ச ொல்லொதே யொரும் தேட்டொல்....
இன்று..

டொக்டர், என் பிள்ளை தபசுவொனொ? மத்ே ப ங்ேை மொேிரி மறுபடியும் மொறுவொனொ? என்ன
ஆச்சுன்தன சேரியல... நீங்ே ேொன் ஏேொவது பண்ணி என் பிள்ளைளய ேொப்பொத்ேணும் என்று
டொக்டரின் ளேேளை பற்றிக்சேொண்டு ேேறிக்சேொண்டிருந்ேொர் ேேிரின் ேந்ளே. Mr

ண்முேம்,

முேலில் எனக்கு எல்லொவற்ளறயும் ச ொல்லுங்ேள். எப்சபொழுேிலிருந்து இவ்வொறு இருக்ேிறொன்?
தவறு எந்ே டொக்டரிடமொவது ேொட்டின ீர்ேைொ? என்ன நடந்ேசேன்று ச ொல்லுங்ேள் என்று தேட்ே..
ஒன்னும் சேரியல டொக்டர்... சபங்ேளுர்ல தவளல பண்ணிண்டு இருந்ேொன். ஒரு வொரத்ேிற்கு

முன்னொடி எனக்கு உடனடியொ வரும்படி தபொன் வந்ேது. நொன் அங்ே தபொய் பொர்த்ே சபொழுது பேறி
தபொயிட்தடன்.. இப்படிதய பிரம்ளம பிடிச் ொ தபொல உட்ேொர்ந்த்துண்டு இருந்ேொன். எந்ே அள வும்
இல்ளல.. நொன் தப ியது எதுவும் அவன் புரிந்ேது சேொண்டிருப்பொனொன்னு கூட என்னொல

புரிஞ் ிக்ே முடியல. இவன் கூட ஒரு ளபயன் இருந்ேொன். இவதனொட ரூம் தமட். அவன் ேொன்
என்ளன கூப்பிட்டது. நொன் அவனிடம் தேட்தடன்.. என்னப்பொ என்ன நடந்ேது.. உங்ேளுக்குள்
ஏேொவது

ண்ளடயொ? இல்ளல ேொேல்.. ேீ ேல்ன்னு... என்று தேட்டேற்கு.. ஒண்ணும் சேரியொது

அங்ேிள். தநத்ேிக்கு ளநட் தவளலவிட்டு வரும் சபொழுதே ஒரு மொேிரியொே ேொன் இருந்ேொன்.
என்ன என்று தேட்தடன். பேில் ச ொல்லவில்ளல.

ொப்பிடவில்ளல.. ஒரு ச ேண்ட் கூட ேண்ளண

மூடவில்ளல.. அப்படிதய உட்ேொர்ந்ேவன் ேொன்.. எனக்கு பயமொ இருந்ேேொல ேொன் உங்ேளை

வரச்ச ொன்தனன்..என்று நிதலஷ் கூற நொன் ேேிளர அவளன அளைத்துக்சேொண்டு ச ன்ளன வந்து
விட்தடன். எளேயொவது பொர்த்து பயன்ேிருப்பொதனொ என்று தேொவிலுக்கு ச ன்று மந்ேிரித்து

எல்லொம் பொர்த்தேன். இந்ே 8 நொள்ல ஒரு ேடளவ கூட நொன் ேண் அள த்து பொர்க்ேவில்ளல
டொக்டர் என்று ேண்ணருடன்
ீ

ண்முேம் கூற.. டொக்டதரொ ேவளல படொேீங்ே Mr

ண்முேம், இது

ஏதேொ அேிர்ச் ியினொல் உண்டொனதுன்னு சேரியுது... ஒண்ணும் பிரச் ளன இல்ளல.. எல்லொம்

ரியொயிடும்..நீங்ே ேவளல படொேீங்ே.. என்று ளேரியம் கூறினொர். என்னதமொ டொக்டர் உங்ேளை

ேொன் நம்பி இருக்தேன். எனக்ேடுத்ேது இந்ே குடும்பத்ளே ேொப்பொத்ே இவன் ஒருவன் ேொன்
இருக்ேொன்... என்று உளடந்ேது அழுது சேொண்தட அருதே இருந்ே நொற்ேொலியில்

அமர்ந்ேொர்....இத்ேளனக்கும் ேேிரிடம் இருந்து எந்ே ஒரு அள வும் இல்ளல.. ேண்ேள் ேிறந்ேபடிதய
உட்ேொர்ந்ேிருந்ேொன். அவன் ேண்ேைில் ஒரு பயம்.. ஒரு ஏக்ேம்.....
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முத்து என்ன தயொ ிக்ேிதற? ஏேொவது தபசுடொ.. நீ இப்படிதய தப ொம இருந்ேொ நொன் ேிைம்பி
தபொயிடுதவன்.. தபொ டொ தபொ.. நொன் அவ்வைவு ச ொல்ல ச ொல்ல நீ என்ளன விட்டுட்டு தவற
ரூமுக்கு தபொனல.. அப்படிதய தபொேதவண்டியது ேொதன.. என்ன பொக்ே ஏண்டொ வந்தே.. நொன்

இருக்ேொன இல்ல ச த்துட்டனொன்னு பொர்க்ே வந்ேியொ? இல்ளலட நீ ேொன் என்ளன சேொஞ் ம்
சேொஞ் மொ
நீயொவது

ொே அடிக்ேற... இப்படி வொைறத்துக்கு பேிலொ.. தப ொம நொன் ச த்து தபொயிடலொம்..

ந்தேொஷமொ இரு.. நொன் வதரன்.. ேேிர்.. ேேிர்... தபொடொ தபொ.. நீயொ என்ளன பொர்த்து

தப னும்ன்னு சநளனச் ொ கூட இனிதம தப

முடியொது...நொன் தபொதறன்டொ.. என்று கூறி ேேிருன்

முன்தன தபொய் நிற்ே.. ேண்ேைில் ேண்ணருடன்..
ீ
அப்படி நீ தபொறேொ இருந்ேொ.. உனக்கு

முன்னொடிதய நொன் தபொயிடுதவண்டொ.. தபொடொ.. நீ எப்பவுதம என்ளன புரிஞ் ிண்டது ேிளடயொது..
எல்லொம் சேரிஞ் ொ மொேிரியும் புரிஞ்

மொேிரியும் தப றதேொட

ரி..உன்கூட இருந்ே இந்ே இரண்டு

வருடம் எப்படி என்பது நம்ம சரண்டு தபருக்கும் ேொன் சேரியும் முத்து.. இவ்வைவு சேரிஞ்சும் நீ
என்ளன ேப்பு ச ொல்லறது எனக்கு வலிக்குது டொ.. பைேி தபொச் ின்னு இருக்ே முடியல..
இப்ப சரொம்ப தேொவமொ இருக்ே.. நொளைக்கு நொன் உன்ளன மீ ட் பண்ணதறன்.. என்ளன

ரி.. நீ

மன்னிச் ிடுடொ.. ஏேொவது ச ொல்லி உன் மனளே புண்படுத்ேிருந்ேொல்.. நொன் வதரன்.. ேேிர்

மளறயும் வளர முத்துவின் ேண்ேள் அவளன விட்டு அேலவில்ளல.. தேொவம் அவன் ேண்ேைில்
சேரிந்ேது.. ேேிரின் முேம் மளறந்ேதும்.. முத்துவின் தேொவம் எல்லொம் அழுளேயொே
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மொறியது..அவனுளடய அழுளே.. தேட்தபொளரயும் ேளரய ளவக்கும்... ேேிதர தேட்டிருந்ேொல்..
ேண்டிப்பொே மனம் மொறியிருப்பன்...அழுளே விசும்பலொே முத்து ேன் ேளலயளணயில் முேம்
புளேத்து... பளைய நிளனவுேைில் மூழ்ேினொன்...

அது ஒரு ேளல மற்றும் அறிவியல் ேல்லூரி.. முத்துவும் ேேிரும் ேங்ேளை தபொல் மற்ற நூற்றுக்
ேணக்ேொன முேல் ஆண்டு மொணவர்ேளை தபொல ேங்ேள் பொல்ய ேனவுேளை ேளலத்து விட்டு

இைளம ேனவுளை ேொண ேல்லூரியில் ேங்ேள் வொழ்க்ளேளய சேொடங்ேிய முேல் நொள்.... முத்து,

ேேிர் இருவருதம நடுத்ேர வர்ேத்து பிள்ளைேள் ேொன். முத்து பி ேொம்இலும் ேேிர் இயற்பியலிலும்
த ர்ந்ேிருந்ேனர். இவர்ேள் அறிமுேம்...பொருங்ேதைன்... ேல்லூரி ேொன்டீன்... என்ன ேம்பி 500 ரூபொ
குடுக்ேற..

ில்லளறய இல்ளலயொ? 2 டீக்கு 500 ரூபொ குடுத்ேொ எப்படி.. என்று முத்துவிடம் ச ொல்ல

அருேிலிருந்ே யொரிடமும்
என்று அவன் ேன்

ில்லளற இல்லொேேொல் மச் ி வொட

ில்லற மொத்ேிண்டு வரலொம்

ேொக்ேைிடம் ச ொல்ல..அந்ே கும்பலில் முத்துவின் வகுப்பில் படிக்கும்

வ ந்த்ேின் நண்பனொன ேேிர்...வ ந்த் அவன்ேிட்ட குடுடொ.. சவைிதய தபொய்

மொத்ேிக்ேலொம்.. என்று ச ொல்லும் தபொதே... நன்றி தேொைொ.. சவைிதய வந்து

ில்லளற

ில்லளற மொத்ேி

ேதரன் என்று கூறிக்சேொண்தட.. ேேிரின் ளேேைிலிருந்து எடுத்துக்சேொண்டொன்.. வ ந்த்... தடய்
லூ ொ டொ நீ ? உனக்கு யொருன்தன சேரியொது.. என் டிபொர்ட்சமன்ட் நு ேொன் சேரியும்.. அவன்

ேிருப்பி ேருவொன மொட்டொனொனு சேரியுமொ? தபொ தபொ.. வந்ேொ லொபம் ேொன். இனிதம உன்ளன
ேொன் புல்லொ மீ ட்டர் தபொடுவொனுங்ே பொத்துடொ....

ரி தபொலொம் வொ.. என்று ேேிரின் ளேேளை

பிடித்துக்சேொண்டு.. முத்து தேொஷ்டியுடன் சவைிதய ச ன்றொன்... ச ொன்ன படிதய முத்துவும்

ில்லளற மொற்றி ேேிரிடம் பணத்ளே குடுக்ே வொங்ேிக்சேொண்டு.. வ ந்த்தும் ேேிரும் தபருந்து

நிறுத்ேத்ளே அளடந்ேனர்..

முேல் நொள் ஆளேயொல் ஒரு

ில முேங்ேளை ேவிர எல்லொதம புது முேங்ேள். அளனவர்

முேத்ேிலும் ஒருவிே எேிர்பொர்ப்பு. ஒரு தேடல். யொர் யொருடன் நட்பு பொரொட்டுவர் என்பது
பளடத்ேவன் மட்டுதம அறிந்ே ஒரு ரே ியம். ஒரு

ில மொணவர்ேதைொ மனிேளர ேண்டொல்

மிரளும் மொன் தபொல மிரட் ிளய ேங்ேள் ேண்ேைில் சவைிப்படுத்ேிக்சேொண்டு அளமேியொய் பட்டும்
படொமலும் ேனிதய நின்றிருந்ேனர். ேேிர் அவர்ேளை தபொல் ஒருவன் என்றொலும் அவனுளடய
பள்ைி

ிதநேிேன் வ ந்த் அவனுடன் இருந்ேது ேேிருக்கு ஒரு சேம்ளபதய ேந்ேது. ேேிர் மிேவும்

தமன்ளமயொனவன். இறக்ே குணம் உள்ைவன். அன்ளபதய சேய்வமொே மேிப்பவன். இளரந்ேது
தப மொட்டொன். வ ந்த் இதே தபொல் என்றொலும் சேொஞ் ம் ளேரியம் அேிேம். தபருந்து

நிளலயத்ேில் நின்றிருந்ே முத்து தேொஷ்டியும் வ ந்த் மற்றும் ேேிரும் ஒதர தபருந்ேில் ஏற வ ந்த்
முத்துவிடம் முத்து வடு
ீ எங்ே உனக்கு? ேசலக்டர் நேர் என முத்து கூற.. உனக்கு மச் ி...இது
முத்து வ ந்ேிடம்.. அம்பத்தூர் என வ ந்த் கூற.. ஒரு அறிமுே படலம் அரங்தேறியது. ேேிர்
எல்லொவற்ளறயும் அளமேியொே தேட்டுக்சேொண்டிருந்ேொன். முத்து ேேிருக்கு தநர் எேிர்..

எப்சபொழுதும் எங்கும் எதுவும் அவளன முன்ளவத்தே இருக்ேதவண்டும் என்னும் எண்ணம்

உளடயவன். ஒதர ளபயன். சேொஞ் ம் ச ல்லம் அேிேம். அவன் தேட்டு இதுவளர இல்ளல என்று
அவன் சபற்தறொர் ச ொன்னதே ேிளடயொது. அேனொல் ேொன் நடுத்ேர குடும்பமொே இருந்ேொலும்
க்ேிக்கு மீ றி 500 முத்து தேட்டதும் அவன் சபற்தறொர் சேொடுத்ேது. இறங்கும் முன் முத்து

வ ந்த்ேிடம் மச் ி நொளைக்கு ேொளலயிதல எனத்ேொன மணி பஸ்சுக்கு டொ வருதவ? நொனும் அதே

பஸ் ில வதரன்..7 :10 டொ..ஓதே மச் ி பொய்..முத்து இறங்ே.. அவளனயும் அறியொமல் ேேிர் அவளன
பொர்த்துக்சேொண்டிருந்ேொன். இந்ே சேொடக்ேம் இம்ளமயிதல மறக்ேதவண்டும் என்று நிளனத்ேொலும்
முடியொே பல துயரங்ேளுக்கு முேல் படி என்பளே யொர் ேொன் அறிந்ேிருப்பொர்.. எல்லொம் அவன்
ேிருவுைம்.

ில மொேங்ேள் நேர்ந்ேன.. இப்சபொழுது அளனவரும் ஒருவளர ஒருவர் புரிந்து சேொள்ை

ஆரம்பித்து நட்ளப உறுேி ச ய்துசேொள்ை சேொடங்ேிய தநரம். ஆம் ேேிரும் இப்சபொழுசேல்லொம்
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சேொஞ் ம் நிளறயதவ தப
வ ந்த்ேிற்கு

ஆரம்பித்து விட்டன என்றொல் பொருங்ேதைன். ேேிரின் இந்ே மொற்றம்

ந்தேொஷத்ளே ேந்ேொலும் ஏதேொ ஒரு பயம் அவன் அடிமனேில் உண்டொனது.

முத்துவினுளடய அந்ே வொல்ேனம் அவளன சுற்றியிருக்கும் அளனவளரயும்

ந்தேொஷமொே

ளவத்ேிருக்கும் அந்ே குணம் சேொஞ் ம் சேொஞ் மொே ேேிருக்கு முத்துவின் தமல் ஒரு ஈர்ப்ளப
உண்டொக்ேியது.முத்து ேண்ணன் என்றொல் ேேிர் பலரொமன்... ேலளர ச ொன்தனன்

ொர்.. முத்து

ேரியநிறதம என்றொலும் வ ீேரமொன முேம். ஒல்லியொன தேேம் ஆனொல் உடற்பயிர்ச் ியினொல்

தமலும் ச துக்ேப்பட்ட தேக்கு ேட்ளட தபொல இருந்ேது. கூரிய ேண்ேள்.. என இருக்ே.. ேேிதரொ
சவள்ளைத்தேொல்.. ஒல்லியொன தேேம் சமன்ளமயொனவன்... இப்சபொழுசேல்லொம் ஒருநொள்

முத்துளவ பொர்க்ேவில்ளல என்றொலும் ேேிருக்கு அந்ே நொதை தபொேொது என்றொேிவிட்டது. ஆனொல்
இளே யொரிடம் ச ொல்ல முடியும்? இசேன்ன ேொேல்ல? ஒரு ஆண்மேன் தமல் அதுவும்... ேேிர்

சேொஞ் ம் குைம்ப ஆரம்பித்ேொன். ஆனொல் முத்துதவொ அளே தபொல் எதுவும் நிளனத்ேொற்தபொல
சேரியவில்ளல.. நொட்ேள் நேர்ந்ேன.. இளறவர்ேள் இருவருக்குமொன ஈர்ப்பு சவைிப்படும் நொளும்
வந்ேது..

அன்று ேொளல வைக்தேொம் தபொல முத்து ேசலக்டர் நேர் நிறுத்ேத்ேில் ஏற வ ந்த்ளே பொர்த்ே

முத்து ஹொய் மச் ி..என்று கூறிக்சேொண்தட ஏறி தநரொே ச ன்று அவன் மடியில் உட்ேொர.. வ ந்த்
ஹொய் டொ.. என்று வைக்ேம்தபொல நடந்து சேொண்டொன். அதுவளர எப்சபொழுதும் தபொல இருந்ே

முத்து மச் ி ேேிர் எங்ேடொ? சேரியல டொ சவயிட் பண்ணி பொர்த்தேன். வரதல.. ளடம் ஆயிடிச்சு
அேனொல ேொன் வந்துட்தடன்..இது வ ந்த்... ஒஹ்.. ஏதேொ ஒரு சநருடல் இருந்ேொலும் அவனொல்
புரிந்து சேொள்ை முடியவில்ளல.. நண்பர்ேளுடன் தப

சேொஞ் ம் சேொஞ் மொே ேன நிளலளய

அளடந்ேொன். மறுநொதைொ முத்து தபருந்ேில் ஏறியவுடன் வ ந்தும் வரவில்ளல ேேிரும்

வரவில்ளல என அறிந்து ேன நண்பர்ேளுடன் அமர்ந்து சேொண்டொன். மனம் தேடலொனது..
சேொஞ் ம் சேொஞ் மொே அளமேிளய அவன் அறியொமதல இைந்ேொன்.. அவன் முேத்ேில் சமல்லிய
த ொேத்ேின் இளைேள் படர ஆரம்பித்ேன.. இளே யொரும் உணர முடியவில்ளல.. முத்துவொலும்
ேொன்... அன்ளறய நொள் தபொவதே சபரிய ேொரியமொே இருந்ேது முத்துவிற்கு... ேல்லூரியில்
மட்டுமொ.. வட்டிலும்
ீ
ேொன்.. விடியும் வளர ேொத்ேிருந்ேொன்... அவ ர அவ ரமொே தபருந்து

நிறுத்ேத்ளே அளடந்ேொன். தபரூந்ேில் ஏறிய அவன் ேண்ேைில் ஆயிரம் தேடல்.. வ னத்ளே
ேண்டதும்

ிறு நிம்மேி.. ஹொய் மச் ி என்று வொஞ்ள யுடன் அவளன ேட்டிசேொண்டொன்..(நீங்ே

நிளனக்ேிறொ தபொல இல்ல

ொர்..) இது பஸ்ஸில் நின்றுசேொண்டிருந்ே வ னத்ளே.. ேல்லூரி

மொணவர்ேளுக்தே உண்டொன ஸ்ளடலுடன்... ஆனொலும் அவன் ேண்ேளும் சநஞ் மும் எளேதயொ
தேடியது..

ஆனொலும் அவன் ேண்ேளும் சநஞ் மும் எளேதயொ தேடியது..யொளரதயொ எேிர்பொர்த்ேது... தேட்ே
நிளனத்தும் வொர்த்ளேேள் சேொண்ளடயிதலதய

ிக்ேிக்சேொண்டது.. ேண்ேள் பனிக்கும் சபொழுது..

வ ந்த்.. என்ன மச் ி சடன்ஷன்ஆ இருக்ேியொ? ஏன் இப்படி உடம்பு நடுங்குது..ஒன்னும் இல்லடொ..
பஸ் ஆடுதுல.. என்று மழுப்பி.. மச் ி ேேிர் எங்ேடொ? என்ற அவனுளடய தேள்வியில் அவ்வைவு
ஆேங்ேம் புளேந்துேிடந்ேது.. வ ந்த்.. மச் ி அவனுக்கு ளட பொயிட் டொ.. என்று கூறியவுடன்..
முத்து சநஜமொேதவ சேொஞ் ம் நடுங்ேி தபொய்விட்டொன்...

அவனுள் ஏதேொ ஒரு உந்துேல்.. இப்சபொழுதே ேேிளர பொர்க்ேதவண்டும் என்று.. எப்படி.. அவனொல்
தமதல உட்ேொர முடியவில்ளல.. சேொஞ் ம் சேொஞ் மொே அவன் ச ஞ்சு துடிக்ே ஆரம்பித்ேது.

அவன் மனேில் என்ன என்ன எண்ணங்ேள் ஓடியது என்று அவனொதலதய ச ொல்ல முடியொது..
அேற்குள் ேல்லூரியும் வந்ேது.. முத்துவின் மனம் பொடத்ேில்

ிறிதும் லயிக்ேவில்ளல.

அவனுளடய நிளலளய பொர்த்து இரண்டு பொட தவளலேள் முடிந்ேபின்... முத்து.. என்னடொ ஆச்சு..
ேொளலதலர்ந்து ஒரு மொேிரியொ இருக்தே? உடம்பு

ரியில்ளலயொ? பஸ்ஸிதல ஏறும் சபொழுது நல்ல

ேொதன இருந்தே? என்ன ஆச்சு? முத்து பேில் ச ொல்லொமல்.. ேன்ளனதய பொர்த்து

தேட்டுக்சேொண்டொன்.. எனக்கு என்ன ஆேியது? நொன் ஏன் இப்படி இருக்ேிதறன்? அவனிடம்
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தேட்ேப்பட்ட தேள்விேைிதலதய மிேவும் ேஷ்டமொன தேள்வி இது ேொன் தபொல.. சேரியிலடொ
மச் ி .. இ பீல் டூ சஹவி.. ேிைம்பலொமொ? வ ந்த்..

ரிட நொனும் ேேிளர பொர்க்ே தபொதறன்

இருந்ேொல் வ ந்த் முத்து ச ொன்னளே இவ்வைவு

ீரியஸ்ஆே நிளனத்ேிருக்ே மொட்டொன்.

என்றொதன ேொமேம்.. நொனும் வதரண்டொ.. ேேிளர நொனும் பொர்க்ே தவண்டும்.. மற்ற தநரமொே
இதுவளர ஏதனொ ேொதனொ என்றிருந்ே முத்து
உளரத்ேது.

ட்சடன்று மொறியது வ ந்த்ேிற்கு எங்தேொ

ரிடொ வொ தபொேலொம்.. என்று இருவர் மட்டும் ேல்லூரிளய விட்டு ேிைம்பினர்...

யொரிடமும் ச ொல்லிக்சேொள்ைவில்ளல.. தபருந்து அம்பத்தூளர அளடயும் வளர.. இருவரும்
எதுவும் தப ிக்சேொள்ைவில்ளல.. முத்துவின் மனம் முழுக்ே முழுக்ே

ஞ் லத்ேில்.. வ ந்தேொ

குைப்பத்ேில்.. அம்பத்தூரில் இறங்ேி ேேிரின் வட்ளட
ீ
தநொக்ேி நடக்ே ஆரம்பித்ேனர். முத்து ேன
சநஞ்சு இப்படி அடித்துக்சேொள்வளே இதுவளர அனுபவித்ேேில்ளல.. உணர்ந்ேேில்ளல.. ஏதேொ
ஒரு த ொேம் ஒருபுறம்.. ஆவலும்
முத்து உள்தை வர

ந்தேொஷமும் மறுபுறம்... ேேிரின் வட்ளட
ீ
அளடந்ே சபொழுது..

ிறிது ேயங்ேினொன்.. வ ந்த்... முத்து உள்தை வொ.. என்று கூற.. குரல் தேட்டு

ேேிரின் அம்மொ வந்து இருவளரயும் உள்தை அளைத்து ச ன்றொள்... படுக்ளேயில் ேேிளர பொர்த்ே

முத்துவின் ேண்ேைிலிருந்து ேண்ணர்ீ ேொளர ேொளரயொே விை.. இளே வ ந்த் ேவனிக்ே.. இவர்ேள்
இருவளரயும் ேேிர் பொர்க்ே.... வொடொ வ ந்த்.. ஹொய்.. முத்து.. வொ என்று ஈனஸ்வரத்ேில் ேேிர்

அளைத்ேது.. முத்துளவ இன்னும் த ொேத்ேில் ஆழ்த்ேியது...முத்துவின் ேண்ணர்ீ வ ந்ேின் மனேில்
எண்ணற்ற எண்ணச் ிேறல்ேளை உண்டொக்ேியது. குைப்பம் அேிேரித்ேது.. டொய் நொன் தபொய்
ேண்ண ீர் குடித்துவிட்டு வருேிதறன் என்று கூறி அங்ேிருந்து சவைிதயற

டொய் நொன் தபொய் ேண்ணர்ீ குடித்துவிட்டு வருேிதறன் என்று கூறி அங்ேிருந்து சவைிதயறினொன்..
உண்ளமயில் அேற்கு ேொனொ...? முத்துவும் ேேிரும் ஒருவளர ஒருவர் பொர்த்ேவொதற இருந்ேனர்..

இருவர் ேண்ேைிலும் ேண்ணர்..
ீ முத்துவிற்கு ேேிரின் நிளல பொர்த்து.. ேேிருக்கு முத்துளவ பொர்த்ே
ந்தேொஷம்... ேண்ேைிதலதய தப ிக்சேொண்டனர்.. இருவர் பொர்ளவயும் ஓரொயிரம் வொர்த்ளேேள்

தப ின...அந்ே ஆயிரம் வொர்த்ளேேளும் ேளட ியில் நொம் என்ற ஒரு வொர்த்ளேயொே... முத்து
ேேிரின் ளேேளை பற்றி ஆறுேலொே ேடவிக்சேொடுத்ேொன். ேேிரும் ஏதேொ சஜன்ம

ொபல்யம்

அளடந்ேது தபொல ஒரு நிம்மேி சபரு மூச்சு விட்டு.. வ ந்த் வருவளே பொர்த்து ேன் ளேேளை
விலக்ேிக்சேொண்டொன். என்ன டொ

த்ேதம இல்ளல... என்று தேட்டுக்சேொண்தட உள்தை வந்ே

வ ந்த்... ஏதும் புரியொேவனொய்.. மச் ி ேிைம்பலொமொ என்று முத்துவிடம் தேட்ே.. முத்துவும்

ரிடொ...

என்று ச ொல்லிவிட்டு.. ேிைம்பினர்.. ேேிர் இருவளரயும் பொர்த்து தேங்க்ஸ் டொ.. என்று ேண்ணருடன்
ீ
ச ொல்ல.. இட்ஸ் ஓதே என்றவொதற வ ந்த் முத்துளவ அளைத்துக்சேொண்டு ேிைம்பினொன்.

அம்பத்தூர் தபருந்து நிளலயத்ளே அளடந்ேனர்.. முத்துவின் ேண்ணர்ீ பற்றி எந்ே தேள்வியும்
வ ந்த் இதுவளர தேட்ேவில்ளல.. வந்ே இவ்வொசறல்லொம் தயொ ிக்ே ேொரணம்.. முத்துவின்

இயல்புேொன்.. எப்சபொழுதும் வொழ் ளபயொனொே இருப்பவன் இன்று ேொளல முேல் இப்படி இருப்பது
என்பது.. நம்ப முடியொே ஒன்று... வ ந்த் ேன் மனேில்..

ரி சேொஞ் ம் விட்டு பிடிக்ேலொம்.. என்று

எண்ணிக்சேொண்தட.. மச் ி பஸ் ேிைம்புதுடொ என்று ச ொல்ல.. முத்துவும் ஓதே மச் ி நொன் இந்ே
பஸ்லதய ேிைம்பதறன் என்றவொதற அந்ே தபருந்ேில் ஏறிக்சேொண்டொன்...இப்சபொழுது.. மூவரும்
மூன்றுவிே மனநிளலயில்.. சவதவறு உலேத்ேில்
இதுவளர ேொன் வொழ்க்ளேயில் அளடயொே ஒரு

ஞ் ரித்துக்சேொண்டிருந்ேனர்

ந்தேொஷம்.. இதுவளர ேொன் வொழ்க்ளேயில்

அனுபவித்ேிரொே ஒரு புது உணர்வு..இதுவளர ேன் வொழ்க்ளேயில் நடக்ேொே மற்றும் நிளனக்ேொே
ஒரு நிேழ்வு.. இளவேைொல் இனம் புரியொே மயக்ேத்ேில் முத்து. ேன்ளன பொர்க்ேவந்ேது

மட்டுமல்லொமல் முத்துவின் ேண்ேைின் ேண்ணர்ீ ேேிருக்கு உளரத்ே முத்துவின் உள்ைம் என

ந்தேொஷத்ேில் ேேிர்.. முத்துவின் மொறுேலொன ச ய்ளேேள்.. ேேிளர பொர்த்ேதும் அவன் வடித்ே

ேண்ண ீர்.. அவர்ேள் ேனிதய இருந்ே சபொழுது ஆட்சேொண்ட சமௌனம்.. என.. வ ந்த்..

முத்துவினொல் நிஜமொேதவ குைம்பி தபொனொன். இேில்.. வ ந்த் இவ்வைவு குைம்ப ேொரணம்... ேேிர்
என்னுளடய நண்பன்.. என்ற சபொ

ிவ் தநச் ர் ேொன் ேொரணம். ஆனொலும் அவன் சபொறுத்ேிருந்து
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பொர்க்ே நிளனத்து எப்பவும் தபொல இருக்ே முயற் ி ச ய்ேொன். நொட்ேள் நேர்ந்ேன..
இப்தபொசேல்லொம் முத்துவிடம் அந்ே வொல்ேனம் மிேவும் குளறந்ேிருந்ேது. வ ந்த் தவண்டும்
என்தற நொன் ேேிர் வட்டிற்கு
ீ
தபொேிதறன் என்று ச ொன்னொலும்.. முத்து நொன் வரலடொ.. ேேிர்
எப்படிருக்ேன்னு ச ொல்லு தபொதும்.. என்னுளடய ஹொய் ச ொல்லிடு என்று ச ொல்லிவிட்டு

தபொய்விடுவொன். இது வ ந்ளே தமலும் குைப்பியது. ஆனொல் முத்துவின் இந்ே மொற்றம் நொள்பட
எல்தலொரொலும் ேவனிக்ே பட்டது. அவன் சபற்தறொர் உட்பட.. ஒரு நொள் முத்துவின் அப்பொ..
அவளன அளைத்து தேட்தடவிட்டொர். அேற்கு முத்து ஏதேதேொ

ொக்கு ச ொல்லிவிட்டு நேர்ந்ேொன்.

ஓர் மொேத்ேிற்கு பிறகு ேேிர் முேல் முளறயொே ேல்லூரி வந்ேொன். ேசலக்டர் நேர் நிறுத்ேத்ேில்
அவன் ேண்ேள் முத்துளவ தேடியது.. ேேிரின் இந்ே தேடளல வ ந்ேின் ேண்ேள் ேவனித்ேது.
முத்துவும் வந்ேொன். ேேிளர ேண்டொன்... ஒரு உணர்ச் ி தபொரொட்டத்ளே எேிர்பொர்த்ே வ ந்த்

உண்ளமயிதலதய ஏமொற்றம் அளடந்ேொன். ேேிதரொ.. முத்துதவொ புேியேொே எதுவும் ச ய்யொமல்
எப்பவும் தபொல இருந்ேனர். ேேிரும்.. ேொன் மொறிய நிளலயிலிருந்து மீ ண்டும்

மொறவில்ளல...ஆனொல் ேேிரும் முத்துவும் ேண்ேைொல் தப ிக்சேொண்டனர்... ேங்ேள் எண்ணங்ேளை,
விருப்பு சவறுப்புேளை.. நட்ளப... இருவரும் இப்சபொழுசேல்லொம் தபசுவளேதய

குளறத்துவிட்டனர்.. ேங்ேளுக்குள் வொைத் சேொடங்ேினர்.. நொட்ேள் நேர நேர.. மொன ீேமொே
இருவரும் வொைத்சேொடங்ேினர்.. ஒருநிளலயில் தப ிதய ஆேதவண்டும் என்ற நிளலக்கு வந்ே
சபொழுது..

இருவர் மனேிலும் ஒதர எண்ணம். எப்படி? இருவருக்கும் உள்ை ஒதர ேளட வ ந்த். அவனுக்கு

சேரியொமல் எப்படி? எங்கு? இந்ே ஏக்ேம் சேொடர சேொடர.. இருவரின் மனமும் ஒரு முளறதயனும்
ந்ேிக்ே விளைந்ேது...இளடயிளடதய ஏன் இப்படி? எேனொல் இப்படி? நொன் ஏன் அவனுக்ேொே

இப்படி துடிக்ே தவண்டும்? யொர் அவன்? இந்ே உறவுக்கு என்ன அர்த்ேம்? இது எங்கு தபொய் முடியும்?
என்ற தேள்விேள் இருவர் மனேிலும் சேொடர்ந்து எைதவ... அந்ே வொர இறுேியில்

ந்ேிப்பசேன்று

இருவரும் மனேில் நிளனத்துக்சேொண்டு விடியலுக்ேொே ேொத்ேிருந்ேனர்.. தபருந்ேில் முத்து

ஏறியவுடன் தநரொே வ ந்த்ளே தநொக்ேி வந்ேொன் முத்து.. ஹொய் டொ...வ ந்த்... ஹொய் மச் ி... ஒதர
ஹொய் மொயம்.. இந்ே

ந்தேொஷத்ேிற்கும் ேொரணம் இல்லொமல் இல்ளல. வ ந்ேின் அருேில்

அமர்ந்ேிருந்ே ேேிரும் தநரம் பொர்த்து ேொத்ேிருந்ேொன். ேல்லூரி வொ லில் இறங்கும்

மயம்

வ ந்த்ளே முன்னொல் விட்டுவிட்டு ேேிரும் முத்துவும் பின்ேங்ேினொர்.. ஒதர தநரத்ேில் இருவரும்
ஒரு ேொேிேத்துண்ளட மொற்றிக்சேொள்ை எத்ேனித்ே சபொழுது வியப்பில் ஆழ்ந்ேனர்.. அவ ர
அவ ரமொே ேொேிே துண்டுேளை மொற்றிக்சேொண்டு இறங்ேினர்..இருவர் மனேிலும் ஒரு

ந்தேொஷம்.

ேல்லூரிக்குள் விளரந்ேனர். படித்ேதும் ஆச் ர்யத்ேில் மூழ்ேினர்.. இரண்டு ேொேிே துண்டுேைிலும்
இருந்ேது ஒரு வொ ேங்ேள் ேொன். இந்ே ஞொயிற்றுக்ேிைளம அண்ணொநேர் டவரில் மொளல 5
மணிக்கு

ந்ேிப்தபொம்... இதுேொதனொ.. ஈருடல் ஓருயிர் என்பது? இருவரும் ஒருமுளற கூட

ஆள யொே தப ியது கூட இல்ளலதய? ச ம்புலமும் நீருமொயினர் இருவரும்.. என்ன ஒதர
அக்தேள்வி.. யொர் அந்ே ச ம்மண் நிலம் யொர் அந்ே நீர்? இதுவளர ேன் தவளலளய ஒழுங்ேொே

ச ய்து சேொண்டிருந்ே ேேிரவனும் ேடிேொரமும் தவளல நிறுத்ேம் ச ய்ேது தபொல ஒரு உணர்வு
இருவருக்கும்.. நொட்ேள் ச ல்வதே சபரும் பொடொய் இருந்ேது. சபொறுளமயின் எல்ளலளய
அளடந்துவிட்தடொதமொ என்று இருவரும் எண்ணத்சேொடங்ேினர். சவகு

ிரமத்துடன் மீ ேிநொட்ேளை

ேைித்ேனர். ஞொயிறும் வந்ேது. சநஞ் ில் படபடப்பு.. ஒரு துடிப்பு. ஒரு துள்ைல்.. ஒரு வொஞ்ள ..
என்னேிது.. என் நண்பளன ேொதன பொர்க்ேப்தபொேிதறன். அேற்கு ஏன் இத்ேளன இல்ளல மளற

ேொய் மளற தவளலேள்.. ஒருதவளை இது ேவதறொ.. இல்ளல இல்ளல ேவறில்ளல.. அன்பிற்கும்
உண்தடொ அளடக்குந்ேொழ்.. வள்ளுவதர ச ொல்லியிருக்ேிறொர்.... பின் நொன் ஏன் வ ந்ேிற்கு

சேரியொமல் இளே ச ய்யதவண்டும்? ஆம் ஞொயிறு ேொளல முேல்.. இருவரின் மனமும் இளேதய
மொறி மொறி அள

தபொட்டுக்சேொண்டிருந்ேன..
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ரி இந்ே ஒருமுளற அவளன ேனியொே பொர்க்ேலொம்.. அடுத்ே முளற.. வ ந்த்ளேயும் கூப்பிடலொம்
என்று எண்ணிக்சேொண்தட வட்ளட
ீ
விட்டு இருவரும் ேிைம்பினர்... ேேிர் ேவளற அளடந்ே
சபொழுது முத்து அவனுக்ேொே வொயிலில் ேொத்ேிருப்பளே பொர்த்ேொன். இப்சபொழுது இருவர்

சநஞ் ிலும் ஒரு பேற்றம்.. சேரு முளனயில் ேேிளர பொர்த்ே முத்து அவளன தநொக்ேி நடந்ேொன்.
இருவரும் பரஸ்பரம் ஹொய் டொ.. ச ொல்லிக்சேொண்டு.. அளமேியொயினர்... சமௌனம்..

சமௌனம்..சமௌனம்.. மணித்துைிேள் சமல்ல ேளரந்ேன..சமதுவொே நடந்துசேொண்டிருந்ே இருவரும்
ஒருவளர ஒருவர் தநொக்ே.. முத்து ேேிர் உள்தை தபொய் உட்ேொரலொம என்று தேட்ே..

ரிடொ வொ

என்று இருவரும் ேங்ேள் நளடயின் தவேத்ளே அேிேரித்து உள்தை ச ன்று அமர்ந்ேனர்..
அப்சபொழுேொன் மக்ேள் வர ஆரம்பித்ேேொல் கூட்டம் அவ்வைவொே இல்ளல.. மீ ண்டும்

சமௌனம்...ேளலத்ேொன் முத்து.. ேேிர் என்னன்னு சேரியலடொ.. என்னதமொ தபொல இருக்கு.. எனக்கு
எவ்வைதவொ நண்பர்ேள் இருக்ேொங்ே.. ஆனொ நொன் எப்பவுதம இப்படி இருந்ேேில்ளல... நீ

இல்லொேப்ப ேொன் எனக்கு ஏதேொ தபொல இருந்ேது.. சரண்டு மூணு நொள் பொர்க்ேவில்தலன்னொ
உடதன ஏதேொ தபொல இருந்ேது..

ஏண்டொ இசேல்லொம்.. முத்து.. உன்ளன பொர்த்ே முேல் நொதை உன்ளன எனக்கு சரொம்ப
பிடிச் ிடிச்சு... யொர் தமலயும் இல்லொே ஒரு ேனி அன்பு.. ஆள

உன்தமல வந்ேது. .. ஆனொ அளே

நொன் உன்ேிட்ட கூட ேொட்டியேில்ல.. எல்லொத்துக்கும் தமல நொம சரண்டு தபரும் இளே சவைிய
ச ொன்னொ முடிஞ் ிது ேளே... அேனொதலதய நொன் மளறத்தேன்.. ஆனொ உன்ளன பொர்க்ேொமல்
என்னொல் இருக்ேதவ முடியொதுடொ.. இளே ச ொல்லும் சபொழுது ேேிரன் ேண்ேைின் ஓரத்ேில்

ேண்ண ீர்.. இதுநொள் வளர அவன் ேன் மத்ேில் ளவத்ேிருந்ே எண்ணங்ேளை அவனிடம் அன்று
சேொட்டி ேீர்த்ேொன். இளே தேட்டுக்சேொண்டிருந்ே முத்து தபச்ள யும் மறந்து ேன் சுவொ த்ளேயும்
மறந்து உலளே மறந்து ேன்ளன உண்ளமயொே தந ிக்கும் ஒரு ஜீவனின் வொர்த்ளேேள் வைிதய
ிந்ேிய

ொே வரம் ேரும் தேன் அமுளே பருேிக்சேொண்டிருந்ேொன். இளடதய ேேிர் ேன் தபச்ள

நிறுத்ேதவ இவ்வுலேிற்கு வந்ேவனொய் ேண்ேைில் ஆனே ேண்ணருடன்
ீ
ேேிர்.. நீ முேல்

நொைிலிருந்து அனுபவித்ேளே.. நொன்.. நீ இல்லொே ஒவ்சவொரு ேணமும் அனுபவித்தேன்... எனக்கு
நீ தவண்டும் ேேிர்.. என் வொழ்நொசைல்லொம்... உன்ளன இைந்ேொல் நொன் ச த்துவிடுதவன்... என்று

கூறி அவளன ேட்டிப்பிடித்துசேொண்டொன்.. இருவர் ேண்ேைிலும் ேண்ணர்..
ீ
இது ஆனே ேண்ண ீரொ..
அல்லது எேிர்ேொலத்ேிற்ேொன ஒத்ேிளேயொ?
ேொலம் ேொன் பேில் ச ொல்லும்

இவர்ேைது உணர்ச் ி சேொந்ேைிப்பில் வொர்த்ளேேள் குைறுவதும்.. சமௌனமும்.. ேண்ணரும்..
ீ
நமக்கு
அேிேமொே ச ொல்லவில்ளல என்றொலும் முத்துவும் ேேிரும் நிளறயதவ அறிந்தும் புரிந்தும்

சேொண்டனர்.. பூங்ேொவில் இருள் ேவ்வ ஆரம்பித்ேது.. ஆனொல் இவ்விருவருக்தேொ இவர்ேள்
வொழ்வில் இப்சபொழுேொன் அன்சபன்னும் ஒைி சபொைிய ஆரம்பித்ேது... மீ ண்டும் எப்தபொது எங்கு

ந்ேிப்பது.. முத்து.. வ ந்த்.... என்று ஆரம்பித்ே ேேிரிடம்... எனக்கும் அதே ேொண்டொ பயம்.. என்ன

பண்ணறதுன்னு சேரியல..

என்று கூற..முத்து நொம பண்ணறது

ரியொ ேப்பொ? எதுக்கு நொம சரண்டு தபரும் இப்படி ஒைிஞ் ி

ஒைிஞ் ி பொக்ேணும் தப னும்? என்று தேட்ே..
ேொன்..

ிறிதே ஆச் ர்யத்துடன்.. ேேிர் நீ ச ொல்லறது

ரி முேல்ல நொம வ ந்த் ேிட்தட ச ொல்லுதவொம்.. அவன் என்ன பண்ணறொன்னு

ரி

பொர்க்ேலொம்.. பிறகு மத்ேளே பற்றிசயல்லொம் தயொ ிக்ேலொம்..என்ன ச ொல்லற என்று முத்து

தேட்ே.. ேேிரும் ேன் இள ளவ ச ொல்ல பிரிய மனமில்லொமல் இருவரும் ேங்ேள் வடு
ீ தபொய்
த ர்ந்ேனர்... இப்சபொழுது சநஞ் ில் ஒரு பொரம் ஏறியது தபொல ஒரு உணர்வு.. இருவருக்கும்..

பின்ன... ஒருவளர ேங்ேள் இேயத்ேில் சுமப்பசேன்பது அவ்வைவு எைிேொ என்ன?? ஆனொலும் அது
ஒரு சுேமொன சுளம.. இேில் வலி இருக்ேொது ஆனொல் வலிளம இருக்கும்...இந்ே எல்ளல ேடந்ே
நட்பின் ஆரம்பம் இவர்ேள் வொழ்வில் என்றும் அைியொே ஒரு ேளேக்கு முன்னுளர..ேேிளர ேன்
மனேில் சுமந்து சேொண்டு முத்து ேன் வட்ளட
ீ
அளடந்ேொன். இரவு உணவு உண்டபின்.. ேன்
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படுக்ளேயில் ேன் அன்பு நண்பளன எண்ணி மேிழ்ந்து சேொண்டு..ஆனந்ேத்ேில்.. அவனுளடய
நிளனவுடதனதய ேளலயளணயில் ேன் முேம் புளேத்ேொன்...
டி ம்பர் 19

இரவு முழுவதும் அழுது சேொண்டிருந்ேேொல் முேம் வங்ேி
ீ
இருந்ேது... ேளலவலியும் த ர்ந்ேேொல்
அவனொல் எழுந்து சேொள்ை முடியவில்ளல.. இருந்தும் வலுக்ேட்டொயமொே எழுந்து சேொண்டொன்..
சவைிதய சூரியன் பிரேொ மொே இருந்ேொலும்.. இந்ே உலேதம இருண்டேொேதவ அவனுக்கு

சேரிந்ேது.. எளேயும் ச ய்ய அவனுக்கு மனமில்ளல.. அப்படிதய அமர்ந்ேிருந்ேொன்.. மீ ண்டும்
ேண்ேைில் ேண்ணர்..
ீ ேளட ியொே ேேிர் தப ிய வொர்த்ளேேள் அவன் ேொேில்

ஒலித்துக்சேொண்டிருந்ேது.. ஆமொம் ேேிர்.. நொன் எந்ே அைவு உன்ளன ேஷ்டபடுத்ேியிருந்ேொல் நீ
இவ்வொறு ச ய்ேிருப்பொய்.. ஆனொல் நீ என்ளனவிட்டு தபொனது எனக்கு சேொடுத்ே மிேப்சபரிய

ேண்டளன.. இளே என்னொல் ேொங்ே முடியவில்ளல.. எப்படி முடிந்ேது உன்னொல்..? இனி நொன்
எேற்க்ேொே உயிர் வொை தவண்டும்? நீ இல்லொே இந்ே வொழ்க்ளே.. இனிதமலும் என்னொல் வொை
முடியொது...ஒன்று நீ என்னிடம் வரதவண்டும் அல்லது நொன் இந்ே உலேத்ளே விட்டு

ச ல்லதவண்டும்... இந்ே எண்ணங்ேளுடன் படுக்ளேளய விட்டு எழுந்ே முத்து ேடேடசவன

சவைிதய ேிைம்பினொன்.. இப்சபொழுேிருக்கும் மனநிளலயில் அது எங்தே என்று யொரொல் ச ொல்ல
முடியும்? அதே தநரம்.. ேேிதரொ.. முதுளவ விட்டு வந்ே பின்பு இரவு முழுவதும் தூங்ேொமல்

அழுதுசேொண்தட இருந்ேொன்... இந்ே பிரிளவ இவர்ேள் இருவரும் ேனவிலும் கூட நிளனத்ேிருக்ே
மொட்டொர்ேள்... குறிப்பொே ேேிர்... முத்துவிர்க்ேொேதவ வொழ்ந்ேவன்.. இப்சபொழுது அவளன விட்டு
பிரிய தநர்ந்ேேொல் நிளல குளலந்ேிருந்ேொன்.. இந்ே முடிவு அவனுளடயது ேொன் என்றொலும்

அவனொல் ேொங்ே முடியவில்ளல.. முத்துவிற்கு நொட்ேள் என்றொல் ேேிருக்கு மணித்துைிேள்..

பிரிவின் வலி அவ்வைவு சேொடுளமயொனது.. அதுவும் ேருசேொருமித்ே இருவரின் பிரிவு ஆற்ற
அடங்ேொது...ேேிரும் இப்படி ஒரு வொழ்க்ளே எனக்கு இனி தேளவயொ? எல்லொம் முடிந்ேது...

என்னொல் இந்ே வலிளய ேொங்ே முடியொது... தபொதும்..ஏதைழு சஜன்மங்ேளுக்கு இது தபொதும்...
அன்பு இனிளமயொனது ேொன்.. ஆனொல் பிரிவு மரணத்ளே விட சேொடுளமயொனது.. அளேவிட
மரணம் ஆட்சேொண்டொல் அளேவிட இனிதேது?... இந்ே எண்ண பின்னல்ேளுடன் இருவரும் ஏதேொ
ஒரு முடிவுடன் வட்ளட
ீ
விட்டு ேிைம்பினர்..
இன்று...
Mr

ண்முேம்.. உங்ே ளபயதனொட ரூம் தமட் நொன் பொக்ேணுதம.. அப்பறம்.. உங்ே ளபயனுக்கு

சநருங்ேிய நண்பர்ேள் இருந்ேொல் வரச்ச ொல்லுங்ேள்.. சேொஞ் ம் சஹல்ப்புல்லொ இருக்கும் என
டொக்டர் ச ொன்னவுடன்.. ேண்டிப்பொ வர ச ொல்லதறன் டொக்டர்.. இவனுக்கு ஒதர ஒரு க்தைொஸ்
பிரண்டு இருக்ேொன்.. அவனும் சபங்ேளூர்ல ேொன் இருக்ேொன்... நொன் தபொன் பண்ணி வர
ச ொல்லதறன்.. என்றொர். ேொய்க்கு மட்டும் ேொனொ ேளல மேன்.. ேளல மேன் வட்டிற்கும்
ீ

அல்லதவொ... டொக்டர்... அப் ர்தவ ன்க்கு உங்ே ளபயன் இங்தேதய இருக்ேட்டும்.. ஒன்னும்
பயப்படொேீங்ே.. இது ஒரு சபரிய விஷயதம இல்ளல.. எல்லொம்

ரியொயிடும்.. என டொக்டர்

ச ொல்ல.. அவ்விடத்ளே விட்டு விலே மனமில்லொமல் ேேிரின் அப்பொ வட்டிற்கு
ீ
ேிைம்பினொர்.

வொ ல் வந்ே உடதனதய நிதலஷ்க்கு தபொன் ச ய்து விவரத்ளே ச ொல்லி வரச ொன்னொர்.. அவனும்
வருவேொே கூற.. அடுத்து முத்துவிடம் தப

அவனுளடய எண்ளண எடுத்ேொர்.. மனேில் ஒரு

சநருடல்.. கூப்பிட்தட ஆேதவண்டுமொ? மீ ண்டும் அவனிடம் நொன் எப்படி.....?!!!

இவ்வைவிற்கும் ேொரணதம அவன் ேொதன..... அவளன தபொய்...மனேில் ேன் எண்ணங்ேள் ஒரு

ண்ளடயிட சவற்றி பொ த்ேிற்கு.. எனக்கு என்மேன் ேொன் முக்ேியம் இப்சபொழுது.. என்று ஒரு

ிறு

முடிவுக்கு வந்ேவரொய்.. முத்துவின் சேொளலதப ிக்கு சேொடர்பு சேொண்டொர்...மறு முளனயில் "இந்ே

எண் சுவிச் ஆப் ச ய்யப்பட்டுள்ைது என்று ேன்னடத்ேிலும் ஆங்ேிலத்ேிலும் வர.. மீ ண்டும் மீ ண்டும்
முயற் ி ச ய்ேொர்.. எந்ே பலனும் இல்ளல..

ரி வட்டிற்கு
ீ
ச ன்று முயற் ி ச ய்யலொம் என
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அங்ேிருந்து ேிைம்பினொர்.. இப்சபொழுது நிஜமொேதவ ேேிரின் அப்பொ பயத்துடன் குைப்பமும்
அளடந்ேொர்... சபொருளமளயளய சேொஞ் ம் சேொஞ் மொே இைக்ே... சேொடர்ந்து முயற் ி ச ய்ய
ஆரம்பித்ேொர்.. மறுமுளனயில் அதே.. நிளல... என்ன ச ய்ய? என்ன ஆேியது.. ஒருதவளை...
த ச்த .. அப்படிசயல்லொம் இருக்ேொது... அப்பறம் ஏன் முத்துதவொட தபொன் சுவிச் ஆப்

ஆேியிருக்கு... ேடவுதை இது என்ன த ொேளன? ஒண்ணும் புரியவில்ளலதய... என நிளலயிைந்து
நின்றொர்...அடுத்ேது என்ன? குைப்பத்ேிலிருந்து மனம் சேைிந்ேொல் ேொதன தயொ ிக்ே முடியும்..
பொர்ப்தபொம்....

சவைிதய ேிைம்பிய முத்து எங்கு தபொவசேன்று சேரியொமல் அங்கு வந்ே தபருந்ேில்

ஏறிக்சேொண்டு ேிளடத்ே ஓர் இருக்ளேயில் அமர்ந்ேது சேொண்டொன்.. அவன் அமர்ந்ேிருந்ே அந்ே
இருக்ளே...அவனுளடய பளைய நிளனவுேளுக்கு அவளன அளைத்து ச ன்றது.. ஆம் நம்முளடய
ேடந்ே ேொலம் ேொன் நமக்கு ஆறுேல் ேரும் ஒரு அருமருந்து....முத்து ேண்ேளை மூடினொன்..
இவ்வுலளே மறந்ேொன்..

அன்று ேல்லூரிக்கு ச ல்வது ச ொல்லமுடியொே ஆனந்ேத்ளே ேந்ேது இருவருக்கும்.. ேேிர்
எப்சபொழுதும் இல்லொே

ந்தேொஷத்துடன் இருப்பளே பொர்த்ே வ ந்த்.... என்னடொ.. சரொம்ப

ந்தேொஷமொ இருக்தே.. என்ன விஷயம்.. என வினவ.. ேேிதரொ..ஒண்ணும் இல்ளலதய.. சரொம்ப

ப்சரஷ்ஷொ பீல் பண்ணதறன்.. அவ்வைவுேொன் என்றொன்.. வைியில் ஏறிக்சேொண்ட முத்துவும்

ில

நொட்ேைொே ேொன் இருந்ே நிளலயிலிருந்து முற்றிலும் மொறுபட்டு ேன் பளைய நிளலயில் தப ியது..
அளனவளரயும் ஆச் ர்யத்ேில் ஆழ்த்ேியது. இருவரின் மொற்றமும் சவைிப்பளடயொேதவ சேரிய...
அளனவரும்

ந்தேொஷ பட்டனர்.. வ ந்த்ளே ேவிர.. ேல்லூரிக்குள் நுளைந்ேனர்.. வ ந்ேிற்கு

இருப்பு சேொள்ைவில்ளல.. முத்துவிடம் என்ன மச் ி ஒதர

ந்தேொஷமொ இருக்தே..என்னடொ.. பிேர்

ஏேொவது ஐ லவ் யு ச ொல்லிச் ொ..என தேட்ே.. முத்துதவொ.. இல்ளலடொ.. ஆனொ நொன்

எேிர்பொர்க்ேொேது ேிளடத்ேிருக்ேிறது.. சேொஞ் ம் சபொருடொ.. ச ொல்லதறன்.. என ச ொல்ல.. வ ந்த்

ந்தேேம் அேிேமொே... ேன் நிளலளய இைக்ே ஆரம்பித்ேொன்... அன்று மேியம் முத்துவும் ேேிரும்

வ ந்த்ேிடம்.. மேிய உணவிற்கு உணவேம் கூப்பிட.. சேரிந்து சேொள்ைதவண்டும் என்ற ஆவலில்
அவர்ேளுடன் ச ன்றொன்.. அங்கு.. ேேிர்.. வ ந்த்

ின்ன வய ிலிருந்து என்ன உனக்கு சேரியும்..

எனக்ேிருக்கும் ஒதர நண்பன் நீ ேொன். என்னுளடய

என்னுடன் இருந்ேிருக்ேிறொய்.. இப்சபொழுதும் கூட...
என்னுளடய இந்ே

ந்தேொஷமொனொலும், துக்ேமொனொலும் நீ

ந்தேொஷத்ளே முேலில் உன்னிடம் ச ொல்லதவ உன்ளன கூப்பிட்தடன் என

ச ொல்ல.. வ ந்த்ேிற்கு ேளல சுற்றியது.. என்ன டொ ச ொல்லற.. என பேறி தேட்ே.. வ ந்த்.. நீ எப்படி
எடுத்துப்தபன்னு சேரியல ஆனொ இது உண்ளம... முத்துளவ நொன் அேிேமொே தந ிக்ே

ஆரம்பிச்சுட்தடண்டொ.. அவனும் ேொன்.. என ச ொல்ல.. ேளலயில் தபரிடி விழுந்ேொர் தபொல..
என்னடொ உைர்ற.. என ேத்ே.. முத்து அவளன உட்ேொரளவத்து.. இேிதல என்னடொ ேப்பு..

சபொதுவொன வொர்த்ளேயிதல ச ொல்லறதுன்ன இன்டிதமட் பிரண்டு... அதுக்கு ஏன்டொ.. நீ இப்படி
தேொவபடர என தேட்ே.. நீ சும்மொ இருடொ என ச ொல்லிவிட்டு..

ேேிர் என்னடொ.. நீ ஒரு தே மொேிரி தப ற... புரிஞ் ி ேொன் தப ளறயொ.. இல்ல.. லூசு ஏேொவது
புடி ிடுச் ொ.. உங்ே சரண்டு தபளரயும் சரொம்ப நொலொ நொன் பொர்த்துண்டு ேொன் இருக்தேன்.. ஒரு
மொேிரியொத்ேொன் இருந்ேீங்ே.. தபொடொ..

என்று எழுந்து தபொே எத்ேனிக்ே.. முத்து அவளன உட்ேொர ளவத்து.. வ ந்த்.. இன்டிம ி அவ்வைவு
ேப்பொ டொ? நீ ச ொல்லரொ மொேிரி நொங்ே தேவும் இல்ல... எதுவும் இல்ல.. இதே ஏண்டொ நீ இப்படி

ேப்ப தப ற.. என்று தேட்ே.. நீ மூடுடொ...ேேிர்.. இசேல்லொம் ஒத்துவரொது.. நண்பர்ேைொ இருக்ேறது
ேொன் நல்லது.. இப்படீல்லொம் தப ிதனன்னு சவச்சுக்தேொ.. ப ங்ே சரொம்ப அ ிங்ேம்

பண்ணிடுவொனுங்ே.. அப்பறம் உன் இஷ்டம்... ேேிர்.. தடய்.. மேத்ேவன பத்ேி எனக்கு ேவளல

இல்லடொ...நீ என்தனொட பிரண்டுன்னு ேொன் உன்ேிட்தட ச ொன்தனன்.. இன்பொக்ட் ச ொன்தனொம்.. நீ
எங்ேை புரிஞ் ிப்தபன்னு சநளனச்த ொம்..

ரி விடு டொ..

ொப்பிடலொமொ.. ப ிக்குது.. என்று ேேிர்
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ச ொல்ல அளனவரும்

ொப்பிட்டுவிட்டு ேிைம்பினர்.. வடு
ீ ச ன்று த ரும் வளர.. யொரும் எந்ே

வொர்த்ளேயும் தப வில்ளல.. ேேிருக்கு ளே அள த்துவிட்டு முத்து இறங்ேினொன்.. எதுவும்
ச ொல்லொமல் வ ந்த் இறங்ேி தவேமொே வட்டிற்கு
ீ
ச ன்றுவிட்டொன். ேேிருக்கு ேர்ம

ங்ேடமொே

இருந்ேது.. ஒருதவளை ச ொல்லொமல் இருந்ேிருக்ேலொதமொ என நிளனத்துக்சேொண்தட வட்ளட
ீ
அளடந்ேொன். யொர் என்ன நிளனக்ேிறொர்ேள் என நமக்கு எப்படி சேரியும்.. மறுநொள் ேொளல..
தபருந்து நிளலயத்ேில் ேேிர் ேொத்ேிருக்ே வ ந்த்ளே ேொணவில்ளல.. ேேிர் வைக்ேம் தபொல

ேல்லூரிக்கு ேிைம்பினொன்.. வைியில் முத்துவும் வந்து த ர்ந்து சேொண்டொன். ஆனொல் அங்கு
யொரும் அவ்வைவொே இவ்விருவரிடமும் தப வில்ளல... ஆனொல் எப்சபொழுதும் தபொல

தப ிக்சேொண்டும் விளையொடிக்சேொண்டும் வந்ேனர்.. முத்துவும் ேேிரும் கூட.. அளமேி ேொத்ேனர்..
இருவருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்ேப்தபொேிறது என்ற பயம்... அது அவர்ேள் முேத்ேில் சேைிவொே
சேரிந்ேது..

இேில் உண்ளம என்னசவன்றொல்.. ேேிதரொ.. முத்துதவொ ஓரினத ர்க்ளேயொைர்ேள் இல்ளல என்பது
முழு உண்ளம.. ஆனொல் அவர்ேள் இருவரது அன்தபொ/ ேொேதலொ அதுவும் உண்ளம....
சபொதுவொேதவ இந்ே

முேொயம் இரண்ளடயும் ஒத்துக்சேொண்டது ேிளடயொது.. எேிர்த்து

வொழ்ந்ேவர்ேளும் ேிளடயொது.. தேொப்சபருன்ச ொைளனயும் பி ிரொந்ளேயொளரயும் பற்றி படிக்கும்
சபொழுது மட்டும் அத்யந்ே நட்ளப பற்றி வொய்ேிைிய தபசுவொர்ேள்.. ஆனொல் அதுதவ

உண்ளமயொனொல் எேிர்ப்பொர்ேள்..(நொன் ச ொன்னது உண்ளமயொன நட்ளப பற்றி.. இேில் ேொமம்..
இல்ளல)

ேல்லூரிக்குள் ச ன்ற ேேிருக்கும் முத்துவிற்கும் ஒரு தபரேிர்ச் ி.. வ ந்த் ஏற்ேனதவ அங்கு
வந்ேிருந்ேொன்.. ேேிர்.. தநரொே அவனிடம் தபொய் எப்படிட வந்தே என்று தேட்டேற்கு.. என் பிசரன்ட்
என்ளன ேொளலதலதய விட்டுட்டு தபொயிட்டொண்டொ என்றொன்.. ஏதும் வருத்ேம் ேொட்டொமல்

முத்துவும் ேேிரும் அவரர் வகுப்புேளுக்கு ச ன்றனர்.. வ ந்த் பஸ்ஸில் வருவளே சேொஞ் ம்

சேொஞ் மொே குளறத்ேொன். ேேிளர விட்டு விலே ஆரம்பித்ேொன்.. ஆனொல் அவன் உள்தநொக்ேம்
தவறுவிேமொே இருந்ேது என்பது பிறகு ேொன் அளனவருக்கும் சேரிந்ேது.. முத்துகூட இருந்ே
நண்பர்ேைில்

ிலர் இப்சபொழுது வ ந்த்துடன்... ஆனொல் இந்ே மொறுேல்ேைொல் மேிழ்ந்ேவர்ேள்

முத்துவும் ேேிரும் ேொன்.. எந்ே பிரச் ளனயும் இல்லொமல் மிே மிே சநருங்ேி வந்ேனர் உடலொல்
அல்ல.. உள்ைத்ேொல். ேருசேொருமித்ேனர்.. இருவரும் ஒருவளர மற்சறொருவர் ேங்ேள்

சபற்தறொரிடம் அறிமுேம் ச ய்து ளவத்ேனர்.. இவர்ேள் அன்ளப ேண்டு சபொறொளம படொேவர்ேள்
என்று யொரும் இல்ளல... இந்ே

ந்தேொஷத்துடதனதய அவர்ேைின் முேல் வருட படிப்பும்

முடிந்ேது.. முத்துவும் ேேிரும் எல்லொ பரிளைேைிலும் முழுளமயொே தேறி இருந்ேனர்.. வ ந்தேொ
இரண்டு பொடங்ேைில் அரியர்ஸ் ளவத்ேொன்... இரண்டொம் வருடம்... முேல் நொள்..அளனவரும்

ந்ேித்துக்சேொண்டனர்.. ேேிரும் முத்துவும் மற்றவர் எண்ணங்ேைில் ேண்டிப்பொே மொறுேல் இருக்ே

தவண்டும் என்று ஆவலுடன் ச ன்று தப ினர்.. ஏமொற்றதம மிஞ் ியது.. வ ந்தேொ

இப்சபொழுசேல்லொம் இவ்விருவளரயும் ேண்டுசேொள்வதே இல்ளல.. இவர்ேைொே ச ன்று

தப ினொலும் தப மொட்டொன்.. இப்படிதய நொட்ேள் நேர்ந்ேன.. ஒருநொள் அர ல் புர லொே ஒரு
ச ய்ேி.. ேேிரும் முத்துவும் தஹொதமொ என்று.. இது இவர்ேள் ேொேிலும் எட்டியது... ஆரம்பத்ேில்
இளே பற்றி சபரிேொே எடுத்துக்சேொள்ைவில்ளல.. ஆனொல் சேொஞ் ம் நொைிதலதய.. இவர்ேள்
இருவளரயும் தநரிளடயொேதவ சேொச்ள படுத்ேி தப

ஆரம்பித்ேனர் ேல்லூரியில்.. இவ்விருவரும்

ஒன்னும் புரியொமல் முைித்ேனர்.. எப்படி இது.. நொம் அப்படி என்ன இவர்ேள் கூறும் படி நடந்து
சேொண்தடொம்.. இது யொருளடய தவளலயொே இருக்கும்? குைம்பினர்.. அதே குைப்பத்தேொடு
ஒருநொள் வடு
ீ ச ன்றனர்.. அங்தேதயொ இவர்ேளுக்கு இளேவிட அேிர்ச் ி ேொத்ேிருந்ேது...

இருவர் வட்டிலும்
ீ
சபற்தறொர்ேள் ஒருவிே ேயக்ேத்துடனும் தேொவத்துடனும் இருந்ேனர்.. உள்தை

நுளைந்ே ேேிருக்கும் முத்துவிற்கும் ஒன்றும் புரியவில்ளல... ஏன் இப்படி இருக்ேிறொர்ேள் என்று..
இந்ேபக்ேம் ேேிரின் அப்பொ.. ேேிர்.. நொங்ே தேள்வி படறது என்ன.. நொங்ே நம்பல.. நீதய

Page 9 of 16

ச ொல்லு..ேேிதரொ அப்பொ நீங்ே என்ன தேட்ேறீர்ேள்..தநரொேதவ தேட்ேிதறன் ேேிர் உன்ளனயும்
முத்துளவயும் பற்றி சவைிதய கூறுவது எல்லொம் பற்றி ேொன்.. ேளல சுற்றி விைொே குளற ேொன்

ேேிருக்கு.. வடு
ீ வளர விஷயம் வந்துவிட்டதே.. அவன் ேன் சபற்தறொளர தநொக்ேி அப்பொ அவர்ேள்
தபசுவசேல்லொம் அவர்ேள் எண்ணங்ேள்.. நொனும் முத்துவும் சநருங்ேிய நண்பர்ேள்..

சநறிேவறிதயொ.. முளறேவறிதயொ இதுவளர நொங்ேள் நடந்ேது இல்ளல.. அந்ே எண்ணமும்
எங்ேளுக்கு இல்ளல... யொர் எங்ேளை நம்பினொலும் நம்பொவிட்டொலும் நீங்ேள் எங்ேளை நம்பினொல்
தபொதும்... இவ்வைவு தேவலமொன ஒருவிஷயத்ளே என்தனொட அப்பொ வொயிதலர்ந்து நொன்

தேட்டேற்கு பேில் நீங்ேதை என்ளன ேண்டி ிருக்ேலம்பொ என்றொன்.. ேேிர்.. உண்மஏதலயும் முத்து

தமலயும் எங்ேளுக்கு முழு நம்பிக்ளே உண்டு.. ஆனொல் இந்ே விஷயத்ளே எங்ேளுக்கு ச ொன்னது
வ ந்த்.. எப்படி எங்ேைொல் சும்மொ இருக்ே முடியும்? என்று ச ொல்ல.. தவறு வைி இல்லொமல் ேேிர்
ேன் சபற்தறொரிடம் நடந்ே அளனத்ளேயும் ச ொன்னொன்.. இேில் என்ன ேவறு என்று நீங்ேதை

ச ொல்லுங்ேள் என்று ச ொல்ல... அவனுளடய அப்பொ.. நொன் நம்பதறண்டொ உன்ளன..இனி யொர்

என்ன ச ொன்னொலும் எங்ேளுக்கு ேவளல இல்ளல என்று ச ொல்லிக்சேொண்டிருக்கும் சபொழுதே..
முத்துவும் அவன் சபற்தறொரும் அங்குவந்து த ர்ந்ேனர்...அவர்ேளை உள்தை அளைத்து

உப ரித்ேனர்.. ேேிர் ச ொன்னளேதய முத்துவும் ச ொன்னளே தேட்ட இரு குடும்பத்ேொரும்
ஒருமனேொே அவர்ேளை முழுளமயொே நம்பினொர்...யொர்ேைொல் இரு குடும்பமும் இப்சபொழுது

ஒன்றொனது.. ேங்ேள் பிள்ளைேைின் வொர்த்ளேேளை நம்புவதும்.. ேங்ேள் பிள்ளைேளை நம்புவதும்
ஒரு சபற்தறொருளடய ேடளம என்பளே உணர்ந்ேவர்ேள் தபொல..

மறுநொள் இருவரும் மிகுந்ே ளேரியத்துடன் ேல்லூரிக்கு ச ன்றனர்.. அவர்ேளை அவ்வொறு ேண்ட
வ ந்ேிற்கு ஒதர அேிர்ச் ி.. ஒன்றும் புரியொமல் முைித்ேொன்.. அவன்

ேொக்ேளும் ேொன்.. ேேிரும்

முத்துவும் தநரொே வ ந்த்ேிடம் ச ன்று.. ஹொய் மச் ி.. எப்படிடொ இருக்தே.. சரொம்ப தேங்க்ஸ் டொ..
நொங்ேதை ச ொல்லனும்னு நிளனத்ேிருந்ேொ கூடொ இவ்வைவு சுலபமொ ச ொல்லி இருக்ே

மொட்தடொம்.. ஆனொ நீ அளே சரொம்ப சுலபமொக்ேிட்தட.. இதுக்கு தமல எங்ேளுக்கு என்னடொ
தவண்டும்.. யொர் என்ன ச ொன்னொலும் பரவொயில்ளல.. ேளட ியொ உனக்கு சரொம்ப சரொம்ப சரொம்ப
தேங்க்ஸ் என்று இருவரும் கூறிவிட்டு ேங்ேள் வகுப்பளறளய தநொக்ேி ச ன்றனர்..அேிர்ச் ியில்
உளறந்து உட்ேொர்ந்ேிருந்ே வ ந்த்ளே பொர்த்து என்னடொ மச் ி.. என்ன ஆச்சு என்று தேட்ே

ஒண்ணும் இல்லடொ.. என்று கூறிக்சேொண்தட வகுப்பளறளய தநொக்ேி நடந்ேொன்... வ ந்த் அவ ர
அவ ரமொே ேேிரின் வகுப்பளறளய தநொக்ேி ஓடினொன்.. உள்தை நுளைய இருந்ே ேேிளர தநொக்ேி..
ேேிர் நொன் உன்ேிட்தட தப

தவண்டும் வொ என்றொன்.. ேேிதரொ.. மேியம் தப லொம் இப்ப

தவண்டொதம..என்று ச ொல்ல.. இல்லடொ நொன் உன்ேிட்தட ேனியொ இப்பதவ தப னும்னு ச ொல்ல..

இருவதறன்னு ச ொல்லிட்டு.. தநரொே முத்துளவ பொர்த்து ச ொல்லிவிட்டு வ ந்த்துடன் விளையொட்டு
ளமேொனத்ேிற்கு ச ன்றொன். அங்கு இவ்விருவளர ேவிர யொரும் இல்ளல. ேேிர்

ொரி டொ.

எல்லொத்துக்கும் நொன் ேொன் ேொரணம்.. என்ளன மன்னிச் ிடு.. என்று ச ொல்ல.. அது

ரி வ ந்த்.. நீ

ஏன் இவ்வொசறல்லொம் ச ய்ேொய்? நொங்ே என்னடொ சேடுேல் ச ய்தேொம் உனக்கு.. உன்ளன

ேொதனடொ நொங்ே சரண்டு தபருதம சரொம்ப க்தைொஸ் பிரண்டுன்னு தநளனச் ிண்டிருந்தேொம்.. ஆனொ
நீ.. ேேிர்.. நீன்னொ எனக்கு உயிர் டொ.. எனக்கு உன்ளனவிட்டொ தவற யொரும் ேிளடயொது.. என்ளன
புரிஞ் ிண்ட ஒதர ஆள் நீ ேொண்டொ.. உண்ளமளய ச ொல்லனும்னொ

ின்ன வய ிலிருந்து உன்ளன

அணுஅணுவொ ர ிச் ிருக்தேன்.. நீ எனக்கு ேொன்.. எனக்கு மட்டும்ேொன்னு இருந்தேன்.. முத்து

ேிடீர்ன்னு நடுவிதல வந்ேேொல எல்லொம் மொறிதபொயிடுச்சு..எனக்கு நீதவணும் டொ எல்லொத்துக்கும்..
என்று சேஞ் ொே குளறயொே தேட்ே... ேேிதரொ... வ ந்த்.. நீ எப்தபொதுதம என்னுளடய உயிர் நண்பன்
ேொன்.. நம் உறவு தவறு எனக்கும் முத்துவுக்கும் உள்ை உறவு தவறு.. அவன் என்னுளடய உயிர்..
நீ என்னுளடய ேண்.. வித்யொ ம் இருக்ேில்ளலயொ? என்று புரிய ளவத்ேொன்..ஆனொல் வ ந்த் அந்ே
மன பக்குவத்ளே அளடயொேவனொேதவ இருந்ேொன்... வ ந்த் ேண்ேைில் ேண்ணருடன்
ீ
நின்றிருந்ேொன்..
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இப்சபொழுது அவனுக்கு உண்ளமயிதலதய இந்ே உலேம் சுற்றியது.. நிஜமொேதவ மயங்ேி
விழுந்ேொன் ....

தூரத்ேில் ச ன்று சேொண்டிருந்ே

ில மொணவர்ேளை உேவிக்கு அளைத்து அவளன நிளனவுக்கு

சேொண்டுவருவேற்குள் ேேிர் ஒருமொேிரியொேதவ ஆேிவிட்டொன்.. அேற்குள் விஷயம் தேட்டு முத்து
அங்கு வர ேேிர் எல்லொ விஷயங்ேளையும் அவனிடம் ச ொன்னொன்.. ேேிர் வ ந்ேிற்கு ச ொன்ன
அந்ே பேிளல தேட்டு முத்துவிற்கு அப்படிதய ேேிளர ேட்டி அளனத்து ஒரு முத்ேம் குடுக்ே

தவண்டும் தபொல இருந்ேது.. ஆனொல் நிளலளமளய ேருத்ேில் சேொண்டு இருவரும் வ ந்த்ளே
அருேில் இருந்ே ஒரு மருத்துவ மளனக்கு அளைத்து ச ன்று ேொண்பித்ேனர்.. சவயிலினொல் ேொன்
என்று அறிந்ேதும் நிம்மேி அளடந்ே ேேிரும் முத்துவும் அவளன அவனுளடய வட்டிற்கு
ீ

அளைத்து ச ன்றனர். வைிசயல்லொம் வ னத்ேின் புலம்பல்... இளே எல்லொம் தேட்டுக்சேொண்தட
வந்ே முத்து முேல் முளறயொே ேொன் ேேிருக்கும் வ ந்த்ேிர்க்கும் இளடதய வந்ேேொே என்ன
ஆரம்பித்ேொன்.. எல்லொம்

ிறிது தநரம் ேொன்.. வ ந்த் வட்டிற்குள்
ீ
அவளன இருவரும் அளைத்து

ச ன்றனர்...விவரத்ளே ச ொன்னொர்ேள்.. இருவரும் அங்ேிருந்து ேிைம்பினொர்ேள்.. இவ்வைவிலும்
முத்துவிற்கு வ ந்த்ேின் ஒரு வொர்த்ளே உள்ளூர உறுத்ேிக்சேொண்டிருந்ேது..எல்லொத்துக்கும் நீ
தவணும் டொ எனக்கு... என்ற அந்ே வொர்த்ளேேள் மட்டும்.. எல்லொத்துக்கும்.. எல்லொத்துக்கும்...
அப்ப.. வ ந்த்......இருக்குமொ? சேரியளலதய.. சேொஞ் ம் குைம்பினொன். இளே ேேிரிடமும்
ச ொன்னொன்.. இப்சபொழுது ேொன் ேேிரும் அளே உணர ஆரம்பித்ேொன்..

இளே பற்றி சேரிந்து சேொள்ை இருவருதம விரும்பினர் ஆனொல் சமனக்சேடவில்ளல.. நொட்ேள்
நேர்ந்ேன.. வ ந்தும் இயல்பு நிளலக்கு ேிரும்பினொன். இருந்ேொலும் ஒரு த ொேம் எப்தபொதுதம

அவன் முேத்ேில் சேரிந்ேது..இேன் நடுவில் ேேிரும் முத்துவும் சேொளடக்ேொனல் தபொேலொசமன்று
முடிவு ச ய்ய வ ந்த்ளே தேட்ே அவதனொ வரவில்ளல என்று ச ொல்லிவிட்டொன். மற்ற

ில

நண்பர்ேளுடன் இவர்ேள் சேொளடக்ேொனல் ச ன்றனர்.. அவர்ேள் வொழ்ளே நொடேம்

அரங்தேறப்தபொவது கூட சேரியொமல் இருவரும் சேொளடக்ேொனல் அளடந்ேனர்.... முன்பேிவு
ச ய்யப்பட 4 அளறேைில் ஒரு அளறயில் முத்துவும் ேேிரும்.. மற்ற மூன்று அளறேைில் மற்ற

மொணவர்ேள்.. அளனரும் ேங்ேள் அளறேளை அளடந்ேனர். ேங்ேள் அளறளய அளடந்ே ேேிரும்
முத்துவும் ேேளவ அளடத்துவிட்டு ஆள

ேீர ஒருவளர ஒருவர் ேட்டி அளணத்து ேங்ேள்

சநடுநொளைய ஆள ளய ேணித்துக்சேொண்டனர்..

அன்று சவைிதய எங்கும் ச ல்லொமல் விடுேியிதலதய இருந்ேனர்.. ிறிது தநர ஓய்வுக்கு பிறகு
அளனவரும்

ந்ேித்துக்சேொண்டனர்.. மறுநொள் நிேழ்ச் ிேளை பற்றி முடிவு ச ய்துவிட்டு இரவு

உணளவயும் முடித்து விட்டு ேங்ேள் அளறேளை அளடந்ேனர்.. கூேல் அேிேமொே இருந்ேேொல்
ஒரு ேேேேப்பு தேளவப்பட்டது..அளனவருக்கும்.. இவ்விருவருக்கும் ேொன். ஒரு சபரிய ேட்டில்

அது. நடுதவ இருவரும்.. ஒரு தபொர்ளவக்குள்.. எந்ேவிே விேல்பமும் இல்லொே நிளனவுேளுடன்..
அருேருதே படுத்ேிருந்ேனர்..

ற்தற ேிரும்பி இருவரும் ஒருவர்தமல் ஒருவர் ேங்ேள் ளேேளை

தபொட்டுக்சேொண்டனர்.. ேண்ேள் மூடின..

ஆனொல் நிளனவுேள் தூங்ேவில்ளல.. எத்ேளன நொள் ஏக்ேதமொ சேரியொது.. இந்ே ஒன்றளர
வருடத்ேில் இவர்ேள் இவ்வைவு ேனிளமளய ேண்டதே ேிளடயொது... ேருசேொருமித்ேவர்ேைின்

முேல் ஏக்ேம் ேனிளம.. அந்ே ேனிளமதய அவர்ேளுக்கு இனிளம.. அந்ே இனிளமளய சுளவக்ே
ஏக்ேம் இருக்ேொேொ என்ன? ஒருவர் தமல் ஒருவர் தபொட்டிருந்ே ளேேைினொல் இருக்ேிக்சேொண்டனர்..
இளடசவைிளய குளறத்ேனர்.. இருவரும் முேத்தேொடு முேத்ளே இளைத்ேனர்.. இேதைொடு இேளை
வருடினர்.. ேொற்றும் இளடதய புேொே படி ேட்டி அளனத்து மேிழ்ந்ேனர்.. இதுவளர இருவரும்

எந்ேவிேமொன சுேமும் அனுபவித்ேேில்ளல என்பது மறுக்ேமுடியொே உண்ளம..இேதைொடு இேழ்
த ர்த்து ேங்ேள் உமிழ்நீரொல் உயிர்ேளை ேளரத்து மொற்றிக்சேொண்டனர்.. முத்ேத்ேொல் தமொேமளை
சபொைிந்ேனர்.. இருவர் ேண்ேைிலும் ேண்ணர்..
ீ இது துக்ேமொ? ஆனந்ேமொ? ேன்னிளல மறந்ேனர்..

உடதலொடு உடலும் உயிதரொடு உயிரும் ேலந்ேன.. இருவரும் மற்றவர் உடலில் அனுபவிக்ேொே
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பொேதம இல்ளல எனலொம்.. உடல்வைி, உயிர்வைி, வொய்வைி மனவைி என புணர்ந்து நொம்
இருவரல்ல இனி ஒருவர் என்ற நிளலயொயினர்.. வியர்ளவயில் குைித்ேனர்... பொல் மறந்து

உறவொடினர்.. முடிவில்.. இருவர் ேண்ேைிலும் ஆனந்ே ேண்ணர்..
ீ இவர்ேைின் உறவுக்கு ஒரு
அச் ொணி இந்ே ஒரு நிேழ்ச் ி... ஆம் சபொதுவொேதவ ேணவன் மளனவி உறவுக்கு ேொமம் அச் ொணி
என்பொர்ேள்.. அந்ே அச் ொணி முறியும் சபொழுது.. அந்ே உறவும் பிரிந்துவிடும் முறிந்துவிடும்
என்பேொல்.. இப்சபொழுது ேேிர் மற்றும் முத்துவின் நிளலயம் அதுேொன்.. அவர்ேள்

தபொட்டுக்சேொண்ட அச் ொணி ேொன் இந்ே உறவு.. இருவரும் ஒருவளர ஒருவர் வொஞ்ள யுடன்
பொர்த்துக்சேொண்டனர்.. ேேிர் முத்துளவ தநொக்ேி.. முது நொம் ச ய்ேது ேவறொ

ரியொ என்று நொன்

ஆரொய்ச் ி ச ய்ய விரும்பவில்ளல.. என்ளன சபொறுத்ேவளர இது நம் உறவுக்கு அடித்ேைம்..

இன்று முேல் நொம் சேொடங்குவது புது வொழ்க்ளே.. என்று ச ொல்ல.. முத்துதவொ.. ேேிர்.. இளேதய
ேொன் ச ொல்ல வந்தேன்.. இந்ே உலேதம நமக்கு எேிரொனொலும் நொம் ஒன்றொே இருக்ே தவண்டும்
ேேிர்..

த்ேியமொ ச ொல்லதறன் இனிதம நீ இல்லொம என்னொல வொைதவ முடியொது டொ.. நீ

இல்ளலனொ ஒண்ணு நொன் ச த்துடுதவன் இல்ல ளபயித்ேியம் ஆயிடுதவன்..என்று ச ொல்ல..
முத்து நீ என்ளன பிரிஞ் ிட்தடன்னு தேட்டவுடதனதய நொன் தபொய்டிதவண்ட.. ளபயித்ேியமொ கூட
என்னொல நீ இல்லொம என்னொல இருக்ே முடியொது.. என்று ச ொல்ல இருவரும் ஆனந்ே ேண்ண ீர்
ிந்ேி இருக்குய் அளணத்ேவொதற உறங்ேினர்..

புதுவொழ்க்ளேளய சேொடங்ேிய

ந்தேொஷத்தேொடு ேங்ேள் சேொளடக்ேொனல் பயணத்ளே முடித்து..

ச ன்ளன ேிரும்பிவர தபருந்ேில் ஏறி அமர்ந்ேனர்.. முத்துவும் ேேிரும் அருேருதே அமர்ந்து

சேொள்ை முத்து ேேிரன் தேொள்ேைில் ேளல ொய.. தபருந்து புறப்படுவேற்கு ேயொரொேி விைக்குேள்
அளணக்ேப்பட்டன.. இருவரும் ேண்ேளை மூடி அங்கு நடந்ே நிேழ்ச் ிேளை ஒவ்சவொன்றொே
அள தபொட்டனர்..

ிறிது தநரத்ேில் முத்து ேேிரின் தேொள்ேைில் அப்படிதய உறங்ேிப்தபொனொன்...

டி ம்பர் 19
ொர்.. எழுந்ேிருங்ே.. ேளட ி ஸ்டொப் வந்துவிட்டது.. என்ற நடத்துனரின் குரல் தேட்டு முத்து
எழுந்து சேொண்டொன்.. ஒருநிமிடம் ேொன் எங்ேிருக்ேிதறொம் என்று கூட சேரியொமல் ேிணறினொன்...
ேேிர் எங்தே.. ேேிர்.. ேேிர்.. யொர்

ொர். உங்ே கூட இருந்ேொதர அவரொ? அவர் அப்பதவ இறங்ேிட்டொதர

என்று ச ொல்ல.. அப்சபொழுது ேொன் முழு நிளனவுக்கு வந்ேவனொய்.. இல்ல

ொர் ேொங்க்ஸ்.. என்று

ச ொல்லிவிட்டு தபருந்ளே விட்டு இறங்ேினொன்.. ேனிளம வொட்ட.. துக்ேம் சேொண்ளடளய

அளடக்ே.. ஏதும் அறியொேவனொய் ேனி மரமொய்.. நின்றொன்.. இனி என்ன ச ய்வது? எங்கு தபொவது?
ஐதயொ எனக்கு பயித்ேியம் பிடித்துவிடும் தபொல இருக்தே.. என்று நிளனத்ேவொதற.. அருதே இருந்ே
ேல்லின் தமல் உட்ேொர்ந்ேொன்.. ேடவுதை ேவறு ச ய்ேொல் ேண்டளன உண்டு

ரி.. ஆனொல் இந்ே

ேண்டளன.. சரொம்ப சேொடியது.. என்னொல முடியல.. என்ற எண்ணம்.. அவளன தமலும் துக்ேம்
சேொள்ை ச ய்ேது.. ேண்ேைில் ேொதவரி ஜலப்ரவொேம் ச ய்ய.. அங்தேொ.. ேேிர்.. இனி வொழ்ந்ேது

பயனில்ளல.. இனி முத்து இல்லொமல் வொழ்வும் இல்ளல.. நொம இன்னும் சேொஞ் ம் சபொறுளமயொ
இருந்ேிருக்ேலொதமொ.. அவ ரப்பட்டுவிட்தடொதமொ என்ற குைப்பத்ேில்.. ஒரு முடிளவ தேடி ேொல்

தபொன பொளேயில் நடந்ேொன்.. ஒருவளர ஒருவர் ேங்ேள் இேயத்ேில் ேொங்ேியவொதற சவவ்தவறு
ேிள ேைில் ேங்ேள் முடிளவ தநொக்ேி நடந்ேனர்..
இன்று..

முத்துவின் சேொளல தப ிக்கு சேொடர்ந்து சேொடர்பு சேொண்தட இருந்ேொர் ேேிரன் ேந்ளே...
ேளட ியொே ... இல்ளல இல்ளல முேல் முளறயொே எேிர்முளனயில் அளைப்பு மணி ஒலித்ேது..
எேிர் முளனயில் யொருங்ே..

ொர் நொன் ேேிதரொட அப்பொ தப தறன்.. என்றதும்.. என்ன

ொர் என்

ளபயொன் இருக்ேொன இல்ளலயொனு பொர்க்ே தபொன் பண்ணின ீங்ேைொ? என்று தேொவத்துடன் தேட்ே..
ேேிரன் அப்பதவொ.. இல்ல

ொர்.. இல்ல.. எனக்கு எதுவுதம தேரொது.. ேேிர் இங்ே

ித்ேபிரம்ம புடிச் ி

இருக்ேொன்.. என்ன ஆச் ின்தன சேரியல.. என்ன நடக்குது..உங்ேளுக்கு ஏேொவது சேரிஞ்
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ச ொல்லுங்ே.. என்று ஆவலும் ஆேங்ேமும் சபொங்ேிய குரலில் ேேிரன் அப்பொ ச ொல்ல.. முத்துவின்
அப்பதவொ.. என்ன

ொர் ச ொல்லறீங்ே..என்று அேிர்ச் ி அளடய.. இரு குடும்பமும் ஒன்றும்

புரியொமல் முைித்ேனர்..

ொர்.. முத்துளவ சுயநிளனவில்லொே நிளலயில் ளமசூர்

தபொரவைியிலிருந்து பொர்த்து மருத்துவமளனயில் த ர்த்து பிறகு ேொண்டக்ட் நம்பர்ஐ பொர்த்து
எங்ேளை அளைத்ேனர்..ேேிர் எப்படி..? சேரியல

ொர்.. எனக்கும் தபொன் வந்து ேொன் நொனும்

தபொதனன். ஆனொ அங்தே நொன் தப றது கூட புரியொம.. ேண்மூடொம
உட்ேொர்ந்து இருந்ேொர்

ொர்.. என்ன ஆச்சு இவங்ேளுக்கு.. நம்ம தபச்ள

ொப்டொம ஒரு ஜடமொ

தேட்ேொம நளடமுளறக்கு

ரிபட்டுவரொே ஒரு உறளவ இவங்ே தேர்ந்சேடுத்ேொங்ே.. ஆனொ இே பொர்ப்பேற்க்ேொ.. என்று

சேொளல தப ியிதல ேேற.. இங்கு டொக்டர் ச ொன்னளே முத்துவின் ேந்ளேயுடன் ச ொல்ல.. நொன்
ேண்டிப்பொ கூட்டிண்டு வதரன்

ொர்.. என்று ச ொல்லி அளைப்ளப துண்டித்ேொர்... ேேிரன் அப்பொவிற்கு

குைப்பம் அேிேமொேியது.. எேனொல்? இருவரும் எேனொல் இந்ே முடிவிற்கு வந்ேனர்.. என்ன

தநர்ந்ேது..யொரொல் இேற்க்சேல்லொம் விளட ச ொல்ல முடியும்? ேடவுதை இசேல்லொம் பொர்பேற்க்ே
என்ளன இன்னும் உயிதரொடு ளவத்ேிருக்ேிறொய்..என்று எண்ணியவொதற வட்ளட
ீ
அளடந்ேொர்..
அளனவரின் வருளேக்ேொேவும் ேொத்ேிருந்ேொர்..

அங்தே மருத்துவர்ேள் ேேிளர பரித ொேளன ச ய்ய ஆரம்பித்ேனர்.. முத்துவிற்கு தல ொே நிளனவு
ேிரும்பியேொே சேரிந்ேது..
டி ம்பர் 19

ஏதேொ தேொன்றியவனொய் தநரொே ேேிளர பொர்க்ே புறப்பட்டொன். ேளட ியொே அவனிடம் ஒருமுளற
மன்னிப்பு தேட்டுவிட்டு என் வொழ்க்ளேளய முடித்துக்சேொள்ேிதறன் என ேனக்குள்தை

ச ொல்லிக்சேொண்டு ஆட்தடொளவ கூப்பிட்டொன். உட்ேொர்ந்து தபொேதவண்டிய இடத்ளே ச ொல்லி
ேளல

ொய்த்துக்சேொண்டொன். ேடவுதை.. ேேிர் என்ளன மன்னித்து என்னுடன் வந்துவிடுேிதறன்னு

ஒருமுளற ச ொல்லட்டும் இந்ேசஜன்மத்ேிதல மட்டும் அல்ல எந்ே சஜன்மத்ேிலும் நொன் அவளன
ேொயபடுத்ேதவொ இைக்ேதவொ மொட்தடன். ஒதர ஒருமுளற எனக்கு அந்ே வொய்ப்பு ேருவொயொ? ேேிர்
என்ளன ஏத்துப்பொனொ? என்ற தேள்விேளுடதனதய ேேிரின் வட்ளட
ீ
அளடந்ேொன்.. ஏமொற்றதம

அவனுக்கு மிஞ் ியது. ேேிரும் இல்ளல அவன் ரூம் தமட்டும் இல்ளல.. மிகுந்ே ஏமொற்றத்துடன்
வடு
ீ ேிரும்பினொன். ேேிரும் அளலந்து ேிரிந்து எந்ே ஒரு முடிவும் எடுக்ே இயலொமல் வடு
ீ

ேிரும்பினொன். இருவருக்கும் நொட்ேள் தபொவேொேதவ சேரியவில்ளல.. ேேிருக்கு அலுவலேத்ேிலும்
தவளல ச ய்ய முடியவில்ளல.. குைப்பம்.. தேொவம் வருத்ேம்.. த ொேம்.. எல்லொம் ஒருத ர

இருவளரயும் வொட்டியது.. வொைதவ விருப்பமில்லொமல் வொழும் மனிேர்ேைொனொர்ேள். இரண்டு
மூன்று ேினங்ேள் ேடந்ேன.. முத்து ஒரு முடிசவடுத்ேவனொய் ப்சரொவ் ிங் ச ன்டர் ச ன்றொன்..
ஒரு வொழ்த்து அட்ளடளய எடுத்ேொன்..ேளட ியொே ேேிருக்கு ஒரு ேடிேத்ளே வளரந்ேொன்..

அேில்...என் உயிர் ேேிருக்கு..முத்துவின் ேளட ி ேடிேம்.. ஆம்.. இனி உன்ளன பொர்ப்தபன் என்று

எனக்கு நம்பிக்ளே இல்ளல.. உன்ளன இைந்து இந்ே நரேத்ேில் வொழ்வளேவிட மரணத்ேின் வலி
ேொங்ேக்கூடியது ேொன்.. ஆம் இளே நீ படிக்கும் தவளையில் என் உயிர் ேண்டிப்பே பிரிந்ேிருக்கும்..
நொன் சபங்ேளூளர விட்டு ச ல்ேிதறன்.. எங்தே என்பது எனக்தே சேரியொது.. ஆனொல் என்

முடிளவ தேடி ச ல்ேிதறன் என்பது மட்டும் எனக்கு சேரியும். ேருசேொருமித்ேவர்ேைொே வொழ்ந்ே

நொம் விேி வ த்ேொல் அளலேைிக்ேப்பட்தடொம். இல்ளல.. நொன் உன்ளன அளலேைித்தேன். உன்ளன
சவகுவொே தநொேடித்தேன்.. உன்ளன துன்புறுத்ேிதனன்.. எல்லொவற்றிற்கும் ஒதர ஒரு ேொரணம்
ேொன் ேேிர்..

ந்தேேம். என்ளன தவளலளய விட்டு அனுப்பிவிட்டொர்ேள் என்று நொன் ச ொன்னது

சபொய். நொனொேத்ேொன் தவளலளய விட்தடன். ேொரணம்

ந்தேேம். அந்ே

ந்தேேமும் வ ந்த்ேினொல்

ேொன்.. ேிடீசரன்று அவனுளடய வருளேயும்.. நீ அவனுடன் சநருங்ேிபைேிய விேமும் என்ளன
ந்தேே பட ளவத்ேது.. உன்தமல் எனக்கு முழுக்ே முழுக்ே நம்பிக்ளே உண்டு ேேிர்..

ஆனொல் வ ந்த் தமல் இல்ளல.. என்னுளடய இந்ே எண்ணம் ேவறு ேொன்.. தவண்டும் என்தற
ேொன் நொன் எல்லொவற்ளறயும் ச ய்தேன்.. உன்னுளடய உண்ளமயொன அன்ளப

ந்தேேப்பட்டது
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ேவறு என்று புரிந்துசேொண்ட சபொழுது நீ என்ளன விட்டு விலேிவிட்டொய்.. என்னுளடய ேவளற
மன்னிக்ே ச ொல்லி தேட்ேகூட எனக்கு ஒரு வொய்ப்பு இல்லொமல் தபொனது.. எந்ே ஒரு உறவுக்கும்
பளே..

ந்தேேதம.. இளே நொன் புரிந்து சேொண்தடன்.. ஆனொல் இளே நொன் அடுத்ே சஜன்மத்ேில்

ேண்டிப்பொே ச ய்யமொட்தடன். எத்ேளன சஜன்மம் எடுத்ேொலும் நொன் உன்னுடதனதய இருக்ே

விரும்புேிதறன். உன்னொல் முடிந்ேொல் என்ளன மன்னித்துவிடு.. எனக்ேொே அைொதே.. உன்ளன
ேனியொே விட்டுவிட்டு தபொேிதறன் என்ற ஒதர வருத்ேத்ளே ேவிர
தபொேிதறன். உன்மடியில் என் உயிர் பிரிந்ேிருந்ேொல் நொன் மிகுந்ே

ந்தேொஷமொே நொன்

ந்தேொஷம் அளடந்ேிருப்தபன்..

அந்ே குடுப்பளன எனக்ேில்ளல.. ஆனொல் என் உடலொவது உன்மடியில் இருந்ேொல் நொன்
படுதவன். அேற்கும்

ந்தேொஷ

ொத்ேியத்ளே ேம்மிேொன். என்ளன மன்னித்துவிடு.. சபற்தறொளரயும்

உற்தறொளரயும் விட்டு நொம் இருவரும் வட்ளட
ீ
விட்டு சவைிதய வந்ேசபொழுது எடுத்ே

த்ேியத்ளே நொன் உளடத்துவிட்தடன்.. என்ளன மன்னித்துவிடு.. இளே எழுதும் சபொழுது நொன்

அைவில்ளல ேேிர்.. நீயும் அைொதே.. இது

ந்தேேபடுபவர்ேளுக்கு ஒரு பொடம்.. நொன்

வருேிதறன்....உன்ளன என்றுதம தந ிக்கும்.. முத்து..இளே எழுேிவிட்டு மறுநொள் ேேிளர அளடயும்
படி ச ய்துவிட்டு ேிைம்பினொன்.. ேொல்வலிக்ே நடந்ேொன்.. எத்ேிக்ேில் என்று சேரியொமல்.. மறுநொள்
ேேிர் ேன் அலுவலேத்ேில் தவளல முடித்து வட்டிற்கு
ீ
ேிைம்பும் சபொழுது ேன்னுளடய இ

சமயில்ஐ ச க் ச ய்ய ேிறந்ேொன்.. முத்துவிடமிருந்து வொழ்த்து அட்ளட.. துள்ைிக்குேித்ேொன்.
அவ ர அவ ரமொே அளே ேிறந்ேொன்.. இனி ேவளல இல்ளல.. நொன் என் முத்துவிடதம
ச ண்டுவிடுதவன் என்ற

ந்தேொஷத்ேில் ேிறந்ே ேேிருக்கு அந்ே அட்ளட அவன் வொழ்வின்

தபரேிர்ச் ிளய சேொடுத்ேது. அவனுளடய ேனவுேள் எல்லொம் ேளலந்ேன.. இடிந்து விழுந்ேொன்.. ேன்
வொழு முடிந்ேளே நிளனத்ே சபொழுது தபசும்

க்ேிளய இைந்ேொன்.. முத்ேில்லொே இந்ே உலேத்ேில்

வொழ்வளே நிளனக்கும் சபொழுது நிளனக்கும் ஆற்றளல இைந்ேொன்... ஒரு நளட பிணமொனொன்...
கடைசி இரண்டு பபோஸ்டிங்கில் ஆரம்பம் டிசம்பர் 19 என்றிருக்கும். அடை டிசம்பர் 19 க்கு
பிறகு என்று வோசிக்கும்படி பகட்டுக்ககோள்கிபறன்.
இன்று..

சுயநிளனவு வந்ேொலும் அவனொல் எதுவும் தயொ ிக்ே கூட முடியவில்ளல.. ேண்ேளை ேிறக்ே
முடியவில்ளல.. அவன் எங்ேிருக்ேிறொன் என்று கூட தேறொே நிளல.. உண்ளமயில் இன்னும்
மயக்ே நிளல இருக்ேதவ ச ய்ேது.. அவன் ேண்ேளை மூடினொன். ேண்சணேிதர ேேிர் தப
முயன்றொன்.. ஆனொல் அவன் தபசுவது ேேிருக்கு தேட்டேொே சேரியவில்ளல..பிறகு ேொன்
சேரிந்ேது அது அவனுளடய பளைய நிளனவுேள் என்று.. மீ ண்டும் அவன் ேன பளைய
நிளனவுேளுக்குள் ச ன்றொன்..

சேொளடேொனலிலிருந்து வந்ேபிறகு இவர்ேளுளடய அன்தனொன்யம் கூடியது.. மற்றவர் பொர்த்து
தேலி ச ய்யும் படி அல்ல.. எல்தலொரும் பொர்த்து சபொறொளம படும்படி. ஒருவருக்ேொே

மற்சறொருவர் விட்டுக்சேொடுத்து வொழ்ந்ேனர்.. இரண்டொம் ஆண்டு முடிந்து மூன்றொம் ஆண்டு
நிளறவு சபரும் ேருவொயில்.. ேேிர்.. இன்னும் சரண்டு மொ த்ேிதல எக்ஸொம் எல்லொம்

முடிஞ் ிடும்.. நொம நம்ம உண்ளமயொன வொழ்க்ளேளய சேொடங்ேணும்.. நமக்குன்னு குடும்பங்ேள்
இருக்கு.. அவர்ேளையும் ேொப்பொத்ேணும்.. இந்ே ேதைபரத்ேிதல நொம பிரிஞ் ிட கூடொதுடொ. அளே
நிளனத்ேொதல எனக்கு பயமொ இருக்கு என்று முத்து ச ொல்ல.. ேேிதரொ.. பயப்படொதேடொ.. நொம

சரண்டு தபருதம ஒண்ணொ ஒதர இடத்ேிதல தவளலக்கு தபொதவொம்.. பொர்ட் ளடம் ல தவற நல்ல
தேொர்ஸ் எடுத்து படிப்தபொம்.. நொம நம்மதைொட ேொளலதய நின்னு நம்ம குடும்பத்ளேயும்

ேொப்பொத்துதவொம் என ளேரியம் கூற.. முத்துவும் ேண்ணளன சேொண்டேினொல் யத ொளே அளடந்ே
இன்பத்ளேவிட அேிே இன்பம் அளடந்ேொன்.. இருவரும் முேல் வகுப்பில் தேர்ச் ிசபற்றனர். ஒரு
பி பி ஒ நிறுவனத்ேில் இருவரும் தவளலக்கு த ர்ந்ேனர்... குடும்பங்ேளும் இவர்ேளுளடய

உறவில் மேிழ்ந்ேது மட்டுமல்லொது நிளலயம் உயர ஆரம்பித்ேது.. ேேிர் முத்து வட்டிலும்
ீ
முத்து
ேேிர் வட்டிலும்
ீ
ேங்குவது இப்சபொழுசேல்லொம்

ொேொரணமொன ஒரு விஷயம்.. அப்படி ஒரு நொள்
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ேேிர்வட்டில்
ீ
இருவரும் இருக்கும் சபொழுது.. இரவில் எதேற் ியொே இவர்ேள் இருவளரயும்
ேொணக்கூடொே தேொலத்ேில் ேண்ட ேேிரின் அம்மொ அேிர்ந்து தபொே.. இருகுடும்பமும் அேிர்ச் ியில்
உளறந்ேிருந்ேனர். ேேிரும் முத்துவும் எவ்வைதவொ ச ொல்லியும் அவர்ேள் ஏற்றுக்சேொள்ளும்

மனநிளலயில் இல்ளல.. அப்சபொழுது ேொன் முத்து ேொங்ேள் இனி ேனித்துவொைப்தபொவேொே கூறி
ேேிளரயும் அளைத்துக்சேொண்டு ேிைம்பினொன். அவன் கூறிய வொர்த்ளேேள் இதுேொன்..

உங்ேளுளடய பொர்ளவக்கு மட்டுமல்ல இந்ே உலேத்துளடய பொர்ளவக்கும் இது ேப்பொ ேொன்
சேரியும் அப்பொ.. ஆனொ எங்ேளுக்ேல்ல... இது நொங்ேைொ தேடிேிட்டேல்ல..

இது நொங்ேைொ தேடிேிட்டேல்ல.. ேொனொ அளமஞ் து.. முேல்ல நொம இே மொேிரி

ந்ேிச் ப்தபொ

த்ேியமொ எங்ேளுக்குள்தை ஒண்ணுதம இல்தல.. ஆனொ இப்ப நொங்ே ஒண்ணொ ஆயிடும்.

ேல்யொணம் என்ற சபயரில் நொங்ேள் பிரியதவொ.. இல்ல உங்ேை ஏமொற்றதவொ விரும்பவில்ளல..

இேனொல இரண்டு சபண்ேள் வொழ்க்ளே ேொன் பொேிக்கும்.. எங்ேளுளடய இந்ே உறவு உங்ேளுக்கு
மனத்ேொங்ேளலதயொ அவப்சபயளரதயொ ேரும்ன்னு நீங்ே நிளனத்ேொல்.. நொங்ே இப்பதவ

ேிைம்பதறொம்.. உடலைவில் உங்ேளை பிரிஞ் ிருப்தபொதம ேவிர மத்ேைவில் உங்ேதைொடு ேொன்
வொழுதவொம்..எங்ேள் ேடளமயிலிருந்து என்ளறக்கும் நொங்ேள் ேவற மொட்தடொம்..ேேிர் வொ

தபொேலொம்..என்று ேேிளர அளைத்துக்சேொண்டு ேிைம்பிய அந்ே நிளனவிதலதய.. ேேிர் வொ
தபொேலொம்.. என்னடொ நிக்ேற வொ தபொேலொம் என்று ேொத்ே.. மருத்துவர்ேள் வந்து ேங்ேள்
ிேிச்ள ளய சேொடர்ந்ேனர்..

இங்தே..ேேிர்க்கு

ிேிச்ள

ச ய்ய ஆரம்பித்ேொர்ேள். அவர்ேள் சேரிந்து சேொண்டது PMD Psychotic

major depression chronic stage . anti-depressant and anti-psychotic medication ஆேிய

ிேிச்ள

முளறேளை

ளேயொண்டனர்.. இரண்டு நொட்ேளுக்கு பிறகும் எந்ே முன்தனற்றத்ளேயும் அவர்ேைொல் பொர்க்ே

முடியவில்ளல. ேேிரின் ேந்ளேளய அளைத்து அவர் ச ொன்ன நபர்ேைொ வந்ேொர்ேைொ இல்ளலயொ
என வி ொரித்ேனர்.. அந்ே வொர ேளட ியில் நிதலஷ் வந்ேொன்.. ேேிர்

ிலேினங்ேளுக்கு முன்பு ேொன்

வந்ேேொேவும் வந்ேேிலிருந்தே அவன் த ொேமொேவும் எப்சபொழுதும் அழுதுசேொண்தட
இருந்ேேொேவும் ச ொன்னொன்.. முத்துளவ பற்றியும் கூறதவ.. அவர்ேள் முத்துளவ

ந்ேிப்பது

மிேவும் உபதயொேமொே இருக்கும் என்று உடனடியொே அவளன அளைத்துவரச்ச ொல்லி ேேிரின்
ேந்ளேயிடம் கூறினொர்.. அவதரொ அங்கு முத்துவின் நிளலளய பற்றி கூறியவுடன்..

உண்ளமயொேதவ அேிர்ந்துேொன் தபொனொர்ேள் மருத்துவர்ேள்.. இப்சபொழுது அவர்ேளுக்கு புரிந்ேது.
ேேிளர சபங்ேளூருக்கு அளைத்து ச ன்று அதே மருத்துவமளனயில்

ிேிச்ள

ச ய்ேனர்.. அடுத்ே நொள் அங்கு ச ன்றனர்.. ேன் நிளனவிலிருந்து அடிக்ேடி

ச ய்ய ஏற்ப்பொடு

ேவறிக்சேொண்டிருந்ேொன் முத்து. அேொவது.. ேொன் வொழ்ந்ே அந்ே இனிளமயொன ேொலங்ேளைவிட்டு
சவைிதய வர மனமில்லொேவனொய் மீ ண்டும் மீ ண்டும் நிளனவிைந்ேொன்.

ினிமொவிதல

ேொட்டுவதுதபொல் ேேிளர அந்ே மருத்துவமளனயின் உள்தை அளைத்து வரும் சபொழுது முத்து

ேன் படுக்ளேயிலிருந்து எழுந்து ேேிர் வொட.. நொம தபொேலொம் வொட.. என்று கூறிக்சேொண்தட ேீ தை
விழுந்ேொன்.. இளேத்ேொன் பொ ம், தந ம், அன்பு, ேொேல் ேருசேொருமித்ேல் என்பதேொ..முேல்
முளறயொே ேேிரிடமிருந்தும்
என்ன

ில அள வுேள்.. நம்பிக்ளே வந்ேது மருத்துவர்ேளுக்கு.. அன்பிற்கு

க்ேி என்பது எல்தலொருக்கும் புரிந்ேிருக்கும் இப்சபொழுது.. இருவளரயும் ஒரு அளறக்கு

மொற்றினர்.. நிளனவில்லொமல் முத்து ேத்துவது ேேிரின் ேொேில் விைட்டும் என்று.. பலன் வந்ேது..
ேிடீசரண்டு முத்து ேேிர் வொட தபொேலொம் வொடொ என்று ேத்ே முத்து என்று ேேறிக்சேொண்தட
சவைிதய ஊட முயற் ித்ே ேேிர் உடலில் பலமில்லொமல் ேளரயில் விழுந்ேொன். இரண்டு
குடும்பமும் ேங்ேள் வொரிசுேளும் நிளல ேண்சேொண்டு ேண்ணர்ீ

ிந்ே மட்டுதம முடிந்ேது..

இவ்வைவிலும் ஒருவர் மீ து மற்தறொவர் ளவத்துள்ை அன்ளபக்ேண்டு அந்ே மருத்துவமளனயில்
ேண்ண ீர் வடிக்ேொேவர்ேள் யொரும் இல்ளல. இப்சபொழுது ேேிரும் ேன் நிளனளவ சேொஞ் ம்
சேொஞ் மொே இைக்ே ஆரம்பித்ேொன்.
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மருத்துவர்ேள் இருவளரயும் அருேருதே படுக்ேளவத்ேனர்.. இது மருத்துவ விேிக்கு
புறம்பொனொலும். இது அன்பொல் மட்டுதம ேீர்க்ேக்கூடிய ஒரு தநொய். ஒன்று பொட்ட மனங்ேளுக்கு
அவர்ேைது அன்பு ேொன் ஒதர மருந்து. ேேிர் முத்து ேன் அருேில் இருப்பே உணர்ந்ேவன் தபொல
முத்து முத்து என்ன மன்னிச் ிடுடொ.. நன் உன்ளனவிட்டுட்டு தபொேமொட்தடன்..

ொரி டொ என்று

ச ொல்ல.. முத்துதவொ.. ேேிர் வொடொ தபொேலொம் வொடொ தபொேலொம் என்று ச ொல்ல.. இருவரும்

எழுந்துசேொள்ை முயற் ிக்ே.. ேன் அருதே முத்துளவ பொர்த்ே ேேிர்.. முத்து முத்து என்னடொ ஆச்சு..
பொருடொ.. முத்து பொருடொ என ஈன ஸ்வரத்ேில ேேற.. ேேிரின் ஸ்பரி ம் பட்டு முத்து சமதுவொே
ேன் ேண்ேளை ேிறந்து பொர்த்ேொன்.. ேேிர் ேன் அருதே இருப்பளே பொர்த்ே முத்து அளடந்ே

மேிழ்ச் ிக்கு அைதவ இல்ளல.. முத்துளவ உயிருடன் பொர்த்ே அந்ே ேணதம ேேிர்.. அவளன ேட்டி
அளணத்து அவனுக்கு
ேங்ேள்

க்ேிளய ேந்ேொன்.. ேேிரும் மிேவும் ைீனிேிருந்ேேொல் மருத்துவர்ேளும்

ிேிச்ள ளய சேொடர்ந்ேனர்.. ஒருவொரம் ேைித்து இருவரும் வடு
ீ வந்ேனர்.. இரு குடும்பமும்

இவர்ேளை மனேொர அங்ேீ ேரித்ேது..

நண்பர்ேதை.. தமதல நொன்முடித்ேவிேம் எல்தலொரும் ர ிக்ே..
ஆனொல் உண்ளம அதுவல்ல.. இது உண்ளமயொே நடந்ே ஒரு நிேழ்ச் ி..இேற்க்கு மொறொனது.. நொன்
முேலில் எழுேியது நடந்ே நிேழ்ச் ி.. இதேொ..

ேேிர் முத்து ேன் அருேில் இருப்பே உணர்ந்ேவன் தபொல முத்து முத்து என்ன மன்னிச் ிடுடொ.. நன்
உன்ளனவிட்டுட்டு தபொேமொட்தடன்..

ொரி டொ என்று ச ொல்ல.. முத்துதவொ.. ேேிர் வொடொ தபொேலொம்

வொடொ தபொேலொம் என்று ச ொல்ல.. இருவரும்அப்படிதய அடங்ேினர்.. ஆம்.. இருவரும் ஒருவர்
நிளனவில் ஒருவர் ேலந்து ஒருவர் வொழ்வில் ஒருவர் ேலந்து இறப்பிலும் ஒன்று ேலந்ேனர்..
அவர்ேைின் பிரிளவ அவர்ேதை ஆற்தறொனொது அந்ே இயற்ளேதயொடு ேலந்ேனர் என்றும்
இளணபிரியொமல் வொழ்வேற்கு..

இவர்ேளுக்கு ஏன் இந்ே நிளலளம.. ச ொல்லொதே யொரும் தேட்டொல்..
முற்றும்
நன்றி
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