கண்ணாடியனப்ார்த்தவுடன்சப்பன்றுபாய்விட்டதுந்தினிக்கு.
அந்தஉணர்யயப்டிபசால்யதுன்றுபுரினவில்ய.
பரிசாகஇல்யபனன்ாலும்கயடக்குயரும்அத்தயஆம்யகளுக்கும்ார்யயதடுநாறும்டி
டுப்ாகத்தான்இருக்கும்.
‛மா..க்குத்தாமா..
கடிச்சுதிங்கட்டுநா..ப்ளிநாசு..
ப்ளிநாசு..‛னிபபண்டுயருடங்காகசியபசனுக்குவிருப்நாய்இருந்தப்ளிநாசுகளில்என்ய
அறுத்துடுத்துவிட்டார்கள்.
கானக்கட்யடப்பிரிக்கயாபத்துக்குபநல்ஆகிவிட்டது.
இத்தயாளுக்குப்பின்குளிக்கும்பாதுபசாம்புநீயபத்தூக்கமுடினாதஅவுக்குபதாள்ட்யடயில்ய
லித்தது.
குனிந்துபஞ்சுக்கூட்யடப்ார்க்கபயஆனாசநாகஇருந்தது.
யதயுபநபனாசிக்கநாட்டாநல்குறுக்காகவிழுந்தகானத்தழும்யபநலிதாகத்தடவிாள்.
சணல்சபடுஎன்யபதாட்டுப்ார்ப்துபாஅயதுவிபல்கள்எருடுக்கத்யதஉணர்ந்தது.’துயணக்
குநானக்காயகூப்டயா..’ன்யனிடம்‛பயணாம்நாநாாபகுளிச்சுக்கிபன்..‛
ன்ாள்.
நருந்துயாசயயுடன்நியனஅழுக்குபயளிபனறினது.
யலியனப்பாறுத்துநாத்தியபகயபாடபயண்டுநாம்.
இந்தயலிஇப்டிபனஇருக்குநா..
குயயுநாகூடுநாபதரினவில்ய.
மூன்றுகிபாயநதாயயமுக்கால்நணிபபத்தில்பியசந்துஉருட்டிஅடுக்கிவிடுயாள்.கங்குபநல்பகா
திக்கும்அகநாஇரும்புபதாயசச்சட்டியில்உருயயனக்கயிபாகத்திரித்துசுருட்டிசுடச்சுடபபாட்
டாயாகநாற்றிஎன்ன்பநல்என்ாய்அடுக்கிசுற்றிவிட்டுத்தட்டிாபன்ால்பசட்டினார்பதருமுழுக்
கநணம்பவும்.
தநாகண்பணய்ஊற்றிஇபண்டுபயங்கானத்யதத்தூக்காகபாட்டுஎருதக்காளியனஉயடத்துமுட்
யடயனயும்சால்ாயயயும்கந்துபிச்சுபாட்டபபாட்டாயயயர்சில்யர்டம்பால்பகாத்தும்பா
துற்டும்சத்ததில்எருவிதனத்யதஉணர்யான்சியபசன்.‚பங்கநாஸ்டபாபாட்டதுஇருந்து
பரிசானாயாபம்இல்ந்தினி..என்பாடயகப்க்குயத்துக்குயந்துகிட்டிருந்தஎருத்தனும்இப்பா
யர்தில்..‛
ன்யனிடம்,
‚ல்ாம்சரினாப்பாகும்நாநா..‛
ன்றுபசால்லியிருந்தாள்.
சியபசன்கயடயனஅயடத்துவிட்டுயபஇபவுனிபபண்டுக்குபநல்ஆகிவிடும்.
நகன்முத்துக்காமுபானப்ன்ட்டிஸ்கூல்ஹாஸ்ட்டலில்இருக்கிான்.
சின்யள்கல்னாணிக்குழுயனசாகிது.அயயநானக்காள்பபண்டுபதாயசயனஊற்றிசாப்பிடவிட்
டுதூங்கச்பசய்திருந்தாள்.
என்துநணியயபஉட்கார்ந்துபசிக்பகாண்டிருந்தயள்,
‚காம்பயபபாத்தா..
‚
ன்யாறுகிம்பிப்பாதும்வீடுசத்தநற்றுபாது.
அயதுயலியனவிடசானங்காபபத்தில்இப்டிவீட்டில்என்றும்பசய்னாநல்தனினாய்இருப்துஅ
யளுக்குபரும்துனபநாய்இருந்தது.
வ்யவுபட்டாய்டுத்தாலும்மயபநணிக்குமுழிப்புதட்டிவிடும்.
பதயயனாசபக்யகதிபான்யபக்பகல்ாம்கயடயில்இக்கிவிடுயான்சியபசன்.
ால்பாசும்பதய்யாயயும்எத்தாயசபசய்னமூன்யபநணிக்பகல்ாம்அய்ம்துபுபபாட்டாக்கயய
ட்டகயில்அடுக்கிவிடுயாள்.
எருாயக்குப்டியும்ானூறுக்குகுயனாதஅவில்பபாட்டாகள்உருயாகும்.
கருப்புமில்ாநல்பயளுப்புமில்ாநல்பதாபானநாநித்திலிருந்தாலும்பதாட்டுப்ார்த்தால்பியச
ந்துயயத்தயநதாநாவுபாமிருதுயாகஇருக்கும்அயதுயககயசிபபங்களில்ம்முடினாநல்
ார்த்துக்பகாண்டிருப்ான்.
யாடிக்யகனார்கள்அதிகம்இருக்கும்பபத்தில்,
‚ந்தா..
பநாச்சுக்கிட்டுநிக்காநபயநயிப்ாரு..‛சிரித்துக்பகாண்படஅபட்டுயாள்.டுபிடிசநனல்காப
ாகபங்கன்இருந்தாலும்யருகியாடிக்யகனார்களுக்குபதாயசஆம்பட்டுகயப்பாடவும்தட்டி
நறித்துதனினாய்இருக்கும்இடத்தில்சியபசனுக்குஎத்தாயசனாகயாடிக்யகனார்களுக்குபிபாந்திஊ
ற்றிக்பகாடுக்கப்பாய்விடுயான்.சியபசன்திமூன்றுயனசில்சாபானம்விற்கத்பதாடங்கினயன்.
அயதுதாய்நாநாஎச்சாத்பதயன்சக்கபட்டிசுற்றுயட்டாபத்தில்பரும்சாபானவினாரி.
பசாந்தக்காபர்கயவிடசியயார்டன்கயயும்பாலீஸ்காபர்கயயும்அதிகநாகத்பதரிந்துயயத்தி
ருந்தார்.
அயபதுஎபபயாரிசாகசியபசயயர்த்துவிட்டார்.

பதான்னூறுகள்யயபபகாடிகட்டினபதாழியஅபசாங்கம்தயயிட்டுத்முழுயதுநாகத்ததாக்கிக்
பகாண்டது.
பயறுயழியில்ாநல்சாபானம்காய்ச்சுயயதவிட்டுவிட்டுகட்டடபதாழிக்குப்பாசியபசனுக்குஎ
பபபாண்ணாந்தினியனகல்னாணம்பசய்துபகாடுத்துதது’ஸ்ரீந்தினி’பஹாட்டலில்உட்காபயய
த்துவிட்டார்நாநார்கழுயத்பதயர்.
உடாயருடங்களில்நாநார்இந்ததும்ஊருக்குள்பநலும்மூன்றுபஹாட்டலுக்குபாஸ்டர்எட்ட
ப்ட்டதுநாய்பசர்ந்துசிசரிவுகயசந்தித்தான்.பநல்பாலீஸ்களுடாததுமனபதாடர்ய
புதிப்பித்துக்பகாண்டான்.
உள்ளூரிலிருந்துடாஸ்நாக்அய்ந்துகிபாமீட்டர்பதாயவிலிருந்தது.
அபதஉள்ளூரிலிந்துாண்டிச்பசரிானூறுகிபாமீட்டர்பதாயவிலிருந்தது.
டாஸ்நாக்யகவிடவியக்குயயாகவும்பயணுகிபாதும்ாண்டிச்பசரியிலிருந்துசபக்குகியடக்க
வும்தமிழ்ாட்டின்மூயமுடுக்குகளில்ல்ாம்ஆள்கியடத்தார்கள்.
முட்யடப்பாறினலும்சபக்குநாகச்பசர்ந்துஅயதுயாழ்க்யகயனஎருஏட்டுன்ததுயாகத்யதப்பாநரிப்துபாார்த்துக்பகாண்டது.பதருவில்பயறுசிருக்குசிப்பிபச்சயகள்இருந்த.
அதற்குகாபணம்சியபசன்பதருவுக்குள்சபக்குவிற்தாகஇருந்தது.
பட்டிசன்களும்யமக்குகளும்கியச்சியயும்அயதுயாழ்க்யகனபநலும்முயயநப்டுத்தி.
அயத்துக்கும்ஈடுபகாடுத்துகூடயாழும்ந்தினியனஅயன்ததுஅதிஷ்ட்டசாமினாகபயஉணர்ந்திரு
ந்தான்.
இந்தநியயில்ஆறுநாதத்திற்குமுன்புஅந்தபசட்டினார்பதருவில்பிச்யசமுத்துகுடிபனறினபாதுதான்
அயதுபிபச்சய
–
உண்யநனாபிபச்சய
–
பதாடங்கினது.பிச்சமுத்துவிடம்அந்தசிர்பசினபச்சுக்களின்மூம்
‘தான்குடியிருக்கும்பதருவில்எருயன்கள்த்தநாகசாபானம்விற்கிான்..
ததுபகபயம்ன்ாயது. விடக்கூடாது அனண..’ன்அழுத்தநாமுடிவுக்கு யந்திருந்தார்.
பிச்சமுத்துஎருட்டய்னாயாகஇருந்ததுஅந்தமுடிவுக்குபநலும்யலுபசர்ப்தாகஇருந்தது.பதாதாஎ
ருாளில்ந்துகிபாமீட்டர்பதாயவில்இருந்தடாஸ்நாக்ல்வீாயபடத்தும்பெனபாஜ்பகாடுத்தஅயபபாத்தல்பகானிஃபியூசனும்அய்னூறுரூாய்ணமு
ம்பிச்சமுத்துவின்அகங்காபத்துக்குதீமூட்டபபாகபஹாட்டலுக்குயண்டியனவிட்டார். ஹ ாட்டலில்
சிஹணசன் இல்னன. ந்தினியிடம் ணது அகங்காத்ன தட விட்டார் பிச்னசமுத்து. கனடசியில்
ந்தினிரிச்சல்
பதாறுக்காட்டால்,
‚அான்
ல்னாத்துக்குஞ்
ஹசத்து
ஹடசனுக்கு
அழுகிஹநாமில்ன..பின்ண துக்கு இப்தடி பாந்வு யி தண்றீங்க..‛ன்நாள். ‚பபங்கா
முண்ட.. ாப்தாத்து யிருன்ந..‛ ஆக்ஹாசாணார் பிச்னசமுத்து. பருஹ தார்க்கும்தடிாக
அளின் முடினப் பிடித்து இழுத்து முகத்தில் எரு அப்பு அப்பிணார். டுாறிப் ஹதாய்
அடுப்தருகில் குவிந்துகிடந் கடனனஉமியில் விழுந்ாள். அடுப்பிலிருந்து நீண்டு கிடந் எரு
பகாள்ளிக் கட்னட சிறி அள் ஹல் விழுந்து. உமி புனக ஆம்பித்து. பய்ானணயும்
ங்கனுாய் ஹசர்ந்து ந்தினின தூக்கிக்பகாண்டு கனடக்குள் பசன்நார்கள். தால்ாசு நீன அள்ளி
உமி மீது ஹசற்றிணான். ‛இனிஹ இங்க சாம் விக்கிந ாதிரி பரிஞ்சுச்சு பகடுஹடு தள்பாயி
ஹதாயிடுமிடிஹாவ்..‛ன்நாறு பிச்சமுத்து வீட்னட ஹாக்கி டந்ார். சக்கதட்டி னாறில்
முன்முலில் பருவில் னத்து பதாம்தனபப் புள்பன அடித் ஹதாலீஸ்கார் ன்கிந பதருன
பிச்சமுத்துவிற்கு ஹசர்ந்து. உடு கிழிந்து, ஹாள்தட்னடயில் தீக்காம் தட்டு னது தக்க
அக்குலுக்குள் எரு கங்கு தட்டு விக்னகன பதாசுக்கி அய்ந்து ரூதாய் காசு அபவுக்கு பதாத்துப்
ஹதாய் இருந்து ந்தினிக்கு. லின விட ஆங்காத்தில் அள் அற்றிக் பகாண்டிருந்ாள்.
பய்ானண ஏடிப்ஹதாய் ாக்கானப கூட்டிக் பகாண்டு ந்ாள். இண்டு ஹதரும் ஹசர்ந்து அனப
கானனியில் குடியிருக்கும் விஜாவிடம் கூட்டிக் பகாண்டு ஹதாணார்கள். விஜா காங்கனப
துனடத்துவிட்டு
ருந்துகனபத்
டவி
விட்டாள்.
எரு
பசட்டு
ாத்தினனக்
பகாடுத்து,‛இப்ஹதானக்கு ாத்தினப் ஹதாடு ானபக்கு கானனயின ஆஸ்தத்திரிக்கு ா..
கண்டிப்தா ஊசி ஹதாடனும்..‛ ன்று பசால்லி அனுப்பிணாள்.றுாள் பன்கன ஹதாலீஸ்

ஸ்ஹடசனில் சிஹணசனண னயில் உட்கா னத்திருந்ார்கள். ‚ன்ணான் இருந்ாலும் ஹதாலீஸ
அடிக்கப்ஹதானாாடா.. அரு தாரு உம்ஹன பகான ஹகசுக்கு ழுதிக் பகாடுத்திருக்காரு..‛ சப்இன்ஸ்பதக்டர்
முருகதாண்டி
அன்
ஹலிருந்
விசுாசத்திற்கு
அனிடம்
பசால்லிக்பகாண்டிருந்ார். ‚பதாண்டாட்டி ஹன னகச்சுட்டாப்புனங்கா.. த்னங்கன்ணா..
பதாலி ஹதாட்றுப்ஹதன்..‛ ன்நான். பாடர்ந்து தஞ்சாத்து ஹதசி பகானனமுற்சியிலிருந்து
இநங்கி குடிஹதானயில் அடித்து விட்டாக அன் மீது க்கு ததிவு பசய்ார்கள். ாலு ாளில்
பதயில் ாங்கிக் பகாடுத்ார் க்கீல் மூர்த்திாசன். அய்ந்து ாபாக கனட திநக்கவில்னன. ற்ந
துவும் கண்டுபகாள்பால் கனடனத் திநந்து ஹனனனப் தார்ப்தது ன்று புருசனும்
பதாண்டாட்டியும் ஹதசி முடிபடுத்ார்கள். றுாள் கானனயின் விஜா ர்ஸம்ா ஆபனுப்பி
சிஹணசனண கூட்டிச் பசால்லி இருந்ாள். ற்பகன்று புரிால் அன் ஆஸ்தத்திரிக்கு
ஹதாணான். அது உள்ளூர் ஆம்த சுகாா நினனம். அனண கண்டதும் விஜா பளியில் ந்து
அருகிலிருந் புங்க டியில் கூட்டிச் பசன்நாள்.‛அன்ணக்கி ந்தினிக்கு ருந்து ஹதாடும்ஹதாது
தாத்ஹன் சிஹணசு.. அ பஞ்சுன எரு கட்டி ாதிரி இருக்குது.. அகிட்ட பசான்ஹணன்..பகாஞ்ச
ாபா
இப்தடித்
ான்
இருக்குன்ணா..
பான்னுக்கும்
எரு
ஹபாகிாம்
தண்ச்பசால்லு..பதரிாஸ்தத்திரியின சும்ாஹ பசஞ்சுக்கனாம்.. பின்ணாடி துவும் சக்குபிசக்கா
ஆகிடப்ஹதாவுது..‛ ன்நாள். ‛பபாகிாம்ணா ன்ணக்கா..‛ன்நான் சிஹணசு. புனப்தடா தம்
என்னந உர்ந்ான். அடுத் தத்ாம் ாள் அங்கர்கன்னி டாக்டம்ாள் ந்தினிக்கு ார்புப் புற்று
ன்தன உறுதி பசய்ாள். ந்தினிக்கு என்றும் விபங்கவில்னன. ‛ாந அறுக்கனுாமில்ன.. ன்ண
வு சீக்கு இது.. ‚ன்நாள். சிஹணசனுக்கும் என்றும் விபங்கவில்னன. டாக்டம்ா ‛ஹறு
ழிஹ இல்னன.. விட்டா உடம்புனயும் தவும்.. உயிருக்கு ஆதத்ாயிடும்..‛ ன்று பசான்ணதும்
ஆடிப் ஹதாய்விட்டான். எரு ாாகியும் ந்தினி ஆப்தஹசனுக்கு எப்புக் பகாள்பவில்னன. ‛மூளிச்
சிறுக்கி பாச்சும் பசய்விண வியிருப்தாய்ங்க ாா.. பகானசாமிக்கு ஹந்துக்கிட்டு
தால்பகாடம் ந்துஹநன்னு ஹண்டியிருக்ஹகன்.. ல்னாஞ் சரிாயிரும்.. ‚ன்நாள். ‛அப்தடிஹ
அந் சக்கிலி வீட்டு புல்னண எரு ட்டு தாத்து ாது பசய்விண கிய்விண இருந்ா டுத்துவிடச்
பசால்லிட்டு ா..‛ ன்நாள்.சிஹணசனுக்கும் எருதக்கம் அப்தடித்ான் ஹான்றிது. ’ஹங்கானம்
சரியில்னனணா இப்தடித்ான் துாச்சும் டந்துகிட்ஹட இருக்கும்..ஹஜாசிக்காணப் தாக்கனும்’
ன்று ண்ணிக் பகாண்டான்.எரு ாத்தில் விஜா ர்ஸ்சம்ா ழு முனந வீட்டுக்கு ந்து
விட்டாள். ந்தினிக்கும் னது ஹாள்தட்னடயில் கடுனாண லி தத் பாடங்கியிருந்து.
கனடசிாக குனசாமி ஹகாவிலில் பூப்ஹதாட்டுப் தார்ப்தது ன்ந முடிவுக்கு ந்ார்கள்.
சிணாண்டம்ாள் பள்னபப் பூனக் பகாடுத்து ஆப்ஹசனுக்கு அனுதி பகாடுத்த்து. ந்தினிக்கு
ருத்து னடமுனநகள் பாடங்கிதும் கனடயில் ங்கனண ாஸ்டர் ஆக்கிணான். ங்கன் ல்ன
சல்கான். ஆணாலும் கூட்டம் எட்டவில்னன. இண்டு ாங்கபாக கனடயில் சாாம் விற்ததும்
நின்றிருந்து. ஹஜாசிக்கான் ’ஆறு ாசத்திற்கு ஹம் சரியில்ன..பகாஞ்சம் பதாறுனா இரு
ல்னாம் சரிாகிப் ஹதாகும்’ ன்று பசால்லியிருந்ான். சிஹணசனிடம் இருப்பு தம் பகாஞ்சம்
இருந்து. அவ்ப்ஹதாது சில்னனநாகக் பகாடுத் ஃனதணான்ஸ்ஸில் ட்டி தம் பகாஞ்சம்
ந்து பகாண்டிருந்து. சின ாட்களில் நினந இனபத்துப் ஹதாணாள் ந்தினி. பதாநா பிடுச்ச
சிரிக்கி களுக.. ளுக்கு ன்ண தாம் தண்ணிஹணன்..  குடி பகடுத்ஹன்.. ாசாப்ஹதாக..
ன்று காற்றில் தன சாதங்கனப இனநத்ாறு இருந்ாள். ாக்காளும் சிஹணசனும் ஹசர்ந்து
பசால்லும் ஆறுல் ார்த்னகள் அனப றிச்சல் அனடச் பசய்ண. ப்ஹதாதும் னாது
ஹதசிக்பகாண்டும் ல்னாற்னநயும் திட்டிக் பகாண்டும் இருந்ாள். கல்ாணின ாக்காள்
அள் வீட்டுக்கு அனத்துச் பசன்று னத்துக் பகாண்டாள். நினந ஹகாதம் ஹகாதாக ந்து.
ஆப்ஹசனுக்கு இண்டு ாளுக்கு முன்ணாள் எரு இறுக்காண ண நினனக்கு ந்னடந்ாள்.
பன்று ஹதசிதடிஹ இருந்துநக்குனந நின்றுவிட்டது.கானனயில் சாப்பிட்டுவிட்டு
சந்னக்கு கிபம்பினண அனத்து,‛எசா எரு கண்ாடி ாங்கிட்டு ா ாா.. ‚ ன்நாள்.
துக்குபுள்ப.. ன்று ஹகட்க நினணத்ன் சட்படன்று நிறுத்திக் பகாண்டான். பாண்னடயில் எரு
ட்சின உர்ந்ான். சரிம்ா.. ன்நன் பசம்பில் பகாஞ்சம் ண்ணி பகாடு ன்று ஹகட்டு

ாங்கிக் குடித்துவிட்டு கிபம்பிப் ஹதாணான். சிஹணசனின் கண்கனபப் தார்த்துப் ஹதசுன சின
ாட்கபாகஹ விர்த்து ந்ாள். அனுக்கும் அது பதரிாகப் தடவில்னன. ஆணாலும் ஹனசாண ண
உறுத்ல் இருந்து. ப்பதாழுதுஹ உற்சாகாக இருக்கும் பதண். அபது பாத் டத்னயும்
ாறிஹதாணது. ாத்தில் ான்கு ாட்களுக்கு குனநால் இருரும் உநவு னத்துக் பகாள்ார்கள்.
சங்களில் ண்ணிக்னக கூடுஹ வி இத்னண ருடங்களில் குனநத்ஹ இல்னன. பிள்னபப்
ஹதறு கானங்களில் கூட முடிந்பவு கசக்கிக் பகாண்டு என்நாகஹ தடுத்திருப்தார்கள். ஆணால்
கடந் இண்டு ாங்கபாக அருகில் பருங்கவில்னன. லி மிகுந் ஹத்தில் டவி விடும்ஹதாது
எருருக்பகாருர் துவும் ஹதசால் இருந்ணர். விக்னகக் கற்றி உள்தாடிஹாடு
இருக்கனத்து ஹாள்தட்னடயில் னனத்ன டவும் ஹதாது கண்கனப மூடிக்பகாள்கிநாள்.
லியின் முணங்கஹனாடு கண்ணீர் முட்டி டியும். பதுாகத் டவிக்பகாண்ஹட மூச்சுக் காற்றில்
பதுாக றி இநங்கும் முனனகனபப் தார்ப்தான். சின ாட்களில் என்று இல்னால் ஹதாகும்
ன்தன அன் கற்தனண பசய்து தார்ப்தான். அணது மூனபக்குள் ந் கற்தனணயும் ஏடாது.
ப்தடி இருக்கும் ன்று அணால் சுத்ாக கற்தனண பசய் முடிாது. கண்ணீர் னண கண்ன
மூடிக் தடுத்திருக்கும் அளுக்கு அன் ன்ண நினணக்கிநான் ன்று பரியும். லியின்
ஹனணன விட அந் கற்தனணஹ அபது துக்கத்ன அதிகப்தடுத்திது. ’ன்னண விட்டுப்
ஹதாய்விடுாஹணா’ ன்ந நினணப்பு அனப ஹலும் சித்ன பசய்து. அனப விட்டுவிட்டு
சிஹணசன் ஹதாகாட்டான் ன்று அளுக்கு ன்நாகத் பரிந்திருந்தும் அந் ண்த்ன
அபால் கட்டுப் தடுத் இனவில்னன.‘ ான் ஹா பசத்துப்ஹதாஹநன் ாா நீ ஹந
ாாச்சும் கட்டிக்க..‛ ன்தாள். ‚ஹதசா தடு ந்தினி..‛ ன்தான் ஹநதுவும்
பசால்னால்.ஆப்தஹசன் முடித்து சினிா டினக பகௌமி னக்கும் டுத்துச் பசால்லி
டாக்டம்ாள் அனுப்பி னத்ாலும் ந்தினியிடம் எரு விாண அசூன உருாகியிருந்து.
காமில்னால் ல்னாரிடமும் பதாநான பதாங்கிது. விஜா ர்ஸ் சிஹணசனிடம் மிகமிக
பதாறுனாய் இருக்கச் பசால்லியிருந்ாள். சிஹணசனுக்கும் ஆாசம்ாய் இருந்த்து. இளுக்கு
புத்தி ன் இப்தடி ஹதாகிநது.. இனப விட்டு ான் ப்தடி ஹதாஹன் ன்று இளுக்குத்
பரிாா.. பரிந்ஹ ன் இப்தடி உயின ாங்குகிநாள்.. ன்று தனாநாக சிந்னணயில் கிடந்து
அதிப்தட்டான். சூழ்நினன புரிந்து ாக்காள் ந்தினியின் கனப ன் வீட்டிஹனஹ
னத்துக்பகாண்டாள். டப்தது டக்கட்டும் ஹஜாசிக் கான் பசான்ணது ஹதான பகாஞ்ச ாள்
விட்டுப் தார்ப்ஹதாம் ன்று முடிவு பசய்து ங்கனண அனத்து கனடனச் சுத்ம் பசய்ச்
பசான்ணான். சப்-இன்ஸ்பதக்டர் முருகதாண்டியின் வில், த ரும்தடி இல்னனபன்நாலும்
ருது பினக்கத் ஹாாகஹ இருந்து. அசிாண பசாற்கள் வி சிஹணசனுக்கும்
ந்தினிக்கும் இனடஹ ஹதச்சுார்த்ன இல்னால் ஹதாணது. பதரும்தானாண இவுகளில்
கனடயிஹனஹ தூங்கிக் கிடந்ான். சின இவுகளில் வீட்டுக்குள் ஹதாணாலும் முதுகு காட்டித்
தூங்கிவிடுாள். இனுக்கும் உர்வுகள் துமில்னாஹனஹ ஆகிவிட்டது. சிஹணசனுனட
பகட்ட ஹத்தின் உச்சாக முருகதாண்டிக்கு ததினாக மு து சாக் சப்-இன்ஸ்பதக்டாக
நிமிக்கப் தட்டார். பதரிகுபமும் சுற்று ட்டாமும் அல்லு ாங்கிது. ந் ஹத்தில் ந்
பருவில் ன் அடி ாங்குான் ன்று அருக்ஹக பரிாது ன்ததில் இடது கட்சிக்கார்கள்
பகாஞ்சம் ரிச்சனனடந்திருந்ார்கள். ஹம் தார்த்துக் பகாண்டிருந் பிச்சமுத்து ட்னடாவிற்கு
முகது சாக் ஞ்சள்னத நினந ல்னஹத்னக் பகாண்டு ந்து பகாடுத்ார். வினபாக
பினயில் வினா தடிக்கு கஞ்சா க்கில் பதரிகுபம் கினபச்சினநயில் சிஹணசன்
அனடக்கப்தட்டான். இருந்ாலும் சாக் அனண அடிக்கால் சினநக்கு அனுப்பிதில் பிச்சமுத்து
கடும் ருத்னனடந்ார்.‛பண்டு ாசத்துக்குள்ப பதயில் டுத்து விட்டுற்ஹநம்ா.. பசனப்
தத்தி கனப் தடா.. ாப்னபக்கு ாஞ்பசய்ா ஹந ாரு பசய்ா.. ாலு சாக்ஹகாழிகப
ாங்கிவிடு.. ஹஞ்சுட்டு திரிட்டும்.. ாப்ப ந்தும் ஜக்கம்ாளுக்கு பதாங்கபச்சு தனடனப்
ஹதாடு..‛அனணி ஹாக க்கீல் மூர்த்திாசன் ஹதசிக்பகாண்டிருந் ஹதாதும் ந்தினி என்றும்
ஹதசால் அனதிாய்
உட்கார்ந்திருந்ாள். ாக்காளிடம் ‘தாத்துக்க ஆத்ா..’ ன்று
பசால்லிவிட்டு கிபம்பிணார் மூர்த்திாசன். ான்கு ாட்களுக்கு ஹல் சிஹணசன் சினநயில்

இருந்து இல்னன. இண்டு ாாது ஆகும் ன்நதும் ந்தினிக்கு என்றும் விபங்க வில்னன.
பகாஞ்ச ஹம் கழித்து ாக்காள் குந்னனத் தூக்கிக் பகாண்டு ’இளுக்கு ாச்சும் திங்க
பகாடுக்குஹநன்..உணக்கும் ாச்சும் பகாண்டுாஹன்..’ ன்நாறு கிபம்பிப் ஹதாணதும் சட்படன்று
வீட்டிலிருந்து கிபம்பி னின அனப பதாஹபபன்று இரு கன்ணத்னயும் ஹசர்த்து அப்பிது.
டுாறி ழுந்து அனநக்குள் பசன்நாள். குளினனநக் கருகில் சாத்தி னக்கப்தட்டிருந்
ஆளுக் கண்ாடியில் அள் பிம்தம் சனணற்று கர்ந்து. கண்ாடி முன் நின்று சற்று ஹம்
கூர்ந்து தார்த்ாள். ஆடி அளுக்கு ஹபாரு அனநனயும் ஹபாரு அனபயும் காட்டிது.
நீண்ட ஹம் நின்றிருந்ள் எரு முடிவுக்கு ந்பாய் குளினனநக்கு பசன்று முகம்கழுவி
உனடாற்றி கிபம்பி கனடக்குச் பசன்நாள். மூடிக்கிடந் கனட இண்டு ாளில் கானடி
குப்னதகனப ஹசமித்திருந்து. ங்கனணப் ஹதாய் தார்த்ாள். அனப் ஹதானயில் கிடந் ங்கன்
அனபப் தார்த்தும்’ன்க்கா.. பசால்லிவிட்டா ந்திருப்ஹதனில்ன..’ ன்நாறுதறிப்ஹதாய்
ஏடிந்ான். ங்கனிடம் தத்னக் பகாடுத்து ானபக்கு ப்தவும் ஹதான கடச்சக்க ாங்கி
இநக்கிரு ங்கா.. தால்ாசுக்கும் பய்ானணக்கும் பசால்லிரு.. இனிஹ ன்னிக்கும் ஹதான கட
ஏடனும்.. ன்நாள். பசான்ணாறு றுாள் திம் மூன்று ணிக்பகல்னாம் ட்டனகயில்
தஹாட்டாக்கள் நிம்தத் பாடங்கி விட்டண. ஊரின் தஹாட்டா பிரிர்கள் எரு ாத்திற்குள்
கனடன எரு நினனக்குள் நிறுத்தி விட்டார்கள். ஞாயிற்றுக் கின முடிந்பவுக்கு சிங்காரித்துக்
பகாண்டு ாட்டுக்ஹகாழி கும்பும் னனகஹடம் ஜிஹனபிக்பகண்னட மீன் பதாறிலுாய்
பதரிகுபம் கினபச்சினநக்கு பசன்நாள். இதுன அள் சினநக்கு தக்கம் அனணப் தார்க்கப்
ஹதாணதில்னன. அனபப் தார்த்தும் சிஹணசனுக்கு ஆச்சர்மும் கிழ்ச்சியுாக இருந்ாலும் எரு
கடும் அாணத்ன உர்ந்ான். ஹலும் சங்கடங்கபால் நிம்பியிருந் சின ாங்களுக்கு
பின்ணாண ந்தினியின் சிரிப்னத அனுக்கு திர்பகாள்பத்பரிவில்னன. அனதிாய்
குந்னன ாங்கிக் பகாண்டு உட்கார்ந்ான். பதாதுாண விசாரிப்புகளுடன் சுாஸ்மின்றி
உன உண்டுபகாண்டிருந்ான். இண்டு ாத்தில் அஹ உற்சாகத்ஹாடு மூன்று முனந
அனணப் ஹதாய் தார்த்துவிட்டு ந்ாள். முல் டனஹ ’நீ இங்க ா புள்ப..,’ ன்று
டுாறிாறு அன் பசால்லின அள் காதில் ஹதாட்டுக்பகாள்பவில்னன. அறுதத்தி ாம்
ாள் க்கீல் ணது காரிஹனஹ அனண வீட்டுக்கு அனத்து ந்து ’த பாம்த பகநக்கத்தின
இருக்காம்ா லும்புச்சூப்த பச்சு பகாஞ்ச ானபக்கி பகாடு.. ல்னாம் சரிாப் ஹதாயிடும்..’
ன்நார். சரிண்ஹ.. ாம் தாத்துக்கிஹநன்.. ன்நாறு ாக்கானப கூப்பிட்டு ஹசனனப் பிடித்து
அறுக்கச் பசான்ணாள். சிஹணசனிடம் இன்னும் இறுக்கம் குனநவில்னன, உண்னயில்
அனுக்குஹ அது ன்ணபன்று பரிவில்னன. கனடக்குப் ஹதாதும் வீட்டுக்கு ருதும் ஹா
இந்தி ஹனனப் ஹதான ஹான்றிது. ந்தினிக்கு ன்ணபன்று பரிா தம் இருந்ாலும்
னக்கப்தட்ட உற்சாகஹாடு ’பபங்கா த அந் ட்டண ருச ாட்டுக்கு
ாத்திட்டாய்ங்க.. தரிச்ச லீவுக்கு கன் ந்தும் திடினுக்கு பகானசாமி தாக்க ஹதானும் ாா..
அது .. இது ன்று னாது பாண பாணபன்று ஹதசிக்பகாண்ஹட இருந்ாள். து ஹதசிணாலும்
அனதிாக இருந்ான் சிஹணசன். றுாமும் நினன இப்தடிஹ இருந்து. பாபான்னந
பசால்லிக் பகாண்டிருந் ஹதாது னயும் கனிக்கான் ஹதான பளியில் பசன்நனணப் தார்த்து
ந்தினிக்கு துக்கம் அடக்க முடிவில்னன. கனட ன்றும் தாால் அபது கண்களில் கண்ணீர்
ழிந்து. ல்னாற்னநயும் தார்த்துக் பகாண்டிருந் ங்கன் அழுாக்கா.. ல்னாம்
சரிாப்ஹதாயிடும்.. ன்நான். ஹனனகள் ல்னாம் முடித்து இவு ததிஹணாரு ணிக்கு கனடன
அனடக்கும் ஹதாது கனடக்குள் ந்ான். நீ வீட்டுக்கு ஹதா புள்ப ான் ாஹன்.. ன்று பசால்லி
விட்டு ங்கனண துனக்கு அனுப்பிணான். வீடு ன ந் ங்கன், கிபப்பும் ஹதாது
‘கனப்தடாக்கா.. இன்னணக்கு ானுக்கு ஹனசா ண்ணி விட்டு அனுப்புஹநன்.. ந்தும் ணசு
விட்டு ஹதசுக்கா..’ ன்நாறு பசன்று விட்டான். அளுக்கும் ாது பசய்து நினனன சரி
பசய்ால் ஹதாதுபன்று தட்டது. அனதிாய் வீட்டில் நுனந்து தனவி குப்தாண
கற்தனணகளுடன் குளிக்க ஆம்பித்ாள். ங்கனணக் கண்டதும் பண்டு ஹானசச் சுடு ங்கா.. சாப்டு
கனடயின தடுத்துக்கிஹநன் நீ ஏவ்வீட்டுக்கு ஹதா.. ன்நான். ஹானசச் சுட்டு இனனயில் னத்து

கூடஹ பண்டு முட்னட பதாறிலும் ஹதாட்டு கண்ாடி டம்பரில் சக்னக ஊற்றி ஹடபிள் மீது
னத்ான். ன்ணடா இது.. ன்நனிடம் ‘என்னும் ஹதசா ாா.. ஹதசாக் குடி.. அப்புநம்
பசால்ஹநன்..’ ன்நான். அனுக்கும் குடிப்தா ஹண்டாா ன்ந முடின டுக்க முடிா ண
நினனயிருந்து. ஹானசன பிச்சு இண்டு ாய் சாப்பிட்டன் டம்பன டுத்து எஹ ாயில்
குடித்து விட்டான். ங்கனுக்கு சந்ஹாசாயிருந்ாலும் அனணக் குடிக்க னத்து ஹனணாக
இருந்து. சிஹணசனுக்கு குடித் மூன்நாது நிமிடம் கழிவிநக்கமும் ந்ாது நிமிடம் அாண
உர்வும் ழுந்து. அணாக ழுந்து ஹதாய் பகாஞ்சம் ஊற்றிக் பகாண்டு ந்ான். இண்டாது
வுண்டும் முட்னடயும் ஹானசயும் முடிந் ஹதாது அனுக்குள் கடுனாண ஹகாதம் ழுந்து.
மீண்டும் பகாஞ்சம் குடித்ான். ஹகாதம் அதிகாணது. ன்பணன்ண தாடு தடுத்திட்டா.. ாபணன்ண
குத்ஞ் பசஞ்ஹசன்“ ன்கிந பாடர் ட்டும் அன் ணதில் மீண்டும் மீண்டும் ரீங்காமிட்டுக்
பகாண்டிருந்த்து. முல் டனாக ந்தினி ஹல் கடும் ஹகாதம் பகாண்டான். எரு தீர்ாணம்
பகாண்டணாக ‘ஹன ங்கா நீ இங்கனணஹ தடு.. ான் வீட்டுக்குப் ஹதாஹநன்“’ ன்நாறு
கிபாம்பி விட்டான். நினணத் காரிம் னககூடுபண ஹணா ங்கனுக்குப் தட்டது. கவு ட்டும்
ஹதாது அணது ஹகாதம் உள்பங்னகயில் இருந்து. குளித்துவிட்டு ணது த கூச்ஹசனனன
உடுத்தியிருந் ந்தினிக்கு கவு ட்டல் சத்ம் ணது ாழ் ாளில் இல்னா எரு தத்ன
அடியிற்றில் கிபப்பிது. கனத் திநந்தும் இண்டடி பின்ணால் கர்ந்ாள். நுனந்து
ந்தினினப் தார்த்ன் உடணடிாக புநவுனகிலிருந்து அணது பிடின இந்ான். கஹனும்
ாதிக்கால் அனபப் தார்த்து ஏபன்று அ ஆம்பித்ான். தினகத்துப் ஹதாணாள் ந்தினி.
‘ன்ண ன்னிச்சிடு ந்தினி“’ அன் ாய் குநலுடன் பளிஹறிது. திநந் கனக் கூட
மூடால் சட்படன்று அனணக் கட்டிப்பிடித்துக் பகாண்டாள். சின நிமிடக் ஹகலுக்கு பின்
ாழ்வின் பாத் பிடிாணமும் அனண இறுக்கிக் பகாண்டிருந்து.
*
ஞ்சள் பளிச்சம். ‚டக்கயிறு ாதிரி பகடக்கு புள்ப“ பாட்டு தாக்கட்டா“ ஆர்ாய்க்
ஹகட்டான். ’அய்ஹா சாமி கண்க் குத்திடும்.. ன்நாள். சட்படன்று கன்ணத்தில்
ஹதாட்டுக்பகாண்டு ’அப்த ன்ண பசய்நது..’ ன்நான் அப்தாவிாய். ’கண்ணு பகட்டா
தாயில்ன“’ ன்நளின் கண்ணில் ஆதிக் குறும்பு மின்னிது. பின்ணாளில் சக்கனப்தட்டி
’ஸ்ரீந்தினி’ கனட தஹாட்டா ாசனண னாநாகிப் ஹதாணது.

