நாடினேன்.. நம்பினேன்...
அனேவருக்கும் எேது நன்றி..

இதுவனை என்னுனைய கனைகனை.. கனைகைாக பாவித்து படித்து உங்கள் கருத்துக்கனையும்
விமர்சேங்கனையும் ைந்ை அனேவருக்கும் நன்றி..

என்னுனைய அடுத்ை கனை.. நாடினேன்.. நம்பினேன்...
நாம் ஒவ்வவாருவரும் வாழ்வில் ஒருமுனறனயனும் சந்ைிக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி ைான் இந்ை கனை..
உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சேங்களும் எங்கனை இன்னும் வமருனகற்றும்..
நன்றி..'

ைாகவன்,

கடந்த இருமாதங்களில் கார்த்திக் சந்ததாஷப்பட்ட ஒதே க்ஷணம் இதுவாக தான் இருக்கும்.

அந்த க்ஷீனத்திலும் அவனுள் ஒரு புது ததம்பு வந்தாற்தபால ஒரு உணர்வு. கார்த்திக் கதவவ
மூடியபின். தமதுவாக தசன்று தகாண்டிருந்த அமுதன்.. கட கடதவன ஓடி தமல் வட்டிற்கு..
ீ

அங்கு தசன்று கார்த்திக்கின் உடல் நிவலவய பற்றி அறிந்து தகாண்டு.. ஏததனும் அவசேம்
என்றால் தன்வன ததாடர்பு தகாள்ள தசால்லி தன்னுவடய எண்வண தகாடுத்துவிட்டு
தவகமாக தசன்றான். வழியில் ரூபவன ததாடர்பு தகாண்டான். இப்தபாழுது அவழப்பு

தசன்றது. ஹாய் தசல்லம்.. சாரி டா என்தனாட தபான் கீ தழ விழுந்துவிட்டது.. கவடல தபாய்
சரி பண்ணிட்டு வந்ததன்.. சரி சாப்பிட தபாகும் தபாது கூப்பிடலாதமன்னு தான் இருந்ததன்.

அதுக்குள்தள நீ கூப்பிட்டுவிட்தட.. பேவாயில்வல ரூபன்.. தநத்து ோத்திரிதய கூபிடுதவன்னு
பார்த்ததன். காவலதலர்ந்து ட்வே பண்ணதறன். இப்பதான் கிடச்சுது... அமுதன்.. சாயந்திேம்

நான் உங்க ஆபீ ஸ்க்கு வதேன் தேண்டு தபரும் ஒண்ணா டின்தனர் தபாகலாம்.... இல்ல ரூபன்..
எனக்கு இன்னிக்கு ஓவர் வடம் இருக்கு.. நான் உனக்கு தபான் பண்ணதறன்.. சாரி டா..

வட்டுக்கு
ீ
கிளம்பும் தபாழுது தபான் பண்ணதறன்.. ஓதக வா.. ஓதக டா தசல்லம்.. சரி நானும்
சாப்பிட தபாதறன்.. ஓதக பாய்.... அவழப்வப துண்டித்துவிட்டு... ரூபன்.. இப்பகூட நீ

உண்வமவய தசால்லல பாத்தியா? உன் வாயாதலதய தசால்லதவக்கதறன் பாரு... உன்வன
உண்வமயா தநசித்த கார்த்திக்வகயும் ஏமாத்திட்தட.. உன்வனதய நம்பி வந்த என்வனயும்

ஏமாத்திட்தட.. காலம் வரும் ரூபன்.. அதுவவே நீ உன் விவளயாட்வட விவளயாடு... என்று
எண்ணிக்தகாண்தட.. துவேவய அவழத்தான். துவே நான் உன்வன சந்திக்கணும்.. முடியுமா?

இன்னிக்கு இேவு.. 8 மணிக்கு.. எனக்கு 2 தஹர் ஓவர் வடம் இருக்கு முடிச்சிட்டு வதேன்.. ஆனா
கண்டிப்பா நான் உன்வன இன்னிக்கு பாக்கணும். என்ன அமுதன் ஏதாவது அவசேமா?

அவசேம்னு இல்ல.. ஆனா முக்கியமானது.. ஒரு உதவி தவண்டும். அது தான். உன்கிட்தட
வண்டி இருக்குல.. என்ன பிக் அப் பண்ண முடியுமா? அப்பறம் என்தனாட இன்தனாரு

பிேண்டும் வருவார். பேவாயில்வலயா? பேவாயில்வல அமுதன்.. கண்டிப்பா வதேன்... சரி
அமுதன் சாயந்திேம் பார்க்கலாம்.. பாய்.. ..அடுத்த அவழப்பு நிேஞ்சனுக்கு... முதல் முவறயாக

அமுதனிடமிருந்து அவழப்பு வே மகிழ்ந்த நிேஞ்சன்.. அமுதன் தசான்னதற்கு சம்மதம் தந்து 8
மணிக்கு சந்திப்பதாக கூறினான்... மூவரும் 8 மணிக்காக காத்திருந்தனர்...
ஆர்குட்டில் ஒரு விைம்பைம்..
லாங் வைர்ம் பிைண்ட் னைனவ.. என்னுனைய வயது 22 ஐந்து அடி 9 அங்குல உயைம்.. சிவந்ை நிறம்..
ஒல்லியாே னைகம்.. ஓரிைவு உறவுகைில் எேக்கு உைன்பாடு இல்னல.. ஒரு நல்ல நண்பனும்
என்னே புரிந்து வகாண்டும் நான் அவனே புரிந்து வகாள்ளும்படியாே ஒரு நபனை நான்

னைடிக்வகாண்டிருக்கினறன்.. வயது பிைச்சனே இல்னல.. ஆோல் பார்ப்பைற்கு இைனமயாக
இருக்கனவண்டும். இருப்பினும் என் னைைல் (20 முைல் 25 வனை).. என்னுனைய மின்ேஞ்சலில்
வைாைர்பு வகாள்க..

ஆவலுைன் எைிர்பார்க்கும்.... உங்கள் அமுைன்..
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பலர் அனை பார்த்ைாலும் ஒருசிலனை அனை வகாஞ்சமாவது பரிசீலித்ைார்கள்.. ஆம்..
நிைாகரித்ைவர்கள் எல்னலாரும் யாைாலாவது என்னறா ஒருநாள் நிைாகரிக்கப்பட்ைவர்கள்..

இருப்பினும் வாழ்க்னகயின் வலிமிகுந்ை அந்ை பாைத்னை அனமைி என்னும் வினல வகாடுத்து
கற்றுக்வகாண்ைவர்கள்..

இனை யானைனும் வசன்று வசான்ோல் ஏற்றுக்வகாள்ளும் மேபக்குவனமா மேவலினமனயா இந்ை
னைைலில் இருப்பவர்களுக்கு இல்னல என்பது யாரும் மறுக்க முடியாை முடியாை ஒரு உண்னம.
ஆம் நம் அமுைனும் அந்ை வனக ைான். காமத்துப்பாலில் ைே விருப்பம் என்ேவவன்று அறிந்து

வகாண்ை நாள்முைல்.. அவனுனைய னைைல் வைாைங்கியது.. யாருைன் னபசும் வபாழுதும் சரி பழகும்
வபாழுதும் சரி.. அவன் ைன் ஆைங்கத்ைில் ஏனைனும் வசால்ல அந்ை உறவு இன்று வனை சிலனநைம்
ஓர் இைவு.. சில னநைம் சில ைிேங்கள் எே அவன் உணர்வுகனை வனைைத்துைான் அைிகம்..இந்ை
விைம்பைம் அவனுனைய னைைல் பைலத்ைின் வைாைர்ச்சி..

ஐந்து ஆறு நபர்கள் ைங்கள் சம்மைத்னை வைரிவித்து பைில் அனுப்பி இருந்ைார்கள்.. அைில் ஒருவன்
நம் ரூபன் மற்வறாருவன் ஆேந்ைன். இருவருக்கும் வயது 23 . ைாங்களும் அனை னைடுைலில்

இருப்பைாகவும் சந்ைிக்க விரும்புவைாகவும் கூறி அனுப்பிய அந்ை பைில் நம் அமுைனே கவர்ந்ைது.

மற்னறா பைினலா.. 30 வயைாே நிைஞ்சன். ஒவ்வவாருவரும் ைங்கனை பற்றி கூறியனவகனை அலசி
ஆைாய்ந்து முைலில் ரூபனே சந்ைிக்க நம் அமுைன் வினழந்ைான். அந்ை வாை இறுைியில்

சந்ைிப்பைாக கூறி பைில் அனுப்பி அவனுனைய வைாைர்பு விவைங்கனை னகட்டிருந்ைான். ரூபனும்
பைில் அனுப்ப அந்ை சேிக்கிழனம மானல 4 : 30 மணிக்கு வகாட்டிவாக்கம் கைற்கனையில் சந்ைிக்க
முடிவு வசய்ைேர்.. அங்கு..

மானல 4 : 30 மணி. அந்ை நீண்ை வநடும் குட்டி சுவற்றில் உட்கார்ந்ைிருந்ைான் அமுைன். ரூபனே

பார்க்கனபாகிற ஆவல்.. யார் அவன்? எப்படி இருப்பான்? இவோவது நம்னம புரிந்துவகாள்வாோ?
கவுனை! என்னைைல் எப்வபாழுது முடியும்? இந்ை எண்ணங்கைில் மூழ்கிய அவன் ஒரு வாலிபன்
ைன்னே கூர்ந்து கவேிப்பனை உணர்ந்து வகாண்டு.. அவர்கள் வசால்லிக்வகாண்ை அந்ை

அனையாைத்னை காட்ை, அந்ை வாலிபேிைமிருந்து எந்ை பைிலும் இல்லாைைால் ைன் காத்ைிருக்கும்

பணினய வைாைர்ந்ைான். 15 நிமிைங்கள் கழித்து.. அவனே கைந்ை ஒருவன் ஏனைா வசய்னக வசய்ய..
அமுைன் அவனே னநாக்கி ரூபன்.. ரூபன்.. அந்ை இனைஞன் நின்றான். அமுைன்.. சாரி ைா.

வகாஞ்சம் னநைமாகிவிட்ைது.. என்று வசால்ல.. பைவாயில்னல ரூபன்.. வாங்க உள்னை னபாகலாம்
என்று இருவரும் கைற்கனையில் அனல அடித்து ஈைமாகிய இைத்ைிற்கு ஒருஅடி னமனல வசன்று
அமர்ந்த்ைேர் எைிர் எைினை.. வகாஞ்சனநைம் இருவரும் மணனல பார்த்துக்வகாண்டும்..

அனைந்துவகாண்டும் இருந்ைேர்.. கண்னணாடு கண்னணாக்க ஏன் இந்ை ையக்கம் இருவருக்கும்..

காைணம் இல்லாமலில்னல.. யார் முைலில் ஆைம்பிப்பது.. என்பைில் ஒரு னபாட்டி. நம் அமுைன்
விட்டுக்வகாடுத்ைான். வசால்லுங்க ரூபன்.. எப்படி இருக்கீ ங்க? என்ே பண்ணறீங்க?

எல்லாவற்றிற்கும் னமலாக என்னே உங்களுக்கு பிடித்ைிருக்கிறைா? அைாவது.. என்னுனைய
அப்பியைன்ஸ்... எதுவாக இருந்ைாலும் னநரினையாக னபசலாம் ரூபன் எே வசால்ல... உேக்வகன்ே
அமுைன் நீ ஹான்ட்சம்மா இருக்னக.. உேக்கு ைான் என்னே புடிச்சிருக்க இல்னலயான்னு

வைரியல என்று எல்னலாரும் னபாடும் ஒரு பிட்னை ைானும் னபாட்ைான்.. யு ஆர் லுக்கிங் கினைட்..
எேக்கு உங்கனை புடிச்சிருக்கு ரூபன். வசால்லுங்க.. என்று வசால்ல.. னமலும் இந்ை

அப்பியைன்ஸ்ல எல்லாம் எேக்கு நம்பிக்னக கினையாது என்று வபாய் வசால்ல விரும்பவில்னல..

உண்னமயினலனய எேக்கு உங்கனை புடிச்சிருக்கு.. எே.. ைாங்க்ஸ் அமுைன்.. என்னுனைய வசாந்ை
ஊர் னகாவில்பட்டி. இங்க ஒரு சாப்ட்னவர் கம்வபேில னவனல பண்ணனறன். ஆோ என்னுனைய
வமாத்ை குடும்பமும் இப்ப இங்க வந்ைாச்சு... உன்ே பத்ைி வசால்லு அமுைன்...

என்னே பற்றி வசால்லனும்ோ.. இப்ப ஒரு பி பி ஒ கம்வபேில னவனல வசய்யனறன். வடு
ீ
னமைவாக்கம்.. அப்பா அம்மா ஒரு ைங்னக.. அவ்வைவுைான்.. சரி நீங்க ஒனை "சன்"ோ?

இல்னல அமுைன் எேக்கு இைண்டு சனகாைரிகள்..அக்காக்கு கல்யாணம் முடிந்துவிட்ைது.. ைங்னக
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படிக்கிறாள்
.. ஒ.. ரூபன் ஒரு னகள்வி.. உங்கனைாை உண்னமயாே னைைல் என்ேன்னு நான் வைரிஞ்சிக்கலாமா?
ஏன்ோ நாம வைண்டு னபரும் னைைறது ஒண்ணா இருந்ைா ைான் நாம வைாைர்ந்து பழகறைினல ஒரு
அர்த்ைம் இருக்கும்..அது ைான் னகட்னைன்.. இந்ை னகள்வினய சற்றும் எைிர்பார்க்காை ரூபன்.. என்ே
அமுைன்.. இப்படி னகட்டுட்டீங்க? என்னுனைய வாழ்க்னகயில் கனைசிவனை என்கூை வை ஒரு

துனணனய னைைனறன்.. எந்ை கஷ்ைம் வந்ைாலும்... நஷ்ைம் வந்ைாலும் வைண்டுனபரும் ஒண்ணானவ
இருக்கணும்..விட்டுக்வகாடுத்து னபாகணும்.. ஒருத்ைனை ஒருத்ைர் புரிந்து வகாள்ைனும்..
எல்லாத்துக்கும் னமல உண்னமயா இருக்கணும்.. எே ஆனவசம் வந்ைவன் னபால

வசால்லிமுடிக்க.. எல்லாவற்னறயும் வானயைிறந்ைவானற னகட்டுக்வகாண்டிருந்ை அமுைனுக்கு ஒனை
ஆச்சர்யம்.. அவைப்படி.. என்னுனைய மேைில் உள்ைனவகனை ஒன்று விைாமல் இப்படி வசால்ல

முடிகிறது இவோல்? எே ஆச்சர்யத்ைில் மூழ்க.. அமுைன்.. அமுைன்.. என்ே ஆச்ச்சு..எே அவனே
உலுக்க.. ஒன்னும் இல்ல ரூபன்.. ஏனைா நினேவுகள்.. எப்வபாழுதும் காணும் கேவுகள்.. ஒரு

னகள்வி ரூபன்.. னகள் அமுைன்.. இதுக்கு முன்ோல் நீ யானையாவது னநசித்ைிருக்கிறாயா? அல்லது
யானைனும் உங்கனை யானைனும் னநசித்ைிருக்கிறார்கைா? ஒரு சிறு வமௌேம்.. அமுைன்.. முைல்ல
நீங்கன்னு கூப்பிைறை நிறுத்து.. நான் ஒண்ணும் கிழவன் இல்னல.. சரி உன்னுனைய இந்ை

னகள்விக்கு பைில்.... ".............." இல்னல அமுைன்.. இதுவனை என்னுனைய வாழ்வில் யாரும் வந்ைது
கினையாது..

ஏனைா துணுக்குற்றவோய் ... அப்பா உங்களுனைய ஸ்க்ைாப்ல வை அந்ை கார்த்ைிக் யாரு எே
னகட்க.. சிறினை அைிர்ச்சியில் உனறந்ைவோய்.. அமுைன்.. நான் அவனே பார்த்ைது கூை

கினையாது.. யாைவது ஸ்க்ைாப் பண்ணிோல் நானும் ரிப்னை பண்ணுனவன் அவ்வைவுைான்...
ஆோல் ரூபேின் இந்ை பைில் எந்ை அைவு அமுைனே ைிருப்ைிபடுத்ைியது என்பது நமக்கு

வைரியாது...ைன்னுனைய முகத்ைில் சிறினை புன்சிரிப்னப பைைவிட்டு அமுைன் ரூபனே னநாக்கி..
எல்லாம் சரி ரூபன்.. இப்ப உங்கனை சாரி சாரி .. உன்னே வட்டுல
ீ
கல்யாணம்
பண்ணிக்கவசான்ோ என்ே பண்ணுனவ? ....

ஒரு நீண்ை வமௌேத்ைிற்கு பிறகு.. அமுைன்.. என்ோல் முடிந்ைவனை நான் அனை
ைடுக்கப்பார்ப்னபன்.. அப்படி ஒரு நினல வந்ைால் என்னுனைய னைாழன் யானைா அவேிைம் கலந்து
னபசி ஒருமுடிவவடுப்னபன்.. எே வசால்ல.. சரி ரூபன்.. நீங்கள் என்ேிைம் ஏனைனும் னகள்விகள்

னகட்க னவண்டி இருக்கிறைா? உேக்கு எப்படி அமுைன்? யாைாவது......? இல்னல ரூபன்.. எல்லாம்
ஓரிைவு கனை ைான்.. யாரும் இல்னல.. அைோல் ைான் இந்ை னைைனல..என்றவன்.. சரி ரூபன்
அப்படினய ஒரு வாக் னபாகலாமா என்று னகட்க..இருவரும் அந்ை ஈைமணலில் ைங்கள்

பாைசுவடுகனை பைித்ைவானற நைந்ைேர்.. ஆோல் அந்ைசுவடுகனை அனலநீர் அழிக்கும் என்பனை
அவர்கள் அறிந்ைிருந்ைாலும் எண்ணங்கனைா ஏனைா சுவடுகனை விட்டு வசல்லவது னபால

இருவரும் பார்த்துக்வகாண்னை நைந்ைேர்.. இருவர் குைலிலும் ஒரு ஆேந்ைம் வைரிந்ைது.. அனை
சந்னைாஷத்னைாடு வடு
ீ ைிரும்பிேர்.. ரூபனும் மிகுந்ை சந்னைாஷத்னைாடு காணப்பட்ைான். வட்னை
ீ
வநருங்கும் முன்னப அவனுனைய வைானலனபசி ஒலித்ைது.. எடுத்து பார்த்ைான்... அது கார்த்ைிக்..
அனழப்னப ஏற்றுக்வகாள்ைாமல் விட்டுவிட்ைான்.. இைண்டு முனற.... மூன்று முனற... மீ ண்டும்

மீ ண்டும் வைனவ.. வபாறுனம இழந்து ைன் வைானலனபசினய சுவிச் ஆப் வசய்ைான்.. னநைாக வடு
ீ
வசல்லாமல் வகாஞ்சம் னநைம் கழித்னை வட்னை
ீ
அனைந்ைான்.. னசாைனேயாய் கார்த்ைிக்

வாசலினலனய அமர்ந்ைிருந்ைான்...கார்த்ைிக்கின் கண்கைில்.. னகாவம்.. ஆைங்கம்.. அழுனக எே
எல்லாம் வபாங்கிவை.. ரூபன் என்ே வசய்வவைன்று னயாசிப்பைற்குள்.. என்ே ரூபா..என்ே ஆச்சு...
ஒரு கால் கூை எடுக்க முடியாம அப்படி என்ே பண்ணிண்டு இருந்னை.. நீ னவனலயா இருக்கும்

வபாழுது நான் ஏைாவது வசால்லி இருக்னகோ? அப்பறம் ஏன் இப்படி பண்ணினே? ... பாட்ைரி சார்ஜ்
ைீர்ந்து னபாயிடிச்சு ைா.. அைோல் ைான் எடுக்க முடியல.. சாப்பிட்ைாயா? வா முைல்ல னபாய்

சாப்பிைலாம் மத்ைவைல்லாம் அப்பறம் னபசலாம் என்று சமாைாேம் கூறி கார்த்ைிக்னக உள்னை
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அனழத்துக்வகாண்டு வசன்றான்...கார்த்ைிக் யாருன்னு பாக்கறீங்கைா.... கார்த்ைிக் ரூபனுனைய
வசாந்ை ஊர்ல அவங்க வட்டு
ீ
பக்கத்து வடு
ீ னபயன்.. இவர்கள் உறவு சின்ே வயசிலிருந்னை..

அைாவது.. வயசுக்கு வந்ைது முைல்.. ரூபேின் குடுப்பம் இங்னக வந்ைபின்.. கஷ்ைப்பட்டு னவனல
னைடி அவனும் வசன்னே வந்ைான்.. ரூபேின் வட்டிலிருந்னை
ீ
அவன் னவனலக்கு வசன்று

வந்ைான்.... இருவரும் ஈருைல் ஒருயிைாய் வாழ்ந்துவந்ைேர்... ஆம் இப்வபாழுது இது இறந்ை கால
நிகழ்ச்சினய....

ரூபேின் இந்ை முைல் மாற்றம் கார்த்ைிக்கின் மேைில் னபைனலகனை உண்ைாக்கியது..
ரூபன் ஏன் இவ்வாறு வசய்யனவண்டும்? யாருக்கு வைரியும்..வசால்லப்னபாோல் அவனுக்னக கூை
வைரியாது எேலாம். அன்றிலிருந்து ரூபன் கார்த்ைிக்குைன் னபசுவது பார்ப்பது எல்லாவற்னறயும்
வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக குனறக்க நினேத்ைான். இந்ை நினேப்வபல்லாம் அமுைனே சந்ைித்ை
அன்னற.. சரி வடு
ீ வசன்ற அமுைன் ஆேந்ைனுக்கு மின்ேஞ்சல் அனுப்பி ஞாயிற்றுக்கிழனம மரீே
கைற்கனையில் காந்ைி சினல அருகில் மானல 4 : 30 மணிக்கு சந்ைிப்பைாக வசால்ல ஆேந்ைனும்
சந்ைிப்பைாக உறுைிப்படுத்ைிோன். நண்பனே பார்க்க னபாவைாக கூறிவிட்டு அமுைன் காந்ைிசினல
அருனக வசன்றான்.. அங்னக இருவர் அமர்ந்ைிருந்ைேர்.. அைில் ஒருவன் அனையாைத்னை பார்த்ைல்
ஆேந்ைன் னபால இருந்ைது.. னககைிோல் சமிக்னஞ வசய்ய.. அவனும் வசய்ய.. அமுைன் அருனக
வசன்று.. அறிமுகபடுத்ைிக்வகாண்ைான். கூை இருந்ைவன் ைன்னே துனை என்று
அறிமுகபடுத்ைிக்வகாண்ைான். ஆேந்ைின் இந்ை வசய்னக அமுைனுக்கு பிடிக்கவில்னல இருந்தும்
சிறிது னநைம் னபசிவிட்டு கிைம்பிோன்.. உண்னமனய வசால்லனவண்டும் என்றால் ஆேந்னைவிை
துனைனய அமுைனுக்கு பிடித்ைது எேலாம். அவேிைமிருந்தும் வைானலனபசி என்னே
வாங்கிவகாண்டு வடு
ீ னசர்ந்ைான். இந்ை இைண்டு நாட்கைில் அவன் சந்ைித்ை யாரும் அவனே அந்ை
அைவு ைிருப்ைி படுத்ைவில்னல என்பது அவனுனைய முகத்னை னவத்னை வசால்லலாம். ஏனைா
ஒரு நினேவில் ஏனைா ஒரு நைியில் அவன் இறங்கிக்வகாண்டிருப்பைாகனவ அவனுக்கு
னைான்றியது.. கண்கனை மூடிோன்.. அது உறக்கமும் இல்னல மயக்கமும் இல்னல.. ஆோல்
அவன் இவ்வுலகில் இல்னல.. அந்ை நைியில் நீைடிக்வகாண்டிருந்ைான்.. யாைது.. வைரியவில்னலனய..
இைற்க்கு முன்பு பார்த்ைைில்னலனய.. இருந்தும்... எப்படி.. அவன் கேவில் அவன் பார்த்ை அந்ை நபர்
யார்?
சட்வைன்று யானைா வைாை விழித்ைவன் அருனக அவனுனைய ஒரு பனழய நண்பனே சந்ைித்ைான்..
வழி வநடுக னபசிக்வகாண்னை வந்ைேர்.. அமுைன் இறங்க..வினைவபற்றுக்வகாண்டு நகர்ந்ைான்..
ைிடீவைன்று வைானலனபசி ஒலிக்கனவ எடுத்துப்பார்த்ைால் அது ரூபன்... வடு
ீ வசன்று னசரும்வனை
னபசிக்வகாண்டிருந்ை அமுைன்.. வட்னை
ீ
அனைந்ைதும் பிறகு னபசுவைாக கூறி வைாைர்னப
துண்டித்ைான். ரூபேின் இந்ை அனழப்பு ஒருவிை நல்ல என்ேத்னை அமுைன் மேைில்
உண்ைாக்கியது... இருந்தும் அமுைன் மேைில் குழப்பம்.. ைிடீவைன்று ஒரு கலக்கம்.. ைான் வசய்வது
சரியா? ைவறா? யானை நம்புவது? என்னுனைய னைைல் உண்னமயா? நினறனவறுமா?
இல்னல நானும் வஞ்சிக்கப்படுனவோ? குழப்பம் அைிகமாகியது.. உண்னமனய வசால்லனவண்டும்
என்றால் அவன் னமனல அவனுக்னக வவறுப்பு வந்ைது.. கட்டுபடுத்ைிக்வகாண்ைான்.. வட்டிற்கு
ீ
வசன்றதும் ைே ைங்னகயுைன் சிறிது னநைம் வினையாடிவிட்டு படுக்க வசன்றான்.. உறக்கம்

வைவில்னல.. இருந்தும் கண்கள் மூடிே.. ஆம்.. எல்லாம் ஒரு நப்பானச ைான்.. மீ ண்டும் அந்ை

காட்சி வருமா என்று.. வவகு னநைம் முயன்றும் வைவில்னல... ஆயினும் நித்ைிைா னைவி அவனே
ஆட்வகாண்ைாள்..
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மறுநாள் அலுவலகத்ைிற்கு கிைம்பிோன்... அலுவலக வண்டி வந்ைது.. ஏறி அமர்ந்ைானோ
இல்னலனயா.. ரூபேின் அனழப்பு.. இருவரும் னபசிக்வகாண்னை வந்ைேர்.. உள்னை வசல்லும் முன்பு
அமுைன் அனழப்னப துண்டித்ைான்.. மீ ண்டும் உச்சினவனையில்.. மீ ண்டும் மானலயில் எே

ரூபேிைமிருந்து வைாைர்ந்து அனழப்புகள்... அப்படி என்ே னபசிோர்கள் என்று வைரியாது.. ஆோல்
னபசிக்வகாண்னை இருந்ைேர்.. ரூபேின் வார்த்னைகள் அமுைனுக்கு இேிக்க ஆைம்பித்ைது.. அங்னக

கார்த்ைிக்கின் வார்த்னைகள் அவனுக்கு கசக்க ஆைம்பித்ைது. கார்த்ைிக்னக பார்ப்பனை கார்த்ைிக்கிைம்
னபசுவனை ைவிர்க்க ஆைம்பித்ைான். இந்ை ைிடீர் மாற்றத்ைால் நினல குனலந்ைான் கார்த்ைிக். நான்
என்ே ைவறு வசய்னைன்? எைற்க்காக ரூபன் என்னே விட்டு விலகுகிறான்? ஏதும் புரியாமல்

ைிண்ைாடிோன் கார்த்ைிக். எந்ை காைணமும் இல்லாமல் ரூபன் ைன்னே மாற்றிக்வகாண்டு என்னே
உைாசீேப்படுத்துவது எைோல்? வினை வைரியாமல் விழித்ைான்.. அழுனகயும் புலம்பலும்

இப்வபாழுது வாடிக்னகயாேது கார்த்ைிக்கிற்கு.. நாட்கள் நகர்ந்ைே. அமுைன் ரூபனே னநசிக்க
ஆைம்பித்ைான்.. ரூபன் ைன்ேிைம் உண்னமயாக இருக்கிறான்.. ைன்னே அைிகமாக னநசிக்கிறான்
ைேமில் அக்கனறயாக இருக்கிறான் என்ற எண்ணம் அமுைன் மேைில் னைான்ற ஆைம்பித்ைது..

இருவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் வைாைை முடிவவடுத்ைேர்.. அன்று முைல் முனறயாக இருவரும்
முத்ைங்கனை பரிமாறிக்வகாண்ைேர்.. ரூபன் சந்னைாஷத்ைில் மிைந்ைான்.. அமுைனும் ைன் ஆத்மா
நண்பன் கினைத்ைான் என்று மகிழ்ந்ைான்.. இருந்தும் அமுைாோல் அந்ை கேனவ

மறக்கமுடியவில்னல.. அந்ை கேனவ பற்றி இதுவனை யாரிைமும் வசால்லவில்னல.. அந்ை கேவு
மீ ண்டும் வைவில்னல.. ஆோல் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்னக.. மீ ண்டும் ஒருநாள் அந்ை கேவு
வரும்.. நான் அவனே பார்ப்னபன் எே.. அன்று இைவு ரூபன் னநைாக வசன்று கார்த்ைிக்னக

அனழத்ைான்.. கார்த்ைிக்.. நீ னவற வடு
ீ பாத்துக்னகாைா.. நீ சந்னகாஜப்பைைாமாைிரி வைரியுது.. அதுவும்
இல்லாம வட்லயும்
ீ
வகாஞ்சம் உன் ஈசியா பீல் பண்ணறாங்க.. எே வசால்ல கார்த்ைிக் எண்ணற்ற

துகள்கைாக சிைறிோன். கண்கைில் கண்ணருைன்..
ீ
ரூபன் ஒனை ஒரு விஷயம் மட்டும் வைரிந்ைால்
னபாதும்.. இேி வஜன்மத்துக்கும் நான் உன் வாழ்வில் வைனவ மாட்னைன் வசால்லனறயா?
னகளுைா?

நான் ஏைாவது உன்னே காய படுத்ைினேோ? இல்னல ஏைாவது ைவறு வசய்னைோ? வகாஞ்ச
நாைானவ நீ என்னே விட்டு விலகி னபாயிட்னை ரூபன்... இப்வபாழுது நான் உன்மேைில் இல்னல
என்பனை எப்வபாழுனைா வைரிந்துவகாண்னைன்..

அதுவும் இல்லாம வட்லயும்
ீ
வகாஞ்சம் அன் ஈசியா பீல் பண்ணறாங்க.. எே வசால்ல கார்த்ைிக்

எண்ணற்ற துகள்கைாக சிைறிோன். கண்கைில் கண்ணருைன்..
ீ
ரூபன் ஒனை ஒரு விஷயம் மட்டும்
வைரிந்ைால் னபாதும்.. இேி வஜன்மத்துக்கும் நான் உன் வாழ்வில் வைனவ மாட்னைன்
வசால்லனறயா?
னகளுைா?

நான் ஏைாவது உன்னே காய படுத்ைினேோ? இல்னல ஏைாவது ைவறு வசய்னைோ? வகாஞ்ச
நாைானவ நீ என்னே விட்டு விலகி னபாயிட்னை ரூபன்... இப்வபாழுது நான் உன்மேைில் இல்னல
என்பனை எப்வபாழுனைா வைரிந்துவகாண்னைன்.. நானே இங்கிருந்து கிைம்ப முடிவவடுத்து வடுகூை
ீ
பாத்துட்னைன் ரூபன்.. வட்லகூை
ீ
வசால்லிட்னைன்.. ஏன்னு னகட்ைப்ப எேக்கு வசௌகரியம்

இல்னலன்னு ைான் வசால்லி இருக்னகன்.. நீ ஏன் என்னே விட்டு விலகினநன்னு வைரிஞ்சா
னபாதும் எே கண்கைில் நீருைன் னகட்க.. ரூபனோ.. கல்மேத்ைான் னபால.. கார்த்ைிக் நான்
என்னோட் ஒரு பிைண்டு கூை என்னுனைய மீ ைி வாழ்நானை கழிப்பைாக முடிவு பண்ணி

இருக்னகன். அவனும் ஒத்துக்வகாண்டுவிட்ைான். இேி என்னுனைய வாழ்க்னக அவனுக்காக

மட்டும் ைான்.. னவறு யாருக்கும் இைமில்னல எே வசால்ல.. சப்ை நாடியும் ஒடுங்கி.. கூேி குறுகி..
துக்கத்துைனும்.. இப்படிப்பட்ை ஒரு நபருைன் இத்ைனேநாள் இருந்ைனை நினேத்து வருத்ைப்பட்டு..
அவ்விைத்னை விட்டு விலகிோன்.. இந்ை பிரிவின் வலினய ரூபன் கண்டிப்பாக உணர்ந்ைிருக்க
முடியாது.. ைாங்க முடியாை மேவலியுைன்.. மறுநாள் கானல கார்த்ைிக் ைன் உனைனமகனை

Page 5 of 21

எடுத்துக்வகாண்டு ைன்னுனைய புைிய வட்டிற்கு
ீ
னபாோன். இந்ை அைிர்ச்சியிலிருந்து மீ ைனவ
முடியாமல்.. சினலயாக இருந்ைான் நாள் முழுவதும்.. உண்ணாமல் உறங்காமல்... எைிர்கால பயம்
என்னும் கரு னமகங்கள் சூழ இருள் ைன் வாழ்னவ கவ்வியைாக னைான்றியது கார்த்ைிக்கிற்கு..

ஐனயா... இனைவிை நான் சாவனை னமல் எே ைன் வாழ்னவ முடித்துக்வகாள்ை முடிவவடுத்ைான்..

பித்ைனேப்னபால அனலந்ைான். இைண்டு மூன்று நாட்களுக்கு அலுவலகிைிற்கு விடுப்பு எடுத்ைான்..
ைன் வலி ைீரும் வனை அழுைான்.. அழுைான்.. அழுதுவகாண்னை இருந்ைான்... இந்ைவலி ைீரும் வலி
என்றால் அல்லனவா அவன் அழுனக நிற்கும்.. கனைசியாக ஒருமுடிவுக்கு வந்ைவோய்... சரி என்
எண்ணம் ைான் ஈனைறவில்னல.. குனறந்ைது என்னே வபற்றவருக்காகவாவது நான் இேி
வாழனவண்டும்.. மீ ண்டும் இது னபால ஒரு சம்பவம் என்வாழ்வில் இல்னல..இேி
வைவிைமாட்னைன் என்ற ஒரு முடிவுைன்.. ைன் வாழ்னவ வைாைர்ந்ைான்..

சில வலிகளும் காயங்களும் நமக்கு நானம உண்ைாக்கிவகாள்பனவ.. இைில் பிறனை குனற கூற
முடியாது..ஆோல்.. மற்றவர்களுக்கு வழிகனையும் காயங்கனையும் ைை யாருக்கும்

உரினமகினையாது.. பனைத்ைவனே அந்ை உரினமனய எடுத்துக்வகாள்ைாை வபாழுது..ரூபனே னபால
உள்ைவர்களுக்கு அந்ை உரினமனய யார் ைந்ைது..? ஆோல் ஒரு விஷயம்.. இப்படிப்பட்ை

மேிைர்கள் இவ்வுலகில் இருப்பைால் ைானோ என்ேனவா.. இந்ை கீ ைா சுருக்கத்னை எழுைிேர்..
எது நைந்ைனைா அது நன்றாகனவ நைந்ைது
எது நைக்கிறனைா அதுவும் நைக்கிறது

எது நைக்க இருக்கிறனைா அதுவும் நன்றாகனவ நைக்கும்
.......
எனை நீ வகாண்டுவந்ைான் இழப்பைற்கு..

நீ எனை எடுத்ைானயா அது இங்கிருந்னை எடுக்கப்பட்ைது...
....
எது இன்று உன்னுனையனைா நாள் மற்வறாருவருனையது
மற்வறாருநாள் னவவறாருவருனையது.

இனை வசால்லிக்வகாண்டு ைான் நாம் நம் மேனை ஆற்றிக்வகாள்ை னவண்டும்.. அனை நினல ைான்

கார்த்ைிக்கிற்கும்.. இைற்கும் ைன்னேனய காைணம் என்று எண்ணிக்வகாண்டு.. மறுநாள் அலுவலகம்
வசன்றான்... மேபாைத்னைவிை அவனுக்கு இப்வபாழுது குடும்ப பாைம் வபரியைாக வைரிய.. ஒரு
புைிய வாழ்க்னகனய வைாைர்ந்ைான்..

நாவைாரு னமேியும் வபாழுவைாரு வண்ணமுமாக அமுைன் ரூபன் உறவு வைர்ந்ைது... இைன்
நடுனவ நிைஞ்சன் அமுைேிைம் வைாைர்ந்து மின்ேஞ்சல் மூலம் வைாைர்பு னவத்ைிருந்ைான்.. ஒரு
நட்பு ரீைியாக.. ஓர்நாள் துனை அமுைனே அனழக்க அமுைனும் ... வசால்லுங்க துனை எப்படி

இருக்கீ ங்க? வைாம்ப நாள் கழிச்சு ஞாபகம் வந்ைிருக்கு.. என்று னகட்க... அன்னறக்கு ஆேந்ைன் கூை
இருந்ைைால்...என்ோல் சரியாக னபச முடியவில்னல..னமலும் னவனலவிஷயமாக நான் US

னபாயிட்டு னபாே வாைம் ைான் வந்னைன்.. அைான் னபசலாம்னு ைான் கூப்பிட்னைன் என்றான்..

அமுைனும்.. ைாைாைமா துனை.. இந்ை வாை கனைசியினல சந்ைிக்கலானம என்று கூறி அனழப்னப
துண்டித்ைான். ரூபேிைமும் இனை பற்றி கூற.. ரூபனோ.. அைோல் என்ே ைா.. வைண்டுனபருமா

னபாயி பார்க்கலாம்.. என்று கூறிோன். கள்ைம் கபைமில்லாமல் அமுைன் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக
ரூபேிைம் ைன்னே இழந்து வகாண்டிருந்ைான். அவனே முழுனமயாக நம்ப ஆைம்பித்ைான்.
ஒருநாள் அமுைன் ரூபனே ைன்னுனைய வட்டிற்கு
ீ
அனழத்ைான்.. ைன் வட்டில்
ீ

உள்ைவர்களுக்வகல்லாம் அவனே அறிமுகம் வசய்து னவத்ைான். ரூபனும் அமுைனே

ைன்னுனைய வட்டிற்கு
ீ
அனழத்ைான். அடுத்ைநாள் வருவைாக அமுைன் கூற.. அங்கு ஒனை
சந்னைாஷ மனழ வபாழிந்துவகாண்டிருந்ைது.. ைான் நினேத்ைமாைிரியாே ஒரு வாழ்க்னக ைன்

னகனசர்ந்ைவைன்று அமுைன் ஆேந்ை நைியில் நீைாடிக்வகாண்டிருந்ைான். அன்று இைவு தூக்கத்ைில்..
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அவன் முன்பு பார்த்ை அந்ை கேவு வைாைர்ந்ைது.. அவனும் அந்ை யுவனும்
நீைாடிக்வகாண்டிருன்ைேர்.. ைிடீவைன்று அந்ை யுவன் காணாமல் னபாோன்.. அமுைன் அவனே

னைடிக்வகாண்னை கனை ஏறிோன்.. ஐனயா அவன் வபயரும் வைரியானை.. அவன் முகத்னை கூை
னசர்யாக பார்க்கவில்னலனய.. என்ே வசய்வது.. என்ற வருத்ைத்துைன் கனையில் நைந்துவந்து

வகாண்டிருந்ைவபாழுது.. ஒரு மைத்ைடியில் அவன் ைன் கால்கைில் முகத்னை புனைத்துக்வகாண்டு
அழுதுவகாண்டிருந்ைான்.. ஒரு ையக்கத்துைனேனய.. அருகில் வசன்று அமர்ந்து வகாண்ைான். சிறிது
னநைம் அனமைியாக இருந்ைான்.. ஒருமுனற அந்ை யுவன் ைன் ைனலனய தூக்கி இவன்பக்கம்

ைிரும்பி பார்த்துவிட்டு மீ ண்டும் ைன் ைாலினய கால்ககைில் புனைத்துக்வகாண்ைான். இப்வபாழுது

அமுைன் சிறிது னைரியத்துைன்.. அவன் முதுகில் னகனவத்து.. நீங்கள் ஏன் வந்துவிட்டீர்கள்? ஏன்
இப்படி அழுதுவகாண்டிருக்கிறீர்கள்? எே விேவ.. அவனோ ஒரு அன்வபன்னும் ஆயுைம்

என்வநஞ்னச கிழித்துவிட்ைது.. அந்ை வலினய என்ோல் ைாங்க முடியவில்னல.. எந்ை காைணமும்
இல்லாமல் நான் உைசீேப்படுத்ைப்பட்னைன்...

நான் மிகவும் னநசித்ை ஒருவன் என்னே உயிருைன் வகான்றுவிட்ைான்.. நம்பிக்னக துனைாகம்
வசய்துவிட்ைான். நனைபிணமாய் நான் வாழ்ந்துவகாண்டிருக்கினறன்.. என்று கூறி அமுை முகத்னை
பார்க்க... இப்வபாழுது அமுைாோல் அந்ை யுவேின் முகத்னை நன்றாக பார்க்க முடிந்ைது.. ைன்
மைில்.. இவ்வைவு நல்ல ஒரு மேிைனே.. காயப்படுத்ை எப்படி ைான் மேம் வந்ைனைா.. இவன்

நண்பனுக்கு.. இவன் முகத்ைில் என்ே ஒரு கனை.. என்ே அனமைி.. இவனே இழந்ைவன் ஒரு
முட்ைாள்.. இவனே னநசிக்கப்னபாகிறவன் மிகவும் வகாடுத்துனவத்ைவன்.. அதுசரி எேக்கு ஏன்

இவன் னமல் இவ்வைவு கரிசேம்.. நான் ஏன் இவனே பற்றினய இவ்வைவு னயாசிக்கினறன்.. என்று
நினேத்துவகாண்டிருக்கும் வபாழுனை.. அந்ை யுவன் மனறந்ைான்.. இவன் கேவும் கனலக்கப்பட்ைது..
அவன் அன்னேயின் குைலால்..

இன்னும் என்ேைா தூக்கம்.. எழுந்ைிரு.. னவனலக்கு னபாக னநைமாகனலயா? இன்னும் வகாஞ்ச

னநைத்ைினல வண்டி வந்துவிடும் எழுந்ைிரு.. இந்ை குைனல னகட்டு அவசை அவசைமாக கிைம்பிோன்..
வசல்லும் முன் அம்மா நான் சாயந்ைிைம் வருவைற்கு னநைமாகும்.. நான் ரூபன் வட்டிற்கு
ீ

னபாயிட்டு ைான் வருனவன் என்றான்.. மானலக்காக காத்ைிருந்ைான்.. ைன் அன்பு நண்பேின்
குடும்பத்னை பார்க்க வினழந்ைான்.. மானல ரூபனுைன் அவன் வட்டிற்கு
ீ
வசன்றான்.. ரூபன்

அனேவரிைமும் அமுைனே அறிமுகம் வசய்ய.. எல்னலாரும் சந்னைாஷமாக னபசிக்வகாண்டிருக்கும்
வபாழுது.. வைானலனபசி மணி அடிக்கனவ.. ரூபேின் ைங்னக னபசுவைற்கு எழுந்து வசன்றாள்..

ைிரும்பி வந்து.. அண்ணா.. கார்த்ைிக்கிற்கு உைம்பு சரியில்னலயாம்.. வைாம்ப சிக்கா இருக்காோம்..
வகாஞ்சம் னபாயி பார்த்துவிட்டு வைச் வசான்ேங்க கார்த்ைிக்னகாை அம்மா..என்று வசால்ல அமுைன்
அைிர்ச்சியுைன் ரூபனே பார்க்க.. ரூபன் அைிர்ச்சியில் வாயனைத்து னபாக.. அவன் பைினலதும்

வசால்லாமல் உனறந்து நிற்க அவன் ைங்னகனயா.. என்ேண்ணா என்ே வசால்ல.. என்று னகட்க
ரூபேின் அம்மா இனைபுகுந்து சரின்னு வசால்னலம்மா.. இவைன்ே அவன் கிட்ை னகட்கனவண்டி

இருக்கு.. இவன் னபாகனலோ நாம னபாயி பாக்கலாம்.. என்றார்.. அமுைேின் ைனலயில் முைல்
இடி.. சரி இனை பற்றி இப்வபாழுது எதுவும் னகட்க னவண்ைாம் என்று நினேத்து.. கஷ்ைப்பட்டு

அம்மா என்ே சாப்பாடு இன்ேிக்கு.. பசிக்குது என்று நினலனமனய சரி வசய்ய அமுைன் னகட்கா..
இருப்ப இட்லி வவச்சிருக்னகன்.. கண்ணு அடுப்பினல வவந்துவிட்ைைான்னு பாரு எே ரூபேின்

ைங்னகயிைம் வசால்ல.. அமுைன் இனை வபரியைாக எடுத்துக்வகாள்ைவில்னல என்ற நினேப்பில்
எதுவுனம ஆகாைமாைிரி ரூபன் வைாைர்ந்து னபச ஆைம்பித்ைான். சாப்பிட்ைபின் அமுைன் கிைம்ப..

ரூபன் அவனே னபருந்து நினலயத்ைில் அவனே வழியனுப்பிவிட்டு ைிரும்பிோன். அமுைாோல்
ைாங்க முடியவில்னல.. ைான் ஏமாற்றப்பட்ைைாக நினேத்ைான். கானலயில் இருந்ை சந்னைாசம்
இப்வபாழுது குழப்பமாகவும் ைாங்கமுடியாை மேபாைமாகவும் மாறியது.. வடு
ீ வசல்லும் வனை

அவோல் வபாறுத்ைிருக்க முடியாமல் வழியில் ப்வைாவ்சிங் வசன்ைனை னைடிோன்.. பாைிவழியில்
ஒன்று பார்க்க அடுத்ை இறக்கத்ைில் இறங்கி னவகமாக வசன்றான்.. ைன்னுனைய ஆர்குட்னை
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ைிறந்து ரூபேின் சுயகுறிப்புக்குள் வசன்று கார்த்ைிக்கின் குறிப்புக்கனை னைடிோன்.. ஏமாற்றனம
மிஞ்சியது.. கார்த்ைிக்கின் குறிப்புகள் முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டிருந்ைது.. குழப்பத்துைனேனய வடு
ீ
வசன்றான்...

உறக்கம் வைவில்னல.. மேபாைம் ைான் மிஞ்சியது.. கண்கைில் கண்ணர்ீ ைாோக வழிந்னைாடியது..
இேி...

இதுவனை நான் கண்ைது என் ைாகத்னை ைணிக்கும் கானவரி நீைல்ல.. காேல் நீர்.. மீ ண்டும்

ஏமாற்றமா? இப்படியும் மேிைர்கள் இருப்பார்கைா? மலர் விட்டு மலர் ைாவும் பட்ைாம்பூச்சி மூலம்
மிகஉயர்ந்ை மகைந்ைனசர்க்னக நிகழ்கிறது.. ஆோல் இம்மாைிரி ஒருவனை வஞ்சித்து

மற்வறாருவருைன் உறவாடுபவைால் மேச்சினைவல்லவா ஏற்ப்படுகிறது.. எந்ை நம்பிக்னகயில் இேி
நானும் என்னேப்னபால் உள்ைவர்களும் அடுத்ைவனை நம்ப முடியும்? அவர்கள் வார்த்னைனய நம்ப
முடியும்? வபாதுவாகனவ.. ைான் நல்லவோக வைரிய அடுத்ைவனை குற்றவாைியாக்குவது மிகவும்
சாைாைணமாே விஷயம். ஆோல் நாம் அந்ை குற்றம் சாட்ைப்பட்ை நபரின் வார்த்னைகனை

னகட்கினறாமா என்றால் இல்னல.. எவன் வபாய்யனோ அவனுனைய வார்த்னைகனை அல்லனவா
நம்புகினறாம்.. ஏவேன்றால் அவனுனைய வார்த்னைகள் இேிக்க இேிக்க இருக்கிறது..
அறங்கூறான் அல்ல வசயினும் ஒருவன்
புறங்கூறான் என்றல் இேிது..

இனை படித்ைிருப்னபாம் ஆோல் சுயநலத்ைில் மறந்துவிடுனவாம். வபாதுவாகனவ நமக்கு ஒரு
குணம் உண்டு.. அடுத்ைவர் ஏனை அைிகமாக னநசிக்கின்றேனறா அனை ைான் நாமும்

விரும்புனவாம். அனை அனைய எத்ைனே வபாய் வசால்லனவண்டும் என்றாலும் சரி கவனல
இல்னல.. இனைனபால் நம்மில் நினறய னபர் உண்டு. ஒருவனுைன் உறவு னவண்டும் எேில்

அவனுக்கு யாருைன் உறவு இருக்கிறனைா அவேிைனம சம்மந்ைப்பட்ை நபனை பற்றி ைப்பாக கூறி..
இருவனையும் பிரிப்பது.. நான் அனுபவித்ைதும் உண்டு.. பார்த்ைதும் உண்டு னகட்ைதும் உண்டு..

ஒருவனை நம்முனைய நண்பைாக னைர்ந்வைடுக்கும் முன் பார்க்கனவண்டிய எனையும் வசய்யாமல்
பிறகு வநாந்துவகாள்வைில் என்ே பயன்? பயேில்னல அது ைீ நட்பாகும். இனைனய ைான் நம்
ைிருவள்ளுவர்
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் வபறுவது
வகாள்வாரும் கள்வரும் னநர்.

கூறியிருக்கிறார். இைன் வபாருள்:- பயனே எண்ணிப்பார்த்து அைற்காகனவ நட்புவகாள்பவரும்,
வினலமகைிரும் கள்வரும் ஆகிய இந்ை மூவரும் ஒனை மாைிரியாேவர்கனை.

அனை னபால் ைான் ரூபனும் கார்த்ைிக் யார் என்னற வைரியாது என்று அமுைேிைம்
வபாய்யுனைத்ைான். ஆோல் அந்ை னநைம் அமுைனுக்கு ரூபேின் அந்ை இேினமயாே வார்த்னைகள்
ைான் மிகவும் பிடித்ைிருந்ைது.. இைில் யானை குற்றம் வசால்ல முடியும்?

அமுைன் ஒரு நினலக்கு வை முடியாமல் ைவித்ைான். அைற்கு ஏற்றார்னபால நித்ைமும் பலமுனற
அனழக்கும் ரூபனும் அவன் வட்னை
ீ
விட்டு கிைம்பிய பின் ஒருமுனற கூை இதுவனை
அனழக்கவில்னல.. கார்த்ைிக்கின் குறிப்புகள் ஏன் நீக்கப்படிருக்க னவண்டும்? யார் நீக்கி

இருப்பார்கள்? அனை குசப்பத்ைில் எப்வபாழுது தூங்கிோன் என்று வைரியாது.. ஆோல் கானலயில்
சீக்கிைனம எழுந்துவிட்ைான். அன்று கானலயும் ரூபேிைமிருந்து அனழப்புவைாது னபாகனவ இனவ

ஒரு முனற வைாைர்பு வகாண்ைான். அனழப்பு வசல்லவில்னல.. வட்டிற்கு
ீ
வைாைர்பு வகாண்ைான்..
னவனலக்கு வசன்றுவிட்ைைாக அவனுனைய அம்மா வசான்ோர்கள்.. சரி என்று அலுவலகத்ைிற்கு
வசன்று அனை நாள் விடுப்பு எடுத்து னநைாக ரூபேின் வட்டிற்கு
ீ
வசன்றான். நல்ல னவனலயாக
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அவனுனைய அம்மா மட்டுனம அங்கிருந்ைார். கார்த்ைிக்கின் முகவரினய வாங்கிவகாண்டு னநைாக
அவனே பார்க்க வசன்றான். அங்னக அவன் பார்த்ைது.. அவோனலனய நம்ப முடியவில்னல.. ரூபன்
அங்கிருந்ைான்.. அவனுைன் இருந்ைது.. ைான் அந்ை கேவில் பார்த்ை அந்ை யுவன்.. அவன்

கண்கனை அவோனலனய நம்ப முடியவில்னல.. ைன் கண்கனை கசக்கிக்வகாண்டு மறுபடியும்

பார்த்ைான். ஆம் அனை உருவம்... சற்று வபாறுனமயாக மனறந்து வகாண்ைான். அவன் இருந்ை
வட்டின்
ீ
பக்கத்ைில் இருந்ை ஒரு சிறு சந்ைிற்குள் வசன்றான். பக்கத்ைில் சன்ேல் இருந்ைைைால்
அவர்கள் னபசுவது வைைிவாக னகட்ைது.. ரூபன் கார்த்ைிக்குைன் கடுனமயாே வார்த்னைகைில்

னபசிக்வகாண்டும் ைிட்டிக்வகாண்டும் இருந்ைான். இனவ அனேத்னையும் னவைனேயுைன் அமுைன்
னகட்டுக்வகாண்டிருந்ைான். சிறிது னநைத்ைில் ரூபன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வசன்றான். அமுைன்

வநஞ்சு பாைமாகியது. ரூபன் வசன்ற ஒரு 15 நிமிைங்கைில் கைனவ ைட்டிோன். கார்த்ைிக் வந்து
கைனவ ைிறந்ைான்...

யாவைன்று வைரியாமல் குழம்ப.. கார்த்ைிக்.. ைானே.. ஆமாம்... நீங்க....????!!!! உள்னை னபாலாமா
கார்த்ைிக்.. என்ற அமுைேின் குைல் கார்த்ைிக்னக னயாசனேயிலிருந்து விடிவித்ைது.. வாங்க..
என்றவன்.. உள்னை வந்ை அமுைனே உட்காை வசான்ோன். மன்ேிச்சிடுங்க நீங்க.. யாருன்னு
வசால்லவில்னலனய? கார்த்ைிக் எேக்கு உங்கனை வைாம்ப நன்றாக வைரியும்....என்னே உங்களுக்கு
வைரிய ஞாயமில்னல.. சரி நானே வசால்கினறன்.. என் வபயர் அமுைன்..அவ்வைவுைான்.. கார்த்ைிக்
அைிர்ச்சியாோன். உங்களுக்கு எப்படி என்னுனையவடு
ீ வைரியும்? என்று ஒருவிை பயத்ைிலும்
குழப்பத்ைிலும் னகட்க.. கார்த்ைிக்.. ஏன் இப்படி பைைறீங்க.. நான் இங்க வந்ைது யாருக்கும்
வைரியாது.. குறிப்பா ரூபனுக்கு வைரியாது.. னபாதுமா என்றான். சிறினை சமாைாேம் அனைந்ைவோக
கார்த்ைிக்.. வசால்லுங்க அமுைன்.. எதுக்கு இங்க... என்ற இழுக்க.. உங்கனை பார்க்கும் வனை
எேக்கும் எதுக்குன்னு வைரியல கார்த்ைிக்.. ஆோ உங்கனை பார்த்ை பின்பு ைான் நல்ல
னவனலயாக நான் இங்னக ைாமைமாக வைவில்னல என்ற நிம்மைி வந்ைது.. ஒண்னண ஒண்ணு
வைரிஞ்சிக்னகாங்க கார்த்ைிக்.. ரூபன் உங்கனை விட்டு பிரிஞ்சதுக்கு நான் காைணம் இல்னல....
னமலும் ரூபேிைம் நான் வநருங்கும் முன்னப நான் உங்கனை பார்த்ைிருக்கினறன்.. என் கேவில்..
என்றவுைன்..ைன் உைல் உபானைனயயும் மறந்து சிரித்ைான் கார்த்ைிக். என்ே வசால்லறீங்க
அமுைன்.. கேவுல பார்த்ைீங்கைா? ஆமாம் கார்த்ைிக்.. ஒருமுனற அல்ல இைண்டு முனற.. எே
அந்ை இைண்டு நாட்கனை கூற.. கார்த்ைிக் அைிர்ந்து னபாோன்... அமுைன் ைான் கண்ை இைண்டு
கேவுகனையும் கார்த்ைிக்கிைம் விைக்க ஒன்றும் புரியாமல் முழித்ைான் கார்த்ைிக்.. இனை நம்புவைா?
னவண்ைாமா என்று.. கார்த்ைிக் ரூபனே பற்றி இப்வபாழுதும் எதுவும் ைவறாக கூறவில்னல..
இல்னல அமுைன் அவனுக்கு என்னே பிடிக்கவில்னல.. உங்கனை பிடித்ைிருக்கிறது.. அது ைானே
உண்னம.. இைில் நான் என்ே வசய்ய முடியும்.. எே .. அமுைனோ.. இல்னல கார்த்ைிக்.. ரூபன்
என்ேிைம் மனறத்ைிவிட்ைான். உங்கனை பற்றி னகட்னைன்.. அப்படி யானையும் வைரியாது என்று
வசால்லிய பிறனக நான் வைாைர்ந்னைன்... உண்னமனய வைரிந்து வகாள்ைனவ உங்களுனைய
முகவரினய ரூபேின் அம்மாவிைமிருந்து னகட்டு வாங்கி வந்னைன் என்று வசான்ோன்.. அவங்க
அம்மா வசால்லிடுவாங்கனைான்னு நீங்க பயப்பை னவண்ைாம்.. கண்டிப்பா வசால்ல மாட்ைாங்க
என்று னைரியம் கூற.. கார்த்ைிக் நிம்மைியாோன்...
அமுைன் முடிவவடுக்க வவகுனநைம் பிடிக்கவில்னல. இந்ை அற்புைம் இவன் நினேத்தும்
பார்க்காைது. இந்ை காலத்ைில்.. இப்படி ஒரு சம்பவம் யாரும் வசான்ோலும் நம்பமாட்ைார்கள். ஏன்,
கார்த்ைிக்கிோனலனய நம்பமுடியவில்னல என்றால் பாருங்கனைன். கார்த்ைிக் இப்வபாழுது

இருைனல வகாள்ைி எறும்பாய் துடித்ைான். இப்வபாழுது ரூபனுக்கு எப்படி புரியனவப்பது.. நாோக
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அமுைனே அனழக்கவில்னல.. பிறகு? அவன் நம்ப னவண்டுனம.. உைல் க்ஷீேித்ைிருந்ைாலும்
அமுைேின் வருனக ஒரு மேத்வைம்னப ைந்ைது என்னற வசால்லனவண்டும். வமௌேம்.. வமௌேம்..
வமௌேம்.. கனலத்ைது அமுைன் குைல்.. கார்த்ைிக் நீங்க ைாக்ைர் கிட்னை னபாய் காட்டிே ீங்கைா?

என்ே வசான்ோர்? னவைல் ஜுைம் என்று வசான்ோர். இைண்டு மூன்று நாட்கைில் சரியாகும் என்று

வசான்ோர். அப்பறம் எப்படி ைேியாக இருப்ப கார்த்ைிக். சாரி என்ேனமா ஒரு உரினமல ஒருனமல
னபசிட்னைன்.. பைவாயில்னல அமுைன்.. ஏன் இந்ை ைேினம.. ஒண்ணு னஷரிங் ல

இருக்கணும்..இல்னலோ குடும்பத்னையாவது இங்க கூட்டிக்கிட்டு வைணும்.. எதுக்காக
மத்ைவங்கனைாை ைவறால நீங்க கஷ்ைம் அனுபவிக்கணும்? கார்த்ைிக்.. என்னே வபாறுத்ைவனை..

உண்னமயும் னநர்னமயும் இருக்கும் வனை ைான் அது உறவு.. இதுல எது னபாோலும் அது வவறும்
வவைினவஷம். சரி.. என்ே சாப்பிடீங்க? ஏைாவது வாங்கிக்வகாண்டு வைணுமா? னவண்ைாம்

அமுைன்.. னமல் வட்டு
ீ
அம்மா இட்லி கானலல குடுத்ைாங்க.. வகாஞ்ச னநைம் கழிச்சி காஞ்சி
வவச்சி ைறைா வசால்லிருக்காங்க.. சரி.. கார்த்ைிக். உன்கிட்னைர்ந்து எேக்கு ஒரு உைவி னவண்டும்..
வசய்வாயா? என்ே அமுைன்.. இப்படி ைிடீர்னு னகட்ைா? சரி.. வசய்கினறன். வசால்லுங்க.. கார்த்ைிக்..

என்னுனைய கேவு நினேவாகும் என்று நான் எய்ைிர்பார்க்கவில்னல. அதுவும் இவ்வைவு சீக்கிைம்.
அந்ை கேவில் நான் உன்னே கண்ை வபாழுது.. நீ எேக்கு கினைக்க மாட்ைாயா என்று நான்

நினேத்னைன்... அது கேவு என்பைால் நான் மட்டுனம முடிவு வசய்ய னவண்டிய ஒரு விஷயம்..
என் கேவு என் முன்னே நிற்கிறது உயிருைன்.. இப்வபாழுது.. அைில் நீயும்

சம்மந்ைப்பட்டிருப்பைால்.. உன்னுனைய முழு சம்மைம் னவண்டும். எேக்கு அவசைமில்னல...
அமுைன். இப்வபாழுது என்ோல் எதுவும் வசால்ல முடியாது.. எல்லானம ஆச்சர்யமாகவும்

இருக்கிறது... அைிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறது.. இப்வபாழுது ைான் ஒரு வலியிலிருந்து மீ ண்டு

வருகினறன்.. என்னே மன்ேித்துவிடுங்க அமுைன்.. பைவாயில்னல கார்த்ைிக்... அைற்கு நாம்
எவ்வைவு காலம் னவண்டும் என்றாலும் காத்ைிருப்னபன்...

ஆோல் ரூபேிைம் எேக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கிறது... அனை முடிக்க எேக்கு உன்னுனைய உைவி
னைனவ.. முடியுமா? முடியாைா? வகாஞ்சம் கஷ்ைம் ைான் கார்த்ைிக்.. ஆோ உன்னுனைய இந்ை
உைவி உன்னே என்னே னபால இன்வோரு நபர் உருவாகாமல் ைடுக்கும்.. என்ே

வசால்கிறாய்....????. இந்ை விஷயத்ைில் என் னமலும் ைவறு இருக்கிறது.. சரியாக ஆைாயாமல்

வசய்ைது என் ைவறு. அந்ை ைவறுக்கு நானே பிைாயச்சித்ைம் னைை விரும்புகினறன். அவ்வைவுைான்.
இதுநாள் வனை அழகும் அன்பும் ஒருனசை கினைக்கும் என்றிருந்னைன். இப்வபாழுைான் புரிந்ைது..
அழகும் அன்பும் எப்வபாழுதும் ஒன்று னசை முடியாவைன்று.. அப்படினய அது னசர்ந்ைாலும்

இப்வபாழுது என்வாழ்வில் நைந்ை அற்புைம் னபான்றது ைான்.. சரி.. நாைகம் இதுைான்.. நான்

என்னுனைய நண்பர்கள் இருவர் உைவியுைன் ரூபனுக்கு புரிய னவக்க னபாகினறன். ஒருவன்
துனற. மற்வறாருவர் நிைஞ்சன். ஆோல் ஒன்று.. இேி.. நான் உண்னமயினலனல னநசிக்கும் ஒனை
நபர்.. நீ ைான் கார்த்ைிக். அைற்க்கு உன்னுனைய அனுமைி எேக்கு னைனவ இல்னல. உன்ோல்

அனை ைடுக்கவும் முடியாது. உனுடிஅய் முடிவு எதுவாயினும் ... நான் வசால்வது.. உண்னமயாே
வாழ்க்னகனய பற்றி.. அைற்க்கு நான் சம்மைிக்கினறன். என்னே வபாறுத்ைவனை என்னுனைய
னைைல் இப்வபாழுது ைான் நினறவு வபற்றது...

கார்த்ைிக் ரூபன் உன்ேிைம் கண்டிப்பாக ைிரும்பி வருவான். அப்வபாழுது நீ அவனே
ஏற்றுக்வகாள்ைக்கூைாது. அவ்வைவு ைான். அவன் உேக்கு குடுத்ை வழினய அவனுக்கு குடுக்க
வசால்லவில்னல.. ஆோல் இப்வபாழுது அனை அங்கீ கரிக்கும் நினலயில் நீ இல்னல என்று

வசான்ோல் மட்டும் னபாதும். இனவ எல்லாம் எப்வபாழுது நைக்கும் என்று என்ோல் வசால்ல
முடியாது.. ஒரு நாைிலும் நைக்கலாம் ஒரு மாைத்ைிலும் நைக்கலாம். உன்ேிைம் உள்ை இந்ை

இைக்க குணமும் னமன்னம ைன்னமயும் அப்வபாழுது உன்னே ைடுக்காமல் பார்த்துக்வகாள். இந்ை
நாைகத்ைிற்கு உன்ோல் என்னுனைய பக்கம் இருக்க முடியுமா முடியாை என்று மட்டும் வசால்..

அமுைன்.. ஒரு நீண்ை இனைவவைிக்கு பிறகு .. ஒரு வபருமூச்சுைன்.. சரி அமுைன்.. கண்டிப்பாக....
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வைாம்ப நன்றி கார்த்ைிக்.. நான் கிைம்பனறன்.. அப்பறம் நான் இங்க அடிக்கடி வந்ைால் உங்களுக்கு
ஏைாவது வைாந்ைைவா இருக்குமா? ... இல்ல அமுைன்.. எப்ப னவணாலும் வைலாம்.. ரூபனுக்கு

மட்டும் வைரியாம பாத்துக்னகாங்க.. னைங்க்ஸ் கார்த்ைி.. அை நான் பாத்துக்கனறன். என்னோை நம்பர்
எடுத்துக்னகாங்க.. பத்ைிைம் அமுைன்.. கார்த்ைிக்.. இந்ை ஏழு உலகம்.. விைஜா நைி.. ைிருப்பாற்கைல்

எல்லாவற்னறயும் கைந்ை ஒரு னலாகம் இருந்ைால் ஏதுனவா.. அைில் இருந்ைான். (பூ னலாகம் , புவர்
னலாகம், சுவர் னலாகம்,மக னலாகம், ஜே னலாகம், ைப னலாகம், சத்ய னலாகம்... இை எதுக்கு

வசான்னேன்ோ யாரும் னகட்டுவிைக்கூைானைன்னு ைான். ைாம் இைில் ஏைாவது ைப்பு இருந்ைா
அைாவது இந்ை ஏழு னலாகத்ைின் வபயர்கைில்.. ைாைாைமா வசால்லலாம்.) இவைல்லாம் உண்னமயா?
ரூபன் வந்து கத்ைிய வபாழுது ஏண்ைா வாழனைாம்ன்னு இருந்ைது. அடுத்ை சில நிமிைங்கைில் என்
வாழ்க்னகக்கு புது அர்த்ைம்.. இனை நம்பலாமா? அவைப்படி.. அமுைன் அவன் கேவில் என்னே

பார்த்ைான் என்பது.. நம்ப முடியவில்னலனய.. ஆோல் அவன் வசான்ேவைல்லாம் உண்னம.. நான்
என் மேைில் நினேத்ை அனை வார்த்னைகள்.. எப்படி...ஒருனவனை.. இதுைான் முடினவா..இருந்ைால்
நல்லது ைான். எந்ைவிை எைிர்பார்ப்பும் அவனுக்கும் கினையாது என்ேிைம், எேக்கும் அவேிைம்
எந்ைவிை எைிர்பார்ப்பும் கினையாது... அதுசரி.. மீ ண்டும் ரூபன் வந்ைால்? சரி.. வைட்டும்

பார்த்துக்வகாள்ைலாம். அம்மு அக்கா என்ற வபயரில் அமுைேின் எண்னண பைிவு வசய்து
வகாண்ைான்...

கைந்ை இருமாைங்கைில் கார்த்ைிக் சந்னைாஷப்பட்ை ஒனை க்ஷணம் இதுவாக ைான் இருக்கும். அந்ை
க்ஷீேத்ைிலும் அவனுள் ஒரு புது வைம்பு வந்ைாற்னபால ஒரு உணர்வு. கார்த்ைிக் கைனவ

மூடியபின். வமதுவாக வசன்று வகாண்டிருந்ை அமுைன்.. கை கைவவே ஓடி னமல் வட்டிற்கு..
ீ
அங்கு
வசன்று கார்த்ைிக்கின் உைல் நினலனய பற்றி அறிந்து வகாண்டு.. ஏனைனும் அவசைம் என்றால்

ைன்னே வைாைர்பு வகாள்ை வசால்லி ைன்னுனைய எண்னண வகாடுத்துவிட்டு னவகமாக வசன்றான்.
வழியில் ரூபனே வைாைர்பு வகாண்ைான். இப்வபாழுது அனழப்பு வசன்றது. ஹாய் வசல்லம்.. சாரி
ைா என்னோை னபான் கீ னழ விழுந்துவிட்ைது.. கனைல னபாய் சரி பண்ணிட்டு வந்னைன்.. சரி

சாப்பிை னபாகும் னபாது கூப்பிைலானமன்னு ைான் இருந்னைன். அதுக்குள்னை நீ கூப்பிட்டுவிட்னை..
பைவாயில்னல ரூபன்.. னநத்து ைாத்ைிரினய கூபிடுனவன்னு பார்த்னைன். கானலனலர்ந்து ட்னை

பண்ணனறன். இப்பைான் கிைச்சுது... அமுைன்.. சாயந்ைிைம் நான் உங்க ஆபீஸ்க்கு வனைன் வைண்டு

னபரும் ஒண்ணா டின்வேர் னபாகலாம்.... இல்ல ரூபன்.. எேக்கு இன்ேிக்கு ஓவர் னைம் இருக்கு..
நான் உேக்கு னபான் பண்ணனறன்.. சாரி ைா.. வட்டுக்கு
ீ
கிைம்பும் வபாழுது னபான் பண்ணனறன்..
ஓனக வா.. ஓனக ைா வசல்லம்.. சரி நானும் சாப்பிை னபானறன்.. ஓனக பாய்.... அனழப்னப

துண்டித்துவிட்டு... ரூபன்.. இப்பகூை நீ உண்னமனய வசால்லல பாத்ைியா? உன் வாயானலனய
வசால்லவவக்கனறன் பாரு... உன்னே உண்னமயா னநசித்ை கார்த்ைிக்னகயும் ஏமாத்ைிட்னை..

உன்னேனய நம்பி வந்ை என்னேயும் ஏமாத்ைிட்னை.. காலம் வரும் ரூபன்.. அதுவனை நீ உன்

வினையாட்னை வினையாடு... என்று எண்ணிக்வகாண்னை.. துனைனய அனழத்ைான். துனை நான்
உன்னே சந்ைிக்கணும்.. முடியுமா? இன்ேிக்கு இைவு.. 8 மணிக்கு.. எேக்கு 2 வஹர் ஓவர் னைம்
இருக்கு முடிச்சிட்டு வனைன்.. ஆோ கண்டிப்பா நான் உன்னே இன்ேிக்கு பாக்கணும். என்ே

அமுைன் ஏைாவது அவசைமா? அவசைம்னு இல்ல.. ஆோ முக்கியமாேது.. ஒரு உைவி னவண்டும்.
அது ைான். உன்கிட்னை வண்டி இருக்குல.. என்ே பிக் அப் பண்ண முடியுமா? அப்பறம் என்னோை

இன்வோரு பிைண்டும் வருவார். பைவாயில்னலயா? பைவாயில்னல அமுைன்.. கண்டிப்பா வனைன்...

சரி அமுைன் சாயந்ைிைம் பார்க்கலாம்.. பாய்.. ..அடுத்ை அனழப்பு நிைஞ்சனுக்கு... முைல் முனறயாக
அமுைேிைமிருந்து அனழப்பு வை மகிழ்ந்ை நிைஞ்சன்.. அமுைன் வசான்ேைற்கு சம்மைம் ைந்து 8
மணிக்கு சந்ைிப்பைாக கூறிோன்... மூவரும் 8 மணிக்காக காத்ைிருந்ைேர்...

துனை அமுைனே அவனுனைய அலுவலகத்ைிலிருந்து பிக் அப் வசய்ைான். மூவரும் ைிருவான்மியூர்
இையில் நினலயத்ைில் சந்ைித்ைேர். நிைஞ்சன் ைன்னே அறிமுகம் வசய்து வகாண்ைான். பிறகு

அமுைனே னநாக்கி மற்ற இருவரும்.. அமுைன் இவ்வைவு அவசைம் என்ே? ஏைாவது பிைச்சனேயா?
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எே ஒருனசை னகட்க.. அமுைன்.. நைந்ைனவகனை வசான்ோன். னமலும் ைன்னுனைய கேனவயும்..
கார்த்ைிக்னக பற்றியும் வசான்ோன். இருவரும் ஆச்சர்யத்ைில் மூழ்கிேர். அமுைன் நீங்கள்

நிஜமாகனவ வகாடுத்துனவத்ைவர். உங்களுக்கு எங்களுனைய வாழ்த்துக்கள். னைங்க்ஸ். ஆோ..
என்னுனைய நண்பர்கள்ன்னு எேக்கு நீங்க வைண்டு னபரும் ைான் இருக்கீ ங்க.. வசால்லப்னபாே..

நிைந்ஜனுைன் நான் சாட் பண்ணாை நானை கினையாது. ஆோ நாங்க பார்த்துக்வகாள்வது இது ைான்
முைல் முனற. எேக்கு வருத்ைம் என்ேன்ோ கனைசிவனை அவன் என்ேிைம் உண்னம

வசால்லவில்னல. இப்வபாழுனை இந்ை விஷயம் எேக்கு வைரிந்ைைால் என்ோல் ைாங்ககூடிய மே
கஷ்ைத்துைன் வவைினய வை முடிந்ைது. ஆோல் கார்த்ைிக்னக பற்றி நினேக்கும் வபாழுது.. என்

வநஞ்னச வவடித்துவிடும் னபால இருக்கிறது. எத்ைனே வலி.. எத்ைனே அவமாேங்கள்.. கார்த்ைிக்
பாவம் துனை... என்ேனவா கார்த்ைிக்னக நான் சந்ைிப்பைற்க்காகனவா என்ேனவா ரூபனே நான்

சந்ைித்ைது.. அைற்காகவாவது அவனுக்கு நான் நன்றி வசால்ல னவண்டும். ஆோல். வலி என்ே
என்று அவன் வைரிந்துவகாள்ைனவண்டும். அைற்க்கு உங்களுனைய உைவி னவண்டும். அதுவனை
அனமைியாக இருந்ை நிைஞ்சன். அமுைன். நீ வசால்வவைல்லாம் உண்னம. அவனுக்கு வலியின்
ைன்னமனய உணர்த்ை னவண்டும். ஆோல் என்னுனைய அபிப்பிைாயத்ைில் னநரினையாக

வசால்லிவிடுவது நல்லது... நிைஞ்சன்.. நீங்க வசால்லறது சரி ைான்..ஆோல் அைோல் கார்த்ைிக்கு
பிைச்சனே அைிகமாகும். எேக்கும் அவன் பிைச்சனே வகாடுக்க னநர்ந்ைால்? ... நிைஞ்சன் அமுைன்

வசால்லறது சரிைான். அமுைனுக்கு இந்ை விஷயம் வைரியும்ன்னு ரூபனுக்கு வைரியாது. அப்பறம்
எப்படி வசால்லமுடியும். ஏற்கேனவ ரூபன் கார்த்ைிக்னக வைாம்ப படுத்ைறான்... அப்பறம் னகட்கனவ
னவண்ைாம்..

சரி அமுைன் என்ே வசய்வைாக உத்னைசம்? எே நிைஞ்சன் னகட்க.. துனை உேக்கு ஏைாவது

னைாணறைா...இது அமுைன்.. அைான் னயாசிக்கினறன் அமுைன்.. சரி நாம எல்லாரும் ஒருைைனவ
கார்த்ைிக்னக சந்ைித்து பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வைலானம..துனை வசால்ல நிைஞ்சன் ஆனமாைிக்க
அமுைனும் உைன் பட்ைான். சரி எப்படி ரூபனே அங்கு வைாமல் ைடுப்பது...

நான் அவனே நானை மாயாஜால் வை வசால்லிவிடுகினறன். ஏைாவது ஒரு காைணம் வசால்லி

வகாஞ்சம் னலட்ைா னபாகினறன்.. ஆோ... துனை நியர் னப எங்கயாவது என்னே ட்னைாப் பண்ண
முடியுமா? னநா ப்னைாப்னலம் அமுைன்.. சரி எத்ைனே மணிக்கு? நானை மைியம் நான் உங்க வைண்டு
னபருக்கும் னபான் பண்ணனறன்... ஓனக வா.. னஷார்.. எே இருவரும் வசால்ல.. நிைஞ்சன்..

வாழ்த்துக்கள் அமுைன்.. எே.. உண்னமயினலனய நான் ைான் அைிர்ஷ்ைசாலி.. நல்ல நண்பர்கள்..

னககூடிய என் கேவு எே எல்லாம் ஒருனசை கினைத்ைிருக்கிறது.. என்னுனைய ஒனை பயம்.. இனவ
யாவும் நினலக்க னவண்டும் என்பது ைான்...கைவுள் ஒரு கைனவ மூடிோல் னவவறாரு கைனவ

ைிறப்பார் என்பார்கள்.. ஆோல் எேக்கு இைண்டு கைனவ ைிறந்ைிருக்கிறார்.... எே உணர்ச்சிவசப்பை..
துனைனயா.. அமுைன்.. நாம னநர்னமயா இருக்கிறவனைக்கும்.. கஷ்ைம் வந்ைாலும் பகிர்ந்து வகாள்ை
நம்முைன் ஆட்கள் இருப்பார்கள்.. என்னே வபாறுத்ைவனை உணர்ச்சிகளுக்கு வகாடுக்கும்

முக்கியத்துவத்னை உறவுகளுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் வகாடுக்க கற்றுக்வகாண்ைால் மற்றவனை
காயப்படுத்தும் எண்ணனம வைாது.... உண்னம.. முற்றிலும் உண்னம துனை... எே நிைஞ்சன்

வசால்லி.. பலமுனற பலைால் னநாகடிக்கப்பட்டு.. பிறனக.. சரி வாழ்க்னகயில் வருவனை அப்படினய
ஏற்றுக்வகாள்ளும் ைன்னமனய வைர்த்துக்வகாண்டு வருகினறன்...இப்வபாழுது என்ேிைம் னைைல்
இல்னல.. வலிகள் இல்னல..எே.. அமுைனும் துனையும்.. நிைஞ்சன்.. நாம் நல்ல நண்பர்கைாக

இருப்னபாம்... என்று கூற.. அமுைன்.. சரி நான் புறப்படுகினறன்.. நானை னபான் வசய்கினறன் என்று
கூறி கிைம்பிோன். துனைனயா.. அமுைன் நான் ட்ைாப் பண்ணனறன் இரு என்று வசால்லி..

அனேவரும் ைிருவான்மியூர் இையில் நினலயத்னை விட்டு கிைம்பிேர்... அமுைன் துனையிைம்..
துனை.. னவற வழியில னபாங்க..ஏன்ோ ரூபன் பார்த்துவிை அைிக சந்ைர்ப்பங்கள் இருக்கு.. என்று
வசால்ல.. னவறுவழினய னநாக்கி வசல்ல ஆைம்பித்ைான்....வழியில் அமுைாோல் அவன் கண்ை

காட்சினய அவோனலனய நம்பமுடியவில்னல.. இப்படியும் நைக்குமா? னம god .. எே... என்ே ஆச்சு
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அமுைன்... யாரு..? துனை அங்க பாருங்க..அவங்கை நல்ல பாத்துக்னகாங்க அப்பறம் வசால்லனறன். ..
வகாஞ்சம் னவகமா...ப்ை ீஸ்.. துனை அவர்கனை பார்த்துக்வகாண்னை.. வண்டியின் னவகத்னை

அைிகப்படுத்ைிோன்...அமுைன் வாயனைத்து வருவனை பார்த்ை துனை.. யாைது அமுைன்? அமுைன்...
சாரி துனை.. என்ே னகட்டீங்க? னபாச்சுைா? யாைதுன்னு னகட்னைன்....

னவற யாரு துனை... ரூபன் ைான்... ஏனைா ஒரு வபாண்னணாை னக னகாத்துண்டு என்ேம்மா நைந்து
னபாறான் பாரு.. என்ேது.. ரூபோ?.. துனறனய வகாஞ்சம் அைிர்ச்சி அனைந்ைான். நல்ல பார்த்ைாயா

அமுைன்.. நல்லா வைரியும் துனை.. அவன் ைான்.. ஆோல் அந்ை வபண் ைான் யாருன்னு வைரியல..
வகாஞ்சம் ஓைமா நிறுத்னைன்.. ஒரு கால் பண்ணனும். யாருக்கு.. ரூபனுக்கா? ஆமாம் துனை.. ஹாய்
ைா.. எங்க இருக்னக? இப்ப ைான் நான் ஆபீவசனலர்ந்து கிைம்பினேன். அது ைான் உன்னே

பார்க்கலானமன்னு ைான் கூப்பிட்னைன்..னமக்னக ஆன் வசய்ைான். இல்லைா.. நான் இப்னபா அங்க
இல்ல.. என்னோை ஒரு ப்ரிண்னைாை னகாட்டுர்புைத்ைினல இருக்னகன்... நானைக்கு கானலயினல

பாக்கனறண்ைா.. ஓனக.. பாய்.. அமுைேின் பைிலுக்கு கூை காத்ைிைாமல் அனழப்னப துண்டித்ைான்
ரூபன்.. துனையால் நம்ப முடியவில்னல... "இப்படியும் சில மேிைர்கள்" னவவறன்ே

வசால்லமுடியும்.. நல்லனவனை அமுைன்.. ஒருவிைத்ைினல நீங்க குடுத்து வச்சிருக்னக..

இல்னலோ..இவைல்லாம் இப்படி வவட்ை வவைிச்சமா பாக்கற சந்ைர்ப்பம் வகைச்சிருக்காது.. சரி வா..
இன்னும் எத்ைனே னபனைா...கைவுளுக்கு ைான் வவைிச்சம்.. சரி வா அமுைன் னபாகலாம்.. இருவரும்
அங்கிருந்து கிைம்பிேர்... அமுைேின் மேம் மிகவும் பாைமாக இருந்ைது.. தூக்கனம வைவில்னல..

கார்த்ைிக்னக அனழக்க மேம் வினழந்ைது.. ஆோல் ஏனைா ஒன்று ைடுத்ைது.. சரி நானை கானல
னபசிக்வகாள்ைலாம் என்று கண்னண மூடும் வபாழுது... கார்த்ைிக்கின் னமல் வட்டு
ீ

அம்மாவிைமிருந்து அனழப்பு.. ைம்பி.. அமுைன் ைானே னபசறது.... ஆமாம்மா.. என்ே விஷயம்?

ஏைாவது அவசைமா? ஆமாம் ைம்பி.. கார்த்ைிக்கு ைிடீர்னு காய்ச்சல் அைிகமாயிடிச்சு..ைாக்ைர் கிட்னை
என் வட்டுகாைர்
ீ
ைான் கூட்டிக்கிட்டு னபாோரு.. அது ைான் வசால்லலாம்னு கூப்பிட்னைன்.. கானலல
ஒரு ைைவ வந்து பாத்துட்டு னபாப்பா.. என்றார்.. சரிம்மா.. என்றவன்.. என்ே வசய்வது.. அவன்

அங்னக ைேியா இருக்கிறான்... நமைானையும் ைிேம் னபாறது..இப்னபா வகாஞ்சம் ப்னைாப்னைம்.. சரி
என்று னநைாக அவன் அம்மானவ அனழத்ைான். அம்மா... அம்மா.. என்ேைா.. இந்ை னநைத்ைினல..
என்ே னவணும்? ஒரு நிமிஷம் வானயன்.. என்ே வசால்லு.. இங்க வாம்மா.. வைால்னலைா

உன்கூை.. இரு.. என்ே வசால்லு.. அம்மா என்னோை ஒரு பிைண்டு ைேியா இருக்கான்.. அவனுக்கு
னவைல் பீவர்மா.. கூை யாரும் இல்ல.. இப்ப ைான் அவங்க ஹவுஸ் ஓேர் கூப்பிட்டு வசான்ோங்க
ஜுைம் ைிடீர்ன்னு ஜாஸ்ைி ஆயிடுத்துன்னு.. இங்க கூப்பிட்டுகிட்டு வந்துவிைட்டுமா..

அவங்க வசாந்ை ஊரு.. னகாவில்பட்டி.. இங்க ைேியா இருக்கான்.. என்று வசால்ல.. என்ேைா இது..
உங்கப்பாகிட்ை யாரு வாங்கிக்கறது... ஏம்மா.. நான் ைேியா இருந்து யாைாவது இப்படி வநேச்சா
உேக்கு எப்படி இருக்கும்.. நம்மால வபாருைால உைவி வசய்ய முடியனலோலும் உைலால

வசய்யலாம் இல்னலயா? என்று னகட்க.. இரு அப்பா கிட்ை னகட்டுட்டு வனைன்.. என்று வசால்லி
உள்னை வசன்றவர்.. ைிரும்பி வந்து...

எேக்கு வகாஞ்சம் கூை பிடிக்கல நீ வசய்யறது.. அப்பா எப்படினயா னபான்னு வசால்லிட்ைார். அவன்
யானைா என்ேம்னமா.. உேக்கு எப்படி வைரியும்? இதுவனை நீ அவனே பற்றி எதுவும்

வசால்லவில்னலனய? ைிடீர்னு இப்னபா எங்னகர்ந்து முைச்சான்...அம்மாவின் இந்ை சைமாரியாே
னகள்விகைால் சற்னற அைிர்ந்ை அமுைன்.. அம்மா எல்லாம் நான் நானைக்கு கானலல

வசால்லனறன்.. அப்பா சரின்னு வசான்ோனைான்னோ.. அது னபாதும்.. னைங்க்ஸ் மா.. என்று
அம்மாவின் கன்ேத்னை கிள்ைிவிட்டு மகிழ்ச்சியுைன் வசன்று படுத்ைான். கானலயில் னநைனம

எழுந்து கார்த்ைிக்கின் வட்னை
ீ
அனைந்ைான். அங்கிருந்து அவனே அனழத்துக்வகாண்டு வந்து
வட்டில்
ீ
அவனே படுக்க னவத்துவிட்டு அலுவலகம் வசன்றான். கிைம்பும் முன் அம்மாவிைம்

அவனே பற்றி சிறிய முன்னுனை எழுைிவிட்டு சாயங்காலம் வந்து வசால்வைாக கூறி வசன்றான்.
கார்த்ைிக்னக பார்த்ைவுைன் அமுைேின் அம்மாவும் னமனல னகள்வி எதுவும் னகட்காமல்
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இருந்துவிட்ைாள். அலுவலகம் வசன்ற அமுைன் துனைனயயும், நிைந்ஜனேயும் அனழத்து
விஷயத்னை கூறி.. ஓரிருநாட்கள் கழித்து இனை வைாைைலாம் என்று கூறிோன். துனைனய மட்டும்
சந்ைிக்க அனழத்ைான். இைன் நடுனவ.. ரூபன் அமுைனே அனழத்ைான்... ஹாய் ைா வசல்லம்.. சாரி
ைா. னநத்ைிக்கு ஒரு பிைண்டு கூை இருந்னைோ.. அைோல ைான் னபச முடியல.. இன்ேிக்கு மீ ட்
பண்ணலாமா?.. இல்னல ரூபன்... என்னோை பிைண்டு ஒருத்ைன் என்னே பாக்கனும்னு

வசான்ோன். சாயந்ைிைம் வை வசால்லி இருக்னகன்.. னசா, என்ோல மீ ட் பண்ண முடியாது.. னப ைி

னவ, யாருக்னகா ஒைம்புசரியில்னலன்னு அன்ேிக்கு னபான் வந்ைனை.. அவங்கை னபாய் பாத்ைியா?
இப்னபா எப்படி இருக்காங்க? இன்னும் னபாகனலோ நானைக்கு னபாய் பாக்கலாம் எே அமுைன்

வசால்ல.. இனை சற்றும் எைிர்பாைாை ரூபன்.. என்ே.. இல்ல அமுைன் நான் னபாயிட்டு வந்ைனே..
இன்ேிக்கு மறுபடியும் னபாய் பாக்கனறன்.. என்றான். சரி ைா.. நான் அப்பறமா கூப்பிைனறன் என்று
அவசை அவசைமாக அனழப்னப துண்டித்துவிட்ைான்.

அமுைனுக்கு உள்ளூை மகிழ்ச்சி.. ஏற்க்கேனவ மாடிவட்டு
ீ
அம்மாவிைம் வசால்லிவிட்னை

வந்ைிருந்ைான்.. யாைாவது வந்து னகட்ைால்.. அவனுனைய மிக வநருங்கிய நண்பன் ஒருவன் வந்து
அவனுனைய வட்டிற்கு
ீ
அனழத்து வசன்று விட்ைைாக கூறும்படி.. ரூபனும் வசான்ோற்னபால்
அன்று மானல கார்த்ைிக்கின் வட்டிற்கு
ீ
வசல்ல.. வடு
ீ பூட்டி கிைக்க.. னமல்வட்டு
ீ
அம்மாவும்

அனைனய வசால்ல.. ரூபன் குழம்ப ஆைம்பித்ைான். என்னே ைவிை இவனுக்கு அப்படி யாரும்

இங்னக வநருங்கிய நண்பர்கள் கினையாது.. யாைாக இருக்கும்.. அதுவும் ைன்னுனைய வட்டிற்கு
ீ
அனழத்து வசன்று பார்த்துக்வகாள்ளும் அைவிற்கு யார் அவனுனைய வநருங்கிய நண்பன்?

எவ்வைனவா னகட்டும்.. அந்ை வட்டுக்காைம்மா
ீ
வபயனை ைவிை எது வசால்லியும் அவனுக்கு
புரியவில்னல.. காைணம் அமுைன் அவன் நினேவில் இல்னல.. காைணம் அமுைன் அங்கு வை

சாத்ைியத்னை இல்னல என்பது ரூபேின் கணக்கு..குழப்பம் அைிகமாகியது.. அனை எண்ணங்களுைன்
வட்னை
ீ
அனைந்ைான்..

ைிடீவைே துனை வை முடியாை காைணத்ைால் அமுைேின் ப்னைாக்ைாம் கான்ஸல் ஆகனவ சீக்கிைம்
வட்டிற்கு
ீ
வசன்றான். வழியில் ரூபனே வைாைர்பு வகாண்ைான். ஹாய் ைா.. எங்க இருக்னக.. வட்ல
ீ
ைாண்ைா இருக்னகன். என்ேைா அந்ை சிக் ஆை னபாய் பாத்ைியா? நான் னவணா வனைன். வைண்டு
னபரும் னபாய் பாக்கலாம் என்றான்.. ரூபனோ.. இல்லைா. நான் அங்க னபானேன் ஆோ அவன்

அங்க இல்னல.. என்று வசால்லும் வபாழுது.. ரூபன் நான் மறுபடியும் கூப்பிைனறன்னு வசால்லி
அமுைன் அனழப்னப துண்டித்ைான் னவண்டுவமன்னற.. உள்ளுக்குள் ரூபனே வகாஞ்சம் னபாட்டு
பார்க்கனவண்டும் என்று எண்ணம் வை. ரூபனே 10 நிமிைங்கள் கழித்து மீ ண்டும் அனழத்ைான்.

ரூபேிைம் என்னோை ஒரு பிைண்டுைா.. அன்ேிக்கு நாம ஒன்ே லஞ்ச் சாப்பிட்னைாம்ல.. அவன்
ைான். னநத்ைிக்கு நீ ஒரு வபாண்னு கூை னக னகாத்துண்டு வைாம்ப வநருக்கமா னபாறைா

பாத்ைாோம். அை ஒரு வபரிய விஷயமா என்கிட்னை னபான் பண்ணி வசால்லறான்.. என்று கூறி

சிரித்ைான். எேக்கு வைரியாைா என் ரூபே பத்ைி.. என்று வசால்ல.. னமலும் குழப்பம் அனைந்ைான்
ரூபன். அமுைன் நான் உன்னே மறுபடி கூப்பிடுகினறன் என்று வசால்லி அனழப்னப துண்டித்ைான்.

ஒன்றின்னமல் இன்வோன்று எே அமுைன் குடுத்ை இைண்டு அைிர்ச்சியுனம ரூபன் எைிர் பார்க்காைது.
ரூபன் வட்னை
ீ
அனைந்ைான்.. முகத்ைில் னகாவம்.. வவறுப்பு.. ஏமாற்றம்.. பயம் எே எல்லாம்

வைரிய.. என்ே ரூபா.. என்ே ஏைாவது பிைச்சனேயா? ஒரு மாைிரி இருக்னக.. எே அம்மா னகட்க..
ஒண்ணும் இல்லமா... ஆபீஸ்ல வகாஞ்சம் னவனலல ஒரு சின்ே ப்னைாப்னலம்.. அதுைான்.. சரி..

நான் தூங்க னபாகினறன்.. என்று வசால்ல.. சாப்பிட்டுவிட்டு னபாைா எே அம்மா வசால்ல.. எேக்கு
எதுவும் னவண்ைாம். ஏைாவது னவண்டும்ன்ோ நானே கூப்பிைனறன்.. என்று கூறியவானற ைன்
அனற கைனவ அனைத்ைான். ரூபேின் இந்ை வசயல் அவன் அம்மாவிற்கு புைியைல்ல..

விட்டுவிட்ைார். குழப்பம்.. கலக்கம்.. பயம்.. தூக்கம் வைவில்னல.. வான் வசய்ை ைவறுகள் அவன்
கண்முன்னே வந்து வசன்றே...ைனல சுற்றியது.. காத்ை னவண்டும் னபால னைான்றியது..
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முடியவில்னல.. பயித்ைியம் னபால இருந்ைான் இைவு முழுவதும்.. என்ே வசய்வவைன்று
வைரியாமல் விழித்ைான்... விழித்ைான் விழித்துக்வகாண்னை இருந்ைான்..

வவற்றிக்கு வசன்ற அமுைன், கார்த்ைிக்கின் அருகில் வசன்று அமர்ந்ைான். அமுைேின் அம்மா
அப்வபாழுைான் அவனுக்கு உணவும் மருந்தும் வகாடுத்துவிட்டு வசன்றிருந்ைார். அமுைன் னநைாக

ைன் அம்மாவிைம் வசன்று அமுைன் ரூபேின் குடும்ப நண்பன் என்றும்.. ஒரு சிறு சண்னையால்
னபச்சுவார்த்னை இல்னல என்றும்.. அைோல் ைான் ரூபனுக்கும் வைரியாமல் ைான்

அனழத்துவந்ைைாக கூறிோன். அமுைேின் அம்மாவும்.. ஏனைா வசால்லிட்னைனே ைவிை னபயே
பார்த்ைா எேக்கும் பாவமா ைான் இருக்கு.. நல்ல பிள்னையாத்ைான் வைரியுது.. மருந்து குடுத்துட்டு
வந்னைருக்னகன்.. தூங்கட்டும்.. கானலல வகாஞ்சம் னைவல ஆகும் என்றார். அமுைனுக்கு மே
நிம்மைி.. மீ ண்டும் கார்த்ைிக்கின் அருகில் வசன்று அமர்ந்ைான். கார்த்ைிக்கின் ைனலனய

னகாைிவிட்டுக்வகாண்னை.. என்ே கார்த்ைி.. இப்னபா எப்படி இருக்கு.. என்று னகட்க.. மிகுந்ை
ஈேஸ்வைத்ைில் .. பைவாயில்னல.. என்றான்.. சரி.. கார்த்ைி.. நீ தூங்கு.. கானலல னபசிக்கலாம்..
நானும் னபாய் சாப்பிட்டுவிட்டு வனைன்னு வசால்லிட்டு விைக்னக அனணத்துவிட்டு கைனவ

அனைத்துவிட்டு வசன்றான். மருந்ைின் ைாக்கம்மும் உைற் னசார்வும் கார்த்ைிக்னக உைேடியாக

தூங்க னவத்ைது... எல்லா னவனலகனையும் முடித்துவிட்டு அமுைனும் வந்து படுத்ைான்.. நாடு
இனைாவில் வைானலனபசி ஒலிக்க.. எடுத்து பார்த்ைால்.. ரூபன்.... என்ே ரூபன்.. இந்ை னநைத்ைினல...
ஒண்ணும் இல்ல அமுைன்.. மேனச சரியில்னல.. னபசனும் னபால இருந்ைது.. அதுைான்..

அப்படியா.. ரூபன் எங்க மாமா வந்ைிருக்கார்.. அவர் என்ரூம்ல இருக்கறைால நான் இப்னபா னபச
முடியாது.. கானலல னபசிக்கலாம்.. சாரி ரூபன்.. குட் னநட்... என்று வசால்லி அனழப்னப
துண்டித்ைான். ரூபன் இனை சற்றும் எைிர்பார்க்கவில்னல..அதுவும் அமுைனுைமிருந்து..

அவனுனைய இயலானம னகாவமாக மாறியது... உறக்கம் வைாமல் அவனுைனய இைவு ஒரு
"விடியாை இைவாகனவ"அவனுக்கு...கனைசியாக வபாழுதும் விடிந்ைது.. ஆம் இந்ை விடியல்
அனேவருக்கும் ைான்..

இைவு முழுவதும் தூங்காைைாலும் குழப்பத்ைிோலும் ரூபேின் கண்கள் சிவந்ைிருந்ைே.. கை

கைவவே அலுவலகத்ைிருக்கு கிைம்பிோன். அங்கு.. கார்த்ைிக் வகாஞ்சம் வைம்புைனேனய எழுந்ைான்.
அமுைன் அலுவலகத்ைிற்கு கிைம்பிோன் . அைற்குமுன் ைன் அம்மாவிைம் மற்றும் அப்பாவிைம்

என்ே, எப்படி னபசனவண்டும் என்று வசால்லிக்வகாடுத்துவிட்டு கிைம்பிோன். பிக் அப் கார் வந்ைது.
காரில் அமர்ந்ைவானற ரூபனே வைாைர்பு வகாண்ைான். ரூபன் அனழப்னப நிைாகரித்ைான். மீ ண்டும்
மீ ண்டும்.. அமுைன் இனை எைிர்பார்த்து ைான் இருந்ைாலும்... சரி எவ்வைவு தூைம் னபாகிறனைா

னபாகட்டும் என்று வசால்லிக்வகாண்டு அலுவலகத்னை அனைந்ைான். ரூபன் அமுைன் அனழப்னப
கனைசியாக துண்டித்ைதும் ஒரு அனழப்பு வந்ைது.. ஹாய் ஸ்வடி...
ீ
சாரி ைா.. வட்ல
ீ
வகாஞ்சம்

வைன்ஷன் அதுைான்.. சாயந்ைிைம் கண்டிப்பாக மீ ட் பண்ணலாம் ைா வசல்லம்.. ஓனக.. என்று கூறி
அனழப்னப துண்டித்ைான். அவன் மேவமல்லாம்... கார்த்ைிக் எங்னக? யார் அனழத்து

வசன்றிருப்பார்கள்? மீ ண்டும் மீ ண்டும் அனை எண்ணம்.. மீ ண்டும் கார்த்ைிக் வட்னை
ீ
வசன்று பார்க்க
னைான்றியது.. அலுவலகம் வசல்லும் ைன் என்ேத்னை னகவிட்டு.. னநைாக கார்த்ைிக்கின் வட்னை
ீ

அனைந்ைான்.. வடு
ீ பூட்டினய இருந்ைது.. னமல் வடும்
ீ
பூட்டினய இருந்ைது... என்ே வசய்வவைன்று
புரியவில்னல.. அமுைனேனய அனழக்க எண்ணி.. வைாைர்புவகாண்ைான். இப்வபாழுது

எைிர்முனேயில்.. எந்ை பைிலும் இல்னல.. மறுபடியும் வைாைர்பு வகாண்ைான்.. மீ ண்டும் பைில் ஏதும்
இல்னல.. ஒரு குறுஞ்வசய்ைி.. இேி என்னே அனழக்க னவண்ைாம்.. உன்னேப்னபான்ற ஒரு
ஏமாற்றுகாைனே என் வாழ்விலும் கண்ைைில்னல.. இேி நாம் பிரிவது நல்லது.. இனை என்
மேமாற வசால்கினறன்..மீ ண்டும் என்னே அனழக்கனவா.. சந்ைிக்கனவா.. முயற்சி வசய்ய

னவண்ைாம்...அமுைன்... இனை படித்ைதும்.. ரூபனுக்கு ஏற்க்கேனவ இருந்ை அைிர்ச்சினயாடு னமலும்
ஒன்று... ஏன் இப்படி ைிடீர்னு..? என்ே ஆச்சு.. எல்லாம் அமுைன் வட்டிற்கு
ீ
வந்துவிட்டு வசன்ற

பிறகுைான்... என்னுனைய கேவவல்லாம்...பகல் கேவா...? குழம்பிோன். ரூபன் அமுைனுக்கு ஒரு
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குறுஞ்வசய்ைி அனுப்பிோன்.. ஒனை ஒருமுனற பார்க்க னவண்டும்.. னபசனவண்டும்...இப்வபாழுனை
உன்னுனைய அலுவலகத்ைிற்கு வருகினறன்..எே.. உைேடி பைில்.. னவண்ைாம்.. உன்னே

பார்க்கனவா, உன்ேிைம் னபசனவா எேக்கு இேி விருப்பமில்னல.. அப்படினய சந்ைிக்க னவண்டும்
என்றால்..சேிக்கிழனம மானல முைலில் எங்கு சந்ைித்னைானமா அங்னகனய சந்ைிப்னபாம்.. பாய்...

ரூபன் அைிர்ந்ைான்... நாம என்ே ைப்பு பண்ணினநாம்ன்னு அமுைன் இப்படி னபசறான்... ஒருனவனை
அன்ேிக்கு கார்த்ைிக் வட்டு
ீ
கால் வந்ைனை... ஒருனவனை... ஆமாம்.. அதுக்கப்பறம் ைான் அமுைன்
இதுமாைிரி இருக்கான்.. எப்படி வைரிஞ்சிருக்கும்? ஒருனவனை சந்னைகத்ைிோனலனய இப்படி

னபசறானோ? ... நான் நந்ைிேிகூை னபாேை யானைா பாத்துட்டு வசால்லி இருக்காங்க.. ஆோ அவன்
அனை நம்பலன்னு ைானே வசான்ோன்... என்ே இப்படி வகாழப்பறாங்க... ஏதும் புரியாமல்

குழம்பிக்வகாண்னை எங்கு னபாவது என்று வைரியாமல் வமதுவாக நைந்ைான். இப்வபாழுதும் குற்ற
உணர்னவ இல்லாைவோகனவ இருந்ைான். அழகாக ைே வாழ்க்னகனய ைிட்ைமிட்ைான். ஒருபுறம்
நந்ைிேி.. மறுபுறம் அமுைன்.. ஒருவனை பற்றி ஒருவர் அறியாை வண்ணம் பிரித்ைாண்டு வாழ

எண்ணம்.. இைில் பார்த்ைால் அனேவருனம பலிகைா ைான்.. ஆோல் அவன் மட்டும் சந்னைாஷமாக
இருக்கனவண்டும். இனவ எல்லாவற்றிற்கும் னமல்.. கார்த்ைிக்னக அணு அணுவாக சித்ைிைவனை

வசய்ைதுைான்.. வகாடூைத்ைின் உச்சம்.. எப்படி ஒருமேிைோல் இப்படி இருக்கமுடியும்.. ைன்னுனைய
உணர்வுகளுக்கு வகாடுக்கும் முக்கியத்னை மற்றவர் உணர்வுக்கு வகாஞ்சமாவது வகாடுத்ைால்
பிறருக்கு வலி ைரும் வசய்னககள் குனறயும். சரிைான்...

மற்றவர் பணிகனை பாைாட்டி னபசுவனை கூைாது எே நினேக்கும் இந்ை உலகில்.. இவைல்லாம்
வகாஞ்சம் அைிகம் ைான். அமுைனே வைாைர்புவகாள்ை பலமுனற முயன்றான். எல்லாம்

னைால்வியினலனய முடிந்ைைது.. நிம்ம்மைி இழந்ைான்... அங்னகா.. கார்த்ைிக் வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக
னைறிக்வகாண்டிருந்ைான். அவன் உைல் நினலனய கருத்ைில் வகாண்டு அமுைனும் அவேிைம்

அைிகமாக னபசாமல்.. ஓய்வினலனய விட்ைான்.. இைண்டு நாட்கள் நகர்ந்ைே.. கார்த்ைிக் ஓைைவு
குணமாோன். இன் ைா 4 -5 நாட்கைில் அமுைன் வட்டில்
ீ
அனேவருக்கும் கார்த்ைிக்னக

பிடித்துவிட்ைது.. அவனுனைய அனமைி.. பணிவு.. நிைாேம்.. அறிவு..பக்ைி.. எே எல்லாவற்றிலும்
எல்லானையும் கவர்ந்ைான்.. இத்ைனே ைள்ைனமயிலும் அவனுனைய இந்ை ஒழுக்கம் ைான்

இைற்வகல்லாம் காைணம் என்றால் அது மினகயாகாது. கார்த்ைிக்கும் அமுைனுனைய குடும்பத்னை
னநசிக்க ஆைம்பித்துவிட்ைான். அமுைேின் அம்மாவுன்.. கார்த்ைி இரு.. வைண்டு நாள் கூை

இருந்துட்டு.. உைம்ப பாத்துண்டு னபா பா.. அங்க னபாய் ைேியா ைாே இருப்னப..நானைக்கு

சேிக்கிழனம.. வக்
ீ எண்டு ைானே.. என்று வசால்ல.. கார்த்ைிக்கும் உைன் பட்ைான்.. இருந்தும்
உறனவ ைக்கனவத்துக்வகாள்ைனவண்டுனம என்ற பயம் அவனுள் இருக்கனவ வசய்ைது...

அது ஒரு புைிய எண். யாவைன்று வைரியவில்னல. எடுப்பைா.. னவண்ைாமா? என்ற குழப்பம். யாருைா
அது.. அப்படி பாத்துண்டு இருக்னக.. வைரியலமா.. புது நம்பர் ஆ இருக்கு. எடுத்து யாறுனு

னகட்கனவண்டியது ைானே.. னவஞ்சிண்டு னவடிக்னக பாத்துண்டிருந்ைா என்ே அர்த்ைம்.? அனழப்பு
துண்டிக்கப்பை.. கட் ஆயிடுத்துமா.. ைிரும்பவும் கூப்பிட்ைா பாத்துக்கலாம்.. என்ேனமா னபா.. யாரு
அமுைன்.. ஏன் எடுக்கல.. ரூபோ? இல்ல கார்த்ைி.. எேக்கு வைரியல.. புது நம்பைா இருக்கு. சரி

கார்த்ைி.. சாப்பிடு.. இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்ைேர்.. இருவரும் அனறக்கு வசன்று எைிர் எைினை

அமர்ந்து வகாண்ைேர்.. கார்த்ைிக்.. அமுைன்.. நிஜமானவ நான் கேவுலகத்ைினல இருக்கனநான்னு
ஒரு பிைம்னம. ஒரு வாைத்ைினல எவ்வைவு மாற்றங்கள்.. வலிகள்..எத்ைனே அன்பு.. பாசம்.. புரியல
எேக்கு.. வணா
ீ
எனையும் னபாட்டு மேச வருத்ைிக்காம வைஸ்ட் எடு கார்த்ைி.. இப்பைான் நம்ம

வாழ்க்னக ஆைம்பிச்சிருக்கு. ஆோ.. ஒரு வாைத்துக்கு முன்ோடி இருந்ை அமுைனுக்கும் இப்னபா

இருக்கிற அமுைனுக்கும் நூற்றுக்கு நூறு மாற்றம் உண்டு. இப்வபாழுது.. வைைிவாக இருக்கினறன்..
எேக்குள் ஒரு னைரியம்.. ைன்நம்பிக்னக.. எப்னபாதும் இல்லாமல் எேக்குள் கனைபுைண்னைாடும்

அன்பு.. எேக்குள் இருக்கும் அனமைி... வைைிவாே எைிர்கால பார்னவ.. எல்லாத்துக்கும் நீ ைான்
கார்த்ைி காைணம். ஒருனவனை நான் கேவிலும் நினேவிலும் உன்னே பார்க்காம இருந்ைிருந்ைா..
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உனைபட்ை உள்ைத்னைாடு உலவி வரும் நனை பிணங்கைில் நானும் ஒருவோ இருந்ைிருப்னபன்.
என்ேனவா எல்லாம் வபருமாள் சித்ைம்.. இப்வபாழுது கார்த்ைிக்கின் கண்கள் பேித்ைது.. எழுந்து
வந்து அப்படினய அமுைனே கட்டி அனணத்துக்வகாண்ைான்.... விஷமாயிருந்ை என் வாழ்வில்
உயிர் வகாடுக்கும் அமுைமாக வந்னை நீ அமுைா.. இப்னபானவ இப்படினய நான்

வசத்துவிைனவண்டும்.. ஏன்ோ அடுத்ை நிமிை ஏமாற்றமும் வலியும்.. என் உயினை முழுவதும்
எடுக்காமல் வனைக்கும் எே... இேினம ைாண்ைா நாம வாழனும்.. நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம்

இருக்கு.. இன்னும் பல புது உறவுகள் வரும்.. எல்லாத்னையும் நாம பார்க்கணும்.. உண்னமயாே
உறவுன்ே என்ேன்னு நாம எல்லாருக்கும் காட்ைனும்.. புரியனவக்கணும்.. கார்த்ைி நம்னமாை எைிர்
காலத்னை பற்றி நினறய னபச னவண்டி இருக்கு... நாம ஒழுங்கா பிைான் பண்ணனும்.. உேக்கு

உைம்பு முழுவதும் குணமாகட்டும்.. அப்பறம் னபசிக்கலாம். இன்னும் ஒரு விஷயம் வசால்லணும்..
நம்னம பற்றியது அல்ல...

என்ே அமுைா ரூபோ.. ஆமாம் கார்த்ைி.. அவனுக்கு ஒரு வபண் கூையும் வைாைர்பு இருக்கு.. என்
கண்ணானலனய பார்த்னைன். என் பிைண்டு கிட்னை வசால்லி இருக்னகன் விசாரிக்க வசால்லி...

சினலயாய் இருந்ைான் கார்த்ைி.. ஒரு சில அங்க அனையாைங்கனை வசால்லி.. இப்படியா இருந்ைா

அந்ை வபண்? உேக்வகப்படிைா வைரியும்?...எே கண்கள் விரிய னகட்ைன் அமுைன்.. ஒருநாள் அவன்
என்ே பாக்க வந்ைப்ப இந்ை வபண்ணும் கூை இருந்ைா.. யாருன்னு னகட்னைன்.. என்கூை னவனல
பாக்கறா.. இவளுக்கு ஒரு பாய் பிைண்டு இருக்கான்.. என்னோை பிைண்டு ைான் அவன்னு
வசான்ோன்.. அதுக்கப்பறம் அந்ை வபண்னண இன்வோரு னபயன் கூை நினறய ைைவ

பாத்ைிருக்னகன்... ஆோ எப்படி ரூபன் கூை... அது ைான் வைரியல.. சரி ைா விடு.. அவன் எப்படி
னவணும்ோலும் னபாகட்டும்.. இேி அது அவன் வாழ்க்னக...என்று அமுைன் வசால்ல.. இல்ல
அமுைன்.. இைினல ஏனைா ைப்பு நைக்கறா மாைிரி னைாணுது... இை இப்படினய விட்ைா.. அந்ை

வபாண்ணும் கூை பாைிக்கப்பைக்கூடும்.. அட் லீஸ்ட் அனையாவது ைடுக்கலாம் இல்னலயா.... நீ

வசால்லறவைல்லாம் சரி கார்த்ைி.. நாம னபாய் அந்ை வபண் கிட்னை எப்படி னபசறது...முைல்ல அவ
யாருன்னு வைரியட்டும்.. அப்பறம் பாக்கலாம்... சரி.. நீ வைஸ்ட் எடுத்துக்னகா.. நான் வகாஞ்சம்
கனைவனைக்கும் னபாயிட்டு வனைன்... சரி அமுைா.. என்றவானற.. படுக்னகயில் சரிந்ைான்...

மேத்ைில் பல எண்ணங்கள்.. இன்று ரூபனே சந்ைிக்கும் வபாழுது என்ே னபசுவவைன்று.. னமலும்..
இதுவனை ரூபேிைமிருந்து எந்ை அனழப்பும் வைவில்னல.. சரி வபாறுத்ைிருந்து பார்க்கலாம்....

வழியில் நைந்து வகாண்டிருக்கும் வபாழுது மீ ண்டும் அந்ை எண்ணிலிருந்து அனழப்பு வந்ைது.

இந்ைமுனற அவன் அனழப்னப ஏற்றான். மறு முனேயில் ஒரு வபண்ணின் குைல்.. ஹனலா.. நீங்க
அமுைோ னபசறது..? ஆமாம்.. நீங்க யாறுனு வைரிஞ்சிக்கலாமா? வைரிஞ்சிக்கறவைன்ே.. பார்க்கனவ

பார்க்கலாம்.. எப்ப? எங்க? அது சரி என்னுனைய நம்பனை உங்களுக்கு யார் வகாடுத்ைது? எங்கிருந்து
கினைத்ைது?.. அமுைேின் குைலில் ஒரு பைபைப்பு.. அைிர்ச்சி கலந்ை ஆச்சர்யம்..பயம்.. என்ே

அமுைன் பைைறீங்க.. பைறாைீங்க அமுைன்.. உங்களுனைய ஒரு நண்பரிைமிருந்து ைான் கினைத்ைது..
நான் உங்கனை உைேடியா சந்ைிக்கணும்.. எங்க வறீங்க? னமைம்.. நான் உங்கனை சந்ைிக்கிறது
இருக்கட்டும்.. என்னுனைய எந்ை நண்பன் இந்ை நம்பனை உங்களுக்கு ைந்ைான்? அதுவும்
என்னுனைய அனுமைி இல்லாமல் ைந்ை அந்ை நண்பன் யாவைன்று வைரிய னவண்டும்..

அவைல்லாவற்னறயும் விை நீங்கள் என்னே அவசைமாக சந்ைிக்க னவண்டிய அவசியம் என்ே..?
வகாஞ்சம் வசான்ே ீங்கன்ே நான் வருவனை பற்றி னயாசிப்னபன். அமுைன்.. உண்னமனய

வசால்லனும்ோ.. யாரும் எேக்கு ைைல.. உங்க பிைண்டு ரூபனுனைய னபாேிலிருந்து ைான் நான்
எடுத்னைன். இது ரூபனுக்கு வைரியாது. வசான்ேது ைான் ைாமைம்.. உங்க வபயர்.. நந்ைிேி. ஒத்..

நீங்க ைாோ அது.. அப்பா ஒரு 4 நானைக்கு முன்ோல ரூபனோை னபாேது..நான் ைான்.. oh ஓனக
ஓனக.. நீங்க எங்னக இருக்கீ ங்க..? நான் இப்னபா அனையார்ல இருக்னகன் அமுைன்..சரி நீங்க

அனையார் பஸ் ஸ்ைாண்ட் எைினை இருக்கும் அம்பிகா அப்பைம் கட்ைைத்ைிற்கு வந்துவிடுங்கள்..
நான் இன்னுன் ஒரு மணி னநைத்ைில் அங்னக வனைன்.. என்றான்.. அவசை அவசைமாக வட்டிற்கு
ீ
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வசன்றான். அனையார் வசல்வைாக கூறி கிைம்பிோன். கார்த்ைிக்கிைம் நைந்ைனை வசான்ோன்..
கார்த்ைிக்கிற்கும் கூை வசல்ல ஆனசைான்.. ஆோல் உைல்நலம் ைடுத்துவிட்ைது.. வசான்ே

ஒருமணி னநைத்ைிற்கு முன்ேனம அங்னக வசன்றான். இருட்டில் பார்த்ைிருந்ைாலும் ஓைைவு
அவோல் யூகிக்க முடிந்ைது. நந்ைிேியும் வந்ைாள்.. ஆோல்...

ைேியாக இல்னல.. உைன் ஒரு னபயன் இருந்ைான்... அவனை னபக்கிலிருந்து இறக்கி விட்டு..
காத்ைிருந்ைான். அமுைனும்..சிறிது னநைம் காத்ைிருந்ைான்.. அவர்கள் ஏனைா னபசிக்வகாண்ைேர்.. சில
நிமிைங்கைில் அந்ை இனைஞன் அங்கிருந்து கிைம்பிோன். நந்ைிேியும் அந்ை அம்பிகா அப்பைம்
கனைக்குள் நுனழந்ைாள். அமுைனே வைாைர்புவகாண்ைாள். அமுைனும் வாசலுக்கு வரும்படி

கூறிவிட்டு அங்னக வசன்றான். வவைினய வந்ை நந்ைிேியிைம்.. ஹாய் Ms நந்ைிேி.. அமுைன்..
என்னே எப்படி வைரியும்.. அன்ேிக்கு ரூபனும் நீங்களும் நைந்து னபாகும் வபாழுது பார்த்னைன்..
சரி.. இங்கிருந்து னபச னவண்ைானம.. ஏைாவது சாப்பிட்டுக்வகாண்னை னபசலானம எே அமுைன்
வசால்ல.. இருவரும் எைினை இருந்ை ஒரு னஹானைலுக்குள் வசன்று அமர்ந்ைேர்.. வசால்லுங்க

நந்ைிேி.. என்ே ைிடீர்னு.. எப்படி ஆைம்பிக்கறதுன்னு ைான் வைரியல அமுைன்.. வைாம்ப வைலினகட்
ஆ இருக்கு.. உேக்கும் ரூபனுக்கும்... எங்க வைண்டு னபருக்கும் என்ே உறவுன்னு வைரியனும்
அவ்வைவு ைானே.. எஸ். அதுக்கு முன்ோடி நான் சில விஷயங்கள் என்னே பற்றி வசால்ல

னவண்டி இருக்கு... எனை நீங்க எப்படி னவணும்ோலும் எடுத்துக்கலாம்.. ஆோ அது உண்னம..

ைான் இருந்ை மேநினல.. இப்வபாழுது ைான் இருக்கும் மேநினல..ைன்னுனைய முடிவு.. (அைாவது
ைிருமண பந்ைத்ைில் நுனழவது) காமம் இல்லாை ஒரு காைல்...எே எல்லாவற்னறயும்.. இைில் எந்ை
இைத்ைிலும் ரூபனே பற்றினயா கார்த்ைிக்னக பற்றினயா அவன் வசால்லவில்னல... இது

மாைிரியாே விஷயங்கனை நண்பர்கைிைம் வசால்லனவ முடியாது.. அப்படி இருக்னகயில் ஒரு
வபண்ணிைம்... நம்ப முடியவில்னல... என்ோலும் ைான்.. ஆோல்.. ஒரு சில னநைங்கைில் இது

மாைிரியாே விஷயங்கள் நாம் எைிர் பார்ப்பது னபால நைப்பைில்னல என்பது கசப்பாே உண்னம..
இனவ எல்லா வற்னறயும் னகட்டுவகாண்டிருந்ை நந்ைிேி.. அமுைன் உண்னமனய

வசால்லனும்ோ... நான் இனை எைிர்பார்க்கல.. எந்ை ஒரு ஆம்பனையும் இவ்வைவு வவைிப்பனையா
னபச மாட்ைான். நீங்க இவ்வைவு வவைிப்பனையா எல்லாத்னையும் வசான்ேனை உங்கள் னமல
எேக்கு ஒரு நம்பிக்னக வறது. என்னே வபாறுத்ைவனை.. உண்னம என்ேன்ோ எல்லா

வபண்களும் இனை அவ்வைவு சாைாைணமா எடுத்துக்க மாட்ைாங்க.. படிச்சவங்கைா இருந்ைாலும்
சரி.. படிக்காைவங்கைா இருந்ைாலும் சரி... அப்பா உங்க னநர்னமனய யாரும் பார்க்க மாட்ைாங்க

அமுைன்.. இனை ஒரு மன்ேிக்க முடியாை குற்றமானவ பாப்பாங்க... ஏன் இந்ை விஷயம் என்னோை
வாழ்வினல இருக்குன்னு ஒரு சந்னைகத்ைினல ைான் நான் உங்கனை பார்க்க அனழத்ைனை..

முன் பின் வைரியாை ஒரு ஆள்கிட்னை இவ்வைவு னநர்னமய இருக்கிற நீங்க நானைக்கு கல்யாணம்
பண்ணிக்க னபாற வபாண்ணு கிட்னை இப்படி இருப்பீங்கைா?

கண்டிப்பா.. அந்ை வபான்னும் உங்கைமாைிரி வபாறுனமயா எல்லாத்னையும் னகட்ைா... அனை
குனறயா னகட்டுட்டு முடிவவடுக்கறைால ைான் எல்லா குழப்பங்களும் வருது... நீங்க வசால்லைா

மாைிரி.. இை எந்ை வபாண்ணுகிட்னை வசான்ோலும்.. னபாைா னபாட்ைன்னு வசால்லிட்டு னபாயிடுவா..
ஆோ..இது காமம் சம்மந்ைப்பட்ை விஷயம் இல்ல மேசு சம்மந்ைப்பட்ை விஷயம்ன்னு

அவங்கைால புரிஞ்சிக்க முடியாது.. வசக்ஸ் ைான் னவண்டும்னு நினேச்சா.. யாருக்கும் வைரியாம
எத்ைனே னபர் கூைனவண்டுமாோலும் யார் னவணும்ோலும் னபாகமுடியும். ஆோ.. இது அந்ை

னைைல் இல்னல. எல்லா விஷயத்னையும் வபாண்ைாட்டிகிட்னை வசால்லிவிைமுடியாது.. அதுக்கு
நம்னம புரிஞ்சிக்கிட்னை ஒரு ஆத்மா னவண்டும்.. அது ைான் என்னோை னைைல்.. மத்ைவங்கை பத்ைி
எேக்கு வைரியாது.. யார்.. ஆோ சந்ைர்ப்பம் கினைத்ைால் இனை என் வருங்கால மனேவிக்கு

கண்டிப்பாக வசால்லுனவன்..அய்யய்னயா.. பாருங்க.. நீங்க என்கனைனய னகட்டு உங்க விஷயத்னை
மறந்துட்டீங்க..

பைவாயில்னல அமுைன்.. உங்களுனைய வைைிவு வநஜமானவ எேக்கும் நினறய னகள்விகளுக்கு
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பைினல ைருகிறது.. சரி.. ரூபனும் நீங்களும் எந்ை நினலயில் இப்வபாழுது...?
உண்னமய வசால்லப்னபாோல் கைந்ை 3 - 4 நாட்கைாய் நான் அவனுைன் னபசுவது கூை கினையாது..
ஏன்?

ஒரு ைைவ இல்ல பலைைவ உண்னமனய மனறத்துவிட்ைான்.. அனை பற்றி நான் னகட்கும்

வபாழுதும் கூை.. நந்ைிேின்னு ஒரு வபண் அவனுனைய வாழ்வில் இருக்கிறாள் என்பனை எேக்கு
ஒரு வாைமா ைான் வைரியும்.. நான் அவேிைம் உண்னமயா இருக்கனும்ன்னு நினேக்கிற அவன்..
என்ேிைம் உண்னமயா இல்ல..
உங்களுக்குள்..

புரியுது.. இல்ல நந்ைிேி.. சத்ைியமா எங்களுக்குள்னை எதுவும் இல்ல.. வவறும் னபச்னசாடு சரி..
னைன்க் காட்...
ஆோ..

ஆோ என்ே அமுைன்.. னவற ஏைாவது.. யாைாவது..

ஆமாம் நந்ைிேி.. அவன் வபயர் கார்த்ைிக்.. அவனுனைய ஊர் னபயன் ைான்..
கார்த்ைிக்கா... நான் அவே பார்த்ைிருக்னகன்.. அவனுமா...?

ஆமாம். ஆோ.. ரூபன் எேக்காக அவனேயும்.. எதுக்காக என்னேயும் மேைைவினல
காயப்படுத்ைிோன்னு வைரியல.. ஒரு உண்னமய வசால்லி இருந்ைா.. யாருக்கும் எந்ை காயமும்
இருந்ைிருக்காது..

கார்த்ைி கூை ஏைாவது..

அது அவனோை வைாம்ப காலமா இருக்குன்னு நினேக்கினறன்.. ஐ ஆம் சாரி நந்ைிேி..
இட்ஸ் ஓனக அமுைன்..
இட்ஸ் ஓனக அமுைன்..
இப்னபா நானும் கார்த்ைியும் ஒண்ணா இருக்கறதுன்னு முடிவு பண்ணி இருக்னகாம்.

எங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு.. இன்னும் உறவுகள் வரும்... னசா.. எங்கைால
முடிந்ைவனை எல்னலாரிைமும் உண்னமயா இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி இருக்னகாம்.

இன்ேிக்கும் ரூபனே கனைசியா ஒருமுனற பார்த்து என்னுனைய முடினவ வசால்லிவிட்டு னபாக
வை வசால்லி இருக்னகன்..

எத்ைனே மணிக்கு? 4 :30 மணிக்கு.. வகாட்டிவாக்கம் பீச்ல...
ஒண்ணு பண்ணுங்க அமுைன்.. நீங்க கார்த்ைிக்னக கூட்டிகிட்டு அங்க வந்ைிடுங்க.. நானும் அங்க
வனைன்.. அது சரி.. ரூபன் அங்க வைைா கன்பிைம் பண்ணிோோ?
இல்னல..

அப்பா நீங்கனை அவனே கூப்பிட்டு கன்பிைம் பண்ணிடுங்க அமுைன்.. எேக்காக..
அப்பா.. நீங்களும் அங்க வைப்னபாறீங்கைா?

ஆமாம் அமுைன்.. நானும் ைான்..உங்களுக்கு ஏைாவது ஆட்னசபனே உண்ைா?
னசச்னச அவைல்லாம் இல்னல..

அப்பா சரி.. அமுைன்.. உங்கனைாை இந்ை உைவிக்கு நான் என்ே னகம்மாறு வசய்யனபாகினறன்னு
வைரியல.. ஆோ.. உண்னமயா நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல னைாழியா இருப்னபன்.
கண்கைில் கண்ணருைன்..
ீ
அமுைன்.. வைாம்ப ைாங்க்ஸ் நந்ைிேி..
சரி அமுைன்.. பீச்ல மீ ட் பண்ணலாம்.. ஓனக..
ஓனக நந்ைிேி.. சி யு...

அவசை அவசைமாக வட்டிற்கு
ீ
ஓடிோன் அமுைன்.. வசன்று.. கார்த்ைிக்கிைம் எல்லாவற்னறயும்
கூறிோன்.

பாத்ைியா அமுைன்.. நாம நிேச்சா மாைிரி அந்ை னபானுக்கு உைவி வசய்ய முடியுது..
அதுசரி கார்த்ைி.. இப்ப உன்ோல அவ்வைவு தூைம் வை முடியுமா? அம்மா என்ே

வசால்லுவானைான்னு வைரியல..வகாஞ்சம் இரு.. நாம் னபாய் அம்மா கிட்ை வசால்லிட்டு வனைன்.. நீ
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வைடிஆ இரு..
சரி அமுைா..

ஒருவழியாக அம்மாவிைம் அனுமைி வபற்று.. கார்த்ைிக்னக கூட்டிக்வகாண்டு வகாட்டிவாக்க பீச்னச
அனைந்ைான்.. பின்ோனலனய நந்ைிேியும் ஒரு ஆட்னைாவில் வந்ைிறங்கிோள். அந்ை ஆட்னைானவ
அங்னகனய வவயிட் பண்ண வசான்ோள்.
ஹாய் அமுைன்.. ஹாய் கார்த்ைிக்..
கார்த்ைி என்ே ஞாபகம் இருக்கா?

இருக்கு.. நான் உங்கை பாத்ைிருக்னகனே..

சரி.. ரூபன் கிட்னை கன்பிைம் பண்ணிே ீங்கைா அமுைன்..
வனைன்னு வசால்லிட்ைான் நந்ைிேி..

ஓனக.. சரி நானும் கார்த்ைியும் ஆட்னைாவினலனய இருக்னகாம்.
நீங்க னபசிண்னை இருங்க.. நாங்க வைண்டு அப்பறம் வருகினறாம்..
ஓனக நந்ைிேி..

அமுைன்.. ைான் முைல் முைல் ரூபனே பார்க்க அமர்ந்ைிருந்ை இைத்ைினலனய அமர்ந்ைிருந்ைான்..
பத்து நிமிைங்கள் கழித்து ரூபன் வந்ைான்..

ஹாய் அமுைா.. னகனய நீட்டிோன்.. அமுைனும் வபயருக்காக னக குலுக்கிவிட்டு.. வசால்லுங்க

ரூபன். எதுக்காக என்னே வை வசான்ே ீங்க.. நான் ைான் உங்க கிட்னை வசால்லிட்னைனே.. இேினம
இவைல்லாம் னவண்ைாம்னு..

என்ே ஆச்சு அமுைன்.. ஏன் இப்படி எல்லாம் னபசற..
என்ே ரூபன் எதுவுனம வைரியாை மாைிரி னபசறீங்க..

என்ே வசால்லற.. அமுைன்.. எேக்கு எதுவுனம புரியல..
புரியாது ரூபன்.. மத்ைவங்கனைாை உணர்வுகளுக்கு மைிப்பு வகாடுக்கத் வைரியாைவங்களுக்கு
இவைல்லாம் புரியாது. எல்லாம் சுயநலம்..
அமுைன் புரியறமாைிரி வசால்லறயா?

வசால்லைவைன்ே ரூபன் நீங்கனை அங்க ைிரும்பி பாருங்க..
ரூபன் ைிரும்ப.. கார்த்ைிக்கும் நந்ைிேியும் ஆட்னைாவிலிருந்து இறங்கி வை..
வசயலிழந்து நின்றான்.. ரூபன்.

உன்னோை ஆட்ைம்.. சாரி சாரி.. உங்கனைாை ஆட்ைம் முடிஞ்சிடிச்சு..

நந்ைிேி: -என்ே ரூபன்.. இப்படி மனலச்சி னபாய் நிக்கற.. உன்ே நம்பினேன் பாரு.. என்ே
வசால்லணும்.. எவ்வைவு வபாய்.. என்ே ஒரு சுயநலம்.. உன்ே நம்பிேதுக்கு எேக்கு நல்ல பாைம்
கத்து குடுத்துட்னை ரூபன். சத்ைியமா இை என்ோல வாழ்நாள் எல்லாம் மறக்க முடியாது.. ஒரு
உண்னம நீ என்கிட்னை வசால்லி இருக்கியா? நல்லனவனை உன்னே கல்யாணம் பண்ணிண்டு
கஷ்ை பைாம இருந்னைன்..

பாத்ைியா ரூபன்.. நீ மனறக்கணும்னு வநனேச்சாலும் உண்னம ஒருநாள் கண்டிப்பா வவைினய
வரும்னு.. இேினமயாவது யார்கிட்னையும் வபாய் வசால்லானை.. உண்னமனய மனறக்கானை..

அமுைன்:- ரூபன்.. இேினம நாங்க ஒண்ணா நண்பர்கைா இருக்கறைா முடிவு வசஞ்சிட்னைாம்..
உேக்கு வைாம்ப நன்றி.. உன்ோல ைான் எேக்கு கார்த்ைிக்கும் , இப்ப நந்ைிேியும்
கினைச்சிருக்காங்க..

உன்னே நம்பிேதுக்கு நீ என்ே ஏமாத்ைினே.. உன்னே நாடிேதுக்கு எேக்கு இவங்க என்
வாழ்க்னகல கினைச்சிருக்காங்க..

கார்த்ைி.. எதுவும் னபசாமல்.. வருத்ைத்துைன் ரூபனே பார்த்ைவானற அமுைனுைனும்..
நந்ைிநியுைனும் அங்கிருந்து நகர்ந்ைான்..

ரூபனுக்னகா சுோமியில் அகப்பட்ை கப்பல் னபால நினலயிழந்து.. வசயலிழந்து.. அவர்கள்
வசல்வனை ைேி மைமாய் நின்று வகாண்டு பார்த்துக்வகாண்டிருந்ைான்..
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முற்பகல் வசய்யின் பிற்பகல் வினையும்.. ைன்வினே ைன்னே சுடும்..
முற்றும்...
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