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ாய் டீு 

 

   சாங்கி ிாண ிலனத்ில் ஆஸ்ிரனிாினிருந்து ந் 

சிங்கப்பூர் ிாணம் ல இநங்கிது.  திப்பதண்கள் ப்தலண 

கலபா பகத்துடன் தாதுகாப்தாண தத்ினிருந்து திகலப 

ினுப்தவும் உிகள் பசய்வும்  ாாக ின்று 

பகாண்டிருந்ார்கள். ிாண ிலனம் ிிாண ஆலடபடன் 

உனா ரும் அகாண பதண்லப் ரதான ரர்த்ிலக்கப்தட்ட 

ாற்நங்களுடன் அகாண அலப்புகளுடன் டிலப்பு துலநில் 

ாட்டம் உள்பர்கள் ட்டும் அள்பிப் தருக ிருந்பித்துக் 

பகாண்டிருந்து. 

     திகள் அலணரும் கட்டாாக பபிரந ரண்டிர்கள் 

என்தல நந் தனர் ரதாட்டிில் கனந்து பகாண்டு பற்நிக் 

ரகாப்லதலத் ட்டிச் பசல்னப் ரதாகிநர்கள் ரதான ங்கள் 
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லகப்லதகபால் ற்நர்கலப இடித்துத் ள்பிதடி பந்ிடித்துக் 

பகாண்டு ரசாலணச் சாடில ராக்கி ிலந்ணர். 

     எல்ரனாரும் பசல்னட்டும் என்தலப் ரதான அர்ந்ிருந் 

இலபஞர்கபில் சினர் ங்கள் லகத்பாலனரதசில படக்கி 

ிட்டணர்.  இன்லந இலபஞர்கபின் உனகர ங்கள் சட்லடப் 

லதகபில் ான் எண இருந்து ிட்டால் உநவு, உநக்கம், உவு இல 

எல்னாம் இண்டாம் தட்சாகி ிடுகிநது. 

     ிாணத்ினிருந்து இறுிாக இநங்கி திப்பதண்கள் ங்கள் 

உலடலகளுடன் ரசாலணகலப படித்து பபிர ந்ணர்.  

அர்கபில் ருத்ி ான் சந்ிா.  ன் லகத்பாலனரதசிில் 

அரப ஆச்சரிப்தடும் அபிற்கு ந்ிருந் குறுந்கல்கலப 

வ்பான்நாக ிநந்து தார்த்தடிர ாடலக உந்து ண்டிக்காக 

ரிலசில் ின்நாள்.  ந்ிருந் அலணத்து குறுந்கல்களும் 

காப்தகத் லனிிடிருந்ர ந்ிருந்ண. 

   ‘’கானம் ாழ்த்ால் காப்தகம் வும்’’ காத்ிருக்கிரநாம் - பெந்ி 

ான்.  லனபம் இல்னால் ாலும் இல்னால் ந் பசய்ிில் 
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பக்கித்தும் என்ணாக இருக்கும்? எண் ஒட்டத்ிற்கு ரலன 

பகாடுக்க ஆம்தித்ாள். ாகணத்ின் ரகத்ராடு எண் ஒட்டபம் 

ஒடிது. சந்ிாலப் பதாறுத்ல காப்தகம் என்தது ரகாிலுக்குச் 

சாணது.  ரலன உலடராடு அப்தடிர பசல்ன ணது 

இடங்பகாடுக்கில்லன.  டீ்டிற்கு பசன்று குபிலனப் ரதாட்டு 

ிட்டு உலட ாற்நிச் பசல்னனாம்.  ாடலக உந்து ண்டிக்குரி 

தத்லக் பகாடுத்து ிட்டு பதட்டிபடன் டீ்லட ராக்கி டந்ாள்.   

     டீ்டில் சந்ிாம்ா இல்லன.  டீு அனங்ரகானாக ரதாட்டது 

ரதாட்டதடி அப்தடிர கிடந்ண.  சுத்த்ின் றுபதர சந்ிாம்ாள் 

என்று சந்ிா கூறுது க்கம்.  ஆணால் இன்று க்கத்ிற்கு 

ாநாக டீு ஈத்துிின் சீ்சபம் பகட்டுப் ரதாண கும்தின் 

ாற்நபம் கானில் தடிபம் தூசிபம் தார்ப்தற்ரக ிற்லந குட்டிக் 

பகாண்டு ந்து.  இலபல்னாம் சரி பசய்பன்நால் ரத்ிற்கு 

காப்தகம் ரதாக படிாது.   

     ரு ரலப சந்ிாம்ாவுக்கு உடம்புக்கு சரிில்னாால் ான் 

பெந்ி ான் அலத்து இருப்தாரா...?  அளுக்கு அப்ரதாது 
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எதுவுர திடிதடில்லன.  ஆணாலும் அச அசாக குபிலனப் 

ரதாட்டு ிட்டு சாா ப்தலணபடன் பபிர ந் ரதாது எிர 

ந் தக்கத்து டீ்டுக்கார் ஹரனா... பசான்ணார்.   

     திலுக்கு சந்ிாவும் ஹரனா… பசால்னி ிட்டு ின்தூக்கில 

அழுத்ிணாள். 

     சந்ிாம்ாள் பச்சுத்ிநனில் ீி சிகிச்லசப் திரிில் 

ரசர்க்கப்தட்டு தனணபிக்கால் இநந் பசய்ில தக்கத்து 

டீ்டுக்கார் கூநிதும் சந்ிாின் இர சுக்கு தநாக பாறுங்கி 

ிட்டது.   

     ீங்கள் பசால்பல்னாம் உண்லா? என்தலப் ரதான 

கண்கபில் ீர் தும்த அலப் தார்த்ாள்.  அர் உண்ல ான் என்று 

உறுிப்தடக் கூநிணார். 

ின்தூக்கில ிட்டு பபிர ந்து அருகினிருந் கல் பதஞ்சில் 

கட்டுப்தடுத் படிா அபிற்கு ஆத்ிம் அழுலகாக ாந 

லனலக் கிழ்த்தடி அர்ந்ாள். 

     சந்ிா...! குல் ரகட்டு ிரும்திணாள்.  
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     காப்தக ாகணராட்டி கின் அங்ரக ின்று பகாண்டிருந்ார். 

     அண்ா...! சந்ிாம்ா... படிக்க படிால் ிநிணாள். 

     ஆாம்ா... அங்கரபாட இறுி பச்சு ல அங்க உன் 

பதலத் ான் பசால்னிக்கிட்ரட இருந்ாங்க. அந் சத்ில் ான் 

பெந்ி ரடம் உன்ரணாட பாடர்பு பகாள்ப பன்நாங்க. ஆணா 

படிலன. அன் திநகு ான் ரற்று இவு அவுங்க உநவுக்காங்க 

எல்னாருா ரசர்ந்து இறுிச் சடங்லக டத்ிணாங்க.   சரி... ா! 

காப்தகத்துக்கு ரதாய் ரதசிக்கனாம் என்நதடி ாகணத்ல ராக்கி 

டந்ார். 

     சந்ிா கட்டி உநவுக் ரகாட்லட சுக்கு தநாக உலடந்து.  திநப்பு 

என்ந ன்று இருக்கும் ரதாது இநப்பு என்தது கட்டாம் என்தல 

ணது ஏற்க றுத்து.  ிக்கு பரிா காட்டில் ிலச ாநி 

தநலகபாய் சுற்நித் ிரிந்து ிட்டு கலபத்து ரதாய் சா 

இடில்னால் ித்ாள்.  ன் ாழ்க்லகின் சந்ராசத்ல 

ட்டுபாத்ாக எங்கிருந்ரா ந் சுணாிப் ரதலன இழுத்துச் 

பசன்நலப் ரதான்ந ஒர் உர்வு அளுக்குள் ஏற்தட்டது.  என் 



- 6 - 

ாழ்க்லகப் தத்ில் துடுப்தில்னா தடகில் எப்தடி திக்கப் 

ரதாகின்ரநன் என்ந ரகள்ிக் கலகள் அலபத் 

துலபத்படுத்ண. சந்ிா காப்தகத்ிற்குச் பசல்லும் ாகணத்ில் 

ஏநி அர்ந்ில் இருந்து ரதசா டந்லாகர இருந்ாள்.  அள் 

கண்கபில் ிந் ீர் கன்ணத்ல டி கழுத்ல லணத்து.  

கிணால் அளுக்கு ஆறுல் பசால்ன படிாிட்டாலும் 

அழுால் ணில் உள்ப தாம் குலநபம் என்தால் அர் சாலனல 

தார்த்தடி ாகணத்ல ஒட்டிணார். 

     அளுலட கடந் கானம் கடனில் பத்படுக்க ரதாய் காால் 

ரதாணது ாிரிான்.  ாழ்க்லக என்ந புத்கத்ில் திநப்பு என்ந 

அத்ிாம் ிப்தப்தடா தக்கங்கபாகர இருப்தால் ான் 

அடுத்டுத் அத்ிாங்கலப ிருப்திப் தார்க்கர க்காக 

இருக்கின்நது. 

      உனகத்ில் ிக உர்ந் உநாக ாம் கருதுது ாய் என்ந 

உநலத்ான்.  அன்பு என்ந ரகாட்லடின் அஸ்ிாம் அன்லண.  

அந் உநல அபின் பதற்ரநார் பகாடுக்க றுத்து காப்தகத்ில் 
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ிட்டுச் பசன்ந ரதாது ாின் டிலபம் ந்லின் 

அலப்லதபம் பகாடுத்து சந்ிாம்ாள் ான்.  

     ஆறு து ல காப்தக ாழ்க்லக கற்றுத் ந் தாடம் ஏாபம்.  

தகுி ராக காப்தக ரசலக்கு ரும் சந்ிாம்ாள் பழுக்க 

பழுக்க சந்ிால கணித்து ந்ாள்.  சந்ிா புத்கங்கலப ிட 

ணிர்கலபத் ான் அிகம் தடித்ிருக்கிநாள்.  காப்தகத்ில் உள்ப 

ம், பசடி, பகாடி, சுர், கட்டிடம் இலபல்னாம் ான் அபின் 

உநவுகள். 

     ாட்கள்  பசல்னச் பசல்ன சந்ிாம்ாளுக்கும் சந்ிாலப் திரிந்து 

இருக்க படிில்லன.  பழுராக டீ்டில் லத்து அலப 

பர்க்கும் பதாறுப்லத ன்ணிடம் ப்தலடக்குாறு காப்தகத்ிடம் 

ரகாரிணாள். அறுதது ில் ஆறு து குந்லாண சந்ிால 

தார்த்துக் பகாள்ளும் பதாறுப்லத காப்தகம் அபிடம் ங்கிது.  

     தாசம் ம்ல தந்ாடும் ரதாது தகுத்நிவு கூட க்கு 

தலகாபிாகி ிடுகிநது என்தல சந்ிாம்ாள் ிலில் புரிந்து 

பகாண்டாள்.  உநவுக்கார்கள் ரதசி ரகனிப் ரதச்சுக்கலப எல்னாம் 
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அள் கண்டு பகாள்பால் ணது ஒர் அலந ாடலக டீ்டிற்கு 

சந்ிால அலத்து ந்ாள். 

     டீ்டின் ாசத்ல பன்பனில் சந்ிா தகர்ந் ரதாது அள் 

அலடந் சந்ராசத்ிற்கு அபர இல்லன.  சந்ிாம்ாபின் 

அனுதம் அலப அடக்கபம் அநிவும் உலடபாக பச் 

பசய்து.  சந்ிாிற்காண  பசனவுகலப காப்தகர ஏற்நது.  

பலநாண பர்ப்பும் சரிாண ிகாட்டலும் சந்ிால ிாணப் 

திப்பதண்ாக்கிது. 

     எட்டிப் திடிக்க படிா ாழ்க்லகல எார்த் 

ாழ்க்லகாக்கனாம் என்தல லடபலநப்தடுத்ி 

ாழ்க்லகலபம் பசால்னிக் பகாடுத்து, ாவும் கற்றுக் 

பகாடுத்ாள் சந்ிாம்ாள்.   ற்நர்களுக்கு பபிச்சத்ல ந்து 

ன்லணர உருக்கும் பழுகிலணப் ரதான சந்ிாம்ாள் ாழ்ந் 

ாழ்க்லகிலும் ஒர் அர்த்ம் இருந்து. 

     காப்தகத்ிற்குள் ாகணம் தலவும் சந்ிாிற்கு ன் ாய் 

டீ்டிற்குள் தலந் ஒர் உர்வு.  துக்கம் பாண்லடல 
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அலடத்து.  பெந்ி ாணின் அலப்தில் ாய்ிட்டு அழுாள்.  

ன் ாழ்ாபில் பன்பலநாக அளுக்காக அல்னால் 

சந்ிாம்ாளுக்காக ணம் ிட்டு அழுாள்.   

     பெந்ி ாணின் ஆறுனாண ார்த்லகள், அன்தாண 

அலப்பு அலப சற்ரந ிாணலடச் பசய்து. 

     சந்ிா... உன்ரணாடு பாடர்பு பகாள்ப பற்சி பசய்ரன்.  

ஆணால்... படிக்கும் பன்ரத, பதாய் பசால்ன ரண்டாம் ரடம்.  

அவுங்க உநவுக்காங்க ான் க்கூடாதுன்னு பசால்னிிருப்தாங்க.  

அணால் ான் காரிங்கலப இவ்பவு ிலாக பசய்ீங்கன்னு 

பரிபம்.  என் காதுக்கு ிா ரதசுந எலபம் ான் 

கண்டுக்குநில்லன ரடம். 

     ழுக்கில்னா பதண் ிற்றுன திநந்து என் குற்நம்ணா உத்ி 

பர்ப்புன பர்ந்து என் தாக்கிம் ரடம். 

     அல ாரும் றுக்கலன.  உன்ரணாட ஆராக்கிாண ாழ்வுக்கு 

தல சம்தங்கலப ிலணவுதடுத்ிக் பகாள்து அந்பிற்கு 

ன்நாக இருக்காதுங்கிநது என்ரணாட கருத்து. 
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     ரடம்...! என்ரணாட திநப்பு கசிா இருக்கும் தட்சத்ில் ீங்கள் 

கூறுல ஏற்றுக் பகாள்பனாம்.  ஆணால் என்ரணாட திநப்பு 

தத்ிரிக்லகில் திசுரிக்கப்தடாரனர திதனாணால் ான் 

அலடந் ண னில எப்தடி என்ணால் நக்க படிபம்.  சின 

சம்தங்கள் ண்ராடு ண்ாக க்கும் ல ம்ால் அல 

நக்கரா ன்ணிக்கரா படிாது.   

     சந்ிா...! ணிர்கள் ாநக்கூடிர்கள்.  எல்னாக்கான 

கட்டத்ிலும் ர ாிரிாண  எண்த்துடன் னுங்க 

இருப்தாங்கன்னு பசால்ன படிாது. 

     கானங்கடந்து டக்கிந ாற்நங்கள் எதுவும் ாழ்க்லகக்கு உாது 

ரடம்.  தருக்ரகாபாநில் தள்பிப் தடிப்லத தாிின ிட்டு ிட்டு, 

ானித து ம்புக்கு இழுக்க, கால் ந் ரதாலில் கன்ணித் 

ன்லல இந்து, குந்லகலபபம் பதற்று ிட்டு அலண 

பர்க்க ிநணற்று காப்தகத்ில் அர்கலப அாலாக ிட்டுட்டு 

அன் திநகும் ிிாண கானர்களுடன் ீி உனா ந்ங்க 
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கண்பகட்ட திநகு சூரி ஸ்காம் பசய்நான ாருக்கு என்ண 

னாதம்?  

     னாதத்ல எிர்தார்த்து ணிர்கபிடம் தக படிபா சந்ிா? 

எிர்தார்ப்பு இல்னால் ாழும் ாழ்க்லகின ான் இன்தம் 

அிகம்னு காப்தகம் பசால்னித் ந்ல உணக்கு ிலணவுதடுத் 

ிரும்புகிரநன் சந்ிா. 

     ானும் எலபம் நக்கன ரடம்.  என்ரணாட சின்ண சின்ண 

எிர்தார்ப்புன இன்னும் ங்கள் ட்டுந்ான் ிச்சிருக்கு.  ஐந்து 

ின அம்ாங்கிந  உநல கண்டு ஆணந்ப்தட்ரடன்.  அர உநவு 

சாப்தாடு இல்னா அலநின அலடச்சி ச்சப்த அழுரன்.  தத்து 

சுன தாட்டி இநந்ப்த து குடிக்க என்லண  

கட்டாப்தடுத்ிணாங்க. அப்த ான் ரலணப்தட்ரடன்.  என் அம்ா 

அருலட கானலணக் காட்டி இல ற்ரதாது ாான்னு 

கூப்திடு.  இண்டு ருடம் கித்து அப்தான்னு கூப்திடனாம்னு 

பசான்ணப்த அர்த்ம் புரின.  ஆணாலும் அசிங்கப்தட்ரடன். 

உர்ிலனப்தள்பின இருந் ரதாது கன் என்ந புதுகலலக் 
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கூநிணார்.  அப்தடி என்லணப் பதற்பநடுத்ள் கூநில என்ணால் 

இந் ிிடம் ல ெீிக்கர படிில்லன.  அன்று 

பறுத்ரன் என் திநப்லத.   

     ஆணா சந்ிாம்ா இல்னாட்டா என்ரணாட ிலன... அய்ரா... 

ராசிக்கர தாிருக்கு. 

     ஐந்நிவு தலடத் ினங்குகள் கூட குட்டிகலப ஈன்நவுடன் 

அற்லந அப்தடிர ிட்டுச் பசல்ில்லன.   அந்க் குட்டிகள் 

ாாகர இல ரடும் லிரனா அல்னது ரட்லடாடும் 

லிரனா அற்லநத் ன் கண்காிப்திரனர பர்த்து 

ருகிநது.  ஆநநிவு தலடத் ணினுக்கு ஏன் இந் உண்ல 

ிபங்கில்லன. 

     சந்ிா...! ரு சினர் பசய்ிந றுகளுக்காக எல்னாலபம் 

ிர்சணம் பசய்நதுன எணக்கு உடன்தாடு கிலடாது.  ாழும் 

சூலும் பர்ப்பு பலநபம் ர சத்துன ர ண்டாபத்துன 

திக்கும் ரதாது நி ிழுது சகெம் ாரண.  ிழுந் இடத்ில் 
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சுகம் காண்ததும் உடரண எழுந்து ிற்ததும் அர் ணத்லப் 

பதாறுத்து.   

     அப்தடின்ணா அவுங்க எப்ரதா எழுந்து ர்நாங்கரபா அது லக்கும் 

ாங்க காத்ிருக்கணும்.  அப்தடித்ாரண.  பற்றுப்புள்பி லக்கப்தட்ட 

ன்றுக்கு காப்தகம் பன்னுல எழுதுநான தாிக்கப்தடுநது 

திள்லபங்க ாரண.   

     சந்ிா...! ீ என்ண பசால்ன ர்ரநனு எணக்கு புரிபது.  

இப்ரதாபல்னாம் ம் காப்தகத்துன திள்லபகபின் திநப்பு 

கசிாக்கப்தட்டுள்பண.  பதற்ரநார்கபால் திள்லபகளுக்கு 

பாந்வு ஏற்தடுது குலநந்து ிட்டது.  ீ சந்ிாம்ாகிட்ட தகிர்ந்து 

பகாண்ட சின ிகழ்வுகளுக்குப் தின் இந் ிட்டத்ல ாம் 

லடபலநப்தடுத்துகிரநாம்.  இந் ிசத்துன உணக்கு சந்ராசம் 

ாரண.   

      சந்ராசம் ான்.  ஆணா அர ரத்துன காப்தகத்ினிருந்து 

பபிாகிந திள்லபகள் ருருலட கண்காிப்திரனர 

பர்ந்ால் ன்நாக இருக்கும்.   அல ிட்டு ிட்டு இண்டு பன்று 
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டீுகலப ாற்நிக் பகாண்டிருந்ால் அர்கபின் தக்கக்கம், 

உநவு பலநகள், ாழ்க்லக தால எண எல்னார ாறும் ரதாது 

அர்கள் எல தின்தற்றுது என்று பரிால் ிநி நாண 

தாலலத் ரர்ந்படுக்கனாம்.   

     இந் ிசத்துன காப்தகம் ிகவும் கணாகத்ான் இருக்கிநது.   

ரு சினல கட்டுப்தடுத் படிா ரதாது ட்டுர ாற்நம் 

ரலப்தடுகிநது.  அந் ாற்நம் அர்கலப தாிக்கும் தட்சத்ில் 

அற்கு காப்தகர பதாறுப்ரதற்கும். 

      சரி... சந்ிா... ஒய்வு எடுக்கால் ஒடி ந்ிருப்தஙீ்க.  ீங்க 

டீ்டுக்கு ரதாய்ட்டு திநகு ாங்கரபன் என்நதடி எழுந்ாள் பெந்ி 

ான். 

     சந்ிாவும் ிலடபதற்று அங்கிருந்து கிபம்தி ரதாது ீண்டும் 

அலத்ார் பெந்ி ான்.  என்ண என்தல ரதான அள் ிரும்தி 

ரதாது, உங்களுலட ன்பகாலடக்கு காப்தகம் என்றும் ன்நிபடன் 

இருக்கும். 
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     ரடம்... அப்தடி தார்த்ா என்னுலட ாின ரதச்சுக்கு தினா 

பறும் ன்நிா ான் ந்துட்டு இருக்கும்.  பதற்நர்களுக்கு 

திள்லபகள் பசய்ிந உிக்பகல்னாம் ன்நி கூறுது 

அர்த்ற்நது.  ரு கபா என் ாய் டீாகி காப்தகத்ிற்கு என்ணால் 

படிந்ல என் கலடசி பச்சு இருக்கும் ல கட்டாம் பசய்ரன்.   

     ர்ரநன் ரடம் என்று பசால்னி ிட்டு சிரித்தடிர அள் 

பபிரநிணாலும் அளுலட ணது சந்ிாம்ாவுக்காக அழுது 

பகாண்டு ான் இருந்து. 

     கானம் ன் கடலில் பசவ்ரண இருந்து.  உநின் னி அன் 

திரிில் ான் பரிபம் என்தார்கள்.  அலண சந்ிா பழுலாக 

உர்ந்ாள்.  சந்ிாவுக்கு ற்ரதால ணிலாண ாழ்க்லக 

ிகவும் பகாடுலாக இருந்து.   

    பபிபனகிற்கும் காப்தகத்ிற்கும் உள்ப ரறுதாட்லட ம் 

திரித்து தார்க்கத் பரிா ஆறு து சந்ிாின் ாழ்க்லக அன்று 

இன்தாக கிந்து.  திநகு சந்ிாம்ாவுடன் கிட்டத்ட்ட திரணழு 
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ருடங்கள் ாழ்ந் திநகு இன்று அரின் திரிவு அலப ிகவும் 

ாட்டுகிநது.   

     ண அலிக்காக ரலனில்னா ாட்கபில் எல்னாம் காப்தகம் 

பசன்நாள். அங்குள்பர்களுக்கு ன்ணானாண உிகலபச் 

ரசலாக பசய்து னாணாள்.  அந்ச் சங்கபில் எல்னாம் 

காப்தகம் அளுக்கு அலில அபில்னால் அபித்து.  அந் 

அலில எண்ிதடிர அள் ன் ாழ்ாலபக் கித்ாள்.  

அணால் அளுக்கு  ாழ்க்லக அபாக இருந்து. 

 

                                                              பற்றும்... 

பசாற்கள் 1338 


