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கல்கி கி ஷ்ண ர்த்தியின் 
"ெபாய்மான் கர " 

 
 
      ேசலத்தி ந்  நாமக்கல் ெசல் ம் வழியில், ைரவர் கல்கிக்கு ெபாய்மான் 
கரைடக் காட் கிறார். விசித்திரமான அந்தப் பாைறையப் பற்றி உள் க்குள் வழங்கி 
வ ம் கைதைய அப்ப ேய பயணத்தின் ேபா  ைரவர் எ த் விட, அ  ‘ெபாய்மான் 
கர ‘ எ ம் அமர இலக்கியமாக நமக்கு கிைடத்  விட்ட . கதாநாயகன் 
ெசங்ேகாடன் ஐந்  ஏக்கரா காட் க்கு ராஜா;அநாைத;க மி. கதாநாயகி 
ெசம்பவளவல்  அவன் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்டவள். இவர்க க்கு 
இைடயில் குமாாி பங்கஜா என் ம் மாயமான் வர, அைதத் ரத்திக் ெகாண்  ஓ ம் 
ெசங்ேகாடன், பங்கஜாவின் கூட்டாளிகளின் திட்டத்ைத றிய க்கப் ேபாய் 
ெகாைலகாரனாகிறான் “குமாாி பங்கஜாவின் கூட்டாளிகள் யார்? அவர்களின் திட்டம் 
என்ன? ெசங்ேகாடன் ேசர்த்  ைவத்த ைதயல் என்ன ஆன ? ெசங்ேகாடன் ெகாைல 
வழக்கி ந்  வி பட்டானா?” இ  ேபான்ற பல ச்சுகைள அழகாய் 
அவிழ்த்தி க்கின்றார் ‘ெபாய்மான் கர ’ நாவ ல் கல்கி. இ க்கிறத விட் ட் , 
பறக்கற க்கு ஆைசப்ப றவங்க க்கு ‘ெபாய்மான் கர ’ பாடம். 
      -------------------- 
 

0. ன் ைர 
 
      ஆஸ்தான கவிஞர்க க்குப் பாராட்  உபசாரங்கள் நடத் வ ம் அவர்க க்குப் 
பண ப்  அளிப்ப ம் மிக நல்ல சம்பிரதாயங்கள். அத்தைகய ைவபவத் க்கு 
என்ைன ம் அைழத் விட்டார்களானால், அதன் மகிைமையச் ெசால்லத்தரமன் ! 
 
      ஆஸ்தான கவிஞர் ராம ங்கம் பிள்ைள அவர்க க்கு அவ ைடய ெசாந்த 
ஊராகிய நாமக்கல் ல் பாராட்  உபசாரம் நடத்தினார்கள். அதற்கு என்ைன ம் 
அைழத்தி ந்தார்கள். நா ம் ெசன்றி ந்ேதன். இைவெயல்லாம் நடந்திராவிட்டால் 
உலகத் க்கு எப்ேபர்பட்ட அமர இலக்கியம் நஷ்டமாய்ப் ேபாயி க்கும் என்பைத 
நிைனத்தால் ெநஞ்சு தி க்கி கிற ! 
 
      நான் எ கிற கைதகள் அமர இலக்கியங்கள் என்ப  அ ேய ைடய 
தாழ்ைமயான அபிப்பிராயம். (தாழ்ைமயான அபிப்பிராயேம இப்ப யி ந்தால் 
உயர்வான அபிப்பிராயம் எப்ப யி க்கும் என்  ெசால்ல ேவண் யதில்ைலயல்லவா!) 
மற்றக் கைதகள் விஷயம் எப்ப யி ந்தா ம், இந்தப் 'ெபாய்மான் கர ' என்கிற கைத, 
அமர இலக்கியம் என்ப  பற்றிச் சிறி ம் ஐயம் இல்ைல. 
 
      'அமர இலக்கியம்' என்ப  என்ன? பச்ைசத் தமிழில் 'சாகாத இலக்கியம்' என்  
ெசால்லலாம் நல்ல ! இந்தப் 'ெபாய்மான் கர ' என் ம் கைதயில் ஒ  பயங்கரமான 
ெகாைல நடக்கிற ; ஆனா ம் யா ம் சாகவில்ைல! ஒ  பயங்கரமான தீ விபத்  
ேநாி கிற ; அதி ம் ஒ வராவ  சாகவில்ைல! ஒ  ெபாிய ேகணி, வாைய 'ஆ' என்  
திறந்  ெகாண் க்கிற ; அ ம் ஏமாந்  ேபாகிற ! கதாபாத்திரங்கள் அவ்வள  
ேப ம் கைத வில் நன்றாகப் பிைழத்தி க்கிறார்கள்! இப்ப ப்பட்ட கைதைய 'அமர 
இலக்கியம்' என்  ெசால்லாவிட்டால், ேவ  எைதச் ெசால் வ ? 
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      ேமனாட் க் கீழ்நாட் ப் பிரபல கைத ஆசிாியர் பலர், 'நான் கைத எ வ  
எப்ப ' என்ப  பற்றி எ தியி க்கிறார்கள். என்ைன ம் அப்ப ப்பட்ட பிரபல 
ஆசிாியராக்கி விடேவண் ெமன்  சதியாேலாசைன ெசய்த சில நண்பர்கள், 'நீர் கைத 
எ வ  எப்ப ?' என்  ேகட்ப  உண் . 'நான் கைதேய எ வதில்ைலேய என் 
ைகயில் பி த்த ப ண்டன் ேபனா அல்லேவா எ கிற ?' என்  பதில் ெசால் ச் 
சமாளிப்ேபன். அைதக்கூடச் சிலர் நம் வதில்ைல. 'நீர் உண்ைமயில் ப ண்டன் 
ேபனாைவக் ெகாண் தானா எ கிறீர்? சில சமயம் நீர் ேபா கிற ேபாட்ைடப் 
பார்த்தால், கடப்பாைரையப் பி த் க்ெகாண்  எ வ  ேபாலத் ேதான் கிறேத!' 
என்பார்கள். 
 
      அ  எப்ப யாவ  இ க்கட் ம். இந்தப் 'ெபாய்மான் கர ' என் ம் கைதைய 
நான் எ திய  எப்ப  என்  மட் ம் ெசால் வி கிேறன். 
 
      ஆஸ்தான கவிஞர் ராம ங்கம்பிள்ைள அவர்க க்கு நாமக்கல் ல் நைடெபற்ற 
பாராட்  விழா க்கு நான் ெசன்றேபா  வழியில் 'ெபாய்மான் கர ' என் ம் 
இடத்ைதப் பார்த்ேதன். அந்தக் காட் ன் குைகயில் ேதான்றிய மாயமாைன ம் 
பார்த்ேதன். அந்த மாயமான் மைலக் குைகயி ந்  என் மனக் குைகயில் வந்  

குந்  ெகாண்ட . மிக ம் ெதாந்தர  ப த்திக்ெகாண் ந்த . எத்தைனதான் நல்ல 
வார்த்ைதயாகச் ெசால் ம் என் மனைதவிட் ப் ேபாக ம த் விட்ட . கனவி ம் 
நனவி ம் ேவண்டாத இடங்களி ம் எதிர்பாராத சமயங்களி ம் அந்தப் ெபாய்மான் 
என் கவனத்ைதக் கவர்ந்  பிராணைன வாங்கிக்ெகாண் ந்த . ஒ  நாள் எனக்குக் 
க ங்ேகாபம் வந் , 'ஓ, ெபாய்மாேன! நீ என் மனைத விட் ப்ேபாகிறாயா இல்ைலயா? 
ேபாகாவிட்டால் உன்ைனப்பற்றி ஒ  கைத எ தி ஊர் சிாிக்க அ த்  வி ேவன்!' 
என்  ெசான்ேனன். அதற்கும் அந்தப் ெபாய்மான் அைசந்  ெகா க்கிறதாக இல்ைல. 
கைடசியில் ஒ  கைத எ திேய தீர்த்ேதன். பாத்திரங்கள் ெப ம்பா ம் ேசலம் 
ஜில்லாைவச் ேசர்ந்த பாத்திரங்கள். தி ச்ெசங்ேகா  காந்தி ஆசிரமத்தில் நான் 
தங்கியி ந்த காலத்தில் பார்த் ப் பழகிய பாத்திரங்கள். 
 
      பாத்திரங்கள் சிலர் ரடர்களாயி ப்பதாக ம், கைத ம் சில இடங்களில் கர  

ரடாயி ப்பதாக ம் வாசகர்க க்குத் ேதான்றினால், அ  கைத நடந்த இடத்தின் 
ேகாளாேற தவிர, என் குற்றமன்  என்பைதத் ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன். 
 
      நம் ஒவ்ெவா வ ைடய வாழ்க்ைகயி ம் சில சமயம் ெபாய்மான்கள் 
எதிர்ப்ப கின்றன. அந்தச் சமயத் க்கு அைவ உண்ைமயாகேவ ேதான் கின்றன. 
அந்தப் ெபாய் மான்கைளத் ரத்திக்ெகாண்  நாம் ஓ கிேறாம். ரத்திப் 
ேபாகும்ேபா  அம்மம்மா, எத்தைன பரபரப் ! எவ்வள  மனக்கிளர்ச்சி! என்ன தீவிர 
உணர்ச்சி! ஆனால் எவ்வள  ரம் ேத ப் ேபானா ம் ெபாய்மான் ெவ ம் மாையத் 
ேதாற்றந்தான் என்பைதக் கைடசியில் உணர்கிேறாம். ஏமாற்றம் அைடகிேறாம். 
 
      நம்மில் ஒவ்ெவா வ க்கும் வாழ்க்ைகயில் ஏற்பட்ட கடைமைய உணர்ந்  அைத 
நன்கு நிைறேவற்ற யல்ேவாமானால், அதில் மனத்திற்கு உண்டாகும் தி ப்தி ம் 
நிம்மதி ம் ேவெறதி ம் ஏற்ப வதில்ைல. இந்த உண்ைமையப் 'ெபாய்மான் கர ' 
என் ம் இக்கைதைய எ ம் ேபா  நான் நன்கு உணர்ந்ேதன். 
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      ரா. கி ஷ்ண ர்த்தி 
      'கல்கி' 
      --------------- 
 

1. தல் அத்தியாயம் 
 
      ஒேர ெதாழிைலச் ேசர்ந்தவர்கள் நா  ேபர் ஓாிடத்தில் கூ னால் தங்கள் 
ெதாழிைலப் பற்றிப் ேபசுவ  இயற்ைகேயயாகும். நைகக் கைட வியாபாாிகள் நா  
ேபர் ஓாிடத்தில் ேசர்ந்தால் தங்கம், ெவள்ளி விைலகைளப் பற்றிப் ேபசுவார்கள். 
மளிைகக் கைடக்காரர்கள் வரம் ப ப்  மிளகாய் வற்றல் அல்ல  மிளகு விைலையப் 
பற்றிப் ேபசுவார்கள். பத்திாிைகயாளர்கள் சிலர் ஓாிடத்தில் கூ னால் அந்த அந்தப் 
பத்திாிைககளின் 'சர்க்குேலஷன்' என்ன, யார் அதிகப் ெபாய் ெசால் கிறார்கள் 
என்ப  பற்றி விவாதிப்பார்கள். 
 
      ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜுகள் ஐந்தா  ேபர் ேசர்ந்தால் எைதப்பற்றிப் ேபசுவார்கள் 
என்  உங்களால் ெசால்ல மா? சில நாைளக்கு ன்னால் ஒ  'டீ பார்ட் 'க்குச் 
ெசன்றி ந்ேதன். ெகாஞ்சம் தாமதித் ச் ெசன்றப யால் எங்ேக உட்காரலாெமன்  
அங்குமிங்கும் பார்க்க ேவண் யதாயிற் . ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜுகள் சிலர் ேசர்ந்தி ந்த 

ைலயிேல தான் ஓர் இடம் கா யாக இ ந்த . அங்ேக ெசன்  உட்கா ம்ப  
ேநர்ந்த . 
 
      அவர்கள் என்ன ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள் ெதாி மா? 'ெகாைலக் ேகஸுகைளப் 
பற்றித்தான். ெகாைல வழக்குகள் எந்த எந்த ஜில்லாக்களில் குைறந்தி க்கின்றன எந்த 
ஜில்லாக்களில் அதிகமாயி க்கின்றன என் ம் விஷயத்ைதப்பற்றி அபிப்பிராய 
பாிவர்த்தைன ெசய்  ெகாண் ந்தார்கள். 'ம விலக்குச் சட்ட அ க்குப் பிறகு 
தி ெநல்ேவ  ஜில்லாவில் ெகாைலக் குற்றங்கள் குைறந்தி க்கின்றன' என்  ஒ  
ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜு அபிப்பிராயப்பட்டார். அைத யா ம் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. 
"ேகாய த் ர் ஜில்லாவில் ெகாைலக் குற்றங்கள் ன்ேபாலேவ இ க்கின்றன; 
குைறய ம் இல்ைல. அதிகமாக ம் இல்ைல" என்றார் ஒ  ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜு. 
அைத ம் யா ம் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. 
 
      இன்ெனா வர், "ேசலம் ஜில்லாவில் ெகாைலக் குற்றம் அதிகமாகியி க்கிற " 
என்  ெசான்னார். "அப்ப யா? அ  எப்ப  சாத்தியம்?" என்  ஒ வர் ேகட்டார். 
"எப்ப  என்றால், அப்ப த்தான்! உண்ைம அப்ப யி க்கிற !" என்  த ல் ேபசிய 
ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜு கூறினார். இதற்கு அப்பீல் ஏ ? 
 
      பார்ட்  ந்த . அவரவர்க ம் எ ந் ெசன்றார்கள். ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜுகள் 
தனித்தனிேய பிாிந்த ம் ெவவ்ேவ  விஷயங்கைளப் பற்றிச் சிந்தைன ெசய்யத் 
ெதாடங்கியி ப்பார்கள். ஆனால் ேசலம் ஜில்லாவில் ெகாைல அதிகமாயி க்கிற  
என்  ஒ  ஜட்ஜு ெசான்ன வார்த்ைதைய என்னால் மறக்க யவில்ைல. சில 
மாதங்க க்கு ன்  ேசலம் ஜில்லா க்கு நான் ேபாயி ந்ேதன். அங்ேக தற்ெசயலாக 
ஒ  கைத ேகள்விப்பட்ேடன். அந்தக் கைதயில் க்கியமான சம்பவம் ஒ  
ெகாைலதான்! குற்றவாளி யார் என்  கண் பி க்கப்படாத மர்மமான ெகாைல! அதன் 
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வரலா  என் மனத்தில் வந்  வட்டமிட்ட . அைத சுற்றிச் ெசங்ேகாடக் க ண்டன், 
ெசம்பவளவல் , பங்கா சாமி, சுந்தரராஜன், குமாாி பங்கஜா த யவர்கள் 
வட்டமிட்  வந்தார்கள். இதற்ெகல்லாம் பின்னணியில் ெபாய்மான் கர , ஒ  ெபாிய 
காிய தம் தன் ைடய ேகாரமான ேபய் வாையத் திறந் ெகாண்  நிற்ப  ேபால் 
நின்  ெகாண்ேடயி ந்த . 
 
      ******* 
 
      ேசலத்தி ந்  நாமக்கல் க்கு ஒ  சிேநகிதாின் ேமாட்டார் வண் யில் 
ேபாய்க்ெகாண் ந்ேதன். காைல ேநரம். வானத்ைத நாலா ற ம் ேமகங்கள் 

யி ந்தன. 
 
      "இந்த ஜில்லாவில் மைழ ெபய்  ஆ  மாதம் ஆயிற் . இன்ைறக்குத்தான் ேமகம் 

யி க்கிற . மைழ ெபய்தால் நல்ல . ஒ ேவைள ேமகம் இன்ைறக்கும் 
ஏமாற்றிவிட் ப் ேபாய்வி ேமா, என்னேமா?" என்  ேமாட்டார் ைரவர் கூறினான். 
 
      "இந்த ஜில்லாவில் மட் ம் என்ன? தமிழ்நா  வதி ந்தான் மைழ இல்ைல!" 
என்ேறன். 
 
      "மற்ற ஜில்லாக்களில் மைழ இல்லாததற்கும் இந்த ஜில்லாவில் மைழ 
இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் உண்  ஸார்! இங்ேக கிண களில் தண்ணீர் 
வற்றிவிட்ட . இன் ம் ெகாஞ்சநாள் மைழ ெபய்யாவிட்டால் கு க்கத் தண்ணீர் 
கிைடக்கா !" என்றான். 
 
      ேமகத் க்கும் மைழக்கும் மனித ைடய வாழ்க்ைகக்கும் உள்ள ெந ங்கிய 
சம்பந்தத்ைதப் பற்றிச் சிந்தைன ெசய்யத் ெதாடங்கிேனன். கார் 'விர்' என்  
ேபாய்க்ெகாண் ந்த . சாைலயின் இ றங்களி ம் ேசலம் ஜில்லாவில் 
சாதாரணமாகத் ெதன்ப ம் காட்சிகள்தான். விஸ்தாரமான சமெவளிப் பிரேதசங்கள், 
இைடயிைடேய காிய நிற ெமாட்ைடப்பாைறகள். ேசாள ம் ப த்தி ம் க்கியமான 
பயிர்கள். மைழயில்லாைமயால் ேசாளப் பயிர்கள் வா  வதங்கிக் ெகாண் ந்தன. 
 
      பாைலவனத்  ஜீவ மிகைளப்ேபால் அ ர்வமாக அங்கங்ேக பசுைமயான சி  
ேதாப் கள் காணப்ப ம். அந்தத் ேதாப் க க்கு மத்தியில் ஒ  ேகணி 
இ க்கிறெதன்  ஊகித்தறியலாம். ஒவ்ெவா  ேகணிையச் சுற்றி ம் ஐந்தா  
ெதன்ைன, ஒ  ேவம் , இரண்  வாைழ, அப்பால் சிறி  ரம் பசுைமயான பயிர் 
இவற்ைறக் காணலாம். ேகணிகளில் கவைல ஏற்றம் ேபாட் த் தண்ணீர் இைறத் க் 
ெகாண் ப்பார்கள். ேகணிகளில் ஒ  ெசாட்  ஜலம் இ க்கும் வைரயில் விடாமல் 
சுரண்  எ த்  வய க்கு இைறத்  வி வார்கள்! 
 
      இைதெயல்லாம் பார்த் க் ெகாண் , கு யானவர்களின் வாழ்க்ைகயில் உள்ள 
இன்ப ன்பங்கைளப் பற்றி எண்ணிக்ெகாண் , மணிக்கு ப்ப  ைமல் ேவகத்தில் 
ேபாய்க்ெகாண் ந்ேதன். அைர மணி ேநரப் பிரயாணத்திற்குப் பிறகு ற்றல் ேபாடத் 
ெதாடங்கிய . சாைலயில் ெசன்றவர்கள் மைழக்குப் பயந்  ஓட ம் இல்ைல; ஒ ங்க 
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இடம் ேதட ம் இல்ைல. ேவகமாய் நடந்தவர்கள் கூடச் சிறி  நின்  வானத்ைத 
அண்ணாந்  பார்த்  மைழயின் இன்பத்ைத அ பவித்தார்கள். 
 
      சற் த் ரத்தில் ஆ கள் ஓட் க்ெகாண்  ேபான சி வன் ஒ வன் குஷாலாகப் 
பாட ஆரம்பித்தான். 
 
      ற்றல் ேபாட் க் ெகாண் க்கும்ேபாேத ேமகங்கள் சற்  விலகிச் சூாியன் 
எட் ப் பார்த்த . காைலச் சூாிய கிரணங்களில் மைழத் ளிகள் த் த் ளிகளாக 
மாறின. வானம் அச்சமயம் த்  மைழ ெபய்வதாகேவ ேதான்றிய . 
 
      சாைல ஓரத் க் கிராமம் ஒன்  வந்த . ஒ  பக்கத்தில் பத் ப் பன்னிரண்  கு ைச 

கள் இ ந்தன. ஒ  கு ைசயின் வாச ல் ேபாட் ந்த கயிற் க் கட் ல் 
ெபாியவர் ஒ வர் உட்கார்ந்  மைழைய அ பவித் க் ெகாண் ந்தார். கட் ல் 
விாித்தி ந்த ஜமக்காளத்ைத கூட அவர் சு ட்டவில்ைல. 
 
      கு ைசகைள ெயாட் யி ந்த சில்லைறக்கைட ஒன்றில் ஒ  வாைழப்பழக் 
குைல ம், ஒ  க்கு மாைல ம் ெதாங்கிக் ெகாண் ந்தன. தி நாய் ஒன்  

க்கு மாைலைய எட் ப் பி க்க யன்  ெகாண் ந்த . அைதக்கூடக் 
கவனியாமல் கைடக்காரப் ைபயன் மைழையக் கவனித் க் ெகாண் ந்தான். 
 
      ேமாட்டார் வண்  நின்ற . சாைலயின் ஒ  பக்கத்தில் கு ைசகள் இ ந்தன என்  
ெசன்ேனனல்லவா? இன்ெனா  பக்கத்தில் ஒ  ெசங்குத்தான காிய பாைற. அதற்கு 

ன் றம் ஓர் அரசமர ம் ேவம் ம் பின்னித் த வி வளர்ந்தி ந்தன. அரச ேவம்  
மரங்கைளச் சுற்றிக் க ங்கல் ேமைட எ த்தி ந்த . 
 
      ைரவர் வண் யி ந்  இறங்கினான். ேவ  ஏேதா காாியமாக இறங்குகிறான் 
என்  நிைனத்ேதன். 
 
      "ஸார்! ெகாஞ்சம் கீேழ இறங்குங்கள்! உங்க க்கு ஒ  ேவ க்ைக காட் கிேறன்!" 
என்றான். 
 
      ேவண்டா ெவ ப் டன், "இந்த வம் க்காரனிடம் அகப்பட் க் ெகாண்ேடா ேம?" 
என்  அ த் க்ெகாண்  வண் யி ந்  இறங்கிேனன். 
 
      "என்ன ேவ க்ைக? எங்ேக?" என்  ேகட்ேடன். 
 
      "அேதா பா ங்கள்!" என்  சாைலக்கு ஐம்ப  அ  ரத்தில் ெசங்குத்தாக 
உயர்ந்தி ந்த காிய பாைறையக் காட் னான். 
 
      "என்னத்ைதப் பார்க்கிற ? ெமாட்ைடப் பாைறயாக நிற்கிறேத! ஒ  மரம் ெச  ல் 

ண் கூடக் காேணாேம?" என்ேறன். 
 
      "இல்ைல, ஸார்! அவசரப்படாமல் நிதானமாய்ப் பா ங்கள்! பாைறயில் ஒ  ெபாந்  
மாதிாி இ க்கிறேத அதற்குள் பா ங்கள்! நீங்கள் கைத எ கிறவர் ஆச்ேச, 
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அதற்காகத்தான் பார்க்கச் ெசால் கிேறன். உங்கள் மாதிாி ஆட்கள்தான் இைதப் 
பார்க்கேவண் ம்!", என்றான். 
 
      இைதக் ேகட்ட ம் நா ம் அவன் ெசால்வதில் ஏேதா இ க்கேவண் ம் என்  
கவனமாகப் பார்த்ேதன். காிய பாைறயின் இ ண்ட ெபாந் க்குள் ஏேதா ஒன்  
ெதாிந்த . 
 
      "ெதாிகிறதா? மான் ெதாிகிறதா?" என்  ைரவர் ேகட்டான். 
 
      ஆம்; அவன் ெசான்னபிறகு பார்த்தால் அந்தப் பாைறயின் ெபாந் க்குள்ேளயி ந்  
ஒ  மான் எட் ப் பார்ப்ப  நன்றாய்த் ெதாிந்த . ஆனால் அந்த மான் அைசயாமல் 
நகராமல் நின்ற இடத்திேலேய நின்ற . 
 
      "ஆமாம்; அந்தப் ெபாந்தில் மான் நிற்ப  ெதாிகிற . உள் பாைறயில் அப்ப  
மான்ேபால் ெச க்கி ைவத்தி க்கிறதா?" என்  ேகட்ேடன். 
 
      "அ தான் இல்ைல. அ கில் ேபாய்ப் ெபாந் க்குள் பார்த்தால் ஒன் ேம இல்ைல. 
ெவ ம் இ ட் த்தான் இ க்கிற . இங்கி ந்  பார்த்தால் மட் ம் அந்த மாயமான் 
ெதாிகிற !" என்றான். 
 
      "நீ ெசால்வைத என்னால் நம்ப யவில்ைல. அேதா மான் நிற்ப  நன்றாகத் 
ெதாிகிறேத! அங்கி ந்  நம் ேபாில் அப்ப ேய தாவிக் குதிக்கத் தயாராக நிற்கிறேத!" 
என்ேறன். 
 
      "அ தான் ஸார், ேவ க்ைக! அதற்காகத்தான் உங்கைள இறங்கிப் பார்க்கச் 
ெசான்ேனன். உண்ைமயில் அந்தப் ெபாந் க்குள் ஒன் ேமயில்ைல. இங்கி ந்  
பார்த்தால் மான் நிற்ப  ேபாலத் ெதாிகிற . இன்ைறக்கு ேநற்ைறக்கு இல்ைல. 
ெவகுகாலமாக இப்ப  இ க்கிற . அதனாேலதான் இந்தப் பாைறக்குப் 'ெபாய்மான் 
கர ' என்ற ெபய ம் வந்தி க்கிற . உங்கைள ம் என்ைன ம் ேபால் எத்தைன 
ஆயிரம் ேபர் எத்தைன காலமாக இங்ேக நின்  அந்தப் ெபாய் மாைனப் பார்த்  
ஏமாந்  ேபாயி க்கிறார்கேளா?" என்றான் ைரவர். 
 
      "நான் ஒன் ம் ஏமாறவில்ைல! கட்டாயம் அங்ேக ஒ  மான் இ க்கிற !" 
என்ேறன். 
 
      "உங்க க்கு நம்பிக்ைக ஏற்படவில்ைல ேபால் இ க்கிற . வா ங்கள், 
என் டன்!" என்றான். 
 
      அவைனப் பின்பற்றித் தட் த் த மாறி மைலப் பாைறயில் ஏறிேனன். குைகக்குச் 
சமீபத்தில் ெசன்  எட் ப் பார்த்ேதன். அதற்குள் ஒ  மான் - பாைறயில் ெச க்கிய 
மான் - கட்டாயம் இ க்கும் என்  எண்ணிக் ெகாண்  பார்த்ேதன். ஆனால் 
ஏமாந் தான் ேபாேனன். ெவ ம் இ ட்ைடத் தவிர அந்தப் ெபாந் க்குள் ேவ  
ஒன் ேம இல்ைல. 
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      "இப்ேபா  நம் கிறீர்களா?" என்  ைரவர் ேகட்டான். 
 
      கீேழ இறங்கி வந்ேதாம். சாைலயில் நின்  ம ப ம் பார்த்ேதன். ெபாய் மான் 
சாக்ஷாத்தாக நின்  எட் ப் பார்த்  என்ைனக் ேக  ெசய்த . 
 
      ண் ம் ர மாக நின்ற ெந ம் பாைறயில் ஏேதா ஒ  பகுதியின் நிழல் அந்தப் 
ெபாந் க்குள் வி ந்  மாயமான் ேதாற்றத்ைத உண்டாக்கிக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 
 
      இதற்குள்ேள அந்த ஊாி ள்ள சின்னப் பசங்கள் எல்ேலா ம் வந்  எங்கள் 
வண் ையச் சூழ்ந்  ெகாண் ந்தார்கள். அவர்கைள விலக்கிவிட்  ைரவர் வண் க் 
கதைவத் திறந்தான். நான் ஏறி உட்கார்ந்த ம் வண்  நகர்ந்த . 
 
      "ஒ வராவ  இந்த நாளில் ராேமசுவரம் காசி ேபாகிறதில்ைல. ஆனால் ஊ க்கு 
ஊர் பிள்ைளகள் வசவசெவன்  ெப கிக்ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள்!" என்றான் 

ைரவர். 
 
      என் ைடய ஞாபகெமல்லாம் அந்தப் ெபாய்மான் ேபாிேலேய இ ந்த . 
அைதப்பற்றி உள் ாில் ஏதாவ  கைத வழங்கி வரேவண் ம் என்  நிைனத்ேதன். 
 
      "அந்தப் ெபாய்மான் கர  ெராம்ப விசித்திரமான தான். அைதப்பற்றி ஏதாவ  
பைழய கைத உண்டா?" என்  ேகட்ேடன். 
 
      "பைழய கைத ஒன் ம் இல்ைல. நான் ேகள்விப் படவில்ைல. ஆனால் திய கைத 
ஒன்  உண் ; ஏெழட்  வ ஷத் க்கு ன்னால் நடந்த . ஐயா க்குக் ேகட்க 
இஷ்டம் இ ந்தால் ெசால் கிேறன்" என்றான். 
 
      "இ  என்ன வார்த்ைத? இஷ்டம் இ ந்தால் என்ன வந்த ? நான் தான் காைதத் 
தீட் க்ெகாண்  காத்தி க்கிேறேன! நடக்கட் ம்; நடக்கட் ம்! காைர மட் ம் எதிேர 
வ ம் லாாிக டன் ேமாதாமல் ஜாக்கிரைதயாக விட் க்ெகாண்  கைதையச் ெசால்; 
ேகட்கலாம்! நாமக்கல் ேபாய்ச் ேச வதற்குள்ேள கைத ந் வி ம் அல்லவா? 
அப்ப யானால் சாி, உடேன ஆரம்பி கைதைய!" என்ேறன். 
 
      ------------------------- 
 

2.  இரண்டாம் அத்தியாயம் 
 
      ெபாய்மான் கர க்குச் சுமார் ஒ  ைமல் ரத்தில் ெசங்ேகாடக் க ண்டனின் 
கா ம் கிண ம் இ ந்தன. ேசலம் ஜில்லாவில் கா  என்றால், வயல், நிலம், பண்ைண 
என்  அர்த்தம். ெசங்ேகாட ைடய ஐந்  ஏக்கரா நிலம் அவ க்குத் தியாக ர 
மான்யமாகக் கிைடக்கவில்ைல. ஆயி ம் அவ ைடய ெபற்ேறார்கள் அந்த 
நிலத்ைதப் பண்ப த் வதற்கும் ேகணி எ ப்பதற்கும் ெசய்த தியாகங்களின் பலைன 
இன்ைறக்குச் ெசங்ேகாடன் அ பவித்  வந்தான். அவ ைடய ஐந்  ஏக்கரா 
நிலத்தில் ெபான் ம் மணி ம் த் ம் பவள ம் விைள ம். இவற்ைறக் காட் ம் 
விைல உயர்ந்த ெபா ள்களான ெநல் ம் ேசாள ம் ப த்தி ம் மிளகா ங்கூட 
விைள ம். ெசங்ேகாட ைடய ேகணி, ைதயல் எ க்கும் ேகணி. வ ஷம் வ ம் 
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அதில் ைதயல் எ த் க்ெகாண்ேட இ க்கலாம். அப்ப  வற்றாமல் தண்ணீர் சுரக்கும் 
ேகணி அ . ன்  வ ஷமாக மைழ ெபய்யாமல் சுற்  வட்டாரத் க் ேகணிகளில் 
எல்லாம் தண்ணீர் வற்றிவிட்ட ேபாதி ம் ெசங்ேகாடன் ேகணியில் மட் ம் தண்ணீர் 
சுரந்  ெகாண்ேடயி ந்த . ெசங்ேகாட ம் தினந்ேதா ம் ஒ  ெசாட் த் தண்ணீர் 
கூட ணாக்காமல் வயல்க க்கு இைறத் க் ெகாண் ப்பான். ன்  ேபாகம் பயிர் 
ெசய்  பலன் எ ப்பான். 
 
      ெசங்ேகாடன் அநாைத. அவ ைடய தாய் தந்ைதயர் காலமாகிவிட்டனர். அக்கா, 
தங்ைக, அண்ணன், தம்பி பிச்சுப் பிசி  ஒன் ம் கிைடயா . வயதான கிழ அத்ைத 
ஒ த்தி சில காலம் அவன் ட் ல் இ ந்  சைமத் ப் ேபாட் க் ெகாண் ந்தாள். 
அவ க்குச் ேசா  ேபாட மனம் இல்லாமல் ெசங்ேகாடன் அவைள அ த்  
விரட் விட்டான் என்  ஊாில் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ஆனால் உண்ைம அப்ப யல்ல; 
அந்த அத்ைதக் கிழவி தன் தங்ைக மகைளச் ெசங்ேகாடன் க த்தில் கட்  விடப் 
பிரயத்தனம் ெசய்த  அவ க்குப் பி க்கவில்ைல. அதனாேலதான் அவைளத் ரத்தி 
விட்டான். 
 
      ெசங்ேகாடைனக் க யாண வைலயில் சிக்கைவத்  இல்லறத்தில் அமர்த்திவிட 
இன் ம் பல யற்சிக ம் நடந்  ெகாண் ந்தன. அேத ஊாி ம் சுற்  
வட்டாரத்தி ம் பல ெபண்கள் அவ க்காக மற்றவர்களால் ேபசப்பட்டார்கள். ஆனால் 
ெசங்ேகாடன் ஒன் க்கும் பி ெகா க்கேவயில்ைல; யா ைடய வைலயி ம் 
சிக்கவில்ைல. கைடசியில் அவன் இந்தக் க யாணப் ேபச்சுத் ெதால்ைல ெபா க்க 

யாமல் ஒ  காாியம் ெசய்தான். ஊ க்குள் இ ந்த கு ைசையக் கா  ெசய் விட்  
அவ ைடய காட் ன் ந வில் ேகணிக் கைரயில் ஒ  கு ைச ேபாட் க்ெகாண்  
கு யி க்கத் ெதாடங்கினான். அதி ந்  ெசங்ேகாட க்கு மனநிம்மதி ஏற்பட்ட . 
ஆனால் ஊாில் ெகட்டெபயர் பரவிற் . அவன் தாித்திரம் பி த்த க மி என் ம், 
ெபண்டாட் ையக் கட் க் ெகாண்டால் அவ க்குச் ேசா  ேபாட ேவ ேம 
என்பதற்காகப் பிரமச்சாாி வாழ்க்ைக நடத் கிறான் என் ம் அக்கம்பக்கத்  ஊர் 
ஜனங்கள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். இ  ஒன் ம் ெசங்ேகாடன் காதில் விழவில்ைல. 
அவன் உண் , அவன் ேகணி உண் , அவன் விவசாயம் உண்  என்  வாழ்க்ைக 
நடத்தி வந்தான். 
 
      ஆனா ம் அவ ைடய மனநிம்மதி ஒவ்ெவா  சமயம் குைலவதற்குக் 
காரணமாயி ந்த ஒ  ெபண் இ ந்தாள். அவள் ெபயர் ெசம்பவளவல் . 'ெசம்பா' 
என்  கூப்பி வார்கள். ெசம்பா ெபாிய கு ம்பத்தில் பிறந்தவள். தாய், தகப்பன், பாட் , 
அத்ைத, தம்பிமார்கள், தங்ைகமார்கள்  நிைறய இ ந்தார்கள். ெசம்பாவின் 
தகப்ப க்குக் கா , ேகணி எல்லாம் இ ந்தேபாதி ம் ெபாிய கு ம்பம் ஆைகயால் 
ஓயாமல் தாித்திரம் கு  ெகாண் க்கும். வய ல் எவ்வள  விைளந்தா ம் ட் ல் 
உள்ளவர்கள் சாப்பி வதற்குக் காணா . ட் ல் சாப்பாட் க்கு ஆட்கள் அதிகேம 
தவிர, உைழக்கக் கூ யவர்கள் அதிகமில்ைல. இப்ப ப்பட்ட ெபாிய கு ம்பத்தில் 
ஓயாத தாித்திரத் க்கும் ஒழியாத கூச்ச க்கும் மத்தியில் ெசம்பவளம் வாழ்ந் , 
வளர்ந்  வந்தாள். ேசற் த் தவைளக க்கு மத்தியில் ெசந்தாமைரையப் ேபால ம், 
குப்ைபக் ேகாழிக க்கு மத்தியில் ேதாைக மயிைலப் ேபால ம், சப்பாத்திக் 
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கள்ளிக க்கு மத்தியில் ெசம்ப த்திச் ெச ையப் ேபால ம் அவள் பிரகாசித்  
வந்ததாகச் ெசங்ேகாடன் அ க்க  எண் வான். 
 
      இவ்வா  தன  உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண் ந்த ெசம்பாைவக் க யாணம் 
ெசய் ெகாள்வ  பற்றி ம் அவன் அ க்க  ேயாசைன ெசய்யாமல் இல்ைல. அவன் 
மனத்தில் தானாக அந்த ேயாசைன உதித்திராவிட்டா ம், ெசம்பாவின் 
ெபற்ேறார்க ம் உற்றார் உறவின ம் அவைனச் சும்மா விடவில்ைல. ெசங்ேகாடைன 
அவர்களில் யாராவ  சந்திக்க ேநர்ந்த ேபாெதல்லாம், "ஏண்டா அய்யாக் க ண்டன் 
மகேன! எங்கள் ெசம்பவளவல் ைய நீ கட் க்ெகாள்ளப் ேபாகிறாயா, இல்ைலயா? 
இரண் ல் ஒன்  கறாராகச் ெசால் வி ! எத்தைன நாள் அவைளக் கன்னி கழியாமல் 
உனக்காக ைவத்தி ப்ப ? நீ இல்லாவிட்டால் இன் ம் எத்தைனேயா ேபர் 'கண்ேடன் 
கண்ேடன்' என்  ெகாத்திக் ெகாண்  ேபாய்விடக் காத்தி க்கிறார்கள்" என்  
பச்ைசயாகக் ேகட் வி வார்கள். ஆனால் ெசங்ேகாடன் அதற்ெகல்லாம் ெகாஞ்ச ம் 
அைசந்  ெகா ப்பதில்ைல. "அப்ப  ேமேல வி ந்  யாராவ  ெபண் ேகட்க வந்தால் 
கட் க்ெகா த்  அ ப் ங்கேளன்! நானா கு க்ேக வி ந்  மறிக்கிேறன்?" என்  
பி ெகாடாமல் பதில் ெசால் வான். 
 
      எல்ேலா ம் ேசர்ந்  சூழ்ச்சி ெசய்  ெசம்பாைவத் தன் க த்தில் கட் விடப் 
பார்த் க் ெகாண் க்கிறார்கள் என்ற பீதி ெசங்ேகாடன் மனத்தில் 
கு ெகாண் ந்த . ெசம்பாைவக் கட் க் ெகாள்வதில் அவ க்கு ஆைச இல்லாமல் 
இல்ைல. பக ல் ேகணியி ந்  தண்ணீர் இைறக்கும் ேபா ம் சாி, காட் ல் 
மண்ெவட்  பி த்  ேவைல ெசய் ம் ேபா ம் சாி, இரவில் க்கத்தில் கனவி ம் சாி, 
ெசம்பாவின் க ம் ன்சிாிப் ம் கண் சுழற்ற ம் அவன் மனத்தில் அ க்க  வந்  
ெகாண் க்கும். கு ைசக்குள் அ ப்  ட்  உைலப்பாைனையப் ேபா ம் 
ேபாெதல்லாம், ' ட் ல் ஒ  ெபண்பிள்ைள இ ந்தால் எவ்வள  சல் சாக இ க்கும்! 
இந்த அ ப்  ட் ம் ேவைலெயல்லாம் நாம் ெசய்ய ேவண் யதில்ைலயல்லவா?' 
என்  ேதான் ம். ஆனா ம், க யாணம் என்  ெசய் ெகாண்டால் ெசம்பாவின் 
கு ம்பத்தார் அைனவ ம் தன் ட் ல் வந்  உட்கார்ந்  அட் ழியம் ெசய்ய 
ஆரம்பித்  வி வார்கள் என் ம், நாைலந்  வ ஷமாகத் தான் அ ம்பா  பட்  
இராப்பகலாக உைழத் ச் ேசர்த்  ைவத்தி க்கும் பணத்ைதப் பாிசம் என் ம், ேசைல 
என் ம், க யாண வி ந்  என் ம் ெசால் ச் சூைறயிட்  வி வார்கள் என் ம் 
அவன் மனத்தில் ெப ம் பீதி கு ெகாண் ந்த . ெசம்பாவின் ேபாில் அவ க்குள்ள 
ஆைச ம், ேசர்த் ப் ைதத்  ைவத்தி ந்த பணத்தின்ேமல் அவ க்கி ந்த ஆைச ம் 
ஒன்ேறாெடான்  ேபாட் யிட் க் ெகாண் ந்தன. இரண்ைட ம் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவன் வி ம்பினான். ஆனால் எதாவ  ஒன்ைறக் ைக 
விட் த்தான் ஆகேவண் ம் என்  ஏற்பட் விட்டால் என்ன ெசய்வ  என்  
தயங்கினான். சில சமயம், 'ெசம்பாைவப்ேபால்  ெபண்கள் கிைடப்பார்கள்; 
ஆனால் ெவள்ளி பாய் எண்  இேலசில் கிைடக்குமா? நா  வ ஷம் 
பா பட்டால் அல்லவா கிைடக்கும்?' என்  ேதான் ம். 'பணமாவ  பணம்! பணம் 
இன்ைறக்கு இ க்கும்; நாைளக்குப் ேபாகும். ஆனால் ெசம்பாைவப் ேபால் ஒ  ெபண் 
ஆயிரம் வ ஷம் தவம் ெசய்தா ம் கிைடப்பாளா?' என்  இன்ெனா  சமயம் 
அவ க்குத் ேதான் ம். இந்த இரண் வித எண்ணங்க க்குமிைடேய நிச்சயமான ஒ  

க்கு வர யாமல் ெசங்ேகாடன் திைகத்தான்; திணறினான்; திண்டா னான். 
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      இப்ப  இ க்கும்ேபா  ஒ நாள் காைலயில் ெசங்ேகாடன் ேகணியி ந்  
தண்ணீர் இைறத் விட் , மாட்ைடக் கவைல ஏற்றத்தி ந்  அவிழ்த்  விட் , விட் , 
கிணற்றங்கைரயில் மரத்  நிழ ல் இைளப்பாற உட்கார்ந்தான். அப்ேபா  அவன் 
மனம் தன்ைன அறியாமல் ெசம்பாவின்ேமல் ெசன்ற . 'பணச்ெசலைவப் பாராமல் 
ெசம்பாைவக் கட் ப்ேபாட்  ைவத்தி ந்தால் இச்சமயம் கஞ்சிேயா, கூேழா, அல்ல  
நீராகாரேமா ெகாண்  வ வாள் அல்லவா?' என்  நிைனத்தான். அந்தச் சமயத்தில் 
ஏேதா பின்னால் சலசலெவன்  சத்தம் ேகட் த் தி ம்பிப் பார்த்தான். அங்ேக 
இ ப்பில் ேசாற் க் கூைட டன் ெசம்பா நின்றாள். 
 
      மனத்தில் எவ்வள  வியப் ம் மகிழ்ச்சி ம் இ ந்தா ம் ெவளியில் 
காட் க்ெகாள்ளாமல், "அப்ப யா! ஓேகா! நீதானா? யாேரா என்  பார்த்ேதன்" 
என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "என்ைனப் பார்ப்பதற்குப் பி க்கவில்ைலயாக்கும்? நான் வந்த  பிசகுதான்!" 
என்றாள் ெசம்பா. 
 
      "யார் ெசான்ன  பி க்கவில்ைல என் ? வா வா! வந்  வி ! இங்ேக வந்  என் 
பக்கத்தில் உட்கா !" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "இல்ைல, நான் ேபாகிேறன்!" என்  அைர மனத் டன் ெசம்பா தி ம்பிப்ேபாகப் 
பார்த்தாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் எ ந்  ஓ ச் ெசன்  அவைள வழி மறித்  நின் , "வா! வா! 
வந் விட் க் ேகாபித் க் ெகாண்  ேபாகலாமா?" என்  ெசால் , அவள் ைகையப் 
பி த்  இ த் க்ெகாண்  வந்  தன் பக்கத்தில் உட்கார ைவத் க் ெகாண்டான். 
 
      சிறி  ேநரம் அவர்கள் சும்மா இ ந்தார்கள். உச்ச ஸ்தாயில் ைற ைவத் ப் பா ய 
இரண்  குயில்களின் குரல் ேகட்ட . அணிப்பிள்ைளகள் 'கிளிக்' 'கிளிக்' என்  
சப்தித்தன. கு வி ஒன்  'சிவ்' என்  பறந்  ெசன்ற . 
 
      "ெசம்பா! எங்ேக இப்ப  வந்தாய்? ஏதாவ  காாியம் உண்டா?" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "ஒ  காாிய ம் இல்ைல; சும்மா உன்ைனப் பார்க்கத் தான் வந்ேதன்?" 
 
      "காாியம் இல்லாமல் ெவ மேன பார்ப்பதற்கு வ வார்களா?" 
 
      "ஏன் வரமாட்டார்கள், க ண்டா! ேபான சனிக்கிழைம சின்னமநாயக்கன்பட் க்கு 
சினிமா பார்க்கப் ேபாயி ந்ேதாம். அதிேல ேமாகனாங்கி என்  ஒ த்தி வ கிறாள். 
அவள் தன் ஷ க்காக என்ெனன்ன கஷ்டெமல்லாம் ப கிறாள், ெதாி மா? 
அைதப் பார்த்  விட்  அழாதவர்கள் கிைடயா ." 
 
      "ஓேஹா! சினிமா பார்க்கப் ேபாயி ந்தீர்களா? ஏேதா கூடார சினிமா வந்தி க்கிற  
என்  ெசான்னார்கேள அதற்கா ேபானீர்கள்? யார் யார் ேபாயி ந்தீர்கள்?" 
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      "அப்பா, அம்மா, தங்கச்சி, தம்பி, எல்லா மாகத்தான் ேபாயி ந்ேதாம். தைலக்கு 
இரண்ேட காலணா க்ெகட். ெமாத்தம் ஒ  பா ம் ன்  அணா ம் ெசல . 
'ேபானால் ேபாகட் ம்! இந்த மாதிாி அதிசயக் காட்சிகைள எங்ேக பார்க்கப் 
ேபாகிேறாம்? ஆயிரம் பாய் ெகா த்தா ம் பார்க்க மா?' என்  அப்பா 
ெசான்னார். நிஜமாக எவ்வள  நன்றாயி ந்த  ெதாி மா? நீ கூடப் ேபாய்ப் 
பார்த் விட்  வா" என்றாள் ெசம்பவளம். 
 
      "உங்க க்ெகன்ன, ெகா த்த பணக்காரர்கள்! இஷ்டப்ப  ெசல  ெசய்கிறீர்கள்! 
நான் எங்ேக ேபாக அம்மட் ப் பணத் க்கு?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      நம  ெசன்ைன தன் மந்திாி கனம் குமாரஸ்வாமி ராஜா ம் நம  கதாநாயகன் 
ெசங்ேகாடக் க ண்ட ம் சினிமா விஷயத்தில் ஒன் பட்டவர்கள். இரண்  ேப ம் 
சினிமா பார்த்த  கிைடயா ! 
 
      ஊர் உ ப்படாமல் ேபாய்க்ெகாண் ப்பதற்கும் காலா காலத்தில் மைழ 
ெபய்யாமல் ேதசம் நாசமாய்ப் ேபாய்க் ெகாண் ப்பதற்கும் சினிமாதான் காரணம் 
என்ப  ெசங்ேகாட ைடய சிந்தாந்தம்! 
 
      ---------------------- 
 

3.   ன்றாம் அத்தியாயம் 
 
      ெசங்ேகாடக் க ண்டன் சினிமாைவப் பற்றித் தன் ெகாள்ைகைய ெவளியிட்ட ம் 
ெசம்பவளவல் யின் கம் சு ங்கிற் . சற் த் தைலையக் குனிந் ெகாண்  சும்மா 
இ ந்தாள். 
 
      பிறகு, "க ண்டா! ஊாிேல எல்லா ம் உன்ைனப் பற்றி என்ன ேபசுகிறார்கள் 
என்  உனக்குத் ெதாி மா?" என்  ேகட்டாள். 
 
      "ஊாிேல இ க்கிறவர்கள் என்ன ேபசிக்ெகாண்டால் எனக்கு என்ன? நான் 
எதற்காக அைதெயல்லாம் காதில் ேபாட் க்ெகாள்ள ேவண் ம்?" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "அப்ப யில்ைல, க ண்டா! நா ேபர் ேபசுவ  உனக்குக் கட்டாயம் ெதாிந்தி க்க 
ேவண் ம்!" 
 
      "அப்ப யானால் நீதான் ெசால்ேலன், நா  ேபர் ேபசுவ  உனக்குத் ெதாி ம் 
ேபால் இ க்கிறேத!" 
 
      "ெதாியாமல் என்ன? ஊெரல்லாம் ேபசிக்ெகாள்வ  என் காதில் விழாமல் 
இ க்குமா? நீ இங்ேக ேகணிக் கைரயில் வந்  தனியாகக் கு ைச ேபாட் க் ெகாண்  
உட்கார்ந்தி ப்பதனால் உன் காதில் விழவில்ைல." 
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      "என்னதான் ஊாில் ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள், ெசால்  விேடன்! இவ்வள  ரம் ஏன் 
சுற்றி வைளத்  க்ைகத் ெதா கிறாய்?" 
 
      "எனக்குச் ெசால்லேவ தயக்கமாயி க்கிற . வாய் கூசுகிற . நீ க மியாய்! 
பணத்தாைச பி த்தவனாம், விநாயக க்குக் க யாணம் ஆகிறேபா தான் உனக்கும் 
க யாணமாம். யாராவ  ஒ த்திையக் கட் க் ெகாண்டால் அவ க்குச் ேசா  
ேபாட் த் ெதாைலக்க ேவ ேம என்பதற்காக நீ க யாணம் பண்ணிக்ெகாள்ளாமல் 
தாேன ெபாங்கித் தின்  ெகாண் க்கிறாயாம்! நீ பணத்ைதச் ேசர்த்  ைதத்  
ைவத்தி க்கிறாயாம். ைதயைலப் தம் காக்குமாம். ஒ  நாைளக்கு அந்தப் தம் 
உன்ைன ம் அ த் க் ெகான் வி மாம். நீ இரத்தம் கக்கிச் சாவாயாம்! ேபா மா? 
இப்ப ெயல்லாம் கண்டப  ஜனங்கள் ேபசுகிறார்கள்; எனக்குக் ேகட்கச் 
சகிக்கவில்ைல" என்  ெசால்  விட் ச் ெசம்பவளவல்  விம்மத் ெதாடங்கினாள். 
அவ ைடய கண்களி ந்  த்  த்தாகக் கண்ணீர் வ ந்த . 
 
      "ேசச்ேச! ஊாிேல எந்த நாயாவ  ஏதாவ  குைரத்தால், அதற்காக நீ ஏன் அழ 
ேவண் ம்? அழாேத, ெசம்பா!" என்றான் ெசங்ேகாடன். ெசம்பாவின் கண்ணீர் 
ெசங்ேகாட ைடய பணத்தாைச பி த்த மனத்ைதக் கூடக் ெகாஞ்சம் கைரத் விட்ட . 
அவ ைடய கண்ணீைரத் ைடக்கலாமா, ேவண்டாமா என்  தயங்கித் தயங்கிக் 
ைகைய நீட் னான். 
 
      ெசம்பாவின் விம்மல் சிறி  குைறந்த . "க ண்டா! நாங்கள் பார்த்த சினிமாவில் 
ேமாகனாங்கி கண்ணீர் விட்டேபா  மதனசுந்தரன் என்ன ெசய்தான் ெதாி மா?" 
என்  ெசால் க்ெகாண்ேட ெசம்பா ெசங்ேகாட ைடய ைககைளப் பி த்  இ த்  
சினிமாவில் கதாநாயகன் ெசய்த  ேபால் ெசய்  காட் னாள். 
 
      "சீச்சீ! அவர்க க்ெகல்லாம் ெவட்கம், மானம் ஒன் ம் இரா ேபால் இ க்கிற . 
மி க ெசன்மங்கள் ேபால் இ க்கிற . ஆயிரம் ேபர் பார்த் க் ெகாண் க்ைகயில் 
இப்ப யா ெசய்வார்கள்?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "நிஜமாக இல்ைலேய? திைரயிேல தாேன?" என்றாள் ெசம்பா. 
 
      "திைரயிேல என்றா ம் ஆயிரம் ேபர் பார்க்கிறார்கள் இல்ைலயா?" 
 
      "ஆயிரம் ேபர் என்ன? லட்சம் ேபர் பார்க்கிறார்கள். உன்ைனத் தவிர எல்லா ம் 
சினிமா பார்க்கிறார்கள். அ  கிடக்கட் ம், தள் !.....க ண்டா! ஊரார் 
ேபசுகிறெதல்லாம் ெபாய்தாேன? உன் ேபாிேல ெபாறாைமயினால்தாேன அவர்கள் 
அப்ப ெயல்லாம் ேபசுகிறார்கள்?" 
 
      "எைதப்பற்றிச் ெசால்கிறாய்?" 
 
      "ெபண்டாட் க்குச் ேசா ேபாடப் பயந் ெகாண்  நீ க யாணம் 
பண்ணிக்ெகாள்ளாமல் இ க்கிறாய் என்கிறார்கேள! அ தான்...." 
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      " ட்டாப் பயல்க க்குப் பிறந்த பயல்கள்தான் அப்ப ச் ெசால்வார்கள்! நான் 
உன்ைனக் கட் க்ெகாண்டால், அதனால் எனக்கு லாபமா, நஷ்டமா? 
இன்ைறக்ெகல்லாம் உன் சாப்பாட் க்காக மாதம் ஏ , எட்  பாய் ஆகலாம். நீ 
ெசய்கிற ேவைலயினால் எனக்கு இ ப  பாய் மிச்சமாகுேம? இந்தக் கணக்குத் 
ெதாியாத ேசாம்ேபறிப் பயல்கள் ஏதாவ  உளறினால் அைத நீ ஏன் கா  ெகா த் க் 
ேகட்க ேவண் ம்? அதற்காக ஏன் வ த்தப்பட ேவண் ம்?" என்  ெசங்ேகாடன் 
ஆத்திரமாகப் ேபசினான். 
 
      "எங்ேக அந்தக் கணக்கு உனக்கும் ெதாியவில்ைலேயா என்  பார்த்ேதன். 
அத்தைன ெபாிய கு ம்பத்தில் இர ம் பக ம் உைழத் க் ெகாட் க் 
ெகாண் க்கிேறன். எனக்கு என்  ெசாந்தக் கு த்தனம் ஏற்பட் விட்டால் இன் ம் 
எப்ப  உைழப்ேபன்? என்னால் உனக்கு ஒ  நஷ்ட ம் இரா . ஓர் எ ைம வாங்கி 
கட் க்ெகாண்டால் அதிேல மட் ம் மாதம் இ ப  பாய்க்கு ேமேல ெசட் ப் 
பி க்கலாம். என்னால் உனக்கு லாபேம தவிர நஷ்டம் ஒன் ம் ஏற்படா " என்றாள் 
ெசம்பவளவல் . 
 
      "அெதல்லாம் நான் ேயாசைன ெசய் தான் ைவத்தி க்கிேறன். ெசம்பா! ேவெறா  
காாியத்ைத உத்ேதசித் க் கல்யாணத்ைதத் தள்ளிப் ேபாட் க் ெகாண் க்கிேறன். 
என் காட்ைடச் ேசர்ந்தாற்ேபால் ேசலம் த யா க்கு ஓர் ஏக்கரா நிலம் இ க்கிற . 
அ  எனக்கு ெராம்ப இைடஞ்ச மைடஞ்சலாயி க்கிற . ேகணியி ந்  என் 
நிலத் க்குத் தண்ணீர் இைறக்கச் சுற்றி வைளத் க்ெகாண்  வாய்க்கால் ேபாகிற . 
தண்ணீர் ெராம்ப ணாகிற . அந்த ஓர் ஏக்கரா நிலத்ைத வாங்கிவிட்ேடனானால் 
அப் றம் கவைல இல்ைல. பிறகு நம் ைடய க யாணத் க்குத் ேததி ைவக்க 
ேவண் ய தான்." 
 
      "அதற்காக ெராம்ப நாள் தள்ளிப் ேபா வ  நல்லதல்ல. நீ க யாணப் ேபச்ைச 
எ க்க மாட்டாய் என்  ெசால் , அப்பா எனக்கு ேவ  இடம் பார்க்க ஆரம்பித்  
விட்டார்....." 
 
      "நான் ஒ வன் இ க்கிறேபா , ேவ  எந்தப் பயல் மகன் வந்  உன்ைனக் 
கட் க்ெகாண்  ேபாய்வி வான்? யாராவ  உன் கிட்ட வந்தால் அாிவாளால் ஒேர 
ெவட்டாய் ெவட் ப் ேபாட் விட மாட்ேடனா? அந்த எண்ணத்ைத மட் ம் உன் 
அப்பன் அ ேயா  விட்  விடட் ம்" என்றான் ெசங்ேகாடக் க ண்டன். 
 
      ெசம்பவளவல் யின் கம் சந்ேதாஷத்தினால் மலர்ந்த . "உன் ைடய மனசு 
எனக்குத் ெதாிந்தி க்கிறப யால் தான் நா ம் ெபா ைமயாயி க்கிேறன். ேவ  
மாப்பிள்ைள ேத ம் ேபச்ேச உதவா  என்  ட் ல் ெசால் க் ெகாண் க்கிேறன். 
க ண்டா! காைலயிேலயி ந்  நீ பசிேயா தாேன ேவைல ெசய் ெகாண் ந்தாய்? 
இந்தா, இந்தக் கஞ்சியில் ெகாஞ்சம் கு " என்  பாி டன் ெசான்னாள். 
 
      "உங்கள் ட் க் கஞ்சி எனக்கு ேவண்டாம். உன் அப்பன் உன்ைனச் சண்ைட 
பி ப்பான்." 
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      "அெதல்லாம் யா க்கும் ெதாியா . அப்ப த் ெதாிந்  ேகட்டால் கஞ்சி சாய்ந்  
ெகாட் விட்ட  என்  ெசால்  வி கிேறன்." 
 
      "இேதா பார், ெசம்பா! இப்ேபாதான் எனக்கும் நிைன  வந்த ; நம்ம 
ெதன்ைனயி ந்  ஓர் இளநீர் பி ங்கிக் ெகாண்  வந்  உனக்கு ெவட் த் 
த கிேறன்" என்  ெசங்ேகாடன் ைகயில் அாிவா டன் எ ந்தான். 
 
      "நன்றாயி க்கிற ! யாராவ  இளநீைரப் பி ங்குவார்களா? இளநீர் ற்றித் 
ேதங்காய் ஆனால், சந்ைதயில் ஆ  அணா க்கு விைல ேபாகுேம?" என்றாள் ெசம்பா. 
 
      "ஆ  அணாைவத் தள்  குப்ைபயில்! நமக்காகப் பணமா, பணத் க்காக நாமா?" 
என்  ெசால் க் ெகாண்  ெசங்ேகாடன் ெசன்  ைகெயட் கிற ரத்தில் காய்த் த் 
ெதாங்கிய இளந் ெதன்ைனயி ந்  ஓர் இளநீர் அ த் க் ெகாண் வந்  தன் 
காத க்குக் ெகா த்தான். அைத அவன் தனக்காகச் ெசய்த ஒ  மகத்தான தியாகம் 
என்ேற ெசம்பவளம் க தி இ மாந்  மகிழ்ந்தாள். 
 
      ------------------- 
 

4.   நான்காம் அத்தியாயம் 
 
      அன்  சாயங்காலம் ெசங்ேகாடக் க ண்டன் சின்னம நாயக்கன்பட் க்குப் 
ேபானான். ெகால்லனிடம் ெசப்பனிடக் ெகா த்தி ந்த மண்ெவட் ைய 
வாங்கிக்ெகாண் , ஹாிக்கன் லாந்தாில் மண்ெணண்ெணய் வாங்கிப் ேபாட் க் 
ெகாண் , இன் ம் சில சில்லைறச் சாமான்க ம் வாங்கி வ வதற்காகப் ேபானான். 
ஹாிக்கன் லாந்தைரச் சில்லைறச் சாமான் கைடயில் ைவத் விட் க் ெகால்லன் 
உைலக்குப் ேபாய்ச் ெசப்பனிட்ட மண்ெவட் ைய வாங்கிக் ெகாண்  தி ம்பி 
வந்தான். 
 
      அன்ைறக்ெகல்லாம் அவன் மனமாகிய வண்  ெசம்பவளவல் யின் க 
மண்டலத்ைதச் சுற்றிச் சுற்றி வட்டமிட் க்ெகாண் ந்த . ஒ  சமயம் கண்ணீர், 
த ம்பிச் ேசாகமயமாயி ந்த அந்தப் ெபண்ணின் க ம், மற்ெறா  சமயம் மலர்ந்த 

ன்னைக டன் கு கலம் த ம்பிக் ெகாண் ந்த அவள் க ம் தி ம்பத் தி ம்ப 
வந்  ெகாண் ந்தன. ஊரார் ேபச்ைசப் ெபா ட்ப த்தாதவன் ேபால் அவளிடம் 
ெசங்ேகாடன் ம்பாகப் ேபசியி ந்தேபாதி ம் அவன் மனநிைலயில் சிறி  மா தல் 
ஏற்பட் த்தான் இ ந்த . ெசம்பவளத் க்கும் தனக்கும் தி மணத்ைதக் கூ ய 
சீக்கிரத்தில் த் விட ேவண் ய தான் என்ற க்கு அவன் வந் விட்டான். 
 
      இேத ஞாபகமாகச் சின்னம நாயக்கன்பட்  வந்தவ ைடய கவனத்ைத அந்த ஊர்ச் 
சாவ ச் சுவர்களி ம் சாைல மரங்களி ம் ஒட் யி ந்த சினிமா விளம்பரங்கள் ஓரள  
கவர்ந்தன. அந்த வர்ண விளம்பரங்களில் ஒ  ெபண் பிள்ைளயின் கம் க்கியமாகக் 
காட்சி அளித்த . அந்த கம் அழகா ம் வசீகரமா ம் இ ந்த  என்பைதச் 
ெசால்லத்தான் ேவண் ம். அப்ப  வசீகரமாவதற்காக அந்த சினிமாக் கன்னிைக 

கத்தில் எத்தைன ச்சுப் சிக் ெகாண் க்கிறாள், கண்ணிைமகைள ம் 
வங்கைள ம் என்ன பா ப த்திக்ெகாண் க்கிறாள், உத களில் எவ்வள  
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வர்ணக் குழம்ைபத் தடவிக் ெகாண் க்கிறாள் என்பெதல்லாம் ெசங்ேகாட க்கு 
எப்ப த் ெதாி ம்? 'ெசம்பவளம் பார்த்ததாகச் ெசான்னாேள, அந்த சினிமாவில் வ ம் 
ேமாகனாங்கி என் ம் ெபண் இவள்தாேனா? 'ேமாகனாங்கி' என்ற ெபயர் இவ க்குப் 
ெபா த்தமாகத்தான் இ க்கிற ; நான் கூட இந்த சினிமாைவ ஒ  தடைவ 
பார்த் விட ேவண் ய தான், இரண்ேட காலணாக் காசு ேபானால் ேபாகட் ம்! 
இன் ம் எவ்வள  நாைளக்கு இந்தக் கூடார சினிமா இந்த ஊாில் நடக்குேமா, 
என்னேவா விசாாித் த் ெதாிந்  ைவத் க் ெகாள்வ  நல்ல ...' 
 
      இப்ப  நிைனத் க் ெகாண்ேட சில்லைறக் கைடைய ேநாக்கிச் சாைலேயா  
ேபாய்க் ெகாண் ந்த ெசங்ேகாடன் 'ெபாய்மான் கர 'க்குச் சமீபமாக வந்தான். 
அங்ேக இ ந்த அரசமரத்தின் அ யில் ஒ  காட்சிையக் கண்டான். அந்தக் காட்சி 
அவைன அப்ப ேய திைகத்  ஸ்தம்பித்  நிற்கும்ப  ெசய்  விட்ட . அரசமரத்தின் 
கீழ்க் கிைளெயான்றில் ஒயிலாகச் சாய்ந் ெகாண்  ஒ  ெபண் 
நின் ெகாண் ந்தாள். சுவர்களில் ஒட் யி ந்த சினிமா விளம்பரங்களில் கண்ட 
கன்னிதான் அவள் என்  ெசங்ேகாட க்குத் ேதான்றிய . உண்ைமயில் அப்ப யல்ல. 
ஆனால் அந்த சினிமாக் கன்னிையப் ேபாலேவ இந்தப் ெபண் ம் கு க்கு வகி  
எ த் த் தைலவாாிப் பின்னிச் சைடையத் ெதாங்கவிட் க்ெகாண் ம், ேமல் 
ேதாள்வைரயில் ஏறிச் ெசன்றி ந்த ரவிக்ைக தாித் க் ெகாண் ம், காதில் 
குண்டலங்கள் அணிந்  ெகாண் ம், நட்சத்திரப் ப்ேபாட்ட ெமல் ய சல்லாச் ேசைல 
அணிந்  ெகாண் ம், ெநற்றியில் சு ட்ைட மயிர் ஊசலாட, எங்ேகேயா யாைரேயா 
பார்த் , எைதேயா நிைனத் க் ெகாண் ந்தவள்ேபால் நின்றப யால், அவேள 
சினிமா விளம்பரத்தில் உள்ள ெபண் என்  ெசங்ேகாட க்குத் ேதான்றிய . பார்த்த  
பார்த்தப  பிரமித் ப் ேபாய்ச் சிறி  ேநரம் நின்றான். 
 
      அந்தப் ெபண் தன்ைனப் பார்த்  ஒ  பட் க்காட்டான் விழித் க் ெகாண்  
நிற்பைதக் கவனித்தாள். 
 
      "என்னப்பா, பார்க்கிறாய்?" என்  அவள் ேகட்டாள். 
 
      ெசங்ேகாட ைடய காதில் கி கி ெவன்  மணி ஒ த்த . ங்குயில்களின் 
கீதம் ேகட்ட . 
 
      எங்கி ந்ேதா ஒ  ரட் த் ைதாியம் அவ க்கு ஏற்பட்ட . 
 
      "ேவ  என்னத்ைதப் பார்க்கிற ? உன்ைனத்தான் பார்த் க் ெகாண் க்கிேறன்" 
என்றான். 
 
      அந்தப் ெபண் க்குப் ெபாங்கிவந்த ேகாபம் ஒ  கணத்தில் எப்ப ேயா மாறிய . 
அவள் கம் மலர்ந்த . பல் வாிைச ெதாிந்த . 
 
      அைதப் பார்த்த ெசங்ேகாட ம் கத்ைத அஷ்ட ேகாணலாக்கிக் ெகாண்  

ன்னைக ாிந்தான். 
 
      "என்னப்பா, சிாிக்கிறாய்?" என்  அவள் ேகட்டாள். 
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      "பின்ேன, அழச் ெசால்கிறாயா?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "பாவம், அழ ேவண்டாம்! உன் ெபண்சாதி ேத க் ெகாண்  வந் விடப் 
ேபாகிறாள்!" 
 
      "எனக்குக் க யாணம் இனிேமல்தான் ஆகேவண் ம். எத்தைனேயா ேபர் ெபண் 
ெகா க்கக் காத் க் ெகாண் க்கிறார்கள். நான் தான் இ வைரயில் 
சம்மதிக்கவில்ைல!" என்  ெசங்ேகாடன் ெசால் விட்  அர்த்த ஷ்  நிைறந்த 
பார்ைவைய அந்தப் ெபண் மீ  ெச த்தினான். 
 
      ஆனால் அந்த அர்த்தம் அப்ெபண்ணின் மனத்தில் பட்டதாக அவள் 
காட் க்ெகாள்ளவில்ைல. 
 
      "ெராம்ப சாி; நீ சம்மதம் ெகா த் க் க யாணம் நிச்சயமாகிறேபா  எனக்குக் 
கட்டாயம் க யாண க தாசி ேபா " என்றாள். 
 
      "க தாசி கட்டாயம் ேபா கிேறன். ஆனால் ெபய ம், விலாச ம் ெதாிந்தால் 
தாேன க தாசி ேபாடலாம் உன் ெபயர் என்ன?" என்  ெசங்ேகாடன் ேகட்டான். 
 
      "ெபாிய வம் க்காரனாயி க்கிறாேய? என் ெபயர் குமாாி பங்கஜா. உன் ெபயர் 
என்ன?" 
 
      'குமாாி பங்கஜா' என்  அவள் ெசான்ன  'ராஜகுமாாி பங்கஜா' என்  
ெசங்ேகாடன் காதில் வி ந்த . 'அப்ப த்தான் இ க்கும் என்  நிைனத்ேதன்; 
நிைனத்த  சாியாய்ப் ேபாயிற் ' என்  மனத்தில் எண்ணிக் ெகாண்டான். 
 
      "உன் ெபயர் என்ன? ெசால்லமாட்டாயா?" என்  ம ப ம் குமாாி பங்கஜா 
ேகட்டாள். 
 
      "ெசால் வதற்கு என்ன தைட? என் ெபயர் ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டன்" 
என்றான். 
 
      குமாாி பங்கஜா கு ங்கச் சிாித்தாள். "ெவ ம் ராஜாவா? மகாராஜாவா?" என்  
ேகட்டாள். 
 
      "என் ைடய பத்  ஏக்கரா காட் ற்கு நான் தான் ராஜா, மகாராஜா, ஏக சக்ராதிபதி 
எல்லாம்!" என்றான் ெசங்ேகாடன் ெப மிதத் டன். 
 
      "சாி, ேபாய், உன் ைடய ராஜ்யத்ைதச் சாியாகப் பாிபாலனம் பண் ! இங்ேக ந  
ேராட் ல் நின்றால் என்ன பிரேயாஜனம்?" என்றாள் குமாாி பங்கஜா. 
 
      "ஒ  ேகள்விக்குப் பதில் ெசான்னால் ேபாய் வி கிேறன்" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "அ  என்ன ேகள்வி?" 
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      "சுவாிேல, மரத்திேலெயல்லாம் சினிமாப் படம் ஒட் யி க்கிறேத, அதிேல ஒ  
அம்மா இ க்காங்கேள, அ  நீதாேன?" என்  ேகட்டான். 
 
      "ேசச்ேச! அந்த வன்னா ேதவி நான் இல்லேவ இல்ைல! நான் சினிமாவிேல 
ந த்தால் அவைளக் காட் ம்  பங்கு நன்றாக ந ப்ேபன்" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "ேசச்ேச! ேபா ம் ேபா ம் அந்தக் ேகவலமான ெதாழி க்கு நீ ேபாவாேனன்?" 
என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "எைதக் ேகவலமான ெதாழில் என்  ெசால் கிறாய்?" 
 
      "சினிமாவில் ந க்கிறைதத்தான் ெசால்கிேறன். சினிமாவில் ந த்தால் மானம், 
மாியாைதைய விட் ...." 
 
      "இதற்குத்தான் பட் க்கா  என்  ெசால்கிற " என்றாள் பங்கஜா. 
 
      இத்தைன ேநர ம் அவ டன் சாிக்குச் சாியாகச் சாமர்த்தியமாகப் ேபசிக்ெகாண்  
வந்த ெசங்ேகாடன் இப்ேபா  தான் பிசகு ெசய் விட்டதாக உணர்ந்தான். சினிமா 
விஷயமாகச் ெசம்பாகூடத் தன்ைன இ த் க் காட் ய  நிைன க்கு வந்த . 
ஆைகயால், தல் தர அரசியல்வாதிையப் ேபால் தன் ெகாள்ைகைய ஒ  ெநா யில் 
மாற்றிக் ெகாண்டான். 
 
      "எனக்குக்கூட சினிமா என்றால் ஆைசதான். இன்  இராத்திாி இந்த ஊர்க் கூடார 
சினிமா க்குப் ேபாகப் ேபாகிேறன்" என்றான். 
 
      "அப்ப யா? இந்த க்கியமான ெசய்திையப் ேபப்ப க்கு அ ப்பிப் ேபாடச் 
ெசால்ல ேவண் ய தான்" என்றாள் குமாாி பங்கஜா. 
 
      "ேபப்பாிேல ேபாட ேவண் யதில்ைல; உனக்குத் ெதாிந்தாேல ேபா ம்!" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "எனக்கு ஏன் ெதாிய ேவ ம்?" 
 
      "என்ைன அங்ேக பார்க்கலாம் என்பதற்காகச் ெசான்ேனன். நீ ம் இன்ைறக்கு 
இராத்திாி சினிமா க்கு வ வாயல்லவா?" 
 
      "நான் வராமல் சினிமா நடக்குமா? கட்டாயம் வ ேவன்." 
 
      "அப்ப யானால் அங்ேக உன்ைன அவசியம் பார்க்கிேறன்." 
 
      " க்ெகட் க்குப் பணம்?" 
 
      "அைதப்பற்றிக் கவைலப்படாேத, க்ெகட்  நான் வாங்கி வி கிேறன். இரண்ேட 
காலணா க்குப் பஞ்சம் வந்  விடவில்ைல." 



 19

 
      குமாாி பங்கஜா வந்த சிாிப்ைப அடக்கி ெகாள்ள யாதவளாய் ேவ  பக்கம் 
பார்த்  வாைய க் ெகாண்  சிாித்தாள். 
 
      இதற்குள் அங்ேக ஊர்ப் பிள்ைளகள் ஏெழட் ப் ேபர் கூ விட்டார்கள். 
 
      அைதப் பார்த்த பங்கஜா இனி அங்ேக நின்  அந்தப் பட் க்காட்டாேனா  
விைளயாட் ப் ேபச்சுப் ேபசக் கூடாெதன்  ேமைடயி ந்  கீழிறங்கி நடக்கத் 
ெதாடங்கினாள். 
 
      அவேளா  நா ம் ேபாேவாமா என்  ெசங்ேகாடன் ஒ  நிமிஷம் ேயாசித்தான். 

ட் க்குத் தி ம்பிப்ேபாய் சினிமா க்குப் பணம் ெகாண்  வரேவண் ய 
அவசியத்ைத உத்ேதசித்  அந்த எண்ணத்ைத மாற்றிக் ெகாண்டான். 
 
      குமாாி பங்கஜா ஐம்ப  அ  ரம் ேபானபிறகு "சினிமாக் கூடாரத்திேல அவசியம் 
சந்திக்கிேறன்" என்  ஒ  ைமல் ரம் ேகட்கும்ப  இைரந்  கூவினான். 
 
      பங்கஜா தி ம்பிப் பார்த் ப் ன்னைக ெசய்தாள். 
 
      அந்தப் ன்னைகயில் ெசங்ேகாட ைடய உள்ளம் ெசாக்கித் தன்ைன மறந்  
லயித்த . 
 
      அந்த நிைலயில் அவன் சில்லைறக் கைடக்குச் ெசன்றான். 
 
      "என்னப்பா, ெசங்ேகாடா, அந்த அம்மா டன் ெந  ேநரம் ேபசிக்ெகாண்  
நின்றாேய? என்ன ேபசினாய்?" என்றான் கைட தலாளி. 
 
      "என்னத்ைதப் ேபசுகிற ? ெவ மேன ேக்ஷம சமாசாரந்தான் 
ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம்." 
 
      "அந்த அம்மாைள ன்னாேலேய உனக்குத் ெதாி மா என்ன?" 
 
      "நல்ல ேகள்வி! ெராம்ப நாளாய்ப் பழக்கமாயிற்ேற!" 
 
      கைடக்குச் சாமான் வாங்க வந்த இன்ெனா  மனிதாிடம் கைட தலாளி, 
"ேகட்டீர்களா, த யார், நம்ம ஊர்ப் பஞ்சாயத்  மாேனஜர் திதாக வந்தி க்கிறார் 
அல்ல? அவ ைடய தங்ைக - ஒ  ப த்த அம்மாள் - வந்தி க்கிறாள் அல்ல? அந்த 
அம்மா க்கும் நம்ம ெசங்ேகாட க்கும் ெவகு நாளாய்ச் சிேநகிதமாம்!" என்  
ெசான்னார். 
 
      "ஆமாம்; ெவகுநாளாகச் சிேநகிதம்" என்  ெசங்ேகாடன் ெசால் விட்  ஹாிக்கன் 
லாந்தைர எ த் க் ெகாண்  ட் க்குக் கிளம்பினான். ேமேல அவர்கள் இன் ம் 
ஏதாவ  அந்த அம்மாைளப் பற்றிக் ேகட்டால் தன் ைடய குட்  உைடந் வி ம் 
என்  ெகாஞ்சம் அவ க்குப் பயம் இ ந்த . 
      ---------------------- 
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5.   ஐந்தாம் அத்தியாயம் 

 
      அன்ைறக்குச் ெசங்ேகாடன் தைரயில் நடக்கவில்ைல. வானத்தில் பறந்  
ெகாண் ந்தான்; கட ல் அைலக க்கு மத்தியில் மிதந்  ெகாண் ந்தான்; ேமகக் 
குதிைரகளில் சவாாி ெசய்தான்; மரத் க்கு மரம், கிைளக்குக் கிைள தாவினான். ேதர் 
தி விழாக்க க்குப் ேபாவதற்காக அவன் பத்திரப்ப த்தி ைவத்தி ந்த சட்ைடைய 
எ த் ப் ேபாட் க் ெகாண் , சட்ைடப் ைபயில் எட்டணாக் காைச ம் எ த் ப் 
ேபாட் க் ெகாண்  தைலயில் ேஜாராக ண்டாசு கட் க்ெகாண்  ஒ  மணி 
ேநரத் க்கு ன்னாேலேய சினிமா க்குக் கிளம்பிச் ெசன்றான். 
 
      ெபாய்மான் கர  ஓரமாகப் ேபான சாைலக்கு அைர ைமல் கிழக்ேக 
ெசங்ேகாட ைடய ேகணி ம் கா ம் கு ைச ம் இ ந்தன. அந்தச் சாைலக்கு அைர 
ைமல் ேமற்ேக சின்னம நாயக்கன்பட் க்கு வந்தி ந்த ' ாிங் சினிமா'வின் ேடரா 
இ ந்த . ெசங்ேகாடன் அங்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ெகாஞ்ச ேநரம் கூடாரத்ைதச் 
சுற்றிச் சுற்றி வந்  ெகாண் ந்தான். குமாாி பங்கஜா வந்தி க்கிறாளா என்  
பார்ப்பதற்காகத்தான். ஆனால் அவ ைடய தாிசனம் கிட்டவில்ைல. சினிமாப் 
பார்ப்பதற்காக வந்தி ந்த சில ஸ்திாிகள் அங்குமிங்கும் நின்  ெகாண் ந்தார்கள். 
அவர்க ைடய அ கில் ெசன்  ெசங்ேகாடன் உற் ப் பார்த்தான். அவர்கள் இவைன 
சற்  ஏளனமாகப் பார்த் ச் சிாித்தார்கள். ஒ வ க்ெகா வர் ெசங்ேகாடைனப் பற்றிப் 
பாிகாசமாகப் ேபசிக் ெகாண்டார்கள். அவர்களில் ஒ த்தி அவைனப் பார்த் , "என்ன 
மச்சான்! ைகயிைல இ க்குதா?" என்  ேகட்டாள். " ! பட் க்காட்  ஜன்மங்கள்!" 
என்  ெசங்ேகாடன் த் க்ெகாண்  அங்கி ந்  நகர்ந்தான். 
 
      சினிமாப் பார்க்க வந்தவர்கள் எல்லா ம் க்கட் வாங்கத் ெதாடங்கினார்கள். 
ெசங்ேகாடன் மட் ம் காத் க் ெகாண் ந்தான். தல் மணி அ த்தாகி விட்ட . 
அப்ப ம் அந்தக் குமாாி பங்கஜாைவக் காணவில்ைல. ஒ ேவைள அவள் வந்தைதத் 
தான் கவனிக்க வில்ைலேயா என்னேவா, க்கட் வாங்கிக்ெகாண்  கூடாரத் க்குள் 
ேபாய்விட்டாேளா என்னேவா என்ற சந்ேதகம் ெசங்ேகாடன் மனத்தில் உதித்த . 
உடேன அவசரமாகச் ெசன்  இரண்ேடகாலணா ெகா த்  ஒ  க்கட் வாங்கிக் 
ெகாண்டான். அப்ேபா  கூட ஒ ேவைள ெவளியில் வந்  ெகாண் க்கிறாேளா 
என்  பார்த் க் ெகாண்ேட விைரவாக நடந்  கூடாரத் க்குள் ெசன்றான். இரண்  

ன்  இடத்தில் அவன் ைழயப் பார்த்த இடங்களில் அவ ைடய க்கட்ைடப் 
பார்த் விட் , " ன் க்குேபா!" " ன் க்குப்ேபா!" என்றார்கள். ெசங்ேகாட ம் 
எட்  எட் ப் பார்த் விட் , ன் க்குப் ேபானான். இரண்ேட காலணா க்கட் 
வாங்கிய ஜனங்கள் அதற்குள் ெகாட்டைகயில் நிைறந் விட்டார்கள் ெசங்ேகாடன் 
எல்லா க்கும் ன்னா  ெசன்  திைரக்குச் சமீபத்தில் உட்கார்ந்  ெகாண்டான். 
இவ்வள  ேநரம் கழித்  வந் ம் படத் க்கு இவ்வள  அ காைமயில் தனக்கு இடம் 
கிைடத்த  பற்றி மனத்திற்குள் சந்ேதாஷப்பட்டான். 
 
      'அதிர்ஷ்டம் வ ம்ேபா  அப்ப த்தான் வ ம்' என்  எண்ணிக்ெகாண்டான். 
ஆனால் அதிர்ஷ்டம் ரணமாகவில்ைல என்ப  நிைன  வந்த . உட்கார்ந்தி ந்த 
இடத்தி ந்  எ ம்பி எ ம்பி நாலா ற ம் பார்ைவையச் ெச த்தினான். குமாாி 
பங்கஜாைவ எங்கும் காணவில்ைல. 
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      திைரயில் படம் ஆரம்பமாயிற் . ெசங்ேகாடன் உட்கார்ந்தி ந்த இடத்தி ந்  
பார்க்ைகயில் திைரயில் வந்த ஒவ்ேவார் உ வ ம் ெசங்குத்தாக வளர்ந்  தாகார 
வ வமாகத் ேதான்றிய . ேபசுவதற்ேகா, பா வதற்ேகா வாையத் திறந்தேபா  தம் 
வாையப் பிளப்ப ேபாலேவ இ ந்த . ஆயி ம் இ தான் சினிமாவில் தமாஷ் என்  
ெசங்ேகாடன் நிைனத் க் ெகாண்டான். மற்றவர்கைளக் காட் ம் நா  மடங்கு 
சிாித்தான். எட்  மடங்கு ைகையக் ெகாட் னான். சினிமாவில் வந்த உ வங்கள் 
ெசால் ம் வார்த்ைதைய இவ ம் தி ப்பிச் ெசால்லத் ெதாடங்கினான். 
பக்கத்தி ந்தவர்கள் அவைன அடக்கப் பார்த்தார்கள். "இந்தக் கு காரைன 
ெவளியில் பி த் த் தள் " என்ற  ஒ  குரல். "அ  யார் கு காரப்பயல் இங்ேக 
வந்த ? நான் பி த் த் தள் கிேறன்" என்  ெசால் விட் ச் ெசங்ேகாடன் சுற்  

ற் ம் பார்த்தான். 
 
      கூடார சினிமாக்களில் சுமார் ஆயிரத் ச் ெசாச்சம் அ  படம் காட் ய ம் படத்ைத 
நி த்திவிட்  விளக்குப் ேபா வார்கள். தல் தடைவ விளக்குப் ேபாட்ட ம் 
ெசங்ேகாடன் 'படம் ந் விட்ட ' என்  எண்ணிக் ெகாண்  எ ந்தான், 
பக்கத்தி ந்தவர்கள் "உட்கா  உட்கா !" என்  இைரந்தார்கள். 
 
      "இன் ம் ெகாஞ்சம் படம் பாக்கி இ க்கிறதா?" என்  ெசங்ேகாடன் ேகட்டான். 
 
      "அட பட் க்கா ! ஆயிரம் அ தான் ஆகியி க்கிற  இன் ம் பதிேனழாயிரம் அ  
பாக்கியி க்கிற " என்றார் ஒ  சினிமா ரசிகர். 
 
      "என்ன ஐயா, விைளயா கிறாய்? பதிேனழாயிரம் அ ைய எவனாேல 
தாங்க ம்? கேடா த்கசனாேல கூட யாேத" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      இப்ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட அவன் பின்னால் பார்த்தேபா , சினிமாக் 
கூடாரத்தின் அந்தப் பக்கத்  ஓரத்தில், குமாாி பங்கஜா உட்கார்ந்தி ப்பைதக் 
கண்டான். அவ க்குப் பக்கத்தில் இரண்  ஆண் பிள்ைளகள் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். 
ஆனால் அவர்கைள அவன் ெபா ட்ப த்திக் கவனிக்கவில்ைல. 
 
      "ஐேயா! பாவம்! அவ்வள  ரத்திேல ேபாய் உட்கார்ந்தி க்கிறாேள! படம் 
ஒன் ேம ெதாியாேத! தாமதித்  வந்ததனால் அங்ேகதான் இடம் கிைடத்த ேபால் 
இ க்கிற " என்  எண்ணி அ தாபப்பட்டான். அவ க்குப் பக்கத்திேலயி ந்த ஓர் 
ஆள் அவ ைடய ஆர்ப்பாட்டம் ெபா க்காமல் எ ந்  ேபாய்விட்டான். அந்த இடம் 
கா யாக இ ந்த . ெசங்ேகாடன் சட்ெடன்  தன் தைலயி ந்த ண்டாைச எ த்  
விாித்  அந்த இடத்தில் ேபாட்டான். குமாாி பங்கஜா இ ந்த இடத்ைதப் பார்த் க் 
ைகயினால் சமிக்ைஞ ெசய்  ெகாண்ேட, "வா! இங்ேக இடம் இ க்கிற , வந்  வி !" 
என்றான். குமாாி பங்கஜா அைதக் கவனித்ததாகத் ெதாியவில்ைல; அவள் காதில் 
இவன் அைழப்  வி ந்ததாக ம் ேதான்றவில்ைல. ஆனால் இவ க்குப் 
பக்கத்தி ந்தவர்கள் அத்தைன ேப ம் அைதக் ேகட் ச் சிாித்தார்கள். "அந்தப் 
பட் க்காட்டான் தைலயில் அ த்  உட்காரைவ" என்ற  ஒ  குரல். 
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      ம ப ம் விளக்கு அைணந்த ; கூடாரம் இ ண்ட ; திைரயில் படம் ஓடத் 
ெதாடங்கிய . ெசங்ேகாட க்கு இந்தத் தடைவ படம் பார்ப்பதில் உற்சாகம் மிகக் 
குைறந் விட்ட . உண்ைமயில், படத்தின் ேபாில் அவன் மனம் ெசல்லேவ இல்ைல. 
குமாாி பங்கஜா ெவகு ரத்தில் படம் ெதாியாத இடத்தில் உட்கார்ந்தி க்கிறாேள 
என்ற கவைல அவைனப் பி ங்கித் தின்ற . 
 
      அ த்த தடைவ விளக்கு எாியத் ெதாடங்கிய ம், ெசங்ேகாடன் தன் 
தைலக்குட்ைடைய நன்றாகத் தைரயில் இரண்  ேப க்கு இடம் கா ம்ப  
விாித் விட்  எ ந்  ேபானான். கூடாரத்தின் பின்னால் ெசன்ற குமாாி பங்கஜா 
உட்கார்ந்தி ந்த இடத்திற்குள் ைழயப் பார்த்தான். அங்ேக காவ க்கு நின்றவன் 
அவைனத் த த்தான். 
 
      "எங்ேக ேபாகிறாய்?" என்றான். 
 
      "அந்த அம்மாவிடம் ேபசேவண் ம்" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "இங்ேக ேபச யா . சினிமா ெகாட்டைகயிேல ேபச்சு என்ன வந்த ? ெவளியில் 
வந்த பிறகு இஷ்டம் ேபாலப் ேபசிக்ெகாள்!" 
 
      "என்ன ஐயா! இப்ப  ஏ மாறாய்ப் ேபசுகிறாய்! அங்ேக திைரக்குப் பக்கத்தில் 
இடம் ெசௗகாியமாயி க்கிற . அந்த அம்மாளிடம் ெசால்  அைழத் ப் ேபாக 
வந்ேதன். நீ உள்ேளேய விடமாட்ேடன் என்கிறாேய!" 
 
      அந்தா ஆசாமி ெசங்ேகாடைன ஏற இறங்கப் பார்த்  ஒ  சிாிப்  சிாித் விட் , 
"ஆமாம் அப்ப த்தான்! உள்ேள விட யா ! ேபா!" என்  ெசான்னான். 
 
      "என்ன ஐயா, யாைரப் பார்த்தா ம் ஒேர இளிப்பா இளிக்கிறீங்க! சினிமா என்றால் 
இப்ப த்தாேனா? என்னிடம் க்கட் இ க்கிற , ஐயா!" என்  ெசங்ேகாடன் எ த் க் 
காட் னான். 
 
      "ேகாபித் க்ெகாள்ளாேத, அப்பேன! நீ ைவத்தி க்கிற க்ெகட் இரண்ேட காலணா 

க்ெகட்; அந்த அம்மாள் ஒன்ேற கால் பாய் ட் ல் உட்கார்ந்தி க்காங்க! நீ 
கூப்பிட்டால் வ வாங்களா, அப்பா! ஆமாம், நீ என்னத் க்கு இவ்வள  
சிரமப்ப கிறாய்? உனக்கு அந்த அம்மாைளத் ெதாி மா?" என்றான். 
 
      ெசங்ேகாடன் காதில் மற்றெதல்லாம் விழவில்ைல. ஒன்ேறகால் பாய் க்ெகட் 
என்ப மட் ம் நன்றாக வி ந்த . அவன் மனத்தில் ஏற்பட்ட ஆச்சாியம் அவ ைடய 
வாய் அகலமாகப் பிளந்ததி ந்  ெதாிந்த . 
 
      "என்ன ஐயா, நிஜமாகச் ெசால்கிறாயா? அல்ல  ேக  ெசய்கிறாயா? இவர்கள் 
எல்லா ம் தைலக்கு ஒன்ேற கால் பாய் ெகா த் விட்டா இங்ேக வந்  
உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
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      "இவர்கள் எதற்காக க்ெகட் வாங்குகிறார்கள்? ஓசி க்ெகட் ல் வந்தவர்கள்தான்!" 
என்  தணிந்த குர ல் ெசான்னான் 'ேகட்' ஆசாமி. 
 
      ஓசி க்கட் என்றால் என்னெவன்  ெசங்ேகாட க்குத் ெதாியவில்ைல. 
 
      "அப்ப  ஒ  க்கட்டா! அதிேல எனக்கும்தான் ஒன்  ெகாேடன்!" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "நான் ெகா க்க யா . அந்த அம்மா க்கு வலப் பக்கத்திேல 
உட்கார்ந்தி க்கிறார், பா ! அவர் இந்த சினிமா க்கு மாேனஜர். அவைர நாைளக்குக் 
ேக . இப்ேபா  உன் இடத் க்குப் ேபா!" 
 
      "அந்த அம்மா க்கு இடப்பக்கத்திேல உட்கார்ந்தி க்கிறாேர, அவர் யார் 
ெதாி மா?" 
 
      "அவர் இந்த ஊர்ப் பஞ்சாயத் ச் சைபயின் மாேனஜர்....ேபா! ேபா! படம் 
ஆரம்பித்தாகிவிட்ட ." 
 
      "இ  என்னடா வம்பாயி க்கிற ! வல  பக்கத்திேல ஒ  மேனஜர், இட  
பக்கத்திேல ஒ  மாேனஜர்!" என்  த் க்ெகாண்ேட ெசங்ேகாடன் தன் 
இடத் க்குப் ேபாய் ேசர்ந்தான். படம் ஆரம்பித்த பிறகு இ ட் ல் தட் த் த மாறிப் 
ேபாய்ச் ேசர்ந்தப யால் பல ம் அவைனத் திட் னார்கள். ஆனால் அெதல்லாம் அவன் 
கவனத் க்கு வரேவயில்ைல. தன்ைனச் சினிமா க்கு வரச்ெசால் விட்  அந்தக் 
குமாாி பங்கஜா எங்ேகேயா ரத்தில் இரண்  ஆண்பிள்ைளக்கு மத்தியில் 
உட்கார்ந்தி ப்பைதப் பற்றிேய ேயாசைனயாயி ந்த . 
 
      ந வில் அவகாசம் கிைடத்தேபாெதல்லாம் பக்கத்தி ந்தவர்கைள விசாாித் , 
சினிமாவில் குைறந்த விைல க்கட் வாங்குகிறவர்கள் திைரக்குப் பக்கத்தில் 
உட்கா வார்கள் என் ம், அதிக விைல க்கட் வாங்குகிறவர்கள் ரத்தில் 
உட்கா வார்கள் என் ம் ெசங்ேகாடன் ெதாிந்  ெகாண்டான். இந்த ஏற்பா  
தைலகீழ்ப் பாடமாகேவ அவ க்குத் ேதான்றிய . 
 
      படத்தில் சுவாரஸ்யமான கட்டம் ஒன்  வந்த . ெசம்பவளவல்  ெசான்னாேள, 
அந்தக் கட்டந்தான். கண்ணீர் விட்ட கதாநாயகிையக் கதாநாயகன் ேதற்றிச் சமாதானம் 
ெசய் ம் இடம். ெசங்ேகாடன் அதில் கவனத்ைதச் ெச த்தியி ந்தேபா , திடீெரன்  
படம் நின்ற . ஒ  கணம் ஒேர இ ட்டாயி ந்த . அ த்த கணம் பின்னால் 
எங்ேகேயா ெவளிச்சமாய்த் ெதாிந்த . 'ெந ப் !', 'ெந ப் !' என்ற கூக்குரல் 
கிளம்பிய . உடேன கூடாரத்திற்குள் இ ந்தவர்கள் வி ந்த த்  ஓடத் 
ெதாடங்கினார்கள். ெபண் பிள்ைளகள் 'ஐேயா!' 'ஐேயா!' என்  கத்தினார்கள். 
குழந்ைதகள் ாிட்  அ தன. 
 
      ெசங்ேகாடன் எல்ேலாைர ம் ேபால் எ ந்  நின்றான். ெவளிேய ஓட 
எத்தனித்தான். சட்ெடன்  ஒ  ஞாபகம் வந்த . ெந ப்  பின்னாேலதான் 
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பி த்தி க்கிற . குமாாி பங்கஜா அங்ேக தான் இ க்கிறாள்! ெசங்ேகாடனின் தைல 
சுழன்ற ! 
 
      ----------------------- 
 

6. ஆறாம் அத்தியாயம் 
 
      'ெந ப் ' என்ற சத்தத்ைதக் ேகட்  ைள குழம்பி நின்ற ெசங்ேகாட க்குச் 
சட்ெடன்  தான் ெசய்ய ேவண் ய  இன்னெதன்  லப்பட் விட்ட . சினிமாப் 
பார்த்தவர்கள் எல்லா ம் கூடாரத்தி ந்  ெவளிேயற யன்  ெகாண் ந்தார்கள் 
அல்லவா? ெசங்ேகாடன் அதற்கு மாறாகக் கூடாரத்தின் பின்பக்கம் ேநாக்கி ஓ னான். 
வழியில் அங்கங்ேக நின்  ெகாண் ந்த ஜனங்கைள இ த் த் தள்ளிக்ெகாண்  
ஓ னான். வழியில் இ ந்த மரச் சட்டங்கள் த ய தடங்கல்கைளத் தவி  
ெபா யாக்கிக் ெகாண்  ஒேர ச்சில் ஓ ப் பின் றத்தில் நாற்கா கள் ேபாட் ந்த 
இடத்ைத அைடந்தான். 'ெந ப் ' என்ற கூச்சல் எ ந்த ம் மின்சார இயந்திரத்ைத 
நி த்திவிட் ந்தார்கள். ஆைகயால் கூடாரத் க்கு ெவளிேய இ ந்த விளக்குக ம் 
அைணந்  ேபாயி ந்தன. எங்ேகேயா ஒ  ைலயில், க்கட் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட 
இடத்தில், ெந ப் ப் பற்றி எாிந்ததனால் உண்டான மங்கலான ெவளிச்சம் ெதாிந்த . 
அந்த இடத்ைதச் சுற்றி ம் ஏகப்பட்ட ஜனங்கள் கும்பல் கூ  நின்  'காச்சு ச்சு' 
என்  சத்தம் ேபாட் க்ெகாண் ந்தார்கள். அந்த இடம் ெசங்ேகாட ைடய 
கவனத்ைத ஒ  கணம் கவர்ந்த . ஆனால் ஒ  கணம் மாத்திரந்தான்; உடேன அவன் 
இத்தைன அவசரமாய் ஓ  வந்ததன் காரணம் இன்னெதன்பைத ஞாபகப்ப த்திக் 
ெகாண்டான். அவன் நின்ற இடத்தில் அங்குமிங்குமாகச் சிலர் 
ஓ க்ெகாண் ந்தார்கள். அவர்களில் ெபண் பிள்ைளக ம் இ ந்தனர். ஷர்க ம் 
இ ந்தனர். அவர்களில் குமாாி பங்கஜா இ க்கிறாளா? அவைள அந்த இ ட் ல் 
எப்ப த் ேத க் கண் பி ப்ப ? ஆனால் அப்ப த் ேத க் கண் பி க்கும் சிரமம் 
ெசங்ேகாட க்கு ஏற்படவில்ைல. ஓ க்ெகாண் ந்தவர்களில் ஒ  ஸ்திாீ அவன் மீ  

ட் க் ெகாள்ளேவ, ெசங்ேகாடன் அவ ைடய ேதாள்கைளப் பி த்  நி த்தி 
கத்ைத உற் ப் பார்த்தான். அதிர்ஷ்டம் என்றால் இ வல்லவா அதிர்ஷ்டம்? 

கும்பிடப்ேபான ெதய்வம் கு க்ேக வந்த மில்லாமல் பக்தன் ேமேலேய வந்  
ட் க்ெகாண்ட ! அவள் குமாாி பங்கஜா தான் என்  அறிந்த ம் ெசங்ேகாடன் 

பரவசமைடந்தான். அவைளக் காப்பாற் வதற்கு வழி என்ன? ரத்தில் ெதாிந்த 
ெந ப்  அப்ேபா  குப்ெபன்  பற்றிப் ெப  ெந ப்பாவ  ேபாலத் ேதான்றிய . 
ெசங்ேகாடன் மீ  ட் க்ெகாண்ட பங்கஜாேவா அவன் இன்னான் என்பைதத் 
ெதாிந்  ெகாள்ளாமல், "ஐேயா! ஐேயா! என்ைன வி " என்  அலறினாள். "நான் 
தான் ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டன். பயப்படாேத! உன்ைன நான் 
காப்பாற் கிேறன்!" என்  ெசால் க்ெகாண்ேட, சி  குழந்ைதையத் க்குவ ேபால் 
ெசங்ேகாடன் குமாாி பங்கஜாைவக் குண்  கட்டாகத் க்கிக் ெகாண்  
கூடாரத்தி ந்  ெவளிப் பக்கம் ேநாக்கி ஓ னான். குமாாி பங்கஜா கால்கைள 
உைதத் க் ெகாண்டாள். ைககளினால் அவ ைடய மார்ைபக் குத்தித் தள்ளினாள், 
கீேழ குதிக்க யன்றாள். ஒன் ம் ப க்கவில்ைல; ெசங்ேகாடக் க ண்ட ைடய 
இ ம் க் ைககளின் பி யி ந்  அவள் தப்ப யவில்ைல. 
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      கூடாரத் க்கு ெவளியில் அவைளக்ெகாண்  வந்த ம் ெசங்ேகாடன் தானாகேவ 
அவைளக் கீேழ இறக்கிவிட்டான். "பயப்படாேத! நான் இ க்கும்ேபா  பயம் என்ன?" 
என்றான். அதற்குப் பதிலாக குமாாி பங்கஜா அவன  வல  கன்னத்தில் ஓங்கி ஓர் 
அைற விட்டாள். 
 
      மிக்க பலசா யான ெசங்ேகாட க்கு அந்த அ யினால் கன்னத்ைத 
வ க்கவில்ைல; ஆனால் ெநஞ்சில் ெகாஞ்சம் வ த்த . அவ க்கு ஒன் ேம 
விளங்கவில்ைல. கன்னத்ைதத் தடவிக்ெகாண்ேட நின்றான். 
 
      திடீெரன்  கூடாரத் க்கு ெவளிேய விளக்குகள் பிரகாசமாக எாியத் ெதாடங்கின. 
 
      தன் எதிாில் நின்ற ம், தன் கன்னத்தில் அைறந்த ம் குமாாி பங்கஜா தான் 
என்பைதச் ெசங்ேகாடன் இன்ெனா  தடைவ நல்ல ெவளிச்சத்தில் பார்த் ச் 
சந்ேதகமறத் ெதாிந்  ெகாண்டான். அைதப்பற்றி அவைளக் ேகட்க ேவண் ம் என்  
மனம் வி ம்பிய . "உன் உயிைரக் காப்பாற்றிேனன். உன் ைடய ப்ேபான்ற 
ேமனியில் ெந ப் க் காயம் படாமல் தப் வித்ேதன். அதற்கு நீ எனக்கு ெகா த்த பாிசு 
கன்னத்தில் அைறதாேனா?" என்  ேகட்க அவன் வி ம்பினான். ஆனால் நாவில் 
வார்த்ைத ஒன் ம் வரவில்ைல. பங்கஜாவின் கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்ேட பிரைம 
பி த்தவன் ேபால நின்றான். 
 
      அப்ேபா  தான் குமாாி பங்கஜா அவைன உற் ப் பார்த்தாள். "ஓேகா! நீயா? 
நீதானா இப்ப ப்பட்ட அக்கிரமம் பண்ணினாய்? இப்ப ப் பண்ணலாமா?" என்றாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் அதற்குப் பதில் ெசால்வதற்குள் "பங்கஜா! பங்கஜா!" என்ற குரல் 
ேகட்ட . 
 
      "இேதா இ க்கிேறன், அண்ணா!" 
 
      தி தி ெவன்  ஏெழட் ப் ேபர் ஓ  வந்  அவர்கள் இ வைர ம் சூழ்ந்  
ெகாண்டார்கள். ஏேதேதா ேபசிக் ெகாண்டார்கள். 
 
      "இந்தத் த யன்தானா கலாட்டா ஆரம்பித்த ?" 
 
      "ஆமாம்; இவேனதான்!" 
 
      "குறவைனப்ேபால் விழித் க்ெகாண்  நிற்பைதப் பார்!" 
 
      "படம் ஆரம்பித்ததி ந்  இவன் குட்  ேபாட்ட ைன மாதிாி அங்குமிங்கும் 
அைலந் ெகாண் ந்தான். அப்ேபாேத சந்ேதகப்பட்ேடன்." 
 
      "ஏண்டா, த யா! படம் பார்க்க வந்தாயா? கலாட்டா பண்ண வந்தாயா?" 
 
      "ேபாலீஸ் கான்ஸ்ேடபிள்! இங்ேக சீக்கிரம் வா ங்கள்! இந்த ெரௗ ைய அெரஸ்ட் 
ெசய் ங்கள்!" 
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      "பங்கஜம்! இன்  சாயங்காலம் உன்னிடம் கயவாளித்தனமாகப் ேபசினான் என்  
ெசான்னாேய. அந்த மனிதன் இவன்தாேன?" 
 
      இப்ப ெயல்லாம் அவைனச் சுற்றி யார் யாேரா, என்ெனன்னேவா 
ேபசிக்ெகாண்ட  ெசங்ேகாட ைடய காதில் வி ந்த . ஆனால் அவ ைடய 
மனத்திேல ஒன் ம் பதியவில்ைல; அவர்க ைடய ேபச்சு அவ க்குப் ாிய ம் 
இல்ைல. தன்ைனப் பற்றியா இப்ப ெயல்லாம் ேபசுகிறார்கள்? தன்ைன எதற்காக 
'அெரஸ்ட்' ெசய்ய ேவண் ம் என்கிறார்கள்? தான் ெசய்த குற்றம் என்ன? ஒ  
ெபண்பிள்ைளைய ெந ப்பி ந்  காப்பாற்றிய  குற்றமா? இெதன்னடா 
வம்பாயி க்கிறேத? பிள்ைளயார் பி க்கக் குரங்காக ந்தேத? 
 
      அப்ேபா  குமாாி பங்கஜா யாேரா ஒ வ ைடய ைகையப் பி த் ெகாண் , 
"ஸார், இப்ப க் ெகாஞ்சம் தனிேய வா ங்கள்! ஒ  விஷயம்" என்  ெசால் , அவைன 
அப்பால் அைழத் க் ெகாண்  ேபானைதச் ெசங்ேகாட ைடய கண்கள் கவனித்தன. 

ைர மாதிாி உ ப் த் தாித்த அந்த மனிதன் யார்?-யாேரா ெபாிய 
உத்திேயாகஸ்தன்ேபால் இ க்கிற . எதற்காகப் பங்கஜா அவைன அவ்வள  
அ ைமயாக அைழத் ப் ேபாகிறாள்? அவனிடம் இரகசியமாக என்ன விஷயம் 
ெசால்லப் ேபாகிறாள்? ேபாகும்ேபா  அவள் தன்ைன ஒ  தடைவ நிமிர்ந்  பார்த் ப் 

ன்சிாிப் ச் சிாித் விட் ப் ேபானதன் காரணம் என்ன? தன்ைனப்பற்றி அந்த 
மனிதனிடம் ஏேதா ெசால்லப் ேபாகிறாள் ேபா க்கிற . நல்ல  ெசால்லப் 
ேபாகிறாேளா, அல்ல  ெகட்ட  ெசால்லப் ேபாகிறாேளா? 
 
      இதற்குள் ஒ  ேபாலீஸ் கான்ஸ்ேடபிள் அங்ேக வந்  ேசர்ந்தான். அவைனப் 
பார்த்த ம் ெசங்ேகாட ைடய மார்  பைதபைதத்த . ெநஞ்சு ெதாண்ைடக்கு வந்த . 
உடம்  வியர்த்த . சிவப் த் தைலப்பாைக ஆசாமிகள் இ க்குமிடத் ச் 
சமீபத்திேலேய ெசங்ேகாடன் ேபாவ  கிைடயா . ஆகா! ேபாலீஸ்காரர்கள் 
ெபால்லாதவர்கள். ஏதாவ  ஒ  காரணத்ைதச் ெசால் ப் பணம் பறிக்கப் 
பார்ப்பார்கள். ெசங்ேகாட க்ேகா பணம் என்றால் உயிர். ஆைகயால் எங்ேகயாவ  
அவன் ேபாகும் சாைலயிேல ேபாலீஸ்காரன் நின்றால், ெசங்ேகாடன் சாைலைய 
விட்  இறங்கித் ரமாக விலகிப்ேபாய் ஒ  பர்லாங்கு ரத் க்கு அப்பால் ம ப ம் 
சாைலயில் ஏ வான். 
 
      இப்ேபா  ஒ  ேபாலீஸ்காரன் தைலயில் சிவப் த் ெதாப்பி ம் 
குண்டாந்த மாகச் ெசங்ேகாடைன ெந ங்கி வந்  ெகாண் ந்தான். 
தப்பித் க்ெகாண்  ஓடலாெமன்  பார்த்தால் சுற்றி ம் ஜனக்கூட்டமாயி ந்த . 
ஆனால் எதற்காக அவன் ஓடேவண் ம்? அவன் ெசய்த குற்றந்தான் என்ன? 
அைதத்தான் ெதாிந்  ெகாள்ளலாேம? 
 
      அந்தப் ேபாலீஸ்கார ைடய ஒ  ைகயில் குண்டாந்த  இ ந்த . இன்ெனா  
ைகயில் ஒ  ஹாிக்கன் லாந்தர் இ ந்த . அ  ெசங்ேகாட ைடய ஹாிக்கன் லாந்தர். 

க்கட் வாங்கிய இடத்தில் அவன் விட் விட்  வந்த லாந்தர். 'அ  எப்ப  இந்தப் 
ேபாலீஸ்காரன் ைகக்கு வந்த ? ஆ! இதில் ஏேதா மர்மம் இ க்கிற ; நமக்கு ஏேதா 
ஆபத்  அதன் லம் வரப்ேபாகிற !" 
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      ேபாலீஸ்காரன், "விலகுங்கள்! விலகுங்கள், ஐயா!" என்  மற்றவர்கைள அதட்  
விலக்கிக்ெகாண்ேட ெசங்ேகாடனின் அ கில் வந்தான். 
 
      "ஏண்டாப்பா! என்ன கலாட்டா பண் கிறாய்?" என்  அவன் ெசங்ேகாடைனப் 
பார்த் க் ேகட்டான். 
 
      ெசங்ேகாட க்கு வார்த்ைத ெசால் ம் சக்தி வந்த . ஒ  ரட்  ைதாிய ம் 
பிறந்த . 
 
      "என்ைனக் ேகட்கிறீர்களா? நான் ஒ  கலாட்டா ம் பண்ணவில்ைல. கலாட்டா 
என்றால் க ப்பா, சிவப்பா என்ேற எனக்குத் ெதாியா !" 
 
      "பின்ேன எதற்காக இங்ேக இவ்வள  கூட்டம் கூ  இ க்கிற ?" 
 
      "எல்லா ம் சினிமாப் பார்க்க வந்தவர்கள் ேபாலத் ேதான் கிற . ேவண் மானால் 
ேகட் ப் பா ங்கள்!" 
 
      "ெவகு கில்லா த்தனமாய்ப் ேபசுகிறாேய? ஒண்ணாம் நம்பர் ெரௗ  ேபால் 
இ க்கிறேத!" என்றான் ேபாலீஸ் கான்ஸ்ேடபிள். 
 
      பக்கத்தில் நின்றவர்கள் தைலக்கு ஒன்  ெசால்லத் ெதாடங்கினார்கள். 
 
      "இந்தத் தி ட் ப் பயைல விடாதீர்கள், ஸார்!" 
 
      "இ ட் ேல இவன் ஒ  ெபண்பிள்ைளயின் க த் ச் சங்கி ைய அ க்கப் 
பார்த்தான்!" 
 
      "க த் ச் சங்கி ைய அ க்கப் பார்த்தானா? அல்ல  க த்ைதேய அ க்கப் 
பார்த்தானா?" 
 
      " ழிக்கிற ழிையப் பார்த்தால் ெதாியவில்ைலயா, எ  ேவ மானா ம் 
ெசய்யக்கூ யவன் என் !" 
 
      "நீங்கள் எல்லா ம் ெகாஞ்சம் சும்மா இ ங்கள், நான் பார்த் க் ெகாள்கிேறன். 
உங்கள் கலாட்டாேவ ெபாிய கலாட்டாவாயி க்கிற !" என்றான் ேபாலீஸ்காரன். 
 
      இதற்குள் குமாாி பங்கஜா சற்  ன் ைகையப் பி த்  அைழத் ப் ேபான மனிதர் 
தி ம்பி வந்தார். அவைரத் ெதாடர்ந்  சிறி  ரத்தில் பங்கஜா ம் வந்  தனியாக 
நின்றாள். 
 
      "இேதா சினிமா மாேனஜர் வந் விட்டார்! அவைரேய ேக ங்கள்!" என்றான் 
கூட்டத்தில் ஒ வன். 
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      சினிமா மாேனஜர் வந்  ேபாலீஸ்காரன் காதில் ஏேதா ெசான்னார். அவன் 
உடேன, "நீங்கள் எல்ேலா ம் உள்ேள ேபாங்கள்! படம் ம ப ம் காட்டப் 
ேபாகிறார்கள்!" என்றான். 
 
      "ெந ப்  அைணந் விட்டதா, ஸார்! ேசதம் ஒன் ம் இல்ைலேய?" என்  ஒ வன் 
ேகட்டான். 
 
      "அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல. இந்த ஹாிக்கன் லாந்தாில் எண்ெணய் ஆகிப்ேபாய் 
விட்ட . அைண ம்ேபா  திாி 'குப்'ெபன்  எாிந்த . அைதப் பார்த் விட் த்தான் 
யாேரா 'ெந ப் ' 'ெந ப் ' என்  கூச்சல் ேபாட் க் கலாட்டா பண்ணிவிட்டார்கள். 
உள்ேள ேபாங்கள்! படம் ஆரம்பமாகப் ேபாகிற ." 
 
      உண்ைமயாகேவ படம் ஆரம்பிப்பதற்கு அறிகுறியாகக் 'கி கி 'ெவன்  மணி 
அ த்த . 
 
      எல்ேலா ம் அவசர அவசரமாக உள்ேள ேபானார்கள். 
 
      ெசங்ேகாடன், ேபாலீஸ்காரன், சினிமா மாேனஜர், குமாாி பங்கஜா இவர்கள் 
மட் ம் பாக்கி இ ந்தார்கள். 
 
      "அேட! உன் ெபயர் என்ன?" என்  ேபாலீஸ்காரன் அதட் க் ேகட்டான். 
 
      "என் ெபயர் ெசங்ேகாடக் க ண்டன். எதற்காகக் ேகட்கிறீர்கள்?" 
 
      "ெசால் கிேறன், அவசரப்படாேத! இந்த லாந்தர் யா ைடய ?" 
 
      "என் ைடய தா ங்க!" 
 
      "இைத நீ எங்ேக ைவத் விட்  வந்தாய்?" 
 
      " க்கட் வாங்குகிற இடத்திேல விட் விட்  வந்ேதன். ஏ ங்க? இைத யாராவ  
களவா க் ெகாண் ேபாகப் பார்த்தானா?" 
 
      "இந்த ஓட்ைட லாந்தைர எவன் களவாடப் ேபாகிறான்?" 
 
      "உங்க க்கு இந்த ஊர் சமாசாரம் ெதாியா ங்க. நீங்கள் இந்த ஊ க்குப் 

தி ேபால் இ க்கிற . இந்த ஊாிேல ஒட்ைட லாந்தைர ம் தி வாங்க! 
உங்கைளேய கூடத் தி க்ெகாண்  ேபாய்வி வாங்க!" 
 
      "அேட, அதிகப் பிரசங்கி! வாைய கிறாயா இல்ைலயா?" என்  
ெசால் க்ெகாண்  ேபாலீஸ்காரன் தன் ைகயி ந்த த ைய ஓங்கினான். 
 
      ெசங்ேகாட ைடய ேகாபம் எல்ைல கடந்த . அ த்த நிமிஷம் அவ க்கும் 
ேபாலீஸ் ஜவா க்கும் வந்த த்தம் ஆரம்பமாயி க்கும். நல்லேவைளயாக குமாாி 
பங்கஜா அச்சமயம் கு க்கிட்டாள். 
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      "கான்ஸ்ேடபிள் ஸார்! அவர் ேமேல ஏன் ேகாபித்  ெகாள் கிறீங்க! அவர் ேமல் 
குற்றம் ஒன் மில்ைலேய?" என்றாள். 
 
      "இவ்வள  ெபாிய இடத்திேலயி ந்  சிபாாிசு வந்த பிறகு நான் என்ன 
ெசய்கிற ?" என்றான் ேபாலீஸ்காரன். 
 
      சினிமா ேமேனஜர், "ஆமாம், கான்ஸ்ேடபிள்! இன்ைறக்கு இங்ேக ஒன் ம் 
ேவண்டாம். ம ப ம் ஏேதா கலாட்டா என்  எண்ணிக்ெகாண்  சினிமா பார்க்கும் 
ஜனங்கள் கைலந் வி வார்கள்! இவ ைடய லாந்தைர இவனிடம் 
ெகா த் வி ங்கள்!" என்றார். 
 
      "விஷயத்ைதச் ெசால் க் ெகா ப்ப  நல்ல " என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "அவசியம் ெசால்ல ேவண் ய தான். அப்பேன! இந்த லாந்தைர நீ அைணக்காமல் 

க்கட் ெகா க்கும் இடத்தில் ைவத் விட்  வந் விட்டாய். யாேரா ஒ வன் சு ட் ப் 
பற்ற ைவப்பதற்காக லாந்தாின் கண்ணா ையக் கழற்றித் க்கி இ க்கிறான். 
அப்ேபா  திாி ' ஸ்' என்  எாிந்  பக்கத்தில் உள்ள தட் ப் பாயில் பி த் க் 
ெகாண்ட . அதனால் தான் இவ்வள  காபரா ம்!" என்றார் சினிமா மாேனஜர். 
 
      "இந்தா அப்பா! உன் லாந்தைர வாங்கிக் ெகாள். ேவற எங்ேக ம் ைவக்காமல் உன் 
பக்கத்திேலேய ைவத் க்ெகாண்  பாக்கி சினிமாைவ ம் பார்த்  விட் ப் ேபா!" 
என்றான் ேபாலீஸ்காரன். 
 
      ெசங்ேகாடன் ைகநீட்  லாந்தைர வாங்கிக் ெகாண்டான். சினிமாக் 
ெகாட்டைகயி ந்  ெவளிேய ம் திைசைய ேநாக்கி வி வி  என்  நடக்கத் 
ெதாடங்கினான். 
 
      "அவர் ஏன் ேபாகிறார்? பாக்கி சினிமா பார்க்கவில்ைலயா?" என்  குமாாி பங்கஜா 
ேகட்ட  ெசங்ேகாடன் காதில் வி ந்த . ெவட்கத்தினா ம் ேகாபத்தினா ம் உள்ளம் 
ெகாதித் க் ெகாண் ந்த ெசங்ேகாடன் குமாாி பங்கஜாைவத் தி ம்பிக்கூடப் 
பார்க்கவில்ைல. இன் ம் சற்  ேவகமாக நடந்தான். 
 
      "க ண்டர் ேகாபித் க்ெகாண்  ேபாகிறார்ேபால் இ க்கிற !" என்றான் ேபாலீஸ் 
ேசவகன். 
 
      கான்ஸ்ேடபிளின் சிாிப் டன் இன் ம் இ வாின் சிாிப் ச் சத்த ம் கலந்  
ேகட்ட . 
 
      ெசங்ேகாடன் மனத்தில் மிக்க ேகாபத் டேனதான் ேபானான். ஆனால் அந்தக் 
ேகாபெமல்லாம் ெசம்பவளவல் யின் ேபாில் பாய்ந்த . 
 
      "சும்மா இ ந்தவைனக் கிளப்பிவிட் க் 'கட்டாயம் ேபாய் இந்த அழகான 
சினிமாைவப் பார்த் விட்  வா' என்  ெசான்னாள் அல்லவா? அவள் ேபச்ைசக் 
ேகட் க் ெகாண்  நா ம் றப்பட்  வந்ேதன் அல்லவா? இரண்ேட காலணாைவத் 
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தண்டமாகத் ெதாைலத்ேதன் அல்லவா? ெபண்பிள்ைளயின் ேபச்ைசக் 
ேகட் க்ெகாண்  வந்த எனக்கு இ ம் ேவண் ம், இன்ன ம் ேவண் ம்!" என்  
ெசங்ேகாடன் தன் மனத்திற்குள் ெசால் க் ெகாண்டான். 
 
      ----------------------- 
 

7. ஏழாம் அத்தியாயம் 
 
      ம நாள் காைலயில் ெசங்ேகாடக் க ண்டன் வழக்கத்ைதக் காட் ம் அதிக 
ஊக்கத் ட ம் உற்சாகத் ட ம் ேகணியி ந்  ெநல் வய க்குத் தண்ணீர் 
இைறத் க் ெகாண் ந்தான். கவைல ஏற்றத்தில் ட் யி ந்த மா கைளச் 
சக்ைகயாக ேவைல வாங்கினான். ' ேரய்!' ' ேரய்!' என்  அவன் மா கைள அதட் ய 
சத்தம் அைர ைமல் ரம் ேகட்ட . 
 
      ெசங்ேகாட ைடய உள்ளேமா அ ப்பில் ைவத்த ேசாற்  உைலையப்ேபால் 
அ க்க  ெகாதித் க் ெகாண் ம் ெபாங்கிக் ெகாண் ம் இ ந்த . குமாாி 
பங்கஜாைவப் பற்றி அ க்க  நிைன  வரத்தான் ெசய்த . அேதா  அவைளப் பார்த்த 
இடமாகிய அரசமர ம் அதற்குப் பின்னா ந்த ெபாய்மான் கர ம் கண் ன்னால் 
வந்தன. ெபாய்மாைனத் ேத ப் ேபாவ  பற்றிப் ெபாியவர்கள் எத்தைனேயா கைத 
ெசால் வார்கேள? அ  தன் விஷயத்தில் சாியாகப் ேபாய் விட்டதல்லவா? 
 
      இத்தைன நாளாகத் தன்ைன வி ம்பிக் கட் க் ெகாள்ளக் காத் க் ெகாண் ந்த 
ெசம்பவளவல் ைய விட் விட்  அந்தத் த க்குக்காாியிடம் தன் ட மனம் 
ேபாயிற்  அல்லவா? அதற்குச் சாியான தண்டைன கிைடத் விட்ட . பலர் ன்னால் 
அவமானப்பட ேநர்ந் விட்ட ! ேபா ம்! ேபா ம்! இந்த ஜன்மத் க்குப் ேபா ம்! 
 
      ெசங்ேகாட ைடய உள்ளக் ெகாதிப்ைப அதிகப் ப த் ம்ப யான காாியங்கள் 
அன்  காைலயி ந்  ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ேநர்ந்  ெகாண் ந்தன. 
 
      வயல்க க்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்காக ஒ  ஹாிஜனச் சி வைனச் 
ெசங்ேகாடன் அவ்வப்ேபா  கூ க்கு அமர்த்திக்ெகாள்வ  வழக்கம். அந்தச் சி வன் 
தான் தன் த ல் அவ ைடய வயிற்ெறாிச்சைலக் கிளப்ப ஆரம்பித்தான். 
 
      "என்ன எசமான்! ேநற்  சினிமாக் ெகாட்டைகயிேல ஏேதா கலாட்டாவாேம..." 
என்  அந்தப் ைபயன் ேமேல ேபசுவதற்குள், ெசங்ேகாடன் அவ ைடய தைலயில் 
பலமாக ஒ  குட் க் குட் , "ேபாடா! படவா ராஸ்ேகால் சினிமாவாம்! கலாட்டாவாம்! 
ஓ ப்ேபாய் மைடையச் சாியாக ெவட் வி ! இங்ேக வம்  ேபசிக்ெகாண்  
நின்றாேயா, மண்ெவட் யால் உன்ைன ஒேர ெவட்டாய் ெவட் வி ேவன்!" என்ேறன். 
 
      "என்னாங்க இன்ைறக்கு இவ்வள  ேகாபம்! ேபாலீஸ்காரன் கிட்டப் ைச 
வாங்கிக்கிட்ட  ெநசந்தான் ேபா க்கு!" என்  ெசால் க்ெகாண்ேட சின்னான் 
தன்ைன அ க்கவந்த ெசங்ேகாடனிடம் அகப்படாமல் ஓ த் தப்பினான். 
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      பிறகு கிராமத்தி ந்  ஒவ்ெவா வராக வரத் ெதாடங்கினார்கள். ேவ  
வழியாகப் ேபாக ேவண் யவர்கள் கூடச் ெசங்ேகாடைனப் பார்த்  விசாாித்  விட் ப் 
ேபாகலாம் என்  அந்தப் பக்கமாக வந்தார்கள். ஆனால் ெசங்ேகாடன் அவர்க ைடய 
விசாரைண விஷயத்தில் அவ்வளவாக உற்சாகம் காட்டவில்ைல. 
 
      "என்னப்பா, ெசங்ேகாடா?" 
 
      "ஓேகா! நீங்கதானா? எப்ேபா  வந்தீங்க? கவனிக்கேவ இல்ைலேய!" 
 
      "எங்கைளெயல்லாம் நீ கவனிப்பாயா? ெபாிய ம ஷனாய்ப் ேபாய்விட்டாய்!" 
 
      "அ தான் ெதாிஞ்சி க்ேக! பின்ேன எதற்காக வந்தீங்க?" 
 
      "ேநற்  ராத்திாி சினிமாக் ெகாட்டைகயிேல ஏேதா கலாட்டா என்  
ெசான்னார்கள்! அைதப்பற்றிக் ேகட்கலாம் என்  வந்ேதன்." 
 
      "அைதப்பற்றி என்ன ேகட்கலாம் என்  வந்தீங்க?" 
 
      "அ  ெநசமா, என்னதான் நடந்த  என்  ேகட்பதற்காகத்தான்!" 
 
      "ெநசமில்லாத  உங்கள் காதில் வந்  வி மா?-ட்ேரய்! ட்ேரய்! சுத்தப் 
ப க்காங்குளி மா ! நீ ம் ெவ ம் வம்  ேகட் க்ெகாண்டா நிற்கிறாய்? ேவைல 
ெவட்  இல்லாத ெபாிய மனிதர்கள் தான் வம்  ேபசுவதற்காக வ கிறாங்க! உனக்கு 
என்ன ேக ! ட்ேரய்! ட்ேரய்!" 
 
      இப்ப யாக மாட்ைடத் திட் கிற ேபால் வம்  ேபச வந்தவர்கைளெயல்லாம் 
திட் ச் ெசங்ேகாடன் அ ப்பிக் ெகாண்  வந்தான். 
 
      கைடசியாக, ஒேர ஓர் ஆசாமியிடம் அவ ைடய ஜம்பம் ப க்கவில்ைல. 
அன்ைறக்குச் ெசம்பா வராம ந்தால் நல்ல  என்  ெசங்ேகாடன் எண்ணிக் 
ெகாண் ந்தான். தன் ைடய மனம் சாியில்லாத நிைலைமயில் தா மாறாக ஏதாவ  
தான் ேபசிவிட்டால் என்ன ெசய்கிற  என்  அவ க்குக் கவைலயாயி ந்த . 
ஆனால் நாம் வி ம்பியப  இந்த உலகத்தில் என்னதான் நடக்கிற ? ெசம்பா 
வழக்கமாகத் தன் அப்ப க்கு ேசா  ெகாண்  ேபாகும் வழியில் ெசங்ேகாடன் 
ேகணிக்கு வந்  ேசர்ந்தாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் அவைள ஒ  தடைவ நிமிர்ந்  பார்த் விட் , ம ப  'ட்ேரய்' 
'ட்ேரய்' என்  மாட்ைட ஓட்டத் ெதாடங்கினான். 
 
      ேகணித் தண்ணீர் வாய்க்கா ல் வி ம் சலசலப் ச் சத்தம் ெதாடர்ந்  ேகட்ட . 
 
      ெசம்பா ெகாஞ்சம் ேநரம் நின்  பார்த்தாள். ெசங்ேகாடன் அவைளப் பார்த் ப் 
ேபசாம க்கேவ அவ க்கும் ேகாபம் வந் விட்ட . 
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      "ஓேகா! இதற்குள் அவ்வள  ராங்கி வந் விட்டதா? என்ைனப் பார்த் ப் ேபசக்கூட 
பி க்காமல் ேபாய்விட்டதா? ஒ  நாளிேலேய இப்ப யா? சாி; நான் ேபாய்விட்  
வாேரன்!" என்றாள் ெசம்பா. 
 
      "ேபாவாேனன்? அப் றம் தி ம்பி வ வாேனன்?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "நான் தி ம்பி வந்தால் உனக்கு இனிேமல் பி க்கா தான்! ஒேர ேபாக்காக நான் 
ெதாைலந்  ேபாய்விட்டால் உனக்குச் சந்ேதாஷமாயி க்கும்! இல்ைலயா?" 
 
      "எதற்காக இவ்வள  ேகாபதாபம் என்  ெதாியவில்ைல. இப்ேபா  என்ன 
வந் விட்ட ? ேநற்ைறக்கு இந்த ேநரத்திேலதான் எல்லாம் ேபசி  ெசய்  
ெகாண்ேடாேம!" 
 
      "ேநற் ச் சங்கதி ேநற்ேறா  ேபாய்விட்ட . இன்ைறக்கு என்ன? எல்லாம் எனக்குத் 
ெதாி ம். என்னிடம் மைறக்கலாம் என்  பார்க்காேத!" 
 
      "என்னத்ைத நான் ெசய் விட்ேடன். என்னத்ைத உன்னிடம் மைறக்கப் 
ேபாகிேறன்?" 
 
      "ஏ ஆத்தா ! இந்த ஆண்பிள்ைளகளின் ைன சு ட்ைட என்னெவன்  ெசால்ல? 
ேநற் ச் சாயங்காலம் அரசமரத்த யில் நீ அந்தப் ெபண்பிள்ைளையப் பார்த்  
இளிச்சிக்கி  நின்ற , அப் றம் சினிமாவிேல அவைளத் க்கிக்கிட்  ஓ ய  
எல்லாம் எனக்குத் ெதாியா  என்றா எண்ணிக் ெகாண்டாய்?" 
 
      ெசங்ேகாட ைடய மனத்தில் சு க்ெகன்ற ; கத்தில் அச  வழிந்த . ஆயி ம் 
ஒ வா  சமாளித் க்ெகாண் , "ேநற் ச் சங்கதி ேநற்ேறா  ேபாயிற்  என்  
நீதாேன சற்  ன்  ெசான்னாய்?" என்றான். 
 
      "நம் ைடய ேபச்ைசப்பற்றியல்லவா ெசான்ேனன்? அந்தப் ெபண்பிள்ைள அப்ப  
ேநற் ச் சங்கதி என்  விட்  வி வாளா! அந்த...." என்  ெசம்பவளவல்  இங்கு 
எ தத் தகாத வைச ஒன்ைறச் ெசான்னாள். 
 
      "இந்தா! இேதா பார்! என்ைன நீ என்ன ேவ மானா ம் ஏசிக்ெகாள்! என் 

ட்டாள்தனத் க்கு ேவண் ய தான் என்  ஒத் க்ெகாள்கிேறன். ஆனால் 
அந்நியப்ெபண் பிள்ைளையப்பற்றிக் கன்னாபின்னாெவன்  ேபசாேத! நாக்கு அ கிப் 
ேபாகும்!" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "என் நாக்கு எதற்காக அ கேவண் ம்! ெபாய் ம் ைனசு ட் ம் 
ெசால் கிறவர்கள் நாக்கு அ கட் ம்! அவள் அந்நியப் ெபண்பிள்ைளயாயி ந்தால், 
இங்ேக எதற்காகப் பட்டப் பக ல் உன்ைனத் ேத க்ெகாண்  வ கிறாள்? 
பட் க்காட் க் கு யானவன் வய க்குத் தண்ணீர் இைறக்கும் இடத்தில் பட்டணத் ச் 
சீமாட் க்கு என்ன ேவைல?" என்றாள் ெசம்பா. 
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      "ெசம்பா! என்ன உள கிறாய்? பட்டணத் ச் சீமாட் யாவ , இங்ேக என்ைனத் 
ேத க்ெகாண்  வரவாவ ? எப்ேபா  வந்தாள்? ஒேர காய்ப் குகிறாேய?" 
 
      "நான் கினால் என் நாக்கு அ கிப் ேபாகட் ம். என் தைலயில் இ  விழட் ம், 
மாாியாத்தா என்ைனக் ெகாண்  ேபாகட் ம். நீ ெசால் வ  ெபாய்யாக இ ந்தால்?" 
 
      "ஐையேயா! எதற்காக இப்ப ெயல்லாம் ேகாரமான சபதங்கைளச் ெசய்கிறாய்?" 
 
      "இங்ேக இந்த ேமட் ேல ஏறி வந்  நீேய பார்த் க் ெகாள்; வ கிறாளா, 
இல்ைலயா என் . நான் இச்சமயம் வந்த  உனக்கு ஏன் பி க்கவில்ைலெயன்  
இப்ேபாதல்லவா ெதாிகிற ! ைசேவைளயில் கர  குந்த  ேபால் நான் 
வந் விட்ேடன். ஆனால் நான் ெவட்கத்ைத ம் மானத்ைத ம் விட்டவள் அல்ல. 
யாராவ  கா ேல வி ந்  ேகட் க்ெகாண்டா ம் இங்ேக ஒ  நிமிஷங்கூட நான் 
தாமதிக்க மாட்ேடன். நீ ம் உன் ேமாகனாங்கி ம் க த்திேல கல்ைலக் கட் க் 
ெகாண்  கிணற்றிேல வி ந்தா ம் சாிதான்!" 
 
      ெசம்பாவின் வார்த்ைதகள் ெசங்ேகாடன் மனத்தில் ஓர் ஆைசைய ம் ஒ  
நம்பிக்ைகைய ம் உண்  பண்ணின. ெகாஞ்சம் பய ம் ஆவ ங்கூடத் ேதான்றின. 
கவைல மா கைள அப்ப ேய விட் விட் , கிணற்றங்கைர வாய்க்கால் ேமட் ல் 
ஏறிப் பார்த்தான். ெசம்பா ெசான்ன  உண்ைமதான். சற் த் ரத்தில் குமாாி பங்கஜா 
வந்  ெகாண் ந்தாள். ஆனால் தனியாக வரவில்ைல. அவ க்கு இ றத்தி ம் இ  
ஆண்பிள்ைளகள் வந்  ெகாண் ந்தார்கள். அவர்கள் சினிமாக் ெகாட்ைடைகயில் 
ெசங்ேகாடன் அைரகுைறயாகப் பார்த்த மனிதர்கள் என்ேற ேதான்றிய . 
 
      ெசங்ேகாடன் கத்தில் அவைன அறியாமல் ஒ  மலர்ச்சி, ஒ  ன்னைக 
ேதான்றிய . அேதா  ெகாஞ்சம் அச ம் வழிந்த . ெசம்பா அைதப் பார்த் ப் 
ெபாங்கினாள். 
 
      "அேட! அப்பா! சந்ேதாஷத்ைதப் பார்! வாயி ள்ள அத்தைன பல் ந் ெதாிகிறேத?" 
என்றாள். 
 
      "அவர்கள் ேவ  எங்ேகயாவ  ேபாகிறார்கேளா, என்னேமா? என்ைனப் 
பார்க்கத்தான் வ கிறார்கள் என்  எதனால் ெசால்கிறாய்?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "எல்லாம் எனக்குத் ெதாி ம், க ண்டா! பாம்பின் கால் பாம் க்குத் ெதாி ம். 
பின்ேன எதற்காக அந்த அல்  ராணி இந்தக் காட் ம் ேமட் ம் நடந்  
வ கிறாள்? ஒன்  ெசால்கிேறன்; அைத மட் ம் மனசில் நன்றாகப் பதித்  
ைவத் க்ெகாள்! நன்றாய்த் தீட் க் கூராக்கி ஒ  கத்தி ைவத்தி க்கிேறன். சமயம் 
பார்த்தி க்கிேறன். அந்தக் கத்தியினால் குத்திக் ெகான் ம் விடப்ேபாகிேறன். 
அப்ப ச் ெசய்யாவிட்டால் என் ெபயர் ெசம்பா அல்ல; என் ெபயைர மாற்றி அைழ!" 
 
      "ெசம்பா! எதற்காக இந்த மாதிாி ெகா ைமயான வார்த்ைத ெசால் கிறாய்? அந்தப் 
ெபண் உன்ைன என்ன ெசய்தாள்? நான் தான் அப்ப  என்ன ெசய் விட்ேடன்?" 
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      "அவள் என்ன ெசய்தாேளா? நீ என்ன ெசய்தாேயா! இரண்  ேப ம் ேகாவலன்-
மாதவி நாடகம் நிஜமாகேவ நடத்தப் பார்க்கிறீர்கள். ஆனால் கண்ணகிையப் ேபால் 
நான் ெபா த் க் ெகாண் க்க மாட்ேடன். என் ைடய பாட்டன் ஒன்ப  ேபைரக் 
ெகாைல ெசய்  விட் , 'எல்லாக் ெகாைலக்கும் ஒேர க்கு ேமைடதாேன' என்  
ெசான்னவன்! ெதாி ம் அல்லவா? அவ ைடய இரத்தம் என் உடம்பி ம் ஓ கிற  
என்பைத மனசில் ைவத் க்ெகாள்!" 
 
      இப்ப ச் ெசால் விட் ச் ெசம்பா வி வி  என்  ேவ  பக்கமாக நடந்  
ேபானாள். 
 
      குமாாி பங்கஜா ம் மற்ற இ வ ம் ேகணிைய ெந ங்கி வந்  
ெகாண் ந்தார்கள். ெசங்ேகாடன் ேகணிக் கைரயில் ம த்  ைவத்தி ந்த பட் ச் 
சட்ைடைய அவசர அவசரமாக எ த் ப் ேபாட் க் ெகாண்டான்! 
      ------------------------ 
 

8.    எட்டாம் அத்தியாயம் 
 
      அவசரத்தில் சட்ைட ேபாட் க் ெகாள்வெதன்ப  சட்ைட டன் பிறந்த பட்டணத்  
நாகாிக மனிதர்க க்ேக ெகாஞ்சம் க னமான காாியந்தான். ெசங்ேகாடனின் பட் ச் 
சட்ைடேயா அந்த அவசரத்தில் அவைன எகத்தாளம் ெசய் , "உனக்குப் பட் ச் சட்ைட 
ேவேறயா?" என்  ேகட்ப ேபால ஏ மாறாக நடந்  ெகாண்ட . சட்ைடயின் வல  
ைகத் ெதாங்க ல் ெசங்ேகாடனின் இட  ைக குந்  ெகாள்ளேவ, வல  ைகைய 
என்ன ெசய்வெதன்  ெதாியாமல் திண்டா னான். அந்த நிைலயிேலேய சட்ைடையத் 
தைலயில் மாட் க்ெகாள்ள யன்றேபா , சட்ைட கத்ைத மைறத்தேத தவிர, கீேழ 
இறங்க ம த் விட்டத். ெவளியில் கழற்றி எறிய ம் யவில்ைல. அப்ப க் கழற்ற 

யன்றேபா  சட்ைட 'தறார்' என்  கிழிந்த . கிழிந்தால் கிழிந்  ெதாைலயட் ம்! 
கத்ைத மைறப்பதற்குப் பதிலாகக் க த்தின் கீேழ இறங்கிவிட்ட தல்லவா? 

 
      வந்தவர்கள் ன்  ேப ம் இதற்குள் கீேழ பள்ளத்தி ந்  ேமேல ேகணியின் 
கைரக்கு ஏறிவிட்டார்கள். அவர்கள் தங்க க்கு வந்த சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாள்ள 

யன்றார்கள். அடக்க யாமல் சிாிப்  பீறிக்ெகாண்  வந்த . ெசங்ேகாட ம் 
அவர்க டன் ேசர்ந்  சிாித்தான். வந்தவர்களில் ஒ வன், "க ண்டர் ஸார்! 
தங்க ைடய தங்கத் தி ேமனிக்குச் சட்ைட இல்லாவிட்டால் என்ன? நாடறிந்த 
பாப்பா க்குப் ல் எதற்கு?" என்றான். 
 
      அதற்குள் இன்ெனா வன், "என்னப்பா, எஸ்ராஜ்! நம் ைடய ஜமின்தார் 
ெசங்ேகாடக் க ண்டைரப் பஞ்சாங்கப் பிராமணேனா  ஒப்பிட் ப் ேபசுகிறாேய?" 
என்றான். 
 
      "அழகாய்த்தான் இ க்கிற ! ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டைர நீங்கள் இரண்  
ேப மாகச் ேசர்ந்  ெவ ம் ஜமீன்தார் ஆக்கிவிட்டீர்கேள! இன் ம் ெகாஞ்சேநரம் 
ேபானால் அவ ைடய பத்  ஏக்கரா நிலத்ைத ம் பி ங்கிக் ெகாள் ர்கேளா, 
என்னேமா?" என்றாள் பங்கஜா. 
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      "அவர்கள் பி ங்கிக் ெகாண்டால் நான் விட்  வி ேவனா? என் உயிர் 
இ க்கிறவைரயில் அ  யாத காாியம்!" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "பங்கா ! பார்த்தாயா? நாம் என்னேமா தமாஷாய்ச் ெசால்லப்ேபாக, க ண்டர் 
அவ ைடய நிலத்ைதப் பி ங்கிக் ெகாள்ளத்தான் நாம் வந்தி க்கிேறாம் என்  
எண்ணி விட்டார்!" என்றான் 'எஸ்ராஜ்' என்கிற சுந்தரராஜன். 
 
      "க ண்டர், ஸார்! அப்ப ெயல்லாம் ஒன் ம் தப்பாக எண்ணிக்ெகாள்ள 
ேவண்டாம். க்கியமாக, உங்க க்கு நன்றி ெசால் விட் ப் ேபாவதற்காகேவ 
வந்ேதாம்!" என்றான் பங்கா சாமி. 
 
      "எனக்கு நன்றி ெசால்ல வந்தீர்களா? அ  எதற்கு?" என்  ெசங்ேகாடன் ேகட்டான். 
 
      "இந்த ேல ைய ேநற்ைறக்கு நீங்கள் காப்பாற்றினீர்கள் அல்லவா, 
அதற்காகத்தான்." 
 
      "அந்த அம்மாைளயா, நானா காப்பாற்றிேனன்? நன்றாய் விளக்கமாய்ச் 
ெசால் ங்கள்! ேநற்  ராத்திாி நடந்த  ஒன் ம் எனக்கு ஞாபகமில்ைல. ைள 
குழம்பிக் கிடக்கு !" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "அ  என்ன, அப்ப ச் ெசால் கிறீர்? ேநற்  சினிமாக் கூடாரத்தில் ெந ப் ப் 
பி த்த  அல்லவா?" 
 
      "ெந ப் ப் பி த்ததா, என்ன? நீங்கள் எல்ேலா மாய்ச் ேசர்ந் ெகாண் , 'ெந ப் ப் 
பி க்கேவ இல்ைல' என்றீர்கேள!" 
 
      "அந்தப் ேபாலீஸ்காரன் ஒ வன் வந்தாேன, அவ க்காக அப்ப ச் ெசான்ேனாம். 
இல்லாவிட்டால், 'ெந ப்  ஏன் பி ச்சு ? என்னமாய்ப் பி ச்சு ?' என்  ஆயிரம் 
ேகள்வி ேகட்பான். அப் றம் ெந ப் ப் பி ச்சதற்குக் காரணமாயி ந்தவைன 
'அெரஸ்ட்' ெசய்ய ேவண் ம் என்பான். உங்கைள அப்ப ெயல்லாம் நாங்கள் காட் க் 
ெகா த்  வி ேவாமா? ெந ப் ப் பி ச்ச  என்னேமா வாஸ்தவம். அதிேல அ  

பாய்க்கு அதிகமாய்ப் பண ேநாட்  எாிந்  ேபாய்விட்ட !..." 
 
      "எத்தைன பாய்?" என்  ெசங்ேகாடன் ஒ  ைமல் ரம் ேகட்கும்ப  இைரந்  
ேகட் விட் , திறந்த வாய் டாமல் இ ந்தான். 
 
      "ஆமாம்; அ  பாய்க்கு அதிகம். ேநற்ைறக்கு இரண்  ேவைள சினிமாவில் 

க்ெகட் வசூல் அவ்வள ம் ேபாய்விட்ட ." 
 
      "என்ன ஐயா, அதிசயமாயி க்கிற ! ஒ  நாைளக்கு அ  பாயா? நான் 
வ ஷம் ரா ம் உைழத் ப் பா ப கிேறன். எனக்கு வ ஷத் க்கு இ  பாய் 
மிச்சமாகிறதில்ைல. ஒ  நாைளக்கு அ  பாய் வசூலா?" என்  ெசங்ேகாடன் 
சத்தம்ேபாட் க் ேகட்டான். 
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      "அ  பாய் ஒ  பிரமாதமா! பார்த் க் ெகாண்ேட இ ங்கள்! இந்த 
அம்மாைள நாங்கள் சினிமாவில் ேசர்த் விடப் ேபாகிேறாம். அப்ேபா  ஒ  நாைளக்கு 
இரண்டாயிரம் பாய் வசூலாகும். ஒ  திேயட்டாில் இரண்டாயிரம் பாய். இந்த 
மாதிாி இ  திேயட்டாில் தினம் தினம் இரண்டாயிரம் பாய்க்குேமல் வசூல் 
ஆகும்." 
 
      "அேட அப்பா" என்  ெசங்ேகாடன் அதிசயத் டன் குமாாி பங்கஜாைவப் 
பார்த்தான். பார்க்கப் பார்க்க, பங்கஜா வளர்ந்  வளர்ந்  ெபாய்மான் கர  அவ்வள  
ெபாிதாக வளர்ந் விட்டாள். குமாாி பங்கஜாவின் உ வம் மைறந்  அவ்வள ம் 
ெவள்ளி பாய் மயமாகச் ெசங்ேகாட க்குத் ேதான்றிய ! 
 
      இந்தச் சமயத்தில் பங்கஜா தா ம் சம்பாஷைணயில் கலந்  ெகாள்ள ேவண் ய  
அவசியம் என்  தீர்மானித் , "க ண்டேர! நான் கூட உங்கைளப்பற்றி ேநற் த் 
தவறாக எண்ணிக்ெகாண்  ஒ  காாியம் ெசய் விட்ேடன். அதற்காக ெராம்ப ம் 
வ த்தப்ப கிேறன். தய ெசய்  என்ைன நீங்கள் மன்னிக்க ேவண் ம்" என்  
உ க்கமான குர ல் கூறினாள். 
 
      அைதக் ேகட்ட ெசங்ேகாடன் மனம் உ கி, "அதற்ெகன்ன, மன்னித் விட்டால் 
ேபாகிற ! நீ வ த்தப்பட ேவண்டான்" என்றான். 
 
      "அெதப்ப  நான் வ த்தப்படாமல் இ க்க ம்? என்ன நடந்த  ெதாி மா? 
இ ட் ேல யாேரா ஒ வன் என் க த் ச் சங்கி ைய அ க்கப் பார்த்தான். 
அதனாேலதான் நான் அப்ப  ஓ  உங்கள் ேமேல ட் க் ெகாண்ேடன். நீங்கள் 
என்ைனப் பலவந்தமாகத் க்கிக் ெகாண்  ேபாகேவ, தி டன் நீங்கள் தான் என்  
எண்ணிக் கன்னத்தில் அ த்  விட்ேடன். ெவளிச்சம் ேபாட்ட ந்தான் உங்கைளத் 
ெதாிந்த " என்றாள் பங்கஜா. 
 
      ெசங்ேகாட ைடய ைக அவைனயறியாமல் கன்னத்ைதத் தடவிக் ெகாண்ட . 
இப்ேபா  உண்ைம ெதாிந் விட்டப யால் அவன் அந்த அைறையக் குறித்  
வ ந்தவில்ைல. அைத நிைனத்தேபா  அவ க்கு இப்ேபா  ஒ  விசித்திரமான 
மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . 
 
      "எந்த களவாணிப் பயல் அப்ப  உன் க த்தில் ைக ைவத்  நைகையக் கழற்றப் 
பார்த்தான்? அப்ேபாேத ெசால் யி ந்தால் அவைனக் ைகப்பி யாய்ப் பி த் ச் 
ெசம்ைமயாய்க் ெகா த்  அ ப்பியி ப்ேபேன!" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "இ ட் ேல யார் என்  ெதாியவில்ைல. ெதாிந்தி ந்தால் ெசால் யி ப்ேபன்" 
என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "சினிமாவிேல அ தான் ஒ  ெக தல். விளக்ைக அைணத்  இ ட்டாகச் 
ெசய் வி கிறார்கள்! விளக்ைகப் ேபாட் க்ெகாண்  சினிமாக் காட் னால் என்ன? 
பணம் ெகா த்  வந்தவர்கள் இன் ம் நன்றாகப் பார்க்கலாம் அல்லவா?" 
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      இைதக் ேகட்ட வ ம் சிாித்தார்கள். அந்தச் சிாிப்  எதற்காக என்  
ெசங்ேகாட க்கு விளங்கவில்ைல. ஆனால் அவ ம் அவர்க டன் ேசர்ந்  
சிாித்தான். 
 
      "சாி, எஸ்ராஜ்! நாம் வந்த காாியம் ஆகிவிட்ட , றப்படலாமா?" என்  ேகட்டான் 
பங்கா . 
 
      "அதற்குள் என்ன அவசரம்? இன் ம் ெகாஞ்சேநரம் இ ந் விட் ப் ேபாங்கள்!" 
என்  ெசங்ேகாடன் உபசாித்தான். 
 
      "எனக்கு இந்த இடம் ெராம்பப் பி த்தி க்கிற . ேகணிக்கைர ம் ெதன்ைன மர ம் 
பேசல் என்ற ெநல் வய ம் ேசாளக் ெகால்ைல ம் பார்க்க எவ்வள  
அழகாயி க்கிற ! சினிமாவில் காதல் காட்சி எ த்தால் இப்ப ப்பட்ட இடத்தில் 
அல்லவா எ க்க ேவண் ம்?" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "அதற்ெகன்ன? நீ சினிமாவில் ேசர்ந்  காதல் காட்சி எ க்கும்ேபா  இங்ேகேய 
வந்  எ த் விடலாம்!" என்றான் எஸ்ராஜ். 
 
      "ஆகா! அேதா குயில் கூ கிற . பா ங்கள்! அடடா! என்ன இனிைம! என்ன 
இனிைம!" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "இந்தப் பக்கத் க் குயில்கேள இப்ப த்தான்! ெராம்ப ெராம்ப இனிைமயாகக் 
கூ ம்!" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "அப்ப யா? இங்ேக நிைறயக் குயில்கள் உண்ேடா?" 
 
      "இ ப  ப்ப க்கு ேமேல இ க்கிற . நான் இங்ேக ஒ த்தன் தாேன? அவ்வள  
ேபா ேம?" 
 
      "இ ப  ப்ப  குயி ம் ஓயாமல் கூவிக்ெகாண் க்குேமா?" 
 
      "கூவாவிட்டால் யார் வி கிறார்கள்? தவைடயில் இரண்  அைற அைறந்  கூவச் 
ெசால்ல மாட்ேடனா? உங்க க்கு இஷ்டமான ேபாெதல்லாம் வந்  ேகட்கலாம், 

க்ெகட் கிைடயா !" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "பார்த்தாயா, எஸ்ராஜ்! க ண்டர் எவ்வள  வக்கைணயாகப் ேபசுகிறார்!" என்றான் 
பங்கா . 
 
      "நீங்கள் என்னேமா குயில் கியில் என்  பிராணைன வி கிறீர்கள். ஏற்கனேவ 
ெவயி ல் வந்ததில் எனக்குத் தாகமாயி க்கிற . இப்ேபா  ெதாண்ைட அ ேயா  
வறண் விட்ட . ஏதாவ  கு க்காவிட்டால் உயிர் ேபாய் வி ம் ேபால் இ க்கிற ." 
 
      இைதக் ேகட்ட டேனதான் ெசங்ேகாட க்கு வந்தவர்கைள இத்தைன ேநர ம் 
நிற்க ைவத் ப் ேபசுகிேறாம், உட்காரச் ெசால்  உபசாரம் ெசய்யவில்ைலெயன்ப  
நிைன  வந்த . 
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      "அடாடா! தாகம் என்  அப்ேபாேத ெசால்லக் கூடா ? கு ைசக்குப் ேபாகலாம், 
வா ங்கள். பாைனயில் தண்ணீர் நிரப்பி ைவத்தி க்கிேறன். ஜில் என்  
குளிர்ச்சியாயி க்கும்" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "க ண்டேர! கு ைச என்  ெசால்லாதீர்; அரண்மைன என்  ெசால் ம்!" 
என்றான் எஸ்ராஜ். 
 
      "கு யானவ க்கு அவன் கு யி க்கும் கு ைசதான் அரண்மைன. அதில் சந்ேதகம் 
என்ன?" என்றான் பங்கா சாமி. 
 
      "இந்தக் கிணற் த் தண்ணீைரச் சாப்பிடலாேம? அங்ேக ேபாவாேனன்?" என்றாள் 
பங்கஜா. 
 
      "இல்ைல, இல்ைல. கிணற் த் தண்ணீர் இைறத் க் கலங்கிப் ேபாய்விட்ட . 
காைலயிேலேய ெதளிவாகத் தண்ணீர் எ த் ப் பாைனயில் ெகாட்  
ைவத்தி க்கிேறன். வா ங்கள்! உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் இங்ேக வ வதற்கு நான் 
ெகா த்  ைவத்தி க்க ேவண்டாமா?" 
 
      "சாி; அப்ப  என்றால் ேபாகலாம். ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டாின் 
அரண்மைனைய ம் பார்த்  ைவக்கலாம்!" என்றான் பங்கா . 
 
      எல்லா ம் கு ைசக்குப் ேபானார்கள். வாச ல் கு கலான திண்ைண ஒன்  
இ ந்த . ெசங்ேகாடன் கயிற் க் கட் ைல ம் பைழய பாய் ஒன்ைற ம் எ த் ப் 
ேபாட் , "உட்கா ங்கள், இேதா தண்ணீர் ெகாண்  வ கிேறன்!" என்றான். 
 
      "ேவண்டாம், ேவண்டாம்! அவ்வள  சிரமம் உங்க க்கு எதற்கு? நான் எ த்  
வந்  ெகா க்கிேறன்" என்  ெசால் க்ெகாண்ேட பங்கஜா ம் உள்ேள ைழந்தாள். 
அவைளத் ெதாடர்ந்  மற்ற இ வ ம் கு ைசக்குள் வந்தார்கள். 
 
      ெசங்ேகாட க்கு ெவட்கம் பி ங்கித் தின்ற . சட் ம் பாைன ம், சுத்தம் 
ெசய்யாத சாம்பல் குவிந்த அ ப் ம் அ க்குத் ணிக ம், ைலக்கு ைல தானிய 

ட்ைடக ம், மண் ெவட் ம், அாிவா ம், தவி ம் பிண்ணாக்குமாயி ந்த அந்தக் 
கு ைசையப் பார்த்  இந்தப் பட்டணத் ச் சீமான்க ம் சீமாட் ம் என்னெவன்  
நிைனத் க்ெகாள்வார்கள்! இவர்கள் வரப் ேபாவ  ெதாிந்தி ந்தால் கு ைசையச் 
சுத்தப்ப த்தி ைவத்தி க்கலாேமா? 
 
      பங்கஜா உள்ேள ைழ ம்ேபாேத "அடாடா! இங்ேக எவ்வள  குளிர்ச்சியா 
யி க்கிற ? ெவளியிேல ெவயில் ெகா த்தி ஒேர உஷ்ணமா யி க்கிற ! இங்ேக 
ஊட் , ெகாைடக்கானல் மாதிாி ஜில்ெலன்  இ க்கிற . ஓட்  ட் ம் மச்சு 

ட் ம் என்ன சுகம் இ க்கிற ! கூைர ட் க்குச் சமம் ேவெறான் ம் கிைடயா !" 
என்  ெசால் க்ெகாண்ேட வந்தாள். 
 
      "அதற்ெகன்ன சந்ேதகம்" என்றார்கள் மற்ற இ வ ம். 
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      ெசங்ேகாடன், "எல்லா ம் ேசர்ந்தாற்ேபால் உள்ேள வந்தால் இங்ேக 
நிற்பதற்குக்கூட இடங் கிைடயா " என்றான். 
 
      "அழகாயி க்கிற ! ேவண் ய இடம் இ க்கிறேத! ஆனந்தபவன் பங்களாமாதிாி 
அல்லவா இ க்கிற !" என்றான் பங்கா . 
 
      "மனம் விசாலமாயி ந்தால் இட ம் விசாலமாய் இ க்கும்!" என்றாள் குமாாி 
பங்கஜா. 
 
      பாைனயில் ஊற்றி ைவத்தி ந்த குளிர்ந்த தண்ணீைரச் ெசங்ேகாடன் தகரக் 
குவைளயில் எ த்  ன்  ேப க்கும் ெகா க்க வந்தான். அப்ேபா  அவ க்கு ஒ  
விசித்திரமான எண்ணம் ேதான்றிய . அதாவ , அந்த இரண்  ஆண்பிள்ைளக ம் 
கு ைசயின் உட் றத்ைதக் கவனமாக உற் ப் பார்க்கிறார்கள் என்ற சந்ேதகம் 
ஜனித்த . அப்ப  என்னத்ைதப் பார்க்கிறார்கள்? ைல க்குகைள எதற்காக 
உற் ப் உற் ப் பார்க்கிறார்கள்? எதற்காக இப்ப  விழிக்கிறார்கள்? ஆ! இந்தப் 
பட்டணத் ப் ேபர்வழிகளிடம் ெகாஞ்சம் ஜாக்கிரைதயாகேவ இ க்க ேவண் ம்! 
இந்தக் காலத்தில் யாைர ம் நம் வதற்கில்ைல! 
 
      எல்லா ம் தண்ணீர் கு த்த ம், "வா ங்கள் ேபாகலாம்! ெவளியில் காற்றாட 
உட்காரலாம்!" என்  ெசால்  விட் ச் ெசங்ேகாடன் ெவளிேய வந்தான் பங்கஜா ம் 
அவ டன் வந்தாள். மற்ற இ வ ம் ேம ம் கு ைசக்குள் இ ந் , ைல 

க்குகைளக் குைடந் , "இ  பிண்ணாக்கு! இ  ெநல் !" என்  ஒ வ க்ெகா வர் 
ெசால் க் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
      "வா ங்கள்! வா ங்கள்! அங்ேக என்ன இ க்கிற , பார்க்கிறதற்கு" என்  
ெசங்ேகாடன் சத்தம் ேபாடேவ இ வ ம் ெவளியில் வந்தார்கள். 
 
      "ேபாகலாமா?" என்றான் ஒ வன். 
 
      "ெகாஞ்சம் உட்கார்ந் விட் ப் ேபாகலாம்" என்றான் இன்ெனா வன். 
 
      கயிற் க் கட் ம் திண்ைணயி ம் நிரவி உட்கார்ந்த ம் ெசங்ேகாடன், 
"உங்கைள ஒன்  ேகட்கேவண் ம் என்றி க்கிேறன்" என்றான். 
 
      "ேபஷாய்க் ேக ங்கள், க ண்டர்வாள்! ஒன்  என்ன? பத்  ேவண் மானா ம் 
ேக ங்கள்!" என்றான் எஸ்ராஜ். 
 
      "இந்த அம்மாள் உங்கள் இரண்  ேப க்கும் என்னமாய் ேவ ங்க?" என்  
ேகட்டான். 
 
      "எனக்கு இந்த அம்மாள் தங்ைக!...." 
 
      "நிஜமாகவா? கத்ைதப் பார்த்தால் அப்ப த் ேதான்றவில்ைலேய?" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
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      "என் ெசாந்தத் தங்ைக இல்ைல; சித்தப்பாவின் மகள். இந்த எஸ்ராஜ் த யன் 
இவைளக் க யாணம் ெசய்  ெகாள்ளப் ேபாகிறான்!" 
 
      "என்னங்க? என்னால் நம்பேவ யவில்ைலேய! இந்த அம்மாைளப் பார்த்தாள் 
ேதவேலாகத்  அரம்ைப, ஊர்வசி மாதிாி இ க்கிற ! இவைரப் பார்த்தால்..." 
 
      "ஆமாம், அ மார் மாதிாி இ க்கிற . அதனால் என்ன, க ண்டேர! காத க்குக் 
கண்ணில்ைல என்  ேகட்டதில்ைலயா?" 
 
      "கண் இல்லாமற் ேபானாற் ேபாகட் ம்! அறி  கூடவா இல்லாமற் ேபாய்வி ம்?" 
என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      அப்ேபா  குமாாி பங்கஜா கு க்கிட் , "இவர்கள் ெசால்வைத நீங்கள் நம்ப 
ேவண்டாம். சும்மாவாவ  ெசால்கிறார்கள்! நான் க யாணேம ெசய்  ெகாள்ளப் 
ேபாவ  இல்ைல! அப்ப ச் ெசய் ெகாண்டால் என் மனசுக்குப் பி த்தவைரத் தான் 
க யாணம் ெசய்  ெகாள்ேவன்!" என்றாள். 
 
      "அ  ேபானால் ேபாகட் ம். இப்ேபா  பங்கஜாவின் க யாணத் க்கு அவசரம் 
ஒன் மில்ைல. நீர் கட்டாயம் ஒ  நாள் சின்னமநாயக்கன்பட் க்கு எங்கள் ஜாைகக்கு 
வர ேவண் ம். நீங்கள் ெசய்த உதவிக்காக உங்க க்கு ஒ  டீ பார்ட்  ெகா க்கப் 
ேபாகிேறாம்." 
 
      "எனக்கு டீ பி க்கா . சாப்பிட் ப் பழக்கம் இல்ைல. ஒ  நாள் எங்ேகேயா 
சாப்பிட்  மயக்கம்கூட வந்  விட்ட ." 
 
      "டீ சாப்பி வ  கட்டாயம் இல்ைல. ேமார் ெகா க்கிேறாம். சாப்பிடலாம். அைதத் 
தவிர, நீங்கள் அன்ைறக்கு சினிமா ரா ம் பார்க்கவில்ைல. ஒ நாள் வந்  பார்க்க 
ேவண் ம்." 
 
      "வ கிேறன், ஆனால் என்ைனப் பின்னால் ெகாண்  உட்கார ைவத் விடக் 
கூடா !" 
 
      "எங்ேக இஷ்டேமா அங்ேக உட்காரலாம். திைரக்குப் பக்கத்திேலகூட 
உட்காரலாம்."       "அப்ப யானால் சாி." 
 
      ன்  ேப ம் றப்பட் ச் ெசன்றார்கள். மற்ற இ வ ம் ஏேதா ேபசிக்ெகாண் ம் 
சிாித் க்ெகாண் ம் ேபானார்கள். பங்கஜா மட் ம் ெசங்ேகாடைனத் தி ம்பித் 
தி ம்பிப் பார்த் க்ெகாண்  ெசன்றாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் தன் மனசி ந்த தராசின் ஒ  தட் ல் குமாாி பங்கஜாைவ ம் 
இன்ெனா  தட் ல் ெசம்பவளவல் ைய ம் ைவத்  நி த் ப் பார்த்தான். யார் 
அதிகம், யார் குைற  என்பைத அவனால் அவ்வள  சுலபமாக நிர்ணயிக்க 

யவில்ைல. 
   ---------------------- 
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9. ஒன்பதாம் அத்தியாயம் 
 
      ெசம்பவளவல் யின் தகப்பனார் சிவராம ங்கக் க ண்டர் மிக ம் 
கண் ப்பானவர். ெசம்பா அவ ைடய த்தமகளாைகயால் அவ ைடய 
இஷ்டத் க்காக இத்தைன நா ம் ெபா த்தி ந்தார். இனிேமல் கண் ப்பாகப் 
ெபா க்க யா  என்  அவ ைடய மைனயாளிடம் ெதாிவித் க் ெகாண் ந்தார். 
 
 
      "ெசங்ேகாடன் வந்  ெபண் ேகட்கப் ேபாகிறான் என்  காத்தி ந்தால் ெசம்பா 
கன்னிப்ெபண்ணாகேவ இ க்க ேவண் ய தான்!" என்றார். 
 
      "அவன் ேகட்காவிட்டால் என்ன! நீங்கள்தான் கூப்பிட் ச் ெசால் ங்கேளன்? சி  
பிள்ைளதாேன? தாயா, தகப்பனா-அவ க்குப் த்தி ெசால்வதற்கு யார் 
இ க்கிறார்கள்?" என்றாள் ெசம்பாவின் தாயார். 
 
      "அப்ப  என்னத்திற்காகப் ேபாய் அவன் தாவாக்கட்ைடையப் பி க்க ேவ ம்? 
நம்ப ெசம்பா க்கு மாப்பிள்ைள கிைடக்காமலா ேபாகிறான்?" 
 
      "இந்தப் பக்கத்திேலேய ெசழிப்பான வயல் கா ம் வற்றாத ேகணி ம் 
ெசங்ேகாட க்கு இ க்கிற . பண ம் ேசர்த்  ைவத்தி க்கிறான்..." 
 
      "இன் ம் எத்தைன நாைளக்கு அவன் கா ம் பண ம் இ க்குேமா. சந்ேதகந்தான். 
ேகட்டாயா சங்கதி; ெசங்ேகாட க்குத் ர்ச்சகவாசம் ஏற்பட் க்கிற . 
சின்னமநாயக்கன்பட் க்கு யாேரா இரண்  ஆண்பிள்ைளக ம் ஒ  ெபண் 
பிள்ைள ம் வந்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் ர்நடத்ைதக்காரர்கள். அவர்களில் ஒ வன் 
எங்ேகேயா ேகா-ஆபேர வ் சங்கப் பணத்ைதக் களவா க் ெகாண்  
வந் விட்டானாம். அவன் ேமேல வாரண்  இ க்கிறதாகக் ேகள்வி..." 
 
      "அெதன்ன, ேகா-ஆபேர வ் என்  என்னேமா ெசான்னீங்கேள?" 
 
      "அெதல்லாம் விளங்கச் ெசால்ல இப்ேபா  ேநரமில்ைல. ெபா ப் பணத்ைதக் 
ைகயா விட்  வந்தி க்கிறான். அப்ப ப்பட்ட ம ஷ்யர்கேளாட ெசங்ேகாடன் 
ேசர்ந்  ெகாண்  ஏெழட்  நாளாய்த் திாிகிறானாம்! இங்ேக ேசாள ம் ெநல் ம் 
காய்கிறதாம்! எப்ப  இ க்கிற  கைத?" 
 
      "ெகாஞ்சங்கூட நன்றாயில்ைல. நம்ம ெசங்ேகாடன் அந்த மாதிாி வழிக்ெகல்லாம் 
ேபாவான் என்  யார் நிைனத்த ? நீங்கள்தான் கூப்பிட் ப் த்தி ெசால்கிற தாேன?" 
 
      "இப்ேபா  நாம் ெசால்கிற த்தி ஏறா ! அந்தக் காவா ப் பயல்கள் 
ெசங்ேகாட ைடய பணத்ைதப் பி ங்கிக் ெகாண்  அவன் தைலயில் கூைழக் 
கைரத்  விட் ப் ேபான பிறகுதான் த்தி வ ம்." 
 
      "அப் றம் அவ க்குப் த்தி வந்  என்ன லாபம்?" 
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      "அதனால் தான் அவைன விட்  விடலாம் என்கிேறன். ேவ  மாப்பிள்ைள ைகயில் 
ைவத்தி க்கிேறன். நீ சம்மதம் ெகா க்க ேவண் ய தான்." 
 
      "நான் சம்மதம் ெகா த்தால் ேபா மா? ெசம்பாவின் சம்மதம் ேவண்டாமா?" 
 
      "உன்ைன யார் சம்மதம் ேகட்கிறார்கள்? ெசம்பா சம்மதத்ைதத்தான் ெசான்ேனன். 
அவ க்கு நீ த்தி ெசால் த் தி ப்பேவ ம்." 
 
      "அப்ப  யார் ேவ  மாப்பிள்ைள ைகயில் ைவத்தி க்கிறீர்கள்?" 
 
      "ஒ  ேபாலீஸ்காரர் திதாக வந்தி க்கிறார். ெராம்ப நல்ல ம ஷர். தல் தாரம் 
ெசத் ப் ேபாய் விட்ட . பிள்ைளக் குட்  கிைடயா . இரண்டாந்தாரமாகக் 
ேகட்கிறார். வய  அதிகம் ஆகவில்ைல ப்பத்ைதந் , நாற்ப தான் இ க்கும். 

ப்ப  பாய் சம்பளம். ேமல் வ மானம்  இ  கூட வ ம்." 
 
      இைதெயல்லாம் ேகட் க்ெகாண் ந்த க ண்டாின் மகன் த் சாமி, 
"அக்காைவப் ேபாலீஸ்கார க்குக் கட் க் ெகா த்தால் ெராம்ப நல்ல . அவைர 
அைழத் க் ெகாண்  வந்  இந்த ஊாிேல எனக்குப் பி க்காதவர்கைளெயல்லாம் 
பத் , பத்  அ  கிேல ெவ க்கச் ெசால் ேவன்! வாத்தியார் என்ைன இனிேமல் 
ெதாட்  அ ச்சால், ேபாலீஸ்காரைரக் கூப்பிட் த் ப்பாக்கியால் சுட் விடச் 
ெசால் ேவன். அக்கா! அக்கா! நீ ேபாலீஸ்காரைரேய கட் க்ெகாள்" என்றான். 
 
      எல்லாவற்ைற ம் சைமயல் அைறயி ந்  ேகட் க் ெகாண் ந்த ெசம்பா 
ேவகமாக நடந்  வந்  த் சாமியின் கில் நா  அைற அைறந் விட் த் 
தி ம்பிப் ேபானாள். 
 
      "பார்த்தீர்கள் அல்லவா, உங்க மக க்கு வ கிற ேகாபத்ைத!" 
 
      "யா க்கு என்ன ேகாபம் வந்தா ம் சாி, இன் ம் ன்  நாள் பார்க்கப் 
ேபாகிேறன்; அதற்குள் ெசங்ேகாடன் வந்  'ெசம்பாைவக் கட் க்ெகா ' என்  
ேகட்கேவண் ம். இல்லாவிட்டால் ேபாலீஸ்கார க்கு வாக்குக் ெகா த் வி ேவன். 
அப் றம் பிரம்மேதவன் வந்தால் கூட மாற்ற யா !" என்றார் சிவராம ங்கக் 
க ண்டர். 
 
      ******* 
 
      மைழ ம் மரங்க ம் அதிகமில்லாத ன்ெசய்க்கா களில் மாைல ேநரம் 
எப்ேபா ேம மேனாரம்மியமாயி க்கும். அதி ம் ன்ேநர நிலாக் காலமாயி ந்தால் 
ெசால்லேவ ேவண் யதில்ைல. இந்த உலகேம ெசார்க்கத் க்கு ஈடாகிவி ம். 
 
      ெசங்ேகாடக் க ண்டன் தன் கு ைசைய அ த் ப் ேபாட் ந்த ைவக்ேகாற் 
கட் ன் மீ  உட்கார்ந்தி ந்தான். வானத்  ைவரச் சுடர்க க்கு மத்தியில் ெவள்ளிப் 
படகு மிதந்  ெகாண் ந்த . பச்ைசச் ேசாளப் பயிாின் மீ ம் 
ெதன்னங்கு த் க்களின் மீ ம் நிலவின் கிரணங்கள் வி ந்  தகத்தகாமயமாய்ச் 
ெசய்தன. குயில்கள் ைற ைவத் ப் பல்லவி பா ன. கு ைசக்குள்ேளயி ந்  
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அ ப்பில் ெவந்த ெவங்காயக் குழம்பின் மணம் வந்  ெகாண் ந்த . இதிெலல்லாம் 
அதிசயேமா அசாதாரணேமா ஒன் மில்ைல. எப்ேபா ம் ேபாலத்தான். ஆனால் 
ெசங்ேகாட ைடய மனநிைலயில் மட் ம் ஏேதா ஒ  மா தல் ஏற்பட் ந்த . அ  
என்ன மா தல்? எெழட் த் தினங்களாக அவன் அந்தப் பட்டணத்  மனிதர்களிடம் 
அதிகமாகப் பழகி வ வ  உண்ைமதான். அவர்கள் ஒன் ம் அவ்வள  ெபாிய 
மனிதர்கள் அல்ல; ேயாக்கியர்களாக ம் ேதான்றவில்ைல. அந்தப் ெபண்ணின் 
நடத்ைத ம் ேபச்சுங்கூட அவ்வளவாகத் தனக்குப் பி க்கவில்ைல, ஆயி ம் 
அவர்கைளக் கானப் ேபாவதில் அத்தைன ஆவல் ஏன்? அந்தப் ெபண்ணின் ேமாகம் 
தைலக்கு ஏறிவிட்டதா? ேமாகம் லாகிாியாக மாறி விட்டதா? அல்ல , 
அல்ல ....ெசங்ேகாட க்கு ஒ  ேகவலமான சந்ேதகம் உதித்த . லாகிாி வஸ் க்கள் 
என்  அவன் ேகள்விப்பட்ட ண் . கஞ்சா என் ம் அபினி என் ம் 
ேபசிக்ெகாண்டைதக் ேகட்ட ண் . உண்ைமயாகேவ அத்தைகய லாகிாிப் ெபா ள் 
எைதயாவ  தனக்கு அவர்கள் ெகா த்  வி கிறார்கேளா? இல்லாவிட்டால், தனக்கு 
ஏன் அவ்வள  சிாிப்  வ கிற ! பாட் ப் பாடக் கூட அல்லவா வ கிற ? தியில் 
நடக்கும்ேபாேத வானத்தில் மிதப்ப  ேபால் ஏன் ேதான் கின்ற ? யாைரயாவ  
பார்த்தால் வாய் சம்பந்தமில்லாத வார்த்தகைள ஏன் உள கிற ? தகாத ேபச்சு என்  
மனசுக்குத் ெதாிந்தி க்கும்ேபாேத வாய் ஏன் அப்ப த் தா மாறாகப் பிதற் கிற ?-
இ  என்ன தனக்கு வந் விட்ட ? எந்தப் ப குழிைய ேநாக்கி அவன் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கிறான்? ெபாய்மான் கர  தன்ைன வா வா என்  அைழத்  உச்சியில் 
ஏறச்ெசய்  கீேழ ஒேர தள்ளாய்ப் பி த் த் தள்ளிவி வ ேபால் ஏன் அ க்க  
ேதான் கிற ? ஒ ேவைள தன் ைள தான்... அப்ப ெயான் ம் பிரமாதமான 

ைளயில்ைல; ஆயி ம் இ க்கிற ைள ம் சிதறிக்ெகாண் க்கிறேதா? தனக்குச் 
சித்தபிரைம உண்டாகிவி ேமா? ைபத்தியக்கார ஆஸ்பத்திாியில் தன்ைன அைடத்  
வி வார்கேளா? அப்ப யானால் இந்த வயல்களின் கதி என்ன? ெநல் பயிர், ேசாளப் 
பயிர் என்ன ஆவ ? ைதத்  ைவத்தி க்கும் பணந்தான் என்ன ஆவ ? ஆகா! அந்த 
மனிதர்கள் தன் ைடய கு ைசக்குள் குந்  ஏன் அப்ப ம் இப்ப ம் பார்த் த் 
தி தி ெவன்  விழித்தார்கள்! ஒ  ேவைள.... 
 
      ஏேதா கால ச் சத்தம் ேகட்கேவ ெசங்ேகாடன் தி க்கிட்  அங்குமிங்கும் வைளந்  
பார்த்தான். அவைன ேநாக்கி மிகச் சமீபத்தில் ஓர் உ வம் வந்  ெகாண் ந்த . அ  
ெபண் உ வம். ெசம்பவளவல் தான்! ேவ  யார்? அவைளப் பார்த்த அேத 
நிமிடத்தில் ெசங்ேகாட ைடய உள்ளத்தில் ஞாேனாதயம் உண்டாயிற் . வாழ்க்ைக 
என்ப  ஒ  ெபாிய அைல ேமா ம் ஏாி; அல்ல  காேவாி ெவள்ளம் என்  
ெசான்னா ம் சாி தான். அந்த ஏாி அல்ல  காேவாி ெவள்ளத்தில் தான் கிப் 
ேபாகாமல் தன்ைனக் காப்பாற்றக்கூ ய ெதப்பம் ெசம்பா. அவைள உடேன தான் 
பற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம். கூ ய சீக்கிரத்தில் அவைளக் க யாணம் ெசய்  
ெகாண் விட ேவண் ம். தன் ைடய பா ங் கு ைசயில் அவள் விளக்ேகற்றி 
ைவப்பாள். வாழ்க்ைக இ ட் ல் அவேள குல தீபமாக விளங்குவாள். அவளால்தான் 
கைடத்ேதறலாம். தன் ஜன்மம் சாபல்யமாகும். தனிைம என் ம் சாபக்ேக  ேபாகும். 

ட் க்கும் ெவள்ளாைமக்கும் அவளால் எவ்வளேவா நன்ைம ண் . 
 
      "வா! ெசம்பா! வா! ஏ  இத்தைன ேநரங்கழித்  இ ட் ய பிறகு வந்தாய்? அப்பா 
அம்மா ேகாபித் க் ெகாள்ளமாட்டார்களா?" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
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      அைதக் ேகட்ட ெசம்பா தி ம்பிப் பத்  அ  ரம் நடந்  ெசன்  ெதன்னங் 
கன் க்குச் சமீபமாகப் ேபாய் நின்றாள். 
 
      "இ  என்ன மாய்மாலம்! இத்தைன ரம் வந்  விட்  ஏன் ேபாகிறாய்?" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      சட்ெடன்  விம்மல் சத்தம் அவன் காதில் வி ந்த . உடேன பைதபைதப் டன் 
எ ந்  ஓ னான். ெசம்பாைவ அன் டன் பி த்  அைழத் க் ெகாண்  வந்  தான் 
உட்கார்ந்தி ந்த ைவக்ேகாற் ெபாதியில் அவைள ம் உட்கார ைவத்தான். 
 
      "என் கண்மணி! உன் கண்ணில் கண்ணீர் வ வைத நான் பார்த் ச் 
சகிக்கமாட்ேடன்!" என்  ெசால்ல அவ ைடய கன்னத்ைதத் க்கிப் பி த் க் 
கண்ணீைரத் ைடத்தான். 
 
      "என்னதான் சமாசாரம், ெசால்! உன்ைன உன் அப்பன் ட்ைட விட் த் 

ரத்திவிட்டானா?" 
 
      ெசம்பா ேதம்பிக்ெகாண்ேட, "அப்ப ச் ெசய்தால் பரவாயில்ைலேய? என்ைனக் 
ெகான்  ேபாட் விட்டா ம் எனக்கு கவைலயில்ைல. ஆனால்..." என்  தயங்கினாள். 
 
      "ஆனால் ேவ  என்ன, உன்ைன எந்தப் பயல் ெகால்லத் ணிவான்? உன் 
அப்பனாயி ந்தா ம் யா . நீ எனக்குச் ெசாந்தமானவள்..." 
 
      "இப்ப த்தான் நீ ெராம்பா நாளாய்ப் ேபசிக்ெகாண் க்கிறாய். ேபசி என்ன 
பிரேயாஜனம்?" 
 
      "பின்ேன என்ன ெசய்யச் ெசால் கிறாய்? நான் தான், 'இந்த வ ஷம் கழியட் ம்; 
ெவள்ளாைம ட் க்கு வரட் ம்; உடேன க யாணம் ைவத் விடலாம்' என்  
ெசான்ேனேன?" 
 
      "அ வைரயில் யார் காத்தி ப்பார்கள்? இன் ம் ன்  நாைளக்குள் நீ வந்  
க யாணப் ேபச்ைச எ க்கா விட்டால் அப்பா என்ைன ேவறிடத்தில் க யாணம் 
ெசய்  ெகா த் விடப் ேபாகிறார். மாப்பிள்ைள கூடப் பார்த்  விட்டார்!" 
 
      "அ  யார் அவன்? நான் காத த்த ெபண்ைணக் க யாணம் ெசய் ெகாள்ளத் 

ணிந்  வ கிறவன்! அவ க்குத் தைலயிேல ெகாம்பா? அவன் என்ன 
விக்கிரமாதித்ய மகாராஜாவா அல்ல  மதனகாமராஜனா?" 
 
      "அப்ப ப்பட்டவர் யா ம் இல்ைல. சின்னமநாயக்கன்பட் யில் திதாகப் 
ேபாலீஸ்கார ஐயா வந்தி க்கிறாராம். அவர் என்ைனக் க யாணம் ெசய்  ெகாள்ளக் 
ேகட்கிறாராம். பாிசத் க்குப் பணம் ெகா க்கக் கூடத் தயாராயி க்கிறாராம்!" 
 
      ெசங்ேகாடன் தி க்கிட் ப் ேபானான். ேவ  யா ைடய ெபயைரயாவ  
ெசால் யி ந்தால் ெசங்ேகாடன், "அவைன விட்ேடனா பார்! குத்திவி ேவன்! 
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ெகான்  வி ேவன்!" என்  ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தி ப்பான். ஆனால் சிவப் த் 
தைலப்பாைகக்காரேனா  யார் சண்ைட ேபாட ம்? அவ ைடய மனத்தில் 
உடேன ஒ  நிச்சயம் ஏற்பட்ட . அைதச் ெசம்பாவிட ம் ெவளியிட்டான். 
 
      "என் கண்மணிேய! என் ெசல்லக் கிளிேய! ஆ ம் மயிேல! பா ம் குயிேல! உன்ைன 
இன்ெனா வன் கட் க் ெகாள்ள நான் வி ேவனா? காத்தி ந்தவன் ெபண்ைண 
ேநற்  வந்தவன் ெகாண் ேபாக நான் பார்த்தி ப்ேபனா? நாைளக்ேக உன் 
தகப்பனாாிடம் ேபாய்க் ேகட்  வி கிேறன். க யாணத் க்குத் ேததி ம் ைவத் விட்  
ம  காாியம் பார்க்கிேறன். நீ இல்லாமல் இனிேமல் ஒ  விநா  கூட என்னால் உயிர் 
வாழ யா " என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      இந்த மாதிாி 'கிளிேய! மயிேல!' என்ெறல்லாம் ெசால்வதற்கு அவன் சினிமாக்கள் 
பார்த்த  மட் ம் காரணமில்ைல. கஞ்சாவின் ேபாைத இன் ம் சிறி  இ ந்த ம் 
காரணமாகும். ஆனா ம் ெசம்பவளவல் க்கு அவ ைடய ேபச்சு அளவில்லாத 
ஆனந்தத்ைத அளித்த . அவ ைடய ஆனந்தத்ைதச் ெசய்ைகயினாள் காட் னாள். 
இ வ ம் சிறி  ேநரம் கைர காணாத மகிழ்ச்சிக் கட ல் ழ்கியி ந்தார்கள். ஏேதேதா 
அர்த்தமில்லாத வார்த்ைதகைளப் ேபசினார்கள். ஆனால் அந்த அர்த்தமில்லாத 
வார்த்ைதகள் அ தத்ைதப்ேபால் இனிைமயாக இ ந்தன. சட்ெடன்  ெசம்பா எ ந்  
நின்றாள். 
 
      "நான் இனி ம் இங்ேக இ ப்ப  நியாயம் இல்ைல. ட் க்கு ஓடேவண் ம். 
அப்பா ம் அம்மா ம் அம்மன் ேகாயி க்குப் ேபான சமயம் பார்த்  வந்ேதன். 
அவர்கள் தி ம் வதற்குள் நான் தி ம்பிவிட ேவண் ம்." 
 
      ெசங்ேகாடன் த த்த ேபாதி ம் அவள் ேகட்கவில்ைல. 
 
      "அப்ப யானால் நான் ெகாஞ்ச ரம் வந்  உன்ைன ஊர் அ கில் ெகாண்  
விட்  வ கிேறன்!" என்  ெசங்ேகாட ம் எ ந்தான். 
 
      இ வ ம் ெநல்வயல் வரப்பின் வழியாக நடக்கத் ெதாடங்கினார்கள். பத்  
அ கூட அவர்கள் நடந்தி க்கமாட்டார்கள். 
 
      "ஐேயா! அேதா பார்!" என்  ெசம்பா சுட் க் காட் னாள். அந்தத் திைசையச் 
ெசங்ேகாட ம் உற்  ேநாக்கினான். 
 
      ேசாளக் ெகால்ைலயில் சலசலெவன்  சத்தம் ேகட்ட . த ல் ஒ  நாய் 
ெதன்பட்ட . அ  'ெலாள்' என்  குைரத்  ஒ  தடைவ பயங்கரமாக உ மிற் . அந்த 
நாயின் பின்னால் ேசாளப் பயி க்கு ேமேல ஒ  ேபாலீஸ்காரனின் தைலத் ெதாப்பி 
ெதாிந்த . அவன் ேதாளில் சாத்தியி ந்த ப்பாக்கியின் ேமல் ைன ம் பயங்கரமாய்க் 
காட்சி அளித்த . 
 
      ெசம்பவளவல் யின் உடல் ம் ந ந ங்கிற் . ெசங்ேகாட ம் மனங் 
கலங்கினான். ஐேயா! இ  என்ன எதிர்பாராத விபாீதம்! இந்தப் ேபாலீஸ்காரன் 
இங்ேக எதற்காக வ கிறான்? ஒ  ெநா ப்ெபா தில் ெசங்ேகாடக்க ண்ட ைடய 
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மனத்தில் பலவிதமான பீதிகள் வந்  ேமாதின. அவ ைடய கால்கள் மிக ம் 
த மாறின. 
      ---------------------- 
 

10.  பத்தாம் அத்தியாயம் 
 
      ெசம்பா மிக ம் ெகட் க்காரப் ெபண். அந்த நிைலைமயில் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம் என்பைத உடேன ெசய்  ெகாண்டாள். வட ெகாாியர்களின் அ ப  
டன் டாங்கிகைளக் கண்  அெமாிக்கர்கள் ெசய்த காாியத்ைதேய அவ ம் ெசய்யத் 
தீர்மானித்தாள். இச் சமயம் அவசரமாகப் பின் வாங்குவ தான் ைற. ேவ  
வழியில்ைல! ெசங்ேகாடன் காதில், "ஜாக்கிரைத நான் ெசான்னைதெயல்லாம் நிைன  
ைவத் க்ெகாள்...." என்  ெசால்  விட் ப் பின் றம் தி ம்பிச் ெசன்  ைவக்ேகாற் 
கட் ன் பின்னால் மைறந்தாள். 
 
      ேவ  எங்ேகேயா பார்த் க் ெகாண் ந்த ேபாலீஸ்கார ைடய கவனத்ைத 
நாயின் குைரப் ச் சத்தம் ெசங்ேகாடன் நின்ற பக்கம் தி ப்பிய . சற் த் ரத் க்கு 
அப்பால் ஒ  ெபண் உ வத்தின் நிழல் ஒ  கணம் ெதாிந்  உடேன மைறந்த . 
 
      ேபாலீஸ்காரன் தைலப்பாைகையக் ைகயில் எ த் த் தைலையச் ெசாறிந்  
ெகாண்டான். ெதாண்ைடைய ஒ  தடைவ பலமாகக் கைனத்தான். "சீ ராஸ்கல்! சும்மா 
இ ! உன் நாய்க் குணத்ைதக் காட் கிறாயா? தி டைனக் கண்டால் பயந்  ஓ வாய்! 
நம்ம ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டைரப் பார்த் விட் க் குைரக்கிறாேய" என்றான். 
நா ம் அவன் ெசான்னைதத் ெதாிந்  ெகாண்ட  ேபால் குைரப்பைத நி த்திய . 
ேபாலீஸ்காரன் ெசங்ேகாடைன ெந ங்கிக் ெகாண்ேட, "நம் ைடய ேபாலீஸ் 

பார்ட்ெமன் ம் நீ ெசய்கிற மாதிாிதான் ேவைல ெசய்கிறார்கள். உன்ைன 
எஸ்.பி.யாகேவா, .எஸ்.பி.யாகேவா ேபாடேவண் ம்!" என்   த்தான். 
தன் ைடய சாமர்த்தியத்ைதப் ேபாலீஸ் இலாக்கா சாியாகத் ெதாிந்  ெகாண்  
பயன்ப த்திக் ெகாள்ளவில்ைல என்ற குைற அவ ைடய மனத்தில் நீண்ட காலமாகக் 
கு  ெகாண் ந்த . 
 
      ெசங்ேகாடன் தான் நின்ற இடத்திேலேய நின்  ெகாண் ந்தான். ேபாலீஸ்காரன் 
அவன் அ கில் வந்த ம், "யார் அ ? ெசங்ேகாடக் க ண்டன் ேபால் இ க்கிறேத!" 
என்றான். 
 
      சில நாளாகேவ ெசங்ேகாட க்குப் பைழய சங்ேகாசம், பயம் எல்லாம் நீங்கிப் திய 
ைதாியம் பிறந்தி ந்த . 
 
      "உங்கைளப் பார்த்தால் ேபாலீஸ்காரர்ேபால் இ க்கிறேத?" என்றான். 
 
      "அேட அப்பா! ெகட் க்காரனாயி க்கிறாேய? நான் ேபாலீஸ்காரன் என்  
எப்ப க் கண் பி த்தாய்?" 
 
      "அ  என்ன கஷ்டம்? உங்கள் உ ப்ைபப் பார்த்தால் ெதாிந்  ேபாகிற ?" 
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      "உ ப்ைபப் பார்த்  நம்பிவிடக்கூடா , அப்பேன! இந்தக் காலத்தில் 
தி டன்கூடப் ேபாலீஸ்காரன் உ ப்ைபப் ேபாட் க்ெகாண்  வந் வி கிறான்!" 
 
      "தி டனா? தி டன் இங்கு எதற்காக வ கிறான்?" 
 
      "ஏதாவ  அகப்பட்டைதச் சு ட் க்ெகாண்  ேபாகிறதற்குத்தான்." 
 
      "இங்ேக சு ட் வதற்கு ஒன் மில்ைலேய! கிழிந்த ேகாைரப்பாய் ஒன் தான் 
இ க்கிற !" 
 
      "என்ன, தம்பி, இப்ப  ஒேர காய்ப் குகிறாய்? நீ நிைறயப் பணம் ேசர்த்  
எங்ேகேயா ைதத்  ைவத்  இ க்கிறாய் என்  ஊெரல்லாம் ெசால் கிறார்கேள?" 
 
      ெசங்ேகாடன் தி க்கிட் ப் ேபானான். இேத மாதிாி ேவ  யாேரா தன்ைனக் 
ேகட்டார்கேள, சமீபத்தில்; யார் ேகட்டார்கள்? அதற்குத் தான் ெசான்ன பதில் என்ன?- 
இைத நிைனத்  நிைனத் ப் பார்த்  ஞாபகப்ப த்திக் ெகாள்ள யன்றான். ஆனால் 
ஞாபகத் க்கு வரவில்ைல. 
 
      "என்ன க ண்டேர! ஏன் விழித் க்ெகாண்  நிற்கிறீர்? ஊரார் ெசால் வ  
உண்ைமதான்ேபால் இ க்கிற . எத்தைன பாய் ைதத்  ைவத்தி க்கிறீர்?" 
 
      "அெதல்லாம் சுத்தப் ெபாய்! ஊரா க்கு என்ன? வாயில் வந்தைதச் 
ெசால் வார்கள். ஏைழக் கு யானவனிடம் அவ்வள  பாய் ஏ ? ைதத்  
ைவப்பதற்கு? யாேரா கைத கட் விட் க்கிறார்கள்!" 
 
      இப்ப ச் ெசங்ேகாடன் ெசால் க்ெகாண்  இ க்கும் ேபாேத அவ ைடய 
மனத் க்குள், 'இந்தப் ேபாலீஸ்கார டன் வந்தி க்கும் நாையப்ேபால் ஒ  நல்ல சாதி 
நாய் வளர்க்க ேவண் ம்' என்ற எண்ணம் உதயமாயிற் . 
 
      "அ  கிடக்கட் ம். தம்பி! ஊரார் என்ன ெசான்னால் எனக்கு என்ன? அப்ப ேய 
உன்னிடம் நிைறயப் பணம் இ ந்தால் எனக்கு ஒ  தம்ப  ெகா க்கப் ேபாகிறாயா?" 
என்றான் ேபாலீஸ்காரன். 
 
      "அப்ப ச் ெசால்லாதீங்க, ஐயா! என்னிடம் பணம் இ ந்தால், ஒ  தம்ப  என்ன, 
இரண்  தம்ப கூடக் ெகா ப்ேபன், ைகயில் இல்லாத ேதாஷந்தான்!" 
 
      "ைகயிேல இல்ைல; மியிேல இ க்கிற ! அப்ப த்தாேன?" 
 
      "இ  என்னடா வம் ! நான் பணம் ைதத்  ைவக்கவில்ைல என்  சத்தியம் 
ெசய்தால் கூட நம்ப மாட்டீங்க ேபா க்ேக?" 
 
      "அைதச் ெசால்லவில்ைல, அப்பா! நீ பயிர் ெசய்கிறாேய, இந்த வளமான மியிேல 
பா பட்டால் பணம் இ க்கிற  என்  ெசான்ேனன்." 
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      "அப்ப ச் ெசான்னீர்களா? அ  ெகாஞ்சம் நிஜந்தான். ஆனால் இந்தப் 
மியி ந்  பணத்ைத எ ப்பதற்குள்ேள வாய்ப் பிராணன் தைலக்கு வந் வி கிற . 

சுத்த வறண்ட மி!" 
 
      "என்ன அப்ப ச் ெசால்கிறாய்? உன் காட் ல் ேசாளப்பயிர் க க ெவன்  
வளர்ந்தி க்கிறேத! ஆ  அ  உயர ஆள் குந்தால் கூடத் ெதாியா ! அவ்வள  
உயரம்...!" 
 
      "ஐேயா! சாமி; கண்ைணப் ேபா றீங்கேள?" 
 
      "கண்ைணப் ேபாடவில்ைல! ஆனால் இந்த க்ைக ஊாிேலேய ைவத் விட்  
வந்தி க்கேவ ம்! ெவங்காயக் குழம்பின் வாசைன ஜம் என்  வ கிற !" என்  
ெசால் விட் ப் ேபாலீஸ்காரன் இரண்  ன்  தடைவ பலமாக ச்ைச இ த்  
வாசைன பி த்தான். 
 
      "இ ந்  சாப்பிட் விட் ப் ேபாங்கேளன்" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "இன்ைறக்கு எனக்கு ேவ  இடத்தில் சாப்பா . கு ைசக்குள்ேள ேவ  யாராவ  
உண்டா? நீதான் சைமத் க்ெகாள்கிறாயா?" 
 
      "என்ைனத் தவிர இங்ேக ேவ  யா ம் இல்ைல. நான் ஏகாங்கி." 
 
      "அப்ப  இ க்கக்கூடா . சீக்கிரத்தில் யாராவ  ஒ  ெபண்ைணக் கட் ப் 
ேபாடேவண் ம். நான் வ ம் ேபா  இங்ேக உன்ேனா  நின்  யாேரா 
ேபசிக்ெகாண்  இ க்கவில்ைல? அவசரமாய்ச் ேசாளக்ெகால்ைலயில் குந்  
ேபாகவில்ைல?" 
 
      "என்னங்க, கைதயாயி க்கிற ! இங்ேக ஒ த்த ம் இல்ைலேய!" 
 
      "யாேரா ேசைல கட் ய ெபண்பிள்ைள மாதிாி ேதான்றியேத!" 
 
      "உங்க க்கு ஏேதா சித்தப் பிரைம. இங்ேக ெபண் பிள்ைள யா ம் இல்ைல." 
 
      "ஆமாம், இ ந்தா ம் இ க்கலாம். ெகாஞ்ச நாளாக எனக்கு எங்ேக பார்த்தா ம் 
ெசம்பவளவல்  நிற்கிறதாகேவ பிரைம உண்டாகிற . ெகாப்பனாம்பட்  சிவராமக் 
க ண்டர் மகள் ெசம்பா இல்ைல? அவைள நான் க யாணம் கட் க்ெகாள்ளப் 
ேபாகிேறன். அப் றம் பார்; 374-ஆம் நம்பர் கான்ஸ்ேடபிள் கால்ேமல் கால் 
ேபாட் க்ெகாண்  உட்கார்ந்  அதிகாரம் பண்ணிச் சாப்பிட மாட்டாரா?" 
 
      அந்தப் ேபாலீஸ்காரைன அங்ேகேய க த்ைத றித் க் ெகான்  
ேபாட் விடலாமா என்  ெசங்ேகாட க்கு ஆத்திரம் வந்த . ெசம்பாவின் மனைச 
அவன் நன்றாய் அறிந்  ெகாண் ந்தப யால் ெபா ைமையக் கைடப்பி த்தான். 
 
      "அெதல்லாம் இ க்கட் ம், ேபாலீஸ் ஐயா! எதற்காக இவ்வள  ரம் 
ெமனக்ெகட்  இங்ேக வந்தீங்க? அைதச் ெசால் ங்க?" என்றான். 
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      "அடாடா! மறந்ேத ேபாய்விட்ேடேன! உன்ேனா  ேபசுகிற சுவாரஸ்யத்திேல வந்த 
காாியம் மறந்  விட்ட " என்  ெசால் விட் ச் சட்ைடப் ைபயி ந்  எ த்த 
தபாைலக் ெகா த்தான் ேபாலீஸ்காரன். 
 
      "இ  ஏ  தபால்? எனக்கு யார் தபால் ேபாட்  இ ப்பார்கள்? அதிசயமாய் 
இ க்கிறேத!" என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "கூடார சினிமாவிேல உன் கன்னத்திேல அைறந்தாேள, ஒ  ெபண்பிள்ைள-குமாாி 
பங்கஜா-அவள் ெகா த்தாள். சாைலயில் ெபாய்மான் கர  சமீபமாய் நின்றாள். நான் 
ெகாப்பனாம்பட்  ேபாகிேறன் என்ேறன். 'இைத ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டாிடம் 
ெகா த் விட் ப் ேபாங்கள்' என்றாள். பாவம்! ஒ  ெபண்பிள்ைள ெகஞ்சிக் ேகட் க் 
ெகாள் ம்ேபா  மாட்ேடன் என்  எப்ப ச் ெசால்கிற ? 'சாி' என்  வாங்கிக் 
ெகாண்  வந்ேதன். நான் ேபாகட் மா?" 
 
      "ெகாஞ்சம் இ ங்க; இந்தக் க தாைச வாசித் க் காட் விட் ப் ேபாங்க!" 
 
      "என்ன தம்பி, உனக்குப் ப க்கத் ெதாியாதா?" 
 
      "ெதாியாமல் என்ன? ன்றாம் வகுப் வைர ப த்தி க்கிேறன். அச்சு எ த் ப் 
ப க்கத் ெதாி ம். கூட்  எ த்தாயி ந்தால் ப க்கிற  சிரமம். ஒ ேவைள அந்த 
அம்மா இங்கிலீ ேல எ தியி ந்தா ம் எ தியி ப்பாங்க. எனக்கு இங்கிலீஸ் 
ெதாியா ." 
 
      இப்ப ச் ெசால் க் ெகாண்ேட ெசங்ேகாடன் கு ைச அ கில் ெசன்  
வாசற்ப க்குப் பக்கத்தில் ைவத்தி ந்த ஹாிக்கன் லாந்தைர எ த் ப் ெபாிதாகத் 

ண் விட் க் க தத்ைத வாசித்தான். எ த் ப் ாி ம்ப யாகேவ எ தியி ந்த . 
ஆைகயால் எ த் க் கூட்  இைரந்  வாசித்தான்: 
 
      "என் இதயத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட ராஜா ெசங்ேகாடக் க ண்டர் அவர்க க்கு, 
 
      நான் ெபாிய சங்கடத்தி ம் அபாயத்தி ம் சிக்கிக்ெகாண் க்கிேறன். நாைளச் 
சாயங்காலம் கட்டாயம் வந்  என்ைனச் சந்திக்க ம். நீங்கள் நாைளச் சாயங்காலம் 
வரத் தவறினால் அப் றம் என்ைன உயிேரா  காண யா . 
 
      இப்ப க்கு, 
      குமாாி பங்கஜா," 
 
      இைதப் ப த்தேபா  ெசங்ேகாட க்கு வியர்த்  வி வி த்த . ப த்  

த் விட் ப் ேபாலீஸ்கார ைடய கத்ைதப் பார்த்தான். ேபாலீஸ்காரன் 
கண்ைணச் சிமிட் க்ெகாண்ேட, "பார்த்தாயா அதிர்ஷ்டம் உன்ைனத் ேத க்ெகாண்  
வ கிற !" என்றான். 
 
      "எனக்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. இதில் என்ன எ தி இ க்கிற ? நீங்க ஒ  
தடைவ ப த்  காட் ங்க!" 
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      "விளங்காமல் என்ன இ க்கிற ? அ தான் ெவட்ட ெவளிச்சமாய் 
எ தியி க்கிறேத!" என்  ெசால் விட் ப் ேபாலீஸ்காரன் ஒ  தடைவ ப த் க் 
காட் னான். 
 
      "நீங்கேள ஒ  ேயாசைன ெசால் ங்க. இ  நிஜமாயி க்குமா? நான் ேபாக 
ேவ மா?" 
 
      "ேபாய்த்தான் பாேரன், என்ன நடக்கிற  என் ? உன்ைனக் க த்தா வி ங்கிவிடப் 
ேபாகிறாள்?" 
 
      "சாி உங்கள் ேயாசைனப்ப ேய ெசய்கிேறன். ஆனால் உங்கைள ஒன்  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்." 
 
      "என்ைன நீ இரண்  ேவண் மானா ம் ேகட்கலாம்." 
 
      "ஒன் தான், அதற்கு ேமேல இல்ைல. இராத்திாி ெகாப்பனாம்பட்  க ண்டர் 

ட் ல் சாப்பிடப் ேபாறீங்க அல்லவா? அங்ேக என்ைன ம் இந்தக் குமாாி 
பங்கஜாைவ ம் பற்றி ஏதாவ  கன்னாபின்னாெவன்  ேபசி ைவக்காதீங்க! ேபசினால் 
காாியம் ெகட் ப் ேபாய்வி ம்." 
 
      "அ  என்ன? அப்ப  என்ன காாியம் ெகட் ப்ேபாய்வி ம்?" 
 
      "உங்களிடம் ெசால் கிறதற்கு என்ன? அந்த ட் ப் ெபண் ெசம்பாைவ நான் தான் 
க யாணம் ெசய்  ெகாள்ளப் ேபாகிேறன்!..." 
 
      "என்ன? என்ன? ஒேர ேபாடாய்ப் ேபா கிறாேய!" 
 
      "நான் ேபாட்டாேல ஒேர ேபாடாய்த்தான் ேபா கிற ; இரண்  ன்  
ேபா கிறதில்ைல. ெசம்பா க்கும் எனக்கும் கு க்ேக யார் வந்தா ம், அவன் தசகண்ட 
இராவணனாயி ந்தா ம் சாி. ஒன்  அவன் சாக ேவ ம்; அல்ல  என் உயிர் ேபாக 
ேவ ம். நான் ெசால்ல ேவண் யைதெயல்லாம் ெசால் விட்ேடன். அப் றம் உங்கள் 
இஷ்டம்!" 
 
      "என் இஷ்ட ம் இல்ைல; உன் இஷ்ட ம் இல்ைல! அந்தப் ெபண் இஷ்டப்பட்  
யாைர..." 
 
      "அைதப்பற்றிச் சந்ேதகம் ேவண்டாம்! ெசம்பா க்கு என்ைனக் 
கட் க்ெகாள்ளத்தான் இஷ்டம். நீங்கேள ேகட் க் ெகாள்ளலாம்!" 
 
      "க ண்டேர! இைத ன்னேம ெசால் த் ெதாைலக்கிற தாேன? 
ெசால் யி ந்தால் நான் அந்தப் ெபண் ேபச்ைசேய எ த்தி க்க மாட்ேடேன! 
ெசம்பாவின் தகப்பனார் ெசான்னார், மக க்கு இந்த வ ஷம் அவசியம் க யாணம் 
ெசய் விட ேவண் ம் என் . உனக்கு அவைளக் கட் க்ெகாள்ள இஷ்டம் 
இல்ைலெயன் ம் ெதாிவித்தார். நீேய க யாணம் ெசய்  ெகாள்கிறதாயி ந்தால் பழம் 
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ந விப் பா ல் வி ந்த  ேபாலாயிற் ! இன்ைறக்கு இராத்திாிேய ெபாிய 
க ண்டாிடம் ெசால்  வி கிேறன்." 
 
      "ேபாலீஸ்கார ஐயா! நீங்க ஒன் ம் ெசால்லாமல் சும்மா இ ந்தால் அ ேவ ெபாிய 
உபகாரமாயி க்கும். நாைளக் காைலயில் நாேன எல்லாம் ெசால் க் ெகாள்ேவன்" 
என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      ேபாலீஸ்காரன் ேபான பிறகு கு ைசக்குள்ேள ேபாய் லாந்தைர நன்றாய்த் 

ண் விட் ச் சுற் ற் ம் பார்த்தான். ஓர் அ ப்பில் குழம்  ெகாதித்  
அடங்கியி ந்த . இன் ம் ஓர் அ ப்பில் பைழய சாம்பல் குவிந்தி ந்த . அந்த 
அ ப்ைப உற் ப் பார்த் விட் , "எப்ப ப்பட்ட, சித்திரகுப்தனாயி ந்தா ம் கண்  
பி க்க யா . நாம் பயப்ப வ  அநாவசியம்" என்  தனக்குள்ேள 
ெசால் க்ெகாண்டான். 
 
      இராத்திாி பாயில் ப த்த பிறகு, ெசங்ேகாட ைடய மனத்தில் பலவிதமான 
எண்ணங்கள் அைலேமாதிக் கு றின. அவற்றின் மத்தியில், ஏேதா ஒ  க்கியமான 
விஷயம் மறந் ேபாய்விட்ட . அைத எப்ப யாவ  ஞாபகப்ப த்திக் 
ெகாள்ளேவண் ம் என்  எண்ணிப் ெப ம் பிரயத்தனம் ெசய்தான். எவ்வளேவா 

யன் ம் அ  ஞாபகத் க்கு வராமேல ங்கிப் ேபானான். 
 
      ---------------------- 
 

11.  பதிெனான்றாவ  அத்தியாயம் 
 
      ம நாள் காைலயில் ெசங்ேகாடன் வழக்கம்ேபால்  சுத்தம் ெசய் விட் , 
ேகணியில் பாதித் தண்ணீர் இைறத்  விட் , குளித் , ெவள்ைள ேவட்  ெசாக்காய் 
தாித் க் ெகாண் , ெகாப்பனாம்பட் க்குப் ேபானான். ெபாியக ண்டர் 
ெசங்ேகாடைனப் பார்த்த ம் ஆச்சாியப்பட்ட  ேபால் பாவைன ெசய் , "நீ எங்ேக 
வந்தாய்?" என்  ேகட்டார். 
 
      "என்ன மாமா! அப்ப க் ேகட்டீங்க ஒ  ேகள்வி? நான் வரக்கூடாதா?" என்றான். 
 
      "நன்றாய் வரலாம். வரக்கூடா  என்  யார் ெசான்ன ? ெராம்ப நாளாய் 
உன்ைனக் கா கிறேதயில்ைலேய, எங்கைள அ ேயா  மறந் விட்டாேயா என்  
பார்த்ேதன்." 
 
      "அப்ப ெயல்லாம் மறப்ேப ங்களா? ெவள்ளாைம ேவைல அதிகமாயி ந்த . 
உங்க க்குத் ெதாியாதா? மைழயில்லாமல்..." 
 
      "அெதல்லாம் ெதாி ம்! அப்பா! ஆனால் நீ ெவள்ளாைமயிேல மட் ம் 
கவனாயி ந்ததாகத் ெதாியவில்ைலேய? சின்னமநாயக்கன்பட் க்கு அ க்க  
ேபாகிறாயாம்? அங்ேக யாேரா காவா கள் வந்தி க்கிறார்களாம். அவர்கேளா  
ேசர்ந் ெகாண்  திாிகிறாயாம்! சாைலயிேல ேபாகிறேபாேத ஏேதேதா 
ேபத்திக்ெகாண்  ேபாகிறாயாம், கு காரைனப் ேபால. அப்ப யி க்க..." 
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      "அெதல்லாம் ந்தாநாேளாட தீர்ந்த  மாமா! எனக்குத் தாயா, தகப்பனாரா, 
ட் ேல ேவ  ெபாியவர்களா, யார் இ க்கிறார்கள்? நான் அப்ப ேய தப்  வழியில் 

ேபானா ம் நீங்கள் தாேன த்தி ெசால் த் தி த்த ேவ ம்?" 
 
      " த்தி ெசான்னால் நீ ேகட்கிற நிைலைமயிேல இல்ைலேய? அ  ேபாகட் ம்; 
இப்ேபா  எதற்காக வந்தாய்? ஏதாவ  ேயாசைன ேகட்பதற்காக வந்தாயா?" 
 
      "ஆமாம், மாமா! ஒ  ேயாசைன ேகட்கத்தான் வந்ேதன். நம்ப ெசம்பாைவக் 
க யாணம் பண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ெவகு நாளாக எனக்கு எண்ணம். 
அைதப் பற்றி இன்ைறக்குப் ேபசி..." 
 
      "ெவகுநாளாக உனக்கு எண்ணம் என்றால், இத்தைன நாள் ஏன் ெசால்லாமல் 
இ க்கேவ ம்? இப்ேபா  வந்  ெசால்கிறாேய? நான் அந்தப் ேபாலீஸ்கார க்கு 
வாக்குக் ெகா த் விட்ேடேன?" 
 
      "அ  எப்ப  நீங்கள் வாக்குக் ெகா க்கலாம்? ெசம்பா விஷயமாக என் மனசில் 
இ ந்த உத்ேதசம் உங்க க்குத் ெதாியாமலா இ க்கும்?" 
 
      "ம ப ம் அைதேய ெசால்கிறாேய? மனசிேல உத்ேதசம் இ ந்தால் என்ன 
பிரேயாசனம்? வாைய விட் ச் ெசால்கிற தாேன? கட ள் வாைய எதற்காகக் 
ெகா த்தி க்கிறார்?" 
 
      "சாி; இப்ேபா தான் வாையவிட் ச் ெசால் யாகி விட்டேத? ஒ  மைழ நல்லாப் 
ெபய்  ஊாிேல ெகாஞ்சம் ெசழிப்  உண்டாகட் ம், அப் றம் உங்களிடம் வந்  
ேகட்கலாம் என்  எண்ணியி ந்ேதன்." 
 
      "மைழ ெபய்யாவிட்டால் உனக்கு என்ன? மற்றவர்க க்குக் கஷ்டம். உன் 
ேகணியிேலதான் வற்றாமல் தண்ணீர் வ கிற ! ேசாளம், ெநல் எல்லாம் நன்றாய் 
வந்தி க்கிறேத?" 
 
      "நான் மட் ம் நல்லாயி ந்தால் ேபா மா? உங்கள் காட் ம் மைழ ெபய்  நல்லா 
விைளந்தால்தாேன என் ேசாளம் எனக்குக் கிட் ம்! இல்லாவிட்டால் இந்த ட் க் 
குழந்ைதகள் வந்  ேசாளம் ற் கிறதற்குள்ேள பி ங்கித் தின் விடமாட்டார்களா?" 
 
      "தம்பி! நா ம் பார்த்தா ம் பார்த்ேதன். உன்ைனப் ேபான்ற க மிையப் 
பார்த்ததில்ைல. ெசம்பா க்கு நீதான் சாியான ஷன். அவள் ெபாிய ஊதாாி..." 
 
      "அெதல்லாம் உங்கள் ட் ேல; என்னிடத் க்கு வந்தால் சாியாய்ப் ேபாய்வி ம். 
கு ம்பப் ெபா ப்  வந் வி ம் அல்ல?" 
 
      இச்சமயம் ெசம்பாவின் தம்பி தான் ப த் க் ெகாண் ந்த பாடத்ைத 
நி த்திவிட் , "அப்பா! நம்ம அக்காைள அந்தப் ேபாலீஸ்கார க்ேக கட் க் ெகா ங்க! 
இந்த ஆ க்குக் ெகா க்காதிங்க!" என்றான். 
 
      "ஏண்டா அப்ப ச் ெசால் கிறாய்? நம்ம ெசங்ேகாட க்கு என்ன குைற வந்த ?" 
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      "ேநற்  அந்தப் ேபாலீஸ்காரர் ெபப்பர்மிண்ட் வாங்கிக் ெகா த்தார். அப் றம் 
ஒ நாள் எங்கைளெயல்லாம் சினிமா க்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாவதாகச் 
ெசால் யி க்கிறார். இந்தக் க மிக் க ண்டர் என்னத்ைதக் ெகா ப்பார்?" 
 
      "தம்பி! நான் உனக்கு அன்ைறக்குக் ெகா க்கவில்ைல?" என்றான் ைபயன். 
 
      "என்ன ெகா த்தீங்க? ஒன் ம் ெகா க்கவில்ைல! சும்மாச் ெசால்றீங்க" என்றான் 
ைபயன். 
 
      "நிைனச்சுப்பார், தம்பி! நீ அன்ைறக்கு என் ேசாளக் ெகால்ைலக்கு வந்  ேசாளக் 
ெகாண்ைடைய ஒ த்த ேபா  நான் ஓ வந்  உன் கில் நா  அ  
ெகா க்கவில்ைல? ஒன் ேம ெகா க்கவில்ைல என்கிறாேய?" 
 
      உள்ேளயி ந்  'கலீர்' என்  சிாிக்கும் சத்தம் ேகட்ட . 
 
      ெபாிய க ண்ட ம் ன்னைக த்தார். "சாி; இப்ேபா  என்ன ெசால்கிறாய்?" 
என்றார். 
 
      "என்ன ெசால்கிற ? க யாணத் க்குத் ேததி ைவக்க ேவண் ய தான்!" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "அ த்த ைத மாதத்திேல ைவத் க் ெகாள்ளலாேம!" 
 
      "அவ்வள  நாள் ஏன் தள்ளிப் ேபாட ம்? இந்த மாதத்திேலேய ைவத் வி ங்க! 
இனிேமல் தாமதிக்கிற  உசிதமில்ைல!" 
 
      "அ  என்ன, அவ்வள  அவசரப்ப கிறாய்! அந்தப் ேபாலீஸ்கார க்கு ேவ  நான் 
சமாதானம் ெசால் யாக ேவண் ம்." 
 
      "அைதப்பற்றி நீங்கள் கவைலப்பட ேவண்டாம் நான் தான் ெசம்பாைவக் 
கட் க்ெகாள்ளப் ேபாகிேறன் என்  ேநற்ேற ெசால் விட்ேடன்." 
 
      "அப்ப ெயன்றால், அ த்த வாரத்திேல தன்கிழைம ஒ  கூர்த்தம் இ க்கிற . 
க யாணம் ைவத் க் ெகாள்ளலாமா?" 
 
      "அப்ப ேய ைவத் வி ங்கள். இன் ம் சீக்கிரமாய் ைவத்தா ம் சாிதான்!" 
என்றான் ெசங்ேகாடன். 
 
      இந்தச் சமயத்தில் உள்ேளயி ந்  ெசம்பவளவல்  அவசரமாக வந்தாள். 
 
      "அப்பா! இவாிடம் ஒ  ேகள்வி ேகட்கேவ ம் அதற்குச் சாியான பதில் 
ெசான்னால்தான் கல்யாணம்!" 
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      "ேகட் க்ெகாள்! நன்றாய்ச் சந்ேதகமற என்ெனன்ன ேகட்கேவ ேமா 
எல்லாவற்ைற ம் இப்ேபாேத ேகட் க் ெகாள்! நீ ம் இவ ந்தாேன ஆ ள் வ ம் 
வாழ்க்ைக நடத்தேவ ம்?" என்றார் ெபாிய க ண்டர். 
 
      "சினிமாக் ெகாட்டைகயிேல ஒ  ெபண்பிள்ைள இவைரக் கன்னத்திேல அ த்த  
வாஸ்தவமா?" என்றாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் தைலையக் குனிந் ெகாண்  ேயாசித்தான். 
 
      "ஏன் தைலையக் குனிந்  ெகாள்கிறா ? என் ேகள்விக்குப் பதில் 
ெசால்லப்ேபாகிறாரா, இல்ைலயா?" 
 
      ெசங்ேகாடன் தைல நிமிர்ந் , "அ  வாஸ்தவந்தான். அதற்கு என்ன 
ெசய்யேவ ம்?" என்றான். 
 
      "இவர் ஆண்பிள்ைளதாேன? கன்னத்தில் ெபண் பிள்ைள அைறந்தால் இவர் ஏன் 
சும்மா வரேவ ம்? தி ம்பி நா  அைற ெகா ப்பதற்ெகன்ன?" 
 
      "ெபண் பிள்ைளயாயி ந்தப யால்தான் சும்மா விட்  விட்  வந்ேதன். ஆண் 
பிள்ைளயாயி ந்தால் அங்ேகேய ெபாக்ைகயில் ைவத்தி ப்ேபன்!" 
 
      "ெபண் பிள்ைளயாயி ந்தால் அதற்காகச் சும்மா விட்  வி வதா? அவள் 
தவைடயில் இரண்  அைற ெகா த்  விட்  வரேவ ம். இல்லாவிட்டால்..." 
 
      "இல்லாவிட்டால்...?" 
 
      "இல்லாவிட்டால் நான் ேபாய் அவள் கன்னத்தில் நா  அைற ெகா த் விட்  
வ ேவன். அதற்குப் பிறகுதான் க யாணம்!" என்றாள் ெசம்பவளவல் . 
      ----------------------- 
      12. பன்னிரண்டாவ  அத்தியாயம் 
 
      அன்  சாயங்காலம் ெசங்ேகாடன் சின்னமநாயக்கன்பட் க்குப் ேபானான். அங்ேக 
எஸ்ராஜ், பங்கா  த யவர்கள் கு யி ந்த  ட் க் கிடந்த . 
 
      பிறகு சினிமாக் கூடாரத் க்குப் ேபானான். அவர்கைளக் காணவில்ைல. 
 
      "மாேனஜர் எங்ேக?" என்  ேகட்டான். யாேரா ஒ வைரக் காட் னார்கள். அவர் 
எஸ்ராஜும் அல்ல; பங்கா சாமி ம் அல்ல. விசாாித்ததில் பைழய மாேனஜர் ' ஸ்மிஸ்' 
ஆகிப்  மாேனஜர் வந் விட்டார் என்  ெதாியவந்த ! 
 
      ெபாய்மான் கர க்கு வந்தான். ேபாலீஸ்காரன் நிற்கக் கண்டான். 
 
      "அ தான் சாி, தம்பி! க தத்தில் கண்டப  வந்  விட்டாேய?" என்றான் 
ேபாலீஸ்காரன். 
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      "வந்ேதன். வந்  என்ன பிரேயாஜனம்? ஆசாமிகைளக் காேணாேம!" 
 
      "எந்த ஆசாமிகைளத் ேத கிறாய்! உனக்குக் க தம் எ தியவள் இந்தப் ெபாய்மான் 
கர க்குப் பின் றம் காத் க் ெகாண் க்கிறாள்!..." 
 
      "ெராம்ப ரம் பார்த்  ைவத்தி க்கீங்கேள? ஆனால் அந்த இரண்  
ஆண்பிள்ைளக ம் எங்ேக?" என்  ேகட் விட் , சினிமாக் கூடாரத்தில் தான் 
விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாண்டைதச் ெசான்னான். 
 
      "அந்த ஆட்கைளத்தான் நா ம் ேத க் ெகாண் க்கிேறன். மிக்கி 
ெகா த் விட்டார்கள் ேபாலத் ேதான் கிற ! அ  ேபானால் ேபாகட் ம். நீ இந்த 
மைலக்குப் பின்னால் ேபாய் அந்தப் ெபண்ணின் கைதையக் ேகள்!" 
 
      "ஆகட் ம்; நீங்க ம் பக்கத்திேல எங்ேகயாவ  இ ங்கள்!" 
 
      "பயமாயி க்கிறதா, தம்பி!" 
 
      "பயம் ஒன் மில்ைல; பக்கத்தில் சாட்சிக்கு யாராவ  இ க்கட் ேம என்  
பார்க்கிேறன்!" 
 
      இப்ப ச் ெசால் விட் ச் ெசங்ேகாடன் ெபாய்மான் கர க்குப் பின் றமாகப் 
ேபானான். அங்ேக ஒ  தனியான இடத்தில் ெமாட்ைடப் பாைற ஒன்றின் மீ  குமாாி 
பங்கஜா உட்கார்ந்தி ந்தாள். அேசாகவனத் ச் சீைதையப் ேபால ம் காட் ல் 
தனியாக விடப்பட்ட தமயந்தி ேபால ம் அவள் ேசாகேம உ வம் எ த்தவளாய்த் 
ேதான்றினாள். 
 
      "இ  என்ன? இங்ேக தனியாக வந்  எதற்காக உட்கார்ந்தி க்கிறாய்? உன்ைனப் 
பார்த்தால், ேலாகிதாசைன பறிெகா த்த சந்திரமதி மாதிாி இ க்கிறேத?" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      அப்ேபா தான் ெசங்ேகாடன் வந்தைதத் ெதாிந்  ெகாண்டவள்ேபால் குமாாி 
பங்கஜா அவைன ஏறிட் ப் பார்த்தாள். பிறகு ேசைலத் தைலப்பினால் கத்ைத 

க்ெகாண்  விசித்  விசித்  அ தாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் பக்கத்தில் வந்  உட்கார்ந் ெகாண்  அவைளச் சமாதனப்ப த்த 

யன்றான். பாவம்! அந்தப் பட் க்காட் க் கு யானவ க்குச் ேசாகத்தில் ஆழ்ந்த 
கதாநாயகிைய எப்ப ச் சமாதானப்ப த் வ  என்ப  என்னமாய்த் ெதாி ம்? 
ெதாியாமல் சிறி  ேநரம் திைகத்  நின்றான். பிறகு, இப்ேபர்ப்பட்ட நிைலைமயில் 
என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசம்பா ெசால் க் ெகா த்த  ஞாபகத் க்கு வந்த . 
 
      அந்தப்ப  ெசய்வதற்கு எண்ணி அந்தப் ெபண்ணின் ேமவாய்க் கட்ைடையத் 
ெதாட்டான். 
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      உடேன குமாாி பங்கஜா இரண்டாவ  தடைவயாகப் 'பளீர்' என்  ெசங்ேகாடன் 
கன்னத்தில் அைறந்தாள் பாவம்! ெசங்ேகாடன் கன்னத்ைதத் தடவிக் ெகா த் க் 
ெகாண்டான். 
 
      சற் ப் ெபா த் , "சாி, அப்ப  என்றால் நான் ேபாகட் மா? ஏேதா ஆபத்  என்  
க தாசி எ தினாேய என்  வந்ேதன்!" என்  எ ந்தி க்க யன்றான். 
 
      உடேன குமாாி பங்கஜா அவ ைடய ைககைளக் ெகட் யாய்ப் பி த் க் 
ெகாண்டாள். "என்ைன நீ ம் ைகவிட்  விட்டால் நான் இந்தப் பாைறயி ந்  
வி ந்  சாக ேவண் ய தான்!" என்  ெசால் விட்  அவ ைடய ேதாளில் கத்ைத 
ைவத் க்ெகாண்  விம்மினாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் கஷ்டப்பட் த் தன் ைடய ைககைள ம் ேதாைள ம் வி வித் க் 
ெகாண்டான். அந்தப் ெபண் சிக்ெகாண் ந்த 'ெஸண் ' அவ ைடய க்ைகத் 

ைளத் த் தைலவ ைய உண்  பண்ணிற் ! 
 
      "அப்ப யானால், உனக்கு என்ன கஷ்டம் என்  ெசால்! என்னால் ந்த உதவி 
ெசய்கிேறன். அந்த இரண்  ஆண் பிள்ைளக ம் எங்ேக?" என்  ேகட்டான். 
 
      "அவர்கள் ேபச்ைசேய எ க்காேத! ேராகிகள்! பாதகர்கள்! சண்டாளர்கள்! 
என்ைன ஆைச காட்  அைழத் க்ெகாண்  வந்  என் நைககைளெயல்லாம் 
பி ங்கிக்ெகாண்  பணத்ைத ம் பறித் க்ெகாண் ..." 
 
      "ஐேயா! இ  என்ன அநியாயம்! உன் ெசாந்தத் தைமயேனா அப்ப ச் 
ெசய் விட்டான்?" 
 
      "உன்னிடம் நிஜத்ைதச் ெசால்வதற்ெகன்ன! அவன் என் ைடய தைமயன் அல்ல; 
அவன் எனக்கு எந்தவித உற ம் இல்ைல." 
 
      "இன்ெனா வன் உன்ைனக் க யாணம் ெசய்  ெகாள்ளப் ேபாகிேறன் 
என்றாேன?" 
 
      "அ ம் ெபாய்!" 
 
      "பின் ஏன் அவர்க டன் வந்தாய்?" 
 
      "என்ைன சினிமாவில் ேசர்த் வி கிேறன் என்  ஆைச காட்  
அைழத் க்ெகாண்  வந்தார்கள், பாவிகள்! அவர்கள் நாசமாய்ப் ேபாகேவ ம்!" 
 
      " ணாக அலட்  என்ன பிரேயாஜனம்? அவர்கள் இப்ேபா  எங்ேக ெசால்? 
ெசம்ைமயாகத் தீட் வி கிேறன். ஒ  ெபண்பிள்ைளைய இப்ப யா ேமாசம் ெசய்வ ? 
அவர்கள் இப்ேபா  எங்ேக?" என்  ம ப ம் ேகட்டான். 
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      "யா க்குத் ெதாி ம்? இத்தைன ேநரம் ெரயில் ஏறி இ ப்பார்கள்! ைகயிேல ெரயில் 
சார்ஜுக்குக் கூடப் பணம் இல்லாமல் என்ைன விட் விட் ப் ேபாய்விட்டார்கள். 
நீதான் என்ைனக் காப்பாற்ற ேவ ம். உன்ைனத் தான் நம்பி இ க்கிேறன்." 
 
      "எதற்காக இப்ப  உன்ைன விட் விட்  அவர்கள் ேபானார்கள்? ஏதாவ  சண்ைட 
வந் விட்டதா என்ன?" 
 
      "அைத ம் ெசால் வி கிேறன். உன்ைன ஏமாற்றி உன்னிடம் இ க்கும் 
பணத்ைதப் பறிக்கேவண் ம் என்  அவர்கள் ெசான்னார்கள். நான் கூடா  என்ேறன். 
அதனால்..." 
 
      "என்னிடம் இ க்கும் பணமா? என்னிடம் பணம் ஏ ?" 
 
      "நீ பணம் ேசர்த் ப் ைதத்  ைவத்தி க்கிறாய் என்  யாேரா 
ெசால் விட்டார்கள். நீ கூடக் கஞ்சா மயக்கத்திேல இரண்ெடா  தடைவ 
ெசால் விட்டாய்...!" 
 
      ெசங்ேகாடன் ஏேதா மறந் ேபான விஷயத்ைத ஞாபகப்ப த்திக் ெகாள்ளப் 
பார்த்தான் அல்லவா? அ  இப்ேபா  பளிச்ெசன்  ஞாபகம் வந் விட்ட . கஞ்சா 
மயக்கத்தில் அந்தத் தி ட் ப் பயல்களிடம் ெசால்லக் கூடாத இரகசியத்ைதச் 
ெசால் விட்டதாக நிைன  வந்த . உடேன ெசங்ேகாடன் அளவில்லாத பரபரப்  
அைடந்  எ ந்  நின்றான். 
 
      "எங்ேக ேபாகிறாய்?" என்  ெசால்  அவன் ைகையப் பற்றிக் குமாாி பங்கஜா 
இ த்  உட்காரைவக்க யன்றாள். 
 
      "ெவ மேன இங்ேக உட்கார்ந்தி ந்  என்ன லாபம்? அந்தத் தி ட் ப் பயல்கைள 
உடேன கண் பி க்க ேவண்டாமா? இந்தக் காட் க்கு அந்தப் றத்தில் ேபாலீஸ்காரர் 
இ க்கிறார். வா, ேபாய்ச் ெசால்லலாம்!" 
 
      "ஐேயா! ேபாலீஸ்காரா? எனக்குப் பயமாயி க்கிறேத!" 
 
      "பயம் என்ன? நீ ேநற்  அவாிடந்தாேன எனக்குக் க தாசி ெகா த்  
அ ப்பினாய்?" 
 
      "ஆமாம்; ேவ  யா ம் இல்லாதப யால் அவாிடம் ெகா த்  அ ப்பிேனன். 
க தத்தில் எ தியி ந்த விஷயம் அவ க்குத் ெதாிந்  ேபாச்ேசா?" 
 
      "ெதாியாமல் எப்ப  இ க்கும்? அவர்தான் க தத்ைதப் ப த்தார்!" 
 
      "ஐையேயா! அதனாேலதான் அவர் இங்ேக வட்டமி கிறார்ேபால் இ க்கிற ! 
க ண்டேர! எனக்குப் பயமாய் இ க்கிற . அந்தப் ேபாலீஸ்காரப் பாவி என்ேமல் 
ேமாகம் ெகாண் க்கிறான்!" 
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      "அப்ப யி ந்தால், அவைன ம் ஒ  ைக பார்த்  வி கிேறன். வா, ேபாகலாம்!" 
என்  ெசால் ச் ெசங்ேகாடன் மளமளெவன்  மைலமீ  தாவி ஏறினான். குமாாி 
பங்கஜா ம் ச்சு வாங்க, அவைனத் ெதாடர்ந்  ஏறினான். 
 
      இ வ ம் ெபாய்மான் கர ன் உச்சிைய அைடந்தார்கள். 
 
      நிலவின் ெவளிச்சம் குமாாி பங்கஜாவின் கத்தில் வி ந்த . ெசங்ேகாடன் 
அசப்பில் அவள் கத்ைதப் பார்த்தான். அவ ைடய சந்ேதகம் உ திப்பட்ட . அவள் 
அழ ம் இல்ைல, கண்ணீர் விட ம் இல்ைல! அவ்வள ம் பாசாங்கு! ேவஷம்! ந ப் ! 
 
      ெசங்ேகாடன் அந்தப் பாைறயின் உச்சியி ந்  சாைலையப் பார்த்தான். 
சாைலயில் ஜன நடமாட்டேம இல்ைல. ேபாலீஸ்காரைர ம் காணவில்ைல. எங்ேக 
ேபாயி ப்பார்! அடாடா! சாட்சி இல்லாமல் ேபாய் விட்டேத! 
 
      ெசங்ேகாட ைடய பார்ைவ ேம ம் கிழக்கு ேநாக்கிச் ெசன்ற . அவ ைடய 
ேகணி ம் கு ைச ம் இ ந்த இடத் க்குச் ெசன்  நின்ற , ஆகா! அ  என்ன? 
அவ ைடய கு ைசக்குள்ேள என்ன ெவளிச்சம்? எப்ப  வந்த ? யாராவ ...! 
 
      உடேன அவன் ஒ  நிச்சயத் க்கு வந்தான். "இேதா பார்! என் ைடய கு ைசயில் 
ஏேதா ெவளிச்சமாய் இ க்கிற . ெந ப் ப் பி த் க் ெகாண்ட  ேபால் 
ேதான் கிற . நான் உடேன ேபாய்ப் பார்க்கேவ ம். நாைளக்கு ம ப  வ கிேறன். 
மற்ற விஷயங்கள்..." என்  அவன் ெசால்வதற்குள் குமாாி பங்கஜா, "ஐேயா! என்ைன 
நீ ம் விட்  விட் ப் ேபாய்விட்டால் என் கதி என்ன?" என்  கூச்ச ட் , 
அவ ைடய சட்ைடத் ணிையக் ெகட் யாகப் பி த் க் ெகாண்டான். 
 
      ெசங்ேகாடன் ைகைய ஓங்கினான்! பளீர் பளீர் என்  அவ ைடய ஒ  கன்னத்தில் 
இரண்  அைற அைறந்தான். சுளீர் சுளீர் என்  இன்ெனா  கன்னத்தில் இன் ம் 
இரண்  அைற ெகா த்தான்! 
 
      "இேதா பார்; நான் ேபாவைதத் த த்தாேயா உன்ைன நாேன இந்தப் 
பாைறயி ந்  தள்ளிக் ெகான்  வி ேவன்!" என்றான். 
 
      குமாாி பங்கஜா விம்மிக்ெகாண்ேட, "உன்ைன நான் த க்கவில்ைல. ஆனால் நீ 
என்ைனக் ெகான்றா ம் சாி, உன்ேனா  நா ம் வ ேவன். எனக்கு ேவ  
நாதியில்ைல!" என்றாள். 
 
      ெசங்ேகாடன் ன்னால் விைரந்ேதாட, குமாாி பங்கஜா ம் இைரக்க இைரக்க 
அவேனா  ஓ னாள். 
      ----------------------- 
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13.  பதின் ன்றாவ  அத்தியாயம் 
 
      ெசங்ேகாடனிடம் குமாாி பங்கஜா தன் ைடய ேசாகக் கைதையச் ெசால்ல 
ஆரம்பித்த அேத சமயத்தில் ெசம்பவளவல் யின் தாயிடம் அவ ைடய தந்ைத 
ெசான்னார்: "எனக்ெகன்னேமா நம்பிக்ைக இல்ைல. இந்தக் க யாணம் நடக்கும் 
என் . இன்  காைலயில் இங்ேக ெசங்ேகாடன் அப்ப ெயல்லாம் சக்கரவட்டமாகப் 
ேபசினாேன, சாயங்காலம் அவன் ெபாய்மான் கர க்குச் சமீபமாகப் 
ேபாய்க்ெகாண் ப்பைதப் பார்த்ேதன்!" என்றார். 
 
      "இ  என்ன அபசகுனப் ேபச்சு? அந்தப் பிள்ைள ஏதாவ  மண்ெணண்ெணய், 
ெந ப் ப் ெபட்  வாங்கக் கைடக்குப் ேபாயி ப்பான். அதற்காகக் 'க யாணம் 
நடக்கா ' என்  ஏன் ெசால்ல ேவண் ம்?" என்  ேகட்டாள் ெசம்பாவின் தாயார். 
 
      "என்னேமா 'ேகால்மால்' நடந்  ெகாண் க்கிற ! இவன் அங்ேக ேபாவைத 
அந்தப் பட்டணத் க் கா கள் ஒ  மரத்தின் பின்னா ந்  பார்த் க் 
ெகாண் ந்தார்கள். ெசங்ேகாடைனச் சுட் க்காட்  ஏேதா ேபசிக் ெகாண்டார்கள். 
அந்தப் ேபாலீஸ்காரர் ேவேற அங்கு வைளய வைளய வந்  ெகாண் க்கிறார். 
அவர்க டன் வசிக்கும் ெபண்பிள்ைள பாைறக்குப் பின்னால் ஒளிந்  
ெகாண் க்கிறாள். எனக்கு என்னேமா சந்ேதகமாயி க்கிற . ெசங்ேகாடன் ெப ஞ் 
சங்கடத்தில் மாட் க் ெகாள்ளப் ேபாகிறான்!" என்றார் க ண்டர். 
 
      "ெசங்ேகாடன் எதற்காகச் சங்கடத்தில் மாட் க் ெகாள்கிறான்? அந்தப் பட்டணத்  
ம ஷர்க க்கும் இவ க்கும் என்ன வந்த ?" என்  க ண்டாின் மைனவி 
ேகட்டாள். 
 
      "ேபாலீஸ்காரர் என்னிடம் ெசான்னைதச் ெசால்கிேறன்; நீ ேவ  யாாிட ம் 
ெசால்  ைவக்காேத! இந்த ஜில்லாவில் ஐம்ப  அ ப  வ ஷத் க்கு ன்னால் 
கூைழக் காலன் என்  ஒ  பக்காத் தி டன் இ ந்தான். ேகள்விப்பட் க்கிறாயா...?" 
 
      "ேகள்விப்படாமல் என்ன? நான் ெசம்பாைவவிடச் சி  ெபண்ணாயி ந்தேபா  
கூைழக் காலைனப் பற்றிக் கைத கைதயாய்ச் ெசால் வார்கள். அவன் ஒ  தடைவ 
ராசி ரத்திற்கு வந் ..." 
 
      "சாி, நி த் ! உன் கைதைய இப்ேபா  எ த்  விடாேத! அந்தக் கூைழக் காலன் 
ெகாள்ைளய த்த பணத்ைத எங்ேகேயா ஓர் இடத்தில் ைதத்  ைவத்தி ந்தானாம். 
அ  இந்தப் பட்டணத்  ஆட்களிடம் எப்ப ேயா அகப்பட் விட்டதாம். கிைடத்த 

ைதயைலச் சர்க்கார் கண்ணில் காட்டாமல் ஒளித்  ைவக்க யற்சி ெசய்  
வ கிறார்களாம். அதற்கு நம் ெசங்ேகாட ம் உடந்ைதயாய் இ க்கிறானாம். 
எல்லா ம் ஒ  நாள் ெஜயி க்குப் ேபாகப் ேபாகிறார்கள் என்  ெசால்கிறார் 
ேபாலீஸ்காரர்!" 
 
      "ெவ ம் கைதயாக அல்லவா இ க்கிற ? கூைழக் காலன் பணத்ைதப் ைதத்  
ைவத்தி ந்தால் அ  நம்ப ைகயிேலெயல்லாம் அகப்படாமல் ேநற்ைறக்கு வந்த 
இவர்களிடம் அகப்பட் வி மா? அப்ப  அகப்பட்டா ம் அவர்கள் ேபா ம் ேபா ம் 
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ெசங்ேகாடைனத் தானா ேத ப் பி க்க ேவண் ம்? அவன் தான் அப்ப ப்பட்ட 
காாியங்களில் தைலயி வானா? அப்ப  ஏதாவ  இ ந்தா ம், 'இதிெலல்லாம் நீ 
சிக்கிக் ெகாள்ளாேத!' என்  ெசங்ேகாட க்கு நீங்கள் த்தி ெசால்ல ேவண்டாமா? 
உலகந் ெதாியாத பிள்ைளைய இப்ப  விட்  ேவ க்ைக பார்ப்பார்களா?" என்றாள் 
ெசம்பாவின் தாயார். 
 
      "ெசங்ேகாட க்கு எச்சாிக்ைக ெசய்யலாம் என்  தான் நா ம் பார்த்ேதன். 
ஆனால் அந்தப் ேபாலீஸ்காரர் உண்ைமையக் கண் பி க்கும் வைரயில் 
ெபா த்தி க்கச் ெசால்கிறார்..." 
 
      "என்னத்திற்கு ெபா த்தி க்கிற ? அந்தப் பிள்ைளைய ம் ேசர்த்  ெஜயி க்கு 
அ ப் வதற்கா? ேபாலீஸ்காரர் ெசால் வ  நன்றாயி க்கிறேத! அ த்த ட் ப் 
பிள்ைளையக் ேகணியில் ேபாட்  ஆழம் பார்க்கிற கைதயாய் இ க்கிறேத!" 
 
      "ெசங்ேகாடைன எப்ப யாவ  தப்பித்  வி கிறதாகச் சத்தியம் ெசய்  
ெகா த்தி க்கிறார்." 
 
      "அைதெயல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க! நாைளக்ேக அந்தப் பிள்ைளையக் கூப்பிட் ச் 
ெசால் விட்  ம காாியம் பா ங்கள்!" 
 
      ேமற்ப  சம்பாஷைணையச் ெசம்பா ஒட் க் ேகட் க் ெகாண் ந்தாள். 
ெசங்ேகாடைனப் பற்றி தன் ெபற்ேறார்கள் ேபசுவைத அவள் எப்ப  ஒட் க் 
ேகட்காமல் இ க்க ம்? அ வைரயில் உற்சாகமாக இ ந்தவ ைடய மனத்தில் 
இப்ேபா  கவைல ம் பய ம் ேதான்றின. ம நாள் வைரயில் காத்தி க்க அவள் 
வி ம்பவில்ைல. உடேன அவனிடம் ெசால் யாக ேவண் ம்! ேம ம் தல் நாள் 
சாயங்காலம் ைவக்ேகால் கட் ன் ேமல் உட்கார்ந்  சல்லாபம் ெசய்தெதல்லாம் 
அவ ைடய ஞாபகத்தில் பதிந்தி ந்த . அந்த நிைன ம் அவ ைடய ஆர்வத்ைத 
அதிகப்ப த்திய . 
 
      தா ம் தகப்ப ம் கவனியாத சமயத்தில் ட்ைட விட் க் கிளம்பிச் 
ெசங்ேகாட ைடய ேகணிைய ேநாக்கிப் றப்பட்டாள். ேபாகும்ேபா  ேயாசித் க் 
ெகாண்ேட ெசன்றாள். அப்பா ெசன்ன விஷயம் சாியாயி க்கும் என்ேற அவ க்குத் 
ேதான்றவில்ைல. அந்தப் ேபாலீஸ்காரர் அப்பாைவ நன்றாய் ஏமாற்றியி க்கிறார். 
ெசங்ேகாடைன ெஜயி க்கு அ ப்பிவிட் த் தன்ைனக் க யாணம் ெசய்  ெகாள்ள 
எண் கிறார்! ஓேகா! சிவப் த் தைலப்பாக்காரேர! அப்ப யா உம் உத்ேதசம்? 
ெசம்பாவிடம் அெதல்லாம் நடக்குமா? ஒ  நா ம் இல்ைல! ெசம்பா ெசத்தா ம் 
சாவாேள தவிர, ெசங்ேகாடைனயன்றி ேவ  யாைர ம் க யாணம் ெசய் ெகாள்ள 
மாட்டாள்! 
 
      ஒ  ேவைள இப்ப ம் இ க்கலாம்; அந்தப் பட்டணத்  ஆட்க ம் அந்த 
ெவட்கங்ெகட்ட சூர்ப்பனைக ம் அந்தப் ேபாலீஸ்கார ம் - எல்லா ம் ஒ  
கட்சியாயி க்கலாம்! கூைழக் காலன் ைதயலாவ , மண்ணாங்கட் யாவ ! - 
எல்லா மாகச் ேசர்ந் ெகாண்  ெசங்ேகாடன் கஷ்டப்பட் ச் ேசர்த்  ைவத்தி க்கும் 
பணத்ைதப் பறிக்கப் பார்க்கிறார்கள்! அதற்காகத்தான் ஏேதா ெபாிய சூழ்ச்சி 
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ெசய்கிறார்கள்!... ெபண்ேண! ெசம்பா! உன் ைடய சமர்த்ைத நீ காட்டேவண் ம். 
பணம் ேபாய் விட்டால் ெசங்ேகாட க்குப் பிராணன் ேபாய்வி ம், அல்ல  
ைபத்தியேம பி த்தா ம் பி த் வி ம். பணத்ைத நீ காப்பாற்றிக் ெகா த்தால் 
ெசங்ேகாடன் எவ்வளேவா சந்ேதாஷப்ப வான். என்ைறக்கும் உன் 
அ ைமயாயி ப்பான்! ஆைகயால் ெசங்ேகாட ைடய பணத்ைதக் காப்பாற்றிக் 
ெகா ப்ப  உன் ைடய ெபா ப் ! கு ம்ப வாழ்க்ைகயில் நீ 
சந்ேதாஷமாயி ப்பெதல்லாம் இ  விஷயத்தில் நீ ெசய்வைதப் ெபா த்தி க்கிற ! 
 
      ெசம்பா க்குச் சாதாரணமாகப் பயம் என்பேத கிைடயா . "ேப ம் பிசாசும் 
என்ைன என்ன ெசய் ம்! என்கிட்டப் பிசாசு வந்தால் கன்னத்தில் நா  அைற 
அைறந்  அ ப்ப மாட்ேடனா!" என்பாள். இ ட்  ேநரங்களில் சிறி ம் பயமின்றி 
எங்கும் ேபாவாள். ஆனால் இன்ைறக்கு என்னேவா, அவ ைடய உள்ளத்தில் 
அ க்க  பயம் குந்  ேவதைன ெசய்த . இ ட்ைடக் கண்ேட பயமாயி ந்த . 
'இ ட் ல் திடீெரன்  யாராவ  தி டன் எதிர்ப்பட்டாேலா...' என்  எண்ணியேபா  
ெநஞ்சு படபடெவன்  அ த் க்ெகாண்ட . கால்கள் த மாறின. வயற்காட் ல் 
அங்கங்ேக ெதாிந்த சிறிய ெமாட்ைடப் பாைறக க்குப் பின்னால் தி டர்கள் 
ஒளிந்தி ப்பார்கள் என்  ேதான்றிய . கூைழக்காலன், ெசவிட் க் காதன், ெநாண் க் 
ைகயன், கு ட் க் கண்ணன் த ய பயங்கரமான ெகாள்ைளக்காரர்கள் அவைளச் 
சுற்றி ம் சூழ்ந்  ெகாண்டதாகப் பிரைம உண்டாகி அ வயிற்றில் திகில் ஏற்பட்ட . 
ெதாண்ைட வறண்ட . நா உலர்ந்த . ஆனால் அவ ைடய நைடயின் ேவகம் மட் ம் 
குைறயவில்ைல. ெசம்பா! நீ இப்ப  ெமள்ள நடந்  ெகாண் க்ைகயில் 
ெசங்ேகாட க்கு என்ன ஆபத்ேதா! அல்ல  அவ ைடய பணத் க்குத் தான் என்ன 
ஆபத்ேதா?... சின்னா க்குக் கூடக் காய்ச்சல்; ஒ  வாரமாய் ேவைலக்கு வ வதில்ைல. 
ஆைகயால் இவன் எங்ேகயாவ  ேபாய்விட்டால் கு ைசக்குக் காவல் கிைடயா ! 
ஆண் பிள்ைளகளின் அசட் த்தனத்ைத என்னெவன்  ெசால் வ ? நா  வ ஷம் 
கஷ்டப்பட் ச் ேசர்த்த பணத்ைதத் தைரயில் ேதாண்  ைவத் விட் ச் சாயங்கால 
ேநரங்களில் ெவளியிேல ேபாகலாமா? இந்தக் காலத்தி ம் கூைழக்காலைனப் ேபான்ற 
தி டர்கள் இல்லாமலா ேபாகிறார்கள்? ஒ  ேவைள இேத நிமிஷத்தில்-எந்தத் 
தி டனாவ  தைரைய ேதாண் ப் ைதத்  ைவத்தி ந்த பணத்ைத எ த் க் 
ெகாண் க்கலாம்!... இந்த எண்ணம் ெசம்பாவின் கால்க க்கு அதிகமான 

ாிதத்ைதக் ெகா த்த . 
 
      கு ைசக்குக் கிட்டத்தட்ட அ கில் வந்தேபா  நாய் குைரக்கும் சத்தம் ேகட் த் 
தி க்கிட்  நின்றாள். குைரப் ச் சத்தம் ேகட் த் தி க்கிட்  நின்றாள். குைரப் ச் 
சத்தம் இரண்  தடைவதான் ேகட்ட . அதற்குப் பிறகு, அம்மம்மா! அந்தப் 
பயங்கரத்ைத என்னெவன்  ெசால்வ ? குைரத்த நாயின் நீண்ட ஊைளக் குரல் 
ேகட்ட . அந்தச் சகிக்க யாத தீனமான ேசாகக் குரல் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 
ெமௗனமாகிக் கைடசியில் மைறந்த . நாய் ஊைளயி ம் சத்தம் கிராமங்களில் 
அ க்க  ேகட்கக் கூ ய தான். ஆயி ம் இப்ேபா  ேகட்ட ஊைளச் சத்தம் 
ெசம்பாைவக் கலக்கிவிட்ட . ஆ க் காற்றில் ேசாளப்பயிர் ஆ வ ேபால் 
அவ ைடய உடம்  ஆ ற் ; ைகக ம் கால்க ம் ந ந ங்கின. நாய் 
ஊைளயி வ  சா க்கு அைடயாளம் என்  ெசால்லக் ேகட் ந்தாள். யாராவ  
மனித உயிைரக் ெகாண்  ேபாக யமராஜன் வ ம்ேபா , நாயின் கண்க க்கு 
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அவ ைடய ேதாற்றம் லப்பட்  வி மாம்! அதனால் நாய் ஊைளயி மாம்!...இந்தப் 
ேபச்சு உண்ைமயா? அப்ப ெயன்றால், இப்ேபா  ஏேத ம் சா  ஏற்படப் ேபாகிறதா? 
ஐேயா! யமன் யா க்காக வ கிறாேனா ெதாியவில்ைலேய? இங்ேக யார் 
இ க்கிறார்கள்? ஒ வைர ம் காேணாேம? கு ைச நிச்சப்தமாய் இ க்கிறேத! ேநற்  
இங்கு வந்தேபா  ைவக்ேகாற் கட் ன் ேமல் ெசங்ேகாடன் உற்சாகமாக உட்கார்ந்  
ெதம்மாங்கு பா னாேன?...அந்த இடம் இப்ேபா  கா யாய், ெவறிச்ெசன்  
இ க்கிறேத!...சுவாமி கக் கட ேள! காளியம்மா! ெதய்வங்கேள! ஒன் ம் ேநராமல் 
காப்பாற் ங்கள். ெசங்ேகாடைனக் காப்பாற் ங்கள். என்ைனக் காப்பாற் ங்கள், 
எல்லாைர ம் காப்பாற் ங்கள்!... 
 
      அ  என்ன? சரசரெவன்  ேகட்கும் சத்தம் என்ன? அேதா ேபச்சுக்குரல் 
ேகட்கிறேத! ேசாளக் ெகால்ைலயில் குந்  யாேரா இரண்  ேபர் வ கிறார்கேள!... 
இல்ைல; வ கிற  ெசங்ேகாடன் இல்ைல! அப்பா ெசான்ன பட்டணத்  ஆசாமிகள்! 
எதற்காக இங்ேக வ கிறார்கள்? ஒ வன் தைலமீ  ஏேதா சுமந் வ கிறாேன, அ  
என்ன? இன்ெனா வ ம் ைகயில் ஏேதா ெபட்  மாதிாி எ த் க்ெகாண்  
வ கிறான்!... ஒ  ேவைள அப்பாவிடம் ேபாலீஸ்காரர் ெசான்ன  உண்ைமதாேனா? 
கூைழக்காலன் ைதயைல ஒளித்  ைவக்க வ கிறார்கேளா?...ெசங்ேகாடைன 
மாட் ைவத்  ெஜயி க்கு அ ப்ப ஏற்பா  ெசய்கிறார்கேளா?... ெசங்ேகாடன் 
எங்ேக? ஏன் இன் ம் வரவில்ைல? இ ட் ல் இத்தைன ேநரம் ேவறிடத்தில் என்ன 
ேவைல? இவர்கள் ஏேதா சூழ்ச்சி ெசய்  ெசங்ேகாடைன ஏமாற்றிவிட்  
வந்தி க்கிறார்கள் ேபால் இ க்கிற ! 
 
      நாய் குைரத்தேத!...அ  எந்த நாய்?...அ  ஏன் அப்ப  ஊைளயிட்ட ?...அப் றம் 
அதன் குரைலக் காேணாேம, ஏன்? ெசத் ப் ேபாய்விட்டேதா? ஒ  ேவைள 
இவர்கள்தான் ெகான்  விட்டார்கேளா? 
 
      இேதா ேகணி அ கில் வந் விட்டார்கள்! அவர்கள் கண்ணில் படக்கூடா . இந்தச் 
ேசாளத் தட்ைடக் குவிய க்குப் பின்னால் ஒளிந்  ெகாள்ளலாம். ஒளிந் ெகாண்  
இவர்கள் என்ன ெசய்கிறார்கேளா, பார்க்கலாம்! தனியாக ஏன் வந்ேதன்? 
அப்பாைவயாவ  தம்பிையயாவ  அைழத்  வராமற் ேபாேனேன? இந்த மாதிாி 
ஏேதா நடக்கப் ேபாகிற  என்  யா க்குத் ெதாி ம்? கூப்பிட்டா ங்கூட அவர்கள் 
வந்தி க்கமாட்டார்கள். நான் வ வைதக்கூடத் த த்  நி த்தியி ப்பார்கள்... 
 
      ஆ! அ  என்ன 'ெபாத்' என்ற சத்தம்! அப் றம் சலசலப் ச் சத்தம்! கிணற்றில் 
ெபாிய கல்ைலத் க்கிப் ேபாட்ட ேபால்!...அந்த ம ஷன் ேகணிக் கைரயில் நின்  
குனிந்  பார்க்கிறான்! அவன் தைலயில் க்கிக் ெகாண்  வந்தைதக் ேகணிக்குள்ேள 
ேபாட் க்கேவண் ம்! அதனால்தான் அந்தச் சத்தம் ேகட் க்கிற ! ேகணியில் 
என்னத்ைதப் ேபாட்டான்? ெராம்ப கனமான சாமானாக இ க்க ேவண் ம்! 
அதனாேலேய அவ்வள  சத்தம் ேகட்ட ! என்ன சாமாைனப் 
ேபாட் ப்பான்?...ெசம்பாவின் உடம்ெபல்லாம் சி ர்த்த ! ெசால்ல யாத 
பயங்கரம் அவைளப் பீ த்த ! ஆைளக் ெகாைல ெசய்  சாக்கில் ேபாட் க் கட் க் 
கிணற்றில் ேபாட்ட ஒ  பயங்கர சம்பவத்ைதப் பற்றி அவள் சமீபத்தில் 
ேகள்விப்பட் ந்தாள்! ஒ  ேவைள அப்ப யி க்குேமா? யாைர அப்ப க்ெகான்  
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சாக்கில் கட் க்ெகாண்  வந்தி ப்பார்கள்! ஐேயா! ஒ  ேவைள 
ெசங்ேகாடைன!...ெசம்பாைவச் சுண்ணாம் க் காளவாயில் ேபாட்  எாித்த ேபால 
இ ந்த . 
 
      அவர்கள் ஏேதா ேபசுகிறார்கள். ஒ வன் ெசால்கிறான்: "என்னடா, ேகணிக்குள்ேள 
பார்த் க்ெகாண்  நிற்கிறாய்? தண்ணீாில் மிதக்கும் என்  பயமா? சீ! சீக்கிரம் வா! 
அந்தப் ைபத்தியக்காரச் ெசங்ேகாடக் க ண்டன் திடீெரன்  எைதயாவ  
நிைனத் க்ெகாண்  ஓ  வந்  ெதாைலப்பான்! அதற்குள் காாியத்ைத க்க 
ேவண் ம்!" 
 
      அதற்குள் இன்ெனா வன், "வந்தால் வரட் ம்; ெசங்ேகாடன் தான் வரட் ம். 
அவன் பாட்டன் ேவ மானா ம் வரட் ம்!" என்  ெசால்கிறான். 
 
      ஆைகயால் ெசங்ேகாட ைடய உயிைரப்பற்றிக் கவைலயில்ைல. அவைன 
எங்ேகேயா நி த்தி ைவத்  விட்  இவர்கள் வந்தி க்கிறார்கள். எதற்காக? கிணற்றில் 
என்ன ேபாட்டார்கள்? இன் ம் என்ன ெசய்யப் ேபாகிறார்கள்? 
 
      இேதா கு ைசைய ேநாக்கி வ கிறார்கள். ஒ வ ைடய ைகயில் ஏேதா ெபாிய 

ட்ைடையப் ேபால் இ க்கிற . அவர்க ைடய கண்ணில் நான் படக்கூடா !... 
ேசாளத்தட்ைட குவிய க்கு அ யில் ெசம்பா நன்றாக ஒளிந்  மைறந்  ெகாண்டாள். 
அவ ைடய கா கள் மட் ம் ெவகு கூர்ைமயாகக் கவனித் க் ேகட் க் 
ெகாண் ந்தன. ஊசிவி ம் சத்தங்கூட அவ க்குக் ேகட் க்கும். கு ைசயின் 
கதைவப் பலாத்காரமாகத் திறக்கும் சத்தம் ேகட்கா  ேபாகுமா? 
 
      வந்த மனிதர்கள் ட்ேடா  நாதாங்கிையக் கழற்றி விட் க் கதைவத் திறந்  
உள்ேள ேபானார்கள். பிறகு ெசம்பா ம் எ ந்  நின்  கு ைசப் பக்கம் கவனித் ப் 
பார்க்கத் ெதாடங்கினாள். அவள் நின்ற இடத் க்கு ேநேர, கு ைசச் சுவாில் 
காற்ேறாட்டத் க்காக ைவத்தி ந்த வாரப் பலகணி இ ந்த . ஆைகயால் உள்ேள 
நடப்பைதெயல்லாம் அங்கி ந்ேத பார்க்கலாம். 
 
      இரண்  மனிதர்க ம் உள்ேள ேபானார்கள். ஏேதா ேபசிக் ெகாண்டார்கள். 
இ ட் ல் அவர்கள் த மா ம் சத்தம் ேகட்ட . பிறகு தீக்குச்சி கிழிக்கும் சத்த ம் 
ேகட்ட . சற்  ேநரத் க்ெகல்லாம் விளக்கு ெவளிச்சம் ெதாிந்த . இன் ம் சிறி  
ேநரத் க்ெகல்லாம் ஒேர பிரகாசமாய்த் ெதாிந்த . கு ைசக்குள்ேள தீப்பி த் ப் பற்றி 
எாிவ ேபாலத் ேதான்றிய . ெசம்பா திகி னால் வாயைடத் ப் ேபாயிராவிட்டால் 
"ஐேயா!" என்  அலறியி ப்பாள். அச்சமயம் பயத்தினால் அவ ைடய வாய் 
அைடத் ப் ேபாயி ந்த ம் கால் ெசயலற் ப் ேபாயி ந்த ம் நல்லதாய்ப் ேபாயிற் . 
ஏெனனில் சிறி  ேநரத் க்ெகல்லாம் கு ைசக்குள் ெந ப்பின் பிரகாசம் ெம வாகக் 
குைறயத் ெதாடங்கிய . 
 
      "மைடயா! இப்ப  ஒேர அ யாகக் ெகா த் கிறாேய! ெவளிேய ெதாி ேம! 
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகக் ெகா த் ! எல்லாவற்ைற ம் ெகா த்திவிடாமல் பாக்கி 
ெகாஞ்சம் ைவத்தி ! க ண்ட ைடய ைதயல் உண்ைமயாயி ந்தால் அதற்குப் 
பதிலாக நம் ைடய சரக்கில் ெகாஞ்சம் ைவத்  விட் ப் ேபாகலாம்!" என்றான் 
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ஒ வன். "அெதல்லாம் என்னத் க்கு அப்பா, ண்வம் ? நம் காாியம் ஆன ம் 
ஒேரய யாய்க் கு ைசக்கு ெந ப்  ைவத் விட் ப் ேபாகலாம்" என்றான் மற்றவன். 
அட சண்டாளப் பாவிகளா! இப்ப யா மனதில் நிைனத் க் ெகாண் க்கிறீர்கள்? 
நான் ஒ த்தி இ க்கிேறன்! கு ைசயில் நீங்கள் ெந ப்  ைவப்பதற்கு ன்னால் 
உங்கைள.... 
 
      என்ன ெசய்ய ம்? அவர்கைள என்ன ெசய்ய ம்? தன்னந்தனியாக ஒ  
ெபண் இரண்  ஆண் பிள்ைளகைள, ெகாைலக்காரப் பாவிகைள என்ன 
ெசய்ய ம்?... ஏன் யா ? ஏதாவ  ெசய் தான் ஆக ேவண் ம்! ஒ  ெபாிய 
கல்ைலத் க்கி அவர்கள் தைலயில் ேபாட்டல் என்ன? எப்ப  ேபா கிற ? எங்கி ந்  
ேபா கிற ? கல் எங்ேக இ க்கிற ? அவர்கள் பார்த்  விட்டால்... ெசங்ேகாடனிடம் 
ஜம்பமாக அன்  கத்திைய எ த் க் காட் ேனாேம! அ  இப்ேபா  ைகயில் 
இல்லாமல் ேபாய் விட்டேத?... இ ந்தால் தான் என்ன? இரண்  ஆண் பிள்ைளகைள 
எதிர்த் ...சீச்சீ! அவர்கள் ஆண் பிள்ைளகளா? தி டர்கள்! ெபண் பிள்ைளகைள விடக் 
ேகடானவர்கள்! 
 
      கு ைசக்குள்ேள இப்ேபா  சிறிய விளக்கின் ஒளி மட் ேம ெதாிந்த . ஆனால் 
'தங்' 'தங்' என்ற சத்தம் ேகட்கத் ெதாடங்கிய . அ  என்ன சத்தம்? தைரைய இ த் த் 
ேதாண் ம் சத்தம்! எதற்காகத் தைரையத் ேதான் கிறார்கள்? ெசங்ேகாட ைடய 
பணத்ைதக் ெகாள்ைளயி வதற்குத்தான்! எங்ேக ைதத்  ைவத்தி க்கிறான் என்  
இவர்க க்குத் ெதாி மா? எனக்ேக ெதாியாேத! இவர்க க்கு எப்ப த் ெதாிந்த ? 
கண்ட கண்ட இடத்தில் ேதாண் ப் பார்க்கிறார்களா? அல்ல  ஏமாற்றித் ெதாிந்  
ெகாண்டார்களா?...ஐையேயா! நா  வ ஷம் உைழத் ப் பா பட் ச் ேசர்த்த 
பணத்ைத-ேசலம் த யாாின் நிலத்ைத வாங்குவதற்காக ைவத்தி க்கும் பணத்ைத-
இவர்கள் ெகாண் ேபாக விட் வி வதா!... யா ! இந்தச் ெசம்பாவின் உடம்பில் 
உயிர் இ க்கும் வைரயில் அ  யாத காாியம். 
 
      ெசம்பாவின் உடம்பில் ெதம் ம் மனத்தில் ஊக்க ம் பிறந்தன. ேசாளத்தட்ைடக் 
குவியைல விட்  நகர்ந்  ெமள்ள ெமள்ள நடந்  கு ைசைய ேநாக்கிச் ெசன்றாள். 
சுவர் ஓரமாக வந்  பலகணித் வாரங்களின் வழியாக உள்ேள பார்த்தாள். 
 
      அந்தக் கு ைசக்குள்ேள இரண்  அ ப் கள் உண்  என்ப  ெசம்பா க்குத் 
ெதாி ம். ஓர் அ ப்பில் எப்ேபா ம் சாம்பல் குவிந்  கிடக்கும். அந்த அ ப்ைபப் 
ெபயர்த்  எ த் ப் பக்கத்தில் ைவத்தி ந்தார்கள். அவர்களில் ஒ வன் சிறிய 
கடப்பாைரயினால் அங்ேக ேதாண் க் ெகாண் ந்தான். இன்ெனா வன் ேதாண் ய 
குழியி ந்  மண்ைண எ த்  ெவளியில் ேபாட்டான். கடப்பாைர வி ந்தேபா  
'தங்' 'தங்' என்  ேகட்ட சத்தம் ஒ  தடைவ 'டங்' என்  ேகட்ட . 
 
      "இ க்கிற , அப்பா, ைதயல் இ க்கிற ! க ண்டன் கஞ்சா ேபாைதயில் 
ெசான்ன  ெபாய்யல்ல!" என்  ஒ வன் ெசான்னான். 
 
      "நீதாேன சந்ேதகப்பட்டாய்!" என்றான் இன்ெனா வன். 
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      ஆகா! இந்தப் பாவிகள் இப்ப யா ெசய்கிறார்கள்? நா  வ ஷம் பா பட் த் 
ேத ய பணத்ைத அ த் க் ெகாண்  ேபாகவா பார்க்கிறார்கள்? இைத எப்ப த் 
த ப்ப ? கூக்குரல் ேபாடலாமா? பிசாசு மாதிாி தைலைய விாித் ப் ேபாட் க் 
ெகாண்  உள்ேள ேபாய்ப் பய த்தலாமா? அல்ல ... 
 
      எங்ேகேயா ரத்தில் ேபச்சுக் குரல் ேகட்கிற  ேபா க்கிறேத! ஆம்! ெதய்வம் 
எனக்குத் ைண அ ப் கிறதா? யார் வந்தா ம் நல்ல சமயத்தில் தான் வ கிறார்கள்! 
அவர்கள் யாராயி க்கும்? ஒ  ேவைள இந்தத் தி டர்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்களாகேவயி ந்தால்?...ெதய்வம் அப்ப ம் என்ைனச் ேசாதிக்குமா? 
 
      ெசம்பாவின் காதில் வி ந்த ேபச்சுக்குரல் கு ைசக்குள் இ ந்தவர்களின் காதி ம் 
ேகட்ட . ேதாண் க் ெகாண் ந்தவன் சட்ெடன்  நி த்தினான். கா  ெகா த்  
இ வ ம் ேகட்டார்கள். ஏேதா ெமல் ய குர ல் ேபசிக் ெகாண்டார்கள். கைடசியில், 
"நீ ேபா! யாராயி ந்தா ம் ெகாஞ்ச ேநரம் த த்  நி த் ! அதற்குள் காாியத்ைத 

த்  வி கிேறன்!" என்  ஒ வன் கூறிய  ேகட்ட . "விளக்ைக அைணத் வி ! 
எனக்கு விளக்கு ெவளிச்சம் ேவண்டாம்! நிலா ெவளிச்சேம ேபா ம்!" என்  அவன் 
ெசால் ய ம் ெசம்பாவின் காதில் வி ந்த . 
 
      ஒ வன் எ ந்  விளக்ைக அைணத் விட்  ெவளியில் விைரவாகச் ெசன்றான். 
இன்ெனா வன் ேவகமாகத் ேதாண் னான். ம நிமிஷம் குழியி ந்  ஒ  ெசப் த் 
ேதாண் ைய எ த்  ெவளியில் ைவத்தான். ெபண்ேண ெசம்பா! இேதா உன் 
சந்தர்ப்பம் வந் விட்ட ! ேபா! ணிச்சலாகப் ேபா! கு ைசக்குள் ெசன்  உன் 
காதல ைடய ெபா ைளக் காப்பாற் ! தயங்காேத! ேபா! ேபா!... 
 
      ------------------- 
 

14. பதினான்காவ  அத்தியாயம் 
 
      ெசங்ேகாடன் த ல் ெகாஞ்ச ேநரம் குடல் ெதறிக்க ஓ னான். பிறகு அவ க்ேக, 
'எதற்காக இப்ப  ஓ கிேறாம்? என்ன ைபத்தியக்காரத்தனம்!' என்  ேதான்றிய . 
ஓட்டம் நைடயாக மாறிய . கு ைசயில் தான் பார்த்த ெவளிச்சம் உண்ைமயாகப் 
பார்த்ததா அல்ல  ண் பிரைமயா என்ற ஐயம் உதித்த . தி ட வந்தவர்கள் 
அவ்வள  ெபாிய ெவளிச்சம் ேபாட் க் ெகாண்டா தி வார்கள்? அவ்வள  

ணிச்ச டன் தி ட வரக் கூ யவர்கள்தான் யார்? அந்தப் பட்டணத் ச் 
ேசாம்ேபறிக க்கு அவ்வள  ைதாியமா? ஒ நா ம் இரா !- ண்பயம்!-ஒ ேவைள 
ெசம்பா வந்தி ப்பாள். தன்ைனக் காணாதப யால் சிறி  ேநரம் காத்தி க்கலாெமன்  
விளக்ேகற்றி இ ப்பாள்... இ ந்தா ம் கு ைச ஓைலக் கு ைச, பக்கத்தில் 
ைவக்ேகா ம் ேசாளத் தட்ைட ம் ேபார் ேபாட் க்கிற . விளக்ேகற் ம் ேபா கூட 
ஜாக்கிரைதயாக ஏற்ற ேவண் ம். ஆனால் ெசம்பா மிகக் ெகட் க்காாி! அவ க்கு 
ஜாக்கிரைத ெசால் த் தர ேவண் யதில்ைல. 
 
      நைட ெகாஞ்சம் ெம வான ம், "க ண்டேர! க ண்டேர!" என்  கூச்சல் 
ேபாட் க்ெகாண்  ஓ வந்  குமாாி பங்கஜா ெசங்ேகாட ைடய ைகையப் பி த் க் 
ெகாண்டாள். "இப்ப  என்ைன விட் விட்  ஓ  வரலாமா!" என்  ேகட்டாள். 
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      "சனியேன! நீ விடாமல் ெதாடர்ந்  வந் விட்டாயா? நீ வ வ  ெதாிந்தி ந்தால் 
ஓட்டத்ைத நி த்தியி க்க மாட்ேடேன?" என்றான். 
 
      ைகைய உதறி குமாாி பங்கஜாைவத் த மாறிக் கீேழ விழச் ெசய் விட் ச் 
ெசங்ேகாடன் ம ப ம் விைரவாக நடந்தான். 
 
      "ஐேயா! நான் வி ந் விட்ேடன். ெகாஞ்சம் இ ! என்ைனத் க்கிவி " என்  
பங்கஜா கத்தினான். 
 
      ெசங்ேகாடன் அவைளத் தி ம்பிேய பார்க்காமல் நடந்தான். 
 
      கு ைசக்குச் சுமார்  கஜ ரத்தில் வந்தேபா  ேசாளக் ெகால்ைலயில் ஏேதா 
ெவள்ைளயாய் வி ந்  கிடப்ப  அவன் கண்ணில் பட்ட . ஒ  தீனமான, 
பாிதாபமான, இதயத்ைதப் பிளக்கும் ன்ப ஒ ம் ேகட்ட . அ  என்னெவன்  
பார்க்காமல் ெசங்ேகாடனால் ேமேல ேபாக யவில்ைல. அ கில் ேபாய்ப் 
பார்த்தான். அ  ஒ  நாய், அ  சாகும் த வாயில் கிடந்த . அதன் வயிற்றி ந்  
இரத்தம் சிந்திக் ெகாண் ந்த . 
 
      ஐேயா! இந்த வாயில்லாப் பிராணி இங்ேக எப்ப  வந்த ? எந்த மகாபாவி இைத 
வயிற்றில் குத்திக் ெகான்றான்?...ஆஹா! அந்தப் ேபாலீஸ்கார ைடய உயர்ந்த ஜாதி 
நாய் அல்லவா இ ? இங்ேக எப்ப  வந்த ? யார் இைதக் குத்தியி ப்பார்கள்? 
 
      நாையப் பார்த்ததனால் ெசங்ேகாட ைடய மனத்தில் திகில் அதிகமாயிற் . 
அேதா  ஆத்திர ம் பரபரப் ம் மிகுந்தன. கு ைசைய ேம ம் அ கிச் ெசன்றான். 
ஆனால் இப்ேபா  சர்வ ஜாக்கிரைத டன் எந்தவித ஆபத் க்கும் தயாராக நடந்தான். 
நாையப் பார்ப்பதற்காக நின்ற ேநரத்தில் குமாாி பங்கஜா அவைன வந்  பி த்  
விட்டாள். சளசளெவன்  ஏேதா அவைனக் ேகள்விகள் ேகட்  ேபச ைவக்க 

யன்றாள். எதற்காக இவள் இவ்வள  கூச்சல் ேபாட் ப் ேபசுகிறாள்? ெசவிட டன் 
ேபசுவ  ேபாலப் ேபசுகிறாேள ஏன்? 
 
      ேகணிக்கைர ேம ம் அதன் அ கில் ெதன்ைன மர ம் கு ைச வாசற் றத்ைத 
மைறத் க் ெகாண் ந்தன. ஆனால் அந்தப் பக்கத்தி ந்  ஒ  மனிதன் 
ெவளிப்பட்  வந்த  ெதாிந்த . அவன் யார் என்  சீக்கிரத்திேலேய ெதாிந் விட்ட . 
எஸ்ராஜ் என்பவன் தான். இவன் ஏன் இங்ேக வந்தான்? இன்ெனா வன் எங்ேக?-
சந்ேதகித்தெதல்லாம் உண்ைமதான்ேபால் இ க்கிற . ெசங்ேகாடா! உன்ைன இந்தப் 
பட்டணத் ச் ேசாம்ேபறிகள் ஏமாற்றி விட்டார்களா? நல்லேவைள! காாியம் மிஞ்சிப் 
ேபாவதற்குள் வந் விட்டாய்! பார் ஒ  ைக! 
 
      ெசங்ேகாடன் ஒ  ைக பார்க்க யத்தனிப்பதற்குள்ேள ேவ  காாியங்கள் 
நடந் விட்டன. 
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      "எஸ்ராஜ்! எஸ்ராஜ்! இந்தக் க ண்டன் என் கன்னத்தில் அைறந்தான்! விடாேத 
இவைன! இங்ேகேய ெகான்  குழிைய ெவட் ப் ைதத் வி !" என்  குமாாி 
பங்கஜா கத்தினாள். 
 
      "அப்ப யா! உன்ைனயா இந்தப் பட் க்காட்டான் ெதாட்  அ த்தான்? 
அவ்வள க்கு ஆகிவிட்டதா? இேதா பார்! ஒ  பாடம் ெசால் க் ெகா க்கிேறன்!" 
என்  எஸ்ராஜ் கர்ஜித் க்ெகாண்ேட ெசங்ேகாட ைடய மார்பில் ஒ  குத்  
விட்டான். 
 
      அவ்வள தான்! ெசங்ேகாட ைடய உள்ளத்தில் கு றிக் ெகாண் ந்த எாிமைல 
ெபாங்கிய . எஸ்ராஜின் மார்பி ம் தைலயி ம் கி ம் ேமாவாய்க் கட்ைடயி ம், 
கண்ட கண்ட இடங்களிெலல்லாம் ெசங்ேகாட ைடய இ ம் க் ைககள் சரமாாியாக 
அ கைள ம் குத் க்கைள ம் ெபாழிந்தன. 
 
      'ஐேயா!' 'அப்பா!' 'ேபா ம்!' 'ேவண்டாம்!' என் ம் எஸ்ராஜின் அபயக் குரல்கள் 
ெசவிடன் காதில் ஊதின சங்காகேவ ந்தன. 
 
      இவர்கள் இ வ ம் இவ்விதம் ஷ்  த்தம் ெசய்  ெகாண் க்ைகயில் குமாாி 
பங்கஜா கு ைசைய ேநாக்கிச் ெசன்றாள். ேகணிக்கைரயில் ஏறி அப்பா ம் இறங்கி 
விட்டாள். 
 
      அச்சமயம் கு ைசக்குள்ேளயி ந் , "ஐேயா ஓஓஓ!" என்ற ஒ  நீ த்த பாிதாப ஓலம் 
ேகட்பவர்களின் உடம்பின் இரத்தத்ைதச் சுண்டச் ெசய் ம் பயங்கரத் டன் எ ந்த . 
அேத குரல் ஒ  கணம் நின் , ம ப ம், "ஆ! ெசத்ேதன்!" என்  அலறிய . பிறகு, 
ஒ  நிண்ட க்கல், விம்மல், அப் றம் நிச்சப்தம்! சகிக்க யாத நிச்சப்தம்! 
 
      தல் ஓலத்திேலேய எஸ்ராஜும் ெசங்ேகாட ம் சண்ைடைய நி த்திவிட்டார்கள். 
ம ஓலத்திற்குப் பிறகு இ வ ம் கு ைசைய ேநாக்கி ஓ னார்கள். அவர்க க்கு 
எதிர்ப் றமாக வந்த குமாாி பங்கஜா ேகணி ேமட் ல் ெசங்ேகாடன் ேமல் ட் க் 
ெகாண்டாள். 
 
      "பங்கஜா! என்ன? என்ன?" என்  ந ங்கிய குர ல் எஸ்ராஜ் ேகட்டான். 
 
      "ெதாியவில்ைலேய? ஐேயா! ெதாியவில்ைலேய" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "சத்தம் கு ைசக்குள்ளி ந்தா?" 
 
      "ஆமாம்." 
 
      "நீ அங்ேக-கு ைசக்குள்ேள-ேபானாயா?" 
 
      "இல்ைல; வாசலண்ைட ேபான ம் சத்தம் ேகட்ட . தி ம்பிவிட்ேடன்!" 
 
      "க ண்டேர! தீக்குச்சிப் ெபட்  ைவத்தி க்கிறீரா? உள்ேள ேபாய்ப் 
பார்க்கேவண் ம்?" 
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      "பார்க்க ேவண் ம்; பார்க்கத்தான் ேபாகிேறன். த ல் நிஜத்ைதச் ெசால்! 
எதற்காக இங்ேக இந்த ேநரத்தில் வந்தாய்? உன் டன் யார் வந்த ? கு ைசக்குள் 
யார்? என்ன ெசய்தீர்கள்?" 
 
      "அெதல்லாம் அப் றம் ெசால்கிேறன், க ண்டேர! த ல் உள்ேள ேபாய்ப் 
பார்க்கலாம்." 
 
      "அப்ப யானால் நீங்கள் இரண்  ேப ம் என் டன் வா ங்கள். ஓ ப் 
ேபாய்விடாதீர்கள்!" 
 
      "சத்தியமாய் நாங்கள் ஓடவில்ைல. எப்ப  ஓட ம்? நடந்தைதத் 
ெதாிந் ெகாள்ளாமல்?... நீர் த ல் தீக்குச்சிப் ெபட் ையக் கண் பி த்  விளக்ைகப் 
ெபா த் ம்!" 
 
      நிலா ெவளிச்சத்தில் எஸ்ராஜ், பங்கஜா இவர்க ைடய கங்கைளச் ெசங்ேகாடன் 
பார்த்தான். அந்த கங்களில் பீதி கு ெகாண் ந்த . அவர்க ைடய கால்க ம் 
ைகக ம் ெவடெவடெவன்  ந ங்கின. 
 
      ெசங்ேகாட க்கும் திகிலாய்த்தான் இ ந்த . ஆயி ம் மர்மம் இன்னெதன்  
ெதாிந் ெகாள்ள அவன் ஆவல் ெகாண் ந்தான். அ மட் மா? சாம்பல் குவிந்த 
அ ப்பின் அ யில் யா க்கும் ெதாியா  என்  எண்ணிப் ைதத்  ைவத்தி ந்த 
பணம் என்ன ஆயிற் ? பரபரப் டன் ெசங்ேகாடன் ேமேல நடந்தான். ெதன்ைன 
மரத் க்குப் பின்னால் கு ைசச் சுவர் ஓரமாக ஒ  நிழல் ஒ  கணம் ெதாிந்  உடேன 
மைறந்த ! சீச்சீ! ெசங்ேகாடா! உனக்குக் கூடவா இந்தப் பிரைம! ேபய், பிசாசு, தம் 
எல்லாம் ெவ ம் ெபாய் என்பாேய? அறி  எங்ேக ேபாயிற் ? 
 
      கு ைசயின் ன்கூைர கப்பில் ெசங்ேகாடன் வழக்கமாகத் தீப்ெபட்  ைவப்ப  
வழக்கம். ஹாிக்கன் லாந்தைரச் சுவ க்கு ெவளிேய நீண் ந்த ங்கில் கழியில் 
கட் த் ெதாங்கவி வ  வழக்கம். தீப்ெபட் ைய வழக்கமான இடத்தி ந்  எ த் க் 
ெகாண்டான்; லாந்தைர ம் எ த் ப் ெபா த்தினான். 
 
      லாந்தர் ெவளிச்சத்தில் கு ைசயின் வாசற் கத  திறந்  உட் றமாகச் சுவேரா  
சாத்தியி ந்த  ெதாிந்த . திறந்தி ந்த வாசற்ப யின்ேமல் சில இரத்தத் ளிகள் 
சிந்தியி ந்தன. இன் ம், அேதா இரத்தத்ைதப் ேபாலேவ சிவப்பாகக் கிடந்  
பளபளக்கும் ெபா ள் என்ன? ெசங்ேகாடன் குனிந்  அைதக் ைகயில் எ த் க் 
ெகாண்டான். பின்னால் வந்தவர்கள் அறியாதப  அைத ம யில் ெச கிக் 
ெகாண்டான். பிறகு கு ைசக்குள்ேள ெசன்றான். 
      -------------------- 
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15.   பதிைனந்தாவ  அத்தியாயம் 
 
      ேசலத்தி ந்  நாமக்கல் க்குச் ெசன்ற வழியில் ேமாட்டார் சாரதி ெசான்ன கைத 
இ  என்பைத ேநயர்க க்கு ஞாபகப்ப த்த வி ம் கிேறன். அவர் ெசான்ன கைதைய 
ஏேதா எனக்குத் ெதாிந்த பாைஷயி ம் பாணியி ம் எ திக்ெகாண்  ேபாகிேறன். 
ேசலம் ஜில்லா கிராமங்களில் கு யானவர்கள் ைகயா ம் சக்தி வாய்ந்த ேபச்சு 
நைடைய என்னால் அவ்வள  நன்றாகக் ைகயாள மா? அல்ல  அவர்க ைடய 
ேபச்சில் கா ம் ரஸத்ைதத்தான் எ த்திேல ெகாண்  வர மா? 
 
      ெசங்ேகாடன் லாந்தைரப் ெபா த்திக்ெகாண்  கு ைசக்குள்ேள ைழந்த 
கட்டத்தில் கைத நின்  ேபாயிற் . ஏெனனில், அதற்குள் நாமக்கல் வந் விட்ட . 
"இந்த நாமக்கல் க்குக் ெகாஞ்சங்கூடப் த்தியில்ைல. இன் ம் ெகாஞ்சம் அப்பால் 
தள்ளியி க்கக் கூடாேதா! கைதயின் ந வில் வந்  கு க்கிட்  விட்டேத!" என்  
ெநாந்  ெகாண்ேடன். 
 
      நாமக்கல் க்கு வந்த காாியம் ந்  ன்னிரவில் தி ம்பிப் றப்பட்ேடா ம். மணி 
சுமார் ஒன்ப  இ க்கும். காைலயில் ேபாட்ட ற்றைலக் காட் ம் இப்ேபா  
ெகாஞ்சம் அதிகமாகேவ வி ந் ெகாண் ந்த . 'மைழ' என்  கூட அைதச் 
ெசால்லலாம். ேமேல வான ம் கீேழ நான்கு திைசக ம் இ ட் யி ந்தன. ேமாட்டார் 
வண் யின் ன் விளக்குகள் அந்த இ ட்கடைலக் கிழித் க் ெகாண்  சாைலயில் 
சற்  ரத் க்கு ெவளிச்சமாக்கிக் ெகாண்  ெசன்றன. அந்தப் பிரகாசமான ஒளியில் 
மைழத் ளிகள் ைவரத் ளிகளாக ஒளிர்ந்தன. ஒவ்ெவா  சமயம் வானத்ைத ெவட் ய 
மின்னல் மியில் ெந ந் ரத்ைதப் பிரகாசமாக்கி விஸ்தார ெவட்டெவளிகைள ம் 
ஆங்காங்கு நின்ற ெமாட்ைடப் பாைறகைள ம் குட்ைட மரங்கைள ம் ஒ  கணம் 
காட்  விட்  மைறந்த . 
 
      பாக்கிக் கைதையக் ேகட்க ேவண் ம் என்ற என் ஆர்வத்ைத ேமாட்டார் 
சாரதியிடம் ெதாிவித் க் ெகாண்ேடன். அவ ம் கைதையத் ெதாடங்கினார்: 
 
      ******* 
 
      கு ைசக்குள் ெசல் ம்ேபாேத ெசங்ேகாடனின் உள்ளம் பைதபைதத்த . 
என்னத்ைதப் பார்க்கப் ேபாகிேறாேமா என்  திகில் ெகாண் ந்த . அங்ேக அவன் 
பார்த்த காட்சிேயா பைதபைதப்ைப ம் திகிைல ம் அதிகமாக்கிய . மனிதன் ஒ வன் 
அலங்ேகாலமாய் வி ந்  கிடந்த  ெதாிந்த . தன்ைனக் ெக ப்பதற்கு யன்ற 
இ வாில் ஒ வன் தான் அவன்! பங்கா சாமி என்ற ெபயைர உைடயவன். அவன் 
பக்கத்தில் ஒ  கூாிய கத்தி கிடந்த . அதில் இரத்தக் கைற பட் ந்த . அப் றம், 
அ ப்ைபத் ேதாண்  எ த்  அப்பாற்ப த்திவிட்  அங்ேக குழி 
ேதாண் யி ந்தைத ம் அவன் பார்த்தான். குழி கா யாயி ந்தைத ம் கவனித்தான். 
ஆனால் அந்தச் ெசம் க் குடம் பக்கத்தில் எங்ேகயாவ  இ க்கிறதா? இல்ைல! 
மாயமாய் மைறந் விட்ட ! தான் எண்ணிய  சாிதான்! ஆனால் இ  என்ன? ஒ  
சிறிய ெபட்  திறந்  கிடக்கிறேத! அதற்குள்ேள... ஆத்தா ! ேநாட் க்கள்! பாய் 
ேநாட் க்கள்! ெபட் க்கு ெவளியில் பக்கத்தி ம் பாய் ேநாட் க்கள்! இன் ம் ஏேதா 
க ப்பாகச் சு ள் சு ளாகக் கிடந்த ! ஒன் ம் ாியாமல் திக்பிரைம டன் 
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ெசங்ேகாடன் அந்தப் ெபட் க்குச் சமீபத்தில் ெசன்  குனிந்  பார்த்தான். அப்ேபா  
தைரயில் வி ந்  கிடந்த மனிதன் னகினான். ெசங்ேகாடன் விளக்ைக அவன் பக்கம் 
தி ப்பினான். அந்த மனிதன் ெகாஞ்சம் தைலையத் க்கித் தன் சிவந்த கண்களினால் 
ெசங்ேகாடைன விழித் ப் பார்த்தான்! அதனால் ெசங்ேகாட க்குக் குைல ந க்கம் 
ஏற்பட்ட . 
 
      "நீயா....! நீயா வந்  ெதாைலந்தாய்....அவள் எங்ேக! அந்தப் ெபண் ேபய் எங்ேக?-
அவள்தான் என்ைனக் ெகான்றவள்!" என்  ெமல் ய குர ல்  த்தான், கீேழ 
கிடந்த பங்கா சாமி. "பாவி! சண்டாளி...!" என்  சபித் க்ெகாண்ேட எ ந்தி க்க 

யன்றான். யாமல் கீேழ வி ந்தான். அவன் தைல சாய்ந்த . ேகாரமாக விழித்த 
சிவந்த விழிகள் க் ெகாண்டன. 
 
      ெசங்ேகாடன் உடேன மந்திர சக்தியி ந்  வி பட்டவன் ேபாலானான். கீேழ 
கிடந்த இரத்தம் ேதாய்ந்த கத்திையக் ைகயில் எ த் க்ெகாண்  ெவளிேய ஓ  
வந்தான். அந்தச் சமயத்தில்தான் எஸ்ராஜும் குமாாி பங்கஜா ம் தயக்கத் டன் 
ெந ங்கி வந்  கு ைசக்குள்ேள எட் ப் பார்க்க யன்றார்கள். 
 
      அவர்கைளப் பார்த்த ம், ெசங்ேகாடன் ஆேவசம் வந்தவைனப் ேபால் கத்திையக் 
காட் , "உள்ேள வராதீர்கள்! வந்தால் உங்கைள ம் ப  ெகா த் வி ேவன்!" என்  
கத்தினான். அவர்கள் பயந்  அப்பால் விலகிக் ெகாண்டார்கள். ெசங்ேகாடன் 
ெவளியில் வந்  கு ைசயின் கதைவச் சாத்தினான். "ஓேகா!", "ெகாைல!", "ெகாைல!" 
என்  கத்திக்ெகாண்  ேகணிையப் பார்த்  ஓ  ேமட் ன் மீ  ஏறினான். ேகணி 
ஓரத்தில் வந்த ம் ம ைய அவிழ்த்  அதி ந்த ெபா ைளக் ேகணியில் வி ம்ப  
ெசய்தான். 
 
      அேத சமயத்தில் பக்கத்  ெதன்ைன மரத் க்குப் பின்னா ந்  ேபாலீஸ் 
கான்ஸ்ேடபிள் சின்ன த் க் க ண்டர் ெவளிப் றப்பட்டார். 
 
      "அப்பேன, ெசங்ேகாடா! என்ன விஷயம்? எதற்காக இப்ப  அல கிறாய்? 
ேகணியில் என்னத்ைதப் ேபாட்டாய்?" என்றார். 
 
      ஒ  நிமிஷ ேநரம் ெசங்ேகாடன் திைகத்  நின்  விட்  "நானா? நான் ஒன் ம் 
ேகணியில் ேபாடவில்ைல! இனிேமேல தான் ேபாடப் ேபாகிேறன்!" என்றான். 
 
      "என்னத்ைதப் ேபாடப் ேபாகிறாய்?" 
 
      "ஒ  ம ஷைனத் க்கிப் ேபாடப்ேபாகிேறன்." 
 
      "ம ஷைனயா? ம ஷைனக் ேகணியிேல க்கிப் ேபாடலாமா? ெசத் ப் 
ேபாவாேன?" 
 
      "அவன் ன்னேம ெசத் ப் ேபாய்விட்டா ங்க!" 
 
      "யார் ெசத் ப் ேபான ? ெசத்தவைன எதற்காகக் ேகணியில் ேபாடப் ேபாகிறாய்?" 
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      "ஒ வைனக் ெகாைல ெசய்தால், அவைனச் சாக்கிேல கட் க் கிணற்றிேல 
ேபாடலாம் என்  சினிமாவிேல காட் னாங்கேள!" 
 
      "யாைர நீ ெகாைல ெசய்தாய்?" 
 
      "அந்தப் பங்கா சாமிைய நான் ெகாைல ெசய்  விட்ேடன்! இந்தக் 
கத்தியினால்தான்...!" என்  ெசங்ேகாடன் ெசான்னேபா , அவன் ைக ெகாஞ்சம் 
ந ங்கிற் . 
 
      "இங்ேக ெகா , அந்தக் கத்திைய!" என்  ேபாலீஸ்காரர் ேகட்ட ம் ெசங்ேகாடன் 
ெகா த் விட்டான். 
 
      "சாி! வா! நீ ெகான்ற ஆைளப் ேபாய்ப் பார்க்கலாம். அவைனத் க்கிப் 
ேபா வதற்கு நா ம் ஒ  ைக ெகா க்கிேறன்!" என்  ெசால் விட் ப் ேபாலீஸ்காரர் 
கு ைசைய ேநாக்கிப் ேபானார். ெசங்ேகாட ம் அவர் பின்னால் ேபானான். 
 
      கு ைச வாச ல் எஸ்ராஜும் குமாாி பங்கஜா ம் நின்  ெகாண் ந்தார்கள். 
பங்கஜா அ  ெகாண் ந்தாள். எஸ்ராஜ் அவைளத் திட் க்ெகாண் ந்தான். 
கான்ஸ்ேடபிைளப் பார்த்த ம் பங்கஜா, "ஐேயா! இங்ேக ம் வந் விட்டாயா! இந்தப் 
பாவிகளால் என் கதி இப்ப யாச்சு!" என்  அலறினாள். 
      ------------------ 
 

16. பதினாறாவ  அத்தியாயம் 
 
      ேபாலீஸ்காரர் அங்ேக அந்தச் சமயத்தில் எப்ப  வந்தார் என்  ெசால்வதற்குக் 
ெகாஞ்சம் கைதைய பின்னால் ெகாண் ேபாக ேவண் ம். கான்ஸ்ேடபிள் 
சின்ன த் க் க ண்டர் ன்னம் ேசலத்தில் ேவைல பார்த்  வந்தார். அ க்க  அவர் 
'ைக காட்  மரேவைல ெசய்ய ேவண் யதாயி க்கும். அதாவ  தி ைனயில் 
நாற்சந்தியின் ந வில் நின்  வண் கள் ேபாக ம் நிற்க ம் ைககாட்ட ேவண்  வ ம். 
அப்ப  நின்றி ந்த நாட்களில் ஒ நாள், ந ப்பக ல் ஓர் இளம்ெபண் அவாிடம் வந் , 
"ேபாலீஸ்கார ஐயா! ேநற்  தல் சாப்பிடவில்ைல! பசியினால் பிராணன் 
ேபாய்வி ம்ேபால் இ க்கிற . ஒ  நா  அணாக் ெகா த்தால் ஓர் அநாைதப் 
ெபண்ைணக் காப்பாற்றிய ண்ணியம் கிைடக்கும்" என்றாள். ேபாலீஸ்கார க்குப் 
பாவ ண்ணியத்தில் அவ்வள  நம்பிக்ைகயில்ைல. ஆயி ம் அந்தப் ெபண்ணின் 
அநாைதத் ேதாற்றத்ைதப் பார்த் ப் பாிதாபங் ெகாண்டார். "நீ யார், அம்மா! ஏன் 
உன்ைன அநாைத என்  ெசால் க்ெகாள்கிறாய்" என்றார். "ஆம் ஐயா! நான் 
அநாைததான். நாங்கள் மலாய் நாட் ல் கிள்ளானில் இ ந்ேதாம். அப்பா ெபாிய 
வியாபாாி. த்தம் ஆரம்பித்த சில நாைளக்ெகல்லம் றப்பட்  ஓ  வந்  விட்ேடா ம். 
வழியிேல கப்ப ேலேய அப்பா ெசத் ப்ேபாய் விட்டார். நா ம் என் தம்பி ம் 
அம்மா ம் மட் ம் இங்ேக வந்  ேசர்ந்ேதாம். இங்ேக நாங்கள் எதிர்பார்த்  வந்த 
பந் க்கள் யா ம் இல்ைல. மலாய் நாட் ந்  ெசாத்  வ வதற்கும் வழியில்ைல. 
ஜப்பான்காரன் பறி தல் ெசய்  விட்டான். நாங்கள் ைகேயா  ெகாண்  வந்த நைக 
நட் க்கைள விற்  இத்தைன நாள் காலட்ேசபம் ெசய்ேதாம். எல்லாம் தீர்ந் விட்ட ! 
இப்ேபா  பிச்ைச வாங்கிப் பிைழக்க ேவண் யதாயி க்கிற !" என்  ெசான்னாள். 
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      "ஐேயா! பாவம்! நீ ப த்த ெபண் மாதிாி ேதான் கிறேத! ஏதாவ  ேவைல 
பார்த் க்ெகாள்வ தாேன?" என்றார் ேபாலீஸ் கான்ஸ்ேடபிள். 
 
      "ேவைலக்கு நான் எவ்வளேவா பிரயத்தனம் ெசய்ேதன்; கிைடக்கவில்ைல. ேவைல 
ேகட்கப் ேபான இடத்தில் ஆண் பிள்ைளகளாயி ந்தால் கண்ைண அ த்  

ன்மார்க்கத் க்குக் கூப்பி கிறார்கள். ெபண்களாயி ந்தால் நன்றாகத் திட்  
அ ப் கிறார்கள். நான் என்ன ெசய்யட் ம்!" என்றாள் அந்தப் ெபண். 
 
      "வாஸ்தவந்தான்; உலகம் அப்ப க் ெகட் ப் ேபாய்க் கிடக்கிற . மனிதர்க ைடய 
ெநஞ்சில் இரக்கம் என்பேத இல்ைல!" என்றார் ேபாலீஸ்காரர். இப்ப ச் ெசால்  
விட்  நா  அணா க்கு எட்  அணாவாகக் ெகா த்  அ ப்பினார். 
 
      அந்தப் ெபண் ேபாய் விட்டாள். ஆனால் ேபாலீஸ்கார ைடய மனத்தி ந்  
அவள் ேபாகவில்ைல. சில நாைளக்ெகல்லாம் ம ப ம் அந்தப் ெபண், 
ேபாலீஸ்காரைர சந்தித்தாள். சாப்பாட் க்கு நா  அணாக் ெகா க்கும்ப  ேகட்டாள். 
ேபாலீஸ்காரர் ஒ  பாய் ெகா த்தார். அவர்க க்குள் ேம ம் ெகாஞ்சம் பழக்க ம் 
சிேநக ம் ஏற்பட்டன. ெபண்ணின் ெபயர் பங்கஜம் என்  ெதாிந்  ெகாண்டார். 
ஒழிந்த ேநரங்களில் அந்தப் ெபண்ணின் ட் க்குப்ேபாய் அவ ட ம் அவள் 
அம்மா ட ம் ேபசிக் ெகாண் ப்பதில் அவர் ெபாி ம் மகிழ்ச்சி அைடந்தார். 
 
      ேபாலீஸ்கார ைடய தல் மைனவி காலமாகி விட்டாள். இரண்டாவ  
கல்யாணம் ெசய் ெகாள் ம் எண்ணேம அவ க்கு இ க்கவில்ைல. ஆனால் குமாாி 
பங்கஜாைவப் பார்த்த பிறகு அவ ைடய மனம் சிறி  சிறிதாக மாறிக் ெகாண்  
வந்த . 
 
      இன்ெனா  நாள் வழக்கம்ேபால் ேபாலீஸ்காரர் ைககாட்  உத்திேயாகம் ெசய்த 
இடத் க்குக் குமாாி பங்கஜா வந்  " ட் ல் அாிசி ஆகிவிட . ஒ  பாய் தர 

மா? உங்கைள அ க்க  ேகட்க ெவட்கமாயி க்கிற " என்றாள். ேபாலீஸ்காரர், 
"ஏன் ெவட்கப்படேவண் ம்? கூ ய சீக்கிரத்தில் நான் மாதா மாதம் வாங்கும் 
சம்பளத்ைத அப்ப ேய உன்னிடம் ெகாண்  வந்  ெமாத்தமாகக் ெகா க்கும் காலம் 
வரலாம், இல்ைலயா? உன் தாயாைரக் கூடக் ேகட்டாகிவிட்ட . உனக்குச் சம்மதம் 
என்றால் உடேன க யாணந்தான்!" என்றார். 
 
      "சீ! நீங்க ம் மற்றவர்கைளப் ேபாலத்தானா?" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "மற்றவர்கைள ம் என்ைன ம் ஒப்பிட் ப் ேபசுகிறாேய! மற்றவர்கள் உன்ைனக் 
க யாணம் ெசய்  ெகாள்கிேறன் என்  ெசான்னார்களா?" என்  ேகட்டார். 
 
      "ஆமாம், பின்ேன என்ன? எல்ேலா ம் என்ைனக் கந்தர்வமணம் 
ெசய் ெகாள்வதாகத்தான் ெசான்னார்கள். ஓர் அநாைதப் ெபண் அகப்பட்டால் நீங்கள் 
ஆண்பிள்ைளகள் என்ன ேவ மானா ம் ெசய் ர்கள்! சீ சீ! உன் ைடய பணம் 
எனக்கு ேவண்டாம்!" என்  பாைய விட்ெடறிந் விட் க் குமாாி பங்கஜா நைடையக் 
கட் னாள். 
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      ேபாலீஸ்காரர் மிக்க ஏமாற்றத் ட ம் வ த்தத் ட ம் அவள் ேபாவைதப் 
பார்த் க்ெகாண் ந்தார். அவள் பத்  அ  ரம் ேபான ம் ஒ  விசித்திரமான 
சம்பவம் ஏற்பட்ட . அந்த வழிேய வந்த ைசக்கிள்காரன் ஒ வன் குமாாி பங்கஜாவின் 
மீ  தன் வண் ைய ேமாதினான். அந்த ேவகத்தில் அவள் ைகயில் இ ந்த சிறிய 
ெபட்  தவறிக் கீேழ வி ந்த . வி ந்த ேவகத்தில் அதன் கத  திறந்த . திறந்த 
ெபட் க்குள் கான்ஸ்ேடபிள் பார்த்தார். பாய் ேநாட் க் கத்ைதகளாகக் குவித்  
ைவத்தி ந்த . சில ேநாட் கள் ெவளியி ம் சிதறி வி ந்தன. குமாாி பங்கஜா அவசர 
அவசரமாக அந்த ேநாட் கைளப் ெபா க்கி எ த் ப் ெபட் யில் ைவத்  ப் 

ட் னாள். அேத சமயத்தில் கைடக் கண்ணால் ேபாலீஸ்காரர் தன்ைனக் 
கவனிக்கிறாரா என்  பார்த் க் ெகாண்டாள். இப்ப ப் ட் ய ம் அவசரமாக 
நைடையக் கட் னாள். 
 
      ேபாலீஸ்காரர் ஆச்சாியத்தில் ஆழ்ந்தார். ெபட்  நிைறய பாய் ேநாட்ைட 
ைவத் க்ெகாண்  தன்னிடம் அாிசி வாங்கப் பணம் இல்ைல என்றாேள? இ  என்ன 
விந்ைத? ஆரம்பத்தி ந்ேத என்ைன ஏமாற்றிக்ெகாண்  வ கிறாளா? அல்ல  
இன்ைறக்குத்தானா? திடீெரன்  இவ்வள  பணம் இவ க்கு எப்ப க் கிைடத்த ? 
 
      ம நாள் குமாாி பங்கஜா அவைரத் ேத க்ெகாண்  வந்தாள். "ேநற்ேற ஒ  
விஷயம் ெசால்ல ேவண் ம் என்றி ந்ேதன். ஆனா ம் உங்கள் மனத்ைதச் ேசாதிக்க 
வி ம்பியதால் ெசால்லவில்ைல. மலாய் நாட் ல் எங்கள் ட்ைட ம் 
ேதாட்டங்கைள ம் விற் ப் பணம் அ ப்பியி க்கிறார்கள். ேநற் த்தான் வந்த . ஒ  
சிேனகிதர் ட் ல் ெகாண் ேபாய்க் ெகா த் விட்  வந்ேதன்!" என்றாள். 
 
      அவ்வள  பணத்ைத நம்பிக் ெகா க்கும்ப  அப்ப ப்பட்ட சிேநகிதர் உனக்கு 
இ க்கிறாரா? அைதவிட பாங்கியில் ேபாட்  ைவப்ப தாேன?" என்றார் 
ேபாலீஸ்காரர். 
 
      "பாங்கியிேல ேபாட்டால் வட்  எங்ேக ெகா க்கிறார்கள்? நான் ெகா த்த  
பங்கா சாமி என்பவாிடம். நல்ல இடத்தில் கடன் ெகா த்  நிைறய வட்  
சம்பாதித் க் ெகா ப்பதாகச் ெசால் யி க்கிறார்." 
 
      பங்கா சாமி என்பவன் 'ேக. .' ஜாபிதாவில் இல்ைலேய தவிர, மற்றப  அவன் 
ேபாில் ேபாலீஸ் இலாக்கா க்குப் பல சந்ேதகங்கள் இ ந்தன. அப்ப ப் 
பட்டவனிடமா இவள் பணத்ைத நம்பிக் ெகா த்தி க்கிறாள்? ஐேயா! வி ங்கி ஏப்பம் 
விட் வி வாேன? இன்ெனா  சந்ேதக ம் ேபாலீஸ்காராின் மனத்தில் ேதான்றிய . 
அைதக் ேகட் விட்டார்: 
 
      "ேநற்  எதற்காக என்னிடம் பணம் ேகட்க வந்தாய்?" என்றார். 
 
      "அ வா? உங்களிடம் ஏதாவ  ஒ  வியாஜத்ைத ைவத் க்ெகாண்  ேபச 
ேவண் ம் என்  இ ந்த . அதனாேல தான் வந்ேதன். மன்னித் க் ெகாள் ங்கள். 
நான் கஷ்ட தைசயில் இ ந்தேபா  நீங்கள் ெசய்த உதவிக க்காக மிக்க வந்தனம். 
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ஒ  நாள் அதற்ெகல்லாம் வட் ம் த மாகச் ேசர்த் க் ெகா த் வி கிேறன்!" 
என்  ெசால் விட் , வி  வி  என்  ேபாய்விட்டள். 
 
      ேபாலீஸ்கார க்கு அவள் ெசான்ன சமாதானத்தில் நம்பிக்ைக ஏற்படவில்ைல. 
இந்தப் ேபைதப் ெபண்ைண அந்தப் பங்கா சாமி ஏேதா குழியில் கவிழ்க்கப் 
பார்க்கிறான் என்  சந்ேதகித்தார். ஆைகயால் குமாாி பங்கஜாைவ ம் 
பங்கா சாமிைய ம் கவனிக்கத் ெதாடங்கினார். 
 
      திடீெரன்  ேசலத்தி ந்  பங்கா சாமி, குமாாி பங்கஜா இ வ ம் காணாமற் 
ேபானார்கள். பங்கஜாவின் தாயாைரப் ேபாய்ப் பார்த் க் ேகட்டதி ம் தகவல் 
ெதாியவில்ைல. 
 
      ேபாலீஸ்காராின் மனம் சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த . இந்த நிைலயில் அவைரச் 
ேசலத்தி ந்  சின்னமநாயக்கன் பட் க்கு மாற்றினார்கள். 
 
      அங்ேக பங்கா ைவ ம் பங்கஜாைவ ம் கண்  ேபாலீஸ்காரர் ஆச்சாியப்பட்டார். 
பங்கஜா ஒ  நாள் அவைரத் தனிைமயில் சந்தித் த் தன்ைனத் ெதாிந்ததாகக் காட் க் 
ெகாள்ள ேவண்டாம் என்  மன்றா னாள். ேபாலீஸ்காரர் அப்ப ேய வாக்களித்தார். 
ஆயி ம் இங்ேக ஏேதா கி த்திாிமம் நடக்கப்ேபாகிற  என்ற சந்ேதகம் அவர் 
மனத்தில் உதித்த . ஆைகயால் ேமற்ப  ஆசாமிக க்குத் ெதாியாமேலேய 
அவர்கைளக் கவனித் க்ெகாண்  வந்தார். 
 
      ேபாலீஸ்கார ைடய சந்ேதகத்ைத அதிகப்ப த் ம்ப யான சம்பவம் ஒன்  ஒ  
நாள் ேநாிட்ட . நாமக்கல் சாைலயில் அவர் ேபாக ேந ம்ேபாெதல்லாம் ெபாய்மான் 
கரட்ைட ம் அந்தக் கரட் ன் சந்தில் ெதாிந்த ெபாய் மாைன ம் பார்த்  வியக்காமல் 
ேபாவதில்ைல. 'அ கிேல ேபாய்ப் பார்த்தால் இ ட்ைடத் தவிர ஒன் மில்ைல; 
சாைலயி ந்  பார்த்தால் தத் பமாக அழகிய மான் ெதாிகிறேத? இ  என்ன 
விந்ைத? எப்ப  ேந கிற ?' என்  அ க்க  அவர் ேயாசிப்ப ண் . ஒ  நாைளக்குத் 
திடீெரன்  ேமற்ப  குன்றின் குைகயில் ெபாய்மா ைடய த் ேதாற்றத்ைத ம் 
காண யாமற்ேபாகேவ, அவ க்கு ஒேர வியப்பாய்ப் ேபாய்விட்ட . ஒ  கா ம் ஒ  
கா ம் கத்தில் பாதி ம் மட் ம் ெதாிந்தன. மானின்  உ வத்ைதக் காணவில்ைல. 
இந்த அதிசயத்ைதக் கண் பி க்க எண்ணிக் குன்றின் மீ  ஏறிப் பார்த்தார். 
ெபாய்மான் குைகயில் ஒ  சாக்கு ட்ைட ம் ஒ  கள்ளிப் ெபட் ம் ைவக்கப்பட்  
இ ந்தன. 'மானின் நிழல்ேதாற்றத்தின் ேமல் இச்சாமான்களின் நிழல் எப்ப ேயா 
வி ந்தி க்கிற ! ஆைகயினாேலதான், மானின் அழகிய ேதாற்றம் கீேழயி ந்  
பார்க்கும்ேபா  காணப்படவில்ைல' என்  ெதாிந்  ெகாண்டார். 
 
      அதிசயத்தின் காரணத்ைதக் கண் பி த்தாகிவிட்ட . ஆனால் குைகயில் 
ைவத்தி க்கும் சாமான்களின் மர்மங்கைளக் கண் பி த்தாக ேவண் ம். அந்தச் 
சாமான்கள் யா ைடயைவ? எதற்காக அங்ேக ைவத்தி க்கிறார்கள்? சாமான்கைள 
உடேன பாிேசாதித் ப் பார்க்கப் ேபாலீஸ்காரர் வி ம்பவில்ைல. மற்றவர்கள் யா ம் 
கவனிக்க யாத சமயத்தில் பாிேசாதித் ப் பார்க்க ேவண் ம். ைவத்தவர்கள் யார் 
என் ம் கவனித்  வரேவண் ம். 
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      பங்கா சாமி, பங்கஜா, எஸ்ராஜ்-அவர்கைளச் சுற்றிக் ெகாண் ந்த ெசங்ேகாடன் 
ஆகியவர்கள் மீ  ேபாலீஸ்கார க்குச் சந்ேதகம் ேதான்றியி ந்த . ெபாய் மாைன 
மைறந்த ெபா ள்கைள அவர்களில் யாராவ  ைவத்தி க்க ேவண் ம் என் ம், அைவ 
தி ட் ப் ெபா ள்களாகயி க்கலாம் என் ம் எண்ணினார். 
 
      ஒ  நாள் பங்கஜா ேபாலீஸ்காரைரத் ேத ப்பி த்  "எனக்காக ஓர் உதவி ெசய்ய 

மா?" என்  ேகட்டாள். ெசங்ேகாடனிடம் தன் க தத்ைதக் ெகாண்  ேபாய்க் 
ெகா க்கச் ெசான்னாள். கூைழக்காலன் ைதயல் இ க்குமிடம் ெசங்ேகாட க்குத் 
ெதாி ம் என் ம், அவனிடமி ந்  அந்த இரகசியத்ைதத் ெதாிந்  ெகாள்வதற்காகேவ 
அவனிடம் சிேநகங்ெகாண்டதாக ந ப்பதாக ம் கூறினாள். ைதயல் கிைடத்தால் 
ேபாலீஸ்கார க்கும் பங்கு ெகா ப்பதாகச் ெசான்னாள். ேபாலீஸ்காரர் மர்மம் 
இன்னெதன்  கண்  பி க்கும் ேநாக்கத் டன் க தத்ைதக் ெகாண்  ேபாய்க் 
ெகா க்கச் சம்மதித்தார். 
 
      ம நாள் ெபாய்மான் கரட் க் குைகயில் மானின்  உ வ ம் ெதாிந்த . 
ஆைகயால், தான் ெசங்ேகாடக் க ண்ட க்குக் க தம் ெகா க்கப் ேபான சமயத்தில் 
ஆசாமிகள் அச்சாமான்கைள எ த் க் ெகாண்  விட்டார்கள்! அைவ 
என்னவாயி க்கும்? 
 
      ம ப ம் ேபாலீஸ்காரர் ஏமாற வி ம்பவில்ைல. ெசங்ேகாடன் ெபாய்மான் 
கர க்குப் பின்னால் குமாாி பங்கஜாைவச் சந்தித்த ம் ெசங்ேகாட ைடய கு ைசைய 
ேநாக்கிச் ெசன்றார். மற்ற இரண்  மனிதர்க ம் அங்ேக வ வார்கள் என்ப  நிச்சயம். 
ஆைகயால் ன்னாேலேய ேபாய்க் ேகணிக்கைர ேமட் ல் ெதன்ைன மரத்தின் 
பின்னால் மைறந்  ெகாண்டார். அங்கி ந்  பார்த்தால் கு ைசயின் சமீபத்தில் 
சுற் ப் றெமல்லாம் நன்றாய்த் ெதாி ம். ஆனால் ரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் 
எதிர்பாராத  ஒன்  நிகழ்ந் விட்ட . ேபாலீஸ்காரர் ேபான திைசைய ேமாப்பம் 
பி த் க்ெகாண்  அவ ைடய நா ம் ெசங்ேகாட ைடய கு ைசைய ேநாக்கி 
வந்த . கு ைசக்குச் சமீபத்தில் அதன் குைரப் ச் சத்த ம், மரண ஓல ம் 
ேபாலீஸ்கார க்குக் ேகட்ட . அவ ைடய இரத்தம் ெகாதித்த . ஆனா ம் 
கான்ஸ்ேடபிள் சின்ன த் க் க ண்ட க்கு  என்றால் தான்; ேவைல 
என்றால் ேவைலதான்! ஒ  ெபாிய மர்மத்ைதக் கண் பி க்கப் ேபாகிற கட்டத்தில் 
தம்ைம ெவளிப்ப த்திக் ெகாண் , காாியத்ைதக் ெக த் விட வி ம்பவில்ைல! 
நடந்தைதெயல்லாம் பார்த் க் ெகாண் ந் விட்  ெவளிப்பட ேவண் ய சமயத்தில் 
ெவளிப்பட்  வந்தார். 
 
      கு ைசக்கு ெவளியில் ெசங்ேகாடைன நிற்கச் ெசால்  விட் ப் ேபாலீஸ்காரர் 
உள்ேள ேபானார். சுற் ற் ம் பார்த்தார். கீேழ வி ந்  கிடந்தவைன ம் லாந்தர் 
ெவளிச்சத்தில் கூர்ந்  கவனித்தார். கவனித் விட்  அவர் ெவளியில் வந்  
ெசங்ேகாடைனப் பார்த் , "ஏனப்பா! நீயா ெகாைல ெசய்தாய்? யாேரா ெபண்ேபய் 
தன்ைனக் ெகான்றதாகவல்லவா உள்ேள கிடக்கிறவன் பழி ெசால் கிறான்?" என்றார். 
 
      "ஐேயா! என்ேபாிலா பழி ெசால் கிறான்? எனக்கு ஒன் ம் ெதாியாேத? நான் 
உள்ேளேய ேபாகவில்ைலேய?" என்  பங்கஜா கூவினாள். 
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      "ெகாைலகாாி! ஏன் ெபாய் ெசால் கிறாய்? என்ைன ம் இந்தக் க ண்டைன ம் 
சண்ைடேபாட விட் விட்  நீதாேன கு ைசக்குத் தனியாகப் ேபானாய்?" என்றான் 
எஸ்ராஜ். 
 
      "இப்ப  அபாண்டமாய்ப் ெபாய் ெசால் கிறாேய?" என்  பங்கஜா ஓெவன்  
அலறி அழத் ெதாடங்கினாள். 
 
      ேசலத்தி ந்  ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்டர் த ய ேமலதிகாாிகள் இர க்கிரேவ 
வந்  ேசர்ந்தார்கள். ேபாலீஸ் அதிகாாிகள் மட் ம் அல்ல. அக்கம்பக்கத் க் 
கிராமங்களி ந் ம் ஜனங்கள் வந்  கூட ஆரம்பித்  விட்டார்கள். 
ெசங்ேகாட ைடய ைதயைல யாேரா தி டன் அ த் க் ெகாண்  ேபாகப் 
பார்த்தான் என் ம் அதற்காகச் ெசங்ேகாடன் அவைனக் ெகான்  விட்டான் என் ம் 
அக்கம் பக்கங்களில் வதந்தி பரவி விட்ட . 
 
      ஜனங்கைளெயல்லாம் த த் க் கு ைசக்குத் ரத்தில் நி த்தி ைவத் விட் ப் 
ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்டைர மட் ம் கான்ஸ்ேடபிள் உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றார். 
 
      பங்கா சாமியின் உத கள் இன் ம் ஏேதா  த் க் ெகாண் ந்தன. 
"அந்தப் ெபண் பிள்ைளைய விடாதீர்கள்! அவள்தான் ெகாைலகாாி" என்ற 
வார்த்ைதகள் இன்ஸ்ெபக்டாின் காதி ம் வி ந்தன. 
 
      பிறகு காயம் பட்ட அந்த மனிதைன எ த் ப் ேபாவதற்கு இன்ஸ்ெபக்டர் ஏற்பா  
ெசய்தார். ெசங்ேகாடன், எஸ்ராஜ், குமாாி பங்கஜா ஆகிய வைர ம் ைக  ெசய்  
ைகயில் விலங்கு ேபாட் க் ெகாண்  ேபானார்கள். 
 
      இதற்குள்ேள சிவராம ங்கக் க ண்டாின் கு ம்பெமல்லாம் அங்ேக வந் விட்ட ! 
ெசம்பவளவல்  ெசங்ேகாடைனப் பார்த் ப் பார்த் க் கண்ணீர் ெப க்கினாள். 
அவ ைடய மனத்தில் ெசால்ல யாத ேவதைன கு ெகாண் ந்த  என்பைத 
அவ ைடய கக்குறி ெதாியப்ப த்திய . ேவதைன இல்லாமல் எப்ப  இ க்கும்? 
இரண்  நாைளக்ெகல்லாம் க யாணத் க்குத் ேததி ைவத்தி க்கிறேபா  இந்த 
மாதிாி ெகாைலக் குற்றம் சாட்  மாப்பிள்ைள ைகயிேல விலங்கு ேபாட் க் ெகாண்  
ேபானால் க யாணப் ெபண்ணின் உள்ளம் க்காமல் என்ன ெசய் ம்? 
 
      ேவதைனக்கு உள்ளாகியி ந்த ெசம்பவளவல் க்குச் ெசங்ேகாடக் க ண்டன் 
ஜாைடமாைடயாக ம் வாய் வார்த்ைத லமாக ம் பலவிதமாக ஆ தல் கூறினான். 
 
      "நீ ெகாஞ்சங்கூடக் கவைலப்படாேத! என்ைன ஏ  வ ஷம் ெஜயி ல் 
ேபாட்டா ம் சாி, தி ம்பி வந்  உன்ைனேய கட் க் ெகாள்கிேறன்!" என்  அவன் 
ெசான்னைதக் ேகட்டவர்கள் சிாித்தார்கள். 
 
      "எதற்காகச் சிாிக்கிறீர்கள்? சிாிப்பதற்கு என்னத்ைதக் கண் விட்டீர்கள்?" என்  
ெசங்ேகாடன் அதட் விட் , ம ப ம் ெசம்பாைவப் பார்த் ச் ெசான்னான்: "நான் 
இல்லாதேபா  நீதான் வயல் கா கைளப் பார்த் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
எல்லாவற்ைற ம் நீதான் கவனித் க் ெகாள்ளேவண் ம். ெதாிகிறதா? உன் அப்பா 
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கவனிக்க மாட்டார்; அலட்சியமாய் இ ந் வி வார்; நீ ம் அலட்சியமாய் 
இ ந் விடாேத! என் ெசாத்ெதல்லாம் இனிேமல் உன் ைடய தான். ேகணி 
வற் ம்ப  தண்ணீர் இைறத் விடப்ேபாகிறார்கள்; ஒட்ட இைறத் விட்டால் தண்ணீர் 
ஊறா . ஜாக்கிரைத! உன் அழகான தம்பிமார்கள் ேசாளக் ெகாண்ைடகைளத் 
தீர்த் விடப் ேபாகிறார்கள். ெகால்ைலயில் கால் ைவக்காமல் பார்த் க்ெகாள். அப்ப  
ஏதாவ  உன் தம்பிகள் ெசய்தார்கேளா, க்கு ேமைடக்குப் ேபானா ம் தி ம்பி வந்  
அவர்க ைடய குத் ேதாைல உாித் ப் ேபா ேவன்! ஜாக்கிரைதயாய் 
இ க்கும்ப  ெசால் ைவ...!" 
 
      இப்ப ச் ெசங்ேகாடன் ெசால் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத அவைனப் 
ேபாலீஸ்காரர்கள் பி த்  இ த் க் ெகாண்  ேபானார்கள்! 
 
      ெசம்பா அங்ேகேய விம்மிக் ெகாண்  நின்றாள். அவ க்குச் சமாதானம் 
ெசால்லேவ யவில்ைல! 
 
      ------------------------- 
 

17. பதிேனழாவ  அத்தியாயம் 
 
      ம நாள் ேசலத்தில் ேபாலீஸ் இன்ஸ்ெபக்டர் பிரகாசராவ் நா  374ஆம் நம்பர் 
கான்ஸ்ேடபிள் சின்ன த் க் க ண்டைரக் கூப்பிட் , "அப்பா 374! உன்ைன 
என்னேமா என்  நிைனத் க் ெகாண் ந்ேதன். நீ சுத்த உபேயாகமற்றவன்!" 
என்றார். 
 
      "வந்தனம், ஸார்! நான் உபேயாகமற்றவனாயி ந்தா ம் சுத்த உபேயாகமற்றவன் 
என்றாவ  ெசான்னீங்கேள! இந்தப் ேபாலீஸ் இலாக்காவில் சுத்தமாயி க்கிறேத 
ெபாிய காாியந்தாேன?" என்றார் நம்பர் 374. 
 
      "உனக்கு இப்ேபா  வாய் அதிகமாகிவிட்ட . காாியத்தில் ஒன் ம் பிரேயாஜனம் 
இல்ைல!" 
 
      "இப்ப ச் ெசால் விட்டீர்கேள, ஸார்! உங்களிடம் நான் ஒப் க்ெகாண்ட 
காாியத்ைதச் ெசய்  த்ேதனா, இல்ைலயா?" 
 
      "அப்ப  என்ன பிரமாதமான காாியத்ைதச் சாதித் விட்டாய்?" 
 
      "பிரதமான காாியேமா என்னேமா, எனக்குத் ெதாியா , ஸார்! இந்த ஜில்லாவில் 
கள்ள ேநாட்  நடமாடத் ெதாடங்கியி ப்பதாக நீங்கள் ஒ  நாள் ெசால் க் 
கவைலப்பட்டீர்கள். நான் குற்றவாளிகைளக் கண்  பி த் த் த வதாக 
ஒப் க்ெகாண்ேடன். கண் பி த் க் ெகா த்ேதனா, இல்ைலயா?" 
 
      "குற்றவாளிகேளா , குற்றவாளியில்லாத 'இ யட்' ஒ வைன ம் கண் பி த் க் 
ெகா த்தி க்கிறாய்! அவன் ேகைஸேய குட் ச் சுவராக அ த் வி வான் ேபால் 
இ க்கிற ." 
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      "ெசங்ேகாடக் க ண்டைனத்தாேன ெசால் கிறீர்கள்!" 
 
      "அவைனேயதான்! அவைன உண்ைம ேபசச் ெசய்தால் ஒழிய இந்த ேக ல் ண் 
குழப்பம் ஏற்ப ம்." 
 
      "அவைன ம் உடந்ைதக் குற்றத் க்காகப் பி த் த் தீட் னால் ேபாகிற !" 
 
      "அவைன ம் ேசர்த்தால் ேகஸ் உ ப்படாமல் ேபாய்வி ம். நம் தரப்பில் அவன் 
சாட்சி ெசான்னால் ேகைஸ சுப்ப த் வ  சுலபம்." 
 
      "இதில் என்ன கஷ்டம்? 'உன்ைன மன்னித் வி கிேறாம், என்  ெசான்னால், நாம் 
ெசால் க் ெகா க்கிறப  சாட்சி ெசால் கிறான்!" 
 
      "அ  நடக்கிற காாியம் என்  ேதான்றவில்ைல. கிளிப்பிள்ைளையப் ேபால், 'நான் 
தான் ெகான்ேறன்; நான் தான் ெகான்ேறன்' என்  உளறிக் ெகாண் க்கிறான். 
எதற்காக அப்ப  உள கிறான் என்பைதக் கண் பி க்க ேவண் ம். இதில் ஏேதா 
மர்மம் இ க்கிற ! நீ அவ க்கு அந்தரங்கமானவைனப் ேபால் ந த்  உண்ைமைய 
அறியேவண் ம்." 
 
      "பிரயத்தனப்பட் ப் பார்க்கிேறன், ஸார்! ஆனால் உங்க க்கு ஏதாவ  சந்ேதகம் 
ேதான்றியி க்கிறதா, எதற்காக அவன் அப்ப  உள கிறான் என் ?" 
 
      "ஒ  சந்ேதகம் ேதான் கிற . இந்தப் ெபண் அழகு சுந்தாி இ க்கிறாேள-சினிமா 
உலகத்ைதேய ஒ  கலக்குக் கலக்கப் ேபாகிற வ ங்கால பிரபல நட்சத்திரம்!-இந்தக் 
குமாாி பங்கஜா கள்ள ேநாட் ப் பங்கா சாமிையக் குத்திக் ெகான் விட்டதாக 
ெசங்ேகாடன் நிைனத் க் ெகாண் க்கிறான்! அவள்ேபாில் இந்தப் 
ைபத்தியக்கார க்கு ேமாகம்ேபால் இ க்கிற . அவைளக் காட் க் ெகாடாமல் 
காப்பாற் வதாக நிைனத் க் ெகாண்  இவன் இப்ப  பிதற் கிறான்...! இ  
என் ைடய ஊகம். உனக்கு ஏதாவ  ஊகம் ேதான் கிறதா?" 
 
      "மன்னிக்கேவ ம், ஸார்! எனக்கு ஒன் ம் ேதான்றவில்ைல." 
 
      "இேதா பார், சின்ன த் ! நீ கூட எைதயாவ  மைறக்கப் பார்க்கிறாேயா, 
ெதாிந்தைதெயல்லாம் ெசால்லாமல் இ க்கிறாேயா என்  எனக்குச் சந்ேதகம் 
ஏற்ப கிற ." 
 
      "இல்லேவ இல்ைல, ஸார்! நான் எதற்காக மைறக்க ேவ ம்? இந்தக் ேக ல் 
உண்ைம ெவளியாகிக் குற்றவாளிக க்குத் தண்டைன கிைடத்தால், எனக்குப் 
பிரேமாஷன் கிைடக்கும் என்  ஆைசப்பட் க் ெகாண் க்கிேறன்! எஜமான் 

ன்னேம வாக்குக் ெகா த்தி க்கிறீங்கேள!" 
 
      "அைத நான் மறந் விடவில்ைல. இந்தக் ேகஸ் மட் ம் சாியாக சுவாகி 
குற்றவாளிக க்கு 'கன்விக்ஷன்' கிைடக்கட் ம்; உன்ைன உடேன ேமேல க்கிப் 
ேபா ம்ப  அவசியம் சிபாாிசு ெசய்கிேறன்!" 
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      "எஜமான்! அவசரத்தில் என்ைனத் க்கிப் ேபா வதற்குப் பதிலாகத் க்கிேல 
ேபாடச் சிபாாிசு ெசய்  விடாதிங்க!" 
 
      "ேசச்ேச! உன்ைனத் க்கிேல ேபாட்டால், அப் றம் நம்ம பார்ட்ெமன்  என்ன 
ஆகிற ?" 
 
      கான்ஸ்ேடபிள் சின்ன த் க் க ண்டர் இன்ஸ்ெபக்டாின் அைறயி ந்  
ெவளியில் ெசன்றேபா , "எல்லாம் இப்ேபா  ேதன் ஒ கப் ேபசு ங்க! அப் றம் 
374ஆம் நம்பைர அ ேயா  மறந் விட்  உங்கள் சுயகாாியத்ைதப் பார்த் க் 
ெகாள் ங்க!" என்  த் க்ெகாண்ேட ேபானார். ஆனா ம் தம் ைடய 
கடைமையச் ெசய்வதில் அவர் பின்வாங்கவில்ைல. ேபாலீஸ் லாக்அப்பில் இ ந்த 
ெசங்ேகாடக் க ண்டனிடம் ெசன்றார். 
 
      "தம்பி! இப்ப ெயல்லாம் அநாவசியமாகப் ெபாய் ம் கும் ெசால்  
அகப்பட் க்ெகாண்டாேய? உன்ைனப் பார்த்தால் எனக்குப் பாிதாபமாயி க்கிற !" 
என்றார். 
 
      ெசங்ேகாடக் க ண்டன் ேமேல உச்சி ேமட்ைடப் பார்த் க் ெகாண்  "ெபாய் ம் 

கும் ெசால் ம் வழக்கம் எனக்குக் கிைடயா !" என்றான். 
 
      "உண்ைமதான் உனக்குப் ெபாய் ெசால்  வழக்கம் இல்ைல. ஆைகயினால்தான் 

ன் க்குப் பின் ரணாக உளறி அகப்பட் க்ெகாள்கிறாய்! ெபாய் ெசான்னா ம் 
ெபா ந்தச் ெசால்ல ேவண் மல்லவா?" 
 
      ெசங்ேகாடன் ேபாலீஸ்காராின் கத்ைதக் கவைல டன் பார்த் , "அ யி ந்  
ஒேர மாதிாிதாேன ெசால்  வ கிேறன்?" என்றான். 
 
      "என்னத்ைதச் ெசால்  வ கிறாய்? 'பங்கா  சாமிைய நான் தான் ெகான்ேறன்' 
என்  உளறிக் ெகாண்  வ கிறாய்! இல்ைலயா?" 
 
      "ஆமாம்; அ  நிஜந்தாேன!" 
 
      "ெபா ! 'கத்தியினால் குத்திக் ெகான்ேறன்' என் ம் பி வாதமாய்ச் 
ெசால் வ கிறாய், இல்ைலயா?" 
 
      "ஆமாம்; என் ைகயில் இ ந்த கத்திையக் கூடப் பார்த்தீங்கேள?" 
 
      "உன் ைகயில் இ ந்த கத்திைய என்னிடம் காட் னாய். அதில் இரத்தம் 
ேதாய்ந்தி ந்த . உன் ைகயி ம் இரத்தக் கைற இ ந்த . இெதல்லாம் சாிதான். 
அந்தக் கத்தியினால் நீ பங்கா சாமிையக் குத்திக் ெகான்றதாக என்னிடம் 
ெசான்னைதேய இன்ஸ்ெபக்டாிட ம் ெசான்னாயா?" 
 
      "ஆமாம்; அப்ப த்தான் ெசான்ேனன். ஓர் எ த் க் கூட மாற்றிச் ெசால்லவில்ைல." 
 
      "இனிேம ம் அப்ப ச் ெசால்லப் ேபாகிறாயா?" 
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      "ஆமாம்; மாற்றிச் ெசால் கிற வழக்கம் என்னிடம் இல்ைல. அந்தக் குலத்தில் நான் 
பிறக்கவில்ைல..." 
 
      "குலம் கிடக்கட் ம், தம்பி, குலம்! குலத்தினால் வ ம் ேகட்ைட எவ்வளேவா நான் 
பார்த்தாகிவிட்ட . இைதக் ேகள்! பங்கா சாமிைய நீ கத்தியால் குத்திக் ெகான்றதாகச் 
ெசான்னாய் அல்லவா? இந்த ஊர்ப் ெபாிய டாக்டர் வந்  இன்ைறக்கு அவைனச் 
ேசாதைன ெசய்  பார்த்தார். பங்கா சாமியின் உடம்பில் கத்திக் குத் க் காயேம 
இல்ைல என்  ெசால் விட்டார்!" 
 
      ெசங்ேகாடக் க ண்டன் தி தி ெவன்  விழித்தான். 
 
      "அ  எப்ப ? கத்தியில் இரத்தம் இ ந்தேத?" என்றான். 
 
      "தம்பி! கத்தியில் இ ந்த இரத்தம் நாயின் இரத்தம்!" என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      ெசங்ேகாடன் ம ப ம் உச்சி ேமாட்ைடப் பார்க்கத் ெதாடங்கினான். 
 
      "பங்கா சாமியின் பின் தைலயிேலதான் காயம் இ ந்த . அ  கத்திக் காயம் 
இல்ைல; கடப்பாைறயினால் அ பட்ட காயம்...!" 
 
      "ஓேகா! மறந் ேபாய்விட்ேடன். நல்ல ேவைள ஞாபகப்ப த்தினீங்க! 
கடப்பாைரயினால்தான் அவன் தைலயில் அ த்ேதன். இப்ேபா தான் நிைன  
வ கிற . கத்தியால் குத்தவில்ைல. ேபாலீஸ் ஐயா! ெகாஞ்சம் தான் இப்ேபா  
ெசால் கிறைத எ திக் ெகாள் ங்கள்..." 
 
      "தம்பி! இப்ப ெயல்லாம் ன் க்குப்பின் விேராதமாக உளறினால் என்ன 
பிரேயாஜனம்? யா ம் நம்ப மாட்டார்கள். இன்ஸ்ெபக்டர் ச க்கு எ த் க்ெகாண்  
வந்  உன்ைனச் ெசம்ைமயாய்த் தீட் வி வார்! குத்ேதாைல உாித்  வி வார். 
விரல் நகங்களில் ஊசிைய ஏற் வார். என்னிடம் உண்ைமையச் ெசால் வி ! நான் 
உன்ைனத் தப் விக்கிேறன்! பயப்படாேத...!" 
 
      "நான்மட் ம் தப்பி என்ன பிரேயாஜனம்?" என்  ெசங்ேகாடன் கவைல டன் 
கூறினான். 
 
      "இன் ம் யார் தப்ப ேவண் ம்?" என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      ெசங்ேகாடன் தான் தவறாகப் ேபசிவிட்டைத உணர்ந்  வாைய இ க 

க்ெகாண்டான். 
 
      "நீ ம் தப்ப ேவண் ம்? ெசம்பவளவல் ம் தப்ப ேவண் ம். அவ்வள தாேன?" 
என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      ெசங்ேகாடன் மிகக் ேகாபமாக, "ெசம்பாவின் ெபயைர இதில் இ க்கேவண்டாம். 
இ த்தால் உமக்கும் பங்கா சாமியின் கதிதான்! ஜாக்கிரைத!" என்றான். 
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      "அப்பேன! என்னிடம் ஏன் மைறக்கப் பார்க்கிறாய்? கிணற்  ேமட் ந்  நான் 
எல்லாவற்ைற ம் பார்த் க்ெகாண் ந்ேதன். சகல விவர ம் எனக்குத் ெதாி ம். 
ெசம்பாவின் குற்றத்ைத மைறப்பதற்காக நீ ெசய்த காாியங்கூடத் ெதாி ம்..." 
 
      "உன்ைன ம் அந்தக் கத்தியால் அங்ேகேய ெகால்லாமல் ேபாேனேன?" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "ேபான  ேபாய்விட்ட . இனி நடக்க ேவண் யைதயல்லவா பார்க்கேவண் ம்? 
நீ ம் தப்பித் ச் ெசம்பா ம் தப்பிக்க ேவண் ெமன்றால் நடந்தைத நடந்தப  
என்னிடம் ெசால் வி !" என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      இன் ம் ெகாஞ்சம் நயத்ைத ம் பயத்ைத ம் ைகயாண்ட பிறகு ெசங்ேகாடன் 
ேவ  வழியில்ைலெயன்  தனக்குத் ெதாிந்தைதச் ெசான்னான். அவன் கு ைசக்குச் 
சற்  ரத்தில் எஸ்ராஜுடன் சண்ைட ேபாட் க் ெகாண் ந்தேபா  
கு ைசக்குள்ளி ந் , "ஐேயா! ெசத்ேதன்!" என்ற குரல் ேகட்டதல்லவா? உடேன 
அவன் சண்ைடைய நி த்திவிட் க் கு ைசைய ேநாக்கி ஓ னான். ேகணிக்கு அ கில் 
எதிேர ஓ  வந்த பங்கஜா அவன் ேபாில் ட் க் ெகாண்டப யால் சிறி  தாமதித்தான். 
அேத சமயத்தில் ஒ  நிழல் உ வம் கு ைசயி ந்  ெவளிப்பட்டைத அவன் 
கவனிக்க ேநர்ந்த . அ  ஒ  ெபண்ணின் உ வம் என்பைதக் கண்  ெகாண்டான். 
அந்தப் ெபண் உ வம் ைகயில் ஒ  பாத்திரத்ைதத் க்கிச் ெசன்ற . 
 
      ஏற்கனேவ, ெசங்ேகாடன் மனத்தில் ெசம்பா அங்கு வந்தி க்க ேவண் ம் என்  
எண்ணம் ேதான்றியி ந்த . இப்ேபா  உ தியாயிற் . ெசம்பா தப்பிச் ெசல்வதற்கு 
அவகாசம் ெகா ப்பதற்ெகன்ேற சிறி  ேநரம் பங்கஜா ட ம் எஸ்ராஜுட ம் 
ேபச்சுக் ெகா த் க் ெகாண்  நின்றான். பிறகு கு ைசைய அ கினான். அப்ேபா  
ஓர் உ வம் ஒ  கணம் ேதான்றி மைறந்த . இதனால் குழம்பிய மனத் டன் கு ைச 
வாச க்குச் ெசன்  விளக்ைக ஏற்றினான். கு ைசயின் வாசற்ப யில் இரத்தக் 
கைரக்குப் பக்கத்தில் சிவப்பான ஒ  ெபா ள் கிடந்த . அ  ெசம்பா அணிந்தி ந்த 
வைளயல் என்பைதக் கண் ெகாண்டான். அவசரமாக எ த்  ம யில் ைவத் க் 
ெகாண்டான். இப்ேபா  அவ ைடய மனத்தில் நிச்சயம் ஏற்பட்  விட்ட . 
ெசம்பாதான் உள்ேளயி ந்த ஆசாமிையக் குத்திக் ெகான்றவன்; தான் ைதத்  ைவத்த 
பணம் பறிேபாகாம ப்பதற்காகேவ இந்தக் ெகாைலைய அவள் ெசய் விட்டாள்; 
அவள் ைகயில் எ த் ப் ேபாவ  அ ப்பின் அ யில் தான் ைதத்  ைவத்தி ந்த 
ெசப் க் குடந்தான்! தனக்காக இப்ப ப்பட்ட காாியம் ெசய்த ெபண்ைணக் காட் க் 
ெகாடாமல் எப்ப யாவ  காப்பாற்ற ேவண் ம் என்  உ தி ெகாண்டான். 
கு ைசக்கு உள்ேள ேபாய்ப் பார்த்த ம் பங்கா சாமி கீேழ கிடந்த  ெதாிந்த . அந்தப் 
பாவி இன் ம் ெசத்தபா ல்ைல; தன்ைனக் ெகான்றவள் ஒ  ெபண் என்பதாக 

த் க் ெகாண் ந்தான். ஆகேவ ெசம்பாவின் வைளயல் அவைளக் 
ெகாைலக் ேக ல் மாட் விடக் கூ ய தைடயமாகலாம். இன் ம் ஏதாவ  
அப்ப ப்பட்ட தைடயம் கீேழ கிடக்கிறதா என்  சுற் ற் ம் பார்த்தான். 
பங்கா வின் பக்கத்தில் கிடந்த இரத்தம் ேதாய்ந்த கத்திைய எ த் க் ெகாண்டான். 
தைரயில் சிதறிக் கிடந்த பண ேநாட் கள் அவ ைடய மனத்ைதக் குழப்பின. 
அைதப்பற்றிெயல்லாம் ெதாிந் ெகாள்வதற்கு ன்னால், த ல் தன் ம யி ந்த 
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ெசம்பாவின் வைளயைலக் கிணற் க்குள் ேபாடேவண் ம் என்  ேதான்றிய . 
உடேன ெவளிேய ஓ  வந்தான். எஸ்ராைஜ ம் பங்கஜாைவ ம் பய த்திக் 
கு ைசக்கு ெவளியிேலேய நி த்தி ைவத் விட் க் ேகணிக் கைரக்கு ஓ வந்  
வைளயைலக் ேகணியில் ேபாட்டான். இரத்தம் ேதாய்ந்த கத்திைய ம் கிணற்றில் 
ேபாட் விட ேவண் ம் என்ப  அவன் எண்ணம். அதற்குள்ேள ேபாலீஸ்காரர் 
ேதான்றிவிட்டார். ெசம்பவளவல் ையக் காப்பாற்ற ேவண் ம் என்ற ஆர்வத்தினால், 
'நான் தான் ெகான்ேறன்!' என்  ேபாலீஸ்காராிடம் அவன் அலறினான். பிறகு 
ேபாலீஸ் ஸ்ேடஷனில் இன்ஸ்ெபக்டாிட ம் அேத மாதிாி வாக்கு லம் ெகா த்தான். 
 
      "ஐயா! ேபாலீஸ்காரேர உள்ள  உள்ளப  எல்லாவற்ைற ம் ெசால் விட்ேடன். 
நீங்கள் ெகா த்த வாக்ைக நிைறேவற் ர்களா?" என்  ேகட்டான் ெசங்ேகாடன். 
 
      "நான் என்ன வாக்குக் ெகா த்ேதன்?" என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      "அதற்குள் மறந்  விட்டீர்களா? உண்ைமையச் ெசான்னால் என்ைன ம் 
ெசம்பாைவ ம் தப்பித்  வி வதாகச் ெசான்னீங்கேள! என்ைனத் க்கிேல 
ேபாட்டால் கூடப் பரவாயில்ைல. ெசம்பாைவ மட் ம் காப்பாற்றி வி ங்கள்!" 
என்றான். 
 
      "ஏேதா என்னால் ஆனமட் ம் பார்க்கிேறன். ஆனால் நீ ம் நான் ெசால் க் 
ெகா க்கிறப  இன்ஸ்ெபக்டாிடம் ெசால்ல ேவண் ம். அப்ேபா தான் ெசம்பாைவக் 
காப்பாற்ற ம்." 
 
      "என்ன ெசால்ல ேவண் ம்?" 
 
      "அவாிடம் ெசம்பாவின் ேபச்ைசேய எ க்காேத! குமாாி பங்கஜாவிடம் நீ ேமாகங் 
ெகாண் ந்ததாக ம். அவள் ேபாில் சந்ேதகம் ஏற்படாமல் இ ப்பதற்காக நீ 
குற்றத்ைத ஒப் க்ெகாண்டதாக ம் ெசால். தி திப்ெபன்  உடேன அவ்விதம் 
ெசால் விடாேத! இன்ஸ்ெபக்டர் உன் கன்னத்தில் இரண்  அைற ெகா த் க் ேகட்ட 
பிறகு ெசால்!" 
 
      ெசங்ேகாடன் தன் கன்னத்ைதத் தடவிப் பார்த் க் ெகாண்டான். "இன்ஸ்ெபக்டர் 
அ த்தால் ெராம்ப வ க்குமா?" என்  ேகட்டான். 
 
      "அதிகமாக வ க்கா ; ேபய் அைறகிற ேபால் இ க்கும்!" 
 
      ெசங்ேகாடன் இன்ஸ்ெபக்டாிடம் அப்ப ச் ெசால்ல ேவண் ய அவசியத்ைதப் 
பற்றிப் ேபாலீஸ்காரர் ேம ம் வற் த்திய பிறகு ஒ வா  ஒப் க்ெகாண்டான். 
 
      "ேபாலீஸ்கார ஐயா! இந்த விஷயம் ெசம்பாவின் காதில் வி ந்தால் என்ன 
ெசய்கிற ?" என்  ேகட்டான். 
 
      "எந்த விஷயம்?" 
 
      "நான் குமாாி பங்கஜாைவக் காத த்ேதன் என்  ஒப் க் ெகாண்ட !" 
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      "அைதப்பற்றிச் சமாதானம் ெசால்வதற்கு உனக்கு ேவண் ய அவகாசம் 
கிைடக்கும். க யாணம் ஆன பிறகு ஆ ள் ம் சமாதானம் ெசால் க் 
ெகாண் க்கலாம்." 
 
      "அ  ேபானால் ேபாகட் ம். ெசம்பாைவப் பார்த்  எனக்காக ஒ  விஷயம் மட் ம் 
ெசால் வி ங்கள். ெசப் க் குடத்தில் இ ந்த எட்   பாைய ம் பத்திரமாய் 
ைவத்தி க்கச் ெசால் ங்கள். என் ைடய ேகஸுக்காக ஒ  காலணா கூடச் 
ெசலவழிக்க ேவண்டாம். நடக்கிற  நடக்கட் ம்!" 
 
      "நல்ல க மி அப்பா, நீ!" 
 
      "ெசம்பாவின் தம்பிகள் ேசாளக் ெகால்ைலயில் குந்  அழித் விடப் 
ேபாகிறார்கள்! நன்றாய் ற் வதற்கு ன்னால் ஒ  ேசாளக் ெகாண்ைட கூடப் 
பறிக்கக் கூடா . அப்ப  அந்த வாண் கள் இளஞ் ேசாளக் ெகாண்ைடையப் 
பறித்ததாகத் ெதாிந்தால் வந்  அவர்க ைடய ெமன்னிைய றித் க் 
ெகான் வி ேவன் என்  ெசால் ங்கள்!" 
 
      "ேபா ம்; நீ ஒ  ெகாைல ெசய்தேத ேபா ம்! உன் பணத் க்கும் ஆபத்  வரா . 
ேசாளக் ெகால்ைலக்கும் ஆபத்  வரா . கவைலப்படாேத!" என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      ------------------------- 
       

18. பதிெனட்டாவ  அத்தியாயம் 
 
      ேபாலீஸ்காரர் சின்ன த் க் க ண்டர் பிறகு அேத லாக் அப்பில் இன்ெனா  
அைறயில் இ ந்த குமாாி பங்கஜாைவப் பார்க்கச் ெசன்றார். ேபாலீஸ்காரைரப் 
பார்த்த ம் பங்கஜா கண்ணீர் விட் க் கதறி அ  விட்டாள். "நீங்கள் ெசான்னைதக் 
ேகட்காதப யால் இந்தக் கதிக்கு வந்ேதன். அந்தப் பாதகர்கள் என்ைன இப்ப ப் 
ப குழியில் தள்ளிவிட்டார்கள்! நீங்கள் தான் என்ைனக் காப்பாற்றேவண் ம்!" 
என்றாள். 
 
      "நடந்த  நடந்தப  எல்லாவற்ைற ம் ெசான்னால் உன்ைனக் காப்பாற்றப் 
பார்க்கிேறன்! ஒ  விஷயத்ைத ம் என்னிடம் மைறக்கக்கூடா !" என்றார் 
ேபாலீஸ்காரர். 
 
      "இல்ைல; மைறக்கவில்ைல. உங்களிடம் ெசால்லாமல் மைறத்  
ைவத்ததனால்தாேன இப்ப ப்பட்ட கதிைய அைடந்ேதன்! எல்லாவற்ைற ம் 
ெசால் வி கிேறன்!" என்றாள் பங்கஜா. அவள் தட் த் த மாறி ன் ம் 
பின் மாய்ச் ெசான்னதன் சாராம்சம் இ தான்: 
 
      குமாாி பங்கஜா ம் அவள் கு ம்பத்தின ம் மலாய் நாட் ந்  ெசாத்  
சுதந்திரங்கைளப் பறிெகா த் விட்  வந்தவர்கள். வ ம் வழியில் தகப்பனாைர ம் 
பறி ெகா த்தாள். ேபாலீஸ்காராிடம் ஆரம்பத்தில் அவள் நா  அணா யாசகம் 
வாங்கியதற்குக் கூறிய காரண ம் உண்ைமேயயாகும். இதற்கிைடயில், பங்கா சாமி 
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என்பவனிடம் அவ க்கு அறி கம் ஏற்பட்ட . ேபாலீஸ்காராிடம் ேகட்ட ேபால் 
அவனிடம் அாிசி வாங்க நா  அணா ேகட்டதி ந்  அந்த அறி கம் உண்டாகி 
வளர்ந்த . பங்கா  சாமி அ க்க , "உன்ைனப் ேபான்ற அழகும், கெவட் ம் 
ப ப் ம் த்திசா த்தன ம் உள்ள ெபண் எதற்காக இப்ப ப் பிச்ைச எ க்க 
ேவண் ம்? சினிமாவில் ேசர்ந்தால் பிரபல நட்சத்திரமாகி லட்சக்கணக்காகப் பணம் 
ேசர்க்கலாேம!" என்  ேபாதைன ெசய்  வந்தான். அதி ந்  சினிமாவில் ந க்கும் 
சபலம் அவ க்கு ஏற்பட்ட . பங்கா சாமி அ க்க  அவைளச் சந்தித் த் பம் 
ேபாட்  ஆைசைய வளர்த் வந்தான். குமாாி பங்கஜா மலாய் நாட் ல் சுேயச்ைசயாக 
வளர்ந்தவள். வ ம் வழியில் பல அ பவங்கைளப் ெபற்றவள். ஆைகயால் அவ க்கு 
மற்றப் ெபண்கைளப் ேபால் அவ்வள  நாணம், அச்சம், சங்ேகாசம் த யைவ 
இ க்கவில்ைல. பங்கா சாமி ஒ  சமயம் அவைள ஒ  சினிமா தலாளியிடம் 
அைழத் ப் ேபானான். அேத சமயத்தில் இன்ெனா  பிரபல சினிமா ந ைக 
வந்தி ந்தாள். அந்த ந ைக சிாித்தால் அைரப் ைபத்தியம் மாதிாி இ ந்த ; அ தால் 

ப் ைபத்தியம் மாதிாி இ ந்த . அவைளப் ேபால் பங்கஜா க்குச் சிாிக்க ம் 
அழ ம் ெதாியவில்ைலெயன்  க தியதால், சினிமாவில் ேசர்த் க்ெகாள்ள யா  
என்  ெசால்  வ த்தத் டன் தி ப்பி அ ப்பிவிட்டார்கள். 
 
      இதனால் அவள் ஏமாற்றம் அைடந்தி ந்தேபாதி ம் நிராைச அைடயவில்ைல. 
பங்கா சாமி ம் ைதாியப்ப த்தினான். தாேன ஒ  படம் எ க்கப் ேபாவதாக ம் 
அதற்காகப் பணம் ேசகாித் க் ெகாண்  வ வதாக ம் ெசான்னான். படம் 
ஆரம்பிக்கும் வைரயில் காலட்ேசபத் க்காக அவளிடம் பாக்கியி ந்த ஒேர ஒ  
நைகயான ைவர அட் ைகைய விற் த் த வதாகச் ெசான்னான். பங்கஜா நம்பிக் 
ெகா த்தாள். பங்கா சாமி ம் விற் க் ெகாண்  வந்  பணத்ைதக் ெகா த்தான். 
பங்கஜா அைதப் பத்திரமாய் ைவத்தி ந்தாள். அவசரச் ெசல க்காக ஐந்  பாய் 
ேநாட்  ஒன்ைற எ த் ப் ேபாய்க் கைடயில் சாமான் வாங்கினாள். கைடக்காரன் 
அந்த ேநாட்ைட வாங்கி ேம ம் கீ ம் தி ப்பிப் பார்த்தான். "அம்மா! இ  கள்ள 
ேநாட் . யாேரா உன்ைன ஏமாற்றி விட் க்கிறான். மானால் அவனிடம் 
தி ப்பிக் ெகா த்  ெவள்ளி பாயாக வாங்கு. இல்லாவிட்டால் ேநாட்ைடக் 
ெகா த்தி விட் ச் சும்மா இ . ேபாலீஸுக்குச் ெசய்தி ெதாிந்தால் ஆபத்  வ ம்!" 
என்  எச்சாிக்ைக ெசய்  அ ப்பினான். 
 
      பங்கஜா ெசால்ல யாத ேகாபத் ட ம் தாபத் ட ம் உடேன  
தி ம்பினாள். ேநாட் கைள அ க்கி ைவத்தி ந்த ெபட் ைய எ த் க்ெகாண்  
பங்கா சாமிையத் ேத ப் ேபானாள். வழியிேலதான் 374 ஆம் நம்பர் 
கான்ஸ்ேடபிைளச் சந்தித்தாள். பார்த் ப் ேபசாமல் ேபானால் சந்ேதகம் ஏற்ப ம் 
என்  எண்ணி வழக்கம் ேபால் பணம் ேகட்டாள். ெபட்  திறந்  ெகாண்டதனால் 
ேபாலீஸ்காராின் சந்ேதகத் க்கு உள்ளானாள். 
 
      பங்கா சாமியிடம் பங்கஜா கள்ள ேநாட் கைளத் தி ப்பிக் ெகா த் ச் சண்ைட 
பி த்தேபா  அவன் தா ம் ேவெறா வனிடம் ஏமாந்  ேபாய்விட்டதாகக் கூறினான். 
அவைனக் ேகட்  ேவ  நல்ல பணம் வாங்கித் த வதாகக் கூறினான். அப்ப  
பங்கா ைவ ஏமாற்றியவனான எஸ்ராஜ் ஏற்கனேவ ேகா-ஆபேர வ் சங்கப் 
பணத்ைதக் ைகயா யவன். இப்ேபா  சின்னமநாயக்கன்பட்  கூடார சினிமாவில் 
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எப்ப ேயா மாேனஜர் ேவைல சம்பாதித் க் ெகாண் ந்தான். அவைனத் ேத க் 
ெகாண்  பங்கா  ேபானான். பங்கா  தப்பி ஓ  மைறந் விடப் ேபாகிறான் என்ற 
பயத்தினால் பங்கஜா ம் அவன் கூடப் ேபானாள். சின்னமநாயக்கன்பட்  கிராமத்தில் 
யா க்கும் தன்ேபாில் சந்ேதகம் ஏற்படாமல் இ ப்பதற்காகத் தான் பஞ்சாயத்  
மாேனஜர் என் ம், பங்கஜா தன் தங்ைக என் ம் பங்கா  ெசால் க் ெகாண்டான். 
எஸ்ராஜும் பங்கா ம் கள்ள ேநாட்  அச்சி வதில் கூட்டாளிகள் என்  பங்கஜா 
அங்ேக ெதாிந்  ெகாண்டாள். எப்ப யாவ  தன் ைடய பணத்ைதத் தி ம்பப் 
ெபற் க்ெகாண்  அவர்களிடமி ந்  தப்பித் க் ெகாண்  ேசலம் ேபாகலாம் என்  
எண்ணியி ந்தாள். 
 
      ஒ  நாள் அவர்கள் சினிமாக் ெகாட்டைகயில் க்கட் விற்கும் இடத்தில் கள்ள 
ேநாட் களில் சிலவற்ைறச் ெசலாவணி ெசய்வதற்காக ைவத்தி ந்தார்கள். அந்த 
இடத் க்குப் ேபாலீஸ்காரர் வந்  எட் ப் பார்க்கேவ இரண்  ஆசாமிக க்கும் 
சந்ேதகம் உண்டாகி விட்ட . உடேன பைழய ஃபி ம்கள் சிலவற்ைறக் கள்ள 
ேநாட் க டன் ேசர்த்  ைவத் க் ெகா த்தி விட்டார்கள். ஃபி ம்கள் சீக்கிரம் 
தீப்பற்றி எாி மாதலால் அப்ப  ெசய்தார்கள். அன்ைறக்குத்தான் 
ெசங்ேகாடக்க ண்டன் கூடார சினிமாவில் ெசய்த கலாட்டா ம் நைடெபற்ற . 
அந்தப் பட் க்காட் க் க ண்டன் லமாகத் தங்கள் காாியத்ைத நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ளலாம் என்  எஸ்ராஜும் பங்கா ம் உத்ேதசித்தார்கள். ேபாலீஸுக்குச் 
சந்ேதகம் ஏற்பட்  விட்டப யால் கள்ள ேநாட்  அச்ச த்த இயந்திரங்கைள ம் 
அச்ச த்த ேநாட் கைள ம் அழித் விட எண்ணியி ந்தார்கள். அதற்குச் 
ெசங்ேகாடனின் ேகணி ம் கு ைச ம் தக்க இடம் என்  கண் பி த்தார்கள். 
அத் டன் ெசங்ேகாடக் க ண்டன் ைதத்  ைவத்தி ந்த பணத்ைத ம் கபளீகரம் 
ெசய்ய யத்தனித்தார்கள். இதற்கு உதவி ெசய் ம்ப  குமாாி பங்கஜாைவக் ேகட் க் 
ெகாண்டார்கள். அவள் உதவி ெசய்  அந்தப் பட் க்காட்டாைனத் தன் 
ேமாகவைலயில் ஆழ்த்தி ைவத்தி ந்தால் காாியம் ைககூ வி ம்; அவ க்குச் 
ேசரேவண் ய பண ம் கிைடத் வி ம். அேதா  எஸ்ராஜுக்குச் ெசன்ைனயில் சில 
சினிமா தலாளிகைளத் ெதாி ம் என் ம், அவர்களிடம் பங்கஜாைவ அைழத் ப் 
ேபாய்ச் சிபாாிசு ெசய்வதாக ம் வாக்களித்தார்கள். அவர்க ைடய ர்ேபாதைனக்குப் 
பங்கஜா ம் சம்மதித்தாள். அவர்கள் ெசாற்ப ேய ேபாலீஸ்காராிடம் 
ெசங்ேகாட க்குக் க தம் ெகா த்த ப்பினாள். பங்கஜா-ெசங்ேகாடன் சந்திப்பில் 
என்ன நடக்கிறெதன்  ெதாிந்  ெகாள்ளப் ேபாலீஸ்கார ம் அங்கு இ ப்பார் என் ம் 
அச்சமயம் ெசங்ேகாடன் கு ைசயில் தங்கள் காாியத்ைதச் சாதித் க் ெகாள்ளலாம் 
என் ம் நம்பியி ந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாகச் சில 
காாியங்கள் நடந்  விட்டன. ெசங்ேகாடன் ெபாய்மான் கர  உச்சியில் நின்றேபா  
தன் கு ைசயில் ெவளிச்சம் ெதாிந்தைதப் பார்த் விட்டான். பார்த் , குமாாி பங்கஜா 
த த் ம் ேகளாமல் ஓடத் ெதாடங்கினான். 
 
      "அதற்குப் பிறகு நடந்தெதல்லாம் உங்க க்குத் ெதாி ேம, கான்ஸ்ேடபிள் ஸார்! 
எப்ப யாவ  என்ைன இந்தத் தடைவ காப்பாற்றிவி ங்கள்! இனிேமல் இப்ப ப்பட்ட 
ேபாக்கிாிகளின் அ கி ம் ேபாவதில்ைல. பிச்ைச எ த்தாவ  பிைழத் க் 
ெகாள்கிேறன்!" என்  ெசால் விட் க் குமாாி பங்கஜா ம ப ம் விம்மி விம்மி 
அ தாள். 
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      அவள் அ ைகைய நி த் ம்ப  ெசய்வதற்குப் ேபாலீஸ்காரர் மிக ம் 
பிரயாைசப்பட ேவண் யி ந்த . 
      -------------------- 
 

19. பத்ெதான்பதாவ  அத்தியாயம் 
 
      ேமற்ப  கள்ள ேநாட்  வழக்கு விஷயமாக இன் ம் இரண்ெடா  ப் கள் 

லங்கேவண் ய  பாக்கி இ ந்த . அதற்காகப் ேபாலீஸ்காரர் 
ெகாப்பனாம்பட் க்குப் ேபானார். சிவராம ங்கக் க ண்டாிடம் அவ ைடய மகள் 
எப்ேபர்ப்பட்ட இக்கட் ல் அகப்பட் க் ெகாண் க்கிறாள் என்பைதத் ெதாிவித்தார். 
எப்ப யாவ  ெசம்பாவின் ெபயர் இந்த வழக்கில் அ படாமல் காப்பாற்ற 
ேவண் ெமன்  க ண்டர் ெராம்ப ம் ேகட் க் ெகாண்டார். 
 
      ெசம்பவளவல்  திக்பிரைம பி த்தவள் ேபால் இ ந்தாள். அவ ைடய மனத்தில் 
ேகணி ம், ேகணிக்கைரக் கு ைச ம், ேசாளத் தட்ைடக் குவிய ம், இரத்தம் ேதாய்ந்த 
கத்தி ம், சாகும் நாயின் ஓல ம், குழிேதாண் ம் மனிதர்க ம், பயங்கர ஆ தம் ஏந்திய 
ேபாலீஸ்கார ம், சிதறிக் கிடந்த ேநாட் க்க ம், ைகயில் விலங்கு ட் ய 
ெசங்ேகாட ம், அவைனப் ேபாலீஸார் ெகாண் ேபான ேபா  தன்ைனப் பார்த்த 
பார்ைவ ம், அவன் ெசான்ன வார்த்ைத ம் ஒேர குழப்பமாக வட்டமிட் ச் சுழன்  
ெகாண் ந்தன. எல்லாவற்றி ம் அதிகமாக அவள் மனக்கண் ன்னால் ஒ  
ெசப் க்குடம்-உள்ேள கா யான ெசப் க்குடம்-வாையப் ெபாிதாகத் திறந் ெகாண்  
காட்சி அளித்த . அந்த ெவ ங்குடம் மனக்கண் ன் ேதான்றியேபாெதல்லாம் 
அவ ைடய அ  வயிற்றில் என்னேவா ேவதைன ெசய்த . 
 
      இத்தைகய நிைலைமயிேலதான் ேபாலீஸ்காரர் வந்தார். அவைரப் பார்த்த ம் 
ெசம்பா பரபரப் டன், "வா ங்கள்! நீங்கள் வ ர்கள் என்  எதிர்பார்த்ேதன்!" 
என்றாள். 
 
      "அ  எப்ப ? எதற்காக?" என்  ேகட்டார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      "எதற்காக, எப்ப  என்  உங்க க்ேக ெதாி ம்!" என்றாள் ெசம்பா. 
 
      "ஓேகா! அப்ப யா?" 
 
      "உங்களிடம் ஒன்  ேகட்கேவண் ம் என்றி ந்ேதன் ேகட்கட் மா?" 
 
      "ேபஷாய்க் ேகட்கலாம்." 
 
      "அவர் எதற்காக 'நான் தான் ெகாைல ெசய்ேதன்', 'நான் தான் ெகாைல ெசய்ேதன்' 
என்  கத்தினார்? என்ைனக் காப்பாற் வதற்காகத்தாேன?" 
 
      "ஆமாம்." 
 
      "நான் ெசய்தி ப்ேபன் என்  அவ க்கு எப்ப த் ேதான்றிய ?" 
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      "நீ கு ைசயி ந்  ெவளிேயறியைதச் ெசங்ேகாடன் பார்த் விட்டான். அைதத் 
தவிர இன்ெனா  காரண ம் உண் . அவன் லாந்தைரக் ெகா த்திக் ெகாண்  
கு ைசக்குள் குந்தேபா  வாசற்ப யில் உைடந்த வைளயல் ஒன்  கிடந்த . அ  
உன் ைடய தான் என்ப  அவ க்குத் ெதாிந் விட்ட ... பின்ேன ெதாியாமல் 
இ க்குமா?" 
 
      ெசம்பா தன் ைடய ைககைளப் பார்த் க் ெகாண்டாள். 
 
      "உன் ைடய ஒ  ைகயில் சிவப்  வைள இ க்கிற . இன்ெனா  ைகயில் 
இல்ைல. மற்றவர்கள் கண்ணில் இ  பட் ந்தால் ஆபத்தாய்ப் ேபாயி க்கும்!" 
என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      "அப் றம்? அந்த வைளயல் என்ன ஆயிற் ?" என்  ெசம்பா ஆவேலா  
ேகட்டாள். 
 
      "ெசங்ேகாடன் அைத ஒ வ ம் அறியாமல் சட்ெடன்  ம யில் எ த் க் ெகாண்  
ேகணிக்கைரக்கு ஓ  வந்  ம ைய உதறினான். வைளயல் ேகணியில் வி ந்த ." 
 
      "எவ்வள  சாமர்த்தியமாகச் ெசய்தி க்கிறார்! என் ேபாில் என்ன காிசனம்! என்ன 
அன் ! அவ க்கு என்னால் இப்ப  ேநர்ந் விட்டேத!" என்  ெசால் விட் ச் ெசம்பா 
கண்ணீர் ெப க்கினாள். 
 
      "ேவண்டாம், ெசம்பா! உன் ெசங்ேகாட க்கு ஆபத்  ஒன் ம் வரா . அவைன 
வி தைல ெசய்  ெகாண்  வந்  ேசர்க்க நான் இ க்கிேறன். வ த்தப் படாேத!" 
என்றார் ேபாலீஸ்காரர். 
 
      ெசம்பா ேபாலீஸ்காரைர ஏறிட் ப் பார்த் , "நான் அதற்காக வ த்தப்படவில்ைல. 
அவைர நீங்கள் காப்பாற்றி வி ர்கள் என்  எனக்குத் ெதாி ம். அப்ப  நீங்கள் 
ெசய்யாவிட்டால் நான் ேகார்ட் ல் வந்  நடந்தைத நடந்தப  ெசால்கிற  என்  
தீர்மானித்தி ந்ேதன்." 
 
      ேபாலீஸ்காரர் சிறி  தி க்கிட் , "அெதல்லாம் ேவண்டாம். நீ ேகார்ட் க்கு 
வந்தால் ண் சிக்கல் ஏற்ப ம். ெசங்ேகாடைனக் காப்பாற் வதற்கு நான் ஆயிற் !" 
என்றார். 
 
      "அதற்காக நான் வ த்தப்படவில்ைலெயன் தான் ெசன்ேனேன!" 
 
      "பின்ேன எதற்காக வ த்தம்? எதற்காகக் கண்ணீர்?" 
 
      "அப்ப  எனக்காகத் தம் உயிைரக் ெகா க்கத் ணிந்தவ க்கு நான் பதில் என்ன 
ெசால்லப் ேபாகிேறன்! தி ம்பி வந்த ம் பணக்குடம் எங்ேக என்  ேகட்பாேர?" 
 
      "ஏன், பணக்குடம் எங்ேக? பத்திரமாய் ைவத்தி க்கிறாய் அல்லவா?" 
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      "குடம் பத்திரமாக ஐயனார் ேகாயில் குட்ைடயில் கிடக்கிற . அதனால் என்ன 
பிரேயாஜனம்? அந்தக் குடத்ைத அவசரமாய்த் க்கிக்ெகாண்  ஓ ேனன் அல்லவா? 
ெகாஞ்ச ரம் ேபான பிறகுதான் அ  கனக்கேவ இல்ைல என்ப  ஞாபகத் க்கு 
வந்த . உடேன நிலா ெவளிச்சத்தில் குடத் க்குள் பார்த்ேதன். குடம் 
கா யாயி ந்த ! அைதப் பார்த்  என் ைள குழம்பி விட்ட . நின்ற இடத்திேலேய 
நின்  ெகாண் ந்ேதன். ஊர்க்காரர்கள் ஓ  வ ம் சத்தம் ேகட் க் குடத்ைதக் 
குட்ைடயில் ேபாட் விட்  அவர்கேளா  நா ம் ேசர்ந்  ெகாண்ேடன். க ண்டர் 
வி தைலயாகித் தி ம்பி வந் , 'குடத்தில் இ ந்த பணம் எங்ேக?' என்  ேகட்டால் 
என்ன பதில் ெசால் ேவன்? நான் பணத்ைத பத்திரமாய் ைவத்தி ப்ேபன் என்ற 
நம்பிக்ைக டன் அவர் இ ப்பாேர! அவ ைடய ேகஸுக்காகக் காலணா ெசலவழிக்க 
ேவண்டாம் என்  ெசால் ய ப்பியி க்கிறாேர! அ ம்பா பட் ச் ேசர்த்த எண்  

பா ம் ேபாய்விட்ட  என்  ெதாிந்தால் அவ க்கு எப்ப  இ க்கும்? என்னிடம் 
அவ க்குள்ள அன்ெபல்லாம் விஷமாய் மாறிவி ேம!" என்  ெசம்பா லம்பினாள். 
      ---------------------- 
 

20.   இ பதாம் அத்தியாயம் 
 
      கைத ெசால் க்ெகாண்ேட வந்த ேமாட்டார் ைரவர் வண் ைய நி த்திய ம், 
ம ப ம் 'ெபாய்மான் கர 'க்குச் சமீபம் வந்தி க்கிேறாம் என்  ெதாிந்  
ெகாண்ேடன். இட  பக்கத்தில் ெசங்குத்தாகக் காிய குன்  நின்ற . மைழக்கால 
இ ட் ச் சூழ்ந்தி ந்தப யால் குைக ம் மா ம் கண் க்குத் ெதாியவில்ைல. கார் 
ெசல் ம் சத்த ம் கைத ெசான்ன குர ம் நின்ற டேன மைழத் ற்ற ன் சளசளச் 
சத்த ம் மியில் மைழ வி ந்த ம் எங்கி ந்ேதா கிளம் ம் ஆயிரக்கணக்கான சிறிய 
ஜீவராசிகளின் கதம்பக் குர ம் ேசர்ந்  ேகட்டன. 
 
      "இப்ேபா  இங்ேக நின்  என்ன உபேயாகம்? இ ட் ல் ஒன் ம் 
ெதாியவில்ைலேய?" என்ேறன். 
 
      இப்ப ச் ெசால்  வாய் வதற்குள்ேள பளிச்ெசன்  ஒ  ெபாிய மின்ெவட் த் 
ேதான்றிச் சுற்றி ம் சூழ்ந்தி ந்த காாி ைள அகற்றிக் குன் க்கு ெவளிச்சம் ேபாட் க் 
காட் ய . அவ்விதம் மின்னிய ேநரத்தில் ெபாய்மான் குைகக்குள்ேள ெநளிந்  
ெநளிந்  ஒ  பளபளப்பான கயி  ெசன்றைத ம், குைகக்குள்ளி ந்  கிறீச் ெசன்  
சத்தமிட் க்ெகாண்  ஒ  சிறிய பிராணி ெவளிப்பட்  ஓ வந்தைத ம் பார்த்ேதாம். 
பாம் க்குப் பயந்  அந்தக் குைகக்குள்ளி ந்த மான் ெவளிேய ஓ  வந்ததாகேவ 
ேதான்றிய . அ த்த நிமிஷம் ம ப ம் நாற் ற ம் அந்தகாரம் சூழ்ந்  ெகாண்ட . 
காிய பாைற மட் ம் பயங்கரமாக நின்ற . 
 
      மின்ன ல் கண்ட காட்சி என்ைனச் சிறி  அரட் விட்ட  என்பைத 
ஒப் க்ெகாள்கிேறன். "சாி ேபாகலாேம இ ட் ல் இங்ேக என்னத்ைதப் பார்க்கிற ?" 
என்ேறன். 
 
      வண்  நகரத் ெதாடங்கிய . சாைலயில் வலப் றத்தில் இ ந்த கு ைசகளில் 
இ ட் ம் நிச்சப்த ம் கு  ெகாண் ப்பைதக் கவனித்ேதன். "இந்தக் கு ைசகைளேய 
பார்க்க யவில்ைலேய! அைர ைமல் ரத்தி ள்ள ெசங்ேகாடக் க ண்டாின் 
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கு ைச எங்ேக ெதாியப் ேபாகிற ? மைழ இல்லாமல் நில  நாளாக இ ந்தால் 
குன்றின் ேமல் ஏறிப் பார்த்தி க்கலாம்" என்  நான் 
ெசால் க்ெகாண் ேடயி க்ைகயில், ேமாட்டார் திடீெரன்  ஒ  தி ம் த் தி ம்பி 
வைளந்  சாைலேயாரத்  மரத்தில் ேமாதிக் ெகாள்ளப் ேபாய் ம ப ம் ேவகமாக 
வைளந்  தி ம்பி ந ச்சாைலக்கு வந்த . 
 
      அந்த மைழயி ம் குளிாி ங்கூட எனக்கு உடம்  வியர்த் விட்ட . "என்ன? 
என்ன?" என்  பக்கத்தி ள்ள ேமாட்டார் சாரதியின் கா  ெசவி ப ம்ப  
கத்திேனன். 
 
      "ஒன் மில்ைல, ஸார்! பதறாதீங்க! ஒ  நாய் கு க்ேக ஓ ய . அதன்ேமேல வண்  
ஏறாம ப்பதற்காக வைளத் த் தி ப்பிேனன்" என்றார் ேமாட்டார் ைரவர். 
 
      இைதக் ேகட்ட ம் எனக்கு வந்த ேகாபத் க்கு அளேவயில்ைல. 
 
      "என்ன அப்பா, நீ! ஒ  நாையக் காப்பா வதற்காக மனிதர்கைளக் 
ெகான் வி வதற்குப் பார்த்தாேய? அழகாயி க்கிற !" என்ேறன். 
 
      "அ  எப்ப , ஸார்! நா ம் உயி ள்ள ஜீவன் தாேன? மனித ைடய 
உயிைரக்காட் ம் நாயின் உயிர் எந்த விதத்தில் மட்டம்?" என்றார் ைரவர். 
 
      இதற்கு என்னால் பதில் ெசால்ல யவில்ைல. 
 
      கார் ேபாய்க்ெகாண்ேட இ ந்த . 
 
      மைழத் ற்றல் ேபாட் க்ெகாண்ேடயி ந்த . 
 
      ேசலம் ஜங்ஷன் ெந ங்கிக் ெகாண்ேடயி ந்த . 
 
      கைதயின் ைவத் ெதாிந் ெகாள்ள என் ஆவல் வளர்ந்  ெகாண்ேடயி ந்த . 
 
      "ெகாஞ்சம் நான் அஜாக்கிரைதயாயி ந்தி ந்தால் அந்த நாய் ெசத் ப் 
ேபாயி க்கும்! ஒ  மயிாிைழயில் அ  தப்பிய " என்றார் ைரவர். 
 
      "இன் ம் ெகாஞ்சம் ேமாட்டாைர வைளத்தி ந்தால் நாேம 
ைபஸலாகியி ப்ேபாம்!" என்  ெசான்ேனன். 
 
      "அெதல்லாம் இல்ைல, ஸார்! மனித உயிர் ெராம்ப ெகட் ! அவ்வள  இலகுவாகச் 
சா  வந்  விடா !" 
 
      "அப்ப ேய சா  வந்தா ம் கைதயின் ைவத் ெதாிந் ெகாண்ட பிறகு வந்தால் 
எனக்குக் கவைலயில்ைல!" என்ேறன். 
 
      "அதற்ெகன்ன, ெசால்கிேறன். கைத ெகாஞ்சந்தான் பாக்கி இ க்கிற !" என்றார் 

ைரவர். 
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      பணத்ைதக் காேணாேம என்  கவைலப்பட்ட ெசம்பவளவல் க்குப் ேபாலீஸ்காரர் 
சின்ன த் க் க ண்டர் ஆ தல் கூற யன்றார். 
 
      "ெசங்ேகாடன் இப்ப ப்பட்ட இக்கட்டான நிைலைமயில் இ க்கும்ேபா  ேகவலம் 
பணத்ைதப் பற்றி நீ கவைலப்ப கிறாேய? பணம் கிடக்கட் ம், தள் !" என்  
ெசான்னார். 
 
      இ  ெசம்பவளவல் யின் காதில் ெகாஞ்ச ம் ஏறவில்ைல. 
 
      "நீங்கள் தான் ேபாலீஸ்காரர் ஆச்ேச! பணத்ைதக் கண் பி த் க் ெகா ங்கள். 
இல்லாவிட்டால், ேகார்ட் ல் வந்  நடந்த  நடந்தப ேய ெசால் வி ேவன்!" 
என்றாள். 
 
      "ெசான்னால் ெசங்ேகாட க்குப் பதில் நீ ெகாைல ேக ல் 
அகப்பட் க்ெகாள்வாய். அவ்வள தாேன? அதில் என்ன பிரேயாஜனம்?" 
 
      "நான் ஏன் மாட் க்ெகாள்கிேறன்? கதவி க்கில் மைறந்  நின்  
கடப்பாைரயினால் மண்ைடயில் ஓங்கிப் ேபாட்டவர் அல்லவா அகப்பட் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம்? உங்கைள நான் பார்க்கவில்ைல என்  நிைனத்தீர்களா?" என்றாள் 
ெசம்பா. 
 
      ேபாலீஸ்காரர் தி க்கிட் ப் ேபானார். ஏெனனில் ெசம்பா ெசான்ன  
உண்ைமேயயாகும். ேபாலீஸ்காரர் அன்  மாைல பங்கா க்கும் எஸ்ராஜுக்கும் 

ன்னதாகேவ ேகணிக்கைரக்கு வந் விட்டார். அந்தப் ேபாக்கிாிகள் கு ைசக்குள் 
என்ன ெசய்கிறார்கள் என்பைதக் கவனித் க் ெகாண் ந்தார். அைரகுைறயாக 
அச்ச த்த கள்ள ேநாட் கைள ஃபி ம்க டன் ேசர்த் க் ெகா த்தியைதப் பார்த்தார். 
உள்ேள அச்சமயம் ைழயலாமா, ேவண்டாமா என்  ேயாசித் க் 
ெகாண் ந்தேபா , ெசங்ேகாடன்-பங்கஜா இவர்களின் ேபச்சுக் குரல் ேகட்ட . 
பிறகு எஸ்ராஜ் விளக்ைக அைணத் விட்  ெவளிேயறினான். அ தான் 
கு ைசக்குள்ேள ைழந்  பங்கா ைவக் ைக ம் கள ம் கள்ள ேநாட் மாகப் பி க்கத் 
தக்க சமயம் என்  நிைனத்  உள்ேள பிரேவசித்தார். ஆனால் தம் பின்ேனா  
இன் ம் யாேரா ஒ வர் வ ம் சத்தம் ேகட் க் கதவின் இ க்கில் ஒளிந்  ெகாண்டார். 
 
      வ வ  ஒ  ெபண் என்  அறிந்த ம் அவ க்கு ஒேர வியப்பாகிவிட்ட . அவள் 
யார், எதற்காக அங்ேக வ கிறாள் என்  ெதாிந் ெகாள் ம் ஆவல் ஏற்பட்ட . 
 
      வந்தவள் உள்ேள வந்  அவசரமாகச் ெசப் த் தவைலைய எ த்தாள். பங்கா  
தி ம்பிப் பார்த்  அவ ைடய ேசைலத் தைலப்ைபப் பற்றினான். கத்திைய எ த் க் 
குத் வதற்கு ஓங்கினான்-இைவ யா ம் கண் த் திறக்கும் ேநரத்தில் நடந்  
விட்டன. ேபாலீஸ்கார ைடய த்தி பிரமாதமான அவசரத்தில் ேவைல ெசய்த . 
பங்கா க்குப் பின்னால் கிடந்த கடப்பாைரையச் சட்ெடன்  எ த்  அவன் பின் 
தைலயில் ஓங்கிப் ேபாட்டார். பங்கா , "ஐேயா!" என்  கத்திக் ெகாண்  தைரயில் 
வி ந்தான். அவன் இ ட் ல் பார்த்த  ஒ  ெபண்பிள்ைளையத்தான். அந்தப் ெபண் 
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குமாாி பங்கஜாவாக இ க்கேவண் ம் என்  தவறாகத் தீர்மானித் க் ெகாண்டான். 
அவேள தன் தைலயில் அ த்தவள் என்  எண்ணிக் ெகாண்  தைரயில் வி ந்தான். 
ஆைகயினாேலேய பின்னால் அவன் குமாாி பங்கஜாவின் ேமல் குற்றம் சாட் னான். 
 
      ெசம்பா ைகயில் தவைலைய எ த் க்ெகாண்  பங்கா வின் பி ைய 
உதறிக்ெகாண்  கிளம்பியேபா , கதவின் இ க்கில் ஓர் உ வம் கடப்பாைரைய 
ஓங்கிக் ெகாண்  நிற்பைதப் பார்த் விட்டாள். அப்ப  நின்றவர் யார் என்  
ெதாியவில்ைல. ஆனால் அவ ைடய ேபாலீஸ் உைட மட் ம் அவ ைடய மனத்தில் 
பதிந்தி ந்த . அவசரத்தி ம் பீதியி ம் அப்ேபா  அைதப்பற்றி ேயாசிக்க 

யவில்ைல. பின்னால் ேயாசித் ப் பார்த் , பார்த்  இப்ப  இப்ப  
நடந்தி க்கேவண் ம் என்பைத ஒ வா  ஊகித் க் ெகாண்டாள். 
 
      தாம் கதவ கில் நின்றைதச் ெசம்பா பார்த்தாளா இல்ைலயா என்பைதப் பற்றிப் 
ேபாலீஸ்கார க்குக் ெகாஞ்சம் சந்ேதகம் இ ந்த . அ  இப்ேபா  ெதளிந்  விட்ட . 
 
      "ஐயா! பணத்ைதக் ெகாண்  வந்  ெகா த்  வி ங்கள்" என்றாள் ம ப ம் 
ெசம்பா. 
 
      "பணமா? நான் எங்ேக ேபாக?" 
 
      "நீங்கள்தான் பணத்ைத எ த்தி க்க ேவண் ம்!" 
 
      "என்ைனத் தி டன் என்றா ெசால் கிறாய்?" 
 
      "நான் ெசால்லவில்ைல. நீங்கேளதான் ஒப் க்ெகாண்டீர்கேள!" 
 
      "அ  எப்ேபா ?" 
 
      "அன்ைறக்கு அவாிடம் நீங்கள் ேபாலீஸ்காரன் ேவஷத்திேல கூட 'தி டன் 
வ வான்' என்  ெசால்லவில்ைலயா? அைத நான் ஒட் க் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதன்." 
 
      "ெசம்பா! நீ பேல ெகட் க்காாி. இவ்வள  சாமர்த்தியசா யாயி ந் ெகாண்  
அந்த அசட் ச் ெசங்ேகாடைனப் ேபாய்க் க யாணம் ெசய் ெகாள்ளப் ேபாகிறாேய, 
அைத நிைனத்தால்தான் வ த்தமாயி க்கிற !" 
 
      "சிலைரப் ேபால த்திசா களாயி ப்பைதக் காட் ம் அவைரப்ேபால் 
அசடாயி ப்பேத ேமல்!" 
 
      "அ  உன் தைல எ த் ! எப்ப யாவ  ேபா! ெசங்ேகாடன் சீக்கிரம் 
தி ம்பிவ வான். உன் க யாணத்தன்  பண ம் சீதனமாகக் கிைடக்கும்!" என்றார் 
ேபாலீஸ்காரர். 
 
      --------------------------- 
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21.   இ பத்ெதான்றாவ  அத்தியாயம் 

 
      ெசங்ேகாடன் மீ  குற்றம் ஒன் மில்ைல என்  ேபாலீஸ் அதிகாாிகேள அவைன 
வி தைல ெசய்  விட்டார்கள். கள்ள ேநாட்  வழக்கில் அவைனச் சாட்சியாக ம் 
உபேயாகித் க் ெகாண்டார்கள். எல்லாம் ந்த பிறகு ஒ  நல்ல கூர்த்தத் ேததியில் 
ெசங்ேகாட க்கும் ெசம்பவளவல் க்கும் தி மணம் நடந்த . 
 
      திய தம்பதிகள் ேகணிக்கைரக் கு ைசயில் தனிக் கு த்தனம் நடத்த ஆரம்பித்த 
அன்  மாைல ெசங்ேகாடன் தன் அ ைம மைனவிையப் பார்த் , "ெசம்பா! நான் இனி 
ேமல் அ க்க  சினிமா க்குப் ேபாகிறெதன்  உத்ேதசித்தி க்கிேறன். உன்ைன ம் 
அைழத் ப் ேபாேவன்!" என்றான். 
 
      "நன்றாயி க்கிற ! உங்க க்குப் ைபத்தியமா, என்ன? நாைளக்கு நமக்கு இரண்  
குஞ்சு குழந்ைதகைளப் பழனியாண்டவன் ெகா க்கமாட்டானா? அவர்க க்கு 
ஏதாவ  ேத  ைவக்க ேவண்டாமா? சினிமாவி ம் கினிமாவி ம் பணத்ைதத் 
ெதாைலத்  விடலாம் என்  பார்க்கிறீர்களா?" என்  ெசம்பா ேகட்டாள். 
 
      "பணம் கிடக்கிற , பணம்! சின்னமநாயக்கன்பட் யில் கூடார சினிமா நடந்தால் 
அதற்கு நான் கட்டாயம் ேபாேவன். இல்லாவிட்டால் ேசலத் க்காவ  ேபாய் சினிமா 
பார்த் விட்  வ ேவன்..." 
 
      "அெதல்லாம் உதவா . நான் உங்கைளப் ேபாகவிடமாட்ேடன். சினிமாவில் 
பார்க்கிற ராஜா-ராணியாக நாேம இ ந்தால் ேபாகிற . நீங்கள் ராஜா ெசங்ேகாடக் 
க ண்டர்; நான் ராணி ெசம்பவளவல் ...!" 
 
      "ேசச்ேச! என்ைன ம் உன்ைன ம் எதற்காக அவ்வள  ேகவலப்ப த்திக் 
ெகாள்கிறாய்? சினிமாவிேல வ கிற ராணிகள் உன் கால் சி ெப வார்களா, ெசம்பா? 
ஒ  நா ம் இல்ைல. அதற்காக நான் ெசால்லவில்ைல. நீ அன்ைறக்கு ஒ  நாள் 
என்ைன சினிமா பார்த் விட்  வா என்  ெசான்னாயல்லவா? நா ம் உன் ஏச்சுக்குப் 
பயந்  ேபாேனன் அல்லவா? அங்ேக ெபாய்மான் கர க்குச் சமீபமாகக் குமாாி 
பங்கஜா என்பவைளப் பார்த்ேதன் அல்லவா? அவைளப் பார்த் ப் ேபசி, அவ டன் 
பழகிய பிறகுதான் உன் ைடய மகிைம எனக்கு நன்றாய்த் ெதாிய வந்த . ெசம்பா! 
உன்ைனப் ெப வதற்கு நான் எவ்வளேவா தவம் ெசய்தி க்க ேவண் ம்! 
பழனியாண்டவ ைடய கி ைபயினால்தான் உன்ைன நான் மைனவியாக 
அைடந்ேதன். ஆனா ம் உன்ைன அைடந்த  எவ்வள  ெபாிய அதிர்ஷ்டம் என்  
அந்தக் கூடார சினிமா க்குப் ேபாகாம ந்தால்-எனக்குத் ெதாிந்திரா . என் ைடய 
பணத்ைதப் பா காப்பதற்காக நீ எவ்வள  ெபாிய அபாயமான காாியத்தில் 
தைலயிட்டாய்!" என்  ெசங்ேகாடன் மன கிக் கூறினான். 
 
      "நா ம் உங்கைள அதனால்தான் நன்கு அறிந்  ெகாண்ேடன். என்ைனக் 
காப்பாற் வதற்காக நீங்கள் ெகாைலக் குற்றத்ைதக்கூட ஒப் க்ெகாண்டீர்கேள! என் 
ேபாில் உங்க க்கு எவ்வள  அந்தரங்க அபிமானம் இ க்கேவண் ம்!" என்றாள் 
ெசம்பா. 
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      "அ  ஒன் ம் உனக்காக இல்ைல. அந்தப் ேபாலீஸ்காரர் திடீெரன்  என் 

ன்னால் ேதான்றேவ மிரண் ேபாய் அப்ப  உளறிவிட்ேடன்!" என்றான் 
ெசங்ேகாடன். 
 
      "உைடந்  கிடந்த என் வைளயைல அவ்வள  ஜாக்கிரைதயாய்க் ெகாண்  
ேபாய்க் கிணற்றில் ேபாட்டீர்கேள, நான் ெகாைலகாாி என்  எண்ணியேபா ம் என் 
ேபாில் பிாியமாயி ந்தீர்கேள! இதற்கு நான் எத்தைன ஜன்மம் எ த்  உங்க க்கு 
உைழத்தா ம் ேபாதா  என் கடன் தீரா !" என்றாள் ெசம்பா. 
 
      "தீராமல் என்ன? ஒ  பிள்ைளக் குழந்ைதையப் ெபற் க் ெகா ; கடன் அவ்வள ம் 
தீர்ந் வி ம்." 
 
      "அப்ப யானால் ெபண் குழந்ைதேய த ம்ப  அம்மைனப் பிரார்த்திப்ேபன், ெபண் 
என்றால் மட்டமா? நா ம் ெபண்தாேன!" 
 
      "நீ ெபண்தான். அதனால் எல்லாப் ெபண்க ம் உன்ைனப்ேபால 
ஆகிவி வார்களா? அந்தக் குமாாி பங்கஜாைவேய எ த் க் ெகாள்ேளன், அவைளப் 
ெபண் ேபய் என்  பங்கா  ெசான்ன  சாிதான். நான் கூட த ல் ெகாஞ்சம் 
ஏமாந் விட்ேடன். ெபாய்மாைன நிஜமான் என்  எண்ணி விட்ேடன். ஆனால் அந்தப் 
ேபாலீஸ்காரர் அவளிடம் என்னத்ைதக் கண்டாேரா, ெதாியவில்ைல. ன்  மாதம் 
ெஜயி ல் இ ந் விட்  வந்தவைளக் க யாணம் ெசய் ெகாண் க்கிறார். அந்தப் 
ேபாலீஸ்கார க்கு ேவைல ேபாய்விட்ட  என்  உனக்குத் ெதாி ேமா, இல்ைலேயா?" 
 
      இவ்விதம் ெசங்ேகாடக் க ண்ட ம் ெசம்பா ம் ேபசிக் ெகாண் ந்த அேத 
சமயத்தில் மாஜி ேபாலீஸ் கான்ஸ்ேடபிள் சின்ன த் க் க ண்ட ம் குமாாி 
பங்கஜா ம் ஆனந்தமாக உைரயா க் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
      "அந்தப் பங்கா , எஸ்ராஜ் இவர்க டன் சில நாள் பழகிய ம் நல்லதாய்ப் 
ேபாயிற் . அப்ப ப் பழகியிராவிட்டால் உலகில் எவ்வள  ெபால்லாத ர்த்தர்கள் 
இ க்கிறார்கள் என்  எனக்குத் ெதாிந்திரா . உங்க ைடய ெப ைமைய ம் 
அறிந்தி க்கமாட்ேடன். மலாய் நாட் ல் எங்க ைடய ெசாத்  சுதந்திரெமல்லாம் 
ேபான  பற்றி நான் கவைலப்படவில்ைல. அதன் பயனாகத்தான் உங்கைள அைடய 
நான் ெகா த்  ைவத்தி ந்ேதன்!" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      "ெகா த்  ைவத்தி ந்தவன் நான். ஜப்பான்காரன் மலாய் நாட் க்குப் 
பைடெய த்  வந்தேத உன்ைன என்னிடம் ெகாண்  ேசர்ப்பதற்காகத்தான். 
இல்லாவிட்டால், அந்தப் பட் க்காட் ப் ெபண் ெசம்பவளவல் ையப் ேபால் 
யாராவ  ஒ த்திையக் கட் க்ெகாண்  கஷ்டப்ப ேவன்" என்றார் சின்ன த் க் 
க ண்டர். 
 
      "இன்ைறக்கு இப்ப ச் ெசால்கிறீர்கள்! அன்ைறக்கு அந்தப் பட் க்காட் ப் 
ெபண்ைணத்தான் ஆகாசத்திேல க்கி ைவத் ப் ேபசினீர்கள், பிரமாத ெகட் க்காாி 
என் ...!" 
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      "அவள் ஒன் ம் ெகட் க்காாி இல்ைல. ெசங்ேகாடனிடம் அவள் ைவத்தி ந்த 
ஆைச அப்ப  அவைளக் ெகட் க்காாியாகச் ெசய்தி ந்த ." 
 
      "அவள் ேபாில் நீங்கள் ைவத்தி ந்த ஆைச உங்கைள அவ்வள  பலசா யாகச் 
ெசய் விட்ட ; அதனால் தாேன பங்கா வின் தைலயில் அந்தக் கடற்பாைரையப் 
ேபாட்டீர்கள்? அவள் உயிைரக் காப்பாற்றினீர்கள்?" 
 
      "அவள் ேபாில் ஆைசயால் அவைள நான் காப்பாற்றவில்ைல. உன்ேபாில் ைவத்த 
ஆைசயினால்தான் காப்பாற்றிேனன். என் கண்மணி! இைதக்ேகள், ேகட்  நன்றாய் 
மனத்தில் பதிய ைவத் க்ெகாள். பங்கா  ெசய்த தவைறேய நா ம் ெசய்ேதன். 
கு ைசக்குள் இ ள் சூழ்ந்தி ந்த . அந்த இ ட் ல் ஒ  ெபண் உள்ேள வந்தாள். 
அவள் ெசம்பா என்  நான் நிைனக்கேவயில்ைல. நீ என்  தான் நிைனத்ேதன். 
அதனால் தான் என் ைகக க்கு அவ்வள  பலம் ஏற்பட்ட . பங்கா வின் 
மண்ைடயில் கடப்பாைரையப் ேபாட்ேடன்..." 
 
      இைதக் ேகட்ட ம் பங்கஜா க்கு உடம்  ல்லாித்த . சினிமா கதாநாயகிகைளப் 
ேபால் ேபசினாள்; காாியத்தி ம் நடந்  ெகாண்டாள். 
 
      "நாதா! இத்தைன நா ம் இைதச் ெசால்லவில்ைலேய? எனக்காக எப்ேபர்ப்பட்ட 
காாியத்ைதச் ெசய்தீர்கள்? என் உடல் ெபா ள் ஆவிெயல்லாம் ஏேழ  ஜன்மத் க்கும் 
உங்க ைடய உைடைம" என்றாள் பங்கஜா. 
 
      அந்த நிமிஷத்தில் மாஜி ேபாலீஸ்காரர் சின்ன த் க் க ண்டர் ஏழாவ  
ெசார்க்கத்ைத அைடந்தார். 
 
      ேசலம் ஜங்ஷனின் தீப வாிைசகள் சற் த் ரத்தில் ெதாிந்தன. நக க்குள் குந்  
சுற்றி வைளத் க் கார் ேபாக ேவண் யி ந்த . ெரயில் வண்  ஒன்  குப் குப் என்ற 
சத்தத் டன் வ ம் சத்தம் ேகட்ட . 'வி ல்' ஊ ம் சத்த ம் ேகட்ட . 
 
      "ெமட்ராஸ் வண்  வந் விட்ட . ஆனால் ெகாஞ்ச ேநரம் நிற்கும். அவசரமில்ைல" 
என்றார் ைரவர். 
 
      "அப்ப யானால் பாக்கிக் கைதைய ம் ெசால்  த் வி !" என்ேறன். 
 
      "கைததான் ந் விட்டேத! ெசங்ேகாடக் க ண்ட ம் ெசம்பவளவல் ம் 
ஆனந்தமாக இல்வாழ்க்ைக நடத்தி வ கிறார்கள். இரண்  ெபண் குழந்ைதக ம் ஓர் 
ஆண் குழந்ைத ம் அவர்க க்கு இ க்கின்றன. ெசங்ேகாடக் க ண்டர் ேம ம் 
ெகாஞ்சம் நிலம் வாங்கிச் ேசர்த்தி க்கிறார். நா  வ ஷமாக மைழ ெபய்யாம ந் ம் 
அவ ைடய ேகணியில் நிைறயத் தண்ணீர் இ க்கிற . அவ ைடய நிலங்கள் 
பச்ெசன்  இ க்கின்றன. ேசாளம் நன்றாகப் பயிராகிக் ெகாண்ைடவிட் க்கிற  
அவ ைடய குழந்ைதகள் ேசாளக் ெகாண்ைடையப் பறித் த் தின்றால் இப்ேபா  
ெசங்ேகாடக் க ண்டர் திட் வ ம் ஆட்ேசபிப்ப ம் இல்ைல. ெசம்பா சில சமயம் 
குழந்ைதகைளத் த க்கிறாள். ஆனால் ெசங்ேகாடக் க ண்டர் அவ டன் சண்ைட 
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பி க்கிறார். 'குழந்ைதகள் தின்றால் தின் விட் ப் ேபாகட் ம்! அவர்க க்கில்லாத 
ேசாளக்ெகாண்ைட ேவ  யா க்கு? அப்ப ேய அ வைட ெசய்  ைவத்தி ந்தால் 
யாராவ  சர்க்கார் உத்திேயாகஸ்தர்கள் வந்  ெகாண்  ேபாகப் ேபாகிறார்கள்! 
குழந்ைதகள்தான் தின் விட் ப் ேபாகட் ேம' என்  ெசால் கிறார்!" 
 
      "இைதக் ேகட்பதற்கு மிக ம் சந்ேதாஷமாயி க்கிற . ஆனால் ேகஸ் என்ன 
ஆயிற் ? குற்றவாளி யார் என்  ஏற்பட்ட ?" 
 
      "ஏன்? குற்றவாளிகள் எஸ்ராஜு ம் பங்கா சாமி ந்தான். கள்ள ேநாட் ப் ேபாட 

யன்றதற்காக அவர்க க்குத் தைலக்கு ன்  வ ஷம் க ங்காவல் தண்டைன 
கிைடத்த . கள்ள ேநாட் ப் ேபா வதில் அவர்கள் ெவற்றி ெபற ம் இல்ைல. ஒ  
ேநாட்ைடயாவ  அவர்களால் ெசலாவணி ெசய்ய யவில்ைல. ஆைகயால் தைலக்கு 

ன்  வ ஷத் தண்டைனேயா  ேபாயிற் ." 
 
      "பங்கா க்குக் கூடவா தண்டைன கிைடத்த ?" 
 
      "ஆமாம்; அவன் தான் ேக ல் தல் குற்றவாளி." 
 
      "குற்றவாளிைய யமேலாகத்தி ந்  யார் விசாரைணக்குக் ெகாண்  வந்தார்கள்? 
ெசத் ப் ேபானவன் மீ  ேகஸ் ேபா வ  உண்டா?" 
 
      "பங்கா  ெசத் ப் ேபானான் என்  யார் ெசான்ன ? ெகாட்டறாப் ள்ளி மாதிாி 
இ க்கிறாேன! அவ ைடய தைலக் காயம் சில நாைளக்குள் ஆறிவிட்ட . சிைறயில் 
நன்றாய்க் ெகா த்  ெவளிேய வந்தான்." 
 
      "பின்ேன, 'ெகாைலக் ேகஸ்', 'ெகாைலக் ேகஸ்' என்  ெசான்னாேய? 
'ெகாப்பனாம்பட்  ெகாைல' என் ம் 'மிக மர்மமான ெகாைல' என் ம் ெசான்னாேய!" 
 
      "சாதாரண ெகாைலக் ேகஸ்களில் ெகான்ற குற்றவாளி யார் என்ப  
மர்மமாயி க்கும். அைதக் கண்  பி க்கப் ேபாலீஸா ம் ப்பறிேவா ம் 
பா பா வார்கள். ஆனால் இந்தக் ெகாப்பனாம்பட்  ெகாைலக் ேக ல் ெகாைல 
ெசய்தவன் யார் என்ப ம் மர்மம்; ெகாைல ண்டவன் யார் என்ப ம் மர்மம்! 
உண்ைமயில் யா ம் சாகவில்ைல! ஆைகயால் ெகாைல ெசய்யப்பட ம் இல்ைல! 
ெசங்ேகாடக் க ண்டன் அன்றிர , 'நான் தான் ெகான்ேறன்' 'நான் தான் ெகான்ேறன்' 
என்  கத்தியதால் 'ெகாப்பனாம்பட்  ெகாைலக் ேகஸ்' என்  ெபயர் வந்  விட்ட . 
ெகால்லப்பட்டவன் யார் என்ப  ெதாியாமேலேய ஜனங்கள், 'ெகாப்பனாம்பட்  
ெகாைலக் ேகஸ்' என்  ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். அைதத்தான் நா ம் 
ெசான்ேனன்!" என்றார் ேமாட்டார் ைரவர். 
 
      "கைத இப்ப  ந்ததில் எனக்கு மிக ம் சந்ேதாஷம். ஆனால் ேபாலீஸ்காரர் 
விஷயம் என்னவாயிற் ? அவர் ஏன் ேபாலீஸ் இலாகாைவவிட்  விலகினார்?" என்  
ேகட்ேடன். 
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      "ராஜிநாமா தான். கள்ள ேநாட் க் ேக ல் அவர் சாியான தைடயம் 
கண் பி த் க் ெகா க்கவில்ைல என்  அவர்ேபாில் கார் ஏற்பட்ட . கள்ள 
ேநாட் கள் என்  அவர் கு ைசயி ந்  திரட்  ட்ைட கட்  ெகாண்  வந்தைவ 
உண்ைமயில் உண்ைமயான ேநாட் கள் என் ம், ெசங்ேகாடன் தவைலயில் 
இ ந்தைவ என் ம் ெதாியவந்தன. இதனால் ேபாலீஸ்கார க்குப் 'பிளாக் மார்க்' 
கிைடத்த . எதிர்பார்த்தப  பிரேமாஷன் கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ ேகாபங்ெகாண்  
ராஜிநாமா ெசய் விட்டார்." 
 
      "ெசங்ேகாட க்கு அவ ைடய பணம் கிைடத்  விட்டதாக்கும்!" 
 
      "திவ்யமாகக் கிைடத் விட்ட . ஆனால் ெசங்ேகாடன் இப்ேபாெதல்லாம் 
பணத்ைதப் ைதத்  ைவப்பதில்ைல. மிச்சமாகும் பணத்ைதப் பாங்கியிேலா, சர்க்கார் 
கடன் பத்திரங்களிேலா ேபாட்  வட் ம் வட் க்கு வட் ம் வாங்குகிறான்." 
 
      "ெராம்ப சந்ேதாஷம்" என்ேறன். 
 
      கைடசியாகக் ேகட்க எண்ணியி ந்த ேகள்விைய ம் ேகட் விட்ேடன்: 
 
      "ேபாலீஸ்காரர் இப்ேபா  என்ன ெசய்கிறார்?" என்ேறன். 
 
      "மாஜி கான்ஸ்ேடபிள் 374ஆம் நம்பர் இப்ேபா  ேமாட்டார் ைரவர் ேவைல 
பார்க்கிறார்! கார் ஓட் ம் சமயம் தவிர மற்ற ேவைளெயல்லாம் கால்ேமல் கால் 
ேபாட் க்ெகாண்  உட்கார்ந்  ெபண்சாதிைய அதிகாரம் 
பண்ணிக்ெகாண் க்கிறார்!" 
 
      இன் ம் ஒேர ஒ  ேகள்வி பாக்கியி ந்த : "அந்த ேமாட்டார் ைரவர் நீர்தானா?" 
என்ப . 
 
      ஆனால் நான் அைதக் ேகட்கவில்ைல. எதற்காகக் ேகட்ப ? நாயின் உயிைரக் 
காப்பதற்காக ேமாட்டாைர ம் என்ைன ம் அவர் ேவைல தீர்த் விடப் பார்த்தைத 
நிைனத்தாேல ெதாியவில்ைலயா? இந்தக் ேகள்விைய அவாிடம் ேகட்கப் 
ேபாவாேனன்? 
 
      ---------------- 

ெபான்மான் கர  ற்றிற்  
 


