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மற்ற ொருவனத்தில்
குமொரநந்தன்.

புகர்ப்குதழனளஅந்தஇடத்தழல்தழடீரபழற்கக்களபணம்ன்ரயன்றுஸ்றழல்இபேந்தல்லள
பேம்லனளசழத்துக்ரகளண்டிபேக்கும்லளதுயதுபுத்ரதபேத்தழபேப்த்தழழபேந்துகளலயகலயகநளக
யந்
துஸ்றழல்ழக்ரகளண்டளள்.குணளடிரபயர்சவட்டிழபேந்துதரரனத்தழபேப்ிப்ளர்க்கவும்அந்தஇட
த்தழல்கும்ளய்ழன்யர்கள்ஏபவுஎதுங்கழக்ரகளண்டுஅயளுக்குயமழயிட்டர்
. “யட்டப்பூட்டிி
ீ
னளஅயசபத்துஏடியந்துட்டினள?”

ன்யிடம்யட்டுச்
ீ

சளயிரனக்ரகளடுத்தளள். “டூட்டிபடிஞ்சதும்யட்டுக்குயந்துசளப்டுங்க.சளப்ளடுரசஞ்சழயச்சழபேக்லகன்
ீ
”.
ன்ளள்.
குணளலநற்ரகளண்டுன்ன்றுகண்களலலனலகட்டளன்.அயள்கயநளச்சரிக்ரகபடன்
“சளனந்தழபம்தளன்யபேயளபே”ன்ளள்.”
ளத்துஜளக்பரதனளலளளரக்கழயந்தழபேயினளரபண்டுளள்ஆவுநள
?”

ன்ளன்.

“ரதரினலளளதளன்ரதரிபம்லளன்ண்லன்.”
ன்றுயிட்டுலபளட்ரடப்ளர்த்துஏட்டுநளறுஜளரடரசய்தளள்.கபைர்ஸ்ஸ்லடண்டில்இங்குரகனில்
ல்ரயய்னிளய்இபேந்தது.

ஆட்லடள

ிடிக்களம்ன்றுளர்த்தளள்.

நழிஸ்றழல்கூட்டநளய்இபேந்தது.
தூங்கழக்ரகளண்டிபேந்தளள்.

ஆளல்நழிஸ்ழன்து.

யட்டுக்குயந்தலளதுஅம்நளன்ளகத்
ீ
இயள்உள்லலளய்இபண்டுழநழடம்உட்களர்ந்துளர்த்தளள்.

அம்நளளந்தழபேப்ரதப்லளத்ரதரினயில்ர.

குினரக்குள்லளய்குிக்கஆபம்ித்தளள்.

தரனில்ஊற்றும்தண்ணர்உடழழபேந்துகவ
ீ
லமஇங்கும்லளதுரகளஞ்சம்சுடளகழயிடுயரதப்லள
இபேந்தது.

படித்துரயிலனயபேம்லளதுஅம்நளளந்துஉட்களபந்துரகளண்டுயளடீன்ளர்.

குித்தும்கண்லசளகரியதுலளஇபேந்தது.
ரயய்னிழல்யந்தசூட்டுரிச்சல்ன்றுழரத்துக்ரகளண்டளள்.
“நீ ளஸ்கூலுக்குப்லளனிட்டளள?”சம்ிபதளனநளகக்லகட்டுயிட்டுகட்டிழல்சளய்ந்தளள்.
ளலுநணிக்குக்கண்யிமழக்ரகனில்அயளுக்குஎபேகணம்ங்லக
இபேக்கழலளம்ன்றுரதரினயில்ர.
ரயிலனலநளகின்சத்தம்லகட்டது.“இப்ிடிலனதழங்கதுதூங்கதுன்னுஇபேந்தளன்அபேத்தம்?
ரபண்டுயபேசம்ஏடிப்லளச்சழஇன்ிக்கழஎபேபடிவுரசஞ்சளயனும்யர்ளளநளஇல்ழனளநள
?”குபர
உனர்த்தழக்கத்தழளன்.

களவுக்குஎன்றுலநலதளன்யில்ர.

“ளன்நளப்ிள்ண்துஅடிக்கீங்கன்னுஅயரபளம்ப்னந்துக்கள”ன்றுஅம்நளரநதுயளகச்
ரசளன்ளள்.

உனர்ந்தஅயன்குபலுக்குஅஞ்சழயிட்டளள்லளழபேக்கழது.

“ஆநளரபளம்ப்னந்தயதளன்இயஎளங்களடந்துகழட்டளளன்த்துக்குஅடிக்கழலன்
.
ளஇந்தட்டரகம்தும்இந்தளட்டஊபேபூபளசுத்தழகழட்டுயந்தளநனுசனுக்குரிச்சல்யபேநளயபளதள
?”
“இன்னும்ீங்கஇப்ிடிலனலசுளன்ண்துஎபேரதரிஞ்சயங்கயடுமகயங்கய
ீ
டுன்னுலளக்
ீ
கூடளதள?”லகட்டுக்ரகளண்லடஉள்லலளய்தண்ணர்ரகளண்டுயந்துரகளடுத்தளள்
ீ
.
அயன்அரதட்சழனம்ரசய்னளநல்“அத்தளனும்தடயரசளல்ழட்லடன்.
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ீங்களும்அயளுக்குஇப்ிடியக்களத்துயளங்கதுல்ளல்”

ன்றுட்ரடன்றுரசளன்ளன்.

இன்றுஎபேபடிலயளடுதளன்யந்தழபேப்ளன்லளத்ரதரிந்தது.
கட்டிழல்உட்களர்ந்துரகளண்டுல்ளயற்ரபம்லகட்டுக்ரகளண்டுபேந்தயள்ளந்துரயிலனயந்
தளள்.

லநளகன்அயள்தரரனப்ளர்த்ததும்“ன்ீஇப்ங்கூடயர்ழனளஇல்ழனள”ன்ளன்.

இயள்துவும்லசயில்ர.

“இல்ிள்ரனயளயதுஅனுப்பு”.

அதற்கும்அயள்துவும்லசளதரதக்கண்டுரிச்சலுடன்ளந்தளன்.
“இப்ிடிரனல்ளம்ண்ணளநட்டும்ரடயர்சுரகரனளத்துப்லளடுலயன்னுரரக்களதன்ர
லனீஇந்தஆட்டங்கட்ட”ன்றுலயகநளய்அடிக்கப்ளய்ந்தளன். “இந்தளங்கண்டபன்ளலனம்பு
ள்ரனஅடிச்சழபேயினள?”ன்றுகுறுக்லகயிளந்துசவழளள்அம்நள.

“ன்டிண்டய?”ன்ளன்.

“இந்தஅடிபுடிங்கலயரரனல்ளம்ரயச்சழக்களதஆப்ளர்ளயபதட்சணபுகளர்ரகளடுத்தன்ளன்
டக்கும்ரதரிபநளலளளப்லளவுதுன்னுளத்தள”ன்றுசத்தம்லளடஆபம்ித்துயிட்டளள்.லநளகன்
ரயழிடித்தயன்நளதழரிளந்துரயிலனலளளன். ந்துநணிக்குஸ்கூல்யிட்டுநீ ளயந்ததும்அய்
அம்நளன்றுகத்தழக்ரகளண்டுஏடியந்துப்ம்நளயந்தன்றுகட்டிக்ரகளண்டளள்
.
அம்நளப்ம்நளயந்தஅப்ிடிங்கதளன்லளயலகட்டுயிட்டுஎபேழநழடம்லனளசழத்து
“அப்ளயந்தளபளஅ
யபளன்யர்யரபக்கும்இபேக்கச்ரசளல்ழன்ரசளல்ர
அப்ளயபேம்லளதுநட்டுந்தளன்யர்அயபேஇப்ிடிப்லளளீஇப்ிடிப்லள
னிர்இந்தயளட்டின்ர
பம்கூட்டிகழட்லடப்லளஆநளம்.”ன்ளள். “ள்ிக்கூடத்தத்தபளயிடுழனளஇந்தப்த்தளயதபடிடீ
ன்ள”அயள்தரரனஆரசனளகயபேடிக்ரகளண்லடரசளன்ளள்கள“அப்ீஇங்கழலனஇபே.” “இங்க
ரசவுத்தரசவுத்தளத்துகழட்டுத்தளரக்கழஇபேக்கழது?
அங்கதுணிரதச்சழகழட்டளயதுரளளதுலளவுது.”“அப்எபேநழசழயளங்கழப்லளட்டுஇங்கழலனதய்னி.”“இ
ங்கயடிதுணிதர்துக்குகழபெவுழக்கழளசுத்தழசுத்தழஎம்துலடீஸ்ரடய்பேங்க
.
ீலளனிதுணினநளத்துயந்ததும்ரதளணரதளணன்னுட்டு”
ன்றுளந்துரட்ரடப்லளட்டளள்.ரயடுக்ரகத்தரரனத்தழபேப்ிக்ரகளண்டுலளம்நளன்லள
துநீ ளயின்கண்கில்கண்ணர்ரதழத்தது.
ீ
“ன்டிஇன்னும்ஆறுநளசம்ரளறுத்துக்கநளட்டினளளந்தளகூட்டிகழட்டுப்லளலங்கபில்.”நீ ளதன்
நீ லததக்குப்ரளங்கழயபேம்கமழயிபக்கத்ரதத்தளங்கபடினளதயளய்லகயிஅமஆபம்ித்தளள்
.அம்
நளஇந்தப்ளயத்தப்ளபேடின்துலளப்லத்தழனின்க்கம்ரகரனக்களட்டிக்ரகளண்டுழன்ளள்
.
களஉள்லலளய்யிட்டளள்.நறுளள்நீ ளசழரித்துக்ரகளண்லடஇபேந்தளள்.
அம்நளவுக்குபத்தம்ரயத்துயிட்டுஸ்கூலுக்குக்கழம்ிளள்.த்துநணிக்குலநல்களஊபேக்குப்
லளகக்கழம்ிளள்.
“அம்நளன்டிலத்துதளயந்தஉடலஅப்ிடிக்கழம்ளட்டின்ரபண்டுளரக்கழஇபேந்துட்டுதளன்
லளது?

நீ ளிள்அம்நளவும்இல்ளநஅப்னும்இல்ளநங்கழப்லளனிடளரதரிபநள?

இல்ளட்டிஅயயந்ததும்ரபண்டுளரக்கழ
அயரபம்உங்கூடக்கூட்டிகழட்டுப்லள”ன்ளள். “இப்இயக்கூட்டிகழட்டுப்லளனின்ண்ண?
ீபம்அயளட்டம்சழன்க்குமந்ரதனள?
த்தளயதுபடிக்கட்டும்”“அப்பும்ரபண்டுலபேம்அங்கழபம்இங்கழபம்லளனிகழட்டும்யந்துகழட்டும்இபே
ப்ீங்களரநளதல்இதுக்குஎபேயமழண்ட.”ண்ணளம்ண்ணளம்ரசளல்ழக்ரகளண்லடலக்ரக
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டுத்துநளட்டிக்ரகளண்டளள்.
இப்ப்லளளத்தளன்அயபேயர்ஸ்லளனியட்டுகழட்டலனஇங்கபடிபம்
ீ
.
இல்ளட்டிரளங்குரளங்குன்னுடக்கனும்.

ளயபட்டுநள”

ன்றுகழம்ியிட்டளள்.கபைரில்சரினளலபத்துக்குத்தளன்ஸ்ழளள்ஆளல்ளநக்கல்யபேம்லள
துகுணளஏடும்யண்டிகழம்ினிபேந்தது.சழப்லளடுலயறுஸ்ழழறுத்தத்தழல்இங்கழல்ரயய்னி
ழல்டந்துயடுயந்துலசர்ந்ததும்யிசழழரனப்லளட்டுக்ரகளண்டுடுத்துயிட்டளள்
ீ
.ளந்துநணிளர்த்
தளள்.

த்துழநழடம்தளன்ஆகழனிபேந்தது.

பகத்ரதக்களயிக்ரகளண்டுகளிரயத்தளள்.

சுலபஷ்யந்துரீரயலயகநளகக்கமட்டியசழயிட்டுலசரில்ரளத்ரதஉட்களர்ந்தளன்
ீ
.
களஅயனுக்கும்களிகந்துரகளடுத்துயிட்டுடியிலளட்டளள். சுலபஷ்டியிரனலனரயழத்தடியட்
ீ
அடிக்கடிடியிலளடளதீங்கன்ளன்.இயள்என்றும்ரசளல்யில்ர.
ஏடிக்ரகளண்டிபேக்கும்ளடரஅயன்கயிக்களததுலளஇபேந்தளலும்உள்ளூபபசழப்துரதரிந்தது
.
டியிரனஇப்லளதுழறுத்தழஅயின்டயடிக்ரகரனக்கயிக்கலயண்டும்லளஆரசனளய்இபேந்த
து.

ஆளல்நசுயபயில்ர.

ளட்டுபடிந்ததும்டியிரனழறுத்தழயிட்டளள்.“ளலங்கநளநங்கழட்டிச்சடுத்துகளலஜ்டிச்சழகழட்
டுஇபேக்லகன்.

இப்டிஆடம்பநளஇபேக்கதஅயபேயந்துளத்தளல்ளம்கட்டளனிடும்
”.

களவுக்குத்ரதரிபம்அயர்அப்டிப்ட்டஆள்இல்ரஆளலும்அயள்துவும்ரசளல்யில்ர
.“ஆ
நளீங்கன்ங்கரசளந்தக்களபங்கயட்டுக்ரகல்ளம்லளனிகழட்டிபேக்கவ
ீ
ங்க”ன்ளன்.“ன்லளகக்கூடள
தள?”ன்றுரநல்சழரித்துக்ரகளண்லடலகட்டளள்.

அயனுக்குரிச்சல்சுமன்றுரகளண்டுயந்தது.

“ன்ளஅயிங்கபஞ்சழனிபமழக்கபடினீங்கண்து.”இயள்ங்கண்டன்றுலதளரசளல்
யளரனடுத்தளள்.

“பதல்ன்கண்டன்னுகூப்டதழறுத்துங்க”ன்றுகத்தழளன்.

இயள்யிக்கழத்துப்லளய்தழந்தயளலனளடுஅப்டிலனஇபேந்தளள்.
சுலபஷ்ளந்துரசபேப்ரத்ரதளட்டுக்ரகளண்டுரிச்சளய்ங்லகளலளய்யிட்டளன்
. களநீ ண்டும்டியி
லளட்டுக்ரகளண்டளள்.

எபேலசழல்லதளகுடும்ப்

ிபச்சரரனப்ற்ழஅசழக்ரகளண்டிபேந்தளர்கள்.
கவ லமஏடிக்ரகளண்டிபேந்தம்பேக்குரசல்ரடுத்துபனற்சழத்தளள்.
தழவுரசய்னப்ட்டகுபல்ரிலலனகளத்தழபேக்கவும்ன்து.
னளபளயதுரில்யபேயளர்கள்ன்றுளர்த்தளள்.
ந்துழநழடத்தழற்குலநல்நண்ரடரயடித்துயிடும்லள
இபேந்தது.

லளரக்கட்ரசய்தளள்.

ில்ம்துபைளய்ஆகழனிபேந்தது.

குணளயந்துலன்ரசப்ளர்த்துகத்துயளலபளன்றுனநளய்இபேந்தது.
டியிரனஅரணத்துயிட்டளள்.நணித்துஆகழனிபேந்தது.
குணளரயபம்களணயில்ரசுலபரரபம்களணயில்ர.

ன்ரசய்யரதன்றுரதரினயில்ர.

ரயறுநலகதரயசளத்தழயிட்டுயந்துசளநழடத்துக்குபன்சம்நணம்லளட்டுஉட்களர்ந்துகண்கரதழ
னளளயநளகபடிளள்.

ரககள்பமங்களழன்நீ துசழன்பத்தழரபனில்டிந்த.

எபேழநழடம்கமழத்துஏம்ஏம்சவபளரநல்ழனஉச்சரிப்புஅயிடம்இபேந்துயந்தது.
கணகணகணரயன்றுநணிஎழத்தது.

கண்யிமழத்துநங்கநங்கப்ளர்த்தளள்.

குணளநணிரனலடிள்லநல்ரயத்துயிட்டுஉள்லலளய்லுங்கழநளற்ழளன்.
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ரட்பைநழல்ரட்ரிந்தது.

சுலபஷ்யந்துயிட்டளலளஉள்லட்டிப்ளர்த்தளள்.

ரநழதளகயளரனத்தழந்துரகளண்டுதூங்கழக்ரகளண்டிபேந்தளன்.
சுனழரலயஇல்ளதநளதழரிஇபேந்தது.

சளப்ிடச்ரசளல்ழளப்ிளள்.

குடித்தழபேப்ளலளன்றுசந்லதகநளய்இபேந்தது.

குணளவுக்குசளப்ளடுலளட்டுரயத்தளள்.
துவும்லசளநல்சளப்ிடஉட்களர்ந்தயிடம்“ங்கசுலபஷ்ன்ரபளம்ப்லசளன்.
ங்கழபம்லளக்கூடளதுன்ளன்டியிளக்கக்கூடளதுங்களன்.

ளன்ன்தளன்ண்ணட்டும்”ன்ளள்.

அயன்துவும்ரசளல்ளநல்சளப்ிட்டுக்ரகளண்டிபேந்தளன்.
அயளுக்குலநற்ரகளண்டுன்லசுயதுன்றுரதரினயில்ர.
லநளகன்ப்கழம்ிளன்ன்றுதழடீரபன்றுலகட்டளன்.அந்தக்லகள்யினில்இபேந்ததழர்ளர்ப்புஅயளு
க்குத்தளங்கபடினளததளய்இபேந்தது.
ரட்இபேந்துட்டுகளரதளன்லளளர்ன்றுரசளல்ளநளன்று

லனளசழத்தளள்.

ஆளல்அயபேயந்துட்டுஅப்லயகழம்ிட்டளர்ன்ளள்.அயனுக்குள்லதளஎபேழம்நதழபவுயரதஉ
ணபபடிந்தது.
இந்தஅத்தநளழம்நதழக்குன்அர்த்தம்ன்றுலனளசழத்தளள்.நறுளள்நத்தழனளணம்தளன்குணளவுக்
குடூட்டிலளட்டிபேந்தது.
ரகழரனகட்டிக்ரகளண்டுஈசழலசரில்சளய்ந்துடியிளர்த்துக்ரகளண்டிபேந்தளன்.சுலபஷ்இப்லளதுதுவு
ம்ரசளல்ளததுஅயளுக்குரிச்சளய்இபேந்தது.
“ங்கடியினரளளதரக்கும்லளட்டுப்ளக்களதீங்கஅயிங்கநளநளளத்தளபேன்ளசுலபசுக்குகட்ட
களலஜ்ீறகட்டநளட்டளபளம்”ன்ளள்.
அயன்கட்டுரன்ளநனிலபலளச்சழன்றுயிட்டுலயறுலசரநளற்ழளன்.
சுலபஷ்ரகனிழபேந்தடம்ரபயசழழந்தளன்
ீ
.

சளரபன்சத்தம்யட்ரடஉலுக்கழனது
ீ
.

இயர்கள்இபண்டுலரின்உடலும்தூக்கழப்லளட்டநளதழரிஅதழர்ந்தது.
“அப்ீபம்களலஜழக்குப்ணம்கட்டநளட்டன்ரன்ரதபேவுழக்கரசளல்ழனள
?”
ன்ளன்.

குணளஅயரஅரநதழனளகப்ளர்த்து“னளபேடளகட்டநளட்லடன்னுரசளன்ளங்க”ன்ளன்.

“ின்லளயபேசம்களலஜ்ணரநல்ளம்கட்டபடினளதுழன்னுக்கன்னுரசளன்ஆளுதளீன” ி
ன்றுகத்தழளன்.

“சரிப்ளஅதுக்களகஅப்ிடிலனயிட்டுடுயளங்கன்னுஅர்த்தநள”ன்ளள்கள.

ீயளனபடுன்றுசுலபஷ்கத்தழளன்.

குணளளந்துளரபன்றுஅயரஅரந்தளன்.

அயன்சட்ரடசழன்க்குமந்ரதலளஅளதடிஅயரயன்நநளய்ப்ளர்த்துக்ரகளண்டுரயிலனகழ
ம்ிளன்.
அந்தஅளரகபம்யன்நபம்என்றுக்ரகளன்றுரளபேந்தளததளய்அயன்பகத்ரதஅயட்சணநளக்கழ
யிட்டது.

“ன்ங்கதரக்கழலநயந்தரனப்லளனிரகய்னீட்டிஅடிச்சழகழட்டு
”ன்ளள்.

“ய்ீரடலளஅந்தளண்ரட”ன்றுகத்தழளன்.

களவுக்குஅயநளநளய்இபேந்தது.

ன்ரசய்யதுன்றுபுரினளதயளய்கட்டிழல்உட்களர்ந்துரகளண்டளள். யடுஅரநதழனளய்இபேந்தது.
ீ
ரநல்ளந்துரகப்ரரனடுத்துக்ரகளண்டுகழம்ிளள்.
ரயிலனலளகும்லளதுகுணளய்களன்றுகத்தழளன்.

அயள்

துவும்லசளநல்ஸ்ஸ்டளப்க்கநளகடந்தளள்.ழறுத்தத்தழல்ழன்றுரகளண்டிபேந்தலளதுகுணளஸ்கூ
ட்டினில்யந்துஅபேகழல்ழறுத்தழயண்டினிறுன்றுஉறுநழளன்.
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ஸ்டளப்ிங்கழல்ழற்யர்கள்ல்ளம்அயர்கரலனளர்த்தர்.
அப்லளதுயந்தளநக்கல்ஸ்சழல்அயள்பனற்சழக்கயில்ர.அயன்எபேலயரதளயதுஅசழங்க
நளய்ரசய்துயிடுயளலளன்றுனநளய்இபேந்தது.
“குணளஇப்ீயட்டுக்குயர்ழனளஇல்ளன்நண்ரணண்ரணனஊத்தழகழட்டுசளவுட்டுநள
ீ
”ன்றுகத்தழ
ளன்.

அயளுக்குஅங்லகழற்யர்கரத்தரரனழநழர்ந்துளர்க்கஅயநளநளய்இபேந்தது
.

லசளநல்அயன்ின்ளல்யண்டினில்உட்களர்ந்துரகளண்டளள்.
அயரக்ரகளண்டுயந்துயட்டில்யிட்டுயிட்டுநகரத்லதடிக்ரகளண்டுலளள
ீ
ன்.
களநத்தழனளணசளப்ளட்டுக்குசுலபர¤க்குப்ிடித்தகபேயளட்டுக்குமம்ரரயத்தளள்.சிக்கழமரநஅ
ம்நளயளரசதுணிரனல்ளம்துரயத்துப்லளட்டுயிட்டுயட்ரடத்துரடத்துக்ரகளண்டிபேந்தளள்
ீ
.
அம்நளயிடம்இபேந்துலளன்யந்தது.“ன்டிஎம்நகஅம்நளகழட்டகூட்டிகழட்டுப்லளலனதளன்ஆவுனும்னு
லத்தழ
இபேந்துநல்லுக்குழக்கழளளன்ளடீண்ணட்டும்”ன்ளள்.
டக்ரகன்றுசரிகூட்டிகழட்டுயளலனன்ன்ளள்.
தழர்பரனில்லச்ரசலனகளலணளம்.ன்ம்நளன்ளள்.
க்குப்னநளஇபேக்குதுடின்றுஅம்நளரநல்ச்ரசளன்ளள்.

ன்னம்?

ன்ரகளரனளண்ணிட்லடளம்அரதல்ளம்ளத்துக்களம்கூட்டிகழட்டுயளன்றுயிட்டுப்லளர
ரயத்தளள்.சளம்ளர்பசம்ரளரினல்ரயத்துஇரலளட்டுப்ரடத்துகளக்களய்க்குப்லளட்டுயிட்டுசளப்
ிடஉட்களபேம்லளதுநணிபடஆகழனிபேந்தது.

அசதழனில்சரினளய்சளப்ிடபடினயில்ர.

லபேக்குக்ரகளஞ்சம்சளப்ிட்டுயிட்டுளந்தளள்.ந்துநணிக்குகளழங்ரல்அடித்தது.
அம்நளவும்நீ ளவும்யந்தழபேந்தளர்கள்நீ ளயின்பகம்அப்டிலனிபகளசநளய்இபேந்தது.
உள்லயந்ததும்அம்நளரயக்கட்டிக்ரகளண்டளள்.
களசழரித்துக்ரகளண்டுநகரஅரணத்தடிசளப்டுழனளன்ளள்.
லயண்டளம்அப்புநளசளப்டுலன்ன்டிசுற்றும்பற்றும்ளர்த்தளள்.
ங்கரதனல்நழசழன்?களஅந்தக்லகள்யிரனதர்ளர்த்துநழபேந்தளள்தழர்ளர்க்களநலும்இபேந்தளள்.
குபழல்ந்தளயபம்இல்ளநல்அதுகரடனிஇபேக்குதுன்ளள்.கரடனினள?
சரியளகரடக்கழப்லளலயளம்ன்தும்கரடஇன்ிக்கழலீவுடின்றுஅடுத்துதுவும்லகட்கக்கூடளது
ன்றுநழபட்டும்ளயரனில்களப்ிகுடிக்கழழனளன்ளள்.
நீ ளஅரதசட்ரடரசய்னயில்ரசளயிஉங்கழட்டதளஇபேக்கும்யளலளளம்ன்ளள்.
“ன்டியந்ததும்ரதளணரதளணனுட்டுசளயின
இன்ரளபேத்தழடுத்துகழட்டுப்லளனிட்டள.”நீ ளவுக்குப்ரளக்ரகன்றுஇபேந்தளலும்ஆரசனளகயட்
ீ
ரடசுற்ழயந்தளள்.
அயளுக்குன்லயளசந்லதகம்யந்துயிட்டது“ம்நளஇங்கனளர்னளரபல்ளம்இபேக்களங்கஇரதன்
லண்ட்ஜட்டிரனல்ளம்களபது?”

ன்ளள்.

“அரதல்ளம்க்கத்துயட்டுக்களபங்கலளடதுீ
ீ
யந்துங்கழட்டஉக்களர்னளஇல்ரனள
?”ரசளல்ழக்
ரகளண்லடடியினில்நீ ளவுக்குப்ிடித்தகளர்ட்டூன்லசரப்லளட்டளள்.
அயள்லதளநர்நப்டத்ரதப்ளர்ப்துலளடளம்அண்ட்ரஜர்ரிரனஎபேழநழடம்ளர்த்தளள்
.ிகுஅ
ரதஅட்சழனம்ரசய்தயளய்நீ ண்டும்சுற்ழச்சுற்ழப்ளர்த்தளள்.லலங்கரில்ரதளங்கும்சட்ரடகள்ல
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ண்ட்டுகள்ரடனில்கழடக்கும்ரசபேப்புல்ளயற்ரபம்ளர்த்துயிட்டுதுவும்லசளநல்உம்ரநன்று
ரகளஞ்சலபம்லசளளயில்உட்களர்ந்தழபேந்தளள்.
டியினில்டளபம்ரஜர்ரிபம்அயள்நழரரனலசளக்கிபம்நப்ிபனத்தம்ரசய்யது
லளழபேந்த
து.தழடுக்ரகன்றுளந்துளட்டிகழம்புலளளம்ன்ளள்.
களன்லயளரசளல்யதற்களகக்ரகரனப்ிடித்ததும்ரயடுக்ரகஉதழளள்
.
களஅதட்டளகன்ளடின்ளள்.
நீ ளரயிலனலளய்ரசபேப்ரநளட்டிக்ரகளண்டுரபடினளகழன்ளள்.“ளட்டிம்நளஅங்கழபேந்துன்
கூட்டிகழட்டுப்லளகூட்டிகழட்டுப்
லளன்னுபளவுடிண்ணியந்துட்டுஇப்உடலகழம்புடின்ளன்ளஆவுநள”ன்ளள்.
நீ ள“அங்கழலனரசளல்லயண்டினதுதளல?”ன்றுகத்தழளள்.
க்கத்துயட்டிழபேந்துகஸ்தூரிட்டிப்ளர்த்துயிட்டுஉள்லலளளள்
ீ
.“ன்ளன்னுடிரசளல்ச்ரசள
ல்”ன்ளள்ளட்டி.
“இந்தளடிகளரனிந்தழரிச்சழப்லளயினளம்இபேஇப்ன்ஆனிடிச்சழ”ன்ளள்கள.
“ளட்டிஇப்ீயர்ழனளஇல்ரளம்நட்டும்லளயட்டுநள”ன்ளள்.ளட்டிக்கழனநளகழயிட்டதுஇந்தள
யந்துட்டன்டினம்நளன்ளள்.

களவுக்குக்லகளம்யந்தது.

இந்தளடிஅவ்யவுதளளஇிலநஅம்நளன்னுஎபேத்தழலயண்டளநளன்ளள்.நீ ளரதபம்சட்ரட
ரசய்னளநல்டந்தளள்.
அம்நளஅயள்ின்ளலலனழஆட்ரடப்லளப்லளய்க்ரகளண்டுதழபேம்ித்தழபேம்ிகளரயப்ளர்
த்து
தரனில்அடித்துக்ரகளள்யரதப்லளஜளரடரசய்தளள்.
களகதரயசளத்தழக்ரகளண்டுஉள்லலளளள்.
டியிரனரிச்சலுடன்ழறுத்தழயிட்டுலசரில்உட்களர்ந்தளள். அம்நளரயழரக்கப்ளயநளய்இபேந்தது.
ல்லயரலளய்யிட்டளர்கள்ன்றுழம்நதழனளய்இபேப்துலளவும்லதளன்ழனது.

நீ ள

எபேலயரஅப்னுக்குப்லளன்லளட்டுரசளல்ழயிடுயளலளன்றுகயரனளய்இபேந்தது
.
ஆளலும்ரசளல்நளட்டளள்ன்றுதீயிபநளகம்ிளள்.நீ ளரயசநளதளப்டுத்தபடிபநளன்று
லனளசழத்தளள்.

படிபரநன்றுதளன்லதளன்ழனது.பளத்தழரி

டடரயன்று யிடளநல் தட்டப்ட்டது.
சட்ரடன்று

லநளகின்

ரயழிடித்த

த்து

நணிக்கு

தழடீரபன்று

சுலபரளய் இபேக்கும் ன்று ழரத்தளள்.

உபேயம்

அயளுக்குள்

லதளன்ழ

நரந்தது.

கதவு
ஆளல்
ரபேம்

அச்சத்லதளடு கதரயத் தழக்களநள லயண்டளநள ப் புரினளதயளய் ித்துப் ிடித்த நளதழரி
ழன்று ரகளண்டிபேந்தளள்.

