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முருகேசன் 67 நாள் 30 மணி கநரம் 25 நநாடிேள் முன்னால் நெயர் மாற்றிக்
நோண்டகொதுதான் நெனிஃெரர சந்தித்திருந்தான். அந்தச் சந்திப்பினால்தான் அவன் நெயர்
மாறியது. துாய மரியாள் உயர்நிரைப் ெள்ளியின் ெத்தாம் வகுப்பு பி
நச னின் முதல்
வரிரச நெஞ்ச் அருகே அந்தச் சந்திப்பு நடந்தது.
அன்றுதான் அவள் அந்த வகுப்பில் புதிதாேச் கசர்ந்திருந்தாள். முருகேசன் ெத்து வருடமாே
அகத ெள்ளியில் ெடித்து... இல்ரை ெடிக்ே முயற்சி நசய்துநோண்டிருந்தவன். இரடகவரை
நெல் அடித்ததும் முதல் வரிரசயில் இருந்த நெனிஃெர் இரு வரிரசேளுக்கு இரடகய இருந்த
நரடநவளியில் நவளிகயற முயற்சிக்ரேயில் இரண்டாம் வரிரசயில் அவளுக்குப் பின்னால்
இருந்த முருகேசன் (இன்னும் முருகேஷ் ஆேவில்ரை ) அவளுக்குப் ெத்து நநாடி
முன்னதாேப் புறப்ெட்டு வழிரய அரடத்திருந்தான். அவளும் முன்கனறினால் முருகேசரன
இடித்கத தீரகவண்டியிருக்கும் என்ெதால் சட்நடன பின்வாங்கி நடஸ்க்குக்குள் கொனாள்.
முருகேசரனப் ொர்த்து புன்னரேத்தெடி, "உன் நெயர் என்ன ? ” என்றாள். அப்கொதுதான்
அவன் முருகேஷ் ஆனான். அவள் சிரித்துக் நோண்கட நவளிகயறினாள். நெனிஃெர் நல்ை
சிவப்பு, முருகேஷ் நல்ை ேறுப்பு. இரதவிட நொருத்தம் கவறு என்ன இருக்ே முடியும்.
ேறுப்புப் நெண்ேளுக்கு சிவப்புப் ரெயன்ேரையும் சிவப்புப் நெண்ேளுக்கு ேறுப்புப்
ரெயன்ேரையும்தான் பிடிக்கும் என்று, உதய் ெை முரற சினிமா எடுத்துக் ோட்டுேளுடன்
விைக்கியிருக்கிறான்.
முருகேஷ் தன் வழக்ேமான ேன்சல்டண்ட் உதயிடம் இது ெற்றிப் கெச விரும்ெவில்ரை.
உதய்க்கு தன் மீது நோஞ்சம் நொறாரம இருக்கிறது. அதனால் சிை சமயத்தில்
கவண்டுநமன்கற தப்புத்தப்ொே அட்ரவஸ் நசய்துவிடுகிறான் என்ற சந்கதேம் சமீெமாே வர
ஆரம்பித்திருந்தது.
ஒரு
நமாக்ரே
ெடத்துக்கு
பிைாக்கில்
டிக்ேட்
வாங்ேரவத்து
ேவிழ்த்துவிட்டான்.
சரவணனிடம்தான் கெசகவண்டும். ஆனால் சரவணன் நோஞ்சம் ஓவராே சீன் கொடுவான்.
'ஒரு விஷயம்டா ப்கரா.’ என்று ஆரம்பித்ததுகம "சரவணன் இருக்ே ெயகமன்? நசால்லு
ப்கரா” என்ொன். இந்த ஆரம்ெ சீரனநயல்ைாம் சகித்துக் நோண்டு முருகேஷ் நெனிஃெர் தன்
நெயர் கேட்ட நசய்திரயச் நசான்னதும், சரவணன் “ொசிட்டிவ் சிக்னல் " என்றான். அரதக்
நோண்டாட இருவருமாே 'ேைவாணி' ெடத்துக்கு ஆறாவது தடரவயாேப் கொனார்ேள்.
அடுத்து நெனிஃெர் தினமும் எந்தப் ொரதயில் ெள்ளிக் கூடத்துக்கு வருகிறாள் என்று
ொர்த்தான். டவுனில் இருக்கும் ெள்ளிக்கு இரண்டு கிகைாமீட்டர் நதாரைவில் உள்ை அவள்
ஊருக்குப் கொகும் மண் கராட்டில் நடுவில் பிரியும் கிரைப்ொரதயில்தான் இவன் ஊருக்குப்
கொே கவண்டும். அந்த கிரையருகே நிழல் தரும் நெரிய ஆைமரமும் சுரமதாங்கியும்
இருந்தன. சுரமதாங்கி மீது ஸ்கூல்ரெரய ரவத்துவிட்டு ஆைமரத்தடியில் ரசக்கிரை நின்று
பிடித்தெடி ோத்திருந்தான். அவள் வருவதற்கு அரர மணி கநரம் முன்கெ வந்துவிட்டான்.
அவள் வந்தாள். ரசக்கிளின் குறுக்கே ொய்ந்தான். சட்நடன பிகரக் கொட்டு கெைன்ஸ் தவறி
அவளும் ரசக்கிளும் கீகழ விழ, இதுதான் சிறந்த தருணம் என்று ொய்ந்து அவரைப் பிடித்து
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துாக்கிவிட முருகேஷ் முயற்சிப்ெதற்கு முன்னாகைகய அவள் ஸ்பிரிங் மாதிரி எழுந்துவிட்டாள்.
முருகேஷ் துாக்ே முடிந்தது அவள் ரசக்கிரைத்தான். வரைந்த கேண்டில்ொரர சரி
நசய்தெடி அவளிடம் ரதரியமாேச் நசான்னான். - "ஐ ைவ் யூ நசால்லு. இல்ைாட்டா
ரசக்கிரை தரமாட்கடன். ”
அவள் நவட்ேமாேச் சிரித்தாள். “அநதல்ைாம் நசால்லியா நதரியணும், லுாசு..” என்றாள்.
முருகேஷுக்கு சட்நடன்று புரியவில்ரை . "திரும்ெச் நசால்லு” என்றான். “இரதநயல்ைாம் ஒரு
தடரவதான் நசால்லுவாங்ே.” என்று நசால்லிவிட்டு ரசக்கிளில் ஏறிப் ெறந்தாள் நெனிஃெர்.
சரவணன்தான்

நெனிஃெர்

கெச்சுக்கு

கோனார்

கநாட்ஸ்

நசால்லிக்

நோண்டிருந்தான்.

அப்புறம்தான் முருகேஷுக்கு நோஞ்சம் நதம்பு வந்தது. "ஒரு ைவ் நைட்டர் எழுது ப்கரா.”
என்றான் சரவணன். எழுதுகிற விஷயம் என்றாகை முருகேஷுக்கு நோஞ்சம் உதறல்தான்.
"தப்புத் தப்ொ எழுதுகவன் ப்கரா. எனக்கு சின்ன ற நெரிய ர எல்ைாகம நோஞ்சம்
தேறாருதான்” என்றான் முருகேஷ். "அது ெரவாயில்ரை ப்கரா . எல்ைாருக்குகம அது
தேராறுதான்.

“அவளுக்குக்கூட

தேராறாதான்

இருக்கும்"

என்று

ஒரு

வகுப்ெைாவிய

உண்ரமரயச் நசான்னான் சரவணன். "அவ கநாட்புக்ரேப் ொர்த்துடைாம்" என்றான்.
ேஷ்டப்ெட்டு ஒரு இரடகவரையில் அவள் தமிழ் கநாட்புக்ரே எடுத்து ரேசியமாேப்
ொர்த்தார்ேள்.
இவர்ேள்
அைவுக்கு
இல்ைாவிட்டாலும்
அவளுக்கும்
தமிழ்த்தாய்
மாற்றாந்தாயாேத்தான் இருந்தாள்.
"அடுத்து சினிமாவுக்குக் கூப்பிடுடா." என்றான் புது ேன்சல்டண்ட். ெரழய ேன்சல்டண்ட்
இந்தமாதிரி அதிரடி கயாசரனேள் நசால்ைமாட்டான். "கூப்பிட்டு அவ வராட்டி?” என்றான்
சாய் முருகேஷ். இப்கொது அவன் சாய் ெக்தனாகிவிட்டதால் நெயர் மாற்றம்.
வியாழக்கிழரமதான்
நெனிஃெர்
அவரனப்
ொர்த்து
சிரித்திருந்தாள்.
அது
அனுகூைம்தான் என்றான் சரவணன்.
“வரமாட்கடன்னு

நசான்னா,

பிகைடாை

ரேரய

அறுத்துக்ேடா,

ரத்தத்ரதப்

ஒரு
சாய்

ொர்த்தா

ெயந்துருவா." என்று இன்னும் அதிரடியாே கயாசரன நசான்னான் புது ேன்சல்டண்ட். எப்ெடி
உயிருக்கு ஆெத்து இல்ைாமல் ரத்தம் மட்டும் வருகிறமாதிரி ரேயில் எந்த இடத்தில் ரவத்துக்
கீறகவண்டும் என்று கயாசரனயும் நசான்னான். "இகதா ொர்" என்றான் சரவணன். அவன்
ரேயில் மூன்றுக் கீறல்ேள் இருந்தன. "ஏன் ப்கரா மூணு தடரவ கீறணுமா?" என்றான்
ேைக்ேத்துடன் சாய் முருகேஷ். "இல்ரையில்ை. ஒருதடரவ கொதும். இது கவற கமட்டர்"
என்றான் சரவணன். (மூன்று கீறல்ேளும் ரசக்கிளில் ஆட்கடா மீது கமாதி வாங்கிய
சில்ைரறேள்.)
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திட்டமிட்டெடி ொக்நேட்டில் அரர பிகைடுடன் நெனிஃெரர எதிர்நோண்டான் சாய்
முருகேஷ். எதிர்ொர்த்தெடி அவள், "அநதல்ைாம் வரமுடியாது கொடா." என்றாள். உடகன
சாய்முருகேஷ் அரர பிகைரட எடுத்து ரேயில் கீறிக் நோண்டான். நெனிஃெர் ெதறினாள்.
ஆனாலும் ெடத்துக்கு வர ஒப்புக் நோள்ைவில்ரை. அவளுக்கு அந்த ஹீகராரவப் பிடிக்ோது
என்ெதுதான் நிெ ோரணம் என்று சரவணன் கநாட்ஸ் வாசித்தான்.
அப்புறம் ஒரு ஏநழட்டு முரற சின்னச் சின்னதாே நெனிஃெருக்கு ெரிசுேள் நோடுத்தான் சாய்
முருகேஷ். எல்ைாவற்ரறயும் வாங்கிக் நோண்டாள் நெனிஃெர். தன் 'ோதல்' ோன்கிரீட் ஊற்றி
நேட்டியாகிவிட்டதாே சாய் முருகேவுக்கு ஏே மகிழ்ச்சி..
ெள்ளிக்ோைம் முடியும் கவரை வந்துவிட்டது. அடுத்தது என்ன என்று நதரியவில்ரை.
நெனிஃெர் நன்றாேப் ெடிப்ொள். நிச்சயம் நமடிேல் இல்ைாவிட்டாலும் கவறு நல்ை ெடிப்புக்குப்
கொய்விடுவாள். சாய் முருகேஷ் நெயிைாே மாட்டான். தப்பித்துவிடுவான். ஆனால் ஏதாவது
ஆர்ட்ஸ் ோகைஜில் தமிழ் இைக்கியம் சீட்தான் கிரடக்கும்.
ேல்லுாரிக்குப் கொவதற்கு முன்னால் ேல்யாணம் நசய்துவிடுவது நல்ைது என்றான் சரவணன்.
"நீ ஏன் ப்கரா இன்னும் நசய்யை?" என்று முதல்முரறயாே புத்திசாலித்தனமாே ஒரு கேள்வி
கேட்டான் சாய் முருகேஷ். “யாரர நசய்யறதுன்னு கயாசிச்சுகிட்டிருக்கேன். " என்று சரவணன்
நசான்னரத உண்ரமயாேகவ நம்பினான் சாய் முருகேஷ். சரவணனிடம் நிரறய நெண்ேள்
ேைேைப்ொேப் ெழகுவார்ேள். (அதற்ோன அசல் ோரணம் முருகேஷ்க்குத் நதரிந்திருக்ேவில்ரை
.) உணவு இரடகவரையின்கொது அவளுக்கு ஒரு தாலி ேட்டிவிடைாம் என்று சூப்ெர் அதிரடி
கயாசரனரய சரவணன் நசான்னகொது, சாய் முருகேஷுக்கு நிெமாேகவ ெயம் வந்தது.
கூடகவ ஆரசயும்தான். நெனிஃெர் ஒப்புக் நோள்வாைா? அவள் கிறிஸ்டியன் ஆயிற்கற. தாலி
ேட்டுவார்ேைா? ேத்கதாலிக்ேர்ேள் ேட்டுவார்ேள்; பிராட்நடஸ்நடண்ட் ேட்டமாட்டார்ேள் என்று
தன் கிறித்துவ அறிவில் விைக்கினான் சரவணன். நெனிஃெர் இரண்டும் இல்ரை.
நெந்நதகோஸ்ட் என்ெது அப்கொது அவர்ேளுக்குத் நதரிந்திருக்ேவில்ரை . ேரடசியாே ஒரு
முடிவுக்கு வந்தார்ேள். எந்தப் பிரிவாயிருந்தாலும் நவட்டிங் ரிங் கொடுவார்ேள். எனகவ
தாலிக்கு ெதில் கமாதிரம் கொட்டுவிடைாம். அப்ெடிப் கொட்டுவிட்டால் விரரைகய
நவட்டினாலும் முருகேஷ்தான் என் ேணவர் என்று எந்தக் ேர்த்தர் முன்னாலும் சத்தியம்
நசய்ய நெனிஃெர் தயங்ேமாட்டாள் என்று சரவணன் அடித்துச் நசான்னான்.
கமாதிரத்துக்கு ோசு கதற்ற முருகேஷுக்கு மூன்று மாதம் ஆயிற்று. வீட்டிலிருந்து எப்ெடித்
கதற்றைாம் என்ெதற்கும் சரவணன்தான் ேன்சல்டண்ட். ேரடசியாே அந்த சுெ கயாே சுெ
முகூர்த்த உச்சி கவரையில்சாய் முருகேஷ் சாப்பிட்டுவிட்டு , உட்ோர்ந்திருந்த நெனிஃெரிடம்
கொய் “ரேரய நீட்டு” என்றான். “என்ன?” என்றாள் எப்கொதும் நெனிஃெரின் இைவச
இரணப்ொே கூடகவ திரியும் யாழினி. உடகன முருகேஷ் "ைாஸ்ட் கட. சாக்நைட்." என்றெடி
அவள் ரேயில் ஒரு சாக்நைட்ரடத் திணித்தான். அடுத்து நெனிஃெரும் ரேரய நீட்டினாள்.
இடது ரேயால் அவள் மணிக்ேட்ரடப் பிடித்துக் நோண்டு வைது ரேயால் சட்நடன்று அவள்
விரலில் கமாதிரத்ரத நுரழத்தான். நெனிஃெர் அதிர்ந்து கொய் எழுந்தாள். “ேவரைப்ெடாகத.
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இனிகம யார் கேட்டாலும் ேல்யாணம் ஆயிருச்சுன்னு நசால்லிரு” என்றான் உடன்பிறவா
ேன்சல்டண்ட் சரவணன். நெனிஃெர் முேத்தில் ெயத்கதாடு
அவன்தான் அப்புறம் முருகேஷூக்கு விைக்கினான். !

மகிழ்ச்சியும்

இருப்ெதாே

எட்டு வருடம் ேழித்து நெனிஃெர் வீட்டில் திருமணப் கெச்ரச எடுக்கும்கொது, அவள்
விரலிலிருந்து ேழற்றி ஒளித்து ரவத்திருந்த கமாதிரத்ரதப் நெற்கறாருக்குக் ோட்டி தனக்கு
ஏற்ேனகவ திருமணமாகிவிட்டது என்று நசால்வாள்; உடகன முருகேஷ் வீட்டுக்கு வந்து நெண்
கேட்ொர்ேள். முருகேஷ் மார்ட்டின் லுாதர் கிங் என்று நெயரர மாற்றிக் நோள்ை ஒப்புக்
நோண்டுவிட்டால் உடகன இன்நனாரு முரற ேல்யாணம் நசய்து ரவத்துவிடுவார்ேள்.......
என்நறல்ைாம் சரவணன் நசான்னது எதுவும் நடக்ேவில்ரை .
*****
நெனிஃெருக்கு ெத்து நநாடி முன்னால் முருகேசன் (இன்னும் முருகேஷ் ஆேவில்ரை
அப்கொது) எழுந்து வழிரய அரடத்துக் நோண்டகொது அவள் அவனிடம், "உன் நெயர்
என்ன என்று கேட்டது நிெம்.
"முருகேஷ் " என்று நெருரமயாே இவன் நசான்னதும் நிெம். அதன்பின் அவள் “இல்ரை .
உன் கெர் இடியட். இப்ெடி யாரரயாவது இடிக்ேைாம்னு திரியறவன் எல்ைார் நெயரும்
இடியட்" என்று திட்டிவிட்டுப் கொனது முருகேசனின் நசைக்டிவ் அம்னீஷியாவில் ோணாமல்
கொய்விட்டது.
ரசக்கிரை மடக்கி. "ைவ் யூ நசால்லு” என்று முருகேஷ் நசான்னகொது, நெனிஃெர் கீகழ
கிடந்த

தன்

ரசக்கிரைப்

நொருட்ெடுத்தாமல்,

யாழினி

ரசக்கிளின்

பின்

சீட்டில்

உட்ோர்ந்துநோண்டு "ஸ்கடஷனுக்கு விடுடி” என்றாள். தன் ரசக்கிரை முருகேசன் என்ற
ரெயன் திருடிக் நோண்டு கொயிருப்ெதாே ேம்ப்நைய்ண்ட் எழுதிக் நோடுத்தாள். கொலீஸ்
ஸ்கூலுக்கு வந்தகொது முருகேசன் தன் ரசக்கிளுடன் இன்நனாரு ரசக்கிரையும் ரசடில்
பிடித்துக் நோண்டு ஓட்டி வந்ததாே சாட்சி நசால்ை அறுெது கெர் இருந்தார்ேள். திருடுகொன
ரசக்கிள் கிரடத்துவிட்டதால் ரெயரன 'வார்னிங்' குடன் விட்டு விடுவதாே ஏட்டு
நசான்னரத நெனிஃெர் ஏற்றுக் நோண்டகொது ரெயனுக்கு கொன உயிர் திரும்ெ வந்தது.
முருகேசன் தன் நெயரர முருகேஷ், சாய் முருகேஷ் என்நறல்ைாம் மாற்றி ரவத்துக்
நோண்டகொதிலும், நெனிஃெர் அவனுக்கு ரவத்திருந்த நெயர் 'லுாசு' என்ெது மட்டும்தான்.
அவன் அருகில் வரும்கொகத யாழினியிடம் நசால்வாள்; "இப்ெ என்ரன சினிமாவுக்கு
வான்னு கூப்பிடப் கொறான் ொர் லுாசு."
ஒவ்நவாரு முரற அவன் அவளுக்கு ஏதாவது ெரிசு நோடுத்தகொதும், அநதல்ைாம்
ெள்ளிக்கூட வாசலில் இருக்கும் நெரிய குப்ரெத் நதாட்டிக்குத்தான் கொகும் என்ெது சாய்
முருகேஷுக்குத் நதரியாது. அவனுரடய ேன்சல்டண்ட்டுேளுக்கும் நதரியாது.
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ேரடசியாே முருகேஷ் நெனிஃெருக்கு கமாதிரம் கொட்டதும் நடந்தகத கவறு. அவளுக்கு
முதலில் அதிர்ச்சியாேத்தான் இருந்தது. ஒரு நநாடிதான். கவேமாே வகுப்ெரறரய விட்டு
நவளிகயறிக் நோண்டிருந்த முருகேசரன “ஏய் முருகேஷ். இங்ே வா, நான் உன்கனாட
கெசணும்” என்று அரழத்தாள். குழப்ெமான மனநிரையில் இருந்த முருகேஷ் ஆட்டுக் குட்டி
கொை வந்து அவள் எதிகர உட்ோர்ந்தான். நெனிஃெர் ஒரு ெத்து நிமிடம் கெசினாள். எதிர்ப்
கெச்கச இல்ைாமல் முருகேஷ் கேட்டுக் நோண்டிருந்தான்.
“கடய். உனக்கும் எனக்கும் இது ோதலிக்ேற வயசும் இல்ை. ேல்யாணம் ெண்ற வயசும் இல்ை.
ெடிக்ேற வயசு. நவறும் 15. இருெத்தஞ்சு வயசுை கயாசிக்ே கவண்டியரதநயல்ைாம் இப்ெ
கயாசிச்சா எல்ைாம் தப்புத் தப்ொ கொகும். சரியா ெத்து வருஷம் ேழிச்சு நரண்டு கெரும்
எங்ே இருந்தாலும் மீட் ெண்ணுகவாம். அன்னிக்கு நீ என்ரன ைவ் ெண்றியா, நான் உன்ரன
ைவ் ெண்ணைாமான்னு முடிவு ெண்ணைாம். அது வரரக்கும் ஒழுங்ோ ெடிச்சு நல்ை
கவரைக்கு கொற வழிரயப் ொர்ப்கொம். நீ ொஸ் ெண்ணி நல்ை கவரைக்குப் கொனா
என்ரன மீட் ெண்ணு. இல்ைாட்டி ொர்க்ோகத, உன் கமாதிரத்ரத நான் ெத்திரமா
நவச்சிருக்கேன். ெத்து வருஷம் ேழிச்சு மீட் ெண்றப்ெ
திருப்பித் தகரன். " என்ெதுதான்
நெனிஃெர் கெச்சின் சாரம். ெ அவள் கமாதிரத்ரத வீசி எறியவில்ரை என்ெது முருகேஷுக்கு
நெரிய நம்பிக்ரேயின் அரடயாைம் என்று சரவணன் விைக்ேம் நோடுத்தான். "துாக்கி
எறிஞ்சிருந்தா அந்த லுாசு உடகன கொய் தற்நோரை நசய்துடப் கொகுகதன்னுதான் துாக்கி
எறியரை" என்று யாழினியிடம் விைக்கியிருந்தாள் நெனிஃெர்.
அடுத்த ஏநழட்டு வருடம் முருகேஷ் நெனிஃெர் ெற்றிய ேனவுேளுடன் நோஞ்சம் ஒழுங்ோேப்
ெடித்தான். தமிழ் இைக்கியம் ெடிக்ோமல் பி.ோம். ெடித்தான். தாகமாதர் திலீப்குமார்
எக்ஸ்கொர்ட் இம்கொர்ட் ேம்நெனியில் அக்ேவுண்டண்ட் ஆனான். நெனிஃெரரப் பிரிந்து
ஒன்ெது வருடமானகொது அவனுக்கும் முத்துைட்சுமிக்கும் ேல்யாணம் ஆயிற்று.
*****
“ஏன்

'டிவி'ரயப்

கொட்டுவிட்டுட்டு

அரதப்

ொர்க்ோம

கமாட்டு

வரைரயப்

ொத்துக்கிட்டிருக்கீங்ே?" என்றார் முத்துைட்சுமி. வயது 50.
"பிக் ொஸ் முடிஞ்சு கொச்சு. ஏகதா கயாசிச்சுகிட்டிருந்கதன். இன்னிக்கு நிேழ்ச்சியிை புதுசா
ஒரு நொண்ணு கசத்திருக்ோங்ே. மாடலிங் நொண்ணாம். நெனிஃெர்னு கெரு.
என்றார்
முருகேசன். வயது 55, - "ஓ, நெனிஃெர்னதும் ெரழய ஞாெேம்ைாம் வந்துருச்சா?" என்றார்
முத்துைட்சுமி. ெரழய ஞாெேமா? இவளுக்கு அநதல்ைாம் எப்ெடித் நதரியும் ? அதிர்ச்சியாே
இருந்தது முருகேசனுக்கு.
“என்ன ெரழய ஞாெேம், என்ன நசால்கற?” என்றார்.
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“அட, எனக்கு எல்ைாம் நதரியும்ங்ே. உங்ே கிைாஸ்கமட் உதய், என் நெரியப்ொ ரெயன்
தாகன. எல்ைா ேரதயும் நசால்லியிருக்ோன்."
எல்ைாம் நதரிந்துதான் என்கனாடு இத்தரன ோைமாே இருக்கிறாயா?
முருகேசன் நிமிர்ந்து முத்துைட்சுமிரயப் ொர்த்தார். அவர் ொர்ரவயில் ோதல் ஒளிர்ந்தது.
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