நற்று ரலன றறுணத்றல் டந் 'ப்ரஜெக்ட் ீ ட்டிங்கறல்'
பனரபிிடறபேந்து
ஜகரஞ்சம் கூடுனரகந நகரதரண ரர்த்லகலப
ரங்கறக்

கட்டிக்ஜகரண்டரல்

ற்தட்ட ரிச்சனறல் நற்நறவு சரித்
தூங்க படிில்லன ரெரரல்.

ன்ீ து

நறல்லன ன்தல றபைதிக்கக்கூட ரய்ப்புக் கறலடக்கரரல் ணச் சஞ்ச
னத்துடன்

ள்பிவு ரண்டிந தூங்க படிந்து.
உடல் அசறபம் ண அசறபம்

நசர்ந்து ஜகரடுத் அழுத்த்றல் க்கத்லிடவும்
அலி நத் ரரகந 
கரலனக்

படிந்து; அசக் குபிநனரடு

கடன்கலபல்னரம் படித்துிட்டு யரலுக்கு ந்நதரது
லணி அணிர ரரக

லத்றபேந் பூப்நதரன்ந இட்னறபம் ல்னற க்கும் சட்டிணிபம்கூட ரவுக்கு
ச் சுல

ரல் அக்கப் தக்கத் ஜரண்லடக்குள் இநங்கறது.
சரப்திடும்நதரதுகூட

இன்லநக்கு ப்தடிபம் நற்லநக்கு

அலுனகத்றல் டந்

றுக்கு ரன் ந் ித்றலும் கரல்ன ன்தல
பனரபிிடம் புரிந்து
ஜகரள்பச் ஜசய்துிட நண்டும் ண ணம் றுதடிபம் றுதடிபம்
றலணவூட்டிது.

தசறரநற படிப்தற்குள் கள் ப்ரீத்ற 'யரய் அப்தர' ன்நதடி தள்பிக்குத்

ரரகக்

கறபம்தி ந்து றன்நரள். லணி அணிர

நலனக்குக் கறபம்த என்தது ிரகும்
ன்தரல் க்கம் நதரல் ப்ரீத்றலப் தள்பிக்குத் ரர்ப்தடுத்ற இபேந்ரர்.
தும்லதப்பூப் நதரன்ந ஜள்லப உலடில் 'நதரகனரரப்தர' ன்நதடி னர்க்
ஜகரத்ரய்ச்

சறரித் கலப நஜநரபே ரபரக இபேந்றபேந்ரல் ஜகரஞ்ச நரது
ஜகரஞ்சறப் நதசறிட்டுத்ரன் கறபம்தி இபேப்தரர்; இன்று இபேக்கறந ண
இறுக்கத்ரல்

'எநக' ன்ந எற்லந ரர்த்லநரடு ழுந்து ஜகரண்டரர்.
'ரங்க கறபம்புநநரம் அணிர' ன்று

சலனலந நரக்கற குல் ஜகரடுத்தடிந
ப்ரீத்றின் லகலப் திடித்து அலத்துக்ஜகரண்டு கலத் றநந்ரர். 'இநர
ந்றட்நடங்க' ன்ந குநனரடு ரசலுக்கு ந் அணிரலப் தரர்த்து ப்ரீத்ற
லகரட்டிதடி 'லத அம்ர' ன்று ஜசரல்ன அணிரவும் அபேநக ந்து
ஜற்நறில்

பத்றட்டரர்.
நறன்லபம் ண உலபச்சலும் ந் ரிச்சனறல்
கல நகரகந சரர்த்ற
ிட்டு ஜபிந ந்ரர். 'ப்தர லகல ஜதுரப் திடிங்க' ன்ந
கலபப் தரர்த்து

'ன் அசம் ணக்கு'

ன்று ணக்குத்ரநண ஜசரல்னறக்ஜகரண்டதடிந றன்தூக்கறப்
ஜதரத்ரலண அழுத்றணரர்.
சறன றறட

இலடஜபிில் கவு றநந் றன்தூக்கறக்குள் தலந் ரெர ஜகரஞ்சம்
பகத்லச் சுபித்தடி றன்று ஜகரண்டரர். உள்நப சறஜண்ட் கலநகநபரடும்
ள்ளு

ண்டிநரடும் கசங்கறச் சுபேங்கற சட்லடிந்துலனக்கசத்ஜரடு றன்
று
ஜகரண்டிபேந்ரர் ஏர் கட்டுரண ஊறர்.
ரெரலக் கண்டதும் நர எபேி
த்நரடு அபேக்கு

னக்லகலத் தூக்கற க்கம் ஜசரன்ணரர் அந் ஊறர்.
தபதபக்கும் கள் ப்ரீத்றின் தள்பிச் சலபேலட ீ து சறஜண்ட்

கலநதட்டுிடுநர

ன்ந கலனநரடும் ற்கணந இபேந் ணஉலபச்சநனரடும் பகத்லச்
சுபித்தடி தறல் க்கத்லக் கடனுக்குச் ஜசரல்னறிட்டு கலபத்
ன்ணபேகறல்

அலத்துக்ஜகரண்டு பகத்லத் றபேப்தி றன்று ஜகரண்டரர்.
அந் ஊறபேம் 'இத்லண அழுக்நகரடு இபேக்கும் ரம் இபேக்குப்நதரய்
க்கம் ஜசரல்னற இபேக்கக்கூடரநர' ன்று
றலணத்லப்நதரல் அபேம் றன்

தூக்கறக் கலப் தரர்த்தடி றன்றுஜகரண்டரர். ஜகரஞ்ச நம் அந்
ஊறது பகம்

இறுகறப் நதரிபேந்ல ரெர

உர்ற்குள் பல் பத்ல அலடந்றபேந்ரர்கள்.
றபேம்தித் றபேம்தி அந் ஊறலப் தரர்த்தடிந ந் ப்ரீத்ர
ஜபிநறும்
நதரது 'லத அங்கறள்' ன்று புன்ணலகத்தடி அலப் தரர்த்துச் ஜசரல்னறிட்டு
ஜபிநநறணரள். அர்கள் ஜபிநறும் ல கவு படிிடரல் இபேக்க
ஜதரத்ரலண அழுத்றப் திடித்துக்ஜகரண்டிபேந்ர் தறலுக்கு புன்ணலகத்தடி
'லதலத'
ன்று லகரட்டிச் சறரித்ரர்.

தக்கத்றனறபேந் தள்பிில் கள் ப்ரீத்றல ிட்டுிட்டு நகநகரக
நதபேந்து டுத்து அலுனகம் ந்து நசவும் ி ட்டல ஆகவும் சரிரக
இபேந்து. நற்லந ீ ட்டிங்கரல் தரக்கறப்தட்டிபேந் நலனகள் றலந
இபேந்ரல் அவ்நலனகபில் பழுலரக பழ்கறப்நதரணரர்.
திற்தகனறல் ரெரின் அலநக்கு ந் பனரபி "சரரி ரெர, ஸ்ஜடர்நட
 றஸ் அண்டர்ஸ்நடன்ட் பெ, நனட்டர்  சல பெ ர " ன்று சறங்கறலீறல்
ஜசரன்ண

ரர்த்லகள் நற்நறனறபேந்து ற்தட்டிபேந் ணச்சுலகலபக் ஜகரஞ்சம் கு
லநத்ண.
அந்
உற்சரகம் ந் ஜம்நதரடு எபே புற ப்ரஜெக்ட் ஜரடர்தரக இபேந் தன
நலனகலப நம் நதரந ஜரிரல் தரர்க்கத்ஜரடங்கறணரர்.
ன் நலனகலப படித் தக்கத்து இபேக்லக ண்தரண னரய்க்கரர் பக

து

'எ.நக சற ப லத'

ன்று ஜசரன்ணநதரதுரன் றறர்ந்து கடிகரத்லப் தரர்த்ரர்,ி
ஆநரகப் நதரல உர்ந்ரர்.
உடநண லணி அணிரல ஜரலனநதசறில்
அலத்து இணிநல்ரன் நலன படிப்நதரரகவும் ரன் டு
ீ
றபேம்த ழு

ிரகறிடும் ன்று ஜசரல்னறர் ன் கிணிப் தக்கத்ல படிிட்டு
ட்ஆன் ஜசய்ரர்.
அலுனகத்லிட்டுக்

கறபம்தி நதபேந்து றலனத்ல அலடந்து சரிரக ந்து
றன்ந நதபேந்றல் நற ட்டபேநக
ீ
இநங்கற றன்தூக்கறில் தலந்து ஜதரத்ர
லண

அழுத்றநதரது கரலனில் சந்றத் அந் ஊறர் ணறல் ந்து நதரணரர்.
'அடடர, ரம் ஜகரஞ்சம் அந் இலபஞபேக்கு

ரிரல ஜகரடுத்றபேக்கனரம்.

னற ந்து ஜகரடுத் ரிரலக்குக்கூட தறல் ரிரல
ஜசய்ரல் அப்நதரது
இபேந் ணச்சுலகபரல் அனட்சறப்தடுத்றிட்நடரநர ன்ந உறுத்நனர
டு

சுற்றுபற்றும் தரர்த்ரர்- கரலனில் அந் இலபஞல சரிக்கூடப் தரர்க்கரரல் பகம் றலணில் ில்லன ன்நரலும் கரட்டுரணத்ப ஊறர்
ரபேம்

ஜன்தடந ில்லன.
"சரி ரலபநர றுரநபர அப்தடிப்தட்ட ஊறர்

ரலரது தரர்த்ரலும்

னறச் ஜசன்று நதசறரது எபே 'சரரி' ஜசரல்னற ிடநண்டும்" ன்று
ணக்குள்

றலணத்துக்ஜகரண்ட ரெர 15 ஆண்டுகளுக்கு பன் ரன் சறங்கப்பூபேக்கு பல்
பனரக ந்நதரது ரன்
தட்ட சறங்கலப ணறனுள் ண்ிப் தரர்க்கறநரர்.
கடிணரண நலன இல்லன ன்நரலும் அர் தடித்றபேந் தட்டத்றற்குத்
ஜரடர்தில்னர லசட் சூதர்லசர் நலனரன் அர் தரர்த் பல் நலன.
அபேக்குக் கல ந சுரர் 50 ஊறர்கலப நலன
ரங்குகறந நலன. இந்றர,
தங்கபரநஷ் ரடுகலபச் நசர்ந் அந் ஊறர்கலப அர்கள் நதரக்கறல்
ிட்டுக்ஜகரடுத்து, எவ்ஜரபேலபம் ஜதர் றலணில் லத்றபேந்து
அலப்தது, அர்கபின் குடும்தம் தற்நற ிசரரிப்தது நதரன்ந அணுக்கரண

அணுகுபலநகபரல்

ஊறர்கபிடபம் பனரபிிடபம் ல்ன ஜதஜடுக்க
படிந்து.
அப்நதரது பல் இர்கலபப் நதரன்ந ஊறர்கலபக்கண்டரல் அன்நதரடு
னம் ிசரரிப்தது

ன்ந லடபலநில் தகறிபேந் ரன் இன்று கரலனில்
ணக்கறபேந் ணச்சுலகபரல் எபே ஊறல அறத்துிட்நடரந ன்ந
குற்ந உர்ச்சறபடன் றன்தூக்கறினறபேந்து ஜபிநநறணரர்.
றுரள் பல் றன்தூக்கறில் நதரகும்நதரதும் பேம்நதரதும் நதபேந்துக்கு
டக்கும்நதரதும் ண அந் ஊறலக்கர
ணம்அலனந்து நட ஆம்தித்து.
ஜரடர்ச்சறரக அலக்கர படிரரல் அது எபே ஜதரி உள்ண
உறுத்னரக ணலப்நதரட்டுக் குலடந்துஜகரண்நட இபேந்து.
ஆணரலும் நலனச்-

சூல், குடும்தம், குந்ல ன்ந ட்டத்றல் னம்  னம் 
ஜகரஞ்சம் ஜகரஞ்சரக அந் சம்தம் தற்நற நக்கத் ஜரடங்கறணரர்.
சலணப்புத்ரண்டுக்கு பல் ரபிவு ரெரின் லகத்ஜரலனநதசற
எனறக்க டுத்து 'யநனர' ன்நரர். று பலணினறபேந்து எபே சறறு
க்கத்நரடு 'யநனர, டரெந்ரநண ீங்க' ன்நது குல்.
'ஆரம் ீங்க நதசநது ரபேங்க'
"க்கங்க...ரன் ஊபேநனபேந்து புதுசர ந்றபேக்நகன், ம்திக்நகரட்லட
கல க்கரடு சலரத்நர் கன் ஜெக்குரர் நதசநநன்...உங்க ட்டிநன
ீ
உங்க
கறட்ட ஜகரடுக்கச் ஜசரல்னற ஜகரஞ்சம் ஜதரபேட்கள் ஜகரடுத்து ிட்டிபேக்கரங்க,
நதரண ரம் ரன் ஊபேநனபேந்து ந்நன்...உங்க அட்ஸ் நகக்கறநதுக்கரக

ந் றுரநப நதரன் தண்ணுநணன் ீங்க டுக்கலன,
றபேம்த ஊபேக்கு நத்து

நதரன் நதரட்டு அந் ம்தர் சரிரணரன்னு நகட்டுத் ஜரிஞ்சறக்கறட்டு இப்த
றபேம்தவும் நதசநநன்..." ழுற லத்லப் தடிப்தலப் நதரன எந பச்சறல்
ஜசரல்னற படித்ரர் று பலணினறபேந்து நதசறர்.
நதரண ரம் எபேரள் ீ ட்டிங்கறல் இபேந்நதரது ந் அலப்லத திநகு
நதசனரம் ண றலணத்து றறுத்றதும், திநகு அந்
ம்தலத் நடிநதரது அது

நதரது ஜரலனநதசற ண்ரக இபேந்ரல் றுதடிபம் நதசபடிரல் நதரண
தும்

றலணில் ந்து.
சறங்கப்பூர் பேற்கும் பன் 10

பேடங்கள் ஜசன்லணிநனந நலன தரர்த்துப்
தகற இபேந்ரல்

கறரத் ஜரடர்பு அறகம் இல்னர ரெரரல் உடணடிரக அர்
ஜசரன்ண சலரத்நல அலடரபம் கண்டுஜகரள்ப படிில்லன.
ன்நரலும் அர்

உநவுக்கரப் லதன் ன்தது ட்டும் ஜரிந்து. ஆகந, " அணிர,
சலரத் நர்ங்கறநது
உங்க ஊர்நன ரபே"
ன்நரர் ஜரலனநதசறல உள்பங்லகரல் ஜதரத்றதடி.
"உங்க ஜதரி ரணரர் ஜதந ஜரிரர?

ங்க ஜதரிப்தரரன் அங்க...ஆர
நதரன்ன ரபேங்க?" ன்நரர் அணிர.

"அப்தடின்ணர நதசுநது உங்க ம்தி "
ன்நதடிந லகத்ஜரலனநதசறல லணி
அணிரிடம் ஜகரடுத்ரர் ரெர.

"அக்கர, ரன் கல க்கரட்டு குரர் நதசுநநன்..."
ன்ந றுபலணக் குலனக் நகட்டதும்
"ம்தி ல்னர இபேக்கல ங்கபர? ஊபேநனபேந்து ப்த ந்ீங்க?
ட்டுன
ீ
ல்னரபேம் ல்னர

இபேக்கரங்கபர?" ன்று ஜரடர் நகள்ிகபரக அன்நதரடு அடுக்கறணரர்.
"ல்நனரபேம் ல்னர இபேக்கரங்க...ரன்

நலனக்கு ந்து எபே ரரகப்நதரவுதுக்கர.
ந் றுரநப அத்ரன் ம்தபேக்குப்

நதரன்தண்ிநணன்..அங்க டுக்கரரன
சந்நகப்தட்டுக்கறட்டு றபேம்த ஊபேக்கு நதரன்
நதரட்டு ம்தல சரிதரர்த்துக்கறட்டு இப்த
றுதடிபம் அலக்கறநநன்..."
"எ அப்தடிர...சரரி ம்தி....... அத்ரன் ஆதீசுன திசறர இபேந்ர ரன் நதரன்
நதரட்டரக்கூட டுக்க ரட்டரங்க" ன்று ரெரலப் தரர்த்தடிந ஜசரன்ண
அணிர

"சரி ம்தி நலனஜல்னரம் ப்தடி தரில்லனர? ங்க
ங்கற இபேக்கல ங்க?"
ன்நரர்.
"நலன
ஜகரஞ்சம் கஷ்டம்ரன்க்கர...தரஇல்லன...சரபிச்சறடனரம்...தம்
கட்டி ந்துட்நடரம்ன..." ன்ந றுபலண தறலனக் நகட்டதும்
அணிரின் ணம்

ஜகரஞ்சம் சஞ்சனப்தட்டது. "டிப்பரப்

தடிப்லதக்கூட எழுங்கரப் தடிக்கர ஜதரறுப்நத
இல்னரல் ண்தர்கநபரடு ஊர்சுற்நறக்ஜகரண்டிபேக்கறநரன்" ன்று
குரரின் அம்ர

அடிக்கடி புனம்புலக் நகட்டுப் தகற அணிரவுக்கு இப்நதரது குரர்
ஜசரன்ண

தறல் ிப்தரக இபேந்து.
".....தம் கட்டி ந்துட்நடரம்ன...சரபிச்சறடனரம்..."
ன்ண எபே ஜதரறுப்தரண
தறல்...

நசரம்நதநற இலபஞர்கலபக்கூட சறங்கப்பூர்

ப்தடிஜல்னரம் ரற்நறப்நதரட்டு

ிடுகறநது ண றலணத்நதரது சறங்கப்பூல நதரறத்துக்கு எப்தீடு ஜசய்து எ
பே

கிஞர் ழுற இபேந்து றலணில் ந்து அக்கபேத்ல ஆநரறத்து.
"சரி ம்தி...நலன ங்நக?... ங்க ங்கற இபேக்கல ங்க?"
"கரக்கற புகறட் யரஸ்டல்ன ங்கற இபேக்கறநநன்...நலன

அப்தப்த இடம் ரற்நறக்

கூட்டிட்டுப் நதரநரங்க..."
"ரலபநனர்ந்து சலணப்ஜதபேரபரச்நச...த்லண ரள் லீவு ிட்டிபேக்கரங்க?...
"ஆரக்கர...ரலபிநனர்ந்து அஞ்சு ரள் லீவ் ிட்டிபேக்கரங்க..."
"அப்தடீன்ணர ரலபக்கு ட்டுக்கு
ீ
ரங்கநபன்..."
"ஆரக்கர ...ரலபக்கு ட்டுக்கு
ீ
னரரன்னு நகக்கத்ரன் நதரன்

நதரட்நடன்"

"அப்த சரி ம்தி, ரலபக்குக் கரலனிநனந

ஜகபம்தி ந்துடுங்க..அத்ரன்கறட்ட

நதரலணக் குடுக்கறநநன்... எபே றறம்.." ன்ந அணிர
லகத்ஜரலனநதசறல
ரெரிடம் ீட்டிணரர்.
"சரி ம்தி...ீங்க இங்க ர்நதுக்கு 23 ஆம் ம்தர் தஸ் டுத்து னரம்..

திநடரக்

ரிசர்ரர் நரட்டுன தஸ் டுத்ீங்கன்ணர ங்க
ட்டுக்கறட்ட
ீ
இநங்கறக்கறடனரம்..ீங்க
பேம்நதரது நதரன் நதரடுங்க...ரன் இநங்குந றறுத்த்ல ஜசரல்நநன்..."
"சரி அத்ரன்"
றுரள் கரலனிநனந சலலுக்குத்நலரண
ீ ன் கரய்கநற நதரன்நற்லந
ரங்குற்கரக

நக்கர ஈச்சந்லக்குப் நதரணநதரது சலணப்ஜதபேரலபஜரட்டி தன
கலடகள் படப்தட்டிபேந்ரல் நடித்நடி ல்ன ீ ணரக சுத்ம் ஜசய்து
ரங்கறக்ஜகரண்டு

தப்நனர நரட்டில் ந்து கரய்கநறபம் தங்களும் ரங்கறக்ஜகரண்டு டு
ீ றபே
ம்திநதரது

லகத்ஜரலனநதசற எனறத்து.
"யநனர, ரன் குரர் நதசநநன்..." ன்ந குலனக் நகட்டதும் ,

"குரர் இப்நதர ங்நக

இபேக்கறநீங்க?" ன்நரர் ரெர.

"23 ஆம் ம்தர் தஸ்சுன ந்துக்கறட்டிபேக்கறநநன், தஸ் இப்நதர

லயநின ந்துக்-

கறட்டிபேக்கு...ரன் ந் ஸ்டரப்தின இநங்கணும் அத்ரன்?"
"லயந படிஞ்சு தஸ்
இடதுபுநரய் றபேம்திதும் பரது றறுத்த்துன
இநங்குண ீங்கன்ணர றர்த்ரப்புனரன் ங்க புநபரக் இபேக்குது... ரன்
தஸ் றறுத்த்துன

சறகப்பு றந டி ர்ட் நதரட்டுட்டு றக்கறநநன்...ீங்க ரங்க..."
ன்நர் ட்டுக்குள்
ீ
றபேம்தி

'அணிர, ரன் நதரய் குரல அலச்சறட்டு ந்றடநநன்"
ன்று ஜசரல்னறிட்டு றன்தூக்கற

டுத்து புநபரக்கறன் கல றநங்கறணரர். அங்கங்நக எபேபேக்ஜகரபேர் 'நகரங் சல
தர சரய்'

ஜசரல்னறக்ஜகரண்ட சலணர்களும் ஆஞ்சுப் தங்கநபரடு ண்தர்கலபப் தரர்க்கப்
த-

ரகறக்ஜகரண்டிபேந் குடும்தத்றணபேம் ணக் கல ழ்த்பம் பழுதும் கலபகட்டி
இபேந்து.

இன்னும் எபே ரம் ல இப்தடித்ரன்
ிரக்நகரனரக இபேக்கும் ன்தல

ண்ிதடிந இடதுபுந லடதரலலக் கடந்து
நதபேந்து றறுத்த்ல அலடந்ர்

றுதடிபம் எபேபலந குரரின் லகத்ஜரலனநதசறக்கு அலத்ரர்.
"ம்தி, ரன் இப்த நதபேந்து றறுத்ம் ந்துட்நடன்... ீங்க ந்
இடத்துன ந்துட்றபேக்கல ங்க?"
"இன்னும் எபே ஸ்டரப்ரன் இபேக்கு

அத்ரன்...அஞ்சு றறடத்துன ந்துடுநன்..."
ஏரிபே றறட இலடஜபிில் ந்து றன்ந 23 ஆம் ண்
தஸ்மறனறபேந்து இநங்கறர்-

கபில் எந எபே இந்ற இலபஞர்
ட்டுந இநங்கறரல் ரெரவுக்கு அல பிறல்
அலடரபம் கர படிந்து.

லகினறபேந் றக ெவுபிக்கலடின் ிபம்தப்லதபம் அர்ரன் குரரக இபேக்க நண்டுஜன்தல குநறப்புக் கரட்டிது.
நதபேந்ல ிட்டிநங்கற குரபேக்கு றறுத்த்றல் ழுந்து றன்ந சறகப்பு டி ச
ட்லடக்
கரலக்கண்டதும் இன்த அறர்ச்சறரக இபேந்து; இர்....இர்
அன்லநக்கு ரம்

றன்தூக்கறில் சந்றத்ல்னர! அன்று லனக்கசத்நரடும்
அழுக்குச் சட்லட-

நரடும் இபேந் ம்ல அபேக்கு இப்நதரது அலடரபம் ஜரி
ரய்ப்தில்லன,

ஆணரல் ணக்கு அல ன்நரகத் ஜரிந்ரலும் கரட்டிக்ஜகரள்பனரர ன்
ஜநரபே

குப்தம் ணறல் ழுந்து அடங்கறது.
'நண்டரம்...இப்நதரலக்குக் கரட்டிக்ஜகரள்பநண்டரம்...அதுதற்நற திநகு

படிவு

ஜசய்து ஜகரள்பனரம்' ன்று றலணத்ரக ' க்கம் ரன் குரர் 'ன்நரர்.
"ரனும் கண்டுதிடிச்சுட்நடன்...ப்தடின்ணர இப்த இநங்கணதுனந ீங்க ட்

டும்ரநண

ன் கனர்நன இபேக்கல ங்க...அதுணரநன பிரக்கண்டு திடுச்சுட்நடன்..."ன்நரர்
சறரித்தடிந ரெர.
"ஊர்நன ல்நனரபேம் ல்னர இபேக்கரங்கபர? " ன்று நகட்டரநந

னறந்து எபே

லதல ரநண ரங்கறக்ஜகரண்டரர்.
" ல்நனரபேம் ல்னர இபேக்கரங்க அத்ரன்... உங்கலப ரன்

நர்நனந தரர்த்ந

இல்லன.....உங்க கல்ரத்ப்தக்கூட
ங்க தரனறஜடக்ணிக்கறன லீவு ரரன உங்க
கல்ரத்லந ரன் டிநரவுனரன்
ீ
தரர்த்நன்... இப்தக்கூட உங்கலப
ணக்கு டி சட்லடல ச்சுத்ரன் அலடரபம் கர படிஞ்சுது..."
"ீங்கபரது ன்லண டிநரவுன
ீ
தரர்த்ீங்க...ரன் டிநரவுன
ீ
இபேந்து
உங்கலபப் தரர்க்க படிரரன உங்கலபப் தரர்த்ந இல்லன"
ரய் ிட்டுச் சறரிக்க நண்டி நெரக் இல்லனஜன்நரலும் றகவும்

கனகனப்தரக ஜபிப்தலடரகப் நதசற ரெரலப் தரர்த்து "அர இர்"
ன்ந ம் நனறட சறத்துச் சறரித்தடி தின்ஜரடர்ந்ரர் குரர்.
இபேபேம் றன்தூக்கறில் தலந்து ஊர் உநவுகலபப் தற்நற எபேரிடம்
ற்நர் ிசரரித்தடிந ட்லடலடந்நதரது
ீ
அணிர கவுக்கு ஜபிந
றன்நதடிந ரய் றலநச் சறரிப்நதரடு "ரங்க ம்தி" ன்நரர்.
"ஆரக்கர...ல்னர இபேக்கல ங்கபர?..."
"ம்...இபேக்நகரம் உள்நப ரங்க..." யரலுக்குள் தலந்து றன்ிசறநறல
ஏடிட்ட அணிர, "ப்தடி அத்ரன் உங்கலப கண்டு திடிச்சரர்?...ம்
ஜசரந்க்கரங்கலபந ஜரிரதும்தரந..." ன்நரர்.
தரர்லரநனந பலநத் கர் ரெரலப் தரர்த்துச் சறரித்தடிந,
"சரி...சரி பலநக்கரீங்க...யரஸ்டல்னந தடிச்சு
படிச்சுட்டு நலன கறலடச்சு

ஜசன்லணிநனந ங்கறட்டரநன

ரலபம் ஜரிஞ்சுக்க படிரப் நதரச்சுன்னு
ஜசரல்ன ந்நன்" ன்நர் "பகம் லக கழுிட்டு ரங்க
ம்தி...டிதன் சரப்திட்டு

அப்புநம் நதசனரம்" ன்நதடிந சலனலநக்குள் நதரணரர் அணிர.
குரரின் தரர்ல ஜடங்கும்
ீ
துரிது..."ங்கத்ரன் பேகப் ஜதரண்

லக்

கரநரம்?"
"எ...ப்ரீத்றலக் நகக்கநீங்கபர?

அளுக்கு கரலனன என்தது ிக்கு டரன்ஸ்
கறபரஸ் இபேக்கு...அல படிச்சுட்டு
அப்தடிந டிபனுக்குப் நதரிடுர...தகல்
2 ிக்குத்ரன் சரப்தரட்டுக்நக பேர... "ன்நரர்.

"அப்தடிர...த்றரணம் தடம் தரர்க்கப் நதரநதுக்கரக பைம் ண்தர்கள்னரம்
ணக்கும்
நசர்த்து டிக்ஜகட் டுத்றபேக்கரங்க...தீரன் றநட்டபேக்குப் நதரகணுந..."
ப்ரீத்றலப் தரர்க்க படிில்லனந ன்ந

கலனநரடு நதசுலப்நதரனப்
நதசறணரர் குரர்.

"அநகரக ீங்க நதரநதுக்குள்பரகந ந்துடுர...இல்நனன்ணர ன்ண

இணிந

ரர ரம் ங்க ட்டுக்கு
ீ
ந்துடுங்க...அநபரடப் நதசறப்நதசறந ஜதரழு
லக்

கறக்கனரம்...ரய் ஜரம்த சுட்டி ஜரிபர!.." ன்ந ரெர "சரி ரங்க டிதன்
சரப்திட்டுடனரம்..."

ன்நரந லடணிங் யரலுக்குப் நதரணரர்.

இட்னற சரம்தரபேம் ல்னற க்கும் சட்ணிபம் ஆி தநக்கும் இட்னறபரக

இண்டு

ர கரனத்துக்குப்தின் ட்டில்
ீ
சரப்திட்டலப்
நதரல் ரக்குக்கு இரக உர்ந் குரர்

"ீங்களும் உட்கரபேங்கக்கர பணு நதபேந சரப்திட்டுடனரந"ன்நரர்.
"தரில்நன ீங்க சரப்திடுங்க ம்தி...குக்கரில் இட்னற நகுது..." ன்நர்
"டிதன்
சரப்திட்டுட்டு ஏய்ஜடுங்க...இல்நனன்ணர டி.ி தரபேங்க...ரன்
த்றரண சலலன

படிச்சுடநநன்..." ன்நரர்.
"ரன் நணுபன்ணர சலல்ன உட்டுரக்கர?"
"தரில்ன ம்தி...இந

ரறரி உங்கத்ரன் நகட்டரரது ரச்சும் நலன
ரங்கனரம்..."ன்று ரெரலப் தரர்க்க,

"உங்க ம்தி நகட்டரபேன்ணர இன்லணக்கு எபேரநபரடு நதரச்சு...ரன்
நகட்டுட்டு
அகப்தட்டுக்கறட்டர பேம் பூரவுறல்ன சர ரட்டிக்கறடுநன்" ன்று
ரெர

கனரய்க்க அந் இடந கனகனப்தரணது.

இப்தடி ட்டுச்
ீ
சூல்ன இபேப்தது ணதுக்கு
இரக இபேந்து குரபேக்கு.
கறரத்துச் சூல்ன திநந்து, கூட்டுக்குடும்தத்துன பர்ந்து, கனகனப்தரண
ரழ்க்லகக்குப் தகறிபேந் குரபேக்கு தகல் பழுதும் கட்டுரணத்பந
கறரகக் கறடப்ததும் இில் ண்தர்கநபரடு ட்டும் தகறப் ஜதரழுலப்
நதரக்குதும் ஜகரஞ்சம் ணிலரண ரழ்க்லகலப்நதரன இண்டு
ரங்கபரக

இபேந்ரல் இன்லந ஜதரழுறன் இன்தத்ல ஜகுரக சறத்ரர். ஆணரல்
"இத்லண கனகனப்தரகப் தகும் அத்ரணர அன்லநக்கு அப்தடி....?" ன்தல
றலணத்நதரது ஜகரஞ்சம் ிப்தரக இபேந்து.
"பேகலபத்ரன் தரர்க்க படிில்லன...அங்க நதரட்நடர ஆல்தம்
இபேந்ர ஜகரடுங்க... தரர்த்து ஜதரழுல ஏட்டுநநன்" ன்நரர் குரர்.
"அநர அந் ஸ்டடிிங் பைம்ன அ ஆல்தஜல்னரம் இபேக்கு தரபேங்க
குரர்..." ன்ந ரெர "தரர்த்துட்டிபேங்க ரன் கல ந கலட ல நதரிட்டு
ந்துடநநன்..."ன்நரர்.
"சரி அத்ரன்" ன்நர் ஸ்டடிிங் பைபக்குள்
புட்ட ஆம்தித்ரர்.

தலந்து ஆல்தங்கலபப்

தரனர் தள்பி பல் இப்நதரது

லிலும் உள்ப தள்பி

ற்றும் சபக ன்நப் நதரட்டிகபில் தரறரரகவும், ள்ளுரகவும், ீ
-

தரண்டி கட்டஜதரம்ணரகவும் ண ி ிரண ரறுநடப்நதரட்டிகபி
ல்
கனந்துஜகரண்டு கனக்கற தடங்கலபபம் கண்ரடி அலநகபில் அடுக்கற
லக்கப்தட்டிபேந் றலணவுப் தரிசுகலபபம் எவ்ஜரன்நரகப் தரர்த்துப் தரர்த்
து

ிந்தடிந இபேந்ரல் நம் நதரணந ஜரிரல் ி என்நரகற
இபேந்து.
ஜபிந ஜசன்நறபேந் ரெரவும் "ன்ண குரர் பேகப்ஜதரண்ணு
தடங்கலபல்னரம் தரர்த்ரச்சர?" ன்நரநந அலநக்குள் தலந்ரர்.
"ம்...தரர்த்ரச்சு அத்ரன்...ன் கண்ந தட்டுடும் நதரனறபேக்கு ப்ரீத்ற
ந்தும் றபேஷ்டி சுத்றப் நதரடுங்க" ன்று ஜள்பந்றரகச் ஜசரன்ணரர்.
"சும்ரந உங்க அக்கர ரர ரம் சுத்றப் நதரடுரங்க... ீங்க நநந
ஜசரல்னறட்டீங்கள்ன இன்ணிக்கு அலகறநனர சரம்திரி
கூடுனரக ரங்கறட்டு

 நண்டிதுரன்..." ன்று சறரித் ரெரல பலநத்தடி ந் அணிர
"சரி கலஜல்னரம் நதரதும் ரங்க சரப்திடனரம்..." ன்நரர்.
ஊரில் சரப்திடுலப்நதரன்ந சுலபடன் ீ ன் கும்பும் ீ ன் றுலும்
இபேந்ரல் ன்நரகச் சுலத்துச் சரப்திட்ட குரர், "ஜகரம்பு ஜரம்த
ல்னர

இபேந்துக்கர..." ன்நரர்.
சரப்திட்டு படித்நதரது ி இண்டரகற இபேந்ரல் "அப்த சரி, ரன்
கறபம்புநநன்..." ன்ந குரர் " அந் லதின
ஜதரிம்ர ஜகரடுத்துிட்ட ல்னர

ஜதரபேளும் இபேக்குது அக்கர ... ப்ரீத்றலத்ரன் தரர்க்க படின...
இன்ஜணரபே

ரள் லீவுன ரநன் அக்கர..." ன்நதடி ழுந்ரர்.
"சரி குரர் ல்னதடிர நதரிட்டு ரங்க... லீவு கறலடக்கறநப்தஜல்னரம்

இது

உங்க டுன்னு
ீ
றலணச்சுக்கறட்டு இங்க ந்துடுங்க..." ன்நரர்
அணிர. ரெரவும்

ழுந்து "அநகர ர இப்நதர கல ந நதரநப்தக்கூட ப்ரீத்ற
ந்ரலும் ந்துடுர...

ரங்க நதரய்ப் தரர்ப்நதரம்..." ன்நரறு உடன் ந்ரர்.
அந பத்றல் றன்ந றன்தூக்கறல அழுத்ற ரெர உள்நப

தலந்தும் சறன

ரட்களுக்கு பன்ணர் ரன் சந்றத் ஊறலப் தற்நற றலணவு , "குரர்
ஜகரஞ்ச

ரளுக்கு பந்ற இந் றன்தூக்கறின எபே ஊபேக்கரப் லதன்கறட்ட ரன்
ரிரல
இல்னர டந்துக்கறட்நடன்... அன்லணக்கு ரன் இபேந் ஜடன்ன்ன அல
ஜரம்த

அனட்சறப்தடுத்றட்நடரநன்னு இன்ணிக்கு லக்கும்
ஜலணச்சற பேத்ப்தடுநநன்..."

ன்ந ரெரல ிநரரகப் தரர்த்ரர் குரர்.
"அப்தடிர அத்ரன்...ஜகரஞ்ச நம் தகறணதுக்குள்பந ணக்கு உங்க
நநன
ஜரம்த ரிரல ற்தட்டுப் நதரச்சுது...அதுணரன அந் லதனும் உங்கலபப்
தத்ற ப்தரப் புரிஞ்சுக்கறட்டிபேக்க ரட்டரர்... ீங்க
அந் சம்தத்லந இத்நரட

நந்துடுங்க...நணுறன்ணர ரன்ரன் அந்ப்
லதன்னு றலணச்சுக்கறடுங்க..அப்த
உங்க குற்நவுர்ச்சற ல்னரம் இல்னரப் நதரய்ிடும்..." ன்று நர ஜதரி

ஞரணிலப்நதரனக் குரர் நதசப்நதச ரெர அலந ிப்நதரடு தரர்த்ரர்.
நதபேந்து றறுத்ம் ஜசல்லுகறநல ப்ரீத்ற ரரல் ஜகரஞ்சம்

ரற்நத்நரடு

றபேம்புரக குரர் கரட்டிக்ஜகரண்டரலும் ப்ரீத்ற
ரது ல்னது ன்நந அர் ணம்

றலணத்து. ந்றபேந்ரல் எபேநலப அல அலடரபம்
கண்டிபேக்கனரம்,

ஜணன்நரல் அந் ரபில் றன்தூக்கறலிட்டு ஜபிநறுகறந ல
அடிக்கடி

அலப் தரர்த்தடிந ந்ரல் றச்சம் றலணினறபேக்க ரய்ப்புண்டு.
ணந தரர்க்கபடிில்லனந ன்று பேந்துரய்க்
கரட்டிக்ஜகரண்டரலும்

கறபம்புகறநல ரனறபேக்க நண்டுஜன்நந நண்டிக்ஜகரண்டிபேந்ரர்.
றபேம்திச் ஜசல்ன நதபேந்து டுக்க சறரங்கூன் நரடு ல டந்து ஜசல்ன
நண்டி இபேந்ரல் அந்ச் சம்தத்லப் தற்நற நதச்லச ரற்ந
றலணத் குரர்

"நஜநன்ண அத்ரன் இப்த ஊபேக்குப் நதரந உத்நசம் ரது இபேக்கர
ன்ண?"
ன்நரர்.
"இது ல றட்டறடில்லன...அநகர ப்ரீத்றநரட லீவுன இந்

பேம்

நதரகனரபன்னு எபே றட்டம் இபேக்கு" ன்நரர் ரெர.
"அப்தடீன்ணர ங்க ட்டுக்கும்
ீ
அப்த நதரிட்டு ரங்க"
"றச்சம் நதரிட்டு ரநரம்" ன்நதடிந இபேபேம் நதசறக்ஜகரண்நட
நதபேந்து றறுத்ம் ஜசன்நலட, சரிரக ந்து றன்ந 23 ஆம்

தஸ்மறல் நற குரர் ,

"சரி அத்ரன் அப்த ரன் நதரிட்டு ர்நநன்" ன்நரர்.
" எ.நக நதரிட்டு ரங்க குரர் " ன்று லகரட்டி ரெர றபேம்தி டு
ீ

நரக்கற

டக்கத் ஜரடங்கறணரர்.
தஸ்மறல் நற குரர் றபேம்தத்றபேம்த ரெரலப்
தரர்த்தடி ணக்குள் ஜசரல்னறக்ஜகரண்டரர்..." ன்லண ன்ணிச்சுடுங்க அத்ரன்... ப்ரீத்ற அன்லணக்கு ன்லண
ல்னர

பகத்துக்கு பகம் தரர்த்துக்கறட்நட ந்ரநன றச்சம் ன்லண அலடரபம்
கண்டு

திடுச்சுடும்கறநரநன இப்நதரலக்கு தரர்க்கக்கூடரதுன்னுரன் ரன்
தடத்துக்குப்-

நதரநநன்னு ஜதரய் ஜசரன்நணன்... பல்ன உங்கலபப் தரர்த்ப்த ன்லண
அலடரபம்
கரட்டிக்கறடனரரன்னு எபே சறன்ண சந்நகம் இபேந்துச்சு. ஆணர ீங்க
தகுண ிபம்

ன் ீ து கரட்டுண அன்பும் ன்லண இப்தடி படிஜடுக்க லச்சுது.
இவ்பவு ல்னர
இபேக்கறந ீங்க

அரணப்தடுத்றணது ன்லணத்ரன்னு ஜரிஞ்சர கரனம்பூர இலந
ஜலணச்சற பேத்ப்தடுங்கன்னுரன்
ீ
ரன் அன்ரன்னு
உங்கறட்டக் கரட்டிக்கறடலன.

அணரன ரன் ஜதரய் ஜசரன்ணதுக்கரக ன்லண ன்ணிச்சுடுங்க அத்ரன்..."
நதபேந்றன் கண்ரடி றந தரர்லலிட்டு ரெர லநபம் ல
ணக்குத்ரநண

ஜசரல்னறக்ஜகரண்டரர் குரர்.
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