விக்கியும் ானும் இப்பா ான் கடாவின் எட்டயா கரில், ங்கள் வீடு
அமநந்திருக்கும் ல்கின் வீதியிலிருந்து சிட்டி ஹால் பாக்கி
சென்றுசகாண்டிருக்கிபாம்... கடாவிற்கு யந்து மூன்று யருடங்கள் ஆகிடுச்சு...
இதுயமப ங்க சபண்டுபருக்கும் இமடயில் பயறு னாரும் யந்துவிடவில்ம...
இன்மக்கு மூன்ாம் ர் ங்கள் யாழ்க்மகக்குள் நுமமன இருக்கிார்... சாதுயா
ங்க யாழ்க்மக ங்க சபண்டு பமப தவிப, மூன்ாயதா எரு ஆள் யருயமத ங்க
சபண்டு பபாயும் ப்வும் த்துக்க முடினாது.... ஆால், இப்பா ங்கள்
விருப்த்பதாடு, இருயர் இப்பா மூயபாக பாபாம்...
இபண்டு நாதங்களுக்கு முன்பு எருாள், விக்கிக்கு குமந்மத ன்ால் அவ்யவு
பிரினம் ன்மத ார்க் பாயிருக்கும்பாது அறிந்பதன்.... அன்று அயன் பிந்தாள்...
யமக்கநாக சகாடுக்கும் பிந்தாள் ரிசு பா இல்ாநல், அந்த பிந்தாள் அயன்
யாழ்க்மகயில் நக்க முடினாத ாாக இருக்கபயண்டும் ன்று முடிவு செய்பதன்...
ன்னிபண்டு நணிக்கு, அயம ழுப்பின ான் அயனிடம் எரு பகாப்ம
நீட்டிபன்....
‚ன்டா இது?‛ ன்ான்...
‚ர்த்பட கிப்ட்...‛
‚ன்து?‛
‚பிரிச்சு ாரு‛
அது குமந்மதமன தத்சதடுப்தற்கா ார்நாலிட்டிஸ் அடங்கின பகாப்பு...
எவ்சயாரு யரினாக அயன் அந்த பகாப்புகம டிக்கும்பாது அயன் முகநாற்த்மத
அணு அணுயாக ான் பசித்பதன்... முதலில் திர்ார்ப்பில் உனர்ந்த அயன் புருயங்கள்,
அதம சதாடர்ந்து ஆச்ெரினத்தில் விரிந்த அயன் கண்கள், நகிழ்ச்சியில் சநல்
சநலிதாக அரும்பின அயன் புன்மக, இறுதினாக அமத டித்து முடிக்கும்பாது
அயன் கண்களில் சநல் அரும்பின கண்ணீர் துளி... அப்ப்ா!!!!.... யபெத்மதயும்
கந்த எரு அறுசுமய விருந்மத சுமயத்த சருமிதத்தில் ான் அயற்ம ல்ாம்
கண்டு பசித்பதன்...
தாவி ழுந்து ன்ம கட்டிப்பிடித்து, ன் கன்ம் சியக்கும் அவிற்கு முத்தங்கால்
நிமத்தான்.... சபாம் உணர்ச்சி மிகுதியில் காணப்ட்ட அயம சகாஞ்ெம்
ஆசுயாெப்டுத்தி, அருகில் அநபமயத்பதன்....
‚ப்பாடா ண்ணி இதல்ாம்?‛
‚அன்னிக்கு ார்க் பாபாம், அப்பாதான் பதானுச்சு‛

‚இது க்கு பதாணபய இல்மபனடா... ான் இன்னும் ம்ந ஊர் இருக்கு
நிப்புமபன இருந்திட்படன்.... இன்னும் நக்கு பக பநபபஜ் அபீசினா
டக்கமபன?.. அப்பும் ப்டி?‛
‚அது என்னும் ப்பாப்ம் இல்.... இங்க தனினாள் கூட குமந்மதக அடாப்ட்
ண்ணிக்காம்... இப்பா பாய் குமந்மதன செக்ட் ண்ணிக்காம், அந்த
குமந்மத தமமந ாந கல்னாணம் ண்ணிக்காம்.. ாமக்கு எரு ப்மபபயட்
ஜன்சி’ குமந்மதக ார்க்க பாபாம்..... ஏபக தாப?...‛ ன்று ான் சொல்லி
முடிக்கும்பாது, ன் மககம இறுக்கி பிடித்தான் அயன்...
‚பனா... ன்ா ெந்பதாரத்த தாங்க முடினடா.... விடியு யமபக்கும் க்கு
நிச்ெனம் தூக்கம் யபாது... ாமக்கு பாய் குமந்மதக ார்க்கு யமபக்கும், க்கு
மகயும் ஏடாது, காலும் ஏடாது.... ெரி, ன் குமந்மத அடாப்ட் ண்ணாம்?, ப்பா
குமந்மத வீட்டுக்கு யரும்?, ான் பயணும்ா ஜாப் விட்யா?‛ அயன்
ன்சன்பநா பனாசிக்க சதாடங்கிவிட்டான்....
‚படய் சாறுமநனா இரு முதல்.... ாமக்கு பாய் குமந்மத ார்க்கு யமபக்கும்
உன்பாட கற்மக சகாஞ்ெம் அபயாட யச்சுக்க‛ அயம பிடித்து
யலுக்கட்டானநாக டுக்மகயில் டுக்க மயத்பதன்....
‚யான மூடிட்டு பொந தூங்கு, காம ாத்துக்காம்‛ சொல்லிவிட்டு அயன் மீது
பார்மயமன டுத்து பார்த்திபன்.... அயன் ான் பசுயமத கயனித்ததாக
சதரினவில்ம.. யமக்கநா குமந்மத சிந்தமக்கு ஏடிவிட்டான்... ஏடி சென்று
பப்டாப்ம டுத்து, குமந்மதக்கு சனர் மயக்க  யமதங்கமயும்
பதடத்சதாடங்கிவிட்டான்.... அயம ார்த்துக்சகாண்டு இருந்தால், அடுத்தாள் ன்
பிமமப்பு ஏடாது ன்று கருதி ான் தூங்க சதாடங்கிபன்....
ன் சநாமல் அாபம் அடிக்கும் முன்ப ன்ம விக்கி ழுப்புகிான்...
‚படய் ழுந்திரு... பட் ஆச்சு... யா பாகாம்‛ ன்ான்...
யமக்கநாக அடிக்கும் அாபம் அடிக்கவில்ம பாலும் ன்று நிமத்து
அமபசியின் திமபமன ார்த்த க்கு விக்கி மீது பகாம்தான் யந்தது... பபம்
இப்பாது அதிகாம ந்து நணி.... சயளியில் கும்மிருட்டு, னிப்சாழியால்
சதருக்களில் திருடர்கள் கூட டநாடாத சூமலில் ன்ம ழுப்புகிான்... அயபா
குளித்து முடித்து, சுத்த த்தநாக கிம்பி அநர்ந்திருக்கிான்...
‚படய் ாவி... நணி இப்பா அஞ்சு.... அந்த ஆபிஸ் திக்கு பபபந காம த்து
நணிதான்.... ாந பாயி அங்க ன் திருடயா பாபாம்?‛ ன்பன்....
அயன் ன்ம விடுயதாக இல்ம... யலுக்கட்டானநாக ன்ம ழுப்பி கிம்
மயக்கிான்...

எருயாாக குறிப்பிட்ட ப்மபபயட் சஜன்சிமன ாங்கள் அமடயும்பாது ெரினாக
நணி த்து... நதினம் யமப  இடங்களுக்கும் சென்று குமந்மதகம ார்த்து
யந்பதாம், ங்களுக்சகன்று குமந்மத ற்றி சரின திர்ார்ப்புகள் இல்ம...
ான்காயது இடத்துக்கு ாங்கள் குமந்மதமன காண சென் இடத்தில் ங்களிருயர்
கண்களும் அந்த ‚கருப்பி‛ மீது ட்டது... அந்த குமந்மத அவ்யயாக கருப்பில்ம
ன்ாலும் கூட, நற் ‚சயளிர் நஞ்ெள்‛ குமந்மதகளுக்கு நத்தியில் அது
கருப்ாகபய பதான்றினது.... அந்த குமந்மதக்கு என்மப யனது இருக்காம், ஆணா?
சண்ணா? ன்து இப்பாயமப சதரினவில்ம... சண் குமந்மதனாக இருந்தால்
இன்னும் உத்தநம் ன்று நம் திர்ார்த்தது...
ார்த்தவுடன் நதில் திந்த அந்த குமந்மதயின் சிரிப்பில் ாப சிறிதுபபம்
ன்ம நந்பதன்... இந்த குமந்மதமனதான் தத்சதடுக்க பயண்டும் ன்
முடிபயாடு ான் விக்கிமன பாக்க, அயபா ‚படய் அந்த குமந்மத க்கு சபாம்
பிடிச்சிருக்கு... அமதபன அடாப்ட் ண்ணிக்காம்‛ ன்று ன் ண்ணங்கம
அப்டிபன பிபதிலித்தான்...
‚ானும் அமதத்தாண்டா உன்கிட்ட சொல்ாம்னு இருந்பதன்‛ ன்று அயனிடம்
சொல், அருகில் இருந்த நிறுய ண்ர், ‚அது சண் குமந்மத ொர், இங்மக
தமிழ் சாண்ணுக்கு பிபசிவித்த குமந்மத அது... ார்நாலிட்டிஸ் முடிச்சிடாநா?‛
ன்ார்....
க்பகா அவில்ா நகிழ்ச்சி.... ான் அந்த குமந்மதமன ற்றின பநலும் 
விபங்கம பகட்டுக்சகாண்டிருக்க, மதயும் கண்டுசகாள்ாநல் அந்த
குமந்மதமன தூக்கி சகாஞ்ெ சதாடங்கிவிட்டான் விக்கி....
இபண்டு நாதங்கள் முழுதாக கட்ட விொரிப்புகள், பகள்விகள், உத்திபயாதங்கள்,
அங்கீகரிப்புகள் ன்று திந்பதாறும் குமந்மத தத்சதடுப்பு சதாடர்ாக கட்ட
ார்நாலிட்டிஸ்’கள் டந்பதறி.... அந்த ாட்களிலும் நக்காநல் குமந்மதமன
சென்று திமும் ார்த்து யருபயாம் இருயரும்...
சண் குமந்மத ன்று முடியாயிற்று.... சும்நா இருப்ாா விக்கி???.... என்மப
யனது குமந்மதக்கு நூற்றுக்கணக்கா ஆமடகள், விமனாட்டு சாம்மநகள் ன்று
யாங்கி குவிக்க சதாடங்கிவிட்டான்.... எவ்சயாருாளும் குமந்மத ற்றின பச்சுதான்
ங்கள் இருயமபயும் அதிகநாக ஆக்கிபமித்தது... இபண்டு சனர்கள் இறுதிகட்ட
ரிசீமயில் இருந்தது... நிச்ெனம் தமிழ் சனர்தான் ன்தில் இருயரும் உறுதினாக
இருந்ததால் ‚னாழினி, அமுதா‛ ன் இபண்டு சனர்களும் இறுதிகட்ட
ரிசீமயில் இருந்தது...
‚அமுதா ல் பர்தாப?.. அமதபன யச்சுக்காம்டா‛ ன்ான்....
‚அது மமன பர் நாதிரி இருக்குடா....‛
‚னாலினி கூட அப்டிதாப?‛

‚அது னாலினி இல், னாழினி‛
‚அதாதான் சொல்பன்.... க்கு அந்த சனமப எழுங்கா உச்ெரிக்க யபாதுடா..‛
‚அதா ன்?... பாகப்பாக ெரி ஆகிடும்‛
‚பயணாம்டா... அய யரும்பாது ‘உக்கு ன் பமப கூட ெரினா உச்ெரிக்க
சதரின’னு கிண்டல் ண்ணுயா‛ ாயநாக கூறிான்...
‚என்னும் ப்பாப்ம் இல்.... திமும் ‘மம கிமயன் யாமமப்ம பதால் யழுக்கி
கீபம விழுந்தான்’னு சொல்லி ப்பாக்டிஸ் ண்ணு, சகாஞ்ெ ாள் ெரினா யந்திடும்‛
இமத சொன் ாள்முதாக எருாமக்கு இந்த யிற்சிமன த்து முமக்கு பநல்
செய்ன சதாடங்கிான்.... நதிற்குள் சிரித்துக்சகாண்படன்....
ல்ா யமக்கங்களும் முடிந்து இன்று குமந்மத ங்கள் மகக்கு யரும் ாள்,
அதுநட்டுநல் ங்கள் திருநணம் கூட இன்றுதான்.... அந்த னாழினி குட்டிதான் ங்க
யாழ்க்மகயில் யபப்பா மூன்ாயது ர்.... யாழ்வில் யபப்பா யெந்தகா
பதயமத....
சிட்டி ஹாலுக்கு அதற்குதான் இப்பா பாய்கிட்டு இருக்பகாம், ங்க னாழினி குட்டி
இந்பபம் அங்க யந்திருப்ா.... ங்களிருயர் யாழ்க்மகக்குள்ளும் நுமமனப்பாகும்
மூன்ாம் ர் அயள்தான்... அயம மூன்ாம் ர் ன்று சொல்க்கூடாது,
ங்களிருயருக்குள் எருத்தி தான் னாழினி... ங்கள் யாழ்க்மகக்கா புது அர்த்தத்மத,
ாங்கள் யாழ்யதற்கா புது யாழ்க்மகமன அயள்மூம் சற்றுள்பாம்... ங்கள்
யாழ்வின் ெங்கம குமத்து, இன்ங்கம நிமக்க யந்த பதயமத அயள்....
ன் க்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் விக்கி, ,சநல் ‚யாமமப்மம்‛ யிற்சியில்
ஈடுட்டுக்சகாண்டிருக்கிான்..... சிட்டி ஹாலுக்கு முன்பு யண்டி நிற்க, குமந்மதமன
மகயில் மயத்தடி நின்ார் நிறுய ண்ர்.... ங்கள் இருயமபயும் ார்த்து
உற்ொகத்தில் துள்ளி குதிக்கிாள்... திமும் ங்கபாடு அயள் விமனாடுயமத
அயள் சபாம்பய பசிப்ாள்... விக்கியிடம் இன்னும் அதிக ாெத்பதாடு இருப்ாள்...
அயம ார்த்தாப தூக்க சொல்லி மககம உனர்த்துயாள்....
குமந்மத மீது ாெமும், அன்பும் நட்டும் இருந்தால் பாதுநா?.. ப்டி தூக்க
பயண்டும்? ன்று கூட அயனுக்கு சதரினவில்ம... அமத அயனுக்கு
கற்றுக்சகாடுக்கபய இபண்டு ாள் ஆது... இடது நார்பாடு பெர்த்து பிடித்து, எரு
மகமன குமந்மதயின் இடுப்பிலும், இன்சாரு மகமன அயள் முதுகிலும்
மயத்தயாறு தூக்க பயண்டும் ன்று ாடம் டத்திபன்....
இப்பாதும் விக்கிமன தூக்க சொல்லி மகமன நீட்டபய, அயனும் உற்ொகத்தில்
‚னாழினி குட்டி, ப்டி இருக்க?‛ ன்று சொல்லி குமந்மதமன தூக்கிான்...

க்கு ஆச்ெரினம்... அயன் சனமப எப்புக்சகாண்டதால் அல், அமத ெரினாக
உச்ச்ெரித்ததால்.....
‚ன் சொன்?‛ ஆச்ெரினநாக பகட்படன்....
‚புரினமனா?... னாழினி குட்டி’னு சொன்பன்.... மம கிமயன், யாமமப்ம பதால்
யழுக்கி கீபம விழுந்தான்.... பாதுநா?‛ அச்சு பிொநல் அப்டிபன கூறிான்...
ங்கள் வீட்டு பதயமத யந்த முதல்ாப அயனுமடன உச்ெரிப்ம
நாற்றிவிட்டாள்.... பின்ர் இருயரும் பநாதிபங்கள் நாற்றிக்சகாண்டு, திருநண
எப்ந்தத்தில் மகசனழுத்து இட்படாம்... திருநணம் முடிந்த மகபனடு க்கு அயன்
முத்தம் சகாடுக்க, அமதப்ார்த்த னாழினி பா அமத்சதாடங்கிாள்.... அமத
ார்த்த விக்கி, தறிப்பாய் ஏடி னாழினிமன தூக்கி சகாஞ்ெ சதாடங்கிான்....
அழுமக நிறுத்தி ெநாதாநா, அயளுமடன கண்ணீமப துமடத்த கன்த்தில்
முத்தங்கம ரிநாறிான் விக்கி... னாழினி அழுததும் தறின விக்கிமன
கண்டபாது, குமந்மத னாழினினா? விக்கினா? ன்மத புரினாநல் பசித்து சிரித்தடி
ார்த்துக்சகாண்டு இருக்கிபன்.... ன்ம அறினாநல் ன் கண்களில் நகிழ்ச்சி
சருக்கால் கண்ணீர் திபண்டு யழிந்பதாடினது.... (முற்றும்)

