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அப் ல பதடட்த் டன் எ ந்தான். அய்ேயா! அ த் சாேராட 
க்ளாஸ க்  இன்ைனக் ம் ேலட ்தானா! கண் ப்பா என்ன எக்ஸாம்
எ த  டமாடட்ார!் 

ன்   க்ககலக்கத் ல் ஊரடங்  அவ க்  நிைன க்  வந்த ; 
காேலஜ்  டப்பட்  தற்ேபா  தன் ைடய ெபற்ேறாரக்ளின்  ட் ல் 
இ க் றான்.  ண் ம்  ங் வதற்   யற் த்தான். ஒ  அைறேய 
ெகாண்ட அந்த  ட் ல் ச ராக ேவைலகள் நடந்  ெகாண் ந்தன – 
அவ ைடய அம்மா   ைவக்க ம், பாட்  ஊ   லால் ைதக்க, அப்பா 
நமாஸ் ெசய்  ெகாண் ந்தார.் இதற்  ந ல்  ங்கவதற்  
ப லாக எ ந்ேத  டலாம் என்  எண்ணிக்ெகாண்டான்! 

பல்  லக் க் ெகாண் க் ம் ேபா , ச ஷ டன் மட் ேம ப ரந்்  
ெகாண்ட காேலஜ் ஹாஸ்டல் அைற ன் நிைனவாகேவ இ ந்தான் – 
ெபற்ேறாரக்ளின்  ட்  அைறைய  ட  தள  ெபரிதாக இ க் ம் 
அ . அவ ைடய நண்பரக் டன்  க்கைட ல் நிகழ்ந்த  ல்லா 
அர யல்  வாதங்கைள ேயா த்  பாரத்்தான். ேம ம், கல் ரி ல் 
உணரந்்த  தந் ரத்ைத நிைனத்  ெகாண்டான்.  ன்  
வாரங்க க்   ன்ேப கல் ரிகைள  டட்னர.்  டட் ெநரிசலான 
இரண்  இர ல் பயணங்கைள ேமற்ெகாண் ,  ன்னர ் ன்  மணி 
ேநரம்  ப் ல் வந்  அவ ைடய  டை்ட அைடந்தான்!  ம்பத் ல் 
அைனவ க் ம்  ன்  நாடக்ள் பதடட்மானதாக இ ந்த . அப் ல் 
ட் ற்  நல்ல ப யாக வந்  ேசரந்்தைத நிைனத்  சந்ேதாசபட்  

ெகாண்டான்.



“அப் ல் ேநரத்த பாத் யா இல்ைலயா. மாரெ்கட் ந்  மட்ட ம் 
தக்காளி ம் வாங் ட்  வர ெசான்ேனன்ல.  க் ரம் வாங் ட்  வா! 
கைடெயல்லாம்  வாங்க.” என்  அம்மா சத்தமாக  னாள். 
”கவனமாக இ .  கக்கவசத்ைத அணிந்  ெகாள். எைத ம் 
ெதாடாேத. மற்றவரக்ளிட ந்   ரமாக இ …” என்ற 
ன்ெனசச்ரிக்ைககள் மற் ம் அ ைரகைள பட் ய ட்டார.் 

”BP ம ந்  கா யாக ேபா . ம ந் க்கைடல ஸ்டாக் வந் சச்ா
பாத் ட்  வரியா?” என்  அவன் தாத்தா ேகட்டார.் 

“சரி சரி, ேபாேறன். நாைளக்   யா  ஆனா . ஏன் இன் ம் வர 
இரண்  நா ம். ேவ ங்கறதா இப்பேவ ெசால் ங்க!” என்  
அப் ல் ப லளித்தான்.

“ேடய், இன்ைனக்  நி ஸ் ேபப்பர ்வாங் ட்  வ யா?  ந்தச் னா 
நாைளக் ம் ேசத்  வாங் !” தனக்ேக உரிய நக்க டன் 
அப் ன் அப்பா  னார.் இதற்  பாட்  உட்பட அைனவ ம் எேதா 
னங் ெகாண்டனர.் ஆனால், அவரின் நய்யாண்  ேபச்  தான் இந்த 

லாக்ட ன்  ழ்நிைலைய சற்  சாதாரணமானதாக உணர 
ைவக் ற  என்பைத அ ந் ந்தனர.் 

அப் ன் அக்காள் ெவளிநாட் ல் வ த்தாள். ஆனால், ஒவ்ெவா  
இர ம் ஃேபான் ெசய்    அ ைரகைள  ம்பத் ன க்  
அளித் வாள். அத் யாவ ய ெபா டக்ைள வாங்க அப் ல் தான் 
ெசல்ல ேவண் ெமன்ப  அவ ைடய   தான். “வயதானவரக்ள்
ெவளிேய ெசல்வ  ஆபத்தான ” என்ப டன், “நீ  ட் ல் ேவெற ம் 
ேவைலயாக இல்ைலேய” என் ம்  ந்தாள்.  கக்கவசம் 
அணிய ம் அவ க்  அ த் னாள். 



பைழய  ப்படட்ா ல் ைதக்கப்பட் ந்த  கக்கவசம் ஒன்ைற 
அப் ல் எ த் க்ெகாண்டான். “ெவளிய ேபாற க்  அந்த கத க்  
பக்கத் ல இ க்க சால்ைவய எ த் ட்  ேபா.” என்  அவன் அம்மா 
ெகஞ் னாள். ”ெவ ல் பயங்கரமா இ க் மா! அ  ேவணா எனக் . 
ட் க்  வந்ேதாேன ேபாடட்  ணிய  ைவச் ேறன்.” என்  

ெசால் ட்  அப் ல் காலணிகைள அணிந்  ெகாண்  ெவளிேய 
ெசன்றான். 

ம ந் க்கைட மற் ம் காய்க க்கைட இரண் ம்,  ண்ணாம்பால்
க்கப்படட் வடட்  ற ட்  ஒன் ல் வரிைச ல் காத் ந்தான் 

அப் ல். ஃேபானில் அன் டட்ட ்பாக் ேபாட் ந்த  நன்றாக 
ேபான  – வரிைச ல் காத் க் ம் ேபா  பைழய 
நண்பரக் டனாவ  ேப க்ெகாள்ளலாம். 

இ யாக க க்கைட ற்  ெசன்றான். அந்தச ்சமயத் ல் கைட ல் 
டட்ம் இ ப்பதாக ெதரிய ல்ைல. மடட்ன் ெவட் க்ெகாண் ந்த 

கரீம் பாய், கைட ன்  ன்னி ந்  அப் டன் சத்தமாக ேப னார:் 
“எல்லா ம்  ட் ல நல்லா இ க்காங்களா?” ”எப்ப இந்த லாக்ட ன் 

ம்  நைனக் ற? நி ஸ் எல்லாம் ெமாைப க்ேக வந் ம்லா? 
என்ன ெசால்றாங்க இன்ைனக் ?” அப் ல் தன் ெமாைபைல உள்ேள 
ைவத் க் ெகாண்டான்.  ட் ல் இல்லாத ஒ வ டன் ேப வ  
த் ணரவ்ாக இ ந்த . ஆம்,  ரத் ல் இ ந்  தான் ேப னார,் 
கக்கவத் ல்  ரல்  ட சரியாக ேகடக் ல்ைல. ”ஓ,  ட் ல 

எல்லா ம் நல்லா இ க்காங்க. ெகாஞ்சம் பய க் , ேவெறான் ம் 
இல்ல. லாக்ட ன் பத்  ெதளிவா ெதரியல பாய்! இன் ம் ெகாஞ்ச 
நா க்  இ க் ற மா  தான் ெதரி . என்ன ப்ளான்  சரியா 
ெதரில!” என்  அப் ல் ப லளித்தான்.   ேநரம் அங்  
காத் ந்  தற்ேபாைதய ெபா ளாதர நிலவரத்ைத பற்  கரீம் 
பா டன் ேப ட்     ம் னான். 



  வைள ல் தண்ணீர,் ேசாப் , மற் ம் ஒ  காய்ந்த  ணி 
ஆ யவற்ைற  ட் ன் கத ற்  ெவளிேய ைவத் ந்தாள் அவனின் 
அம்மா. ெச ப்ைப கழற்   ட் , ைககைள க ட்  
ைடத் க்ெகாண்டான்.  ன்னர,்  ணிைய ேசாப்  தண்ணீரில் 
க் ெய த்  ம ந் கள் இ ந்த அடை்டெபட் ைய  ைடத்தான். 

ேம ம், அவனின் ெமாைபைல  ைடப்பதற்ெகன்   த்தமான 
ைகக் டை்ட மற் ம் ைக  த் கரிப்பாைன அங்ேக ைவத் ந்தாள். 
ேபான  ைற ெவளிேய ெசன்  வந்த  ன்னர ்இைத ெசய்யாமல் 
இ ந்ததற்  அம்மா அவைன நன்றாக  ட் ந்தாள். 
ெமாைபைலேய அவனிட ந்  ப தல் ெசய்   வதாக ம் 
ரட் ந்தாள்.  

உள்ேள ெசன் , மடட்ன் மற் ம் காய்க கைள அம்மா டம் 
ெகா த்தான். நன்றாக க ய  ன்னர ்ஃ ரட்் ற் ள் அவற்ைற 
ைவத்தாள். ம ந்  ெபட் ைய ஒ  ேட ளில் ைவத் ட்   ளிக்க 
மற் ம்  கக்கவத்ைத ம் அணிந் ந்த  ணிகைள ம்  ைவக்க 
ெசன்   டட்ான். 



அப் ல்  ன்னர ்ேட ளில் இ ந்த ம ந்  ெபட் ைய  றந்  
அ ள்ள மாத் ைரகைள ஒ  கண்ணா  பாட் க்  
மாற் னான். அவனின் பாட்   க ம் வயதானவர ்என்பதால் 
CoVID‐19 ெதாற் க்ெகாள் ேமா என்  பயந் ந்தார.் 
எசச்ரிக்ைகயாக இ க் ம் ெபா ட் , தன் ைககைள க ட்  
ைவரஸ்கள் இல்லாதைத உ ெசய்ய பாட் ன் ெவளி 
ப ைய ம் ேசாப்பால் க னான். இதன்  ன்னேர அவரிடம் 
பாட் ைல ெகா த்தான்: “இந்தாங்க பாட்  உங்க ம ந் . கைடக்  
ேநத்  ஸ்டாக் வந் க் .”

அவரக்ள்  ப் ல் அைனவ க் ம் ெபா வான பால்கனி ல் 
ணிகைள காய ைவக் ம் ேபா  தான், அப்பா ற்  

நி ஸ்ேபப்பர ்வாங்க மறந் டட்ைத உணரந்்தான். 
பரவா ல்ைல, நாள்ேதா ம் இைத  த்த அவரின் நக்கல் ேபசை்ச 
ர க்கலாம் என்  எண்ணிக்ெகாண்டான். 

இக்கைதகள் வழக்கமான காட் கைள  த் ரிக் ன்றன , இங் ள்ள 
தகவல்கைள  ழ ல் ெபா ந் ன்றன. இவ்வா  ெசய் ம் ேபா  
எளிைமப்ப தைல த ரக்்க இயலா . எங்கள் இைணயத்தளத் ள்ள  ற 
அ யல் தகவல்கேளா  ேசரத்்  க த ம்.


