அன்னப் தரிசு, அன்பத தரிசு
ான் ரு தாடக்கப்தள்பி ஆசிரிர். ததர், அருண்.
து, னப்தத்து ஏழு. ிரும் இன்னும்
ஆகில்லன. ஏன் என்று என்லண இதுல
ச்சரிக்கார் ிகக் குலநவு.
"ல்ன பலனில் இருக்பக, லகிலந
சம்தாிக்கிபந, ல்ன ததாண்ா தாத்து கல்ாம்
தண்ிக்க பண்டிதுாபண, ம் ிழ் ததாண்ா
தாத்து கட்டிக்பகாப்தா", என்தது க்காக அறுதது
லக் கடந் உநிணர்கள் ிரும் அல்னது
ற்ந ிகழ்ச்சிகபில் சந்ிக்கும்பதாது, ான்
பகட்காபனப தகாடுக்கும் அநிவுல அது. இணால்
ான் தன உநிணர்கள் ஏற்தாடு தசய்து அலக்கும்
ிகழ்ச்சிகலப இப்பதாது ிர்த்து ிடுகிபநன். ஏன்
அங்பக தசன்று, அப தல்னிலக் பகட்க பண்டும்
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என்று உநிணர்கள் கூட்டத்ல ிட்டு ினகிக்
தகாண்படன்.
ீங்களும் அப பகள்ிலக் பகட்தற்கு
னன்ணர் உங்களுக்கு ிபக்கி ிடுகிபநன். எணக்கு
பலனக்குச் தசன்று டு
ீ ிரும்தி, என்னுலட
ணிப்தட்ட பலனகலபக் கணித்துிட்டு,
தகாஞ்சபம் தாலனக்காட்சி தார்த்திநகு
தூங்கத்ான் பம் இருக்கிநது. தள்பிில் பலன
அிகம், அடிக்கடி அற்லந ட்டுக்குக்
ீ
தகாண்டுந்து
தசய்து னடிப்பதன். ஆசிரிர் தாில் என்நால்,
தள்பிக்குச் தசன்று தாடம் டத்ிிட்டு, ிம்
பலன னடிந்தும் ட்டுக்குத்
ீ
ிரும்தி கானாட்டிக்
தகாண்டு இருப்தார்கள் என்று ிலணப்தர்கள்,
அர்கபின் சிந்லணல அப்தடிப னலத்துிட
பண்டும். இந் பலனக்கு னடிப இல்லன.
ஆசிரிர் தாினில் உள்ப பலனப் தளு ாங்க
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னடிில்லன என்று அில் இருந்து துங்கிர்கள்
ிலந பதர் இருக்கிநார்கள். ான் அப்தடி ரு
பதாதும் ஆசிரிர் பலனில் இருந்து பறு பலன
பட பண்டும் என்று ிலணத்ப இல்லன.
எணக்கும் பலனச் சுல அிகம்ான் என்நாலும்
ஆசிரிர் பலன எணக்கு ிகவும் திடித்துிட்டது.
பலனலச் சுலாக ிலணக்கால், சுகாகக்
கருிருகிபநன். இன்னும் சின ஆண்டுகபில்
துலத் லனல ஆசிரிர் ஆகும் குிகள் எணக்கு
இருப்தாக, என் தள்பி னல்ர் தசால்னி
இருக்கிநார். கணம் எல்னாம் பலனில்
இருப்தால், கால் தகாள்பக் கானிலபா,
லணிலபா பட எணக்கு பம்
கிலடக்கில்லன.
ான் தார்க்க சுாாகத்ான் இருப்பதன். ான்
சூர்ா, அஜித், ிஜய், ஆர்ா, ிால் பதான்ந
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சிணிா டிகர்களுக்கு எந்ித்ிலும் பதாட்டி
இல்லன. அர்கள்ான் எணக்குப் பதாட்டிாக இருந்து
ருகிநார்கள். இணால் ாழ்வு ணப்தான்ல
எணக்குள் இருக்கிநது என்று நாண ணக்கக்குப்
பதாடத் பலில்லன. ான் தார்க்க சுாாகத்ான்
இருப்பதன் என்ந உண்லல ப்னக் தகாள்பத்ான்
பண்டும். அிக அகும் இல்லன, அபவுக்கு
அிாக அசிங்கனம் இல்லன என்ததுான் அன்
அர்த்ம். இப்பதாதுள்ப தடித் அகாண ததண்கள்
அகாக இருப்தபாடு அிகம் சம்தாிக்கும்
ஆண்கலபத்ான் ாடிச் தசல்கிநார்கள் என்று
ிலணக்கிபநன். ங்கிில் பசிப்ன, த்ி
பசிிில் டு
ீ ாங்கும் அபவுக்குப் தம், கார்
என்று இருக்கும் ஆண்களுக்கு, எணக்குத் தரிந்து
சீக்கிப ிரும் ஆகிிடுகிநது. அந்ப்
தட்டினில் உள்பற்நில் தாி குி எணக்கு
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இருந்ாலும் என்லண ிரும்தி ஏற்றுக் தகாள்ளும்
ததண் இன்னும் என் கண்ில் தடில்லன
என்றுான் தசால்ன பண்டும்.
என் ண்தர்கள் இப்பதாது ட்டனம் சிநிது
அல்னது சுருங்கிிட்டது. உடன் தடித்
ார்களும், இண்டல ஆண்டு பசி
பசலின்பதாது கிலடத் ல்ன ண்தர்களும்
இப்பதாது குடினேம் குடித்ணனாண இருக்கிநார்கள்.
தல்கலனக் கக ண்தர் ட்டனம் இருக்கிநது.
னன்ததல்னாம் ாம் இருனலந தபிப
தசன்பநாம், இப்பதாது ாம் ருனலந சந்ிப்தப
அரிது. இலத் பத்ின் சனெகப் தக்கங்கள்
எங்கலப இலக்கின்நணப ி ாங்கள்
இலந்து தபிில் தசல்து ிகக் குலநவு.
அர்கள் குடும்தத்பாடு சிரித்தடி எடுத்
தடங்கலபப் தார்த்து, அற்குக் கீ ப இண்டு ரி
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சுருக்காக எழுிலப்பதன். இந்த் தாடர்லதத்
ி ண்தர்களுக்கும் எணக்கும் சந்ிப்தற்கு ாய்ப்ன
கிலடப்தது ிகக் குலநவு.
"அப்தடி என்ண அருண் பப இல்லன?
உன்லண ாிரி பறு ஆசிரிர்கள் இல்லனா?
அங்க கல்ாம் தண்ிக்கிட்டு குடினேம்
குடித்ணாக இல்லனா? உன் கூட தடிச்ச அத்லண
லதனுங்களும் கல்ாம் தண்ிக்கிட்டு இப்பதா
திள்லபகபபாட இருக்கானுங்க" அது அறுதது
லக் கடந் என் அம்ாின் னதாபம். எணக்கு
ல்ன ாழ்க்லக அலத்து லத்துிட பண்டும்
என்று துடிக்கும் ல்ன உள்பம் அது.
ான் என் ததற்பநாருக்கு ப லதன், அப்தா
சின ஆண்டுக்கு னன் இநந்து ிட்டார். ான்ான்
அம்ாலக் கணித்துக் தகாள்கிபநன், அல்னது
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அம்ாான் என்லணக் கணித்துக் தகாள்கிநார். எப்தடி
இருந்ாலும் ாங்கள் ருருக்கு ருர் துல.
"ரு பதப்திள்லபலப் தாத்துட்டு, ான் கண்
னெடிட்டா, ிம்ிா தசார்க்கம் பதாய்
பசர்ந்துடுபன்," அது பதப்திள்லபலத் தூக்க
பண்டும், லனனலந லக்க பண்டும் என்று
ஏங்கும் என் அம்ாின் பண்டுபகாள். ம்சம்
அிந்துிடக் கூடாது என்று துடிக்கும் ணி
குனத்ின் ாகம் என்றுான் அது எணக்குப் தட்டது.
ஞாிற்றுக்கில பாறும் ான் ட்டில்
ீ
இருக்கும்பதாது, தூங்கா பத்ில், பர்வுத்
ாள்கலபனேம் ற்ந தள்பி பலனகலபனேம் ட்டில்
ீ
தசய்ால் இருக்கும்பதாது, அம்ா பதப் திள்லப
தற்நிப் பதச்லச எடுப்தார்.
தசாந் ாழ்க்லக எந்த் ிலசில் தசல்கிநது
என்தலப் தற்நி ான் அிகம் அனட்டிக் தகாண்டன்
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இல்லன. ிரும் டக்கும்பதாது டக்கட்டும்,
சரிாண துல ரும்ல காத்ிருப்பதாம்
என்ததுான் என் எண்ம். ஆணால் அலிட
னக்கிாக, எணக்குள் ிருத்லப் தற்நி ரு
ிக்ி ஏற்தட்டு இருந்து என்ததுான் உண்ல. என்
தள்பிில் தடிக்கும் ார்கபில் தாிபதரின்
ததற்பநார், பசர்ந்து ாில்லன. குடும்தச் சண்லட,
ிாகத்து, லணினேம் கனும் திள்லபலக்
கணிக்கால் ிடுது, அப்தாலப் தார்க்காப்
திள்லபகள், அம்ால அநிா சின்ணஞ்சிறுசுகள்,
ற்லநப் ததற்பநாரின் கணிப்தில் பரும்
திள்லபகள், பசர்ந்து ாழும் ததற்பநாரும் ருருக்கு
ருர் பதசிக் தகாள்பா சூழ்ிலன என்று குடும்தச்
சிக்கல்கலப அடுக்கிக் தகாண்பட பதாகனாம்.
ததரிர்கள் பதாடும் சண்லடில் அன்ததன்நால்
என்ணதன்று தரிால் ஆற்று ிற்கும்
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திள்லபகலபக் கடந் தத்து ஆண்டுகபாகப் தார்த்துப்
தார்த்து எணக்குத் ிருத்ின் ீ து லத்ிருந்
ம்திக்லக, ஆிபர்ல ஆட்டம் கண்டிருந்து
என்ந உண்லல அம்ாிடம் தசால்ன னடிாது.
அதுான் ிருத்லப் தற்நி ிக்ிக்குக்
காம் என்று தசான்ணால், ான் பறு தன
ாகங்கலப அம்ாிடம் கனந்து பகட்க பரிடும்
என்தால், "கானம் ரும்பதாது எல்னாம் ன்நாகப
டக்கும்" என்று அரிடம் தசால்னிக்
தகாண்டிருந்பன்.
"இல்லன என்நால், ரு திள்லபலத்
த்தடுத்துக் தகாள்பனாம்," என்று அம்ாிடம்
சாாணம் தசால்னி லத்ிருந்பன். அில்
அருக்கு அவ்பவு ாட்டம் இல்லன என்தல
னரிந்து தகாள்ப னடிந்து.
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சின பத்ில் ிலணப்ததுண்டு, சிங்கப்னரின்
ததப்தாண ாழ்க்லகில், எப்தடித்ான் கல்ாம்
தசய்து தகாள்கிநார்கபபா? அிலும் சின ததற்பநார்
ஏன்ான் திள்லபகலபப் ததற்றுக் தகாள்கிநார்கபபா?
ஆம்தத்ில், கால் பதாின் சால் என்று உிலக்
தகாடுத்து, அப்தா, அம்ால எிர்த்து,
ண்தர்கலபதல்னாம் உநித் ள்பிிட்டு,
கானித்து கல்ாம் தசய்து தகாண்ட சினர், னென்று
அல்னது ஐந்து ஆண்டுக்குள் ருரின் உில
ருர் எடுக்கும்தடி டந்து தகாள்து ஏன் என்று
ிபங்கில்லன. ிருத்ிற்கு ஆிாிம்
தள்பிலக் தகாட்டி ிரும் கட்டிக்
தகாண்டதின், அலிட அிகாகச் தசனவு தசய்து
ீின்நம், க்கீ ல் என்று அலனகிநார்கள்.
கலணக் பகட்டால் லணிின் குலநகலபக்
குலநப இல்னால் தட்டில் பதாடுான்.
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லணிலக் பகட்டால், கலணப் தற்நி ணக்கு
ட்டுப தரிந், ற்நர்களுக்குத் தரிக்கூடா
தரி பலில்னா ிங்கலப எல்னாம்
பிவு லநின்நி திவு தசய்து லத்ிருப்தார்.
இருலனேம் பதசச் தசால்னி பகட்டால், இருருப
சரிாகத்ான் தசால்கிநார்கள் என்று பான்றும்.
பதாட்டா பதாட்டிில், அர்கள் ார் சரி என்தல தன
ீின்ந அநிக்லககள் னெனம் ாிட்டுக் தகாண்டு
இருப்தார்கள். அர்களுக்குக் குந்லகள் இருந்ால்,
அது ார் தக்கம் பச பண்டும், எந்தந் பத்ில்
திள்லபகலபப் தார்க்க அனுிக்க பண்டும்,
எவ்பவு தாரிப்னப் தம் கட்ட பண்டும் என்று
ஏகப்தட்ட இழுதநிகள். குடும்தத்ிற்காக ாங்கி
ட்டின்
ீ
சந்ல ிலன என்ண, அல எப்தடி ிற்று,
ார் ாருக்கு எவ்பவு தாலகல துக்கி
ங்கிில் பதாட்டுக் தகாள்பனாம், என்று னன்ணாள்
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ம்திகள் கக்குப் பதாடுகிநார்கள். ிாகத்து
தசய்து தகாள்ளும் ம்திகள், னி ாழ்க்லகலபத்
தாடங்குாக ிலணத்து, இருக்கிந அலணத்லனேம்
இந்து, திள்லபகலப ததரி ணஉலபச்சலுக்கு
ஆபாக்கிிடுகிநார்கள் என்ததுான், ான்
அனுதத்ில் தார்த்ல. என்லணப் ததாறுத்ல,
ிகாத்து தசய்து தகாண்டர்கபின் திள்லபகள்,
தள்பிக்கு ரும்பதாது னத்கச் சுலக்கும் பல்
குடும்தச் சுலலத்ான் ததருபில் சுந்து
ருகிநார்கள்.
தாடம் தசால்னிக் தகாடுக்கும்பதாது, திரிந்
ததற்பநாரிடம் சிக்கிக் தகாண்ட தன ார்கள்
எப்பதாதும், எங்பகா

ாணத்ில் சிநகடித்துப் தநந்து

தகாண்டு இருப்தலப் தார்த்ிருக்கிபநன். அதுான்
அர்களுக்குக் கிலடக்கும் சின ிிட ிம்ி. அப்தடி
அடிக்கடி சிநகடித்துப் தநப்தன்ான், கண்ன்.
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துக்கு ஏற்ந உம், சுருண்ட னடி, ல்னிாண
உடல், எபிலாண பாற்நம் என்ததுான் கண்ன்.
துறுதுறுதன்று இருக்க பண்டி ில், அன்
அலிாகப எலனேம் தசய்ான். பல
ஏற்தட்டால் பதசும் கண்ன், பலாண
ட்டுப்தாடங்கலபனேம்
ீ
தடிப்லதனேம் சாபிக்கச்
சிப்தட்டான்.
அணது அப்தாவும் அம்ாவும் சிலநில்.
எண்தது லத் ாண்டி தாட்டிான் இப்பதாது
கண்லண பர்க்கிநாாம். அப்தா பதாலப் ததாருள்
லத்ிருந்க் குற்நத்ிற்கு பதானிசிடம் ாட்டிக்
தகாண்டு,  ண்டலணல எிர்பாக்கிக்
காத்ிருக்கிநார். ீின்ந க்கு, பல் னலநீடு,
அிதர் கருல னு பதான்று னலநப்தடி டப்தல
எல்னாம் ரு தக்கம் சடங்குக்காக டந்து
தகாண்டிருந்ண. அம்ா, பதாலப் ததாருள்
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தன்தடுத்ிக் குற்நத்ிற்காகத் ண்டிக்கப்தட்டு
இருதது ஆண்டு சிலந ண்டலணல
அனுதிக்கிநார். க்கம் தபிந்து தன
ருடங்களுக்குப் திநகு அர் தபிப உிபாடு
ந்துிடுார். லதன் அற்குள் இருதது லத்
தாட்டிருப்தான். அணது ன்தது துப் தரும்,
ஏக்கத்ிலும் ஏாற்நத்ிலும் தறுலிலும்,
றுலிலும் இப்பதாது கர்ந்து தகாண்டிருக்கிநது
என்தல என்ணால் தார்க்க னடிந்து.
கண்ன், என் ஆசிரிர் தாினில் கடந் தத்து
ஆண்டுகபில் தார்த்ர்கபில், ஆக பாசாண
சூழ்ிலனக்குப் தனிாண சிறுன். எப்பதாதும்
அனுண்டு, அன் பலனனேண்டு என்று இருப்தான்.
குப்தில் ாபாடும் அிகம் பதசுில்லன. பகட்கும்
பகள்ிக்கு ஒரிரு ார்த்லகபில் திலனச் தசால்னி
னடிப்தான். அன் தடிப்தது தாம்தவும் குலநவு. எந்
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ட்டுப்தாடனம்
ீ
னழுலாக தசய்து னடித்துக்
தகாடுத்ப இல்லன! தாட்டிிடம் எடுத்துச் தசால்ன,
லகப்னத்கத்ில் எழுி அனுப்திணால், எந்ப் திலும்
கிலடக்காது. கண்ன் தாடர்ந்து தடிக்கில்லன
என்நால், அன் ான்காது தசல்து, னடிா
காரிம். ஆநாம் குப்னலக் கட்டாக் கல்ி
என்று சட்டம்ான் பதாட னடினேம். ஆணால்,
உள்ளுக்குள் இருக்கும் இலப்பதான்ந சிக்கல்கலபச்
சட்டம் எப்தடிச் சரி தசய்னேம்?
னென்நாம் குப்னக்காண இறுித் பர்வுக்கு
இன்னும் ான்கு ாம்ான் இருந்து. கண்லணப்
தற்நி ற்ந ஆசிரிர்கபிடம் பதசிபணன். இருதது
ஆண்டுகபாக ஆசிரிாக இருக்கும் ிருி பகனா,
"அருண், ம் சிங்கப்னர் சனெகத்ில் ிாகத்து,
சனெகப் திச்சலண எல்னாம் லன ிரித்து ஆடத்
தாடங்கிட்டுது. தத்து ஆண்டுக்கு னன்ணர் இத்லணப்
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திள்லபகள் ததற்பநாலப் திரிந்ிருக்கில்லன. இப்த
தாருங்க, குப்னக்குக் குலநந்து ஐந்து திள்லபகள்
இருக்கிநார்கள். கண்னுலடது தரிாதாண
ிலனான். ஆணா, என்ண தசய்து? ம் லகிபன
என்ண இருக்கு? அனுக்கு எிர்கானம் சிநப்தா
இருக்கும்னு என்ணான உறுிா தசால்ன னடிாது.
ீங்க தாம்த ணலசப் பதாட்டு அனட்டிக்கா, உங்க
பலனலப் தாருங்க. க்கு பலன இருக்கு. ரு
ாலண ட்டும் கணிக்க னடிாது. இதல்னாம்
அசாங்கம் கணிக்க பண்டில. ீங்க பதசால்
சம்தபம் எடுங்க. பதாணஸ் ிலந தகாடுக்கிநாங்க.
அல லச்சு ம் ாழ்க்லகல ஒட்டுபாம்,"
என்நார்.
அர் தசான்ணில், சாசரி சிங்கப்னர் ணிணின்
ாழ்க்லகக் கக்குக் தபிச்சிட்டது. ற்நர்கலபப்
தற்நி கலனப்தட பண்டும் என்நால், ஆண்டுக்கு
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ரு தாலகல ன்தகாலடாக எழுிக்
தகாடுத்துிட்டு, தரிவுிக்கர் என்ந ததல
ாங்கிக் தகாள்பனாம். இல்லன, அசாங்கம்
கணித்துக் தகாள்ளும், இது அர்கள் ததாறுப்ன என்று
தசால்னிக் தகாள்பனாம். க்கு அருகில் லடததறும்
துங்கலப ஏன் பரில் தாட்டுத் துலடக்க
ிலணக்க பண்டும் என்தது ிசித்ிாண
சிந்லணான். ான் பகனா ஆசிரிரிடம் றுத்துப்
பதசால், அருலட துக்கும் அனுதத்ிற்கும்
ரிால தகாடுக்கும்தடி, சரி என்று லனல
ஆட்டிிட்டுச் தசன்றுிட்படன்.
அன்று தள்பிக்கில, என்றும் தள்பிக்குத்
ாாக ரும் கண்ன், அன்றும் ாலனேம்
ஏாற்நால் ாாகப குப்தலநக்கு ந்ான்.
ான் இருக்லகக்குக் தசல் என்று தசால்னிிட்டு,
தள்பி னடிந்தும், என்லணப் தார் என்பநன். தள்பி
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னடிந்தும், கண்ன் என் அலநக்கு ந்ான்.
உட்காச் தசான்பணன். பசார்ாக ந்து ாற்கானிில்
சாய்ந்ான். அன் கண்கபில் ிக்ி திக்
கிடந்து. ாபண பதசத் தாடங்கிபணன். "கண்ா,
உணக்கு ிலந திச்சலண என்று தரினேம். அம்ா,
அப்தா இல்லன உன்பணாட இல்லனப என்கிந ஏக்கம்
இருக்கு. சின பலபகபில் ாம் சிங்கலபச்
சாபிக்கக் கற்றுக்தகாள்ப பண்டும். இல்னால
ிலணத்து ருத்ப்தடுல ிட, இருப்தல லத்து
கிழ்ச்சி அலட பண்டும். இன்னும் னென்று
ாத்ில் தரீட்லச ப்பதாகிநது. ீ னத்ிசானிப்
லதன். ீ தடித்ால் ல்ன ிப்ததண் ாங்க
னடினேம் என்தது என்னுலட ம்திக்லக. உணக்கு
என்ண பண்டும் என்நாலும் என்ணிடம் பகள். ான்
உணக்குச் தசய்து தகாடுக்கிபநன். எலப் தற்நினேம்
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கலனப் தடால், தடிக்கிநாா?" ஆாக
கண்ணிடம் பகட்படன்.
கண்ன், ான் தசான்ணல எல்னாம்
அலிாகக் பகட்டதடி லனாட்டிணான். திநகு,
"சார், தள்பி னடிந்தும், கூடுல் குப்ன இருக்கு,
ஆணால் எணக்கு தாம்தப் தசிக்கிநது. காலனில்
இருந்து இன்னும் சாப்திடன. தாட்டிக்கு உடம்ன
னடின. அலத் தால்லன தசய்ால்
காலனில் தச்லசத் ண்ி ட்டும் குடிச்சிட்டு
ந்துட்படன்!" என்று ங்கிதடி தல்னச்
தசான்ணான். என் கண்கள் சற்று பம் கனங்கி
ிட்டண. எட்டு து லதன் காலனில் இருந்து
ன்றுப சாப்திடால் இருப்தா? உடபண அலத்துச்
தசன்பநன், தள்பிின் சிற்றுண்டிச் சாலனக்கு அல்ன,
தபிில் இருந் 'தக்டாணல்ட்' கலடக்கு.
அனுக்கு பண்டி சாப்தாட்லட ாங்கிக் தகாடுத்து
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கண்னுடன் பதசிக் தகாண்டிருந்பன். கண்னுக்கு
ிலவு உவு ிகவும் திடிக்கும் என்நாலும் அன்
அங்பக தசன்நது ரு சின னலநான். அதுான்
ான் கண்ணின் ாழ்க்லகில் படிாகத்
லனிட்டு, அலணக் கணிக்கத் தாடங்கி னல்
சம்தம். அன்று னல், அன் சாப்திடுில் இருந்து
ட்டுப்தாடம்
ீ
தசய்து அலணத்லனேம் கணிப்தது
என் தகுிப பலனாணது. கண்ன் என்லண
ம்தத் தாடங்கிணான், ானும் அன் ன்நாகப்
தடித்துத் பறுான் என்று ம்திக்லக லக்க
ஆம்தித்பன்.
ான் கண்னுக்குச் தசய்னேம் கணிப்லதப்
தார்த் ற்ந ஆசிரி ண்தர்கள், " என்ண அருண்,
அந்ப் லதன் ீ து இவ்பவு அக்கலந
காட்டுகிநீர்கபப? பம் எங்கிருந்து கிலடக்கிநது.
அன் சுாாண லதன், குடும்தப் திச்சலண பறு,

20

என்ணான் தசய்ாலும், அனுக்குப் தடிப்ன ாது!"
என்நணர். அம்திக்லக குல்கள் அடிக்கடி காில்
னித்ாலும், ான் கண்லணக் கணிப்தில் குலந
ஏதும் லக்கில்லன. னடிந்லச் தசய்பன்.
னடிாபதாது, இனாலல ிலணத்துத்
ணிலில் ருத்ப்தட்படன்.
அவ்ப்பதாது லக்கப்தட்ட குப்னத்
பர்வுகபில் கண்ன், குலநந் ிப்ததண்கலபப்
ததற்நான். அன் ீ து லத்ிருந் என்
ம்திக்லகக்கு அது பசாலணாகப இருந்து.
அற்காக ான் அலண ிட்டில்லன. பகள்ிகலப
எப்தடி கணிக்க பண்டும், அற்கு ஏற்நதடி எப்தடி
தில் அபிக்க பண்டும் என்தற்லநப் தற்நி
ிபக்கிபணன்.
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"தள்பிில் தடிக்கும் தாடங்கபபாடு,
தசய்ித்ாள், னத்கம் தடிக்கும் தக்கத்லனேம்
பர்த்துக் தகாள்ப பண்டும்," என்பநன்.
தள்பி நூனகத்ில் கிலடக்கும் னத்கங்கலப
எடுத்துச் தசன்று தடிக்கும்தடி கண்ணிடம்
தசான்பணன். எப்தடிப் தடிக்க பண்டும், எலப் தடிக்க
பண்டும் என்று அனுக்கு என்ணால் ி காட்ட
னடிந்து. கண்னும், ததாறுப்பதாடு டந்து
தகாண்டான் என்றுான் எணக்குத் பான்நிது.
ாட்கள் கர்ந்து ஒடி, இறுித் பர்வுக்காண
ாலபத் தாட்டது. தரீட்லச காலனில்
தாடங்கிது. தாடர்ந்து ான்கு ாட்கள் தரீட்லச.
கண்னும் பர்வுகள் அலணத்லனேம் எழுிணான்.
இறுிாகக் கக்குத் பர்வு தள்பிக்கில
டந்பதாது, கண்ணின் னகத்ில் ஏபா ரு
கனக்கம் இலபாடிக் தகாண்டு இருந்து. தரீட்லச
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என்நாபன ார்களுக்கு அந்க் கனக்கனம்
டுக்கனம் ருது க்கம்ான் என்று எணக்குள்
தசால்னிக் தகாண்படன். அிலும் இப்பதாது
தாடக்கிலனப் தள்பிகபின் பர்வுத் ாள்கலபப்
தார்த்து, தடித் ததரிர்கபப ிண்டு பதாகும்பதாது,
சிறுர்கள் தப்தடுில் ன்றும் நில்லன.
அன் பர்ில் ன்நாகச் தசய்ான் என்ந
ம்திக்லக, எணக்கு ட்டுப இருந்து. கடந் னென்று
ாாகப் தள்பி னடிந்து குலநந்து இண்டு ி
பாது அனுக்கு ான் தாடம் தசால்னிக்
தகாடுத்து ந்ிருக்கிபநன். என்னுலட கிப்ன
சரிாக இருந்ால், அன் ன்நாகப்
தடிக்கக்கூடின். னத்ி கூர்லாண சிறுன்.
தசால்னிக் தகாடுப்தல னரிந்து தகாண்டு, தசாந்ாக
னற்சி எடுத்து தாடத்லப் தடிக்கும் ஆர்ம்
உள்பன் என்தல அநிந்பன்.

23

கண்னுக்கு இனசாகப் தாடம் தசால்னிக்
தகாடுப்தற்குப் தில் துலப்தாட குப்ன டத்ி
ிக்கு னன்னூறு தள்பி சம்தாித்து
இருக்கனாப என்று என் சக ஆசிரிர்கள் தசால்னக்
பகள்ிப்தட்டு இருக்கிபநன். இந்ப் லதனுக்கு ஏபா
என்ணால் னடிந் சிநி பசல, இலத் ர்
கக்கில் எழுிணாலும் தாில்லன என்று
ங்கால் தசான்பணன். கலடசிப் தரீட்லச
னடிந்தும், கண்ணிடம் ரு ிக்கு என்லணப்
தார்க்கும்தடி தசான்பணன்.
சிற்றுண்டிச் சாலனில் காத்ிருந்
கண்லணப் தார்த்து, "என்ண கண்ா, இன்று
தள்பிக்கில கலடசிப் தரீட்லச, ழுங்கா
எழுிணாா?" என்று பகட்படன்.
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"ீங்க தசால்னிக் தகாடுத்தடி எல்னாற்லநனேம்
எழுிபணன் சார்," கண்ன் கனக்கம் கனந் குனில்
தசான்ணான்.
"ீ ிச்சம் ல்ன ிப்ததண் ாங்குாய்.
எணக்கு உன்பல் ிலந ம்திக்லக இருக்கிநது,"
என்று ஆாகப் பதசி ான், பலும்
தாடர்ந்பன். "ீ ல்ன ிப்ததண் ததற்நால்,
உணக்கு ரு ததரி தரிசு தகாடுப்பதன்?" என்பநன்¢.
திள்லபகள், தரிசு என்நாபன கிழ்ச்சி அலடார்கள்.
கண்ன் னன்ணலகபாடு, பறு ஏதும் தசால்னால்
ிலடததற்றுக் தகாண்டான்.
சின ாட்களுக்குப் திநகு, பர்வு னடிவுகள்
தபிந்ிருந்ண. கண்ன் தாத்
ிப்ததண்கபின்தடி, 'பதண்ட்' இண்டு ிலனில்
பநி இருந்ான். எணக்கு கிழ்ச்சிாக இருந்து.
பநப ாட்டான் என்று சக ஆசிரிர்கள் னடிவு
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கட்டி இருந் கண்ன், இன்று தடிக்க னடினேம்
என்தலக் காட்டி இருந்ான். குநிப்தாக,
தள்பிக்கில எழுி கக்குப் தாடத்ில்
கண்ன் ல்ன ிப்ததண்கலபப் ததற்நிருந்ான்.
சிற்றுண்டிச் சாலனில் கண்லணப் தார்த்து,
தாாட்டுகலபத் தரிித்துக் தகாண்படன். அிலும்
குநிப்தாகக் கக்குப் தாடத்ில் ல்ன ிப்ததண்
ாங்கி இருப்தலப் தற்நி தாாட்டிபணன். தரிசு ந்து
தகாண்பட இருக்கிநது என்றும் கண்ணிடம்
தசான்பணன்.
னகத்ில் சிரிப்லத சிப்தட்டு லத்துக்
தகாண்ட கண்ன், "சார், ரு ிசம் தசால்னனும்,
கக்குப் தாடப் தரீட்லச அன்லநக்குக் காலனில்
ான் தள்பிக்குப் கிபம்திபதாது தாட்டி தசான்ணாங்க,
இன்லணக்கு அப்தாலத் தூக்கில் பதாடுாங்க.
அப்தால இணி தாக்கப னடிாது. கலனப்தடால்
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தள்பிக்குப் பதா, ல்னா தடி. உன்லண ீான்
காப்தாத்ிக்கனும்" என்நார். அதுக்கப்னநம் ான்
தள்பிக்கு ந்துட்படன். ஆணா தூக்குன்ணா என்ண சார்?
ஏன் அப்தால அிபன பதாடனும்? " என்று கண்ன்
என்ணிடம் பகட்டான்.
கண்ன் தசான்ணலக் பகட்டு எணக்குள்
ஏற்தட்ட அிர்ச்சில அபிட னடிாது. அன்
தசான்ணல என்லண உலந லத்ண. தூக்கு தற்நி
ிபக்கம் தகாடுக்கும் ிலனில் ான் அப்பதாது
இல்லன. சட்டம் ஏன் ணிர்கலபக் தகால்கிநது
என்தல எப்தடி கூநி ிபங்கலப்தது.
அன் லகலப் தற்நிக் தகாண்டு சற்று பம்
அலிாக இருந்துிட்டு, "ன்றும் கலனப்
தடால் ீ ட்டுக்குப்
ீ
பதா, ான் திநகு உன்
தாட்டிிடம் பதசுகிபநன்," என்று ததருனெச்சு ிட்டதடி
தசான்பணன்.
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உண்லான், கண்ணின் அப்தா,
தூக்கினிடப்தட்டிருந்ார். பல் னலநீடு, அிதர்
கருல னு என்று எதுவும் கண்ன் அப்தாிற்காண
ண்டலணல டுக்கபா, ள்பிப் பதாடபா
இல்லன. சாங்கி சிலநச்சாலனில் கண்ணின்
அப்தா, பதாலப் ததாருள் கடத்ி குற்நத்ிற்காகத்
தூக்கினிடப்தட்டார். உடலன அசாங்கப அடக்கம்
தசய்துிடும்தடி, தாட்டி தசால்னிிட்டார். ஆகப,
கண்ன், அனுலட அப்தால இணி தார்க்கப
னடிாது. இது எந் அபவுக்குக் கண்னுக்குப்
னரினேம், னரிலக்க னடினேம் என்று எணக்குத்
தரிாது. ததற்பநார் தசய் ற்¢றுக்குப் திள்லபகள்
ண்டலண அனுதிப்தது என்தது இதுாபணா என்று
அந் பத்ில் எணக்குத் பான்நிது. தரீட்லசில்
ல்ன ிப்ததண் ாங்கி கண்னுக்கு இணி என்ண
தரிசு தகாடுத்ாலும் அது அனுலட இப்னக்கு
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ஈடாக இருக்காது.

ிாணாக பாசித்பன். ரு

ாள் எந் பலனலனேம் தசய்ால், அலப்தற்நி
ட்டும் ீிாக சிந்ித்பன். திநகுான், அந்
னடிவுக்கு ந்பன்.
என்லணப் தற்நி ிங்கலபத் தாகுத்து,
திள்லபகலபத் த்தடுக்கும் சனெக பர்ச்சி
அலச்சின் திரிவுக்கு ின் அஞ்சல் அனுப்திபணன்.
திள்லபகபின் தாதுகாப்லத உறுிதசய், தல்பறு
சட்டிட்டங்கலப குத்து லத்ிருக்கிநார்கள். ின்
அஞ்சனில், கண்லண என் கண்காிப்தில் லத்து
பர்க்க உவும்தடி ன்நாடி பண்டிக் பகட்டுக்
தகாண்டிருந்பன். எல்னாம் ன்நாக டந்ால்,
கண்னுக்கு ான் தகாடுக்கக்கூடி சிநந் தரிசு, என்
அன்னான்.
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