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க�வ� ப�ெகாைலக�!!! (சி�கைத) 

-�க�ம� உ�மா� 

 

`____________` ஒ�பதா� வ��� ப���� மாணவ�.மாநில அளவ�� அதிக 

மதி�ெப� ெப�� மாணவ�கைள ெகா�ட ப�ள�ய�� அவ� 

பய��றா�.இவ� ப��ப� 9 வ��பாக இ��தா��, வ��பைற பாடேமா 

10 வ��� பாட�தா�. தின� எதாவ� ேத�� ைவ�� ெகா�ேடா� 

இ��பா�க�.ந�ல மதி�ெப� ெபறவ��ைல எ�றா� அவமான�� 

த�டைன�� தா� கிைட���.இதனா� தின�� இர� க�ைமயாக 

ப��பா�.உடைல ப�றிய கவைல யா���� இ�ைல. ப�ள�ய�� ம��� 

காைல 6.30 ஆர�ப���� ப��� மைல 6.00 மண� வைர(வ ���� ப��ப� 

தன� கைத). அவ��� வ�ைளயா��, ெபா��ேபா�� எ�லா� கான�ந�� 

தா�. ஒேர ஆ�த� கண�ண� வ���தா�. ஏேன�றா�, அ��தா� 

சிறி�ேநர� ��தக�ைத மற�� கண�ண�ைய பா��கலா�.வாரவ���ைற 

நா�களான சன� ம��� ஞாய����கிழைமக� க��� தின�க� 

அவ���.ஏ� எ�றா� ம�ற நா�கள�� கிைட��� சிறி� ஓ���ட 

கிைட�கா�. 

நா�க� உ��ேடா�ன, அ�த வ�ட�தி� ப�தா� வ��� ெபா�ேத�� 

��� அ�� ெவள�யாகிய�. 

அ�� சிற�� வ���க� கிைடயா�.அ�பா ெதைலகா�சிய�� ெச�திகைள 

பா��� ெகா�� இ��தா�.அதி� அதிக மதி�ெப� ெப�றவ�கள�� 

ேந�காண�க��, ெச�திக�� வ�த வ�ண� இ��தன.அவன� 

ப�ள�ைய சா��த மாணவ� மாநில அளவ�� இர�டா� இட� 

ெப�றி��தா�. 



அ�பா அ�மாவ�ட�,``பா��தாயா,ந�ம ைபய� ப��கிற ��ைல சா��த 

இ�த ெபா�� �ேட� ெசக�டா�”.அ�மா �க�தி� மகி��சி.இவ� 

ெம�வாக ெவள�ேய ெச�ல எ�தன��தா�. 

ஆனா�,அத��� அவன� அ�பா அவன�ட�,``ேட�, பா��தாயா,உன� 

��� �ேட� ெசக�டா�.அ��பா...498 மா��.�� பாட�தி�, 

ெச�ட�,அ�ேயா பாவ� தமிழிைழ��, இ�கில��ைல�� ம��� 

மி�ஆகி��.ந��� இைத ேபால ந�லா ப��� ,ந�லா மா�� 

எ��க��.உ�ேனாட ேப����, �வ�ய�� வரேவ���”. 

அ�த மாணவ� தா� எ�வா� ப��ேதா�, எ�பைத ெசா�லிெகா�� 

இ��தா�.அ�மா அவன�ட�``அ�த,அ�கா எ�ன ெசா�றா�,பா�ட. ந�லா 

ப��க��.ப���ல ம���தா� சி�தைன இ��க�� ச�யா? ,``ச�மா” 

என �றி ெவள�ேய ெச�றா�. 

நா�க� நகர ஆர�ப��தன.தின�, ேத��கைள��, பய��சிகள�� ��� 

ேமாதி நா�க� கழி�தன. பய��சி ேத��கள�� �ைறேய 485,493,490 எ�� 

ந�ல மதி�ெப� ெப�றா�.ெபா� ேத��� ���த�. 490 மதி�ெப� ேம� 

ெப�ேவா� என ந�ப��ைக�ட� இ��தா�.வ���ைற தின� தின� 

பய��ட� கழி�த�. 

இ�� ப�தா� வ��� ெபா�ேத�� ���. 

ஆ�, அவ�, தன� ெப�ேறாறி� ஆைசைய நிைறேவ�றினா�. 

ெச�திகள�� அவன� �ைக�பட� பள��சி�டன. 

ெச�திய��, 

   `465 மதி�ெப� ெப�ற மாணவ� த�ெகாைல.தா� எதி�பா��த 

மதி�ெப� கிைடகாததா� தவறான ��ைவ எ��தா�...’ 

ெச�தி ெவள�ய��டவ�க� தவறாக �றி�ப��� வ��டா�க�, த�ெகாைல 

எ��,....இ� த�ெகாைல அ��. ச�தாய ப�ெகாைல. ஆ�,இத�� 

ெமா�த ச�தாயேம காரண�. 

 



�றி��: 

ஏ�, ெதாட�க�தி� ெபய��� பதி� ‘______’ ேபாட�ப���ள� என, 

ந��க� நிைன�கலா�. ெபயைர �றி�ப�ட ஒ�றா,இர�டா ���கண�கான 

உய�� மா��கா�ப�கிற�.ஏேதா ப��� ம��� தா� வா��ைக எ��. 

அவ�க�� இவ�� ஒ�வ�. 

 

ச�தா� இத�� எ�ன பதி� ெசா�ல ேபாகிற�? 
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