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அத்தியாயம் ஒன்று: 'இன்று புதிதாய்ப் பிறந்ததன்' 

 

[ஏற்கனதவ அமெரிக்க தடுப்புமுகாம் வாழ்வவ வெயொக வவத்து 
'அமெரிக்கா' என்னுமொரு சிறுநாவல் எழுதியுள்தளன். ஒரு காலத்தில் 
கனடாவிலிருந்து மவளிவந்து நின்றுதபான 'தாயகம்' சஞ்சிவகயில் 
90களில் மதாடராக மவளிவந்த நாவலது. பின்னர் தெலும் சில 
சிறுகவதகவள உள்ள்டக்கித் தெிழகத்திலிருந்து 'அமெரிக்கா' என்னும் 
மபயரில் ஸ்தநகா பதிப்பக மவளியீடாகவும் மவளிவந்தது. 
உண்வெயில் அந்நாவல் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாமொன்றின் 
வாழ்க்வகயிவன விபரித்தால் இந்தக் குடிவரவாளன் அந்நாவலின் 
மதாடர்ச்சியாக தடுப்பு  முகாெிற்கு மவளியில் நியூயார்க் ொநகரில் 
புலம்மபயர்ந்த தெிழமனாருவனின் இருத்தலிற்கான தபாராட்ட 

நிகழ்வுகவள விபரிக்கும்.- வ.ந.கி ] 

நியூயார்க் ொநகரத்தின் புரூக்லின் நகரின்கண் ஃப்ளஷிங் வதீியில் 
அவெந்திருந்த சீர்திருத்தப்பள்ளியாகவும், அவ்வப்தபாது சட்டவிதராதக் 

குடிகாரர்களின் தடுப்புமுகாொகவும் விளங்கிய அந்த யுத்தகாலத்துக் 

கடற்பவடக்கட்டடத்தின் ஐந்தாவது ொடியின் மபாழுதுதபாக்குக் 
கூடமொன்றிலிருந்து இருள் கவிந்திருக்குெிந்த முன்னிரவுப் மபாழுதில் எதிதர 
மதரியும் 'எக்ஸ்பிரஸ்' பாவதவய தநாக்கிக் மகாண்டிருக்குெிந்த அந்தக் 
கணத்தில் இளங்தகாவின் மநஞ்சில் பல்தவறு எண்ணங்கள் வவளய வந்து 
மகாண்டிருக்கின்றன. கடந்த இரு ொதங்களாக அவன் வாழ்விதனார் அங்கொக 

விளங்கிக் மகாண்டிருந்த இந்தத் தடுப்புமுகாம் வாழ்க்வகக்தகார் விடிவு. நாவள 
முதல் அவதனார் சுதந்திரப் பறவவ. சட்டவிதராதக் குடியாக அச்சிவறயினுள் 
அவடபட்டிருந்த அவவனப் பிவணயில் மவளியில் மசல்ல அனுெதித்துள்ளது 
அமெரிக்க அரசின் நீதித்துவற. அவனது அகதி அந்தஸ்துக் 
தகாரிக்வகக்கானமதாரு தீர்வு கிவடக்கும் அவன் மவளியில் தாராளொகத் 
தங்கித் தனது வாழ்வின் சவால்கவள எதிர்தநாக்கலாம். அவவனப் பற்றிச் 
சிறிது இவ்விடத்தில் கூறுவது வாசகருக்கு உதவியாகவிருக்கலாம்.  
 

இளங்தகா: இவமனாரு இலங்வகத்தீவின் தெிழ்க் குடிெகன். இவளஞன். 1983 

இனக்கலவரத்வதத் மதாடர்ந்து நாட்வடவிட்டு மவளிதயறிய ஆயிரக்கணக்கான 

http://www.geotamil.com/pathivukal/images/VNG_AMERICA_1.pdf
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இலங்வக அகதிகளிமலாருவன். இலங்வகயின் பிரதான இரு சமூகங்களான 
தெிழ் ெற்றும் சிங்களச் சமூகங்களுககிவடயிலான இனரீதியிலான 
புவகச்சல்களுக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் அதிகொனமதாரு சமூக, 

அரசியல் ரீதியிலானமதாரு வரலாறுண்டு.  இறுதியாக இலங்வகவய ஆண்ட 
விததசியர்களான ஆங்கிதலயர் 1948இல் இலங்வகவயவிட்டு மவளிதயறிய 

காலகட்டத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது அண்வெய இனரீதியிலான தொதல்கள். 
ஆயினும் இவ்விதொனமதாரு நிவலயுருவாவதற்குக் காரணங்களாக இத்தீவின் 
கடந்தகால வரலாற்று நிகழ்வுகள் இருந்தன. துட்டகாெினி / எல்லாளன் 
மதாடக்கம், முதலாம் இராசராசன் / இராதேந்திரன் பின் சிங்வகப் பரராசதசகரன் 
எனத் மதாடர்ந்து , கவடசிக் கண்டி ென்னன் ஸ்ரீஇராசசிங்கன் என முடிந்த 
நீண்டகாலத்து வரலாற்று நிகழ்வுகவளமயல்லாம் அவ்வளவு இலகுவாக 
ஒதுக்கித் தள்ளிவிடமுடியாது. இரு பிரதான சமூகங்களுக்குெிவடயில் 
நிலவிய பரஸ்பர அவநம்பிக்வகயும், இனரீதியிலான குதராதங்களும் 
1948இலிருந்து ெீண்டும் சிறிது சிறிதாகப் பற்றிமயறிந்து இன்று சுவாவல 
விட்மடரிய ஆரம்பித்துள்ளன. இனரீதியிலான திட்டெிட்ட குடிதயற்றங்கள், 

கல்வியில் தரப்படுத்தல், மொழி ெற்றும் ெதரீயிலான அரசியல் 
முன்மனடுப்புகள் இவவமயல்லாெ பிரச்சிவனவய தெலும் சுவாவல 
விட்மடரிய வவத்தன. இவவமயல்லாம் தெதலாட்டொன காரணங்கள். 
ஆழொன அடிப்பவடக் காரணங்களாக நாட்டு ெக்களிவடதய நிலவிய சமூக, 

அரசியல், மபாருளாதாரரீதியிலான குணாம்சங்கள்,  பிரச்சிவனகளிருந்தன.  
 

எதிதர விண்ணில் நிலவு பவனி வந்து மகாண்டிருந்தது. அருகில் ஒரு சில 
சுடர்கள். நகரத்து வான். நகரத்து நிலவு. நகரத்துச் சுடர்கள். நகரத்து 
ஆடம்பரமும், தகளிக்வக உல்லாசங்களும், மசயற்வகமயாளியும் ெண்வண 
ெட்டுெல்ல விண்வணயும் பாதிப்பதன் விவளவு.  கிராெங்களிலிருந்து ெக்கள் 
நகரங்களுக்கு; வறிய நாடுகளிலிருந்து மசல்வந்த நாடுகளுக்கு என்மறல்லாம் 
எப்மபாழுதுதெ புலம்மபயர்ந்து மகாண்டுதானிருக்கின்றார்கள். புலம்மபயர்தல் 
பல்தவறு வழிகளில், பல்தவறு காரணங்களுக்காக அவ்வப்மபாழுது 

நவடமபறுகின்றன. புவதயல்கள் நாடிய புலம்மபயர்வுகள்; ெண்வண 
அவடதற்கான புலம்மபயர்வுகள்; மபண் / மபான்னிற்கான புலம்மபயர்வுகள்; 

வர்த்தகத்திற்கான புலம்மபயர்வுகள்; வாழ்வவத் தப்பவவத்துக் மகாள்வதற்கான 
புலம்மபயர்வுகள்; யுத்தங்களிலிருந்து தப்பிப் பிவழப்பதற்கான புலம்மபயர்வுகள். 
புலம்மபயர்ந்த மநஞ்சங்களுக்கு அவ்வப்தபாது அதிகொக ஆறுதலளிப்பவவ 
இந்த வானும், ெதியும், சுடரும்தான். மவண்ணிலவவ ஆறுதளிக்க நாடிய கவி 
மநஞ்சங்கள்தான் எத்தவன எத்தவன. 
 

ெீண்டும் இளங்தகாவின் சிந்தவன எதிர்காலத்வத தநாக்கித் திரும்பியது. அவன் 
நாட்வட விட்டுப் புறப்பட்டதற்கு அரசியல் ெற்றும் மபாருளாதாரரீதியிலான 

காரணங்களிருந்தன. உயிர்தப்பிப் பிவழத்தமலாரு முக்கியொன 
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காரணமென்றால் அடுத்தது மபாருளியல்ரீதியில் அவவனயும் அவன் 
குடும்பத்தவவரயும் முன்தனற்றுவது இன்னுமொரு காரணம். மவளியில் 
மசன்றதும் அவன் எதிர் தநாக்க தவண்டிய பல பிரச்சிவனகள் அவவன 

தநாக்கிக் காத்துக் கிடக்கின்றன. புதிய ெண். புதிய சூழல். புதிய கலாச்சாரம். 
தவற்று ெனிதர்கள். தப்பிப் பிவழத்தலுக்கான தபாராட்டம். இவற்றுக்கிவடயில், 

இவர்களுக்கிவடயில் இருத்தலுக்கான தபாராட்டத்வத முன்மனடுக்க தவண்டும். 
வகயில் இருநூறு அமெரிக்க டாலர்கதளயிருந்தன. இதவனதய முதலாக 
வவத்து அவன் தன் தபாராட்டத்வத முன்மனடுக்க தவண்டும். 
 

"என்ன ஒதர தயாசவன?" எதிரில் அருள்ராசா. இவனுமொரு இலங்வகத் தெிழ் 

அகதியாகப் புலம்மபயர்ந்தவன். அவர்களுடன் தங்கியிருந்த ஏவனய தெிழ் 
அகதிகமளல்லாரும் ஒருவமராருவராக மவளியில் மசன்றுவிட இவனும் 
இளங்தகாவும் ெட்டுதெ எஞ்சியிருந்தார்கள். அவர்களிருவருக்கும் இங்கு 
மதரிந்தவர்கமளன்று யாருெிருக்கவில்வல. ெற்றவர்களுக்கு 'பாஸ்டன்', 

'நியூதேர்சி', 'கனக்டிகட்', 'லாங் ஐலண்ட்' என்று பல்தவறிடங்களில் 

பலரிருந்தார்கள். இவர்களுக்கு யாருெில்வல. இருவரும் தசர்ந்தத 
நியூயார்க்கில் வாழ்வவ முன்மனடுப்பதாக முடிவு மசய்திருந்தார்கள். 
அருள்ராசா, ஊரில் இவமனாரு கணக்காளனாகப் பிரபல நிறுவனமொன்றிற்காகப் 
பணியாற்றியவன். 
 

"நாவளக்கு மவளியிவல மசன்றதும் எங்வக தபாய் தங்குவதாக பிளான்?" 

இளங்தகா தகட்டான். 
 

வகயிலிருந்த 'இந்தியா எப்தராட்' ( India Abroad) பத்திரிவகயின் வரி விளம்பரப் 
பகுதியிவனக் காட்டினான். அத்துடன் கூறினான்: "இங்வக ரூம் வாடவகக்கு 
வாரத்துக்கு முப்பது மடாலர்கமளன்று தபாட்டிருக்கு. முதலிவல அங்கு தபாய்க் 
மகாஞ்ச காலத்துக்குத் தங்கியிருப்பம். அங்கிருந்து மகாண்டு ஏதாவது 
தவவலக்கு முயற்சி மசய்வம். என்னட்வடயும் ஒரு முந்நூறு நானூறு 
மடாலர்கள்தானிருக்கு. உன்னிடமும் இருநூறுதானிருக்கு. இது தபாதும் 
வாழ்க்வகவய ஆரம்பிக்க. நான் ெத்தியானம் தபான் பண்ணிப் பார்த்தனான். 
ெராட்டியக் குடும்பமொன்றின் வடீு. அங்வக பலர் அவறகவள வாடவகக்கு 
எடுத்து இருக்கிறார்களாம். முதலிவல அங்வக தபாவம். நாவளக்கு 
வருகிதறாமென்று மசால்லிப் தபாட்டன். நீமயன்ன மசால்லுறாய்??" 

 

"நீ மசால்லுறதும் சரியாய்த்தானிருக்கு. அங்வக இருக்கிறவர்களிடமும் 
ஏதாவது தயாசவனகவளக் தகட்கவும் வாய்ப்பாகவுெிருக்கும்.  எதுக்கும் 
முதலிவல அங்வக தபாவம். பிறகு எல்லாவற்வறயும் பார்ப்பம். முதலிவல 
இந்தச் சிவறயிலிருந்து விடுபட்டால் அதுதபாதுமெனக்கு." 

 

அதன்பின் சிறிதுதநரம் கூடத்திலிருந்த மதாவலக்காட்சியில் ஏவனய 
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வகதிகளுடன் தசர்ந்து ஓடிக்மகாண்டிருந்த பவழய திவரப்படமொன்வறப் 
பார்த்தார்கள். சிறிது தநரம் 'தடபிள் மடன்னிஷ்' விவளயாடினார்கள். அதுவும் 
சிறிது தநரத்தில் சலித்துப் தபாய்விடதவ படுக்கும் கூடத்திற்கு வந்து தத்தெது 
'பங்மபட்ஸ்'ஸில் படுத்துக் மகாண்டார்கள். அப்மபாழுது தநரம் நள்ளரீவவ 
மநருங்கிக் மகாண்டிருந்தது. கூடங்கவள இவணக்கும் நவடபாவதகளில் 
கறுப்பினக் காவலர்கள் தூங்கி வழிந்து மகாண்டிருந்தார்கள். வகதிகவள 
அவ்வப்தபாது வந்து எண்ணிச் சரிபார்க்கும் அதிகாரியும் வந்துதபாய் 
நீண்டதநரொகி விட்டிருந்தது. ஆப்கானியர்கள், ெத்திய அமெரிக்கர்கள், கரிபியன் 
தீவுக் கூட்டங்கவளச் தசர்ந்தவர்கமளன்று வகதிகள் பலர். பல்தவறு விதொன 

வகதிகள். சட்டவிதராதக் குடிகள். சிறு குற்றங்கள் மசய்து தண்டவன 
அனுபவித்துக் மகாண்டிருப்பவர்கள். நாடு கடத்தவல எதிர்தநாக்கியிருப்பவர்கள். 
இவர்கவளனவரும் மபரும்பாலும் உறங்கிக் மகாண்டிருந்தார்கள். அருள்ராசா 
கூடச் சிறுது தநரத்தில் உறங்கிப் தபாய் விட்டான். இளங்தகாவுக்கு ெட்டும் 
உறக்கதெ வரவில்வல. இவ்விதொன செயங்களில் அவனுக்குக் குறிப்தபடு 
எழுதும் பழக்கமுண்டு. தவலொட்டில் தவலயவணக்கடியிலிருந்த 
குறிப்தபட்டிவன மவளியில் எடுத்தான். அதிலிருந்தவற்வறச் சிறிது தநரம் 
வாசித்தான். மநஞ்சில் ெீண்டும் உற்சாகம் சிறிது சிறிதாகக் குெிழியிட்டது. 
அதிலிவ்விதம் தெலும் எழுதினான்: 'இன்று புதிதாய்ப் பிறந்ததன்'. ெனம் 
இதலசானது. அருகில் உறங்கிக் மகாண்டிருந்த ொனிடப் பூச்சிகவளப் 
பார்த்தான். 'யாமனதற்கும் அஞ்சுகிதலன் ொனுடதர!' என்று ெனம் கூவியது. 
புதிய கனவுகளுடன், புதிய நம்பிக்வககளுடன், உற்சாகம் மபாங்க இளங்தகா 
ெறுகணதெ ஆழ்ந்த தூக்கத்திலாழ்ந்து விட்டான் 
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அத்தியாயம் இரண்டு: நள்ளிரவில்... 

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் கிடந்த இளங்தகா திடீமரன விழித்துக் மகாண்டான்.. 
அருகில் அவனவரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், ஒதர ஒருவவனத் தவிர , மூழ்க்கிக் 
கிடந்தார்கள். பகல் முழுவதும் கற்பவனகளும், எதிர்காலக் கனவுகளும், 

சலிப்பும், விரக்தியுொகக் காலத்வததயாட்டியவர்களின் சிந்வதகவள 
எத்தவனமயத்தவன கனவுகளும், கற்பவனகளும் ஆக்கிரெித்துக் கிடக்குதொ? 

அருகில் தூங்காெல் படுக்வகயில் விழித்திருந்தான் ரஞ்சிற்சிங. சில நாட்களுக்கு 
முன்னர் தேர்ெனியிலிருந்து வந்திருந்தான். அங்கு அவனுக்குச் 
சட்டரீதியான குடியுரிவெ ஆவணங்களிருந்தன. இங்கு 
சட்டவிதராதொக வந்து அகதி அந்தஸ்து தகாரியிருந்தான். பிடித்து 

உள்தள தபாட்டு விட்டார்கள். அதன்பின்தான் அவனுக்கு 
அமெரிக்கரின் அகதிக் தகாரிக்வகபற்றிய சட்டதிட்டங்கள் ஓரளவுக்கு 
விளங்கின. "நண்பதன. என்ன தயாசவன?" என்றான் ஆங்கிலத்தில்.  
 

இளங்தகாவின் தகள்வியால் ரஞ்சிற்சிங்கின் சிந்தவன சிறிது 

கவலந்தது. "உனக்மகன்ன நீ மகாடுத்து வவத்தவன். நாவளக்தக 
மவளியில் தபாய் விடுவாய்? என் நிவலவயப் பார்த்தாயா?. 

இவர்களுவடய சட்டநுணுக்கங்கவள அறியாெல் புறப்பட்டதால் 

வந்தவிவனயிது." 

 

"உன்னுவடய வழக்கறிஞரின் ஆதலாசவனமயன்னவாம்?" 

 

"உனக்குத் மதரிந்ததுதாதன. அகதிக்தகாரிக்வக பற்றிய வழக்கு முடியும் ெட்டும் 
உள்ளுக்குள்தான் இருக்க தவண்டுொம். எல்லாம் நாட்டுக்குள் அடிமயடுத்த 
வவக்கமுதல் பிடிபட்டதால் வந்த நிவலதான்." 

 

"உன்னுவடய திட்டமென்ன?" 

 

"யார் உள்ளுக்குள் இருந்து மதாவலப்பது. என்வன அனுப்புவமதன்றாலும் 
தேர்ெனிக்குத்தான் அனுப்புவார்கள். அங்கு திரும்பிப் தபாவதுதான் சரியான 
ஒதர வழி. ததவவயில்லாெல் பணத்வத முகவர் தபச்வசக்தகட்டுக் மகாட்டித் 
மதாவலத்ததுதான் கண்ட பலன். எல்லாம் ஆவசயால் வந்த விவன" 

 

"உனக்காவது பரவாயில்வல. தேர்ெனிக்குத் திரும்பிப் தபாகலாம். அங்கு 

உனக்கு உரிய குடியுரிவெப் பத்திரங்களாவது இருக்கு. இங்கிருப்பவர்களின் 
நிவலவயப் பார்த்தாயா? இவர்களின் வழக்குகள் முடியும் ெட்டும் உள்ளுக்குள் 
இருந்தத உவலய தவண்டியதுதான். அதற்குப்பின்னும் அதநகொனவர்களின் 
தகாரிக்வக நிராகரிக்கப்படும். நாடு கடத்தப்படுவார்கள். அதுவவரயில் 
கற்பவனகளுடன், நம்பிக்வககளுடனும், எதிர்காலக் கனவுகளுடனும் இருக்க 
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தவண்டியதுதான். இவர்களது சட்டதிட்டங்கவள நிவனத்தால் ஒரு செயம் 

சிரிப்பாகவிருக்கிறது" 

 

"சட்டவிதராதொக எப்படியாவது நாட்டுக்குள் நுவழந்து விட்டால், 

பிவணயிலாவது மவளியில் வரலாம். ஆனால் நாட்டுக்குள் நுவழயமுதல் 
நீரில் வவத்து அல்லது விொன நிவலயங்களில் பிடிபட்டு விட்டாதலா அததா 
கதிதான். அவர்கள் சட்டவிதராதொகக் கூட நாட்டினுள் அனுெதிக்கப்ப 
படாதவர்கள். அவர்களுக்கு வழக்குகள் முடியும்வவரயில் பிவண கூட 
இல்வல. இந்த விசயம் முன்தப மதரிந்திருந்தால் உல்லாசப் 

பிரயாணியாகவாவது உள்ளுக்குள் நுவழந்த பின் அகதிக் தகாரிக்வகக்கு 

விண்ணப்பித்திருக்கலாதெ. அந்த முகவன் ெட்டும் இந்தநரம் என் முன்னால் 
நின்றால் அவன் குரல்வவளயிவனப் பிடித்து மநரித்து விடுதவன். அவ்வளவு 
ஆத்திரம் ஆத்திரொய் வருகிறது." 

 

"அமெரிக்கரின் சட்டதிட்டங்கள் மதரியாத புது முகவன் தபாலும். ெற்ற 

நாடுகவளப் தபால் அகதிக் தகாரிக்வக தகாரியதும் தவறாக  

நிவனத்து விட்டான் தபாலும். கனடாவில் அகதி அந்தஸ்த தகாரியதுதெ 
மவளியில் விட்டு விடுவார்களாம். அவ்விதம் எண்ணி விட்டான் தபாலும். 
நாங்களும் திட்டெிட்டபடிதய கனடாவுக்குப் தபாயிருந்தால் இவ்வளவு 

பிரச்சிவனகளுக்குள் அகப்பட்டிருக்கத் ததவவயில்வல. என்னதவா 
தவலதயாடு வந்தது தவலப்பாவகதயாடு தபானதுொதிரி தப்பிவிட்தடாம். 
இல்லாவிட்டால் திரும்பிப் தபாவதற்கும் வழியில்வல. உள்ளுக்குள்தளதய 
கிடந்திருக்க தவண்டியதுதான்" 

 

ரஞ்சித்சிங் சிறிது சிந்தவன வயப்பட்டான். பின் கூறினான்: " நீ மசால்வது 
உண்வெதான். ஒரு விதத்தில் என் நிவல பரவாயில்வல. இவர்களின் 
நிவலயுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால்தான் விளங்குகிறது" 

 

"ஒரு திவரப்படப்பாடல்தான் இந்தச் செயத்தில் நிவனவுக்கு வருகிறது. தெிழ்த் 
திவரப்படக்கவிஞனின் திவரயிவசப்பாடலது. ஒரு காலத்தில் தெிழ்த் 

திவரயுலகில் மகாடிகட்டிப் பறந்தவன். தெிழில் நல்ல புலவெ வாய்ந்தவன். 
அந்தப் புலவெதய அவனுக்குத் திவரயிவசப்பாடல்கள் எழுதுவதற்கு நன்கு 
வகமகாடுத்தது. வாழ்க்வகவயப் பற்றியமதாரு நல்லமதாரு பாடல். 
'வாழ்க்வகமயன்றால் ஆயிரம் இருக்கும். வாசல் ததாறும் தவதவனயிருக்கும். 
வந்த துன்பம் எதுமவன்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்வல... உனக்கும் கீதழ 
உள்ளவர் தகாடி. நிவனத்துப் பார்த்து நிம்ெதி நாடு. .. ெயக்கொ தயக்கொ. 
ெனதிதல குழப்பொ?.. இவ்விதம் மசல்லுமொரு பாடலது. வந்த துன்பம் 
எதுமவன்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்வல." 

 

"நல்ல பாடல்தான். வாழ்க்வகயில் நன்கு அடிபட்ட ஆத்ொ தபாலும். நம்வெப் 
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தபால. அந்த அனுபவதெ இத்தவகய நல்ல பாடல்களின் மூலாதாரம்." என்று 
கூறிவிட்டு மெதுவாகச் சிரித்தான் ரஞ்சித்சிங். பின் மதாடர்ந்தான்: "அது சரி 
உன் கவதமயன்ன? தேர்ெனியில் பல சிறிலங்கன் நண்பர்கள் 
எனக்கிருக்கிறார்கள். அவர்கள் கவத கவதயாகக் கூறுவார்கள்" 

 

"அவத ெீண்டும் ஞாபகமூட்டாதத. இதற்கு முன்பு நான் 

சிறுவனாகயிருந்ததபாது இது தபான்ற கலவரங்களிலிருந்து தப்பி 
வந்தவர்கவளப் பார்த்திருக்கிதறன். அவர்கள் பற்றிய கவதகவளக் 
தகட்டிருக்கிதறன். 1977இல் ஒரு கலவரம் நடந்தது. முதன்முவறயாக 
தனிநாட்டுக் தகாரிக்வகவய வவத்து பிரதான தெிழர் கூட்டணிக் கட்சி 
ததர்தலில் மவன்றிருந்தது. ஆனால் இம்முவற நடந்த கலவரம் ெிகப்மபரியது. 
அரசாங்கத்தின் ஆதரவுடன் திட்டெிட்டு நடாத்தப்பட்ட கலவரம். 
ஈழத்தெிழர்களின் தபாராட்டத்வதப் பற்றிக் கூற தவண்டுொனால் அது 
ெிகப்மபரியமதாரு நீண்ட கவத" 

 

"சின்னமதாரு இருப்பு. சிறியமதாரு தகாள். எவ்வளவு அழகிய தகாளிது. இநத 

நீலவானும், இரவும், ெதியும், சுடரும்தான் எவ்வளவு அழகு." 

 

ரஞ்சித்சிங்கின் கூற்று இளங்தகாவுக்கு ஆச்சரியத்வத ஏற்படுத்தியது. "என்ன 
கவிஞவனப் தபால் தபசுகிறாய்?" என்றான். 
 

அதற்கவன் கூறினான்: "எழுத்தும், வாசிப்பும் என் இரு கண்கள்; என்னிரு 
நுவரயீரல்கள்; என்னிரு இருதய அவறகள். அவவயில்லாெல் என்னால் 
ஒருதபாதுதெ இருக்க முடியாது. நீ கூறுவது சரிதான். நாமனாரு 
எழுத்தாளன்தான். எப்மபாழுதுதெ என்வன இந்தப் பிரபஞ்சம் இதன் பவடப்பின் 
தநர்த்தி, பிரெிக்க வவத்து விடுகின்றன. விரிந்து கிடக்கும் இந்த இரவு 
வானத்வதப் தபால் என்வன ஆகர்சித்தமதன்று எதுவுதெயில்வல. 
எப்மபாழுதுதெ என் சிந்வதவயத் தூண்டி விடும் வல்லவெ ெிக்கது இந்த இரவு 
வான். இந்தப் தபார், இரத்தக் களரிகமளல்லாம் அழகான இதன் சூழவல 
எவ்விதம் சிவதத்து விடுகின்றன. இந்த இருப்வப, இதன் தநர்த்திவய 
இரசித்தபடி வாழ்நாமளல்லாம் இதவனப் புரிவதற்கு, அறிவதற்கு முயன்று 
மகாண்டிருந்தால் அதுதவ இனியதுதான்." 

 

இளங்தகாவுக்கு அந்தக் கணம் சிரிப்வபயும், ஒரு வித வியப்புடன் கூடிய 
தவடிக்வக உணர்விவனயும் தந்தது. பூெிப்பந்தின் ஒரு தகாடியில் அவதரித்து, 

அதன் இன்மனாரு தகாடியிலுள்ள சிவறமயான்றில், ஊமரல்லாம் தூங்கும் 
நள்யாெப் மபாழுமதான்றில், இன்னுமொரு தகாடியில் அவதரித்து, இன்னுமொரு 
தகாடியில் சஞ்சரித்த ேவீமனான்றுடன் எவ்விதொக உவரயாடல் 

மதாடருகிறது! 
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"என்ன சிரிக்கிறாய் நண்பதன! என்வனப் பார்த்தால் வபத்தியக்காரவனப் 

தபாலிருக்கிறதா? இப்படித்தான் வபத்தியக்காரர்களாக அன்வறய சமுதாயம் 

எண்ணிய பலர் பின்னர் சரித்திரத்வததய ொற்றியவெத்திருக்கின்றார்கள். 
இதுதான் வாழ்க்வக." 

 

"நீ என்வனப் தபாலதவ சிந்திக்கிறாய். இந்தக் கணத்தில் நான் 

தூக்கத்திலிருந்தும் எழும்பாவிட்டால், நீயும் இவ்விதொகக் மகாட்டக் மகாட்ட 

விழிப்புடனிருக்காதிருந்தால் இவ்விதொனமதாரு அரியமதாரு 
உவரயாடலுக்கான சந்தர்ப்பத்வத இழந்திருப்தபாம். ஆயிரக்கணக்கான 
வருடங்களுக்கு முன்னால் எம்ெினத்துக் கவிமயாருவன் பாடி வவத்துச் 
மசன்றுள்ளான்: 'யாரும் ஊதர! யாவரும் தகளரீ்" என்று. இந்தச் சிறியமதாரு 

தகாள் இதில்வாழும் ெனிதர் அவனவருக்கும் உரியதாக இருக்க தவண்டும்." 

 

"அப்படிதய இருந்திருந்தால் நானும் அல்லது நீயும் அல்லது இங்கு தூங்கிக் 
கிடக்கின்றார்கதள இவர்கள் அவனவருக்கும் இந்த நிவல 
ஏற்பட்டிருக்காதில்வலயா?" என்று விட்டு இதலசாகச் சிரித்தான் ரஞ்சித்சிங். 
மதாடர்ந்தும் கூறினான்: "உன் நாட்டுக் கவிக்குத் மதரிந்தது ெட்டும் இந்த 
அமெரிக்கர்களுக்குத் மதரிந்திருந்தால்..." 

 

அதற்கு இளங்தகா இவ்விதம் பதிலிறுத்தான்: "யார் மசான்னது 
அமெரிக்கர்களுக்குத் மதரியவில்வலமயன்று. இவர்கவளப்  

மபாறுத்தவவரயில் யாரும் ஊதர யாவரும் தகளிர்தான். இவர்கள் நுவழயாத 

இடமென்று இந்தக் தகாளின் எந்த மூவலயிலாவதிருக்கிறதா? அவ்விதம் 
நுவழவதற்குத்தான் இவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சிவனதயதாவதுண்டா? 

பிரச்சிவனமயல்லாம் நம்வெப் தபான்ற மூன்றாம் உலகத்து 
வாசிகளுக்குத்தான்." 

 

இதற்கிவடயில் இவ்விதெிருவரும் உவரயாடிக் மகாண்டிருப்பவதக் கண்ட 
அதுவவரயில் தூங்கி வழிந்து மகாண்டிருந்த கறுப்பினத்துச் சிவறயதிகாரி 
"எல்தலாரும் தூங்குெிந்த தநரத்திமலன்ன கவத தவண்டிக் கிடக்கிறது. 
நித்திவர வராவிட்டால் மபாழுதுதபாக்குக் கூடத்திற்குச் மசன்று தபசுங்கள்" 

என்று கூறிவிட்டுச் மசன்றான். 
 

"நண்பதன! கவவலவய விடு. நாவள நல்லதாக விடியட்டும். நல்லிரவு உனக்கு 
உரித்தாகட்டும்" என்று ெீண்டும் படுக்வகயில் சாய்ந்தான் இளங்தகா. 
ரஞ்சித்சிங்கும் பதிலுக்கு "உனக்கும் நல்லிரவு உரித்தாகட்டும்" என்று 
கூறிவிட்டுத் தன் படுக்வகயில் சாய்ந்தான். 
 

எவ்வளவு முயன்றும் இளங்தகாவுக்குத் தூக்கம் வரதவ ொட்தடமனன்றது. 
யன்னலினூடு விரிந்திருந்த இரவு வானிவனச் சிறிது தநரம் தநாக்கினான். 
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ஆங்காங்தக சிரித்துக் மகாண்டிருந்த சுடர்க் கன்னிகவள தநாக்கினான். சிறிது 
தநரத்தின் முன் ரஞ்சித்சிங் கூறிய வார்த்வதகள் காதிமலாலித்தன: 'எழுத்தும், 

வாசிப்பும் என் இரு கண்கள்; என்னிரு நுவரயீரல்கள்; என்னிரு இருதய 
அவறகள். அவவயில்லாெல் என்னால் ஒருதபாதுதெ இருக்க முடியாது. நீ 
கூறுவது சரிதான். நாமனாரு எழுத்தாளன்தான். எப்மபாழுதுதெ என்வன இந்தப் 
பிரபஞ்சம் இதன் பவடப்பின் தநர்த்தி, பிரெிக்க வவத்து விடுகின்றன. விரிந்து 
கிடக்கும் இந்த இரவு வானத்வதப் தபால் என்வன ஆகர்சிப்பத்மதன்று 
எதுவுதெயில்வல. எப்மபாழுதுதெ என் சிந்வதவயத் தூண்டி விடும் வல்ல்வெ 
ெிக்கது இந்த இரவு வான். இந்தப் தபார், இரத்தக் களரிகமளல்லாம் அழகான 
இதன் சூழவல எவ்விதம் சிவதத்து விடுகின்றன. இந்த இருப்வப, இதன் 
தநர்த்திவய இரசித்தபடி வாழ்நாமளல்லாம் இதவனப் புரிவதற்கு, அறிவதற்கு 

முயன்று மகாண்டிருந்தால் அதுதவ இனியதுதான்.' இளங்தகாவுக்கு ெீண்டும்  

பிரெிப்பாகதவயிருந்தது. ரஞ்சித்சிங் அவவனப் தபாலதவ சிந்திக்கின்றான். 
அவவனப் தபாலதவ அவனுமொரு எழுத்தாளன். இவனுக்கும் அப்படித்தான். 
நூலும் எழுத்துெில்லாெல் இருக்க முடியாது. எழுதும் தபாது கிவடக்கும் 
களிப்தப களிப்புத்தான். நூல்கவள வாசிக்கும் தபாது அவவ எவ்விதம் அவனது 
சிந்தவனவய விரிவு படுத்தித் மதளிவிவனத் தருகின்றனதவா அவ்விததெ 
எழுதும்தபாதும் அவன் சிந்தவன மகாடி கட்டிப் பறக்கிறது. சிந்திக்கச் சிந்திக்க 
ஏற்படும் மதளிவு இந்தப் பிரபஞ்சத்துப் புதிர்கவள அறியும் ஆவவல தெலும் 
தெலும் தூண்டி விடுகின்றது. மபாதுவாக இயற்வக நிகழ்வுகமளல்லாம் 

எழுத்தாளர்களது சிந்தவனக் குதிவரகவளப் பல்தவறு வழிகளில் தட்டி 
விடத்தான் மசய்கின்றன. குறிப்தபட்டிவனமயடுத்துப் பக்கங்கவளப் 
புரட்டுகின்றான். முன்பு எப்மபாழுததா எழுதி வவத்திருந்த பக்கங்கவளப் 
பார்வவ தெய்கிறது: 
 

- 'சாளரத்தின் ஊடாக சகமெல்லாம் ஆழ உறங்கும் அர்த்த ராத்திரி தவவளயில் 
வானம் நடுக்கமுற, வவயமெல்லாம் கிடுகிடுக்க, தொனத்வத மவட்டியிடிக்கும் 
இடியும், மபாத்துக் மகாண்டு மபய்யும் மபருொரியும், நரியின் 
ஊவளயிவனமயாத்தப் மபருங்காற்றும் தகாதலாச்சுமொரு இரவுவானில் 
ஒளிவிளக்கந் தாங்கிவந்த காயும் ெின்னமலான்றின் கணதநரத்து இருப்பும், 

வான் வனிவதயாக மகாட்டுெிடித்தாளத்திற்கிவசய நடம் மசய்யும் அதன் 
வனப்பும்' கவிமயாருவனின் சிந்தவனயினத் தட்டிமயழுப்பி விடுகின்றன. அதன் 
விவளவாக விவளந்தது அற்புதொனமதாரு கவிவத. 'இவ் மவாளிெின்னல் 
மசயல் என்தன? வாழ்தவா கணதநரம்; கணதநரம் தானுமுண்தடா? சாவும் 

பிறப்புெக் கணதநரத் தடங்குென்தறா? ஐனனப் படுக்வகயிதல ஏவழெின்னல் 
தன்னுவடய ெரணத்வதக் கண்டு துடிதுடித்து ெடிகின்ற தசதி புதினென்று; அச் 
தசதியிதல நான் காணும் தசாதி மகாளுத்திச் தசாபிதத்வதத் மசய்துவிட்டு ஓடி 
ெவறகிறது; வாழும் சிறு கணத்தில் ததடி ஒரு தசவவ மசகத்திற்குச் 
மசய்ததுதவ! தசவவயதன் மூச்சு; அச்தசவவ யிழந்தவுடன் ஆவிபிரிந்து 
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அகல்வானில் கலந்ததுதவ! என்தன இம் ெின்னல(து) எழிதல மவன்றிருந்ததன். 
ெண்ணின் ெக்களுக்கு ெின்னல் ஒரு தசதி மசால்லும். வாழும்சிறு கணத்தில் 
வவய மெலாம் ஒளிதரதவ நாளும் முயற்சி மசய்யும் நல்லமசயல் அதுவாகும்' 

எனச் சிந்வதயிவனதயாட்டுெவன் 'என்னுவடய சிந்தவனயால் இச்சகம்தான் 
சிறிதுபயன் கண்டிடுதொ?' என்கின்றான். 
 

இன்மனாரு கவிதயா 'எட்டுத் திக்கும் பறந்து திரிந்து, காற்றில் நீந்தி, மகாட்டிக் 
கிடக்கும் வாமனாளி ெதுவுண்டு, மபட்வடதயாடின்பம் தபசிக் களிப்புற்று, குஞ்சு 
காத்து, வவகவறயாகும் முன் பாடி விழிப்புறும்' சிட்டுக் குருவியின் இருப்பு 
கண்டு 'விட்டு விடுதவலயாகி நிற்தபாெிந்த சிட்டுக் குருவிவயப் தபாதல' 

என்கின்றான். 
 

ெற்றுமொரு கவிஞதனா ' புலவன் எவதனா மசத்த பின்னும் ஏததததா தசதிகள் 
மசால்ல' எழுதி வவத்த புத்தகத்தில் வரிமயான்றின் புள்ளிவயப் தபால் கருதி 
பூச்சிமயான்வறப் 'புறங்வகயால் தட்டி' விடுகின்றான். புள்ளிமயனத் மதன்பட்டது 
புள்ளியல்ல பூச்சிதய என்பவத உணர்ந்ததும் 'நீ இறந்து விட்டாய்! 
மநருக்மகன்ற மதன்மநஞ்சு! வாய் திறந்தாய், காதணன், வலியால் உவலவுற்றுத் 
'தாதய!' என அழுத சத்தமும் தகட்கவில்வல. கூறிட்ட துண்டுக் கணத்துள் 

மகாவலயுண்டு ஓர் கீறாகத் ததய்ந்து கிடந்தாய். அக்கீறுதெ ஓரங்குலம் கூட 
ஓடி இருக்கவில்வல. காட்மடருவெ காலடியிற் பட்ட தளிர்தபால, நீட்டு 
ரயிலில் எறும்பு மநரிந்தது தபால், பூட்டாநம் வடீ்டிற் மபாருள்தபால் நீ 
ெவறந்தாய். ெீதியின்றி நின்னுவடயமெய் மபாய்தயஆயிற்று. நீதியன்று நின்சா, 

நிவனயாெல் தநர்ந்ததிது. தீவத ெறந்துவிட ொட்டாதயா சிற்றுயிதர!' என்று 
தவதவனயால் புலம்புகின்றான். - 
 

வாசிக்க வாசிக்க மநஞ்சிமலாருவித இன்பம் பரவ இரண்டாவது முவறயாக 
அன்வறய இரவு தூக்கத்வதத் தழுவினான் இளங்தகா. 
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அத்தியாயம் மூன்று: சூறாவளி!... 

ஆழ்ந்த தூக்கத்திலுருந்த இளங்தகா ெீண்டும் கண் விழித்ததபாது இன்னும் 
மபாழுது புலர்ந்திருக்கவில்வல. எல்தலாரும் இன்னும் தத்தெது படுக்வககளில் 
தூக்கத்திலாழ்ந்து கிடந்தார்கள். அவனுக்குச் சிறிது வியப்பாகவிருந்தது: 
'இதுமவன்ன வழக்கத்திற்கு ொறாக.. நித்திவரதய ஒழுங்காக வர 

ொட்தடமனன்று முரண்டு பிடிக்கிறது...' அன்று நண்பகல் அவனுக்கு அத்தடுப்பு 
முகாம் சிவறவாசத்திலிருந்து விடுதவல. அந்த விடுதவல அவன் 

ஆழ்ெனதிதலற்படுத்திய பாதிப்புகளின் விவளவா அவனது 
தூக்கெின்வெக்குக் காரணம்? இருக்கலாம். சுதந்திரத்தின் ஆனந்ததெ 

அற்புதம்தான். கட்டுக்கவள ெீறுவதிலிருக்கும் இன்பதெ தனி. 
ெீண்டுமொருமுவற அவனது பார்வவ அவனத்துப் பக்கங்கவளயும் 
ஒருகணம் தநாக்கித் திரும்பியது. விடிவுக்கு முன் ததான்றுமொரு 
அவெதியில் அப் மபாழுது ஆழ்ந்திருப்பதாகப் பட்டது. சிவறப் 
பாதுகாவலர்களும் தூங்கி வழிந்து மகாண்டிருந்தார்கள். இன்னும் சிறிது 
தநரம்தான் மபாழுது விடிந்து விடும். நகரின் பரபரப்பில் இன்னுமொரு 
நாள்ெலர் முகிழ்த்து விடும். அதன்பின் அவனது வாழ்க்வகயும் 
இன்னுமொரு தளத்துக்குத் தள்ளப்பட்டு விடும். அத்தளத்தில் அவவன 

எதிர்பார்த்து இன்னும் எத்தவனமயத்தவன சம்பவங்கள், சூழல்கள் 
காத்துக் கிடக்கின்றனதவா? இருப்வப எப்மபாழுதும் உற்சாகத்துடனும், 

உறுதியுடனும் ஏற்கும் உள உறுதியிருக்கும் வவரயில் அவன் எதற்குதெ 
அஞ்சத் ததவவயில்வல. ெிதிபட ெிதிபட ெீண்டும் ெீண்டும் ெிடுக்குடமனழும் 
புல்லினிதழாக அவன் எப்மபாழுதும் எழுந்து மகாண்தடயிருப்பான். விடிவவ 

வரதவற்பதில் எப்மபாழுதுதெ தயங்காத புள்ளினம் தபால விடிவுப் பண் 

பாடிக்மகாண்தடயிருப்பான். ஒரு சில ொதங்களில்தான் அவனது இருப்பு 
எவ்விதம் தவலகீழாக ொறி விட்டது? அரசத் திவணக்களமொன்றில் உயர் 
பதவி வகித்துக் மகாண்டிருந்தவவனச் சூழல் இன்று அந்நிய ெண்ணின் சிவறக் 
வகதியாகத் தள்ளி விட்டிருந்தது. அவனது சிந்தவனயில் 1983 கலவர 
நிவனவுகள் சிறிது தநரம் நிழலாடின. அவனும், அவனது நண்பனும் அன்று 
தப்பியவத இன்று நிவனக்கும் மபாழுதும் ஆச்சரியொகத்தானிருக்கிறது.  
 

அவனும் நண்பனும் அன்று நீர்மகாழும்பு நகருக்கு தவவலநிெித்தம் மசல்ல 
தவண்டியிருந்தது. அவனிருந்தது மகாழும்பு மகாட்டாஞ்தசவனப் பகுதியில். 
அவனது நண்பனிருந்தது கல்கிவசப் பகுதியில். அதிகாவலமயழுந்து ஆர்ெர் 
வதீிக்குச் மசன்று பஸ் எடுத்துச் மசன்றமபாழுதுகூட அவனுக்கு ஏற்கனதவ 
கலவரம் ஆரம்பித்திருந்த விடயம் மதரிந்திருக்கவில்வல. ஆனால் மசல்லும் 

வழியில் குறிப்பாக ெருதாவனப் பகுதியில் கவடகள் சில எரிக்கப்பட்டிருந்தவத 

அவதானித்தான். அப்மபாழுதும் அவனுக்குச் சூழலின் யதார்த்தம் 
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உவறக்கவில்வல. அருகிலிருந்த சிங்கள இனததுப் மபண்மணாருத்தி 
எரிந்திருந்த கவடகவளக் காட்டி ஏததா மசால்லியதபாதும் கூட , அவனுக்குத் 
மதரிந்திருந்த சிங்கள அறிவின் காரணொக, அவனுக்கு அதனர்த்தம் 
புரிந்திருக்கவில்வல. அவவனப் பார்த்தாலும் பார்வவக்குச் சிங்கள 

இவளஞமனாருவவனப் தபால்தானிருந்தான். ெீவசயில்லாெல் தாடி ெட்டும் 
வவத்திருப்பது சிங்கள இவளஞர்கள் ெத்தியில் சாதாரண்மதாரு விடயம். 
அத்தவகயமதாரு ததாற்றத்திலிருந்த அவவன அப்மபண்ணும் சிங்கள் 
ஆடவமனன்று நிவனத்து ஏததா கூறியிருக்க தவண்டும். அதன்பின் அவன் 

கல்கிவச மசன்று நண்பனின் இருப்பிடம் தநாக்கிச் மசன்றமபாழுது மசல்லும் 
வழியில் நின்ற சில சிங்களவர்களின் கூட்டமொன்று அவவன தநாக்கி 
ஒருவிதொகப் பார்த்தமபாழுதும் கூட அவனுக்கு எதுவுதெ உவறக்கவில்வல. 
பின் நண்பனும், அவனுொக ெீண்டும் பஸ்தஸறி புறக்தகாட்வட பஸ் நிவலயம் 
மசன்று நீர்மகாழும் பஸ்ஸிவன எதிர்பார்த்துக் காத்துக் மகாண்டிருந்த 
மபாழுதுதான் நண்பனின் கவனத்வத அருகிலிருந்த 
சிங்களவர்களுக்கிவடயிலான உவரயாடல் ஈர்த்தது. அவனுக்குச் சிங்களம் 
நன்கு மதரியும். அப்மபாழுதுதான் சூழலின் இறுக்கதெ முதன் முவறயாக 
விளங்கியது. நண்பன் கூறினான்: "பிரச்சிவன மபரிதுதபால் மதரிகிறது". 
 

"என்ன? மகாஞ்சம் விளக்கொய்ச் மசால்தலன்" என்றான் இளங்தகா. அதற்கு 

நண்பன் இவ்விதம் பதிலிறுத்தான்: 
 

"இவர்களின் கவதயின்படி கலவரம் ஏற்கனதவ மதாடங்கி விட்டது. 
நிெிடத்துக்கு நிெிடம் மபரிதாகிக் மகாண்தடயிருக்கிறது சூறாவளிவயப் தபால. 
நாங்கள் இன்வறக்கு நீர்மகாழும்பு தபாக முடியாது. உடனடியாக 'ஆபிசுக்கு'ப் 
தபாவம். அதுதான் நல்லது. இப்மபாழுதுதான் எல்லாதெ விளங்குகிறது. நீ 
ெருதாவனயில் பார்த்த எரிந்த கவடகள், எங்களது வடீ்டுக்கண்வெயிலிருந்த 
சிங்களவர்களின் பார்வவ,.. இவவ எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் இப்பத்தான் 
விளங்குது... எவ்வளவு மகதியாக ''ஆபிசுக்கு' தபாக முடியுதொ அவ்வளவு 
நல்லது. இப்ப இங்கிருக்கிறவர்கள் கவதக்கிறவதப் பார்த்தால் இங்வக கலவரம் 
எந்த தநரத்திலும் மவடிக்கலாம் தபாலத்தானிருக்கு". 
 

இளங்தகாவுக்கும் நண்பன் கூறியது சரியாகதவ பட்டது. உடனடியாகதவ 
பஸ்தஸறி அவர்கள் பணிபுரிந்த காரியாலயம் மசன்றார்கள். அங்கு மசன்றதும் 
எல்தலாரும் அவர்களிருவவரயும் புதினொகப் பார்த்தார்கள். அங்கு பணிபுரிந்து 
மகாண்டிருந்த முஸ்லீம் பணியாள் இவர்களிடம் வந்து நாட்டில் இனக்கலவரம் 
ஆங்காங்தக ஆரம்பொகி விட்டதாகவும், அவர்கவளயும் எச்சரிக்வகயாக 

இருக்கும்படியும் கூறினான. அவன் மகாழும்பிதலதய கிராண்ட்பாஸ் பகுதியில் 
பிறந்து வளர்ந்த முஸ்லீம். சிங்களமும், தெிழும் நன்கு சரளொகப் தபசும் 
ஆற்றல் வாய்த்தவன். அங்கு நடக்கும் நடப்புகவள அவ்வப்தபாது அவர்களுடன் 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

13 
 

பகிர்ந்து மகாள்பவன். அவர்களிருவரும் அவ்வரசத் திவணக்களத்தில் 
மபாறியியலாளர்களாக உயர்பதவியில் இருந்ததபாதும் அவனுடன் ெிகவும் 
இயல்பாகப் பழகுவார்கள். அவனும் அவர்களுடன் அன்புடன் பழகுவான். அதன் 
காரணொகத்தான் அப்மபாழுது வந்து எச்சரித்திருந்தான். அவர்களும் அவனுக்கு 
நன்றி கூறிவிட்டு என்ன மசய்யலாமென்று சிறிதுதநரம் 

சிந்தவனயிலாழ்ந்தார்கள். 
 

"இந்தச் செயத்தில் ெீண்டும் எங்களுவடய இருப்பிடத்திற்குச் மசல்வது 
நல்லதாகப் படவில்வல. எங்கு தபாகலாம்..?" என்றான் நண்பன். இளங்தகா 
அதற்கு இவ்விதம் கூறினான்: "மசன்றமுவறக் கலவரத்திமலல்லாம் 
இராெகிருஷ்ண ெிசன் நன்கு உதவியதாகப் பத்திரிவககளில் மசய்தி 
வந்திருந்தவதப் பார்த்திருக்கிதறன். அங்கு மசல்வதுதான் நல்லதுதபால் 
படுகிறது. நீ என்ன மசால்லுகிறாய்?" 

 

"நீ மசால்வதும்சரி. ஆனால் அங்வக எப்படிப் தபாவது..?" என்றான்: நண்பன். 
 

இளங்தகா: " 'பார்க்கிங் மலாட்வடப்' பார். எத்தவன 'கம்பனி' வாகனங்கள். 
தவண்டுொனால் இயக்குநரிடம் மசன்று தகட்டுப் பார்க்கலாொ.." 

 

நண்பன்: "இந்தச செயத்தில் இயக்குநர் என்ன மசய்வாதனா.. ஏற்கனதவ கடந்த 
மூன்று வருடங்களாக உத்திதயாகத்வத நிரந்தரொக்குவதற்காக அவனுடன் 
எவ்வளவு தொத தவண்டியிருந்தது. அதனாதலற்பட்ட 
பிரச்சிவனகவளமயல்லாம் இப்மபாழுது தூக்கிப் பார்த்து உதவாெல் விட்டால்..." 

 

இளங்தகா: "எதற்கும் முயற்சி மசய்து பார்ப்பதில் தவறில்வலதய... சரி வந்தால் 
சரி. இல்லாவிட்டால் பிறகு தயாசிப்தபாம்..." 

 

இவ்விதம் முடிமவடுத்தவர்களாக இருவரும் இயக்குநரின் அவறக்குச் 

மசன்றார்கள். இயக்குநர் வசென் முகத்தில் அப்மபாழுது கூடப் 
புன்னவகயிவனக் காணவில்வல. 
 

இயக்குநர் வசென் (ஆங்கிலத்தில்): "காவல வந்தனங்கள். வாருங்கள். என்ன 
விடயம்.."  

 

இளங்தகா: "காவல வந்தனங்கள். உங்களுக்குத் தற்தபாது எழுந்துள்ள சூழல் 
மதரிந்திருக்குமென்று நிவனக்கின்தறாம்..." 

 

இயக்குநர் வசென்: "ஆம். ெிகவும் துரதிருஷ்ட்டொனது. உங்களுக்கு என்னால் 
ஏதாவது உதவிகள் மசய்ய முடியுொமவன்று பார்க்கின்தறன்." 

 

இளங்தகாவும், நண்பனும்" "ெிகவும் நன்றி".  
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இளங்தகா மதாடர்ந்தான்: "உங்களது வார்த்வதகளுக்கு ெிகவும் நன்றி. இந்தச் 

செயத்தில் மவள்ளவவதயிலுள்ள இராெகிருஷ்ண ெடத்துக்குச் மசல்வது 
நல்லதுதபால் எனக்குப் படுகிறது. நீங்கள் ெட்டும் மகாஞ்சம் இந்த விடயத்தில் 
உதவினால்.." 

 

இயக்குநர் வசென்: "மசால்லுங்கள். இந்த விடயத்தில் நாமனப்படி உதவிட 
முடியுமென்று எதிர்பார்க்கின்றரீ்கள்?" 

 

இளங்தகா" "தசர். நீங்கள் ெனது வவத்தால்.. அங்கிருக்கும் வாகனமொன்றிவன 
எங்களுக்குக் மகாடுத்துதவலாம்.." 

 

இயக்குநர் வசென் சிறிது தநரம் சிந்தித்தான்; பின் இவ்விதம் கூறினான்: " 
ென்னிக்க தவண்டும். இந்த விடயத்தில் என்னால் எதுவும் மசய்வதற்கில்வல. 
நகரில் கலவரம் மவடித்திருக்கிற சூழலில் எந்த வாகனச் சாரதியும் இதற்குச் 
சம்ெதிக்க ொட்டான். இந்தச் செயத்தில் நீங்கள் இங்கிருப்பதுதான் நல்லது" 

 

இருவரும் இயக்குநருக்கு நன்றி கூறிவிட்டுத் தம்ெிருப்பிடம் திரும்பினார்கள். 
அதத செயம் தெக்குள் பின்வருொறும் உவரயாடிக் மகாண்டார்கள். 
 

இளங்தகா: "இயக்குநர் நிவனத்திருந்தால் ெிகவும் இலகுவாக உதவியிருக்க 
முடியும். சிங்கள வாகனச் சாரதிதயாட்டும் அரச திவணக்கள வாகனத்திற்கு 

ஆபத்மததுவும் ஏற்படுமென்று நான் நிவனக்கவில்வல.." 

 

நண்பன்: "அவனும் பவழய கறவள நிவனவில் வவத்துத்தான் இவ்விதம் 
நடக்கின்றான் தபாலும்." 

 

இளங்தகா: "அவன் இவ்விதம்தான் மசயற்படுவான் என்று எதிர்பார்த்ததன். 
அதன்படிதய நடக்கின்றான். இந்தக் கணத்தில் நாமனாரு முடிவு 
எடுத்திருக்கிதறன்." 

 

நண்பன்: "என்ன..." 

 

இளங்தகா: "ஒருதவவள இந்தக் கலவரத்தில் தப்பிப் பிவழத்தால் இந்தக் 

காரியாலயத்தின் வாசற்படிவயக் கூட ெிதிக்க ொட்தடன். இங்கு நாம் பட்ட 
அவொனொக, இறுதி அனுபவொக இச்சம்பவெிருக்கட்டும்." 

 

நண்பன்: "உன்னுவடய பலவனீதெ இதுதான். எதற்கும் வவளந்து 
மகாடுக்காெல் உடனடியாக முடிவுகவள எடுத்துச் மசயற்படுத்துவது.. சில 

செயங்களில் வவளந்தும் மகாடுக்கத்தான் தவண்டும். காரியம் ஆக 
தவண்டுமென்றால் காவலப் பிடிக்கத்தான் தவண்டும்.." 

 

இச்செயத்தில் அந்த முஸ்லீம் பணியாள் வந்தான். அவனது முகத்தில் சிறிது 
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பரபரப்பு மதன்பட்டது. 
 

இளங்தகா: "என்ன விசயம். என் பதட்டொயிருக்கிறாய்?" 

 

அதற்கந்த பணியாள் கூறினான்: "எவ்வளவு விவரவாக நீங்கள் இங்கிருந்து 
மசல்ல முடியுதொ அவ்வளவுகு நல்லது.." 

 

நண்பன் சிறிது பயந்து தபானான்: "என்ன மசால்லுறாய்.. ஏன?" 

 

அதற்கந்த பணியாள் இவ்விதம் கூறிச் மசன்றான்: "இங்கு தவவல மசய்கிற 
தெிழர்கவள அடிப்பதற்குத் திட்டம் தபாடுகிறார்கள்.அதற்கு முதல் நீங்கள் 
தபாவது நல்லது." 

 

நண்பன்: "இவமனன்ன இவ்விதம் குண்வடத் தூக்கிப் தபாட்டு ஓடுகிறான்.." 

 

இளங்தகா: "அவன் உண்வெவயத்தாதன கூறினான். நாங்கள் எவ்வளவு 
விவரவாக இங்கிருந்து மசல்ல முடியுதொ அவ்வளவு நல்லது" 

 

இச்செயத்தில் காரியாலயத்திற்கு மவளியில் சிறிது கதளபரச் சூழல் ஏற்படதவ 
அவனவரும் மவளியில் மசன்றார்கள். இளங்தகாவும் அவர்களுடன் கும்பலுடன் 

தகாவிந்தாவாக மவளியில் மசன்றான். ெருதாவன வதீியிலிருந்த அரச, 

தனியார் திவணக்களங்களில் பணிபுரிந்தவர்கமளல்லாரும் வதீிக்கு வந்து 
விடுப்புப் பார்த்துக் மகாண்டிருந்தார்கள். எதவன அவ்விதம் விடுப்புப் பார்த்துக் 

மகாண்டிருந்தார்கள்? 

 

கப்பித்தாவத்வதப் பிள்வளயார் ஆலயத்வத தநாக்கிச் மசன்று மகாண்டிருந்த 
பாவதயில் மலாறிமயான்று ஆயுதம் தரித்த கூண்டர்களுடன் மசன்று 

மகாண்டிருந்தது. 'தலாங்சும்' 'தசர்ட்டும்' அணிந்திருந்த குண்டர்கள். வககளில் 

மபால்லுகவளப் பலர் வவத்திருந்தார்கள். அவர்கள் அப்பாவதயால் மசன்ற 
சிறிது தநரத்தில் கப்பித்தாவவத்வதப் பிள்வளயார் ஆலயம் பக்கெிருந்து புவக 
சிறிதாகக் கிளம்பியது. பிரதெர் பிதரெதாசாவின் ெதிப்புக்குரிய , பக்திக்குரிய 
கப்பித்தாவத்தப் பிள்வளயாருக்தக இந்தக் கதியா? இச்செயம் கப்பித்தாவத்த 
ஆலயெிருந்த பகுதியிலிருந்து தடித்த தெிழமனாருவன் காதில் சிறிது மவட்டுக் 
காயங்களுடன் விதேவர்த்தனா ொவத்வத வதீிவய தநாக்கி ஓடி வந்து 
மகாண்டிருந்தான். அச்செயம் சனத்திரளுடன் விவரந்து மகாண்டிருந்த பஸ் 
வண்டிகவள ெறிப்பதற்கு முயன்றான். ஒன்றுதெ நிற்கவில்வல. அச்செயத்தில் 
அவவனத் துரத்தியபடி சிறு கும்பமலான்று வககளில் மபால்லுகளுடன் ஓடி 
வந்து மகாண்டிருந்தது. அவ்விதம் துரத்தி வந்தவர்களிமலாருவன் 
வதீிதயாரொக விடுப்புப் பார்த்துக் மகாண்டிருந்தவர்கள் பக்கம் வந்தான். 
ஒவ்மவாருவராக தெலும் கீழும் பார்த்தபடி வந்தான். இளங்தகாவின் பக்கம் 
வந்தவுடன் ஒருகணம் நின்றான்: "மதெிளதா சிங்களதா' என்றான். 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

16 
 

அவ்விதம்தான் தகட்டதாக அவனுக்குப் பட்டது. 'சிங்கள; என்று ெட்டும் பட்டும் 
படாெல் கூறிவிட்டுப் தபசாெல் நின்றான் இளங்தகா. இன்னுமொரு வார்த்வத 

அவன் வாயிலிருந்து வந்து விட்டால்தபாதும் அவன் அசல் தெிழமனன்பவத 
அந்தக் காவடயன் கண்டு பிடித்து விடுவான். நிவலவெ எல்வல ெீறுவவத 
அவன் உணர்ந்தான். இதற்கிவடயில் காயத்துடன் ஓடி வந்து மகாண்டிருந்த 
தெிழவனக் காணவில்வல. பஸ்மஸான்றில் ஏறி விட்டிருக்க தவண்டுமென்று 
பட்டது. இளங்தகா மெதுவாக காரியாலயத்தினுள் நுவழந்தான். 
 

நண்பன்: "என்ன? எப்படி மவளியிவல இருக்கு?" 

 

இளங்தகா: "நிவலவெ எல்வல ெீறும் தபாவலத்தான் மதரிகிறது. நான் 
தப்பியது அருந்தப்பு." 

 

இச்செயத்தில் அத்திவணக்களத்து நிதிநிர்வாக உயர் அதிகாரியான 
கந்தரட்ணமும், தெிழக்த்திலிருந்து ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித் ஸ்தாபனச் 
சிவில் மபாறியியல் ஆதலாசகராக வந்து பணிபுரிந்து மகாண்டிருந்த 

பாலகிருஷ்ணனும் அவசர அவசரொக வாசவல தநாக்ககி விவரந்து 
மகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுடன் 'தபர்கர்' இனத்துப் மபண்ணான 
கந்தரட்ணத்தின் காரியதரிசிப் மபண் இமெல்டாவும் விவரந்து மகாண்டிருந்தாள். 
அவர்கள் எங்தக அவ்விதம் விவரந்து மகாண்டிருந்தார்கள்? 

 

இளங்தகா நண்னுக்கு: "நாங்களும் இவர்களுடன் மவளியில் தபாதவாம். 
இவர்களும் மவளியில் தபாய் விட்டால் நாங்கள் இங்கு தனியாக அகப்பட்டு 
விடுதவாம்." 

 

இருவரும் கந்தரட்ணத்தப் பின் மதாடர்ந்தார்கள். மவளியில் மசன்ற அவர்கள் 
தயாராக நின்று மகாண்டிருந்த அரச வாகனத்தில் ஏறிக் மகாண்டார்கள். 
அவர்களின் அனுெதி எதவனயும் எதிர்பார்க்காெதல இளங்தகாவும் நண்பனும் 
விவரவாக அந்த வாகனத்தில் ஏறிக் மகாண்டார்கள். அவர்கவள ஏற்றிக் 

மகாண்ட அந்த வாகனத்வதச் சாரதி ெருதாவனப் பக்கொகச் மசலுத்தினான். 
இதற்கிவடயில் யாதரா தெிழர்கள் வாகனத்தில் தப்பிதயாடுவவத வதீியில் 
அப்மபாழுதும் நடொடிக் மகாண்டிருந்த குண்டர்கள் சிலருக்குக் கூறியிருக்க 
தவண்டும். அவர்களில் சிலர் வாகனத்வத தநாக்கிக் வககளில் மபால்லுகளுடன் 
விவரவாக ஓடி வந்தார்கள். அவர்கள் வககளில் ெட்டும் சிக்கியிருந்தால் 
அன்று அவர்களின் கவத முடிந்து விட்டிருக்கலாம். இதற்கிவடயில் 

ெருதாவனச் சந்தி காெினி திவரயர்ங்உ வவரயில்தான் வாகனத்வதச் 
சாரதியால் ஓட்ட முடிந்தது. அதற்கப்பால் தபாக முடியாதபடி கலவரச் சூழல் 
நிலவியது. வாகனத்வத விவரவாகத் திருப்பிய சாரதி ெீண்டும் விேயவர்த்தனா 
ொவத்வத வழியாக தலக் ஹவுஸ் பக்கம் மசலுத்தினான். 
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கந்தரட்ணமும், பாலகிருஷ்ணனும் சிறிது கவவலயுடன் காணப்பட்டார்கள். 
இமெல்டாதவா அழுது விடுவாள் தபால் காணப்பட்டாள். தெிழர்களுடன் தசர்த்து 
அவவளயும் தசர்த்து வாகனத்துடன் தாக்கி விட்டாமலன்ற கவவலயில் 
அவளுக்கு அழுவகதெல் அழுவகயாக வரதவ இதலசாக அழவும் 
மதாடங்கினாள். அவ்விதொகக் மகாழும்பு வதீிகளினூடாகச் மசன்று 
மகாண்டிருக்வகயில்தான் கலவரச் சூறாவளியிவன அதன் தவகத்திவன 

இளங்தகா முதன்முவறயாக உணர்ந்தான். எவ்வளவு தவகொக வசீியடிக்கத் 
மதாடங்கி விடுகிறது? வழிமயங்கும் தெிழர்களுக்குச் மசாந்தொன வாகனங்கள் 
வதீிகளில் எரிந்து மகாண்டிருந்தன. யாராவது உள்தள இருந்தார்களாமவன்பது 
மதரியவில்வல? வதீிகள் பலவற்றில் கவடகள் பல எரிந்து மகாண்டிருந்தன. 
இளங்தகா கந்தரட்ணத்திடம் ஆங்கிலத்தில் தகட்டான்: "நீங்கள் எங்கு 
மசல்வதாக உத்ததசம்?" 

 

அதற்கவர் கூறினார்: " நாங்களிருவரும் ஓட்டல் ஒபராய் மசல்லுகிதறாம். 
இமெல்டா மதகிவவளயிலுள்ள தன் வடீு மசல்கிறாள். நீங்கள் எங்கு 

மசல்வதாகத் திட்டம்?" 

 

இளங்தகா: "நல்லதாகப் தபாய் விட்டது. உங்கவள ஓட்டல் ஒபராயில் இறக்கி 
விட்டு எங்கவள இராெகிருஷ்ண ெடத்தில் இறக்கி விடலாம். இமெல்டா 

மசல்லும் வழிதாதன.." 

 

இமெல்டா இன்னும் அழுது மகாண்டிருந்தாள். 
 

ஒரு வழியாக உயர் அதிகாரிகளிருவவரயும் ஓட்டல் ஒபராயில் இறக்கி விட்டு 
வாகனச் சாரதி வாகனத்வதக் காலி வதீி வழியாகச் மசலுத்தினான். சிறிது 
வயதான அந்தச் சிங்களச் சாரதி இவர்களிருவவரயும் பார்த்துக் தகட்டான்: 
"நீங்கள் எங்கு மசல்ல் தவண்டும்" 

 

நண்பன்: "எங்கவள இராெகிருஷ்ண ெடத்தில் இறக்கி விட்டால் நல்லது.." 

 

அதற்கந்தச் சாரதி கூறினான்: "என்னால் இராெகிருஷ்ண ெடம் ெட்டும் வர 

முடியாது. உங்கவள இராெகிருஷ்ண வதீியும், காலி வதீியும் சந்திக்கும் 
சந்திப்பில் இறக்கி விடுகிதறன். இறங்கிச் மசல்லுங்கள்" 

 

இளங்தகா: "அது தபாதுமெங்களுக்கு. ெிக்க நன்றி"  

 

வழிமயங்கும் காவடயர் கூட்டம் ஆர்ப்பரித்தபடி, கவடகள் எரிந்தபடி, 

வாகனங்கள் தவல குப்புற வழீ்ந்து எரிந்தபடி, ஆண்களும், மபண்களுொகத் 

தெிழர்கள் அவசர அவசரொக விவரந்தபடி, ஓடியபடி,... சூழலின் அதகாரம் 
நிெிடத்திற்கு நிெிடம் அதிகரித்தபடியிருந்தது. இதுபற்றிய எந்தவிதக் 
கவவலகளுெற்று விண்ணில் சிறகடித்துக் மகாண்டிருந்த பறவவகள் 
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சிலவற்வற ஒருவிதப் மபாறாவெயுடன் பார்த்தான் இளங்தகா. இத்தவகய 
செயங்களில் எவ்வளவு சுதந்திரொக அவவ விண்ணில் சிறகடிக்கின்றன.  
 

வாகனச் சாரதி காலி வதீியும், இராெகிருஷ்ண வதீியும் சந்திக்குெிடத்தில் 

வாகனத்வத நிறுத்திவிட்டு இறங்கும்படி கூறினான். உயர் அதிகாரிகள் 
இருந்ததபாது அவன் காட்டிய பணிவு, ெரியாவதமயல்லாம் இப்மபாழுது 
அடிதயாடு அகன்று விட்டன. இளங்தகா நண்பவன தநாக்கினான். 
 

"என்ன இறங்கி நடப்தபாொ?" 

 

நண்பன் பதிலுக்குத் தவலயவசக்கதவ இருவரும் அவசரொக இறங்கினார்கள். 
அப்மபாழுதுதான் மதகிவவளக் காலவாவய அண்டியிருந்த தசரியிலிருந்து 
காவடயர் கும்பமலான்று வககளில் கத்திகள், மபால்லுகமளன்று ஆரவாரித்தபடி, 

சிங்களத்தில் ஏததா கத்தியபடி இவர்களளிருந்த திக்வக தநாக்கி வந்து 
மகாண்டிருந்தார்கள். சிந்திப்பதற்கு தநரெில்வல. ெீண்டும் இருவரும் மசால்லி 
வவத்த ொதிரி ெீண்டும் வாகனத்திற்குள் பாய்ந்ததறினார்கள். ஓரளவு 
ஆசுவாசப்பட்ட இமெல்டா ெீண்டும் அழத் மதாடங்கி விட்டாள். இளங்தகா 
சாரதியிடம் மதகிவவளயில் இறக்கி விடும்படி கூறினான். தவண்டா 
மவறுப்பாகச் சாரதி வாகனத்வத ெீண்டும் மசலுத்தத் மதாடங்கினான். 
நல்லதவவள கும்பல் வாகனத்வத நிறுத்தித் மதால்வல தரவில்வல. 
மதகிவவள அண்ெித்ததும், மகாழும்பு ெிருக காட்சிச் சாவலக்குச் மசல்லும் 
வதீியுடனான சந்திப்பில் ெீண்டும் வாகனத்வத நிறுத்தி விட்டான் சாரதி. 
சந்தியில் இரு சிங்களக் காவற்துவறயினர் ஒரு சில குண்டர்கவளப் தபான்ற 
ததாற்றத்தில் காணப்பட்ட சிங்களவர்களுடன் கவதத்துக் மகாண்டிருந்தவத 

அப்மபாழுது இளங்தகா அவதானித்தான். அத்துடன் சாரதியிடம் தகட்டான்: 
 

"எதற்காக வாகனத்வத நிறுத்தி விட்டாய். இமெல்டாவவ விட்டு விட்டு வரும் 
வழியில் எங்களிருவவரயும் இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்தில் மகாண்டு மசன்று 
விட முடியுொ?" 

 

அதற்கு அந்த வாகனச் சாரதி சிறிது உரத்த குரலில் பதிலிறுத்தான்: 
"என்னுவடய உயிருக்கு யார் உத்தரவாதன்?"  

 

இளங்தகா (நண்பவன தநாக்கி): "இஅவன் இப்படிதய உரக்கக் கவதத்து அந்தக் 
குண்டர்களுக்கு எங்கவளக் காட்டிக் மகாடுத்தாலும் மகாடுத்து விடுவான். 
அதற்குள் இறங்குவதத புத்திசாலித்தனம். தச. நாங்களும் கந்தரட்ணத்துடன் 
ஓட்டல் ஒபராயிதலதய இறங்கி விட்டிருக்கலாம்." 

 

வாகனச் சாரதிக்கும், இமெல்டாவுக்கும் நன்றி கூறிவிட்டு எதிர்ப்புறம் 
கடற்புறொகவிருந்த வதீிவய தநாக்கி நடக்கத் மதாடங்கினான் இளங்தகா. 
அத்துடன் நண்பனுக்கு இவ்விதம் கூறினான்: "என்னுடன் ஒன்றுதெ 
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கவதக்காதத. அபப்டிதய என்வனப் பின் மதாடர்ந்து வா எந்தவிதப் 

பதட்டமுெில்லாத ததாற்றத்துடன். நான் இப்படிதய மதகிவ்வல நூலக 
வதீியால் கடற்கவரக்குச் மசன்று கடற்கவர வழியாக அப்படிதய 
இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்துக்குச் மசன்று விடலாம். கடற்கவர வழியால் 
மசல்லும் தபாது நான் கடவல, அவலவயமயல்லாம் இரசித்து வந்தால் 

ஆச்சரியப்பட்டு விடாதத. புவகயிரதக் கடவவ வழியாகக் கூண்டர்கள் யாரும் 
வந்தால் சந்ததகப் படொட்டார்கள். ஆக உச்சக் கட்டொகக் கடலில் 
குளித்தாலும் குளிப்தபன்." இவ்விதம் கூறிவிட்டுக் கடற்கவரவய தநாக்கிச் 
மசன்ற இளங்தகாவவச் சிறிது மதாவலவில் பின் மதாடர்ந்தான் நண்பன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் நான்கு: ெதகுருவின் துணிவு! 
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அந்தக் காவல தநரத்திலும் கடலில் சில ஐதராப்பிய உல்லாசப் பயணிகள் சிலர் 
கடலில் குளித்துக் மகாண்டிருந்தனர். 'விததசிகள் ஆனந்தொகக் குளித்துக் 
மகாண்டிருக்கின்றார்கள். இங்கு நான் சுததசிதயா உயிவரத் தப்ப வவப்பதற்காக 

ஓடிக் மகாண்டிருக்கின்தறன். அவர்களுக்கு இருக்கின்ற உரிவெகள் கூட 
எனக்கில்வலதய' இவ்விதொக அந்தக் கணத்திலும் இளங்தகாவின் 
சிந்வதயிமலாரு எண்ணம் தகாடு கிழித்தது. மகாழும்பிலிருந்து காலிக்குச் 

மசல்லும் புவகயிரதக் கடவவகள் வழியாகக் குண்டர்களின் 

நடொட்டம் சிறிது அதிகொகவிருந்தவத அவதானித்தவன் கடற்கவர 
ெணலினுள் இறங்கியவனாகக் கடவலயும், அதன் வனப்வபயும், அங்கு 
நீராடிக்  

மகாண்டிருந்தவர்கவளயும் பார்த்தவனாக இராெகிருஷ்ண ெடெிருந்த 
திக்வக தநாக்கி நடந்தான். அடிக்மகாருதரம் திரும்பி நண்பன் 

பின்மதாடர்வவத உறுதி மசய்து மகாண்டான். நண்பவனப் 
மபாறுத்தவவரயில் பார்வவக்குக் கிராெத்துச் சிங்கள இவளஞவனப் 
தபான்று சிறிது மவண்ணிறொன ததாற்றத்தில் சுருண்ட 

தவலெயிருடனிருந்தான். சிங்களம் தவறு ெிகவும் இயல்பாகக் 
கவதக்குொற்றல் மபற்றவன். தப்பி விடுவான். இவவனப் 

மபாறுத்தவவரயில் நிலவெ தவறு. 'ஒயாதக நெ மொக்கத?', 'டிக்கக் டிக்கக் 
தன்னவா' தபான்ற ஒரு சில ஆரம்பச் சிங்கள வார்த்வதகவளத் தவிர சுட்டுப் 

தபாட்டாலும் இவனுக்குச் சிங்களம் வராது. ஒரு முவற இவனது பல்கவலக் 

கழக வாழ்க்வகயில் நிகழ்ந்தமதாரு சம்பவம் இவனது சிங்கள தெதவெயிவன 
மவளிப்படுத்தவல்லது. ஒருமுவற இவவன பகிடிவவத மசய்த ொணவர்கள் 
சிலர் இவனிடம் அவர இறாத்தல் சீனி வாங்கி வரும்படி கூறியிருந்தனர். 
அப்மபாழுது பல்கவலக்கழகத்துக்கு அண்வெயிலிருந்த சிங்கள்வமராருவரின் 
பலசரக்குக் கவடக்குச் மசன்றவன் 'எக்கா ொறா'மவன்று ஒன்றவர இறாத்தல் 
பாணுக்குக் கூறுவது நிவனவுக்கு வரதவ அவர இறாத்தல் சீனிக்கு 'சீனி 
ொறா'மவன்று ('சீனி பாகயா' என்றுதான் கூறதவண்டும்) தகட்டு 
அங்கிருந்தவர்களின் சிரிப்புக்காளானான். தெலுெின்னுமொரு சம்பவம் அவனது 
இரயில் பயணத்தில் நவடமபற்றிருந்தது. ஒரு முவற யாழ்ததவியில் 
மகாழும்புக் தகாட்வடயிலிருந்து யாழ்நகர் தநாக்கிச் மசன்று 
மகாண்டிருந்தவனுக்கு அங்கிருந்த உணவகத்தில் 'ெட்டன்  

தரா'மலான்று வாங்கியுண்ணதவண்டுமென்று விருப்பம் வந்தது. அந்த 
உணவகதொ சிங்களவமராருவரால் நடாத்தப்பட்டதுணவகம்.  
அவரிடம் 'தரால் கீயத'மவன்று தனக்குத் மதரிந்த சிங்களத்தில் 

வினாத்மதாடுத்தான். அதற்கவர் 'எக்கா விசிப்பகா' என்றார். உடதனதய 
இவனுக்தகா ஆனந்தம் தவலவிரித்தாடியது. ஊரில் கூட ஒரு 'தரால்' ஒரு ரூபா 
இருபத்திவயந்து சதத்திற்கு விற்பனயாகும்தபாது இங்கு எவ்வளவு குவறந்த 
விவலயில் ஒன்று இருபத்திவயந்துக்கு விற்கிறாதன என்று 
சந்ததாசப்பட்டவனாக இரண்டு தரால்கவள வாங்கி ஆவச  
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தீர உண்டு விட்டு அதற்குரிய பணொக ஐம்பது சதத்வத எடுத்துக் மகாடுத்தான். 
அதற்குப் பதிலாக மவளிப்பட்ட அந்தச் சிங்களவரின்  

முவறப்பிற்குப் பின்னர்தான் தராலின் விவல 'ஒரு தரால் இருபத்திவயந்து 
சதெல்ல ஒரு தரால் ஒரு ரூபா இருபத்திவயந்து சதமென்பதத' அவனுக்கு 

விளங்கியது. இந்த நிவலயில் நாட்டில் நிலவிய அரசியற் சூழல் காரணொகச் 
சிங்களம் படிப்பதிதலதய அவனுக்கு ஆர்வெற்றுப் தபாயிற்று. சிங்கள 
மொழியில் இவ்விதொனமதாரு பாண்டித்தியம் மபற்றவனின் மொழியறிவிவன 
இந்தச் செயம் பார்த்து யாராவது சிங்களக் காவடயன் வந்து பரீட்சித்துப் 
பார்த்தால் அவனது கதி அததா கதிதான். அவனது எண்ணமெல்லாம் 

எப்படியாவது இராெகிருஷ்ண ெடத்தினுள் மசன்று விட்டால் 
தபாதுமென்பதாகத்தான் அச்செயத்திலிருந்தது. காவடயர்கள் கடந்த  

கலவரத்தில் விட்டு வவத்தவதப் தபால் இம்முவறயும் இராெகிருஷ்ண 
ெடத்வத விட்டு வவப்பார்கமளன்று அவனது ெனம் ஏதனா அச்செயத்தில் 
நம்பியது. ஒரு வழியாக அவனும் நண்பனும் இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்வத 
அவடந்து விட்டார்கள். ஆனால் வகக்மகட்டியது வாய்க்மகட்டாத நிவலதான். 
இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்தின் முன்புற வாசற் கதவு பூட்டப் பட்டிருந்தது. 
வாசலின் முன்புறொக இராெகிருஷ்ண வதீியில் காவடயர் கும்பமலான்று 
நின்று ெண்டபத்வததய தவடிக்வக பார்த்தபடியிருந்தது. அவனும் நண்பனும் 
அவர்கதளாடு அவர்களாக நின்று தவடிக்வக பார்ப்பது தபால் பாவவன 
மசய்தார்கள். அடிக்மகாருதரம் மகாழும்புத் தெிழர்கள் சிலர் வாகனங்களில் 
வந்து ெடத்தின் முன்னால் இறங்கிக் மகாண்டிருந்தார்கள். அவ்விதம் 
வந்தவர்கவள உள்ளிருந்து வந்த பாதுகாவல் அதிகாரி அடிக்மகாருதரம் வாசற் 
கதவிவனத் திறந்து உள்தள விட்டு விட்டு ெீண்டும் மூடிக் மகாண்டிருந்தான். 
அத்தவகயமதாரு செயததில் அவனும் நண்பனும் அபயம் ததடி வந்த 

பாதிக்கப்பட்ட தெிழர்களுடன் தசர்ந்து உள்தள நுவழந்து விட்டார்கள். 
ெண்டபத்தினுள் தெலும் பல தெிழர்கள் என்ன நடக்குதொ ஏது 
நடக்குதொமவன்ற பயப்பிராந்தியிருந்தார்கள். மவளியில் இன்னும்  

காவடயர்கள் கூட்டம் தவடிக்வக பார்த்தபடிதயயிருந்தது. வரவர அவர்களது 
கூட்டமும் அதிகரித்தபடிதயயிருந்தது. உள்ளிருந்த தெிழர்களில் தெது 

ததன்நிலவிவனக் மகாண்டாட வந்து அங்கு தங்கியிருந்த 
இளந்தம்பதிமயான்றுெிருந்தது. பார்க்கப் பாவொகவிருந்தது. 
 

இத்தவகயமதாரு சூழலில் அங்கிருந்தவர்களில் சிறிது உயரொகத் 
திடகாத்திரொகவிருந்த தெிழ் இவளஞமனாருவன் அங்கிருந்த  

இவளஞர்கவளப் பார்த்துப் பின்வருொறு கூறினான்: 
 

"இன்னும் மகாஞ்ச தநரத்திவல மவளியிவல தவடிக்வக பார்க்கிற குண்டர்கள் 
உள்ளுக்குள் வந்து விடுவான்கள். நாங்கள் பயப்படக்  

கூடாது. எதிர்த்து நிற்க தவண்டும்." நவடமுவறச் சாத்தியெற்ற துணிச்சலாக 
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அது அவனுக்குப் பட்டது. இத்தவகய செயங்களில் ஆத்திரப்படாெல், 

செயதயாசிதொக, நிதானத்துடன் சிந்தித்துப் பிரச்சிவனவய அணுக தவண்டும். 
அவசரப்பட்டுக் காரியத்வதக் மகடுத்து விடக் கூடாமதன்று இவனுக்குப் பட்டது. 
அவ்விதம் கூறிய அந்த இவளஞன் உள்தள மசன்று எங்கிருந்ததா 'அலவாங்கு' 

அளவிலிருந்த இரும்புத் துண்டங்கவளக் மகாண்டு வந்து அங்கிருந்த 
இவளஞர்கள் வககளில் மகாடுத்தான். 
 

மவளியில் காவடயர்களின் அட்டகாசம் வினாடிக்கு வினாடி 
அதிகரித்தபடிதயயிருந்தது. அதவன அடிக்மகாருதரம் ேபீ்புகளில் வந்து 

'மேயவவீா' தகாசெிட்டுச் மசன்ற சிறிலங்கா இராணுவத்தினரின் உற்சாகமும் 
அதிகரிக்க வவப்பதாகவிருந்தது. இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்தின் முன்னால் 
நின்று ஸ்ரீலங்காக் காவற்பவடயினர் சிலர் தவடிக்வக பார்த்துக் 
மகாண்டிருந்தனர். இவற்றால் தெலும் உற்சாகமுற்ற காவடயர் கூட்டம் 
ெண்டபத்தினுள் நுவழய முற்பட்டது. பாதுகாவல் அதிகாரிகளும் நிவலவெ 
கட்டு ெீறதவ ஓடிப்தபாய் விட்டார்கள். காவடயர்கள் உள்தள வரமுற்படுவவதக் 
கண்டதும் ெண்டபத்தினுள்ளிருந்த தெிழர்கள் ஆளுக்மகான்றாய் பிரிபட்டு 

ெண்டபத்தின் ஒவ்மவாரு பக்கொய் ஓடினார்கள். அதுவவரயில் 
இவளஞர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்படி ஆதலாசவன வழங்கிய இவளஞன்தான் 
முதலில் ஓடி ெவறந்தவன். ெற்றவர்களும் வககளிலிருந்தவற்வற அப்படி 
அப்படிதய தபாட்டு விட்டு ஆளுக்மகாருபக்கம் ஓடி விட்டார்கள். இவ்விதொக 
ஓடியதில் நண்பனும் இவனும் பிரிபட்டுப் தபானார்கள். மபண்கமளல்லாரும் 
படிகள் வழியாக மொட்வட ொடிக்கு ஏறிச் மசன்றார்கள். அவ்விதம் 
மசன்றவர்கள் ஒளிவதற்கு இடெில்லாத நிவலயில் தண்ணரீ்த் தாங்கிக்கும் 
மொட்வட ொடித்தவரக்குெிவடயிலிருந்த சிறியதிடத்தில் மநருக்கியடித்து 
குடங்கிக் மகாண்டார்கள்.  
 

இளங்தகா மொட்வட ொடிக்கு வந்ததபாது மொட்வட ொடியில் நீட்டிக் 
மகாண்டடிருந்த தூண்கவளத் தவிர ஒளிவதற்மகன்று ஏதுெில்வல. 
தண்ணரீ்த்தாங்கிக்கடியில் குடங்கிக் கிடந்த மபண்களின் நிவல 
பரிதாபொகவிருந்தது. வயது முதிர்ந்த தெிழமராருவர் வருவது வரட்டுமென்ற 
நிவலயில் மொட்வட ொடிக்குள் நீட்டிக் மகாண்டிருந்த தூமணான்றின் 
பின்னால் சாய்ந்தவராக வானத்வததய பார்த்தபடியிருந்தார். அகதிகளாக 
விண்ணில் தெகங்கள் அவலந்து மகாண்டிருப்பபதுதபால் பட்டது. 
அப்மபாழுதுதான் அவன் ஆரம்பத்தில் ஆயுதம் தந்து விவரந்து ெவறந்து தபான 
இவளஞன் நீர்த்தாங்கியின் தெல் ெல்லாந்து படுத்து ஆகாயத்வததய 
தநாக்கியபடியிருந்தவத அவதானித்தான். அவ்விதம் அவன் படுத்திருப்பவதக் 
கீழிருப்பவர்கள் யாரும் இதலசில் பார்த்து விடமுடியாது.  
 

இச்செயம் நகரில் கலவரம் சுவாவல விட்டு எரியத் மதாடங்கியிருப்பவத 
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மவள்ளவத்வதப் பக்கெிருந்து வந்த புவகப் படலம் மதரியப்படுத்தியது. 
அதவனத் மதாடர்ந்து புவகயிரத்தப் பாவதகள் வழியாகத் தெிழர்கள் 
மதகிவவளப் பக்கம் தநாக்கி ஓடிக் மகாண்டிருந்தவதயும் அவதானிக்க முடிந்தது. 
வயது முதிர்ந்த மபண்கள் தசவலகவள முழங்கால்கள் வவரயில் தூக்கியபடி 
ஓட முடியாெல் ஓடிக் மகாண்டிருந்தார்கள். எதிரிலிருந்த 'ஓட்டல் பிவரட்டனி'ல் 
தங்கியிருந்த உல்லாசப்பயணிகள் சிலர் அருகில் நடப்பவத தவடிக்வக 
பார்த்துக் மகாண்டிருந்தார்கள். சிலர் பல்தவறு விதொன புவகப்படக் கருவிகள் 
மூலம் படம் பிடித்துக் மகாண்டிருந்தார்கள். இதத செயம் இராெகிருஷ்ண 
ெடத்தின் முன்பாக அதன் வளாகத்தில் தரித்து நின்ற யாழ்ப்பாணத்துப் 
பிள்வளயார் விலாசுக்குச் மசாந்தொன பஸ் வண்டிமயான்வறக் காவடயர்கள் 
எரியூட்டினார்கள். இன்னுமொரு ேபீ் வண்டிவய ெண்டபத்தின் கீழ்த்தளக் 
கண்ணாடிச் சுவமரான்றுடன் தொதினார்கள். அத்துடன் ெண்டபத்தினுள் 
காவடயர்கள் நுவழந்து விட்டார்கள். அவர்கமளாருவன் மொட்வட ொடிக்கு  

வந்து எட்டிப் பார்த்தான். பார்த்தவன் "உத்தா இன்னவா" என்று கத்தி 
மசன்றான். ெீண்டும் வந்து மொட்வட ொடியிலிருந்து கீழ்ச் மசல்லும் 
படிகளுக்கண்வெயில் நின்றவனாக அவனவவரயும் இறங்கும்படி வசவக 
காட்டினான். அவ்விதம் இறங்கியவர்களின் வககளிலிருந்தவற்வற பிடுங்கி 
விட்டுத்தான் இறங்க அனுெதித்தான். பலர் அவசர அவசரொகத் தப்பி 
வந்தமபாழுது மகாண்டுவந்திருந்த நவககள், பணம் தபான்ற பலவதயும் 

இழந்தார்கள். உயிருக்தக உத்தரவாதெில்லா நிவலயில் யாருக்கு தவண்டும் 

உடவெ? 

 

இவ்விதொக இறங்கியவர்கவள ெீண்டும் தெதல கவலத்தது கீழிருந்து வந்த 

காவடயர்களின் கூச்சல். ெீண்டும் ஒவ்மவாருவரும் ஒவ்மவாரு திக்காக 
ஓடினார்கள். பலர் ஒவ்மவாரு தளங்களிலுெிருந்த கழிவவறகளில், 

குளியலவறகளிமலல்லாம் ஓடி ஒளிந்து நின்றார்கள். அவ்விதொகக் 
கழிவவறமயான்றினுள் அவனும் அந்தப் புதுெணத்தம்பதியினரும் சிறிதுதநரம் 
அகப்பட்டுக் மகாண்டார்கள். பயத்தால் கதி கலங்கிப் தபாயிருந்தனர் அந்தப் 

புதுெணத் தம்பதியினர். 
 

காவடயர்களில் சிலர் இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்வதயும் எரியூட்ட 
முவனந்தார்கள். அதுவவரயில் தவடிக்வக பார்த்துக் மகாண்டிருந்த  

காவற்துவறயினரில் சிலர் அப்மபாழுதுதான் உள்தள நுவழந்தார்கள். அத்துடன் 

அம்முயற்சியிவனக் வகவிட்ட காவடயர்கள் வளாகத்துக்கு மவளியில் நின்று 
ெீண்டும் தவடிக்வக பார்க்கத் மதாடங்கினார்கள். அச்செயத்தில் அருகிலிருந்த 
தெிழர்களுக்குச் மசாந்தொன வடீுகவளமயல்லாம் உவடத்து அங்கிருந்த 
மபாருட்கவளமயல்லாம் எடுத்துக் மகாண்டு ஆண்களும், மபண்களும் 
சிறுவர்களும் வதீி வழியாக ஓடிக் மகாண்டிருந்தார்கள். அவ்விதம் ஓடிக் 
மகாண்டிருந்தவர்கவள உற்சாகப் படுத்தும் வவகயில் அடிக்மகாருதரம் 
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இராணுவச் சிப்பாய்கள் 'மேயவவீா' தகாசெிட்டபடி ேபீ்புகளில் விவரந்து 

மகாண்டிருந்தார்கள். 
 

அதன் பின்னர் உள் நுவழந்த காவற்துவறயினர் அவனவவரயும் அங்கிருந்து 
மசல்லும்படி பணித்தார்கள். மவளியில் காவடயர்களின் 
அட்டகாசெிருக்வகயில் எங்கு தபாவது? அவனவரும் அருகிலிருந்த 
இராெகிருஷ்ண ெடத்துத் தவலவரான துறவியின் வடீ்டினுள் நுவழந்து 
மகாண்டார்கள். இதத செயம் ஆரம்பத்தில் இராெகிருஷ்ண ெடத்திலிருந்து 
தப்பிதயாடுவகயில் பலர் அருகிலிருந்த மதன்வனகவளப் பிடித்து 

மவளிப்புறொகத் தப்பிதயாடினார்கள். அவ்விதம் ஓடியவர்களில் 
ஒருவனாகத்தான் அவனது நண்பனுெிருக்க தவண்டும். இராெகிருஷ்ண ெடத் 
துறவியின் வடீ்டினுள் அவடக்கலம் புகுந்தவர்களில் அவவனக் காணவில்வல. 
 

பிரச்சிவன அத்துடன் ஓயவில்வல. ெீண்டும் தெிழர்கள் துறவியில் 
இல்லத்திலிருப்பவத அவதானித்து வவத்த காவடயர்கள் சிலர்  

துறவியின் இல்லத்வதச் சுற்றிச் சுற்றிமய வந்து மகாண்டிருந்தார்கள். உள்தள 

அகப்பட்டுக் மகாண்டிருந்தவர்களில் சிலர் மகாழும்பில் மசல்வாக்கான 
தெிழர்கள். அவர்கள் தங்கள் மசல்வாக்கிவனப் பாவித்து தெலிடங்கள் 
பலவற்றுடன் மதாடர்பு மகாள்ள முயன்று கவளத்துப் தபானார்கள். எந்தச் 
செயத்திலும் காவடயர்கள் உள் நுவழந்து விடலாமென்ற நிவல.... எதிர்காலம் 
நிச்சயெற்றிருந்த நிவலயில் அவனவருெிருந்தார்கள். ஒரு சில காவடயர்கள் 
ஆயுதங்களுடன் துறவியின் வடீ்டினுள் நுவழய முற்பட்டார்கள். உள்ளிருந்து 

மவளியில் நடப்பவத அவனவரும் அவதானித்துக் மகாண்டிருந்தார்கள். 
 

அந்தச் செயத்தில்தான் அந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அந்தத் துறவி உயர்ந்த 
ஆகிருதி பவடத்தவர். கம்பரீொன ததாற்றம் ெிக்கவர். ெிகுந்த துணிவும் 
மநஞ்சுரமும் ெிக்கவமரன்பவத அப்மபாழுதுதான் அவன் அவதானித்தான். 
நீண்டமதாரு சாய்வு நாற்காலியிவன இல்லத்துக் கதவின் முன்னால் இழுத்துப் 
தபாட்டு விட்டுக் காவடயர்கள் யாரும் உள் நுவழய முடியாத வவகயில் 

ெிகவும் சாவதானொக அந்நாற்காலியில் சாய்ந்து மகாண்டார். அந்தக் 
காவடயர்கவளப் பார்த்து என்வன மவட்டிப் தபாட்டு விட்டு தவண்டுொனால் 
உள்தள மசல்லுங்கள் என்னும் ததாரவணயில் அவ்விதொக அவர் நடுவில் 
ெறித்து நின்றது உள்தள நுவழய முற்பட்ட காவடயர்கவள ஏததா விததில் 
கட்டிப் தபாட்டு விட்டது. அந்த ெதகுரு ெட்டும் அன்று அவ்விதம் தடுத்திரா 

விட்டால் என்ன நிகழ்ந்திருக்குதொ? அன்று ொவல வவர இந்நிவல நீடித்தது. 
இதத செயம் இராெகிருஷ்ண ெண்டபத்தினுள் அகப்பட்டிருந்தவர்கள் ஓரளவு 
நிவலவெ சீராகத் மதாடங்கியதும் அங்கிருந்த வசதிகவளப் பாவித்துத் ததநீர் 
தபாட்டுக் மகாண்டு துறவியின் இல்லத்தில் தங்கியிருந்தவர்களுக்குக் மகாண்டு 
வந்து தந்தார்கள். அப்மபாழுதுதான் அவனது பிரிந்து தபான் நண்பவன அவன் 
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ெீண்டும் சந்தித்தான். 'என்ன நடந்தது?' என்றவனுக்கு அவன்  

'அதுமவாரு மபருங் கவத. தப்பிப் பிவழத்ததத அருந்தப்புத்தான். பிறகு 
விபரொகச் மசால்லுகிதறன்' என்றான். அதன் பின்னர்  

அவனவரும் ஒன்று தசர்ந்து அவனவருக்கும் உணவு தயாரித்துப் 
பகிர்ந்துண்டார்கள். இரவாகி விட்டது. அன்றிரதவ மலாறிகளில்  

ஆடுொடுகவளப் தபால் அவனவவரயும் திணித்து பம்பலப்பிட்டியிலுள்ள 
சரஸ்வதி ெண்டபத்தினுள் மகாண்டுவந்து இறக்கி விட்டார்கள். 
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அத்தியாயம் ஐந்து: இளங்தகாவின் நாட்குறிப்பிலிருந்து......  
 

இளங்தகாவின் நாட்குறிப்பிலிருந்து......  
சரஸ்வதி முகாெிற்கு வந்ததபாது அகதிகளுக்கு எந்தவித வ்சதிகளும் 
அங்கிருக்கவில்வல. நான் என் பல்கவலக் கழகத்துத் ததாழர்கள் 
ெற்றும் ஏவனய தெிழ இவளஞர்கள் பலர் ஒன்றிவணந்து 
மதாண்டர்கள் குழுமவான்வற ஏற்படுத்திக் மகாண்தடாம். அதன் பின் 
அவனவரும் தெிழக அரசினால் அகதிகவள யாழ்ப்பாணம் மகாண்டு 
மசல்ல அனுப்பபட்ட சிதம்பரம் கப்பலில் யாழ்ப்பாணம் 
மசல்லும்வவரயில் அம்முகாெிதலதய தங்கியிருந்து 
மதாண்டர்களாகப் பணிபுரிந்ததாம். சிதம்பரம் கப்பலில் யாழ்ப்பாணம் 
மசல்லும் வவரயில் வடீ்டாருக்கு நான் உயிருடனிருக்கும் விடயதெ 

மதரிந்திருக்கவில்வல. அகதி முகாெிலிருந்து ஏற்கனதவ இலங்வக 
அரசின் 'லங்காரத்னா' சரக்குக் கப்பலில் ஊர் திரும்பியிருந்த 
ஊரவமனாருவனிடம் என் நிவலவெயிவன வடீ்டாருக்குத் மதரியப்படுத்தும்படி 
கூறியிருந்தததன். யாழ்ப்பாணம் திரும்பிய அவன் அவனது உறவினருடன் 
வகதடியிதலதய நின்று விட்டதால் உடனடியாக விடயத்வத வடீ்டாருக்குத் 

மதரியப்படுத்த முடியவில்வல. நான் சிதம்பரம் கப்பலில் திரும்பிய பின்னதர 
அவன் ஊர் திரும்பி விடயத்வத என் வடீ்டாருக்குத் மதரியப்படுத்துவதற்காக 
வந்திருந்தான்.  
 

முதன் முதலாகச் மசாந்த நாட்டிதலதய அகதியான அனுபவம் ெதனாரீதியீல் 
மபரிதும் பாதிப்வப ஏற்படுத்தியது. ஏற்கனதவ என் ெக்கள் பல வருடங்களாக 
அனுபவித்து வந்தமதாரு வாழ்வுதான். மசாந்தொக அனுபவித்தமலன்பது 
மபரிதும் வித்தியாசொனது. உண்வெயிதலதய இந்தக் கலவரத்தில் நானும், 

நண்பனும் தப்பியது ெயிரிவழயில்தாமனன்பது சரஸ்வதி முகாெில் பின்னர் 
சந்தித்த அகதிகள், சர்வததச பத்திரிவக, வாமனாலிச் மசய்திகள் 

தபான்றவற்றிலிருந்து நன்கு புரிந்தது. வழக்கொகக் கலவரங்கள் நாட்டின் 
ஏவனய பாகங்களில் மபருெளவுக்குப் பற்றிமயரியும். தவலநகர் அதநகொகத் 
தப்பிவிடும். ஆனால் இம்முவற.. தவலநகரான மகாழும்தப பற்றிமயரிந்தது. 
நாங்கள் அரச வாகனத்தில், இந்தியப் மபாறியியலாளரின் புண்ணியத்தில் தப்பிச் 
மசன்று மகாண்டிருந்தமபாழுது மகாழும்பில் ெினிவாமனான்றினுள் தெிழர்கவள 
ஒட்டுமொத்தொகப் மபற்தறாலூற்றித் துடிதுடிக்கக் மகாழுத்தியிருக்கின்றார்கள். 
துவிச்சக்கர வண்டிமயான்றில் வந்து மகாண்டிருந்த தெிழமனாருவவனயிழுத்து 
அடித்துக் மகான்றிருக்கின்றார்கள். இன்னுமொருவவன நிர்வாணொக்கி, 
அவொனப்படுத்தி எரியூட்டியிருக்கின்றார்கள். கிருலப்பவனயில் 
இளம்மபண்மணாருத்தியின் கண் முன்னாதலதய அவளது பிஞ்சுச் 
சதகாதரிவயக் மகான்று, சித்தப்பிரவெயாக்கிப் பலர் பாலியல் வல்லுறவு மசய்து 
மகான்றிருக்கின்றார்கள். வழக்கம்தபால் ெவலயகத்தில் இம்முவறயும் இந்தியத் 
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ததாட்டத் மதாழிலாளர்களான தெிழர்கள்தெல் பரந்த அளவில் வன்முவற 

கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருந்தது. இவற்றிற்மகல்லாம் காரணொக ேூவல 23இல் 
யாழ் திண்வணதவலியில் நடந்த பதின்மூன்று இராணுவத்தினரின் ெீதான 
விடுதவலப் புலிகளின் தாக்குததலமயன்று தே.ஆர். தவலவெயிலான அரசு பழி 
கூறியது. அதவனமயாரு சாட்டாக வவத்துக் கலவரத்வத ஏற்கனதவ 
திட்டெிட்ட வவகயில் ஊதிப் மபரிதாக்கியது சிறில் வெத்தியூ, காெினி 
திசாநாயக்க தபான்ற அவெச்சர்களின் அரவவணப்பிலியங்கிய காவடயர் 
கும்பதல. இத்தவகய சூழலிலும் எத்தவனதயா சிங்கள ெக்கள் தம் அயலில் 
வசித்த தெிழர்கவளக் காவடயர்களிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கத்தான் 
மசய்திருக்கின்றார்கள்.  
 

தே.ஆர்.மேயவர்த்ததன இலங்வகப் பிரதெராக 1977இல் பதவிதயற்றதுதெ 
ெிகப்மபரிய இனக்கலவரமொன்று நவடமபற்றது. அதவனத் தெிழர்கள் 
தனிநாட்டுக் தகாரிக்வகக்கு ஆதரவாகக் கூட்டணிக்கு வாக்களித்ததற்காக 
'தபாமரன்றால் தபார். சொதானமென்றால் சொதானம்' என்று ஊதிப் 
மபரிதாக்கினார் இன்வறய ேனாதிபதி. அரசியலில் பழுத்த தந்திரம் ெிக்க 

குள்ளநரிமயன்று தே.ஆவரக் கூறுவது நன்கு மபாருத்தொனதத. அன்வறய 
பிரதெர் பண்டாரநாயக்காவுக்கும் 
எஸ்.தே.வி.மசல்வநாயகத்துக்குெிவடயிதலற்பட்ட ஒப்பந்தத்வதக் கண்டிக்குப் 
பாதயாத்திவர மசன்று கிழித்மதறிய வவத்தவரிவர்.அதிகாரத்வத வவத்து 
அரசியல் எதிரிகவளப் பழிவாங்குவதில் செர்த்தர். முன்னாள் பிரதெர் சிறிொ 
அம்வெயாரின் அரசியலுரிவெவயதய பறித்தவரிவர். இம்முவற இவரது அரச 
அவெச்சர்கள் தவலவெயிதலதய திட்டெிட்ட வவகயில் தெிழர்களுக்மகதிரான 
இனக்கலவரங்கள் அவ்வப்தபாது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டன. 1981இல் யாழ் 
நாச்சிொர் தகாவில் முன்றலில் நடந்த ததர்தல் கூட்டத்தில் மபாலிசார் சுட்டுக் 
மகால்லப்பட்டவதச் சாக்காக வவத்து அவெச்சர்களான காெினி திசாநாயாக்கா 
தபான்றவர்கள் யாழ் தகாட்வடயிலிருக்வகயிதலதய யாழ்நகரில் வன்முவற 

கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது. யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்டது. ஈழநாடு பத்திரிவகக் 

காரியாலயம் தீக்கிவரயானது. இம்முவறயும் கலவரத்வதத் தணிப்பதற்குப் 
பதில் நாட்டு ெக்களுக்கு ஆற்றிய உவரயில் அதவன நியாயப் 
படுத்தியிருக்கின்றார்.  திண்வணதவலியில் இராணுவத்தினர் 
மகால்லப்படுவதற்கு முன்னதர இன்னுமொரு இனக்கலவரம் மபரிய அளவில் 

நவடமபறுவதற்கான சூழல் நாட்டில் ததான்றி விட்டது. இக்கலவரத்வதச் 
சாக்காக வவத்துத் தெிழ் அரசியற் வகதிகவளக் மகால்லுவதற்கும், தெிழரின் 
மபாருளாதாரத்வத உவடப்பதற்கும் அதத செயம் தே.வி.பி. தபான்ற தனது 
அரசியல் எதிரிகவளப் பழி வாங்குவதற்கும் தே.ஆர். அரசு திட்டெிட்டுச் 
மசயற்பட்டது தபால்தான் மதரிகின்றது. அத்துடன் இன்னுமொரு திட்டத்வதயும் 

இக்கலவரத்வதச் சாக்காக வவத்து நிவறதவற்றியது. அது.. 1977இல் ஏற்பட்ட 
இனக்கலவரத்வதத் மதாடர்ந்து வடகிழக்கின் எல்வலப் பிரததசங்களில் 
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குடிதயறியிருந்த ெவலயகத்தெிழர்களின் குடிதயற்றத் திட்டங்கவளச் 
சீர்குவலப்பது. அதனால்தான் இக்கலவரம் நவடமபற்றுக் மகாண்டிருந்த 
காலகட்டத்திதலதய இவ்வவகயான குடிதயற்றத் திட்டங்களில் வாழ்ந்து வந்த 

ெவலயகத் தெிழ்க் குடும்பங்கள் பலவற்வற சிறிலங்கா இராணுவம் 
பலவந்தொக ெீண்டும் ெவலயகத்துக் மகாண்டுவந்து பற்றிமயரிந்து 
மகாண்டிருந்த கலவரத்தின் நடுவில் தத்தளிக்க விட்டது தபாலும். 
அதனால்தான் இத்தவகய குடிதயற்றங்கவள நடாத்திய 'காந்தியம்' தபான்ற 

அவெப்புகளின் நிர்வாகத்தர்கள் பலவரக் கலவரம் மதாடங்குவதற்கு முன்னதர 
அரசு வகது மசய்து சிவறகளில் அவடத்ததுச் சித்திரவவத மசய்தது தபாலும்.  
 

இம்முவற கலவரத்தின் தன்வெயும், தவலநகரிதலதய அது சுவாவல 
விட்மடரிந்ததும், மசய்ெதித் மதாழில்நுட்பம் தபான்றவற்றின் மூலம் தகவல்கள் 
உடனுக்குடன் உலகம் முழுவதும் பரவியதும் ஈழத்தெிழர்களின் பிரச்சிவனவய 
முக்கியொனமதாரு சர்வததசப் பிரச்சிவனயாக்கி விட்டது. தெிழகத்வதப் 
மபாறுத்தவவரயில் சகல அரசியற் கட்சிகளும் ஒருெித்து ஈழத்தெிழர்களுக்கு 

ஆதரவாகக் குரல் மகாடுத்தன. இந்தியப் பிரதெர் இந்திரா காந்தி இம்முவற 
ஈழத் தெிழர்கள் பிரச்சிவனயில் ெிகவும் ஈடுபாடு காட்டினார். அதனால்தான் 
ேூவல 15இல் 'மடய்லி மடலிகிறாப்' என்ற பிரித்தானியப் பத்திரிவகயில் 
தனக்கு யாழ்ப்பாண ெக்கவளப் பற்றிதயா அவர்களது உயிர்கவளப் பற்றிதயா 
கவவலயில்வல. அது பற்றித் தான் சிந்திப்பதற்கில்வலமயன்று தே.ஆர். 
தநர்காணமலான்றில் கூறியவதத் மதாடர்ந்து பாரதப் பிரெர் இந்திரா காந்தி 
சீர்மகட்டுவரும் ஈழத்து நிவலவெகவளயிட்டு இந்தியாவின் கவவலயிவன 
மவளிப்படுத்தினார். அதவனயும் 'மடய்லி மடலிகிறாப்' ேூவலக் கலவரம் 

ஆரம்பொவதற்குச் சில நாட்களின் முன்னர் மவளியிட்டிருந்தது.  
 

நாம் அகதிகளாக சரஸ்வதி முகாெில் இருந்த காலகட்டத்தில் இந்திரா காந்தி 
தனது மவளியுறவுத்துவற அவெச்சரான நரசிம்ெராவவ உடனடியாகதவ 
இலங்வகக்கு அனுப்பினார். தெிழகம் முழுவதும் இலங்வகத் 
தெிழர்களுக்காதரவாக ஆர்ப்பாட்டங்களும், உண்ணாவிரதப் தபாராட்டங்களும் 

நவடமபற்றன. சாேகான் என்னுமொரு இஸ்லாெியத் தெிழமராருவர் 
தெிழகத்தில் ஈழத்தெிழர்களுக்காதரவாகத் தீக்குளித்தார். எம்.ேி.ஆர் 
தவலயிலான தெிழக அரசு தனது சிதம்பரம் கப்பவல அனுப்பி உதவியது. 
இக்கலவரத்தில் ஈழத்துக் சுற்றுலாப் பயணியாக வந்திருந்த தனபதி 
என்னுமொரு தெிழகத் தெிழவரக் கதிர்காெத்தில் சிங்கள சிவக 

அலங்கரிப்பாளமராருவர் கழுத்வத மவட்டிக் மகாவல மசய்திருந்தார். இதவனத் 
மதாடர்ந்து எம்ேஆீர் அரசு மேயவர்த்ததன அரசிடம் நஷ்ட்ட ஈடு தகாரியது.  
 

சரஸ்வதி அகதி முகாம் வாழ்க்வகயில் பல்தவறு அனுபவங்கவளப் மபற்றுக் 
மகாண்தடன். ஆரம்பத்தில் சில நாட்கள் அகதிகள் அவனவரும் 
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உண்பதற்மகதுவுெில்லாெல் பட்டினி கிடந்தார்கள். அந்தச் செயத்தில் 
அருகிலிருந்த பம்பலபிட்டிக் கதிதரசன் ஆலயத்துக் குருக்கள் தன்னால் முடிந்த 
அளவுக்கு உணவு தயாரித்து வந்தவர்களுக்கு வழங்கினார். அதவனப் 
மபறுவதற்காகத் தள்ளாத வயதிலிருந்த தெிழ் மூதாட்டிகள் கூட சரஸ்வதி 
அகதி முகாெிலிருந்து ெதிதலறிக் கதிதரசன் குருக்கள் வடீ்டிற்குச் மசன்றார்கள். 
ஏவனயவர்கள் வளவிலிருந்த மதன்வன தபான்றவற்றிலிருந்து ததங்காய், 

இளநீர் ஆகிய கிவடத்தவற்வறமயல்லாம் உண்டு வயிறாறினார்கள்.  
நாங்கள் அகதி முகாெில் இருந்த செயத்தில் ேூவல 27இல் ெீண்டும் 

மவலிக்கவடச் சிவறயில் தெலும் பல தெிழக் வகதிகள் படுமகாவல 
மசய்யப்பட்டார்கள். ஏற்கனதவ குட்டிெணி, தங்கத்துவரயுட்படப் பலர் ேூவல 
25இல் மவலிக்கவடச் சிவறயில் மகால்லப்பட்டிருந்தார்கள்.  
 

கலவரம் சிறிது தணிந்திருந்த செயம் நானும், நண்பனும் அகதி முகாெில் 
தங்கியிருப்பவத அறிந்த எம் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து மகாண்டிருந்த சில 
சிங்கள நண்பர்கள் பார்ப்பதற்கு வந்திருந்தனர். அவர்வள வாசலிதயதய 

வவத்துச் சந்தித்ததாம். நவடமபற்ற சம்பவங்களுக்காக வருத்தம் 
மதரிவித்தார்கள். தங்களுடன் வந்து தங்கியிருக்க விரும்பினால் வரலாமென 
அவழப்பும் விடுத்தார்கள். நாங்கள் அவர்களது வருவகக்கும், அவழப்புக்கும் 
நன்றி மதரிவித்ததாம். முகாெில் இருப்பதத எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் 
நல்லமதனக் கூறிதனாம். நாம் அவர்களுடன் தங்கியிருந்தால் 
காவடயர்களினால் அவர்களுக்கும் ஆபத்து வரலாமென்றும் கூறிதனாம். 
நாங்கள் அவ்விதம் அவர்களது அவழப்பிவனதயற்றுச் மசல்லாதது 
நல்லமதன்பவதப் பின்னர் உணர்ந்ததாம். அடுத்தநாதள, மவள்ளிக்கிழவெமயன்று 
நிவனக்கின்தறன், மகாழும்பில் 'மகாட்டியா வந்திட்டுது' என்ற வதந்தி பரவியது. 
'மகாட்டியா' என்பது புலிக்குரிய சிங்களச் மசால். நகரில் சிங்கள ெக்கள அவ் 
வதந்தியால் அன்று தப்பிதயாடினார்கள். மவள்ளவத்வதயிதலா 

மதகிவவளயிதலார் வசித்த தெிழமராருவரின் அயலில் வசித்த சிங்களக் 
குடும்பமொன்று அவரது வடீ்டிற்கு அவடக்கலம் ததடி ஓடி வந்த அதிசயமும் 
நடந்தது. முதலிரு நாட்களில் நவடமபற்ற கலவரத்தில் அவவர சிங்களக் 
காவடயரிலிருந்து அந்தச் சிங்களக் குடும்பம் காப்பாற்றியிருந்தது. இந்த 
வதந்திவயத் மதாடர்ந்து ெீண்டும் கலவரம் பலொக மவடித்தது. ஓரளவுக்குச் 
சீரவடந்து மகாண்டிருந்த நிவலவெ ெீண்டும் 'மகாட்டியா' வதந்தியால் 

சீர்மகட்டது. சீரவடந்திருந்த நிவலவெவய நம்பி நண்பன் 
கிருலப்பவனயிலிருந்த வமீடான்றிற்குக் குளிப்பதற்குச் மசன்றிருந்தவன் தவல 
தப்பினால் புண்ணியமென்று குடல் மதறிக்க ஓடி வந்தான். வந்தவன் தான் 
தப்பி வந்த பாட்வடமயல்லாம் கவதகவதயாக விபரித்தான். ஏற்கனதவ 
தப்பியிருந்த தெிழர்கள் பலர் , சீரவடந்து மகாண்டிருந்த நிவலவெயிவனச் 
சாக்காக வவத்து ெீண்டும் தத்தெது இல்லங்களின் நிவலயறிவதற்காகத் 

திரும்பியதபாது தெற்படி வதந்தி ஏற்படுத்திய கலவரச் சூழலில் சிக்கி 
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உயிரிழந்தார்கள். 'மகாட்டியா' என்ற மசால் எவ்வளவு தூரத்திற்குச் சிங்கள 
ெக்கள் ெத்தியில் அச்சத்திவன ஏற்படுத்தியது என்பவதயும் தெற்படிச் சம்பவம் 
எடுத்துக் காட்டியது.  
 

இது இன்னுமொரு உளவியல் உண்வெயிவனயும் எடுத்துக் காட்டியது. 
இலங்வகத் தீவில் சிங்கள ெக்கள் மபரும்பான்வெயாக இருந்ததபாதும் 
அவர்களுக்மகாரு சிறுபான்வெ உணர்வு இருக்கத்தான் மசய்கிறது. அதற்குக் 
காரணம் அருகிலிருக்கும் நாலவரக் தகாடித் தெிழகத் தெிழர்கள். எங்தக 
ஈழத்துத் தெிழர்கள் தெிழகத் தெிழர்களுடன் தசர்ந்து தங்கவளச் மசாந்த 
நாட்டிதலதய சிறுபான்வெயாக்கி விடுவார்கதளாமவன்றமதாரு ததவவயற்ற 
அச்ச உணர்வு. கடந்த காலத்து ஈழத்து வரலாறும், அடிக்கடி ஈழத்தின் 
தெதலற்பட்ட தெிழக ென்னர்களின் பவடமயடுப்புகளும் அவர்களது இந்த 
அச்சத்திவன அதிகரிக்க வவத்தன தபாலும். 'புலி' உருவம் அவர்களது 

உள்ளத்தில் அச்சத்திவன ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணகார்த்தாக்கள் அன்வறய 
தசாழர்கள். தசாழர்களின் புலிக்மகாடி ஒரு காலத்தில் ஈழம் முழுவதும் பறந்தது. 
முதலாம் இராேஇராே தசாழன் காலத்தில் இலங்வக தசாழர்களிடம் தசாழ 
ென்னனான எல்லாலனுக்குப் பின்னர் அடிவெப்பட்டது. அதன் பின் அவனது 
வெந்தன் முதலாம் இராதேந்திர தசாழன் காலத்தில் ஒளிந்ததாடிய சிங்கள 
ென்னன் ெகிந்தனிடெிருந்து ெணிமுடி வகப்பற்றப்பட்டு நாடு முற்றாக 

அடிவெப்படுத்தப் பட்டது. தசாழர்கள் காலத்திதலற்பட்ட நிகழ்வுகவள 
ெகாவம்சம் தபான்ற சிங்கள நூல்கள் விபரிக்கும். தெிழ் ென்னர்களில் 
தசாழர்கள் காலத்தில்தான் இலங்வக முழுவதும் முற்றாக, நூறாண்டுகளுக்கும் 
தெலாகத் தெிழர்கள் வககளிலிருந்தது. தசாழர்களின் இலங்வக ெீதான ஆட்சிக் 
காலகட்டத்வதத்தான் மபளத்த ெதமும், சிங்கள மொழியும் முற்றாக முடங்கிக் 
கிடந்தமதாரு காலகட்டொகச் சிங்களவர்கள் கருதுகின்றார்கள் தபாலும். 
சிறுவயதில் படுத்திருக்கும்தபாது சிறுவனான துட்டவகமுனு குடங்கிப் 
படுத்திருப்பானாம். அதற்கு அவன் கூறும் காரணம் வடக்கில் தெிழரசும், 

மதற்கில் கடலுெிருக்வகயில் எவ்விதம் குடங்காெல் படுப்பது என்பானாம். 
அதனால்தான் தசாழ ென்னனான எல்லாளவன அவன் மவற்ற வரலாறு 

ெிகப்மபரிய சிங்கள மவற்றியாகக் கருதப்படுகிறது. அதனால்தான் தபாலும் 
புலிக்மகாடியுடன் கூடிய தசாழர்கவளக் கண்டு அஞ்சிய , மவறுத்த 
சிங்களவர்கள் ெீன் மகாடியுடன் கூடிய பாண்டியர்கவளக் கண்டு அஞ்சவில்வல 
தபாலும். உண்வெயில் பாண்டிய ென்னர்கள் சிலர் ஈழத்தின்தெல் 
பவடமபடுத்திருந்ததபாதிலும் கூட அவர்களுடன் நட்பு பாராட்டுவதற்கும், 

அவர்களிடத்தில் மபண்மணடுப்பதற்கும் சிங்களவர்கள் ெத்தியில் எதிர்ப்தபா , 

அச்சதொ எற்பட்டதில்வல. இன்வறய நிவலயில் இவவமயல்லாம் 
ததவவயற்ற அச்சங்கள். இவ்வவகயான அச்சங்கள் சுவாவல விட்டு எரிவதற்கு 
அடிப்பவடக் காரணிகள் சமூக, அரசியல், மபாருளாதாரக் காரணங்கதள. 
ஆயினும் சாதாரண ெக்கள் இதவனப் புரிந்து மகாள்வதில்வல. ெக்களின் 
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உணர்வுகவள வவத்துப் பிவழப்பிவன நடாத்தும் அரசியல்வாதிகள் ெட்டும் 
நன்கு புரிந்து மகாண்டு, அவ்வுணர்வுகவள ஊதிப் பூதாகாரப்படுத்தி, அதிலவர்கள் 
குளிர் காய்ந்து மகாண்டிருக்கின்றார்கள். இவற்றால் தூண்டப்படுவதும், 

பாதிக்கப்படுவதும் சாதாரண ெக்கதள. இந்த அழகான தீவில் ெீண்டும் 
அவெதிமயப்தபாது வரும்? ெக்கள் ஒருவருமகாருவர் ெீண்டும், சகேொக, 

அன்பாகப் பழகும் நாமளன்று வரும்? தசர்ந்ததா, பிரிந்ததா ஒருவருக்மகாருவர் 
நட்புடன், சகல உரிவெகளுடனும், ஒற்றுவெயுடனும் வாழுமொரு சூழல் 

ெீண்டுமெப்தபாது வரும்? வருொ?  

 

 ***** **** **** **** ***** **** **** **** ***** ****  

 

"என்ன மகாட்டக் மகாட்ட முழித்திருக்கிறாய்? நித்திவர வரவில்வலயா?" 

அருகிலிருந்த இருதட்டுப் படுக்வகயின் தெற்தட்டில் படுத்திருந்த நண்பன் 

அருள்ராசாதான் இவ்விதம் தகட்டவன்.  
 

"இன்று விடிய மவளியிவலப் தபாக இருக்கிறெல்லவா? அதுதான் ெனசு கிடந்து 
அவலபாயிது தபாவல. இரவு முழுக்க நித்திவரதய ஒழுங்காக வரதவயில்வல. 
நீ குடுத்து வவத்தவன். உன்னாவலமயப்படி நித்திவர மகாள்ள முடிந்தது.?"  

 

"எல்லாத்துக்கும் காரணம் ெனசுதான். இது உனக்குப் மபரியமதாரு விசயொகப் 
படுகுது. அதுதான் ெனசும் கிடந்து இப்படி அவல பாயுது. அது சரி 
மவளியிவல தபானதும் என்ன பிளான்? உனக்கு யாவரவாது சந்திக்க தவண்டிய 
ததவவயிருக்கா?"  

 

"தநற்தற இது பற்றிக் கவதத்திருக்கிறம். முதலிவல அந்த இந்திய வடீ்டு 

அவறமயப்படிமயன்று தபாய்ப் பார்ப்பம். பிடிச்சிருந்தால் அங்தகதய இருந்து 
மகாண்டு ஒரு தவவலமயான்று ததடுவம். அதுதான் முதல் தவவல. அதுக்குப் 
பிறகுதான் ெற்றமதல்லாம்.?  

 

"அது சரி. எங்களுக்தகா தவவல மசய்வதற்குரிய சட்டரீதியான ஆவணங்கள் 

ஒன்றுெில்வல. முதலிவல மவளியிவல தபானதும், 'சமூகக் காப்புறுதி நம்பர்' 

எடுக்க முடியுொமவன்று பார்க்க தவண்டும். அதிருந்தால்தான் தவவல 
பார்க்கலாம். இல்லாவிட்டால் நல்ல தவவலமயதுவும் எடுக்க முடியாது. 
உணவகங்களில் கள்ளொக தவவல மசய்ய தவண்டியதுதான். எனக்மகன்றால் 
எந்த தவவலயும் சொளிக்கலாம். உன்னாவல முடியுொமவன்றுதான் 

தயாசிக்கிறன்."  

 

"என்ன பகிடியா விடுறாய். எந்த தவவலமயன்றாலும் என்னாவல மசய்ய 

முடியும். இதுக்மகல்லாம் மவட்கம் பார்க்கிற ஆளில்வல நான். மசய்யும் 
மதாழிதல மதய்வம். இதுதான் அடிதயனின்ற தாரக ெந்திரம். இவ்விதொக 
நண்பர்களிருவரும் பல்தவறு விடயங்கவளக் குறிப்பாக மவளியில் மசன்றதும் , 
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புதிய சூழவல எவ்விதம் மவற்றிகரொக எதிர்மகாள்வது, இருப்பிவன எவ்விதம் 
உறுதியாகத் தப்ப வவத்துக் மகாள்வது, வாழ்வின் எதிர்காலத் திட்டங்கவள 
எவ்விதம் மவற்றிகரொகச் மசயற்படுத்துவது?, அவ்வப்தபாது தசார்ந்து, தளர்ந்து 
தபாய் விடும் ெனதிவனமயவ்விதம் ெீண்டும் ெீண்டும் துள்ளிமயழ வவப்பது,.. 

இவ்விதம் பல்தவறு விடயங்கவள நண்பர்களிருவரும் பரிொறி, ஆராய்ந்து 
மகாண்டிருந்த தவவளயில் நகரத்துப் மபாழுதும் தனக்தகயுரிய 
ஆரவாரங்களுடன் விடிந்தது. ஊரிமலன்றால் இந்தநரம் தசவல்களின் சங்கீதக் 
கச்தசரியால் ஊதர கலங்கி விட்டிருக்கும். புள்ளினத்தின் காவலப் 
பண்ணிவசயில் மநஞ்சமெல்லாம் களி மபாங்கி வழிந்திருக்கும். இருந்தாலும் 
விடிவு எப்மபாழுதுதெ ெகிழ்ச்சியிவனத் தந்து விடுவதாகத்தானிருந்து 

விடுகிறது.  
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அத்தியாயம் ஆறு: ெவழயில் ெயங்கும் ெனது!......  
 

அன்று காவல தடுப்பு முகாம் வாசிகள் தெது காவல உணவவ 
முடிக்கும் தவவளயில் வானெிருண்டு சிறிது தநரத்திதலதய ெவழ 
மபாழிய ஆரம்பித்து விட்டது. காவல பத்து ெணிக்மகல்லாம் 
குடிவரவு அதிகாரிகள் உரிய பத்திரங்களுடன் வந்து அவற்வற 
நிரப்பியதும் இளங்தகாவவயும், அருள்ராசாவவயும் மவளியில் 

மசல்ல அனுெதித்து விட்டார்கள். தடுப்பு முகாெிலிருந்த 
அவனவருடனும் பிரியாவிவட மபற்றுக் மகாண்டு மவளியில் வந்த 
தபாது ஏதனா அவர்களிருவரினதும் மநஞ்சங்களும் கனத்துக் 

கிடந்தன. தடுப்பு முகாெினுள் மதாடர்ந்தும் கனவுகளுடனும், 

கற்பவனகளுடனும், சலிப்புடனும், இயலாவெயுடனும் வாழப்தபாகும் 
அவர்கவள நிவனக்வகயில் ஒருவித தசாகம் கவிந்தது. அவர்களும் மவளியில் 
மசன்றதும் தங்கவள ெறந்து விடாெல் அடிக்கடி வந்து பார்த்துச் மசல்லுொறு 
தவண்டிக் மகாண்டார்கள். அதற்கு இவர்கள் கட்டாயம் வந்து பார்ப்பதாகவும், 

அவர்களுக்குத் ததவவயானவற்வற அவ்வதபாது அறியத் தந்தால் வாங்கிக் 

மகாண்டு வந்து தருவதாகவும், மவளியில் அவர்களுக்கு ஆக தவண்டியவற்வற 
தம்ொல் முடிந்த அளவுக்குச் மசய்து தருவதாகவும் கூறி ஆறுதலளித்தார்கள். 
இவ்விதொக அவர்களிருவரும் மவளியில் வந்ததபாது சரியாக ெணி 
பன்னிரண்டு. வககளில் குடிவரவு அதிகாரிகள் தந்த பிவணயில் அவர்கவள 
விடுவிக்கும் அறிவிப்புடன் கூடிய பத்திரங்கள் ெட்டுதெ அவர்களது 

சட்டரீதியான அறிமுக ஆவணங்களாகவிருந்தன. அத்துடன் தடுப்பு முகாெில் 
அனுெதிக்கும்தபாது சிவற அதிகாரிகளிடம் மகாடுத்து வவந்த்திருந்த இருநூறு 
டாலர்களுெிருந்தன. இவற்றுடன் புதிய ெண்ணில், புதிய சுழவலத் 
துணிவுடனும், நம்பிக்வகயுடனும், ஆர்வத்துடனும் எதிர்த்து நின்று 
எதிர்நீச்சலிடுவதற்குரிய ெனப்பக்குவமும் நிவறயதவயிருந்தன. மபாழிந்து 
மகாண்டிருந்த வானம் நிற்பதற்கான அறிகுறிதய மதன்படவில்வல. ஊரில் 

ெவழக்காலங்களில் இவலகள் கூம்பிக் கிடக்கும் உயர்ந்த மதன்வனகளாக 
இங்கு பார்க்குந் திவசமயல்லாம் உயர்ந்து கிடந்தன காங்ரீட் விருட்சங்கள்.. 
ெவழகளில் நவனந்தபடி அவெதியாகச் மசன்றுமகாண்டிருந்தனர் 
நகரத்துவாசிகள். நூற்றுக் கணக்கில் நகரத்து நதிகளாக விவரந்து 
மகாண்டிருந்தன வாகன அணிகள். அவ்வப்தபாது ஒருசில நகரத்துப் புறாக்கள் 

தெது ெவழநீரில் நவனந்து கூம்பி கிடந்த சிறகுகவள அடிக்கடி சிலிர்த்து 
விட்டுத் தெது உணவு தவட்வடயிவனச் தசாடிகளாகத் மதாடர்ந்து 
மகாண்டிருந்தன. 'புதிய வானம்! புதிய பூெி'! எஙகும் மபாழிந்து மகாண்டிருக்கும் 
ெவழ! அதுவவர நான்கு சுவர்களுக்குள் வவளய வந்துவிட்டுப் பரந்த 
உலகினுள் சுதந்திரக் காற்றிவனத் தரிசித்தபடி அடிமயடுத்து வவத்தமபாழுது 
ெனதுக்கு ெகிழ்ச்சியாகவிருந்தது.  
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'லாங் ஐலண்ட்'இல் வசிக்கும் அந்த இந்தியத் தம்பதிகவளத் மதாவலதபசியில் 
அவழத்து தங்களது வருவகயிவன உறுதி மசய்து விட்டு நண்பர்களிருவரும் 
தெது பயணத்வதத் மதாடர்ந்தனர். பாதாள ரயில் நிவலயத்வத அவடவதற்கு 
முன்னர் அருகிலிருந்த உணவகமொன்று மசன்று ததநீதரா காப்பிதயா 
அருந்தினால் நல்லது தபால் படதவ நுவழந்து மகாண்டனர். சிறியமதாரு 
உணவகம். கூட்டெில்வல. ஒரு சிலதர ெவழக்கு ஒதுங்கியிருந்தனர் தபால் 
பட்டது. வதீிவய அண்ெித்திருந்த யன்னதலாரம் அெர்ந்து ததநீர் அருந்தியபடி 
வதீியில் விவரந்து மகாண்டிருந்த ொனுடர்கள் தெல் தம் கவனத்வதத் 

திருப்பினர். எத்தவன விதொன நிறங்களில் ெனிதர்கள்! மபரும்பாலும் 
வந்ததறு குடிகள். எதற்காக இந்த விவரவு! எங்தகா பிறந்து, எங்தகா வளர்ந்து, 

இங்கு வந்து எதற்காக இவ்விதம் ஆலாய்ப் பறக்கின்றார்கள்?  

 

இளங்தகாவின் சிந்வதயில் தடுப்பு முகாம் வாசிகள் பற்றிய சிந்தவனகள் 
மெல்லப் படர்ந்தன. இதற்காகத் தாதன அங்தக , அந்தச் சுவர்களுக்குள் 

அவர்கள் கனவுகளுடன் காத்துக் கிடக்கின்றார்கள். ஊரிழந்து, உற்றார் 
உறவிழந்து, ெண்ணிழந்து, நாடு தாண்டி, கடல் தாண்டி வந்து இவ்விதம் 
அகப்பட்டு அந்தச் சுவர்களுக்குள் வவளய வரதவண்டுமென்று அவர்களுக்குக் 
காலெிருக்கிறது.  
 

ெவழ இன்னும் விட்டபாடில்வல. மபாழிந்து தள்ளிக் மகாண்டிருந்தது. 
உணவகத்தின் யன்னற் கண்ணாடியினூடு பார்க்வகயில் ஊவெப் படமொன்றாக 
நகரத்துப் புறக்காட்சி விரிந்து கிடந்தது. ெவழ மபாழிவதும், ெனிதர்கள் 
நவனந்தபடியதில் விவரவதும், பின்னணியில் விரிந்து கிடந்த நகரத்துக் கட்டட 
வனப் பரப்பும்.. எல்லாதெ ஒருவித அவெதியில் விவரந்து மகாண்டிருக்கும் 
சலனப் படக்காட்சியாக காலநதியில் ெிதந்ததாடிக் மகாண்டிருந்தன. 
சாவலதயாரம் இரு ஆபிரிக்க இவளஞர்கள் ெவழக்குள் விவரயும் 
ெனிதர்களுக்குக் குவடகவள விற்றுக் மகாண்டிருந்தார்கள். ெீண்டும் அவனது 
கவனம் ெவழக்காட்சியில் படிந்தது. ெவழக்காலமும், காட்சியும் அவனுக்குப் 
பிடித்தொன இயற்வக நிகழ்வுகள். அவனது பால்ய காலத்தில் வன்னி 
ெண்ணில், வவுனியாவில், கழிந்த அவனது காலத்தில் ஆரம்பொன அந்த 

இரசிப்பு அவனது வாழ்வு முழுவதும் மதாடர்ந்து வந்து மகாண்டிருந்தது. 
அப்மபாழுது வன்னியிமனாரு பகுதியான வவுனியாவின் மபரும்பகுதி 
விருட்சங்களால் நிவறந்திருந்தது. கருங்காலி, முதிவர, பாவல, வவீர, ததக்கு 
எனப் பல்தவறு விருட்சங்கள். மூவலக்கு மூவல குளங்களும், ஆங்காங்தக 
வயல்களும் நிவறந்து இயற்வகயின் தாலாட்டில் தூங்கிக் கிடந்த 

அம்ெண்ணின் வனப்தப வனப்பு. அத்தவகய ெண்ணில் குருவிகளுக்கும், 

பல்தவறு காட்டு உயிரினங்களுக்குொ பஞ்சம்? பாம்புகளின் வவககவள எண்ண 
முடியா? கண்ணாடி விரியன் மவங்கணாந்தி,ெவலப்பாம்பு மதாடக்கம், 

நல்லப்பாம்பு வவரயில் பல்தவறு அளவில் அரவங்கள் அக்கானகங்களில் 
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வலம் வந்தன. ெர அணில்கள் மகாப்புகளில் ஒளிந்து திரிந்தன. மசங்குரங்குகள் 
மதாடக்கம் கரு மூஞ்சிக் குரங்குகமளன அவ்வனங்களில் வானரங்கள் ஆட்சி 
மசய்தன. பச்வசக் கிளிகள், மகாண்வட விரிச்சான் குருவிகள், ொம்பழத்திகள், 

குக்குறுபான்கள், அவடக்கலான் குருவிகள், ததன் சிட்டுகள், காட்டுப் புறாக்கள், 

நீர்க்காகங்கள், ஆலாக்கள், ஆட்காட்டிகள், ஊர் உலாத்திகள், வெனாக்கள், 

காவடகள், மகளதாரிகள், ஆந்வதகள், நத்துகள், காட்டுக் தகாழிகள், ததாவக 
விரித்தாடும் ெயில்கள்.. நூற்றுக் கணக்கில் புள்ளினங்கள் நிவறந்திருந்தன. 
இரமவன்றால் வன்னி ெண்ணின் அழதக தனிதான். நட்சத்திரப் படுதாவாக 
விரிந்து கிடக்கும் இரவு வானும், ஆங்காங்தக படர்திருக்கும் கானகங்களும், 

அவற்றில் ஓங்கி ஒன்றுபட்டு நிற்கும் விருட்சங்களும், பவடமயடுக்கும் 
ெின்ெினிப் பூச்சிகளும் மநஞ்சிவனக் மகாள்வள மகாள்ளுவன. 
ெவழக்காலமென்றாதல வன்னி ெண்ணின் அழதக தனிதான். பூரித்துக் 
கிடப்பாள் நிலெடந்வத. இவலகள் தாங்கி அவ்வப்தபாது மசாட்டும் 
ெவழத்துளிகளின் எழிலில் மநஞ்சிழகும். குளங்கள் மபாங்கிக் கவரெீறிப் 
பாயுமொலி காற்றில் வந்து பரவுவகயில் உள்ளத்தத களி மபருகும். குளங்கள் 
முட்டி வழிவகயில் ஆங்காங்தக கட்டப்பட்டிருக்கும் சிறிய ெதகுகவளத் 
திறந்து விடுவார்கள். அச்செயங்களில் ெதகுகளின் தெலாக வழியும் நீரினூடு 
விவரயும் விரால்கவளப் பிடிப்பதற்காக ெனிதர்களுடன், மவங்கணாந்திப் 
பாம்புகளும் இரவிரவாகக் காத்துக் கிடக்கும் வன்னி ெண்ணின் ொண்தப 
ொண்பு. முல்வலயும் ெருதமும் பின்னிப் பிவணந்து கிடந்த வன்னி ெண்ணின் 
ெவழயழகு ஒருவிதமென்றால், மநய்தலும், ெருதமும் பின்னிக் கலந்திருந்த 
யாழ் ெண்ணின் கவரதயாரக் கிராெங்களின் ெவழயழகு இன்னுமொரு விதம். 
'சட்டசடமவன்று' ஓட்டுக் கூவரகள் தடதடக்க இடியும், ெின்னலுொய்ப் மபய்யும் 
தபய் ெவழயிவன, இரவுகளின் தனிவெகளில் படுத்திருந்தபடி ,வயற்புறத் 
தவவளகளின் ஆலாபவனயிவனச் மசவிெடுத்தபடி, பாரதியின் 
ெவழக்கவிவதயிவனப் படித்தபடியிருப்பதிலுமொரு சுகெிருக்கத்தான் 
மசய்கிறது. 
 

திக்குக மளட்டுஞ் சிதறி தக்கத் 

தீம்கரிட.. தீம்கரிட.. தீம்கரிட.. தீம்கரிட.. 
பக்க ெவலக ளுவடந்து மவள்ளம் 

பாயுது பாயுது பாயுது - தாம்தரிகிட 

தக்கத் ததிங்கிட தித்ததாம் - அண்டம் 

சாயுது சாயுது சாயுது தபய்மகாண்டு 

தக்வக யடிக்குது காற்று - தக்கத் 

தாம்தரிகிட. தாம்தரிகிட.. தாம்தரிகிட.. தாம்தரிகிட.. 
 

மவட்டியடிக்குது ெின்னல் - கடல்  

வரீத்திவர மகாண்டு விண்வண யிடிக்குது; 

மகாட்டி யிடிக்குது தெகம்; - கூ 

கூமவன்று விண்வணக் குவடயுது காற்று; 

சட்டச்சட சட்டச்சட டட்டா - என்று 

தாளங்கள் மகாட்டிக் கவனக்குது வானம்; 
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எட்டுத் திவசயு ெிடிய - ெவழ  

எங்ங னம்வந்தத டா, தம்பி வரீா! 
 

அண்டங் குலுங்குது , தம்பி! - தவல 

ஆயிரந் தூக்கிய தசடனும் தபய்தபால் 

ெிண்டிக் குதித்திடு கின்றான்;- திவச 

மவற்புக் குதிக்குது; வானத்துத் ததவர் 

மசண்டு புவடத்திடுகின்றார்; - என்ன 

மதய்விகக் காட்சிவயக் கண்முன்பு கண்தடாம்! 
கண்தடாம்! கண்தடாம்! கண்தடாம்! - இந்தக் 

காலத்தின் கூத்திவனக் கண்முன்பு கண்தடாம்! 
 

மசாற்களுக்குள்ள வலிவெயிவன, சிறப்பிவனப் பாரதியின் கவிவதகளில் 

காணலாம். 'இன்று புதிதாய்ப்ப் பிறந்ததாம்' என்றதும் நம்பிக்வகயும், 

உற்சாகமும் மகாப்பளிக்கத் துடித்மதழுந்து விடும் ெனது திக்குகமளட்டுஞ் சிதறி, 
பக்க ெவலகளுவடத்து, மவட்டியடிக்கும் ெின்னலுடன், மகாட்டியிடிக்கும் 
தெகத்துடன், கூவிட்டு விண்வணக் குவடயும் காற்றுடன் பாயும் ெவழயில் 
மூழ்கி விடுகிறது. ெவழக்காட்சியிவன ெிகவும் அற்புதொக வரித்துவிடுமொரு 
இன்னுமொரு கவிவத ஈழத்துக் கவிஞன் கவநீ்திரனின் (அ.ந.கந்தசாெி) கவிவத. 
பாரதியின் கவிவத ெவழக்காட்சியிவனத் தத்ரூபொக விளக்கி நின்றால் 
கவநீ்திரனின் 'சிந்தவனயும், ெின்மனாளியு'தொ அக்காட்சியினூடு இருப்பிற்தகார் 

அர்த்தத்வதயும் விளக்கி நிற்கும்.  
 

'சாளரத்தின் ஊடாகப் பார்த்திருந்ததன் சகமெல்லாம்  

ஆழ உறங்கியது அர்த்த ராத்திரி தவவளயிதல,  

வானம் நடுக்கமுற, வவயமெல்லாம் கிடுகிடுக்க,  

தொனத்வத மவட்டி யிடிமயான்று தொதியதத!  
'சட்' மடன்று வானம் மபாத்ததுதபால் மபருொரி  

மகாட்டத்மதாடங்கியது. 'தஹர்' மரன்ற இவரச்சலுடன்  

ஊவளயிடு நரிவயப் தபால் மபருங்காற்றும் உதறியது.  
ஆவள விழுத்திவிடும் அத்தவகய தபய்க்காற்று  

சூறா வளியிதுவா உலகிவனதய ொய்க்க வந்த  

ஆறாத மபருஊழிக் காலத்தின் காற்றிதுவா?  

சாளரத்துக் கதவிரண்டும் துடிதுடித்து தொதியது.  
ஆழிப்மபரும் புயல்தபால் அல்தலாலம் அவ்தவவள  

உலகம் சீரழிவிற்ற(து); அப்தபா வானத்தில்  

ொயும் உலகினுக்கு ஒளிவிளக்கந் தாங்கிவந்த  

காயும் ெின்னமலான்று கணதநரம் ததாற்றியதத.  
மகாட்டுெிடித்தாளம் இவசய நடம் மசய்யும்  

ெட்டற்ற தபரழகு வான்வனிவத தபால் ெின்னல்  

ததான்றி ெவறந்ததுதவ; சிந்தவனயின் தரங்கங்கள்  

ஊன்றிமயழுந்தன இவ் மவாளிெின்னல் மசயல் என்தன?  

வாழ்தவா கணதநரம்; கணதநரம் தானுமுண்தடா?  

சாவும் பிறப்புெக் கணதநரத் தடங்குென்தறா?  

ஐனனப் படுக்வகயிதல ஏவழெின்னல் தன்னுவடய  

ெரணத்வதக் கண்டு துடிதுடித்து ெடிகின்ற  

தசதி புதினென்று; அச் தசதியிதல நான் காணும்  

தசாதி மகாளுத்திச் தசாபிதத்வதத் மசய்துவிட்டு  

ஓடி ெவறகிறது; வாழும் சிறு கணத்தில்  
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ததடி ஒரு தசவவ மசகத்திற்குச் மசய்ததுதவ!  
தசவவயதன் மூச்சு; அச்தசவவ யிழந்தவுடன்  

ஆவிபிரிந்து அகல்வானில் கலந்ததுதவ!  
என்தன இம் ெின்னல(து) எழிதல மவன்றிருந்ததன்.  
ெண்ணின் ெக்களுக்கு ெின்னல் ஒரு தசதி மசால்லும்.  
வாழும்சிறு கணத்தில் வவய மெலாம் ஒளிதரதவ  

நாளும் முயற்சி மசய்யும் நல்லமசயல் அதுவாகும்.  
இந்த வாறாகச் சிந்தவனயில் ஆழ்ந்துவிட்தடன்.  
புந்தி நடுங்கப் புரண்டததார் தபரிடி; நான்  

இந்த உலகினிற்கு வந்தவடந்ததன்; என்னுவடய  

சிந்தவனயால் இச்சகம்தான் சிறிதுபயன் கண்டிடுதொ?'  

 

ஊமரல்லாம் உறங்கும் அர்த்த ராத்திரியில் மபாத்துக் மகாண்டு மபய்யும் ொரி 
வானம்! ஊவளயிடும் நரியாகப் மபருங்காற்று! தபய்க்காற்று! மகாட்டுெிடித்தாள 

இவசயில் வான் வனிவதமயன ெின்னல்! அவளின் கணதநரத்து நடனம் 
கவிஞனிடதொர் சிந்தவனப் மபாறியிவனத் தட்டிமயழுப்பி விடுகிறது. 
ெண்ணின் ெக்களுக்கு அம் ெின்னல் ஒரு தசதி மசால்வாள். அதுமவன்ன? 

அவளின் வாழ்தவா கணதநரம்; கணதநரம் தானுமுண்தடா? வாழுெச்சிறு 

கணத்தில் வவய மெலாம் ஒளிதந்து தசாதி மகாளுத்திச் தசாபிதத்வதத் 
மசய்துவிட்டு  

ஓடி ெவறகிறாள் அவ்வான் வனிவத. வாழும் சிறு கணத்தில் ததடி ஒரு 
தசவவ மசகத்திற்குச் மசய்துவிட்டு ஆவிபிரிந்து விடும் அவளின் 
இருப்பில்தான் எத்துவண சிறப்பு! ெவழவய எத்தவன முவற இரசித்தாலும் 
அவனுக்கு அலுப்பதில்வல. அத்தவகய செயங்களிமலல்லாம் அவனது 

சிந்வதயில் தெற்படி கவிவதகள் வந்து நர்த்தனொடுகின்றன. ெவழயிவன 
இரசித்தலுக்கு அவவயும் கூட நின்று துவண புரிகின்றன. ெவழக்காட்சியும், 

அதன் விவளவாகப் படம் விரித்த பால்யகாலத்து நிவனவுகளும், பிடித்த 
கவிகள், கவிவதகளும் ஓரளவுக்குச் தசார்ந்திருந்த ெனதுக்கு ெீண்டும் 
உற்சாகத்திவனத் தந்தன. ஒரு கண வாழ்விலும் ஒளி தருமொரு ெின்னல்! 
ெின்னலாயிருப்தபாம், எதிர்ப்படும் இன்னமலலாந் தகர்த்மதறிதவாமென்று 
ெனது குதியாட்டம் தபாடுகிறது. 
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அத்தியாயம் ஏழு: திருெதி பத்ொ அேித். 
 

நண்பர்களிருவரும் 'லாங் ஐலண்ட்' நகவர அவடந்தமபாழுது ொவல 
நான்கு ெணியாகிவிட்டது. ொநகர் ொவல தநரப் பரபரப்பில் மூழ்கிக் 

கிடந்தது. இந்தியத் தம்பதியினரின் வடீு நகரத்துப் பாதாள இரயில் 
36வது மதருச் சந்திப்பிற்கண்வெயிலிருந்தது.' ொன்ஹட்டன்'னில் 
'மலக்ஸிங்க்டன் 59வதுத் மதருச் சந்திப்பில் பச்வச நிற 
அவடயாளத்துடனான பாதாள இரயில் G எடுக்க தவண்டும். 
முதன்முவறயாக இளங்தகா பாதாள இரயிலில் பிரயாணம் 
மசய்கின்றான். நிலத்திற்கடியில் பல்தவறு அடுக்குகளில் விவரயும் 
பாதாள இரயில்களும், ொநகரின் காங்ரீட் வனமும் பிரெிப்பிவனத் 

தந்தன. பாதாள இரயிற் சந்திப்பிலிருந்து ெிக அண்வெயில்தான் அந்த இந்தியத் 
தம்பதியினரின் வடீும் இருந்தது. அருகிதலதய உணவுப் மபாருட்கள் விற்கும் 

மபரியமதாரு பல்மபாருள் அங்காடிமயான்றும் வடீ்டுக்கு அண்வெயிலிருந்தது. 
அவழப்பு ெணியிவன அழுத்தியதுதெ அவர்கவள எதிர்பார்த்திருந்த வடீ்டுக்காரி 
பத்ொ அேதீ் கதவிவனத் திறந்து "நீங்கள்தாதன இளங்தகா. சற்று முன்னர் 
அவழத்தது இருப்பிடத்திற்காக" என்று வரதவற்றாள்.  
 

அதற்கு இளங்தகா "நாதனதான். இவன் என் நண்பன் அருள். இருவரும்தான் 

சிலகாலம் இங்கு தங்கவுள்தளாம்" என்று நண்பன் அருள்ராசாவவ அவளுக்கு 
அறிமுகம் மசய்து வவத்தான். அவள் அருள்ராசாவின் பக்கம் திரும்பி "ஹாய்" 
என்றாள். அத்துடன். அவர்களிருவவரயும் பத்ொ அேறீ் உள்தள வரும்படி 
அவழத்தாள். அத்துடன் "ஏன் மவளியிதலதய நின்று மகாண்டிருக்கின்றரீ்கள். 
உள்தள வாருங்கள். அவறகவளக் காட்டுகின்தறன். பிடித்திருக்கிறதாமவன்று 
பாருங்கள்." என்றும் கூறினாள். 
 

முதற்தளத்துடன் தெலதிகொக இரு தளங்கவள உள்ளடக்கிய அழகான 
சிறியமதாரு இல்லம். முதற் தளத்தில் பத்ொ அேித்தும், அவளது கணவர் 
அேித்தும் வசித்து வந்தனர். இதற்குள் பத்ொ அேித்தின் கணவர் அேிற்றும் 
அவர்களுடன் தசர்ந்து மகாண்டார். இவர்கவளப் பார்த்து "ஹாய்" என்றார். 
அத்துடன் "நீங்கள் தெிழ்நாட்வட தசர்ந்தவர்களா?" என்றும் தகட்டார். 
 

அத்ற்கு இளங்தகா " நாங்கள் தெிழர்கள். இலங்வகத் தெிழர்கள் " என்றான். 
இனக்கலவரத்வதத் மதாடர்ந்து உலமகங்கும் மசய்தி ஊடகங்களில் 
இலங்கவகத் தெிழர்களின் பிரச்சிவன அடிபட்டுக் மகாண்டிருநத செயம்.  
 

"ஓ ஸ்ரீலங்காவா.. அங்கு நடப்பவதக் தகள்விப்பட்டிருக்கிதறாம். உங்களது 
குடும்பத்தவர்கமளல்தலாரும் இன்னும் அங்குதான் வசிக்கிறார்களா?" என்று 
அேித் கூறவும் அவருடன் தசர்ந்து பத்ொ அேித் "ெிகவும் துயரகரொன நிகழ்வு. 
நானும் அறிந்திருக்கிதறன். அங்கு பிரச்சிவனகள் விவரவிதலதய முடிந்து 
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அவெதி பிறக்கட்டும்" என்று ஆறுதல் கூறினாள். இவ்விதொக 
அளவளாவியபடி அவர்கவள திருெதி பத்ொ அேித் முதலாவது தளத்திற்குக் 
கூட்டிச் மசன்றாள். திரு. அேித் கீதழதய நின்று விட்டார். முதலாவது தளத்தில் 
மூன்று அவறகளிருந்தன. மபாதுவாகக் குளியலவறயும், சவெயலவறயும் 
இருந்தன. அவறகள், ஒவ்மவான்றும் நன்கு விசாலொன, அவறகள். முதலாவது 
அவறயில் மெல்லிய, மவளிர்நிறத்தில் , நன்கு அழகாகக் கத்தரித்து விடப்பட்ட 

நிவலயிலான ெீவசயுடன், மெல்லியமதாரு சிரிப்புடன் கூடிய வதனத்துடன் 
காணப்பட்ட வாலிபமனாருவன் தவரயில் விரித்திருந்த படுக்வகயில் 
படுத்திருந்தவன் இவர்கவளக் கண்டதும் எழுந்தான்.அவ்வாலிபவன தநாக்கிய 
திருெதி அேித் இவர்களிடம் "இவர்தான் தகாஷ். தெற்கு வங்காலத்வதச் 
தசர்ந்தவர். இங்கு உங்கவளப் தபால்தான் அண்வெயில் வந்திருக்கிறார். 
இவரிடம் நீங்கள் நல்ல தகவல்கள், ஆதலாசவனகவளப் மபற்றுக் மகாள்ள 

முடியும்" என்று கூறிவிட்டு தகாஷ் என்று அவழக்கப்பட்ட அந்த தெற்கு வங்க 
வாலிபனிடம் "தகாஷ். இவர்கள் ஸ்ரீலங்காவவச் தசர்ந்தவர்கள். இப்மபாழுதுதான் 
அமெரிக்கா வந்திருக்கிறார்கள். தஙகுவதற்காக இடம் ததடி வந்திருக்கிறார்கள்" 
என்றாள். அவனும் பதிலுக்கு "ஹாய். உங்கவளச் சந்தித்ததில் ெிகவும் 
ெகிழ்ச்சி. நீங்கள் இங்கு தங்கும் செயத்தில் என்னால் முடிந்த உதவிகவளச் 
மசய்யக் காத்திருக்கிதறன்" என்றான். அவனது இளவெயான, கவளயான சிரித்த 
முகமும், தபச்சும் நண்பர்களிருவவரயும் கவர்ந்தன. அவனுக்குப் பதிலுக்கு 
நன்றி கூறினார்கள். திருெதி பத்ொ அேித் அவனிடம் விவடமபற்றுக் மகாண்டு 
நண்பர்களிருவவரயும் அடுத்த அவறக்கு அவழத்துச் மசன்றாள். அத்துடன் 

பின்வருொறு கூறினாள்: 
 

"தகாஷ் நல்ல வபயன. எல்தலாருக்கும் நன்கு உதவக் கூடியவன். உங்களுக்கு 
ஆரம்பத்தில் தவவலகள் ததடும் விடயத்தில் ெிகவும் பயனுள்ளவனாக அவன் 
விளங்கக் கூடும். தற்மபாழுது அந்த அவறயில் அவன் ெட்டும்தான் 
இருக்கிறான். அதிகபட்சொக மூவவரத் தங்க அனுெதிப்தபாம். கட்டிலில்வல. 
தவரதான். விருப்பொனால் நீங்கள் கட்டில் தவண்டிப் தபாடலாெ. 
ஆட்தசபவணயில்வல. கடிதங்கள் எழுதவதற்கு நீங்கள் சவெயலவறயிலுள்ள 
தெவசயிவனயும், கதிவரயிவனயும் பாவித்துக் மகாள்ளலாம். நீங்கள் தங்க 

விரும்பினால் இங்கு தகாஷுடன் உங்கள் இருப்பிடத்திவனப் பகிர்ந்து 

மகாள்ளலாெ." 

 

அடுத்த அவறயில் உயர்ந்த ஆகிருதியுடன், ெீவசயும் தாடியுொக ஒருவன் 

படுத்திருந்தான். பார்வவக்கு பஞ்சாப் இனத்வதச் தசர்ந்தவன் தபாலிருந்தான். 
அவன் இவர்கவளக் கண்டுமகாள்ளாத நிவலயில் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்தான். 
திருெதி பத்ொ அேித் மெல்லிய குரலில் "ொன்சிங் தூங்கிக் 
மகாண்டிருக்கிறான். அவனது துக்கத்வத நாம் மகடுக்க தவண்டாம். தறமபாழுது 
இந்த அவறயில் அவன் ெட்டும்தான் இருக்கிறான். ொன்சிங் இங்கு பிரபலொன 
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நிறுவனமொன்றுக்கு 'ட்றக்' சாரதியாக இருக்கிறான். கலிதபார்னியாவில் 

வசிப்பவன். இங்கு வரும் செயங்களில் இங்குதான் அவன் தங்குவது வழக்கம். 
எங்களது நீண்டகாலத்து வாடிக்வகயாளன் " என்று கூற்சி சிரித்தவள் தெலும் 
கூறினாள்:" நல்லவன். ஆனால் சிறிது முரடன். அவதானொக அவனுடன் தபச 
தவண்டும்.". 
 

அடுத்த அவற மூடிக் கிடந்தது. அவ்வவறயிவனச் சுட்டிக் காட்டிய திருெதி 
பத்ொ அேித் "அந்த அவறயில் ஒருவர் நிரந்தரொக ொத வாடவக மகாடுத்துத் 
தங்கியிருக்கின்றார். அவர் ஒரு பிராெணர். யாருக்கும் மதாந்தரவு மசய்ய 
ொட்டார். தானும் தன்பாடுொகவிருப்பவர். இங்குள்ள ஆஸ்பத்திரிமயான்றில் 
ஆண் தாதியாக தவவல பார்க்கின்றார். ெருத்துவராக வரதவண்டுமென்பது 

அவ்ரது இலட்சியம். அதற்காக அவர் பல வருடங்களாக முயன்று 
மகாண்டிருக்கின்றார். அதற்காக எந்த தநரமும் படித்துக் மகாண்டிருப்பார்" 
என்றார்.  
 

அதன்பின் அவர்கவளத் திருெதி பத்ொ அேித் குளியளவறக்குக் கூட்டிச் 
மசன்று காட்டினார். நண்பர்களிருவருக்கும் அவ்விடமும், ெனிதர்களும் பிடித்துப் 
தபாய் விட்டது. திருெதி பத்ொ அேித் தகட்டாள்: "அடுத்த தளத்திலும் 
இதுதபால் மூன்று அவறகளுள்ளன. தனியாகச் சவெயலவறயும், குளிப்பிட 
வசதிகளுமுள்ளன. பார்க்க தவண்டுொ? தற்மபாழுது அங்கு யாருதெ 

வாடவகக்கில்வல. மவறுவெயாகத்தானிருக்கிறது" என்றாள். 
 

நண்பர்களிருவரும் தெக்குள் தெிழில் கூடிக் கவதத்தார்கள். இளங்தகா 
அருள்ராசாவிடம் இவ்விடம் கூறினான்: "எனக்கு இந்த இடம் பிடித்து விட்டது. 
வடீ்டுக்காரியும், இங்கிருப்பவர்களும் நல்லவர்களாகப் படுகிறார்கள். என்ன 
மசால்லுகிறாய்". அதற்கு அருள்ராசா " எனக்கும் பிடித்து விட்டது. தபசாெல் 
இங்தகதய தங்கி விடுதவாம். இங்கிருந்துமகாண்தட தவவலகவளத் ததடலாம்" 
என்று பதிலிறுத்தான். அவர்களிருவரும் தபசி முடிக்கும்வவரயில் காத்திருந்த 

திருெதி பத்ொ அேித் தகட்டாள்: "என்ன மசால்லுகிறரீ்கள். இடம் 

பிடித்திருக்கிறதா?" 

 

இளங்தகா கூறினான்: "எங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறது. நாங்கள் இங்தகதய 
தங்தகதய முடிவு மசய்திருக்கிதறாம். எவ்வளவு வாடவக தகட்கிறரீ்கள்?" 

 

அதற்கு திருெதி பத்ொ அேித் கூறினாள்: "வாடவக கிழவெக்கு முப்பத்வதந்து 
டாலர்கள். உங்களுக்கு நான் முப்பது டாலர்களுக்குத் தருகிதறன். உங்கள் 

நாட்டு நிவலவெ கவவலக்குரியது. உங்கவளயும் எனக்குப் பிடித்துவிட்டது. 
மதாந்தரவு தராத குடியிருப்பாளர்கமளன்று பார்த்தாதல மதரிகிறது". 
 

அதற்கு இளங்தகா" திருெதி பத்ொ ஆேித் அவர்கதள. உங்களது 
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மபருந்தன்வெக்கும் தயாள குணத்துக்கும் நன்றி பல" என்றான். அவளிடம் 
முதல் வாரத்திற்குரிய வாடவகப் பணொக அறுபது டாலர்கவளக் 

மகாடுத்துவிட்டுத் தெது பிரயாணப் வபகவள அவறகளில் வவத்துவிட்டு 
வடீ்டுத் திறப்புகவளயும் வாங்கிக் மகாண்டார்கள். அருகிலுள்ள பல்மபாருள் 
அங்காடிக்குச் மசன்று அவ்வாரத்துக்குத் ததவவயான அவசியொன உணவுப் 
மபாருட்கவள வாங்கி வந்தால் நல்லமதன்று பட்டது. அதற்கு முன் சிறிது 
தநரம் தகாஷுடன் அளவளாவுவது நல்லதாகப் பட்டது. தகாஷுக்கும் 

அவர்கவளப் பிடித்துப் தபாய் விட்டது. அவனுடன் பல்தவறு விடயங்கவளப் 
பற்றியும் சம்பாஷித்தார்கள். விடயம் இலக்கியத்தில் வந்து நின்றது. இளங்தகா 
கூறினான்: "வங்க இலக்கியத்தின் அற்புதொன பல நூல்கவள நான் 
வாசித்திருக்கிதறன். தெிழில் எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி, த.நா.குொரஸ்வாெி தபான்ற 
பலர் வங்க நூல்கவள அற்புதொக மொழிமபயர்த்திருக்கின்றார்கள். தாகூர், 

சரத்சந்திரர் என்று பலரின் நாவல்கவளப் படித்திருக்கின்தறன். எனக்கு ெிகவும் 
பிடித்த நாவல் அதீன் பந்த்தயாபாத்யாயவின் 'நீலகண்டப் பறவவயத் ததடி..' . 
எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தியின் அற்புதொன மொழிமபயர்ப்பில் இந்திய ததசிய 
நூலகப் பிரிவினரால் மவளியிடப்பட்டிருந்தது. இந்திய சுதந்திரப் தபாராட்ட 

காலத்து நிகழ்வுகவள, இந்து, முஸ்லீம் பிளவுகவள, மபண்கள், விதவவகளின் 

நிவலவெகவளமயல்லாம் விபரிக்கும் நாவல். அற்புதொன இயற்வக 
வர்ணவனகவளயுள்ளடக்கிய நாவலது." 

 

டாகுர் வடீ்டுத் தனபாபுவுக்குப் பிள்வள பிறந்த தசதியிவன அறிவிப்பதற்காகச் 
மசல்லும் ஈசம் தஷக்வக விபரிப்பதுடன் ஆரம்பொகும் நாவல் தஷானாலி 
பாலி ஆறு பற்றியும், வானத்வத தநாக்கி அண்ணாந்திருக்கும் தர்முஜ் மகாடிகள் 
பற்றியும், அங்கு வாழும் ெனிதர்கள், பூச்சிகள், காற்றில் வரும் தானியத்தின் 
ெணம், பள்ளம் தநாக்கி வழீும் நீமராலி பற்றிமயல்லாம் ஆறுதலாக விபரித்துக் 
மகாண்தட மெல்ல மெல்ல விரியும். அதில்வரும் இயற்வக வர்ணவனகவள 
ெட்டும் படித்துக் மகாண்தட சுகத்திலாழ்ந்து விடலாம்.  
 

இளங்தகாவின் வங்க இலக்கிய அறிவு கண்டு தகாஷ் ெிகவும் ெகிழ்ந்து 

தபானான். அவனும் இயற்வகயிதலதய இலக்கியத்தில் ெிகவும் 
நாட்டமுள்ளவன். "நீங்கள் முதலில் கவடக்குச் மசன்று வாருங்கள். 
ஆறுதலாகக் கவதப்தபாம்" என்று உண்வெயான திருப்திகரொனமதாரு 
ெகிழ்ச்சி கலந்த உணர்வுடன் அவர்கவள வழியனுப்பி வவத்தான்.   

 

 

 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

42 
 

அத்தியாயம் எட்டு: விருந்ததா நல்ல விருந்து!  
 

பல்மபாருள் அங்காடி நண்பர்களிருவருக்கும் மபரு வியப்பிவன 

அளித்தது. முதன் முவறயாகப் புலம் மபயர்ந்ததன் பின்னர் 
அவர்களிருவரும் இவ்விதொனமதாரு வர்த்தக நிவலயத்துக்கு விேயம் 
மசய்திருக்கின்றார்கள். ெரக்கறி, ொெிசத்திலிருந்து பல்தவறு வவகயான 
பலசரக்குப் மபாருட்கள், பழங்கள், பியர் தபான்ற குடிபான வவககமளன 

அவனத்வதயும் அங்கு வாங்கும் வவகயிலிருந்த வசதிகள் 
அவர்கவளப் பிரெிக்க வவத்தன. நண்பர்களிருவருக்குெிவடயில் சிறிது 
தநரம் எவற்வற வாங்குவது எனப்து பற்றிய சிறியமதாரு உவரயாடல் 
பின்வருொறு நிகழ்ந்தது:  

 

இளங்தகா: "முதன் முவறயாகப் புதிய இடத்தில் சவெக்கப் தபாகின்தறாம். 
இதவனச் சிறிது வித்தியாசொகச் மசய்ய தவண்டும்? நீ என்ன மசால்லுகின்றாய் 
அருள்?"  

 

அருள்ராசா: "எனக்கும் நீ கூறுவது தபாவலமயாரு எண்ணம்தான் வருகுது. 
அதுதான் சரிமயன்று படுகுது. தவண்டுொனால் இப்படிச்  

மசய்தாமலன்ன?"  

 

இளங்தகா: "எப்படிச் மசய்யலாமென்று நிவனக்கிறாதயா?"  

 

அருள்ராசா: "முதல் முவறயாகச் சவெக்கப் தபாகிறம். அதுவும் புது 
இடத்திவல.. சின்னமதாரு விருந்து அங்குள்ளவர்களுக்கும் தசர்த்து 
வவத்தாமலன்ன? புது வாழ்வவ விருந்துடன் ஆரம்பிப்தபாம். அவர்களுக்கும் 
சந்ததாசொகவிருக்கும். அவ்வளவு மசலவும் வராது.."  

 

இளங்தகா: "நீ தான் நல்லாச் சவெப்பாதய.. என்ன சவெக்கலாமென்று 

நிவனக்கிறாய்?"  

 

அருள்ராசா: "சுடச் சுடச் தசாறும், நல்லமதாரு தகாழிக் கறியும், தகாழிப் 
மபாரியலும், உருவளக்கிழங்குப் பிரட்டல் கறிமயான்றும், முட்வடப் மபாரியலும், 

பருப்புக் கறியும், இன்னுமொரு ெரக்கறியும், இறால் குழம்மபான்றும் 
வவக்கலாமென்று நிவனக்கிறன். அங்வகதான் எல்லா வசதிகளுெிருக்தக. 
மகதியாகச் மசய்து விடலாம்"  

 

இளங்தகா:"என்ன எல்லாத்வதயும் மசான்ன நீ, ஒன்வற ெட்டும் ெறந்திட்டிதய?"  

 

அருள்ராசா: "தண்ணியில்லாெல் விருந்தா? தண்ணிவய நானாவது 
ெறப்பதாவது.. அவசரப்படாவத. ஒரு 'டசின்' 'பட்வவசர்' பியர் காணுமென்று 
நிவனக்கிறன். விஸ்கி தவண்டுமென்றால் 'ஓல்ட் ஸ்ெக்கிளரி'ல் ஒன்வற 
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வாங்கலாம். அவ்வளவு விவலயுெில்வல. அருகில்தான் விஸ்கி 
கவடயுெிருக்கு. வரும் தபாது பார்த்தனான்."  

 

இவ்விதொக நண்பர்களிருவரும் ெிகவும் விவரவாகதவ திட்டெிட்டு, அதிமலாரு 
ெகிழ்மவய்தி, ததவவயான மபாருட்களுடன், குடிவவககவளயும் வாங்கிக் 
மகாண்டு தம்ெிருப்பிடம் திரும்பினார்கள். அவர்கள் வககளில் 'பட்வவசருடன்' 

திரும்புவவதக் கண்ட திருெதி பத்ொ அேித் பின்வருொறு தன் கருத்திவன 
அவர்களுக்கு ஆத்திரப்படாெல், ெிகவும் நாகரிகொக, விநயத்துடன் கூறினாள்:  
 

"அவெதியாக ெற்றவ்ர்களுக்கு இவடயூமறதுவுெில்லாெல் நீங்கள் விருந்து 
மகாடுப்பவதயிட்டு ,குடிப்பவதயிட்டு எனக்குக் கவவலதயதுெில்வல. 
புதுவாழ்விவன ஆரம்பிக்கப் தபாகின்றரீ்கள். நல்லதாக அவெய எனது 
வாழ்த்துக்கள்."  

 

தகாஷ் ெிகவும் ெகிழ்ந்து தபானான். இவ்விதம் நண்பர்களுடன் கூடிக் குலாவி , 

உண்டு, ெகிழ்ந்துதான் எவ்வளவு நாட்களாகி விட்டன. அந்த ெகிழ்ச்சி குரலிலும் 
மதானிக்க அவன் கூறினான்: " இன்று நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாகவிருக்கிதறன். 
இவ்விதம் நண்பர்களுடன் ஆடிப்பாடி விருந்துண்டுதான் எத்தவன நாட்களாகி 
விட்டன!". இதற்கிவடயில் அருளராசா 'ஓல்ட் ஸ்ெக்கிளவர'த் திறந்து மகாண்டு 
சவெயலவறயிலிருந்த தெவசயில் மகாண்டு வவத்தான். மதாட்டுக் 
மகாள்வதற்காக வாங்கி வந்திருந்த உருவளக்கிழங்கு மபாரியவலத் 
தட்மடான்றில் தபாட்டு வவத்தான். அத்துடன் கூறினான்: " நண்பர்கதள! 
மவட்கப் படாெல் ததவவயானவத எடுத்துச் சாப்பிடலாம்.  குடிக்கலாம்". 
அதவனத் மதாடர்ந்து மூவருக்கும் அளவாக 'கிளாஸ்க'ளில் விஸ்கியிவன 
ஊற்றினான். இச்செயம் பார்த்து தூக்கத்தினின்றும் நீங்கியவனாக ொன்சிங் 
எழுந்து வந்தான். வந்தவனின் பார்வவ பரிொறுவதற்குத் தயாராக 

வவக்கப்பட்டிருந்த விஸ்கியின் தெல் திரும்பியது. அவனது முரட்டு முகமும் 

முறுவமலான்வறப் பூத்தது.  
 

ொன்சிங்வகக் கண்டதும் தகாஷ் இவ்விதம் அவனுக்கு அவழப்பு விடுத்தான்: 
"ொன். நீயும் எங்களுடன் விருந்தில் இவணவதுதாதன. 
ஆட்தசபவணதயதுமுண்டா? நீயும் இவணந்தால் நாங்கள் 
ெகிழ்ச்சியவடதவாம்.". ொன்சிங்கும் ெகிழ்ச்சியுடன் வந்து அவர்களுடன் 
இவணந்து மகாண்டான். அவனது நிவலயும் தகாஷின் நிவலவய ஒத்ததுதான். 
எத்தவன நாட்களாகி விட்டன இயந்திர ெயொன ொநகரத்து வாழ்வில் 
இவ்விதம் கவவல நீங்கிக் களித்துக் கும்ொளெிட்டு; விட்டு விடுதவலயாகிப் 
பறந்து. ஆனந்தொக அவர்களது உவரயாடல் குடியும் கும்ொளமுொகக் கழிந்து 
மகாண்டிருந்தது. அருள்ராசா ெட்டும் சவெயவல ெறந்து விடாெல் கவனித்துக் 
மகாண்டான். அவ்வப்தபாது நன்கு மபாரிக்கப்பட்ட தகாழிப் மபாரியல்கவளத் 
மதாட்டுக் மகாள்ள இன்னுமொரு தட்மடான்றில் தபாட்டு வவத்தான். 
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இறாவலயும் மபாரித்துக் மகாண்டு வந்தான். அவர்களவனவருக்கும் 
அவவமயல்லாம் அளவற்ற ெகிழ்விவனத் தந்தன. ஆர்வத்துடன் தகாழி, இறால் 
மபாரியல்கவளச் சுவவத்தபடி 'ஓல்ட் ஸ்ெக்கிள'வர அருந்தினர். அது 
முடிந்ததும் 'பட்வவசரி'ல் நாக்வக நவனத்தனர். தசாெபானம் உள்ளிறங்கியதும் 
மெல்லியமதாரு கிறுகிறுப்பு பரவ இருப்பு ெிகவும் ெகிழ்ச்சியுடன் விரிந்தது.  
 

தகாஷ் கூறினான்: "எனது சிறிலங்கா நண்பர்கதள! உங்களது 

விருந்ததாம்பலுக்கு எெது நன்றி. அருள்ராசாவின் வக வண்ணதெ தனி. 
உணவகமொன்வற ஆரம்பித்து விடலாம். இமதல்லாம் எங்கு பழகினாய் 
அருள்ராசா?"  

 

அதற்கு அருள்ராசா கூறினான்: "வங்க நண்பதன. உனது பாராட்டுதல்களுக்கு 
எனது நன்றியும் கூட. எல்லாம் அனுபவம்தான். ஒரு சிறிது காலம் 
கிதரக்கத்துக் கப்பமலான்றிலும் சவெயற்காரனாக தவவல பார்த்திருக்கின்தறன். 
அது தவிர என் ொொ ஒருவருடன் அவரது மபரியமதாரு பண்வணமயான்றில் 

சிறிது காலம் என் பாடசாவல விடுமுவற நாட்கவளக் கழித்திருக்கின்தறன். 
கானகச் சூழலில் அவெந்திருந்த அந்தப் பண்வண வாழ்வில் நான் பலவற்வற 
அறிந்திருக்கின்தறன். அதிலிதுவுமொன்று. ொொ ொன் வற்றலும்,  

ஆட்டுக்கறியும் வவப்பதில் வல்லவர். அவரது வக வண்ணத்தின் ஒரு சிறு 
பகுதிதான் இது"  

 

ொன்சிங் பின்வருொறு அவர்களது உவரயாடலில் கலந்து மகாண்டான்: "ஏய் 
நண்பதன! தகாஷ் மசால்வது சரிதான். நீ நல்லாச் சவெக்கின்றாய். உனக்கு 
இங்கு உணவகங்களில் தவவல எடுப்பதில் அப்படிமயான்றும் சிரெெிருக்காது."  

 

இவடயில் இவடெறித்த தகாஷ் பின்வருொறு உவரயாடலிவனத் 

மதாடர்ந்தான்: "நான் தவவல பார்ப்பதும் ொன்சிங் இனத்வதச் தசர்ந்த 
ஒருவனின் ஏற்றுெதி / இறக்குெதி நிறுவனத்தில்தான். ஆவடகவள 
இந்தியாவிலிருந்து இறக்குெதி மசய்து இங்குள்ள பிரபலொன ேவுளிக் 
கவடகளுக்மகல்லாம் அனுப்புவது. அவன் ஆள் நல்ல மகட்டிக்காரன். நகரின் 
ெத்தியிலுள்ள காட்சி அவறகளில் மவள்வளயினத்தவர்கவளதய தவவலக்கு 

அெர்த்தியிருக்கிறான். அவர்கவளக் மகாண்தட ஆவட வவகககவள 
வடிவவெத்து அவற்வற இந்தியாவிலிருந்து எடுப்பித்து இங்கு விற்பவன 
மசய்கிறான். நல்ல வியாபாரம். அங்கிருந்து மபறப்படும் ஆவட வவககவள 
இங்குள்ள பண்டகசாவலமயான்றில் வவத்துப் பல்தவறு ொநிலங்களிலுள்ள 
கவடகளுக்கும் அனுப்புவான். பண்டகசாவலயில் தவவல  

மசய்வமதல்லாம் நம்ெவர்கள்தான். தற்செயம் அங்கு தவவல எதுவுெில்வல. 
விவரவில் நத்தார் பண்டிவகவயயிட்டு அங்கு தெலும் சிலருக்கு தவவல 
வாய்ப்புகள் வரலாம். அப்மபாழுது உங்களிருவவரயும் அங்கு தசர்த்துக் மகாள்ள 
என்னாலான முயற்சிகவள நிச்சயொகச் மசய்தவன். என்வன நீங்கள் 
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நம்பலாம்."  

 

இதுவவர மெளனொகவிருந்த இளங்தகா பின்வருொறு தனது வினாவிவனத் 
மதாடுத்தான்: "தகாஷ். உடனடியாக ஏதாவது தவவல மசய்வதற்குரிய 
வழிதயதுமுண்டா? என்னிடம் உரிய தவவல மசய்வதற்குரிய 
ஆவணங்கமளதுவும் இதுவவரயிலில்வல. இனித்தான் சமூகக் காப்புறுதி 
இலக்த்திவன எடுப்பதற்கு முயற்சி மசய்ய தவண்டும்."  

 

ொன்சிங் இது பற்றிய தனது கருத்திவன இவ்விதம் விளக்கினான்: 
"நீங்களிருவரும் ஒரு ெிகப்மபரிய தவ்றிவனச் மசய்து விட்டீர்கள்?"  

 

இளங்தகா , அருள்ராசா இருவரும் ஒதர தநரத்தில் "என்ன ெிகப்மபரிய 
தவறிவன நாங்கள் மசய்து விட்தடாொ? என்ன சிங் மசால்லுகிறாய்?" 

என்றார்கள்.  
 

அதற்கு ொன்சிங் இவ்விதம் கூறினான்: "ஆம். நீங்கள் தான். நீங்கள் நியுயார்க் 
வந்திருக்கதவ கூடாது. நியு தேர்சி அல்லது பாஸ்டன் தபான்ற நகரங்களுக்குச் 
மசன்றிருக்க தவண்டும். அங்கு மசன்றவர்களுக்மகல்லாம் சமூகக் காப்புறுதி 
இலக்கம் தபான்றவற்வற எடுப்பதில் சிரெெிருக்காது. ஆனால் நியூயார்க்கில் 

ெில்லியன் கணக்கில் சட்டவிதராதக் குடிகாரர்கள் வசிக்கிறார்கள் அதனால் 
இங்குள்ள குடிவரவு திணக்களத்தினர் இத்தவகய விடயங்களில் ெிகவும் 
கடுவெயாக இருப்பார்கள். எனக்குத் மதரிந்து இவ்விதம் ஒருவன் இரண்டு 
வருடங்களாகக் களவாகதவ, சட்டவிதராதொகதவ தவவல மசய்து 
மகாண்டிருக்கிறான்."  

 

இளங்தகாவுக்கும், அருள்ராசாவுக்கும் ொன்சிங் கூறுவதிமலாருவித 
உண்வெயிருப்பதாகதவ பட்டது. இளங்தகா கூறினான்: "ொன்சிங் கூறுவதிலும் 
உண்வெ இருப்பதாகத்தான் படுகிறது. எங்களுடன் வந்தவர்களில் ஏவனதயார் 

பாஸ்டனுக்கும், நியூ தேர்சிக்கும் மசன்று உரிய ஆவணங்கவளமயல்லாம் 
மபற்றுக் மகாண்டு தவவல பார்க்கின்றார்கள்."  

 

தகாஷ் இவட ெறித்துப் பின்வருொறு ஆறுதல் வார்த்வதகவளக் கூறினான்: 
"நண்பர்கதள அவற்வறப் பற்றி இப்மபாழுதத எதற்குக் கவவல. அவ்விதம் 
பிரச்சிவனதயதும் வந்தால் நியூதேர்சிதயா பாஸ்டதனா மசன்று அங்கு 
உங்களது குடிவரவுக் தகாப்புகவள அனுப்பும்படி சட்டரீதியாக விண்ணப்பித்து 
விட்டு, அங்கு உரிய ஆவணங்கவளயும் மபற்றுக் மகாண்டு பின்னர் நல்ல 
தவவலகளுக்கு முயற்சி மசய்யலாம். அதுவவரயில் உணவகங்களிதலா, 

அல்லது மதாழிற்சாவலகளிதலா தவவல ஏதாவவத பார்த்துக் மகாண்டு 

மகாஞ்சம் காசு தசர்க்கப் பாருங்கள். இங்கு அவ்விதொன தவவலகவள 
எடுப்பதில் அப்படிமயான்றும் மபரிய சிரெமெதுவும் இருக்காமதன்று 
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நிவனக்கிதறன். இங்கு எட்டாவது அமவன்யுவில் நியூயார்க் பஸ் 
நிவலயத்திற்கு அண்வெயில் எனக்குத் மதரிந்து பறீ்றர் என்மறாரு கிதரக்கன் 
தவவல முகவர் நிவலயம் நடத்துகின்றான். அவனது தவவலதய இவ்விதம் 

சட்டவிதராதக் குடிகளுக்கு உணவகங்களிதலா அல்லது மதாழிற்சாவலகளிதலா 
தவவலகள் மபற்றுக் மகாடுப்பதுதான். நாவளக்கு அவனது முகவரியிவனத் 
தருகிதறன். மசன்று பாருங்கள். அவனுக்கு எண்பது டாலர்கள் மகாடுக்க 
தவண்டும். அதவன அவன் தவவல எடுத்துத் தந்ததும் மபற்றுக் மகாள்வான். 
நான் இங்கு வந்ததபாது அவனூடாகத்தான் எனது முதலாவது தவவலயிவனப் 
மபற்றுக் மகாண்தடன்."  

 

தகாஷ் இவ்விதம் கூறவும் ொன்சிங் இவ்விதம் கூறினான்: "என்ன அவன் 

இன்னும் முகவர் நிவலயத்வத நடத்துகின்றானா? நானும் அவனிடம்தான் என் 
முதல் தவவலயிவனப் மபற்றுக் மகாண்தடன்."  

 

இவ்விதொக அவனவரும் உவரயாடலிவனத் மதாடர்ந்தபடி, பல்தவறு 

விடயங்கவளப் பற்றி அளவளாவியபடிப் மபாழுதிவன இன்பொகக் கழித்னர். 
அவர்களது உவரயாடலிவனக் கீழிருந்து மசவிெடுத்த வடீ்டு உரிவெயாளரான 
அேதீ்தும் இவடயில் வந்து தசர்ந்து மகாண்டார். அேித் இயல்பிதலதய ெிகவும் 
கலகலப்பானமதாரு தபர்வழி. பிறகு தகட்கவும் தவண்டுொ அட்டகாசத்திற்கு. 
இவ்விதொக அன்வறய இரவு விருந்தும் தகளிக்வகயுொகக் கழிந்தது.  
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அத்தியாயம் ஒன்பது: 42ஆம் வதீி ெகாத்ெியம்!  
 

அன்வறயப் மபாழுதிவன நியூயார்க் ொநகரத்தின் ொன்ஹட்டன் 

பகுதியில் சுற்றித் திரிந்து கழிப்பதாக இளங்தகாவும் அருள்ராசாவும் 

தீர்ொனித்திருந்தனர். இளங்தகாவவப் மபாறுத்தவவரயில் எந்த 
தவவலயானாலும் உடதன மசய்வதற்குத் தயாராகவிருந்தான். அருள்ராசா 
அதற்குத் தயாரில்வல. அதற்கு அன்று காவல 

அவர்களிருவருக்குெிவடயில் நிகழ்ந்த பினவரும் உவரயாடதல 
விளக்கம்தரப் தபாதுொனது. 

 

இளங்தகா: தகாஷ் கூறியபடி 'எம்பளாய்மெண்ட் ஏமேன்சிக்காரன்' 

பறீ்றரிடம்தான் முயற்சி மசய்து பார்க்க தவண்டும். 
 

அருள்ராசா: பறீ்றரிடம் எடுக்கக் கூடிய ஒதரமயாரு தவவல 'கிட்டார்' 

அடிப்பதுதான். 
 

இளங்தகா: என்ன கிட்டார் அடிப்பதா? எனக்குத்தான் மதரியாதத. 
 

இதற்கு இன்னுமொரு தகலிச் சிரிப்பிவன உதிர்த்து விட்டு அருள்ராசா 
இவ்விதம் கூறினான்: அதுதான் தகாப்வப கழுவுவதுதான். அதற்குரிய 
பரிபாவசதானிது.  
 

இளங்தகா: அதிமலன்ன மவட்கம். எந்த தவவலயானாலும் கிவடத்தால் 
மசய்வதுதாதன. 
 

அருள்ராசா: எனக்கு அதில் விருப்பெில்வல. நான் பறீ்றரிடம் தவவல ததட 
ொட்டன். விரிந்து கிடக்கும் 'ொன்ஹட்டனி'ல் அவலந்து திரிந்து தவறு 
ஏதாவது தவவல கிவடக்குொமவன்று பார்க்கப் தபாகிறன். 
 

இளங்தகா: எனக்கும் அதற்கு ஆவசதான். ஆனால் வகயிவல கடிக்தகக்வக 
என்ன மசய்யிறது. என்ற வகயிவல இன்னும் நூற்றியம்பது மடாலர்கள் 
வவரயில் தானிருக்கு, அது முடியிறதுக்குள்வள மகாஞ்சக் காவசச் தசர்க்கப் 
பார்க்க தவணும். அப்ப நீ பறீ்றரிடம் வரப் தபாவதில்வலமயன்று மசால். 
 

அருள்ராசா: அதுதான் எனது திட்டம். இன்வறக்கு ொன்ஹட்டவனச் சுற்றிப் 
பார்ப்பம். நாவளக்கு முதல் தவவல ததடும் படலத்வத ஆரம்பிக்கலாம். 
 

இளங்தகா: பறீ்றரிடம் தபாவமதன்றால் தநரத்துடன் தபாக தவண்டுமென்று 

தகாஷ் மசான்னவன். ஆறுெணிக்தக தபாய்க் காத்து நிற்க தவண்டுமென்று 
மசான்னவன். இன்வறக்கு அதற்குச் சரி வராது. இப்மபாழுதத ெணி ஒன்பவதத் 
தாண்டி விட்டது. 
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இவதக் தகட்டதும் அருள்ராசா இதலசாகச் சிரித்தான். 
 

இளங்தகா: என்ன சிரிக்கிறாய்? 

 

அருள்ராசா: தவவலதயா தகாப்வப கழுவுவது. அதற்கு இவ்வளவு தூரம் 

கஷ்ட்டப்பட தவண்டியிருக்கு. 
 

இளங்தகா: அது ெட்டுெில்வல. ஒரு நாளிவல தவவல 

கிவடக்குமென்றுெில்வலயாம். தகாஷ் மசான்னவதப் பார்த்தால் சில செயம் 
ஒரு கிழவெ கூட ஒவ்மவாரு நாளும் ஆறுெணிக்குப் தபாய் பின்தனரம் நாலு 
அல்லது ஐநு ெணிவவர அவனது அலுவலகத்தில் காத்து நிற்க தவண்டுொம். 
எப்ப தவவலக்குக் கூப்பிடுவாங்கமளன்று மதரியாதாம். வகயிவலதயா 
காசில்வல. தவவல பார்ப்பதற்குரிய 'லீகல் டாக்குமென்ற்ஸ்' இல்வல. இந்த 
நிவலயிவல ஆட மவளிக்கிட்டாச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஆடிப்பார்க்கத்தாதன 

தவண்டும்.  
 

அருள்ராசா: ஏதாவது கிடப்பவத வயிறுக்குள் தள்ளி விட்டு இறங்குதவாம்.  
 

கீழ் தளத்தில் பத்ொ அேித் மதாவலக்காட்சி பார்த்துக் மகாண்டிருந்தாள். 'பில்லி 
தோமயல்'  ''புற நகரத்துப் மபண்வணப்' (Up Town Girl' ) பற்றிப் பாடிக் 
மகாண்டிருந்தான். அண்வெயில்தான் மவளிவந்திருந்த அவனது 'அப்பாவி 
ெனிதன்' (An Innocent Man) மதாகுப்பிலுள்ள ஒரு பாடல். மவளிவந்ததிலிருந்து 
இவச உலகிவனக் கலக்கிக் மகாண்டிருந்தது. நகரத்தின் மூவல 
முடுக்மகல்லாம் ஒலித்துக் மகாண்டிருக்குமொரு பாடல். 
 

இளங்தகா: திருெதி அேித் மகாடுத்து வவத்த பிறவி. அவவளப் பார் எவ்வளவு 
ஆனந்தொக 'நகரத்துப் மபண்வண' இரசித்துக் மகாண்டிருக்கின்றாள்.  
 

அருள்ராசா: 'அளவற்ற சந்தர்ப்பங்களின் ெண்'மனன்று கூறும் ெண்ணிலிருந்து 

மகாண்டு முயற்சி மசய்து பார்ப்பவத விட்டு விட்டு இப்படி அழுது வடியாதத.  
 

இளங்தகா: அளவற்ற சந்தர்ப்பங்கவள அள்ளி வழங்கும் ெண்ணில் எெக்மகன்ன 

சந்தர்ப்பங்கவள அள்ளி வழங்கப் தபாகிறததா. பார்க்கலாம்.  
 

நண்பர்களிருவரும் எததா இருந்தவத அள்ளி வாயில் தபாட்டுக் மகாண்டு 
புறப்பட்ட மபாழுது ெணி காவல பத்வதத் தாண்டி விட்டிருந்தது. பாதாள 
இரயில் நிவலயம் மசன்று பயணத்துக்கான தடாக்கன்கவள வாங்கிக் மகாண்டு 
உலகப் புகழ்மபற்ற 42வது வதீியின் 'வடம்ஸ்' சதுக்கத்துக்கு வந்து தசர்ந்தார்கள்.  
 

42ஆம் வதீி ெகாத்ெியம்: 
இந்த நாற்பத்தியிரண்டாவது வதீிவயப் தபால் அமெரிக்காவில் இன்னுமொரு 
உலகப் புகழ் ெிக்க வதீிவயக் காண்பதரிது. தநாக்குெிடமெங்கும் விளம்பரப் 
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பலவககளால் நிவறந்து கிடந்தது புகழ் மபற்ற 42வது வதீி. வருடா வரும் 
புதுவருடக் மகாண்டாட்டம் நிகழும் வெயெிதுதான். 1907இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
வழக்கெிது. உலகப் புகழ்ெிக்க நாடக அரங்குகள் ெிக்க 'பிராட்தவ' வதீியும் வதீி 
42உம், ஏழாவது 'அமவனயூ'விற்குெிவடப்பட்ட பகுதிதான் தெற்படி 'வடம்ஸ்' 

சதுக்கப் பகுதி. இந்த 42ஆம் வதீிக்கு 'வடம்ஸ் ஸ்குயர்' மபயர் வருவதற்குக் 
காரணொக விருந்தது நியூயார்க்கிலிருந்து மவளிவரும் பழவெ வாய்ந்த பிரபல 

நாளிதழனான 'நியூ யார்க் வடம்ஸ்' தான். 1904இல் 'நியூயார்க் வடம்ஸ்' 43வது 
வதீியில் தனக்மகன்மறாரு கட்டடத்வத கட்டியதன் காரணொகதவ அதவன 
அண்ெித்திருந்த தெற்படி 42வது மதருவவ உள்ளடக்கிய பகுதி 'வடம்ஸ் 
ஸ்குயர்' என்று அவழக்கப்பட ஆரம்பித்ததாக வரலாறு பகரும். அதற்கு முன்னர் 
இப்பகுதி ெிகுந்த ஆபத்து நிவறந்த பகுதிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. 
'தலாங் ஸ்குயர்' (Longacre Square) என்றவழக்கப்பட்ட அப்பகுதியின் மபயவர 
'வடம்ஸ் ஸ்குயர்' என்று ொற்றியவெத்தது 'நியூயார்க் வடம்ஸ்' பத்திரிவக 

நிறுவனம்தான். அதவனத் மதாடர்ந்து இதவன அண்ெித்த பகுதிகள் 
திதயட்டர்கள், பலவவகக் களியாட்ட விடுதிகள், அரங்குகள், 'காபதர' நடன 
விடுதிகமளன இப்பகுதி வளர்ச்சியவடந்து ஆயிரத்துத் மதாள்ளாயிரத்து 
இருபதுகளில் உல்லாசப் பிரயாணிகளின் மசார்க்கபுரியாக உருொற்றெவடந்தது. 
1929இல் ஏற்பட்ட பங்குச் சந்வதகளின் ொமபரும் வழீ்ச்சியிவனத் மதாடர்ந்து 
உருவான ெிகப்மபரிய மபாருளாதார ெந்தச் சூழவலத் மதாடர்ந்து தெற்படி 
பகுதியில் இயங்கிய பல்தவறு தகளிக்வகக் களியாட்ட விடுதிகள், நாடக 
அரங்குகள் எனப் பல வர்த்தக ஸ்தாபனங்களின் வருொனம் மபருெளவில் 
வழீ்ச்சியவடந்தது. அதவன நிவர்த்தி மசய்ய அறுபது எழுபதுகளில் 
மபருெளவில் நிர்வாணக் காட்சிகவள உள்ளடக்கிய அரங்குகள், பாலியல் 

புவனவுகவள / பாலியற் மசயல்களுக்கான காெ சூத்திரங்கவள / மபண்வணப் 
பாலியல் ரீதியில் மவளிப்படுத்தும் / புணர்ச்சிவய விளக்கும் வழிகாட்டுப் 
பிரதிகவள உள்ளடக்கிய காெ இலக்கிய நூல்கவளப் மபருெளவில் விறபவன 
மசய்யும் புத்தகக் கவடகள், பாலியல் சாகசங்கவளப் புரிவதற்குரிய 
சாதனங்கவள விற்பவன மசய்யும் அங்காடிகள், வயது வந்ததாருக்கான 
சினிொக்கவளத் திவரயிடும் திவரயரங்குகள், நிர்வாண அழகிகவள 'எட்டிப் 

பார்க்க உதவும் துவளகவள' மகாண்ட காட்சியவறகள் (Peep-Hole Shows), 

தநரடியாகதவ உடலுறவுக் காட்சிகவளப் பார்ப்பதற்குரிய அரங்குகள் (Live Shows) 

எனக் காெக்களியாட்டு வெயமொன்று 42ஆம் வதீும் எட்டாவது அமவன்யூவும் 
சந்திக்கும் பகுதியிவன அண்ெித்திருந்த பகுதிகவள ஆக்கிரெித்தது. 
எழுபதுகளின் நடுப்பகுதியில் குற்றச்மசயல்கள் ெலிந்தமதாரு பகுதியாக 
உருமவடுத்த தெற்படி பகுதியிவன நகரத்துப் பத்திரிவககள் 'மூழ்கடிக்கும் 

துவள' (Sink Hole) என்றவழத்தன. இதன் காரணொக வழீ்ச்சிவயவடயத் 
மதாடங்கிய உல்லாசத் துவறயிவன ெீளக் கட்டிமயழுப்புவதற்காக 
இப்பகுதியிலுள்ள வர்த்த நிறுவனங்கள் தெற்மகாண்ட கடும் முயற்சிகளின் 
விவளவாக எண்பதுகளின் ஆரம்பத்திலிருந்து 42வது வதீி ெீண்டும் தன் பவழய 
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மபருவெக்கு மெல்ல மெல்ல ெீண்டு மகாண்டிருந்தது. 
 

இந்த 42ஆம் வதீியும் , எட்டாவது அமவன்யூவும் சந்திக்கும் பகுதியில்தான் 
நியூயார்க் ொநகரத்தின் பிரதான் பஸ் நிவலயம் அவெந்திருந்தது. இவ்வதீியும் 
ஐந்தாவது அமவன்யூவும் சந்திக்கும் பகுதியில்தான் நாட்டின் புகழ்மபற்ற 
நூலகங்களிமலான்றான 'நியூயார்க் நகரத்துப் மபாதுசன நூலகம்' 

அவெந்திருந்தது.  
 

ஒருபுறம் கல்வியின் உவறவிடம்; ெறு புறதொ கலவியின் இருப்பிடம். 
அதிசயொன வதீி அமெரிக்காவின் இன்னுமொரு உலக அதிசயம். வருடா 
வருடம் 26 ெில்லியன்களுக்கும் அதிகொனவர்கவளக் கவர்ந்திழுக்கும் 
மசார்க்கபுரியல்லவா! அகிலத்திவனக் கவர்ந்ததில்தாமனன்ன வியப்பு!  
 

நண்பர்களிருவரும் பாதாள இரயிலில் 'வடம்ஸ்' சதுக்கம் வவரயில் வந்து , 

அங்கிருந்து சுரங்கப் பாவத வழியாக எட்டாவது அமவன்யு பாதாள இரயில் 
நிவலயத்துக்கு நடந்து வந்தார்கள். அங்கிருந்து 42வது மதருவும் எட்டாவது 
அமவன்யூவும் சந்திக்குெிடத்திலவெந்திருந்த பிரதான பஸ் நிவலயம் வழியாக 

மவளிவந்தவர்கவள அமெரிக்காவின் மசார்க்கபுரி வரதவற்றது. மூவலக்கு 
மூவல காெக் களியாட்ட ொளிவககளால், அங்காடிகளால், அரங்குகளால் 
நிவறந்திருந்த பகுதியில் அவெந்திருந்த தவவல வாய்ப்பு முகவன் பறீ்றரின் 
அலுவலகம் தநாக்கிச் மசன்றார்கள். அன்வறயதினம் அவனது இருப்பிடத்வத 
அறிந்து வவப்பமதான்தற அவர்களது தநாக்கொகவிருந்தது. அடுத்த 

நாளிலிருந்துதான் முவறயான தவவல ததடும் படலத்திவன ஆரம்பிப்பதாக 
ஏற்கனதவ தீர்ொனித்திருந்தார்கள். அதற்கு முதற்படியாக அன்வறய தினத்வத 
நகர்வலம் வந்து இடத்வதப் பரிச்சயப்படுத்திக் மகாள்வதற்குப் பாவிக்கத் 

திட்டெிட்டிருந்தார்கள். 
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அத்தியாயம் பத்து: வழி தவறிய பாவலவனத்து ஒட்டகங்கள்! 
 

நியூயார்க் பிரதான பஸ் நிவலயத்திற்கு அண்வெயிலிருந்த 
பவழயமதாரு ஆபிஸ் கட்டடத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் 

அவெந்திருந்தது முகவன் பறீ்றரின் தவவல காரியாலயம். அவன், 

அவனது அந்தரங்கக் காரியதரிசி கிறிஸ்டினா (கிறிஸ்டினா அவனது 
ெவனவி கூட), காரியாலயப் பணியாளான வயது முதிர்ந்த கூன் 
முதுகுடன் கூடிய மஹன்றி இவர்கள் மூவரும்தான் அங்கு பணி 
புரியும் மூலவர்கள். கண்ணாடித் த்டுப்புடன் கூடிய ஆவறயில் 
பறீ்றரும், கிறிஸ்டினாவுெிருக்க, அவற வாசலில் மவளிப்புறொக 
மஹன்றிக்கு தெவசயும் கதிவரயும் தபாடப் பட்டிருந்தது. தவவல 

ததடும் மூன்றாம் உலகத்துச் சட்டவிதராதக் குடிெக்கள் கூடத்தில் 
காவல ஆறு ெணியிலிருந்து ொவல ஐந்து ெணி வவரயில் பறீ்றர் 
எடுத்துத்தரப்தபாகும் 'ஹிட்டார் அடி' தவவலக்காகக் காத்து நிற்பார்கள். அந்த 
ஒரு தவவலவயத்தான் பறீ்றரால் எடுத்துக் மகாடுக்க முடியும். நியூயார்க், நியூ 
தேர்சி என்ற இரு ொநிலங்களிலும் அவனது தசவவயிவனப்  

பயன்படுத்துவதற்கு நூற்றுக் கணக்கான் கிதரக்க உணவகங்கள் காத்திருந்தன. 
அமெரிக்காவில் இத்தவகய தவவலகமளல்லாம் அங்கு வாழும் சட்டவிதராதக் 

குடிெக்களால்தான் மசய்யப்படுகின்றன. இத்தவகய மதாழிலாளர்களின் 
சட்டவிதராத நிவலயிவனத் தெக்குச் சாதகொக்கிச் சில உணவக 
உரிவெயாளர்கள் மதாழிலாளர்கவள வதக்கிமயடுப்பதுமுண்டு. 
எல்லாவற்வறயும் மபாறுத்துக் மகாண்டு சட்டவிதராதக் குடிகாரர்களான 
தெற்படி மூன்றாமுலக நாயகர்கள் குழந்வத, ெவனவி, குடும்பம் பற்றிய 
வருங்காலக் கனவுகளுடன் ொடுகளாக உவழப்பதற்கு எவ்வளவுதூரம் 
தயாராயிருக்கிறார்கமளன்பவத தவவல வாய்ப்பு முகவன் பறீ்றரின் 
அலுவலகத்தின் ஒரு நாள் நவட முவறயிவன அவதானிப்பதன் மூலம் நன்கு 
அறிந்து மகாள்ள முடியும்.  
 

காவல ஆறு ெணிக்மகல்லாம் பணியாள் மஹன்றி வந்து விடுவான். 
காரியாலயத்வதத் திறந்து விடுவமதல்லாம் அவனது  

பணிகளிமலான்றுதான். தவவல ததடும் குடிெக்கமளல்லாரும் அவனது 
வருவகக்காகக் காத்துநிற்பார்கள். காவல உணவவ முடித்து விட்டுக் வககளில் 
'காப்பி'யுடன் காத்து நிற்பார்கள். எழு ெணிக்மகல்லாம் முகவன் பறீ்றர் 
வந்துவிடுவான். அதன்பிறகு எட்டு ெணியளவில்தான் கிறிஸ்டினா வருவாள். 
பறீ்றர் வந்து விட்டால் ஒருவருதெ அடிக்கடி இயற்வகயின் கட்டாயத் 
ததவவகளுக்காக,  உணவுக்காக அல்லது 'காப்பி'க்காகமவன்று அடிக்கடி 
மவளியில் மசல்ல விரும்புவதில்வல. அதற்மகாரு காரணமும் இருக்கத்தான் 
மசய்தது. பறீ்றர் தவவலக்குத் மதரிவு மசய்யும்தபாது சில நவடமுவறகவளக் 
வகக்மகாள்வான். அவற்றில் அவனது அவர்கள் ெீதான அவதானிப்பும் 
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அடங்கும். நாள் முழுக்க தவவலக்கான அவழப்புக்காகக் காத்து நிற்கும்தபாது 
அவனது பார்வவ அடிக்கடி கூடத்தில் காத்து நிற்கும் அவர்கள் ெீது படிந்து 
மசல்வது வழக்கம். அத்தவகய செயங்களில் அவன் அவர்களது 
குணாதிசயங்கவள எவட தபாட்டு வவத்துக்  மகாள்வான். அவனது 

தசவவக்காகக் குரல் மகாடுக்கும் பலதவறு வவகயான உணவகங்களின் 
உரிவெயாளர்கவளப் பற்றி அவர்களது குணாதிசயங்கவளப் பற்றிமயல்லாம் 
தனது அனுபவத்தின் வாயிலாக அறிந்து வவத்திருந்த அவனுக்கு 
அவர்களுக்தகற்ற பணியாட்கவளத் மதரிவு மசய்வதற்கு அவனது இத்தவகய 

அவதானிப்புகள் வக மகாடுத்தன. யாமரவர் ெிகவும் அவெதியாகப் 
மபாறுவெயுடன் எப்மபாழுதும் கலகலப்பான முகவாகுடன் இருக்கிறாதரா 
அத்தவகயவர்களுக்கு அவனது நல்ல உணவகங்களில் தவவல மசய்வதற்குரிய 
அதிருஷ்ட்டம் அடிக்கும். அடிக்கடி மபாறுவெயிழந்து மவளியில் தபாய் 

வருதவாருக்கு, எந்த தநரமும் தபசிக்மகாண்டிருப்தபாருக்கு  

சிரெத்வதத் தரக்கூடியமதன்று கருதப்படும் உணவகங்களில்தான் தவவல 
வாய்ப்பு கிவடப்பதற்குரிய சந்தர்ப்ம் அவெவது வழக்கம். இது பற்றி தகாஷ் 
இளங்தகாவுக்கு முன்னதர எச்சரித்திருந்தான். இதன்மபாருட்டுத்தான் பறீ்றரின் 
பார்வவயில் நன்ெதிப்வபப் மபறுவதன் மபாருட்டு இயலுொனவவரயில் 
மபாறுவெயாகக் காத்திருக்கப் பழகியிருந்தார்கள் அவனிடம் தவவல 
மபறுவதற்காகக் காத்திருக்கும் குடிெக்களில் பலர். ஒரு சிலர் ஒரு நாளுடன் 
மபாறுவெயிழந்து அவனும் அவனது தவவலயுமென்று முயற்சி மசய்வவத 
விட்டு விட்டுப் தபாய் விடுவார்கள். இன்னும் சிலர் இரண்டாம் நாளுடன் 
மபாறுவெயிழந்து விடுவார்கள். இவ்விதொக நாமளான்றுக்கு ஆளாளுக்குக் 
கழன்றுவிடப் நிவலத்து நிற்பவர்களில் சிலருக்கு அதிருஷடம் அடிக்கும். ஒரு 
சிலருக்கு ஒரு நாளிலும் அவ்விதொன அதிருஷடம்  

அடிப்பதுமுண்டு. இவ்விதொன அதிருஷ்ட்ட ததவவதயின் கடாட்சம் 
மபற்றவர்கவளப் பஸ் நிவலயத்தில் அல்லது பாதாள் இரயில் நிவலயத்திற்குக் 
மகாண்டு மசன்று வழியனுப்புவது பணியாள் மஹன்றியின் பிரதான 
பணிகளிமலான்று. அத்தவகய செயங்களில் சில செயங்களில் தவவல 

மபற்றுச் மசல்லும் பணியாளர்களுக்குத் தனது அறிவுவரக்வளக் கூறுவான் 
மஹன்றி. அவன் அபூர்வொக வாய் திறக்கும் சந்தர்ப்பங்களவவ. 
 

இளங்தகாவவப் மபாறுத்தவவரயில் இவ்விதொக முகவன் பறீ்றரின் 
காரியாலயத்தில் தவவலக்காகக் காத்துநின்று மூன்று நாட்கவளக் கடந்து 
விட்டன. அன்று நான்காவது நாள். இன்னும் ஒரு நாள் ெட்டும் முயற்சி 
மசய்வதற்கு முடிவு மசய்து மகாண்டிருந்தான். காவலயிலிருந்து ொவல ஐந்து 
ெணி வவரயில் நீண்ட தநரொக அவ்விதம் காத்துநிற்பது மபரிதும் 
சலிப்பிவனத் தந்தது. இந்த வாரம் எவ்விதொவது ஒரு தவவல எடுத்து விட 
தவண்டும். ஒரு சில வாரங்கள் மசய்தாதல தபாதுொனது. அதன் மூலம் 
கிவடக்கும் வருொனத்வத அடித்தளொக வவத்து அடுத்த முயற்சியில் 
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இறங்கி விடும் திட்டத்தில் அவனிருந்தான். 
 

இந்த மூன்று நாட்களில் அவனுக்கு ஆப்கானிஸ்தாவனச் தசர்ந்த முஸ்தபாவும், 

கானாவவச் தசர்ந்த வெக்கலும் தபசிப் மபாழுதிவனக் கழிப்பதற்குரிய 
நண்பர்களாகவிருந்தார்கள். முஸ்தபா ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அகதியாக 
நாட்வட விட்டு நீங்கிப் பல்தவறு நாடுகவளக் கடந்து ஒரு வழியாக அமெரிக்க 

ெண்ணில் சட்டவிதராதொகக் காலடி எடுத்து வவத்திருந்தான். வெக்கல் 
படிப்பதற்காக வந்தவன் அது முடிந்த நிவலயில் திரும்பிச் மசல்ல 
விரும்பாெல் சட்டவிதராதொகத் தங்கியிருந்தான். எல்தலாருக்குதெ 
இப்புவியுலகின் மசார்க்கபுரியில் பணத்வத அள்ளிக் தகாண்டு நாடு 
திரும்பதவண்டுமென்ற கனவிருந்தது. 
 

வெக்கலும் சிறிது மபாறுவெயிழந்திருந்தான். அது அவர்களுடனான அவனது 
உவரயாடலிலும் சிறிது மதானித்தது: "நண்பர்கதள! இந்த மூன்று நாட்களாக 
இவ்விதம் காத்திருந்து இந்த தவவலக்குச் மசல்ல தவண்டுொமவன்றிருக்கிறது. 
ஏததா அவசரத்துக்கு விவரவாகக் கிவடக்குமென்று வந்தால்... இவ்விதம் 
நாட்கவள இழுத்தடித்துக் மகாண்டிருக்கிறாதன. இவ்விதம் மதரிந்திருந்தால் 
நான் வந்திருக்கதவ ொட்தடன்." 

 

அதற்கு முஸ்தபா இவ்விதம் தனது கருத்திவன முன்வவத்தான்: " நீ 
மசால்வதும் சரிதான் வெக்கல். ஆனால் எங்தகமயன்று தவவல  

ததடுவது. எங்கு தபானாலும் சமூகக் காப்புறுதி இலக்கம் தகட்கிறார்கதள.." 

 

அதற்கு வெக்கல் இவ்விதம் கூறினான்: "இரு நூறு டாலர்கள் மகாடுத்தால் 
கூறுகிற மபயரில் சமூகக் காப்புறுதி அட்வடவயதய இங்கு எடுத்து விடலாம். 
என் வகயிலிருந்த காமசல்லாம் முடிந்து விட்டதால் குறுகிய காலத்தில் 
மகாஞ்ச பணம் சம்பாதிக்கலாமென்று இவனிடம் வந்ததன். வகயில் தபாதிய 
பணம் இருப்பில் வந்ததும் நான் அந்த வழியில்தான் மசல்லப் தபாகின்தறன். 
இருப்பதத சட்ட விதராதொக. அதில் இன்னுமொரு சட்டவிதராதச் மசயவலச் 
மசய்வதாமலன்ன தெலதிக நஷ்ட்டம் வந்து விடப் தபாகிறது? சமூகக் காப்புறுதி 
இலக்கெிருந்தால் இப்மபாழுது கூடத் மதாழிற்சாவலமயான்றில் ெிகவும் 
இலகுவாக தவவலமயான்றிவன எடுத்து விடலாம்." 

 

இளங்தகாவில் நிவலயில் அவ்விதம் தவவல மசய்வதில் சிறிது சிக்கலிருந்தது. 
அவன் இவ்விதம் தன் நிவலயிவன அவர்களுக்கு  

எடுத்துவரத்தான்: "நானும் தற்மபாழுது இங்கு சட்டவிதராதொகத் 
தங்கியிருந்தாலும் சட்டரீதியாக நாட்டினுள் அடிமயடுத்து வவத்தவன்.  
அதனால் இப்மபாழுது சட்டவிதராதச் மசயவலச் மசய்து தற்மசயலாக 
அகப்பட்டு விட்டால் என் அகதிக் தகாரிக்வக உடனடியாகதவ நிராகரிக்கப்பட்டு 
விடலாம். ஆனால் அந்த வழி எனக்குச் சரி வந்து விடாது. ஆனால் வெக்கல் 
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மசால்வது சரிதான். எனக்கும் மதரிந்த என் நாட்டவமனாருவன் கப்பலில் வந்து 
இங்கு இறங்கியவன் இப்மபாழுது அவ்விதம்தான் சமூகக் காப்புறுதி 
அட்வடமயடுத்துத் மதாழிற்சாவலமயான்றில் தவவல மசய்கின்றான்" 

 

இவ்விதொகச் சிலதநரம் அவர்கள் ஏவனய வழிமுவறகள பற்றித் 
தெக்கிவடயில் உவரயாடிக்மகாண்டார்கள். இன்னுமொரு செயம்  

முகவன் பறீ்றவரப் பற்றி, தகாப்வப கழுவும் பணி பற்றி, நியூயார்க் 
பற்றிமயல்லாம் பல்தவறு விதொன தெது கருத்துகவளப் பரிொறிக் 
மகாண்டார்கள். தெலும் சில செயங்களில் தபசுவதற்குரிய மபாருமளதுவுெின்றி 
சிநதவனயில் ஆழ்ந்து மகாள்வார்கள். அத்தவகய செயங்களில் தங்களது 
தனிப்பட்ட வாழ்க்வக பற்றிய , ஊரில் விட்டு விட்டு வந்த குடும்பத்தவர், 

உற்றார் உறவினவரப் பற்றி, நாட்டு நிவலவெவயப் பற்றி எனப் பல்தவறு 

விடயங்கவளப் பற்றிய சிந்தவனகள் அவர்கவளச் சூழ்ந்து மகாள்ளும். ஆதிச் 
சமூகநிவல நிலவிய  

அன்வறய காலகட்டத்திலிருந்து இன்வறய காலகட்டம் வவரயில் 
புலம்மபயர்தமலன்பது ொனுட சமுதாயத்தின் தப்பிப் பிவழத்தலுக்குரிய 
தவிர்க்க முடியாதமதாரு மசயலாகத்தானிருந்து வருகிறது. சிலம்பு கூறும் 
'கலம்தரு திருவின் புலம்மபயர் ொக்களி'லிருந்து இன்று வவரயில் 
எத்தவனதயா காரணங்களுக்காகப் புலம்மபயர்தல் மதாடரத்தான் மசய்கிறது. 
சமூக, அரசியல், மபாருளியல் காரணங்களுக்காக  

இன்வறய புலம்மபயர்தல் மதாடர்கிறது. இவ்விதொன எண்ணங்கள் அவவன 
ஆக்கிரெித்தன. ஈழத்துக் கவிஞன் வ.ஐ.ச.மேயபாலனின்  

கவிவதமயான்றின் சில வரிகள் ஞாபகத்திமலழுந்தன. 
 

'நாதனா 

வழிதவறி அலாஸ்கா 

வந்து விட்ட ஒட்டகம்தபால் 

ஒஸ்தலாவில்' 

 

தற்தபாவதய அரசியல் சூழல்களால புலம்மபயர்ந்திருக்கும் அவனத்து 
நாட்டவர்களுக்கும் மபாருந்தக் கூடிய கவிவத. முஸ்தபாவும் சரி, வெக்கலும் 
சரி ஏன் அவனும் சரி இத்தவகய வழி தவறி வந்து விட்ட 

ஒட்டகங்களாகத்தான் இளங்தகாவுக்கு அச்செயம் மதன்பட்டார்கள். ஆனால் 
நிே வாழ்வில் வழிதப்பி அலாஸ்கா வந்து விட்ட ஒட்டகங்கள் பிவழக்குதொ 
இல்வலதயா இந்த ொனுட ஒட்டகங்கள் நிச்சயம் பிவழத்துக் மகாள்ளும். 
அல்லது பிவழத்துக் மகாள்வதற்காவது வழிவவககவள முடிந்த வவரயில் 
முயன்று பார்க்கும். 
 

சிந்தவனகள் தெலும் தெலும் விரிந்தன. பால்ய காலத்து நிவனவுகள் 
எப்மபாழுதுதெ அழியாதவவ; பசுவெயானவவ. அதிகாவலகளில் பல்கவலக் 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

55 
 

கழகப் புகுமுக வகுப்புப் பரீட்வசகளுக்காக தநரத்துடமனழுந்து படிப்பது 
நிவனவுக்கு வந்தது. அப்மபாழுமதல்லாம் அப்பா தவறாெல் தூக்கத்தினின்றும் 
எழுப்பி விடுவார். அம்ொ சுடச்சுட பால் நிவறய விட்டுக் கலந்த ததநீர் 
மகாண்டு வந்து தருவார். வளவிலிருந்த ொவிலிருந்து குயிமலான்று 
எப்மபாழுதும் கூவும். புள்ளினங்களின் அதிகாவல ஆரவாரங்களால் சூழல் 

நிவறந்திருக்கும் இரம்ெியொன காவலப் மபாழுதுகள். அவ்வதிகாவலப் 
மபாழுதுகளில் சுழன்றடிக்கும் காற்றில் அவசந்தாடும் பவனகளிதனாவசகள்  

மெல்லக் காதில் வந்து விழும். மெல்லிய மதன்றல் ேன்வனலினூடு உள்தள 
வந்து தாலாட்டும் தருணங்களில் மதாவலவில் மதரியும் நிலாவின் 
தண்மணாளியில் நவனந்தபடி படிப்பதிலுள்ள சுகெிருக்கிறதத... இப்மபாழுது 
அம்ொ இங்கிருந்தால் என்ன நிவனப்பாமரன்மறாரு எண்ணமும் எழுந்தது. 
இளங்தகாவின் இதழ்க்தகாடியில் மெல்லியமதாரு சிரிப்பு எழுந்து ெவறந்தது. 
தகாப்வப கழுவும் தவவலமயான்வற எடுப்பதற்காக ஆடுெிந்த ஆட்டத்வத 
நிவனத்தால் சிரிக்காெல் என்ன மசய்வது? இந்த இருப்பில் எதுவும் 
எப்மபாழுதும் சாத்தியப்படலாம்.  நடக்க முடியாமதன்று 

நிவனப்பவற்வறமயல்லாம் காலம் ெிக இலகுவாக ொற்றி வவத்து 
விடுொற்றல் ெிக்கமதன்பவதப் புரிய  வவப்பதாக அவனது நிகழ்காலெிருந்தது. 
 

ஒருவழியாக ஐந்தாவது நாள், மவள்ளிக் கிழவெ நண்பகல், முகவன் பறீ்றரின் 
கடாட்சம் அவன் பக்கம் வழீ்ந்தது. அவன் அவழத்ததபாது இளங்தகாவின் 
ெனநிவலயிவன விபரிப்பதற்கு வார்த்வதகதளது. அந்தக் குறுகிய தநரத்தில் 
அவன் ெனது பின்வருொறு எதிர்காலத்திட்டம் பற்றிய கணக்குகவளப் 

தபாட்டது: 
 

1. இந்த தவவலவய இயலுொனவவரயில் தக்க வவத்துக் மகாள்வது. 
2. ஆகக் குவறந்தது ஒருவாரொவது மசய்தால்தான் அடுத்த சில 
வாரங்களுக்குத் தப்பிப் பிவழக்கலாம்.  

3. தவவல புரியும் சூழல் பிடிக்குெிடத்தில் சிறிது காலம் அங்கு தவவல மசய்து 
இயலுொனவவரயில் காவசக் மகாஞ்சம் தசெிப்பது. 
4. அதத செயம் சமூகக் காப்புறுதி இலக்கத்திவன சட்டரீதியான முவறயில் 
மபறுவதற்குத் மதாடர்ந்தும் முயற்சி மசய்வது. 
5. அகதிக் தகாரிக்வகக்கான வழக்கிவன இலாபதநாக்கற்று சட்ட உதவிகவள 
வழங்கும் அவெப்மபான்றிடம் வகயளிக்க தவண்டும். அதன் மூலம் சிறிதளவு 

பணத்திவனயாவது தசெிக்கலாம். 
6. சமூகக் காப்புறுதி இலக்கம் கிவடத்ததும் ஓரளவுக்கு அவனது கல்வித் 
தவகவெகளுக்குரிய தவவலகவள முடிந்தவவரயில் ததடுவது. 
7. குவறந்தது ஒரு வருடொவது அமெரிக்காவில் தங்கி முடிந்தவவரயில் 
மபாருளியல் ரீதியாக நிவலநிறுத்திக் மகாள்ள தவண்டும். 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

56 
 

8. அவ்விதொன திட்டம் நிவறதவறாது விடும்பட்சத்தில் கனடாவுக்குச் மசன்று 
விடதவண்டும். 
9. ெீண்டும் அங்கு தப்பிப் பிவழத்தலுக்கான தபாராட்டத்திவனத் மதாடங்க 
தவண்டும். 
 

இவ்விதொன எதிர்காலத்திட்டங்களுடன் முகவன் பறீ்றரின் அவறயினுள் 
நுவழந்தான் இளங்தகா. அவவன வரதவற்ற முகவன் பறீ்றர் அருகிலிருந்த 
ஆசனத்தில் அெரும்படி தவண்டினான்: "எனது இளம் நண்பதன! இங்கு 
ஆறுதலாக அெருவாயாக" 

 

இளங்தகா ஆசனத்திலெர்ந்தவனாக முகவன் பறீ்றவர தநாக்கிக் காத்திருந்தான். 
 

முகவன் பறீ்றர் மதாடர்ந்தான்: "நண்பதன! உனக்கு நல்லதிருஷ்ட்டம் அடிக்க 
ஆரம்பொகி விட்டது. இனி உன்பாட்டில் இராே தயாகம்தான்." 

 

இவ்விதம் கூறிய முகவன் பறீ்றர் தெலும் மதாடர்ந்தான்: "நான் உன்வன 

நியூதேர்சி நகரிலுள்ள உணவகமொன்றுக்கு அனுப்பப்  

தபாகின்தறன். நல்ல உணவகம். கடல் உணவு தயாரிப்பில் சிற்ந்து 
விளங்குமொரு உணவகம். அதன் உரிவெயாளரான மநப்தபாலியதன அங்கு 

பிரதான சவெயல்காரனாகவும் பணி புரிகின்றான். அவனுக்குக் கீழ்தான் நீ 
தவவல மசய்யப் தபாகின்றாய்". 
 

இளங்தகா: "அபப்டியா. ெிகவும் நன்றி. என்னால் முடிந்த வவரயில் 

தநர்வெயாக, உங்களுக்கு விசுவாசொக, உங்கள் மபயருக்குப்  

பங்கமெதுவும் ஏற்படாெல், கடுவெயாக தவவல மசய்ய முயற்சிப்தபன்" 

 

முகவன் பறீ்றர்: "உன்வன எனக்கு ெிகவும் பிடித்திருக்கிறது. குறிப்பாகக் 
'கடுவெயாக தவவல மசய்ய முயற்சிப்தபன்' என்று கூறினாதய அது எனக்கு 
ெிகவும் பிடித்திருக்கிறது. மசய்தவமனன்று கூறாெல் முயற்சிப்தபன்று 
கூறுவதில் உண்வெ அதிகம் கலந்திருக்கிறது. நீ பிவழத்துக் மகாள்வாய். 
மநப்தபாலியன் ெிகவும் நல்லவன். ஆனால் சிறிது கண்டிப்பானவன். நன்கு 
தவவல மசய்யும் பணியாட்கவள அவன் ெிகவும் ெதித்து நடப்பவன். 
இன்னுமொன்று..." 

 

என்ன என்பது தபால் முகவன் பறீ்றவர தநாக்கினான் இளங்தகா. முகவன் 
பறீ்றர் மதாடர்ந்தான்: 
 

"மூன்று தநரச் சாப்பாடும், தங்குவதற்குரிய இருப்பிட வசதியும் இலவசம். நீ 
மசல்லும்தபாது உனக்காக அங்கு மநப்தபாலியன் தபாதிய தயாரிப்புகளுடன் 

காத்திருப்பான். உன்வன உன்னிருப்பிடத்தில் மகாண்டு மசன்று விடுவான். 
தவவல பற்றிய அத்த்தவன விபரங்கவளயும் விரிவாக விளக்குவான். 
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தவவலயில் ஏதாவது பிரச்சிவனகமளன்றால் நீ அவனிடம் முரண்டு 
பிடிக்காதத. எனக்கு தநரடியாகத் மதாவலதபசியில் அவழ. தவமறன்ன. எண்பது 
மடாலர்கவளக் கிறிஸ்டினாவிடம் மகாடுத்துப் பற்றுச் சீட்டிவனப் மபற்றுக் 
மகாண்டு நீ தபாகலாம். மஹன்றி உன்வனப் பஸ் நிவலயம் அவவரயில் வந்து 
வழியனுப்பி வவப்பான். உனக்கு என் வாழ்த்துக்கள். தவறு ஏதாவது  

தகள்விகளிருந்தால் இப்மபாழுதத தகட்டு விடு." 

 

பதிலுக்கு இளங்தகா "தற்தபாது எதுவுெில்வல. பின்னர் ஏதாவது 

ததவவப்பட்டால் உங்களுடன் மதாடர்பு மகாள்தவன். இந்த தவவல  

எடுத்துத் தந்ததற்கு என் நன்றி" என்று கூறிவிட்டுக் கிறிஸ்டினாவிடம் எண்பது 
மடாலர்கள் மகாடுத்துப் பற்றுச் சீட்டிவனப் மபற்றுக் மகாண்டு, மஹன்றியுடன் 
நியூயார்க் பஸ்நிவலயத்வத தநாக்கிப் புறப்பட்டான். 
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அத்தியாயம் பதிமனான்று: இளங்தகா இலங்கா ஆன காவத! 
 

அந்தக் கடலுணவுக்குப் மபயர்மபற்ற உணவகம் நியூதேர்சி ொநிலத்தின் 
'நிவார்க்' என்னும் நகரில் பிரதான கவடத்மதருக்கண்வெயில் அவெந்திருந்தது. 
இளங்தகா அவ்விடத்வத அவடந்தமபாழுது அப்மபாழுது காவல தநரம் பத்வதத் 
தாண்டி விட்டிருந்தது. முன்னதர முகவன் பறீ்றர் ஏற்பாடு மசய்திருந்ததன்படி 
தவலவெச் சவெயற்காரன் மநப்தபாலியன் அவவன எதிர்பார்த்துக் 

காத்திருந்தான். முதல் தவவலயாக உணவகத்திற்குக் கூட்டிச் மசன்றவன் 
அங்கிருந்த உதவிச் சவெயற்காரன் 'ொர்க்'வக அறிமுகம் மசய்து வவத்தான். 

மநப்தபாலியன் உருவத்தில் உண்வெயான மநப்தபாலியனுக்கு 
எதிர்ொறான ததாற்றத்திலிருந்தான். ஆறடிக்கும் சற்று அதிகொன 

உயரத்தில், அடர்த்தியான நவரத்த ெீவசயுடன் ஒரு காலத்தில் 
'ஹாலிவூட்டி'வனக் கலக்கிய 'சார்ஸ் புதரான்சன்' தபான்ற 
ததாற்றத்திலிருந்தான். அவனுக்கு எதிர்ொறாக இவளஞனாக அகன்ற, 

சிரிப்புடன் கூடிய வட்ட முகத்துடன் காணப்பட்டான் ொர்க். 
பணிப்மபண்கள் சிலர் அங்குெிங்கும் ஓடிக்மகாண்டிருந்தார்கள்.  
 

ொர்க்வகப் பார்த்து மநப்தபாலியன் பின்வருொறு இளங்தகாவவ 
அறிமுகம் மசய்து வவத்தான்: "ொர்க். உன் தவலயிடி இன்றுடன் 

மதாவலந்தது. இனிதெல் இவன்தான் உனக்கு உற்ற 
உதவியாளனாகவிருப்பான். இன்வறக்தக தவவலயிவன 

ஆரம்பிக்கின்றான். இவனுக்குரிய அன்றாட தவவலபற்றிய அவனத்துத் 
தகவல்கவளயும் மதளிவாக விளக்கி விடு. இவனுவடய மபயர் என் வாயில் 
நுவழவதற்குக் கஷ்ட்டொனது. உன் மபயர் என்ன என்பவத இவனுக்குக் கூறு?" 

 

"இளங்தகா" என்றான் இளங்தகா. 
 

"இலங்கா.." என்று இழுத்து ஒருமுவற உச்சரித்துப் பார்த்தான் ொர்க். 
 

"இலங்கா இல்வல. இளங்தகா" என்றான் இளங்தகா. 
 

ெீண்டும் ொர்க்கும், மநப்தபாலியனும் ஒருமுவற "இலங்கா" என்றிழுத்தார்கள 

 

"அதுவும் ஒருவிதத்தில் சரிதான். ஏமனன்றால் நான் இலங்வகவயச் 

தசர்ந்தவன். இலங்காமவன்பதும் ஒருவிதத்தில் மபாருத்தொயிருக்கிறது" என்று 
இதலசாகச் சிரித்தான் இளங்தகா. 
 

அச்செயம் அவ்விடத்துக்குப் பணிப்மபண்மணாருத்தி ஓடி வந்தாள். "எெிலி" 
என்று அவவள அவழத்த மநப்தபாலியன் இளங்தகாவிடம் "இலங்கா, 

இவள்தான் பணிப்மபண் எெிலி. ெிகவும் நல்லவள். கலகலப்பானவள். 
இவளுக்கும் உன் உதவி ெிகவும் ததவவப்படும். இவவளப் தபால் இன்னும் 
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சிலர் தவவல மசய்கின்றார்கள். தெலும் சிலர் ொவலயில் தான் வருவார்கள்" 
என்றான். 
 

எெிலியும் பதிலுக்கு அவவனப் பார்த்து சிதநகிதொன பார்வவமயான்றிவன வசீி 
'ஹாய்' என்று கூறி விட்டுத் தன் பணியில் மூழ்கி விட்டாள்.  
 

மநப்தபாலியன் ொர்க்கிடம் "ொர்க். இலங்காவுக்கு தவவல பற்றிய எல்லா 
விடயங்கவளயும் விளக்கி விடு. தவவலவய அவன் இப்மபாழுதத 
ஆரம்பிக்கலாம்" இவ்விதம் கூறியவன் இளங்தகாவிடம் 'இலங்கா, என் 
அவறக்கு வா. உன்னிடம் இன்னும் சில விடயங்கவளப் பற்றிப் தபச 
தவண்டும்" என்றான். 
 

அவவனத் மதாடர்ந்து இளங்தகாவும் அவனது காரியாலய அவறக்குச் 
மசன்றான். 

 

அருகிலிருந்த இருக்வகயிவனக் காட்டியவன் 'இருக்கலாம்' 

என்பதற்குரிய வசவகயிவனக் காட்டினான். இளங்தகா அெர்ந்ததும் 

இவ்விதம் கூறினான்: "இங்கு எல்தலாரும் உனக்கு ஒத்துவழப்பார்கள். 
நீ ெட்டும் உன் தவவலயிவன ஒழுங்காகச் மசய்தால் தபாதுொனது. 
மூன்று தநரமும் இங்கு உன் சாப்பாட்டிவன முடித்துக் மகாள்ளலாம். 
இன்றிரவு தவவல முடிந்ததும் உன்வன உன்னிருப்பிடத்தில் மகாண்டு 

மசன்று விடுதவன். நாவள முதல் அங்கிருந்து நீ தவவலக்கு 
வரதவண்டும் நடந்தத வந்து விடலாம். அவ்வளவு மதாவலவில்வல. 
எனக்குத் மதரிந்த வயது முதிர்ந்த தம்பதியின் வடீுதான். ொடியில் 

அவறகவள வாடவகக்கு விட்டிருக்கிறார்கள். உன்வனப் தபால் தவறு சிலரும் 
அங்கு தங்கியிருக்கிறார்கள். நல்லவர்கள்"  

 

இளங்தகா மெளனொகவிருந்தவதப் பார்த்து மநப்தபாலியன் "இலங்கா! உனக்கு 
ஏதாவது தகள்விகள் இவ்விடயத்திலிருந்தால் இப்மபாழுதத தகட்டு விடு" 
என்றான். 
 

அதற்கு இளங்தகா "தவவல தநரம், ெற்றும் அதற்குரிய ஊதியம் பற்றிமயதுவும் 
கூறவில்வலதய.. " என்றிழுத்தான். 
 

அதற்குரிய மநப்தபாலியனின் பதில் இவ்விதொக அவெந்திருந்தது: "காவல 10 

ெணியிலிருந்து ொவல 10 ெணிவவரதான் உனது தவவலதநரம். அதற்குள் 
உனக்குரிய தவவலகவளமயல்லாம் முடித்து விட தவண்டும். அவ்விதம் 
முடிக்காவிட்டால் எவ்வளவு தநரம் மசன்றாலும் முடித்து விட்டுத்தான் மசல்ல 
தவண்டும். ஆனால் தெலிடத்தால் எனக்கிடப்பட்ட கட்டவளயின்படி உனக்கு 
காவல பத்து ெணியிலிருந்து இரவு பத்து ெணிவவரயில்தான் ஊதியம் 

வழங்குவார்கள். ஊதியொக ெணித்தியாலத்திற்கு முன்று டாலர்கள் 
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வழங்கப்படும். அதத செயம் உனக்கு உணவு ெற்றும் இருப்பிடம் எல்லாம் 
இலவசொகக் கிவடப்பவதயும் நீ எண்ணிப் பார்க்க தவண்டும். உனக்கு 
இவ்விடயத்தில் தெலதிகொக ஏதாவது தகள்விகளிருந்தால் என்னிடம் 
அவ்வப்தபாது தகட்டுக் மகாள்ளலாம். இப்மபாழுது நான் உன்வன ொர்க்கிடம் 

ஒப்பவடக்கப் தபாகின்தறன். அவன் உனக்கு உனது தவவல சம்பந்தொன 
எல்லா விடயங்கவளயும் விளக்குவான்." 

 

அதன்பிறகு மநப்தபாலியன் இளங்தகாவவ உதவிச் சவெயற்காரன் ொர்க்கிடம் 
மகாண்டு மசன்று ஒப்பவடத்தான். அத்துடன் " ொர்க் இலங்காவவ உன்னிடம் 

ஒப்பவடக்கின்தறன். நீ முன்தப கூறியதுதபால் எல்லாவற்வறயும் 
விளக்கிவிடு" என்று தெலும் கூறிவிட்டகன்றான். 
 

ொர்க் இளங்தகாவிடம் "இலங்கா, ஏதாவது சாப்பிட விரும்பினால் சாப்பிட்டுக் 
மகாண்தட தபசலாம்" என்றவன் முட்வடயும் வதக்கிய உப்பிடப்பட்ட 

பன்றியிவறச்சியும் கூடிய மவண்மணயிடப்பட்ட வாட்டிய பாண் துண்டுகவளக் 
மகாண்டு வந்து வவத்தான். அத்துடன் குடிப்பதற்கு ஆரஞ்சுப் பழச்சாறும் 
மகாண்டு வந்தான். அத்துடன் தனக்குக் குடிப்பதற்குத் ததநீர் மகாண்டு வந்தான். 
சிறிது தநரம் இளங்தகா உண்பவதப் பார்த்துக் மகாண்டிருந்தவன் 
இளங்தகாவுக்குரிய நாளாந்தப் பணிகவள விபரிக்கத் மதாடங்கினான்: 

"இலங்கா, உன்னுவடய முக்கியொன தவவலகளாகப் பின்வருவனவற்வறக் 
குறிப்பிடலாம். முதலாவது முக்கியொன தவவல பணிப்மபண்கள் 
அவ்வப்தபாது மகாண்டு வரும் தகாப்வபகவள அதற்குரிய தகாப்வப கழுவும் 
இயந்திரத்தில் உடனடியாகக் கழுவி வவப்பது. அப்மபாழுது தகாப்வபகளில் 
பாவிக்காெல் வரும் மவண்மணய்க் கட்டிகள், பழக்கூழ் ('ோம்') தபான்றவற்வற 
எறியக் கூடாது. அவற்வற இன்னுமொரு தகாப்வபயில் தசகரிக்க தவண்டும். 
அத்துடன் சில செயங்களில் திரும்ப வரும் மபரு இறால்களின் ('லாப்ஸ்டர்') 

தகாதுகவளயும் தசகரிக்க தவண்டும். 
 

அது முதலாவது முக்கியொன பணி. அதில் நீ தாெதித்தால் பணிப்மபண்கள் 
திணறிப் தபாவார்கள். எனதவ ஒவ்மவாரு முவற அவர்கள் தகாப்வபகவளக் 
மகாண்டு வந்ததுதெ இயலுொனவவரயில் உடனடியாகக் கழுவி வவத்து விட 
தவண்டும். இரண்டாவது முக்கியொன பணி எனக்கு நீ ஒத்துவழப்பதுதான். 
ஒவ்மவாரு முவறயும் ெீன்கள், இவறச்சி வவககள் தபான்றவற்வறப் மபாறித்து 
விட்டுக் கறிச்சட்டிகவள அததா அந்தத் மதாட்டிகளில் தபாட்டு விடுதவன். நீ 
தகாப்வப கழுவும் செயங்களில் அவ்வப்தபாது அந்தத் மதாட்டிவயயும் 
கவனித்துக் மகாள்ள தவண்டும். ஓரளவு நிவறந்ததுதெ அவற்வறக் கழுவி 
வவத்தால் உனக்கும் தவவல இலகுவாகிவிடும். எனக்கும் மபரிய 
உதவியாகவிருக்கும். அடுத்த முக்கியொன பணியாக அவ்வப்தபாது 
அசுத்தொகி விடும் சவெயலவறத் தவரயிவனச் சுத்தம் மசய்வது. 
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சவெயலவற ெட்டுெல்ல, உணவகத்தின் தவரவயயும் தகட்கப்படும் பட்சத்தில் 

துப்புரவாக்கி விட தவண்டும். இறுதியாக இரவு உணவகம் மூடியதும், 

உணவகம் முழுவவதயும் கூட்டித் துப்புரவாக்கி விட தவண்டும். குப்வபகவளக் 
கட்டி மவளியில் எடுத்துச் மசன்று வவத்து விட தவண்டும். இவ்வளவும்தான் 
உனது பிரதான நாளாந்தக் கடவெகள். தவவல சிறிது சிரெொனதுதான். 
ஆனால் அதவன இலகுவாக்குவது உனது வககளில்தானுள்ளது" 

 

ொர்க்கின் விபரிப்பு இளங்தகாவுக்குப் பிரெிப்பிவனத் தந்தது. அவனது 
அதுவவரயிலான வாழ்நாளில் அவன் உடல் உவழப்பிவன வாழ்வுக்காகமவன்று 
தெற்மகாண்டதில்வல. இதுதான் முதலாவது தடவவ அவ்விதம் தெற்மகாள்ளப் 
தபாகின்றான். சிறு வயதிலிருந்தத அடிக்கடி வருத்தம் வந்து விடும் மெலிந்த 

உடல்வாகு அவனுவடயது. உடல் பலகீனொகிவிடும் செயங்களிமலல்லாம் 
ஒருவிதொன மூட்டுவலியால் உபாவதப்படத் மதாடங்கிவிடுவான். ஊரிலிருந்த 
காலகட்டத்தில் அவனது அம்ொ ததங்காய் உரிப்பதற்குக் கூட அவவன 
அனுெதிக்க ொட்டாள். அவ்விதம் மபாத்திப் மபாத்தி அவவன வளர்த்திருந்தாள். 
 

அவனது மெளனத்வதக் கண்ட ொர்க் தகட்டான்: "என்ன இலங்கா! பயந்து 
விட்டாயா? இதற்கு முன்தப உனக்கு இது தபான்ற ஏதாவது 

அனுபவெிருக்கிறதா?" 

 

இல்வலமயன்று கூறினால் ஒதரயடியாகக் அனுப்பி விட்டாலும் விடுவார்கள். 
எத்தவனதயா நாட்கள் காத்திருந்து , 'ஓடு ெீன் ஓடி, உறு ெீன் வருெளவும் 

வாடிக் காத்து நின்ற மகாக்காக' நின்று மபற்ற தவவலயல்லவா. அவ்வளவு 
இலகுவில் நழுவ விட்டு விடலாொ? எனதவ இளங்தகா பின்வருொறு 
பதிலிறுத்தான்: 
 

"பயொ! எனக்கா! இந்த தவவலக்கா! எனக்குப் இந்த தவவல பவழய 
ஞாபகங்கவள நிவனவூட்டி விட்டன" என்றான். 
 

"பவழய ஞாபகங்களா..!" என்று வியந்தான் ொர்க். 
 

"முன்பு ஒருமுவற உன்னவர்களிமனாருவனின் கப்பலில் இது தபான்ற 
தவவலயிவனச் மசய்திருக்கின்தறன். ஏன் இலங்வகயில் இருந்த 
காலகட்டத்தில் கூட என்னூர் சுபாஸ் கதபயில் இது தபான்ற தவவலகவளச் 
மசய்திருக்கின்தறன் (வாழ்க சுபாஸ் கதப என்று ெனது வாழ்த்தியது). அந்த 

நாள் ஞாபகங்கள் வந்து விட்டன" என்றான். 
 

ொர்க் சிரித்தபடிதய "நீ மசால்வது சரிதான். பழசு எப்மபாழுதுதெ மபான்தான்" 
என்றவன் தனக்குள் 'ஆள் பார்வவக்குத்தான் மெலிந்து, 

ஒல்லியாகவிருக்கின்றான். உண்வெயில் இந்த விடயத்தில் பழமும் தின்று 

மகாட்வடவயயும் தபாட்டவனாகவிருக்க தவண்டும். முகவன் பறீ்றர் 
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சரியானவவனத்தான் ததர்ந்மதடுத்து அனுப்பியிருக்கின்றான். இவ்வளவு 
காலமும் கறிச்சட்டிக் கழுவ, தகாப்வப கழுவமவன்று இரண்டு தபவர வவத்துச் 
சிரெப்பட்டது தபாதும். அபபடியிருந்தத அந்தக் கள்ளன்களிருவரும் 
மசால்லாெல் மகாள்ளாெல் ஓடி விட்டான்கள். நல்ல தவவள இவனுக்கு அந்த 

விடயம் மதரியாது. மதரிந்திருந்தால் உண்வெயில் பயந்திருப்பான். 
இவமனப்படி இந்த இரண்டு தவவலவயயும் மசய்கிறாமனன்று பார்ப்தபாம்' 

என்மறண்ணிக் மகாண்டான். 
 

இவவ எதுபற்றியும் மதரியாத 'இலங்கா'மவன்கின்ற இளங்தகா பணிக்குரிய 
தெலங்கிகவள அணிந்து மகாண்டு தன் பணியிவன ஆரம்பித்தான். 
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அத்தியாயம் பன்னிரண்டு: ெீண்டும் மதாடங்கும் ெிடுக்கு! 
 

அதிகாவல தநரத்திற்குரிய மெல்லிய குளிர் எங்கும் பரவிக் கிடந்தது. கீழ் வான் 
சிவந்து கிடந்தது அதிகாவலக் கருக்கிருளுக்தகார் அழகிவன அளித்தது. 
விடிமவள்ளியும், முழு நிலவும் நட்சத்திரக் கன்னியர் சிலருடன் பிரிவதற்கஞ்சி 
இன்னும் உறவாடிக் மகாண்டிருந்தார்கள். நியுயார்க் நகவர தநாக்கித் திரும்பிக் 
மகாண்டிருந்த இளங்தகாவின் சிந்தவன கடந்த வார நிகழ்வுகவளதய அவச 
தபாட்டுக் மகாண்டிருந்தது. அவனால் அந்தக் கிதரக்கனின் கடலுணவு 
உணவகத்தில் ஒரு வாரம் வவரயிதலதய தாக்குப் பிடிக்க முடிந்தது. மவள்ளிக் 

கிழவெ ெட்டும் தாக்குப் பிடிப்பதத அவனுக்குப் மபரும் சிரெொகப் 

பட்டது. மவள்ளிக் கிழவெ காவல தவவலயிவன ஆரம்பிப்பதற்கு 
முன் அவன் தன் முடிவிவன மநப்தபாலியனுக்குக் கூறியதபாது 
அவன் சிறிதும் இதவன , இவ்வளவு சீக்கிரத்தில், 

எதிர்பார்க்கவில்வலமயன்பவத அறிய முடிந்தது. அதவன அவனது 
வினாவும் நிரூபித்தது. 
 

"உனக்கு தவவல பிடிக்கவில்வலயா?" 

 

அதற்கு இளங்தகா இயலுொனவவரயில் தன் ெனச்சாட்சியின்படிதய 
பதிலிறுக்க முடீவு மசய்தவனாக "தவவல பிடிக்கவில்வலமயன்று 
மசால்வதற்கில்வல..." என்று கூறிக் மகாண்டிருக்வகயில் 

மநப்தபாலியன் இவடெறித்துக் தகட்டான்: 
 

"பின். தவவல சிரெொயிருக்கிறதா?" 

 

"அதுதான் முதற் காரணம். மதாடர்ந்து நீண்ட ெணி தநரம் தவவல மசய்து 
விட்டு இருப்பிடம் திரும்பிப் படுக்வகயில் சாய்ந்தால்  

ெறுநாள் எழும்பியதுதெ ெீண்டும் தவவலக்கு வந்து விட தவண்டும். அது 
ெிகவும் சிரெொயிருக்கிறது. உடம்பும் முறிந்து தபாய் விடுகிறது. அடுத்தது..." 

 

"அடுத்தது..." 

 

"சிரெெப்படுகின்ற அளவுதகற்ற ஊதியமுெில்வல. இரண்டு தபருவடய 
தவவலவய ஒரு ஆதள மசய்வது அவ்வளமவான்றும்  

எளிதாகவில்வல.." 

 

இவ்விதம் இளங்தகா கூறியது மநப்தபாலியனுக்குச் சிறிது திவகப்பிவன 
அளித்திருக்க தவண்டும். அதவன அவனது அடுத்த தகள்வி நிரூபித்தது: 
"இரண்டு தபருவடய தவவலயா..? யார் உனக்குக் கூறினார்கள்?" 

 

"யார் மசால்ல தவண்டும்.. தவவலயின் அளவவீனப் பார்த்தாதல 
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மதரியவில்வலயா?" 

 

இவ்விதம் இளங்தகா கூறியது மநப்தபாலியனுக்குச் சிறிது விசனத்வத 
அளித்திருக்க தவண்டும். 
 

"இருப்பததா சட்டவிதராதம். இவத விட தவமறன்ன தவவலயிவன நீ 
எதிர்பார்க்கிறாய்.?" 

 

இவ்விதம் மநப்தபாலியன் அவனது நிவலயிவனச் சுட்டிக் காட்டிக் 
கூறியது இளங்தகாவுக்கு ஆத்திரத்வத அளித்தது. அது குரலில் 
மதானிக்க அவன் இவ்விதம் கூறினான்: "நான் சட்டவிதராதொகத் 
தற்தபாதிருந்தாலும் அதற்குரிய பத்திரங்களுடன்தான் இருக்கிதறன்.  
சட்டரீதியாகத்தான் நாட்டினுள் நுவழந்தவன். தவிர்க்க முடியாத 
நிவலயில் இங்கு தங்க தவண்டியதாயிற்று." அதத செயம் இவ்விதம் 

இவனுடன் தன் மசாந்த வாழ்வு பற்றிய விபரங்கவளமயல்லாம் 
மதரிவிக்கத்தான் தவண்டுொ என்றும் பட்டது. இவ்விதம் நிவனத்தவன் 
"என்னால் இந்த தவவலவயச் மசய்யவில்வல என்று வவத்துக் 

மகாள். என்னால் மசய்யக் கூடிய தவவலகவளத் ததடிப்பார்க்கிதறன். 
இங்கிருந்து மகாண்டு இந்த தவவலவய இன்னும் ஒரு வாரம் 
மசய்ததமனன்றால் எனக்கு விசதர பிடித்து விடும். இப்மபாழுது கூட என்னால் 
இந்த தவவலயிவனத் மதாடர்ந்து மசய்ய முடியும் நிபந்தவனமயான்றின் 
அடிப்பவடயில்.." என்று இழுத்தான். 
 

அதற்கு மநப்தபாலியன் "என்ன நிபந்தவன விதிக்கிறாயா? இவ்விதம் நிபந்தவன 
விதிக்கும் முதல் ஆள் நீ தான். சரி உன்  

நிபந்தவனவயத்தான் மசால்தலன்.." என்றான். 
 

"பத்து ெணித்தியாயம் ெட்டுதெ தவவல மசய்தவன். அதற்குரிய ஊதியம் 
தரதவண்டும். தெலதிகொக தவவல மசய்ய தவண்டுமென்றால் அதற்குமுரிய 
ஊதியம் தரதவண்டும். இலவசொகச் மசய்ய என்னால் முடியாது. சிரெப்படுகிற 

அளவுக்கு ஊதியம் கிவடத்தால் ெனவதச் சொதானப்படுத்தவாவது முடியும். 
சிரெத்திற்குரிய பலன் சிறிதாவதிருக்க தவண்டும்." 

 

இளங்தகாவின் பதில் உண்வெயிதலதய மநப்தபாலியனுக்கு வியப்பிவன 
அளித்தது. 
 

"இங்கு பார் என் நண்பதன. நீ நன்கு தவவல மசய்யும் ஆள். ெிகவும் 
கடுவெயான உவழப்பாளி. உன்வன இழப்பது எனக்கு ெிகுந்த கவவலயிவன 

அளிக்கிறது. உன்வன ொதிரி இன்னுமொருவவனத் ததடிப் பிடிப்பது ெிகவும் 
சிரெம். ஆனால் நீ தகட்பவதத் தர எனக்கு உரிவெயில்வல. உணவக்ச் 
மசாந்தக்காரன் நிச்சயம் இதற்குச் சம்ெதிக்க ொட்டான். நியூயார்க்கில் 
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ெில்லியன் கணக்கில் இத்தவகய தவவலக்கு நாயாய் அவழந்து 
மகாண்டிருக்கிறார்கள். பறீ்றரிடம் கூறினால் இன்மனாருவவன அவன் அனுப்பி 
விடுவான். இருந்தாலும் இவ்வாரம் நீ கடுவெயாக உவழத்ததற்காக நன்றி. 
இன்று ொவல உனக்குரிய ஊதியத்வதக் கணமகடுத்துத் தந்து விடுகிதறன். 
உன் எதிர்கால நல்வாழ்வுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்." 

 

இவ்விதம் மநப்தபாலியன் மவளிப்பவடயாகக் கூறியது அவன்பால் சிறிது 
ெரியாவதயிவன இளங்தகாவின் ெனதிதலற்படுத்தியது.  
அவவனப் மபாறுத்தவவரயில் எந்த ஊதியத்திற்கும் தவவலக்கு ஆள் பிடிப்பது 
அவ்வளவு கஷ்ட்டொன காரியெில்வல. முகவன் பறீ்றரின் அலுவலகத்தில் 
தவெிருக்கும் 'மகாக்குக'ளின் ஞாபகம் நிவனவிற்கு வந்தது. 
 

அச்செயம் அவனுக்கு எெிலியின் ஞாபகம் வந்தது. அங்கு பணி புரியும் 

பணிப்மபண்களில் அவள் சிறிது வித்தியாசொனவள்.  
நியூதேர்சியிலுள்ள கல்லூரிமயான்றில் 'ஓட்டல் நிர்வாகம்' பற்றிய துவறயில் 
படித்துக் மகாண்டிருந்தாள். உண்வெயில் அவள்தான்  

அவனுக்கு அந்த தவவலவய அவனுக்கு முன்னர் இருவர் மசய்து 

மகாண்டிருந்த விபரத்வதக் கூறியவள். நாள் முழுவதும் அவன் படும் 
சிரெத்வதக் கண்டு அவ்வப்தபாது ஓய்மவடுக்கும் செயங்களில் அவனுடன் 
உவரயாடுமொரு சம்யம் கூறியிருந்தாள். அத்துடன் நியூயார்க்கிதலதாவது 
தவவலயிவன பாமரன்று அறிவுவரயும் கூறியிருந்தாள்.  
 

உண்வெயில் எெிலி சிறிது கண்டிப்பானவளும் கூட. உதவிச் சவெயற்காரன் 
ொர்க் ஒரு தவடிக்வகயான தபர்வழி. மபண்கமளன்றால் வழியும் பிரிவினன். 
அவர்களுடன் சல்லாபிப்பதில், அங்க தசஷ்ட்வடகள் புரிவதில் ஆன்ந்தம் 
மகாள்பவன். அவர்கள் அப்பால் நகர்ந்ததும்  

'எளிய விபச்சாரிகமளன்று' வநயாண்டி மசய்பவன். அங்கு பணிபுரியும் 

பணிப்மபண்கள் ஒவ்மவாரு முவற சவெயலவறக்குள் வரும்தபாதும் 
அவர்களுடன் ஒரு சில நிெிடங்களாவது சல்லாபிக்கவும், அவர்களது 
பிருஷ்டங்கவள வருடவும் அவன் தவறுவததயில்வல. ஆனால் எெிலியுடன் 
ெட்டும் அவன் அவன் பருப்பு தவகாது. அவளுடன் ெிகவும் மபளவ்வியொக 

நடந்து மகாள்வான்.  
 

இளங்தகாவின் சிந்தவன எெிலியிலிருந்து ெீண்டும் நிகழ்கால வாழ்க்வகப் 
பிரச்சிவனக்குத் திரும்பியது. அருள்ராசா அவன் உடதனதய திரும்பியதும் 

நிச்சயம் 'நக்கல'டிப்பான். 'இதுதான் நான் இந்த தவவலக்தக தபாகவில்வல. 
எனக்கு முதலிவலதய மதரியும் நீ நின்று பிடிக்க ொட்டாமயன்று. ஏன் 
மசால்லுவாமனன்று இருந்தனான்' என்பான். யார் என்ன மசான்னாலும் 
கவவலப்படுவத்ற்கில்வல. ெீண்டும் முகவன் பறீ்றரிடம் மசல்வதில் 
பயனில்வல. அவன் இப்படித்தான் ஏதாவமதாரு இடத்திற்கனுப்பப் 
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தபாகின்றான். நியூயார்க்கிதலதய தவமறங்காவது ததடிப்பார்க்க தவண்டும். 
அதற்கிவடயில் சமூகக் காப்புறுதி இலக்க அட்வடயிவன எடுக்க 
முடியுொமவன்று பார்க்க தவண்டும். குவறந்தது ஒரு வாரொவது தாக்குப் 
பிடித்ததால் வகயில் மகாஞ்சொவது பணொவதிருக்கு. இல்லாவிட்டால்  

கஷ்ட்டொயிருந்திருக்கும். அடுத்த முயற்சியிவன இன்னும் முவனப்புடன் 
மசய்வதற்கு இந்தப் பணம் உதவும். இவ்வாறு பல்தவறு சிந்தவனகளில் 

மூழ்கியவனாகப் பயணித்துக் மகாண்டிருந்தானவன்.  
 

மவளியினூடு ெிகவும் தவகத்துடன் விவரந்து மகாண்டிருக்கும் இந்தக் 
தகாளத்தினுள் அவனது இந்தச் சிறிய பயணம் மதாடர்ந்து  

மகாண்டிருக்கிறது. எத்தவன விசித்திரொன உலகம்! எத்தவன விசித்திரொன 
இருப்பு! விவரயும் தவகத்வதக் கூட உணர முடிவதில்வல.  உணராெல் 
எத்தவன கும்ொளங்கவளப் தபாட்டுக் மகாண்டிருக்கின்தறாம். ஒவ்மவாரு 
நிெிடமும் இந்தப் பூெிப பந்தின் எந்த மூவலயிலாவது குண்டுகள் மவடிக்காெல் 
மபாழுது கழிந்திருக்கிறதா? எத்தவன எததவன தொதல்களாலும், இரத்தக் 
களரிகளாலும் நிவறந்து தபாய்க் கிடக்கிறதிந்த உலகம். இவ்வளவும் இந்தப் 

பிரொண்டொன மவளியினூடு விவரயுெிந்தக் தகாளத்தின் வாயுக் குெிழிக்குள் 
இருந்து மகாண்டு ஆடும் கூத்தினால்தாதன? இந்தக் குெிழியும் எந்தக் 
கணத்திமலன்றாலும் உவடந்து விடலாம். ஏற்கனதவ ஓட்வட தபாட்டாகி 
விட்டது. இன்னுமெத்தவன நாவளக்தகா இந்த இருப்புெிந்த உலகில்? அதவனக் 
கூட உணராொதலனிந்த ஆட்டம்?  

 

இத்தவகய தனித்த பயணங்களில், அதிகாவலகளில், அந்திப் மபாழுதுகளில், 

இருண்ட நகரத்து வாவன இரசித்து வருவகயிமலல்லாம் அவனது ெனம் 
இவ்விதொன இருப்பு பற்றிய தத்துவச் சிந்தவனகளிலாழ்ந்து விடுகிறது. அது 

அவனது வழக்கொகியும் விட்டது. இவ்விததெ இந்தக் கணதெ 
எல்லாவற்வறயும் துறந்து ஓடி விடலாொமவன்றிருக்கும். ெறுகணதெ 
நவடமுவறயின் வவலக்குள் சிக்கி அதிலாழ்ந்து விடுவான். இருத்தலிற்கான 
தபாராட்டத்தில் மூழ்கி விடுவான். வாழ்க்வக ெீண்டுமொரு சுழலத் 
மதாடங்கிவிடும். ெகாகவியின் 'ெீண்டும் மதாடங்கும் ெிடுக்கு' கவிவத வரிகள் 
சில ஞாபகத்திற்கு வந்தன. 'ெப்பன்றிக் காலெவழ காணா ெண்ணில் சப்பாத்தி 
முள்ளும் சரியாய் விவளயாது. ஏர் ஏறாது. காவள இழுக்காது. இருந்தும் பாவற 
பிளந்து பயன் விவளப்பான் அந்த விவசாயி. ஆழத்து நீரகழ்ந்து மநல் 
வளர்ப்பான். அந்த் மநல்தலா... 'தசா'மவன்று நள்ளிரவில் மகாட்டுமொரு 
ெவழயில்..., ஆட்டத்து ெங்வகயராயாடிய அப்பயிரினதொ வழீ்ந்தழிந்து பாழாகிப் 
தபாம். மவள்ளம் வயவல விழுங்கும். இருந்துமென்ன அந்த விவசாயி தளர்ந்து 
விடுவானா? மவள்ளம் வற்றியதும் வலக்கரத்தில் ெண்மவட்டிதயற்றி ெீண்டும் 

கிண்டத் மதாடங்கி விடுவான். தசர்த்தவற்வற முற்றும் சிதற வவக்கும் வான் 
பார்த்து அவன் அயர்ந்து விடுவதில்வல. முதலில் இருந்து முன்தனறுதற்காய் 
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ெீண்டும் மதாடங்கும் அவன் ெிடுக்கு'. இருப்பின் சவால்கவள எதிர்த்துத் 
துணிச்சலுடன் வாழ்வவ எதிர்தநாக்கும் விவசாயி பற்றிய கவிவத ெனித 
வர்க்கத்தின் சவால்கவளக் குறிப்பாக நம்பிக்வகயுடன் விபரிக்கும். இந்த 
தவவல தபானாமலன்ன? அவன் தளர்ந்தா தபாய் விடுவான். நிச்சயம் அவன் 

வாழ்வில் ெீண்டும் மதாடங்கும் ெிடுக்கு! ெீண்டும் மதாடங்கும் ெிடுக்கு! 
ெீண்டும் மதாடங்கும் ெிடுக்கு! 
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அத்தியாயம் பதின்மூன்று: தவவல தவண்டும்! 
 

இன்னுமொரு மபாழுது பூத்தது வழக்கம் தபால் இருப்பியற் பிரச்சிவனகளுடன். 
அருள்ராசாவும், இளங்தகாவும் அன்வறயப் மபாழுதிவன எப்படி ஆரம்பிப்பது, 

கழிப்பது என்ற சிந்தவனயில் ஆழ்ந்திருந்தனர். இளங்தகா இவ்விதம் 
உவரயாடலிவன ஆரம்பித்தான்: 
 

"அருள், எப்ப்டியாவது இன்னுமொரு தவவலவயக் மகதியிவல எடுக்க தவணும். 
உன்னுவடய 'பிளான்' என்ன?" 

 

"நானும் எனக்தகற்ற தவவலமயான்வறத் ததடிக் 
தகாண்டுதானிருக்கிறன. கிவடக்க ொட்தடமனன்கிறதத. எங்வக 
தபானாலும் 'தசாசல் இன்சுரன்ஸ் கார்ட்'வட அல்லவா தகட்கிறான்கள். 
எனக்மகன்மனன்றால் 'இெிகிதரஷன் ஓபிசு'க்குப் தபாய் அவத எடுக்கிற 
வழிவய முதலிவல பார்த்தால் நல்லமதன்று படுகுது. நீ என்ன 
மசால்லுறாய்?" 

 

"அருள். நீ மசால்லுறதும் நல்ல 'ஐடியா'தான். இன்வறக்கு முதலிவல 
அங்கு தபாய் விசாரித்து விட்டுப் பிறகு அங்கிருந்தத தவவல ததடும் 
படலத்வதத் மதாடங்குதவாம்.." 

 

"அதுவும் நல்ல 'ஐடியா'தான். அப்பிடிதய மசய்வம். அதுக்மகாரு முடிவவக் 
கண்டு விட்டு, அது சரிப்படாமதன்றால் நானும் உன்வனப் தபால எந்த 
தவவலவய என்றாலும் மசய்ய என்வனத் தயார் படுத்த தவண்டும்." 

 

"அது சரி. உனக்கு இெிகிதரசன் ஓபிஸ் எங்வகயிருக்கிறமதன்று மதரியுதெ?' 

 

"26 'மபடரல் பிளாசா'வில்தாமனாருக்கு. பிரச்சிவனமயன்னமவன்றால்..." 

 

"என்ன பிரச்சிவன..? 

 

" 'தசாசல் இன்சுரன்ஸ் காட்'வட எடுக்க தவண்டுமென்றால் அதற்கு தவறு சில 
அவடயாள அட்வடகள் ததவவ. முதலிவல எங்களுக்கு இன்னும் சட்டரீதியாக 
தவவல மசய்கிறதுக்குரிய பத்திரங்கமளதுவுெில்வல. 'பாஸ்தபார்ட்' கூட 
வகயிவல இல்வல.." 

 

"'பாஸ்தபார்ட்' ஏனில்வல. 'இெிகிதரசனி'டம்தாதன குடுத்திருக்கிறம்தாதன. 
அவத அவங்கள் சரிபிவழ பார்க்கலாம்தாதன" 

 

"அடுத்தது... தகாஷ் மசான்னவன்..." 

 

"என்ன மசான்னவன்?" 
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"பாஸ்தபார்ட் அததாவட தவவல தருபவடரிடெிருந்து தவவலவய உறுதி 
மசய்மதாரு கடிதமும், ெற்றது தவவல மசய்வதற்குரிய அனுெதிப் பத்திரமும் 
ததவவயாம். அவவ இருந்தால்தான் 'தசாசல் இன்சுரன்ஸ் கார்ட்' 

எடுக்கலாொம்." 

 

"அடக் தகாதாரி. இதுக்கு எங்வக தபாறது. சாதணற முழம் சறுக்கும் தபாவலக் 
கிடக்தக.." 

 

"தவவற என்ன மசய்யிறது. சும்ொ இருக்கிறவத விட முயற்சி மசய்யுறது 
நல்லதுதாதன.." 

 

"இது சரி வராட்டி என்ன மசய்யிறதாம்..." 

 

"இது சரிவராட்டி ஏதாவது சமூகதசவவ மசய்யும் அவெப்மபான்றிடெிருந்து 
சட்டரீதியான தசவவவயப் மபற 'டிவர' பண்ணலாம். அபப்டிப் பட்ட பல 
அவெப்புகள் இங்வக இருக்காம்" 

 

"எதுக்கும் முதலிவல இெிகிதரசன் ஓபிஸுக்குப் தபாய் அங்வகயிருக்கிற ஒரு 
ஓபிசவரக் கண்டு கவதப்தபாம். எங்களிடெிருக்கிற நாட்டிவல 
சட்டவிதராதொகத் தங்கியிருக்கிற 'இெிகிதரசன் மடாக்குென்வறக்' காட்டி 
கவதப்தபாம். தற்தபாவதக்கு அது ஒன்றதுதான் எங்களிடெிருக்கிற ஒதரமயாரு 
'மடாக்குமென்ற்'. முதலிவல அவத வவத்து ஆரம்பிப்பிப்தபாம்" 

 

"நீ மசால்லுறதும் சரிதான். 'ட்வர' பண்ணாெல் என்ன நடக்குமென்று 
முதலிவலதய முடிமவடுக்க முடியாது. தகட்காெல் எதுவுதெ 

கிவடக்காதுதாதன" 

 

"அதுதான் ஒரு கிறித்தவ பாட்டுக் கூட இருக்குதத.." 

 

"எந்த பாட்வட நீ மசால்லுறாய்?" 

 

"தகளுங்கள் கிவடக்கப்படும். தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். தகளுங்கள் 
கிவடக்குமென்றார் இதயசு தகளுங்கள் கிவடக்குமென்றார்" 

 

"சரி தகட்டுப் பார்ப்பம் இெிகிதரசன் ஓபிசரிடம். கிவடத்தால் நல்லது. 
கிவடக்காவிட்டாலும் எவதயாவது மசய்து பிவழத்துக் மகாள்ள 

தவண்டியதுதான்." 

 

"அருள்! நீ 'வெக்கல் கிரிக்டனின்' ேுராசிக் பார்க் நாவல் படிச்சனியா?" 

 

"ஸ்டீபன் ஸ்பில்தபர்க்கின் படொய் வந்து சக்வக தபாடு தபாட்டதத அந்த 
ேுராசிக் பார்க்வகத்தாதன மசால்லுறாய்?" 
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"அதத ேுராசிக் பார்க்வகத்தான் மசால்லுறன். உயிரினம் எப்படியும் தப்புறதுக்கு 
வழிவயக் கண்டு பிடித்துவிடுமென்பவத அற்புதொகச் மசால்லும் கவத. 
இயற்வகயுடன் விவளயாடக் கூடாமதன்பவதயும் இன்னுமொரு தகாணத்தில் 
மசால்லும் கவத. விஞ்ஞான மதாழில்நுட்பத்தின் ொற்றுப் பக்கத்வத, விபரீத 

விவளவுகவள அறிவுறுத்தும் கவத. எதவனயும் வியாபாரொக்கி, விறபவனப் 
மபாருளாக்கி இலாபம் பண்ணத் துடிக்கும் இன்வறய தெற்குலக சமுதாயத்தின் 
ஆவசக்கு விழுந்த பலத்த அடியிவனச் மசால்லும் கவத. இப்படிதய மசால்லிக் 
மகாண்தட தபாகலாம்.." 

 

"அது சரி. அதுக்கும் எங்கட நிவலக்குமென்ன சம்பந்தம். எதுக்காக அவத 
இங்வக மசால்ல வாறாய் இளங்தகா" 

 

"எதுக்குச் மசால்ல வாறமனன்றால்.... 'தசாசல் இன்சுரன்ஸ் கார்ட்' கிவடக்குததா 
இல்வலதயா நாங்கள் மதாடர்ந்தும் வாழத்தான் தபாறம். இங்வக இருக்கிற 
வவரக்கும் முடிந்த வவரக்கும் முயற்சி மசய்யத்தான் தபாறம். அந்தக் கார்ட் 
கிவடத்தால் வாழ்க்வக இலகுவாகக் கழியும். நல்லமதாரு தவவல எடுத்து 
முன்தனறலாம். இல்வலமயன்றால் எந்த மதாட்டாட்டு தவவலவயமயன்றாலும் 
மசய்து இருப்வபத் தக்க வவத்துக் மகாள்ள தவண்டியதுதான்" 

 

இவ்விதொக அவர்களுக்கிவடயில் உவரயாடல் மதாடர்ந்தது. எவ்விதொவது 
குடிவரவுத் திவணக்கள அதிகாரிமயாருவரிடம் தங்களது நிவலயிவன 
விளக்கிச் சமூகக் காப்புறுதி அட்வடயிவனப் மபறுவதற்கு இயலுொனவவரயில் 
முயற்சி மசய்ய தவண்டும். அவருக்கு இலங்வகத் தீவின் இன்வறய அரசியல் 
நிகழ்வுகவள, நிவலவெகவள, அண்வெக்காலத்து நிகழ்வுகவள குறிப்பாகக் 
கறுப்பு யூவல 83 நிகழ்வுகவள, மதாடர்ச்சியாகத் தெிழ் ெக்கள் தெல கட்டவித்து 
விடப்படும் அரச பயங்கரவாத நடவடிக்வககவள, இவவறமயல்லாம் விரிவாக 

ஆதாரங்களுடன் அவருக்கு விபரிக்க தவண்டும். ஈழத் தெிழர்கள் சம்பந்தொக 
தெற்கு நாட்டு மவகுசன ஊடகங்களில் மவளிவந்த மசய்திக் குறிப்புகளின் 
தபாட்தடாப் பிரதிகவள அறுக் தசர்த்து வவத்திருந்தது நல்லதாகப் தபாய் 
விட்டது. அவற்வற ஆதாரங்களாகக் காட்ட முடியும். இவ்விதொக 
நண்பர்களிருவரும் உவரயாடி முன்மனடுக்க தவண்டிய ஆரம்ப கட்ட 

நடவடிக்வககவளப் பற்றி அலசி ஆராய்ந்து அவவ பற்றித் தீர்க்கொன 

முடிவிவனமயடுத்தார்கள். அதன் பின் அவர்கள் ஏற்கனதவ தீர்ொனித்தபடி 
'மபடரல் பிளாசா'விலுள்ள குடிவரவுத் திவணக்களத்துக்குச் மசல்ல முடிவு 
மசய்து அன்வறய பயணத்வத அவ்விததெ ஆரம்பித்தார்கள்.! 
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அத்தியாயம் பதினான்கு: 'தவடிக்வகயான குடிவரவுத் திவணக்கள அதிகாரி!' 
 

வரதவற்புக் கூடத்தில் அெர்ந்திருந்த மபண் அதிகாரியிடம் முதலில் 
இளங்தகாதான் தங்கவள அறிமுகம் மசய்தான்:  
 

"இனிய காவல உங்களுக்கு உரித்தாகட்டும்" 

 

அதற்கு அந்தப் மபண் அதிகாரி "உங்களுக்கும் எனது காவல வந்தனங்கள். 
இன்று நீங்கள் என்ன விடயொக இங்கு வந்திருக்கின்றரீ்கள்?" என்று 
வரதவற்றபடிதய எதிர்வினாமவான்றிவனயும் மதாடுத்தாள். 

 

"எனது மபயர் இளங்தகா. இவனது மபயர் அருள்ராசா. நாங்கள் 
இருவரும் இங்கு அரசியல் அவடக்கலம் தகாரி விண்ணப்பித்துள்ள 
விண்ணப்பதாரிகள்" என்று கூறிய இளங்தகா அவளுக்கு அமெரிக்கக் 
குடிவரவு திவணக்களத்தினால் மகாடுக்கப்பட்டிருந்த விண்ணப்பத்தின் 
புவகப்படப் பிரதியிவன எடுத்துக் மகாடுத்தான்.  
 

அதவன வாங்கிச் சிறிது தநரம் பார்த்த அந்தப் மபண் அதிகாரி பின்னர் 
இவ்விதம் கூறினாள்: 
 

"இது நீங்கள் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பப் பத்திரத்தின் பிரதி. இதவன 
வவத்துக் மகாண்டு ஒன்றும் மசய்ய முடியாது. அவர்களிடெிருந்து 

இது சம்பந்தொக உங்களுக்குப் பதிமலான்று வரும். அதன் பின்னர் 
வாருங்கள்.." 

 

"தெடம், அது சம்பந்தொகத்தான் இங்குள்ள அதிகாரிமயாருவருடன் தபச 
விரும்புகின்தறாம். இதற்கான பதில் எப்மபாழுது வருதொ மதரியாது. இந்த 
நிவலயில் 'சமூகக் காப்புறுதி இலக்க' அட்வடக்குக் கூட விண்ணப்பிக்க 

முடியாதுள்ளது. எங்களுடன் வந்துள்ள தவறு ொகாணங்களில் வசிக்கும் 
எல்தலாருக்கும் 'சமூகக் காப்புறுதி இலக்க அட்வடகள்' வழங்கப்பட்டுவிட்டன. 
அதில்லாெல் எங்களால் எந்தவித தவவலயும் மசய்யமுடியாெலுள்ளது. 
அதுதான் அதுபற்றி இங்குள்ள அதிகாரிமயாருவருடன் கவதக்க 
விரும்புகின்தறாம். இதற்கு உதவினால் நன்றியுள்ளவர்களாகவிருப்தபாம்." 

 

இவ்விதம் இளங்தகா ெிகவும் பணிவாகக் கூறியது அந்தப் மபண் அதிகாரியின் 
இதயத்வதத் மதாட்டுவிட்டது. அதன் பிரதிபலிப்பு குரலில் சிறிது மதரிய அவள் 
"உங்கள் நிவல எனக்குப் புரிகிறது. என்வனப் மபாறுத்தவவரயில் உங்கள் 

தகாரிக்வகக்கான பதில் வராெல் இங்குள்ளவர்களால் என்ன மசய்ய 
முடியுதொ? எதற்கும் உங்கள் ஆவசவய நான் தடுக்க விரும்பவில்வல. 
முயற்சி மசய்து பாருங்கள். உங்கவள அவழக்கும்வவரயில் அங்குள்ள 
ஆசனங்களில் மசன்று அவழப்பு வரும்வவரயில் காத்திருங்கள்" என்றாள். 
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இளங்தகாவுக்கு அவளது பரிவான குரல் சிறிது ஆறுதவலத் தந்தது. அந்த 

ெகிழ்ச்சி அடுத்து அவன் மதாடுத்த வினாவிலும் பிரதிபலித்தது. 
 

"தெடம், இன்னுமொரு சிறு தகள்வி. நாங்களிருவருதெ ஒதர செயத்தில் 
ஒன்றாக அகதிக் தகாரிக்வகக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள். நாங்களிருவருதெ ஒதர 
செயத்தில் அதிகாரிமயாருவவரச் சந்திக்க முடியுொ? அல்லது 
தனித்தனியாகத்தான் சந்திக்க தவண்டுொ?" 

 

"ஒதர தநரத்தில் சந்திப்பது முடியாத காரியம். தனித்தனியாகத்தான் சந்திக்க 
தவண்டும். குவறந்தது ஒன்றிரண்டு ெணித்தியாலங்களாவது காத்திருக்க 
தவண்டி வரலாம்." 

 

இவ்விதம் அந்தப் மபண் அதிகாரி கூறவும் அவளுக்கு ெீண்டுமொருமுவற 
நன்றியிவனத் மதரிவித்துக்மகாண்டு கூடத்திலிருந்த நாற்காலிகளில் 
காத்திருக்கும் ஏவனயவர்களுடன் வந்தெர்ந்து மகாண்டார்கள் இளங்தகாவும் 
அருள்ராசாவும். 
 

"அருள், எனக்மகன்றால் சரிவருமென்று மதரியவில்வல. எதுக்கும் முயற்சி 
மசய்து பார்ப்பதில் தவறில்வலதாதன. முயற்சி மசய்து பார்ப்தபாம். குடியா 
முழுகி விடப்தபாகுது." 

 

"என்னடா இளங்தகா. 'மபாசிட்டிவ்வா திங்க்' பண்ணுற நீதய இப்பிடி தளர்ந்து 
விடலாொ? சரிவருமென்று எண்ணிக்மகாண்தட இறங்கினால் எல்லாம் 
மவற்றிதான். இறங்குவம். காவல விடுவம். நல்லதத நடக்குமென்று 

நம்புதவாம்" 

 

"ஓம் அருள். நீ மசால்லுறதும் சரிதான். எவ்வளவுதான் 'மபாசிட்டிவ்'வாக 
இருந்தாலும் சில செயங்களில் ெனசு சலிச்சு விடத்தான் மசய்கிறது." 

 

"அதுக்குமொரு காரணெில்லாெலில்வல." 

 

"என்ன காரணம்.." 

 

"எப்மபாழுதுதெ எங்கட, ெனுசரின்ற , குணவியல்புகள் ஒதர ொதிரி 

இருக்காதாம். ஏறி இறங்கிக் மகாண்டுதானிருக்குொம். நிலவு பிவற நிலவாகி, 
முழுநிலவாகி, அொவாவசயில் ெவறந்து ெீண்டும் வளரத் மதாடங்கிறதத. அது 
ொதிரித்தான் எங்கள் குணவியல்புகளும். சில தநரம் எந்தவிதக் 
காரணமுெில்லாெல் ஒரு பிரச்சிவனயுெில்லாத தநரத்தில் ெனசு சலிச்சுச் 
தசார்ந்து கிடக்கும். இன்மனாரு செயம் தவலக்கு தெவல பிரச்சிவனகள் 
கூடுகட்டியிருக்வகக்தக ெனசு கிடந்து உற்சாகமும், ஆனந்தமும் மபாங்கக் 

கூத்தடிக்கும்." 
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இளங்தகாவுக்கு அருளின் விளக்கம் ஆச்சரியத்வத அளித்தது. 
 

" அருள், நீ கூறுவது சரிதான். இவ்வளவு விசயம் மதரிந்து வவத்திருக்கிறாதய.. 
ஆச்சரியம்தான். உளவியல் ெருத்துவராகப் தபாயிருக்க தவண்டும். 'ெிஸ்' 

பண்ணியிட்டாய்." 

 

இவ்விதொக அவர்களிருவரும் அளவளவியபடியிருந்த தவவளயில் அவனது 
மபயவர உள்ளிருந்து வந்த மவள்வளயின அதிகாரிமயாருவன் அவழத்தான்.  
 

"யாரது.. இளங்தகா" 

 

"நான்தான்" என்றவாமறழுந்த இளங்தகா அருள்ராசா பக்கம் திரும்பியபடி 
"எங்தகயும் தபாயிடாதத. நான் வரும்வவரக்கும் இங்வகதான் நில்" என்றவன் 

அந்த அதிகாரிவயப் பின்மதாடர்ந்து உள்தள மசன்றான். தன் காரியாலய 
அவறக்கு அவவன அவழத்துச் மசன்ற அந்த அதிகாரி அருகிலிருந்த 
ஆசனத்திலெரும்படி வசவக காட்டினான். 
 

"என் மபயர் 'டிம் லாங்கின்'. சரி, இன்வறக்கு எதற்காக இங்கு விேயம் 
மசய்திருக்கிறாய்?" 

 

அவனுக்குப் பதில் மசால்வதற்கு முன்னர் இளங்தகா தன்னிடெிருந்த 
ஆவணங்கவள, இலங்வக இனப்பிரச்சிவன மதாடர்பான பத்திரிவகச் 
மசய்திகளின் தபாட்தடாப் பிரதிகவள, அண்வெய யூவலக் கலவரத்வதப் பற்றி 
மவளிவந்த தகவல்கள், புவகப்படங்கவள எடுத்துக் காட்டினான். அதிமலான்று 
நிர்வாணொக்கப்பட்ட தெிழமனாருவவனச் சுற்றி, அந்த அப்பாவிவயக் 
மகால்வதற்கு முன்னதாக குடித்துக் கும்ொளெடித்துக் மகாண்டிருந்த காவடயர் 
கும்பலின் படம். அதவனப் பார்த்ததும் அந்த அதிகாரி முகம் சுளித்தான். 
"காட்டுெிராண்டிகள். காட்டுெிராண்டிகள்" என்று தனக்குள்தளயும் சிறிது கூறிக் 
மகாண்டான். 
 

அந்த அதிகாரியும் சிறிது ெடங்கக் கூடிய ஆசாெியாக அவனுக்குப் பட்டது. 
 

"தசர், இலங்வகத் தெிழர்கள் இனரீதியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். அந்தப் 
புவகப்படப்பிரதியில் மகால்லப்படுவதற்காகக் காத்திருக்குெந்த 
அப்பாவியுமொரு தெிழன்தான். நானுமொரு ஈழத்தெிழன்தான்..."  

 

இவ்விதம் அந்த அதிகாரிக்குத் தன் நிவலயிவன விபரிக்க முற்படுவகயில் 

இளங்தகாவுக்கு அந்தக் கணத்தில் அந்தப் புவகப்படப்பிரதியிலுள்ள அந்த 
அப்பாவித் தெிழனின் நிவல ெிகவும் மதளிவாக, அனுபவரீதியாகப் புரிந்தது. 
மநஞ்சுணர்ந்தது. இரத்தம் மசாட்டுமுடலுடன், நிர்வாணக் தகாலத்தில், 

கூனிக்குறுகியபடி, மவறிபிடித்தாடும் ெிருகங்களுக்கு ெத்தியிலிருந்ததபாது 
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அவன் என்ன நிவனத்திருப்பாதனா? ஊரிமலங்தகா காத்து நிற்கும் அவனது 
ெவனவிவய அல்லது 'எப்தபா அப்பா வருவாதரா'மவன்று இன்பக் 
கனவுகளுடன் காத்து நிற்குமொரு இளங்குருத்வத அல்லது தநாகும் மநஞ்சுடன் 
துஞ்சாமதங்தகா விழித்திருக்கும் காதலிவய , முதுவெயில் அவனுதவிவய நாடி 
நிற்குெந்ததாவய, சதகாதரவன, சதகாதரிவயமயல்லாம் நிவனத்திருப்பாதனா? 

அவனது அந்தக் கூனிக் குறுகிய ததாற்றம் ஈழத்தெிழர்களின் துயரத்திமனாரு 
குறியீடாக விளங்கியதுதபால் பட்டது. 
 

"தசர், தவவல மசய்யாெல் இங்கு வாழ்க்வகவயக் மகாண்டு நடத்துவது ெிகவும் 
சிரெொகவுள்ளது. தவவல எடுக்க தவண்டுமென்றால் 'சமூகக் காப்புறுதி 
இலக்கத்வதக் ' தகட்கிறார்கள்.." 

 

அதவனக் தகட்டதும் அந்த அதிகாரி சிறிது சிரித்தான். அத்துடன் " 
நியுயார்க்கிலிருக்கிறாய். நியுயார்க் உயர்ந்த கட்டடங்களுக்கு ெட்டும் 

புகழ்மபற்றமதான்றில்வல. இன்னுமொன்றிற்கும் அது புகழ் ெிக்கது. மதரியுொ?" 

என்றதும்  

 

இளங்தகா "மதரியும். தகளிக்வகயான இரவு வாழ்க்வகக்கும் புகழ் 
மபற்றதுதான்" என்று பதிலிறுத்துச் சிரித்தான். அதற்கு 'டிம் லாங்கின்' தன் 
பருத்த மதாந்தியவசயச் சிரித்தான்: "ெிக விவரவிதலதய நீ நல்லாத்தான் 
நியூயார்க்வகப் புரிந்து வவத்திருக்கிறாய். ஏதாவது அனுபவங்களுண்டா?" 

என்றும் கண்கவளச் சிெிட்டினான்; அத்துடன் "அதுவல்ல சரியான பதில்" 
என்றும் 'மபாடி' வவத்துப் தபசினான். 
 

"எனககுத் மதரியவில்வலதய" என்று பதிலுக்கு இளங்தகா தவலவயச் 

மசாரிந்தான். 
 

டிம் லாங்கிதன மதாடர்ந்தான்: "சரி சிறியமதாரு துப்பு தருகிதறன். கண்டு 
பிடிக்கிறாயா பார்க்கிதறன். உன் இன்வறய இருப்பிதலதய பதிலும் 
அடங்கியுள்ளது. அதாவது என் தகள்விக்குரிய சரியான பதில் உன் இன்வறய 
இருப்பிலுள்ளது. எங்தக பதிவல இப்மபாழுது கூறு பார்க்கலாம்?" 

 

இளங்தகாவுக்கு அந்த மவள்வளயினத்து அதிகாரியின் தபாக்கு சிறிது 
வியப்பிவனத் தந்தது. ெிகவும் தவடிக்வகயாகப் தபசுகிறான். வழக்கொன 

அதிகாரிகளுக்குரிய கண்டிப்பு, கர்வமெதுவுெில்லாெல் ெிலவும் இயல்பாக, 

நட்புணர்வுடன், குதூகலெிக்க சிறுவமனாருவனின் ஆனந்த உணர்வுகுடன் 
அவன் தபசுகிறான். அவனது தகள்விக்கு பதிலிறுக்க முடியாெல் இளங்தகா 
மவற்றிகரொகப் பின்வாங்கினான். 
 

டிம் லாங்கிதன மதாடர்ந்தான்: "நியூயார்க் ெில்லியன் கணக்கில் வசிக்கும் 
சட்டவிதராதக் குடிகளுக்கும் மபயர் தபானமதன்பவத எவ்விதம் நீ ெறக்கலாம்? 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

75 
 

நீதய அவர்களிமலாருவன்தாதன. இவர்கமளல்லாருதெ இங்கு எந்தவிதச் 
சட்டரீதியான ஆவணங்கலுெில்லாெல்தான் தவவல மசய்கிறார்கள். 
அவர்கவளப் தபால் உன்னாலும் தவவல மசய்ய முடியும். தபாய்ச் மசய். 
உன்னுவடய தகாப்புக்குக்குரிய சரியான ெறுமொழி வாஷிங்டனிலுள்ள 
இராோங்க திவணக்களத்திலிருந்துதான் வரதவண்டும். அதன்பிறகுதான் 
எங்களால் எதுவும் மசய்ய முடியும். இருந்தாலும் உன் நிவல பற்றிய என் 

பரிந்துவரயிவன அனுப்பி வவக்கிதறன். விவரவிதலதய உனக்கு 
அவர்களிடெிருந்து பதில் வருமென்று எதிர்பார்க்கிதறன். அதுவவரயில் 
நியூயார்க் உன்வனயும் வாழவவக்குமென்று நிச்சயொக நம்புகிதறன்." 

 

"அது சரி.. களவாக தவவல மசய்து மகாண்டிருக்கும்தபாது உங்களது 
அதிகாரிகள் யாராவது என்வனப் பிடித்து விட்டால்.." என்று இளங்தகா 
இழுத்தான். அதற்கு டிம் லாங்கின் "நீ தற்தபாது வவத்திருக்கிற 
ஆவணங்கவளக் காட்டு. அவர்கள் புரிந்து மகாள்வார்கள். நீ 
சட்டவிதராதொகவிருந்தாலும் ச்ட்டரீதியாகத்தான் பதிவு மசய்து இருக்கிறாய். 
எனதவ அவர்கள் புரிந்து மகாள்வார்கள். மவருட்டினால் பசி மபாறுக்கவில்வல. 
அதுதான் தவவல மசய்கிதறன். தவண்டுொனால் தடுப்பு முகாெிதலதய 
மகாண்டு தசர்த்து விடுங்கள் என்று மசால். ஆவள விடு என்று ஓட்டம் பிடித்து 
விடுவார்கள். ஒன்றுக்கும் பயப்படாதத. அமெரிக்கா நிச்சயம் உன்வன வாழ 
வவக்கும்" என்று பதிலுவரத்து, வாழ்த்தி வழியனுப்பி வவத்தான். அவனுக்கு 
நன்றி கூறி விட்டு மவளியில் வந்த இளங்தகாவின் சிந்வதயில் அந்த 
அமெரிக்கக் குடிவரவுத் திவணக்கள அதிகாரியின் பருத்த மதாந்தியும், 

தவடிக்வகயான தபச்சும், நியூயார்க்கில் சட்டவிதராதொக தவவல மசய்து 

வாழ்வமதப்படி, அகப்பட்டால் குடிவரவுத் திவணக்கள அதிகாரிகளிடெிருந்து 

தப்புவமதப்படிமயன்று டிம் லாங்கின் தந்த ஆதலாசவனகளும் அவவனப் புதிர் 
நிவறந்தமதாரு ெனிதனாகப் புலப்படுத்தின; சிரிப்பும் கூடதவ வந்தது.  
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அத்தியாயம் பதிவனந்து: நியூயார்க்கில் குவட வியாபாரம்! 
 

நண்பர்களிருவரும் குடிவரவுத் திவணக்கள அதிகாரிகவளச் சந்தித்துவிட்டுத் 
திரும்பிக் மகாண்டிருந்தார்கள். நாற்பத்திரண்டாவது வதீ்யில் அவெந்திருந்த 
நூலகத்வத வெயொக வவத்து 'பிராட்தவ' சாவல வழியாக நடந்து வந்து 
மகாண்டிருந்தார்கள். சிறிது தநரம் நூலகத்திற்குச் மசன்று பத்திரிவககள், 

சஞ்சிவககவளப் புரட்டினால் நல்லதுதபால் இளங்தகாவுக்குப் பட்டது. 
அருள்ராசா இளங்தகாவவப் தபால் பத்திரிவககள், சஞ்சிவககள், 

இலக்கிமயம்ன்று எதிலும் மபரிதாக ஆர்வெற்றவன். ஆனால் கல்வி 
சம்பந்தொன, மதாழில் வாய்ப்புகள் சம்பந்தொன, வியாபாரம் 
சம்பந்தொன விடயங்களில் ஆர்வமுள்ளவன். அவவ பற்றிய 
விடயங்கவள படிப்பதில் அதிகக் கவனம் மசலுத்துபவன். அவனுக்கும் 
சிறிது தநரத்துக்கு நூலகம் மசன்று ஏதாவது பிடித்த விடயங்கவளப் 
பற்றிய பத்திரிவக, சஞ்சிவககவளப் புரட்டினால் நல்லதுதபால் பட்டது. 
சிறிது தநரம் ஓய்மவடுத்தததும் தபாலாகுமெனப் பட்டது. இதன் 
காரணொக இருவருக்கும் நூலகம் மசல்வதில் எந்தவிதக் கருத்து 
தவறுபாடுகளும் ஏற்படவில்வல. எனதவ நூலகத்வத தநாக்கி 
நவடவயக் கட்டினார்கள். அப்மபாழுதும் அவர்களது சிந்தவன 
முழுவதும் குடிவரவு அதிகாரிகளுடனான சந்திப்பு பற்றிதயயிருந்தது. 
இளங்தகா டிம் லாங்வகன்ச் சந்தித்திருந்தான். அருள்ராசாவுக்கு வந்து 

வாய்த்தவதனா டிம் லாங்கிவனப் தபால் அவ்வளவு தவடிக்வகயானவனாக 
இருக்கவில்வல. வழக்கம்தபால் அதிகாரிகளுக்குரிய கடின முகபாவமும், 

வார்த்வதகவள அளந்து, அதிகாரத்துடன் மகாட்டும் தன்வெயும் மகாண்டவனாக 
விளங்கினான். எனதவ அவனுக்கும் அருள்ராசாவுக்குெிவடயிலான 
உவரயாலும் ெிகவும் குறுகியதாகதவ அவெந்து விட்டதில் 
ஆச்சரியதெதுெிருக்கவில்வல. அவமனாரு இத்தாலிய அமெரிக்கன். கிளாட் 
ென்சினி என்பது அவனது மபயர். அவனுக்கும், அருள்ராசாவுகுெிவடயில் 
நவடமபற்ற உவரயாடலும் பினவருொறு சுருக்கொக ெட்டுதெ 
அவெந்திருந்தது: 
 

அருள்ராசாவின் ஆவணப் பிரதிகவளப் பார்த்தபடிதய குடிவரவுத் திவணக்கள 
அதிகாரி கிளாட் ென்சினி " உனக்கு என்னவிதத்தில் உதவ முடியும்?" என்று 
ஆரம்ப வினாவிவனத் மதாடுத்தான்.  
 

அதற்கு அருள்ராசா " சமூகக் காப்புறுதி இலக்க அட்வட எடுப்பது பற்றிதய 
விசாரிப்பதற்காக இங்கு வந்துள்தளன்.." என்றான். 
 

அதற்கு கிளாட் ென்சினி " உனது விடயம் சம்பந்தொக எங்களிடெிருந்து 
உனக்குரிய பதில் வரும் வவரயில் எதுவும் மசய்வதற்கில்வல. அதுவவர நீ 

மபாறுத்திருக்கத்தான் தவண்டும்." என்று பதிலிறுத்தான். அதற்கு தெல் 
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அவனுடன் கவதப்பதில் எந்தவிதப் பயனுெில்வல என்பவத உணர்ந்து மகாண்ட 
அருள்ராசா பதிலுக்கு நன்றி மதரிவித்து விட்டு மவளிதயறினான். 
 

"அவமனாரு குரங்கன். மகாஞ்சங்கூட ெனிதாபிொனெற்றவன். அவனுக்கு என் 
பிரச்சிவனவயக் காது மகாடுத்துக் தகட்கதவ மபாறுவெயில்வல. இந்த 
விசயத்திவல நீ குடுத்து வவச்சவன் இளங்தகா"  

 

"என்ன உனக்கு அவன் மசான்னவதத்தான் டிம் லாங்கினும் மசான்னான். என்ன 
அவன் கடுவெயாச் மசான்னவத இவன் மகாஞ்சம் தவடிக்வகயாகச் 
மசான்னான். அவ்வளவுதான். ெற்றப்படி முடிவு ஒன்றுதான்." 

 

இவ்விதொக உவரயாடவலத் மதாடர்ந்துமகாண்டு நடந்து மகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்மபாழுதுதான் இளங்தகா வானத்வதக் கவனித்தான். விவரவாகதவ 

நகரத்துவானம் இருண்டு வந்துமகாண்டிருந்தது. காற்றும் பலொக வசீ்த் 
மதாடங்கி விட்டிருந்தது. வாயு பகவாவனத் மதாடர்ந்து வருணபகவானின் 
ஆட்டம் இன்னும் மகாஞ்ச தநரத்திதலதய மதாடங்கிவிடும்தபால் காலநிவல 
மதன்பட்டது.  
 

"தபாகிற தபாக்வகப் பார்த்தால் ெவழ மகதியிவல அடிச்சுக் மகாட்டும் தபாவல" 
என்றான் அருள். 

 

"பாத்தால் அபப்டித்தான் மதரியுது. இந்த தநரத்துக்கு ஊரிவல இருக்க 
தவணும். ெவழ மபய்யுறதிவல கூட எவ்வளவு அழகு. இங்வக 
சலனப்படத்வதப் பார்த்த ொதிரித்தான். பார்கலாம் ஆனால் இரசிக்க 
முடியாது...." 

 

நண்பர்களின் உவரயாடல் அப்படி இப்படித் திரும்பி அன்றாட 
வாழ்க்வகப் பிரச்சிவனயில் வந்து நின்றது. 
 

"எபடிமயன்றாவது மகதியிவல ஒரு தவவல எடுக்க தவண்டும். 
'தபர்ெமனன்ற்' தவவலயாக இருந்தால்தான் மகாஞ்சொவது காவசச் 
தசர்க்கலாம். இல்லாவிட்டால் உவழப்பதும் மசலவழிப்பதுொகதவ 

மபாழுது தபாய் விடும். காவசச் தசர்க்க முடியாது." 

 

"நீ மசால்வது சரிதான் இளங்தகா. ஆனால் ஒழுங்கான தவவலதான் கிவடக்க 
ொட்டதவ ொட்தடன்கிது. என்ன மசய்யலாம். எல்லாெிந்த தசாசல் இன்சுரன்ஸ் 
கார்ட் இல்லாததால் வந்த கவரச்சல்தான்.." 

 

"அருள். எனக்மகாரு தயாசவன ததான்றுது..." 

 

"என்ன..." 
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"ஏன் நாங்கள் இன்மனாருவனிடத்திவல தவவல ததட தவண்டும். நாங்கதள 
ஏதாவது மசாந்தொகச்மசய்ய முடியுொமவன்று பார்க்கலாதெ... நியூயாய்க்கிவல 
எத்தவனதபர் மசாந்தொகத் மதாழில் மசய்து முன்னுக்கு வந்திருக்கிறான்கள்.. நீ 
என்ன மசால்லுறாய்?' 

 

"அது சரி.. நீ மசால்லுறதும் ஒரு விதத்திவல சரியாய்த்தானிருக்கு. ஆனா 
வகயிவலதயா எந்தவிதச் தசெிப்புெில்வல. இந்த நிவலவெயிவல எப்படிச் 
மசாந்தத் மதாழில் மசய்யுறது. அப்படிச் மசய்தாலும் எந்தத் மதாழிவலச் 
மசய்யுறது?" 

 

வானத்தின் கருவெ கூடிக் மகாண்தட வந்தது. அருகிலிருந்த கட்டங்களிலிருந்து 
ஒரு சில ொடப்புறாக்கள் சிறகடித்துப் பறந்தன. இளங்தகாவின் 

சிந்தவனயிமலாரு மபாறி தட்டியது.  
 

"எனக்மகாரு தயாசவன வருது அருள்." 

 

"என்ன..?" 

 

"ஒரு சின்ன 'பிசினஸ்' மசய்து பார்க்க நல்லமதாரு சந்தர்ப்பம் கிவடச்சிருக்கு.." 

 

"எந்தச் சந்தர்ப்பத்வதச் மசால்லுறாய்? எனக்மகன்றால் ஒன்றுொய் 
விளங்தகவலதய.. வடிவாய் விளக்கொய்த்தான் மசால்தலன்.." 

 

"இன்னும் மகாஞ்ச தநரத்திவல ெவழ மகாட்தடா மகாட்மடன்று மகாட்டப் 

தபாகுது.." 

 

"அதுக்கும் பிசினசுக்கும் என்ன சம்பந்தம்..?" 

 

"சம்பந்தெிருக்தக.. இந்த பிசினவசச் மசய்து பார்க்கிறதாவல மபரிசாய்ப் பணம் 
கிவடக்காட்டியும் நாங்கள் மசாந்த பிசினஸ் மசய்யக் கூடியவர்களாமவன்று 

'மடஸ்ட்' பண்ணிப் பார்க்க இதுமவாரு நல்லமதாரு சந்தர்ப்பம்..." 

 

"மபரிசாகப் புதிர் தபாடாெல் மகதியாச் மசால்லித் மதாவல. தவல மவடித்து 
விடும் தபாவலக் கிடக்கு" 

 

"ெவழக்கும் இப்ப நாங்க மசய்யப் தபாகிற பிசினசுக்கும் மதாடர்பிருக்மகன்று 
மசால்லியும் இன்னும் உனக்கு விளங்கவில்வலதய. இப்பவாது விளங்குதா 

என்ன பிசினமசன்று?" 

 

"இஞ்வசபார் இளங்தகா. நாமனான்றும் உன்வன ொதிரி மபரிய 

மூவளசாலியில்வல. தபசாெல் மசால்லித் மதாவல. புதிர் தபாடுறானாம் புதிர். 
இருக்கிற நிவலவெயிவல இதுக்மகான்றும் குவறச்சலில்வல" என்று அருள் 
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சிறிது சலித்துக் மகாண்டான். 
 

"உன்னிடம் எவ்வளவு மடாலர்களிருக்கு அருள்?" 

 

"என்னத்துக்குக் தகட்கிறாய்? ஏன், வகயிவல இப்ப ஐம்பது மடாலர்கவளவவர 
இருக்கு?" 

 

"அது காணும். என்னட்வடயும் வகயிவல ஒரு நாற்பது இருக்கு. ஆனால் 
அவ்வளவு மசலவு வராது. ஆளாளுக்கு இருபது மடாலர்கவள வவரதான் 
மசலவு வரும். நான் நிவனச்ச பிசினசுக்கு இரண்டு தபருக்கும் தசர்த்து நாற்பது 
மடாலர்கள் காணும்." 

 

இளங்தகாதவ மதாடர்ந்தான்: "இன்னும் மகாஞ்ச தநரத்திவல ெவழ 
வந்துவிடும். அதற்குள்வள மகதியாக பிசினவசத் மதாடங்க தவண்டும். 
நான் மசால்ல வந்த பிசினஸ் குவட வியாபாரம்தான்.." 

 

அருளுக்குச் சிறிது திவகப்பாகவிருந்தது. அவன் சிறிதும் இதவன 
எதிர்பார்க்கவில்வல. 
 

"என்ன குவட வியாபாரதொ.. உனக்மகன்ன விசதர பிடிச்சிருக்கு? 

உண்வெயாத்தான் மசால்லுறிதயா?" 

 

"ஓம் அருள். உண்வெயாத்தான் மசால்லுறன். குவட வியாபாரம்தான். 
அதிவலமயன்ன மவக்கம். கஷ்ட்டம். மசய்து பார்க்க தவண்டியதுதான்.." 

 

"எனக்மகன்றால் தராட்டிவல நின்று விக்கிறதுக்கு அவ்வளவு 

விருப்பொயில்வல. தவவற ஏதாவது பிசினசிருந்தால் மசால்லு.." 

 

"இஞ்வசபார் அருள். இப்பிடி எல்லாத்துக்கும் மவக்கப்பட்டால் எங்களாவல 
ஒன்றுதெ மசய்ய முடியாது. யாவரப் பார்த்து மவக்கப்படுகிறாய்? இந்த ஊர்ச் 
சனங்கவளப் பார்த்தா? நாவளக்கு நீ பசியிவல கிடந்து வாடினா அவங்களா 
வந்து உனக்குச் தசாறு தபாடப் தபாகிறான்கள்? ததவவயில்லாெல் 

மவக்கப்படுறவத விட்டிடு. மசாந்தொகத் மதாழில் மசய்ய தவண்டுமென்றால் 
இப்பிடிமயல்லாம் மவக்கப்படக் கூடாது. எங்களாவல முடியுொமவன்று பார்க்க 
தவண்டும். என்ன மசால்லுறாய்?" 

 

"நீ மசால்லுறதிவலயுமொரு நியாயெிருக்கு. மவக்கப்பட்டால் 

வியாபாரமொன்றும் மசய்ய முடியாதுதான். இறங்கிப் பார்க்க தவண்டியதுதான். 
இப்ப என்ன மசய்ய தவண்டுமென்று நீ நிவனக்கிறாய்?" 

 

"உனக்மகாரு டசின், எனக்மகாரு டசின் குவடகள் வாங்குவம். எம்பயர் ஸ்தடட் 
பில்டிங்கிமனாருபக்கம் நீ நின்று வில். ெற்றப்பக்கம் நான் விக்கிதறன். ஆளுக்கு 
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பத்துக் குவடகவள ஐந்து மடாலர்களுக்கு வித்தாலும் ஒவ்மவாருவருக்கும் 
முப்பது மடாலர்களாவது ெிஞ்சும். இரண்டு குவடகளும் ெிச்சம். முழுவவதயும் 
விக்க முடிஞ்சால் அது உண்வெயிதலதய மபரிய சாதவன." 

 

"இளங்தகா! தநா மசல்லுறவதக் தகட்க நல்லாய்த்தானிருக்கு. நீ நிவனக்கிறாயா 
விக்க முடியுமென்று. அப்பிடி வித்தால் உண்வெயிதலதய நல்லதுதான். 
இருபது மடாலர்களிவலயிருந்து முப்பது மடாலர்கள் லாபம். முயற்சி 
மசய்யுறதாவல நாங்கமளான்றும் இழக்கப் தபாகிறதில்வல. 'நதிங் டு லூஸ்'" 

 

அதுவவர மபாறுவெயாக இருந்த வானம் இதலசாகத் துெிக்கத் மதாடங்கியது. 
அதவன அவதானித்த இளங்தகா கூறினான்: "இனியும் ெினக்மகடக் கூடாது. 
எங்தகயாவது 'தஹால் தசல்' கவடகதளதாவது மதரிகிறதா பார்" 

 

அவர்களுவடய நல்ல காலதொ என்னதவா அருகிதலதய சிறிய 
மொத்தவிவலக் கவடமயான்று பிராட்தவ வதீியில் மதன்பட்டது. அங்கு மசன்று 
இரு 'டசின்' குவடகவள டசின் இருபது மடாலர்களுக்கு வாங்கினார்கள். 
குவடகளுடன் மவளியில் வந்ததபாது நண்பர்களிருவருக்கும் ஓர் இனம் 
புரியாத ெகிழ்சிதயற்பட்டது. உலகப் புகழ்மபற்ற ொநகரில் குவட விற்பவத 

எண்ணுவகயில் ஒருவித வியப்பும், ஆர்வமுதெற்பட்டன. நண்பர்களிருருவரும் 
குவடகளுடன் உலகப் புகழ்மபற்ற 'எம்பயர் ஸ்தடட் பில்டிங்வக' 

வந்தவடந்தமபாழுது அதுவவர மபாறுவெயாகத் துெித்துக் மகாண்டிருந்த 
நகரத்து ெவழ நகரத்து வானிலிருந்து மகாட்தடா மகாட்மடன்று மகாட்டத் 
மதாடங்கி விட்டது. இடியும், ெின்னலும் , காற்றும் கூடிய ெவழ. திடீர் 
ெவழயிவன எதிர்பார்க்காத நகரத்துவாசிகள் சிலர் டாக்சிகளிதலறிப் 
பறந்தார்கள். பணத்தில் சிக்கனம் பிடிக்கும் சிலர் கட்டடங்களின் முகப்புகளின் 
கீழ் காத்து நின்றார்கள். தெலும் சிலரின் கவனம் குவட வியாபாரிகளின் பக்கம் 
திரும்பியது. இளங்தகாவும் அருள்ராசாவும்"குவட ஒன்று ஐந்து மடாலர்கள் 
ெட்டுதெ. குவட! குவட!" என்று கூவிக்மகாண்தட தங்களது குவட 
வியாபாரத்வத ஆரம்பித்தார்கள். நியூயார்க் ொநகரில் நவடபாவதயில் நின்று 

குவட விற்பதிலுமொரு 'திரில்' இருக்கத்தான் இருக்கிறமதன்று எண்ணிய 
இளங்தகா "குவட. வலிவெயான குவட. நல்ல குவட. ஓடி வாருங்கள். 
ஒருமுவற பரீட்சித்துப் பாருங்கள். குவட ஒன்று ஐந்து மடாலர்கள் ெட்டுதெ!" 
என்று பலொகக் கத்தி பாவவனயாளர்கவளத் தன்பக்கம் இழுப்பதற்கு 
முயன்றுமகாண்டிருந்தான். அதில் ஓரளவு மவற்றியும் அவடந்திருந்தான். 
இவ்விதொக நண்பர்களிருவரதும் குவட வியாபாரம் ஆரம்பத்தில் ெந்தொக 
ஆரம்பித்து விவரவிதலதய ெவழயின் அதிகரிப்புடன் அதிகரிக்கத் 
மதாடங்கியது. 
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அத்தியாயம் பதினாறு: 'ஹரிபாபுவின் விளம்பரம்!' 
 

காவல ெணி பத்திருக்கும். இளங்தகா படுக்வகயில் புரண்டு மகாண்டிருந்தான். 
அவற நண்பர்களவனவரும் தவவலக்குப் தபாய் விட்டிருந்தார்கள். 
அருள்ராசாவும் ஏததா அலுவலாக மவளியில் மசன்று விட்டிருந்தான். அன்று 
இளங்தகாவின் ெனநிவல எங்கும் மசல்வதற்கு இடம் மகாடுக்கவில்வல. 
அன்வறவயப் மபாழுதிவனத் தன்னிருப்பிடத்திதலதய ஓய்மவடுத்துக் 
கழிப்பதற்கு அவன் ெனம் விரும்பியது. கடந்த சில வாரங்களாக அவலந்த 
அவலச்சலில் உடம்பு முறிந்து தபாய் விட்டிருந்தது. ஓய்வவ உடலும் 

உள்ளமும் நாடின. படுத்திருந்தபடிதய சிந்திப்பதிலுமொரு 
சுகெிருக்கத்தான் மசய்தது. அவனது சிந்தவன ஒரு கணம் குவட 
வியாபாரத்தில் பதிந்து ெீண்டது. இதலசாக இளநவகமயான்று 
தகாடிழுத்தது. நியூயார்க்கில் குவட வியாபாரம்... . நல்லமதாரு 
அனுபவம். முதலுக்கு நிச்சயம் நட்டெில்லாெல் அவர்களது குவட 
வியாபாரம் அவெந்திருந்தது நல்லமதாரு ெகிழ்ச்சிகரொன 
அனுபவொக அவெந்திருந்தது. அவன் அன்று எட்டுக் குவடகவள 
நாற்பது டாலர்களுக்கு விற்றிருந்தான். அருள்ராசா ஏழு குவடகவள 
முப்பத்வதந்து டாலர்களுக்கு விற்றிருந்தான். அவனுக்கு இருபது 
டாலர்கள் இலாபமும், நான்கு குவடகள் ெீதியுொகக் கிவடத்திருந்தன. 
மசாந்தத் மதாழில் மசய்வதில் உண்வெயில் இன்பெிருக்கத்தான் 

மசய்கிறது. யாரிடமும் வகதயந்தாெல், தன் தவலவிதியிவனத் தாதன 
நிர்ணயிப்பதிலுள்ள சுகதெ தனிதாமனன்று பட்டது.  
 

யாதரா நடந்து வருதொவச தகட்டது. வந்தது திருெதி பத்ொ அேித். அவளது 
வககளிமலாரு வான் கடிதம் கிவடத்தது. இளங்தகா படுக்வகயிலிருந்து 

எழுந்தெர்த்தான். பத்ொ அேித் அவனிடம் கடிதத்வதத் தந்தவாறு கூறினாள்: 
"இக்கடிதம் உனக்குத்தான் இளங்தகா?" 

 

"நன்றி" என்றவாறு கடித்தவத வாங்கிக் மகாண்டான். ஊரிலிருந்து அம்ொ 
எழுதியிருந்தாள்.  
 

அவனருகில் சற்றுத் தள்ளி அெர்ந்தவளாகத் திருெதி பத்ொ அேித் தகட்டாள்: 
"இளங்தகா எவ்விதம் உனது தவவல ததடும் படலம் தபாகிறது?: 

 

"எல்லா வழிகளிலும் நானும் முயற்சி மசய்து மகாண்டுதானிருக்கிதறன். 
இதுவவரயில் ஒன்றும் மபரிதாக வந்தவெயவில்வல." 

 

"இந்தியா எப்தராட் பத்திரிவகயில் விற்பவன முகவனுக்குரிய 
விளம்பரமொன்று வந்திருந்தது. உடனடியாகத் ததவவயாம். அன்றாடம் 

வககளில் ஊதியம் வழங்கப்படுொம். அவதப் பார்த்ததும் உன் ஞாபகம்தான் 
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வந்தது. அந்த விளம்பரத்வத ெட்டும் கத்தரித்து வவத்துள்தளன் உனக்குத் 
ததவவப்பட்டாலுமென்று... விருப்பமென்றால் மசால்லு. எடுத்துத் தருகிதறன்" 

 

இளங்தகாவுக்கு ெீண்டும் குவட வியாபார நிவனப்பு வந்தது. சிரித்துக் 
மகாண்டான். 
 

"என்ன சிரிக்கிறாய் உனக்குள்தளதய இளங்தகா" என்றாள் திருெதி பத்ொ 
அேித். 
 

"ஒன்றுெில்வல. குவட விற்ற கவத ஞாபகத்திற்கு வந்தது? 

 

"அமதன்ன புதுக்கவத. குவட வியாபாரம் மசய்தாயா? எங்தக?" 

 

இவ்விதம் திருெதி பத்ொ அேித் தகட்கவும் இளங்தகா அவளுக்குத் தாங்கள் 
மசய்த குவட வியாபாரம் பற்றி விரிவாக எடுத்துவரத்தான். அதவனக் 

தகட்டதும் திருெதி பத்ொ அேித் விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள். அத்துடன் 
கூறினாள்: " நீ பிவழத்துக் மகாள்வாய். உனக்கு எந்தச் சூழவலயும் எதிர்த்து 
நின்று தபாராடும் ஆற்றல் நிவறயதவ உள்ளது. உன்வன ொதிரிமயல்லாம் 
என்னால் மசய்து பார்க்கதவ முடியாது." 

 

"பார்த்தீர்களா குவட வியாபாரம் கூட இப்மபாழுது ஒருவவகயில் எனக்கு 

உதவப் தபாகிறவத.." 

 

"குவட வியாபாரம் உதவப் தபாகிறதா?" 

 

"நீங்கள் கூறிய விற்பவன முகவன் தவவலக்கு இப்மபாழுதத எனக்கு 
அமெரிக்க விற்பவன முகவன் அனுபவம் குவட விற்பவன மசய்ததன் மூலம் 
கிவடத்து விட்டதல்லவா? இந்த அமெரிக்க அனுபவத்வத மூலதனொக வவத்து 
அடுத்த தவவல எடுக்க முடிகிறதல்லவா." 

 

"பார்த்தாயா இளங்தகா. எந்தச் மசயலுதெ வணீாகப் தபாவதில்வல. ஏததா 
ஒருவவகயில் உதவத்தான் மசய்கிறது இல்வலயா? குவட வியாபாரம் உனக்கு 
நட்டத்வதத் தரவில்வல. அதத செயம் அமெரிக்க அனுபவத்வதயுெல்லவா 

தந்துள்ளது. எதற்கும் அந்த விளம்பரத்வதக் மகாண்டு வந்து காட்டுகிதறன். 
வாசித்துப் பார். பிடித்திருந்தால் மசன்று முயன்று பார். சில் தநரம் 
அதிருஷ்ட்டம்கூட அடிக்கலாம் யார் கண்டது?" 

 

இவ்விதம் கூறிய திருெதி பத்ொ அேித் கீதழ மசன்று சில நிெிடங்களிதலதய 
அந்த விளம்பரத்துடன் திரும்பி வந்தாள். அந்த விளம்பரத்வத வாங்கி 
வாசித்தான் இளங்தகா. அதில் பின்வருொறு சுருக்கொக எழுதப்பட்டிருந்தது: 
 

'உடனடியாக இரு விற்பவன முகவர்கள் ததவவ. ெணித்தியாலத்திற்கு நான்கு 
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டாலர்கள் ஊதியொக வழங்கப்படும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஹரிபாபுவவ 'தெற்கு 
நான்காம் மதருவும், அமெரிக்கா அமவன்யுவும் சந்திக்குெிடத்தில் (வடதெற்கில்) 
வந்து சந்திக்கவும்' 

 

அந்த விளம்பரம் அவனுக்குச் சிறிது விசித்திரொகப் பட்டது.  
 

"இந்த விளம்பரம் எனக்கு நூதனொகப் படுகிறது. வித்தியாசொன விளெபரம்!" 

 

"ஏன் அப்படிச் மசால்கிறாய் இளங்தகா?" 

 

"விற்பவன முகவர்களுக்கான விளம்பரம். ஆனால் வதீியின் மூவலமயான்றில் 
சந்திக்கும்படி கூறப்பட்டுள்ளதத. விதநாதொக உங்களுக்குப் படவில்வலயா?" 

 

அப்மபாழுதுதான் அந்த விடயதெ திருெதி பத்ொ அேித்துக்கும் உவறத்தது.  
 

"நீ மசால்லுவதும் சரிதான் இளங்தகா. நான் அந்த விடயத்வதப் மபரிதாகக் 
கவனிக்கவில்வல. நீ மசால்லிய பின்புதான் கவனித்துப் பார்க்கின்தறன். 
உண்வெதான். விதநாதொன விளம்பரம்தான். ஒருதவவள..." 

 

"ஒருதவவள.. என்ன திருெதி பத்ொ அேித் அவர்கதள!" 

 

"ஒருதவவள ஹரிபாபு நவடபாவத வியாபாரிதயா. எதற்கும் ஒருமுவற 
அவவனப் தபாய்ப் பார்ப்பதுதான் சரியாகப் படுகிறது. சிலதவவள.." 

 

"என்ன சிலதவவள... பத்ொ அேித் அவர்கதள!" 

 

"சிலதவவள அந்நியர்களுக்குத் தன்னிருப்பிடத்வதக் காட்ட அவன் 

விரும்பவில்வலதயா என்னதவா" 

 

"நீங்கள் கூறுவதும் சரிதான். முதல்தவவளயாக ஹரிபாபுவவச் மசன்று 
சந்திக்க தவண்டியதுதான். அவனிடதெ தவவல என்னமவன்று தகட்டுத் 

மதரிந்து மகாள்வதுதான் சரியான நவடமுவற. அதற்குமுதல் வணீாக ஏனிந்தக் 
கற்பவன. ததவவயற்ற ென உவளச்சல்." 

 

இதற்குள் திருெதி பத்ொ அேித் எழுந்து மகாண்டாள்: " இளங்தகா. ெீண்டும் 
கூறுகிதறன். என்னுவடய ஆதலாசவனமயன்னமவன்றால்... நீங்கள் 
கூறியபடிதய அவவன, ஹரிபாபுவவ, சந்திக்க தவண்டியதுதான்" 

 

இளங்தகாவுக்கும் அவள், திருெதி பத்ொ அேித், கூறுவதத சரியாகப் பட்டது. 
 

அந்திச் சூரியனின் தண்மணாளியில் பூெிப்மபண் குளித்துக் மகாண்டிருந்தாள். 
பகல் முழுவதும் நகரில் அவலந்து திரிந்துவிட்டு அருளராசா மெதுவாக வந்து 
தசர்ந்தான். 
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"அருள். உனக்மகாரு விசயம் மதரியுதெ?" 

 

"என்ன... " 

 

"திருெதி பத்ொ அேித் ஒரு விளம்பரப் பிரதியிவனத் தந்தவர். அதில் விற்பவன 
முகவர்கள் ததவவமயனப் தபாட்டுள்ளதாம். ஆனால்..." 

 

"ஆனால்... என்ன இளங்தகா?" 

 

"எனக்மகன்றால் அந்த விளம்பரத்திமலங்தகாமவாரு குவற இருப்பதுதபால் 
படுகிறது" 

 

"உனக்மகப்பவுதெ இப்படித்தான். ஏதாவமதான்றிவல குவற 
கண்டுபிடிக்காவிட்டால் உனக்குப் மபாழுதத விடியாதத!" 

 

"பின்தன... விற்பவன முகவர்கள் ததவவமயன்று விளம்பரம். ஆனால் 

நவடபாவதயில் சந்திப்பும் , தநர்முக வர்ணவனயுொம். இது எப்படியிருக்கு?" 

 

"இளங்தகா! எதற்குமொருமுவற அந்த விளம்பரத்வத ெீண்டும் படித்துப் பார். 
சில செயங்களில் உண்வெகூட நித்திவர மகாள்வதுண்டு." 

 

"சரி சரி அருள். சுற்றி வவலத்துப் தபசாெல் விசயத்திற்கு வா. இப்மபாழுது 
நான் என்ன மசய்யதவண்டுமென நீ நிவனக்கிறாய்? " 

 

"'நாெிருவரும் அந்த விளம்பரத்திலுள்ளவாதற நாவளக் காவல ஹரிபாபுவவ 
அவன் குறிப்பிட்ட இடத்திதலதய மசன்று சந்திப்தபாம். அவன் குறிப்பிடும் 
தவவல பற்றி தெலுெதிகத் தகவல்கவள அச்சந்திப்பின் மூலம் மபற்றுக் 

மகாள்ளமுடியும். பிடித்திருந்தால் மசய்கிதறாம். பிடிக்காவிட்டால் திரும்பி 
விடுதவாம்.குடியா முழுகி விடப் தபாகிறது. நீ என்ன மசால்லுகிறாய்?" 

 

இளங்தகாவுக்கும் அருள் கூறுவதத சரியாகப் பட்டது. 
 

"அருள் நீ கூறுவதத சரி. அவ்விததெ நாவளக் காவலப் மபாழுதிவனக் 

ஹரிபாபுவுடம் கழித்து விடுதவாம்." 

 

இவ்வாறு நண்பர்களிருவரும் அன்றிரவு நீண்ட தநரம் இவ்விடயம் பற்றியதய 
கவதத்துக் மகாண்டிருந்துவிட்டுத் தூங்கிப் தபானார்கள். தூங்கப் தபாவதற்கு 
முன் இளங்தகா தாயாரின் கடிதத்வத எழுத்து வாசித்தான். அதில் பின்வருொறு 
சுருக்கொக எழுதப்பட்டிருந்தது: 
 

'இளங்தகா! நீ அங்கு நல்ல சுகொக இருப்பாமயன நிவனக்கிதறன்; 

தவண்டுகிதறாம். புது இடம். மகாஞ்சம் கவனொக இருக்கப் பழகு. இங்கு 
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நாங்கள் அவனவரும் சுகதெ. இங்கு சூழ்நிவலமயான்றும் அவ்வளவு சரியாக 
இல்வல. எல்லாம் கடவுளுக்தக மவளிச்சம். பார்வதி தநற்றும் வந்து தபானவ. 
அவ ெட்டும் அவசரத்துக்கு உதவியிருக்காவிட்டால் நீ மவளியிவல 
தபாயிருக்க முடியாது. பாவம் அவள். உன் நிவலயும் எனக்கு விளங்குது. 
இவ்வளவு நாளும் உள்ளுக்குள்வள உன்வன வவச்சிருந்தாங்கள். இப்பத்தான் 
மவளியிவல விட்டிருக்கிறான்கள். மகதியிவல உவழக்கப்பார். அப்ப அப்ப 
மகாஞ்சம் மகாஞ்சொவது அனுப்பி வவச்சாமயன்றால் உதவியாகவிருக்கும்.' 
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அத்தியாயம் பதிதனழு: ஹரிபாபுவின் நவடபாவத வியாபாரம்! 
 

அன்றிரவு முழுவதும் இளங்தகாவுக்கு ெறுநாள் சந்திக்கவுள்ள 
ஹரிபாபு பற்றியும் அவனது மதாழில் என்னவாகவிருக்கக் 
கூடுமென்பது பற்றியுதெ சிந்தவனயாகவிருந்தது. அவனது 
விளம்பரத்வதப் தபால் அவனும் புதிரானவனாகயிருப்பாதனா 
என்மறாரு எண்ணமும் அவ்வப்தபாது எழுந்ததாடியது. எது எப்படிதயா 
இந்த தவவல ெட்டும் கிவடத்து விட்டால் அதுவும் 
நிவலயானதாகவிருந்து விட்டால் நல்லமதன்று பட்டது. தாயாரின் 
கடிதம் கூட அவனுக்கு உடனடியாக தவவலமயான்றிவன எடுப்பதன் 

அவசியத்வத வலியுறுத்தியது. அவனுக்கு அப்மபாழுது ஆச்சி அடிக்கடி 
கூறுமொரு மபான்மொழி ஞாபகத்துக்கு வந்தது. 'பாவி தபான 

இடமெல்லாம் பள்ளமும் திட்டியும்' என்பதுதானது. அந்தப் பழமொழி 
அவனுக்காகதவ உருவானதுதபால் பட்டது. ஆச்சிவயப் பற்றி நிவனத்ததும் 

அவனுக்கு எப்மபாழுதுதெ மபரும் பிரெிப்புத்தான் ஏற்படுவது வழக்கம். ஆச்சி 
அன்வறய காலத்து ெனுசி. ஏட்டுக் கல்விவயவிட அதிகளவு அனுபவ அறிவு 
ெிக்கவளவள். எந்த தநரமும் சிரித்த முகமும், ெகிழ்ச்சியுொகவும் 
காணப்படுவாள். ஒருநாளாவது ஆச்சி தகாபப்பட்டு அவன் பார்த்தத கிவடயாது. 
'ெகராசனாய்ப் தபாயிட்டு வா' மவன்று அவள் அடிக்கடி வாழ்த்தி அனுப்பும்தபாது 
ஒவ்மவாரு முவறயும் அவனும் அவனது நண்பர்களும் உற்சாகத்துடன் கூடிய 

ெகிழ்ச்சியிவனதய அவடவது வழக்கம். ஆச்சியின் சவெயல் ொதிரி 
இதுவவரயில் தவமறங்கும் அவன் கண்டதில்வல. அவளது மூவளக்கீவரயும், 

குழம்பும், தயிரும் எத்தவன தடவவகள் உண்டாலும் அலுக்காதவவ. உடல், 

உள்ளெிரண்டிலும் உறுதி ெிக்கவளவள். ஆச்சியின் இன்னுமொரு விதஷசம் 
அவள் வாயிலிருந்து அவ்வப்தபாது உதிரும் வார்த்வதகள். மசாற்கவள வவத்து 
ோலம் காட்டுவதில் வல்லவளவள். எழுபதுகளில் அவன் 'மபல்பாட்டமும்' 

நீண்ட தவலமுடியுொய்த் திரிந்து மகாள்ளும்தபாது காணுவகயில் 'வாடா 
பதீ்தல் பறங்கி" என்று வரதவற்பாள். அடிக்கடி வசக்கிள் மசயினில் சிக்கிக் 
மகாழுப்புப் படிந்து கிடக்கும் மபல்பாட்டத்துடன் பதீ்தல் பறங்கியாக 
நுவழயுெவன் அசடு வழியச் சிரிப்பான். 
 

அன்றிரவு தகாஷிடமும் அடுத்த நாள் ஹரிபாபுவவச் சந்திப்பது பற்றி 
இளங்தகா குறிப்பிட்டான். தகாஷுக்கும் சிறிது ஆச்சரியொகவிருந்தது. 
"ஹரிபாபு ஆச்சரியொன தபர்வழியாக இருக்கிறாதன!" என்று சிறிதளவு 
வியந்தானவன். அத்துடன் கூறினான்: "மபயரிவனப் பார்த்தால் ெராத்திக்காரன் 
தபாலிருக்கிறான். எதற்கும் நாவளக் காவல அவவனச் மசன்று பார்த்துவிட்டு 
வந்து எங்களுக்குக் கவதயிவனக் கூறு. தகட்பதற்கு ஆவலாகவிருக்கிதறாம்." 

 

"தகாஷ். அமதப்படி அவ்வளவு தீர்ொனொகக் கூறுகிறாய் அவன் 
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ெராத்திக்காரமனன்று.." 

 

இதற்கு தகாஷ் ஒருமுவற இதலசாகச் சிரித்தான். "ஹரிபாபு நாராயண் 
என்மறாரு பிரபலொன ொரத்திக்காரனின் 'நான்' என்மறாரு நாவவல , இந்திய 

சாகித்திய அக்கடெியால் பதிப்பிக்கப்பட்டது; வாசித்திருக்கின்தறன். நல்லமதாரு 
நாவல். தகழியின் 'ஏணிப்படிகள்', வாசுததவநாயரின் 'காலம்' தபான்று 
நல்லமதாரு நாவலது. அதனால்தான் நீ ஹரிபாபுமவன்றதும் 
ெராத்திக்கரனாகவிருப்பாதனா என்று சந்ததகப்பட்தடன். எதற்கும் அவவனப் 
தபாய் தநரிதலதய பார். அப்மபாழுதுதான் சரியான நிவல புரியும்" 

 

இளங்தகாவுக்கும் அவன் கூறுவதத சரியாகப் பட்டது. "இந்த தவவல ெட்டும் 

கிவடத்து விட்டால் திருெதி பத்ொ அேித்துக்குத்தான் நன்று கூறதவண்டும்." 

 

இதற்குக் தகாஷ் சிரித்தான்: "இளங்தகா, அளவுக்கதிகொக அவவளப் புகழாதத. 
எல்லாம் காரியத்துடன்தான். நீ தவவல மசய்தால்தாதன ஒழுங்காக அவளுக்கு 
வாடவக கிவடக்கும். அந்தக் கரிசவனதான் காரணம். தவமறான்றுெல்ல" 

 

"எனக்மகன்றால் அவவள அவ்வளவு குவறத்து ெதிப்பிடுவது சரியாகப் 
படவில்வல. இருந்தாலும் உனது தபச்சுரிவெயிவன ெதிக்கிதறன்" என்றான் 
இளங்தகா. அருள்ராசாவுக்கு இளங்தகா கூறுவதத சரியாகப் பட்டது. 
 

அன்றிரவும் ஒருவாறு கழிந்து ெீண்டுமொருமுவற மபாழுது புலர்ந்தது. 
இளங்தகாவினதும், அருள்ராசாவினதும் தவவல ததடும் ப்டலம் 
ஆரம்பொகியது. அதற்கு முதற்படியாகக் ஹரிபாபுவவச் சந்திப்பதற்காக 
'நான்காம் மதரு தெற்கு' தநாக்கிய பயணத்வத ஆரம்பித்தார்கள். அவன் 
விளம்பரத்தில் குறிப்பிட்டிருந்த சந்திக்குச் மசன்றமபாழுது காவல 
பத்துெணியிவனத் தாண்டி விட்டிருந்தது. நான்காவது வதீி தெற்கும், ஆறாவது 

அமவன்யுவும் சந்திக்குெிடத்தில், வடதெற்குப் புறத்தில் அவன் கண்டது ஓர் 
இந்தியத் தம்பதியினரின் நவடபாவத வியாபாரத்திவனத்தான். ஆணுக்குச் 
சிறிது வயதாகியிருந்தது. ஆனால் அந்த இந்தியப் மபண்ெணிதயா வயதில் 
ெிகவும் இளவெயுடன் காணப்பட்டாள். பார்ப்பதற்குச் சங்கராபரணத்தில் நடித்த 
ெஞ்சு பார்கவி தபாலிருந்தாள். உண்வெவயச் மசால்லப்தபானால் அவன் கூட 
அத்திவரப்படத்தில் நடித்த சங்கீத வித்வாவனப் தபால் முதுவெயான 

ததாற்றத்துடனிருந்தாலும், உடலவெப்வபப் மபாறுத்தவவரயில் 
திடகாத்திரொகக் காணப்பட்டான். அவர்களுடன் இன்னுமொரு 
மவள்வளயினத்து யுவதியும் 'ேனீ்ஸும், டீதசர்ட்டுொக'க் காணப்பட்டாள். 
 

அத்தம்பதியினவர அண்ெித்த இளங்தகா "என் மபயர் இளங்தகா.." என்று 

வார்த்வதகவள முடிக்கவில்வல அவர்களில் அந்த ஆண் "அது நீதானா? 

நல்லதாகப் தபாய் விட்டது. நான்தான் விளம்பரம் மகாடுத்திருந்த ஹரிபாபு. நீ 
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சரியான இடத்துக்குத்தான் வந்திருக்கிறாய்" இவ்விதம் இளங்தகாவவயும் 
அருள்ராசாவவயும் பார்த்துக் கூறிய ஹரிபாபு அந்தப் மபண்ெணிபக்கம் திரும்பி 
"இந்திரா! நான் இவர்களுடன் சிறிது கவதத்து விட்டு வருகிதறன். அதுவவர 
வியாபாரத்வதச் சிறிது கவனித்துக் மகாள்" என்றான். அத்துடன் அந்த 

மவள்வளயினத்து யுவதியிவனப் பார்த்து "இங்கிரிட், இந்திராவுடன் 
துவணயாகச் சிறிது தநரம் இருந்து மகாள். உடதனதய வந்து விடுகிதறன்" 
என்றான். 
 

பதிலுக்கு இந்திரா என்னும் அந்தப் மபண்ெணிக்கு வணக்கம் கூறிவிட்டு 
இளங்தகாவும், அருள்ராசாவும் ஹரிபாபுவவத் மதாடர்ந்து மசன்றனர். ஹரிபாபு 
அவர்கவள அருலிருந்த ததநீர்க்கவடமயான்றுக்கு அவழத்துச் மசன்றான். 
"நீங்கள் இருவரும் என்வன வந்து சந்தித்ததற்கு ெகிழ்ச்சி. ஆறுதலாகத் ததநீர் 
அருந்தியபடி எல்லாவற்வறயும் விபரொகக் கூறுகிதறன். உங்களுக்கும் 

பிடித்திருந்தால், எனக்கும் உங்கவளப் பிடித்திருந்தால் நாம் இவணந்து 
பணியாற்றலாம்." என்று மசல்லும் வழியில் ஹரிபாபு கூறினான். அவன் 
மதாடர்ந்தும் விபரிக்கப் தபாகும் தவவலவாய்ப்பு பற்றிய விபரங்கள் 
எததவகயதாகவிருக்கக் கூடுமென்று எண்ணியபடிதய அவன் கூறுவவதயும் 
மசவிெடுத்தபடி அவவனத் மதாடர்ந்தனர் அவர்கள். அவனுடன் அவ்விதம் 

மசல்வகயிதலதய அவனுடன் இவணந்து பணியாற்றுவதில் எந்தவித 
ஆட்தசபவனயுதெற்படப் தபாவதில்வலமயன்று பட்டது.  
 

அத்ததநீர்க்கவடயின் ஒரு மூவலயில் மசன்றெர்ந்தனர். ஹரிபாபுதவ 
அவனவருக்கும் ததநீர் வாங்கி வந்தான். ததநீவரச் சிறிது சுவவத்தபடி 

"இப்மபாழுது ஓரளவுக்குப் புரிந்திருக்குதெ" என்றான். இதற்கு இளங்தகாதவ 
முதலில் பதிலிறுத்தான்: 
"நவடமுவறயிவனப் பார்க்கும்மபாழுது ஓரளவு ஊகிக்க முடிகிறது. 
பத்திரிவகயில் விற்பவனயாளர்கள் ததவவமயன்று விளம்பரம் 
மசய்திருந்தீர்கள். ஆக, உங்களுக்குத் துவணயாக நாங்கள் விற்பதற்கு உதவப் 
தபாகின்தறாமென்று படுகிறது.." 

 

இப்மபாழுது ஹரிபாபு இவடெறித்துப் பினவருொறு கூறினான்: "சரியாகக் 

கூறினாய். நீ மகட்டிக்காரன். நான் உடனடியாக விஷயத்திற்தக வருகிதறன். 
விசயம் இதுதான். இப்மபாழுது நாங்கள் அதுதான் நானும் என் ெவனவியும் 
அந்த மவள்வளக்காரியும் நவடபாவதயில் வவத்து வியாபாரம் மசய்து 
மகாண்டிருக்கிதறாம். இன்னுமொருவன் மஹன்றி, அவமனாரு எஸ்கிதொ 
இனத்வதச் தசர்ந்தவன் , எங்களுக்காக அடுத்த சந்தியிலிருந்து விற்றுக் 

தகாண்டிருக்கிறான். எங்கள் வியாபாரத்வத இன்னுமொரு சந்திக்கு விஸ்தரிக்க 

தவண்டியிருக்கிறது. இப்மபாழுது வியாபாரம் சுறுசுறுப்பாகவிருக்கிறது. 
காற்றுள்ள் தபாதத தூற்றிக் மகாள்ள் தவண்டியதுதாதன. அதுதான் எங்களது 
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திட்டம். அதற்காகத்தான் விளம்பரம் மசய்திருந்ததாம். உங்களுக்குப் 
பிடித்திருந்தால் மஹன்றிவயப் தபால் நீங்களிருவரும் அந்த விற்பவனயிவனக் 
கவனித்துக் மகாள்ளலாம். என்ன நிவனக்கிறரீ்கள்? பிடித்திருக்கிறதா? உங்களால் 
சொளிக்க முடியுமென்று நிவனக்கிறரீ்களா?" 

 

இப்மபாழுது அருள்ராசா வினாத் மதாடுத்தான்: "அது சரி, எவற்வறமயல்லாம் 
நாம் விற்க தவண்டும்?" 

 

இதற்குக் ஹரிபாபு இவ்விதம் பதிலளித்தான்: "சரியான தகள்வி. பிரதானொக 
என் ஸ்தடாரில் ஏராளொகவிருக்கும் மசப்புச் சிவலகள் தபான்ற பல இந்தியப் 
மபாருட்கவள நீங்கள் நவடபாவதயில் வவத்து விற்கதவண்டும். அத்துடன்..." 

 

"அத்துடன்..." இவ்விதெிழுத்தது இளங்தகா. 
 

"அத்துடன் காலநிவலக்தகற்ற ஆவட வவககள், ஆபரண வவககள் 
தபான்றவவயும் என்னிடம் நிவறயவுள்ளன. அவற்வறயும் விற்கதவண்டும். 
நீங்களிருவரும் ஒன்றாக நின்று ஒருவருக்மகாருவர் உதவியாகவிருக்கலாம்." 

 

"எவ்வளவூ தநரம் தவவல மசய்ய தவண்டும்? எத்தவன ெணிக்கு ஆரம்பிக்க 
தவண்டும்? எத்தவன ெணிக்கு முடிக்க தவண்டும்? எவ்வளவு எங்களுக்கு 

ஊதியொகக் கிவடக்கும்?" 

 

இவ்விதம் இளங்தகா படபடமவன்று தகள்விகவளத் மதாடுக்கதவ ஹரிபாபு 
இதலசாகச் சிரித்தான். அத்துடன் கூறினான்: "காவல ஒன்பது ெணியிலிருந்து 
ொவல ஐந்து ெணிவவர தவவல மசய்தால் தபாதுொனது. வியாபாரம் ெிகவும் 
'பிசி'யாகக் காணப்பட்டால் நீங்களிருவரும் தெலதிகொக தவவல மசய்ய 
விரும்பும் பட்சத்தில் தவவல மசய்யலாம். அன்றாடம் உங்களது ஊதியம் 
வழங்கப்படும்.  என்ன நிவனக்கிறரீ்கள்? அட ெறந்து விட்தடதன.. விளம்பரத்தில் 
கூறிருந்தபடிதய ெணித்தியாலத்திற்கு நான்கு டாலர்கள் ஊதியொக 
வழங்கப்படும். என்ன மசால்லுகிறரீ்கள்?" 

 

இளங்தகாவுக்கும், அருள்ராசாவுக்கும் அப்தபாதிருந்த மபாருளியற் சூழலின் 
விவளவாக எந்தமவாரு தவவலயிவனயும் நிராகரிக்கும் ெனநிவல 
இருக்கவில்வல. வழிய வந்த சீததவியிவன யாராவது எட்டி உவதவார்களா? 

எனதவ ஒருெித்த குரலில் கூறினார்கள்: "எங்களுக்குப் பூரண சம்ெததெ.." 

 

அவர்களது அந்தவிதப் பதில் அவவன ெகிழ்வித்திருக்க தவண்டும். 
 

"நல்லது. உங்களிருவவரயும் எனக்கும் ெிகவும் பிடித்துப் தபாயுள்ளது. 
அதற்குமுதல் உங்களிருவவரயும் மஹன்றிக்கும் ஒருமுவற அறிமுகம் 
மசய்து வவக்க தவண்டும். உங்களுக்கும் ெிகவும் பயனுள்ளதாகவிருக்கும். 
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ததநீர் அருந்தி முடித்ததும் நாம் அவனவரும் ஒருமுவற மஹன்றிவயச் 
மசன்று சந்திப்தபாம். அவனுக்கும் ெகிழ்ச்சியிவன அளிப்பதாவிருக்கும். சிறிது 
தநரம் அவனுடன் நீங்களிருவரும் நின்று வியாபாரத்வத நடத்தும் 
வழிமுவறகள் பற்றி தெலதிகொன தகவல்கவளயும் மபறமுடியுெல்லவா?" 

 

இவ்விதொக அவர்களுக்கிவடயில் மதாடர்ந்த உவரயாடல் மதாடர்ந்தது. 
அவனவரும் ததநீர் அருந்தி முடித்ததும் ஹரிபாபு அவர்களிருவவரயும் 

அவழத்துக் மகாண்டு மஹன்றியின் இருப்பிடத்வத தநாக்கி நவடவயக் 
கட்டினான். அவர்களும் அவவனத் மதாடர்ந்தனர். 
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அத்தியாயம் பதிமனட்டு: மஹன்றியின் சாெர்த்திய(ம். / ொ?) 

 

நான்காவது வதீி தெற்கு , ஏழாவது அமவன்யு, கிறிஸ்தபாபர் வதீி ஆகிய வதீிகள் 
சந்திக்கும் சந்திப்பிலுள்ள நவடபாவதமயான்றில் நவடபாவத வியாபாரம் 
மசய்து மகாண்டிருந்த மஹன்றிவய முதலில் ஹரிபாபுதான் அவர்களுக்கு 
அறிமுகம் மசய்து வவத்தான்:  
"இவன்தான் நான் கூறிய மஹன்றி. எஸ்கிதொ மஹன்றி." அவ்விதம் 
கூறியமபாழுது ஹரிபாபுவின் வதனத்தில் இதலசானமதாரு மபருெிதம் கலந்த 
முறுவமலான்று ஓடி ெவறந்ததுதபால் இளங்தகாவுக்குப் பட்டது. அந்தப் 

மபருெிதம் அவனது குரலிலும் மதானித்ததாகவும் பட்டது. ஒருதவவள 
'பார்த்தாயா என் சாெர்த்தியத்வத, ெராத்தியனான நான் கண்டம் 
கண்டம் விட்டுக் கண்டம் பாய்ந்து வந்து, இங்கு இந்த நாட்டின் 
ஆதிக்குடிகளிமலாருவவனக் கட்டி வவத்து தவவல வாங்குகின்தறதன! 
என்ன நிவனத்துக் மகாண்டாய் என்வனப் பற்றி..'மயன்று அவன் 

கருவத்துடன் உள்ளூர நிவனத்துக் மகாண்டிருக்கலாதொமவன்று 
இளங்தகா தனக்குள்தள  எண்ணிக் மகாண்டான். அதத செயம் 
குள்ளொகவும், குட்வடயான கால்களுடனும் அந்த எஸ்கிதொ 
இருந்தான். இளங்தகாவுக்கு அவவன அங்கு பார்த்ததும் 
ஆச்சரியொகவிருந்தது. அந்த ஆச்சரியம் தனது குரலில் மதானிக்க 
தவடிக்வகயாக, "எஸ்கிதொவான உனக்கு இங்மகன்ன தவவல. 

துருவத்வத விட்டு நீயும் புலம்மபயர்ந்து விட்டாயா? உன்வனயும் நாகரிக 
தொகம் பற்றிக் மகாண்டு விட்டதாமயன்ன?" என்றான். அவதக் தகட்டதும் 
எஸ்கிதொ மஹன்றியும் இதலசாகச் சிரித்துக் மகாண்டான்: "எத்தவன 
நாள்தான் துருவத்திதலதய சஞ்சரிப்பது. குளிர் அலுத்து விட்டது. துருவம் 
விட்டுத் துருவொகப் பறவவகதள வருடா வருடம் இடம்ொறும்தபாது 
ெனிதனான நான் ொறுவதிமலன்ன தப்பு? ஒரு ொறுதலுக்காக இந்த ொநகருக்கு 
வந்தவவன இந்த ஹரிபாபு இவ்விதம் வவளத்துப் பிடித்துக் மகாண்டான்" 
என்றும் சிறிது தெலதிகொகத் தகவல்கவளப் பகிரிந்தும் மகாண்டான். 
 

இளங்தகா: "என்ன எஸ்கிதொவுக்குக் குளிர் அலுத்துவிட்டதா? 

ஆச்சரியொகவிருக்கிறதத.." 

 

"இதிமலன்ன ஆச்சரியம். என்வனப்தபாலிங்கு இந்த ொநகவர தநாக்கிப் பல 
எஸ்கிதொக்கள் பவடமயடுத்திருக்கின்றார்கள்" என்ற  

எஸ்கிதொ மஹன்றிவயப் பார்த்து இப்மபாழுது அருள்ராசா 
இவடெறித்திவ்விதம் தகட்டான்: "நானறிந்தவவரயில் எஸ்கிதொக்களால் 
குளிர்பிரததசங்கவளக் கடந்து தவறிடங்களுக்குச் மசன்று வாழ அவர்களது 
உடலவெப்பு இடம் மகாடுக்காமதன்றல்லவா இதுவவரயில் எண்ணியிருந்ததன். 
உன்வனப் பார்த்தால் அவ்விதம் மதரியவில்வலதய" 
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இதற்கு மஹன்றியின் பதில் அறிவுபூர்வொனதாகவும், தர்க்கச் சிறப்பு 
ெிக்கதாகவுெிருந்தது: "மவப்பொன காலநிவலயில் சஞ்சரித்த உன்னால் இந்தக் 

குளிர்பிரததசத்திற்கு வந்து வாழ முடியுமென்றால் இந்தக் கண்டத்திதலதய 
பிறந்து வளர்ந்த எனக்கு இதத கண்டத்தின் இன்னுமொரு பகுதியில் 
வசிப்பதிமலன்ன கஷ்ட்டெிருக்க முடியுமென்று நீ நிவனக்கின்ன்றாய்?" 

 

இப்மபாழுது ஹரிபாபு இவடெறித்து உவரயாடலிவனத் மதாடர்ந்தான்: 
"மஹன்றி நல்ல சுறுசுறுப்பான கடுவெயான உவழப்பாளி. இவனுடன் ஒரு சில 
ெணித்தியாலங்கள்வவரயில் நீங்களிருவரும் இருந்து இவன எவ்விதம் 
வியாபாரத்திவன நடத்துகின்றாமனன்று பார்த்துவிட்டு வாருங்கள். அதன் 
பின்னர் உங்களுக்கும் இந்த வியாபாரத்வத இவவனப் தபால் தனியாக 
இன்னுமொரு நவடபாவதயில் நடத்தலாமென்று நம்பிக்வகதயற்பட்டால் 
உங்களுக்கும் நாவள முதல் இவவனப் தபால் இன்னுமொரு இடத்வத ஏற்பாடு 
மசய்து விடுகின்தறன்." 

 

இதன்பின்னர் மஹன்றி பக்கம் திரும்பிய ஹரிபாபு இவ்விதொகக் 
கட்டவளயிட்டான்: "மஹன்றி, இவர்களிருவருக்கும் நெது  

வியாபாரத்வதச் சிறிது விளக்கி விடு. நவடபாவதயிலிருந்து எல்தலாராலும் 
வியாபாரம் மசய்து விட முடியாதல்லவா" . அதன்பின்னர் அவர்களிடம் 
விவடமபற்றுக் மகாண்டு ஹரிபாபு தன்னிருப்பிடத்துக்குச் மசன்று விட்டான். 
இப்மபாழுது இளங்தகாவும், அருள்ராசாவும் மஹன்றியுடன் தனித்து 
விடப்பட்டனர். 
 

மஹன்றி முக்கியொக விறபவனக்கு வவத்திருந்த மபாருட்களாகப் 
பித்தவளயினாலான பல்வவகச் சிற்பங்கள், பூவே வழிபாடுகளுக்குரிய குத்து 
விளக்கு தபான்ற உபகரணங்கள், ததநீர் அருந்துவதற்குரிய கிண்ணங்கள் 
தபான்ற பல்வவகச் சவெயற் பாத்திரங்கள், இன்னும் பல பித்தவளப் 
மபாருட்கள் ஆகியவற்வறக் குறிப்பிடலாம். அது தவிர பல்தவறு 
வவககளினான குளிர்காலத்துக்குரிய ஆவட வவககள், தெலும் ஊரில் 
குறவர்/குறத்தி விற்பார்கதள அத்தவகய பாசிெணி , ஊசிெணிொவல தபான்ற 
ஆபரண வவககமளனப் பலவவகப்  

மபாருட்கள் அவனிடம் விற்பவனக்கிருந்தன. நவடவாசிகள் பலர் அவ்வப்தபாது 
அவன் விரித்திருந்த கவடவய ஆவலுடன் பார்த்தார்கள். சிலர் தபரம்தபசி சில 
மபாருட்கவள வாங்கியும் மசன்றார்கள். ஒரு பருத்த மவள்வளக்காரப் 
மபண்ெணி தன் காதலனான ஒரு கறுப்பினத்து வாலிபனுக்கு 
நல்லாயிருக்குமென ஊசிெணி ொவலமயான்வற வாங்கிப் பரிசளித்தாள். 
அவனும் பல சிணுங்கல்களுக்குப் பின்னர் அவவள முத்தெிட்டுத் தன் 

நன்றியிவனத் மதரிவித்துக் மகாண்டு அந்த ொவலயிவன வாங்கியணிந்து 
மகாண்டான். இவ்விதொகத் தன வியாபாரத்திலும் கவனொகவிருந்து மகாண்டு 
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அவ்வப்தபாது இவர்களுடனும் உவரயாடலிவனத் மதாடர்ந்து மகாண்டிருந்தான் 
மஹன்றி. இளங்தகா மஹன்றியின் வியாபாரதிறவெகவளயும் அவதானித்தான். 
அவன் தன் மபாருட்கவள வாடிக்வகயாளர்களுக்கு விறபதற்குக் வகயாளும் 
உவரயாடற் தந்திரங்கவளயும் அவதானித்தான்.  
 

இதத செயம் அருள்ராசாவும் இளங்தகாவும் அவ்வப்தபாது தெக்குள்ளும் 
தெிழில் உவரயாடினார்கள். அருள்ராசாவுக்தகார் ஐயதெற்பட்டது."இளங்தகா, 

உன்னாவல இப்படி விற்க முடியுமென்று நிவனக்கிறியா?" 

 

இதற்கு இளங்தகா "விற்கிறதுக்குக்மகன்ன. அவ்வளவு கஷ்ட்டொகத் 

மதரிதயவலதய. எனக்மகன்றால் மசய்யலாம் தபாவலத்தான் கிடக்கு. நீ என்ன 
நிவனக்கிறாய்?" என்று எதிர்க் தகள்வி தகட்கவும் அருள்ராசா "மசய்து 
பார்க்கிறதிவல பிரச்சிவனமயான்றுெில்வலமயன்றுதான் படுகுது. மசய்து 
பார்ப்பம். எதுக்கும் முதலிவல இவனிட்வடயும் ஏதாவது விசயத்வதக் 
கறக்கலாொமவன்று பார்ப்தபாம்" என்றான். 
 

இவர்கள் தங்களுக்குள் அடிக்கடி தபசிக் மகாள்வவத அவ்வப்தபாது 

அவதானித்த எஸ்கிதொ மஹன்றி "என்ன இவ்விதம் விறபதற்குப் 
பயொகவிருக்கிறதா? " என்று தகட்டான். இதற்கு "அப்படிமயான்றுெில்வல" 
என்று பதிலளித்த இளங்தகா " அது சரி. நீ எவ்விதம் ஹரிபாபுவவக் கண்டு 
பிடித்தாய?" என்று தகள்விமயான்றிவனயும் தகட்டு வவத்தான். 
 

அதற்குச் சிரித்தபடிதய மஹன்றி கீழுள்ளவாறு நீண்டமதாரு 

பதிலிவனயளித்தான்: 
 

"இந்த 'கிறனீ்விச் கிராெம்' கவலஞர்களுக்கும், உல்லாசப்பிரயாணிகளுக்கும் 
மபயர் தபானது. தெலும் நியூயார்க் ொகாணப் பல்கவலக்கழகமும் 

இங்குதானுள்ளது. ொவலமயன்றால் வாசிங்டன் சதுக்கத்துப் பூங்காவுக்கு 
அண்வெயிலுள்ள நவடபாவதகளில் தகாவடகளில் ஓவியர்கள் 
நவடபாவதவாசிகவள அப்படிதய வவரந்து சம்பாதித்துக் மகாண்டிருப்பவதக் 
காணலாம். நானும் இந்நகருக்கு வந்ததும் இவ்விதொக உடனடியாகதவ எனது 
நவடபாவத வியாபாரத்வத ஆரம்பித்து விட்தடன். வாசிங்டன் சதுக்கப்  

பூங்காவுக்கண்வெயிலுள்ள 'ெக்டூகல்' வதீி நவடபாவதயில்தான் 
ஆவடவவககவள வவத்து விற்றுக் மகாண்டிருந்ததன். அப்தபாழுதுதான் 
ஒருநாள் இந்தக் ஹரிபாபுவவக் கண்தடன். இவன் அப்மபாழுதுதான் தனது 
நவடபாவத வியாபாரத்வத ஆரம்பித்திருந்தான். ஒருநாள் இந்தப் பகுதிவயச் 
சுற்றி யார் யாமரல்லாரும் இத்தவகய நவடபாவத வியாபாரங்கவளமயல்லாம் 
இங்தக மசய்து மகாண்டிருக்கிறார்கதளாமவன்பவத அறிவதற்காக வந்து 
மகாண்டிருந்தவன் பார்வவயில் நான் தட்டுப்பட்தடன். என்வனக் கண்டதுதெ 
அவனுக்கு என்வனப் பிடித்துப் தபாய் விட்டது. தெலும் இந்தப் பகுதியில் 
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அவனுக்குப் தபாட்டியாக நாமனாருவன் ெட்டும்தான் இவ்விதம் அவன் விற்கும் 
மபாருட்களிமலான்றான ஆவடவவககவள விற்றுக் மகாண்டிருந்ததன். எனதவ 
என் மபாருட்கவள மொத்தொக விவலதபசி வாங்கி என்வனத் தன்னுடன் 
தசர்த்துக் மகாண்டால் நல்ல தவவலயாள் கிவடத்ததாகவும் அதத செயம் 
வியாபாரத்தில் எதிரிமயாருவவன ஒழித்ததாகவும் ஒதர கல்லில் இரண்டு 
ொங்காய்கவள அடிக்கலாமென்பது அவனது கணக்கு. அவ்விதம் அவனடித்த  

கல்லில் அகப்பட்டவன்தான்இந்த எஸ்கிதொ மஹன்றி. எனக்மகன்ன 
தவவலக்கு தவவலயாகவும் ஆயிற்று. என்னிடெிருந்த மபாருட்கவள 
விற்றதாகவும் ஆயிற்று" 

 

"ஆனால் மஹன்றி. மசாந்தொகத் மதாழில் மசய்யும்மபாழுது நீ இன்னும் 
அதிகொகச் சம்பாதிக்கலாெல்லவா?. அவதயிட்டு நீ  

கவவலபப்டுவதில்வலயா?" 

 

இதற்குச் சிறிது தநரம் அவெதியாகவிருந்த எஸ்கிதொ மஹன்றி மெதுவான 
குரலில் அவர்கவளப் பார்த்துக் கூறினான்: "நீங்களிருவரும் யாரிடமும் 

கூறுவதில்வலமயன்று, குறிப்பாகக் ஹரிபாபுவிடம் கூறுவதில்வலமயன்று 
எனக்குச் சத்தியம் மசய்தால் நாமனாரு உண்வெ மசால்தவன்". 
 

அவன் இவ்விதம் புதிராகக் கூறவும் இளங்தகாவுக்கும், அருள்ராசாவுக்கும் 
அவனிடெிருந்து அந்த இரக்சியத்வத எபப்டியாவது அறிந்து விட 
தவண்டுமென்று ஆவல் மபாங்கியது. அந்த ஆவல் குரலிலும் மதானிக்க , 

இருவரும் ஒதர செயத்தில் "நிச்சயொக ஒருத்தரிடமும் மசால்ல ொட்தடாம். 
மசால்" என்றார்கள். 
 

அதற்கு எஸ்கிதொ மஹன்றி கூறினான்: "நீங்கள் தகட்டீர்கள் மசாந்தத் 

மதாழிவலக் வகவிட்டது கவவலவயத் தரவில்வலயாமவன்று. யார் 
மசான்னது நான் என் மசாந்தத் மதாழிவலக் வக விட்தடமனன்று." 

 

இளங்தகா: "வக விடாெமலன்ன.. இப்மபாழுது நீ ஒருவருக்குக் கீழ்தாதன 
தவவல மசய்கிறாய்?"  

 

மஹன்றி: "பார்வவக்கு அவ்விதம் மதன்பட்டாலும் நான் இன்னும் என் 
மசாந்தத் மதாழிவலயும் கவனித்துக் மகாண்டுதானிருக்கிதறன்.  
அததா பார் அந்த எனது ததாற் வபயில் மகாண்டு வரும் எனது 

மபாருட்கவளயும் அவ்வப்தபாது இங்கு வரும் வாடிக்வகயாளர்களுக்கும் 
விற்று விடுகின்தறன். பார்த்தாயா என் சாெர்த்தியத்வத" 

 

சிறிது தநரத்துக்கு முன்தான் 'பார்த்தாயா என் சாெர்த்தியத்வத'மயன்று 
இவவன தவவலக்கு வவத்தவன் பார்வவயாதலதய மவளிப்படுத்திச் 

மசன்றதாக எண்ணிக் மகாண்டிருந்த இளங்தகாவுக்கு குள்ளத்ததாற்றத்துடனும் 
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குள்ளக் கால்களுடெிருந்த இந்த எஸ்கிதொவின் இந்த தநரிவடயான பதில் 
சிறியமதாரு அதிர்ச்சியிவனயுதெற்படுத்தியது. எவ்வளவு இயல்பாக இவனால் 
இன்மனாருவனின் முதுகில் குத்துவவத மவளிப்பவடயாகக் கூற முடிகிறது. 
 

இவனது அதிர்ச்சியிவனப் பார்த்த மஹன்றி தகட்டான்: "என்ன பயந்து 
விட்டாயா?" 

 

இளங்தகா: "இல்வல. இவ்விதன் மவளிப்பவடயாகதவ கூறுகின்றாதய. 
அதுதான் சிறிது அதிர்ச்சி. எல்தலாரும் இவ்விதொன விடயங்கவளக் களவாகச் 
மசய்வார்கள். நீதயா எம்ெில் இவ்வளவு நம்பிக்வக வவத்து மவளிப்பவடயாகக் 
கூறுகிறாதய." 

 

மஹன்றி: "அதிகொகப் பாவம் புண்ணியத்வத இங்கு பார்த்து விடாதத. 
அவ்விதம் பார்ப்பவனானால் உன்னால் இந்த நகரில் எதுவுதெ மசய்ய 

முடியாது. நண்பதன! இது நாய் நாவயத் தின்னும் உலகம். ெறந்து விடாதத!" 

 

அச்செயம் தெலும் சில பாவவனயாளர்கள் வந்து விடதவ மஹன்றி 
அவர்கவளக் கவனிக்கச் மசன்று விட்டான். அச்செயம் பார்த்து அருள்ராசா 
இளங்தகாவிடம் கூறினான்: "காய் மபால்லாத காய்தான் எெவனதய பச்சடி 
தபாட்டு விடுவான் தபாவல". 
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அத்தியாயம் பத்மதான்பது: தகாஷின் காதல்! 
 

அன்வறய தினம் ொவல இளங்தகாவும் அருள்ராசாவும் வடீு 
திரும்பியதபாது அவர்களது சிந்தவனமயல்லாம் அடுத்தநாள் அவர்கள் 
ஹரிபாபுவுக்காக ஆரம்பிக்கவிருக்கும் நவடபாவத வியாபாரத்தின் 
ெீதிதலதயயிருந்தது. அனறு சில ெணித்தியாலங்கள் மஹன்றியுடன் 
மபாழுதிவனக் கழித்ததன் மூலம் ஓரளவுக்கு அவர்களுக்கு 
ஹரிபாபுவின்நவடபாவத வியாபாரம் பற்றிய 

புரிததலற்பட்டுவிட்டிருந்தது. சிறிது முயன்றால் விற்பவனவய தெலும் 
அதிகரிக்கலாம் தபாலவும் அவர்கள் எண்ணினார்கள். இதத செயம் 
இளங்தகா தடுப்புமுகாெிலிருந்து மவளிவந்த நாளிலிருந்து 
அன்றுவவரயிலான அவர்களது வாழ்வின் நிக்ழ்வுகவள ஒருகணம் 

எண்ணிப் பார்த்தான். இதுவவரயில் புதுப்புது அனுபவங்களுக்குதெல் 
அனுபவங்களாக மபாழுதுகள் விடிந்து மகாண்டிருந்தனதவயல்லாெல் ஓர் 
உறுதியான அடித்தளத்வதப் மபாருளியல்ரீதியிலிட்டு எதிர்காலத்வதக் 
கட்டிமயழுப்பும் வவகயில் எந்தவிதொன சம்பவங்களுதெ நிகழவில்வலதய 
என்ற உண்வெ உவறத்தது. அந்த நிவனப்புடன் அவன் அருள்ராசாவிடம் 
கூறினான்: "அருள்! இதுவவரயிவல ஒன்றுதெ எங்கவட எதிர்கால 
வாழ்க்வகவய உறுதியாகக் கட்டுகிறொதிரி அவெதயவல. பார்ப்பம். இந்தத் 
தடவியாவது அவெயுதாமவன்று.." 

 

அதற்கு அருள்ராசாவின் பதிலிவ்விதம் அவெந்தது: "என்னடா இளங்தகா. 
எப்பவுதெ 'பாசிடிவ் திங்கிங்க்' அது இமதன்று கவதத்துத் திரியிற நீதய இப்பிடிக் 
கவதக்கிறவத நிவனச்சால் நாமனன்னத்வதச் மசால்ல. நீ அடிக்கடி மசால்லுற 
ொதிரி எல்லா அனுபவங்கவளயுதெ எதிர்கால மவற்றிக்கான படிக்கட்டுக்களாக 
எடுக்க தவண்டியதுதாதன. அவதவிட்டிட்டு இப்பிடி மநகட்டிவ்வாகக் 
கவதக்கிறதாவல என்ன லாபம்?" 

 

இளங்தகாவுக்கு அருளின் கூற்று ெனநிவறவிவனத் தந்தது. அதத செயம் தன் 

மசாற்கவளதய வவத்து நண்பன் தன்வன ெடக்கியவத நிவனத்து உள்ளூர 
ஒருவித மபருவெயும் மகாண்டான். தசார்ந்திருந்த அவனது ெனம் 
வழக்கம்தபால் ெீண்டும் துள்ளிமயழுந்து விட்டது. அத்துடன் "அருள்! நீ 
மசால்லுறதும் ஒரு விதத்திவல சரிதான். எங்களுக்குக் ஹரிபாபுவிடம் 

கிவடச்சிருக்கிற சந்தர்ப்பம் ஒருவிதத்திவல நல்ல சந்தர்ப்பொகத்தான் படுகுது. 
விற்பவனக் கவலவய எங்கவட வாழ்க்வகயிவலப் பிரதயாகித்துப் 
பார்க்கிறதுக்கு இது நல்லமதாரு சந்தர்ப்பம் என்று கருததவண்டியதுதான். 
அதுதான் உண்வெயும் கூட. எங்களாவல முடிந்த அளவுக்கு 
ஹரிபாபுவிடொவது நிவலச்சு நிற்க முடியுதாமவன்று பார்ப்பம்" என்றும் 

கூறினான். 
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ஹரிபாபுவுடனான தவவல பற்றிய சிந்தவனகளுடனும், எதிர்காலக் 

கனவுகளுடனும் தம்ெிடம் திரும்பியவர்கவள தகாஷ் வரதவற்றான்: 
"நண்பர்கதள! இன்று தபான விடயம் என்னவாயிற்று? காயா? பழொ?" 

 

அதற்கு இளங்தகாதவ முதலில் பதிலிறுத்தான்: "ப்ழம்தான். நாவளதய 
அவனுக்கு தவவலவய ஆரம்பிக்கப்தபாகின்தறாம். இன்று அவனது 

விற்பனயாளனான எஸ்கிதொ மஹன்றியுடனிருந்து வியாபாரத்தின் 
நுணுக்கங்கவளக் கவனித்துக் மகாண்தடாம்" 

 

இச்செயம் இவடெறித்த தகாஷ் "என்ன ெராத்திய முதலாளி 
எஸ்கிதொவிடமும் தவவல வாங்குகின்றானா? ஆள் ஊவரதய தின்ற 
கள்ளனாகவிருப்பான் தபால் மதரிகிறதத!" என்று வியந்தான்.  
 

இதற்கு அருள்ராசா பின்வருொறு பதிலளித்தான்: "ஒருவிதத்தில் நீ 

மசால்லுவதுதபால் ஊவரத்தின்று ஏப்பெிட்டவன் தபால்தான்  

மதரிகிறான். இன்னும் அவனுடன் பழகி அவவனப் பற்றிய தபாதிய தகவல்கள் 
மபற்றுக் மகாண்டதன் பின்னர்தான் அவவனப் பற்றிய எந்தமவாரு முடிவுக்கும் 
வரமுடியும். எதற்கும் அவனுடனும் தவவல மசய்து பார்ப்தபாம். முயன்று 
பார்ப்பதில்தான் தவமறான்றுெில்வலதய." 

 

இவ்விதம் அருள்ராசா கூறவும் இளங்தகா கூறினான்: "அருள்! சரியாய்ச் 
மசான்னாய். அவசரப்பட்டு முடிவுகவள எடுத்து விட்டுப் பிறகு 
கஷ்ட்டப்படுகிறதிலும்பார்க்க ஆறுதலாக முடிவுகவள எடுக்கப் பழக தவண்டும் 
அதுக்கு நல்லமதாரு சந்தர்ப்பம் வந்து வாய்ச்சிருக்கு" 

 

இச்செயம் ெீண்டும் அவர்களது உவரயாடலில் தன்வனயும் பிவணத்துக் 
மகாண்ட தகாஷ் " நண்பர்கதள! இந்த விடயத்தில் எனக்கு உங்கவள நிரம்பவும் 
பிடித்திருக்கிறது. எத்தவன தடவவகள் முயற்சி பிவழத்தாலும் , எதிர்பார்த்த 
விவளவிவன ஏற்படுத்தாது தபானாலும் தளர்ந்து விடாெல் ெீண்டும் ெீண்டும் 
முயற்சி மசய்கிறரீ்கதள! அது எனக்கு நன்கு பிடித்துள்ளது. நீங்கள் பிவழத்துக் 
மகாள்வரீ்கள். ஒருதவவள இம்முவறயும்...." 

 

அருளராசாவும் இளங்தகாவும் ஏககாலத்தில் தகட்டார்கள்" ஒருதவவள 
இம்முவறயும்.... .. என்ன பிவழத்துக் மகாண்டால் என்றுதாதனகூற 
வருகிறாய்?" 

 

அதற்கு தகாஷ் " ஒருதவவள இம்முவறயும் உங்களது இந்த முயற்சி 
பிவழத்து விட்டால் கவவலப் படாதீர்கமளன்று கூற வந்ததன். நான் என் 

மதாழிற்சாவலயில் கவதத்து நிச்சயம் உங்களுக்மகாரு தவவல எடுத்துத் தர 
முயல்கின்தறன் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?" 
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இதற்கு இளங்தகா "தகாஷ். நல்ல செயத்தில் நல்ல வார்த்வதகள் தபசி 
மநஞ்சில் பாவல வார்த்தாய். உன்வன ெறக்கதவ ொட்தடாம். நீ இவ்விதம் 
கூறியது எெக்கு இந்த தவவலயிவனச் சிறப்பாகச் மசய்வதற்குரிய ென 
வலிவெயிவன அளித்து விட்டது. இந்த தவவல தபானால் எப்படியாவது நீ 
எங்களுக்மகாரு தவவல எடுத்துத் தருவாமயன்ற நம்பிக்வகமயான்று 
முகிழ்த்துள்ளது. அந்த நம்பிக்வக எங்களுக்கு இந்த தவவலயிவன 

உற்சாகத்துடன், நம்பிக்வகயுடன் மசய்வதற்குரிய ஆற்றலிவன அளித்து 
விடுமென்ற நம்பிகவக நிவறயதவ ஏற்பட்டுவிட்டது." என்றான். 
 

தகாஷ்: "நல்லது. அதுதான் ததவவ. இதில் ெட்டும் நீங்கள் மவற்றி மபற்று 
விட்டீர்கமளன்றால் உங்கவளப் பிறகு பிடிக்க முடியாது.  
அதற்குப் பிறகும் இந்த அப்பாவி தகாவஷ நீங்கள் உங்கள் அடிெனதில் 

வவத்திருப்பரீ்களா? வவத்திருப்பரீ்கமளன்று நிவனக்கிதறன்." 

 

நண்பர்களிருவரும் ஒதர செயத்தில்: "நிச்சயொக. தகாவஷ நிவனக்காெல் 
யாவர நிவனப்பதாம்?" 

 

தகாஷ் உள்ளூர ெகிழ்வுடன்: "பிறமகன்ன! புது தவவல கிவடத்ததற்மகாரு 
'பார்ட்டி' தபாட தவண்டியதுதாதன?" 

 

இளங்தகா: "அதற்மகன்ன, தபாட்டால் தபாயிற்று" 

 

பிறமகன்ன அன்றிரவுப் மபாழுதும் குடியும் கும்ொளமுொகக் கழிந்தது. 
ஆனந்தொகப் மபாழுதிவனக் கழித்தனர். பல்தவறு விடயங்கவளப் பற்றியும் 
தெக்குள் பல்தவறு எண்ணங்கவளப் பகிர்ந்து மகாண்டனர். நனவிவட 
ததாய்ந்தனர். அவ்விதொன நனவிவட ததாய்தலில் உவரயாடல் காதலில் 
வந்து நின்றது. தகாஷ்தான் இந்த விடயத்வதப் பற்றி உவரயாடலிவன 
முதலில் ஆரம்பித்தவன்: "இளங்தகா. அடிக்கடி உனக்கு ஊரிலிருந்து ஒரு 
நாவளக்கு பத்து இருபமதன்று கடிதங்கள் வருகிறதத. எல்லாதெ காதற் 
கடிதங்களா?" 

 

அதற்கு அருள்ராசா இவ்விதம் சிறிது தகலியாகக் கூறினான்: "அவததயன் 
தகட்கிறாய். ஐயா தெல் பழகாெதல வந்த காதலின் விவளவு அது." 

 

இதற்கு தகாஷ் சிறிது வியப்புடன் "என்ன பழகாெதல வந்த காதலா? அப்படியும் 

காதல் வருொ என்ன? "என்றான். 
 

அதற்கு அருள்ராசா "வருொவா. ஐயாதெவல வந்திருக்கிறதத" என்றான். 
 

இச்செயம் உவரயாடலில் குறுக்கிட்ட இளங்தகா "இதுமவாரு மபரிய கவத. 
பிறமகாரு செயம் கூறுகிதறதன. இப்மபாழுது  
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இமதல்லாவற்வறயும் மகாஞ்ச தநரொவது ெறந்து விட்டு உற்சாகொகப் 
மபாழுதிவனக் கழிப்தபாதெ" 

 

இச்செயம் தகாஷின் முகம் சிறிது வாட்டெவடந்தது. "இளங்தகா நீ மகாடுத்து 
வவத்தவன். என் நிவலவயப் பார். ஒரு செயம் ஒருத்திவய நீண்ட காலொக 
ஒரு தவலக்காதலாக விரும்பிதனன். அவதளா அவத எள்ளி நவகயாடிவிட்டு 
இப்மபாழுது இன்னுமொருத்தனுடன் கூடி வாழ்கிறாள். அவததய ெறக்க 

முடியாெல் இன்னும் கிடந்து ெனது வாடிக்மகாண்டுதான் இருக்குது." 

 

இளங்தகாவுக்கும், அருள்ராசாவுக்கும் தகாஷின் காதற்கவத சிரிப்வபயும், 

வியப்வபயும் கூடதவ தந்தது.  
 

"என்ன ஒருதவலக் காதலிவய நிவனத்து இன்னும் வாடிக்மகாண்டிருக்கிறாயா. 
இருதவலக்காதமலன்றாலும் பரவாயில்வல. அதுவும் ஒருதவலக் காதல். 
அதற்காக யாராவது இவ்விதம் ெனவதப் தபாட்டு வருத்திக் 

மகாண்டிருப்பார்களா?" 

 

இவ்விதம் இளங்தகாவும், அருள்ராசாவும் கூறவும் தகாஷிற்குச் சிறிது 
சினதெற்பட்டது. எவ்வளவு எளிதாக அவனது அந்தக் காதவல அவர்கள் 
எவடதபாட்டு விட்டார்கள். பதிவனந்து வருடங்களாக அவன் ெனதுக்குள் உருகி 
உருகி வளர்த்த காதல் உணர்வுகவள எவ்விதம் எளிதாகக் கருதிவிட்டார்கள். 
சுெித்திராவின் ஞாபகம் மநஞ்சில் தவலகாட்டியது. சுெித்திரா அவனது மநஞ்சில் 
காதற்பயிவர வளர்த்துவிட்டுப் பின்பு காட்டுப் பன்றியாகச் சீர்குவலத்தவள். அது 
அவள் தவறா? 

 

சுெித்திராவின் நிவனவுகள் தந்த கனத்திவனத் தாளமுடியாதவனாக 
இன்னுமொரு ெிடறு 'ோனிவாக்கவர' உள்தள தள்ளினான் தகாஷ். அவனது 
கண்கள் ெதுெயக்கத்தால் தெலும் சிவந்தன. இளங்தகாவுக்கும், 

அருள்ராசாவுக்கும் அவனது காதற்கவதவயக் தகட்பதிமலாரு 
சுவாரசியதெற்பட்டது. இச்செயம் வடீ்டுச் மசாந்தக்காரர் அேித்தும் வந்து 
அவர்களுடன் இவணந்து மகாண்டார். வரும்தபாதத இதலசாக அவர்களது 
உவரயாடவலச் மசவிெடுத்துக் மகாண்டு வந்தவர் "என்ன காதல் அது 

இதுமவன்று அடிபடுகிறதத. என்ன விசயம்?" என்றார். அவர் இவ்விதம் 
தகட்கவும் அருள்ராசா கூறினான்: "அங்கிள். நீங்கதள மசால்லுங்கள் யாராவது 
ஒருதவலக்காதலுக்காக இவவனப் தபால் இவ்விதம் வாழ்க்வகவய 
வணீாக்குவார்களா?" 

 

இவ்விதம் அருள்ராசா தகலியாகக் கூறவும் தகாஷின் சினம் ெீண்டுதெறியது. 
"இங்குபார். இவ்விதம் ெீண்டும் ெீண்டும் நீ என்வன அவெதித்தால் நான் 
இப்மபாழுதத இந்தப் பார்ட்டியிலிருந்து விலகிவிடுதவன்". 
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விவளயாட்டு விவனயாவவத உணர்ந்த இளங்தகா "தகாஷ். அவன் 

கிடக்கிறான் விடு. நாங்கள் உன் காதவல நம்புகிதறாம் இல்வலயா அங்கிள்" 
என்றான். அதற்கு 'அங்கிள்' அேித்தும் ஒத்துப்பாடினார்: "காதல் உணர்வுகள் 
ஒருதவலதயா இருதவலதயா புனிதொனவவ என்பது என் கருத்து. 
காதலுக்காக ஒருவர் தன்வனதய இழக்கச் சித்தொகவிருக்கிறாதர. 
ஒருதவலதயா இருதவலதயா அந்த உறுதி உண்வெயானதுதாதன. எனக்குத் 

மதரிந்து ஒரு மபண்ெணி ஒருத்தர்தெல் ஒருதவலயாகக் காதல் மகாண்டார். 
ஆனால் அவர் காதலித்தவதரா இதுபற்றி ஒன்றுதெ அறியாெல் அந்தப் 
மபண்ெணியின் உயிர்த்ததாழி ஒருவவரக் காதலித்து ெணந்து மகாண்டார். 
அந்தப் மபண்ெணிதயா அதற்குப் பின் யாவரயும் திருெணதெ மசய்யவில்வல. 
வாழ்க்வக முழுவதுதெ தான் காதலித்தவரின் நிவனவுடதனதய  

வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கிறார்.இவதப்பற்றி என்ன மசால்லுகிறரீ்கள்" 

 

இப்மபாழுது அருள்ராசா ெீண்டும் உவரயாடலினுள் தன்வன நுவழத்துக் 
மகாண்டான்: "தகாஷ். என்வன ென்னித்துக் மகாள். நான் உன் ம்னவதப் 
புண்படுத்துவதற்காக எதவனயும் கூறவில்வல. என்வனப் மபாறுத்தவவரயில் 

இந்தக் காதல் கீதல் உருகமலல்லாம் ததவவயில்லாதவவ. பருவக் 
தகாளாறுகள். அதனால்தான் அவ்விதம் கூறிதனன். ஆனாலும் இவ்விதம் 
காதல்வயப்பட்டு வாழும் ெனிதர்கவளக் கண்டு ஒவ்மவாருமுவறயும் நான் 
வியப்பதுண்டு. ஒருதவவள அவ்வுணர்வுகவள அறிந்து மகாள்ளும் 

பக்குவமெனக்கில்வலதயா மதரியவில்வல" 

 

இப்மபாழுது தகாஷ் கூறினான்: "நண்பதன! பரவாயில்வல. நானும் சிறிது 
ெிவகயாக என் உணர்வுகவளக் மகாட்டி விட்தடன். அவற்வற நீயும் 

ெறந்துவிடு. ஒருதவவள நீ மசால்லுவதும் சரியாக இருக்கலாம். நான்தான் 
ததவவயில்லாெல் என் வாழ்க்வகவய இந்த உணர்வுகளுக்காக வணீடித்துக் 
மகாண்டிருக்கிதறதனா மதரியவில்வல" 

 

இளங்தகா: "தகாஷ். நீண்டகாலொக ஒருத்திவய விரும்பியதாகக் கூறினாய். 
எவ்வளவு காலொக?" 

 

தகாஷ்: "பதிவனந்து வருடங்களாக அவவள, சுெித்திராவவ, நான் 
எனக்குள்தளதய விரும்பியிருக்கிதறன். அவளிடம் இதுபற்றி எதுவுதெ 

கூறாெதலதய எனக்குள்தளதய பதிவனந்து வருடங்களாக நான் அவவள 

விரும்பியிருக்கிதறன்.." 

 

அவனவரும் வியப்புடன் :" என்ன பதிவனந்து வருடங்களாகவா... இவ்வளவு 
வருடங்களாக ஒருமுவறயாவது உன்காதவல நீ அவளுக்கு 

மவளிப்படுத்தவில்வலயா! என்ன ஆச்சரியெிது. இந்தக் காலத்தில் 
இப்படிமயல்லாம் கூட நடக்குொ!" 
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தகாஷ்: "அதுதான் எனக்கும் புரியவில்வல. நாதனன் அவ்வளவு காலம் 

அவ்விதம் ஓட்டினுள் தவலவய நுவழத்துவிட்ட ஆவெயாக 
இருந்திருந்தததனா? எனக்கும் புரியவில்வல. ஆனாமலான்று.. அந்தப் 
பதிவனந்து வருடங்களில் ஒவ்மவாரு நாளும் நான் சுெித்திராவவ நிவனக்காத 
நாளில்வல. ஒவ்மவாரு நாளும் அவவள நிவணத்திருக்கின்தறன். அவவளப் 
பற்றிய கனவுகவளக் கண்டிருக்கிதறன். அவவளப் பற்றி ஒவ்மவாரு கணம் 
நான் நிவனக்கும் தபாதும் என் மநஞ்சம் விரகத்தால் உருகி வழியும். என் 
ஆழ்ெனது முழுவதும் அவதள நிவறந்திருப்பதால்தான் நான் அவ்விதம் 
நிவனப்பதாகக் கருதிதனன். அவ்விதம் ஒருவவர ஆழ்ெனமதான்ற ஆழொக  

நிவனப்தபாொனால் அந்த நிவனவுக்குரியவ்ரும் காலப்தபாக்கில் அவ்விததெ 
நிவனப்பாமரன்மறாரு ஆழொனமதாரு நம்பிக்வக உளவியல்ரீதியில் 
எனக்கிருந்தது. அதனால் நான் அவவளப்பற்றி ஆழொக உருகிக் 
காதலிப்பவதப்தபால் அவளும் என்வனக் காதலிப்பாமளன்மறாரு ஆழொன 
நம்பிக்வகயுடன் வாழ்ந்திருந்ததன். பதிவனந்து வருடங்களாக அவ்விததெ 
காலத்வதக் கழித்து விட்தடன். அதன்பிறதக அவளிடம் மசால்லுவதற்குரிய 
துணிவும் ஏற்பட்டது. ஆனால் அந்தச்செயம் அவள் இன்மனாருத்தனுக்குச் 

மசாந்தொகிவிட்டாள். இருந்தும் சந்தர்ப்பதெற்பட்ட்தபாது அவளிடதெ 
கூறிதனன். அவ்விதம் கூறாவிட்டால் என் தவலதய உவடந்து  

சுக்குநூறாகிவிடும்தபாலிருந்ததால் என் ெனப்பாரத்வத இறக்கி வவப்பதற்காக 
அவளிடதெ அவ்விதம் சந்தர்பப்தெற்பட்டதபாது அவ்விதம் கூறிதனன். 
அவ்விதம் கூறியதன்மூலம் என் காதல் மவற்றியவடயாததாகவிருந்தாலும் 

ஒருவிதத்தில் அவளும் அறியும் சந்தர்ப்பதெற்பட்டதன்மூலம் இருதவலக் 
காதலாகி விட்டதல்லவா. அதன்பின்தான் என் ெனப்பாரம் சிறிது குவறந்தது." 

 

'அங்கிள்' அேித்: "தகாஷ். நீ அவ்விதம் அவளிடம் உன் காதவலத் 
மதரியப்படுத்திய செயம் அவள் என்ன கூறினாள்? ஆத்திரப்பட்டாளா?  

அனுதாப்பட்டாளா?" 

 

தகாஷ்: "முதலில் நானும் அவ்விதொனமதாரு பதில்தாக்கத்வதத்தான் 
அவளிடெிருந்து எதிர்பார்த்ததன். ஆனால் அவதளா ெிகவும் இயல்பாக அதவன 
எடுத்துக் மகாண்டாள். அவளிடம் நான் தகட்தடன் 'இவ்விதம் கூறியதற்காக 
ஆத்திரப்படுகிறரீ்களா'மவன்று. 'என்வனப்  பற்றித் தவறாக 

நிவனக்கிறரீ்களாமவன்று'. ஆனால். அவதளா ெிகவும் இயல்பாக என்னில் 
ெிகவும் ெதிப்பு வவத்திருப்பதாகக் கூறி அந்தச் சூழவலதய ொற்றி வவத்து 
விட்டாள். அந்தக் கணத்திலிலிருந்து நான் அவள் பற்றிய நிவனவுகவள 
ெனதின் மூவலயில் மூட்வட கட்டி வவத்து விட்தடன். இருந்தாலும் அந்தப் 
பதிவனந்து வருடத் தாக்கம் அவ்வளவு எளிதில் தபாய் விடுொமயன்ன? 

நிவறதவறாக் காதல் உணர்வுகள் மதால்வல தருவவதப் தபால் தவமறந்த 
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உணர்வுகளும் மதால்வல தருவதில்வல" 

 

இவ்விதொகக் தகாஷ் தன் காதற் கவதயிவன அவர்களுடன் பகிர்ந்து 
மகாண்டவதத்மதாடர்ந்து ெற்றவ்ர்களும் தங்கள் காதல் அனுபவங்கவளக் 
பகிர்ந்து மகாள்ளத் மதாடங்கினார்கள். முதலில் 'அங்கிள்' அேித்தத தன் 

காதற்கவதவயச் சுருக்கொகப் பகிர்ந்து மகாண்டார்: "என் காதல் கவதவயக் 
தகட்டால் உங்களுக்குச் சிரிப்பாகவிருக்கும். நானும் ஒருத்திவயக் 
காதலித்ததன். நான் யார் மூலம் அவளுக்குக் காதற்கடிதங்கவள 
அனுப்பிதனதன அவள்தான் இன்று எனக்கு ெவனவியாக இருக்கிறாள். 
அக்கடிதங்கவள அன்று ஆவசதயாடு வாங்கியவள் தன் வடீ்டாரின் 

மசால்லுக்கடங்கி என்வனவிடப் படித்த பணக்கார ொப்பிள்வளயாகப் பார்த்துப் 
பிடித்துக் மகாண்டாள். அன்று நான் பட்ட தவதவனவயக் கண்டு பரிதாப்பட்டு 
பத்ொ என்வனத் தன் கணவனாக ஏற்றுக் மகாண்டாள். இனறு பத்ொ 
இல்லாெல் ஒரு வாழ்வவதய என்னால் கற்பவன மசய்து பார்க்க முடியாது. 
வாழ்க்வகமயன்றால் எப்மபாழுதுதெ இப்படித்தான். நிவனப்பமதான்று 
நடப்பமதான்று. சூழலுக்தகற்ப வாழப்பழகிக் மகாள்ள தவண்டும்"  

 

இச்செயம் இளங்தகாவுக்கும் தன் முதற்காதல் அனுபவங்கள் ஞாபகத்துக்கு 
வந்தன. கூடதவ சிரிப்பும் வந்தது. அவன் தன் வாழ்க்வகயில் ஒருமுவறதான் 
காதற் கடிதமென்று எழுதியிருக்கிறான். பதினாறு வயதுக் காதல். அவளது 
சுருண்ட கூந்தலும், நிலம் தநாக்கிய பார்வவயும், கூரிய கண்களும் அவவனப் 

பாடாய்ப்படுத்தி விட்டதன் விவளவாக ஒரு கடிதமொன்றிவன எழுதி 
அவளிடம் தநரிதலதய துணிவாகக் மகாடுத்து விட்டான். அதில் அவள் அவவன 
விரும்பும் பட்சத்தில் வரும்தபாது தவலயில் ெல்லிவகப் பூ வவத்து வரும்படி 
கூறியிருந்தான். அவ்விதம் விரும்பாவிட்டால் அந்தக் கடிதத்வதக் மகட்ட 
கனவாக் ெறந்து விடும்படியும், யாரிடமும் அது பற்றிக் கூற தவண்டாமெனவும் 
கூறியிருந்தான். அவதளா.. அவன் என்ன மசய்ய தவண்டுமென 
எதிர்பார்த்தாதனா அதவனச் மசய்யாெல், எவவமயல்லாவற்வறமயல்லாம் 
மசய்யக் கூடாமதன்று எழுதியிருந்தாதனா அவற்வறமயல்லாம் மசய்தாள். 
அதன்பிறகு அவளது ததாழிொமரல்லாரும் வழியில் அவவனக் கண்டால் 

அந்தக் கடிதத்வதப் பற்றிக் கூறி எள்ளிநவகயாடத் மதாடங்கி விட்டார்கள். 
அவதனா.. அத்துடன் அந்தக் காதற்கவதக்கு முற்றுப் புள்ளி வவத்துவிட்டு 
அவள் மகாடுத்து வவத்தது அவ்வளவுதாமனன்று தன் வாழ்வின் அடுத்த 
கட்டத்துக்கு நகர்ந்து விட்டான். அதன்பிறகு அவவள அவன் ஒருமுவற கூடச் 
சந்திக்கதவயில்வல. அமதல்லாம் அந்த வயதுக் தகாளாறு. அத்தவகய 
தகாளாறுகளால்தான் அந்தப் பருவமும் பூத்துக் குலுங்குகிறது. அந்த வயதில் 

விரும்பிய எத்தவனதபர் நிே வாழ்வில் இவணகிறார்கள்? இவ்விதொக 
அன்வறவய இரவுப் மபாழுது காதல் பற்றிய நனவிவட ததாயலுடன் கழிந்தது. 
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அத்தியாயம் இருபது: இந்திராவின் சந்ததகம்! 
 

அடுத்த மூன்று வாரங்களும் இளங்தகாவுக்கும், அருள்ராசாவுக்கும் 

ஹரிபாபுவுடன் கழிந்தது. ஹரிபாபு கூறியபடிதய அவர்களுக்குமொரு 
நவடபாவதக் கவடயிவன கிறிஸ்ததாபர் வதீியும், நான்காம் வதீி தெற்கும் 
சந்திக்குெிடத்தில் தபாட்டுக் மகாடுத்துவிட்டான். ஹரிபாபு, அவன் ெவனவி 
ெற்றும் மஹன்றி எல்தலாரும் தெது பவழய இடங்களிதலதய தங்கள் 
வியாபாரத்வதக் கவனித்துக் மகாண்டிருந்தார்கள். 
ஹரிபாபுவுக்கு நண்பர்களிருவரும் தவடிக்வகயாக வவத்த மபயர் 'நடுத்மதரு 

நாராயணன்'. நடுத்மதரு நாராயணன் கவடயிலிருந்து நவடபாவதக்கு 
வந்தவன். அவனது கவடயிதலதய அவனது விற்பவனப் மபாருட்கள் 
யாவுெிருந்தன. நடுத்மதரு நாராயணன் நவடபாவத வியாபாரத்தின் 
பல்தவறு விதொன மநளிவு சுளிவுகவளயும் கற்றுத்ததர்ந்த கில்லாடி. 
இந்த விடயத்தில் சில செயங்களில் நியூயார்க் காவற்துவறக்க்குக் 
கண்களில் விரல்கவள விட்டு ஆட்டிடும் வல்லவெ மபற்றிருந்த 
அவனிடெிருந்து படிக்க தவண்டிய பாடங்கள் பல இருந்தன. 
அவ்விதம்தான் இளங்தகா அவவனப்பற்றி எண்ணிக் மகாண்டான். 
 

சில செயங்களில் வார இறுதி நாட்களில் நியூயார்க் நகரின் சில 
வதீிகவள மூடி விட்டு அங்கு நவடபாவத வியாபாரிகவளப் 

மபாருட்கள் விற்பதற்கு அனுெதி வழங்குவார்கள். அத்தவகய செயங்களில் 
அவ்விதம் மூடப்பட்ட வதீிகளில் வவத்து விற்பதற்கு அதிக அளவில் 
கட்டணத்வதச் ொநகரசவபக்குச் மசலுத்த தவண்டும். இத்தவகய செயங்களில் 
நடுத்மதரு நாராயணனான ஹரிபாபு வின் மசயற்திட்டம் பின்வருொறிருக்கும்: 
 

வதீி 'அ'கிழக்கு தெற்காகச் மசல்லுவதாக வவத்துக் மகாள்ளுங்கள். 
அவ்வதீியிவன ஊடறுத்துத் மதற்கு வடக்காக இன்னுமொரு வதீி 'ஆ' 

மசல்வதாக வவத்துக் மகாள்ளுங்கள். தெலும் வதீி 'அ' மூடப்பட்டு அன்வறய 
தினம் நவடபாவத வியாபாரம் நவடமபற நகரசவப அனுெதித்திருப்பதாகவும் 
வவத்துக் மகாள்ளுங்கள். அந்த வதீியில் வவத்துப் மபாருட்கவள 
விறபதற்குத்தான் நகரசவபக்குக் கட்டணம் மசலுத்த தவண்டும். வதீி 'ஆ'வில் 
வவத்து விற்பதற்கல்ல. அத்தவகய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டால் நடுத்மதரு 

நாராயணனுக்கு ஒதர குதூகலம்தான். இத்தக்வகய தருணங்களில் நடுத்மதரு 
நாராயணன் என்ன மசயவாமனன்றால்.. வதீி 'ஆ'வும் வதீி 'அ'வும் 
சந்திக்குெிடத்திற்கண்வெயில், வதீி 'ஆ'வில் தனது கவடவயப் பரப்பி 
விடுவான். வதீி 'அ'விற்கு வரும் வாடிக்வகயாளர்களில் சிலராவது வதீி 
'ஆ'வில் கவட விரித்திருக்கும் தன் பக்கம் கவடக்கண் பார்வவயிவனத் திருப்ப 
ொட்டார்களா என்மறாரு நப்பாவசதான். மபரும்பாலும் அவனது நப்பாவச வணீ் 

தபாவதில்வல. கிவடத்தவவர இலாபமென்று திருப்திய்வடந்து மகாள்வான். 
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சில செயங்களில் அவனது காலம் சரியில்லாெலிருந்தமதன்று வவத்துக் 
மகாள்ளுங்கதளன், அத்வதய தருணங்களில் அவன் சில செயங்களில் 
சட்டவிதராதொக நவடபாவதயில் விறபவன மசய்ததற்காகக் 

காவற்துவறயினரிடெிருந்து 'டிக்க்ற்'களும் மபற்றுக் மகாள்வதுமுண்டு. அந்த 
மூன்று வாரங்களில் ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழவெ இவ்விதொகக் கவட விரித்த 
நடுத்மதரு நாராயணன் இளங்தகாவின் துவணவய நாடினான். அருள்ராசாவுக்கு 
அன்வறய தினம் தவவல மசய்ய விருப்பெில்லாெலிருந்ததால் இளங்தகா 
ெட்டுதெ நடுத்மதரு நாராயணனுடன் தவவல மசய்யச் சம்ெதித்தான். 
அன்வறய தினம் நடுத்மதரு நாராயணனுக்கும் தவறு சில தசாலிகளிருக்கதவ 

இளங்தகாவும் நடுத்மதரு நாராயணனின் ெவனவி இந்திராவுதெ அன்வறய 
நவடபாவத வியாபாரத்திற்குப் மபாறுப்பாக விடப்பட்டனர்.  
 

இளங்தகாவுக்தகா சட்டவிதராதொக நவடபாவதயில் அவ்விதம் மபாருட்கள் 
விற்பதற்குச் சிறிது தயக்கொகவிருந்தது. அவனுக்கு இந்திராவவப் 
பார்த்தால்தான் சிறிது பாவொகவிருந்தது. நடுத்மதருவில் அவவள அவ்விதம் 

விட்டுவிட்டுப் தபாய் விட்ட நடுத்மதரு நாராயணின்தெல் சிறிது 
தகாபொகவுெிருந்தது. இத்தவகய பாவ, தகாப உணர்வுகளுடன் அவன் 
அவளிடம் "இவ்விதம் நடுத்மதருவில் நின்று விற்பதற்குத் தயக்கொகதவா 
அல்லது பயொகதவா இல்வலயா?" என்று தகட்டான். அதற்கு அவள் 

சிரித்தவாறு பதிலளித்தாள்: 
 

"ஆரம்பத்தில் இவ்விதம்தான் பயொகவிருந்தது. ஆனால் தபாகப் தபாகப் 
பயமெல்லாம் தபாதய தபாய் விட்டது. பழகப் பழக எல்லாதெ பழகிவிடும் 
இல்வலயா? அது தபால்தான்." 

 

"உண்வெயாகத்தான் மசால்லுகிறரீ்களா? இப்தபாழுது இங்தக ஒரு காவற்துவற 
அதிகாரி வந்து நவடபாவதயில் விற்பதற்குரிய பத்திரங்கமளங்தகமயன்று 
தகட்டால் என்ன மசய்வரீ்கள்?"  

 

"அதற்கும் அவர் சுலபொனமதாரு வழிவயச் மசால்லித் தந்திருக்கிறாதர" 

 

"என்ன வழி?" 

 

"அப்படி யாராவது வந்து தகட்டால் எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்ததெயில்வல 
என்று கூறி விடுதவன்..." 

 

"அமதப்படி.. நீங்கள் இங்கு நின்று மகாண்டு அபபடிமயப்படி இவ்விதம் 
கூறலாம்?" 

 

"அதுவும் ெிகவும் சுலபம். 'நான் இங்கு மபாருட்கவள வாங்குவதற்காக 
வந்தவள். கவடக்காரவரத்தான் ததடிக் மகாண்டிருக்கிதறன். இனி இது உங்கள் 
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மபாறுப்பு' என்று நழுவி விடுதவன்" 

 

இளங்தகாவுக்கு அவளது பதில் ஆச்சரியத்வதத் தந்தது.  
 

"நீங்கள் உண்வெயிதலதய ெிகுந்த வதரியசாலிதான். என்னால் இவ்வளவு 
துணிந்து மபாய் கூற முடியாது. அதுசரி அப்படி நீங்கள் கூறி நழுவி விட்டால் 
இங்குள்ள விற்பவனப் மபாருட்களின் கதி?" 

 

இதற்கு இந்திராவின் பதில் அவனுக்கு தெலும் வியப்பிவனத் தந்தது. அவள் 

கூறினாள்: "அவர்கள எல்லாவற்வறயும் அப்படிதய அள்ளிப் தபாட்டுக் 
மகாண்டு தபாய் விடுவார்கள். அவ்வளவுதான்." 

 

சில செயங்களில் ொவல தநரங்களில் 'வசனா டவுனி'லுள்ள 'கனால்' 

வதீியிலும் நவடபாவதகளில் நடுத்மதரு நாராயணன் இவ்விதம் தந்திரொகப் 
மபாருட்கவள விற்பதுண்டு. அத்தவகய செயங்களில் அவனது மூவள தவறு 
விதொக தவவல மசய்யும். உதாரணொக அவ்வதீியிலுள்ள பிரபலொன 
வர்த்தக நிவலயமொன்று ொவல ஆறு ெணிக்கு மூடி விடுவதாக வவத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். அந்த வர்த்தக நிவலயம் இழுத்து இரும்பும் கம்பிகளுடன் 
கூடிய கதவுகளால் மூடப்பட்டபின்னர்தான் நடுத்மதரு நாராயணன் தன் 
கவடயிவன விரிப்பான். எப்படிமயன்றால்... அந்த வர்த்தக நிவலயத்தின் 

படிக்கட்டுகளில் மபாருட்கவளப் பரப்பி வவத்து விறபான். யாராவது தகட்டால் 
அந்த வர்த்தக நிவலயத்துக்கும் தனக்கும் இவ்விதம் விற்பதற்குத் 
தனிப்பட்டரீதியிலான ஒப்பந்தெிருப்பதாகக் கூறிச் சொளிப்பான். சில 
செயங்களில் அவனது இந்தத் தந்திரம் தவவல மசய்வதுமுண்டு. அவ்விதம் 
தவவல மசய்யாெல் தபாய் விடும் சந்தர்ப்பங்களில் முதவல இழக்க 
தவண்டியதுதான்.  
 

இளங்தகாவுக்கு இவ்விதம் வியாபாரம் மசய்து மகாண்டு எவ்விதம் இலாபம் 
சம்பாதிக்கிறானிந்த நடுத்மதரு நாராயணன் என்றிருக்கும். அந்தச் சந்ததகம் 
குரலில் மதானிக்க அவளிடம் பின்வரும் தகள்வியிவனக் தகட்டுவவத்தான் 
இளங்தகா:  
 

"எப்படி இவரால் இவ்விதம் விற்பவனவயச் மசய்து மகாண்டு, முதவலயும் 
அவ்வப்தபாது இழந்து மகாண்டு, மதாடர்ந்தும் வியாபாரத்வதச் மசய்ய 

முடிகிறது?" 

 

"அதனால்தான் என்வன இந்தியாவிலிருந்து அவழத்து வந்ததபாது கவடயில் 
வவத்து வியாபாரம் மசய்து மகாண்டிருந்த ெனுசன் இன்று நவடபாவதயிவல 
வந்து மசய்கிற அளவுக்கு ொறியிருக்கிறார்" இவ்விதம் கூறியமபாழுது 
இந்திராவின் குரலில் ஒருவித தசாகம் கலந்த மதானி பரவிக்கிடந்ததாகப் 
பட்டது.  
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"உங்களுக்கு இவவர முன்தப மதரியுொ?"  

 

அன்று இந்திராவுடன் இளங்தகா அதிக அளவு தநரம் மசலவழித்ததன் 
காரணொக இருவருக்குெிவடயில் சகேொன உவரயாடல் 
நவடமபறுெளவுக்குரிய சூழல் ஏற்பட்டிருந்தது. இவ்விதொக 
அவனுடன் ெனந்திறந்து உவரயாடிக் மகாண்டிருந்தமபாழுது அவள் 

கூறினாள்: "உன்வன என் சதகாதரனாகக் கருதி கூறுகிதறன். 
உண்வெயில் உன்னுடன் இவ்விதம் கவதப்பது 
சரியில்வலமயன்றுதான் ததான்றுகிறது. ஆனால் கவதக்காெலும் 
இருக்க முடியவில்வல. இங்கு நான் தனித்துப் தபாதனன். 
எனக்மகன்று கவதப்பதற்கு யாருதெ இல்வல. உறவினதரா, 

நண்பர்கதளா யாருதெயில்வல. அமெரிக்காவில் தாமனாரு 
பிசினஸ்காரமனன்று ஊர்ப் பத்திரிவகயில் இவரது ெணெகளுக்கான 
விளம்பரத்வதப் பார்த்துவிட்டு வந்து அகப்பட்டு விட்தடன். என் ஆவசக்குக் 
கிவடத்த பரிசு. எனக்கு இதுவும் தவண்டும். இன்னமும் தவண்டும். 
வந்தபிறகுதாதன எல்லாதெ விளங்குது. எனக்கு உண்வெயிதலதய ஒரு 
சந்ததகமும் இவர் விடயத்திலிருக்கு." 

 

இளங்தகாவுக்கு அவளது நிவல அனுதாபத்வதத் தந்தது. வியாபாரத்தில் 
மநாடிந்துதபான நிவலயிலிருந்த ஹரிபாபு உண்வெயிதலதய ெிகவும் வயதில் 

இளவெயான இவவளச் சீதனத்திற்காகத் திட்டெிட்தட ஏொற்றி விட்டானா 
அல்லது உண்வெயிதலதய இவவள அவழத்துவந்ததன்பின்னர் அவனது 
வியாபாரம் எதிர்பாராத காரணிகளால் மநாடிந்து தபாய் விட்டதா? 

 

"என்ன சந்ததகொ.... பார்த்தால் அவர் சந்ததகபடக்கூடியவராகத் 

மதரியவில்வலதய!"  

 

இதற்குச் சிறிது தநரம் அவெதியாகச் சிந்தவனயில் ஆழ்ந்தவள் பின் கூறினாள்: 
"சதகாதரதன! நீ ெட்டும் இவத யாரிடமும் கூற ொட்தடமனன்று சத்தியம் 

மசய்து தந்தாயானால் ஒரு சில வியங்கவள நான் உன்னிடம் கூறலாம். 
ஏதனா மதரியவில்வல. உன்வன நம்ப முடியுமென்று படுகிறது. உன்னுடன் 
சிறிது ெனந்திறந்து கவதப்பதன் மூலம் என் ெனப்பாரொவது சிறிதளவு 
குவறயலாம்தபால் படுகிறது." 

 

இதற்கு அவன் கூறினான்: "நீங்கள் நிச்சயம் என்வன நம்பலாம். என்வன 
நீங்கள் உங்களது உண்வெயான சதகாதரர்களிமலாருவனாக எண்ணிக் 
மகாள்ளலாம். அந்த நம்பிவகயிவன நான் நிச்சயம் காப்பாறுதவன்." 

 

இதற்கும் சிறிது தநரம் அவெதியாக இருந்த இந்திரா "இவரது நடத்வதயிவனப் 
பார்க்வகயில் எனக்கு உண்வெயிதலதய இவரது ெனம் 
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சாதாரணொகத்தானிருக்கிறதா என்ற சந்ததகம்தான் அதிகொகிறது. 
இல்லாவிட்டால் எந்தவிதப் மபாறுப்புெில்லாெல் எவ்விதம் இவரால் இவ்வளவு 
எளிதாகக் கள்ளத்தனொக தவவலகவளமயல்லாம் அநாயாசொகச் 

மசய்யமுடிகிறது? இவரது ெனம் உண்வெயிதலதய சரியாகத்தானிருக்கிறதா?" 

என்று அவவன அதிர்ச்சியவடயக் கூடியமதாரு குண்டிவனத் தூக்கிப் 
தபாட்டமபாழுது நடுத்மதரு நாராயணான ஹரிபாபு அன்வறய தன் தசாலிகவள 
முடித்துக்மகாண்டு திரும்பிக் மகாண்டிருந்தான். இந்திராதவா இளங்தகாவவ 
தநாக்கி 'என்வனக் காட்டிக் மகாடுத்து விடாதத' எனமறாரு பார்வவவய 
வசீிவிட்டு இயல்பாக நிற்பதற்கு முயன்றுமகாண்டிருந்தாள். 
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அத்தியாயம் இருபத்மதான்று: கார்தலாவின் புண்ணியத்தில்... . 

"என்ன வபயா! வியாபாரமெல்லாம் எப்படி? இன்று எனக்கு 
உதவியதற்கு நன்றி. நீ இல்லாவிட்டால் உண்வெயில் நான் மபரிதும் 
சிரெப்பட்டிருப்தபன்" என்று வந்ததும் வராததுொக இளங்தகாவவப் 
பார்த்துக் கூறிய நடுத்மதருநாராயணன் ெவனவியின் பக்கம் திரும்பி 
"மகாஞ்சதநரம் தனியாக வியாபாரத்வதக் கவனித்துக் மகாள். 
மகாஞ்சதநரம் நான் இளங்தகாவுடன் நெது வியாபாரம் பற்றிய 
முக்கியொன விடயம் தபச தவண்டும்." என்றான்.  
 

இளங்தகாவுக்குச் சிறிது ஆச்சரியொகப் தபாய்விட்டது. வந்ததும் 
வராததுொகக் ஹரிபாபு இவ்விதம் கூறியது அவன் 
எதிர்பார்க்காதமதான்று. ஹரிபாபுவின் உளவியல் பற்றிச் சற்று 

தநரத்துக்கு முன்னர் அவன் ெவனவி கூறியவவ நிவனவுக்கு வரதவ 
இதலசாகப் புன்வனவகமயான்றும் ெலர்ந்தது. அதவன அவதானித்த ஹரிபாபு 
"என்ன சிரிக்கிறாய். நான் தவடிக்வகயாகக் கூறுகிதறமனன்று நிவனத்து 
விட்டாயா? இல்வல. ெிகவும் முக்கியொனமதாரு விடயம் பற்றிக் 
கவதக்கத்தான் அவழக்கிதறன். கடந்த சில நாட்களாகதவ இது பற்றி 
உன்னுடன் கவதக்கதவண்டுமென்று நிவனத்துக் மகாண்டிருந்ததன். இன்றுதான் 
முடிமவடுத்ததன். வா.அங்குள்ள உணவகத்துக்குச் மசன்று சிறிது தநரம் ததநீர் 
அருந்தி, கவதத்து வருதவாம்" என்று கூறவும் இளங்தகா அவன் கூறப்தபாகும் 
அந்த முக்கியொன விடயம் என்னவாகவிருக்குமெனத் தனக்குள் 
எண்ணியவனாகக் ஹரிபாபுவவப் பின் மதாடர்ந்தான்.  
 

இருவருக்கும் ஹரிபாபுதவ ததநீர் வாங்கி வந்தான். இளங்தகாவுக்கு அருகில் 

அெர்ந்தவனாக அவதன முதலில் உவரயாடவல ஆரம்பித்தான்: "இளங்தகா. 
உனக்கும் அருள்ராசாவுக்கும் நான் ெிகவும் நன்றி கூறதவண்டும். இதுவவரயில் 
நீங்கள் மசய்த உதவிவய ஒருதபாதுதெ ெறக்க ொட்தடன்"  

 

இளங்தகா ஹரிபாபுவவதய மெளனொகச் மசவிெடுத்துக் மகாண்டிருந்தான். 
ஹரிபாபு மதாடர்ந்தான்: "என்னுவடய வியாபாரம் ெீண்டும் ெந்தெவடய 
ஆரம்பித்து விட்டது. இனி விற்பதுக்கும் அதிகொகப் மபாருட்கள் 
எதுவுெில்வல. உங்கள் புண்ணியத்தில் ததங்கிக் கிடந்த பித்தவளச் சிவலகள், 

ஆபரணங்கள் தபான்றவற்றிலும் கணிசொன அளவுக்கு விற்று விட்தடாம். 
இந்த நிவலயில் என்னிடமுள்ளவற்வற விற்பதற்கு என்வனயும் என் 
ெவனவிவயயும் தவிர தெலதிகொக ஆட்கள் ததவவயில்வலமயன 
நிவனக்கிதறன். தெலும் என் ெவனவியும் இன்னுமொரு வாரங்களில் 
மதாழிற்சாவலமயான்றில் தவவல மசய்யப் தபாகிறா. அதன் பிறகு நான் 
ெட்டுதெ இதவனக் கவனிக்கப் தபாகிதறன். மஹன்றியும் அதுமுதல் தன் 
வியாபாரத்வத ெீண்டும் மதாடங்க இருக்கிறான்."  
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இளங்தகாவுக்கு விடயம் விளங்கி விட்டது. இங்கும் அவனது தவவல 
வழக்கம்தபால் மதாடரப் தபாவதில்வல. அடுத்த தவவலக்கு ெீண்டும் முழு 
மூச்சுடன், வசீ்சுடன் முயன்று பார்க்க தவண்டியதுதான். உறுதியான வககளும், 

கால்களும், உள்ளமும், தெதல விரிந்திருக்கும் ஆகாயமும், கீதழ பரந்திருக்கும் 
பூெியுெிருக்வகயில் அச்சப்படுவதற்மகன்னவிருக்கிறத. இருப்புக்கான இந்தப் 
தபாராட்டத்தில் முடிந்தவவர தபாராடிப் பார்க்க தவண்டியதுதான்.  
 

ஹரிபாபு இறுதியில் இவ்விதம் கூறினான்: "நாவளக்கு நீ ெட்டும் தவவலக்கு 
வந்தால் தபாதுொனது. உன் நண்பன் வரத் ததவவயில்வல. நாவளயிலிருந்து 
நீயும் வரதவண்டிய ததவவயில்வல. ஆனால் அதற்காகத் மதாடர்புகவள 
விட்டுவிடாதத. ெீண்டும் எனக்கு உங்களது உதவி ததவவப்பட்டால் 

அவழப்தபன். அச்செயம் உங்களுக்கும் தற்தபாதுள்ளவதப்தபால் தநரெிருந்தால் 
வந்து உதவலாம்"  

 

இதற்கு இளங்தகாவின் பதிலிவ்விதொகவிருந்தது: "நிச்சயொக உங்களுக்கு 
உதவத் தயாராகதவயிருக்கிதறாம். எங்கள் வாழ்வின் தசாதவனயானமதாரு 
காலகட்டத்தில் நீங்கள் மசய்த உதவிவய நிச்சயம் நாங்கள் ெறக்கதவ 
ொட்தடாம். குறுகியகாலதெ உங்களுடன் தவவல மசய்யச் சந்தர்ப்பம் 
கிவடத்தமதன்றாலும் எங்கள் தநரெறிந்து நீங்கள் மசயத இந்த உதவி இந்த 

உலவகவிட ெிகப்மபரியது. எங்கள் இலக்கியத்தில் இதுபற்றிய அழகானமதாரு 
கவிவததயயுண்டு. 'காலத்தினாற்மசய்த நன்றி சிறிமதனினும் ஞாலத்தின் 
ொணப் மபரிது' என்று இரு அடிகளில் ஒரு கவிஞன் இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்தப கூறிச் மசன்றிருக்கிறான்"  

 

இவ்விதம் இளங்தகா ெிகவும் விரிவாக நன்றி கூறிப் பதிலளித்தவிதம் 
ஹரிபாபுவவச் சிறிது மநகிழவவத்தது. அத்துடன் அவன் "உங்களது நிவல 
என்வனக் கவவலக்குள்ளாக்குகிறது. உங்கள் நாட்டு நிவல விவரவில் 
சீரவடந்து நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தவர்களுடன் தசர நான் எப்மபாழுதுதெ 
பிரார்த்திப்தபன். நீ ெிகவும் மபருந்தன்வெயாக எனக்கு நன்றி கூறினாலும் 
உண்வெயில் உங்களது கவிஞன் கூறியது எங்களுக்கு நீங்கள் மசய்த 
உதவிக்குத் தான்ெிகவும் மபாருந்தும். காலெறிந்து நீங்களளிருவரும் மசய்த 
இந்த உதவியிவன நாங்களும் நிச்சயம் ெறக்க ொட்தடாம். ெற்றது..." என்று 
கூறிச் சிறிது நிறுத்தினான்.  
 

"தெதல கூறுங்கள் ஹரிபாபு" என்றுவிட்டு அவன் பதிலுக்காகக் காத்திருந்தான் 

இளங்தகா. ஹரிபாபு மதாடர்ந்தான்: "நீங்கள் விரும்பினால எனது கவடயில் 
இலவசொக , உங்களுக்கு ஒரு தவவல கிவடக்கும் ெட்டும், தங்கலாம். எனக்கு 
எந்தவித ஆட்தசபவணயுெில்வல. அங்கு விற்பதற்குரிய மபாருட்கள் 
ெட்டும்தான் இருக்கின்றன. ஆனால்..."  
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"ஆனால்..."  

 

"ஆனால்... குளிப்பதற்குரிய வசதிகளில்வல. கழிவவற ெட்டும்தானுள்ளது. 
முகம் கழுவலாம். குளிப்பதற்கு தவண்டுொனால் என்னிருப்பிடத்தில் வந்து 
குளிக்கலாம். என்ன மசால்லுகிறாய்?"  

 

இளங்தகாவுக்கு ஹரிபாபுவின் தயாசவன பிடித்திருந்தது. "தற்தபாது எங்களுக்கு 
இருப்பிடப் பிரச்சிவனதயதுெில்வல. ஆனால் எல்லாம் எங்களுக்கு தவவல 
கிவடப்பவதப் மபாறுத்திருக்கிறது. எதற்கும் அருள்ராசாவுடனும் இதுபற்றிக் 
கவதத்துவிட்டு என் பதிவலக் கூறுகிதறன். நீங்கள் இவ்விதம் தகட்டது 
உங்களது நல்ல உள்ளத்வதத்தான் காட்டுகிறது. நன்றி ஹரிபாபு. குளிப்பது 
பிரச்சிவனமயன்றாலும் அவ்வப்தபாது உங்களிருப்பிடத்தில் வந்து குளிப்பதுவும் 
அவ்வளவு சிரொனதல்ல எங்களது தற்தபாவதய வாழ்க்வகயுடன் 
ஒப்பிடும்தபாது."  

 

அன்று ொவல ஹரிபாபுவுக்கும், அவனது ெவனவி இந்திராவுக்கும் நன்றி 
கூறிவிட்டுத் தன்னிருப்பிடம் தநாக்கித் திரும்புவதற்காக இளங்தகா திரும்பிக் 
மகாண்டிருந்தமபாழுது அவனது கவனத்வதக் கிறிஸ்ததாபர் வதீியிலிருந்த 

ததாலாவடகவள விற்பவன மசய்யுமொரு இத்தாலியனின் ேவுளிக்கவட 
கவர்ந்தது. கவடயின் கண்ணாடி ேன்னலில் ஒட்டப்பட்டிருந்த விளம்பரம்தான் 
உண்வெயில் அவனது கவனத்வதக் கவர்ந்தமதன்று கூறதவண்டும். அதில் 
'எங்களது விளம்பரங்கவள ொவல தநரத்தில் இச்சுற்றாடலில் குவறந்தது 

மூன்று ெணித்தியாலங்களாவது விநிதயாகம் மசய்வதற்குப் பணியாட்கள் 
ததவவ. ஆர்வமுள்ளவர்கள் உள்தள வந்து விண்ணப்பிக்கவும்' என்று 
எழுதப்பட்டிருந்தது. இளங்தகாவுக்கு அவ்விளம்பரம் எத்தவகய ெகிழ்ச்சியிவனத் 
தந்தமதன்று கூறத் ததவவயில்வல. உடனடியாகதவ உள்தள நுவழந்தான். 
அவன் ேன்னலிருந்த விளம்பரத்வதப் பார்த்துக் மகாண்டிருந்தவத ஏற்கனதவ 
அவதானித்துக் மகாண்டிருந்த அக்கவடயின் மசாந்தக்காரனான இத்தாலியன் 
"நண்பதன! நான் உதவி உனக்குச் மசய்யலாொ?" என்று கூறியவாதற அருகில் 

வந்தான்.  
 

அதற்கு இளங்தகா "நிச்சயொக" என்றவன் மதாடர்ந்து "நீங்கள்தான் 

இக்கவடயின் மசாந்தக்காரரா" என்றான். அதற்கு அந்த இத்தாலியன் "சரியாகச் 
மசான்னாய் நண்பதன! நாதனதான் இக்கவடயின் உரிவெயாளன். கார்தலா 
இந்தக் கவடயின் மசாந்தக்காரன்தான். என்ன விழி பிதுங்குகிறாய். கார்தலா 
என்பது எனமபயர்தான். அதுசரி உன் மபயமரன்ன?" என்றான்.  
 

இளங்தகாவுக்கு கார்தலாமவன்னும் அந்த இத்தாலியனின் உவரயாடற்தபாக்கு 

சிறிது ஆச்சரியத்வதத் தந்தது. ஏதனா மதரியவில்வல அச்செயத்தில் அவன் 
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ஹரிபாபுவவ ஒருகணம் நிவனத்துக் மகாண்டான்.  
 

"என் மபயர் இளங்தகா.. நானும் இச்செயத்தில் தவவல பகுதி தநரதொ அல்லது 
முழு தநரதொ ததடிக் மகாண்டிருக்கிதறன். உண்வெயில் நாங்கள் 

ததடிக்மகாண்டிருக்கிதறாம்..."  

 

இத்தாலிய உரிவெயாளன் கார்லா: "நாங்களா.... ெற்றது யார்?"  

 

இளங்தகா: "அவன் என் நண்பன். இருவரும்தான் தவவல ததடிக் 

மகாண்டிருக்கிதறாம். நீங்கள் விளம்பரங்கவள விநிதயாகம் மசய்யப் 
பணியாட்கவளத் ததடிக் மகாண்டிருப்பதாக விளம்பரத்தில் 
அறிவித்திருக்கிறரீ்கள். அந்த தவவல பற்றித்தான் தெலதிகொக அறிய 
விரும்புகிதறன்."  

 

கார்லா: "நீ முன்பு இதுதபால் ஏதாவது விளம்பர விநிதயாகம் 
மசய்திருக்கிறாயா?"  

 

இளங்தகா: "இல்வல. ஆனால் என்னால் முடிந்தவவரயில் கடுவெயாக தவவல 
மசய்தவன்"  

 

அவனது பதிலும் அதில் கலந்திருந்த உண்வெயான உணர்வும், 

ஆர்வமும், உற்சாகமும் அந்த இத்தாலிய உரிவெயாளவனக் 

கவர்ந்தது. அதன் விவளவாக அவனது அடுத்து வந்த 
மசாற்களிருந்தன: "உண்வெயில் உன்வனப் தபான்ற ஆர்வமும், 

உற்சாகமும் ெிக்க உண்வெயான பணியாட்கதள எெக்குத் ததவவ. 
குவறந்தது மூன்று வாரங்களாவது எெக்கு உனது உதவி இந்த 
விடயத்தில் ததவவப்படும். நீயும் , உனது நண்பன் விரும்பினால் 
அவனும் எெக்கு இந்த விடயத்தில் உதவலாம். நாங்கள் குறிப்பிடும் 

இரு சந்திகளில் நீ ஒரு சந்தியிலும், உனது நண்பன் அடுத்த 
சந்தியிலும் எங்கள் விளம்பரங்கவள விநிதயாகிக்க தவண்டும். 

அவ்வளவுதான். ஆறு நாட்களும் திங்கள் முதல் சனி வவர , குவறந்தது 
மூன்று ெணித்தியாலங்கள் இவ்விதம் விநிதயாகிக்க தவண்டும். 
ெணித்தியாலத்திற்கு நான்கு டாலர்கள் தருதவாம். பகுதி தநரொக எழுபத்தி 
இரண்டு டாலர்கள் வாரத்திற்கு உவழக்கலாம். விரும்பினால் நாவளக்தக நீயும் 
உனது நண்பனும் தவவலவய ஆரம்பிக்கலாம். இப்மபாழுதத நீ உன் பதிவலக் 
கூறத்ததவவயில்வல. வடீு மசன்று உனது நண்பனுடனும் இதுபற்றி 
ஆறுதலாகக் கவத. இருவரும் விரும்பினால் நாவள ொவல உன் 

நண்பவனயும் அவழத்துக் மகாண்டு வந்து தவவலவய ஆரம்பி"  

 

ஒரு கதவு மூடினால் ெறு கதவு திறக்குமென்று கூறுவது இதவனத்தாமனன்று 
பட்டது இளங்தகாவுக்கு. ெனதில் இதலசானமதாரு உணர்வு படர்ந்தது. ஒரு 
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வாரத்துக்கு 72 டாலர்கள். வடீ்டு வாடவகக்கும் ெட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவுக்கும் 
தபாதுொனது. இத்தாலியத் துணிக்கவடக்காரன் கார்தலாவின் புண்ணியத்தில் 
ஒருவாறு இன்னும் சிறிது காலம் வண்டிதயாட்டலாமென்று பட்டது.  
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அத்தியாயம் இருபத்தியிரண்டு: சுதந்திரததவிக்மகாரு விண்ணப்பம்!  

இளங்தகா அருள்ராசாவிடம் ஹரிபாபுவுடனான தவவல முடிவுக்கு 
வந்த விடயத்வதக் கூறியதபாது அவன் மகாஞ்சமும் 
ஆச்சரியப்படவில்வல. "இவத நான் எப்பதவா எதிர்பார்த்திருந்ததன். 
ஆனால் இவ்வளவு நாவளக்காவது தவவலயும் தந்து சம்பளமும் 
தந்தாதன. அதுக்காக அவவனப் பாராட்ட தவண்டியதுதான். அவனுக்கு 
நன்றியாக இருக்க தவண்டியதுதான்" என்றவன் கார்தலாவிடம் 

பிரசுரங்கள் விநிதயாகிக்கும் தவவல கிவடத்தது பற்றிக் குறிப்பிட்டதும் 
"ஒரு விதத்திவல இதுவும் நல்லதுக்குத்தான்" என்றான். 
 

"அருள் எந்த விதத்திவல இது நல்லமதன்று நீ நிவனக்கிறாய்?"  

 

"கார்தலாவிடம் தவவல பின்தனரங்களிவல ஒரு சில 

ெணித்தியாலங்கள்தாதன. அப்ப நாள் முழுக்க எங்களுக்கும் நிவறய 
தநரெிருக்கும் தவதறதாவது நல்ல தவவல ததட. இல்வலயா? அததாவட 
'இெிகிதரசன்' அலுவவலப் பார்க்கலாம் இல்வலயா..." 

 

அருள்ராசா கூறியதும் சரியாகத்தான் பட்டது. "ஒரு விதத்திவல நீ 

மசால்லுறதும் சரியாய்த்தானிருக்கு... எல்லாதெ நல்லதுக்குத்தான்.  
பகல் முழுக்க தவதறதாவது தவவலவயத் ததடிப்பார்க்க தவண்டியதுதான். 
சும்ொ தநரம் இருக்குமதன்று விஸ்கிவய அடித்துப் தபாட்டுப் பகல் முழுக்கப் 
படுத்துப் படுத்துக் கிடக்கிறதில்வல. இந்த விசயத்திவல உன்வன நல்லக் 
கட்டுப்பாட்டிவல வவத்திருக்க தவண்டும் கண்டிதயா?" 

 

"நீ மசால்லுறதும் சரிதான். இப்பிடிதய காலத்வத வணீக்கிக் மகாண்டிருக்க 
முடியாது. எப்படியாவது நிரந்தரொனமதாரு தவவலவயக் கண்டு பிடிக்க 

தவண்டியதுதான்.." 

 

"இல்லாவிட்டால்... மகாஞ்சமும் காசு கீசு தசர்க்க முடியாது... இப்பப் பார்.. 
ஒவ்மவாரு நாளும் இந்த வாழ்க்வகவயக்  

மகாண்தடாடிறதிவலதய முடிஞ்சு தபாகுது. ஒரு மபாழுதுதபாக்கு அது இமதன்று 
ஒன்றுெில்வல. எப்பவாவது இருந்திருந்திட்டு அடிக்கிற தண்ணிப் 
'பார்ட்டி'தயாவட எல்லாதெ சரி..." 

 

"என்ன மசய்யிறதடா இளங்தகா... எல்லாம் இந்த இெிகிதரசக்காரங்களாவல 
வந்த கவரச்சல்தாதன... அவங்கள் ெட்டும் இந்தநரத்துக்கு 'தசாசல் இன்சுரன்ஸ் 
கார்ட்'வடத் த்ந்திருந்தாங்கமளன்றால் இந்த தவவலப் பிரச்சிவன இந்தநரம் 
தபாயிருக்கும். ம்.. எல்லாம் காலம்.." 

 

அருள்ராசா கூறுவதும் இளங்தகாவுக்குச் சரியான கூற்றாகத்தான் பட்டது. 
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அன்றிரவு எல்தலாரும் தூக்கத்தில் சாய்ந்த பின்னும்  

இளங்தகாவுக்குத் தூக்கதெ வரவில்வல. வழக்கொக இவ்விதொன 
செயங்களில் மசய்வதுதபால் தனது குறிப்தபட்வடயும், பாரதியார்  

கவிவதகவளயும் எடுத்துக் மகாண்டு அவறயில் தூக்கத்திலாழ்ந்திருப்பவர்களின் 
தூக்கத்திவனக் கவலப்பதற்கு விரும்பாெல் உணவவறக்கு வந்தான். சிறிது 
தநரம் பாரதியாரின் கவிவதகவளப் படிப்பதிலீடுபட்டான். அவவனப் 

மபாறுத்தவவரயில் வாழ்க்வக சலிப்பும், விரக்தியுொகச் சாய்ந்திருக்கும் 

செயங்களிமலல்லாம் அவனுக்குத் துவணயாக இருப்பவவ நூல்கதள. 
முக்கியொகப் பாரதியாரின் கவிவதகவளப் படிக்கும்தபாது அவனது தசார்ந்து, 

துவண்டிருக்கும் ெனதானது உற்சாகம் மபற்றுத் துள்ளிக் 
குதிக்கவாரம்பித்துவிடும். பாரதியாரின் கவிவதகவளப் படிக்கப் படிக்க ெனது 
இதலசாகிக் மகாண்தட வந்தது. உள்ளத்தில் உறுதி கலந்த உற்சாக உணர்வுகள்  

சிறகடிக்கவாரம்பித்தன. அதன்பின் தனது குறிப்தபட்டிவன எடுத்து 

எழுதவாரம்பித்தான். குறிப்தபடு பல வழிகளில் அவனுக்குதவி புரிந்து 
மகாண்டிருந்தது. ெனதிலுள்ள பாரங்கவள இறக்கி வவப்பதற்குரிய 
சுவெதாங்கியாக, வாழ்க்வகவயத் திட்டெிடுவதற்குரியமதாரு சாதனொக, 

அந்தரங்க உணர்வுகவளப் பகிர்ந்துமகாளவதற்குரியமதாரு துவணயாகப் 
பல்வவககளில் உதவிக்மகாண்டிருந்தது. குறிப்தபட்டிவனப் பிரித்தவன் 
முதலில் ஏற்கனதவ எழுதப்பட்டிருந்த குறிப்புகவளச் சிறிது தநரம் வாசித்தான். 
அதன்பின் எழுதவாரம்பித்தான்: 
 

'நாட்வட விட்டு மவளிதயறி இன்றுடன் ஆறுொதங்கள் கழிந்து விட்டன. முதல் 
மூன்று ொதங்கள் தடுப்பு முகாெில். அடுத்த மூன்று ொதங்கள் மவளியில் 

காற்றிலாடும் சருகாக. ஒவ்மவாரு நாவளயும் கழிப்பதற்கான 
தபாராட்டத்திதலதய வாழ்க்வக கழிந்து மகாண்டிருக்கிறது. இரவு வாவன, 

ெதிவய, சுடவர, வசீும் மதன்றவல, புள்வள, அந்தியின் அடிவானத்து வர்ண 
விவளயாட்வட..  இவற்வறமயல்லாம் ெனம்விட்டு இரசிக்க முடியவில்வல. 
அந்த அளவுக்கு இருப்புப் பிரச்சிவனதய மபரியமதாரு பிரச்சிவன. இதற்கு 

விவரவில் முடிமவான்றிவனக் கட்ட தவண்டும். இப்படிதய வாழ்விவனச் 
மசல்ல விடக்கூடாது. தபானது தபாகட்டும். இனி அடுத்த ஆறு ொதத்திற்குள் 
என் வாழ்க்வக உறுதியானமதாரு அடித்தளத்தில் கட்டப்பட தவண்டும். 
அதற்கான உறுதிவய இப்மபாழுதத இந்தக் கணதெ எடுத்துக் மகாள்கின்தறன். 
என் அருவெக் குறிப்தபதட! நீ தான் இதற்குச் சாட்சி!  
 

வடீ்டாருக்கு இங்கு நான் படுகிற கஷ்ட்டங்கள் மதரியாது. மசான்னாலும் 
புரியப் தபாவதில்வல. ஒரு தநரச் சாப்பாடிற்காக என் ெண்ணில் ஒவ்மவாரு 
நாவளயும் குடும்பம், குட்டிகளுடன் கழிக்கும் குடியானவர்களின் அன்றாட 
நிவலவெவய இந்தக் கணத்தில் என்னால் ெனப்பூர்வொக உணர முடிகிறது. 
எந்தவித நம்பிக்வககளுெின்றி அன்றாடம் வாழ்தவ தபாராட்டொக வாழும் 
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ெக்களுடன் ஒப்பிடும்மபாழுது என்நிவல ஒரு மபாருட்தடயல்ல. ஆனால் 

இவற்வறமயல்லாம் வடீ்டார் உணரும் நிவலயில் இருப்பார்கமளன்று 
நிவனக்க முடியாது. அவர்கவளப் மபாறுத்தவவரயில் ெகன் உலகின் 
குதபரபுரியில் வாழ்கிறான். 'மபாடியன் அமெரிக்காவிவல' என்று 
மசால்லும்தபாதத அவர்களது வாமயல்லாம் பூரிப்பால் ெலர்ந்து விடும். ஆனால் 
'மபாடியன் இங்கு படுகிற பாட்வட' தநரில் வந்து பார்த்தால் ெட்டும்தான் 

அவர்களால் ஓரளவுக்காவது உணர்ந்து மகாள்ள முடியும்.' இவ்விதம் சிறிது 
தநரம் குறிப்தபட்டில் எழுதினான். அதன் பின் இளங்தகாவின் கவனம் அடுத்த 
ஆறு ொதங்கவளப் பற்றிய எதிர்காலத் திட்டங்களில் ஆழ்ந்து தபானது. 
அவற்வறப் பற்றி எழுதும்தபாது தெலும் தெலும் உள்ளம் நம்பிக்வகயால், 

உற்சாகத்தால் துள்ளிக் குதிக்கத் மதாடங்கியது. 
 

'சரியாக இன்னும் ஆறு ொதத்திற்குள் இந்த ெண்ணில் ெிகவும் உறுதியாகக் 
காலூன்ற தவண்டும். அதற்கு இயலுொனவவரயில் குடிவரவு அதிகாரிகளுடன் 

ெீண்டும் ெீண்டும் கவதத்துப் பார்க்க தவண்டும். இந்த ஆறு ொதங்களுக்குள் 
எதுவுதெ சரிவராவிட்டால் மதாடர்ந்தும் இங்கிருப்பவத என்னால் நிவனத்துப் 
பார்க்க முடியாது. எந்த விதச் சட்டரீதியான அவடயாளத்துக்குரிய 
ஆவணங்களுெில்லாெல் ஒன்றுதெ மசய்ய முடியாது. ஒரு வங்கிக் கணக்குத் 
மதாடங்கக் கூட முடியாது. ஒவ்மவான்றுக்கும் ஒவ்மவாருத்தரின் துவணவய 
நாட தவண்டும். இதற்மகாரு முடிவவ எவ்வளவு விவரவில் கட்ட தவண்டுதொ 
அவ்வளவு விவரவில் கட்ட தவண்டும். இந்த விசயத்தில கடவெவயச் 
மசய்தவன். பலவன எதிர்பார்க்காெல். ஆனால் மசயலுக்குரிய 
பலமனதுவுெில்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் மதாடர்ந்தும் மசயலாற்றிக் 
மகாண்டிருப்பதில் அர்த்தமெதுவுெிருப்பதாகத் மதரியவில்வல. ஆறு 
ொதங்களுக்கு தெல் பலவன எதிர்பார்க்க தவண்டியதுதான். அதுவவரயில் 
எந்தவிதப் பயவனயும் எதிர்பார்க்காெல் முடிந்தவவரயில் முயல 
தவண்டியதுதான். அதன் பிறகும் எந்தவிதப் பயனும் விவளயாவிட்டால் இந்த 
ெண்ணில் நான் ஒருதபாதுதெ இருக்கப் தபாவதில்வல.  
 

விறகுமவட்டி, மதருவிளக்கில் படித்த ஆபிரகாம் லிங்கனுக்குச் சாத்தியொன 

அமெரிக்கக் கனவு எனக்குச் சாத்தியொக தவண்டுமென்றால் முதலில் 
எனக்கும் அவர்களுக்கிருந்தவதப் தபால் இந்த ெண்ணில் 
காலூன்றுவதற்குரியததாரிடம் , அது தற்காலிகொகதவனுெிருக்க தவண்டும். 
அதவன இந்த அரசு மசய்து தர தவண்டும். அடுத்த ஆறு ொதங்களிலாவது 
அதவன இந்த அரசு மசய்து தருொ? 

 

நியூயார்க்கின் துவறமுகத்தில் நின்றபடி தனது குடிெக்கவள, வந்ததறு 

குடிகவள, அடக்கு ஒடுக்கு முவறகளுக்குள்ளாகி ஓதடாடிவரும் அகதிகவள 
வரதவற்கும் சுதந்திரததவி ஏன் சிவலயாக நிற்கிறாமளன்று இப்மபாழுதுதான் 
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மதரிகிறது? சுததசிகளுக்மகாரு சட்டம். விததசிகளுக்மகாரு சட்டம். 
சுததசிகளுக்குள்ளும் வர்ண அடிப்பவடயில் நிலவுகின்ற இன்னுமொரு சட்டம். 
அபயக் குரமலழுப்பி ஓடிவரும் அகதிகளுக்கு நீரிமலாரு சட்டம்; நிலத்திமலாரு 
சட்டம். ஓடிவரும் அகதிகளுக்குச் சுதந்திரமவாளி காட்டி இருகரம் நீட்டி 

ஆதரிக்க தவண்டிய உன்னால் அது முடியாெல் தபானதினால் ஒருதவவள 
சிவலயாகிப் தபானாதயா 

 

சுதந்திரததவிதய! இந்த உலகுக்மகல்லாம் நீ விடுதவலயிவனயும், அது பற்றிய 

ஞானத்திவனயும் தபாதிப்பதாகக் கூறுகின்றார்கதள! ஆனால். என் விடயத்வத 
எடுத்துப் பார். இங்குள்ள தடுப்பு முகாம்களுக்குள் அன்றாடம் கனவுகளுடனும், 

கற்பவனகளுடனும், ஏக்கங்களுடனும் வவளய வரும் இந்தப் பூவுலகின் 
பலதவறு திக்குகளிலிருந்தும் வந்து வாடிக் மகாண்டிருக்கும் சுதந்திரம் 
ெறுக்கப்பட்ட அகதிகவள எண்ணிப் பார்! உலகுக்மகல்லாம் சுதந்திரத்வதப் 
தபாதிக்குமுன் ெண்ணில் அவடக்கலம் நாடி வந்தவர்களுக்தகனிந்த நிவல? 

என்வனப் மபாறுத்தவவரயில் இந்த ெண்வண தநாக்கிக் களவாகதவா அல்லது 
சட்டவிதராதொகதவா வந்தவனல்லன். முவறயான ஆவணங்களுடன் 
இன்மனாரு நாட்வட தநாக்கிச் மசன்று மகாண்டிருந்தவவன இங்கிருந்து 
மகாண்டு மசல்ல தவண்டிய விொனம் மகாண்டு மசல்ல ெறுத்து விட்ட 
நிவலயினால் இந்த ெண்ணில் நிர்க்கதிக்குள்ளாகிப் தபானவன். சட்டரீதியாக 

இந்நாட்டினுள் நுவழந்தவவனச் சட்டவிதராதொக நுவழந்தவமனன்ற பிரிவில் 
வவத்துத் தடுப்பு முகாெில் அவடத்து வவத்ததும் நீ சுதந்திரத்வதப் 
தபாதிக்குெிந்த ெண்ணில்தாதன நிகழ்ந்தது. சுதந்திரததவிதய!' 
 

இவ்விதம் சிறிதுதநரம் ெனப்பாரங்கவளமயல்லாம் தனது உற்ற துவணயான 
அந்தக் குறிப்தபட்டில் மகாட்டித் தீர்த்தான் இளங்தகா. இவ்விதம் சுவெகவள 
இறக்கிய ெனதில் சிறிது உறுதியும், உற்சாகமும் குெிழியிட்டன. இறுதியாக 

இவ்விதம் எழுதினான்: - சுதந்திரததவிதய! உன் ெண்ணில் நீ தபாதிக்கும் 
சுதந்திரம் என்வனப் தபான்றவ்ர்களுக்கு ெறுக்கப்பட்டதபாதும் நான் உன்வனப் 
தபாற்றுகின்தறன். நீ தபாதிக்கும் சுதந்திரத்தின் அருவெயிவன உணர்ந்தவன் 
நான். அதனால் உன்வனப் தபாற்றுகின்தறன். இரவிலும், பகலிலும், ெவழயிலும், 

மவயிலிலும் தனியாக உயர்ந்து நின்று விடுதவலயிவன உலகுக்மகல்லாம் 
தபாதிக்கின்றாதய! அந்தத் தியாகத்வத நான் ெதிக்கின்தறன். 'எத்தவன இடர் 
வரினும் தளர்ந்து விடாதத! விடுதவலக்காகப் தபாராடு! உலக 
விடுதவலக்காகப் தபாராடு!' என்று நீ இயம்புவவத என்னால் உணர்ந்து மகாள்ள 
முடிகிறது. சுதந்திரததவிதய நீ வாழி! - 

 

இவ்விதம் உணர்வுச் சுவெகவளக் குறிப்தபட்டிலிறக்கியதும் 

உள்ளத்தில்தாமனத்தவன ெகிழ்ச்சி! அந்த ெகிழ்ச்சியுடன் பாரதியாரின் கவிவத 
நூலிவன ெீண்டும் பிரித்தான் இளங்தகா.  
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'அச்செில்வல அச்செில்வல அச்சமென்பதில்வலதய!  
இச்சகத்து தளாமரல்லாம் எதிர்த்துநின்ற தபாதினும், 

அச்செில்வல , யச்செில்வல, அச்சமென்ப தில்வலதய. 
துச்சொக மவண்ணிநம்வெத் தூறுமசய்த தபாதினும், 

அச்செில்வல , யச்செில்வல, அச்சமென்ப தில்வலதய. 
பிச்வசவாங்கி யுண்ணும்வாழ்க்வக மபற்றுவிட்ட தபாதினும், 

அச்செில்வல , யச்செில்வல, அச்சமென்ப தில்வலதய. 
இச்வசமகாண்ட மபாருமளலாம் இழந்துவிட்ட தபாதினும், 

அச்செில்வல , யச்செில்வல, அச்சமென்ப தில்வலதய....... 
உச்சிெீது வானிடிந்து வழீுகின்ற தபாதினும், 

அச்செில்வல , யச்செில்வல, அச்சமென்ப தில்வலதய.' 
 

அதன்பின்னர் நண்பர்கள் ஆழ்ந்து தூங்கிக் மகாண்டிருந்த அவறயினுள் 
மெதுவாக வந்தவன் தன் படுக்வகயில் சாய்ந்தான். சாய்ந்தவவன 
விவரவிதலதய நித்திராததவி வந்து அரவவணத்துக் மகாண்டாள். அவளது 

அரவவணப்புக்குள் தஞ்சொவதற்கு முன்னர் அவன் பின்வருொறு உறுதியாக 
நிவனத்துக் மகாண்டான்: 'இன்னும் ஆறு ொதங்கள் ெட்டும்தான். அதன்பிறகு 
சரிவராவிட்டால் அடுத்த பயணத்வதத் மதாடங்க தவண்டியதுதான்.' 
இவ்விதொக எதிர்காலம் பற்றியமதாரு மதளிவான சிந்தவனயால் இளகிக் 
கிடந்தவவன நித்திராததவி ெிகவும் இலகுவாகதவ அவணத்துக் மகாண்டாள்.. 
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அத்தியாயம் இருபத்திமூன்று: சட்டத்தரணி அனிஸ்ொனின் 
அலுவலகத்வத தநாக்கி! 
 

கார்தலாவிற்காக ொவல தநரங்களில் விளம்பரங்கவள 
விநிதயாகிக்கும் தவவலயும் புதியமதாரு அனுபவத்வத 
அவர்களுக்குத் தந்தது. நான்காவது மதரு தெற்கும், ஆறாவது 
அமவன்யுவும் சந்திக்குெிடத்தில் இளங்தகா பிரசுரங்கவள 
விநிதயாகிக்கத் மதாடங்கினான். அருள்ராசா கிறிஸ்ததாபர் வதீி, 
ஏழாவது அமவன்யு ெற்றும் நான்காவது மதரு தெற்கும் 
சந்திக்குெிடத்தில் அவற்வற விநிதயாகிக்கத் மதாடங்கினான். 
அவர்கவளப் மபாறுத்தவவரயில் அவ்விதொக விளம்பரங்கவள 
விநிதயாகிப்பது மபரிதும் சிரெொனதாகவிருக்கவில்வல. 

ஆரம்பத்திலிருந்த கூச்சமெல்லாம் ஒரு சில நிெிடங்களிதலதய ெவறந்து 
விட்டது. 'ஒன்றுக்கு இரண்டு. ஒன்று வாங்கினால் இன்னுமொன்று 
இலவசம். (Two for one!)' இதுதான் கார்தலாவின் ெலிவு விற்பவன விளம்ப்ர 
வாசகங்கள். ஒன்றுக்கு இரண்டு என்று கூவிக் கூவி விளம்பரங்கவள 
விநிதயாகிப்பதும் சிறிது இலகுவாகவிருந்தது. ஒன்றுக்கு இரண்டு என்றதும் 
நவடபாவதயால் நடந்து மசன்று மகாண்டிருந்தவர்கள் ஒருகணம் நின்று 
அதுபற்றி விசாரித்தார்கள். அதன்பின் விளம்பரங்கவளயும் வாங்கிக் 
மகாண்டார்கள். ஆளுக்கு ஆயிரம் விளம்பரங்கவளயாவது விநிதயாகிக்க 
தவண்டும். அவ்விதம் ஆயிரம் விளம்பரங்கவள ஒருவர் விநிதயாகித்தால் 
அவற்வற வாங்கிய ஆயிரம் தபரில் குவறந்தது நூறு தபர்களாவது 
கார்தலாவின் கவடக்கு விேயம் மசய்வார்கள். அவர்களில் குவறந்தது 
பத்துப் பதிவனந்து தபராவது ஏதாவது வாங்கிச மசல்வார்கள். இவ்விதொக 
விளம்பரங்கவள விநிதயாகிக்கும்தபாது மபரும்பாலும் நவடபாவதவாசிகள் 
நின்று விசாரித்து வாங்கிச் மசன்றதால் தவவல ெிகவும் இலகுவானதாகப் 
பட்டது. அததசெயம் பல்தவறு வயதினராக, நிறத்தினராக, மொழியினராக, 

ெதத்தினராக, நாட்டினராக நவடபாவதவாசிகளிருந்தார்கள். பலர் 
அவர்களுடன் சிறிது தநரொவது நின்று நிதானித்து சிறியமதாரு 
சம்பாசவணயிவன நிகழ்த்தினார்கள். ஒரு சிலர் அவர்களது 
பூர்வாசிரெத்வதப் பற்றி விசாரித்தார்கள். இன்னும் சிலர் அவர்களது 
தாய்நாடு பற்றிய தங்களது பூதகாளவியல் சம்பந்தொன தெது அறிவிவன 
மவளிப்படுத்தும் வவகயில் தகள்விகவளத் மதாடுத்தார்கள் அல்லது 
பகிர்ந்து மகாண்டார்கள். 
 

இளங்தகாவவப் மபாறுத்தவவறயில் அவ்விதொக விளம்பரங்கவள 
விநிதயாகிக்வகயில் தெலும் சிலரின் நட்பிவனச் சம்பாதித்துக் 
மகாண்டான். அவர்களிமலாருத்தி 'ஹதர கிருஷ்ணா! ஹதர ராொ' 

அவெப்பினச் தசர்ந்த இங்கிரிட். இங்கிரிட் தசவல உடுத்தித் 
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மதாவலவிலிருந்து பார்க்வகயில் ஓரிந்தியப் மபண்ணாகதவ காட்சி 
தந்தாள். ஆரம்பத்தில் அவளுடனான சந்திப்பு பின்வருொறு 
அவெந்திருந்தது. 
 

இளங்தகாவவ முதன்முதலாக அவ்விடத்தில் விளம்பரங்களுடன் 
கண்டதும் அந்நவடபாவதயிலிருந்து 'ஹதர கிருஷ்ணா! ஹதர ! ராொ!'  
அவெப்பினரின் பிரசுரங்கவள விநிதயாகித்துக் மகாண்டிருந்த இங்கிரிட் 
தாதன வலியவந்து தன்வன அறிமுகப்படுத்திக் மகாண்டாள். "ஹாய்! 
என்மபயர் இங்கிரிட். ஹதர கிருஷ்ணா! ஹதர ராொ! அவெப்புக்காகத் 
மதாண்டராக பணிபுரிந்து மகாண்டிருக்கிதறன். நீ யாருக்காக தவவல 
மசய்கின்றாய். அது என்ன? எவற்வற நீ விநிதயாகித்துக் 
மகாண்டிருக்கிறாய்?" 

 

அதற்கு அவன் "கார்தலாவின் ஆவடக்கவடக்காக விளம்பரங்கள் 
விநிதயாகிக்கின்தறாம். தற்தபாது அங்கு ஒன்றுக்கு இரண்டு என்று ெலிவு 
விற்பவன நவடமபற்றுக் மகாண்டிருக்கிறது. விரும்பினால் நீங்களும் 
ஒருமுவற மசன்று பாருங்கதளன்." என்று கூறிவிட்டு அவளுக்கும் 
இரண்டு தெலதிக விளம்பரங்கவள மகாடுத்தான். அவதச் சிறிது தநரம் 
வாசித்துவிட்டு அவள் 'பிரதயாசனொன ெலிவு விற்பவனதான். தவவல 
முடிந்து மசல்லும்தபாது ஒருமுவற மசன்று பார்க்க தவண்டியதுதான்." 
என்று பதிலுவரத்தாள். அத்துடன் அவள் அவனின் அமெரிக்க வாழ்க்வக 
அனுபவங்கவளயும் அனுதாபத்துடன் தகட்டுத் மதரிந்து மகாண்டாள். 
அவனதும், அவனது நண்பனினதும் நிவலவயமயண்ணி அனுதாபம் 
மகாண்ட இங்கிரிட் அவர்களுக்குப் பலனளிக்கக் கூடியததார் 
ஆதலாசவனயிவனயும் வழங்கினாள். அது வருொறு: "எங்களது 
ஆலயத்திற்கு வந்தால் உங்களுக்கு நல்ல உணவு கிவடக்கும். 
அவ்வப்தபாது வரப்பாருங்கள். உணவுக்கு உணவு. இந்த நகர 
அவலச்சலிலிருந்து மகாஞ்சதநரொவது நிம்ெதியான ஓய்வு". அத்துடன் 
ஒருநாள் அவர்களிருவவரயும் ஹதர கிருஷ்ணா ஹதர ராொ 
ஆலயத்துக்கும் அவழத்தும் மசன்றாள். 
 

இவ்விதொகக் காலம் ஓடிக்மகாண்டிருந்த செயம் திடீமரன ஒருநாள் 
அவர்களது நியுயார்க் சட்டத்தரணி அனிஸ்ொனிடெிருந்து அவழப்மபான்று 
வந்தது. அனிஸ்ொனின் சட்ட அலுவலகம் ொன்ஹட்டனில் 
அவெந்ததிருந்த 'அந்நாள்' புகழ் எம்பயர் ஸ்தடட் கட்டடத்தில், 

முப்பத்துநான்காவது ொடியில் அவெந்திருந்தது. விவரவில் தன்வன வந்து 
சந்திக்கும்படி தனது மசய்தியிவனப் பதிவு மசய்திருந்தான். அத்துடன் 
அவர்களது அகதிக்தகாரிக்வக பற்றிய வழக்குகள் ெற்றும் தவவல 
மசய்வதற்கான தற்காலிக தவவல அனுெதிப் பத்திரத்துக்கு 
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விண்ணப்பிப்பது சம்பந்தொன விடயங்கள் பற்றிமயல்லாம் 
கலந்துவரயாடத் தான் விரும்புவதாக அந்தச் மசய்தியில் அவன் தெலும் 
மதரிவித்திருந்தான். 
 

இவ்விதொனமதாரு காலகட்டத்தில் ஒருநாள் இளங்தகாவும் 
அருள்ராசாவும் அவர்களது வழக்கறிஞரான அனஸ்ொவனச் 
சந்திப்பதற்காகச் மசன்றார்கள். உலகப் புகழ்மபற்ற 'எம்பயர் ஸ்தடட் 
பில்டிங்'கில் காலடி வவத்தமபாழுது அருள்ராசா கூறினான்:" ஒரு பத்து 
வருசத்துக்கு முந்தி இவதப்தபாவல இந்தக் கட்டடத்திவல காலடி 
வவக்கிறவதப் தபாவல கனவு கண்டிருப்பியா அல்லது நிவனச்சுத்  

தானிருந்திருப்பியா?" 

 

அருள்ராசாவின் தகள்விக்கு இயலுொனவவரயில் நியாயொக, 

உண்வெயாகப் பதிலளிக்க விரும்பிய இளங்தகா "நீ மசால்லுறது 
ஒருவிதத்திவல சரிதான். கனவிவல கூட இப்பிடி 
கண்டிருக்கவில்வலதான்" 

 

இவ்விதொகக் கவதத்தபடி மசன்று மகாண்டிருந்த நண்பர்களின் 
உவரயாடல் இறுதியில் சட்டத்தரணி அனிஸ்ொனுடனான சந்திப்பு 
பற்றிதய ெீண்டும் ெீண்டும் வந்து வந்து நின்றது. அனிஸ்ொனின் 
நிவனவுடன் இளங்தகா அருள்ராசாவுக்குப் பின்வருொறு 
ஞாபகப்படுத்தினான்: "எதுக்காக அனிஸ்ொன் இப்படித் திடீமரன்று 
விவரவாக அவழத்திருக்கிறாதனா மதரியவில்வல. எதுக்கும் இந்த முவற 
கட்டாயம் அவனிட்வட தவவலக்கான அனுெதிப்பத்திரம் மபறுவது 
பற்றியும், அகதிக் தகாரிக்வக பற்றிய வழக்கு பற்றிய விபரங்கள்பற்றியும் 
நிவறயக் கலந்து ஆதலாசிக்க தவண்டும். ஆனால் இவன் ஏன் 
இருந்தாற்தபாவல திடீமரன்று கூப்பிட்டிருக்கிறாதனா?  எனக்மகன்றால் 
ஆச்சரியொகததானிருக்குது." 

 

அருள்ராசா சிரித்தபடிதய "இளங்தகா! இன்னும் மகாஞ்ச தநரத்திவல 
அவவனச் சந்திக்கப் தபாகிதறாம். அவனிடதெ தகட்டுத் மதரிஞ்சு 
மகாள்ளுறதுதாதன! அதுக்குள்வள என்ன அவசரம்?" என்றான். 
 

அருள்ராசா இவ்விதம் சிறிது சிரிப்புடன் கூறவும் இளங்தகாவுக்குச் சிறிது 
மவட்கொகவிருந்தது. அந்த மவட்கத்வத இயலுொனவவரயில் 
ெவறததவனாக "இந்த நியூதயார்க் குடிவரவுத் திவணக்களத்தில் ஒரு 
விடயத்வத எதிர்பார்ப்பமதன்பது கல்லிவல நார் உரிப்பது ொதிரி. பார்ப்பம் 
இந்தக் கல்லிவல நார் உரிப்பதிவல அனிஸ்ொன் எந்த அளவுக்குத் 
திறவெசாலிமயன்று." 
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இதற்கு அருள்ராசா " சும்ொ மசால்லக் கூடாது. இந்த யூதர்கள் வலு 
மகட்டிக்காரங்கள். கார்ல் ொர்க்வசப் பார்! ஐன்ஸ்டவனப் பார்!  சிக்ெண்ட் 
பிராய்ட்வடப் பார். இன்வறய தநாம் சாம்ஸ்கிவயப் பார். இப்பிடி எந்தத் 
துவறயிலும் பிரகாசிக்கிறது அவங்கதான். பிசின்சிவல இறங்கி நல்லாக் 
காவசச் தசெித்து வவக்கிறதும் அவங்கள்தான். இந்தத் தனியுடவெவய 
ஒழிச்சுப் மபாதுவுடவெவயப் பரப்ப தவண்டுமென்ற புரட்சித் தத்துவதவத 
உலகுக்குப் தபாதித்ததும் அவங்கள்தான். ஆச்சரியொயில்வல?". இளங்தகா 
அதுவவரயில் அவ்விதொனமதாரு தகாணத்தில் சிந்தித்துப் பார்த்ததில்வல. 
அருள்ராசா கூறியதும்தான் அவ்விதம் ஒப்பிட்டுச் சிந்தித்துப் பார்த்தான். 
ஆச்சரியொகத்தானிருந்தது. இவ்விதொக உவரயாடியபடி 
நண்பர்களிருவரும் அவர்களது நியுயார்க் சட்டத்தரணியான 
அனிஸ்ொனின் அலுவலகெிருந்த திக்வக தநாக்கி நவடவயக் 
கட்டினார்கள். 
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அத்தியாயம் இருபத்திநான்கு: அனிஸ்ொனின் ஆதலாசவன!  

"வாருங்கள் என் அன்புக்குரிய நண்பர்கதள! காவல வணக்கங்கள்! இன்று 
நான் உங்கவள சந்திக்க விரும்பியதற்மகாரு முக்கியொன 
காரணமுண்டு. அதற்குமுன்னர் உங்களது வாழ்க்வகவயப் பற்றிச் சிறிது 
அறிய விரும்புகின்தறன். வாழ்க்வக எப்படியிருக்கிறது? என்னால் 
ஏதாவது உடனடியாகச் மசய்ய தவண்டியதததாவதிருக்கிறதா?" 

இவ்விதொக இளங்தகாவவயும் அருள்ராசாவவயும் வரதவற்றார் 
சட்டத்தரணி அனிஸ்ொன். 
 

இதற்கு இளங்தகாவவதய பதிலளிக்குொறு பார்வவயால் உணர்த்தினான் 
அருள்ராசா. அதவனப் புரிந்து மகாண்ட இளங்தகா சிறிது விபரொகக் 
கூறத்மதாடங்கினான்: "நற்காவல வந்தனங்கள் உங்களுக்கும் உரித்தாகட்டும் 
அனிஸ்ொன் அவர்கதள! உங்களது பரிவான விசாரவணக்கு எெது நன்றி. 
நீங்கள் உடனடியாக அவழத்ததால்தான் தற்தபாது வந்துள்தளாம். இருந்தாலும் 
சிறிது காலொகதவ உங்கவளச் சந்திக்க தவண்டுமென்று எண்ணியிருந்ததாம். 
அதற்குள் நீங்கதள அவழத்து விட்டீர்கள் பழம் பழுவிப் பாலில் விழுந்தது 
ொதிரி" 

 

'தெதல கூறுங்கள்' என்பது தபான்றமதாரு பாவவனயில் அவர்கவளதய 

பார்த்துக் மகாண்டிருந்தார் அனிஸ்ொன். இளங்தகாதவ தெதல மதாடர்ந்தான்: 
"தற்தபாது எங்கள் முன்னாலுள்ள முக்கியொன பிரச்சிவனதய 'சமூகக் 
காப்புறுதி இலக்க அட்வட' தபான்ற சட்டரீதியான ஆவணங்கவளப் 
மபறுவதுதான். 'ச.கா.இ' அட்வட இல்லாெல் ஒன்றுதெ மசய்ய முடியாதுள்ளது. 
எங்களிடெிருந்த கடவுச் சீட்வடயும் குடிவரவுத் திவணக்களத்தினர் 

பாஸ்டனிதலதய பறித்து வவத்துள்ளனர். இந்நிவலயில் 'ச.கா.இ.' 
அட்வடயில்லாெல் சட்டரீதியாகமவாரு தவவலகூடச் மசய்ய 
முடியாெலுள்ளது. வங்கிமயான்றில் கணக்மகான்றும் ஆரம்பிக்க 
முடியாெலுள்ளது. நீங்கள்தான் இந்த விடயத்தில் எப்படியாவது உதவ 
தவண்டும். ஒழுங்காக தவவலமயான்றும் மசய்ய முடியாெல் அன்றாட 
வாழ்க்வகவயதய மகாண்டு நடத்த முடியாெலுள்ளது" 

 

இளங்தகா இவ்விதெ கூறவும் அவன் கூறுவவததய ெிகவும் அவதானொகச் 

மசவிெடுத்துக் மகாண்டிருந்த சட்டத்தரணி அனிஸ்ொன "உங்கள் நிவல 
எனக்கு நன்றாகதவ புரிகிறது. நிச்சயொக என்னால் முடிந்த அளவுக்கு 
முயன்று பார்க்கிதறன் தெலும் நீங்கள் ெட்டும் யாராவது ஒருவரது வர்த்தக 
நிறுவனத்திலிருந்து உங்களுக்கு தவவலயிருப்பதாக ஒரு கடிதமொன்றிவன 
எடுத்துத் தந்தால் அதவனயும், உங்களது இன்வறய நிவலயிவனயும் வவத்து 
குடிவரவுத் திவணக்களத்திடம் உங்களுக்கு தவவல மசய்வதற்குரிய அனுெதிப் 
பத்திரம் தகாரி விண்ணப்பிக்கலாம்." 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

123 
 

 

சட்டத்தரணி அனிஸ்ொன் இவ்விதம் கூறதவ அவர்களது உவரயாடலின் 
நடுதவ புகுந்த அருள்ராசா "எபபடியாவது நீங்கள் கூறியது தபான்றமதாரு 
கடிதத்திவன எடுத்துத் தருகின்தறாம். தந்தால் எங்களுக்குச் சமூகக் காப்புறுதி 
இலக்க அட்வட கிவடக்குமென்பது என்ன நிச்சயம்?" என்று தகட்கவும் 
அனிஸ்ொன் அதற்குப் பதிலாக "எதுவுதெ நூற்றுக்கு நூறு நிச்சயெில்வல. 
ஆனால் முயன்று பார்ப்பதில் தவமறான்றுெில்வலதய. அவ்விதொனமதாரு 
'தவவல வழங்கல்' கடிதமொன்றிருந்தால் அது உங்களுக்கு ெிகவும் சார்பாக 
அவெயும்" என்று விவடயிறுத்தார்.  
 

அதற்கு இளங்தகாவும், அருள்ராசாவும் "நீங்கள் கூறுவதும் சரிதான். 
எப்படியாவது அவ்விதொனமதாரு 'தவவல வழங்கல்'  

கடிதமொன்றிவன எடுத்துத் தருகின்தறாம்." என்று கூறினார்கள். அதன்பின் 
அவர்களது உவரயாடல் அகதிக் தகாரிக்வகக்கான விண்ணப்பம் பற்றித் 
திரும்பியது. அவர்களது அகதிக் தகாரிக்வகக்கான விண்ணப்பத்திற்கான 

விசாரவணக்கான திகதி அறிவித்துக் கடிதம் வரும். அதற்கு முன்னர் அவர் 
இன்னுமொருமுவற அவர்களிருவவரயும் சந்தித்து அவர்களது அகதிக் 
தகாரிக்வகக்கான முழு விபரங்கவளயும் மபற்றுக் மகாள்வார். இவ்விதம் 
மதரிவித்த அனிஸ்ொன தற்தபாது அவர்களது முக்கிய பிரச்சிவன தவவல 
மசய்வதற்குரிய சமூகக் காப்புறுதி இலக்க அட்வட மபறுவதுதான் என்றார். 
அவவரப் மபாறுத்தவவரயிலும் அது முக்கியொன விடயம். அவர்களிருவரும் 
தவவல மசய்தால் ெட்டுதெ அவர்களால் அவருக்கு வழங்கதவண்டிய 
கட்டணத்வதச் மசலுத்த முடியும். இவ்விதொகப் பல்தவறு விடயங்கவளப் 
பற்றி அவருடன் கலந்துவரயாடியபின் அனிஸ்ொன் அன்று அவர்கவள 
அவழத்ததற்கான விடயத்திற்கு வந்தார். 
 

சட்டத்தரணி அனிஸ்ொன்: " இது உங்களுக்கு இங்தகற்பட்ட நிவலயுடன் 
மதாடர்புள்ளது.." 

 

இளங்தகா, அருள்ராசா (ஒதர குரலில்): "புரியவில்வலதய திரு. அனிஸ்ொன். 
சற்று விபரொகதவ கூறுங்கதளன்." 

 

அனிஸ்ொன்: "உங்கவளப் மபாறுத்தவவரயில் நீங்கள் இந்த நாட்டிற்குச் 
சட்டவிதராதொக வந்தவர்களல்லர். கனடாவிலுள்ள ொன்ரியால் நகருக்குச் 

மசல்வதுதான் உங்களது தநாக்கொகவிருந்தது." 

 

இளங்தகா, அருள்ராசா (இருவரும் ெீண்டும் ஒருெித்த குரலில்): "ஆம்! ஆம்! 
நீங்கள் மசால்லுவது சரிதான்" 

 

அதன்பின் இளங்தகா மதாடர்ந்தான்: "அப்படித்தான் நாங்கள் பயணித்துக் 

மகாண்டிருந்ததாம். அதுதான் எங்களது தநாக்கொகவுெிருந்தது. அமெரிக்காவில் 
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சட்டவிதராதொக நுவழயதவண்டுமென்று எப்மபாழுதுதெ நாங்கள் 
நிவனத்திருக்கவில்வல. எங்களது தபாதாத காலம் எங்கவள ொன்ரியால் 
நகருக்கு ஏற்றிச் மசல்ல தவண்டிய மடல்டா விொன நிறுவனம் ெறுத்து 

விட்டதுதான். அதனால்தான் எங்களுக்கிந்த நிவல ஏற்பட்டது. அதுதான் 
காரணம். நீங்கள் மசால்வது சரிதான்." 

 

இப்மபாழுது இளங்தகாவவ இவடெறித்த அனிஸ்ொன் கூறினார்: 
"உண்வெதான். இந்த நாட்டிற்குச் சட்டவிதராதொக வரதவண்டுமென்று 
எந்தவித எண்ணமுெில்லாெல் வந்த உங்களுக்கு இந்த நிவலதயற்பட்டது 
வருத்ததிற்குரியது. அதற்காக இந்த நாட்டுக் குடிெகமனன்ற வவகயில் நான் 
மவட்கெவடகின்தறன். அதுதான் என் ெனதிவனப் தபாட்டு வருத்திக் 
மகாண்டிருந்தது. அதற்காகத்தான் இந்த விடயத்தில் உங்களுக்கு நீதி தகட்டு 
என்னால் முடிந்த ஏதாவது உதவிகவளச் மசய்ய முடியலாொமவன்ரு 
தயாசித்துப் பார்த்ததன். உதவலாமென்று பட்டது. அதற்காகத்தான் உங்களுடன் 
சிறிது கலந்தாதலாசிக்க விரும்புகின்தறன்." 

 

இளங்தகா: "உங்களது மபருந்தன்வெக்கு ெிகவும் நன்றி. நாங்கள் உண்வெயில் 
மபருவெப் படுகின்தறாம் உங்களது உயர்ந்த  

உள்ளத்வதமயண்ணி. எந்தவவகயில் இந்த விடயத்தில் உதவலாமென்று 
நீங்கள் நிவனக்கின்றரீ்கள்" 

 

அனிஸ்ொன்: "உண்வெயில் ெனித உரிவெகள் விடயத்தில் 

உங்களுக்குத் தீங்கு இவழக்கப்பட்டிருபப்தாகக் கருதுகின்தறன். 
உங்கவளப் மபாறுத்தவவரயில் உங்களுக்கு எட்டு ெணி தநரம் இந்த 
ெண்ணில் தங்கியிருக்க சட்டரீதியான அனுெதியிருந்தது. உங்களது 
கடவுச் சீட்டுகளில் அதற்கான முத்திவர கூட இடப்பட்டிருந்தது. 
ஆனால் உங்களது துரதிருட்டம் உங்கவள ொன்ரியால் ஏற்றிச் மசல்ல 

தவண்டிய விொன நிறுவனம் ெறுத்து விட்டதுதான். அதனால் 
உங்கவளத் திருப்பி அனுப்ப முடிவு மசய்யப்பட்டதபாது அதவனத் 

தவிர்ப்பதற்காக இங்கு அரசியல் அவடக்கலம் தகாரி விண்ணப்பித்தீர்கள். 
சட்டரீதியாக இந்த ெண்ணில் இருக்கும்தபாதுதான் அவ்விதம் 

விண்ணப்பித்தீர்கள். இந்த நாட்டினுள் சட்டரீதியாக அனுெதிக்கப்பட்ட 
நிவலயில்தான் நீங்கள் அந்த விண்ணப்பத்திவனச் செர்ப்பித்திருந்தீர்கள். 
ஆனால் உங்களுக்கு தங்கியிருக்க அனுெதியளிக்கப்பட்ட அந்த எட்டு ெணி 
தநரம் கடந்ததும் நீங்கள் அந்த சட்டரீதியான நிவலயிவன இழந்தீர்கள். அந்த 
நிவலயில் உங்களுக்குப் பிவணயில் மவளியில் வருவ்தற்குரியமதாரு 
வாய்ப்பிருந்தது. அதவன உங்களுக்கு வழங்குவதற்குப் பதில் உங்கவள இந்த 
நாட்டினுள் அனுெதிக்கப்படாத சட்டவிதராதக் குடிகளாகத் தவறாகக் கருதிய 
குடிவரவுத் திவணக்களம் உங்கவளத் தடுப்புமுகாெில் தபாட்டு அவடத்தது. 
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நீங்கள் அவ்விதம் தடுப்பு முகாெில் தங்கியிருந்த காலகட்டொனது 
உங்களுக்குரிய ெனித உரிவெகள் ெறுதலிக்கப்பட்ட காலகட்டொகும். அதற்காக 
உங்களுக்தகற்பட்ட பாதிப்புகளுக்காக இந்த அரசிடெிருந்து நட்ட ஈட்டிவனப் 
மபறுவதற்குரிய உரிவெ உங்களுக்கிருப்பதாகதவ நான் கருதுகின்தறன். நீங்கள் 

விரும்பினால் இந்த விடயத்தில் உங்கள் சார்பில் அதற்கான வழக்கிவன 
முன்மனடுத்து வாதாட நான் தயாராகவிருக்கிதறன். அதற்குரிய ஊதியத்திவன 
வழக்கு மவற்றிமபறும் பட்சத்தில் கிவடக்கும் நட்ட ஈட்டுத் மதாவகயிலிருந்து 
நான் மபற்றுக் மகாள்ளச் சித்தொகவிருக்கின்தறன். நீங்கள் இதற்மகன்ன 
மசால்லுகிறரீ்கள்?" 

 

இவ்விதம் ச்ட்டத்தரணி அனிஸ்ொன் கூறவும் ஒருகணம் இருவரும் என்ன 
பதில் கூறுவமதன்று மதரியாெல் திண்டாடிப் தபானார்கள். சட்டத்தரணி 
அனிஸ்ொதன மதாடர்ந்தார்: "நீங்களிருவரும் உங்களுக்கிவடயில் 
தாராளொகதவ கலந்தாதலாசித்து முடிவிவனக் கூறுங்கள். தெலும் இவ்விதம் 

அரசுக்மகதிராக வழக்குத் மதாடுப்பதனால் ஒருதவவள உங்களது அகதிக் 
தகாரிக்வக விடயத்தில் அவர்கள் ஓரளவுக்கு விட்டுக் மகாடுத்து வழக்கிவனத் 
தீர்ப்பதற்கும் வாய்ப்புகளுள்ளன". 
 

இதற்குப் பின்னர் அவர்களிருவவரயும் தெக்குள் கலந்துவரயாட விட்டுவிட்டு 
சட்டத்தரணி அனிஸ்ொன் தவறு காரியொக மவளிதய மசன்றார். 
நண்பர்களிருவரும் தெக்குள் இது விடயொகக் கலந்துவரயாடினர். 
 

இளங்தகா: "என்ன அருள் இவன் மசால்லுறவதப் பத்தி உன்னுவடய 
தயாசவனமயன்ன? காத்திவய இந்த விசயத்திவல நம்பலாமென்று 
நிவனக்கிறியா?" 

 

அருள்ராசா: "இவன் மசால்லுறதிவலயும் நியாயெிருக்குதாதன. எங்கட 
நிவலயிவல இதிவல மவன்றால் மலாத்தர் விழுந்தொதிரித்தாதன.. சும்ொ 
வாறவத ஏன் விடுவான். வந்தவவரக்கும் லாபம்தாதன... எனக்மகன்றால் 
அவன் மசால்லுறபடிதய மசய்து பார்க்கலாமென்றுதான் படுகிது. சில தநரம் 
அவன் மசால்லுற ொதிரி எங்கட அகதிக் தகாரிக்வக வழக்குக்கும் இது 
'பார்கயின்' பண்ன உதவலாம். எனக்கு ஓதக." 

 

இவ்விதொக நண்பர்களிருவரும் கலந்துவரயாடி இறுதியில் சட்டத்தரணி 
அனிஸ்ொனின் ஆதலாசவனக்குச் சம்ெதிப்பதாக முடிவு மசய்தார்கள். சிறிது 
தநரத்தில் ெீண்டும் திரும்பிய அனிஸ்ொன் " என் அன்புக்குரிய நண்பர்கதள! 
இந்த விடயத்தில் என்ன முடிவிவனமயடுத்துள்ளரீ்கள்?" என்றார். அதற்கு 
அருள்ராசா "நாங்கள் நன்கு ஆதலாசித்துப் பார்த்ததாம். நீங்கள் கூறுவது 
சரியாகதவ படுகிறது. சம்ெதிக்கிதறாம்." என்றான். அவதக்தகட்ட சட்டத்தரணி 
அனிஸ்ொனின் முகமெல்லாம் உடனடியாகதவ பல்லாக ெலர்ந்தது.  அந்த 
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முகெலர்ச்சியுடன் "நல்ல முடிவாக எடுத்திருக்கிறரீ்கள். நாவளக்கு ெீண்டும் 

வாருங்கள். உரிய பத்திரங்கவளத் தயாரித்து வவக்கிதறன். வகமயழுத்துப் 
தபாட தவண்டியிருக்கும்." என்றும் கூறினார்.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

127 
 

அத்தியாயம் இருபத்வதந்து: பப்தலாமவன்மறாரு செர்த்தனான முகவன்! 
 

இளங்தகாவின் குறிப்தபட்டிலிருந்து.......... 
 

வாழ்க்வக வழக்கம் தபாலதவ உருண்தடாடிக் மகாண்டிருக்கிறது. ஒரு 
சில செயங்களில் சலிப்பு ெிகவும் அதிகொகி நம்பிக்வக தளர்ந்து 
விடுகிறது. அச்செயங்களிமலல்லாம் எந்தவிதொன எதிர்ெவறயான 
சிந்தவனகளும் தாக்கவிடாெலிருப்பதற்காக தநரம் 
காலமென்றில்லாெல் நகர் முழுவதும் அவலந்து திரிந்து 
மகாண்டிருப்தபன். அருள் கூட சில செயங்களில் என் அவலச்சலுக்கு 
ஈடு மகாடுக்க முடியாெல் அவறயிதலதய தங்கி விடுவான். 
இவ்விதொன செயங்களில் நகவர, நகர ொந்தவர, சூழவல, சமூக 
வாழ்க்வகயிவன எனப் பல்தவறு விடயங்கவள அறியும்மபாருட்டுக் 

கவனத்வதத் திருப்பிதனன். அவ்வப்தபாது நகரத்தின் பிரதான நூலகத்துக்குச் 
மசல்வதுமுண்டு. ஒரு சில செயங்களில் புரூக்லீன் தடுப்பு முகாெில் தடுத்து 
வவக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் நண்பர்கவளச் மசன்று சந்தித்து அவர்களுக்கு 

ஆறுதலாக அளவளாவி வருவதுமுண்டு.  
 

இதத செயம் அனிஸ்ொன் கூறியபடி ொன்ஹட்டனிலிருந்த பலசரக்குக் 
கவடமயான்வற நடாத்திக் மகாண்டிருந்த குேராத் தம்பதியினரிடெிருந்து 
தவவல வழங்கற் கடிதமொன்றிவனயும் எடுத்து தவவல மசய்வதற்குரிய 

அனுெதிப்பத்திரத்துக்காக விண்ணப்பித்ததாம். அதத செயம் அனிஸ்ொன் 
கூறியபடிதய எம் விடயத்தில் சட்டவிதராதொகத் தடுப்புக் காவலில் 
வவத்தத்னாதலற்பட்ட ெனித உரிவெ ெீறல்கள் விவளவித்த பாதிப்புகளுக்காக 
அமெரிக்க அரசிடம் நட்ட ஈடு தகட்டும் விண்ணப்பித்ததாம். நாட்கள்தான் 
தவகொகச் மசன்று மகாண்டிருந்தனதவ தவிர காரியமெதுவும் நடக்கிறொதிரித் 
மதரியவில்வல. இதத செயம் ெீண்டும் பகல் தநரங்களில் தவவல ததடும் 

படலத்வத ஆரம்பித்ததாம். இவ்விதொகக் காலம் மசன்று 
மகாண்டிருந்ததபாதுதான் ஒருநாள் நண்பகற் மபாழுதில் ெதகந்திரவனச் 
சந்தித்ததன். இவன் கிதரக்கக் கப்பமலான்றில் பல வருடங்களாக தவவல 
பார்த்து விட்டு அண்வெயில் அக்கப்பல் நியூயார்க் வந்திருந்த செயம் பார்த்து 
இங்தகதய தங்கி விட்டவன். இப்மபாழுது என்வனப்தபால் தவவல ததடிக் 

மகாண்டிருந்தான். ஒரு நாள் வழக்கம் தபால் பகல் முழுவ்தும் அவலந்து 
திரிந்து சலித்துப் தபாய் நாற்பத்திரண்டாவது வதீியிலிருந்த பிரதான பஸ் 
நிவலயத்தில் மபாழுதிவன ஓட்டிக் மகாண்டிருந்தமபாழுது அவனாகதவ வந்து 
தன்வன அறிமுகப்படுத்திக் மகாண்டான். தான் தவவல ததடித்தருமொரு 
முகவவனச் சந்திக்கப் தபாவதாகவும் , அவன் ெிகவும் திவறவெசாலிமயன்று 

தகள்விப்பட்டிருப்பதாகவும், நான் விரும்பினால் நானும் அவனுடன் அந்த 
முகவவனச் சந்திக்க வரலாமென்றும் கூறினான். அவனது கூற்றிலிருந்த 
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உற்சாகம் சலித்துக் கிடந்த என் ெனதிலும் மெல்லியமதாரு நப்பாவசயிவன 
ஏற்படுத்தியது. அத்துடன் ெதகந்திரன் கூறிய இன்னுமொரு விடயம்தான் 
எனக்கு ெீண்டும் அத்தவகயமதாரு நப்பாவசயிவன ஏற்படுத்தக் 

காரணொகவிருந்தது. அவனறிந்தவவகயில் இந்த முகவன் அவவனச் 
சந்திக்கும் முதல்நாளிதலதய உடனடியாக தவவலக்கு அனுப்பி விடுவானாம். 
அதுதான் அவனது சிறப்பாம். அவன் அமெரிக்க ெண்ணில், குறிப்பாக நியூயார்க் 
ொநகரில் சட்டவிதராதொகத் தங்கியிருக்கும் ெக்களவனவருக்கும் ஆபத்தில் 
அபயெளிக்கும் கடவுளாம். அவன் இவ்விதொகமவல்லாம் அந்த முகவவனப் 
பற்றி அளந்து மகாட்டதவ நான் தகட்தடன்: "இவதமயல்லாம் எங்வகயிருந்து நீ 

அறிந்து மகாண்டனி". அதற்கவன் வழியில் சந்தித்த ஸ்பானிஷ்காரமனாருவன் 
கூறியதாகவும், அவன் தந்திருந்த பத்திரிவகமயான்றிலும் இந்த முகவனின் 
விளம்பரம் வந்திருந்ததாகவும், அதில் கூட இவவனச் சந்திக்கும் எவவரயும் 
உடனடியாகதவ தவவல மசய்யுெிடத்திற்கு அனுப்பிவிடுவதில் இவன் 
செர்த்தமனன்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தவதத் தான் பார்ததாகவும் கூறியமபாழுது 
எனக்கும் அந்த முகவன்தபரில் நல்லமதாரு அபிப்பிராயதெற்பட்டது. 
இதன்விவளவாக நானும் ெதகந்திரனுடன் தசர்ந்து அந்த முகவனிடம் 
மசல்வதற்குச் சம்ெதித்ததன். விடா முயற்சியில்தாதன வாழ்க்வகயின் 
மவற்றிதய தங்கியுள்ளது. ஊக்கெது வகவிதடமலன்று அவ்வவக் கிழவி கூட 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எடுத்துவரத்திருக்கின்றாளல்லவா.  
 

பப்தலா ஒரு ஸ்பானிஷ்கார முகவன். ெிகவும் அழகிய ததாற்றமும், ெயக்கும் 
குரல்வாகும் வாய்க்கப்பட்டவன். அவனும் நகரின் பிரதான பஸ் 

நிவலயத்திற்கண்வெயிலுள்ள சிறியமதாரு காரியாலயத்தில் தன் மதாழிவல 
நடாத்திக் மகாண்டிருந்தான். நாங்களிருவரும் அவவனச் சந்தித்தமபாழுது 
அவன் சிறிது ஓய்வாகவிருந்தான். ஓரிருவர்தான் அவவனச் சந்திப்பதற்காகக் 
காத்திருந்தார்கள். அவர்கவளமயல்லாம் அனுப்பிவிட்டு எம்ெிடம் வந்தவன் 
எங்களிருவவரயும் தன்னவறக்கு அவழத்துச் மசன்றான். எங்களிருவரின் 
தசாகக் கவதகவளயும் ெிகவும் ஆறுதலாகவும், அனுதாபத்துடனும் தகட்டான். 
அதன்பிறகு அவன் கூறினான்: "உங்கவளப் தபால்தான் நானும் ஒருகாலத்தில் 
மதன்னமெரிக்காவிலிருந்து இந்த ெண்ணுக்குக் கனவுகளுடன் காலடிமயடுத்து 

வவத்தவன். அதனால் உங்களது உள்ளத்துணர்வுகவள என்னால் நன்கு உணர 
முடிகிறது. அன்று நானவடந்த தவதவனயான அனுபவங்களின் 
விவளவாகத்தான், இவ்விதொக இந்த ெண்ணில் நான் அன்று வாடியவதப் 
தபால் வாடும் உங்கவளப் தபான்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காக இந்த தவவல 
வாய்ப்பு முகவர் நிவலயத்வததய ஆரம்பித்ததன். இதற்காக நான் 
அறவிடுவதும் கூட அப்படிமயான்றும் மபரிய கட்டணெல்ல. ஐம்பது டாலர்கள் 
ெட்டும்தான்". 
 

அதன்பின் எங்களிருவவரயும் தவவல ததடுவதற்கான விண்ணப்படிவங்கவள 
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நிரப்பும்படி தந்தான். தான் எங்களிருவவரயும் நல்லமதாரு மதாழிற்சாவலக்கு 
அனுப்பப் தபாவதாகவும் , அதற்தகற்ற வவகயில் அனுப்புெிடத்தில் எம் தவவல 
அனுபவங்கவளக் கூறதவண்டுமெனவும் அறிவுவரகள் தந்தான். ஐம்பது 
டாலர்கவளக் கட்டிய ெறுகணதெ மதாவலதபசியில் யாருடதனா எம்ெிருவரின் 
தவவல விடயொகக் கவதத்தான். உடனடியாகதவ அனுப்பி வவப்பதாகவும் 
உறுதியளித்தான். அதன்பிறகு எங்கள் பக்கம் திரும்பி "நண்பர்கதள! இன்று 
நீங்கள் யார் முகத்தில் விழித்தீர்கதளா! உங்களுக்கு நல்ல காலம் பிறந்து 
விட்டது. உங்களிருவவரயும் நகரிலுள்ள நல்லமதாரு 'மெயிலிங்' 

மதாழிற்சாவலக்கு அனுப்பப் தபாகின்தறன். தவவலயும் அவ்வளவு 
சிரெொனதல்ல. மெயில்கவள தரம் பிரிப்பதுதான் பிரதானொன தவவல. அது 
தவிர வழக்கம்தபால் மதாழிற்சாவலக்குரிய மபாதுவான தவவலகளுெிருக்கும். 
தவவலவய ெட்டும் ஒழுங்காகச் மசய்தீர்கமளன்றால் உங்களிருவருக்கும் 

நல்லமதாரு எதிர்காலதெ இருக்கிறது. என்வன உங்களின் கடவுளாகதவ 
மகாண்டாடுவரீ்கள்." இவ்விதம் கூறியவன் குயீன்ஸ்சில் 'ஸ்மடயின்தவ' பாதாள 
இரயிற் தரிப்பிற்கண்வெயிலிருந்த மதாழிற்சாவலமயான்றின் முகவரிவயத் 
தந்து, அங்கு மசன்றதும் ெதனேர் தடானிவயச் சந்திக்கும்படி கூறி வாழ்த்தி 
அனுப்பி வவத்தான். 
 

ெதகந்திரதனா இதனால் மபரிதும் உற்சாகொகவிருந்தான். "பார்த்தியா. ஆள் 
வலு மகட்டிக்காரன்தான். இவவனப் பற்றிக் தகள்விப்பட்டமதல்லாம் 
உண்வெதான்" என்றான். இதத செயம் என் மநஞ்சிலும் ஆனந்தம் 
கூத்தாடாெலில்வல. இந்த தவவல கிவடத்ததும் இரவு அருளிடம் கூறி 
அவவன அதிசயிக்க வவக்க தவண்டுமென்று தீர்ொனித்துக் மகாண்தடன். 
அத்துடன் அவவனயும் அடுத்தநாள் பப்தலாவிடம் அவழத்துச் மசன்று 
அறிமுகப்படுத்த தவண்டுமென்றும் தெலதிகத் திட்டமொன்றிவனயும் 
தபாட்தடன். இவ்விதொன திட்டங்கள், கனவுகளுடன் அத்மதாழிற்சாவலயிவனச் 

மசன்றவடந்ததாம். 'ரிசப்ஷனில்' இருந்தவளிடம் ெதனேர் தடானிவயச் சந்திக்க 
வந்த விடயத்வதக் குறிப்பிட்தடாம். அச்செயம் அவ்வழியால் வந்த நடுத்தர 
வயதினான மவள்வள நிறத்தவமனாருவன் "நான் தான் நீங்கள் குறிப்பிடும் 
தடானி. யார் உங்கவள அனுப்பியது பப்தலாவா" என்றான். நாம் அதற்கு "ஆம்" 
என்று பதிலளிக்கவுதெ அவன் உடனடியாக எங்களிருவவரயும் அருகிலிருந்த 
உணவவறக்குக் கூட்டிச் மசன்றெர்த்தினான். அத்துடன் பின்வருொறும் 
கூறினான்: "உண்வெவயச் மசான்னால் எனக்கு இந்த ப்ப்தலாவவ யாமரன்தற 

மதரியாது. அண்வெக் காலொகதவ இவன் என் மபயவர எப்படிதயா மதரிந்து 
மகாண்டு உங்கவளப் தபால் பலவர இங்கு இவ்விதொக அனுப்பி 
வவக்கின்றான்." . எங்களிருவருக்கும் மபரிதும் திவகப்பாகவிருந்தது. இதவன 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கதவயில்வல. தடானி தெலும் மதாடர்ந்து "யாரவன்? தவவல 
வாய்ப்பு ததடித்தரும் முகவனா?" என்றான். அதற்கு நாங்களிருவரும் 'ஆமென்று 
' தவலயாட்டதவ அவன் தகட்டான்" "இதற்காக நீங்கதளதாவது பணம் 
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மகாடுத்தீர்களா?" இதற்கும் நாம் பரிதாபொக 'ஆமென்று ' பதிலிறுக்கதவ அவன் 
சிறிது பரிதாப்பட்டான். அத்துடன் கூறினான்: "இந்த விடயத்தில் நான் கூறக் 
கூடியது இது ஒன்றுதான். இந்த விடயத்வத இங்குள்ள காவற துவறயினரிடம் 
மசன்று முவறயிடுங்கள். இல்லாவிட்டால் இவன் மதாடர்ந்தும் உங்கவளப் 
தபால் பலவர ஏொற்றிக் மகாண்தடயிருப்பான். என்வன இந்த விடயத்தில் 

நீங்கள் சாட்சியத்திற்காக அவழத்தால் வந்து கூறத் தயாராகவிருக்கிதறன்." 

 

அச்செயத்தில் ெதகந்திரனின் முகத்வதப் பார்த்ததன். என்வனப் பார்ப்பதற்தக 
கூச்சப்பட்டுக் மகாண்டிருந்தான். மவளியில் வந்தமபாழுது சிறிது தநரம் 
இருவருதெ ஒன்றுதெ தபசிக் மகாள்ளவில்வல. காவற் துவறயினரிடம் 
முவறயிடும்படி தடானி கூறியது நிவனவுக்கு வந்தது. எப்படி முவறயிடுவது? 

நாங்கதளா தவவல மசய்வதற்கும் அனுெதியற்ற சட்டவிதராதக் குடிகள். 
சட்டவிதராதொக தவவல மசய்வதற்காகப் பணம் மகாடுத்ததாமென்று 
எவ்விதம் அவர்களிடம் முவறயிடுவது? எங்கவளப் தபான்றவர்களின் 

நிவலயிவனப் பயன்படுத்திப் பணம் பறிப்பதற்குத்தான் எத்தவனமயத்தவன 

கூட்டங்களிங்தக? 

 

அச்செயம் ெதகந்திரன் பப்தலாவவப் பற்றி 'அவவனச் சந்திக்கும் 

முதல்நாளிதலதய உடனடியாக தவவலக்கு அனுப்பி விடுவானாம். அதுதான் 
அவனது சிறப்பாம். அவன் அமெரிக்க ெண்ணில், குறிப்பாக நியூயார்க் ொநகரில் 
சட்டவிதராதொகத் தங்கியிருக்கும் ெக்களவனவருக்கும் ஆபத்தில் 
அபயெளிக்கும் கடவுளாம்' என்று கூறியது நிவனவுக்கு வந்தது. இதலசாகச் 
சிரிப்பும் வந்தது. "என்ன சிரிக்கிறாய்?" என்றான் ெதகந்திரன். 
 

"நீ அவவனப் பற்றி ஆரம்பத்தில் கூறியவத நிவனச்சதும் சிரிப்பு 

வந்த'மதன்தறன். 
 

அவன் புரியாத பார்வவயுடன் என்வனப் பார்த்தான். 
 

நான் கூறிதனன்: "நீ தாதன மசான்னாய் அவன் முதல்நாளிதலதய தவவலக்கு 
அனுப்பி விடுவதில் வல்லவமனன்று. அவத நிவனச்சுத்தான் சிரித்ததன். ஒரு 
விதத்திவல அதுவும் சரிதான். எங்கவளயும் உடதனதய தவவல 
மசய்யுெிடத்துக்கு அனுப்பி விட்டான்தாதன. தவவலக்கு அனுப்புவதிவல 
மகட்டிக்காரனறுதாதன மசால்லுகிறான். தவவலவய எடுத்துத் தருவதிவல 

மகட்டிக்காரமனன்று அவன் கூறவில்வலதாதன. இந்த விதத்திவல அவன் 
தன்வனப் பற்றிப் பண்ணியிருக்கிற விளம்பரம் சரிதாதன" 

 

இவதக் தகட்டதும் ெதகந்திரனின் முகம் தபான தபாக்வகப் பார்க்க தவண்டுதெ! 
 

அன்றிரவு அவறக்குத் திரும்பியமபாழுது அருள்ராசா தகட்டான்: "ஏதாவது 
மகாத்தியதா?".மசன்ற விடயம் மவற்றியா , ததால்வியா அல்லது காயா பழொ 
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என்பதற்குப் பதிலாக நாம் 'மகாத்தியதா' என்ற மசால்லிவனப் பாவிப்பது 
வழக்கம். அந்த வழக்கத்தில்தான் அருள்ராசா அவ்விதம் தகட்டான். ஆனால் 
அவனுக்குப் பப்தலாமவன்தறார் அரவம் மகாத்திய விடயத்வத எவ்விடம் 
மதரிவிப்பது?  
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அத்தியாயம் இருபத்தியாறு: நடுவழியில்... 
 

ஸ்பானிஷ்கார முகவனான பப்தலாவுடனான அனுபத்தின் பின்னர் 
இளங்தகா முகவர்களின் மூலம் தவவல ததடும் படலத்வதத்  

தற்காலிகொக நிறுத்தி வவத்தான். தநரடியாகதவ நகரில் அவலந்து 
திரிந்து தவவல ததடும் படலத்வத ஆரம்பித்தான். சட்டவிதராதக்  

குடிகள் ெில்லியன் கணக்கில் வசிக்குமொரு ொநகரில் தனக்தகன் 
தவவலமயான்வற எடுப்பது சிரெொகவிருக்கிறமதன்று 

எண்ணிமயண்ணி ெனம் சலித்தான். இருந்தாலும் தசார்ந்து விடாெல் 
முயனறு மகாண்டிருந்தான். இத்தவகயமதாரு சந்தர்ப்பத்தில்தான் அவன் 
மேயரடணத்வத ொன்ஹட்டன் நகரத்துத் மதருக்களிமலான்றில் 

தற்மசயலாகச் சந்தித்தான். ஈழத்தின் வன்னிொவட்டத்தின் முக்கிய 

நகர்களிமலான்றான வவுனியாவவச் தசர்ந்தவனவன். நாற்பத்தியாறாவது 
மதருவிலுள்ள இத்தாலியனின் உணவகமொன்றில் பகல் தநரத்தில் உணவக 
உதவியாளனாக தவவல பார்த்துக் மகாண்டிருந்தான். இளங்தகா அன்றாட 
வாழ்வுக்தக திண்டாடுவவதப் பார்த்த அவன் இளங்தகாவுக்குப் பின்வருொறு 
புத்திெதிமயான்வறக் கூறினான்: "இளங்தகா உனக்கு விருப்பமென்றால், 

பகல்தநரத்தில் ஓரிரு ெணித்தியாலங்கள் மசய்யக் கூடியமதாரு சிறு 

தவவலமயான்றுள்ளது, அதவன உனக்கு எடுத்துத் தரலாம். ஆனால் உன்னால் 
அதவனச் மசய்ய முடியுதொ மதரியாது.." 

 

இவ்விதம் மேயரட்ணம் இழுக்கதவ இளங்தகா "பரவாயில்வல மேயம். 
மசால்லு. முடிந்தால் மசய்யிதறன். பார்ப்பம்" என்றான். 
 

அதற்கு மேயரட்ணம் "தவவலமயான்றும் மபரிதாகக் கஷ்ட்டொன 
தவவலயில்வல. ெத்தியான தநரத்தில் பதிமனாரு ெணியிலிருந்து  

இரண்டு ெணிவவரயிவல எங்கட மரஸ்ட்ராண்டிறிற்கு வருகிற 

ஓர்டர்களுக்குரிய சாப்பாட்வடக் மகாண்டு மசன்று குடுப்பதுதான்.  
'மடலிவரி' தவவல. சில் தநரத்திவல கிட்டடியிவலயும் இருக்கும். சில 
தநரத்திவல வஹ வரஸ் பில்டிங்கிவல ஐம்பது அறுபது  

புதளாமரன்று ஏறி இறங்கதவண்டியும் வரும். மபரிதாகச் சம்பளமெதுவும் 

தரொட்டான்கள். ெினிெத்திற்கும் குவறச்சுத்தான் தருவான்கள். ஆனா 
சாப்பாட்வட ஓரடர் பண்ணுறவங்கள் நல்லா டிபஸ் தருவாங்கள். அமதல்லாம் 
உனக்குத்தான். ெற்றது..." 

 

"ெற்றது.. என்ன " என்றான் இளங்தகா. 
 

அதற்கு மேயரடணம் மதாடர்ந்து விளக்கெளித்தான்: "ெத்தியானச் சாப்பாடும் 
தருவாங்கள். எங்கவட மரஸ்டாரண்டிலிருந்து என்னத்வத தவண்டுமென்றாலும் 
எடுத்துத் தின்னலாம். அந்த விதத்திவல பார்க்தகக்வக பரவாயில்வலமயன்று 
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மசால்லலாம். இன்மனாரு நல்ல தவவல கிவடக்கிற வவரயிவல மகாஞ்ச 
தநரம் மசய்யிறதாவல உனக்குத்தான் நல்லது. நல்லா தயாசித்துச் மசால்லு. 
இன்வறக்கு முழுக்க நல்லா தயாசி. விருப்பமென்றால் நாவளக்தக எங்கட 
மரஸ்டாரண்டிற்கு பத்து ெணி தபாவல வா. முதலாளிக்கு உன்வன அறிமுகம் 
மசய்து வவக்கிறன்."  

 

இதற்கு அடுத்த நாள் ெறுமொழி கூறுவதாகக் கூறி விட்டு இளங்தகா 
மேயரட்ணத்திடெிருந்து விவடமபற்றான். அன்று தன்னிருப்பிடம் 
திரும்பும்தபாது பாதாள இரயிலில் அதுபற்றிதய சிந்தித்துக்மகாணடிருந்தான். 
ஒரு விதத்தில் மேயரட்ணம் கூறுவதும் சரியாகதவ பட்டது. பக்ற்மபாழுதில் 
மூன்று ெணித்தியாலங்கள்தான் தவவல. ெணிக்கு மூன்று டாலர்கள் 

தருவார்கள். ஐந்து நாட்கள் தவவல மசய்தால்  

நாற்பத்திவயந்து டாலர்கள் சம்பளொகக் கிவடக்கும். அது அவற 
வாடவகக்கும், ஒரு தபாத்தலுக்கும் தபாதும். மூன்று  

ெணித்தியாலத்திலும் பத்திலிருந்து இருபது டாலர்கள் வவரயில் டிப்ஸ் 

கிவடக்குமென்று மேயம் கூறியிருந்தான். அந்த வழியில்  

பதிவனந்து டாலர்கமளன்று பார்த்தாலும் வாரத்திற்கு எழுபத்வதந்து டாலர்கள் 
வவரயில் வரும். எழுபத்வதந்தும் நாற்பத்வதந்தும் நூற்றியிருபது டாலர்கள் 
வவரயில் வருொனம் வரும். அதத செயம் ெத்தியானச் சாப்பாடு இலவசொக் 
கிவடக்கும். அதற்குரிய மசல்வாகப் பத்து டாலர்கவளப் தபாடலம். அந்த 
வவகயில் வாரத்திற்கு ஐம்பது டாலர்கள் வவரயில் வரும். ஆக மொத்தம் 
வாரம் நூற்றிமயழுபது டாலர்கள் வவரயில் வருமொரு மதாழிலாக அதவனக் 
கருதலாம். அதுவும் மூன்தற மூன்று ெணித்தியாலங்கள்தான் தவவல. மசய்து 
பார்ப்பதில் தவமறதுவுெில்வல. கிழவெக்கு ஐம்பது டாலர்கவளயாவது தசெிக்க 
தவண்டும். அவ்விதம் தசெித்தால் ஒரு  ொதத்திவல இருநூறு டாலர்கள 
வவரயில் தசெிக்கலாம். ஆறு ொதங்கள் இவ்விதம் மசய்தாலும் குவறந்தது 

ஆயிரத்தி இருநூறு டாலர்கள் வவரயிலாவது தசர்க்கலாம். குவறந்தது வகயில 
ஆயிரம் டாலர்கள் தசரும் வவரயிலாவது இவ்விதம் தவவல மசய்து 
பார்ப்பதில் தவமறதுவுெில்வல. இன்னுமொரு நியூயார்க் ொநகரத்து 
அனுபவொக இதுவும் இருந்து விட்டுப் தபாகட்டும். இதற்குப் பிறகு 
தகாஷிடமும் அவனுவடய மதாழிற்சாவலயிதலதாவது தவவல 
கிவடக்குொமவன்று முயன்று பார்க்க தவண்டும். அதுதவ அவன் நியுயார்க் 
ொநகரத்தில் இவ்விதொகச் சட்டவிதராதொகச் மசய்யும் இறுதி 
தவவலயாகவிருக்க தவண்டும். அதுவும் பிவழத்தால் இந்த நகருக்குப் 
பிரியாவிவட கூறிவிட தவண்டியதுதான். எந்த நாட்டுக்குப் தபாகமவன்று 

ஆரம்பத்தில் பயணத்வதத் மதாடங்கினாதனா அந்த நாட்டுக்குக், கனடாவுக்குச் 
மசன்று விட தவண்டியதுதான். உலகத்தின் மசார்க்கபுரியான அமெரிக்காவின் 
பிரதான நகரான நியுயார்க் ொநகரில் இதுவவரயில் உணவகத்தில் 'கிட்டார்' 

அடித்துப் பார்த்தாகி விட்டது; ெவழக்குக் குவட பிசினஸ் மசய்து 
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பார்த்தாயிற்று; நவடபாவத வியாபாரமும் மசய்தாயிற்று; தபாதாதற்கு 
விளம்பரங்களும் விநிதயாகித்துப் பார்த்தாயிற்று. இனி ெத்தியான உணவிவன 

விநிதயாகித்துப் பார்ப்தபாம்; அதுவும் சரியில்லாவிட்டால் மகாஷின் 
மதாழிற்சாவலயிலும் ஏதாவது தவவல கிவடக்கிறதாமவன்று பார்ப்தபாம். ஒரு 
செயம் அனிஸ்ொனிடம் மதாடுப்பதாகக் வகமயழுத்திட்டுக் மகாடுத்துள்ள 
அமெரிக்க அரசுக்மகதிரான ொனநஷ்ட்ட வழக்கில் அதிருஷ்ட்டெடித்தால் 
இங்தகதய இருந்து விட தவண்டியதுதான். இவ்விதொகச் சிந்தவன பல்தவறு 
வழிகளிலும் கிவளவிட்தடாடும் நதியாகதவாடியது. இளங்தகா மபரிதும் 
சிந்தவன வயப்பட்டிருந்தான். 
 

அன்று அவன் நகர் முழுவதும் அவலந்து அவறக்குத் திரும்பும்மபாழுது இரவு 
ெணி பத்வதத் தாண்டி விட்டது. பாதாள இரயிலில் சிந்தவனயில் மூழ்கிக் 
கிடந்தவவன ஒரு குரல் நனவுலகுக்கு ெீட்டு வந்தது.  
 

"உனக்கு ஆட்தசபவனதயதுெில்வலமயன்றால் உன்னுடன் மகாஞ்சம் 
கவதக்கலாொ?" 

 

அவனது இருக்வகக்மகதிரிலிருந்த மபண்மணாருத்தியின் குரல்தானது. 
பார்ப்பதற்கு 'பாப்' பாட்டுக்காரி 'சிந்தி தலாப்பர்' அவளது புகழ்மபற்ற பாடலான 

'Time After Time' இல் வருவவதப் தபால் பல்தவறு வர்ணங்களிலான 
ஆவடகளுடனும், கூந்தலுடனுெிருந்தாள். அவனது அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் 
வாழ்க்வகயில் அறிமுகொன பாப் பாடகி சிந்தி தலாப்பர். அவளது 'தநரத்திற்கு 

தநரம்' என்ற தெற்படி பாடவல அவன் இரசித்துக் தகட்பதுண்டு; பார்ப்பதுண்டு. 
அவளது உணர்ச்சி பூர்வொன குரலில் அந்தப் பாடவலக் தகட்பது அவனுக்குப் 

பிடிக்கும்..நள்ளிரவில் படுக்வகயில் படுத்திருந்தபடி, கடிகாரத்தின் 'டிக்' 'டிக்' 

ஒலியிவனக் தகட்டபடி பிரிந்த காதலவனப் பற்றிய நிவனவுகளில், 

நிவனவுகளுடன் ெல்லாடியபடி பாடும் பாடல் சிந்தி தலாப்பரின் அற்புதொன 
குரலிலும், நடிப்பிலும் சிறந்து விளங்கும். எண்பதுகளில் ஒரு கலக்குக் கலக்கிய 
பாடலது.  
 

If youre lost you can look and you will find me 

Time after time. 

If you fall I will catch you Ill be waiting 

Time after time. 

 

After my picture fades and darkness has 

Turned to gray 

Watching through windows youre wondering 

If Im ok 

Secrets stolen from deep inside 

The drum beats out of time 
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என்று அவள் பாடும்மபாழுது உணர்வு பூர்வொக உருகியுருகிப் பாடுவாள். 
அவனுக்குப் பிடித்த வரிகள். பார்வவக்கு சிந்தி தலாப்பவரப் தபாலதவயிருந்த 
அந்த மவள்வளக்காரப் மபண் தன்னுடன் எவதப் பற்றிக் கவதக்கப் 
தபாகின்றாதளாமவன்று வியந்தபடி , தனது சிந்தவனவயக் கவலத்த 
அவவளதய தநாக்கினான் இளங்தகா. அத்துடன் 

 

"எனக்தகதும் ஆட்தசபவனயில்வல. தாராளொகதவ நீ கவதக்கலாம்" என்றும் 
கூறினான். 
 

"நானும் அப்மபாழுதிருந்து பார்த்துக் மகாண்தட வருகிதறன். அப்படிமயன்ன 
பலொன ஆழ்ந்த தயாசவன?" என்றாள். 
 

அதற்கவன் "சிந்திப்பமதன் மபாழுது தபாக்குகளிமலான்று. சிந்திக்கும்மபாழுது 
நான் என்வனதய ெறந்து விடுவதுண்டு." என்றான். 
 

அதற்கவள் தன் அகன்ற விழிகவள தெலும் விரித்தபடி "சிந்திப்பதுன் மபாழுது 
தபாக்கா? ஆச்சரியொகவிருக்கிறதத! எததவனதயா மபாழுதுதபாக்குகவளப் 
பற்றிக் தகள்விப்பட்டிருக்கிதறன். இந்தவிதொன மபாழுதுதபாக்கு பற்றி 
இப்மபாழுதுதான் தகள்விப்படுகிதறன்" என்று  

வியந்தாள். 
 

அவத விட்டால் ஒவ்மவாரு கணமும் இருப்புக்காகப் தபாராடுெவன் 
வாழ்க்வகயில் தவமறன்ன மபாழுது தபாக்கிருக்க முடியும்? கனவுகள், 

கற்பவனகள், திட்டங்கமளனச் சிந்திப்பவதயும், இழந்தவற்வற இவர ெீட்டு 

ெகிழ்வவதயும் விட்டால் தவமறன்ன மபரிய மபாழுது தபாக்கிருக்க முடியும்? 

மசலவில்லாத மபாழுது தபாக்குகளிமலான்று இவ்விதம் சிந்திப்பது. அவனது 
தற்தபாவதய மபாருளியல் நிவலக்தகற்ற நல்லமதாரு மபாழுதுதபாக்கு. 
 

அவன்: "மசலவில்லாத மபாழுது தபாக்கு இதுதபால் தவமறன்னவிருக்க 
முடியும்?" 

 

அவள்: "ஒரு விதத்தில் நீ கூறுவதும் சரிதான்" 

 

அவன்: "ஒன்று மசால்தவன் தவறாக நிவனத்துக் மகாள்ள ொட்டாதய?" 

 

அவள்: "நிச்சயொக நிவனக்க ொட்தடன். நீ தாராளொகக் கூறலாம்." 

 

அவன்: "இரவின் ெடியில் இழந்த நாட்களின் நிவனவுகவள இவர ெீட்டபடி 

சிந்தி தலாப்பர் பாடும் 'தநரத்துக்கு தநரம்' பாடல்  

தகட்டிருக்கிறாயா?" 

 

அவள்: (ஆச்சரியத்துடன்)"உனக்கு அவவளத் மதரியுொ? சிந்தி எனக்கு ெிகவும் 
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பிடித்த பாடகி. அவளது இந்தப் பாட்டு எனக்கு ெிகவும் பிடிக்கும். உனக்கும் 
பிடிக்குொ?" 

 

அவன்: "எனக்கும் தகட்பதற்குப் பிடித்த பாடல்களிமலான்று இந்தப் பாடல். நான் 
மசால்ல வந்தது..." 

 

அவள்: "ஆம். ஆம். நீ ஏததா மசால்ல வந்தாய். இவடயில் குறுக்கிட்டு 
விட்தடன். அப்படிமயன்ன மசால்ல வந்தாய்?" 

 

அவன்: "உன்வனப் பார்த்தால் அந்தப் பாடகிவயப் தபாலதவ 

ததாற்றத்திலிருக்கிறாய். அவவளப் தபாலதவ கூந்தவல பல்வர்ணங்களில் 

அலங்கரித்திருக்கிறாய். ஆவடகவளயும்தான். குறிப்பாக உன் அகன்ற 
கண்களும், வட்ட முகமும், சிரிப்பும் கூட அவவளதய எனக்கு 

ஞாபகப்படுத்துகிறது" 

 

அவதக் தகட்டதும் அவள் பலொகச் சிரித்தாள். அத்துடன் கூறினாள்: "இவதயா 
கூற வந்தாய்? உனது பாராட்டுதல்களுக்கு எனது ெனொர்ந்த நன்றி. என் 

சிதநகிதிகள் கூட அவ்விதம்தான் கூறுவார்கள். பல செயங்களில் நானும் 
அவவளப் தபாலதவ ஆவடகள் அணிந்து மகாள்வதும், தவலயலங்காரம் மசய்து 
மகாள்வதும் வழக்கம். உண்வெயில் நீ இவ்விதம் கூறுவது எனக்கு 
ெகிழ்ச்சிவயத்தான் தருகிறது. என் அபிொனப் பாடகிகமளாருத்திதபால் 
நானிருக்கிதறமனன்று நீ கூறுகிறாய். எவ்வளவு மபருவெயாகவிருக்கிறது 
மதரியுொ? நன்றி. நன்றி. ெிகவும் பற்பல நன்றி.." 

 

இவ்விதொக அவர்களது உவரயாடல் பல்தவறு விடயங்கவளத் மதாட்டுத் 

மதாடர்ந்தது. 
 

"உன்னுடன் இதுவவரயில் இவ்விதம் கவதத்துக் மகாண்டு வந்தது 

ெகிழ்சியாகவிருந்தது. இந்த இரவிவன ஒருதபாதுதெ ெறக்க ொட்தடன். 
உனக்கு விருப்பமென்றால் இந்த இரவிவன உன்னுடன் கழிப்பதில்கூட எனக்கு 
ஆட்தசபவனதயதுெில்வல. எங்காவது உணவகத்துக்தகா அல்லது கிளப்புக்தகா 
மசல்லலாம். என்ன மசால்லுகிறாய்?' 

 

அவனுக்கு அவளது மவளிப்பவடயான தபச்சு வியப்பிவனத் தந்தது. அவளது 
மவளிப்பவடயான தபச்சும், நடத்வதயும் அவளது  

நல்லுள்ளத்வத மவளிப்படுத்தின. 
 

அத்துடன் அவன் கூறினான்: "உன் அவழப்புக்கு நன்றி. ஆனால் தற்தபாது நான் 
முக்கியொனமதாரு விடயொக ஒருவவர சந்திக்க தவண்டியிருக்கிறது. 
ென்னித்துக் மகாள். நடுவழியில் என் பிரயாணத்வத உன் சந்திப்பு மூலம் 
சிறப்பித்ததற்கு என் நன்றி பல. இந்த இரவவயும், உன்னுடனான இந்தச் 
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சந்திப்வபயும் ஒருதபாதும் ெறக்க ொட்தடன். சிந்தி தலாப்பரின் பாடவலக் 
தகட்கும் ஒவ்மவாரு செயமும் நீயும் என் நிவனவுக்கு வருவாய்" என்றான். 
மூஞ்சூறு தான் தபாக வழிவயக் காணவில்வல. விளக்குொவறத் தூக்கச் 
மசால்கிறாள். ஒருதவவள சாப்பாட்டுக்தக 'ததிங்கிணததாம்' தபாடதவண்டிய 
நிவலயில் கிளப்புக்கு அவழக்கிறாள்? 

 

அவள் இறங்குவதற்கான தரிப்பிடம் வந்ததும் சிறிது வாடிய வதனத்துடன் 
சிறிய காகிதத்துண்மடான்றில் தனது மதாவலதபசி இலக்கத்வதமயழுதி 
அவனிடம் தந்தபடி "எப்மபாழுதுதாவது நீ என்னச் சந்திக்க் விரும்பினால் 
இந்தத் மதாவலதபசி இலக்கத்துக்கு அவழ. நல்லமதாரு சந்திப்பிவனத் 
தந்ததற்காக இந்த இரவுக்கு நன்றி.. இந்தப் பயணத்தில் நல்லமதாரு 
துவணயாகவிருந்ததற்கு உனக்கும் நன்றி" என்றவள் சிந்தி தலாப்பரின் Time After 

Time பாடலில் வரும் 'If youre lost you can look and you will find me Time after time; If 

you fall I will catch you Ill be waiting Time after time' என்ற வரிகவளப் பாடி 
அவவன தநாக்கிக் கண்கவளச் சிெிட்டியபடி விவடமபற்றாள்.  
 

அவனது தனித்த பயணம் அந்த நள்ளிரவில் மதாடர்ந்தது. 
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அத்தியாயம் இருபத்ததழு: இன்று புதிதாய்ப் பிறந்ததன்!  

 

நாவள ெறுநாள் அவன் அமெரிக்க ெண்ணில் காலடி வவத்துச் சரியாக 
ஒருவருடொகப் தபாகின்றது. இளங்தகாவுக்குக் காலத்தின்  

கடுகதிப் பயணம் ஆச்சரியத்வதத் தந்தது. பால்யகாலத்தில் ஒரு 
வருடம் ஒன்பதுவருடங்கள் தபால ஆறுதலாக விவரந்ததுதபால்  

இப்மபாழுது நிவனத்துப் பார்க்கும் தபாதிருக்கிறது. எந்தவித வாழ்க்வகப் 
தபாராட்டங்கவளயும் சுெக்க தவண்டிய மபாறுப்புகளின்றி, சுதந்திரச் 
சிட்டுக்களாகப் மபற்தறாரின் அரவவனப்பில் மபாழுது எவ்வளவு 

ஆறுதலாக, இனிவெயாகக் கழிந்தது? இரவுகளில் மகாட்டிக் கிடக்கும் 
சுடர்கவள, ெின்ெினிகவள, முழுநிலவவ, மபருவிழி ஆந்வதகவள, 

நத்துக்கவள, அணில்கவள, விண்ணில் தகாடிழுக்கும் நீர்க்காகங்கவள, 

குக்குறுப்பான், மகாண்வடக் குருவி, ொம்பழத்திக் குருவி, ஆலா, ஆட்காட்டி, 

ஊருலாத்தி, கிளி, வெனா, ெணிப்புறாமவனப் புள்ளினங்கவளமயல்லாம் 
இரசிப்பதற்கு நிவறயதவ மபாழுதுகளிருந்தன. ஆனால் இன்று... இருத்தற் 
தபாராட்டத்தின் சுவெகவளமயல்லாம் தாங்கதவண்டிய சூழலில், இரசிப்பதற்குக் 

கூடப் மபாழுதுகளில்வல? அவ்வளவு விவரவாக அவற்றின் பயணம்! 
இருந்தாலும் இவ்வளவு இடர்களுக்கிவடயிலும் ஒரு சில நூல்கவளயாவது 
படிப்பதற்கு அவனால் முடிந்தது. சிந்திப்பதற்கு முடிந்தது. இந்த ஒரு 
வருடத்தில் அவன் வாழ்வு ஏதாவது பயன்கவளப் மபற்றிருக்கிறதா? 

மபாருளியல்ரீதியில் பலவவக அனுபவங்கவளத்தவிர எந்தவிதக் 

குறிப்பிடத்தக்க முன்தனற்றங்களுெில்வல. ஆனால் ஒன்று... இந்த 
அனுபவங்கள் ெிகுந்த பயனுள்ளவவ. இருப்பின் பல்முவனத் 
தாக்குதல்கவளயும் உறுதியுடன் உள்வாங்கி, நம்பிக்வகயுடன் எதிர்த்து நவட 
பயிலும் பண்பிவன அவனுக்கு அளித்துள்ளவவ இந்த அனுபவங்கள்தான். 
'அச்செில்வல, அமுங்கதலில்வல. நடுங்குதலில்வல நாணுதலில்வல. 
பாவெில்வல, பதுங்குதலில்வல. ஏது தநரிடினு ெிடர்ப்பட ொட்தடாம். 
கடல்மபாங்கி எழுந்தாற் கலங்க ொட்தடாம். யார்க்கு ெஞ்தசாம். எதற்கு 
ெஞ்தசாம். எங்கு ெஞ்தசாம்.  
எப்மபாழுது ெஞ்தசாம். வான் முண்டு. ொரியுண்டு. ஞாயிறுங் காற்றும் நல்ல 
நீரும், தீயு ெண்ணும், திங்களு ெீன்களும் உடலுெறிவு முயிரு முளதவ' 

என்னும் உறுதியான ெனப்பாங்கிவன அவவ அவனுக்களித்துள்ளன.  
 

வவுனியா நண்பன் மேயரட்ணத்தின் உணவகத்திலும் சிறிது காலம் நண்பகற் 
மபாழுதில் உணவு விநிதயாகிக்கும் பணியாளாகப் பணி புரிநது பார்த்து 

விட்டான். அதற்குப் பின் சிறிது காலம் வங்க நண்பன் தகாஷின் 
மதாழிற்சாவலயிலும் காலம் மதாழிலாளியாக தவவல பார்த்தான். அதுவும் 
ஓரிரு ொதங்கதள நீடித்தது. அதன் பின் வழக்கம்தபால் ெீண்டும் இருப்புடனான 
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தபாராட்டம் மதாடங்கி விட்டது. ஏற்கனதவ முடிவு மசய்திருந்ததன்படி தெலும் 
இந்த ெண்ணில் மதாடர்ந்திருப்பவத நிவனத்துப் பார்க்கதவ அவனால்  

முடியாததாகவிருந்தது. எந்தவிதச் சட்டபூர்வொன ஆவணங்களுெின்றி , 

மபாருளியல்ரீதியில் ஒருவித உறுதியான நிவலயிவன அவடந்து, ஆழொக 
தவரூன்றுவதற்கு முடியாெலிருந்தது. இந்த நிவலயில் அவன் ஒரு முடிவுக்கு 
வந்தான். நாவள ெறுநாள் இந்த ெண்ணில் காலடிவவத்துச் சரியாக 
ஒருவருடொகிறது. அடுத்த வருடத்தின் முதல் நாளன்று அவனால் இந்த 
ெண்ணில் ஒரு கணம்கூட இருக்க முடியாது. நாவள ெறுநாளிரவு அவனது 
வாழ்வின் அடுத்த கட்டம் ஆரம்பொகதவண்டும். ெீண்டும் முதலிலிருந்து,  

அடிெட்டத்திலிருந்து, நம்பிக்வககளுடன், கனவுகளுடன், எதிர்பார்ப்புகளுடன், 

உற்சாகத்துடன் அவனது இருதத்லுக்கான பயணம் மதாடங்க தவண்டும். 
இதற்கு ஒதர வழி.. எந்த ெண்வண தநாக்கிக் கடந்த ஆவணி ொதத்தில், ஈழதில் 
மவடித்த இனக்கலவரத்வதத் மதாடர்ந்து அவன் புறப்பட்டாதனா, எந்த ெண்வண 
தநாக்கிய அவனது பயணம் இவடயில் இந்த ெண்ணில் தவடபட்டததா, அந்த 
ெண்வண தநாக்கி, கனடாவவ தநாக்கி, அவனது பயணம் ெீண்டும் புதிதாக 
ஆரம்பிக்க தவண்டும். வகயிலுள்ள இருநூறு டாலர்களுடன், அவன் ெீண்டும் 
தன்  

பயணத்வத ஆரம்பிக்க தவண்டும். இவ்விதொக இறுதித் தீர்ொனமெடுத்தவுடன் 
அன்றிரவு அவன் தன் அவற நண்பர்களுக்குத் தன் எதிர்காலத்திட்டங்கவள 
எடுத்துவரத்துப் பிரிவதற்கு முன்னர் அவர்களுடன் இறுதிப் மபாழுதிவன 
ெகிழ்ச்சியுடன் கழிக்க தவண்டுமென்றும் எண்ணிக் மகாண்டான். இவ்விதொக 

உறுதியானமதாரு முடிவிவனத் தன் எதிர்காலம் பற்றிமயடுத்ததும், அவனது 
மநஞ்சின் பாரம் சிறிதளவு குவறந்தது. அந்தவிடத்வத களியுடன் கூடியமதாரு 
உற்சாகம் கலந்த உணர்வுகள் ஆக்கிரெித்துக் மகாண்டன. அன்றிரவு அவற 
நண்பர்களுடன் ஆனந்தொகக் கூடிக் கவதத்தான். 
 

அவனது முடிவுக்கு தகாஷ் ஆதரவளிக்கவில்வல. அவனது நிவலப்பாடு 
இளங்தகா இன்னும் சிறிது காலொவது இருந்து முயன்று 
பார்க்கலாமென்பதாகவிருந்தது. ஆனால் அருள்ராசா அவ்விததெ சிறிது காலம் 
தெலுெிருந்து முயன்று பார்ப்பதற்கு முடிவு மசய்திருந்தாலும், இளங்தகாவின் 
திட்டங்களுக்குத் தவடதபாட அவன் விரும்பவில்வல. இவ்விதொக அவர்கள் 
உவரயாடிக் மகாண்டிருந்தமபாழுது தகாஷ் இவ்விதமொரு தகள்வியிவனத் 

மதாடுத்தான்: 
 

"உங்களுக்கு இவழத்த ெனித உரிவெ ெீறல்களுக்காக உங்களது வழக்கறிஞரின் 
ஆதலாசவனயில் அமெரிக்க அரசுக்மகதிராக வழக்கு தபாட்டீர்கதள? அதன் 
நிவல என்னவாச்சு?" 

 

இதற்கு அருள்ராசாதவ இவடெறித்துப் பதிலளித்தான்: "அண்வெயில் எங்கள் 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

140 
 

சட்டத்தரணிவயச் சந்தித்தபமபாழுது இதுபற்றி நாங்களும் அவரிடம் 

தகட்டிருந்ததாம்?" 

 

தகாஷ்: "அதற்கவமனன்ன மசான்னான்?" 

 

அருள்ராசா: "அவனது பதில் புதிராகவிருந்தது. அவன் கூறினான் நாங்கள் அந்த 
வழக்கிவனத் மதாடர்ந்து நடத்தினால் அமெரிக்க இராேங்கத் 
திவணக்களத்தினால் ஊரிலுள்ள எங்களது உறவினர்களுக்குப் பிரச்சிவனகள் 
வருொம்? அதனால் அவ்வழக்வக அப்படிதய தபாட்டுவிடுவதத நல்லதாம். 
எனக்மகன்றால் அவனது கவத விளங்கதவயில்வல. அப்படிமயன்றால் 
எதற்காக அவனாகதவ எங்கவளத் தூண்டி அவ்விதொக வழக்குப் தபாடும்படி 
மசய்தான்?" 

 

இதற்கு தகாஷ் இவ்விதொனமதாரு காரணத்வத முன்வவத்தான்: 
"எனக்மகன்றால் இந்த விடயத்தில் அவவன நம்ப முடியாெலிருக்கிறது.... 
என்வனப் மபாறுத்தவவரயில் நான் என்ன நிவனக்கிதறமனன்றால்...." 

 

இவ்விதம் தகாஷ் இவட நிறுத்ததவ இளங்தகாவும் அந்த உவரடாடலில் 
கலந்து மகாண்டான்: "தகாஷ். உன்வனப் தபால்தான் எனக்குெிந்த 
விடயத்திமலாரு சந்ததகம். முதலில் உன்னுவடயவதக் கூறு.". 
 

தகாஷ்: "நான் என்ன நிவனக்கிதறமனன்றால்... அமெரிக்க இராேத் 
திவணக்களம் அவனுடன் தசர்ந்மதாரு இணக்கத்துக்கு வந்திருக்கலாம்.  
இந்த வழக்வக எடுக்காெல் அப்படிதய விடுவதற்கு உங்களது வழக்கறிஞருக்கு 
அமெரிக்க அரசால் ஏதாவது கடுவெயான அழுத்தம் மகாடுக்கப்பட்டு, 

பணதெதாவது வகொறியிருக்கலாம். யார் கண்டது? நீங்கதளா சட்டவிதராதக் 
குடிகள். இந்த வழக்வக அவன் மதாடர்ந்து நடத்தி, ஒரு செயம் 
மவற்றியவடந்திருந்தால், உங்கள் நிவலயிலுள்ள பலர் தெலும் இதுதபான்ற 
வழக்குகள் மதாடர்வதற்கு அதுமவாரு முன்ொதிரியாகவந்து விடக்கூடிய 
சாத்தியமுெிருக்கிறது. அவ்விதொனமதாரு சூழல் அமெரிக்க அரசுக்கு 
அரசியல்ரீதியிலும், மபாருளியல்ரீதியிலும் பலத்த பாதிப்புகவள ஏற்படுத்தக் 

கூடிய சாத்தியக் கூறுகளிருப்பவதயும் ெறுப்பதற்கில்வல. இவற்வறப் 
பார்த்தால் 'தெவசக்கடியால்' பணம் வகொறப்பட்டு முவளயிதலதய இந்த 
வழக்கு கிள்ளிமயறியப்பட்டுவிட்டதுதபால்தான் எனக்குத் ததான்றுகிறது." 

 

அருள்ராசா: "என்வனப் மபாறுத்தவவரயில் நான் இவதப்பற்றிக் 
கவவலப்படவில்வல. அவனாகதவ ஆரம்பித்தான். அவனாகதவ முடித்துக் 
மகாண்டான்." 

 

இளங்தகா: "என் நிவலயும் அதுதான். நாங்கள் ஆரம்பிக்காதமவான்று. செயம் 
வந்தால் ஒருகாலத்தில் உண்வெயிவன அறிய முயற்சிக்கலாம். 
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அவ்வளவுதான்."  

 

தகாஷ்:"என்றாலும் உங்களது வழக்கறிஞன் சரியான மகட்டிக்காரன்தான். அவன் 
காரியம் முடிந்து விட்டது. பணம் அவனது வகக்கு வந்திருக்கும்பட்சத்தில் 
அவன் கவவல முடிந்தது." 

 

அத்துடன் அவர்கள அந்த விடயம் பற்றிய உவரயாடலிவன நிறுத்திவிட்டு 
தவறு விடயங்களில் கவனத்வதச் மசலுத்தினார்கள். இந்தச் செயத்தில் திருெதி 
பத்ொ அேதீ் அவர்களது அவறக்கு அவ்வாரத்துக்குரிய வாடவகப் பணத்வத 
வாங்கும்மபாருட்டு வந்தாள். வந்தவள் அவர்களது உவரயாடலிலும் 
பங்மகடுத்துக் மகாண்டாள். "என்ன பலொனமதாரு விடயத்வதப் பற்றி 
உவரயாடுவவதப் தபாமலாரு ததாற்றம் மதரிகிறதத.." என்றாள். 
 

அதற்கு தகாஷ் " நீங்கள் கூறுவது சரிதான். உங்களுக்குத்தான் மபருத்த 
நட்டம்?" என்றான். 
 

அதற்கு திருெதி அேதீ் "என்ன எனக்குப் மபருத்த நட்டொ? என்ன 
மசால்லுகிறரீ்கள்? எனக்கு ஒன்றூதெ விளங்கதவயில்வலதய?"  

என்றாள்.  
 

அதற்கு தகாஷ் "பின்தன! இளங்தகா ொதிரி நல்லவமனாருவவன வாடவகக்கு 

இந்த ெண்ணில் ததடிப்பிடிப்பமதன்பது அவ்வளவு இலகுவான தவவலயா 
என்ன." என்றான். 
 

அப்மபாழுதுதான் திருெதி அேதீ்துக்கு விடயம் ஓரளவுக்கு விளங்கியது. அவள் 
இளங்தகா பக்கம் திரும்பியவளாக "என்ன இளங்தகா? தகாஷ் மசால்லுவது 
உண்வெயா? நீ இந்தவிடத்வத விட்டு தவமறங்காவது தபாகப் தபாகிறாயா? " 

என்றாள். 
 

இதற்கு அருள்ராசா பதிலளித்தான்: "அவன் இந்த இடத்வத விட்டுெல்ல, இந்த 
ெண்வணயும் விட்டுப் தபாகப் தபாகின்றான். அதுபற்றித்தான் தபசிக் 
மகாண்டிருந்ததாம்." 

 

திருெதி பத்ொ அஹித் இளங்தகாவவப் பார்த்து "எங்கு தபாவதாக உத்ததசம்?" 

என்றாள். 
 

இதற்கு இளங்தகா வழக்கம்தபாலதவ அவவள 'திருெதி பத்ொ அேித்' என்று 
விளித்துப் பின்வருொறு மதாடர்ந்தான்: "இந்த ெண்ணில் காலடிமயடுத்து 
வவத்து ஒருவருடொகப் தபாகிறது. இதுவவரயில் மபாருளியல்ரீதியிலும்சரி, 

குடியுரிவெரீதியிலும் சரி ஒருவித முன்தனற்றங்களுெில்வல. இந்த நிவலயில் 
மதாடர்ந்தும் என்னால் இங்கிருக்க முடியாது. அதுதான் கனடா தபாவதாக 
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முடிவு மசய்திருக்கிதறன்." 

 

திருெதி அேித்: "அதுசரி. நீதயா சட்டவிதராதக் குடி. எந்தவிதச் சட்டரீதியான 
ஆவணங்களும் உன்னிடெில்வல. இந்த நிவலயிஉல் கனடாவுக்குள் எவ்விதம் 
நுவழவாய்? அங்கு இவதவிடப் மபரிதாகப் பிரச்சிவனகதளதும் வந்துவிடாதா?' 

 

தகாஷ்: "அவதத்தான் நானும் சிந்திக்கிதறன். திருெதி பத்ொ அேித் 

கூறுவதிலும் நியாயெிருப்பதாகத்தான் படுகிறது. இளங்தகா இதுபற்றி இந்தக் 
தகாணத்தில் நீ சிந்தித்துப் பார்த்திருக்கிறாயா?" 

 

இளங்தகா: "நீங்கள் மசால்வதும் ஒருவிதத்தில் சரிதான். ஆனால் நானறிந்த 
வவரயில் கனடா அகதிகள் விடயத்தில் ெிகவும் மநகிழ்ச்சியான தபாக்குள்ள 
நாடு. இங்கிருந்து என்நாட்வடச் தசர்ந்த பலர் இதுவவரயில் எல்வலவயக் 
கடந்து மசன்றிருக்கிறார்கள். பலருக்கு அந்நாட்டு நிரந்தரவசிப்பிட உரிவெகூட 
கிவடத்திருக்கிறது. அங்கு உள் நுவழந்து விட்டால் எல்லாதெ நல்லதாக 
முடிந்து விடும். ஆனால்..." 

 

தகாஷ்: "ஆனால்.. என்ன?" 

 

இளங்தகா: "எல்வலவயக் கடக்கும்தபாது கனடியக் குடிவரவு அதிகாரிகளின் 

கணினியில் என் மபயவரக் மகாண்ட இன்மனாருவரின் மபயரில் யாராவது 
பயங்கரக் குற்றங்கள் மசய்திருக்கிற ஒருவரின், 'இண்டர்தபால்' தபான்ற 
சர்வததசப் மபாலிசாரால் ததடப்படுகின்ற ஒருவரின் மபயர் இருக்கிறமதன்று 
வவத்துக் மகாள்ளுங்கள். அத்தவகயமதாரு சூழலில் நிவலவெ தொசம்தான். 
உள்தளதய வவத்துவிட்டாலும் வவத்து விடுவார்கள். ஆனால் அதற்கான 

சாத்தியக் கூறுகள் ெிகவும் குவறதவ." 

 

திருெதி பத்ொ அேித் (ஒருவிதப் மபருமூச்சுடன்): "இளங்தகா. எந்தவிதப் 
பிரச்சிவனகளுெில்லாெல் நீ அங்குதபாய்ச் தசர்ந்து நல்வாழ்க்வகமயான்வற 
ஆரம்பித்து விட்டாமயன்றால் எனக்கது தபாதும். தபானால் எங்கவள ெறந்து 
விடாதத. அவ்வப்தபாது அவழத்து விசாரித்துக் மகாள்." 

 

அருள்ராசா: "இளங்தகா. நீ முதலிவல தபா. உன்ர நிலவயப் பார்த்துப் பிறகு 
நான் வாறன்." 

 

தகாஷ்: "இளங்தகா. நீ தபாவமதன்று முடிவு மசய்து விட்டாய். உன் எதிர்காலம் 
சிறப்பானதாக அவெய நல்வாழ்த்துக்கள். தபாவமதன்றால் எப்மபாழுது 
மசல்வதாகத் திட்டம்?" 

 

இளங்தகா: "நாவள இரதவ மசல்வதாகத் திட்டம்." 

 

தகாஷ்: "இளங்தகா. நீ ஒரு வித்தியாசொன தபர்வழி. முடிவு மசய்து 



நாவல்: குடிவரவாளன் (AN IMMIGRANT) ஆசிரியர்: வ.ந.கிரிதரன் 

143 
 

விட்டாயானால் ஒரு நிெிடம் கூடத் தாெதிக்க ொட்டாய். அப்படியா?" 

 

இளங்தகா: "தகாஷ். அப்படியில்வல. இந்த ெண்ணில் ஒரு வருடம் 

வவரயில்தான் தங்குவமதன்பது ஆரம்பத்திதலதய நான் உறுதியாக முடிவு 
மசய்திருந்த விடயம். இந்த ஒரு வருடம் முடியப் தபாகிறது. இந்த நிவலயில் 
மதாடர்ந்திருப்பது என்வனப் மபாறுத்தவவரயில் சிரெொனது." 

 

இச்செயம் திரு.அேித்தும் வந்து அவர்களது கலந்துவரயாடலில்  

கலந்து மகாண்டார். அவரும் இளங்தகா கனடா மசல்லவிருக்கிற விடயம் பற்றி 
அறிந்ததும் சிறிது கவவலப் பட்டார். அத்துடன் கூறினார்: "நண்பர்கதள. 
இளங்தகாவின் பிரியாவிவடயிவனயிட்டு நாம் இன்மறாரு சிறியமதாரு 
விருந்து வவத்தாமலன்ன?" 

 

இச்செயம் இவடயில் புகுந்த திருெதி பத்ொ அேித் "இன்வறய சவெயல் 

என்னுவடயது. நல்லமதாரு சிக்கன் பிரியாணி மசய்யப் தபாகின்தறன். என்ன 

மசால்லுகிறரீ்கள்?" 

 

எல்தலாரும் திருெதி பத்ொ அேித்தின் ஆதலாசவனக்குச் சம்ெதித்தார்கள். 
வவளக்கரத்தால் உணவுண்டு எத்தவன நாட்களாகி விட்டன? கசக்குொ 

அவர்களுக்கு. 
 

2. 

அன்றிரவு அவற நண்பர்களுடனும், அேித் தம்பதியினருடனும் மபாழுது 
கழிந்தது. திருெதி பத்ொ அேித்தின் வகவண்ணத்வத பிரியாணியின் சுவவயில் 

காணக்கூடியதாகவிருந்தது. அதன்பின்னர் அவனவரும் இளங்தகாவின் 
எதிர்காலச் சிறப்பிற்காக வாழ்த்திவிட்டுப் படுக்வகக்குத் திரும்பினார்கள். சிறிது 
தநரம் இளங்தகாவும், அருள்ராசாவும் வடீ்டின் முறபுறத்தில் வந்தெர்ந்து 
மகாண்டு உவரயாடினார்கள். அவறயினுள் தூக்கத்திலாழ்ந்து கிடந்தவர்கவளத் 
தங்களது உவரயாடல் குழப்பி விடக்கூடாததமயன்ற எண்ணத்தில் 
மவளியிலிருந்து உவரயாடுவதத சரியாகப் பட்டது. 
 

இளங்தகாவின் உள்ளத்தில் உற்சாகம் மபாங்கி வழிந்து மகாண்டிருந்தது. 
தற்தபாது அவன் வாழ்வில் நிலவும் சூழலுக்மகாரு முடிவு வரப் 
தபாவவதயிட்டுண்டான களிப்பு. ெீண்டுமொருமுவற அவன் முதலிலிருந்து 
இருத்தலுக்கான தபாராட்டத்வத ஆரம்பிக்கப் தபாகின்றான். ெீண்டும் 

முதலிலிருந்தது ஆரம்பிக்கப் தபாவவதயிட்டு அவன் கவவலப் படவில்வல. 
வாழ்க்வகயின் சவால்கவள எப்மபாழுதுதெ உற்சாகத்துடன் 
எதிர்மகாள்பவனவன். இந்த ெண்ணில் எந்தவித முன்தனற்றங்களுெின்றி 
நிச்சயெற்றமதாரு இருப்பில் மதாங்குவவதவிட அது எவ்வளதவா தெல். 
 

அருள்ராசாவுக்கு இளங்தகா கனடா தபாவவதயிட்டு ஒருவிதத்தில் சிறியமதாரு 
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கவவல. இனி அவன் தனித்துப் தபாகப்தபாகின்றாதன. இது அவனது 
கவவலக்குக் காரணம். ஆயினும் இளங்தகா எடுத்த முடிவவயிட்டு அவன் 
கவவலப்படவில்வல. முடிவுகவளமயடுப்பதில் இளங்தகாவுக்கிருக்கும் 
துணிச்சல் அவனுக்கில்வல. அவனது கடவுச்சீட்டு இன்னும் அமெரிக்கக் 
குடிவரவுத் திவணக்களத்திடம்தானிருக்கிறது. இந்நிவலயில் நடந்த 
உண்வெகவளக் கூறித்தான் இளங்தகா கனடாவிற்குள் நுவழயத்  

தீர்ொனித்திருக்கிறான். அவ்விதம் நுவழயும்தபாது 'அமெரிக்காவில் ஏற்கனதவ 
அகதிக்காக விண்ணப்பித்திருக்கிறாதய அதற்கான பதிவலப் மபற்றபின் 
வா'மவன்றால், அங்கிருந்து ெீண்டும் திருப்பியனுப்பினால் என்ன மசய்வது? 

இளங்தகா இந்த விடயம் பற்றியும் சிந்தித்துப் பார்த்திருக்கின்றான். அதற்கும் 
அவமனாரு காத்திரொன பதிவல வவத்திருக்கிறான். முதலாவது கடந்த 
ஒருவருடொக இங்கு அவனுக்கு தவவல மசய்வதற்குரிய எந்தவிதச் 
சட்டரீதியான ஆவணங்களுெில்வல. எந்தவித அரச உதவிகளுெில்லாெல், 

சட்டரீதியாக தவவல மசய்து வயிற்வற நிரப்புவதற்கு முடியாெலிருக்கிறது. 
அடுத்தது தவவல வழங்கலுக்கான கடிதம் மபற்று சட்டத்தரணியூடு  

விண்ணபித்தும்கூட இதுவவரயில் அதற்கான பதிதலதும் வரவில்வல. 
இதுவவரயில் பல்தவறு சிரெங்களுக்கு ெத்தியில் ஒருவாறு காலத்வதத் 
தள்ளியாகி விட்டது. இனியும் அவனால் இத்தவகயமதாரு நிவலயிவனத் 
மதாடர்ந்தும் தாங்க முடியாது? இதுதான் அவனது பதில். இதவனயும் ெீறி 
அங்கிருந்து ெீண்டும் திருப்பியனுப்பினால் தவமறன்ன மசய்வது? ெீண்டும் 
இங்கு வந்து ெட்வடயடிக்க தவண்டியதுதான். தவறு வழியில்வல. ஆயினும் 
அதற்காக இவ்விதம் முயன்று பார்க்காெலிருக்க முடியாது.  
 

அருள்ராசா கூறினான்: "இளங்தகா! உனக்கிருக்கிற துணிச்சல் எனக்கில்வல. நீ 
அங்கு தபானதும் விரிவாக அங்குள்ள நிவலவெவயமயல்லாம் அறிவி. 
அதுக்குப் பிறகுதான் நான் முடிவு மசய்ய தவண்டும்" 

 

அதற்கு இளங்தகா "கட்டாயம் எல்லாவற்வறயும் விசாரிச்சு, எனக்கு ஏற்படுகிற 
நிவலவெகமளல்லாவற்வறயும் அறிவிக்கிறன். அதுக்குப் பிறகு ஆறுதலாக நீ 

வரலாம். அவசரெிவல" என்றான். 
 

அதற்கு அருள்ராசா "எல்லாம் நல்லதுக்குத்தான். இங்வக ெட்டும் 'தசாசல் 
கார்ட்'மடல்லாம் கிவடச்சிருக்குமென்றால் இங்வகதய தபாமவன்று கவலக்கும் 
ெட்டும் இருந்திருக்கலாம். பார்ப்பம் எனக்காவது மகதியிவல 

கிவடக்குதாமவன்று. அது ெட்டும் கிவடச்சுட்டுமதன்றால் நான் கவடசிவவர 

அகதிக்தகாரிக்வகக்குப் பதில் கிவடக்கிறவவர இங்தகதய தங்கி விடுவன்." 

என்றான். 
 

இவ்விதொக உவரயாடிக் மகாண்டிருந்துவிட்டு திரும்பினார்கள். அருள்ராசா 
சிறிது தநரத்திதலதய தூங்கி விட்டான். இளங்தகாவுக்தகா வழக்கம்தபால் 
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இத்தவகய சந்தர்பங்களிதலற்படுவதுதபால் தூக்கம் வருவதற்குத் தயங்கியது. 
சிறிதுதநரம் தூங்குவதற்கு முயன்றான்; முடியாெல் தபாகதவ உணவவறக்கு 
வந்து சிறிது தநரம் பாரதியின் கவிவதகவளப் புரட்டினான். சிறிது தநரம் 
குறிப்தபட்டினில் பார்வவவய ஓட்டினான். வழக்கம்தபால் பாரதியின் 
கவிவதகளும், குறிதபடும் அவனது ஓரளவு தசார்ந்திருந்த உணர்வுகவளத் 
தட்டிமயழுப்பின. 'ெண்ணில் மதரியுது வானம் அதுநம் வகவசப்பட 
லாதகாததா? எண்ணி மயண்ணிப்பல நாளு முயன்றிங்கிறுதியிற்  

தசார்தவாதொ?'. குறிப்தபட்டிவனத் திறந்தவன் அன்வறய இரவுப் மபாழுதின் 
தன் உள்ளத்துணர்வுகவளயதில் மகாட்டத் மதாடங்கினான். 
 
3. 

இளங்தகாவின் குறிப்தபட்டிலிருந்து......... 
 

'கடந்த ஒருவருடம்தான் எவ்வளவு விவரவாகக் கழிந்து விட்டது! இந்த ெண் 
ெீதிலான என்னனுபவங்கள் பல்தவறு உண்வெகவள எனக்குப் புரிய 
வவத்துள்ளன. உலகின் மசார்க்கபுரியாக விளங்கும் இந்த ெண்ணின் 
ெறுபக்கத்வத எனக்கு இந்த அனுபவங்கதள உணர்த்தி வவத்தன. 
தனியுடவெயின் கூடாரொக விளங்குெிந்த ெண்ணில் எத்தவன தனி 
ெனிதர்கள் தடுப்பு முகாெகளுக்குள் வாடிக் மகாண்டிருக்கிறார்கள். வறுவெயின் 
பிடிக்குள் சிக்கி எத்தவன ஆயிரக்கணக்கில் ெக்கள் அல்லற்பட்டுக் 
மகாண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு புறம் வாழ்வதற்கு எவ்வளதவா வழிவவககள். 
ெறுபுறத்திதலா வாழுவதற்கான உரிவெகதள ெறுக்கப்பட்ட நிவலயில் ொயும் 
ெக்கள் கூட்டம். ெில்லியன் கணக்கில் இந்த ெண்ணில் வாழும் சட்டவிதராதக் 
குடிகளின் உவழப்பில் சுகித்து வாழுவதற்கு யாருதெ தயங்குவதில்வல. 
ஆனால் அதத செயம் அவர்களுக்குரிய உரிவெகவளக் மகாடுத்து அவர்களது 
கடின உவழப்புக்கு அங்கீகாரம் மகாடுப்பதில் ெட்டுமென்ன தயக்கம்? இவ்விதம் 
தயங்குபவர்கள் அவ்வளவு சட்டவிதராதக் குடிகவளயும் ஒட்டுமொத்தொக 

நாட்வட விட்டு அனுப்பி வவக்கலாதெ? ஆனால் அதுெட்டும் முடியாது? 

அவ்விதம் அனுப்பினால் அதனாதலற்படும் இவடமவளிவய ஈடூகட்டுவதற்குரிய 
மதாழிலாளர்களின்றி உணவகங்கள், மதாழிற்சாவலகமளல்லாம் முடங்கிக் 
கிடக்க தவண்டியதுதான். மசாந்த ெண்ணில் தவல விரித்தாடும் 
அடக்குமுவறகவளத் தாங்க முடியாெல் நுவழயும் அகதிகவளச் சட்டவிதராதக் 

குடிகளாக்கித் தடுப்பு முகாெில் வவத்திருக்கிறது. ஆனால் ஒருகாலத்தில் 
மசல்வம் நாடி இந்த ெண்ணுக்குச் சட்டவிதராதொகப் பவடமயடுத்த, இந்த 
ெண்ணின் பூர்வகீ குடிகவள நிர்மூலொக்கிய, ஐதராப்பியர்களின் 
வழித்ததான்றல்களதாதன இன்வறய ெக்களில் மபரும்பான்வெயினர். உலகின் 
பல்தவறு திக்குகளுளிருந்தும் அரசியல், மபாருளியல் காரணங்களுக்காக 
இம்ெண்வண தநாக்கிப் பவடமயடுக்கும் ெக்கவளச் சட்டவிதராதக் குடிகளாக்கி 
சிறுவெப்படுத்துவதற்கு நவ அமெரிக்கர்களுக்மகன்ன தார்ெீக உரிவெ இருக்க 
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முடியும்? தங்களது ததசிய பாதுகாப்பு நலன்களுக்காக உலமகங்கும் 
இவர்களால் அரசியல்ரீதியில் , இராணுவரீதியில் புகுந்து விவளயாட முடியும். 
ஆனால் அதன் விவளவாகப் பாதிக்கப்பட்ட ெக்கள் அகதிகளாக வந்தால் 
ஏற்பதில் ெட்டும் தயக்கதென்? இந்த ெண்ணின் அவெப்பிலுள்ள பல நல்ல 
அம்சங்களுள்ளன. முக்கியொக அறிவியற் மதாழில் நுட்ப வளர்ச்சி. ெிகவும் 
கடினொகத் மதாவலதநாக்குடன் உவழக்கின்றார்கள். ஒருபுறம் அரசின் ததசிய 

பாதுகாப்பு, அபிவிருத்திக் மகாள்வககளால் உலகம் பற்றிமயரிகிறது. இயற்வக 
வளங்கள் சூவறயாடப்பட்டுச் செநிவல குவலக்கப்படுகின்றது. ெறுபுறம் இந்த 
ெண்ணில் வாழும் ெக்களால் மதாவல தநாக்கில் சிந்தவன 
முன்மனடுக்கப்படுகிறது. அரசின் நடவடிக்வககவளயிட்டுக் கண்டனம் பலொக  

முன்வவக்கப்படுகின்றது. சூழல் பாதுகாப்புக்காக, மூன்றாம் உலகத்து 
முன்தனற்றத்துக்காக இலாபதநாக்கற்ற ரீதியில் முயற்சிகள்  

முன்மனடுக்கப்படுகின்றன. அமெரிக்காவவப் மபாறுத்தவவரயில் 
ஆதராக்கியொன, நம்பிக்வக ெிகுந்த, ஆற்றல்ெிக்கமதாரு பக்கெிருக்கிறது. அதத 
செயம் இன்னுமொரு இருண்ட பக்கமும் அதற்கிருக்கிறது. நம்பிக்வகயிழந்த, 

சந்ததகத்துடன் கூடிய, சுயநலம் ெிகுந்த , எதிர்ெவறயானமதாரு பக்கெது. 
அறிவியற் மதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள், கவல இலக்கியங்களில் காணப்படும் 
முன்தனற்றகரொன தபாக்குகள், மபாருளியற் வளர்ச்சி இவவமயல்லாம் அதன் 
நல்ல பக்கங்கமளன்றால் அதன் இருண்ட பக்கங்களாக வலிவெ குன்றிய உலக 
நாடுகள்ெீது அது மதாடுக்கும் ஈவிரக்கெற்ற யுத்தங்கள் (பிஞ்சுக் குழந்வதகள், 

மபண்கள், முதியவர்கள், தநாயாவளகமளன எத்தவன  

அப்பாவி உயிர்கவள அது காவு மகாள்கிறது), சமுதாயத்தில் உலாவும் பலதவறு 
ெனதநாய் படீித்த சமூக விதராதிகள், இனவாதச் தசற்றில் புவதந்துள்ள 
அவெப்புகள், அகதிகவள அவடத்து வவக்கும் தடுப்பு முகாம்கள்.. 
இவவமயல்லாம் விளங்குகின்றன.' 
 

இவ்விதொக இளங்தகா குறிப்தபட்டில் தன் உள்ளத்துணர்வுகவளக் 

மகாட்டித்தீர்த்தான். எழுதமவழுத ெனத்திமலாரு மதளிவு , அவெதி  
பிறந்தது. அந்தத் மதளிவுடனும், அவெதியுடனும், அதன் விவளவாக 
கிளர்ந்மதழுந்த ஒருவிதப் பரவசத்துடனும் தெலும் எழுதத்மதாடங்கினான்: 
 

'சிறியமதாரு நீலவண்ணக் தகாளின் ெீது வாழும் ெனிதர் எதற்காக இவ்விதம் 
பல்தவறு பிரிவுகளுக்குள் சிக்கி வாழ தவண்டும்? 'யாதும் ஊதர! யாவரும் 
தகளரீ்' என்று வாழுவதற்குரிய பக்குவத்வதத் தடுப்பமதது? எத்தவன விதொன 

ஏற்றத்தாழ்வுகளால் இந்த உலகு நிவறந்து கிடக்கிறது? மவளியினூடு 
பிரொண்டொனமதாரு தவகத்தில் விவரயும் தகாளிது. இதன் விவரதவல 
உணரமுடியவில்வல. பரந்த இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் இதன் அற்பத்தன்வெயிவன 
அறிந்து மகாள்ள முடியவில்வல. இருந்தாலும் அறிவின் பல்நிவலகளில் 
நிற்கும் ொந்தர்கள் ஒருவருக்மகாருவர் அடித்துக் மகாள்கிறார்கள். தபார்களால், 
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ஏற்றத்தாழ்வுகளால் இந்த அழகிய தகாள் ஒவ்மவாரு கணமும் சீரழிந்து 
மகாண்டிருக்கிறது. மபருகும் இரத்த ஆற்றில் அடிபட்டுச் மசல்லும் 

உயிரினங்கள்தாமனத்தவன? சகெனிதவர, உயிர்கவளக் மகான்மறாழிப்பதில்தான் 
எத்தவனமயத்தவன வழிமுவறகள்! தபார்கள், அவற்றின் அழிவுகமளல்லாம் 
இன்று திவரயில் நவடமபறும் கூத்துக்களாகிவிட்டன. அழிவுகளுக்குப் 
பின்னால் உவறந்து கிடக்கும் இரத்த ஆறுகவள, துயர்ெிக்க உணர்வுகவள 
யாரறிவார்? யாருணர்வார்? அறிந்தால், உணர்ந்தால் இவ்விதம் மகால்வதில் 
நாட்டம் மசல்லுதொ? ஒரு குழந்வதயின் பிஞ்சு உடல் சிதறிக்கப்படும்தபாது 
அதன் மபற்தறாரின் உள்ளங்கள் என்ன பாடுபடும்? யாதரா ஒருபிள்வளமயன்று 
தபசாெல் தபாய்விட முடிகிறதா? ெனிதரால் உருவாக்கிய ெதம், மொழிக்காக 
எத்தவன ஆயிரக்கணக்கில் யுத்தங்கள்! இரத்தக் களரிகள்! இந்தச் சிறிய தகாள் 
எத்துவண அற்புதொனது! இதனற்புதத்திவன உணராெலிவதயிவ்விதம் 
சிவதப்பமததற்காக? 'உங்களுக்குத் மதாழிலிங்தக அன்பு மசய்தல் கண்டீர்!'  
என்று வாழ ஏன் முடியவில்வல?'  

 

இவ்விதொக தெலும் தெலும் தூக்கம் கண்கவளத் தழுவும் வவரயில் 
எழுதித்தீர்த்தான். ஒரு கட்டத்தில் நித்திராததவியின் அரவவணப்பின் கனம் 
அதிகொகிவிடதவ அவளுடன் தன்வன ெறந்து சங்கெொனான் இளங்தகா. 
 

4. 

ெறுநாள் பகல்முழுவதும் இளங்தகா ொன்ஹட்டன் முழுவதும் அவலந்து 
திரிந்தான். கடந்த ஒரு வருடொக அந்த ெண்ணில் அவலந்து திரிந்த வதீிகள், 

இடங்கவளமயல்லாம் ெீண்டுமொருமுவற பார்வவயிட்டான். ஹரிபாபு, அவன் 
ெவனவி இந்திரா, மஹன்றி இவர்களிடமெல்லாம் கூறி விவடமபற்றான். 
அன்றிரவு நியூயார்க் பஸ் நிவலயத்துக்கு அவன் அருள்ராசாவுடன் 
புறப்பட்டதபாது தகாஷ், அேித் தம்பதிகள் எல்தலாரும் வழியனுப்ப வந்தனர். 
இளங்தகா இதவனக் மகாஞ்சமும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்வல. ஆனால் இவத 

விட  

ெிகப்மபரிய ஆச்சரியமென்னமவன்ரால் ஹரிபாபுவும், இந்திராவும் அவவன 
வழியனுப்ப வந்திருந்தததுதான். எல்தலாரும் அவனது எதிர்கால வாழ்வு 
நன்கவெய வாழ்த்துத் மதரிவித்தார்கள்.  
 

அவன் புறப்படும் தநரம் வந்தது. தசாகம் கவிந்த முகங்களுடன் நின்ற 
அவர்களவனவரிடமும் விவடமபற்றுக் மகாண்டு இளங்தகா  

பஸ்ஸிதலறி மூவலயிலிருந்த இருக்வகமயான்றில் மசன்றெர்ந்தான். அந்த 
நள்ளிரவில் அவவனயும் , சக பயணிகவளயும் ஏற்றிக் மகாண்டு அந்த பஸ் 
'மதாராண்தடா' ொநகவர தநாக்கிப் புறப்பட்டது. மதாவலவில் விரிந்திருந்த 
இரவுவானில் சுடர்க் கன்னிகள் அவனது புதிய பயணத்வதமயண்ணிக் மகக்கலி 
மகாட்டி நவகத்துக் மகாண்டிருந்தார்கள். 'நட்சத்திரக் கன்னியதர ! நவகக்கவா 

மசய்கிறரீ்கள். நல்லாக நவகயுங்கள். நவகயுங்கள். உங்கள் நவகப்பில் 
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நாமனாருதபாதும் துவண்டு விடப்தபாவதில்வல. ஆனால் உங்கள் நவகப்பில் 
நானறியும் அர்த்ததெ தவறு. தொனித்துக் கிடக்கும் மவறுவெ படர்ந்த 
மவளிகவள ஊடுருவி நீங்கள் அனுப்பும் ஒளிக்கதிர்களின் மதாவலதூரப் 
பயணங்கள் என்வனப் பிரெிக்க வவக்கின்றன. மவற்றிடங்கவளத் துவளத்து, 

பல்தவறு காலகட்டங்களிலிருந்தும் எத்தவன துணிச்சலுடனவவ தம் 
பயணத்வத ஆரம்பித்திருக்கின்றன. தனிவெகவளக் கண்டு , மதாவலவுகவளக் 
கண்டு பயெற்ற அவற்றின் பயணங்களுடமனாப்பிடுவகயில் என் 
பயணத்துக்மகாரு அர்த்தம்கூட இருந்திட முடியுொ?' 

 

நள்யாெத்துப் மபாழுதினில் புறப்பட்ட பஸ் அதிகாவலயில் கனடாவவ 

மநருங்கிக் மகாண்டிருந்தது. அடிவானில் விடிமவள்ளி முவளக்கத் மதாடங்கி 
விட்டது. 'அதிகாவல மெல்லிருட் தபாதுகளில் அடிவானில் நீ மெளனித்துக் 
கிடக்கின்றாய்! படர்ந்திருக்கும் பனிப்தபார்வவயினூடு ஊடுருவுமுந்தன் நலிந்த 
ஒளிக்கீற்றில் ஆதரவற்றமதாரு சுடராய் நீ ஆழ்ந்திருப்பாய் விடிவு நாடிப் தபார் 
மதாடுக்கும் என் நாட்டு ெக்கவளப் தபால. விடிவின் சின்னமென்று கவி 
வடிப்தபார் ெயங்கிக் கிடப்பார். ஆயின் சிறுதபாதில் ெங்கலிற்காய் வாடிநிற்கும் 
உந்தன் தசாகம் புரிகின்றது. அதிகாவலப் தபாதுகளில் தசாகித்த உந்தன் 
பார்வவ படுவகயிதல, என் மநஞ்சகத்தத மகாடுெிருட் காட்டில் தத்தளிக்கும் 
என் நாட்டின், என்ெக்களின் பனித்த பார்வவகளில் படர்ந்திருக்கும் 
தவதவனதான் புரிகின்றது. விடிவிவன வழிமொழியும் சுடர்ப்மபண்தண! வழி 
மொழிந்திடுவாய்!' 
 

இளங்தகா தன் புதிய பயணத்வதத் துணிச்சலுடனும், நம்பிக்வககளுடனும் 
எதிர்பார்த்து ஆரம்பித்திருக்கின்றான்.' இயற்வகத்தாதய!  தபாதுமென்தற 
திருப்தியுறும் பக்குவத்வதத் தந்துவிடு! தாதய! இயற்வகத்தாதய! உந்தன் தாள் 
பணிந்து தகட்பமதல்லாம் இதவனத்தான்!  இதவனத்தான்! விதிமயன்று 
வணீாக்கும் தபாக்குதவன விலக்கி விடு! ெதி மகாண்டு விதியறியும் 
ெனத்திடத்வத ெலர்த்தி விடு! வளர்த்து விடு! தகாள்கள், சுடர்கமளல்லாம் 
குறித்தபடி மசல்வவதப்தபால் வாழும் வாழ்வுதவன என் வாழ்நாளில் வளர்த்து 
விடு! தாதய! இயற்வகத்தாதய! உந்தன் தாள் பணிந்து தகட்பமதல்லாம் 
இதவனத்தான்! இதவனத்தான்!' 
 

கனடா எல்வலயிவன அவடயும் மபாழுது எது நடந்தாலும் அதவன ஏற்கும் 
பக்குவத்வத அவன் மபற்றிருந்தான். விரிந்திருக்கும் ஆகாயமும், பூெியும் 
இருக்கும்வவர, இங்குள்ள உயிரினங்கமளாவ்மவான்றுதெ தான் வாழும் 
சூழலுடன் தப்பிப்பிவழத்தலுக்காகப் தபாராடிக் மகாண்டுதானிருக்கிறது. 
தப்பிப்பிவழத்தலில்தாதன உயிரினம் ஒவ்மவான்றினதும் இருப்பின் 
மதாடர்ச்சிதய தங்கியுள்ளது. எத்தவகய சூழவலயும் துணிச்சலுடன், 

உறுதியுடன், நம்பிக்வகயுடன் உள்வாங்கித் மதாடர்ந்து நவடபயில்வதற்குரிய 
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பக்குவத்வத அவனது அமெரிக்க ெண்ெீதான அனுவங்கள் தெலும் அதிகொக்கி 
விட்டுள்ளன. அந்த அனுபவங்களின் துவணயுடன் அவன் அடுத்த்  

கட்டத்தில் அடிமயடுத்து வவக்கின்றான். நம்பிக்வகயுடன் வாழ்க்வக 
அற்புதொக விரிந்து கிடக்கின்றது. 
 

இப்பூெிப்பந்தின் நானா திக்குகளிலும் தபார்களினாலும், 

அடக்குமுவறகளினாலும் ஏதிலிகளாக ெக்கள் கூட்டம் உறவுகவளப் பிரிந்து 

இருத்தலுக்கானமதாரு தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறது; மசாந்தெண் பற்றிய 
கனவுகளுடன் அவர்களின் பயணம் பலதவறு திக்குகளிலும் மதாடருகின்றது. 
ஒட்டிஉறவாடிச் மசாந்தம் மகாண்டாடிய ெண்ணுடன் ெீண்டும் பின்னிப் 
பிவணந்து சுகித்திட முடியாத சுழல்கள்! தபார்கள்! புகுந்த இடத்திலும் வாழ்வின் 
ஒவ்மவாரு கணமும் தப்பிப் பிவழத்தலுக்கான தபாராட்டங்கள். அங்குெில்வல. 
இங்குெில்வல. நம்பிக்வகக் கனவுகளுடன் மதாடரும் திரிசங்கு வாழ்க்வக. 
 

வாயுக் குெிழிக்குள் வவளயவரும் விவரயும் வாழ்வு! உணராத உயிர்களால் 
குெிழி என்று உவடயுதொ? குெிழியின் நிவலயற்ற தன்வெயிவன உணராத 

உயிர்கதளா உள்ளிருந்து கும்ொளெிடுகின்றன. குெிழியிவன உவடப்பமதன்தற 
கங்கணம் கட்டி நிற்கின்றனவா! ஆயினும் அவனது பயணம் ெீண்டும் 
மதாடங்கும் ெிடுக்மகனத் மதாடர்கிறது. 'தீவெமயலாம் அழிந்துதபாம்! திரும்பி 
வாரா!'மவன்னும் நம்பிக்வகயில் மதாடரும் பயணெது! 'எப்தபாதுஞ் 
மசன்றவததய சிந்வத மசய்து மகான்றழிக்குங் கவவலமயனும் குழியில் 
வழீ்ந்து குவெயாது மதாடரும் பயணெது! 'இன்று புதிதாய்ப் பிறந்ததாமென்று 
எண்ணெவதத் திண்ணமுற இவசத்துக் மகாண்டு, தின்று 
வளயாடியின்புற்றிருந்து வாழுமொரு' பயணெது! பஸ் இருவளத் துவளத்துக் 
மகாண்டு எல்வலயிவன தநாக்கி விவரந்து மகாண்டிருக்கிறது. இந்த 

இருளின்பின்னால் நிச்சயொக விடிமவான்று ெலருமென்ற நம்பிக்வகயில் 
மதாடரும் பயணெது. 

 

 

முற்றும்! 

 


