உவு
இபண்டு மூன்று ாட்காகவய வயகளின் இவபச்சல் விடினற்காவயில் அதிகம்தான். காகங்களும் வநாக்களும்
என்வயனான்று யகாத்தி சண்வை இடுயது வா கத்துகின். இந்த ஆர்ப்ாட்ைத்திற்கு தியபாலினாக ஏவைக்கு
வநல் உள் புதரிலிருந்து நயில்கள் நாறிநாறி அகவுகின். விடிகிவாது நயில்கள் அதிகம் அகயாது. ஆால்
இந்தப் வயகளின் கூச்சல் ல்வ மீறி கபபுபயய கத்துயதால் நயில்களும் ன்வயா வதாயயன்று
யயரிக்கின். சுந்தபம் வார்வயவன விக்கிவிட்டு ழுந்து வயட்டிவனச் சரி யசய்தான். கதவயத் திந்து யயளிவன
யந்தவாது தாழ்யாபத்தில் இருக்கும் கட்டிலில் ல்முத்துக் கவுண்ைர் இல்வ. தாழ்யாபத்வதத் தாண்டி தத்திற்கு
யந்தான். யநல் வீசின காவக் காற்று குளிர்ச்சிவனத் தழுவித் தழுவிக் கைந்தது.
வதாட்ைம் யயறுக்யகன்று இருந்தது. ான்கு ாட்களுக்கு முன் யகாஞ்சிக் யகாண்டிருந்த யருந்வதாப்பு உயிவபவிட்டு
ாயன்று கிைக்கிது. யயறியகாண்டு ஏவசயனழுப்பினடி அடிக்கல்கவ அறுத்த னந்திப பம்ங்களுக்கு ந்த
திர்ப்பும் காட்ைாநல் அடிவநகள் வால் திடும்திடும்  உைல் துண்டித்து நித்தில் வீழ்ந்த. புன்வக நாாது
மினுமினுத்துக்யகாண்டு இருந்த நபங்கள் யயட்டுப் ட்டுக்கிைக்கின். நிவத்தாவ நசுக்கு ன்வயா வால்
இருக்கிது. யயறுவந தட்ைம் ஆதங்கம் ல்ாம் வசர்ந்து க்யக ஏர்வநவனக் குவக்கிது. யற் பிள்வகவ
யரிவசனாக நிறுத்தி யயட்டி சாய்த்துவிட்டு எரு யகாடுஞ்யசனல்வால் வதான்றுகிது. ல்முத்துக் கவுண்ைருக்கும்
நசு கங்கியிருக்குநா? பின் ப்டி இப்டித் துணிந்தது நசு? ல்ாம் இந்த கார் ண்ணும் வயவ. அயர்
குறித்து வநலிருந்த ல்யண்ணங்கள் ல்ாம் ஈபநற்று முற்ாக யடிந்து யயறுப்பு வநவினது. ன்ாலும்
காட்டிக்யகாள்வில்வ. அயவப நட்டும் குவயசால்லி ன் னன், பிள்வகளுக்கு யந்து ஆவசகவ அயபால்
தள்ளிப்வாை முடினவில்வ.
தூபத்தில் யாள்ாச்சி உடுநவ சாவயில் ணிவன வீசிக்யகாண்டு விவபயும் யண்டிகள் யதரிந்த. மூன்று
ாட்களுக்கு முன்புயவப யண்டிகளின் எளி நட்டும் கண்ணாடி பிபதிலிப்புவா ைக்ைக்ைக் ன்று நபங்களிவைவன
யதன்ட்டு நவந்த. இப்வாது வருந்துகள் வாயது யதரிகின். இருசக்கப யாகங்கள் யதரிகின்.
யைம்வாக்கள் யதரிகின். இயவப் ார்த்து சிவணனாக இருக்கும் யசம்பூத்து யெர்சி யயிற்வ க்கி யசறுமினது.
திரும்பிப் ார்க்கும் கிவைறியின் கண்கள் ளிங்கு வால் மின்னுகின். துயர்ப்பும் சுங்கின சின யதன்வ
நபக்கூழ் யாசமும் மூக்வகத் துவத்தது. நைநையய நபங்கவ அறுத்து சாய்த்த வாது ள்ளிக்குச் யசல்லும்
குமந்வதகள் நின்று ார்த்தர். க்கத்துத் வதாட்ைக்காபர்கள் ஆணும் யண்ணுநாக யபப்பில் நின்று ார்த்தர்.
சம்சாரிகளின் முகத்தில் அருள் இல்வ. கல்வீபன் வகாயில் அபச நபத்தடியில் காகங்கள் வநாக்கள் கவபந்தடி
ழுந்து நாறி அநர்கின். கிணற்றிற்குப் பின் யரின ஆநபம் இருந்தது. யதன்வ நபங்கவாடு அதவயும்
யயட்டி சாய்த்துவிட்ைார். அந்த நபத்தில் யாழ்ந்த வயகள் வயறு யழியில்ாநல் கல்வீபன் வகாயில் அபசநபத்திற்கு
யசன். அந்த நபத்திவப் ாத்தினநாகக் யகாண்டிருந்த வயகள் முதல்ாள் இருட்டும் யவப ற்க நறுத்த.
இபண்டு ாட்காக சகெத்திற்கு யந்திருக்கின். வதாட்ைத்திற்குள் இங்கிான்.
ந்து க்கர் யதன்வ நபங்கவயும் யயட்டி சாய்த்துவிட்ைார் ல்முத்துக் கவுண்ைர். வதாட்ைம் முழுக்க யயட்டி
சாய்க்கப்ட்ை யதன்வ நபங்கள் குறுக்கும் நறுக்கும் கிைக்கின். இபண்டு ாட்காக தள்ளுயண்டிகளில்
யதன்ங்குருத்து விற்யர்கள் நட்வைகவப் பிந்து பிய்த்து குருத்துக்கவ யயட்டிக்யகாண்டு வாார்கள்.
தவனற்று யசந்ாய்கள் அவபகுவனாகத் தின்றுவாட்ை வற்வன லும்புக்கூடு வா குருத்து டுத்த நபங்கள்
கிைக்கின். யதறித்வதாடின குறும்வகள் வதாட்ைம் முழுக்க சிதறிக்கிைக்கின். குடித்துப்வாட்ை இநீர்
நட்வைகள் எவ்யயாரு அறுட்ை நபத்திடியிலும் கிைக்கின்.
ஆழ்குமாய் கிணற்றில் நீர்பிடிப்பு ற்ட்ைதிலிருந்து ஈசா மூவயில் எரு வார் வாட்ைார். புவகனாய்
வாய்விட்ைது. சபளிவநட்டிற்கு யதன்பும் எரு வார் வாட்ைார். கால் இஞ் தண்ணீர் கிவைத்தது. ஆால் இருது
நிமிரத்திற்கு வநல் யயறு வநாட்ைார்தான் ஏடினது. வமன வார் தண்ணீவபக் யகாண்டு நபங்கள் சாகாநல் இருக்க
நிவத்துக்யகாண்டு யந்தயர்தான். திடுக்யக இப்டியனாரு முடியயடுத்துவிட்ைார். சுந்தபம் 2000த்தில் யந்த யட்சி
2003ல் வாதுவா இந்த யட்சியும் வாய் நவமயரும் ன்று யசான்ான். ல்முத்துக் கவுண்ைர் ‘அப்டிவன
வாயிைாது’ ன்றுதான் யசான்ார். பிள்வகள் ‘பிடிச்ச பிடினாக’ நின்று விட்ைார்கள். என்றுவிட்ை சித்தப்ா
பிள்வயின் வபன் யங்களுரில் யநன்யாருள் நிறுயத்தில் வசர்ந்து எரு யருைம் முடியுமுன்வ ஸ்கார்ப்பிவனா
காரில் புழுதிவனக் கிப்பிக்யகாண்டு யந்து இந்த வதாட்ைத்தில்தான் நின்ான். அயவாடு யந்த ண்ர்களும் இநீர்
அருந்திார்கள். அந்த நபங்களும் வதாப்வாடு சாய்ந்துவிட்ை.
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ந்து க்கர், த்து க்கர் வயத்திருக்கும் கவுண்ைன்கள் ல்ாம் சிப்ட், யால்வயா, யாலிவபா, ஸ்கார்ப்பிவனா,
ொக்குயார், வபால்ஸ்வபஸ் ன்று யாங்கி ெம்ம் காட்டிக்யகாண்டிருக்கும்வாது தாத்தன் பூட்ைன் காத்திலிருந்து
வியசானம் ண்ணி ன்த்வத அனுவித்வதாம் ன்று எவப குபலில் நின்று விட்ைர் மூன்று யண் பிள்வகளும்
இபண்டு நகன்களும். ல்முத்துக் கவுண்ைரும் வபன் வத்திகள் யந்தும் ாயநன் அனுவித்வதாம் ன்
நிவக்கு யந்துவிட்ைார். யாழ்க்வகயில் ல் காரில் யம் யந்தாயது வாய்ச்வசப வயண்டும் ன் முடிவிற்கு
யந்ததும் வீட்ைடி நவக்குத் திட்ைமிட்டு சாய்த்துவிட்ைார். நாப்பிள்வகளில் இருயர் அபசு வயவயில்
இருக்கிார்கள். எருயர் தனினார் கம்யனியில் வயவ. வனன்கள் இருயரும் வியசானம் ார்க்கிார்கள். அயர்கள்
ஊருக்குள் குடியிருக்கிார்கள். மூத்தயரின் யண் பிள்வக்கு யசன் யருைம் திருநணம் ைந்தது. வனனுக்கு இந்த
யருைம் டிப்பு முடிகிது. இவனயரின் இரு யண் பிள்வகள் யாறியினல் டிக்கின்ர். இவனயர்
கிருஷ்ணமூர்த்திதான் வதாட்ைத்து வீட்டின் எரு சிறு குதிவன இயனுக்கு எதுக்கிக் யகாடுத்தார். யடுஞ்சாவக்கு
அந்தப் க்கம் கல்லூரி. வையிற்சி வா காவநாவ யண்டித் தைத்தின் யழினாக கல்லூரிக்குப் வாய்யப
துயாக இருக்கிது. யாைவகயும் குவவு. ல்முத்துக் கவுண்ைருக்கும் அம்முச்சிக்கும் ஆதபயாக இருக்கட்டும்
ன்றுதான் யாைவகவனப் ற்றி யரிது டுத்தாநல் இயனுக்குப் யரின அவவனத் தந்தார். ற்கவய ாகபாஜ்
யருமுன் கணித ஆசிரினர் இங்கிருந்துதான் யாயிருந்தார். இயன் இங்கு யந்தும் ான்காண்டுகள் ஆகிவிட்ை.
நின்று காய்க்கும் வதாப்பு. இப்வாதுதான் திவந்து யருைங்கள் முடிந்திருக் கின். நீர்யபத்து நட்டும் ன்ாக
இருந்தால் 50,60 ஆண்டுகளுக்கு எவ்யயாரு நபமும் ஊக்கநா ன் தரும். இபண்வை ாட்களில் அவய மிஷின்
புகுந்து
வாக்கநாடிவிட்ைது.
யசன்யாபம்
சனிக்கிமவந
முன்னிபவில்
தாழ்யாபத்தில்
அநர்ந்து
வசிக்யகாண்டிருந்தவாது நவனடிக்கு ‘அப்ரூயல்’ யாங்கிவிட்ைவதச் யசான்ார். விஸ்யதீப்தி யநட்ரிக்குவசன்
ள்ளிவனத் தாண்டி கபம் விரியவைந்து விட்ைது. இவையில் மூன்று வதாட்ைங்கள்தான் உண்டு. அயர்கள் பிாட்
வாடுயதற்கு முன் ல்முத்துக் கவுண்ைர் முந்திவிட்ைார். க்கத்தில் யசண்ட் இபண்டு ட்சம் யவப வாகிது.
ாவத வாக்குயபத்து வாக ானூறு யசண்ட் சுவனாக நிற்கிது. இன்னும் ம்து யருைம் யதன்வ நபத்வத
அன்ாந்து ார்த்தாலும் ட்டு வகாடிவனத் தபப்வாயதில்வ. அப்ரூயலுக்கு பிள்வகள் ந்து ட்சம் யவப காவச
விட்டு றிந்திருக்கிார்கள். நற் இதப யசவிங்கள் வாக ப்டியும் வம முக்கால் நிற்கும். ன்தான்
யாட்ைாம் யாட்ைாம் ன்று வதாப்பில் கிைந்தாலும் கைவாடு நிம் நட்டும்தான் மிஞ்சும். நவனடி வாை
முடியயடுத்த ாளிலிருந்து ‘அட்யாண்ஸ்’ வாட்டுவயக்க ஆபம்பித்துவிட்ைார்கள். மூன்று நாதத்தில் எரு யசண்ட்
மிச்சமில்ாநல் வாய்விடும் ன்கிார். கார் வயத்திருக்கும் ண்ர்கள் யரும்வாயதல்ாம் காரின் விவ, நீடித்த
உவமப்பு, ம்கம், வநவஜ், னணயசாகுசு து ன்ாக இருக்கும் ன்று வகட்கத் தயறுயதில்வ. யாலிவபா
அல்து ஸ்கார்ப்பிவனா யாங்கத் திட்ைமிட்டிருக்கிார். ல்து யால்ாததற்கு கல்னாணம் காட்சிகளுக்குத் தன்
பிள்வகள் வபன் வத்திகள் காரில் வாய் இங்கட்டும் ன் நகிவநயில் இங்கிவிட்ைார்.
ன்ாக புர்ந்துவிட்ைது. வதாட்ையநங்கும் விசச் யசடிகளும் இனிக்கும் புற்களும் யாடி நிற்கின். யாய்க்காலிலும்
யதன்வ நபப் ாத்திகளிலும் புல்லும் பூண்டும் விசச் யசடிகளுநாக சுவநவனாடு இருக்கின். முற்றின நபநாக
இருந்தால் நபம் என்று ஆயிபத்திற்குப் வாகும். இநபம் ன்தால் அறுப்புக்கூலிக்குவநல் நூறு ரூாய் வீதம்
வாகிது. யமட்டு யகாக்குகள் ந்து யந்து வீழ்ந்து கிைக்கும் நபங்களின் நட்வைகளில் இங்கி அநர்ந்து பூச்சி
புழுக்கவ வாட்ைம் விடுகின். ல்முத்துக் கவுண்ைர் கிணற்டி வநட்டில் வாத்தடித்து நிற்கும்
வயப்ங்யகாட்வையில் கரும் ச்வசவனறின குச்சிவன எடித்து தவமவன எடித்துப் வாட்டு யநன்டி வதாட்ைத்வதப்
ார்க்கிார்.
கத்திற்கு யரும்வாது வகாழிகள் யதாட்டிப்க்கம் ஏடி. அம்முச்சி யதக்கால் வதாட்ைத்திற்கு ால்யாங்கி யபப்
வாகிார்.
யாவமத் வதாட்ைத்தில் வயல்ச்சாமி வயவயில் இங்கி இருப்து யதரிந்தது. துண்வை தவயில் குறுக்காகப்
வாட்டுக்யகாண்டு யண்டித்தைத்துப்க்கம் யந்தான். யாவமக்குப் வாட்டிருந்த யசாட்டுநீர் குமாவனத் தூக்கி
எவ்யயாரு யாவமக் கன்றின் இவ பிரியும் கவுளியில் அணயாக இருக்கும்டி தூக்கிப்வாட்டுக் யகாண்டு
வாகிார். கருப்பு ஏசுக்கவ சுருட்டும்வாது ற்டும் நைக்குகள் ாவைவில் பிந்துவிடுகின். இவக்
கவுளிகளில் தூக்கி சிக்கவயயத்து விட்ைால் கவ யயட்ை யகுயாகிவிடும். விசச் யசடிகளும் வகாவபகளும் எட்டு
விவதச் யசடிகளும் முமங்காலுக்கு வநல் யர்ந்து சீந்திருப்ாக கிைக்கின். இபண்டு ாட்களுக்கு முன் யசான்ார்
நண்யயட்டு கவக்குவிட்டு புபட்டிப் வாட்ைால் சீந்திருப்யல்ாம் உபநாகிவிடும் ன்ார். கவயயட்டி நண்
அவணத்து யாய்க்கால் யபப்வ டுத்து கட்டினபின் ஏசுக்கவ கன்றுகளின் தூர் எட்டி வாடுயார். யயயிலுக்கு ாரு
அமகு இக்வககவ யகாஞ்சம் விாவிலிருந்து தூக்கி ைப்து வா வயலுச்சாமி வநற்குப் க்கம் வாகிார்.
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அயர் நவவி என்து நணியாக்கில் யருயார். இபண்டு பிள்வகள் அயர்களுக்கு. ாணம் மூக்கில் சுழிக்க
புதுவநனா நர்ச்சி கன்த்தில் பய வசாகப் ார்த்துக் யகாண்டு வாயதுண்டு. இயன் யயளிக்காட்ை முடினாத
குறிப்பில் ார்ப்தால் வதான்றும் தன்னுணர்வு, யாய்க்குள் ாக்கு யயளிக்காட்ை விைாது யசய்யும் அவசவில்
வதான்றுயது வால் இருக்கும். பூசிாற்வா சவதப் பிடிப்பு. உவமப்யர்களுக்வக உள் ஆவபாக்கின புஷ்டி
யதரியும். அப்டிவன தழுயத் வதான்றும். சும்நா ார்ப்வதாடு சரி. ல் ாட்ைாளிகள். யரும்ாலும் கல்லூரி விட்டு
யரும்வாது நிமிர்ந்து வதாட்ைத்வத எரு வாட்ைம் விடுயது வால் கணயரிைம் யசால்லிக்யகாண்டு வாயார்.
யயயிலில் கயல்ாம் ாடுட்டு முகம் கருத்திருந்தாலும் அது எரு நிநாகத் வதான்றும். யனதில் மூத்த உவமக்கி
யண்வண யனது குவந்த எரு ஆசிரினன் உள்ார்ந்த துடிப்பில் ார்ப்து அயளுக்குப் யருமிதநாகக்கூை
இருக்காம். சட்யை எரு தட்ைம் கவ்வினது. ாவ இயர்களும் நண்யயட்டிவனத் தூக்கி றிந்துவிட்டு பிாட்
வாட்டுவிடுயார்கவா ன்று வதான்றினது.
வகவசி இபண்வை ஏவப துடிப்பில் நின்து. மிஸ்டுகால் நன்ன் யசல்யபாொ கத்தான் இருக்கும். குளித்துவிட்டுச்
யசன்ால் சரினாக இருக்கும். சுருட்டின சணல் சாக்வக கக்கத்தில் இடுக்கிக்யகாண்டு வகயில் ன்லுயாவாடு
யசல்வி வநல் நவை யாய்க்காலில் இங்குயது யதரிந்தது.
பிஸ் டூ வதர்வு முடிவுகள் யந்த எருயாபம் விண்ணப்ங்கள் யாங்க யரும் பிள்வகவயும் யற்வார்கவயும்
ார்க்கப் ார்க்க சந்வதாசநாக இருக்கும். விண்ணப்ம் யாங்கினயர்கள் அவயரும் வசபப்வாயதில்வதான்.
ஆால் முக்கால் ங்கு நாணய நாணவிகள் யந்துவிடுகிார்கள். சிரிைம் டித்துவிை வயண்டும் ன் எவப துடிப்பு
யதரியும். சிரிைம் டித்துவிை முடியுநா ன் தட்ைமும் வசாகமும் முகத்தில் அப்பியிருக்கும். சிர் முன்திவு
யசய்து ாைப்பிரிவய உறுதி யசய்துயகாள்யார்கள். பின் ருய கட்ைணம் கட்டி டிக்க முடினாநல் வாய்விடுயார்கள்.
ல்வாருக்கும் இந்த சுனநிதி கல்லூரி உதயாது. நதிப்யண் அதிகநாக இருக்கவயண்டும் வமனாகவும் இருக்க
வயண்டும்.
இந்த யசல்வி பிள்வ கூை பிஸ் டூ வதர்வு முடிவு யந்தாள் விண்ணப்ம் யாங்க யபவில்வ. மூன்ாயது ாள்
னியபண்டு நணி இருக்கும் நுவமவு யாயிவத் தாண்டி இைதுபும் விவனாட்டுத் திைலுக்குப் வாகும் அகன்
ாவதவன எட்டி இருக்கும் இலுப்வ நபத்தின் அடியில் யயறுக் யயறுக்யகன்று ார்த்துக்யகாண்டிருந்தாள். சுந்தபம்
முதன்வந அறிவிப்புப் வகயில் ‘வபக்கிங்’ கூைாது ன்தற்கா அபசாவணவன வாையந்தவாதுதான் ார்த்தான்.
ார்த்த முகநாக இருக்கிவத ன்று முன்யந்தவாதுதான் நின்றிருப்து யசல்வி ன்று யதரிந்தது. ல்முத்துக்
கவுண்ைர் வதாட்ைத்திற்கு யதன்வநயபத்தில் உள் சாமிக்கண்ணு வதாப்பில் இயன் யருயதற்கு முன் இருந்து
இருக்கிாள்.
‚ன்ம்நா இங்கவன நிக்கி அப்பிளிக்வகசன் யாங்க யந்தினா, உள் வாயி பி பிாக் யபாந்தா யழினா வா‛
‚அப்ா வா யர்வபன்ாங்க இன்னும் காவணாம்‛
‚ன் குரூப் டிக்க நிவக்கி‛
‚கம்யூட்ைர் சனன்ஸ் சார்‛
‚நார்க் வ்யவு‛
‚853 சார். பீஸ் கம்மினா கட்டி டிக்க இைம் கிவைக்குநா‛
‚இந்த நார்க்குக்கு உதவித்யதாவக தபநாட்ைங்கம்நா‛
‚““ ““ ““ “..‛
முகம் யநல் கருத்து வசாகம் ைர்ந்தது. யபப்பில், வதாப்பில், யண்டித்தைத்தில் ார்த்திருக்கிான். இவ்யவு
அருகில் கயனித்ததில்வ. யநலிந்த வதகம் ன்ாலும் யற்றியில் அப்டியனாரு ப்பு. வகாவப முடி ன்தால்
டுயகிடு மிகத் யதளியா எற்வனடித் தைம்வால் கூந்தவ இரு பிரியாகப் பிரித்திருக்கிது. நாநிம். யகாஞ்சம்
ட்ை ார்க்கும் முன் ற்கள். அயள் கண்கள் இயவவன ார்த்த. வமன சுடிதாரின் நஞ்சள் பூக்கள்
யயளிறிவிட்ை. யற்றி சுண்டிப்வா அயளுவைன அப்ா வயலிக்கம்பிக்கு அப்ால் யருயது யதரிந்தது. அயர்
சீக்காளி ல்ாம் கிவைனாது. ஆால் லும்புக் கூட்டிற்காகத் வதால் யகட்டினாக எட்டியிருப்து வா யதரியும்.
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அப்டியனாரு யநலிவு. சுறுசுறுப்ாயர். ‚சரிம்நா யநாதல் அப்பிளிக்வகச யாங்கிப் வாடு, ார்க்காம்‛ ன்று
யசால்லிவிட்டு யண்டி நிறுத்துமிைத்தில் நின்றிருக்கும் ார்த்திவ வாக்கி யந்தான். வகயில் வயத்திருந்த கைவ
மிட்ைாவன நீட்டிான். உவைத்து டுத்துக் யகாண்ைான்.
வநாட்ைார் யதாட்டியில் விடினற்காம் முகம் கழுவிவிட்டு யகாய்னாநபம் க்கம் யந்து நின்ால் யசல்வி கத்தின்
யைவநற்கு ஏபம் ாத்திபங்கவக் கழுவுயது யதரியும். யசல்வி அப்ா வகாநங்கத்திற்கு யயளிச்சம் யரும் முன்
கிமக்கால் வாகும் அகன் யபப்பில் கருத்த நிமலுருயம் வா வாயார். வகாநங்கத்தில் தான் நாட்டு வினாாரி
இருக்கிார். மூன்று ான்கு ாட்கள்கூை யபாநல் வாய்விடுயார். வதாட்ைக்காபர் கத்தில் நிறுத்திவயத்து ‚நீ வதாப்
கயனிக்கி தில். என் ம்பிவிட்ைா வதாப்பு ாசநாயிரும். நீ ைத்த காலிண்ணிரு, ான் க்குத் வதாதா ஆ
யகாண்டுயந்து யச்சுக்கிவன்‛ ன்று சத்தம் வாடுயது யதரியும். ‚அண்ணா ந்த ாத்தியியும் ஈபமில்ன்னு
யசால்லுங்க, இப்பிவன பிள்வக அவமச்சிக்கிட்டு வாயிடுவன், ங்க வாாலும் பாத்திரின யந்து
டுத்துவிட்டு பூபாம் ாய்ச்சிப் வாடுவா இல்வனா?‛ ன்று யகாஞ்சம் உறுதிைவய தில் வசுயது வகட்கும்.
வதாட்ைக்காபருக்கும் யசல்வி அப்ாவிற்கும் இழுத்துக்வகா றிச்சுக்வகா ன்று எரு சின் வநாதல் அவ்யப்வாது
யரும். அது அப்டிவன அறுைாநல் ஏடுயதற்குக் காபணம் ‚தாயில்ா பிள்வகவ யாட்டி சட்டின தூக்கிட்டுப்
வா‛ ன்று யசால் அயருக்கு நசு யபவில்வ ன்ததான்.
யகாட்ைத்தில் சாணி யழித்து யருக்கி முடித்ததும் வககாவக் கழுவிக்யகாண்டு ால் கபக்க அநர்யாள். மூன்று
உருப்டிகள் ப்வாதும் நிற்கின். சுந்தபம் இங்கு யந்த நறுயருைம் எரு சுவய விற்ார்கள். அப்வாது ால்குடி
கன்ாக இருந்தது இப்வாது ஆறுநாத சிவனாக நிற்கிது. யட்வைக் கன்று யர்ந்து கிவைறினாக நிற்கும்வாது
எரு சுவய விற்ால் ற்யற்வ யர்ப்தற்கு ஏபவு முடிகிது வாலும். கபந்தாவ டுத்துக்யகாண்டு ந்து
வதாட்ைங்களுக்குக் யகாடுக்க யபப்பு யழினாக வயகவயகநாக ைப்ாள். இதுயவப யபப்பில் அயள் தடுக்கி
விழுந்தவதப் ார்த்ததில்வ. அது முடின யயயில் றுயதற்குமுன் ல்முத்துக் கவுண்ைர் வதாட்ைத்து வதாப்பிற்குள்
நுவமயாள். நபத்வதச் சுற்றி முமங்கால் அவு யர்ந்திருக்கும் அருவகாடு கூடின கருங்யகாவமவன அறுப்தி
முவயாள். த்து நபத்வதச் சுற்றி அறுத்தால் எரு சாக்குச் வசரும். அம்முச்சி ‚ன்டி இந்த நாட்ைக் யகாண்டுவாயி
அடுத்தயங்க வதாட்ைத்து ான் வநய்க்க முடியுநா, நீ குடியிருக்கி வதாப்பு அறுக்கவயண்டினதான்டி‛
யாதுப்வைனாக சத்தம் வாடும். ‚அம்முச்சி நீவன யதாபத்துா ா ங்க வாவயன், அங்கு புல்லு இல்ாநதா
அங்க யர்வன்‛ யசால்லிக்யகாண்வை அறுப்தில்தான் குறினாக இருப்ாள். ல்முத்துக் கவுண்ைர் ‚இது என்னு
வநயிதுக்குத்தான் எக்கு இைமில்வனா‛ அம்முச்சிவனத் தட்டுயார்.
யரின சாக்கில் அமுக்கி அமுக்கி திணித்த புல்கட்வைத் தூக்கிவிை னாவபயும் அயள் அவமத்ததில்வ. தூக்கும்வாது
யது முட்டினால் முட்டி ாயகநாக ந்தி வதாளுக்குக் யகாண்டுவாய்விடுயாள். வதாப்பின் குறுக்வக சுவநவனாடு
யசல்வி வாகும்வாது கத்தில் தங்வகயும் தம்பியும் முகம் கழுவிக்யகாண்டிருப்து யதரியும். கம் றும்வாவத
‘அடுப்பி அண்ணிவன வய ருந’ குரும். ‘ான் ப் சநச்சு ள்ளிக்கூைத்துக்குப் வாவயன்’ தங்வகயிைம்
குவடுயாள். அறுத்துக் யகாண்டுயந்த புல்வ மூன்றுக்கும் நிபந்துவாட்டு சாக்வக உதறி தகபத்து உத்திபத்தில்
யசாருகுயாள். தம்பிவனக் குளிக்கச் யசால்லி தங்வகவனக் குளிக்கச் யசால்லி விபட்டிக்யகாண்வை இசிடுயாள்.
யசல்வி குளித்து தவவனக் கூை துயட்ைாநல் ஈபத்வத இழுக்க கூந்தலில் முறுக்கின துண்வைாடு வாட்ை யகாண்வை
யரிதாகத் யதரியும். ஆவிபக்க இபண்டு தட்டுக்களில் சாப்ாவைப் வாட்டு திண்வணயில் அயசப அயசபநாக
யகாண்டுயந்து வயப்ாள். சின் ாத்திபத்தில் முருங்வககாவனா, கத்தரிக்காவனா வகக்குக் கிவைக்கும் காய்கவ
அறுத்துப்வாட்டு குமம்பு வயப்ாள். அது இல்வயனன்ால் பசம். அப்பும் தயிர். தங்வகவனயும் தம்பிவனயும்
சாப்பிைவயத்து ள்ளிக்குத் துபத்தினபின் கூந்தவ சீவிக்யகாடுப்ாள். வர்யகியைடுத்து இபட்வை சவைக்காக
இபண்டு வதாள்க்கம் கூந்தவப் பிரித்துப் வாடும்வாது ாடுயது வகட்கும். ‘அல் வநவ னித்துளி அவாயும்
எருகிளி, நபம்வதடும் நர்க்யகாடி இவயதாவ இயள் இனி’. இபட்வை சவைவனப் பின்னி நைக்கிப் பிவணத்து
முன்க்கம் இழுத்துப் வாட்டு கண்ணாடிவன ென்லில் சாய்த்து வயத்து வுைர் வாடுயாள். முகம் பின் கழுத்து
ல்ாம் வாட்டு முடியும்வாது ‘எரு கல் எரு கண்ணாடி உவைனாநல் வநாதிக்யகாண்ைால் காதல்’ ாைல் யரும்.
ாடுயதில் யரின யளிவு சுழிவு ஆழ்ந்து வசாது ன்ாலும் ாடுயதில் கூடும் நநகிழ்ச்சிவன அதற்யகாரு புதின
சுபத்வதப் யற்றுவிடுயது வா இருக்கும்.
சாப்பிட்டுவிட்டு சுவிற்கு தண்ணீர் காட்டி வயக்வகாவ அள்ளிப்வாடுயாள். சீருவைவன அணிந்துயகாண்டு
யகால்வயில் அவசயும் எரு வபாொவய காம்புைன் கிள்ளி யப்க்க சவைப் பின்லின் உச்சியில் வகர்ப்பின்ால்
யசாருகிக் யகாள்யாள். புத்தகப்வவன முதுகில் வாட்டுக்யகாண்டு வருந்து நிறுத்தத்திற்கு வயகநாகப் வாயாள்.
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பி.பி. தான் வசர்த்துவிை முடிந்தது. பி.காம், பி.காம்.சி, சி.ஸ் வான் ாைப் பிரிவிற்கு ல் நதிப்யண்
யற்யர்கவ அதிகயதாவக கட்டுயார்கள். இருப்யர்கள் ப்வாதும் முதலில் யந்து அவைத்துக்யகாள்கிார்கள்.
கவிதா வநைம் வசர்ந்த புதிதில் யசான்ார் ‚ன்சார் ப் ாத்தாலும் ஃஸ்ட் அயர் வட்ைா யர்ா, ாஸ்ட் அயர்
ாதியிவ ழுந்து ஏடுா‛ ன்று குவட்ைார். ‚இந்தயாயது ஏடி யர்ாவன்னு யருவந டுங்க,
அட்ைன்ைண்சி வக யச்சிைாதீங்க, யருக்கினீங்கன்ா காவஜிக்வக யபநாட்ைா‛ ன்ான். யசன் யருைம்
இறுதியில் கல்லூரி முடிந்து ஸ்டீன் சுந்தபத்தின் வதாட்ை யார்த்தத் தத்வதப் ார்க்க யரும்வாது
புல்றுத்துக்யகாண்டிருந்த யசல்விவனப் ார்த்து திடுக்கிட்டிருக்கிான். சாவக்கு யந்ததும் வகட்ைான், ‚அது பி.பி.
டிக்கி பிள்வதா‛ ‚ஆநா‛ ‚புல்றுத்துக்கிட்டிருக்கு?‛ ‚ன் அறுக்கக்கூைாதா‛ ‚இல் யந்ததுநா“‛ ‚யசல்வி
யந்து எருநணி வபநாகுது. சாணி அள்ளிப்வாட்டு, நாட்டுக்குத் தண்ணிகாட்டி, துணிக ஊபயச்சு, ால்கபந்து
யச்சிட்டுதா புல்றுக்கப் வாயிருக்கு. இனி தங்கச்சியும் தம்பியும் யந்து நாடுக யபப்பி வநய்க்கக் யகாண்டு
வாகணும். வாகவன்ா ச்சு விழும். யசல்வி புல்க்யகாண்டு வாயி வாட்டிட்டு சவநனல் யசய்னனும். அப்ா
யர்துக்கு பாத்திரினாயிடும். வநாட்ைார் டுத்துவிட்டு வதாப்புக்குத் திருப்பிவிைனும். நவைன யயட்டிவிட்டு யந்து
வீட்ைக்கூட்ைணும். பிாஸ்டிக் வசர் டிக்க வயண்டின க்கத்த பிரிச்சு கவித்து வயச்சிட்டு யதாட்டிக்கு தண்ணி
டுத்து ஊத்தனும். அப்பும் நவைன திருப்பிவிை ஏைனும். இயதல்ாம் நீ ார்த்ததில்வவன‛ ஸ்டீன் எருவித
உணர்ச்சியில் ாகபாெவவன ார்த்தான்.
குளித்துவிட்டு தவவனத் துயட்டிக்யகாண்டு கத்தில்யந்து நின்ான். ‚வைய் கருயானா தட்ை கழுவி யச்சிட்டு
புல்கட்ை யண்டிக்கு கீம வயயி‛ யதாட்டிக் க்கம் ாதங்கவ கழுவிக்யகாண்வை குனிந்தடி திரும்பி யசல்வி
கத்துயது வகட்ைது. யசந்தில்குநார் சட்வை யசய்னாநல் வைனப்ா வக்குள் புத்தகங்கவ டுத்து வயத்தான்.
உண்ை ச்சில் தட்டு சிறு திண்வணயில் இருந்தது. ‚இன்னிக்கு நீவனா ாவான்னு ாத்திடுவன், சுவுக்குத் தண்ணி
காட்ைச் யசான்வன். அவதயும் யசய்ன, இங்க இருக்கி ஸ்கூலுக்கு இந்த வபத்துக்வக ஏடு, வநலுகயாணிப்
னவ, ான் த்த வயவ யசய்து‛ ‘யவ்யவ்யவ்’ அயன் தன் வகாயத்வத திலுக்கு ாய்வா கத்திான்.
யசால்ச் யசால் ந்த வயவவனயும் யசய்னாநல் வவன முதுகில் வாட்டுக்யகாண்டு ைந்தான்.
வககவயும் முகத்வதயும் துண்ைால் துவைத்துக்யகாண்வை சாக்கின் அருகில் யந்தாள். ‚யாைா சானந்தபம் என்
யயௌக்குநாத்தி யபண்டு சாத்து சாத்துா தாண்ைா ன் ஆத்திபம் அைங்கும், சநச்சாதா திம், யபண்டு ா ட்டினி
வாடுவன், ான் இனி ந்த வயவயும் யசய்னநாட்வைன், என் சநத்தப்ாக்குவன் எக்கு ான் ன்
புழுக்வகனா? ாப்வாம்ைா‛ யசல்வி யசால்ச் யசால் ஏபக் கண்ணால் ாபத்துக்யகாண்வை ைந்தான். யசல்வியின்
தங்வக யெனா சின்ச் சின் வயவகவயனல்ாம் யசய்துவிட்டுத்தான் ள்ளிக்கு ஏடிாள். அயள் இபண்டு
வருந்து நாவயண்டும்.
சாக்வகத் தூக்கிக்யகாண்டுவாய் க்கட்டி நிற்கும் தட்டுயண்டியின் அடியில் வாட்ைாள். கம்பு நாவய
விவதப்யட்டியில் அள்ளியந்து யதாட்டியில் வநாகப் வாட்ைாள். இந்தப் சுக்கள் தண்ணீரில் இப்வாது யாய்
வயப்வத இல்வ. இதுகளும் ங்கு யசய்ன ஆபம்பித்துவிட்ை. அப்ா நாவுவாட்டு மகின பின் குளுதாலியில்
பூஸ்ட் வகட்கின். வாட் கிவைறிவன அவிழ்த்து யந்தாள். யகாட்ைத்வதத் தாண்டினதும் முதுவக நீட்டி
முறுக்குவிட்டு பின்ங்காால் உதறினது. கும்பில் சிக்கியிருந்த நண்துகள் ந்த. யதாட்டிக்கு யந்ததும் கயிற்வ
அதன் முதுகில் வாட்டுவிட்டு திண்வணக்கு யந்தாள். கண்ணாடி ாட்டிலிலிருந்து வதங்காய் ண்யணவன
உள்ங்வகயில் ஊற்றி இருவககளிலும் வதய்த்து கூந்தலுக்குள் விபல்கவ விட்டு வதய்த்தாள்.
யகாஞ்சம் தண்ணீர் குடித்த கிைாறி தவவனத் தூக்கினது. உதடுகளில் எட்டியிருந்த நாவய ாக்கால் சுமற்றித் தைவி
சுவயத்தது. முகத்வதத் தூக்கி எருத்தரும் அருகில் இல்வ ன்வத உணர்ந்த கிைாறி நலுச்யச குதித்து
பின்ங்கால்கவ யான்வாக்கி உவதத்தது. யசல்வி ‚அடிவனய் எக்கும் நப்பு றிப்வாச்சா, இந்த யர்வன்‛
கண்ணாடிவனப் வாட்டுவிட்டு தவவிரிவகாநாக ஏடியந்தாள். கிவைறி குசியில் கத்தின் யைகிமக்கு இக்கத்தில்
இங்கி தவ்யாம் வாட்டுக்யகாண்டு யந்தது. சுந்தபம் இந்தப் க்கம் யரும் கிவைறிவன நைக்க
யயட்டுப்ட்டுக்கிைக்கும் நபத்துப் க்கம் யந்தான். அது கீவம கிைக்கும் நபங்கவ ாயகநாகத் தாண்டினவாது
முதுகில் கிைந்த கயிறு தவபயில் விழுந்தது. சைக்யகத் திரும்பி கிமக்குமுகநாய் ஏடினது. யசல்வி அந்தப்க்கம்
ஏடிாள். நறுடியும் திரும்பி வயலுச்சாமி வதாட்ைத்துப்க்கம் திரும்பினது. யாவமத் வதாட்ைத்திற்குற் நுவமந்தால்
யமட்டு கன்றுகள் வசதநாகிவிடும். யசுவு கிட்டும். யசல்வி இந்தப்க்கம் விழுந்தடித்து ஏடிாள். யாய்க்கால்
யபப்வத் தாண்டி நறித்தாள். நறுடி யதற்குப் க்கநாக ஏடினது. கயிற்றின் முடிச்சு விழுந்து கிைக்கும் நபத்தின்
நட்வை இடுக்கில் சிக்க யயக்யக நிறுத்தினது. இயள் ஏடி யருயவதக் கண்டு காதுகள் விவைக்க கண்கள் பிதுங்க
ார்த்தது. இஞ்சிவ கிவைறிகளுக்கு யயிற்றில் புருபுருப்பு ற்ட்ைால் இப்டி எரு ஆட்ைம் வாடுயதில்
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பிரினப்டும். யகதி ாய்ச்சலில் யந்த யசல்லி தன் யநாலிவன நைக்கி முதுகில் குத்திாள். சற்று யளிந்து யவந்து
யசல்விவனப் ார்த்து புன்வகத்தது. ஆத்திபம் கி அடிக்க நைக்கின கயிற்வ அப்டிவன பித்தடிடி மூச்சு
யாங்கிாள். கிவைறி அயள் வகவன க்கினது. வகாயம் நவந்து யசல்வி கிவைறியின் யற்றிவனத் தைவிாள்.
கழுத்வத நீட்டி அதுவும் யருமூச்சு விட்டு கண்கள் மினுங்க ார்த்தது. யசல்நாக முன் யசப்வவனத் தைவினடி
கன்த்வத கழுத்தில் வயத்தாள். ‚நீ தாவ ந்தன் யான்யசந்தம் புது பாெயாழ்க்வக பாணியின் யசாந்தம்“.‛
யநல்ப் ாடினடி அவமத்துச் யசன்ாள். கிவைறி உபகிக் யகாண்டு உைன் யசன்து.
சுந்தபம் கவிழ்த்துப்வாட்ை யதாட்டியில் அநர்ந்து சூவிற்கு ாலீஸ் வாைாநவ பிபசால் வசாகத் வதய்க்க
அநர்ந்தவாது யசல்வி வயகுது வயகுது ன்று வநற்குத் தைத்தில் ைந்து யசன்ாள்.
வகப்வவன டுத்துக்யகாண்டு தைத்தில் றினவாது யசல்வி யாச்சி நபத்வதத் தாண்டிப் வாய்க்யகாண்டிருப்து
யதரிந்தது. திருத்திவிைாம் ன்று யகாண்டுயந்த வதர்வுத்தாளில் ாதிவனத்தான் முடிக்க முடிந்தது. நாதத் வதர்வுதான்.
இருந்தாலும் துவத் தவயர் உைவ தபவயண்டும் ன்று ச்சரிப்ார். வதா டிகிரி ரிசல்ட் தன்ால் தாநதநாயது
வா, புடுங்குயார். இதற்யகல்ாம் அசந்தால் யண்டி ஏட்ை முடினாது. ‘இந்தா அந்த’ ன்று யசால்லிக்யகாண்டு
வாகவயண்டினதுதான். யாச்சி நபத்வதத் தாண்டினவாது யசல்வி கத்துயது வகட்ைது. வயகநாக ஏடிான்.
தார்ச்சாவயில் எரு அம்நா இயவப் ார்த்தடி நிற்து யதரிந்தது. யசல்வி தார்ச்சாவயில் இங்காநல் தைம்
முடியும் இைத்திற்கு முன்வந யது க்கம் அைர்ந்திருக்கும் துத்தி யசடி க்கம் நின்றி ‚நீ இங்க நிக்காத வா‛ ன்று
யசால்யது வகட்ைது. ‚கத்தாதடி‛ ன்ாள் அந்த அம்நா.
‚க்கு வயகாம் யந்திடும் ாத்துக்வகா. அயவாை வாதுதான் வாவனடி, யபண்டு ட்டு வயக்கத் யதரினாத
சவன கூை வாட்டிட்டு ஏடிட்ைவனடி. மூக்கு எழுகி அய யச்சு ான் ன்யன் கருநானம்ட்டிருப்வன்,
எழுங்கா குளிக்கக் கூை யதரினாத அய தித்துக்கும் இழுத்திட்டுப் வாயிருப்வன், இப் ன்டி எக்கு புதுசா
யாத்துக்கிட்டு யந்திருக்கு, இய இன்ாருன்னு ைநாபம் அடிச்சு ன் அசிங்கப்டுத்தாம்னு யந்திருக்வகனா“?‛
‚என்வவனண்டி ான் அசிங்கப்டுத்தனும், சாமிசாமி இத யாங்கிக்க ான் வாயிடுவன்‛
இபண்டு ட்டு யசல்விவன வாக்கி முன்யந்து நீட்டிாள். யசல்வி வயகநாகத் தட்டிவிட்ைாள். யசய்தித்தாளில் ந்தாக
சுருட்டின அது இக்கத்தில் விழுந்தது. அயள் யசல்விவன யயறித்துப் ார்த்தாள்.
‚பிள்வக ாக்கனும் ாக்கனும்னு அந்த சீவநயி இருந்து ஏடியந்வதன்“ ல்ா ாத்திட்வைன், யத்த யயித்தி
ஈட்டினா குத்துவன. ங் வகனாாண்ைத இந்த இப்டி நின்னு தந்திட்டு அடுத்த நிமிசம் வாயிடுவன்“‛
‚ஏ யயித்தி ான் யாக்க வா‛
‚யசால்லு, ாலு வருக்கு வகக்கு நாதிரி கத்தி யசால்லு, நீ யசான்ா? இந்த யயித்தி நீ யாக்கன்னு ஆயிடுநா?
என்த்தாண்டி தவச்சா யத்து யநாத முவப்ால் ஊட்டுவன்‛ யயிற்றில் நட்டுநட்டுயயன்று இரு வககால்
அவந்தாள்.
‚பிள் கருநானப் டுவநன் வகட்ைதும் ம்நசு ன் ாடுட்டுச்சு யதரியுநா? இனி ம் பிள்வகளுக்காக
நிக்கணும்னு துடிச்சுத்தாவ யந்வதன்‛
‚ம் பிள்வக யக்க க்குத் யதரியும், ப்பிடி யந்திவனா அப்பிடிவன வாயிரு, வா நீனாயது ல்ா இரு‛
வயகநாக தார்ச்சாவயில் இங்கி கைந்து கல்லூரி யசல்லும் ாவதயில் ைந்தாள். விரிந்த யாட்ைணத்தில் இபண்டு
ஜிமிக்கிகளும் இபண்டு யகாலுசுகளும் யதரிந்த. கண்கள் கவபகட்டி நிற்க குனிந்து அந்த யாட்ைணத்வத டுத்தாள்.
‚ான் ல்ா இருந்தா ன்டி இப்டி அல்ல் டுவன். ன் சீபழிவு அந்த கைவுளுக்வக யாறுக்காது“‛
யயகுதூபத்திலிருந்து இபயயல்ாம் வருந்துவில் யந்திருப்ாள் வா. தவ ண்யணய் இல்ாது காய்ந்து கிைந்தது.
என்றிபண்டு வபகள் யதன்ட்ை. யற்றியும் மூக்கும் யசல்விவன இம் காட்டி. தூக்கச் சைவயாடு யந்திருப்து
முகத்தில் யதரிந்தது. தார்ச்சாவயில் இங்கி அந்தப் க்க வநட்டில் றி நின்று கல்லூரிக்குப் வாகும் நகவப்
ார்த்தாள். ‘நீ ன் ஆத்தா யம்சநடி’ யநல் முணக அயளின் அடியயிறு துடுக்துடுக்யகக் குதித்தது. முகத்வத சுழித்து
மூக்கில் இங்கும் கண்ணீவப விபல்கால் துவைத்து வசவயில் இளியுக்யகாண்டு தார்ச்சாவயில் இங்கி இைது
ஏபம் ைக்கத் யதாைங்கிாள். அயள் கழுத்தில் அழுக்வகறின எரு நஞ்சள் கயிறுநட்டும்தான் யதன்ட்ைது. அத்வதாடு
அயளின் முதுகு சட்வையில் உப்ரிந்த தைமும் யதரிந்தது.
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