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உரிமமை – கிரியயேட்டிவ் கநாமைனஸ். எலலநாரும் இப்பிரதிமயேப் படிக்கலநாம், பகிரலநாம்.
அச்சசெடுக்க, நூலுருவநாக்கம் சசெய்யே அனுமைதியிலமல.
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சமர்ப்பணம
என பத்து வயேதுக் குழந்மதயேநான பநாரதிக்கும்
எண்பது வயேதுக் குழந்மதயேநான என அப்பநாவுக்கும்.

3

அத்தியயாயம 1

கமடைசிக் யகள்விக்கநான விமடைமயே எழுதி முடித்து முழுக்க ஒரு தரம் படித்துப் பநார்த்தநான ஜக்கு.
எலலநாயமை செரியேநாகத்தநான எழுதியிருக்கியறநாம் எனறு யதநானறியேது. பிரச்மன இலமல. எப்படியும்
இந்தக் கநாலநாண்டுத் யதர்விலும் வகுப்பில முதல மைநாணவனநாக வந்துவிடைலநாம்.
விமடைத்தநாள்கமளை ஒழுங்கு படுத்தி ஓரத்தில நூல நுமழத்துக் கட்டினநான. தன சபயேர், வகுப்பு
விவரங்கமளை எழுதி எடுத்துச் சசெனறு ஆசிரியேரின யமைமசெமீது மவத்தநான.
‘அதுக்குள்ளை முடிச்சிட்டியேநா?’ எனறநார் ஆறுமுகம் செநார்.
‘ஆமைநா செநார்.’
‘எமதயும் விட்டுடைநாமை எழுதியிருக்கியேநா?’
‘ஆமைநா செநார். படிச்சி பநாத்துட்யடைன. செரியேநா இருக்கும் செநார்.’
‘அப்ப செரி. நீ யபநாகலநாம்’ எனறு அவர் தநாமளை வநாங்கி மவத்துக்சகநாள்ளை, ஜக்கு வகுப்பமறமயே
விட்டு சவளியயே வந்தநான.
செரியேநாக அயத யநரம் எட்டைநாம் வகுப்பு பி சசெக்ஷனிலிருந்து குண்டு பலரநாமைனும் குடுமிநநாதனும்
சவளியயே வந்தநார்கள்.
’எப்படி எழுதியிருக்க?’ எனறு ஜக்கு யகட்டைநான.
‘எப்பவும்யபநாலத்தநான. ஆனநா இந்த தடைவ எனக்கு எக்செநாம் முடிஞ்சி லீவு விட்டிருக்குனற
செந்யதநாஷயமை இலலடைநா’ எனறநான பலரநாமைன.
‘ஆமைநா ஜக்கு. குவநாட்டைர்லி லீவ் முடிஞ்சி நநாமை திரும்பி வர்றப்ப, நம்மை ஸ்கூல இருக்குமைநானனு
பயேம்மைநா இருக்குடைநா!’ எனறநான பத்மைநநாபன எனனும் குடுமிநநாதன.
ஜக்குவுக்கும் அதுதநான கவமல. இப்படி ஒரு பிரச்மன வரும் எனறு யேநாருயமை எதிர்பநார்க்கவிலமல.
யதர்வு சதநாடைங்குவதற்கு முதல நநாயளை பழனி வநாத்தியேநார் மைநாணவர்களிடைம் இமதச் சசெநானனநார்.
பள்ளிக்கூடைம் இருக்கும் இடைம், பண்மணயேநார் வீரபத்திரனுக்குச் சசெநாந்தமைநானது. அந்த கிரநாமைத்தில
அவர் மைட்டும்தநான பணக்கநாரர். அவருக்கு மைட்டும்தநான நிலபுலனகள் இருந்தன. அவரிடைம்
மைட்டும்தநான கநார் உண்டு. பங்களைநா உண்டு. பள்ளிக்கூடைம், திருமைண மைண்டைபம், படித்துமற, பஸ்
ஸ்டைநாண்ட் எனறு ஊரில வசெதி எனறு சசெநாலலிக்சகநாள்வதற்கு இருந்த எலலநாயமை அவரது பணத்தில
உருவநானமவதநான. மைக்கள் அவமர ‘முதலநாளி’ எனறுதநான கூப்பிடுவநார்கள். அவரும் சதநாப்மபமயேத்
தடைவிக்சகநாண்டு சஹெசஹெசஹெ எனறு ஒரு விலலச் சிரிப்பு சிரித்தபடி ஊமரத் தன கநாரில சுற்றி
வருவநார். ஆங்கநாங்யக நிறுத்தி யபநாகிற வருகிறவர்கமளை இழுத்து மவத்து வம்பளைப்பநார். பஞ்செநாயேத்து
யபசுவநார்.
ஆசெநாமி சகநாஞ்செம் முரடுதநான. ஆனநால அவர் கூடை இலலநாவிட்டைநால பநார்வதி புரத்துக்குப்
பள்ளிக்கூடைம் ஏது? பஸ் ஸ்டைநாண்ட் ஏது? அடை, ஒரு செநாமலதநான இருக்குமைநா?
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எத்தமனயயேநா நலலது சசெய்தவர்தநான. ஆனநால திடீசரனறு அவருக்கு எனன ஆகிவிட்டைது எனறுதநான
புரியேவிலமல. கடைந்த சவள்ளிக்கிழமமை மைநாமல சஹெட் மைநாஸ்டைமர பண்மணயேநார் கூப்பிட்டு
அனுப்பினநார்.
‘ஊருக்குள்ளை படிச்சிட்டுப் பலயபர் யவமலயிலலநாமை இருக்கநாங்க வநாத்யேநாயர…’ எனறு ஆரம்பித்தநார்
பண்மணயேநார்.
சஹெட் மைநாஸ்டைர் பவ்யேமைநாகத் தமலயேநாட்டிக் யகட்டுக்சகநாண்டிருந்தநார்.
‘சமைட்ரநாசுக்கநாரன ஒருத்தன இந்தப் பக்கம் ஒரு ஃயபக்டைரி கட்யறனனு சசெநாலறநான. சகமிக்கல
ஃயபக்டைரி.. எப்படியும் நூறு, எரநூறு யபருக்கு யவல கிமடைக்கும்ங்கறநான.. அதுல சபரும்பநாலும்
நம்மூரு பசெங்களுக்யக யவல தயரனனு சசெநாலறநான..’
‘நலல விஷயேமைநாச்யசெ’ எனறநார் சஹெட் மைநாஸ்டைர்.
‘ஆனநா பநாருங்க.. அவன யகக்கற எடைம்தநான சகநாஞ்செம் சிக்கலநா இருக்குது.. ஆத்தங்கமர ஓரமைநா
இருக்கணுங்கறநான.. சகமிக்கல பநாருங்க.. கழிவுத் தண்ணி யபநாக அப்பத்தநான வசெதியேநாம்.’
‘செரிங்க.’
‘நலல யமைட்டு சநலமைநா யவணுங்கறநான. ஆனநா பநாமற இருக்கக்கூடைநாதுங்கறநான. சமையின யரநாடுக்கு
பக்கமைநா இருக்கணுங்கறநான..’
பண்மணயேநார் எனன சசெநாலல வருகிறநார் எனறு சஹெட் மைநாஸ்டைருக்கு உடையன புரியேவிலமல. சுற்றி
வமளைத்து அவர் விஷயேத்துக்கு வந்தயபநாது அவருக்குத் தூக்கிவநாரிப் யபநாட்டுவிட்டைது.
‘நம்மை இஸ்கூல இருக்கற எடைம்தநான செரிங்கறநான. நலல விசெநாலமைநா இருக்குது.. மைரம், சசெடி,
சகநாடிங்க இருக்குதுங்க.. அமமைதியேநான எடைம்.. ஊருக்கு சவளியேவும் இருக்குது, ஊர
ஒட்டினநாப்பலயும் இருக்குது.. எலலநாத்துக்கும் யமைல ஆத்தங்கமரக்கு அஞ்சு நிமிசெ தூரம்..’
அதிர்ந்து யபநானநார் சஹெட் மைநாஸ்டைர். ‘ஐயேநா.. பள்ளிக்கூடைத்தப் யபநாயி..’
‘எனக்கும் அதநான யயேநாசெமனயேநா இருந்திச்சி.. ஆனநா யயேநாசிச்சிப் பநாத்தநா பள்ளிக்கூடைத்த எங்க
யவணநா சவச்சிக்கிடைலநாம்.. ஃயபக்டைரியே அப்படி சசெய்யே முடியேநாயத.’
‘ஐயேநா உங்களுக்கு சதரியேநாததிலல.. பசெங்க படிக்க வர்ற இடைம் அமமைதியேநா, கநாத்யதநாட்டைமைநா
இருக்கறதுதநான நலலது. படிக்கற சூழ்நிமலயே நநாமையளை சகடுத்துரக் கூடைநாதுங்கயளை..’ எனறு சஹெட்
மைநாஸ்டைர் யபசிப் பநார்த்தநார்.
‘எலலநாஞ்செரி. பள்ளிக்கூடைத்தநால எனக்கு லநாபம் எதும் இலலிங்கயளை.. அது தருமைத்துக்கு
நடைத்தறதுதநாயன? ஃயபக்டைரிக்கு எடைம் குடுத்தநா சசெநாமளையேநா அம்பது லச்செம் தயரங்கறநான. அமதயும்
பநாக்கயவண்டி இருக்குதிலல?’
சஹெட் மைநாஸ்டைர் அதிர்ந்து யபநானநார்.
‘ஐயேநா பரிட்மசெ யநரம் சநருங்குது.. பசெங்களுக்கு இது சதரிஞ்செநா..’
‘நலலதநாப் யபநாச்சினனு சவச்சிக்கிடுங்க.. பரிட்மசெ முடிஞ்சி பத்து நநாள் லீவு விடுவிங்கலல.. லீவு
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முடிஞ்சி ஸ்கூல சதநாறக்கறத இனனும் பத்து நநாள் தள்ளிப் யபநாட்ருங்க.. அதுக்குள்ளை யவற எடைம்
பநாக்குயறன. இலலனனநா கலயேநாண மைண்டைபத்துல சகநாஞ்செ நநாள் நடைத்துங்க.. இருக்கயவ இருக்குது,
நம்மை யதநாப்பு..’
சஹெட் மைநாஸ்டைர் கனணில நீர் முட்டிவிட்டைது. ‘ஐயேநா நீங்க இப்படி யபசெலநாங்களைநா? இது தப்பு
இலலிங்களைநா? படிக்கற பசெங்களை நநாமையளை பள்ளிக்கூடைத்த விட்டு சதநாரத்தற மைநாதிரி ஆயிடுங்க.. இந்த
ஏரியேநாவுல பக்கத்துல யவற ஸ்கூலும் இலல.. அஞ்சு கியலநா மீட்டைர் யபநானநாத்தநான டைவுன ஸ்கூல
வரும்.’
‘அசதலலநாம் சதரியும் வநாத்யேநாயர.. யவற வழியிலல.. நீங்க யபநாய் ஆகயவண்டியேத பநாருங்க’ எனறு
சசெநாலலிவிட்டுப் பண்மணயேநார் எழுந்துவிட்டைநார்.
சஹெட் மைநாஸ்டைருக்கு யவறு வழியிலமல. நநானகு ஆசிரியேர்கள். நூறு பிள்மளைகள். இந்தக்
கநாலநாண்டுத் யதர்வுக்குப் பிறகு அவர்கள் எனன சசெய்யேப் யபநாகிறநார்கள்? பண்மணயேநார்
தீர்மைநானமைநாகச் சசெநாலலிவிட்டைநார். இனி இந்த இடைம் இலமல. எனறநால, யவறு எது இடைம்?
அதுதநான இனனும் சதரியேவிலமல எனறு பழனி வநாத்தியேநார் வகுப்பில சசெநானனநார்.
விஷயேம் யகள்விப்பட்டைதிலிருந்து ஜக்குவுக்கு எதுவுயமை பிடிக்கவிலமல. படிப்பில மைனம் சசெலலநாதது
மைட்டுமைலல.. படுத்தநால தூக்கம் கூடை வரவிலமல. அவனது உயிர் நண்பர்களைநான குண்டு பலரநாமைனும்
குடுமிநநாதனும் அடிக்கடி அவயனநாடு கூடி இந்த விஷயேத்மதப் பற்றிப் யபசிக்சகநாண்டிருந்தநார்கள்.
மூவருயமை அவரவர் வகுப்பில படிப்பில முதல யரங்க் வருகிற மைநாணவர்கள்.
‘எப்படி யயேநாசிச்சிப் பநாத்தநாலும் இது தப்பநா சதரியுது ஜக்கு. சகமிக்கல ஃயபக்டைரி நம்மை ஊருக்கு
வந்தநா முதலல ஆத்துத்தண்ணி சகட்டுப் யபநாகும். விவசெநாயேம் படுத்துடும். பயிர் விமளையேநாது.
அப்படியயே சவளைஞ்செநாலும் சவஷச்சசெடியேநா முமளைக்கும். ஊயரநாடை அழயக யபநாயிடும்டைநா!’ எனறநான
குடுமி நநாதன.
‘கசரக்டு. இது ஒனக்கு சதரியுது.. அந்த பண்மணயேநாருக்குத் சதரியேலியயே’
‘பணப்யபய்டைநா அந்த ஆளு! ஃயபக்டைரிக்கநாரன அம்பது லட்செம் தயரனனு சசெநானனதும்
பள்ளிக்கூடைத்மதயயே இடிக்க முடிவு பண்ணிட்டைநாரு பநாத்தியேநா? இவருக்குப் யபநாயி கலவி வள்ளைலனு
யபநான வருஷம் பட்டைசமைலலநாம் குடுத்தநாங்க. யசெ.’ எனறநான பலரநாமைன.
‘சும்மைநா விடைக்கூடைநாது பலரநாமைநா! நம்மை பள்ளிக்கூடைத்த நநாமைதநான கநாப்பநாத்தணும். இத இடிக்க
விடையவ கூடைநாது’ எனறநான ஜக்கு.
‘எனனடைநா பண்ணலநாம்?’
மூவரும் யயேநாசித்தபடி ஆற்றங்கமரயில நடைந்துசகநாண்டிருந்தநார்கள்.
படித்துமற அம்மைன யகநாயில எதிர்ப்பட்டைது. மூவரும் யகநாயிலுக்குச் சசெனறநார்கள். பூசெநாரி யகநாயிலில
இலமல. மைதியே யநரம் செநாப்பிட்டுப் படுத்திருப்பநார். அம்மைன செனனிதி மூடியிருந்தது. செனனிதி
வநாசெலில மூவரும் உட்கநார்ந்தநார்கள்.
‘செநாமிதநாண்டைநா நமைக்கு வரம் குடுக்கணும். நநாமையளைநா சினனப் பசெங்க. நம்மைநால இதுக்கு எனன
பண்ணமுடியும்?’ எனறு குடுமி நநாதன கண்ணீர் விட்டைநான.

6

‘மைனசெ தளைரவிடைக்கூடைநாது குடுமி. நநாமை நிமனச்செநா எனன யவணநா சசெய்யே முடியும். படிக்கறதவிடை
பசெங்களுக்கு யவற எதுவும் முக்கியேமிலல. அந்தப் படிப்புக்கு ஒரு தமடை வருதுனனநா அத நநாமை
சநருங்க விடைக்கூடைநாது’ எனறு தீர்மைநானமைநாகச் சசெநானனநான ஜக்கு.
‘செரி, ஐடியேநா?’ எனறநான பலரநாமைன.
ஜக்கு தீவிரமைநாக யயேநாசித்தநான. செடைநாசரனறு அவனுக்கு ஒரு யயேநாசெமன வந்தது.
‘யடைய், நம்மை பண்மணயேநாருக்கு இந்த அம்மைன யமைல பக்தி அதிகம் இலல?’
‘ஆமைநா.’
‘அம்மைன சசெநானனநா யகப்பநாரு இலல?’
பலரநாமைன சிரித்தநான. ‘யபநாடைநா யடைய்… அம்மைனநாவது, அவ்ர் கனவுல வந்து யபசுறதநாவது?’
‘அம்மைன யபசெயவணநாம்.. ஆளை அனுப்பி யபசெ சவக்கலநாம் இலல?’‘அடைப்யபநாடைநா.. அமதசயேலலநாம்
அவர் நம்பமைநாட்டைநாரு. அவர் பணப்யபய்டைநா!’ எனறநான குடுமி.
யபய். யபய். யபய்.. ஜக்கு தீவிரமைநாக யயேநாசித்தநான. ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனநாக, ‘செரிடைநா.. அவர்
யபய்னநா நநாமை பூதத்த அனுப்புயவநாம். யபய் சஜயிக்குதநா, பூதம் சஜயிக்குதநானனு பநாத்துடுயவநாம்!’
இருவரும் ஒனறும் புரியேநாமைல எழுந்து நிற்க, ஜக்கு அவர்கள் கநாதில ரகசியேமைநாகத் தன திட்டைத்மத
விளைக்க ஆரம்பித்தநான.
வியேப்பில அவர்கள் வநாய் பிளைந்து நினறநார்கள்.
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பநார்வதிபுரம் மைக்களுக்குப் பண்மணயேநார் வீரபத்திரன எனறநால அவ்வளைவநாகப் பிடிக்கநாது. ஆனநால
அமதக் கநாட்டிக்சகநாள்ளை மைநாட்டைநார்கள். ஏசனனறநால, பிடிக்கிறயதநா இலமலயயேநா, அந்த ஊரில
அவர் மவத்ததுதநான செட்டைம். ஏதநாவது நலத்திட்டைம் எனறநாலும் அவர் சசெய்தநாலதநான உண்டு.
தீபநாவளி, சபநாங்கல எனறு எனனவநாவது பண்டிமக வந்தநால, பண்மணயேநார் வீட்டிலிருந்து கிரநாமைம்
முழுவதற்கும் பரிசுப் சபநாருள் யபநாகும். வீட்டுக்சகநாரு யவட்டி யசெமல எனபது அவமரப்
சபநாருத்தவமர சபரியே சசெலவு இலமலதநான. ஆனநால மிகவும் ஏமழகளைநான பநார்வதிபுரம் மைக்களுக்கு
அது சபரியே விஷயேம்.
‘ஆயிரம் இருந்தநாலும் நம்மை பண்மணயேநாருக்கு நலல மைனசுதநான’ எனபநார்கள். குமறந்த கூலிக்கு
வருடைம் முழுதும் தனது வயேலகளில மைக்கமளை மைநாடைநாக நிமனத்து அவர் யவமல வநாங்குவது
அப்யபநாது மைட்டும் தநாற்கநாலிகமைநாக அவர்களுக்கு மைறந்துவிடும். எளியே மைனிதர்கள். கஷ்டைப்படுவது
தங்கள் தமலசயேழுத்து எனறு எண்ணிவிட்டைநார்கள். அதுதநான பண்மணயேநாருக்கு வசெதியேநாகப்
யபநாய்விட்டைது. கிட்டைத்தட்டை கிரநாமையமை அவருமடையேதநாகத்தநான இருந்தது. பச்மசெப் பயசெசலனறு
சசெழித்து விமளையும் வயேலசவளிகள் எலலநாயமை அவருமடையேமவ. அலலது அவரது
உறவினர்களுமடையேமவ. ஒரு யகநாயில, ஒரு பள்ளிக்கூடைம், ஒரு யமைலநிமல நீர்த்சதநாட்டி, ஊருக்குப்
சபநாதுவநாக பஞ்செநாயேத்து அலுவலகத்தில ஒரு கலர் டிவி எனறு அவர் சசெய்து தந்த சில வசெதிகள்,
அவருக்கு எதிரநாக யேநாமரயும் யபசெவிடைநாமைல அடித்துவிட்டைன.
ஆனநால இப்யபநாது வந்திருக்கும் பிரச்மன அப்படி எளிதநாக எடுத்துக்சகநாள்ளைக்கூடியேதலல. ஒரு
ஃயபக்டைரி கட்டுவதற்கநாகப் பள்ளிக்கூடைத்மத மூடுவது எனபது எவ்வமகயிலும் ஏற்கக்கூடியேயத
அலல எனறு ஜக்கு நிமனத்தநான. அவனது நண்பர்கள் குண்டு பலரநாமைனும் குடுமிநநாதனும் அமதத்
தீவிரமைநாக ஆயமைநாதித்தநார்கள். பள்ளியில மைற்ற மைநாணவர்களுடைன இமதக் குறித்து அவர்கள்
விவநாதித்தயபநாது எலயலநாருக்குயமை அந்த எண்ணம் இருந்தது சதரிந்தது. ஆனநால நம்மைநால எனன
சசெய்யே முடியும் எனறுதநான எலயலநாருயமை நிமனத்தநார்கள். ஆசிரியேர்களும் சஹெட் மைநாஸ்டைருயமை
அப்படித்தநாயன நிமனத்தநார்கள்?
ஒருயவமளை பண்மணயேநார் சசெநானனபடி கநாலநாண்டுத் யதர்வுக்குப் பிறகு பள்ளிக்கூடைத்மத
இடித்துவிட்டு ஃயபக்டைரி கட்டை ஆரம்பித்துவிட்டைநால தநாற்கநாலிகமைநாகக் யகநாயில மைண்டைபத்தில
பள்ளிமயே நடைத்தலநாமைநா, அலலது ஊருக்கு சவளியயே புளியேந்யதநாப்பில மவத்து நடைத்தலநாமைநா எனயற
யபசெத் சதநாடைங்கிவிட்டைநார்கள்.
இமதசயேலலநாம் பண்மணயேநார் அறியேநாமைல இலமல. எலலநாம் சதரிந்தும் அமமைதியேநாக
இருப்பதனமூலம் தன முடிவில தநான உறுதியேநாக இருப்பமத அவர் சவளிப்படுத்திக்சகநாண்டிருந்தநார்.
அதுதநான ஜக்குவுக்கும் அவனது நண்பர்களுக்கும் மிகுந்த யகநாபத்மத அளித்தது.
பண்மணயேநாரின யதநாட்டைத்தில யதங்கநாய் பறிக்கும் யவமல மும்முரமைநாக நடைந்துசகநாண்டிருந்தது.
சுமைநார் நூற்மறம்பது சதனமன மைரங்கள். இருபது இருபத்மதந்து கூலியேநாட்கள் செரசெரசவனறு
மைரங்களினமீது ஏறி யதங்கநாய்கமளைப் பறித்துப் யபநாட்டுக்சகநாண்டிருந்தநார்கள். பண்மணயேநார்
செற்றுத்தள்ளி இருந்த ஒரு ஓமலக்குடிமசெயின வநாசெலில நநாற்கநாலி யபநாட்டு அமைர்ந்து
பநார்த்துக்சகநாண்டிருந்தநார். கநாமல சதநாடைங்கியே யவமல பகல ஒரு மைணிக்கு யமைலும் சதநாடைரயவ
பண்மணயேநார், யவமலயேநாட்கமளைப் யபநாய் செநாப்பிட்டுவிட்டு வரச் சசெநானனநார்.
அவர்கள் முகம் மககநால கழுவிக்சகநாண்டு செநாப்பிடுவதற்கநாகக் கிளைம்பியேதும் பண்மணயேநாரும்
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குடிமசெக்குள் யபநானநார். அங்யக அவருக்கு வீட்டிலிருந்து வந்திருந்த அறுசுமவ உணவு தயேநாரநாகக்
கநாத்திருந்தது. பரிமைநாறுவதற்கு ஒரு யவமலயேநாள் இருந்தநான.
பண்மணயேநார் செநாப்பிடை ஆரம்பித்தநார். ‘ஏன மைநாணிக்கம், இந்த வருசெம் சமைநாத்தமைநா ஒரு
சரண்டைநாயிரம் கநாய் யதறநாது?’
‘யமைலயயே வரும்ங்க.. எப்படியும் மூவநாயிரத்த தநாண்டிரும்னு யதநாணுது. இனனும் எண்ணலிங்க’
எனறநான மைநாணிக்கம்.
‘நநாமளைக்கு உரிக்கறதுக்கு சசெநாலலிவிட்ரணும். சரண்டு நநாள்ளை உரிச்சி முடிச்சிட்டைநா வர
வியேநாழக்சகழமை லநாரியே வரச் சசெநாலலிருயவன. தூக்கிட்டுப் யபநாய் டைவுனல இறக்கிட்டு வந்துடைணும்’
எனறநார் பண்மணயேநார்.
‘ஆகட்டுங்க’ எனறு சசெநாலலிவிட்டு பண்மணயேநார் செநாப்பிட்டு முடித்த பநாத்திரங்கமளைக்
கழுவுவதற்கநாக மைநாணிக்கம் சவளியயே யபநானநான.
பண்மணயேநார் உண்டை கமளைப்பில சில வினநாடிகள் அப்படியயே கண்மூடி அமைர்ந்திருக்க, திடீசரனறு
அவர் யதநாளில யேநாயரநா மகமவத்து அமழப்பது யபநால இருந்தது.
திடுக்கிட்டுப் பினனநால திரும்பிப் பநார்க்க, யேநாருமிலமல. யசெ, பிரமமை எனறு நிமனத்துக்சகநாண்டு
பண்மணயேநார் எழுந்தநார். சவளியயே சசெனறு மககழுவி சகநாப்பளித்துவிட்டு ஈசி யசெமர இழுத்துப்
யபநாடைச் சசெநாலலி, அதில செநாய்ந்து படுத்துக்சகநாண்டைநார்.
மைநாணிக்கம் அவன செநாப்பிடுவதற்கநாகப் புறப்பட்டுப் யபநாக, அங்யக பண்மணயேநார் மைட்டும்
இப்யபநாது தனியயே இருந்தநார். யவமலக்கநாரர்கள் திரும்பி வர எப்படியும் அமரமைணி ஆகும்.
அதற்குள் ஒரு குட்டித் தூக்கம் யபநாட்டுவிடைலநாம் எனறு நிமனத்து அப்படியயே அவர் கண்மண
மூடியேதும் யேநாயரநா ஈசியசெமரப் பினனநால இருந்து செரசெரசவனறு இழுப்பது யபநால இருந்தது.
‘யடைய், யேநார்றநா அது?’ எனறு பதறி எழுந்து திரும்பிப் பநார்க்க, யேநாருமிலமல! ஆனநால ஈசியசெர் நநாலடி
நகர்ந்திருந்தது. மைண் தமரயில அது நகர்ந்ததற்கநான சுவடு சதரிந்தது. பண்மணயேநாருக்குக்
குழப்பமைநாகிவிட்டைது. இது எனன வியனநாதமைநாக இருக்கிறயத. யேநாருயமை இலலநாத இடைத்தில யேநார்
இப்படிச் சசெய்யே முடியும்? அதுவும் பண்மணயேநாரின ஈசியசெமர, அவர் இருக்கும்யபநாது
இழுக்குமைளைவுக்கு யேநாருக்குத் துணிச்செல வரும்?
ஒனறும் புரியேவிலமல. சுற்று முற்றும் யதடிப் பநார்த்தநார். ‘எயலய், மைநாணிக்கம்.. யடைய் பநாண்டியேநா..’
எனறு குரல சகநாடுத்துப் பநார்த்தநார். அக்கம்பக்கம் ஆள் இருப்பதற்கநான சுவயடை இலமல. எனன
நடைக்கிறது இங்யக? பண்மணயேநாருக்குப் புரியேவிலமல. ஒருயவமளை இதுவும் பிரமமையயேநா?
யயேநாசெமனயுடைன மீண்டும் வந்து படுத்தநார். சில வினநாடிகள் அமமைதியேநாகயவ கழிந்தன. உறக்கம்
வந்து அவர் கண்கள் சசெநாருகத் சதநாடைங்கியே யநரம் தடைநாசலனறு அந்தக் குடிமசெயின முனபுறக்
கூமர செரிந்து அவர்மீது விழுந்தது. ‘ஐயயேநாம்மைநா….’ எனறு அலறிக்சகநாண்டு எழுந்தவர் ஒயர
ஓட்டைமைநாகக் குடிமசெமயேச் சுற்றி வந்து பநார்த்தநார். ம்ஹெஹும். யேநாருமிலமல.
பண்மணயேநாருக்கு பயேசமைடுத்துவிட்டைது. ‘யடைய், மைநாணிக்கம்.. எலலநாரும் எங்கடைநா யபநாய்த்
சதநாமலஞ்சிங்க? வநாங்கடைநா இங்க..’ எனறு கத்தினநார்.
கநாற்றுகூடை பலமைநாக வீசெவிலமலயயே? திடீசரனறு எப்படிக் கூமர செரியும்? அவருக்கு ஒயர குழப்பமைநாக
இருந்தது. இதற்குயமைல படுக்க முடியேநாது எனறு முடிவு சசெய்தநார். யேநாரும் வருகிறவமர
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கநாத்திருக்கவும் யவண்டைநாம் எனறு தீர்மைநானித்து, யவகமைநாக நடைந்து தன கநாமர யநநாக்கிச் சசெனறநார்.
டிமரவரும் செநாப்பிடைப் யபநாயிருப்பநான எனறு யதநானறியேது. பரவநாயிலமல எனறு முடிவு சசெய்து
தநாயன செநாவி யபநாட்டுக் கதமவத் திறந்து கநாருக்குள் ஏறி உட்கநார்ந்து ஸ்டைநார்ட் சசெய்தநார். சகநாஞ்செ
யநரம் வீட்டுக்குப் யபநாய்விட்டு அப்புறம் வரலநாம் எனறு யதநானறியேது.
திரும்பத் திரும்ப இரண்டு முமற ஸ்டைநார்ட் சசெய்தும் வண்டி ஸ்டைநார்ட் ஆகவிலமல. யசெ எனறு
அலுத்தபடி பண்மணயேநார் சவளியயே இறங்க முயேற்சி சசெய்யே, கநார் கதவு திறக்கவிலமல. அழுத்திப்
பநார்த்தநார். இழுத்துப் பநார்த்தநார். இடித்துப் பநார்த்தநார். ம்ஹெஹும். திறப்யபனநா எனறது. அடைக்கடைவுயளை!
இப்படி மைநாட்டிக்சகநாண்யடைநாயமை எனறு பயேம் வந்துவிட்டைது. இலமல. ஏயதநா செரியிலமல.
சதநாடைர்ந்து எனசனனனயவநா வியனநாதமைநாக நடைக்கிறது. எனன ஆகிவிட்டைது இனறு?
ஆயவசெம் வந்தவர்யபநால கதமவ யமைநாதித் தள்ளினநார். ஜனனல கண்ணநாடி உமடைந்து, அவர் மகயில
சிரநாய்ப்புகள் ஏற்பட்டைன. ஒரு வழியேநாக சவளியயே மகவிட்டுக் கதமவத் திறந்து பநாய்ந்து சவளியயே
வந்தநார்.
‘யடைய், யேநாருடைநா? எனனடைநா நடைக்குது இங்க? இப்ப சசெநாலலப்யபநாறிங்களைநா இலலியேநா? யேநாருடைநா
இங்க இருக்கறது? சவளியே வநாங்கடைநா?’ எனறு தனக்குத்தநாயன மபத்தியேம் மைநாதிரி கத்தினநார்.
ம்ஹெஹும். ஒரு பதில இலமல. பண்மணயேநாருக்கு பதட்டைமைநாகிப் யபநானது. எனனயவநா நடைக்கிறது.
எனனசவனறு சதரியேநாத எனனயவநா. யேநார் நம்யமைநாடு விமளையேநாடுகிறநார்கள்?
யயேநாசித்தபடி நடைக்க ஆரம்பித்தநார். இருபதடி கூடைப் யபநாயிருக்கமைநாட்டைநார்.
திடீசரனறு அவரது கநாலகள் அப்படியயே ஆணியேடித்தநாற்யபநால நினறுவிட்டைன. அடுத்த அடி எடுத்து
மவக்கப் பநார்த்தநால முடியேவிலமல. குனிந்து பநார்த்தநார். திரும்பிப் பநார்த்தநார். ம்ஹெஹும். இப்யபநாதும்
யேநாருமிலமல. தனக்குத்தநான ஏயதநா ஆகிவிட்டைதநா? ஒனறும் புரியேவிலமலயயே. கநாமல இழுத்து
அடுத்த அடி மவக்கப் பநார்க்க, அது நகர்யவனநா எனறது.
‘அம்மைநா..’ எனறு பயேத்தில அலறிக்சகநாண்டு தனமனத்தநாயன மவக்யகநால யபநார் இழுப்பது யபநால
இழுக்கப் பநார்க்க, தடைநாசலனறு மைரம் மைநாதிரி கீயழ விழுந்தநார்.
அப்யபநாது அந்தக் கநாயடை அதிரும்படியேநாக ஒரு அசுரச் சிரிப்புச் செத்தம் யகட்டைது.
ஹெஹெஹெஹெஹெஹெஹெஹெஹெஹெநா!
பண்மணயேநாருக்குக் குமல நடுங்கிவிட்டைது.
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பண்மணயேநார் தன வநாழ்நநாளில அந்த மைநாதிரி ஒரு சிரிப்பு செத்தத்மதக் யகட்டையத இலமல. யபய்ப்
படைங்களில சிரிக்கும் ரத்தக் கநாட்யடைரியின சிரிப்பு மைநாதிரி ஒரு அசுரச் சிரிப்பு. குடைல
சநநாறுங்கிவிட்டைது பண்மணயேநாருக்கு. அப்படியயே சநஞ்மசெப் பிடித்துக்சகநாண்டு தடுமைநாறி எழுந்து
நினறு, ‘யேநாரு..? யேநாரு அங்க?’ எனறநார். அவர் குரல அவருக்யக யகட்டிருக்குமைநா எனபது செந்யதகம்.
பதில ஒனறும் வரவிலமல. சபரும் நிசெப்தம். பண்மணயேநாருக்கு உடைம்சபங்கும் வியேர்த்திருந்தது.
நடுக்கத்தில அடுத்த அடிமயே அவரநால ஒழுங்கநாக எடுத்து மவக்க முடியேவிலமல. யேநாரநாவது வந்து
தனமனக் கநாப்பநாற்ற மைநாட்டைநார்களைநா எனறு மைனத்துக்குள் மிகவும் ஏங்கினநார். ஆனநால எனனதநான
ஆகித் சதநாமலந்தது இந்த பண்மண ஆட்களுக்கு? ஒருத்தர் எனறநால ஒருத்தர் கூடைவநா இலலநாமைல
யபநாய்விடுவநார்கள்? ஏயதநா திட்டைமிட்டை செதி யபநால இருந்தது.
மைனத்மத திடைப்படுத்திக்சகநாண்டு பண்மணயேநார் சமைலல நடைக்க ஆரம்பித்தநார். எதற்கும்
இருக்கட்டும் எனறு கநாக்க கநாக்க கனகயவல கநாக்க, யநநாக்க யநநாக்க சநநாடியில யநநாக்க எனறு
தனக்குத் சதரிந்த எமதயயேநா உச்செரித்தபடி நடைந்தநார். எந்த நிமிடைம் மீண்டும் அந்த சிரிப்புச் செத்தம்
யகட்கும், எப்யபநாது அபநாயேம் கண்சணதியர வந்து குதிக்கும் எனறு சதரியேநாத பயேப்பீதியில அவர்
முகம் சவளுத்திருந்தது.
ஆனநால எனன ஆச்செரியேம்! யதநாட்டைத்மத விட்டு அவர் சவளியயேறி சமையின யரநாடுக்கு வந்து யசெரும்
வமர ஒனறுயமை ஆகவிலமல. அந்த வழியயே யபநான ஒரு மைநாட்டு வண்டிமயே நிறுத்தி தனமன
வீட்டில சகநாண்டு விடைச் சசெநாலலி ஏறிக்சகநாண்டைநார். இப்யபநாது செற்று ஆசுவநாசெமைநாயிருந்தது.
பரவநாயிலமல. பக்கத்தில ஒரு மைனிதன!
வீடு யசெரும் வமர பண்மணயேநாருக்கு உதறலதநான. உள்யளை நுமழயும்யபநாதுதநான அவருக்குப் பமழயே
யவகமும் கித்தநாப்பும் வந்து ஒட்டிக்சகநாண்டைன.
‘மீனநாட்சி! ஏய் மீனநாட்சி!’ எனறு செத்தமிடை, அவரது மைமனவியும் வீட்டில இருந்த சில
யவமலக்கநாரர்களும் ஓடி வந்தநார்கள்.
‘வந்துட்டிங்களைநா? எனன இனனிக்கு இவ்யளைநா சீக்கிரம் வந்துட்டிங்க?’ எனறு அவரது மைமனவி
யகட்க, அமதக் கண்டுசகநாள்ளைநாமைல, ‘யடைய், உடையன கிளைம்பி நம்மை சதனனந்யதநாப்புக்குப் யபநாற!
அங்க இருக்கற நம்மை ஆளுங்க எலலநாமரயும் திரட்டி யதநாப்பு முழுக்க இண்டு இடுக்கு விடைநாமை
யதடை சசெநாலற’ எனறு யவமலக்கநாரமனப் பநார்த்துக் கட்டைமளையிடை, அவன ஒனறும் புரியேநாமைல
திருதிருசவனறு விழித்தநான.
‘எனனடைநா, நநான சசெநாலறது கநாதுல விழுந்ததநா இலலியேநா?’
‘விழுந்திச்சிங்க.. ஆனநா ஐயேநா எத யதடை சசெநாலறிங்கனனுதநான புரியேல..’ எனறு அவன தமல
சசெநாரியே, பண்மணயேநார் ஒரு கணம் யயேநாசித்தநார். நியேநாயேமைநான யகள்வி. எமதத் யதடுவது? இவனுக்கு
எனன சசெநாலலிப் புரியேமவப்பது?
யதநாப்புக்குள் ஏயதநா இருக்கிறது. யபய். பிசெநாசு. பூதம். ஏயதநா ஒனறு. அலலது அந்த மைநாதிரி யேநாயரநா
நடிக்கிறநார்கள். தனமன ஏமைநாற்றி, பயேமுறுத்தி செநாகடிக்கப் பநார்க்கிறநார்கள். இது எனன எனறு உடையன
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கண்டுபிடிக்கநாவிட்டைநால பிரச்மன சபரிதநாகிவிடும்.
பண்மணயேநார் ஒரு முடிவுக்கு வந்து மைமனவியிடைமும் யவமலயேநாட்களிடைமும் யதநாப்பில நடைந்த
விஷயேம் அமனத்மதயும் ஒனறு விடைநாமைல விவரித்தநார்.
‘கண்டிப்பநா அங்க எயதநா இருக்கு. பிரமமை இலல.. நநான சபநாய் சசெநாலலல… இனனிக்குள்ளை எனக்கு
உண்மமை சதரிஞ்செநாகணும்.. யபநாங்கடைநா!’ எனறு விரட்டை, யவமலயேநாட்கள் உடையன சவளியயே
ஓடினநார்கள்.
பண்மணயேநாரின மைமனவிக்கு சரநாம்பக் கவமலயேநாகிவிட்டைது. ‘எனனங்க, உங்களுக்கு திருஷ்டிதநான.
அக்கம்பக்கத்துல உங்களை தவிர யவற யேநாரும் இவ்யளைநா செம்பநாதிக்கல. இவ்யளைநா வசெதியேநா யபரு
புகயழநாடை வநாழல. ஐயயேநா இந்த மைனுசென மைட்டும் இப்படி ரநாசெநா மைநாதிரி வநாழுறநாயரனற
சபநாறநாமமைல யேநாயரநா மைந்திரவநாதியே ஏவிவிட்டு இந்த மைநாதிரி எயதநா பண்றநாங்கனனு நிமனக்கயறன.
எதுக்கும் செநாயேந்திரம் பூசெநாரியே பநாத்து மைந்திரிச்சிக்கிட்டு வந்துடைலநாங்க’ எனறநாள் கவமலயுடைன.
அவருக்கும் அது செரிசயேனயற பட்டைது. ஒப்புக்சகநாண்டு, ‘பசிக்குது.. செநாப்பநாடு எடுத்து மவ’ எனறநார்.
திடுக்கிட்டை அவர் மைமனவி, ‘செநாப்பநாடு குடுத்தனுப்பினயன, செநாப்பிடைலியேநா?’ எனறு யகட்க, அவருக்கு
அப்யபநாதுதநான தநான செநாப்பிட்டு முடித்த நிமனயவ வந்தது. ஆனநால வயிற்றில செநாப்பிட்டை
சுவயடைஇலமல. பயேத்தில அமனத்தும் ஜீரணமைநாகிவிட்டைதநா எனன? புரியேவிலமல. இருப்பினும்
சுதநாரித்துக்சகநாண்டு, ‘ஆமைநாலல.. செநாப்ட்யடைன.. விடு. நநான சகநாஞ்செ யநரம் படுக்கயறன’ எனறு
சசெநாலலிவிட்டு தன அமறக்குள் சசெனறு படுத்துக்சகநாண்டைநார்.
பயேம் இனனும் முழுதும் நீங்கநாமைல இருந்தது. அயடையேப்பநா! எனன ஒரு சிரிப்பு. கடைலில உள்ளை
அத்தமன அமலகளும் ஒயர செமையேத்தில எழுந்து பநாய்கிற மைநாதிரி ஒரு யபய்ச்சிரிப்பு. நிச்செயேமைநாக இது
மைனிதர்களைநால முடியேநாது. எயதநா யபய்தநான. செந்யதகயமை இலமல. குமல நடுங்கிவிட்டைது அவருக்கு.
இழுத்துப் யபநார்த்திக்சகநாண்டைநார். கண்மண இறுக்கி மூடிக்சகநாண்டைநார். அந்த ஞநாபகயமை இலலநாமைல
சகநாஞ்செ யநரம் தூங்கினநால நலலது எனறு அவருக்குத் யதநானறியேது. சமைலல சமைலல உறக்கத்தில
தனமன இழக்க ஆரம்பித்தநார்.
எவ்வளைவு யநரம் தூங்கியிருப்பநாயரநா அவருக்யக சதரியேநாது. கமளைப்யபநாடு கண் விழித்து, ‘மீனநாட்சி..
கநாப்பி எடுத்துட்டு வநா’ எனறு குரல சகநாடுத்தநார். அதன பிறகுதநான எழுந்து உட்கநார்ந்தநார். தூக்கி
வநாரிப் யபநாட்டைது அவருக்கு.
ஐயயேநா இது எந்த இடைம்? ஒரு கணம் ஒனறுயமை புரியேவிலமல. சுற்றுமுற்றும் பநார்த்தநார். திடுக்கிட்டு
எழுந்து சவளியயே வர, முழுதும் இருட்டியிருந்தது! ஜிலசலனறு சதனனங்கநாற்று வநாரிக்சகநாண்டு
யபநானது. செடைநாசரனறு தநான எழுந்து வந்த இடைத்மதத் திரும்பிப் பநார்க்க, அது அவரது
சதனனந்யதநாப்பில உள்ளை அவரது குடிமசெயயேதநான!
வீட்டில தனது அமறயில யபநார்த்திக்சகநாண்டு படுத்தவர் எப்படி எழுந்து இங்யக வந்திருக்க
முடியும்? அதுவும் அவ்வளைவு சபரியே அபநாயேத்மதத் தநாண்டி வீடு யபநாய்ச் யசெர்ந்த பினனர், மீண்டும்
யதநாப்புக்கு வரத்தநான யதநானறுமைநா? ஒனறும் புரியேவிலமல. ஒருயவமளை தநான கநாமலயில இருந்து
இங்யகயயேதநான இருக்கியறநாமைநா? வீட்டுக்குக் கிளைம்பியேது, யபய்ச்சிரிப்பு செத்தம் யகட்டைது, கநாருக்குள்
மைநாட்டிக்சகநாண்டைது, தப்பித்து சவளியயேறியேது… சமையின யரநாடுக்கு ஓடி வந்து மைநாட்டு வண்டியில
வீடு யபநாய்ச் யசெர்ந்தது எலலநாம்.. எலலநாயமை ஒருயவமளை கனவநா?
இலமல.. இருக்க முடியேநாது.. நிச்செயேமைநாகக் கனவநாக இருக்க முடியேநாது.. எனன நடைக்கிறது எனறு
புரியேவிலமலயயே?
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‘சினனநா.. யடைய், மைநாரியேப்பநா. முத்துக்கநாளை..’ எனறு தனது ஆட்கமளைக் கூப்பிட்டுப் பநார்த்தநார்.
யேநாரும் இலமல. எந்த பதிலும் இலமல.
பண்மணயேநாருக்கு மீண்டும் உடைம்பு நடுங்க ஆரம்பித்தது. தநான மையேங்கி விழுந்துவிடைநாமைல இருக்க
யவண்டும் எனறு நிமனத்துக்சகநாண்டைவர், உறுதியேநாக எமதயேநாவது பிடித்துக்சகநாள்ளை விரும்பி
அங்குமிங்கும் பநார்த்தநார். குடிமசெ வநாசெலில கூமரக்கு முட்டுக் சகநாடுத்த மைநாதிரி ஒரு சபரியே கழி
இருந்தது. பநாய்ந்து சசெனறு அமத உருவி சகட்டியேநாகப் பிடித்துக்சகநாண்டைநார்.
செரி. யவறு வழியிலமல. எனனயவநா நடைக்கிறது எனபது சதரிந்துவிட்டைது. அது யபயயேநா பிசெநாயசெநா
எனனவநாக யவண்டுமைநானநாலும் இருக்கட்டும். இந்த நிமிடைம் தனக்கு உதவிக்கு யேநாரும்
வரப்யபநாவதிலமல எனபது நிச்செயேம். எனனவநானநாலும் தநாயனதநான செமைநாளித்தநாக யவண்டும். வருவது
வரட்டும் எனறு முடிவு சசெய்து, ‘ஏய்… எனமன யேநாருனனு சநனச்செ? வீரபத்திரண்டைநா! எனமன பத்தி
ஊருக்குள்ளை யகட்டுப் பநாரு.. யவணநாம்.. வீணநா எனயனநாடை விமளையேநாடைநாத.. மைரியேநாமதயேநா யபநாயிடு..
நீ யேநாரு எனனனனு எனக்கு சதரியேல. ஆனநா யேநாரநா இருந்தநாலும் அதப்பத்தி எனக்கு கவல இலல..
எனகிட்டை மைட்டும் மைநாட்டியனனனு மவயி.. தீந்துதுடைநா உன கமத!’ எனறு ஆக்யரநாஷமைநாக
கத்தியேபடியயே மகயில பிடித்திருந்த செவுக்குக் கட்மடைமயே அவர் யமையல தூக்க, தூக்கியே
மகப்பிடிக்குள் கட்மடை சநகிழ்வது யபநால உணர்ந்தநார்.
ஏயதநா யதநானறி மகமயே இறக்கிப் பநார்க்க, அவர் பிடித்திருந்த கட்மடை ஒரு நீண்டை செர்ப்பமைநாக
உருமைநாறியிருந்தது. அழகநாகப் படைசமைடுத்து அவமரப் பநார்த்து சிரித்தது!
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ஒரு கணம்தநான. தன மகயில பிடித்திருப்பது கட்மடையேலல; ஒரு பநாம்பு எனபது சதரிந்தயபநாது
பண்மணயேநார் சவலசவலத்துப் யபநாய்விட்டைநார். ‘ஐயயேநாம்மைநா….’ எனறு அலறியேபடியயே பநாம்மபத்
தூக்கிப் யபநாட்டுவிட்டுத் தமல சதரிக்க ஓடை ஆரம்பித்தநார். எவ்வளைவுதூரம் ஓடியிருபபர் எனறு
அவருக்யக சதரியேநாது. ஓடிக் கமளைத்து வந்து யசெர்ந்த இடைம் எதுசவனறும் புரியேவிலமல.
மூச்சிமறத்து அப்படியயே சபநாத்சதனறு கீயழ விழுந்தநார்.
உடையன அவருக்கு ஒரு குழப்பம் வந்தது. இது எனன? நநாம் மைதியேம்தநாயன வீட்டில படுத்யதநாம்?
படுத்த உடையன ஏயதநா ஒரு செக்தி யதநாப்புக்குத் தூக்கி வந்து யபநாட்டுவிட்டைது. கண் விழித்துப்
பநார்த்தயபநாது பகலநாக இருந்ததநா? இரவநாக இருந்ததநா? செந்யதகமைநாக இருந்தது.
செரி, ரநாத்திரியேநாகயவ இருக்கட்டும். அதற்கநாக இப்படியேநா? கும்மிருட்டைநாக? எந்த ஒரு
நடைமைநாட்டைமுயமை இலலநாமைலநா? புரியேவிலமல. அவரநால நடைக்கிற எமதயுயமை நம்பமுடியேவிலமல.
ஏயதநா ஒரு சபரியே அபநாயேத்தில தநான சிக்கியிருக்கியறநாம் எனபது மைட்டும் புரிந்தது. ஆனநால அது
எனன?
இப்படி யயேநாசித்துக்சகநாண்டிருக்கும்யபநாயத இடி இடிசயேனறு ஒரு இடிச்சிரிப்புச் செத்தம் யகட்டைது.
யதநாப்பில யகட்டை அயத சிரிப்பு!
ஐயயேநா!
‘எனன பண்மணயேநாயர.. சசெசௌக்கியேமைநா?’ எனறது ஒரு வியனநாதமைநான குரல. அது மைனிதக்குரலநாகத்
சதரியேவிலமல. யவறு எனனயமைநா மைநாதிரி, ஒரு முதமலயின மூச்சிமறப்புச் செத்தத்மதயும் ஓநநாயின
குரமலயும் கலந்து சசெய்த குரல மைநாதிரி. ஆனநால சமைநாழி சுத்தமைநாக இருந்தது. சதளிவநாக இருந்தது.
அச்சுறுத்தக்கூடியேதநாகவும் இருந்தது!
‘யேநாரு..? யேநாரு யபசுறது? எனமன எதுக்கு இப்படி பயேமுறுத்தறிங்க? நநான எனன தப்பு சசெஞ்யசென?’
எனறு நடுக்கமுடைன கநாற்மறப் பநார்த்துக் யகட்டைநார் பண்மணயேநார்.
‘நீங்க எனன சசெய்யேமல? எலலநா தப்மபயும் சமைநாத்தமைநா சசெய்யேற ஆளு எனன சசெஞ்யசெனனு
யகக்கறதுதநான வியனநாதமைநா இருக்கு. செரி அத விடு. நநாங்க முடிவு பண்ணிட்யடைநாம். உனக்கு இறுதித்
தீர்ப்பு எழுதிட்யடைநாம்.’ எனறது அக்குரல.
தூக்கி வநாரிப் யபநாட்டைது பண்மணயேநாருக்கு. இறுதித் தீர்ப்பு எனறநால!
ஹெஹெஹ்ஹெஹெஹெநா! எனறு மீண்டும் ஒரு யபய்ச்சிரிப்பு.
’புரியேல இலல? யபநாகப் யபநாகப் புரியும். இப்ப உங்களை ஒரு பயேங்கரமைநான இடைத்துக்கு தூக்கிட்டுப்
யபநாகப் யபநாயறநாம். மைத்தத எலலநாம் சசெநாலலநாமை இத மைட்டும் எதுக்க்கு சசெநாலயறனனு
பநாக்கரிங்களைநா? சும்மைநா ஒரு எச்செரிக்மகதநான. பறந்து யபநாறப்ப நீங்க தவறி கீழ
விழுந்துடைக்கூடைநாதிலல?’
அலறிவிட்டைநார் பண்மணயேநார்.
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‘ஐயயேநா யவணநாம்.. எனமன ஒண்ணும் பண்ணிடைநாதிங்க.. நநான எதநாவது தப்பு பண்ணியிருந்தநா
எனமன மைனனிச்சிடுங்க. நீஙக் யேநாருனனு எனக்கு சதரியேல. ஆனநா நீங்க எனன சசெநானனநாலும்
யகக்கயறன. எனமன சகநாலல மைட்டும் சகநானனுடைநாதிங்க’
ஹெஹெஹெஹ்ஹெநா! உனன சகநாலறதநா? செத்தியேமைநா மைநாட்யடைநாம்.. அயத செமையேம் ஆயுசுக்கும் நீஙக்
எந்திரிக்க முடியேநாதபடி ஒரு சபரியே தண்டைமனயே குடுக்கநாமை இருக்கவும் மைநாட்யடைநாம்’ எனறது
அக்குரல.
பண்மணயேநாருக்கு ஒனறும் புரியேவிலமல. இருட்டில எதியர இருப்பயத சதரியேநாத சூழ்நிமலயில
அமைநானுஷ்யேமைநாக தனமன யநநாக்கிப் யபசும் குரமல எங்கிருந்து அமடையேநாளைம் கநாண்பது?
‘இத பநாருங்க. எனகிட்டை எக்கச் செக்கமைநா பணம் இருக்கு. நீங்க எவ்யளைநா யகட்டைநாலும் தயரன..
எனமன மைட்டும் விட்ருங்க’ எனறு சகஞ்சினநார் பண்மணயேநார்.
‘பணமைநா! யேநாருக்கு யவணும் உன பணம்? இப்ப பநாரு..’
எனறு சசெநாலலி நிறுத்தியேதுதநான தநாமைதம்.. எங்கிருந்யதநா ஒரு கம்பளைம் கநாற்றில அடித்து வந்து
அப்படியயே பண்மணயேநார்மீது சுற்றியேது.
‘விடு.. எனமன விடு.. எனமன ஒண்ணும் பண்ணநாத’ எனறு பண்மணயேநார் அலற அலற, அந்தக்
கம்பளைம் அவமர மைநாமல கட்டுவது யபநாலக் கட்டிச் சுற்றியேது.
‘அவ்ளைதநான பண்மணயேநாயர! இப்ப நீங்க பறக்கப் யபநாறிங்க!’
மீண்டும் அயத குரல!
பண்மணயேநார் தன குலசதய்வம், இஷ்டை சதய்வம் எலலநாவற்மறயும் துமணக்குக் கூப்பிட்டைபடி,
‘சசெத்யதநாம்’ எனறு நிமனத்துக்சகநாண்டிருக்மகயியலயயே, ஜிவ்யவநா எனறு அவர் யமையல எழும்பிப்
பறக்க ஆரம்பித்தநார்.
‘ஆ.. எனக்கு எனன நடைக்குதுனனு சதரியேலியயே.. எனமன கீழ இறக்கி விட்ருங்க.. எனமன
ஒண்ணும் பண்ணிடைநாதிங்க!’ எனற அவரது அலறல யேநாருக்குயமை யகட்கவிலமல. ஆனநால அவருக்கு
மைட்டும் அந்த யபய்ச்சிரிப்பு செத்தம் ஓயேநாமைல யகட்டுக்சகநாண்டிருந்தது. அவர் படும் பநாட்மடைப்
பநார்த்து யேநாயரநா சிரிப்பது மைட்டும் நிச்செயேம். ஆனநால யேநார் அந்த யேநாயரநா?
இருட்டில எதுவுயமை தட்டுப்படைநாமைல கம்பளைம் சுற்றியே பண்ண்மணயேநார் கநாற்றில
பறந்துசகநாண்டிருந்தநார். சில செமையேம் புயேல யவகத்திலும் சில செமையேம் சமைதுவநாகவும் கம்பளைம்
அவமரச் சுமைந்து பறந்தது. கநாற்றில அவர் இங்குமைங்கும் அமலக்கழிக்கப்பட்டைநார். கநாசதலலநாம்
தீப்பிடித்து எரிவது யபநால எரிந்தது. முகசமைங்கும் சூடைநாக உணர்ந்தநார். மூச்மசெப் பிடித்துக்சகநாண்டு
கண்மண மூடி அவர் தன உயிமரக் கநாப்பநாற்ற யவண்டியேபடி இருக்க,
அமர மைணியநரம் விண்ணில பறந்த அந்த மைந்திரக் கம்பளைம் ஓரிடைத்தில சமைலலத் தமரயிறங்கியேது.
பண்மணயேநார் சமைலலக் கண் விழித்துப் பநார்க்க இப்யபநாது சபநாழுது சமைலல விடிவது யபநால
இருந்தது. மைனத்துக்குள் ஒரு சிறு மதரியேம் வந்தது.
இது எந்த இடைம்?
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பண்மணயேநார் அங்குமிங்கும் பநார்த்தநார்.. கீயழ அவர் இறங்கியேதுயமை அவமரச் சுற்ரியிருந்த கம்பளைம்
சமைலல பிரியே ஆரம்பித்தது. பண்மணயேநாருக்கு நம்பமுடியேநாத அதிர்ச்சியேநாகவும் அதிசெயேநாமைநாகவும்
அது இருந்தது.
ஒரு பநாம்பினமீதிருந்து யதநால உரிவது யபநால அவமரச் சுற்ரியிருந்த கம்பளைம் பிரிந்து கீயழ விழ,
செட்சடைனறு அமத சதநாடைப்யபநான பண்மணயேநார் ஆடிப் யபநானநார். கம்பளைம் தடைநாசலனறு ஒரு
நநாகப்பநாம்பநாக உருமைநாறி சநளிந்து நகர்ந்து அவர் கண்முனனநால ஒரு புதருக்குள் சசெனறு மைமறந்தது.
‘ஐயயேநா…’ எனறு அலறிவிட்டைநார் பண்மணயேநார்.
இப்யபநாது மீண்டும் அந்தக் குரல யகட்டைது..’எப்பூடி?’
திமகத்துத் திரும்பியே பண்மணயேநார், ஒருவநாறு மைனத்மத திடைப்படுத்திக்சகநாண்டு, ‘ஏய், உனக்கு எனன
யவணும்? எனமன எதுக்கு இப்படி பநாடைநா படுத்தற? நீ யேநாரு?’ எனறநார் அதட்டும் சதநானியில.
‘அவசியேம் சதரியேணுமைநா?’
‘ஆமைநா.. சதரிஞ்யசெ ஆகணும். இப்ப சசெநாலலப் யபநாறியேநா இலலியேநா?’
‘ஹெஹெஹெஹ்ஹெநா.. நநாந்தநான ஐஸ்க்ரீம் பூதம்!’ எனறது அந்தக் குரல.
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‘எனனது? தூங்கிட்டிருந்த பண்மணயேநார கநாணமைநா! ஐயேய்யயேநா!’ எனறு அலறிக்சகநாண்டு
பண்மணயேநார் வீட்டுக்கு வந்த தமலயேநாரி பினனங்கநால பிடைரியில படை வீதியில கத்திக்சகநாண்யடை
ஓடினநான.
வழியில யபநாய்க்சகநாண்டிருந்த அத்தமன யபரும் மிரண்டு யபநாய்ப் பநார்த்தநார்கள்.
‘எனனய்யேநா ஆச்சு இந்த தமலயேநாரிக்கு? லூசு மைநாதிரி எயதநா உளைறிட்டு ஓடுறநான?’ எனறநார்
சபட்டிக்கமடைக்கநாரப் சபருமைநாள்.
‘அவன ஒரு கிறுக்கனயேநா.. அவன யபசுறத எலலநாம் சபரிசெநா எடுத்துக்கநாதிங்க!’ எனறநார்
யசெநாடைநாக்கநார மைநாரிமுத்து.
ஆனநால அனறு மைநாமல பண்மணயேநாமர ஐஸ் க்ரீம் பூதம் ஒரு அநநாமையதயே இடைத்துக்குத் தூக்கிச்
சசெனறு இறக்கியே அயத செமையேம் பண்மணயேநார் வீட்டு வநாசெலுக்கு யபநாலிஸ் ஜீப் வந்துவிட்டைது.
அப்யபநாதுதநான ஊரநாருக்கு உண்மமை சதரிந்தது. தமலயேநாரி உளைறவிலமல! உண்மமையியலயயே
பண்மணயேநாமரக் கநாயணநாம்!
‘எனனய்யேநா சசெநாலறிங்க? யதநாப்புயலருந்து யநரநா வீட்டுக்குத்தநாயன வந்தநாரு?’ எனறு புலம்பியேபடி
ஓடி வந்தநான பண்மணயேநாரின யவமலயேநாள் சினனநான.
‘வீட்டுக்குத்தநாங்க வந்தநாரு.. மைதியேம் வீட்லதநான செநாப்ட்டைநாரு.. சகநாஞ்செ யநரம் யபசிட்டிருந்துட்டு
படுக்கயறன, தூங்கணும் யபநால இருக்குதுனனு சசெநாலலிட்டு தூங்கப் யபநாயிட்டைநாரு.. செரி, சதநாந்தரவு
பண்ண யவணநாம்னு கதவ சவளியே இழுத்து மூடிட்டு நநாம்பநாட்டுக்கு யவமலயே பநாக்கப்
யபநாயிட்யடைன.. ஆறு மைணி ஆகியும் எந்திரிக்கலியயேனனு கதவ சதநாறந்தநா கட்டில கநாலியேநா
சகடைக்குது! சகணத்தடிக்குப் யபநானநாரநானனு யபநாய்ப் பநாத்தநா அங்கயும் கநாணம். வீடு பூரநா யதடி,
எங்கயுயமை கநாணம்… செரி கமடைக்கு எங்கனநாச்சும் யபநாயிருப்பநாரநானனு சநனச்யசென. அதுவும் இலல..
எனக்கு சரநாம்ப பயேமைநா இருக்குங்க.. என வீட்டுக்கநாரருக்கு எனன ஆச்சுனயன சதரியேலிங்க!’ எனறு
யபநாலிசெநாரிடைம் பண்மணயேநாரின மைமனவி புலம்பிக்சகநாண்டிருந்தநார்.
‘அழநாதிங்கம்மைநா.. சகநாஞ்செம் அமமைதியேநா இருங்க.. அப்படிசயேலலநாம் வீட்யலருந்ந்து ஒருத்தர் திடீர்னு
கநாணநாமை யபநாயிடை முடியேநாது. வீட்டுக்கு சவளி ஆளுங்க யேநாரும் வந்தநாங்களைநா?’ எனறநார்
இனஸ்சபக்டைர்.
‘இலலிங்க.. யேநாருயமை இனனிக்கு வரல.. இத்தமனக்கும் நநான வீட்டு வநாசெலலயயேதநான உக்கநாந்து
அரிசில கலலு சபநாறுக்கிக்கிட்டிருந்யதன.’
இனஸ்சபக்டைர் யயேநாசித்தநார். அவருக்கும் ஒனறும் புரியேவிலமல. அக்கம்பக்கத்தநாரிடைம்
விசெநாரித்தயபநாது, யேநாருயமை பண்மணயேநாமர பநார்க்கவிலமல எனறுதநான சசெநானனநார்கள். ஜீப்மப
எடுத்துக்சகநாண்டு ஊர் முழுக்க சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அடித்து அமனத்துக் கமடைகள், யகநாயில,
பள்ளிக்கூடைம், பஞ்செநாயேத்து அலுவலகம் எனறு ஓரிடைம் விடைநாமைல விசெநாரித்தநார். ம்ஹெஹும். யேநாருக்குயமை
பண்மணயேநாமரப் பற்றி எதுவும் சதரியேவிலமல.
பள்ளிக்கூடைம் விடுமுமறயேநாக இருந்தபடியேநால மைநாணவர்கள் யேநாரும் வந்திருக்கவிலமல.
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தமலமமையேநாசிரியேரும் கிளைநார்க்கும் மைட்டும்தநான இருந்தநார்கள். அவர்களும்கூடை யவமல முடித்து
வீட்டுக்குக் கிளைம்பிக்சகநாண்டிருந்த யநரத்தில இனஸ்சபக்டைர் அவர்கமளை அணுகினநார்.
‘பண்மணயேநார் இனனிக்கு ஸ்கூல பக்கம் வந்தநாரநா?’
’இலலிங்கயளை’ எனறநார் தமலமமையேநாசிரியேர்.
இனஸ்சபக்டைர் யயேநாசித்தநார். ஏற்சகனயவ அவருக்கு ஓரளைவு விஷயேம் சதரியும். பள்ளிக்கூடை
இடைத்மத பண்மணயேநார் ஃயபக்டைரி கட்டுவதற்குக் சகநாடுத்துவிடை முடிவு சசெய்திருக்கிற விஷயேம்.
அது குறித்து பள்ளி தமலமமையேநாசிரியேரும் மைற்ற ஆசிரியேர்களும் சகநாண்டிருந்த அதிருப்தி..
ஒருயவமளை அது சதநாடைர்பநாகப் யபசுவதற்கு அவர் பள்ளிக்கு வந்திருக்கலநாம் எனறு நிமனத்துத்தநான
அவர் அங்யக யபநானநார். ஆனநால அங்கும் பண்மணயேநார் யபநாகவிலமல எனபது அவருக்கு
வியேப்பளித்தது.
அடுத்த ஒரு மைணி யநரத்தில, பண்மணயேநாருக்குத் சதரிந்தவர்கள், நண்பர்கள், சவளியூரில
இருப்பவர்கள் எனறு அமனவரிடைமும் பண்மணயேநார் வந்தநாரநா எனறு விசெநாரித்தநாகிவிட்டைது. யேநாருயமை
இலமல எனறுதநான சசெநானனநார்கள். இனஸ்சபக்டைருக்கு மிகவும் வியேப்பநாகிவிட்டைது. அசதப்படி ஒரு
மைனிதர் யேநாருக்குயமை சதரியேநாமைல திடீசரனறு கநாணநாமைல யபநாய்விடை முடியும்?
பண்மணயேநாரின யதநாப்பில யவமல பநார்க்கும் யவமலயேநாட்களிடைம் விசெநாரமன நமடைசபற்றது.
அமனவரும் யவமல முடித்து இரவு வீடு திரும்பியிருந்த யநரம். ஒவ்சவநாருவர் வீடைநாகப் யபநாய்
யபநாலிசெநார் விசெநாரமண யமைற்சகநாண்டைநார்கள்.
‘பண்மணயேநார் கநாமலல வந்தநாருங்க.. மைதியேம் நநாங்க செநாப்பிடை யபநாறப்ப யதநாப்புலதநான இருந்தநாரு..
அதுக்கப்பறம்தநான அவர நநாங்க பநாக்கல’ எனயற அமனவரும் சசெநானனநார்கள்.
இனஸ்சபக்டைர் சடைனஷன ஆகிவிட்டைநார். எனனடைநா இது அக்கிரமைமைநாக இருக்கிறது! ஒரு மைனிதன
எப்படி திடீசரனறு இலலநாமைல யபநாய்விடை முடியும்!
‘அம்மைநா, நீங்க கவலப்படைநாதிங்கம்மைநா.. உங்க வீட்டுக்கரர் யேநாரநாச்சும் சதரிஞ்செவங்களை பநாக்க
யபநாயிருப்பநாரு.. இலலனனநா அந்த ஃயபக்டைரி விஷயேமைநா யபசுறதுக்கு சமைட்ரநாஸ் கூடை
யபநாயிருக்கலநாம்.. நிச்செயேமைநா வந்துடுவநாரு.. நநாங்களும் முழு மூச்செநா யதடுயறநாம்’ எனறு அனறிரவு
பண்மணயேநார் மைமனவியிடைம் சசெநாலலிவிட்டு அவர்கள் வீடு திரும்பினநார்கள்.
மைறுநநாள் சபநாழுது விடிந்தும் பண்மணயேநார் வந்தபநாடிலமல. அவர் எங்யக இருக்கிறநார், எனன
ஆனநார் எதுவும் சதரியேவிலமல. துரதிருஷ்டைவசெமைநாக பண்மணயேநாருக்கு சமைநாமபல யபநான
மவத்துக்சகநாள்ளும் வழக்கம் இலலநாதபடியேநால அவமரத் சதநாடைர்புசகநாள்ளைவும் முடியேநாமைல
இருந்தது. பண்மணயேநார் மைமனவிக்கு சரநாம்பக் கவமலயேநாகிவிட்டைது. தனது
சசெநாந்தக்கநாரர்களுக்சகலலநாம் யபநான சசெய்து தகவல சசெநாலலி ஒரு பநாட்டைம் அழுது
தீர்த்துவிட்டைநாள்.
இது ஏதடைநா புதியே பிரச்மன எனறு கவமலப்பட்டை பண்மணயேநார் மைமனவியின உறவினர்கள்,
ஆறுதல சசெநாலவதற்கநாக அனயற புறப்பட்டு பண்மணயேநார் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டைநார்கள்.
இப்யபநாது அதுயவறு புதியே பிரச்மனயேநாகிவிட்டைது. கிட்டைத்தட்டை பத்துப் பதிமனந்து
சசெநாந்தக்கநாரர்கள் வீட்டுக்கு வந்துவிடை, அவர்கமளை கவனிப்பது யவறு ஒரு கூடுதல
யவமலயேநாகிவிட்டைது. ஆளைநாளுக்கு ஏயதயதநா யபசினநார்கயளை தவிர, யேநாரநாலும் பண்மணயேநார்
எனனவநானநார் எனறு மைட்டும் கண்டுபிடிக்கயவ முடியேவிலமல.
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பண்மணயேநார் மைமனவி மிகுந்த வருத்தமுடைன அனறு மைநாமல ஊர் எலமலயில இருக்கும்
யகநாயிலுக்குப் யபநானநாள். கடைவுளிடைம் மைனமுருகி யவண்டினநாள். ‘எப்படீயேநாவது என கணவர்
நலலபடியேநாக வீடு திரும்ப யவண்டும். அவருக்கு ஒனறும் ஆகியிருக்கக்கூடைநாது. அவர் மைட்டும்
நலலபடியேநாக வந்துவிட்டைநால இந்த ஊருக்கு எனன யவண்டுமைநானநாலும் சசெய்கியறன.. எத்தமன
லட்செம் யவண்டுமைநானநாலும் சசெலவு சசெய்து நலப்பணிகள் நடைத்தித்தர ஏற்பநாடு சசெய்கியறன’ எனறு
வநாய்விட்யடை பிரநார்த்தமன சசெய்தநாள்.
இது நடைந்துசகநாண்டிருக்கும்யபநாயத திடீசரன ஒரு அசெரீரி யபநானற செத்தம் யகட்டைது.
‘சிவகநாமி… உன பிரநார்த்தமன உண்மமைதநானநா?’
பண்மணயேநார் மைமனவி திமகத்துப் யபநாய்விட்டைநாள்.
‘யேநாரு.. யேநாரு யபசுறது?’
‘யேநார் யபசுவது எனபது முக்கியேமிலமல சிவகநாமி… யகட்டை யகள்விக்கு பதில யவண்டும். உன
கணவன நலலபடியேநாகத் திரும்பிவிட்டைநால, நீ ஊருக்கு எனன யவண்டுமைநானநாலும் சசெய்வநாயேநா?’
‘கண்டிப்பநா சசெய்யேயறன.. என தமலயே அடைகு சவச்செநாலும் பரவநாலல.. ஊர்ப் சபரியேவங்க யேநாரு
எனன நலலது சசெய்யேச் சசெநானனநாலும் சசெய்யேயறன.. யகநாயில செநாமிக்கு தங்கக் கவசெம் சசெஞ்சி
யபநாடுயறன. ஊருக்கு யரநாடு யபநாடை சசெநாலயறன.. கிணறு சவட்டை சசெநாலயறன. யவற எனன
யவணநாலும் என வீட்டுக்கநாரர சசெய்யே சவக்கயறன.. எப்படியேநாவது அவர் நலலபடியேநா வீடு வந்து
யசெந்தநா யபநாதும்’ எனறு ஓசவனறு கதறி அழுதநாள் பண்மணயேநார் மைமனவி.
சிறிது யநரம் அமமைதி.
பிறகு மீண்டும் அயத அசெரீரி யகட்டைது. ‘உன கணவர் திரும்பி வருவநார்.. ஆனநால நலலபடியேநாக
வருவநாரநா, அலலது நநாலு யபர் தூக்கி வந்து யபநாடும்படியேநாக வருவநாரநா எனபது இனறு அவர்
நடைந்துசகநாள்ளும் விதத்திலதநான இருக்கிறது’
ஆ… ஐயயேநா எனறு அலறி, மையேங்கி விழுந்தநாள் பண்மணயேநார் மைமனவி!
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அசெரீரிக் குரல யகட்டை அதிர்ச்சியில மையேங்கி விழுந்த பண்மணயேநாரின மைமனவிக்கு நிமனவு திரும்ப
ஒரு மைணியநரமைநாகிவிட்டைது. அது, ஊருக்கு சவளியயே ஒதுக்குப் புறமைநாக இருக்கும் யகநாயில
எனபதநால ஜன நடைமைநாட்டைம் அவ்வளைவநாக இருக்கநாது. எனயவ, ஒரு அவசெர ஆத்திரத்துக்குத்
தண்ணீர் சதளித்து எழுப்பக்கூடை ஆள் கிமடையேநாது!
பண்மணயேநாரின மைமனவி கண் விழித்தயபநாது அசெரீரிசயேலலநாம் எங்யக யபநானது எனயற
சதரியேவிலமல. நிதநானமைநாக நடைந்தமத யயேநாசித்துப் பநார்த்தநாள். ஒருயவமளை எலலநாயமை தனது
பிரமமையேநாகயவநா, கனவநாகயவநா இருக்குயமைநா?
யசெச்யசெ.. நனறநாக நிமனவிருக்கிறது. மையேங்கியேபிறகு அசெரீரி யகட்கவிலமல. அசெரீரி யபசியேமதக்
யகட்டை பிறகுதநான மையேக்கயமை வந்தது!
ஆக விஷயேம் இதுதநான. தன கணவருக்கு ஏயதநா சபரிதநாக ஒரு பிரச்மன வந்திருக்கிறது. எனனயவநா
சதய்வ குத்தம் சசெய்திருக்கிறநார். இலலநாவிட்டைநால இப்படி திடீசரனறு அவர் கநாணநாமைல
யபநாகமைநாட்டைநார்.
இவ்வநாறு எண்ணிக்சகநாண்டு சிவகநாமியேம்மைநாள் யகநாயிமல விட்டுப் புறப்பட்டு யயேநாசித்தபடி
வீட்டுக்குப் யபநானநாள்.
அயத செமையேம், ஆளைரவமைற்ற அநநாமையதயேத் தீவில சகநாண்டு யபநாய் இறக்கப்பட்டை பண்மணயேநாரும்
தனியயே அமைர்ந்து தீவிரமைநாக யயேநாசித்துக்சகநாண்டிருந்தநார். ஐஸ் க்ரீம் பூதம்! இசதனன சபயேர்!
இப்படிக்கூடை ஒரு பூதம் இருக்குமைநா? அடை, பூதம், யபய், பிசெநாசு எனறுதநான உலகில ஏயதனும்
இருக்கிறதநா? ஒனறும் புரியேவிலமலயயே. நம்புகிற மைநாதிரியும் இலமல. நம்பநாமைல இருக்கவும்
முடியேவிலமல. எனனவநாயிருக்கும்?
ஏயதநா ஒரு குறிப்பிட்டை கநாரணத்துக்கநாகத் தனமன இங்யக சகநாண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது பூதம்.
அது புரிந்துவிட்டைது. ஆனநால எனன கநாரணம் எனறுதநான சதரியேவிலமல. எனனவநாயிருக்கும்?
பண்மணயேநாரும் தீவிரமைநாக யயேநாசித்துக்சகநாண்டிருந்தநார்.
அப்யபநாது அவர் முனனநால ஒரு சபநாம்மமை கநார் வந்துசகநாண்டிருந்தது. சபநாம்மமை கநார் எனறநால
சிறுவர்கள் விமளையேநாடும் ரியமைநாட் கநார். இந்தத் தீவில யேநார் இந்த கநாமர மவத்து விமளையேநாடைப்
யபநாகிறநார்கள்?
பண்மணயேநாருக்குப் புரியேவிலமல. சுமைநார் பத்தடி தூரத்திலிருந்து அந்த கநார் வந்துசகநாண்டிருந்தது.
யேநாரநாவத் சகநாண்டு வந்து மவத்தநார்களைநா எனறநால அதுவுமிலமல. திடீசரனறு ஒரு கநார் எப்படி
முமளைக்கும்? அதுவும் தனமன யநநாக்கி இந்தக் கநார் வருகிறயத!
பண்மணயேநார் வியேப்புடைன அமதயயே பநார்த்துக்சகநாண்டிருக்க, அருயக வந்த கநார் செட்சடைனறு
நினறது.
பண்மணயேநார் யயேநாசித்தநார். செட்சடைனறு ஒரு முடிவு சசெய்து கப்சபனறு அந்த கநாமரக் மகயில
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எடுக்கப் பநார்த்தநார்.
ம்ஹெஹும். அது செரியேநான திருட்டுக்சகநாட்டு கநார்! பண்மணயேநார் குனிந்ததுயமை அது தடைநாசலனறு
ரூட்மடை மைநாற்றி அவருக்கு இடைது புறம் சீறிப் பநாய்ந்து அவமரச் சுற்றிக்சகநாண்டு மீண்டும் முனனநால
வந்து நினறது.
பண்மணயேநார் திடுக்கிட்டுப் யபநானநார். மீண்டும் அமத எடுக்கப் பநார்க்க, அது மீண்டும் அவர்
மகயில அகப்படைநாமைல குடுகுடுசவனறு வலப்புறம் ஓடி பினபுறமைநாகச் சுற்றிக்சகநாண்டு வந்து நினறது.
பண்மணயேநார் பயேந்துவிட்டைநார். ம்ஹெஹும். செரியிலமல. இது நிச்செயேம் பூதத்தின யவமலதநான. எதற்கு
வம்பு எனறு நடுங்கிப் யபநாய் மகசயேடுத்துக் கும்பிட்டைபடி யபசெ ஆரம்பித்தநார்.
‘ஐஸ் க்ரீம் பூதயமை! ஐஸ் க்ரீம் பூதயமை! எனமன மைனனித்துவிடு. நநான எயதநா சதரியேநாமைல
விமளையேநாட்டைநாக கநாமரப் பிடிக்கப் பநார்த்யதன. இதற்கநாக எனமன தண்டித்துவிடைநாயத. நநான எனன
சசெய்யேயவண்டும் எனறு நீ இனனும் சசெநாலலவிலமல. அமதச் சசெநானனநால கண்டிப்பநாக சசெய்து
விடுகியறன. எனமன மைட்டும் தயேவுசசெய்து வீட்டில சகநாண்டுயபநாய் விட்டுவிடு!’ எனறு
கண்ணீருடைன யவண்டிக்சகநாண்டைநார்.
இப்யபநாது கநாரிலிருந்து பீப் பீப் எனறு ஓர் ஒலி யகட்டைது. பண்மணயேநாருக்குப் புரியேவிலமல.
செட்சடைனறு கநார் ரிவர் ஸ் எடுத்து நகர ஆரம்பித்தது. வியேப்புடைன பண்மணயேநார் அதன
பினனநாயலயயே சமைலல நடைக்க ஆரம்பித்தநார். அதற்கநாகயவ கநாத்திருந்தது யபநால அந்த ரியமைநாட் கநார்,
பண்மணயேநாமர அமழத்துக்சகநாண்டு அந்த தீவின அடைர்த்தியேநான கநாட்டுப் பகுதிக்குள் நுமழந்தது.
பண்மணயேநாருக்கு ஒனறும் புரியேவிலமல. இந்த கநார் எனமன எங்யக அமழத்துச் சசெலகிறது?
ஒருயவமளை தநாந்தநான தவறநாகப் புரிந்துசகநாண்டு இது யபநாகும் வழியில பினனநால
யபநாய்க்சகநாண்டிருக்கியறநாயமைநா?
இப்படி யயேநாசித்ததும் செட்சடைனறு அவர் நினறுவிட்டைநார். உடையன முனனநால யபநான கநாரும்
நினறுவிட்டைது. அவமரப் பநார்த்து திரும்பி நினறு மீண்டும் ‘பீப் பீப்’ எனறு அலநாரமைடித்தது.
மீண்டும் முனனநால யபநாக ஆரம்பித்தது.
செந்யதகயமை இலமல. கநார் தனமன எங்யகநா அமழத்துத்தநான யபநாகிறது!
பண்மணயேநாருக்கு இசதலலநாம் மிகவும் வியேப்பநாகவும் அதிர்ச்சியேநாகவும் இருந்தது. இது சவறும்
சபநாம்மமை கநார் தநானநா அலலது உள்யளை ஏயதனும் குட்டிச்செநாத்தநான உட்கநார்ந்து
ஓட்டிக்சகநாண்டிருக்கிறதநா?
அவர் நிமனத்த மைறுகணயமை அசெரீரி யகட்டைது. ‘பண்மணயேநாயர.. குட்டிச்செநாத்தநான இலமல.. நநான
குண்டு பூதம்! ஹெஹெஹெநா!’
பண்மணயேநார் சவலசவலத்துப் யபநாய்விட்டைநார்.
‘வீணநாக யயேநாசித்து மூமளைமயே வருத்திக்சகநாள்ளைநாமைல நநான அமழத்துச் சசெலலும் இடைத்துக்கு
எனயனநாடு வநாரும்!’ எனறு சசெநாலலிவிட்டு கநார் மீண்டும் முனனநால யபநாக ஆரம்பித்தது.
இதற்குயமைல யபசினநால வம்பு எனறு பண்மணயேநார் பயேபக்தியுடைன கநாரின பினனநால நடைக்க
ஆரம்பித்தநார்.
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அமர மைணியநரம் நடைந்த பிறகு ஒரு சிறியே குளைத்தங்கமர வந்தது. கநார் அந்த குளைத்தின அருயக
சசெனறு நினறுவிடை, பண்மணயேநாரும் அங்யக வந்து யசெர்ந்தநார். மூச்சு வநாங்கியேது. நடைந்த கமளைப்பு.
குளைத்தில இறங்கி முகம் கழுவிக்சகநாண்டு இரண்டு வநாய் தண்ணீர் அருந்தினநார். கமரக்கு வந்து
உட்கநார்ந்தநார்.
சபநாழுது செநாயேத் சதநாடைங்கியிருந்தது. தனக்கு எனன நடைக்கிறது எனயற புரியேநாத பயேத்தில
பண்மணயேநார் நடுக்கமுடைன அங்யகயயே சநடுயநரம் அமைர்ந்திருந்தநார். அதுவமர அவர் பக்கத்தில
செநாதுவநாக நினறிருந்த சபநாம்மமை கநார் திடீசரனறு உயிர் சபற்று செர்ர்ர்ர்சரனறு ரிவர்ஸ் எடுத்து
யவகமைநாக எங்யகநா ஓடிச் சசெனறு மைமறந்துவிட்டைது.
அடைக்கடைவுயளை.. இந்த கநாருக்கு எனன ஆச்சு எனறு சதரியேவிலமலயயே. தனமன இப்படி தனியயே
தவிக்க விட்டுவிட்டு இது எனயக யபநாய்த் சதநாமலந்தது?
கவமலயுடைன பண்மணயேநார் எழுந்து கநார் யபநான திமசெயில யபநானநார். பத்தடி கூடை நடைந்திருக்க
மைநாட்டைநார். எங்கிருந்யதநா செர்ர்சரனறு சீறி வந்த ஒரு கநாகித அம்பு அவர் செட்மடைப் மபயில வந்து
செரியேநாக சசெநாருகிக்சகநாண்டு நினறது.
திமகத்துப் யபநான பண்மணயேநார் அந்த கநாகிதத்மத எடுத்தநார். ஏயதநா எழுதியிருந்தது. அடை, இந்த
ஆளைற்ற தீவில கடிதக் கமண சதநாடுக்க யேநார் இருக்கிறநார்கள்?
புரியேநாமைல அமதப் பிரித்தநார். படிக்க ஆரம்பித்தநார்.
அனபுள்ளை பண்மணயேநாயர எனறு ஆரம்பித்து அழகநான மகசயேழுத்தில விரிந்த அந்தக் கடிதத்மதப்
படிக்கப் படிக்க பண்மணயேநாருக்கு வியேப்பு உச்செத்துக்குச் சசெனறது.
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யபப்பர் ரநாக்சகட்டைநாக வந்து விழுந்த கடிதத்மத எடுத்து, பண்மணயேநார் படிக்க ஆரம்பித்தநார். ஒயர
குழப்பமைநாக இருந்தது. அந்தக் கடிதத்தில இருந்த மகசயேழுத்து அவருக்கு ஏற்சகனயவ சதரிந்த
மகசயேழுத்துப் யபநால இருந்தது. யேநாருமடையேதநாக இருக்கும் எனறு யயேநாசித்தநார். நிமனவு வரவிலமல.
அயத செமையேம், அப்படித் யதநானறுவயத ஒரு பிரமமையேநாக இருக்கலநாம் எனறும் யதநானறியேது. செரி,
மகசயேழுத்து கிடைக்கட்டும், முதலில விஷயேத்துக்கு வருயவநாம் எனறு படிக்க ஆரம்பித்தநார்.
பண்மணயேநாருக்கு யஜநாரநாக வணக்கசமைலலநாம் சசெநாலலி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த அந்தக் கடிதத்தின
இறுதியிலதநான ஒரு அணுகுண்யடை இருந்தது.
‘பண்மணயேநாயர! நீங்கள் ஒரு சபரியே தவறு சசெய்யே இருக்கிறீர்கள். அது மைட்டும் நடைந்தநால
உங்கமளையும் உங்கள் குடும்பத்தநாமரயும் கடைவுளைநாலும் கநாப்பநாற்ற முடியேநாமைல யபநாய்விடும். எனன
தவறு எனறு சவளிப்பமடையேநாகச் சசெநாலல முடியேநாத சூழ்நிமலயில, அடுத்த ஓரநாண்டு கநாலத்துக்கு
யேநாயரநாடும் எந்த வியேநாபநாரமும் நீங்கள் மவத்துக்சகநாள்ளைக்கூடைநாது எனபயத என கட்டைமளை. ஒரு
லட்செ ரூபநாய்க்கு யமைல சபருமைநானமுள்ளை எந்தப் சபநாருமளையும் வநாங்கயவநா விற்கயவநா கூடைநாது.
சசெநாத்து வநாங்குவது அலலது இருக்கிற சசெநாத்மத விற்பது யபநானற நடைவடிக்மககளில
இறங்கக்கூடைநாது. மீறினநால கடும் விமளைவுகமளைச் செந்திக்க யநரிடும்’ எனறு அந்தக் கடிதத்தில
இருந்தது.
பண்மணயேநாருக்கு ஒனறுயமை புரியேவிலமல. இசதனன சமைநாட்மடைத்தநாத்தநா குட்மடையில விழுந்த
கமதயேநாக அலலவநா இருக்கிறது? நநான சசெநாத்து வநாங்கினநால, சபநாருள் வநாங்கினநால அதில யேநாருக்கு
எனன நஷ்டைம் வந்துவிடைப் யபநாகிறது? அடை, விற்பதநாகயவ இருந்தநாலும் அதனநால யேநாருக்குக்
கஷ்டைம்? ஒனறும் புரியேவிலமலயயே.
பண்மணயேநார் யயேநாசித்தநார். இது பூதத்தின யவமலயேநா அலலது பூதம் யபமரச் சசெநாலலிக்சகநாண்டு
யவறு யேநாரநாவது விமளையேநாடுகிறநார்களைநா?
அயத செமையேம் தன வீட்டில, தனது படுக்மகயேமறயில படுத்திருந்தவர் எப்படி இந்த அநநாமையதயேத்
தீவுக்கு வந்து யசெர்ந்யதநாம் எனறும் யயேநாசித்துப் பநார்த்தநார். நிச்செயேமைநாக இது மைனித செக்தியேநால
முடியேக்கூடியேதலல. அயலக்கநாகத் தூக்கி வந்து யபநாடுவசதலலநாம் யேநாரநால முடியும்? எந்த
மைனிதனநால செநாத்தியேம்? ஏயதநா ஒரு அமைநானுஷ்யே செக்திதநான யவமல சசெய்கிறது. அலலது ஒரு
அமைநானுஷ்யே செக்தியின உதவியுடைன யேநாயரநா சிலர் தனமன பயேமுறுத்துகிறநார்கள். இமத விடைக்கூடைநாது
எனறு எண்ணிக்சகநாண்டைநார். அவர் மைனத்தில தீவிரமைநாகச் சில திட்டைங்கள் யதநானறின.
தனக்குத்தநாயன மதரியேம் சசெநாலலிக்சகநாண்டு உரத்த குரலில யபசெத் சதநாடைங்கினநார்.
‘ஏ ஐஸ் க்ரீம் பூதயமை! நீ அனுப்பியே கடிதத்மதப் படித்துவிட்யடைன. நீ சசெநானனபடியயே யகட்கியறன.
எந்த சசெநாத்மதயும் வநாங்கவும் மைநாட்யடைன, விற்கவும் மைநாட்யடைன… அதுதநாயன உனக்கு யவண்டும்?
அப்படியயே ஆகட்டும்’ எனறநார்.
பதில இலமல. மிகவும் அமமைதியேநாக இருந்தது சூழல. கநாற்று வீசும் செத்தம் மைட்டும் சமைலிதநாகக்
யகட்டைது. மைரங்கள் அமசெயும் செத்தமும் இமலகள் உரசும் செத்தமும்.
பண்மணயேநார் மைனத்மத திடைப்படுத்திக்சகநாண்டு சமைலல வந்தவழியயே நடைக்க ஆரம்பித்தநார். அந்த
ரியமைநாட் கநார் இப்யபநாது தனமனப் பின சதநாடைர்ந்து வருகிறதநா எனறு பநார்த்துக்சகநாண்யடை
நடைந்தநார். ம்ஹெஹும். கநாமரக் கநாயணநாம். எனன ஆயிற்று பூதத்துக்கு? தனமனக் கண்கநாணிப்பமத
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நிறுத்திவிட்டைதநா? அசதலலநாம் கூடைப் பரவநாயிலமல. இந்தத் தீவு எங்கு இருக்கிறது? இங்கிருந்து
எப்படி நநாம் ஊருக்குத் திரும்பிப் யபநாகப் யபநாகியறநாம்? அந்தக் கவமல பிடித்துக்சகநாண்டைது.
பயேத்மத மைமறப்பதற்கநாக வநாய்விட்டு பநாட்டுப் பநாடிக்சகநாண்யடை அவர் நடைந்துசகநாண்டிருந்தநார்.
முக்கநால மைணியநரம் நடைந்த பிறகு கநாட்டிலிருந்து சவளியயேறி மைணல பரப்புக்கு வந்து யசெர்ந்தவர்
கண்ணில கடைல பட்டைது. அப்பநாடைநா! ஒரு வழியேநாக தீவின ஏயதநா ஒரு எலமலக்கு வந்துவிட்யடைநாம்.
இனியமைல இங்யக படைகு ஏதநாவது இருக்கிறதநா எனறு பநார்க்கயவண்டும். ஆனநால மைனித
நடைமைநாட்டையமை இருப்பதநாகத் சதரியேவிலமலயயே.. இப்படி ஒரு தீவு எங்யக இருக்கிறது எனறும்
சதரியேவிலமல. எப்படி இங்கிருந்து தப்பிப்பது?
யயேநாசித்தபடி அவர் கடையலநாரம் உலவிக்சகநாண்டிருக்மகயில சதநாமலவில ஒரு கட்டுமைரம்
வருவமதப் பநார்த்தநார். உடையன பரபரப்பநாகிவிட்டைநார். அவசெர அவசெரமைநாகத் தநான அணிந்திருந்த
ஜிப்பநாமவக் கழற்றி உயேயர தூக்கி ஆட்டினநார். ‘உதவி! உதவி! யேநாரநாவது வந்து எனமனக்
கநாப்பநாத்துங்க’ எனறு கத்தினநார்.
தனது குரல கட்டுமைரம் ஓட்டி வரும் மீனவனுக்குக் யகட்கநாது எனபது அவருக்குத் சதரியும்.
இருந்தநாலும் கூப்பிடைநாமைல இருக்க முடியேவிலமல. கண்ணில பட்டை கட்டுமைரம் அந்தத் தீவுக்கு
வரநாமைல அப்படியயே யவசறங்கநாவது யபநாய்விட்டைநால? அந்த பயேம்தநான கநாரணம்.
பண்மணயேநார் தனது பிரம்மைநாண்டைமைநான சதநாந்திமயேத் தூக்கிக்சகநாண்டு கமரயில இங்யகயும்
அங்யகயுமைநாக ஓடி, ஜிப்பநாமவக் கழட்டி ஆட்டியேபடீயயே உதவி, உதவி எனறு கத்தினநார்.
இமடையிமடையயே பூதம் வந்துவிடுயமைநா எனற பயேம் யவறு.
கத்திக் கத்தி சதநாண்மடை வறண்டு அவர் செலித்துப் யபநாய் கமரயியலயயே அமைர்ந்துவிட்டைநார். அழுமக
அழுமகயேநாக வந்தது. இசதனன சநருக்கடி? இப்படி இசெகு பிசெகநாக வந்து மைநாட்டிக்சகநாண்டு
விட்யடைநாயமை எனறு அடி வயிற்மறப் பிமசெந்தது. ஆண்டைவயன.. எப்படியேநாவது எனமனக்
கநாப்பநாற்றிவிடு.. பதிலுக்கு நீ எனன சசெநானனநாலும் சசெய்கியறன.. எனன சசெநானனநாலும் யகட்கியறன
எனறு தன மைநானசீகத்தில மைனமுருக யவண்டிக்சகநாண்டைநார்.
இப்யபநாது சதநாமலவில யபநாய்க்சகநாண்டிருந்த கட்டுமைரம் கமரமயே யநநாக்கி வருவது யபநாலத்
சதரிந்தது. மீண்டும் எழுந்து கத்தினநார். ஜிப்பநாமவக் சகநாடியபநால உயேர்த்தி ஆட்டினநார். கட்டுமைரம்
தனமன யநநாக்கித்தநான வருகிறது எனபது அவருக்குப் புரிந்துவிட்டைது. உடையன மிகுந்த மைகிழ்ச்சியேநாகி
அங்யகயயே டைநானஸ் ஆடை ஆரம்பித்தநார்.
ஜிப்பநாமவப் யபநாட்டுக்சகநாண்டு சரடியேநானநார். கட்டுமைரம் கமரக்கு வந்ததும், தநாவிக்குதித்து ஏறிவிடை
யவண்டும்; முதலில கிளைம்பிப் யபநாகச் சசெநாலலிவிட்டு அதனபிறகுதநான எனன ஏது எனற
விவரத்மதயயே சசெநாலல யவண்டும் எனசறலலநாம் எண்ணிக்சகநாண்டைநார்.
பத்து நிமிடைத்தில கட்டுமைரம் கமரக்கு வந்தது. திட்டைமிட்டைபடி பண்மணயேநார் பநாய்ந்து ஓடி அதில
கபநாசலனறு ஏறிக்சகநாள்ளை, ஓட்டி வந்த மீனவன ஒரு கணம் அதிர்ந்துவிட்டைநான.
‘செநாமி.. யேநாரு நீங்க? இங்க எனன பண்றிங்க?’
‘யயேநாவ் சமைநாதலல கட்டுமைரத்த எடு.. ஓட்டை ஆரம்பி.. யபநாறப்ப எலலநாம் சசெநாலயறன’ எனறு
அவமனத் துரிதப் படுத்தினநார்.
யவறு வழியினறி அவன கட்டுமைரத்மதச் சசெலுத்த ஆரம்பிக்க, கமரயிலிருந்து சுமைநார் நூறு
நூற்மறம்பது அடி தூரத்துக்கு கட்டுமைரம் நகர்ந்து சசெனறபிறகுதநான, பண்மணயேநாருக்கு மூச்யசெ
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வந்தது.
‘மீனவயன! நீ யேநாருனனு எனக்கு சதரியேநாது. ஆனநா கடைவுள் மைநாதிரி வந்து எனக்கு உதவி
சசெஞ்சிருக்க.. எனமன மைட்டும் ஊருல சகநாண்டு யபநாயி யசெத்துடு. நீ எனன யகட்டைநாலும் ஒனக்கு
சசெய்யவன’ எனறநார்.
மீனவன சிரித்தநான. ‘எனன யகட்டைநாலும் சசெய்விங்களைநா எசெமைநான?’
‘அடை என சசெநாத்மதயயே எழுதி சவக்கயறனயேநா.. இப்ப நநான யேநாருகிட்யடைருந்து தப்பிச்சி
வந்திருக்யகன சதரியுமைநா! ஒரு பூதம்யேநா! அதுயபரு ஐஸ் க்ரீம் பூதம்!’ எனறநார் குரல நடுங்க.
மீனவன மீண்டும் சிரித்தநான. ‘ஆக, பூதத்துகிட்யடைருந்தநா தப்பிச்சி வந்திருக்கிங்க?’
‘ஆமைநாப்பநா.. அது யேநாரு எனனனனு எனக்கு சதரியேல. வீட்ல படுத்துட்டிருந்தவன அப்படியயே இங்க
தூக்கிட்டு வந்துருச்சி.. உசியரநாடை ஊர் யபநாய்ச் யசெருவமைநானனு சதரியேநாமை எப்படி தவிச்சிப்
யபநாயிட்யடைன சதரியுமைநா?’
‘ஓ, ஐஸ் க்ரீம் பூதமைநா? செரிதநான!’ எனறு அவன மீண்டும் சிரித்தநான
‘எனன நீ எனன சசெநானனநாலும் சிரிக்கற?’ எனறநார் பண்மணயேநார். ‘நநான சசெநாலறத நீ நம்பலியேநா?’
கட்டுமைரம் இப்யபநாது நடுக்கடைலுக்யக சசெனறுவிட்டைது. மீனவன பண்மணயேநாரிடைம், ‘அதுசெரி,
உங்களுக்கு நீச்செல சதரியுமைநா பண்மணயேநாயர?’ எனறு யகட்க, ‘சுத்தம்! அசதலலநாம் சதரிஞ்சிருந்தநா
நநான ஏன இப்படி இருக்யகன? எயதநா இருக்கற சசெநாத்துபத்த ஆண்டு அனுபவிச்சிக்கிட்டிருக்யகன.
அவ்யளைநாதநான’ எனறநார் பண்மணயேநார்.
திடீசரனறு செந்யதகம் வந்துவிடை, ‘ஏன திடீர்னு யகக்கற? எனக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தநா நீ கநாப்பநாத்த
மைநாட்டியேநா?’
மீனவன சிரித்தநான. ‘கநாப்பநாத்தநாமை பினன? கநாப்பநாத்தித்தநான தீரணும். கடைத்திக்கிட்டு வந்தவனுக்கு
கநாப்பநாத்தற கடைமமையும் இருக்யக!’
இமதக் யகட்டைதும் பண்மணயேநார் அதிர்ந்து யபநானநார்.. ‘எனனது.. நீ.. நீ.. நீயேநா எனமனக் கடைத்தின?’
இப்யபநாதும் சிரித்தநான. ‘கடைத்தினது நநாந்தநான.. ஆனநா கடைத்த சசெநானனது ஐஸ் க்ரீம் பூதம்!’
எனறநான
பண்மணயேநாருக்கு மையேக்கயமை வந்துவிட்டைது.
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பண்மணயேநார் சவலசவலத்துப் யபநாய்விட்டைநார். நடுக்கடைலில வீசியே குளிர்க்கநாற்மறயும் மீறி
அவருக்கு வியேர்த்துக் சகநாட்டியேது. உடைம்சபலலநாம் கிடுகிடுசவனறு நடுங்க ஆரம்பித்தது.
இசதனன பயேங்கரம்! கடைத்தி வந்தவயன நநாந்தநான, கநாப்பநாற்றமைநாட்யடைனநா எனறு ஒருத்தன
யகட்கிறநான! அதுவும் பூதத்தின ஏஜண்ட்! யபநாயும் யபநாயும் இப்படியேநா வந்து வசெமைநாக
மைநாட்டிக்சகநாள்யவநாம்? கடைவுயளை, இப்யபநாது நநான எப்படித் தப்பிப்யபன?
அவர் மைனத்தில ஓடுகிற எண்ணத்மதப் படித்தவனநாக, அந்தக் கட்டுமைரத்மத ஓட்டியேவன, ‘ம்ஹெஹும்.
தப்பிக்கலலநாம் முடியேநாது எசெமைநான!’ எனறநான சிரித்தபடியயே.
‘அப்பயன, நநான சரநாம்ப நலலவன.. எந்த தப்பும் பண்ணதநா எனக்கு ஞநாபகமிலல.. எனன ஒண்ணு,
எனயனநாடை பண்மணல யவல பநாக்கற சதநாழிலநாளிங்களுக்குக் சகநாஞ்செம் கம்மியேநா செம்பளைம்
குடுப்யபன.. யவணநா அமதயும் அடுத்த மைநாசெத்துயலருந்து உயேர்த்திடுயறன.. எனமன ஒண்ணும்
பண்ணிடைநாத. எப்படியேநாவது எனமன என வீட்டுக்குக் சகநாண்டு யபநாய் யசெர்த்துடு!’ எனறு யதம்பித்
யதம்பி அழ ஆரம்பித்தநார்.
மீனவன அவமர உற்றுப் பநார்த்தநான. ‘நிசெமைநாயவ நீங்க நலலவர்தநானநா?’ எனறு யகட்டைநான.
‘இதுல எனனப்பநா செந்யதகம்? நநான நலலவன தநான.. நீ யவணநா பரியசெநாதன பண்ணி பநாத்துக்க..
இலல, ஒனக்கு எதநாச்சும் உதவி யவணும்னநா யகளு, சசெய்யேயறன.. ஆனநா நீச்செல சதரியேநாதவன
நடுக்கடைலல சவச்சி பயேமுறுத்தறசதலலநாம் சரநாம்பத் தப்புப்பநா.’
‘ஐயேநா.. அவரு நலலவருனனு ஒருத்தர பநார்த்து மைத்தவங்க சசெநாலறத யகட்டிருக்யகன. ஆனநா நநான
நலலவனனு யேநாரும் தநாயன சசெநாலலிக்கிட்டைதிலல.. அதநான யயேநாசிக்கயறன.’
‘எனக்கு யவற வழி சதரியேலியயேப்பநா.. நநான எனன சசெநானனநா நீ யகப்ப.. நநான எனன சசெஞ்செநா நீ
எனமனக் கநாப்பநாத்துயவனனு சதரியேலியயே? இந்த பநாழநாப்யபநான ஐஸ் க்ரீம் பூதத்த நநான இனனும்
யநர்ல பநாக்கல. ஆனநா என வீட்டியலருந்ந்து எனமனத் தூக்கிட்டு வந்ததுயலருந்து இப்ப வமரக்கும்
பயேமுறுத்திக்கிட்யடைதநான இருக்கு. எனக்கு பஞ்செ பூதம் சதரியும். இது எனமன பஞ்செரநாக்கநா பூதமைநா
இருக்யக..!’
மீனவன சிரித்தநான.
‘நீங்க தப்பநா நிமனச்சிக்கிட்டிங்க.. உண்மமைல ஐஸ்க்ரீம் பூதம் சரநாம்ப நலல பூதம்ங்க.. எனக்கு,
என செம்செநாரத்துக்கு, என குடும்பத்துக்யக நிமறயே உதவி சசெஞ்சிருக்கு.’ எனறநான
பண்மணயேநார் வியேப்பநானநார்.
‘நீ எனன சசெநாலற? பூதம், நலல பூதமைநா?’
‘அடை ஆமைநாங்கனனநா..? இப்பக்கூடை நீங்க தப்பிச்சி ஓடி வருவிங்க.. உங்களை பத்திரமைநா கட்டுமைரத்துல
ஏத்தி அக்கமரல சகநாண்டு யசெர்த்துடைணும்னு சசெநாலலித்தநானன எனமன அனுப்பி சவச்சிது.’
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பண்மணயேநாருக்கு யபச்சு நினறுவிட்டைது. ஆஹெநா.. இசதனன புதுத் திருப்பம்! பூதம் எதற்கநாகத்
தனமனக் கடைத்தி வந்தது.. இப்யபநாது எதற்கநாக திரும்பக் சகநாண்டுயபநாய் விடைச் சசெநாலகிறது?
அமத அந்த மீனவனிடைம் யகட்டையபநாது, அவன தனக்கு அசதலலநாம் சதரியேநாது எனறு சசெநானனநான.
‘எனக்கு பூதம் எனன யவல குடுத்துயதநா அத கசரக்டைநா சசெஞ்சிருயவன. மைத்தபடி நீங்க எனன
யகட்டைநாலும் எனக்கு பதில சதரியேநாதுங்க..’
பண்மணயேநாருக்குக் குழப்பமைநாகிவிட்டைது. ‘இலலப்பநா.. எனக்கு இந்தக் குழப்பம் தீரநாமை தூக்கம்
வரநாது.. எயதநா ஒரு கநாரணத்துக்கநாகத்தநான பூதம்ம் எனமன கடைத்திக்கிட்டு வந்திருக்கணும். அது
எனன கநாரணம்னு எனக்கு சதரீயேல. எனமன மிரட்டி எமதயயேநா செநாதிக்க நிமனச்சிருக்கும்னு
யதநாணுது. ஆனநா அந்த மைநாதிரி எதுவும் நடைக்கல. கநாரணயமை இலலநாமை எனமனக்
கலவரப்படுத்தறதுக்கநாக ஒரு பூதம் இவ்யளைநா சமைனக்சகடுமைநா?’
மீனவன அவமர உற்றுப் பநார்த்தநான. பிறகு, ‘ஐயேநா எனக்கு ஒண்ணு யதநாணுது.. சசெநானனநா
சசெய்விங்களைநா?’
‘சசெநாலலுப்பநா.’
‘கநாரணயமை இலலநாமை ஒரு கஷ்டைம் வருதுனனநா அது எதனநால?’
‘யவசறனன சசெநாலறது? அதுக்குப் யபருதநான விதி.’
‘இலலிங்க.. நநாமை எயதநா சகடுதல சசெஞ்செநாத்தநான தப்பநா நடைக்கும்னு இலல.. நியேநாயேமைநா
சசெய்யேயவண்டியே ஒரு நலல கநாரியேத்த சசெய்யேநாமை விட்டைநாலும் தப்புத்தப்பநாத்தநான எதநாச்சும் ஒண்ணு
நடைக்கும். இது என அனுபவங்க.’ எனறநான
பண்மணயேநாருக்குத் தூக்கிவநாரிப் யபநாட்டுவிட்டைது. ஒரு மீனவன இப்படிசயேலலநாம் யபசுவநானநா!
இவன படித்த மீனவனநா?
அவன சிரித்தநான. ‘படிப்பு எனனங்க படிப்பு! வநாழ்க்மகயே படிக்கயறன.. அது பத்தநாதுங்களைநா?’
எனறநான
‘அதுவும் செரிதநான.. ஆனநா நநான எத சசெய்யேநாமை விட்டிருப்யபனனு எனக்கு சதரீயேலியயேப்பநா..’
‘அத நீங்கதநாங்க கண்டுபிடிக்கணும். எதநாச்சும் ஒரு நலல கநாரியேம் நடைக்க இருந்தத நீங்க
தடுத்திருக்கலநாம்.. இலலனனநா, ஒரு தப்பு கநாரியேத்துக்கு உங்களுக்யக சதரியேநாமை துமண
யபநாயிருக்கலநாம்.. அதுவும் இலலனனநா, நீங்க ஏற்சகனயவ சசெஞ்செ ஒரு நலல கநாரியேத்த
நிறுத்தியிருக்கலநாம்.. அதுயவ உங்களுக்கு தப்பநா யபநாயிருக்கலநாம் இலலிங்களைநா?’
பண்மணயேநார் மிகவும் யயேநாசித்தநார். ஆனநால அவருக்கு ஒனறும் புரியேவிலமல.
அடிப்பமடையில இந்த பூதம், யபய், பிசெநாசு யபநானறவற்மற நம்புவதியலயயே அவருக்குக் குழப்பம்
இருந்தது. ஆனநால அனுபவ ரீதியில பநார்த்துவிட்டை பிறகு நம்பநாமைல இருக்கவும் முடியேவிலமல.
எனன சசெய்யேலநாம்? தநான எனன தவறு சசெய்திருக்கக்கூடும்? எதனநால ஒரு பூதம் – அதுவும் இந்த
மீனவன சசெநாலவது யபநால நலல பூதம் – தனமன இப்படி மிரட்டியிருக்கும்?
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யயேநாசித்துக்சகநாண்யடை இருந்தநார். இரண்டு மைணி யநரத்தில கமர வந்துவிட்டைது. மைணல பரப்மபப்
பநார்த்ததும் பண்மணயேநாருக்கு உற்செநாகமைநாகிவிட்டைது.
மீனவன, ‘ஐயேநா.. கமரயே சநருங்கிட்யடைநாம்.. நீங்க இறங்கற இடைத்துயலருந்து ஒரு அம்பதடி நீங்க
தண்ணில நடைந்து கமரக்குப் யபநாகணும். ஆழசமைலலநாம் இருக்கநாது. அப்படி யபநாய் யசெர்ந்ததும் ஒரு
வண்டி வரும். யகள்வி யகக்கநாமை அதுல ஏறி உக்கநாந்திங்கனனநா அது உங்களை சகநாண்டு யபநாய்
யசெத்துடும்’ எனறநான
‘எங்க சகநாண்டு யபநாய் யசெக்கும்? என வீட்டுக்குத்தநான?’ எனறு ஆர்வமுடைன யகட்டைநார்
பண்மணயேநார்.
மீனவன மீண்டும் சிரித்தநான.. ‘எனனங்க இப்படி சகநாழந்மதயேநா இருக்கிங்கயளை… வண்டியே
எடுத்துட்டு வரப் யபநாறயத உங்க செம்செநாரம் தநாங்க!’ எனறதும் பண்மணயேநாருக்கு ஜிவ்சவனறு
மைகிழ்ச்சி பரவியேது. ஆ… ஊ… ஓ.. எனறு மகமயே கநாமல உமதத்து, உட்கநார்ந்த இடைத்தில டைநானஸ்
ஆடை ஆரம்பித்துவிட்டைநார்.
மீனவன சிரித்தபடி கட்டுமைரத்மதச் சசெலுத்திக்சகநாண்டிருக்க, விமரவில அவன குறிப்பிட்டை
இடைத்துக்கு கட்டுமைரம் வந்து யசெர்ந்தது.
‘இப்ப இறங்கிடுங்க.. நலலபடியேநா யபநாயிட்டு வநாங்க.. நநான சசெநானனசதலலநாம் சநனப்பிருக்கட்டும்!’
‘சரநாம்ப நனறிப்பநா’ எனறு பண்மணயேநார் பநாய்ந்து நீரில குதித்தநார். இடுப்பளைவு ஆழம்தநானன
இருந்தது. எனயவ நடைக்க முடிந்தது. கமரமயே யநநாக்கி யவகயவகமைநாக நடைந்தநார்..
அவர் கமரமயேத் சதநாட்டை யநரம் சசெநாலலி மவத்த மைநாதிரி ஒரு ஜட்கநா வண்டி அங்யக வந்து
யசெர்ந்தது. ஆனநால மீனவன சசெநானனதுயபநால அதில அவரது மைமனவி இலமல. ஆனநால பூதம்
இருந்தது!
ஐஸ் க்ரீம் பூதம்!
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ஜட்கநா வண்டி வருவமத பண்மணயேநார் பநார்த்தது உண்மமைதநான. யஹெய் யஹெய் எனறு யேநாயரநா ஒரு
வண்டிக்கநாரன ஓட்டி வரும் செத்தம் யகட்கத்தநான சசெய்தது. மைநாடுகள் செலங்மக ஒலிக்க ஓடித்தநான
வந்தன. ஆனநால அது அருயக வந்து நினறயபநாதுதநான வண்டியில யேநாருயமை இலமல எனபமத
பண்மணயேநார் கவனித்தநார்.
இசதனன ஆச்செரியேம்? மைநாட்டு வண்டி எப்படி தநாயன வந்து நிற்கும்? வண்டிக்கநாரனும் இலமல;
மீனவன சசெநானனதுயபநால அவர் மைமனவியும் வண்டிக்குள் இலமல! எபப்டி இது செநாத்தியேம்?
‘யயேநாசிக்கநாதிங்க பண்மணயேநாயர.. வண்டில ஏறுங்க!’ எனறு குரல யகட்டைது.
பண்மணயேநார் திடுக்கிட்டு சுற்றுமுற்றும்ம் பநார்த்தநார் யேநாருமிலமல. மீண்டும் அவருக்கு பயேம்
வந்துவிட்டைது. ஐயயேநா மீண்டும் பூதமைநா!
ஹெஹெஹெநா எனற சிரிப்புச் செத்தம் யகட்டைது. ‘செந்யதகயமை யவணநாம் பண்மணயேநாயர.. நநாயனதநான. ஐஸ்
க்ரீம் பூதம். ஏறுங்க சசெநாலயறன.. உங்களை வீட்ல சகநாண்டு யபநாய்விட்டுடையறன’ எனறது.
பண்மணயேநாருக்கு உடைசலலலநாம் நடுங்கத்சதநாடைங்கிவிட்டைது. பூதத்மத ஏமைநாற்றி தப்பித்துக் கமர
யசெர்ந்ந்தயத அவமரப் சபநாருத்தவமர சரநாம்பப் சபரியே விஷயேம். இங்யக மீண்டும் அயத
பூதத்திடைம் மைநாட்டிக்சகநாண்டைநால எனனநாவது? அழுமக வரும் யபநாலிருந்தது.
‘பூதம் செநார்! எனமன ஒண்ணும் பண்னிடைநாதிங்க.. நநான அப்பநாவி. நிரபரநாதி.. நீங்க எதுக்கநாக
எனமன இப்படி பநாடைநா படுத்தறிங்கனனு எனக்கு சதரியேல. நநான எந்தத் தப்பும் பண்ணல. எனமன
விட்ருங்கயளைன.. நநான புள்ளைக்குட்டிக்கநாரன..’ எனறு பண்மணயேநார் புலம்ப ஆரம்பித்தநார்.
‘அடை ஏறுங்க பண்மணயேநாயர.. நநான உங்களை ஒண்ணும் பண்ணமைநாட்யடைன!’
பூதம் உடும்புப்பிடியேநாக இருந்தது. யவறு வழியினறி பண்மணயேநார் தயேங்கித் தயேங்கி வண்டிமயே
யநநாக்கி நடைந்தநார். வண்டியில பூட்டைப்பட்டிருந்த இரண்டு மைநாடுகளும் வநா வநா எனறு தமலமயே
ஆட்டி அவமர வரயவற்றன.
‘யவணநாம் மைநாடு! நநான அழுதுடுயவன.. இப்படி எலலநாருமைநா ஒண்ணு யசெந்து எனமனயே
பயேமுறுத்தினநா நநான எனனதநான சசெய்யவன?’ எனறு மைநாட்மடைப் பநார்த்யத புலம்ப
ஆரம்பித்துவிட்டைநார். வண்டியின பினபக்கம் வந்து அவர் ஏறுவதற்கு கநாசலடுத்து மவக்க, ‘வநாங்க
பண்மணயேநாயர’ எனற குரல யகட்டைது. தூக்கிவநாரிப் யபநாட்டுவிட்டைது அவருக்கு.
‘யேநாரு? யேநாரு யபசுறது?’
‘ஐயேய்யேய்யே.. எனன உங்கயளைநாடை இயத யபஜநாரநாப் யபநாச்சு? நநாந்தநான பண்மணயேநாயர பூதம்? எத்தன
தடைவ சசெநாலறது?’
‘நீ.. நீ எங்க இருக்க? ஏன என கண்ணுக்கு சதரியேமைநாட்யடைங்குற?’
‘ஓ.. அதநான பிரச்மனயேநா? அப்ப எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சி.’
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‘எனன புரிஞ்சிடுச்சி?
‘இலல, நநான யேநார் கண்னுக்குத் சதரியவன, யேநார் கண்ணுக்குத் சதரீயேமைநாட்யடைனனு எனக்கு
சதரியேநாது பண்மணயேநாயர.. எனமன பநாக்க முடியேறவங்கலலநாம் சரநாம்பநலலவங்க, ஜனங்களுக்கு
நலலது சசெய்யேறவங்க.. பநாக்க முடியேலனனு சசெநாலறவங்க பநாவம் பண்றவங்க இலலனனநா ஒரு
பநாவத்துக்குத் தயேநாரநாயிட்டிருக்கறவங்க.’
பண்மணயேநார் திமகத்துப் யபநாய் நினறுவிட்டைநார். ‘பநாவமைநா! நநானநா.. இலல.. செத்தியேமைநா நநான எந்தப்
பநாவமும்ம் சசெய்யேல. யேநாருக்கும் மைனசெநாலகூடை சகடுதல நிமனச்செதிலல பூதம்! எனமன நம்பு.’
‘ஐயயேநா எனன பண்மனயேநாயர! நநான நம்பி எனன ஆகப் யபநாவுது.. இருங்க.. இப்ப வழில யபநாற
யேநாமரயேநாச்சும் கூப்பிடுங்க.. நநான யதரியேயறனநானனு யகளுங்க.. அப்ப உங்களுக்யக புரியும். நநான
தப்பநா எதுவும் சசெநாலலலிங்க.’
பண்மணயேநார் மிகவும் குழப்பமைநாகிவிட்டைநார். ‘அப்படியேநா சசெநாலற.. இரு.. அமதயும் பநாத்துடையறன..’
வண்டிக்கு சவளியயே தமலநீட்டி இங்குமைங்கும் யதடை, இப்யபநாது செற்றுத் சதநாமலவில ஜக்குவும்
குடுமி நநாதனும் யபசியேபடி யபநாய்க்சகநாண்டிருந்தநார்கள்.
‘யடைய் பசெங்களைநா.. இங்க வநாங்கடைநா..’ பண்மணயேநார் செத்தமிட்டைநார்.
‘ஐயேநா..!’ எனறு இருவரும் ஓடி வர,
பண்மணயேநார், ‘இந்தப் பக்கம் வநாங்கடைநா..’
இருவரும் வண்டிக்குப் பினபக்கம் வந்து யநரநாக நினறநார்கள். ‘எனனங்கய்யேநா?’
பண்மணயேநார் பூதத்தின குரல வந்த பக்கம் பநார்க்க, ஜக்குவும் அந்தப் பக்கமைநாகப் பநார்மவமயேத்
திருப்பினநான. ‘ஐயயேநா பூதம்…!’ எனறு அலறிக்சகநாண்டு அவன ஓடை, ‘எங்கடைநா?’ எனறு வியேப்புடைன
பநார்த்த குடுமியும், ‘ஆத்தநாடி.. பூதத்யதநாடை யபநாறநாருடைநா பண்மணயேநாரு..’ எனறு கத்திக்சகநாண்யடை
ஓடிப்யபநானநான.
பண்மணயேநாருக்கு ஒனறுயமை புரியேவிலமல. ஆக பூதம் சசெநாலவது உண்மமைதநான! தநான ஏயதநா
மிகப்சபரியே தவறு சசெய்திருப்பதநாலதநான தன கண்ணுக்கு பூதம் சதரியேவிலமல. படிக்கிற
மபயேனகள் பநார்த்ததுயமை அலறிக்சகநாண்டு ஓடுகிறநார்கள் எனறநால எனன அர்த்தம்?
‘எனன பண்மணயேநாயர, இப்பவநாவது நநான சசெநாலறத நம்பறிங்களைநா?’
‘பூதம் செநார்! எனக்கு ஒண்ணுயமை புரியேல. ஆனநா நநான சரநாம்பப் சபரியே பநாவம் எயதநா
சசெஞ்சிருக்யகனனு மைட்டும் சதரிஞ்சிடுச்சி.. அது எனனனனுதநான யயேநாசிக்கயறன,
சவளைங்கமைநாட்யடைங்குது.. ஆனநா எனன தப்பு பண்ணியிருந்தநாலும் திருத்திக்கயறன. எனமன
ஒண்ணும் பண்ணிடைநாதிங்க.. எனமன விட்ருங்க..’
பூதம் மீண்டும் சிரித்தது.
‘செரி விட்டுடையறன.. ஆனநா உங்களை உங்க வீட்டுல சகநாண்டு விடுறதுக்கு முனனநாடி நீங்ககட்டின
ஸ்கூல பக்கம் ஒரு சினன யவமல இருக்கு. அங்க யபநாயிட்டுப் யபநாகலநாமைநா?’ எனறு யகட்டைது
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பூதம்.
‘ஸ்கூலுக்கநா? அங்க எதுக்கு.. நநான அந்த ஸ்கூலத்தநான சகமிக்கல கம்சபனிக்கு வித்துடைப்
யபநாயறயன?’
ஒரு கணம் பூதம் பதில யபசெவிலமல. வண்டி பநாட்டுக்கு ஓடிக்சகநாண்யடை இருந்தது.
‘யேநார் கண்டைநாங்க பண்மணயேநாயர.. ஒருயவளை நீங்க சகமிக்கல கம்சபனியயேநாடை மடை அப் சவச்செயத
ஒரு பநாவகநாரியேயமைநா எனனயமைநா’ திடீசரனறு பூதம் இப்படிச் சசெநானனதும் பண்மணயேநாருக்குத் தூக்கி
வநாரிப் யபநாட்டுவிட்டைது.
‘ஏய்.. உண்மமையே சசெநாலலு.. யேநார் நீ.. எங்க இருக்க.. இப்ப என கண்ணுமுனனநாடி வரப்யபநாறியேநா
இலலியேநா? ‘ எனறு செத்தம் யபநாடை ஆரம்பித்தநார்.
ஹெஹெஹெஹெநா எனறு பூதம் தன வழக்கமைநான சிரிப்மபச் சிரித்தது.
‘எதுக்கு சடைனஷனநாறிங்க.. இந்தநாங்க.. கூலநா ஒரு ஐஸ் க்ரீம் செநாப்டுங்க..’ எனறு ஒரு மக நீண்டைது.
ஓடிக்சகநாண்டிருந்த வண்டியின பக்கவநாட்டுத் தடுப்புக்குள்ளிருந்து அப்படி ஒரு மக நீளுசமைனறு
பண்மணயேநார் கற்பமனகூடைச் சசெய்யே முடியேநாது.
நீட்டியே மகயில ஐஸ் க்ரீம்..!
பண்மணயேநார் சவலசவலத்துப் யபநாய்விட்டைநார்.
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அது ஸ்ட்ரநாசபரி ஐஸ் க்ரீம். யகநான நிமறந்து வழிந்துசகநாண்டிருந்தது. அமதப் பிடித்துக்சகநாண்டு
நீண்டிருந்த மகமயே நம்பமுடியேநாமைல பண்மணயேநார் உற்றுப் பநார்த்தபடியயே இருந்தநார். சில
வினநாடிகள் கழித்துத்தநான அது ஒரு பிளைநாஸ்டிக் மக சபநாம்மமை எனபயத அவருக்குத் சதரி ந்தது.
திடீசரனறு வண்டிக்குள் எப்படி ஒரு பிளைநாஸ்டிக் மக முமளைக்கும்? அதுவும் அதன மகயில எப்படி
ஐஸ் க்ரீம்? இதுவநாவது நிஜ ஐஸ் க்ரீமைநா அலலது சபநாம்மமைதநானநா?
சமைலல சதநாட்டுப் பநார்த்தநார். ம்ஹெஹும். மகதநான பிளைநாஸ்டிக்யக தவிர ஐஸ் க்ரீம் உண்மமைதநான.
நநாக்கில ஒரு சசெநாட்டு சதநாட்டு நக்கியும் பநார்த்தநார். இனித்தது. செட்சடைனறு அவரது ஆறநாம் அறிவு
யவமல சசெய்யே ஆரம்பித்தது. இசதனன இருபத்தியயேநாரநாம் நூற்றநாண்டில பூதமைநாவது ஒனறநாவது?
யேநாயரநா விமளையேநாடுகிறநார்கள். யேநாரநாயிருக்கும்…
பரபரசவனறு வண்டியின பக்கவநாட்டுத் தடுப்பு, தநான அமைர்ந்திருந்த இடைத்தினமீது
யபநாடைப்பட்டிருந்த பிளைநாஸ்டிக் ஷீட் அமனத்மதயும் கமலத்துப் யபநாட்டு யவகமைநாகத் யதடினநார்.
ஒனறுயமையிலமல. செநாதநாரண குதிமர வண்டி. தநானநாக ஓடும் வண்டி! பூதத்தின குரல எங்கிருந்து
வருகிறது? எங்கநாவது நிச்செயேமைநாக ஒரு சிறு யடைப் சரக்கநார்டைர் ஒளித்துமவக்கப்பட்டிருக்க யவண்டும்
எனறு நிமனத்து அமதத் யதடினநார். அப்படி ஏதும் சிக்கவிலமல.
பண்மணயேநாருக்குப் மபத்தியேயமை பிடித்துவிடும் யபநாலிருந்தது. கண்மண மூடிக்சகநாண்டைநார். தமல
சுற்றியேது. இந்தப் பிரச்மன எங்கு சசெனறு முட்டிக்சகநாண்டு நிற்கப் யபநாகிறது? புரியேவிலமல.
ஐந்து நிமிடைங்கள் ஓடிக்கமளைத்த வண்டி இறுதியில பள்ளிக்கூடை வளைநாகத்தருயக வந்து நினறது.
பண்மணயேநார் தயேக்கமுடைன இறங்கினநார். சுற்றுமுற்றும் பநார்த்தநார். பள்ளிக்கூடைம் கநாலியேநாகத்தநான
இருந்தது. இனனும் ஸ்கூல திறந்தபநாடிலமல. திறக்கும்யபநாது யவறு இடைம் எனறு அவர்
சசெநாலலியிருந்தநாயர. எனயவ தமலமமை ஆசிரியேர்கூடை இலமல. இந்த பூதப் பிரச்மன
இலலநாதிருந்தநால இந்யநரம் சகமிக்கல ஃயபக்டைரி ஆட்கமளைக் கூப்பிட்டு பத்திரப் பதிமவ
முடித்திருக்கலநாம். எலலநாம் சகட்டைது.
நிமனத்தபடி வண்டிமயேவிட்டு சமைலல விலகி நடைக்க ஆரம்பித்தநார். செற்றுத் சதநாமலவில செநாமலயில
பநார்த்த இரு சிறுவர்களும் யபசியேபடி வந்துசகநாண்டிருபப்து சதரிந்தது. ஜக்குவும் குடுமியும்.
‘யடைய் பசெங்களைநா, இங்க வநாங்கடைநா’ எனறநார் பண்மணயேநார்
இருவரும் அருயக ஓடி வந்தநார்கள். ‘யடைய், நீங்கதநாயன யரநாட்ல இந்த வண்டியே பநாத்து பூதம்
இருக்கறதநா சசெநானனது?’
‘ஆமைநா ஐயேநா’ எனறநான ஜக்கு.
‘இப்ப பநாரு.. பூதம் சதரியுதநா?’
இருவரும் வண்டீமயேப் பநார்த்தநார்கள். ‘இலலிங்கயளைய்யேநா.. இப்ப எதுவும் இலலியயே.. அது செரி,
பூதத்யதநாடை எப்படிங்க ஒண்ணநா வந்திங்க?’ எனறு ஒனறுயமை புரியேநாதவன யபநால வியேப்புடைன
யகட்டைநான குடுமி.
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பண்மணயேநாருக்குக் குழப்பமைநானது. ‘யடைய், நீ பூதத்த நிஜமைநாயவ பநாத்தியேநா? அது எப்படி இருந்திச்சி?’
‘குண்டைநா சதநாளைசதநாளைனனு ஒரு சபரியே கவுன மைநாதிரி டிசரஸ் யபநாட்டுக்கிட்டு மூக்குயமைல சபரிசெநா
ஒரு ப்ளைம் பழம் சவச்சிக்கிட்டு பநாக்கயவ கநாசமைடியேநா இருந்திச்சிங்க.. ஒருயவளை யேநாரநாச்சும் யவஷம்
யபநாட்டுக்கிட்டு வந்தநாங்கயளைநா?’ எனறநான ஜக்கு.
எனனது கவுன யபநாட்டை பூதமைநா? அப்படியேநானநால சபண் பூதமைநாயிருக்குயமைநா? பண்மணயேநாருக்குக்
குழப்பம் வந்தது. யசெ. இசதனன அபத்தம். பூதயமை சபநாய்யேநாகத்தநான இருக்க யவண்டும். அதில
ஆண் சபநாய்யேநாவது சபண் சபநாய்யேநாவது.
ஆனநால ஒனறுமைறியேநாத இந்தப் பிள்மளைகள் சபநாய் சசெநாலல யவண்டியே அவசியேம் இலமல. தநான
பூதத்மத செந்தித்தயதநா, பூதம் தனமனக் கடைத்திச் சசெனறயதநா இவர்களுக்குத் சதரியே வநாய்ப்யப
இலலநாத நிமலயில வண்டிமயேப் பநார்த்ததும் ஐயயேநா பூதம் எனறு எப்படி அலறுவநார்கள்?
எனில, பூதம் இருந்திருக்கிறது! தன கண்ணுக்கு மைட்டும்தநான சதரியேவிலமல!
மீண்டும் குழப்பமைநானநார் பண்மணயேநார்.
‘எனனய்யேநா யயேநாசிக்கறிங்க?’
‘இலலடைநா.. எனக்கு ஒரு சினன குழப்பம். அதநான.. செரி விடுங்க.. இங்க எனன பண்றிங்க? இனியமை
ஸ்கூலதநான இங்க நடைக்கப் யபநாறதிலலியயே.. சகநாஞ்செ நநாமளைக்கு மைண்டைபத்துல சவச்சிக்க சசெநாலலி
சசெநாலலலநாம்னு இருக்யகன. உங்க சஹெட் மைநாஸ்டைர் வீட்ல இருப்பநாரநா இப்ப?’
’சதரியேலிங்க.. நநாங்க இங்க யேநாரும் வரமைநாட்டைநாங்க இப்பனனு சநனச்சி, இங்க வந்து உக்கநாந்து
படிச்சிக்கிட்டிருந்யதநாம்’ எனறு மகயில இருந்த புத்தகத்மதக் கநாட்டினநான.
‘ஐயேநா.. நம்மை ஊருலயயே அருமமையேநான இடைம்னநா அது நம்மை ஸ்கூலதநாங்க.. வீட்ல இருக்கறதவிடை
எங்களுக்கு இங்க இருக்கறதுதநான சரநாம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனநாலதநான லீவு நநாள்ளை கூடை ஸ்கூலுக்கு
வந்து உக்கநாந்து படிக்கயறநாம்’ எனறநான குடுமி.
’பரவநாலலடைநா.. நநாளைபினன நலலநா வருவிங்க சரண்டு யபரும்’ எனறநார் பண்மணயேநார்.
‘ஆனநா யகநாயில மைண்டைபத்துல ஸ்கூல நடைக்க இடைம் பத்தநாதுங்கயளை.. எட்டு கிளைநாசு, தலநா சரண்டு
சசெக்ஷன இருக்குதுங்கயளை’ எனறநான ஜக்கு.
பண்மணயேநார் யயேநாசித்தநார். ‘அதுக்சகனன சசெய்யிறது? இந்த இடைத்த நநான விக்கப் யபநாறயன.’
இருவரும் ஒருவமரசயேநாருவர் பநார்த்துக்சகநாண்டைநார்கள். செட்சடைனறு, ‘ஓ.. அதநானநா..’ எனறநான
குடுமி.
‘அப்படினனநா?’ பண்மணயேநாருக்கு ஒனறும்ம் புரியேவிலமல.
’இலலிங்கய்யேநா.. சரண்டு நநாள் முனன நீங்க கநாணநாமை யபநாயிட்டிங்கனனு ஊரு பூரநா ஒயர புரளி.
யபநாலிசசெலலநாம் வந்துருச்சி. செலலடை யபநாட்டு உங்களை எலலநாரும் யதடிக்கிட்டிருந்தநாங்க. அப்ப
நம்மை ஸ்கூல ஒட்டின யதநாப்புப் பக்கம் யபநான ஒரு கநானஸ்டைபிளுக்கு திடீர்னு யபயேடிச்செ மைநாதிரி
யேநாயரநா பினனந்தமலல அடிச்சிப் யபநாட்டைநாங்களைநாம்.. கநானஸ்டைபிள் சரநாம்ப யநரம் மையேங்கியயே
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விழுந்துட்டைநாரநாம்.. அப்பறம் எந்திரிச்சி பநாத்தப்ப.. பக்கத்துல ஒரு பிட்டு யபப்பர் சகடைந்துச்செநாம்..
அதுல ‘சகட்டைகநாரியேம் பண்றவங்களுக்குத் துமண யபநாகநாதிங்க’னனு எழுதியிருந்திச்சிங்களைநாம்யேநா..’
சவலசவலத்துப் யபநாய்விட்டைநார் பண்மணயேநார். இலமல. இது ஏயதநா சபரியே விவகநாரம்.. யேநாயரநா
பினனணியில மிக வலுவநாக இயேங்கிக்சகநாண்டிருக்கிறநார்கள். யேநாரநாயிருக்கும்? எனனவநாயிருக்கும்?
நிலத்மதயும் பள்ளிக்கூடைக் கட்டைடைங்கமளையும் சகமிக்கல ஃபநாக்டைரிக்கு விற்பது பிடிக்கநாத யேநாயரநா
செதி சசெய்கிறநார்களைநா? எனன யநநாக்கமைநாயிருக்கக்கூடும்? அப்படியயே செதி சசெய்பவர்களைநானநாலும் இப்படி
கடைத்திச் சசெனறு பயேமுறுத்துமைளைவுக்சகலலம் வலலமமை பமடைத்தவர்கள் யேநாரநாயிருக்கும்?
ஒனறுயமை புரியேவிலமல.
‘செரிசெரி நீங்க யபநாய் படிங்க.. நநான பநாத்துக்கிடுயறன’ எனறு சசெநாலலிவிட்டு பண்மணயேநார் மீண்டும்
வண்டியேருயக வந்தநார். ஏறுவதற்கு முனனநால வண்டிமயே ஒருதரம் சுற்றி வந்து நனறநாக உற்றுப்
பநார்த்தநார். ஒரு வித்தியேநாசெமும் சதரியேவிலமல. செநாதநாரணமைநான வண்டி. உள்யளை பநார்த்தநார்.
யேநாருமிலமல. செரி, எனனதநான நடைக்கிறது பநார்த்துவிடுயவநாயமை எனறு ஏறி உட்கநார்ந்தநார்.
வண்டி புறப்படைவிலமல. அவயர யஹெய் யஹெய் எனறநார். ம்ஹெஹும். நகரவிலமல. அடை எனன
ஆயிற்று இந்த வண்டிக்கு? வந்து இறங்கின இடைத்துக்கு தநாயன வந்து நினற வண்டி. ஏறி
உட்கநார்ந்ததும் பள்ளிக்கூடைத்துக்கு அமழத்து வந்து யசெர்த்த வண்டி. இப்யபநாது மைட்டும் ஏன கிளைம்ப
மைறுக்கிறது?
மீண்டும் யஹெய் யஹெய் எனறு செவுண்டு விட்டுப் பநார்த்தநார். ம்ஹெஹும்! அங்குலம் கூடை நகரவிலமல.
பண்மணயேநாருக்கு வண்டி ஓட்டைசவலலநாம் சதரியேநாது. எனயவ யவறு வழியினறி இறங்கி நடைக்க
ஆரம்பித்தநார். ஐந்து நிமிடைங்களில அவரது யதநாப்பு வந்துவிட்டைது. உள்யளை யவமல நடைக்கிரதநா? ஒரு
எட்டு பநார்த்துவிட்ட்டுப் யபநாய்விடைலநாம் எனறு விறுவிறுசவனறு யதநாப்புக்குள் நடைந்தநார்.
அவர் வழக்கமைநாக அங்யக தங்கும் குடிமசெமயே சநருங்க, குடிமசெ வநாசெலில பண்மணயேநாட்கள்
ஏசழட்டு யபர் கூடி நினறு ஏயதநா யபசிக்சகநாண்டிருப்பது சதரிந்தது. எனனவநாயிருக்கும்?
பண்மணயேநார் யவகமைநாக சநருங்க, ‘ஐயேநா வந்துட்டைநாரு.. ஐயேநா வந்துட்டைநாரு’ எனறு அமனவரும்
ஆரவநாரக் கூக்குரலிட்டைநார்கள்.
‘ஏய், எனனடைநா இங்க கூட்டைம்? எனன நடைக்குது இங்க?’ அதிகநாரமுடைன பண்மணயேநார்
சநருங்கினநார்.
‘நீங்கயளை வந்து பநாருங்கய்யேநா.. இந்த அநியேநாயேத்த எங்க யபநாய் யகக்குறது? ‘ எனறநான ஒரு
பண்மணயேநாள்.
பண்மணயேநார் குடிமசெக்குள் நுமழந்தநார். ஆடிப் யபநானநார்.
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குடிமசெக்குள் எட்டிப் பநார்த்த பண்மணயேநாருக்குச் செற்யற குழப்பமைநாக இருந்தது. அவர் எந்த
சகமிக்கல ஃபநாக்டைரி முதலநாளிகளுக்கு பள்ளிக்கூடை நிலங்கமளை விற்பதநாக இருந்தநாயரநா, அந்த
முதலநாளிகள் அங்யக அமைர்ந்திருந்தநார்கள். அவர்கள் எதியர அமறமயே நிமறத்து ஆயிரக்கணக்கநான
ஐஸ் க்ரீம் கிண்ணங்கள். அமனத்துக் கிண்ணங்களிலும் விதவிதமைநான ஐஸ் க்ரீம்கள் நிரம்பி
வழிந்துசகநாண்டிருந்தன.
'ஐயேநா, நம்மை ஊருல ஐஸ் க்ரீம்னு ஒண்ண எனனிக்குங்க பநாத்திருக்யகநாம்? இத்தன கப்பு ஐஸஹு
எடுத்தநாந்து சவச்சிட்டு எமதயுயமை சதநாடைக்கூடைநாதுங்கறநாங்க.. எலலநாம் உருகி வழியுது பநாருங்க..
நீங்களைநாச்சும் ஒரு வநார்த்த சசெநாலலி நம்மை பண்மணல யவல பநாக்கற எலலநாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு
ஐஸ் க்ரீம் குடுக்க சசெநாலலுங்கய்யேநா' எனறநாள் ஒரு சபண்.
பண்மணயேநாருக்கு ஒனறுயமை புரியேவிலமல. எனன நடைக்கிறது இங்யக? பல யகநாடிகளுக்கு
அதிபதிகளைநான சகமிக்கல கம்சபனி முதலநாளிகள் இப்படி சினனப்புள்ளைத்தனமைநாக ஐஸ் க்ரீம்
கப்புகளுடைன எதற்கநாக வந்து இறங்கியிருக்கிறநார்கள்?
'கநாரணயமை யகக்கநாதிங்க பண்மணயேநாயர. நீங்க எப்ப வருவிங்கனனுதநான கநாத்துக்கிட்டிருக்யகநாம்.
இனனிக்கு ஐஸ் க்ரீம் பூதத்துக்கு நநாமை பமடையேல யபநாட்யடை தீரணும். ஆயிரத்சதட்டு கப்பு ஐஸ்
க்ரீம்னு கணக்கு. இத உருகநாமை சவச்சிருக்கவும் வழியிலல. இத்தன கப்பு ஐஸ் க்ரீமை சவக்க
ஃப்ரீசெரும் கிமடைக்கமல' எனறநார் ஒருவர்.
'நீங்க எனன சசெநாலறிங்கனனு எனக்கு புரியேல. ஐஸ் க்ரீம் பூதத்த உங்களுக்குத் சதரியுமைநா!' எனறநார்
பண்மணயேநார்.
'எனன இப்படி யகட்டுட்டிங்க? இந்தநாங்க.. சமைநாதலல நநாமை யபநாட்டை அக்ரிசமைண்ட்டை யகனசெல
பண்ணி எழுதியிருக்கற இந்த பத்திரத்த பிடிங்க.. இந்த ஸ்கூல நிலம் எங்களூக்கு யவணநாம்..
அதுக்கு பதிலநா யவற எதநாச்சும் ஒரு இடைத்த எங்களூக்கு வித்துருங்க...' எனறு ஒரு பத்திரத்மத
நீட்டை, தூக்கி வநாரிப் யபநாட்டைது பண்மணயேநாருக்கு.
'எனனது? அக்ரிசமைண்ட்டை யகனசெல பண்றதநா? விமளையேநாடைறிங்களைநா?'
'நநாங்க விமளையேநாடைல பண்மணயேநாயர. இந்த நிலத்துல ஃயபக்டைரி கட்டினநா கட்டி முடிச்செ மூணநா
நநாள் கம்ப்ளீட்டைநா இடிச்சி தமரமைட்டைமைநாக்கிடுயவனனு பூதம் சசெநாலலிருச்சி. அதுக்குயமைல எங்களைநால
எனன பண்ணமுடியும்?
'எனன உளைர்றிங்க? பூதமைநாவது ஒண்ணநாவது?' பண்மணயேநாருக்கு படைபடைசவனறு வந்துவிட்டைது.
'எனன இப்படி சசெநாலலிட்டிங்க? உங்ககிட்டை டீசடையிலநா யபசிட்டைதநாவும், நீங்க எங்களுக்கு ஊருக்கு
வடைக்கநால இருக்கற உங்க தரிசு நிலத்த ஒதுக்கி விட்டைதநாவும் பூதம் சசெநாலலிச்யசெ? அப்ப அது
உண்மமை இலலியேநா?'
பண்மணயேநார் யமைலும் குழம்பினநார். ஐஸ் க்ரீம் பூதம். இது யேநார்? சதரியேவிலமல. பநார்த்ததுமிலமல.
ஆனநால அது தனமனக் கடைத்திப் யபநாய் மிரட்டியே விஷயேத்மத சவளிப்பமடையேநாகச் சசெநாலலவும்
முடியேநாது. மைநானம் யபநாய்விடும். ஆனநால ஏயதநா திட்டைமிட்டு யவமல சசெய்திருப்பதநாகயவ படுகிறது.
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இதுதநான யநநாக்கமைநா! பள்ளிக்கூடை நிலத்மத ஃயபக்டைரி கட்டுவதற்கு விற்க முடிவு சசெய்தது
யேநாருக்யகநா பிடிக்கவிலமல. அவர்கள்தநாம் புத்திசெநாலித்தனமைநாக விமளையேநாடியிருக்கிறநார்கள். ஆனநால
இந்தக் குக்கிரநாமைத்தில இத்தமன புத்திசெநாலித்தனம் உள்ளைவர்கள் யேநார் இருக்கிறநார்கள்?
எலலநாவற்மறயும் ஏற்றுக்சகநாண்டைநாலகூடை தனமன எப்படி அயலக்கநாகத் தூக்கிச் சசெனறு ஒரு தீவில
இறக்க முடியும்?
ஒனறு பூதம் இமதச் சசெய்திருக்க யவண்டும். அலலது பூதமைநாக மைநாறி யேநாரநாவது சசெய்திருக்க
யவண்டும். அலலது பூதத்தின உதவியுடைன யேநாரநாவது சசெய்திருக்க யவண்டும். கண்டிப்பநாக இது
மைந்திரதந்திரமைலல. ஏயதநா அறிவியேல விஷயேம்தநான. தன புத்திக்கு எட்டைநாத ஏயதநா ஒரு
சதநாழிலநுட்பம் அலலது ஜநால யவமல. யநரடியேநாக நிலத்மத விற்கநாதீர்கள் எனறு சசெநானனநால தநான
யகட்கமைநாட்யடைநாம் எனறு பூதத்தின சபயேரநால மிரட்டி கநாரியேத்மதச் செநாதிக்க நிமனத்திருக்கிறநார்கள்.
எனன யபர் இது! ஐஸ் க்ரீம் பூதம். லூசுப் பசெங்க, பூதத்துக்குப் பமடையேல எனறு ஆயிரத்சதட்டு கப்
ஐஸ் க்ரீம் வநாங்கி வந்து பரப்பி மவத்திருக்கிறநார்கள்! இவர்கமளை எத்தமன தூரம்
பயேமுறுத்தியிருந்தநால இப்படிச் சசெய்திருப்பநார்கள்!
பண்மணயேநாருக்கு பயேங்கரமைநாகக் யகநாபம் வந்தது. 'நீங்கசளைலலநாம் முட்டைநாள்களைநா? பூதமைநாவது
ஒனறநாவது? இமதசயேலலநாம் நம்புகிறீர்களைநா?' எனறு ஒரு செத்தம் யபநாட்டைநார்.
'நீங்க யவணநா நம்பநாமை யபநாங்க. ஆனநா தயேவுசசெஞ்சி அந்த பள்ளிக்கூடைத்த மைட்டும் இடிச்சிடைநாதிங்க.
நீங்க பத்திரமைநா திரும்பி வந்தநா அந்த இடைத்த விக்கவிடைநாமை பண்ணிடையறனனு செநாமி முனனநாடி நநான
செத்தியேயமை பண்ணிட்யடைன' எனறு ஒரு குரல யகட்க, பண்மணயேநார் திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப்
பநார்த்தநார். அங்யக அவர் மைமனவி!
'ஏய், நீ சும்மைநா இரு!' எனறு அதட்டினநார்.
'முடியேநாதுங்க. இது செநாமிக் குத்தம். நூத்துக்கணக்கநான பசெங்க படிச்சிக்கிட்டிருக்கற இடைத்த உங்க சுயே
லநாபத்துக்கு வித்துட்டிங்கனனநா அத்தன பசெங்கயளைநாடை படிப்பும் யபநாயிடும். இது தப்புனனு
சதய்வயமை நிமனச்சிருக்கு. அதனநாலதநான அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு எனசனனனயவநா
அபநாயேசமைலலநாம் வருது.' எனறு அவள் சசெநாலலவும், 'அப்படியேநா? பண்மணயேநாருக்கு எனன ஆச்சு?
பூதம் எதநாச்சும் பண்ணிச்செநா?' எனறநார்கள் முதலநாளிகள்.
'அசதலலநாம் ஒண்ணுமிலல. ஏய் நீ சும்மைநாரு!' எனறு மீண்டும் தன மைமனவிமயே அவர் அடைக்கப்
பநார்க்க, 'முடியேநாதுங்க.. ஐயேநா முதலநாளிமைநாருங்களைநா... என வீட்டுக்கநாரர் மூணு நநாளைநா வீட்லயயே
இலமல. யபநாலிசெ சவச்சிக்கூடை யதடிப் பநாத்து கிமடைக்கமல. இப்பத்தநான திரும்பி வந்திருக்கநாரு.
வீட்டுக்குள்ளை இருந்த மைனுசென திடீர்னு எப்படிங்க கநாணநாமை யபநாவநாரு? நீங்கயளை சசெநாலலுங்க!'
'ஆமைநாங்கய்யேநா.. உங்களை கநாணநாமை அம்மைநா தவிச்சிப் யபநாயிட்டைநாங்க சதரியுங்களைநா.. நநாங்கலலநாம்
அக்கம்பக்கம் அத்தன ஊருலயும் யபநாயி யதடியனநாம். அப்படி எங்கதநான யபநானிங்க?' எனறு ஒரு
பண்மண ஆளும் யகட்க, பண்மணயேநாருக்கு ஒரு மைநாதிரி ஆகிவிட்டைது.
'அடைச்யசெ.. யேநாவநார விஷயேமைநா டைவுனுக்குப் யபநாயனண்டைநா.. அதுக்குள்ளை இப்படி ஒரு கலநாட்டைநா
பண்ணிட்டிங்களைநா..' எனறு செமைநாளிக்கப் பநார்த்தநார். அடி மைனத்தில பூதம் மீதநான பயேம் மைட்டும்
இருந்துசகநாண்யடை தநான இருந்தது. கடுப்பில ஏதநாவது சசெய்துவிடுயமைநா?
'செரிங்க.. இப்ப எதுக்கு அசதலலம்? உங்ககிட்டை உங்க பள்ளிக்கூடை சநலத்த வநாங்க யவணநானனு
எங்களுக்கு உத்தரவு. யவற இடைம் தருவிங்களைநா இலல நநாங்க யவற ஆளு பநாக்கணுமைநா?' எனறநார்
சகமிக்கல ஃயபக்டைரி முதலநாளி.
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'எனனங்க இப்படி யபசுறிங்க?' எனறு பண்மணயேநார் அதிர, 'யவற எனனங்க சசெய்யிறது? நநாங்க
சரண்டு யபரும் இருவது இருவது கியலநா மீட்டைர் தள்ளித்தநான குடியிருக்யகநாம். சரண்டு யபருக்கும்
ஒயர செமையேத்துல, ஒயர நநாள்ளை, ஒயர யநரத்துல, ஒயர மநட்டுல ஒயர மைநாதிரி கனவு வந்திருக்குது.
அசெரீரி மைநாதிரி ஒரு குரல வந்து இந்த டீலிங் யவணநாம்னு சசெநாலலிட்டுப் யபநாகுது. அத எப்படிங்க
யகக்கநாமை இருக்க முடியும்?'
பண்மணயேநாருக்குக் கவமலயேநாகிவிட்டைது. பள்ளிக்கூடை நிலத்துக்கு அவர் ஒனறமரக் யகநாடி ரூபநாய்
விமல யபசியிருந்தநார். செகல வசெதிகளும் நிமறந்த இடைம். ஆற்றங்கமரயயேநாரமைநாக இருக்கும் இடைம்.
அவர்கள் சசெநாலலும் வடைக்கு எலமல தரிசு நிலசமைனறநால நநாற்பது லட்செம்கூடை விமல யபநாகநாயத.
'அதுக்கு எனனங்க பண்ணமுடியும்? பிடிச்சிருந்தநா வநாங்கிக்குயறநாம். இலலனனநா யவற இடைம்
பநாக்கயவண்டியேதுதநான. ஆனநா பூதம் வந்து யபசிட்டுப் யபநானப்பறம் நநாங்க யவற மைநாதிரி
முடிசவடுக்க முடியேநாதுங்க. புள்ளைக்குட்டிக்கநாரங்க பநாருங்க!'
பண்மணயேநாருக்கு யபச்சு மூச்சிலலநாமைல யபநாய்விட்டைது.
ஆக, யேநாயரநா திட்டைம் யபநாட்டு கநாய் நகர்த்தியிருக்கிறநார்கள். யேநாரநாயிருக்கும்?
யபய் யவகத்தில பள்ளிக்கூடைத்துக்குப் யபநானநார். அங்கு யேநாருமிலமல. தமலமமை ஆசிரியேர்
எங்கிருக்கிறநார் எனறு யகட்டுக்சகநாண்டு அவர் இருக்கும் இடைத்மத யநநாக்கி நடைந்தநார். அங்யக ஒரு
சில ஆசிரியேர்கள் மைட்டும் கவமலயுடைன அமைர்ந்து யபசிக்சகநாண்டிருக்க, 'எனனய்யேநா
சநனச்சிட்டிருக்கிங்க? இசதலலநாம் உங்க யவமலயேநா?' எனறு செத்தம் யபநாட்டைநார்.
'எசதலலநாம்? ஒண்ணும் புரியேலிங்கயளை' எனறநார் தமலமமை ஆசிரியேர்.
'இஸ்கூல எடைத்த நநான ஃயபக்டைரி கட்டை விக்கறத தடுக்கறதுக்கநாக திருட்டுத்தனமைநா பூதம் அது
இதுனனு சசெநாலலி எலலநாமரயும் ஏமைநாத்தியிருக்கிங்களைநா? உங்களை நநான சும்மைநா விடைமைநாட்யடைன!'
எனறு கத்த,
'ஐயேநா நீங்க யபசுறது எங்களூக்கு சுத்தமைநா புரியேலிங்க.. எனன பூதம்? யேநாரு எனன சசெநானனநாங்க?
சகநாஞ்செம் சதளிவநா சசெநாலலுங்க' எனறநார் தமலமமை ஆசிரியேர்.
நடைந்தமத சுருக்கமைநாக விவரித்துவிட்டு, 'எனன ஆனநாலும் அந்த இடைத்த நநான விக்கநாமை இருக்க
மைநாட்யடைன. இந்த சகமிக்கல ஃயபக்டைரிக்கநாரங்க வநாங்க மைநாட்யடைனனநா நநான சும்மைநா விட்டுடுவனநா?
யவற ஒருத்தனுக்கு விக்கத்தநான யபநாயறன.. நீங்க பநாக்கத்தநான யபநாறிங்க! அப்ப உங்க பூதம் எனன
சசெய்யுதுனனு பநாத்துடையறன..' எனறு ஆயவசெமைநாக கர்ஜித்துவிட்டு யவகமைநாக நடைக்க, தமலமமை
ஆசிரியேரும் மைற்றவர்களும் ஒனறும் புரியேநாமைல திருதிருசவனறு விழித்தநார்கள்.
யநயர வீட்டுக்கு வந்த பண்மணயேநார், 'ஏ மீனநாட்சி..' எனறு குரல சகநாடுக்க, ஒரு யவமலயேநாள் ஓடி
வந்தநான.
'ஐயேநா.. நநாமை யமைநாசெம் யபநாயிட்யடைநாங்க.. உங்களை சகநாண்டைநாந்து விட்டுட்டு அம்மைநாவ பூதம்
புடிச்சிக்கிட்டுப் யபநாயிருச்சிங்க' எனறு அலறினநான.
'எனனடைநா சசெநாலற?'
'ஆமைநாங்கய்யேநா. இருவத்தி நநாலு மைணி யநரத்துக்குள்ளை பள்ளிக்கூடைம் பமழயே இடைத்துல திரும்பவும்
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நடைக்க ஆரம்பிக்கலனனநா உங்க செம்செநாரம் திரும்பி வரயவ மைநாட்டைநாங்களைநாம்யேநா.'
'யேநாருடைநா சசெநானனநாங்க?'
'ஐஸ் க்ரீம் பூதம்ங்க!' எனறநான யவமலயேநாள்.
ஆடிப் யபநானநார் பண்மணயேநார்.
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யஹெநாசவனற யபரிமரச்செலுடைன மைநாணவர்கள் பள்ளிக்கூடைத்மத யநநாக்கிப் பநாய்ந்து
ஓடிக்சகநாண்டிருந்தநார்கள். தமலமமை ஆசிரியேரும் மைற்ற ஆசிரியேர்களும் ஒருவருக்சகநாருவர்
ரகசியேமைநாகத் தங்கள் வியேப்மபப் பகிர்ந்துசகநாண்டு செந்யதநாஷம் சகநாப்பளிக்க பள்ளிமயே யநநாக்கி
வந்துசகநாண்டிருந்தநார்கள்.
'எனனயமைநா நடைந்திருக்குய்யேநா.. எனனனனுதநான புரியேமைநாட்யடைங்குது.. சசெத்தநாலும் பள்ளிக்கூடை
கட்டைடைத்த இடிக்கநாமை விடை மைநாட்யடைன; சகமிக்கல ஃயபக்டைரிக்கநாரங்களுக்கு விக்கநாமை இருக்க
மைநாட்யடைனனு யபசின பண்மணயேநாரு, எப்படிய்யேநா பள்ளிக்கூடை கட்டைடைத்மதயும் அந்த இடைத்மதயும்
ஸ்கூல நிர்வநாகத்துக்யக பத்திரம் எழுதிக் குடுப்பநாரு? இனியமை தனக்கும் அந்த இடைத்துக்கும்
செம்மைந்தயமை இலலனனு சதளிவநா சசெநாலலிட்டைநாரநாயமை.' எனறு வியேந்தநார் தமலமமை ஆசிரியேர்.
'யநத்து வமரக்கும் தனயனநாடை கண்ட் யரநாலல இருந்த ஸ்கூல இனனிக்கு சமைநாத்தமைநா தநார
வநாத்தயதநாடை மைட்டுமிலலநாமை, ஸ்கூல நடைத்தறதுக்கு ஒரு அறக்கட்டைமளை யவற ஏற்பநாடு
பண்ணியிருக்கநாயர! சபரியே விஷயேம்தநான.'
'அதுகூடைப் பரவநாயிலலியயே.. ஊர் யகநாயிலயலருந்து ஆரம்பிச்சி பஞ்செநாயேத்து யபநார்டு சசெயேற்குழு
வமரக்கும் எலலநா கமிட்டிலயும் இருக்கற பண்மணயேநாரு, இந்த இஸ்கூல கமிட்டில மைட்டும்
தனயனநாடை யபரு யவணநானனு சசெநாலலிட்டைநாரநாயமை. பள்ளிக்கூடைம் நலலபடியேநா நடைக்கறதுக்கு இடைத்த
குடுத்தயதநாடை மைட்டுமிலலநாமை பத்து லட்செம் பணத்த யவற யசெத்து குடுத்திருக்கநாரநாமிலல..!'
ஆளைநாளுக்கு வியேப்புடைன யபசியேபடியயே சசெனறுசகநாண்டிருந்தநார்கள்.
'எப்படிங்க இசதலலநாம்?' எனறு ஒருவமரசயேநாருவர் யகட்கத் தவறவிலமல.
'அசதலலநாம் உங்களூக்கு எதுக்கு? நலலது நடைந்திச்செநா இலலியேநா? எலலநாம் ஐஸ் க்ரீம் பூதத்யதநாடை
மைகிமமைதநான' எனறு ஜக்குவும் குடுமி நநாதனும் தமைது நண்பர்களிடைம் ரகசியேமைநாகச்
சசெநாலலிக்சகநாண்டிருந்தநார்கள்.
'ஐஸ் க்ரீம் பூதம்னநா எனனடைநா ஜக்கு?' எனறு யகட்டைநான செடையகநாபன.
'செநாப்பநாட்டுக்கு பதிலநா ஐஸ்க்ரீமை மைட்டும் செநாப்பிடுற பூதம்னு அர்த்தம்' எனறநான குடுமிநநாதன.
'ஐ! அப்படி ஒரு பூதம் இருக்கநா! எங்கடைநா? கநாட்டு?' எனறநான தருண் ஈஸ்வர்.
'பண்மணயேநார் வீட்லதநான இருக்கு. அதுவும் இனனிக்கு யநத்தநாவநா இருக்கு? நநாப்பது வருஷமைநா
அவயரநாடையவதநான அந்த பூதமும் இருக்கு' எனறு சசெநாலலிவிட்டு ஓசவனறு வநாய்விட்டுச் சிரித்தநான
குடுமி.
நண்பர்களுக்கு ஒனறும் புரியேவிலமல. 'ஐயயேநா.. இப்ப நீ சசெநாலலப் யபநாறியேநா இலலியேநா?' எனறு
நண்பர்கள் அவன செட்மடைமயேப் பிடிக்க,
'செரி செரி சசெநாலயறன. ஆனநா இந்த ரகசியேத்த நீங்க யேநார்கிட்டையும் சசெநாலலக்கூடைநாது!'
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'செத்தியேமைநா சசெநாலலமைநாட்யடைநாம்டைநா.' எனறதும் ஜக்குவும் குடுமியும் நடைந்தமத மைநாறி மைநாறிச் சசெநாலல
ஆரம்பித்தநார்கள்.
'பள்ளிக்கூடை இடைத்த சகமிக்கல ஃயபக்டைரிக்கு வித்துடைறதநா பண்மணயேநார் முடிவு பண்ண நியூஸ்
எனனிக்கு நமைக்கு வந்திச்யசெநா, அனனிக்யக நநாங்க முடிவு பண்ணிட்யடைநாம். எப்படியேநாவது இத
தடுத்து நிறுத்தணும்.. ஆனநா நநாமை சினன பசெங்க.. நம்மைளைநால எனன பண்ணமுடியும்? நியேநாயேமைநா நம்மை
சஹெட் மைநாஸ்டைரும் மைத்த வநாத்தியேநாருங்களும் பண்மணயேநார யபநாய் பநாத்து யபசி செமைநாதநானப்படுத்தி
இடைத்த விக்கநாமை இருக்க சசெஞ்சிருக்கணும். ஆனநா அவங்க பண்மணயேநாருக்கு எதிர்ல நினனு
யபசெயவ பயேப்படுறநாங்க.. எனனடைநா சசெய்யேலநாம்னு யயேநாசிச்யசெநாம்.. அப்ப ஜக்குதநான ஒரு ஐடியேநா
குடுத்தநான' எனறு ஆரம்பித்தநான குடுமி.
'யேநாரு சசெநானனநா பண்மணயேநார் யகப்பநாரு? அப்படி சசெநாலறவங்க அவருக்கு சநருக்கமைநா இருக்கறது
மைட்டும் இலல; நம்மை பள்ளிக்கூடைத்துயமைல அக்கமற உள்ளைவங்களைநாவும் இருக்கணும்னு முடிவு
பண்யணநாம். தீவிரமைநா யயேநாசிச்சி கமடைசில பண்மணயேநாயரநாடை ஒய்ஃப்கிட்டையயே உதவி யகக்கலநாம்னு
முடிவு பண்யணநாம்.'
'அடை!' எனறநான சினனநா. 'இது சூப்பர் ஐடியேநாவநா இருக்யக..!'
'முழுக்கக் யகளு. பண்மணயேநார் செம்செநாரம் சடைய்லி யகநாயிலுக்கு வருவநாங்கனறது எங்களுக்குத்
சதரியும். அப்படி ஒரு நநாள் அவங்க யகநாயிலுக்கு வந்தப்ப, செநாமிக்குப் பினனநாடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு
இருந்து செநாமியயே யபசுற மைநாதிரி சும்மைநா ஒரு டிரநாமைநா யபநாட்யடைநாம். குரல மைநாத்திப் யபசி
பண்மணயேநார் செம்செநாரத்த முதலல யலசெநா பயேமுறுத்திப் பநாக்கலநாம்னு சநனச்யசெநாம். ஆனநா அந்தம்மைநா
பயேங்கர புத்திசெநாலி. பயேந்துட்டை மைநாதிரி முதலல நடிச்செவங்க, பயேத்துல அப்படிசயே மையேங்கி விழுகுற
மைநாதிரி விழுந்தநாங்க.. இது எனனடைநா யபஜநாரநாப் யபநாச்யசெனனு யவகமைநா பக்கத்துல வந்து
பநாத்தப்பதநான கபநாலனு கண்ண முழிச்சிப் பநாத்து எங்க செட்மடையே புடிச்சிட்டைநாங்க!'
'அப்படிப் யபநாடு. பண்மணயேநார் செம்செநாரம் அவ்யளைநா சகட்டிக்கநாரங்களைநா! செரிதநான' எனறநான கவின.
'அம்மைநா எங்களை மைனனிச்சிடுங்க.. உங்ககிட்டை ஒரு உதவீக்கநாகத்தநான இங்க கநாத்துக்கிட்டிருந்யதநாம்.
எப்படி யகக்கறதுனனு சதரியேநாமை இந்த மைநாதிரி பண்ணிட்சடைநாம். தப்பநா சநனச்சிக்கநாதிங்கனனு
சசெநாலலிட்டு யமைட்டைர முழுசெநா அவங்ககிட்டை சசெநானயனநாம். எதநாவது சசெஞ்சி பள்ளிக்கூடை நிலத்த
விக்கநாமை இருக்க சவக்கணும்னு யகட்டுக்கிட்யடைநாம்.' எனறு ஜக்கு சசெநாலல, குடுமி சதநாடைர்ந்தநான..
'பூதமைநா நடிச்சி எனமன ஏமைநாத்த சநனச்சிங்கலல? அயத பூத ஐடியேநாமவ என வீட்டுக்கநாரர்கிட்டை
கநாட்டினநா அவர் ஈசியேநா ஏமைநாந்துடுவநாருனனு சசெநானனநாங்க. எங்களுக்கு நம்பிக்மக இலலம்மைநா.
பண்மணயேநார் சரநாம்ப சபரியே மைனுசென.. அவர்கிட்டை நநாங்க எப்படி விமளையேநாடுறதுனனு
யகட்யடைநாம். நீங்க கவலப்படைநாதிங்க.. ஒரு நலல கநாரியேத்துக்கநாக சினனப் பசெங்க இப்படி ஒரு
முயேற்சி எடுக்க நிமனக்கறிங்க.. நநான உங்களுக்கு செப்யபநார்ட் பண்யறனனு சசெநானனநாங்க..'
மபயேனகள் மிகவும் ஆர்வமைநாகிவிட்டைநார்கள். 'நம்பயவ முடியேலியயேடைநா!' எனறு வியேந்தநான குருபரன.
'நம்பித்தநாண்டைநா ஆகணும்! அந்தம்மைநா சசெநானனயதநாடை நிறுத்தல. சமைட் ரநாசுல இருக்கற
அவங்கயளைநாடை தங்கச்சி மபயேன ஒரு சபரியே யமைஜிஷியேனநாம். அவனகிட்டை யபநானல விஷயேத்த
சசெநாலலி அவன ரகசியேமைநா நம்மை ஊருக்கு வரசவச்செநாங்க.'
'இரு. யமைஜிஷியேனனநா?'
'யமைஜிஷியேனனநா யமைஜிக் நிபுணர்னு அர்த்தம்.'
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'ஓ.. பநாக்சகட்யலருந்து புறநா எடுத்து பறக்கவிடுவநாங்கயளை.. யபநான வருஷம்கூடை நம்மை ஸ்கூலுக்கு
ஒருத்தர் வந்து சதநாப்பிக்குள்யளைருந்து கலர் கலரநா கர்ச்சிப் எடுத்தநாயர..'
'ம்ம்.. கிட்டைத்தட்டை அந்த மைநாதிரிதநானனு சவச்சிக்கயயேன. ஆனநா பண்மணயேநாரம்மைநாயவநாடை தங்கச்சி
புள்மளை இனனும் சபரியே சலவல யமைஜிஷியேன. அவருக்கு ஹிப்னநாடிசெம், சமைஸ்சமைரிசெசமைலலநாம்
சதரியுமைநாம். கண்சணதிர்ல ஒரு சதனனமைரத்மதயயே கநாணநாமை யபநாகசவப்பநாரநாம்...'
'அயடைங்கப்பநா..'
'நநாங்க அவர பநாக்கணுயமைனனு யகட்யடைநாம். முடியேயவ முடியேநாதுனனுட்டைநாங்க பண்மணயேநாரம்மைநா..
அந்த யமைஜிஷியேன அவங்க எங்க தங்கசவச்செநாங்க, அவர் எப்படி யவல சசெஞ்செநாருனறது
இப்பவமரக்கும் எங்களுக்கு செஸ்சபனசெநாயவ இருக்குடைநா.. ஆனநா பூதம்னு நநாங்க ஆரம்பிச்செ
கநானசெப்ட்டைத்தநான அவர் நீட்டி முழக்கி சபரிசெநாக்கிட்டைநாரு. ஐஸ் க்ரீம் பூதம்னு ஒரு யபர சவச்சி,
யேநாரு எனனனயன சசெநாலலிக்கநாமை பண்மணயேநார டிமசென டிமசெனநா மிரட்டி நலலநா
பயேமுறுத்தியிருக்கநாரு. அப்பக்கூடை பண்மணயேநார் மைசியேல. இடைத்த விக்கறதுல உறுதியேநாயவ
இருந்திருக்கநாரு. கமடைசி முயேற்சியேநா, நீங்க மைட்டும் ஸ்கூல இடைத்த வித்திங்கனனநா உங்களை
கடைத்திட்டுப் யபநான பூதம், உங்க ஒய்ஃப கடைத்திட்டுப் யபநாயிடும்னு மிரட்டினப்பறம்தநான
பண்மணயேநார் இந்த இடைத்த ஸ்கூலுக்யக விட்டுக்குடுத்திருக்கநாரு!'
'ஐயயேநா.. பயேங்கரமைநா இருக்யகடைநா ஜக்கு..! நீ சசெநாலறசதலலநாம் உண்மமையேநா?' எனறநான மையனநாஜ.
'செந்யதகயமை யவணநாம் தம்பி. இசதலலநாம் சசெஞ்செது உங்க நலலதுக்குத்தநான' எனறு பினபுறமிருந்து
குரல வர, அமனவரும் அதிர்ச்சியுடைன திரும்ப, அங்யக பண்மணயேநாரின மைமனவி
நினறுசகநாண்டிருந்தநார். அருயக ஓர் இமளைஞன. முகத்தில புனமுறுவல.
'இவந்தநான என தங்கச்சி மபயேன. யபரு வினநாயேகமூர்த்தி. உத்திரபிரயதசெத்துல இருக்கற ஒரு சபரியே
யமைஜிக்கநாரர்கிட்டை பத்து வருஷம் அசிஸ்சடைண்ட்டைநா யவல பநாத்து யமைஜிக் கத்துக்கிட்டு வந்தவன'
எனறு அறிமுகப்படுத்த, அமனவரும் வியேப்பில வநாய் பிளைந்தநார்கள்.
ஜக்கு மிகவும் கவனமைநாக ஒரு யகள்விமயேப் யபநாட்டைநான. 'யமைஜிக் செநார்! ஒரு விஷயேம் மைண்மடையே
குமடையுது.. பண்மணயேநார நீங்க எப்படி கடைத்திட்டுப் யபநானிங்க?'
அவன சிரித்தநான. 'நநான எங்க கடைத்தியனன? அவர், அவயரநாடை யதநாப்புக்குள்ளையயேதநான இருந்தநாரு.
எனன ஒண்ணு யேநாரும் பநாக்கநாத ஒரு புதர் பக்கம் தூக்கிட்டுப் யபநாயி தனியேநா படுக்க
சவச்சிட்யடைன.' அதுகூடை சமைநாத்தமைநாயவ ஒரு ஒரு மைணியநரம்தநான.. ஆனநா அந்த ஒன அவர்ல
அவர ஒரு மைநாயே உலகத்துக்யக கூட்டிட்டுப் யபநாயி திரும்ப கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டைம்ல?
எப்பூடி?' எனறு சிரித்தநான.
'ஐயயேநா... ஒண்ணுயமை புரியேல.'
'தம்பி.. இது மைநாயேநாஜநாலக் கமலல ஒரு பகுதி. ரயில மைமறயே சவக்கறது, தநாஜமைஹெநால மைமறயே
சவக்கற்து, கண்சணதிர்ல ஒரு சபநாண்ண சரண்டைநா சவட்டி திரும்ப உயியரநாடை வரசவக்கறது..
இசதலலநாம் யமைஜில ஒரு பகுதினனநா, இலலயவ இலலநாத ஒரு மைநாயே உலகத்துக்கு மைனசுக்குள்ளையயே
ஒரு பயேணம் யபநாகசவச்சி திரும்பக் சகநாண்டு வந்து யசெக்கறதும் அயத கமலல ஒரு பகுதிதநான.
செம்மைந்தப்பட்டை ஆயளைநாடை கட்ட்டுப்பநாட்டுலயயே எப்பவும் இருக்கற அவயரநாடை மைனசெ
வலுக்கட்டைநாயேமைநா பிடுங்கி, யவற ஒரு விஷயேத்துயமைல பரவ விட்டு அதுதநான உண்மமைனனு
நம்பசவக்கறது.'
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'மமைகநாட்! இது செயினஸநா?' எனறநான தருண்
'ம்ம்.. செயினஸஹும்தநான. சகநாஞ்செம் கற்பமன யவணும். அப்பறம் நிமறயே சபநாருள்கள், உதவிக்கு
செரியேநான நபர்கள், அடுத்தவங்க மைனசெ படிக்கற சடைக்னிக், உன கவனம் எங்க இருக்கு, எதுல
இருக்குனனு பநாத்துக்கிட்டு, நீ கவனிக்கநாத இடைத்துல எதநாவது ஒரு யவமலயே ரகசியேமைநா சசெஞ்சி
முடிச்சிடுறது..'
'ஐயயேநா எனக்கு இத சதரிஞ்சிக்கணுயமை.. கத்துக் குடுப்பிங்களைநா..' எனறு நண்பர்கள்
ஒட்டுசமைநாத்தமைநாகக் குரசலழுப்ப, 'உஷ்ஷ்ஷ்.. செத்தம் யபநாடைநாதிங்க. யபநானநா யபநாகுதுனனுதநான
இவன உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியனன. அதுகூடை ஜக்கு சரநாம்ப யவண்டிக் யகட்டுக்கிட்டைதநால.
இந்த விஷயேம் சவளியே சதரிஞ்செநா எனக்குத்தநான பிரச்மன' எனறநார் பண்மணயேநார் மைமனவி. உடையன
அவர்கள் அமமைதியேநாக,
'பசெங்களைநா.. நலலநா படிக்கணும், படிக்கற இடைத்த யகநாயிலநா மைதிக்கணும், எனன கஷ்டைம்வந்தநாலும்
நம்மை உரிமமையே விட்டுக்குடுக்கக்கூடைநாதுனற உங்க எனணம் எனக்கு பிடிச்சிருந்திச்சி.. அதனநாலதநான
உங்களுக்கு இந்த உதவியே நநான சசெஞ்யசென. என நம்பிக்மகயே கமடைசி வ்மரக்கும்
கநாப்பநாத்துவிங்களைநா?'
'நீங்க இனனும் ஒயர ஒரு யகள்விக்கு மைட்டும் பதில சசெநாலலிட்டிங்கனனநா கண்டிப்பநா
கநாப்பநாத்துயவநாம் அண்ணநா' எனறநான குடுமி.
'யகளு'
'எலலநாம் ஓயக. ஆனநா எப்படி அந்த சினன குடிமசெக்குள்ளை ஆயிரம் கப் ஐஸ்க்ரீம்ஸ சகநாண்டுவர
முடிஞ்சிது?
அவன சிரித்தநான. 'குழந்மதயேநா இருக்கியயேப்பநா. எப்படியேநாவது இந்த இடைத்த வமளைச்சிப்
யபநாட்டுடைணும்னு சவறியயேநாடை அமலஞ்சிக்கிட்டிருந்த ஃயபக்டைரி முதலநாளிங்கயளைநாடை யபசி,
அவங்களை கனவினஸ் பண்ணி இடைம் யவணநாம்னு சசெநாலல சவச்செத விடைவநா ஆயிரம் கப் ஐஸ் க்ரீம்
வந்தது சபரிசு?'
'அதநாயன? அவங்களை எப்படி மைனசெ மைநாத்தினிங்க?'
அவன சிரித்தநான. 'யசெம் பூதம் சடைக்னிக்!' எனறு கண்ணடித்தநான.
'எப்படியயேநா எங்க கஷ்டைம் தீந்தது. உங்கமளையும் மைறக்கமைநாட்யடைநாம். எங்க பண்மணயேநாரம்மைநாமவயும்
மைறக்க மைநாட்யடைநாம் அண்ணநா.' எனறநான ஜக்கு.
மைணியேடிக்கும் செத்தம் யகட்டைது.
'ஓடுங்க. சபல அடிச்செநாச்சு பநாருங்க.. இனியமை படிப்புல மைட்டும்தநான உங்க கவனம் இருக்கணும்.
எனன?' எனறநார் பண்மணயேநார் மைமனவி மீனநாட்சி.
'நிச்செயேமைநா சசெய்யவநாம்மைநா.. ஸ்கூல விட்டைதும் யநரநா உங்க வீட்டுக்குத்தநான வருயவநாம். சரடியேநா
இருங்க..'
'எதுக்கு?'
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'எங்களுக்கநாக ஐஸ் க்ரீம் பூதத்மதயயே வரசவச்சிங்க. உங்களுக்கு ஒரு குச்சி ஐஸ் டிரீட்டைநாவது நநாங்க
தரயவணநாமைநா? அதுக்குத்தநான.. நநாங்க சகளைம்பயறநாம்மைநா. மப அண்ணநா..' எனறு விமடைசபற்று
அவர்கள் வகுப்மப யநநாக்கி ஓடினநார்கள்.
பண்மணயேநார் மைமனவியும் வினநாயேகமூர்த்தியும் புனனமகயுடைன அமதப் பநார்த்து ரசித்தபடி
சவகுயநரம் அங்யகயயே நினறுசகநாண்டிருந்தநார்கள்.

முற்றும்.

43

ஒரு சசயால
இக்கமத யகநாகுலம் சிறுவர் மைநாத இதழில சதநாடைரநாக சவளி வந்தது.
அப்யபநாமதயே யகநாகுலம் ஆசிரியேர் திருமைதி சுஜநாதநாவுக்கு என நனறி.
O
இக்கமதமயே உங்கள் குழந்மதகளிடைம் சகநாடுத்து வநாசிக்கச் சசெநாலலுங்கள்.
அலலது நீங்கள் வநாசித்துக் கநாட்டுங்கள்.
இயத மைநாதிரி, அலலது இனனும் சிறப்பநாக அவர்கமளைக் கமத சசெநாலல / எழுதச் சசெநாலலி
ஊக்குவியுங்கள்.
தமிழ் வநாசிப்பு எனபயத இலலநாத ஒரு தமலமுமற ரகசியேமைநாக உருவநாகி வருகிறது.
அபநாயேத்தில இருந்து நமைது பிள்மளைகமளைக் கநாக்கும் கடைமமை நமைக்கு இருக்கிறது.
O
உங்கள் கருத்துகமளை writerpara@gmail.com
எனனும் மினனஞ்செல முகவரிக்குத் சதரிவிக்க யவண்டுகியறன.
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