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1 
 

ராஜேஷ். வயது 28. 5 அடி 11 அங்குலம். மாநிறம். வழக்கமாக 
உடற்பயற்சி சசய்யும் ஜேகம். மிடுக்கான நடட. ஆங்கிலம் ஹிந்ேி 
ேமிழ் சேலுங்கு கன்னடம் மடலயாளம் என்று பல சமாழிகளில் 
சரளமாக ஜபசும் ேிறடம. உடட அணிவேில் ேற்ஜபாடே நாகரீகம் எது 
என்று இவடன ஜகட்டுத்ோன் சேரிந்துக் சகாள்ள ஜவண்டும். நான்கு 
சக்கர வாகனம் உண்டு. ஆனாலும் சசன்டனயின் ஜபாக்குவரத்து 
சநரிசடல சமாளிக்க ஒரு ஹஜீரா ஜஹான்டா ஸ்சபலன்டர். இவன் 
ோன் கடேயின் நாயகன். இவனும் ஒரு ஸ்சபலன்டர் ோன்.  

 

உலக ஞானம். அடனத்து நாட்டு அரசியலும் விரல் நுனியில். இந்ேிய 
நடப்டப கடரத்து குடித்ேவன். யார் மந்ேிரி யார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் 
அவர் ோேகம் என்ன என்று அடனத்தும் அறிவான். 

 

ஜவடல. மிகப்சபரிய ேனியார் சோடலக்காட்சியில் நிருபர். ேனிஜய 
ஒரு ஜமடச நாற்காலி. விடல உயர்ந்ே கணிப்சபாறி இரண்டு. நான்கு 
சோடலஜபசிகள். இரண்டு சசல் ஜபசி ஜவறு. குளிர் சாேனம் 
சபாருத்ேப்பட்ட அடற. பணியிடத்ேில் மரியாடே. காடலயில் அவன் 

நுடழயும் ஜபாது காடல வணக்கம் சசால்லவாவது அவனிடம் ஜபச 
ஜவண்டும் என்று காத்ேிருக்க சக சபண் ஊழியர்கள். ஆனாலும் 
மார்னிங் மார்னிங் என்று சசால்லிக்சகாண்ஜட யாடரயும் பாராமல் ேன் 
அடறக்குள் சசல்லம் ஆணவப் பாங்கு. 

 

ஆனாலும் ஜவடலயில் சடளத்ேவன் அல்ல.  

 

சமல்லிய விளக்கு அவன் அடறயில். கத்ேிரி ஜகாபாலனின் 
ஸாக்சாஜபான் இடச ஒலித்துக் சகாண்டிருந்ேது. உள்ஜள நுடழந்ேதும் 

‘ராமு ஒரு டீ‘ என்று -சசால்லிவிட்டு சுழலும் நாற்காலியில் சமத் என 

உட்கார்ந்ோன். 

 

ஜமடசயின் ஜமல் பல மஞ்சள் ஜபாஸ்ட்-இட்டுகள். பல குறிப்புகள். 

வலது பக்கம் இரண்டு சோடலகாட்சிப் சபட்டிகள். ஒன்று அவன் 
ஜவடல சசய்யும் சூப்பர் டிவி ஒளிபரப்பாகிக் சகாண்டிருந்ேது. ஒலி 
இல்டல. இன்சனான்றில் ஜபாட்டி டிவியான சரயின் டிவி ஒலி 
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ஒளியுடன். 

 

ஜமடசயின் ஜமல் இருந்ே ஒரு ஜபாஸ்ட்-இட்டு மஞ்சள் காகிேத்டே 
எடுத்து சின்னோக 4 என்று சபன்சிலால் எழுேினான். 

 

ராஜேடைப் பற்றி நீங்கள் அறிய ஜவண்டிய பல விையங்கள் உண்டு. 

பள்ளிப்பருவத்ேிலிருந்து டகயில் எண்கடள எழுதும் பழக்கம் உண்டு.  

 

கிரிசகட்டில் ஜவக பந்து வசீ்சாளன். பந்து வந்ேதும் விரலால் டகயில் 
ஒரு எண் எழுதுவான். அந்ே எண் ோன் அவனுடடய ஓடும் தூரம். 8 

என்று எழுேினால் 8 அடி தூரத்ேிலிருந்து ஓடி வந்து பந்து வசீுவான். சில 
முடற 18 என்று எழுேிவிட்டு 18 அடி தூரத்ேிலிருந்து ஓடி வந்து 

மூச்சிடறக்க பந்து வசீியதுண்டு. எந்ே ஜநரத்ேில் எந்து எண் எழுதுவான் 
அேற்கான காரணம் என்ன என்று யாருக்கும் சேரியாது. அவனுக்கும் 
சேரியாது. நண்பர்கள் அவடன கிண்டல் சசய்வதுண்டு. ஆனாலும் 
அவன் இல்லாமல் ஆட்டம் இல்டல. ஒரு ஆட்டத்ேில் குடறந்ேது 
நான்கு விக்சகட் நிச்சயம். 

 

பரீட்டசக்கு படிக்க உட்கார்ந்ோலும் இஜே கடே ோன். புத்ேகத்டே ஒரு 
முடற புரட்டிப் பார்ப்பான். 15 அத்ேியாங்கள் இருந்ோலும் 5 என்று 
எழுேினால் 5 பாடங்கஜள படித்து சசல்வான். ஆனாலும் வாழ்க்டகயில் 
இதுவடர ஜோற்றேில்டல. இது நல்ல பழக்கமா இல்டல சகட்ட 
பழக்கமா என்று அவனுக்கு சேரியாது. ஆனாலும் அவடன மாற்றிக் 
சகாள்ள ஜவண்டிய அவசியம் அவனுக்கு ஏற்ப்படவில்டல. 

 

சோடலஜபசி ஒலித்ேது. அவனுடடய பாஸ் இந்ே சூப்பர் டிவியின் 
பிரம்மா அடழத்ோர். அவடர சீஃப் என்று கூப்பிடும் வழக்கம் 
இவனுக்கு. “இப்பஜவ வஜரன் சீஃப்” என்று கூறிவிட்டு எழுந்து 
நாற்காலிடய சுழலவிட்டு சசன்றான். நாற்காலி நான்கு முடற சுழன்று 
ஓய்வேற்கு முன் அந்ே சபரிய அலுவலகத்ேின் மறுபகுேியில் உள்ள 

டடசரக்டரின் அடறக்குள் நுடழந்ோன். 

 

“ராஜேஷ் உங்கடள ஒரு முக்கியமான விையத்ேிற்காக கூப்பிட்ஜடன்” 

 

“சசால்லுங்க சீஃப்”. ஆழ்ந்ே சிந்ேடனயில் இருப்பது ஜபான்ற 
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முகபாவடன டவத்துக் சகாண்டான். இவடனவிட சிறந்ே நடிகன் 
உண்ஜடா? 

 

“சடஹல்கா விவகாரம் ஜகள்விப்பட்டு இருக்கீங்களா?” 

 

“நிச்சயமா சீஃப் . ஒரு வடலேள பத்ேிரிடக. மத்ேிய அரசாங்கத்ேில் 
சபரிய ேடலகளிடம் ராணுவ ஆயுேங்கடள விற்போக சபாய்யான 
ஜபரம் ஜபசி வடீிஜயா பிடித்து அவர்கள் லஞ்சம் வாங்கியடே காட்டி 
கலக்கியவங்க ோஜன?” 

 

“ஆமா. இதுக்கு சபயர் இன்சவஸ்டிஜகடிவ் ேர்னலிஸம். உங்களுக்கு 
ஆபஜரைன் துரிஜயாேன் பத்ேி சேரியுமா?” 

 

“ஆஃப் ஜகார்ஸ் சீஃப். நாடாளமன்றத்ேில் ஜகள்வி ஜகட்க லஞ்சம் 
வாங்கியிருக்காங்க. ஆளும் கட்சிகளிருந்து எேிர்கட்சி, மாநில 
கட்சிவடர அடனவரும் மாட்டினாங்க இேில். அடே ஜகாப்ரா ஜபாஸ்ட்-

னு ஒரு பத்ேிரிடக சவட்சவளிச்சமாக ஆக்கியருக்காங்க”. 

 

“அது மாேிரி ஒரு பிரம்மாண்டத்டே நாம ஏன் சசய்யக்கூடாது?”. 

 

ஒரு நிமிடம் சமௌனம் சாேித்துவிட்டு “அவசியம் சீஃப் ” என்று 
உற்சாகமாக கூறினான். 

 
'Would you like to be part of such a sensation?' 
 

(நீங்கள் இந்ே மாேிரி ஒரு ேிருப்புமுடன முயற்சியில் பங்க சகாள்ள 

விரும்பிகிறரீ்களா?) 

 

“நிேமாகவா சீஃப்?"  

 
'Chief. It will be a lifetime opportunity' 

 

(இது என்னுடடய வாழ்டகயில் கிடடத்ே மிகப்சபரிய வாய்ப்பு. நான் 

ேயார்”. 

 

“நல்லது. என்னப் பண்ணலாம்னு ஜயாசியுங்க. அப்புறம் என்டன வந்து 
பாருங்க. வாழ்த்துகள்”. 
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“என் பாக்கியம்” என்று விட்டு உற்சாகமாய் சவளிஜய வந்ோன். 

 

ரவி எேிர்பட “மச்சான் சசௌக்கியமா?” என்று விசாரித்ோன். 

 

“என்னடா சந்ஜோைமா இருக்ஜக? வா ேம் அடிச்சிகிட்ஜட ஜபசலாம்”.  

 

“நீ ேம் அடி. நா எப்ப அடிச்சிருக்ஜகன் அந்ே கருமத்டே? நான் டீ 
குடிக்கிஜறன்”. 

 

அலுலக உணவு விடுேியில் ஒரு ஓரமாக இருவரும் அமர்ந்ோர்கள்.  

 

“மச்சான் எங்க அப்பா எங்கடா இருக்காங்க?”  

 

“இது என்னடா முட்டாள்த்ேனமான ஜகள்வி. உங்க அப்பா 
அசமரிக்காவிஜல இருக்காரு. உங்க அம்மாவும் ோன்”. 

 

“அக்கா ேங்கச்சி அண்ண ேம்பிங்க?”  

 

“என்னடா உளர்ற. உனக்கு யாரும் கிடடயாது. நீ ஒன்டிக் கட்டட. 

ஆமாம் என்ன லூசு மாேிரி இடேசயல்லாம் என்கிட்ட ஜகட்டுக்கிட்டு 

இருக்க?” 

 

“இல்டலடா. இமயமடலயில் உயரத்ேில இருக்கற ஒரு சிகரத்ேில ஒரு 
சாமியாடர ஜபட்டி எடுக்கப் ஜபாஜறன். அங்க ஜபானவங்க யாரும் 
இதுவடர உயிஜராடு ேிரும்பியேில்டல”. எடுத்துக் சகாண்ட காரியத்ேின் 
ரகசியத்டே கருேி ஏஜோ ஒரு கடேடய சசான்னான். இவடனவிட 

சபரிய கடேயாசிரியன் உண்ஜடா? 

 

“ஜவணாம்டா மச்சான். இது சராம்ப ரிஸ்க். நீ ஏோவது த்ரிைா அமலா 
பால்ன்னு உள்ளூர்ல ஜபட்டி எடுத்துட்டு ோலியா இருப்பியா? 

அடேவிட்டுட்டு இமயமடல ஜபாறானாம்”. 

 

“ரவி சாோரணமா வாழ்ந்ே சாகிற ஒரு மனுைனா இருக்க 
விரும்படலடா. நம்ம ஜபரு உலகம் பூரா பரவனும். பிபிசி சிஎன்என் 

இங்ஜகர்ந்சேல்லாம் வாய்ப்பு வரனும். அதுலோன்டா த்ரில். 

 

ஏஜோ சசய். பிரச்சடனயின்னா என்டன கூப்பிடு. பாலும் ஊத்துஜவன். 
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சங்கும் நாஜன ஊதுஜவன்” என்று சசால்லிவிட்டு சபரிோக சிரித்ோன். 

 

மீண்டும் ேன் அடறக்கு வந்து ஜமடசயில் இன்று எழுேிய எண்டணப் 

பார்த்ோன். 4 என்று இருந்ேது. ஒரு எண்ணம் ஜோன்றியது. 

 

முேலாளிடய அடழத்ோன். ரகசியமாய் கூறினான்.  

 

“Brilliant idea, Rajesh. Go ahead. But be careful. Meet me later to discuss in 

details” என்றார். 
 

ஜயாசித்துப் பார்த்ோன். உடல் சூடு அடடந்து காேின் பக்கம் காற்று 
அடித்ேது. இடே நான் சசய்யத்ோன் ஜபாகிஜறன் என்று ேனக்குத்ோஜன 
சசால்லிக்சகாண்டான்.  
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2 

ேமிழக அடமச்சரடவ. 

 

பத்ோவது முடறயாக இந்ே பட்டியடலப் படித்ோன் ராஜேஷ். மணி 11. 

இரவு பணிக்கு வருபவர்கள் வந்ேிருந்ேனர். அவன் ஜமடசயின் ஜமல் 
மூன்று காலியான டீ ஜகாப்டபகள். புடக பிடிக்கும் பழக்கம் 

இல்லாேோல் சவளிஜய சசன்று வரஜவண்டிய அவசியம் அவனுக்கு 

ஏற்படவில்டல. 

 

கணினியில் ேட்டித்ேட்டி பல விையங்களடள ஜசகரித்ேிருந்ோன். 10 

வயேில் பள்ளிக்கூடத்ேில் வாத்ேியார் அடித்ேேற்காக ேிருப்பி அவடர 
அடித்துவிட்டு ஓடிய சிறுவன் பலப்பல குற்றங்கள் புரிந்து விட்டு இன்று 
அடமச்சரடவயில். கல்வி மந்ேிரி. 

 

நிலத்ேகராறில் ேம்பியின் டககடள சவட்டிவிட்டு பல படிகடளத் 

ோண்டி இன்று சுகாோரத்துடற மந்ேிரி. 

 

ராஜமஸ்வர கடல்களில் பல முடற படகுகளில் நடக்கும் சட்டவிஜராே 
சசயல்கடள பிடிக்கச் சசன்ற காவலர்களிடம் சிக்கய ஒருவர் இன்று 
மீன் வளத்துடற அடமச்சர். 
 

பரம்படரயாக அரசியலில் இருந்ே வரும் குடும்பத்ேிலிருந்து வந்ே 
ஒருவர் இன்று ஜபாக்குவரத்து துடற அடமச்சர். சேரிந்ே எந்ே 
குற்றத்ேிலும் மாட்டியேில்டல. மாட்டாவிட்டால் குற்றம் சசய்ேோக 
ஆகிவிடுமா? 

 

இன்று அவன் எழுேிய எண் 4. அவன் குறித்து டவத்ேிருந்ே 
அடமச்சர்களின் எண்ணிக்டக 4.  

 

சமாடபலில் பாடஸ அடழத்ோன். ஒரு நிமிட சமௌனம். “இன்னும் 
அடர மணி ஜநரத்ேில் அங்கிருப்ஜபன் சீஃப் ”. 

 

ேடலஜசாடு ( சஹல்சமட்) எடுத்துக் சகாண்டு கிளம்பினான். லிஃப்ட் 
ஓட்டுபவரிடம் அக்பர் நாடளக்கு கார் எடுத்துட்டு வருஜவன் நீங்க 
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காடலயில வடீ்டுக்கு ஜபாயிட்டு என் டபக்டக ஓட்டிகிட்டு வந்துடுங்க” 

என்றான். 

 

“சரி சார்” என்றுவிட்டு கேடவ ேிறந்துவிட்டான் அக்பர். 
 

அலுவலக கட்டிடத்ேிலிருந்து 1 நிமிட நடட. மரங்கள் நிடறந்ே 
ஜசாடலயில் அவன் அலுவலகம். காட்டில் வந்ேது ஜபால ஒரு 
அடமேி. காய்ந்ே சருகுகள் மீது ஒவ்சவாரு காலாக டவத்து அந்ே 
சருகுகள் சநாறுங்கும் சத்ேத்ேில் “சசய்யலாமா ஜவணாமா” 

“சசய்யலாமா ஜவணாமா” என்று பாடினான். 

 

படீ்டர்ஸ் சாடல பிடித்து அண்ணாசாடலக்குள் நுடழந்து சேமினி 
ஜமம்பாலம் பிடித்து ஜவகமாக கீஜழ சறுக்கி நுங்கம்பாக்கம் சாடலயில் 
டககளில் காற்று சில்சலன்று அடிக்க இரவின் அடமேிடய 

கிழித்துக்சகாண்டு டபக் ஓடியது. அவன் எண்ணஜமா அடேவிட 
ஜவகமாக ஓடியது. 

 

நீர் லாரி ஓடி பள்ளமாக இருந்ே சாடல இப்ஜபாது சரியாகிவிட்டது. 

ஆனாலும் அவன் டபக் பழக்க ஜோைத்ேில் சமதுவாக சசன்றது. 

வள்ளுவர் ஜகாட்டத்ேிற்கு ஏேிஜர 12 மணிக்கும் ஜமஜல ேிறந்ேிருக்கும் 
ஒரு ஜேனரீ் கடடயில் வண்டிடய நிறுத்ேினான். 

 

இன்னும் 15 நிமிடம். அேற்குள் ஒரு குளியல் ஜபாட்டுவிட்டு சாந்ஜோம் 
பசீ்சில் பாடஸ சந்ேிக்க ஜவண்டும். முடியுமா? பாேியில் கப்டப 

டவத்துவிட்டு பணம் ேராமல் நகன்றான். வழக்கமாக வரும் கடட. 

நட்பு சில ஜநரத்ேில் நல்லது. ஆனால் அவன் சசய்யும் சோழிலுக்கு 
நட்பு நல்லேல்ல. எத்ேடனப் ஜபருக்கு அவடன சேரியாமல் 
இருக்கிறஜோ அத்ேடன நல்லது. 

 

அவசரமாக ஜகாடம்பாக்கம் பிரிட்ஜ் கடந்து லிபர்டி பார்க் எேிஜர உள்ள 
சந்ேில் டபக்டக நிறத்ேிவிட்டு அவசரமாக வடீு ேிறந்து முேல் மாடிக்கு 
சசன்றான். அவன் ஜமடசயின் ஜமல் ஒரு ஜபாஸ்ட் இட். இந்ே முடற 
அேில் எண்கள் இல்டல. அவன் டகசயழுத்தும் இல்டல. 

 

மின்னல் குளியல். சாோரண உடடக்கு மாற்றம். காடர கராேிலிருந்து 
எடுத்து விரட்டினான்.  
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5 நிமிடம் ோமேமாக ஜபாய் ஜசர்ந்ோன். அவன் முேலாளிஜயா அங்கு 
முன்ஜப வந்ேிருந்ோர். 
 

ேயாரித்து டவத்ேிருந்ே பட்டியடல காண்பித்ோன். அந்ே நான்கு 
சபயடரயும் காண்பித்ோன். பிறகு ேன் ேிட்டத்டே விவரித்ோன்.  

 

“நல்லா ஜயாசிச்சிட்டீங்களா? இது சராம்ப ரிஸ்க்கா இருக்கும் 
ஜபாலிருக்ஜக. ஆனா இது நடந்ோ இது சோடலக்காட்சி அகராேியில் 
ஒரு மிகப் சபரிய ேிருப்புமுடனயாக இருக்கும்” 

 

“சீஃப் இது சசஞ்ஜச ஆகனும். இேப்பாருங்க” என்று வடீ்டிலிருந்து அவன் 
எடுத்துவந்ே அந்ே ஜபாஸ்ட் இட்டட காண்பித்ோன்.  

 

அவர் உடறந்து ஜபானார். 
“அந்ே 4 அடமச்சர்களில் நானும் ஒருவன். சந்ேிக்கத் ேயார். எப்ஜபாது 
எங்ஜக என்று சசால் – அடமச்சர் கரி. நீலவாணன்”. 
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3 
 
 

கரி. நீலவாணன் வடீ்டில் ஒஜர கூட்டம். காடலயில் ஐந்து மணிக்கு 
எழுந்து வடீ்டுத் ஜோட்டத்ேில் ஒரு மணி ஜநரம் உலவும் பழக்கம் 
உள்ளவர் அன்று எழுந்ேிரிக்கவில்டல.  

 

பத்ேிரிடக டிவி வாஜனாலி உள்நாட்டு சவளிநாட்டு நிருபர்கள் 

அடனவரும் கூடியிருந்ேனர்.  
 

நீலவாணன் இயற்டக எய்ேவில்டல. யாஜரா அவடர சசயற்டகயாக 
ஜமஜல அனுப்பினர் என்ற சசய்ேி மக்கடள அேிர டவத்ேிருந்ேது.  

சோண்டர்கள் ேிரளாக வந்துக்சகாண்டிருந்ேனர். 
 

டமயிலாப்பூர் ேிருவல்லிக்ஜகணி சபரியவர்கள் டிவி முன் அமர்ந்துக் 
சகாண்டு “சகட்டவாளுக்சகல்லாம் நல்ல சாஜவ வராது. சகாஞ்சமாவது 
நல்லது பண்ணியிருந்ோ இவாளுக்கு இந்ே நிலடம வந்ேிருக்குமா? 

பகவான் எல்லாத்டேயும் பார்த்துண்டுோன் இருக்கார்” என்ற ஊர் 
நியாயம் ஜபசிக்சகாண்டிருந்ேனர். 
 

முேல்வர் ேடலடம காவல் ஆணயடர கூப்பிட்டு 24 மணி ஜநரத்ேிற்குள் 
சகாடலயாளிடய கண்டு பிடிக்க ஜவண்டும் என்று உத்ேரவிட்டார். 
பல முடற கரி. நீலவாணனிடம் வம்பளத்ே எேிர்கட்சிகள் எங்ஜக 
படழய படகடய மனேில் டவத்துக் சகாண்டு ஆளும் கட்சியினர் 
ேங்கடள சகாடல ஜகசில் உள்ஜள ேள்ளிவிடுவார்கஜளா என்று 

பயந்ேிருந்ேனர். 
 

உள்ளுக்குள் சந்ஜோைமாக இருந்ோலும் அவரின் அரசியல் விஜராேிகள் 
மலர் வடளயம் எடுத்து சசன்றனர். 
 

வடீ்டிற்கு முன் பலத்ே காவல். யாடரயும் உள்ஜள விடவில்டல. 

தூரத்ேிலிருந்து சோண்டர்கள் பார்த்துச் சசன்றனர். 
 

மகாபலிபுரம் ஜராட்டில் இரவு முழுதும் தூங்காமல் வண்டி ஓட்டிக் 
சகாண்டிருந்ே ராஜேைுக்கு காடல 5.50க்கு சோடலஜபசியில் அடழப்பு. 
 

ராஜேஷ் இட்ஸ் சவரி சீரியஸ். நீலவாணடன இன்னிக்கு 4.30 மணிக்கு 
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யாஜரா சகான்னுட்டாங்க. உங்க லிஸ்ட்ல இருந்ே 4 ஜபர்ல ஒருத்ேர் 
இல்டல. நீங்க இப்ப ோக்கிரடேயா இருக்கணும். உடஜன டிவி 
ஸ்ஜடைனுக்கு வாங்க. மத்ேடே அப்புறம் ஜபசுஜவாம். 

 

இரவு முழுதும் தூங்காமல் இருந்ேது இப்படி ஒரு சசய்ேி வந்ேது 
இடவ ஜசர்ந்து அவனுக்கு ேடல சுற்றியது. டடசடல் பார்க் அருஜக 
வந்ே பிறகு ஜவகமாக வண்டிடய ேிருப்ப முயன்றஜபாது வண்டி 
அருகிலிருந்து மரத்ேில் ஜமாேி நின்றது. ேடலயில் பயங்கர அடி. 

டகடய ேடலயில் டவத்து எடுத்ோன். டக முழுவதும் ரத்ேம். 

சமாடபல் எடுத்து சீஃப் எனக்கு ஆக்ஸிசடண்ட் ஆயிடுத்து. டடடல் 
பார்க் கிட்ஜட என்றுவிட்டு மயங்கிவிழுந்ோன்.  

 

கண் ேிறந்து பார்த்ேஜபாது அடடயாரில் ஏஜோ ஒரு ேனியார் 
மருத்துவமடனயில்.  

 

பாஸ் மிகவும் ஜகாபத்ேிலிருந்ோர். “என்ன காரியம் பண்ணிட்டிங்க 

ராஜேஷ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்ேீங்க அடடயார் கிட்ட?” 

 

சீஃப் ஏன் இப்படி சடன்ைனா இருக்கீங்க? நாம டிஸ்கஸ் பண்ண 
விையத்டேப் பத்ேி ேீவிரமா ஜயாசிச்சுகிட்டு இருந்ஜேன். ஜநரம் 
ஜபானஜே சேரியடல” 

 

“நீங்க ஒரு சீரியஸ் பிரச்சடனயில மாட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. அடமச்சர் 
கரி. நீலவாணடன யாஜரா சகான்னுட்டாங்க” 

 

“சேரியுஜம சீஃப். அடேத்ோன் காடலயிஜல ஜபான்ல சசான்னஙீ்கஜள. 

அதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்ேம்? 

 

ராஜேஷ் புரியாம ஜபசாேீங்க. நீங்க இந்ே விபத்து பண்ணாம 
இருந்ேிருந்ேீங்கன்னா ஜபாலீஸ் வந்ேிருக்காது. ஜபாலீஸ் வராம 

இருந்ேிருந்ோ உங்ககிட்ட அடமச்சஜராட லிஸ்ட் அவங்க டகயில 
மாட்டியிருக்காது. நல்லா டஹடலட்டரில் நீங்க ஜபாட்ட நாலு 
அடமச்சர்ல ஒருத்ேர் சகாடல சசய்யப்பட்டிருங்காங்க. புரியுோ? 

 

ேடல வலித்ேது ராஜேைுக்கு. ேடலயில் அடி. ஜமலும் இந்ே சசய்ேி. 
மருத்துவமடனயின் மருந்து வாசடன. கண்டண மூடினான். 
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ராஜேஷ் ராஜேஷ் என்று பாஸ் கூப்பிட்டடேக் கூட ஏஜோ சோடலவில் 
ஜபசுவோக நிடனத்து தூங்கச் சசன்றான். 

 

பல மணி ஜநரம் தூங்கியது ஜபால் இருந்ேது. வயிறு முட்ட கண் 
விழித்ோன். அவன் படுக்டகடய சுற்றி ஜபாலீஸ்.  

 

அேில் மிகவும் சீனியர் ஜபால் இருந்ே ஒரு அேிகாரி மிஸ்டர் ராஜேஷ் 
உங்க கிட்ஜட இருந்து ஒரு லிஸ்ட் கிடடச்சிருக்கு. அேில 4 சபயடர 
டஹடலட் பண்ணியிருக்கீங்க. என்ன அர்த்ேம் அதுக்கு? 

 

அந்ே அேிகாரிக்கு பின் நின்றுக் சகாண்டு அவனுடடய பாஸ் உேட்டட 
குவித்து குவித்து ஒலியில்லாமல் இன்சடர்வ்யூ என்று கூறினார். 
 

பல முடற டப்பிங் சசய்து பழகிய ராஜேஷ் அடே உடனடியாக புரிந்துக் 

சகாண்டான். எந்ே சீரியலிலும் ஆங்கிலம் ஜபசும் ஒரு பாத்ேிரம் 
வந்ோல் உடஜன ராஜேஷ் ஜபசினா ஸ்டடலாக இருக்கும் என்று 
அவடன கூப்பிட்டு விடுவார்கள். ஜவடலஜய இல்லாவிட்டாலும் 
ஆபிஸில் இருக்கும் ோேிடய ஜசர்ந்ேவன். அேனால் பல முடற 
மற்றவர் ஜவடலடய சசய்து முடிப்பான்.  

 

“சார் இந்ே நாலு அடமச்சடரயும் இந்ே மாசம் ஜபட்டி எடுக்கனும்னு 
ப்ளான் ஜபாட்டிருந்ஜோம். இேில என்ன ேப்பு?” 

 

“எதுக்காக இந்ே 4 ஜபடரயும் ஜேர்ந்சேடுத்ேீங்க?” 

 

“சார் ேமிழ் நாட்டட வடக்கு சேற்கு கிழுக்கு ஜமற்குன்னு பிரிச்சா 
இந்ோ நாலு ஜபரும் ேிடசக்கு ஒருவராக வராங்க. நான்கு 
ேிடசயிலிருந்து நான்கு அடமச்சர்கள் என்ற ேடலப்பில ஜபட்டி எடுக்க 
ேிட்டம் ஜபாட்டிருந்ஜோம். ஜவற என்ன சந்ஜேகம் உங்களுக்கு?” 

 

அேிகாரி இந்ே பேிலில் ேிருப்ேியடடந்ேது ஜபால் இருந்ேது. அவன் 
பாஸும் நிம்மேி சபருமூச்சுவிட்டார். 
 

“உங்களுக்கு நீலவாணன் சகாடல சசய்யப்பட்டது சேரியுமா?”  

 

“சேரியும் சார். எங்க பாஸ் காடலயில என்ன பார்க்க வந்ோரு. அப்ப 
சசான்னாரு”.  
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“உங்ககிட்ட அடேப் பத்ேி சசால்ல ஜவண்டிய அவசியம்?” 

 

“என்ன சார் இது சாோரணமாகஜவ நாங்க நியூஸ் மீடியாவில 
இருக்கறவங்க. அதுவும் இல்லாம நீங்க ஜபட்டி எடுக்க ஜவண்டிய 
அடமச்சர்ல ஒருத்ேர் இல்டலயின்னு வருத்ேத்ஜோட சசான்னார்”. 

 

“காடலயில மகாபலிபுரம் ஜராட்ல என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்ேீங்க?” 

 

“சார் ேினம் ஒரு பசீ்சு ஜபாஜவன். இன்னிக்கு நீலாங்கடர ஜபாயிட்டு 
வந்ஜேன்” சபாய். 

 

“ஆல் டரட். இன்னும் ஏோவது சந்ஜேகம் இருந்ோ ேிரும்பி வருஜவாம். 

ஒரு வாரம் ஊர்ல இருங்க” என்று கூறிவிட்டு ஜபாலீஸ் பட்டாளம் 
அகன்றது. 

 

ஆனால் விட்டுச் சசன்ற நர்ஸ் எந்ே ஜகாணத்ேிலும் நர்ஸ் ஜபால் 
இல்டல.  

 

இவள் ஒரு சபண் ஜபாலீஸ் என்று மனேில் நிடனத்துக் சகாண்டான். 

அடே அவரும் உணர்ந்ேது ஜபால அவன் பாஸும் “குட் ோப் ராஜேஷ் 
உடம்டப பார்த்துக்கங்க” என்று கூறிவிட்டு விடட சபற்றார். 
 

ஏஜோ நிடனவுக்கு வந்ேது ஜபால ேனீ்ஸ் பான்டில் டகவிட்டான்.  

அடமச்சர் எழுேியது ஜபால வந்ேிருந்ே ஜபாஸ்ட் இட் இருந்ேது. 

ஜபாலியாக நர்ஸ் ஜவடம் இட்டிருந்ே ஜபாலீஸ் சபண்மணி 
பார்ப்பேற்குள் மீண்டும் அடே உள்ஜள டவத்ோன். 

 

ஆனால் அவன் சசய்வடேசயல்லாம் ஒரு சிசிடிவி காமிரா படம் 
பிடிப்படே உணரவில்டல.மறுபடியும் தூங்கச்சசன்றான். 
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4 
 

ராேிகா. வயது 24. மலர்ந்ே முகம். எேிஜர வந்ோல் உற்று 
பார்க்கத்ஜோன்றும் முகம். நளினமான நடட. நாகரீகத்ேிற்கும் 

ஆபாசத்ேிற்கும் இடடயில் ஒரு உடட உடுத்தும் பாணி. ஆனாலும் 
ேமிழ் சபண்மணி என்று கண்டு பிடித்து விடலாம். நீளமான முகம். 

நீலமான கண்கள். இடட வடர வரும் முடிடய பார்லர் சசன்று 
கழுத்துவடர ஆக்கியிருந்ோள். கழுத்ேில் இருேய வடிவ டாலர் 
சகாண்ட ஒரு சசயின். ஹஜீரா ஜஹாண்டா ஆக்டிவா வண்டி. இவள் 
கடேயின் ஹஜீராயின்.  

 

ஜநராக சூப்பர் டிவியின் வரஜவற்ப்பு அடறக்கு வந்ேவள் டடரக்டடர 
சந்ேிக்க ஜவண்டும் என்று கூறினாள்.  

 

“முன்கூட்டிஜய வாங்கிய அப்பாயிண்ட்சமன்ட் இருக்கா” என்று 
ரிசப்ைனிஸ்ட் ஜகட்க “ஆம்” என்று கூசாமல் சபாய் சசான்னாள். 

 

“சபயர்?” 

 

“ராேிகா”. 

 

“எத்ேன மனிக்கு அப்பாயிண்சமன்ட்?” 

 

சமல்லிய இருேய வடிவில் இருந்ே டககடிகாரத்ேில் டக உயர்த்ேி 
பார்த்துவிட்டு 10.30 என்றாள். 

 

“ஓ. இப்ப 9.45 ோன் ஆகிறது. இன்னும் எம் டி வரவில்டல. இப்படி 
உட்காருங்க” என்று உபசரித்ோள் நந்ேினி - சூப்பர் டிவியின் 
ரிசசப்ைனிஸ்ட். 

 

“நன்றி” என்று கூறிவிட்டு கறுப்பு நிற ஜோல் ஜசாபாவில் அமர்ந்ோள். 

அருகில் ஜமடடயில் இருந்ே ரீடர்ஸ் டடேஸ்டட எடுத்துக் சகாண்டு 

கால் ஜமல் கால் ஜபாட்டு படிக்கத்துவங்கினாள். 

 

நந்ேினி. வயது 21 இருக்கும். பணக்கார அப்பாவின் சசல்லப் சபண். 

ஜவடல சசய்வஜே வடீ்டட விட்டு வருவேற்கு என்னும் நம்பிக்டக 
சகாண்டவள். ராஜேஷ் மீது சகாள்டள பிரியம். ஆனால் இதுவடர 
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அவனிடம் ஜபசியது இரண்ஜட வார்ேடேகள். அதுவும் பல முடற. குட் 
மார்னிங். டப. ஒரு முடற “மேியம் ஜசர்ந்து சாப்பிடலாமா” என்று 
அவனிடம் ஜகட்க அவன் “இன்னிக்கு பிஸி” என்று சசான்னோல் ஜகாபம் 
சகாண்டு அவனிடம் ஜபசாமஜல தூரத்ேில் நின்று காேலிக்கிறாள்.  

 

அடர மணிக்கு ஒரு முடற டாய்சலட் சசன்று லிப்ஸ்டிக் கடரயாமல் 
இருக்கிறோ முடி கடலயாமல் இருக்கிறோ என்று பார்ப்பஜே அவளுக்கு 
ஜவடல.  

 

நந்ேினி ராேிகாடவ பார்த்து புன்னடகத்துவிட்டு டாய்சலட் ஜநாக்கி 
நடந்ோள். இந்ே ஜநரத்ேிற்காக காத்ேிருந்ேவடளப் ஜபால சட்சடன்று 
அலுவலகத்ேின் உள்ஜள நுடழந்ோள். சரளமாக டடரக்சடரின் 
அடறடய ஜநாக்கி நடந்ோள். யாரும் உணர்வேிற்கு முன்ஜப அவரின் 

டயரியில் ‘ராேிகா 10.30’ என்று எழுேிவிட்டு சட்சடன்று சவளிஜய வந்து 
புத்ேகத்டே எடுத்து படிக்கத் துவங்கினாள். 

 

ராஜேஷ் பிரச்சடனயினால் வழக்கம் மறந்ேிருந்ே டடரக்டர் 
ராேஜகாபால் நந்ேினி சசான்ன காடல வணக்கத்ேிற்கு பேில் 
சசால்லாமல் உள்ஜள அவசரமாக சசன்றார். 
 

நந்ேினி அவர் அடறக்குள் சசன்றுவிட்டாரா என்று பார்த்துவிட்டு 
இண்சடர்காமில் ஜபான் சசய்ோள்.  

 

“சார் 10.30 மிஸ் ராேிகாவுக்கு அப்பாயிண்ட்சமன்ட சகாடுத்ேிருங்கீங்க. 

அவங்க சவயிட் பண்றாங்க. உள்ஜள வர சசால்லட்டுமா?” 

 

“ராேிகா? நான் அப்பாயிண்ட்சமன்ட் சகாடுத்ஜேனா? எப்ப?” என்று 
ஆச்சர்யப்பட்டுக் சகாண்ஜட டயரிடய புரட்டினார். அேில் ‘ராேிகா 10.30’ 

என்று எழுேியிருந்ேது. மிகவும் ஆச்சர்யப்பட்டுக் சகாண்ஜட “ஓஜக 

உள்ஜள வரச் சசால்லுங்க” என்றார். 
 

“மிஸ் ராேிகா நீங்கள் உள்ஜள ஜபாகலாம்” என்று சசால்லிவிட்டு 

வரஜவற்பாளினிகளின் முத்ேிடர சிரிப்டப அளித்ோள். 

 

“குட் மார்னிங் சார் உள்ஜள வரலாமா?” 
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“வாங்க மிஸ் ராேிகா. உட்காருங்க. உங்களுக்கு அப்பாயிண்சமன்ட 
சகாடுத்ேோ எனக்கு ஞாபகம் இல்டலஜய?” 

 

“சார் நான் உங்களுக்கு கால் பண்ஜணன் நீங்க இன்னிக்கு வரச் 
சசான்னஙீ்க”. 

 

“எப்ஜபா?” 

 

“10ம் ஜேேி”. 

 

“10ம் ஜேேி!” ஜயாசித்ோர். அன்றுோன் ராஜேஷ் அடிபட்டு ஹாஸ்பிடலில் 
கூத்து நடந்ேது. அந்ே குழப்பத்ேில் அப்பாயிண்ட்சமன்ட் சகாடுத்ேது 
மறந்ேிருக்கலாம். 

 

“ஆல்டரட். என்ன விையமாக வந்ேிருக்கீங்க?” 

 

“சார் நான் ஒரு ேர்னலிஸ்ட். பத்ேிரிக்டக நிருபர் ஜகார்ஸ் 
முடிச்சிருக்ஜகன். பார்ட்-டடமாக நிருபர் ஜவடலயும் சசஞ்சிருக்ஜகன். 

ஒரு வட இந்ேிய சானலுக்கு ேமிழ் சமாழிசபயர்ப்பும் சசஞ்சிருக்ஜகன்”. 

 

“பட் எங்களுக்கு இப்ப புேிய நிருபர்கள் ஜேடவயில்டல மிஸ்!” 

 

“சார் நான் இன்சவஸ்டிஜகடிவ் ேர்னலிஸத்ேில ஸ்சபைடலஸ் 
பண்ணியிருக்ஜகன். சமீபத்ேில வட இந்ேிய சானல் டுஜட அன்ட் 
டுமாஜராவில் வந்ே சாமியார்கள் சசய்யும் அட்டுழியங்கடள அம்பலம் 
சசஞ்ச அன்டர் கவர் நிருபர் நான்ோன்” என்றாள். 

 

இடே ஜகட்டதும் ராேஜகாபால் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்ோர்.  
 

“சுவாரசியமாக இருக்ஜக. உங்கடளப்பத்ேியும் நீங்கள் சசய்ே 
ஜவடலகடளப்பற்றியும் இன்னும் சசால்லுங்கள்” என்றார். 
 

அவள் ேன் சமன்டமயான குரலில் ஜபசத்சோடங்கினாள். இனிடமயான 
குரல். அழகான ஜோற்றம். முறத்ோல் புலிடய விரட்டும் ேமிழ் 
வரீப்சபண். சமல்லிய டககடள அடசத்து அடசத்து அவள் ஜபசும் 
ஜபாது சவண்டடக்காடய ஏன் ஜலடீஸ் ஃபிங்கர் என்று சசால்கிறார்கள் 

என்று புரியும். அவள் ஜபச்சில் லயித்துவிட்டார் டடசரக்டர். 
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அவளுடடய சிவந்ே உேடுகடளஜய பார்த்துக்சகாணட்டிருந்ேவருக்கு 
அவள் அேற்கு ஜமல் ஜபசியது எதுவுஜம காேில் விழுந்ேோக 
சேரியவில்டல.  

 

“சவரி டநஸ். உங்க டாகுசமன்ட்ஸ் எல்லாத்டே சஹச் ஆர் 
டிபார்சமன்டுக்கு சகாடுங்க. நீங்க நாடளக்ஜக ஜவடலக்கு ஜசரலாம். 

சம்பளம் 25000”. என்றார். இரவு ஜநரத்ேில் பணிபுரிய ஜநர்ந்ோல் சாப்பாடு 
ஜபாக்குவரத்து அடனத்தும் சானலின் சசலவு என்றும் மற்ற பல 
சசௌகரியங்கடள விரிவாக சசான்னார். 
 

“மிக்க நன்றி” என்று கூறிவிட்டு பணிவாக சவளிஜய சசன்றாள். 

நந்ேினிக்கு ஒரு நன்றி சசால்லிவிட்டு சவளிஜய வந்ோள். 

 

ேனது ஜஹாண்டா ஆக்டிவா மீது அமர்ந்துக் சகாண்டு ஸாம்ஸங் 

சமாடபடல எடுத்து “ஜபான காரியம் சக்சஸ்” என்று சசால்லிவிட்டு 

டவத்ோள். 
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5  
 
 

“வா ரவி வாங்க சீஃப். உங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு சிரமம் “ என்று 
ரவிடயயும் முேலாளிடயயும் படுக்டகயிலிருந்ஜே வரஜவற்றான் 
ராஜேஷ். 

 

அவனுடன் பல வருடம் இருக்கும் வடீ்டு பணியாள் ரங்கன் 
அவர்களுக்கு நாற்காலி சரிசசய்துவிட்டு குடிக்க ேண்ணரீ் எடுத்துவர 
அடுப்படி ஜநாக்கிச் சசன்றான். 

 

ராஜேைின் அடற அவடனப்ஜபான்று விஜநாேமானது. ஒவ்சவாரு 
அடறக்கும் ஒரு நிறம். விளக்குகள் கீழ் இருந்து ஜமலாய். எல்லா 
அடறகளிலும் ஒரு கணினி. அடனத்தும் ஒரு சநட்சவார்க்கில் 
சவாயர்சலஸ் மூலம் இடணக்கப்பட்டிருந்ேது. ஒவ்சவாரு அடறயிலும் 
சசர்ரி நிறத்ேில் ஒரு சிறிய முக்காலி. அேன் ஜமல் ஆங்கிலம்-

ஆங்கிலம்-ேமிழ் அகராேிகள். முன் அடறயில் ஆளுயர 
அன்டர்ஜடக்கரின் படம் டபிள்யு டபிள்யு எஃப்விலிருந்து. சுவற்றின் 
ஜமல் சவள்டள ஜபார்டு. கலர் மார்க்கர்ஸ். ஏோவது குறிப்பு 
எழுேியிருந்ேது. நிடறய எண்கள் எழுேியிருந்ேது.  

 

நிே பூக்கள் இருந்ே பூத்சோட்டி. சிறிய சபன்சில் ஜபனா. 
சவள்டளத்ோள்கள். விஜவகானந்ேரின் படம். சே கிருஷ்ணமூர்த்ேியின் 
புத்ேகங்கள். ஆர் ஜக நாராயணனின் புத்ேகங்கள். சில அகோ கிரிஸ்டி. 

பல எர்ல் ஸ்டான்லி கார்ட்னர்.  
 

ராேஜகாபால் இடே ஜநாட்டம் விட்டார். “நல்ல வடீு ராஜேஷ்” என்று 
ேன் கருத்டே கூறினார். 
 

“என்ன சீஃப் நீங்க வாங்கி சகாடுத்ே வடீு ோஜன. கிரஹபிரஜவசத்ேிற்கு 

அப்புறம் இப்பத்ோன் வர்றஙீ்க”. 

 

“என்ன சார் வாங்கி சகாடுத்ே வடீா?” ரவி ஆச்சர்யத்துடன் ஜகட்டான். 

ஜகாடம்பாக்கத்ேில் இத்ேடன சபரிய வடீு என்றால் சுமார் ஒரு 
ஜகாடியாவது ஆகியிருக்கும். ஒரு சாோரணமான நிருபருக்கு இவ்வளவு 
சபரிய வடீ்டட டடரக்சடர் ஏன் வாங்கித்ேர ஜவண்டும் என்று பல 
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எண்ணங்கள் அவன் மனேில் ஓடின. 

 

“அது இல்டல ரவி” என்று விளக்கம் அளிக்க முயன்ற அவடன 
கண்களால் அமர்த்ேினார் ராேஜகாபால். 

 

பரவாயில்டல சார். ரவிக்கு சேரிஞ்சா என்ன? 3 வருைமா எனக்கு 
எல்லாஜம அவன்ோன். 

 

ஜடய் ரவி நீ எங்க சானல்ல ஜசர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இரண்டு 
வருைம் இருக்கும். அப்ப சரயின் டிவி டாப்ல இருந்ோங்க. கர்ணா 
ஸ்ஜடார்ஸ் இரண்டு வருைம் விளம்பர கான்ட்ராக்ட். 13 ஜகாடி ரூபாய். 

சரயின் டிவிக்கு ஜபாக இருந்ேடே நம்ம டிவிக்கு சகாண்டு வந்ஜேன். 

அப்ப சீஃப் ஜகட்டாரு “உனக்கு என்ன ஜவண்டுமானாலும் ஜகளு 
வாங்கித்ேஜரன்”. இந்ே வடீ்டுக்கு எேிர்த்ே வடீ்டு மாடியில் ோன் 
ேங்கிருந்ஜேன். இந்ே வடீு ஜமல ஒரு கண். இந்ே வடீு ஜவண்டும் என்று 
ஜகட்ஜடன். டு டம சர்ப்டரஸ் உடஜன என் ஜபர்ல வாங்கி சரேிஸ்டர் 
பண்ணிட்டாரு. எனக்கு ஒஜர ைாக். அந்ே நன்றி உணர்ச்சியில ோன் 

நான் சீஃப்காக என்ன ஜவண்டுமானாலும் சசய்ய ேயாராக இருக்ஜகன்.  

 

இல்டல ரவி. ராஜேஷ் இதுக்கு ேகுேியானவர் ோன். அேவிடுங்க உங்க 
சஹல்த் எப்படி இருக்கு? 

 

பரவாயில்டல சீஃப். இன்னும் இரண்டு நாள்ல நான் ஆபஸீ்ல 

இருப்ஜபன்.  

 

நீங்க ஆபஸீ்க்கு வந்ேீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்டரஸ் 
டவச்சிருக்ஜகன் என்று கண்ணடித்ோர்.  
 

என்ன சீஃப் சசால்றஙீ்க? என்றான் ஆச்சர்யத்துடன். 

 

ரவி ஒன்றும் புரியாமல் சிரித்ோன். 

 

உங்களுக்கு அந்ே இமயமடல ப்ராசேக்ட்காக ஒரு சசக்ஸி 
சசகசரட்டரிடய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்ஜகன் என்று நக்கலாக சிரித்ோர். 
ரவி என்ன என்ன என்று ஜகட்டான். 

 

ஜடய் ரவி எப்ப பார்த்ோலும் ஆபிஸ்ல சஹட்ஜபான் டவச்சி பாட்டு 
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ஜகட்டு ஜகட்டு உனக்கு காது சசவிடாய் ஜபாச்சா என்றான். 

 

என்னடா சசால்ற என்று குழம்பி நின்றான் ரவி. 
 

ஓஜக. எனக்கு ஜநரம் ஆயிடுச்சு. உடம்டப பார்த்துக்ஜகாங்க. நாடள 
மறுநாள் உங்கடள ஆபிஸ்ல் சந்ேிக்கிஜறன். வாங்க ரவி ஜபாகலாம். 

 

டப என்று சசால்லிவிட்டு குழப்பம் அகலாமல் ராேஜகாபால் பின்னால் 
பூடன ஜபால நடந்து சசன்றான் ரவி. 
 

ரங்கா ஜடபிடள க்ளனீ் பண்ணிடுங்க. டிவிடய ஆன் பண்ணிடுங்க. 

மடழ எப்படி சபய்யுதுன்னு பாக்கனும். 
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6 
  
ராேிகாவின் முேல் நாள் சூப்பர் டிவியில். அவளுக்சகன்று ேனி அடற 
ஆனால் சிறிய அடற. ஒரு ஜபான். லாப் டாப் கம்ப்யூட்டர். 
கம்சபனியின் சசல் ஜபான். ேனி எண்.  

 

ராஜேைின் அடறக்கு எேிர் அடற. அேனாஜல அவளுக்கு உடஜன ஒரு 
எேிரி. நந்ேினி.  
 

சவகு நாட்களாக அந்ே அடறயின் ஜமல் ஒரு கண். லஞ்ச் சசய்ய 

அங்ஜக சசன்றுவிடுவாள். அவடன கண்களால் விழுங்கிக் சகாண்ஜட 
சாப்பாட்டடயும் விழுங்குவாள். அவஜனா எப்ஜபாோவது பார்ப்பான். 

அப்ஜபாது அவனிடத்ேிலிருந்ே ஒரு புன்னடகயாவது வருமா என்று 
ஏங்குவாள். அவன் அவடள பார்க்கிறான் என்று சேரிந்ேதும் சட்சடன்று 
ேடலடய குனிந்துக் சகாள்வாள். சில விநாடிகளுக்கு பிறகு மீண்டும் 
கண்களால் காேல் காட்சி சோடரும். இது ஒரு ேடல காேலா என்று 
அடிக்கடி கலங்கியது உண்டு. அப்ஜபாசேல்லாம் அவனுக்கு ஜபான் 
சசய்து உங்களுக்கு இந்ே சமசஸஜ் வந்ேிருக்கு உங்கடள இவரு 
பார்க்க வந்ோரு அவருக்கு என்ன சசால்லனும் என்று ஏோவது 
சசால்லிவிட்டு அவன் ஜபசுவடே ஜகட்பாள்.  

 

இன்டர்சனல் சரக்கார்டிங்டக ஆன் சசய்துவிட்டு அவன் ஜபசுவடே பல 
முடற ஜகட்பாள். அந்ே ஜடப்டப எல்லாம் வடீ்டிற்க்கு எடுத்துப் ஜபாய் 
அவன் ஜபசிய ஜபச்சிலிருந்து ேனித்ேனியாக வார்த்டேகடள எடுத்து 
டபுள் சடக்கில் எனக்கு ..உனக்கு...சராம்ப...பிடிச்சிருக்கு என்று ஒரு 
வாக்கியமாய் ஜகார்த்து பேிவு சசய்து பல முடற ஜகட்பாள். உன்டன 
என்ற வார்த்டேடய எப்ஜபாோவது ஜபசினால் அவள் சேன்மம் 
சாபல்யம் ஆகிவிடும்.  

 

இேில் ராேஜகாபால் ஜவறு “மிஸ் ராேிகா ராஜேஜைாடு ஒரு புது 

ப்ராசேக்டில் ஜவடல சசய்யப் ஜபாறாங்க” என்று நந்ேினியடம் 
அறிமுகப்படுத்ேியிலிருந்து அவளுக்கு தூக்கம் இல்டல. 

 

அப்பிளிஜகைனில் அவளுடடய புடகப்படத்டே பார்த்து “நீ என்டன விட 
அழகா” என்று ஜகட்டுக் சகாண்டாள். ராஜேஷ் மீது எவரும் 
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சவறித்ேனாமாக காேல் சகாள்வது சகேம் ோன். அேிலும் இவள் 
உச்சக்கட்டத்ேில் இருந்ோள். கனவினில் ேிருமணம் கண்டு குழந்டே 
சபற்று ேினமும் சடமத்து பரிமாறி அவன் உடல் நலமில்லாமல் 
இருந்ோல் இவள் அழுது இதுவும் காேலில் ஒரு வடக. ஆனால் இடே 
அறியாது இருந்ோனா அந்ே காேல் மன்னன்? 

 

நந்ேினிடயப்பற்றியும் இங்கு சகாஞ்சம் சசால்ல ஜவண்டும். அந்ேக் 
காலத்ேிஜலஜய இன்ேினியரிங் படித்துவிட்டு இருபது ஆண்டு காலம் 
அசமரிக்காவில் ஜவடல சசய்துவிட்டு ோயகம் ேிரும்பி சசாந்ேமாக 
ஒரு சோழில் சசய்து அேிலும் நிடறய பணம் கண்டவர் நந்ேினியின் 
ேந்டே.  

 

அம்மா வடீ்டட காக்கும் காவல் மட்டும் அல்ல ஜைர் மார்சகட்டில் 
ேினமும் ஐந்து லட்சம் வடர விடளயாடும் ஒரு நவனீ வடீ்டு 
வியாபாரி. ஆனாலும் பண்டப மறக்காமல் ஜகாவில் குளம் என்று 

சசன்று வருபவர்.  
 

ஒஜர சபண். அன்பு சசல்லமாக மாறிவிட்டோல் நந்ேினியிடத்ேில் பல 
பிடிவாே குணங்கள். ஆனால் கண்ணியத்ேில் எந்ே மீறலும் இல்டல. 

டிஸ்ஜகா சசல்லும் கண்ணகி. துடிப்பாக ேம்மும் அடிப்பாள் கண்டவன் 

டகப்பட்டால் கன்னத்ேிலும் அடிப்பாள். 10 வருடம் அசமரிக்காவில் 
பயின்றாலும் இந்ேியா வந்ேதும் இந்ேிய ஆங்கிலத்ேில் ஜபசக்கற்றவள். 

பல ஜநரத்ேில் எளிடம. சில ஜநரத்ேில் ஆடம்பரம். வடீு முழுக்க 
ஹார்டி பாய்ஸ் நான்சி ட்ரூ டின் டின் சூப்பர் ஜமன் ஸ்டபடர் ஜமன் 
என்று காமிக்ஸ் புத்ேகங்களாக அடுக்கி டவத்து ேினம் படிக்கும் 
வளர்ந்ே குழந்டே. 

 

சார்லி சாப்ளின் படங்கள் என்றால் அவளுக்கு உயிர். அேன் நடுஜவ 
வரும் ஆங்கில வாக்கியங்கள் அவளுக்கு அத்துப்படி.  

 

கவர்ச்சியாக உடட அணிவது ோன் சசய்யும் ஜவடலக்காகஜவ என்று 
வடீ்டில் சசால்லிக் சகாண்டாலும் எேிராளி ேன் கழுத்துக்கு கீழ் பாய்ந்து 
சசல்வடே ரகசியமாய் ரசிப்பாள். ஆனாலும் எவடரயும் 

சீண்டவிட்டேில்டல. இந்ே விஞ்ஞான உலகில் இவள் ஒரு விந்டே.  
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ராஜேடை ப்பற்றி அம்மா அப்பாவிடம் சசால்லிவிட்டாள். அவள் 
அப்பாவும் ராஜேஷ் அப்பா பற்றி விசாரிக்கப்ஜபாக இருவரும் 
ஹூய்ஸ்டனில் பணிபுரிந்ேோகவும் அவர் பரிட்ச்சயம் 

இல்டலசயன்றாலும் மிகவும் நல்ல குடும்பம் என்று 
ஜகள்விப்பட்டோகவும் ேங்களுக்கு முழு சம்மேம் என்றும் சேரிவித்ோர். 
 

ஆனாலும் ராஜேைின் சம்மேம் இன்னும் கிடடக்கவில்டலஜய. 

நந்ேினியின் அப்பா “நான் ஜவணா ராஜேைின் அப்பாகிட்ட ஜபசட்டுமா?” 

என்று ஜகட்டேிற்கு அவள் மறுத்துவிட்டாள். 

 

ஒரு முடற ஆபஸீில் நடந்ே ஏஜோ விடளயாட்டில் ேனக்கு வான் 
நீலம் பிடிக்கும் என்று அவன் சசான்னேற்காக ோன் அணியும் 
உடடயிலிருந்து ேன் அடறயின் நிறம் வண்டியின் நிறம் என்று 

அடனத்டேயும் நீலமாக மாற்றிவிட்டாள் இந்ே நீலாம்பரி. 

 

இந்ே சவறித்ேனமான காேலுக்கு காரணம் இல்லாமல் இல்டல. 

ராஜேடை இது வடர எந்ே சபண்ஜனாடும் யாரும் பார்த்ேேில்டல. 

புடகப்பிடிக்கும் பழக்கஜமா மது அருந்தும் பழக்கஜமா அவனுக்கு 
இல்டல. ஆபஸீ் பார்ட்டியில் குடிப்பஜோடு சரி. அதுவும் இந்ே வளர்ந்து 
வரும் கணினி கலாச்சாரத்ேில் ஒரு அங்கம். இதுவடர சபாய் 
ஜபசியோக அவடனப்பற்றி யாரும் சசான்னேில்டல.  

 

புேிோக ஜவடலக்கு ஜசர்ந்ேவர்களுக்கான பயிற்சியில் முேல் நாளாய் 
அவடனப் பார்த்ோள். டிவி சானல் பற்றியும் சமுோயத்ேில் அேன் 
கடடமப் பற்றியும் கம்சபனி சசய்து ேரும் வசேிகடளப்பற்றியும் 
சம்பளம் ஜவடல ஜநரங்கள் பற்றியும் அவன் ஜபசிய ஜபச்சில் கலந்து 

ஜபானாள். கண்டதும் காேல்.  

 

அவன் உள்ஜள நுடழந்ே இரண்டாவது நிமிடம் உள்ஜள இருந்ே 20 

ஜபரும் ஆண் சபண் வித்ேியாசம் இல்லாமல் அவனிடம் மயங்கி 
விழுந்ேனர். இவஜளா சாோரணமான மங்டகயல்லவா? காேஜல 
சகாண்டுவிட்டாள். 

 

உங்கடள அறிமுகப்படுத்ேிக் சகாள்ளுங்கள் என்று அடனவடரயும் 

ஜகட்கும் ஜபாது இவள் நந்ேினி என்று சசால்ல அவன் அடே மீண்டும் 
உச்சரிக்க என்னஜமா ஆஸ்கார் அவார்ட் கிடடத்ேது ஜபால குளிர்ந்ோள். 
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இமயத்டே சோட்டாள். அேன் பிறகு 3 வருடமாய் அவன் இன்ஜனாரு 
முடற நந்ேினி என்று சசால்லமாட்டானா என்று காத்ேிருக்கிறாள்.  

 

இப்படி இருக்க இன்சனாரு சபண் அதுவும் அழகானவள் அதுவும் 
அவன் எேிரில். எப்படி அனுமேிப்பது? இனிஜமல் அவள் அந்ே 
அடறக்குள் சசல்லத்ோன் முடியுமா அல்லது அங்ஜக உட்கார்ந்துக் 
சகாண்டு சாேத்ேடேயும் ராஜேடையும் சாப்பிடத்ோன் முடியுமா? 

 

ராஜேஷ் அடிப்பட்டடேக் ஜகட்டதும் துடிதுடித்துப்ஜபானாள். இரண்டு 
நாட்களாய் அவடனப் பார்க்கவில்டல. சாப்பாடும் இறங்கவில்டல. 

எப்படியாவது இன்று சசன்று பார்த்துவிடஜவண்டும் என்று ேிட்டம் 

இட்டாள். 

 

ஐந்து மணிக்கு வடீ்டிற்கு வந்து வான் நீல நிறத்ேில் ஒரு சுடிோர் 
அணிந்து அேற்கு ஏற்ற நிறத்ேில் கடிகாரம் முேல் காலணி வடர 
ஜேர்ந்சேடுத்து ேயாரானாள். ோயாருக்கு எங்ஜக சசல்கிறாள் என்று 
சேரியும். அவளும் ேடுக்கவில்டல. ஜபாகும் முன் “அம்மா ராஜேைூக்கு 
ஆக்ஸிடண்ட்...நான்...” என்று முடிப்பேற்குள் “ஜபாயிட்டு வாடா” 

என்றாள் சசல்லமாக. மணிக்கு 120 டமல் துடிப்பாக ஜபசிய சபண்டன 
காேல் இப்படி பணிவாக்கிவிட்டஜே என்ற ஆச்சர்யத்ேில் ேன் சபண் 
ஜஹாண்டா ஆக்டிவாடவ ேவிர்த்து ஜஹாண்டா சிட்டிடய எடுப்படேப் 

பார்த்ோள். காடலயில் புதுடமப் சபண். மாடலயில் அழகு பதுடமப் 
சபண். ேன் குழந்டேடய சமச்சினாள். 

 

ஜகாபாலபுரத்ேிலிருந்து வண்டிடய விரட்டி அண்ணா ஜமம்பாலத்டே 
கடந்து பாண்டி போடரப் பிடித்து துடரசாமி சப்ஜவ சநரிசடலக் கடந்து 
ஐந்து விளக்கு வழியாக சசன்று அங்கிருக்கும் சிறிய அம்மன் 
ஜகாவிலில் இருக்கும் அம்மடன வணங்கி லிபர்டி ேிஜயட்டர் முன் 
வண்டி என்ேிடன அடணத்ோள். 

 

ஓடிச்சசன்று ஃபுட் ஜவர்ல்ட் முன்ஜன இருக்கும் ஒரு பூக்கடடயில் ஒரு 

ஜராோப்பூடவ வாங்கினாள். 

 

சமதுவாக நடந்து அவன் வடீ்டின் காலிங் சபல்லில் ேன் முத்ேிடர 
பேித்ோள். சபண்டமயின் சமன்டம ேீண்டடல முேல் முடறயாக 
உணர்ந்ே அந்ே மணிஜயா கிளர்ச்சியில் ஆனந்ேக் கூத்ோடியது. 
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ரங்கன் வந்து கேடவத்ேிறந்ோன். “யார் நீங்க” என்றான். 

 

“நான் ராஜேஜைாட ஜவடல சசய்யஜறன். அவருக்கு விபத்துன்னு 
ஜகள்விப்பட்டு பார்க்க வந்ேிருக்ஜகன்” என்றாள் ேயக்கத்துடன். ேனியாக 
இருப்பான் என்று நிடனத்ேிருந்ோள். 

 

உள்ஜள வாங்க என்ற அவன் அடறக்கு வழி காட்டினான். 

 

ஜபார் கால கவிடேகள் என்ற ஒரு சோகுப்டப படித்துக் 
சகாண்டிருந்ோன். அவன் வடீ்டிற்கு முேன் முடறயாக வருகிறாள். 

ஆனாலும் பிக்னிக் சசன்றுவிட்டு நண்பர்களுடன் ஒரு முடற 
ேிரும்புடகயில் அவன் வடீ்டின் முன்ஜன வண்டிடய நிறுத்ேி ேண்ணரீ் 

நிரப்பியோல் அவன் வடீ்டட அறிவாள். 

 

வாங்க நந்ேினி என்ன ேிடீசரன்று? 

 

ஜராோடவ மடறத்ோள். வாங்க என்று அவன் சசான்னது தூரத்டே 

அேிகரித்துவிட்டது. 

 

சமௌனமாக இருந்ோள். 

 

உட்காருங்க.  

 

மீண்டும் அந்ே “ங்க”. உறுத்ேியது அவளுக்கு. 

 

ரங்கா ேண்ணி சகாடுங்க நந்ேினிக்கு. 

 

இரண்டாவது முடறயாக நந்ேினி. குளிர்ந்ோள். குடழந்ோள். 
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ராஜேஷ் 3 வருைமா நாம ஒஜர கம்சபனியில் ஜவடல சசய்யஜறாம். 

உங்கடள விட 4 வயசு நான் சின்னவ. எதுக்கு வாங்க ஜபாங்க என்றாள். 

நந்ேினி அட் சஹர் சபஸ்ட். 

 

ராஜேைpன் முகம் சிவந்து ஜபானது. இவ்வளவு ஜபசுவாளா இவள்? 

 

சரி சரி நந்ேினி எப்படி இருக்ஜக. உட்காரு ஜபாதுமா என்றான் 
சிரித்ேப்படிஜய. உன்டன 3 நாளாச்சு பார்த்து என்றான். 

 

அம்மா! ‘உன்டன’ என்ற வார்த்டே வந்துவிட்டஜே இவன் வாயிலிருந்து. 

எனக்கு... பிடிச்சிருக்கு.. இரண்டும் முன்ஜப இருக்கிறது. ஆனால் இந்ே 
உன்டன இப்ஜபாது ோன் இவன் வாயிலிருந்து வந்ேிருக்கிறது. ஆஹா 
ரிகார்ட் சசய்ய ஜடப்பில்டலஜய என்று வருந்ேினாள். ஆனால் என் 
மனடேவிட சபரிய ரிகார்டர் எது என்று சமாோனப்படுத்ேிக் 

சகாண்டாள். 

 

என்ன ஜயாசிக்கிஜற? 

 

ஒன்னும் இல்டல. 

 

நீ இந்ே டிசரஸ்ல சராம்ப அழகா இருக்ஜக.  

உள்ளுக்குள் பாரே ரத்னா விருஜே வாங்கிவிட்டாள். 

 

அப்பாடா இப்பவாவது உங்க கண்ணிற்கு பட்டஜே. 

 

இல்டல. நீங்க ஸாரி நீ இப்பத்ோன் சுடிோர் ஜபாட்டு பார்க்கஜறன். 

அதுவும் இந்ே ப்ளு எனக்கு பிடிச்ச ஜவரிஜயைன். 

 

சேரிஞ்சுோன் ஜபாட்டு வந்ேிருக்ஜகன்டா முட்டாள் - மனதுக்குள் ோன் . 

 

என்ன இந்ே பக்கம் அேிசயமாய்? 

 

ராஜேஷ் சகாஞ்சம் நியாயமா ஜபசுங்க. உங்களுக்கு அடிப்பட்டிருக்கு. 

நான் உங்க சகாலீக். உங்கடள பார்க்க வந்ேிருக்ஜகன். என்னஜமா 
ைாம்பூ விக்கிற ஜசல்ஸ் ஜகர்ல் உள்ள நுடழந்ே மாேிரி இருக்கு உங்க 
ஜபச்சு - சபாய்யாக ஜகாபித்ோள். 
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இல்லம்மா. இதுக்கு முன்னாடி நீ வந்ேேில்டலஜய அேனால ஜகட்ஜடன்.  

 

“ம்மா”. சநருக்கத்ேிற்கு இடேவிட ஜவறு என்ன வார்த்டே இருக்கிறது 
ேமிழில். 

 

உற்று அவன் கண்கடள பார்த்ோன். அேில் சற்றும் காேல் 
சேரியவில்டல.  

 

என்ன பார்க்கஜற நந்ேினி 
 

மூன்றாவது முடற நந்ேினி. அவன் ஜவறு எதுவும் ஜபசஜவண்டாம். ேன் 
சபயடரப் மட்டும் சசால்லிக் சகாண்டிருந்ோல் ஜபாதும் என்று 
அவளுக்குத் ஜோன்றியது. 

 

என்னாச்சு உங்களுக்கு? 

 

காபி அவளுக்கும் ஜேனரீ் அவனுக்கும் வந்ேது.  

 

ஜவண்டும் என்ஜற ஜேனடீர எடுத்து அவசரமாக பருகினாள். 

 

நந்ேினி அது எனக்கு என்றான் அவசரமாக. 

 

நான்காவது முடற நந்ேினி. 
 

ஓ ஐயாம் ஸாரி என்றுவிட்டு ஜவற டீ எடுத்துட்டு வரச்சசால்லட்டுமா 
என்றாள். இவளுக்கு யார் கற்றுக் சகாடுத்ேது நடிப்பு? பிலிம் 

இன்ஸ்டிட்யூட்டில் சோடலக்கல்வி படிக்கிறாஜளா? 

 

பரவாயில்டல என்று கூறிவிட்டு அவள் அருந்ேிய ஜகாப்டபயிலிருந்ஜே 
குடிக்கத்சோடங்கினான். கணவன் உண்ட இடலயில் மடனவி உண்பது 
ஜபால கணவன் சசய்யக்கூடாோ? புதுடமப் சபண்ணின் மனம் 
பூரிப்படடந்ேது. இன்ஜற இவன் காலடியில் மரணம் என்றாலும் 
புன்னடகஜயாடு ஏற்றுக்சகாண்டிருப்பாள்.  

 

என்னாச்சு உங்களுக்கு? மறுபடியும் ஜகட்டாள். 

 

சின்ன ஆக்ஸிசடண்ட். 
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10 வருைமா கார் ஓட்டற உங்களுக்கு எப்படி ஆக்ஸிசடண்ட்? 

 

ராத்ேிரி முழுசா தூங்காம கார் ஓட்டிக்கிட்டிருந்ஜேன். அேனால ஏற்பட்ட 

லாப்ஸ். 

 

ஏன் இப்படி ஜவடல சசய்யறஙீ்க? 

 

ஜவற என்ன சசய்ய? 

 

கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்ே ஆடசயில்டலயா உங்களுக்கு? 

 

இருக்ஜக. நிடறயா இருக்கு. ஆனா என்னுடடய எேிர்பார்புக்கு இன்னும் 
யாரும் அடமயவில்டல. 

 

ஏன் நான் இல்டலயா உன் கண் முன்ஜன? குருடா? - உள்ஜள ஒரு குரல். 

 

நீங்க யாருகிட்ட பழகறஙீ்க அவங்கடளப் பத்ேி சேரிஞ்சிக்க? 

 

ஆழமா பழக ஜவண்டிய அவசியமில்டல நந்ேினி. ஒரு நிமிைத்ேில 
கண்டு பிடிப்ஜபன். 

 

ஐந்ோவது முடற நந்ேினி.  
 

ஒரு நிமிைம் ஜமலாக இங்ஜக இருக்ஜகன். என்டனப் பத்ேி என்ன 

சேரிஞ்சிகிட்டீங்க? 

 

சமௌனமாக புன்னடகத்ோன். 

 

சரியான சந்ேர்ப்பம் இது. சுற்றிப் பார்த்ோள். ரங்கன் சேன்படவில்டல. 

ஜராோடவ எடுத்து அடிபட்ட அவன் ேடலயில் ஜலசாக அடித்துவிட்டு 
அவன் மார்பருஜக டவத்ோள். 

 

அவன் கண்டண உற்றுப் பார்த்ோள். அவன் கண்கள் சநகிழ்வது 
சேரிந்ேது. அழுதுவிடஜவண்டும் ஜபாலிருந்ேது. முகத்டே ேிருப்பிக் 
சகாண்டாள். அவன் சநகிழ்வான பார்டவடய பார்க்கும் சக்ேி அவளுக்கு 
இல்டல. அடே பார்த்துவிட்டால் காேடல ோனாக சவளிப்படுத்ே 
ஜவண்டிய நிடல வந்துவிடுஜமா என்ற பயம். 
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அவன் படுக்டக சுற்றி புத்ேகங்கள். ஜபாஸ்ட் இட்டுகள். அேில சில 

எண்கள். 

 

என்ன இந்ே எண்கள்? ஜபச்டச மாற்ற முயன்றாள். 

 

சும்மா. 
 

சும்மான்னா? 

 

எப்ஜபாோவது மனசுல வர நம்படர எழுதுஜவன்.  

 

என் மனசுல ஒரு நம்பர் வருது எழுேட்டுமா? 

 

எழுஜேன். 

 

5 என்று எழுேினாள். 

 

என்ன 5. உன் ஜடட் ஆப் பர்த்ோ?  

 

முட்டாள் என் பிறந்ே நாள் கூட உனக்குத் சேரியவில்டல? அஜே குரல். 

 

இல்டல. என்டன இந்ே மூன்று வருைத்ேில இத்ேடன ேடடவோன் 
ஜபர் சசால்லி கூப்பிட்டிருக்கீங்க. உள்ளுக்குள் அழுஜேவிட்டாள். 

 

சட்சடன்று டபடய எடுத்துக் சகாணட்டு நான் கிளம்பஜறன் என்று 
சசால்லிவிட்டு சவளிஜயறினாள். 

 

ஏஜோ மறந்துவிட்டது ஜபால ேிரும்பி வந்ேவள் அந்ே சீட்டில் இருந்ே 5-

ஐ அடுத்து 00000000000000 என்று எழுேிவிட்டு ேிரும்பி பார்க்காமல் 
சவளிஜயறினாள். 

 

அவனுக்கு புரியாமல் இல்டல. உள்ளுக்குள் மாற்றம் வந்ேது. ஆனால் 
காேல் இன்னும் வரவில்டல.  

 

மார்பின் ஜமலிருந்ே ஜராோடவப் பார்த்ோன். அது வாடாமல் இருந்ேது. 

வாசம் இருந்ேது. அழகு இருந்ேது. ஆனால் அது அவனுடடயது 
இல்டல என்று ஜோன்றியது.  
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ஜஹாண்டா சிட்டி கிளம்பியது. அது வடர அந்ே வடீ்டட ஜநாட்டம் 

விட்டுக்சகாண்டிருந்ே ஒரு டிவிஎஸ் விக்டரும் கிளம்பியது. 
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7  
 
 

இன்ஸ்சபக்டர் விக்ரமன். ேிருவிக்ரமன். 38 வயது. நடர இல்டல. 

வழுக்டக இல்டல. சோப்டப இல்டல. ேமிழக ஜபாலீசா என்று 
பலடரயும் சந்ஜேகப்பட டவக்கும் ஃபிட்னஸ். லஞ்சம் வாங்கியோக 
சரித்ேிரம் இல்டல. கான்ஸ்டபிளிடம் வடீ்டு ஜவடல வாங்கியேில்டல. 

சசாந்ே ஜவடலக்காக 15 வருை சர்வசீில் ஜசர்த்து டவத்ேிருந்ே 
பணத்ேில் ஒரு ஹூண்டாய் கார் வாங்கியிருந்ோர். படழய டிவிஎஸ் 
சமுராய் நின்றிருப்படேயும் காணலாம். 

 

காடலயில் எழுந்ேதும் ஒரு மணி ஜநரம் சமரீனா பசீ்சில் ஓடுவார். 
வடீ்டுக்கு வந்ேதும் ஒரு சபரிய சசாம்பிலிருந்து காய்ச்சிய பால். பிறகு 
ஏோவது ஒரு இனிப்பு பலகாரம்.  

 

சட்டடயின் ஜமல் புறத்ேில் காலர் டமக்டக சரி சசய்துக் சகாண்டு 
வந்ேிருந்ே நிருபர்களிடம் ஜபசத்சோடங்கினார். 
 

வணக்கம். சகாடல நடந்து 72 மணி ஜநரம் ஆகிவிட்டது. இன்னும் ஒரு 
ேடயமும் கிடடக்கவில்டல என்பது ோன் உண்டம. ஒருவர் மீது 

எங்களுக்கு சந்ஜேகம் உள்ளது. அது யாசரன்று உங்களுக்கு சசான்னால் 
உண்டமயான குற்றாவாளிடய பிடிக்க அது உேவாது. சகாடல 
சசய்யப்பட்டது ஒரு அரசியல்வாேி. அதுவும் ஒரு அடமச்சர். ஆேலால் 
எேிரிகளுக்கு பஞ்சம் இல்டல. அேனால் எங்களுக்கு அேிக ஜவடல. 

சகாடல ேடலயடணடய அவர் முகத்ேில் அமுக்கிச் சசய்ேிருக்கிறான் 
சகாடலயாளி. இது ஒரு கன்சவன்ைனல் சமேட். அேனால் 
சகாடலயாளி ஒரு கன்சவன்ைனல் ஆளாக இருக்க ஜவண்டும். எந்ே 

ேிருட்டும் ஜபாகவில்டல. வாட்ச்சுஜமன் யாரும் வந்து ஜபானடே 
பார்க்கவில்டல. எந்ே சத்ேமும் இல்டல. சண்டட கூச்சலும் இல்டல. 2 

நிமிடத்ேிற்குள் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. 

 

என்டன இந்ே ஜகஸ் எடுத்துக்கச் சசால்லி காடல 6 மணிக்குத்ோன் 
உத்ேரவு ஜபாட்டார்கள். இேற்கு ஜமல் எோவது ேகவல் இருந்ோல் 
நாஜன உங்கடள கூப்பிடுகிஜறன். நீங்கள் ஜபாகலாம் என்று கூறிவிட்டு 
டமக்டக கழற்றினார். 
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சார் அவருக்கு எேிர்கட்சியில் யாராவது படகயாளி இருக்கிறாரா என்று 
ேினம் முழங்கும் பத்ேிரிடகயின் நிருபர் ஆவலாக ஜகட்டார். 
 

ஜநா ஜமார் சகாஸ்டின்ஸ் என்று நிருபர்கள் சசால்லிவிட்டு அவர்கள் 
சசய்ே சலசலப்புக்கு அஞ்சாே புலி ஜபால நடந்து உள்ஜள சசன்றார். 
 

ஜநராக ராஜேைின் சமாடபலுக்கு ஜபான் சசய்ோர். ராஜேஷ் நான் ோன் 
இந்ே ஜகடஸ நடத்ேஜறன். என் சபயர் விக்ரமன். உங்கடள ப்டரம் 

சஸ்சபக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நான் உங்கடள 
சோந்ேரவு சசய்ய விரும்பவில்டல. எோேவது ஜவண்டும்னா நாஜன 
ஜபான் சசய்யஜறன். உங்க ஒத்துடழப்டப ஏேிர்பார்க்கிஜறன் என்றார் 
ேடால் அடியாக. 

 

என்டனத்ேவிர வித்ேியாசமான மனிேர் இவ்வுலகில் உண்டா? 

வியந்ோன் அவன். 

 

நிச்சயமாக சார். எப்ஜபா ஜவண்டுமானாலும் ஜபான் பண்ணாலம் நீங்க 
என்றான். 
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8  
 
 

முட்டிக்காலுக்கு சற்றுக்கீழ் வரும் அளவுக்கு ஒரு சலேர் கருப்பு ைூ. 

கருப்பு நிறத்ேில் ஒரு ஸ்கர்ட். பிரவுன் நிறத்ேில் ஒரு டீ ைர்ட். டகயில் 
கடிகார அளவில் ஒரு சலேர் பாண்ட். கழுத்ேில் ஒரு ஸ்கார்ப் 
சவள்டள நிறத்ேில். அடலயாக பறக்க விடப்பட்ட ேடல முடி. 

முகத்ேில் சபாட்டு இல்டல. உேடுச் சாயம் இல்டல. கண்களில் அந்ே 
துறுதுறுப்பு. டீ ைர்ட்டின் முேல் இரண்டு பட்டன்கள் அலட்ச்சியமாக 
ேிறந்துவிடப்பட்டிருந்ேன. பப்பிள்கம் சமன்றுக்சகாண்டிருந்ோள். இது 

ராேிகா. சூப்பர் டிவியில் இரண்டாவது நாள்.  

 

ராஜேடைப் பற்றி அவளிடம் ஜபசாேவர்கள் யாருஜம இல்டல. 

அவடனப் பார்க்க ஆவலாக இருந்ோள். அவனுடடய புடகப்படம் 
வடீிஜயா க்ளிப்ஸ் என்று அடனத்டேயும் பார்த்துவிட்டு அடர 
மயக்கமாய் இருந்ோள். எப்ஜபாது அவன் வருவான் என்று அலுவலக 
வாசடலப் பார்த்துக்சகாண்ஜட அவள் அடறயில் அமர்ந்ேிருந்ோள். 

 

நந்ேினி. பலமுடற பனிமடழயில் குளித்துவிட்டாள். இரவு முழுவதும் 
தூங்காே கண்கள். பல முடற ோன் ஜநற்று சசய்ே சம்பாைடணகடள 
ேனக்குள்ஜள ஜபசிப்பார்த்ேிருந்ோள்.  

 

அந்ே ஜராோப்பூடவ அவன் ேடலயில் அடிக்கும் டேரியம் எப்படி 
வந்ேது? ேனக்கு ோஜன ஒரு சைாட் சகாடுத்துக்சகாண்டாள். 

 

பிறகு 5 எழுேிவிட்டு அேன் பின் 00000000000000 எழுேிய சாேடன? அது 
மிகப்சபரிய சாேடனயல்லவா? முன்பிற்கும் அேிகமாக ராஜேடை 
காேலித்ோள். 

 

சவள்டள நிற சுடிோர். (நீ சுடிோரில் அழகா இருக்ஜக). வான் நீல 
சபாட்டு (எனக்கு வான் நீலம் சராம்ப பிடிக்கும்). வரட்டும் இன்று என்று 

காத்ேிருந்ோள். 

 

ராஜேஷ் லிப்டிலிருந்து சவளிப்பட்டான். சட்சடன்று உள்ஜள நுடழந்து 
குட் மார்னிங் என்று சசான்னவன் மின்னல் ஜவகத்ேில் 

சசன்ஜறவிட்டான். 
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ஜநற்று அவடள பார்த்ோகஜவா அடர மணி அவளுடன் கழித்ேோகஜவா 
அவன் காட்டிக் சகாள்ளவில்டல. ஜகாபத்ேில் சடலிஜபான் 
டடரக்சடரிடய தூக்கி கீஜழ எரிந்ோள். கர்வம் பிடிச்சவன். ஆனாலும் 
என் இனியவன். இவடன இன்று ஒரு வழி சசய்யஜவண்டும் என்று 

நிடனத்ோள். 

 

ராஜேஷ் கருப்புச் சட்டட கருப்பு பாண்ட் கருப்பு டட என்று அடனத்தும் 
கருப்பிஜல வந்ேிருந்ோன். எப்ஜபாோவது இதுமாேிரி வருவான். 

 

ஜநராக அடறக்குள் நுடழந்து கத்ரி ஜகாபாலடன துவக்கினான். 

இசமயில் எப்ஜபாதும் வடீ்டிஜல பார்த்துவிட்டு கிளம்புவான். அேனால் 
ஆபஸீ்சுக்கு வந்ேதும் இசமயில் பார்க்க பறக்க மாட்டான். 

இன்டர்காமில் ராமுடவ அடழத்து ஒரு டீ என்றான்.  

 

இன்டர்காம் அடழத்ேது. பாஸ் ோன். விடரந்துச் சசன்றான். சசல்லும் 
வழியில் ரவி இடர்பட்டான். மச்சான் ராமுடவ டீடய பாஸ் ரூமிற்கு 
அனுப்பச் சசால்லிடு என்று விடரந்ோன்.  

 

“எப்படிடா இருக்ஜக?” என்று ரவி ஜகட்டேற்கு “வந்து ஜபசஜறன்” என்று 
விட்டு ஓடினான். 

 

“உள்ஜள வரலாமா” என்று சம்பிரோயத்ேிற்கு ஜகட்டுவிட்டு கேடவத் 
ேிறந்ோன். அங்கு ஒரு புரட்சிப்சபண்மனி சோடடயிலிருந்ே ஸ்கர்ட் 
விலகியிருக்க ஹாலிவுட் நடிடகடய ஜபால நீளமான சலேர் ைூவுடன் 
அமர்ந்ேிருப்படேப் பார்த்ோன்.  

 

“ஓ ஏஜோ மீட்டிங்கல இருக்கீங்களா?” என்று மன்னிப்பு ஜகட்டுவிட்டு 
கேடவ மூட முயன்றான்.  

 

“இட்ஸ் ஓஜக ராஜ் இவங்கடள அறிமுகப்படுத்ேத்ோன் உங்கடள 
கூப்பிட்ஜடன். கம் இன்“ என்றார். 
 

யாரிந்ே சபண்மனி. இவள்ோன் அந்ே சசக்ஸி சசகசரட்டரிஜயா? என்று 
ஜயாசித்ேப்படி அமர்ந்ோன். 
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அவடளப் பார்த்து ஒரு சம்பிரோயப் புன்னடக. அவளும் ேடலடய 
சாய்த்து அடே ஏற்றுக் சகாண்டாள்.  

 

“ராஜேஷ் இவங்க ராேிகா. உங்கஜளாட அந்ே முக்கியமான ப்ராசேக்ட்ல 
சவார்க் பண்ணப்ஜபாறாங்க. சசர்டிஃபய்ட் அண்ட் க்வாலிஃபய்ட் 
ேர்னலிஸ்ட். மிகவும் ேிறடமசாலி. புத்ேிசாலி”.  

 

“இவங்கடள சந்ேித்ேேில எனக்கு சராம்ப சந்ஜோைம். இவங்க 
ேிறடமயில் எந்ே சந்ஜேகமும் எனக்கு இல்டல. ஆனா இந்ே 
ப்ராசேக்ட்ல நான் ேனியா ஜவடல சசய்ய ஆடசப்படஜறன்” என்றான். 

 

“உங்க கருத்து எனக்கு புரியுது ராஜ். ஆனா இவங்கடளப் பத்ேி ஒன்னு 
சசான்னா நீங்க இவங்க உேவிடய மறுக்க மாட்டிங்க” என்றார். 
 

என்ன? என்ற ஜகள்விக்குறிஜயாடு பார்த்ோன். 

 

“இவங்க ோன் சமீபத்ேில நடந்ே சாமியார்களின் கூத்டே எக்ஸ்ஜபாஸ் 
பண்ண அன்டர் கவர் நிருபர்”. 

 

ஓ இந்ேப்பூவூக்குள் புயலும் இருக்கிறோ? ஆர்வமானான். அவள் 
இன்னும் ஒரு வார்த்டே கூட ஜபசவில்டல. ஆனால் அவன் அவளிடம் 
ஈர்க்கப்பட்டான். 

 

அவன் நிடறய புரட்சிகரமான நிகழ்ச்சிகடள வழங்கியிருக்கிறான். இந்ே 
புது வருட நிகழ்ச்சியில் அவன் வழங்கிய “குற்றத்டே ஒழிக்க 

ஜவண்டுமானால் குற்றவாளிகடள ஒழிக்க ஜவண்டும்” என்று சசான்னது 
ேமிழகம் எங்கும் சபரிய சர்ச்டசடயயும் ஆேரடவயும் சபற்றது. 

ஆனாலும் துப்பறியும் நிருபராக எந்ே சபரிய காரியத்டேயும் அவன் 

சசய்யவில்டல.  

 

சாமியார்களின் காம லீடலகடளயும் சபாய் ஜவைங்கடளயும் எப்படி 
சபாது மக்கடள ஏமாற்றி பணம் பறிக்கிறார்கள் என்படேயும் ஒரு 
வடநாட்டு சானல் சவட்ட சவளிச்சமாக காட்டியது. அடே சசய்ேது 
ஒரு சபண் நிருபர். ஆனால் அவஜள அந்ே காமிராடவ ேன் கழுத்ேில் 
அணிந்ேிருந்ேோல் அவள் முகம் சரியாக சேரியவில்டல. ஒரு சபண் 
இத்ேடன துணிச்சலாக இத்ேடன கடினமான அபாயகரமான 
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விையத்டே சசய்ேது அவனுக்கு வியப்பாகஜவ இருந்ேது. 

 

“ஓஜக சீஃப் இவங்கடள இப்பஜவ என் டீமில் எடுத்துக்கஜறன். வாங்க 
ராேிகா நாம் நம் ேிட்டத்டே பற்றி விவாேிப்ஜபாம”; என்று கூறி 
பாஸுக்கு நன்றி கூறி அவடள ேன் அடறக்கு அடழத்துச் சசன்றான். 

 

சக ஊழியர்கள் “ராஜேஷ்க்கு சரியான ஜோடிோன்”என்று காதுபட 
கசமண்ட் அடித்ேடே அவன் ரசித்ோன். அவஜளா காேில் விழாேடேப் 

ஜபால அவன் பின்னால் நடந்து வந்ோள். 

 

ேன் அடறக்குள் சசன்றவுடன் அவடள அமரச் சசான்னான். 

 

ஒரு நிமிடம் அவள் அந்ே அடறயின் அழடக அளந்ோள். சுத்ேமான 

அடற. இடச. சரியான அளவுக்கு சவளிச்சம். நல்ல மணம். 

புடகப்பிடிக்காேவரின் அடறக்குப் ஜபானால் ோன் அடறயின் மணம் 
சேரியும். ஜநாட்டீஸ் ஜபார்ட் மட்டும் இன்னும் நன்றாக 
இருந்ேிருக்கலாம். ஏகப்பட்ட ஜபாஸ்ட் இட்டுகள். எண்கள் சபயர்கள் 
ஜேேிகள் சின்னப் பறடவகள் சபாம்டமகள் என்று கிறுக்கல்களாக 
இருந்ேது. 

 

அவன் அவடள அளந்ேக் சகாணட்டிருந்ோன். சமல்லிய குவிந்ே 

உேடுகள். சாயம் ஜேடவயில்டல. நிேமாகஜவ சிவந்ேிருந்ேது. ஒரு 
முடற மட்டுஜம பார்த்துவிட்டு விட்டுவிட முடியாே குர்குஜர அவள். 

புத்ேிசாலி என்று முகத்ேில் சேரிந்ேது. இனிக்கும் விைஜமா என்று 
ஜலசான பயம் சோட்டுச் சசன்றது. 

 

 

“ராேிகா உங்களுக்கு என்ஜனாட ேிட்டத்டே விரிவாக சசால்ஜறன். 

ஜகட்டுட்டு உங்கஜளாடு கருத்துக்கடள சசால்லுங்க”.  

 

“ம்.” என்றாள் 

 

“நான் ஒரு லிஸ்ட் ேயார் சசஞ்சிருக்ஜகன். அேில் எல்லா ேமிழக 
மந்ேிரிகள் இருக்காங்க. அவங்கடள பற்றிய சில விவரங்கடள 

ஜசகரிச்சிருக்ஜகன்”  
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“அதுல நாலு ஜபடர ஜேர்ந்சேடுத்ேிருக்ஜகன். இந்ே நாலு ஜபஜராட 
வாழ்டக வரலாற்டற அவங்க சசஞ்ச நல்லது சகட்டடவகடள 
குற்றங்கடள நாடக வடிவிஜல காண்பிக்கிஜறாம். ஆனா ஜவற சபயர்ல. 

யாடரப்பத்ேி ஜபசஜறாம்னு யாருக்கும் சேரியாது. ேிங்கள் முேல் சனி 
வடர ப்டரம் ஸ்லாட் 8.30 இருந்து 9.00 மணி வடர. ஞாயிறு 
நிகழ்ச்சியில் நாம இதுவடர யாடரப்பத்ேி பார்த்ஜோம்னு சசல்லிட்டு 
இந்ே அடமச்சஜராட ஜபர் ஊர் புடகப்படங்கள் சசாத்துப் பத்ேிரங்கள 
எப்ஐயார் கிரிமினல் ரிக்கார்ட்ன்னு எல்லாத்டேயும் காட்ஜறாம். இந்ே 
சோடருக்குப் ஜபர் “சவற்றிக்குப்பின் சவக்கங்கள்”. இடேப்பார்த்ே 24 மணி 
ஜநரத்துக்குள்ள அவரு ராேினாமா பண்ணனும் இல்லாட்டா ேற்சகாடல 
பண்ணிக்கனும். எப்படி இருக்கு ஐடியா?” என்று அவடள ஆவஜலாடு 
எேிர்பார்த்ோன். 

 

“பிரில்லியண்ட் ஐடியா” என்றாள் உற்சாகத்ஜோடு டக ேட்டிக் 
சகாண்ஜட.  

 

அஹா இந்ே உற்சாகத்டேத் ோன் சபரியவர்கள் ஒவ்சவாரு 
சவற்றிக்குப் பின் ஒரு சபண் இருக்கிறாள் என்று கூறுகிறார்கள்? 

 

உடஜன ோன் ஜசகரித்து டவத்ேிருந்ே அடனத்து விபரங்கடளயும் 

அவளுக்கு காண்பித்து விவரித்ோன். 

 

9.30 மணியிலிருந்து 11.30 மணி அப்படி என்னத்ோன் இருவரும் ஜபசிக் 

சகாள்கிறார்கள். நந்ேினிக்கு ஒஜர சபாறாடமயாக இருந்ேது. நானும் 
ேர்னலிசம் படித்ேிருந்ோல் ஆயுள் முழுக்க ராஜேைின் பார்டனராக 
ஆகியிருப்ஜபன். அவடன நன்றாக கவனித்துக் சகாணட்டிருப்ஜபன். 

ஜவளா ஜவடளக்கு ேூஸ் சகாடுப்ஜபன். இப்படி ஜேனரீ் குடித்து வணீாக 
விடமாட்ஜடன் என்று சபருமூச்சு விட்டாள். 

 

ஜநராக அவன் அடறக்குச் சசன்று “லஞ்ச்” என்று ஜகட்டுவிட்டு “சரி” 

என்று சசால்லிவிடமாட்டானா என்று ஏங்கித்ேவித்ோள். 

 

“இல்டல. இன்னிக்கு ராேிகாஜவாட ஜபாஜறன். சில முக்கியமான 
விையங்கள் ஜபச ஜவண்டியேிற்கு. ராேிகா நீங்க ஃப்ரீ ோஜன?” என்றான் 
ராேிகாடவ ஜநாக்கி. அவளும் ஆம் என்று ேடல அடசத்ோள். 
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ஜபாடா ஆணவ அரக்கா! ஜநற்று வந்ேவளின் சபயடர இரண்டு முடற 
சசால்கிறாய் மூன்று வருடத்ேில் சவறும் ஐந்து முடறோன் என் 
சபயடர உச்சரித்ோய்! சவகுண்டாள். ராேிகா நாடள தூக்கில் 

சோங்கினால் எப்படி இருக்கும் என்று மட்டமான எண்ணம் ஜோன்ற 
உடஜன அடே அடக்கிக் சகாண்டு ஜச நாம என்ன இப்படி டபத்ேியமாய் 
ஆயிட்ஜடாம் என்று ேன்டனத்ோஜன கடிந்துக் சகாண்டாள். 

 

அவன் மறுத்ேதும் அவள் முகம் வாடியது. அடே அவன் 
காணத்ேவறவில்டல. 

 

அவள் ேன் சீட்டுக்கு ேிரும்பி நடந்ோள். 

 

இந்ே ஆம்பிள்டளங்கடள எப்பவும் அடலய விடனும். நாம அவங்க 
பின்னாடிப் ஜபானா நம்டம மேிக்கமாட்டாங்க. இனிஜம அவன்கிட்ட 
ஜபசஜவ கூடாது. இது அவள் பல முடற எடுத்ே சபேம். ஒரு முடற 
கூட காப்பாற்றியேில்டல. வண்டுக்கள் பார்க்காமல் பூக்கள் வாடிவிடும் 
அல்லவா? அதுஜபால இவளும் அவடனப் பார்க்காவிட்டால் 

ஜசார்ந்துவிடுவாள். இத்ேடனக்கும் அவன் இவடள காேலிக்கிறானா 
இல்டலயா என்று இவளுக்குத் சேரியாது. 

 

இன்னும் ஒன்றடர மணிஜநரம் உள்ஜள ஜபச்சு நடந்துக்சகாண்டிருந்ேது. 

பிறகு இவர்கள் இருவரும் ஜசர்ந்ஜே சவளிஜய வந்ேனர்.  
 

“என்னடா மச்சான் வந்ே அன்னிக்ஜக சசட் பண்ணிட்டாயா” என்று 
கண்களால் ரவி ஜகட்க. “உடே” என்று உேட்டட குவித்து சத்ேம் 
இல்லாமல் பேில் அளித்ோன். 
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நந்ேினிடய ோண்டி சவளிஜய சசல்லும் முன் ேன்னுடடய ஜவகத்டே 
குடறத்து ராேிகாடவ முன்ஜன சசல்லவிட்டு ோன் கிறுக்கி 
டவத்ேிருந்ே ஜபாஸ்ட் இட்டட அவள் பார்க்கும் ஜபாது அவளுடடய 
ஜபான் ஜபார்ட் மீது ஒட்டிவிட்டு லிஃப்டுக்குள் நுடழந்ோன். 

 

அடே படித்ேதும் அவளுக்கு ேடலசுற்றியது.  

 
 

 
 

 

அடே டக நடுங்க எடுத்ோள். ேன் முகம் வாடியிருந்ேடே அவன் 

பார்த்ேிருக்கிறான். சமதுவாக அடே முத்ேம் இட்டாள். டாய்சலட் 
ஓடிச்சசன்று 100 முடற படித்ோள். அம்மாவுக்கு ஜபான் சசய்ோள். 

 

அம்மா இன்னிக்கு என்ன நடந்ேது சேரியுமா? நான் ராஜேடை 
லஞ்ச்சுக்கு கூப்பிட்ஜடன். அவன் வரமாட்டான்னு சசால்லிட்டு 
ராேிகாஜவாட ஜபாயிட்டான். நானும் டல்லா ேிரும்பி என் சீட்டுக்கு 
வந்துட்ஜடன். ஜபாகும் ஜபாது ஒரு ஜபாஸ்ட் இட்ல இந்ே ஜராோ 

வாடக்கூடாதுன்னு எழுேி சகாடுத்ேிட்டு ஜபாயிட்டாம்மா” என்றாள் 
உற்சாகக்குரலில். 

 

“என்னடா இது அவன் ஐ லவ் யூ சசான்ன மாேிரி குேிக்கிற” என்றாள் 
ஜோழி ஜபான்ற அம்மா. 
 

“இது ஜபாதும்மா எனக்கு. ஒரு நாள் அவடன சசால்ல டவக்கிஜறன்” 

என்றாள். 

 

“ஆமாம். அவன் சசால்றதுக்குள்ள உனக்கு வயசு ஆயிடும்”. 

 

“அம்மா ஔடவயாரா ஆனாலும் அவடனத்ோன் கல்யாணம் 

பண்ணிப்ஜபன்” என்று கூறி டவத்ோள்.  

 

மீண்டும் மீண்டும் அந்ே சீட்டிற்கு முத்ேமிட்டாள். காேல் என்பது ஒரு 
விே மூடளக் ஜகாளாறுோஜனா? 
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லிஃப்ட்டில் சசல்லும்ஜபாது அவன் டக ராேிகாவின் இடடயில் 
பட்டுவிட்டது. “ஸாரி” என்று சசான்னான். பரவாயில்டல என்றாள் 
ராேிகா.  
 

“ராேிகா நாம சசய்யறது சராம்ப ரசசியமான ப்ராசேக்ட். அேனால 
ஜஹாட்டல்ல எதுவும் ஜபசஜவணாம்”.  

 

“அதுக்கு எதுக்கு ஜஹாட்டலுக்கு ஜபாகனும் ஜபசாம ஏோவது ஆர்டர் 
பண்ணி சாப்பிட்டிருக்கலாஜம?” 

 

“ஜஹாட்டலுக்கு ஜபாறது சாப்பிட மட்டும் இல்டல உங்கடள பத்ேி 
இன்னும் சேரிஞ்சிக்கத்ோன் என்றான் அவன்”. 
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9 
 

அந்ே மாேத்ேின் சிறந்ே ஊழியனாக ராஜேடை ஜேர்ந்சேடுத்ே 
சசய்ேிடய அடனவருக்கும் இசமயிலில் அனுப்பியிருந்ேனர்.  
 

ரவி அந்ே சமயிலடல படித்துவிட்ட ஆழ்ந்ே சிந்ேடனயில் இருந்ோன். 

நானும் அவனும் ஒஜர உயரம் ோன். என்டன ஸ்மார்ட்டா 
இருக்ஜகன்னு நிடறய ஜபர் சசால்லியிருக்காங்க. ஆனா நானும் 
அவனும் பக்கத்ேில் நின்றால் எல்லாரும் அவடனப் பத்ேிஜய 
சபருடமயா ஜபசறாங்க. அவன் முன் நான் அடிப்பட்டுப் 
ஜபாய்விடுகிஜறன். நான் அவடன விட நல்ல நிறம் ஜவற. என்னக் 
குடறச்சல் என்னிடம்?  

 

ரவி சூப்பர் டிவி ஜசர்ந்ே கடே உங்களுக்கு சசால்லஜவணாமா? கடேக்கு 
இவன் சபரிய முக்கியத்துவம் இல்லாே பாத்ேிரமாக இருந்ோலும் 

அவனிடத்ேிலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான கடே ஒன்று இருக்கிறது. 

 

அவன் சூப்பர் டிவியில் ஜசர்ந்ே கடே. இேற்கு முன் சரயின் டிவியில் 
இடேவிட நல்ல சம்பளத்ேில் இன்னும் சபரிய நிடலயில் ஜவடல 

சசய்துக்சகாண்டிருந்ோன். 

 

வழக்கமாக ஜபாட்டி டிவியிலிருந்து யார் வந்ோலும் அவடர 

ஜசர்த்துக்சகாள்ளமாட்டார் ராேஜகாபால். இது ஒரு வித்ேியாசமான 
பழக்கம். அவர், ஓன்ஸ் என் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அ கம்சபனி ஹி இஸ் 
ஆல்ஜவஸ் சேர் எம்ப்ளாயி என்பார். 
 

ஆனால் இவடன சந்ேித்து இவன் ஜசாகக்கடேடய ஜகட்டதும் “இப்ப 
உங்க சபாஸிைனுக்கு இடம் இல்டல காமிராஜமனுக்கு மட்டும் 
காலியிடம் இருக்கு பரவாயில்டலயா?” என்றார். 
 

சராம்ப நன்றி சார் என்று கூறி அடே ஏற்றுக் சகாண்டான். காமிரா 
ஜமனுக்ஜக உரிய சோப்பி ேனீ்ஸ் டடட் டீ ைர்ட். டக எட்டும் தூரத்ேில் 
காமிரா. 
 

ஜசர்ந்ே பிறகு வழக்கமான ஜவடலஜய சசய்து வந்ோன். ஒன்றும் 

சிறப்பாக சசய்யாேோல் இன்னும் காமிராஜமனாகஜவ இருக்கிறான். 
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இவனுடடய சரயின் டிவி முேலாளி இவனுடடய முேல் ேங்டகக்கு 
முழு கல்யாண சசலவும் ேருவோக வாக்களித்ேிருந்ோர். ஆனால் 
என்ன நடந்ேஜோ சேரியவில்டல கல்யாணத்ேிற்கு 10 நாள் முன்பாக 
மறுத்துவிட்டார். அவர் ேரும் 20 லட்சத்டே நம்பி அசமரிக்காவில் 
மாப்பிள்டள பார்த்து ஆடம்பரமாக நிச்சயோர்ேம் நடத்ேி ஏகப்பட்ட 

இடத்ேில் கடன் வாங்கி வடீ்டுப் சபாருட்கள் நடககள் துணிமணி 
வாங்கியிருந்ோன். 

 

ேங்டகயும் மாப்பிள்டளயும் பல இடங்களுக்கு ஜசர்ந்து சசல்வடே 

ேடுக்கவில்டல. நிச்சயம் ஆன பிறகு சவளிஜய சசல்வேில் என்ன 
ேவறு? 

 

நிச்சயமான ேிருமணம் காேலாக மாறியிருந்ே ஜநரத்ேில் இந்ே அேிர்ச்சி. 
மாப்பிள்டள வடீ்டிடம் மிகவும் சகஞ்சினான். எப்படியாவது ஒரு 
வருடத்ேில் அவர்கள் எேிர்பார்த்ேடே சசய்வோகவும் அேனால் 
ேிருமணத்டே நிறத்ே ஜவண்டாம் என்றும் சகஞ்சினான். ஆனால் 

அசமரிக்காவில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பக்குவம் 
அடடந்துவிடுவேில்டல. இளம் வயேில் டாக்டராக பட்டம் சபற்று 
பிறகு வரேட்சடண சகாடுடம சசய்து மடனவிடய ேள்ளி டவத்ே 
படித்ே ஜமடேயும் அசமரிக்காவில் இருந்ேவன் ோன்.  

 

குறிபிட்ட நாளில் ேிருமணம் ஆகாே அேிர்ச்சியில் ேங்டகயின் ஜபச்சு 
நின்றுவிட்டது. ேினமும் காடலயில் எழுந்து குளிப்பாள் உடட 
உடுத்ேிக் சகாள்வாள். எேிரில் உணவு இருந்ோல் சாப்பிடுவாள் ேண்ணரீ் 
இருந்ோல் குடிப்பாள். எேிரில் ஒன்றும் இல்டலசயன்றால் பல மணி 
ஜநரம் கூட சாப்பிடாமல் ேண்ணரீ் குடிக்காமல் இருப்பாள். 

 

மூன்று மாேம் ஆகியும் இந்ே நிலடம மாறாேோல் டாக்டர்கள் அந்ே 
மாப்பிள்டளடள ஒரு முடற பார்த்ோல் சரியாக வாய்ப்பிருக்கிறது 
என்று கூறினர். 
 

மாப்பிள்டள டபயினிடம் ேனியாக ஜபசி மன்றாடி டிக்சகட் சசலடவ 

ஏற்றுக் சகாண்டு படாேபாடுப்பட்டு அடழத்ோன். அவடனப் பார்த்தும் 
கூட அவள் மீது எந்ே மாற்றமும் இல்டல. ஜவறு வழியில்டல 
இனிஜமல் ேிருமணம் அவனுடன் நடந்ோல் அவள் நிடல மாறும் என்று 
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கூறிவிட்டனர்.  
 

பிறகு “இது சபாய் கல்யாணம் ோன். மனிோபிமான அடிப்படடயில் 
நான் உேவி சசய்கிஜறன். எனக்கும் இந்ே குடும்பத்ேிற்கும் எந்ே 
சம்பந்ேமும் இல்டல” என்று பத்ேிரம் எழுேி “நான் முழ மனதுடன் 
சம்மேிக்கிஜறன்” என்று ரவியிடம் டகசயழுத்து வாங்கிக் சகாண்டுோன் 
அந்ே அசமரிக்க மாப்பிள்டள ஒரு ஜபாலி ேிருமணத்ேிற்கு ஒப்புக் 
சகாண்டார். 
 

மண்டபம் அடமத்து நாேஸ்வரம் டவத்து நிே ேிருமணம் ஜபால் 
சபாய்யான ஒரு ஜபாலி மஜனா மருத்துவ ேிருமணம் ஒன்று 
நடந்ஜேறியது. 

 

இது எதுவும் அவடள ஜபச டவக்கவில்டல. அவள் கண்ணில் 
சலனமும் இல்டல. அழவும் இல்டல. சிரிக்கவும் இல்டல. 

 

நடந்ேது நடந்துவிட்டது இனிஜமல் அவள் என் ேடலசயழுத்து என்று 
ஜபாலி மாப்பிள்டளக்கு நன்றி கூறி அவடன வழியனுப்பி டவத்ோன். 

 

அன்றிலிருந்து அவளுக்காகஜவ வாழ்கிறான். முேலாளி சசய்ே 

துஜராகத்டே அவனால் ோங்க முடியவில்டல. இந்ே அவமானத்துடன் 
அவன் அங்கு ஜவடல சசய்யவும் முடியவில்டல. பல மாேங்கள் 
ஜவடலயில்லாமல் இருந்ே பிறகு சரயின் டிவிடய பழிவாங்குவோக 

நிடனத்து அேன் எேிரியான சூப்பர் டிவியில் ஜவடலக்கு ஜசர்ந்ோன்.  

 

அவன் அேிகம் ஜபசுவதும் பழகுவதும் ராஜேைுடம் மட்டும் ோன்.  

 

அவடனப் பார்த்து இவன் அசராே நாள் இல்டல. சற்று சபாறாடமயும் 

படுவதுண்டு. 

 

கங்கராேுஜலைன்ஸ் மச்சான் என்று அவனுக்கு ஒரு சமயில் 
ேட்டிவிட்டு புடகப்பிடிக்க சவளிஜய வந்ோன். நந்ேினிடயப் பார்த்து ஒரு 
புன்னடக, பேிலுக்கு அவள் நிேமான ஒரு புன்னடக அளித்ோள். அவள் 
நிேமான புன்னடக சில ஜபருக்கு மட்டுஜம. ரவி ராஜேைின் நண்பன் 
என்போல் அவனுக்கு இந்ே பாக்கியம் உண்டு.  
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சிசகசரட்டட எடுத்து சபட்டியின் ஜமல் ேட்டி புடகயிடலடய நன்றாக 
கீஜழ இறக்கி சவற்று இடத்டே முேலில் சகாளுத்ேிவிட்டு மீண்டும் 
ேடித்ே அந்ே புடகயிடலடய பற்றடவத்து நன்றாக இழுத்ோன். வானம் 
ஜநாக்கி புடகடய விட்டான். 

 

ஒருவர் புடகடய எப்படி விடுகிறார் என்படே டவத்து அவருடடய 

குணத்டே கூறலாம் என்று எப்ஜபாஜோ படித்ே புத்ேகம் ஞாபகத்ேிற்கு 

வருகிறது. 

 

 

புடகப்பிடித்துவிட்டு ஜநராக புடகவிட்டால் அவர் நம்பிக்டகயானவர் 
என்றும் ேடலடய குனிந்து புடகவிட்டால் ேன்னம்பிக்டக குடறவானர் 
என்றும் ஜமஜல பார்த்து புடகவிட்டால் ஒரு ஆழ்ந்ே சிந்ேடனயில் 
இருக்கிறார் என்றும் கூறுவர். இவன் ஜமஜல பார்த்து புடகவிட்டுக் 
சகாண்டிருந்ோன். 
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10 
  
 

8.30 மணிக்கு வடீு சசன்றவன் ஜமடசயின் ஜமல் உள்ள காகிேத்ேில் 2 

என்று எழுேிவிட்டு குளியலடறக்குச் சசன்றான். 

 

குளியலடறடயயும் ரசித்துக் கட்டியிருந்ோன். சபரிய அடற. ஒரு புறம் 

சபரிய கண்ணாடி. சின்ன ஜடபிள். அேன் ஜமல் சில புத்ேகங்கள். நடிடக 
ஜசானாலி பிந்த்ஜரயின் கவர்ச்சி ஜபாஸ்டர். காலடிகள். சபரிய டப். நீல 
வண்ண டடல்ஸ் ஒரு கடல் ஜபால ஜோற்றத்டே அளித்து. சவள்டள 
டப் மற்றும் வசேி சாேனங்கள் விடல உயர்ந்ே பஙீ்கானில். சிறிய 
சோங்கும் சபட்டியில் பல வடகயான ஜசாப்புச்சீப்க்கண்ணாடிகள். 

வாசடன ேிரவங்கள். 

 

ஒரு ஐஜபாட் க்ளாசிக் எம்பி3 ப்ஜளயர். ஒரு கார்ட்சலஸ் ஜபான். 

இரண்டுக்கும் பாலிேீன் உடற ஜபாட்டிருந்ோன் நீர் படாமல் இருக்க. 

ஸ்டிவ ீவான்டர் ஃபார் ே சிடி பாட்டு ஜபாய்சகாண்டிருந்ேது. 

 

டப்டப அேிஜவகத்ேில் ேண்ணரீ் நிரப்ப ஒரு சிறிய ஜமாட்டர். அடே 
சோடக்கிவிட்டு உடடலயும் மனடேயும் அடமேிப்படுத்ே ஒரு மூலிடக 
ேிரவத்டே டப்பில் ஊற்றினான். அது ஜவகமாக பாய்ந்து ேண்ணரீில் 
பட்ட உடன் நுடர சகாடுத்ேது. இரண்டு நிமிடங்களில் 100 லிட்டர் டப் 
நிடறந்ேது. ேண்ணரீ் ேட்டுப்படவில்டல சவறும் நுடரோன். ோக்கி 
உள்ளாடடகடள கடளந்துவிட்டு குழந்டேயாய் அந்ே நுடரக்குள் 
புகுந்ோன். சமன் ஆர் ஃபரம் மார்ஸ் விசமன் ஆர் ஃபரம் வனீஸ் 
புத்ேத்டே இடக்டக பக்க சிறிய சபட்கத்ேிலிருந்து எடுத்து 31ம் 
பக்கத்ேிலிருந்து படிக்கத் துவங்கினான். நந்ேினி வந்துவிட்டுப் 
ஜபானோல் இந்ே புத்ேகம் ஜேடவப்பட்டது. இப்ஜபாது ராேிகாடவ 
புரிந்துக் சகாள்ள படிக்கத் துவங்கினான். 

 

ஒரு இருபது நிமிடம் இருந்ேிருப்பான் ஜபான் ஒலித்ேது. பல மணி 
ஜநரம் டப்பில் உட்கார்ந்ேிருப்பது வழக்கம். பல புத்ேங்கடள 

டப்பிலிருந்ஜே படித்து முடித்ேிடுவான். 

 

குளியலடற அழகாக இருந்ோல் எல்ஜலரும் அேில் ோன் அேிக ஜநரம் 
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சசலவிடுவார்கள். ஆனால் மனிேஜனா குளியலடறடய சின்னோக 
கட்டி அேன் முக்கியத்துவத்டே இழக்கடித்து விடுகிறான். ஆனால் 
ராஜேஷ் அந்ே முட்டாள்களில் ஒருவர் இல்டல. ஹால் வந்ேவர்கடள 
சந்ேிப்பேற்கு மட்டும். படுக்டக அடற தூங்க மட்டும். படிக்கும் அடற 
படிக்க மட்டும். சாமியடற கடவுடள ஜவண்ட மட்டும். ஆனால் 
குளியலடற மற்ற எல்லாவற்றிற்கும். மன அடமேியில்லாமல் 
இருந்ோஜலா ஆழ்ந்ே சிந்ேடனயில் இருந்ோஜலா இல்டல மனடே 
சந்ஜோைப்படுத்ேிக் சகாள்ளஜவண்டும் என்றாஜலா குளியலடறோன். 

 

எழுந்ேவுடன் ஒரு அழகான அடமேியான முகத்டே பார்க்கஜவ 
விரும்புவான். சில வருடம் முன்பு வடர ேிப்ேி பட்நாகர். ேற்ஜபாது 
ஜசானாலி. ேற்ஜபாது என்ன பல வருடங்களாகஜவ அவள்ோன். 

அவளுக்கு பிறகு ஒரு அழகிஜய அவன் பார்க்கவில்டல என்று ஒரு 
நிடனப்பு அவனுக்கு. 

 

பல முடற ஜபான் ஒலித்ேதும் எடுத்து “யா” என்றான். ராேிகா மறுபுறம் 
பேட்டமாக ஜபசினாள். 

 

ராஜேஷ் ராஜேஷ் இன்னிக்கு அந்ே இரண்டாவது அடமச்சடர 
சோடர்ந்து ஜபாஜனன் இல்டலயா? 

 

பரவாயில்டலஜய முேல் நாஜள சபாறுப்பாக ஜவடலடய 

ஆரம்பித்துவிட்டாஜள! 

 

சரி என்னாச்சு? 

 

இங்ஜக ஒரு பிரச்சடன. அவசரமா ஆழ்வார்ஜபட்டடயில வனீஸ் 
காலனிகிட்ட அவசியம் வாங்க என்றாள். 

 

ஏன் என்னாச்ச? 

 

நான் அேிகம் ஜபசமுடியாது. சீக்கிரம் வாங்க அடமச்சர் வடீ்டுக்கு 

என்றாள். 

 

டப்பிலிருந்து சவளிப்பட்டு உடம்பு குளிர பிறந்ே ஜமனியா 

வார்ட்ஜராப்புக்கு ஓடி அவசரமாக கிடடத்ே க்ஜராக்கடடல்கடளப் 
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ஜபாட்டுக்சகாண்டு குளிர் அேிகமாக இருக்கிறஜே என்று ஒரு 
ோக்சகட்டடயும் க்ளவுசுகடளயும் எடுத்துக் சகாண்டு சஹல்சமட்டட 
குழந்டே ஜபால தூக்கிக் சகாண்டு சவளிஜய ஓடினான். 

 

ஓடும் முன் 2 அவன் கண்ணிற்கு பட்டது. 

 

இன்னிக்சகன்ன இரண்டு என்று ஜயாசித்துக் சகாண்ஜட சசன்றான். 

 

ஜகாடம்பாக்கம் பிரிட்ஜ் கடக்கும்ஜபாது ஜமஜரேஸ் ஆர் ஜமட் இன் 
சஹசவன். ஜமஜரஜ் கார்ட்ஸ் ஆர் பிரின்டட் இன் ஜமனகா என்று 
பிரிண்டிங் பிரஸ்ஸின் சபரிய எழுத்துக்கடள படித்துக் சகாண்ஜட 
சசன்றான். எனக்கு கல்யாண வயது வந்துவிட்டோ என்று 

ேன்டனத்ோஜன ஜகட்டுக்சகாண்டான். 

 

நுங்கம்பாக்கம டஹஜராடட பிடித்து சேமினி பாலம் கீஜழ அசமரிக்கன் 
கன்ஸ்ஜலட்டட கடந்து வலப்புறம் ேிரும்பி நிமிடங்களில் வனீஸ் 
காலணி வந்ேடடந்ோன். 

 

அங்கு ஒரு மரத்ேின் கீழ் ராேிகா நின்றிருந்ோள். மிகவும் பேட்டத்துடன் 
காணப்பட்டாள். 

 

ராஜேஷ் ராஜேஷ் அடமச்சர் கரிகாலவளவடன யாஜரா 

சகான்னுட்டாங்க என்றாள். 

 

என்ன என்று ஜகட்கும் ஜபாஜே ஒரு காவல் வாகனம் விடரந்து 

அவடன ஜநாக்கி வந்ேது. 

 

இவடள எந்ே பிரச்சடனயிலும் மாட்டிக் சகாள்ள விடக்கூடாது என்று 
நிடனத்து ராேிகா நீ இங்க இருந்து உடஜன ஜபாயிடு. ஆபிஸ்ல 
யாருகிட்டடயம் எதுவும் சசால்லாஜே. ஜபாயிடு. ஜபாயிடு என்று 
அவசரப்படுத்ேினான். அவளும் என்ன ஏது என்று புரியாமல் 
பக்கத்ேிலிருந்ே மரத்ேின் பின் சசன்று ஒளிந்துக் சகாண்டாள். 

 

வந்ே ஜபாலீஸ் வண்டி அவன் முன் வந்து நின்றது. 

 

நீங்க யாரு? என்று ஜகட்டார் விக்ரமன். 
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சார். குட் ஈவ்னிங். என் ஜபர் ராஜேஷ் நான் சூப்பர் டிவியில சீஃப் 

ரிப்ஜபார்டர் என்றான். 

 

ஸாரி ராஜேஷ் இட்ஸ் ஜபட் ஈவ்னிங் ஃபார் யூ. குற்றம் நடந்ே 
இடத்ேக்கு அருகாடமயில் இருக்கீங்க. அடமச்சர் சில நிமிடங்களுக்கு 
முன் சகால்லப்பட்டிருக்காரு. அவர் பாடிக்கு பக்கத்ேில உங்க 
ஐசடன்டிடி கார்ட். வடீ்டுக்கு 20 அடி கிட்ட நீங்க. டகயில க்ளவுஸ். 

உங்கடள சந்ஜேகத்ேின் சபயரில் டகேி பண்ஜறாம். 

 

வாட் நான்சசன்ஸ் இன்ஸ்சபக்டர். நான் இன்சனாசஸன்ட். 

 

எதுக்காக இந்ே ஜநரத்ேில இங்க வந்ேீங்க? 

 

இந்ே ஜகள்விக்கு அவன் ேயாராக இல்டல. ராேிகா அடழத்து இங்கு 
வந்ேோக சசால்ல விரும்பவில்டல. அந்ேப் பிராசேக்ட் பற்றி 
யாருக்கும் சேரியக்கூடாது. 

 

சமௌனமாக இருந்ோன். பிறகு சரி சார் என் டபக்டக யாராவது ஓட்டி 

வரட்டும் நான் உங்க கூட ேபீ்பில் வஜரன் என்றான. 

 

உங்க க்ளவுஸ்? 

 

சகாடுத்ோன். அடே ஒரு பாலிேீன் ஜரப்பரில் வாங்கிக் சகாண்டார். 
இசேல்லாம் சராம்ப ஓவர் என்று நிடனத்ோன். 

 

உங்க சமாடபல் ப்ளஸீ்? 

 

சமாடபடல அடணத்துவிட்டு சகாடுத்ோன். 

 

வண்டிடய கான்ஸ்டபிள் ஸ்ரீரங்கம் வாங்கிக் சகாண்டார். “சஹல்சமட் 
ஜபாட்டுட்டு ஜபாங்க சார். காவஜல சட்டத்டே மேிக்கடலன்னு கிண்டல் 

பண்ணப்ஜபாறாங்க” அவன் நடகச்சுடவயாய் ஜபசி சகே நிடலக்கு வர 
நிடனத்ோன். உள்ளுக்குள் ஆயிரம் ஜகள்விகள். 

 

கான்ஸ்டபிள் சிரித்ோர். விக்ரமன் சிரிக்கவில்டல. இந்ே 

நடகச்சுடவடயயும் அவர் ரசிக்கவில்டல. 
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இரண்டாவது அடமச்சர் சகாடல. அதுவும் ஒரு அடமச்சர் 
சகால்லப்பட்ட ஒஜர வாரத்ேில். முேல்வர் சகாடுத்ே சகடு என்ஜறா 
முடிந்துவிட்டது. எந்ே ேடயமும் கிடடக்கவில்டல. இந்ே ஜநரத்ேில் 
யாருடடய ஜோக்டகயும் ஜகட்க அவர் ேயாராக இல்டல. குறிப்பாக 
சகாடலயாளி என்று டகேி சசய்ே ஒருவனிடமிருந்து. ஜநா ஜவ! 

 

வண்டி ஜநராக பசீ்ஜராடில் இருக்கும் ஒரு காவல் நிடலயத்டே 
ஜநாக்கிச்சசன்றது. 

 

மரத்ேின் பின் ஒளிந்ேிருந்ே ராேிகா அேிர்ந்து ஜபாயிருந்ோள். பாஸிடம் 
சசால்லலாமா ஜவண்டாமா என்று குழப்பம். சசால்ல ஜவண்டாம் என்று 
ராஜேஷ் சசால்லி விட்டாஜன என்று நிடனப்பு. ஜவடலக்குச் ஜசர்ந்ே 
இரண்டாவது நாஜள இப்படியா என்ற அேிர்ச்சி. சமதுவாக வண்டி 

ஓட்டிக்சகாண்டு வடீ்டிற்கு சசன்றாள். 
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11 
 

இன்று சக்களத்ேிடய விடக்கூடாது நாஜன அவஜனாடு லஞ்சுக்கு 
ஜபாஜவன் என்று நிடனத்துக் சகாண்ஜட ஆபஸீ்சுக்கு வந்ோள். 

வழக்கமாக நிறுத்தும் இடத்ேில் அவன் வண்டியில்டல. ஆனாலும் 
பரவாயில்டல எப்ஜபாோவது ோன் அவளுக்கு முன்னால் வருவான். 

பாவம் சசல்லம் ராத்ேிரி முழுக்க ஜவடல சசஞ்சிருக்கும் என்று 
குழந்டேடயப் ஜபால ேனக்குத்ோஜன ஜபசிக்சகாண்டாள். ேடல குளித்ே 

ஈரமாக இருந்ே கூந்ேல். சபண்கள் ேடல குளித்ோஜல ஒரு அழகுோன். 

அதுவும் நன்றாக துடடத்ே பிறகும் விட்டுப் ஜபான சில நீர் துளிகள் 
சாவகாசமாய் சநற்றியில் சகாட்டும் அழகு இன்று நந்ேினிடய இன்னும் 
அழகானவளாக காட்டியது. 

 

சந்ஜோைமாக உள்ஜள நுடழந்ோள். ேன் சீட்டுக்கு பாடிக்சகாண்ஜட 
சசன்றாள். வந்ேதும் முேல் ஜவடலயாக வாய்ஸ் சமயிடல 
நிறுத்ேிவிடுவாள். பிறகு ஏோவது வாய்ஸ் சமயில் இருக்கிறோ என்று 
பார்ப்பாள். பிறகு ஈசமயில் பார்த்துவிட்டு காபி குடிக்கச் சசல்வாள். 

ராமுடவ கூப்பிடுவது இல்டல. ஜநராக கான்டீனுக்குச் சசன்று 
அவளாகஜவ காபி ஜபாட்டுக் குடிப்பாள். ஜவண்டும் என்ஜற ராஜேைின் 
கப்பில் கலந்து குடிப்பாள்.  

 

ஜமடம் அது ராஜேஷ் சாஜராடது என்று பேட்டப்படுவான் ராமு.  

 

சரி சரி சேரியாம எடுத்துட்ஜடன் அவர்கிட்ட சசால்லிடாஜே என்று 
விட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் அந்ே ேப்டபஜய சசய்வாள். 

 

அவளாகஜவ காப்பி ஜபாட ஜவறு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. அப்ஜபாது 
ோஜன உள்ஜள வந்து அவளுடடய ஆளின் காபிடன கடந்து 
கான்டீனுக்குச் சசல்ல முடியும். 

 

இன்று கான்டீனில் சக்களத்ேி எேிர்பட்டாள். முேல் நாளில் இருந்ே 
பந்ோ இல்டல. கரும் பச்டச நிற சுடிோர் சாோரண சசருப்பு. 
வந்துவிட்டாயா ேடரக்கு என்று நிடனத்துக் சகாண்டாள். இல்டல நீ 
விட்ட சோள்டள என் ஆள் ஜநற்று லஞ்ச் ஜநரத்ேில் கண்டுக் 
சகாள்ளவில்டலயா?  

 



 

 52 | 99 

 

ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க ராேிகா? நீ எப்படி இருந்ோ எனக்சகன்ன. 

மனக்குரல். 

 

நல்லா இருக்ஜகன். நீங்க? 

 

நான் நல்லா இருக்ஜகன். ஏன் நீங்க டல்லா இருக்கீங்க? சரியா  

தூங்கடலயா ஜநத்து? 

 

இல்டலஜய நல்லா தூங்கிஜனன். ஆனா காடலயிலிருந்து ஏஜோ 

ேடலவலி. 
 

ேடலவலி எல்லாருக்குஜம. குறிப்பா ேிருவிக்ரமனுக்கு. 

 

யார் ேிருவிக்ரமன்? 

 

என்ன ராேிகா ேர்னலிஸ்டா இருக்கீங்க ஒரு ரிசப்ைனிஸ்டப் ஜபாய் 

ஜகட்கறஙீ்கஜள! அடமச்சர் சகாடல வழக்டக அவர்ோன் ஹாண்டல் 
பண்றார். இன்ஜனாரு அடமச்சடர சகான்னுட்டாங்க. அப்ப அவருக்குத் 

ேடலவலி ோஜன.  

 

சங்கடமாய் சிரித்துவிட்டு அங்கிருந்து அவசரமாய் நகன்றாள்.  

 

9.45 இன்னும் வரவில்டல என் ஹஜீரா. இங்ஜக ஒருத்ேி 
காத்ேிருக்ஜகன்னு ஏோவது சபாறுப்பிருக்கா அவனுக்கு? 

கல்யாணத்ேிற்கு அப்புறம் ஒரு நிமிைம் ஜலட்டா வந்ோலும் பட்டினி 
ஜபாடஜவண்டியது ோன். சசல்லமாக கடிந்துக் சகாண்டாள்.  

 

இது காேலின் உச்சம். சவறும் காமத்ேின் ஏக்கம் இல்டல. மூன்று 

வருடங்களாக அவடன தூரத்ேிலிருந்து ரசித்ே சபாறுடம. அவன் 
நன்றாக இருக்க ஜவண்டும் என்ற கரிசனம். அவனுக்காக எடேயும் 
சசய்யும் ேியாகம். அவனுடன் வாழ் நாடள கழிக்க ஜவண்டும் என்ற 
ஜமாகம். அவன் பிள்டளகள் சபற்று அவனுடன் ஜசர்ந்து அவர்கடள 
வளர்த்து பிறகு அவனுடன் வயது முேிர்ந்து பிறகு மறுபிறப்பிலும் 
அவனுடன் வாழ ஜவண்டி கனவு.  

 

அசமரிக்கா வாசம் அவடள எள்ளளவும் மாற்றவில்டல. 
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அசமரிக்காவில் இது ஜபான்று ஒரு ஆண்மகடன கண்டேில்டல. 

ஆபிஸில் அவளுக்கு கடடல ஜபாடாேவர் யாரும் இல்டல. ஆனாலும் 
இன்று வடர அவன் இவடள ஏசறடுத்துப் பார்த்ேேில்டல. இவளுடடய 
ஜலாகட் அங்கிகள் அந்ே ஆஞ்சஜனய பக்ேடன இம்மி அளவும் 
அடசக்கவில்டல. அசமரிக்காவில் ஜடட்டுக்குச் சசன்ற ஐந்ோவது 

நிமிடம் இடடயில் டக ஜபாட்டவடர பார்ேிருக்கிறாள். இங்ஜகா அவன் 
ம் என்று சசான்னாள் அடனத்டேயும் ேர இவள் ேயார். விஜநாேமான 
மனம். விஜநாேமான சபண் நந்ேினி. 
 

10.30 இன்னும் வரவில்டல என் நாய்குட்டி. எங்ஜகடா ஜபாயிட்ட? 

நல்லா தூங்கிகிட்டு இருக்கியாடா? இரு உன்டன எழுப்புஜறன். 

 

மறுபுறம் இன்சடர்காம் ஒலித்ேது. பாஸ் ோன். என்ன நந்ேினி இன்னும் 
ராஜேஷ் வரவில்டல. சமாடபல் ஆஃப் ஆயிருக்கு வடீ்டு நம்பர் 

அடிச்சிகிட்ஜட இருக்கு? அக்படரவிட்டு அவர் வடீ்டுக் ஜபாய் பார்த்ேிட்டு 

வரச்சசால்லுங்க.  

 

சார் எனக்கு சவளிஜய சின்ன ஜவடல இருக்கு. நாஜன ஜபாய் 

பார்த்துட்டு வரட்டுமா? 

 

உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் நந்ேினி? 

 

இல்டல சார். சிரமம் இல்டல. நாஜன ஜபாஜறன் என்றுவிட்டு பறந்ோள். 

 

ஆக்டிவாடவ மாற்ற ஜவண்டும். என் சக்களத்ேி சவச்சிருக்கிற வண்டி 
மாேிரி நான் ஏன் சவச்சிக்கனும்? 

 

ஒரு புறம் இன்பமாக இருந்ேது. மறுபுறும் கலக்கம். உடம்பு 

சரியில்டலஜயா? அப்படி இருந்ோலும் ஜபான் ஆஃப் ஆயிருக்காஜே? 

வடீ்டு நம்பர் அடித்ோல் ரங்கன் எடுத்ேிருப்பாஜன? ேடலயிலிருந்ே கட்டு 
எடுக்கப்பட்டிருந்ோலும் பாண்ட் எய்ட் ஜபாட்டிருந்ோன். சிறது முன் 
முடியும் வழிக்கப்பட்டிருந்ேது அவனுக்கு. ஆனால் சவளி அழடக 
மட்டும் பார்த்து மயங்கியவளில்டல இவள். அவன் உயிஜராடு 

கலந்துவிட்டவள். 

 

அவன் வடீ்டிற்கு முன் ஜபாலீஸ் நின்றிருந்ேது.  
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யார் நீங்க? 

 

நான் அவஜராட ஜவடல சசய்யஜறன்? என்ன பிரச்சடன கான்ஸ்டபிள்? 

 

அவடர அரஸ்ட் பண்ணியிருக்ஜகாம். இப்ப கமிைனர் ஆபஸீ்ல 
இருக்காரு. நீங்க ஜவணா அங்க ஜபாய் பாருங்க. 

 

என்ன? அேிர்ந்து ஜபானாள். என் சசல்லம் எந்ே ேப்புத்ேண்டாவுக்கும் 

ஜபாகாஜே. 

 

ரங்கன் பேட்டமாக நின்றிருந்ோன். அம்மா அம்மா ேம்பிடய பாக்கனும். 

நீங்க அவடர சவளிஜய எடுங்கம்மா என்று சகஞ்சினான். 

 

பயந்ேவன் அருஜக இன்ஜனாரு பயந்ேவன் இருந்ோல் முேல் பயந்ேவன் 
டேரியசாலி ஆகிவிடுவான் அல்லவா? இவள் அவனுக்கு ஆறுேல் 

சசான்னாள். 

 

ஒன்னும் பயப்படாேீங்க வாங்கப் ஜபாகலாம் என்று அவடன 
வண்டியின் பின்புறம் உட்காரடவத்துவிட்டு வண்டிடய துவக்கினாள். 

ராோகிருஷ்ணன் சாடலயில் நின்றிருந்ேஜபாது ரங்கன் விம்மி அழும் 
சத்ேம் ஜகட்டது. என்டனவிட ராஜேடை விரும்புபவன் யாசரன்று 
ேிரும்பி ரங்கடனப்பார்த்ோள். அவன் வண்டிவிட்டு இறங்கி என்டன 

மன்னிசிடுங்கம்மா என்று ஜராட்டிஜலஜய சாஷ்டாங்கமாக கீஜழ 
விழுந்ோன். 

 

என்னாச்சு அண்ஜண எந்ேிரிங்க ஜராடு இது. சிக்னல் விழுந்ோ ட்ராபிக் 
ோம் ஆயிடும் வாங்க என்னாவாக இருந்ோலும் அந்ே டீக்கடடயில 
ஜபாய் ஜபசிக்கலாம் என்று வண்டிடய ஒரம் கட்டினாள்.  

 

அவடள பின் சோடர்ந்து வந்ே காவல் இந்ே குழப்பத்ேில் அவள் எங்கு 
ஜபானாள் என்று சேரியாமல் கமிஷ்னர் ஆபிடஸ ஜநாக்கிப் ஜபானது. 
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12 
 

மீடியாவில் இருப்போல் அவடன மரியாடேயாகஜவ நடத்ேினர் 
ஜபாலீஸார்.  
 

அவனுக்கு ஜேனரீ் சகாடுத்துவிட்டு இரண்டு இட்லியும் சகாடுத்ேனர். 
பிறகு ஒரு ேனியடறக்கு அடழத்துச் சசன்றனர். 
 

அங்ஜக உயர் அேிகாரிகள் மூன்று ஜபர் இருந்ேனர். காவலும் இன்று 
கார்ப்ஜரட் லுக்கில் ோன் இருக்கிறது என்று நிடனத்ோன் ராஜேஷ். 

 

சபரிய கான்பசரன்ஸ் ரூம். ப்சராசேக்டர். டமக் ஸ்டீரிஜயா சவள்டள 
ஜபார்ட் ஃபிலிப் சார்ட் வடீிஜயா என்று கலக்கியது காவல். 

 

சசால்லுங்க ராஜேஷ் எதுக்கு அடமச்சர் நீலவாணடன சகான்னஙீ்க? 

 

என்ன சார் சசால்றஙீ்க? அடமச்சர் கரிகாலவளவடன சகான்னோக 
ோஜன சசால்லி அசரஸ்ட் பண்ணஙீ்க? 

 

ஆமா சார். இந்ே சரண்டு சகாடலடயயும் நீங்கத்ோன் 

பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சசால்ஜறாம்? 

 

வாட்? அவங்கடள சகால்றதுக்கு எனக்கு எந்ே ஜநாக்கம் இருக்கு? 

 

நீங்க ஒரு ரிசபல். புரட்சியாளர். 
 

என்ன?  

 

ஆமா. 
 

சார் நான் ஒரு டிவி சானல் நிருபர் சார். நல்லா சம்பாேிக்கிஜறன். 

நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்ஜகன். யாராடலயும் எனக்கு எந்ேப் 

பிரச்சடனயும் இல்டல. 

 

விக்ரமன் வடீிஜயாடவ ஆன் சசய்ோர். அேில் அவனுடடய பிரபல 

நிகழ்ச்சி பேிவாகி இருந்ேது 

 

முகம் சிவக்க ஜபசிக் சகாண்டிருந்ோன் ராஜேஷ் அந்ே நிகழ்ச்சியில் 
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“முன்பு ஒரு அரசியல்வாேி ஏழ்டமடய ஒழிக்கிஜறன்னு ஊர்ல 
இருக்கிற ஏடழங்கடள ஒழிச்சிகிட்டு இருந்ோரு. ஆனா ஏடழங்க 
ஒழியறோல ஏழ்டம ஒழியாது. ஆனால் குற்றங்கடள ஒழிக்கனும்னா 
குற்றவாளிகடள ஒழிச்சுத்ோன் ஆகனும். குற்றவாளிகடள ஒழிக்க 

என்ன ஜவண்டுமானாலும் சசய்ய ேயாராக இருக்கிஜறன். இந்ே 
சமுோயத்ேில வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற அரசியல் குற்றவாளி எனும் 
கரப்பான் பூச்சிகடள ஒழிக்கும் ஹிட் மருந்ோக நான் இருப்ஜபன்” 

 

இதுக்கு என்ன சசால்றஙீ்க? 

 

சார் இது டிவி ப்ஜராக்ராம். உங்களுக்கு சேரியாேது இல்டல. சகாஞ்சம் 
உணர்ச்சிவசப்பட்டு ஜபசினாத்ோன் ேனங்களுக்கு சமசஸஜ் ஜபாய் 
ஜசரும். அதுக்காக எல்லா அரசியல்வாேிகடளயும் நான் ஜபாய் 
சகான்னுகிட்டு இருக்க முடியுமா? 

 

சரி. இந்ே கிளிப்டப பாருங்க. 

 

ஹாஸ்பிட்டலில் இன்ஸ்சபக்டர் ஜகள்வி ஜகட்டஜபாது பின்னால் 
இருந்து ராேஜகாபால் வாய் அடசத்ேடேயும் அடே பார்த்து ராஜேஷ் 
பேில் சசான்னடேயும் அேில் பேிவாகியிருந்ேது. 

 

வடலயில் மாட்டிக்கிட்ஜட மாப்பிள்டள என்று மனதுக்குள் சசால்லிக் 
சகாண்டான். 

 

சார் நாங்க மினிஸ்டர்ஸ் ஜமல ஒரு ப்ராசேக்ட் பண்ஜறாம். 

அதுக்காகத்ோன் அந்ே லிஸ்ட் ேயார் பண்ஜணாம். அேில் நாலு ஜபடர 
முக்கியமா ஜேர்ந்சேடுத்து சவச்சிருந்ஜோம். அேில ஒத்ேர் 

சகாடலசசய்யப்பட்டிருக்காரு. என் கிட்ட அந்ே லிஸ்ட் உங்ககிட்ட 
மாட்டிகிச்சு. சகாடலப்பழியில நான் மாட்டக்கூடாதுங்கறதுக்காக அப்படி 
சசால்லச்சசான்னாரு. அது சபாய்ோன். ஆனா இந்ே சகாடலக்கும் 
எனக்கும் எந்ே சம்பந்ேமும் இல்டல.  

 

சரி. நம்பஜறாம். இந்ே கிளிப்டப பாருங்க. 

 

தூக்க கலக்கம். அேில் ஒன்று மாற்றி ஒரு ஜகள்வி ஜவறு. வக்கீடல 
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கூப்பிட முடியும். ராேஜகாபாலிடம் சசான்னால் சில சநாடிகளில் 
சுேந்ேிர காற்டற வசீ முடியும். இடேச் சசய்ய விரும்பாமல் 
ஜபாலீஸின் ஆட்டத்ேிற்கு ஆடிக்சகாண்டிருந்ோன். 

 

அடுத்ே க்ளிப் எதுவாக இருக்கும் என்று கணிக்க முயன்றான். மூடள 
ஜவடல சசய்ய வில்டல.  

 

மூன்றாவது க்ளிப்பும் ஆஸ்பத்ேிரி க்ளிப் ோன். இந்ே முடற அவன் 
அடமச்சர் எழுேிய ஜபாஸ்ட் இட்டட அவசரமாக எடுத்து உள்ஜள 

டவத்ேது பேிவாகியிருந்ேது. 

 

அது என்ன சிலிப் ராஜேஷ்? 

 

சமௌனமாக இருந்ோன். ஜயாசித்ோன். அந்ே சிலிப் என் டிராவில் 
பத்ேிரமாக இருக்கும். இந்ே காமிராடவ எவ்வளவு ேும் சசய்ோலும் 
அேில் இருப்படே படிக்க இவர்களால் முடியாது. புளுக 

ஜவண்டியதுோன். 

 

பாக்சகட்ல ஏஜோ உறுத்ேிற மாேிரி இருந்ேது. அோன் 

எடுத்துப்பார்த்ஜேன். ஏஜோ ஜபப்பர். சபட்ஜரால் பில்லாக கூட 
இருக்கலாம். சோழில் சபாய். சசாந்ே வாழ்டகயில் சபாய் சசால்ல 
அவசியம் ஏற்படவில்டல. ஆனால் சசய்யும் சோழிலிக்கு இது 

அவசியம். 

 

ராஜேஷ் அசேப்படி கூசாம சபாய் சசால்றஙீ்க? உங்ககிட்ட இருந்ே 
சிலிப் இதுவான்னு பாருங்க? 

 

ேமிழக ஜபாலீஸின் ேிறடமக்கு ஒரு சல்யூட்.  

 

சமௌனமாக அவர்கடளப் பார்த்ோன். 

 

இதுக்சகன்ன அர்த்ேம்? 

 

நீங்க ோன் சசால்லனும். 11.00 மணிக்கு அன்னிக்கு ஆபிஸ்சிலிருந்து 
வடீ்டுக்கு ஜபாஜனன். அன்னிக்கு ஜோணின ஐடியா. அன்னிக்கித்ோன் 4 

ஜபடர ஜேர்ந்சேடுத்ஜேன். அன்னிக்கு வடீ்டுக்குப் ஜபானா இந்ே சிலிப் 
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இருக்கு. இசேப்படி சாத்ேியம்னு நீங்கஜள சசால்லுங்க! 

 

அப்படின்னா இந்ே சிலிப் வடீ்ல எப்படி வந்துதுன்னு உங்களுக்கு 
சேரியாதுன்னு சசால்றஙீ்க இல்டலயா? 

 

ஆமாம் சார்.  
 

இந்ே சிலிப் வந்ேதும் எங்க ஜபானஙீ்க? அடமச்சடரப் பார்க்வா? 

 

இல்டல சார். 
 

ஜவஜற? 

 

ராேஜகாபாடலயும் அவன் இழுக்க விரும்பவில்டல. ஆனால் ஜவறு 
வழியில்டல. 

 

எங்க சீஃப் ராேஜகாபாடல சாந்ஜோம் பசீ்சில் பார்க்கப் ஜபாஜனன். 

 

ஏன் சார் இவ்வளவு சபரிய ஆபஸீ்சு இருக்கு. உங்க வடீு இருக்கு. அவர் 
வடீு இருக்கு? இசேல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் சாந்ஜோம் பசீ்சுக்குப் 

ஜபானஙீ்க? 

 

சார் இது ஒரு சீக்சரட் ப்ராசேக்ட். 

 

ராஜேஷ் உங்கடள அசரஸ்ட் பண்ணியிருக்ஜகாம். உங்களுக்கு எேிரா 
பல ேடயங்கள் இருக்கு. உங்க உயிஜர ஊசலாடிகிட்டு இருக்கு இந்ே 
ஜநரத்ேிலும் அந்ே ரகசியத்டே நீங்க சசால்ல விரும்படலயின்னா அது 
சகாடலகள் சம்பந்ேப்பட்டதுன்னு எங்களுக்கு சந்ஜேகமா இருக்கு? 

 

சார். அதுக்கும் இந்ே சகாடலக்கும் எந்ே சம்பந்ேமும் இல்டல. அது 
டிவி சானல் சம்பந்ேப்பட்ட ரகசியம். அடே சசால்ல விரும்பவில்டல 
நான். நான் சகாடல சசய்யடல. உங்க ேிறடம ஜமல எனக்கு நல்ல 

நம்பிக்டக இருக்கு. நீங்க நிச்சயம் உண்டமயான குற்றவாளிகடள 
கண்டுபிடிச்சிடுவஙீ்க. அேனால என் உயிர் ஒன்னும் ஊசலாடடல.  

 

முேன் முடறயாக புன்னடகத்ோர் ேிருவிக்கரமன்.  
 

நீங்க ஒரு டசக்ஜகாவா? 
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வாட் அ ரிடிகுலஸ் சகாஸ்டின் இஸ் ேிஸ்? என்று ஜகட்டான் 
காட்டமாக. 

 

விக்ரமன் இன்சனாரு வடீிஜயா க்ளிப்டப ஓட்டினார். அேில் அவன் 
வடீ்டி சுவற்றிலிருந்ே ஜநாட்டிஸ் ஜபார்ட் முழுவதும் இருந்ே ஜபாஸ்ட் 
இட்டுகள் ஜமடசயின் ஜமல் இருந்ே ஜபாஸ்ட் இட்டுகள் என்று 
அடனத்டேயும் படம் பிடித்ேிருந்ேனர். 
 

இந்ே நம்பர்களுக்கு என்ன அர்த்ேம்? 

 

சேரியாது? 

 

சேரியாதுன்னா? 

 

சின்ன வயசிலிருந்ஜே இந்ே நம்பர் எழுேற பழக்கம் இருக்கு. 

அப்படின்னா இந்ே நாலு ஜபடர ஜேர்ந்சேடுத்ே அன்னிக்கும் இந்ே மாேிரி 
நம்பர் எழுேி ஜபாஸ்ட் இட்டில் ஒட்டினஙீ்களா? 

 

சபாய் சசால்ல அவன் விரும்பவில்டல. ஏன் இந்ே பழக்கம் ேன்னிடம் 
வந்ேது என்று முேன் முடறயாக வருத்ேப்பட்டான். எந்ே 
சூழ்நிடலயிலும் ஒஜர மாேிரி யாராவது வாழ்ந்ோல் அவடர சுலபமாக 

கண்டு பிடித்துவிட முடியும். ஒருவன் 6 மணிக்கு தூங்கிசயழுந்து 8 

மணிக்கு சாப்பிட்டு 9 மணிக்கு அலுவலகம் சசன்று.. என்று வாழ்ந்ோல் 
அவடன எந்ே கூட்டத்ேிலும் கண்டு பிடிக்க முடியும். இது ஒரு 
இயந்ேிர வாழ்க்டக. 

 

ஆமா சார். அன்னிக்கும் 4 என்று எழுேிஜனன். 

 

இந்ே அடமச்சர் எழுேின மாேிரி சிலிப்டபயும் நீங்கஜள எழுேினஙீ்களா? 

 

சார் நீங்க அநாவசியமா என்டன மாட்ட டவக்க பாக்கறஙீ்க. உண்டம 

குற்றவாளி சவளிஜய இருக்கான். அவடனப் ஜபாய் ஜேடுங்க. 

 

நிறுத்துங்க. நாங்க என்ன பண்ண ஜவணும்னு நீங்கள் சசால்லத் 
ஜேடவயில்டல.  
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இஜே வரிகடள இந்ே காகிேத்ேில் எழுதுங்க என்று இன்சனாரு 
ஜபாஸ்ட் இட்டும் அஜே மாேிரி ஒரு ஜபனாவும் சகாடுத்ோர். 
சபாறுடமயாக அடே எழுேினான்.  

 

இடே டகசயழத்து கண்டுபிடிக்கிற டீமுக்கு அனுப்புங்க என்று சசால்லி 
விட்டு ராஜேைின் பக்கம் ேிரும்பினார் விக்ரமன். 

 

கடடசியா எப்ப உங்ககிட்ட ஐ கார்ட் இருந்ேது? 

 

சார் எங்க கம்சபனி ஐ கார்ட் சவறும் ஐ கார்ட் மட்டும் இல்டல இடே 
நாங்க அட்சடண்ட்ஸ்சுக்காகவும் பயன்படுத்ேஜறாம். கடடசியா ஜநத்து 
சாய்காலம் ரீடர்ல என் என்ட்ரி பேிவாகி இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் 
ோன் இது சோடலஞ்சி ஜபாயிருக்கனும். 

 

நல்லா இருக்கு கடே. இது உங்க கார்டான்னு பாருங்க? 

 

ஆமாம் சார். இது என்னுடடய கார்ட்ோன். 

 

இது எப்படி அடமச்சர் வடீ்டிக்கு ஜபாச்சுன்னு சசால்ல முடியுமா? 

 

சேரியாது சார். 
 

நீங்க அன்னிக்கு ராத்ேிரி அங்க என்னப் பண்ணிகிட்டு இருந்ேீங்க? 

 

அடமச்சர் வடீ்டட ஜநாட்டம் பார்த்ேிகிட்டு இருந்ஜேன். மறுபடியும் 

சபாய். ஆனால் அவன் புது ஊழியன் ராேிகாடவ காட்டிக் சகாடுக்க 

விரும்பவில்டல. 

 

நீங்க என்ன உளவாளியா? 

 

இல்டல சார். இது இன்சவஸ்டிசகடிவ் ேர்னலிஸம். எங்கத் சோழில்ல 
இசேல்லாம் சகேம். 

 

எது சகேம்? சகாடல பண்ணறோ? 

 

சார் நீங்க நக்கலா ஜபசறஙீ்க. 

 

எங்க வண்டி உங்கடள ஜநாக்கி வரும்ஜபாது ஒரு சபண் கிட்ட 
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ஜபசிகிட்டு இருந்ேீங்கஜள அது உங்க கூட்டாளியா? 

 

இல்டல சார். யாஜரா ஒரு சபண். சமயின் ஜராட்டுக்கு வழி 
ஜகட்டாங்க. மறுபடியும் சபாய். 

 

ராஜேஷ் உங்களால எப்படி சரளமா சபாய் சசால்ல முடியுது? 

சமௌனமாக இருந்ோன். 

 

உங்கடள டல டிசடக்ஷனுக்கு அடழச்சிகிட்டு ஜபாகப் ஜபாஜறாம். 

உங்களுக்கு சம்மேமா? 

 

சம்மேம் இல்டலன்னா விடவா ஜபாறஙீ்க. சவறுடமயாக சிரித்ோன். 

நீங்க என்டன சட்டவிஜராேமா சவச்சிருக்கீங்க. குற்றப் பத்ேிரிக்டக 
இல்டல வாரண்ட் எதுவும் இல்டல. என்னுடடய ஜபாடன 
எடுத்துகிட்டீங்க. வக்கீடல கூப்பிட விடவில்டல. இப்படி எல்லாஜம 
சட்ட விஜராேமாக நீங்கஜள சசஞ்சிகிட்டு இருக்கீங்க. 

 

பரவாயில்டல ராஜேஷ் உங்களுக்கு சட்டம் நல்லாஜவ சேரிஞ்சிருக்கு. 

அேனாலத்ோன் அதுல இருக்கிற ஓட்டடயும் சேரிஞ்சிருக்கு. 

 

சட்டம் படிக்க ஜவணாம் சார். ேமிழ் படங்கடள பார்த்ோஜல ஜபாதும். 

உண்டமயாக நடகத்ோன். 

 

ஜபாகலாமா? 

 

நான் சரடி என்றான்.  

 

இன்சனாரு அடறக்கு அடழத்துச் சசன்றார்கள். அவன் ஜமல் பல 
சவாயர்கடளச் சுற்றினார்கள். மானிடரில் ஏஜோ அடலகள் ஒடியது.  

ஜகள்வி ஜகட்டார். இன்னும் இரண்டு மணி ஜநரம் இந்ே கூத்து நடந்ேது. 

அவன் ஜசார்ந்து ஜபாயிருந்ோன். இது முடிந்ேதும் அவன் 
குளியலடறக்குச் சசன்று அங்ஜக 10 நாள் இருக்க ஜவண்டும் என்று 
நிடனத்ோன். ஆனால் ோன் எடுத்துக் சகாண்ட ஜவடலயில் 
இசேல்லாம் சகேம் என்று நிடனத்ோன். 
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ரங்கன் சசான்னடேக் ஜகட்டதும் அேிர்ந்து ஜபானாள் நந்ேினி. 
அவன் நடுஜராட்டில் காலில் விழுந்துதும் அவடன அருகில் உள்ள 
ஜேனரீ் கடடக்கு அடழத்துச் சசன்றாள். ஜேனரீ் வாங்கித்ேந்ோள். 

 

அடமேியாக என்னாச்ச அண்ஜண என்றாள். 

 

அம்மா ேம்பிஜயாட நான் பல வருைம் இருக்ஜகன். எனக்கு 

சபாண்டாட்டி சகடடயாது. பல வருைம் முன்னாஜலஜய சசத்துப் 
ஜபாச்சு. ஒஜர புள்டள. அவடன என் மச்சினிோன் வளத்துகிட்டு 
இருக்கா. என் வடீு குஜராம்ஜபட்டட ராோ நகர்கிட்ட இருக்கு. 

மச்சினியும் அவ புருைனும் என் சசாந்ே வடீ்ல ோன் 
ேங்கியிருக்காங்க. எனக்கும் யாரும் இல்லாேோல ேம்பிஜயாடடஜய 
ேங்கிட்ஜடன். 

 

ேம்பிக்கு என்ன புடிக்கும் என்ன புடிக்காதுன்ன எனக்குத் சேரியும். 

ேம்பிடய நல்லா பாத்துக்கஜறன். ேம்பியும் நான் ஜகட்டஜபாசேல்லாம் 
எனக்கு ஒேவி சசஞ்சிருக்கு. ஆனா நான் ோன் ேம்பிக்கு துஜராகம் 

பண்ணிட்ஜடன் என்றான். 

 

ஒரு ஜவடலக்காரன் முேலாளிக்கு என்ன துஜராகம் சசய்ய முடியும்? 

பணத்டே ேிருடியிருப்பான் இல்டல வடீ்டிலிருந்ே சபாருடள எடுத்து 

விற்றிருப்பான் என்று நிடனத்ோள் நந்ேினி. ஆனால் அவன் சசான்னது 
இன்னும் அேிர்ச்சியான விையம். 

 

அம்மா ேம்பி எனக்கு இதுவடரக்கும் 30 ஆயிரம் ரூபாய் கடனா 

சகாடுத்ேிருக்கு. என்ஜனாடடய மச்சினி பிரசவம் இப்ப வரப்ஜபாவுது. 

இன்னும் 5 ஆயிரம் ஜகட்கலாம்னு இருந்ஜேன். எவ்வளவுோன் ேம்பிடய 
பணம் ஜகட்கறதுன்னு எனக்ஜக சவட்கமா இருந்ேிச்சு. 

 

அந்ே ஜநரத்ேில ஒரு ஜபான் வந்ேது. நாங்க சசால்ற ஜவடலடய 
சசஞ்சா 5 ஆயிரம் ேஜராம்னு சசான்னாங்க. ேம்பி ஜமடசயில 
இருக்குற மஞ்சள் சிலிப்பில ஒரு சசய்ேி எழுேி டவக்க சசான்னாங்க. 

அப்படி சசஞ்சா 5 ஆயிரம் ேர்ஜறன்னு சசான்னாங்க.  
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நான் முடியாதுன்னு சசால்லிட்ஜடன். 

 

வடீ்டு கேடவ ேிறந்துப்பாரு ஒரு சபாம்படள நிப்பாங்க அவங்க கிட்ட 5 

ஆயிரம் இருக்கும் வாங்கிக்ஜகான்னு சசான்னாங்க. சவளிஜய 

பார்த்ஜேன்.  

 

ஒரு சபாம்படள பணத்ஜோட நின்னுகிட்டு இருந்ோங்க. நான் ஜபானதும் 

பணத்டே வாங்கிகிட்ஜடன் அவங்க ஜபாயிட்டாங்க. மறுபடியும் ஜபான் 
பண்ணாங்க. விையத்டே எழுேச் சசான்னாங்க. எழுேடலன்னா 
அடமச்சர் விையம் சபரிய பிரச்சடனயில மாட்டிப்ஜபன்னு 

பயம்புறுத்ேனாங்க.  

 

நானும் சரின்னு அவங்க சசான்ன மாேிரிஜய எழுேி சவச்சிட்ஜடன்.  

 

அது என்ன பிரச்சடனஜயா ேம்பிடய ஜபாலீஸ் பிடிச்சிகிட்டு ஜபாயிடிச்சு 
என்று அழுோன். 

 

காடலயில ஜபாலீஸ் வந்து வடீ்டடசயல்லாம் வடீிஜயா பிடிச்சிகிட்டு 
ஜபாயிட்டாங்க என்று ஜமலும் அழுோன். 

 

குழப்பத்துடன் நந்ேினி அப்படி என்ன எழுேச் சசான்னாங்க என்று 
ஜகட்டாள். 

 

அந்ே நான்கு அடமச்சரில் நானும் ஒருவன். சந்ேிக்கத்ேயார். எப்ஜபாது 
எங்ஜக என்று சசால் - அடமச்சர் கரி. நீலவாணன். 

 

இது என்னிக்கு நடந்ேது?  

 

ஜேேிடயச் சசான்னான். 

 

நீலவாணன் சகால்லப்பட்டேற்கு முேல் நாள் இரவு. 

 

அவரு இந்ே சிலிப்டப பார்த்ோரா? 

 

நான் சவளிஜய ஜபாயிட்ஜடன். அவரு வந்து பார்த்ேிருப்பாரு. ஏன்னா 
நான் ேிரும்பி வரும்ஜபாது ேம்பி இல்டல. அந்ே சிலிப்பும் இல்டல 
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என்றான் ரங்கன். 

 

நீலவாணன் சகாடல வழுக்குக்கும் ராஜேைுக்கும் என்ன சம்பந்ேம். 

பயந்து ஜபானாள் நந்ேினி. 
 

சரி. நாம அவடர பார்ககப்ஜபாஜவாம். நானா சசால்ற வடரக்கும் இடே 

யாருக்கும் சசால்லாேீங்க. இப்ப கண்டண துடடச்சிகிட்டு வாங்க என்று 
அவடன பின்னால் உட்காரடவத்து வண்டிடய கிளப்பினாள். 
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ராஜேஷ் ஜமலிருந்ே சவாயர்கள் இன்னும் அகற்றப்படவில்டல. அவன் 
அடறயில் யாரும் இல்டல. அவன் ஜயாசிக்கத் சோடங்கினான். இந்ே 
ஜவடல எடுத்துக் சகாண்ட நாள் முேல் ராேஜகாபாடல பார்த்ேது 
நந்ேினி வடீ்டுக்கு வந்ேது அடமச்சர்கள் சகாடலயானது ராேிகா வந்ேது 
ஜபாலீஸ் அவடன விசாரடன சசய்ேது அவன் அடிப்பட்டது என்று 
ஜகார்டவயில்லாமல் அவன் மனேில் அடனத்தும் வந்து ஜபாயின. 

டக்சகன்று ஒரு விளக்கு அடித்ேது. 

 

ஒரு அேிகாரி வந்து உங்கடள பார்க்க உங்க சகாலீக் நந்ேினியும் உங்க 
ஜவடலக்காரன் ரங்கனும் வந்ேிருக்காங்க. ஆனா ஒவ்சவாருத்ேரா 
பார்க்க மட்டும் உங்களுக்கு அனுமேி இருக்கு. யாடர முேலில் 
அனுப்பட்டும்? என்று ஜகட்டார். 
 

ரங்கடன அனுப்புங்க என்றான்.  

 

உள்ஜள வந்ேதும் ேம்பி என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு என்று அழுோன்.  

பரவாயில்டல ரங்கா பத்ேிரிடக சோழில்ல இசேல்லாம் சகேம். 

பயப்படாேீங்க என்று ஆசுவாசப்படுத்ேினான். 

 

என் டகடய கட்டியிருக்காங்க. அம்மாவுக்கு ஒரு சலட்டர் எழுேனும் 
ேயவு சசய்து அந்ே ஜபப்பர் ஜபனா எடுத்து நான் சசால்றடே எழுதுங்க 
என்றான். 

 

அன்புள்ள அம்மாவுக்கு 

 

நலம். நான்கு நாட்களாக உடம்பு சரியில்டல. நானும் உங்களுக்கு 
எப்ஜபாதுஜம ஜபான் சசய்ய நிடனக்கிஜறன். எங்ஜக ஜநரம் எனக்கு 
நீங்கஜள சசால்லுங்கள். அடமச்சர் இரண்டு ஜபடர சகாடல சசய்ேோல் 

ேமிழகம் அரண்டுவிட்டது. நான் ஒருவன் ோன் அடே டிவியில் கவர் 
சசய்கிஜறன். கரி. நீலவாணன் கரிகாலவளவன் இரண்டு ஜபர். நீங்கள் 
எனக்கு சபண் பார்த்ோல் நான் சந்ேிக்கத்ேயார்.  
 

அன்புடன் 
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ராஜேஷ் 

 

ரங்கா அந்ே சலட்டடர என் பாக்சகட்டில் டவ. நான் சகாஞ்ச  

ஜநரத்ேில ஆபஸீ் ஜபாயிடுஜவன் அங்ஜகர்ந்து சகாரியர் சசய்ேிடுஜவன் 
என்றான். 

 

அதுக்குள்ள உங்கடள விட்டுடுவாங்களா ேம்பி என்று வாஞ்டசயுடன் 
ஜகட்டான். 

 

ரங்கா என்டன உள்ளப்ஜபாட ஒரு சேயிலும் இல்டல. நான் யாடரயும் 
சகாடலப் பண்ணடல. அேனால எனக்குப் பயம் இல்டல.  

 

நீ ஜபாயி நந்ேினிடய அனுப்பு. ஒரு 5 நிமிைம் கழிச்சு என்றான். 

 

அவன் சவளிஜய ஜபானதும் டக கட்டியிருந்ேது ஜபால பாவடன 
சசய்துக் சகாண்டிருந்ேவன் சட்சடன்று டககடள விடுவித்து ேன் 

பர்ஸுக்குள் இருந்ே அடமச்சர் எழுேிய சிலிப்பின் ஜபாட்ஜடா காப்பிடய 
எடுத்து ரங்கன் எழுேிய கடிேத்ேின் வார்த்டேகளில் வட்டம் இட 
துவங்கினான். 

 

அந்ே நான்கு அடமச்சரில் நானும் ஒருவன். சந்ேிக்கத்ேயார். எப்ஜபாது 
எங்ஜக என்று சசால் - அடமச்சர் கரி. நீலவாணன். 

 

அன்புள்ள அம்மாவுக்கு 

 

நலம். நான்கு நாட்களாக உடம்பு சரியில்டல. நானும் உங்களுக்கு 

எப்ஜபாதுஜம ஜபான் சசய்ய நிடனக்கிஜறன். எங்ஜக ஜநரம் எனக்கு 
நீங்கஜள சசால்லுங்கள். அடமச்சர் இரண்டு ஜபடர சகாடல சசய்ேோல் 
ேமிழகம் அரண்டுவிட்டது. நான் ஒருவன் ோன் அடே டிவியில் கவர் 

சசய்கிஜறன். கரி. நீலவாணன் கரிகாலவளவன் இரண்டு ஜபர். நீங்கள் 
எனக்கு சபண் பார்த்ோல நான் சந்ேிக்கத்ேயார்.  

 

அன்புடன் 

 

ராஜேஷ் 

 

புன்னடகத்ோன். ேன் புத்ேிசாலித்ேனத்டே ோஜன சமச்சிக்சகாண்டான். 
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நந்ேினி உள்ஜள வரும் சத்ேம் ஜகட்டு சட்சடன்று காகிேங்கடள உள்ஜள 
டவத்துக்சகாண்டான். 

 

சமதுவாக புன்னடகத்ோன்.  

 

அவன் ேடல கடலந்ேிருந்ேது. ஜவர்த்து ஒழுகி இருந்ேது. உடம்பில் பல 
சவாயர்கள் இன்னும் இருந்ேன. முகம் வாடியிருந்ேது. கண்கள் 
சிவந்ேிருந்ேது. சமாத்ேத்ேில் இந்ே ஜகார உருவத்ேில் அவன் 

வாழ்க்டகயில் என்றுஜம இருந்ேேில்டல. இருந்ேிருந்ோலும் நந்ேினி 
அடே பார்த்ேேில்டல. துடிதுடித்துப்ஜபானாள். அவன் அடிபட்ட அன்று 
பார்க்ச்சசன்றிருந்ேடே விட பலமடங்கு. கண்கள் ஜேங்கி நின்று 
கண்ணரீ் எப்ஜபாது ஜவண்டுமானாலும் கடரகடந்து ஓட ேயாராக 
இருந்ேது. ஆனால் அவள் இங்கு அழுது அவள் காேடல சசால்ல 
வரவில்டல. உனக்கு நான் இருக்கிஜறன் பலமாக என்று ஆறுேல் கூற 
வந்ேிருக்கிறாள். அவனுக்கு பக்கத்துடணயாக ஒரு பலமாக இருக்க 

வந்ேிருக்கிறாள். 

 

15 நிமிடம் என்று ஜநரம் குறித்ேிருந்ோர்கள் காவல் அேிகாரிகள்.  

சமதுவாக அவன் மீேிருந்ே சவாயர்கடள கழற்றினாள். அவன் 
ேடலடய சரி சசய்ோள். ேன் டகக்குட்டடயால் அவன் முகத்டே 
துடடத்துவிட்டாள். பக்கத்து ஜமடசயின் ஜமல் இருந்ே ேண்ணரீ் 
டம்பளாரால் அவனுக்கு ேண்ணரீ் சகாடுத்ோள். இயற்டகயின் விந்டே. 

அவள் அவனுக்கு அவ்வளவு சநருக்கத்ேில். அவளுடடய உடடயின் 
மணம் அவடன கிறங்க டவத்ேது. அவள் டக படும் ஜபாது அவன் உள் 
பல மாற்றங்கள் கிளர்ச்சிகள். அவள் ேடலடய ஜகாேிவிட்ட ஜபாது 
அன்டனயின் அற்புே அரவடணப்டப ஞாபகப்படுத்ேிக் சகாண்டான். பல 
மணி ஜநர விசாரடண சகாடுடமக்கு பிறகு இந்ே குளிர்ச்சி 
ஜேடவப்பட்டது. 

 

அவனருகில் அமர்ந்ோள். ேன் டகடய அவன் டககளில் டவத்ோள். 

இறுக்கிப் பிடித்துக் சகாண்டாள். அவனுக்கு மிகவும் ஆறுேலாக 
இருந்ேது.  

 

என்ன நந்ேினி எஜமாஷ்னல் ஆயிட்டீங்க? ஸாரி ஆயிட்ஜட. சிரித்ோன்.  



 

 68 | 99 

 

 

இந்ே ஜநரத்ேிலும் இவனால் எப்படி சிரிக்க முடிகிறது. அந்ே 

கள்ளமில்லா சிரிப்பில் லயித்துப்ஜபானாள். இருவடரயும் குற்றவாளி 
என்று சசால்லி ஒஜர சிடறயில் ஜபாட்டுவிட்டால் காலம் முழுவதும் 
இவனுடன் சிடறயில் கழித்துவிடுஜவன் என்று எண்ணிக்சகாண்டாள்.  

அவன் டககளின் சவப்பம் அவடள ஆறுேல் படுத்ேியது. நான் 
அவனுக்கு ஆறுேல் சசால்ல வந்ஜேனா இல்டல அவன் ஆறுேல் 
சசால்கிறானா என்று ஜகட்டுக் சகாண்டாள் ேன்டனத்ோஜன. முேன் 
முடறயாக அவன் ஸ்பரிசம்.  

 

நீ என்ன பண்ற இங்ஜக நந்ேினி? நந்ேினி என்ற வார்ேடே 
அவனிடத்ேிலிருந்து ேடடயில்லாமல் வரத் சோடங்கியிருந்ேது. நல்ல 

அறிகுறிோன்.  

 

பாஸ் நீங்க ஜபான் எடுக்கடலன்னதும் வடீ்டுக்குப் ஜபாய் பார்த்துட்டு 
வரச் சசான்னார். 
 

உன்டனயா? 

 

என்டனயில்டல. அக்படரத்ோன். ஆனா நான் ோன் உங்கடள 
பார்க்கனும்னு வந்ஜேன். 

 

எதுக்கு? 

 

சேரியாோடா முட்டாள். உன்ஜமல் நான் டபத்ேியமாய் இருக்கிஜறன் 
என்று மனதுக்குள் நிடனத்துக்சகாண்டாள். 

 

ஆங். உங்கடள ேினமும் பார்கறோ பிரார்த்ேடன என்றாள் கிண்டலாக.  

 

பேிலுக்கு அஜே உணர்ச்சிகடள தூண்டிவிடும் அந்ே மாயகள்வனின் 

சிரிப்பு. 
 

உங்க வடீ்டுக்கு ஜபாஜனன். ரங்கடனப் பார்த்ஜேன். அவன் ோன் 
உங்கடள ஜபாலீஸ் பிடிச்சிக்கிட்டு ஜபாயிட்டோ சசான்னான். வர 
வழியில் என் கால்ல விழுந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான். இவன் என்ன 
காரியம் பண்ணியிருக்கான் சேரியுமா? என்று ஜகாபத்துடன் கூறினாள். 
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கண்களால் காமிராடவக்காட்டி ஒன்னும் சசால்ல ஜவண்டாம் என்று 
டசடக சசய்ோன். எனக்கு எல்லாம் சேரியும் என்று கண்களால் 
காட்டினான். 

 

இப்பத்ோன் அம்மாவுக்கு ரங்கடன விட்டு சலட்டர் எழுேச்  

சசான்ஜனன் என்றான். 

 

அவள் புரிந்துக் சகாண்டாள். என் மாயக்கள்வனின் மூடளடயப்பற்றி 
எனக்குத் சேரியாோ? பூரித்துப் ஜபானாள். 

 

ஜவறு எதுவும் ஜபசுவேற்கு இல்டல.  

 

பாஸ்சுக்கு ஏன் சசால்லடல? என்று ஜகட்டாள். ஜநரம் கடத்ேினால் 
ோஜன அவன் கூட இருக்க முடியும். 

 

ஜவண்டாம். இன்னும் சகாஞ்ச ஜநரத்ேில என்டன விட்டுடுவாங்க.  

 

எப்படி அவ்வளவு நம்பிக்டகயா சசால்றஙீ்க என்றாள்.  

 

பேிலுக்கு சிரிப்பு. இனிஜமல் சிரித்ோல் உனக்கு அடிோன் என்று 
சசால்லத்ஜோன்றியது. 

 

டககடள எடுத்ோள். ஆனால் மீண்டும் அவன் டக மீது டவத்துக் 
சகாண்டாள். முேல் முடறயாக அவன் டககளும் இவன் டகடய 
ஜவண்டியடே உணர்ந்ோள்.  

 

அடுத்ே 10 நிமிடம் யாரும் ஏதுவும் ஜபசவும் இல்டல. சசய்யவும் 
இல்டல. அடமேியான அந்ே அடறயில் சில ஜநரம் கண்கள் சந்ேித்ேன. 

பல ஜநரம் அவன் கண்கள் அவடள அங்குல அங்குலமாக பார்த்துக் 
சகாண்டிருந்ேன. இவள் எனக்கு சபாருத்ேமானவளா? ராேிகாவிடம் 
இருக்கும் ஏஜோசவன்று இவளிடம் இல்டல? எது? அந்ே ஆணவ 
அலட்ச்சியமா? அந்ே அசட்டுச்டேரியமா? இல்டல அந்ே சசக்ஸி 
லுக்கா?  

 

அவனால் சசால்ல முடியவில்டல. ஆனால் நந்ேினியின் டககள் 
அவன் உடலில் பாேிப்டப ஏற்படுத்ே துவங்கி விட்டிருந்ேது. அடே 
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சுகமா உணர்ந்ோன். 1000 வருடங்கள் அப்படி இருந்ேோக அவளுக்கு 
நிடனப்பு. ஒரு அேிகாரி வந்து கூப்பிடும் வடர. டககடள விடுவித்துக் 
சகாண்டாள்.  

 

நான் உன்டன உயிடரயும் ஜமலாக காேலிக்கிஜறன் என்று சசால்ல 
நிடனத்ோள். ஆனால் அது ஜேடவயில்டல. அவன் என்டனக் 
காேலிக்கிறான். இன்று இல்லாவிட்டாலும் என்றாவது அவஜன 
சசால்வான். என்டனவிட யாரும் அவடன காேலிக்க முடியாது என்று 
சசால்லிக் சகாண்டாள். காேலுக்கு கண்ணில்டல. கண்களால் விடட 
சபற்றுச் சசன்றாள். அவனும் கண்களால் கவடல ஜவண்டாம் என்று 
சசான்னான். பல ஜநரங்களில் வார்த்டேகடள விட சமௌனம் 
அேிகாமான விையங்கடள கூறிவிடும். அடே விட கண்கள் ஆயிரம் 
விையங்கடள அடர ஜநாடியில் அறிவித்து விடும்.  

 

இவர்கள் கண்களால் ஜபசிக் சகாண்டார்கள். எந்ே ஜடப்ரிக்கார்டரும் 
காமிராவும் இடே பேிவு சசய்ய முடியாது. 
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15 
  

பக்கத்து அடறயில் அவனிடம் ஜகட்ட ஜகள்விகளுக்கும் அவனுடடய 
பேில்கடளயும் பார்த்துக் சகாண்டிருந்ோர்கள். சபாய் கண்டுபிடிக்கும் 
கருவியின் கருத்டேயும் ஆராய்ந்து சகாண்டிருந்ோர்கள். 

 

உங்கள் சபயர்? 

 

ராஜேஷ் - உண்டம 

 

உங்கள் அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்க? 

 

அசமரிக்காவில். - உண்டம 

 

நீங்க எத்ேடன வருைமா சூப்பர் டிவியில் ஜவடல 

சசஞ்சிகிட்டுஇருக்கீங்க?  

 

6 வருைமா - உண்டம 

 

நீங்க இதுவடரக்கும் யாடரயாவது சகாடல பண்ணியிருக்கீங்களா? 

 

இல்டல. - உண்டம 

 

அடமச்சர் நீலவாணடன நீங்க சகாடல பண்ணிங்களா? 

 

இல்டல - உண்டம 

 

அடமச்சர் கரிகாலவளவடன சகாடல பண்ணிங்களா? 

 

இல்டல. - உண்டம. 

 

நீலவாணன் சகாடல நடந்ே அன்னிக்கு காடலயில எங்கிருந்ேீங்க?  

 

மகாபலிபுரம் ஜராட்டில் - உண்டம 

 

ஏதுக்காக மினிஸ்டர் லிஸ்ட் ேயார் பண்ணிங்க? 

 

ஜபட்டி எடுக்க. - சபாய் 
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இந்ே நாலு ஜபடர ஏன் ஜேர்ந்சேடுத்ேீங்க? 

 

எப்படின்னு சசால்லத்சேரியவில்டல.  

 

இந்ே பேிலுக்கு இயந்ேிரம் ேடுமாறியிருந்ேது. உண்டம சபாய் என்று 
ஏதுவுஜம சசால்லவில்டல. 

 

ஜநற்று இரவு நீங்க அடமச்சர் வடீுகிட்ட ஒரு சபண்ஜணாடு ஜபசிகிட்டு 

இருந்ேீங்களா? அந்ே சபண்டண உங்களுக்கு சேரியுமா?  

 

சேரியாது. - சபாய். 

 

யார் உங்கடள அங்க வரச்சசான்னது? 

 

நானாக வந்ஜேன். - சபாய் 

 

எதுக்காக வந்ேிங்க?  

 

ஜநாட்டம் பார்க்க. - சபாய் 

 

சகாடல சசய்ய வந்ேிங்களா?  

 

இல்டல. - உண்டம. 

 

சகாடலயாளிக்கு உேவி சசய்ய வந்ேிங்களா?  

 

இல்டல. - உண்டம 

 

உங்கஜளாட ரகசிய ப்ராசேக்ட் பத்ேி சசால்ல முடியுமா? 

 

சசால்ல முடியாது. 

 

இயந்ேிரம் ேிணறியிருந்ேது. 

 

அேனால யாருக்காவது நஷ்டம் ஏற்படுமா? 

 

மக்களுக்கு நல்லது ஏற்படும். 

 

யாருடடய உயிர் ஜசேம் ஏற்படுமா? 
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இதுக்கு பேில் சசால்லத்சேரியடல. 

 

இந்ே பேில்களில் இருந்ே ஒன்றும் கண்டு பிடிக்க முடியவில்டல. 

எந்ேிரங்கள எல்லாம் சசய்துவிட்டால் மண்ணில் மனிேனுக்கு இடம் 
ஏது? 

 

ேட்ஸ் ஆல். 

 

விக்ரமன் அடனவடரயும் பார்த்துவிட்டு இந்ே எக்ஸாமிஜனைன் 
எங்ஜகயும் நம்பள சகாண்டு ஜபாகவில்டல. நாம ஜவற ஆங்கிள்ல 
முயற்சி பண்ணனும் என்று முடித்ோர். 
 

விக்ரமன் ராஜேடை வந்து பார்த்ோர்.  
 

ஸாரி ராஜேஷ் உங்களுக்கு புரியும்னு நிடனக்கிஜறன். இது எங்கஜளாட 

சோழில். உங்க ஒத்துடழப்பு ஜவண்டும் எங்களுக்கு. 

 

சார் நான் சம்பந்ே பட்டேனால மட்டும் சசால்லடல எப்பவுஜம காவல் 
துடறக்கு சூப்பர் டிவியின் ஒத்துடழப்பு இருக்கும் என்றான். 

 

நீங்க ஜபாறதுக்கு முன்னாடி சில சந்ஜேகங்கடள ேீர்த்து டவக்க 

முடியுமா? 

 

சபரிோக சிரித்துவிட்டு இப்ப என் ஜவடலக்காரனுடன் ஜபசியதும் என் 

சகாலீக்குடன் ஜபசியதும் வடீிஜயா பிடிச்சிட்டீங்களா? என்றான். 

 

ஆமா. ப்ளஸீ். 

 

சரி. விக்ரமன் உங்கடள பத்ேி நல்லா சேரிஞ்சோல சசால்ஜறன். அது 
மட்டும் இல்லாம இந்ே சகாடலகடளயும் ேடுக்கனும்னு நல்ல 
எண்ணத்ேில சசால்ஜறன். நான் இப்ஜபா சராம்ப டயர்டா இருக்ஜகன். 

வடீ்டுக்கு ஜபாயிட்டு குளிச்சிட்டு சரடியா இருக்ஜகன். லஞ்சில நல்ல 

ஜஹாட்டல்ல மீட் பண்ணலாம். சாோரண உடடயில் வாங்க என்று 
விட்ட சவளிஜய நடந்ோன். 

 

அவனுடடய ேன்நம்பிக்டகயும் டேரியமும் இரண்டு சகாடலயில் 
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மாட்டியிருந்ோலும் குடறயாே அந்ே முகத்ேின் கடளயும் அவடர 
சவகுவாக ஈர்த்ேது. எனக்சகாரு ேங்கச்சி இருந்ோ இவடனஜய 
மாப்பிள்டள ஆக்கிடுஜவன். இது விக்ரமன் எனும் மனிேர்.ஆனா இவன் 
சகாடல சசய்யஜலன்றது உறுேியாகனும். இது விக்ரமன் எனும் 
ஜபாலீஸ்.  

 

ஜபாகறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜகள்வி? 

 

நீங்க நந்ேினிடய காேலிக்கிறஙீ்களா? 

 

அழகாக சிரித்துவிட்டு கண்ணடித்துக் சகாண்ஜட அவள் என்டன 

காேலிக்கிறாள் என்று சசால்லிவிட்டு சவளிஜய வந்ோன். 

 

கான்ஸ்டபிள் ஸ்ரீரங்கம் அவனுடடய டபக்டக ேயாராக எடுத்து 
வந்ோர். சஹல்சமட்டும் ோன்.  

 

நன்றி என்று கூறிவிட்டு பசீ்சுக்காற்டற சுவாசித்துக் சகாண்டு பறந்ோன். 

 



 

 75 | 99 

 

16  
 

ரவியும் பல முடற ஜபான் சசய்துவிட்டான். பேில் இல்டல. ராேிகாவும் 
அவனுடடய சமாடபலில் முயற்சி சசய்துவிட்டு அடமேியானாள். 

ராேஜகாபாலுக்கு ஒஜர குழப்பம். ராஜேடையும் காணவில்டல 
அவடனத் ஜேடச்சசன்ற நந்ேினிடயயும் காணவில்டல.  

 

சரயின் டிவிக்கு சசய்ேி சசன்றடடந்ேிருந்ேது. அவர்களுக்கு ஒஜர 
குதுகலம். சின்ன எழுத்துக்களில் அவர்களுடடய நிகழ்ச்சிகளின் நடுஜவ 

ப்ளாஷ் நியூஸ் ஒளிபரப்பாகிக் சகாண்டிருந்ேது. அடமச்சர்கள் சகாடல. 

ஒரு சபரிய சோடலக்காட்சியின் நிருபர் டகது. ஜமலும் விவரங்கள் 
இல்டல என்று கலக்கிக் சகாண்டிருந்ேனர். சவறும் வாயடய 
சமல்லுபவர்களுக்கு அவல் கிடடத்ோல் என்ன சசய்வார்கள்? 

 

இடே பார்த்ே ராேஜகாபால் ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு என்று கணக்குப் 

ஜபாட்டிருந்ோர். 
 

நந்ேினி உள்ஜள அவசரமாய் வந்ோள். அவள் வருவடே பார்த்ேதும் 

ராேிகா என்னாச்சு என்றாள். ஒன்றுமில்டல என்று சசால்லிவிட்டு 
நடந்ோள். ரவி எங்ஜக ராஜேஷ் என்று பேட்டத்துடன் ஜகட்டான். 

சசால்ஜறன் என்று சசால்லிவிட்டு பாஸின் அடறக்குச் சசன்றாள். 

 

பாஸ் ராஜேடை பார்த்ஜேன். ஜபாலீஸ் ஸ்ஜடைனில் இருந்ோர். ஏஜோ 
ஓவர் ஸ்படீிங்க ஜகஸ். ஒன்னும் பயப்படத் ஜேடவயில்டல. இன்னும் 
சகாஞ்ச ஜநரத்ேில் இங்கிருப்பார் என்றாள் புத்ேிசாலித்ேனமாக. 

 

ராேஜகாபால் அவடள அமரச் சசான்னர்.  
 

சின்னப் சபண்ஜண நீ அழகா இருக்ஜகன்னு ோன் உன்டன 
ரிசிப்ைனிஸ்ட்டா ஜபாட்ஜடன். உன் குரலும் இனிடமயா இருக்கு. ஆனா 
ரிப்ஜபார்டர் ஜவடலடய சசய்யச் சசால்லடல என்றார் காட்டமாக. 

 

அவள் சநளிந்ோள். 

 

அங்க பாரு என்று சரயின் டிவி ப்ளாஷ் நியூடஸ காண்பித்ோர்.  
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அவள் குழப்பத்துடன் ஸாரி சார் என்று விட்டு நடந்ேடே கூறினாள். 

 

எப்ப வருவாரு என்றார் ஜயாசடனயுடன். 

 

எனக்கு இப்ப சமாடபல்ல கால் பண்ணாரு. உங்க கிட்ஜடஜயா ராேிகா 
கிட்ஜடஜயா சமாடபல்ல ஜபசமுடியாது. மேியம் மூன்று மணிக்கு 
வருஜவன்னு சசான்னாரு என்றாள். 

 

அது இன்னும் அவடர குழப்பத்ேில் ஆழ்த்ேியது. அவருக்கு மட்டுஜம 
சேரிந்ேிருந்ே அவனுடடய இன்சனாரு எண்ணில் ஜபான் சசய்ோர்.  
 

ஸ்பகீ்கர் ஜபான் ஆனாக இருந்ேது. நந்ேினிக்கு அவன் குரல் ஜகட்டதும் 

உள்ளுக்குள் பூரிப்பு. அடேவிட பாஸ் ேன் ஜமல் இத்ேடன நம்பிக்டக 
டவத்து ஸ்பகீ்கர் ஜபானில் நம் முன் ஜபசுகிறாஜர என்று ஆனந்ேம். 

 

சீஃப். எந்ே பிரச்சடனயும் இல்டல. காவல்  

நிடலயத்ேிலிருந்து சவளிஜய வந்துட்ஜடன். விக்ரமஜனாட ஒரு ரகசிய 

சந்ேிப்பு இருக்கு.அது முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு விவரம் சகாடுக்கஜறன். 

ஒன்னும் பயப்படத் ஜேடவயில்டல என்றான். 

 

ராஜேஷ் சநலம புரியாமல் ஜபசறஙீ்க என்று சசால்லிவிட்டு ப்ளாஷ் 
நியூடஸ படித்துக் காண்பித்ோர்.  
 

என்ன டபத்ேியக்காரத்ேனம் இது. நம்ம ரத்ேம் கீஜழ விழ 
காத்ேிருக்காங்களா. இது நியூஸா இல்டல அவங்க கற்படனயா? 

நம்மகிட்ட நல்லா அடிவாங்கியும் ேிருந்ேடல அவங்க. அப்புறம் 

பார்த்துக்கலாம் சீஃப் என்று விட்டு நிடலடம சகேமாக்க  

 

அப்புறம் இன்ஜனாரு விையம் ... 
 

என்ன? 

 

வ ீஹாவ் அ ப்யூடிஃபுல் ஜலடி இன் அவர் ரிசசப்ைன். நான் அடுத்ே 
ேடடவ ஜபாலீஸ்ல மாட்டினா அவடளஜய வந்து என்டன 
பார்க்கச்சசால்லுங்க என்றான் சிரித்துக்சகாண்ஜட. 

 

அவள் முகம் சவட்கத்ேில் சிவந்ேது.  
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நீங்க எனக்கு விடல மேிப்பற்றவர். ோக்கிரடேயா இருங்க என்றார். 
 

சேரியும் சீஃப். உங்களுக்காக எதுஜவண்டுமானாலும் சசய்யக் 
காத்ேிருக்ஜகன் என்று சசால்லிவிட்டு ஜபாடனத் துண்டித்ோன். 

 

நீங்க எனக்கும் ோன் விடல மேிப்பற்றவர் என்று நிடனத்ேப்படிஜய 

அடறயிலிருந்து சவளிஜயறினாள் நந்ேினி. இன்சனாரு அவார்ட் 
கிடடத்துவிட்டது இன்று. 
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17 
 

நுங்கம்பாக்கம் டஹஜராடில் இருக்கும் பாம் குஜராவ் ஜஹாட்டலுக்கு 
2.00 மணிக்குச் சசன்றடடந்ோன். 

 

அேற்கு முன் ரங்கன் டகயால் ஜேனரீ். நல்ல மூலிடகக்குளியல். 

சவள்டளச் சட்டட கரு நீல கால் சட்டட. சிவப்பு நிற டட. ேடலடய 
பாராசூட் க்ரீமினால் படியடவத்ேிருந்ோன். க்ளனீ் ஜைவ். எப்ஜபாதுஜம 
பார்க் அவன்யூ ஜசாப் பார்க் அவன்யூ ஜைவிங்க க்ரீம் ஆஃப்டர் ஜைவ் 

ஜலாைன் என்று பார்க் அவன்யூப் பிரியன்.  

 

பல நாட்களுக்குப் பிறகு குளித்ேது ஜபால இருந்ேது. 

 

சவளிஜய வந்து ஜசகர் எம்ஜபாரியம் எேிரில் இருந்ேப் சபட்டிக்கடடயில் 
எல்லா ஜபப்படரயும் வாங்கி அடமச்சர் சகாடலகடளப்பற்றி ஒரு 
முடற படித்ோன். பிறகு ேன் காரில் பாம் குஜராவ் சவேிசடரியன் 
சரஸ்டாசரண்ட் சசன்றடடந்ோன். 

 

ஒரு சவூத் இண்டியன் ோலி 100 ரூபாய். 2.00 மணிக்கு ஜமல் 

கூட்டமிருக்காது. ஒரு கார்னர் சீட்டில் இருவரும் அமர்ந்ேனர். இரண்டு 
ோலி ஆர்டர் சசய்ோர் ேிருவிக்ரமன். 

 

நீங்க சவேிஜடரியனா? என்று ஆச்சர்யமாக ஜகட்டான். 

 

சிரித்துக்சகாண்ஜட ஆம் என்றார். ஜபாலீஸ் உடட கடளந்து சாோரண 
உடடயில் வந்ேிருந்ோர். ரகடளயாக இருந்ோர். சவள்டள டீ ைர்ட். நீல 
ேனீ்ஸ். இன்னும் வயது குடறந்ேவர் மாேிரி இருந்ேது. முடிடய 
கடலத்துவிட்டிருந்ோர். 
 

சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு அடமச்சர்களின் சீரியடலப்பற்றி 
விளக்கினான். ேன் எண் எழுதும் பழக்கத்டே விளக்கினான். ோன் 
வருவேற்கு முன்பாக வடீ்டில் எப்படி அந்ே சிலிப் வந்ேது 
என்படேப்பற்றி கூறினான். ஆபஸீ்சில் சந்ஜேகப்படும் படியாக யாரும் 

இல்டலசயன்றும் அவன் பாஸ் எந்ேவிேத்ேிலும் இேில் சம்பந்ேப்பட 
வாய்ப்பு இல்டல என்றும் கூறினான்.  

 



 

 79 | 99 

 

புேிோக ஜசர்ந்ே ராேிகாடவப்பற்றியும் அவள் அன்று கூப்பிட்டோல் 

வந்ேது பற்றியும் பிறகு அவரிடம் மாட்டிக் சகாண்டடேப்பற்றியும் 

கூறினான். 

 

அவனுடடய சீக்சரட் ப்ராசேக்ட்டினால் பல ேடலகள் உருள முடியும் 
என்றும் அேனால் ஜபாலீஸ் ரிக்கார்டில் எதுவும் சசால்லவில்டல 
என்றும் கூறினான். 

 

ராேிகா சகாடலயில் சம்பந்ேப்பட வாய்ப்பில்டல என்றும் முேல் 
சகாடல நடந்ே பிறஜக அவள் கம்சபனியில் ஜசர்ந்ேோகவும் கூறினான். 

 

குறுக்ஜக ஜகள்வி ஜகட்காமல் அடமேியாக அடனத்டேயும் ஜகட்டுக் 
சகாண்டார். குறிப்பு எதுவும் எடுக்கவில்டல. 

 

சசால்லி முடித்து விட்டு இன்னும் ஏோவது சேரியஜவண்டுமா என்பது 
ஜபால பார்த்ோன். 

 

ஒன்றும் இல்டல என்பது ஜபால அவரும் பார்த்ோர். 
 

ஒரு நிமிைம் சார் உங்க சமாடபல் மாடல் நல்லா இருக்ஜக 
பார்க்கலாமா என்று ஜகட்டான். 

 

ஓ ஷ்யுர் என்று சகாடுத்ோர் அவரும். 

 

அேில் ஏஜோ ேட்டிப்பார்த்துவிட்டு “சார் இப்ப நாம ஜபசின அடனத்தும் 
நீங்க ரிக்கார்ட் சசஞ்சிங்க இல்டல. அடே நான் எஜரஸ் பண்ணிட்ஜடன்” 

என்றான் புன்னடகயுடன். 

 

நீங்க ஜமோவி என்றார் சிரித்துக்சகாண்ஜட. ஆனா அடே ேிரும்பி 
எடுக்கவும் சமன்சபாருள் இருக்கு. ஹா ஹா. பில் சகாடுத்துவிட்டு 
விடட சபற்றனர் இருவரும். 
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டிவியில் விளம்பரோரர் மக்களுக்கு பல வடகயான சபாருட்கடள 
வழங்குகிறார்கள். இேில் எத்ேடன மக்கடளப் ஜபாய் ஜசருகிறது என்பது 

ஆராய்ச்சி சசய்ய ஜவண்டிய விையம். 

 

வடீ்டுப் சபாருட்கள் டிவி ஃபிரிஜ் வாைிங் சமைின் துவங்கி ஜசாப் சீப் 
கண்ணாடி ைாம்பு வடர டிவியில் ஜவடல சசய்பவர்களுக்கு ேினமும் 
ஏோவது கிடடத்துக் சகாண்ஜட இருக்கும். 

 

சசன்ற முடற சபருங்காய வியாபாரி சகாடுத்ே நிகழ்ச்சியினால் 
இன்னும் மூன்று மாேத்ேிற்கு பல வடீ்டில் சபருங்காயஜம வாங்கத் 
ஜேடவயில்டல எனும் நிடல. 

 

பலரும் உள்ஜள நுடழந்ேவுடன் அக்பர் இன்னிக்கு என்ன கிஃப்ட் என்று 
ஜகட்டுக் சகாண்ஜட நுடழவார்கள். 

 

இன்றும் அக்பர் ஒரு சபரிய ேட்டில் ஸ்வடீ் சகாடுப்பது ஜபால 
ஒவ்சவாருவரிடமும் சசன்று ேட்டட நீட்டினான். சகௌவரம் 
பார்ப்பவர்கள் ஒன்று மட்டுஜம எடுத்துக் சகாள்வார்கள். 

ஜபராடசப்படுபவர்கள் பலவற்டற அள்ளிக்சகாள்வார்கள்.  

அேில் ரவியும் ஒருவன். இரண்டு ேங்டககள் அல்லவா.  
 

அக்பர், இன்னிக்கு என்ன ஸ்சபைல்? 

 

ஜபனா சார். சரனால்ட்ஸ் ஸ்பான்சர்.  
 

ஜச சவறும் ஜபனாோனா என்றான்? 

 

இல்டல சார். அப்படிச் சசால்லாேீங்க. இது ஒரு ஸ்சபைல் ஜபனா. 
மூன்று நிறத்ேில எழுதும். முன்னாடி சின்ன டார்ச் டலட். அலார்ம் 
க்ளாக்குன்னு பல சங்கேி இேில். விடலஜய 250 ரூபாய் சார். பாருங்க 
இேில கழுத்துல மாட்டிக்க ஸ்டராப் கூட இருக்கு என்றான். 

 

அப்படியா? ஜபானாவில இவ்வளவு சங்கேியா? என்ற ஆச்சர்யப்பட்டுக் 
சகாண்ஜட 4-5 எடுத்து டிராவில் ஜபாட்டுக் சகாண்டான். அக்பர் விடட 
சபறுவேற்கு முன் இன்சனான்டற எடுத்து கழுத்ேில் மாட்டிக் 
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சகாண்டான். அக்பர் ஜலசாக சிரித்துவிட்டு அடுத்ே ஜடபிளுக்குச் 

சசன்றான். 

 

அவனுடன் ஜசர்ந்து இந்ே ஜபனாடவ இன்று கழுத்ேில் அணிந்து 
ேிரிபர்கள் இந்ே ஆபிஸில் 60 ஜபர். எல்ஜலாரும் ஜபனாடவ பற்றிஜய 
ஜபச்சு. நந்ேினிக்கு இேில் ஆர்வமில்டல. ஒரு ஜபனாடவ 
எடுத்துக்சகாண்டாலும் அேில் ஆர்வம் சசலுத்ேவில்டல. அவள் 

நிடனப்பு முழுவதுமாக ராஜேஷ் ஆக்கரமித்ேிருந்ோன். இப்ப 
வந்துடுவான் இப்ப வந்துடுவான் என்று லிஃப்டடஜய 
பார்த்துக்சகாண்டிருந்ோள். 

 

அந்ே ஹஜீராவும் புயலாக உள்ஜள நுடழந்ோன். சட்சடன்று 
டபயிலிருந்ே ஒரு ஜராோடவ எடுத்து நீட்டிவிட்டு ேன் அடறக்குச் 
சசன்றான். 

 

அேில் ஒரு ஜபாஸ்ட் இட். 

 

“இந்ே நிே ஜராோவுக்கு இயற்டகயின் சபாய் ஜராோ” 

 

டபத்ேியம் ஆகிவிட்டாள். ஜடய் நில்லுடா உன்ஜனாட ஜபசனும் என்று 
சசால்லத்ஜோன்றியது. இஜே ஜபாஸ் இட்டில் நான் உன்டன 
காேலிக்கிஜறன்னு எழுேியிருந்ோ குடறந்ோ ஜபாயிடுவான் என்று 
கடிந்துக் சகாண்டாள்.  

 

7 முடற நந்ேினி 2 ஜபாஸ்ட் இட் 2 முடற ேனிடமயில் சந்ேிப்பு 1  

ஜராோப்பூ என்று டடரியில் எழுேிக் சகாண்டாள். 

 

உள்ஜள சசன்று அடறயில் அமர்ந்ேதும் ராேிகா உள்ஜள வந்ோள். 

அக்பரும் உள்ஜள வந்ோன். ேட்டட நீட்டினான்.  

 

என்ன இது என்று ஜகட்டான் 

 

ஜபனா பரிசு ஐடம் என்றான் அக்பர். 
 

முக்கியமாக ஜவடலடய இருக்கும் ஜபாது ஏம்பா இப்படி சோந்ேரவு 
சசய்யறஙீ்க. அது ோன ேினமும் ஏோவது குப்டப வருதுல்ல. அப்படி 
ஜபாட்டுட்டு ஜபாவஙீ்களா என்னஜமா சசாந்ே காசுல ஸ்வடீ் வாங்கி 
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சகாடுக்கற மாேிரி ேட்டட நீட்டறஙீ்ஜள. என்று ஜகாபமாக ஜபசினான் 
ராஜேஷ். 
 

அக்பர் அரண்டு ஜபானான். ராஜேஷ் எப்ஜபாதுஜம இப்படி ஜபசியேில்டல. 

அவமானம் ோங்காமல் ரிசசப்ைனில் உள்ள ஜசரபாவில் வந்து 
உட்கார்ந்துக் சகாண்டான். 

 

என்னாச்சு அக்பர் என்று நந்ேினி ஜகட்டாள். அவன் நடந்ேடேச் 
சசான்னான். ஆச்சர்யமா இருக்ஜக. என் சசல்லத்ேிற்கு ஜகாபஜம 

வராஜே. கமிஷ்னர் ஆபிஸ்ஜலஜய சிரிச்சிக்கிட்டு ோஜன இருந்ேது. 

என்னன்னு ஜபாய் பார்க்கலாம் என்று அவன் அடறடய ஜநாக்கிப் 
ஜபானாள். 

 

ராேிகாவிடம் அவன் ஜபசிக் சகாண்டிருந்ோன்.  

 

ராேிகா நிடலடம மிகவும் ஜமாசமாகிட்ஜட ஜபாகுது. நாம இந்ே 

ப்ராசேக்டட டக விட்ற ஜவண்டியது ோன்.  

 

என்ன சசால்றஙீ்க ராஜேஷ் நீங்க ஒரு டேரியசாலி நீங்கஜள இப்படி 
ஜபசலாமா? 

 

இல்டல ராேிகா சூழ்நிடல பார்த்து ஜவடல சசய்யனும். எனக்கு 
இன்னும் ஒரு முடற ஜபாலீஸ் ஸ்ஜடைன் ஜபாக விருப்பமில்டல 

என்றான். 

 

அப்ஜபாது அவன் சமாடபல் ஒலித்ேது. 

 

ராேிகா ஆச்சர்யமாக ஜகட்டாள. உங்க ஜபான் இங்ஜக இருக்க  

 

எங்கிருந்ேது இந்ே சத்ேம்? 

 

சவல். என்கிட்ட சரண்டு ஜபான் இருக்கு. யாருக்குஜம சேரியாது ஏன்னா 
இரண்டாவது ஜபான் ஒலிச்சஜே இல்டல. இது நம்ம பாஸுக்கு மட்டுஜம 
சேரிந்ே எண். நாம நிடறய ப்ராசேக்ட் ஜசாந்து பண்ணா உங்களுக்கும் 
இந்ே நம்பர் ேருஜவன் என்றான். இன்று அவள் ஜபாட்டிருந்ே ஆடடயில் 
அவள் உடற்கட்டு நன்றாக சேரிந்ேது. அடே ரசித்ேப்படிஜய ஜபாடன 
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ேன் பாண்ட் பாக்சகட்டிலிருந்து எடுத்ோன். 

 

அப்படியா சரி என்று இரண்டு வார்த்டே ஜபசிவிட்டு டவத்துவிட்டான். 

 

பாஸ் ோன் ஆபஸீ்ல இருக்காஜர அப்படி இருக்க ஏன் சமாடபல்ல 

கூப்பிடனும்? 

 

பாஸுக்கு சேரியாம இன்சனாருத்ேருக்கும் இந்ே நம்பர் 

சகாடுத்ேிருக்ஜகன் என்றான் கண்ணடித்ேபடிஜய. 

 

ராேிகா முகம் வாடியபடிஜய யாரு ஜகர்ல் பிசரண்டா என்று ஜகட்டாள். 

 

சயஸ் என்றான் சிரித்ேப்படிஜய. 

 

அவள் முகம் வாடிஜய விட்டது. 

 

கவடல ஜவண்டாம். இன்னும் பல சபண்களுக்கு என் இேயத்ேில் இடம் 
இருக்கிறது என்றான் அவன் பாணியில். ஃப்ளாம்ஜபாயன்ஸ் என்ற 
வார்த்டேக்கு அர்த்ேம் பார்த்ோல் ராஜேஷ் என்று இருக்குஜமா? 

 

அவன் நடகச்சுடவடய அவளால் ரசிக்கமுடியவில்டல. 

 

உள்ஜள நுடழந்து நந்ேினி நீங்க அக்படர ேிட்டினஙீ்களா? என்று 
ஜகட்டாள். 

 

அக்பர் ஒரு பணியாள். நீங்க ஒரு ரிசசப்ைனிஸ்ட். நீங்க என் முேலாளி 
இல்டல உங்க வட்டத்டே ோண்டாேீங்க. என் ஜநரத்டே வணீாக்காமல் 
சவளிஜய ஜபாங்க என்று சபாரிந்து ேள்ளினான் ராஜேஷ் ஜகாபமாக.  

 

அேிர்ந்து ஜபாய்விட்டாள் நந்ேினி. இதுஜபால அவன் ஜபசி 
பார்த்ேேில்டல ஜகட்டேில்டல. ஏன் இந்ே ஜகாபம்? யார் ஜமல் இந்ே 

ஜகாபம்? எல்லாம் இந்ே சண்டாளி வந்ே பிறகு ோன். யாருக்கு 
ஜவண்டும் இந்ே ப்ராசேக்டும் மண்ணாங்கட்டியும்.  

ேடலகுனிந்து அங்கிருந்து விலகினாள். ஓடிச் சசன்று டாய்சலட்டுக்குள் 
நுடழந்து கேடவ சாத்ேிக் சகாண்டு அழுோள். நீ ஏன் இப்படி ஜபசிஜன 

என்கிட்ட? காடலயில ோஜன உன் டகபிடிச்சிக்கிட்டு 
உட்கார்ந்ேிருந்ஜேன்? இப்பத்ோஜன எனக்கு ஜராோப்பூ சகாடுத்ஜே? ஏன் 
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இப்படி எல்லார் ஜமடலயும் எரிஞ்சு விழற? உனக்கு ஏோவது 
பிரச்சடனயின்னா என்கிட்ட சசால்லக்கூடாோ? என் மடியில உன்டன 
படுக்க டவச்சி நான் ேடல ஜகாேிவிட்டா உன் பிரச்சிடன பறந்து 
ஜபாயிடும்டா? என்ற அரற்றினாள். சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு சவளிஜய 
வந்ோள். அக்பரும் அவளும் ராஜேைிடம் ேிட்டு வாங்கிய விையம் 
அலுவலகத்ேில் அடனவரிடமும் சுனாமி ஜபால பரவியது. அடனவரும் 
ராஜேைா என்று ஆச்சர்யமாக ஜகட்டனர். 
 

ேன் சீட்டுக்குச் சசன்று ஐயாம் ஸாரி என்று ஒரு இசமயிடல 

அவனுக்கு ேட்டிவிட்டாள். இந்ேச் சசயலுக்காக அவன் காடே கடிக்க 
ஜவண்டும் என்று குழந்டேப் ஜபால நிடனத்துக் சகாண்டாள். 

ராேிகாவுக்கு ஒஜர மகிழ்ச்சி. அப்பாடா ோன் சந்ஜேகப்பட்டமாேிரி 
இவங்க இரண்டு ஜபருக்கும் ஒன்றும் இல்டல. அவள் இவனுடடய 
ஜகர்ல் பிரண்டாக இருந்ோல் இப்படியா ேிட்டுவான்? 

 

மீண்டும் ராேிகாவிடம் ஜபசத்துவங்கினான். இன்சனாரு ஜபான். இந்ே 
முடற அவன் ஜலன்ட் டலனில். 

 

அடமச்சர் சசார்க்கத்ேின் உேவியாளரிடமிருந்து ஒரு ஜபான். அடமச்சர் 
உடஜன உங்கடள பார்க்க விரும்புகிறார்.  
 

ஆச்சர்யப்பட்டான். அவனுடடய பட்டியலில் இருந்ே மூன்றாவது 

அடமச்சர்.  
 

ராேிகா இன்சனாரு சகாடல நடக்கும் ஜபாலிருக்கு. பயமா இருக்கு. 

அடமச்சர் சசார்க்கம் இன்டர்வியூ ேஜரன்னு கூப்பிடறாரு.  

சிங்கத்டே அேன் குடகயிஜல சந்ேிக்க நான் ேயார் என்றாள் அந்ே 
புரட்சிப்சபண்.  

 

சமௌனமாக இருந்ோன். நிடறய ஜயாசித்ோன். வரமாட்ஜடன் என்று 
சசால்லவும் முடியாது. சபன்சில் எடுத்து 3.30 என்று எழுேினான். பிறகு 
ோன் முேன் முடறயாக ோன் ஒரு முழு எண்டண எழுேவில்டல 
என்று உணர்ந்ோன். 
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19  
 
 

ராேிகாடவ சமதுவாக முன்ஜன ஜபாகவிட்டு நந்ேினியிடம் வந்ோன். 

அவள் டககடளத் சோட்டுத் ேிருப்பி ஒரு ஜபாஸ்ட் இட்டட ஒட்டிச் 
சசன்றான்.  

 

அவன் லிஃப்டுக்குள் சசன்றான். அவனுக்கு அக்பர் மீது ஜகாபமில்டல 
என்று காட்ட அவன் எடுத்து வந்ே ஜபனாடவ கழுத்துப் பட்டடயுடன் 

அணிந்ேிருந்ோன். அவடனப் பார்த்து புன்னடகத்ோன். 

 

அவன் லிஃப்டுக்குள் சசன்றதும் ஆவலாய் அடே ேிருப்பி பார்த்ோள்.  

அேிர்ச்சியடடந்ோள். 

 

 

 
 

என்ன டபத்ேியக்காரத்ேனம் இது. அப்படி சாகஜவண்டும் என்றால் ஏன் 

அந்ே ஜவடலடய சசய்யஜவண்டும். 

 

ஒரு சிறிய காகிேத்ேில் எடேஜயா கிறுக்கிவிட்டு படி இறங்கி ஓடினாள். 

அவன் காரில் நுடழந்து கேடவ ேிறப்பேற்காக சவளிஜய 
காத்ேிருந்ோள் ராேிகா. வண்டியில் உட்கார்ந்ேவன் காடர ேிறக்காமல் 
உள்ஜளயிருந்துக் சகாண்டு ேன் பிரத்ஜயக ஜபானில் விக்ரமடனத் 
சோடர்பு சகாண்டான்.  

 

சார் அடமச்சர் இன்சடர்வ்யூக்கு கூப்பிடறாரு. நானும் ராேிகாவும் 
ஜபாகப்ஜபாஜறாம். பரவாயில்டலயா? 

 

ோக்கிரடேயா ஜபாயிட்டு வாங்க. நாங்க உங்களுக்கும் அடமச்சருக்கும் 
பாதுகாப்பு ேர்ஜறாம். நீங்க ஜபாறதுக்கு முன்னாடி எங்க ஆளுங்கடள 

கட்சிக்காரங்க மாேிரி நிறத்ேி டவச்சிடஜராம்.  
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அவருடன் ஜபசிய பிறஜக கேடவத் ேிறந்து ராேிகாடவ உள்ஜள 
அமர்த்ேினான்.  

 

ஸாரி ராேிகா ஒரு சபர்சனல் கால்.  

 

பரவாயில்டல என்றாள் பவ்யமாக. 

 

என்ேிடன சோடக்குவேற்கு முன்பு நந்ேினி ஓடி வருவடே பார்த்து 
வண்டிடய விட்டு இறங்கினான். ராேிகா புரியாமல் பார்த்ோள். 

கண்ணாடி ஏற்றியிருந்ேோல் என்ன ஜபசுகிறார்கள் என்று ஜகட்பது 
கடினம். ஆனால் அவர்கஜளா ஜபசவில்டலஜய! 

 

ஓடி வந்ேவள் அவனருகில் வந்ேதும் நடடயின் ஜவகத்டே குடறத்து 
மூச்சிடறக்க வந்ோள். 

 

டகயிலிருந்ே முேல் காகிேத்டே சகாடுத்ோள். 

 

 

 
 
 

முட்டாள் என்று சசான்னான். அவன் ராேிகாவின் முதுகு புறம் 

இருந்ேோல் அவளால் அவனுடடய முகபாவத்டே பார்க்க 
முடியவில்டல. என்ன மீட்டிங் நடுவில் வந்து ஜபசியோல் மன்னிப்பு 
ஜகட்டிருப்பாள். 

 

நந்ேினி இன்சனாரு காகித்டே நீட்டினாள். 

 

 
 
 

டககடள எடுத்து ேடலக்கு வலதுடகப் பக்கம் சுற்றி நீ ஒரு கிறுக்கு 
என்பது ஜபால பாவடன சசய்து விட்டு அவன் அமர்ந்ோன்.  
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அவன் காம்சபௌண்டட விட்டு சவளிஜய சசல்லும் வடர பார்த்துக் 
சகாண்டிருந்ோள். பிறகு ஜேனிலவுக்கு எங்ஜக ஜபாகலாம் என்ற 
கனவில் கடரந்ோள். 
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20  
 

அடமச்சர் சசார்க்கத்ேின் வடீு. வடீ்டிற்கு ஏேிராக வண்டிடய 
நிறத்ேினான். தூரத்ேில் பின்னாடி ஒரு ேபீ் வந்து நின்றடே 
கவனித்ோன். விக்ரமனாக இருக்கும். 

 

சவளிஜய இருந்ே காவலாளி வண்டிடய நன்றாக ஜசாேடனப் 
ஜபாட்டார். பிறகு சவடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கும் இயந்ேிரத்டே வண்டிக்கு 
கீஜழ விட்டு இழுத்ோன்.  

 

சவளிஜய நிடறய கட்சிக்காரர்கள். இவனுக்கு அவர்கள் ஜபாலீஸ் என்று 
சேரியும். உள்ஜள நுடழயும் முன்ஜப இவடன ேனியாகவும் அவடள 
ேனியாகவும் ஜசாேடன சசய்ேனர். நிருபர்களிடம் ஜபனாவும் 

ஜபப்படரயும் ேவிர்த்து என்ன இருக்கும். ஜபனாவால் சகாடலசசய்ய 
முடியுமா? ஆனால் அடேயும் எடுத்துக்சகாண்டார்கள். 

 

முேல் ேளத்ேிற்கு அடழத்துச் சசன்று ஒரு சபரிய அடறயில் 
அமரவிட்டார்கள்.  

 

5 நிமிடம் கழித்து அடமச்சர் வந்ோர். வணக்கம் ேம்பி. வணக்கம் 
அம்மா. நல்லா இருக்கீங்களா?  

 

நல்லா இருக்ஜகாம் சார். நீங்கஜள கூப்பிட்டு இன்டர்வ்யூ சகாடுக்கறது 
ஆச்சரியமாய் இருக்கு என்றான். 

 

ஜநரம் வந்ேிடுத்து ேம்பி அதுக்கு. நீங்க ஒவ்சவாரு அடமச்சராய் குறி 
சவச்சிக் சகாடல பண்ணறஙீ்களாஜம. அேனால நாஜன கூப்பிட்டு 
என்னால உங்களுக்கு என்ன பிரச்சிடன என்று ஜகட்டுடலாம்ன்னு ோன் 

கூப்பிட்ஜடன். 

 

சார் நீங்க எங்கடள ேப்பா புரிஞ்சிகிட்டிங்க. நாங்க யாடரயும் சகாடல 
சசய்யடல. யாரு உங்களுக்கு சசான்னது? 

 

ஜபான் வந்ேது ேம்பி. நீங்கள் நம்பர் எழுேற பழக்கம் உள்ளவராம். 

நாலுன்னு எழுேினஙீ்களாம். மந்ேிரி பட்டியடல ேயார் பண்ணஙீ்களாம். 

அதுல இரண்டு ஜபடர முடிச்சிட்டீங்களாம். மூனாவோ என் ஜபரு 
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இருக்காம் என்று ஒப்பித்ோர். 
 

யாஜரா கூட இருந்து குழி பறிக்கிறார்களா? ஜச நம்ம கம்சபனியில் 
யாரும் இருக்க வாய்ப்பில்டல. ேிரும்பி ராேிகாடவப் பார்த்ோன். 

சகாடலசயல்லாம் இவள் வருவேிற்கு முன்ஜப. ஜபாலீஸ் டசட்ஜலர்ந்து 
லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு.  

 

இப்படி அவன் நிடனவுகள் ஓடிக்சகாண்டிருக்கும் ஜபாஜே அவர் 
இவனுடடய பட்டியலின் ஜபாட்ஜடா காப்பிடய எடுத்துக் காண்பித்ோர். 
 

சரிோன். ஜபாலீஸ் ோன் என்று முடிவுக்கு வந்ோன். 

 

சார் நீங்க நிடனக்கிறது ேப்பு. யாஜரா உங்கடள குழப்பியிருக்காங்க. 

நான் சகாடலயாளியா இருந்ோ ஜபாலீஸ் என்டன 

சும்மாவிட்டிருக்குமா? 

 

ேம்பி அடேப்பற்றி எனக்குத் சேரியாது.  

 

அடறயில் சமௌனம். ராேிகாவுக்கு ஜபாராக இருந்ேது. அடமச்சரின் 
ேமிழ் அவளுக்கு எரிச்சல் மூட்டியது. அடறடய சுற்றிப் பார்த்ோள். ேனி 
டாய்சலட். அடமச்சருக்காக மட்டும் இருக்கலாம். உள்ஜள ஜபானால் 10 

நிமிைம் ஓட்டலாம். விடுவாரா? ஜகட்டுப் பார்க்கலாம்.  

 

“சார் உங்க டாய்சலட்டட யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? நீங்க ேப்பா 
நிடனக்கஜலன்னா?” 

 

ோராளமாக. இேில ேப்பா நிடனக்க என்ன இருக்கு என்று டக 
காட்டினார். ோய்குலம் எது ஜகட்டாலும் சசய்ய ஜவண்டும் என்பது 
ஜமலிடத்ேின் உத்ேரவு.  

 

அவள் எக்ஸ்க்யூஸ் மீ என்று விட்டு நளினமாக நடந்து சசன்றாள். 

 

ேம்பி என் ஜமல ஏோவது படகயின்னா நாம ஜபசி ேீர்த்துப் ஜபாம் 
என்றார் சபாறுடமயாக. 

 

கேவு ேிறக்கும் சத்ேம் வந்ேது. எல்லாப்பக்கமும் சகாடலயாளிகள் 
இருப்போல் சற்று பயந்து பார்த்ோர். அவருடடய ஐந்து வயது ஜபரன் 
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ோத்ோ என்று ஓடிவந்து அவர் மடியில் உட்கார்ந்துக் சகாண்டான். 

 

என்னால உங்களுக்கு எந்ேப் பிரச்சடனயும் வராது சார் என்று ஆறுேல் 
கூறினான். 

 

டாய்சலட்டிலிருந்து சவளிஜய வந்ோள் ராேிகா. முகம் சற்று 

மாறியிருந்ேடே கவனித்ோன் ராஜேஷ். 

 

ஜபாகலாமா என்று அவன் ஜகட்டு முடிப்பேற்குள் அவள் ேன்னுடடய 

டகப்டபயிலிருந்து துப்பாக்கிடய எடுத்து அடமச்சடர ஜநாக்கி 
சுடத்சோடங்கினாள். குழந்டே இருக்கும் என்று அவள் 
எேிர்பார்க்கவில்டல. கண்ணிடமக்கும் ஜநரத்ேில் 2 சகாடலகள். 

இல்டல 1.30 சகாடலகள். இதுவடர சமாத்ேம் 3.30 சகாடலகள். 3.30 

எழுேியேின் அர்த்ேம் அவனுக்கு புரிந்ேது. 

 

என்ன சசய்யஜற ராேிகா என்று கத்ேிக் சகாண்ஜட அவளுருகில் 
வந்ோன்.  

 

கிட்ட வராேீங்க ராஜேஷ் உங்கடளயும் சுடஜவண்டியது வரும் என்று 
எச்சரித்ேப் படிஜய பின்னால் சசன்றாள். 

 

எேற்கும் ேயாராக இருந்ே ஜபாலீஸ் ேடேடசவன்று உள்ஜள 
நுடழந்ேனர். 
 

அவர்களில் முேலாக நுடழந்ேது துணிச்சலுக்கு சபயர் எடுத்ே 

விக்ரமன். 

 

அவர் எல்லா காவலாளிகளிடமும் ராஜேஷ் அப்பாவி என்று 
கூறியிருந்ோர். இப்ஜபாது அவர்களின் முயற்சி அவடனக் காப்பாற்றஜவ. 

ஏசனன்றால் அந்ே ஒன்றடர ேவீன்கள் ேடரயில் உடல் பரப்பி ரத்ே 
சவள்ளத்ேில் எப்ஜபாஜோ மிேந்துக் சகாண்டிருந்ேன. 

 
 

ராேிகா சரணடடஞ்சிருங்க. இங்ஜகர்ந்து நீங்க உயிஜராட ேப்பிக்க 
வழியில்டல என்றார் விக்ரமன். 

 

அது என்னாட கவடல இன்ஸ்சபக்டர். என்ஜனாட ஜவடல 
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முடிஞ்சிருச்சு அநாவசியமா ேடலயிட்டீங்கன்னா இன்சனாரு உயிர் 
ஜபாகஜவண்டியேிருக்கும்.  

 

துப்பாக்கியால் அவன் கழுத்ேின் பின் பக்கத்டே சநம்பிய படிஜய 
படிக்கட்டில் கீஜழ இறங்கினாள்.  

 

ஜகட்டடத்ோண்டி சவளிஜய வந்ோள். கண் இடமக்கும் சபாழுேில் ஒரு 
ஜவன் வந்து இருவடரயும் உள் இழுத்துக் சகாண்டு விடரந்ேது. உள்ஜள 
வந்ேதும் பாட்டில் ஒன்று அவன் ேடலடய பேம் பார்த்ேது. மயங்கி 
விழுந்ோன். 
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21 
 

சரயின்ஜபா டிவிக்கு ஜயாகம். சூப்பர் டிவி நிருபர்கள் மூன்று 

அடமச்சர்கடளயும் ஒரு அடமச்சரின் ஜபரடனயும் சகான்று விட்டு 

ஓடிவிட்டார்கள். 

 

பகிரங்கமாகஜவ சூப்பர் டிவி குற்றவாளிகள் என்று ேடலப்பிட்டு 
சசய்ேிகள் ஒளிபரப்பாகி சகாண்டிருந்ேது. 

 

இவர்கஜள சில ஜநயர்கடள சசட்டப் சசய்து “இடேப் பற்றி நீங்கள் 
என்ன நிடனக்கிறரீ்கள்” என்று ஜகட்க அவர்களும் சசால்லிக் சகாடுத்ேப் 
படி ஒப்பித்ோர்கள். 

 

“இவங்கடள தூக்கில மாட்டனும். சபாறுப்பான சபாதுவாழ்வில் 
இருக்கிறவங்கடள இப்படி சட்டத்டே டகயிசலடுத்துகிட்டு சூப்பர் டிவி 
நிருபர்கள் சசய்ேது சகாடுடம” 

 

“சூப்பர் டிவி சீப் பப்ளிசிட்டிக்காக இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது” என்று 
நாக்கு மீது நரம்பில்லாமல் ஜபசிக் சகாண்டிருந்ேனர். 
 

சசய்ேியாளர் ஜநராக ராஜேைின் ேந்டேக்கு ஜபான் சசய்து “உங்க மகன் 
சகாடல சசஞ்சிருக்கிறடே பத்ேி என்ன நிடனக்கிறஙீ்க” என்று ஜகட்க 
அவர் அேிர்ந்து ஜபானார். அவன் ோயிடஜமா “சின்ன வயசிஜலர்ந்ஜே 

உங்க டபயன் சகாடலகடள சசய்வாரா?” என்று ஜகடனத்ேனமாக 
ஜகள்வி ஜகட்க அவர் அழுதுக்சகாண்ஜட அவன் அப்படி 

சசய்யமாட்டாங்க. அவன் நல்ல பிள்டள என்று சசான்னார். 
 

அவரு அசமரிக்காவுக்கு ஓடி வந்ோல் நீங்கள் காவல் நிடலயத்ேிற்கு 
ேகவல் சகாடுப்பரீ்களா இல்டல மடறத்துவிடுவரீ்களா என்று 
சசந்ேமிழில் இன்சனாரு பிேற்றல். 

 

இல்டல. அவன் ேப்பு சசஞ்சிருந்ோ அவன் ேண்டடனடய 
அனுபவிக்கனும். ஆனால் அவன் ேப்பு சசய்யமாட்டான். அவன் இங்ஜக 
வந்ோ கட்டாயம் ஜபாலீஸ்சுக்கு சசால்லுஜவாம் என்று விட்டு அழுதுக் 
சகாண்ஜட இடணப்டப துண்டித்ோர். 
 

டிவி பார்த்துக்சகாண்டிருந்ே நந்ேினிக்கு ஒஜர அேிர்ச்சி. என் சசல்லக் 
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குட்டியின் சபயடர இப்படி அசிங்கப் படுத்துகிறார்கஜள என்று. அழுது 
அழுது அவள் கன்னம் வஙீ்கி கண் சிவந்ேிருந்ேது. சபண்கள் அழுோல் 
நன்றாக இருப்பேில்டல. அதுவும் நந்ேினி ஜபான்ற அழகு பதுடமகளின் 
புன்னடகயால் உலடக அடக்கலாம்.  

 

அவள் ேந்டே ோய் அவளுக்கு ஆறுேல் சசால்லிக் சகாண்டிருந்ேனர். 
சமஜயாசிேமாக அவள் ேந்டே ராஜேைின் ேந்டேக்கு ஜபான் சசய்து 

“நான் ராஜேஜைாட நண்பன். நீங்க எதுக்கும் பயப்படஜவண்டாம். நீங்க 
அவசரமாக இந்ேியா வரஜவண்டாம். உங்கப் டபயன் எந்ே ேப்பும் 

சசய்ேிருக்கமாட்டாரு. நாங்க எல்லாத்டேயும் பாத்துக்குஜறாம்” என்று 
ஆறுேல் அளித்ோர். 
 

இந்ே காரியம் சசய்ேேற்காக அப்பாடவ கட்டி அடணத்து முத்ேம் 
இட்டாள்.  

 

ஐ லவ் யு என்று அன்ஜபாடு அவள் உச்சந்ேடலயில் முத்ேமிட்டார். என் 
சசல்ல ஜேவடேக்காக என்ன ஜவண்டுமானாலும் சசய்ஜவனடா என்று 
மகடள அடணத்ோர். 
 

உருகிப்ஜபானார் ராஜேைின் ேந்டே. உங்க ஜபானுக்கும் நீங்க சசய்யற 
உேவிக்கும் சராம்ப நன்றி என்றார்.  
 

சரயின் டிவி புழுேி ஜமல் புழுேி வாரி இடறத்துக் சகாண்டிருந்ேது.  

 

சூப்பர் டிவியில் ப்ளாை சசய்ேியாக “வேந்ேிகடள நம்ப ஜவண்டாம். 

நாங்கள் சபாறுப்பான சமூக சிந்ேடனயுடன் சசயல்படும் ஒரு 
சோடலக்காட்சி. கடடசியான ேகவல் காவல் துடறயிடம் இருந்து 
வரும் வடர எந்ே வேந்ேிகடளயும் நம்ப ஜவண்டாம் என்று 
ோழ்டமயுடன் ஜகட்டுக் சகாள்கிஜறாம்”. 

 

நந்ேினி ேன் அடறக்குச் சசன்றாள். அவன் சகாடுத்ே ஜபாஸ்ட் 

இட்கடள படித்ோள். அவன் ேந்ே ஜராோடவ முத்ேம் இட்டாள். 

சீக்கிரம் வந்துடு என்று அேனிடம் ஜபசினாள். 
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22 
 

கண்விழித்துப் பார்த்ோன். மயக்கம் வருவேற்கு முன் டக கட்டுடன் 
ோன் எழுந்ேிரிக்கப்ஜபாஜறன் என்று நிடனத்துக்சகாண்டு ோன் 

மயங்கினான். அேிசயமாக டகயில் கட்டு இல்டல. 

 

ேடலயில் பத்துப் ஜபர் உட்கார்ந்ேிருந்ேது ஜபால கனத்ேது. சட்டடயில் 
ரத்ேம். ஒழுகி கசிந்து ஒரு துர்நாற்றத்டே சகாடுத்ேது. பசித்ேது. 

ரத்ேத்டே சோட்டு நாற்காலியில் 8.30 என்று எழுேினான். இரண்டாவது 
முடறயாக முழு எண் இல்டல. 

 

இருட்டான ஒரு அடற. சபரிய பங்களாவின் ஹாலாக இருக்கும். ஒரு 
டிவி. சரயின் டிவி ஓடிக்சகாண்டிருந்ேது.  

 

ரவி ஒரு அடறயிலிருந்து இரண்டு ஜேனரீ் ஜகாப்டபகளுடன் 
சவளிவந்ோன்.  

 

இந்ோடா மச்சான் காபி என்றான். 

 

ரவி நீயா. நீ எப்படி அவங்க கிட்ஜடர்ந்து என்டன காப்பாத்ேி 
அடழச்சிகிட்டு வந்ஜே? இது யாஜராடு வடீு? 

 

அசேல்லாம் அப்புறம் சசால்ஜறன். நீ சரயின் டிவிடயப் பாரு என்றான். 

 

பிேற்றல் சசய்ேிகளும் அவன் அப்பா அம்மாவுடன் நடந்ே 
கூத்துகடளயும் பலமுடற காட்டிக் சகாண்டிருந்ோர்கள். 

 

இது அநியாயம். அக்கிரம். அநாவசியமா அவங்கடள ஏன் சோந்ேிரவு 
பண்றாங்க? நம்ம டிவிக்கு சகட்ட ஜபர் வரவடழக்க சேி பண்றாங்க 

என்று கத்ேினான். 

 

ரிலாக்ஸ் ராஜேஷ் 

 

ஜடய் ரவி உனக்குத் சேரியும் நான் சகாடல பண்ற ஆள் 
கிடடயாதுன்னு. அந்ே ராேிகா டாய்சலட் ஜபானா கன் எடுத்ேிட்டு வந்து 
அந்ே அடமச்சடரயும் அந்ே குழந்டேடயயும் சுட்டுட்டாடா. சவளிஜய 
சசக்கிங்கல்ல இல்லாே துப்பாக்கி அவள்கிட்ஜட எப்படி வந்ேது? அவள் 
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முேல் நாஜள அடமச்சர் வடீ்டுக்கு ஜபாய் டாய்சலட்ல பதுக்கி 
வச்சிருந்ேிருக்கனும்.  

 

கசரக்டா சசான்ன மச்சான். அப்படித்ோன் சசஞ்ஜசாம். ஆனா பாவம் 
குழந்டேடய எேிர்பார்க்காம சகால்ல ஜவண்டியோ ஜபாச்சு என்றான் 
ரவி வருத்ேத்துடன். 

 

வாட்? சசஞ்ஜசாமா? நீ .... இதுல ... இன்வால்வ்டா? ேமாஷ்  

பண்ணாஜே! 

 

இன்சனாரு அடறயிலிருந்து ராேிகா சவளிஜய வந்ோள்.  

 

இன்னும் என்ன அண்ணா இவன்கிட்ட ஜபசிகிட்டு? அடிச்சி ஜராட்ல 
ஜபாடுங்க என்று ஆக்ஜராைமாக சசால்லிவிட்டு ஜநராக அவன் அருகில் 
வந்து அவன் முகத்ேில் ஒரு குத்துவிட்டாள்.  

 

குடித்துக் சகாண்டிருந்ே ஜேனரீ் கீஜழ சகாட்ட முகத்ேிலிருந்து ரத்ேம் 
ஒழுக சோடங்கியிருந்ேது. 

 

ரா...ேி...கா என் ஜமல எ..துக்..கு இத்ேடன ஜகாபம் என்று கர்ச்சீப்பால் 
மூக்டக அழுத்ேிக் சகாண்டு ஜபசினான். 

 

ரிலாக்ஸ் ராேிகா. உட்காரு. 

 

ராேிகா என் ேங்டக என்றான் ராஜேடை ஜநாக்கி புது அறிமுகம் 

பாணியில். 

 

என்ன ராேிகா உன் ேங்கச்சியா? 

 

ஆமாம் மச்சான்.  

 

பட் இசேல்லாம் எதுக்காக? நான் என்ன ேப்பு பண்ஜணன்? ரவி உன்னால 
எப்படி?  

 

நீ என்ன விட ஸ்மார்டா இருக்கிறது ேப்பு. கர்ணா ஸ்ஜடார்ஸ் 13 ஜகாடி 
கான்ட்ராக்ட் எனக்கு ஜபாட்டியா எடுத்ேது ேப்பு. 
 

என்னடா சசால்ற? அதுக்கும் இந்ே சகாடலகளுக்கும் என்ன சம்பந்ேம். 
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இருக்குடா. அந்ே கான்டராக்ட் எடுத்ோ என் பாஸ் 25 லட்சம் 
ேருஜவன்னு சசால்லியிருந்ோர். அடே சவச்சித்ோன் என் முேல் 
ேங்கச்சிக்கு சபரிய எடத்துல கல்யாணம் ஏற்பாடு சசஞ்சிருந்ஜேன். நீ 
அந்ே ஆர்டர் எடுத்ேோல எனக்கு பணம் கிடடக்கடல. அேனால 

இன்னிக்கும் என் ேங்கச்சி ஒரு நடட பிணமா வாழ்ந்துகிட்டு 
இருக்காடா. எல்லாத்துக்கும் நீோன் காரணம் என்றான் குரலில் 
சவறிஜயாடு. 

 

ஜடய் இது நியாயமா? அப்படிஜய என் ஜமல ஜகாபம் இருந்ோ என்ன 
சகான்னுட்டு ஜபாயிருக்கலாஜம? எதுக்கு இத்ேடன சகாடலகள்? 

 

நீ சாகக்கூடாது. உன் ஜபரு சகட்டுப்ஜபாகனும். அஜோட அந்ே சூப்பர் 
டிவி ஜபரும் சகட்டுப் ஜபாகனும். 

 

நீ ஜவடலயில்லாம இருந்ேப்ப ஜவடல சகாடுத்ே நம்ம பாஸுக்கா 
இந்ே துஜராகம்? 

 

என்ன சபால்லாே ஜவடல. காமிராஜமன். நான் சீஃப் ரிப்ஜபார்டரா 

இருந்ஜேன்டா சரயின் டிவியிஜல! 

 

அப்ப நீோன் என் வடீ்ல சிலிப் சவச்சியா?  

 

இல்டல நண்பா. அதுக்குத் ோன் மூடளடய உபஜயாகம் சசய்யனும். நீ 
என்டன சஹட்ஜபான்ல பாட்டு ஜகக்கறவன்னு ோஜன நிடனச்ஜச? நான் 
ோயின் பண்ண நாள்ஜலர்ந்ஜே உனக்கு வர ஜபான் கால் எல்லாம் 
ஒட்டுக் ஜகட்டுகிட்டு இருந்ஜேன். எப்படியாவது உன்டன அழிக்க நல்ல 

சந்ேர்ப்பத்ேிற்காக சகாக்கு மாேிரி காத்ேிருந்ேஜேன். 

 

வியப்பில் முன்னாள் நண்படன ஜநாக்கினான் ராஜேஷ். 

 

உன் ரூம்ல காமிரா ஃபிட் பண்ணியிருக்ஜகன்டா. பவர்ஃபுல் ேும் 
காமிரா. உன் ேடல மயிடர கூட எண்ணிடலாம். அடே சவச்சு நீ 
மார்க் பண்ண நாலு ஜபஜராட சபயர்கடள சேரிஞ்சிகிட்ஜடன்.  

 

உன் வடீ்டுக்கு ஜபான் ஜபாட்ஜடன். ரங்கடன ஐயாயிரம் சகாடுத்து 
எழுேச்சசான்ஜனன். பணம் சகாடுத்ேது என் முேல் ேங்கச்சித்ோன். 
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பிணமா இருந்ோலும் நிக்க சவச்ச இடத்ேில நிப்பா. 
 

நீலவாணடன ேடலகாணியால சகான்ஜனன். கரிகால வளவனுக்கு 
சபண் வகீ்னஸ். முேல்ல ஒரு விடல மாதுடவ அனுப்பிஜனன். 

இருட்ன பிறகு ராேிகாடவ அனுப்பி அவர் கழுத்ே அறுத்துட்ஜடன். 

எல்லாத்ேிஜலயும் உன்டன மாட்டி டவக்கத்ோன் இந்ே ேிட்டம். 

உலகத்துக்கு நான் நல்லவன். ஊடரப் சபாறுத்ேவடரயிலும் -  
 

ராேிகாவும் நீங்களும் ேப்பிச்சு ஜபாயிட்டிங்க. ராேிகா ேடலமடறவா 
இருந்துட்டு ஒரு புது வாழ்டக சோடங்கிடுவா. என் சரண்டு 
ேங்கச்சிஜயாடு வாழ்டக சசட்டில் பண்ண முேலாளி 50 லட்சம் 
ேர்ஜறன்னு சசால்லியிருக்காரு. 25 லட்சம் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்ஜடன். 

 

முேலாளியா? 

 

ஆமாம் டா. சரயின் டிவி முேலாளி. இந்ே நிகழ்ச்சிடய வழங்கியர்கள் 
சரயின் டிவி என்றான் சினிமாவில் வரும் வில்லடனப்ஜபால். 

 

ராேிகா அவனிடம் வந்து “ஏண்ணா ஜநரம் ஜவஸ்ட் பண்ணிகிட்டு 

இருக்ஜக. இவடன அடிச்சு ஜராட்ல ஜபாட்டுட்டு சீக்கிரம் இங்கிருந்ே 

கிளம்புஜவாம்” 

 

ஒரு நிமிைம். நான் அடி வாங்கறதுக்கு முன்னாடி கடடசியா ப்டரம் 

ஸ்லாட் ஜபாடறியா? 

 

ஹா ஹா என்று சிரித்துக் சகாண்ஜட ரிஜமாட்டால் சானடல 

மாற்றினான்.  

 

சூப்பர் டிவியில் ஒரு இருட்டடற இரண்டு ஆண்கள் ஒரு சபண் 

சேரிந்ேனர். டலவ் என்று வந்ேது. ராஜேஷ் சரியாக சேரியவில்டல. 

மூக்கில் ரத்ேம் காமிராவில சேரிந்ேது. ராேிகா அவனருகில். ரவியும் 
சேரிந்ோன். 

 

மச்சான். இன்னிக்கு கிடடச்ச கிஃப்ட்டட கழுத்துல ஜபாட்டிருக்கிஜய 
அது டமக்ஜரா ட்ரான்ஸ்மிட்டர். ேிருவிக்ரமனும் அவங்க 
ஆளுங்கடளயும் வழி நடத்ேி இங்ஜக சகாண்டு வந்ேிருக்கும். நான் 
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ஜபாட்டிருக்ஜகஜன இந்ே ஜபனா டமக்ஜரா காமிரா. சவளிஜய ோன் 
சூப்பர் டிவிஜயாட சமாடபல் ஸ்டூடிஜயா ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஜவன். இந்ேப் 
ப்ஜராக்ராம் டலவா சூப்பர் டிவியில வந்ேிட்டிருக்கு.  

 

அேிர்ச்சியில் உடறந்து நின்றனர் இருவரும். சட்சடன்று டபயிலிருந்ே 

துப்பாக்கிடய எடுத்து ராஜேடை சுடச்சசன்றான் ரவி. பின்புறம் கேடவ 
உடடத்துக் சகாண்டு விக்ரமன் சந்ேிரமுகி ரேினி காப்பிடய ேட்டி 
விட்டது ஜபால துப்பாக்கிடய ேட்டி விட்டு அவடன கீஜழ ேள்ளினார். 
ஓடிச் சசன்று ராேிகாடவ இரு காவல் அேிகாரிகள் ோவிப்பிடித்ேனர். 
 

ஜபனா காமிராடவ கழற்றி முகத்ேின் முன்ஜன டவத்து நீங்கள் 

இதுவடர பார்த்ேது ஒரு டலவ் நிகழ்ச்சி. வழங்கியது உங்கள் ராஜேஷ் 
சூப்பர் டிவியிலிருந்து. உலகின் நம்பர் ஒன் சானல் என்று விட்டு 
விக்ரமடன பார்த்து சிரித்ேபடிஜய சவளிஜயறினான். 

 

சிறிது தூரம் நடந்ே அவன் ேிரும்பி வந்து சார் ஒரு ஜபான் 
பண்ணிக்கிஜறன் என்று விக்ரமனின் ஜபாடன வாங்கி நந்ேினிக்கு ஜபான் 

சசய்ோன். 

 

இவன் குரடல ஜகட்டதும் அவள் உயிர்த்சேழுந்ோள்.  

 

கலக்கிட்டீங்க என்றாள். 

 

ஒரு முக்கியமான ஜவடல இருக்கு என்றான் 

 

சசத்துப்பிடழத்து வந்ேவன் ஐ லவ் யூ சசால்லாமல் எப்ப பார்த்ோலும் 

என்ன ஜவடல? 

 

சசால்லுங்க என்றாள் கடுப்புடன். 

 

உன் சமாடபல்ல ரிக்கார்டர் இருக்கா? 

 

இருக்கு. 

 

ரிக்கார்ட் பண்ணிக்ஜகா. 
 

ஜபசுங்க. 
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“உன்டன எனக்கு சராம்ப பிடிச்சிருக்கு” 

 

வானத்டே சோட்டாள். 

 

முற்றும் 

 

 


