என்ன ச ொல்லி நொன் எழுத...
நண்பர்களே!

இந்த கதத ஒரு கற்பதன கதத. அனொல் அதில் வரும்
வொழ்விலும் மற்றும் என்னுதைய

ில

ம்பவங்கள் என்னுதைய

ில சநருங்கிய நண்பர்கேின் வொழ்விலும் நைந்ததவ. இது

கொமமொ? கொதலொ? அன்பொ? முடிவில் நீங்கள் தொன் விதை ச ொல்லளவண்டும்

சுட்சைரிக்கும் சவயில்.. தன் கொரில் உள்ே குேிர் ொதன சபட்டிதய ஓங்கி ஒரு அடி அடித்து என்ன
ஏ / ி ைொ இது. சகொஞ் ம் கூை

ில்சலன்று இல்தலளய இன்னும் சகொஞ் ம் ளநரம் இப்படிளய

இருந்தொல் அவ்வேவுதொன். வடு
ீ ளபொய் ள ரும் முன் ததல வழிளய வந்துவிடும் என்று தன்தன
சநொந்து சகொண்டு ச ன்தனயின் டிரொபிக் ஜொமில் மொட்டி இருந்த விளனொத்தின் எண்ண
அதலகதே கதலக்கும் விதமொக ஒரு
அவதன ளநொக்கி பிச்த

ிறு சபண் தகயில் குழந்தததய தவத்துக்சகொண்டு

ளகட்ைொள். ஆனொல் அந்த

ந்தர்ப்பத்தில் அவன் பொர்தவயில் பட்ைளதொ

ஒரு வொலிபன்.. ௩௦ வயது இருக்கும். தன் தககதே பித ந்து சகொண்டு.. முகத்தில்

கலவரத்துைனும், ஒரு அவ ரத்திலும் நின்று சகொண்டிருந்ததத பொர்த்தொன். அவன் கண்டிப்பொக
ஆட்ளைொவிற்கொக தொன் கொத்திருக்கிறொன் என்று புரிந்து சகொள்ே சவகு ளநரம் பிடிக்க வில்தல
விளனொத்திற்கு. தன் தககதே அத த்து அந்த வொலிபதன அதழத்தொன். அவதன பற்றி கூற
ளவண்டும் என்றொல்.. ௧௭௫/௬௮/௩௩. நன்கு

மன் ச ய்யப்பட்ை மீ த . ஒரு

ரொ ரியொன ஆள். நொம்

தினமும் கைக்கும் பல முகங்கேில் ஒரு முகம். அவ்வேவு தொன். ஆனொல் பொர்த்தவுைன் ளப

தூண்டும் ஒரு ளதொற்றம். தககேில் ஒரு ச ல் ளபொன். நம் விளனொத்ளதொ... மிகவும் ஒல்லியொன
ளதகம். ௨௫ வயது. மீ த

இல்லொமல் நம் வின ீத்தத (நடிகர்) ளபொல முகம். தங்க ப்ளரம் ளபொட்ை

கண்ணொடி. தங்க பிளரச்ளலட். என மின்னிக்சகொண்டிருந்தொன். ஆனொல் அவன் முகத்தில் எந்த
விதமொன கர்வத்ததயும் பொர்க்க முடியொது. என்ன

ொர்.. அவ ரமொ? எங்க ளபொகணும்? நொன்

ளகேம்பொக்கம் வதர ளபொகிளறன். உங்களுக்கு ஆட்ள பதன இல்தல என்றொல் வொருங்கள் என்று
கூற.. உங்களுக்ளகன்

ொர்

ிரமம் என்றொன். விளனொத்ளதொ.. ளநொ ப்ளரொப்ளலம்

ொர்.. உள்ளே வொங்க

என்று கூறி லொக்தக திறந்தொன். ஏளதொ ஒரு தயக்கத்துைளனளய அந்த வொலிபனும் உள்ளே
அமர்ந்தொன். அவனுதைய அவ ரம் அதத உறுதி படுத்தியது.
ள

ொர்.. எனக்கு ச ட்டிநொடு

ொச்பிைல் வதர ளபொகணும் என்றொன். விளனொத்ளதொ. அவ்வேவு தொளன

ச ொல்லி நகர ஆரம்பித்த வொகனங்களுக்கு பின் தன் கொதர ச லுத்தினொன்..

ொர். தொரொேமொ.. என்று

என் சபயர் விளனொத்.. ளகேம்பொக்கத்தில் உள்ே ஒரு சபரிய (சபயர் ளபொை தயக்கம்..இ..)
நிறுவனத்தில்

ீனியர் ப்ளரொக்ரொமரொ இருக்ளகன் என்று கூறி தன்தன அறிமுகம் ச ய்து

சகொண்ைொன். ஆனொல் அந்த இதேஞளனொ அந்த ளநரத்தில் அதில் அவ்வேவு அதமதியொன

மனநிதலயில் இல்லொததொலும், புதிய நபர் என்பதொலும் அதிகம் ளப ொமல்.. என் சபயர் வொசு.
அக்சகௌண்ட்ஸ ளமளநசஜரொ இருக்ளகன். என்னுதைய மதனவிதய பிர வத்துக்கொக

மருத்துவமதனயில் ள ர்த்திருந்ளதன். அர்சஜண்ைொ வர ச ொன்னதொளல அங்க ளபொய் சகொண்டு
இருக்ளகன். என்றொன். அவனுதைய இந்த அறிமுகத்தத விளனொத் எதிர் பொர்க்கவில்தல.

இருந்தொலும் ஒ. கவதல பைொதீங்க. எல்லொம் நல்லபடியொ நைக்கும் என்று கூறி கொரின் ளவகத்தத
அதிகரித்தொன். அந்த ளவகம் அந்த ளபொக்குவரத்து சநரி லுக்கு மிகவும் அதிகம் என்றொலும்
வொசுவின் மனநிதலக்கு அது சதரியவில்தல. ௧௫ நிமிைங்கேில் விளனொத் வொசுதவ

மருத்துவமதனயில் இறக்கிவிட்ைொன். வொசு இந்தொங்க என்ளனொை வி ிட்டிங் கொர்டு என்று நீட்ை
வொசு அதத வொங்கிக்சகொண்டு உள்ளே பறக்க தயொரொனொன்.

என்ன ளதொன்றியளதொ, தன்னுதைய வண்டிதய பொர்க் ச ய்துவிட்டு வொசு, இருங்க நொனும் வளரன்
என்றொன். வொசுளவொ இதத

ற்றும் எதிர்பொர்க்கொமல் திதகக்க,

ிறிதும் ளயொ ிக்க இதைசவேி

இல்லொமல் விளனொத் அவனுதைய தககதே பற்றிக்சகொண்டு உள்ளே ச ன்றொன். வொசுளவொ... யொர்
இவன்.. எதற்க்கொக தொனொக வந்து எல்லொ உதவிகதேயும் ச ய்ய ளவண்டும்? அதுவும் முன் பின்
சதரியொத ஒரு நபருக்கு...? ஒளர குழப்பமொக இருக்கிறளத...அவள் ளகட்ைொள் என்னசவன்று
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ச ொல்வது..? என்ற எண்ணங்கேிளலளய தன் மதனவி இருக்கும் அதறதய ளநொக்கி நைந்தொன்.
ஆனொல் விளனொத் தன்னுைன் வரவில்தல என்பதத அதறயில் நுதழயும் வதர அவன்

அறிந்திருக்கவில்தல. அங்கிருந்த தொதிப்சபண் மருத்துவதர அதழக்க, Mr வொசு. நொங்க ளநொர்மல்
சைலிவரிக்கு முயற் ி பண்ணுகிளறொம். ஆனொ நிதலதம அவ்வொறு இல்தல. அதனொல் தொன்
உங்கதே அதழத்ளதன் என்றொர். வொசுளவொ

ற்ளற அதிர்ந்தவனொய் என்ன ைொக்ைர் எதொவது

ீரியஸொ என்று ளகட்டுக்சகொண்டிருக்கும் சபொழுளத அவன் கண்கேில் கண்ணர்ீ வர ஆரம்பித்தது.
ரி நீங்க வரளவற்ப்பதரயில் பொர்மொலிடீஸ் எல்லொவற்தறயும் ச ய்துவிடுங்கள். இன்தறக்கு

மொதல ௬ மணிக்கு மறுபடியும் பரிள ொதித்துவிட்டு ச ொல்கிளறொம் என்றவொளற அதறதய விட்டு
சவேிளய ச ன்றனர்.

வொசுவிற்கு ததல சுற்றுவது ளபொல இருந்தது. யொரிைம் ச ொல்ல. யொதர அதழக்க? அவன் கண்கள்
இருண்ைன. ஆனொல் தன்னுதைய இந்த நிதல தன் மதனவிக்கு மன கஷ்ைத்தத ஏற்ப்படுத்தும்
என்ற எண்ணம் அவதன நிதொனத்திற்கு வரவதழத்தது. தன் மதனவியின் அருகில்
அமர்ந்தவொளற.. கவதல பைொளத கவி .. எல்லொம்

ரியொயிடும். நொன் இருக்ளகன். யொரும்

இல்லொமல் இருக்கும் நமக்கு நம்ம குழந்தத தொன் ஆறுதல். உன் வழிதய என்னொல் வொங்கிகூல
முடியும் என்றொல் இந்த சநொடிளய நொன் வொங்கிக் சகொள்ளவன் என்று கூறியவொளற தன் மதனவி
கவிதொவின் சநற்றியில் முத்தம் தவத்தொன். வொசு.. நொன் உன் வொழ்க்தகயில் வந்ததிலிருந்ளத
உனக்கு எவ்வேவு கஷ்ைம் என்று கூறி கண் கலங்கினொல். அசதல்லொம் ஒன்னும் இல்லைொ

ச ல்லம். எனக்கு உன்தனவிை எதுவும் சபரியதில்தல என்று கூறி அவள் ததலதய சமதுவொக

வருடிவிட்ைொன். இத்ததன ளநரத்தில் விளனொத் எங்ளக இருக்கிறொன்? தன்னுைன் வந்தவன் எங்ளக
என்ற எண்ணம் இல்லொதிருந்த அவன்.. ட்சைன்று கவி.. ஒரு நிமிஷம் இளதொ வளரன் என்று கூறி
சவேிளய ச ன்றொன். என்ன வொசு.. யொரவது வந்திருக்கொங்கேொ? என்ற மதனவியின் ஆதங்க

ளகள்விதய கூை ளகட்ைதும் ளகட்கொததுமொக வரளவர்ப்பதரதய ளநொக்கி ளவகமொக நைந்தொன்.
அங்ளக விளனொத் தன்னுதைய அலுவலகத்திற்கு ளபொன் ச ய்துசகொண்டிருந்தொன். சுனில்

இன்னிக்கு நொன் வந்தொல் தொன் வருளவன். ஏதொவது அவ ரம் என்றொல் எனக்கு ளபொன் பண்ணு.
நொன் இங்க ச ட்டிநொடு மருத்துவமதனயில் தொன் இருக்கிளறன் என்று கூறிக்சகொண்டிருந்தொன்.
அதத ளகட்டுக்சகொண்ளை வந்த வொசு.. Mr விளனொத் எதுக்கொக நீங்க... என்று இழுக்க.. விளனொத்

வொசுதவ ளநொக்கி அசதல்லொம் ஒன்னும் இல்தல வொசு. நொன் இங்ளகளய இருக்ளகன் உங்களுக்கு
ஏதொவது ச

ல்ப் ளவண்டும் என்றொல் ச ொல்லுங்கள். நொன் அலுவலகத்திற்கு வரமொட்ளைன் என்று

ச ொல்லிவிட்ளைன். எனக்கு ஒன்னும் கஷ்ைம் இல்தல வொசு என்று கூறி ஆறுதலொக அவன்

தககதே பற்றிக்சகொண்ைொன். ஒரு விதை சதரியொத உறவுக்கு அது ஒரு சதொைக்கம் என்பதத
இருவரும் அப்சபொழுது அறிந்திருக்கவில்தல.

விளனொத்தின் இந்த ச ய்தக வொசுவிற்கு ஒரு புறம்

ந்ளதகத்ததயும் மறு புறம் ளகள்விகலந்த

ஆச் ர்யத்ததயும் மொறி மொறி ஏற்படுத்தின... அவன் மனளமொ.. எல்லொளம மர்மமொ இருக்கு...
சகொஞ் ம் கவனமொ இருக்க ளவண்டும் என்று எண்ணிக்சகொண்ளை

ரி Mr விளனொத் நொன் இளதொ

வந்து விடுகிளறன் என்று ச ொல்லிக்சகொண்ளை வரளவர்ப்பொலதர ளநொக்கி நைந்தொன். அவன்

அறியொமல் விளனொத்தும் பின் சதொைர்ந்தொன். அங்கு மருத்துவமதன கட்ை ச ொன்ன சதொதகதய
ளகட்டு

ற்ளற மிரண்ைொன் வொசு. நொன் இப்சபொழுது பத்தொயிரம் கட்ைளறன் மீ தி பணத்தத

மொதலக்குள் கட்டுகிளறன் என்று கூறி பணத்தத சகொடுத்து ர ீதத வொங்கிக்சகொண்ைொன். மீ தி
பணத்தத அலுவலகத்திலிருந்து தொன் வொங்க ளவண்டும் என்று எண்ணிக்சகொண்டு தன்

மதனவியிைம் ச ொல்லிக்சகொள்ே யத்தனித்த சபொழுது விளனொத் தன் அருகில் இருப்பதத

கவனித்த வொசு, விளனொத் நீங்க ளவதலக்கு கிேம்புங்க. எனக்கு சகொஞ் ம் சவேிளய ளபொகளவண்டி
இருக்கு, எதொவது உதவி ளவண்டும் என்றொல் நொன் கண்டிப்பொக உங்களுக்கு ளபொன் பண்ணுகிளறன்
என்று கூறி தன் தகதய நீட்டினொன். விளனொத் ஒரு

ிறு புன்னதகயுைன் வொசு நீங்க உங்க

மதனவிகிட்ளை ச ொல்லிட்டு வொங்க. நீங்க எங்க ளபொகணுளமொ, சரண்டு ளபருளம அங்க ளபொயிட்டு
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வரலொம் என்று கூறி இருக்தகதய ளநொக்கி நைந்தொன். வொசுவின் குழப்பம் இன்னும்
அதிகமொகியது.

ரி கவிதொவிைம் இதத பற்றி இளபொழுளத ச ொல்லிவிடுவது நல்லது என்று

நிதனத்துக்சகொண்டு ளவகமொக நைந்தொன். அங்ளக கவிதொளவொ வலி அதிகமொக அதிகமொக அழ
ஆரம்பித்தொள். வொசுவிற்கு நிதல புரியவில்தல. என்ன ச ய்வசதன்று சதரியவில்தல.
ிதலயொனொன். அவள் துடிப்பதத கொண

கிக்க முடியொதவனொய் தன் ததலதய ஆட்டிக்சகொண்ளை

அவதே சநருங்கி என்ன ைொ சரொம்ப வலிக்குதொ. சகொஞ் ம் சபொறுத்துக்ளகொ என்று
ச ொல்லிசகொண்டிருக்கும் சபொழுளத தொதிப்சபண் உள்ளே நுதழந்து,

ொர் நீங்க பணம்

கட்ட்டிடீன்கேொன்னு ைொக்ைர் ளகட்டுட்டு வர ச ொன்னொங்க என்று ச ொல்ல, வொசுளவொ சகொஞ் ம்

கட்டியொச்சு இன்னும் சரண்டு மூணு மணிளநரத்தில் மீ திதயயும் கொடிவிடுளவன்னு ச ொல்லுங்க
என்றொன். கவிதொவிற்க்ளகொ தன் பிர வ வலிதயவிை, தன் கணவன் படும் ளவததன இன்னும்
அதிக வழிதய தருவதொக ளதொன்றியது... வொசு என்ன பண்ணளபொளற..என்ற அவளுதைய

ளகள்விக்கு.. கவி நொன் ஆபீஸ் வரி ளபொயிட்டு வளரன்...அதுவதர உன்னொல தனிய இருக்க
முடியுமொ என்று ளகட்டுக்சகொண்டிருக்கும் சபொழுளத அதறக்குள் விளனொத்தும் இன்சனொரு
சபண்ணும் நுதழந்தனர்...

வொசுவும்.. கவிதொவும் தங்கள் முகத்தில் ஆயிரம் ளகள்விக்குறிகதே தொங்கியவொளற ஒருவதர
ஒருவர் பொர்த்துக்சகொண்ளை அவர்கதே வரளவற்றனர்...வொசுவிர்க்ளகொ.. முதலில் வொசு.. இப்சபொழுது

யொர் இந்த புதிய சபண்?....இசதன்ன கனவொ அல்லது மொயமொ? எதுவும் நிஜமொக சதரியவில்தலளய
என்று தன்தன தொளன கிள்ேிக்சகொண்ைொன்....இசதன்ன இங்க ஏளதொ சமகொ
ினிமொளவொ பொர்க்கிறது ளபொல இருக்கு..

ீரியளலொ இல்தல

ில மொதங்களுக்கு முன்பு வதர இவர்கள் யொரும்

ஒருவதர ஒருவர் அறிந்திருக்கவில்தல என்பது ஆச் ர்யமொன ஒரு விஷயம். அததவிை

வொசு,கவிதொவின் வொழ்வில் விளனொத்தின் வருதக நல்லதொ? அல்லது அவர்கள் வொழ்தகதய
புரட்டிப்ளபொைளபொகிறதொ... சபொறுத்திருந்து பொர்ளபொம்..

கவிதொவின் மனநிதலதய அறிந்துசகொண்ை வொசு, கவி.. இவர் தொன் என்தன தன்ளனொை கொர்ல
இங்ளக இறக்கி விட்ைொர். இவர் சபயர் விளனொத். நொன் உன்கிட்ளை ச ொல்ல வந்த சபொழுது நர்ஸ்
வந்ததொளல ச ொல்ல முடியவில்தல என்று ச ொல்ல.. கவி..

ளலொ என்றொள். இப்சபொழுது

வொசுவின் முகத்தில் சதரிந்த குழப்பத்ததக்கண்டு விளனொத், வொசு "ஷீ இஸ் மதுமிதொ" என்ளனொை
friend என்று அறிமுகம் ச ய்து தவத்தொன். மது நீ இங்க இரு. நொங்க சரண்டு ளபரும் சகொஞ் ம்
சவேிளய ளபொயிட்டு வந்துவிடுகிளறொம் என்றொன். வொசுவினொல் இதற்க்கு ளமல் தொங்கொது..
இவர்கள் யொர்? எதனொல் இசதல்லொம் ச ய்கிறொர்கள்? ஏளதனும் உள்ளநொக்கம் இருக்குமொ?

ளகட்டுவிடுவது நல்லது என்று நிதனத்துக்சகொண்டிருக்கும் சபொழுளத, வொசு வொங்க ளபொகலொம்..

எல்லொம் வழியிளல ளப ிக்கலொம் என்ற விளனொத்தின் குரல் அவதன அங்கிருந்து நகர ச ய்தது.
கவி நொன்

ீக்கிரம் வந்துவிடுகிளறன் என்று கூறியவொளற அதர மனதுைன்.. ஆனொல் உைன்

மதுமிதொ உைன் இருக்கிறொள் என்ற

ிறிது மன ததரியத்துைன் கிேம்பினொன். பத்திரம் வொசு என்ற

கவிதொவின் வொர்த்ததகதே ளகட்ைவொளற வொசு, விளனொத்துைன் கிேம்பினொன்....

விளனொத் மற்றும் வொசுவுைன் பயணம் ச ய்யும் முன் வொசு, கவிதொதவ பற்றிய பொர்ப்ளபொம்.
எந்தவித வித்தியொ மும் இல்லொத

ரொ ரி கொதல் கதத தொன் அவர்களுதையது. என்ன சரண்டு

ளபரும் ச ொந்தகொரங்க அவ்வேவுதொன். சபரும் பணம் இவர்கள் இருவர் குடும்பங்கதேயும் பிரித்து
விட்ைது. இவங்க கொததலயும் ஏற்றுக்சகொள்ே மறுத்துவிட்ைது. தன் மகள் கருவுற்றிருக்கிறொள்
என்று அறிந்த பிறகும் மனம் மொற மறுக்கும் கவிதொவின் சபற்ளறொர் ஒருபுறம், தன் மகதன
மன்னிக்க மறுக்கும் வொசுவின் சபற்ளறொர் மறுபுறம். தன் மக்கேின் வொழ்க்தகதய விை

ஈளகொவும்/பணமுளம சபரியசதன்று நிதனக்கும் சபற்ளறொரும் இவ்வுலகில் உண்டு என்று நிரூபிக்க
பிறந்தவர்கள் இவர்கள். வொசுவும் கவிதொவும் பதிவு திருமணம் ச ய்து சகொண்டு தனியொக வொழ்ந்து
வருகிறொர்கள். வொசுவிற்கு நண்பர்கள் என்று ச ொல்லிக்சகொள்ளும் அேவுக்கு யொரும் இல்தல
கவிதொவிற்கும் தொன். கொரணம் பள்ேிக்கொலம் முதல் கல்லூரிக்கொலம் வதர இருவரும்
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ளவசறொருவதர நொடியதில்தல. தங்களுக்குள்ளேளய வொழ்ந்து சகொண்டிருந்தனர் என்பது ஜீரணிக்க
முடியொத ஒரு உண்தம. அதனொளலளய இந்நிதலயிலும் இந்த தனிதம.
அடுத்தவர் தகதய எதிபொர்க்கொமல் இருப்பததக்சகொண்டு இருவரும்

ந்ளதொஷமொக வொழ்ந்து

வருகிறொர்கள். இந்த தனிதமயும் எேிதமயும் அவர்கள் இருவரிதைளய இதுவதர இல்லொத
சநருக்கத்தத ஏற்ப்படுத்தி இருந்தது என்றொல் அது மிதகயல்ல.

ரி கததக்கு வருளவொம்..

தன்னுதைய கொரில் வொசுதவ ஏற்றிக்சகொண்டு வொசுவினுதைய அலுவலகத்தத ளநொக்கி விதரந்து
சகொண்டிருந்தொன் விளனொத். இருதேயும் கவ்வி விழுங்கும் சமௌனம் அங்ளக குடி

சகொண்டிருந்தது. இவருதைய மனத்திலும் என்ன அதலகள் அடித்துக்சகொண்டிருந்தன வதரமுதற
இன்றி. ஆனொலும் முகத்தில் எந்தவித

லனமும் இன்றி விளனொத் கொதர

ச லுத்திக்சகொண்டிருந்தொன். வொசு எங்கு ஏரிநொளனொ அந்த இைத்தத சநருங்கும் சபொழுது.. வொசு
எங்க ளபொகளவண்டும் என்று ச ொல்லவில்தலளய. என்ன அப்படிளயொரு மகொ குழப்பம்? என்று
சமௌனத்தத கதலக்க..

ொரி விளனொத்.. த தொளபட்தை ளபொகளவண்டும்... என்றவன்

ிறிது

சமௌனத்திற்கு பிறகு.. விளனொத்.. என்தன உங்களுக்கு முன்ளப சதரியுமொ? இல்தல...என்று
இழுத்து.. யொரும் இப்படி வலிய வந்து உதவி ச ய்வது என்பது...விளனொத் இதத எதிர்பொர்த்தொன்

என்பது ளபொல.. என்ன வொசு.. ஒரு மனுஷன் இன்சனொரு மனுஷனுக்கு உதவி ச ய்வது அவ்வேவு
ந்ளதகத்திற்கு உரிய விஷயமொ? எல்ளலொரொலும் எல்லொருக்கும் எல்லொ ளநரமும் உதவி ச ய்ய

முடியொது. எல்லொவற்றிக்கும் ளமளல ளதொணொது. இது உங்களுக்கும் சபொருந்தும் எனக்கும்

சபொருந்தும். அவ்வேவுதொன். உங்க அவ ரம் புரிந்த்தது.. ளமலும் அங்ளக உங்களுக்கு உதவி

ச ய்ய யொரும் இல்தல என்று நொன் சதரிந்து சகொண்ளைன். இது ளபொன்ற ளநரத்தில் ச ய்யொத
உதவி.. பிறகு எவ்வேவு ச ய்தொலும் பயனில்தல என்பது என் கருத்து. என் கருத்துக்கும்

எண்ணங்களுக்கும் மதிப்பேித்து நொன் இதத ச ய்கிளறன். நீங்கள் சரொம்ப கற்பதன ச ய்ய
ளவண்ைொம். பய் தி ளவ, மதுதவ நொன் தொன் அதழத்ளதன். இன்சனொரு ளகர்ள் கூை இருந்தொ

சகொஞ் ம் நல்ல இருக்கும்னு ளதொன்றியது.. அது தொன் அதழத்ளதன்...... ஏளதொ ஒரு கட்டுதரதய
ஒப்புவிப்பது ளபொல எல்லொவற்தறயும் ச ொல்லி முடித்தொன். வொசு வொயதைத்து ளபொனொன். எதுவும்
ளப வில்தல. உண்தமதய ச ொல்ல ளவண்டும் என்றொல்... எந்தவிதமொன எதிர்பொர்ப்புகளேொ

எதிர்மதற எண்ணங்களேொ யொரிைமும் இதுவதர இல்தல. எல்லொம் ஒரு நொள் மொறியது.. அந்த
நொள் வதர, இந்நொட்கேில் நைக்கும் நிகழ்வுகதே ர ிப்ளபொம்...

மளனொளவகம் மற்ற எல்லொவற்தறயும் விை அதிக தூரம் பயணம் ச ய்யும் என்பது நம்மில்
எவ்வேவு ளபருக்கு சதரியும் என்பது சதரியொது. ஆனொல் வொசுளவொ அதத சமய்ப்பிக்க

தயொரொனொன். அலுவலகத்தத அதையும் முன் அவன் தன் கைந்த கொலத்திற்குள் ஒரு வலம்

வந்தொன். விளனொத்தத பற்றிய அவனுதைய பயத்திற்கு என்ன கொரணம் இவ்வேவு ச ொல்லிய
பிறகும் வொசுவொல் தன்தன ஒரு நிதலக்கு சகொண்டுவர முடியொமல் தவிப்பதத விளனொத்
பொர்த்துக்சகொண்டிருந்தொன். அவனொல் என்ன ச ய்ய முடியும். தற் மயம் அதமதி தொன்

ிறந்த

மருந்து என்று விளனொத்தும் அதமதி கொத்தொன். இங்க சலப்ட்ல நிறுத்துங்க விளனொத் என்று கூற
ின்ன மதல அறிவில் இறங்கி அங்கிருந்த ஒரு புதிய பலமொடி கட்டிைத்திற்குள் ச ன்றொன்.

அதுவும் ஒரு சபயர் ளபொன நிறுவனம் தொன். அதர மணி ளநரம் கழித்து வொசு சவேிளய வந்தொன்.
பணம் தகக்கு கிதைத்த நிம்மதி அவன் முகத்தில் சதரிந்தது.

ொரி விளனொத் சகொஞ் ம் ளலட்

ஆகிவிட்ைது..ளபொகலொமொ என்றொன். இட்ஸ் ஓளக வொசு.. என்று கூறிக்சகொண்ளை கொதர
விரட்டினொன்.

ரி வொசு மதியம் என்ன

ொப்பிட்டீங்க? என்ற ளகள்வி வொசுதவ என்னளவொ

ச ய்தது... சவேிக்கொட்டிக்சகொள்ேொமல் எதுவும்

ொப்பிைவில்தல.. அப்பறம் பொர்த்துக்சகொள்ேலொம்

என்றொன். விளனொத்ளதொ.. ஐ தொட் ள ொ. எனி ளவ நொன் ஏற்க்கனளவ ஆர்ைர் பண்ணிட்ளைன். ஆன் தி
ளவ பிக் அப் பண்ணிக்சகொண்டு ளபொகலொம் என்றொன். வொசு உதையும் நிதலக்கு ளபொனொன்.
நிதலதமதய

ரி ச ய்ய ஒலிப்ளபதழயில் ஒரு பொட்தை ஓைவிட்ைொன். " கண்ளைன் கண்ளைன்

கண்ளைன் கண்ளைன் கொததல.. சகொண்ளைன் சகொண்ளைன் சகொண்ளைன் சகொண்ளைன் ஆவதல..."
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ளகட்ைவுைன் வொசு இந்த பொட்டு என் மதனவிக்கு மிகவும் பிடித்த பொட்டு. எனக்கும் தொன்
என்றொன். வழியில் உணதவ வொங்கிக்சகொண்டு இருவரும் மருத்துவமதனதய அதைந்தனர்.
அங்கு கவிதொ இப்சபொழுது

ற்று சதேிவுைன் இருந்தொள். வொசுவும் அவளுதைய இந்த மொற்றத்தத

கண்டு நிம்மதி அதைந்தொன். விளனொத்தும் மதுவும் அவர்கள் இருவதரயும் தனிளய விட்டு
சவேிளய வந்தனர். என்ன விளனொத்.. யொரிது? எப்படி சதரியும்? எல்லொளம ஒளர
இருக்கு என்று ளகள்விக்கதணகதே சதொடுத்தொள். ஐ ஜஸ்ட்
ளபொர் தி transportation என்னளமொ சதரியல மது ஜஸ்ட் ச

ொ

ிம் ஆன் தி ளவ தவட்டிங்

ல்ப் பண்ணனும்னு ளதொணித்து

அவ்வேவுதொன். ஆனொ ஏன்னு இப்ப தொன் சதரியுது. பட் ஐ அம்
விளனொத் அவங்களுக்கு ச

ர்ப்தரஸ்ஆ

ொப்பி என்றொன். யு ளநொ

ல்ப் பண்ண யொருளம இல்ல. லவ் மொளரஜ். ளத ஆர் ஆல் அளலொன்.

ஐ அம் ளைொைல்லி mooved யு have ைன் எ கிளரட் ஜொப் என்று கூற வொசு அவர்கள் அருகில்
வந்தொன். விளனொத் வொங்க
வொசு

ொப்பிைலொம் என்று அதழத்தொன். இதன் நடுளவ உள்ளே கவிதொளவொ,

த்தியமொ ச ொல்லளறன் என்னொல நம்ப முடியல. ஊர் சபயர் சதரியொத சரண்டு ளபர் நமக்கு

உதவி ச ய்யறொங்கன்னொ... என்று கூறிக்சகொண்ளை அழ ஆரம்பித்தொல். கவி அழொத ைொ...

ரி நொன்

ளபொய் மீ தி பணத்தத கட்டிட்டு வளரன் என்று கூறி கிேம்பினொன். அங்ளக தொன் இருவதரயும்
பொர்த்து

ொப்பிை அதழத்தொன். பணத்தத கட்டிவிட்டு அதனவரும் கவிதொதவ கொண அதறக்கு

திரும்பினர்...

கவிதொவும் மதுமிதொவும் என்ன ளப ிசகொண்டிருந்தொர்கள் என்பது தொன் பலவிதமொன புதிய
உறவுகள் அதமய மூல கொரணம். அதத சபொழுளத ச ொன்னொல் ர மொக இருக்கொது. ளமலும்
வொசுவும் கவிதொவும் ளப ியதும் மிகவும் முக்கியமொன ஒரு உதரயொைல். அதத வரும்
பொகங்கேில் உதரப்ளபன்.
அவர்கள் உள்ளே ச ன்று
நுதழந்தொர். அதனவரும்

ொப்பிை ஆரபித்த

ில நிமிைங்கேிளலளய மருத்துவரும் உள்ளே

ொப்பிடுவதத நிறுத்தினர். சதொைர்ந்தது வலி இருந்தொலும் அது

ஆதிகமொகதத்தொல் மீ ண்டும் பரிள ொதிக்க ளவண்டும் என்று கூறி அதனவதரயும் சவேிளய இருக்க
ச ொன்னொர் மருத்துவர்.

ிறிது ளநரத்தில் ளவலிளய வந்த அவர்.. Mr வொசு. அறுதவ

ிகிச்த

மூலமொகத்தொன் குழந்தததய சவேிளய எடுக்க ளவண்டும் இன்னும் இரண்டு மணி ளநரத்தில்
அறுதவ

ிகிச்த

என்று கூறி சவேிளய ச ன்றொர். நர்ஸ் அதற்குண்ைொன ஆயத்த பணிகதே

ச ய்ய ஆரம்பித்தொர். வொசுவிற்கு கொல் ததரயில் நிற்கவில்தல..

ந்ளதொஷத்தில் அல்ல

ள ொகத்தில்.. கவிதொதவ கண்கேில் நீருைன் ளநொக்கினொன். அவள் கண்கேில் வழியும் நீதர

பொர்த்து.. கவதல பைளத கவி.. பயப்பைொளத.. நர்ஸ் நொன் கூை இருக்கலொமொ என்று ளகட்ைொன்.
இல்தல

ொர். இது அறுதவ ிகிச்த . அதனொல்

ொத்தியமில்தல என்று தொன் பதில் வந்தது.

நிதலதம ளமொ மொவதத அறிந்த விளனொத்தும் மதுவும்.. என்ன வொசு.. குழந்தத மொதிரி
பண்ணறீங்களே.. நீங்களே ஒரு குழந்ததக்கு இன்னும்

ிறிது ளநரத்தில் அப்பொ ஆகொ ளபொறீங்க..

என்று கூறி வொசுதவ சவேிளய அதழத்து ளபொக முயற்ச் ித்தொன். மது விளனொத்தத பொர்த்து

வொசுதவ சவேிளய அதழத்து ச ல்ல கண்கேொல் ச ய்தக ச ய்ய.. விளனொத் வொசுதவ சவேிளய
அதழத்துக்சகொண்டு ச ன்றொன்.. ஆம் வொசுவின் உைதல மட்டும் தொன் அவனொல் சகொண்டு

ச ல்ல முடிந்தது.. மனளமொ அவன் கவிதொவிைம்.. மது உள்ளே கவிதொவிைம் ததரியம் கூற
சவேிளய விளனொத் வொசுவிற்கு ததரியம் கூற.. நிதலதம ஒருவழியொக
மணிக்கு கவிதொதவ அறுதவ ிகிச்த

ரியொனது. மொதல ௭:௩௦

தமயொத்திர்க்கு அதழத்து ச ன்றனர். எந்த சபரிய

பிரச் தனயும் இல்லொமல் நல்லபடியொக ஆண் குழந்தத பிறந்த இனிப்பொன ச ய்தி சவேிளய
கொத்திருந்தவர்களுக்கு சதரிவிக்கபட்ைது. வொசு அதைந்த மகிழ்ச் ிக்கு அேளவ இல்தல. விளனொத்
உங்களுக்கு சதரியுமொ? எங்க கல்யொணம் ஆனொ நொள் முதல் இன்று வதர எங்களுதைய

ந்ளதொஷத்தத பகிர்ந்து சகொள்ே யொருளம இல்தல. புத்தொண்டு வொழ்த்து முதல் தீபொவேி வொழ்த்து

வதர நொங்கள் பகிர்ந்து சகொண்ைது எங்களுக்குள் தொன்... என்று கூறி கண் கலங்கினொன். அவதன
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ஆறுதலொக அதணத்துக்சகொண்டு கவதல பைொதீங்க வொசு இனி உங்கள் வொழ்க்தகயில் நீங்கள்
இழந்ததும் திரும்பும்.. எதிர்பொரொததும் வரும்..

ந்ளதொஷ் படுகிற ளநரத்தில் இப்படி

கண்கலங்கிக்சகொண்டு... என்று கூற.. வொழ்த்துக்கள் வொசு என்று மது கூற அந்த இைளம
மகிழ்ச் ியில் நிதறந்தது..

எல்லொம் முடிந்து அவர்கள் குழந்தததய முழுவதுமொக பொர்க்க அனுமதித்த சபொழுது மணி இரவு
௧௦ ஐ தொண்டி இருந்தது. மது.. நீ கிேம்பு கொதலல இங்க வந்துவிடு. ஒரு நிமிஷம்.. நர்ஸ் ைொக்ைர்
இருக்கங்கேொ இல்ல ளபொய்ட்ைொங்கேொ? இருக்கொங்க

ொர் அவங்க ரூம்ல ளபொய் பொருங்க என்றொள்.

கவிதொ இன்னும் மயக்க நிதலயிளலளய இருந்ததொல் இவர்கேொல் குழந்தததய மட்டுளம பொர்க்க
முடிந்தது. விளனொத்தும் வொசுவும் ைொக்ைதர பொர்த்து கவிதொவிர்க்கொன
நொதேக்கு ஒருநொள் ள

ொப்பொடு பற்றி ளகட்ைனர்.

ொச்பிைல் diet தொன், நொதே மறுநொள் முதல் நீங்க பத்திய உணவு

சகொடுக்கலொம் என்றொள். சவேிளய வந்த விளனொத், வொசு நொன் மதுதவ அவள் நீட்டில் ட்ளரொப்
பண்ணிவிட்டு வரும் சபொழுது உங்களுக்க் டின்சனர் வொங்கிக்சகொண்டு வந்துவிடுகிளறன் என்று
கூறி கிேம்பினொன். வொசுவும் விளனொத் நீங்க இதுவதர ச ய்தளத நொங்கள் கனவிலும்

நிதனக்கொதது... உங்களுக்கு எப்படி நன்றி ச ொல்வசதன்ளற சதரியவில்தல என்று கூறி
நன்றிப்சபருக்கில் விளனொத்தத கட்டி அதணத்தொன். இப்சபொழுது அவன் மனதில்
விை

மொதொனம் நிதறந்திருந்தது. இந்த அதணப்பு இருவரின் மனதிலும்

ந்ளதகத்தத

ந்ளதொஷத்ததயும் ஒரு

சநருக்கத்ததயும் உண்ைொக்கியது. மதுதவ பொர்த்து மஸ் மது சரொம்ப நன்றி..என்று கூற.. என்ன
வொசு ஒரு நன்றிளயொை எல்லொம் முடி ி ளபொகுமொ எனொ? நொதேக்கு வந்து மீ ட் பண்ணளறன்.
அம்மொ கிட்ளை ச ொல்லிட்ளைன் வர ளலட் ஆகும்னு. இருந்தொலும்

ீக்கிரம் ளபொன கொதலல

ீக்கிரம் வர முடியும். கவிததக்கு என்னுதைய வொழ்த்துக்கதே ச ொல்லிடுங்க. கொதலல

பொர்க்கிளறன்னு ச ொல்லுங்க என்று கூறி விளனொத் கிேம்பலொமொ என்றொள். விளனொத்தும் மதுவும்
கிேம்பியவுைன் வொசு கவிதொவின் அருகில் அமர்ந்து சகொண்ைொன். அன்று நைந்த ஒவ்சவொரு
நிகழ்ச் ிதயயும் சமதுவொக அத

ளபொட்ைொன். இதுவதர இல்லொத ஒரு உறவு திடீசரன்று

வந்ததத எண்ணி எண்ணி வியந்தொன். கைவுள் இருக்கிறொரொ இல்தலயொ என்று ளயொ ிக்க
ளவண்ைொம். ஆனொல் மனிதர்கள்

ில மயம் கைவுேொவதுண்டு என்ற எண்ணம் விளனொத்ததயும்

மதுதவயும் முழுவதுமொக அங்கீ கரிக்க முதல் படியொனது. உண்தம என்னசவன்றொல் விளனொத்
இல்தல என்றொலும் வொசுவொல் எல்லொவற்தறயும் தனிளய ச ய்திருக்க முடியும்.

ஆனொல் இந்நொேில்எந்த ஒரு எதிர்பொர்ப்பும் இன்றி தன்னலம் இன்றி அவனுதைய கஷ்ைத்தில்
ஆறுதலொகவும்

ந்ளதொஷத்தத பகிர்ந்தது சகொள்ே உைன் இருந்ததும் தொன் இதற்க்கு முழு

முதற்கொரணம். எந்த ஒரு மனிதனும் தொன் பழகும் நபர்கேிைம் இந்த குணத்தத கண்ைொல்
தன்னிதலதய அவர்கேிைம்

மர்ப்பிக்கிறொர்கள் என்பது மறுக்க முடியொத உண்தம. வொசுவின்

விஷயத்திலும் அதுளவ நைந்தது. அதுமட்டும் இல்லொமல் அவனுதைய தனிதமயும் ஒரு

கொரணமொகியது. இந்த புதிய உறவுகளுக்கிதைளய நைக்கும் உணர்ச் ிப்ளபொரொட்ைம் தொன் அடுத்த
பகுதி...

மதுதவ வட்டில்
ீ
விட்டுவிட்டு டின்னருைன் விளனொத் வந்து அதர கததவ வொசு வந்து திறந்தொன்.
கவிதொவிற்கு அப்சபொழுது நிதனவு திரும்பி இருந்தது. வொசுதவ

ொப்பிை ச ொல்லிவிட்டு விளனொத்

அங்கிருந்த இருக்தகயில் அமர்ந்தொன். கவிதொ ஈன ஸ்வரத்தில் சரொம்ப நன்றி விளனொத்.. என்று
கூறும் சபொழுளத கண்கேின் ஓரங்கேில் கண்ணர்ீ வழிந்ளதொடியது. விளனொத் இப்ப அசதல்லொம்
எதுக்குங்க.. தபயன் வந்திருக்கொன்

ந்ளதொஷபடுங்க. அது

ரி என்ன சபயர் தவக்கலொம்னு

இருக்கீ ங்க என்று புதியதொக தொய் தந்ததயொனவர்களுக்ளகயொன கஷ்ைமொன ளகள்விதய ளகட்க..
புதர ஏறி வொசு.. விளனொத் அதத பற்றி தொன் ளப ிக்சகொண்டிருந்ளதொம் எந்த ஆக்ரீசமண்டும்
இதுவதர வரவில்தல.. என்று

ிரித்துக்சகொண்ளை ச ொல்ல.. ளநரமொவதத அறிந்த விளனொத்

வொசுவிைம், வொசு நீங்க சரஸ்ட் எடுங்க. நொன் ஆபீஸ் வதர ளபொயிட்டு கொதல

ீக்கிரம்

வருகிளறன். உங்களுக்கு என்ன அவ ரமொனொலும் எனக்கு ளபொன் பண்ணுங்க. அதர மணி
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ளநரத்தில் நொன் இங்ளக இருப்ளபன் என்று கூறி கிேம்பினொன். கவிதொவும் அப்படிளய உறங்கி ளபொக
வொசுவிர்க்ளகொ தூக்கம் வரவில்தல. உைல் அ தியொக இருந்தொலும் மனம் சதம்பொக இருந்ததொல்

அவனொல் உைனடியொக தூங்க முடியவில்தல. தன் மகதன நிதனக்கும் சபொழுசதல்லொம் பொர்த்து
ர ித்தொன். எததளயொ

ொதித்தது ளபொல ஒரு கர்வம். அவனுள் ஒரு துள்ேல். இதவகேின் நடுளவ

விளனொத்தின் எண்ணங்கள். இந்த அதர நொேில் விளனொத் எந்த அேவு வொசுவின் என்னத்தத

ஆக்கிரமித்துள்ேொன் என்பதத இப்சபொழுது ச ொல்லுவது என்பது அவ்வேவு கடினமல்ல. தன்

குடும்பத்தத அடுத்து ஒருவர் வொசுவின் மனதில் இைம் பிடித்தொர் என்றொல் அது விளனொத் தொன்.
பலவிதமொன எண்ணங்கேினொல் அதலகழிக்கப்பட்டு கதை ியில் உறங்கிப்ளபொனொன். கொதலயில்
நர்ஸ் உள்ளே வந்து எழுப்பினொள். பின்னொளலளய விளனொத்தும் மதுவும் தககேில் கொதல

ிற்றுண்டியுைன் நுதழந்தனர். மது கவிதொதவ பொர்த்து வொழ்த்திவிட்டு ஒரு பிரின்ட்லி முத்தம்

கன்னத்தில் தவத்து விட்டு அருளக அமர்ந்தொள். வொசு நீங்க ஆபீஸ் ளபொவசதன்றொல் ளபொயிட்டு
வொங்க. நொன் இங்ளக இருக்கிளறன். விளனொத் நீ கூை வட்டுக்கு
ீ
ளபொயிட்டு வொ என்று கூற வொசு
பரவொயில்தல மது நொன் இன்னிக்கு லீவ் ளபொைலொம்னு தொன் இருக்ளகன். ஜஸ்ட் ஆபீஸ்
ளபொயிட்டு ச ொல்லிவிட்டு வரணும் அவ்வேவுதொன். இவ்வேவு விதரவில் இந்த
நொல்வருக்குள்ளும் மலர்ந்த இந்த நட்பு அதி யமொனது தொன்...

இந்த நொல்வருக்குள்ளும் மலர்ந்த இந்த நட்பு அதி யமொனது தொன்... இந்த நட்பு தொன்
பிற்கொலத்தில் இவர்கள்

ந்திக்க ளபொகும் பல பிரச் தனகேிருந்து இவர்கதே கொப்பொற்ற ளபொவது

என்பது இவர்கள் அறிந்திரொத ஒன்று... வொசுதவ அதழத்துக்சகொண்டு விளனொத் கிேம்பினொன்.

கவிதொ தன்னுதைய தொய்தம கனவுகதே மதுவிைம் ச ொல்ல ஆரம்பித்தொள். அவள் கருதரித்து
அறிந்து சகொண்ை நொள் முதல் முதல் நொள் இரவு நைந்த வதர கூறி முடிப்பதற்குள் எவ்வேவு
உணர்ச் ிகள்..

ில ளநரம்

ிரிப்பு,

ில ளநரம் ளகொபம் ,

ில ளநரம் கண்கேில் கண்ணர்ீ என்று

நவர த்ததயும் பிழிந்து கொட்டினொள். தொய்தம என்பது சபண்கேின் கனவு..சபண்கேின் உள்ளே
புததந்து கிைக்கும் சபண்தமதய சவேிக்சகொணரும் ஒரு ஆயுதம்... அது மதுவின் மனத்தில்

உண்ைொக்கிய ளபசரழுச் ி அவள் முகத்தில் சதரிந்தது... "கொற்றுக்சகன்ன ளவலி கைலுக்சகன்ன
மூடி கங்தக சவள்ேம்

ங்குக்குள்ளே அைங்கிவிைொது மங்தக உள்ேம் சபொங்கும் ளபொது

விலங்குகள் ஏது" மது அப்சபொழுதிருந்த மனநிதலக்கு ஏற்ற பொைல் இது தொன்...கவிதொ இது நொள்
வதர மனம் விட்டு ளப ிய ஒளர சபண் மது தொன். அவள் ச ொல்ல ஆரம்பித்த சநொடி முதல்
இருவருக்குள்ளும் நல்ல நட்பும் மலர ஆரம்பித்தது. அது

ரி வொசுவும் கவிதொவும் இப்படி

இருப்பதற்கு கொரணம் இருக்கிறது.. ஆனொல் விளனொத்தும் மதுவும் இப்படி இருக்க என்ன
கொரணம்?... ஏளதனும் இருக்குமொ?....

இருக்கிறது. அனொல் இன்னும் சகொஞ் ம் ளபொகட்டுளம.. அடுத்த நொள் வட்டிலிருந்து
ீ
மதுவும் அவள்
அம்மொவும் வந்திருந்தனர் பத்திய உணளவொடு. அதுவதர உறவுகள் எல்லொம் சபொய் என்றிருந்த

வொசுவும் கவிதொவும் விளனொத்ததயும் மதுதவயும் பொர்த்த பிறகு மிகவும் மொறித்தொன் ளபொனொர்கள்.
விளனொத்

மயம் கிதைக்கும் சபொழுசதல்லொம் மருத்துவமதனக்கு வந்து வொசுதவயும்

கவிதொதவயும் பொர்த்துவிட்டு ச ன்றொன். அடுத்த

ில தினங்கேில் கவிதொதவ வட்டிற்கு
ீ

அதழத்து ச ன்றனர். மதுவின் அம்மொ ஆரத்தி எடுத்து உள்ளே வரளவற்றொள். இதவ அதனத்தும்
கவிதொவிற்கு புதியது. சநகிழ்ந்து ளபொனொள். மறுபுறம் வொசுவிர்க்கும் விளனொத்திற்கும் சநருக்கம்

வேர ஆரம்பித்தது. கொட்டு தீ ளபொல அல்ல, தவழ்ந்து வரும் சதன்றல் ளபொல. (கததயின் நீேத்தத
கருத்தில் சகொண்டு இப்சபொழுது

ற்று சுருக்கி விடுகிளறன். ளததவயொன சபொழுது விேக்கம்

தருகிளறன்). மதுவின் வடு
ீ கவிதொவிற்கு தொய் வைொனது.
ீ
இவர்கேது சநருக்கத்துைன் வொசுவும்

விளனொத்தும் சநருங்க ஆரம்பித்தனர். மது அம்மொ ச ல்லம். மதுக்கு ஒரு தம்பி உண்டு உதயொ.
அவன் அப்பொ ச ல்லம். என்ன மொறிவிட்ைளத என்று பொர்கறீங்கேொ? சகொஞ் ம் சபொறுங்க. கொரணம்
இருக்கு. மதுவின் அம்மொவும்

ரி அப்பொவும்

ரி அவர்கேின் ஆத க்கு குறுக்ளக இதுவதர

இருந்ததில்தல. மதுவினுதைய எந்த நண்பனும்

ரி நண்பியும்

ரி உரிதமயுைன் உலொ வரும்
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ஒளர இைம் மதுவின் வடு
ீ தொன். அவ்வேவு நம்பிக்தக தன் மகள் மீ து. மதுவும் அதத இதுவதர
சகடுத்ததில்தல. மதுவின் இந்த சமன்தமயொன குணத்திற்கு முதல் கொரணம் அவள் தொய் தொன்.

ஆம் மதுவின் அம்மொ ளவறு உதயொவின் அப்பொ ளவறு. அவர்கள் இருவரும் உயிருைன் இல்தல.
ஒரு திருமண விழொவில் மதுவின் அப்பொவும் உதயொவின் அம்மொவும்

ந்தித்து எடுத்த முடிவு தொன்

அவர்கள் திருமணம். தொயன்புக்கொக ஏங்கிக்கிைந்த மதுவிற்கு ஒரு நல்ல தொயொக மட்டுமில்லொமல்
நல்ல

ிளநகிதியொகவும் மொறினொள் அவள் அம்மொ.(புதிய) அப்படிளய தொன் உதயொவிைம் அவன்

அப்பொவும்(புதிய). இந்த நல்ல குணங்கள் தொன் மது கவிதொவிைம் கொட்டிய அன்பிற்கு கொரணம். மது
கவிதொதவ பற்றி கூறிய சபொழுது கூை எந்த ளகள்வியும் ளகட்கொமல் எல்லொவற்தறயும் அவள்
அம்மொ ச ய்தொல். முழு மனத்துைன்..
வொசுவும்

ரி விளனொத்தும்

ரி நம்ம

ள
ீ ரொக்கள் என்ன ஆனொர்கள்..?

ரி தங்கேின் நட்பில் மகிழ்ந்திருந்தனர். தங்கள் ளவதலயில்

எவ்வேவு தொன் சுதம இருந்தொலும் ஒரு முதறயொவது பொர்த்துக்சகொள்ளுவொர்கள். வொசு, விளனொத்
தனக்கு கிதைத்த ஒரு புததயல், அவதன நொன் இழக்கக் கூைொது என்பதில் மிகவும் கவனமொக
இருந்தொன். வொசுளவொ இப்சபொழுசதல்லொம் இன்னும் அக்கதற எடுத்து ளவதல பொர்க்க

ஆரம்பித்தொன். வொசு, விளனொத், கவிதொ, மது நொல்வரும் வொர இறுதியில் ஊதர விட்டு அதமதியொன
இைத்தில் ச ன்று கழிப்பதத வழக்கமொக சகொண்டிருந்தனர். நொட்கள் உருண்ளைொடின. ளதஜஸ் தன்
ஒரு வருை பிறந்தநொதே எதிர்பொர்த்துக் கொத்துக் சகொண்டிருந்தொன். விளனொத்தும் மதுவும்
நண்பர்கள் என்ற உறதவ முடித்துக்சகொண்டு புதிய உறதவ சதொைங்க முடிவு ச ய்து
அதற்க்குண்ைொன

ம்மதத்ததயும் சபற்றுவிட்ைனர். இந்த இரு விழொதவயும் ஒன்றொக நைத்த

திட்ைமிட்ைனர். அந்த விழொ தொன் இவர்கள் வொழ்வில் ஒரு சபரும் புயதல கிேப்பப்ளபொகிறது
என்பதத அறியொதவர்கேொய் ஆனந்தத்தில் மிதந்தனர். எல்லொதர பற்றியும் ச ொல்லியொச்சு. ஆனொ
விளனொத்தத பற்றி நொம இதுவதர எதுவுளம சதரிஞ் ிக்கதலளய.. விளனொத் வொழ்வது தன்
அப்பொவுைன். அம்மொ இல்தல.
ஒளர மகன் என்ற ச ல்லம்

ித்தியும் இல்தல. அனொல் அத்தத தொன் அவதன வேர்த்தது.

ிறிதும் கொட்ைொமல், கட்டுப்பொைொக ஆனொல் அவனுக்கு முழு

சுதந்திரம் சகொடுத்து வேர்த்தனர். கல்லூரிப்பருவத்தில் அவனுக்கு ஒரு ஆத்மொ நண்பன்

இருந்தொன். சபயர் நந்தளகொபொல் என்கிற நந்தொ. அந்த அேவு இல்தல என்றொலும் மற்சறொரு நல்ல
நண்பன் ஸ்ரீவத் ன் . இவர்கள் மூவரும் எப்சபொழுதும் ஒன்றொகளவ இருப்பொர்கள். படிப்பிலும்
ளகேிக்தகயிலும்
விஷ்ணு,

ரி இவர்கதே மிஞ்

யொரும் இல்தல. இவர்கதே கல்லூரியில் பிரம்ம,

ரி

ிவன் - மும்மூர்த்திகள் என்ளற அதழப்பதுண்டு. மூன்றொம் ஆண்டு இவர்கள் படிக்கும்

சபொழுது எதிர்பொரொத விதமொக நந்தொவும் ஸ்ரீவத் னும் ஒரு

ொதல விபத்தில் பலியொக தனி

மரமொனொன். அந்த அதிர்ச் ியிலிருந்து மீ ேளவ இவனுக்கு பல வருைங்கள் எடுத்தது.

அப்படிப்பட்ைவன் வொழ்வில் ஒரு ஆறுதலொக வந்தவள் தொன் மது.. இப்சபொழுது விளனொத்தத
பதழய நிதலக்கு சகொண்டுவந்திருப்பது மது மற்றும் வொசுவின் குடும்பம். இப்சபொழுது

புரிந்திருக்கும் ஏன் வொசுவும் விளனொத்தும் இந்த நட்தப இப்படி பொதுகொக்கிறொர்கள் என்று.

ரி

கததக்கு வருளவொம்... இதன் அடுத்த பகுதி.. புயல்..
நண்பர்களே..

என்னுதைய இரண்ைொம் பகுதியில் ஒவ்சவொருவதர பற்றியும் விரிவொக கூறியதற்கு கொரம் உண்டு.
ளமலும், இதத ளபொரடிக்கும் படி சகொடுக்கக்கூைொது என்பதொல் தொன் ஆரம்பத்தில் சுருக்கிவிட்ளைன்.
(வொசு/விளனொத் இன்தறய நிதல பற்றி) அது கததக்கு அவ்வேவு முக்கியம் இல்தல. ஆனொல்
அவர்கேின் கைந்த கொலம் மிகவும் முக்கியம், அவர்கேின் வொழ்வில் நைந்த

ில முக்கியமொன

நிகழ்வுகள் முக்கியம் என்பதொல் தொன் இதவகதே கூறிளனன். என்தன சபொருத்தமட்டில் நம்
வொழ்வில் நொம் எடுக்கும் எந்த ஒரு முடிவும்

ரி நம் கைந்த கொலத்தத

ொர்ந்ளத இருக்கும் அது

எதிர்கொலத்தத பற்றியதொக இருந்தொலும். ளமலும் மனிதனின் ஒவ்சவொரு ச ய்தகக்கும் ஏளதொ

ஒரு கொரணம் கண்டிப்பொக இருக்க ளவண்டும் என்பது என் தொழ்தமயொன கருத்து. இனிளமல் தொன்..
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இந்த கததயில் சூடு பிடிக்களபொகிறது. என்னொல் முடிந்த்தவதர இன்ளற இதத
முடிக்கப்பொர்க்கிளறன்.

தங்கள் கருத்துக்களுக்கு நன்றி. சதொைர்ந்து தங்கள் கருத்துக்கதே எழுதவும்.
ரொகவன்.

குழந்தத ளதஜஸ் ஐவரின் அரவதணப்பில் ஆனந்தமொக வேர்ந்தொன். ஆம் மதுவின் அம்மொ தொன்
அவனுக்கு பொட்டி.

ரி.. இரண்டுவிழொவும் ஒளர நொேில் நைத்த நொள் குறிக்கப்பட்ைது. இைம்

விளனொத்தின் வடு.
ீ
அந்த நொளும் சநருங்கிவந்தது. பொத்து நொட்களே பொக்கி இருந்த நிதலயில்..
விளனொத்தின் விருந்தினர்கள் ஒவ்சவொருவரொக வந்தனர். அவனுதைய அத்தத மகன்களும்
வந்திருந்தனர்..சபரியவன் சபயர் திளனஷ் விளனொத்தத விை இரண்டு வயது

ிறியவன்,

இரண்ைொவது மகன் சபயர் கண்ணன். கல்லூரியில் சபொறியியல் 4ம் ஆண்டு படிக்கிறொன். வடு
ீ
அருகருளக என்றொலும் கண்ணன் தன் தனி உலகத்தில் வொழ்ந்து வருபவன். மற்றவருக்கு
அவனுதைய உலகம் ஒரு புதிர்.... புரிந்துசகொள்ேவும் யொரும் முயற்ச் ிக்கவில்தல. அது

ச ய்திருந்தொல் இந்த கதத இருந்திருக்கொது... அன்று அவர ரமொக சவேிளய ளபொகளவண்டும் என்ற
நிதலயில் கண்ணதன அதழத்துக்சகொண்டு வொசு தன்னுதைய இரு க்கர வொகனத்தில்
கிேம்பினொன். பின்னல் இருந்த கண்ணன் ஒரு ஸ்பீட் ப்ரியகர் ஏறி இறங்கும் சபொழுது

ளபலன்ஸ்கொக வொசுவினுதைய சதொதையில் தன் தககதே தொங்கினொன். பிறகு எடுக்கவில்தல.
வொசு இதத சபரியதொக எடுத்துக்சகொள்ேவில்தல. வண்டி

ீரொன ளவகத்தில்

ளபொய்க்சகொண்டிருந்தது. கண்ணனின் தககளும். அதுவதர எந்த வித ஒரு
வொசுவிற்கு ஏற்ப்படுத்தவில்தல. ஆனொல் இப்சபொழுது வொசுவினுள்

ிலிர்ப்தபயும்

ட்சைன்று மின் ொரம்

பொய்ந்தது ளபொல ஒரு உணர்வு. ஆம் கண்ணனின் தகதககள் எட்டும் தூரத்தில்.

ொரி அண்ணொ

என்று கூறி தன் தககதே எடுத்து பின்னல் இருந்த கம்பிதய பிடித்துக்சகொண்ைொன். எங்ளக வொசு
தன்தன தவறொக எண்ணிவிடுவொளனொ என்ற எண்ணம்
முயற்ச் ியில்... இப்சபொழுது மீ ண்டும்

ொரி.

ிறிதும் இல்லொமல் மீ ண்டும்

ரி கண்ணன் வொசு யொர் என்பதத நன்கு

அறிந்திருக்கிறொன். இருந்தும்? எப்படி இசதல்லொம்?... எந்தவித பின்விதேவுகதேயும் பற்றி

எண்ணொத படி கண்ணனின் கண்கதே மதறத்தது எது? இரண்டு மூன்று முதற இப்படிளய
நைந்தது. மூன்றொம் முதற வொசு என்ன கண்ணொ பொலன்ஸ் இல்தலயொ? இல்ல? என்று ளகட்க...

கண்ணளனொ அதமதி கொத்தொன். இப்சபொழுது தன் தககதே முழுவதுமொக எடுத்துவிட்ைொன். பிறகு
வொசுவிைம் ளப வும் இல்தல அவதன சதொைவும் இல்தல. வட்டிற்கு
ீ
திரும்பினர்.. வொசு, விளனொத்
சவேி ளவதலகேில் மும்மரமொக இருந்தனர். மதுவும் கவிதொவும் மதுவின் அம்மொ, அத்தத மற்ற
ளவதலகதே வட்டில்
ீ
கவனித்துக் சகொண்ைொர்கள். திளனஷ் வொசு மற்றும் விளனொத்திற்கு
உதவியொக இருந்தொன். கண்ணதன யொரும் கவனிக்கவில்தல

அன்தறய தினம் மிகவும் ளவதல சுதம அதிகமொக இருந்ததொல் வொசுவும் விளனொத்தும் கூை
ரியொக ளப ிக்சகொள்ே முடியவில்தல. அப்சபொழுது வொசு, கவிதொ குழந்ததயுைன் விளனொத்

வட்டில்
ீ
தங்கி இருந்ததொல் இரவு ளநரம்

ந்தித்து ளப ிக்சகொள்வது வழக்கம். ஆனொல்

அலுவலகத்திலிருந்து அதழப்பு வந்ததொல் விளனொத் ளவதலக்கு ச ன்று விட்ைொன். கவிதொ
மதுவுைன் இருந்தொல். ளதஜஸ் பொட்டியிைம் இருந்தொன். வொசு ஒரு தனிதமதய உணர்ந்தொன்.

தற்ச யலொக அவனுக்கு கண்ணனின் ஞொபகம் வரளவ அவதன ளதைலொனொன். இந்த ளதைலின்
ளநொக்கம்? தற் மயம் எதுவும் ச ொல்லுவதற்கில்தல.. எங்கு ளதடியும் கண்ணதன

கொனமுடியொததொலும், மிகவும் கதேத்திருந்ததொலும் வொசு உறங்க முடிசவடுத்து சமொட்தை
மொடிக்கு ச ன்றொன். ஏதொவது ஒரு அதறயில் படுத்திருக்கலொம். அனொல் நிதறயளவ சபண்கள்

இருந்ததொல் கூச் ம் கொரணமொக அவன் சமொட்தை மொடிக்கு ச ன்று விட்ைன. அதுமட்டும் அல்ல.
விளனொத்தும் தொன். தன குடும்பம் உைன் இல்தல எனில் வொசுவும் விளனொத்தும் தனிதமதயளய
விரும்பினர். யொரும் அவர்கள் அருகில் இருப்பதத அவ்வேவொக விரும்புவதில்தல. அதுவதர
விளனொத் சமொட்தை மொடியில் படுதிருப்பொனொ என்றொல் பத்தி ஒன்று தொன்.. இல்தல..

ரி
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சமொட்தை மொடிக்கு ச ன்ற வொசு அங்ளக கண்ைது கண்ணதன. அவனுைன் இருந்தது உதயொ.
இருவரும் ஏளதொ ளப ிக்சகொண்டிருந்தனர். வொசுதவ கண்ைதும் கண்ணதன விட்டு விட்டு உதயொ
கீ ளழ ச ன்றொன். வொசு கண்ணதன ளநொக்கி என்ன கண்ணொ எங்க இருந்ளத?

ொரி ைொ சரொம்ப

பிஸியொ இருந்துட்ளைன். ஏளதொ சரொம்ப ைல்லொ இருந்ளத என்று ளகட்க கண்ணன் மறுபடியும்
சமௌனத்ததளய பதிலொக்கினொன்.

ரி பிரளயொஜனம் எதுவும் இல்தல என்று நிதனத்து

ரி

கண்ணொ நொன் படுத்துக்சகொள்ே ளபொளறன் என்று கூறி தன் படுக்தகதய விரித்தொன். கண்ணன்

அப்படிளய அமர்ந்து சகொண்டு வொசுதவ ஒரு ஏக்கத்துைன் பொர்த்து சகொண்டிருந்தொன்... வொசு படுத்த
ில நிமிைங்கேில் கதேப்பினொல் தூங்க ஆரம்பித்தொன். அண்ணொ.. அண்ணொ... கண்ணனின் குரலி

ளகட்டு எழுந்த வொசு என்ன கண்ணொ...? அண்ணொ நொன் உங்க பக்கத்திளல படுக்கவொ என்று ளகட்க..
தூக்க கலக்கத்தில் படுத்துக்ளகொ... என்று ச ொல்லிவிட்டு தூங்கிவிட்ைொன்... கண்ணனும்
அவனருகில் படுத்துக்சகொண்ைொன்.

இவ்வேவு ளநரத்தில் கண்ணனுதைய எண்ணம் நம் அதனவருக்கும் சதரிந்திருக்கும்... எவ்வேவு
நொேொக இவன் ஏங்கிக்சகொண்டிருக்கிறொன்? வொசு திருமணமொகி ஒரு குழந்ததக்கு தந்தத என்று
சதரிந்தும் கண்ணனுக்குள் ஏன் இன் தன் தணியொத தொகம்? எல்லொவற்றிக்கும் ளமலொக அவன்

தன் மொமன் மகனின் மிக சநருங்கிய ளதொழன் என்று சதரிந்தும்...? கொதலுக்கு கண்ணில்தல என்று
தொன் ச ொல்லுவொர்கள் ஆனொல் கொமத்திற்கு....? கண்ணனின் இந்த மனநிதல ஒரு மனளநொயொ?

அல்லது ளதைலொ? வொசுவின் அருகில் படுத்த கண்ணன் சமதுவொக தன் தககதே வொசுவின் ளமல்
ளபொட்ைொன். கதேப்பினொல் உணர்ச் ியற்ற மரக்கட்தை ளபொல கிைந்த அவனுதைய உைம்பில்

கண்ணனுதைய ஸ்பரி ம் எந்த ஒரு மொறுததலயும் ஏற்படுத்தவில்தல... ளநரம் விதரவொக நகர
ஆரம்பித்தது. ஏளதொ ஒரு உணர்ச் ிக் குழம்பில் தத்தேிப்பது ளபொல உணர்ந்த வொசு

ட்சைன்று

கண்விழித்தொன். அப்சபொழுது அவன் பொர்த்தது அவதன அதிர்ச் ிக்குள்ேக்கியது. தன் மதனவிக்ளக
உரிய இைத்தில் கண்ணனுதைய முகத்தத பொர்த்த வொசு அப்படிளய உதறந்து ளபொனொன். அதற்குள்
அவனுதைய விந்து கண்ணனுதைய வொயில்.. இது வொசு விழிக்கும் சபொழுது

ிந்தியது. ஏளதொ

சகொதல ச ய்தவதன ளபொல குற்ற உணர்ச் ியில் உதைந்து ளபொனொன். எததளயொ
ளபொல கண்ணன் அதமதியொக இருந்தொன்.

ொதித்தது

ில நிமிைங்களுக்கு வொர்த்ததகதே மறந்தது

ஊதமதய ளபொல இருந்தொன். கண்ணன் இப்சபொழுது வொசுவின் அருகில் ச ன்று அவன் தககதே

பற்றினொன். தன் தககதே உதறிக்சகொண்டு.. உணர்வுக்கு வந்தவனொய் கண்ணொ... என்னதிது? என்ன
பழக்கமிது? இதவகதே ளகட்கும் சபொழுது அவன் வொர்த்ததகேில் ஒரு உதறல்.. அவன் உைலில்
ஒரு நடுக்கம்.. கண்ணன் பதில் எதுவும் ச ொல்லவில்தல. வொசு நிதொனத்திற்கு வரளவண்டும்
என்று கொத்திருப்பது ளபொளல அதமதியொக நின்றிருந்தொன். வொசு

கஜநிதலக்கு

திரும்பிக்சகொண்டிருந்தொன். கண்ணளனொ அப்சபொழுது அவ்விைத்தத விட்டு கீ ளழ ச ன்றுவிட்ைொன்.
வொசுயர்க்கு உலகளம சுற்றுவது ளபொலிருந்தது. துளரொகம், தவறு, பொவம்.. இன்னும் என்னசவல்லொம்
வொர்த்ததகள் இருக்குளமொ அவ்வேதவயும் தன் மதனவிக்கு எதிரொக தொன் இதழத்ததத
நிதனத்து கலங்கினொன். யொரிைம் ச ொல்ல? யொரிைம் ளகட்க? ததல சுற்றியது.. தூக்கம்

வரவில்தல... ஐளயொ... விளனொத் இப்சபொழுது இல்லொமல் ளபொய்விட்ைொளன...சநஞ் ில் மிகுத்த
பொரத்துைன் தூக்கத்தத இழந்தது அமர்ந்திருந்தொன்...விளனொத்தின் வரதவ ளநொக்கி...

விடியொத இரவு என்பதத அவன் ளகவிப்பட்ைதுண்டு. ஆனொல் அன்று முதல் முதறயொக
அனுபவித்தொன். ஒவ்சவொரு நிமிைமும் இரவு குதறவதொக அவனுக்கு சதரியவில்தல..

நீள்வதொகளவ அவன் உணர்ந்தொன். அதிகொதல விளனொத் வந்தொன். வட்டில்யொதரயும்
ீ
எழுப்ப
மனமில்லொமல் வொசு சமொட்தைமொடியில் இருப்பன் என அறிந்து அங்ளக ச ன்றொன். வொசுதவ
அந்த ளகொலத்தில் கண்ை விளனொத் பதறி ளபொனொன். விளனொத்தத கண்ை சநொடியில் அவதன

கண்ண ீருைன் கட்டி அதணத்த வொசு.. என்ன ச ொல்வசதன்று விேங்கொமல் வொயதைத்து நின்றொன்.
யொதர பற்றி ச ொல்ல ளபொகிளறன்? விளனொத்தின் அத்தத மகதன பற்றி.. இல்தல.. நொன் ச ொல்ல
ளபொவதில்தல.. ச ொன்னொல் எனக்கு தொன் அவமொனம்... இது இந்த நிமிை எண்ணம்.. இல்தல
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இப்சபொழுளத ச ொல்லிவிடுவது நல்லது... அவனுதைய எண்ணங்கள் கடிகொரத்தின் சபண்டுலம்
ளபொல இருபுறமும் மொறி மொறி ஆடிக்சகொண்டிருந்தது. விளனொத்தின் அரவதணப்பிலிருந்து தண்ணி
விடுவித்துக்சகொண்ை வொசு.. இல்ல விளனொத்.. உன்தன சரொம்ப மிஸ் பண்ணினொ மொதிரி ஒரு
பீலிங்.. அது தொன்.. என்று கூற விளனொத் சநகிழ்ந்து.. ளைொன்ட் பீ

ில்லி... நீளய என்தன விட்டு

விட்டு ளபொனொலும் நொன் உன்தன விை மொட்ளைன்..நீ ஏன்ைொ இப்படி எல்லொம் ளப ற? ஏதொவது

நைந்ததொ? என்று ளகட்க.. தன் பொ த்தின் வலுதமயொல் வொசுவின் மனத்தத ஊடுருவி பொர்க்க வொசு

எததளயொ தன்னிைம் இருந்து மதறப்பதத உணர்ந்த விளனொத்.. வொசுளவ ச ொல்லளவண்டும் என்று
கொத்திருந்தொன். இருவரும் படுத்தனர்.. வொசு இப்சபொழுது அதமதியொக உறங்கினொன். மதுவிற்கு
நதககள் வொங்கவும், விளனொத்திற்கு உதைகள் வொங்கவும் குழந்ததயுைனும், மதுவின்
அம்மொவுைனும் இவர்கள் ஷொப்பிங் ச ன்றனர்... எல்ளலொரும்

ந்ளதொஷமொக இருக்க.. வொசு மட்டும்

ஏளதொ நிதனவுகேிலும்.. எததளயொ இழந்தவதன ளபொலவும் ஒரு சபொய்யொன

ிரிப்புைன் வலம்

வந்தொன். விளனொத்திற்கு இந்த மொற்றம் சதரிந்தும் எதுவும் ச ொல்லவில்தல.. வொசு

அறியொமளலளய அவனுக்கு உதவ எண்ணினொன். கொரண கொரியத்தத விளனொத் ஆரொய
ஆரம்பித்தொன். வொசுவின் நைவடிக்தககதே அவதன அறியொமல் கண்கொணித்தொன்.. கதையில்

மதுவின் அம்மொ.. வொசு.. இங்கவொ... என்ன ஆச்சு உனக்கு? ரொத்திரி தூங்கதலயொ? முகமில்லொம்
ஊதி இருக்ளக? கீ ளழ படுதிண்டிருக்கலொம்..

ரி ஷொப்பிங் முடிச் ிட்டு வட்டிற்கு
ீ
ளபொய் சகொஞ் ம்

சரஸ்ட் எடுத்துக்ளகொ.. என்று கூற.. திடீசரண்டு ளதஜஸ் அழ..விளனொத் ளைஜச்த

எடுத்துக்சகொண்டு சவேிளய ச ன்றொன்...கவிதொளவொ.. இதவ எல்லொவற்தறயும் கவனிக்க கூை
ளநரம் இல்லொமல்..

இதவ எல்லொவற்தறயும் கவனிக்க கூை ளநரம் இல்லொமல்.. மதுவின் திருமண கொரியங்கேில்
தன்தன மறந்து இருந்தொல். கொரணம் சபரியதொக எதுவும் இல்தல.. தன் திருமணத்தில் தொன்
இழந்த எல்லொவற்தறயும் மதுவின் திருமணத்தில் பொர்க்க ஆத பட்ைொள்...எல்லொம் வொங்கி
முடித்து வட்டிற்கு
ீ
ச ன்றனர்... வொசு.. ஏளதொ விஷயமொக அலுவலகம் ச ல்வதொக கூறி
கிேம்பினொன். இரவு

ரியொன தூக்கம் இல்லொததொல் விளனொத் தூங்கச ன்றொன். வொசு எங்கு

ச ன்றொன்? யொருக்கும் சதரியொது.. அந்த சவய்யிலிலும் கைற்கதரயில் அமர்ந்து எததளயொ
ளயொ ித்துக்சகொண்டிருந்தொன். ஒளர ஒரு ளகள்வி தொன்.. ஏன் ஏன் ஏன்....? திரும்ப திரும்ப

தன்தனளய ளகட்டுக்சகொண்டிருந்தொன்..ஏளதொ ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனொய் ளநரொக வட்டிற்கு
ீ
வந்தொன்.. கண்ணதன ளதடினொன்.. அதற்குள் விழித்துக்சகொண்ை விளனொத் வொசு வந்ததத அறிந்து...
வொசு இன்னிக்கு கூை நொன் ளவதலக்கு ளபொகணும் ஒரு சைலிவரி இருக்கு... அர்ஜன்ட்.

இல்தலனொ.. கல்யொணம் ஆபீஸ்-ல தொன் என்றொன்.. வொசுளவொ ஏண்ைொ ளவற யொரும் இல்தலயொ?
ரி நொதேளலர்ந்து வரமொட்ளைன்னு ச ொல்லிட்டு வொ என்றொன்... விளனொத் அவ்விைத்தத விட்டு

கிேம்ப.. வொசு தன் ளதைதல சதொைர்ந்தொன். உதயொதவ பொர்த்தொன். உதயொ.... இங்கவொ.. வொசுவின்
குரல் ளகட்டு அர்ளக வந்தொன் உதயொ.. கண்கேில் மிரட் ி.. என்ன வொசு அண்ணொ? கண்ணன்

எங்கைொ? சதரியலஅண்ணொ .. பிரிண்தை பொர்த்துவிட்டு வளரன்னு ளபொனொன்.. வந்தொ ச ொல்லளறன்..
என்று கூறி அவ்விைத்திலிருந்து உைனடியொக நழுவினொன்... இதையிதைளய ளவதலகதே ச ய்து
சகொண்டு.. ளதஜசுைன் விதேயொடிக்சகொண்டு கண்ணனின் வருதகக்கொக கொத்திருந்தொன்..

இருட்டியவுைன் கண்ணன் வட்டிற்கு
ீ
வந்தொன். வொசு தன்தன எதிர்பொர்த்திருப்பொன் என்று
அறிந்திருப்பொன் ளபொல... ளநரொக வொசுதவ ளநொக்கி ச ன்றொன்.. ளதஜத

எடுத்து சகொஞ்

ஆரம்பித்தொன்.. எதுவுளம நைக்கொதது ளபொல கண்ணன் நைந்து சகொண்ை விதம் வொசுவிற்கு
ஆச் ர்யமொக இருந்தது. தொன் கண்ணதன அதழத்தொல் தவறொகிவிடும் என்பதொல்
மொடிக்கு கிேம்பினொன். இந்தி பொர்த்த கண்ணன் ளதஜத

ர

ர சவன்று

மதுவிைம் சகொடுத்துவிட்டு சமல்ல

சமல்ல மொடிக்கு ச ன்றொன். வொசு அவனுக்கொக அங்ளக கொத்திருப்பதத கண்ைொன்...
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இப்சபொழுது வொசு அதமதி கொத்தொன். கண்ணன் அருளக வந்தொன். எதுவும் ளப ொமல்
நின்றிருந்தனர் இருவரும்.. வொசு அண்ணொ ளகொவமொ? கண்ணளன ஆரம்பித்தொன்...வொசு கண்ணதன
ளநொக்கி.. கண்ணொ ஏன் இப்படி பண்ணிளன? இது தப்பில்தலயொ? என்று ஆறுதலொக அவன்
ளதொேின் மீ து தக ளபொட்டுக்சகொண்டு.. கண்ணதன ளகள்வி ளமல் ளகள்வி

ளகட்டுக்சகொண்டிருந்தொன்.. என்சனன்ன சதரிந்து சகொள்ே ளவண்டுளமொ அவ்வேதவயும் அதற்கு
ளமலும். கண்ணன் கூறிய ஒரு விஷயம் வொசுதவ மதலயிலிருந்து உருட்டி விட்ைது பல

இருந்தது. ஒரு நிதொனத்திற்கு வந்தொன். பிறகு.. கண்கேில் கண்ணருைன்
ீ
நின்றிருந்த கண்ணதன
ஆதரவொக அதணத்துக்சகொண்ைொன். கண்ணொ நீ கவதல பைொளத.. நொன் இருக்கிளறன்.. என்று
கூறியவன்..

ரி கண்ணொ நீ கீ ளழ ளபொ.. நொன் வருகிளறன் என்று ச ொல்ல.. கண்ணன் கீ ளழ

ச ன்றொன். இப்சபொழுது வொசுவிற்கு உண்தமயொகளவ பயித்தியம் பிடிக்கும் ளபொல இருந்தது. கீ ளழ
வந்து தன்னுதைய லப்ளைொபில் எததளயொ ளதடிக்சகொண்டிருந்தொன். ஒருமணி ளநர ளதைலுக்கு
பிறகு அதத அதணத்துவிட்டு கவிதொவிைம் வந்தொன். இந்த இரு தினங்கேில் கவிதொவிைம்
அவன் ளபசுவது (அவனொக) இதுளவ முதல் முதற. ஏளதொ ஒரு மன நிதறவு.. கவிதொதவ
அதனத்து ஒரு முத்தமிட்டு சவேிளய கிேம்பினொன். கொதலயில் இருந்த வொசுவிற்கும்

இப்சபொழுது இருக்கும் வொசுவிற்கும் ஆறு அல்ல நூறு வித்தியொ ங்கள் உண்டு. என்றுள் இல்லொத
திருநொேொய் வொசு மிகவும் சுறு சுறுப்பொக எல்லொ ளவதலகதேயும் கவனிக்க சதொைங்கினொன்.
மிகவும் சதேிவொகவும்

ந்ளதொஷமொகவும் கொணப்பட்ைொன். இதன் நடுளவ விளனொத் வொசுவின்

நைவடிக்தககதே அறிந்துசகொள்ே சதொைங்கினொன். யொருைளனொ சதொதல ளப ியில் சதொைர்பு

சகொண்ைொன். துக்கமும் விரக்த்தியும் ஒருள ர அவன் முகத்தில் பைர்ந்தன. அவனுக்கு இருப்பு
சகொள்ேவில்தல அலுவலகத்தில்.. உைல் அங்கிருந்தொலும் மனம் வொசுதவ சுற்றிளய இருந்தது.
சவேிளய ச ன்ற வொசு யொதர பொர்த்தொன் என்ன சதரிந்துசகொண்ைொன் என்பசதல்லொம் இந்த
கதததய முடிக்கும் முன் ச ொல்கிளறன். ஒரு திருப்தி

ந்ளதொஷம் எல்லொம் சதரிந்தது வொசுவின்

முகத்தில். அன்று கவிதொவுைனும் மதுவுைனும் சவகு ளநரம் ளப ிக்சகொண்டிருந்தொன். அப்சபொழுது
கவிதொவும் மதுவும் ஒருவருக்கொக மற்சறௌவர் எந்த அேவு விட்டுக்சகொடுக்க தயொரொக

இருக்கிறொர்கள் என்பதத சதரிந்து சகொண்ைொன். கைவுளே எங்களுதைய இந்த பந்தத்தத நீதொன்
கொப்பொற்ற ளவண்டும். இவ்வுலகில் யொருக்கும் கிதைக்கொத ஒரு

ிளநகம் எங்களுக்கு

கிதைத்திருக்கிறது. உதவி ச ய் என்று ளவண்டிக்சகொண்டு ளநரமொவதொல் படுக்க ச ன்றொன்
ளவசறங்கு சமொட்தை மொடிக்கு தொன். கண்ணன் அங்கிருந்தொன். அவனுைளனளய

படுத்துக்சகொண்ைொன். இருவரும் அதணத்தபடி இருந்தனர். ஆனொல் அதில் அன்தப தவிர ஆத
இல்தல. ஆம் ஒரு குழந்தததய அதணத்துக்சகொண்டு தூங்குவது ளபொல வொசு கண்ணதன
அதணத்துக்சகொண்டு படுத்திருந்தொன்.
என்று ச ொல்ல

ிறிது ளநரத்தில்.. வொசு அண்ணொ நொன் கீ ளழ ளபொளறன்..

ரி ைொ.. என்றவன் இன்றும் தூங்க முடியொமல் விழித்திருந்தொன். விளனொத் அங்கு

தன் ளவதேயில் மனம் ச லுத்த முடியொமல் தவித்துக்சகொண்டிருந்தொன். என்ன விளனொத் என்ன
ஆச்சு? திடீர்னு ஏன் இப்படி இருக்ளக? என்று

க ஊழியர்கள் ளகட்க.. ஒன்னும் இல்தல ததல

வலிக்கிறது என்றொன்.. அதற்குள் சுனில் அசதல்லொம் ஒன்னும் இல்தல இன்னும் சரண்டு நொள்ல
கல்யொணம்.. ஆனொ அய்யொவுக்கு அதுவதர தொங்க முடியல எண்டு கிண்ைல் பண்ண அதனவரும்
ிரித்தனர். ஆனொல் விளனொத்தொல்

ிரிக்க முடியவில்தல.. ஆம் சபொய்யொகவும் தொன். பதிலுக்கு

அவன் கண்கேில் கண்ணர்ீ சுரந்தது. அவனுள் ஒரு பயம். எங்ளக வொசுதவ இழந்துவிடுளவளனொ

என்று.. எதனொல் இந்த பயம்? எப்சபொழுது வட்டிற்கு
ீ
கிேம்புளவன் என்று கொத்திருந்த விளனொத்தத
ளநொக்கி விளனொத் நீ கிேம்பு நொங்க பொத்துக்களறொம். மச் ி சைன்ஷன் ஆகொதைொ.. இது கல்யொணம்.
ரி நீ கிேம்பு.. நொங்க உன்தன கல்யொணத்திளல மீ ட் பண்ணளறொம் என்று கூறி அவதன

அனுப்பிதவத்தனர். துடித்துக்சகொண்டிருந்த மனத்துைன் விளனொத் வட்தை
ீ
அதைந்தொன். உள்ளே
விேக்கு எறியளவ ளநரொக மொடிக்கு ச ல்லொமல் அதழப்பு மணியடித்து சவேிளய நின்றொன்.

கததவ திறந்தது மது. அவதே அதழத்துக்சகொண்டு ளநரொக உள்ளே ச ன்றொன். அவன் முகத்தில்
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சதரிந்த கலவரத்தத பொர்த்த மது என்ன வினு.. என்ன ஆச்சு. ஏதொவது பிரச் தனயொ? என்று
ளகட்க.. இல்ல மது.. சகொஞ் ம் ததலவலி அவ்வேவு தொன்...

விளனொத் வருவது சதரிந்ததும் வொசு தூங்குவது ளபொல பொ ொங்கு ச ய்தொன். விளனொத் வந்ததும்
வொசு கண்மூடியிருப்பதத பொர்த்து தூங்குகிறொன் என்று நிதனத்து அருகிளல படுத்துக்சகொண்ைொன்.
தூக்கம் வரவில்தல. கண்கதே மூடினொன். என்ன அதி யம்,! கண்கதே மூடியவுைன் வொசு
சதரிந்தொன். ஆனொல்

ிரித்த முகத்துைன் அல்ல ளகொபத்துைன்..துக்கத்துைன்.. விளனொத் நீ என்தன

ஏமொற்றிவிட்ைொய் பொர்த்தொயொ? உன்தன எவ்வேவு நம்பிளனன். நீ என்னிைமிருந்து மதறத்து

விட்ைொய்... ஒன்று நீ என்தன நம்பி இருக்க மொட்ைொய். அல்லது என்னுதைய அன்தப நம்பி

இருக்க மொட்தை. அதனொல் தொன் நீ என்னுைன் எதுவும் ச ொல்லவில்தல. இனி உன்தன அப்படி
நம்புவது? வொசு நொன் ச ொல்வதத ளகள். இது ச ொல்லக்கூடிய விஷயமொக இருந்திருந்தொல் நொன்
கண்டிப்பொக ச ொல்லிருப்ளபன். உன்தன என் வொழ்வில் எந்த ஒரு கணமும் இழக்க நொன்
விரும்பவில்தல. அதற்கொக என்தன நொன் இழக்க தயொரொளனன். இந்த உலகில் எனக்கு

நீளவண்டும் வொசு. என்தன ளவறுத்துவிைொளத. அததவிை என்தன இறந்துவிடு என்று ச ொன்னொல்
நொன்

ந்ளதொஷமொக இறப்ளபன் என சகஞ் .. நீ எதற்க்கை இறக்க ளவண்டும். உன்தன நம்பி மது

இருக்கிறொள். அட் லீஸ்ட் அவதேயொவது நம்பு.. அவேிைமொவது எததயும் மதறக்கொளத. நொன்
வருகிளறன். என்று திரும்ப வொசு.. வொசு.. வொசு.. ளபொகளத.. நில்லு வொசு..ப்ே ீஸ்.. என்று கொத்த..

விளனொத்.. விளனொத்.. எழுந்திரு..விளனொத்.. கண்கதே திறந்தொன்.. அவன் அருகில் வொசு.. கண்கேில்
கண்ண ீருைன் அப்படிளய அவதன இறுக்கி அதணத்துக்சகொண்ைொன். வொசுவும் அந்த அதணப்தப
இறுக்கி என்னைொ கனவு கண்ைொயொ? நீ கத்துவதத யொரொவது ளகட்ைல் என்னளமொ நொன்

மொடியிலிருந்து கீ ளழ குதிக்கப்ளபொகிளறன்னு நிதனச் ிப்பொங்க.. என்ன ைொ ஆச்சு... ஒன்னும் இல்ல

வொசு. நீ என்தன விட்டு விட்டு ளபொகிறது ளபொல கனவு... கனவு தொளன விளனொத் விடு.. எந்த ஒரு
க்தியொதலயும் நம்தம பிரிக்க முடியொது.

ொதவ தவிர.. நிம்மதியொக தூங்கு என்று ச ொல்ல

இருவரும் படுத்துக்சகொண்ைனர். வொசு விளனொத்தின் நிதல கண்டு மிகவும் வருந்தினொன். வொசு
அவன் மனதில்..

வொசு அவன் மனதில்.. உண்தம தொன் விளனொத். இதத யொரிைம் தொன் ச ொல்ல முடியும். உயிர்
நண்பனிைம் கூை ச ொல்ல முடியொது. இவ்வேவு விதரவில் நீ என்னிைம் எப்படி ச ொல்ல முடியும்.
அப்படிளய நீ ச ொல்லியிருந்தொலும் ளநற்று வதர நொனும் அதத ஒத்துக்சகொண்டிருக்க

மொட்ளைன்...இப்சபொழுது.. விட்டுக்சகொடுத்து ளபொக ளவண்டிய அவ ியத்தத அறிந்தவன். எனக்குள்
ஒரு சநருைல் இருந்தொலும் உன்னுதைய
ந்ளதொஷம் நம் குடும்பத்தினதர

ந்ளதொஷம் அதத நீக்கிவிடும். நம்முதைய இந்த

ந்ளதொஷமொக தவக்கும். நொன் இதத ஒரு தியொகமொக

நிதனக்கவில்தல விளனொத். இததயும் என் வொழ்வில் ஒரு அங்கமொக நிதனக்கிளறன் என
எண்ணிக்சகொண்ளை தன கண்கதே மூடி தூங்கினொன். விளனொத் வொசு இருவரும் மதுவின்
அம்மொவின் குரல் ளகட்டு எழுந்தனர். என்ன ரொமுழுக்க தூங்கிநீன்கேொ இல்தல ளப ிண்டு

இருந்தீர்கேொ? இப்படியொ தூங்கறது? வொசு கவிதொ உன்தன சரொம்ப ளநரமொ எதிர்பொர்த்திண்டு
இருக்கொ என்று ச ொல்ல.. விளனொத் இன்னிக்கு மொதல மொப்பிள்தே அதழப்பு..

ீக்கிரம் எல்லொ

ளவதலகதேயும் முடிச் ிட்டு ௧௨ மணிக்சகல்லொம் சரடிஆயிடு என்று ச ொல்லிவிட்டு கீ ளழ

ச ன்றொள். இரவின் தொக்கம் விளனொத்தத இன்னும் நீங்கவில்தல என்று அறிந்த வொசு.. விளனொத்
வொைொ.. நொனும் பொர்க்கிளறன் ஏன் இப்படி இருக்ளக... இன்னிளலர்ந்து நீ ஒரு புது வொழ்க்தக

துவங்களபொகிறொய். நீ விரும்பிய சபண்தணளய கல்யொணம் ச ய்து சகொள்ேப்ளபொகிறொய். அப்பறம்
ஏன் ைொ இப்படி இருக்ளக? விளனொத்..

ில விஷயங்கள் நம்ம வொழ்க்தகல நைக்கறது நம்மளுதைய

நன்தமக்கு தொன்னு நிதனக்கிறவன் நொன். எனளவ.. எதத பற்றியும் கவதல பைொமல் எழுந்து
தயொரொகு.. என்று ச ொல்லி எழுந்து சகொள்ே முயற்ச் ிக்க.. விளனொத் அவனுதைய தககதே
பிடித்து....வொசு நொன் உன்கிட்ை ளப ணும்...வொசுளவொ அவன் தககதே பிடித்து.. அசதல்லொம்

ஒண்ணும் ளவண்ைொம் இப்ப வொ என்று கூறிக்சகொண்ளை அவதன இழுத்துக்சகொண்ளை கீ ளழ
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ச ன்றொன். ளவண்ைொ சவறுப்பொக கீ ளழ வந்த விளனொத்தத கிண்ைல் ச ய்யளவ ஒரு கும்பல்
கொத்திருந்தது. ளவசறொரு

கூடும்.. இப்சபொழுது..ஒரு

மயமொக இருந்திருந்தொல் விளனொத் ஒருளவதே அதத ர ித்திருக்க
ிறிய

த்தம் கூை அவனுக்குள் எரிச் தல உண்ைொக்கியது...

எல்லொவற்தறயும் கட்டு படுத்திக்சகொண்டு.. அதமதியொக இருந்தொன். தூரத்திலிருந்து இதவ
எல்லொவற்தறயும் பொர்த்துக்சகொண்டிருந்த மதுவின் மனதில் ஒரு கலக்கம்... என்னதிது..

திடீசரன்று விளநொத்திக்கு என்ன ஆகியது? குழம்பினொள். விஷயம் கவிதொவிற்கு ளபொனது.
ஆகொ இப்சபொழுது நொல்வரும் நொன்குவிதமொக நிதனக்க.. அடுத்து என்ன நைக்கும் என்பது
மிகப்சபரிய புதிரொனது.. ரி.. நொம் இப்சபொழுது இதவகள் நொல்வரின் முதல்

ந்திப்பு நிகழ்ந்ததொ

அந்த நொளுக்கு ளபொளவொமொ? கொரணம் ஒண்ணும் இல்ளலன்ங்க.. வொசு திடீர்னு இதத அச்ச ப்ட்
பண்ணுவது என்பது உங்கேில் பலரொல் ஏற்றுக்சகொள்ே முடியொது. முதலில் நொமொ எல்லொரும் ஒரு
விஷயத்தத சதரிஞ் ிக்கணும். நம்மில் சதொண்ணூறு
ஒருமுதற.. ஒளர ஒரு ஸ்பரி ம்.. ஒளர ஒரு

தவிகிதத்தினருக்கு சதரியும்.. ஒளர

க்.. இது ளபொதும்.. அந்த நபர் மீ ண்டும் அதத

அனுபவிக்க நிதகக்க.. அது மட்டும் கொரணமொக இருந்திருந்தொல் ஒருளவதே வொசு இந்ளநரம்
வட்தை
ீ
விட்டு சவேிளயறி இருந்திருக்கலொம். அல்லது ளவறு விதமொக அன்றிரளவ

இருவருக்குள்ளும் அந்த உறவு மலர்ந்த்திருக்கலொம். இரண்டும் நைக்கொததற்கு கொரணம்
இல்லொமல் இல்தல. அதனொல் தொன் இவர்களும் முதல்
அதழத்துச்ச ல்ல்கிளறன்...

ந்திப்பிற்கு உங்கதே மீ ண்டும்

விளனொத் மதுதவ கவிதொவுைன் விட்டு விட்டு சவேிளய ச ன்றவுைன் . மதுவும் கவிதொவும்

ளப ிக்சகொண்ைது தொன்.. நமக்கு விளனொத்தின் நண்பர்கள் அகொல மரணம் பற்றி மட்டும் தொன்
சதரியும்.. அதனொல் விளனொத் மனதேவில் பொதிக்கப்பட்ைதும்.. எதற்க்சகடுத்தொலும் பயந்ததும்..
யொரிைமும் பழகளவ தயங்கியதும்.. எந்த ஒரு உறதவயும்

ற்று தள்ேிதவத்ளத ர ித்ததும்.. ஏன்..

மதுவிைளம அவன் கொதலிப்பதொக ச ொன்னது இவர்கள் நொல்வரும் உறவில் கலந்த பின் தொன்.

கல்லூரி நொட்கேில் விளனொத் தன் நண்பன் நந்தொவிைம் .. நீதொண்ைொ என்னுதைய சபஸ்ட் ளமன்
ஆ என்கூை இருக்க ளவண்டும். என்றும் நந்த விளநொத்திைமும் ச ொல்வது தின ரி விஷயம்.

நந்தொவின் பிரிவிற்கு பிறகு விளனொத் யொதரயும் தன்னுைன் ள ர விைவில்தல என்பது தொன்
உண்தம. ஆனொல் எந்த கணம் வொசுதவ

ந்திதொளனொ.. அப்சபொழுதிலிருந்து அவன் மொற

ஆரம்பித்தொன். விளனொத்தின் இந்த ஒரு கைந்த கொலத்தத பற்றியும் விளனொத்தின் குடும்பத்தத
பற்றியும்,தொன் விளனொத் வொழ்க்தகயில் வந்த விதம் பற்றியும் மது அன்று கூறிக்சகொண்டிருந்தொல்.
இதில் சபஸ்ட் ளமன்..இது ஒரு சபரிய கதத

ொர்.. ஒரு உயிர் நண்பனொல் மட்டுளம அவ்வொறு

இருக்க முடியும். ஈருைல் ஓருயிர் என்று ச ொல்வொர்களே.. அதில் ஒருவன் தொன் இந்த சபஸ்ட்
ளமன். இந்த விஷயத்தத தொன் கவிதொ வொசுவிைம் கூறினொள். வொசுவிர்க்கும் ளவறு எந்த

ச்ளநகிததும் இல்லொததொலும் விளனொத்தும் அவன் ளமல் அன்பு தவக்க ஆரம்பித்ததொலும் இவர்கள்
நட்பு சதொைர்ந்து இந்த நிதலக்கு வந்தது.

ரி நொம் கததக்கு வருளவொம். (இன்னும்

ில

விஷயங்கதே எழுதி இருக்கலொம்.. ளநரம் கருதி சுருக்கி விட்ளைன். ஏளதனும் ளகள்வி வந்தொல்
விதை தருகிளறன்) வொசுவின் இந்த மொற்றத்திற்கு முதற் கொரணம் இது தொன். ளமலும்

கண்ணனுைனொன அந்த நிகழ்ச் ி.. அவனுக்கு மிகப்புதியது என்றொலும்.. அந்த ஒரு அனுபவம்
கண்டிப்பொக அவனுக்குள் ஏளதனும் ஒரு உணர்ச் ிதய கிேறிவிட்டிருக்க ளவண்டும்...

கவிதொ வொசுதவ அதழத்து என்ன நைந்தசதன்று ளகட்க.. வொசுளவொ அசதல்லொம் ஒண்ணும்
இல்தல எல்லொம்

ரியொகிவிடும்.. மதுதவ

ந்ளதொஷமொக இருக்கச்ச ொல் என்று கூறிவிட்டு

கிேம்பினொன். விளநொத்துைளனளய இருந்தொன். அவதன விட்டு அகலவில்தல. மொப்பிள்தே
அதழப்பு சதொைங்கியது.. விளனொத் முகத்தில்

ந்ளதொஷம் இல்தல.. அதுவதர எதிலும்

ததலயிைொத விளனொத்தின் தந்தத விளனொத்தின் முகம் வொடியிருப்பதத பொர்த்து , வொசுதவ
அதழத்து.. வொசு உங்கள் இருவருக்குள்ளும் ஏதொவது பிரச் தனயொ? இல்தல மதுவுக்கும்

அவனுக்கும் ஏதொவது பிரச் தனயொ? விளனொத் இதமொதிரி இருக்கொளன? என்று கவதலளயொடு
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ளகட்க.. இல்லப்பொ.. ஒண்ணும் இல்ல.. நொன் பொர்த்துக்சகொள்கிளறன்.. நீங்க கவதல படும் படி
எதுவும் இல்தல.. என்று கூற.. அவன் தந்தத

ிறிது

மொதொனமொனொர்.

நம்மூரில் மொப்பிள்தே ளதொழன் என்ற ஒரு நபர் உண்டு தொளன.. அதத தொன் USA -இல் சபஸ்ட்
ளமன் என்று கூறுவொர்கள். ஆனொல் இரண்டிற்கும் நிதறய வித்யொ ம் உண்டு நம்மூரில் அது
சவறும்

ைங்கு.. ஆனொல் அங்ளகொ.. அது ஒரு நீண்ை சநடும் உறவு.

மொப்பிள்தே அதழப்பில் உதை மொற்ற மொப்பிள்தே ளதொழதன அதழப்பது வழக்கம்..அப்சபொழுது
வொசு ஓடிச்ச ன்று இளதொ நொன் இருக்கிளறன் அவனுதைய மொப்பிள்தே ளதொழன்..

ிஸ் சபஸ்ட்

ளமன்.. என்று கூற.. விளனொத் கண்கேில் கண்ணருைன்
ீ
பதழய நிதனவுகேில் கதரய

ஆரம்பித்தொன். வொசு விளனொத்தத அதழத்துக்சகொண்டு உதை மொற்ற தனி அதறக்கு ச ன்றொன்.
அதறயில் நுதழந்ததும்

ட்சைன்று அதறகததவ விளனொத் அதைத்து வொசுதவ

கட்டிக்சகொண்ைொன். வொசு அவதன

மொதொனம் ச ய்து உதைகதே மொற்றி மொப்பிள்தேயொக்கி

சவேிளய அதழத்து வந்தொன். கவிதொ மதுதவயும் அதழத்துவர இருவரும் இதணந்து

அதனவரிைமும் ஆ ிவொங்க மொப்பிள்தே அதழப்பு இனிது நிதறவதைந்தது. விளநொத்ளதொ தன்
நிதலயிலிருந்து மீ ண்டு வர முயற் ி ச ய்தும் ளதொற்றுக்சகொண்டிருந்தொன்.
ளவதல கதேப்பில்

ொப்பிட்ைவுைன் அதனவரும் உறங்க ச ன்றனர். வொசு, கவிதொ, விளனொத் மது

நொல்வர் மட்டும் ளப ிக்சகொண்டிருந்தனர். எங்கு சதரியுமொ? சமொட்தை மொடியில் தொன்.

மடியிளலளய ளதஜஸ் தூங்கிவிை மதுவின் அம்மொவும் வந்து அவர்கதே கூப்பிை கவிதொவும்,
மதுவும் கீ ளழ ச ன்றனர். விளனொத், வொசு சரொம்ப ளநரம் ளப ிண்ளை இருக்கொதீங்க.. கொதலல
ீக்கிரம் எழுந்திருக்க ளவண்டும் என்று கூறி கீ ளழ ச ன்றொர். வொசு விளனொத்தின் தககதே

பற்றிக்சகொண்டு.. விளனொத்.. விளனொத்... என்தன பொருைொ.. குனிந்த ததல நிமிரொமல் இருந்தொன்
விளனொத். விளனொத் என்தன பொரு என்று தன் தககேொல் அவன் முகத்தத நிமிர்த்தினொன்.

விளனொத் கண்கேில் கண்ணர்..
ீ இங்க பொருைொ ஒரு ௨௬ வயது குழந்தததய. இங்ளக என்ன
பொல்ய விவொகமொ நைக்குது.. இப்படி அழளற? ளைய் நீ இப்படிளய இருந்தொ இங்க இருக்கிற

எல்ளலொரும் தலன்ல நின்னு விளனொத் ஏன் இப்படி இருக்கன்னு என்கிட்ளை ளகட்ப்பொங்க.. கவிதொ,
மது, உங்கப்பொ.. இன்னும் மதுளவொை அம்மொ அப்பொ தொன் பொக்கி.. என்று கூற.. விளனொத்... உனக்கு
எல்லொளம தமொஷொ இருக்குல வொசு.. நொன் அழறளத உனக்கு தமொஷ் தொன். என் வலி உனக்கு

சதரியொது ைொ என்று கூற.. வொசு..எனக்கு சதரியும் விளனொத்.. எனக்கு எல்லொம் சதரியும். ளபொயும்
ளபொயும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கொகவொ நொன் உன்தன விட்டுவிை ளபொகிளறன்? நீ என்தன பற்றி
சதரிஞ் ிண்ைது அவ்வேவுதொன்... ள

ளமன் இ லவ் யு ஆஸ் யு ஆர். அப்படி இருக்கும்

சபொழுது.... விளனொத் அதிர்ச் ியொனொன். எப்படி....யொர்...? எல்லொம் ச ொல்லளறன்.. உனக்கு எப்படி
இப்படி எல்லொம்

ந்ளதகம் வந்தது? அதுவும் இவ்வேவு நொள் இல்லொமல்? இல்ல வொசு அன்னிக்கி

தநட் நீ சரொம்ப கவதலயொ இருந்தொ. ஏளதொ உன் மன
நீயும் ச ொல்லவில்தல.

ளபொட்டு வொட்டுதுன்னு சதரிஞ் ிண்ளைன்.

ரி நொளன சதரிஞ் ிக்கலொம்னு உதயொகிட்ை இங்க என்ன நைந்ததுன்னு

ளகட்ளைன். நீ இப்ப எங்க இருக்ளகன்னு ளகட்ளைன். அன்னிக்கு தநட் கண்ணன் உன்கூை

இருந்தொன் என்றவுைளனளய அங்ளக என்ன நைந்திருககும்னு புரிஞ் ிக்கிட்ளைன். ளமலும் நொன்
உதயொகிட்ை ளப ிக்சகொண்டிருக்கும் சபொழுது நீ கண்ணனுைன் இருப்பதொக கூறியது தொன். எந்த
ஒரு நண்பனும் தன்னுதைய உயிர் நண்பன் ஒரு ள

ொளமொ ச க்ஸ்உஅல் என்ளறொ பய்

ச க்ஸ்உஅல் என்ளறொ ச ொல்லிக்சகொள்ே மொட்ைொன். ளமலும் சதரிந்த அடுத்த நிமிைளம விட்டு

விலகி விடுவொன். இந்த விஷயம் உனக்கு சதரிந்திருக்குளமொ என்ற பயம் தொன். இது நொள் வதர
நொன் உன்தன அந்த எண்ணத்துைன் பொர்த்தது கூை கிதையொது.

எனக்கு எதுவும் ளவண்ைொம் வொசு.. நீ அனுைன் இருந்தொல் ளபொதும் என்று கூறி அழ ஆரம்பித்தொன்.
இந்த விஷயத்தத உன்னிைம் ச ொல்ல எனக்கு அவ்வேவு ததரியம் இல்தல. இதத ச ொல்ல

தொன் நொன் உன்தன அதழத்ளதன். இது என்னுதைய கல்லூரி வொழ்க்தகளயொடு முடிந்த்த ஒன்று.
நொன் இந்த விஷயத்தில் இன்றும் வருந்தும் ஒரு விஷயம் கண்ணனுைனொன என்னுதைய உறவு.
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அது ஒளர ஒருமுதற தொன் நைந்தது என்றொலும் அதன் விதேதவ இன்று நொன் பொர்க்கிளறன்...
எனக்ளக என்தனபொர்த்தொல் எரிச் லொக வருகிறது. வொசு இவ்வேதவயும் அதமதியொக
ளகட்டுக்சகொண்டிருந்தொன். விளனொத் நிறுத்திய பின்னும் அதமதி கொத்தொன்... எந்தவித

உணர்ச் ிகதேயும் கொட்ைொமல் தன் முகத்தத ளநரொக தவத்துக்சகொண்ைொன். விளனொத்தின்
தககேிலிருந்து தன் தககதே விடுவித்துக்சகொண்டு எழுந்து சகொண்ைொன்...

விளனொத்! உனக்கொக என்னொல் எததயும் ச ய்ய முடியும். ஏண்ைொ.. ஆப்ைர் ஆல் ஒரு ௧௦ நிமிஷ
சுகம்

ம்மந்தப்பட்ை விஷயம் எப்படி உன்தனயும் என்தனயும் பிரிக்கும்னு நீ சநதனச்ள ? நீ

என்கிட்தைளயொ நொன் உன் கிட்ைளயொ இதுவதர எதுவுளம ளகட்ைது கிதையொது.. எதிர்பொர்த்தது
கிதையொது. எவ்வேளவொ நொள் நொன் ளயொ ித்ததுண்டு நொன் விளநொத்துக்கொக ஏதொவது ச ய்ய
ளவண்டும் என்று. ஆனொல் இதுவதர அதத நிதறளவற்ற எனக்கு
ஆனொல் கண்ணன் மூலம் எனக்கு அந்த

ந்தர்ப்பம் கிதைக்கவில்தல.

ந்தர்ப்பம் இப்சபொழுது கிதைத்துள்ேது. அந்த விஷயம்

கண்ணன் மூலம் நைந்தத சபொழுது நொன் மிகவும் அதிர்ச் ி அதைந்ளதன். மறுநொள் கண்ணனுைன்
ளப ிய சபொழுது தொன் எனக்கு எல்லொளம புரிந்தது. அவன் உன்தன பற்றி கூறிய சபொழுது

என்னொல் நம்ப முடியவில்தல. ஏசனன்றொல் உன்தனயும் மதுதவயும் நொன் அறிந்திருந்ததொல்.
கண்ணன் ஏற்கனளவ ஒருமுதற தபக்-ல ளபொகும் சபொழுது ஏளதொ ட்தர பண்ணினொன்.

அப்சபொழுது எனக்கு புரியவில்தல. ஆனொ இப்சபொழுது புரிகிறது. இதத பற்றிய ஆரொய்ச் ி
கட்டுதரகள் பலவற்தற படித்ளதன். எனக்கு சதரிந்த மருத்துவர் ஒருவதரயும்

ந்தித்து இது

குறித்து ளப ிளனன். இதில் உண்தம என்னசவன்றொல்.. இந்த ஒரு நிகழ்ச் ிதய என் வொழ்வில்

மறக்க முடியொது. இந்த உணர்ச் ிதயயும் மறக்க முடியொது. நொன் இந்த மன உதேச் லிலிருந்து
விடுபை ஒருவழி இந்த ஒரு நிகழ்ச் ிதய ஏற்றுக்சகொள்வது தொன். இந்த ஒரு முடிவு எனக்கு ஒரு
சதேிதவ சகொடுத்தது. நொன், நீ நீயொகளவ இருக்களவண்டும் என்று தொன் விரும்பிளனன். உன்தன
அப்படிளய வொழதவக்க இது எனக்கு ஒரு
சுகத்துக்கொக ஏங்குகிற

ந்தர்ப்பம் அவ்வேவு தொன். நொன்

ில நிமிை

ரொ ரி மனிதன் அல்ல. ஒரு உறவுக்கு ஏங்குகிற மனிதன். நீ அப்படி

இருந்தொலும் நீ எப்சபொழுதும் என் விளனொத் தொன். இதுவதர மனதத மட்டுளம சகொடுத்த நொன்..
இனி உணர்வொல், உயிரொல் உன்னுைன் இதணந்திருக்க முடிசவடுத்ளதன். இதத என்னுதைய

பரி ொக உனக்கு தர நிதனத்ளதன். இளதொ என்தன தந்ளதன் என்று கூறிக்சகொண்ளை விளனொத்தத

அதணத்துக்சகொண்ைொன்... இந்த அதணப்பிற்கு ஆயிரம் அர்த்தங்கள் நொம் ளயொ ித்தொலும் என்தன
சபொறுத்தவதர ஒளர ஒரு அர்த்தம் தொன். இது உணர்ச் ிகேில்
உறவின்

ங்கமம்.. இரு உயிர்கேின்

ங்கமம் அல்ல.. ஒரு முழு

ங்கமம்... இரவு இருவரும் அருகருளக படுத்திருந்தொலும்

இருவரின் உள்ேமும் ஒன்றொகளவ இருந்தது.

மறுநொள் கொதலயில் ளதஜஸ் ின் முதல் பிறந்த நொள் விழ ஓமத்துைன் சதொைங்க மொமொ
முதறயில் விளனொத்தின் மடியில் தவத்து கொத்து குத்தப்பட்ைது. சதொைர்ந்து விளனொத் மதுவின்
திருமணமும் இனிது நிதறளவறியது. இப்சபொழுது இந்த உறவு உணர்ச் ிகதேயும் கைந்த ஒரு
உண்தமயொன ஒரு நிதலதய அதைந்தது...
நன்றி..
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