ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
பலூன் ைபத்தியம்
இன்ைறய தினம் குழந்ைதகள் பலூன் வாங்கினாகள். அவகளுக்கும் அவகள்
தாயாருக்கும் சண்ைட. காசு தரமாட்ேடன் என்ற தாயா கட்சி. குழந்ைதகள் அழுைக
எதிக்கட்சி.
பலூன் வாங்கும் சமயம் ஒவ்ெவான்றிலும் இந்தத் தகராறுதான். இதுதான்
கைடசி தடைவ என்ற எச்சrக்ைகயுடன் காசும் கிைடத்துவிடும். குழந்ைதகள் ைகக்குப்
பலூனும் வந்துவிடும். இந்தத் தகராறு விஷயம் பலூனுக்கு எப்படித் ெதrயும்! சில
நிமிஷங்களுக்குள் பட்ெடன்று ெவடித்துவிடும். ஒரு ேவைள ெதrந்துதான்
குழந்ைதகைளப் ேபால ேராஸமில்லாமல் இருக்கிறேதா என்னேமா! இந்த மாதிr
எத்தைன கைடசித் தடைவயாக பலூன் வாங்கியிருக்கிறாகள் ெதrயுமா? இன்றும்
கைடசித் தடைவயாகத் தான் பலூன் வாங்கியிருக்கிறாகள். குழந்ைதகள் திரும்பத்
திரும்ப பலூன் வாங்க ஆைசப்படுவது எனக்கு ெபrய வியப்பாய் இருக்கிறது. பலூன்
இரண்டு நிமிஷத்திற்குள் ெவடித்து விடும் என்று குழந்ைதகளுக்கு நன்றாய்த் ெதrயும்.
தாயா மறு பலூன் வாங்க காசு தர மறுப்பாள் என்றும் ெதrயும்; பின் ஏன் கைடசி
தடைவயாகத் தினம் பலூன் வாங்குவதில் அவ்வளவு ேமாகம் ெகாள்கிறாகள்...
பலூனுைடய வணம் ஒரு ேவைள அவகைளக் கவவதாய் இருக்குேமா?
இருக்க முடியாது. ஏெனன்றால் கண்ட இடங்களிெலல்லாம் புஷ்பங்கள் காணாத
வண்ணக் கவச்சியா பலூன்களில் காண்கிறது? அைவ ேவண்டாம். ேமகங்களும்
அந்தி, சந்தியில் காணும் வானமும் இல்ைலயா? - வண்ணக் களஞ்சியமாக? ஆனால்
ேமகத்ைதேயா அந்த வானத்ைதேயா அங்ைகயில் அடக்கிவிட முடியாது. புஷ்பத்ைதக்
ைகயில் எடுக்கலாம். எனில் வாடிவிடும். கசங்கிவிடும். வண்ணத்ைத திரும்பி
ஏற்றிவிட முடியுேமா? முடியாது.
ஆம்! இதில்தான் பலூன் ேமாகத்தின் மமம் இருக்க ேவண்டும். வித்தில்லாக்
கத்திrக்காையப் ேபால் வாடி வதங்கிய பலூன் சிவப்புச் சந்திரனும் பச்ைசச்
சூrயனுமாக மாறிவிடுகிறதல்லவா - குழந்ைதகள் ைகயில் ஏறியவுடன்? சிருஷ்டி
சக்தி என்று ஒன்றிருக்கிறது. அதுவும் தங்களுக்குள் இருக்கிறது என்ற அறிைவ இந்த
விந்ைத குழந்ைதகளுக்குப் புகட்டுகிறது. நமக்கிருக்கும் சக்திைய
ெவளிப்படுத்துவதில்தான் இன்பம் உண்டாகிறது. இந்த இன்பத்ைத நNடிக்கச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன்ற ெவறிதான் பலூன் உைடந்துவிடுவைதக்கூட லஷ்யம் ெசய்வதில்ைல!
கைடசித் தடைவ என்று தாயா ெசால்வைதக் கூட லட்சியம் ெசய்வதில்ைல.
பலூன் உைடந்தால்தான் என்ன? துண்டுகைளக் ெகாண்டு குழந்ைதகள்
"மூட்ைட" ெசய்துவிடுவாகள், சுண்ைடக்காய் அளவுக்கு சூrயைனயும், சந்திரைனயும்
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ேபால் ெசய்து ெநற்றியில் ெசாடுக்கி இன்புறுவாகள்.
இந்த சிருஷ்டி சக்திேய விசித்திரமானது; உலகப் ேபாக்குக்ேக ஒத்து வராதது.
உடைம என்ற நிைனப்ைபயும் ஆசாரம் என்ற ேகாட்பாட்ைடயும் சண்ைடக்கிழுப்பேத
இதன் தன்ைம! அதன் காரணமாகத்தான் காசு ெசலவழிகிறேத என்று தாயா ெநாந்து
ெகாள்கிறாள். குழந்ைதகள் எச்சில் ெசய்கிறேத என்று அடுத்த வட்டுக்கார
N
ஏசுகிறா.
இன்ெனாரு உணச்சி கூட காரணமாக இருக்கலாம். தைரயில் நடந்தாலும்
பறக்க ேவண்டும் என்ற ஆைச இயல்பாக முைளத்து விடுகிறது. நம்மால்
முடியாதைத நமக்கு அடங்கிய ெபாருைளக் ெகாண்டு ெசய்து விட்டால் அந்தப்
ெபருைம நம்ைமத்தாேன சாரேவண்டும். நம்மால் பறக்க முடியாது. ஆனால் நம்மால்
எைதயாவது பறக்கவிட முடியும் ெபாழுது எவ்வளவு ஆச்சயமாக இருக்கிறது.
காற்றாடி, தாத்தாபூச்சி, பலூன் - இைவ குழந்ைதகளின் சாதனம். ெபrயவகளுக்குப்
பறக்கும் சாதனம்விண்ெவளி விமானமில்ைலயா?
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
தrசனம்
ேநற்றிரவு ெவகு ேநரம் படித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். புஸ்தகம் முடிந்துவிட்டது.
வாணி தrசனம் முடிந்ததும் பிருகிருதி ேதவிையக் காண ெவளிேய ெசன்ேறன்.
ஆகாயம் ஓ எல்ைலயற்ற ைமக் கூண்டு. விைளயாட்டுத்தனமாய் ஏேதா ெதய்வகக்
7
குழந்ைத அைதக் கவிழ்த்து விட்டது ேபாலும்! ஒேர இருள் ெவள்ளம்.
மரங்கெளல்லாம் விண்ைணத் தாங்கும் கறுப்புத் தூண்கள். மின்னும் ெபாழுெதல்லாம்
வானம் மூடிமூடித் திறந்தது. கண் சிமிட்டிற்று. நான் கண்ணாமூச்சி
விைளயாடிேனேனா அல்லது மின்னலா?
திரும்பி வட்டிற்குள்
7
வந்து பாையப் ேபாட்ேடன். துயில் திைர கண்களின் ேமல்
படந்தது, ஆைமக் கால்கைளப் ேபால், என் புலன்கள் சுருங்கி உறங்க ஆரம்பித்தன.
மனத்தின் சுடவிழி மட்டும் முழுதும் மூடவில்ைல. ெவௗவால் முகத்தினருகில்
அடித்தது. கண் திறந்ேதன். எதிrல் ஆகாயமளாவி நின்றாள் சிவசக்தி. தைலமயி
ெவற்றிக் ெகாடிேபால் பறந்தது. கண்ணினின்று ெகாஞ்சும் அழகு. ைகயில் ெகாடி
மின்னைலப் பழிக்கும் ைவரவாள். என்ைனப் பாத்துச் சிrத்தாள். கலகலெவன்ற
சிrப்பு உலெகங்கும் பரவியது. உடல் மயிக் கூச்ெசறிந்தது.
சிறிது ேநரம் கழிந்தது. அைலேயாய்ந்த கடல்ேபால் சற்று ெநஞ்சம்
ஆறுதலைடந்தது. ேபாைவைய எடுத்ேதன்; பள 7ெரன்று ஒரு மின்னல் உலைக ஒளிரச்
ெசய்தது. அவ்ெவாளி "ெசாக்கப்பைனயில்" எதிேர கண்ணில் பட்டது. ஒரு மரம் - ஒரு
ெவறும் ெநட்ைடத் ெதன்ைன! "என்ன ஆச்சயெமன நிைனத்ேதன்."
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
குளவிக் கூடு
மதுைரயான் ேகாவிலுக்குப் பக்கத்தில் அரசமரத்தின் நிழலில் பிள்ைளயா
உட்காந்திருக்கிறா. பயங்கர விஷத்திற்கு மனித முடி தாழ்த்தி வணங்குவைதக்
குறிப்பிடும் நாகங்கள் ஆலம் விழுைதப் ேபால் கல்லிேல ெநளிகின்றன.
பக்கத்தில்தான் ஒரு புத இருக்கிறது - இருள சாதிப் ெபண்ணின் தைலமயிைரப்
ேபால். நான் ேமைடயில் ேமய்ந்து ெகாண்டிருந்ேதன். நான் மாெடன்னேவா அல்ல.
இருந்தாலும் ைசவ சித்தாந்திகள் ெசால்வதுேபால் பசுதாேன? அதிலும் ஆரறிவுள்ள
பசுவானதால் நுனிப்புல்ைல ேமய்வதில் என்ன உபேயாகம்?
ஒரு குளவி பிள்ைளயாரண்ைட வந்து உட்காந்தது. என்ைன நிைனத்துக்
ெகாண்டேதா என்னேவா - பிள்ைளயா பீடத்ைத முன் மீ ைசயால் ெதாட்டுத்
தடவிவிட்டு, எப்படி வலம் வருவது - இடமாகேவா, வலமாகேவா - என்று மாறி மாறி
ேசாதித்துக் ெகாண்டிருந்தது.
நான் குளவியின் பக்திையவிட அதன் உடலின் ேமல் அதிக நாட்டம்
ெகாண்ேடன். என்ன அற்புதமான ஆகாய விமான உடல்! எவ்வளவு ேலசான இடுப்பு!
நூல் ேபான்ற இைட! அந்தி ேநரத்துச் ெசங்காவி ேபான்ற என்ன இறகுகள். அமாவாைச
ேபான்ற என்ன பளிங்கிருள் உடல்! நட்சத்திரம் ேபான்ற என்ன கண்கள்!
என் நாட்டத்ைதக் கைலத்தது ஒரு நாதம். ஆகாய விமானம் எட்டத்தில் மிதந்து
வருவது ேபான்ற ஆழ்ந்த குமுறல். கண்ணுக்கருகில் பறக்கும் ஈ வான் முகட்டில்
பறக்கும் கருடேனா என்ற பிரைமையச் சில சமயம் உண்டாக்குக்கிறதல்லவா? அேத
ேபான்று ஒரு ஓைச. கிட்டத்திலிருக்கும் குளவியின் rங்காரம் எனத் ெதrய ஒரு
வினாடி பிடித்தது. ஐந்து நிமிஷம் புதrல் மைறந்திருந்து விட்டுத் திரும்பவும்
பிள்ைளயாரண்ைட வந்தது. பிள்ைளயாரண்ைட வந்து ெசய்த காrயம் ஒன்றும்
இல்ைல. ைபத்தியத்ைதப் ேபால் குறிப்பில்லாமல் வருவதும் ேபாவதுமாயிருந்தது.
புதைரப் ேபாய் பாப்ேபாம் என்று ேபாய் அங்ேக ஊன்றிக் கவனித்ேதன்.
குளவியின் கூடு ெதன்பட்டது. லக்ஷ்மண சீைதயின் பணசாைலையச் சுற்றி வந்து,
சுற்றி வந்து பாதுகாத்தாராேம, கண்கைள இைம காத்து வருகிற மாதிr. அைதப் ேபால்
குளவி கூட்டின் ேமல் உட்காருவதும் பறப்பதும் வருவதுமாய்க் கூட்ைடப் பாதுகாத்துக்
ெகாண்டிருந்தது.
எனக்கு விஷம புத்தி வந்து விட்டது. கூட்ைடக் காக்கக் கூடிய திறைமைய
அளவிட்டு விட ேவண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று. ஒரு சிறியகல்ைல
எடுத்ெதறிந்ேதன். அது கூட்டின் பக்கத்தில் விழுந்தது. ஆகாசவாணத்ைதப் ேபால் உஸ்
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என்று சீறிக்ெகாண்டு இரண்டு அடி உயரம் குளவி பறந்து உட்காந்தது. ஒரு
காrயத்ைத சாதிக்க ேவண்டுமானால் ேபாகப் ேபாகக் கடுைமயான ேசாதைனையக்
ைகயாள ேவண்டும் என்கிறாகள். எட்டிக் ெகாட்ைடையத் தின்ன ேவண்டுமானால்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத் தின்று பிறகு அளைவ உயத்திக் ெகாண்ேட ேபானால், ஒரு
மண்டலத்திற்குப் பிறகு மண்டலமிட்டு வரும் கருநாகம் கடித்தால் கூடப் பாம்புதான்
சாகுமாம்.
பிறகு ஒரு குச்சிைய எடுத்துக் கூட்ைடத் ெதாட்டிழுத்ேதன்.
ேவட்ைடக்காரனுைடய துப்பாக்கிப் புைகவழிேய ேவங்ைக பாய்வதுேபால் என் குச்சி
திரும்பிய வழிேய குளவி சீறியது. ஒரு பக்கத்தில் நகந்ேதன். குளவி எதிrையக்
காணாைமயால் கூட்டுக்ேக திரும்பி விட்டது.
குளவி சீறி வந்ததால் மனிதைன இந்த அற்பப் ெபாருள் எதிப்பதா என்ற
அகங்காரம் எழுந்தது. அப்படியா ேசதி என்று கூட்ைட ஒரு மூைலயில் இடித்ேதன்,
ேகாபத்துடன் குளவி வந்தடித்தது. நான் மைறந்ேதன். கூட்டுக்குக் குளவி
திரும்பிவிட்டது. தாய், தற்காப்பு என்ற நிைனப்புகைளத் தவிர குளவிக்கு கூடு
மூளியாகி இருந்தது ெதrயவில்ைல.
நான் விைளயாட நிைனத்தவனாைகயால், கூட்ைட அப்படிேய கீ ேழ
தள்ளிவிட்ேடன். குளவியின் நிைலையப் பாக்க ேவண்டுேம! ேகாபங் ெகாண்ட
தாையக் காேணம். பிள்ைளகைள இழந்தேபைத, பrதவித்துப் புலம்புவதுேபால் கூடு
இருந்த இடத்தில் சுற்றிச் சுற்றி வந்தேத ஒழிய என் பக்கம் பாயவில்ைல. கூட்டின்
முக்காேல மூணு வசம்
T
பங்கு எவ்வித ேசதமுமாகாமல் கீ ேழ கிடந்தும் அது
குளவியின் கண்ணுக்குப் படவில்ைல. தான் கூடு கட்டிய இடம் காலியானேத அதற்கு
சாவின் குறி. அப்படி இப்படி மயங்கி மயங்கி, துயரத்துடன் புலம்புவது ேபான்ற ஓைச
ெகாஞ்ச ேநரம் ேகட்டது. குழந்ைத இறந்தெதன்று உறுதியானதும் தாயுள்ளம்
ெசத்துவிட்டது ேபால புது ஓைசயுடன் கிளம்பி விட்டது.
அதுதான் நாயகைனத் ேதடும் ஓைசயா?
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
மைழத் ெதய்வம்
மறுபடியும் இன்ைறய தினம் ெகாடும்பாவி கட்டி இழுத்தாகள். ஆமாம்,
ெகாடும்பாவி என்று என்ன ெபய? இருக்கட்டும். குடியானவகள் ஒரு ைகயில் ஒரு
பிடி ெநற்பயிைர ைவத்துக்ெகாண்டு மற்ெறாரு ைகயால் ெகாடும்பாவிையத்
ெதருவழிேய இழுத்துச் ெசன்று, கைடக்குக் கைட நின்று, ெகாடும்பாவியின் புருஷன்
சூrயைனத் திட்டி, மாrல் அடித்துக் ெகாண்டு ைவத்த ஒப்பாrையக் ேகட்டெபாழுது
(நடிப்பு ஒப்பாrயாக இருந்த ெபாழுதும் கூட) என் உள்ளம் உருகிப் ேபாய்விட்டது.
பாவம்! மண்மீ து மைழயில்ைல என்றால், வயிற்றில் மண்தாேன! எனேவ "மானம்
பாத்த" சீைமெயன்று சில இடங்கைள ஏளனம் ெசய்தது தப்பல்லவா? ஆறு, குளங்கள்
உள்ள ஊக்காரகளுக்குக் கூடத்தான் பாக்க ேவண்டும். இரண்டு மானத்ைதயும் தான்
- ஒரு 'மான'த்ைத வயிற்றுக்காகவும் மற்ெறான்ைற ஜJவனுைடய தJராத பசியாகிய
ெகௗரவத்திற்காகவும்...
மைழக்குக் ெகாடும்பாவி இடத்தில் ஏன் அவ்வளவு பயம்? ஆனால் பயெமன்று
எப்படிச் ெசால்லலாம்? அனுதாபமாயிருக்கலாம்; அல்லது குடியானவகள்
ெசால்வதுேபால் சூrயனுைடய காதல் கட்டழகியாகிய ெகாடும்பாவியின் மீ துள்ள
ேபாட்டிப் பிேரைமயாயிருக்கலாம்.
எப்படி இருந்தாெலன்ன? இேதா மைழ வந்துவிட்டது. ஜில்ெலன்று தாமைரத்
தண்டுகள் ெதாடுவதுேபால் ேமேல காற்று வசுகிறது.
J
வானம் ைமக்காrயாகி விட்டது.
நக்ஷத்திரங்கெளல்லாம் வழி ெதrயாமல் விழுந்து விட்டன. அடடா! வானில் என்ன
கத்தி விைளயாட்டு! என்ன இடி முழக்கம்! ெகால்ைலப் புறத்திலிருந்து தவைளகள்
தங்கள் ெதய்வத்ைத வரேவற்பதற்காக முைற ைவத்துப் பாட ஆரம்பித்து விட்டன.
எவ்வளவு தினிசுகள்! - ேவத பாராயணம், துடுக்குப் ேபச்சு, எந்திரம் அைறத்தல்,
கிஞ்சிரா, மிருதங்கத்தின் ஒலி, ஒற்ைறக் குரல், அதிகாரக் குரல், அடடா! வணிக்க
வாத்ைத எனக்குத் ெதrந்தாலல்லவா!...
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
முதல் பிடில்
நடு நிசி, ஒரு சின்னக்குரல் - குழந்ைத கத்துவது ேபால, ஒரு ந(ண்ட எதி குரல்
- சமாதானம் ெசால்லுவது ேபால, சின்னக் குரல் பழுத்து ேவதைன அைடந்தது. எதி
குரல் ஏங்கிக் கனிந்து ஓலமாயிற்று. ெதருவாசிகளின் தூக்கம் கைலந்தது.
ஒவ்ெவாருவராக எழுந்து மாடியிலிருந்து இருளில் கூந்து பாத்தன. முதலில்
ஒருவ கண்ணிலும் ஒன்றும் படவில்ைல. அதனால் திகிைல விைளவிக்கும் அந்த
ஓலம் மட்டும் நிதானமாய் ேபாகப் ேபாக உயந்து ெகாண்டு ேபாயிற்று. கைடசியில்
அந்த குற்றவாளிகள் தட்டப்பட்டாகள். இரு காதலகள்! ஒரு வட்டின்
(
கூைரயின்ேமல்
உட்காந்து காதலிையக் கூவி அைழத்துக் ெகாண்டிருந்தது ஆண் பூைன. நாலு அடி
தூரத்தில் ஒரு ஜன்னலின் உட்புறத்திலிருந்து ெபண் பூைன ஆறுதல் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்தது. அந்தக் காதலகளுக்கு இனிப்பான அந்த சல்லாபம்,
ெதருவாசிகளுக்கு கண ெகாடூரமாய் இருந்தது.
"சூ... சூ" என்று ஒருவ மாத்தி ஒருவராக கத்தினாகள். காதலுக்கு கண்
மட்டுமல்ல, காது கூட கிைடயாது ேபால் இருக்கிறது. பூைனகள் இருந்த இடத்ைத
விட்டு நகரவுமில்ைல, காதல் த( மூளப் பாடுவைத நிறுத்தவுமில்ைல.
நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் பாட்டு ஓங்கி, இரவின் நிசப்தத்தில் பயங்கரத்தின்
பிரத்யக்ஷ உருவாயிற்று. வந்த ஆத்திரத்தில் ெதருவாசி ஒருவ, எைதேயா எடுத்து
பூைனையப் பாத்து விட்ெடறிந்தா. அதற்குப் பிறகு எழுந்த குரல் ஒரு ந(ண்ட ஓலம்
மாதிrயிருந்தது. அவ்வளவு தான், அப்புறம் ஆண்பூைனயின் குரல் ேகட்கவில்ைல.
மீ ளவும் நடுநிசியின் ேமானம்... மறுநாள் காைல மாடியில் ஒரு ஆண் பூைன ெசத்துக்
கிடந்தது. வட்டுக்கார
(
அைத தூக்கிக் ெகால்ைல ைமதானத்தில் எறியச் ெசான்னா.
பூைனயின் சவம் ெமத்ெதன்ற ெபாருள்மீ து வந்து விழுந்தது.
"என்ன ேமேல வந்து விழுகிறாய்" என்றது அந்த ெமத்ெதன்ற ெபாருள்.
"ேகாபித்துக் ெகாள்ளாேத நான் ேவண்டுெமன்று ெசய்யவில்ைல. பிசகு அந்த
வட்டு
(
மனுஷன் ேமேல" என்று சமாதானம் ெசால்லிவிட்டு, பூைனயின் உடல், ேமேல
ேகட்டது. "அது ேபாகட்டும், என்ைனப் ேபால ந(யும் ஏதாவது ெசய்துவிட்டு இந்த மாதிr
தண்டைன அைடந்திருக்கிறாயா என்ன - ைமதானத்திேல ஈ ெமாய்த்துக்
கிடக்கிறாேய?"
அங்ேக கிடந்தது ெசத்துப்ேபான பந்தயக் குதிைர ஒன்று.
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"என் எஜமான் ஒரு இந்தியன், பந்தயப் பித்து. எனக்கு முந்தி எத்தைனேயா
குதிைரைய வாங்கி வளத்து, பந்தயம் ஓட்டியிருக்கிறான். ஆனால் அவைனப் பிடித்த
துரதிருஷ்டம் ஒரு தடைவ கூட ஜயிக்கவில்ைல. ஜயம் தான் கிட்டவில்ைலேய, இந்த
விஷயத்ைத அடிேயாடு மறந்துவிடக் கூடாதா? அதுதான் இல்ைல. கைடசித் தடைவ
என்று சபதம் கூறிக் ெகாண்டு தன் ெசாத்து முழுவைதயும் விற்று என்ைன
வாங்கினான். எனக்காக அவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டப்பட்ட மனிதனுக்கு நான் துேராகம்
ெசய்யவில்ைல. பந்தயத்தில் முதலாவதாகேவ வந்து ெகாண்டிருந்ேதன்.
ஜனங்களுைடய உற்சாகத்ைதயும் என் எஜமானருைடய கவத்ைதயும்
வணிக்கத்தரமல்ல. பந்தயம் முடியும் இடம் வந்தது. என்ன காரணத்தாேலா என் கால்
தடுமாறி, கீ ேழ விழுந்துவிட்ேடன். முன்னங்கால் இரண்டும் என்னாயிற்ேறா.
எழுந்திருக்க முடியவில்ைல. நான் கீ ேழ விழுந்ததும் இரண்டாவதாக வந்து
ெகாண்டிருந்த இரும்பு வணக் குதிைர ஜயித்து ெவற்றி மாைல சூடிற்று. என்
எஜமானன் பந்தய ெவறியன் அல்லவா? என் மீ து பிறந்த ெவறுப்பில்
ைகத்துப்பாக்கியால் அந்த இடத்திேலேய சுட்டுப் ேபாட்டுவிட்டு திரும்பிப் பாக்காமல்
ேபாய்விட்டான். அதுமுதல் அவனுக்குப் பித்துபிடித்து விட்டதாம். இந்த ைமதானத்தில்
என்ைனத் தூக்கி எறிந்துவிட்டாகள். ஒரு வாரமாக இங்ேக கிடக்கிேறன் ேகட்பாரற்று.
இப்ெபாழுது ந( வந்து ேசந்திருக்கிறாய் ேதாழனாக" என்று ெசால்லி நிறுத்திற்று
குதிைரயின் சவம்.
"அப்ெபாழுது சrதான். என்ைனக் ெகான்றவன் மீ து பழிவாங்க ேவண்டுெமன்று
நிைனத்துக் ெகாண்ேடன். ந( ெசால்வைதப் பாத்தால் மனித ஜாதிையேய பழிவாங்க
ேவண்டுெமன்று ேதான்றுகிறது - எப்படிப் பழிவாங்குேவாம் ெசால்லு" என்றது பூைன.
"நான் பழிவாங்க ேயாசிக்க ேவண்டாம். தானாக நடக்கும் பா! மனிதன் மண்
மீ து இருக்குமட்டும் நம்ைம மறக்க முடியாமல் ஆகிவிடும் பாேரன்."
"எனக்ெகன்னேவா இதில் நம்பிக்ைக இல்ைல. வசவுக்கு வசவு, பிறாண்டலுக்கு
பிறாண்டல், ெகாைலக்கு ெகாைல இது தான் நான் அறிந்த சட்டம்."
"பின்ெனாரு சட்டமும் உண்டு. மரத்ைத ெவட்டுகிறாகேள, அதற்காக,
ேகாடாலிக்காரனுக்கு நிழல் தர மாட்ேடன் என்கிறதா?"
"இெதல்லாம் மனிதன் ெசால்லுகிற கட்டுக்கைத. எனக்குப் புrயாது. என்
கருத்ைத அப்ெபாழுேத ெசால்லிவிட்ேடன். பிறகு உன்னிஷ்டம். ஆனால் ஒன்று. நான்
மாத்திரம் தனித்து நின்றால் என்ன ெசய்யமுடியும்? ந( ெசால்கிறபடி ேகட்கிேறன்."
"வா வழிக்கு. நாம் இருவரும் மனம் ஒத்து சும்மா கிடந்தால் அதுேவ பழி
வாங்குவதற்கு ேமல் பலனளிக்கும் பாேரன்..."
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இரண்டு மூன்று நாைளக்குப் பிறகு அந்த ைமதானத்தின் வழியாக வந்தான்
ஒரு பித்துக்குளி இந்தியன். வாய் ஓயாமல் குதிைரகைளப் பற்றி
பாடிக்ெகாண்டிருந்தான். ைமதானத்து ஓடத்தில் ஒரு ெபrய மரம் வளந்திருந்தது.
அதன் அடிபாகத்தில் ேபாய் நின்று ெகாண்டு, குதிைரகைளப் பற்றி ஒரு ஆவத்தம்
ைவதுவிட்டு, ஒரு பத்து கஜம் விழுந்தடித்து ஓடினான்.
குதிைரயின் சிைதந்த உடல் கண்ணில் தட்டுப்பட்டது. அதன் அடந்த
ெவள்ைளவால் மயி அவன் கவனத்ைத இழுத்தது. ஒரு பிடிமயிைர உருவி
எடுத்துக்ெகாண்டு ஓடினான் பூைனயண்ைட. கம்பிகள் ேபால் இைறந்து கிடந்த
நரம்புகள் தடுக்கிவிட்டன. அவற்றில் நாைலந்ைதப் ெபாறுக்கி எடுத்துக் ெகாண்டான்.
நடு வழியிேல, ெபான்வணத்தில் ஒரு பிரம்பு கிைடத்தது. அைத எடுத்து குதிைர
வால் மயிரால் நடுவில் கட்டினான். நான்கு கஜத்திற்கப்பால் ஒரு காய்ந்த
மரெமான்றிருந்தது. அதனடிப்பாகத்தில் ஒரு ெபாந்து. அங்கு ேபாய் உட்காந்தான். ைக
விஷமம் ெசய்ய ஆரம்பித்தது. ைகயிலிருந்த நரம்ைப எடுத்து ெபாந்தின் வாயில்
ெநடுக்காகக் கட்டினான். வில்ைல எடுத்துக் குறுக்காக இரண்டு தரம் இழுத்தான்.
சுத்தமான ஸ்வரங்கள் எழுந்தன. அனாயாசமாக பிறந்தது ஒரு புதிய சங்கீ த வாத்யம்.
அது தான் முதல் பிடில்!
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
ெநருப்புக் ேகாழி
நிைனத்தால் வியப்பாய் இருக்கிறது. லயன் கைரயின் ேமல் நந்திையப் ேபால்
வாழ்க்ைகயில் ஏேதனும் கஷ்டம் ேநரும்ெபாழுது நம்மால் தாங்க முடிவதில்ைல.
ஆனால், அைதப்பற்றிப் பிறகு நிைனக்கும் ெபாழுது ஒரு இனிைம ெதன்படுகிறது;
நம்முைடய முட்டாள்தனத்ைதேயா துயரத்ைதேயா எண்ணி வியப்பைடகிேறன்.
வாலிபத்தில் ஒரு ஆற்றங்கைர வழியாகப் ேபாவது வழக்கம். லயன் கைரயின்
புருவத்தில் ெகாய்யா மரங்கள் ெநடுக இருந்தன. 'கனி வக்கத்தில் ெகாய்யா அப்படி
ஒன்றும் சிறந்ததல்ல' என்று இப்ெபாழுதுதாேன ெதrகிறது? நாட்டு ைவத்தியருடன்
கறி, பழவைககளின் குண தத்துவத்ைதப் பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்வது நடுவயதிற்கப்பால்
தாேன!
பால்யத்தில் ெகாய்யா என்றால், அலாதி ேமாகம். ெகாய்யா மரத்தின்
வழவழப்பான உடேல இந்தக் கவச்சிக்குக் காரணமாய் இருக்கலாம்; அல்லது
கிட்டுப்புள்ளுக்குக் ெகாய்யாக் கழிைய விடச் சிறந்தெதான்றில்ைல என்ற நிைனப்பாய்
இருக்கலாம். தவிர, ைக எட்டக் கூடிய தூரத்தில் ெகாய்யா ெதாங்கிக்
ெகாண்டிருந்தால், நாைளக்கு வரும் பலாக்காைய விட இன்ைறக்குக் கிைடக்கும்
கிளாக்காய் ேமல் என்று ேதான்றாதா? கருேவப்பிைலப் பழத்ைதக் கூட ருசித்துச்
சாப்பிடக்கூடிய வயதாயிற்ேற!
ஆனால், எவ்வளவு ஆைசப்பட்டாலும் மரத்து நிழைலக் கூட மிதிக்க முடியாது.
ஏெனன்றால், ேதாட்டக் காவல்காரன் லயன் கைரயின் ேமல் நந்திையப் ேபால்
எப்ெபாழுதுேம உட்காந்து ெகாண்டிருப்பான். ஆைகயால், தினம் ெகாய்யா மரத்தின்
தrசனத்துடன் திருப்தி அைடந்ேதன்.
நr முகத்தில் விழிப்பது என்பது ெமய்யாகக் கூட இருக்கலாம்.
இல்லாவிட்டால் நானும், என் நண்பகளும் லயன் கைரப் பக்கம் ேபான ெபாழுது
ேதாட்டக்காரன் இல்லாமல் இருப்பாேனன்? எங்கள் ெகாண்டாட்டத்ைத எப்படி
வணிப்பது! ேவகமாகச் ெசன்று, ஆளுக்ெகாரு பக்கம் ெகாய்யாைவக் ெகாய்து
ெகாண்டிருந்ேதாம். 'மளக்'ெகன்று ஏேதா குச்சி ஒடியும் சத்தம் ேகட்டது. மரத்தின்
ேமலிருந்த நான், உஷாரைடந்து இறங்கத் துவங்கிேனன். மறுபடி இைலகளில் நடப்பது
ேபான்ற சலசலப்பின் ஓைச காதில் விழுந்தது. ெதாடந்து புதைர விலக்கிக் ெகாண்டு
ஒரு ைகயும், முண்டாசும் ெதrந்தது. ேதாட்டக்காரன்! அவ்வளவுதான்; என் நண்பகள்
சிட்டாய்ப் பறந்து விட்டன; நான் பாதி மரத்திலிருந்து குதித்ேதன். அதற்குள்
ேதாட்டக்காரன் என்னண்ைட வந்துவிட்டான். நான் அலங்கமலங்க விழித்ேதன்.
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"ஏம்பா ெகாய்யாக்காய் பறித்தாய்?"
நான் ெமௗனம் சாதித்ேதன். ெவறும் துண்ைட மட்டும் நான் ேபாட்டுக்
ெகாண்டிருந்ததால், அவன் ெவடுக்ெகன்று சவுக்கத்ைதப் பிடுங்கிக் ெகாண்டான்.
இதுதான் சாக்ெகன்று நான் நடந்து ெசல்ல ஆரம்பித்ேதன்.
"என்ன தம்பி, ெகாய்யாக்காையத் திருடிவிட்டு, டம்பமாய் கம்பி நOட்டுகிறாேய?"
"திருட்ெடன்னப்பா? ேவணுெமன்றால் ெகாய்யாக்காய்க்குக் காசு
வாங்கிக்ெகாண்டு ேபாேயன். சின்னப் ைபயன் என்றுதாேன சவுக்கத்ைதப் பிடுங்கிக்
ெகாண்டாய். அைத எடுத்துக்ேகா" என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட முைறப்பாய் நின்ேறன்.
மனதிற்குள் உைதப்புதான்.
"சவுக்கத்ைத எடுத்துக் ெகாள்ளச் ெசால்லுகிறாேயா... ேபா... ேபா" என்று அவன்
கருவினான்.
இதுதான் சாக்ெகன்று நான் நைடையக் கட்டிேனன்.
இந்த சம்பவம் நடந்தெபாழுது என் மனம் பட்ட பாட்ைடப்பற்றிப் பின்ன
எண்ணும் ேபாது ெவற்றி உணச்சிதான் தைலதூக்கி நின்றது. என் வாக்கின்
திறைமயல்லவா ெவற்றி ெகாண்டது. அைத மனத்திற்குள் பாராட்டாமல் என்னால்
இருக்க முடியவில்ைல. இல்லாவிட்டால் கன்னம் பழுத்திருக்காதா? இைதப்
ேபாலேவதான் மற்ெறாரு நிகழ்ச்சியும். எங்கள் வட்டில்
O
நான்கு குடும்பங்கள்
இருக்கின்றன. ஒவ்ெவாரு குடும்பத்திலும் நிைறயக் குழந்ைதகள்! தினந்ேதாறும்
வட்டில்
O
ஒரு தமாஷ்! குழந்ைதகள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்ைத விட்டு வரும். எதுேவா
வயிற்றுப் பாட்ைடப் பாத்துக் ெகாண்டு, பிறகு எல்லாமாகக் ெகால்ைலக்கட்டு
திண்ைணயில் வந்து கூடிவிடும். 1-ம் நம்ப குடும்பத்ைதச் ேசந்த ெபண் ஒரு
குச்சிைய எடுத்துக் ெகாண்டு திண்ைணயில் உட்காரும். 2, 3, 4 குடும்பத்துக்
குழந்ைதகள் எதித்தாற்ேபால் வந்து நிற்கும்.
"உட்கா. வாய்ேமல் ைக ைவ" என்றதும், குழந்ைதகள் உட்காரும்.
"பிராத்தைன கீ தம்", "அருள் புrவாய் கருைணக் கடேல" என்று குழந்ைதகள்
ஆளுக்ெகாரு ஸ்தாயில் கத்தும். காமாட்சி வந்து ைக நOட்டியதும், அதில் இரண்டடி
விழும். வாங்கிக்ெகாண்டு, தன் இடத்திற்குத் திரும்பி விடுவாள். இதற்கிைடயில்
வாத்தியா பிள்ைளகைள அடித்தால், கசமுசெவன்று ேபசுவாகேள, அேத மாதிr
இந்தக் குழந்ைதகள் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும்.
"ேபசாேத, அடிச்சூடுேவன்."
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கப்சிப் என்ற ெமௗனம். இம்மாதிr மாைலக் காட்சி ஒன்று தினம் வட்டில்
O
நைடெபறுகிறது. வாத்தியா அடித்து விட்டா என்று பள்ளிக்கூடம் ேபான உடேன
திரும்பும் குழந்ைதகளும், வாத்தியா அடிப்பா என்று பள்ளிக்கூடம் ேபாக முரண்டு
ெசய்யும் குழந்ைதகளும் ேசந்து இந்த மாைலப் பள்ளிக்கூடத்ைத நடத்துவது
வியப்பல்லவா? எந்த அடிையப் பள்ளிக்கூடத்தில் வாங்க இஷ்டப்படவில்ைலேயா,
அந்த அடிைய இங்ேக வாங்குவதில் அவகள் இன்பம் காணுகிறாகள்! எந்தக்
கட்டுப்பாடு பள்ளிக்கூடத்தில் ேவம்பாக இருக்கிறேதா, அதற்கு இங்ேக அளவு கடந்த
மதிப்பு!
இைவ எல்லாவற்ைறயும் விடச் சிறந்த துைற ஒன்றிருக்கிறது. நாடகங்கைளப்
பற்றி நிைனத்துப் பாருங்கள். வாழ்க்ைகயில் காணும் ெவற்றி ேதால்விகைளயும்,
நிகழ்ச்சிகைளயும் நடத்திக் காட்டுவதுதாேன நாடகம்? வாழ்க்ைகயில் தாங்க முடியாத
இன்பம் ஒன்று மனத்தில் பிறக்கிறேத, அது ஏன்?
இைவகைள எல்லாம் நிைனக்கும் ெபாழுது ஒரு இயற்ைக நிகழ்ச்சி
ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. சூrயன் தினம் நம்ைமப் ெபாசுக்குகிறான். சூrயனிடமிருந்து
சக்திையக் கடன் வாங்கும் சந்திரன், நமக்கு ஒளிையயும், குளுைமையயும் தான்
தருகிறான். சூrயனின் ெவப்பத்ைதச் சந்திரன் என்ன ெசய்தான்?
இந்த அதிசயத்தின் ரகசியம் தான் என்ன? இப்படி இருக்கலாேமா? உண்ைம
என்று ஒன்றிருக்கிறது. காலம் என்று மற்ெறான்றிருக்கிறது. உண்ைமக்கும் நமக்கும்
இைடேய காலம் குறுக்கிடுகிறது. காலம் ஒரு மந்திரவாதி. நிகழ்ச்சிகள்
நடந்துெகாண்டிருக்கும் ெபாழுேத, அைவகளுக்குப் புதிய வணத்ைதக் காலம்
பூசிக்ெகாண்ேட இருக்கிறது. அதன் விைளவாகத்தான் ெசத்தவன் கண்ேபால் மனத்தில்
காட்சி அளிக்கிறான். அடிபட்ட பள்ளிப் பிள்ைளகள் ேபாலிப் பள்ளிக்கூடம் நடத்தி
இன்பம் அைடகிறாகள். ஒரு ேவைளச் ேசாற்றுக்குத் தாளம் ேபாடுகிறவன்
நாடகத்தில் ராஜாவாக நைடேபாடுகிறான். சூrயனின் கிரணம் சந்திரைன வந்து
அைடயும்ெபாழுது, காலம் கடந்துவிடவில்ைலயா? ெவப்பத்ைத மாற்றிக் குளுைம
அளிப்பது காலத்தின் மாயஜாலமா?
அல்லது,
சூrய ெவப்பத்ைத விழுங்கிவிட்டு அமுத ஒளி ெபாழியும் மாயவித்ைத
ஏேதனும் சந்திரனிடத்தில் இருக்குேமா? சந்திரனிலிருந்து மனம் உண்டாகிறெதன்று
உபநிஷதம் கூறுகிறது. ேஜாதிடத்திலும் சந்திரைனக் ெகாண்டு மனத்தின் தன்ைமைய
நிணயிக்கிறாகள். ஆைகயால், சந்திரனுக்குள்ள மாய சக்தி மனத்திற்கும்
இருக்கலாம் அல்லவா? இரும்பாணிையயும், மண்ைணயும் தின்னும் ெநருப்புக் ேகாழி
ெமன்ைமயான அழகிய சிறகுகைளப் ேபாத்திக் ெகாள்கிறதல்லவா? இந்த மாதிr
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அற்புத சக்தி மனத்திற்கும் இருக்குேமா? இந்த சக்தியிலிருந்து பிறப்பதுதான்
கைலேயா? அல்லது விைனைய விைளயாட்டாக்குவதுதான் கைலேயா?
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
புலியின் வrகள்
ஆதிகாலம் முதற்ெகாண்ேட வங்காள ேவங்ைகக்கும் மூங்கில் ெகாத்துக்கும்
இைண பிrயாத நட்பு. அப்ெபாழுது மூங்கில்களுக்குப் ெபான்வணம் இல்ைல.
பச்ைசயாகேவ இருந்தன. புலிக்கு வrகள் இல்ைல. பழம் ேபான்ற வணம் மட்டும்
உடலில் பரவி இருந்தது.
காட்டு வழிேய வrக்ேகாடுகள் நடந்து வந்து ெகாண்டிருந்தன. ஆதி
முதற்ெகாண்டு வrகள் தனித்து ஓrயாக இருந்தன. தனிைமயின் தன்ைமயில்
தம்ைமேய உணர முடியாமல் தவித்துக் ெகாண்டிருந்தன. ெபாருள்கள்
ேமாதினால்தாேன, இைணந்தால்தாேன உணவு பிறக்கும், ெபாறி பறக்கும்? குைகைய
விட்டு வரும் அrமாைவப் ேபால நான் என்னும் நிைனப்பு, பிடr மயிைரச் சிலித்துப்
ெபருமிதம் அைடய முடியும்? ஆனால் வrகள் ஒன்றியாகப் பயனற்றிருந்தன.
தவிப்ைப முறித்ெதறியப் பாைத வழிேய அைவ நடந்து வந்து ெகாண்டிருந்தன.
'என்ன அழகிய மூங்கில் ெகாத்து! என்ன அழகிய புலி!' என்று, ஒரு நிமிஷம்
நின்று ேவடிக்ைக பாத்துக் ெகாண்டிருந்தன. பாத்துக் ெகாண்டிருக்கும் ெபாழுேத
விெரன்று விஷ அம்பு ஒன்று புலி ேமல் பாய்ந்தது. காடு நடுங்க உறுமிக் ெகாண்ேட
புலி இறந்தது. புலிதான் ேபாய்விட்டேத என்ற ைதrயத்தில், ேகாடாலிக்காரன்
விைரந்து வந்து மூங்கில்கைள எல்லாம் ெவட்டிச் சாய்த்து வடுகட்ட
D
எடுத்துப்
ேபாய்விட்டான். மிஞ்சி இருந்த இரண்டு மூங்கில்கள் உராய்ந்து ெகாண்ேட துயரத்தால்
ஓலமிட்டன. புலிக்கு நாம் துைண, நமக்குப் புலி துைண என்று நிைனத்ேதாேம,
ஏமாந்து விட்ேடா ேம என்று புலம்பின.
பயந்து ேபாய் வrக்ேகாடுகள் ேமேல நடந்து ெசன்றன. "ஓrயாக இருந்தால்
இன்பம் இல்ைல" என்றது ஒரு ேகாடு.
"இரண்டாக இருந்தால் மூன்றாவது எதிr வருகிறான்" என்றது மற்ெறாரு வr.
"பின் என்ன ெசய்யலாம்?"
"ஒன்றியாக இல்லாமல் இரண்டாகவும் இல்லாமல் ஒன்றிவிட்டால் இன்பம்
உண்டு. பலவாக இருப்பது ஒன்றிவிட்டாலும் பைக ெதrயாது. ெபருமிதம் மிஞ்சும்."
"அதுதான் சr" என்று வrகள் முடிவு ெசய்தன.
ெகாஞ்ச தூரத்துக்கும் அப்பால் மற்ெறாரு மூங்கில் புதரும் புலியும் ெதrந்தன.
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புலிையப் பாத்த உடேனேய வrகள் புலியின் ேதாலுடன் தனித்தனியாக ஒன்றி,
கறுப்புப் பட்டுப்ேபால் மின்னி மகிழ்ந்தன. ெவயிலும் நிழலும் கலந்த மூங்கில்
ெகாத்தும் வrப்புலியும் எல்லாம் ஒன்றாகிவிட்டன. எது எதுெவன்ேற ெதrயவில்ைல.
ேகாடாலிக்காரன் வரும் வாசைனைய உணந்த புலி பயங்கரமாக உறுமிற்று.
உறுமல் அைலயைலயாகப் பரவி ேவடைன எச்சrத்தது. எழுந்து பாத்தான். புலி
இருக்கும் இடம் ெதrயவில்ைல. ெவயிலும் மூங்கில்களின் நிழல்களும் மட்டுேம
கண்ணுக்குத் ெதrந்தன. 'உருவத்ைதப் பாத்தால் இலக்கு ைவக்கலாம். குரைலக்
குறித்து எப்படி இலக்கு ைவக்க முடியும்?' என்று தனக்குத் தாேன ேபசிக் ெகாண்ேட
ேபானான். ேகாடாலிக்காரன் புலி உறுமுகிறெதன்று ேபாய்விட்டான்.
ேகாடாலிக்காரனும் ேவடனும் திரும்பிச் ெசன்றைத எட்டிப் பாத்துக்
ெகாண்டிருந்த மூங்கில்களுக்கு மகிழ்ச்சி ெபாங்கிற்று. தங்களுைடய உடல் புலிையப்
ேபான்ற வண்ணம் ெகாண்டைதக் காண வியப்பாக இருந்தது.
வr ேவங்ைக ஆனந்தமாய்த் தூங்கக் ெகாட்டாவி விட்டது. என்ன பயங்கரமான
குைகவாய், ேகாரப் பற்கள்!
கைலமகள் - ஜூன் 1960
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ந.பிச்சமூத்தியின் பைடப்புகள்
ெடன்னிஸ்
மைழக் காலம் ஆரம்பித்து விட்டது. மக்களின் மனம் ெகாஞ்சம் குளிர
ஆரம்பித்திருக்கிறது. வறட்ைசயால் தவித்த ெசடி, ெகாடி, பயிrனங்கள் ெகாஞ்சம்
உயி ெபற்றிருக்கின்றன. வருேமா என்று ஏங்கிய ஜனங்களும் ெகாஞ்சம் உயி
ெபற்றிருக்கின்றன. பச்ைசப் பேசெலன்று வயல்கள் சிrத்துச் சிrத்து ஆடுகின்றன.
குடியானவகள் மைழத் ெதய்வத்ைதக் கும்பிடுகிறாகள். நமக்கும் ெவகு
ரம்மியமாகத்தானிருக்கிறது.
ஆனால் - இந்த எழவு ஆனாைலச் ெசால்லு! எந்த நல்ல விஷயத்திலும் ஒரு
ெநாடிக்குள் விஷத்ைத திணித்து விடுகிறேத... உம்! அதற்கு நாெமன்ன ெசய்யலாம்.
மைழயினால் நன்ைமெயன்ேறனல்லவா? அதனாேலேய பலருக்குத் துன்பம்
விைளகிறது ெதrயவில்ைலயா? எவ்வளவு தான் ெவயில் ெகாளுத்தி, கால்களில்
'ெபாடி' ஒட்டிக் ெகாண்ட ேபாதிலும் "நல்லா ெவயில் ெகாளுத்துது" என்று மட்டும்
ெசால்வாகள். ஒருக்கால் சற்று இைளப்பாறுவாகள். ஆனால் ேசந்தாற் ேபால்
இரண்டு மூன்று நாள் மைழ மட்டும் ெபாழிந்து விட்டால் உலகம் தவிப்பாய்
தவிக்கிறது. கூைர வடுகளுக்கும்
H
மண் சுவகளுக்கும் காலம் ெபருங்கி விடுகிறது.
ஏைழகள் வெடல்லாம்
H
ஒேர ஒழுக்கு. வட்டிலிருக்கும்
H
குடியானவேனா,
வண்டிக்காரேனா, ெகாசுேவாடும், மாடுகேளாடும், சாணிேயாடும், மைழ ஜலத்ேதாடும்,
குழந்ைதகேளாடும் திரும்ப இடமில்லாமல் வட்டில்
H
தத்தளிப்பது பாக்க சகிக்காத
காட்சி. இதற்குக் கதி ேமாட்சேமது?
ஏைழகளுக்கு இப்படிப்பட்ட கஷ்டம். பணக்காரகளுக்கும் இது ெபrய
கஷ்டந்தானாம். "என்ன சா! ெடன்னிஸ்தான் இல்ைல. ஹாலுக்குப் ேபாய் ஒரு
ஆட்டம் 'பிrட்ஜ்' ேபாடுேவாெமன்றால், ேபாக முடியாது ேபாலிருக்கிறேத. தrத்திர
மைழ!" என்கிறா ஒரு பணக்கார.
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