பிக்பபோச்கட் பியபேனோ

(பபோன் குபேன்திரன் – கனடோ)

பிக்பபோச்கட் பியபேனோ வசிக்கும் இடம்
என

அழைக் ப்

படும்

மருதொழன.

க ொழும்பின் ஒரு பகுதியொன

ஒரு

ொலத்தில்

இருந்தபடியொல் அப் கபயர் அவ் விடத்துக்கு வந்தது,
பபொழத

மருந்து

வியொபரம்

சில்லழர

மண்

கசறிந்த

விபச்சொரம்,

ளவு ள்

க ொழும்பு 10

கசய்பவர் ள்

ிரொமமொ

ள்ளக்

டத்தல்,

வொழும்

பகுதி

மருதொழன..
“என் வடு
ீ
மருதொழனயில்” என்றொபல மு ம் சுளிப்பவர் ள் பலர்.. பியபேனோ
ஊர்

டபலொர ந ரமொன பொணதுழற. தன் கதொைிலுக்கு அவன் பதர்ந்து எடுத்த இடம்

வடக்ப

1958

பிறந்த

30

இல்

ி மீ தூரத்தில் உள்ள மருதொழன.

இலங்ழ யில்

இனக்

ஒபர

ம ன்

தறக்

முரு ன்

பொர்த்து ம ிைந்த புத்த சமயத்தவர் வொழும் ஊர் பொணதுழற. நல்ல
மழனவியும்

என்பதனொல்

பொணதுழற

எரித்து,

ஐயரின்

தமிைன்

பபொது

ஐயர்

உதவியொல்

சர்மொழவ

லவரத்தின்

ப ொவில்

சிலரின்

சிவலிங்

நடந்த

பணஷ

தற

கநருப்பில்

சர்மொவும்

ொலம்
உயிர்

தப்பினொர் ள்,

அந்தக் பொத ச்கசயழலப் புரிந்த மூவரில் ஒருவரொவது 1962 ஆம் ஆண்டு வழர வொை
வில்ழல. ஒருவர் ரயலில் அடிபட்டு இறந்தொர். மற்றவர்
கூட்டத்துத்
த்தியொல்
அவனின்
ழதயின்

தழலவனொன
கவட்டிக்

வொரிசொ

முப்பது

துடிக் த்
ஒபர

ஒரு

வயது

துடிக்
பத்து

டலில் மூழ் ி இறந்தொர். அக்

கெயபசனொழவ

க ொன்றனர்.
வயது

ம ன்

அக்கூட்டத்தின்

கெயபசனொ
இருந்தொன்.

இறக்கும்

அவன்

தொநொய ன் பிச்பபொக் ட் பியபசனொ.. அவழனப் பொணதுழற

கத ிவழல, கவள்ளவத்ழத க ொழும்பு கபொன்ற

எதிரி ள்

தொன்

பபொது
இந்த

கமொரட்டுவ,

இடங் ளில் வொழும் தமிைர் ளுக்கு

அவன்
என்பது

முடிச்சிமொறி
தொன்

பியபசனொ.

தினமும்

சிலர்

இரயிலில்

ஆங் ிலம் பபசும் அரசொங்

அவழனக்
க ொழும்புக்

த்திரிக் ள்ளன்
ப ொட்ழடக்குப்

என்பர்;.
பயணம்

அனொல்
கசய்யும்

ஊைியர் ளும், தனியொர் துழறயில் பவழல கசய்பவர் ளும்

ழவத்த கபயர் பிக்பபொச் ட் பியபசனொ. ரயிலில் பயணம் கசய்பவர் ளில் சம்பள தினம்
அன்று தங் ள் பபர்ழச பியபசனொவிடம் பறிக ொடுத்தவர் ள் பலர்.

பிக்பபொக் ட்

ழலழய

அவ்வளவுக்கு

அக் ழர

பியபசனொவுக்கு
ொட்டொத

ற்றுக்க ொடுத்தது

பியபசனொவுக்குக்

அவன்

ழ

தந்ழத.

க ொடுக் ப்

படிப்பில்
பபொவது

பிக்கபொக் ட் கதொைில் என்று கெயபசனொ அடிக் டி மழனவிக்கு கசொல்லுவொன். எப்படி
பிபளட்ழட

பொவித்து

ம னுக்கு

ற்றுக ொடுதொன் கெயபசனொ, பியபசனொவின் முதல் பிக்பொக்க ட் திருட்டு

பொணதுழறயில்

ஒருவர்;

இருந்து

உணரொதவொறு

க ொழும்பு

அவரின்

கசல்லும்

பபர்ழச

கூட்டம்

திருடும்

அதி ம்

ழலழய

உள்ள

பஸ்சில்

அரங்ப ற்றம் கபற்றது. ென கநருச்சலில் தொன் இலக்கு ழவத்தவரின்;முது ில் ஒரு;
இடிபயொடு பபர்ஸ் ஒரு கசக் ண்டில் அவன் ழ யுக்கு மொறியது’. அப்படி முதல் அவன்
கசய்த பிக் பொக்க ட்டில்

ிழடத்த பணம் மூவொயிரம் ரூபொயும் ஒரு விசொ

ிகரடிட்

ொர்ட்டும். அந்த பபர்ஸ்பசொடு பிக்பபொச் ட் பியபசனொ அடுத்த பஸ் ஸ்டொப்பில் இறங் ி
விட்டொன். ம னின் கசயழல கமச்சி முது ில் தட்டி பொரொட்டினொன் கெயபசனொ.

ம னுக்குத் தீய வைிழய கசொல்லிக் க ொடுக் பவண்டம் என்று பியபசனொவின் தொய் சுது
பமனிக் ொ

ணவனுக்கு எச்சரித்தொள். தொன் நிழனத்தழத கசய்பவன் கெயகசனொ.

மருதொழனயில்

தந்ழதயின்

கூட்டத்ழதப்

பியபசனவுக்கு இருந்தது. இரு முழற ழ யும்

பபொல்,
ளவுமொ

ஒரு

ொழடயர்

கூட்டம்

கபொலீசொல் பிடிபட்டும். தன்

அரசியல் கசல்வொக்ழ ப் பொவித்து நீதிமன்றம் ஏறொமல் தப்பிவிட்டொன்.

******

,

பல தமிழ் அரசொங்

க ொழும்பு

6

உைியர் ளும். தனியொர் துழற உைியர் ளும் வொழும் பகுதி

கவள்ளவத்ழத..

சிலர்

க ொழும்பு

ப ொட்ழடக்குப்

ரயலிலும் பவழலக்குப் பபொய் வருவொர் ள். அவர் ளில்

பபொகும்’

பஸ்சிலும்.

பணஷ் சர்மொவும். ஒருவர்.

பயொர்க் வதியில்
ீ
உள்ள ஹட்டன் பநஷனல் வங் ியில் உதவி மபனெரொ

பவழல

கசய்தொர். தன் எண்பது வயது தொய், சரஸ்வதி மழனவி பொர்வதி இரு’ பிள்ழள பளொடு
கவள்ளவத்ழத

கநல்சன

பிபலசில்

.மூன்று

அழற ள்

உள்ள

அகனக்ஸ்

ஒன்றில்

வொழ்ந்து’ வந்தொர். மற்ழறய பிரொமணர் ழளப்’ பபொல் ப ொவிலில் பூழச கசய்வழத
முழு பநரத் கதொைிலொ

அவர் கசய்யவில்ழல. பநரம்

ிழடத் பபொது தன் தொய் மொமன்

சங் ர ஐயருக்கு பம்பலபிட்டி பிள்ழளயொர் ப ொவிலில் பூழசக்கு உதவியொ
அதில் சிறு வருமொனம் பவறு அவருக்குக்

அன்று ஐப்பசி கவள்ளிக்
கசய்த பின்

ிைழம..

ொழல பபொசனம்

இருப்பொர்;.

ிழடத்தது..

ொழல ஐந்து மணிக்கு எழும்பி குளித்து, பூழச

பணஷ் சர்மொ.உன்ணும் பபொது அவரது மழனவி

பொர்வதி ப ொப்பிபயொடு வந்தொள்.

“அத்தொன் உங் ழளத்த்தொன்.. வரு ிற புதன்

ிைழம மொமிக்கு நடக் விருக்கும்

ஒப்பபரசன் கசலவுக்கு பதழவயொன பணம ஆயித்தம் கசய்து விட்டியலொ”? பொர்வதி
ணவழனக் ப ட்டொள்.

“பொர்வதி, என் அப்பொ நொன் பதிழனந்து வயதொ

இருந்த பபொது’ அ ொ ல மரணம்

அழடந்த பின் என்ழனப் படிப்பித்து ஆளொக் ியது’என் அம்மொவும் அவவின் தம்பியொன
உன் அப்பொவும் தொன். அழத என்னொல் மறக் முடியொது. .உன் அப்பொவிடம் நொன்
அம்மொவின் ஒப்பபரசன் கசலவுக்கு

ொசு ப ட்பது சரியில்ழல. அவருக்கு என்று ஒரு

குடும்பச் கசலவுண்டு”
.” அப்ப என்ன பணத்துக்கு

கசய்வதொ

உத்பதசம் அத்தொன்”?

“ என் கசமிப்பில் 15,000 ரூபொய் வங் ியில் இருக்கு. அபதொடு’ பசர்த்து’ இன்னும் 25.000
ரூபொய் ஒப்பபரசனுக்கு பதழவ. அந்த பணத்துக்கு

பலொனுக்கு பபொன

ிைழம என்

பொங் ிழல விண்ணப்பித்து அப்ரூவ் ஆ ிவிட்டது. இன்று’ ழ யிழல பணம்
எல்லொம் இழறவன் கசயல்” என்றொர் ப ொப்பிழய அருந்தியபடி

ிழடக்கும்.

பணஷ சர்மொ.

“ நல்லது. பயொசித்து தொன பலொனுக்கு விண்ணப்பித்து இருக்குறியள். பத்திரமொ
க ொண்டு வொருங் ள். உங் ளுக்கு ஒரு பைக் ம் இருக்கு யொழரயொவது கதரிந்த

ொழச

நொண்பழரக்
பணம்

ொண்டொல் ழவத்திருக்கும் பணத்ழத

மறந்து பபசிக் க ொண்டு இருப்பியள்

வனம். அதிழல’ தொன் உங் ள் அம்மொவின் உயர்; தங் ி இருக்கு”

ணவழன

எச்சரித்தொள் பொர்வதி. .

****** .
.
பலொன் கசக்ழ

மொற்றி 25 ஆயிரம் ரூபொய் புத்தம் புதிய பநொட்டு ழள ஒரு

பபொலித்தீன் உழறக்குள்பபொட்டு தன்
கசய்தொர்

ளுசொன் பபொக் ட்டுக்குள் ழவத்து ெிப் (Zip)

பணஷ் சர்மொ. .

மழனவியின்’ வற்புருத்தலினொல் அன்று ெிப் ழவத்த கபொக் ட் உள்ள
அணிந்திருந்தொர். அது பணத்ழத’ பொது ொப்பொ

ழவக்

உதவியொ

ளுசொழன

இருந்தது.

க ொழும்பு ப ொட்ழட ரயில்பவ ஸ்படசனில் அன்று ஏ ப்பட்ட கூட்டம் பொணதுழறக்கு
பபொகும் இரயிலில் முண்டி அடித்துக் க ொண்டு எறினொர் சர்மொ. தன்

ளுசொன்

பபொக் ட்ழட அடிக் டி கதொட்டுப் பொர்த்துக் க ொள்வொர் பணம் பத்திர

இருக் ிறதொ

என்று

“என்ன

பணஷ் உம்ழம

ண்டு அதித

ண ீர் குரழலக் ப ட்டு திரும்பி பொர்த்தொர்.

அவழர உரிழமபயொடு

ொலம். இப்பவும் பொங் ிலொ பவழல” என்ற
பணஷ் சர்மொ.

அழைத்தது அவபரொடு ஸ்கூலில் ஒபர வகுப்பில் படித்த

நண்பன் சந்திரன்

“ யொர் சந்திரனொ? உன்ழனக்
எங்

நீ பவழல:”?.

ண்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு பமலொ ி விட்டது. இப்ப

அவளுடன் ப ட்டொர்’

பணஷ்

“ பபொஸ்டல் டிப்பொர்ட்கமன்டிழல அக்க ௌன்டனொ

இருக் ிபறன். அப்ப நீர்....”

“ நொன் ஹட்டன் பநஷனல் வங் ியில் உதவி மபனெரொ
எங் பளொடு படித்த ழமதிலிழய

ல்யொணம் கசய்ததொ

இருக் ிறன். அது சரி நீர்
ப ள்வி பட்டனொன்

உண்ழமயொ?.

“ ம்.. உமக்கு எத்தழன பிள்ழளயள்

பணஷ்”:?

:
” எனக்கு ஒரு’ ம னும் ஒரு ம ளும். உமக்கு எத்தழன சந்திரன்”?

“ எனக்கு ஒரு ம ன். மட்டும். அது சரி நீர் உம்முழடய மச்சொள் பொர்வதிழய
முடித்ததொ

எங் பளொடு படித்த ரொென் கசொன்னொன் உண்ழமபய?

“ உண்ழமதொன்.ச சந்திரன். என் அப்ப்பொ 1958 இல் இறந்த பின் அம்மொவின் தம்பி தொன்
எல்லொம் எங் ளுக்கு. அதழல என் அம்மொ விருப்பம் தண்ழட தம்பியின் ம ழள நொன்
முடிக்

பவண்டும்’ என்று. அது சரி அவன் ரொென் இப்ப எப்படி இருக் ிறொன்?

“அவன் ஒரு சிங் ளத்திழய முடிச்சு மூன்று வருசமொயிட்டு.. அந்தப் கபட்ழடயின்
அண்ணன் ஓரு எம்பி. அவருழடய க ொம்பனியில்

ரொென் ழடரக்டரொ

இருக் ிறொன்”

சந்திரன் விபரம் கசொன்னொன்.

தங் ழள மறந்து இரு நணபர் ளும் தங் ள் ஸ்கூல் வொழ்க்ழ ழய பற்றி பபசி
க ொண்டு இருந்ததொல் பநரம் பபொனது இருவருக்கும்’ கதரியவில்ழல. பம்பலப்பிட்டி
ஸ்படசனில் சனம் முண்டி அடித்து க ொண்டு இறங் ியது.
கூட்டத்தில் கூட்டமொய்

இடித்துக் க ொண்டு தன ழ

அவபரொடு பயணம் கசய்த பியபசனொ. தன்
மொயமொய் மழறந்தழத
இறங்

முன் தொன்

பணஷ் சர்மொழவ

வரிழசழய

ொட்டிச்

கசன்றொன்

ளுசொன் பொக்க ட்டில் இருந்து பணம்

பணஷ் உணரவில்ழல. அடுத்த கவள்ளவத்ழத’

ஸ்படசனில்

ளுசொன் கபொக் ட்டுக்குள் ழவத்த பணத்ழத தடவி பொர்த்ததும்.

அவர அதிர்ச்சி அழடந்தொர்

அவரின். இருபத்ழதயொயிரம் பணத்ழதக்

ொணவில்ழல.

ஸ்படனில் இறங் ியவர் “ ஐபயொ என் பணம்:பபொச்பச” என்று ஓலம் இட்டபடி
பக் த்தில் இருந்த சீட்டில் உட் ொர்ந்து’ விட்டொர். ஸ்படஷன் மொஸ்டர் வந்து அவரிடம்
நடந்தழத ப ட்டு அனுதொபப் பட்டொர்.

*****
கதொங் ிய மு த்பதொடு வடு
ீ திருபிய

“உங் ளுக்கு

பணஷ் நடந்தழத பொர்வதிக்கு கசொன்னொர்.

ழத பபொன இடம் ழ லொயம் என்று இருந்திருப்பியல் அவன் ஒருவன்

பிக்கபொக்க ட் அடித்தது கூட உங் ளுக்குத் கதரிந்திருக் ொது. நீங் ள் சரியொன
வனமில்லொதவர்.. மொமியின் ஒப்பபரசனுக்கு இப்ப

ொசுக்கு என்ன கசய்யப்

பபொறியல்”?

“நடந்தழத டொக்டரிடம்

கசொல்லி

ஒப்பபரசழன ஒரு மொதம் தள்ளிப் பபொடும் படி

ப ட்டுப் பொர்ப்பபொம் பபொலீசுக்கு பபொய்’ பிரபயொசனம் இல்ழல. இது என் தழல
எழுத்து” என்றொர

“என் அப்பொழவ

பணஷசர்மொ..

ொசு

டனொ

ப ட்டுப் பொர் ட்பட. அவருழடய சப ொதரியின்

ஒப்பபரசன் தொபன”

“ அவருடய மழனவி

ொசு க ொடுக்

அவழர விட மொட்டொ”

“ அப்ப இன்கனொரு வைி இருக்கு”

:”என்ன கசொல்லுகமன்”

“என்ழற

ழுத்திழல இருக் ிற ஆறு பவுன் தங் ச் சங் ிலிழய விப்பபொபம”?

“ என்ன விசர்

ழத பபசுறீர். அது; மொமொ

உமக்குப் பபொட்டது. இரண்டு நொள் அவ ொசம்

எனக்குத் தொரும் 25.000 பதட வைி பொக் ிறன்” என்றொர்

பணஷ சர்மொ

*****

அடுத்த] நொள் சனிக் ிைழம.. யொபரொ வட்டுக்
ீ
சர்மொ பபொய்
என்றொர்..

தழவ தட்டும் சத்தம் ப ட்டு

தழவ திறந்தொர். வந்தவர் சிங் ளத்தில் “ நீங் ள் தொபன

பணஷ

பணஷ்”

பணசுக்கு சிங் ளம் கதரிந்த படியொல் சிங் ளத்தில் “ ஓம் நொன் தொன்

பணஷ்

சர்மொ.

நீர் யொர்’?

“ என் கபயர் பியபசனொ. பிக் கபொக்க ட் பியபசனொ என்றொள் மருதொழனயில்
பலருக்குத் கதரியும் . பிக் கபொக்க ட் அடிப்பது’ என் கதொைில்”

“ என்ன கசொல்லுறீர் நீ

பிக்பொக்க ட் ொரனொ> அப்ப என் பபர்ழச எடுத்தது..நீரொ”?. ”

“ ஆம் நொன் தொன், கநற்ற்று ட்கரயினில் உம்ழம இடித்து’ பிக் பொக்க ட் அடித்தது’ நொன்
தொன்.

“ அப்ப என் 25.000 பணத்ழத எடுத்தது நீயொ? எங்ப

என் பணம்”?

“ ஓம். நொன்தொன். நொன் எடுத்த பபர்சுக்குள் உமது விலொசமும், உமது அப்பொவின்
படமும் விசிட்டிங்

ொர்ட்டும் இருந்தது. அழத ழவத்து’ உம்ழம பதடி வந்னொன் நொன்

திருடிய பணத்ழத திருப்பிக்’ க ொடுக் ”

“ புதுழமயொ

இருக்ப

உன் கசயல்”

“ என் அப்பொ கசய்த பொவத்ழத நொன் தீர்த்து ஆ

“ என பொவம் உம அப்பொ கசய்தவர்”?

பவண்டும்”

பணஷ் ப ட்டொர் ஆவலுடன்

“ என் அப்பொ தொன் பொணதுழற முரு ன் ப ொவில் ஐயரொ

இருந்த சிவலிங்

சர்மொ

என்ற இந்த படத்தில் இருந்தவழர கநருப்பு ழவத்து க ொன்ற கூட்டத்தின் தழலவன்.
டவுள் அம்மூவழரயும் தண்டித்து விட்டொர். என் அப்பொ சொகும் பபொது என்னிடம் தொன்
க ொழல கசய்த ஐயரின் ம ழன சந்தித்து மன்னிப்பு ப ட்கும் படி கசொன்னொர். நொன்
உம்ழம பதடிபனன்
பபொய் விட்டதொ

நீர்

ிழடக் வில்ழல. நீரும் உம் அம்மொவும் யொழ்ப்]பொணம்

கசொன்னொர் ள். இது நடந்து பல வருசங் ள் அ ிவிடடது. எப்படி

விதி எங் ழள சந்திக்

ழவத்திருக் ிறது பொர்த்தீரொ.

குற்றத்துக்கு அவர் சொர்பில் நொன் உம்மிடம்

பணஷ் ஐயொ?. என் அப்பொ கசய்த

ொலில் விழுந்து மன்னிப்பு ப ட்

வந்திருக் ிறன்”

ண் ளில் நீர் தழும்பியபடி பியபசனொ

விைப்பபொனொன், உடபன

“ நீ என்

பணஷ்

ொலில்

பணஷ் அவழனத் தடுத்தி நிறுத்தி.

ொலில் விைபவண்டொம் உமது அப்பொ கசய்த குடுற்றத்துக்கு நீ என்ன

கசய்யமுடியும்”?

“ ஐயொ இந்தொருங் ள் நொன் உங் ளிடம் பிக்பபொக் ட் அடித்த பபர்சும் 25.000 ரூபொய்
பணமும்’” என்று

மன்றொட்டமொ

கசொல்லியபடி பணத்ழதயும் பபர்ழசயும் பியபசனொ

பணஷிடம் க ொடுத்தொன்.

இந்த பணம் என் அம்மொவின்; ஒப்பபரசன் கசலவுக்கு

நொன் பலொன் எடுத்தப் பணம்”

“ அப்படியொ ஐயொ?. இன்கனொரு உங் ளிடம் பவண்டுப ொள்”

“ என்ன கசொல்லப் பபொ ிறொய் பியபசனொ”?

: என் அப்பொ கசய்த’ குற்றத்துக் ொ என் கதொைில் மூலம்

ிழடத்த பணத்தில் இந்த

75,000 ரூபொழவயும் ழவத்துக் க ொள்ளுங் ள் உங் ள் அம்மொவின் : ஒப்பபரசன்
கசலவுக்கு

உதவும்” பணத்ழத பியபசனொ நீட்டினொன்.

“ ஐபயொ எனக்கு’ நீ பிக் கபொக்க ட் அடித்து சம்பொதித்த பணம் பவண்டபவ பவண்டொம்..
அந்தப் பணத்ழத க ொண்டு பபொய் எதொவது ஒரு அனொழத பிள்ழள ள் மடத்துக்ப ொ
வி ொரொவுக்ப ொ

க ொடு. நீ எனக்கு ஒரு

ொரியம் மட்டும் கசய்தொல் பபொதும். கசய்வியொ

பியபசனொ”?

“ கசொலுங்ப ொ

ஐயொ,

நீங் ள் எழதச் கசொன்னொலும் நொன் நிட்சயம் கசய்பவன் ஐயொ

“ நீ இனி இந்த பிக்பொக்க ட் அடிப்பழத நிறுத்து. என்ழனப் பபொல் எத்தழனபயொ
குடும்பங் ள் உன் கதொைிலொல் பொதிக் ப்பட்டிருக்குது என்று உனக்குத் கதரியுமொ?

“ இப்ப கதரியும் ஐயொ இனி இந்தத் கதொைிழல கசய்யபவ மொட்படன்
என்று அழுதபடி பியபசனொ கசொன்னொன்.

இது சத்தியம்”

பணஷ சர்மொ பொர்வதிழய திரும்பிப் பொர்த்து. “ இந்தொரும் 25.000 ரூபொயும் என்
பபர்சும். பபொய் அலுமொரியில் ழவயும் திங் ள்
முழு

ொசும்

ட்ட பவண்டும்” என்றொர்

ிைழம அம்மொவின் ஒப்பபரசனுக்கு

பணஷ் .

அபத சமயம்’ அவரின் தொய்’ பூழெ அழறயில் மணி அடித்து சுப்பிரபொதம் கசொல்வது’
ப ட்டது. பியபசனொ எல்பலொழரயும் ழ

******
(யொவும்

,

ற்பழன)

கூப்பி வணங் ி விழட கபற்றொன்.

