர் பபயர்  ந்ததுக்கு ஒரு விைக்கம் உண்டு. ஒரு காேத்தில் 

இக்கிராைத்தில் ைதேயாளிகள்  சித்தபடியால் ையிலினி என்ற பபயரும் அவ்வூருக்கு 

இருந்தது. நன்நீருக்குப் பிரபல்யைான கிராைம் என்ற படியால் ைரப் பீப்பாயுக்குள். 

நீர்லதக்கி ரயிலில்பகாழும்புக்கு அனுப்பிய காேமும் உண்டு. அத்ததகய நல் நீர் சுற்றுபுறக் 

கிராைங்களில் இருப்பதால் அங்கு காணி விதே அதிகம் 

ைலேசியாவில் பேகாேம் ல தே பசய்து , பசல் ந்தராக  ந்து, சுன்னாகத்துக்கு கிழக்லக 

புத்தூருக்குப் லபாகும் பாததயில், ஒரு தைல் தூரத்தில் உள்ை கிராைைான ஊபரழுவில், 

நாற்பது பரப்பில் சி ந்த ைண் உள்ை நிேம்  ாங்கி, ஐந்து அதற வீடு கட்டின ர் 

பபான்னுத்தம்பிப் பிள்தை அ ர்கள். எதத நட்டாலும் பசுதையாக  ைரும் பூமி 

என்றபடியாலும் பபான்னுத்தம்பி பிள்தை காணிக்கு உரிதையாைர் என்பதாலும் அதற்கு 

“பபான்னு ைவு” என்ற பபயதர ஊர் ாசிகள் த த்தனர். பபான்னுத்தம்பியின் தந்தத 

உயர் ல ைாைச் சாதிதயச் லசர்ந்த பசல்ேத்தம்பி முதலியார், ைணியகாரராக இருந்த ர். 

பிரித்தானியர் ஆட்சியின் லபாது கிதடத்த பட்டம் முதலியார். ஆறு பிள்தைகளுக்கு 

தந்ததயான அ ர் பே காணிகளுக்கு பசாந்தக்காரர். அதுவுைல்ோைல் அ ர் ையிலினி 

சி ன் லகாவிலுக்கும், முருகன் லகாவிலுக்கும் தர்ைகர்த்த ாக இருந்த ர். பபான்னுத்தம்பி 

பிள்தை, அ ரின் மூத்த ைகன். ைலேசியாவில் ஸ்லடஷன் ைாஸ்டர் ல தே கிதடத்து 

ஈலபாவுக்கு லபாய் பணம் சம்பாதித்த ர். பசல்ேத்தம்பி முதலியாரின் ைதறவுக்கு 

தர்ைகர்த்தா பதவி பபான்னுத்தம்பிக்குப் லபாய் லசர்ந்தது. தந்ததலபால் 

பபான்னுத்தம்பியாரும் சாதி பாகுபாடு காட்டுப ர். அ ர் ஒரு லர சுன்னாகத்தில் 

ஒஸ்டீன் ஏ 40 கார் பசாந்தைாக த த்திருந் ர். அ ர் வீதியில் நடந்து லபானால் 

தசக்கிதைவிட்டு இறங்கி  ழிவிட்டு லபா ார்கள். 

பபான்  ைவில் உள்ை கிணற்றுத் தண்ணீருக்கு தனி சுத  உண்டு. பசழித்து  ைர்ந்த ைா, 

போ. பநல்லி, நா ல்  ாதழ ஈரப் பிோ ைரங்களுக்கு பபான்  ைவில் குதறவில்தே. உயர் 

சாதி ைக்கதைத் தவிர்த்து அ ர்களுக்கு ல தே பசய்யும் குடிைக்களும்,. கள் 

இறக்குல ாரும். கூலில தே பசய்ல ாரும் அக் கிராைத்தில்  ாழ்ந்தனர். 

பபான்னுத்தம்பி குடும்பத்துக்கு பரம்பதர பரம்பதரயாக ல தே பசய்து  ந்த ன் 

பசல்ேனும் இப்லபாது ல தே பசய்ப ன் பசல் னின் ஐம்பது  யதுதடய ைகன் 



 
 

சின்னன் என்ற சின்னத்துதரயும். சின்னன் ஆறடி உயரம். திடகாத்திரைான உடல். பதன 

ைரத்தில் கள் இறக்கு து, விறகு ப ட்டு து, காணியில் உள்ை ைரங்கதை பராைரிப்பது, 

 ைவில் உள்ை ஆடு, ைாடுகதைக் க னிப்பது, ல லி அதடப்பது, ஆறு ைாதத்துக்கு ஒரு 

தடத  கிணதறக் கழுவி சுத்தப் படுத்து து சின்னனின் ல தேகள். பபான்னுத்தம்பி 

 ைவில் ல தே பசய் தத பபருதையாக கருதிய ன். பபான்னுத்தம்பியாரின் ைதனவி 

அன்னம்ைாவின் நம்பிக்தகக்கு பாத்திரைான ன். பபாங்கல் தீபா ளிக்கு சின்னாவுக்கு 

பபான்னுத்தம்பி குடும்பத்தில் இருந்து புது ஆதடகள்கிதடக்கும். அதுவுைல்ோைல் 

கண்டியில் லதயிதேத் லதாட்டத் துதரயாக இருக்கும் அன்னம்ைாவின் அண்ணன் 

பசல் ராசாவுக்கு அ ன் லைல் தனிப் பிரியம். லீவில் ஊபரழு  ரும்லபாது அ ர் சின்னன் 

லகட்காைலே பணம் பகாடுப்பார். 

“சின்னா நாதைக்கு எண்தட பசல் ா அண்ணாவும் குடும்பமும் கண்டியிதே இருந்து 

ஒருகிழதை லீவிதே தீபா ளிக்கு  ருகினம். அ ர் சுத்தம் பார்க்கிற ர் என்று உனக்கு 

நல்ோய் பதரியும்.. தினமும் இரண்டு தடத  குளிப்பார். அ ருக்கு பனங் கள்ளு என்றால் 

நல்ே விருப்பம். அதாதே நாதைக்கு ைறந்திடாைல் கிணத்ததக் கழுவி சுத்தம் படுத்திப் 

லபாடு. அலதாதட அடி  ைவிதே உள்ை பதன ைரத்திதே ஐயாவுக்கும் எண்தட 

அண்ணருக்கும் கள் இறக்கி பகாடுக்க ைறந்திடாலத. சாப்பாட்டுக்கு அண்ணாரின்தட 

ைனுசியின் தாய் தந்தத, சலகாதரி குடும்பம் தீபா ளிக்கு இங்தக  ருகினம். பகாட்டிலில் 

உள்ை கிடாதய நீ தான் ப ட்ட ல ண்டும். ைறந்துடாலத என்ன? 

“ சரி அம்ைா . லபான  ருசமும் தீபா ளிக்கு அ ர்  ந்தலபாது பங்கு இதறச்சி 

இதைய னிடம்  ாங்கிக் பகாண்டு  ந்து தந்தனான். அது அவ் ைவு நல்ே இதறச்சி 

இல்தே. அ ன் பகாழுப்பு அதிகம் லபாடவில்தே. ஐயா எனக்கு குதறப்பட்டுச் 

பசான்னது நிதனவு இருக்குது” என்றான் சின்னன். 

“அதுக்குத்தான் லபான ருசலை கிடாய்  ாங்கி இந்த தீபா ளிக்கு ப ட்ட விட்டனான். 

அலதாதட கன சனம் சாப்பாட்டுக்கு  ருகுது.” பபான்னுத்தம்பியின் ைதனவி அன்னம்ைா 

பசான்னாள். 

“ இந்தமுதற கிடாய் ப ட்டக்தக இரத்தம் எல்ோம் சிந்தாைல் பிடித்துத் தாறன். உங்கதட 

அண்ணாவுக்கும், ஐயாவுக்கும்  தற  றுத்து குடுங்லகா. அத யளிண்தட உடம்புக்கு 

நல்ேம். இரு ருக்கும் இரத்தக் கறி எண்டால் நல்ே விருப்பம்.” 

“சரி நீபசான்னபடி பசய். சதையலுக்கு விறகு முடியப்லபாகுது. அடி ைவுக்குள்தை 

இருக்கிற பிோ ைரகுத்திகதை சின்ன துண்டுகைாக ப ட்டிப் லபாட்டுப் லபா. வீட்தடப் 

லபாகக்தக அ ள் லதவிதய நான் பசான்னதாக  ரச்பசால்லிப் லபாட்டுப் லபா. 

இடியப்பத்துக்கும் புட்டுக்கும் ைா இடிக்கல ணும்” அன்னம்ைா சின்னனுக்கு 

ஞாபகப்படுத்தினாள் 



 
 

“ பசால்லுறன் அம்ைா. “ ததேதய பசாறிந்து பகாண்டு சின்னன்’ நிற்பததக் கண்ட 

அன்னம்ைா 

“ஏன்டா ததேதய பசாரிந்து பகாண்டு நிற்கிறாய். என்ன ல ண்டும் உனக்கு”? 

“ சரியாக தண்ணி விடாய்குது ஏதும் பகாஞ்சம் தண்ணி ஏதும் தாறியலை” சின்னன் தாழ்ந்த 

குரலில் லகட்டான். 

“ அந்த ல லியிதே பதாங்குற சிரட்தடதய எடு. நான் ஊத்தின லதத்தண்ணி இருக்கு 

தாரன்” பதில் பசால்லி விட்டு குசினிக்குள் அன்னம்ைா பசன்றாள். லதத்தண்ணிலயாடு 

திரும்பி ந்த அன்னம்ைா சின்னன் லைல் தன் தகபடாைல்அ ன் நீட்டிய சிரட்தடக்குள் 

ஊற்றினாள். நிேத்தில் ஒரு கருப்பட்டி துண்தட த த்தாள். கருப்பட்டிதய கடித்த ாலர 

சிரட்தடயில் இருந்த லதத்தண்ணிதய உறிஞ்சிக் குடித்தான் சின்னன் 

லதத்தண்ணி குடித்து முடித்து சின்னன் லபாகமுன் “ சின்னா நன்று பசால்ே ைறந்திட்டன் 

நாதைக்கு  தரக்லக உண்தட ைருைகன் பாேதனயும் உதவிக்கு கூடிக்பகாண்டு  ர 

ைறந்திடாலத என்ன?” 

“நாதைக்கு பள்ளிக்கு அனுப்பாைல்அ தன ல தே இருக்கு  ா எண்டு கூட்டிக் 

பகாண்டு  ாறன் அம்ைா” 

“ அது சரி இப்ப அ ன் எத்தினாம்  குப்பு படிக்கிறான்” ? 

“அததலயன் அம்ைா லகட்கிறியல். தான் அன்டனிமுத்து லபாேப் படித்து பட்டம் பபற்று 

டீச்சர் ஆகல ணுைாம்” 

“ கத்லதாலிக்கனாக ைதம் ைாறிய உண்தட பபரியப்பா ைகன் அன்டனிமுத்து தாலன பாேன் 

பசால்லுற டீச்சர்? அ ன் தான் அம்ைா பாேதனப் பழுதாக்கிறான். எங்கதட சாதி படித்து 

பபரிய உத்திலயாகம் பார்க்க உயர் சாதிசனங்கள் விடைாட்டினைாம். அதுக்கு 

தன்தனப்லபாே ைதம்ைாறி படிக்க ல ண்டுைாம். எப்படி இருக்கு அ ன்தட கதத. 

எங்கதட பரம்பதர, ஐயாவிண்தட பரம்பதரக்கு ல தே பசய்து  ருகிலறாம். அதாதே 

குடி ைகன் என்ற பபயர் எங்களுக்கு.அது இப்ப காேத்துபபடியங்களுக்கு விைங்குது 

இல்தே அம்ைா” சின்னன் க தேலயாடு பசான்னான். 

“ சரி சரி நீ அ னிடம் நல்ே அன்பாகப் லபசிக் பகாண்டு  ா என்ன.? இந்தா நாதைய கூலி” 

பணத்தத சின்னன் தகயில் பகாடுக்காைல் நிேத்தில் அன்னம்ைா த த்தாள் 

“ சரி அம்ைா அப்ப நான் நாதைக்கு விடிய எட்டு ைணிக்கு பாேலனாதட  ாரன்”, 

பணத்தத எடுத்து ைடியில் த த்துக் பகாண்டு சின்னன் பசன்றான். 

******* 



 
 

ைறு நாள் காதே பசான்ன லநரத்துக்கு சின்னனும் பாேலனாடு  ந்ததும் முதலில் 

இரு ரும் லசர்ந்து விறதக ப ட்டி லபாட்டு, அ னும் பாேனும் கிணற்தற துப்பர ாக்க 

பதாடங்கினார்கள்’. முதலில் பாேன் துோ மிதிக்க சின்னன் பபரிய பட்தடயின் 

உதவிலயாடு கிணற்று நீதர இதறத்தான். 

“பாோ கிணற்றுக்குள்தை சரியான பாசி இருக்கு நான் இறங்கிப் பாசிதய சுத்தம் பசய்து 

பட்தடயிதே நிற்ப்பிறன். நான் பசான்னதும் நீ பட்தடதய லைதே இழு” ைருைகனுக்கு 

கட்டதை இட்டபின் கிணற்றுக்குள் இறங்கி பாசிதய சுத்தப்படுத்த பதாடங்கினான் 

சின்னன். பாசியால் அதடக்கபட்ட நீர் ஊற்றுகளின் ததடகள் நீக்கப்பட்டதால் தண்ணீர் 

குபு குபு ப ன்று  ரத்பதாடங்கியது. கடுதையாக ப யிலில் ல தே பசய்ததால் 

சின்னனின் வியர்த  சிந்தி கிணற்று நீலராடு கேந்தது. 

“ ைாைா  டி ாக கிணற்தற சுத்தம் பசய்து லபாட்டாய். சரியாக கதைத்துப் லபானாய் இனி 

லைலே  ா. நான் லபாய் லசர்ந்த பாசி குப்தபகதை அடி  ைவிதே பகாட்டிப் லபாட்டு 

 ாறன்” பாேன் ைாைனுக்கு பசான்னான் 

“ பகாஞ்சம் பபாறு. நான் இந்த பகாண்டீஸ் எண்ட இரசாயன ைருந்தத தண்ணீர்சுத்தைாக 

இருக்க கேந்துலபாட்டு ாறன்” சின்னன் ைருைகனுக்குச் பசான்னான். 

கிணற்தற சுத்தம் படுத்த இரு ருக்கும் ஒரு ைணி லநரம் எடுத்தது. 

இரு ரும் கதைத்து லபானார்கள். 

“ைாைா எனக்கு சரியாக தண்ணி விடாய்குது. பகாஞ்சம் கிணற்றிதே தண்ணி அள்ளி 

குடிக்கட்லட”? பாேன் ைாைதன லகட்டான். 

“ எலடய் என்ன கததக்கிறாய்? நாங்கள் கிணற்றிதே தண்ணி அள்ளி குடிக்கிறதத 

அம்ைாண்டால் சத்தம் லபாடு ா”” 

ஏன் ைாைா நாங்கள் ,இந்த கிணற்றிலே தாகத்துக்கு தண்ணி அள்ளி குடித்தால் என்ன 

குற்றம்?’ 

“நாங்கள் கீழ் சாதி ைக்கள் உயர் சாதியினர் வீட்டு கிணற்றிதே தண்ணீர் அள்ளி 

குடிக்கக்கூடாது. இது தான் இந்த ஊர் முதற” 

பாேன் லகக்கட்டம் விட்டு சிரித்தான். 

“ ஏன்டா சிரிக்கிறாய்”? 

“ இல்தே ைாைா. நீ கிணற்றுகுள்தை இறங்கி ல தே பசய்த லபாது உண்தட வியர்த  

சிந்தி கிணற்று நீலராதட கேந்து விட்டது. அந்த நீதரத்தாலன இந்த வீட்டுக்காரர் குடிக்கப் 

லபாகினம் அது துடக்கு இல்தேயா.” பாேன் யதார்த்தைாக லகள்வி லகட்டான். 



 
 

சின்னனால் பதில் பசால்ே முடியவில்தே 

***** 

 

  



 
 

கதத 22     

குடிைகனின்  ைகன் 

 

1966 ஆண்டில் நான் பல்கதேக்கழகத்தில் படித்துப் பட்டம் பபற்றபின்., சிறீ ேங்கா 

பதாதே பதாடர்பு திதணக்கைத்தில் சிலரஷ்ட பபாறியியோைராக உத்திலயாகம் 

கிதடத்து ல தே பசய்த காேகட்டத்தில், எனக்கு அறிமுகைான பே இன நண்பர்கள் 

அதிகம். அதற்குக் காரணம் நான் தமிழ் ஆங்கிேம், சிங்கை பைாழிகதைச் சரைைாகப் 

லபசுல ன். அலதாடு எல்லோருடனும் அன்பாகப் பழகும் குணம் உள்ை ன்.  அப்லபாது  

திருைணைாகாத நான் தங்கியிருந்தது பகாழும்புக்கு அருலகயுள்ை ப ள்ை த்ததயில், 

சம்ைரி என்று அதழக்கப்படும் மூன்று அதறகதைக் பகாண்ட  ாடதகவீட்டில். ஒரு 

அதறக்குள் இரண்டுலபராக சம்ைரியில்  ாழ்ந்த நான் உட்பட ஆறு லபரில் நால் ர் அரசு 

லசத யிலும், இரு ர் தனியார் ஸ்தாபனங்களிலும் ல தே பசய்த ர்கள். 

ஒவ்ப ாரு சனி, ஞாயிறு விடுமுதற தினங்களில் சங்கு நாயர் என்ற ைதையாைச் 

சதையல்காரன் சம்ைரிக்கு  ந்து உணவு தயாரிப்பான். ைற்தறய நாட்களில் கதடகளில் 

தான் நாங்கள் சாப்பிடுல ாம். 

சனி ஞாயிறு தினங்களில் ஒவ்ப ாரு ரும் எங்களின் நண்பன் ஒரு தன விருந்துக்கு 

அதழக்கோம். எனது லைாட்டார் தசக்கிதை ரிப்பபயர் பசய் தற்கு சிரிபாோ 

என்ப னின் கராஜுக்கு எடுத்துச் பசன்ற லபாது அங்கு ல தே பசய்யும்  அறிமுகைான 

பைக்கானிக்; தான் பசல் ராசா என்ப ன். அ தன “பண்டா” என்ற பட்டப் 

பபயர்த த்து பசல்ேைாக எல்லோரும் அதழப்பார்கள். தமிழனாக இருந்தும், சிங்கைம் 

சரைைாக லபசியபடியால் அ தன எல்லோரும் பண்டா என்ற பபயதர இேங்தகயின் 

பிரதைாராக இருந்த பண்டாரநாயக்கா என்பரின் நிதன ாக அ னுக்கு நண்பர்கள் 

த த்தது அந்த அதடப்பபயர். 

பண்டா எந்த ல தேதயச் பசய்யச் பசான்னாலும், முடியாது என்று பசால்ோைல் 

பசய் ான். நான் அப்லபாது த த்திருந்த 3.5 ப ாண்டா  லைாட்டார் தசக்கிதைப் 

பராைரிப்பது பண்டாவின் பபாறுப்பு. அததத் தினமும் துதடத்து பளீச் என்று மின்னும் 

விதத்தில் பேர் ரசிக்கும் படி த த்திருப்பான். அ ன் லசத க்காக நான் அ னுக்கு 

சிறுபதாதகதய ைாதம் ைாதம் பகாடுத்து  ந்லதன். அ னுக்கு நிரந்தர ல தே என்று 

ஒன்றுமில்தே. ஏலதா ஒரு லைாட்டார் தசக்கில் கராஜில் சிே லநரங்களில் உதவியாைனாக 

ல தேபசய்தான். அதில் கிதடக்கும்  ருைானம் அ னுக்குப் லபாதுைானதாக 

இருக்கவில்தே. 



 
 

“என்ன பண்டா இப்படி உத்திலயாகம் இல்ோைல் எப்படி பதாடர்ந்து 

இருக்கப்லபாகிறாய்? நான் ஒரு நாள் அ தனக் லகட்லடன். 

அதற்கு அ ன் “ தம்பி, நான் இைம்  யதில் படிக்கல ண்டிய லநரம் படிக்காைல் 

கூட்டாளிகலைாடு விதையாடித் திரிந்லதன். படித்திருந்தால் எனக்கு உத்திலயாகம் 

கிதடத்திருக்கும். எனக்கு பதரிந்தது லைாட்டார் தசக்கிள் திருத்து தும், டிதர ர் 

ல தேயும் தான்”, என்றான் பண்டா. 

****** 

நான் அரசினால், பயிற்சிபபற இரு  ருடங்கள் இங்கிோந்து பசன்று திரும்பிய பின் என் 

திருைணத்துக்குப் பண்டாத  அதழக்கத் லதடிலனன், அ ன் கிதடக்கவில்தே. பண்டா 

ல தே பசய்த காராஜில் லபாய் விசாரித்லதன். 

“ஐயா, பண்டா ஒரு  ருஷத்துக்கு முன்லப ஓைானுக்கு டிதர ர் ல தே கிதடத்துப் 

லபாய்விட்டான் என்றான் கராஜ் உரிதையாைன் சிரிபாோ. எனக்லகா அததக் லகட்டதும் 

ைனதுக்குள் சந்லதாஷம். “எங்கிருந்தாலும் பண்டா நல்ோக இருக்கட்டும் என ைனதுக்குள் 

 ாழ்த்திலனன். அலதாடு எங்கள் நட்பு முடிந்துவிட்டது என நிதனத்லதன். ஆனால் எங்கள் 

நட்பு திரும்பவும் ஒரு நாள் திரும்பும் என நான் எதிர்பார்த்திருக்கவில்தே. திரும்பவும் 

பண்டாத  ஐந்து  ருடங்களுக்குப் பின், நான் ஓைானுக்கு ல தே கிதடத்து என் 

குடும்பத்லதாடு லபானலபாது சந்திப்லபன் என நான் எதிர்பார்க்கவில்தே. அதுவும் நான் 

மீன் கதடக்கு மீன்  ாங்கச் பசற்றிருந்தலபாது திரும்பவும் அச் சந்திப்பு ஏற்பட்டது. 

பண்டா, தன்லனாடு ல தே பசய்யும் ஒரு லராடு மீன் கதடக்கு மீன்  ாங்க 

 ந்திருந்தான்.  

“என்ன பண்டா எப்படி இருக்கிறாய். கண்டு ப குகாேம்”, என்லறன். 

“ஏலதா கடவுள் புண்ணியத்தில் எனக்கு ஓைானில் படய்ேர் வுட்லரா  பகாந்துராத்து 

ஸ்தாபனத்தில்  டிதர ர்  ல தே கிதடத்தது. இங்கு  ந்து நான்கு  ருடங்கைாகிவிட்டது. 

இரண்டு  ருஷத்துக்கு ஒரு தடத  யாழ்ப்பாணம் லபாய் ருல ன். எனது இரு 

சலகாதரிகதையும்; திருைணம் பசய்து பகாடுத்துவிட்லடன். என் அப்பாத   யது  ந்த 

காேத்தில் பதாடர்ந்து ல தே பசய்யல ண்டாம் என்று பசால்லிநிறுத்திட்லடன். நான் 

ஒவ்ப ாரு ைாதமும் அனுப்பும் பணம் அ ர்கள்  ாழப் லபாதுைானது”. 

“பண்டா,  உன் நல்ே ைனசுக்கு கடவுள் உனக்கு நல்ே ழி காட்டிவிட்டார். அது சரி உன் 

அப்பா என்ன ாக இருந்தார்” நான் பண்டாத க்  லகட்லடன். 

“சேத த்பதாழிோக இருந்த ர். யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ை கந்தர்ைடத்தில் அ தரத் 

பதரியாத  வீடுகள்இல்தே”. யாழ்ப் பாணம்,  கந்தர்ைடத்ததச் லசர்ந்த சேத த் 

பதாழிோளி தன் அப்பா என்று பண்டா கூறியவுடன். 



 
 

 “பண்டா அ ர் பபயர் என்ன”? என்தனயறியாைலே என்  ாய் லகட்டுவிட்டது, 

“என் அப்பா பபயர் அண்ணாைதே. என்பாட்டனார் பபயர் சின்னைதே அ ர்கள் 

பரம்பதரயாக சேத த்பதாழில் பசய்து ந்த ர்கள். குடிைகன் என்று நல்ே ைரியாதத என் 

அப்பாவுக்கு பே வீடுகளில் இருந்தது” பண்டா பசான்னான். 

எனக்கு “குடிைகன்” என்ற  ார்த்தத நான் லகட்காத புதிய  ார்த்ததயாக இருந்தது. அதன் 

அர்த்தத்தத பண்டாவிடம் லகட்லடன். 

“குடிைக்கதை பஞ்சைர் என்று அதழப்பார்கள். அதில் த  ண்ணான் என்ற சேத் 

பதாழிோளி, அம்பட்டன் என்ற ச ரத்பதாழிோளி, நை ர், பள்ைர், பதறயர் ஆகிய ஐந்து 

சாதியினர் உள்ைடங்கு ார்கள். இ ர்கள் ஐ ருக்கும் ல ைாைச் சாதி ைக்களின் வீடுகளில் 

நடக்கும் த ப ங்களில் முக்கிய பங்குண்டு. இது ஊர்  ழக்கம். திருைணத்துக்கு 

ைணைக்கதை  ரல ற்கும் லபாது ப ள்தைத் துணி விரிப்பது முதற் பகாண்டு சாவு 

வீடுகளில்; நடக்கும் கிரிதயகளில்; அ ர்களுக்கு முக்கிய பங்குண்டு. திருைணத்தின் லபாது 

வீட்டு  ாசலில் இரு  ாதழைரங்கள்; குதேகலைாடு கட்டப்பட்டிருக்கும்.; திருைணம் 

முடிந்தவுடன்,  ாசலில் உள்ை  ாதழைரத்தின்;  ாதழக் குதேகள் அவ்வீட்டு 

குடிைக்கைான  ண்ணானுக்கும், அம்பட்டனுக்கும் லபாய் லசர் து ைரபு. அலதாடு ைரண 

வீடுகளில் பதறலைைம் அடிப்பது அவ்வீட்டார் குடிைகனான பதறயனின் உரிதை. இது 

ைரபு ழி ந்த லதச ழதை”, பண்டா விபரம் பசான்னான். 

பஞ்சைர் பற்றிய முழு விபரங்கதை எனக்கு பண்டா பசான்னலபாது எனக்கு அது 

புதுதையாக இருந்தது. அப்படியானால், லதச ழதை சட்டம் யாழ்ப்பாணத்தில் 

சாதில ற்றுதைக்குத் துதணலபாயிருக்கிறதா? என்றது என் ைனம். 

 

“ அ ன் பசான்ன விபரங்கள் என்தன திதகக்க த த்துவிட்டது, காரணம் கந்தர்ைடத்துக்கு 

அருகாதையிே உள்ை எங்கள் நல்லூர் வீட்டுக்குப் பரம்பதர பரம்பதரயாக சேத த் 

பதாழில் பசய்ப ர்கள் அண்ணாைதேயும், சின்னாைதேயும் என்று என் அம்ைா எனக்குச் 

பசான்னது என்நிதனவுக்கு  ந்தது. நான் எனக்கு பண்டாவின் தகப்பதன என் 

பபற்லறாருக்கு பதரியும் என்பததக் காட்டிக் பகாள்ைவில்தே. லசாசலிஷ பகாள்தகயில் 

நம்பிக்தக உள்ை நான், சாதி ல ற்றுதைதய ப றுப்ப ன். குடிைகனின் ைகலனாடு 

என்நட்பு இருந்தததயிட்டு எனக்குள் ைகிழ்ந்லதன். 

ஓைானில் விடுமுதற தினங்களில் நாம் இரு ரும் கடற்கதர சீப் (Seeb) என்ற 

கடற்கதரலயாரக் கிராைத்துக்குச் பசன்று மீன்  ாங்கி  ந்து சதைத்துச் சாப்பிடுல ாம். 

பண்டால  பகாண்டு  ந்த மீன்கதைத் துப்பரவு பசய்து, ப ட்டி சதைப்பதற்கு 

என்ைதனவியிடம் பகாடுப்பான். அதுவுைல்ோைல் சதையலுக்குத் லதத யான 

உதவிகதைச் பசய் ான். நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக அைர்ந்து உண ருந்துல ாம் சிே 



 
 

சையங்களில் என்ைகளுக்குப் பரிசு பபாருட்தைப் பண்டா  ாங்கி  ரு ான். நான் 

எவ் ைல ா தடுத்தும் லகட்க ைாட்டான். காேப்லபாக்கில் பண்டா என் குடும்பத்லதாடு 

ஒரு னாகிவிட்டான். அ ன் பூர்வீகத்ததப் பற்றி என் ைதனவிக்கும், ைகளுக்கும் பசால்ே 

நான் விரும்பவில்தே. பசால்லி இருந்தாலும் அ ர்கள் அதத க னத்தில் எடுக்க பட 

ைாட்டார்கள்  

***** 

நான் ஒரு  ருடம் ஓைானில் ல தே பசய்தபின் துபாய்க்கு ல தே கிதடத்துலபான 

பின்னர், எனக்கு பண்டால ாடு இருந்த பதாடர்பு இல்ோைல் லபாய்விட்டது. சிே 

 ருடங்களுக்குபின் நான் என் குடும்பத்லதாடு நல்லூர் கந்தசாமி லகாவில் திருவிழாவுக்குச் 

பசன்றிருந்தலபாது என் ைகள் பபரிய ைானாள். அ ளுதடய சாைத்திய சடங்தகத் 

பதரிந்த ஊர் சனங்கதை அதழத்து பிரைாதைாக நடத்த ல ண்டும் என்பது என் 

அக்காவினதும் அண்ணனிதும் விருப்பம்.. எனக்கு அதில் துளி கூட 

விருப்பமிருக்கவில்தே. த ப த்துக்கு ைகளுக்குச் லசதே  ாங்க நான்  ராஜ்லகாபால் 

லசதேக் கதடக்குப் லபாய் இருந்த லபாது பண்டாத  சந்திப்லபன் என்று நான் 

எதிர்பார்த்திருக்கவில்தே. தனது இரு சலகாதரிகலைாடு லசதே  ாங்க பண்டா 

 ந்திருந்தான். தன சலகாதரிகதை என் குடும்பத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினான். 

“என்ன பண்டா திரும்பவும் பே  ருடங்களுக்குப் பின் உன்தனச் சந்திப்பதில் மிகவும் 

சந்லதாஷம். இப்பவும் நீ ஓைானிோ ல தே பசய்கிறாய்”? நான் பண்டாத க் லகட்லடன். 

“இல்தே தம்பி. நான் இப்ப யாழ்ப்பாணத்துக்குத் திரும்பி  ந்து இரண்டு 

 ருடங்கைாகிவிட்டது”. 

“ அப்ப இப்ப யாழ்ப்பாணத்திோ ல தே”? 

“நான் இப்ப மூன்று போறிகள்  ாங்கி சாைான்கதை பகாழும்புக்கு பகாண்டு லபாய்  ரும் 

பிஸ்னஸ் பசய்கிலறன். அலதாடு கார், லைாட்டார் தசக்கில் திருத்தும் கராஜ் 

த த்திருக்கிறன். மூன்று லபர் என் கதடயில் ல தே பசய்கிறார்கள். என் சலகாதரிகளும் 

எனக்கு உதவி” என்றான் பண்டா. 

“ எனக்கு லகட்க ைகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பண்டா” என்லறன். 

என் ைகள் பபரிய ைானததயும், சாைத்திய சடங்கு த ப ம் ஒன்று த க்க 

தீரைானித்ததாக அ னுக்குச் பசான்லனன். 

“ லகட்க சந்லதாஷைாக இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதும் உதவி லதத  என்றால் தயங்காைல் 

லகளுங்கள். என்னிடம் புது லபலஜா 404 கார் ஒன்று உண்டு. அதத நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் 

நிற்குைட்டும் பாவிக்கோம்” என்றான் பண்டா பபருதைலயாடு. என்னால் அ ன் 

பசான்னதத நம்பமுடியவில்தே. 



 
 

“ பண்டா, நீ அ சியம் என் ைகளின் சாைத்தியச் சடங்கு த ப த்துக்கு  ந்து என் 

குடும்பத்லதாடு லசர்ந்து லகாண்டாடி, உண ருந்தி பசல்ே ல ண்டும். இனி எப்ப உன்தன 

சந்திப்லபலனா எனக்குத் பதரியாது” என்லறன். 

சாைத்தியச் சடங்கு நடக்க இருக்கும் நாள், லநரம், இடம்; ஆகிய விபரங்கதையும் 

அ னுக்குச் பசான்லனன்  

“ எங்கள் வீடு எங்கு இருக்கிறது என்று உனக்குத் பதரியுைா”? 

“ பதரியும் தம்பி.” என்றான் சுருக்கைாக. 

“ அப்ப நான் உன்தன காதே பதிபனான்று ைணியைவில் எதிர்பார்க்கிலறன்” என்லறன் 

நான். 

“தம்பி இலதா கார் சாவி .நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் இருக்கு ைட்டும்; த த்திருங்கள்”, என்ற 

கார் சாவிதய என்னிடம் தந்தான். என்னால் ைறுக்க முடியவில்தே. 

****** 

என் ைகளின் சாைத்திய சடங்கிற்கு கந்தர் ைடத்தில் உள்ை பே குடும்பங்கள் 

 ந்திருந்தார்கள். என் அக்கா யாழ்ப்பாணம் இந்து ைகளிர் கல்லூரியில் ஆங்கிே 

ஆசிரிதயயாக பே  ருடங்கள் ல தே பசய்தபடியால், அ வுக்கு 

 பேகுடும்பங்கதைத் பதரிந்திருந்தது. என் அண்ணாவுக்கும் பே குடும்பங்கதைத் 

பதரியும். என் அக்காவும் அண்ணாவும் பழதையில் ஊறிய ர்கள். சாதி, சனம், முதற 

பார்ப்ப ர்கள்.  எனது முற்லபாக்குக் பகாள்தகதய அ ர்கள் அவ் ைவுக்கு 

 ரல ற்பதில்தே. என் குடும்பத்துக்கு, சாைத்திய சடங்கிற்கு  ந்திருந்த ஒரு சிே 

குடும்பங்கதை ைாத்திரலை பதரியும். 

என் ைகதை கிணற்றடியில் குளிப்பாட்டி வீட்டுக்கு லைைத்லதாடு அதழத்து  ரும் லபாது 

ப ள்தைத்துணி விரித்து அதழத்து  ரப்பட்டாள்;. அதத  ழதையாகச் பசய்யும் 

குடிைகன் அண்ணாைதேக்குப் பதிோக எனக்கு அறிமுகைாகாத ஒரு குடிைகலன ப ள்தை 

விரிக்கும் கிரிதயகதைச் பசய்தான். 

அததக்கண்ட நான், “என்ன அக்கா ப ள்தைத் துணி விரிக்கும்  ண்ணான் எனக்குத் 

பதரியாத முகைாய் இருக்கிறலத. இப்லபாது உங்கள் குடும்பத்துக்கு புது  ண்ணான் 

லபாேத் பதரிகிறது.? என்லறன் ஒன்றும் பதரியாத ன் லபால். 

“அதத ஏன் லகட்கிறாய் தம்பி. இப்ப அண்ணைாதே  ண்ணான் ல தே  பசய் தில்தே. 

அது அ ன் ைகன் அ னுக்கு இட்ட கட்டதையாம். நாலு காசு அண்ணாைதேயின் 

குடும்பத்துக்கு  ந்துவிட்டது. கல் வீடு கூட கட்டி  சதியாக  ாழ்கிறான். ஆனால் தன் 

பதாழிதே எங்கள் குடும்பத்துக்கு தன் தூரத்துச் பசாந்தக்காரப் தபயன் பபான்னுத்துதர 



 
 

பசய் ான் என்று பசான்னான். நாங்களும் அதத சரிபயன்று சம்ைதித்லதாம்” என்றாள் என் 

அக்கா. 

“அப்படியா. யார் குத்தி அரிசி ஆனாலும் சரிதாலன அக்கா” என்லறன் சிலேதடயாக. 

“அது சரி நீ ஆருதடய புது விதே உயர்ந்த காதரப் பாவிக்கிறாய்”? 

“ அக்கார் எனது நீண்ட காேம் நண்பனான பண்டா என்ற பசல் ராசாவினது. பே காேம் 

ஓைானில் டிதர ராக ல தே பசய்து? சம்பாதித்து, இப்லபா பசாந்தத்தில் மூன்று 

போறிகளும்,; ஒரு கார் ரிப்தபயர் பசய்யும் கராஜ் த த்திருக்கிறான். அ னும் கந்தர்ைடம் 

தான்”. 

“ எனக்கு இப்லபா நிதனவுக்கு  ருகுது, அண்ணாைதே பசான்ன ன் தன் ைகன் 

பசல் ராசா ஓைானில் டிதர ராக ல தே பசய்து சம்பாதித்து இப்லபா பசாந்தத்தில் 

பிஸ்னஸ் பசய்கிறான் என்று. ைகன் கட்டதைப்படி  தான்  ண்ணான் ல தே 

பசய் தில்தே என்று. நீ பசால்லும் பசல் ராசா அ லனா பதரியாது”, அக்கா என்தனக 

லகட்டாள். அ வுக்கு நான் அண்ணாைதேயின் ைகலனாடு நட்பு த த்திருப்பது 

பிடிக்கவில்தே என்று அ ள் லபச்சில் இருந்து பதரிந்து. அ லைாடு என் அண்ணாவும் 

லசர்ந்து பகாண்டார். 

“ தம்பி. சாைத்திய சடங்குக்கு கந்தர்ைடத்தில்  ாழும் உயர்சாதி சனங்கள் பே லபர் 

 ந்திருக்கினம். அ ர்களுக்கு நீ ஒரு  ண்ணானின் ைகலனாடு நட்பாயிருக்கிறாய் என்று 

அறிந்தால்; என்ன லபசுவினம்? எங்கள் குடும்ப பகௌர த்துக்கு  இழுக்கு  ந்து விடும்” 

என்றார் லகாபத்லதாடு. 

“ அண்ணா உங்களுக்குத் பதரியும் எனக்கு சாதி ல ற்றுதை காட்டு து பிடியாது என்று. 

காேத்லதாடு சாதி பார்ப்பது ைதறந்து  ருகிறது. உங்களுக்கும், அக்காவுக்கும் என் நண்பன் 

பண்டாத ப் பிடிக்காவிட்டால் எனக்கும் பிடிக்கக் கூடாது என்பதில்தே. பண்டா என் 

ைகளுக்கு ஒரு இரத்தினக் கல் பதித்த தங்க லைாதிரம் பரிசாக பகாண்டு  ந்திருக்கிறான். 

எண்தட ைகதை சிறு  யது முதற் பகாண்லட ஒைானில்  அ னுக்கு பதரியும். பண்டா 

சாைத்திய சடங்குக்கு  ந்து ஊர் சனங்கலைாடு இருந்து விருந்து சாப்பிடு தில் என் 

குடும்பத்துக்குப்  பூரண சம்ைதம்” என்லறன் நான் உறுதியாக. 

“நீ அதழத்து விருந்துக்கு  ந்திட்டான் உன் நண்பன். ஆனால் ஒன்று ைட்டும் 

பசால்லுகிறன் அ ன் எல்லோலராடும் ஒன்றாக சதபயில் இருந்து சாப்பிடு தத நானும் 

உன் அண்ணாவும் அனுைதிக்க ைாட்லடாம்”, என் அக்கா திடைாகச் பசான்னாள். எனக்கு 

அது ச ாோக அதைந்தது, 

“ என்ன அக்கா பசால்லுகிறீர்கள்? இந்த சாைத்திய சடங்கு முழு துக்கும் பணம் பசேவு 

பசய்தது என் குடும்பம். அதனால் எனக்கு, என் நண்பனுக்கு என் விருப்பப்படி சதபயில் 



 
 

அைர்த்தி விருந்து பகாடுக்கும் உரிதை இல்தேயா? இது என்ன நியாயம்”?, நான் என் 

குரதே உயர்த்திப் பதில் அளித்லதன். 

எனது தர்க்கத்துக்கு ஈடுபகாடுக்க முடியாைல் லபாய்விட்டது என் சலகாதரங்களுக்கு. 

“ நீ என்ன பசய்ய ல ண்டுைானாலும்; உன் விருப்பப்படி பசய் “ என்று லகாபத்லதாடு 

பசால்லிவிட்டு, என்லனாடு லைலும் தர்க்கம் பசய்யாைல் அவ்விடத்தத விட்டு; 

அண்ணலராடு அக்கா லபாய்விட்டாள். 

 நான் லநலர பண்டாவிடம் லபாய் பசம்பும் தண்ணியும் பகாடுத்து,  “பண்டா  ாரும் 

நாங்கள் இரு ரும்; ஒன்றாகச் சதபயில் இருந்து சாப்பிடுல ாம்” என்லறன். 

பண்டா, நானும் எனது சலகாதரங்களும் லபசியததக் லகட்லடா என்னல ா 

“தம்பி எல்லோரும் சாப்பிட்ட பிறகு நான் சாப்பிடுகிலறன்”, என்றான். 

அப்லபாது அங்கு  ந்த என் ைதனவி “பண்டா உைக்கு விருப்பைான உருதைக்கிழங்கு 

துத யலும்,  முருங்கக்காய் குழம்பும் பசய்து த த்திருக்கிலறாம். ஆனால் இண்தடக்கு 

உைக்கு பிடித்த மீன் கறி பசய்யவில்தே. நீர் ைகளுக்கு பகாடுத்த சி ப்பு இரத்தினக் கல் 

பதித்த லைாதிரம் அழகாக இருக்கிறது. அ ளுக்கு நல்ோக பிடித்துக்பகாண்டது. எழும்பி 

 ாரும் எங்கலைாடு சாப்பிட. நீர் எங்கள் குடும்பத்தின் ஸ்பபசல் விருந்தினர்”, என்றாள். 

பண்டா ால் எங்கள் குடும்பத்தின்; ல ண்டுலகாதை ைறுக்கமுடியவில்தே. நான் 

பகாடுத்த தண்ணீர் பசம்தப புன்னதகலயாடு  ாங்கி, கால் தக கழு ப் லபானான். பே 

கண்கள் எங்கதை உற்றுலநாக்கிக் பகாண்டிருந்தன. 

***** 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

கதத 23 

என் அப்பு  ஆச்சி 

 

புேம் பபயர்ந்த இைம் தமிழ் சமுதாயம் தைது பபற்லறாதர ைம்மி, டடி என்று அதழக்கும் 

காேம் இது. அ ர்கதைக் குதற பசால்ே முடியாது. அ ர்கள்  ாழும் பல் இனச் சூழல் 

அது. படிக்கும் கல்லூரியில் சக ைாண ர்கள் தங்கள் பபற்லறாதர அதழக்கும் முதறதயப் 

பார்த்து அததப் பின்பற்றுகிறார்கள் . ைம்மி என்ற  ார்த்ததக்கு எகிப்திய பிரமிட்டில் 

ல று அர்த்தம் உண்டு 

எைது கிராைப் புற ஊர்களில் நைது முன்லனார்கள் கோசாரத்லதாடு பின்னிய சிே 

பநறிமுதறகதைக் கதடப்பிடித்தனர் . நான் பசல்ேைாக என் அப்பாத  “அப்பு” என்றும் 

அம்ைாத  “ஆச்சி” என்றும் அதழப்லபன். என் அப்புவுக்கு எண்பது  யதாகியும் நான் 

அ தர அதழக்கும் விதம், நான் கனடாவுக்குப் பே  ருடங்களுக்கு முன் புேம் 

பபயர்ந்தும் ைாறவில்தே. 

என் பபற்லறாரின் பூர்வீகம் யாழ் குடாநாட்டில் உள்ை சப்த தீவுகளில் ஒன்றான 

அனதேதீவு. நான் யாழ் இந்துக் கல்லூரியில் படிக்கும் லபாது என்தன ைாண ர்கள் 

“தீ ான்” என்று அதழப்பதத நான் கணக்கில் எடுத்ததில்தே. காரணம் அ ர்கள்  சிப்பது 

இேங்தகத் தீவில். 

ஒரு காேத்தில் தீ ான், ைட்டக்கைப்பான்,  ன்னியான், திருலகாணைதேயான் என்ற 

பிரலதச ாதம் யாழ் குடாநாட்டில் சாதி ல ற்றுதைலயாடு ததே தூக்கி நின்றது . 

விடுததேப் புலிகளின்  ருதக அதில் பபரும் ைாற்றத்ததக் பகாண்டு  ந்தது. காரணம் 

ைாவீரர்கள் எல்ோத் தமிழ் ஈழப் பிரலதசங்களில் இருந்து  ந்த ர்கள் . 

என் அப்புத ப் பற்றி நான் பசால்ேமுன் என் தீத ப் பற்றிச் பசால் து அ சியம். 

**** 

அனதேதீவு சப்த தீவுகளில் ஒன்றாகும். பாக்கு நீரிதணக் கடல் ஏழு கடல் என 

 ழங்கப்படுகிறது. ஆதலினால் அக்கடலினால் சூழப்பட்ட தீவுகளும் சப்த தீவுகள் எனப் 

பபயர் பபற்றன. ஒல்ோந்தர் இத்தீவிற்கும் ைற்றத் தீவுகளுக்குப் பபயர் சூட்டியது லபான்று 

தைது நாட்டின் ஞாபகைாக பராட்டர்டம் (Rotterdam ) எனப் பபயரிட்டு அதழத்தனர். 

அனதேதீவு, எழுத  தீவுக்கும், நயினாதீவுக்கும் இதடயில், நயினாதீவுக்கு அண்தையில் 

அதைந்துள்ைது. இத் தீவு ஊர்கா ற்துதறக்குத் பதற்லகயும் நயினாதீவுக்கு  டக்லகயும் 

அதைந்துள்ைது. பே நூற்றாண்டு காேைாக அனதே தீவு, பநடுந்தீவு, நயினாதீவு 

ைக்களிதடலய குடும்பத் பதாடர்புண்டு. ஊர்கா ற்றுதறக்கு பதன்திதசயில், சுைார் 7 



 
 

தைல் தூரத்தில் அதைந்திருக்கும் அனதேதீவு மூன்றதர தைல் நீைமும், ஒன்றதர தைல் 

அகேமும் பகாண்டு  டக்கு பதற்காய் நீண்டு கிடக்கிறது. கடல் குமுறி  ரும் காேங்களில் 

இத் தீவிதன அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க இயற்தகயாகல  கற்பாதறகள் அதணலயான்று 

அதைந்துள்ைது. அதேகள் ஊருக்குள் புகாைால் இருக்கும் அதணதயக் பகாண்ட 

தீ ாதகயால் அதண + அதே + தீவு = அனதேத் தீவு எனப் பபயர் பபற்றபதன விைக்கம் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இது ஒரு பபாருத்தைான விைக்கமும் கூட. இன்பனாரு சாரார் ஒரு 

புதுதையான விைக்கத்ததக் பகாடுத்துள்ைார்கள். நயினாதீவுடனும், எழுத தீவுடனும். 

அதணந்து இருப்பதினால் இத்தீவிற்கு அப்பபயர்  ந்திருக்கோம் என்பது சிேரின் கருத்து 

. 

நீர் ைமும்.  ற்றாத நன்னீரும், பற்பே ைண் ைமும், பயிர்  ைமும் நிதறந்த தீவு இது. 

அனல் காற்று வீசும் தீ ாயிருப்பின் பாதே னைாகத் லதாற்றைளித்திருக்கும். 

 

நயினார் குைம், ஐயனார் குைம் என்ற பபயர்களுடன் பே நன்னீர் குைங்கள் உண்டு. 

அக்குைங்கதை அனதேதீவு  ாசிகள் வி சாயத்துக்கு நீர்பாய்ச்சப் பாவிப்பார்கள். பபான் 

விதையும் பூமியும் நன்னீரும் இருப்பதினால் அவ்வூர் ாசிகள் ப ளிப்பிரலதசங்கதை 

உணவுக்காக நம்பி ாழவில்தே. ஆனால் காேப் லபாக்கில் ஈழ யுத்தம் காரணைாகக் கல்வி, 

பதாழில். பாதுகாப்பு நிமித்தம் ப ளிநாடுகளுக்குப் புேம் பபயர்ந்துள்ைனர். அதில் நானும் 

ஒரு ன் . 

**** 

அனதேதீவு ாசிகள் நீண்ட ஆயுள் உதடய ர்கள். இதற்குக் காரணம் அசுத்தப்படாத 

சுற்றாடலில்  ாழ்ந்ததினால் ைட்டுைன்றி கடினைான வி சாயம் பசய்த உதழப்பினால் 

ஆலராக்கியைான உடல் நேம் பகாண்ட ர்கள் அ ர்கள்;. க தேயற்ற 

தன்னம்பிக்தகயுள்ை  ாழ்க்தகயும் ஒரு காரணைாகோம். அலதாடு கூட அங்குள்ை 

மூலிதக  தககளும் ஒரு காரணைாகயிருக்கோம். இத்தீவிற்கு எக்காேத்தில் ைக்கள்  ந்து 

குடிலயறினார்கள் என்பதத திட்ட ட்டைாக கூறமுடியாது. ஆனால் ைற்தறய தீவுகளுடன் 

பதாடர்பு இருந்தபடியால் நயினாதீவு, பநடுந்தீவு, புங்குடுதீவு  ழியாக ைக்கள்  ந்து 

குடிலயறியிருக்கோம் என்பது ஒரு ஊகைாகும். இறுப்பிட்டிக்கும் அனதேதீவுக்கும் 

இதடலய உள்ை கடல்  ரண்டு ததரயாக காட்சியளித்த காேங்களில் லைய்ச்சலுக்கு தைது 

கால்நதடகதை அனதேதீவிற்கு அனுப்பி  ந்தனர் இறுப்பிட்டி ைக்கள். பின்னர் 

அக்கால்நதடகளின் பகாம்புகளிலும், கால்களிலும் உள்ை ைண்ணின் தரத்ததக் கண்டு 

வியந்து, ைக்கள் ஏழுைதே நாச்சியார் லகாயிேடியில் குடிலயறியிருக்கோம். இன்றும் 

அனதேதீவு ைக்களுக்கும் இறுப்பிட்டி ைக்களுக்குமிதடலய பநருங்கிய பதாடர்புண்டு. 



 
 

அப்படி தமிழ் நாட்டில் உள்ை இராைநாதபுரத்தில் இருந்து  ந்து குடிலயறின ர்கள் எனது 

அப்புவின் மூதாததயர். 

அப்புவின் முன்லனார் ஒரு காேத்தில் இராைநாதபுரத்தில் இருந்து  ந்து அனதே தீவில் 

குடிலயறிய இந்து சைய ாதிகள் . 

என் அப்புவின் தந்தத சுப்தபயா நூற்றி மூன்று  ருடங்கள்  தர  ாழ்ந்த ர். 

என் அப்புவுக்கு இப்லபா  யது எண்பது .இன்னும் பல் விழவில்தே. கூனல் இல்தே. 

பபால்லு பிடிக்காைல் இைந்தாரி லபால் நடப்பார். அதிகைாக ப றும் லைலுடன், ல ட்டி 

அணிந்து தான் நடப்பார்.பதழய முதறப் படி ஒரு துணியில் லகா ணம் கட்டு ார். அதத 

அ லர லதாய்த்து உேர த ப்பார்.  ாயில் சுருட்டு இருக்கும் அ ர் விரும்பி குடிப்பது 

பனம் கள்ளு. அ ருக்கு விருப்பைானது ஒடியல் கூல். என் கந்ததயா அப்பு, காதில் கடுக்கன் 

லபாடு ார் . ததேையிதர சீவி குடும்பி த ப்பார். அதனால் அ தர “குடும்பி கந்ததயர்” 

என்று அதடப் பபயர் த த்து ஊர் ாசிகள்அதழப்பர் . ல டிக்தக என்னப ன்றால் 

புேம் பபயர்ந்து  ாழும் தமிழ்  ாலிபர்கள் கூட இப்லபாது காதில் லதாடு லபாட்டு, 

குடும்பி த க்கிறார்கள் . சிேர் மூக்கு, நாக்கிலும் குத்துகிறார்கள். 

என் அப்புவுக்கு அ ரின் பபற்லறார் முதுசைாக விட்டுச் பசன்ற பசாத்துகள் அதிகம் . 

அனதேதீவில்  யல் காணிகள், ஒரு பூர்வீக நாற் சாரம் வீடு . புங்குடுதீவில் இரண்டு 

கதடகள். பநடுந்தீவில் ஒரு வீடு .எட்டாம்  குப்லபாடு என் அப்பு படிப்தப நிறுத்திக் 

பகாண்டார். அ ருக்கு ஆங்கிேம் லபச ராது . தமிழ் எழுத  ராது. ஆனால் கணக்கு 

பார்க்கத் பதரியும். ஊரில் ைனக் கணிதத்தில் அ ருக்கு நிகர் அ ர் தான். அ தர ஒரு ரும் 

காசு விசயத்தில் ஏைாற்ற முடியாது. அ ருக்கு ஞாபக சக்தி அதிகம். பே  ருடங்களுக்கு 

முன் நடந்த சம்ப ங்கள் எல்ோம் அ ர் நினதனவில் இருக்கும் .. அல்பசய்ைார் வியாதி 

பற்றி என் ஊர் ாசிகள் லகள்வி பட்டது குதறவு. அப்பு ைருந்து குளிதசகள் பாவித்தது 

கிதடயாது. அ ருக்கு நீரழிவு வியாதி, இரத்த அழுத்தம் , இருதய லநாய் என்று ஒன்றும் 

கிதடயாது. அ ர் த த்திய சாதேக்குப் லபானதத நான் கண்டதில்தே. அலத லபால் தான் 

என் ஆச்சியும். 

ஊர் ாசிகளுக்கு  என்அப்பு கடன் பகாடுப்பார் ஆனால் குறித்த காேத்தில் காதச குதறந்த 

 ட்டிலயாடு  ாங்கி விடு ார். 

அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் பசல்தேயா என்ற நான் ஒரு  ாரிசு ைட்டுலை. நான் அப்புவுக்கு 

ஆச்சிக்கும் பசல்ேம். நான் லகட்பதத  ாங்கி பகாடுத்து விடு ார்கள் . 

என் அப்பு நல்ே நீச்சல்காரன். நான் தீவு  ாசி என்பதால் எனக்கு அ சியம் நீந்தத் பதரிய 

ல ண்டும் என்று நீந்தக் கற்றுக் பகாடுத்தார் தான் படிக்க வில்தே என்ற குதற அப்புவின் 

ைனதில் இருந்தது அதனால் நான் ஆங்கிேம் படித்து பபரும் உத்திலயாகம் பார்க்க 

ல ண்டும் என்பது என் அப்புவின் ஆதச. 



 
 

“அந்த லகாதாரி விழு ான் லபார்த்துலகயக்காரன் எங்கட தீவுக்கு  ந்து சனங்கதை 

ல தக்காரராக ைாற்ற முடியவில்தே” என்று என் அப்பு பபருதையாகச் பசால்லு ார், 

அ ருக்கு ல தக்காரர் லைல் ஒரு ப றுப்பு. அதனால் நான் இந்துக் கல்லூரியில் படிக்க 

ல ண்டும் என்பது அ ர் பகாள்தக . சிே அனதேதீவு  ாசிகளின் ைகன்ைார் லபால் 

என்தனயும் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியில் அப்பு லசர்த்தார். கல்லூரி லபார்டிங்கில் 

இருந்து படித்து, பகாழும்பு பல்கதேக் கழகம் பசன்று பபாறியியலில் பட்டம் பபற்லறன். 

என் அப்பு தான் நிதனத்தத சாதித்து விட்டதத பபருதையாக பசால்லி ஊரிதே பசால்லி 

தம்பட்டம் அடிப்பார். நான் பகாழும்பில் ல தே பசய்யும் லபாது லீவில் ஊருக்குப் 

லபானால் என்லனாடு லசர்ந்து பனம் கள்ளு. நண்டு, இறால் பபாரியலோடு குடிப்பார். 

கடலில் நீந்து ார். நாங்கள் இரு ரும்  யல் காணிகதை சுற்றி  ருல ாம். அப்லபாது 

அ தரக் கண்டதும் சிேர் தங்கள் ததேயில் கட்டிய சால்த  எடுத்து ைடித்து தைது 

அக்குளுக்குை த த்து ைரியாதத பகாடுப்பததக் கண்லடன் நான் ஊருக்குள்லை 

பசாந்தத்துக்குள் திருைணம் பசய்ய ல ண்டும் என்பது என் அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் ஆதச 

. 

என் அப்பு ஒருலபாதும் ஆச்சிதய அ வின் பபயர் பசால்லிக் கூப்பிட்டதில்தே . பைய்லய 

அல்ேது இங்காரும் என்றும், சிே சையம் குஞ்சு என்று கூப்பிடு ார். ஆச்சியும் அ தர 

உங்கதைத்தான் அல்ேது பைய்லய என்று கூப்பிடு ாள் . 

என் ஆச்சி முத்தம்ைா நல்ே சி தே. நாோம்  குப்பு  தர படித்த . ஜாதகம் பார்ப்பாள் . 

அதத அம்ைாச்சியிடம் இருந்து கற்ற . சீட்டு பிடிப்பதில் பகட்டிக்காரி. ஆச்சியின் காதில் 

பபரும் இரு தங்கத் லதாட்டு குண்டேங்கள் ஊஞ்சல் லபால் பதாங்கும். அ ள் மூக்கில் 

த ர மூக்குத்தி ல று. பதினாறு  யதில் என் அப்புத  திருைணம் பசய்த . ஒரு 

கலியாண வீட்டில் என் ஆச்சிதய என் அப்பு கண்டு அ வின் அழகிலும், நிறத்திலும், 

சிரிப்பிலும் ையங்கி ஆச்சியின் பபற்லறாரிடன் பபண் லகட்டு லபான ர் என் அப்பு. தூரத்து 

பசாந்தக்காரனும், பசாத்துக்காரனும் என்பதால் என் அப்புவுக்கு அ ர்கள் தங்கள் ைகதைக் 

பகாடுக்கத் தயங்கவில்தே. அலதாடு அப்புவின் பபரியப்பாவின், ைருைகனின், தம்பியின் 

ைகள் என் ஆச்சி. ஊரிதே திருைணங்கள் எல்ோம் சுற்றி சுற்றி சுப்பரின் பகால்தேக்குள் 

தான் நடக்கும் . ஆச்சி ஒரு லபாதும் அப்புத  எதிர்த்துப் லபசியது இல்தே. சதையல் கூட 

அ தர லகட்டுத் தான் பசய் ாள். அ ர் சாப்பிட்ட பின் தான் சாப்பிபடு ாள். அது 

ைட்டுைல்ே ஆச்சி    ஒவ்ப ாரு சனிக்கிழதையும்  அப்புவுக்கு  ததேயில்  நல்பேண்தண  

த த்து முதுகிலும் பூசி  அடி  ைவிதே  கிடாரத்திதே  சுடு  தண்ணீர்  த த்து  

குளிப்பாட்டி  விடு ாள். பகலுக்கு  முத்தனிடம்  கூறு பபாட்ட கிடாய் இதறச்சி   

பகாழுப்பும்  இரலுடன்    ாங்கி ஊர் அரசி லசாறுடனும் இரசம், கத்தரிக்காய்  கறிலயாடு 

சதைத்து பகாடுப்பாள். அந்த சனிக்கிழதைதய நான்  எதிர் பார்த்து  இருப்பன்.  அ ளுக்கு 

வீட்டுக்கு உதவிக்கு ஒரு ரும் இல்தே ஆச்சிக்கு பல் விழவில்தே. கூனல் இல்தே. 



 
 

கழுத்தில் எப்லபாதும் தாலிக் பகாடியும் தகயில் இரண்டு லசாடித் தங்க காப்புகள் 

இருக்கும். அ ளும் பகாண்தட த த்திருந்தாள். அ ளுக்கு நான் ஒலர ஒரு ைகன் . 

அனதேதீவு ாசிகள் நீண்ட ஆயுள் உதடய ர்கள். இதற்குக் காரணம் அசுத்தப்படாத 

சுற்றாடலில்  ாழ்ந்ததினால் ைட்டுைன்றி கடினைான வி சாயம் பசய்த உதழப்பினால் 

ஆலராக்கியைான உடல் நேம் பகாண்ட ர்கள் அ ர்கள், க தேயற்ற 

தன்னம்பிக்தகயுள்ை  ாழ்க்தகயும் ஒரு காரணைாகோம். அலதாடு கூட அங்குள்ை 

மூலிதக  தககளும் ஒரு காரணைாகயிருக்கோம். இத்தீவிற்கு எக்காேத்தில் ைக்கள்  ந்து 

குடிலயறினார்கள் என்பததத் திட்ட ட்டைாகக் கூறமுடியாது. ஆனால் ைற்தறய 

தீவுகளுடன் பதாடர்பு இருந்தபடியால் நயினாதீவு, பநடுந்தீவு, புங்குடுதீவு  ழியாக 

ைக்கள்  ந்து குடிலயறியிருக்கோம் என்பது ஒரு ஊகைாகும். இருபிட்டிக்கும் 

அனதேதீவுக்கும் இதடலய உள்ை கடல்  ரண்டு ததரயாகக் காட்சியளித்த காேங்களில் 

லைய்ச்சலுக்கு தைது கால்நதடகதை அனதேதீவிற்கு அனுப்பி  ந்தனர் இறுப்பிட்டி 

ைக்கள். பின்னர் அக்கால்நதடகளின் பகாம்புகளிலும், கால்களிலும் உள்ை ைண்ணின் 

தரத்ததக் கண்டு வியந்து, ைக்கள் ஏழுைதே நாச்சியார் லகாயிேடியில் 

குடிலயறியிருக்கோம். இன்றும் அனதேதீவு ைக்களுக்கும் இறுப்பிட்டி 

ைக்களுக்குமிதடலய பநருங்கிய பதாடர்புண்டு. அப்படி தமிழ் நாட்டில் உள்ை 

இராைநாதபுரத்தில் இருந்து  ந்து குடிலயறின ர்கள் எனது அப்புவின் மூதாததயர். 

அப்புவின் முன்லனார் ஒரு காேத்தில் இராைநாதபுரத்தில் இருந்து  ந்து அனதேத் தீவில் 

குடிலயறிய இந்து சைய ாதிகள் . 

என் அப்புவின் தந்தத சுப்தபயா நூற்றி மூன்று  ருடங்கள்  தர  ாழ்ந்த ர். 

 அப்பு  ஆதச  பட்டப்படி நான் அரசில்   என்ஜினியராக    பகாழும்பில் நான் ல தே பசய்த 

காேத்தில் , 1983 ஆண்டில் நடந்த இனக் கே ரத்தின் பின் புேம் பபயர்ந்து கனடா 

பசன்லறன் அப்புவுக்கும் ஆச்சிக்கும் நான் கனடா லபானது விருப்பம் இல்தே . ஆச்சி தன் 

தம்பி ைகள் பசல்விதய எனக்குச் பசய்து த க்க திட்டம் லபாட்டிருந்தாள். பசாத்து 

ப ளியில் லபாகக் கூடாது என்பதும் ,சாதி சனம் பற்றி விசாரிக்கத் லதத  இல்தே என்பன 

முக்கிய காரணங்கள். அ ர்களின் ஆதசதயத் தீர்க்காைல் நான் கனடாவுக்குப் புேம் 

பபயர்ந்து விட்லடன் அங்கு எனக்கு நல்ே உத்திலயாகம். நல்ே சம்பைம். விதே உயர்ந்த 

இடத்தில் பசாந்தத்தில் வீடு. கார் . என் ஊரில் உள்ை அப்புவின் பூர்வீக நூறு  ருட நாற்சார 

வீட்தடத் திருத்தி பபரிய ைாடி வீடாக கட்டஅப்புவுக்கும் நான் காசும் கடிதமும் 

அனுப்பியலபாது எனக்கு ஒரு கடிதத்லதாடு காசு திரும்பி  ந்து விட்டது. 

“விசர்க் கதத எழுதாததயடா நானும் உன் பகாம்ைாவும் உயிலராடு இருக்கும் ைட்டும் 

இந்த வீட்டிதே உன்தன  தக த க்க விட ைாட்லடன்” என்று ஊர் த த்திலிங்கம் 

 ாத்திதயக் பகாண்டு என் கடிதத்துக்குப் பதில் லபாட்டார். எனக்குத் பதரியும் என் 

அப்புவின் பிடி ாதக் குணம் . நான் என் திட்டத்தத தக விட்லடன் 



 
 

என்தனக் கனடாவிலிருந்து திரும்பி  ந்து பகதியிதே பசல்விதய திருைணம் பசய்து 

தங்களுக்கு ஒரு லபரதனலயா லபத்திதயலயா பபற்றுத் தரும் படி கடிதத்தில் 

எழுதியிருந்தார். 

நான் கனடாவில் உள்ை என் ஊர்க்காரர்கலைாடு பழகு ததத் தவிர்த்லதன் காரணம் 

அ ர்கள் அப்புவுக்கு நான் கனடாவில் என்லனாடு ல தே பசய்த கத்லதாலிக்க 

ப ள்தைக்காரி ஒருத்திதயக் காதலித்து திருைணம் பசய்ததாக எழுதிப் லபாடு ார்கள் 

என்ற பயம் ல று. 

என் ைதனவி சில்வியாவுக்கு அப்புவின் கடிதத்தத ஆங்கிேத்தில் பைாழி பபயர்த்துச் 

பசான்லனன் . அ ள் அததக் லகட்டு “ டார்லிங் பசல்ோ நானும் நீங்களும் உங்கள் 

ஊருக்குப் லபாய் ஏன் பிரச்சதனதய விதேக்கு  ாங்கு ான் உங்கள் அப்புவும் ஆச்சியும் 

நீங்கள் ஒரு கத்லதாலிக்க ப ள்தைக் காரச்சிதய தங்களுக்கு பதரியாைல் திருைணம் 

பசய்தது பதரியாைல் இருக்கட்டும். அப்லபா தான் அ ர்கள் இன்னும் பே  ருடங்கள் 

 ாழ் ார்கள்” என்றாள். 

அந்த சையம்  ந்த என் ைகள் பஜசிந்தா “டடி எனக்கு ஸ்கூல் லீவு விட்டாச்சு. எப்லபாது 

உங்கள் ஊருக்குப் லபாய் உங்கள் டடிதயயும் ைம்மிதயயும் பார்ப்பது. ஐ ேவ் டு சீ தை 

கிராண்ட் லபரண்டஸ்   (I love to see my grandparents) ”? என்று லகட்டாள். 

என்னால் அ ளுக்குப் பதில் பசால்ே முடியவில்தே. 

***** 
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