சின்ணிசங்கள்
பதரிசங்கிகள்
. காபத்துர

”அந்ட்டுக்கு
ீ
ந்ினருந்த தம் சரிில்ன தத்ா. ‛ ார்த்ரகரப அப்தடித ிழுங்கிக்பகாண்டாள்
தாணி. பறும் காற்றுான் கரடசிார்த்ரில் ிஞ்சிது. தாணி இல்திதனத சத்ாய்ப்
ததசக்கூடிள். எருார்த்ரர என்தாக்கி கடகடபண உருட்டுாள்.
‚ல்னாத இந் ஆம்தரபக டத்ந கூத்துடி. பதாண்ாப்பதாநந்ப ண்ா ிிச்சு தசநாக்கி
கூாக்கி சகிாக் கரக்கிநரக்கும் ஏாடாங்பக. தாிப் தலுக. ‛

ிக்கா தக்கத்ில் ின்று

தாணிக்காக தரிந்து ததசிணார். உடதண தாணிின் கண்கபில் ீர்துபிர்த்து. இரகரபச் சிநகடித்து
ீர,ிிகளுக்குள் அிழ்த்ப்தார்த்ாள் . கண்தாம் கசிந்துிட்டது.
‚உள்பாந ாங். ‚ அதுரிலும் இண்டுததரபம் ாசனில் ிறுத்ிரத்துப் ததசிது
பநணப்தட்டது தத்ாவுக்கு.

‛ப்தவும்ததான பண்டுததரும் சசன்னு ட்டுக்கு
ீ
உள்பாந

தண்டிது ாண. ? ‚ ணது ரந அர்கபின் ரனில் ற்நிிட்டு ட்டுக்குள்
ீ
தரந்ாள்.
தாணிின் கர்அருடன்தரனதார்க்கும் ர்சுப் பதண்பாருத்ிதாடு ரனரநாகி ிட்டார்.
இண்டுபன்று ாட்கபாய் பருபழுக்க இதததச்சுத்ான். தத்ாின் காதுக்கும் உடணடிாய்
ட்டிிட்டது. ன்ணான் அன்தான்ாண தக்கபன்நாலும் இப்தடிபாரு தசிர ப்தடிப் ததாய்
ிசாரிக்க ? தாணி ன்ண ிரணப்தாள் ? அணாதனத தாணி ிில்
ீ
பன்தடுகிநததாபல்னாம்
தத்ாட்டுக்குள்
ீ
எபிந்துபகாள்ாள்.
‚ிசத்த் பரிஞ்சிகிட்டு தகக்கா இருந்ா அந்ப்திள்ப ணசு தணப்தடாா ? உத்ிக்கு உத்ிா
ின்ண சிதகிி. ஆதத்துகானத்ின னிதன்னு ருத்ப்தடுா ள்ன. இந் ாரி தத்ினான் ா
ஆா ிக்கணும். ‚ தத்ாின் கர் தனிங்கபில் அளுக்கு டுத்துச் பசான்ணார். அதும் இில்
தடுக்ரகரப் ததாட்டதும் அருக்கு இப்தடிாண பசய்ிகள்ான் அனாய்க் கிட்டும்.

படித்

ாள்பாட்டு இதுததானப் ததசித்ான் தத்ாரக் கிநங்கடித்துத் ன்ப்தடுத்துார்
தத்ாவுக்கும் அந்ாிரிாண ததச்சில் எருகானத்ில் க்கம் இருந்து. அளும் அருக்கு
இராகப் ததசிதும் உண்டு. ஆணால் இன்றுசுக்கு ீ நி திள்ரபகள் ந்துிட்டணர். அணால்
அந்’ ாிரிாண தத்ில் உசாாகவும் பபிாகவும் இருந்து சாபிக்கக் கற்றுக்பகாண்டாள் .
கது பால்ரன ல்ரனீ றுகிநததாது ட்டும் ரனரரபம் ததார்ரரபம்
டுத்துக்பகாண்டு கபின் அரநக்குச் பசன்றுிடுாள்.
‚னுசனுக்கு ல்னாத்ினபம் எரு அபவு இருக்கு. சு இருக்கு. ன்ணநிாா தகக்குது ?‚
கள், அம்ா ன்னுரட அரநக்குள்தரக் கண்டாதன. அனறுாள்.

‚எணக்கு ன்ணம்ா திச்சரண

? எரு டத்ின தடுக்க ாட்டிா ? தணும்ணா அண்ன் ரூம்ன ததாய்ப்ததடன் .ான்ணா எணக்கு
பாக்கு ? ‚ பதாய்ச் சிணுங்கனில் ிர்ப்ரதக் காட்டுாள்.அம்ாந்துிட்டால்ரகததசிர இக்க
படிாது. பாடர்ந்து‚ ணக்கு எநக்கம் ருதுடி.‛ ன்று பாரனக்காட்சிரப் தார்க்கவும் ரட
ததாடுாள்.
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‚பதாம்தபப்திள்ப ணிாப் தடுத்துருக்தகன்னு எங்க அப்தாான் அனுப்திச்சுிட்டாரு.‛ ாய் கூசால்
பதாய் பசால்ாள் தத்ா..
ஆணால், இன்று உண்ரிதனத அக்கரநபடன்ான் கர் ததசிணார். ‛ தாணி ப்தா பரணக்கிநது
எருதக்கிருக்கட்டும் தத்ா, சின்ணசினிருந்து எண்ணுண்ா தகுண தக்கம்ங்கந . உணக்தக
ணசாட்சி உறுத்ாா .? ஏடிப்ததாணங்கபக் கூப்திட்டுந்து ீதஞ்சாத்பல்னாம் தண்தாம்.
‘ன்ணா தாணி .! ன்ணா ஆச்சு ? ன்ணா பம் ? ன்ணான தும்பசய் ஆகுா .?’ அப்தடி ஆாண
எரு ார்த்ர, அவ்பவுான்.‛
தாணிபம் தத்ாவும் சது தாிகள். எதஊர், எததள்பி, எதகுப்திலும் தசர்ந்து தடித்ர்கள்.
தத்ா ட்டாம் குப்புக்கு ந்தும் சுக்கு ந்துிட்டாள். அற்குப்திநகு ட்டார்,
ீ
அரப தள்பிக்குச்
பசல்னஅனுிக்கில்ரன.. தாணிதா ட்டாம்குப்பு பழுசுாய்ப் தடித்து படித்ாள். அது ிசத்ில்
தத்ாவுக்கு தாணிின்தல் பதாநாரஅப்தடி அபின் கண்தட்டாதனா ன்ணதா பழுப்தரிட்ரச
லீில் பதரினுசிாண தாணிர என்தாம் குப்பு ஆம்தித் உடதணத கல்ாம் பசய்து
பகாடுத்து ிட்டார்கள். பசாந்த்ில் ாய்ானுக்குாழ்க்ரகப்தட்டள் , அரப்தரிட்ரச சத்ில்
ரபகாப்புக்கு ிற்ரநத் ள்பிக்பகாண்டு ஊருக்கு ந்ாள். பல்குந்ரக்குப் தின் கர
அரத்துக் பகாண்டு இந் ஊருக்தக குடிபம்ந்துிட்டாள். தத்ாின் கல்ாத்ில் தாணி பன்று
குந்ரகளுக்குத் ாாகி இருந்ாள். இப்ததாது பத்கரபக் கட்டிக்பகாடுத்து தாட்டிாகி ிட்டாள்.
‚ ண்டி., எரு பதச்சரணான த்ணததரு அாணப்தட தண்டிிருக்கு ? பசாந்ப் பதாண்டாட்டி
புள்ப ீக தும்தப்தடனாம் சரி, சம்தந்ஞ்சாடி தண்ிாச்தச அங்கள்னாம் காநித்துப்பு ாங்கதப ன்ண
ண்ம் எம்புருசனுக்கு இருக்க தாம் ? ாரபக்குப் ததன் ததத்ிகரபத் தூக்கி ந்ாய்ன
பகாஞ்சபடிபம் .? ‛ ிக்கா ஆத்ிம் ீால் ததசிணார்.
ற்கணத சின ஆண்டுகளுக்கு பன்பு இதததால் ன் ட்டிலும்
ீ
எரு திச்சரணர சந்ித் அனுதம்
அருக்கு உண்டு. ிக்காபின் புருசனும் தாணிின் புருசன்ாிரி எருாள் ஏடிப்ததாணார்.
ிக்காபின் பசாந் ங்கச்சி அில் சம்தந்ப்தட்டிருந்ாள். தாணிரப்ததான அக்கா, தடதடக்கில்ரன
தநில்ரன. பம்தவும் அரிாய் இருந்ார்..
இண்டு ாங்களுக்குப் திநகு எரு இில் இருரும் ட்டுக்கு
ீ
ந்து கரத் ட்டிததாது
அர்கரப ட்டுக்குள்
ீ
இழுத்துப்ததாட்டுக் கரச் சாத்ிக்பகாண்டு உனக்ரகால் சட்டி
டுத்துிட்டார். றுாள் காரனில் தஞ்சாத்ார் ந்ததாது ணக்கும் - புருசன் இதுர ாங்கிண கடனுக்கும் சம்தந்ில்ரன ன்று ழுிாங்கிக் பகாண்டு பதண்திள்ரபர புருசதணாடு அனுப்திிட்டு
ரதரண,ட்டும் ன்தணாடு ரத்துக்பகாண்டார்.
‛ பதாம்தரபகளுக்கு கர்ப்தத்ரட ஆப்ததசன் பசய்ந ாிரி எரு சுக்குப் பதநகு ஆம்தரபகளுக்கும்
ாச்சும் ஆப்ததசணச் பசஞ்சு அறுத்து டுத்டணும் . அப்தத்த பகாஞ்சாச்சும் அடங்குாங்பக ‚
ிக்கா ஆதசம் அடங்கார்ததானப் ததசிணார். .
தத்ா, இருருக்கும் காப்தி பகாண்டு ந்ாள்.
‚ இப்தத்த சுந்ர் கரடன ாங்கிக் குடிச்சிட்டுர்தன் .‛ தாணி காப்திர ாங்க றுத்ாள்.
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‚தன பணக்கிட்டு அடுப்தப் தத்ச்சு காப்திப் ததாட்டுட்டு ந்ிட்டாள்ன சும்ாகுடிடி. எருக்கா
எண்ணுக்குப் ததாணா சரிாப் ததாிரும் . ‚ ிக்கா,காப்தித்ம்பர ாங்கி ம்தடிாய் தாணிின்
ரகில் ிித்ார்.
‚ ாணங்பகட்டணா காப்திக் குடிச்சு ஊருக்குள்ப சீிக்கநக்காட்டிபம். பகாஞ்சம் பசத்க் குடுத்ா
ானும் ம் திள்ரபகளும் குடிச்சிட்டு ிம்ிாப் ததாய்ச்தசருதாம் .‛ எரு ிசும்தலுடன் கண்கரபத்
துரடத்துக்பகாண்டாள் தாணி.
‚ டி இ, தகத்ணா ததசிட்டுருக்க,

இணித்ாண்டி ா ாருங்கநக் காிக்கணும்.

பதாட்டச்சின்ணா பக்காா பணச்சன் பன்ணாடி பஞ்சிித்ி பதாச்சு ந்ிரிக்கணும்.‛
‛ஆணாலும் அவுக பண்டுததரும் தக ீபம் பம்தத டங்குடுத்துட்ட. ட்டுக்பகல்னாம்
ீ
அடிக்கடி
ருாபாம். எம்புருபசங்கூட ரதக்குன உக்காந்து தசாடிததாட்டுப் ததாாபாம்ன ? ‛
‚ இப்திடிபல்னாம் ஆகும்னு பகணாா கண்டம் ? பண்டும் தண்டம் ஆகாதுக. தீசாப்ததாண தகசுன்னு
பணச்சம். ‚
‛இப்தபல்னாம் அப்திடி தாாப்ததாணதுகத பஞ்சூறு கக்கா தாப்தம் புடிச்சு அரனபதுக ‚
‚ அதுபகடக்கட்டும், அபபல்னா எரு பஞ்சின்னு தடிப் திடிச்சுப் ததாிருக்காதண எம்புருபச. . ாி
தாபாது..! வ்தா . .‛
தாணிின் புருசனுக்கு, தணிில் எரு ருத்துரணில் னக்ட்ரீசிணாக

தரன. பனில் இங்தக

- ஊருக்குள்ான் எனிபதருக்கி அரப்தாபாக எருகரடில் சம்தபத்துக்குஇருந்ார். கரடில்
ாடரகக்குப் ததாய் ருகிநபதாருட்கரப சரிபசய்து, ஃததன், ஸ்தீக்கர்களுக்கு கால் கட்டுதுவுாக
இருந்ர்,

டிில் தடித் எருரததணாடு

தசர்ந்து ரிங் தரனபம் கற்றுக்பகாண்டார். அது சின

இடங்களுக்கு ணிாகப் ததாய் தரனபசய்பம் ரரித்ரக் பகாடுத்து. அப்தடிாண எரு
சந்ர்ப்தத்ில் ாய்த்துான் இந் ருத்துரணப் தி.. எரு சின்ணதரனக்காக ந்ர், ணது
பதாறுராண தரனத்ன்ராலும் தர்ராணபசல்தாட்டிலும் அங்கிருந்ர்கபின்
ம்திக்ரகரச் சம்தாித்ார். அன் காாய் அங்தகத ாச்சம்தபத்ிற்குதரனபசய் அரிடம்
சம்ம் தகட்டார்கள். உதகப்ரதரத்தூக்கிக்பகாண்டு கிபித ாஸ்க்காரப்ததான ி
ீ
ிாய்
ீ
அரனந்து பகாண்டிருந்ர தாணிான் அட்டிில்னால் சம்ிக்கச் பசான்ணாள்.
ிர்தார்த்ரிடவும் ல்னசம்தபம் கிரடத்து. அதுட்டுல்னாது ருத்துர்கள் ற்றும்
அங்தகதரனபசய்பம் ரண திாபர்களுரட டுகபினிருந்தும்
ீ
அவ்ப்ததாது சில்னர
தரனகள் ந்ண. அற்பகல்னாம் ணிக்கூனிதாடு. காப்தி, டீ, சாப்தாடு ண ாகக் கிரடத்து.
தசிநிா ாழ்க்ரக அரந்ில் தாணி எருசுற்றுப் பதருத்தும்ததாணாள் .
எருராபில் ட்டுச்சுர்
ீ
இடிந்து ிழுந்து. திள்ரபகதபாடு ிில்
ீ
ின்நததாது
பதரிடாக்டம்ாத தரில்ந்து ாத்துப் திக்காக பதருந்பாரகிரண பன்தாகத் ந்து
உிணார்கள். அந் ன்நி உர்ின் காாய் தாணி ன்னுரட பதர திதனாிணா ன்
ாற்நிக்பகாண்டாள் . அதாடு எவ்பாரு ஞாிறும் ாாக்தகாில் ததாய்ருர க்காக்கிணாள்.
இன்றுர ட்டில்
ீ
ாருக்கு சுகணபன்நாலும்
ீ
ல்தனாருக்கும் இனச ரத்ிம்ான். இப்ததாது
பத்கபின் திசத்ரக்கூட டாக்டம்ா ரதசா ாங்கால்ான் தார்த்ார்கள்.

3

‚அம்புட்டுக்கு ஆஸ்தத்ிரின உறுத்ா தனதாத் ’பகாங்பக’ அவுகதப காநித்துப்தந அபவுக்கு
ஆபாிட்டாதண . .‛ பசால்னிிட்டு காப்திர டுத்ாள் தாணி. அது ஆநிப்ததாிருந்து .
‚சூடு தண்ா ? ‚ தத்ா ரகீட்டிணாள்.
‚ஆா . .இதுன ந்துத இடிக்கப்ததாகுது ிடு. ‚ டக்பகண ாில் ஊற்நிக்பகாண்டாள்.
‛ தந தும் கல் ந்ிச்சா . . ங்க ததாணாக துன்னு ரூட்டு பரிஞ்சிா . ? ‚
‚ ததாலீஸ்ன ரிப்ததாட் குடுத்துருக்கு. அவுகளும் தடுநாக. சுக்குாடன்தட்டிின ததாய் ர ததாட்டு
தாத்ம். பக்குிரசன ங்கீ ருக்காங்கபாம். ழுாள்ன ஆப்தட்டுருாங்கபாம் .! ‛
‚சரி , ட்ன
ீ
தசாறுண்ி காச்சிணிா .? திள்ரபக ன்ணாபசய்துக. ‚
‚அபல்னாங் பகாநவுல்ன தத்ா. க ட்னருந்து
ீ
பசஞ்சு குடுக்குநா . இந் திக்காபிப்த அந்ப்திள்ப
ச்சிருந் தத்ாிம் ரூாவும் தூக்கிக்கிட்டுப் ததாய்ட்டான். தத்ாதுக்கு காது கம்னதந
கபாண்டுகிட்டுல்ன ஏடிருக்கான். அப ாாதணா இல்னிதா ணக்கு இந் பண்டுட்டும் பகடச்சாப்
ததாதும். அப்தநம் இந்திள்ப கல்ாத்துக்கு ாங்குணகடன் பகாஞ்சம்இருக்கு, அபம் அந்ாப்ப
த்துக்கணும். அதுக்கப்தநா இங்க ருாதணா கூடப் ததாாதணா அப இஷ்டம். ‚
‚ இதுக்குப் பதநகும் அபங்கூட தசாடிததாட்டு பதாச்சிட்டாலும் ஊரு பச்சீரும்டி. ? ‚
அந்தம் ாசனில் ினாடிது.

தத்ா ட்டிப்தார்த்ாள். தாணிின் பத்களும் இரப களும்

ின்நிருந்ணர். தாபில் ரகக்குந்ர.
‚ ாங்கடி. உள்ப ாங்க. ங்ப

ாம்ா இங்கத இருக்கா. ‚

‚ எர் ிம்சம் அம்ாக் கூப்புடுங்க . ‚ பத்பதண் ாசனில் ின்நதடித ததசிணாள். அள் இருக்கும்
ிரனில் ட்டுக்குள்
ீ
ருாள் ண ம்திக்ரக இல்ரன தத்ாவுக்கு.
‚ ரகப்திள்பக்காரி ாசதனாட ிண்டு ததசாட்டி உள்பந்து கூப்புடு. ‛
அற்குள் தாணிபம் ிபம் ாசலுக்கு ந்துிட்டணர்.
‚ என்ணி ங்பகல்னாம் தடுநது ? ஆஸ்தத்ிரிினருந்து டாக்டம்ாவும் சிஸ்டக்காவும்
ந்ிருக்காகம்ா ‚
‚ ட்ன
ீ
இருக்காங்கபா . அதா ? ‚ தநிணாள் தாணி. ‚ பகபம்ததநன் தத்ா ! ீ ர்நிாக்கா . ‚
‚ இல்னடி ந்ங்ககிட்ட ன்ணாண்டு ததசு. பதநகாட்டி ாதன். ‚
அந் தம் சட்படணதாசித் தத்ா, ‚ ான் தன் தாணி. ீ பன்ண ததா. ட்டப்
ீ
பூட்டிட்டு ந்ிதன்.
‚
பசான்ணதுததானத தாணிின் ட்டுக்குச்
ீ
பசன்நாள். தர டுான்.
ீ
சுர உர்த்ி

புதுத்கம்

ததாட்டிருந்ணர். ண்ர சிபண்டுத் ராகிிருந்து. காத்ாடி, ாபணானிப்பதட்டி,
பாரனக்காட்சிப் பதட்டி, இரும்புக்கட்டில், தீதா ண ட்ரட
ீ
அரடத்து பதாருள்கள் ிரநந்து இருந்ண.
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‚ உள்பா தத்ா . ‚ தாணி, திதனாிணாாக ாநி இருந்ாள். பந்ாரண, ரனில் பக்காடாகி
இருந்து.
‚இங்க அம்ாதாட தால்கானத்து ஃப்ண்டு அம்ா, இங்க ட்டுக்குத்த
ீ
ததாிருந்ாங்க . ‚
தாணிின் பத்கள் அங்கிருந்ர்கபிடம் தத்ார அநிபகம் பசய்ித்ாள்.
‚ க்கம் ‚ அம்ா ணச் பசால்ா சிஸ்டாக கூப்திடுா, டாக்டம்ா ன்று ிபிப்தா குப்தாண
ணிரனில் ரககரபக்கூப்தி ங்கிணாள் தத்ா. இண்டுததருத பள்ளுரடில்காட்சிந்ணர்.
ில் ட்டும் ற்நஇநக்கம். அதணகாக பிர் டாக்டம்ாாகவும், ில் இரபபதண்
ாிாகவும் இருக்கதண்டும்.
இருருத தில் க்கம் பசான்ணார்கள். டாக்டம்ா காற்நில் சிலுரக்குநி ததாட்டு, ‛கர்த்ருக்கு
ஸ்தாத்ம்‛ ன்நார்.
‚பதாலீஸ் ஸ்தடசன்ன கூப்திட்டாங்கபா . ? ‚
டாக்டம்ாின் குலும் இணிராகத இருந்து.
‚ சாங்கானம் ததாய்ட்டு ணும் ா . ! ‚ தாணி தில் பசான்ணாள்.
‚ அங்கபா ந்து அரக்கா ீங்கபா ததாகாீ ங்க. .‚
‛ இல்னிங் ா, காரனன எரு பதச்சண டந்ிருச்சு. ‚ தாணிின் பத்கள் அம்ாரப் தார்த்தடி
அரச் பசால்னனாா தண்டாா ண த்பித்ாள்.
‚ பசால்லு. தந ஆர்கிட்டக்க பசால்னி ஆத்ிக்கநது. ‚ அலுத்துக்பகாண்ட தாணி, ாதண அது
சம்தத்ர ிரித்ாள்.
‚ இன்ணிக்கி கானதந, ட்ன
ீ
துிபாச்சு ாபாச்சுன்னு பூாத்ிபம்

ஊநச்சு, அடிச்சு

அனசிக்கிட்டிருந்தங் ா, அந்தம் ட்டுக்கு
ீ
துக்கஇருக்கபுபித்டிின ர்சம்ா புருபச சீட்டு
குடிச்சிகிட்டு எக்காந்ிருந்ான்

ன்ணப்தார்த்தும் தகா ந்ிரிச்சு ட்டுப்தக்கம்
ீ
ந்ான். ‛

‚ ங்க எம்புருபச ? ‚ ந்னு தகட்டான். ான், எண்ணும் ததசன. க்தக தஞ்சரிில்ன . ார்கிட்டக்கவும்
ாய் குடுக்க தாம்னு உள்ப ததாய்ட்தடன்.
அந்ாளு னாசல்ன ின்னு ாணாங்கன்ணிாப் ததசுணான். ’ம்பதாண்டாட்டி ங்க
எபிச்சுச்சுருக்கீ ங்க. ? சம்தாத்ிம் தண்ந தணும்னு பண்டுததரும் ிட்டம்ததாட்டு அப
கடத்ிட்டீகடீன்னு ’ கத்ி கூப்தாடு ததாட்டுக்கிட்டிருந்ான்
அங்கண இருந்கள்னாம் ’ததாடா குடிகாப் ததன எழுக்கா பதாண்டாட்டிச்சு ா க்கில்ன, இங்க
ந்ிட்டான் ாம் ததச ! ‚ ன்னு’ சத்ம் ததாட்டுக் கண்டிச்சுக்கிட்டிருந்ாங்க . அந் பண்டப்தலுக்கு
ன்ண தகடு ாடு ந்துச்தசா. ‘ம்பதாண்டாட்டி எம்புருசன் இழுத்துட்டுப் ததாணான்ன எம்பதாண்
ான் கூட்டிட்டுப் ததாதநன்னு’ ிடுிப்னு ட்டுக்குள்ப
ீ
பூந்துட்டான் ! ‚
தகட்டுக்பகாண்டிருந் ல்தனாருக்கும் ிகில்கர தகட்டதுததான ிக்பகன்நது.
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‚ ீ சும்ாா இருந் .? பபக்காந டுத்து பபாசிருக்க தண்டிாண .. ! ‚ தத்ா பநி
பகாண்டபாய் டுத்துக்பகாடுத்ாள்.
‚ ிடுணா . ? தர ாான அடிச்சாலும் புண்ிம் பதத்துப்ததாாதணன்னு . ! புதூ ார் எண்ணு
சிக்குச்சு இன்பணாரு ரகின பசருப்பு, புடுச்தசம்தாரு பருவுக்கதடசி ரக்கும் அண ிடன. பசருப்பும்
பபக்குாறும் சல்னிசல்னிா திஞ்சுததாச்சு. ஆா. ‚ பசால்னிபடித்தும் சந்ம் ந்துததான பச்ரச
ஆாய் இழுத்து ிட்டுக் பகாண்டாள்.
‚ ச்தச ன்ண அாகரிகா டந்துகிநாங்க ‚ டாக்டம்ா உடன் ின்ந ாிபடன் தகிர்ந்து பகாண்டார்.
‚ அணானான் இன்ணிக்கி பதாலீஸ் ஸ்தடசன் ததாகணும்ண ீங்கபா . . ‚
‚ஆாங் ா சாிக்காக பசான்ணாக. பசால்னா ிட்டம்ணா அன்ட்டருந்தும் பாந்வு ரும்ன ‚
‚ ம் ஆஸ்திடனருந்து தாம்னுஎருார்த்ரபம்பசால்னிக்கங்க. ‚.
ிடுபண தாணி தசரனத்ரனப்ரத ாில் புரத்துக்பகாண்டு அனாணாள். ‚ தத்ாக் தகளுங்கம்ா.
ம்புட்டு பசல்ாக்கிா இருந் ானு. இப்திடி இங்கந்து சீிணும்னு கர்த்ரு
ன்ணிப்தடச்சிட்டாத . . ! ‚
‚ அாம்ா . கர்த்ர் திரிப்தட்டங்கதபாடான் அிகா ஊடுருவுார். அருக்குப் திரிாண
பதண்ாக ீ ாநிக்கிட்டிருக்க. அணான கூடி சீக்கிம் கர்த்ர் உணக்கு அிகாண ன்ரகரப
அள்பித் ருார். ீ பசய்தண்டிபல்னாம் அர அனுிணபம் ஸ்தாத்ம் தண்நதுான். ‚
பன்நரனப்ததான டாக்டம்ா தாணிக்கு உததசித்ார்.
‚ உங்களுக்குள்ப அடிக்கடி இதுததான சண்ரட ருதுண்டா .? ‚ ாிபம் ன்தங்கிற்குக் ிசாரித்ார்.
‚ ார் ட்னான்
ீ

சண்ரடில்ன சிஸ்டர். அதுக்காக இப்திடிா .? ‚ தத்ா சிதணகிிக்காக தில்

பசான்ணாள்.
‚ சின்ண சின இதுததான இன்ணம் ாலுதததாட ததாிருந்ாலும் சு ப்புன்னு பசால்னி
ஆத்ிக்கனாம்ா. ! ஆஞ்சு ஏஞ்சு கட்ரடதறும் ாரபின இந்க்கூத்ா .? பபின னகாட்ட
படினம்ா ‚
:‛சின்ணஞ்சிறுசுக ஏடிப்ததாக ிாிருக்கு. இதுக அங்கிட்டு ஏஞ்சாா எதுங்கிக்கிந ாட்டா
இப்திடிப்ததாி துக்கு அசிங்கப்தடணும். ன்ணா தத்ா

? ‚ கரின்தகள்ி ிரணவுக்கு ந்து..

‛ா, திதனாி. உட்க்கார். அரி அரி. கர்த்ர ஸ்தாத்ம் தண்ணு. ‚ கண்கரபபடி துித்ார்.
‚பனௌகீ காண ாழ்க்ரகிதன ா பசன ிங்கரப தட்தாப் புரிஞ்சிக்க தண்டிிருக்கு. ான்
பசால்நது எங்களுக்கு ப்திாக்கூடப் தடனாம். எரு டாக்டாவும் ின்னு ததசதநன். பசன தத்ின
சின்ணிசங்கரப பதரிா பணச்சு தப்தடுநம். பதரிசங்கிகரப சாாா எதுக்கித்
துன்தப்தடுதநாம்.இப்த எங்க கரும் அந்ப் பதாண்ணும் ன்ண காத்ிணான ததாணாங்க . ? ‛
ிாணாகப் ததச்ரசத் துக்கிணார் டாக்டம்ா.
பதற்நகரப ரத்துக்பகாண்டு பசால்ன கூசிணாள் தாணி.
‚அப்திடி எண்ணும் பதருசா சண்ட சத்ம் துில்னித. ‚ தாணிின் பத்பதண் பசான்ணாள்
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‚ இல்னங் தடம். இது எருசீசன். ததப்தர்ன தாருங்க. சின்ணஞ்சிறுசுகப பாட்டுப்தாக்கநது
டிப்தாக்கநது,பூாம் அறுது சு, அம்தது சு ஆம்தரபக. அதுக்கு இப்தடி ஏடிப்ததாந தகசு
பதட்டர்.‛ ாிப்பதண் ிபக்கபித்தும், தத்ா பபிந்ாள்.
‚ன் அந்ாரிபல்னாம் டக்குது. பகாஞ்சம் பதாதுஆபா ின்னு தா

ரண தண்ிப் தாருங்கதபன்.

பதாதுாத பதண்களுக்கு திரிட் ின்னு ததாணதும் அங்களுக்காண இச்ரச ீந்து ததாகுது.இல்னிா .?
ஜ்னு டுத்துக்கிட்டா ாப்தது, ாப்தத்ஞ்சுன ல்னாத படிஞ்சிறுது. இல்னாட்டி அப்தடி
பணச்சுக்கநாங்க. அது உண்ாண. ?‛
‚ திள்ரபக பழுத்ாட்டிா ிக்கிதம்ா ‚
‚ அய்தா . . ங்கம்ாபல்னா இின பம்த தாசம் டாக்டர். ‚ ன்ந தாணிின் பத்கள், ‚ ணக்கு
கனிாம் ததசநப்த அங்களுக்கு ீட்டு ததாநது ள்பிட்தட ததாச்சு. அப்தடித தநிட்டாங்க.
எடணடிா ஆஸ்தத்ிரிக்கிப்ததாி கர்ப்தப்ரத ஆப்ததசன் பசஞ்சுக்கிட்டாங்க. தகளுங்கத ‚ ண
தாணிரப் ததாட்டுக்பகாடுத்ாள்.
‚ருபக ந்ப்தநபம் ’குபிச்சுக்கிட்டிருந்ா தகனில்னா ம்ா .!
‛அதுான் எழுக்கம்னு தாக்கநீங்க. உள்ளுக்குள்ப ஆரச இருக்கும் பசால்னக் கூச்சப்தடுநீங்க இல்னிா ?
ஆணா ஆண்கள், அறுதரத் ாண்டிபம் ஃதிசிக்கனாவும் பண்ட்டனிாகவும் துள்பதபாடதஇருக்கநாங்க.
சின இடங்கள்ன அங்களுக்கு

தததிபம் பதாநந்ிருக்கு. ‚

‚ அசிங்கா இல்னிா டாக்டர் ? ‚
சிரித்ார். ‚ இதுனன்ண அசிங்கம் ? அந்க்கானத்ின ாசி ட்டுக்குப்
ீ
ததாய்ர்தும், சின்ண
டுச்சிக்கநதும்குடும்தப்
ீ
பதருரா இருந்துச்சு அது எங்களுக்குத் பரிபா ?‛
‚அப்தபல்னாம் குடும்தம்பதரிசு டாக்டர். ட்டுதரன
ீ
காட்டுதரனனு கத்துக்கு ஆள்த்
தரப்தட்டது அணான அக்கா,ங்கச்சிகப கட்டிச்சிட்டா எத்துரா சண்ட சச்சில்னா
கானங்கிபம்ணு பசஞ்சாங்க. ‛
‚ தரனக்குட்டும்ணா தனக்காங்கபப் ததாட்டுக்கபாத.‛
‛ ீ ன்ார் கரகள் சந்ி சிரிச்சுதுல்ன. ‚ தத்ா ான் அநிந்

ீ ன்கரிரணச்பசான் ணாள்.

‛ அணானான் ிருத்துக்கு பதண்ரிட ஆணுக்கு பசன சு கூடுனாப் தாத்ாங்க. ஆணா
அதுக்காக ாதுபுஷ்டி தனகிம் சாப்திடுந னுசங்கரபபம், தசாம்ததாநங்கபபம்
ிாப்தடுத்ன.புருசன் பதண்சாிங்கநது ம் ரனஃப் தார்ட்ணர்ாண ?, ன்பணன்ணதா ிசங்கப
அங்ககிட்ட ததசதநாம், சண்ரட ததாடதநாில்ன ?. இந்ாரி பசன அசந்ர்ப்தங்கள் ா தத்ின
ாம்தத்ிம் தத்ிபம் ததசனாத.! உங்கதபாட உடல்ிரன. இதுன ஆண்கதபாட ிர்தார்ப்பு. .ட்டு
ீ
சூல்

ல்னாம் ததசணும்..‛

‚ அம்ா ீங்க பசால்நப் தாத்ா, . .‛
‛இல்தாண உந்துரன ா அனட்சிம் பசய்நம். இறுக்கிப் திடிக்கிநப்த அது ீ நிப்ததாிடுது .
இற்ரகர ப்புன்னு பசால்ன க்கு உரிர இல்ன. தலும் இன்ணிக்கி ல்னாத்ிபம் ிாதாா
ஆக்கிக்கிட்டிருக்க தத்ின ணினுசங்கப குரந பசால்னத படிாது. அப்புரிஞ்சு ாழ்க்ரகர
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சுனதம் ஆக்கிக்கிநங்க சந்தாசா - இப்தவும் இருக்காங்க. புரிஞ்சா? ‚ ணக்தகட்டர்

பாடர்ந்து,‚

எண்ணுில்ன, சம்தந்ப்தட்டங்கதபாட ணசுிட்டுப் ததசணும்னு பசால்தநன் இந் ிசம்னு இல்ன,
ல்னாத்ினிபம். ‚
இந் தம் ிக்கா. இல்னித

ண தாணி ண்ி தத்ில் : இதுததால் கதாடு

ததசபடிபா ண தாசரண பசய்ாள் தத்ா.
ஆணாலும் அங்தக உராடல் படிில்ரன.
---------------------------- . காபத்துர,
9, ம்தாபரு
அல்னிகம்.
தணி-625531.
பசல் ; 9150095266
7598065266
Email. Makamuthurai@gmail.com
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