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சென்னையின் மிகவும் பிரபலமாை அதே தேரத்ேில் ஒரு மணிக்கு பல ஆயிரம் 
கறக்கும் மதைாேத்துவ மருத்துவரின் முன் அமர்ந்ேிருந்தேன். 

ஒரு ெிறிய இருட்டனற. தூரத்ேில் ெிறிய விளக்கு. ேன்றாக ொய்ந்து அமர ஒரு 
தோல் இருக்னக அருகில் ெிறிய குவனளயில் குடிேீர். எேிதர ஒரு ெிறிய 
முக்காலியில் மருத்துவர்.  

பல ேிமிடம் அனமேியாக இருந்தோம். அந்ே அனமேி எைக்கு மிகவும் 
கடிைமாக இருந்ேது. யுகமாகியிருக்கும் தபால் தோன்றியது. காத்ேிருந்தேன். 
காத்ேிருக்க செய்ேிருந்ோர் அவர். 

வயது அறுபது இருக்கும். என்னைப்தபால பல தபனர பாத்ேிருப்பாரா அல்லது 
உலகிதலதய ோன் ஒருவன் ோன் இதுதபாலா. பல தபர் இவரிடம் ஆதலாெிக்க 
சொல்லியிருந்ேோல் கனடெி முயற்ெியாக இவரிடம் வந்ேிருக்கிதறன். 

"சொல்லுங்க", என்றார் தேரினடயாக. 

மணிக்கு காசு வாங்குவோல் தேரம் ஆக ஆக ோன் சகாடுக்க தவண்டிய 
பணமும் அேிகமாகிவிடும் என்ற பயத்ேில் இருந்தேன். படபடசவன்று 
தபெிதைன். என்னுனடய பிரச்ெனைகனள ெில ேிமிடத்ேில் சொல்லி 
முடித்தேன். 

அவர் ஒப்பவில்னல. மீண்டும் அனமேியாக இருந்ோர். என்னையும் 
தபெவிடாமல் னகயமர்த்ேிைார்.  

"சொல்லுங்க", என்றார் மீண்டும். 

கடுகு சவடித்துவிடும் தபால "என்ை ொர், எல்லாத்னேயும் சொல்லிட்தடதை", 
என்தறன் அலுப்புடன். 

மீண்டும் அனமேியாைார். இவர் என்ை ோன் செய்யப் தபாகிறார் என்று 
தயாெித்தேன். 

சமன்னமயாக ெிரித்ோர். இந்ே தேரத்ேில் என்ை ெிரிப்பு தவண்டி கிடக்கு என்பது 
தபால் அவர் மீது என் பார்னவனய வெீிதைன். 
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"உங்க கிட்தட யார் சொன்ைது?" என்று தகட்டார் சமாட்னடயாக. 

"யாரா? எனேப்பற்றி?" என்தறன் குழப்பத்துடன். 

"ோன் ஒரு மணிக்கு பத்ோயிரம் வாங்குதறன்னு?". 

என் மைனே படித்ேது தபால் இருந்ேது.  

"எதுக்கு தகக்கறஙீ்க?" என்தறன். 

"இல்னல இப்படி ரயில் பிடிக்க ஓடற மாேிரி படபடன்னு தபெிட்டீங்கதள!". 

"ஆமாம் ொர். இங்க என்னை தபாகச் சொன்ை ேண்பர் சொன்ைார்", என்தறன் 
ெற்று சவட்கத்துடன். 

"கவனல படாேீங்க. இங்க மணிக்கு எல்லாம் காசு வாங்கறேில்னல. ஒரு 
மருத்துவர் பிரபலமாயிட்டா அவனர பத்ேி இப்படி வேந்ேிகள் வரது ெகஜம் 
ோன். ேீங்க இந்ே கன்ெல்தடஷனுக்கு 150 ரூபாய் சகாடுத்ோல் தபாதும். 
குணமாை பிறகு என்னுனடய ஃபனீை ோன் தகட்டு வாங்கிக்கதறன். தபாதுமா?" 
என்றார். 

ேன்றியுடன் அவனர பார்த்தேன். "ொர், இந்ே கன்ெல்தடஷன் எத்ேனை 
ேிமிஷத்ேிற்கு?", என்று இன்னும் ெந்தேகம் ேீராமல் தகட்தடன்.  

"ஹா ஹா" என்று சபரியோக ெிரித்ோர். "ஒரு ோள் தபாதுமா? இரண்டு ோள்? 
ேீங்க எத்ேனை மணி தேரம் தவணா எடுத்துக்கலாம்", என்றார். 

ோன் ேம்பவில்னல. 

"இங்க பாருங்க கேிர்" – அது ோன் என் சபயர். கேிரவன். "கானெ பத்ேி இப்ப 
கவனல தவண்டாம். உங்க பிரச்ெனைனய சொல்லுங்க. எத்ேனை மணி 
தேரமாைாலும் ோன் தகக்கதறன். என் வடீு தமதல ோன் இருக்கு". 

"அது ெரி ொர். அந்ே கவனலயில்னல எைக்கு. ஆைா ோன் பிரச்ெனைனய 
இப்பத்ோதை சொன்தைன்", என்தறன் மீண்டும் அலுப்பு ேட்டும் குரலில். 

"கேிர், ேீங்க படபடன்னு தபெிைனே ோன் தகட்கனல. சபாறுனமயா சொல்லுங்க. 
பேட்டம் தவண்டாம். பயம் தவண்டாம்". 

எைக்சகன்ை பயம். என்னை பார்த்து மத்ேவங்க ோன் பயப்படனும் என்று 
மைேில் ேினைத்துக் சகாண்தடன். 
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அனமேியாதைன். எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது.  

"ொர், என்னுனடய பத்ோம் வகுப்பிலிருந்து எைக்கு கனேகள் படிக்கறதுன்ைா 
சராம்ப இஷ்டம்".  

"ெரி".  

"ஒரு ோனளக்கு பத்து பேினைஞ்சு புத்ேகங்கள் படிச்ெிடுதவன்". 

"ெரி".  

"படிக்கறது ேல்லதுன்னு எங்கப்பா எல்லா புத்ேகத்ேிற்கும் எப்ப தகட்டாலும் 
பணம் சகாடுப்பாரு".  

"ெரி".  

"அப்ப எங்க வடீ்ல டிவி இல்னல. காதலஜ் படிக்கும் தபாது ோன் டிவி வந்ேது. 
அப்பதலர்ந்து படிக்கறது குனறயாட்டாலும் சேனறய டிவியும் பார்க்க 
ஆரம்பிச்தென்". 

"ெரி".  

"எம்எஸ்ெி னமக்தரா பயாலாஜி படிச்தென். ஃபர்ைட் கிளாஸ்".  

"அப்படியா. சராம்ப ேல்ல விஷயம் பதல".  

"அதுக்கப்புறம் தவனலக்கு தபாதைன். ஆராய்ச்ெி விஞ்ஞாைியா தவனல 
கினடச்சுது. ஜூைியர் தபாஸ்ட் ோன். ஒரு வருஷம் தவனல செஞ்தென். 
அப்புறம் உடம்பு ெரியில்லாதம தபாச்சு. ஒரு மாெம் லீவுல இருந்தேன். அதுதவ 
மூணு மாெம் ஆயிடுச்சு. அந்ே தேரத்ேிதல சபாழுது தபாகாம இன்னும் புக்ஸ் 
படிச்தென். அதுகப்புறம் என்ைாச்சுன்னு சேரியனல. தவனலக்கும் தபாகனல. 
இப்ப மூணு வருஷமா ெமுோயத்ேிதலர்ந்து எல்லாருதம என்னை தூக்கி 
சவளிதய தபாட்ட மாேிரி இருக்கு". 

"ெரி. ோன் புரிஞ்ெிகிட்ட வனரக்கும் சொல்தறன். ெரியான்னு சொல்லுங்க", 
என்று ஆரம்பித்ோர் மருத்துவர். கண்ணாடினய கழற்றி கீதழ னவத்ோர். ேன் 
புருவங்கனள ேன்றாக அழுத்ேிக் சகாண்டார் ஒரு முனற.  
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"உங்களுக்கு ேினறய படிக்கிற பழக்கம் ெின்ை வயெிதலர்ந்து. ோவல், கனேகள், 

கவினேகள், ெரித்ேிரம், பூதகாளம், விஞ்ஞாைம், சுயெரிேங்கள் அப்படி 
எல்லாத்னேயும் படிப்பஙீ்க. எம்எஸ்ெி முடிச்ெீங்க. தவனலக்கு தெர்ந்ேீங்க. 
சகாஞ்ெ ோனளக்கு பிறகு உடம்பு ெரியில்னலன்னு விடுமுனற எடுத்ேீங்க. 
அப்பவும் ேினறய படிச்ெீங்க. அப்புறம் ேிடீர்னு ஒரு ோள் உங்களுக்கு ேீங்க 
படிக்கும் புத்ேகங்களின் கோோயகதைா கோோயகிதயா என்சைன்ை 
உணர்ச்ெிகள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்கதளா அனேதய ேீங்களும் 
அனுபவிக்கற மாேிரி உணர ஆரம்பிச்ெீங்க. அவங்களுக்கு வலிச்ொ உங்களுக்கு 
வலிக்கற மாேிரி இருக்கு. அவங்க ெந்தோஷமா இருந்ோ ேீங்க ெந்தோஷமா 
இருக்கீங்க. அவங்க பிரஸ்தடட்டா இருந்ோ ேீங்களும் அனே அனுபவிக்கறஙீ்க. 
ெரியா?". 

"ஆமாம் ொர்".  

"ம்ம்", என்று தயாெித்ோர். பிறகு ேன்னுனடய தமனெயின் தமல் இருந்ே ஒரு 
சபட்டினய எடுத்ோர். ஒரு ெிறிய மாத்ேினரனய என்ைிடம் சகாடுத்ோர். 
ேண்ணரீ் குவனளனய ேீட்டிைார்.  

"இந்ே மாத்ேினர தபாட்டுக்தகாங்க. உங்கனள ோனளக்கு இதே தேரத்ேில் 
ெந்ேிக்கிதறன்", என்று சொல்லி எழுந்ோர். 

"ேன்றி ொர்", என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சவளிதயறிதைன். 
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வடீ்டுக்குள் நுனழந்ேதும் கவைித்தேன். கயல் அமர்ந்ேிருந்ோள். கயல்விழி. 
என்னுனடய காேலி. முன்ைாள் காேலி என்று சொன்ைால் சபாருத்ேமாக 
இருக்கும். எைக்கு இப்படியாைதும் கழன்றுக் சகாண்டது முேலில் இவள் ோன். 

"எங்தக ேைியா தபாயிட்டு வரீங்க?" 

"எங்தக தபாைால் உைக்சகன்ை?" 

"என் கிட்தட ஒரு வார்த்னே சொல்லியிருந்ோ ோன் உங்க கூட 
வந்ேிருப்தபதை!".  

"உங்க வடீ்ல ோன் னபத்ேியத்தோட என்ை ெகவாெம் சொல்லிட்டாங்கதள!". 

"கேிர், ேீங்க னபத்ேியம் இல்னல. எைக்குத் சேரியும்". 

"இப்பத்ோன் சேரியுமா?" 

"எப்பவுதம சேரியும். ஆைா ேீங்க ேடந்துகிட்ட விேத்ோதல ோன் எத்ேனை 
பிரச்ெனைகனள ெந்ேிச்தென் சேரியுமா?" 

"அம்மா எைக்கு இவகிட்ட தபெ இஷ்டம் இல்னல. அவனள தபாகச் 
சொல்லுங்க", என்று காட்டமாக கூறிவிட்டு என் அனறக்குள் நுனழந்தேன். 

அனறக்குள் ஒரு காலத்ேில் பல ஆயிரம் புத்ேகங்கள் இருக்கும். இப்தபானேக்கு 
சுண்டல் மடித்து வரும் ேிைெரி செய்ேித்ோள் கூட வராமல் என் அப்பாவும் 
அம்மாவும் பார்த்துக் சகாள்கிறார்கள். 

சவறுனமயாக இருந்ேது. மருத்துவர் சகாடுத்ே மருந்து தவனல செய்ய 
ஆரம்பித்ேிருந்ேது. மூனளக்கும் உடலக்கும் இருந்ே இனணப்பு 
துண்டித்துவிட்டது தபால உணர்ந்தேன். 

என்னுனடய படுக்னகயின் ஓரத்ேில் சென்று அமர்ந்தேன். ேனலகாணினய 
வயிற்றின் தமல் னவத்து இறுக்கிக் சகாண்தடன். 

"அம்மா ேீங்கதள சொல்லுங்கள்...." கயல் அம்மாவிடம் முன்ைனறயில் தபெிக் 
சகாண்டிருந்ோள். 
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"தபாை ேடனவ தபாலீஸ் வனரக்கும் பிரச்ெனை தபாற வனரயிலும் ோன் 
இவருக்கு வந்ே எல்லா பிரச்ெனையிலும் தோள் சகாடுக்கனலயா. தபாலீஸ் 
ஸ்தடஷன் வனரக்கும் விவகாரம் தபாைோல என் வடீ்டுல எத்ேனை 
ெண்னடயின்னு உங்களுக்தக சேரியும். எங்க அண்ணாவும் அப்பாவும் இந்ே 
பக்கதம தபாகக்கூடாதுன்னு சொல்லி னவச்ெிருக்காங்க. அனேயும் மீறி ோன் 
இவனர பார்க்க வதரன்ைா அதுக்கு என்ை அர்த்ேம். அவருக்கு ஏன் புரியனல?" 
என்றாள் அழுனகனய அடக்கிக் சகாண்டு. 

என் ோய் அவளுக்கு ஆறுேல் சொல்லிக் சகாண்டிருந்ோர். 

என் ேந்னே வடீ்டில் இல்னல. ஏோவது தஜாெியக்காரனுக்கு 100 ரூபாய் ேண்டம் 
அழுது என் னபயதைாட எேிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று தகட்க 
தபாயிருப்பார். இல்னல ஏோவது மனலயாள மாந்ேரீகர் என் உடம்பில் 
தமாகிைி பிொசு ஒன்று இருப்போக சொல்லி அவரிடமிருந்து பணத்னே 
விரட்டிக் சகாண்டிருப்பார். 

முகத்னே துனடத்துக் சகாண்டு கயல் என் அனறக்கு வந்ோள். ோன் 
அனமேியாக இருந்தேன். தயாெிக்கும் ேிறன் மாத்ேினரயால் ேளர்ந்து 
தபாயிருந்த்து.  

"எங்க தபாயிருந்ேீங்க கேிர்?" 

"டாக்டர் ரேீென். னெக்கியாட்ரிஸ்ட்". 

"என்ை சொன்ைாரு?" 

"ஒன்னும் சொல்லனல". 

"அப்புறம்..." 

"ோனளக்கு வர சொல்லியிருக்காரு". 

"தபாலீஸ் பிரச்ெனைனய பத்ேி சொன்ைஙீ்களா?" 

"இல்னல. என்னுனடய பிராப்ளம் மட்டும் ோன் தபெிதைாம்". 

"ெமீபத்ேில ஏோவது புக் படிச்ெீங்களா?" 

"இல்னல". 
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"கட்டாயமா?" 

"கட்டாயமா ோன். இல்லாட்டா ோைா எப்படி ேைியா அவனர பாக்க தபாயிருக்க 
முடியும்?" 

"என்னை கூப்பிடக் கூடாோ?" 

"கயல், எைக்கு உடம்பு ெரியாற வனரக்கும் ேீ இங்க வந்து தபாறது ெரியில்னல. 
உைக்கும் பிரச்ெனை. எைக்கும் பிரச்ெனை. எைக்கு ெரியாகுதோ இல்னலதயா 
உங்க வடீ்ல ஒரு ேடனவ என்னை னபத்ேியமா பாத்துட்டாங்க. அனே அவங்க 
மாத்ேிக்க முடியாது. ோனும் அவங்க சொன்ை வார்த்னேகனள 
மறக்கமாட்தடன். இந்ே ெம்பந்ேம் ேடக்காது. ேீ தேரத்னே தவஸ்ட் பண்ணாதே. 
தவற யானரயாவது கல்யாணம் பண்ணிக்தகா". 

"அனே ோன் பாத்துக்கதறன். ேீங்க என்னை பத்ேிதயா என் கல்யாணத்னே 
பத்ேிதயா என் வடீ்ல இருக்கறவங்கனள பத்ேிதயா கவனலப்படாேீங்க. இப்ப 
ஒரு வாரமா புக் படிக்காம இருக்கீங்களா?" 

"ஆமா". 

"புக் படிக்கறது விட்டுட்டா இத்ேனை பிரச்ெனை தபாயிடும் இல்னலயா?" 

"கயல், புக் படிச்ொலும் பிரச்ெனை வராம இருக்கனும். அப்பத்ோன் குணமாைோ 
அர்த்ேம். டிவி பார்த்து பிரச்ெனை வந்ோ?" 

"ெரி. ேீங்க சரஸ்ட் எடுத்துக்தகாங்க. ோன் ோனளக்கு உங்கதளாட வதரன்". 

"தவண்டாம், வர தவண்டாம்". 

"ோன் வதரன்", என்று அழுத்ேமாக சொல்லிவிட்டு என் ேனலனய தகாேிவிட்டு 
என் ோயிடம் வினடசபற்று சவளிதயறிைாள். 
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கதஜந்ேிரனை ேீர்த்துக் கட்டிைால் ோன் ராேிகாவின் பிரச்ெனை ேீரும். 
ராேிகானவ தகார்ட்டுக்கு இழுப்பேில் எைக்கு விருப்பமில்னல. என்ை 
செய்யலாம்.  

கதஜந்ேிரன் எங்தக தபாகிறார் எங்தக வருகிறார் என்று எல்லா விஷயத்னேயும் 
தெகரித்துவிட்தடன். ோனளக்கு அவர் சமரிைாவில் ஜாக்கிங் செய்ய வரும் 
தபாது அவனர ேீர்த்துக் கட்ட தவண்டியது ோன். 

அேற்கு முேலில் எைக்கு ஒரு துப்பாக்கி தவண்டும். னெலன்ைதராடு கினடச்ொ 
ேல்லா இருக்கும். ராயபுரத்துல தபாைா கினடக்கும். இன்ைிக்கி ராத்ேிரி தபாய் 
அனே வாங்கிக்கனும். ஒரு லட்ெம் ஆகலாம்.  

எைக்கு உடலில் முறுக்தகறியது. உடதை வடீ்டிலிருந்து சவளிதயறி ஒரு 
ஆட்தடானவ பிடித்தேன். ராயபுரம் சென்றனடந்தேன். அங்கிருந்து ெிறிய 
ெந்துக்களில் நுனழந்து தேடிதைன். எங்தக கினடக்கும் துப்பாக்கி. 

கறுப்பாக குண்டாக லுங்கினய தூக்கி கட்டிக் சகாண்டு ஒரு மீன்பாடி 
வண்டியில் ஒருவன் சென்றுக் சகாண்டிருந்ோன். ெட்சடன்று அவனை 
ேிறுத்ேிதைன். 

"எைக்கு சபாருள் தவணும்", என்தறன் படபடப்புடன். 

"என்ை சபாருளா? என்ை சபாருள்?" 

"துப்பாக்கி". 

"தயாவ். என்ைய்யா சவனளயாடறியா. ோன் மீன் விக்கற ஆளுப்பா".  

"உைக்கு யானரயாவது சேரியுமா. எைக்கு துப்பாக்கி தவணும். அர்ஜன்ட்". 

"தவற ஆனளபாருய்யா", என்று அவன் அகன்றான். 

ோன் பரபரப்புடன் தேடிதைன். யார் சகாடுப்பார் எைக்கு துப்பாக்கி. கதஜந்ேிரனை 
ேீர்த்துக் கட்ட தவண்டும். இல்லாவிட்டால் ராேிகா தகார்ட் ஏற 
தவண்டியிருக்கும். 
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என்னை ோண்டி அந்ே ஆள் தபாைனேயும் அவன் அங்கிருந்ே ஒரு காவல் 
அேிகாரியிடம் தபெியனேயும் ோன் கவைிக்க வில்னல. 

இன்னும் ெந்துக்களில் நுனழந்து பலரிடம் தகட்தடன். யாரும் ெரியாக பேில் 
சொல்லவில்னல.  

சமல்லிய உருவத்துடன் கறுப்பு ேிற ெட்னடயும் காக்கி ேிற கால் ெட்னடயும் 
அணிந்ே ஒருவன் என்ைருகில் வந்ோன்.  

"என்ை தவணும்?" 

"ெரக்கு". 

"ெரக்குன்ைா கஞ்ொவா?" 

"இல்னல இல்னல. துப்பாக்கி தவணும். னெலன்ைதராட கினடச்ொ 
ேல்லாயிருக்கும்". 

"எத்ேனை ரூபாய் னவச்ெிருக்தக?" 

"எத்ேனை ரூபாய் ஆகும்?" 

"அது ஆகும் 60-70 ஆயிரம். உன் கிட்ட னலென்ஸ் இருக்கா?"  

"னலென்ைா. இல்னல".  

"னலென்ஸ் இல்னலன்ைா. ேிருட்டு துப்பாக்கி தவணுமா?". 

"ஆமா. இங்தக கினடக்கும்னு சொன்ைாங்க".  

"யார் சொன்ைாங்க?" 

"எைக்கு சேரியும்". 

"ெரி. எதுக்கு தவணும் துப்பாக்கி உைக்கு?" 

"அது உைக்கு தேனவயில்லாே விஷயம்". 

"ெரி என்தைாட வா", என்று என்னை அனழத்துக் சகாண்டு ெிறிது தூரம் 
ேடந்ோன். ெட்சடன்று ஒரு ஆட்தடாவில் என்னையும் ஏற்றிக் சகாண்டு 
அவனும் ஏறி அமர்ந்ோன். 
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"எங்தக தபாதறாம்?" 

"துப்பாக்கி தவணுமில்னலயா?" 

"ஆமா". 

"அப்ப தபொம வா". 

ெிறிது தேரத்ேில் ராயபுரம் காவல் ேினலயத்ேில் ஆட்தடா வந்து ேின்றது. என்ை 
ேடக்கிறது என்று புரிந்துக் சகாண்டு இறங்கி ஓடும் முன் இன்னும் இருவர் 
வந்து என்னை பிடித்துக் சகாண்டு உள்தள சென்றைர்.  

ெினறக்குள் ேள்ளிவிட்டு தமலேிகாரினய அனழத்து வந்ேைர். 

"தடய். யாருடா ேீ. உன் தபர் என்ை?" 

"கேிர். கேிரவன்". 

"யானர தபாட்டுத்ேள்ள தபாற". 

"யானரயும் இல்னல". 

"அப்புறம் எதுக்கு உைக்கு துப்பாக்கி", என்று சொல்லி காலால் என்னை  

எட்டி உனேத்ோர். 

"யானர தபாட்டுத்ேள்ளப்தபாற?" 

"கதஜந்ேிரன்". 

"யார் கதஜந்ேிரன்?" 

"அவரு ராேிகா தவனல செய்யற கம்சபைியில் மாதைஜர்". 

"யாரு ராேிகா?" 

இேற்கு பேில் சொல்ல முடியாமல் குழம்பிதைன். 

"உன் வடீ்டு ேம்பர் என்ை?" 

சொன்தைன். 

ெிறிது தேரத்ேில் என் அம்மா அப்பா கயல் அவருனடய அண்ணன் அனைவரும் 
வந்ேிருந்ேைர். 
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அவர்கள் வருவேற்கு முன் இன்னும் பல அடிகள் வாங்கிதைன். 

காவல் அேிகாரியிடம் தபெி என்னுனடய மருத்துவ ொன்றிேழ்கனள காட்டி 
சவளிதய அனழத்து வந்ேைர். 

கயலுனடய அண்ணன் என்னைப்பார்த்து கத்ேி ேீர்த்ோன். என் ேந்னே ோனய 
ேிட்டிைான். என்னை வடீ்டில் பூட்டி னவக்கச் சொன்ைான். 

"கயல், இன்சைாரு ேடனவ இந்ே னபத்ேியத்தோட ெகவாெம் னவச்ெிகிட்தட 
அவ்வளவுோன் உன் கனே", என்று னகனய உயர்த்ேி அேட்டிைான். அவனள 
இழுத்துக் சகாண்டு ஆட்தடாவில் ஏறிச் சென்றான். 

அருகில் இருந்ே மருத்துவமனைக்கு என்னை அனழத்துச் சென்று காயத்ேிற்கு 
மருந்ேிட்டு என்னை வடீ்டிற்கு அனழத்துச் சென்றைர் என் சபற்தறார்.  
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கயல்விழினய ஏன் ோன் மருத்துவருக்கு அறிமுகப்படுத்ேிதைன் என்று 
ேினைக்கும்படி ஆகிவிட்டது. என்னை பார்த்து புன்ைனகத்ே அவர், "ேீங்க 
சகாஞ்ெம் சவளிதய சவயிட் பண்ணுங்க", என்று என்னை அனுப்பிவிட்டு 
அவளிடம் தபெத்துவங்கிைார். 

Albert Camusன் ேமிழ் சமாழி சபயர்ப்பு ோவலாை ‘அந்ேியன்’ல் வருவது தபால 
என்னை கண்ணாடி அனறயில் அனடத்துவிட்டிருந்ோர். அவர்கள் செய்னககள் 
எைக்கு புரியாவிட்டாலும் என்ை தபசுகிறாள் கயல் என்பது எைக்கு புரியாமல் 
இல்னல. 

தேர்வுக்கு சென்ற மாணவன் சேரிந்ே தகள்விகளுக்கு முேலில் வினட 
எழுதுவது தபால காவல் துனறக்கு ோன் சென்ற கனேனய ோன் அவள் 
சொல்லிக் சகாண்டிருக்கிறாள் தபாலும். 

எைக்கு எரிச்ெலாக இருந்ேது. என்னுனடய பிரச்ெனைனயப் பற்றி என்னை 
னவத்து தபசுவனே விட்டு அவளிடம் ேைியாக என்ை தபச்சு.  

----- 

கேிரவனுக்கு வந்ேிருக்கும் பிரச்ெனைனய ெீரியல் பார்த்து கனே சொல்லும் 
ஒரு ெராெரியாை சபண்னணப் தபால கண்கனள அகலப்படுத்ேிக் சகாண்டு 
ேடுவில் விசும்பல்களுடன் கனே சொல்லிக் சகாண்டிருந்ோள் கயல். 

"ொர் ேீங்க சொன்ைா ேம்ப மாட்டீங்க. ஏதோ ஒரு புக் படிச்ெவரு அேில் 
கோோயகி கல்யாணத்துக்கு தபாகறதுக்காக ேயார் ஆகிகிட்டு இருந்ேனே 
விபரமா எழுேி சோனலச்ெிருக்காரு கோெிரியர். அனே படிச்ெிட்டு இவரு 
புடனவ கட்டிக்கிட்டு தமக்கப்சபல்லாம் தபாட்டுக்க ஆரம்பிச்ெிருக்காரு. இவங்க 
வடீ்ல இளவயசு சபாண்ணுங்க யாரும் இல்னல. அேைால வடீ்ல எந்ே தமக்கப் 
சபாருளும் இல்னல. கனடக்கு தபாய் இனேசயல்லாம் வாங்கிட்டு 
வந்ேிருக்காரு". 

"இப்படித்ோன் இன்சைாரு புக்னக படிச்ெிட்டு அதுல யாதரா கிரின்னு ஒரு 
பாத்ேிரம். மூணு ேடனவ ஐஏஎஸ்ைில் சபயில் ஆைோல ரயில் 
ேண்டவாளத்ேில தபாய் படுத்துகிட்டாைாம். அேைால இவரும் தபாய் அப்படி 
செஞ்ெிருக்காரு. ேல்ல தவனளயா யாதரா காப்பாத்ேி சகாண்டு வந்ோங்க". 
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"ம்" என்று சொல்லியபடி அவனள தமலும் தபெ னவத்து தகட்டுக் 
சகாண்டிருந்ோர்.  

"ெரிம்மா. இதுவனரக்கும் யாராவது உடல் ரீேியாகதவா மை ரீேியாகதவா 
பாேிக்கப்பட்டிருக்காங்களா. யாராவது இவரு தமல் உங்க வடீ்ல புகார் 
செஞ்ெிருக்காங்களா?" 

"ொர் இதுவனரக்கும் இவரு பண்ண கூத்ோல இவருக்குத் ோன் பிரச்ெனைதய. 
ஆைால் இது ஜாஸ்ேியாட்டா யாருக்கு பிரச்ெனை வரும்தமான்னு சராம்ப 
பயமா இருக்கு". 

"ெரி. இதுவனரக்கும் என்ை மருத்துவம் செஞ்ெிருக்கீங்க". 

"ேினறய டாக்டர் கிட்தட காட்டியாச்சு. அவனர புக் படிக்க விடாம 
பார்த்துக்கிட்டாச்சு. ஒரு தபப்பர் கூட கண்ணுக்கு படறேில்னல. ஆைா ெின்ை 
விஷயம் படிச்ொலும் அவருக்கு சராம்ப பாேிக்குது. யாராவது 
செத்ேிட்டாங்கன்னு படிச்ொ இவரு அழுவ ஆரம்பிச்ெிடராரு. எங்தகயாவது 
மதலரியா வந்ோ இவருக்கு உடம்பு சூடாகிடுது". 

"ெரி. ஒரு புத்ேகம் படிக்கும்தபாதே அவருக்கு இந்ே மாேிரி பாேிப்பு ஏற்படுோ 
அல்லது படிச்சு முடிச்ெப்பிறகு இந்ே மாேிரி ஆகுோ?" 

"அது ெரியா சேரியனல ொர். ெில தேரத்ேில பாேி புஸ்ேகம் படிக்கும்தபாது 
இப்படி ஆகுது".  

"குறிப்பிட்ட எழுத்ோளர்கள் எழுேிை புத்ேகம் படிக்கும்தபாது ஆகுோ 
இல்னல...." 

"யாரு எழுேிைாலும் இப்படித்ோன்". 

"இங்கிலீஷ் புக்கா ேமிழா". 

"அவரு இரண்டு புக்னகயும் படிப்பாரு". 

"இந்ே பாேிப்பு எத்ேனை மணி தேரம் ேீடிக்குது".  
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"ெில ெமயம் 20-30 ேிமிஷத்ேிதல ெரியாயிடுத்து. ெில தேரம் இரண்டு மூணு 
ோள். ெில ெமயம் வாரம் கூட. அன்ைிக்கு தபாலீஸ்ல அடி வாங்கிை உடதைதய 
ெரியாயிடுத்து. இல்னல எல்லாரும் தெர்ந்து ேிட்டிைா ெரியாயிடுத்து". 

"இவரு அந்ே மாேிரி தேரத்ேில உங்கனள அனடயாளம் சேரிஞ்ெிக்கிறாரா". 

"அவருக்கு எங்கனள பார்த்ோ யாருன்னு சேரியுது. ஆைாலும் ஒரு மூணாவது 
மனுஷனை பார்க்கறமாேிரி ோன் பார்க்கறாரு". 

"அப்ப ேீங்க ஏோவது தபச்சுக் சகாடுத்ோ பேில் சகாடுக்கறாரா". 

"இல்னல ொர். எந்ே காசரக்டரா இருக்காதரா அந்ே காசரக்டர் மாேிரி ோன் 
பேிலும் வரும்". 

"ம்ம்".  

"இது எத்ேனை ோளா இருக்கு". 

"மூணு வருஷமா ொர்". 

"ஏேைால அவருக்கு தவனல தபாச்சு". 

"ோதைா சடக்ைாலாஜில கண்டுபிடிக்கற ோதைா பாட்ஸ்ைால உலகம் 
அழியதபாகுதுன்னு அப்படிங்கற மாேிரி ஏதோ புக் படிச்ெிருக்காரு அதுக்கு 
மறுோள் ஆபைீூக்கு தபாய் லாப்சபல்லாம் உனடக்க ஆரம்பிச்ெிட்டாரு. புத்ேி 
ஸ்வாேீைம் இல்னலயின்னு வடீ்டுக்கு அனுப்பிச்ெிட்டாங்க". 

"ெரிம்மா. ேீங்க சகாஞ்ெம் சவளிதய இருங்க. சகாஞ்ெ தேரம் அவர் கிட்ட 
தபெிட்டு அப்புறம் உங்கனள கூப்பிடதறன்". 

---- 

அவர் எழுந்து வந்ே கேனவ ேிறந்ோர். என்னை உள்தள அனழத்ோர். கயல் 
சவளிதய வந்ோள். அவனள முனறத்துப் பார்த்தேன். அவள் முகம் சேளிவாக 
இருந்ேது தபால் இருந்ேது. அவள் என்ை தபெியிருப்பாதளா என்று என் முகம் 
ோன் குழம்பி தபாயிருந்ேது.  
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தமாகன் கணிைியில் ஏதோ ேட்டிக் சகாண்டிருந்ோன். ஒரு கணிப்சபாறி 
ேிறுவைத்ேில் முழு தேர தவனல. பகுேி தேரத்ேில் இனணயத்ேில் கனே 
கவினே கட்டுனரகள் எழுதுவது. ெில தேரத்ேில் கருத்துக் களங்களில் சூடாை 
ேிரிகளில் கருத்துக்கள் எழுதுவதும் கூட. அவன் மனைவி பின்ைால் இருந்து 
குரல் சகாடுத்ோள். 

"இந்ோங்க காபி. என்ை மறுபடியும் மன்றமா? தவற தவனலயில்னல 
உங்களுக்கு. ோள் முழுக்க ஆபைீில் இருக்கீங்க. வ ீீ்ட்டுக்கு வந்ேதும் மன்றம் 
மன்றம்னு உக்காந்துக்கிட்டா கனட கன்ைிக்கு யாரு தபாறது". 

"மன்றம் இல்னல. ோவல் எழுேிகிட்டு இருக்தகன்". 

"என்ை ோவல்". 

"கணிைிக் காேல்". 

"அோன் எல்லா ேமிழ் மன்றத்ேிலும் முன்ைாடிதய எழுேிட்டீங்கதள". 

"அது முன்ைாதல எழுேிைது ோன். இப்ப பிடிஎஃப்பா மாத்ேி மின்னூலா 
சவளியிடப் தபாட்டுக் கிட்டு இருக்தகன்". 

ெட்சடன்று கணிைியின் பின்ைால் வந்து கணிைியின் ேினரனய பார்த்ோள் 
அவன் மனைவி. 

"அது என்ை தமாகன் கிருட்டிணமூர்த்ேி. தமாகன் கிருஷ்ணமூர்த்ேி ோதை".  

"ஆமாம் மா. ஆைா இது சுத்ே ேமிழ். சொல்லும் தபாது கிருஷ்ணமூர்த்ேி. 
எழுதும்தபாது கிருட்டிணமூர்த்ேி. ஷ வந்து வடசமாழிக்காக ோம அடாப்ட் 
பண்ணிகிட்டது. இப்ப தமாஹன் ோன் உச்ெரிக்கதறாம். ஆைா தமாகன்னு 
எழுேதறாம்". 

"அப்ப உங்க ோவல்ல ஷ வர இடத்ேிதல ட்டி ோன் தபாடுவஙீ்களா".  

"ோவல்ல கனே எழுதும் தபாது இரண்டு பகுேி இருக்கு. ஒன்னு எழுத்ோளர் 
எழுேறது. அதுல எத்ேனை முடியுதமா அத்ேனை சுத்ே ேமிழ் பயன்படுத்ே 
முயற்ெி செய்யதறாம். இன்சைாரு பகுேி. தபச்சுத் ேமிழ். அதுல ோம சுத்ே 
ேமிழ் எழுேதறாம்ைா படிக்கறவங்களால ரிதலட் பண்ண முடியாது. அேைால 
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புஸ்ேகம், சபாஸ்ேகம், கஷ்டம், இஷ்டம் அப்புறம் ஆங்கில வார்த்னேகள் 
இனேசயல்லாம் பயன்படுத்ேதறாம். அதுக்கு காரணம் மக்கள் ொோரணமா 
எனே தபெறாங்கதளா அனேதய படிச்ொ படிக்கறவங்களுக்கு அவங்க காதுல 
வெைம் வந்து விழற மாேிரி இருக்கும். இயற்னகயா இருக்கும்". 

"ஓ அதுல இத்ேனை விஷயம் இருக்கா. என்ைதமா தபாங்க. எைக்கு கனே 
படிக்கறதே பிடிக்காது".  

"ேல்லோ தபாச்சு ோன் எத்ேனை அேிர்ஷ்டம் செஞ்ெவன் பாத்ேியா" என்ற ேன் 
மனைவினய ேக்கலடித்துக் சகாண்டிருக்கும்தபாது அவன் னகதபெி ஒலித்ேது. 
ஒரு புேிய எண். யாராவது மன்றத்து ேண்பர்களாக இருக்குதமா என்று 
தயாெித்ேப்படி எடுத்து "ஹதலா ோன் தமாகன். ேீங்க", என்றான். 

"வணக்கம். தமாஹன். ோன் டாக்டர் ரேீைன் தபெதறன். னைக்கியாட்ரிஸ்ட். 
என்னுனடய ேண்பர் உங்கனள பத்ேி சொன்ைாரு. இப்பத்ோன் உங்கதளாட என் 
னகபிடித்ேவன் ோவனல படிச்ெி முடிச்தென். ேல்லா இருந்ேது. இரண்டு 
தபதராட உணர்வுகள் பாதுகாப்பின்னம பத்ேி ேல்லா எழுேியிருக்கீங்க. எைக்கு 
உங்களால ஒரு உேவி ஆகனும்".  

"சொல்லுங்க டாக்டர் என்ைால முடிஞ்ொ செய்யதறன்", என்றான் தமாகன். 

"ோனளக்கு மத்யாைம் என்னை வந்து பாக்க முடியுமா". 

"கஷ்டம் டாக்டர். எங்க ஆபஸீ்ல னடம் அண்ட் அட்சடன்டன்ஸ் சராம்ப 
ஸ்டிரிக்ட். ோனளக்கு ொயந்ேிரம்?" 

"ெரி. வாங்க. இோன் என்னுனடய அட்சரஸ். ேன்றி". 

"ேன்றி டாக்டர்", என்று தபானை துண்டிக்கும் தபாது அவனுனடய எழுத்ோளன் 
மூனள தவகமாக தயாெிக்க ஆரம்பித்ேது. ேனல கால் இல்லாமல் ஒருவர் 
ேிடீசரன்று உேவி என்கிறார். என்ைவாக இருக்கும். 

"யாருங்க தபான்ல". 

"யாதரா டாக்டர் ரேீைைாம். தபர் தகள்விபட்ட மாேிரி இருக்கு. ஏதோ உேவி 
தவணும்னு சொல்றார்". 

"அப்படியா. என்ை உேவி". 
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"ோனளக்கு தபாய்ோன் பாக்கனும்", என்று தயாெனையுடன் இனணயேளத்ேில் 
அப்தலாட் எனும் தகாப்பு ேரதவற்ற சபாத்ோனை அமுக்கிவிட்டு கணிைினய 
மூடிைான். 
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தமாகன் அலுவலகத்ேிலிருந்து ரேீைனை பார்க்க வினரந்ோன். 

இவனுக்காகதவ அவர் காத்ேிருந்ேது தபால இவன் நுனழந்ேதுதம அவர் 
கேனவ ேிறந்துக் சகாண்டு வரதவற்றார். உள்ள அனழத்துச் சென்ற அவனை 
அமரச் செய்ோர்.  

"என்ை ொப்பிடறஙீ்க". 

"காபி வித் மில்க் அண்ட் ஷூகர்".  

"ஓ காபி பிரியரா ேீங்க என்று சோனலதபெினய எடுத்து ஒரு எண்னண ேட்டி 
"கமலா சகஸ்ட். ஒரு காபி" என்று சொல்லி னவத்ோர். 

தமாகன் அவர் அனறனய சுற்றிப்பார்த்ோன். பிரபல மதைாேத்துவ ேிபுணரின் 
ஆதலாெனை அனற என்று சொல்ல அனைத்ே விஷயங்களும் இருந்ேை.  

அவருனடய தமனெயில் இவன் எழுேிய என் னகபிடித்ேவன் புத்ேகம் கணிைி 
பிரிண்ட் அவுட்டாக காட்ெியளித்ேது. 

அவன் கண் தபாை ேினெனய பார்த்ே அவர். "ஹா ஹா, எைக்கு கம்ப்யூட்டரில் 
படிக்கும் பழக்கம் இல்னல. அேைால என் ேண்பர் பிரிண்ட் பண்ணிக் 
சகாடுத்துட்டார். சராம்ப ேல்லா இருந்ேது. இப்ப உங்கதளாட இன்சைாரு 
ோவனலயும் படிச்ெிட்டு இருக்தகன்". 

"ேன்றி டாக்டர். உங்கனள மாேிரி வாெகர் கினடக்கிறது எைக்கு சபருனமயா 
இருக்கு. ோன் ஏதோ வினளயாட்டா இனணயத்துல எழுேதறன்". 

"ஓ. இல்னல இல்னல. ேல்ல முயற்ெி ோன். ேீங்க இனே பப்ளிஷ் பண்ண 
முயற்ெி பண்ணனலயா". 

"இல்னல டாக்டர். இனணயத்துல எழுேறது ஒரு சுகமாை அனுபவம். 
உடைடியா படிச்சு மக்கள் ேங்களுனடய கருத்துக்கனள சொல்லிடறாங்க. ெில 
தபர் இசமயில் எழுேறாங்க. இப்ப இனணயத்துல சவளியிடறது சராம்பவும் 
சுலபம். ேமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் ேினறய வந்ேிருக்கு. ேமிழ் ேளங்களும் 
அேிகரிச்ெிகிட்டு இருக்கு. இனணயத்துல ஒரு ஆயிரம் தபர் படிக்கறது புத்ேகமா 
வந்ோ பத்ோயிரம் தபர் படிக்கறதுக்கு ெமம். ஏன்ைா முன்ைாடி மாேிரி தபாஸ்ட் 
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கார்ட் வாங்கி எழுத்ோளருக்கு பாராட்டு எழுேதவா கிரிடினைஸ் பண்ணதவா 
மக்கள் கிட்ட தேரம் இல்னல. எல்லாம் டிவி வந்ேோதல. இட் ஹாஸ் ஈட்டன் 
அப் தேயர் னடம்" என்றான். 

"ஆமா. ேீங்க சொல்றது ெரிோன்". 

"சொல்லுங்க டாக்டர் என்ைால உங்களுக்கு என்ை உேவி ஆகனும்". 

"எங்க சோழில்ல சபாதுவாக எங்கதளாட தோயாளிகனள பத்ேி சவளிதய 
தபெறது இல்னல. ஏன்ைா அது ஒருத்ேதராட இதமஜ் பாேிக்கும். ஆைா ெில 
தேரத்ேில தோயாளிதயாட பிரச்ெனைகனள பத்ேி தவற சோழில்ல இருக்கற 
ெில ேிபுணர்கதளாட ோங்க தபெறது வழக்கம். எங்கதளாட சோழிதல மக்கனள 
எத்ேனை ேல்லா புரிஞ்ெிகிட்டு இருக்தகாங்கறதுல ோன் இருக்கு. மருத்துவம் 
ஒரு பகுேி ோன்". 

"சொல்லுங்க டாக்டர்", என்று ஆர்வமாக தகட்டான் தமாகன். 

"தமாஹன், இப்ப என்தைாட தோயாளினய பத்ேி உங்களுக்கு எல்லா 
உண்னமகனளயும் சொல்தறன். ேீங்க அனே ரகெியமா னவச்ெிருக்கனும்". அவர் 
சபயர் கேிரவன் என்று துவங்கி அவன் ெந்ேிக்கும் எல்லா பிரச்ெனைகனளயும் 
சொல்லி முடித்ோர். 

"ொர் இது சராம்ப வித்ேியாெமா இருக்கு. ஹா ஹா. அடுத்ே கனேயில 
பயன்படுத்ேிக்கலாம்னு என் மூனள சொல்லுது". 

"பாத்ேீங்களா இது ோன் உங்கனள மாேிரி எழுத்ோளர்கதளாட பிரச்ெனைதய. 
எல்லா விஷயங்களுதம உங்களுக்கு கனேக்கு ஒரு கரு ோன். இல்னலயா". 

"ஓ. ொர் ேீங்க ேப்பா ேினைச்ெிக்காேீங்க. சும்மா ேமாஷூக்கு சொன்தைன்", 
என்றான் ெற்தற மன்ைிப்பு தகட்டுக்கும் தோரனணயில். 

"ஹா ஹா. இல்னலயில்னல. ோனும் சும்மா ோன் சொன்தைன்". 

"ொர் இது மாேிரி ேிச்ெயமா ேடக்குமா". 

"தமாஹன், ெில தேரத்துல ோங்கதள எங்கதளாட தோயாளிகனள 
ெந்தேகப்படறது உண்டு. காரணம், பல தபருக்கு டாக்டர் கிட்ட தபாறதும் ஒரு 
வியாேி ோன். ெில தபர் சராம்ப சுத்ேமா இருக்க ேினைப்பாங்க. யாருக்கும் னக 
சகாடுக்க மாட்டாங்க. னக சகாடுத்ோ னகனய சடட்டால் தபாட்டு  
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கழுவிப்பாங்க. ெில தபர் பல ேடனவ குளிப்பாங்க. பல ேடனவ பல்லு 
தேச்ெிப்பாங்க. ெில தபர் வடீ்னட பத்து ேடனவ சுத்ேம் பண்ணுவாங்க. ெில 
தபருக்கு முனுக்குன்ைா டாக்டர் கிட்தட தபாயிடுவாங்க. ெில தபரு இல்லாே 
ஒன்னை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அந்ே வியாேி ேைக்கும் வந்துட்டோ 
ேினைச்ெிகிட்டு டாக்டர் கிட்தட தபாவாங்க. அேைால இது உண்னமயா 
சபாய்யான்னு ெீக்கிரம் சேரியவந்துடும். ஆைா இந்ே தகஸ்ல கயல்விழிதயாட 
கருத்துக்களும் சராம்ப அவெியம். அவங்க சொன்ைனே னவச்ெி இனே ேிஜம்னு 
எடுத்துகிட்டு ோன் குணம் செய்ய முயற்ெி பண்ணணும்". 

"ெரி டாக்டர் இந்ே வியாேி விபரீேமாயிட்டா என்ைசவல்லாம் ேடக்கலாம்". 

என்ை தவணுமாைாலும் ேடக்கலாம் தமாஹன். இப்தபானேக்கு இது வந்து 
வந்து தபாகுது. ஆைா ெில தேரத்துல கனேயின் பாத்ேிரங்கனள மாத்ேிரம் 
உணராமல் அந்ே பாத்ேிரமாகதவ மாறிட்டா பிரச்ெனை அேிகமாயிடும். 
ஹிட்லதராட ஆட்தடாபதயாகிராபி சமய்ன் சகம்ப், தகள்விப்பட்டிருக்கீங்களா".  

"ஆமா டாக்டர். படிச்ெிருக்தகன்". 

"அனே படிச்ெிட்டு ோன் ோன் ஹிட்லர்னு ேினைச்ெிகிட்டு மீண்டும் 
கேிரவைாகதவ மாறாம தபாயிட்டா அவனர ேிரந்ேரமா மை தோய் 
மருத்துவமனையில் தெக்கறனே ேவிர்த்து தவற வழியில்னல". 

"ஐய்தயா இன்சைாரு ஹிட்லர் தவண்டாம் டாக்டர் ேமக்கு". 

"ஓ. கவனல படாேீங்க. உங்க உேவி கினடச்ொ ெீக்கிரம் அவனர 
குணப்படுத்ேிடலாம்". 

"சொல்லுங்க டாக்டர். என்ை தவணும்ைாலும் செய்யத்ேயாரா இருக்தகன். 
ஆைா ோன் இருக்கறது ஐடி ெிஸ்டம் இன்டக்தரஷன் தவனல. ெில ோள் 
தவனலயில்லாமல் இருக்கும். ெில ோட்கள் வடீ்டுக்தக தபாக முடியாது. அனே 
சபாருத்து ோன் என்னுனடய உேவியும்". 

"அது புரியுது".  

"சொல்லுங்க டாக்டர்".  

"ோன் இப்ப இந்ே பிரச்ெனைனய இரண்டு விேத்துல அணுகப்தபாதறன். ஒன்னு 
ஏற்கைதவ முடிவு செஞ்ெிட்தடன். அந்ே முயற்ெினய ோனளக்கு செய்யப்  
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தபாதறன். இன்சைான்னு உங்கதளாட முயற்ெி செய்யனும். ேீங்க என்னை பத்ேி 
கனே எழுேனும்". 

"பதயாகிராபி மாேிரியா". 

"ம்ம். இல்னல. என்ை மாேிரி ஒரு மதைாேத்துவ ேிபுணதராட வாழ்னக சோழில் 
பத்ேி எழுேனும். ோன் ெந்ேிச்ெ வித்ேியாெமாை தகைூகளும் அதுக்கு ோன் 
ேந்ே ேீர்வுகளும் உங்களுக்கு தேரம் கினடக்கும்தபாசேல்லாம் சொல்தறன். 
அனே கனேயா எழுேனும். ஒவ்சவாரு அத்யாயமா எைக்கு ேரனும். முடியுமா". 

"ஓ ோராளமா ொர்".  

"ெரி ோம அடுத்ே வாரம் ெந்ேிப்தபாம். ோன் சொல்ல சொல்ல ேீங்க எைக்கு 
எழுேிக் சகாடுங்க. உங்க உேவிக்கு சராம்ப ேன்றி". 

"வணக்கம் டாக்டர்" என்று சொல்லி தயாெனையுடன் எழுந்ோன் தமாகன். 
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மருத்துவர் ரேீைைின் தொேனைக்கு ோன் பலியாை கனே சொல்லிதய ஆக 
தவண்டும். பல பிரச்ெனைகனள ெந்ேித்ேபின்னும் ோன் குணா கமல், குண்டக்க 
மண்டக்க பார்த்ேீபன், அந்ேியன் விக்ரம் என்று என் காதுபட பட்டப் சபயர்கனள 
சூட்டி மகிழ்ந்ேவர்கள் ஒரு புறம் இருக்க ோைாக ஏோவது படிக்கப் தபாய் 
மாட்டிக் சகாண்டு ேண்பர்களிடமும் உறவிைர்களிடமும் ேிட்டும் வாங்கிக் 
சகாண்டிருக்க, எதுவுதம தவண்டாமடா என்று எனேயும் படிக்காமல் ெில 
ோட்கள் ேிம்மேியாக இருக்கும் தேரத்ேில் ஒரு புத்ேகத்னே சகாடுத்து அனே 
ோன் படிக்க தவண்டும் என்றும் அவர் என்னையும் என்ைில் ஏற்படும் 
மாற்றத்னேயும் கூர்ந்து கவைிக்க அவருனடய விருந்ேிைர் அனறயிதலதய 
என்னை ேங்கவும் சொல்லியிருந்ோர். 

தோயிலிருந்து முற்றிலும் விட பட தவண்டும் என்ற எண்ணம் ஒரு புறமும் 
மறுபுறம் என்னை பார்த்து ேிைமும் வருந்தும் சபற்தறார்களுக்கு ஒரு விடிவு 
காலம் வரதவண்டும் என்ற எண்ணம் ஒரு புறமும் என்னை உந்ேித் ேள்ளியது. 
அவர்களுக்கு வந்ேிருப்பதும் ஒரு தோய் ோன். மகைாக ோன் பிறந்ே தோய். 
இந்ே இரண்டு தோய்களும் குணமாகி மறுபடியும் என்னை ோழ்ந்து 
பார்த்ேவர்கனள தேருக்கு தேராக ெந்ேிக்க தவண்டும் என்ற சவறி 
உருவாகியிருந்ேது. அேைால் ரேீைன் சொல்லும் எந்ே தொேனைக்கும் ோன் 
ேயாராக இருந்தேன். 

அவர் சகாடுத்ே புத்ேகத்னே படித்ேோல் வந்ே வினை இதோ. 

--- 

தோலில் தஜால்ைா னபனய மாட்டிக் சகாண்டு ஒருவன் என்னை தோக்கி 
ேடந்து வந்ோன். "வணக்கம் வக்கீல் ொர்". 

"வணக்கம்".  

"உங்க தபரு". 

"ோன் வக்கீல் ெீைிவாென். என்ை பிரச்ெனை சொல்லுங்க", என்று னகயில் 
இருந்ே கறுப்பு அங்கினய ெரி செய்துக் சகாண்தட தகட்தடன். 
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"ொர் சேருவிதல வினளயாடிகிட்டு இருந்ே ஒரு சகாழந்னேனய என் ேம்பி 
னபக் ஏத்ேி சகான்னுட்டான்". 

"அடப் பாவதம". 

"அதுக்கு அந்ே சேருவில இருந்ே எல்லாரும் தெர்ந்து என் ேம்பினய அடிச்சு 
துனவச்ெிட்டாங்க. அவன் இப்ப ஆஸ்பத்ேிரியில் இருக்கான்". 

"ஐய்தயா. அடி பலமா". 

"இல்னல ொர். கண்ணு முழுச்ெிகிட்டான். ஆைா இப்ப அந்ே சகாழந்னேதயாட 
அப்பா என் ேம்பி தமல தகஸ் தபாட்டுருக்காரு. ேீங்க ோன் ஏோவது செஞ்ெி 
அவனை காப்பாத்ேனும்". 

"ஓ. அப்படியா. விபரங்கனள சகாடுங்க. தகனை எடுத்துக்கலாம்". 

இப்படி ோன் தபெிக் சகாண்டிருக்கும் தபாது இரண்டு காவல் அேிகாரிகள் 
என்னை தோக்கி வந்ோர்கள். 

"சயஸ் இன்ஸ்சபக்டர். என்ை தவணும்". 

"சகாஞ்ெம் ேைியா வரீங்களா", என்று என் தோனள அமுக்கி ஒரு ஓரத்ேிற்கு 
அனழத்து சென்றார் அந்ே இருவரில் ஒருவர். 

"சொல்லுங்க இன்ஸ்சபக்டர்". 

"ேீங்க எந்ே வருஷம் ெட்டம் முடிச்ெீங்க". 

"வருஷம்.... " 

"ேீங்க பார் அதைாெிதயஷன்ல சமம்பரா" 

"ம்ம்". 

"எத்ேனை வருஷமா லா ப்ராக்டீஸ் பண்றஙீ்க". 

"ேீங்க எதுக்கு தகட்கறஙீ்க இசேல்லாம்". 

"ொர் ேீங்க லாயதர இல்னலன்னு ஒரு கம்ப்சளயிண்ட் வந்ேிருக்கு". 
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"என்ை வினளயாடறஙீ்களா. ோன் லாயர் ெீைிவாென். சமட்ராஸ்ல சபரிய 
வக்கீல். யானர தவணாலும் தகட்டுப்பாருங்க". 

"உங்க ெர்டிபிதகட்ஸ் காட்டறஙீ்களா. வாங்க உங்க வடீ்டுக்கு தபாகலாம்", என்று 
என்னை இழுக்காே குனறயாக இழுத்து சென்று ஹயூண்னடயில் ஏற்றிைார். 
ெில ேிமிடங்களில் என் வடீு என்று சொல்லி எங்தகா அனழத்துச் சென்றைர். 

வடீ்டில் ஒரு ேடுத்ேர வயது ஆணும் சபண்ணும் ஒரு இள வயது சபண்ணும் 
சேன்பட்டைர். அந்ே அம்மா என்னை "ஓடி வந்து கேிரு இப்ப என்ைடா செஞ்ெித் 
சோனலச்தெ ஏன்டா தபாலீஸ் வந்ேிருக்கு", என்ற அழுதுக் சகாண்தட வந்து 
என்னை கட்டிக் சகாண்டார். 

"யாரு கேிரு" என்று ோன் சொல்லி முடிப்பேற்குள் அந்ே காவல்  

"அேிகாரி, அம்மா இவங்க உங்க னபயைா". 

"ஆமாம் ொர்". 

"என்ை படிச்ெிருக்காரு". 

"எம் எஸ் ெி னமக்தரா பயாலஜி", என்று அந்ே இளம் சபண் பேிலளித்ோள். 

"ேீங்க யாரு". 

"ொர் என் தபரு கயல்விழி. இவனர கல்யாணம் பண்ணிக்கப் தபாதறன்". 

"அம்மா, இவரு னமக்தரா பயாலஜி படிச்ெிருக்காருன்னு சொல்றஙீ்க. இவங்க 
கேிருன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. இவதரா வக்கீல் ெீைிவாென்னு 
சொல்லிகிட்டு தகார்ட்ல தகசைல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. என்ைம்மா 
பிரச்ெனைசயல்லாம்". 

"ொர்" என்று அந்ே சபண் கயல்விழி ஏதோ சொல்ல முயலும் தபாது சவள்னள 
ேிற மாருேி ெட்சடன்று வந்து ேிற்க அேிலிருந்து அறுபது வயது சகாண்ட 
ஒருவர் வந்ேிருங்கிைார். 

காவல் அேிகாரினய பார்த்து னகயனெத்ோர். என்னை னவத்து அந்ே 
குடும்பத்னே அலெிக் சகாண்டிருந்ே இரண்டு காவல் அேிகாரிகளும் ெட்சடன்று 
அங்கிருந்து விலகிைர். 
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அந்ே அறுபது வயது சபரியவர் னகயிலிருந்ே சபட்டினய எடுத்து ஒரு ஊெினய 
எடுத்து என் னககளில் செலுத்ேிைார். சமதுவாக கண்கள் இறுக்க ோன் மயங்கி 
விழுந்தேன்.  
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தமாகன் உன்ைிப்பாக கவைித்துக் சகாண்தட குறிப்புகனள எடுத்துக் 
சகாண்டிருந்ோன். இது அவனுக்கு புேிய தவனல. ஒருவர் கனே சொல்லி அனே 
எழுதுவது. கனே எழுதுவது என்பது ஒரு னகதேர்ந்ே மருத்துவர் செய்யும் 
அறுனவ ெிகிச்னெ தபான்றது. மருத்துவருக்கு அனைத்து அத்ேியாயங்களும் 
அறுனவ ெிகிச்னெ செய்வேற்கு முன்தப சேரிந்ேிருக்க தவண்டும். ெிகிச்னெ 
ஆரம்பித்ே பிறகு ேடுவில் இேயத்னே அறுப்பனே ேிறுத்ேிவிட்டு தயாெிக்க 
முடியாது. அல்லது கனடெியில் எப்படி முடிக்கப் தபாகிதறாம் என்று ேடுவில் 
ேிணற முடியாது.  

கனேயாெிரியருக்கும் அதே ேினலனம ோன். ஒரு வரி கனே சகாண்டு எழுே 
ஆரம்பிப்பது என்பது வியாபார ரீேியாக எழுே ோன் முடியும். மாேம் ஒரு 
முனற பாக்சகட் ோவல் எழுதுவது இந்ே ரகம். Quantity இருக்கும் Quality 

இருக்காது. அது தபாலதவ எழுதுவனே சோழிலாக சகாண்டு எழுதுபவர்களும். 
இந்ே பிரசுரத்ேிற்கு எழுேி ேரதவண்டும் அந்ே பிரசுரத்ேிற்கு எழுேி ேர 
தவண்டும். எனே எழுேிைாலும் படிப்பார்கள். எனே எழுேிைாலும் சவளியிட்டு 
விடுவார்கள். ஒரு ேடனவ சபயர் கினடத்ே பிறகு என்ை தவண்டுமாைாலும் 
எழுேலாம். அல்லது ோதம சவளியிடும் தபாது ேரம் ோம் சொல்லும் ேரம் 
ோன். இப்படி பல விேங்கள். 

சோனலகாட்ெி சோடர்கள் எப்தபாதும் இந்ே ரகத்னே தெர்ந்ேனவ. கனே எப்படி 
தவண்டுமாைாலும் மாறிக் சகாண்தட தபாகும். மக்கள் மத்ேியில் சபயர் 
கினடத்துவிட்டசேன்றால் இன்னும் சகாஞ்ெம் இழுக்கலாதம என்று இயக்குைர் 
சொல்ல கனேயாெிரியர் தபைாவில் னம ேிரப்ப ஆரம்பித்துவிடுவார். பிறகு 
ேயாரிப்பாளர் விளம்பரோரருடன் TRP rating னவத்து வியாபாரம் செய்ய 
துவங்குவார்.  

தமாகன் எழுதும் இந்ே கனேக்கு பிரசுரகர்த்ோ தேனவயில்னல. அச்சு தவனல 
இல்னல. ஏசைன்றால் இேற்கு ஒதர ஒரு வாெகன் ோன். கேிர் எனும் கேிரவன். 
அவனும் படித்து கருத்ேிடப் தபாவேில்னல. படிப்பவனுக்கு இனே எழுேியது 
தமாகன் எனும் எழுத்ோளன் என்று சேரியப்தபாகிறோ என்பதும் 
சேளிவில்னல.  
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இது ஒரு மருந்து. முேல் முனறயாக மருந்து ேயாரிப்பில் ஒரு பகுேி தேர 
எழுத்ோளன். இனணயத்ோல் மட்டுதம அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப்பட்டு 
வளரும் ஒரு எழுத்ோளன். இவனுக்கு இவனுனடய கனேகள் அச்ெில் ஏறி 
பார்த்து பழக்கம் இல்னல. அேைால் image எனும் சோல்னலயும் இல்னல. 
விரும்பியனே எழுதுவான். படித்ோல் படிப்பார்கள். படித்ேவர்கள் கருத்ேிட்டால் 
இடுவார்கள். இல்னலசயன்றால் இல்னல. 

ஆைால் இங்கு இவனுக்கு ஒரு பிரச்ெனை. கனே அத்ேியாயம் ஒவ்சவான்றாக 
எழுே தவண்டும். முடிவு என்ை என்று இவனுக்தக சேரியாது. இது ஒரு வரி 
கனேயின் கருனவ விட தமாெம். இேற்கு முன் இவன் மைேில் தோன்றிய பல 
கருக்கள் கனேயாகாமதலதய மனறந்துவிட்டிருந்ேது. காரணம் இனே எங்தகா 
படித்ேது தபால் இருக்கிறது, இது ஒரு ஆங்கிலப் படத்ேில் வந்ே கனே மாேிரி 
இருக்கிறதே இதுதபாலதவ முன்சைாரு முனற ஒருவர் எழுேியிருக்கிறாதர 
என்று யாரும் சொல்லிவிடக்கூடாது என்று ஒரு பயம் ோன். இேைாதலதய 
பல ஆண்டுகளாக கனேகள் படிப்பனே ேிறுத்ேிவிட்டிருந்ோன். ெில பிரபல 
எழுத்ோளர்களின் கனேகனள பற்றி பிறர் தபசுவனேயும் தகட்பனே ேவிர்ப்பான். 
பாேிப்பு எந்ே வனகயில் படிப்பவர்கள் மீது ஏற்படுகிறதோ அதே பாேிப்பு 
எழுதுபவர்கள் மீதும். எழுதுபவர்கதள வாெகர்களாக மாறும் தபாது இந்ே 
ோக்கம் அேிகம். காரணம் இப்படி எழுதுவாதரா அப்படி எழுதுவாதரா என்று 
கனேயின் தபாக்னக அறியும் ஆவல் எழுத்ோளர்களுக்கு அேிகம். 

முடிவு சேரியாமல் கனே எழுே தமாகன் ேயாராக இல்னல. முழுவதும் தகட்ட 
பிறகு எழுதுகிதறன் என்று சொன்ைால் டாக்டர் ரேீைன் அேற்கு ேயாராக 
இல்னல.  

ேடு ேடுவில் "டாக்டர் இப்படி எழுேிைால் என்ை", என்று ஆர்வக் தகாளாறில் 
தகட்கப்தபாக "தமாஹன், ோன் சொன்ைனே மட்டும் எழுதுங்க. இது ேீங்க 
எழுேற கனேயில்னல. ோன் சொல்லி ேீங்க எழுேற கனே. ோன் டாக்டர் 
தவனலனய செய்யதறன் ேீங்க எழுத்ோளர் தவனலனய செய்யுங்க", என்றார். 

டக்சகன்று தமாகைின் முகத்ேில் ஏற்பட்ட மாற்றத்னே பார்த்து, "ேப்பா 
ேினைச்ெிக்காேீங்க தமாஹன், கனே எழுேறது ஒரு அறுனவ ெிகிச்னெ செய்யற 
மாேிரி" என்று துவங்கி தமல் சொன்ை சலக்ெனர மீண்டும் சொன்ைார். "எைக்கு 
மட்டும் ோன் கனேதயாட முடிவு சேரியனும். அப்பத்ோன் ோன் செய்யற 
ட்ரீட்சமண்ட் ெரியா வரும். ேயவு செஞ்ெி இனே சென்தெஷைனலஸ் 
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பண்ணிடாேீங்க. காரியம் சகட்டுப்தபாயிடும்", என்று சபாறுனமயாக 
சொன்ைார். 

"புரியுது டாக்டர். ேீங்க தமதல சொல்லுங்க", என்றான் தமாகன் முற்றிலும் 
சேளிந்ேவைாக. 

ேன்னுனடய வாழ்னகயில் அவருனடய ஆரம்ப காலம் முேல், படித்ேது, பட்டம் 
சபற்றது, முேல் தோயாளினய அவர் பரிதொேனை செய்ேது என்று சமல்ல ஒரு 
சபரிய அடுக்கு மாடி கட்டும் லாவகத்துடன் ேன்னுனடய அனுபவங்கனள 
சொல்லி வந்ோர். 

ஓ ஒருதவனள கனே எழுதுவது ஒரு கட்டிட கனலஞைின் தவனல 
தபான்றதோ. ேல்ல பலமாை அடித்ேளம் அனமத்து சமதுவாக ேளங்கனள 
அனமத்து பிறகு கனடெியில் சவள்னளயடித்து அலங்காரம் செய்து இதோ 
ேயார் என்று சொல்லும் தவனல தபாலத்ோதைா என்று அவன் மைேில் 
ேைியாக ஒரு பானேயில் எண்ணம் ஓடிக் சகாண்டிருந்ேது. அேிலிருந்து 
ெட்சடன்று மீண்டு மீண்டும் அவருடன் இனணந்ோன் தமாகன். 

அவருனடய செல்தபெி ஒலித்ேது. "என்ை", என்றார் ெற்தற பேட்டத்துடன். 
என்ை ோன் எேற்கும் பேற்றம் கூடாது என்று அறிவுனர செய்யும் 
மதைாேத்துவ ேிபுணராக இருந்ோலும் மைிே தேயம் உள்ளிருந்து 
ேனலகாட்டியது. 

"தமாஹன், கேினர காதணாம். என்தைாட சகாஞ்ெம் வர முடியுமா" என்றார். 

"ஞாயித்து கிழனமயும் சவளிதய தபாயிட்டா ோன் என்ை செய்யறது", என்று 
ேன் மனைவியின் குரனல ோடா இல்லாமதல ஒலி சபருக்கி மூலம் தகட்டது 
தபால் இருந்ோலும் அனே ஒடுக்கிவிட்டு ெரி டாக்டர் என்று சொல்லி ேன் ேீல 
ேிற மாருேி 800ஐ தோக்கி ஓடிைான். அவர் கானர சுற்றி வந்து ஏறி அமர்ந்ோர்.  
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எைக்கு மிகவும் அவமாைமாக இருந்ேது. முேலில் எைக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
குனறயால். அடுத்து என்னை சுற்றி இருப்பவர்களின் கண்டிப்புகளால். இப்தபாது 
இந்ே மருத்துவரின் பரிதொேனைகள். என்னையும் என்னுனடய ெமுோயத்ேில் 
சகாஞ்ெம் ேஞ்ெம் பாக்கி இருந்ே மரியானேனயயும் னவத்து. 

எைக்கு ரேீைைின் தமல் மிகவும் தகாபமாக வந்ேது. ோன் மிகவும் சோந்து 
தபாயிருக்கிதறன். என்னை தேட தவண்டாம். மைம் அனமேியாைதும் ேிரும்பி 
வருகிதறன். ேற்சகானல செய்துக் சகாள்ள மாட்தடன். கவனல தவண்டாம் 
என்று எழுேிவிட்டு சகாஞ்ெம் பணமும் ெில துணி மணிகளும் எடுத்துக் 
சகாண்டு அன்தற இரதவாடு இரவாக புறப்பட்தடன். 

கயனல ேினைத்து வருத்ேமாக இருந்ேது. அம்மா அழுது புலம்புவாள். ஆைால் 
எைக்கு தவறு வழி தோன்றவில்னல. சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமாக முடிவு எடுக்கும் 
ெக்ேினய இழந்துக் சகாண்டிருப்போக எைக்கு தோன்றியது.  

டில்லிக்கு பயணெீட்னட எடுத்துக் சகாண்டு ரயிலில் வந்து அமர்ந்தேன். சுற்றும் 
முற்றம் அனைவரும் என்னை பார்ப்பது தபால் ஒரு உணர்ச்ெி தோன்றியது. 
தேராக கழிவனறக்கு சென்று கண்ணாடியில் என் முகத்னே பார்த்துக் 
சகாண்தடன். ொோரணமாக ோன் இருந்ேது. யாரும் என்னை பார்க்கவில்னல 
என்று சொல்லிக் சகாண்தடன். எைக்கு உள்தள இருக்கும் பிரச்ெனை சவளிதய 
சேரிய வாய்ப்பில்னல என்று எைக்குள்தள சொல்லிக் சகாண்தடன். 

எைக்கு எேிதர ஒரு முேியவர் அமர்ந்ேிருந்ோர். பழுத்துப் தபாை ோடி, 70 வயது 
தமலிருக்கும் தபால் இருந்ேது. காவி உனடகள் ஏதோ ஒரு ொமியார் என்பனே 
உறுேிபடுத்ேியது. ஒரு தஜால்ைா னபயில் ஏதோ னவத்ேிருந்ோர். னகயில் ஒரு 
ஆங்கில புத்ேகம். கண்ணாடி இல்னல.  

ரயில் பயணம் துவங்கி இருந்ேது. ஒரு அனர மணி தேரம் இருக்கும் அவர் 
என்னை உற்றுப் பார்த்துக் சகாண்டிருந்ோர். அவர் என்னை பார்க்கிறார் 
என்பனே அறிந்ேதும் ோன் அவருனடய பார்னவகனள ேவிர்த்தேன்.  
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ஆைால் அவர் என்னை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கிறார் என்பனே ேன்கு 
உணர்ந்ேிருந்தேன். என் மைனே ேிடப்படுத்ேிக் சகாண்டு மீண்டும் அவனர 
உற்றுப் பார்த்தேன்.  

"ேம்பி உைக்கு ஏோவது பிரச்ெனை இருக்கா", என்று தபச்னெ துவக்கிைார். 

"என்னையா தகட்கறஙீ்க சபரியவதர", என்தறன் சேரியாேது தபால. 

"ஆமாம் பா. உன்னைத்ோன்". 

"ஒன்னும் பிரச்ெனையில்னலதய". 

"ஓ அப்படியா. எங்தக தபாயிகிட்டு இருக்தக". 

"இந்ே டிரயினும் சடல்லி ோதை தபாகுது. எல்லானர மாேிரியும் ோனும் 
சடல்லி ோன் தபாதறன்", என்தறன் காட்டமாக. 

"ஹா ஹா. இந்ே டிசரயின் சடல்லி ோன் தபாகுது. ஆைால் எல்தலாரும் 
சடல்லி தபாகனல. வழியில பல ேடனவ ேிக்கும். அங்சகல்லாம் மக்கள் 
இறங்குவாங்க சேரியுமா", என்றார் அவரும் விடாமல். 

"இலக்கில்லா பயணம்" என்பது அவர் சொன்ைதும் உனறத்ேது.  

"சடல்லி ோன் தபாதறன்" என்தறன். 

"அப்படியா சடல்லில எங்தக" என்றார். 

"அட இவர் விடமாட்டார் தபாலிருக்கிறதே". 

"சடல்லில எங்தக தபாைா என்ை உங்களுக்கு சபரியவதர", என்தறன் மிகவும் 
காட்டமாக. 

"அட ஏம்பா தகாவிக்கதற. 30 மணி தேர பயணம். தபெிகிட்தட தபாலாம் ோன்", 
என்றார் ெற்தற என்னை அனமேிப்படுத்தும் முயற்ெியுடன். 

"சேரியனல" என்தறன். எைக்கும் யாரிடமாவது தபெ தவண்டும் தபாலிருந்ேது.  

"எங்கிருந்து வதர" 

"சமட்ராஸ்". 
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"என்ை தவனல பாக்கதற" 

"தவனலயில்னல" 

"அப்ப தவனல தேடி தபாறியா" 

"ஆமாம்" 

"அங்தக உைக்கு யானரயாவது சேரியுமா" 

"சேரியாது". 

"எைக்கு அங்தக ேினறய தபனர சேரியும். தவனல வாங்கித் ேரட்டுமா". 

அவருனடய ஆர்வத்னே ஏன் சகடுப்பாதைன் என்று ேினைத்துக் சகாண்தட, "ஓ 
ோராளமா. அட்ரஸ் தபான் ோங்க ோன் தபாய் பாக்கதறன்". 

"ஓ. அவெியம் ேதரன். அங்தக தபாய் எங்தக ேங்கப்தபாதற". 

"சேரியனல". 

"ம்ம். ெரி. எைக்கு சேரிஞ்ெ ஆெிரமம் ஒன்னு இருக்கு. ோன் அங்தக ோன் 
தபாதறன். என்தைாட வரியா". 

"ம்" என்தறன் என்ை செய்வது என்று சேரியாமல். 

"வடீ்னட விட்டு ஓடி வந்ேிட்டியா" 

 அடப்பாவி. என் முகத்துல எல்லாம் எழுேி ஒட்டியிருக்கும் தபால என்று 
முகத்னே துனடத்துக் சகாண்தட ஆமாம் என்தறன். 

"வடீ்டுல சபாண்டாட்டிதயாட ெண்னடயா" 

"இல்னல. எைக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகனல".  

"அப்ப அம்மா அப்பாதவாட ெண்னடயா". 

"சபரியவதர ேீங்க சராம்ப குனடஞ்ெி குனடஞ்ெி தகள்வி தகட்கறஙீ்க. என்னை 
பத்ேி எல்லாம் சொல்லனும்னு அவெியம் இல்னல. ஏதோ தபச்சுத் 
துனணக்குன்னு சொல்லிட்டு சராம்ப பர்ைைலா தபெறஙீ்க", என்தறன் கடுகு 
சவடிப்பது தபால். 
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"தகாச்ெிக்காதேப்பா" என்றார் மீண்டும். ேடு ேடுவில் அவர் எழுந்து செல்வதும் 
பல ேிமிடங்கள் கழித்து மீண்டும் வந்து அமர்வதுமாக இருந்ோர். அதுவும் 
எைக்கு எரிச்ெலாக இருந்ேது.  

அவருனடய கண்களில் ஒரு ஒளி இருந்ேது. அவருனடய குரலில் என்னை 
ோலாட்டும் அன்னையின் அரவனணப்பு இருந்ேது. அவர் தபசுவனே தகட்டுக் 
சகாண்டிருக்கலாம் தபால் இருந்ேது. ஆைால் அவர் தகட்கும் தகள்விகள் ோன் 
எைக்கு தகாபத்னே ேந்ேது. அந்ே தகள்விகளுக்கு பேில் சேரியாமல் ோன் ோன் 
ஓடிக் சகாண்டிருக்கிதறன். 

தகள்விகளில் இருந்து ேப்புவேற்கு ஒதர வழி ோதை தகள்விகனள தகட்க 
ஆரம்பிப்பது ோன். அப்பாடா என் புத்ேி இன்னும் மழுங்கவில்னல என்று 
என்னுனடய ொமார்த்ேியத்னே பாராட்டிக் சகாண்தட அவனர துனளக்க 
ஆரம்பித்தேன் என் தகள்விகள் மூலம்.  

"உங்க தபரு என்ை சபரியவதர".  

"ஹாத்ேீம்" 

"என்ை ஹாத்ேீமா. முஸ்லீம் சபயரா இருக்தக". 

"ஆமாம். அதுல என்ை இப்தபா". 

"இல்னல. பார்த்ோ... "  

"பார்த்ோ ஹிந்து ொமியார் மாேிரி இருக்கா" 

"ஆமாம். மேம் மாறிட்டீங்களா" 

"இன்சைாரு மேத்னே பின்பற்றனும்ைா அந்ே மேத்துக்கு மாறனும்னு 
அவெியமா". தகள்விகனள ேீ தகட்கிறாயா அல்லது ோன் தகட்கட்டுமா என்ற 
தபாட்டியில் அவதர இன்னும் சவன்றுக் சகாண்டிருந்ோர்.  

"இல்னல. ஆைா... " 

"ஆைா என்ை".  

"ஹிந்து முஸ்லீமாகி தகள்விப்பட்டிருக்தகன். ஆைா முஸ்லீம் ... " 
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"ேம்பி ேல்லது எங்கிருந்ோலும் அனே தேடி எடுத்துக்கனும். இது ஒரு தேடல். 
அந்ே தேடல் இன்னும் முடிவாகனல" 

"என்ை தேடறஙீ்க" 

"அது சேரியனல" 

"என்ை சோனலச்ெீங்க" 

"அதுவும் சேரியனல" 

"என்ை சோனலச்ெீங்கன்னும் சேரியனல என்ை தேடறஙீ்கன்னும் சேரியனல 
உங்களுக்கு".  

"உைக்கு சேரியுமா. எங்தக தபாதறன்னும் சேரியனல எதுக்கு தபாதறன்னும் 
சேரியனல", என்றார் என்னை மடக்கிவிட்டோக ேினைத்துக் சகாண்தட. 

ெற்று தேரம் இருவரும் அனமேியாக இருந்தோம். 

"ேீங்க புரியாே புேிரா இருக்கீங்க. இல்லாட்டி என்கிட்தட ஏதோ மனறக்கறஙீ்க", 
என்தறன் ஹாத்ேீம் காவி உனடனய அணிந்துக் சகாண்டு என் முன்ைால் 
அமர்ந்ேிருக்கும் குழப்பம் ேீராமல். 

"இப்போதை பார்த்தே. அதுக்குள்தள என்னை எப்படி புரிஞ்ெிக்க முடியும். அனே 
விடு. எைக்கு வாழ்னக முடிவுல இருக்கு. இப்பதவா அப்பதவா. ேீ வாழ 
தவண்டிய வயசு. உைக்கு என்ை பிரச்ெனையின்னு சொல்லு. என்ைால 
முடிஞ்ொ ேீர்த்து னவக்கதறன். எைக்கும் சகாஞ்ெம் வாழ்னகயில் அனுபவம் 
இருக்கு".  

டாக்டர் ரேீைைிடம் சொன்ைது தபால் முேலில் இருந்து ஆரம்பித்து வக்கீலாை 
கனே வனர அனைத்னேயும் சொல்லி முடித்தேன். யமுைாவின் மீது வண்டி 
சென்றுக் சகாண்டிருந்ேது.  

அவர் ேன்னுனடய சபாருட்கனள ஒரு பாலீத்ேீன் கவரில் கட்டிைார். எைக்கும் 
ஒரு பாலீத்ேீன் உனறனய சகாடுத்து என்னுனடய சபாருட்கனளயும் கட்டச் 
சொன்ைார். பிறகு "என்னுடன் வா" என்று என்னை அனழத்ோர், என்ைசவன்று 
தகட்கத் தோன்றாமல் அவர் பின்ைால் ேடந்து வண்டிப் சபட்டியின் கேவின் 
அருகில் வனரச் சென்தறாம். 
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வண்டி பாலத்ேின் மீது ெற்தற சமதுவாகச் சென்றது. என்ை ேடக்கிறது என்பனே 
ோன் உணருவேற்குள் என்னை ஆற்றில் ெட்சடன்று ேள்ளிவிட்டு அவரும் 
பின்ைாதலதய குேித்ோர். கத்துவேற்கு கூட சேரியாமல் ேீரின் ஆழத்ேில் 
கலந்தேன். 
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அந்ே புது சுவாமிஜி ஆங்கிலத்ேிலும் ேமிழிலும் ேத்துவங்கனள அள்ளி வெீிக் 
சகாண்டிருந்ோர். பலரும் அவர் தபசுவனே உன்ைிப்புடன் கவைித்ோலும் 
வியப்பாகவும் பார்த்துக் சகாண்டிருந்ோர்கள். 

அந்ே புது சுவாமிஜி தவறு யாரும் இல்னல ோன் ோன். என்னை அனழத்துக் 
சகாண்டு வந்ே சபரியவர் என்னை ஆெிரமத்ேில் தெர்த்துவிட்டிருந்ோர். சும்மா 
இல்லாமல் பல புத்ேகங்கனளயும் என் அனறக்குள் னவத்துச் சென்றிருந்ோர். 
ோனும் புது அவோரத்ேில் ெக்னக தபாடு தபாட்டுக் சகாண்டிருந்தேன். 

ேீரில் குேித்து எத்ேனை ோட்களுக்கு பிறகு எைக்கு விழிப்பு வந்ேசேன்தற 
சேரியாது. ஏதோ ோட்டு னவத்ேியம் செய்ேிருந்ோர்கள் எைக்கு.  

பல ோட்களுக்கு பிறகு என்னை இரண்டு தபர் பார்க்க வந்ேிருந்ோர்கள்.  

"வணக்கம் சுவாமிஜி ோங்க இரண்டு தபரும் ேமிழ் ோட்டிதலர்ந்து 
வந்ேிருக்தகாம். எங்க ஊரில் ஒரு ஆன்மீக விழிப்புணர்வு தபரனவ ேடத்ேதறாம். 
அதுல ேமிழ் சேரிஞ்ெ உங்கனள மாேிரி மஹான் வந்து தபெைா ேல்லா 
இருக்கும்னு ேினைக்கதறாம். ோங்கதள உங்களுக்கு தபாற வர செலவு எல்லாம் 
செஞ்ெி அனழச்ெிகிட்டு தபாதறாம். ெம்மேமா?" 

அவர் என்னை மஹான் என்று அனழத்ேது எைக்தக விதோேமாக இருந்ேது, 

ெரிசயன்று ஒப்புக் சகாண்தடன். அவர்கள் இருவரும் என்னை அனழத்து வந்ே 
சபரியவரிடம் ெிறிது தேரம் தபெிவிட்டு புறப்பட எத்ேைித்ோர்கள். அந்ே 
சபரியவர் என் னகயில் ெிறிய விபுேி சபாட்டலத்னே சகாடுத்ோர். என்னை 
ஆழமாக பார்த்ோர்.  

"உைக்கு ஏோவது பிரச்ெனைன்ைா மறுபடியும் என்னை வந்து பாரு. இங்தக 
எத்ேனை ோள் தவணும்ைாலும் ேீ ேங்கலாம்" என்றார்.  

எைக்கு அவர் சொன்ைது விளங்கவில்னல. இருந்ோலும் ேன்றாக இருந்ேது. 
ோதை முற்றும் துறந்ேவன், எைக்கு என்ை பிரச்ெனை வரப்தபாகிறது. ஏதோ 
சலக்ெர் செய்ய அனழக்கிறார்கள். ேிரும்பவும் சகாண்டு வந்து 
விடப்தபாகிறார்கள் அேற்கு எேற்கு இந்ே சபரியவர் இவ்வளவு படீினகயுடன் 
தபசுகிறார் என்று ேினைத்ேபடிதய புறப்பட்தடன்.  
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கேினர தேடிச் சென்று பல இடங்களில் தேடிய பிறகு அவனை ஊருக்கு 
அனழத்து வந்ேைர் தமாகனும் ரேீைனும்.  

ேங்களுக்கு ெம்பந்ேம் இல்லாே விவகாரம், காவல் துனற செய்ய தவண்டிய 
தவனல என்று இருவரும் ேினைத்ேிருந்ோலும் சவளிதய காட்டிக் சகாள்ளாமல் 
ஏதோ ஒரு உந்துேலில் காரியத்ேில் இறங்கி விட்டைர். தமாகனும் 
அலுவலத்ேில் விடுப்பு சொல்லி விட்டு இறங்கியிருந்ோன். 

இருவரும் கனளப்பாறிய பின் மானலயில் ெந்ேித்ேைர். ெற்று தேரம் தபெிக் 
சகாண்டிருந்ேைர்.  

"டாக்டர், கேிரவனுக்கு எப்படி இருக்கு".  

"இன்னும் மயக்கத்ேில் ோன் இருக்காரு தமாகன். ெீக்கிரம் ேம்ம ோவனல 
அவனர படிக்க னவக்கனும்". 

"உங்க ேிட்டம் என்ை டாக்டர்? "  

"ேீங்க எழுேிை என்தைாட கனேனய படிக்க னவக்கப் தபாதறன். ஒவ்சவாரு 
அத்ேியாயம் படிக்கும் தபாது அவருக்குள்ள ஏற்படற மாற்றங்கனள ஊர்ந்து 
கவைிக்கப் தபாதறன். அவரு என்னை மாேிரி மதைாேத்துவ மருத்துவரா 
மாறனும். அதுக்கப்புறம் ேிஜமாை என்தைாட தோயாளிகனள அவருக்கு 
அனுப்பப் தபாதறன். அதுக்கப்புறம் ேீங்க புது தோயாளியா அவர் கிட்தட 
வரீங்க". 

"என்ை ோன் தோயாளியாகவா எதுக்கு டாக்டர்? " 

"சொல்தறன். இப்ப அவரு ேன்னை ஒரு சபரிய மருத்துவரா ேினைச்ெிகிட்டு 
இருப்பாரு இல்னலயா? " 

"ஆமாம்". 

"அப்ப ேீங்க தோயாளியா வந்து அவருக்கு என்ை வியாேி இருக்தகா அதே 
வியாேி உங்களுக்கு இருக்கறோ சொல்லப் தபாறஙீ்க". 
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"அப்படியா? " என்று வியப்பாக தகட்டான் தமாகன். ேம் மாேிரி எழுத்ோளர்கனள 
விட இவரு மாேிரி மருத்துவர்களிடம் பல கனேகள் இருக்கும் தபாதல என்று 
ேினைத்துக் சகாண்டான். 

"ஆமாம். இப்ப கேிருக்கு வந்ேிருக்கிற வியாேிக்கு அவரிடதம ோன் 
னவத்ேியமும் இருக்கு. அவர் உங்களுக்கு சகாடுக்கதபாற ட்ரீட்சமன்ட் ோன் 
அவருக்கு ோன் சகாடுக்கப் தபாற மருந்தும் குணம் செய்யற வழியும்". 

"பதல டாக்டர். தோயாளிகிட்தடதய மருந்தும் கண்டுபிடிச்ெி அவருக்தக 
சகாடுக்கப் தபாறஙீ்களா. பதல", என்றான் தமாகன்.  

"அது மட்டுமில்ல தமாகன். உங்களுனடய வியாேிக்கு குணமாகிற வழி 
சொல்லும் தபாதே அவருக்கு குணமாயிடலாம். ஏன்ைா இப்ப ேமக்கு தேனவ 
அவருனடய செல்ஃப் ரியனலதெஷன் ோன். அவதர உணர்ந்ோ ோன் 
அவருனடய மாய வனலயிதலர்ந்து சவளிதய வரமுடியும்", என்றார் ெற்தற 
கனளப்புடன்.  

"தகட்க ேல்லா இருக்கு டாக்டர். இது மாேிரி ேடந்துட்டா அற்புேமாக இருக்கும். 
அப்புறம் உங்க கிட்ட வந்து ோன் இனே கனேயா எழுேறக்கு அனுமேி 
தகட்தபன்".  

அவர் ஏதோ சொல்ல முயன்றதபாது அவருனடனய மனைவி உங்கள பார்க்க 
தபாலீஸ்காரங்க வந்ேிருக்காங்க என்று படபடப்புடன் சொன்ைாள்.  

மறுபடியும் தபாலீைா, கேிர் இங்தக இருக்கும்தபாது தவறு என்ை 
பிரச்ெனையாக இருக்கும் என்று தயாெித்ேவாதற எழுந்ோர். தமாகனும் பின் 
சோடர்ந்ோன்.  

சென்ற முனற வக்கீலாக ேினைத்து ேடந்ே கூத்ேில் மாட்டிக் சகாண்ட தபாை 
காவல் ேினலயத்ேின் இன்ஸ்சபக்டர் இன்சைாருவருடன் வந்ேிருந்ோர்.  

"வணக்கம் ொர். வாங்க. என்ை தவணும்", என்றார் ரத்ேீைன்.  

"வணக்கம் ொர். கேிரவன் விஷயமா சகாஞ்ெம் தபெனும்", என்றார் காவல் 
அேிகாரி ெற்தற ேயக்கத்துடன்.  

தமாகன் ேைக்கு ெம்பந்ேம் இல்லாே விஷயமாக, "ோன் கிளம்பதறன் டாக்டர். 
அப்புறமாக பார்க்கலாம்", என்றவாதற ேடக்க முயன்றான். 
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"காவல் அேிகாரியுடன் வந்ேிருந்ேவர் ேீங்களும் இருங்க தமாகன் உங்க 
இரண்டு தபர்கிட்தடயும் ோன் தபெனும்", என்றார் படீினகயுடன். 

ரத்ேீைனும் தமாகனும் குழப்பத்ேில் சொல்லுங்க என்று சொல்லி 
ோற்காலியில் அமர்ந்ேைர். 

பிறகு அவர்கள் தபெிய விஷயம் இவர்கள் இருவனரயும் வியர்க்க 
செய்ேிருந்ேது.  
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அவர்கள் இருவரும் பல மணி தேரம் தபெிைர். ேடுவில் ரேீைைின் மனைவி 
இருமுனற வந்து "காபி ொப்பிடறஙீ்களா" என்று தகட்க "ேண்ணி மட்டும் 
சகாடுத்துட்டு உள்தள தபா", என்ற காட்டமாக கூறியிருந்ோர். அவருனடய 
மனைவியும் என்ை பிரச்ெனைதயா என்று குழப்பத்துடன் உள்தள சென்று 
கேனவ ோழிட்டுக் சகாண்டார்.  

அவர்கள் சென்ற பிறகு இருவரும் அனமேியாக இருந்ேைர். 

"என்ை ொர் ஏதோ உங்களுக்கு உேவி பண்ண வந்து சபரிய பிரச்ெனையில் 
மாட்டிக் கிட்தடன்" என்றான் தமாகன்.  

"இருங்க தமாகன் பேட்டப்படாேீங்க. இது மாேிரிசயல்லாம் வரும்னு யார் ஏேிர் 
பார்த்ேது. ேம்ம இரண்டு தபருக்கும் ேல்ல புத்ேி சுவாேீைம் இருக்கும்தபாதே 
ோம இந்ே பிரச்ெனைனய பார்த்து கலங்கதறாதம, பாவம் கேிர் அவரு இருக்கும் 
ேினலயில் எப்படி இனே ெமாளிப்பாரு? சொல்லுங்க".  

"மன்ைிக்கனும் ொர். ோன் என்தைாட தவனல பளுவில் ஏதோ பிரச்ெனையில் 
மாட்டிக்க தவண்டாம்னு சுயேலமா தபெிட்தடன். ேீங்க சொல்லறது ெரிோன். 
கேிருக்கு உேவி பண்ணனும். ஆைா இந்ே கட்ெிக்காரர் அவங்க ஆளுங்க செஞ்ெ 
சகானலனய கேினர ஏத்துக் னவக்கனும்னு சொல்றாதர. அதுவும் அவங்க 
சகானல பண்ணது ஒரு எேிர் கட்ெி எம்எல்ஏனவ. இது சபரிய விவகாரம் ொர். 
எத்ேனை ோள் ோம தவனல சவட்டியில்லாம சுத்ேனுதமா" என்றான் 
பேட்டத்துடன்.  

"சகாஞ்ெம் அனமேியா இருங்க தமாகன். ோம ோன் ஒரு ோள் அவகாெம் 
தகட்டிருக்தகாதம. ஏோவது தயாெிக்கலாம்", என்றவாதற ஒரு எண்னண 
சோனலதபெியில் ேட்டி தபெத்துவங்கிைார்.  

"வணக்கம் சுதரஷ். ோன் ரேீைன் தபெதறன். ஒரு ெின்ை பிரச்ெனை. வர 
முடியுமா. தலட்டாயிடுத்தே பரவாயில்னலயா. மன்ைிக்கனும். சராம்ப ேன்றி. 
வாங்க. காத்ேிருக்தகாம்", என்று சொல்லி னவத்ோர்.  

ஐதயா இன்னும் எத்ேனை தேரம் இங்கு இருக்க தவண்டுதமா என்று 
ேினைத்துக் சகாண்டு தமாகன் தயாெனையில் ஆழ்ந்ோன். அவன் கணிைி 
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சோழில் தவண்டாம் தவண்டாம் என்று சொல்ல அவைில் இருந்ே எழுத்ோளன் 
இன்னும் ஆழமாக தபாய் பார்க்கலாதம என்று தூண்டிக் சகாண்டிருந்ேது. 
கனேயில் மர்மங்கனள தபாட்டுத் ோக்கலாம். ேிஜத்ேில் ெந்ேிக்க எத்ேனை 
துணிவு தவண்டும் என்று உணர்ந்துக் சகாண்டிருந்ோன்.  

 

சுதரஷ் – ெங்க கால வழக்கறிஞர்கனள தபால இல்லாமல் இளனமயாக 
சுறுசுறுப்பாக சேன்பட்டான். சவள்னள ேிற தபாதலா தமல் ெட்னட. ேீல ேிற 
ஜனீ்ஸ் ஒரு மாற்றமாக சவளுத்துப் தபாகாமல் இருந்ேது. காபி சபாடி ேிறத்ேில் 
ஒரு காலணி. இடது னகயில் ஒரு காைிதயா ஜஷீாக் கடிகாரம். அதட 
பார்த்ேவுடன் ோன் எழுதும் கனேகளில் வரும் ரதமஷ் தபால இருக்கிறாதை 
என்று ேினைத்துக் சகாண்டான் தமாகன்.   

ரத்ேீைன் சொன்ைனேசயல்லாம் சபாறுனமயாக தகட்டுக் சகாண்டான். 
தபசுவனே சபாறுனமயாக தகட்கும் மைிேர்களும் இன்னும் இருக்கின்றார்களா 
என்று ஆச்ெர்யப்பட்டுக் சகாண்டான் தமாகன்.  

"தைா ேீங்க முடியாதுன்னு சொல்லிப் பார்த்துட்டீங்க ஆைா அவங்க விடறோ 
இல்னல. அப்படித்ோதை". 

"ஆம்" என்றார் ரத்ேீைன்.  

"சஜன்டிலா மிரட்டிட்டும் தபாயிருக்காங்க. இல்னலயா" 

"ஆம்".  

"இன்ஸ்சபக்டரும் துனண தபாறாரு அப்படித்ோதை".  

"ஆம்".  

ெிறிது தேரம் சமௌைமாக இருந்துவிட்டு சேளிவாக தபெிைான் சுதரஷ். 
பார்த்ேவுடன் அனைவருக்கும் பிடித்துவிடும் அளவிற்கு அவனுனடய தபச்சு 
மற்றும் பாவனைகள்.  

"அவங்க தமாகனை ஒரு கனே எழுே சொல்றாங்க. அதுல அந்ே எம்எல்ஏ 
தமதல கேிருக்கு தகாபம் வர மாேிரி செய்யனும். அவதர அந்ே எம்எல்ஏனவ 
சகானல பண்ணோ ஒத்துக்கனும். அப்படித்ோதை".  

"ஆமாம்".  
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"அப்புறம் தகஸ் தகார்டுக்கு தபாகும். அங்தக அவனர மைேினல 
ெரியில்லாேவன்னு சொல்லி விடுவிச்ெிடலாம் அப்படின்னு உறுேியளிக்கறாங்க 
இல்னலயா". 

"ஆமாம்".  

"இப்ப ேமக்கு இரண்டு பிரச்ெனைகள். ஒன்னு இந்ே தகஸ் தகார்டுக்கு தபாயி 
அவங்க ேினைக்கிறமாேிரி முடிவு வந்துட்டா கேிர் ேிரந்ேரமா சகானலயாளின்ற 
பட்டத்தோட அப்புறம் னபத்ேியக்காரன்ற பட்டத்தோடவும் வாழ 
தவண்டியிருக்கும். அவனர இந்ே இக்கட்டாை ேினலயிலிருந்து காப்பாத்ேனும்".  

"இரண்டாவது ேிஜமாை குற்றாவாளி ேப்பிக்காம பார்த்துக்கனும். இல்னலயா".  

ரத்ேீைன் ெற்தற ஆசுவாெத்துடன் "இல்னல சுதரஷ். முேல் பாயிண்ட் ெரி. 
இரண்டாவது ேிஜமாை குற்றாவளினய பத்ேி எங்களுக்கு கவனல இல்னல. அது 
அரெியல் விவகாரம். அந்ே ெகேிக்குள்ள மாட்டிக்க ோங்க விரும்பனல. 
இரண்டாவது முக்கியமாை விஷயம் இந்ே அரெியல்வாேிங்க கிட்தடர்ந்து எங்க 
இரண்டு தபனர காப்பாத்ேனும். ஏன்ைா எைக்கும் பிராக்டீஸ் இருக்கு குடும்பம் 
இருக்கு. தமாகனும் பிைியாை ஆள். அவருக்கும் குடும்பம் இருக்கு. எங்க 
குடும்பத்ேிைரும் சோழிலும் பாேிக்காம இருக்கனும். அவங்களுக்கு 
உேவிைாலும் பிரச்ெனை உேவாட்டாலும் பிரச்ெனை".  

"அப்ப அவங்களுக்கு உேவுங்க என்றான் ெகஜமாக".  

"என்ை" என்று இருவரும் கண்கனள விரித்துக் தகட்டைர்.  
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"டாக்டர் முேல்ல ேீங்க கயல்விழி கிட்தட விபரமா தபெி கேினர எந்சேந்ே 
ஆஸ்பத்ேிரிக்சகல்லாம் கூட்டிக் கிட்டு தபாைாங்கன்னு பட்டியல் ேயார் 
பண்ணுங்க. அவதராட தபாை கம்சபைியில் எல்லானரயும் ெந்ேிச்சு விபரங்கள் 
தெகரிங்க. அவங்க வடீ்டு பக்கத்துவடீு எேிர்த்ே வடீு இப்படி எல்லானரயும் 
ெந்ேிச்சு அவனரப்பத்ேிை கருத்துக்கனள தெகரிங்க. ோன் அரெியல்வாேி 
பக்கத்து கனே, சகானல விபரங்கள், தபாலீஸ் இன்வால்சமன்ட் இப்படி 
தகாணத்துல விபரங்கனள தெகரிக்கிதறன். ஆமாம் தபாை ேடனவ அவரு 
தபாலீஸ்ல மாட்டும்தபாது தகஸ் ஏோவது புக் ஆச்ொ? " 

"அவரு தமல எந்ே தகைூம் புக் ஆயிருக்காது. அதுக்கு முன்ைாடிதய ோன் 
தபாயிட்தடன்".  

"இந்ே வாட்டி சபாய் தகஸ் ோன் தபாடனும் அவங்க. அப்படி ஆயிருந்ோ அனே 
சபாய் தகைூன்னு ேிருபிச்ெிடலாம். தவணும்ைா இன்னும் சரண்டு மூணு 
சபாய் தகைூகனள அந்ே தபாலீஸ் ஸ்தடஷன்தல தபாட வச்ெிட்டு 
இப்படித்ோன் சபாய் தகைூகள் உருவாக்கறாங்கன்னு உனடச்ெிடலாம்".  

"சுதரஷ், அவரு னபத்ேியமாக இருக்காருன்னு ேீேபேி ேினைச்ொ அவரு 
சகானல தகைூதலர்ந்து ேப்பிக்கவாவது வழி இருக்கு. ஒரு தவனள அவர் 
ேல்ல மைேினலயில்ோன் இருக்காருன்னு அவங்க ேம்பிைா அவருக்கு ஆபத்து 
இல்னலயா. ஏன்ைா இந்ே அரொங்க ேரப்பு வக்கீனல ேம்ப முடியாது. 
தகார்ட்டுக்கு தபாை பிறகு சகானல ேிரூபணம் ஆை பிறகு கேினர 
காப்பாத்ோமா விட்டுட்டா? " 

"இல்னல டாக்டர். இனே அவங்க வழியில் தபாய் பிடிக்கறதுங்கறது புலி வால் 
பிடிச்ெிகிட்டு தபாற மாேிரி. சராம்ப தடஞ்ெரஸ். ோம தகனை உனடக்கறது 
மட்டுமில்லாம ேிஜ குற்றவாளினயயும் பிடிச்சுக் சகாடுக்கனும். ஆைா 
பயப்படாேீங்க ோம எது செஞ்ொலும் ேல்லா தயாெிச்சுத்ோன் செய்தவாம். உங்க 
இரண்டு தபருக்கும் எந்ே பாேிப்பும் வராது. அரெியல் பிரச்ெனையில் ோனும் 
மாட்டிக்க விரும்பனல".  

"அப்ப அவங்களுக்கு உேவுங்கன்னு ேீங்க சொன்ைது? " 
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"முேல்ல ஒரு அோமத்து தபர்ல உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீசபய்ட் ெிம் வாங்கித் 
ேதரன். அது மூலமா அவங்க கிட்ட தபசுங்க. கட்டாயம் அவங்க ரிக்கார்ட் 
செய்வாங்க. ேீங்களும் ரிக்கார்ட் செய்யுங்க. அவங்க கிட்தட அவங்க 
எேிர்பார்த்ே மாேிரிதய அவங்களுக்கு ஒத்துனழப்பு ேர்றோ சொல்லுங்க. 
தமாகன் ேீங்க அவங்க எேிர்பார்த்ே மாேிரிதய கனே எழுதுங்க. னகயால 
தவண்டாம். கம்ப்யூட்டரில் எழுதுங்க. இசமயில்ல யாருக்கும் அனுப்ப 
தவண்டாம். பிரிண்ட் எடுத்துக் சகாடுங்க. பிரிண்ட் வடீ்டுப் பிரிண்டர்ல 
தவண்டாம். சவளியிதலர்ந்து எடுங்க. ேீங்க தபாகாேீங்க. எழுேி முடிச்தொன்தை 
லாப்டாப்பில் தெஃப் ஏதரஸ் பண்ணிடுங்க. ோன் சொல்றமாேிரி எழுதுங்க. ஆைா 
அவங்க சொன்ை மாேிரி எழுேிை மாேிரி இருக்கனும். ோன் உங்க இரண்டு 
தபனரயும் ெந்ேிக்கப் தபாறது இங்தக இல்னல. ஒதக? " 

அவன் தபெியனே எல்லாம் கண் இனமக்காமல் இருவரும் தகட்டைர். ஒரு 
மதைாேத்துவ ேிபுணர். ஒரு கணிணி ேிபுணர். இருவரும் ெட்டத்ேிற்கு முன் 
சேடுஞ்ொன்கினடயாக விழுந்ேிருந்ோர்கள். ஆைாலும் இருவரின் ஆர்வத்ேிற்கு 
குனறவில்னல. அப்பாவி கேினர காப்பாற்ற தவண்டும் என்ற எண்ணத்ேிலும் 
இருவரும் ஒற்றுனமயாக இருந்ோர்கள். கனேயாெிரியருக்கு பல கருக்கள் 
கினடத்துக் சகாண்தட வந்ேை. கனே சோழிற்ொனல 24 மணி தேரம் இயங்கிக் 
சகாண்தட இருந்ேது.   
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"கேிர் ஏதோ சோகுேி பிரச்ெனையா அவருக்கு மனு சகாடுக்க வந்ேிருக்காரு. 
ெட்ட மன்ற உறுப்பிைர் ெரியா தபெனல. அடுத்ே வாட்டி உைக்கு ஓட்டு 
தபாடமாட்தடன்னு கேிர் சொல்லியிருக்காரு. உன்ைால ஆைனே 
பாத்துக்தகான்னு எம்எல்ஏ சொல்லிட்டாரு. அப்பதலர்ந்து அவனர பழி வாங்க 
வாய்ப்பு தேடி அனலஞ்ெிருக்காரு. அவரு கானலயில வாக்கிங் தபாகும்தபாது 
அரிவாள் எடுத்து சவட்டிட்டாரு. அந்ே தேரத்துல அவரு படிச்ெிக்கிட்டு இருந்ே 
புத்ேகம் ஒரு அரெியல்வாேினய பழி வாங்கற புத்ேகம் மாேிரி இருக்கனும். 
ெரியா", என்றார் அந்ே அரெியல்வாேியின் னகயாள்.  

"என்ை ொர் சொல்றஙீ்க. இப்ப ோன் கனே எழுேி ேரனும்னு சொல்றஙீ்க. 
சகானல ேடந்ே ெமயம் அவர் ஒரு புத்ேகத்னே படிச்ெிகிட்டு இருந்ோருன்னு 
சொல்றஙீ்க. ோதை இனணயத்ேில் சவளியிடாே புத்ேகத்னே அவரு 
படிச்ொருன்னும் எப்படி ொர் ேிரூப்பிக்க தபாறஙீ்க".  

"தமாகன், ேீங்க இப்ப அவருக்கு எழுேி ேர தவண்டிய கனே அவரு தகார்டுல 
சகானல செஞ்தென்னு ஒத்துக் தவண்டிய கனே. எங்க வக்கீல் சொல்ல தபாறது 
அவர் சகானல செஞ்ெ தேரத்துல தவறு ஒரு புத்ேகத்னே படிச்ெிகிட்டு 
இருந்ோருன்னு. அது தேடிைா கினடச்ெிடும். எல்லா மர்ம ோவல்னலயும் 
சகானல சகாள்னள ோதை", என்றார் என்ைதமா அவர் அரெியலில் எல்லாம் 
சுத்ே னெவம் மாேிரி.  

ரத்ேீைன் இனடமறித்ோர். "ொர், கேிர் சகானல பண்ணும்தபாது அவர் அந்ே 
புத்ேகத்ேின் பிடியில் இருந்ோர்னு சொல்றஙீ்க. ெரி. ஆைா அந்ே சோகுேி 
பிரச்ெனையில் அவரு எம்எல்ஏ கிட்ட ெண்னட தபாட்டது கேிர் என்கிற 
மனுஷைா இருக்கும் தபாது. இது இடிக்கிறதே. அவரு ெண்னடயும் கனேயில 
வர ஒரு பாத்ேிரமா செய்யனும். சகானலயும் அந்ே பாத்ேிரமாகதவ செய்யனும். 
ஒன்னும் முழு சுவாேீைத்ேிலும் இன்சைான்னு மைேினல பாேிக்கப்பட்ட 
ேினலயிலும் செஞ்ெோ தபெிைா தகஸ் உனடஞ்ெிடும்".  

"என்ை சொல்ல வரீங்க டாக்டர்" என்றார் அரெியல்வாேி. 

"ொர் கேிரால உங்களுக்கு பிரதயாெைம் இல்னல. ேீங்க தவற வழினய 
பாருங்க". 
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"அனே விடுங்க டாக்டர். ேீங்க சொல்ல வந்ே விஷயத்னே முேல்ல 
சொல்லுங்க". 

"ொர். கேிர் ொோரணமா இருக்கும் தபாது எம்எல்ஏ கிட்தட ெண்னட தபாட்டு 
அதே தகாபத்துல அவனர சகான்னுட்டாரு. இப்படி தபாச்ெின்ைா உங்க ஆளு 
சகானலதலர்ந்து ேப்பிச்ெிடுவாரு. கேிரு மாட்டிப்பாரு".  

"மாட்டிகிட்டு தபாகட்டுதம. அவரு ஒரு னபத்ேியம். அவரால யாருக்கு 
பிரதயாெைம். அவங்க குடும்பத்துக்கு தவணா ஒரு சபரிய சோனக 
சகாடுக்கதறாம்".  

"அது முடியாது ொர். அவர் என்தைாட தபஷண்ட். அவருக்கு குணப்படத்ே 
முடியாே வியாேி ஒன்னும் இல்னல. அவரு ெீக்கிரம் குணமாகி பனழய படி 
ஆராய்ச்ெியில் இறங்குவாரு. இது உறுேி. ஒருத்ேதராட வாழ்னகனய அழிக்க 
ோன் ஒப்புக்க மாட்தடன்".  

"ெரி விடுங்க. னபத்ேியம்னு சொல்லி தகைூதலர்ந்து காப்பாத்ேிட்டா? " 

"அதுக்கு ேீங்க சொல்ற வழி ெரியாகாது. அவரு புத்ேகம் படிச்ெோல 
இன்ஃபூளுயன்ஸ் ஆகி எம்எல்ஏனவ சகானல பண்ணோ இருந்ோ மட்டுதம 
அவனர விடுவிக்கலாம்".  

"ெரி அப்படிதய பண்ணிடுங்க. அவருக்கு முன் விதராேம் இருந்ே மாேிரி 
சொன்ைது தவண்டாம். அவரு ஏதோ ஒரு புத்ேகத்னே படிச்ெிருக்காரு. அதுல 
இருந்ே எம்எல்ஏதவாட சபயரும் இப்ப சகானலயாை ஆதளாதட சபயரும் ஒதர 
மாேிரி இருக்கட்டும். அவரு மைேினல ெரியில்லாம சகானல பண்ணோ 
இருக்கட்டும். சகாஞ்ெ ோள் ஆஸ்பத்ேிரியில் இருந்துட்டு ோதை அவனர ரீலீஸ் 
பண்ணித் ேதரன் என்றார் முடிவாக". 

இப்தபாது தமாகன் – "அதுல ஒரு பிரச்ெனை ொர்" என்றான்.  

"என்ை ொர் இப்தபா பிரச்ெனை", என்றார் அ.வா. கடுப்புடன்.  

"தகார்ட்ல ோம சொல்ல தபாற கனேயில் வர புத்ேகம் ஏற்கதை பிரசுரிச்ெ 
புத்ேகமா இருக்கனும். அனே படிச்ெி ோன் அவரு சகானல 
பண்ணியிருக்காருன்ைா அனே இைிதம எழுேிை புக்கா எப்படி காண்பிக்கிறது. 
அப்படிதய ோன் அந்ே கனேயும் எழுேிைா தபக் தடட்டடா இனணயத்துல 
சவளியிடனும். இப்ப இருக்கற சோழில்நுட்பத்துல என்ைிக்கி அப்தலாட் 
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பண்ணிதைன்னு சுலபமா கண்டுபிடிச்ெிடுவாங்க. அதுமட்டமல்ல கேிரு 
அன்ைிக்கு இனணயத்ேிதலர்ந்து எடுத்ோரு அப்படிங்கறதுக்கும் ஆோரம் 
உருவாக்க தவண்டியிருக்கும். அசேல்லாம் பிரச்ெனை. ேீங்க முேல்ல அது 
மாேிரி ஏற்கைதவ பப்ளஷீ் ஆை ஒரு புக்னக தேடுங்க, ோன் தகார்ட் ஸீன் 
எழுே ஆரம்பிக்கதறன். ோங்க வதராம்".  

"ஒரு ேிமிஷம்", என்று அவர்கள் சொன்ைனே காேில் தகட்காே மாேிரி 
ேகர்ந்ோர்கள் இருவரும்.  
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"உங்கள் சபயர்".  

"கேிரவன். கேிர்ன்னு கூப்பிடுவாங்க".  

"என்ை படிச்ெிருக்கீங்க".  

"எம்எஸ்ெி னமக்தரபயாலஜி". 

"எங்க தவனல பாக்கறஙீ்க". 

"இப்தபா தவனலயில்னல. தவனல தேடிகிட்டு இருக்தகன்".  

"உங்களுக்கு எம்எல்ஏ .......... சேரியுமா? " 

"ஒரு ேடனவ பாத்ேிருக்தகன்".  

"அவனர ேீங்க தபாை மாெம் 20ம் தேேி அரிவாளால சவட்டிைஙீ்களா" 

"ஆமாம்".  

"எதுக்காக சவட்டிைஙீ்க".  

"இந்ே மாேிரி அரெியல்வாேியால ஒரு பிரதயாெைமும் இல்னல. சொந்ே 
சோகுேிக்கு கூட ஒரு ேல்ல காரியம் செய்யனல. இவங்கனளசயல்லாம் ேடு 
தராட்ல சவட்டனும்".  

"உங்களுக்கு மைேினல ெரியில்னலயா" 

"ஏன் ொர் என்னை பாத்ோ மைேினல ெரியில்லாே மாேிரியா இருக்கு".  

"ேீங்க ஏன் உங்க ஆபஸீ் சபாருட்கனள தபாட்டு உனடச்ெீங்க". 

"ெம்பள உயர்வு தகட்டிருந்தேன். சகாடுக்கனல. அேைால தகாபிெிகிட்டு 
உனடச்ெிட்தடன்".  

"உங்க மைேினல ெரியில்லாேற்காக ேீங்க ஏோவது மருத்துவம் பாத்ேீங்களா".  

"ொர் எைக்கு மைேினல ெரியாோன் இருக்கு. ோன் எந்ே டாக்டர்கிட்தடயும் 
தபாைேில்னல. தவணும்ைா என் குடும்பத்ோனர தகட்டுப் பாருங்க. என் காேலி 
கயல்விழினய தகட்டுப்பாருங்க".  
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"ெரி. ெரி. இந்ே சகானலக்கு உங்களுக்கு மரண ேண்டனை கினடக்கலாம் 
இல்னலயா".  

"ஆமாம் ொர்".  

"அப்ப குற்றத்னே ஒப்புக்கறஙீ்களா".  

"இத்ேனை தேரம் அனேத்ோதை ொர் செஞ்ெிகிட்டு இருக்தகன்".  

ேீேிபேி ேடுவில் குறுக்கிட்டு, "ேீங்க அோவெியமா ஏன் தேரத்னே வணீ் 
பண்றஙீ்க. அவதர குற்றத்னே ஒத்துகிட்டாரு. ேீங்க தபாலீஸ் ேரப்பு 
விபரங்கனள தபாஸ்ட் மார்டம் சகானல செய்ய பயன்படுத்ேிய ஆயுேம் FIR 

எல்லாம் விபரமா சகாடுங்க. யாரும் கண்டஸ்ட் பண்ணாே தகைூக்கு ஏன் 
தேரத்னே வணீடிக்கிதறாம்" என்றார்.  

"இல்னல. அவருக்கு மைேினல ெரியில்னல", என்று சொல்லி அரொங்க வக்கீல் 
இழுத்ோர்.  

"என்ை சொல்றஙீ்க. அவருக்கு மைேினல ெரியில்னலன்னு சொல்லி 
எக்ைம்ஷன் தகட்க தபாறஙீ்களா. அவருக்கு மைேினல ெரியில்னலன்னு 
ஏோவது எவிடன்ஸ் இருக்கா? அனே செய்யுங்க. தகனை ேள்ளி னவக்கிதறன்".  
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"என்ை தமாகன் ோவல் எப்படி வந்துகிட்டு இருக்கு? " 

"ஹாஹா என்ை ோவல் டாக்டர். இதுவா? " 

"ஆமாம். இதுவும் ேீங்க எழுேற கனே ோதை. என்ை சபயர் னவச்ெிருக்கீங்க".  

"ஒதர ஒரு வாெகன். எடிட்டர்ஸ் பல தபர். இதுக்கு என்ை சபயர் னவக்கறது. 
இன்னும் பெயர் வைக்கைில்வை அப்படின்னு தவணா சபயர் னவக்கலாம்".  

"ஹா ஹா. இன்னும் பெயர் வைக்கைில்வை. இதுதவ புதுனமயாை னடட்டில் 
ோன். சகாடுங்க படிக்கலாம்".  

ஒரு ேிமிடம் அந்ே ேீேி மன்ற காட்ெினய படித்து பார்த்ோர். "ம்ம். இப்படிதய 
தபாைா கனேயில வர கேிரும் ேிஜ கேிரும் இனணஞ்ெிருவாங்க. அவரு மை 

ேினல ேிடமாைவன்னு ேீேிபேி ேம்பிைாருன்ைா சகானலயும் அவரு ோன் 
செஞ்ொருன்னு ஆயிடுதம. அப்புறம் அந்ே அரெியல்வாேி தவற படிச்ெி இனே 
அப்ரூவ் செய்யனுதம", என்றார் குழப்பத்துடன்.  

அப்தபாது ோன் உள்தள நுனழந்ே சுதரஷ் "என்னை மிஸ் பண்றஙீ்களா" என்று 
தகட்டான் ஆர்வத்துடன். தமாகன் டாக்டரிடமிருந்ே ேன்னுனடய கனே 
ோட்கனள எடுத்து அவைிடம் ேீட்டிைான்.  

ோனும் அனே ஆதமாேித்ேவாதற, "டாக்டர் சொல்றது ெரிோன். அப்புறம் 
இவனர மைேினல ெரியில்லாேவன்னு ேிரூபிக்க ோன் உள்தள நுனழய 
தவண்டி வரும்". 

"ெரி அப்படியா இந்ே அடுத்ே அத்ேியாத்னே பாருங்க", என்று தமலும் ெில 
காகிேங்கனள ேீட்டிைான். ஒரு பிரேியாைோல் இருவரும் தெர்ந்து படிக்கத் 
துவங்கிைர்.  
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ேீேிபேி வந்து அமர்ந்ேவுடன் அரொங்க ேரப்பு வக்கீனல பார்த்து, "ேீங்க அவனர 
மைேினல ெரியில்லாேவர் அப்படின்னு சொன்ைஙீ்க தபாை ைிட்டிங்கில். 
அங்தகர்ந்து கண்டின்யூ பண்ணுங்க" என்றார். 

அரொங்க ேரப்பு வக்கீல் சோடர்ந்து தபெிைார். 

"கேிர் ேீங்க ேல்ல மை ேினலயில் ோன் இருக்கீங்கன்னு ேீங்களும் இந்ே ேீேி 
மன்றமும் ஒப்புக்கிட்டா ேீங்க பண்ண சகானலக்கு அேிக பட்ெ ேண்டனை 
கினடக்கும். இல்னலயா" 

"ஆமாம்". 

"எைக்கு தவனல சுலபமாயிடும். இத்தோட என் வாேத்னேயும் ோன் 
முடிச்ெிக்கலாம். ஆைா ேீங்க மை ேினல ேிடமில்லாேவர்னு எைக்கு சேரியும். 
உங்களுக்கு உேவி செய்யத் ோன் ோன் இருக்தகன். ஒன்றும் அறியாமல் ேீங்க 
செய்ே சகானலக்கு உங்களுக்கு ேண்டனை வாங்கித் ேரதுல எைக்கு விருப்பம் 
இல்னல. அேைால ோன் தகட்கற தகள்விகளுக்கு ேீங்க ெரியா பேில் 
சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறமும் ேீங்க உங்க ேினலயில் ேிடமா இருந்ேீங்கன்ைா 
ோம வழக்னக முடிச்ெிடலாம். ெரியா" 

"ெரி ொர். தகளுங்க". 

"உங்க சபயர் ேிஜமாகதவ கேிரா அல்லது ேீங்க ெமீபத்துல படிச்ெ கனேயில் 
வந்ே கோபாத்ேிரமா". 

"ேீங்க என்ை தகள்வி தகட்கறஙீ்க" என்று ேீேிபேி தகட்டார்.  

"லார்ட்ஷிப், குற்றம் ொட்டப்பட்டுள்ள கேிர் மைேினல ெரியில்லாேவர். அவர் 
ெமீபத்ேில் இந்ே ோன்கு மருத்துவர்களிடமும் ேன் பிரச்ெனைக்காக மருத்துவம் 
பார்த்துள்ளார். இவர் ோன் படிக்கும் கனேகளில் வரும் கோபாத்ேிரமாகதவ 
மாறிவிடுவோல் பல ேவறுகள் அவர் அறியாமதலதய ேடந்துள்ளை. அேைால் 
இவருனடய மை ேினலனய கருேி இவனர விடுேனல செய்து இவருக்கு 
முனறயாை மருத்துவம் கினடக்க வழி செய்யுமாறு ோழ்னமயுடன் தகட்டுக் 
சகாள்கிதறன். இவர் சென்று வந்ே மருத்துவமனைகளும் அவர் உட்சகாண்ட 
மருந்து விபரங்களும் இதோ".  
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"இப்படி சகானல செய்யறவங்க எல்லாருதம மைேினல ெரியில்லாேவங்கன்னு 
வாோடிைா ேீேி மன்றம் எதுக்கு", என்று தகட்டார் ேீேிபேி காட்டமாக. "தவறு 
ஏோவது ஆோரம் இருக்கா? " 

"இவர் ெமீபத்ேில் சென்று வந்ே மதைாேத்துவ ேிபுணர் ரேீைனை ொட்ெியாக 
அனழக்கிதறன்", என்றார் அ.ொ.ே வழக்கறிஞர்.  

"டாக்டர் ரேீைன்".  

"ஆமாம்".  

"இவருனடய ேினலனமனய விளக்க முடியுமா".  

"முடியும் ொர்", என்று சொல்லி குனறந்ே வார்த்னேகளில் கேிரின் ேினலனய 
விளக்கிைார்.  

"அதுக்கு ஆோரம் இருக்கா".  

"இருக்கு ொர். அவரு வக்கீலா ேினைச்சு தபாலீஸ்ல தபாைது. அந்ே விபரங்கள் 
இதோ. அவரு என் கிட்ட வந்ே செைஷன்ஸ் விபரம். ஆடிதயா பேிவுகள்", 
என்று அனைத்து விபரங்கனள ேந்ோர்.  

"ேன்றி டாக்டர். லார்ட்ஷிப் உங்கள் பார்னவக்கு என்று அனைத்து 
விபரங்கனளயும் ேீேிபேியிடம் தெர்த்ோர். அவரும் சபாறுனமயாக 
எல்லாவற்னறயும் தொேித்துவிட்டு, ெரி ேீர்ப்பு வர ேிங்கட்கிழனம", என்று 
ஒத்ேினவத்ோர்.  

"இந்ே குற்றவாளி சகானல செய்த்னே காவல்துனற ெரியாை ஆோரங்களுடன் 
ேிரூபித்துள்ளது. கேிரவனுக்காக வாோட வழக்கறிஞர்கள் இல்லாவிட்டாலும் 
அரொங்க ேரப்தப ெிரத்னேயாக அவனர பற்றி விபரங்கனள தெகரித்ேேற்கு 
எைது பாராட்டுக்கள். சகானலயாளி மாட்டிவிட்டான் என்று வழக்னக 
மூடித்ேள்ளாமல் மைிே தேயத்துடன் இனே அணுகியிருக்கிறார்கள். கேிரவன் 
ோன் படிக்கும் கோபாத்ேிரமாக மாறிவிடுகிறான் என்பது ெந்தேகத்ேிற்கு 
இடமில்லாமல் ேிரூபணமாகிறது. ஆனகயால் அவருக்கு ேக்க ெிகிச்னெ அளிக்க 
உத்ேரவு இடுகிதறன். ஆைால் இதுதபான்ற ஆபத்ோை வியாேியுள்ளவனர 
சுகந்ேிரமாக ேடமாடவிட்டேற்காக அவருனடய குடும்பத்ேிைருக்கு ஒரு லட்ெம் 
அபராேம் விேிக்கிதறன். தமலும் உயிர் இழந்ே குடும்பத்ேிைர் ேஷ்டஈடு தகட்டு 
வழக்கு சோடர்ந்ோல் அனே ெந்ேிக்க தவண்டிய கட்டாயத்ேிலும் அவர்கள் 
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இருக்கிறார்கள் என்பனேயும் எச்ெரிக்கிதறன். கேிரவனை பாதுகாப்பாக 
மருத்துவமனையில் தெர்த்து தமலும் இதுதபான்ற குற்றங்கள் ேடக்காமல் 
இருக்க அவருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குமாறு காவல்துனறக்கு உத்ேரவு 
ஈடுகிதறன்", என்று ேீர்ப்னப படித்து முடித்து னகசயழுத்ேிட்டார்.  
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"ஐதயா இந்ே தபாக்கில் பார்த்ோ சகானலயிதலர்ந்து கேிர் ேப்பிச்ொலும் 
மைதோய் மருத்துவமனைக்கு ேிரந்ேர விருந்ோளி ஆகிடுவாரு தபாலிருக்தக", 
என்று வருந்ேிைார் ரேீைன்.  

"தவற வழியில்னலயா", என்று தகட்டான் தமாகன். "இருந்ோ சொல்லுங்க 
எைக்கு ேிஜ குற்றவாளி ேப்பிக்கறதுல ஆர்வம் இல்னல. அதே ெமயம் கேிரவன் 
ேிரந்ேர தோயாளியாக மாறுவேற்கும் விடக்கூடாது", என்றான் உறுேியாக.  

அடுத்ே ோள் அந்ே காபி கதப தடயில் ஒரு ஓரமாை இடத்ேில் மூவரும் 
அமர்ந்ேைர். 

"சொல்லுங்க டாக்டர்".  

"கேிர் எந்ே ஆஸ்பத்ேிரிக்சகல்லாம் தபாைாதரா அவரு என்கிட்ட வந்ேது 
உட்பட அந்ே பட்டியல் ேயார்".  

"பதல. சராம்ப ஃபாஸ்ட்".  

"ெரி டாக்டர். ஒன்னு சொல்லுங்க தமாகன் எழுேி ேர கனேப்படி அவரு ோதை 
ெட்ட மன்ற உறுப்பிைனர சகானல செய்ேோ ஏத்துக்கறாரு. அவருக்கு 
மைேினல தகாளாருன்னு ேிரூபிச்சு ஆஸ்பத்ேிரியில் தெர்க்க சொல்லி ஜட்ஜ் 
உத்ேரவிடராரு. ஒரிஜைல் சகானலயாளி ேப்பிச்ெிடரான். இவரும் மரண 
ேண்டனையிதலர்ந்து ேப்பிச்ெிடராரு. இது ோதை அவங்க ேிட்டம்".  

"ஆமாம்".  

"உங்க தபஷண்ட எவ்வளவு புத்ேிொலி. ோன் பாக்கனுதம".  

"பார்க்கலாம் சுதரஷ் ோன் ஏற்பாடு பண்தறன். எவ்வளவுன்ைா? " 

"அவரு கனேயில் வர மாேிரிதய மாறிடராரா". 

"ஆமாம்", என்றான் தமாகன் ேீண்ட தேர அனமேிக்கு பின்பு.  

"இல்னல" என்றார் ரேீைன்.  
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"என்ை" என்று ஆச்ெர்யமாக தகட்டான் தமாகன். அவைிடம் சொன்ைது 
அப்படித்ோதை. இசேன்ை புதுக் கனே. "ேீங்க என்கிட்ட சொல்லாம விட்டது 
ஏோவது இருக்கா டாக்டர்", என்று ேம்பிக்னக இழந்ேவாதற. 

"இல்னல தமாகன். உங்க கிட்ட சுதரஷ்கிட்ட சொன்ைசேல்லாம் உண்னம. 
ஆைால் அேில் ஒரு அோலிைிஸ் இருக்கு. ேல்லா ஆழ்ந்து பார்த்தோம்ைா 
கேிர் ஒரு ஜைீியஸ். அவரு எக்கச்ெக்கமா புத்ேகங்கனள படிச்ெிருக்காரு. அேில் 
படிச்ெ விஷயங்கனள ஆழமா உள்வாங்கியிருக்காரு. அப்படி இல்னலன்ைா ேீ 
ஒரு வக்கீல் அப்படின்னு புக் சொன்ைனே னவச்ெிகிட்டு அவரு கறுப்பு அங்கி 
தவணா தபாட்டுத் ேிரியலாம். ஆைா ெட்ட நுணுக்கங்கள் எப்படி சேரியும் 
அவருக்கு. ேீங்க தபாலீஸ்ன்னு ோன் சொல்தறன். அட்லீஸ்ட் எப் ஐ ஆர்ன்ைா 
என்ைன்னு உங்களுக்கு சேரிஞ்ெிருக்க தவண்டாமா". 

"அப்படின்ைா? " 

"அப்படின்ைா கனேதயாட இம்பாக்ட்-ோக்கம் அவரு தமதல தபாட்ட ெட்னட 
மாேிரி. அவதராட அறிவு அந்ே கோபாத்ேிரமா அவனர மாற னவக்குது. 
ோனளக்கு அவனர ஒரு மீைவைா ெித்ேரிச்ொ அவரு மீைவைா மாறலாம். 
ஆைால் கடலில் தூக்கிப்தபாட்டா ேீச்ெல் சேரியாேோல அவரு செத்துடுவாரு".  

"ஓதஹா. அப்படின்ைா ஹி தகன் ரீட் பிட்வனீ் ே னலன்ஸ். கனேனய 
படிச்ொலும் அேன் உள் அர்த்ேம் மூலமா அவருனடய உள் மைேில் ோக்கம் 
ஏற்படுத்ே முடியும் அப்படித்ோதை".  

"அதமைிங்க சுதரஷ். எக்ைாக்ட்லி. ேீங்க ஒரு புத்ேிொலி. ஆமாம். அப்படி 
செய்ய முடியும்". 

தமாகன் முடினய பிய்த்துக் சகாள்ளாே குனறயாக, "என்ை ொர் தபெிக்கிறஙீ்க 
இரண்டு தபரும்" என்றான்.  

"ேீங்க எஸ்பிபி மூச்சுவிடாம பாடிை பாட்னட தகட்டிருக்கீங்களா" என்றான் 
சுரஷ். 

"ஆமாம்" என்றான் தமாகன் குழப்பத்துடன்.  

"அது பாலாதவாட ேிறனமயா இல்னல னவரமுத்துதவாட வரிகளா. எனே 
எழுேிைா மூச்சுவிடாம பாட முடியும்? " 
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எண்ணிவிட மறந்ோல் எேற்தகார் பிறவி 

இத்ேனையும் இழந்ோல் அவன்ோன் துறவி 

முடிமுேல் அடிவனர முழுவதும் சுகம்ேரும் 

விருந்துகள் பனடத்ேிடும் அமுேமும் அவள் அல்லவா 

 என்று தஜாராக பாடிைான்.  

"தமாகன் உங்களுக்கு ஒரு ெவால். ேீங்க எழுே தவண்டிய கனே ெமுோய 
அக்கனற சகாண்ட தவனலயில்லாே ஒரு இனளஞன் ஒரு எம்எல்ஏனவ 
தகாபத்ேிைால் சகானல செய்துவிட்டான் – அப்படிங்கற கனே. ஆைா அதுல 
ஊடுருவியிருக்க தவண்டிய செய்ேி அந்ே இனளஞனை தவறு ஒரு கும்பல 
பயன்படுத்ேி மாட்டி விடப்பாக்கறாங்கன்ற செய்ேி. படிச்ொ கேிர் மாத்ேிரம் ோன் 
புரிஞ்ெிக்கனும். இது விசு படத்துல வர வெைம் மாேிரி என் சபாண்டாட்டி என் 
கண்ணுக்கு மாத்ேிரம் அழகா இருக்கனும் மத்ேவன் கண்ணுக்கு அழகா 
இருக்கக் கூடாது. புரிஞ்சுோ? " 

"ஆக ோன் எழுேிய இரண்டு தகார்ட் ஸீன்தலயும் அவனுக்கு னவத்ேியத்னே 
புகுத்ேனும்னு சொல்றஙீ்க இல்னலயா" என்றான் வாத்ேியார் தகள்வி தகட்டு 
எைக்கு பேில் சேரிந்துவிட்டது என்று உற்ொகம் அனடயும் மாணவன் தபால.  

"பிரனைஸ்லி" என்றான் சுதரஷ்.  

"அப்படி எழுே முடியுமா தமாகன்", என்று அப்பாவியாக தகட்டார் ரேீைன்.  

ஒரு சபரிய விஷயத்னே ெகஜமாக சொல்லி விட்டான் சுதரஷ். பிரம்மிப்பாக 
இருந்ேது. ெவாலாகவும் இருந்ேது. "சயஸ், முடியும்" என்றான் தமாகன் 
ேினறவாக.  

"மற்றனவ ேீேி மன்றத்ேில்", என்றான் செய்ேி வாெிப்பாளனர தபால. பிறகு 
சவளியில் ஐந்து ரூபாயில் குடித்ேிருக்க தவண்டிய காப்பிக்கு 210 ரூபாய் 
ேண்டம் அழுதுவிட்டு சென்றார்கள்.  
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கேிரவன், அவன் சபற்தறார், காேலி கயல்விழி, தமாகன், சுதரஷ் அனைவரும் 
டாக்டர் ரேீைைின் வடீ்டில் குழுமியிருந்ேைர். கேரிவைின் அப்பா ெங்கீோ 
உணவகத்ேிலிருந்து அனைவருக்கும் பலகாரங்கள் ேரனவத்ேிருந்ோர். எங்கும் 
மகிழ்ச்ெி மயம்.  

கேிரவன் ரேீைன் முன் சேடஞ்ொணிக்கினடயாக விழுந்து எழுந்ோன். "சராம்ப 
ேன்றி ொர், எைக்கு வந்ே சபரிய ஆபத்ேிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் என்னுனடய 
வியாேினயயும் குணப்படுத்ேிட்டீங்க. ேீங்க மட்டுமில்லாட்டா என்ை 
ஆயிருக்கும்தை ேினைச்சுப் பார்க்க முடியனல. உங்களுக்கு வாழ் ோள் முழுொ 
கடனம பட்டிருக்தகன்", என்றான் சேகிழ்ச்ெியுடன்.  

"அதடதட அதுக்கு ோன் மட்டும் காரணமில்னலப்பா. அங்க பாரு சுதரஷ் 
தகார்டுக்தக தபாகாம ேிறனமயா சவளியிதலர்ந்தே வழக்காடிய வக்கீல். 
பிரசுரத்ேிற்தக அனுப்பாம ேந்ேிரமா கனே எழுேிய தமாகன், அப்புறம் 
கயல்விழிதயாட காேல் உன் தமல னவச்ெ ேம்பிக்னக, உங்க அப்பா 
அம்மாதவாட தவண்டுேல் இப்படி பல காரணங்களும் தெர்ந்து ோன் இந்ே 
ொேனைதய", என்றார் ேன்ைடக்கத்துடன்.  

"ொர், ோன் செஞ்ெது ஒன்னுதம இல்னல. ஜஸ்ட் ஒரு ேிரி பிடிச்சு சகாடுத்தேன், 
தமாகன் ொர் ோன் அற்புேமா ஒரு கனேனய எழுேிைாரு. டாக்டர் ோன் 
உங்கனள குணப்படுத்ே எல்லாம் முயற்ெியும் செய்ோரு", என்றான் சுதரஷ் 
அவன் பங்கிற்கு ேன்ைடக்கமாக.  

தமாகனும், "இல்னல கேிரவன், அரெியல் பிரச்ெனையின்னு சொன்ைதும் ோன் 
பயந்ேது என்ைதவா உண்னமோன். ஆைால் ொோரணமா கனே எழுேிகிட்டு 
இருந்ே என்னை ஒரு மருத்துவ கோெிரியைாக மாத்ேிைது இவங்க இரண்டு 
தபரும் ோன்" என்றான்.  

கயல்விழியின் னகபிடித்ேவாறு அமர்ந்ேிருந்ே கேிரவன் "அது ெரி ொர், இந்ே 
மாேிரி அரெியல் பிரச்ெனை வந்ேதும் பயந்து என்னை னகவிடாம எல்லாரும் 
தெர்ந்து தபாராடி என்னை காப்பாேிவிட்டேற்கு என்ை சொல்ல", என்றான் 
ேன்றியுணர்ச்ெியுடன். 
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"அசேல்லாம் ெரிப்பா முக்கியமாை தவனலயால ோன் இன்ைிக்கு தகார்டுக்கு 
வரமுடியனல என்ை ேடந்ேதுன்னு யாராவது சொல்லுங்கதளன். எைக்கு 
மண்னடதய சவடிச்ெிடும் தபாலிருக்கு. ேிஜ சகானலயாளி யார். எப்படி ேீங்க 
குணமாைஙீ்க. ேீங்க விடுேனலயாைனே அவங்க அந்ே அரெியல்வாேிங்க எப்படி 
சுலபமா ஏத்துகிட்டாங்க. எைக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க" என்றார் ரேீைன்.  

"ஹாஹா அதுக்குத்ோன் ஒரு கோெிரியனர கூட வச்ெிருக்தகாம்ல. அவரு 
சொல்வார் கனேனய", என்று சுதரஷ் தமாகனை பார்த்து ெமிக்னக செய்ய 
தமாகன் வழக்கமாை கனே சொல்லும் பாணியில் சோடங்கிைான்.  
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"உங்கள் சபயர்".  

"கேிரவன். கேிர்ன்னு கூப்பிடுவாங்க".  

"என்ை படிச்ெிருக்கீங்க".  

"எம்எஸ்ெி னமக்தரயாலஜி". 

"எங்தக தவனல பாக்கறஙீ்க". 

"இப்தபா தவனலயில்னல. தவனல தேடிகிட்டு இருக்தகன்".  

"உங்களுக்கு எம்எல்ஏ .......... சேரியுமா? " 

"ஒரு ேடனவ பாத்ேிருக்தகன்".  

"அவனர ேீங்க தபாை மாெம் 20ம் தேேி அரிவாளால சவட்டிைஙீ்களா" 

"இல்னல". 

"என்ை இல்னலயா. அப்ப தபாலீஸ் எதுக்கு உங்கனள னகேி பண்ணியிருக்கு".  

"அனே அவங்க கிட்தட ோன் தகட்கனும்".  

"ேீங்க அவனர சகான்ைனே பார்த்ே ொட்ெி இதோ உங்க முன்தை ேிக்கறாரு. 
வாங்க ெரவணன்", என்று ஒருவனர அனழத்ோர்.  

"இவரா ோன் சகானல செய்யும் தபாது பார்த்ேது ஆச்ெர்யமா இருக்தக".  

"ெரவணன் ேீங்க கேிரவன் ெட்ட மன்ற உறுப்பிைனர அரிவாளால் சவட்டும் 
தபாது பாத்ேீங்களா".  

"ஆமாம் ொர்".  

"என்ை ேடந்ேதுன்னு சகாஞ்ெம் விபரமா சொல்லுங்கதளன்".  

"அவரு தவகமா ஓடி வந்து எம்எல்ஏ ெட்னடனய பிடிச்ெிகிட்டாரு. னகயிதல 
அரிவாள் தவற இருந்ேது. .... ஒரு ொேி தபனர சொல்லி ோம ஒரு ொேிக்காரன் 
ோதைடா உன்ைால ேம்ம ொேிக்கு என்ை லாபம்னு கத்ேிைாரு".  

"அப்புறம்... " 
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"அப்புறம் ேீ என்னை பயன்படுத்ேிகிட்டு ேப்பிக்க பாக்கதற. என் மைசு 
ெரியில்னலயின்ைா ேீ சொல்ற கனேனய தகட்டு ோன் ஆடறதுக்கு ோன் காதுல 
ஒன்னும் பூ சுத்ேி னவச்ெிக்கனலன்னு கத்ேிைாரு".  

"அப்புறம்... " 

"அவனர ஓங்கி சவட்டிட்டு ோன் கேிருடா. னமக்தராபயாலஜி படிச்ெிருக்தகன். 
ஒவ்சவாரு செல்னலயும் ஒவ்சவாரு மிருகத்துக்கு இனரயாக்கிடுதவன்னு 
சொல்லிட்டு ஓடிட்டாரு".  

"எதுக்காக சவட்டிைஙீ்க கேிர் சொல்லுங்க", என்றார் ெற்தற குரனல உயர்த்ேி.  

ெில ேிமிடங்கள் சமௌைமாக இருந்ோன் கேிரவன். ெில ேிமிடங்கள் சுற்று 
முற்றும் பார்த்ோன். தூரத்ேில் கயல்விழி சேரிந்ோள். அவளருகில் ெில ேபர்கள். 
யாரும் சேரிந்ே முகம் இல்னல. அப்பா அம்மா இன்னும் தூரத்ேில் 
சேன்பட்டைர். கயல்விழி உேடுகள் குவித்து ஓனெயில்லாமல் னககள் 
இரண்னடயும் பிரித்தும் இனணத்தும் காட்டிைாள். அவன் ேன் னகயில் இருந்ே 
ெிறிய காகிேத்னே எடுத்துப் பார்த்ோன். சமதுவாக படித்ோன். பிறகு மீண்டும் 
சமௌைமாைான்.  

"சொல்லுங்க கேிர், எதுக்காக சகான்ைஙீ்க".  

"ஐயா சகாஞ்ெம் ேண்ணி தவணும்" என்றான். அவனுக்கு குடிேீர் 
சகாடுக்கப்பட்டது. பிறகு சமதுவாக ெரவணனை காண்பித்து, "ேீங்க 
சொன்ைனே மறுபடியும் சொல்லுங்கள்" என்றான்.  

ெரவணன் சபாய் ொட்ெி ோதை. சொன்ைனேதய மீண்டும் சவட்டி ஒட்டிைான்.  

"ேீேிபேி அவர்கதள இது ஒரு சபாய் வழக்கு. தொடிக்கப்பட்ட வழக்கு", என்றான் 
ேீர்க்கமாக.  

அரெியல்வாேியின் னகயாள் ெட்சடன்று முகம் மாறிைார். தமாகனை பார்த்து 
என்ை ேடக்குது என்பது தபால னெனக காட்டிைார். எழுேியனே தபொமல் தவறு 
ஏோவது உளறப்தபாகிறாதைா என்கிற பயம் அவருக்கு. தமாகன் அனமேியாக 
உேட்னட பிதுக்கி என்ை ேடக்கிறது என்று எைக்கும் சேரியிவில்னல என்று 
செய்னக செய்ோன்.  

அவன் மீண்டும் தபெத்துவங்கிைான்.  
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"ஐயா என் சபயர் கேிரவன்".  

"அனே ோன் சொல்லிட்டீங்கதள".  

ேீேிபேி இனடமறித்து, "அவனர தபெ விடுங்கள்" என்றார்.  

"ஐயா என் சபயர் கேிரவன். ோன் னமக்தராபயாலஜி படிச்ெிருக்தகன். இந்ே எம் 
எல் ஏனவ ோன் ஒரு ேடனவ கூட பார்த்ேது இல்னல".  

"என்ை இப்பத்ோதை பார்த்ேிருக்தகன்னு சொன்ைஙீ்க" – வக்கீலும் 
ேடுமாறிப்தபாைார்.  

"சொல்தறன் ொர். எைக்கு மை ேினல ெரியில்னல. ோன் எந்ே புத்ேகம் 
படிச்ொலும் அந்ே கோபாத்ேிரமா மாறிடுதவன். அேைால ெில னவத்ேியமும் 
செஞ்ெிகிட்டு வதரன். இப்தபா கூட பாருங்க இந்ே தகார்ட்ல ேடக்க 
தவண்டியனே எைக்கு கனேயா எழுேி சகாடுத்ேிருக்காங்க. கனேயில வர 
முக்கிய பாத்ேிரத்தோட சபயரும் கேிரவன். அவனும் னமக்தராபயாலஜி 
படிச்ெிருக்கான். என்தைாட வகீ்கைஸ் சேரிஞ்ெ யாதரா ோன் இந்ே மாேிரி 
கனேனய எழுேி என்னை மாட்டிவிட பார்த்ேிருக்கனும்", என்றான் சேளிவாக.  

"என்ை சொல்றஙீ்க. அப்ப ஆரம்பத்துல ேீங்க தபெிை அஞ்சு ேிமிஷம் 
சுயேினைவில் இல்னலயா". 

"ஆமாம் ஐயா".  

"இப்ப எப்படி சுயேினைவுக்கு வந்ேீங்க".  

"ஐயா, இவரு ொட்ெியம் சொல்லும்தபாது ோம சரண்டு தபரும் ஒரு 
ொேிக்காரங்க அப்படின்னு சொன்ைாரு. செத்துப்தபாை எம்எல்ஏ ... ொேி. ோன் 
தவற ... ொேி. – இது எைக்கு அடிச்ெ முேல் அலாரம்".  

"என் மைசு ெரியில்னலயின்ைா ேீ சொல்ற கனேனய தகட்டு ோன் 
ஆடறதுக்கு....ன்னு அவரு சொல்லும் தபாது எைக்கு இரண்டாவது மணி 
அடிச்சுது. அப்ப ோன் அந்ே இனடசவளி கினடச்சுது. னகயில் இருந்ே 
பக்கங்கனள படிச்தென். தகார்ட்ல் ேடக்கற கனேயாக இருந்ேது. அதுல என் 
தபனரனய பார்த்தோன்தை எைக்கு புரிஞ்சுது. என்னைதய ோைாக மாத்ேி ஏதோ 
ேடக்கதுன்னு ேினைச்தென். அேைால ோன் அவனர மறுபடியும் தபெ 
சொன்தைன்".  
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"ேீங்க மைேினல ெரியில்லாேவர்னு எங்களுக்கு சேரியும். அனே 
சொல்லித்ோன் ோன் உங்களுக்கு விடுேனல வாங்கித்ேரோ இருக்தகன். ஆைா 
சகானல ேீங்க ோன் செஞ்ெீங்க", என்றார் வக்கீல் மிகவும் ேளர்ந்து தபாய். 

"ொர், ோன் மை ேினல சேளிவாக இருந்து அந்ே சகானல செஞ்ெிருந்தேன்ைா 
ோன் அந்ே ொேிக்காரன்னு சொல்லி சகான்னு இருக்க மாட்தடன். அப்படி ஏதோ 
கனேயின் பாேிப்புல இருந்தேன்ைா இப்ப இந்ே கனேனய எழுேி சகாடுத்ேது 
யாரு? என்று தகட்டான்", ெற்தற வலினமயுடன்.  

ேீேிபேி குறுக்கிட்டு, "என்ை ேடக்குது இங்தக. சபாய் தகைா. ொட்ெினய 
தமைிபுதலட் பண்றஙீ்களா. னஹ ஃப்தரானபல் தகைூன்னு சொன்ை உடதை 
ெந்தேகம் வந்ேது. எப்படிப்பா இவ்வளவு சுலபமா முடியும்னு. கேிரவன் 
உங்களுக்கு மைேினல ெரியில்னல அப்படிங்கறதுக்கு என்ை ஆோரம்". 

சுமார் 20 ேிமிடம் கழித்து ேீேிபேி, "ேீங்க சகானல செய்யனல. யாதரா உங்கனள 
இந்ே சகானலயில் மாட்டிவிட பார்த்ேிருக்காங்க. யாரு", என்றார் 
தயாெனையுடன்.  

வக்கீல் ேடுமாற்றமாக இருந்ோர்.  

"ொர், அதுக்கும் என்கிட்தட பேில் இருக்கு" என்றான் கேிரவன்.  

வக்கீல் கடுப்புடன், "ஏம்பா மைேினல ெரியில்லாேவன்னு சொல்லிட்தட 
அப்புறம் என்ை வடீ்டுக்கு தபாய் சரஸ்ட் எடு சகானலயாளி யாருன்னு 
தபாலீஸ் பாத்துக்கும்" என்றார்.  

"ொர், கவனல படாேீங்க. சகானலயாளி யாருன்னு எைக்கு சேரியாது. ஆைா 
இந்ே சபாய் ொட்ெி யாருன்னு சொல்தறன். இவரு 13ம் வாடு செயலாளர். தபாை 
மாெம் இவங்க கட்ெி ேனலவர் வந்ேப்ப ஆளுயர மானலதயாட சேருத் சேருவா 
தபாஸ்ட்ர் ஒட்டிக்கிட்டாரு. இவரு ஆளுங்கட்ெி. செத்ேது எேிர் கட்ெி எம்எல்ஏ. 
ொட்ெி சொல்ல தவற வந்ேிருக்காரு. இந்ே ேினலனமயில இருக்கு கனே", 
என்றான் கேிரவன் முற்றும் சேளிந்ேவைாக.  

"அப்புறம் தகார்டு சராம்ப தேரம் ேடந்ேது. அசேல்லாம் ேமக்கு தேனவயா. ேம்ம 
ஆளு சவளிதய வந்ோச்சு. ேீேிபேி காவல்துனறக்கு ேிஜ குற்றவாளினய 
தேடுங்கப்பான்னு உத்ேரவு தபாட்டுட்டாரு. எல்லாம் சுபதம", என்று சொல்லி 
முடித்ோன் தமாகன்.  



 

பக்கம் 65 of 67 

 

21 
 

"பிரில்லியண்ட்" என்றார் ரேீைன்.  

"அது ெரி இந்ே ஸ்கிரிஃப்னட அரெியல்வாேி எப்படி அனுமேிச்ொரு. அவருக்கு 
ெந்தேகம் வரனலயா", என்று தகட்டாள் கயல்விழி அதுவனரயில் சமௌைமாக 
சகாண்டாடிக்சகாண்டு இருந்ேவள்.  

தமாகன் "உடதை, வந்ேது. அவன் ஏன் சகானல செஞ்ெது ோன் ோன் 
ஒத்துகனலன்னு தகட்டாரு. ோன் சொன்தைன்  ொர் முேல்தலதய சகானலனய 
ஒப்புகிட்டா தகார்டுக்கு ெந்தேகம் வராோன்னு சொல்லி ெமாளிச்தென்".  

"அப்புறம்.. " 

"ஒதர ொேிக்காரங்கன்னு ேீங்க எழுேிை வரில அவங்களுக்கு ெந்தேகம் 
வரனலயா". 

"ஹாஹா. அது ோன் ோம் செஞ்ெ அேிர்ஷ்டம். ஆைா அடுத்ே வரினய 
பிடிச்ெிட்டாங்க. ஏன் "அப்புறம் ேீ என்னை பயன்படுத்ேிகிட்டு ேப்பிக்க பாக்கதற. 
என் மைசு ெரியில்னலயின்ைா ேீ சொல்ற கனேனய தகட்டு ோன் ஆடறதுக்கு 
ோன் காதுல ஒன்னும் பூ சுச்ேி னவச்ெிக்கனலன்னு கத்ேிைாரு" இந்ே வரி 
தேனவயான்னு தகட்டாரு. அதுக்கு ோன், ொர் அவன் மைேினலயில்னல 
ெரியில்னலன்னு இங்தக எஸ்டாப்ளஷீ் பண்ணாோன் பின்ைாடி அவனர 
விடுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ெமாளிச்தென்". 

"மத்ேக் கனே... " 

"மத்ேக் கனே எங்தக. இந்ே இடத்துல கேிரவன் குணமாயிட்டாரு. மத்ே 
கனேனய எழுேிைது அவருனடய ஞாபக ெக்ேியும் புத்ேிொலித்ேைமும் ோன். 
ோன் கூட இப்படி ஆளுங்கட்ெினய தபாட்டு துனவப்பாருன்னு எேிர்பார்க்கனல. 
எதுக்கும் ேீங்க எல்லாரும் சகாஞ்ெ ஜாக்கிரனேயாகதவ இருங்க", என்று 
முடித்ோன்.  

"இருங்க, இருங்க. அந்ே கனே தபப்பர்ஸ் மறுபடியும் கேிரவன் னகக்கு எப்படி 
தபாச்சு", என்றார் ரேீைன் இன்னும் புேிரிலிருந்து விடுபடாேவராக.  



 

பக்கம் 66 of 67 

 

"டாக்டர், ெட்ட நுணக்கங்கள் சேரிஞ்ெ ஒரு வக்கீல் ோன் இங்தக இருக்தகன் 
மறந்துட்டீங்களா. ெட்டமும் சேரியும் ேீேிமன்றத்தோடு ெந்து சபாந்துக்களும் 
சேரியுதம", என்றான் ேனகச்சுனவயுடன்.  

"அது ெரி கயல்விழிக்கு என்ை தரால் இேில்", என்றான் தமாகனும் அவனுக்கும் 
ெில புேிர்கள் இருந்ேை தபாலும். 

"அட தமாகன் ொர், ோனும் டாக்டரும் கயலுக்கு எல்லாம் சொல்லி அனுப்பி 
னவச்தொம். ஒரு தவனள கேிரவனுக்கு ேல்ல ேினைவு ேிரும்பிட்டா அவரால 
அவங்கனளயும் அவதராட அப்பா அம்மானவயும் ோன் ெட்டுன்னு சேரிஞ்ெிக்க 
முடியும்".  

"அது ெரி, ஆைால் எைக்கு இன்சைாரு டவுட் டாக்டர்" என்றாள் கயல்விழி 
கண்கனள அகலப்படுத்ேிக் சகாண்தட.  

"சொல்லும்மா".  

"தமாகன் ொர் எழுேிை ஸ்கிரிஃப்னட கேிரவன் ோன் சஜயில்தல படிச்ெிட்டாதர. 
அப்பதவ ஏன் அவருக்கு சேளிவு ஏற்படனல".  

"முேல்ல கேிரவன் எந்ே கனே படிச்ொலும் அதோட முக்கிய பாத்ேிரமாக 
மாறராரு. அேைால அவருக்கு மத்ே பாத்ேிரங்கதளாட ோக்கம் இல்னல. 
இரண்டாவது அவரு ஒரு கோபாத்ேிரமாக முழுொ மாறனும்ைா அந்ே 
சூழ்ேினலயும் அதுக்கு ேக்கமாேிரி இருந்ோ சுலபமா இருக்கும். இப்ப 
ஒருத்ேரும் இல்லாே இடத்துல அவரு மாறிைா அந்ே மாற்றம் அவராதலதய 
உணர முடியாது. மூணாவது இது என்தைாட கணிப்பு ோன் ஏன்ைா ோன் 
தகார்ட்டுக்கு வரனலதய – ெரவணன் ொட்ெி சொல்லும் தபாது அவதராட 
தபச்ொல அவருக்கு மைமாற்றம் டிரிகர் ஆயிருக்கு. படிக்கும் தபாது அவரு 
கேிர் கோபாத்ேிரத்தோட அேிகமா நூல்பிடிச்சு தபாைோல அப்ப அந்ே மாற்றம் 
ஏற்படனல. அதுக்கும் தமதல இன்னும் ெில ோட்கள்ல ோங்க முன்ைாடி 
தயாெிச்சு னவச்ெ னவத்ேியத்னே செஞ்ெிருந்ோதல அவரு குணமாகியிருப்பாரு. 
ஏன்ைா இயற்னகயாகதவ அவர் ஒரு ஜைீியஸ். ஆைா இப்படிசயல்லாம் ேடந்து 
தபாச்சு", என்று சொல்லி முடித்ோர்.    

"அது என்ை னவத்ேியம் டாக்டர்", என்று ஆர்வமாக தகட்டாள் கயல்விழி.  

"அது தவண்டாம்மா. அது இன்சைாரு சபரிய கனேயாயிடும்".  
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"எது எப்படிதயா எைக்கு வண்டி ேினறய கனேகள் கினடச்ெிடுத்து என்றான் 
தமாகன். எைக்குோன் இந்ே வழக்கால ஒரு வழக்கும் வரனல", என்றான் 
சுதரஷ் சபாய்யாக தகாபித்துக் சகாண்தட.  

"கவனலப்படாேீங்க சுதரஷ் உங்கனள பத்ேி கனே எழுேிதய 
பிரபலமாக்கிடதறன்" என்றான் தமாகன்.  

கேிரவன் மீண்டும் அனைவருக்கும் ேன்றி சேரிவித்ோன்.  

சுதரஷ் புன்ைனகயுடன் மறுபடியும், "ஒரு தகஸ் வந்ோ என்கிட்தட வாங்க. 
தகார்ட்டுக்கு தபாகாமதலதய ொல்வ் பண்ணிடலாம்" என்றான்.  

"ஆமாம்பா என் தபஷண்ட் எைக்கு ஃபதீை சகாடுக்க தவண்டாம். வக்கீலுக்கு 
மாத்ேிரம் சகாடுத்ோ தபாதும்" என்றார் ரேீைன் மை ேினறவுடன்.  

முற்றும் 

  

 

  

 

 


