ஒரு செயலைத் ச ொடங்க ஒருவலை ஊக்குவித் ொலும் அச்செயைில் அவர்

கொட்டும் ஈடுபொடு ொன் அ லைத் ச ொடர்ந்து செய்துமுடிக்கக் கொைணமொகிறது
என்பல

உணர்த் ிய ெம்பவம்.

நீச்ெல்

குளத்ல ச்

சுற்றி

உற்ெொகமளித்துக்சகொண்டிருந்

நூற்றுக்கணக்கொை

பொர்லவயொளர்கள்

பபொட்டியொளர்களுக்கு

ஆைவொைம் வொைத்ல ப் பிளக்கும் வண்ணம் இருந் து. ஆைொல்,

என் செவிகளுக்கு ஒன்றும் எட்டவில்லை. பவகமொக நீந்து, பவகமொக நீந்து, என்று நொன் எைக்பக
கட்டலளயிட்டுக்சகொண்டிருந்ப ன்.
ொண்டவமொடிக்சகொண்டிருந் து.

உல த்து, குளத் ிைிருந்
உணர்லவ

என்ைொல்

ிரும்பியபபொது,

என்

நீச்ெல்

கலடெி

குளத் ின்

மூச்ெிலை

முடிவு

என்

கண்களுக்கு

வொங்கிக்சகொண்டு,

முன்ைொல்

அந் க்

கொல்கலள

இறு ிக் குறியீட்லட எட்டித் ச ொட்படன். அப்பபொது எைக்கு ஏற்பட்ட

விளக்க
ெக

முடியொது.

பபொட்டியொளர்

குைத்ல விட்டு

சவளிபயறிபைன்.

இறு ிக்குறியீட்லடத்

ச ொட்டல க்

பின்ைொல்

கண்படன்.

மற்றவர்கள் அலைவரும் நீந் ிக்சகொண்டு ொன் இருந் ைர். நொன் சவன்றுவிட்படைொ? என்லை
பநொக்கி

ஓடிவந்துசகொண்டிருந்

என்

சபற்பறொரின்

ஆைந் க்

கண்ண ீர்

அக்பகள்விக்குப்

ப ிைளித் து. என் எண்ண அலைகள் முட்டி பமொ ியவொறு, ஆச்ெரியத்துடனும் ஆைந் த்துடனும்
நொன் அங்கு நின்பறன்.

ெிறு வய ிைிருந்து எைக்கு விலளயொட்டு என்றொபை சபரும்பொலும் பிடிக்கொது. குறிப்பொக,

நீச்ெல் என்றொல் எைக்கு அறபவ பிடிக்கொது. சுள்சளன்று அடிக்கும் பிற்பகல் சவயிைில் நீச்ெல்
குளத் ில் இறங்குவது எைக்குச் ெித் ிைவல பபொல் ப ொன்றும். ஆலகயொல், ச ொடக்கப்பள்ளி
ஆறொம்

வகுப்பின்

அறிவித் பபொது,

முடிவில்

என்மீ து

என்லை

இடி

நீச்ெல்

வகுப்பில்

விழுந் ொற்பபொல்

அடம்பிடித்ப ன். ஆைொல் என் சபற்பறொர்

பெர்த்துவிட்ட ொக

இருந் து.

அழுப ன்;

என்

சபற்பறொர்

அைறிபைன்;

ங்கள் முடிலவ மொற்றிக்சகொள்வ ொக இல்லை. நீச்ெல்

ஒரு நல்ை உடற்பயிற்ெி, பமலும் உன்லைக் கொப்பொற்றிக்சகொள்ள பவண்டிய வொழ்க்லகத்
என்றொர்கள். பவறு வழியின்றி, நொனும் வகுப்பில் பெர்ந்ப ன்.

ிறன்

வொைத் ிற்கு ஒருமுலற வகுப்பிற்கு நொன் சென்றுவந் ொலும், எைக்கு நீச்ெைில் சுத் மொக

ஈடுபொடு இல்லை. ஒவ்சவொரு வகுப்பிலும் என் ஆெிரியர் எைக்குக் கற்றுக்சகொடுத் து செவிடன்
கொ ில் ஊ ிய ெங்லகப் பபொன்று ொன் இருந் து. ஏபைொ

ொபைொ என்பற நொன் நீச்ெல் அடித்ப ன்.

இக்சகொடுலம பபொ ொச ன்று, உயர்நிலைப்பள்ளியில் பெர்ந் வுடன் என்லை நீச்ெல் இலணப்பொட

வகுப்பில் பெருமொறு என் சபற்பறொர் ஊக்குவித் ொர்கள். நொன் அவ்வொபைொெலைலய ஆைம்பத் ில்
மறுத் ொலும், பவறு எந்

இலணப்பொட வகுப்பிற்கும் நொன் ப ர்ந்ச டுக்கப்படொ

ொல் பவறு

வழியின்றி நீச்ெல் குழுவில் பெர்ந்ப ன். என் சபற்பறொரின் ஆைந் த் ிற்கு எல்லைபய இல்லை.
உடபை, நொன் ெிங்கப்பூலைபய பிை ிநி ிக்கும் சபரிய நீச்ெல் வைைொகிவிடுபவன்
ீ
என்சறல்ைொம்
கைவு கண்டைர். எைக்கு ஊக்கமொகவும் ஆ ைவொகவும் இருக்க என் சபற்பறொர்
அலைத்ல யும் செய் ொர்கள்.

ங்களொல் முடிந்

ிைமும் என் வட்டுத்
ீ
ச ொலைக்கொட்ெியில் நீச்ெல் ச ொடர்புலடய

கொசணொளிகள் மட்டுபம ஓடிை. நொன் அ ிகம் பயிற்ெி சபறபவண்டும் என்ப ற்கொக என் வட்டொை

நீச்ெல் குளத் ின் உறுப்பிைைொகப் பணம் செலுத் ிச் பெர்ந் ைர். அடிக்கடி என் பள்ளி மற்றும்
வகுப்பு

பயிற்றுவிப்பொளர்கலளத்

ஆபைொெலைகலளக்

பகட்டைர்.

ச ொடர்புசகொண்டு
ஆைொல்,

நொன்

நொபைொ

என்லை

என்

புரிந்துசகொள்ளொமல், முயற்ெிபய பமற்சகொள்ளொமல் சுற்றி வந்ப ன்.

பள்ளி

பமம்படுத் ிக்சகொள்ள

சபற்பறொரின்

ஆ ைலவப்

இப்படிபய ஓைொண்டு பறந்து சென்றது. ஆண்டிறு ியில், ெிங்லக முழுக்க அலைத்துப்
மொணவர்களும்

இப்பபொட்டிலய பநொக்கித்

கைந்துசகொண்ட

மொசபரும்

நீச்ெல்

பபொட்டி

நலடசபறவிருந் து.

ொன் ஆண்டு முழுதும் எங்கள் பள்ளி நீச்ெல் குழுவிைர் பயிற்ெி

செய்துசகொண்டிருந் ைர். அவ்வொபற பபொட்டி நொளும் வந் து. என் சபற்பறொர் இந்

நொலளத் ொன்

ஆவலுடன் எ ிர்பொர்த்துக்சகொண்டிருந் ைர். நொன் நீந்துவல க் கொண அவர்கள் உறவிைர்கள்,
நண்பர்கள்,

எை

அலைவலையும்

அலழத் ிருந் ைர்.

நொபைொ

இல சயல்ைொம்

சபொருட்படுத் ொமல், ெற்றுக்கூட ஆர்வமின்றி பபொட்டிக்குச் சென்பறன்.
"முயற்ெி

ிருவிலையொக்கும்" என்பது பழசமொழி. முயற்ெிபய பபொடொமல் விலைலய

எ ிர்பொர்ப்பது அநியொயமல்ைவொ? என் சபற்பறொர் நொன் மு ற்பரிலெத்
என்று உற்ெொகத்துடன்
பிடித்ப ன்.

ெற்றுக்கூடப்

ட்டிச்செல்ைபவண்டும்

எ ிர்பொர்த் ைர். நொபைொ எைது பபொட்டியில் கலடெி இடத்ல த் ொன்

நீச்ெைில்

ஈடுபொபட

இல்ைொ

என்லை

அது

பொ ிக்கவில்லை;

ெற்று

பவடிக்லகயொகக்கூட ப ொன்றியது. ஆைொல், எைது சபற்பறொரின் வொடிய, ஏமொற்றம் நிலறந்
முகங்கலளக்

கண்டபபொதும்,

வொர்த்ல கலளக்
உணர்ந்ப ன்.

பபொட்டி முடிந்

அலழத் ொர்.

என்லைப்பற்றிய

பகட்டபபொதும்,

என்

மை ில்

அவர்களது
ஒரு

ெிறு

நண்பர்களின்
உறுத் ல்

ஏளைம்

கைந்

ஏற்பட்டல

நொன்

மறுநொள், எைது பள்ளி பயிற்றுவிப்பொளர் அவலைச் ெந் ிப்ப ற்கு என்லை

பபொட்டியில்

எைது

பமொெமொை

கொட்ெிக்கு

அலழக்கிறொர் என்சறண்ணிய எைக்கு, மைம் படபடசவை

என்லைக்

கடிந்துசகொள்ளத் ொன்

ொளம் பபொட்டுக்சகொண்டிருந் து.

ஆயினும், அவலைக் கண்டபபொது, அவைது முகத் ில் பகொபத்ல விட வருத் ம் ொன் ச ள்ளத்
ச ளிவொகத்

ச ன்பட்டது.

ெிை

துவங்கிைொர். "விமைொ, நீ இந்

விைொடிகள்

என்லைக்

கூர்ந்து

இலணப்பொட வகுப்பில் பெர்ந்

கவைித் பின்,

நொளிைிருந்ப

அவர்

பபெத்

உன்லைப்பற்றி

இைண்டு விஷயங்கலள நொன் கவைித் ிருக்கிபறன். ஒன்று, உன்ைிடம் சவற்றிகைமொை நீச்ெல்
வைைொவ
ீ
ற்கொை எல்ைொ உடல்ரீ ியொை

ிறன்களும் நுட்பங்களும் உள்ளை. இைண்டு, உைக்கு

எவ்வளவு ஆ ைவு கிட்டிைொலும் நீச்ெைில் நீ ெற்றுக்கூட ஈடுபொடு கொட்டவில்லை. நீச்ெல்மீ து
அளவுகடந்

பற்றுலடய பை மொணவர்கள் பபொதுமொை ஆ ைவும் ஊக்கமும் இல்ைொமல்

கைவுகள் ெொம்பைொவல க் கொண்கிறொர்கள். நீபயொ, எல்ைொ ஊக்கமும் சபற்றும், உைக்கொகத்
உலழக்கும்

சபற்பறொலைக்கூட

ம ிக்கொமல்

நீச்ெைில்

ெிறி ளவுகூட

ங்கள்
ீைொது

முயற்ெிப்ப ில்லை.

உன்லைச் சுற்றி இருப்பவர்கலள நீ இவ்வொபற ஏமொற்றப்பபொகிறொயொ?" அவ்வொர்த்ல கள் என்
செவிகளில் ரீங்கொைமிட்டுக்சகொண்பட இருந் ை. அப
நிலறந்

ெமயத் ில் பபொட்டிக்குப் பின்பு ஏமொற்றம்

என் சபற்பறொரின் முகங்கள் என் கண்களுக்கு முன் ப ொன்றிை. என் கண்களில்

கண்ண ீர்த்துளிகள் முத் ொய் ச ொைித் ை. இருப்பினும், அந்நிமிடபம நொன் உறு ி பூண்படன். நொன்
என் சபற்பறொரின் கைலவ நிலறபவற்றுபவன் என்று.

அன்றிைிருந்து என் வொழ்க்லகபய மொறியதுபபொை இருந் து. நீச்ெல் குளத் ிற்குக் கஷ்டப்பட்டுச்
செல்ைொமல்

இஷ்டப்பட்டுச்

செல்ை

ஆைம்பித்ப ன்.

சவயிலையும்

மலழலயயும்

சபொருட்படுத் ொமல் நீச்ெைில் ெிறந்து விளங்கபவண்டும் என்ற ஒபை பநொக்கத்துடன் உலழத்ப ன்.
எவ்வளவு

ெிறப்பொகச்

செய் ொலும்

என்லை

பமம்படுத் ிக்சகொள்வ ற்கொை

வழிகலளயும்

உத் ிகலளயும் என் பயிற்றுவிப்பொளர்களிடம் பகட்டுக்சகொண்பட இருந்ப ன். மைம் இருந் ொல்
மொர்க்கமுண்டு என்பல

நிரூபித்துக் கொட்டிபைன். என்ைிடம் ச ரிந்

மொற்றத்ல க் கண்டு என்

பயிற்றுவிப்பொளர்கள் வியந் ைர்; என் சபற்பறொர் பூரித் ைர். நொனும் நிற்கவில்லை. குலறயொ
ஈடுபொட்டுடன்
புரிந் து.

நீச்ெைில்

இறங்கிபைன்.

அ ில்

கிலடக்கும்

இன்பமும்

அப்பபொப

ஓைொண்டு உருண்படொடியது. என் நீச்ெல் பயணத்ல பய மொற்றிசயழு ிய அப

நலடசபறவிருந் து.

என்

சபற்பறொர்

லைகுைிந்

அப

பபொட்டியில்

கொட்டபவண்டும் என்ற சவறிபயொடு இருந்ப ன். என் வயிற்றில் பறந்

நொன்

எைக்குப்

பபொட்டி

சவன்று

பட்டொம்பூச்ெிகலள நொன்

ீயொய் மொற்றிபைன். என் சபற்பறொலை நொன் மீ ண்டும் ஏமொற்றக்கூடொது. நொன் சவல்ைபவண்டும்...

"இவ்வொண்டு

நமது

ப ெிய

நீச்ெல்

ைொஃபிள்ஸ் சபண்கள் பள்ளிலயச் பெர்ந்

பபொட்டியின்

இைண்டொம்

பிரிவு

சவற்றியொளர்,

விமைொ!" ஒைிசபருக்கியில் வளொகம் முழுதும் ஒைித்

வொர்த்ல கள் என் கைவிைிருந்து என்லை சவளிவைச் செய் ை. அந்நிமிடம் என் சபற்பறொர்

என்லை இறுக்கப் பிடித்து என்லை அலணத் ைர். எைது முயற்ெிகளுக்சகல்ைொம் பைன் கண்ட
ிருப் ிலய நொன் அப்பபொது உணர்ந்ப ன்.
எவ்வளவு ொன்

ஊக்கமும்

ஆ ைவும்

கிலடத் ொலும்,

ஈடுபொடு

இன்றி

ஏதும்

முடியொது என்று சபொதுவொகபவ கூறப்படும். அ ில் எவ்வளவு உண்லம உள்ளது என்பல
எைக்கு உணர்த் ியது. இந் சவொரு பொடத்ல

ெொ ிக்க

நீச்ெல்

மட்டும் வொழ்க்லக முழுதும் எடுத்துச்செல்பவன்

எை நொன் அந்நிமிடம் உறு ி பூண்படன். ஈடுபொடும் உலழப்பும் இருந் ொல், எ ிலும் சவற்றி
நிச்ெயம்!
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