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சமர்ப்பணம
எந்நதொளும எனக்கதொன க்ரியதொ ஊக்கியதொக விளங்கும
எழுத்ததொளர் சத்யரதொஜ்குமதொருக்கு..
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முன்னுலர
கிழக்கு பதிப்பகம தவெளியிட்ட ’மனதில் உனத ஆதிக்கம’ என்கிற எனத முதல் சிறுகலதத்
தததொகுப்பு தந்த உற்சதொகம யமலும தததொடர்ந்த சிறுகலதகள எழுதவெதில் கவெனம தகதொளள
லவெத்தத.

நிலறய

யததொன்றுகிறயததொ

இல்லைதொவிட்டதொலும
அப்யபதொத

எப்தபதொழுததல்லைதொம

மட்டுயம

எழுத

பத்திரிக்லககளிலும,

யவெண்டும

என்று

இலணயத்திலுமதொக

எழுதிக்தகதொண்டிருந்யதன். அப்படி தவெளியதொன சிலை சிறுகலதகளின் தததொகுப்பு இத. இதில்
இருபத கலதகள உளளன.

இந்தச்

சிறுகலதகளின்

கருக்கள

தபருமபதொலும

அகண்ட

வெதொழவின்

சின்னத்

தணுக்குகளதொல் யகதொர்க்கப்பட்டலவெ. எதிர்ப்படுகிற ஏததொவெத சமபவெங்களில் கிளர்ந்த சிறு
தபதொறிகள

சிறுகலதகளதொய்

வெடிவெம

தபற்றிருக்கின்றன.

இந்தச்

சிறுகலதகள

கடந்த

ஏதழட்டு வெருட கதொலை கட்டங்களில் எழுதப்பட்டலவெ. இந்தத் தததொகுப்லப மின்னூலைதொக
தவெளியிடுவெதில் மகிழச்சி தகதொளகியறன்.

இலவெகலள

தவெளியிட்ட

கல்கி,

குமுதம,

ஃதபமினதொ

தமிழ,

நம

யததொழி

ஆகிய

பத்திரிக்லககளுக்கும, தமியழதொவியம.கதொம, பததொலக.கதொம, தசந்தமிழ.கதொம ஆகிய இலணய
இதழகளுக்கும எனத மனமதொர்ந்த நன்றிகள.

சித்ரன் ரகுநதொத்
தசன்லன.
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மறக்க முடியதொதவென்
அவெலன எங்யகயயதொ பதொர்த்தத யபதொலிருந்தத. அந்த விலடத்த மூக்கு. நடுவெகிடு எடுத்த முன்
தநற்றியில் புரளும முடி. அடுத்தவெலர கடுகளவும கவெனியதொமல் எங்யகதொ தவெறித்த யயதொசலனப்
பதொர்லவெ. ஆமதொம. இயத ஆலள நிச்சயம எங்யகயயதொ பதொர்த்திருக்கியறன்.
அவென் அந்த யஹதொட்டலில் எனக்கு அடுத்த யமலஜயில் உட்கதொர்ந்திருந்ததொன். நதொன் அவெலன மிக
தீர்க்கமதொய் உற்றுப் பதொர்த்தக்தகதொண்டிருப்பலத அறியதொமல் மிக நிததொனமதொக டபரதொ டமளரில்
கதொப்பிலய

உறிஞ்சிக்தகதொண்டிருந்ததொன்.

என்

மூலளக்குள

நடந்ததகதொண்டிருந்தத.

எங்யக?

எங்யக?

எங்யக

விநதொடிகள

இவெலன

ஞதொபக

அடுக்கிலிருந்த

யபதொததொததொ

பரபரதவென்று

பதொர்த்திருக்கியறன்
தவெளியய

யதடல்

இவெலன?

ஒரு

பத்த

தகதொண்டு

வெருவெதற்கு?

ஏற்கனயவெ இவெனத அங்க அலடயதொளங்கள எனத மனதில் தல்லியமதொகப் பதிந்திருக்கிறத.
இல்லைதொவிட்டதொல் இவெலனப் பதொர்த்ததம மண்லடயில் மணியடித்திருக்கதொத.
ஆனதொல் மணி சரியதொய் அடிக்கவில்லலை. அவென் யதொர் என்று சட்தடன்று தசதொடக்குப் யபதொட்டத
யபதொலை ஞதொபகம வெரவில்லலை.
ச்யச.. தரதொமப யமதொசம! இதற்கு முன்னர் இவ்வெதொறு நடந்தயதயில்லலை. பதொர்க்கிற ஆட்கலள பதொர்த்த
இடத்தில்

பதொர்த்த

மறுகணம

இன்னதொர்

என்கிற

விவெரத்லதச்

தசதொல்லும

ஞதொபகத்திறன்

தகதொண்டவெனல்லைவெதொ நதொன்! இப்யபதொத என்ன ஆயிற்று எனக்கு?
அவென் கதொபி குடித்த முடித்தவிட்டு பில் தததொலகலய யபரரிடம தகதொடுத்தக்தகதொண்டிருந்ததொன்.
இயததொ இப்யபதொத தவெளியயறி ததருவின் அடர்ந்த ஜனத்திரளில் கலைந்தவிடுவெதொன். அப்புறம
அவெலன மறந்தவிடயவெண்டியதததொன்.
அததப்படி? மறக்க யவெண்டும என்றதொல் முதலில் ஞதொபகமிருக்க யவெண்டுமல்லைவெதொ? அப்புறமததொயன
மறப்பதற்கு? அவென் யதொர் என்யற இன்னும புலைப்படவில்லலையய.
என்யமல்

மிதமதொனதததொரு

அவெமதொனம

கவிந்ததயபதொல்

உணர்ந்யதன்.

அடுத்த

யமலசயில்

அமர்ந்திருக்கிற எனக்கு நன்கு பரிச்சயமதொன ஒரு முகத்லத யதொர் என்று நிலனவு படுத்திக் தகதொளள
ஐந்த

நிமிடங்களுக்கு

யமலைதொகியும

முடியவில்லலை

என்கிற

ஏமதொற்றம

எனக்கு

என்னயவெதொ

யபதொலிருந்தத.. அவெலன எங்யகயயதொ பதொர்த்திருக்கியறன். அவென் முகம மனதில் ஒரு புளளியதொய்
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எங்யகயயதொ

பதிந்திருக்கிறத.

இப்யபதொத

மறுபடியும

பதொர்க்க

யநரிட்டுவிட்டத.

உலைகம

உருண்லடததொன் என்பத மறுபடியும நிரூபணமதொகிவிட்டத.
அவென் யமலசக்கடியில் லவெத்திருந்த ட்ரதொவெல் யபக்-ஐ எடுத்தக் தகதொண்டு வெதொசலலைப் பதொர்த்த
நடந்ததொன். இப்யபதொத அவெனத பின்புறம ததரிந்தத. நல்லை தவெளிர் நீலைத்தில் ஜீன்ஸ் அணிந்த
கருப்பு நிற கதொலைர் இல்லைதொத டி-சர்ட் அணிந்திருந்ததொன். கதொலில் கதொன்வெதொஷ் ஷ. தகதொஞ்சம கூட
அவெசரம இல்லைதொமல் நிததொனமதொக நடந்தயபதொய்க் தகதொண்டிருந்ததொன்.
அவென் பின்னதொயலையய என் பதொர்லவெ நீண்டு தசன்றத. அவென் யபதொவெலத லவெத்த கண் வெதொங்கதொமல்
பதொர்த்தக்

தகதொண்டிருந்யதன்.

அவென்

யதொதரன்று ததரியதொமல்

வீட்டுக்குத்

திருமபிப்

யபதொவெத

என்னதொல் இயலைதொத கதொரியதமன்று யததொன்றியத. அவெலன பின் தததொடரயவெண்டும. அவென் நிச்சயம
இந்தப் பகுதிலயச் யசர்ந்தவெனதொக இருக்கயவெண்டும. இங்யகததொன் பக்கத்தில் எங்யகயதொவெத! அவென்
பின்னதொயலையய நடந்ததொல் அவென் இருப்பிடம ததரிந்தவிடப் யபதொகிறத.
இத்தலன

பரிச்சயமதொன

முகத்லத

தநதொடியில்

ஞதொபகப்படுத்திக்

தகதொளளமுடியதொததன்

தவிப்பு

மனதிற்குள சுழன்று ஒரு தவிர்க்க இயலைதொத அவெஸ்லத லமயமதொய் நிலலை நின்றத.
பில் தகதொண்டுவெந்த யபரரிடம அவெசரமதொய் பணம தகதொடுத்தவிட்டு வெதொசலுக்குப் பதொய்ந்யதன். அவென்
தரதொமப

தூரம

யபதொய்விடுவெதற்குள

அவெலனப்

பிடித்தவிட

யவெண்டும.

அவென்

யஹதொட்டல்

வெதொசலிலிருந்த இடத பக்கம திருமபுவெலத கவெனித்திருந்யதன். நதொனும அயத திலசயில் நகர்ந்யதன்.
யஹதொட்டல் வெதொசலலைதயதொட்டிய கலடத் ததருவில் யசதொடியம யவெப்பர் விளக்குகளுக்குக் கீயழ
நலடபதொலதக்

கலடகள.

பழ

வெண்டிகள.

ஜஜூஸ்

ஸ்டதொல்,

பூ

விற்பவெர்கள.

ததருதவெங்கும

பரபரப்பதொய் மனிதர்கள. கதொர்கள, ஸ்கூட்டர்கள. ஸ்கூட்டிகள. நகரச் தசதொன்ன ஹதொரன்கள,
லசக்கிள மணி. எல்லைதொவெற்லறயும சடுதியில் ததொண்டி அவெலனத் யதட ஆரமபித்யதன். அவென்
தரதொமப தூரம யபதொயிருக்க முடியதொத. இத்தலன தலலைகளுக்குள எங்யகயிருக்கிறதொன்?
அவெலனப் பதொர்த்தவிட்யடன். பக்கத்த பஸ் நிறுத்தத்தின் குலடயின் கீழ பஸ் வெரும திலசலயப்
பதொர்த்தவெதொறு நின்றிருந்ததொன். அவென் யவெறு எங்யகதொ யபதொவெதற்கதொக நின்று தகதொண்டிருக்கிறதொன்
என்பத உலறத்தத. நதொன் தமதவெதொக அவென் பக்கத்தில் யபதொய் தகதொஞ்சம தளளி நின்று தகதொண்டு
அவென் முகத்லத இன்னும உற்றுப் பதொர்த்யதன். அண்லமயில் பதொர்க்லகயில் அந்த முகம இன்னும
பரிச்சயமதொனத யபதொலைத் யததொற்றமளித்தத. அவென் என்லன யலைசதொகத் திருமபிப் பதொர்த்ததொன். ஒயர
ஒரு

தநதொடி.

பின்னர்

திருமபிக்

தகதொண்டதொன்.

பஸ்

வெருகிறததொ

என்று

மறுபடியும

பதொர்க்க
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ஆரமபித்ததொன். ப்ரதொட்யவெ யபதொகிற 21 வெருவெலதப் பதொர்த்ததம அவென் கதொல்கள சிறித முன்னுக்கு
நகர்ந்தன.
நதொன் ஓரிரு விநதொடிகள குழப்பமதொய் நின்யறன். நதொன் இப்யபதொத என்ன தசய்ய யவெண்டும?
யபசதொமல் வீட்டுக்குத் திருமபுவெததொ? அல்லைத யமலும பின் தததொடர்வெததொ? தததொடர்வெத என்றதொல் முன்
பின்

ததரியதொத

இவென்

பின்னதொல்

ஒரு

அல்ப

கதொரணத்திற்கதொக

தசல்வெததன்பத

எத்தலன

லபத்தியக்கதொரத்தனம? எனக்கு யவெறு யவெலலை தவெட்டி இல்லலையதொ என்ன?
அவென் யபதொகட்டும. பஸ்ஸில் தநரிக்கிற கூட்டத்தக்குள அவென் மறுபடி தததொலலைந்த யபதொகட்டும.
நதொன் என் பதொலதயில் திருமபிப் யபதொகியறன். எனக்கு நிலறய யவெலலைகள இருக்கின்றன.
21 வெந்த நின்று அவென் அதில் தததொற்றிக்தகதொண்டதொன். அயநகமதொக அவென் தசன்ட்ரல் ரயில்
நிலலையத்தக்குத்ததொன்

யபதொவெதொன்

என்று

யூகித்தக்தகதொண்யடன்.

லகயில்

ட்ரதொவெல்

யபக்

இருக்கிறதல்லைவெதொ?
நதொன்

ஒரு

கணம

ஏறிக்தகதொண்யடன்.
அவெகதொசம

ஸ்தமபித்தப்
அவெலன

யதலவெப்படுகிறத.

பின்னர்

சட்தடன்று

அலடயதொளப்

படுத்திக்

ஆக

அத்தலன

நதொன்

முடிவு

தகதொளள
சீக்கிரம

தசய்த

அயத

பஸ்ஸில்

எனக்கு

இன்னும

தகதொஞ்சம

இந்த

விஷயத்தில்

விட்டுக்

தகதொடுப்பததொயில்லலை.
அவென் யதொதரன்று வீட்டுக்குப் யபதொய் நிததொனமதொய் யயதொசித்தப் பதொர்த்த கூட கண்டுபிடிக்கலைதொம.
சட்தடன்று தபதொறி தட்டி ‘அட இவென்ததொனதொ?’ என்று பளிச்தசன்று மூலளயில் மின்னலைடிக்கலைதொம.
ஆனதொல்

அலதவிட

கண்டுபிடிப்பதததொன்

அவென்

என்முன்யன

இன்னும

வெசதி.

ஒரு

என்

பதொர்லவெயில்

யவெலள

இருக்குமயபதொயத

நடுவெழியியலையய

யயதொசித்தக்

மின்னலைடித்தவிட்டதொல்

‘அப்பதொடதொ’ என்று ரதொயப்யபட்லடயியலைதொ, மவுண்ட் யரதொட்டியலைதொ இறங்கித் திருமபிவிடலைதொம.
ஏன் இத்தலன அவெஸ்லத?
சின்ன வெயதிலிருந்த தததொடர்ந்தவெந்த பழக்கம இத. ஒயர ஒரு முலற எங்கதொவெத ஒரு கணம
மட்டுயம பதொர்க்க யநரிட்ட பலை யபர்கலள அடுத்த தடலவெ யவெறு எங்யகயதொவெத பதொர்க்கிறயபதொத
இந்த

மின்னல்

பளிச்சிட்டுவிடும

என்று

தசதொன்யனனில்லலையதொ?.

இத

பலை

முலற

என்

அனுபவெத்தில் நிகழந்திருக்கிறத. ஒரு முலற தீவுத்திடல் தபதொருட்கதொட்சியில் ரதொட்டினம ஆட டிக்கட்
வெதொங்குமயபதொத
பதொர்த்தயபதொத

கவுண்டரில்
இலழ

பதொர்த்த

பிசகதொமல்

தபண்மணிலய

ஞதொபகம

மறுமுலற

வெந்திருக்கிறத.

கற்பகதொமபதொள

இன்தனதொரு

முலற

சன்னதியில்
கதொர்த்திக்கிடம
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ஸ்தபன்சரில் அதமரிக்கன் கதொர்ன் தின்று தகதொண்டிந்த ஒரு குண்டு ஆசதொமிலயக் கதொட்டி ’சத்யம
தியயட்டர் திலரப்பட இலடயவெலளயின் யபதொத கழிவெலறயில் இவெலர என் பக்கத்த ஸிங்கில்
பதொர்த்திருக்கியறன்’ என்று தசதொல்லி அவென் முலறப்லப வெதொங்கிக் தகதொண்யடன்.
யரதொட்டில் யபதொகுமயபதொத அல்லைத கலடயில், ஆஸ்பத்திரியில், கடற்கலரயில், மின்சதொர ரயிலில்,
யகதொவிலில்,

வீட்டுவெரி

கட்டுகிற

இடத்தில்

என்று

இத

யபதொன்று

அலடயதொளம

கதொணுதல்

சட்தடன்று நிகழந்தவிடுகிறத. ஒயர தநதொடியில்.. தரதொமப யயதொசிக்கதொமல்.. உடயன! முகங்கலள
அலடயதொளம கதொணும இத்தலன தல்லியமதொன ஞதொபக சக்தி உனக்கு எப்படி வெதொய்த்தத என்று
நிலறய யபர் ஆச்சரியப்பட்டுக்கூட யகட்டிருக்கிறதொர்கள. இன்னும தசதொல்லைப் யபதொனதொல் இத
எனக்கு ஒரு தபதொழுதயபதொக்கு யபதொலைவும, தபருலமயதொகவும கூட ஆகிவிட்டிருந்தத.
அத ஒரு பிறவித் திறலம அல்லைத வெரப் பிரசதொதம என்தறல்லைதொம முழுசதொய் தசதொல்லிவிட
முடியதொத. எப்படிதயன்றதொல்.. எனக்கு ஒரு பழக்கம இருந்தத. தினசரி பதொர்க்கிற முகங்கலள ஒரு
சிலை

விநதொடிகளதொவெத

உற்றுப்

தனித்தன்லமயிருக்குமல்லைவெதொ?

பதொர்த்தவிடுவெத.

வித்தியதொசமதொன

மூக்கு,

ஒவ்தவெதொரு

புருவெம

சரிந்த

முகத்தக்கும
கண்கள.

ஒரு

ஓரம

சுழிந்த

உதடுகள. வெரிலச அல்லைத வெரிலச தவெறின பற்கள, சுருள முடி, நீளக் கழுத்த, குளளம, இரட்லட
நதொடி அல்லைத மிகப் பரிச்சயமதொன ஒரு ஆலள நிலனவு படுத்தம சதொயல், தலளக்கும பதொர்லவெ,
மதொனரிசம, உடல் தமதொழி அல்லைத நலட. ஏயததொதவெதொன்று! அந்த முலற அந்த வித்தியதொசத்லத
அந்த

குறிப்பிட்ட

முகத்தின்

தனித்தன்லமலய

என்

மனதிற்குள

ஏற்றிக்

தகதொண்டுவிட்டதொல்

அப்புறம எங்யக பதொர்த்ததொலும தசதொல்யவென்.
ஒருமுலற ரயிலில் தசல்லுமயபதொத எதிரிலிருந்தவெனுலடய மலனவிக்கு வித்தியதொசமதொன முகம.
தகதொஞ்சம சுமதொரதொன அழகுததொன் என்றதொலும யதொலரயும முதல் பதொர்லவெயில் திருமபிப் பதொர்க்கும
வெலகயில் இருந்ததொள என்றுததொன் தசதொல்லையவெண்டும. அவெள ஒரு மதொதிரி சீனப் தபண்கலள ஒத்த
கண்கலள உலடயவெளதொயிருந்ததொள. அந்த மதொதிரிக் கண்கள அவெள சிரிக்கத் யதலவெயில்லைதொமயலையய
அவெளுக்கு

ஒரு

மலைர்ச்சியதொன

ஈர்ப்லப

முகத்தில்

தக்கலவெத்திருந்தத

என்யற

எனக்குத்

யததொன்றியத. அதிகம கதொணக் கிலடக்கிற கண்களின் வெலக அல்லை அத. சற்யற வித்தியதொசமதொய்
தனித்தவெமதொய். பதொர்த்தக் தகதொண்யடயிருந்ததொல் அலரமணி யநரத்தில் அவெள வெசீகரமதொன உலைக
அழகியதொய் யததொன்ற ஆரமபித்தவிடுவெதொள என்று யததொன்றியத. நதொன் அவெலள அடுத்த முலற
பதொர்க்குமயபதொத நிலறய யயதொசலனகளுக்கு அவெசியமின்று உடயன ’ரயிலின் எதிர் ஸீட்’ என்று
தசதொல்லிவிடமுடியும. சீனக் கண்ணழகி! இந்த எண்ண ஓட்டத்தில் நதொன் அவெலள தரதொமபவும
உற்றுப் பதொர்த்தவிட்யடன் யபதொலிருக்கிறத. அவெள கணவென் என்லன வியரதொதப் பதொர்லவெயுடன்
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முலறக்க

ஆரமபித்ததொன்.

’அநதொகரீகயன’

என்று

தசய்தியுடன்

அவென்

கண்களில்

எரிச்சல்

யதங்கியிருந்தத. நதொன் சுததொரித்த மறுபக்கம திருமபிக் தகதொண்யடன்.
முகங்கலள உற்றுப் பதொர்க்கும இந்த தகட்ட பழக்கத்திலிருந்த என்லன மீட்தடடுக்க நதொன் பட்ட
பிரயதொலசகள யததொல்வியில் முடிந்திருந்தன. முகங்கள. யகதொடி முகங்கள. ஒரு யவெலள நதொன்
சீனதொவில்

பிறந்திருந்ததொல்

இந்தப்

பிரச்சலன

வெந்திருக்கதொததன்று

யததொன்றியத.

அங்யக

எல்யலைதொருக்கும கிட்டத்தட்ட ஒயர மதொதிரி முகம.
ரதொயப்யபட்லடயியலைதொ, மவுண்ட் யரதொட்டியலைதொ இறங்கி வீடு திருமபுகிற அதிர்ஷ்டம இன்லறக்கு
வெதொய்க்கவில்லலை எனக்கு. பஸ்ஸில் அவென் எனக்கு முன்பதொக நின்றுதகதொண்டிருந்ததொன். அவென்
ரயில்

நிலலையத்திற்குத்ததொன்

டிக்கட்

வெதொங்கினதொன்

என்பலத

நதொன்

கவெனித்திருந்யதன்.

திட்டமிடப்படதொத பயணமதொகிவிட்டத இத. தரதொமபப் பசிக்கிறயத என்று ஒரு சதொமபதொர் வெலட
சதொப்பிடப் யபதொனவெனுக்கு இத திடீர்த் திருப்பம.
ச்யச! இப்படி ஒரு ஞதொபக மறதியதொ எனக்கு? அவென் யதொர்? ஏததொவெத கல்யதொணத்தில் பதொர்த்யதனதொ?
பளளிக்

கூடத்தில்

மகலளக்

தகதொண்டுயபதொய்

விடுமயபதொத

எதிர்பட்டவெனதொ?

சினிமதொவில்

நடிப்பவெனதொ? தததொலலைகதொட்சியில் ஏததொவெத யபட்டியில் வெந்ததொனதொ? என் ததருவியலையய எங்கதொவெத
குடியிருப்பவெனதொ?

அல்லைத

வெதொடிக்லகயதொளனதொ?
நின்றிருந்ததொனதொ?

என்

என்றதொவெத

அல்லைத

சர்வீஸ்

தசண்டருக்கு

யரதொட்யடதொரம

இந்த

முகவெரி

என்றதொவெத

இளநீர்

விஜயம

சதொப்பிடுலகயில்

எங்யகயிருக்கிறததன்று

வெழியில்

தசய்த
பக்கத்தில்

மடக்கி

இவெலன

விசதொரித்திருக்கியறனதொ?
யதொர்? எங்யக?
மண்லட சூடதொகிவிட்டத. இயததொ ஒருவென் தன் பின்னதொல் நின்றுதகதொண்டு மனக் குலடச்சலில்
மறுகுகிறதொயன என்ற கவெலலை தளியுமின்றி அவென் தன் பதொட்டுக்கு யவெடிக்லக பதொர்த்தக்தகதொண்யட
வெருகிறதொன். யயதொசலனயின் கனம என்லன அழுத்தியிருந்தத.
தசன்ட்ரல்

வெந்தவிட்டத.

அவென்

நிததொனத்தடன்

தமதவெதொய்

இறங்கினதொன்.

நதொன்

சற்யற

இலடதவெளிவிட்டுப் பின் தததொடர்ந்யதன். அவெலன மதொதிரியய ஏகப்பட்ட ஜீன்ஸ்கள. கருப்பு
பனியன்கள.
முன்யனற

பயணப்

லபகள.

யவெண்டியிருந்தத.

ஜனத்திரளகளுக்கு
பயணிகளின்

நடுயவெ

அவெலனத்

இலரச்சல்களுக்கிலடயய

தததொலலைத்தவிடதொமல்
அறிவிப்புக்

குரல்
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தத்தளித்தத்

திணறியத.

தபருநகரத்தின்

பரபரப்பதொன

வெதொழக்லகயின்

தினசரி

ஆரமபம

இதயபதொலைதவெதொரு இடத்திலிருந்தததொன் தவெங்குகிறததன்று யததொன்றியத.
அவென் ரயில்களின் வெருலக மற்றும புறப்பதொடுகலளக் கதொட்டும மின்னணுத் திலரயின் எதிரில்
நின்று ஒரு கணம அண்ணதொந்த பதொர்த்ததொன். ஒன்பததொவெத ப்ளதொட்பதொரத்லத யநதொக்கி அவென்
கதொல்கள நடந்தன. யகதொயமுத்தூர் தசல்கிற ரயில் அத என்று ததரிந்தத. ப்ளதொட்பதொரத்தின்
முக்கதொல்வெதொசி தூரத்லத அளந்த நடந்தவிட்டு ஒரு இரண்டதொம வெகுப்புப் தபட்டிக்குமுன் நின்றதொன்.
தபயர்ப்பட்டியலில்

விரல்

ஓட்டி

தன்

தபயரிருப்பலத

உறுதி

தசய்தவிட்டு

தபட்டிக்குள

ஏறினதொன். தபட்டிக்குள அயநக இருக்லககள ஏற்கனயவெ நிரமபியிருந்தன. ஒரு யவெலள ரயில்
புறப்படுகிற சமயமதொயிருக்கும. அவென் ஜன்னயலைதொரமதொய் ஒரு இருக்லகயில் வெந்த உட்கதொர்ந்ததொன்.
ஜன்னல் வெழியய பிளதொட்பதொரத்த மனிதர்கலள அசுவெதொரஸ்யமதொக யவெடிக்லக பதொர்க்க ஆரமபித்ததொன்.
அடப்

பதொவி!

ஏழு

கியலைதொமீட்டர்

ஒருவென்

தன்லன

பின்

தததொடர்ந்த

வெந்த

கவெனித்தக்

தகதொண்டிருக்கிறதொன். அலத அறியதொமல் யதயம என்று யவெடிக்லக பதொர்த்தக் தகதொண்டிருக்கிறதொன்.
இவெலனதயல்லைதொம என்ன தசய்வெத?
நதொன்

நிலனத்தத

சரிததொன்.

அறிவிப்பிலனத்

ஊலளயிட்டத.

இப்யபதொத

நதொன்

தசல்லுமிடத்தக்கு

தசல்வெததொ?

எனக்கு

என்ன

தததொடர்ந்த

பச்லசவிளக்கு

தசய்யயவெண்டும?

திடீதரன்று

அந்த

ரயிலில்

எரிய

அவெனுடயனயய
தததொற்றிக்

ரயில்
அவென்

தகதொளளலைதொம

என்றுததொன் யததொன்றியத. இயததொ ஒரு சிலை விநதொடிகள மட்டுயம மிச்சமிருக்கின்றன. அவ்வெளயவெ.
அப்புறம அவென் ரயியலைதொடு நகர்ந்தவிடுவெதொன்.
ஒரு கருநிழலலைப் யபதொலை என்யமல் ஒரு ஆயதொசம வெந்த கவிந்ததகதொண்டத. இப்யபதொத ரயில்
நகரத்தவெங்கியத.

ஜன்னல்

வெழியதொகத்

ததரியும

அவென்

முகத்லத

ஒரு

முலற

ஆழமதொகப்

பதொர்த்யதன்.
அப்யபதொதததொன் நதொன் சற்றும எதிர்பதொரதொத ஒரு நிகழச்சி நடந்தத. அத என்னதவென்றதொல், அவென்
நகர்கிற ரயிலின் ஜன்னல் வெழியதொக என்லன திடீதரன்று நன்கு உற்றுப் பதொர்த்த பின்பு சற்யற
ஆச்சரியமலடந்தவெலனப் யபதொலை முகம மதொறினதொன். பின்பு என்லன யநதொக்கி யலைசதொகச் சிரித்தக்
லகயலசத்ததொன்.
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என்லனப் பதொர்த்தத்ததொனதொ? நதொன் நமபிக்லகயற்று யலைசதொய்த் திருமபிப் பதொர்த்யதன். எனக்குப்
பின்னதொல்

ஒரு

கலட

மட்டுயம

இருந்தத.

அப்படியதொனதொல்

அவென்

என்லனப்

பதொர்த்தச்

சிரித்திருப்பதற்கதொன வெதொய்ப்பு மட்டுயம உளளத.
யதொர்ரதொ நீ?
இதவெலர கண்டறியதொத பரபரப்புடன் ரத்தம உடதலைங்கும யவெகதமடுக்க நதொன் தீர்மதொனித்யதன்.
அவெனுக்கும எனக்கும நடுயவெ ஏயததொ ஒரு இலழ உளளத. இல்லலைதயன்றதொல் ஏயததொ ஒன்று
என்லன இதவெலரயில் கூட்டிவெந்திருக்கதொத. இருக்கிற மிகக் குலறந்த அவெகதொசத்தில் நதொன் அலத
இப்யபதொயத உறுதிப் படுத்திக் தகதொளளயவெண்டும.
ரயில் யலைசதொக யவெகதமடுக்க ஆரமபித்திருந்தத. நதொன் நகர்கிற தபட்டிலய யநதொக்கி யவெகமதொக
ஓடியனன். இன்னும இரண்யட எட்டுக்களில் அவெலனப் பிடித்தவிடலைதொம. அவென் யதொதரன்று
ததரிந்த தகதொண்யட ஆகயவெண்டும.
அவென்

என்லன

இப்யபதொத

ஏறிட்டுப்

பதொர்த்ததொன்.

அவென்

முகத்தில்

புன்லனலக

மலறந்த

யலைசதொய்ப் பதட்டம ததரிந்தத.
திடீதரன்று யதொயரதொ ஒருவென் என் முன்யன ஓடுகிற ரயில் தபட்டியிலிருந்த ப்ளதொட்பதொரத்தக்குக்
குதித்ததொன். நதொன் அவெலனத் தவிர்க்க முயற்சித்த முடியதொமல் தட் என்று அவென் யமயலை யவெகமதொய்
யமதொதியனன். இருவெரும தடுமதொறி தடதொதலைன கீயழ விழுந்த உருண்யடதொம. சட்லடப் லபயிலிருந்த
என் தசல்ஃயபதொன் தவெளியய அதிர்ந்த விழுந்தத. நதொன் ஒரு தநதொடியில் சுததொரித்த எழுந்த
தகதொண்யடன்.
அவென் என்லனப் பதொர்த்த ‘ஸதொரி’ என்றதொன். நதொன் தசல்ஃயபதொலன தபதொறுக்கிக்தகதொண்யடன்.
அதன் திலர விரிசல் விழுந்திருந்தத. எட்டதொயிரத்லதந்நூறு ரூபதொய்க்கு யபதொன வெதொரம வெதொங்கியத.
நதொன் விரக்தியதொய் ரயில் யபதொகிற திலசலய பதொர்த்தவெதொறு நின்றிருந்யதன். யமலும யவெகதமடுத்த
அவென் தபட்டி இன்னும தூரமதொகப் யபதொய்விட்டிருந்தத. இப்யபதொத ரயிலின் கலடசி தபட்டியின்
X ததரிந்த பின்பு அதவும மலறந்தத. நதொன் தசதொல்லைதவெதொண்ணதொத ஏமதொற்றத்தடன் கதொல்கள
தயங்க

வெதொசலலைப்

பதொர்த்த

நடக்க

ஆரமபித்யதன்.

திடீதரன்று

ப்ளதொட்ஃபதொரச்

சீட்டு

வெதொங்கவில்லலைதயன்று உலறத்தத.
நதொதனதொரு முட்டதொள.
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அவென் யதொதரன்று கலடசி வெலர ஞதொபகம வெரவில்லலை. ஆனதொல் இனியமல் அவெலன மறக்க
முடியதொததன்று யததொன்றியத.
***
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நீயரதொட்டம
“ஆகதொலஷ மறுபடி எங்யகயதொவெத மீட் பண்ணியதொ?” என்றதொள பிரமிளதொ.
அப்பதொடதொ! ஒரு வெழியதொகக் யகட்டுவிட்டதொள. இந்தக் யகளவிலய அவெள நிச்சயம யகட்கதொமல்
இருக்க மதொட்டதொள என்று அவெனுக்கு ஏயததொ ஒரு உளளுணர்வு தசதொல்லிக்தகதொண்யடயிருந்தத.
இயததொ யகட்யடவிட்டதொள! அலதக் யகட்குமயபதொத அவெள குரலில் ஏயதனும ஆர்வெம ததன்பட்டததொ
என்பலத அறிய முற்பட்டதொன் அருண். ஆனதொல் தரதொமப சதொததொரணமதொன குரலில்ததொன் அவெள
அலதக்

யகட்டதொள.

அவெள

யகட்கதொமல்

இருந்ததொல்கூட

அவென்

ஆகதொலஷப்

பற்றி

அவெளிடம

தசதொல்வெததொகத்ததொன் இருந்ததொன்.
மத்ய லகலைதொஸில் கிரீன் சிக்னல் விழுந்ததம சட்தடன்று கியர் மதொற்றி கதொலரக் கிளப்பினதொன்
அருண்.

சீரதொன

யவெகத்லதத்

தததொட்டுவிட்டு

முன்னிருக்லகயிலிருந்த

அவெலளத்

திருமபிப்

பதொர்த்ததொன். அவெளும அவெலனத் திருமபிப் பதொர்த்ததொள. அந்தக் யகளவிலயக் யகட்டதன் மிகப்
தபரிய தயக்கத்யததொடு அவெள கண்கள அவெலன கூர்ந்த கவெனித்தலதப் பதொர்த்ததொன். அவெனதொல்
சிரிப்லப அடக்க முடியவில்லலை.
“ஏன்

சிரிக்கயற?

யதலவெயில்லைதொத

யகளவியக்

யகட்டுட்டனதொ?”

என்றதொள.

அவென்

பதில்

தசதொல்லைதொமல் மறுபடி சிரித்தத அவெலள யலைசதொய் தர்மசங்கடப் படுத்தியத யபதொலிருந்தத. திடீதரன
அவெள தமளனமதொகி கண்ணதொடிக்குப் பின் நகரும கட்டிட தவெளிச்சங்கலள தவெறிக்க ஆரமபித்ததொள.
கதொருக்குள ஏயததொ எஃப்.எம-மின் RJ தமதொக்லககளுக்கப்புறம “கண்கள இரண்டதொல்..” என்று ஒரு
வெழியதொய் பதொட்லடப் யபதொட்டதொர்கள.
“ஆகதொலஷப் பத்தி நீ

எப்படியும

என்கிட்ட

யகட்யபன்னு

ததரியும பிரமி!

பரவெதொயில்லையய..

இத்தலன வெருஷம கழிச்சும நீ அவெலன ஞதொபகம தவெச்சிருக்கிற.. கியரட்! தயஸ்.. ஆகதொலஷ நதொன்
மறுபடி பதொத்யதன். ஆனதொ அவென் என்ன நிலலைலமலை இருந்ததொன் ததரியுமதொ?” என்றதொன்.
அவென் அப்படிச் தசதொன்னத அவெலள யலைசதொய் திடுக்கிட லவெத்திருந்தத. குழப்பமதொய் அவென் முகம
யநதொக்கினதொள. ஏன் அவெனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்பதயபதொலை பதொர்த்ததொள. சதொலலையிலிருந்த
கண்கலள

எடுக்கதொமல்

கதொலர

ஓட்டியபடியய

அருண்

தசதொன்னதொன்.

“எப்படி

இருந்தவென்..

எப்படியயதொ ஆயிட்டதொன்.”
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திடீதரன்று அவென் அடுக்கிக்தகதொண்யடயபதொன சஸ்தபன்ஸின் கனம ததொங்கதொதவெளதொக பிரமிளதொ
“அருண்..

இன்னும

இருபத

நிமிஷத்திலை

ஏர்யபதொர்ட்

வெந்தரும.

ஃப்லளட்

ஏறி

நதொன்

தபங்களூரூக்குப் யபதொயிருயவென். அப்றம அங்கிருந்த அதமரிக்கதொ. அங்க யபதொயிட்யடனதொ அப்றம
ஒரு மதொதிரி அங்கயய ஹஸ்தபண்ட், குழந்லதகளனு தசட்டில் ஆயிருயவென்னு யததொணுத. அததொன்
ப்ளதொன். சரி கிலடச்ச யகப்லை எல்லைதொ ஃப்தரண்ட்லஸயும ஒரு தடலவெ பதொத்தட்டு யபதொயிரலைதொமனு
வெந்யதன்.”
தகதொஞ்சம

நிறுத்திவிட்டு

யபதொக்குவெரத்லத

யவெடிக்லக

பதொர்த்தபடி

யமலும

தததொடர்ந்ததொள.

“ஆகதொலஷயும உன்லன மதொதிரி நல்லை ஃப்தரண்டதொததொன் நிலனச்யசன். ஆனதொ அவென் ததொன் எம
யமலை கதொதல் அத இதன்னு தரதொமப ஸீன் யபதொட்டதொன். அததொன் அவெலன கண்டுக்கதொம விட
யவெண்டியததொ யபதொச்சு. இப்யபதொ ஜஸ்ட் லலைக் தட் அவெலனப் பத்தி விசதொரிக்கலைதொமனு யததொணிச்சு.
எங்க

இருக்கதொன்

என்ன

பண்றதொன்னு.

அததொன்

யகட்யடன்.

அவெனுக்கு

என்ன

ஆச்சுன்னு

தசதொல்லு.”
சட்தடன்று சதொலலைலயக் கடக்க முயன்ற ஒருவெலன ஹதொர்னதொல் திட்டிவிட்டு அருண் தசதொன்னதொன்.
“தசதொல்யறன் பிரமி! அதக்கு முன்னதொலை என்யனதொட ஒரு யகளவிக்கு பதில் தசதொல்லு”
’என்னடதொ

யகளவி!

யகட்டுத்தததொலலை’

என்கிற

மதொதிரி

அவெள

அசுவெதொரஸ்யமதொய்

அருலணப்

ஏன்

யபதொச்சு ?.”

பதொர்த்ததொள.
அருண்

ஸ்டியரிங்கில்

ததொளம

யபதொட்டபடி

“உனக்கு

ஆகதொலஷ

புடிக்கதொமப்

என்றதொன். “அவென் தரதொமப நல்லை லடப்பதொததொயன இருந்ததொன்?. தரதொமப அலமதியதொ அவெனுண்டு
அவென் யவெலலையுண்டுன்னு இருப்பதொன். அவென் யபசினதொக் கூட யதொருக்கும யகக்கதொத. அவ்யளதொ
ஸதொஃப்ட். ஆளு யவெற தரதொமப ஹதொண்ட்சமமதொ இருப்பதொன். தபதொண்ணுங்க எல்லைதொம அவென்கிட்ட
வெழிஞ்சு

வெழிஞ்சு

யபதொய்ப்

யபசுவெதொங்க.

ஆனதொ

அவெந்ததொன்

தபதொண்ணுங்கன்னதொ

தகதொஞ்சம

கூச்சப்படுவெதொன். தங்கமதொன லபயன். எல்லைதொர் கூடவும தரதொமப ஃப்தரண்ட்லியதொ இருப்பதொன்.
உன்லன லைவ் பண்யறன்னு உங்கிட்ட தசதொல்றதக்கு எவ்யளதொ தவிச்சதொன் ததரியுமதொ? ஆனதொ
அவென் லைக்கி ஃதபல்யலைதொ. நல்லையவெலள நீ அவென் கதொதலலை ஏத்தகிகிட்டு அவெனுக்கு வெதொழவு
குடுக்கலலை. இப்ப நீ தரண்டு மடங்கு குண்டதொகி மதொமி மதொதிரி ஆயிட்யட. தப்பிச்சதொன் அவென்!”
என்று பலைமதொகச் சிரித்ததொன்.
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பிரமிளதொ அவெலன தபதொய்யதொக முலறத்த “இந்த கிண்டதலைல்லைதொம யவெணதொம . நீ மட்டும என்ன?”
என்றதொள.

அப்புறம

தகதொஞ்சம

ஸீரியசதொக

தநற்றிலயத்

யதய்த்த

யயதொசித்ததொள.

அப்புறம

தசதொன்னதொள.
“ஆகதொஷ் தரதொமப நல்லைவென்ததொன். அவென் என்லன லைவ் பண்யறன்னு தயங்கித் தயங்கி தலைட்டர்
எழுதினப்யபதொ அவென் யமலை யலைசதொ க்ரஷ் மதொதிரி ஏயததொ ஒரு எழவு எனக்குமகூட வெந்தச்சு. அத
சுமமதொ யலைசதொததொன். ஆனதொ அவெயனதொட கூச்ச சுபதொவெம இருக்கு பதொரு. அததொன் பிரச்சலனயய.
ஐயயதொ! அததொன் என்லன எப்பவும கடுப்பதொக்கற விஷயம. அத என்ன தபதொமபள ஆமபளன்னு
யதொர்கிட்ட யபசறதன்னதொலும அப்படி தயங்கறத?. தபதொண்ணுங்க கூட பரவெதொல்லை. யநரதொ நிமிர்ந்த
நின்னுகூட யபசமதொட்டதொன் அவென். ஸ்விமமிங் பூல்-க்கு யபதொனதொக் கூட சட்லடலய கழட்டக்
கூச்சப்படுவெதொன்-னு ரதொஜஜூ ஒரு தடலவெ தசதொல்லி யகளவிப்பட்டிருக்யகன். அத தவிர புவெர்
கமயூனியகஷன் ஸ்கில்ஸ். அத எனக்கு ஒத்த வெருமனு யததொணலை. நதொன் முழுக்க முழுக்க அப்பதொ
கவெனிப்பிலை வெளர்ந்த தபதொண்ணு. அவெயரதொட கமபீரம, யததொரலணதயல்லைதொம பதொத்தப் பழகின
தபதொண்ணு.

எங்யகயும

தரதொமப

யபதொல்டதொ

நின்னு

யபசுவெதொர்.

அவெர்

கண்லணப்

பதொத்தப்

யபசறதக்கு அவெர் கிட்ட யவெலலை தசஞ்சவெங்க தரதொமப தயங்குவெதொங்க. அவ்யளதொ பவெர்ஃபுல். தன்
அப்பதொ

மதொதிரி

இருக்கிற

கணவெலரத்ததொன்

தபதொண்ணுங்க

விருமபுவெதொங்கன்னு

எங்யகயயதொ

படிச்சிருக்யகன். நதொனும அப்படித்ததொன் விருமபியனன். தரதொமப ப்ரதொக்டிக்கலைதொ அவெர் மதொதிரி ஒரு
ஆலள ஹஸ்பண்டதொ கற்பலன பண்ணியனன். அதனதொலை ஆகதொஷ் மதொதிரி கூச்ச சுபதொவெமதொன பசங்க
எனக்கு தகதொஞ்சம அலைர்ஜ. அததல்லைதொம என் யகரக்டருக்கு ஒத்த வெரதொதன்னு யததொணிச்சு.
அதவுமில்லைதொம தபரிசதொ இந்த கதொதல் யமலை எல்லைதொம பிடிப்பு வெர்ரதக்குளள அப்பதொ ஒரு நல்லை
பிஸினஸ்

யமனதொ

பதொத்த

கல்யதொணமும

பண்ணி

தவெச்சுட்டதொர்.

அப்றம

அவென்

என்ன

ஜங்ஷலனக்

கடந்த

பண்ணினதொன்னு எனக்கு நிஜமதொயவெ ததரியதொத. ததொடி விட்டுட்டு அலலைஞ்சதொனதொ?”
சிலை

நிமிடங்கள

இருவெரும

தமளனமதொயிருந்ததொர்கள.

கதொர்

கத்திப்பதொரதொ

விலரயுமயபதொத எஃப் எமமில் அடுத்த பதொடலைதொன “அடியய தகதொல்ல்ல்லுயத ”-லவெ தகதொஞ்சம சத்தம
குலறத்ததொன். பதொடலுடன் யலைசதொய் விசிலைடித்ததொன்.
“பிரமி.. நீ தசதொல்றத தகதொஞ்சம லைதொஜக்கலைதொததொன் இருக்கு. இந்த லைவ் சமதொச்சதொரதமல்லைதொம தரண்டு
லசடும இருக்கயவெண்டிய அவெசியமில்லை. ஆனதொ அவென் உன்ன தநனச்சு தரதொமப உருகினதொன்.
ஆனதொ ததொடி வெளத்ததொனதொன்னு ஞதொபகமில்லை. நதொன்கூட அவென் சதொர்பதொ உன்கிட்ட யபசலைதொமனு
நிலனச்சிட்டிருந்யதன்.

ஆனதொ

’யததொ’ன்னு

சுததொரிக்கறதக்குளள

நீ

யமயரஜ்

இன்வியடஷன்
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நீட்டிட்யட.

ஒண்ணும

தசய்ய

முடியதொம

யபதொச்சு.

ப்ச்!

அவென்

உலடஞ்சு

யபதொயி

தரதொமப

அழுததொன்னு நிலனக்கியறன்.”
“ஓ” என்றதொள. யலைசதொய் வெருத்தம சூழந்தமதொதிரி ஒரு பதொவெலனக்கு அவெள முகம மதொறியத.
அலத

கவெனித்தவிட்டு

அருண்

அவெளிடம

யகட்டதொன்.

“ஆனதொ

பிரமி..

உங்கிட்ட

ஒண்ணு

யகக்கயறன். நீ நிலனக்கிற மதொதிரி எல்லைதொரும எல்லைதொ சமயத்தியலையும ஒயர மதொதிரியய மதொறதொம
அப்படியய இருப்பதொங்கன்னு நிலனக்கிறியதொ?”
அருணின் யகளவி புரியதொததயபதொலை புருவெங்கலள தநரித்தப் பதொர்த்ததொள. அவென் விளக்குகிற
தததொணியில் யமலும தசதொன்னதொன்.
“அததொவெத.. இப்யபதொ நீ நமம ஸ்வெதொதிலய எடுத்தக்யகதொ.. அவெலள மதொதிரி பயந்ததொங்குளளிலய
உலைகத்தியலையய

பதொக்க

முடியதொத.

அவெளுக்கு

யலைடி

ததனதொலினு

யபர்

தவெச்சுருந்யததொம

ஞதொபகமிருக்கதொ? யரதொட்லை தனியதொ யபதொக பயப்படுவெதொ. யதொரதொவெத எப்பவும அவெ கூடப் யபதொகணும.
பஸ்லை கண்டக்டர்கிட்ட டிக்தகட் யகக்கறதக்குகூட பயந்தக்குவெதொ. எப்பவும எல்லைதொத்தக்கும பயம.”
“ததரியும. அவெளுக்கு என்ன இப்ப?”
“அவெ திடீர்னு பி.ஈ படிக்கணுமனு முடிவு பண்ணி தஞ்சதொவூர் இன்ஜனீயரிங் கதொயலைஜ்லை யசந்ததொ.
நதொலு வெருஷம ஹதொஸ்டல்-லை தங்கிப் படிச்சதொ. யகதொயமுத்தூருக்கும தஞ்சதொவூருக்கும தனியதொ ட்ரதொவெல்
பண்ணுவெதொ.

அப்றம

ப்ரதொஜக்ட்டுக்கு

ஒரு

நியூதஜர்ஸி

ஸதொஃப்ட்யவெர்
யபதொயி

கமதபனிலை

தனியதொ

ஒரு

ஜதொயின்
வெருஷம

பண்ணி
இருந்ததொ.

அங்கிருந்த
அப்பதொ

ஒரு

அமமதொலவெ

எதத்தக்கிட்டு ஒரு கிறிஷ்டியன் லபயலன கல்யதொணம பண்ணிக்கிட்டதொ..”
“ஓ.. ஈஸிட்?. நிஜமதொவெதொ? அவெளதொ? எப்ப நடந்தத இததல்லைதொம. எனக்குத் ததரியதொமயய யபதொச்சு!”
மிகுந்த ஆச்சரியத்தடன் பிரமிளதொ யகட்டதொள.
“அத

ஆச்சு

நதொலைஞ்சு

வெருஷம.

நதொன்

என்ன

தசதொல்லை

வெர்யரன்னதொ..

யதொர்

யதொர்

எப்யபதொ

எப்படிதயல்லைதொம மதொறுவெதொங்கன்னு யதொரதொலையும தசதொல்லை முடியதொத.”
“அப்ப ஆகதொஷம மதொறிட்டதொன்னு தசதொல்லை வெர்றியதொ?”
“அஃப்யகதொர்ஸ்”
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மீனமபதொக்கம விமதொன நிலலையம வெந்தவிட்டிருந்தத. அருண் கதொலர உளயள திருப்பிச் தசலுத்தி
பதொர்க்கிங் தசய்ததொன். இன்னும சமபதொஷலண முடியதொதததொல் இருவெரும கதொலரவிட்டு இறங்கதொமல்
அப்படியய

உட்கதொர்ந்ததகதொண்டிருந்ததொர்கள.

தததொண்லடலய

தசருமிவிட்டு

ஒரு

புதிரதொன

புன்னலகயுடன் “ஆகதொலஷ நதொன் பதொத்யதன்னு தசதொன்யனன் இல்லலையதொ ?. ஆனதொல் அவெலன நதொன்
யநர்லை பதொக்கலை.” என்றதொன்.
“ஓ! அப்றம?.”
“அவென்ததொன்னு என்னதொலை நமபயவெ முடியலை. ஆனதொ அவெலன அப்படிப் பதொத்த ஷதொக் ஆயனன் பதொரு.
லம

கதொட்!

அதக்கப்புறம

அவெலன

ஒரு

தடலவெ

டி.விலை

கூட

அயத

மதொதிரி

பதொத்யதன்.

எப்படியிருந்தவென் எப்டியதொயிட்டதொன்னு ஒயர ஆச்சரியம.”
“ஐயதொ..

சதொமி!..

திருமபத்

திருமப

இலதயய

தசதொல்லைதொத.

சஸ்தபன்ஸ்

யபதொதம.

சீக்கிரம

விஷயத்தக்கு வெதொ!. எனக்கு லடம ஆகுத”
அருண் தயக்க சிரிப்புடன் “ஒரு நதொள ஒரு கலடலை யபதொய் இன்னர் யவெர் வெதொங்கியனன் . அயததொட
யபக்கிங் அட்லடப்தபட்டிலை…” என்று தசதொல்லிக்தகதொண்யட பின் சீட்டிலிருந்த அலத எடுத்ததொன் .
“நீ தசன்லனக்கு வெர்யரன்னதம உனக்கு கதொமிக்கணுமனு எடுத்த தவெச்சிருந்யதன். இதப் பதொரு
இத ஆகதொஷ்ததொன?”
அவென் நீட்டின அட்லடப்தபட்டியின் யமற்புற கவெர் டிலசனில் ஆகதொஷ் கட்டதொன தவெற்றுடமபுடன்
தகதொஞ்சமும

கூச்சமில்லைதொமல்

இடுப்பில்

மட்டும

உளளதொலட

அணிந்த

ஸ்லடலைதொக

சிரித்தக்

தகதொண்டிருந்ததொன்.
***

கல்கி – 16.8.2009
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புலைம
மணி தசண்ட்ரலில் ரயில் இறங்கி ஆட்யடதொ பிடித்த அபிரதொமபுரத்திலுளள யகசவெனின் வீட்டுக்கு
யபதொய் இறங்கினயபதொத யலைசதொய் ஆச்சரியப்பட்டதொன். யகசவெனின் வீடு கதொலி தசய்யப்படுகிற
முகதொந்திரமதொய் வீடு நிலறய மூட்லட முடிச்சுகள. அட்லடப் தபட்டிகள. அடுக்கத் தயதொரதொயிருந்த
சதொமதொன்கள. குறுக்கும தநடுக்குமதொய் ஒழுங்கில்லைதொமல் யசதொஃபதொ, கவிழந்த யசர்கள, நியூஸ் யபப்பர்
குப்லபகள. கயிறுகள. யபக்கிங் யடப் சுருளகள.
மணி தபதொருட்குவியல்களுக்கு ஓரமதொய் ட்ரதொவெல் யபலக லவெத்தவிட்டு வியப்புடன் புரியதொமல்
யகசவெலனப் பதொர்த்ததொன். “வீடு கதொலி பண்றீங்களதொ?” என்றதொன்.
“ஆமதொண்டதொ..”
“எந்த ஏரியதொ?”
“இங்க இல்லைடதொ. ஊருக்யக யபதொயறதொம..”
“தசன்லனலய விட்டுட்டதொ?”
யகசவென் புன்னலகயுடன் ஆமதொம என்றதொன். “இன்னும தரண்டு நதொளலை..”
மணி

நமபிக்லகயில்லைதொமல்

வீட்டின்

யகதொலைத்லத

கண்களதொல்

அளதவெடுத்தவிட்டு

“என்னடதொ

தசதொல்ற?” என்றதொன்.
அவெனுலடய குழப்பத்லத இலட மறித்த “நீ முதல்லை ரிஃப்தரஷ் பண்ணு . அப்றம விவெரமதொ
தசதொல்யறன்” என்றதொன் யகசவென்.
டவெல், டூத் ப்ரஷ், உளளதொலடகளுடன் யயதொசலனகலளயும சுமந்ததகதொண்டு மணி பதொத்ரூமுக்கு
நகர்ந்ததொன்.

இன்னும

பிரயதொணத்தின்

தபதொட்டலைம

கசகசப்லப

கட்டப்படதொமலிருந்த

தணிக்குமயபதொத

யகசவென்

பக்தகட்டின்
தசதொன்னத

குளிர்

நீரதொல்

மண்லடக்குள

ரயில்
மீண்டும

ஊடுறுவித் ததொக்கியத.
என்ன பிரச்சலன? ஏன் திடீதரன்று தசன்லனலய விட்டுச் தசதொந்த ஊருக்குத் திருமபயவெண்டும?
யகசவென் தசன்லனயில் இருக்கிறதொன் என்றுததொயன நதொயன லதரியமதொய்க் கிளமபி வெந்திருக்கியறன்.
தரதொமபவும பழகின நண்பன் என்று அவெதனதொருவென்ததொன் இங்யக இருக்கிறதொன். ஏன் இந்த அபத்த
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முடிவு?

நல்லை

யவெலலையில்ததொயன

இருந்ததொன்?

இல்லலை

சுமமதொ

விலளயதொடுவெதற்கதொகச்

தசதொல்கிறதொனதொ?
யகசவென் ஒன்பத வெருடங்களுக்கு முன்யப ஊரில் பதொர்த்தக் தகதொண்டிருந்த சின்ன உப்புமதொக்
கமதபனி யவெலலைலய உதறிவிட்டு இள மதொலலை யநரத்தில் யசலைத்திலிருந்த யகதொலவெ எக்ஸ்ப்ரஸ்
பிடித்த தசன்லனக்கு ரயியலைறினவென். முன்பின் வெந்த பழக்கமில்லைதொத நகரம. யவெறு மதொதிரி
மனிதர்கள. யவெறுவிதமதொன யபட்லடகள. யபச்சு வெழக்கங்கள. எப்யபதொதம உச்சியில் நின்தறரிகிற
தவெயில். ட்ரதொஃபிக் தநரிசல். யவெர்லவெக் கசகசப்பு. அலர பக்தகட் தண்ணீரில் குளியல். ஆட்யடதொ
அவெஸ்லதகள. பஜதொர்கள. யபஜதொர்கள. இததல்லைதொம ததொண்டின மயனதொதிடத்தடன் தசன்லனயில்
எளிததொக ஒட்டிக் தகதொண்டும விட்டதொன்.
வெந்ததம முதலில் அதிகம பிரபலைமில்லைதொத கமதபனியில் அசிஸ்தடண்ட் மதொயனஜரதொகச் யசர்ந்ததொன்.
அப்புறம மணிக்கும அவெனுக்கும தூரம அதிகமதொகி இருவெரும தததொடர்பு எல்லலைக்கு தவெளியய
யபதொய்விட்டதொர்கள. எப்யபதொததொவெத திடீதரன்று நிலனத்ததொற்யபதொல் தததொலலையபசிக் தகதொளவெதொர்கள.
இலடயில்

யகசவென்

யவெறு

கமதபனிக்கு

மதொறினதம

அங்யக

அவெனுக்கு

கதொதரல்லைதொம

தகதொடுத்திருப்பலதயும ஒரு தடலவெ தசதொன்னதொன். ஊருக்கு வெந்த தசதொந்தத்தியலையய ரதொதிகதொலவெ
தபண்

பதொர்த்த

திருமணம

தசய்ததகதொண்டதொன்.

தசன்லன

வெந்த

பிளலளப்

யபறு.

கதொலைம

கலரந்தம கடந்தம யபதொனத. இந்யநரம அவென் தததொழில்முலறயில் வெளர்ந்த தபரிய ஆளதொகி
தசன்லனயில் தசட்டிலைதொயிருப்பதொன் என்று பதொர்த்ததொல் இங்யக அவென் ஊலரப்பதொர்க்க தபட்டி
கட்டிக்தகதொண்டிருக்கிறதொன்.
மணி குளியல் முடித்த உலடமதொற்றி ஹதொலுக்கு வெந்ததொன். ஹதொலிலிருந்த ததரிந்த தபட்ரூமில்
இன்னும

தூக்கம

கலலையதொமல்

அவென்

இரண்டலர

வெயதக்

குழந்லத

எந்த

உலைகக்

கவெலலைகளுமில்லைதொமல் தபதொமலம மதொதிரி கவிழந்த உறங்குவெலதப் பதொர்த்ததொன்.
யகசவெனும இன்தனதொரு பதொத்ரூம உபயத்தில் கதொலலைக் கடன்கள முடித்தத் திருமபியிருந்ததொன்.
இருவெலரயும சதொப்பிட வெரச்தசதொல்லி அவென் சரிபதொதி ரதொதிகதொ கூப்பிட்டதொள. லடனிங் யடபிலள
லைதொஃப்டிலிருந்த

தபதொருளகலள

எடுப்பதற்கதொக

உளளலறயில்

யபதொட்டிருந்தததொல்

தகதொஞ்சம

அகன்ற சலமயலைலறத் தலரயில் சதொப்பிட உட்கதொர்ந்ததொர்கள. ரதொதிகதொ பறிமதொறின இட்லிலய
மிளகதொய்ப்

தபதொடியுடன்

சூடதொக

உளயள

தளளுமயபதொத

யகசவென்

விஷயத்லதச்

தசதொல்லை

ஆரமபித்திருந்ததொன்.
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“தசன்லன

யவெண்டதொமனு

முடிவு

பண்ணிட்யடதொம.

ஆஃபிஸ்லை

தரசிக்யனஷன்

எழுதிக்

குடுத்தட்யடன். தரதொமப நதொளதொயவெ பிரச்சலனடதொ. இந்த ஊர் எனக்கு லைதொயக்குப்படலலை. சரியதொ
எதவும

ஒர்க்

அவுட்

ஆகலலை.

ஒரு

விதத்தலை

ரிட்டர்னிங்

வித்

எமட்டி

ஹதொண்ட்ஸ்னு

தவெச்சுக்கயயன். திருமபவும நமம ஊருக்யக..! யபக் டு ஸ்தகதொயர் ஒன்.”
“அப்படி என்னடதொ பிரதொப்ளம?”
“இருக்குடதொ.. நிலறய இருக்கு..”
யகசவென் தமதவெதொகச் தசதொல்லை ஆரமபித்ததொன். தசன்லனயில் தனக்கு ஏற்பட்டததல்லைதொம தததொடர்
யததொல்விகளததொன் என்றும, இந்தப் தபருநகரம அவெனுக்கு ஏமதொற்றத்லதத் தவிர யவெதறலதயும
அளிக்கவில்லலைதயன்றும, இங்யக எத்தலன யவெலலை தசய்த எவ்வெளவு சமபதொதித்ததொலும வெரவுக்கும
தசலைவுக்கும சரியதொக இருப்பததொகவும, தகதொஞ்சமதொய் கடன்கூட ஆகிவிட்டததொகவும தசதொன்னதொன்.
அவென்

தசதொல்லைச்

தசதொல்லை

மணி

இட்லி

தததொண்லடக்குள

இறங்கதொமல்

கலைலவெயதொன

உணர்ச்சிகயளதொடு யகசவெலன ஏறிட்டதொன். தசன்லனயில் வெதொழந்த சலித்த அலுப்பு யரலககலள
அவென் முகத்தில் யதடிப்பதொர்த்ததொன். ஒன்பத வெருடங்களுக்கு முன் பதொர்த்தலதவிட தலலை மயிர்
யலைசதொக

தநற்றியில்

பின்வெதொங்கி

குலறந்திருந்தலதத்

தவிர

அதிகம

மதொறதொமல்

இளலமயதொக

கலளயதொகத்ததொன் இருந்ததொன். எந்ததவெதொரு பிரச்சலனயின் சுவெலடயும அவென் கண்களிலிருந்த
படிக்க முடியவில்லலை. அவென் தகதொஞ்சம அழுத்தக்கதொரன்ததொன்.
“நீயும தசன்லனக்யக வெந்தருன்னு என்கிட்ட கூட தசதொல்லிட்டிருந்தியயடதொ மச்சி.!”
“தசதொன்யனன். ஆனதொ..”
யகசவென் தயக்கமதொன குரலில் தனத சிற்றுலரலய சிற்றுண்டியுடன் ஆற்ற ஆரமபித்ததொன். அதன்
சதொரதொமசம என்னதவென்றதொல், தசன்லனயின் கமதபனி முதலைதொளிகளுக்கு எப்யபதொதம கதொசுததொன்
குறி. உலழப்புக்குத் தகுந்த மரியதொலதயும ஊதியமும கிலடயதொத. சரியதொன ஆட்கலள சரியதொன
இடத்தில் லவெத்திருப்பதில்லலை. தசதொந்த ஊரில் கஞ்சியயதொ கூயழதொ குடித்த ஏததொவெத ஒரு யவெலலை
பதொர்த்த

குடுமபத்தடன்

நிமமதியதொய்

இருப்பலதவிட

சதொலைச்

சிறந்த

கதொரியும

இப்பூவுலைகில்

கிலடயயவெ கிலடயதொத. இத்யதொதி.
“தகட்டும பட்டணம யசர்-ன்னு கதொலைகதொலைமதொ தசதொல்றதொங்க.. ஒருத்தன் பட்டணம வெந்த தகட்டுப்
யபதொயனன்னு தசதொல்றத முதன் முதலைதொ யகக்கயறன்..”
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சுமமதொடதொ..

“அததல்லைதொம

தசன்லன

தபதொலழக்க

லைதொயக்கில்லைதொத

ஊரு..”

யகசவெனின்

குரல்

இப்யபதொத திடமதொய் அறுதியிட்டு ஒலித்தத.
“ஒன்பத வெருஷமதொ எதவும யதறலலைங்கறியதொ?”
“யதறிச்சு.. ஆனதொ யதறின யவெகத்தலை கலரஞ்சும யபதொச்சு.. ஓடின ஓட்டத்தக்குப் பலைனதொ ஒரு
ஓட்லடச் சட்டிகூட கிலடக்கலை. முட்டி யதஞ்சதததொன் மிச்சம”
தரதொமப மிலகப்படுத்தகிறதொயனதொ என்று யததொன்றியத மணிக்கு.
யமற்தகதொண்டு எதவும யகட்பதற்குள யகசவெனின் தசல்ஃயபதொன் கந்த சஷ்டி கவெசம பதொட அலத
எடுத்த.. ‘ஆமதொங்க.. நதொளன்னிக்கு கதொலலைலை பதிதனதொரு மணி.. ஓபன் கண்தடய்னரதொ.. க்யளதொஸ்டு
இல்லலையதொ? என்ன சதொர் எய்ட் தவுசண்ட்டுங்கறீங்க.. ஆறு ரூபதொய்க்தகல்லைதொம வெர தரடியதொ
இருக்கதொங்கயள…

ஆமதொங்க..

யபக்கிங்..

யலைதொடிங்…

அன்யலைதொடிங்..

ரீ

தசட்லிங்..

யசலைம

தசவ்வெதொய்ப்யபட்ட.. ஆமதொ.. ஃலபனலைதொ தசதொல்லுங்க.. அட்வெதொன்ஸ் எதனதொ குடுக்கணுமதொ…” என்று
அங்யகயும

இங்யகயுமதொக

சதொமதொன்களுக்கு

நடுயவெ

நகர்ந்த

நகர்ந்த

தகதொஞ்சயநரம

யபசிக்

தகதொண்டிருந்ததொன்.
கிளமபுவெததன்று முடியவெ பண்ணிவிட்டதொனதொ?
ரதொதிகதொ

மணியின்

தட்டில்

குலறந்த

யபதொயிருந்த

சட்டினியின்

அளலவெ

தகதொஞ்சமதொய்

அதிகப்படுத்திவிட்டு “ஆமதொங்க மணி. வெந்ததிலிருந்யத எனக்கும இந்த ஊரு சுத்தமதொ புடிக்கலை. ஒயர
குப்லப. தூசி.. தகதொசு.. ஊரதொங்க இத? கதொசு இருக்கறவெங்களுக்குத்ததொன் இத தசதொர்க்கம. நமபள
மதொதிரி

மிடில்

மூஞ்சிதயல்லைதொம

க்ளதொஸ்
கூட

ஜனங்களுக்கு
மறந்த

சரிவெரதொத.

இங்க

யபதொயிருச்சுங்க.

வெந்ததக்கப்புறம

நதொனும

தரதொமப

தசதொந்தக்கதொரங்க

நதொளதொ

இவெர்ட்ட

தசதொல்லிக்கிட்டிருக்யகன். இப்பததொன் தகதொஞ்சம அலசஞ்சு தகதொடுத்திருக்கதொரு. திடீர்னு சரி யபதொதம
கிளமபலைதொமனுட்டதொரு..” என்றதொள உற்சதொகமதொய்.
யகசவெனும, ரதொதிகதொவும மதொறி மதொறிப் யபசினத மணிலய தமதவெதொய் ஏமதொற்றத்தின் உச்சிக்குச்
தகதொண்டு தசன்று தகதொண்டிருந்தன. அவெனதொல் இன்னும நமப முடியவில்லலை.
மணிக்குமகூட இவ்வெளவு தபரிய கதொஸ்யமதொபதொலிட்டன் சிட்டிக்கு வெந்த நதொலு கதொசு சமபதொதித்த
தசதொந்த வீடு, கதொர், யபங்க் யபலைன்ஸ் என்று தசட்டிலைதொகிவிட யவெண்டுதமன்று அப்யபதொயத
தடிப்பதொக

இருந்ததொலும,

சந்தர்ப்ப

சூழநிலலைகள

சதி

பண்ணிவிட்டத.

இப்யபதொதததொன்

ஒரு
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வெதொய்ப்புக் கிலடத்த எதிர்கதொலைத்திற்கதொன ஒரு சிலை அலற குலற ஐந்தமசத் திட்டங்களுடன் அவென்
கிளமபி வெந்திருந்ததொன். இங்யக என்னடதொதவென்றதொல்..
“ரதொதிகதொ.. தப்பதொ நிலனச்சுக்கலலைன்னதொ நதொன் ஒண்ணு தசதொல்யறன். யகசவெயனதொட அப்யரதொச்லை
ஏயததொ

தப்பு

இருக்குமன்னு

நதொன்

சந்யதகப்படயறன்.

தசன்லனலையய

எதவும

கிழிக்க

முடியயலைன்னதொ யவெற எங்கயும எதவும கிழிக்க முடியதொதன்னுததொன் எனக்கு ஸ்ட்ரதொங்கதொ படுத.
பிலழக்க

எவ்வெளயவெதொ

சதொத்தியங்கள

இருக்கிற

ஊர்ங்க

இத.

இவெனுக்கு

மட்டும

எப்படி

ஃதபயிலியர் ஆச்சு? அதவும யகசவென் திறலமயதொன ஆசதொமி யவெற..”
ரதொதிகதொ பதில் தசதொல்வெதற்குள யகசவென் இலட புகுந்த “அப்படிதயல்லைதொம இல்லை மணி ! அப்யரதொச்
எல்லைதொம நல்லை அப்யரதொச்ததொன். நதொனும தசன்லனக்கு வெந்த தரண்டு மூணு கமதபனி மதொறிட்யடன்.
என்லன

மதொதிரி

சின்சியரதொன

ஆள

கிலடயதொத.

ஆனதொ

வெளர

விடறதொங்களதொ?

எல்லைதொ

இடத்தியலையும ஒயர மதொதிரி ஆளுங்க. யபதொட்டி. தபதொறதொலம. யபதொட்டுக் குடுக்கறத.. தபரிய
தலலைகளுக்கு கூஜதொ தூக்கி உளளுக்குளயளயய அரசியல். சமபள விஷயத்திலை எப்பவுயம தப்பதொன
கமிட்தமண்ட்-ததொன் குடுப்பதொங்க. கலடசிலை நமம தபதொழப்புததொன் நதொய்ப்தபதொழப்பு. இததல்லைதொம
ததொண்டி நிக்கனுமனதொ தரதொமப மன வெலிலமயயதொட இருக்கணுமடதொ. முடியயலைன்னதொ கண்டுக்கதொம
யபதொயிரணும. இல்யலைன்னதொ நதொமளும கூஜதொ தூக்கணும. ச்யச என்னடதொ வெதொழக்லக இதன்னு
அப்பப்யபதொ யததொணிட்யட இருந்தத. ரதொதிகதொவுக்கும இந்த ஊர் புடிக்கலலை. யரதொஹித்தம இன்னும
ஸ்கூல்

யபதொக

ஆரமபிக்கலலை.

யஸதொ…

முடிதவெடுத்தட்யடன்.

தகதொஞ்ச

நதொள

நதொம

விருப்பப்படறமதொதிரி வெதொழந்தட்டுப் யபதொலைதொயம..” என்று கண் சிமிட்டினதொன்.
மிகுந்த நமபிக்லகயுடன் தசன்லன வெந்த இறங்கின மணிக்கு அவெர்களின் யபச்சும, புரண்டு
கிடக்கிற வீட்டின் யகதொலைமும அயர்ச்சிலயத் தந்ததொலும, அவென் தளரவில்லலை. இட்லிக்கப்புறம வெந்த
சூடதொன

கதொப்பிலய

உளயள

தளளிக்

லக

கழுவிவிட்டு

வீட்லட

மறுபடி

நிததொனமதொய்

யநதொட்டமிட்டதொன்.
ஒரு ஹதொல், இரண்டு படுக்லக அலறகள, லடனிங் ஏரியதொ, சலமயலைலற, தணி கதொய்கிற
பதொல்கனியிலிருந்த

பக்கத்த அபதொர்ட்தமண்ட் ப்ளதொக்குகள

ததரிந்தன.

அபிரதொமபுரத்தில்

நல்லை

தலைதொக்யகஷனில் நல்லை வீடு. யசதொஃபதொ, ஃப்ரிட்ஜ், வெதொஷிங் தமஷின், எல்.சி.டி டிவி, குளிர்
சதொதனம,

வெரயவெற்பலர

ஊஞ்சல்

என்று

வீடு

தகதொளளதொத

தபதொருட்கள.

வெசதியதொகத்ததொன்

இருந்திருக்கிறதொன். வெரும யபதொத தவெறுங்லகயுடன்ததொன் வெந்ததொன். ஆனதொல் திருமபிப் யபதொகுமயபதொத
அப்படிப் யபதொவெததொகச் தசதொன்னதொல் யதொருயம ஒத்தக்தகதொளளத் தயங்குவெதொர்கள.
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எலதயும இன்தனதொரு தடலவெ முயற்சித்தப் பதொர்க்கதொமல் பின் வெதொங்குவெதில் அர்த்தமில்லலை என்று
கூறினதொன் மணி. யகசவென் மனத லவெத்திருந்ததொல் நிச்சயம இந்த நிலலைலமலய மதொற்றியிருக்கலைதொம
“அவெசரப்பட்டு

என்றதொன்.

முடிதவெடுத்த

மதொதிரி

ததரியுத

யகசவெதொ..

வெதொழலவெக்குமனு

நமபினதனதொலைததொன் நதொன்கூட தசன்லனக்கு வெரலைதொமனு முடிதவெடுத்திருக்யகன். அத மட்டுமில்லை..”
குப்புறக் கிடந்த பதொலிவிலனல் யசர் ஒன்லற நிமிர்த்திப் யபதொட்டு உட்கதொர்ந்தபின் தசதொன்னதொன்.
“நதொன் இங்க வெந்தத ஏததொவெத ஒரு இடத்தலை யவெலலைக்கு யசர்ரதக்கு இல்லை. ஒரு ஃப்தரண்டுகூட
யசர்ந்த ஒரு பிஸிதனஸ் ஆரமபிக்கலைதொமனு ஐடியதொ. நீ கூட விருப்பப்பட்டதொ ஒரு பதொர்ட்னரதொ
யசந்தக்கலைதொம யகசவெதொ. இப்பக் கூட ஒண்ணும தகட்டுப் யபதொகலலை.. சதொமதொன் எல்லைதொத்லதயும
அந்தந்த இடத்தலை மறுபடி எடுத்ததவெச்சுட்டதொப் யபதொச்சு..” என்று சிரித்ததொன்.
யகசவ்

தீவிரமதொன

பதொர்த்ததொன்.

யயதொசலனயுடன்

மணிலயப்

மூன்று

பதொர்த்ததொன்.

நதொள

பின்

ததொடிலயச்

தசதொறிந்ததொன்.

யமதொட்டுவெலள

ரதொதிகதொலவெப்

ஃயபலனயும

அவென்

யயதொசலனப்பதொர்லவெயின் எல்லலைக்குள தகதொண்டுவெந்ததொன்.
“நிலறய இழந்தட்யடன் மணி. மறுபடியும இந்த ஊர்லை பூஜ்ஜயத்திலிருந்த ஆரமபிப்பத கஷ்டம.”
எல்லைதொப்

தபரிய

கணக்குகளும

பூஜ்ஜயத்திற்கு

பூஜ்ஜயத்திலிருந்தததொன்

உளயளயய

ஆரமபிக்கின்றன

நின்றுதகதொண்டிருக்கதொமல்

என்றும.

பூஜ்ஜயத்திற்கு

ஆனதொல்
தவெளியய

ஓடிக்தகதொண்டிருப்பதததொன் முக்கியம என்றதொன் மணி தகதொஞ்சம தத்தவெதொர்த்தமதொய்.
“இல்லைடதொ.

முடிவு

பண்ணியதொச்சு.

ஆஃபிஸஜூலை

இன்னியயதொட

கலடசி..

ரிலஸன்

தலைட்டர்

குடுத்தட்யடன். ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட கதொலி பண்யறன்னு தசதொன்ன மறுநிமிஷம இந்த வீட்லட
யவெதறதொருத்தருக்குப் யபசி வெதொடலக தசக்யூர் பண்ணிக்கிட்டதொர். கண்தடய்னருக்குச் தசதொல்லியதொச்சு.
ட்தரய்ன் டிக்தகட் புக் பண்ணியதொச்சு. இனி ஒண்ணும பண்ணமுடியதொத… கதம கதம.”
அதன்

பிறகு

உயியரதொடிருந்த
பதொர்த்தக்

தகதொஞ்ச

யநரத்திற்கு

டி.வி.யில்

கருங்குரங்குகள

தகதொண்டிருந்ததொர்கள.

இருவெரும

குரங்லகப்

தமமௌனமதொய்

இன்னும

ஏரியில்

வெதொலள

மீன்

பிடிக்க

பிடிக்க

முதலலை

முயற்சித்தக்

கழற்றப்படதொமல்
முயற்சிப்பலதப்
தகதொண்டிருந்தத.

சர்லவெவெல்!!
மணிக்கு எல்டதொமஸ் யரதொட்டில் யதொலரயயதொ பதொர்க்கயவெண்டிய யவெலலையிருந்தத. யகசவென் ஆஃபிஸ்
யபதொகிற வெழியில் அவெலன அங்யக விட்டுவிடுவெததொகச் தசதொன்னதொன்.
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ரதொதிகதொவிடம தசதொல்லிவிட்டுக் கிளமபினதொர்கள. கதொரில் யபதொகுமயபதொத. “இந்த கதொரும, பின் சீட்லை
இருக்கற லைதொப்டதொப்பும இன்லனயயதொட கலடசி. ஆஃபிஸ்லை ஒப்பலடக்கணும.”
“தநஜமதொயவெ யபதொறியதொடதொ?” என்றதொன் மணி வெருத்தம யததொய்ந்த வெலுவிழந்த குரலில்.
தரதொமப யநரம அலமதியதொயிருந்த யகசவ் “உன்கிட்ட தசதொல்றதக்கு என்ன மணி… “ என்று
இழுத்ததொன்.. யலைசதொய் எச்சில் விழுங்கிக் தகதொண்டு.. “யபதொன வெருஷம வெலரக்கும எல்லைதொயம
நல்லைதொததொன் யபதொயிட்டிருந்தச்சு மணி!. வீடு வெதொழக்லக எல்லைதொயம! ஆனதொ லலைஃப்லை திடீர்ன்னு ஒரு
தபதொண்ணு. ஆஃபிஸ்லை அறிமுகமதொனதொ மச்சி. தமதொதல்லை ஃப்தரண்ட்ஷிப்பதொததொன் ஆரமபிச்சுத.
அப்றம என்னயமதொ ஒரு படு பயங்கர அட்ரதொக்ஷன். யபதொகப் யபதொக யவெற மதொதிரி தகதொஞ்சம
தநருக்கமதொ ஆய்டுச்சு… அந்தப் தபதொண்ணு பயங்கர தபதொஸஸிவ்… யதொருக்கும ததரியதொம ரகசியமதொ
யபதொய்ட்டிருந்தத. இப்ப யமதொப்பம புடிச்சுட்டதொங்க. தகதொஞ்சம பிரச்சலனயதொயிருச்சு. அத எப்யபதொ
யவெணுமனதொலும படபடன்னு தவெடிக்கிற நிலலைலம.” என்றதொன்.
மணியின் முகத்தில் யலைசதொன அதிர்ச்சிலய ஓரக்கண்ணதொல் கவெனித்தக் தகதொண்யட தயங்கித்
தததொடர்ந்ததொன்.
“விஷயம ரதொதிகதொ கதொதக்கு எந்த நிமிஷம யவெணுமனதொலும வெந்தரும. வெந்தருச்சுன்னதொ அப்றம நதொன்
கதொலி.

என்

தபதொழப்பு

நதொறிப்

யபதொய்டும.

பத்ரகதொளியதொகி

ருத்ரததொண்டவெம

ஆடிடுவெதொ..

எல்லைதொத்லதயும விட்டுட்டு உடயன ஊருக்குத் திருமபிப் யபதொறதததொன் பிரச்சலன தீர்ரதக்கு ஒயர
வெழி இப்யபதொலதக்கு. அலதயும உடயன தசய்யணும. அதக்குக் கதொரணமதொ யவெலலை சரியில்லலை.
ஆஃபிஸ் சரியில்லலை. ஊர் பிடிக்கலலைன்னு எல்லைதொர்கிட்யடயும பில்டப் பண்ணி தவெச்சிருக்யகன்.
வீட்லை நீ யகட்டப்யபதொ கூட ரதொதிகதொ முன்னதொலை நதொன் அப்படித்ததொன் தசதொல்லை முடிஞ்சுத….
தபரிததொய் ஒரு தபருமூச்சு விட இலடதவெளி எடுத்தக்தகதொண்டு, “மத்தபடி தபதொலழக்கறதக்கு
தசன்லன அமசமதொன ஊருடதொ. நீ லதரியமதொ வெந்த உன் பிஸினலஸ ஆரமபி. நல்லைதொ வெருயவெ”
என்றதொன்.
***

தமியழதொவியம டதொட் கதொம - தீபதொவெளி மலைர் – 2010
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தனி வெழி
நிரஞ்சன் அவென் தமதொலபலலை எடுத்த அந்த எஸ்.எம.எஸ்லஸ மறுபடி திறந்த பதொர்த்ததொன்.
“உன்லன உடயன பதொக்கணும யபதொலை இருக்கு” என்தறதொரு வெதொசகம . அதற்கடுத்த எஸ்.எம.எஸ்லஸ படித்ததொன். அயத வெதொசகம. அடுத்ததம அதற்கடுத்ததம அயத. இயத மதொதிரி பதிலனந்த
இருபத. எல்லைதொம யவெறு யவெறு தினங்களில் அவெனுக்கு அனிததொ அனுப்பிய தசய்திகள.
உன்லன உடயன பதொக்கணுமயபதொலை இருக்கு. அந்த வெதொசகம அவென் மண்லடக்குள ஒரு கதொட்டு
வெண்டின் அதீத ரீங்கதொரமயபதொலை இப்யபதொத யகட்க ஆரமபித்தத. ஏற்தகனயவெ தகதொஞ்சமதொய்க்
குடித்திருந்த

யபதொலதயில்

அவெனுக்கு

மனத

பிலசய

ஆரமபித்த கண்ணிலமகளில்

சட்தடன

தளிகள தளுமபி நிற்க ஒரு விமமலுக்கதொன தருணமதொய் தவெடித்த நின்றத.
பதொட்டிலில் மீதியிருந்த விஸ்கிலய ஒயர மடக்கில் குடித்தக் கதொலிதசய்ததொன். அப்படியய கண்கலள
மூடி

சுவெற்றில்

சதொய்ந்ததகதொண்டதொன்.

அவென்

கன்னங்கள

வெழியய

கண்ணீர்

கரகரதவென்று

தமளனமதொய் வெழிய யலைசதொய் உடல் குலுங்கி ஒரு யதமபல் புறப்பட்டத.
சிவெதொ ஹதொலில் சண்யட இண்டியன் படித்தக் தகதொண்டிருந்ததொலும அவென் கவெனம நிரஞ்சன்
யமயலையய

இருந்தத.

அவென்

இப்யபதொததல்லைதொம

தனியதொகக்

குடிக்க

ஆரமபித்தவிட்டதொன்.

சிவெதொவுக்குக் கவெலலையதொக இருந்தத. யபதொலத அதிகமதொனதொல் என்ன தசய்வெதொன் என்று அவெனுக்குத்
ததரியும.

அவென்

மூலலையிலிருக்கும

நிலனத்த
பீயரதொவின்

மதொதிரியய
இரு

நிரஞ்சன்
கதவுகலளயும

தளளதொட்டத்தடன்
அகலைமதொய்த்

எழுந்த

அலற

திறந்ததொன்.

அதில்

அடுக்கிலவெக்கப்பட்டிருக்கும ஏரதொளமதொன புடலவெகலள சுழலும கண்களுடன் பதொர்த்ததொன். அப்புறம
உள லைதொக்கரிலிருந்த அந்த ததொலிச் தசயிலன எடுத்தப் பதொர்த்ததொன். எல்லைதொயம அனிததொவுக்கதொக
வெதொங்கிச் யசகரித்தத. பிறகு பீயரதொவிலிருந்த புடலவெகலள கலலைத்த உருவி மூலலைக்தகதொன்றதொய்
தவெறியுடன் வீச ஆரமபித்ததொன்.
“யடய் நிரஞ்சதொ!” என்று பதட்டமதொய் ஹதொலிலிருந்த குரல் தகதொடுத்ததொன் சிவெதொ!
நிரஞ்சன் அந்த ததொலிச் தசயிலன மதொர்யபதொடு லவெத்த அழுத்தி அலணத்த லவெத்தக் தகதொண்டதொன்.
அப்யபதொத அவெனிடமிருந்த ததொங்க முடியதொதயததொர் கதறல் தவெளிப்பட்டு அப்படியய பீயரதொவின்
கீயழ சரிந்த படுத்ததொன். இப்யபதொத அவென் உடல் தரதொமபக் குலுங்கியத.
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“டதொமிட்”

என்றதொன்

சிவெதொ.

அவெனுக்கு

சர்தரன்று

ஒரு

யகதொபம

தலலைக்யகறியத.

இவெனுக்கு

எத்தலன எடுத்தச் தசதொல்லியும புரியதொததொ? இன்னும எத்தலன நதொலளக்கு அனிததொ அனிததொ என்று
உருகிக் தகதொண்டிருப்பதொன். ஒரு பத்தப் பதிலனந்த எஸ்.எம.எஸ்-கலள தமதொலபலில் லவெத்தக்
தகதொண்டு அலத அழிக்கதொமல் திருமபத்திருமப லபத்தியம யபதொல் படித்தக் தகதொண்டு குடித்த அழுத
தினம கதறி…
அவென் தற்தகதொலலை மதொதிரி எதவும முடிவுக்குப் யபதொய்விடுவெதொயனதொ என்ற பயம மட்டும சிவெதொவுக்கு
அடிக்கடி

எழுந்த

தூங்குவெலத
விபரீதமதொய்

பயமுறுத்தியத.

உறுதிப்படுத்திக்
எதவும

இரண்டு

தகதொண்டதொன்.

தசய்கிறதொனதொ

என்று

மூன்று

முலற

அவெலனப்

நடு

பின்

கண்கதொணித்ததொன்.

இரவில்

தததொடர்ந்த
அலற

எழுந்த

அவென்

தசன்று

அவென்

நண்பனதொய்

இருக்கிற

பதொவெத்தக்கு இததல்லைதொம தசய்த தததொலலைக்க யவெண்டியிருந்தத.
“ஏண்டதொ இப்டி இருக்க? ப்ளடி இடியட். பி பிரதொக்டிகல்” என்று ஒரு நதொள சிவெதொ உணர்ச்சி
வெசப்பட்டுக்

கத்தினதொன்.

அன்லறக்கு

அவெலன

ஓங்கி

அலறந்தவிடலைதொமதொ

என்றுகூடத்

யததொன்றியத.
சிவெதொ தலரயில் முதகு கதொட்டிக் தகதொண்டு படுத்திருந்த நிரஞ்சனின் யமல் ஒரு சிலை நிமிடங்கள
பதொர்லவெலய தவெறித்ததொன். அவென் சதொப்பிடதொமல் அப்படியய தூங்கினதொலும தூங்கிவிடுவெதொன். அவென்
இப்யபதொததல்லைதொம ஒழுங்கதொகச் சதொப்பிடுவெதகூட இல்லலை.
புத்தகத்லத லவெத்தவிட்டு அவென் தமல்லை யயதொசலனயுடன் எழுந்ததொன். சட்லடலய அணிந்த
தகதொண்டு கதலவெ யலைசதொக சதொத்தி லவெத்தவிட்டு தவெளியய வெந்ததொன். ’யசதொ’ என்று மரங்கலள
பலைமதொய் அலசத்தக் கதொற்று வீசியத. ஒரு சின்ன தூறல் மலழலய எதிர்பதொர்க்கலைதொம என்று
யததொன்றியத. யரதொடு திருப்பத்தில் திருமபி ஆச்சி தமஸ்லஸப் பதொர்த்த நடந்ததொன். யயதொசலன
பூரதொவும நிரஞ்சலனயும அனிததொலவெயும சுற்றி அவென் மூலளயில் அடர்ந்த படர்ந்தத.
முட்டதொளகள!
அனிததொ முன்பு யகதொயமுத்தூரில்ததொன் இருந்ததொள. நிரஞ்சனும அவெளும எப்படி எங்யக சந்தித்தக்
தகதொண்டு கதொதல் வெலலையில் விழுந்த தததொலலைத்ததொர்கள என்ற விவெரங்கலள ஒரு மலலைச்சிகரயமறி
உலைலக தவென்ற சிலைதொகிப்புடன் ஒரு நதொள நிரஞ்சன் தசதொன்னதொன். அத ஒரு சுமதொரதொன ஓடதொத
சினிமதொவின் பிசுத்தப் யபதொன திலரக்கலத மதொதிரிததொன் ததரிந்தத சிவெதொவுக்கு. அவெனுக்கு இந்த
மதொதிரி புறதொக்கள சிறகடிக்கிற, சிலீர் என்று அலலைகள எழுமபி ஆர்ப்பரிக்கிற, பூக்கள மந்தகதொசமதொய்

28

சிலுப்பிக்

தகதொளகிற,

நமபிக்லகயயதொ

பட்டதொமபூச்சிகள

இல்லைதொமலிருந்தத.

படபடக்கிற

ஓரமதொய்

நின்று

கதொதல்களில்

சிறிதம

பதொர்த்யததொமதொ,

சுவெதொரஸ்யயமதொ

ரசித்யததொமதொ,

கிலடத்த

சந்தர்ப்பங்களில் கிளர்ச்சியுடன் கடலலை யபதொட்டு முடிந்ததொல் தததொட்டுப்பதொர்த்த… என்று யபதொய்க்
தகதொண்டிருக்கயவெண்டியதததொன்
லகயகதொர்த்தப்

படம

என்பத

பதொர்த்த,

அவென்

கட்சி.

பூங்கதொக்களில்

நிலனந்தருகிக்

யததொள

கவிலததயழுதி,

சதொய்ந்தமர்ந்த

புற்கலளக்

கிளளிக்தகதொண்டிருப்பத அவெலனப் தபதொறுத்த வெலரயில் யநரவிரயம. ‘லஹலி இடியதொட்டிக்’.
நிரஞ்சன் இலததயல்லைதொம தசய்த தகதொண்டு கதொல் தலரயில் படதொமல் மிதந்த தகதொண்டிருந்ததொன்
என்று

ததரியும.

தசல்யபதொலன

எடுத்தக்

கதொதில்

லவெத்ததொன்

என்றதொல்

அவெளுடன்

நதொன்கு

மணியநரம தததொடர்ந்த யபசுவெதொன். தினம கதொலலை 6 மணியிலிருந்த அவெனுக்கு அவெளிடமிருந்த
எஸ்.எம.எஸ்கள

வெர

ஆரமபித்தவிடும.

அசட்டுப்

பிசட்டதொக

பரஸ்பரம

எலதயதொவெத

அனுப்பிக்தகதொண்டு இரவு ஒரு மணிக்குத் தூங்கப் யபதொவெத வெலர தமதொலபலலை யநதொண்டிக்
தகதொண்டிருப்பதொன். அலறக்குள குசுகுசுதவென்று நடந்த நடந்த யபசுவெதொன்.
இந்தக் கதொதல் தளளலும கிளு கிளுப்பும உருகலுமதொய் கிடந்த அவெர்களின் தினங்கள திடீதரன்று
ஒரு நதொள முடிவுக்கு வெந்தத. ட்ரதொன்ஸ்ஃபர் ஆர்டலரக் லகயில் எடுத்தக் தகதொண்டு அனிததொவின்
அப்பதொ

தசன்லனக்கு

குடி

புக

லைதொரி

பிடித்ததொர்.

கண்ணீர்

மல்க

அனிததொ

விலடதபற்றுக்

தகதொண்டதொள. “மிஸ் யூ தவெரி மச் டியர். தகதொஞ்ச நதொள தபதொறு. வீட்டில் தசதொல்லி எல்யலைதொரும
ஒத்தக் தகதொண்டதம நம கல்யதொணம. யடதொண்ட் எவெர் ஃபர்தகட் மி. லைவ் யூ யசதொ மச். உமமமமதொ.”
என்று தசய்தி அனுப்பினதொள. நிரஞ்சன் இந்தப் பிரிலவெ ஜீரணிக்க இயலைதொமல் உலறந்த யபதொய்க்
கிடந்ததொன். “லலைஃப் இஸ் லலைக் தட். பி பிரதொக்டிகல் யமன்.” என்று வெழக்கமதொய் இலரந்ததொன்
சிவெதொ. நிரஞ்சனுக்கு அன்றிரவு யசதொகமின்றித் தூங்க ஒரு குவெதொட்டர் யதலவெப்பட்டத.
பிறகு திடீதரன்று ஒரு நதொள அவெளிடமிருந்த வெந்த எஸ். எம. எஸ்லஸ சிவெதொவிடம கதொட்டினதொன்.
“உன்லன உடயன பதொக்கணுமயபதொலை இருக்கு”
ஒரு

நிமிடம

யயதொசித்த

மறு

நிமிடயம

முடிவு

தசய்ததொன்.

‘நதொன்

தசன்லனக்குப்

யபதொய்

அனிததொலவெப் பதொர்க்கப் யபதொயறன்’ என்று சடுதியில் இரண்டு நதொள உலடகலள ட்ரதொவெல் யபகில்
திணித்தக் தகதொண்டு ஏயததொ ஒரு பஸ்ஸில் கிளமபினதொன். இரண்டு நதொள கழித்த நிரமபி வெழிந்த
உற்சதொகத்தடன் திருமபிவெந்ததொன். தமதொலபலில் அவெளுடன் தமரீனதொ பீச்சில் எடுத்தக் தகதொண்ட
புலகப்படங்கலளக்

கதொட்டினதொள.

இரண்டு

தமகதொ

பிக்ஸல்களில்

மலைர்ந்த

சிரிக்கும

ஆதர்ச

கதொதலைர்கள. “கூடிய சீக்கிரம அவெ அப்பதொ அமமதொகிட்ட தசதொல்லி எப்பதொடு பட்டதொவெத ஓயக
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வெதொங்கிருயவென்னு

தசதொல்லியிருக்கதொ.

ஆனதொ

அவெ

அமமதொலவெ

கன்வின்ஸ்

பண்றதததொன்

கஷ்டமகிறதொ!” என்றதொன் ஒரு இரண்டு சதவிகிதக் கவெலலையுடன்.
ஒரு மதொதம கூட ஆகவில்லலை. மறுபடி அவெளிடமிருந்த தசய்தி வெந்தத. ‘உன்னப் பதொக்கணும யபதொலை
இருக்கு’. நிரஞ்சன் மறுபடியும பஸ்யஸதொ ட்தரயியனதொ பிடித்ததொன். இப்படி மறுபடி மறுபடி
இரண்டு வெதொரங்களுக்தகதொருமுலற இந்த “உன்னப் பதொக்கணுமயபதொலை ..” தசய்திகள வெருவெதம அவென்
ட்ரதொவெல்

யபலக

தகதொண்டிருந்தன.

தூக்கிக்

தகதொண்டு

அப்படியதொக

அவென்

தசன்லனக்கும
ஒரு

பத்தப்

யகதொலவெக்கும
பதிலனந்த

அலலைவெதம

தடலவெகள

தததொடர்ந்த

யபதொய்

வெந்தம

விட்டதொன்.
‘இத முட்டதொளதனத்தின் உச்சகட்டம நண்பதொ!. நீ யபசதொமல் தசன்லனயியலையய யவெலலை யதடி
தசட்டில் ஆகிக் தகதொளவெத உத்தமம. அத உனக்கும அனிததொவுக்கும ஏன் எனக்குமகூட நல்லைத’
என்று அவெனிடம தசதொன்னதொன் சிவெதொ.
யபதொறதொக்குலறக்கு

ரதொகயவெந்திரதொ

எமயபதொரியத்தக்கு

சிவெதொலவெ

அலழத்தச்

தசன்று

அவெளுக்கு

அடிக்கடி எல்லைதொ ரகத்திலும புடலவெகள வெதொங்கிக் தகதொண்டு அலததயல்லைதொம அலற மூலலை
பீயரதொவில் அடுக்க ஆரமபித்ததொன். திருமணத்திற்குப் பிறகு ஒரு நதொள சஸ்தபன்ஸதொக அவெளுக்கு
அலததயல்லைதொம கதொட்டயவெண்டுமதொம. உச்சபட்சமதொக ஆலுக்கதொஸஜூக்குப் யபதொய் ஒரு ததொலிச் சரடு
ஒன்லறயும வெதொங்கி லவெத்தக் தகதொண்டதொன். அமமதொக்களும அப்பதொக்களும அவெர்கள கதொதலலை
அங்கீகரித்த அவெர்கள தலலைகலள ஆட்டுவெத மட்டுமததொன் பதொக்கி. மற்றபடி நிரஞ்சன் அவென் மண
வெதொழக்லகக்கதொன தயதொர் நிலலையில் இருந்ததொன்.
தகதொஞ்ச

நதொட்களில்

யசதொகங்கலளத்

அனிததொவிடமிருந்த

ததொங்கி

வெந்தலதக்

தமதொலபல்

கவெலலையுடன்

அலழப்புகளும,

தசதொன்னதொன்

குறுஞ்தசய்திகளும

நிரஞ்சன்.

அவெள

அப்பதொ

அமமதொவிடம ததரிவித்தவிட்டதொளதொம. அப்பதொ தசய்தியின் உக்கிரத்தில் தளர்ந்தயபதொய்க் கிடக்கிறதொர்.
அமமதொ பத்ரகதொளி மதொதிரி ததொண்டவெமதொடிக் தகதொண்டிருக்கிறதொள. கதொதல் கீதல் என்று ஏடதொகூடதொமதொய்
எலதயதொவெத

உளறிக்

தகதொட்டிக்

தகதொண்டிருந்ததொல்

நிச்சயம

என்

பிணத்லதத்ததொன்

பதொர்க்க

யவெண்டியிருக்கும என்று உறுமலைதொய் தசதொல்லிவிட்டதொளதொம அவெள அமமதொ. இனியமல் யவெலலை
மண்ணதொங்கட்டிக்தகல்லைதொம யபதொகயவெண்டதொம என்றும தடதொ யபதொட்டுவிட்டதொர்களதொம.
‘எனக்கு பயமதொயிருக்கிறத. என்ன தசய்வெத?. எனக்கு உன்ன உடயன பதொக்கணுமயபதொலை இருக்யக!
என்று

அனிததொ

அலலைந்ததொன்.

வெரிலசயதொய்

நடுரதொத்திரி

தசய்தியனுப்பிக்

திடீதரன்று

எழுந்த

தகதொண்டிருக்க
பீயரதொலவெத்

நிரஞ்சன்

திறந்த

உறக்கம

பதொர்க்க

தகட்டு

ஆரமபித்ததொன்.
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திடீதரன்று கிளமபி தசன்லன யபதொனதொன். வெழக்கமயபதொல் பீச்யசதொ, பதொர்க்யகதொ, தியயட்டயரதொ
என்றில்லைதொமல் வெளசரவெதொக்கத்தில் அவெள வெசிக்கும ததருவில் தூரத்திலிருந்த அனிததொ அவெள வீட்டு
தமதொட்லட மதொடியில் நிற்பலதப் பதொர்த்த ஃயபதொனில் யபசிவிட்டு திருமபிவெந்ததொன். “இப்ப என்னடதொ
தசய்யறத சிவெதொ?” என்றதொன் கலைவெரமலடந்த குரலில்.
அவெனுக்கு

இடுக்கண்

இல்லலைதயன்றதொன்

கலளய
சிவெதொ.

உடுக்லகயதொய்

அப்படியய

ஆயலைதொசலனகள

இருந்ததொலும

எதவும

என்

லகவெசம

“இததல்லைதொம

தகதொடுப்பததொயில்லலை.

இப்படித்ததொன் முடியுதமன்று முன்யப ததரியுமடதொ. இந்த லைவ் புண்ணதொக்குச் தசண்டிதமண்ட்
எல்லைதொம உதறித் தளளு. யபசதொமல் அந்தப் புடலவெகலள சஹதொய விலலைக்கு விற்றுவிட்டு..” என்று
முடிக்குமுன் சிவெதொலவெக் கன்னத்தில் அலறந்ததொன் நிரஞ்சன். சிவெதொ திலகத்த நின்றுவிட்டதொன்.
அப்புறம

ஒருநதொள

இரவு

அனிததொ

நிரஞ்சனுக்கு

தததொலலையபசினதொள.

யபசுமயபதொத

அவென்

தரதொமபவும பதட்டம அலடந்திருந்ததொன். “என்ன அனிததொ தசதொல்யற..” நீயதொ இப்படிப் யபசயற..”
“அப்ப அவ்யளதொததொனதொ” என்கிற வெதொக்கியங்கள கதொதில் விழுந்தன . யபசி முடித்தபின் பதொலிவிலனல்
யசலர

ஆத்திரமதொய்

எட்டி

உலதத்ததொன்.

பிரலம

பிடித்தத

யபதொலை

தமதொலபலலையய

தவெறித்தப்பதொர்த்தவெதொறு நின்றிருந்ததொன். சிவெதொ கலைவெரமலடந்த என்ன நிலைவெரம என்று யலைசதொய்
விசதொரித்ததில் தழுதழுப்பதொக விஷயத்லதச் தசதொன்னதொன். அனிததொவின் அப்பதொ இறுதியதொக மிகப்
தபரிததொக “யநதொ” தசதொல்லிவிட்டதொரதொம. அமமதொவின் தற்தகதொலலை மிரட்டல் தததொடர்கிறததொம. “யஸதொ
இத நடக்கதொத… அவெலள மறந்தடறதததொன் ஒயர வெழின்னு தசதொல்றதொ..”
அப்புறம அவெளிடமிருந்த ஃயபதொன் மற்றும எஸ்.எம.எஸ்கள வெருவெத சுத்தமதொய் நின்று யபதொனத.
இவென் கூப்பிட முயற்சித்தயபதொத அவெள தசல் நமபலர மதொற்றியிருந்ததொள. அதிர்ச்சியில் பித்தப்
பிடித்தவெலனப் யபதொலைத் திரிந்த நிரஞ்சன் கலடசியில் ஆறுதல் யதடி பதொட்டிலலைப் பிடித்ததொன்.
தமஸ்ஸிலிருந்த பயரதொட்டதொ குருமதொ வெதொங்கிக் தகதொண்டு தூறலில் நலனந்த திருமபிவெந்தயபதொத
நிரஞ்சன்

இலறந்த

கிடந்த

புடலவெகளுக்கிலடயய

தகதொஞ்சமதொய்த்

ததளிந்த

உடகதொர்ந்த

யமதொட்டுவெலளலய தவெறித்தக் தகதொண்டிருந்ததொன். சிவெதொ தகதொடுத்த பயரதொட்டதொ தபதொட்டலைத்லதப்
பிரித்த தமளனமதொய் சதொப்பிட்டதொன். “சிகதரட் இருக்கதொ..” என்று யகட்டு வெதொங்கிப் பற்றலவெத்தக்
தகதொண்டதொன். பிறகு சிவெதொலவெ ஒரு மிகப் தபரிய கலைக்கத்தடன் நிமிர்ந்த பதொர்த்தக் யகட்டதொன்.
“ஸதொரிடதொ

உன்லன

தரதொமப

கஷ்டப்படுத்தயறன்

இல்லை?”

என்றதொன்.

தகதொஞ்சம

நிறுத்தி

விழுங்கிவிட்டு “நதொம ஒயரதயதொருதடலவெ யபதொய் அனிததொலவெ எப்படியதொவெத பதொர்த்த யபசிட்டு
வெந்தரலைதொமதொ? ப்ளீஸ்!” யகட்கும யபதொத அவென் கண்கள தகஞ்சலைதொய்ப் பனித்திருந்தத. சிவெதொ

31

அவெனத

முகத்லத

ஊடுருவிப்

பதொர்த்ததொன்.

குடித்ததினதொலும

அழுததினதொலும

அவென்

முகம

தவெகுவெதொகக் கலளத்திருந்தத.
“யயதொசிக்கலைதொம.. நீ தூங்கி தரஸ்ட் எடு.. கதொலலைலை யபசலைதொம.” என்றதொன் சிவெதொ.
அவென் தூங்கியபின் அவெலனயய தகதொஞ்ச யநரம பதொர்த்தக் தகதொண்டிருந்ததொன் சிவெதொ. மனதளவில்
இத்தலன

கஷ்டப்படுகிற

அவெனுக்கு

ஏன்

ஒரு

சின்ன

ஆறுதலலைக்கூடத்

தன்னதொல்

தர

முடியவில்லலை என்று யயதொசித்ததொன். அவெனுக்கு முதன் முதலைதொக நிரஞ்சன் யமல் அதீதமதொக ஒரு
பரிததொபம

எழுவெலதயும,

அவென்

மனதின்

ஏயததொ

ஒரு

யகதொடியில்

ஒரு

சின்ன

வெலிலயயும

உணர்ந்ததொன். அவெனுக்குள சின்னததொக ஒரு இனம புரியதொத குற்ற உணர்வு எழுந்தத.
“டதொமிட். பி பிரதொக்டிகல்” என்று தன் கன்னத்தில் ஒரு முலற அலறந்த தகதொண்டதொன்.
***

தமியழதொவியம டதொட் கதொம – ஆகஸ்ட் 2009
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வீடு
நந்த

தசன்லனக்கு

யபதொகிறதொயனதொ

வெந்த

என்று

இறங்கியவுடன்

பயந்த

முதல்

தகதொண்டிருந்ததொர்

யகளவியதொக
நடரதொஜன்.

அலதத்ததொன்

ஆனதொல்

யகட்கப்

யபக்யகஜ்கலளக்

யசகரித்தக்தகதொண்டு தவெளியில் டதொக்ஸியில் ஏறுகிறவெலர அவெனும அவென் மலனவியும ஒரு
வெதொர்த்லதகூட யபசவில்லலை. பதிலைதொக தரண்டு யபரும வெதொய் தகதொளளதொத சிரிப்பதொக இருந்ததொர்கள.
இனியமல் தசன்லனயில்ததொன் இருக்கப் யபதொகியறதொம என்கிற சந்யததொஷச் சிரிப்பு. நந்த ஒரு
தபரிய

அஞ்ஞதொதவெதொசத்லத

முடித்தவிட்டு

வெந்தவென்

யபதொல்

யததொற்றமளித்ததொன்.

மூன்று

வெருடங்களில் நிலறய இலளத்திருந்ததொன். முகத்தில் அவென் மீலச அடர்ந்த தபரிததொய்த் ததரிந்தத.
அவென்

மலனவி

சுபதொ

முடிதயல்லைதொம

குட்லடயதொய்

தவெட்டிக்

தகதொண்டு,

லிப்ஸ்டிக்

யபதொட்டுக்தகதொண்டு கண்ணுக்குக் கீழ யலைசதொய் கருவெலளயங்கயயதொடு இருந்ததொள.
மகன் தசதொந்த ஊருக்யக திருமபிவெந்தவிட்டதொன் என்ற சந்யததொஷத்தின் பிரமிப்பில் சரசுவுக்கு
வெதொதயல்லைதொம

பல்லைதொக

இருந்தத.

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொள.

‘வெந்திட்டியதொடதொ’

இருக்கதொததொ

பின்யன.

என்று

நந்தலவெத்

நடரதொஜனுக்கும

தததொட்டுத்

தரதொமப

தததொட்டுப்

சந்யததொஷமததொன்.

ஆனதொலும அத முழுலமயதொக மனசில் தங்கதொமல் ஒரு கவெலலை யததொய்ந்த பயத்தின் பிடியில்
இருந்தத. அவென் இன்னும சிறித யநரத்தில் அவென் அலத யகட்கப் யபதொகிறதொன். நடரதொஜன்
அவெனிடம

தசதொல்வெதற்கு

யகதொபக்கதொரன்

யவெறு.

எந்த

அவென்

பதிலலையும

யகட்கட்டும.

தயதொரிக்கதொமல்ததொன்
யகட்குமயபதொத

வெந்திருந்ததொர்.

என்ன

அவெனதொனதொல்

யததொன்றுகிறயததொ

அலதச்

தசதொல்லைலைதொம என்று நிலனத்ததொர்.
அவென் அஸ்ஸதொமிலிருந்த புறப்படுவெதற்குமுன் யபதொன் பண்ணினயபதொதகூட மறக்கதொமல் யகட்டதொன்.
“வீடு எப்பப்பதொ கதொலியதொகுத?”
“தசதொல்லியிருக்யகன். பண்ணிருவெதொங்க” என்றதொர். தபதொய்ததொன். கீழ யபதொர்ஷனில் குடியிருக்கிற
ரதொமநதொதனிடம

இன்னும

அலதச்

தசதொல்லைவில்லலை.

மகன்

வெருகிறதொன்

என்று

தகவெல்

தசதொன்னயததொடு சரி! சமீபமதொய் நந்த அங்கிருந்த யபதொன் பண்ணுகிற சமயத்தில் எல்லைதொம அலத
எப்பவும தவெறதொமல் யகட்க ஆரமபித்திருந்ததொன். தசதொந்த ஊருக்குத் திருமபலைதொம என்று அவென்
முடிவு பண்ணியவுடயனயய கூப்பிட்டுச் தசதொல்லிவிட்டதொன். ‘கீழ யபதொர்ஷலனக் கதொலி பண்ணி
தவெச்சிருங்கப்பதொ. இப்பயவெ தசதொல்லி தவெச்சீங்கன்னதொத்ததொன் நதொங்க வெர்ரதக்கும அவெங்க கதொலி
பண்றதக்கும கதரக்டதொ இருக்கும.’
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அவென்

யபதொகிறயபதொயத

‘இந்த

யவெலலை

மூணு

வெருஷ

கதொண்ட்ரதொக்ட்!

அதக்குளள

எத்தலன

சமபதொதிக்கறயனதொ அத்தலன யபதொதம. முடிஞ்சதம ரிலஸன் பண்ணிட்டு திருமபி வெந்த ஏததொச்சும
பிஸினஸ் ஆரமபிக்கணும.’ என்று உறுதியதொய் தசதொல்லிவிட்டுப் யபதொனதொன். அசுர யவெகத்தில்
வெருடங்கள ஓடிவிட்டன. இயததொ தசதொன்னபடி திருமபியும வெந்தவிட்டதொன். கல்யதொணம ஆன
லகயயதொடு

சுபதொலவெயும

கூட்டிக்தகதொண்டு

யபதொயிருந்ததொன்

அப்யபதொத.

மூன்று

வெருடங்களதொய்

குழந்லத தபற்றுக் தகதொளகிற தீர்மதொனத்திலிருந்த விலைகியிருந்ததொர்கள யபதொலை. நந்தவின் முகத்லதப்
பதொர்த்ததொல் இங்யக வெந்தபிறகு ஏகப்பட்ட திட்டம லவெத்திருப்பதொன் யபதொலிருக்கிறத. அவெனுக்தகன்று
தனி

குடுமபமதொகிவிட்டத.

இனி

அவென்

குடியிருப்பதற்கு

தனி

ஜதொலக

யவெண்டும.

அதற்கு

ரதொமநதொதன் கதொலிபண்ணயவெண்டும. யயதொசிக்கப் யபதொனதொல் நந்த தசதொந்தவீட்லட விட்டுவிட்டு
யவெதறங்கும வெதொடலகக்கு யபதொய் இருக்க யவெண்டுதமன்கிற அவெசியமும இல்லலைததொன்.
“தசன்லனலை தவெயில் எப்பததொன் முடியும?” என்றதொன் நந்த. தரதொமப நதொலளக்கப்புறம அவென்
அப்பதொவிடம

யபசுகிற

முதல்

வெதொர்த்லத.

யபதொனியலையய

யபசிக்தகதொண்டிருந்தவிட்டு

யநரில்

யபசுவெதற்கு ஒன்றுமில்லைதொததயபதொல் இருக்கிறத. அவென் யபசட்டும. வீடு விஷயம தவிர யவெறு
என்ன யவெண்டுமதொனதொலும யபசட்டும. ‘அவெங்கிட்ட எதயும தத்தப் பித்தன்னு ஒளறி தவெக்கதொத’
என்று சரசுவிடமுமகூட

தசதொல்லித்ததொன் ரயில்யவெ ஸ்யடஷனுக்குக் கூட்டிக்தகதொண்டு வெந்ததொர்

நடரதொஜன். எதவெதொனதொலும வீட்டுக்குப் யபதொய் யபசிக்தகதொளவெத உத்தமம. இப்யபதொத எலதயதொவெத
தசதொல்லித்

தததொலலைத்ததொல்

ஆரமபித்தவிடுவெதொன்.

அவென்

எப்யபதொதம

பிடியில்

பிடித்த

அப்புறம
சுபதொவெம

இங்யகயய

அவென்

ததரிந்ததததொயன.

நிற்பதொன்.

வெதொள

எதிலும

யவெண்டுதமன்றதொல்

வெதொள

என்று

அப்படிதயதொரு

யவெண்டும.

கத்த

பிடிவெதொதம.

யவெண்டதொதமன்றதொல்

யவெண்டதொம. நடரதொஜன் அலமதியதொய் வெந்ததொர். டதொக்ஸி தஜமினி யமமபதொலைம ஏறுமயபதொத அவெர்
பயந்ததகதொண்டிருந்தலத யகட்யட விட்டதொன்.
“கீழப் யபதொர்ஷன் என்னதொச்சுப்பதொ?”
நடரதொஜனுக்குக்

கருக்தகன்றத.

உட்கதொர்ந்தவிடலைதொமதொ

என்று

யபசதொமல்

கதொத

யயதொசித்ததொர்.

யகட்கவில்லலை

ஆனதொல்

என்பதயபதொல்

தமதவெதொய்

தமன்று

திருமபதொமயலை
விழுங்கிவிட்டு

திருமபதொமயலையய “தகதொஞ்சம லடம யகட்ருக்கதொங்கடதொ . யவெற வீடு பதொத்திட்டிருக்கதொங்க” என்று
மறுபடி

தபதொய்

தசதொன்னதொர்.

‘லபயன்

வெர்ரதொன்.

நீங்க

வீட்லடக்

கதொலிபண்ணனும’

என்று

ரதொமநதொதனிடம எப்படிப் யபதொய் தசதொல்வெததன்று தரதொமப நதொளதொகயவெ குழப்பமதொய்த்ததொன் இருந்தத
நடரதொஜனுக்கு. ரதொமநதொதனின் முகத்லதப் பதொர்த்த நிச்சயம அலத அவெரதொல் தசதொல்லை முடியதொத. அத
ஒரு

தர்மசங்கடமதொன

விஷயம.

ரதொமநதொதன்

மதொதிரி

அருலமயதொன

மனிதலர

எங்யகயும
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பதொர்க்கமுடியதொததன்பத அவெர் அபிப்பிரதொயம. அவெர் மதொதிரி ஒரு நல்லை தடனன்ட் கிலடத்தலத
சந்யததொஷம எனவும அதிர்ஷ்டம எனவும ஒரு சிலைரிடமகூட நடரதொஜன் தசதொல்லியிருக்கிறதொர்.
கதரக்டதொக நந்த யவெலலை கிலடத்த தகளகதொத்திக்குக் கிளமபின ஒரு வெதொரத்தில்ததொன் ரதொமநதொதன்
குடுமபம கீழப் யபதொர்ஷனுக்குக் குடி வெந்தத. ரதொமநதொதனுக்கு ஒரு நதொற்பத்லதந்த வெயதிருக்கும.
கணவென், மலனவி, ஒரு தபண், ஒரு லபயன் என்று கச்சிதமதொன குடுமபம. ரதொமநதொதன் ஏயததொ
பிஸினஸ்

பண்ணிக்தகதொண்டிருந்ததொர்.

மலனவி

மின்சதொர

வெதொரியத்தில்

உதவிப்

தபதொறியதொளர்.

நியதொயமதொய்ப் பதொர்த்ததொல் பிஸிதனதஸல்லைதொம பண்ணிக்தகதொண்டு இத்தலன வெயசுக்கு ரதொமநதொதன்
தசதொந்த

வீடு

கட்டி

தசட்டிலைதொகியிருக்கயவெண்டும.

ஒரு

முலற

நடரதொஜன்

அலதப்பற்றிக்

யகட்டயபதொத ‘வீடு கட்டலைதொமனுததொன் யகதொயமுத்தூர்லை யலைண்ட் வெதொங்கிப் யபதொட்யடன். நடுவுலை
பிஸினஸ் அடிவெதொங்கி நிலறய நட்டமதொச்சு. தபதொண்டதொட்டிக்கு யவெலலை இருக்கறததொலை ஏயததொ
தகதொஞ்சம

சமதொளிச்யசன்.

ஒரு

வெழியதொ

பிரச்சலனதயல்லைதொம

முடிஞ்சு

இப்பததொன்

எந்திரிச்சு

நின்னிருக்யகன். கடன்லை யலைண்ட்தடல்லைதொம வித்ததொச்சு சதொர்!” என்றதொர் ரதொமநதொதன்.
நடரதொஜன் அடிக்கடி அந்த வீட்டில் குடியிருந்தவெர்கள பற்றிதயல்லைதொம நிலனவுகலள வெரிலசயதொய்
மனத்திலரயில் ஓட்டிப் பதொர்ப்பதொர். எத்தலன யபர் எத்தலன விதமதொக. முதலில் நடரதொஜயனததொன்
அங்யக

குடியிருந்ததொர்.

அத

முதலில்

ஒரு சின்ன

யபதொர்ஷனதொக

இருந்தத.

அப்புறம

வெசதி

தபருகினதக்கப்புறம மதொடியில் இன்தனதொரு யபதொர்ஷன் கட்டி அங்யக குடியபதொய் கீழப் யபதொர்ஷலன
வெதொடலகக்கு விட்டதொர். கீயழ முதலில் குடிவெந்தவெர்கள இரண்யட மதொசத்தில் மதொற்றலைதொகி வெடக்யக
யபதொய்விட்டதொர்கள. அப்புறம நதொலு யபச்சிலைர்கள. அப்புறம •பதொர்மதொ கமதபனி யமயனஜர் ஒருத்தர்.
தரதொமப டீசன்டதொன நல்லை மனிதர். பதொதி நதொள டூரியலையய இருப்பதொர். ஒரு நதொள அவெரின் சமசதொரம
யதொருடயனதொ ஓடிப்யபதொய்விட்டத. அந்தத் ததருவில் அத பற்றின யபச்சில் அடிபட்டு வெதொழந்த
தகதொண்டிருந்த

யமயனஜர்

திடீதரன்று

தசதொல்லைதொமல்

தகதொளளதொமல்

கதொலி

பண்ணிக்தகதொண்டு

யபதொனதொர் ஒரு நதொள. அலதவிட விவெகதொரமதொன விஷயம இரண்டு தவெளியூர் தபண்கள அக்கதொ
தங்கச்சி என்று தசதொல்லிக் குடிவெந்தத. கதொயலைஜ் ஹதொஸ்டல் பிடிக்கலை. அதனதொலைததொன் தனியதொ வீடு
பதொத்தத் தங்கயறதொம என்று என்னயவெதொ கதொரணம தசதொல்லித்ததொன் வெந்ததொர்கள. பதொர்த்ததொல் நல்லை
மதொதிரி ததரிகிறயத என்றுததொன் அவெரும வீட்லடக் தகதொடுத்ததொர். ஒரு நதொள எதலைக்ட்ரிக் கலட
தங்கரதொஜ்

வெந்த

யபதொலை..”

என்று

“என்ன

நடரதொஜ்..

யகட்டதொன்.

லசடுலை

என்னடதொ

யததொல்

என்று

பிஸிதனதஸல்லைதொம

விசதொரித்தப்

பதொர்த்ததொல்..

ஆரமபிச்சிருக்கீங்க
“நீ

வெதொடலகக்கு

விட்டிருக்கிற வீட்டுலை.. கமுக்கமதொ யமட்டர் நடக்குத ஓய்! அத கதொயலைஜ் படிக்கிற தபதொண்ணுங்க
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இல்லை”

என்று

ஆததொரங்கலள

முன்

லவெத்ததொன் .

அடுத்தநதொயள

தரண்டுகலளயும

விரட்டி

அனுப்பிவிட்டதொர்.
ரதொமனதொதன் குடி வெருவெதற்கு முன் ஆர்.டி.ஓ ஒருத்தருமகூட இருந்ததொர். அவெருக்கு ஜந்த தபண்கள,
நதொன்கு

லபயன்கள.

தபரிய

குடுமபம.

எப்படித்ததொன்

சமதொளிக்கிறதொயரதொ

மனிதர்

என்று

பதொர்க்குமயபதொததல்லைதொம ஒவ்தவெதொரு நதொளும வியந்த தகதொண்டிருந்ததொர் நடரதொஜன். அதிக குடுமப
உறுப்பினர்களதொல் அவெர்கள கதொமதபளண்டு தகதொஞ்சம கசகசப்பதொக இருந்ததம, தண்ணீர் அதிகம
தசலைவெதொனதம தவிர அவெர்களதொல் தபரிய உபத்திரவெம எதவும இருந்ததில்லலை. அவெர்கள கூட
அதிகம கதொலைம இருக்கவில்லலை. நதொகர்யகதொவில் பக்கம எங்யகயயதொ யபதொய்விட்டததொகத் தகவெல்.
கலடசியதொய்

வெந்த

ரதொமநதொதன்

குடுமபம

தரதொமப

வெருடங்களதொக

இருக்கிறத.

வெருடங்களின்

உருளளில் ஊறிப் யபதொன நட்பு. பதொர்த்தப் பழகிய முகங்கள. பழகிப் பழகி இறுகின உறவு.
எத்தலனயயதொ

சந்தர்ப்பங்கள.

சந்யததொஷங்கள,
தனிலமயின்

தபதொழுதகள.

யகதொரக்

என்தறல்லைதொம

எத்தலனயயதொ
ரதொமனதொதன்

லககள

யயதொசலன

நிகழவுகள.
குடுமபம

எல்லைதொவெற்லறயும
வெரும

மட்டும

பிய்த்தப்

நடரதொஜனுக்கு.

பரிமதொறிக்தகதொண்ட
இல்லைதொமல்

இருந்திருந்ததொல்

யபதொட்டிருக்குயமதொ

ஏலனயபிற

தக்கங்கள
என்னயவெதொ

உறவினர்கலளயுமவிட

வெதொழக்லகயின் வெழியில் பதொர்த்தப் பழகின மனிதர்கள தநருக்கமதொய் இருக்கிறதொர்கள என்றதொல் அத
தபரிய தகதொடுப்பிலனததொன் என்று அடிக்கடி நிலனத்தக்தகதொளவெதொர்.
எப்யபதொதம சரசுவும ரதொமநதொதனின் மலனவியும ஒன்றதொகயவெ யகதொவிலுக்கும மதொர்க்தகட்டுக்கும
யபதொவெதம,

ரதொமனதொதனின்

லபயனும

தபண்ணும

ததொத்ததொ

ததொத்ததொ

என்று

நடரதொஜன்

வீட்டுக்குளததொன் எப்யபதொதம வெலளய வெருவெதம, சதொர் வெரீங்களதொ என்று ரதொமநதொதன் இவெலரயும
யபதொகிற இடங்களுக்தகல்லைதொம தலண யசர்த்தக்தகதொண்டு சுற்றுவெதம ஆக அன்றதொட நிகழவுகள.
சிலை சமயம ஞதொயிற்றுக் கிழலமகளில் இரண்டு வீட்டுக்கும யசர்த்த ஒயர சலமயல் நடக்கும.
வீட்டு

ஓனர்,

குடியிருப்பவென்

என்கிற

எல்லலை

எப்யபதொயததொ

தகர்ந்த

ஒரு

தரண்டு

குடுமபத்தக்குளயளயும அனுசரலனயதொன உறவு இருந்தத. நிலறய யபச்சு! நிலறய சிரிப்பு! நிலறய
உரிலம!
ரதொமனதொதன் அடிக்கடி தசதொல்வெதொர். “உங்க வீட்டுலை குடியிருக்கிறயத தசதொந்த வீட்டுலை குடியிருக்கிற
•பீலிங் தருத ததொர். ஐம லைக்கி. நதொன் தசதொந்தமதொ வீடு கட்டினதொக்கூட அலத வெதொடலகக்கு
விட்டுட்டு ஒங்க வீட்டுலைததொன் இருப்யபன்”. அலதக் யகட்பதில் நடரதொஜனுக்கும பிடி தகதொளளதொத
சந்யததொஷம. ரதொமநதொதன் பிஸிதனஸ் பிஸிதனஸ் என்று எப்யபதொதம அலலைகிற மனிதர். ஆனதொல்
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தகதொஞ்சம ஓய்வெதொக இருக்கிற மதொலலை யநரங்களில் கண்ணில் பட்டதொல் வெதொங்க சதொர் வெதொக்கிங்
யபதொலைதொம என்று நடரதொஜனுடன் கிளமபிவிடுவெதொர். இருவெரும ரதொகயவெந்திரதொ நகர் ததருக்களில்
உலைவிவிட்டு அங்யகயிருக்கிற குட்டிப் பூங்கதொவுக்கு வெந்த உட்கதொர்ந்த விடுவெதொர்கள. நடரதொஜனுக்கு
அப்படிதயதொரு தலண அவெசியம யவெண்டியிருந்தத. “உங்கலள மதொதிரி தரண்டதொ தபத்திருக்கலைதொம
ரதொமநதொதன். ஒண்யண ஒண்லணப் தபத்தட்டு…. பதொருங்க….! அவெஸ்லத! அவெனும பக்கத்திலை இல்லை.
முதலமலை தனிலமன்னு தசதொல்வெதொங்கயள….”
“அப்படிதயல்லைதொம

நிலனச்சுக்கதொதீங்க

சதொர்.

நதொங்தகல்லைதொம

எதக்கு

இருக்யகதொம.”

என்றதொர்

ரதொமநதொதன். அததன்னயமதொ ததரியவில்லலை அவெர்கள குடிவெந்த நதொள முதலைதொகயவெ அப்படிதயதொரு
ஒட்டுதலைதொகிவிட்டத. ‘நதொங்க இருக்யகதொம’ என்பத எப்யபதொதம எந்தச் சூழநிலலையிலும மிகப்தபரிய
வெதொர்த்லதகள. அத தரும அர்த்தமும பலைமும மிக சுகமதொனலவெ. நடரதொஜன் எப்யபதொதம மனிதர்கள
முக்கியம என்று நிலனக்கிற ஜதொதி.
அந்த நிலனப்புக்குக் குந்தகமதொய் ஒரு மதொசம முன்யப நந்த யபதொன் பண்ணிச் தசதொல்லிவிட்டதொன்.
‘வீட்லடக் கதொலி பண்ணி லவெய்ங்கப்பதொ!! நதொன் வெர்யரன்’
சதொன்யஸ இல்லலை.
நந்த அவென் தபண்டதொட்டியுடன் தசன்லன திருமபுகிறதொன். அவெனுக்கு தனியதொக நிச்சயம ஒரு வீடு
யவெண்டும. அதற்கதொக ரதொமநதொதலன கதொலி பண்ணச் தசதொல்வெத நிச்சயம தன்னதொல் முடியயவெ
முடியதொததன்று உறுதியதொகத் யததொன்றியத நடரதொஜனுக்கு. இலத நந்தவிடம யலைசதொய் யகதொடி
கதொட்டியயபதொத அவென் “பலை வெருஷம ஒயர ஆலளக் குடிதவெச்சதொ இதததொன் பிரச்சலன . நமக்குத்
யதலவெப்படுமயபதொத நகர்த்தறத கஷ்டம” என்று தடலியபதொனியலையய சலித்தக் தகதொண்டதொன் .
அதற்கப்புறம அதபற்றி அவெனிடம யபசவில்லலை. அவென் வெருமயபதொத பதொர்த்தக்தகதொளளலைதொம என்று
பிரச்சலனலய தளளிப் யபதொட்டுவிட்டதொர். சரசுவுக்கும அவெர்கலளக் கதொலி பண்ணச்தசதொல்வெதில்
நடரதொஜலனப் யபதொலையவெ உடன்பதொடு இல்லலைததொன். ஒரு முலற ரதொமநதொதனிடம எதற்கும தசதொல்லி
லவெக்கலைதொமதொ

என்று

நடரதொஜன்

படியிறங்கிக்

கீயழ

தததொண்லடக்குளயளயிருந்த

வெதொர்த்லதகள

வெரவில்லலை.

அப்படியய

“என்.டி.டி.வி

பதொத்தீங்களதொ..

விழுங்கிவிட்டு

யபச

யபதொனயபதொத
வெந்த

யநத்த

நிலனத்தபடி

விஷயத்தின்

ஆந்திரதொவிலை..

சதொரத்லத
“

என்று

எங்யகயயதொ திலச திருமபிவிட்டு வெந்தவிட்டதொர்.
தசதொன்னதொல்

புரிந்த

தகதொண்டு

ரதொமநதொதன்

ஒரு

யவெலள

யவெறு

வீடு

பதொர்த்தக்தகதொண்டு

யபதொகக்கூடும. ஆனதொல் யவெண்டதொம என்று யததொன்றிவிட்டத. இப்படிதயதொரு பிலணப்லப ஒரு
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வெதொர்த்லதயில் அறுத்தப் யபதொட்டுவிட விருமபவில்லலை. நந்தவிற்கு இந்த விஷயம ததரியயவெ
ததரியதொத. அவென் வெந்தவுடன் உடயன அந்த வீடு கதொலியதொயிருக்கும அல்லைத கதொலியதொகிவிடும
என்கிற நிலனப்யபதொடுததொன் வெந்திருப்பதொன். அவெனிடம தன் முடிலவெ இன்றிரவுக்குள உடனடியதொகத்
ததரிவித்தவிட யவெண்டியத அவெசியம.
ரதொமநதொதலன கதொலிபண்ணச் தசதொல்லைப் யபதொவெதில்லலை.
நந்தனம சிக்னலில் டதொக்ஸி நிற்குமயபதொத நந்த மறுபடி ஆரமபித்ததொன்.. “அப்பதொ ரதொமநதொதன்கிட்ட
நிஜமதொகயவெ அந்த வீட்லடக் கதொலி பண்ணச் தசதொல்லிட்டீங்களதொ?”
நடரதொஜனுக்கு

என்ன

பதில்

தசதொல்வெததன்று

ததரியவில்லலை.

வெந்ததிலிருந்த

இலதயய

யகட்கிறதொன். ஒழுங்கதொன பதில் ததரியதொமல் இவென் விடமதொட்டதொன் யபதொலிருக்கிறத.
நடரதொஜன் தமல்லைத் திருமபி சரசுலவெப் பதொர்த்ததொர். அவெள ‘நீங்களதொச்சு உங்க லபயனதொச்சு’ என்பத
யபதொல் சட்தடன்று ஜன்னல் குளிர்கதொற்றுப் பக்கம முகத்லதத் திருப்பிக்தகதொண்டதொள. நடரதொஜன்
தீர்மதொனித்ததொர்.

இப்யபதொயத

நிலனத்தக்தகதொண்டதொலும

அவெனிடம

சரி!

விஷயத்லதச்

அவெர்

தமல்லைத்

தசதொல்லிவிடலைதொம.

தததொண்லடலய

அவென்

தசறுமிவிட்டு

என்ன
வெதொலயத்

திறக்கமுற்படுமயபதொத நந்த இலடமறித்தச் தசதொன்னதொன்.
தசதொல்லியிருந்தீங்கன்னதொ..

“ஏற்கனயவெ

அவெங்கலளக்

கதொலி

பண்ணயவெண்டதொமனு

தசதொல்லிருங்கப்பதொ.. நதொம யமல் யபதொர்ஷன்லை ஒண்ணதொயவெ இருந்தக்கலைதொம!!.”
நடரதொஜன் நமபதொமல் திருமபி அவெலனப் பதொர்த்ததொர். “ஏண்டதொ திடீர்னு…”
“இல்லைப்பதொ.. நதொங்க தகளஹதொத்திலை குடியிருந்யததொமில்லலையதொ? அந்த வீட்டுச் தசதொந்தக்கதொரர் நதொங்க
கதொலி பண்ணிட்டுக் கிளமபுமயபதொத சட்டுன்னு அழுதட்டதொர்ப்பதொ!. வி மிஸ் யூ. மிஸ் யூன்னு
நூறுதரம

தசதொன்னதொர்.

தவெறும

மூணு

வெருஷப்

பழக்கமததொன்.

மனதசல்லைதொம

தரதொமபக்

கஷ்டமதொயிருச்சு. ட்தரயின்லை வெருமயபதொத ஒயர யயதொசலன. ரதொமநதொதன் நமம வீட்லை எத்தலனயயதொ
வெருஷமதொ குடியிருக்கறவெர். நமம குடுமபத்யததொட தரதொமப அட்டதொச் ஆன குடுமபம. அவெங்கலள
திடீர்னு

கதொலி

பண்ணச்

தசதொன்னதொ

அவெங்களுக்கு

எப்படியிருக்கும?

அத

உங்களுக்கும

அமமதொவுக்குமகூட தரதொமப கஷ்டமதொயிருக்குமனு ததரியும. வீடு ஈஸியதொ கிலடக்கும. இந்த மதொதிரி
மனுஷங்க கிலடக்கறதததொன்ப்பதொ கஷ்டம. அவெங்க நமம வீட்டிலையய குடியிருக்கட்டுயம! என்ன
தசதொல்றீங்க?” என்றதொன்.
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அலற
எனக்கு எதியர அந்த அலற இருந்தத. வெதொர்னீஷ் உபயத்தில் வெருடங்கள ததொண்டி இன்னும
மினுமினுக்குகிற அதன் தபரிய கதவில் என் கண்கள நிலலைத்திருந்தன. அந்தக் கதவில் ஒரு
புத்தரின் உருவெம ததொங்கின ஸ்டிக்கர் ஒன்று. கண்கள மூடி யபதொதி மரத்தடி ஞதொனம. அலத அந்த
அலறதயங்கும பரப்ப முயற்சித்தக்தகதொண்டிருக்கிறத. என் முன்பதொக இன்னும திறக்கப்படதொத
அந்தக்

கதவின்

தகதொண்டிருந்தத.

உட்புற

மர்மங்களின்

ஷிவ்ரதொம

ஏன்

யமல்

அந்த

என்

கவெனம

தவெறி

அலறலய

மட்டும

தகதொண்டு

இன்னும

அலலைந்த

எனக்கு

திறந்த

கதொட்டதொமலிருக்கிறதொர்? என்ன இருக்கிறத அந்த அலறக்குள? அத ஏன் பூட்டியய கிடக்கிறத?
இந்தக்

யகளவிலய

முன்பு

ஒருமுலற

அவெரிடம

நதொன்

யகட்டயபதொத

லமயமதொகப்

புன்னலகத்தவிட்டு பதில் தசதொல்லைதொமல் நழுவிவிட்டதொர்.
நதொன் அந்த அலறக் கதவின் எதியர இருக்கிற யஸதொபதொவில் சதொய்ந்த அலத உற்று யநதொக்கிக்
தகதொண்டிருந்யதன்.

பலை

தனித்த

இத்தலன

வெசிக்கும

மதொதங்களதொக

இங்கு

தபரிய

வெருமயபதொததல்லைதொம

வீட்டிற்கு

இந்த

இத நடக்கிறத.

அலறலய

அவெர்

ஷிவ்ரதொம

உபயயதொகிக்கதொமல்

விட்டுலவெப்பதில் அத்தலன நஷ்டதமதொன்றுமில்லலைததொன். ஆனதொல் இந்த வீட்டுக்குள இத்தலன
சுதந்திரமதொய் உலைவெ எனக்கு அனுமதி தந்த ஷிவ்ரதொம என்லன அந்த அலறக்குள இன்னும
அனுமதிக்கதொமல் லவெத்திருப்பத உறுத்தகிறத. அத பற்றிக் யகட்டயபதொத அத ஸ்யடதொர் ரூம என்று
ஏததொவெத தசதொல்லிச் சமதொளித்திருந்ததொல் யமற்தகதொண்டு நதொன் எதவும யகட்டிருக்க மதொட்யடன்.
ஆனதொல்

அன்று

அவெர்

முகம

யலைசதொய்

மதொறியதம,

‘அலத

எதக்குப்

பதொர்க்கணும,

அங்யக

ஒண்ணுமில்லலை’ என்று யலைசதொன நடுக்கத்தடன் தசதொன்னதம அலத திறந்த பதொர்க்கிற
வெலலை

அதிகப்படுத்திவிட்டத.

யமலும

நதொம

அதிகம

யநசித்த

வெசிக்கிற

இடத்தில்

அலறகள

முக்கியமில்லலையதொ?

ஷிவ்ரதொலம நதொன் எங்யக எப்படி சந்தித்யதன் என்பத தபரிய சுவெதொரஸ்யமதொன விஷயம அல்லை.
இந்த ஒரு வெருடத்தில் எங்கள நட்பு எப்படி வெலுப்பட்டு இறுகியத என்பத யவெண்டுமதொனதொல்
சிறப்புச் தசய்தியதொகச் தசதொல்லைலைதொம. ஒரு தடலவெ என் யலைதொக்கல் நகரத்தில் நடந்த ஒரு சர்வெயதசத்
திலரப்பட விழதொவில் •யபதொர் •பதொர் தவெனிஸ் பதொர்க்கப் யபதொனயபதொத அறிமுகமதொனவெர் ஷிவ்ரதொம.
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அவெருக்கு ஒரு அறுபத்லதந்த வெயதிருக்கலைதொம. ஜப்பதொ. தவெண்ததொடி. தீட்சண்யமதொன கண்கலள
அலணத்திருக்கிற கண்ணதொடி. அவெரிடமிருந்த ஒரு தலலைமுலற தளளியிருக்கிற என்லன அவெருக்கு
எப்படி

பிடித்தப்யபதொனததன்று

ததரியவில்லலை.

பணியதொற்றிக்தகதொண்டு

சினிமதொலவெ

சினிமதொக்கள,

அரசியல்,

யதசிய

ஒரு

யநசிக்கிறவெனதொக
இலச,

ஓவியம

யவெலள

இருப்பததொல்கூட
எல்லைதொம

பற்றி

நதொன்

சினிமதொவில்

இருக்கலைதொம.
அவெர்

உலைக

யபசுவெலதக்

யகட்டுக்தகதொண்யடயிருக்கலைதொமயபதொல் இருக்கும.
ஒரு நதொள வீட்டுக்கு வெதொயயன் என்று கூப்பிட்டதொர். யபதொயனன். ஆயறழு அலறகளுடன் கூடிய
தபரிய

வீடு.

பிரமிப்பதொய்

இருந்தத.

நல்லைவிதமதொய்

பரதொமரிக்கப்பட்ட

அலறகள.

வெதொழவுத்

யதலவெக்கு அதிகப்படியதொய் வெசதிகள. அத்தலன தபரிய வீட்டில் அவெர் தனியதொய் இருந்ததொர்
என்பத ஆச்சரியத்லத அளித்தத. ஒரு யவெலலைக்கதொரர் மட்டும அவ்வெப்யபதொத வெந்த யபதொவெதொர்.
அவெர்

உறவுகள

பற்றி

தபதொதவெதொய்

விசதொரித்தயபதொத

என்லன

அவெர்

படுக்லக

அலறக்கு

அலழத்தச்தசன்று யடபிள ட்ரதொயரிலிருந்த யபதொட்யடதொ ஒன்லற எடுத்த நீட்டினதொர். சுமதொர்
முப்பத்லதந்த

வெயத

மதிக்கத்தக்க

ஒரு

தபண்ணும,

ஒரு

பத்த

வெயதப்

லபயனும

அதில்

இருந்ததொர்கள.
“என் மலனவியும, லபயனும..” தகதொஞ்சம தமளன இலடதவெளிவிட்டு “அவெ சின்ன வெயசிலையய
யபதொய்ச்யசர்ந்தட்டதொ.. லபயன் தகதொஞ்சம தபரியவெனதொகி..”
யமற்தகதொண்டு எதவும அவெர் தசதொல்லைவில்லலை. எனக்கும தயக்கத் திலரகலளக் கடந்த குலடந்த
யகட்பதற்கும விருப்பமில்லைதொமலிருந்தத. எத்தலன பழகினதொலும ஒவ்தவெதொருவெருக்கும அந்தரங்கங்கள
யவெறுயவெறு. விருப்பமிருந்ததொல் அவெரதொக ஒரு இளகின தபதொழுதில் எல்லைதொம தசதொல்வெதொர் என்று
நமபிக்லகயிருந்தத. அதற்கதொக என் கதொதகள தயதொரதொகவும இருந்தன. யபசுவெலத விட யகட்பத
எனக்குப் பிடிக்கும.
என்னிடம மிகப் பிடித்த குணமும அதததொன் என்று அவெயர தசதொல்லியும இருக்கிறதொர். ‘எப்படி
நதொன்

யபசறத

எல்லைதொத்லதயும

சகிச்சுக்

யகட்டுட்டிருக்கிற?’

என்றும

யகட்பதொர்

சிரித்தபடி.

ஷிவ்ரதொமிடம எனக்கு என்ன பிடித்தத என்று யயதொசித்ததொல் முதலில் ஞதொபகத்தக்கு வெருவெத
தமன்லமயில் யததொய்த்ததடுத்த அவெரத குரல். தமல்லிசதொய் ஆனதொல் உறுதியதொய் தவெளிப்படுகிற
அந்தக் குரலில் யதொருயம கட்டுண்டு யபதொவெதொர்கள.
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முதல் சந்திப்பில் சமபிரததொயமதொய் ரமபித்த யபச்சு பரிணதொம வெளர்ச்சியலடந்த இப்யபதொத தவெகு
தூரம முன்யனறிவிட்டத. சிலை நதொட்கள நதொன் அவெருக்கு சலமத்தப் யபதொட்டிருக்கியறன். வீட்லடச்
சுத்தம

தசய்திருக்கியறன்.

யவெலலையில்லைதொதயபதொத

ஒரு

முழுநதொளும

அவெருடயனயய

இருந்த

யபசிக்தகதொண்டிருந்திருக்கியறன். அவெருடன் யமலும ஓருசிலை உலைக சினிமதொக்கள பதொர்த்திருக்கியறன்.
என் வீட்டுக்குப் யபதொகதொமல் அவெர் வீட்டியலையய நிலறய நதொள தங்கியிருந்திருக்கியறன்.
ஷிவ்ரதொம

அடுக்கலளயில்

மறுபடியும

அவெரிடம

எங்களிருவெருக்கும

யகட்டுவிடலைதொம

என்று

கதொபி

தயதொரித்தக்தகதொண்டிருக்கிறதொர்.

யததொன்றியத.

அந்த

அலற

ஏன்

இன்று
பூட்டியய

கிடக்கிறத?
ஆவி பறக்க ட்யரயில் கதொபியுடன் அவெர் வெந்த யபதொத தமதவெதொய் “ஷிவ் ..” என்யறன். (என்லன
அப்படித்ததொன் கூப்பிடச் தசதொல்லியிருக்கிறதொர்). “இ•ப் யூ யடதொன்ட் லமண்ட்.. எனக்கு அந்த
ரூலமப் பதொக்கணும”
இந்தத்

தடலவெ

அவெர்

சமதொளிப்பதற்கதொன

பதில்

யதடி

எதவும

யயதொசிக்கவில்லலை.

எனக்கு

உடயனயய எந்த பதிலும தசதொல்லைவில்லலை. கதொபிலய உறிஞ்சிக்தகதொண்யட கீயழ குனிந்த சிறித
யநரம யபசதொமலிருந்ததொர். யநரம கடந்தத. கதொபியின் கலடசி ஸிப்லப ருசித்தவிட்டு எழுந்ததொர்.
தமல்லை நடந்த உளளலறக்குச் தசன்றுவிட்டதொர். எனக்கு ஒரு மதொதிரி இருந்தத. தரதொமப உரிலம
எடுத்தக் தகதொளகியறயனதொ என்று என் யமயலையய யகதொபமதொய் வெந்தத. கதொபியின் கசப்யபதொடு இத
யவெறு யசர்ந்தவிட்டத.
ஷிவ் ஓரிரு நிமிடங்களில் திருமபி வெந்ததொர். அவெர் லகயில் ஒரு சதொவிக்தகதொத்த இருந்தத. என்லன
தநருங்கினதொர்.

என்

வெலைக்

லகலய

எடுத்த

சதொவிலய

அதில்

திணித்ததொர்.

“நீயய

திறந்த

பதொத்தக்யகதொ” என்றதொர் புன்னலகத்தபடி.
“ஷிவ் நதொன் தரதொமப உரிலம எடுத்தக்கறனதொ உங்ககிட்ட?”
அவெர் பதில் தசதொல்லைவில்லலை. சதொவிக்தகதொத்லத நீட்டிய லகயும, அவெர் புன்னலகயும அப்படியய
இருக்கிறத. சரி! இனி இதில் மறுக்க என்ன இருக்கிறத? யமலும என் இத்தலன நதொள ஆவெல்
என்ன? அந்த அலறலய திறந்த பதொர்ப்பதததொயன? அவெருமகூட அலத எனக்குத் திறந்த கதொட்டுகிற
தீர்மதொனத்தில்ததொன் இருக்கிறதொர் என்றும ததரிகிறத. அப்புறம என்ன?
தமதவெதொய் சதொவிலய வெதொங்கிக்தகதொண்டு அந்தக் கதவிடம நகர்ந்யதன். நதொன் யயதொசலனயுடன்
தமதவெதொய் சதொவித்தவெதொரத்தக்குள அலதச் தசலுத்தித் திருப்புவெலத ஷிவ் அயத புன்னலக மதொறதொமல்
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பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொர்.

அந்தக்

கதவின்

மகதொ

தமளனம

கலலைகிற

ஓலச

‘ப்ளக்’

என்று

யகட்டத.
நதொன்

கதலவெ

தளளித்

உணர்ச்சிகலளச்

திறந்யதன்.

தசதொல்லைமுடியதொத.

மறுதநதொடி

என்

அத்தலன

முகத்தில்
தபரிய

வெந்தமர்ந்த
அலறலய

ததொண்டவெமதொடிய
நதொன்

அங்யக

எதிர்பதொர்க்கவில்லலை. நீளமதொய் மிகப்தபரிய அலற. இத்தலன நதொள இந்த வீட்லடச் சுற்றிச் சுற்றி
வெந்தயபதொததல்லைதொம இதன் அலமப்பு எனக்கு பிடிபடதொமல் யபதொயிருக்கிறத. அதனுளயள யலைசதொய்
நதொன் உளநுலழய முற்பட குப்தபன்று ஒரு நதொற்றம ததொக்கியத. கதவில் பின்னியிருந்த சிலைந்தி
வெலலைகள என் முகத்தில் கவிழந்தன. கதொற்றில் தூசி தநடி மூக்கில் தநருடியத. பதொதத்தக்குக் கீயழ
குப்லப நறநறத்தத. ஜன்னல்கள திறக்கப்படதொமலிருந்தததொல் பதொதி இருண்டிருந்தத.
அந்த அலறக்குள நுலழந்தவுடன் என் ஆச்சரியத்லத பலை மடங்கு உயர்த்திய அடுத்த விஷயம,
அலறயின் இரண்டு பக்கமும தபரிய தபரிய அலைமதொரிகளில் நிரமபி வெழியும புத்தகங்கள. நதொன்
ஒரு புலதயலலைக் கண்டுபிடித்தவெனின் உத்யவெகத்தடன் அந்த புத்தகங்கலள தநருங்கியனன்.
தபரியதம சிறியதம ஆக என்தனன்னயவெதொ புத்தகங்கள. குலறந்தபட்சம மூவெதொயிரம இருக்கும.
அதிக

பட்சம

ஆங்கிலைம.

•யபதொட்யடதொகிரதொபி

பற்றி

நிலறய

இருந்தன.

அப்புறம

அததவிர

அலைமதொரிகளுக்கு யமல் •ப்யரமகள இடப்பட்ட தபரிய தபரிய புலகப்படங்கள. ஷிவ் ஒரு முலற
கதொட்டிய

அவெர்

மலனவி

மற்றும

மகனின்

•யபதொட்யடதொவும

அதில்

இருந்தத.

ஷிவ்ரதொமின்

இளலமக்கதொலை ப்ளதொக் அண்ட் ஒயிட் யபதொர்ட்லரட் ஒன்று. சுவெரில் சதொய்த்த லவெக்கப்பட்டிருந்த
இரண்டு கிததொர்கள. அதில் அதிர்ந்த அறுந்திருந்த கமபிகள. அலறயின் நடு நதொயகமதொய் ஒரு சுழல்
நதொற்கதொலி.

ஒரு

தஷல்•பில்

தூசு

படிந்த

இரண்டு

மூன்று

யகமரதொக்கள.

தலைன்சுகள.

புலகப்படங்கள எடுக்க உபயயதொகிக்கப்படும குலட ரி•ப்தளக்டர் சமதொசதொரங்கள. ஓரிரு ட்லரபதொட்
ஸ்யடண்ட். யமலும என்னன்னயவெதொ. ஒரு கதொலைத்தில் அதிகம புழக்கத்தில் இருந்த அலறயதொக இத
இருந்திருக்கயவெண்டும. இலத பூட்டி லவெக்குமளவுக்கு என்ன தகட்டுப்யபதொயிற்று
இப்தபதொழுத?
நதொன்

வியப்பு

மதொறதொமல்

திருமபிப்பதொர்த்தயபதொத

அவெர்

அலறக்குள

வெரதொமல்

தவெளியியலையய

நின்றிருந்ததொர். வெருடங்கள கடந்த ததொக்குகிற தநடியில் எனக்யகதொ அங்யக நிற்கயவெ முடியவில்லலை.
ஜன்னல்கலளதயல்லைதொம திறந்த விடலைதொமதொ என்று யயதொசித்யதன்.
என்ன இததல்லைதொம என்று நதொன் யகட்பலத என் புருவெ தநளிவிலிருந்த உணர்ந்தவிட்டதொர்
யபதொலை. தமல்லை உளயள வெந்ததொர். அலறலய நதொலைதொப்பக்கமும கண்களதொல் அளதவெடுத்ததொர். அவெர்
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முகபதொவெங்கள

யலைசதொக

மதொறின.

அறுந்த

தததொங்குகிற

சிலைந்திவெலலைத்

யததொரணங்களிலும,

குப்லபயிலும, கலலைந்த கிடக்கிற புத்தகங்கள, கிததொர், யகமரதொக்கள என்று ஒவ்தவெதொன்றின் யமலும
அவெர்

பதொர்லவெ

படிந்த

மலறந்தத.

யலைசதொய்

அவெர்

கண்கள

பனித்த

அலதத்

தததொடர்ந்த

தவெளிப்பட்ட அவெர் குரல் கரகரத்திருந்தத.
“ஏழு வெருடங்களுக்கப்புறம இந்த ரூலமத் திறக்கியறன்.”
ஏழு

வெருடங்களதொ?

இருக்கலைதொம.

இதன்

பரதொமரிக்கப்படதொத

அவெலைட்சணக்

யகதொலையம

அலத

தசதொல்லுகிறயத. நதொன் அவெர் யமலும யபசக் கதொத்திருந்யதன்.
“என்லனப் பற்றி உனக்குத் ததரியதொதலததயல்லைதொம முதலில் தசதொல்லிடயறன்?” என்றதொர். நதொன்
தலலையதொட்டியனன்.
நிறுத்தி

நிததொனித்த

அவெர்

தசதொன்னதொர்.

“நதொன்

அடிப்பலடயிலை

ஒரு

பயதொலைஜ

ப்தரதொபஸர்.

அதற்கப்புறம யபதொட்யடதொகிரதொபி யமல் இருந்த அதீத ஆர்வெத்தினதொலை யவெலலைலய உதறிவிட்டு ஒரு
முழுயநரப்

யபதொட்யடதொகிரதொபரதொ

யிட்யடன்.

அப்புறம

லவெல்ட்

லலை•ப்

யபதொட்யடதொகிரதொபிலை

இன்ட்ரஸ்ட் வெந்த தகதொஞ்ச நதொள லபத்தியமதொய் கதொடு மலலைன்னு அலலைஞ்யசன். அப்றம மதொடலிங்
யபதொட்யடதொகிரதொபி. நிலறய தபரிய அட்வெர்லடஸிங் ஏஜன்ஸிகளுக்கு யவெலலை தசஞ்சிருக்யகன்.
முக்கியமதொன நகரங்களலை யபதொட்யடதொகிரதொபி ஒர்க்ஷதொப் நடத்தியிருக்யகன். என்கிட்ட கத்தகிட்ட
நிலறய யபரு இப்ப அந்தத் தலறயிலை பலை சதொதலன பலடச்சிருக்கதொங்க. நிலறய அவெதொர்டுகள
வெதொங்கியிருக்யகன். இயததொ இங்க நீ பதொக்கிறத எல்லைதொம நதொன் எடுத்ததததொன். ஒண்ணு தரண்டு
சினிமதொட்யடதொகிரதொபிகூட பண்ணியிருக்கியறன். இப்ப கூட ஷிவ்ரதொமனு தசதொன்னதொ இண்டஸ்ட்ரீலை
எல்லைதொருக்கும

ததரியும.

தரதொமப

தரதொமபப்

பதொப்புலைர்.

தகதொஞ்சம

ஜதொமபவெதொன்

மதொதிரிததொன்

இருந்யதன்.”
நதொன் விழிவிரிய அவெர் தசதொல்வெலதக் யகட்டுக்தகதொண்டிருந்யதன். ஷிவ்ரதொம இவ்வெளவு தபரிய ஆள
என்கிற விஷயத்தின் வியப்பில் அவெலர நதொன் பிரமிப்புடன் தவெறித்தக்தகதொண்டிருக்க அவெர்
தததொடர்ந்ததொர்.
“உலைகம பூரதொ சுத்தியனன். நிலறய சமபதொதிச்யசன். தபரிய உயரத்தக்கு வெந்யதன். எப்பவும
அலலைச்சல். யவெலலை. வீட்டுக்கு என்னிக்கதொவெத வெருயவென். எப்பவும புத்தகம படிச்சுட்டு இருப்யபன்.
இயததொ இத பூரதொ நதொன் கதலைக்ட் பண்ணினத. கலடசிலை என்னதொச்சு? என் லபயலன கவெனிக்கதொம
விட்டுட்யடன். சின்ன வெயசிலை அமமதொலவெ இழந்த லபயன். கூடப்பிறந்தவெங்க யதொரும கிலடயதொத.
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அவெனுக்கு நிலறய பணம குடுத்யதன். தசல்லைமதொ ஆனதொ தனியதொ வெளர்ந்ததொன். தரதொமபத் தனியதொ!
என்யனதொட

அக்கலறயும

படிக்குமயபதொத

சிகதரட்

கவெனிப்பும,

கண்டிப்பும

கத்தக்கிட்டதொன்.

நதொன்

இல்லைதொம.
தபரிசதொ

நிலறய

சுத்தினதொன்.

கண்டுக்கலலை.

தண்ணி

கதொயலைஜ்
அடிக்க

ஆரமபிச்சதொன். எல்லைதொயம நிலறய. அப்புறம யபதொலதப் பழக்கம. நதொன் அலத சரியதொ கவெனிக்க
ஆரமபிக்குமயபதொத தரதொமப எல்லலை மீறிப் யபதொயிருந்தத. டி-அடிக்ஷன் தசன்டர்லை விடுமபடியதொ
ஆயிடுச்சு. யதொரும கவெனிப்பதொரற்ற தனிலமயிலை அவெனுலடய இயல்பு நடவெடிக்லகயிலை நிலறய
மதொற்றம. தகதொஞ்சம வெயலைண்டதொ ஆயிடுவெதொன் அப்பப்ப. அப்றம லசக்கதொலைஜஸ்ட்கிட்ட கன்ஸல்ட்..
இப்படி நிலறய நடந்தத.
தகதொஞ்சநதொள ஒழுங்கதொ இருந்ததொன். எனக்கு என் யவெலலை எப்பவும சரியதொ இருந்தத. மறுபடி
அவெலன சரியதொ கவெனிக்க முடியதொம சந்தர்ப்பங்கள அலமஞ்சுயபதொச்சு. ஒரு நதொள ஒரு நீண்டநதொள
டூரிலிருக்குமயபதொத அவெசர தகவெல் கிலடச்சு வீடு வெந்த யசர்ந்யதன் அவென் இயததொ இந்த
ரூமுக்குளளததொன் தசத்தக்கிடந்ததொன். அவென் தசத்த மூணுநதொள கழிச்சுத்ததொன் அவெலன இந்த
ரூமுக்குளயளர்ந்த கண்டுபிடிச்சு தவெளியய எடுத்யததொம.”
தழுதழுத்த குரலில் அவெர் நிறுத்த நதொன் உலறந்தயபதொய் நின்றிருந்யதன். அந்தச் தசய்தியின்
அதிர்லவெ என் உடமபு உளவெதொங்கிக் தகதொண்டதில் சர்வெ நரமபுகளும நடுங்கின.
“ஐம ஸதொரி ஷிவ்.” என்யறன்.
“நதொனில்லைதொதயபதொத ஒருநதொள அவெனுக்கு உடமபு சரியில்லைதொமல் யபதொயிருக்கு. மஞ்சள கதொமதொலலைன்னு
தசதொன்னதொங்க. அயததொடயய நிலறய குடிச்சிருக்கதொன். உடமபு ததொங்கலலை. யபதொய்ட்டதொன். உனக்கு
இன்தனதொன்னு

ததரியுமதொ?

அவென்

நல்லைதொ

கிததொர்

வெதொசிப்பதொன்.”

மறுபடி

தகதொஞ்சம

நிறுத்தி

“கவெனிப்பில்லைதொத தனிலம அவெலனக் தகதொன்னுடுச்சு . அயததொ அந்த யஸதொபதொலை கவுந்த கிடந்ததொன்
கலடசியதொ பதொர்க்குமயபதொத.” என்றதொர்.
நதொன் திருமபிப் பதொர்த்யதன். அப்யபதொதததொன் அந்த அலறயின் மீதிப் பகுதிக்குள பிரயவெசிக்கதொமல்
அங்யகயய நின்று தகதொண்டிருந்தத உறுத்தியத. அதிகம தவெளிச்சமற்று இன்னும இருண்டிருந்த
பகுதிக்கு

தமதவெதொய்

எட்டு

லவெத்த

நடந்யதன்.

புத்தக

தஷல்•புகள

ஓரிடத்தில்

முடிந்த

சயரதலைன்று இன்தனதொரு தஷல்•ப் தததொடங்கியத. அதில் முழுக்க பதொட்டில் பதொட்டிலைதொக நிலறந்த
கிடந்தன. அலவெகளில் தவெவ்யவெறு அளவுகளில் நிலறந்திருந்த ஆல்கஹதொல் திரவெங்கள. அதன்
மூக்லகத் தலளக்கும தநடி. ஒரு டீப்பதொய். அதன் யமல் ஷ்ட்யர. அத முழுக்க புலகத்த சிகதரட்
தண்டுகள ஏரதொளமதொய் கிடந்தன. அத தவிர நிலறய சிகதரட் டப்பதொக்கள. பின் ஓரிரு சிரிஞ்சுகள.
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அப்புறம.. அப்புறம.. அப்யபதொதததொன் நதொன் அலதப் பதொர்த்யதன். ஒரு அலைமதொரியில் புத்தகங்கள
பதொதி எரிந்த கரியதொய்க் கிடந்தன. என்ன இத?
“அவென் எரிச்சதததொன். ஒரு நதொள எமயமலை இருந்த யகதொவெத்தலை” என்றதொர் ஷிவ்ரதொம. “அவென்
இறந்தப்ப இந்த ரூம எப்படியிருந்தயததொ அப்படியய விட்டுட்டு இந்தக் கதலவெப் பூட்டிட்யடன்.
ஒரு தபதொருலள நகர்த்தலலை. அப்புறம திறக்கவும இல்லலை. யதொலரயும உளயள விடவும இல்லலை.
ஒரு மனுஷன் எப்படி வெதொழக்கூடதொதங்கறதக்கு ஒரு யமதொசமதொன உததொரணம இந்த ரூம. ஒரு
அப்பங்கதொரன் தன் பிளலளங்ககிட்யட எப்படியிருக்கணுங்கறதக்குமகூட. இல்லலையதொ? எனக்கு
எல்லைதொத்தயலையும பிடிப்பு யபதொய்டுச்சு. தரதொமப கில்டியதொ •பீல் பண்ணியனன். என் வெதொழக்லகலய
திருமபிப் பதொர்த்ததொ எனக்யக யகவெலைமதொ இருந்தத. எதக்கதொக வெதொழந்யதன்? எதக்கதொக அவெதொர்டு?
விரக்தியலடஞ்சு எல்லைதொத்லதயும விட்டுட்யடன். யபதொட்யடதொகிரதொபி உட்பட. இப்ப எனக்கு எதவும,
யதொரும கிலடயதொத. இலததயல்லைதொம மனசுவிட்டு யதொர்கிட்யடயும தசதொல்லைணுமனுகூட யததொணினயத
கிலடயதொத. யதொரும யகட்டதம இல்லை. யகட்டதொலும தசதொல்லை மதொட்யடன். என் லவெரதொக்கியத்லத
முதல் முதலைதொ நீ உலடச்சிருக்க”.
இலதச் தசதொல்லிவிட்டு ஷிவ்ரதொம அங்கிருந்த நகர்ந்தவிட்டதொர். திடீதரன்று கனத்தப் யபதொன
மனசுடன்

நதொன்

திலகத்த நின்றிருந்யதன்.

என்

பிரியத்தக்குரிய

ஒரு

மனிதரின்

பின்னதொல்

இத்தலன தபரிய யசதொகம இருக்குதமன்று நதொன் நிலனத்தக்கூட பதொர்க்கவில்லலை. என் முன் ஒரு
புதிரதொய்

தமளனமதொய்

இருந்த

இந்த

அலற

இப்யபதொத

தன்லன

திறந்த

கதொட்டி

தன்

அவெலைங்கலளயும மர்மங்கலளயும தவெளிப்படுத்திவிட்டத. என்ன தசய்யப் யபதொகியறன் நதொன்?
ஷிவ்ரதொமுக்கு! ஒரு மதொதபரும இழப்லப என்றும உணர்த்திக்தகதொண்டிருக்கும இந்த அலறக்கு! அவெர்
விருமபிப் படித்த புத்தகங்களுக்கு!.
எனக்கு

என்

அப்பதொவும,

அவெர்

புத்தகம

படித்தக்தகதொண்டு

கிடக்கிற

அவெரின்

அலறயும

ஞதொபகத்தக்கு வெந்தத. அதற்குள ஒரு நதொளதொவெத நுலழந்திருப்யபனதொ? ஒரு நதொளதொவெத அங்யக
அவெருடன்

அமர்ந்த

ஒரு

தகதொஞ்ச

எப்படிதயல்லைதொம

அவெர்

பதொர்லவெகலளப்

தவிர்த்திருக்கியறன்.

யநரம

வெதொர்த்லதகலளப்

யபசியிருப்யபனதொ?

புறக்கணித்திருக்கியறன்.

எல்லைதொவெற்றிற்கும

தபரியவெனதொனதக்கப்புறம
வெதொஞ்லசயுடனதொன

எல்யலைதொருக்கும

அவெர்

யநரமில்லைதொமல்

யபதொய்விட்டத.
இந்த

அலற

இப்படியய

கிடந்தவிடயவெண்டுமதொ?

நதொன்

தமதவெதொய்

தஷ•ல்பிலிருந்த

ஒரு

யகமரதொலவெ எடுத்யதன். நல்லை விலலையுயர்ந்த யகமரதொ அத. அலதப் சுற்றிப் தபதொதிந்திருந்த
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தூசிலய

ஊதியனன்.

கர்ச்சீப்

எடுத்தத்

தலடத்யதன்.

அதன்

வியூ

•லபண்டரின்

வெழியய

கண்லணப் தபதொருத்தி அந்த அலறலயப் பதொர்த்யதன். அலற ஒரு மகதொ அலமதியுடன் என்லனப்
பதொர்ப்பதயபதொலிருந்தத. அலத எடுத்த இடத்தில் லவெத்யதன்.
இழந்தலவெகள இழந்தலவெகளதொக இருந்தவிட்டுப் யபதொகட்டும. இருப்பலவெகள தவெறுலமயதொகதொமல்
ஏததொவெத

ஒன்றதொல்

நிரப்பப்பட்யடயதொகயவெண்டும.

அத

மட்டும

புரிந்தத.

ஷிவ்ரதொமுடன்

எனக்கிருக்கிற நட்பும தநருக்கமும இப்யபதொத இன்னும அதிகமதொய் கதவு திறந்தவிட்டன. திறந்த
கதவுக்குப்பின் யஹதொதவெனப் பரந்த கிடக்கிற வெதொழவின் மீதிக்கு யவெறு ஏததொவெத யவெண்டும.
அலறக்குளளிருந்த தவெளிவெருமயபதொத சுவெரில் சதொய்த்த லவெக்கப்பட்ட கிததொர்கலளப் பதொர்த்யதன்.
வெதொ என்று என்லன இழுத்ததயபதொல் நதொன் அதனருகில் யபதொயனன். ஒரு கிததொலரக் லகயில்
எடுத்த தமதவெதொய் அறுந்த யபதொகதொமல் மிஞ்சியிருந்த நரமபில் விரலைதொல் சுண்டியனன். “டிய்ங்”
என்று அதிர்ந்த கிளமபிய இலச தூசிகலளக் கிளப்பி அந்தப் தபரிய அலறயின் தமளனத்லத
ஊடுருவி நிலறந்தத.
***
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ஜனனம
“மமதொ..” என்று அடி வெயிற்றின் யவெதலனயடங்கிய குரல் எழுந்த அடங்கியத. தபரிததொய் வீங்கின
வெயிறுடன்

நதொன்கு

கதொல்கலளயும

பரப்பிக்தகதொண்டு

மிரண்ட

விழிகளுடன்

அத

தலரயில்

கிடந்தத. பலைவீனமதொன மூச்சில் வெயிறு ஏறி இறங்கிக்தகதொண்டிருந்தத. லவெக்யகதொலின் உதவியதொல்
தற்கதொலிகமதொக தமன்லமயூட்டப்பட்ட மண் தலரயில் “புஸ்ஸ்” என்ற தபருமூச்சுடன் அத புரள
முயன்று யததொற்றத.
அந்தப்

பசுமதொட்லடச்

தகதொண்டிருந்யததொம.

கவெலலையும

அமுததொவின்

“லைட்சுமிக்கு

இருந்தத.

சுற்றி

முகம

ஒண்ணும

பதட்டமும
இதற்கு

ஆகதொதல்லை”

முன்

கலைந்த

முகத்யததொடு

எப்யபதொதம

என்றதொள

எல்யலைதொரும

பதொர்த்திரதொத

டதொக்டலரப்

பதொர்த்த .

நின்று

மிரட்சியுடன்
தன்

தபயர்

உச்சரிக்கப்பட்டதில் ஒருமுலற பசுமதொட்டின் உடல் குலுங்கி அடங்கியத. அமுததொ அதன் தலலைலய
வெதொஞ்லசயதொய்த் தடவிக் தகதொடுத்ததொள.
தவெடர்னரி டதொக்டர் தநற்றிலயச் சுருக்கி மிகத் தீவிரமதொன யயதொசலனயுடன் அமுததொலவெ நிமிர்ந்த
பதொர்த்ததொர். அவெர் வெதொயிலிருந்த வெரும தசய்திக்கதொய் எல்யலைதொரும பரபரப்பதொய் கதொத்திருக்க, பசுவின்
வெயிற்றினுள

பரியசதொதிக்கக்

லகயுலறயதொய்

பயன்படுத்திய

பதொலிதீன்

கவெலரக்

கழற்றி

ஓரமதொய்ப்யபதொட்டதொர். அவெர் சட்லட வியர்லவெயில் ஒட்டியிருந்தத.
“மதொட்டு வெயத்தலை கன்னு தலை திருமபிருக்கு. கதொலும தலலையும இடம மதொறியிருக்கு” என்றதொர்
தமல்லிய குரலில்.
அமுததொவின்

கண்களில்

இதவெலர

அலணயிட்டு

நின்றிருந்த

நீர்

“சர்”

என்று

கன்னத்தில்

யகதொடிட்டுக் கீழிறங்கியத. அழுலகலய அடக்கப் பதொர்த்த பிரயத்தனத்தில் “மக்” என்று சப்தம
வெந்தத அவெளிடமிருந்த.
“கன்னு

யபதொடற

யநரம

ஊருக்குப்

யபதொகயவெண்டதொமனு

அப்பயவெ

தசதொன்யனன்

யகட்டியதொ”

என்றதொள அமுததொ அழுலகயினூயட அவெள அமமதொலவெப் பதொர்த்த. யசலலை முந்ததொலனயதொல் வெதொலயப்
தபதொத்தி மதொடிப்படியயதொரம தசய்வெதறியதொத நின்றிருந்த அவெளின் அமமதொ

“யதொரு தநனச்சதொ…

இப்படிதயல்லைதொம ஆகுமனு… என்லன எதக்குடி குத்தம தசதொல்ற?” என்றதொள.
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தலரயில் லைட்சுமி என்கிற அந்தப் பசுமதொடு மறுபடி புரண்தடழ முயற்சித்தத. மறுபடியும ஒரு
யவெதலனயடங்கிய “மமதொ”. அந்தி மயங்கத் தததொடங்கின அந்த யநரத்தின் நிசப்தத்தில் அந்த சப்தம
தகதொஞ்சம கலைவெரமூட்டிக் கலலைந்தத..
“இங்க

பதொருங்க…

யபசிக்கிட்டுருக்கிற

யநரமில்லை

இத.

வெயித்தக்குளள

கன்னு

உசியரதொட

இருக்கறதக்கு சதொன்ஸ் கமமி. உடயன எப்படியதொவெத தவெளிய எடுக்கணும. இல்லலைன்னதொ மதொடும
யபதொய்ச் யசந்தடும. தகதொஞ்சம சிரமப்பட யவெண்டிவெரும. ஒரு ஆயறழு ஆமபலளங்க உதவிக்கு
யவெணும. அப்பறம தநலறய சுடுதண்ணி, லவெக்யகதொலு, தகதொஞ்சம கயிறு, நதொலு எமர்தஜன்ஸி
யலைமப், நதொலைஞ்சு சதொக்கு எல்லைதொம தரடி பண்ணுங்க. எதக்கதொலை இருக்கிற ஃயபக்டரி கிரவுண்டுக்கு
எப்படியதொச்சும பசுமதொட்ட கூட்டிட்டுப் யபதொயிடுங்க. லநட்டு ஒரு மணி தரண்டு மணி ஆகலைதொம.
நதொன் யபதொயிட்டு ஒரு ஒமபத மணியபதொலை வெயரன். கூடயவெ எனக்கு லுங்கி, தண்டு யவெணும
எடுத்த லவெங்க”
டதொக்டர் சுவெயரதொர லபப்பில் லக கழுவிக்தகதொண்டதொர். அமுததொ தகதொடியிலிருந்த உருவின தண்லட
நீட்ட அதில் தலடத்தக் தகதொண்டதொர்.
“எல்லைதொரும லதரியமதொ இருங்க. முயற்சி பண்ணிப் பதொக்கலைதொம.”
டதொக்டர் தன் பலழய யலைமரட்டதொ ஸ்கூட்டரில் ஏறி ததரு முலனயில் மலறந்த பிறகு நதொங்கள
எல்யலைதொரும ஒருவெர் முகத்லத ஒருவெர் பதொர்த்தக் தகதொண்டிருந்யததொம.
தூக்கலைதொய் மூத்திர-சதொணி நதொற்றமடிக்கும அந்த தததொழுவெத்தில், நிலலைலமயின் தீவிரம உணரதொத
யவெறு

இரண்டு

மதொடுகள

கவெலலையற்று

அலசயபதொட்டுக்தகதொண்டிருந்தன.

ஓரத்தில்

என்யறதொ

உலடந்த உபயயதொகமற்றுப் யபதொயிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கல்லின் யமலைமர்ந்த அமுததொ யதமபி அழ
ஆரமபித்திருந்ததொள.
யவெண்டுதமன்று
கதொகிதங்கள

எனக்கு

புரிந்தத.

அடங்கிய

என்ன
யததொளில்

தலைதர்

யபக்

தசதொல்வெததன்று
மிதமதொய்
நதொன்

புரியவில்லலைதயனினும

கனக்கிற
இன்னும

டிபன்

பதொக்ஸ்

வீட்டுக்குப்

என்ன

மற்றும

தசய்ய

அலுவெலைகக்

யபதொகவில்லலைதயன்பலத

உணர்த்தியத. “இங்க பதொரு அமுததொ… சுமமதொ கவெலைப்பட்டு அழுதகிட்டிருக்கதொத. யவெணுங்கறலத
ஏற்பதொடு பண்ணு. நதொன் வீட்டுக்குப்யபதொயி லககதொல் மூஞ்சி கழுவிட்டு வெந்தர்யரன்.”
இதவெலர வியந்யததொ, அதிர்ந்யததொ, கவெலலையுற்யறதொ, யவெடிக்லக பதொர்த்யததொ நின்றிருந்த இரண்டு
மூன்று யபர் தன்னிலலை உணர்ந்த அமுததொலவெத் யதற்ற முயற்சிக்க நதொன் தமல்லை நகர்ந்யதன்.
வீட்டுப்

படியயறி

தசருப்லபக்

கழற்றுமுன்..”என்னங்க

அமுததொ

வீட்டு…” என்று

ஆரமபித்த
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யஹமதொலவெ “பதொத்தட்டுத்ததொன் வெர்யறன்” என்று நிறுத்தியனன். “பதொவெமலை அந்த மதொடு” என்றதொள
நிறுத்ததொமல். ஆபிஸில் என்றுமிருக்கும தடன்ஷன், பஸ் இறங்கி நடந்த வெந்த கலளப்பு, வெந்ததம
யகளவிப்பட யநர்ந்த இந்த விஷயம எல்லைதொம யசர்ந்த வெரயவெற்பலர பிளதொஸ்டிக் யசரில் என்லனக்
தகதொண்டுயபதொய்

அசதியதொய்

உட்கதொர்த்தி

லவெத்தத.

இரண்டு

மூன்று

நிமிடங்கள

கண்மூடி

அப்படியய சதொய்ந்திருந்யதன். ஒரு நிலலையில் நிற்கதொமல் யயதொசலனகள ஓடின.
இரண்டு வீடுகள தளளி இருக்கிற அமுததொ வீட்டில்ததொன் தினசரி பதொல் வெதொங்குவெத. மூன்று கறலவெ
மதொடுகள இருக்கின்றன. இந்தத் ததருவில் நிலறய யபருக்கு இங்கிருந்தததொன் பதொல் யபதொகிறத. அத
தவிர யதலவெக்யகற்ப சதொணி, வெரட்டி என கதொசு தகதொடுத்த வெதொங்கிக் தகதொண்டு யபதொகவும ஆட்கள
வெரும. ஒரு நகரத்தின் கதொன்க்ரீட் கட்டிடங்கள அடங்கிய இந்தத் ததருவுக்கு மத்தியில் மதொடுகள
அடங்கிய

அவெர்களின்

வீடு

தகதொஞ்சம

பிரததொனமதொன

வித்தியதொசமததொன்.

மற்றவெருக்கு

என்

வீடிருக்கிற பகுதியின் அலடயதொளம தசதொல்வெதற்குக்கூட அத வெசதியதொகயவெ இருந்தத.
தினமும வெழக்கமதொய் பதொல் கறந்த லகயயதொடு அமுததொ அளந்த எடுத்தவெந்த தந்தவிட்டுயபதொவெதொள.
சிலை தினங்கள யஹமதொ யபதொய் வெதொங்கி வெருவெதொள. ஏததொவெத ஓரிரு நதொட்கள அபூர்வெமதொய் நதொன்
யபதொயவென். அப்படி இரண்டு நதொட்கள முன்பு யபதொனயபதொதததொன் அமுததொ வீட்டுத் தததொழுவெத்தில்
அந்த தவெளலள சிலனமதொட்லடப் பதொர்த்யதன். அதன் பதொர்லவெயும, நிற்க முடியதொமல் கதொல் மதொற்றி
நின்றிருந்த

அதன்

இல்லலைதயனினும

அவெஸ்லத
ஏயததொ

ஒரு

நிலலையும,

மதொடுகயளதொடு

அசதொததொரணத்லத

எனக்கு

உணர்த்தியத

எந்தப்

யபதொலிருந்தத.

பரிச்சயமும
“அல்லைதொரும

ஊருக்குப் யபதொயிருக்கதொங்க” என்றபடி பதொல் நிரமபின எவெர்சில்வெர் தசதொமலப என்னிடம நீட்டின
அமுததொவின் அண்ணனிடம மதொட்லடப் பற்றி விசதொரித்தயபதொத “எல்லைதொம அமுததொ வெந்த பதொத்தக்கும ”
என்று

தசதொல்லிவிட்டு

சதொவெததொனமதொய்

பீடி

பற்ற

லவெத்தக்

தகதொண்டதொன்.

அப்யபதொயத

கவெனித்திருந்ததொல் இப்படி விபரீதமதொகதொமல் தடுத்திருக்கலைதொயமதொ?
ஒன்பத மணிக்கு நதொன் எழுந்தயபதொய் லககதொல் முகம அலைமபிக் தகதொண்டு வெந்யதன். ஒரு மிகப்
தபரிய தசயலுக்கதொன ஆயத்தம யபதொலை நதொன் எனக்குள உணர்ந்யதன். என்றதொலும மதொட்டு டதொக்டர்
வெந்த

என்ன

தசய்யப்

யபதொகிறதொர்

என்று

என்ன

யயதொசித்தம

சரியதொய்

புரிபடவில்லலை.

யஹமதொவிடம இரவு டிபன் யவெண்டதொதமன்யறன். “கண்டிப்பதொ அவெங்களுக்கு ஏததொச்சும தஹல்ப்
பண்ணியதொகணும. சரியதொ ஆமபலள தலணயில்லைதொத வீடு அத. பதொவெம. பதொல் வியதொபதொரத்தலை
இருந்த வீட்டு நிர்வெதொகம வெலரக்கும எல்லைதொ யவெலலைலயயும அமுததொ ஒத்லத ஆளதொ இருந்த
பண்ணுத. பிரயயதொஜனமில்லைதொத அண்ணங்கதொரன். அப்பங்கதொரன். நதொன் யபதொயிட்டு வெர்யறன்.
லநட்டு தரண்டு மணி ஆகுங்கிறதொங்க. நீ கதவெத் ததொப்பதொள யபதொட்டுட்டுப் படுத்தக்க.”
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சட்லட பட்டலனப் யபதொட்டுக் தகதொண்டு தவெளியய வெந்யதன். அமுததொ வீட்லட யநதொக்கிப் யபதொய்க்
தகதொண்டிருந்த பக்கத்த வீட்டு நடரதொஜன் லகயில் எமர்தஜன்ஸி விளக்கு இருந்தத. என்லனப்
பதொர்த்ததம சிரித்ததொர். “அங்கததொயன?…வெதொங்க இன்லனக்கு நமக்கு நிலறய யஜதொலி இருக்கும
யபதொலை. இந்தப் புளள அமுததொ என்னடதொன்னதொ மதொட்லடப் பதொத்த பதொத்த ஓ..ஓன்னு அழுத.
தரதொமபப் பதொசந்ததொன். இருந்ததொலும… அட.. தகதொஞ்சமதொச்சும ததகிரியம யவெணுமில்லை..” என்றதொர்.
யபசிக்தகதொண்யட தததொழுவெத்லத அலடந்தயபதொத பசுமதொட்லட அங்யக கதொணவில்லலை. எதிர்புற
ஃயபக்டரி கிரவுண்டுக்கு அலத இடம தபயர்த்தி விட்டதொர்கள யபதொலை. தவெளியய டதொக்டரின்
யலைமப்ரட்டதொ நின்றிருந்தத. திறந்திருந்த யகட்லட தளளிக்தகதொண்டு கிரவுண்டுக்கு வெந்தயபதொத ஒரு
சின்னக்குமபலின் நடுயவெ கதொல் மடக்கிச் சதொய்ந்திருந்தத பசுமதொடு. பதொலைண்ணன் நின்றிருந்ததொர்.
மளிலகக்கலட

ஆறுச்சதொமி

இருந்ததொர்.

யமலும

சிவில்

இன்ஜனியர்

சுந்தரரதொஜன்.

யகபிள

டி.விக்கதொரர். இப்படி நிலறயபர் அங்யக உதவிக்குக் கூடியிருந்ததொர்கள என்பத ஆச்சரியமதொன
விஷயதமதொன்றுமில்லலை. எல்லைதொம அமுததொவின் குணத்தக்கும முகத்தக்குமததொன். ஒரு நிகழச்சியின்
தததொடக்கத்தக்கு முன்பதொன கசகசப்புயபதொலை எல்லைதொரும கூடி நின்று யபசிக்தகதொண்டிருந்தத கதொற்றில்
கலரந்த ததளிவில்லைதொமல் கதொதகலள வெந்தலடந்தத. டதொக்டர் தன் யபண்ட் சட்லடயிலிருந்த
லுங்கி பனியனுக்கு மதொறியிருந்ததொர். யபதொதமதொன அளவு எமர்தஜன்ஸி யலைமபுகள கிலடக்கதொதததொல்
தவெளிச்சம யபதொததொமல் இருண்டிருந்தத அந்தப் பிரயதசம.
குமபலில் இருந்த எதிர்வீட்டு அழகப்பன் ஓரிரு நிமிட யயதொசலனக்குப் பிறகு வீட்டுக்கு ஓடினதொர்.
திருமபி வெருமயபதொத அவெர் லகயில் இரு பட்டிகளுடன் கூடிய ட்யூப் லலைட்டுகளும நிலறய
ஒயர்களும இருந்தன. அவெர் பதிலனந்த வெயத மகன் கூடயவெ தபரிய ஸ்டூல் ஒன்லறயும
எடுத்தவெர.. பத்த நிமிடத்தில் பக்கத்தக்கூலரயில் அலவெகலள யசர்த்தக்கட்டி ஃபதொக்டரி ஓனரிடம
யபதொனில் அனுமதிதபற்று கதனக்ஷன் தகதொடுத்ததொர்கள. பளீர் தவெண்லம தவெளிச்சத்தில் இருள
விலைகி

பசுவின்

அவெஸ்லத

இப்யபதொத

ததளிவெதொய்த்

ததரிந்தத.

நதொன்

ஏறியிறங்கும

அதன்

வெயிற்லறயய பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்யதன்.
“நீ இருக்கியதொ.. யபதொறீயதொ?” என்றதொர் டதொக்டர் அமுததொவிடம.
“இருக்யகன்”.
“சரி யநரமதொகுத ஆரமபிக்கலைதொம. சிரமம பதொக்கதொம எல்லைதொரும தகதொஞ்சம தஹல்ப் பண்ணுங்க”
தசதொல்லிவிட்டு டதொக்டர் மறுபடி பதொலிதீன் கவெர்கலள லகயுலறகளதொய் அணிந்ததகதொண்டதொர்.
ஆங்கதொங்யக நின்றிருந்தவெர்கள யபச்லச நிறுத்திவிட்டு பசுமதொட்டினருயக கூட ஆரமபிக்க.. டதொக்டர்
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ஒருமுலற

மதொட்லடத்

தததொட்டு

வெணங்கினதொர்.

அமுததொலவெ

ஒருமுலற

திருமபிப்

பதொர்த்தக்தகதொண்டதொர்.
பிறகு

நிலறய

மதொட்லட
அதனடியில்

லவெக்யகதொல்

அதற்குயமல்

பரப்பியிருந்த

நகர்த்தவெத

முடிந்தவெலர

தலரக்கு

பசுலவெ

சிரமமதொயிருந்தததொல்

பரப்பினதொர்கள.

நகர்த்தலைதொம

என்றதொர்.

லவெக்யகதொல்கள

ஒருக்களித்தச்

ஆனதொல்

இடமதொற்றப்பட்டு

சதொய்ந்திருந்த

மதொடு

படுக்க

லவெக்கப்பட்டத. அமுததொவிடமிருந்த கயிறுகள வெதொங்கி மதொட்டின் கதொல்கலளக் கட்டினதொர். பிறகு
“நதொலு கதொலலையும அழுத்திப் புடிச்சுக்குங்க. அலசயவிடதொதீங்க.. வெதொலலை யதொரதொவெத தூக்கிப் புடிங்க”
என்றதொர் நதொனும நடரதொஜனும இரு கதொல்கலள அழுத்திக்தகதொளள, மற்ற இருவெர் மற்ற இரு
கதொல்கலள. டதொக்டர் லகயுலறக் லகலய மதொட்டினுள தசலுத்தி சிறித யநரம பரியசதொதித்ததொர்.
மதொட்லட அப்படியய நதொலலைந்த தடலவெ திருப்பித்திருப்பிப் புரட்டிப் யபதொடயவெண்டுதமன்றதொர்.
ஒரு நதொலலைந்தயபர் யசர்ந்த அதன் நதொன்கு கதொல்கலளயும பிடித்த உயர எழுப்பி ஒரு சதொக்கு
மூட்லடலயத் திருப்புவெலதப் யபதொலை அப்படியய வெலைதபுறம திருப்பிப்யபதொட்யடதொம. பிறகு வெலைதபுறம.
“ம… அப்படித்ததொன்…தூக்கிப்யபதொடுங்க…” டதொக்டரின் குரல் உயர்த்திக் கத்தினதொர் . வெலைத. இடத.
வெலைத. இடத. “ம..மதொ…” என்ற ஈனமதொன குரல் அதன் அடிமடியிலிருந்த புறப்பட்டத. என் உடல்
ஒரு முலற நடுங்கிக் குலுங்கியத. நடரதொஜன் முகத்லதப் பதொர்த்யதன். லககளில் அப்பியிருந்த தலர
மண்லணத்

தட்டிவிட்டுக்தகதொண்டு

அவெரும

என்லனப்

பதொர்த்ததொர்.

ஆனதொல்

இருவெரும

யபசிக்தகதொளளவில்லலை.
“இப்ப அப்படியய தமதொத்தமதொ புரட்டிப்யபதொடுங்க. கதொல் தரண்டும கீழ யபதொய் அப்பறம யமலை வெர்ர
மதொதிரி..”
கடவுயள.
புரட்டிப்யபதொட்யடதொம. ததொங்கதவெதொண்ணதொத யவெதலனயில் இன்தனதொரு கத்தல். புஸ்..புஸ்தஸன்று
தபருமூச்சு

அதிகமதொகி

இலடதவெளிவிட்டு

வெயிறு

மீண்டும

அதிக
டதொக்டர்

உயரம

ஏறி

மதொட்டின்

இறங்க

ஆரமபித்தத.

வெயிற்றினுள

லக

ஓரிரு

தசலுத்தி

நிமிடங்கள
பரியசதொதலன

நடத்தினதொர். இந்தமுலற தகதொஞ்சம அதிக யநரம. லவெத்தகண் வெதொங்கதொமல் அலனவெரும டதொக்டரின்
தசய்லகலயயய பதொர்த்தக்தகதொண்டிருக்க அங்கு நிலைவின நிசப்தத்லத உலடத்தக்தகதொண்டு சிவெப்பு
கலைந்த திரவெம தகதொழதகதொழதவென்று தவெளியயறி வெழிந்தத.
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தநற்றியிலிருந்த

தபருக்தகடுத்த

வெழிந்த

வியர்லவெலய

இடத

லகயதொல்

வெழித்ததறிந்ததொர்.

தன்லன சிறித ஆசுவெதொசப் படுத்திக் தகதொண்டதொர். பிறகு மீண்டும பரியசதொதலன. நதொன்கு நீளமதொன
கயிறுகள வெதொங்கி ஒவ்தவெதொன்றின் முலனயிலும ஒரு சுருக்குப் யபதொட்டுக்தகதொண்டு வெயிற்றுக்குள
லகவிட்டு

உளயள

தழதொவி

அகப்பட்ட

கன்றின்

ஒவ்தவெதொரு

கதொல்களிலும

ஒவ்தவெதொன்றதொய்க்

கட்டினதொர். தளளின மதொடு பலைப்பிரயயதொகத்ததொல் அடக்கப்பட்டத. இப்யபதொத நதொன்கு கயிறுகள
மட்டும

மதொட்டின்

தபருமூச்தசதொன்று

ஆசனத்

தவெதொரத்தில்

டதொக்டரிடமிருந்த

தவெளிநீண்டிருந்தத.

புறப்பட்டத.

எல்யலைதொரும

மதொட்லடவிட

உலறந்தயபதொய்

தபரிததொன
நின்றிருக்க…

முதலில் டதொக்டர் பலைம முழுவெலதயும திரட்டி இழுக்க அத யலைசதொய் தவெளிவெந்தத. கன்றின் ஒரு
கதொல் குளமபு.
“வெதொங்கப்பதொ இழுங்க. ஆனதொ விட்டுறக்கூடதொத. அப்றம கஷ்டம.” டதொக்டரின் லககளுடன் இன்னும
பலை லககள யசர்ந்ததகதொளள அந்தப் யபதொரதொட்டம ஆரமபமதொனத. தவெளித்ததறிந்த கன்றின் ஒரு
கதொலலை நதொன் பிடித்தக்தகதொளள மற்றவெர்கள கயிறுகலளப் பிடித்தக்தகதொண்டதொர்கள. குளமபு,
திரவெத்தின் தகதொழதகதொழப்பில் பிடிகிலடக்கதொமல் வெழுக்கியத. “ம… இழுங்க..” என டதொக்டரின்
பத்த

தசகன்டுகளுக்தகதொருமுலற

ஒலித்தக்

தகதொண்டிருக்க

பலைங்தகதொண்டமட்டும

இழுக்க

ஆரமபித்யததொம. திமிறின மதொட்லட நதொன்குயபர் கதொல் அழுத்திப் பிடித்தக் தகதொண்டதொர்கள. ஆனதொல்
அத்தலன எளிதில் எதவும நடந்த விடுவெததொய்த் யததொன்றவில்லலை. முன் எப்தபதொழுதம இல்லைதொத
அளவுக்கு

என்

இதயத்

தடிப்பு

உயர்ந்த

விட்டிருந்தத.

எல்யலைதொருலடய

தபருமூச்சுகளும

இப்யபதொத பூததொகரமதொய் யகட்டத. லககள தகதகதவென்று எரிந்த வெலித்தன. இததல்லைதொம ஒரு
வெலியதொ?. குலறந்தபட்சம இந்த ததொய் மதொட்லடயதொவெத உயியரதொடு கதொப்பதொற்ற யவெண்டுயம. இழு.
இழு.
பட்தடன்று

கன்றின்

தகதொண்டிருந்த

குளமபு

எல்யலைதொரும

மட்டும

குதிகதொயலைதொடு

மண்தலரயில்

தபயர்த்தக்

தடுமதொறிச்

சரிந்யததொம.

தகதொண்டுவிட..
அய்யயதொ

இழுத்தக்

என்று

வெதொய்

தபதொத்திக்தகதொண்டதொள அமுததொ. “தகட்டுச்சு” என்றதொர் டதொக்டர். “நகருங்க” என்று எல்லைதொலரயும
விலைக்கினதொர். மறுபடி வெயிற்றுக்குள லகவிட்டுத் தழதொவினதொர். எதயவெதொ மீண்டும அகப்படப்
பலைங்தகதொண்டமட்டும

பிடித்திழுத்ததொர்.

பட்தடன்று

ஒரு

சப்தம

யகட்டத.

“கதொதலைலுமபு

முறிஞ்சிருச்சுயபதொலை” என்றதொர் யதொயரதொ ஒருவெர்.
“சுமமதொருங்கய்யதொ”

என்று

டதொக்டர்

அதட்டினதொர் .

மதொட்டின்மீயத

சதொய்ந்த

மதொதிரி

படுத்தக்தகதொண்டிருந்ததொர் அவெர். மீண்டும ஒரு இழுப்பு. நீண்ட யநர முயற்சிக்குப்பின் ஒன்றும
முடியதொமல் “சரி மூணு கயித்லதயய இழுத்தப்பதொப்யபதொம. வெதொங்க…இழுங்க..” என்றதொர்.
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இழுத்யததொம.

அத்தலன

யபரின்

பிரயத்தனமும

கவெனமும

பலைமும

பிரயயதொகிக்கப்பட்ட

அந்த

தசயலில் தகதொஞ்சம பலைன் ததரியுமயபதொலை இருந்தத. வெயிற்றுக்குள நகர்ந்ததகதொடுக்கிற கன்றின்
அலசலவெ லககள உணர்ந்தன. ஈரம கலைந்த ரத்தம, வெழுக்கல்.. சணல் கயிற்றின் தசதொரதசதொரப்பில்
லககளின் எரிச்சல். “விட்டுரதொதீங்க… விட்டுரதொதீங்க’ என்று டதொக்டரின் எச்சரிக்லகக்குரல் அந்த
நளளிரவில் எழுந்த எழுந்த அடங்கியத. எப்படியும மணி பன்னிரண்டதொவெத இருக்கும.
“தகதொடுலமங்க..” என்றதொர் நடரதொஜன் என் கதொதருயக. மீண்டும அவெயர தசதொன்னதொர். “யவெற
வெழியில்லை..”
இப்யபதொத மதொடு தன் சக்தி முழுவெலதயும இழந்த அலர மயக்க நிலலைக்குப் யபதொய்விட்டிருந்தத.
மறுபடி ஒரு பத்த நிமிடங்கள நடந்த அந்தப் யபதொரதொட்டத்தின் முடிவில்.. குளமபு முறிந்த கதொல்
தவிர இன்தனதொன்றும தவெளித்ததரிந்தத. அதற்கப்புறம எல்லைதொம சுலைபமதொகிவிட்டத. இழுப்பின்
திலசயில் ததொயின் மடியிலிருந்த கன்று சயரதலைன்று உருவிக்தகதொண்டு ரத்தக்தகதொழதகதொழப்புடன்
தசதொத்ததன்று தவெளி வெந்த விழ மறுபடி ஒரு முலற தடுமதொறிச் சரிந்யததொம. டதொக்டருமகூட.
கலளப்பதொன தபருமூச்சுக்களுடன் அத்தலன யபரின் பதொர்லவெயும கன்றின் யமல் படிந்தத.
அமுததொ ஓடிவெந்த அதனருயக குனிந்ததொள. அத உயியரதொடிக்கிற சதொத்தியக்கூறுகலள அவெள கண்கள
யதடி ஏமதொந்தத. திறந்திருந்த அதன் அழகதொன விழிகளில் அதன் உயிர் எப்யபதொயததொ உலறந்த
நிலலைகுத்தியிருந்தத. அவெள கண்ணிலிருந்த நீர் தபருக்தகடுத்த வெழிந்தத. கன்றின் உயிரற்ற
சடலைத்தினருகில் அப்படியய கதொல் மடங்கி உட்கதொர்ந்த கதறியழ ஆரமபித்ததொள.
அந்த இடத்தின் அலமதிலய விலைக்கி யபச்சுக்குரல்கள தமல்லை எழுந்தன. “தரதொமப யதங்ஸ்ங்க.
இத்தன

யபரு

உதவிக்குக்

கிலடக்குமனு

நதொன்

தநலனக்கயவெயில்லலை”

என்று

நன்றியயதொடு

பதொர்த்ததொர் டதொக்டர். மதொட்டின் கதொல்கலள அவிழத்தவிட்டதொர். கன்றினருகில் வெந்த அதன் நதொன்கு
கதொல்கலளயும அலைதொக்கதொகத் தூக்கி மதொட்டினருகில் “இந்ததொ” என்று யபதொட்டதொர் . அவெரின் அந்த
வெதொர்த்லதயில்
லகயுலறகலளக்

நிலறய

அர்த்தங்கள

கழற்றி

வீசிவிட்டு

புலதந்தகிடந்த
பக்தகட்டில்

மதொதிரி

உணர்ந்யதன்.

லவெக்கப்பட்டிருந்த

டதொக்டர்
தண்ணீரில்

லககழுவிக்தகதொண்டதொர்.
“ஒரு

வெழியதொ

ஆச்சு”

என்றபடி

லககழுவிவிட்டு

நடரதொஜன்

எமர்தஜன்ஸி

விளக்லக

எடுத்தக்தகதொண்டு புறப்பட்டுவிட்டதொர். ட்யூப் லலைட்டுகள கழற்றப்பட்டு மறுபடி இருள சூழந்தத.
அழகப்பன் மறுபடியும மகனுடன் ஸ்டுல் உட்பட தன் தபதொருளகலளச் யசகரித்தக்தகதொண்டு
நகர்ந்ததொர். இஞ்ஜனியர், யகபிளகதொரர், மளிலக ஆறுச்சதொமி எல்யலைதொருமகூட நகர ஆரமபித்ததொர்கள.
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மதொட்டுக்கு மற்ற சிஷ்ருலஷகலளயும,

யசதொதலனகலளயும முடித்தவிட்டு

மறுபடி

நடுநிசியின்

வெந்த

பதொக்கயறன்”

என்று

நிசப்தத்லத

“கதொலலைலை

கிழித்தக்தகதொண்டு

சீக்கிரமதொ
டதொக்டரின்

யலைமரட்டதொ புறப்பட்டுச் தசன்றபிறகு மற்றவெர்களும தகதொட்டதொவிலயச் சுமந்தபடி நலடலயக்
கட்டினதொர்கள.
நதொன் இன்னும நின்றிருந்யதன். மனத கலைக்கமதொயிருந்தத. ‘உனக்கப்புறம ஒரு தபதொட்டப்புளள
ஆறுமதொசத்திலையய குலறயதொ தபதொறந்த இறந்தடுச்சு’ என்று அமமதொ என்லறக்யகதொ ஒருமுலற
தசதொன்னத ஞதொபகம வெந்த யபதொனத. என் கண்கள யலைசதொய் ஈரமதொகிவிட்டிருந்தலத உணர்ந்யதன்.
“யகட்லட மூடிரலைதொங்களதொ” என்று ஃபதொக்டரி வெதொட்ச்யமன் குரல் என் கவெனத்லதக் கலலைத்தத .
கலடசியதொய் அமுததொவும நதொனும மட்டும தவெகுயநரம அலமதியதொய் அங்கு நின்றுதகதொண்டிருந்யததொம.
தவெளிச்சம கலரந்த இருளில் நிழலுருவெமதொய் ததரிந்த அமுததொவின் கண்களில் இன்னும நீர்
இருந்தத.
யவெதலன தகதொஞ்சம தணிந்திருந்த பசுமதொடு தமல்லை ஒருக்களித்த எழுந்த அருகில் கிடந்த இறந்த
கன்றின்

உடலலை

வெதொஞ்லசயுடன்

நக்கிக்

தகதொடுத்தக்தகதொண்டிருந்தத.

நதொன்

அலதயய

உலறந்தயபதொன தநஞ்யசதொடு இன்னும பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்யதன்.
வீட்டுக்குத் திருமபுமயபதொத கிரவுண்டிலிருந்த “மம..மதொ” என்கிற குரல் மறுபடி எழுந்த யதய்ந்தத.
என் உடமபு ஒரு முலற யலைசதொய் சிலிர்த்த அடங்கியத.
***
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விரல்கள
அந்தப் தபண் என்லனச் லசலக கதொட்டிக் கூப்பிட்டமதொதிரி இருந்தத. என்லனத்ததொனதொ? நதொன்
திருமபி யததொட்டத்தில் ஷதொமியதொனதொவுக்குக் கீயழ பதொலிவிலனல் யசர்களில் தனித் தனிக் குழுக்களதொய்
அமர்ந்த அரட்லடயடித்தக் தகதொண்டிருப்பவெர்கலளப் பதொர்த்யதன். என்லனத் ததொண்டி அவெர்களில்
யதொலரயதொவெலதத்ததொன் அவெள கூப்பிட்டதொளதொ? அவெள லசலகலய அவெர்கள யதொரும கவெனித்தததொகத்
ததரியவில்லலை. அவெள என்லனத்ததொன் கூப்பிடுகிறதொள என்று யததொன்றியத. நதொனும ஒரு முலற
அவெளிடம லசலகயியலையய என்லனத்ததொனதொ என்று யகட்டு உறுதிப்படுத்திக்தகதொண்டபின் அவெலள
யநதொக்கி நகர்ந்யதன்.
இத்தலன யபர் இருக்கிற, கல்யதொணக் கலளகட்டியிருக்கிற இந்த வீட்டில் எனக்கு இதற்குமுன்
அறிமுகமதொயிரதொத அந்தப் தபண் என்லன எதற்யகதொ கூப்பிடுகிறதொள. நதொன் யயதொசலனயயதொடு
அவெலள தநருங்கியனன். சுற்றிலும ஒரு தபரிய யததொட்டத்தக்கு நடுயவெ இருந்த அந்த வீட்டின்
இடதபுறத்தில் யததொட்டத்தக்கு இறங்க இன்தனதொரு வெதொசல் இருந்தத. அந்த வெதொசல் படிக்கட்டில்
அவெள நின்றிருந்ததொள. என்லனப் பதொர்த்த முறுவெலித்ததொள. ஸ்யநகம பூசின புன்னலக. தவெகு
சுமதொரதொன ஒரு நூல் புடலவெயில் இருந்ததொள. அவெள லகயில் ஒரு பித்தலள தசதொமபு இருந்தத.
அவெள

லககள

ஈரமதொயிருந்தன.

ஏயததொ

வீட்டு

யவெலலையதொயிருந்ததொள

யபதொலும.

தரதொமபத்

திருத்தமதொய் இருந்ததொள.
“நிங்ஙளுயட

ச்சங்ஙதொதி..

அவிதட

ஸர்திக்குந்நு..”

என்று

கதொமதபளண்டு

ஓரமதொய்

லக

கதொண்பித்ததொள. நதொன் யகரளதொவின் ஒரு கிரதொமத்தில் வெந்திறங்கியிருப்பலத மறுபடி ஒரு முலற
அவெள பதொலஷ ஞதொபகப்படுத்தினதயபதொல் இருந்தத.
அவெள லக நீட்டின இடத்தில் ஒருவென் எனக்கு முதலகக் கதொட்டிக்தகதொண்டு நின்றிருந்ததொன்.
உவ்வெதொக்

என்று

கதொமதபளண்ட்லடப்

அவெனிடமிருந்த
பிடித்தபடி

சப்தம

வெந்தத.

அதற்கு

அவென்

அந்தப்

மதொர்புவெலர

பக்கமுளள

உயரமதொயிருந்த

கதொலி

நிலைத்தில்

வெதொந்திதயடுத்தக்தகதொண்டிருந்ததொன். இந்த வீட்லடச் சுற்றி நதொலளய கல்யதொணத்தின் தபதொருட்டு
கூடியிருக்கிற இத்தலன ஜனத்தில் யதொரும அவெலனக் கவெனிக்கவில்லலை யபதொலை. இவெள கவெனித்தத
அவெனுலடய அதிர்ஷ்டமததொன். அவெனருகில் தசன்றயபதொத அவென் வெதொந்தியதொல் யபதொதம தகட்ட
அந்த நிலலையிலும அரவெம யகட்டுத் திருமபி என்லனப் பதொர்த்த யலைசதொய்ச் சிரிக்க முற்பட்டதொன்.
அவெலன

எனக்கு

அலடயதொளம

கண்டுதகதொளள

முடிந்தத.

பதொலைதொவின்

கல்யதொணத்தக்கதொக
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என்னுடன் ட்தரயினில் வெந்த இருபத்திதயட்டு யபர்களில் அவெனும ஒருவென். அவெனுடன் அவென்
மலனவி மற்றும லபயலனயும பதொர்த்தததொக ஞதொபகம.
நதொன் அவெலன தநருங்கி “என்ன பதொஸ்… உடமபு சரியில்லலையதொ ?” என்று யகட்குமயபதொயத மறுபடி
ஒரு உவ்வெதொக். நதொன் அவென் தலலைலயப் பிடித்தக்தகதொண்டு பின் அவென் முதலக யலைசதொய்த் தடவிக்
தகதொடுத்யதன். முன்தபதொரு தடலவெ நதொன் எதனதொயலைதொ வெதொந்திதயடுத்தயபதொத என் நண்பதனதொருவென்
எனக்கு இயத மதொதிரி முதகில் தடவிக்தகதொடுத்ததம, அத எனக்கு மிகப்தபரிய ஆசுவெதொசத்லத
அளித்ததம நிலனவுக்கு வெந்தத. இவெனுக்கும அத மதொதிரித்ததொன் இருந்திருக்கயவெண்டும. அவென்
தன்லனத்ததொயன ஆசுவெதொசப்படுத்திக்தகதொளளும முயற்சியில் தன் தநஞ்சில் லகலவெத்திருந்ததொன்.
சதொப்பிட்டத அத்தலனலயயும பிரயத்தனப்பட்டு தவெளிக்தகதொண்டுவெரப்பட்டதில் அவென் கண்கள
சிகப்பதொய் கலைங்கியிருந்தன. உடல் பலைவீனப்பட்டு லககள யலைசதொய் நடுங்கிக்தகதொண்டிருந்தன.
நதொன்

திருமபிப்

பதொர்த்யதன்.

அந்தப்

தபண்

இன்னும

லகயில்

தசதொமபுடன்

நலடயியலையய

நின்றிருந்ததொள. லவெத்தகண் எடுக்கதொமல் எங்கலளயய பதொர்த்தக்தகதொண்டு நின்றிருந்ததொள. நதொன்
அவெளிடம ‘நீ தசதொன்னமதொதிரி இவென் என் ச்சங்ஙதொதியில்லலை’ என்று தசதொல்லை விருமபியனன். அத
ஒன்றும

முக்கியமதொன

விஷயமில்லலை.

யநற்று

யவெனில்

வெந்திறங்கிய

குமபலில்

என்னுடன்

அவெனிருந்தலதப் பதொர்த்த இவென் என் நண்பன் என்று முடிவு பண்ணியிருப்பதொள. இருக்கட்டும.
இப்யபதொத இந்த நிலலையில் அவெனுக்கு ஏததொவெத உதவி தசய்யயவெண்டுதமன்ற எண்ணத்தில் அவெள
யபதொகதொமல் அங்யக நின்றுதகதொண்டிருக்கிறதொள. எனக்கும அவ்வெதொறதொன எண்ணயம இருந்தததொல்
யமற்தகதொண்டு யயதொசிக்கதொமல் கதொமதபளண்டு ஓரமதொய் அடுக்கப்பட்டிருந்த மீதமிருந்த பதொலிவிலனல்
யசர்களில் ஒன்லற எடுத்தப் யபதொட்டு ‘உட்கதொருங்க ப்ரதர்’ என்று அவெலனச் சதொய்த்த உட்கதொர
லவெத்யதன். அவென் தரதொமபத் தளர்ந்திருந்ததொன்.
“கட்டஞ்சதொயதொ

யபதொட்டுத்

தரட்யட.

தகதொறச்சு

யபதமதொகும.”

தமிழ

யபசுகிற

ஆட்கள

என்பலதயுணர்ந்த தன் பதொலஷலய அவெள யலைசதொய் மதொற்ற முற்பட்டத வித்தியதொசமதொயிருந்தத.
யபச இயலைதொத ஒரு நிலலையில் அவெள யகட்டதற்கு அவென் தவெறுமயன தலலையலசத்த லவெத்ததொன்.
அவெள தசதொமலப படியில் லவெத்தவிட்டு புடலவெத் தலலைப்பதொல் லககலளத் தலடத்தபடி உளயள
விலரவெலதப் பதொர்த்யதன்.
“யநத்த பதொர்ட்டிலை தகதொஞ்சம ஓவெரதொயிருச்சு! அததொன்” என்றதொன் அவென் நதொன் யகட்கதொமயலை! அவென்
தசதொல்லைதொமயலை எனக்கு அத புரிந்தததொன் இருந்தத. யநற்று இரவு பதொர்ட்டியில் அவென் நிலறயக்
குடித்தததொல் கீயழ பதொயில் தூங்கிக் தகதொண்டிருக்கிற நிலலையியலையய வெதொந்தி எடுத்ததம பிறகு
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மதொப்பிளலளப்

லபயன்

பதொலைதொவும,

சந்யததொஷும

யசர்ந்த

அவெலன

நகர்த்திக்

கிடத்திவிட்டு

அவ்விடத்லத சுத்தம தசய்ததொர்கள என்றும இவென் அதற்கதொக ததன்னந்யததொப்புக்குள பதொலைதொலவெ
தனியதொய்

கூட்டிக்தகதொண்டு

யகளவிப்பட்டிருந்யதன்.

இரவு

யபதொய்

மன்னிப்புக்

மயக்கம

இன்னும

யகட்டதொன்

என்றும

ததளிந்தபதொடில்லலை

கதொலலையில்

யபதொலும.

இயததொ

கட்டஞ்சதொயதொவுக்குக்கதொக கதொத்தக் கிடக்கிறதொன். உளயள யபதொய்விட்டிருந்ததொலும எனக்கு அந்தப்
தபண் இன்னும நிலலைப்படியில் நின்றுதகதொண்டு என்லன லசலகயதொல் அலழப்பதயபதொல் பிரலம
தததொடர்ந்த தகதொண்டிருந்தத. அந்தப் தபண்ணிடம என்னயவெதொ இழுக்கிற அமசம இருந்தத. ஒரு
யவெலள தபதொட்டு லவெக்கதொத அவெள தநற்றியதொ அல்லைத யலைசதொன யசதொகம விரவின கண்களதொ?
என்னயமதொ

ஒன்று.

அவெள

சதொயதொவுடன்

வெருகிறதொளதொ

என்று

நதொன்

கதவுக்குள

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்தயபதொத அவென் தசதொன்னதொன்.
“இந்த விஷயத்லத என் ஒய்ஃப்கிட்ட தசதொல்லை யவெணதொம பிரதர்.”
நதொன்

திருமபிச்

சிரித்யதன்.

அவெனிடம

பயப்படயவெண்டதொம

என்று

தசதொன்யனன்.

அவென்

மலனவிக்குப் பிடிக்கதொத விஷயத்லத அவென் தசய்திருக்கிறதொன். அவெள இலதக் யகளவிப்பட
யநர்ந்ததொல் கிலடக்கும அர்ச்சலனக்கு அவென் பயப்படுகிறதொன். அவெனுடயனயய எனக்கு அதிகமதொன
பரிச்சயமில்லைதொத யபதொத அவென் மலனவியிடம நதொன் யபச யநரிடும என்று எப்படி நிலனத்ததொன்
என்று ததரியவில்லலை.
அவெள வெதொசற்படியில் மீண்டும ததன்பட்டதொள. படிகள ததொண்டி முற்றம வெலர சதொயதொ டமளருடன்
நடந்த எங்கலள அணுகினதொள. இப்யபதொத பரவெதொயில்லலையதொ என்று விசதொரித்தபடி சதொயதொலவெ
நீட்டினதொள. நதொன் அலத அவெளிடமிருந்த வெதொங்குமயபதொத பட்ட விரல்கலள அவெள இயல்பதொக
எடுத்தக்தகதொண்டிருக்கக் கூடும என்று யததொன்றியத. ஆனதொல் எனக்கு ஏன் இன்னும குறுகுறுப்பதொக
இருக்கிறத? தன் யவெலலை முடிந்தத என்பத மதொதிரியும, தன் எல்லலைக் யகதொட்லட தகதொஞ்சம
ததொண்டி வெந்தவிட்ட மதொதிரியும அவெள இரண்டடி பின்னதொல் நகர்ந்த நின்று தகதொண்டதொள.
என்லனப் பதொர்த்த முன்பு மதொதிரியய முறுவெலித்ததொள. நதொன் அந்தக் கணத்திலிருந்தததொன் அவெலளக்
கவெனிக்க ஆரமபித்திருக்கயவெண்டும. அல்லைத அவெலளக் கவெனிக்க யவெண்டும என்கிற ஒரு சின்ன
உந்ததல் அந்தக் கணத்திலிருந்தததொன் என்னுளளிருந்த புறப்பட்டிருக்கயவெண்டும. என்னயவெதொ ஒரு
எளிலமயும,

சதொந்தமும

கலைந்த

கலைலவெயதொய்

அவெள

அப்படி

நின்றுதகதொண்டிருந்தத

என்லன

யலைசதொய் ஈர்த்தத. நதொன் அவெலள அத்தலன உற்றுப் பதொர்த்திருக்கக்கூடதொயததொ என்று பிறகுததொன்
யததொன்றியத. அவெள சட்தடன்று என் பதொர்லவெலயச் சுததொரித்தக்தகதொண்டு “தகதொறச்சு பணியுண்டு ”
என்று சரசரதவென்று இரண்டு ததொவெலில் படிகலளக் கடந்த உளமலறந்ததொள.
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என்னிடமிருந்த தவெளிப்பட்டு மலறந்தயபதொன தபருமூச்சின் நதிமூலைம எனக்குப் பிடிபடவில்லலை.
நதொன் தமல்லைத் திருமபி அவெலனப் பதொர்த்யதன். பதிநதொன்கு மணியநரப் பிரயதொணம தசய்த இங்யக
வெந்தயத இந்தக் கட்டஞ்சதொயதொலவெக் குடிக்கத்ததொன் என்கிற மதொதிரி தளித்தளியதொய் நிததொனமதொய்
அவென் அலத உறிஞ்சிக் தகதொண்டிருந்ததொன். இப்யபதொத அவென் உடல் படபடப்பும, முக வெதொட்டமும
தகதொஞ்சம மலறந்த தகதொஞ்சம ததமபு பிறந்திருந்தத.
அவென்

குடித்த

முடித்தத்

தந்த

டமளலர

நிலலைப்படியில்

அந்த

தசதொமபுக்குப்

பக்கத்தில்

லவெத்தவிட்டு கதவினுள யலைசதொய் பதொர்லவெலயச் தசலுத்தியனன். அந்தக் கதலவெ ஒட்டியிருந்தத
சலமயலைலற

என்று

தகதொண்டிருந்ததொர்கள.

பிறகுததொன்
அவெர்களில்

புரிந்தத.
அவெலளத்

உளயள
யதடுகிற

நதொலலைந்த
அளவு

தபண்கள

அவெகதொசம

நின்று

இருப்பததொய்த்

யததொன்றவில்லலை. யதொயரனும கவெனித்ததொல் அவென் அங்யக நின்றுதகதொண்டிருப்பதன் கதொரணம பற்றி
அநதொவெசியமதொய் யகளவி எழுப்பக்கூடும. நதொன் திருமபி வெந்தயபதொத அவென் எழுந்திருந்ததொன். ‘தரதொமப
நன்றி தலலைவெதொ!’ என்றதொன். நதொன் புன்னலகத்த அவென் யததொளில் தட்டிக் தகதொடுத்யதன். என்லன
மதொதிரியய அவெனும வெதொசற்கதலவெத் அடிக்கடி பதொர்க்கிறதொயனதொ என்று யததொன்றியத. அவெலனக்
கூட்டிக் யகதொண்டு யததொட்டத்தில் ஷதொமியதொனதொவுக்கு வெந்யதன். அவென் மலனவி, லபயலனப் பற்றி
விசதொரித்தயபதொத அவெர்கள அந்த வீட்டுக்குள தபண்கள தங்கலவெக்கப்பட்டிருக்கும அலறக்குள
இருப்பததொகச்

தசதொன்னதொன்.

முகூர்த்தத்தக்கு

யநரமதொகிவிட்டபடியதொல்

அயநகமதொக

அவெர்கள

உலடமதொற்றி புறப்படத் தயதொரதொகிக்தகதொண்டிருக்கலைதொம என்றும உபரியதொய் ததரிவித்ததொன்.
இங்கிருந்த ஒரு கூட்டம எட்டு மணிக்கு ஏற்பதொடு தசய்யப்பட்டிருந்த பஸ்ஸில் கிளமபி தபண்
வீட்டியலையய

நடக்கவிருக்கும

கல்யதொணத்தக்குப்

யபதொவெததொக

ஏற்பதொடு.

யததொட்டத்தியலையய

வெரிலசயதொய் யசர் யடபிள யபதொட்டு வெந்திருந்தவெர்களுக்கு கதொலலை டிபன் முடிந்தவிட்டத. நிலறய
சந்தனப்தபதொட்டு

யுவெதிகளும,

முண்டு

உடுத்திய

யசட்டன்மதொர்களும

பரபரப்பதொய்

அலலைந்த

தகதொண்டிருந்த அந்த வீட்டுக்குள பதொலைதொ எங்யகயிருக்கிறதொன் என்று ததரியவில்லலை. யநற்று
சதொயங்கதொலைம முதற்தகதொண்யட அவென் தரதொமப பிஸியதொய்த்ததொன் இருந்ததொன். அவென் வீட்டிலிருந்த
தகதொஞ்ச தூரம தளளியிருந்த, கதொலியதொயிருந்த அவென் மதொமதொ வீட்டில்ததொன் மற்ற யபருடன் நதொன்
தங்கியிருந்யதன். அங்யக பசங்களுக்கு 2T ஆயில் யகனில் களளும, அப்புறம மற்ற சரக்கு
பதொட்டில்களும

தகதொண்டுவெந்த

தகதொடுத்தவிட்டு

“என்ஜதொய்”

என்று

பதொலைதொ

தசதொல்லிவிட்டு

கிளமபுமயபதொதததொன் அவெலன கலடசியதொய் பதொர்த்தத.
பஸ் வெந்தவிட்டததொகவும புறப்பட்டுத் தயதொரதொயிருப்பவெர்கள யபதொய் ஏறிக்தகதொளளலைதொம என்றும
ஒரு தவெற்றிலலை வெதொயர் அறிவித்தவிட்டுப் யபதொனதொர். கிட்டத்தட்ட எல்லைதொருயம தயதொரதொகத்ததொன்
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இருந்ததொர்கள

யபதொலை.

வெந்திருந்தவெர்கள
பதொலைதொகூட

பளபளதவென்று

எல்யலைதொருமகூட

வீட்டுக்குளளிருந்த

குளித்த

உலடமதொற்றிக்தகதொண்டு

இவ்விடத்தக்கு

வெந்த

கல்யதொணக்யகதொலைத்தில்

என்னுடன்

யசர்ந்தவிட்டதொர்கள.
தவெளிப்பட்டு

ரயிலில்

திடீதரன்று

அரசியல்வெதொதியபதொலை

நண்பர்களுக்கு லகயதொட்டிவிட்டு அவெனத யசச்சி குடுமபத்தடன் யரதொஜதொப்பூக்கள ஒட்டியிருந்த
ஒரு டதொடதொ சுயமதொவுக்குள ஏறிக்தகதொண்டதொன். நதொன் பஸ் எங்யக என்று விசதொரித்யதன். யரதொடு
குறுகலைதொக

இருப்பததொல்

தரதொமப

தூரத்தக்கு

முன்னயம

திருப்பி

நிறுத்தப்பட்டிருப்பததொய்

தசதொன்னதொர்கள. வீட்டிலிருந்த கிளமபி ஒரு சின்ன ஊர்வெலைம யபதொலை தமதவெதொய் எல்யலைதொரும பஸ்
இருக்கிற

திலச

சுறுசுறுப்பதொய்,
யததொன்றியத.

பதொர்த்த

நடக்க

புத்தணர்ச்சியுடன்
நடக்கிற

தபண்கள

ஆரமபித்ததொர்கள.
ஒரு

கல்யதொண

கூட்டத்தக்குள

எல்யலைதொலரயும

வீட்டில்ததொன்
நதொன்

அவெலளத்

மிக

பதொர்க்க

அலைங்கதொரமதொய்
முடியும

யதடியனன்.

என்று

எங்யகயும

ததன்படவில்லலை. அவெள இன்னும கிளமபவில்லலையதொ?
பஸ்லஸ அலடந்தயபதொத ஏற்தகனயவெ ஒரு கூட்டம இருக்லககலள நிரப்பியிருந்தத. அததவிர
இன்னும

இத்தலன

யபர்.

கல்யதொணம

நடக்கிற

இடத்தக்கு

இரண்டு

மணி

யநரம

நின்று

தகதொண்டுததொன் யபதொகயவெண்டுமயபதொலை. நதொன் அந்த தமயின் யரதொட்டில் நின்றுதகதொண்டு பஸ்
கிளமபுமயபதொத தததொற்றிக்தகதொளளலைதொம என்று கதொத்திருந்யதன். கிளமப இன்னும ஒரு பத்த நிமிடம
ஆகுதமன்று யதொயரதொ தசதொன்னதொர்கள. பின் இருக்லகயில் அவென் சதொய்ந்திருப்பலதப் பதொர்த்யதன்.
அவெதனப்படியயதொ ஒரு இருக்லகலயப் பிடித்தவிட்டதொன். பக்கத்தில் அவென் மலனவியும, அவென்
லபயனும. எனக்கு மறுபடி அவென் வெதொந்தியும, அந்த புறவெதொசற்கதவும, படிகளும ஞதொபகத்தக்கு
வெந்தன. அவெலள மறுபடி பதொர்க்கயவெண்டும என்கிற ஆவெல் திடீதரன்று யததொன்றியத.
நதொன் தமல்லை பதொலைதொவின் வீட்லட யநதொக்கி நடக்க ஆரமபித்யதன். அங்யக யதொதரல்லைதொம இன்னும
கிளமபதொமல் இருப்பதொர்கள? நடக்குமயபதொயத ஏயததொ ஒரு விவெகதொரமதொன யயதொசலனயில் வெதொட்லச
கழற்றிப்

பதொக்தகட்டில்

யபதொட்டுக்தகதொண்யடன்.

பதொலைதொவின்

வீட்லடயலடந்தயபதொத

அதிகம

அரவெமில்லைதொமலிருந்தத. கிட்டத்தட்ட எல்யலைதொரும கிளமபி விட்டதொர்கள யபதொலை. யததொட்டத்தில்
ஷதொமியதொனதொலவெயும, யடபிளகலளயும பிரித்தக் தகதொண்டிருந்த ஒரு சிலை யவெலலையதொட்கலளத் தவிர
யவெறு யதொலரயும கதொயணதொம. நதொன் எதற்கு இத்தலன தூரம தமனக்தகட்டு வெந்யதன் என்று
எனக்யக புரியதொமல் இருந்தத. யகட்லடத் ததொண்டி பக்கவெதொட்டிலிருந்த வெதொசலலை அலடந்தயபதொத
அவெள படிகளில் ஓய்வெதொய் உட்கதொர்ந்திருந்ததொள. என்லனப் பதொர்த்த யலைசதொய் அவெள கண்களில்
ஆச்சரியம விரிந்த தமதவெதொய் எழுந்ததொள. நதொன் எதவும யபசத் தவெங்கும முன்பதொக அவெள
யகட்டதொள. “இப்யபதொ நல்லைதொ இருக்கதொரதொ நிங்ஙளுதட ச்சங்ஙதொதி?”
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அவென் என் ச்சங்ஙதொதியில்லலை என்று மீண்டும அவெளிடம தசதொல்லை விருமபியனன். பதிலைதொக
‘அவெனுக்கு இப்யபதொத ஒன்றும பிரச்சலனயில்லலை’ என்யறன். கூடயவெ அவெள கல்யதொணத்தக்குக்
கிளமபதொமல்

இப்படி

நலடயில்

உட்கதொர்ந்திருப்பத

எனக்கு

ஆச்சரியத்லத

அளிப்பததொகத்

ததரிவித்யதன். அவெள ஒரு தமல்லிய புன்முறுவெலலை உதடுகளில் படரவிட்டதொள.
“ஞதொன் அதிகம இமமதொதிரி எடத்தக்கு யபதொறதில்லை..” என்றதொள. தகதொஞ்சம இலடதவெளிவிட்டுப்
பின்னர்

தயக்கத்தடன்..

“தசதொல்றதக்தகன்ன?

பர்த்ததொவு

மரிச்சதினு

யசஷமததொன்”

என்று

யசர்த்தக்தகதொண்டதொள. அவெள மலறக்க விருமபின வெருத்தம யலைசதொய் அவெள முகத்தில் யகதொடிட்டுக்
கதொட்டிவிட்டத.

எனக்கு

ஏயதயததொ

உணர்ச்சிகலளப்

பூசிக்தகதொண்டு

ஒரு

இனமபுரியதொத

அதிர்தவெதொன்று மனதிற்குள ஓடியத. ஓரிரு விநதொடிகள தசய்வெதறியதொத நின்றிருந்யதன்.
“ஆனதொ என்தட யமதொள கல்யதொணத்தினு யபதொய்ட்டுண்டு..” என்றதொள முகம மலைர்ந்த. பின்னர் ஓரிரு
விநதொடிகள

அவெள

தமளனமதொய்

எலதயயதொ

யயதொசித்தவிட்டு

சட்தடன்று

“எந்ததொ

நிங்ஙள

எங்கதொவெத

கழண்டு

புறப்பட்டில்யலை?!!” என்றதொள.
நதொன்

யயதொசித்த

“யபதொகணும.

என்

வெதொட்லசக்

கதொயணதொம.

இங்க

விழுந்தததொன்னு பதொக்க வெந்யதன். நீங்க ஏததொவெத பதொத்தீங்களதொ?” என்யறன். எதற்கதொக என்
வெதொயிலிருந்த தபதொய் இத்தலன சரளமதொக வெருகிறத? அவெள ஒரு நிமிடம என்லன உற்றுப்
பதொர்த்தத எனக்கு என்னயவெதொ யபதொல் இருந்தத. என் முகத்திலிருந்த ஏததொவெத களளத்தனத்லத
கண்டுபிடித்தவிட்டதொளதொ என்று யலைசதொய் சந்யதகம எழுந்தத.
அவெள சட்தடன்று அவெளின் மூடிய வெலைத லக விரல்கலள என் முன் நீட்டினதொள.
“‘இதவெதொ பதொருங்க”
எனக்குள ஒரு சின்ன திடுக்கிடல் நிகழந்த குழப்பமதொய் அவெலள யநதொக்கிக் லகநீட்டியனன். என்
நீட்டிய என் விரல்களின் யமலைதொக லவெத்த அவெள விரல்கலளப் பிரித்ததொள. தவெறும விரல்கள.
நதொன் ஏமதொந்தலதப் பதொர்த்த வெரிலசப் பற்கள ததரிய தரதொமப அழகதொய்ச் சிரித்ததொள.
“இதததொன்” என்யறன் திடீதரன்று.
நதொன் அவெளிடமிருந்த தபற்றுக்தகதொண்டலத என் விரல்களுக்குள இறுக்கமதொக மூடிக்தகதொளவெலதப்
பதொர்த்த அவெள சிரிப்பின் வீரியம குலறந்த யவெறு ஏயதயததொ உணர்ச்சிகள அவெளத முகத்லத
நிலறத்தன. இறுக்கின லகலயப் பிரிக்கதொமல் அவெலள யநதொக்கி ஒரு அர்த்தப் புன்னலக பூத்தவிட்டு
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மனசில்லைதொமல்

வெதொசலலை

யநதொக்கி

நடந்யதன்.

நதொன்

மலறயுமவெலர

என்லனயய

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொள என்பத நதொன் திருமபிப் பதொர்த்தயபதொததல்லைதொம ததரிந்தத.
கல்யதொணம

முடிந்த

அன்று

மத்தியதொனயம

ட்தரயின்

ஏறியவெண்டியிருந்தத.

இங்கிருந்த

தசன்லனக்கு பதினதொலு மணி யநரம ஆகும. இப்யபதொத என் எதிர்சீட்டியலையய அவென் சிரித்தவெதொறு
உட்கதொர்ந்த தகதொண்டிருந்ததொன். அவென் முகம இப்யபதொத தரதொமபத் ததளிவெதொய் இருந்தத. பக்கத்தில்
அவென் மலனவியும லபயனும. தவெளியய யகரளத்தின் ததன்னந்யததொப்புகள பின்யனதொக்கி விலரந்த
தகதொண்டிருந்தன.

அந்தப்

லபயன்

என்லனயய

இலமக்கதொமல்

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொன்.

என்னிடம யகட்பதற்கு அவெனுக்கு என்னயவெதொ இருப்பதயபதொதலைதொரு பதொவெலன அந்தப் லபயன்
முகத்தில் ததரிந்தத.
“என்னடதொ கண்ணதொ?” என்யறன்.
அவென் இறுக்கமதொய் மூடியிருந்த என் வெலைத லக விரல்கலள உற்றுப் பதொர்த்தவிட்டுக் யகட்டதொன்.
“லகலை என்ன தவெச்சிருக்கீங்க அங்கிள?”
நதொன்

சுததொரித்த

சட்தடன்று

அவெனிடம

விரல்கலளப்

பிரித்தக்

கதொண்பித்த

“ஒண்ணுமில்லைடதொ..”என்யறன்.
***

தமியழதொவியம டதொட் கதொம – 28-03-06
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டுகதொட்டி
கதியரசன் மணி பதொர்த்ததொன். நிஷதொலவெ இன்னமும கதொயணதொம. அவென் தபஸண்ட் நகரில் அந்த
கதொஃபி ஷதொப்பின் யபதொர்டியகதொ கதொத்திருப்புப் பகுதியில் வெந்த உட்கதொர்ந்த கிட்டத்தட்ட முக்கதொல்
மணி யநரம கடந்திருந்தத. அவெள வெருகிற சுவெலடக் கதொயணதொம. அவென் ஏற்தகனயவெ அவெள யமல்
மகதொ எரிச்சலில் இருந்ததொன். இப்யபதொத எரிச்சல் யகதொபமதொக உருமதொறிக்தகதொண்டிருந்தத. என்ன
தசய்வெததன்றறியதொமல்

தமதொலபலலை

யநதொண்டிக்தகதொண்டிருந்ததொன்.

ஆர்டர்

எடுக்க

அவெலனச்

சமீபித்த யபரர் தபண்ணிடம ‘ஒருத்தர் வெரணும’ என்றதொன்.
நிஷதொ

இன்று

நிச்சயமதொகச்

சந்திக்கலைதொம

என்று

தசதொல்லியிருக்கிறதொள.

அவென்

எரிச்சலுக்குக்

கதொரணயம அதததொன். ஊரில் அவெனவென் கதொதலியயதொடு தினசரி நகர்வெலைம வெந்ததகதொண்டிருக்க
இவெயளதொ

ஒரு

முலற

பதொர்த்தக்தகதொளவெதற்யக

இன்லறக்கு

நதொலளக்கு

என்று

அலலையவிட்டுக்தகதொண்டிருக்கிறதொள. யகட்டதொல் 1) ஆஃபிஸில் ப்ரதொதஜக்ட் தடலிவெரி, 2) திடீர்னு
வீட்லை

தகஸ்ட்,

3)

அமமதொவுக்கு

உடமபு

சரியில்லலை..

4…….

என

ஆயிரம

கதொரணங்கள

தசதொல்வெதொள. நதொன் மட்டும என்ன தவெட்டியதொகயவெ இருக்கியறன்? ஃயபதொன் தசய்ததொல் முழுசதொய்
ஒரு நிமிடமகூடப் யபசதொமல் தண்டிப்பதியலையய குறியதொக இருக்கிறதொள. ’என்லனப் பதொர்க்கணுமனு
உனக்குத் யததொணலலையதொடி?’ என்று யகட்டதொல் ‘தினம பதொத்தக்கிட்டதொத்ததொன் லைவ்வெதொ?’ என்று
மடக்குகிறதொள.
ஒவ்தவெதொரு முலறயும நிஷதொலவெச் சந்திக்க அவெளிடம ஒரு அப்பதொயிண்ட்தமண்ட் வெதொங்குவெதற்கு
கதியரசனுக்கு நதொக்குத் தளளிக்தகதொண்டிருந்தத. அவெனுக்யகதொ அவெலளப் பதொர்க்கதொமல் இருப்பத
அன்றதொட அவெஸ்லத அல்லைத உபதொலத. அவென் உளளக்கிடக்லகலய அவெள புரிந்ததகதொண்டமதொதிரி
ததரியவில்லலை.

என்ன

இருந்ததொலும

ஒரு

தபண்ணுக்கு

இத்தலன

பிகு

ஆகதொதததொன்.

கருலணயில்லைதொத ரதொட்சஸி.
இன்லறய சந்திப்புக்கதொக அவென் அவெளிடம தகஞ்சவில்லலை. மதொறதொக இன்லறக்கு மட்டும தசதொன்ன
சமயத்தக்கு டதொண் என்று அவெள வெரவில்லலைதயனில் அதன் பிறகு ஏற்படும பின்விலளவுகளுக்கு
அவென் தபதொறுப்பல்லை என்று மிரட்டலைதொகச் தசதொல்லிலவெத்திருந்ததொன். வெருகியறன் என்றதொள நிஷதொ.
இப்படியய விட்டதொல் சரியதொகதொத. இன்லறக்கு கறதொரதொக அவெளிடம இரண்டில் ஒன்று யபசி முடிவு
தசய்தவிடயவெண்டும. தகதொஞ்சம யடதொஸ் விட்டதொல்ததொன் சரிப்படும.
திடீதரன்று இடி இடிப்பதயபதொலை ஒரு சப்தம யகட்டத. கதியரசன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்த பதொர்த்ததொன்.
தமதொலபலலைத் தடவிக்தகதொண்டிருந்த விரல் அப்படியய நின்றத.
கதொஃபி ஷதொப் வெளதொக யகட்டுக்குள ஒரு தபரிய லபக் நுலழந்த தகதொண்டிருந்தத. அவென் யகட்ட
இடிச் சப்தம அந்த லபக்கினுலடயதததொன். லபக்கின் யமயலை ஆகிருதியுடன் ஒரு இலளஞன். அந்த
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சிவெப்பு

நிற

எந்திரத்தின்

தபட்யரதொல்

டதொங்கின்

யமல்

டுகதொட்டி

என்று

எழுதியிருந்தலதப்

பதொர்த்ததம கதியரசன் யமலும நிமிர்ந்த உட்கதொர்ந்ததொன்.
ஆரமபம படத்தில் ’தலை’ ஓட்டுவெதொயர. அந்த லபக் என்பலத உடயன மனதக்குள தபதொருத்திப்
பதொர்த்தக்தகதொண்டதொன். அப்பதொ! என்ன ஒரு என்ஜன் உறுமல்!!
ஆர்வெத்தடன் அந்த டுகதொட்டி இலளஞலனக் கவெனிக்க ஆரமபித்ததொன். அவென் ஆறடி உயரம
இருந்ததொன். கதொலைர் இல்லைதொத கருப்பு நிற பனியனில் I tried to be normal twice. Worst two minutes
of my life. என்று எழுதப்பட்டிருந்தத. தநற்றியில் தவெழும ஒழுங்கற்ற முடி. ஜீன்ஸ். உயர்தர
ஷக்கள மற்றும பணமும வெசதியும தந்த யததொரலண. ’டுகதொட்டி லபக் மினிமயம ஆறு லைட்ச
ரூபதொயதொமலை..”

என்று

நண்பதனதொருவென்

முன்தனப்தபதொழுயததொ

அங்கலைதொய்த்தத

கதியரசனுக்கு

ஞதொபகத்தக்கு வெந்தத.
இலளஞன் டுகதொட்டியில் வெந்திறங்கிய மறு நிமிடம கலட வெதொசலில் ஒரு ஆட்யடதொ வெந்த நிற்க
அதிலிருந்த ஒரு யுவெதி இறங்கினதொள. ’ஹதொய்’ என்றவெதொறு யநரதொக டுகதொட்டி இலளஞலன யநதொக்கி
வெந்ததொள. டுகதொட்டி அவெலள யநதொக்கி நகர்ந்ததொன். இருவெரும அருகருயக தநருங்கிய கணத்தில்
யலைசதொக சமபிரததொயமதொக அலணத்தக் தகதொண்டு ஆங்கிலைக் குசலைம விசதொரித்தக் தகதொண்டதொர்கள.
கதியரசனுக்கு யலைசதொய் தததொண்லடலய அலடத்த மதொதிரி இருந்தத.
கதியரசனின் ஆர்வெம இப்யபதொத இருமடங்கு அதிகமதொனத. நிஷதொலவெ யலைசதொய் மறந்தவிட்டு
அவெர்கலளக் கவெனிக்க ஆரமபித்ததொன். இப்யபதொத அவெர்கள இருவெரும கதியரசனின் அருயக உளள
யடபிளில் உட்கதொர்ந்த தகதொண்டதொர்கள. அவெர்களிருவெரும யபசுவெத ததளிவெதொக இல்லைதொவிட்டதொலும
ஓரளவு கதொதில் விழுந்தத.
”யஸதொ.. வெதொட்ஸப்” என்று டுகதொட்டி யகட்டதொன். அவெனுக்குக் தகதொஞ்சம தபரிய கட்லடக் குரல்ததொன்
நுனி

நதொக்கு

ஆங்கிலைச்

சரளத்தில்

உலரயதொடல்.

ஆனதொல்

அவெர்கள

யபசுகிற

ஸ்பீடில்

கதியரசனுக்குத் தலலை சுற்றியத.
யுவெதி யடபிளின் யமல் கழற்றி லவெத்திருந்த கூலைர் க்ளதொஸின் யமல் மதொலலை இளதவெயில் பட்டுச்
சிதறி அவெள முகத்தில் பிரதிபலித்தத. மதொடலிங் தசய்பவெள யபதொலை இருந்ததொள. லிப்ஸ்ட்டிக்
உதடுகலள அழகதொகப் பிரித்த அவ்வெப்யபதொத சிரித்ததொள. தநற்றியில் புரளும முடிலய, தலலைலய
தவெடுக்தகன்று சதொய்த்த சதொய்த்த பின்னுக்குத் தளளினதொள. டுகதொட்டி பதொக்தகட்டிலிருந்த டன்ஹில்
சிகதரட் டப்பதொலவெ எடுத்த அதில் ஒன்லற உருவிக்தகதொண்டு லலைட்டரதொல் பற்ற லவெத்ததொன்.
சதொய்ந்திறங்கிய தவெயிலில் புலக ரமமியமதொய் தநளிந்தத.
டுகதொட்டிக்கும யுவெதிக்கும இலடயய தபரிய அந்நியயதொன்யம இருப்பதயபதொல் ததரியவில்லலை.
அவெர்கள நண்பர்களதொக இருக்கலைதொம. அல்லைத தததொழில் நிமித்தம இதற்கு முன் ஓரிரு முலற
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சந்தித்தவெர்களதொக இருக்கலைதொம. அவெர்கள நடந்ததகதொளகிற விதத்தில் ஒரு சின்ன தநருக்கமும,
விலைகலும ஒயர சமயம ததரிவெததொக கதியரசன் உணர்ந்ததொன். சிறித யநரம டுகதொட்டியதொனவென் புலக
கிளப்பியபடி

அவெளிடம

எலதயயதொ

ஸீரியஸதொகப்

யபசிக்தகதொண்டிருந்ததொன்.

அவெள

தலலை

சதொய்த்தபடி அவெலனயய லவெத்தகண் வெதொங்கதொமல் கவெனித்தக் தகதொண்டிருந்ததொள.
கதியரசன் தமதொலபலில் கண்கலள லவெத்தக் தகதொண்டு அவெர்கள என்னததொன் யபசுகிறதொர்கள
என்று ஒட்டுக் யகட்க முயற்சித்தக்தகதொண்டிருந்ததொன். ஜர்னலிஸம, ஹதொரி பதொட்டர், ஹதொயலைதொ
எர்த், பில்டர்தபர்க் மீட்டிங், எம.தஹச். த்ரீ தஸவெண்டி, ஹஜூ யஸஸ் எலிஃபண்ட் யகண்ட்
டதொன்ஸ், ஃயபதொட்யடதொகிரதொபி தஸதொலசட்டி ஆஃப் தமட்ரதொஸ், ஆண்ட்ரதொய்ட் லைதொலிபதொப் அப்யடட்,
இண்டியன் தபதொலிடிக்ஸ், ஹ்யூமன் ட்ரதொஃபிக்கிங்.. எஸ்.வி. யசகர் கதொதமடி சிடி, லிட்டில் ஜதொனி
(இந்த

இடத்தில்

இருவெரும

உரக்கச்

சிரிக்கிறதொர்கள)

என்று

கலைலவெயதொக

ஏயதயததொ

கதொதில்

விழுந்ததகதொண்டிருந்தத.
கதியரசன் மறுபடி மணி பதொர்த்ததொன். அவென் பல்ஸ் எகிறுவெதற்யகற்ப தநதொடிமுள யவெகமதொக
நகர்ந்ததகதொண்டிருந்தத. நிஷதொ இன்னும வெரவில்லலை. அவெள நிஜமதொகயவெ வெருவெதொளதொ என்று
இப்யபதொத சந்யதகம வெந்தவிட்டத. அவெள மட்டும இன்லறக்கு வெரவில்லலைதயனில் அப்புறம
அவெலள உண்டு / இல்லலை என்று பண்ணிவிடயவெண்டியதததொன் என்று நிலனத்தக்தகதொண்டதொன்.
யகதொபம யமலும கூடியத.
டுகதொட்டிக்கு

கதொஃபியும,

யுவெதிக்கு

ஒரு

தபதொன்னிற

திரவெமும

பரிமதொறப்பட்டிருந்தத.

யுவெதி

சிரித்தவெதொறு ‘ஐ ஆல்யவெஸ் லலைக் க்ரீன் டீ” என்றதொள . யகதொப்லபலயக் லகயில் எடுத்த நதொசூக்கதொக
ஒரு

ஸிப்

உறிஞ்சினதொள.

டுகதொட்டி

கதொஃபிலயத்

தததொடதொமல்

அடுத்த

சிகதரட்லடப்

பற்ற

லவெத்ததொன்.
“யு ஆர் ஸ்யமதொக்கிங் அ லைதொட்..” என்றதொள யுவெதி அவெனிடம.
“யநதொ.. நதொட் ஆல்யவெஸ்.. ஐ ஃபீல் லலைக் ஐ நீட் இட் யபட்லி நவ்… யு. யநதொ!” தசதொல்லுமயபதொத
அவெள கண்கலளத் தவிர்க்க முற்பட்டதொன்.
“கூல்.. ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட்.. தநவெர் லமண்ட்..”
டுகதொட்டி

தபதொதவெதொகச்

சிரித்ததொன்.

அவென்

ஏயததொ

தகதொஞ்சம

பதட்டத்திலிருக்கிறதொன்

என்று

கதியரசனுக்கு ஏயனதொ யததொன்றியத. யபசதொத தருணங்களில் டுகதொட்டி அந்த யுவெதிலயயய அடிக்கடி
பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொன். அவெர்கள ஆயிரம யபசிக்தகதொண்டிருந்ததொலும யபசப்படதொத யவெறு ஏயததொ
விஷயம

தததொக்கி

நிற்பத

மதொதிரி

இருந்தத.

அவெனிடமிருந்த

எலதயயதொ

எதிர்பதொர்த்தக்

கதொத்தக்கிடக்கிற மதொதிரி அவெள முகத்தில் ஒரு சின்ன ஆர்வெ உணர்வு ஒரு புன்னலகயுடன் யதங்கிக்
கிடந்தத.
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அவெர்கள யபச்சில் இலடதவெளி விழுந்தத. தத்தம பதொனங்கலள யலைசதொய் உறிஞ்சியவெதொறு இருவெரும
தமமௌனமதொக

இருந்ததொர்கள.

இலடயிலடயய

ஒருவெருக்தகதொருவெர்

அர்த்தத்தடன்

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொர்கள.
”ததன்?” என்றதொள அவெள. அவெர்கள யபசயவெண்டிய விஷயங்கள எல்லைதொம தீர்ந்தயபதொனமதொதிரியும
யமற்தகதொண்டு ஏயதனும இருந்ததொல்

தசதொல் என்று தூண்டுகிற மதொதிரியும இருந்தத அவெள

யகட்டத.
திடீதரன்று

அங்யக

நிலைவின

தமமௌன

இலடதவெளி

கதியரசனுக்யக

ஒரு

மதொதிரி

இருந்தத.

அவெர்கலளக் கவெனிப்பலத தவிர்க்க நிலனத்ததொலும கண்கள அவெர்களின் யமயலையய மறுபடி மறுபடி
படிந்தன.

இலடயய

நிஷதொ

வெருகிறதொளதொ

என்று

ஆயிரத்த

நதொற்பத்ததட்டதொவெத

தடலவெயதொக

வெதொசலலைப் பதொர்த்ததொன். ஏமதொற்றத்தின் இன்தனதொரு தளிலய தநஞ்சில் வெதொங்கிக்தகதொண்டதொன்.
டுகதொட்டி இப்யபதொத யலைசதொய் கண்கலள மூடிக்தகதொண்டிருந்ததொன். ஒரு சிலை விநதொடிகள கழித்தத்
திறந்ததொன்.

பின்னர்

அந்த

யுவெதியின்

கண்களுக்குள

ஆழமதொகப்

பதொர்த்ததொன்.

ஒரு

கனவுலைகத்திலிருந்த யநரதொக இறங்கி வெந்தவென் மதொதிரி இருந்தத அவென் பதொர்லவெ. பின்னர் தநய்ல்
ஆர்ட் யபதொட்டிருந்த அவெளின் வெலைத லக தளிர் விரல்கலளத் தததொட்டு தமதவெதொக மிக தமதவெதொக
அவென்

பக்கம

நிலனத்த

பிடித்திழுத்ததொன்.

ஒரு

திடுக்கிடுவெதயபதொலை

அர்த்தப்

எந்த

புன்னலக

பதொவெலன

தசய்த

எதிர்ப்பும
அவென்

இல்லைதொமல்

முகத்தில்

அவெலன

அத

அவென்

லகவெசப்படுவெலத

நிலலைதகதொண்டத.

ஏறிட்டுப்

பதொர்த்ததொள.

அவெள
பின்னர்

யலைசதொக
யலைசதொன

தவெட்கத்தில் அவெள இதழகள பிரிந்தன. என்னய்யதொ நடக்குத இங்யக என்று கதியரசன் இன்னும
நிமிர்ந்த உட்கதொர்ந்ததொன்.
“லையதொ..” என்று மிருதவெதொன குரலில் கூப்பிட்டதொன் டுகதொட்டி. அவென் தததொண்லடக்குழி ஒரு முலற
ஏறி இறங்கியத.
ஒரு ஹமமிங் மதொதிரி “மம” என்று அவெளிடமிருந்த ஒரு பரவெசத்தடன் கூடிய முனகல் மட்டுயம
உதிர்ந்தத.
பின்னர் யதொரும எதிர்பதொர்க்கதொத தருணத்தில் டுகதொட்டி அவெள லகலய விடதொமயலையய நதொற்கதொலிலய
விட்டு எழுந்த அப்படியய ஒற்லறக்கதொலலை மட்டும மடக்கி அவெள முன் மண்டியிட்டு இலறஞ்சுவெத
யபதொலைச் தசதொன்னதொன்.
“லையதொ… ஐ வெதொண்டு யச இன் திஸ் தவெதொண்டர்ஃபுல் தமதொதமண்ட் தட் அ யம இன் லைவ் வித்
யூ…” என்றதொன். கதியரசன் புருவெங்கலள உயர்த்தினதொன். தபதொத இடத்தில் லைஜ்லஜயயயில்லைதொமல்
இததன்ன சினிமதொத்தனம என்று நிலனத்தக்தகதொண்டதொன். சரிததொன். தபரிய இடத்த நபர்கள இந்த
மதொதிரிதயல்லைதொம நடந்ததகதொளவெத சகஜமததொயன என்று சமதொததொனம தகதொண்டதொன்.
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லையதொ என்ற தபயர் தகதொண்ட அந்த அப்ஸரஸ் இந்தத் தருணத்திற்கதொகயவெ கதொத்திருந்ததயபதொலை
“யஹ.. மிதன்… ஐ யநதொ தட் அல்தரடி.. யடதொண்ட் யஸ இட்..” என்று யமலும தவெட்கப்பட்டதொள.
அவென் லகலய இறுக்கிக்தகதொண்டதொள.
கதியரசனுக்கு ஆலைங்கட்டிதயதொன்று சட்லடக்குள விழுந்ததமதொதிரி உடமபு யலைசதொகச் சிலிர்த்தத.
உலைகத்தில் அவெர்கலளத் தவிர அங்யக யதொரும இல்லலை என்பதயபதொல், சூழநிலலையின் ப்ரக்லஞலய
முற்றிலும இழந்தவெர்கள யபதொல் தங்களுக்குள திடீதரனப் பூத்தவிட்ட ஒரு கதொதல் பரவெசத்தில்
தளுமபி நின்றிருந்ததொர்கள. அந்த இடத்தில் இப்யபதொத மலழ தபய்ததொல் நன்றதொயிருக்கும என்று
கதியரசன் ஏயனதொ நிலனத்ததொன்.
லையதொ என்பவெள டுகதொட்டியிடம திடீதரன்று “பீச்?” என்றதொள. “ஷ்யூர்” என்றதொன் அவென். பிறகு
எதற்கதொகவும கதொத்திருக்கவில்லலை. சடுதியில் பில்லலை தசட்டில் தசய்தவிட்டு கிளமபினதொர்கள.
மறுபடி

இடிச்

சத்தம.

டுகதொட்டியின்

பின்னிருக்லகயில்

அவெள

அவென்யமல்

சதொய்ந்த

ஒட்டிக்தகதொண்டிருக்க தநதொடியில் சதொலலையில் கலைந்த கதொணதொமல் யபதொனதொர்கள.
டுகதொட்டி லபக் பதொர்லவெயிலிருந்த மலறவெத வெலர பதொர்த்தக்தகதொண்யடயிருந்ததொன் கதியரசன்.
அவெனிடமிருந்த ஒரு மகதொ தபருமூச்சு எழுவெதற்கும நிஷதொவின் ஸ்கூட்டி கதொஃபி ஷதொப்பினுள
நுலழவெதற்கும சரியதொக இருந்தத. ஸ்கூட்டிலயப் பதொர்க்கிங்கில் நிறுத்திவிட்டு அவெசர கதியில்
கதியரசலன

யநதொக்கி

வெந்ததொள.

நீலை

நிற

சுரிததொர்,

பின்னலிடப்படதொத

கூந்தல்

என

சற்யற

நிர்மலைமதொன அழகுடன் ஒரு யதவெலத அவெலன யநதொக்கி வெருவெதயபதொலை உணர்ந்ததொன் கதியரசன்.
“ஸதொரிடதொ… யகதொவிச்சுக்கதொத.. கிளமபற யநரத்தலை மீட்டிங்.. ஒரு வெழியதொ தப்பிச்சு வெர்ரதக்குளள…
தரதொமப யநரமதொ தவெய்ட் பண்றியதொடதொ?” என்றதொள பதட்டமதொக. யதொரும பதொர்க்கவில்லலை என்று
உறுதி தசய்தவிட்டு அவென் தலலைலய விரல்களதொல் கலலைத்ததொள.
இன்னததன்று புரியதொத ஒரு உணர்வு கதியரசனுக்குள பிரவெதொகதமடுத்த அவெலன ஆக்ரமித்தத.
பதில் தசதொல்லைதொமல் அவெலளயய பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொன். மறுபடி அவெனருயக வெந்த நின்ற
யபரரிடம “ஒரு கிடதொர் கிலடக்குமதொ?” என்றதொன்.
***
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திருப்பம
குல்தமதொஹர் மரத்தில் யபதொஸ்ட் பதொக்ஸ் கட்டியிருந்த ததரு முக்கில் திருமபுமயபதொத தசல்வெதொவின்
கதொல்கள தயங்கி நின்றன. அங்கிருந்த நதொலைதொவெத கதொமதபளண்டின் பச்லச யகட்டில் யஜவியமமதொ
நிற்கிறதொளதொ என்று பதொர்த்ததொன். வெதொசல் மரத்தில் ஒரு கதொகத்லதத் தவிர மற்றபடி ஒருவெரின்
நடமதொட்டத்லதயும

“அப்பதொடதொ”

கதொயணதொம.

என்று

அவென்

வெதொய்

முணுமுணுத்தத.

கூட

வெந்ததகதொண்டிருந்த வெதொசுவும நின்று ‘என்னடதொ’ என்றதொன் புரியதொதமதொதிரி.
“அந்தமமதொ

இருக்குததொன்னு

பதொத்யதன்.

நல்லை

யவெலள

ஆளக்

கதொயணதொம.

மத்தியதொனம

பதொபு

வீட்டுக்குப் யபதொலைதொமனு வெந்தப்ப கூட நின்னுட்டிருந்ததொ. அப்படியய திருமபிப் யபதொயிட்யடன்”
என்றதொன். வெதொசு பச்லச யகட்டின் திலசயநதொக்கி ஒரு அலைட்சியப் பதொர்லவெலய வீசிவிட்டு அலத
அப்படியய தசல்வெதொவிடம திருப்பினதொன். “ஏண்டதொ இப்படி அந்தமமதொவுக்கு பயந்த சதொவெறீங்க!”
என்றதொன் சலிப்பதொக.
வெதொசு அப்படிக் யகட்டத தகதொஞ்சம அவெமதொனமதொகத்ததொன் இருந்தத. தசல்வெதொ அவெனுக்கு பதில்
தசதொல்லைதொமல் நடந்ததொன். யஜவியமமதொ கதொமதபளண்லட தநருங்குமயபதொத வெழக்கமயபதொலை ஒரு
பதட்டச் சுழல் தநஞ்சில் லமயம தகதொண்டத. அலத முகத்தில் கதொட்டினதொல் யபதொச்சு! வெதொசு அவென்
அட்லவெஸ்

கட்லட

அவிழக்க

ஆரமபித்த

விடுவெதொன்.

அத்தலன

யநரம

கலைகலைப்பதொகப்

யபசிக்தகதொண்டு வெந்தத இந்தத் ததரு முலன திருமபியதம திடீதரன்று நின்று யபதொய்விட்டத.
தசல்வெதொவின்

பிரச்சலனகள

எல்லைதொவெற்றிற்கும

கதொரணம

யஜவி

சதொர்

என்று

சுருக்கமதொக

அலழக்கப்படுகிற யஜ. விஸ்வெநதொதன். அவெலரச் தசதொல்லிக் குற்றமில்லலை. அவெர் பண்ணின முதல்
தப்பு தசல்வெதொ படிக்கிற கல்லூரியில் அவெனுக்கு தலைக்ட்சரரதொக வெந்த வெதொய்த்தத. யமலும தஹட்
ஆ•ப் த டிபதொர்ட்தமண்ட்டதொக யவெறு இருந்த தததொலலைத்ததொர். இரண்டதொவெத தப்பு தசல்வெதொவின்
நண்பன் பதொபுவின் வீட்டுக்கு அருகியலையய நதொன்கு மதொதத்தக்கு முன் குடிவெந்த தததொலலைத்தத.
மூன்றதொவெத தப்பு யஜவியமமதொ என்கிற இந்த பிசதொலசக் கல்யதொணம தசய்திருப்பத. (அததொவெத
அவெள

யஜவி

சதொரின்

எல்யலைதொரதொலும
முக்கியமதொன

மலனவியதொக

அலழக்கப்பட்டதொள
தப்பு

யஜவி

சதொர்

இருக்கிறபடியதொல்

என்று
தன்

குறிப்பிட
மலனவிக்கு

யஜவியமமதொ

என்று

யவெண்டியதில்லலை).
அடங்கின

கதொலைனியில்

நதொலைதொவெத

புருஷனதொய்

மிக

எப்யபதொதம

வெலளயவெருவெத.
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யஜவியமமதொ என்கிற இந்த அமமணிக்கு யவெறு யவெலலையய இல்லலை என்பதயபதொலை எப்யபதொதம
வெதொசல் யகட்டியலையய லகலய ஊன்றிக்தகதொண்டு ததருலவெ யவெடிக்லக பதொர்த்தக்தகதொண்டிருப்பதொள.
பதொபுவின் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வெந்த யபதொகிற தசல்வெதொ தன் கணவெனின் மதொணவென் என்பலத
அவெள எப்படித்ததொன் ததரிந்த தகதொண்டதொயளதொ! தசல்வெதொவுக்கு அன்லறக்கு ஆரமபித்தத பிரச்சலன.
ஒரு நதொள சதொயங்கதொலைம தசல்வெதொ யஜவி சதொரின் வீட்லடத்ததொண்டுமயபதொத “ஏய் .. இங்க வெதொ!”
என்று யகட்டுக்குளளிருந்த அதிகதொரம யததொய்ந்த குரல் வெந்தத.
திடுக்கிட்டுத்

திருமபினயபதொத

யஜவியமமதொ

முகத்தில்

ஒரு

வில்லித்தனமதொன

புன்னலகயுடன்

நின்றிருந்ததொள. சுற்றிக்கட்டிய புடலவெக்குள இரட்லட நதொடி உருவெம. உருளும கண்கள. பக்கத்தில்
அவெள தபண். அவெளுக்கு ஒரு பதினதொறு பதியனழு வெயசிருக்கும. அவெலள பஸ் ஸ்டதொப்பில் ஓரிரு
முலற

மதொர்பில்

புத்தகங்கயளதொடு

பதொர்த்த

ஞதொபகம

வெந்தத.

வெதொசுலவெக்

யகட்டதொல்

எங்யக

படிக்கிறதொள என்று ததரிந்தவிடும. யஜவியமமதொ ‘க்கும’ என்று கலணத்தவிட்டு, “தசல்வெதொததொன
ஒமயபரு” என்றதொள.
தன் தபயர் அவெளுக்தகப்படி ததரிந்தத என்று அவென் குழப்பமதொய் யயதொசித்ததொன். ஆமதொம என்று
தலலையதொட்டினதொன்.
“ஸ்டுடன்ட்டதொ லைட்சணமதொ இல்லைதொம ரவுடி மதொதிரி லுங்கிய எதக்கு மடிச்சுக் கட்டியிருக்க? எறக்கி
விடு. மதொடியியலைர்ந்த யஜவி சதொர் பதொக்கறதொரு பதொரு”
தசல்வெதொ சயரதலைன்று லுங்கிலய இறக்கிவிட்டதொன். பயத்தடன் நிமிர்ந்த மதொடிலயப் பதொர்த்தயபதொத
அங்யக ஒரு ஜீவெலனயும கதொயணதொம. யஜவியமமதொவின் தபண் களுக் என்று வெதொயில் லகலவெத்தச்
சிரித்ததொள. தசல்வெதொவுக்கு அந்த நிமிஷம அவெலள ஓங்கி அலறயயவெண்டும யபதொல் இருந்தத.
“இந்தவெதொட்டி எக்ஸதொம ஒழுங்கதொ எழுதினியதொ?”
“மம?” என்றதொன் எரிச்சல் மதொறதொமல்.
“எக்ஸதொம

யபப்பர்

கட்டு

எங்க

வீட்டுக்குத்ததொன்

வெந்திருக்கு.

உனக்கு

நதொன்

பதொத்த

மதொர்க்

யபதொட்டதொததொன் உண்டு. அவென் யதொரு உங்கூட எப்பவும லுங்கிய தததொலட ததரிய தூக்கிக்
கட்டிக்கிட்யட திரியறதொன். யபதரன்ன?”
தசல்வெதொ தணுக்குற்று “யதொலரக் யகக்கறீங்க?” என்றதொன் ததரியதொத மதொதிரி.
“ஹ! அததொன் ஒசரமதொ.. ததொடி வுட்டுட்டு… நயடசய்யர் லபயன்ததொன? அவென் யபதரன்ன?”
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“வெதொசு”
“ம. அவென்ததொன். உங்க ப்ரண்ட்ஸ் தசட்டுலை எல்லைதொர் ஜதொதகமும ததரியும. முக்குத் திட்டுலை
உக்கதொந்த அரட்லடயடிக்கிறத. யபதொற வெர்ர தபதொட்டப் புளலளங்கலளப் பதொக்கறத.. ஒண்ணும
ததரியதொதன்னு தநனச்சுக்கதொத. ஒழுங்கதொன ஸ்டூடண்ட்டதொ நடந்தக்க!.. இல்லலைன்னதொ எக்ஸதொம
யபப்பர்லை லக தவெக்கயவெண்டியிருக்கும. நதொன் தநனச்சதொ உன்ன கதொயலைஜயலைர்ந்யத தூக்கிருயவென்
ததரியுமிலைலை? உங்கப்பதொ ஈ.பி-லை என்ஜனியர்ததொன? அவெர் யபரக் தகடுத்தரதொத. இன்தடர்னல்
மதொர்க் கூட என் லகயிலைததொன் இருக்கு. நீ நல்லை லபயனதொததொன் ததரியற. அந்த வெதொசுததொன்
தசரியில்லை.”
தசல்வெதொ தபதொத்தக்தகதொண்டு வெந்த யகதொபத்லத அடக்கிக்தகதொண்டதொன். இத்தலன விவெரங்கலள
எங்கிருந்த யசகரித்ததொள என்று ஆச்சரியமும வெந்தத. ஆனதொலும இப்படிதயதொரு ப்ளதொக்தமயிலலை
அவென் நிச்சயம எதிர்பதொர்க்கவில்லலை. ஒரு யவெலள அந்தமமதொ தசதொல்வெத உண்லமயதொகக்கூட
இருக்கக்கூடும. அவெலன தபயிலைதொக்கி விடக்கூடிய சகலை அதிகதொரமும அவெளுக்கு இருக்கிறயததொ
என்னயவெதொ! என்ன தசதொல்வெத, தசய்வெததன்று ததரியதொமல் திருதிருதவென்று முழித்தக்தகதொண்டு
நின்றதொன்.
யஜவியமமதொ அவென் குழப்பத்லத தபதொருட்படுத்ததொமல் சட்தடன்று குரலலைத் தணித்தக்தகதொண்டு
“சரி எனக்கு ஒரு தஹல்ப் பண்றியதொ தசல்வெதொ” என்றதொள.
அவெனத பதிலுக்குக் கதொத்திரதொமல் முந்ததொலன முடிச்சிலிருந்த ஒரு நூறு ரூபதொய்த் ததொலளப் பிரித்த
அவெனிடம தகதொடுத்த, லநட் டிபனுக்கு பூரி மதொவு தீர்ந்த யபதொய்விட்டததொகவும, கிச்சதொன் கலடக்குப்
யபதொய் ஒரு அலரக்கியலைதொ வெதொங்கிக் தகதொண்டு வெருகிறதொயதொ என்றும பவ்யமதொய்க் யகட்டதொள.
முக்குத்திட்டில் உட்கதொர்ந்த தபதொறுமயலைதொடு மீதிக் கலதலயச் தசதொன்னயபதொத வெதொசு கபகபதவெனச்
சிரித்ததொன். “நல்லை யவெலள நதொனும பதொபுவும யவெற கதொயலைஜ். தப்பிச்யசதொம. பதொவெமடதொ நீ” என்றதொன்.
“அந்தமமதொவெப்

பத்தி கதொலைனியய யபசுத..

இத பரவெதொயில்லை. பதொபுயவெதொட

அப்பதொகிட்ட வெத்தி

தவெச்சுருக்குத. உங்க லபயன சிகதரட்டும லகயுமதொ பதொத்யதன்னு. எப்டி? அவெனுக்கு வீட்லை
சரியதொன மதொத்த. பக்கத்த வீட்டு குடுமபப் பிரச்சலனக்குளளதயல்லைதொம மூக்க நுலழக்குததொம.
அந்தமமதொலவெ பதொரதி மகளிர் மன்றத்தலை ததரியதொம தமமபரதொக்கிட்யடதொமனு கனகதொ மதொமி புலைமபுத.
ஒயர

டதொமியனஷன்.

கதொலலைலை

கதொய்கறிக்கதொரனப்

புடிச்சு

தமரட்டிட்டிருந்தச்சதொம.

இஸ்திரி

மதொணிக்கம தசதொல்றதொன். அந்தமமதொ புருஷன் யவெற ஒரு வெதொயில்லைதொப் பூச்சி. அந்ததொளுக்கு கூட
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தடய்லியும அடி உழுயததொ என்னயமதொ வூட்டுலை. அவெரு தபதொண்ணு சுததொ தகதொஞ்சம அமசமதொ
இருக்குத. என்ன அவெங்கமமதொ மதொதிரி தகதொஞ்சம தலைதொளளு..”
என்லனவிட

அதிகம

பதொதிக்கப்பட்டவெலனப்

யபதொலை

அன்று

வெதொசு

நிறுத்ததொமல்

யபசிக்தகதொண்டிருந்ததொன்.
யஜ.வி சதொர் ஏன் அப்படியிருக்கிறதொர் என்று யயதொசித்தயபதொத எரிச்சல் மண்டியத. இப்படியுமதொ
ஒருத்தர்

தபண்டதொட்டியிடம

பயந்த

யபடியதொக

இருப்பதொர்?

தபண்டதொட்டியிடமததொன்

இப்படிதயன்றதொல் வெகுப்பில் கூடவெதொ? பதொடம எடுக்குமயபதொத குரயலை தவெளிவெரதொத. சளசளதவென்று
வெகுப்பில் எல்லைதொரும யபசிக்தகதொண்டிருக்கிற சத்தம மட்டும யகட்டுக்தகதொண்டிருக்கும. அவெர் முதகு
கதொட்டிப் பதொடம நடத்தகிறயபதொத கலடசி தடஸ்க் நதொகரதொஜ்கூட அடிக்கடி ரகசியமதொய் தவெளியய
யபதொய்விட்டு

திருமப

வெந்த

உட்கதொருவெதொன்.

வெகுப்பில்

யதொருக்கும

அவெரிடம

பயம

என்பயத

கிலடயதொத. இவெதரல்லைதொம எப்படி தஹச்.ஓ.டி ஆனதொர் என்பயத தபரிய புதிர். சின்னததொய் ஒரு
முணுமுணுப்புக் யகட்டதொல்கூட சயரதலைன்று திருமபி புருவெம உயர்த்தி என்ன என்று முலறப்பதொய்
யகட்கிற

தலைட்சரர் மணிவெதொசகத்தின்

யகதொபம

வெந்ததொல்

ரதொமலிங்கத்தின்

யநதொட்டுப்

கமபீரம

யததொரலண ஏன் இவெரிடம இல்லைதொமல் யபதொய்விட்டத?

புத்தகங்கலள

இவெருக்கு

ஏன்

கதவுக்கு

தவெளியய

வெதொய்க்கவில்லலை

விசிறியடிக்கிற

என்தறல்லைதொம

தசல்வெதொ

புரபசர்
நிலறய

யயதொசித்திருக்கிறதொன். யஜவியமமதொ மதொதிரி ஒரு நதொளகூட அவெலரக் கதொமதபளண்ட் யகட்டருகில்
லவெத்தப் பதொர்த்ததில்லலை. மனிதர் வெந்ததொல் வீட்டுக்குளயளயய முடங்கிக் கிடப்பதொர் யபதொலை. ஒரு
சிலை சமயம யஜவி சதொரின் வீட்லடத் ததொண்டுமயபதொத அவெரிடம ஏயததொ சண்லடயிடுவெலதப்யபதொலை
யஜவியமமதொவின் குரல் ஓங்கி ஒலித்தக்தகதொண்டிருக்கும. மறுகுரலைதொய் ஒரு யபதொதம அவெரின் குரல்
யகட்டதில்லலை.
கதொலைனிக்குள பதொர்க்கிற ஆட்கதளல்லைதொம யஜவியமமதொலவெப்பற்றி மதொய்ந்த மதொய்ந்த எலதயதொவெத
தசதொல்லிவிட்டுத்ததொன்

யபதொனதொர்கள.

அவெளுடன்

யபசுவெதற்யக

பயந்த

கதொலைனி

மதொமிகளும,

ஆண்ட்டிகளும விலைகிப்யபதொனதொர்கள. யஜவியமமதொவுக்கும பதொபுவின் அமமதொவுக்குமகூட ஒருநதொள
குடுமிப்பிடி

சண்லடயதொகிவிட்டத.

ரணகளமதொயிருக்குமதொம.

ச்யச…

கனகதொ

என்ன

மதொமி

இலடப்புகுந்த

தபதொமபலள

என்று

தடுக்கதொமலிருந்திருந்ததொல்

யததொன்றியத

தசல்வெதொவுக்கு.

இப்படியுமதொ ஒரு பஜதொரி?!.
முந்ததொ

யநத்த

கிச்சதொன்

கலட

தட்டி

மலறப்பில்

நின்று

தசல்வெதொ

திருட்டு

தம

அடித்தக்தகதொண்டிருக்கும யபதொத யஜவியமமதொ பதொர்த்தத் தததொலலைத்தவிட்டதொள. “உங்கப்பதொலவெ
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மதொர்க்தகட்லை பதொத்தப்யபதொ தசதொல்லைலைதொமனு தநனச்யசன்” என்று சின்னததொய் மிரட்டி அவெனிடம
எலைக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டிவிட்டு வெரச்தசதொன்னதொள.
ooOoo
இன்லறக்கும ததருமுலனயில் தயங்கித் திருமபியதகூட அவெளுக்கு பயந்தததொன். பச்லச யகட்லடக்
கடக்குமயபதொத பயந்த மதொதிரியய திடீதரன்று எங்கிருந்யததொ கதொமதபளண்டுக்குள யததொன்றினதொள
யஜவியமமதொ.

பின்னதொயலையய

வெதொலலைப்

பிடித்தக்தகதொண்டு

அவெள

தபண்

சுததொ.

யஜவியமமதொ

தசல்வெதொலவெப் பதொர்த்த “ஓய்…” என்றதொள. தசல்வெதொ வெலுக்கட்டதொயமதொக வெரவெலழத்தக்தகதொண்ட
புன்னலகயயதொடு

அவெலள

ஏறிட்டதொன்.

வெதொசு

மடித்தக்கட்டியிருந்த

லுங்கிலய

அவிழத்த

யவெண்டுதமன்யற தததொலட ததரிய தூக்கிக் கட்டிக்தகதொண்டதொன். தததொண்லட நீலர க்ர்ர் என்று
பண்ணிவிட்டு யகட்டருயகயிருந்த விளக்குக் கமபத்தினடியில் பதொன் பரதொக்லகத் தப்பினதொன். அவென்
தினம தப்பித் தப்பியய அந்தக் கமபம நதொறிப்யபதொய்விட்டத. அவெனுக்தகன்ன! யஜவியமமதொலவெப்
பதொர்த்த பயப்படுவெதற்கதொன கதொரணம எதவும அவெனுக்கில்லலை. அவென் யஜவி சதொரின் மதொணவென்
அல்லை. இந்த மதொதிரி ஆயிரம பண்ணுவெதொன். தசல்வெதொவுக்கு அப்படிதயதவும தசய்தவிடக்கூடிய
தணிச்சயலைதொ, சுதந்திரயமதொ எதவும இந்த வீதிக்குள பறியபதொய் தரதொமப நதொளதொகிவிட்டத.
வெதொசு

தகதொஞ்சம

தளளிப்

யபதொய்

நின்றுதகதொண்டு

யஜவியமமதொவின்

தபண்லண

யலைசதொய்

ஓரக்கண்ணதொல் பதொர்க்க ஆரமபிக்க இன்லறக்கு என்ன வெமயபதொ என்று யயதொசித்தபடி தசல்வெதொ
யகட்டருகில்

யபதொனதொன். தசதொல்லைப்யபதொனதொல் இததல்லைதொம தசல்வெதொவுக்குப் பழகியும விட்டத.

யஜவியமமதொ எலதயயதொ தசதொல்லை வெதொதயடுத்ததொள. அதற்குள ததருவில் ஏயததொ அரவெம யகட்க
நதொன்கு

யபரும

ஓடிவெந்ததொர்கள.
முதலில்

திருமபினதொர்கள.
என்னதவென்று

ஓடிவெந்தவென்

திபுதிபுதவென்று

புரியதொமல்

சடதொதரன்று

யதொயரதொ

வெயிற்றில்
கனகதொ

உருண்ட

மதொமியின்

யதொலரயயதொ

தரத்திக்தகதொண்டு

கலைவெரத்தடன் பதொர்த்தயபதொத,
வீட்டுக்குள

புகுந்தவிட்டதொன்.

தரத்திக்தகதொண்டு வெந்தவெலன அலடயதொளம ததரிந்தத. கறிக்கலட முருயகசு! வெந்த யவெகத்தில்
அவெனும மதொமியின் வீட்டுக்குள பதொய்ந்ததொன். அடுத்தததொக கனகதொமதொமியின் கூக்குரலுடன் வீட்டு
அடுக்கலளயிலிருந்த

பதொத்திரங்கள

உருளகிற

சப்தம

யகட்டத.

தசல்வெதொவும

வெதொசுவும

என்னதவென்று புரியதொமல் நிற்குமயபதொயத கூட்டம யசர்ந்தவிட்டத. இப்யபதொத முருயகசு அந்த
ஆலள தரதரதவென்று தவெளியய இழுத்தக்தகதொண்டு வெந்த ததருப் புழுதியில் யபதொட்டு மிதிக்க
ஆரமபித்ததொன். சகதொயதவென் வெந்த அவெலன விலைக்கி என்னதவென்று விசதொரித்ததொர்.
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“பட்டபகல்லை சுப்ரமணிய கவுண்டர் வூட்லை புகுந்த திருடப்பதொர்த்ததொன். நதொன் பதொத்ததொங்கதொட்டி ஆச்சு.
அவ்யளதொ யலைசுலை வுட்ருவெமதொ? தததொரத்திப் புடிச்சமில்லை… யத….. மவென” என்று தசதொல்லிவிட்டு
அவெலன மறுபடி உலதத்ததொன். விஷயம யகளவிப்பட்டவுடன் கூடியவெர்கள ஆளுக்தகதொரு மிதி
மிதித்ததொர்கள. வெதொசுவும கூட்டத்தில் புகுந்த அருகில் தசன்று தபதொயளர் என்று அலறந்ததொன்.
“எத்தன யபருடதொ தகளமபியிருக்கீங்க…” என்று இடத லகயதொல் அவெனத குரல் வெலளலயப்
பிடித்தக் யகட்டதொன். ஒரு முலற திருமபி யஜவியமமதொவின் தபண்லண ஸ்லடலைதொகப் பதொர்த்ததொன்.
தசல்வெதொ கனகதொ மதொமியின் கதொமதபளண்டு ஓரமதொய் ஒதங்கி நின்றிருந்ததொன்.
எல்யலைதொரும தசத்த பதொமலப அடிக்கிறதொர்கள. யபசக்கூட திரதொணியற்ற நிலலைக்குத்ததொன் முருயகசு
முதலியலையய அந்த ஆலள அடித்தத் தலவெத்திருந்ததொன். யமலும அந்த ஆளிடமிருந்த வீசின
விஸ்கி வெதொசலன அவென் குடித்திருந்ததொன் என்பலதச் தசதொல்லியத. அவென் ஒரு பிச்லசக்கதொரலனப்
யபதொலிருந்ததொன். அவென் கட்டியிருந்த லுங்கி முருயகசு மிதித்த மிதியில் கிழிந்த தததொங்கியத. அவென்
இப்யபதொத எலதயயதொ முனகியபடி தலரயில் கிடந்ததொன்.
யஜவியமமதொ திடீதரன கதொட்சிக்குள வெந்ததொள. “தகதொஞ்சம நகருங்க… நதொன் விசதொரிக்கியறன்” என்று
கூட்டத்லத விலைக்கி அந்த ஆலளப் பதொர்த்ததொள. கூடயவெ அவெள தபண்ணும எட்டிப்பதொர்த்தத.
அடிவெதொங்கி அவ்வெளவு யநரம தததொய்ந்த யபதொய்க்கிடந்தவெனுக்கு எங்கிருந்தததொன் ததமபு வெந்தயததொ…
ததரியவில்லலை. சட்தடன்று எழுந்ததொன். “ததொய்க்குலையம…. அடிக்கிறதொங்க ததொய்க்குலையம..” என்றதொன்
யபதொலதக் குழறலைதொய். ஏற்தகனயவெ பதொதி தளர்ந்திருந்த அவென் லுங்கி முழுவெதமதொய் அவிழந்த
விழுந்தலத

அவென்

தபதொருட்படுத்ததொமல்

தளளதொடியபடி

யஜவியமமதொவின்

திலசலய

யநதொக்கி

யவெகமதொய் தநருங்கினதொன். யஜவியமமதொவும அவெள தபண்ணும பின்வெதொங்கினதொர்கள.
“ஏய்… யபதொங்கடீ வீட்டுக்கு.. இங்க என்ன யவெலை உங்களுக்கு…” திடீதரன ஒரு குரல் கூட்டத்லதப்
பிளந்த வெந்தத. எல்யலைதொரும திடுக்கிட்டுத் திருமபிப் பதொர்த்தயபதொத யஜ.வி சதொர் நின்றிருந்ததொர்.
‘இருங்க… இந்ததொலள…” என்று ஆரமபித்த யஜவியமமதொப் பதொர்த்த மறுபடி அவெர் இலரந்ததொர் .
“இன்னும ஒரு நிமிஷம இங்க நின்னீன்னதொ அலற விழும. யபதொடீ…”
யஜவியமமதொ
கதொலைனிக்குளள

யபதொகதொமல்
இவ்யளதொ

அவெலர
தபரிய

முலறத்தப்
ப்ரச்சலன

பதொர்த்ததொள.
நடக்குத…”

“உங்களுக்தகன்ன

என்று

மறுபடி

ததரியும?

ஆரமபித்தவெளின்

கன்னத்தில் ஆக்யரதொஷமதொய் “சப்ப்” என்று யஜவி சதொரின் லக இறங்க.. கூட்டம ஸ்தமபித்த
நின்றத.
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“யபதொடீன்னதொ…”
தபதொறி கலைங்க விழுந்த அலறயில் சட்தடன்று கண்களில் மல்கிய நீருடன் யஜவியமமதொ யகட்லடத்
திறந்ததகதொண்டு விருட் என்று வீட்டுக்குள

யபதொனதொள. மகளும பின்னதொயலையய. “ஸ்டுப்பிட்

•தபல்யலைதொஸ்..” என்று யகதொபமதொய் முணுமுணுத்தவிட்டு யஜவி சதொரும வீட்டுக்குள யபதொய் கதலவெ
அலறந்த சதொத்தினதொர். தசல்வெதொ திலகப்புடன் வெதொசுலவெப் பதொர்த்தயபதொத அவென் யபயலறந்த மதொதிரி
நின்றிருந்ததொன்.

என்ன

நடந்தததன்று

இருவெருக்கும

ஒரு

நிமிடம

ஒன்றுயம

புரியவில்லலை.

கதொலைனியில் யதொரும எதிர்பதொர்க்கதொத அதிர்ச்சித் திருப்பம அத. தசல்வெதொவுக்கு ஏயனதொ தகதொஞ்சம
குதூகலைமதொயிருந்தத. இனி யஜவியமமதொவுக்கு பயந்த நடக்க யவெண்டியதிருக்கதொத என்றுததொன்
உடயன

அவென்

மனதில்

யததொன்றியத.

வீட்டில்

அவெர்ததொன்

ஆமபிலள

என்று யஜவி

சதொர்

கூட்டத்திற்கு முன் நிரூபித்தவிட்டுப் யபதொய்விட்டதொர்.
அடுத்தநதொள

யஜவி

சதொரின்

பச்லச

யகட்லடக்

கடக்குமயபதொத

அந்தக்

கதொமதபளண்டு

தவெறிச்யசதொடிக் கிடந்தத. வெதொசு யலைசதொய்த் தயங்கி உளயள எட்டிப் பதொர்த்தவிட்டுச் தசதொன்னதொன்.
“என்ன இருந்ததொலும அப்படி பப்ளிக் முன்னதொலை யஜவி சதொர் அப்படி நடந்திருக்கக் கூடதொதடதொ.
தரதொமப

பதொவெமதொ

இருந்தச்சுன்னதொ

இருந்தச்சு

அந்தமமதொவெப்

பதொத்தக்யகதொயயன்.

நீ

பதொக்கறதக்கு..

என்ன

நிலனக்கிற

எனக்யக

தகதொஞ்சம

இலதப்பத்தி”

கஷ்டமதொ

என்றதொன்

வெதொசு .

இத்யததொடு பதிமூன்றதொவெத தடலவெயதொக அலதச் தசதொன்னதொன்.
அந்த

யகட்லட

தநருங்கியயபதொத

வெதொசு

மடித்தக்கட்டியிருந்த

லுங்கிலய

அநிச்லசயதொய்

தளர்த்திவிட்டுக் தகதொண்டலதயும, இன்று அவென் விளக்குக் கமபத்தினருகில் எச்சில் தப்பவில்லலை
என்பலதயும கவெனித்ததொன் தசல்வெதொ.
“சரிததொன்” என்றதொன்.
***

தமியழதொவியம டதொட் கதொம தீபதொவெளி மலைர் 2005
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ஆரஞ்சுப் பழங்கள
இரவு மணி ஒன்பதலர ஆகிவிட்டத. முதல் ததரு முக்கில் யசதொடியம விளக்குக்கடியில் அவெர்கள
நின்று யபசிக்தகதொண்டிருந்ததொர்கள. யவெணு விரல்களினிலடயய சிகதரட் சதொமபலலைத் தட்டினதொன்.
இந்த இரண்டு மணி யநரத்தில் நதொலைதொவெத சிகதரட். ஒரு நீண்ட யபச்சுக்கப்புறம விலடதபறும
தருணம

யபதொன்ற

சூழநிலலை

இருவெருக்குளளும விரவி

நின்றத.

தபங்களூர்க்

கதொற்று குளிர்

கண்டிருந்தத. யதொலரயயதொ இறக்கிவிட்டு ஒரு ஆட்யடதொ திருமபியத. மற்றபடி ஆள நடமதொட்டமற்று
ததரு

நீண்டிருந்தத.கதொர்த்தி

ஆகிவிட்டத

என்றதொன்.

மறுபடி

அவென்

வெதொட்லசப்

அப்படிச்

பதொர்த்ததொன்.

தசதொல்வெத

அதற்குள

இரண்டதொவெத

ஒன்பதலர
தடலவெ.

மணி

அவெனுக்கு

யநரமதொகிவிட்டத என்பலத மலறமுகமதொக உணர்த்தகிறதொன். யவெணுவுக்குக் கிளமப மனசில்லலை.
இப்படி யதொருடனதொவெத நின்று மனமயபதொன யபதொக்கில் எலதயதொவெத யபசிக்தகதொண்யடயிருக்கலைதொம
என்று யததொன்றியத. அல்லைத இப்படியய டவுன் பஸ் ஏறி தமஜஸ்டிக் யபதொய் யவெதறதொரு பஸ்யஸதொ
ட்தரயியனதொ பிடித்த யகதொயமுத்தூருக்குப் யபதொய்விடலைதொம என்று யததொன்றியத.
இப்யபதொலதக்கு

அத

சதொத்தியமில்லலை.

அவெனுக்கதொக

தபரியமமதொவும

தபரியப்பதொவும

கதொத்தக்

தகதொண்டிருப்பதொர்கள. இன்னும தகதொஞ்ச யநரம அவெலனக் கதொணதொவிடில் அவெர்கள கதொர்த்தியின்
வீட்டுக்குக்யக யதடி வெந்த விடக்கூடும. யவெணு அவெனிடம விலட தபற்றுக்தகதொண்டு ஆர்.ஆர் யலைஅவுட்லட யநதொக்கி நடக்கத் தததொடங்கினதொன். ஒரு ஹதொல்ஸ் மிட்டதொலய பிரித்த வெதொயில் அடக்கிக்
தகதொண்டதொன். லகயில் லவெத்திருந்த •யபதொல்டரில் அன்று அவெனுக்குக் கிலடத்த யவெலலையின்
அப்பதொயிண்ட் ஆர்டர் ஏகத்தக்கு கனப்பதயபதொல் உணர்ந்ததொன். அலத அந்தக் கமதபனியிலிருந்த
தவெளியய வெந்தவுடன் கிழித்தப்யபதொட்டுவிடத்ததொன் விருப்பமதொயிருந்தத.
தபரியப்பதொவுக்குத்

ததரிந்த

ஏயததொ

தபரிய

மனிதரின்

சிபதொரிசின்

யபரில்

கிலடத்த

யவெலலை.

தபரியப்பதொ அவெனுக்கதொக தரதொமபயவெ சிரமம எடுத்தக்தகதொளகிறதொர். ஆர்டர் லகயில் கிலடத்தவுடன்
உடயன

தகதொண்டுவெந்த

தபரியப்பதொவிடம

கதொண்பித்திருக்கயவெண்டும.

ஆனதொல்

ஏயனதொ

அத

அவெனுக்குத் யததொன்றவில்லலை. அவென் யநரதொக கதொர்த்திலயப் பதொர்க்கப் யபதொய்விட்டதொன்.
கதொர்த்தியிடம

தசதொல்லிவிட்டுக்

கிளமபினதொன்.

தயக்கம

பின்னி

இழுக்கிற

கதொல்களுடன்

தபரியமமதொவின் வீட்லட தநருங்குமயபதொத தபருமூச்சதொக வெந்தத. கடந்த பத்த நதொளதொக தவிர்க்க
முடியதொமல் தினசரி இந்த உணர்வுததொன். அவென் நிலனத்தமதொதிரியய தபரியமமதொவும தபரியப்பதொவும
வெதொசற்படியியலையய உட்கதொர்ந்த தகதொண்டிருந்ததொர்கள. அவெர்களுடன் யரதொஸ் நிற லநட்டியணிந்த
எதிர்வீட்டுப்

தபண்ணும

உட்கதொர்ந்த

யபசிக்தகதொண்டிருந்தத.

இவெலனப்பதொர்த்ததம
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எழுந்ததகதொண்டத.

அவெள

லக

அநிச்லசயதொய்

லநட்டிலய

கழுத்தப்பக்கம

இழுத்தவிட்டுக்தகதொண்டத.
“நதொன் தசதொன்யனன்லை? யவெணுன்னு.. அத இவெந்ததொன்.” என்றதொர் தபரியமமதொ அந்தப் தபண்ணிடம.
அறிமுகப்படுத்திலவெத்த பதொவெத்தக்கு “ஹயலைதொ” என்றதொன் யவெணு . அவெளும தயக்கமதொய் ஒரு ஹயலைதொ
தசதொல்லிவிட்டு ‘வெர்யறன் ஆன்ட்டி’ என்று எழுந்த யபதொய்விட்டதொள.
“உனக்கதொகத்ததொன் கதொத்தட்டிருக்யகதொம. இவ்வெளவு யநரம எங்க யபதொயிட்ட?” என்றதொர் தபரியப்பதொ.
தபரியமமதொ எதவும யகட்கதொமல் வெழக்கமதொன புன்சிரிப்புடன் அவெலனப் பதொர்த்ததொர்.
உளயள யபதொனதம முதல் யவெலலையதொய் அப்பதொயிண்ட் ஆர்டலர எடுத்த நீட்டினதொன் அவென்.
“தசலைக்ட் பண்ணிட்டதொங்க தபரீப்பதொ! திங்கக்கிழலமயலைர்ந்த வெரச்தசதொன்னதொங்க”
“ததரியும. பின்ன தகலடக்கதொமலைதொ இருக்கும? தபரிய சிபதொரிசு”
தபரியப்பதொ அவெலன முதகில் தட்டிக்

தகதொடுத்ததொர். “நல்லை

கமதபனி. அங்தகல்லைதொம யவெலை

தகலடக்கறத கஷ்டம. அப்படியய தகட்டியதொ புடிச்சு படிப்படியதொ முன்யனறப்பதொரு..” என்றதொர்.
பிறகு

லடனிங்

யடபிள

கூலடயிலிருந்த

ஒரு

ஆரஞ்சுப்

பழத்லத

எடுத்த

சுலளகலள

உரித்தக்தகதொண்யட யமலும சிலை உபயதசங்கள தசதொன்னதொர். அவெர் அனுபவெத்தக்கு அலவெ எல்லைதொம
சரியதொன

உபயதசங்கயள

என்றதொலும

அவெனுக்கு

அதில்

மனம

லையிக்கவில்லலை.

தவெறுமயன

தலலையதொட்டிக் தகதொண்டு உட்கதொர்ந்திருந்ததொன். தபரியப்பதொ உரித்த சுலளகலள தட்டில் லவெத்த
யவெணுவிடம நீட்டினதொர். தபரியமமதொ சலமயல் முடிக்கிறவெலர அலதச் சதொப்பிடுமதொறு தசதொன்னதொர்.
யவெண்டதொம

என்று

தசதொன்னதொல்

தபரியப்பதொ

என்ன

தசதொல்வெதொர்

என்று

ததரியும.

அவென்

தட்டிலிருந்த யபருக்கு ஒன்லற எடுத்த விழுங்கிக்தகதொண்டதொன். தபரியமமதொ அடுப்பில் குக்கலர
லவெத்தவிட்டு வெந்ததொர். என்ன மதொதிரி யவெலலை, எத்தலன மணிக்குப் யபதொகயவெண்டும, யகண்டீன்
இருக்கிறததொ

என்தறல்லைதொம

விசதொரித்ததொர்.

பிறகு,

யவெணு

ஒரு

வெருடம

முன்யப

இங்யக

வெந்திருந்ததொல் எப்யபதொயததொ அவெனுக்கு யவெலலை கிலடக்கச் தசய்திருக்கலைதொதமன்றும, ஒரு வெருடத்லத
அவென் வீணதொய் கழிக்க யநரிட்டத குறித்தம தசதொல்லிக் தகதொண்டிருந்ததொர். அலதச் தசதொல்வெத
பத்ததொவெத

தடலவெ.

யவெணு

வெலுக்

கட்டதொயமதொய்

வெரவெலழத்தக்

தகதொண்ட

புன்னலகயுடன்

அலமதியதொய் உட்கதொர்ந்த தகதொண்டிருந்ததொன். திடீதரனத் யததொன்றிய அலுப்பிலும மனத் தளர்விலும
அவெனுக்குப் யபசதொமல் யபதொய் படுத்தக்தகதொளள யவெண்டும என்று யததொன்றியத. சதொப்பிடதொமல்
படுப்பததொவெத! அப்புறம தபரியமமதொவிடமிருந்த உரிலமயதொய் பதொட்டுக் யகட்க யநரிடும.
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தகதொஞ்ச யநரத்தில் சலமயல் முடிந்த தபரியமமதொ வெந்ததொர். அவெலன முகம கழுவி விட்டு வெரச்
தசதொன்னதொர். பதொத்ரூமில் பக்தகட்டில் தண்ணீர் நிரப்பி லவெத்திருக்கிறததன்றதொர். டர்க்கி டவெலலை
நீட்டினதொர். அவெனிடமிருந்த தபருமுச்தசதொன்று புறப்பட்டத. பதொத்ரூமில் குழதொலயத்

திறந்ததொல்

தண்ணீர். என்றதொலும தபரியமமதொ தவெறதொமல் அவெனுக்கதொக பக்தகட்டில் நிரப்பி லவெத்த விடுவெதம,
லகக்தகட்டுகிற தூரத்தில் இருக்கிற தண்லட அவென் முகம கழுவினதம நீட்டுவெதம.. ஹ¥மம..
கழுவின முகத்லதத் தலடத்தவிடுவெத ஒன்றுததொன் பதொக்கி. இத தினசரி நடக்கிற விஷயமததொன்.
எல்லைதொயம ஒரு கனிந்த அக்கலறயின் தபதொருட்டுததொன் என்றதொலும அவெனுக்கு அத சலிப்பதொய்
இருந்தத. எல்லைதொயம அவெயன தசய்த தகதொளளக் கூடிய சின்னச் சின்ன யவெலலைகளததொன். ஆனதொல்
அலததயல்லைதொம எதற்கதொக இப்படி தபரியமமதொ இழுத்தப் யபதொட்டுக் தகதொண்டு தசய்கிறதொள என்று
யலைசதொன எரிச்சல் கூட எழுந்தத அவெனுக்கு.
முகம

கழுவுமயபதொத

திங்கட்கிழலம

முதல்

யவெலலைக்குப்

யபதொகயவெண்டுயம

என்ற

நிலனப்பு

எழுந்தத. உடயன தலலைலய உலுக்கிக் கலலைத்ததொன். தததொடர்ந்த தபரியமமதொ வீட்டியலை இருக்க
யவெண்டிய சூழநிலலை

பற்றி அதற்குமுன்

நிலறய யயதொசித்ததொக யவெண்டும. யவெணு தரதொமபக்

குழப்பமதொக உணர்ந்ததொன்.
ஏதனன்று ததரியதொமல் அவெனுக்குள ஒரு வெதொரமதொய் தததொடர்ந்த தகதொண்டிருக்கிற அவெஸ்லத.
இப்யபதொத யவெலலை கிலடத்ததம இன்னும அதிகமதொகிவிட்டத. யவெறு யதொரதொவெததொக இருந்திருந்ததொல்
தபரியமமதொவின் இத்தலகய கவெனிப்பில் உருகிப் யபதொயிருப்பதொர்களததொன். கவெனிப்தபன்றதொல் சுமமதொ
அப்படி

இப்படி

இல்லலை.

ரதொஜ

கவெனிப்பு!

தசதொந்தப்

லபயலன

எப்படி

கவெனித்தக்தகதொளவெதொர்கயளதொ அப்படி! ஆனதொல் யவெணு அலத கதொலில் குத்தின முளலள அகற்றிய
பின்னும இருக்கிற தநருடல் உணர்வு மதொதிரி உணர்ந்ததொன். இததன்ன தவெழகிற குழந்லதக்கு
அளிக்கிற மதொதிரி முழு யநர கவெனிப்பு? விருந்ததொளிகலளக் கவெனிக்கிற மதொதிரி சததொ உபசரிப்பு.
கூட்டணிக்கு

இந்தப்

தபரியப்பதொ

யவெறு.

ஆரஞ்சுப்

பழத்லத

எனக்கு

உரித்தச்

சதொப்பிடத்

ததரியதொததொ?
தபரியமமதொவுக்கும தபரியப்பதொவுக்கும குழந்லதகள இல்லலை. யவெணுலவெ இத்தலன கவெனிப்பதற்கு
அதததொன் கதொரணயமதொ என்னயமதொ!? இருந்ததொலும இந்த கவெனிப்பு எனக்கு முள படுக்லக மதொதிரி
இருக்கிறத என்று சத்தம யபதொட்டுச் தசதொல்லை யவெண்டுமயபதொல் இருந்தத அவெனுக்கு! யவெணு
சின்னப் லபயனதொய் இருந்தயபதொத ஸ்கூல் லீவு விட்டதொல் அடிக்கடி இங்யக வெருகிற வெழக்கமததொன்.
அப்யபதொததல்லைதொம தபரியவெர்களின் யவெலலைக்கும அரட்லடக்கும நடுவில் அவென் தசய்கிற குறுமபும,
புதசு

புதசதொய்

எலதயதொவெத

யநதொண்டிக்

தகதொண்டிருக்கிற

ஆர்வெமும,

விலளயதொட

இடமும,
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விலளயதொட்டுப்

தபதொருட்கள

யதடுகிற

முமமுரமும

மட்டுயம

அப்யபதொதிருந்தத.

அப்யபதொதிருந்த

மதொதிரியய அந்தக் கவெனிப்பும அன்பும தபரியமமதொவிடம இன்லறக்கும மதொறதொமல்ததொன் இருக்கிறத.
ஆனதொல்

அவென்ததொன்

வெளர்ந்தவிட்டதொன்.

இப்யபதொத

மனசில்

குடிவெந்தவிட்ட

தபரிய

மனுஷத்தனத்ததொல் அலத முழுசதொக ஏற்றுக்தகதொளள முடியதொமல் மறுக்கத் யததொன்றுகிறத.
தபரியப்பதொ

யவெணுவின்

எல்லைதொயம

அப்பதொவுக்கு

ஆரமபமதொனத.

அவென்

ஏயததொ

விஷயமதொய்

படித்தவிட்டு

ஃயபதொன்

பண்ணியதிலிருந்தததொன்

யவெலலையில்லைதொமல்

தவெட்டியதொய்

சுற்றிக்

தகதொண்டிருப்பததொக அவென் அப்பதொ சுமமதொ இருக்கதொமல் தபரியப்பதொவிடம புலைமபிவிட்டதொர்.
“இததல்லைதொம ஒரு பிரச்சலனயதொ? அவென இங்க தபங்களூர்க்கு அனுப்பு சதொரங்கதொ! ஒரு வெதொரத்தலை
யவெலை வெதொங்கித்தர்யறன். இங்கிருந்யதகூட யவெலலைக்கு யபதொய் வெந்திட்டிருக்கட்டும.”
யபதொலன கீயழ லவெத்த லகயயதொடு ஒரு மூட்லட உபயதசங்கலளயும, ட்ரதொவெல் யபலகயும லகயில்
தகதொடுத்த அப்பதொ அவெலன தபரியப்பதொவிடம அனுப்பிலவெத்தவிட்டதொர். இயததொ தபங்களூருக்கு
வெந்த பத்த நதொட்களதொகிவிட்டத. தசதொன்னபடி தபரியப்பதொ ஒயர வெதொரத்தில் யவெலலையும வெதொங்கிக்
தகதொடுத்தவிட்டதொர். அவெனுக்கு யவெலலை கிலடத்த அலுவெலைகம மல்யலைஸ்வெரம ஏரியதொவில் தரதொமப
பந்ததொவெதொகப்

தபரியததொகத்ததொன்

இருந்தத.

அதில்

அட்மின் தசக்ஷனில் ட்தரயினியதொக யசரச்

தசதொல்லியிருக்கிறதொர்கள. ஒரு வெருஷத்தக்கப்புறம நிரந்தரமதொக்குவெதொர்களதொம.
எல்லைதொம

சரிததொன்.

தபரியப்பதொவின்

சிபதொரிசு

பதொததொளம

வெலர

பதொய்ந்தவிட்டத.

பின்யன

இன்டர்வ்யூவில் சுரத்யதயில்லைதொமல் பதில் தசதொன்ன அவெலன யவெலலைக்கு எடுத்தக் தகதொண்டதொர்கள
என்றதொல்

சுமமதொவெதொ?

சலிப்பதொகத்ததொன்

அங்யக

இருந்தத.

இன்டர்வ்யூவுக்குப்

அப்பதொ

யபதொவெதற்யககூட

தசதொன்னதற்கதொக

தபங்களூர்

அவெனுக்கு
வெந்ததொன்.

அத்தலன
தபரியப்பதொ

தசதொன்னதற்கதொக இன்டர்வ்யூவுக்குப் யபதொனதொன். தன் வெதொழவு யதொரதொயலைதொ இயக்கப்படுவெததொகவும,
யதொயரதொ யபதொட்ட யகதொட்டில் அவென் நகர்ந்த தகதொண்டிருப்பததொகவும அவ்வெப்யபதொத யததொன்றுகிற
நிலனப்பதொல் அவெனுக்கு தரதொமப ஆயதொசமதொக இருந்தத. தசலைவுக்குக் கதொசிருக்கிறததொஎன்றுயகட்டு
அவென் யவெண்டதொம என்று தசதொல்லியும யகட்கதொமல் அவென் பதொக்தகட்டில் முந்நூறு ரூபதொலயத்
திணித்திருந்ததொர்

தபரியப்பதொ.

உறுத்திக்தகதொண்யடயிருக்கிறத.

ஒவ்தவெதொரு
கதொர்த்தி

கிங்ஸ்

தபங்களூரில்

புலகக்குமயபதொதம
இருப்பத

ஒரு

அத

யவெறு

ஆறுதல்.

அதவும

தபரியப்பதொவின் வீடிருக்கிற ஏரியதொவியலையய அவென் வெசிப்பத யவெணுவின் அதிர்ஷ்டம. வெந்த
பத்தநதொட்களுக்குள அவெனுடன் யசர்ந்த இரண்டு சினிமதொ பதொர்த்தவிட்டதொன்.
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“இன்னிக்கு நதொன் ஸ்தபஷலைதொ பதொயசம பண்ணியிருக்யகன். நியதொயமதொ இன்னிக்கு நீ ஸ்வீட்யடதொட
வீட்டுக்கு

வெந்திருக்கணும.

பரவெதொயில்லலை.

முதல்

சமபளத்திலையதொவெத

ஏததொவெத

வெதொங்கிட்டு

வெர்ரியதொன்னு பதொப்யபதொம” சதொப்பதொடு பரிமதொறுமயபதொத தபரியமமதொ சிரித்தபடி தசதொன்னதொர் . மனதில்
தநருடிய குற்ற உணர்லவெ மலறத்தவிட்டு தபதொதவெதொய் சிரித்த லவெத்ததொன். யவெலலை கிலடத்த
விஷயத்லத

அப்பதொவுக்கு

இன்னும

யபதொன்

பண்ணிச்

தசதொல்லைவில்லலை

என்பத

திடீதரன்று

ஞதொபகத்திற்கு வெந்தத.
“தபரீப்பதொ யகதொயமுத்தூருக்கு ஒரு யபதொன் பண்ணிக்கட்டுமதொ?”
“உங்கப்பதொவுக்குத்ததொயன? நீ இன்டர்வ்யூ முடிச்சவுடயனயய உன்லன தசலைக்ட் பண்ணிட்டததொ
எனக்கு

யபதொன்

வெந்தரிச்சு.

நதொன்

மத்தியதொனயம

அவெலனக்

கூப்பிட்டுச்

தசதொல்லிட்யடன்.”

தபரியப்பதொ தபருமிதமதொய் சிரித்ததொர்.
சதொப்பிட்டுவிட்டு வெதொசற்படியில் இலளப்பதொற நின்றயபதொத பின்னதொலிருந்த தபரியமமதொவின் குரல்
“படுக்லக

யகட்டத.

தட்டிப்

யபதொட்டிருக்யகன்.

டயர்டதொ

இருந்ததொ

பதொல்

சதொப்டுட்டு

யபதொய்

படுத்தக்யகதொ! இல்லை டி.வி பதொக்கறதன்னதொ பதொரு! ரூமலை தகதொசுவெத்தி பத்த தவெச்சிருக்யகன்.”
இன்லறக்கு
கிலடத்த

ஒரு

முடிவுக்கு

யவெலலையில்

வெந்தவிடயவெண்டும

யசர்ந்த

தகதொண்டு

என்று

இங்யகயய

நிலனத்தக்தகதொண்டதொன்.

இருப்பத.

அல்லைத

ஒன்யறதொ

யகதொயமுத்தூருக்கு

மூட்லடலயக் கட்டிவிடுவெத. பின்னதததொன் உசிதம என்று யததொன்றியத. அங்யக யபதொய் ஏததொவெத
ஒரு சின்ன யவெலலை கிலடத்ததொல்கூடப் பரவெதொயில்லலை. அவென் வீட்டிலிருந்யத சுதந்தரமதொய் யபதொய்
வெந்த தகதொண்டிருக்கலைதொம. சுதந்திரம! ஆம அத தரதொமப முக்கியம. எந்தக் கதொரணத்லதக் தகதொண்டும
அலத

இழந்தவிடக்கூடதொத.

யமலும,

அமமதொ

லகயதொல்

சதொப்பதொடு.

எத்தலன

தகதொடுத்ததொலும

ஈடதொகதொத விஷயமில்லலையதொ அத?
தவெப்பத்லதத் ததொங்க முடியவில்லலைதயனில் சலமயலைலறலய விட்டு தவெளியயறுங்கள என்று
கதொப்யமயர் கூட தசதொல்லியிருக்கிறதொர். தபங்களூர் பிடிக்கவில்லலை. என்ன தசய்யலைதொம? இந்த
அப்பதொயின்ட்தமண்ட் ஆர்டலரக் கிழித்தப் யபதொட்டுவிட்டு ஞதொயிற்றுக் கிழலம ட்தரயின் ஏறி
விடயவெண்டியதததொன். என்ன இருந்ததொலும தசதொந்த ஊரும வீடும மதொதிரி வெரதொத. அவென் சடுதியில்
தீர்மதொனித்தவிட்டதொன்.
அப்பதொவும,

அமமதொலவெயும,

தபரியப்பதொவுமததொன்

தபரிமமதொலவெயும

அதிர்ச்சியதொகிவிடுவெதொர்கள.

எப்படியதொத
முக்கியமதொய்

சமதொளித்த
தபரியப்பதொ

விடலைதொம.
ஏததொவெத

நிலனத்தக்தகதொளவெதொயரதொ என்று யலைசதொய் பயமதொயிருந்தத. என்ன யவெண்டுமதொனதொலும நிலனத்தக்
தகதொண்டதொல் என்ன?. என் எண்ணங்கலளயும, சுதந்திரத்லதயும முன் லவெத்த என்லன இருப்லப
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நிரூபித்தக்தகதொளள யவெண்டிய யநரமித என்று நிலனத்தக்தகதொண்டதொன். யதொயரதொ தசதொல்கிறதொர்கள
என்று எலதயதொவெத தசய்வெததொவெத? அப்புறம என் கருத்ததன்று என்னததொன் இருக்கிறத? அந்த
முடிவுக்கு வெந்தபிறகு யவெணு தகதொஞ்சம ஆசுவெதொசமதொக உணர்ந்ததொன்.
பக்கத்த யவெப்ப மரம சிலுசிலுதவென்று கதொற்லற அனுப்பியத. யமயலை வெதொனத்தில் அலர நிலைதொவும
ஒரு சிலை யமகப்பஞ்சுகளும இருந்தன. எங்கிருந்யததொ “பவ்” என்று குரல் யகட்டத. யவெணு
திடுக்கிட்டுத் திருமபினதொன். எதிர் வீட்டிலிருந்த யகட்லடத் திறந்த யரதொஸ் லநட்டிப் தபண்
பதொமயரனியன்

நதொய்க்குட்டியுடன்

தவெளிப்பட்டலதப்

பதொர்த்ததொன்.

அவெளத

யபலரத்

ததரிந்ததகதொளளதொமல் யபதொய்விட்யடதொயம என்று வெருத்தப்பட்டதொன்.
முன் வெதொசல் ட்யூப்லலைட் தவெளிச்ச உபயத்தில் பளபளக்கிற கண்களுடன் அவெள யவெணுலவெப்
பதொர்த்தச் சிரித்தத மந்தகதொசமதொய் இருந்தத. அவென் ஒரு தநதொடி சிலிர்த்தத் தடுமதொறி பதிலுக்குச்
சிரித்த லவெத்ததொன்.

எப்படி

அவெள

இத்தலன

நதொள

கண்ணில்

படதொமல்

யபதொனதொள

என்று

யயதொசித்ததொன்.
திங்கட்கிழலம கதொலலை தபரியமமதொ பூலஜ தசய்த தகதொடுத்த விபூதிலய தநற்றியில் பூசிக்தகதொண்டு
இருவெர்

கதொலிலும

விழுந்த

நமஸ்கரித்தவிட்டு

நன்றதொய்

அயர்ன்

பண்ணின

உலடயணிந்த,

பதொலிஷ் இடப்பட்ட ஷவுடன் ஆபிஸஜூக்குக் கிளமபினதொன். மறக்கதொமல் அப்பதொயிண்ட்தமண்ட்
தலைட்டலர எடுத்தக்தகதொண்டதொன்.
***
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யபறு
அமபுஜம யவெலலைக்கு வெந்ததொல் தன்லன வெந்த பதொர்க்குமதொறு பரயமஷ் வீட்டில் தசதொல்லிவிட்டு
வெந்ததொன்

ப்ரசன்னதொ.

அவெள

வெந்ததொல்

இரண்டில்

ஒன்று

யகட்டுவிட

யவெண்டும

என்று

நிலனத்தக்தகதொண்டதொன். அவெள மறுபடி யவெலலைக்கு வெரமுடியுமதொ முடியதொததொ?. மஞ்சு இருக்கிற
நிலலைலமக்கு இனியும அவெளதொல் எந்த யவெலலைலயயும இழுத்தப்யபதொட்டுக் தகதொண்டு தசய்ததொல்
பிற்பதொடு ப்ரச்சலனயதொகிவிடும. வீட்டு யவெலலைக்கு யதொலரயதொவெத லவெத்யத தீரயவெண்டும. சமத்ததொய்
அமபுஜம நதொலளயிலிருந்த வெந்தவிட்டதொல் யதவெலலை.
இரண்டு நதொள முன்பு டதொக்டர் தசதொன்னலத நிலனத்த அவெனுக்குளயள கனன்று தகதொண்டிருந்த
சந்யததொஷம

ஒரு

கவெலலைச்

அப்படித்ததொனிருந்திருக்க
வீட்டுக்குள

சுழலுடன்

யவெண்டும.

கலைந்த

அவெள

உலைவிக்தகதொண்டிருக்கிறதொள.

தபதொங்கிக்

எலதயும

முதலில்

தகதொண்டிருந்தத.

முகத்தில்

கதொட்டிக்

சந்யததொஷப்படுவெதம

மஞ்சுவுக்கும

தகதொளளதொமல்ததொன்

பிறகு

அத

தங்கதொமல்

கலலைந்தவிடுவெதம என நிலறய ஆகிவிட்டத. பத்ததொம மதொசம ஒரு பிளலளலயக் கண்ணில்
பதொர்த்ததொல்ததொன் இனி சிரிப்தபல்லைதொம என்று முடிவு பண்ணிவிட்டவெளயபதொல் இருந்ததொள மஞ்சு.
அவெளும

பத்த

வெருடமதொக

யகதொவில்

குளம

பூலஜ

என்று

அலலைந்த

யவெண்டுதலில்

உருகி

நின்றதற்குப் பலைனதொய் டதொக்டரின் வெதொயிலிருந்த இயததொ நல்லை யசதி கிலடத்தவிட்டத.
இந்தத் தடலவெ மஞ்சுவுக்கு நதொள தளளிப்யபதொனயபதொத எல்லைதொ எதிர்கதொலைக் கற்பலனகலளயும
தற்கதொலிகமதொய்த் தளளி லவெத்தவிட்டு யநயர டதொக்டரிடம யபதொனதொர்கள. நல்லை தசய்திததொன் என்று
உறுதிப்பட்டுவிட்டயபதொதகூட ஒருவெலர ஒருவெர் பதொர்த்தக்தகதொண்டு அர்த்தமதொய் புன்னலகக்க கூட
பயமதொயிருந்தத. தடலிவெரி வெலரக்கும தரதொமப தரதொமப ஜதொக்கிரலதயதொக இருக்க யவெண்டுதமன்று
டதொக்டர்

தசதொல்லிவிட்டதொர்.

கடினமதொய்

எந்த

யவெலலைலயயும

தசய்வெத

பிரச்சலனலய

உண்டுபண்ணும என்று லகயுலறகலளக் கழற்றி லவெத்தவிட்டு எச்சரித்ததொர் டதொக்டர். யமலும
மஞ்சுவுக்கு

உடமபு

பலைவீனமதொக

இருக்கிறத.

கவெனமதொக

இருக்கவில்லலைதயன்றதொல்

அப்புறம

இதவும இல்லலைதயன்று ஆகிவிடுதமன்றதொர். மஞ்சுவுக்கு முப்பத்லதந்த வெயததொகிவிட்டதம ஒரு
கதொரணம. இதற்கு முன்னதொல் இரண்டு தடலவெ அபதொர்ஷன் யவெறு.
“யஸதொ..

பதொத்தக்குங்க.

ஆறதொவெத

மதொசத்தியலையய

உங்க

ஒயிஃப்-ஐ

அட்மிட்

பண்ணி

அப்ஸர்யவெஷன்லை தவெக்க அவெசியம வெந்ததொலும வெரலைதொம. பதொர்ப்யபதொம! ஆல் த தபஸ்ட்..”
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யலைசதொய் மிதக்கிற குழந்லதக் கனவுகளுடனும, தகதொஞ்சம டதொனிக் மதொத்திலரகளுடனும வீட்டுக்குத்
திருமபி வெந்தயபதொத மஞ்சுலவெ அப்படியய தூக்கி கரகரதவென்று சுற்றயவெண்டுதமன்கிற ஆவெலலை
அடக்கி தமன்லமயதொன முத்தத்தடன் நிறுத்திக்தகதொண்டதொன். தரதொமப சந்யததொதோ்ஷம யவெண்டதொம.
எதற்கும உத்தரவெதொதமில்லலை. யபதொன தடலவெ மதொதிரியய நடுவில் சிக்கலைதொனதொல் அப்புறம எல்லைதொக்
கனவுகளும சரிந்தவிடும. எந்த எதிர்பதொர்ப்பும இல்லைதொமல் இயல்பதொய் இருப்பயத நலைம.
இனி

மஞ்சுலவெ

இரண்டுயபர்
விட்டதொல்
தசய்ய

அதிகம

மட்டும

ஆள

யவெலலை

இருக்கிற

கிலடயதொத.

யதொரதொவெத

ஆள

தசய்யவிடதொமல்

அந்த

வீட்டில்

அவெலளப்

பதொர்த்தக்தகதொளள

இருந்ததொல்

பதொர்த்தக்தகதொளள

பதொர்த்தக்தகதொளள

ஆளில்லைதொவிட்டதொலும

யதவெலலை.

அமபுஜம

யவெண்டும.

அவெர்கள

ப்ரசன்னதொலவெ

பரவெதொயில்லலை.

வெரயவெண்டும.

பரயமஷ்

யவெலலை
வீட்டில்

தசதொல்லிலவெத்திருப்பததொல் அமபுஜம அங்யக யவெலலைக்கு வெருமயபதொத தகவெல் தசதொல்லிவிடுவெதொர்கள.
ஆனதொல்

பலழய

யகதொபத்லத

லவெத்தக்தகதொண்டு

அவெள

வெரதொமல்

இருந்தவிடுவெதொளதொ

என்று

யயதொசலனயதொய் இருந்தத. இருந்ததொலும யகட்டு லவெத்ததொல் என்ன தகட்டுப்யபதொய்விடும? ஐமபத
ரூபதொய் ஜதொஸ்தியதொய் தருகியறன் என்றதொல் வெரதொமலைதொ இருப்பதொள?
அந்தப்

தபண்

தசல்வி

அத்தலன

சீக்கிரம

கல்யதொணம

பண்ணிக்தகதொண்டு

யபதொகதொமல்

இருந்திருந்ததொல் அவெளதொவெத இன்னும யவெலலையில் இருந்திருப்பதொள. இத்தலன தபரிய நகரத்தில்
வீட்டு யவெலலைக்கு ஒரு நல்லை ஆள கிலடப்பத எத்தலன கஷ்டமதொயிருக்கிறத!
அன்லறக்கு டதொக்டரிடமிருந்த திருமபியதிலிருந்த ப்ரசன்னதொவும, மஞ்சுவும அதிகம யபசவில்லலை.
அதவும நல்லைதததொன். எதற்கதொகவும மஞ்சு அதிகம உணர்ச்சிவெசப்படுவெயதகூட நல்லைதல்லை என்று
யததொன்றியத ப்ரசன்னதொவுக்கு. அன்றிரவு படுக்கப் யபதொகுமுன் அவெலள மடியில் சதொய்த்தக்தகதொண்டு
யலைசதொய் அவெளத அடிவெயிற்லறத் தததொட்டுப் பதொர்த்ததொன். அவெனதொல் நமபமுடியவில்லலை. பத்த
வெருடத்திற்குப் பின் அத்தலன நமபிக்லககளும நசித்தப் யபதொனபின் மறுபடி உதித்திருக்கிற தளிர்.
மஞ்சு அவெனத உளளங்லகயில் முகத்லதப் பதித்தக்தகதொண்டு யலைசதொய் சப்தமின்றி அழுததொள.
இருவெருக்குமிலடயய ஏற்பட்ட தநகிழவில் அவெலள தமதவெதொய் இறுக்கிக் தகதொண்டதொன். “நீ
எதக்கும கவெலைப்படதொதடி. நதொன் பதொத்தக்கயறன். நதொலளக்கு அமபுஜம யவெலலைக்கு வெந்தட்டதொ..
அப்றம உனக்கு கமப்ளீட் தரஸ்ட்ததொன்” என்று கதொயததொரம கிசுகிசுத்ததொன் . அவ்வெளவு தநருக்கத்தில்
கதொயததொரக்

கிசுகிசுப்பதொய்

தசதொல்லை

அமபுஜம

யமட்டர்ததொனதொ

கிலடத்தத

என்று

உடயன

அசந்தர்ப்பமதொக உணர்ந்ததொன்.
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மறுநதொள கதொலலை எட்டு மணிக்கு அலழப்பு மணி அடித்தயபதொத அமபுஜமதொகத்ததொன் இருக்கும என்று
ஏயனதொ

நிலனத்தக்

தகதொண்டு

கதலவெத்

திறந்ததொன்

ப்ரசன்னதொ.

அங்யக

தசல்வி

நின்று

தகதொண்டிருந்ததொள. அவெலனப் பதொர்த்ததம தயக்கத்தடன் தகதொஞ்சம பின்வெதொங்கி நின்று தகதொண்டு
“நல்லைதொருக்கீங்களதொண்யண!!” என்றதொள.
முகத்தில் திலகப்லப விடுவித்தவிட்டு “என்ன தசல்வி! ஏத இவ்யளதொ தூரம?” என்றதொன்.
அவெலள

திடீதரன

திறக்குமுன்னயர

மறுபடி

பலழய

பதொர்த்ததில்

பழக்கத்தில்

ஆச்சரியமதொயிருந்தத

அவெள

தசருப்லப

அவெனுக்கு.

ஓரமதொய்க்

அவென்

கழற்றி

கதலவெத்

லவெத்தவிட்டு

நின்றிருந்தலதப் பதொர்த்ததொன்.
“அண்யண! யவெலலைக்கு ஆள யவெணுமனு தசதொன்னீங்களதொயம…” என்றதொள யமலும தயங்கியபடி.
“உனக்கு யதொர் தசதொன்னதொங்க? உளள வெதொ!” என்று வெழிவிட்டதொன்.
தசல்வி உளயள வெந்த சுவெயரதொரமதொய் ஒடுங்கி நின்றதொள. ஒண்ணலர வெருஷமிருக்குமதொ இவெள
யவெலலைலயவிட்டுப்

யபதொய்?

தரதொமபயவெ

மதொறியிருந்ததொள.

முதலில்

ததொவெணியயதொ

சுரிததொயரதொ

யபதொட்டுக்தகதொண்டுததொன் யவெலலைக்கு வெருவெதொள. இப்யபதொத யசலலை. முகத்தில் யலைசதொய் பவுடர் பூச்சு.
வெகிட்டில் தீற்றிய குங்குமம. பலழய குழந்லதத்தனம யபதொய் யலைசதொய் தபரிய மனுஷித்தனம
ததரிந்தத இப்யபதொத.
குரல்கள யகட்டு மஞ்சு தவெளியய வெந்த தசல்விலயப் பதொர்த்த சிரித்ததொள.
“உம புருஷன் எப்படியிருக்கதொமமதொ?” என்றதொன் ப்ரசன்னதொ.
“இருக்குத”

என்றதொள

சுரத்தில்லைதொமல்.

தசதொன்ன

மறுமணம

அவெள

முகம

மிகவும

யசதொர்ந்த

யபதொய்விட்டத.
“எங்க யவெலலைக்கு யபதொறதொரு?”
“இப்ப யவெலை இல்லைக்கதொ! மின்ன யபதொயிட்டிருந்த ஆபிசுலை தமதொதலைதொளி அவெலர யவெலலையிலிருந்த
நிப்பதொட்டிருச்சு. இப்ப சுமமதொ தகடக்குத வூட்லை. யவெதறங்கியும யவெலை யதடக் கதொணம. அதக்தகதொரு
யவெலை தகலடக்கற வெலரக்கும நதொன் யவெலலைக்கு யபதொலைதொமனு..” என்றதொள.
“தகதொழந்த?”
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“ஒரு தபதொண்ணுக்கதொ! தகதொளந்லதய அவெரு பதொத்தக்குவெதொரு. ஒண்ணும பிரச்சிலனயில்லை”
ப்ரசன்னதொவும மஞ்சுவும ஒருவெலரதயதொருவெர் பதொர்த்தக்தகதொண்டதொர்கள. திடீதரன்று அவெள இப்படி
வெந்த நின்றதில் இருவெருக்கும ஒன்றும புரியவில்லலை. பரயமஷ் வீட்டிலிருந்த இவெளுக்கு விஷயம
ததரிந்திருக்கயவெண்டும.

அவெள

நிலலைலமலய

யயதொசித்ததொல்

பரிததொபமதொக

இருக்கிறத.

யமலும

தசல்வி யமல் ப்ரசன்னதொவுக்கு எப்யபதொதயம ஒரு அனுததொபம உண்டு.
“எப்படியும ஒரு ஆள யவெணும தசல்வி. அமபுஜத்லத யகட்டிருந்யததொம. ஒனக்கு முடியுமனதொ வெதொ!
என்ன தசதொல்ற?!” என்றதொள மஞ்சு.
தசல்வி

உடயன

அகமகிழந்தவிட்டு

‘வூட்லை

தசதொல்லிட்டு

இப்பயவெ

வெந்தடயறன்’

என்று

நகர்ந்ததொள. ப்ரசன்னதொவுக்கு யலைசதொய் நிமமதிப் தபருமூச்சு வெந்த யபதொனத. மஞ்சுவுக்குமகூட!
தசல்வி திருமபவும வெந்த அன்லறக்யக யவெலலைலய ஆரமபித்தவிட்டதொள. உடயன அடுக்கலளக்குப்
யபதொய் பலழய தணி ஒன்லற யசகரித்தக்தகதொண்டு வெந்த டி.வி ஸ்யடண்ட் யமலுளள புத்தர்
சிலலைலய எடுத்தத் தலடக்க ஆரமபித்ததொள. ப்ரசன்னதொவுக்கு ஆச்சரியம ததொங்கவில்லலை. அவெள
முன்பு

யவெலலைக்கு

வெந்ததகதொண்டிருந்த

அப்யபதொததல்லைதொம

யபதொதகூட

வெதொரத்தக்தகதொருமுலற

வீடு

இயத

முழுக்கத்

மதொதிரிததொன்

தூசி

தட்டி

சுத்தம

பண்ணுவெதொள.
பண்ணுகிற

சமயங்களில் அவெள தவெறதொமல் இந்த புத்தர் சிலலையிலிருந்தததொன் யவெலலைலய ஆரமபிப்பதொள.
யநரதொய் வெந்த முதலில் டி.வி ஸ்டதொண்டின் யமலிருந்த புத்தலர எடுத்த பளபளதவென்று தலடத்த
லவெத்தவிட்டுப்

பிறகு

ஓரிரு

விநதொடிகள

அதன்

தமட்டதொலிக்

பளபளப்லபப்

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருப்பதொள. பிறகுததொன் மற்ற தபதொருதளல்லைதொம. இலத ப்ரசன்னதொ எத்தலனயயதொ
தடலவெகள

கவெனித்திருக்கிறதொன்.

புத்தர்

சிலலையிலிருந்த

ஆரமபிப்பத

என்ன

கணக்தகன்று

புரியவில்லலை. இல்லலை அவெளுக்கு அத தரதொமபப் பிடித்திருக்கிறயததொ என்னயமதொ. ஒரு நதொள யகட்க
யவெண்டும என்று நிலனத்தக்தகதொண்டதொன்.
தசல்விலயப்

பற்றி

யயதொசித்தக்தகதொண்யட

கிளமபி

ஒரு

சின்ன

யவெலலையதொய்

ஆடிட்டலரப்

பதொர்க்கப் யபதொனதொன். அவெர் வெருவெதற்கு தகதொஞ்சம கதொத்திருக்க யவெண்டியிருந்தத. இலடப்பட்ட
யநரத்தில் ஒரு யவெலலைக்கதொரி தலடப்பத்தடன் வெந்த ‘தகதொஞ்சம எந்திரிச்சீங்கன்னதொ.. ரூம க்ளீன்
பண்ணிர்யரன்.’ என்றயபதொத அவெனுக்கு மறுபடி தசல்வி ஞதொபகம வெந்தவிட்டத. பதொவெம எத்தலன
சின்னப்தபண். படிப்பும விலளயதொட்டுமதொய் இருக்கயவெண்டிய இந்த சின்ன வெயசில் கல்யதொணம
பண்ணிக்தகதொண்டு.. ச்யச! நிலனக்கயவெ யகதொபமதொய் வெருகிறத. மனசளவில் எந்த முதிர்ச்சியும
இல்லைதொத அவெள லகயில் இப்யபதொத ஒரு குழந்லத. அந்தப் தபண்ணுக்கு மீறிப் யபதொனதொல்
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இப்யபதொத ஒரு பதிதனட்டு வெயத இருக்குமதொ? அவெள புருதோ்ஷன் அவெலள விட ஒரு வெயயசதொ
தரண்டு வெயயசதொ தபரியவென். அவ்வெளவுததொன்.
தசல்வி

யவெலலைக்கு

வெருவெதற்கு

முன்

அவெளத

அமமதொததொன்

ப்ரசன்னதொ

வீட்டில்

யவெலலை

தசய்ததகதொண்டிருந்ததொள. தகதொஞ்சம சுறுசுறுப்பதொன ஆளததொன். ‘தகட்டிக்கதொரி தபதொமபலள’ என்று
மஞ்சு அடிக்கடி தசதொல்லுவெதொள. தலவெப்பத, தபருக்குவெத, பதொத்திரம கழுவுவெத என்று எந்த
யவெலலையதொனதொலும எக்ஸ்பிரஸ் யவெகத்தில் முடித்தவிட்டு அடுத்த வீட்டுக்குப் யபதொய்விடுவெதொள.
அப்படியய பிஸியதொகி தன் தநட்தவெதொர்க்லக விஸ்தரித்தவிட்டதொள. முதலில் ஒன்றிரண்டு வீட்டில்
யவெலலை தசய்த தகதொண்டிருந்தவெள குறுகிய கதொலைத்தியலையய வெளர்ந்த பதிமூன்று வீட்டுக்கு யவெலலை
தசய்ய

ஆரமபித்ததொள.

ஒருநதொள

திடீதரன்று

‘இனியம

உங்க

வூட்டுக்கு

எமதபதொண்ணுததொன்

யவெலலைக்கு வெரும’ என்று அறிவித்த லகயயதொடு தசல்விலய அனுப்பி லவெத்ததொள. வெந்த நின்ற
தசல்விப் தபண்ணுக்கு அப்யபதொத பதிலனந்த வெயதததொன் இருக்கும. பத்ததொம கிளதொஸ் பதொஸ் தசய்த
லகயயதொடு யவெலலைக்கு வெந்திருந்தத. அமமதொவுக்கு எந்த விதத்திலும சலளக்கதொமல் பமபரமதொய்
சுழன்று யவெலலை தசய்ய ஆரமபித்ததொள. தசல்வியயதொ அவெள அமமதொயவெதொ யதொரதொவெத ஒருவெர்!
ஒழுங்கதொய் யவெலலை நடந்ததொல் சரி என்று ப்ரசன்னதொவும மஞ்சுவும அந்த திடீர் ஆள மதொற்றலலைப்
பற்றி அதிகம அலைட்டிக் தகதொளளவில்லலை.
தசல்வியிடம “ஏன் யமலை படிக்கலை” என்று யகட்டயபதொத . ‘வெசதியில்லீங்க’ என்று பதில் வெந்தத.
இத்தலனக்கும அவெள எஸ்.எஸ்.எல்.ஸி பதொஸ் தசய்திருக்கிறதொள எனுமயபதொத அவெள படிப்லபப்
பதொதியில் விட்டுவிட்டதொள என்கிற தசய்தி அத்தலன ரசிக்கவில்லலை ப்ரசன்னதொவுக்கு. அவெள
அமமதொலவெ ஒருநதொள வெரச்தசதொல்லிப் யபசினதொன்.
“இங்க பதொருமமதொ.. பத்ததொங்கிளதொயஸதொட படிப்ப நிறுத்திட்டு பதொத்திரம கழுவி முந்நூறு ரூபதொ
சமபதொதிக்கறதக்கு பதிலைதொ.. தசல்வி அட்லீஸ்ட் ப்ளஸ் டூ முடிச்சதொன்னதொ ஏததொவெத கலடயிலை
யசல்ஸ்

யகர்ள

மதொதிரி

யவெலலைக்கு

யபதொலைதொமில்லை.

தகதொறஞ்சத

ஆயிரம

ரூபதொயதொச்சும

சமபதொதிக்கலைதொம. வெசதியில்லைன்னதொ தசதொல்லு. நதொன் என் தசலைவுலை படிக்க தவெக்கயறன். ஸ்கூல்
படிப்பு

யநரம

யபதொக

மீதி

யநரம

இங்க

வெந்த

யவெலை

தசய்யட்டும.

தபதொண்ணு

படிச்ச

மதொதிரியுமதொச்சு. யவெலை தசஞ்சமதொதிரியும ஆச்சு!!
நிலறய வெதொக்குவெதொதத்தக்கப்புறமததொன் தசல்வியின் அமமதொ ஒத்தக்தகதொண்டதொள. ப்ரசன்னதொ மற்றும
மஞ்சுவின்

ததொரதொள

தலலையதொட்டினதொள.

மனத்லத
உடயன

நிலனத்த

அவென்

மள

கண்கலளத்
மளதவென்று

தலடத்தவெதொயற
எல்லைதொ

அலர

ஏற்பதொடுகலளயும

மனததொய்
தசய்த
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முடித்தவிட்டதொன். தசல்விக்கு புத்தகங்கள வெதொங்கிக் தகதொடுத்ததொன். தசல்வி ஸ்கூலில் ப்ளஸ் ஒன்
யசர்ந்த முதள நதொள அதிகதொலலையில் வெந்த இருவெலரயும தூக்கத்திலிருந்த எழுப்பி திடீதரன்று
கதொலில் விழுந்த ஆசிர்வெதொதம வெதொங்கிப் யபதொனதொள. அதற்கடுத்த கதொல் பரீட்லசயில் நல்லை மதொர்க்
எல்லைதொமகூட எடுத்த ரிப்யபதொர்ட்லட இருவெரிடமும கதொட்டினயபதொத உருப்படியதொன கதொரியமததொன்
பண்ணியிருக்கியறதொம என்று திருப்தியதொயிருந்தத ப்ரசன்னதொவுக்கு.
ஆனதொல்

அலரப்பரீட்லச

வெருவெதற்குள

நிலலைலம

மதொறிவிட்டத.

ஒரு

நதொள

திடீதரன்று

தசல்வியுடன் அவெள அமமதொ வெந்ததொள. தசல்விக்கு தசதொந்தத்தில் மதொப்பிளலள பதொர்த்தவிட்டததொகவும
அடுத்த

மதொசம

கல்யதொணம

எனவும

தசதொல்லிவிட்டு

“எமதபதொண்ணு

படிப்புக்கு

எத்தனயயதொ

தசஞ்சிருக்கீங்க சதொமி. இனி அவெ யவெலலைக்கு வெர மதொட்டதொ. மன்னிச்சுக்குங்க!!” என்றதொள.
“என்னமமதொ இத? அவெளுக்கு இன்னும வெயசு பதினதொறுகூட முடியலை. அதக்குளள கல்யதொணமதொ?”
“தப்பதொ தநனச்சுக்கதொதீங்க. தநலைம அப்படித்ததொன். இத ததொட்டிவுட்டதொததொன் அடுத்த இருக்கற
தரண்டு தபதொட்டப் புளலளங்கலள கரயயத்த முடியும. ஏயததொ இவெளுக்கு அதிஸ்டமதொ ததொனதொ வெந்த
அலமஞ்சுருக்கு. சட்டுப் புட்டுன்னு முடிச்சுர்றதததொன நல்லைத.” என்றதொள.
ஒரு சுபமுகூர்த்தச் சுப தினத்தில் தசல்வி கல்யதொணம பண்ணிக்தகதொண்டு யபதொய்விட்டதொள.
*********
இப்யபதொத மீண்டும தசல்வியின் வெரவு. ஒரு யவெலலைக்கதொரியின் மிக அவெசியத் யதலவெயின்
சமயத்தில் நிகழந்திருக்கிற அவெள பிரயவெசம தகதொஞ்சம சந்யததொஷமதொகத்ததொன் இருக்கிறத. குலறந்த
பட்சம

ஒரு

வெருஷத்திற்கதொவெத

இவெள

இங்யக

தங்கினதொல்

நல்லைத.

இல்லலையயல்

யவெறு

யதொலரயதொவெத யதடி மறுபடி அலலைய யவெண்டியிருக்கும. பலழய சமபளத்தடன் கூட நூறு ரூபதொய்
யவெண்டுமதொனதொல்
இப்யபதொத

அவெள

ஜதொஸ்தியதொகப்
சின்னப்

யவெலலையில்லைதொமலிருக்கிறததொகச்

யபதொட்டுக்தகதொடுத்தவிடலைதொம
தபண்

இல்லலை.

தசதொன்னதொயள!

என்று

குடுமபஸ்தி!

அவெலனயும

யததொன்றியத.

அப்புறம

வெரச்தசதொல்லி

பதொவெம!

அவென்

புருஷன்

தரண்டு

அதட்டு

அதட்டி உருப்பட லவெக்கமுடியுமதொ என்று பதொர்க்கயவெண்டும. மஞ்சுவின் தடலிவெரி வெலர தசல்வி
ஒத்ததொலசயதொய் இருந்த அவெலள அலுங்கதொமல் பதொர்த்தக்தகதொளவெதொயளயதொயின் அவெள குடுமபத்தக்கு
என்ன யவெண்டுமதொனதொலும தசய்யலைதொம. இந்த மதொதிரி ஒரு உணர்ச்சி யவெகத்தில் ப்ரசன்னதொவுக்கு
என்தனன்னயவெதொ சிந்தலனகள வெந்த விழுந்தன.
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சதொயங்கதொலைம வீட்டுக்குப் யபதொனயபதொத மஞ்சு கதலவெத் திறந்தவிட்டு விட்டு அடுக்கலளக்குப்
யபதொய், விட்ட இடத்திலிருந்த மறுபடி பதொத்திரம கழுவெ ஆரமபித்ததொள. ப்ரசன்னதொவுக்கு ஒன்றும
புரியவில்லலை.
உளயள வெந்த “மஞ்சு இததல்லைதொம நீ எதக்கு பண்ற ? எதக்கு இப்படி ரிஸ்க் எடுத்த உடமலப
அலைட்டிக்கிற? நதொலளக்கு தசல்வி வெந்த இததல்லைதொம பண்ணுவெதொல்லை!” என்றதொன் அவென் யலைசதொன
யகதொபத்தடன்.
“தசல்விலய நதொலளயியலைர்ந்த வெர யவெண்டதொன்னு தசதொல்லிட்யடன்” என்றதொள மஞ்சு .
ப்ரசன்னதொ புரியதொமல் நின்றதொன். முகத்தில் குழப்பம சூழ ஏதனன்று யகட்க வெதொய் திறக்குமுன்
மஞ்சுயவெ தசதொன்னதொள.
“ஏன் ததரியுமதொ? தசல்வியும முழுகதொம இருக்கதொ!”
ப்ரசன்னதொ யலைசதொன தபருமூச்சுடன் திருமபி டி.வி ஸ்டதொண்ட் யமலிருக்கிற புத்தர் சிலலைலய
அலமதியதொய் தவெறிக்கத் தததொடங்கினதொன்.
***

தமியழதொவியம டதொட் கதொம 17-04-05
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அழகிய தீயய !
பலை வெருடம கழித்த ஆதிலய யநற்று பதொர்க்க யநரிட்டத. ஒருவெலகயில் அத தகதொஞ்சமும
எதிர்பதொரதொத சந்திப்புததொன். பதொர்த்த கணத்தில் அருணதொவுக்கு கதொலைடியில் பூமி நழுவியத. முகத்தில்
யலைசதொய் கலைவெரம விரிந்தத. தியதொகரதொயதொ யரதொட்டில் எச்.எஸ்.பி.ஸி ஏடிஎம-ல் பணம எடுக்க
நின்றிருந்தயபதொத

“ஹதொய்”

என்று

திடீதரன்று

எதியர

வெந்த

நிற்கிறதொன்.

இத்தலன

கதொலைம

எங்கிருந்ததொன் இவென்?
ஆரமபத்

தயக்கங்கள

இருவெருக்கும

சட்

ததொண்டி

சட்தடன்று

இருவெரும
பலழய

இயல்புக்கு

நிலனவுகள

உணர்ந்ததொர்கள. அப்புறம பரஸ்பர விசதொரிப்புகள

வெருவெதற்யக
முகத்தில்

நடந்தன.

சிலை

கணங்கள

தவெளிச்சமிட்டலத

அவென்

ஆயின.

இருவெருயம

தசன்லனயில்ததொன்

ஒரு

தனியதொர் ஸதொஃப்ட்யவெர் கமதபனியில் ஸீனியர் மதொயனஜரதொக இருக்கிறதொனதொம. அவெலன கதொயலைஜல்
பதொர்த்ததற்கும இப்யபதொத பதொர்ப்பதற்கும நிலறய வித்தியதொசங்கள இருந்ததயபதொல் யததொன்றியத.
யகதொல்டு ஃப்யரமில் கண்ணதொடி. யலைசதொய் முன்தலலை வெழுக்லக. யலைசதொய் பூசியிருக்கிற உடமபு.
உலடயில் தசதொற்ப மதொற்றம.
ஆதி

லகயில்

தசல்யபதொன்

சிணுங்கல்களுக்கு

நடுயவெ

அவெலளப்பற்றிக்

யகட்டதொன்.

கதொயலைஜ்

ப்ரண்ட்ஸ் யவெறு யதொலரயதொவெத மீட் பண்ணுவெதண்டதொ? என்றதொன்.
“ம. ஜதொன்ஸி மட்டும அப்பப்ப யபதொன்லை யபசுவெதொ”
“ஓ அந்த குட்டி வெதொத்த. க்யரட் அருணதொ உன்லன மறுபடி பதொர்ப்யபன்னு நிலனக்கலை. தவெரி
சர்ப்லரஸ். ஃப்ரியதொ இருக்குமயபதொத ஒரு நதொள சுமமதொ எங்கயதொவெத மீட் பண்ணலைதொயம ” என்றதொன்
ஆவெலைதொய். கதொர்டு தகதொடுத்ததொன்.
யமலும

சமபிரததொயமதொய்

வீட்டுக்குத்திருமபி
திடீதரன்று

ஒரு

வெருமயபதொத

எதிர்ப்படுவெதொன்

சிலை

வெதொர்த்லதகளுடன்

அருணதொவுக்கு
என்று

ஒயர

அந்த

சிறு

சந்திப்பு

யயதொசலனயதொயிருந்தத.

எதிர்பதொர்க்கவில்லலை.

பலழய

முடிந்தத.

ஆதி

இப்படி

விஷயங்கலள

மறுபடி

கிளறுவெதொயனதொ என்று ஒரு சின்ன பயமும யததொன்றியிருந்தத இப்யபதொத.
ஆதி

என்கிற

ஆதிரதொஜன்.

கதொயலைஜல்

எம.ஸி.ஏ.

ஒயர

வெகுப்பு.

அப்யபதொதம

கண்ணதொடி

யபதொட்டிருந்ததொன். ததொயன வெலியவெந்த யதொரிடமும அறிமுகப்படுத்திக்தகதொளளும சுபதொவெம அவெனுக்கு.
எப்யபதொதம அவெலனச்சுற்றி ஒரு கூட்டம இருக்கும. சிகதரட் புலகத்த யலைசதொய் கவிலததயல்லைதொம
யபசுவெதொன்.

ஆரமபத்தில்

அருணதொவிடமும

நட்பதொய்த்ததொன்

இருந்ததொன்.

வெருவெதொன்.

யபசுவெதொன்.

யபதொவெதொன். பிறந்தநதொளுக்கு கதொர்டு அவெயன தசய்த பரிசளிப்பதொன். ஒருநதொள மதியம கல்லூரி
நிறுவெனர்

சிலலைக்குப்பக்கத்தில்

எல்லைதொரும

உட்கதொர்ந்த

டிபன்பதொக்ஸ்கலள

கதொலி
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தசய்ததகதொண்டிருக்குமயபதொத

மூக்குக்

கண்ணதொடிக்குளளிருந்த

அருணதொலவெ

ஊடுருவிப்பதொர்த்த

“சமீப நதொட்களதொய் நீ என்லன பதொதிக்கிறதொய்” என்றதொன். விலளயதொட்டு மதொதிரிததொன் தசதொன்னதொன்.
அதன் அர்த்தம ததரிந்ததகதொளள அவெள அப்யபதொத தபரிததொய் ஆர்வெம கதொட்டவில்லலை.
பிறகு சிலை நதொட்களியலையய அவென் தசதொன்னதன் தீவிரம புரிந்தயபதொத அவெள அவெனிடமிருந்த
யலைசதொய் விலைகினதொள. ஆனதொல் ஒயர க்ளதொஸ் என்பததொல் தபதொதவெதொய்ப் பதொர்ப்பதம யபசுவெதம
தவிர்க்கமுடியதொதததொய் இருந்தத. “ஆதி உன்லன ஸீரியசதொ லைவ் பண்றதொன்னு நிலனக்கியறன்”
என்று ஜதொன்ஸி தசதொன்னதொள. யவெறு சிலைரிடமிருந்தகூட அலதக் யகளவிப்பட்டதொள. “அதக்கு நதொன்
என்ன பண்ணனும;?” என்று யகட்டதொள. யகதொபமதொய் வெந்தத. அவெனிடம எனக்கு என்ன ஈர்ப்பு?
ஒருகணம அலதயும அவென் நிலனத்த பதொர்த்திருக்கயவெண்டும. இந்த கதொதல் மண்ணதொங்கட்டி
எல்லைதொம எப்படியயதொ இவென்களுக்கு வெந்த தததொலலைத்த விடுகிறத. நதொன்தசன்ஸ்.
ஒரு தடலவெ ஒரு யநதொட்டு நிலறய கவிலதகள எழுதி தகதொண்டுவெந்த தகதொடுத்ததொன். உனக்யக
உனக்கதொக

எழுதினத

என்றதொன்.

முதல்

பக்கத்தில்

“அருயணதொதயம”

என்று

லடட்டில்

எழுதியிருந்தத. கவிலதகள என்னயமதொ நன்றதொகத்ததொன் இருந்தன. அலதப்படித்த எனக்குக் கதொதல்
வெரும என்று நமபினதொன் யபதொலும. பதொவெம. ஆனதொல் சுற்றி வெலளக்கதொமல் முகத்தக்கு யநயர
லதரியமதொய்

மனதிலிருப்பலதச்

பதொரதொட்டத்ததொன்

யவெண்டும.

தசதொல்கிற
அருணதொ

அவெனின்

யநரடியதொன

அலத

அணுகுமுலறலயப்

படித்தவிட்டு

பதொலுவிடம

திருப்பிக்தகதொடுத்தனுப்பிவிட்டதொள.
“இங்க பதொர் பதொலு. ஆதிலயப்பதொர்த்த எனக்கு எந்தவிதமதொன ரசதொயன மதொற்றமும ஏற்படலலை.
எனக்கு படிக்கிறதலைததொன் கவெனம. அவென் நல்லை லடப்ததொன். நட்பதொன லபயன். படிக்கிற லபயன்.
எல்லைதொம ஓ.யக. எனக்கு அவென் யமலை கதொதல் வெர்லை பதொலு. நீயதொவெத எடுத்தச் தசதொல்லு”
அவெளின் இந்த எதிர்மலற பதிலுக்கப்புறமுமகூட ஆதியின் முயற்சி தளர்ந்தபதொடில்லலை. கிலடத்த
இலடதவெளிகளில் எல்லைதொம அவென் மறுபடி மறுபடி வெந்த நிலறய யபசினதொன். நீயில்லைதொமல்
நதொனில்லலைதயன்றதொன். நிலறய சினிமதொ பதொர்ப்பதொன் யபதொலை.
கதொயலைஜன் கலடசி நதொள. எல்யலைதொரும பிரியப் யபதொகிற தருணம. ஆதிக்கு அத கலடசி சந்தர்ப்பம.
யநரதொக அவெளிடம வெந்ததொன். நூற்றி இருபததொவெத தடலவெயதொக அருணதொவிடம
“யயதொசிச்சு தசதொல்லு. உன் பதிலுக்கதொக மூணு தஜன்மமதொ கதொத்திருக்யகன். உன்லன தரதொமப
தததொந்தரவு தசய்யயறன்னு நிலனக்கதொத. சதொதகமதொன பதில் தசதொன்னதொ சந்யததொஷம. இல்லலைன்னதொ
என்கூட

கலடசி

கலடசியதொ

அபிநயதொ

கஃயபலை

வெந்த

ஒரு

கப்

கதொபி

சதொப்பிடு

யபதொதம.

ப்ரண்ட்லியதொ பிரியவெதொம” என்றதொன். சிறிதம நமபிக்லகயிழக்கதொத கலடசி முயற்சி.
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அன்று மதொலலை இருவெரும அபிநயதொ கஃயபயில் கதொபி சதொப்பிட்டதொர்கள. அதற்குப்பிறகு அவெள
கண்ணில் அவென் ததன்படயவெயில்லலை.
ஸ்தபன்ஸரில் இன்று மறுபடி அந்த சின்ன கஃயபயில் ஹிந்தஸ்ததொனி இலசக்கு நடுயவெ இருவெரும
உட்கதொர்ந்திருந்ததொர்கள.

இவெலன

யயதொசித்தக்தகதொண்டிருந்ததொள

மறுபடி

அருணதொ.

யபரர்

எதற்கு
வெந்த

பதொர்க்க

ஃப்தரஞ்ச்

வெந்யதன்

ஃப்லரஸ்,

என்று

பதொவ்

பதொஜலய

யடபிளில் பரப்பிவிட்டுப் யபதொனதொன். தகதொஞ்சம யபச்சு. தகதொஞ்சம அலமதி என யநரம யபதொனத.
யபசியத

எல்லைதொயம

தபதொதவெதொன

விஷயங்கள.

பிறகு

ஆதி

சிறித

யநரம

ஸீரியஸதொய்

இருந்தவிட்டு “நீ ஏன் இன்னும கல்யதொணம தசய்தக்கலை ?” என்று யகட்டதொன். அருணதொ அவெலன
யகளவியதொய்ப் பதொர்த்ததொள.
“அப்பதொ நிலறய ஜதொதகம பதொர்த்ததொர். ப்ச்! எதவும அலமயலை” என்றதொள. “நீ ஏன் பண்ணிக்கலை?”
“வீட்லை

தசதொல்லி

தசதொல்லி

அலுத்தட்டதொங்க.

நதொன்ததொன்

யவெண்டதொமனு

தசதொல்லி

தட்டிக்

கழிச்சுட்டிருக்யகன்.” என்றவென்.. தகதொஞ்சம தமமௌனமதொயிருந்தவிட்டு….
“அருணதொ உனக்கு ஒரு ஆச்சரியமதொன விஷயம தசதொல்லைட்டதொ? நதொன் இன்னும உன்னததொன்
தநனச்சிட்டிருக்யகன்” என்றதொன் தமதவெதொய்.
சிலீதரன்றத.

முதல்முதலைதொய்

மனசில்..

ச்யச!.

என்னத

இத..!

அவெள

அலமதியதொயிருக்க

முயற்சித்ததொள. அவென் என்ன தசதொல்லை நிலனக்கிறதொன் என்று ததரிந்த தகதொளவெதில் அவெளுக்கு
விருப்பமதொயிருந்தத. முகத்தில் எந்த உணர்லவெயும கதொட்டதொமல் இருக்க முயற்சித்ததொள.
தததொண்லடலய தசறுமிவிட்டு தசதொன்னதொன். “இந்த தபதொன் மதொலலைப் தபதொழுலத வீணதொக்கதொம
சுருக்கமதொ தசதொல்யறன். கதொயலைஜ்லை பிரியும யபதொத சதொப்பிட்ட கதொபியயதொட என் கதொதல் விஷயம சூடு
ஆறிப் யபதொயிடுச்சுன்னு நீ நிலனச்சிருக்கலைதொம. ஆனதொ என்னதொலை உன்லன மறக்க முடியலை. தரதொமப
அவெஸ்லதயதொயிருச்சு.

நீ

தசன்லனலைததொன்

இருக்யகன்னு

ததரியும.

ஆனதொ

உன்லன

மறுபடி

தததொந்தரவு பண்ண யவெணதொன்னு விட்டுட்யடன். ஆனதொலும மனயசதொரத்தலை நீ ஒட்டிக்கிட்டுததொன்
இருந்யத. இப்ப கூட அப்படித்ததொன். தரண்டு தடலவெ உன்லன தூரத்தியலைர்ந்த பதொர்த்யதன்;.
என்னடதொ

கிலடக்கலலையயன்னு

தகதொஞ்சம

வெருத்தம

வெந்தத.

இப்ப

ஒரு

நல்லை

யவெலலையும

தசதொந்தமதொய் வீடும இருக்கு. நதொன் வீட்லை ஒயர லபயன். நதொன் ஆலசப்பட்டலத நிலறயவெத்தற
அமமதொ, அப்பதொ. உன்லனப்பத்தி நிலறய தசதொல்லியிருக்யகன். நீ கிலடச்சதொ அலதவிட சந்யததொஷம
எனக்கு

கிலடயதொத.

இந்த

சந்திப்பு

எனக்கு

கிலடச்ச

இன்தனதொரு

தபதொன்னதொன

சந்தர்ப்பமங்கிறதனதொலை நழுவெவிட மனசில்லலை. மறுபடி ஒரு முயற்சி. அததொன் தசதொல்லிட்யடன். நீ
மறுத்ததொகூட உன் நிலனப்பிலையய வெதொழந்தட்டுப் யபதொறத அப்படிதயதொன்னும கஷ்டமதொ யததொணலலை.
என்லனப் பத்திததொன் உனக்குத் ததரியுயம.” தசதொல்லிவிட்டு ஆதி அவெலள யநரதொகப் பதொர்த்ததொன்.
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“ஓ

லம

கதொட்!”

என்றதொள

அருணதொ.

அவெளுக்கு

என்ன

தசதொல்வெததன்று

ததரியவில்லலை.

தததொடர்ந்த யமலும சிலை சிலீர்களும ஓடிவிட்டிருந்தன மனதக்குள. அவென் ஊடுறுவும பதொர்லவெ
என்னயவெதொ தசய்தத. “தகதொஞ்சம வெசீகரமதொன லபயன்ததொண்டி” என்று கதொயலைஜ் படிக்குமயபதொத
ஜதொன்ஸி தசதொன்னத ஞதொபகத்தக்கு வெந்தத. லபத்தியமதொய் வெருடக்கணக்கில் இப்படி ஒருத்திக்கதொக
கதொத்திருக்கிறததன்றதொல்.
அவெள எதவும யபசதொமல் உட்கதொர்ந்திருந்ததொள. குழப்ப யயதொசலனகள ஓடின. தரதொமப யலைட்டதொய்
அவென் யமல் ஒரு ஈர்ப்லப உணர்கியறயனதொ? கடவுயள! எனக்கு என்ன ஆயிற்று? அன்லறக்கு
மதொதிரியய உன்யமல் எனக்கு எதவும இல்லலை என்று பட்தடன்று தசதொல்லிவிட முதன் முதலைதொய்
ஏன் ஒரு தயக்கம எழுகிறத?
அவென் யமலும தசதொன்னதொன். “நிததொனமதொ யயதொசிச்சுச் தசதொன்னதொப் யபதொதம. பதொஸிட்டிவ்வெதொன
பதில்னதொ தசல்யபதொன்லை கூப்பிடு. வீட்டுக்கு வெந்த தபண் யகட்கியறன். தநகட்டிவ்வெதொன பதில்னதொ
இயத இடம. என்யனதொட ஒரு கப் கதொஃபி. ஓயக?”
எதவும

தசதொல்லைதொமல்

ஒரு

யயதொசலனக்குவியல்.
யபதொய்விட்டதொன்.

சிரிப்புடன்

திடீதரன்று

அவெனுக்கு

விலடதபற்றதொள.

வெந்த

அங்யகயய

ஏன்

வீட்டுக்கு

எல்லைதொவெற்லறயும
பதில்

தசதொல்லை

திருமபுகிறயபதொத

ஒயர

கலலைத்தப்யபதொட்டுவிட்டுப்

முடியவில்லலை?

இந்தத்தடலவெ

வித்தியதொசமதொய் ஏயதனும பதில் தசதொல்லை விருமபுகியறனதொ? என்ன இத குழப்பம. புன்னலகயுடன்
கூடிய அவென் மலைர்ந்த முகம மீண்டும மீண்டும நிலனவில் ஓடியத. அவென் ஒரு நல்லை லடப்ததொன்.
பின்னதொயலையய நதொய் மதொதிரி சுற்றினதொன் என்பலத லவெத்த அவெலன யமதொசம என்று தசதொல்லிவிட
முடியதொத. என்ன ஒரு நமபிக்லக அவெனுக்கு. குரலில் ஒரு சின்ன கமபீரம. அவெலன கலடசியில்
தஜயிக்கவிடலைதொமதொ?

இரு!

முதலில்

என்லன

நதொயன

யகட்டுக்தகதொளள

நிலறய

யகளவிகள

இருக்கிறத. முதல் யகளவி இத்தலன வெருடம கழித்த எனக்கு அவென்யமல் ஈர்ப்பு ஏயதனும
ஏற்பட்டுளளததொ என்பத.
சிலை

தயக்க

யயதொசலனகளுக்குப்

பின்

ஆமதொம

என்று

மனத

தீர்மதொனம

நிலறயவெற்றியத.

அவெலளயறியதொமல் உதட்யடதொரம ஒரு புன்னலக அருமபி மலறந்தத. கதொதலின் பயதொலைஜ விதிகள
என்தனன்ன? அவெலன யலைசதொய் பிடிக்க ஆரமபித்திருக்கிறத. அல்லைத பிடித்தவிட்டத. அன்றிரவு
தபதொட்டுத் தூக்கமகூட வெரவில்லலை. நடுநிசியில் அவென் விஸிட்டிங் கதொர்லட எடுத்தப்பதொர்த்ததொள.
நதொன் இன்னும உன்னததொன் தநனச்சிட்டிருக்யகன் என்று அவென் தசதொன்னத திருமபத்திருமப
ரிலவெண்ட் ஆகிக் தகதொண்டிருந்தத. எங்யகயயதொ முன்னயம யபதொடப்பட்ட பூர்வெ தஜன்ம முடிச்சதொ
இத? நிலனக்க நிலனக்க ஆச்சதொரியமதொய் மனதில் விரிகிற கனவுச்சதொரல்.
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ஆனதொல் அலத தகதொஞ்சயநரமகூட நீடிக்க விடதொமல் திடீதரன்று யவெதறதொரு எண்ணம வெந்த
குறுக்கிட்டு

நின்றத.

இன்லறய

யததிக்கு

எனக்கு

மதொப்பிளலள

பதொர்த்த பதொவெம

அப்பதொவும.

அமமதொவும கலளத்த ஓய்ந்த யபதொய்விட்டதொர்கள. இப்படி எனக்கு இன்னும வெரன் கூடதொமல்
தளளித் தளளிப் யபதொனத எல்லைதொருக்குயமகூட வெருத்தமததொன். இந்த நிலலைலமயில் திடீதரன்று
ஆதியின் வெருலக. அவென் லபத்தியமதொய் அவெள பின்னதொல் சுற்றியயபதொததல்லைதொம பதொரதொமுகமதொய்
இருந்தவிட்டு இப்யபதொத யபதொய் அவெனிடம உன்லனப் பிடித்திருக்கிறததன்று நதொன் தசதொன்னதொல்
அத யவெறு வெழியில்லைதொமல் ஒரு கல்யதொணத்யதலவெக்கு என்று ஆகிவிடதொததொ? அவென்யமல் நிஜமதொயவெ
ஒரு பிடிப்பு வெந்தவிட்டத என்யற இருந்ததொல்கூட இத்தலன கதொலைம கழித்த இப்யபதொத யபதொய்
உன்லன ஏற்றுக்தகதொளகியறன் என்று தசதொல்வெத சுயநலைமில்லலையதொ?
சட்தடன்று அவெளின் முந்லதய எண்ணங்களின் மீத ரிவெர்ஸ் கியர் விழுந்ததயபதொல் இருந்தத.
தரதொமபத் திலகப்பதொய் இருந்தத. இப்படிதயதொரு யகதொணத்தில்கூட இலத யயதொசித்தப் பதொர்த்யத
ஆகயவெண்டும. அருணதொவுக்குப் பிரலம பிடித்தத மதொதிரி இருந்தத.
மறுநதொள குளித்தவிட்டு ஸ்டிக்கர் தபதொட்லட நிலலைக் கண்ணதொடியில் சதொரிபதொக்குமயபதொத தலலையில்
மறுபடி அந்த நலரமுடிலயப் பதொர்த்ததொள. முப்பத்லதந்லத தநருங்கின வெயத. யலைசதொன தபருமூச்சு
வெந்தயபதொனத.
நிலறய யயதொசலனகளுடன் ஆபிஸஸுக்கு கிளமபிப்யபதொனதொள. யவெலலையில் கவெனம ஓடவில்லலை.
ஆதி தசதொன்னத மண்லடலயக் குலடந்தத. மதிய இலடயவெலளயில் யஹண்ட் யபகிலிருந்த
ஆதியின்

விஸிட்டிங்கதொர்லட

யதடி

எடுத்ததொள.

ரிசப்ஷலனக்

கூப்பிட்டு

அவென்

தசல்யபதொன்

நமபருக்கு லலைன் வெதொங்கினதொள.
“சதொயங்கதொலைம பதொர்ப்யபதொமதொ ஆதி ? ஜஸ்ட் ஒரு கதொஃபி. ஓயக?”
***

கல்கி 25-04-2004
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இறந்தவென்
ஆறு மதொதத்திற்கு முன்பு நிகழந்த லபக் விபத்தததொன்றில் வெசந்தன் இறந்தவிட்டதொனதொம. இலதச்
தசதொல்வெதற்கதொகயவெ யநரங்தகட்ட யநரத்தில் சிங்கப்பூரிலிருந்த யபதொன் பண்ணியிருந்ததொன் நடரதொஜ்.
மிகத் ததொமதமதொக வெந்த அதிர்ச்சி தசய்தி. யகட்டுவிட்டு இந்த முலனயில் அயஷதொக் உலறந்தயபதொய்
சிலை விநதொடிகள யபச்சற்று நின்றதொன்.
ஆறு மதொசத்தக்கு முன்னதொலைதொ? எப்படி இத இத்தலன நதொள தனக்குத் ததரியதொமல் யபதொனத?
எனக்யக

இப்பததொண்டதொ

எப்பவுமயபதொலை

லபக்-லை

ததரியும.
கண்ணு

தரதொமப
மண்ணு

கஷ்டமதொயிருச்சு.
ததரியதொமப்

பதொவெமடதொ

அவென்.

பறந்திருப்பதொன்.

அல்பதொயுசு!

விலனயதொயிருக்கும.

எத்தலன தடலவெ படிச்சுப் படிச்சு தசதொல்லிருப்யபதொம. யகட்டதொனதொ?” என்றதொன் நடரதொஜ்.
அவென்

அடுத்த

விசதொரிப்பததொகவும

தடலவெ

இந்தியதொவுக்கு

முடிந்ததொல்

அயசதொக்லக

வெருமயபதொத
இப்யபதொயத

வெசந்தனின்
அங்யக

வீட்டுக்குப்

யபதொய்விட்டு

யபதொய்

வெருமபடியும

தசதொல்லிவிட்டுப் ஃயபதொலன லவெத்ததொன்.
ஐந்ததொறு நிமிடங்கள பிரலம பிடித்தமதொதிரி உட்கதொர்ந்திருந்ததொன் அயசதொக். வெசந்தனிடம மனஸ்ததொபம
ஏற்பட்டுப் பிரிந்த ஏதழட்டு வெருடங்கள ஓடிவிட்ட நிலலையில் இப்படி ஒரு அதிர்ச்சித் தகவெல்!
தகதொதிக்கிற நீரில் குமிழகள மதொதிரி மனதிற்குள குழப்பமதொய் வெசந்தலனப் பற்றிய நிலனவுகள
சட்சட்தடன்று யததொன்றி மலறந்தன. அவென் இறந்தவிட்டதொன் என்பலத அயஷதொக்கதொல் நமபயவெ
முடியவில்லலை. ஆனதொல் ஒரு நதொள இந்த மதொதிரி விபரீதம நடக்குதமன்பத மனதின் ஏயததொ ஒரு
மூலலையில் யததொன்றிக்தகதொண்யடயிருந்தத.
ஓடும ரயிலின் ஜன்னல் வெழிக் கதொட்சிகள யபதொலை மனதில் வெசந்தலனப் பற்றிய எண்ணங்கள
ஓடத்தவெங்கின.
அவெலனப்

பற்றி

யயதொசிக்லகயில்

எப்யபதொதயம

முதலில்

நிலனவுக்கு

வெருவெத

அவெனுலடய

வெசீகரமதொன மலைர்ந்த சிரிப்பு. இளந்ததொடி. எறுமபு யபதொன்ற சுறுசுறுப்பு. Catch me if you can என்று
பிருஷ்டத்தில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிய அவெனத யமஹதொ லபக். அந்த லபக்கில் அவென் தசய்கிற தீர
சதொகசங்கள.

இவெற்றிற்கு

அடுத்தததொக

பிறகு

அந்தப்

தபண்

சுகந்தி.

அவெள

யபதொகிற

இடங்களுக்தகல்லைதொம விடதொமல் வெசந்தனின் லபக் பின் தததொடர்ந்த யபதொய்க்தகதொண்டிருந்தத.
அவெயளதொ அவெலனத் திருமபிக்கூடப் பதொர்க்கமதொட்டதொள. இந்த மதொதிரி ஒரு வெசீகரமதொன, யவெகமதொன
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லபயலன

ஒரு

தபண்

நிரதொகரிக்கிறதொள

என்பத

நண்பர்களுக்யக

ஆற்றதொலமயதொக

இருந்தத.

சுகந்திலய கிரிக்தகட் கிரவுண்ட் அருயக வெழிமறித்த அயசதொக் கூட வெசந்தலனப் பற்றி அவென்
நல்லைவென் வெல்லைவென் என்று தமதவெதொய்ச் தசதொல்லிப்பதொர்த்ததொன். எதவும நகரவில்லலை. மதொறதொக
அடுத்த

நதொளிலிருந்த

உங்களுக்தகல்லைதொம

யவெறு

யவெலலை

இல்லலையதொ

என்பத

யபதொல்

அயசதொக்லகயும பதொர்த்த முலறக்க ஆரமபித்திருந்ததொள.
இப்படித் தன் பின்யன ஒருவென் லபத்தியம பிடிக்கதொத குலறயதொய் சுற்றுகிறதொயன பதொவெம என்று
அவெளும

தகதொஞ்சமதொவெத

தலய

கதொட்டியிருக்கலைதொம.

ஊஹஜூம.

வெசந்தனதொல்

தபட்யரதொல்

பங்க்கதொரர்கள பலைனலடந்ததததொன் மிச்சம. அவெலள அத்தலன நிலனந்தருகி மருகிக் கதொதலித்த
வெசந்தன் இப்யபதொத யபதொய்ச் யசர்ந்தவிட்டதொன் என்பத அவெளுக்குத் ததரியுமதொ?
யவெகம என்றதொல் அப்படிதயதொரு யவெகம! வெசந்தன் எதற்கு அப்படி இறக்லக கட்டிக்தகதொண்டு
பறந்ததொன்?

எலதச்

சதொதிக்க?

கட்டுப்படுத்தமுடியதொத.

லபக்கில்

முன்

ஏறி

சக்கரத்லதத்

உட்கதொர்ந்தவிட்டதொதனன்றதொல்
தூக்கி

ஓட்டுவெத,

‘க்ரீச்’

அவெலன

என்று

டயர்

யதொரும
யதய

படுத்தவெதொக்கில் அலரவெட்டம இடுவெத, லபக் ஓடுமயபதொயத இரண்டு லகலயயும விட்டு கதொலைலர
பின்னுக்கு இழுத்த விட்டுக்தகதொண்டு நிததொனமதொய் சிகதரட் பற்ற லவெப்பத, தநடுஞ்சதொலலையில்
அசுர யவெகத்தில் லைதொரிகளுக்கிலடயய புகுந்த பறப்பத என பயமறியதொத இளங்கன்றின் தணிச்சல்.
அப்பதொவிடமும நண்பர்களிடமும வெதொங்கிக் கட்டிக்தகதொண்யட லபக்கில் அவென் தசய்கிற சர்க்கஸ்கள எல்யலைதொருக்கும மிகப் பிரசித்தம. எங்யகயதொவெத யபதொகலைதொம வெருகிறதொயதொ என்று அவென்
கூப்பிட்டதொல்

அயசதொக்

உடயன

ஜகதொ

வெதொங்கி

விடுவெதொன்.

ஒரு

கியலைதொ

மீட்டர்

ததொண்டுவெதற்குளளதொகயவெ குடல்

தவெளியய வெந்த விழும அளவுக்கு ஒரு யரதொலைர் யகதொஸ்டர்

பிரயதொணத்லத

நிகழத்திக்

லபக்கியலையய

கதொட்டிவிடுவெதொன்

வெசந்தன்.

உயிலரப்

பற்றி

தபதொருட்டு

இந்த

பயமில்லைதொதவெர்கள மட்டுயம அவென் லபக்கின் பில்லியனில் ஏற முடியும.
சுகந்திலய

அவென்

முதன்

முதலைதொய்ப்

பதொர்த்தபிறகு

அவெலளக்

கவெரும

சர்க்கஸ்கலள அதிகமதொக்கவும தசய்ததொன். நண்பர்கள கூட “ஒரு நதொலளப் யபதொலை ஒரு நதொள
இருக்கதொத. அப்புறம விபரீதமதொகிவிடும” என்று எத்தலனயயதொ தடலவெ தசதொல்லியிருக்கிறதொர்கள .
நிலறய எச்சரிக்லககள. நிலறய புத்திமதிகள. நிலறய யகதொரிக்லககள.
எலதயும கதொத தகதொடுத்தக் யகட்டதொல்ததொயன? வெழக்கமயபதொலை எல்லைதொவெற்றிற்கும மந்தகதொசமதொய்ச்
சிரிப்பதொன். ரதொஸ்கல். எல்லைதொயம விரயமதொகிவிட்டத
அயசதொக் வெசந்தலனச் சந்தித்த கலடசி நதொலள யயதொசித்தப் பதொர்த்ததொன். முன்தனதொரு கதொலைத்தில்
இருவெரும

தநருங்கிய

நண்பர்களதொய்

இருந்தவெர்களததொன்.

ஒன்றதொய்

சுற்றி,

உலரயதொடி
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சந்யததொஷமதொகக் கழிந்த நதொட்கள. ஒருநதொள ஏயததொ விஷயத்தில் ஏற்பட்ட சின்ன விவெதொதம தபரிய
பிரச்சலனயதொய்
இனமபுரியதொ

விஸ்வெரூபம
வென்மம

தகதொண்டுவிட்டத.

ஒன்று

திடுக்தகன

வெதொர்த்லதகள

தடித்தன.

முலளவிட்டத.

இருவெருக்குமிலடயய

சட்தடன்று

ஒரு

கணத்தில்

பிரிந்தவிட்டதொர்கள. நண்பர்களின் சமரச முயற்சிகள யததொல்வியில் முடிவெலடந்தன. இருவெரும
சமதொததொனமதொகதொமல் வியரதொதம தததொடர்ந்தத. அதற்கப்புறம இந்த ஏதழட்டு வெருடங்களில் விலைகல்
அதிகமதொகி,

இருவெருக்குமதொன

எயதச்லசயதொக

எதிர்ப்பட

தபதொதவெதொன

நண்பர்களும

அயசதொக்கும

யகதொயமுத்தூர்

இலடதவெளியின்
யநரிட்டதொல்

யவெறு

நீளம

அதிகமதொகிவிட்டத.

முலறத்தக்தகதொண்டு

திக்குகளில்

வெந்தவிட்டதொன்.

வெதொழக்லகலயத்
அதற்கப்புறம

எங்யகயதொவெத

நகர்ந்ததொர்கள.
தரத்திப்

யதொருக்கும

இருவெருக்கும

பிரிந்தயபதொனதொர்கள,
யதொருடனும

சுத்தமதொய்

தததொடர்பில்லைதொமல் எந்தத் தகவெல் பரிமதொற்றங்களும இல்லைதொமல் வெருடங்கள உருண்டன. இப்யபதொத
தரதொமப நதொள கழித்த நடரதொஜ் மூலைமதொய் வெசந்தலனப் பற்றிக் யகளவிப் படுவெத இப்படிதயதொரு
யசதொகச் தசய்தியதொகத்ததொன் இருக்கயவெண்டுமதொ?
பதொலறகளுக்குக்

கீயழ

நீர்

யபதொலை

வெசந்தனின்பதொல்

முன்னர்

ஏற்பட்டிருந்த

வியரதொதத்தக்கும

அடியில் எங்யகதொ ஒரு மூலலையில் யசமிக்கப்பட்டிருந்த பலழய நட்பின் ஒரு தளி கண்ணீரதொய்
வெழிந்தத.

அயசதொக்

தலடத்தக்

தகதொண்டதொன்.

முன்னதொள

ஆனதொலும

இந்நதொள

ஆனதொலும

நண்பன்ததொயன.
அயசதொக்கிற்கு திடீதரன்று தன்யமயலையய தவெறுப்பதொக இருந்தத. அவெனுக்கும வெசந்தனுக்குமிலடயய
ஏற்பட்ட பலழய மனத்ததொங்கலலை பின்யனதொக்கி ஓட்டிப்பதொர்த்ததொன். அவென்மீத ஏன் அப்படி ஒரு
தவெறுப்லப உமிழந்யதன்? கலடசியதொய் பிரியுமயபதொத ஏற்பட்ட வெதொக்குவெதொதம அப்படிதயதொன்றும
தவெட்டு குத்தப் பலகயில் முடிந்திருக்கவில்லலை. ஒரு கதொரசதொரமதொன யபச்சு. எதன் தபதொருட்டு
என்பதகூட இப்யபதொத சரியதொக ஞதொபகம வெரவில்லலை. ஆனதொல் இரண்டு யபரும தரதொமபயவெ
ஆத்திரமதொகப்

யபசிக்தகதொண்டதொர்கள

என்பத

மட்டும

ஞதொபகமிருக்கிறத.

சூடதொன

அந்தச்

சூழநிலலையில் உதிர்ந்த வெதொர்த்லதகள ஒரு நல்லை நட்லபச் சிலதத்தவிட்டததொ?
அந்த வெயதின் பக்குவெமின்லமக்கும, ஈயகதொவுக்கும இலடயில் ஊஞ்சலைதொடின முடிவில் வெசந்தலன
முற்றிலும
அவெலன

புறக்கணித்தவிடுவெத
அதற்கப்புறம

என்கிற

பதொர்க்கதொமல்,

முடியவெ

அயசதொக்கிற்குப்

அவெலனப்பற்றி

பிடித்தமதொனததொக

விசதொரிக்கதொமல்,

அவெனிருக்கிற

இருந்தத.
திலசயில்

தலலைலவெத்தப் படுக்கதொமல் யபதொகிற அளவுக்கு அந்தப் பிரச்சலனயும அயசதொக்கின் பிடிவெதொதமும
அன்லறய தினத்தில் விஸ்வெரூபம எடுத்திருந்தத. இப்யபதொத யயதொசிக்கும யபதொத அந்தச் சமபவெம
சிறு பிளலளத்தனமதொன ஒரு விஷயமதொகயவெ யததொன்றியத அவெனுக்கு.

95

இப்யபதொத

அலதப்

வெதொழக்லகயிலிருந்த

பற்றி

யயதொசித்த

ஒரு

மலறந்தயபதொனவென்

புண்ணியமுமில்லலை.
இப்யபதொத

எட்டு

வெருடங்களுக்கு

உலைகத்லதவிட்யட

முன்

யபதொயுமவிட்டதொன்.

தசன்றதினி மீளதொத. இப்யபதொலதக்கு முடிகிற ஒயர விஷயம வெசந்தனின் வீட்லடத் யதடிப்யபதொய்
அவெனத தபற்யறதொர்களுக்கு தன்னதொலைதொன ஆறுதலலை அளித்தல். அவென் புலகப்படத்தக்கு முன்
நின்று கதொலைததொமதமதொன ஒரு தமமௌனதொஞ்சலி.
சதொயங்கதொலைம வெசந்தனின் வீட்டுக்குப் யபதொகத் தீர்மதொனித்தக் கிளமபினதொன். அவெனுலடய வீடு
தபதொளளதொச்சி மகதொலிங்கபுரத்தில் இருந்தத. யகதொலவெயில் பஸ் ஏறி தபதொளளதொச்சி யபதொகிற வெழியில்
அவென் பலழய நிலனவுகலள அலச யபதொட்டுக்தகதொண்யட வெந்ததொன் அயசதொக். அவெயனதொடு சுற்றின
இடங்கள. அவெயனதொடு பதொர்த்த படங்கள. அவெயனதொடு யசர்ந்த தசய்த ரகலளகள. இப்படியதொக
ஒவ்தவெதொன்லறப் பற்றி நிலனக்குமயபதொத தக்கத்தின் அளவு மில்லிகிரதொமகளதொகக் கூடிக் கூடி
விழிவிளிமபில் அலண கட்டி நின்றத. நிச்சயமதொகப் யபரிழப்புததொன்.
அங்யக யபதொனபிறகு அவென் தபற்யறதொர்களுடன் என்ன யபசுவெத யகட்பத என்று புரியவில்லலை.
எப்யபதொதயம அயசதொக்கிற்கு இத யபதொன்ற தக்க தசய்திலய விசதொரிக்க யநர்லகயில் ஒருவித
அவெஸ்லத

சூழந்ததகதொளளும.

எப்படி

ஆரமபிப்பத,

என்ன

யகட்பத,

என்ன

தசதொல்லி

ஆறுதலைளிப்பத என்று ததரியதொமல் விழிப்பதொன். அல்லைத ஒயரயடியதொய் தமமௌனமதொக உட்கதொர்ந்த
விடுவெதொன்.
எப்யபதொதம

அவென்

வீட்டுக்குப்

அலழப்பதொர்

வெசந்தனின்

அப்பதொ.

யபதொகுமயபதொத
இத்தலன

“வெதொடதொ

அயசதொக்கு ..”

வெருடங்களதொய்

ஏன்

என்று

உரிலமயதொய்

வீட்டுக்கு

வெரவில்லலை?

வெசந்தயனதொடு உனக்கு என்ன பிரச்சலன என்று யகட்டதொல் அதற்கும பதில் தசதொல்லைத்தயதொரதொக
யவெண்டும. வெசந்தனுடனதொன பிரச்சலனயில் அவெலரயும யசர்த்தல்லைவெதொ நிரதொகரித்திருக்கியறதொம.
ச்யச.. தரதொமப நல்லை மனிதர்.
மகதொலிங்கபுரத்தில் பஸ்லஸ விட்டு இறங்கி நடந்த வெசந்தனின் வீடிருந்த ததருலவெ அலடந்ததொன்.
அவென் வீட்லட தநருங்குமயபதொத தூரத்திலிருந்யத பிரததொனமதொன அந்த பச்லச தபயிண்ட் அடித்த
யகட் ததரிந்தத. யகட்டில் படந்த யபப்பர் யரதொஸ் பூக்கள. மரங்கள. எத்தலன நதொளதொயிற்று
இங்யக வெந்த! யகட்லட தநருங்க தநருங்க அயசதொக்கின் உடமபில் ஒரு மதொதிரி பதற்றமும பயமும
கலைந்தததொக ஒரு உணர்வு மிதந்தத. கதொலில் கட்டப்பட்டிருக்கும தபரிய இருமபுச் சங்கிலிலய
இழுத்தக்தகதொண்டு நடப்பதயபதொலை நடந்ததொன்.
அயசதொக்கும

வெசந்தனும

எப்யபதொதம

உட்கதொர்ந்த

யபசிக்தகதொண்டிருக்கும

தபரிய

வெதொசல்

திண்லணயும, படிகளும ததரிந்தன.
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அருகில்

தநருங்கிய

யபதொத

படித்தக்தகதொண்டிருந்தத

திண்லணயில்

ததரிந்தத.

வெதொசலில்

உட்கதொர்ந்த

நிழலைதொடுவெலதப்

ஒரு
பதொர்த்தத்

உருவெம

யபப்பர்

திண்லண

உருவெம

லகயிலிருந்த யபப்பலரக் கவிழத்தவிட்டுத் திருமபிப்பதொர்த்தத.
அயசதொக் திடுக்கிட்டு நின்றதொன். ஒரு தபரிய அதிர்வெலலை அவெலனச் சுற்றி சுழற்றியடித்தவிட்டு
அடங்கியத. வெசந்தன்??
இறந்தயபதொனததொக

தசதொல்லைப்பட்ட

ஒருவென்

திண்லணயில்

சதொவெகதொசமதொகப்

யபப்பர்

படித்தக்தகதொண்டிருக்கிற கதொட்சியில் உலறந்த யபதொய் நின்றதொன் அயசதொக். வெலைத கன்னத்தில்
மிகப்தபரிய தழுமபுடன் யலைசதொய் விகதொரமதொயிருந்த முகம.
வெசந்தன் சதொகவில்லலையதொ? அப்படிதயன்றதொல் அவென் விபத்தில் இறந்தவிட்டததொக வெந்த தகவெல்?
எப்படி என்ன நிகழந்தத? எங்யக தப்பு? ஒரு சிலை தநதொடிகள மதொதபரும குழப்பம சூழ அவெனுக்கு
பரபரதவென்று ஆகிவிட்டத. வீட்லட தநருங்கின கதொல்கள தயங்கியத. அயசதொக் தநஞ்சுக்குள
ஏயததொ ஒரு அழுத்தத்லத உணர்ந்ததொன். இப்யபதொத என்ன பண்ணுவெத?
அயசதொக்லகப் அங்யக எதிர்பதொர்த்திரதொத மதொதிரி வெசந்ந்தன் முகத்திலும ஒரு தபரிய திடுக்கிடல்
நிகழந்தலத அயசதொக் கவெனித்ததொன். அத ஒரு சிலை தநதொடிகளததொன். அடுத்ததநதொடியில் தவெறுப்பும
வியரதொதமும யலைசதொய் கிளர்ந்தவிதமதொய் அவென் முகம மதொறியத. தலளத்த எடுப்பத யபதொலை ஒரு
யநர்ப்பதொர்லவெ பதொர்த்ததொன்.
அயசதொக்கிற்கு கதொலைம உலறந்த நின்றத யபதொல் யததொன்றியத. எல்லைதொயம சட்தடன கலலைந்த
சூழநிலலை யவெறுமதொதிரி உருதவெடுத்தவிட்டலத உணர்ந்ததொன். அயசதொக்கும வெசந்தலன ஏறிட்டதொன்.
“ரதொஸ்கல்.. என்று மனதில் கறுவெலைதொய் ஒரு வெரி ஓடியத.
இருவெரின் உக்கிரமதொன முலறப்புப் பதொர்லவெகள ஒன்யறதொதடதொன்று யமதொதிக் தகதொண்டன. உலறந்த
கதொலைம

இயக்கம

தபற்றத.

தயங்கின

கதொல்கள

யவெகதமடுத்த

உடயன

அங்கிருந்த

நகர்ந்தவிடயவெண்டுதமன்று யததொன்றியத அயசதொக்கிற்கு.
இருவெரும ஒயர யநரத்தில் முகத்லதத் திருப்பிக்தகதொளள, அயசதொக் யவெகமதொய் வெசந்தலனக் கடந்த
நடக்கத் தததொடங்கினதொன்.
***
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மலழக்கதொதல்
இரவு முழுக்க இலடவிடதொத தபய்த மலழ விடிந்த பின்னும இன்னும நிற்கவில்லலை. அதன்
இலடவிடதொத

சலைசலைப்பு

ஹதொலின்

ஜன்னல்

வெழியய

யததொட்டத்தில்

தததொடர்ந்த

யகட்டுக்தகதொண்டிருந்தத. அலறக்குள தட்பதவெப்பம மதொறி யலைசதொன குளிர். ரதொஜனுக்கு சூடதொக ஒரு
ஒரு கப் கதொஃபி குடிக்கயவெண்டும யபதொலை இருந்தத. கூடயவெ மீனதொவுடன் உடயன ஃயபதொனில்
யபசயவெண்டும யபதொலை ஒரு உத்யவெக எண்ணமும எழுந்தத.
இன்லறக்கு அவெர்களின் கல்யதொண நதொள. ஆகயவெ லீவு யபதொட்டுவிட்டு நதொள முழுவெதம அவென்
கூடயவெ இருப்பததொக மீனதொ தசதொல்லியிருந்ததொள. ஆனதொல் ஆஃபிஸிலிருந்த ஒரு தததொலலையபசி
அலழப்பு வெந்ததம ஏயததொ ஒரு முக்கிய மீட்டிங் இருக்கிறததன்று அவெசரமதொக ஆட்யடதொ பிடித்த
வெழக்கத்லதவிட சீக்கிரமதொகயவெ ஆபிஸஜூக்குக் கிளமபிப் யபதொய்விட்டதொள. யபதொகிற அவெசரத்தில்
யலைசதொய்

அலணத்த

முத்தமிட்டு

தசதொல்லிக்தகதொண்டயததொடு
அவெயனதொடு

சரி.

இருந்திருந்ததொல்

இருவெரும

ரதொஜனுக்கு

ஒருவெருக்தகதொருவெர்

மிகுந்த

ஏமதொற்றமதொக

நன்றதொயிருந்திருக்குதமன்று

‘ஹதொப்பி
இருந்தத.

யததொன்றியத.

ஊர்

அனிவெர்ஸரி’
மீனதொ
முழுக்க

இன்று
மலழ

கதொரணமதொக பளளிகள விடுமுலற அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததொலும நயரனுக்கு ஸ்கூல் இருந்தத. அவெனும
கிளமபிப் யபதொய்விட்டதொன்.
ரதொஜன்

தனிலமலய

உணர்ந்ததொன்.

கல்யதொண

நதொள

இப்படி

ஆயிருக்க

யவெண்டதொம

என்று

யததொன்றியத. அவெனுக்கு வீடும ஆஃபிஸஜூம ஒன்றுததொன். இண்டர்தநட், தடலியபதொன் அலழப்புகள
உபயத்தில் உட்கதொர்ந்த இடத்தியலையய அவெனத யவெலலைகள முடிந்தவிடும.
லைதொப் டதொப்பில் “மலலையும நதியும கடலும ஒருநதொள ...” என்று ஹரிஹரனும, சுஜதொததொவும கதொதல்
தபதொங்க பதொட ஆரமபித்ததொர்கள. மலழ நதொட்களில் இந்தப் பதொடலலைத் திருமபத் திருமபக் யகட்பத
அவெனுக்கு மிகவும பிடித்த விஷயம. குரல்களின் உருகலில் எப்யபதொதம கிளர்ந்ததழும தவிப்பு
இப்யபதொதம

இந்த

யதொருமற்ற

தனிலமயில்

கிளர்ந்தத.

இத்தலன

வெருடத்திற்கப்புறமுமதொ?

மீனதொவுடன் யபசயவெண்டுதமன்று யததொன்றியத. ரதொஜன் தமதொலபலலை எடுத்ததொன். அவெள மீட்டிங்கில் இருந்ததொல் தததொந்தரவெதொக இருக்குயம என்றும யயதொசலன வெந்தத. உடயன யவெண்டதொம என்று
தீர்மதொனித்ததொன்.

ஃயபதொனில்

கூப்பிடுவெதற்குப்

பதில்

குறுஞ்தசய்தி

அனுப்பலைதொயம

என்று

யததொன்றியத.
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’டதொரு’ என்று ஆரமபித்த தமதொலபலின் பட்டன்கலள அழுத்த ஆரமபித்ததொன். ‘மலழ. குளிர்.
பகலியலையய இருள. திருமண நதொள. அழகதொன தரதொமதொன்ஸஜூக்கு அற்புதமதொன சூழநிலலை. வெதொயயன்!”
சட்தடன்று அவென் மனதிலிருந்த ஒரு விரகம கலைந்த கதொதல் நதி பிரவெதொகதமடுத்த அருவியதொய்
தலலைகீழதொகக் குதித்தலத உணர்ந்ததொன். பதிலனந்த வெருடங்களதொக ஓடிக்தகதொண்டிருக்கிற வெற்றதொத
ரகசிய நதிததொன் அத.
பிறகு ஏயததொ யயதொசித்த தமதொலபலில் லடப் பண்ணுவெலத நிறுத்தி அழித்ததொன். லைதொப்டதொப்லப தன்
பக்கம திருப்பி அவெள ஆன்-லலைனில் இருக்கிறதொளதொ என்று பதொர்த்ததொன். இருந்ததொள. ஆனதொல் ’பிஸி..
யநதொ

சதொட்

ப்ளீஸ்’

என்று

யபதொட்டிருந்தத.

இருந்ததொலும

சதொட்-டில்

கூப்பிட்டுத்

தததொந்தரவு

தசய்யலைதொமதொ என்று யயதொசித்ததொன். பிறகு சதொட் யவெண்டதொம ஒரு இதமயில் அனுப்பிவிடலைதொம
என்று தீர்மதொனித்ததொன். ஜதமயிலலைத் திறந்த குறுஞ்தசய்தியில் தசதொல்லை நிலனத்தலத ஈதமயிலைதொக
எழுத ஆரமபித்ததொன். ’மலழ. குளிர். பகலியலையய இருள.’ பிறகு அலதயும பதொதியில் நிறுத்தினதொன்.
அப்படியய கண்கலள மூடி யசதொபதொவில் சதொய்ந்ததொன். அவென் தசய்லககள அவெனுக்யக சிரிப்லப
வெரவெலழத்தத. இத்தலன வெருடம கழித்தம என்னடதொ தரதொமதொன்ஸ் யவெண்டிக்கிடக்கிறத என்று
தன்லனத் ததொயன யகட்டுக்தகதொண்டதொன்.
கதொலைச்

சக்கரத்தின்

வெட்டம

தபரித.

மீனதொலவெ

கல்யதொணம

பண்ணி

விலளயதொட்டுப்

யபதொலை

பதிலனந்த வெருடம ஓடிவிட்டததன்பலதயய நமப முடியவில்லலை. நயரன் பிறந்த கிடு கிடுதவென
வெளர்ந்த

ஏழதொம

வெகுப்புக்கும

வெந்தவிட்டதொன்.

ரதொஜனும

மீனதொவும

கதொதல்

வெயப்பட்டிருந்த

கதொலைத்தில், ததருவில், பஸ்ஸ்டதொப்பில், கதொஃபி ஷதொப்புகளில் என லக யகதொர்த்த மயங்கித் திரிந்த
நதொட்கள பனிமூட்டத்தின் நடுயவெ கதொட்சிகள யபதொலை மங்கலைதொன ஃப்ளதொஷ்யபக்குகளதொக இருவெரின்
ஞதொபக

அடுக்குகளிலும

யசகரம

தசய்யப்பட்டுக்

கிடந்தன.

எப்யபதொவெதொத

அலவெகள

மீளநிலனவுகளதொக யபச்சினூடதொக இருவெருக்கும வெந்த யபதொகும. அப்யபதொத ஒரு சின்ன சிலிர்ப்பு
ஒன்று ஓடும. அந்தச் சிலிர்ப்புத் தருணத்தில் ஒன்லற கண்ணுக்குள தகதொண்டுவெந்த நிறுத்த
முற்பட்டுக்தகதொண்டிருந்ததொன் ரதொஜன்.
பதிலனந்த வெருடங்களுக்கு முன்பு அப்யபதொத தசல்ஃயபதொன்கள இல்லைதொத ஒரு கதொலைம. இயத
யபதொலைத்ததொன் ஒருநதொள இலடவிடதொத மலழ தகதொட்டிக்தகதொண்டிருந்தத. ரதொஜன் ஒரு எஸ்.டி.டி
பூத்தக்கு மலழயில் நலனந்த தகதொண்யட வெருகிறதொன். தடலிஃயபதொன் கூண்டுக்குள ஏற்தகனயவெ
ஒரு தபண் தீவிரமதொக லகலய ஆட்டியபடி யபசிக்தகதொண்டிருக்கிறதொள. அவெள உச்சஸ்ததொயியில்
கத்தவெத கண்ணதொடி கதலவெத் ததொண்டி தவெளியய யகட்கிறத. தவெளியய ஒருவென் கதொத்திருப்பலதப்
தபதொருட்படுத்ததொமல்

அவெள

பதொட்டுக்கு

தவெகுயநரம

யபசிக்தகதொண்யடயிருக்கிறதொள.

நிலறய
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கதொத்திருப்புக்குப் பின் ஒரு வெழியதொக அந்தப் தபண் தவெளியய வெருகிறதொள. ரதொஜன் அவெசரமதொய்
கூண்டுக்குள பதொய்கிறதொன். மீனதொ யவெலலை தசய்யும ஆஃபிஸ் நமபலர டயல் தசய்கிறதொன். யதொயரதொ
எடுக்கிறதொர்கள.
“ஹயலைதொ.. மீனதொ இருக்கதொங்களதொ?”
“நீங்க யதொரு யபசறீங்க…”
“நதொன் அவெங்க ரியலைட்டிவ்..”
“உங்க யபரு?..”
“ரதொஜன்”
மறுமுலன

ஒரு

ஃயபதொனில்

ஒலிபரப்பப்படுகிறத.

மீட்டரில்

சிவெப்பு

நிமிடம

கதொத்திருக்கச்

வெண்ண

தசதொல்லுகிறத.

ரதொஜன்

எழுத்தக்கள

அத்தலன

ரசிக்கத்தகதொத

ஒரு

கதொத்திருக்கிறதொன்.

எஸ்.டி.டி

பூத்தில்

அவென்

இருக்கிற

சில்லைலறலய

லகயில்

இலச

மதொட்டியிருந்த
பற்றிய

கவெலலையில்லைதொமல் யவெகமதொய் ஓடிக்தகதொண்டிருக்கிறத. நீண்ட யநரம கழித்த மீனதொவின் குரல்
தயக்கமதொய் தமதவெதொய் சன்னமதொய் ஒலிக்கிறத.
“டதொரூ..” என்கிறதொன் ரதொஜன். டதொர்லிங் என்பதன் சுருக்கம. மறுமுலனயில் தயக்கம தததொடர்கிறத.
மீனதொ ’ஒரு நிமிடம’ என்று தசதொல்கிறதொள. ரதொஜன் அலமதியதொய்க் கதொத்திருக்கிறதொன். மீண்டும
மயூசிக். ஒரு டயல் சப்தம. அலர நிமிடம கழித்த இப்யபதொத மீண்டும அவெள குரல். “ஏய்..
தசதொல்லுப்பதொ. இங்க அக்கவுண்ட்ஸ் தசக்ஷன்-லை இருக்கதொயன ஒருத்தன்.. எனக்கு எப்ப ஃயபதொன்
வெந்ததொலும பக்கத்தலையய நின்னுகிட்டு ஒட்டுக்யகக்கறயத அவெனுக்கு யவெலலையதொப் யபதொச்சு. அததொன்
எம.டியயதொட

ரூமுக்கு

யபதொயிருக்கதொரு.

லலைன்

சீக்கிரம

ட்ரதொன்ஸ்ஃபர்

யபசிட்டு

தவெச்சுரு

பண்ணிட்டுப்
என்ன!.

யபசயறன்.
எங்கிருந்த

எம.டி.
யபதொன்

தவெளிய
பண்யற?

ஆபிஸ்யலைர்ந்ததொ?”
“பூத்யலைர்ந்த.. தவெளிய ஒயர மலழ. நதொம பதொத்த மூணு நதொளதொச்சுடி ஞதொபகமிருக்கதொ?...”
“பின்ன இல்லைதொமயதொ?..”
“இன்னிக்கு சதொயங்கதொலைம மீட் பண்ணலைதொண்டி....”
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“இன்னிக்கதொ.?.

தரதொமப

கஷ்டம.

சதொயங்கதொலைம

தபரீமமதொ

வீட்டுக்குப்

யபதொயதொகணும..

ரதொஜ

ததரியும-லை தபரீமமதொயவெதொட தரண்டதொவெத தபதொண்ணு.. அவெ வெயசுக்கு வெந்தட்டதொ…”
“அடிப்பதொவி!.. அப்ப நதொலளக்கு?”
“ஏய்.. எனக்கு மட்டும உன்னப் பதொக்கணுமனு இருக்கதொததொடதொ.. கண்டிப்பதொ வெர்யரன் தசல்லைம..
நதொலளக்கு ஆறு மணி. நமம டிலவென் தியயட்டர் பஸ் ஸ்டதொப்பு...”
இந்த மதொதிரி அவென் மீனதொவுக்கதொக கதொத்திருந்த கதொத்திருந்யத டிலவென் தியயட்டர் பஸ் ஸ்டதொப்பில்
அவென் நிற்கிற இடத்தில் தலர யதய்ந்திருந்தத. ஒவ்தவெதொரு பஸ் வெந்த நிற்கும யபதொதம அதிலிருந்த
மீனதொ தவெளிப்படுவெதொளதொ என்று யதடுவெதொன். அவெள தசதொல்கிற மதொதிரி எப்யபதொதம சரியதொக ஆறு
மணிக்கு

வெந்தயதயில்லலை.

வெந்தவுடன்

ஆபிஸிலிருந்த

கிளமபுமயபதொத

யமயனஜர்

பிடித்தக்தகதொண்டதொர் அல்லைத பஸ் கிலடக்கவில்லலை என்று ஏததொவெத சமதொததொனம கூறுவெதொள.
பத்தப் பதியனழு யுகமதொனதொலும உனக்கதொக கதொத்திருப்பத சுகமததொண்டி என்று ரதொஜன் பிதற்றுவெதொன்.
அந்த

தபதொய்யதொன

வெசனத்தில்

பலைவெருடமதொகிவிட்டலதப்

அவெள

யபதொலை

ஒருவெலர

மலைர்ந்த

சிரிப்பதொள.

ஒருவெர்

இருவெரும

பதொர்லவெயதொல்

பதொர்த்த

சிறித

யநரம

விழுங்கிக்தகதொண்டிருப்பதொர்கள. பிறகு தமதவெதொய் லக யகதொர்த்தக் தகதொண்டு நடந்த அப்படியய
தபரிய கலடவீதி, மதொர்க்தகட் என ஜனத்திரளகளுக்கு நடுயவெ ஒரு மூன்று கியலைதொமீட்டர்களதொவெத
நடந்தயபதொவெதொர்கள.
எலததயலதயயதொ

யபசிக்தகதொண்டு

சிலை

நிமிடங்கள.

ஒன்றும

யபசதொமல்

தமமௌனமதொய்ப்

பலை

நிமிடங்கள. அர்த்தமில்லைதொமல் எதற்யகதொ சிரித்தக்தகதொண்டு சிலை நிமிடங்கள. திடீதரன எதிர்கதொலைம
குறித்த யபச்சு வெந்த கவெலலையும யசதொகமுமதொய் தகதொஞ்சயநரம. சின்னச் சின்ன உரசல்கள. விழித்
தீண்டல்,

விரல்

தீண்டல்

என

ஒரு

மணி

யநரம

கதொல்

யபதொன

யபதொக்கில்

யபதொய்க்தகதொண்டிருப்பதொர்கள. தமன் கதொற்றில், கருநீலை வெதொனத்தில் என எங்கும எதிலும கதொதல்
விரவி நிற்கும கணப் தபதொழுதகளதொய் இருவெரும மயங்கித்தவித்த கதொலைம.
பிறகு ஒரு பஸ் ஸ்டதொப்பில் நின்று பிரிய மனமின்றி தகதொஞ்ச யநரம நின்றுதகதொண்டிருப்பதொர்கள.
நதொலளக்கு ஃயபதொன் பண்ணு என்று தசதொல்லிவிட்டு அவெள பஸ்ஸில் ஏறிக்தகதொளவெதொள. பஸ்
கிளமபியதம ஜன்னல் வெழியய ததரிகிற அவெள ஏக்க முகத்லதயும பிறகு பஸ்ஸின் முதலகயும
மலறயும வெலர பதொர்த்தக் தகதொண்டு நிற்பதொன்.
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அடுத்தடுத்த நதொட்களில் மறுபடி மறுபடி எஸ்.டி.டி பூத். ஃயபதொன். மீட்டரில் ஓடும சிவெப்பு எண்கள.
ஒட்டுக்யகட்கிற அக்கவுண்ட் தசக்ஷன் ஆசதொமி. மீனதொவின் குரல். இண்டர்கதொம. டிலவென் தியயட்டர்
பஸ் ஸ்டதொப். கலட வீதி. கதொஃபி. கதொல் யதய நலட. பஸ் ஜன்னல் பதொர்லவெ.
ஒரு

இடிச்சத்தம

லைதொப்டதொப்பில்

நிலனவுகளிலிருந்த

பதொடல்

நின்றிருந்தத.

மீட்டு
ரதொஜன்

ரதொஜலன
யலைசதொய்

சுய

நிலனவுக்குக்

தகதொண்டுவெந்தத.

புன்னலகத்தக்தகதொண்டதொன்.

தகதொஞ்சம

கதொர்பன்-லட-ஆக்லஸலட தபருமூச்சதொக தவெளிப்படுத்தினதொன். சலமயலைலறக்குப் யபதொய் சூடதொக
ஒரு கப் கதொஃபி கலைந்த சதொப்பிட்டதொன்.
பிறகு என்னயவெதொ யயதொசித்தவெனதொக குலடலய எடுத்தக்தகதொண்டு வீட்லடப் பூட்டிக்தகதொண்டு
ததருவில்

இறங்கினதொன்.

தவெளியய

மலழ

இப்யபதொத

இன்னும

அதிக

வெலுவுடன்

தபய்த

தகதொண்டிருந்தத. சதொலலைதயங்கும கணுக்கதொல் அளவு தவெளளம. யபண்ட்-லட முழங்கதொல் வெலர
மடக்கி விட்டுக்தகதொண்டு இறங்கினதொன். குலடலய விரித்த தமதவெதொய் தண்ணீலர அலைசி அலைசி
நடந்த

அடுத்த

ததருவில்

இருக்கிற

சுமதி

ஸ்யடதொருக்கு

வெந்ததொன்.

எல்லைதொத்

ததருக்களும

கனமலழயதொல் தவெறிச்யசதொடிக்கிடந்தன.
சுமதி ஸ்யடதொர் வெதொசலில் மலழ நீர் ஒழுகுகிற ஆஸ்தபஸ்டதொஸ் கூலரயின் கீயழ மதொட்டியிருந்த
கதொயின்

யபதொட்டுப்

யபசுகிற

யபதொனில்

அவெள

ஆஃபிஸ்

நமபலர

டயல்

தசய்தவிட்டுக்

கதொத்திருந்ததொன். மறுமுலனயில் மீனதொ வெந்த “ஹஜூ இஸ் திஸ்” என்று யகட்டுவிட்டு அவென்
“நதொந்ததொன்” என்று தசதொன்னதம யலைசதொகப் பதறிப் யபதொய் “என்னடதொ .. யலைண்ட் லலைன்–லை
இருந்த யபசற? எனி ப்ரதொப்ளம?” என்றதொள.
அவென் சிரித்தபடி “ஏ.. டதொரூ.. இன்னிக்கு ஈவ்னிங் ஆறு மணிக்கு டிலவென் தியயட்டர் பஸ்
ஸ்டதொப்புலை மீட் பண்ணலைதொமதொ?” என்றதொன். திடீதரன்று அடித்த கதொற்றில் மலழச்சதொரல் கூலரலயத்
ததொண்டி விசிறியடித்ததில் அவென் யதகம ஒரு முலற சிலிர்த்த அடங்கியத.
***
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நிருபமதொ

:

சிலை குறிப்புகள

“நிருபமதொ நிச்சயமதொ எனக்குக் கிலடப்பதொ” என்றதொன் வெரதரதொஜன்.
குபீதரன சிரிப்பலலை எழுந்தத. அப்தபதொழுதததொன் ரதொபர்ட் சிகதரட்லட இழுத்திருக்க, எழுந்த
சிரிப்பில் குப்தபன்று அவெனுக்குப் புலரயயறிவிட்டத. கண்கள நீர்த் திலரயிட்டுவிட, இறுமியபடி
சிரித்ததொன். சதீஷ் ஹதொஹதொ என்று சிரித்தத நிச்சயம இரண்டு கியலைதொ மீட்டருக்குக் யகட்டிருக்கும.
குண்டு ரயமஷ் இளந்தததொந்தி குலுங்க சப்தம வெரதொமல் சிரித்ததொன். சிரிப்பு அடங்கி ஓய ஐந்த
நிமிடமதொகிவிட்டத.
வெரதரதொஜன் அலமதியதொயிருந்ததொன். அலதச் தசதொன்னதம எல்யலைதொரும நிச்சயம சிரிப்பதொர்கள என்று
அவெனுக்குத் ததரியும. அவென் அலத எதிர்பதொர்த்திருந்ததொன். உன் பர்சனதொலிட்டிக்கு நிருபமதொ ஒரு
யகடதொ?

என்ற

யகளவி

அந்தச்

சிரிப்பில்

இருந்தத.

வெரதரதொஜன்

அலத

அவெர்களிடம

தசதொல்லியிருக்கக்கூடதொத என்று நிலனத்ததொன்.
அங்யக

உட்கதொர்ந்திருந்த

நதொலுயபலர

விடவும

அவென்

நிறம,

லைட்சணம

எல்லைதொவெற்றிலும

அவெர்கயளதொடு ஒப்பிட முடியதொதபடிக்கு குலறவெதொகயவெ இருப்பத உண்லமததொன். வெரதரதொஜன் நல்லை
கருப்பு. உயரமதொயிருந்ததொலும தகதொஞ்சம ஒடிசலைதொன யதகம அவெனுக்கு. முழியதொங்கண்ணன் என்று
ஸ்கூல் படிக்குமயபதொத கூசதொமல் கூப்பிடுவெதொர்கள. இப்யபதொத கல்லூரிப்படிப்லப முடித்ததொயிற்று.
இப்யபதொத முகத்திற்தகதியர அப்படிக் கூப்பிடுபவெர்கள எவெரும இல்லலை. என்றதொலும சதீஷின்
பக்கத்தில் நிற்குமயபதொததல்லைதொம ஒரு மதொதிரி ததொழவெதொய் உணர்வெதொன். அஜீத்தக்கு தமபி மதொதிரி
இருப்பதொன் சதீஷ்.
ரதொபர்ட் புலகலய தவெளிவிட்டுச் தசதொன்னதொன்.
“சதீயஷதொட ஃப்தரண்ட் யபதொன வெதொரம நிருபமதொவுக்கு தலைட்டர் குடுத்த என்னதொச்சுன்னு ததரியுமதொ?
யடய், அந்த முன்னூத்தி அறுபத்யதழதொவெத எபியஸதொலட தசதொல்றதொ..!”
“எத? அந்த தசருப்படி விஷயமதொ? அததொன் அவெனுக்குத் ததரியுயமடதொ” என்றதொன் குண்டு ரயமஷ்.
“ததரிஞ்சுமதொ..” சிகதரட்லட அடுத்த இழுப்பு இழுத்தவிட்டு “யடய் வெதொணதொண்டதொ..” என்றதொன்.
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வெரதரதொஜன்

அவெர்கள

மூன்று

யபலரயும

பதொர்த்ததொன்.

நிததொனமதொய்ச்

“இங்க

தசதொன்னதொன்.

பதொருங்கடதொ.. எனக்கு எல்லைதொக் கலதயும ததரியும. ஆனதொலும தசதொல்யறன். நிருபமதொலவெ நதொன்
மடக்கிக் கதொட்டயறன்.”
மறுபடி எல்யலைதொரும அடுத்த ரவுண்டு சிரித்ததொர்கள. ரதொபர்ட் சிரிப்லப நிறுத்திவிட்டு, “ஆல் தி
தபஸ்ட்” என்றதொன். அவென் குரலில் தததொனித்த கிண்டல் வெரதரதொஜலன யமலும உசுப்புவெததொக
இருந்தத.
“பதொத்தரலைதொம..” என்று நிலனத்தக்தகதொண்டதொன். நிருபமதொவின் உருவெம சலைனமதொய் ஒரு விநதொடி
மனசுக்குள

வெந்த

யபதொனத.

யலைசதொய்

கலைக்கமதொகவும

இருந்தத.

எப்படி

அவெலள

அணுகப்யபதொகியறன்? தடுக்க முயன்றும முடியதொமல் ஒரு தபருமூச்சு வெந்த யபதொனத அவெனுக்கு.
நிருபமதொ நிஜமதொகயவெ அசத்தகிற அழகுததொன். பதொந்தமும நவீன யமதொஸ்தரும ஒருங்யக கலைந்த
மிளிர்கிற அழகு. பளிச்தசன்று சிரிக்கிறயபதொத பளபளக்கிற கன்னக் கதப்பு. கடந்தயபதொவெத
யதொரதொனதொலும ஒரு விநதொடி அவெளயமல் ஓரப்பதொர்லவெ விழதொமல் யபதொவெத கஷ்டமததொன். தபண்கள
உடபட.
கதொயலைஜ் ஃலபனல் இயர் படிக்கிறதொள. வெரதரதொஜன் குரூப்லப விட இரண்டு வெருட ஜஜூனியர்.
அவெள பிறந்தத முதல் அவெளின் இன்லறய தினப்பலைன் வெலர அத்தலன விஷயங்களும ரதொபர்ட்
யசகரம தசய்த லவெத்திருக்கிறதொன். அவென் கூட “நிரு! என் யபனதொவில் என் உதிரம ஊற்றி
எழுதகியறன்..” என்று பதொல்பதொயிண்ட் யபனதொவில் தலைட்டர் எழுதி அவெளுக்குக் தகதொடுப்பதற்கதொக
லவெத்திருந்ததொன்.

ஆனதொல்

தகதொடுக்கவில்லலை.

அவெள

எங்யகயயதொ

கரதொத்யத

கற்றுக்தகதொளளப்

யபதொவெலதப் பதொர்த்தவிட்டதொனதொம.
தினசரி, கிச்சதொன் கலடயில் நின்று யபசுகிற டதொபிக்கில் நிருபமதொ பலை சமயம தலலைப்புச் தசய்தியதொக
வெந்தயபதொவெதொள. ரதொபர்ட் யவெறு யவெலலையய இல்லலை என்பத யபதொலை ‘நிருபமதொ தகவெல் திரட்டுக்
களஞ்சியமதொய்’ இருந்ததொன். அவெளுக்கு ஒரு நதொலளக்கு குலறந்தத ஏதழட்டு தலைட்டர்களதொவெத
வெருகிறததொம. யததொழிகள சகிதம படித்தச் சிரித்தவிட்டுக் குப்லபயில் யபதொட்டுவிடுகிறதொளதொம.
யமதொட்டதொர் லபக்கில் ஹதொண்டில் பதொலர ஆலளவிட உயரமதொக இருக்குமபடி லவெத்தக்தகதொண்டு
முறுக்கிக் தகதொண்டு கதொயலைஜ் வெருவெதொன் அவெள சீனியர் ஒருத்தன். அவென் ஒரு தடலவெ நிருபமதொலவெ
லைவ் பண்ணுவெததொய்ச் தசதொல்லியிருக்க, கதொயலைஜ் யகட் அருயக யம ஃப்ளவெர் மரத்தடியில் லவெத்த
அவெனுக்கு

28

நிமிடம

அட்லவெஸ்

பண்ணினதொளதொம.

ஆளுயர

ஹதொண்டில்பதொர்

தவிர,

சீனு,
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ஹதொண்ட்சம மணி, குருமூர்த்தி, ஜ.எஸ்.பி, முகமமத யஷதொயப் ஹனீஃப், கதொமதொட்சி சுந்தரம, திருச்சி
என்கிற திருச்சிற்றமபலைநதொதன் என்று நிருபமதொலவெ கதொதலித்தத் யததொல்வியுற்யறதொர் பட்டியல் மிக
நீளமதொக இருந்தத. கதொயலைஜயலையய அழகதொன, டீசண்டதொன, வெசதியதொன, படிக்கிற லபயன் அஜய்.
அவெயனகூட முயற்சித்தத் யததொற்றததொய் யலைட்டஸ்ட் தகவெல் கூறுகிறத.
வெரதரதொஜன் தமதொட்லட மதொடிக் குளிர்தலரயில் மல்லைதொக்கப் படுத்தக்தகதொண்டு யயதொசித்ததொன். யமகக்
குவியலுக்குள

ஆமஸ்ட்ரதொங்கின்

தபமௌர்ணமி

நிலைவு

ஒளிந்த

ஒளிர்ந்தத.

முதற்கட்டமதொய்

நிருபமதொவின் முன் தன்லன அலடயதொளப்படுத்திக்தகதொளள யவெண்டும. அவெளுக்கு நதொன் கதொயலைஜ்
சீனியர்ததொன் என்றதொலும நிலனவிருக்குமதொ என்று ததரியவில்லலை. யபசிப் பதொர்த்தவிடயவெண்டும.
அடுத்த நதொள உற்சதொகமதொகயவெ கிளமபினதொன். தலலைவெதொரும யபதொத கண்ணதொடியில் அவென் உருவெம
அவெனுக்யக வெழக்கத்லதவிட அதிகமதொக உறுத்தியத. ’யடய்.. வெதொணதொமடதொ..” என்று ஒரு உளயள
ஒரு

குரல்

எச்சரித்தத.

தபதொருட்படுத்ததொமல்

புறப்பட்டதொன்.

முயற்சி

பண்ணதொமல்

இந்த

ப்ரதொதஜக்ட்லட லக விடுவெதில்லலை என்று தீர்மதொனமதொயிருந்ததொன்.
உடலின்

சகலை

அணுக்களிலும

தன்லனத்

தயதொர்படுத்திக்தகதொண்டு

கதொயலைஜலிருந்த

நிருபமதொ

திருமபுமயபதொத யகட்டருயக அவெலள யநருக்கு யநர் எதிர்தகதொண்டதொன். அவெலளப் பதொர்த்தப்
புன்னலகத்ததொன்.
அவெளும புன்னலகத்ததொள. வெரதரதொஜன் “ஹதொய்” என்று தசதொல்லைலைதொமதொ என்று யயதொசிப்பதற்குள
அவெள நகர்ந்தவிட்டதொள. இருந்ததொலும அவெனுக்குச் சந்யததொஷமதொகயவெ இருந்தத. அவெலன அவெள
ததரிந்த லவெத்திருக்கிறதொள என்பத நிச்சயமதொகத் ததரிந்தவிட்டத. அவெள புன்னலகயய அதற்குச்
சதொட்சி. இப்யபதொலதக்கு இத யபதொதம.
திருமபினதொல்

சதீஷ்

மரத்தடி

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொன்.

சிதமண்ட்

அவென்

தபஞ்சில்

எப்தபதொழுத

அங்யக

உட்கதொர்ந்ததகதொண்டு
வெந்ததொதனன்று

இவெலனயய
ததரியவில்லலை.

கடன்கதொரன்.
“உனக்கு அவெயமலை விருப்பு வெரலைதொம. ஆனதொ அதக்குப் பதிலைதொ தசருப்புததொன் வெரும. எதக்கும
தரடியதொ இரு.” என்றதொன் ரதொபர்ட்.
வெரதரதொஜனுக்கு எலதப் பற்றியும சிந்திக்கத் யததொன்றவில்லலை. இந்தத் தடலவெ நிருபமதொவின் யமல்
தகதொஞ்சம

ஜஜூரம

யபதொலை

உணர்ந்ததொன்.

தனிலமயில்

ஒன்றிரண்டு

கவிலதகள

எழுதிக்
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கிழித்தப்யபதொட்டதொன்.

நண்பர்களின்

சந்திப்லப

தற்கதொலிகமதொகக்

குலறத்தக்தகதொண்டதொன்.

தூர

தரிசனமதொக நிருபமதொ யபதொகுமயபதொதம வெருமயபதொதம சிலைதடலவெகள பதொர்த்ததொன்.
பதிதனட்டதொவெத தடலவெ நிருபமதொ எதிர்ப்பட்டயபதொத யபச சந்தர்ப்பம கிலடத்தத.
“ஹயலைதொ.. என்லன ஞதொபகம இருக்கதொ?.” என்றதொன்.
“இருக்கு.. எனக்கு தரண்டு வெருஷம சீனியர்.. யபர் வெரதரதொஜன். இப்தபல்லைதொம அடிக்கடி கண்லை
படறீங்க..”
கவெனித்திருக்கிறதொள. ஆகயவெ இத இரண்டதொவெத கட்டம. நிருபமதொ வெரதரதொஜலன தபதொதவெதொக
விசதொரிக்கவும

தசய்ததொள.

யவெலலை,

வீடு,

அப்பதொ

அமமதொ

பற்றி,

சதீஷ்,

ரதொபர்ட்

பற்றிக்கூட

யகட்டதொள. குரலில் நட்பிருந்தத. நிலறய புன்னலகத்ததொள. “உங்க அலுமனி அயசதொசியயஷன்
எல்லைதொம என்னதொச்சு” என்றதொள.
அப்புறம இயல்பதொய் பதொர்ப்பதயபதொலை நிலறய தடலவெ அவெளுக்கு ஹதொய் தசதொன்னதொன். ஒரு தடலவெ
மலழக்கு பஸ் ஸ்டதொப்பின் குலடயில் ஒதங்கினயபதொத கனமலழ தூரலைதொக குலறயுமவெலர யபச
முடிந்தத. எல்லைதொம தபதொத்ததொம தபதொதவெதொன யபச்சு. நல்லைப்பதொ தியயட்டரில் ஒரு தடலவெ யததொழிகள
புலடசூழ வெந்திருந்தவெளுக்கு டிக்தகட் வெதொங்கிக் தகதொடுத்ததொன். பிறகு அவெள பர்த்யட ததரிந்த
லவெத்தக்தகதொண்டு கிரீட்டிங் கதொர்டு தகதொடுத்தத, நண்பர்களிடமிருந்த அவெளுக்கு Internet 6 in 1
என்ற புத்தகம தபற்றுத்தந்தத என உபரியதொய் நிகழந்த சமபவெங்களின் மூலைம நிருபமதொவுக்கும,
அவெனுக்கும இலடயய தூரம குலறந்தவிட்டதொற்யபதொல் உணர்ந்ததொன்.
வெரதரதொஜன் ஒரு வெதொர இரவுத் தூக்கத்லத அர்ப்பணித்த நிருபமதொவுக்கு ஒரு கடிதம எழுதினதொன்.
தசதக்கினதொன்

என்று

யவெண்டுமதொனதொலும

தசதொல்லைலைதொம.

யயதொசித்த

யயதொசித்த

ஒவ்தவெதொரு

வெரிலயயும தமருயகற்றி, உயிர் தகதொடுத்த, அவென் உணர்வுகலளதயல்லைதொம வெதொர்த்லதகளுக்குள
அடக்கி…
கலடசியில் கிழித்தப் யபதொட்டதொன்.
யவெலள வெந்தத. தகதொஞ்சம உதறலுடன் நிருபமதொவிடம “உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம தசதொல்லைணும .
சதொயங்கதொலைம அருளமதி தரஸ்டதொரண்டுக்கு வெரமுடியுமதொ?” என்றதொன் வெரதரதொஜன்.
அருளமதி தரஸ்டதொரண்ட்.
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மற்தறதொரு நதொள.
ததன்னங்கீற்றுக் கூலர. வெட்ட யமலஜ. வெதொட்டர் பதொய்

முதற்கண் தண்ணீர் லவெத்தவிட்டுப்

யபதொனதொன். சுற்றிப் யபதொடப்பட்டிருந்த யசர்களில் வெரதரதொஜன், ரதொபர்ட், சதீஷ், குண்டு ரயமஷ்,
அப்புறம நிருபமதொ.
இயத யஹதொட்டல். இயத வெட்டயமலஜ யவெதறதொரு தமழுகுவெர்த்தியில் நிருபமதொவிடம ஐ லைவ் யூ
தசதொன்னதம, அவெளும எந்த அசமபதொவிதமும தசய்யதொமல் பட்தடன்று அருமபிய தவெட்கத்தடன்
அலத தயங்கி ஏற்றுக்தகதொண்டதம வெரதரதொஜனுக்கு ஞதொபகம வெந்தத. அந்த ரதொசிக்கதொய் இயத
யஹதொட்டலில் இன்று ட்ரீட்டும தசதொல்லியிருந்ததொன்.
எல்யலைதொருக்கும

நிருபமதொவுடனதொன

அறிமுகப்படலைம

முடிந்திருந்தத.

யதொர்

முதலில்

யபசுவெத

என்பதயபதொலை அலனவெரும அலமதியதொக இருந்ததொர்கள.
வெரதரதொஜன் எல்யலைதொலரயும பதொர்த்ததொன். அன்லறக்கு எல்யலைதொரும எப்படிச் சிரித்ததொர்கள? நிருபமதொ
எனக்குத்ததொன் என்று நிலனக்கிறயபதொத வெரதரதொஜனுக்கு தவெற்றிப் தபருமிதமதொக இருந்தத.
இப்தபதொழுத எல்யலைதொரும கண்களுக்குள ஆச்சரியத்லதயும யகளவிகலளயும லவெத்தக்தகதொண்டு
வெரதரதொஜலனயும, நிருபமதொலவெயும மதொறி மதொறிப் பதொர்த்ததொர்கள. யதொரதொலும நமப முடியவில்லலை.
இவென் இத்தலன சீக்கிரம இவெலள எப்படி?
“எப்படிரதொ?” என்று சதீஷ் ஜதொலடயியலையலை யகட்டதொன். வெரதரதொஜன் யலைசதொய்ப் புன்னலகத்ததொன்.
அவெனதொயலையய அவெலன நமப முடியவில்லலை.
ஆர்டர் பண்ணின ஐட்டங்கள வெந்தன. எல்யலைதொரும சதொப்பிடத் தததொடங்கினதொர்கள. ஒரு சிலை
உலரயதொடல்களுக்குப் பின் ரதொபர்ட் நிருபமதொவிடம யகட்யட விட்டதொன்.
“யகக்கயறன்னு

தப்பதொ

தநனச்சுக்கதொதீங்க.

உங்களுக்கு

எத்தலனயயதொ

யபர்

லைவ்

தலைட்டர்

குடுத்திருக்கதொங்க. பலையபரு உங்க பின்னதொடி லபத்தியமதொ சுத்தியிருக்கதொங்க. எத்தலனயயதொ யபரு
உங்ககிட்ட

யநர்லையும

அப்யரதொச்

பண்ணியிருக்கதொங்க.

அத்தலன

யபருகிட்டயும

இல்லைதொதத

வெரதரதொஜன்கிட்ட அப்படி என்ன புடிச்சுத? புரிஞ்சுக்கயவெ முடியலை. எப்படி இவெலன மட்டும நீங்க
லைவ் பண்..”
நிருபமதொ இலடமறித்த யலைசதொய் தவெட்கப்பட்டுக்தகதொண்யட தசதொன்னதொள.
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“நிலறய யபர் லைவ் தலைட்டர் குடுத்தததொ யதொரு தசதொன்னதொ? இத வெலரக்கும என் லலைஃப்லை என்லன
லைவ் பண்யறன்னு முதன் முதலைதொ எங்கிட்ட தசதொன்னத வெரதரதொஜன்ததொன்.”
***

குமுதம 15-02-2001
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தூரப்பதொர்லவெ
சுரிததொர் தப்பட்டதொவெதொல் முகத்லத மூடிக்தகதொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு தபண் தீவிரவெதொதிலயப் யபதொலை
நின்றுதகதொண்டிருந்ததொள பரிமளதொ. பஸ்ஸஜூக்கு கதொத்திருக்கும ஏரதொளமதொன கூட்டத்திற்கு நடுயவெ
அவெளும
விலரந்த

தபதொறுலமயின்றி
கடக்கும

கதொத்தக்தகதொண்டிருந்ததொள.

வெதொகனங்கள

இலடவிடதொத

யலைசதொக

சதொலலைப்

இருட்டத்

புழுதிலய

தததொடங்கிவிட்டத.

நின்று

தகதொண்டிருந்த

கூட்டத்தின் யமல் இடமதொற்றம தசய்தவிட்டுச் தசன்றன. பஸ்கள, லைதொரிகள, கதொல் டதொக்ஸிகள.
யஷர் ஆட்யடதொக்கள. டூவீலைர்கள. கதொலதக் கிழிக்கும ஹதொர்ன் ஒலிகள.
அனிஷதொ

வீட்டில்

தனியதொய்

இருப்பதொள.

அனிஷதொ

ஸ்கூல்

விட்டு

வெந்தபிறகு

ஒழுங்கதொக

சதொப்பிட்டிருப்பதொளதொ? அவெளுக்கு நதொலளக்கு பரீட்லச தததொடங்குகிறத. இப்யபதொத என்ன தசய்த
தகதொண்டிருப்பதொள? படிக்க உட்கதொர்ந்திருப்பதொளதொ? இல்லலை பக்கத்த வீட்டுக்குப் யபதொய் வெதொயடித்தக்
தகதொண்டிருப்பதொளதொ? அனிஷதொலவெப் பற்றி வெரிலசயதொய் யயதொசிக்க ஆரமபித்ததம ஒரு பரபரப்பு
வெந்த பரிமளதொவின் யமல் கவிந்தத. அடுத்த பஸ் சீக்கிரமதொக வெந்த தததொலலைத்ததொல் யதவெலலை.
கூடயவெ சட்தடன்று தததொற்றிக்தகதொண்ட இயலைதொலம உணர்வு மற்றும எரிச்சல்கயளதொடு பரிமளதொ
வெதொட்ச்லசப் பதொர்த்ததொள. அத நின்று யபதொயிருந்தத. யபட்டரி மதொற்ற யவெண்டும. ஆஃபிஸிலிருந்த
இன்லறக்குக் கிளமபுமயபதொயத யலைட் ஆகிவிட்டத. அந்த யமயனஜர் தடியன் கலடசி யநரத்தில்
வெந்த

தவெண்டதொருக்கு

தசதொல்லைதொமலிருந்திருந்ததொல்

ஒரு

அர்தஜண்ட்

தகதொஞ்சம

யநரத்யததொடு

தமயில்

அனுப்பயவெண்டும

கிளமபியிருக்கலைதொம.

இந்யநரம

என்று
வீட்டுக்குப்

யபதொய் யசர்ந்தம இருக்கலைதொம.
ஏற்தகனயவெ அலடத்தக்தகதொண்டு வெந்த நிற்கிற பஸ்களில் எப்படியயதொ ஏறி உட்புகுந்த அலடந்த
தகதொண்ட ஜனங்கலளப் பதொர்த்ததொள. அவெள யபதொக யவெண்டிய இரண்டு மூன்று பஸ்கள கூட
இப்படித்ததொன் வெந்தத. கூட்டமதொயில்லைதொதததொய் வெரட்டும என்று அலவெகலள யபதொகவிட்டுத்ததொன்
நின்று தகதொண்டிருந்ததொள.
தநரிசல்களுக்குள இலைகுவெதொய் புகுந்த புறப்படும சதொகச டூவீலைர்கலள பரிமளதொ சிறித யநரம
யவெடிக்லக

பதொர்த்ததொள.

எத்தலன

யவெகம!

எத்தலன

பரபரப்பு!

எப்படியதொவெத

ஒரு

பலழய

ஸ்கூட்டியதொவெத வெதொங்கிவிட முடிந்ததொல் பஸ்ஸஜூக்குக் கதொத்திருக்கிற இந்த அவெஸ்லதகளிலிருந்த
தப்பிக்கலைதொம. அதற்கதொன யவெலள வெரயவெண்டும. அப்யபதொதததொன் அவெள அவெர்கலளப் பதொர்த்ததொள.
ஒரு பல்ஸர் லபக். அதன் யமல் ஒரு இளஞ்யஜதொடி. நிச்சயம கல்லூரியில் படிக்கிறவெர்களதொகத்ததொன்
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இருக்கும என்று நிலனத்ததொள. பின்னிருக்லகயில் இருந்த அந்தப்தபண் பரிமளதொலவெ மதொதிரியய
தப்பட்டதொவெதொல் முகத்லத மூடியிருந்ததொள. பல்ஸர் லபயனின் யததொலளப் பிடித்தபடி அவென் யமல்
பல்லியபதொல்

ஒட்டிக்தகதொண்டிருந்ததொள.

ட்ரதொஃபிக்

இயக்கத்தில்

சற்றுத்

தயங்கி

நின்று

பின்

பரிமளதொவின் பக்கத்தில் கிலடத்த இலடதவெளியில் கடந்த யபதொனத பல்ஸர்.
அவெர்கலளப் பதொர்த்ததம பரிமளதொவுக்கு ஏற்தகனயவெ இருந்த எரிச்சலின் அளவு கதொரணமில்லைதொமல்
இரண்டு டிகிரி கூடியத. ‘இதகள எல்லைதொம கண்டிப்பதொக வீட்டுக்குத் ததரியதொமல் கதொதல் என்கிற
தபயரில் ஊர் சுற்றுகிற கழுலதகளதொகத்ததொன் இருக்கும’ என்று நிலனத்தக்தகதொண்டதொள. பிறகு
திருமபி பஸ் வெருகிறததொ என்று தூரத்தில் தவெறித்ததொள.
பல்சர் தபண் அவெலன இன்னும சற்று உரிலமயதொய் தநருக்கி உட்கதொர்ந்த தகதொண்டு “தமதொத மதொச
சமபளத்தலை ட்ரீட் குடுக்க முடியலைடதொ.. ஸதொரி…” என்றதொள அவென் கதொதக்குள.
“ச்யசச்யச.. இதக்தகல்லைதொம ஃபீல் பண்ணதொத நீ. உன் கஷ்டம எனக்கு புரியதொததொ..” என்றதொன்
அவென் சற்யற திருமபி. யததொளில் விழுந்திருந்த அவெள லகலய வெதொஞ்லசயதொய்த் தததொட்டதொன். அந்தத்
தததொடுலக உணர்த்திய குறிப்புகலள அவெள உளவெதொங்கிக்தகதொண்டு அவென் முதகில் சதொய்ந்ததொள.
ஏயனதொ அவெள கண்கள யலைசதொகப் பனித்தன.
“அடுத்த தலைஃப்ட்லை யபதொய்.. தசகண்ட் லரட் திருமபு.. அங்க லரட் லசடு நதொலைதொவெத வீடு.
திலைகமலம இல்லைமன்னு யபதொட்டிருக்கும”
அவெள தசதொன்ன திலசகளில் அவென் வெண்டிலயச் தசலுத்தி அந்த வீட்டின் முன் நிறுத்தினதொன்.
தபரிய யகட் லவெத்த கதொமபவுண்டுக்குள ஒரு இன்யனதொவெதொ நின்றிருந்தத. வீட்டின் நிலலைக் கதவு
அகலைத்

திறந்திருந்தத.

யகட்லடத்

திறந்த

உளயள

தசன்று

’அண்ணதொச்சி’

என்று

குரல்

தகதொடுத்ததொள. சிலை விநதொடிகளில் ’யதொரு?’ என்று யகட்டபடியய ஒருவெர் தவெளிப்பட்டதொர். நடிகர்
மணிவெண்ணன் சதொயலில் இருந்ததொர். தநற்றியில் பட்லட, அவெர் சட்லட எல்லைதொயம தவெளலள
நிறத்தில்

மிளிர்ந்தத.

அவெலளயும

அவெளருயக

நின்றிருந்த

அவெலனயும

பதொர்த்ததம

ததரிந்ததகதொண்டு ’வெதொமமதொ..’ என்றதொர்.
“இல்லலைங்க

அண்ணதொச்சி..

யலைட்

ஆயிருச்சு..

பணம

குடுத்தட்டுப்

யபதொலைதொமனு

வெந்யதன்.”

ஹதொண்ட் யபகிலிருந்த ஒரு கவெலர எடுத்த அவெரிடம தகதொடுத்ததொள. “ஏயததொ இப்யபதொலதக்கு
இதததொன் முடிஞ்சத.” என்றதொள. வெதொர்த்லதகள சன்னமதொகத்ததொன் வெந்தன.
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“நல்லைதமமதொ..” என்று தசதொல்லிவிட்டு அண்ணதொச்சி கவெரிலிருந்த பணத்லத எடுத்த சரக் சரக்
என்று ஓலசயுடன் எண்ணிப்பதொர்த்தவிட்டு பதொக்தகட்டில் லவெத்ததொர். ஏமதொற்றத்லத தவெளியய
கதொண்பிக்க விருமபதொதவெர் மதொதிரி முகத்லத இறுக்கிக்தகதொண்டு தசதொன்னதொர்.
“அப்பன் வெதொங்கின கடன அலடக்க புளள பதொடுபடுத.. அந்ததொயளதொ குடிச்யச சீரழியறதொன். சீக்கிரம
முழுப்பணத்லதயும

எப்படியதொவெத

வெட்டியயதொட

தசட்டில்

பண்ணிருமமதொ..

கதொப்பி

கீப்பி

சதொப்டறீங்களதொ?”
“பரவெதொல்லை அண்ணதொச்சி.. கிளமபயறதொம..”
அவெரிடம விலடதபற்றுவிட்டு தவெளியய வெந்த கிளமபுமயபதொத அவென் தமதவெதொகச் தசதொன்னதொன்.
“க்ரீடி

பீப்பிள…

இவெனுக

கிட்யட

எவ்யளதொ

கதொசு

தகதொட்டிக்கிடந்ததொலும

நயதொ

லபசதொ

வுட்டுத்தரமதொட்டதொனுங்க..”
“இன்னும அறுபத்தி நதொலைதொயிரம ரூபதொ பதொக்கியிருக்கு..” என்றதொள அவெள கவெலலையயதொடு.
அவெர்கள கிளமபிப் யபதொனபிறகு அண்ணதொச்சி ஃயபதொர்டியகதொவில் நின்றிருந்த அவெருலடய கதொலர
ஏறிட்டுப் பதொர்த்ததொர். பின்னர் வெதொஞ்லசயதொய் தததொட்டுப் பதொர்த்ததொர். அவெரிடமிருந்த ஒரு தபருமூச்சு
தவெளிப்பட்டத. அடுத்த வெதொரம அலத விற்பதற்குப் யபசி முடித்ததொயிற்று.
உளயள அவெர் மலனவி படுத்த படுக்லகயதொகக் கிடக்கிறதொள. மூலளயில் கட்டி. கூடயவெ சிறுநீரக
பதொதிப்பு

யவெறு.

கிரிட்டிக்கல்

யகஸ்

என்று

தசதொல்லிவிட்டதொர்கள.

ஆபயரஷன்

உட்பட

இதவெலரக்கும ஆன மருத்தவெச்தசலைவுகள கிட்டத்தட்ட நதொற்பத லைகரத்லதத் ததொண்டிவிட்டத.
அரக்யகதொணம நிலைத்லத விற்றுவிட்டதொர். அடுத்தவெதொரம கதொரும யபதொய்விடும. யமலும தததொழில்
நஷ்டம. யபதொன வெருடம நடந்த மகளின் கல்யதொணத்தக்கு தசலைவெதொன தபருந்தததொலக எல்லைதொம
யசர்ந்த அவெரத லகயிருப்லபக் கதொலி தசய்த தகதொண்டிருந்தத. இப்படியய யபதொனதொல் ஒன்றும
மிஞ்சதொத என்பதம அவெருக்குப் புரிந்யத இருந்தத. ஆனதொல் திலைகமலமக்கதொக கலடசிக் கதொலைணதொ
வெலரக்கும இழக்கவும அவெர் தயதொரதொகயவெ இருந்ததொர்.
பலழய

மதொதிரி

நிலலைலம

யவெண்டியிருந்திருக்கதொத.

இருந்திருந்ததொல்
அவெசரமில்லலை.

இந்தப்

தபண்ணிடம

தமதவெதொகக்

லக

தகதொடுத்ததொல்

நீட்டி

கதொசு

யபதொதம

வெதொங்க
என்று

தசதொல்லியிருப்பதொர் அண்ணதொச்சி. அந்தப் தபண்ணின் முகத்லதப் பதொர்த்ததொல் பதொவெமதொக இருந்தத.
ஆனதொல் என்ன தசய்வெத? இப்யபதொதிருக்கிற நிலலைலம மிக யமதொசம.
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கிலடக்கிற இடத்திதலைல்லைதொம பணத்லதப் புரட்டுவெதம உருட்டுவெதமதொக இருந்ததொர் அண்ணதொச்சி.
இன்னும

நிலறய

பணம

யதலவெப்படுகிறத.

யஸதொஃபதொவில்

அமர்ந்த

ஃயபலனப்

தவெறித்தக்தகதொண்டு யயதொசித்ததொர். பதொக்தகட்டிலிருந்த பணத்லத எடுத்த மறுமுலற எண்ணிப்
பதொர்த்ததொர். இந்த தசதொற்ப பணத்லத லவெத்தக்தகதொண்டு ஒன்றுயம தசய்ய முடியதொத.
மதொணிக்கத்திடமிருந்த அவெருக்கு வெரயவெண்டிய மூன்று லைட்சம உடயன கிலடத்ததொல் இன்னும
ததொக்குப்பிடிக்கலைதொம என்று

யததொன்றியத. இத யததொன்றிய மறுகணயம தமதொலபலலை எடுத்த

மதொணிக்கத்தின் எண்லண ஒத்திவிட்டுக் கதொதில் லவெத்ததொர். இரண்டு மூன்று முலற இலணப்பு
தண்டிக்கப்பட்டு.. மீண்டும மீண்டும முயற்சித்தயபதொத ஒரு தபண்குரல் யகட்டத.
“அவெர்

இல்லலைங்க..

தவெளிய

யபதொயிருக்கதொரு”

தயக்கக்

குலழவுடன்

மறுமுலன

ஒலித்தத .

மதொணிக்கத்தின் மலனவியதொக இருக்கயவெண்டும என்று யூகித்தக்தகதொண்டதொர்.
அண்ணதொச்சி சலிப்பதொய் புருவெங்கலள சுருக்கினதொர். தகதொஞ்சம அதிருப்தியுடன் “எப்ப வெருவெதொரு ?”
என்றதொர்.
“வெந்தருவெதொருங்க.. வெந்ததம கூப்பிடச்தசதொல்யறன்..”
அலழப்லபக் கட் தசய்தவிட்டு. ’எப்பப் பதொத்ததொலும வீட்டுக்குளள இருந்தகிட்யட இல்லலைன்னு
தசதொல்றயத

இவெனுக்குப்

நிலனத்தக்தகதொண்டதொர்.

தபதொழப்பதொப்
அவெருக்கு

களவெதொணிப்பயலுக.”

யபதொச்சு..

ஆத்திரமதொக

வெந்தத.

அப்படியய

என்று

மனதிற்குள

யஸதொஃபதொவில்

சதொய்ந்த

கண்கலள மூடினதொர்.
மதொணிக்கத்தின்

மலனவி

ஃயபதொலன

படுக்லகயின்

யமல்

வீசிவிட்டு

சுவெயரதொரம

சதொய்ந்த

உட்கதொர்ந்த முழங்கதொலலைக் கட்டிக்தகதொண்டு யலைசதொய் விசுமப ஆரமபித்ததொள.
அவெர்

வீட்டில்

இல்லலைதயன்று

தசதொன்னலத

அண்ணதொச்சி

நமபவில்லலை.

அவெர்

குரல்

கதொட்டிக்தகதொடுத்தவிட்டத.
தவெளியய யபதொயிருக்கதொரு.. வெந்தருவெதொருங்க’ என்றுததொன் யபதொனில் யகட்கிற எல்யலைதொரிடமும மூன்று
நதொட்களதொய் தசதொல்லிக்தகதொண்டிருக்கிறதொள. பின்யன யபதொலீஸ் லைதொக் அப்பில் இருக்கிறதொர் என்று
உண்லமலயயதொ தசதொல்லை முடியும? இப்யபதொயத பக்கத்த வீடுகளுக்தகல்லைதொம தசய்தி பரவிவிட்டத.
ஆஃபிஸில் திருடு யபதொன இரண்டு லைட்சத்லத இவெர்ததொன் எடுத்திருப்பதொர் என்று யதொயரதொ தகதொடுத்த
கமப்தளய்ண்டில் இவெலர அதரஸ்ட் பண்ணி உளயள லவெத்திருக்கிறதொர்கள. இவெருக்கு எதிரதொய்
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ஒரு சதொட்சியம யவெறு இருக்கிறத. நிச்சயமதொக இவெர் அப்படிதயல்லைதொம பண்ணுகிற ஆள இல்லலை.
யபதொலீஸ் விசதொரலண நடந்ததகதொண்டிருக்கிறத. தலரசதொமியண்ணன் அவெலர ஜதொமீனில் தவெளியய
தகதொண்டுவெர முயற்சிகள தசய்த தகதொண்டிருக்கிறதொர். கதொலலையில்கூட ஸ்யடஷனுக்குப் யபதொய்
இரண்டு மணி யநரம நின்றுவிட்டு வெந்ததொர்கள. அவெள ஒழுங்கதொகத் தூங்கி மூன்று நதொட்கள
ஆயிற்று.

அவெர்

சீக்கிரம

தவெளியய

வெந்ததொல்

மதொங்கதொடு

அமமனுக்கு

அங்கப்

பிரதட்சணம

தசய்வெததொய் யவெண்டிக்தகதொண்டிருக்கிறதொள.
வெதொசலில் நிழலைதொடுவெலத உணர்ந்த முகத்லத நிமிர்த்தினதொள. அந்தச் சிறுமி நின்றிருந்ததொள. லகயில்
ஒரு மதொங்கதொய்த் தண்டு. அலதக் கடித்தக்தகதொண்யட உளயள வெந்ததொள. மதொணிக்கத்தின் மலனவி
அவெசரமதொய் கண்கலளத் தலடத்தக்தகதொண்டு எழுந்ததொள.
“என்ன ஆண்ட்டி.. அங்கிலள யபதொலீஸ் புடிச்சுட்டுப் யபதொயிருச்சதொமதொ? நிஜமதொவெதொ?” என்றதொள.
அவெள யலைசதொக அதிர்ந்ததொள. சின்னப்பிளலளகள வெலர யசதி பரவிவிட்டத. சட்தடன்று யகதொபம
மண்லடயின் உச்சிக்கு ஏறியத.
‘அடி

தசருப்பதொலை..

நதொயய..

உனக்தகதக்குடி

அததல்லைதொம…

யதொர்ரீ

தசதொன்னதொ?”

என்று

ஆயவெசமதொகக் கத்தினதொள.
“எதத்த வீட்லை யபசிட்டிருந்ததொங்க ஆண்ட்டி”
“அதிகப்பிரசங்கித்தனமதொ யபசிட்டிருக்கதொத.. யபதொ… யபதொய் படிக்கிற யவெலையப் பதொரு…”
ஏன் அவெள கத்தகிறதொள என்று புரியதொமல் பயந்த யபதொய் நகர முற்பட்ட சிறுமியிடம “உங்கமமதொ
இன்னும ஆபிஸ்லையிருந்த வெல்லியதொடி” என்று நக்கல் யததொய்ந்த வெதொர்த்லதகளதொல் யகட்டதொள .
“இன்னும இல்லை ஆண்ட்டி..” என்றதொள.
‘என் புருஷனதொவெத தஜயில்லை தகடக்கிறதொன்..

பணத்த இவெர் எடுக்கலைன்னு நிரூபணம ஆச்சுன்னதொ

தவெளிய வெந்தருவெதொர். ஆனதொ இவெ அப்பன் ஓடிப்யபதொய் ஆறு மதொசமதொச்சு.. இனி திருமபுவெதொயனதொ..
மதொட்யடதொயனதொன்னு

இருக்கு..

இவெ

அமமதொ

யவெலலைக்குப்

யபதொயறன்னுட்டு

எங்க

ஊர்

யமயறதொயளதொ..’ என்று முணுமுணுத்ததொள. அப்படி நிலனத்தக்தகதொண்டதில் அவெளத தக்கம யலைசதொய்
மட்டுப்பட்டமதொதிரி இருந்தத.
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“ஆண்ட்டி.. தரதொமப யலைட்டதொச்சு.. அமமதொவெ இன்னும கதொயணதொம. ஒரு ஃயபதொன் பண்ணிக்கட்டுமதொ..”
அப்பதொவியதொன முகத்தடன் தகஞ்சுகிற தததொனியில் யகட்டதொள.
மதொணிக்கத்தின் மலனவி ஒரு விநதொடி அவெலள முலறப்பதொய் ஏறிட்டுவிட்டு கட்டிலின் யமல்
வீசப்பட்டுக் கிடந்த தமதொலபலலை எடுத்த சிறுமியிடம யவெண்டதொ தவெறுப்பதொய் தகதொடுத்ததொள. “இயத
தபதொழப்பதொப் யபதொச்சு.. இந்ததொ.. லகய தததொடச்சிட்டு வெதொங்கு..”
அனிஷதொ தன் மதொங்கதொய்க் லகலய பதொவெதொலடயில் தலடத்தவிட்டு ஃயபதொலன வெதொங்கி டயல்
தசய்ததொள. இன்னும பஸ் ஸ்டதொப்பில் நதொள முழுக்க அலுவெலைகத்தில் யவெலலை தசய்த கலளப்புடன்
லகக்கடிகதொரத்தில் மணி பதொர்த்தபடி சலிப்புடன் நின்றுதகதொண்டிந்த பரிமளதொ ஃயபதொன் அடிப்பலத
உணர்ந்த அலத லகப்லபயிலிருந்த எடுத்த ஒளிர்கிற திலரயில் தபயர் பதொர்த்த அவெசரமதொய்
கதொதில் லவெத்ததொள.
மறுமுலனயில் அனிஷதொவின் “எப்பமமதொ வெருவெ?”
தூரத்தில் அவெள யபதொக யவெண்டிய பஸ்ஸின் நமபர் ததரிந்தத. “ஒன்னவெர்லை வெந்தர்ரண்டி. நீ
படிச்சிட்டிரு.. பஸ் வெருத… ஃயபதொலன லவெ…”
அலழப்லபத் தண்டித்தவிட்டு வெந்த நின்ற பஸ்ஸில் ஏறப்யபதொனதொள பரிமளதொ.
***
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தததொடர்பு எல்லலைக்கு தவெளியய
இன்னும ஒரு ததரு திருமபினதொல் குழந்லதலயப் பதொர்த்தவிடலைதொம. ஆனதொல் ஏயததொ தயக்கம,
யலைசதொன பயம எல்லைதொம யசர்ந்த கதொல்கள ததொனதொக ப்யரக்லக அழுத்தி நிறுத்தின. லபக்லக ஓரமதொக
நிறுத்தினதொன். அவெசரப்படயவெண்டதொம. யயதொசிக்கதொமல் எலதயதொவெத தசய்ததொல் பிறகு அவெமதொனம
மட்டுயம மிஞ்சும. ரதொஜஜூலவெ மறுபடி ஃயபதொனில் கூப்பிட்டு என்ன தசய்வெத என்று யகட்கலைதொமதொ
என்று

யயதொசித்ததொன்.

சட்தடன்று

சூழநிலலைக்குத்

தகுந்த

ஆயலைதொசலன

வெழங்குவெதில்

அவென்

கில்லைதொடி.
ரதொஜஜூவின்

நமபலர

இருப்பததொக

குரல்

முயற்சித்தயபதொத
தசதொன்னத.

‘தற்யபதொத

மறுபடியும

தததொடர்பு

யயதொசித்ததொன்.

தகதொளளமுடியதொத
இதில்

நிலலையில்’

பயப்படுவெதற்கு

என்ன

இருக்கிறத? என் குழந்லதலயத்ததொயன பதொர்க்கப் யபதொகியறன்?. திமிர் பிடித்த வித்யதொலவெயயதொ
வெரட்டு

தகமௌரவெம

தகதொண்ட

அவெளத

தபற்யறதொர்கலளயயதொ

இல்லலையய?

அதில்லைதொமல்

குழந்லதலயப் பதொர்ப்பதற்கும தகதொஞ்சுவெதற்கும தனக்கில்லைதொத உரிலமயதொ?
தயக்கத்லத

உதறிவிட்டு

லபக்லகக்

கிளப்பினதொன்.

மனத

ததளிவெதொய்

இருந்தத

இப்யபதொத.

இரண்யட நிமிடங்களில் வித்யதொவின் வீட்லட அலடந்ததொன்.
கதவு திறந்திருந்தத. ஆனதொல் உளயள யதொரும ததன்படவில்லலை. கதொலிங்தபல்லலை ஒரு தடலவெ
அழுத்திவிட்டு

நின்றதொன்.

தசதொந்தப்

தபண்டதொட்டியின்

வீட்டிற்குள

அந்நியன்

மதொதிரி

கதொலிங்தபல்லலை எல்லைதொம அடித்தவிட்டுக் கதொத்திருக்கிற அபத்தம உலறத்தத. எல்லைதொம வித்யதொவின்
அப்பதொவெதொல்ததொன்.
முன்னலறயில்
திடீதரன்று

நிழலைதொடியத.

எதிர்பதொர்க்கதொத

யதொயரதொ

எட்டிப்பதொர்த்ததொர்கள.

அதிர்ச்சிலய

ஒரு

விநதொடி

வித்யதொததொன்.

முகத்தில்

ஷங்கலர

கதொட்டிவிட்டு

அங்யக

சட்தடன்று

சலமயலைலறக்குள புகுந்ததொள. தன் வெருலகக்கு எந்த வெரயவெற்பும கிலடக்கதொத சூழநிலலையில் ஒரு
கணம

அவென்

யலைசதொன

அவெமதொனமதொக

உணர்ந்ததொன்.

எதிர்பதொர்த்ததததொன்

என்பததொல்

அலத

தபதொருட்படுத்ததொமல் அவென் பதொட்டுக்கு உளயள தசன்றதொன். என் குழந்லதலய நதொன் வெந்த
பதொர்ப்பதற்கு எந்தவித அலழப்யபதொ, வெரயவெற்யபதொ எனக்குத் யதலவெயில்லலை. நதொன் பதொட்டுக்கு
தகதொஞ்ச யநரம அதனுடன் தகதொஞ்சி விலளயதொடிவிட்டுப் கிளமபப் யபதொகியறன்.
வித்யதொ

மலறந்த

இப்யபதொத

அவெள

அமமதொ

எட்டிப்பதொர்த்ததொர்.

விருந்யததொமபலுக்கும

ஊததொசீனப்படுத்தலுக்குமதொன ஒரு மனநிலலையில் அவெர் ஊசலைதொடிக் தகதொண்டிருக்கிறதொர் என்பலத
தநதொடியில்

புரிந்ததகதொண்டதொன்.

‘வெதொங்க’என்று

வெதொய்

வெலரக்கும

வெந்த

வெதொர்த்லதலய
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தததொண்லடயியலையய

தடுத்த

விழுங்கிவிட்டு

தமல்லை

அவெரும

சலமயலைலறக்குள

மலறந்ததொர்.

வெறட்டு தகமௌரவெம வெதொர்த்லதகலளத் தடுத்திருக்கும.
ஷங்கர் யதொர் அனுமதிலயயும எதிர்பதொர்க்கதொமல் தபட்ரூமிற்குள நுலழந்ததொன். அவென் வெருலகலய
உணர்ந்திருந்ததொர்ப்யபதொலை தததொட்டிலுக்குள பிஞ்சுப்பதொதங்கள தநளியத்தததொடங்கியிருந்தன. அவென்
முகம

மலைர்ந்த

ஒரு

அபரிமிதமதொன

சந்யததொஷம

கிளமபி

உடலலைச்

சிலிர்க்க

லவெத்தலத

உணர்ந்ததொன். பிறந்த நதொன்கு மதொதங்களுக்குள அப்பதொலவெப் விட்டு பிரிய யவெண்டிய விதி இதற்கு
ஏன்

யநரயவெண்டும?

இந்தப்

தபரியவெர்களின்

ஈயகதொததொன்

எப்படிதயல்லைதொம

விலளயதொடித்

தததொலலைக்கிறத!
“அப்பதொ மதொடிலை தூங்கிட்டிருக்கதொரதொமமதொ?” வித்யதொவின் குரல் அசரீரியதொய் ஒலித்தத. அமமதொவிடம
யகட்பத

யபதொல்

முழிச்சிட்டிருந்ததொ

ஷங்கருக்கு
என்ன?

நிலனத்தக்தகதொண்டதொன்

யசதி

தசதொல்லுகிற

எனக்தகதொண்ணும

ஷங்கர்.

உத்தி.

’உங்கப்பன்

பிரச்சிலனயில்லலை..’

விழித்தக்தகதொண்டிருந்த

தூங்கினதொ
என்று

குழந்லதலய

என்ன

மனதக்குள

தததொட்டிலிலிருந்த

எடுத்ததொன். அலறக்கு தவெளியய யலைசதொய் எட்டிப்பதொர்த்தயபதொத வித்யதொவின் அமமதொ மதொடிக்கு
விலரவெத

ததரிந்தத.

அவென்

திடீதரன்று

வெந்த

நின்றதில்

எல்யலைதொருக்கும

ஒரு

பதற்றம

தததொற்றிக்தகதொண்டிருக்கிறத என்று நிலனத்தக் தகதொண்டதொன். இருக்கட்டும. என்லன மட்டும
அன்லறக்கு அத்தலன பதறலவெத்ததொர்கயள.
தூக்கம சரியதொகத் ததளியதொமல் ஷங்கலர மலைங்க மலைங்கப் பதொர்த்தத குழந்லத. சரியதொக இரண்டு
வெதொரங்கள ஆயிற்று இலதப் பதொர்த்த. அதலன அப்படியய தததொட்டியலைதொடு யசர்த்த மதொர்பில்
அலணத்தக்தகதொண்டதொன். அவென் விழிகள யலைசதொய்த் தளிர்த்தன. எதற்கு இத்தலன கஷ்டம என்று
நிலனத்தக்

தகதொண்டதொன்.

அன்லறக்கு நடந்த

பிரச்சலனக்கு

வித்யதொவிடம இப்யபதொயத

ஒரு

வெதொர்த்லத ஸதொரி என்று தசதொல்லிவிட்டதொல் தீர்ந்தத பிரச்சலன. ஆனதொல் நதொன் எதற்கு வெலளந்த
தகதொடுக்கயவெண்டும?

அவெர்களதொக

வெந்த

முதலில்

யபசும

வெலர

நதொன்

விட்டுக்தகதொடுப்பததொக

இல்லலை. ஷங்கர் அதில் உறுதியதொக இருந்ததொன்.
பிரச்சலனலயக் கிளப்பியயத வித்யதொவும அவெள அப்பதொவும யசர்ந்தததொன். இரண்டு வெதொரங்களுக்கு
முன்

அவெர்

ஷங்கரின்

வீட்டுக்கு

வெந்த

யதலவெயில்லைதொமல்

வெதொக்குவெதொதத்லதக்

கிளப்பிவிட்டு

தூங்குகிற குழந்லதலய அளளி எடுத்தக்தகதொண்டு வித்யதொலவெயும கூட்டிக்தகதொண்டு புயல் யபதொல்
தவெளியயறின

கதொட்சி

இன்னும

எதிர்விலனயதொற்றியிருந்ததொல்

மனதிற்குளயளயய

விஷயம

யவெறு

மதொதிரி

அழியதொமல்

நிற்கிறத.

ஆகியிருக்கும.

ஷங்கர்

அன்லறக்கு

அதற்கு

என்னயவெதொ

ததரியவில்லலை. எப்யபதொதம சட்தடன்று எட்டிப்பதொர்க்கும முன்யகதொபத்லத கட்டுப்படுத்தி எதவும
யபசதொமல் ஒருமதொதிரி யமதொன நிலலையில் இருந்தவிட்டதொன். ஆனதொல் வித்யதொவின் அப்பதொ தகதொதிக்கிற

116

யகதொபத்தில்

கதொற்றில்

விசிறியடித்த

வெதொர்த்லதகள

மட்டும

இன்னும

கதொதக்குள

ரீங்கதொரமிட்டுக்தகதொண்டிருக்கின்றன. “இனி தஜன்மத்தக்கும நதொனும என் தபதொண்ணும உங்க
வீட்டு வெதொசப்படிய மிதிக்கறததொ இல்லை.”
அதற்கப்புறமும

மதியதொததொர்

தலலைவெதொசல்

மிதித்த

ஷங்கர்

இங்யக

வெந்திருக்கிறதொன்

என்றதொல்

குழந்லதக்கதொகத்ததொன். வித்யதொ எடுத்ததறிந்த யபசிவிட்டுப் யபதொனத கூட தபரிய வெருத்தமதொய்
இருக்கவில்லலை. தனிலமயில் அடிக்கடி அவென் குழந்லதயின் ஞதொபகம வெருமயபதொத மனத பிலசவெத
ததொங்க முடியதொத இமலசயதொக இருந்தத. அதததொன் கிளமபி வெந்தவிட்டதொன்.
வித்யதொவிற்கும ஷங்கரின் அமமதொவுக்கும யலைசதொய் ஒத்தவெரவில்லலை. யலைசதொக என்ன நிலறயயவெ
ஒத்தவெரவில்லலை! அவென் அமமதொ எதற்தகடுத்ததொலும சலித்தக்தகதொளகிற ஒரு மனுஷிததொன். எலதப்
பற்றியதொவெத எப்யபதொதம யலைசதொன புலைமபல் இல்லலைதயன்றதொல் அமமதொவுக்கு விடியதொத. யவெண்டதொத
மருமகள

லக

பட்டத,

கதொல்பட்டத

என

அமமதொவின்

குற்றப்பத்திரிக்லக

லிஸ்ட்

தபரிததொக

இருந்தத. வித்யதொ நிததொனமதொய் உட்கதொர்ந்த யயதொசித்திருந்ததொல் ஷங்கரின் அமமதொலவெ எப்படிச்
சமதொளிப்பத

என்கிற

சூட்சுமம

பிடிபட்டிருக்கும.

ஆனதொல்

அவெளுக்கு

பிரச்சலனகலளத்

தீர்ப்பலதவிட வெளர்ப்பதியலையய ஆர்வெம அதிகமதொயிருந்தலத ஷங்கர் தகதொஞ்சம ததொமதமதொகத்ததொன்
உணர்ந்ததொன்.

அவென்

தனத

அவ்வெப்யபதொத

தகதொஞ்சமதொய்

மதொதச்

சமபளத்லத

தசலைவுக்கு

அப்படியய

அப்பதொவிடம

வெதொங்கிக்தகதொளவெலதயும

தகதொடுத்தவிட்டு

சுட்டிக்கதொட்டி

குலறதசதொல்லை

ஆரமபித்ததொள அடிக்கடி.
“நதொம தனியதொப் யபதொயிறலைதொங்க..” என்கிற வெதொக்கியம சந்தர்ப்பம கிலடக்குமயபதொததல்லைதொம அவெள
வெதொயிலிருந்த வெந்த விழுந்தத. ஷங்கர் அவென் அப்பதொ அமமதொலவெத்
தனிக்குடித்தனம

வெரத்

தயதொரதொயில்லலை

என்று

தனியதொக விட்டுவிட்டு

திட்டவெட்டமதொய்

அறிவித்தவிட்டதொன்.

புலகச்சல்களும புலைமபல்களும அதிகமதொயின. வித்யதொ ஏயததொ தபரிய பிரச்சலனக்குள இருப்பத
யபதொன்ற

யததொற்றத்லத

அவெளத

பிறந்த

வீட்டில்

உருவெதொக்க

ஆரமபித்ததொள.

சமபந்ததொ

சமபந்தமில்லைதொமல் வித்யதொவின் அண்ணன் ஒருவென் வெந்த ‘என்ன மதொப்ள ப்ரச்சன?’ என்று
யகட்டதபதொழுதததொன் வித்யதொவின் வீட்டில் தன்லனயும தன் குடுமபத்லதப் பற்றியும இல்லைதொததம
தபதொல்லைதொததம ஆக விவெதொதங்கள நடப்பலத புரிந்ததகதொண்டதொன் ஷங்கர்.
வித்யதொ

திடீதரன்று

சண்லடயிடுவெதமதொக

சின்ன
பலை

சின்ன

நதொட்கள

விஷயங்களுக்தகல்லைதொம
கழிந்தன.

ஷங்கருக்கு

முரண்டு

பிடிப்பதம

எரிச்சலின்

சதவிகிதம

அதிகமதொகிக்தகதொண்யட யபதொனத. ஒரு நதொள அடுத்த வீட்டுக்தகல்லைதொம யகட்கிறபடி கதொட்டுக்
கத்தலைதொய்க் கத்தினதொன். சமீபத்தில் குழந்லத தபற்ற தளர்ந்த உடமபுடன் வித்யதொ விசுமபி அழுதலத
அவென் தபதொருட்படுத்தவில்லலை. அவெளிடமிருந்த விசுமபல்கள கலைந்த ரகசிய ஃயபதொன்கதொல்கள
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பறக்க

அவெளின்

அப்பதொ

திடீர்

விஜயம

தசய்ததொர்.

”என்ன

நடக்குத

இங்யக?”

என்றதொர்

அதிகதொரமதொய் குரலுயர்த்தி. வெதொக்குவெதொதங்கள. சண்லடகள. ‘இந்த குடுமபம உனக்கு சரிவெரதொத.
குழந்லதலய எடுத்தட்டு நீ கிளமபுமமதொ..” என்றதொர்.
“ததொரதொளமதொ கிளமபுங்க.. நதொன் நிமமதியதொயிருக்யகன் இனியம..” என்று லகதயடுத்த குமபிட்டதொன்
ஷங்கர்.

தூங்கிக்தகதொண்டிருந்த

குழந்லதலய தததொட்டிலிலிருந்த யகதொபமதொக

உருவி,

அவெளும

அவெள அப்பதொவும தவெளியய யபதொனதொர்கள. டதொக்சியின் கதவு அலறந்த சதொத்தப்படுகிற சப்தம
பலைமதொய்க் யகட்டத. ஷங்கர் அலமதியதொய் உட்கதொர்ந்தவிட்டதொன்.
ரதொஜஜூவிடம இலதப் பற்றிதயல்லைதொம தசதொல்லி ஆயலைதொசலன யகட்டயபதொத “அட உங்க வீட்லை
தபரிய

ஸீரியயலை

ஓடுத

யபதொலை.

இரு

எங்கமமதொலவெயும

சமசதொரத்லதயும

அங்க

அனுப்பி

தவெக்கயறன்..” என்றதொன் அட்டகதொசமதொக சிரித்தபடி. பிறகு ஸீரியஸதொகி “தகதொஞ்ச நதொள எந்த
தததொடர்பும இல்லைதொம ஃப்ரீயதொ வுடு. ததொனதொ எறங்கி வெருவெதொங்க..”
இரண்டு வெதொரங்களதொயிற்று. ஒன்றும தபரிததொய் நடக்கவில்லலை. இரண்டு தரப்பிலும தமமௌனம.
ஷங்கரின்

யகதொபம

சற்றுத்

தணிந்திருந்தத.

அப்பதொவும

அமமதொவுமகூட

அவெனிடம

எதவும

யகட்கதொமல் வீட்டுக்குள தமமௌனமதொய் வெலைம வெந்த தகதொண்டிருந்ததொர்கள. பீயரதொலவெத் திறக்குமயபதொத
ததன்படுகிற

வித்யதொவின்

உலடகளும,

அலறயின்

உத்தரத்திலிருந்த

தததொங்குகிற

கதொலித்

தததொட்டிலும தவெறுலமலய ஏற்படுத்திக்தகதொண்டிருந்தத. ஒயரயடியதொகப் யபதொய்விட்டதொளதொ? இனி
வெரயவெ மதொட்டதொளதொ? எதவும உத்தரவெதொதமதொகத் ததரியவில்லலை.
என்னததொன் அவெர்களுக்குப் பிரச்சலன என்று ததளிவெதொகவும ததரியவில்லலை. ஆனதொல் ஒன்று
மட்டும யததொன்றியத. எப்யபதொததொவெத குழந்லதயின் நிலனப்பு அவெஸ்லதலய அதிகரிக்குமயபதொத
மட்டும அலதப் யபதொய் பதொர்த்தவிட்டு வெந்தவிடுவெத என்று தீர்மதொனித்ததொன். யதொர் தடுத்ததொலும
பரவெதொயில்லலை.
இன்லறக்கு வித்யதொவின் வீட்டுக்கு யபதொனதம, குழந்லதலயப் பதொர்த்ததம, அதன் பட்டு உடமலப
ஸ்பரிசித்த விலளயதொடியதம அவெலன தபருமளவில் ஆசுவெதொசப்படுத்தியிருந்தத.
முன்னலறக்குள தமதவெதொக எட்டிப் பதொர்த்தயபதொத வித்யதொவின் அப்பதொ முண்டதொசு பனியனுடன்
மதொடியிலிருந்த

இறங்கி

சலமயலைலறப்பக்கம

யபதொவெலதப்

பதொர்த்ததொன்.

இவெனுக்குக்

யகட்கதொத

விதத்தில் முணுமுணுப்புப் யபச்சுகள கதொற்றில் மிதந்த வெந்தன. அப்புறம நின்றுவிட்டத. ஷங்கருக்கு
யகதொபம

யகதொபமதொய்

வெந்தத.

மகளின்

வெதொழக்லகலயவிட

சுயகவுரவெமததொன்

தபரித

என்று

நிலனக்கிற இந்த மனிதலர என்ன தசய்வெத?

118

அவெனுக்கு

அந்த

வீட்டுக்குள

இருப்பத

மிகுந்த

அவெஸ்லதயதொக

இருந்தத.

குழந்லதலயத்

தூக்கிக்தகதொண்டு தமதவெதொக தபட்ரூமிலிருந்த தவெளியய வெந்ததொன். ஹதொலில் வித்யதொவின் அப்பதொ
நியூஸ் யபப்பர் படிக்கிற பதொவெலனயிலிருந்ததொர். இவென் நிழலலை உணர்ந்ததம கூடுதலைதொக யபப்பலர
உயர்த்தி

தன்லன

மலறத்தக்தகதொளவெததொகப்

பட்டத.

ஷங்கர்

தபதொருட்படுத்ததொமல்

வெதொசலுக்கு

வெந்ததொன்.
இருள

கவியத்தததொடங்கி

பறலவெகள

கூடுகளுக்குத்

திருமபிக்தகதொண்டிருந்தன.

பக்கத்த

மரத்திலிருந்த கிரீச் கிரீச் என்று தபரும சப்தம. கதொமபவுண்டுக்குள கதொர் நிறுத்த யபதொட்டிருந்த
தஷட்டின் அடியில் வெந்த நின்றதொன். தபருகிப் புரண்ட பதொசதவெளளத்தில் குழந்லதலய தநஞ்யசதொடு
இறுக்கி அலணத்தக் தகதொண்டிருந்ததொன். தசதொல்லைதவெதொண்ணதொத உணர்ச்சிகள அவெலனச் சூழந்த
நின்றிருந்தன.

இன்னும

ஒரு

ஐந்த

நிமிடத்தில்

இலத

இங்யகயய

விட்டுவிட்டுப்

பிரிய

யவெண்டியிருக்கும என்று நிலனத்ததொன். இதற்கு இன்னும யபர்கூட லவெக்கவில்லலை என்பத தபரிய
உறுத்தலைதொய்க் குத்தியத.
“பனி தபய்யுத. குழந்லதயயதொட தவெளீலை நிக்கதொதீங்க.”
தகதொஞ்சமும ஸ்யநகம கலைக்கதொத தடித்த வெதொர்த்லதகள பின்னதொலிருந்த யகட்டன. வித்யதொவின்
அப்பதொவின் குரல். எகிறிய எரிச்சலில் சட்தடன்று திருமபினதொன் ஷங்கர். திருமபின யவெகத்தில்
தஷட்டின் ஓரத்தில் நீட்டிக்தகதொண்டிருந்த இருமபில் ”ணங்” என்று தலலை இடித்தக்தகதொண்டத .
அவெலனயறியதொமல்

அமமதொ

என்று

கத்திவிட்டதொன்.

ததறித்த

வெலியில்

குழந்லதயயதொடு

கீயழ

அமர்ந்தவிட்டதொன்.
”அய்யயதொ..” கிளர்ந்த பதற்றத்தில் இரண்டு படிகலள ஒயர ததொவெலைதொகத் ததொவி வித்யதொவின் அப்பதொ
அவெனருயக

வெந்தவிட்டிருந்ததொர்.

”என்னதொச்சு”

என்று

குழந்லதலய

அவெனிடமிருந்த

வெதொங்கிக்தகதொண்டதொர். வெலியின் உச்சத்தில் பதில் தசதொல்லைக்கூட இயலைதொமல் நின்றதொன். அவென் லக
பரபரதவென்று தலலைலயத் யதய்த்தவிட்டுக்தகதொண்டத.
அவென் சங்யகதொஜமதொக எழுந்ததகதொண்டதொன். திருமபிப் பதொர்த்தயபதொத வெதொசற்படியில் வித்யதொவும
அவெள

அமமதொவும

நின்று

இவெலனயய

பதட்டத்தடன்

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொர்கள.

அவெர்

லகயிலிருந்த குழந்லதலய ஒரு தடலவெ பதொர்த்ததொன். புன்லனலக மதொதிரியதொன பதொவெத்தில் அதன்
இதழகள விரிந்த சுருங்கின.
“பலைமதொன அடியதொ மதொப்ள….” என்றதொர் வித்யதொவின் அப்பதொ தன்லனத் தணித்தக்தகதொண்டு.
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“இல்லை சின்ன அடிததொன்” அதற்கப்புறம அவென் அங்யக நிற்க விருமபதொமல் யவெகமதொய் தவெளியய
வெந்த லபக்லகக் கிளப்பினதொன். திருமபிப் பதொர்க்கதொமல் விலரந்ததொன். வித்யதொ ஒரு வெதொரத்திற்குள
திருமபி வெந்தவிடுவெதொள என்றுததொன் அவெனுக்குத் யததொன்றியத.
***
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அனர்த்தம
ஹதொல் யசதொஃபதொவில் தலலை குனிந்தபடி மிக அலமதியதொக உட்கதொர்ந்திருக்கும அபர்ணதொலவெயும,
லகலயக்கட்டி வெதொசற்கதலவெ தவெறித்தபடி சுவெரில் சதொய்ந்த நின்றிருக்கும சமபத்லதயும அவெர்களின்
எதியர

உட்கதொர்ந்திருந்த

மதொதவென்

ஒரு

சின்ன

புன்னலகயயதொடு

மதொறி

மதொறிப்

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருந்ததொர். அங்யக நிலைவிய அலமதியில் யபரிங் யபதொன மின்விசிறியின் கிரீச்
ஒலிகள பூததொகரமதொகக் கதொலதக் கிழித்தத. அலதக் கலலைக்கும வெலகயில் மதொதவென் தததொண்லடலய
தசறுமினதொர். மிக தமல்லிய ஆனதொல் மிகுந்த ஆயதொசம தகதொண்ட குரலில் யபச ஆரமபித்ததொர்.
“அபர்ணதொ உன்லன எதக்கு இங்க வெரச்தசதொன்யனன்னு ததரியுமதொ?” என்று நிறுத்தினதொர்.
அவெள தலலைலய நிமிர்த்தி “தசதொல்லுங்க மதொமதொ..” என்றதொள தயக்கமதொக.
மதொதவென் தததொண்லடலயக் கலனத்தக் தகதொண்டதொர். சமபத்திடம “உக்கதொருடதொ.. ஏன் நிக்கயற?”
“அப்பதொ.. இட்ஸ் ஓயக.. நீங்க சீக்கிரம யமட்டருக்கு வெதொங்க..”
சமபத்தின் குரலில் இருந்த தமலிததொன எரிச்சலலை மதொதவென் உணர்ந்ததொர். டிவி ஸ்டதொண்டின்யமல்
இருந்த ஃயபதொட்யடதொ ஃப்யரமில் சமபத்தம அபர்ணதொவும யஜதொடியதொய்ச் சிரிப்பலத ஒரு கணம
பதொர்த்ததொர்.
“உங்க தரண்டு யபர்கிட்யடயும ஒயர ஒரு தடலவெ தகதொஞ்சம யபசணுமனு யததொணிச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு
அட்தடமப்ட். உங்க பிரச்சலனக்தகல்லைதொம டியவெதொர்ஸ்-ததொன் ஒயர தீர்வுன்னு நிலனச்சீங்க. அதிலை
பிடிவெதொதமதொ இருந்தீங்க. நீங்க யகட்டத இப்யபதொ கிலடச்சிருச்சு. தரண்டு வெருஷம கூட முழுசதொ
முடியலை. நல்லை யவெலள உங்களுக்கு குழந்லத இல்லலை. யஸதொ.. அடிஷனல் கதொமப்ளியகஷன்ஸ்
இல்லலை”
”அப்பதொ.. எதக்கு இப்யபதொ ரிவெர்ஸ் கியர்?”
சுரிததொர்

தப்பட்டதொவின் நுனிலய விரலைதொல்

சுழற்றியபடி எதவும

யபசதொமல்

உட்கதொர்ந்திருந்த

அபர்ணதொவிடம திருமபினதொர் மதொதவென்.
”எனக்கு உன் லகயதொலை ஒரு கதொஃபி யபதொட்டுத்தர்ரியதொ அபர்ணதொ?”
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அபர்ணதொ

சட்தடன்று

திலசலயயும

ஒரு

நிமிர்ந்த

அவெலரப்

பதொர்த்ததொள.

விருப்பமற்ற

பதொர்லவெ

பதொர்த்ததொள.

சமபத்லதயும
பிறகு

சலமயலைலற

தயங்கி

இருக்கும

தமதவெதொக

எழுந்த

தசன்றதொள.
அவெள பதொர்லவெயிலிருந்த மலறந்தபிறகு கிசு கிசுப்பதொன குரலில் “அப்பதொ .. உங்க யநதொக்கம என்ன?
மறுபடி

ஒட்டுயவெலலை

தசய்யற

ஐடியதொவெதொ?

அதக்தகல்லைதொம

சதொன்யஸ

இல்லலை.

யபச

யவெண்டியலதப் யபசிட்டு அவெலள சீக்கிரம அனுப்புங்க.. இந்த ஸீன் நல்லைதொ இல்லை. இட்ஸ்
யடதொட்டலி அ யவெஸ்ட் ஆஃப் லடம”
மதொதவென் பதில் யபசவில்லலை. அபர்ணதொவுக்கதொகக் கதொத்திருந்ததொர்.
சிலை நிமிடங்களில் அபர்ணதொ ட்யரயில் மூன்று யகதொப்லபகயளதொடு வெந்ததொள. டீப்பதொயின் யமல்
லவெத்ததொள. அவெளும மதொதவெனும ஆளுக்தகதொரு யகதொப்லபலய எடுத்தக்தகதொண்டதொர்கள. சமபத்
அலதத் தததொட விருமபவில்லலை என்பலத உணர்ந்ததொர்.
“பரவெதொயில்லலை.. எடுத்தக்கடதொ..”
“இல்லைப்பதொ.. யவெணதொம.. என்று இழுத்தவெனிடம மதொதவென் மூன்றதொவெத யகதொப்லபலய எடுத்த
நீட்டினதொர்.
அவென் வெதொங்கிக்தகதொண்டதொன். கதொஃபி அபர்ணதொ யபதொட்டத என்றதொலும கதொப்பிப்தபதொடியும பதொலும
சர்க்கலரயும நதொன் வெதொங்கியதததொயன என்று சமபத் யயதொசிப்பததொக கற்பலன தசய்த பதொர்த்ததொர்
மதொதவென்.

வெந்த

சிரிப்லப

சூழநிலலை

கருதி

அடக்கிக்தகதொண்டதொர்.

ஒரு

ஸிப்

கதொஃபிலய

உறிஞ்சிவிட்டு தமதவெதொய் கனிவெதொகப் யபச ஆரமபித்ததொர்.
”உங்க

தஜனயரஷனுக்கு

விட்டுக்தகதொடுக்கறதக்கு
முக்கியமதொ

தீர்வுகலளப்

இருக்கறத.

யகட்டதொ

எல்லைதொயம
மனசு
பத்தி

அவெசரம.

கிலடயதொத.
யயதொசிக்கதொம

ஸிமபிளதொ

எங்க

தபதொறுலம

வெதொர்த்லதகள

இல்லை.

சகிப்புத்தன்லம

வீசுமயபதொத

பிரச்சலனகலள
ப்ரச்சலனதயல்லைதொம

பத்தி

நிததொனம
மட்டும

இல்லை.

கிலடயதொத.

யயதொசிச்சிட்யட

உங்களுக்குப்

புரியதொதன்னு

தசதொல்லிடறத. உங்கயளதொட ப்ரச்சலனகள உங்களுக்யக சரியதொப் புரியுததொங்கறதததொன் என்யனதொட
யகளவி..”
சமபத் சூடதொன பதொர்லவெதயதொன்லற அவெர்யமல் வீசினதொன். குழியததொண்டி மூடியலத இவெதரதற்கு
மீண்டும

கிளறிக்தகதொண்டிருக்கிறதொர்

என்று

ததரியவில்லலை.

அபர்ணதொ

எந்த

முகபதொவெமும
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கதொட்டதொமல்

அவெள

பதொட்டுக்குக்

கதொஃபிலய

உறிஞ்சிக்

தகதொண்டிருந்ததொள.

அவென்

உதடுகள

தடித்தன.
“அப்பதொ.. நீங்க எங்க நிலலைலமயில் இருந்த யயதொசிக்கலை. என்ன ப்ரதொப்ளமன்னு எழுபத பர்ஸண்ட்
உங்ககிட்டயும அமமதொகிட்யடயும தசதொல்லியிருக்யகன். ஒத்த வெரலை. தவெட்டிக்கிட்யடதொம. கதொமன்
இண்தடதரஸ்ட்

தசட்

ஆகலலை.

தடய்லி

சண்லட

யபதொட்டுக்கிட்டு

எதிரும

புதிருமதொ

ஒயர

வீட்டுக்குளள எதிரிகள மதொதிரி வெதொழறதக்கு டியவெதொர்ஸ் தபஸ்ட் ஆப்ஷன். தரண்டு யபருக்கும
நிமமதி.” சமபத் யலைசதொய்த் யததொளகலளக் குலுக்கியபடி “ஃப்ரீ அண்ட் பீஸ் ஆஃப் லமண்ட் ”
“மீதி முப்பத பர்ஸண்ட்?”
”அத தகதொஞ்சம பர்ஸனல்ப்பதொ.. எல்லைதொர்கிட்யடயும தசதொல்லிட்டிருக்க முடியதொத…”
மதொதவெனுக்கும யலைசதொய் குரலில் யகதொபம ஏறியத. ”என்ன தபரிய புண்ணதொக்கு பர்சனல்?”
அபர்ணதொ இப்யபதொத வெதொலயத் திறந்ததொள. படபடதவென்று வெதொர்த்லதகள தபதொறிந்தன.
“மதொமதொ.. நதொன் ததொன் எல்லைதொப் பிரச்சலனகளுக்கும கதொரணம அப்படீங்கற மதொதிரிததொன் இருந்தத.
அப்படியய இருந்தட்டுப் யபதொகட்டும. ஐ யடதொண்ட் லமண்ட். எவெரிதிங் இஸ் ஓவெர் மதொமதொ! இனி
யபசறதக்கு என்ன இருக்கு?..”
சுவெரில் நிலலைகுத்திய பதொர்லவெயுடன் ததொன் அவெள அலதச் தசதொன்னதொள.
சமபத்-அபர்ணதொ ப்ரச்சலனயின் ஆணி யவெர் யவெயறயததொ திலசயில் இருக்கிறத என்று உறுதியதொக
நமபினதொர் மதொதவென். சமபத் இதவெலர அபர்ணதொலவெப் பற்றி தசதொன்னலததயல்லைதொம முழுததொக
அவெரதொல் நமபவும முடியவில்லலை. எல்லைதொவெற்லறயும தகதொஞ்சம அதீதமதொகயவெ தசதொல்கிறதொயனதொ
என்று அவ்வெப்யபதொத யததொன்றிக்தகதொண்யட இருந்தத அவெருக்கு. பதொதிப் பிரச்சலன இவெனிடமததொன்
இருக்கிறத. தன் யமல் ஏததொவெத தப்பு இருந்ததொல் அலத தவெளிக்கதொட்டதொமல் அடுத்தவெர் யமல்
பழியபதொடுதல்

எளிய

யபசிப்பதொர்த்தயபதொத

உபதொயம
சமபத்தின்

இந்தக்கதொலைத்தில்.
யமல்

அவெள

பக்க

அபர்ணதொவிடம
நியதொயக்

ஒரு

தடலவெ

குற்றச்சதொட்டுகள

தனியதொகப்

அதபதொட்டுக்கு

விரிந்ததகதொண்யட யபதொனத.
அபர்ணதொ

பிறந்த

வீட்டில்

தசல்லைமதொக

வெளர்ந்தவெள.

தகதொஞ்சம

வெதொய்த்தடுக்கதொன

தபண்

என்றதொலும அவெள இலரந்த யபசி அவெர் பதொர்த்ததில்லலை. முகத்தில் எப்யபதொதம ஒரு சின்ன
புன்னலக. மதொதவெலனப் தபதொறுத்தவெலரயில் அபர்ணதொ புகதொர்களுக்கு இடமளிக்கதொத அலமதியதொன,
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அழகதொன,

அருலமயதொன

யபதொட்டபடி

மருமகள.

இருந்ததொன்.

நீங்கள

ஆனதொல்

அந்த

நிலனக்கிற

பிமபத்லத

மதொதிரி

சமபத்

இல்லலை

அடிக்கடி

அவெள

கலலைத்தப்

என்று

அடிக்கடி

தசதொல்லிக்தகதொண்டிருந்ததொன். ஏன் அவென் நிலனத்த மதொதிரியயகூட இல்லலையதொம.
இத்தலனக்கும கதொதல் கல்யதொணம யவெறு. கல்யதொணத்திற்கு முன் யததொளில் சதொய்ந்ததகதொண்டு
கடற்கலர,

தியயட்டர்களில்

என்ன

மதொதிரியதொன

மனப்

புரிதல்கலள

இருவெரும

பரிமதொறிக்தகதொண்டதொர்கள? இன்று எப்படிக் கசந்தத? அதற்குள பிரச்சலனகள கிளமபி லகயில்
விவெதொகரத்த.
மதொதவென் நிததொனமதொக சமபத்லதப் பதொர்த்ததொர். அவென் கண்களில் கருவெலளயம படர்ந்திருக்கிறத.
சரியதொய் தூக்கம இல்லலை யபதொலை. அவென் குரலில் சுரத்த இல்லலை. பிரச்சலனகளின் பிடியில்
முகப்தபதொலிவு
கவெனித்ததொர்.

எப்படி

சதொத்தியம?.

தகதொஞ்சம

அபர்ணதொவின்

தமலிந்திருக்கிறதொள.

முகத்திலும

சமபத்தின்

ஒரு

வீட்டுக்கு

தபரும

அவெலள

வெதொட்டத்லதக்
வெரச்தசதொன்னத

அவெளுக்குப் பிடிக்கவில்லலை என்று ததரிந்தத.
“அபர்ணதொ.. தப்பு யதொர் யமலை இருந்ததொலும எலதயும நிததொனமதொ ததளிவெதொ யயதொசிச்சுப் யபசினதொ
ப்ரச்சலன தீர்ந்திடுமங்கறத என்யனதொட நமபிக்லக. அலத நீங்க பண்ணலலை. கதொரணம உங்க
தரண்டு யபயரதொட ஈயகதொ.”
இருவெரின்

முகத்திலும

பலைவித

உணர்ச்சிகள

சரிவிகிதமதொய்க்

கலைந்த

ஒரு

இறுக்கம

ததொண்டவெமதொடுவெலத மதொதவென் உணரதொமல் இல்லலை. இன்னும ஓரிரு வெதொக்கியங்கள யமற்தகதொண்டு
யபசினதொல்

அபர்ணதொவின்

கண்ணிலிருந்த

ஒரு

தளி

உதிர்வெத

உறுதி

என்பலதப்

புரிந்த

தகதொண்டதொர்.
”எனக்கு இன்னும யஹதொப் இருக்கு..” என்றதொர். அவெர் உறுதியதொன குரலில்.
”மதொமதொ… இட்ஸ் டூ யலைட்.. இனியம நீங்க என்ன ட்லர பண்றீங்கன்னு எனக்குப் புரியலலை. நீங்க
கூப்பிட்ட மரியதொலதக்கதொக இங்க வெந்யதன். எனக்கு இப்படி இந்த வீட்லை உக்கதொந்தட்டிருக்கறத
தரதொமப அன்ஈஸியதொ இருக்கு. நதொன் கிளமபணும..”
சமபத் அவெலள முலறப்பதொய் பதொர்த்ததொன்.
”அப்பதொ.. இட்ஸ் அவெர் தடஸ்டினி.. உங்கலள மதொதிரி கல்யதொணம பண்ணி முப்பத வெருஷம
ஒண்ணதொ வெதொழற சதொதலனலயப் எங்களதொலை பண்ண முடியதொத. விட்ருங்க.. தலைட் ஹர் யகதொ..”
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மதொதவென் அவெலன உற்றுப் பதொர்த்ததொர். பிறகு திடீதரன்று தீவிரமதொனதொர். இருக்லகயில் நிமிர்ந்த
அமர்ந்ததொர்.

ஓரிரு

விநதொடிகள

தன்லன

ஆசுவெதொசப்படுத்திக்தகதொண்டதொர்.

பிறகு

தசதொல்லை

ஆரமபித்ததொர்.
“உங்களுக்கு ஒரு ரகசியக் கலத தசதொல்யறன். முப்பத வெருஷத்தக்கு முன்னதொலை தபத்தவெங்கள
எதிர்த்தக்கிட்டு

திருநீர்மலலைலை

கல்யதொணம

பண்ணிக்கலைதொமனு

ஓடிப்யபதொயனதொம

நதொனும

உங்கமமதொவும. மூயண மூணு ஃப்தரண்ட்லஸ மட்டுமததொன் கூப்பிட்டிருந்யததொம. மதொலலை, ததொலி
எல்லைதொம

வெதொங்கிட்டு

அடிவெதொரத்தலை

கதொத்திட்டிருந்யததொம.

ஃப்தரண்ட்ஸ்

யதொருயம

வெரலலை.

விசதொரிச்சதொ ஒருத்தனுக்கு அவென் ஆஃபிஸ்லை தடபுயடஷன்னு அர்தஜண்டதொ பதொமயப யபதொயிட்டதொன்.
இன்தனதொருத்தனுக்கு லவெரல் ஃபீவெர். இன்தனதொருத்தலனயும கதொயணதொம. முகூர்த்த யநரம முடியற
யநரம நதொனும உங்கமமதொவும லகலயப் புடிச்சுட்டு தனியதொ நின்னிட்டிருக்யகதொம. அப்ப திடீர்னு
யததொணிச்சு. யதொருக்கு எலத நிரூபிக்க இந்தக் கல்யதொணம? மனசு ஒத்தயபதொனதொ பத்ததொததொ? தரண்டு
யபரும யயதொசிச்யசதொம. யபசியனதொம. உங்கமமதொலவெ நதொன் கன்வின்ஸ் பண்ணியனன். வெதொங்கின
மதொலலைலய படிக்கட்டுலை வீசிட்டு தரண்டு யபரும கிளமபி வெந்தட்யடதொம. யதொர்கிட்யடயும எலதயும
தசதொல்லைலலை. தனியதொ வீடு எடுத்யததொம. வெதொழ ஆரமபிச்யசதொம. வெரதொத ப்தரண்ட்ஸ், அப்பதொ, அமமதொ,
தசதொந்தக்கதொரங்க எல்லைதொம எங்களுக்குக் கல்யதொணம நடந்திருச்சுன்யன நிலனச்சிட்டதொங்க. அலத
அப்படியய தமயிண்தடய்ண் பண்ணிட்டிருக்யகதொம. முப்பத வெருஷமதொ!!!.
யலைசதொன அதிர்ச்சியுடன் உலறந்திருந்த இருவெலரயும பதொர்த்ததொர். அபர்ணதொவிடம திருமபினதொர். ”நீ
இன்னும என்லன மதொமதொன்னுததொன் கூப்பிடற.. யகக்க நல்லைதொ இருக்குமமதொ. யகதொர்ட்லை தீர்ப்பு
ஆனப்புறம தவெளியய வெந்த தூண் மலறவிலை நின்னு நீ ஓன்னு அழுதலத நதொன் பதொர்த்யதன்.”
சமபத்திடம திருமபினதொர். டி.வி ஸ்டதொண்ட் யமல் சமபத்-அபர்ணதொ யஜதொடிப் ஃயபதொட்யடதொலவெ
சுட்டிக்கதொட்டி தணிந்த குரலில் தசதொன்னதொர்.
“இலத ஏண்டதொ நீ இன்னும தூக்கிப் யபதொடலை? யஸதொ.. ஏயததொ ஒண்ணு இன்னும மிச்சமிருக்கு..
இல்லை?!”
தமதவெதொய் எழுந்ததொர். யலைசதொன தபருமூச்சு விட்டுவிட்டு இருவெலரயும பதொர்த்தச் தசதொன்னதொர்.
”இந்தக் கல்யதொணம, விவெதொகரத்த.. தரண்டுக்குயம அர்த்தம கிலடயதொத”
ஒரு தபருத்த தமமௌனம அங்யக மறுபடி கவிய மதொதவென் கதலவெத் திறந்த தவெளியயறினதொர்.
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படகு
“உனக்கு பதொய் ஃப்ரண்ட்ஸ் யதொரதொவெத இருக்கதொங்களதொ?”
யதனிலைவு யநரத்தில் யகட்கக்கூடதொத யகளவி என்று வெலரயறுக்க முடியதொதததொன். அதற்கதொன
பதிலலை பளிச்தசன்று நித்யதொவெதொல் தசதொல்லிவிட முடியவில்லலை. இன்னததன்று ததரியதொத ஒரு பய
உணர்ச்சியதொல் தததொண்லடக்குழி ஏறி இறங்க நித்யதொ ஒரு வித அவெஸ்லதயில் தநளிந்ததொள.
முதலிரவின்

யபதொத,

யஜதொடியதொக

பிறந்தகத்தக்கும,

புகுந்தகத்தக்கும

இலடயய

பயணித்தக்தகதொண்டிருந்தயபதொத, இயததொ இப்யபதொத யதனிலைவுக்கு வெந்த பிறகு என எல்லைதொப்
தபதொழுதகளிலும ஓரிரு விநதொடிகளுக்கதொவெத அந்த தசந்திலின் முகம நித்யதொவின் மனதில் மின்னல்
யகதொடிட்டு மலறந்தவெதொறிருந்தத. இப்யபதொத சந்யததொஷ் அவெலள யநதொக்கி புன்சிரிப்புடன் வீசிய
இந்தக்

யகளவி

அவெலனப்

பற்றிய

நிலனப்லப

மீண்டும

அதிக

அளவு

தகதொண்டுவெந்த

தகதொட்டிவிட்டத.
குளிரதொல் யபதொர்த்தப்பட்டிருந்த உதகமண்டலைம! அந்த ஊரின் படகு இல்லைத்தின் கலரயில் இருவெரும
நின்றிருந்ததொர்கள.

அவென்

அவெலள

ஆசுவெதொசப்படுத்தவெத

யபதொன்ற

பதொவெலனயில்

யததொளில்

லகயபதொட்டு “பி.. ரிலைதொக்ஸ்ட்.. இந்தக் யகளவிக்கு நீ பதில் தசதொல்லைத் யதலவெயில்லலை… நதொன்
சுமமதொததொன் யகட்யடன்..” என்றதொன்.
அந்தக் யகளவிலயக் யகட்பதற்கு சற்று முன்னதொல்ததொன் சந்யததொஷ் அவெனத தபண் யததொழிகள
பற்றி ஒருபதொட்டம தசதொல்லி முடித்திருந்ததொன். அவென் கதொதலித்த தபண்கள, அவெலனக் கதொதலித்த
தபண்கள, சிறு வெயத இன்ஃபதொக்சுயவெஷன்கள, க்ரஷ்கள என இந்த ஒரு வெதொரத்தியலையய சின்னச்
சின்னததொய் நிலறய கலதகள யகட்டதொயிற்று அவெனிடமிருந்த.
இவ்வெளவு
ஓயதொமல்

அவெசரமதொக

சந்யததொஷ் ஏன் தனத வெதொழக்லகயில் இடறின தபண்கலளப்

பற்றி

தசதொல்லிக்தகதொண்டிருக்கிறதொன் என்று அவெளுக்குப் புரியவில்லலை. நதொன் கடந்தவெந்த

பதொலதலய

உன்னிடம

தசதொல்லி

முடித்த

லகயயதொடு

இறந்தகதொலை

சமபவெங்கள

முடிவுக்கு

வெந்தவிடும. பிறகு உன்னுடனதொன தினசரிகளில் ஐக்கியமதொகப் யபதொகியறன். இனியமல் உன்லனத்
தவிர யவெறு யதொரும தபண் என் வெதொழக்லகயில் இல்லலை என்று தசதொல்வெத யபதொன்ற அவெசரமதொ?
அல்லைத தபண்கலளப் பற்றிப் யபசினதொல் மலனவி உட்பட எல்லைதொப் தபண்களுக்கும பிடிக்கும
என்று

யதொரதொவெத

தப்பதொக

அவெனிடம

தசதொல்லிலவெத்திருக்கிறதொர்களதொ?

அல்லைத

ஏததொவெத

முன்தனச்சரிக்லக நடவெடிக்லகயதொ?
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”யு யநதொ.. நதொன் உன்கிட்ட ஒளிவு மலறவில்லைதொம ஓப்பனதொ இருக்க விருமபயறன். என்லனப் பத்தி
நீ எல்லைதொயம ததரிஞ்சுக்கறத நல்லைத. ஆனதொ நதொன் தரதொமப யமதொசமதொனவென்னு முடிவு பண்ணிரதொத”
என்று சிரித்ததொன் சந்யததொஷ்.
பிறகு படகு சவெதொரிக்கு டிக்கட் வெதொங்கி வெந்ததொன். இருவெரும ஒரு படகில் ஏறிக்தகதொண்டதொர்கள.
சந்யததொஷ் தடுப்புகலளத் தழதொவெ தமல்லை கலரயிலிருந்த ஏரிக்குள நகர்ந்தத படகு.
தகதொஞ்ச தூரம யபதொன பிறகு ”வித் யுவெர் பர்மிஷன்” என்று தசதொல்லிவிட்டு நித்யதொ அனுமதிக்கும
முன்னயர சிகதரட் பற்றலவெத்ததொன். ”உனக்குப் பிடிக்கதொதன்னு ததரியும.. ஒருநதொள நிச்சயம
விட்டுர்யரன்..”
நீ என் வெதொழக்லகயில் வெந்த ஒரு வெதொரமததொயன ஆகிறத. உன் ஆயரதொக்கியத்லதப் பத்தி இன்னும
நதொன் கருத்தில் தகதொளள ஆரமபிக்கவில்லலை என்று தசதொல்லைத்ததொன் நித்யதொ விருமபினதொள. ஆனதொல்
நிலனத்தததல்லைதொம தசதொல்லை முடிவில்லலை. அவெயனதொ வெளவெளதவென்று யபசிக்தகதொண்யட யகளவி
யகட்டுக்தகதொண்யட இருக்கிறதொன். யபசதொத யநரத்தில் இளலம உத்யவெகம தகதொண்டு தகதொஞ்சம
தரதொமதொன்ஸ். யதநிலைவின் கதொலை அவெகதொசத்லத ஒரு தநதொடி கூட வீணதொக்க விருமபதொதவென் யபதொலை
உரசல்,

தழுவெல்,

யததொயளதொடு

அலணத்த நடத்தல்

என்று அந்நியயதொன்னியம

பழக

முயற்சி

எடுத்தக்தகதொண்டு இருந்ததொன்.
நித்யதொவும தன் இருபத்லதந்த வெருட கட்டுக்யகதொப்புகளிலிருந்த தன்லன விடுவித்தக்தகதொண்டு ஒரு
புதிய உறவின் லககளுக்குள தகதொஞ்சம தகதொஞ்சமதொக விழுந்ததகதொண்டிருந்ததொள. சந்யததொஷிடம
மூன்று விஷயங்கள மட்டும பிடிக்கவில்லலை. ஒன்று அவென் தபண்கலளப் பற்றி அதிகம யபசுவெத.
இரண்டதொவெத

சிகதரட்.

மூன்றதொவெத

அவென்

அதிகம

யகளவிகள

யகட்பத.

நித்யதொ

நல்லை

யவெலளயதொக அதிகம யபசதொத குணதொமசம தகதொண்டவெளதொக இருந்ததினதொல் நிலறய யகளவிகளுக்கு
பதிலைதொக ஒரு புன்னலகயதொல் சமன் தசய்த தகதொண்டிருந்ததொள.
அவெளுக்கு மறுபடி தசந்திலின் ஞதொபகம வெந்தத. அவெனத தமமௌனம. அவென் கண் கலைங்கியத.
மீண்டும

மீண்டும

யதொதரன்று

ஞதொபகம

ததரியதொத.

வெதொய்ப்பில்லலை.

அவெளத

இருந்திருக்கவில்லலை.

வெந்ததகதொண்டிருந்தத.

அவென்

ஏன்

தன்

நண்பர்களுக்யகதொ,

அலழயதொ

அவென்

தபயர்

திருமணத்தக்கு

வெந்ததொன்?

நண்பிகளுக்யகதொ

விருந்ததொளியதொக

அவென்

மட்டும

ததரியும.

யதொரும

தபதொதவெதொன

வெந்திருந்ததொன்.

அவென்

கூப்பிட்டிருக்க

நபரதொகவும
மண்டபத்தில்

அவென்
முன்

இருக்லகயில் வெந்தமர்ந்த யமலடயில் உட்கதொர்ந்ததகதொண்டிருக்கும அவெலளயய கண் தகதொட்டதொமல்
பதொர்த்தக் தகதொண்டிருந்ததொன். அவெள கழுத்தில் ததொலி முடிச்சிடப்படுமயபதொத அவென் கண்ணில்
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யலைசதொய் நீர் தளிர்த்ததம யதொருமறியதொமல் அவென் அலதத் தலடத்தக் தகதொண்டலதயும அவெள
ஓரக்கண்ணதொல் பதொர்த்த தணுக்குற்றிருந்ததொள.
மறுமுலற பதொர்த்தயபதொத அவென் மண்டப வெதொசலலை யநதொக்கி நடந்தயபதொவெத ததரிந்தத. ஏயததொ ஒரு
யசதொக நதொடகத்தின் இறுதிக் கதொட்சியபதொலை இருந்தத அத.
அவென்

தபயர்

தசந்தில்

வெருடமதொகயவெ

என்பயத

அவெளின்

இரண்டதொவெத

தததொடர்ந்ததகதொண்யடயிருந்ததொன்.
வெருவெதொன்.

பின்

நிருபமதொ

தததொடர்வெதொன்.

பதொர்த்தக்தகதொண்டிருப்பதொன்.
கண்டுதகதொளளதொமல்ததொன்

தசதொல்லித்ததொன்

நிழல்

திடீதரன்று
அல்லைத

திடீதரன்று

யபதொலை

அலமதியதொக

எங்கிருந்ததொவெத

பஸ்ஸ்டதொப்பில்
பின்னர்

அவென்

தளளி

முதலில்

கிட்டத்தட்ட
அவென்

குறுக்குத்

சற்றுத்

மலறந்தவிடுவெதொன்.

இருந்ததொள.

ததரியும.

ஒரு

அவெலளத்

ததருக்களிலிருந்த
நின்று

அவெலளயய

நித்யதொ

அவெளருகில்

அவ்வெளவெதொக

வெந்த

ஏயததொ

யபசமுற்பட்டயபதொத மனதில் தகதொஞ்சம பயம ஏறியத. அவென் என்ன தசதொல்லை வெந்ததொன் என்று
ததரியவில்லலை. நித்யதொ அவெலனப் புறக்கணித்த முகம திருப்பிக்தகதொண்டதொள.
அவென் பதொர்ப்பதற்கு தகதொஞ்சம சதொந்தமதொகத்ததொன் இருந்ததொன். அவெனுடன் யவெறு நண்பர்கள யதொரும
இல்லைதொமல்

தனியதொகயவெ

யததொன்றியத.

வெருவெதொன்.

அடர்த்தியற்ற

அவெனுக்கு

மீலச,

மழித்த

ஒரு

இருபத்திலயந்த

முகவெதொய்,

க்ரதொப்

வெயதிருக்கலைதொம

தலலை.

அவென்

என்று

ஒருதலலையதொக

நித்யதொலவெக் கதொதலித்தக் தகதொண்டிருக்கிறதொன் என்பத மட்டும அவெளுக்குப் புரிந்தத. நிருபமதொததொன்
அவெளிடம தசதொன்னதொள. கதொதல் என்கிற வெதொர்த்லத நித்யதொலவெ யலைசதொக ஈர்க்க ஆரமபித்த கதொலைம
அத என்றுகூட தசதொல்லைலைதொம. ஆனதொல் தன்லன வெசீகரிக்கக்கூடிய ஆண்மகன் பற்றிய முன்
தீர்மதொனம எதவுமில்லைதொமல் இருந்ததொள என்பததொல் தகதொஞ்சம பூரிப்பு இருந்ததொலும ஒரு குழப்ப
மனநிலலையும

அவெலள

ஆட்தகதொண்டிருந்தத.

அவென்

தததொடர்ந்த

பதொர்லவெயில்

பட்டுக்தகதொண்டிருந்தத யவெறு ஒரு மதொதிரி குறுகுறுப்லப சததொ ஏற்படுத்திக்தகதொண்டிருந்தத. ஒரு
ஆணதொல்

கவெனிக்கப்படுகியறதொம

கதொணதொவிட்டதொல்

அந்த

நதொளின்

என்கிற
ஒரு

பகுதி

சுகமதொன

குறுகுறுப்பு.

பூர்த்தியதொகதொமல்

ஒரு

நதொள

யபதொனதயபதொலை

ஒரு

அவெலனக்
உணர்வு

கிளர்ந்ததழ ஆரமபித்திருந்தத.
நித்யதொ தன்லனத் ததொயன திட்டிக்தகதொண்டதொள. அப்பதொலவெ நிலனத்ததொல் பயமதொக இருந்தத. மகள
தன்னிச்லசயதொக எடுக்கும எந்த முடிவுகளுக்கும சரிதயன்று தலலையதொட்டுகிற ஆசதொமியல்லை அவெர்.
ஆகயவெ

பிரச்சலன

யவெண்டதொம

என்று

அவெளத

வெட்டத்தக்குள

அவென்

வெந்தவிடதொமல்
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ஜதொக்கிரலதயதொக ஒரு வெலளயத்லத ஏற்படுத்திக் தகதொண்டிருந்ததொள. ஆனதொல் அத எப்யபதொத
யவெண்டுமதொனதொலும வெலளயத் தயதொரதொக இருந்தத என்பலதயும அவெள உணரதொமலில்லலை.
இந்த யநரத்தில்ததொன் அப்பதொ ஒரு வெரன் தகதொண்டு வெந்ததொர். தபயர் சந்யததொஷ். தசதொந்தமதொக
பிஸினஸ்

பண்ணுகிறதொன்.

தங்கமதொன

லபயன்.

எந்த

தகட்ட

பழக்கங்களும

கிலடயதொத.

பிடித்திருந்ததொல் வெருகிற நல்லை முகூர்த்தத்தில் கல்யதொணம என்று அறிவித்ததொர். வீட்டில் நித்யதொலவெத்
தவிர

அலனவெருயம

அதற்குளளதொக

வெரித்தவிட்டிருந்ததொர்கள.
அவெளுக்கடுத்த

அவெள

அப்பதொ

அவெளிடம

தங்லகலய

சந்யததொலஷ
அனுமதி

கலரயயற்ற

வீட்டு

யகட்கவில்லலை.

ஆவெண

மதொப்பிளலளயதொகயவெ
தகவெல்

தசய்யயவெண்டும.

தசதொல்கிறதொர்.

ஆகயவெ

சீக்கிரம

ஒத்தக்தகதொள என்பத மலறமுக தசய்தி.
நித்யதொ

அப்பதொ

நிச்சயித்த

மதொப்பிளலளக்கு

ஒத்தக்

தகதொண்டதொள.

அலத

நிருபமதொவிடம

தசதொன்னயபதொத அவெள உடயன தசதொன்னதொள. “பதொவெமடி அந்த தசந்தில்.. உன்லனயய சுத்திச் சுத்தி
வெந்ததொன்.. ”
“அதக்கு

நதொன்

தர்மசங்கடமதொக
அவெனுக்கும

இருந்தத.

லதரியத்லத

யநரிலடயதொகச்

பண்றத?”

என்ன

எதற்குச்

என்று

யகட்டதொலும

சுற்றுகிறதொய்

என்று

வெரவெலழத்தக்தகதொண்டு

அவெலன
அவெள

அவெளிடம

நிலனத்த

திருமபிக்
தன்

ஒரு

மதொதிரி

யகட்டதமில்லலை.

மனதில்

இருப்பலத

தசதொல்லைவும ததரியவில்லலை. சரி தகதொஞ்சநதொள பஸ் ஸ்டதொப்பில் அவெலளக் கதொணக்

கிலடக்கதொவிடில் அப்புறம மறந்தம மலறந்தம யபதொவெதொன் என்று நிலனத்ததொள. ஆனதொல் அவெள
கல்யதொண

மண்டபத்தில்

அவெலன

எதிர்பதொர்க்கவில்லலை.

எப்படியயதொ

ததரிந்ததகதொண்டு

வெந்தவிட்டதொன். அங்யக அவென் கண்ணீலரத் தலடப்பலதப் பதொர்த்தயபதொத அவெளுக்கு என்னயவெதொ
யபதொலை ஆகிவிட்டத. ததொன் என்ன தசய்திருக்கயவெண்டும என்று அவெளுக்குப் புரிபடவில்லலை.
ஏமதொற்றத்லதத்

ததொங்கிக்தகதொளகிற

நிலனத்தக்தகதொண்டதொள.

ஆனதொலும

லதரியத்லத
அந்தக்

கதொட்சி

அவெனுக்கு
அவெள

வெதொழக்லக
மனலத

தரட்டும

விட்டு

என்று

அகலைவில்லலை.

கல்யதொணத்தக்கப்புறம ஒவ்தவெதொரு தினத்திலும ஏததொவெதததொரு தபதொழுதில் அவென் நிலனப்பு வெந்த
வெண்ணமிருந்தத. அலத சந்யததொஷும அவென் பங்குக்கு இப்யபதொத கிளறுகிறதொன்.
சந்யததொஷிடம தசதொல்வெதற்கு இந்த சின்னக் கலத மட்டுயம இருந்தத. ‘அவென் தபயர் தசந்தில்.
அவெலனப் பற்றி யவெதறதவும ததரியதொத. ஆனதொல் அவென் அப்படி என்லனயய பதொர்த்தக்தகதொண்டு,
என்னிடமிருந்த எலதயயதொ எதிர்பதொர்த்தக் தகதொண்டு எனக்கதொக தினசரி கதொத்தக் கிடந்ததொன்.
ஏயனதொ ஒரு விதத்தில் அத என்லன அலசத்தவிட்டத. அத கதொதலைதொ கருலண உணர்ச்சியதொ
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என்றுகூடத்

ததரியதொத.

ஆனதொல்

என்

எண்ணம

மதொறி

யமற்தகதொண்டு

ஏதம

நிகழவுகள

நடக்குமுன்னர் என் வெதொழக்லகக்குள அப்பதொ உங்கலளக் தகதொண்டுவெந்தவிட்டதொர். அவ்வெளவுததொன்
கலத.’
இப்படிச்

தசதொன்னதொல்

அலதக்

யகட்டுவிட்டு

சந்யததொஷ்

தபரிததொய்

சிரிக்கக்கூடும.

’ப்பூ

இவ்வெளவுததொனதொ..’ என்று அவெலள சீண்டக்கூட தசய்வெதொன். தகதொஞ்சம கூட சுவெதொரஸ்யம இல்லைதொத
கதொதல் கலத யதொருக்குப் பிடிக்கும?.
ஆனதொல்

அலத

சந்யததொஷிடம

தசதொல்லையவெண்டும

என்று

யததொன்றவில்லலை.

சந்யததொஷக்கும

நித்யதொவுக்கும இலடயய ஏயததொ இன்னும ஒரு தமல்லிய இலடதவெளி பதொக்கியிருக்கிறத. இன்னும
தகதொஞ்சம அந்நியயதொந்நியம லககூடுமயபதொத அத மலறயலைதொம. அல்லைத அத நிரப்பப்படதொத நிரந்தர
இலடதவெளியதொகக்கூட தததொடரலைதொம. எப்யபதொததொவெத ஒரு தருணம லககூடுமயபதொத தமதவெதொக அந்த
தசந்தில் பற்றிச் தசதொல்லைலைதொம. இல்லலை தசதொல்லைதொயலைகூட இருந்தவிடலைதொம.
”நதொன்

ட்யூஷன்

தசதொன்யனனதொ…”

படிக்கிறப்யபதொ
என்று

படகின்

தசல்வின்னு
தடுப்லபத்

ஒரு

தபதொண்ணு..

தழதொவியவெதொயற

இத

அடுத்த

நதொன்

உங்கிட்ட

கலதலய

தசதொல்லை

ஆரமபித்ததொன். அவென் யபசுவெலதக் கவெனியதொமல் நித்யதொவின் கண்கள தடுப்பிலிருந்த கிளமபின
அலலைகளில் தீர்க்கமதொக நிலலை குத்தி தவெறிப்பலதப் பதொர்த்தவிட்டு யபச்லச நிறுத்தினதொன்.
”நித்யதொ..” என்று தமதவெதொகக் கூப்பிட்டதொன்.
“யவெற ஏததொவெத யபசுங்கயளன்.. ப்ளீஸ்..” என்றதொள நித்யதொ. அவெள குரலில் முதன் முதலைதொக
யலைசதொக

எரிச்சலலை

உணர்ந்த

தணுக்குற்று

அவெலளப்

பதொர்த்ததொன்

சந்யததொஷ்.

அவெளத

யநர்தகதொண்ட பதொர்லவெலயச் சந்திக்க இயலைதொமல் திருமபிக்தகதொண்டதொன்.
“ஆல்லரட்” என்று சிரித்ததொன். பிறகு ஏயததொ யகட்க வெந்தவென் சட்தடன்று நிறுத்திவிட்டதொன்.
தநர்வெஸதொக ஒரு சிகதரட் பற்றலவெத்தக் தகதொண்டதொன். பின்னர் என்ன நிலனத்ததொயனதொ அலத
ஏரிக்குள வீசி விட்டதொன்.
படகு இப்யபதொத ஏரிக்கு நடுயவெ நிலலை தகதொண்டிருந்தத.
”சரி.. நீங்க நகருங்க.. நதொன் தடுப்பு யபதொடயறன்..” என்றதொள நித்யதொ.
***
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சித்ரன் ரகுநதொத்
புலனதபயர்: சித்ரன். முதல் கலத: 1995-ல். அறிமுகப்படுத்தியத - கல்கி வெதொர இதழ. தவெளியதொன
கலதகள - முப்பத+. தவெளியதொன இதழகள: கல்கி, குமுதம, ஆனந்த விகடன், மங்லகயர் மலைர்,
அமுத சுரபி, நம யததொழி, ஃதபமினதொ தமிழ மற்றும தமியழதொவியம, தசந்தமிழ யபதொன்ற இலணய
இதழகள. உபரி: கல்கியில் ஒரு குறுந்தததொடர், தமியழதொவியம.கதொம-ல் ஒரு தததொடர்கலத. வெலலைப்
பதிவுகள எழுத ஆரமபித்தத:கி.பி 2004. வெலலைப்பதிவுகள: புளளி மற்றும இன்று. சிறுகலதத்
தததொகுப்பு:

கிழக்கு

பதிப்பக

தவெளியீடதொக

’மனதில்

உனத

ஆதிக்கம’

இலணயதளம:

www.chithran.com. கிருஷ்ணயவெணி பஞ்சதொலலை திலரப்படத்தில் “ஆத்ததொடி ஒரு பறவெ பறக்குததொ ..”
என்ற பதொடல் மூலைம பதொடலைதொசிரியரதொகவும எண்ட்ரி.
Chithran Raghunath
chithranji@gmail.com
chithran.com | chithran.blogspot.com
facebook.com/chithranraghu
twitter.com/raghuji
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FreeTamilEbooks.com - எஙஙக ளளபங பறஙற ற
மின்புத்தகங்கலளப் படிக்க உதவும கருவிகள:
மின்புத்தகங்கலளப் படிப்பதற்தகன்யற லகயியலையய லவெத்தக் தகதொளளக்கூடிய பலை கருவிகள
தற்யபதொத சந்லதயில் வெந்தவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets யபதொன்றலவெ இவெற்றில்
தபருமபங்கு வெகிக்கின்றன. இத்தலகய கருவிகளின் மதிப்பு தற்யபதொத 4000 முதல் 6000 ரூபதொய்
வெலர குலறந்தளளன. எனயவெ தபருமபதொன்லமயதொன மக்கள தற்யபதொத இதலன வெதொங்கி
வெருகின்றனர்.
ஆங்கிலைத்திலுளள மின்புத்தகங்கள:
ஆங்கிலைத்தில் லைட்சக்கணக்கதொன மின்புத்தகங்கள தற்யபதொத கிலடக்கப் தபறுகின்றன. அலவெ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. யபதொன்ற வெடிவெங்களில் இருப்பததொல், அவெற்லற யமற்கூறிய கருவிகலளக்
தகதொண்டு நதொம படித்தவிடலைதொம.
தமிழிலுளள மின்புத்தகங்கள:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கதளல்லைதொம நமக்கு மின்புத்தகங்களதொக கிலடக்கப்தபறுவெதில்லலை.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கலள தவெளியிடுவெதற்கதொன ஒர் உன்னத
யசலவெயில் ஈடுபட்டுளளத. இந்தக் குழு இதவெலர வெழங்கியுளள தமிழ மின்புத்தகங்கள
அலனத்தம PublicDomain-ல் உளளன. ஆனதொல் இலவெ மிகவும பலழய புத்தகங்கள.
சமீபத்திய புத்தகங்கள ஏதம இங்கு கிலடக்கப்தபறுவெதில்லலை.
எனயவெ ஒரு தமிழ வெதொசகர் யமற்கூறிய “மின்புத்தகங்கலளப் படிக்க உதவும கருவிகலள ”
வெதொங்குமயபதொத, அவெரதொல் எந்த ஒரு தமிழ புத்தகத்லதயும இலைவெசமதொகப் தபற முடியதொத.
சமீபத்திய புத்தகங்கலள தமிழில் தபறுவெத எப்படி?
சமீபகதொலைமதொக பல்யவெறு எழுத்ததொளர்களும, பதிவெர்களும, சமீபத்திய நிகழவுகலளப் பற்றிய
விவெரங்கலளத் தமிழில் எழுதத் தததொடங்கியுளளனர். அலவெ இலைக்கியம, விலளயதொட்டு,
கலைதொச்சதொரம, உணவு, சினிமதொ, அரசியல், புலகப்படக்கலலை, வெணிகம மற்றும தகவெல்
தததொழில்நுட்பம யபதொன்ற பல்யவெறு தலலைப்புகளின் கீழ அலமகின்றன.
நதொம அவெற்லறதயல்லைதொம ஒன்றதொகச் யசர்த்த தமிழ மின்புத்தகங்கலள உருவெதொக்க உளயளதொம.
அவ்வெதொறு உருவெதொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள Creative Commons எனும உரிமத்தின் கீழ
தவெளியிடப்படும. இவ்வெதொறு தவெளியிடுவெதன் மூலைம அந்தப் புத்தகத்லத எழுதிய மூலை
ஆசிரியருக்கதொன உரிலமகள சட்டரீதியதொகப் பதொதகதொக்கப்படுகின்றன. அயத யநரத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கலள யதொர் யவெண்டுமதொனதொலும, யதொருக்கு யவெண்டுமதொனதொலும, இலைவெசமதொக வெழங்கலைதொம.
எனயவெ தமிழ படிக்கும வெதொசகர்கள ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ மின்புத்தகங்கலள
இலைவெசமதொகயவெ தபற்றுக் தகதொளள முடியும.
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தமிழிலிருக்கும எந்த வெலலைப்பதிவிலிருந்த யவெண்டுமதொனதொலும பதிவுகலள எடுக்கலைதொமதொ?
கூடதொத.
ஒவ்தவெதொரு வெலலைப்பதிவும அதற்தகன்யற ஒருசிலை அனுமதிகலளப் தபற்றிருக்கும. ஒரு
வெலலைப்பதிவின் ஆசிரியர் அவெரத பதிப்புகலள “யதொர் யவெண்டுமதொனதொலும பயன்படுத்தலைதொம ” என்று
குறிப்பிட்டிருந்ததொல் மட்டுயம அதலன நதொம பயன்படுத்த முடியும.
அததொவெத “Creative Commons” எனும உரிமத்தின் கீழ வெரும பதிப்புகலள மட்டுயம நதொம
பயன்படுத்த முடியும.
அப்படி இல்லைதொமல் “All Rights Reserved” எனும உரிமத்தின் கீழ இருக்கும பதிப்புகலள நமமதொல்
பயன்படுத்த முடியதொத.
யவெண்டுமதொனதொல் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும வெலலைப்பதிவுகலளக் தகதொண்டிருக்கும
ஆசிரியருக்கு அவெரத பதிப்புகலள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ தவெளியிடக்யகதொரி நதொம
நமத யவெண்டுயகதொலளத் ததரிவிக்கலைதொம. யமலும அவெரத பலடப்புகள அலனத்தம அவெருலடய
தபயரின் கீயழ ததொன் தவெளியிடப்படும எனும உறுதிலயயும நதொம அளிக்க யவெண்டும.
தபதொதவெதொக புதப்புத பதிவுகலள உருவெதொக்குயவெதொருக்கு அவெர்களத பதிவுகள நிலறய
வெதொசகர்கலளச் தசன்றலடய யவெண்டும என்ற எண்ணம இருக்கும. நதொம அவெர்களத
பலடப்புகலள எடுத்த இலைவெச மின்புத்தகங்களதொக வெழங்குவெதற்கு நமக்கு
அவெர்கள அனுமதியளித்ததொல், உண்லமயதொகயவெ அவெர்களத பலடப்புகள தபருமபதொன்லமயதொன
மக்கலளச் தசன்றலடயும. வெதொசகர்களுக்கும நிலறய புத்தகங்கள படிப்பதற்குக் கிலடக்கும
வெதொசகர்கள ஆசிரியர்களின் வெலலைப்பதிவு முகவெரிகளில் கூட அவெர்களுலடய பலடப்புகலள யதடிக்
கண்டுபிடித்த படிக்கலைதொம. ஆனதொல் நதொங்கள வெதொசகர்களின் சிரமத்லதக் குலறக்கும வெண்ணம
ஆசிரியர்களின் சிதறிய வெலலைப்பதிவுகலள ஒன்றதொக இலணத்த ஒரு முழு மின்புத்தகங்களதொக
உருவெதொக்கும யவெலலைலயச் தசய்கியறதொம. யமலும அவ்வெதொறு உருவெதொக்கப்பட்ட புத்தகங்கலள
“மின்புத்தகங்கலளப் படிக்க உதவும கருவிகள”-க்கு ஏற்ற வெண்ணம வெடிவெலமக்கும யவெலலைலயயும
தசய்கியறதொம.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வெலலைத்தளத்தில்ததொன் பின்வெரும வெடிவெலமப்பில் மின்புத்தகங்கள கதொணப்படும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வெலலைதளத்திலிருந்த யதொர் யவெண்டுமதொனதொலும மின்புத்தகங்கலள இலைவெசமதொகப்
பதிவிறக்கம(download) தசய்த தகதொளளலைதொம.
அவ்வெதொறு பதிவிறக்கம(download) தசய்யப்பட்ட புத்தகங்கலள யதொருக்கு யவெண்டுமதொனதொலும
இலைவெசமதொக வெழங்கலைதொம.
இதில் நீங்கள பங்களிக்க விருமபுகிறீர்களதொ?
நீங்கள தசய்யயவெண்டியததல்லைதொம தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும வெலலைப்பதிவுகளிலிருந்த

134

பதிவுகலள
எடுத்த, அவெற்லற LibreOffice/MS Office யபதொன்ற wordprocessor-ல் யபதொட்டு ஓர் எளிய
மின்புத்தகமதொக மதொற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும.
அவ்வெளவுததொன்!
யமலும சிலை பங்களிப்புகள பின்வெருமதொறு:
1. ஒருசிலை பதிவெர்கள/எழுத்ததொளர்களுக்கு அவெர்களத பலடப்புகலள “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ தவெளியிடக்யகதொரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னதொர்வெலைர்களதொல் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின் உரிலமகலளயும தரத்லதயும
பரியசதொதித்தல்
3. யசதொதலனகள முடிந்த அனுமதி வெழங்கப்பட்ட தரமதொன மின்புத்தகங்கலள நமத
வெலலைதளத்தில் பதியவெற்றம தசய்தல்
விருப்பமுளளவெர்கள freetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவெரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலைம பணம சமபதொதிப்பவெர்கள யதொர்?
யதொருமில்லலை.
இந்த வெலலைத்தளம முழுக்க முழுக்க தன்னதொர்வெலைர்களதொல் தசயல்படுகின்ற ஒரு வெலலைத்தளம ஆகும.
இதன் ஒயர யநதொக்கம என்னதவெனில் தமிழில் நிலறய மின்புத்தகங்கலள உருவெதொக்குவெதம,
அவெற்லற இலைவெசமதொக பயனர்களுக்கு வெழங்குவெதயம ஆகும.
யமலும இவ்வெதொறு உருவெதொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள, ebook reader ஏற்றுக்தகதொளளும வெடிவெலமப்பில்
அலமயும.
இத்திட்டத்ததொல் பதிப்புகலள எழுதிக்தகதொடுக்கும ஆசிரியர்/பதிவெருக்கு என்ன லைதொபம?
ஆசிரியர்/பதிவெர்கள இத்திட்டத்தின் மூலைம எந்தவிதமதொன தததொலகயும தபறப்யபதொவெதில்லலை.
ஏதனனில், அவெர்கள புதிததொக இதற்தகன்று எந்தஒரு பதிலவெயும எழுதித்தரப்யபதொவெதில்லலை.
ஏற்கனயவெ அவெர்கள எழுதி தவெளியிட்டிருக்கும பதிவுகலள எடுத்தத்ததொன் நதொம மின்புத்தகமதொக
தவெளியிடப்யபதொகியறதொம.
அததொவெத அவெரவெர்களின் வெலலைதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள அலனத்தம இலைவெசமதொகயவெ
கிலடக்கப்தபற்றதொலும, அவெற்லறதயல்லைதொம ஒன்றதொகத் தததொகுத்த ebook reader யபதொன்ற கருவிகளில்
படிக்கும விதத்தில் மதொற்றித் தரும யவெலலைலய இந்தத் திட்டம தசய்கிறத.
தற்யபதொத மக்கள தபரிய அளவில் tablets மற்றும ebook readers யபதொன்ற கருவிகலள நதொடிச்
தசல்வெததொல் அவெர்கலள தநருங்குவெதற்கு இத ஒரு நல்லை வெதொய்ப்பதொக அலமயும.
நகல் எடுப்பலத அனுமதிக்கும வெலலைதளங்கள ஏயதனும தமிழில் உளளததொ?
உளளத.
பின்வெரும தமிழில் உளள வெலலைதளங்கள நகல் எடுப்பதிலன அனுமதிக்கின்றன.
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1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வெதொறு ஒர் எழுத்ததொளரிடம Creative Commons உரிமத்தின் கீழ அவெரத பலடப்புகலள
தவெளியிடுமதொறு கூறுவெத?
இதற்கு பின்வெருமதொறு ஒரு மின்னஞ்சலலை அனுப்ப யவெண்டும.
<தவெக்கம>
உங்களத வெலலைத்தளம அருலம [வெலலைதளத்தின் தபயர்].
தற்யபதொத படிப்பதற்கு உபயயதொகப்படும கருவிகளதொக Mobiles மற்றும பல்யவெறு லகயிருப்புக்
கருவிகளின் எண்ணிக்லக அதிகரித்த வெந்தளளத.
இந்நிலலையில் நதொங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும வெலலைதளத்தில், பல்யவெறு தமிழ
மின்புத்தகங்கலள தவெவ்யவெறு தலறகளின் கீழ யசகரிப்பதற்கதொன ஒரு புதிய திட்டத்தில்
ஈடுபட்டுளயளதொம.
இங்கு யசகரிக்கப்படும மின்புத்தகங்கள பல்யவெறு கணிணிக் கருவிகளதொன Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS யபதொன்றவெற்றில் படிக்கும வெண்ணம அலமயும.
அததொவெத இத்தலகய கருவிகள support தசய்யும odt, pdf, ebub, azw யபதொன்ற வெடிவெலமப்பில்
புத்தகங்கள அலமயும.
இதற்கதொக நதொங்கள உங்களத வெலலைதளத்திலிருந்த பதிவுகலள
தபற விருமபுகியறதொம. இதன் மூலைம உங்களத பதிவுகள
உலைகளவில் இருக்கும வெதொசகர்களின் கருவிகலள யநரடியதொகச் தசன்றலடயும.
எனயவெ உங்களத வெலலைதளத்திலிருந்த பதிவுகலள பிரதிதயடுப்பதற்கும அவெற்லற
மின்புத்தகங்களதொக மதொற்றுவெதற்கும உங்களத அனுமதிலய யவெண்டுகியறதொம.
இவ்வெதொறு உருவெதொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பதொக ஆசிரியரதொக உங்களின் தபயரும
மற்றும உங்களத வெலலைதள முகவெரியும இடமதபறும. யமலும இலவெ “Creative Commons”
உரிமத்தின் கீழ மட்டுமததொன் தவெளியிடப்படும எனும உறுதிலயயும அளிக்கியறதொம.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள எங்கலள பின்வெரும முகவெரிகளில் தததொடர்பு தகதொளளலைதொம.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</முடிவு>
யமற்கூறியவெதொறு ஒரு மின்னஞ்சலலை உங்களுக்குத் ததரிந்த அலனத்த எழுத்ததொளர்களுக்கும
அனுப்பி அவெர்களிடமிருந்த அனுமதிலயப் தபறுங்கள.
முடிந்ததொல் அவெர்கலளயும “Creative Commons License”-ஐ அவெர்களுலடய வெலலைதளத்தில்
பயன்படுத்தச் தசதொல்லுங்கள.
கலடசியதொக அவெர்கள உங்களுக்கு அனுமதி அளித்த அனுப்பியிருக்கும
மின்னஞ்சலலைfreetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவெரிக்கு அனுப்பி லவெயுங்கள.
ஓர் எழுத்ததொளர் உங்களத உங்களத யவெண்டுயகதொலள மறுக்கும பட்சத்தில் என்ன
தசய்வெத?
அவெர்கலளயும அவெர்களத பலடப்புகலளயும அப்படியய விட்டுவிட யவெண்டும.
ஒருசிலைருக்கு அவெர்களுலடய தசதொந்த முயற்சியில் மின்புத்தகம தயதொரிக்கும எண்ணமகூட இருக்கும.
ஆகயவெ அவெர்கலள நதொம மீண்டும மீண்டும தததொந்தரவு தசய்யக் கூடதொத.
அவெர்கலள அப்படியய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்ததொளர்கலள யநதொக்கி நமத முயற்சிலயத்
தததொடர யவெண்டும.
மின்புத்தகங்கள எவ்வெதொறு அலமய யவெண்டும?
ஒவ்தவெதொருவெரத வெலலைத்தளத்திலும குலறந்தபட்சம நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள
கதொணப்படும. அலவெ வெலகப்படுத்தப்பட்யடதொ அல்லைத வெலகப்படுத்தப் படதொமயலைதொ இருக்கும.
நதொம அவெற்லறதயல்லைதொம ஒன்றதொகத் திரட்டி ஒரு தபதொதவெதொன தலலைப்பின்கீழ வெலகப்படுத்தி
மின்புத்தகங்களதொகத் தயதொரிக்கலைதொம. அவ்வெதொறு வெலகப்படுத்தப்படும மின்புத்தகங்கலள பகுதிI பகுதி-II என்றும கூட தனித்தனியய பிரித்தக் தகதொடுக்கலைதொம.
தவிர்க்க யவெண்டியலவெகள யதொலவெ?
இனம, பதொலியல் மற்றும வென்முலற யபதொன்றவெற்லறத் தூண்டும வெலகயதொன பதிவுகள
தவிர்க்கப்பட யவெண்டும.
எங்கலளத் தததொடர்பு தகதொளவெத எப்படி?
நீங்கள பின்வெரும முகவெரிகளில் எங்கலளத் தததொடர்பு தகதொளளலைதொம.

• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளளவெர்கள யதொர்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உங்கள பலடப்புகலள தவெளியிடலைதொயம

உங்கள பலடப்புகலள மின்னூலைதொக இங்கு தவெளியிடலைதொம.
1. எங்கள திட்டம பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில் கதொதணதொளி
2.

– http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

பலடப்புகலள யதொவெரும பகிரும உரிலம தரும கிரியயட்டிவ் கதொமன்ஸ் உரிமம பற்றி –

கிரியயட்டிவ் கதொமன்ஸ் உரிலம – ஒரு அறிமுகம

http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள விருப்பதொன கிரியயட்டிவ் கதொமன்ஸ் உரிமத்லத இங்யக யதர்ந்ததடுக்கலைதொம.

http://creativecommons.org/choose/
3.
யமற்கண்டவெற்லற பதொர்த்த / படித்த பின், உங்கள பலடப்புகலள மின்னூலைதொக மதொற்ற
பின்வெரும தகவெல்கலள எங்களுக்கு அனுப்பவும.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் தபயர்
நூல் அறிமுக உலர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உலர
உங்கள விருப்பதொன கிரியயட்டிவ் கதொமன்ஸ் உரிமம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வெடிவெங்களில்.
/ இலணய தளங்களில் உளள கட்டுலரகளில் தததொடுப்புகள (url)

அல்லைத வெலலைப்பதிவு

இவெற்லற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.
விலரவில் மின்னூல் உருவெதொக்கி தவெளியிடுயவெதொம.
——————————————————————————
நீங்களும மின்னூல் உருவெதொக்கிட உதவெலைதொம.
மின்னூல் எப்படி உருவெதொக்குகியறதொம? –
தமிழில் கதொதணதொளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உலர வெடிவெம ஆங்கிலைத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங்கள மின்னஞ்சல் குழுவில் இலணந்த உதவெலைதொம.
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https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்றி !
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