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வெணக்கம்.
தனியயார்
நிறுவெனத்தில்
பணிபுரயும் நயான ஆங்கில வெழி கல்விமய
வபற்றயாலும், எனது தமிழ் ஆசிரயர்களயால்
உந்தப்பட்யடயா, அல்லது என தயாய் வமையாழி
தமிழ் எனபதயாயலயா தமிழில் எழுதும் என
ஆமசைத்
வதயாடர,
கமதகள்
மைற்றும்
கவிமதகள் எழுத முயற்சி வசைய்வெதுண்டு.
அந்த வெமகயில் 'உணர' எனனுமடய ஒரு
முயற்சியயாகும். 'மநலயான கயிறு' எனற
சுஜயாதயாவின
நயாவெமலப்
படித்ததினயால்
உந்தப்பட்டு
இந்த
நயாவெலிமன
எழுதியுள்யளன. அந்த நயாவெலின தனித்துவெம்
எனனவவெனில், அந்த
கமதயிமன
சுஜயாதயா, இரண்டு பயாகங்களயாக ஒவ்வவெயாரு
சையாப்டரலும்
வசையால்லி
மவெத்திருப்பயார்.
இரண்டு பயாகங்களும் கமடசியில் ஒனமற
ஒனறு சைந்தித்து கமதக்கயான முடிச்சிகமள
அவிழ்த்து, கமதமய ஒனறு யசைர்த்து முடித்து
மவெக்கும். அமத தழுவிய இந்த நயாவெல்
'உணர'யில், சையாய்வவெழுத்தில் வெருவெது ஒரு

பகுதி, யநர் எழுத்தில் வெருவெது மைற்வறயாரு
பகுதி. இரண்டும் ஒனறு யசைரும் இடத்தில்
தயான கமத முற்றுகிறது. உங்களுமடய அரய
யநரத்தில் ஒரு அமர மைணி யநரம் வசைலவிட்டு
இமத படிக்கவிருக்கும் அமனவெருக்கும்
எனது
நனறிகள்.
எனது
முயற்சி
திருவிமனயயாக, உங்கள் கருத்துக்கமள
எனனுடன
பகிர்ந்து
வகயாள்ளவும்.
மினனஞ்சைல்
முகவெர:
divyahariharanmk@gmail.com
கமதமய எழுதிமுடிக்க ஊக்குவித்த
அமனத்து நண்பர்களுக்கும்.
உறவினருக்கும் எனது நனறிகள். இந்த
கமதமய வவெளியிட உதவி புரந்த நண்பர்
ப்ரதீப்பிற்கு எனது மைனமையார்ந்த நனறிகள்.

ஆசிரயர் அறிமுகம்:

யசைலத்தில் பிறந்து வெளர்ந்து, வசைனமனயில்
யவெதியலில் வபயாறியியல் முடித்துவிட்டு,
தனியயார் நிறுவெனத்தில் பணியயாற்றிக்
வகயாண்டிருக்கியறன.
கணவெர், குழந்மத மைற்றும்
வபரயயயார்களுடன ஓசூரல் வெசித்து
வெருகியறன. கமதகள் படிப்பதில்
ஆர்வெமுண்டு. சிறு கமதகள், கவிமதகள்
எழுதுவெதுண்டு. 'உணர' எனனுமடய முழு
முதற்முயற்சியயாகும்.
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எவ்வெளவு அழகயான வமையாழி! எனன அழகயான
கற்பமனகள்! எவ்வெளவு வதளிவெயான கமதக்
களங்கள்! கல்கி, சையாண்டில்யன, சுஜயாதயா,
வஜயகயாந்தன, வஜயயமையாகன, இவெங்கயளயாட
எழுத்துத் திறனல பயாதி எனக்கு இருந்திட்டயா
கூட யபயாதுயமை!!! பயாரதியயாயர… உன
கயாலத்தில் நயான பிறந்திருந்தயால், உன
கவிமதக்கயாகயவெ தயாகம் வகயாண்டு
சுதந்திரத்திற்கு யபயாரயாடியிருப்யபன. உன
குரமலக் யகட்டிருந்தயாயல என குரலில்
கவிமத ஒலித்திருக்குயமையா!!?
இமத கணினியில் தட்டிவிட்டு, முகத்தில்
சிரப்புடன படுத்துறங்கியது ஒரு தமிழ்
பித்து.
குளிருல நடுங்கிக்கிட்டு இருக்குற
சூரயனுக்கு கதகதப்பூட்ட, புமகமய சூடயாக

கக்கிக் வகயாண்யட வெந்து நினறது அந்த
வெண்டி. அதன கதவுகள் திறந்ததும் உள்யள
கயாட்சியளிப்பது, கயாதுகளில் இயர்ஃயபயாமன
(Earphone) மையாட்டிக் வகயாண்டு, 'சையாக்ஸ'
அணிந்த கயால்கமள ஒய்யயாரமையாக இனஜின
மீது நீட்டியவெயாயர உட்கயார்ந்திருக்கும் நம்மை
வடக்கி தயாத்தயா 'பயாட்டில்'. அறுபது வெயசு
ஆனயாலும் அப்யடட்டயா இருப்பயார், எல்லயா
வடக் சையாதனங்கமள பத்தியும்.
வபருசையா ஒரு கூட்டயமை அந்த ஸடயாப்புல
ஏறுது. எல்லயாரும் பயாட்டிலுக்கு வெணக்கம்
வெச்சிகிட்யட ஏறுறயாங்க. வெண்டி புறப்படுற
யநரத்துல ஓடி வெந்து மகயமசைச்சு நிறுத்துது
ஒரு உருவெம். முகம் மைட்டும் வகயாஞ்சைமையா
வதரய, குளிர் கயாத்து எப்படியயாவெது உள்யள
நுமழயனும்னு குட்டிக் கரணம் அடிச்சையா கூட
புக முடியயாத மையாதிர ஸவெட்டர் துணியயால
முகத்மத
மூடிகிட்டு
அழகிய
புனனமகயயயாட வெண்டியில வெந்து ஏறுற

அந்த உருவெம், ஒரு குட்டி யதவெமத. அந்த
யதவெமதயயயாட யபரு, நிலயா.
அந்த இளம் விடியற்கயாமலயில இந்த
நிலமவெப் பயார்த்த சூரயன, முழுவெதுமையாக
கண் விழித்துக் வகயாண்டது யபயாலும்! எங்கும்
ஒளி பரவெத் வதயாடங்கியது. சூரயனுக்கு
கதகதப்பயாக இருந்திட்டுருந்த
அந்த
வெண்டியின புமகயிமன பழிவெயாங்க, குளிர்
கயாத்து யவெகமையா வெந்து வெண்டியிமன
தயாக்கிக்வகயாண்டிருக்க, அயதயாடு சைண்மட
யபயாட்டுக்கிட்யட வெழி வநடுக அனல்
புமகயிமன கக்கிக்கிட்டு வெந்திட்டிருந்தது
அந்த வெண்டி. ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடிச்
யசையார்ந்து யபயான அந்த வெண்டி, குளிமர
வஜயிச்சிட்ட
சைந்யதயாச்யதயாடயும்,
வபருமிதத்யதயாடயும், எல்மலக் யகயாட்மட
அமடஞ்சை
மையாதிர
வபருமூச்மசை
விட்டுகிட்யட, ஒரு கம்வபனியின முனனயால
வெந்து நிக்குது.
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கயாதலும், கவிமதயும், கற்பமனயும்
என மைனமத சுற்றி சுற்றி வெரும். நிலவும்,
வெண்ணத்துப்பூச்சியும், மைமலயும், மைமழயும்
இல்லயாமைல் என எழுத்துகள் இல்மல. நயான
தனிமமையில்
இனிமமை
கயாண்பது
இமவெகயளயாடு தயான.
தமியழ...நீ இல்லயாத
ஒரு நயாள்...
உன உளறல்கள்
யகட்கயாமைல் உறக்கம் ஊர்
யகயாடியில்
நீ இனறி தனிமமை
தமலக்யகறி தள்ளயாடுகியறன

கண்கள் பயார்க்கும்
கயாதுகள் யகட்கும்
வெயிறு பசிக்கும்
மைனது அமனத்மதயும்
ரசிக்கும்
ஏவனனில் பயார்க்க
ரசிக்க புசிக்க நீ எனனுடன
இல்மல.
நயா.முத்துகுமையார் வெழியில் நயானும் என
பட்டயாம்பூச்சிகமள
விற்று
விடப்
பயார்க்கியறன. என கனவுகள் 'கருப்புக்
கண்ணயாடி' அணிந்து இதமையாக வவெயிலில்
நடந்து வகயாண்டிருந்தன. பதிப்பயாளர்களின
படிக்கட்டுகளில்
ஏறி
ஏறி
வெழுக்கி
விழுந்யதன. என கருப்புக் கண்ணயாடி
உமடபட்டு, அவெர்களின வெயார்த்மதச் சூடு

என கண்களின வெழி வசைனறு என இதயத்தில்
இருந்த
பட்டயாம்பூச்சிகமளக்
வகயானறு
விட்டன.
அது
வசையாகுசு
வெயாகனங்களுக்கு
உட்கயாருவெதற்கயான இருக்மககமள தயயார்
பண்ணி தரும் கம்வபனி. அங்யக, வெட்டம்,
நீள் வெட்டம், சைதுரம், வசைவ்வெகம் என
பல்யவெறு வெடிவெங்களினயாலயான அச்சுகள்
வதயாடர்ந்து
இயங்கியபடி
இருக்கும்.
அச்சுகளின
வெயாய்
தயானயாக
திறக்க,
இருக்மககமள
தயயாரப்பதற்கயான
திரவெங்கமள அதில் ஊற்றிய பினனர் அமவெ
தனனயால் மூடிக் வகயாள்ளும். அங்கிருக்கும்
இயந்திர சைக்கரத்மத பயார்ப்பதற்கு, ஆறயாத
பசியயயாடு தன அகனற வெயாயிமன திறந்து
மூடி, திறந்து மூடி, ஒரு குட்டி வெட்டத்தினுள்
சுற்றி
சுற்றி
வெந்து
வகயாண்டிருக்கும்
இரயாட்சைசைக் கூட்டம் யபயால யதயானறும்.
முப்பது வெருசைமையா சுத்திக்கிட்டு இருக்குற
அந்த இரயாட்சைசைமன வெருசைத்துல ஒரு முமற

பரயாமையாரப்பு வசைய்யுறது அந்த கம்பனியயயாட
வெழக்கம். ஓடிய கயால்கமள ஒடுக்கி ஓய்வுல
இருக்குற ஒரு வெயாரம் அந்த இரயாட்சைசை
சைக்கரத்துக்கு யபயாதுமையானதயாக இருக்கும்.
இரயாட்சைசைர்கமள அடக்கி ஆளுர மையாயக்கயார
கூட்டம் தயான நம்மை கமதக்களத்துல வெரப்
யபயாற கதயாபயாத்திரங்கள். இரயாட்சைசையனயாட
கண்கட்டு
வெயாய்கட்டு
வித்மதகமள
வதரஞ்சைவென தயான சைமைந்து. அவென ஒரு
வசைனசையார்
ஸவபசைலிஸட்
புயரயாகிரயாமைர்.
எவ்வெளவு யநரம் இரயாட்சைசைன வெயாமயத்
திறக்கனும், எவ்வெளவு யநரம்
வெயாமய
மூடி
இருக்கனும், இது மையாதிர
பல
விசையங்கமள இரயாட்சைசையனயாட மூமளயில
ஏத்துறது சைமைந்து தயான.
அடுத்து
இவெர் அந்த

முக்கியமையானவெர் ஆர்.யக.
இடத்யதயாட பரயாமைரப்பு

யவெமலகமள
எல்லயாம்
வதரஞ்சைவெர்.
இரயாட்சைசைமனக்
கட்டிப் யபயாடுறது, தீனிப்
யபயாடுறது மையாதிர
பல விசையங்கமள
வசைய்கிறவெர்.
எல்லயா
வமைக்கயானிக்கல்
யவெமலகளும் இவெருக்கு அத்துப்படி.
ஆர்.யக-யவெயாட
வரயாம்ப
வநருங்கிய
நண்பரயான சையாந்தயா, ஒரு எலக்ட்ரகல்
ஸவபசைலிஸட். சையாந்தயா, கம்பனியில வநருங்கி
யவெமல பயாக்குறது ஆர்.யக-யவெயாட மைட்டும்
தயான. வரண்டு யபரும் ஒயர வீட்டுல தயான
தங்கியிருக்கயாங்க. சையாந்தயா ஒரு சீக்ரட் சைர்ஃபர்.
அதயாவெது, கம்பனியில நடக்குற எந்த
இரகசியத்மதயும்
வதரஞ்சுக்கமலனயா
அவெருக்கு தூக்கம் வெரயாது.
பரயாமைரப்புக்கயான முதல் நயாள், அந்த
இரயாட்சைசைமன
கட்டவிழ்த்து
அடக்கி
ஆளுறதுக்கயான எல்லயா முனவனச்சைரக்மக
விசையங்கமளயும்
எடுத்து
வசையால்லிட்டு

இருந்தயார் சையாகர். அவெர் தயான எல்லயாருக்கும்
யமையனஜர். மிகவும் நியயாயமையான ஆள்.
உமழப்புக்கு
மைரயயாமத
வகயாடுப்பவெர்.
அவெருக்கு அந்த கம்பனியில எல்லயா
விசையங்களும் அத்துப்படி. அவெர் பயாட்டில்
தயாத்தயாயவெயாட
நீண்ட
நயாள்
யவெமல
பயார்த்தவெர். தயாத்தயாயவெயாட வெயசுக்கு அவெர்
மைரயயாமத தந்தயாலும், பயாட்டில் தயாத்தயா
யவெமலயில் கவெனம் வசைலுத்தயாமை இருக்குறது
சையாகருக்கு
சுத்தமையா
பிடிக்கமல.
தக்க
சைமையத்துல
அவெருக்கு
நல்ல
பயாடம்
புகட்டனும்னு கயாத்துட்டு இருக்கயாரு சையாகர்.
வடக்கி 'பயாட்டில்' தயாத்தயா வரயாம்ப
ஜயாலியயான மைனிதர். கம்பனியில எல்லயா
யவெமலகமளயும்
கற்று
படிப்படியயாக
உயர்ந்து, கம்பனியின இனறியமமையயாத
பயாகமையாய்
ஆகிவிட்டயார்.
அவெருமடய
அனுபவெத்மத வபயாக்கிசைமையாக நிமனக்கும்
நிறுவெனம், அவெரடமிருந்து எதிர்பயார்ப்பது

உமழப்மப அல்ல, யதமவெயயான யநரத்தில்
அவெருமடய
அனுபவெம்
நிமறந்த
கருத்துக்கமள மைட்டுயமை. ஆனயால் சையாகரன
கருத்து யவெறயாக இருந்தது.
நிலயா அந்த கம்பனியில் தனித்து நிற்பவெள்.
கம்பனியில் யவெமல வசைய்யும் ஒயர வபண்
எனபதயால் மைட்டுமைல்ல, அவெள் வசைய்யும்
யவெமலயின யநர்த்தியினயாலும் கூடத்தயான.
நிலயா அந்த கம்பனியில் வசைய்யப்படும்
வபயாருட்களுக்கயான
தரத்திமன
உறுதிபடுத்தும் வபயாறுப்பில் உள்ளவெள்.
அதயாவெது குவெயாலிட்டி வஹட்.
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தமிழ்நயாட்டில் தமிழ் புத்தகங்கள்
படிப்பவெர்கள்
மிகக்
குமறயவெ.
எழுத்தயாளர்கயள தங்கள் புத்தகங்களில் 400ஆவெது விற்றுக் வகயாடுக்க யவெண்டும் அல்லது
பதிப்பிற்கயான பயாதி வசைலமவெ ஏற்றுக்

வகயாள்ள
யவெண்டும்.
பதிப்பயாளர்கள்
புத்தகத்மத பதிப்பிக்க இது ஒரு நிபந்தமன.
இமத யகட்டதும் என மைனதிலிருந்த
மைமலகள் எல்லயாம் புத்தகங்களயாக மையாறி
கனத்தன.
மைனதில்
எப்வபயாழுதம்
வகயாட்டிக்வகயாண்டிருக்கும் கவிமத மைமழ,
கயாசு மைமழயயாக மையாறி என வநஞ்மசை பிளந்து
வகயாண்டிருந்தது.
'புயரயாகிரயாமைர் சைமைந்து' இருபத்து எட்டு
வெயது ஆன இவென, வெயாழ்க்மகயில் அமடந்த
கயாதல் யதயால்விகயள அதிகம். கட்மட
குட்மடயயான யதகம், வெளர்ந்த சுவெயட
இல்லயாமைல் மைழுங்க சிமரத்த தயாடி மீமசை,
பயால் வெடியும் முகம். இவெற்மறவயல்லயாம்
ஒனறு யசைர்த்து கற்பமன வசைய்து பயார்த்தயால்,
அதுதயான சைமைந்து.
'எலக்டிரசியன
சையாந்தயா'
வரயாம்ப
வசைல்லமையா வெளர்ந்த மபயன. வீட்டுக்கு ஒயர

பிள்மள. நல்ல வெசைதியயான குடும்பம். அவென
வீட்டில் அவெமன யயாரும் அதட்டிக் கூட
யபசியது
கிமடயயாது.
வவெவ்யவெறு
ஊர்களுக்குப் பயணம் வசைய்து, அவெற்மற
சுற்றிப்பயார்த்து ரசிப்பது அவெனுக்கு மிகவும்
பிடிக்கும். தமிழ்நயாடு அல்லயாது யவெறு
இடங்களில் யவெமல பயார்த்தயால் அந்த
இடங்கமள சுற்றி பயார்த்து அனுபவிக்கலயாம்
என எண்ணி இவ்வெளவு தூரத்தில் வெந்து
யவெமல பயார்த்துக் வகயாண்டிருந்தயான.
'நிலயா'; மைனம் யபயான யபயாக்கில் யவெமல
வசைய்வெயாள். தனக்கு யதயானறுவெமத வசைய்ய
ஏழு கடல், ஏழு மைமல தயாண்டுவெமதக் கூட
அவெள் வபரதயாகக் கருதுவெது இல்மல.
அவெளுக்கு
அவெயள
ரயாஜயா
அவெயள
மைந்திர.வெண்ண வெண்ண உமட உடுத்தி
அழகயாய் வெலம் வெருவெயாள். அவெளுமடய
மதரயம் அவெளுக்கு கூடுதல் அழகு.

நிலயாமவெ
பயார்த்த
மையாத்திரத்துல
சைமைந்துவுக்கு வரயாம்பயவெ பிடிச்சிப் யபயானது.
கிமடச்சை சைந்தர்ப்பங்கமளத் தவெற விடயாமை
நிலயா கிட்ட யபச்சுக் குடுப்பயான. நிலயாவும்
மைத்தவெங்கமள யபயால இல்லயாமை அவென
வசையால்ற விசையங்கமள கயாது வகயாடுத்து
கவெனிப்பயா, தக்க இடங்கள்ள ரசிப்பயா,
பயாரயாட்டவும் வசைய்வெயா. அது அவெளுக்கு
இயல்பயாயவெ இருக்குற ஒரு குணம். அந்த
குணம் சைமைந்துமவெ வவெகுவெயா கவெர்ந்தது.
இரண்டயாவெது நயாள் அமனவெரும்
தங்கள் கயாமல தூக்கத்மத வதயாமலக்க
மைனமினறி
வெண்டியிலிருந்து
இறங்குகினறனர். பயாட்டில் வடக்கி தயாத்தயா,
குறுந்தயாடியுடன
ஸமடலயாக
வெண்டியிலிருந்து இறங்குகிறயார். அவெரடம்
இருக்கும்
உற்சையாகம்
எப்வபயாழுதும்
இருப்பமத
விட
இரட்டிப்பயாக
கயாணப்பட்டது. இந்த வெயதிலும், தயான

மசைக்கிளில் 200 கி.மீ. வசைனறமத பற்றி
நிலயாவிடம் வபருமமையயாக சிரத்து சிரத்து
யபசிக்வகயாண்டு வெந்தயார். நிலயாவும் அவெர்
யபச்மசை வவெகுவெயாக ரசித்து வகயாண்யட
வெந்தயாள்.
தன
வமையாமபலில்
உள்ள
புமகப்படங்கமள எல்லயாம் கயாட்டி சுமையார்
அமர மைணி யநரத்திற்கும் யமைலயாக யபசிக்
வகயாண்டிருந்தயார். இமத கண்ட 'புயரயாகிரயாமைர்
சைமைந்து'விற்கு வெயறு பற்றி எரந்தது. ட
ப்யரக்கில் நிலயாவிடம் யபச்சுக் வகயாடுக்க
முயனறயான சைமைந்து. ஆனயால் நிலயா சிறிது
யநரம் கழித்து அவெனிடம் உமரயயாட
வெருவெதயாக வசையால்லிவிட்டு, பயாட்டிலுடன
வதயாடர்ந்து
யபசுவெதற்கயாகச்
வசைனறுவிட்டயாள். இமத பயார்த்த சைமைந்து,
பயாட்டிலின மீது மிகுந்தக் கடுப்பயானயான.
அவென யகயாபம் வபரதயாகி அதன துகள்களில்
சில கயாற்றில் சிதறின. தன மகயிலிருந்த ட
டம்பளமர 'டமையாவலன' தூக்கி எரந்து விட்டு
தன இடத்மத யநயாக்கி நடந்தயான.
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வபயாத்தலயாகிப் யபயான இதயத்துக்கு
மைருந்தளிக்க வெந்தது சைமூக வெமலத்தளம்.
பமடப்புகமள பகிர்ந்யதன. 50 யபர்
வகயாண்ட
என
நண்பர்
கூட்டத்தில்,
விருப்பப்பட்டு படிப்பவெர்கள் 30 யபர்
மைட்டுயமை. விரும்பி படிக்கும் 30 யபர்களில்,
விருப்பம் வதரவிப்பவெர்கள் (Likes) 10 யபர்
மைட்டுயமை. 10-ஆனது 100-ஆகி, 100-ஆனது
1000-ஆகிவிடும் நயாள் வவெகு வதயாமலவில்
இல்மல எனறு விரந்து வகயாண்டிருந்தது என
கனவு. ஆனயால்
நடந்தது
எனனயமையா
யவெறு.
அமல யபசிகளும் புது
'ஆப்ஸ'களும் வபருகி விட்ட உலகத்தில் என
மைமலகளும்,
பட்டயாம்
பூச்சிகளும்
நிரயாகரக்கப்பட்டமவெ ஆகிவிட்டன. கயாதல்
மைட்டும் ஒனறிரண்டு விருப்பங்கள் வபற்று
உயிருடன அமலந்துக் வகயாண்டிருந்தது.
வெமலத்தளத்தின நூறு யகயாடி பினனல்களில்

நயானும் என எழுத்துக்களும் வபற்ற இடம்
வதருக்யகயாடி. அவ்வெப்வபயாழுது எனமன
நயாயன
ஊக்குவித்துக்
வகயாண்டு
பதிப்பயாளர்கமள வதயாடர்ந்யதன.
ஓடிக்வகயாண்டிருக்கும்
இயந்திர
உலகில் முனயனறி வெர வெழி வசையால்லும்
ஊக்குவிப்பு புத்தகங்கள் யதமவெ. புதுமமை
யதமவெ. விஞ்ஞயானத்மத விளங்க முடியயாத
வெமகயில் விளக்கும் நயாவெல்கள் யதமவெ.
வகயாமலகமளயும், வகயாள்மளகமளயும் புது
விதத்தில் வசைய்ய விளக்கவுமர கமதகள்
யதமவெ. கற்பமனமய நிழலயாக்கி, அந்த
நிழலினூயட நிஜங்கமள புகுத்தி, ரசிக்க
மவெக்கும் நிஜங்கள் யதமவெ. பதிப்பயாளர்கள்
விரும்புவெது இவெற்மற தயான. நிஜங்கள்
கலந்த வகயாமலக் கமத, வகயாமலயிமன
வெர்ணிக்கும் திகில் கமத. இமவெகயளயாடு
யபயாட்டி யபயாட முடியயாத என இயற்மக
அழிந்துக் வகயாண்டிருந்தது. வெயார்த்மதகள்

வெரண்டு விட்டன. எனக்கு இதற்கு யமைல்
எழுத வெரவில்மல. நயான என வெயாழ்க்மக
பயாமதமய
மையாற்றிக்
வகயாண்யடன.
எனக்வகனறு ஒரு கம்வபனியில் யவெமல
வெயாங்கிக் வகயாண்யடன. இல்லயாத ஒரு ஊமர
யதடிக்வகயாண்டு, தமிழிலிருந்து எனமன
ஒதுக்கிக்வகயாண்யடன.

10 20 50 100
சைக்கரங்கள் என முனனயால்
உருந்துக் வகயாண்யட
அமத என மககள்
சுற்றிக் வகயாண்யட...
100 200 300 600
நிமிடங்கள் ஓடிக்வகயாண்யட

நயான
இயந்திரங்கயளயாடு புரண்டுக்
வகயாண்யட....

1000 2000 3000 4000
வநயாடிகள் நகர்ந்துக்
வகயாண்யட
என வெயாழ்க்மக மைட்டும்
வநயாண்டிக்வகயாண்யட....
கம்பனியிலிருந்த
அமனவெரும்
ரயாட்சைசை இயந்திரத்திமனச் சுற்றிக் குழுமி
இருந்தனர். இயந்திரத்தில் ஏயதயா யகயாளயாறு
ஏற்பட்டிருக்க, அதன புயரயாகிரயாமமை சைர
வசைய்து வகயாண்டிருந்தயான சைமைந்து. யவெமல
தமடப்பட்டு யபயான கவெமலயில் நினறு
வகயாண்டிருந்த சையாகரன அமலயபசி ஒலித்தது.
அவெர் அமத திறந்துப் பயார்த்தயார். அது
பயாட்டிலிடமிருந்து
வெந்திருந்த
ஒரு

'வெயாட்ஸயாப்' வசைய்தி. ஒரு நமகச்சுமவெ பகிர்வு.
சையாகர் மிகவும் கடுப்பயாகிப் யபயானயார். மைனம்
முழுக்க இருக்கும் வகயாந்தளிப்மப வவெளியய
கயாட்டிக்
வகயாள்ளயாமைல்
பயாட்டிமல
மைனதிற்குள்யள திட்டிக்வகயாண்டயார்.
கணினியில்
புயரயாகிரயாமமை
சைர
வசைய்துக் வகயாண்டிருந்த சைமைந்துவிடம் யபசை
வெருகிறயாள் நிலயா. அப்வபயாழுது சைமைந்துவிற்கு,
நிலயா தனமன தவிர்த்து பயாட்டிலுடன
யபசியது நிமனவிற்கு வெந்து
எரச்சைலூட்டுகிறது. அவென வெயறு எரந்துக்
வகயாண்டிருக்க,
வெயாயில்
புமகந்துக்
வகயாண்டிருக்கும்
புனனமகயுடன
யபசிக்வகயாண்டிருந்தயான. அனமறய தினம்,
இவ்வெயாயற
கசைப்புகமள
உள்ளடக்கி
யதயாற்றத்தில்
இனிமமையயாக
வசைனறுக்
வகயாண்டிருந்தது.

அடுத்த நயாள் வெயானம் மைந்தமையாக இருந்தது.
குளிரன தயாக்கம் எப்வபயாழுதும் விட
அதிகமையாக இருந்தது. உடலில் தண்ணீர் பட்ட
இடங்களில் எல்லயாம், குளிர் தன மகயில் பல
ஊசிகமள வகயாண்டு
குத்துவெது யபயானற
வெலி வகயாடுக்கும் அளவு இருந்தது. பனியின
தயாக்கத்தினயால், அமனவெரும் கதகதப்பயான
யமைலயாமடகயளயாடு
கயாணப்பட்டனர்.
இதனயால்
அவெர்களுமடய
சீருமட
கண்ணுக்கு வதரயயாமைல் அந்த கதகதப்பயான
ஆமடகளுக்கடியில் பதுங்கி இருந்தது. இரவு
முழுக்க பனிக்குளியல் யபயாட்டு மைரங்கள்,
வவெயிலி;ன வெருமகக்கயாக கயாத்திருந்தன.
கம்பனிக்கு
வசைல்லும்
யபருந்து,
தனனிடத்திலிருந்து நகரமையாட்டயாது அடம்
பிடித்து வகயாண்டிருந்தது. திணறி திணறி
ஒருவெழியயாக புறப்பட்ட அந்த வெண்டி, சிறிது
தூரம்
வசைனறதும்
நயாய்
ஒனறு
குறுக்கிட்டதயால், 'சைடயா'வரன சைத்தமிட்டு
நினறது. ஓட்டுநர் அடித்த அந்த திடர்

'பியரக்'இல் அமனவெமரயும் அதிர்ச்சியமடய
வசைய்தது.
அந்த அதிர்ச்சியில் விழித்வதழுந்த
அமனவெரும், அதிலிருந்து மீளயாமைல் கண்
விழித்தபடியய
கம்பனியிமன
வெந்தமடந்தனர். உணவு விடுதிக்கு அருகில்
ஒரு வபரய கயாக்மகக் கூட்டம்; கமரந்து
வகயாண்டிருந்தது. முந்மதய நயாள் குளிர்
தயாங்கயாமைல் இறந்து விட்ட ஏயதயாவவெயாரு
கயாட்டு
விலங்கு,
இனறு
இந்த
கயாக்மககளுக்கு இமர. அமனவெரும் தங்கள்
கண்ணுக்கு
எட்டிய
அந்த
கயாக்மக
கூட்டத்மத மைட்டும் பயார்த்து விட்டு,
தங்களுக்கு யதயானறிய கயாரணங்கமளயும்
கமதகமளயும்
பற்றிக்
கூடி
கூடி
யபசிவகயாண்டிருந்தனர்.

'வகட்ட சைகுணம்…'
'பூகம்பத்தின எதிவரயாலி…'
'கம்பனிக்கு
புது
விருந்தயாளி
வெரப்
யபயாறயாங்க…'
இவெர்களின யபச்சு கயாக்மககளுக்கு எப்படி
யதயானறியிருக்குயமையா வதரயவில்மல.

5
கயாமல வபயாழுதுல, இந்த புது
ஊயரயாட
அழமக
ஜனனல்
வெழியயா
ரசிச்சிகிட்யட இருக்கும் யபயாது, எங்யகயயயா
மைமறஞ்சி இருந்த மைரம், மைமல, வசைடி, வகயாடி
எல்லயாம் என மைனசுல சுத்தி வெர ஆரம்பிச்சைது.
வெழி
வநடுக
இருக்கிற
ஃபிளக்ஸ
யபனர்கமள பயார்க்கும் யபயாது, அது முழுக்க
தமிழ் கவிமதகளயாக் கிறுக்கி மவெக்கத்
யதயாணும்.
அந்த
மைரங்கமளயும்
மைமலகமளயும் பயார்த்துத் தமியழ கவிமத
பயாடுற மையாதிர யதயாணும். என முகத்துல
அடிக்கிறக் கயாத்துல நயான வமைய் மைறந்து
யபயாயனன.
மைமலச் சையாரல்
மைரங்கள் மைமல
ஏறுகினறன

யமைகம் குமட
பிடிக்கிறது
குமடமய
கடத்தி வசைல்ல கயாற்று
அமலகிறது
குமடக்குள்
மைமழ...
அதன சையாரலில்
அழகிய
கயாட்சியில்
கடத்தி
வசைல்லப்பட்டது
எனனயவெயா நயான
தயான...

அடுத்த அமர மைணி யநரத்துல
கயாட்சிகள் மையாறிப் யபயானது. என கண்முனயன
எல்லயாம் இயந்திரங்கள்… வசையற்மக... அந்த
பதிப்பயாளர் விரும்பிய வசையற்மக இங்யக
நிமறந்திருந்தது. ஆனயால் உண்மமை சைம்பவெம்,
வகயாமல ஆகியவெற்றுக்கு எங்கு வசைல்வெது?
என மைண்மட கணத்தது.
'கயாக்மககள் கூட்டமையாக சுற்றி வெரும் வபயாழுது
அந்த இடத்தில் கண்டிப்பயாக ஏயதயா இறந்து
கிடக்கும்'
எனறு
ஒருவெர்
வசையால்ல,
மைற்றவெர்களும் அமத ஆயமையாதித்தனர்.
இப்படி கயாக்மககள் வசைய்வெது நிச்சையம்
வகட்ட வசைய்திமய வகயாண்டு வெரும் எனறு
வசையால்லும் யபயாயத சிலருக்கு மைனம் பமத
பமதத்தது.
அப்வபயாழுது சையாந்தயா குறுக்கிட்டு,அதனயால்
மைக்களுக்கு வகடுதல் இல்மல, நம்மையால்
பயாதிக்கப்பட்டு இறந்து யபயான தன கயாக்மக

யதயாழமன
பற்றி,
தன
கூட்டத்தினர்
அமனவெருக்கும் வதரவிக்கயவெ இப்படி
கூட்டமையாக கமரகினறன' எனறு கூறினயான.

உடயன
பயாட்டில்
தயாத்தயாவும்,
கயாக்மககள் எவ்வெளவு புத்திசையாலியயானமவெ
எனறும்,
பறமவெகளயால்
இயற்மகச்
சீற்றங்கமள
எவ்வெயாறு
முனகூட்டியய
வதரந்துக் வகயாண்டு இடம் வபயர முடியும்
எனறும் தயான வெமலப்பதிவில் படித்த
விசையங்கமள பகிர்கினறயார்.
இவ்வெயாறு
யபசிக்
வகயாண்யட
உணவு
முடிந்ததும்,
அமனவெரும்
இயந்திரங்களில்
யவெமலமயத்
வதயாடங்கினர். பயாட்டில், தன இயந்திரத்மத
'ஆன' வசைய்து விட்டு, இரயாட்சைசைனின வெயாய்

திறந்திருக்கும் யபயாது தன தமலமய உள்யள
நீட்டினயார்.
'டமையார்' எனறு வபரய சைத்தம்.
இயந்திரத்தின இடி முழக்கம்.
'கிரீச்.. கிரீச்.. கிரீச்…' மைற்ற இயந்திரங்கள் நிற்க
எத்தனிக்கினறன..
ஓடி வெரும் ஊழியர்களின கண்கள்
கூடும் இடம், ஒரு இரத்த வவெள்ளம். முதலில்
வெரும் அதிர்ச்சிமயத் வதயாடர்ந்து பல
முனுமுனுப்புகள்.. சுற்றி ஒயர கலவெரம்..
சைமைந்து அந்த
இடத்தியலயய
மையங்கி
விழுந்தயான. ஆர்.யக வசைய்வெதறியயாது பதறி
பக்கத்தில் வசைல்கிறயார்.பயாட்டிலின தமல
மிஷினில்
அகப்பட்டு
இரத்தம்
வபறுக்வகடுத்து
ஓடுகிறது.நிலயா
நடுங்கியவெயாயற கண்கமள மூடி நினறயாள்.

சையாகர் ஒரு
நிமிடம் அதிர்ச்சியில்
உமறந்தயாலும், அடுத்த வநயாடியய தன
யமைலதிகயாரகளுக்கு ஃயபயான வசைய்கிறயார்.
கம்பனியின கதமவெ அமடக்கும் படியும்
உத்தரவிடுகிறயார்.
சுற்றி
இருக்கும்
பணியயாளர்கள்
எல்லயாம்
அப்படியய
கல்லயாகிப் யபயாயினர். பணியிடத்திலிருக்கும்
ஆபத்மத நிமனத்து அவெர்கள் இதயத் துடிப்பு
ஒரு நிமிடம் நினறு விட்டது.
இருபது நிமிடத்தில் வெந்த யபயாலீசையார்,
எல்லயாவெற்மறயும்
படம்
பிடித்துக்
வகயாண்டனர். தடயவியல் துமறயிலிருந்து
வெந்திருந்த
ஆட்கள்,
தங்களுமடய
ஆய்விமன துவெங்கினர். அமனவெரடமும்
வெயாக்குமூலம் வபற்றுக் வகயாண்டு, யபயாலீஸயார்
வசைனறுவிடுகினறனர்.
அடுத்த நயாள்
மூடப்பட்டு இருந்தது.

மைட்டும்

கம்பனி
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கயாகம் எனறு யகட்டக் கணத்தியலயய
என நிமல மைறந்யதன.'கயாக்மக குருவி எங்கள்
ஜயாதி..
கடலும்
மைமலயும்
எங்கள்
கூட்டம்..'என பயாரதியின தமிழ் கயாதில்
ஒலிக்க
வதயாடங்கியது.'பயவமைனனும்
யபய்தமன அழித்யதயாம்.. வஜய யபரமக
வகயாட்டடயா.. வஜய யபரமக வகயாட்டடயா..'
என மைனதில் பயத்மத அழிக்க வசையால்லி
யபரமககள் ஒலித்தன..
பணியிலிருந்து
வீடு
திரும்பிய
பினனர் உறங்க முடியயாமைல் தவித்யதன.
இயற்மகயும் வசையற்மகயும் என கண் முன
மையாறி மையாறி வெந்துத் தயாண்டவெமையாடின..
வநஞ்சையமை நிறுத்தி விடு !

உனக்கு கண்கள் வகயாடுத்தது
யயார்?
உன கயாதுகள் யகளயாமைல்
கிடந்தயால் எனன?
உன வெயாயமடக்க வெழிகள்
உண்யடயா?
இரவில் யபருலயா யபயாகும்
உன கயால்கள் கமளப்பது எப்யபயாது?
கற்பமனகமள கட்டவிழ்க்க
உன மக முழுக்க
கத்தரக்யகயால்களயா?
என வநஞ்சையமை...
யபயாதும்...நிறுத்திவிடு...
எனமன யமைலும் பயாடு படுத்த
உனக்கு உரமமை இல்ல

அடுத்த நயாள் அமனவெரும் வெழக்கம்
யபயால் யவெமலக்கு வெந்தனர், புயரயாகிரயாமைர்
சைமைந்துமவெத் தவிர. பயாட்டில் தயாத்தயாவின
இருக்மக மைட்டும் கயாலியயாக இருந்தது.
கம்பனி முழுவெதும் மையயான அமமைதி
நிலவியது. யயாரும் மைற்றவெரடம் யபசைத்
தயயாரயாக இல்மல.
அனமறய நயாள் ஓடிப் யபயானது.
வெயானம்
சிகப்பயாகக்
கயாணப்பட்டது.
இரத்தத்யதயாடு
வெயானுலகு
எய்திவிட்ட
பயாட்டிலின பயங்கர சையாவிமன நிமனவூட்டிக்
வகயாண்டிருந்தது அந்தச் சிகப்பு வெயானம்.
அனறு
புதிதயாகப் பயாட்டிலின
இடத்திற்கு ஒருவெர் வெரவிருந்தயார். சையாகர்
மிகுந்த உற்சையாகத்துடன கயாணப்பட்டயார். அந்த
புது
நபமர
பற்றி
நிலயாவிடம்
யபசிக்வகயாண்டிருந்தயார் சையாகர்.வெரப்யபயாகும்
அந்தப் புதியவெர், சைரவெர யவெமலமய

வசைய்வெதற்கயாகயவெ வபயர் யபயானவெர் எனறும்,
மிகவும் நல்லவெர் எனறும் சையாகரன உதடுகள்
ஓயயாது
அவெரன
புகழ்
பயாடிக்
வகயாண்டிருந்தது. வெரப்யபயாகும் அந்த புதிய
நபரன வபயர், கபிலன.
பயாட்டிலின
மைரணம் இயந்திரக்
யகயாளயாரனயால் தயான ஏற்பட்டது எனறு
அங்குப் பணிபுரந்தவெர்கள் அமனவெமரயும்
நம்ப மவெத்தது கம்வபனி. எதிர்கயாலத்தில்
இது
யபயானற
விபத்மதத்
தவிர்க்க
வசைய்யப்பட்டிருக்கும்
எச்சைரக்மக
நடவெடிக்மககமளப் பற்றிப் படம் கயாட்டி,
அங்கு யவெமல வசைய்பவெர்களின வெயாமய
கட்டிப் யபயாட்டு விட்டது.
ஆனயால் அந்த இயந்திரத்மதப் பற்றி
முழுமமையயாக அறிந்தவெர்களுக்கு மைட்டுயமை
வதரயும், அது இயந்திரக்
யகயாளயாரனயால்
நடந்திருப்பதற்கயான வெயாயப்புகள் மிக மிகக்
குமறவவெனறு. அந்த இடத்தில் இயந்திரம்

மூடயாமைல் இருப்பதற்கயாகயவெ அங்கு ஒரு
உணர (sensor) வெழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த
உணர
வசையலிழந்தயால்,
இயந்திரயமை
வசையலிழந்து விடும்படி அது புயரயாகிரயாம்
வசைய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த உணரயின
புயரயாகிரயாமமை
யயாரயாவெது
மூடும்படி
மையாற்றினயாவலயாழிய அது மையாறி வசையல்பட
வெயாய்ப்யபயில்மல.
புயரயாகிரயாமில்
மையாற்றங்கள்
வசைய்யக்கூடியது
சைமைந்து
மைட்டுயமை. அவென பயாட்டிலின மைரணம் நடந்த
அனறு அதிர்ச்சியில் மையங்கி விழுந்து
மைருத்துவெமைமனயில்
அனுதிக்கப்பட்டிருந்தயான.
நயாள்
ஆக
ஆக,
பணியயாளர்களுக்கிமடயய இருந்த இருக்கம்
குமறந்து ஒருவெயரயாடு ஒருவெர் யபசைத்
வதயாடங்கினர். பயாட்டிலின நிமனவுகமள
அமசையபயாட்டபடியய வசைனறது அனமறய
உணவு யநரம். எல்லயார் மைனதிலும் இயந்திரம்

வசையலிழந்தது பற்றிய சைந்யதகம் இருந்த
யபயாதிலும் யயாரும் அமத வவெளிபடுத்திக்
வகயாள்ள
தயயாரயாக
இல்மல.
இரத்த
வவெள்ளத்தில்
துண்டயாகிக்
கிடக்கும்
பயாட்டிலின
முகம்,
சைம்பவெம்
நடந்த
இடத்மதக் கடக்கும் வபயாழுவதல்லயாம்
கண்களில் வெந்து யபயாக மைறப்பதில்மல.
கயாவெல்துமற அந்த இயந்திரத்மத இயக்கத்
தமட வசைய்திருந்தது. பலி வெயாங்கி விட்ட
இரயாட்சைசைன ஓய்வு எடுப்பது யபயால, சில
நயாட்களுக்குத் வதயாடர்ந்து இயக்கப்படயாமைல்
இருந்தது அந்த இரயாட்சைசைச் சைக்கரம்.
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கணினியில் ஒரு நயாள் உட்கயார்ந்து யவெமலப்
பயார்த்துட்டு
இருந்யதன.
கம்பனியில
இருக்குற ரயாட்சைசை இயந்திரத்யதயாட எல்லயா
யவெமலப்பயாடுகமளப்
பற்றியும்,
அது
பயாதுகயாப்பயா இயங்கறதுக்குத் யதமவெயயான
எல்லயா
உணரகமளப்
(வசைனசையார்கள்)
பற்றியும் அந்தக் கணினியில் வததp வெயா
விளக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த
உணரகயளயாட புயரயாகிரயாமமை எப்படி
மையாத்துறதுனனு வதரஞ்சிகிட்யடன. என
அறிவுக்கு
நல்ல
தீனிக்
கிமடச்சை
சைந்யதயாசைத்யதயாட
அனமறக்கு
வீடு
திரும்பியனன.
ஆர்.யக
கலவெரம்
யதயாய்ந்த
முகத்துடன 'பர பர'வவெனறு ஏயதயா எழுதிக்
வகயாண்டிருந்தயான.சையாந்தயா தன அலமையாரயில்
சில யகயாப்புகமள அலசிக்வகயாண்டிருந்தயான.

சையாகர் அங்கு நடந்துக் வகயாண்டிருக்கும்
பணிகமள
யமைற்பயார்மவெயிட்டுக்வகயாண்டிருந்தயார்.நிலயா
ஒரு கணினியில் அமைர்ந்து 'படபட'வவென
ஏயதயா தட்டிக்வகயாண்டிருந்தயாள்.நிலயா அங்கு
நடந்த
விபத்துத்
திரும்பவும்
நடக்கயாமைல்
இருக்க எனன வசைய்ய
யவெண்டும் எனபமத பற்றியத் தகவெல்கமள
யசைகரத்துக் வகயாண்டிருந்தயாள். அது சையாகர்
அவெளுக்குக்
வகயாடுத்திருந்த
யவெமல.
அவெளும் அமத மிகுந்த விருப்பத்துடனும்
ஆர்வெத்துடனும் வசைய்து வகயாண்டிருந்தயாள்.
அனறு கபில் புதிதயாக யவெமலயில்
யசைர்ந்திருந்த
நயாள்.
கபில்
அங்கு
நியமிக்கப்பட்டது பயாட்டிலின இடத்மத
நிரப்புவெத்றகு மைட்டுமைல்ல, அவெருமடய
இறப்பின மைர்மைங்கமள நிரப்புவெதற்கும்
கூடத் தயான. ஆம்.. அவெர் கயாவெல் துமறமய
யசைர்ந்தவெர்.
பயாட்டிலின
மைரணத்திற்கு

பினனயால்
இருக்கும்
மைர்மைத்மதக்
கண்டறிவெதற்கயாக
அங்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறயார். இந்த விசையம்
நிறுவெனத்தின உரமமையயாளருக்கு மைட்டுயமை
வதரந்த ஒனறயாகும்.
நல்ல உயரம், கருப்பு நிறம், நிமிர்ந்த
வநஞ்சு, யநர் வகயாண்டப் பயார்மவெ.
அந்த
பயார்மவெயில்
ஒரு
ஆழம்.பல
விசையங்கமள
யயயாசித்துக்
வகயாண்யட
இருந்தயாலும் சுருங்கயாத வநற்றி.இமவெ தயான
கபிலின அமடயயாளங்கள்.
கபில் வெந்தவுடன அவெமரப் பயார்த்துத்
தன வெயாழ்த்துகமளத் வதரவித்துவிட்டு தன
யவெமலமயத் வதயாடர்ந்து வசைய்தயாள் நிலயா.
கபிலுடன
தன
மககமளக்
குலுக்கி
அறிமுகமையாகிக்
வகயாண்ட
பின,
தன
யவெமலமயத் வதயாடரச் வசைனறயான சையாந்தயா.

கபிலன முதல் நயாள் யவெமலயில்,
கம்பனி பற்றிய அமனத்து விசையங்கமளயும்
சையாகரடம் மிகுந்த ஆர்வெத்துடன யகட்டுத்
வதரந்துக் வகயாண்டயார் கபில். அங்கு
யவெமலப்
பயார்ப்பவெர்கள்
அமனவெரன
யவெமலகமளப் பற்றியும், அவெர்களுக்கு
ஏற்படக்கூடிய
யவெமலச்
சைம்பந்தமையான
அழுத்தங்கமளப்
பற்றியும்,
சைம்பளம்,
இருப்பிடம், அவெர்களுமடய வீட்டு வெசைதி
வெயாய்ப்பு யபயானற அமனத்து விசையங்கமளப்
பற்றியும் வதரந்துக் வகயாண்டயார்.
பயாட்டிலின
இறப்புப்
பற்றியும்
வெருத்தத்துடன
யகட்டுக்
வகயாண்டயார்.
கபிலின ஆர்வெத்மதக் கண்டு வெயாயமடத்துப்
யபயானயார் சையாகர். வபயாறுமமையயாக அமனத்து
விசையங்கமளயும் கபிலிடம் எடுத்துமரத்தயார்.
பயாட்டிலின இறப்பு பற்றியப் யபச்சு
வகயாஞ்சைம் கவெமலக்குரயதயானயாலும், அமத

பற்றி யபசை சையாகர் தயங்கவில்மல. வததp வெயாக
எடுத்துச் வசையானனயார்.
பயாட்டில் மீது சையாகருக்கு இருந்த
வவெறுப்பு,
அவெர்
யபச்சில்
வதள்ளத்
வதளிவெயாகத் வதரந்தது. பயாட்டில் தயாத்தயா
மிகவும் அனுபவெம் வெயாய்ந்தவெரயானயாலும்,
நிறுவெனத்திற்கு அவெரயால் எந்த உபயயயாகமும்
இல்மல. அவெருமடய இறப்பு வெருத்தத்மத
அளித்தயாலும், அவெர் யவெமல இடத்மத
நிரப்ப கபில் யபயானறு சுறுசுறுப்பயான
இமளஞர் வெந்தது தனக்கு மிகவும் இனபம்
அளிப்பதயாக கபிலிடயமை கூறினயார் சையாகர்.
எல்லயாவெற்மறயும் யகட்டக் கபில்
யயயாசித்த வெண்ணம் நினறயார். அவெரன மூச்சுக்
கயாற்று யமையலயாங்கியது. சையாகருக்கு தன
நனறிகமள வதரவித்து விட்டு யமைலும்
தகவெல்கள் ஏயதனும் யதமவெப்பட்டயால்
அவெமரக் கூப்பிடுவெதயாகக் கூறி விட்டு தன

யவெமலமயத் துவெங்கினயார் கபில். அவெருக்கு
முதல் சைந்யதகம் வெந்ததது புயரயாகிரயாமைர்
சைமைந்துவின மீது தயான.
வகயாமல நடந்த நயாளிலிருந்து சைமைந்து
கம்பனிப் பக்கம் வெரவில்மல. அவென தயான
வசைனசையார்கமளப் பற்றி நனகு அறிந்தவென.
ஆகயவெ கபிலன முதலில் சைமைந்துமவெ
சைந்திப்பதற்கயாக
மைருத்துவெமைமனக்குச்
வசைனறயார்.
ஆனயால்,
கபிலமன
மைருத்தவெமைமனயில்
சைந்திக்க
சைமைந்து
மைறுத்துவிட்டயான எனற வசைய்தி மைட்டும் தயான
அவெருக்கு கிமடத்தது. கபிலமன கண்களயால்
பயார்க்கக்கூடத் தயயாரயாக இல்மல சைமைந்து. இது
கபிலமன மிகவும் யயயாசிக்க மவெத்தது.
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அனறு
யபருந்தில்
வெந்துக்
வகயாண்டிருக்கும் யபயாது, என அருகில்
இருந்தவெரன மப கீயழ விழுந்தது. ஆனயால்
அமத அவெர் குனிந்து எடுக்கவில்மல. நயான
எடுக்க முயற்சித்த யபயாது, அதிலிருந்து ஒரு
மடர கீயழ விழுந்தது. அந்த மடரமய
எடுத்து அவெரடம் வகயாடுக்க முயனயறன.
ஆனயால் அவெர் அமத வெயாங்கவில்மல.
அவெருமடயக் கண்கள் திறந்த நிமலயில்
இருந்தயாலும் அவெர் உடல் அமசைவெற்று
இருந்தது. நயான ஒரு நிமிடம் திகிலுற்று
யபயாயனன. அவெமர உலுக்கிப் பயார்க்க
எத்தனித்யதன அப்வபயாழுது ஒருக் மக
எனமனத் தடுத்தது. நயான அரண்டுப் யபயான
கண்களுடன திரும்பிப் பயார்த்யதன.'அவெர்
தூங்கிகிட்டு இருக்கயாரு… பயப்படயாதீங்க…
அவெருக்கு
கண்கமளத்
திறந்துகிட்யட
தூங்குற வியயாதி. யபரு, "நயாக்யடர்னல்

யலப்ஃதயாலமைஸ". சைர அத விடுங்க.. அந்த
மடரமய
வகயாண்டயாங்க..'என
மகயில
இருந்த அந்த மடரமய புடுங்கிக்வகயாண்டயார்
அவெர்.வரயாம்ப நயாளயா கயாத்துகிட்டு இருந்த ஒரு
வபயாருள் வகடச்சுட்ட சைந்யதயாசைம் அவெர்
முகத்துல.
அனனிக்கு
அந்த
மடரக்கு
வசையாந்தக்கயாரர் மைதிய உணவுக்கு தயாமைதமையாக
வெர்ரத கவெனிச்யசைன. அடுத்த நயாள் தயான
பயார்க்க
யநர்ந்தது
அவெர்
அனமறய
நிகழ்வுகமளத் தன மைனப் புலம்பல்கமள
அந்த மடரயில பதிவு வசைய்ஞ்சிட்டு
வெர்ரயாருனு.
சையாகமர அவெர் இறங்க யவெண்டிய
இடத்தில்
இறக்கிவிட்டு
திரும்ப
கம்பனிக்யக வசைனறயார் கபிலன. சைமைந்துவின
கம்ப்யூட்டமர திறந்து பயார்த்து ஏயதயா

ஆரயாய்ச்சியில் ஈடுபட்டயார்.அவெருக்கு வபரும்
அதிர்ச்சி…
பயாட்டிலின மைரணம் நடந்த முந்மதய
தினம் 6 மைணி அளவில், இயந்திரத்தின
வசைனசையார் புயரயாகிரயாம் மையாற்றப்பட்டிருந்தது.
இமத அறிந்யத சைமைந்து மைருத்துவெமைமனயில்
பதுங்கியிருக்க
யவெண்டுவமைனறு
எண்ணினயார் கபிலன.
மையாமல 6 மைணி. கம்பனியில் ஆட்கள்
குமறவெயாகயவெ
இருப்பர்.
ஊருக்கு
ஒதுக்குப்புறம் இருப்பதயால் அமனவெரும்
கம்பனிக்கு வெந்து வசைல்லும் வடம்யபயா
ட்ரயாவெலரயலயய வெந்து வசைல்வெது வெழக்கம்.
ஏயதனும் முக்கயமையான யவெமல இருந்தயால்
மைட்டுயமை
சிலர்
தங்கி,
வசையாந்த
வெண்டிகளியலயா அல்லது யபருந்தியலயா
வசைல்வெர். இது கபிலின சைந்யதகத்மத

தூண்டியது. 6 மைணி அளவில்
புயரயாகிரயாமமை மையாறிறியிருக்கக்கூடும்?

யயார்

கபில் 'பர பர'வவெனறு கணினியில்
அலசி முந்மதய நயாள் வெந்தவெர்களிலின
வெருமகப் பதியவெடுகமள ஆரயாய்ந்தயான.
அதில் ஒவ்வவெயாருவெருமடய வெருமகக்கயான
யநரமும்,
வவெளியயரும்
யநரமும்
பதிவெயாகியிருக்கும்.
இமத
வகயாண்யட
ஒருவெருமடய மையாதச் சைம்பளம் ஒதுக்கப்படும்.
அதனயால் அமனவெரும் அமதப் பதிவு
வசைய்யத் தவெருவெதில்மல. கபில் வெருமக
பதியவெடுகமள ஆரயாய்ந்து வகயாண்டிருந்தயான.
அதில் மைரணம் நடந்த முந்மதய நயாள் நயானகு
மைணிக்யக, சைமைந்து வீட்டிற்குச் வசைனறிருந்தது
வதரய வெந்தது. சைமைந்துவின கம்ப்யூட்டமர
மீண்டும் ஒரு முமற ஆரயாய்ந்தயான கபில்.
அயத நயாளில் இரு முமற புயரயாகிரயாம்
மையாற்றப்ட்டிருப்பமத உணர்ந்தயான. முதல்
முமற இயந்திரக்யகயாளயாறு தடுப்பதற்கயான

அப்யடட்டட் வவெர்சைன யசைர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பிறகு 6 மைணிக்கு யமைல் மீண்டும் புயரயாகிரயாம்
மையாற்றப்பட்டுள்ளது. சைமைந்து அந்த யநரத்தில்
கம்பனியில் இல்மலவயனில் யயார் இந்த
கயாரயத்மத வசைய்திருக்கக்கூடும்..?
கபில் அனறு 6 மைணிக்கு யமைல் கம்பனிமய
விட்டு
வசைனறவெர்களின
பட்டியமல
எடுத்தயார். அதில் சையாகர், சையாந்தயா மைற்றும்
ஆர்யகவின வபயர்கள் இருந்தன. கபில்
தனனுமடய
விசையாரமனமய
அடுத்தக்
கட்டத்துக்கு நகர்த்தினயார்.
தயான முதல் நயாள் கம்பனிக்கு வெந்த
வபயாழுது பயாட்டில் தயாத்தயாவின மைரணத்மதப்
பற்றி சையாகர் கூறியது கபிலனின நிமனவுக்கு
வெந்தது. பயாட்டில் தயாத்தயாமவெ பற்றி சையாகர்
மிகவும் குமறபட்டுக்வகயாண்டது கபிலனின
சைந்யதகத்துக்கு
இடம்
வகயாடுத்தது.
இப்வபயாழுது
அவெர்
தயாமைதமையாக
வசைனறிருப்பது அந்த சைந்யதகத்மத யமைலும்

அதிகப்படுத்தியது.
ஆகயவெ,
சையாகமரப்
பினவதயாடர்ந்து அவெரது நடவெடிக்மககமளக்
கவெனிக்க தீர்மையானிக்கிறயார் கபிலன.
சையாகமர பினவதயாடர்ந்து கவெனித்ததில்,
தனனுமடய யவெமலமயயய தியயானமையாய்
வசைய்யும் சையாகமரப் யபயாவலயாருவெமர கபிலன
எங்குயமை பயார்த்ததில்மல. சையாகர் இல்லயாத
சைமையத்தில்,
அவெருமடய
யகபினின
அலமையாரகமளத் யதடினயார் கபிலன. அதில்
கிமடத்தது ஒருக் கடிதம். அது நிறுவெனத்
தமலவெருக்கு சையாகரயால் எழுதப்பட்டிருந்த
ஒனறு. அதில், பயாட்டில் தயாத்தயாவின
இடத்தில் யவெறு ஒருவெமர நியமிக்க
யவெண்டியும், அதற்கயான கயாரணங்கமளயும்
எழுதியிருந்தயார் சையாகர். ஏயதயா கயாரணத்தினயால்
அந்த கடிதம் அனுப்பப்படயாமைலிருந்தது.
கபிலனின
மைனதில்
சையாகமர
பற்றிய
மைரயயாமதயும் சைந்யதகமும் தரயாசின இரு

பக்கங்களிலும் ஏறி இறங்கி, ஏறி இறங்கி
ஆடிக்வகயாண்டிருந்தது.
இதற்கிமடயில்,
சையாந்தயாவிடம்
வகயாடுக்கிறயார் கபில்.

யபச்சு

'கம்பனியில் அதிக யநரம் யவெமலப்
பண்றமதப் பத்தி எனன நிமனக்குறீங்க
சையாந்தயா?'
உடயன சையாந்தயா, 'எவெனுக்கு சையார் அதிக
யநரம் யவெமலப் பயார்க்க புடிக்கும்..?
கவரக்ட்டயா 8 மைணி யநரம் யவெமலப்
பயார்த்துட்டு யபயாகத் தயான பிடிக்கும். அதுவும்
எனக்கு ஊர் சுத்துறதுனயா வரயாம்பவும்
பிடிக்கும்.' எனறு கூறினயான.
'கமடசியயா எப்ப ஓவெர்மடம் பயாத்திங்க..?'
எனறு யபச்சு வெயாக்கில் யகட்டுப் பயார்த்தயார்
கபில்.

'கமடசியயா… 2 நயாமளக்கு முனனயாடி
அதிக
யநரம்
யவெமல
வசைய்ய
யவெண்டியிருந்தது.
சீக்கிரம்
கிளம்பிப்
யபயாகறதுக்கயான ப்ளயாவனல்லயாம் வசைஞ்சு
வெச்சிருந்யதன. ஆனயால் எல்லயாம் இந்த
ஆர்.யக-வெயால வெந்தது. இருடயாப் யபயாலயாம்,
இருடயாப்
யபயாலயாம்னு
நிறுத்தி
வவெச்சிட்டயான.துமணக்கு
கம்பனியில
வகயாஞ்சை
யபரு
இருந்ததயால
மைனசைத்
யதத்திகிட்டு
யவெமல
பயார்க்கயவெண்டியதயாயிடுச்சு'.
வசையால்லி
முடித்தயான சையாந்தயா.
அனறு சையாந்தயா வீடு திரும்பும்
வபயாழுது,
கபிலன
அவெமன
பின
வதயாடர்கிறயார். சையாந்தயா கம்பனியிலிருந்து 10
கி.மீ
வதயாமலவிலிருக்கும்
ஒரு
யகயாவிலுக்குச்
வசைல்கிறயான.
அந்த
மையாமலயின மையக்கத்தில், யநயர அங்கிருந்த
வதப்பக்குளக்கமரயில்
அமைர்ந்து

இயற்மகமய ரசித்துக் வகயாண்டிருந்தயான
சையாந்தயா. அப்யபயாது தன மபயிலிருந்து ஏயதயா
ஒரு மடரமய வவெளியய எடுத்து பிரக்கும்
சையாந்தயா, சைற்றுத் தயங்கியவெயாயற அமத
மூடிவிட்டு, மீண்டும் தன மபயியலயய
மவெத்து விடுகிறயான.

9
வகயாமல... வகயாமல பத்தி
ஏதயாவெது எழுத
முயற்சிக்கியறன...எனனயால்
அதிகபட்சைம் முடிந்தது இது
மைட்டுயமை...
இவெள் பிறப்வபடுத்தது மிக
மிருதுவெயான மககளில்
இவெள் வெளர்க்கப்பட்டது ஒரு
ரயாஜயா வீட்டு யரயாஜயாமவெ விட
எந்த விதத்திலும்
குமறயில்லயாமைல்
தண்ணீர் விட்டு விட்டு ....
பயால் குடித்து...

பதமையான எண்வணய்
குளியலில்...
இவெள் வமைருயகறி சிவெந்த
மைங்மகயயானயாள்...
சைர்க்கமரயின இனிப்பயான
வெயாழ்வில் திமளத்திருந்தயாள்...
அவெள் அழமக பயார்த்து
பயார்த்து ரசித்திருந்யதன...
வவெட்டி சையாப்பிட மைனமினறி...
கரண்டி பட்டு கமரந்து
விடயாள் என வசைல்ல குலயாப் ஜயாமுன...

------------குலயாப் ஜயாமுன
வகயாமலகள்

ஹயா ஹயா... ஹயா... நயாயன என
கவிமதமய நிமனத்து சிரத்துக் வகயாண்டு
தூங்கிவிட்யடன. அடுத்த நயாள் சீக்கிரமையா
மைதிய உணமவெ முடிச்சிட்டு வெந்து யயாருக்கும்
வதரயயாமை அவெயரயாட மடரய படிச்சிப்
பயார்த்யதன.
'சுயரஸ
பயாட்டிலுக்கும்'
மடரயின வசையாந்தக் கயாரருக்குமையான நீண்ட
நயாள் பனிப்யபயார் பற்றிய விசையம் எனக்குத்
வதரய வெந்தது.'எனமன முதல் முதலயா
இனவடர்வ்யு பண்ணது நம்மை பயாட்டில் தயான.
எனக்கு நல்ல அறிவுத்திறன இருந்தும்,
ஆங்கிலம்
வதரயயாத
கயாரணத்தினயால
நிரயாகரக்கப்பட்யடன. அப்புறம் திண்டயாடி
அமரகுமறயயா
ஆங்கிலம்
கத்துக்கிட்டு
யவெறக் கம்பனியிலச் யசைர்ந்து பதவி உயர்வு
வபற்று, யவெற மையாநிலத்துக்குப் யபயாகும்
யபயாது தயான அயத இடத்துல பயாட்டில்
யவெமல வசைய்யுறது வதரஞ்சைது. பயாட்டிமல
பயார்க்கும் யபயாவதல்லயாம் எனக்கு யகயாபம்
வபயாங்கி வெரும். ஆனயால் பயாட்டிலுக்கு

எனமன ஞயாபகம் இருக்க வெயாய்ப்பு இல்ல.
பழி
வெயாங்க
தக்க
சைமையத்துக்கயாக
கயாத்திருக்யகன.' எழுதியிருந்தயார் மடரயின
வசையாந்தக்கயாரர்.
கபில்
சையாந்தயாவிடம்
யபச்சு
வகயாடுக்கும் யபயாது சையாந்தயாவின யபச்சில் ஒரு
வபயாய்யும்
இருப்பதயாக
அவெருக்கு
யதயானறவில்மல. ஆனயாலும், யகயாவிலில்
அவென தனியயாக அமைர்ந்திருந்தது கபிலுக்கு
சிறு வநருடமல ஏற்படுத்தியது.
'எல்லயாரும் யசைர்ந்து தயான யபயானீங்களயா?'
எனறு இயல்பயாக யகட்பதுப் யபயால்
யகட்டயார் கபில்.
'இல்ல சையார். நயானும் ஆர்.யகவும்
தனியயா நண்பர் ஒருவெயரயாட வீட்டுக்கு
யபயாயிட்டு
அவெயரயாட
வெண்டிமய
வெயாங்கிட்டு வீட்டுக்குப் யபயாயனயாம். நயாங்க

கிளம்பும் யபயாது கம்பனியில இருந்தது
சையாகரும், நிலயாவும் மைட்டும் தயான. அவெங்க
எப்யபயா யபயானயாங்கனனு வதரயல' எனறு
கூறினயான சையாந்தயா.
'நிலயாவெயா…?
அவெளுமடய
பதியவெட்டில்
வெரவில்மலயய!..'
கபிலுக்கு ஆச்சைர்யம் ஏற்பட்டது.

வபயர்
எனறு

அமதத் வதளிவுபடுத்தச் வசைனற
யபயாது, சையாகரடம் யபசிக்வகயாண்டிருந்தயாள்
நிலயா.
'சையாகர்.. சையார்.. நயான அனனிக்கு 7
மைணிக்கு யபயாகும் யபயாது கயார்மட பஞ்ச்
பண்ண மைறந்துட்யடன. அமத அப்யடட்
பண்ண ஏதயாவெது வெழி இருக்கயா?' நீண்டது
யபச்சு.
ட

இமத யகட்டுவிட்டு கபில், 'ஹயலயா..
குடிக்கயபயாலயாமையா?" எனறு சையாகருக்கு

அமழப்பு விடுத்தயார். யபயாகும் வெழியில்
ஆர்.யக தன யகபினில் அமைர்ந்து ஏயதயா எழுதி
வகயாண்டிருந்தமதக்
கவெனித்தயார்
கபில்.
சையாகமரயும், கபிமலயும் பயார்த்தவுடன அமத
மூடிவிட்டு
இருவெருக்கும்
அமழப்பு
விடுத்தயான ஆர்.யக. நிலயாவும் யதநீர் அருந்த
வெந்திருந்தயாள். அவெள் எதிரல் அமைர்ந்தனர்
கபில், சையாகர் மைற்றும் ஆர்.யக. யதநீரன
கதகதப்பில் கபிலின மூமளயில் ஒரு
சைந்யதகம் யவெகத் வதயாடங்கியது.
யபச்சின
நடுவிலும்,
பிறர்
கவெனிக்கயாத சில வநயாடிகளிலும், நிலயாவின
கண்கள் கபிமலயயக் குத்தி நினறது. கபிலின
தயாடி நிமறந்த முகம், கூர்மமையயான கண்கள்
நிலயாவின மைனதில் ஒரு தயாக்கத்மத உண்டு
பண்ணியது.
நிலயாவின
பட்டுப்பூச்சிப்
யபயானற அழகிலும், அவெள் கண்கள் தன
கண்கமள அடிக்கடி வதயாட்டு விட்டு
யபயாகும் விதத்தில் கபிலும் வகயாஞ்சைம்

ஈர்க்கப்பட்டுத் தயான இருந்தயான. ஆனயாலும்
அவெனுமடய மூமளயின சைந்யதக வெட்டத்தில்
சையாகர், சையாந்தயா, ஆர்யக, நிலயா அமனவெரும்
வெட்டமிட்டுக்வகயாண்டிருந்தனர்.
அனறு மையாமல அவெள் வீடு திரும்பும்
யபயாது, சையாகர் சில மைலர்கமளப் பறித்துச்
வசைல்வெமத பயார்க்கும் கபில், அவெமர
பினவதயாடர ஆரம்பிக்கிறயார். சையாகர் அந்த
மைலர்கமளத்
தன
யகபினில்
மவெக்கப்பட்டிருந்தப் பயாட்டில் தயாத்தயாவின
படத்திற்கு மவெத்து அஞ்சைலி வசைலுத்துவெமதக்
கண்டு கபில் வியக்கிறயான.; சையாகர், கபிலிடம்,
தயான யவெமலயில் யசைர்ந்த புதிதில் அந்த
ஊரல் குடியயறி சுகவெயாசைம் வசைய்ய பயாட்டில்
தயாத்தயா உதவியதயாகவும், அதற்கயாக தயான
எப்யபயாதும்
அவெருக்கு
கடமமை
பட்டிருப்பதயாகவும் கூறுகிறயார். யவெமல
நிமித்தமையாக அவெர் மீது யகயாப தயாபங்கமள
கயாட்டியதயாகவும் கூறி வெருத்தம் வகயாள்கிறயார்..

"தயாத்தயாவின
மைரணத்திற்கு
2
நயாட்களுக்கு முனனர் தயான நிறுவெனத்தின
தமலவெருக்கு பயாட்டிமல மையாற்ற யவெண்டி
கடிதம் எழுதியனன. ஆனயால் அமத
அனுப்பவில்மல. அவெர் வசைய்த உதவி
எனமன தடுத்தது. ஆனயால் அவெருமடய
மைரணத்மத
நயான
சைற்றும்
எதிர்பயார்க்கவில்மல." எனறு கூறினயார் சையாகர்.
இப்யபயாது கபிலனின மைனத் தரயாசில்
சைந்யதகத்மதக் கயாட்டிலும் மைரயயாமதயய
அதிகமையாக இருக்கிறது
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மடரமய படிச்சை எனக்கு யதயானினது
இது தயான. ஒவ்வவெருத்தருக்கும் பினனயாடி
எவ்வெளவு விசையங்கள் ஒளிஞ்சு கிடக்க
முடியும்!. இதுக்கு என வெயாழ்க்மக மைட்டும்
உதயாரணம்
இல்ல
யபயாலயிருக்யக...
எல்லயாருக்குள்யளயும்
பமழய
நிமனவுகளின ஓட்டமட இருக்கத் தயான
வசைய்யுது.
யநற்று
என
ரகசியத்மத
யயாருடயனயா
ரகசியமையாய் பகிர்ந்துக்
வகயாண்யடன...
அது கயாற்றில் வகயாஞ்சைமையாய்
கசிந்து விட்டது

அது வபருதயாகி என கயாதுகளின
அருகியலயய சுற்றிக்
வகயாண்டிருக்கிறது...
அமத விரட்ட நிமனத்து
கயாற்றில் மககமள ஆட்டியனன
அது கயாற்றில் வபரதயாக
கலக்கிறது
அது என சுவெயாசைப்மபயில்
நுமழந்து எனமன திணறச்
வசைய்கிறது…
அது 'நயான ரகசியம் நயான
ரகசியம்' எனறு யபயாடும் கூப்பயாடு
என மூமளமய துமளத்துக்
வகயாண்டிருக்கிறது...

'பயாட்டிமல
எப்படியயாவெதுக்
வகயால்லனும்.
அந்த
இயந்திரங்களுக்கு
நடுவுல அந்த பயாட்டில் நிக்கிறமதப் பயார்த்தயா
என உடம்வபல்லயாம் பற்றி எரயுது. அந்த
இயந்திரத்யதயாட வெயாய் திறந்து அப்படியய
அவெமன முழுங்கிட்டயா எப்படி இருக்கும்..
ஹயா… ஹயா.. ஹயா..' மடரயின உரமமையயாளர்
இவ்வெளவு வகயாடூரமையாக எழுதியிருந்தயார்.
என மககள் நடுங்கின.. நயான ஒரு
நிமிடம் நடுங்கிப் யபயாயனன. விழித்துக்
வகயாண்டயான எனனுள் இருந்த பயாரதி. 'அக்னி
குஞ்வசையானறுக் கண்யடன; அமத ஆங்கிமட
மீதியலயார் வபயாந்திமட மவெத்யதன- வவெந்துத்
தனிந்தது
கயாடு;:
அதன
வீரத்தில்
மூப்வபனறும் குஞ்வசைனறும் உண்யடயா"?

அனறு ஆர்யக, ஒரு மடரயுடன ஏயதயா
யயயாசித்த வெண்ணம் இருந்தயார். அமத கண்ட
கபில், 'எனன ஆர்யக.. ஏயதயா வபருசையா
ப்ளயானலயாம் யபயாடுற மையாதிர இருக்யக..'
எனறு
அப்படியய
யபயாட்டு
வெயாங்க
முயல்கிறயார். 'இல்மல கபில்.. வகயாஞ்சைம்
யவெமல அதிகமையாகிடுச்சு.. அதயான.. மடம்
யடபிள் யபயாட்டு வவெயார்க் பண்ண யவெண்டி
இருக்கு.' எனறு இயல்பயாக ஆர்யக கூறினயான.
'சைர வெயாங்க, ஒரு ட சையாப்பிடலயாம்.. வெந்து உங்க
யவெமலகமள
இனனும்
சுறுசுறுப்பயாக
வசைய்வீங்களயாம்..' எனறு கபில் கூற.. ஆர்யக,
'சைர.. வெயரன..' எனறு வசையால்லிவிட்டு தன
அலமையாரமய பூட்டிவிட்டு அவெர்களுடன
வெந்தயான.
அலமையாரமய ஆர்யக பூட்டியமத கபிலின
சைந்யதகத்மத சைற்று தூண்டியது. கபில் அனறு
மையாமல
யவெமளயில்
ஆர்யகவின

அலமையாரமய 'வகயாண்மட ஊசி' மவெத்துத்
திறந்தயார். அங்கிருந்த மடரமயத் தன
யகபினுக்கு எடுத்துச் வசைனறு, யயாரும்
வெருகிறயார்களயா எனறு சுற்றி முற்றிப் பயார்த்து
விட்டு, அமத வமைதுவெயாகப் பிரக்கிறயார்.
அப்யபயாது
திடவரன
அங்கிருக்கும்
அமலயபசி சைத்தம் எழுப்ப, அமதக் யகட்ட
கபில் பயத்தில் திடுக்கிட்டுப் யபயாகிறயார்.
அமலயபசிமய எடுத்து கபில் தன
கயாதில் மவெக்க, அதில் யபசும் சையாகர், கபிமல
மீட்டிங்குக்கு
வெருமையாறு
அமழப்பு
விடுக்கிறயார். கபில் அந்த மடரமயக் கீயழ
மவெக்க மைனமில்லயாமைல், யவெறுவெழியினறி
தன புத்தகங்களின நடுவில் அமத மவெத்து
விட்டு மீட்டிங்கிற்குச் வசைல்கிறயார்.
மீட்டிங்
அமறயில்
குழுமியிருந்த
அமனவெரும், கபிலிற்கயாக கயாத்திருந்தனர்.

கபில் அங்குச் வசைனறு அமைர்ந்ததும்,
மீட்டிங் துவெங்குகிறது. சுமையார் ஒரு மைணி
யநரத்திற்கும் யமைலயாக அந்த மீட்டிங்
வதயாடர்ந்து நமடவபற்றுக் வகயாண்டிருக்க,
கபிலிற்கு
மைனம்
முழுக்க
அந்த
மடரயியலயய இருந்தது.
மீட்டிங் முடிந்ததும் முதல் யவெமலயயாக
மடரமயப்
படிக்க
ஆவெலுடன
தன
இடத்திற்கு விமரந்து வசைல்கிறயார் கபில். அந்த
மடரயமய திறந்து படிக்க துவெங்கிய
கபிலிற்கு ஏமையாற்றயமை கயாத்திருந்தது.; தயான
எண்ணியது யபயால் ஆர்யக அதில் எதுவும்
எழுதி இருக்கவில்மல. உண்மமையியலயய,
யவெமல நமித்தமையாகச் வசைய்ய யவெண்டிய
பட்டியமல
தயான
அதில்
எழுதி
மவெத்திருந்தயான ஆர்.யக.
அந்த
மடரமய
எடுத்த
இடத்தியலயய மவெப்பதற்கயாக, ஆர்யகவின

யகபின வெழியய நடப்பது யபயால யநயாட்டம்
விட்டுக் வகயாண்யடச் வசைல்கிறயார் கபில்.
அமறயின உள்யள ஆர்யகவும், சையாந்தயாவும்
யபசிக் வகயாண்டிருக்கினறனர். ஆர்யகவின
முகம் வெயாட்டத்துடன கயாணப்பட, சையாந்தயா ஒரு
மடரமய ஆர்யகவிடம் வகயாடுத்தப் பின,
ஆர்யகவின முகம் மைலர்ந்து விடுகிறது,
ஆனயால் சையாந்தயாவின முகத்திற்கு இடம்
மையாறியிருந்தது அந்த வெயாட்டம். ஆம்..
ஆர்யகவிடம் சையாந்தயா வகயாடுத்தது, அனறு
யகயாவிலில் தனனுடன மவெத்திருந்த அயத
மடர. அமத படித்து விட்டிருந்தயான சையாந்தயா.
சையாந்தயாவின முக வெயாட்டத்திற்கு இதுதயான
கயாரணம்.
கபிலன அந்த அமறயின உள்யளச்
வசைனறு அவெர்கமளப் பயார்த்து யபசைத்
துவெங்கும் யபயாது, கபிலமனப் பயார்க்கும்
ஆர்யக, தன மகயில் மவெத்திருக்கும் அந்த

மடரமய யடபிளின
மவெக்கிறயான.

உள்யள

மைமறத்து
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'எனக்குள் இருந்த அக்னி குஞ்சு ஒளி
விட்டு எரயத் வதயாடங்கியது. தமிமழ
அவெமையானப்படுத்தியப் பயாட்டில் என கண்
முன வெந்து வெந்து யபயானயான. மடரயில்
எழுதியிருப்பமவெகமள நிஜமையாக்கி, அதன
நடப்புகமள கமதயயாக்க என மைனம்
துடிக்கிறது. ஆம்.. தமிமழ இழிவுப் படுத்திய
உனமன வகயானறு சைரத்திரம் பமடப்யபன.
ஹயா… ஹயா… ஹயா… பயவமைனனும்
யபய்தமன அடித்யதயாம், கயாளன நடு நடுங்க
விழித்யதயாம்.. வஜயப் யபரமக வகயாட்டடயா..
வகயாட்டடயா..
மைனம் களியயாட்டம் ஆடத் துவெங்கிவிட்டது.'
.
எப்வபயாழுதும் தனது இருச் சைக்கர
வெயாகனத்தில் கம்பனிக்கு வெரும் கபில்,
அடுத்த நயாள் வெண்டியில் அமனவெருடனும்

யசைர்ந்து பயணம் வசைய்ய முடிவுச் வசைய்தயான.
இதனயால் வகயாமலக்கயான துப்புக் கிமடக்கும்
எனறு
எண்ணினயான.
வெண்டியில்
அமனவெரும் உறங்கிக் வகயாண்யட வெந்தனர்.
ஆனயால் சையாந்தயாவும் நிலயாவும் மைட்டும்
உறங்கவில்மல. ஆர்யக கண்கள் வவெறிக்க
எமதயயயா உற்றுப் பயார்த்துக் வகயாண்டு
வெந்தயான. யயாரடமும் யபசைவில்மல. கபில்
ஆர்யகவிடம் யபச்சுக் வகயாடுக்க நிமனத்த
யபயாது நிலயா வெந்துத் தடுத்தயாள்.
'அவெர் தூங்கிக்வகயாண்டிருக்கிறயார். அவெமர
எழுப்பயாதீங்க.. அவெருக்கு கண்கமள திறந்து
வகயாண்யட தூங்கும் பழக்கம்.' புனனமக
தவெழ கூறி முடித்தயாள் நிலயா.
கபிலுக்கு இந்த விசையம் மிகவும் புதியதயாக
இருந்தது. அப்படியய நிலயாவிடம் யபச்சு
வகயாடுக்கத் வதயாடங்கினயார். நிலயாமவெப் பற்றி,
அவெளுமடய
குடும்பத்மதப்
பற்றி

அவெளுக்கு அழகியப் வபயமர மவெத்த
வபற்யறயார்கமளப் பற்றி யபசிக்வகயாண்டு
வெந்தயார்.
நிலயாவின
சிரப்பு
கபிமல
அப்படியய வமைய்மைறக்கச் வசைய்தது. ஒரு
யதவெமதயிடம்
தயான
யபசிக்
வகயாண்டிருப்பதயாக உணரந்;தயார் கபில்.
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'தமிமழக்
கயாப்பயாற்றுவெதற்கயான
எனனுமடய முதல் முயற்சியில் நயான
வவெற்றிப் வபற்யறன.. ஆஹயா.. எனயன ஒரு
மைன நிமறவு. நூறு கவிமதகள் வெயாசித்ததுப்
யபயானற வபருமமை என மைனதுக்குள்.. ஆமையாம்.
நயான
ஒரு
தமிழ்
பித்து.
தமிமழ
அவெமைதித்தவெமன.. தமிழ் மைட்டும் தயான
வதரயுமையா
எனறு
தமிழமன
அவெமைதித்தவெமனக் வகயால்லவும் துணிந்த
தமிழ் பித்து.'
இரண்டு நயாள் கழித்து சைமைந்து
கம்பனிக்கு
யவெமலக்கு
வெந்திருந்தயான.
அவென யநயர கபிலனுமடய அமறமய
யநயாக்கிச்
வசைனறயான.
இப்வபயாழுது
சைமைந்துவின முகத்தில் ஒரு வதளிவு இருந்தது,
துணிவு இருந்தது. சைற்று யநரம் கழித்து, சையாகர்
கபிலனின அமறக்குச் வசைல்கிறயார். அடுத்து

சிறிது யநரத்தில், ஆர்யக, சையாந்தயா மைற்றும்
நிலயாமவெமவெ
கபிலனின
அமறக்கு
அமழக்கிறயார் சையாகர்.
சையாகர் அமனவெருக்கும் 3 அதிர்ச்சியயான
விசையங்கமளச் வசையால்கிறயார்.
'பயாட்டில்
தயாத்தயாவின
மைரணம்
ஒரு
விபத்தல்ல, அது ஒரு வகயாமல.'
'அமத கண்டு பிடிக்க வெந்த கயாவெல்துமற
நண்பயர கபிலன.'
'தயான
வெந்த
யவெமலமய
அவெர்
முடித்துவிட்டயார்.'
சில மைணி யநரம் கழிந்ததும், தயான
குற்றவெயாளிமய கண்டுபிடித்து விட்டதயாக
வசையால்லி அமனவெமரயும் தன அமறக்கு வெரச்
வசையால்கிறயார் கபில்.
நிலயாவின மகயில் விலங்கு மையாட்டப்பட்டது.
எந்தக் மகமயப் பிடித்து மைண யமைமடயில்

வெலம் வெர நிமனத்தயாயனயா அந்த மககளுக்கு
அவெயன விலங்கு மையாட்டினயான.
நிலயா உமறந்துப் யபயானவெளயாய்..
'கபில் எனனப் பண்றீங்க..? எனமன
விடுங்க..'
எனறு
கூப்பயாடுப்
யபயாடுகிறயாள்.அமனவெரும் நடப்பதறியயாது
வியந்து நினறனர். கபில் ஒயர வெயார்த்மதமய
மைட்டும் கூறுகிறயார். 'தமிழ் பித்து'..
அமத யகட்ட நிலயா, கலங்கிப் யபயாகிறயாள்.
மைறு வெயார்த்மதப் யபசையாமைல் கயாவெல் துமறயின
வெண்டியில் ஏறுகிறயாள். கபில், தயான கண்டுப்
பிடித்த ஆதயாரங்கமள அமனவெர் முனபும்
விளக்கத் துவெங்குகிறயார்.'மைருத்துவெமைமனயில்
யசைர்க்கப்பட்டிருந்த
சைமைந்துகிட்ட
நயான
வமைல்லப் யபச்சுக் வகயாடுத்யதன. அவென
யமைல எனக்கு எந்த சைந்யதகமும் இல்மல
அப்படிங்குறமத அவெனுக்கு புரய மவெச்சு,
அவெனகிட்டயிருந்து வகயாஞ்சைம் வகயாஞ்சைமையா

விசையத்மதக்
கறந்யதன.
அவெயனயாட
கம்ப்யுட்டர் லயாக்-இன (login), பயாஸயவெர்மட
(password) வெயாங்கி அமத வசைக் பண்யனன.
அதுக்கு பிறகு வகயாமல நடந்த அனமனக்கு
வசைனசையார் புயரயாகிரயாம் இரண்டு முமற
மையாற்றப்பட்டிருப்பது
எனக்குத்
வதரயவெந்தது. ஆனயால் சைமைந்து, தயான
ஒயர
ஒரு முமற மைட்டும்
தயான அந்த
புயரயாகிரயாமமை மையாத்துயனனனு அடிச்சுச்
வசையானனயான. அவெயனயாட பயாஸயவெர்ட் யவெற
யயாருக்கயாவெதுத்
வதரய
வெயாய்ப்பு
இருக்குதயானனு கண்டு பிடிக்க ட்மர
பண்ணிட்டிருந்யதன. அந்த யநரத்துல, யநத்து
முனதினம் சைமைந்துயவெயாட கம்ப்யூட்டர்ல
எனக்கு ஒரு துப்புக் கிமடச்சுது. ஒரு ப்ளயாக்
யபயாஸட் (blog post). அழகயான தமிழ்ல
வதளிவெயா
எழுதப்பட்டிருந்த
அந்த
யபயாஸட்மட பயார்த்ததும், அமத படிக்கயாமைப்
யபயாக எனக்கு மைனசு வெரமல.'

அந்த
வெமலப்பதிவிமனப்
கயாண்பிக்கிறயார் கபில்.

படித்து

"பயாட்டிமல
எப்படியயாவெது
வகயால்லனும்.
அந்த
இயந்திரங்களுக்கு
நடுவுல அந்த பயாட்டில் நிக்குறமத பயார்த்தயா,
என உடம்வபல்லயாம் பற்றி எரயுது. அந்த
இயந்திரத்யதயாட வெயாய் திறந்து அப்படியய
அவெமன முழுங்கிட்டயா எப்படி இருக்கும்!
ஹயா… ஹயா… ஹயா… தமல இல்லயாத
முண்டமையா அவென வெலம் வெரனும். அமத
நயான பயார்த்து ரசிக்கனும். நயான துணிந்து
விட்யடன. உணரகமளக் வகயாண்டு அந்தப்
பயாட்டிலுக்குப் பயாடம் கற்பிக்க என மைனம்
துடிக்கிறது..
உணரகமள
வசையலிழக்க
வசைய்யதன.. எனனுமடய வசைய்மகக்கயான
பலன அடுத்த நயாயள கிடச்சைது.. ஆம்..
தமலயில்லயாத
முண்டமையாய்
பயாட்டில்..
தமிமழ கயாப்பயாற்றுவெதற்கயான எனனுமடய
முதல் முயற்சியில் நயான வவெற்றி வபற்யறன..

ஆஹயா.. எனயன ஒரு மைன நிமறவு.. நூறு
கவிமதகள் வெயாசித்தது யபயானற வபருமமை
என மைனதுக்குள்.. ஆமையாம்.. நயான ஒரு தமிழ்
பித்து.. தமிமழ அவெமைதித்தவெமன, தமிழ்
மைட்டும் தயான வதரயுமையா எனறு தமிழமன
அவெமைதித்தவெமனக் வகயால்லவும் துணிந்தத்
தமிழ் பித்து நிலயா.."
'படிக்கும் யபயாது தயான வதரய வெந்தது
அது
நிலயா
எழுதிட்டு
வெரும்
வெமலப்பதிவுனனு. நயான உமறஞ்சுப் யபயாய்
உட்கயார்ந்யதன. நிலயாயவெயாடப் யபருல யவெறு
யயாரயாவெது
வசைய்திருக்குற
சைதியயயா
அப்படினனு கூடத் யதயானுச்சு. அதனயால
எல்லயாயரயாட
நடவெடிக்மககமளயும்
ஆரயாய்ந்யதன.
ஒவ்வவெயாருவெயரயாட குடும்பம், வசையாந்த ஊர்,
முனபு
யவெமல
வசைய்த
இடம்
யபயானறவெற்மற நிறுவெனத்யதயாட ஃமபல்ஸ-

லயிருந்து எடுத்து யதட ஆரம்பிச்யசைன. அந்த
வெமலப்பதிவுல
இருந்தது
எல்லயாம்
நிலயாயவெயாட
விவெரங்கயளயாடு
ஒத்து
இருந்துச்சு. அதுமைட்டுமில்லயாமை, பஸ-ல
அவெகிட்ட யபச்சுக் வகயாடுக்கும் யபயாது,
தமிமழப்
பத்தி
யபசும்
யபயாதுலயாம்
அவெயளயாட முகத்தில கட்டுக்கடங்கயாமைல்
ஏற்படுற மையாறுதல்கமளக் கவெனிச்யசைன.
வகயாஞ்சைம் திமகச்சுப் யபயாயனன. அப்புறம்
சைமைந்து, தனயனயாட கணினிமய அடிக்கடி
பயனபடுத்துறது நிலயா-தயான அப்படினனு
வசையானனயான. அவென வசையானன மையாதிரயய,
நிலயா
அனமனக்கும்
சைமைந்துயவெயாட
கணினியில
அமைர்ந்து
யவெமல
பயார்த்துட்டிருந்தயாள். அவெயளயாட இயல்பயா
யபசுறது யபயால யபசிகிட்யடப் பயார்த்தப்யபயா,
அவெள்
தனயனயாட
வெமலப்பதிவில்
பதியவெற்றம் வசைய்து வகயாண்டிருப்பமதப்
பயார்த்யதன. அது நயான அனமனக்கு பயார்த்த
அயத வெமலப்பதியவெ தயான. மைனம் வநயாந்து

யபயாயனன, இவெளயா வகயாமல வசைய்திருக்கயா
அப்படினனு. மசைபர் க்மரமின உதவியயயாட
அந்த வெமலப்பதியவெயாட உரமமையயாளர் நிலயா
தயான அப்படிங்குறதுக்கயான ஆதயாரங்கமள
யசைகரச்சு, பிடிவெயாரனயடயாட இங்கு வெந்துச்
யசைர்ந்யதன.' இவ்வெயாறு கூறிமுடித்தயான கபில்.
எல்யலயார்
முகத்திலும்
அதிர்ச்சி
இருந்தயாலும்,
வதளிவுக்
கிமடத்தது.
வகயாமலமயச் வசைய்துவிட்டது ஆர்யகவெயா
எனறு
தன
நண்பமன
நிமனத்துக்
கவெமலயுற்றிருந்தயான சையாந்தயா. இப்வபயாழுது
ஆர்.யகவிடம் மைனனிப்புக் யகட்டுக் கட்டி
அமணக்க
யவெண்டும்
யபயாலிருந்தது
அவெனுக்கு. சைமைந்துவிற்கு தன தமல தப்பிய
சைந்யதயாசைம். ஆர்யக அனயற முடிவவெடுத்தயான
மடர எழுதுவெமதக் மகவிட யவெண்டும்
எனறு.

நிலயா மகது வசைய்யப்பட்டுச் சிமறயில்
அமடக்கப்பட்டயாள்.
சிமறயில்
அமடக்கப்பட்ட நிலயா, விசையாரமணக்குப்
பினனர்
மைருத்துவெமைமனயில்
அனுமைதிக்கப்பட்டு
சிகிச்மசைக்கு
உள்ளயானயாள்.
பினனர்
அவெளுமடய
தண்டமனக் கயாலத்தில், அவெள் புத்தகம்
எழுதினயாள்.. ஆம்.. வகயாமல பற்றிய புத்தகம்
.
வகயாமல பற்றிய புத்தகம்
தமியழ..
சில நயாட்கள் உன
பிரவெயால் யதய்கியறன
சில நயாட்கள் உன
நிமனவில் வசைழிக்கியறன
உனனயால் ...

என வெயாழ்வில்
ஏற்பட்டது நீங்கயாத
கமறயயானயால்...
நயானும் இப்பூமியில்
நிலயா....
'எனக்கு
நிலயாவவெனறு
ஏன
வபயர்
மவெத்தயார்கயளயாத் வதரயவில்மல, என
மைனதின ஒரு இருண்ட பக்கம் இரவு யதயாறும்
விழித்துக் வகயாள்கிறது. யநற்று இரவு ஒருக்
கனவு. அதில் இரு மககள் கணினியில்
தட்வடழுத்துகமளப்
படபடவவெனறுத்
தட்டுகினறன.. ஒரு கடவுச்வசையால் என கண்
முனனயால் ஆட்டம் யபயாடுகிறது. அமதத்
வதயாடர்ந்து ஒரு வபரய சிரப்பு.. இரத்த
வவெள்ளம்.. ஓட்டம், முகத்தில் வெயாட்டம்..
நயான திடுக்வகனறு எழுந்யதன.. அடுத்த நயாள்
கயாமலயில் நயான அந்தக் கடவுச்வசையால்மல
சைமைந்துவின
கணினியில்
தட்டிப்
பயார்க்கியறன. ஆம் யநற்று சைமைந்துவின
மககள் தட்வடழுத்தில் நகர்வெமத என
கண்கள் வெயாங்கி மூமளயில் பதிந்துவிட்டது

யபயாலும்.
என
அறிமவெ
வமைச்சிக்
வகயாண்யடன. ஆனயால் மைனதில் ஏயதயா ஒருக்
குறுகுறுப்பு.. உடயன வவெளியயறிவிட்யடன..
ஆர்யகவின
மடர
என
மககளில்
அகப்பட்டது.
அமத
படிக்கயாமைல்
இருந்திருக்கலயாயமை. எதனயால் அவெருக்கும்
பயாட்டிலுக்கும்
இருந்த
பனியபயார்,
தமிழ்யபயார் பற்றி நயான ஏன அறிய
யவெண்டும்?
படித்திருந்தயாலும்,
அமத
அலட்சியப்படுத்தியிருக்கலயாயமை..
ஏன
வசைய்யவில்மல..?
அந்த
உணரகமள
யபயாலத்தயான நயானும். என மைனம் பிறருமடய
வசையாற்களயால் மையாறி மையாறி இயங்குகிறது. அது
ஏற்படுத்தும் உணர்வுகளயால் நயான இந்த
உணர்ச்சியற்ற வகயாமலமயச் வசைய்யதன.
இப்படிக்கு-உணர நிலயா.

