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தாமஸ், இங்கு என்னை கவர்ந்த சீைர்களில் இவரும் ஒருவர்.     

ரெசிரென்ட் கமிட்டியில் சசர்ந்த முதல் நாள் தான் தாமனசப்பார்த்சதன், என்னை 

அறிமுகம் ரசய்து னவக்கும் சபாது என் னகனய இறுக்கமாகப்பிடித்து ‘ரவல்கம் 

யங் சமன்' என்றார். 

'யங் சமன்!', நம்னம யாொவது ‘நீங்கள் இளனமயாக இருக்கிறரீ்கள்’, என்று 

ரசான்ைால் நமக்கு எவ்வளவு சந்சதாஷம்!.  அப்ரபாழுது எைக்கு நாற்பத்திமூன்று 

வயது. 

தாமஸ் ரவள்னள நிற சட்னெ அணிந்து, அனத ஜனீ்ஸ் பாண்டில் ெக் இன் ரசய்து 

இருந்தார், அவர் கழுத்தில் இருந்த சில்வர் ரசயிைில் சிலுனவ இருந்தது, 

ஸ்சபார்ட்ஸ் ஷு அணிந்து இருந்தார், தனை முடி மிைிெரி கட்டிங் ரசய்து, 

சநர்த்தியாக இருந்தார்.   

ரெசிரென்ட் கமிட்டியின் சவனைகள் முடிந்ததும், நானும், தாமஸும் ஒரு சதைரீ் 

கனெயில் உட்கார்ந்து சதைரீ் அருந்திசைாம். தாமஸ் என்னை சிசநகமாக பார்த்து, 

“நீ ரதன் இந்தியாவிைிருந்து வந்துள்ளாய் சரியா?”, என்றார். 

“ஆமாம்” 

“எப்படி கண்டு பிடித்சதன் என்று சகட்க மாட்ொயா?”  

“எப்படி!” 
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"ரதன் இந்தியர்கள் ரபரும்பாலும் நிறம் குனறவு, வெ இந்தியர்கள் ரபரும்பாலும் 

நிறம்  அதிகம்.  நீ, தமிழ்  அல்ைது   கன்ைெம் அல்ைது     ரதலுங்கு   கண்டிப்பா  

மனையாளம்  இல்னை சரியா!" 

“நீங்கள் ரசான்ைது சரி! நான் தமிழ். நான் ரதன் இந்தியன் இல்னை, இந்தியாவின் 

ரதன் பகுதியில் இருந்து வந்திருக்கும் இந்தியன்” 

"நல்ைது நல்ைது!, அப்படித்தான் ரசால்ை சவண்டும், நானும் 

திருத்திக்ரகாள்கிசறன்",  என்றார். 

"நன்றி!, உங்களுக்கு தமிழ் ரதரியுமா?" 

"தமிழில், எைக்கு மூன்று வார்த்னதகள் மட்டும் தான் ரதரியும்: வணக்கம், நன்றி, 

சபய்" 

"சபய்!, சபய் என்றால் சகாஸ்ட்" 

"ஆமாம், ஆமாம் எைக்கு ரதரியும்" என்று சிரித்தார்.  சற்று ரமௌைமாக இருந்து 

பிறகு தன் சபச்னச ரதாெர்ந்தார், "உங்களுனெய  கைாச்சாெம்  எைக்கு  

ரொம்பப்பிடிக்கும், நான்  ொமாயணம் பாதி  படித்துள்சளன், எைக்கு  ொமர்  ரதரியும், 

அவர் ரதய்வகீ  புருஷர், இருந்தாலும் எைக்கு யானைக்கெவுனளத்தான் மிகவும் 

பிடிக்கும்......", நினறய சபசிைார். 

"உைக்கு சீைக்கைாச்சாெம் ரதரியுமா?", என்றார். 
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"உண்னமயாகச்ரசான்ைால் ரதரியாது" என்சறன். 

சிரித்தார், "கற்றுக்ரகாள், அதுவும் சுவாரிசியமாைது, நீ கணிைி வல்லுைொ?" 

"ஆமாம்" 

மறுபடியும் சிரித்தார், "சரிதான்!, அப்படி என்றால் உைக்கு கணிைினய விட்ொ 

சவற சநெம் கினெக்காது, உன்னை ஒரு வழி ரசய்வார்கள், நீ  உன்னை  

பற்றிக்கூெ சயாசிக்க முடியாது!"....பைமாக சிரித்தார். 

எைக்கு வியப்பாக இருந்தது, இந்த நாட்டிற்கு வந்து ஒரு சீைர்  இவ்வளவு 

எதார்த்தமாக சபச நான் பார்த்தது இது தான் முதல் தெனவ. 

"நீ கணிைியில் என்ை ரசய்வாய்" 

"நினறய இருக்கின்றை, அனதப்பற்றி ரசால்ை அதிக சநெம் பிடிக்கும்" 

"எைக்கும் கணிைி  ரதரியும், ரசாந்தமாக படித்து ரதரிந்து ரகாண்சென், டிசபஸ் 

ப்சொக்ொம்மிங் எழுதுசவன், சமனஜ கணிைி  கூெ ரசய்யத்ரதரியும்" 

‘இவர் என்ை ரீல் விடுகிறாொ!’, என் சந்சதகக்குணம் அவனெ ஊடுருவ ..... அவர் 

என் கண்னண பார்த்து சபசிைார்.  இது உண்னமயாக இருக்கும் என்று என் 

முடினவ மாற்றிக்ரகாண்சென். 
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என் ஆச்சரியத்னத வாங்கிக்ரகாண்டு, சந்சதகத்னதப்புரிந்து ரகாண்டு, "நான் 

உண்னமனயத்தான் ரசால்கிசறன், ஒரு நாள் என் வடீ்டிற்கு  வா, நான் ரசய்த 

சமனஜ கணிைினய காட்டுகிசறன்", என்றார். 

"நான் உங்கனள நம்புகின்சறன்" 

அவர் என் சதானளத்தட்டி "சரி முத்து, என் வயது என்ைரவன்று ரசால்?", என்றார். 

ஒருவர் வயனத கணிப்பதில் நான் சதர்ந்தவன் இல்னை, ரபருனமயாக 

ரசால்ைப்சபாைால் ஒருவர் ரசயல்கனள மட்டும் பார்ப்பவன், உள்ளிருக்கும் 

ஆத்மானவ சதடுவதில் கவைம் இருக்குசம ஒழிய ரவளியில் இருக்கும் 

சதாற்றத்னதப்பற்றி எைக்கு அவ்வளவு அக்கனறயும் இல்னை.  சவறு ஒருவர் 

சதாற்றத்னத சகைி ரசய்யவும் எைக்கு மைம் ஒப்பாது, உெனை  சகைி 

ரசய்பவர்கனள சுத்தமாகப்பிடிக்காது. 

“ரதரியவில்னை!, அறுபது வயது இருக்குமா மிஸ்ெர் தாமஸ்?” 

"ஓ!," நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார், தன் விெல் நுைியில் எச்சில் ரதாட்டு, புருவத்தின் 

சமல் னவத்து ரகாண்ொர்.  

“என்ை ரசான்ைாய் அறுபதா!, எைக்கு எழுபத்திமூன்று” 

என்ைால் நிஜமாக நம்ப முடியவில்னை, "ஆைால் உங்கனள பார்த்தால் அப்படி 

ரதரியவில்னைசய!", என்சறன். 



தாமஸ்  

5 

 

"நன்றி!, என் மனைவி இறக்கும் தருவாய் வனெ  என்னை இப்படித்தான் 

ரசான்ைாள்" 

"மன்ைிக்கவும், உங்கள் மனைவி இறந்து விட்ொர்களா!" 

"அவள் இறந்தாலும், நான் அனழத்தால் வருவாள்.  முத்து!, என்னை மிஸ்ெர் என்று  

கூப்பிெ சவண்ொம், தாமஸ்  என்று  கூப்பிடு  நான்  இளனமயாக இருக்கின்சறன் 

என்று  இப்சபாது  தாசை  ரசான்ைாய்!" 

“அவள் இறந்தாலும், நான் அனழத்தால் வருவாள்!”, அவருக்கு ரதரிந்த முன்று 

தமிழ் வார்த்னதயில் சபய் இருக்கிறது அது தாசைா இது? 

"என் காதல் கனத ரொம்ப சிம்பிள் என்று ஆெம்பித்தார்" 

'தாமஸ்!,  நானும்  நினறய  காதல்  கனதகனள பார்த்தும், சகட்டும் இருக்கிசறன்', 

மைதிற்குள் ரசால்ைிக்ரகாண்ொலும், தாமஸின்  கண்ணில்  இருந்த  அந்த  ஆர்வம், 

குழந்னதத்தைம், என்னை  கனத  சகட்கச்ரசான்ைது. 

"அவள் கிறிஸ்துவர், நான் புத்த மதம், அவளுக்காக மதம் மாறிசைன், இருந்தாலும் 

அவள் அண்ணன் அனத ஏற்றுக்ரகாள்ளவில்னை, அவளது அப்பா, அம்மாவிற்கு 

என்னை பிடித்து இருந்தது.  அண்ணன்தான் குடும்பத்னதப்பார்த்து ரகாள்கிறவன், 

அவனை எதிர்த்து வந்து என்னைக்கல்யாணம் ரசய்து ரகாண்ொள்" என்றார். 

"உங்கள் மனைவினய மிஸ் ரசய்கிறரீ்கள் இல்னையா?" 
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"ஆமாம் முத்து, ஆைால் நான் அனழத்தால் வருவாள்!", என்றார்  

"புரியவில்னைசய தாமஸ் எப்படி வருவார்கள்?" 

"அது உைக்கு புரியாது முத்து, எைக்கு மட்டும் தான் ரதரியும், சரி விடு. எைக்கு 

ஆெகிள் செொசபஸ் ரசால்ைித்தருகிறயா?", என்றார். 

கணிைியின் மிக முக்கியமாைவற்றுள், ஆெகிள் செொசபஸும் ஒன்று, அனத 

இந்த வயதில் ரதரிந்து ரகாள்ள ஆர்வம் காட்டும் இந்த மைிதனெ பார்த்து மிக 

மிக ஆச்சரியப்பட்டுப்சபாசைன். 

வாொ வாெம் எங்கள்  சபச்சும், நட்பும் ரதாெர்ந்தது, ஆெகிள் செொசபஸ் அவருக்கு 

சற்ரறன்று விளங்கவில்னை, ஆைால் அதன் ரசயல்பாடுகனள புரிந்து ரகாண்ொர். 

அவர் வடீ்டிற்குச்ரசன்சறன், வடீ்னெ மிகவும் சுத்தமாக னவத்து இருந்தார், நினறய 

ரசடி வளர்த்து வந்தார், கானை எழுந்ததும் ரசடிக்குத்தான் முதல் கானை 

வணக்கம் ரசால்வாொம் பிறகு தன் மனைவியின் புனகப்பெத்திற்கு. 

அவர் ரசய்த சமனஜ கணிைி நன்றாக இருந்தது. 

அவெது மகன் திைமும் அரமரிக்காவிைிருந்து சபான் ரசய்வார்.  மகள், வாெம் 

ஒரு முனற வந்து பார்த்து ரகாள்வார். 

"தைியாக எப்படி இருக்கிறரீ்கள்?"  
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"நான் எங்கு தைியாக இருக்கிசறன் முத்து!, இசதா...இந்த ரசடிகள் இருக்கின்றை, 

இவற்றிற்கு  தண்ணரீ் ஊற்றி  பார்த்துக்ரகாண்டும், சபசிக்ரகாண்டும் இருப்சபன், 

அப்புறம் வாக்கிங், குளியல், கீழ்க்கனெயில் டீ, பிெட் சொஸ்ட், அப்புறம் கணிைி, 

இன்ெர்ரநட், னைட் ைஞ்ச், புத்தகம் படிப்பது, மானையில் சிை நண்பர்கனளப்பார்த்து 

சபசுசவன், அப்புறம் ரெசிரென்ட் கமிட்டி வந்து விடுசவன்.  வாெக்கனெசியில் 

சபெப் பிள்னளகள் என்னை வந்து பார்ப்பார்கள், பள்ளி விடுமுனறயில் நான் 

அவர்கனள ரசன்று பார்த்து வருசவன். அவர்களுக்கு எைக்கு ரதரிந்தனத 

கற்றுத்தருசவன்" என்றார். 

"மனைவினய அனழக்க மாட்டீர்களா!". 

சிரித்தார், "அவள் எப்படி வருவாள் என்ற சந்சதகம் உைக்கு இருப்பது எைக்கு 

ரதரியும், அவள் வருவாள் என்றால் ஆவியாக வெமாட்ொள், நினைத்து ரகாண்டு 

படுப்சபன் அன்சற கைவில் வருவாள், சபசுவாள்", என்றார். 

 "நீங்கள் அனழத்தால் தான் வருவார்களா?" 

"அப்படி இல்னை அவளாக வருவாள், அவளாக வந்தாள் நினறய சபச மாட்ொள்", 

என்றார். 

சிை சமயம் நாங்கள் இருவரும் ரெசிரென்ட் கமிட்டி கூட்ெம் முடிந்து நெப்சபாம்.  

அவர் என்னை விெ சவகமாக நெப்பார்.   

"முத்து!, என்ை இவ்வளவு ரமதுவாை நனெ? சவகம் சவகம்” என்பார். 
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எைக்கு ரதரிந்த அளவு அவருக்கு கணிைி ரசால்ைிக்ரகாடுத்சதன், சிை சமயம் 

சபான் ரசய்து கணிைி பற்றி சந்சதகம் சகட்பார். 

கணிைி தவிெ அவர் நினறய விஷயங்கள் ரதரிந்து னவத்து இருந்தார்.  அவற்றில் 

உைகப்சபார், திருக்குறள்,  மசைசியா சிங்கப்பூர் உறவு, இந்திய சுதந்திெம், இன்னும் 

நினறய உண்டு. 

"ஒரு தெனவ உன்சைாடு இந்தியா வெ சவண்டும்", என்றார். 

"அடுத்த வாெம் சபாகிசறன் வருகிறரீ்களா?" 

"ஓ, அப்படியா நான் என் மகனை சகட்க சவண்டும், அடுத்த தெனவ வருகிசறன்". 

"உங்களுக்கு அங்கு இருந்து என்ை சவண்டும்?", என்று சகட்சென். 

"நான் வந்து நினறய வாங்க சவண்டும், நாசை வந்து வாங்கி ரகாள்கிசறன்", 

என்றார். 

 இந்தியா ரசன்று திரும்பியதும் அவரிெம் ரதானைசபசி மூைம் சபசிசைன். 

"நீ இல்ைாத சமயம் எைக்கு பக்க வாதம் சபால் வந்தது, அம்புைன்சில் 

கூட்டிப்சபாைார்கள், நான் நன்றாக இருக்கிசறன் என்று ரசான்ைாலும் நம்ப 

வில்னை, இெது பக்கம் ரகாஞ்ச சநெம் மெத்துப்சபாைது அப்புறம் சரியாகி விட்ெது", 

என்றார். 

மிகவும் கவனையாக இருந்தது, சநரில் ரசன்று அவனெச்சந்தித்சதன். 
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வடீ்டில் அமர்ந்து ரதானைக்காட்சி பார்த்துக்ரகாண்டு இருந்தார், "முத்து!, வா, வா 

எப்படி இருக்கிறாய்?” 

“நீங்கள் எப்படி இருக்கிறரீ்கள் தாமஸ்?” 

"நான் எப்சபாதும் நன்றாக இருப்சபன், என் பிள்னளகள்தான் என்னை பயமுறுத்தி 

விட்ொர்கள்" என்றார், பிறகு சைசாக சிரித்தார். 

"நான் என் மனைவினய மிகவும் சநசிக்கிசறன், அவள்தான் என் இெண்டு 

பிள்னளகனளயும் பார்த்துக்ரகாள்ள ரசான்ைாள், அவள் கூப்பிட்ொல் நான் 

சபாசவன் அது வனெ சபாக மாட்சென்", மீண்டும் கண்ணடித்துச்சிரித்தார். 

"உெம்னப பார்த்து ரகாள்ளுங்கள் எதாவது உதவி சதனவ என்றால் தயங்காமல் 

என்னை கூப்பிடுங்கள்" என்சறன். 

"கவனை சவண்ொம்" என்றார். 

சவனை காெணமாக, அடுத்த இெண்டு வாெம் மசைசியா சபாக சவண்டி வந்தது, 

ப்ரொரஜக்ட் சவனையில் ஆழ்ந்து இருந்து விட்சென். 

சிங்னகக்கு வந்ததும் தாமசிற்கு சபான் ரசய்சதன், சபான் ஆப் ரசய்யப்பட்டு 

இருந்தது, அசத நாள் மானையில், ரெசிரென்ட் கமிட்டி ரசயைாளர் 

சாொஹ்விெமிருந்து குறுஞ்ரசய்தி வந்தது.....”தாமஸ் சவக் டுமாரொவ்”. 

மிகவும் அதிர்ந்து சபாசைன். 
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"என்ை சாொஹ்!, என்னை கூப்பிட்டு இருக்கைாசம?" 

"உைக்கு குறுஞ்ரசய்தி அனுப்பி இருந்சதசை முத்து!"  

குறுஞ்ரசய்தி  எதற்கு அனுப்புவது எதற்கு அனுப்பக்கூொது என்று ரதரியாத 

அளவிற்கு நாம் இருக்கின்சறாம். 

"அவர் நன்றாகத்தாசை இருந்தார்!, என்ை ஆச்சு" 

“அவர் மகளுக்கு சபான் ரசய்து உன் அம்மா கூப்பிடுகிறாள் என்று 

ரசான்ைாொம், ரவளிசய வந்து ரசடிக்கு குட்னப  ரசான்ைாொம், அப்சபாது  பக்கத்து  

வடீ்டுக்காொர் குட்மார்ைிங் இல்னையா  என்று   சகட்க, இவர் இைி குட்மார்ைிங் 

இல்னை என்று ரசால்ைி இருக்கிறார். அன்று மானை வனெ அவர் வடீ்னெ விட்டு 

வெவில்னை, சபான் ரதாெர்ந்து ரிங் சபாக, பிறகு மகள் வந்து மாற்றுச்சாவி 

னவத்து வடீ்னெ திறந்து பார்த்தால், உெல் மட்டும் தான் இருந்து இருக்கிறது.” 

நான் சபாை சபாது அவர் மகள் என்ைிெம் வந்து சபசிைார்கள், “நீ முத்துவாக 

இருக்க சவண்டும் சரியா!”.  

"ஆம் நான்தான் முத்து" 

"என் அப்பாவின் ஒசெ இந்திய நண்பன்!, அவ்வப்சபாது உன்னை பற்றிச்ரசால்வார், 

அவருக்கு யானெயும் சற்ரறன்று பிடிக்காது, உன்னை பிடித்தது மிகவும் 

ஆச்சரியம்". 
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"கனெசியாக எதாவது ரசான்ைாொ, அவர் ஆனச, விருப்பம் ...." 

"அப்படி எதுவும் ரசால்ைவில்னை, உன் அம்மா கூப்பிட்ொள்", என்று மட்டும் 

கூறிைார். 

சவப்ரபட்டி சமல் இெண்டு கதவுகள்  இருந்தது, முகம் இருக்கும் பக்கம் கதவு 

மட்டும் திறந்து இருந்தது, அவருனெய சிறு வயது புனகப்பெத்னத அருசக னவத்து 

இருந்தார்கள். 

அருகில் ரசன்று அவர் முகத்னத பார்ப்பதற்கு ஏசைா எைக்கு மைம் வெவில்னை, 

பயம் இல்னை, ஆைால் ஏசதா ஒரு ரநருெல். கண்ணில் கண்ணரீ் இல்னை, 

ஆைால் மைம் முழுவதும் சசாகம்.  அவரின்  பெத்னத பார்த்துக்ரகாண்செ 

இருந்சதன்.   

ரகாஞ்ச சநெம் கழித்து அவர் வடீ்டிற்குச்ரசன்சறன், அவர் வடீ்டின் முன்ைால் 

இருந்த ரசடிகனள காணவில்னை. 

கீசழ வந்து அவர் மகளிெம் சகட்சென், "ஓ அதுவா அவர் இறந்த மறு நாசள 

ரசடிகள் எல்ைாம் வாடி விட்ெது, தண்ணரீ் ஊற்றிப்பார்ப்பதற்கு ஆள் இல்னை, 

எல்ைாவற்னறயும் ரகாண்டு சபாய் கார்ெைில் சபாட்டு விட்சென்" என்றார். 

இறுதிச்செங்கில் நான் கைந்து ரகாள்ளவில்னை.  இெண்டு நாள் கழித்து எைக்கு 

ரதானைசபசி மூைம் ஓர் அனழப்பு வந்தது,  

"முத்து" 
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"எஸ்" 

"நான் தாமசின் மகன், அப்பா உங்கசளாடு இந்தியா வருவதாக இருந்தது ஆைால் 

முடியாமல் சபாய் விட்ெது, உங்களுக்கு நான் வரும்சபாது நினைவு ரபாருள் 

ஒன்று வாங்கி வெச்ரசான்ைார், மிகவும் வினை உயர்ந்த ரபாருளாக இருக்க 

சவண்டும் என்றும் ரசான்ைார்.  ரமான்ட் ப்ைங்க் சபைா ஒன்று வாங்கி வந்சதன்,  

தப்பாக நினைக்கவில்னை என்றால் என் தங்னகயின் வடீ்டிற்கு வந்து வாங்கி 

ரகாள்கிறார்களா?". 

"ஸூர் வசென்!", என்று ரசால்ைி இெண்டு வருெத்திற்கு சமல் ஆகிறது, நான் 

இன்னும் அவரின் மகள் வடீ்டிற்குச்ரசன்று அந்தப்சபைானவ 

வாங்கிக்ரகாள்ளவில்னை. 

அவரின் மகன் இப்ரபாழுதும் என் மீது வருத்தம் ரகாண்டிருக்கைாம், ஆைால் 

தாமஸின் மகள் தூக்கி எறிந்த ரசடிகள் மட்டும் இப்ரபாழுதும் என் வடீ்டு 

வாசைில் என்னை திைமும் பார்த்து புன்ைனகத்துக்ரகாண்டு இருக்கிறது. 

 

 

 

(ரசாற்கள் எண்ணிக்னக: 1245) 


