
 தங்கச்சியின் காதல்   

          

                   ப ொன் குலேந்திரன்  கனடொ  

 

என்  தங்கச்சி சொந்தி எங்கள் குடும் த்தில் கடடக்குட்டி. நொன் சொந்தன், என் 

ப ற்ல ொருக்கு  மூத்தவன். அடுத்தது எனக்கு  இரு வயசு குட ந்த  தம் ி கொந்தன் 

அண்ணன்மொர் நொங்கள் இருவரும் அவள் லமல் உயிர் . எனக்கும் அவளுக்கும் 

 தின்ரண்டு  வருட வித்தியொசம். அவள்  ி ந்த ல ொது அப் ொவுக்கு வயசு ஐம் த்தி 

மூன்று..வங்கி ஒன் ில் மலனஜரொக லவடே பசய் வர்  . அம்மொவுக்கு நொற் த்தி 

எட்டு. லதக நேம் சரி இல்ேொததொல் தமிழ் ஆசிரிடயயொக இருந்து ரிட்டயரொனவள்  

“இந்த வயசிடேயும் உங்களுக்கு குழந்டத  ஆடச விட்டுப் ல ொகவில்டே” என்று  

எங்கள்  அம்மம்மொ அடிக்கடி பசொல்லுவொள். என் அம்மொவின் அப் ொ என் 

ப ற்ல ொடர எப் வும் ஆதரித்துப் ல சுவொர்  

“ அதுகளிண்டட  இளடம இன்னும் குட யவில்டே. ஆடசக்கு ஒரு ப ண் குழந்த 

 , ஆஸ்திக்கு ஒரு ஆண் குழந்டத  குடும் த்தில் லவண்டும். அவர்கடளக் கடடசி 

கொேத்தில் கவனிக்கப்ல ொவது எங்கடட  கடடக்குட்டி சொந்தி தொன்  அவர்களுக்கு 

ஆதரவொக அவர்  ல சுவொர். முற்ல ொக்குச் சிந்தடன  உள்ளவர்.  அம்மம்மொ சரியொன 

 ழடமவொதி. சொத்திரம், சம் ிரதொயம், கேொச்சொரம்  ொர்ப் வள்.  

சொந்தி எடதக் லகட்டொலும் நொனும் கொந்தனும் அவளுக்கு வொங்கிக் பகொடுப்ல ொம். 

சொந்தி  டிப் ில்   டு சுட்டி. அப் ொவின் பசல்ேம். தொன் நிடனத்தடதலய பசய்வொள்  

அவள் ஒரு புத்தகப்  ிரிடய  அம்மொவுக்கு அவள் ல ொக்குப்  ிடியொது. அடுப் டியில் 

அம்மொவுக்கு உதவி பசய்ய மொட்டொள். நொனும்  தம் ியும் லகட்டொல் மட்டுலம  

எங்களுக்கு விரும் ியடத  சடமயல் அட க்குப் ல ொய் சடமத்துத் தருவொள்.   



சொந்தி யொழ்ப் ொணம்  ல்கடேக்   கழகத்தில் ப ௌதிகத்தில் இறுதி ஆண்டு. முதல் 

வகுப் ில் சித்தி ப ற்று லமலும்  டித்து முடனவரொக லவண்டும் என் து அவள் 

விருப் ம். ேண்டன்  ல்கடேக்   கழகத்துக்கு பசன்று வொன் பவளி ஆரொய்சி 

பசய்வது அவள் திட்டம்.  

“அண்ணொ என் விருப் ம் நிட  லவறுமொ? நொன்   ப ௌதிக ல ரொசிரிடயயொக  

லவண்டும். ஸ்லகொேர் ஷிப் கிடடச்சு லகம்ப்ரிட்ஜ் ல ொகலவணும்” 

“ சொந்தி  நீ  டிப் துக்கு நொனும் தம் ியும் என்ன உதவியும் பசய்லவொம். நீ  டிப் ில் 

கவனம் பசலுத்து அதுசரி உன்டன  ற் ி நொனும் என் தம் ியும் ஓன்று  உன் 

சிலநகிதிகளிடம் இருந்து ஒரு உன்டனப் ற் ி  கடத  லகள்விப்  ட்லடொம் 

உண்டமயொ”? 

“என்ன கடத அண்னொ ? 

“ உனக்கு இப்  எவ்ளவு வயசு பதரியும் தொலன”? :” 

” ஏன் அண்னொ இப்  என் வயடசக் லகட்கு ரீ்கள்.” 

“ வயடச பசொல்லேன்”  

“ உங்களுக்கு பதரியொமேொ. எனக்கு இப்  இரு த்திபயொன்று. இன்னும் ஒரு 

வருஷத்தில்  ட்டதொரியொகி விடுலவன்” 

“உன்  ப ளதிக ல ரொசிரியர் அன்டன் பஜயரத்தினத்துக்கு இப்  என்ன வயசு”? 

“ல ொன மொதம்  லகக் பவட்டி அவரின் ஐம் து  வயடத எல்லேொரும்  

பகொண்டொடினொர்கள்” 

“நொன் லகள்வி  ட்லடன் அன்று  நீ அவர் கன்னத்தில் முத்தம் கூட பகொடுத்தொயொலம”? 

“ அதில் என்ன  தவறு  அண்ணொ?. அவடர எனக்கு  ிடிக்கும்  அதனொல்  

பகொடுத்லதன்.”?  



“உன் வயசு என்ன, அவர் வயசு  என்ன ? அவர் தன் மடனவிடய  ே 

வருடங்களுக்கு முன் இழந்தவர். அதன்  ின் திருமணமொகொதவர். அவருக்குப்  

 ிள்டளகள் கூட   இல்டே. தனிடமயொக தன் பசொந்த  வடீ்டில் தொலயொடு 

வொழ்கி ொர் “ 

 

“ அவடரப்  ற் ி எனக்கு எல்ேொம் பதரியும் அண்ணொ. அவர் வடீ்டுக்கு நொன் இரண்டு 

முட  என்  டிப்பு விசயமொக ல ொயிருக்கில ன் அவலரொடு  இருக்கும்  தொயுக்கு  

எண் து வயசு . அவவும் ஒரு அ ிவியல்  ட்டதொரி. நல்ே மனுசி. இவர் அவவுக்கு 

அன்டன் ஒலர மகன்.  த்து வருடங்களுக்கு முன் கணவடன அவ இழந்து விட்டொ.  

 ொவம் .இப்   மகன் தொன் எல்ேொம் “. . 

“ முக்கியமொக நீ ஒரு உயர் லவளொள இந்து சொதிப் ப ண். உன் பூட்டனர் 

முதேியொரொக  ிரிட்டிஷ் கொேத்தில்    இருந்தவர். லகொவில் தர்மொ கர்த்தொ லவறு   

ல ரொசிரயர் அன்டன் பஜயரத்தினம் எங்கடளவிட   குட ந்த சொதிடயச்  லசந்தவர்  

அலதொடு கத்லதொேிக்கர். லவறு. நீ ஒரு இந்து என் டத  ம க்கொலத  “ 

“ அதுக்கு என்ன அண்ணொ ?. இப்  ஒரு வரும் சொதி  ொர்த்து கொதேிப் து  குட வு. 

இனம் மொ ி கூட முடிக்கி ொர்கள்  அவர் ஒரு  டித்த ல ரொசிரியர் . அன்புக்கு, சொதி, 

மதம், பமொழி,  வயசு வித்தியொசம், இனம்  என்று இல்டே அண்ணொ. இரு மனங்கள் 

ஒத்துப் ல ொனொல்  எவரும்  ிரிக்க முடியொது” 

“ நீ அவடர  விரும்பு ொயொ சொந்தி “? என் தம் ி லகட்டொன்  

“ அப் டியும் டவத்துக் பகொள்ளுங்லகொவன்” . 

 “ அப் ொ, அம்மொவுக்கு இது பதரியுமொ “? 

“அப் ொவுக்கு ஓரளவுக்குத் பதரியும் அம்மொவுக்கு பதரியொது பதரிந்தொல் வடீு  

இரண்டொகும். அப் ொ ஓரு முற்ல ொக்கு வொதி:: 

“ அவர் என்ன பசொன்னொர்”?: நொன் சொந்திடயக்  லகட்லடன். 



“ உன் விருப்ம்  என் ொர் சுருக்கமொக ” 

“அவர் ல ரொசிரியர் என் தற்கொக  நீ  அவடர விரும்புகி ொயொ “ ? 

“ அண்ணொ அவரின்  ணத்துக்கொகலவொ  டிப்புக்கொகலவொ  நொன் அவடர நொன் 

விரும் வில்டே  “ 

“  ின் எதற்கொக அவடர  விரும்புகி ொய்?. அவருக்கு இப்  ஒரு மகள் இருந்தொல் 

அவளுக்கு  உன் வயசு இருக்கும் . அவர்  ே கொேம் வொழப் ல ொவதில்டே” 

 

“ அவர் என் அப் ொடவப் ல ொல் சீர்திருத்தவொதி . என் அப் ொடவ    அவரில் 

கொண்கில ன். அவரின் ல ொக்கு எனக்குப்  ிடித்து விட்தது  ” 

“என்ன சொந்தி எலதொ புதுசொகச் பசொல்லு ொய்? . உன்னில் நொனும் அண்ணொவும் 

எவ்வளவு   ொசம் டவத்திருக்கில ொம் என்று உனக்குத் பதரியும் தொலன . நல்ே  

இடத்தில்  டித்த ஒருவனொய்  ொர்த்து   உனக்கு கேியொணம் பசய்து டவக்க 

லவண்டும் என் து எங்கள் விருப் ம்.”  என் தம் ி பசொன்னொன்   

 “ ொவம் புரப சர். அவருக்கு மடனவி  ிள்டளயள் இல்டே. தனி மனிதன். 

 டித்தவர். குடி. சிகபரட் ல ொன்  பகட்டப்  ழக்கங்கள் அவருக்கு  இல்டே அண்ணொ. 

என் வருங்கொேத்தில் அக்கட  உள்ளவர். அடமதியொனவர். லகொ ம் அவருக்கு 

வருவலத இல்டே” சொந்தி பசொன்னொள்    

“இப்  இளம் ப ண்கள் வயசு வந்தவர்கடள  கொதேிப் து  ணத்துக்கும் புகழுக்கும் 

தொன் , இது ஒரு ல ஷனொக வந்துவிடடது    ஏன் அபமரிக்க ஜனொதி திடய   

 ொர்க்கவில்டேயொ?. அவருக்கு எவ்வளவு இளம் வயது வயது   மடனவிகள் 

இருந்தொர்கள் என்று . இல ொடதய மடனவியும் இளம் வயது பமொலடல்  . 

ஆரம் த்தில் இளம் வயது  ப ண்கடள பதொடர்புபகொள்வது எளிது. இரு துகளின் 

ஆரம் த்தில், இடளய ப ண்கள் தங்களுக்பகன  அடடயொளங்கடளக் பகொண்டு 

வந்துள்ளனர். அவர்கள் இன்னும் தங்கள் உணர்வுகடள டகயொளுவதில். அவர்கள் 



கவனமொக இருக்க  லவண்டும்,  பவளி  லதொற் த்தடத நம் ி ஏமொ க்  கூடொது. 

வயது கூடிய மனிதன் இளம் ப ண்களின்  உணர்ச்சிகடள  திருப்தி  டுத்த 

முடியுலமொ  எனக்குத் பதரியொது. அது லமொகம் முப் து  நொள் ஆடச  அறு து  

நொலளொ  பதரியொது” என் தம் ி பசொன்னொன்    

“அண்ணொ அப் ழுக்கில்ேொத அன்ட  மட்டுலம பசலுத்துவதுதொன் உண்டமயொன 

கொதல் என்  அன் ின் வடிவம் அதுதொன் மனிதடன  ல்லவறு இடங்களுக்கு .

உயர்த்திச் பசல்கி து. அந்தக் கொதடே உணர்ந்து  ொரொட்டுகி ொரொ, இல்டேயொ என் து 

அப் ொற் ட்ட ஒருவித இதய உணர்வு . கொதல் என் து நி ந்தடனகள் அற் து. 

கொதலும் கொமமும் மனிதனுக்கு இனப் ப ருக்கத்திற்கொக  மட்டும் அல்ே அடதயும் 

தொண்டி ஒரு இறுக்கமும், உண்டமயும், புனிதமும் இருக்கி து. இடதத் தொன் சத் 

குருவும்  பசொன்னொர் “, சொந்தி கொதல்  ற் ி தன் கருத்டதச் பசொன்னொள் 

“அப்ல ொ அம்மொ அப் ொ  ஜொதகப் ப ொருத்தம்., சொதி, மதம்  ொர்த்து பசய்து டவக்கும் 

திருணத்டதப்  ற் ி என்ன சொந்தி பசொல்லுகி ொய் .” ? நொன் அவளிடம் லகட்லடன்  

“அண்ணொ ஒன்று புரிந்து பகொண்டு, வொழ்க்டகடய ஆனந்தமொக்கிக் பகொள்ள ஏற் ட்ட 

அடமப்புஅடத ம ந்து ., அடுத்தவரிடம் என்ன ஆதொயம் கிடடக்கும் என்  

எதிர் ொர்ப்புடன் கணவன் மடனவி உ வு அடமந்தொல், வொழ்க்டக பகொந்தளிப்புகள் 

நிட ந்ததொகிவிடும். லகொர்ட் வடர ல ொகொவிட்டொலும் ., குடும்  அளவிலேலய 

திருமணம் லதொற்றுவிடும்ஆணொக இருந்தொலும் சரி ., ப ண்ணொக இருந்தொலும் சரி, 

இருவருக்கும் இடடயில் அன்பு மட்டும் தீவிரமொக மேர்ந்திருந்தொல், வொழ்க்டகயின் 

லமடு  ள்ளங்களில் விழுந்தொலும் கொயப் டொமல் அறு து நொபளன்ன, அறு து 

வருடங்களொனொலும் சுகமொக மிதந்து  யணம் பசய்ய முடியும்.இப் டி சத்குரு ஈசொ 

பசொேியிக்கி ொர்” 

“ அது சரி  உங்களின் . உ டவ  ொர்த்து சமுகம் லகேி பசய்யொதொ?தம் ி லகட்டொன்  

“அது சரி தங்கச்சி உனக்கும் அவருக்கும் உள்ள ப ொருத்தமொன விருப் ங்கள்  எடவ 

“? நொன் சொந்திடயக லகட்லடன்   



“ ே இருக்கு அண்ணொ. இருவரும் மொமிசம் உண் தில்டே . தியொனம் பசய்லவொம், 

வொசிப் தும் எழுதுவதும்  ிடிக்கும். ஆடம் ரம் இல்ேொத உடுப்புகள்  என்டனப் ல ொல்  

அவருக்கும்   ிடிக்கும் . அவருக்கு லகொ ம்  வருவதில்டே எடதயும்  ப ொறுத்துக் 

பகொள்ளும்  மனம் அவருக்கு.  அவருக்குப்  டித்த ப ருடமயில்டே. யொலரொடும் 

வம்பு ல சமொட்டொர், டசவ உணவு அவருக்கு  என்டன ல ொல் விருப் ம். உேொவச் 

பசல்வது விருப் ம். ஓய்வு லநரத்தில் லதொட்ட லவடே பசய்வது அவர் ழக்கம்      

என்டனப்  ல ொல் அவருக்குப்  ழங்கள்  ிடிக்கும். சுருங்கச் பசொன்னொல் எங்கள்    

இருவரினதும் இயற்டக அதிர்லவண்கள்  கிட்டத்தட்ட  ஓன்று. அதனொல் 

ப ளதிகத்தில் பசொல்வது ல ொல் எங்களுக்குள்  ஒத்த அதிர்வுகள்  உண்டு . அதனொல் 

இரு மனங்களும்  ஒத்துப் ல ொகி து. இப் டி ப ரிய ேிஸ்ட்லட இருக்கு அண்ணொ”   

“அவர் முக்கியமொக ப ண்கள் மத்தியில்  ிர ேமொனவர் என லகள்விப் ட்லடன்” 

என்ல ன் நொன்  

“ மொணவ மொணவிகளிடம் அவர் அன் ொக நடப் ொர். அவ்வளவு தொன் “ சிரித்த டி 

சொந்தி  தில் பசொன்னொள்  

“ சொந்தி உனக்கு  ஒரு அ ிவுடர . கொதேில் முழு லநரத்டதயும் பசேவு பசய்யொமல் 

 டிப் ில் கவனம் பசலுத்தி. முதல் வகுப் ில்  ொஸ் பசய். என்ன”? நொன் பசொன்லனன்  

 **** 

நொன் எதிர் ொர்த்த  மொதிரி சொந்தி முதல் வகுப் ில்  ொஸ் பசய்து ப ளதிகத்தில்  

 ட்டதொரியொனொள். நொன் எதிர் ொர்க்கொத விதமொக. அவளுக்குப்  ல்கடே  கழகத்தில்  

ப ௌதீகத்தில்  விரிவுடரயொளர் லவடே கிடடத்தது.  ஆறு   மொதத்துக்குள் 

ல ரொசிரியர் அன்டன் பஜயரத்தினத்துக்கும் சொந்திக்கும்  திவு திருமணம் பரஜிஸ் ொர் 

ஆ சீில் நடந்தது . நொனும் தம் ியும் சொட்சிகளொக இருந்லதொம். அப் ொ வந்திருந்தொர். 

அம்மொ வரவில்டே. இனத்தவர்கள் வரவில்டே. சொந்திலயொடு  டித்தவர்கள் 

வந்திருந்தொர்கள். ல ரொசிரியரின் தொய் டகலகொல்  ிடித்த  டி தன் மகனின் இரண்டொம் 

திருமணத்துக்கு வந்திருந்தொள்  அவள் சொந்தி கழுத்தில் சிலுடவப்  தக்கம் உள்ள 



தங்கச்சங்கிேிடய தன்  ரிசொகப்  ல ொட்டொள்.  அவளுக்கொக என்  அப் ொ வங்கியில் 

லசமித்து. டவத்திருந்த  ஒரு ேட்சம . ணத்டத    அவளிடம் பகொடுத்தொர். நொனும் 

தம் ியும் எங்கள்  திருமணப்  ரிசொக  ஆளுக்கு 50,000 ரூ ொய் பகொடுத்லதொம்.. சொந்தி 

குடித்தனம்  பசய்ய ல ரொசிரியர் வடீ்டுக்குப் ல ொய் விட்டொள். இந்து,, கலதொேிக்க 

லகொவில் திருமணச் சடங்குகள். இடம்ப  வில்டே  

*****   

என் தங்கச்சிக்க அவள் விரு ப் டி   திருமணமொகி இரு வருடங்களுக்குள் 

எங்களுக்கு ஒரு மருமகடனப் ப ற்றுக் பகொடுத்தொள். எனக்கும் தம் ிக்கும் 

அப் ொவுக்கும் சந்லதொசம்.அம்மொ ல ரடன  ொர்க்க அவள் வடீ்டுக்குப் ல ொகவில்டே  . 

அவ்வளவு  ிடிவொதம் அவளுக்கு. மகன்  ி ந்த லநரலமொ என்லவொ அடுத்த வருடம் 

சொந்திக்கு  ேண்டன் ல ொக  மூன்று வருட ஸ்பகொேர்ஷிப் கிடடத்தது.  லகம் ிரிட்ஜ் 

 ல்கடேக்கழகத்தில் முடனவர்  டிப்பு . அவள் ஆடச  ட்ட  மொதிரி நடந்து விட்டது.  

 

 “ நொன் என் பசல்ே மகன் பசல்வரதினத்டத   ொர்த்துக் பகொள்கில ன். நீ ஒன்றுக்கும் 

லயொசிக்கொமல் ல ொய்  டித்து முடித்து, முடனவர்  ட்டம் ப ற்று வொ என்று பசொல்ேி  

சொந்திடய  வழி அனுப் ி டவத்தொர் ல ரொசிரியர் பஜயரத்தினம். 

 “பசல்வமும்  பஜயமும் இனி சொந்தியின் வடீ்டட  ஆட்சி பசய்ய ல ொகினம்” 

என் ொர் அப் ொ சிரித்த டி  அம்மொ  ஒன்றும் ல சவில்டே. முகத்டத நீட்டிக் 

பகொண்டு இருந்தொள்.  

:” என்ன’ அப் ொ அம்மொ இப் டி நடக்கு ொ:.நொன் அப் ொடவ   ொர்த்துக் லகட்லடன் . 

“ கொேம்   தில் பசொல்லும் : என் ொர் அவரின் வழ்க்கமொன சிரிப்ல ொடு . 

  

*****  ’  

 



  


