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சமர்ப்பணம்.
எழுத்ேதாடு பலவும் கற்றுக் ெகாடுக்கும் நம்
ஆச ரியர்களுக்கு இந்த நூல் சமர்ப்பணம்.
Dedication
This book is dedicated to those unsung heroes and
heriones in our lives, ’Our Teachers’.
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முன்னுைர
ெபாதுவாக
ெபாழிந்தும்,
தைலய ல்

நம்

ச று

வயத ல்

கண்டித்தும்
தட்டியும்,

இடித்துைரத்தும்

,

,

அன்ைபப்

ஊக்குவ த்தும்,

ேசர்ந்து
நம்ைம

ச ரித்தும்,

உருவாக்குவத ல்

ெபற்ேறார் , சேகாதர சேகாத ரிகள், நண்பர்கள்
ஆக ேயாருக்கு முக்க ய பங்கு இருக்கும்.
எனக்கு இந்த லிஸ்ட்டில் என் ஆச ரியர்களும்
ேசர்ந்து ெகாண்டார்கள். சமயத்த ல் ேமல் ெசான்ன
ேரால்கைளயும்

ஒவ்ெவாரு

காலகட்டத்த ல்

இவர்களில் ச லர் எனக்கு ெசய்த ருக்க றார்கள்.
அவர்கைளயும்
சுைவயான
ந ைனவு

அவர்களுடனான

அனுபவங்கைளயும்
கூர்க ேறன்.

இந்த

அப்படி

என்
நூலில்
ந ைனவு

கூர்வதன் மூலம் என் நன்ற ைய அவர்களுக்கு
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உரித்தாக்குக ேறன்.
இைத

எழுத

என்

ஆறாம்

வகுப்ப லிலிருந்து ,

கல்லூரி படிப்பு ,

அதற்கு

ப ன்

கம்ப்யூட்டர்

இன்ஸ்டிட்டியூட்

எத்தைன

அருைமயான

நான்

என்று

முடிக்கும்ேபாது

ேசர்ந்த

வரிைசயாக

ஆச ரியர்கைளச் சந்த த ருக்க ேறன் என்று எனக்கு
ஆச்சர்யமாக
இத்தைன

இருக்க றது.
ரகமான

எல்ேலாருக்குேம

அற வும்

அக்கைறயும்

நைகச்சுைவ உணர்வும் ெகாண்ட ஆச ரியர்கள்
இத்தைன ேபர் அைமந்த ருப்பார்களா?

அப்படி

இல்ைல என்றால் இது என் பூர்வ ஜன்மத்த ல்
நான்

தப்ப

தவற

ெசய்த

புண்ணியமாகேவா

இல்ைல நான் படித்த அந்த கல்வ ந றுவனங்களின்
ராச யாகேவாதான் இருக்கேவண்டும்.
“ஏய்!

ஓவரா சீன் ேபாடாத!

எைதயாவது

எழுத னாதான்

www.Kaniyam.com
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ஒரு

ெசண்ட்டிெமண்ட்

டாப்ப க்க

ெசெலக்ட்

பண்ணிட்டு வரிைசயா அந்த மிஸ் இந்த சார்
அப்படினு

இஷ்ட்டத்துக்கு

கற்பைனக்

பண்ணி

ெதரியாம

இன்ட்ரஸ்ட்டிங்கா

எழுத னா

ேபாய்டுமா?”

என்று

வாசகர்களுக்கு - இந்த கல்வ

எங்களுக்கு
ந ைனக்கும்

ந றுவனங்களும்

, இந்த ஆச ரியர்களும் , அவர்கைளப் பற்ற நான்
பக ர்ந்த ருக்கும் அனுபவங்களும் ந ஜம். அவற்ற ல்
சல

அங்ெகான்றும்

ஆச ரியர்களுக்கும்

இங்ெகான்றுமாக

என்

சக

அந்த

மாணவ களுக்கும்

ந ைனவ ருக்கலாம். இல்லாமலும் ேபாகலாம். என்
வைரய ல் ேநர்ைமயாக எழுத ய ருக்க ேறன்.
இன்னூைலப் படிக்கும்ேபாது ” அட! இப்படியும்
ஆச ரியர்கள் உண்டா?
“எனக்கும்

க ட்டத்தட்ட

” என்று வ யக்கேவா,
இப்படி

ஒரு

ஆச ரியர்

இருந்த ருக்க றாேர” என்று உங்கள் அற்புதமான
ஆச ரியர்

ஒருவைரேயனும்

www.Kaniyam.com
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கூரேவா,

இந்தத்

தூண்டியெதன்றால்

ெதாகுப்பு
அைதவ ட

உங்கைளத்
சந்ேதாஷமான

வ ஷயம் எனக்கு ேவெறான்றுமில்ைல.

B ஷ வார்ப்பணா

(shivarpana.bee@gmail.com)
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எஸ்.ஆர்.சி, திருச்சி SRC,
Trichy.
1. கணபதி சார்.
கல்லூரி முடித்துப் பல வருடங்கள் கழித்து
ஒருமுைற
நான்
ந ன்று

என்

சேகாதரிய ன்

ெசன்ற ருந்தேபாது,
“ல

மணன்

வீட்டிற்கு

வாசற்படிய ல்

இல்ைலயா?”

என்று

ேகட்டவைரப் பார்த்து நான் அத ர்ந்து ேபாேனன்.
வரேவற்கேவண்டும் என்ற அற வு கூட இல்லாமல்
த ருத ரு என்று வ ழித்ேதன்.
அைடயாளம்
என்ைனத்

அவரும் என்ைன

ெகாண்டுவ ட்டார்.
ெதரியைலயா?

“என்னம்மா?
நீ

ேவஷ்டிய ேலேய பார்த்து பழக ய ருப்ப.

www.Kaniyam.com
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ேபண்ட் ேபாட்டுண்டிருக்ேகன் இல்ைலயா? அதான்
இப்டி முழிக்கற” என்றார். எங்கள் காேலஜ் கணக்கு
ப்ெராஃபசர் கணபத

சார்.

மனிதர் ெவகுவாக

மாற ப் ேபாய ருந்தார்.
சுதாரித்துக்
காஃப

ெகாண்டு

ெகாடுத்ேதன்.

ெகாண்டிருந்தார்.
வ ட்டு

ப ரபல

வரேவற்ேறன்.

நீண்ட

எஸ்.ஆர்.ச
ெபாற யல்

ேநரம்

ேபச க்

காேலைஜவ ட்டு

கல்லூரி

ஒன்ற ல்

ேசர்ந்துவ ட்டிருந்தார். அந்த கல்லூரிக்கு ஆழமான
கணக்கு புரிதலும் ெசால்லிக் ெகாடுக்கும் த றனும்
உள்ள

ஒரு

வாத்த யார்

க ைடத்த ருக்க றார்

என்று எண்ணிக் ெகாண்ேடன்.

இந்த காலத்து

ப்ரமாண்ட ச லபஸுக்கும் இைளஞர்களின் அவசர
ஓட்டத்த ற்கும் நுனிப் புல் ேமயும் வழக்கத்த ற்கும்
இவர் ஸ்ேலா என்று ேதான்றும்.

மார்க்குகாக

மட்டும் படிக்காமல் உண்ைமய ேலேய கணிதத்ைத
ஆர்வத்ேதாடு வ ரும்ப ப் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு
www.Kaniyam.com
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இவர் ஒரு வரப் ப ரசாதம்.
பாவம்!

“இந்த காேலஜ்ல என்ன ேபண்ட்

ேபாட ெவச்ச ட்டா” என்றார்.
கணபத

நான் படித்த ேபாது

சார் அைரக் ைக சட்ைடயும் ேவட்டியும்

உடுத்த கல்லூரிக்கு வருவார்.
கலாசாரத்த ற்கும்
ெகாடுத்து

அற வுக்கும்

முக்க யத்துவம்

வ ஷயங்கைள

அவ்வளவாக

கண்டு ெகாள்ளாது வ ட்டுவ டும்.

(பஞ்சகச்சம்

ைவத்து
சறய

ேவட்டி

கட்டிக்

குடுமியுடன்

வகுப்ைப
அவர்

மற்ற

எங்கள் கல்லூரி

நடத்த

இன்டியன்

ஒரு

காந்த ஜிைய

ெகாண்டு

கல்சர்

காந்த யவாத

ேநரில்

தைலய ல்
வருவார்.

பார்த்தவர்.

ேபால வந்து நடத்த வ ட்டு ேபாவார்.

என்ற
பூ

அவரிடம்

எவ்வளேவா ேகட்டு ெதரிந்து ெகாண்டிருக்கலாம்.
நான் ெசய்யவ ல்ைல.

அந்த வயது அப்படி!)

ைகய ல் ஒரு ச ற ய ப்ளாஸ்டிக் கூைடய ல் அட்ைட
ேபாட்ட மாணிக்கவாசகம் ப ள்ைளய ன் ேமத்ஸ்
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புக்ைக

ைவத்து

தூக்க க்

ெகாண்டு

கணபத

சார் வ ர்ெரன்று புயல் ேபால் உள்ேள நுைழவார்.
மாணவ களுக்கு அவர் ஒரு ெடரர்.
அவர்

வ ளக்கங்கள்

மிக

ேநர்த்த யாக

ஆழமாகத் ெதளிவாக இருக்கும். ஒேர மாடலில் பல
கணக்குகள் ேபாட ைவப்பார். அப்ேபாது கல்லூரி
ச லபச ல் ஆழ உழாமல் அகல உழும் ட்ெரண்ட்
ஆரம்ப த்துவ ட்டிருந்தது.
கற்றுக்

ெகாடுத்தால்

இவர்
கற்றுக்

சந்ேதகேம வராது புரியும்.

ஸ்ைடலில்

ெகாடுத்தவைர

ஆனால் பரிட்ைசக்கு

முன் ச லபஸ் முடிக்கமுடியாது. எண்பது பர்சண்ட்
தான் முடித்த ருப்பார். அைத மட்டும் முழுவதுமாக
ெகாஞ்சம்

ேபாட்டுப்

பார்த்தால்

எழுபத்ைதந்து

பர்சண்ட்டுக்கு ேமல் தாரளமாக வாங்க வ டலாம்.
எண்பது பர்சண்ட் ெதான்னூறு பர்சண்ட் என்று
வாங்க

வ ரும்பும்

மாணவ களுக்கு

ச லபஸ்

முடியாதது குைறயாக இருக்க, ஒரு ச லர் அவைரப்
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பற்ற புகார் ெசால்ல ஆரம்ப த்தனர்.
அவர்

க்ளாச ல்

வந்து

”

ச லபஸ்

முடிக்கறத ல்ைலனு கம்ப்ெளய ண்ட்டாேம?
ச லபஸ்

எவ்ேளா

காம்ப்ெளக்ஸ்

உங்க

ெதரியுமா?

க டுக டுன்னு நடத்த ண்டு ேபானா சரியா புரியுமா?
சரி!

இனிேமல் எக்ஸ்ட்ராவா க்ளாசஸ் இருக்கும்”

என்று ெசால்லி ேமத்ஸ் வகுப்புக்கு முந்த ய க்ளாஸ்,
அடுத்த க்ளாஸ் என்று பர்மிஷன் வாங்க நடத்த
ஆரம்ப த்தார்.

ச ல நாட்கள் ெதாடர்ந்து மூன்று

மணி ேநரம் இைடேவைள இன்ற கணக்கு க்ளாஸ்.
ச ல நாட்கள் அைர மணிய ல் லஞ்ைசச் சுறுக்க க்
ெகாண்டு
ஹாஸ்ட்டல்

வர

ெசால்லியும்

மாணவ கள்

க்ளாஸ்
பாடு

எடுப்பார்.

த ண்டாட்டம்.

ஏற்கனேவ இரண்டு மணி ேநரம் ேமத்ஸ் க்ளாச ல்
கவனித்துவ ட்டு ெமஸ்ச ல் சாம்பார், ரசம், ேமார்
என்று சாப்ப ட்டுவ ட்டு ஓடி வந்து உட்காருேவாம்.
எனக்குக் கண்ைணச் சுழற்ற க் ெகாண்டு வரும்.
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நான்

கைடச

மாணவ .

ெபஞ்ச ல்

இருந்த

குட்ைட

எனேவ லஞ்சுக்கு அடுத்த வகுப்ப ல்

எனக்கு முன்வரிைசய ல் உயரமாக நாைலந்து ேபர்
இருக்கும் ைதர்யத்த ல் குனிந்த தைல ந மிராமல்
ெகாஞ்சம் தூங்க ெகாள்வது வழக்கம். அவருக்கு
நான் தூங்க வழிவது ெதரிய வாய்ப்ப ல்ைல என்று
எண்ணிய ருந்ேதன்.

ஒரு நாள் டிஃப்ரன்ஷ யல்

ஈக்ேவஷனில் ஒரு கணக்ைக ேபார்டில் ேபாட்டு
வ ளக்க

ெகாண்டிருந்தவர் த டீெரன்று “அடுத்த

ஸ்ெடப்

என்ன?

யாராவது

கம்ப்ளீட்

பண்ணுங்ேகா

வந்து

இந்த

கணக்க

பார்க்கலாம்.”

என்றார்.

பலர் முயன்று ேதாற்க, சற்று ேநரம்

ெமௗனம்

ந லவ யது.

அந்த

வ ழிப்ைபக்

ெகாடுக்க

எனக்கு

பார்த்ேதன்.

த டீர்

ஃப ேலாமினாஸில்

ந சப்தம்

கணக்ைகப்
ெமர்லின்

மிஸ்ஸிடம் ேகல்குலஸ் படித்த எனக்கு அது சுலபம்
என்று ேதான்ற யது.

சட்ெடன்று எழுந்து ேபாய்
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வ றுவ று என்று ேபாட்டு முடித்ேதன்.
சரிதான்

என்பதும்

கணபத

சாைரப்

வ ைட

புரிந்துவ ட்டது.
பார்த்ேதன்.

முழிச்ச ண்டுருந்த யாக்கும்?”

த ரும்ப
“இன்னிக்கு

என்றார்.

இவர்

ேநா பாலில் கூட ச க்சர் அடிக்கத் ெதரிந்தவர்!
கணக்கு வகுப்ப ல் அரிதாய் எனக்குக் க ைடத்த
ெபருைமைய
ேமைஜய ல்

மூட்ைடக்

கட்டிவ ட்டு

ைவத்துவ ட்டு

லாஸ்ட்

சாக்பீைச
ெபஞ்ைச

ேநாக்க க ட்டத் தட்ட ஓடிேனன்.
கணக்க ல் இருக்கும் அற வு மாணவ கைள
ஓட்டுவத லும் இருக்கும். க்ளாச ல் ஒருவர் ெபயரும்
ெதரியாது. “ஏய் ஆம்பூர்! ஏய் ச தம்பரம்!” என்று
ஊர் ெபயைர ைவத்துதான் கூப்ப டுவார்.

ஒரு

மாணவ மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் க்ளாச ல் தன்ைன
மறந்து காைல ஆட்டியவாறு கவனித்து ெகாண்டு
இருந்தாள். இவர் அவைளக் கூப்ப ட்டு ” நீ ேபான
ெஜன்மத்துல

ெடய்லரா
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இன்ெனாரு

மாணவ க்கு

தைலைய

சாய்த்துக்

ெகாண்டு மூக்குக் கண்ணாடி மூக்கு நுனிக்கு
நழுவ கண்ணாடிக்கும் கண்ணுக்கும் இைடப்பட்ட
ேகப் வழியாக ச ல சமயம் பார்க்கும் வழக்கம்
உண்டு. ” ஏம்மா காக்காவா நீ ? அதுதான் சாதத்தப்
ேபாட்டா தைலய சாச்சு சாச்சு பாத்துண்டிருக்கும்.”
இப்படி இஷ்ட்டத்த ற்கு ஓட்டுவார்.

யாருக்கும்

அவர் க்ளாச ல் வாய்வ ட்டு ச ரிக்க பயம்.
ேபாட்டு

ச ரித்து

அடுத்த

டார்ெகட்டாக

சத்தம்
மாட்டிக்

ெகாள்ள வ ருப்பம் இல்லாததால், அவர் வகுப்ப ல்
சத்தம் ேபாடாமல் ச ரிக்கும் கைலய ல் எல்ேலாரும்
அபாரமாய்த் ேதர்ச்ச ெபற்ேறாம்.
ஆப்பேரஷன்ஸ் ரிசர்ச் என்று ஒரு ேபப்பர்.
அவர் அைத அற்புதமாக நடத்த னார். ஒரு நீண்ட
இைடெவளிக்கு ப ன் எம்.ச .ஏ. ேசர்ந்ேதன். அத ல்
ஆப்பேரஷன்ஸ் ரிசர்ச் ேபப்பர் இருந்தது.
த ணற, எனக்கு அது அத
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கணபத சார் புண்ணியத்த ல்.
என் சேகாதரிய ன் கணவைரத் ேதடி வந்தவர்
வ ைட ெபறும் ேபாது “ேதங்க்ஸ் ஃபார் த எக்சலண்ட்
காஃப ” என்றார்.

எனக்கு அன்று கணக்க ல்

ெசண்ட்டம் வாங்க ய சந்ேதாஷம்!
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2. எகனாமிக்ஸ் சார்.
எங்களுக்கு

இண்டஸ்ட்ரியல்

என்று ஒரு ேபப்பர் இருந்தது.

எகநாமிக்ஸ்

அந்த ப்ெராஃபசர்

ெபயர் எனக்கு ந ைனவ ல் இல்ைல. காரசாரமான
வ வாதங்களும்

அட்டகாசமான

நைகச்சுைவயும்

அத ரடி

ேஜாக்குகளுமாக

இருக்கும்

அவர்

க்ளாஸ்.

அவர் வகுப்ைப யாருேம மிஸ் ெசய்ய

வ ரும்பமாட்ேடாம்.
முதல் நாள் வகுப்ேப அத ரடியாய் ஆரம்ப த்தது.
” என் வகுப்ப ல் நீங்கள் தாராளமாக தூங்கலாம்!”
நாங்கள் வ ழிக்க, ” இந்த யா இஸ் அ புவர் கண்ட்ரி
என்று

ஆரம்ப ப்ேபாம்.

ேபசுேவாம்.

அப்புறம்

நீங்கள்

தூங்க

த யரிகள்

ஆரம்ப ப்பீர்கள்.

உறக்கத்த லிருந்து வ ழித்து பார்த்தால் மீண்டும்
இந்த யா இஸ் அ புவர் கண்ட்ரி என்று அேத
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பல்லவ ையத்தான்

பாடிக்

ெகாண்டிருப்ேபாம்”

என்பார்.
ஆனால்

அவர்

ந ைனப்ேப வராது.
பல

ேபர்

ெபரிய

வகுப்ப ல்

தூக்கம்

பற்ற ய

ஒரு முைற ” இந்த யர்கள்
பணக்காரர்களாக

இல்ைல.

இதற்கு என்ன காரணம் என்று ந ைனக்க றீர்கள்?”
என்றார்.

ஆளுக்ெகாரு

ெகாண்டு வர.

காரணம்

ெசால்லிக்

வரிைசயாக ந ைறய ெபண்

குழந்ைதகள் இருந்த கூட்டு குடும்ப அனுபவத்த ல்
நான் ” வருஷக் கணக்கா ேசர்த்து ெவச்ச பணத்த
லாபகரமா இன்ெவஸ்ட் பண்ணாம ெரண்ேட நாள்
கல்யாணத்துல ேவட்டு வ ட்டுட்றாங்க.
ஒரு காரணம்.” என்று ெசான்ேனன்.
கலாசாரம்,

அதுவும்
“அது நம்

குடும்ப சந்ேதாஷம்” என்ெறல்லாம்

ச ல மாணவ கள் வ வாத க்க, ஒரு கல்யாணத்த ல்
ேதைவய ல்லாத ெசலவுகைள நான் பட்டியலிட,
இகனாமிக்ஸ் சார் இைடெவட்டினார்.
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” இவ்வளவு ேபசறீங்கேள? ேகன் யூ அக்சப்ட் அ
ேமேரஜ் வ த்தவ்ட் அ தாலி?”
” ஒய் நாட்?”
”

நீங்க

ேவற

எத ர்பார்த்ேதன்.

எதாவது

ெசால்வீங்கன்னு

ஒய் நாட்னு ெசால்லிட்டீங்க.

ஐ சல்யூட் யூ!”
அது ஒரு வயது! கலாச்சாரத்த ன் பழைமயான
பல வ ஷயங்களின் முக்க யத்துவம் புரியாத வயது.
தாலிய ன் முக்க யத்துவம் புரியாத வயது.

பல

வருடங்கள் கழித்து தாலி கட்டித்தான் த ருமணம்
ெசய்து ெகாண்ேடன்.

த னமும் தாலி சரடுக்கு

மஞ்சள் தடவ த்தான் குளிக்க ேறன். ஆனால் என்
கல்யாணம் ச ம்ப ளாய் லிங்கைபரவ ேகாவ லில்
நடந்தது.

இரண்ேட ேவைள உணவு.

மத யேம

நண்பர்கள் வ ைட ெபற்றுவ ட உறவ னர்கள் மாைல
வ ைட ெபற குைறந்த பட்ச ெசலவுகேளாடு நடந்தது.
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அைதவ ட ச ம்ப ளாய் ெசய்ய முடியவ ல்ைல.
நலனில்

அக்கைற

ெகாண்ட

ஜீவன்கள்

நம்

வந்து

அட்சைத ேபாடாமல் ஒரு ேவைளேயனும் உணவு
உண்ணாமல் என்ன த ருமணம்?

அத க பட்சம்

ேகாவ லில் ைவத்து ெகாண்டு மண்டப ெசலவு
வானேவடிக்ககைளத் தவ ர்க்கலாம்.
ெபருைமக்கு

ஐந்தாறு

வைக

இைலய ல்

ஸ்வீட்டுகளும்

ஏகப்பட்ட சாத டிஃபன் வைககைளயும் குைறத்து
ெசன்ச ப ளாய் ஒரு ஸ்வீட் ஒரு வைட ஒரு மீல்ஸ் ஒரு
டிபன் என்று ந ைறவாய் ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம்.
அப்படித்தான் நடந்தது.

கல்யாண ஏற்பாடுகள்

நடக்கும் சமயத்த ல் எகனாமிக்ஸ் சாைரயும் எங்கள்
வ வாத்தத்ைதயும் ந ைனத்துக் ெகாண்ேடன்.
இவர்

தன்

வாழ்வ ல்

இருந்து

ெசால்லும்

ந கழ்ச்ச கள் மிக சுைவயாக இருக்கும். ச றுவயத ல்
ஒரு முைற தன் பாட்டியுடன் சந்த ரேலகா படம்
பார்க்க ேபாய ருக்க றார்.
www.Kaniyam.com

28

ஒரு குற ப்ப ட்ட சீன்
FreeTamilEbooks.com

வந்ததும் அவர் பாட்டி அவைர இழுத்து மடிய ல்
சாய்த்துக்

ெகாண்டு

ெபாத்த

வ ட்டாராம்.

ச னிமா

பார்க்கும்

என்னதான்

அந்த

கண்ைணயும்

காைதயும்

இவர் வளர்ந்து தானாக
வயது

வந்ததும்

அப்படி

சீனில்

வருக றது

என்று

பார்த்துவ ட ேவண்டும் என்று சந்த ரேலகா படம்
ேபானாராம்.
“அது என்ன சீன் சார்?” என்ேறாம். எங்களில்
பலர் சன் டீவ ேக டிவ உபயத்த ல் சந்த ரேலகா படம்
பார்த்த ருந்ேதாம்.

எங்களுக்குத் ெதரிந்து அத ல்

பார்க்கக் கூடாத சீன் எதுவும் க ைடயாது.

அவர்

அந்த சீைன நடித்ேத காட்டினார்.
” ஒன்னுேம க ைடயாது மா.
ஓரத்துல,
ஹீேராய ன்

இப்ப டி

ந ப்பாரு.

ந ப்பாங்க.

ஹீேரா இந்த
பத்தடி

அந்தம்மா

ஹீேராவ

பார்த்து ‘உங்கள்… ெபயர்… என்னேவா?’
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ஒரு

வார்த்ைதக்கும்

மறுவார்த்ைதக்கும்

ெசகண்ட் ேகப் வ ட்டு ேகப்பங்க.

பத்து

அவரு அேத

மாத ரி ேகப்ேபாட “என்… ெபயர்… பாபா” ன்னுவாரு.
இவங்க, “ஓ… பாபாவா?”

ன்னுவாங்க.

அப்றம்

ஆளுக்ெகாரு த ைசக்கு நகர்ந்துடுவாங்க.

இதப்

ேபாய் அந்த பாட்டி நான் ெகட்டுப் ேபாய்டுேவன்னு
ெநனச்சு பாக்கவ டாம பண்ணிடுச்சு.

வீட்டுக்கு

ேபாய் பாட்டிக்க ட்ட சண்ைட ேபாட்ேடன்.”
படு

சகஜமாக

எங்கேளாடு

ேபசுவார்.

”

இப்ேபால்லாம் ேகா எஜுேகஷன் ஸ்கூல் காேலஜ்
ந ைறய

வர

ஆரம்ப ச்சுடுச்சு.

ஆேராக்க யமான வ ஷயம்.

இது

நல்லது.

எங்க காலத்துல

மருந்துக்குக் கூட நமேகா எஜுேகஷன் க ைடயாது.
ேலடீஸ பாக்கறது அவங்கேளாட ேபசறது எல்லாம்
ெராம்ப

அபூர்வம்.

ேசர்ந்தப்ேபா

ஒேர

கரஸ்பாண்டஸ்
சந்ேதாஷம்.

க்ளாஸ்க்கு ேலடீஸ் வருவாங்கேள?
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க்ளாஸ் இருக்குன்னா நாங்க ஷர்ட்ட நாலு தடவ
அயர்ன் பண்ணி ஷ வ மணிக்கணக்கா பாலீஷ்
பண்ணி அப்பா த ட்டற வைரக்கும் கண்ணாடி
முன்னாடி

ந ன்னு

தைல

வாரிட்டு

ேபாேவாம்.

ெலக்ச்சரர் வரவைரக்கும் ெபருைமயா க்ளாஸ்ல
ேமல கீழ நைட பழகுேவாம். ”
ேகர்ள்ஸ்

ஸ்கூலிலும்

ேலடீஸ்

காேலஜிலும்

படித்த எங்களுக்கு இந்த கைதகள் சுவாரஸ்யமாக
இருக்கும். “அப்புறம் சார்?” என்று தூண்டுேவாம்.
” ஒரு வ ஷயம் நடந்துச்சு.

அதுக்கப்புறம்

அயர்ன் பண்றது அலட்டறெதல்லாம் வ ட்டுட்ேடன்.
நான் ெபஞ்ச்ல கார்னர் சீட்.

அழகான ஒரு

ெபாண்ணு என் ெபஞ்சுக்கு பக்கத்து ெபஞ்ச்ல ஓர
சீட்ல உக்காந்த ருந்தாங்க.

அவங்க ேபனா கீழ

உழுந்துடுச்சு. நான் பாஞ்சு எடுத்து குடுத்ேதன்”
”

அவங்க
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மாட்ேடனுட்டாங்களா?”
”

ேதங்க்ஸ்

ேதங்க்ஸ்

எல்லாம்

ெசால்லிட்டு,

ெசான்னாங்க.

என்ன

தம்ப ன்னு

கூப்டுட்டாங்கம்மா! தம்ப ெகாஞ்சம் இந்த ேநாட்ட
அந்த கார்னர்ல ெரட் ஸாரி கட்டிட்டிருக்கறவங்க
க ட்ட குடுத்துடறீங்களான்னு ேகட்டுட்டாங்க!”
நாங்கள்
ஒவ்ெவாரு
காெமடி

வ ழுந்து
க்ளாஸிலும்

கைத

நுைழயும்ேபாேத
ேதாரைணய ல்
ெநறுங்க ய

வ ழுந்து
இப்படி

இருக்கும்.
க்ளாஸ்

எடுக்க

வரமாட்டார்.
சந்த த்து

எதாவது

இவர்
எேதா

ேதாழர்கைளயும்,

தங்ைகைளயும்

ச ரிப்ேபாம்.
ஒரு

வகுப்ப ல்
வரும்
ெராம்ப

ேதாழைமயான

அளவளாவ

வந்தவர்

ேபால முகத்த ல் ஒரு ெபரிய புன்னைகேயாடும்
குதுகலத்ேதாடும்தான் நுைழவார்.
ஆனால் அதற்காக பாடம் நடத்துவத ல் எந்த
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குைறயும் ைவக்க மாட்டார்.
ஆனா

ஆவன்னா

ெதரியாத

ெபாறுைமயாய்
ெகாடுத்தார்.

எகனாமிக்ஸ்ஸில்
எங்களுக்கு

த யரிகைள

ெசால்லிக்

அற்புதமான உதாரணங்கேளாடு

வ ளக்குவார். ஆனால் இதனாெலல்லாம் நன்றாக
படித்துவ டுேவாம்
அவருக்கு

ந ைறய

ெபருைம

மத ப்ெபண்

ேசர்ப்ேபாம்

வாங்க

என்ற

மூட

நம்ப க்ைகெயல்லாம் அவருக்கு க ைடயாது.
பரிட்ைசக்கு

சல

எகனாமிக்ைஸப்
ேவல்யுேவஷன்

நாட்களுக்கு

ெபாருத்தவைர,
-

இப்படித்தான்

முன்

”

ேபப்பர்
இருக்கும்

”

என்று உள்ளங்ைகைய வ ரித்து எைட ேபாடுவது
ேபால் ேமலும் கீழும் அைசத்தார். ” ந ைறய மார்க்
ேவணும்னா ந ைறய ேபஜஸ் எழுதணும்”
இது ெராம்ப சரியான டிப். எனக்கு ெகாஞ்சம்
ேலட்டாகேவ புரிந்தது.
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எழுதுவதுேபால்

எல்லா

ேகள்வ களுக்கும்

சரியாக க்ரிஸ்ப்பாக பத ல் எழுத வ ட்டு எண்பது
பர்சண்ட்டுக்கு

ேமல்

வரும்

என்று

இருந்ேதன்.

ரிசல்ட்

முக்க யமான

கான்ெசப்டுகைள

சாப்ப டும்ேபாெதல்லாம்

ஜாலியாக

வந்தது.

என்னிடம்
ெமஸ்ஸில்

வ வரித்து

வ ளக்க

ெசால்லிக் ேகட்ட ேதாழி அறுபது பர்சண்ட். நான்
பார்டர் பாஸ். காரணம் ேகட்ேடன். அவள் அறுபத்து
மூன்று பக்கங்கள் எழுத ய ருந்தாள். நான் ெவறும்
இருபத்து ெசாச்சம் பக்கங்கள்.

நன்றாக எல்லா

ேகள்வ க்கும் வ ைட எழுத னாலும் கூட இருபது
பக்கங்களுக்கு ேமேல எழுத என்ன இருக்க றது
என்று அவளிடம் ேகட்ேடன்.

அவள் ெசான்னது

இன்ைறய ேதத க்கு எல்லா த யரி ேபப்பர்களிலும்
அத கம்

படிக்கமாேலேய

பாஸாவதற்கு

ஏற்ற

நல்லெதாரு வழி :
”

லா

ஆஃப்

www.Kaniyam.com

டிமாண்ட்
34

அண்ட்

சப்ைள

FreeTamilEbooks.com

பத்த ன

ேகள்வ ய

லாவ

ெதளிவா

எடுத்துக ட்டா
டிஃைபன்

ெமாதல்ல

பண்ணிடுேவன்.

அப்புறம் அது என்ன ெசால்லுதுனு எழுதுேவன்.
அப்புறம்
அைத

ஆப்ப ைள

எக்ஸ்ப்ெளய ன்

உதாரணமாக

ைவத்து

பண்ணுேவன்.

இது

முதல் ஒன்னைர , ெரண்டு பக்கத்துக்கு வரும்.
அவ்ேளாதான் ெபாறுைமயா படிப்பாங்க. அப்புறம்
நீட்டா கலர் ஃபுல்லா ண்ட் அண்டு சப்ைள க்ராஃப்
ேபாட்டு

அைதயும்

வ ளக்குேவன்.

அதுலேய

இந்த ேபப்பர் ஓரளவு நல்லா படிக்கற ஸ்டூடண்ட்
ேபப்பர்ன்ற இம்ப்ெரஷன் வந்துடும்.

அப்புறம்

நாம எழுதறத அவ்ேளா கவனமா பாக்கமாட்டங்க.
நான்

ெதாடர்ந்து

அந்தக்

ேகள்வ க்கு

ஒட்டின

மாத ரி வார்த்ைதங்கள ெவச்சு எதாவது கைத
ஓட்டுேவன் அப்றம் ஆப்ப ள் ெவச்சு எக்ஸ்ப்ெளய ன்
பண்ண மாத ரிேய ஆரஞ்சு ெவச்சு எக்ஸ்ப்ெளய ன்
பண்ணுேவன்.
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ஃபாஸ்ட்டா
தள்ளாலாம்.

ேபஜ்

ஆஃப்ட்டர்

ேபஜ்

ெராப்ப த்

” என்றாள் அந்த எதற்கும் அசராத

உற்சாக மாணவ .
பார்டர்

பாஸானாலும்

எகனாமிக்ஸ்

க்ளாஸ்

பற்ற ய

ந ைனவுகள்

ஞாபகம்

வரும்ேபாெதல்லாம்

இன்றும்

குதூகலத்ைத

ஏற்படுத்துக ன்றன. காரணம் அந்த ப்ெராஃபஸர்.

www.Kaniyam.com

36

FreeTamilEbooks.com

3.

அப்பா சார்

” இஃப் முத்துஸ்வாமி சார் காண்ட் ெஹல்ப்
யூ,

ேநாபடி ேகன்” காேலஜில் என் சீனியரும்

என் தந்ைதய ன் நண்பரின் மகளுமான அந்தப்
ெபண் த ண்ைணய ல் உட்கார்ந்து ெசான்னாள்.
ப .எஸ்.ச .

இண்டஸ்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ச ல்

ஒரு மாதத்த ற்கு ேமல் தாமதமாக ேசர்ந்ததால்
எல்லாவற்ற ற்கும்

அடிப்பைடயான

த யரி புரியாமல் ேபானது.
உதவ

ேகட்க

ேபாய்வ ட்டதால்
இத ல்

அவள்

இந்த ெபண்ணிடம்
தனக்கு

தன்னால்

எக்ஸ்ெபர்ட்டான

சர்க்யூட்
டச்

முடியாது
முத்துசுவாமி

வ ட்டு
என்றும்
சாைர

அணுகுமாறும் ைகக்காட்டிவ ட்டாள்.
முத்துசுவாமி

சார்

எஸ்.ஆர்

மகளிர்

பாலிெடக்னிக்க ல் ப்ரின்ஸ்பால். எஸ்.ஆர் ஈவ்னிங்
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காேலஜில்

இண்டஸ்ட்ரியல்

இலக்ட்ரானின்க்ஸ்

க்ரூப்ப ற்கு ச ல ேபப்பர்கள் எடுப்பார்.
ப்ரின்ஸிபால்

ெரகமேடஷனில்

எங்கள்

எனக்கு

அவர்

த னம் ஒரு மணி ேநரம் ட்யூஷன் ெசால்லித்தர
ஒப்புக்ெகாண்டார். அவரது அலுவலகத்த ல் அவர்
ேமைஜக்கு எத ர்த்தார் ேபால் ேசரில் என்ைன
அமரச் ெசால்லி கற்றுத் தருவார்.
ச ரித்த

முகமாக

இருப்பார்.

எப்ேபாதும்
கண்களிலும்

எப்ேபாதும் ஒரு ச ரிப்பு இருக்கும்.
ெசால்லித்தருவார்.
டீையயும்

ெதளிவாக

பலமுைற அவருக்கு வரும்

ப ஸ்கட்ைடயும்

எனக்கு

பங்க ட்டு

ெகாடுத்த ருக்க றார்.
அவர்

புண்ணியத்த ல்

ைவப்ேபாேமா

என்று

மத ப்ெபண்ேனா

பயந்த

இரண்டாம்

நான்
ேபப்பரில்

அரியர்
முதல்

மத ப்ெபண்ேணா

ெபறும் அளவு ேதரிேனன். என் சீனியர் ெசான்னது
முற்ற லும் உண்ைம. இவர் ெசால்லிக் ெகாடுத்தும்
www.Kaniyam.com
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புரியாவ ட்டால் அந்த மாணவ க்கு யார் ெசால்லிக்
ெகாடுத்தாலும் புரியாது.
மூன்றாவது
ெடக்னாலஜி

வருடம்
ெசால்லித்

இவர்

எலக்ட்ரிக்கல்

தர

வந்த

ேபாது

நானைடந்த சந்ேதாஷத்த ற்கு அளேவ இல்ைல.
அழகாக

ெபாறுைமயாக

ேகாபேம வராது.
சுலபமாக

கற்று

ெகாடுப்பார்.

அந்தப் பாடம் எல்ேலாருக்குேம

இருந்தாலும்

அவர்

ெடஸ்ட்

என்று

ெசால்லிவ ட்டால் தயார் ெசய்து ெகாள்ளாமல்தான்
ேபாேவாம்.

அவர் நுைழந்ததும் “சார்!

சார்!

படிக்கைல சார். ெகாஞ்சம் டயம் குடுங்க” என்ேபாம்.
மற்ற வகுப்புகளில் இப்படிப் ேபச முடியாது. இவர்
” நா ஸ்டூெடண்டா இருக்கும்ேபாதும் இப்படித்தான்
இருந்ேதன்.

எவ்ேளா நல்லா படிச்ச ருந்தாலும்

ெடஸ்ட் ேபாஸ்ட்ேபான் ஆகாதானு ஒரு நப்பாைச
இருக்கும்.

இட்ஸ் ஓ.ேக.

ெலட்ஸ் ஹாவ் இட்

டுமாேரா” என்று ச ரித்த முகம் மாறாது ெசால்வார்.
www.Kaniyam.com
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புயல்

ேபால்

உள்ேள

ப்ெராஃபஸருக்கு

அடுத்த

நுைழயும்
க்ளாஸில்

கணக்கு
ெதன்றல்

ேபால் ெமன்ைமயாக உள்ேள நுைழவார். உருவம்
படு

கம்பீரமாக

குைழவுத்

இருந்தாலும்

தன்ைமயும்

உள்ளத்த ல்

முகத்த ல்

இருக்கும்.

அவர்

சமயங்களில்

ேகள்வ கள்

ஒரு

குடும்பத்ைதப்

ஒரு

கனிவும்

பற்ற

ேகட்ேபாம்.

சல
தன்

மைனவ ையப் பற்ற ேபசும்ேபாது மற்றவர்கைளப்
ேபால் ‘அவள்’ என்ேறா ‘ைம ைவஃப்’ என்ேறா
ெசால்லமாட்டார் , ‘ைம ெபட்டர் ஹாஃப்’ என்று
தான் குற ப்ப டுவார். அத ல் அன்பும் மரியாைதயும்
ேசர்ந்து ஒலிக்கும்.
தன் தந்ைதய டம் மிகவும் ஒட்டுதல் ெகாண்ட
எங்கள் வகுப்பு ேதாழி அவருக்கு “அப்பா சார்”
என்று

ெபயர்

ைவத்தாள்.

குழந்ைதகைள
இருக்கும்.

ந ைனத்து
இன்ைறக்கும்
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ந ைனவு

வரும்ேபாது

“அப்பா

சார்”

என்ற

ெபயர்தான் முதலில் உள்ேள ஒலிக்க றது.
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4.

ஆனந்தவல்லி மிஸ்.

இண்டராக்டிவ் இங்க லீஷ் ேபப்பர் எடுத்தவர்.
ஆங்க லம்

அழகாக

எல்ேலாைரயும்

ேபசுவார்.

அேதேபால்

ேபசைவக்கும்

த றைமயும்

ெபற்றவர். அழகாக இருப்பார். ஒரு இளவரச ையப்
ேபான்ற கம்பீரம் அவரிடம் இருக்கும்.

ஆனால்

எளிைமயானவர்.
க்ளாஸ் முழுவதும் அரட்ைடயும்,
தான்.
ேபச
ஒட்டி

அைத ஆங்க லத்த ல் ெசய்ய ேவண்டும்.
ேபச

நாங்கள்

ேபசும்

ேகள்வ கள்

ெசால்வதும்

எங்கைள

படுத்தாமலும்
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வ ஷயங்கைள

ேகட்பதும்

ெமச்சுவதற்கும்

ஆங்க லத்ைதயும்
அது

வ வாதமும்

ஊேட

கெரக்ட்

எங்கள்

ெசய்துவ டுவார்.

உறுத்தாமலும்
இயல்பாகவும்
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நடக்கும்.
பயமும்

ஆங்க லம்
ெகாண்ட

ேபசுவத ல்

மாணவ கள்

தயக்கமும்

பலர்

அவர்

வகுப்ப ல் தங்கைளயும் அற யாது சரளமாகவும்
ைதர்யமாகவும் ெதளிவாகவும் இன்க லீஷ ல் ேபச
ஆரம்ப த்துவ டுவார்கள்.
சுைவயான தைலப்புகைளயும் ஆர்வத்ைதயும்
ச ந்தைனையயும்
அவர்

தூண்டும்

வகுப்ப ல்

வ ஷயங்கைளயும்

வ வாத த்த ருக்க ேறாம்.

உதாரணமாக,
” இஃப் யூ ஆர் ேகாய ங்க் டு ைட டுமாேரா,
வாட் வ ல் யூ டூ டுேட?” என்ற ேகள்வ ையக் ேகட்டு
ஒவ்ெவாரு மாணவ யாக பத ல் ெசால்ல ைவப்பார்.
யாருக்கு எது ெராம்ப முக்க யம் என்பது ெவளிேய
வரும். ” கைடக்கு ேபாய் ந ைறய ஐஸ்க்ரீம் வாங்க
சாப்ப டுேவன்” என்று சாப்பாட்டு ராமத்தனமான
பத லிலிருந்து ” ச று வயத ல் நான் சண்ைட ேபாட்டு
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ப ரிந்த ேதாழிய டம் மன்னிப்பு ேகட்ேபன்” ேபான்ற
ெசண்டிெமண்ட்டல் பத ல்வைர ெசால்லுவார்கள்.
நான்

”

என்

பர்சனல்

டயரிகைளெயல்லாம்

எரித்துவ டுேவன்” என்று ெசான்ேனன்.
”

டயரி

எழுதும்

பழக்கத்ைத

அவர்

வ ட்டுவ ட்டால்

சந்ேதாஷமான ஆளாக மாற வ டுவாய்.

நீ

என்

அனுபவத்த ல் ெசால்க ேறன். ” என்றார். முயற்ச
ெசய்து

பார்த்ேதன்.

ெசய்தது.

டயரி

அது
எழுத

எனக்கு

ேவைல

யாேராடும்

ேபசாது

ெகாஞ்சம் உர்ெரன்று இருந்த நான், டயரிகைளக்
கடாச வ ட்ட ப ன் ெகாஞ்சம் மற்றவர்கேளாடு பழக
ஆரம்ப த்ேதன்.
பாடத்த ன்
இருந்தது

-

ஒரு
சார்லஸ்

பகுத யாக

ஒரு

டிக்ெகன்ஸ்ஸின்

நாவல்
“ேடல்

ஆஃப் டூ ச ட்டீஸ்” நாங்களாகேவ அைதப் படித்து
ெகாள்ளேவண்டும். ப றகு அத ல் அைஸன்ெமண்ட்
ெகாடுக்கப்படும்.
www.Kaniyam.com
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ெசான்னவர்
ேபாய்

வீடிேயா

அந்த

ஹாலுக்கு

அைழத்துப்

ேபாட்டு

காட்டினார்.

படத்ைத

எங்கேளாடு அமர்ந்து ஆங்காங்ேக பாஸ் ெசய்து
வ ளக்கங்கள்
ஒரிஜனைல

ெகாடுத்தார்.
ைலப்ரரிய ல்

அைஸன்ெமண்டில்

நான்

நாவலின்

வாங்க ப்

படித்ேதன்.

காரக்ட்டர்

அனாலிச ஸ்

ெசய்ய ெசால்லிக் ேகட்டிருந்தது.

எழுத சப்மிட்

ெசய்த

ப ன்

ேகண்டீனில்

பார்த்தேபாது,

”

ெபாதுவா இங்க்லீஷ்ல ஃபுல் மார்க் ெகாடுக்க
மாட்ேடாம்.

முதல் தடைவயா உனக்கு நான்

ஃபுல் மார்க் குடுத்த ருக்ேகன்.
ெவல் ரிட்டன்.

இட் வாஸ் ெவரி

கீப் இட் அப்” என்றார்.

ேபசாமல்

இங்க்லீஷ் லிட்ேரச்சர் அல்லது தமிழ் இலக்க யம்
எடுத்த ருக்கலாம்.

இப்படி புலிையப் பார்த்து

சூடு ேபாட்டுக் ெகாண்ட பூைன ேபால், எல்ேலாரும்
ெசய்வைத நாமும் ெசய்யாவ ட்டால் தப்ேபா என்க ற
எண்ணத்த ல் ஹார்ட்ேவைரயும் சாஃட்ேவைரயும்
www.Kaniyam.com
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கட்டிக் ெகாண்டு ஏன் அழுேதாம் என்று இன்று
ேதான்றுக றது.
எனக்கு க ைடத்த அற்புதமான தமிழ் இங்க லீஷ்
டீச்சர்கள் என் இயல்பான ெமாழி ஆர்வத்ைதயும்
ச ற தளவு
ெகாண்டு

எழுத்துத்
என்ைன

த றைமையயும்

புரிந்து

ஊக்குவ த்தாலும்

வ வரம்

இல்லாத்தன்ைமயும் ஆட்டு மந்ைத புத்த யும் என்
வாழ்வ ன் ேபாக்ைக மாற்ற வ ட்டன.

www.Kaniyam.com

46

FreeTamilEbooks.com

5.

உமா மிஸ்

முதல் ெசமஸ்டர் படித்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது
ஹாஸ்டல் வாசலில் த ருடா!

த ருடா!

பட ஹீரா

ஜாைடய ல் நீண்ட ஒற்ைற ஜைடயுடன் அழகாக
சுடிதார் அணிந்து ஒரு சீனியர் ந ன்ற ருந்தார். ” ஒரு
இண்டர்வ்யூ இருக்கு.

உன்ேனாட புத்ஸ் ெகாஞ்ச

ேநரம் ெகாடுக்க முடியுமா?
தேரன்.

ெரஃபர் பண்ணிட்டு

” என்ற ேபாது ஏேதா மந்த ரத்த ற்குக்

கட்டுப்பட்டதுேபால் தூக்க

ெகாடுத்ேதன்.

என்

ெநருங்க ய ேதாழிகள் புருவம் உயர்த்த னர். தங்கம்
ேகட்டால் தூக்க க் ெகாடுத்துவ டுேவன்,
வ ஷயத்த ல் மகா அல்ப்பம்.

புத்தக

படிக்க ேறாேனா

இல்ைலேயா, புத்த்கம் ெகாடுக்க மனம் வராது.
இன்ட்டர்வ்யூவ ல்
ெலக்ச்சராக வந்தார்.
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ஞாபகம்

இருக்கா?”

என்று

ேபச

ஆரம்ப த்தார்.

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ெலக்சரர் ஸ்டூடண்ட் என்ற
வ த்யாசெமல்லாம் காணமல் ேபாய் ெநருங்க ய
ேதாழிகள் ேபால் , சேகாதரிகள் ேபால் ஆேனாம்.
வகுப்ப ல்

எல்ேலாருடனும்

அவர்

அப்படித்தான்

பழக னார்.
கல்லூரிய ல்
ெபஞ்ச்கள்

பல

ேபாடப்

இடங்களில்

ஸ்ேடான்

பட்டிருக்கும்.

க்ளாஸ்

முடிந்ததும் அவற்ற ல் அமர்ந்து மணிக்க ல் ேபச க்
ெகாண்டிருப்ேபாம்.

ச ல காரணங்களால் நடுேவ

ேட ஸ்காலராகவும் நான் வர ேநர்ந்தது. அப்ேபாது
ஒரு ெபஞ்ச ல் அமர்ந்து ேபசுேவாம். ச ற து ேநரம்
கழித்து எழுந்து நடந்தவாறு ேபசுேவாம்.

ப ன்

ெகாஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் மற்ெறாரு ெபஞ்ச ல்
அமர்ந்து ேபசுேவாம். இப்படிேய ெபஞ்ச் ெபஞ்சாக
அமர்ந்து

ேபச

அைடவதற்குள்
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ஆரம்ப த்துவ டும். வ று வ றுெவன்று நடந்து வசந்த
பவனுக்கு ேபாய் ேதாைச ஆர்டர் ெசய்துவ ட்டு
ேபச ஆரம்ப த்துவ டுேவாம்.

சாப்ப டும் ேநரம்

மட்டும்தான் ேபச்சு ந ற்கும்.

ஒரு முைற ேபச்சு

சுவாரஸ்யத்த ல் அவசரம் அவசரமாக சர்வர் என்று
ந னத்து ஒருவரிடம் ஆர்டர் ெசால்லிவ ட்டு அவர்
” நானும் சாப்ப டத்தான் வந்த ருக்ேகன்” என்று
முைறக்க, அசடு வழிந்ேதாம்.
ேதாழி
எங்கள்

ேபால்

நடத்ைதையக்

கண்டிக்காமேலா
வரிைசய ல்
என்ைனயும்
அத ல்

பழக னாலும்

கண்டுெகாள்ளாமேலா

வ ட்டத ல்ைல.

கைடச

ெபஞ்ச்

ேசர்த்து

ெமஜாரிட்டி

வகுப்ப ல்

அத ல்

ெகாஞ்சம்

உடல்வாகு உைடயவர்கள்.

நடு

எங்களுைடயது.
ஐந்து

ேபர்.

ேபாஷாக்கான

எல்ேலாரும் ப்ரசண்ட்

என்றால் ெகாஞ்சம் ெநருக்க ப் ப டித்து உட்கார
ேவண்டிய ருக்கும்.
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நீளம். வ ைளவு, கீத்து என்க ற கீத்தாஞ்சலிவைர
ெடஸ்க் வராது.
வரிைசய ல்

ெடஸ்க் மைறப்பு இல்லாமல்

துறுத்த க்

ெகாண்டு

உட்கார

ேநரும்ேபாது அவள் என்ன ெசய்தாலும் மாட்டிக்
ெகாள்வாள். கம்ைபண்டு ஸ்டடி பண்ணும் நாங்கள்
இருவரும்

ஏேதா

ெபரிய

படிப்பாளிகள்

ேபால்

ந ைறய வ வாத ப்ேபாம். ஒருமுைற அவர் வகுப்ப ல்
கீத்துைவ

ேநாக்க

நான்

ஏேதா

ெடக்னிக்கல்

பீலா வ ட்டுக் ெகாண்டிருக்க, மிஸ்ஸின் ேநரடிப்
பார்ைவய ல் இருந்தவள் பாடு த ண்டாட்டம் ஆனது.
யாைரயும் புண்படுத்த வ ரும்பாத அவள் காைத
எனக்கும் கண்கைள உமா மிஸ்ஸுக்கும் ெகாடுத்து
மல்ட்டி

டாஸ்க்க ங்க்

ெசய்து

ெகாண்டிருந்தாள்.

உமா மிஸ் ” கீத்தாஞ்சலி! உனக்கு அவ ெசால்றது
முக்க யம்னு ேதானினா முழுசா அவ பக்கம் த ரும்ப
உக்காந்துக்ேகா.
என்ைனப்

பார்த்து
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இன்சல்ட்டிங்கா இருக்கு” என்றார்.
த ட்டுவத லும்

கண்டிப்பத லும்

ஒரு

புத்த சாலித்தனம் இருக்கும். க்ளாசுக்கு ெவளிேய
எங்கள் ேரஞ்சுக்கு ேபசுவதும் சண்ைட ேபாடுவதும்
நடக்கும்.

ஸ்ேடான்

கல்லூரிய ல்
என்று

யார்

மார்க்

ெபஞ்ச ல்

ெராம்ப

ேபாட்டு

உட்கார்ந்து,

அழகான

மாணவ

வ வாத த்த ருக்க ேறாம்.

ச னிமா பாடல்கள் பற்ற ந ைறய வ வாத ப்ேபாம்.
அப்ேபாெதல்லாம்
ச வாஜிய ன்

டி.எம்.எஸ்

நடிப்ைபேயா

ெதரியாது.

குரைலேயா

எனக்கு

என்ைனவ ட

ரச க்கத்

மூன்று

வயேத

ெபரியவரான அவர் , “உனக்கு ேடஸ்ட் இன்னும்
ெமச்சூர்

ஆகல”

உனக்கு

ம்யூச க்

வாசைன

என்று

அழகாகச்

ெதரியைல

ெதரியவ ல்ைல

ெசால்வார்.

என்ேறா

என்க ற

கற்பூர

க ண்டேலா

இருக்காது.
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கல்ச்சரல்
ேமஜரில்

ஃெபஸ்டிவல்

ேபாது

எங்கள்

ேபாட்டிய ல்

கலந்து

ெகாள்ள

பாட்டு

எங்கள் ஜூனியர் காயத்ரி என்க ற ஒரு சமர்த்து
மாணவ

ெபயர் ெகாடுத்த ருந்தாள்.

என்பதற்காகப்

பணிவாக

சீனியர்

எங்களிடம்

எந்த

மாத ரி பாடல் சரி வரும் என்று ேகட்டு மாட்டிக்
ெகாண்டாள். நாங்கள் இம்ப்ராக்டிக்கலாக “ெபான்
வானம்

பன்னீர்

தூவுது

இந்ேநரம்’

ேபான்ர

ெராம்ப அழகான கஷ்ட்டமான பாடல்கள் லிஸ்ட்
ஒன்ைறத் ேதர்வு ெசய்து ெகாடுத்து அவைளப்
பாடாய்ப் படுத்த க்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
அந்த பாடலில் எஸ்.ஜானக
ஒவ்ெவாரு

முைறயும்

உமா மிஸ்

ஒேர வார்த்ைதைய
ஒவ்ெவாரு

மாத ரி

பாடுவைதயும் அந்தப் பாடல் இன்ஸ்ட்ருெமண்ட்டல்
ம்யூஸிக்ைக

அத கம்

சுட்டிக் காட்டினார்.

சார்ந்து

இருப்பைதயும்

அந்தப் பாடைல பாடுவது

மிகக் கடினம் என்று ெசால்லி ேவறு பாடல் ேதர்வு
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ெசய்து

ெகாடுத்து

மீட்டார்.

எங்களிடமிருந்து

அவளுக்கு

பய ற்ச யும்

அவைள

ெகாடுத்தார்.

வகுப்ப ல் ஒரு முைற”வந்தாள் மஹால

மிேய!”

என்ற எஸ்.ப .ப ய ன் பாடைல அவைரப் ேபாலேவ
கம்பீரமாகப் பாடிக் காட்டினார்.

இன்றும் அந்த

பாடல் ேகட்கும் ேபாெதல்லாம் உமா மிஸ் ஞாபகம்
வரும்.
பட்டப்

படிப்பு

ெதாடர்ந்தது.

முடிந்தும்

எங்கள்

நட்பு

அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவதும்

நாங்கள் அவர் வீட்டுக்கும் ெசல்வதும் பலமுைற
நடந்தது.

எத்தனேயா

முைற

நான்

என்

சேகாதரிையயும் அவள் கணவைரயும் அைழத்துக்
ெகாண்டு

அவர்

வீட்டிற்கு

ேதங்காய்

எண்ைண

ெசன்ற ருக்க ேறன்.

மணக்கும்

அருைமயான

பாலக்காட்டு சைமயைல அவர் அம்மா சைமத்துப்
ேபாட வைளத்து கட்டி சாப்ப ட்டிருக்க ேறாம். அவர்
மட்டுமல்லாது அவர் குடும்பத்த ல் எல்ேலாருேம
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எளித ல்

பழகக்கூடிய

இருந்தார்கள்.

தன்ைமயுைடயவர்களாக

ஏேதா ெநருங்க ய உறவ னர்கள்

ேபால் ஒரு சகஜ பாவம் இருக்கும்.
அவர் கல்யாணத்த ல் எனக்கு பல வ ஷய்ங்கள்
ெசால்லி

ெகாடுத்து

ெகாடுத்தார்.

பல

“என் மறத

ெபாறுப்புகைளயும்
பத்த

உங்களுக்கு

நல்லா ெதரியும். ஏன் மிஸ் என்க ட்ட இந்த மாத ரி
ெபாறுப்ைபெயல்லாம்
ேகட்ேடன்.
க ைடயாது.

குடுக்கறீங்க?”

என்று

அவர் ” எனக்குத் தங்ைக யாரும்
நீதான் பார்துக்கணும்” என்றார்.

அவர் ப ராமணர்.

ஒரு ப ராமண வ வாகத்த ல்

ந ச்சயதார்த்தம், வ ரதம், மாப்ப ள்ைள அைழப்பு,
ஊஞ்சல்,
என்று

கன்யாதானம்,

மணப்ெபண்

ேவண்டிய ருக்கும்.

நலங்கு,

பலமுைற

ரிசப்ஷன்

புடைவ

ஒவ்ெவான்ைறயும்

மாற்ற
ஒரு

டவேலாடு தனித்தனி கவரில் ைவத்துப் ெபயர்
எழுத எடுத்துக் ெகாடுக்க வசத யாக வரிைசயாக
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அடுக்க ெசால்லிக் ெகாடுத்தார். அலங்கரத்த ற்குத்
ேதைவயானவற்ைறயும்
ைவப்பதும்,

தாலி

ஆர்கைனஸ்

உட்பட

பண்ணி

எல்லாவற்ைறயும்

பத்த ரமாக ைவத்த ருந்து எடுத்துக் ெகாடுக்கும்
ெபாறுப்பும்

அளிக்கப்பட்டது.

அந்த

மாத ரி

வ ஷயங்கைள ைகயாண்டு பழக்கம் இலாத்தால்
எடுத்துக் ெகாடுக்கும்ேபாது ைக ேலசாக நடுங்க,
அவர் அம்மா ” பயப்படாம இரு.

ைக நடுங்கறது

பார்” என்றார்.
கல்யாணம் முடிந்து மறுநாள் காைல தூங்க
எழுந்தேபாது

மிஸ்ஸின்

அப்பா

என்ைனப்

பார்த்து, “எழுந்துட்டியா? ேபாய் பல் ேதச்சு மூஞ்ச
அலம்ப க்ேகா.

ைநஸா சைமயல் உள்ளுக்குப்

ேபாய் சூடா ஒரு கப் காஃப

சாப்ட்டு வந்துடு.

யாரானும் பார்த்து உனக்கு ேவைல குடுக்கறதுடப்
ேபாறா, ஓடு ஓடு” என்றார் வாஞ்ைசயாக. நான் ”
மாமா. இங்க ேவல்யுப ள்ஸ் எல்லாம் இருக்ேக? ரூம
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இப்டிேய

வ ட்டுட்டு

அவர்

நீ

”

வர

ேபாகமுடியாேத?”
வைரக்கும்

நான்

என்ேறன்.
இங்க ேய

இருக்ேகன்.” என்றார். எனக்கு நம்ப க்ைக இல்ைல.
அவர் மணப்ெபண்ணின் தந்ைத.
யாரவது
அவர்

ஒருவர்

உடேன

அவைர

கூப்ப டுவைதயும்

ஓடுவைதயும்

ெகாண்டுதான் இருந்ேதன்.

எப்ேபாதும்

நான்

பார்த்துக்

ரூைம வ ட்டு ேபாக

ேவண்டி வந்தால் பூட்டிக் ெகாண்டு ேபாகச் ெசால்லி
சாவ ையக் ெகாடுத்துவ ட்டு ேபாேனன்.
த ரும்ப

வந்த ேபாது ரூைம “பா” ெவன்று

த றந்து ேபாட்டுவ ட்டு
தூரத்த ல்

ரூைம

நான்ைகந்து

வ ட்டு

ேபருக்கு

உட்கார்ந்து ேபச க் ெகாண்டிருந்தார்.
பார்த்ததும்

வ றுக்ெகன்று

ெகாஞ்சம்

எழுந்தார்

நடுேவ
என்ைனப்
”

இவா

கூப்டான்னு அப்ப டிேய வந்து உக்காந்துட்ேடன்.
காஃப

சாப்ட்டியா?” என்றார்.

மாமா பூட்டல?” என்ேறன்.
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பரவாய ல்ைல
என்று

இப்பதான்

வாயால்

பதட்டமாகேவ

நீ

வந்துட்டிேய”

ெசான்னாலும்

என்ேனாடு

ெகாஞ்சம்

வந்தார்.

ஒரு ைபையத் த றந்து பார்த்தவர்.
என்றார்.

ரூமில்
“ேபாச்சா?”

என்ைனப் பார்த்து ” ஒன்னுமில்ைல.

உன்ைன அனுப்ப ட்டு ெசட்டில் பண்ணேவண்டிய
பத்தாய ரம் பர்ஸ்ல இருந்தத ைபல ெவச்சுட்டு
நீ வந்ததும் உன்க ட்ட ெசால்லிட்டுப் ேபாலாம்னு
பார்த்ேதன்.
ெவளில

இவா கூப்ட்டதும் சட்டுனு பூட்டமேய

வந்துட்ேடன்.”

ேலசான

பதட்டத்துடன்

அந்தப் ைபையப் புரட்டியும் தட்டியும் ெகாட்டியும்
பார்க்கலானார்.

அந்தத்

ெதாண்ணூறுகளில்

பத்தாய ரம் என்பது ெராம்பேவ ெபரிய ெதாைக.
ேபானது ேபானதுதான்.
எனக்கு

மனத ற்கு

ெராம்பவும்

கஷ்ட்டமாக

ேபானது. இப்படி நடந்தது நம் ராச யாேலா என்ற
எண்ணம்

ஏற்பட
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அவர்

அந்தப்

எதற்ேகா
நான்

பணத்ைத

ெகாடுப்பதற்காக

அவசரத்த ற்கு

தந்ைதய டம்
ேகட்ேடன்.

மண்டபத்த ற்ேகா

கடன்

ைவத்த ருந்தார்.

ேவண்டுமானால்

வாங்க த்

என்

தரட்டுமா

என்று

” ச ன்ன ெபாண்ணும்மா நீ!

இப்டி

ேகட்டேத ேபாதும்.” என்றார்.
ந கழ்ச்ச ையத்

த ரும்ப ப்

சூழ்னிைலய ல்

பார்க்கும்ேபாது

என்ைன

பட்டுவ டுவார்கேளா
ஏற்படவ ல்ைல.

இப்ேபாது அந்த

அவர்கள்

என்ற

எண்ணேம

அதற்கு

காரணம்

அந்த

சந்ேதகப்
எனக்கு
அவர்கள்

என்னிடம் நடந்து ெகாண்ட வ தம். துரிேயாதனன்
கர்ணனிடம் ” எடுக்கேவா, ேகார்க்கேவா?” என்று
ேகட்டைதப் ேபால அந்த ெமாத்த குடும்பமும் நடந்து
ெகாண்டது.
நா

” எத்தைனப் ெபாறுப்பா ெசான்னா?

வரவைரக்கும்

ெவளில

ேபாய்டாதீங்ேகா.

அப்டிேய ேபாகணும்னா பூட்டிண்டு ேபாங்ேகான்னு?
அவ ெசான்ன மாத ரி ெசஞ்ச ருந்தா அந்தப் பணம்
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ேபாய ருக்காது.” என்றும் ” வ டுங்ேகா!
ந ைனச்சுண்டிருக்க

ேவண்டாம்.

ேஜாரா ந ைறவா நடந்த ருக்கு.
நடக்காட்டி த ருஷ்டி வ ழுந்துடும்.

அதேய

கல்யாணம்
இப்டி ஏதாவது
நல்லதுதான்”

என்று வ த வ தமாகப் ேபச சீக்க ரேம அவர்களும்
சகஜமாக

என்ைனயும்

சகஜமாக்க னார்கள்.

இத்தைனக்கும் அவர்களும் அன்ைறய ேதத க்கு
பத்தாய ரம்

என்பது

ெபரிய

ெதாைகயாய்த்

ெதரியக் கூடிய மிடில் க்ளாஸ்தான். பல வீடுகளில்
இப்படி ஒன்று நடந்த ருந்தால் கூடி கூடிப் ேபச
சந்ேதகமாய்ப்

பார்த்து

பல

ேபருக்கு

த ருட்டுப்

பட்டம் கட்டி ேநாகடித்த ருப்பார்கள்.
உமா மிஸ் த ருமணம் முடிந்து வடக்ேக உள்ள
ஒரு

ஊருக்கு

குடி

கடிதம் எழுதுவார்.

ேபான

ப ன்னும்

எனக்கு

அவர் தந்ைத நான் ேவைலப்

பார்த்த இடத்த ற்ேக ெமனக்ெகட்டு வந்து எனக்கு
ராமபாணம் என்க ற சந்தன முல்ைலச் ெசடிைய
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ச ரத்ைதயாய் பத யன் ேபாட்டு ெகாண்டு வந்து
ெகாடுத்ததும், ெவய ட் ஏறுவதற்கு எள்ளுப் ெபாடி
ெசய்து தர ெசால்லி அைத டப்பாவ ல் ேபாட்டுக்
ெகாடுத்ததும், உமா மிஸ்ஸின் அம்மா “உனக்கு
என்ன காய் ப டிக்கும்?”
சைமத்துக்
தனக்குத்

என்று ேகட்டுக் ேகட்டு

ெகாடுத்ததும்.
ெதரிந்த

மிஸ்ஸின்

இடத்த ல்

நான்

தம்ப

அப்ேபாது

வாங்க க் ெகாண்டிருந்த சம்பளத்ைதவ ட இரண்டு
மடங்கு

சம்பளத்த ல்

ேவைலக்குச்

ெசால்லி

ைவத்துதும் ” ேகரியர் ப ல்ட் பண்ண ஆரம்ப .
இவாட்ட

உன்னப்

உனக்கு

ஃபுல்

பத்த

ஃப்ரீடம்

ெசால்லிய ருக்ேகன்.
குடுப்பா.

ந ைறய

கத்துக்கலாம்.” என்று ஒரு சேகாதரைனப் ேபால்
உதவ முன்வந்ததும், அட்ைவஸ் ெசய்ததும். நான்
மறுத்த

ேபாது

“இவளுக்கு

கல்யாண

வந்துடுத்துனு ந ைனக்கேறண்டீ.

ஆைச

எவ்ேளா நல்ல

ஆஃபர ேவண்டாங்கறா பார்” என்று மிஸ்ச டம்
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உரிைமேயாடு என்னப் பற்ற ப் புகார் ெசான்னதும்,
ெடலிவரிக்காக

என்

வீட்டு

அருக ல்

உள்ள

ஆஸ்பத்த ரிய ல் அட்மிட் ஆனவுடன் ச ேசரியனுக்கு
முந்த ய

நாள்

உமா

மிஸ்

தன்

கணவ்ேராடு

என் வீட்டிற்கு வந்து என் சேகாதரிய ன் மூன்று
மாதக் குழந்ைதையக் ெகாஞ்ச வ ட்டு ேபானதும்,
ஆஸ்பத்த ரிய ல்
கால்

வலி

குழந்ைத

என்று

ப றந்த

ெசால்ல

ப ன்

மிஸ்ஸின்

நான்
அம்மா

என்ைனக் கால் நீட்ட ெசால்லிப் ப டித்துவ ட்டதும்
ந ைனத்து பார்க்கும்ேபாது மிஸ்ஸின் நம்பைரத்
ெதாைலத்துவ ட்டதால்

நான்

ஒரு

அன்பான

அருைமயான சகஜமான உறவ னர் குடும்பத்ைத
இழந்து வ ட்டது ேபால் உணர்க ேறன்.
இந்த இன்டர்ெநட் காலத்த ல் கூட என்னால்
இவைர

மீண்டும்

ெதாடர்பு

ெகாள்ள

முடியாது

ேபானது என் துரத ர்ஷ்ட்டம்.
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IGCAR - கல்பாக்கம்
6. ராஜேகாபால் சார்
நாங்கள்

ப .எஸ்.ச

ப்ெராஜக்ட்ைட
அணு

கைடச

கல்பாக்கம்

இந்த ரா

மின்ந ைலயத்த ல்

ேதாழிகளான

ெசய்ேதாம்.
அங்கு

கீத்தாஞ்சலிய ன்

அப்பா

ெரக்கம்ேடஷனில் அனுமத ெபற்ேறாம்.

முதலில்

இருேவறு

பார்த்த

ஆறு

காந்த

ேபர்

ேவைலப்

நாங்கள்

வருடம்

டிபார்ட்ெமண்ட்டுகளுக்கு

எங்கைள

அனுப்ப னார்கள்.
ராஜேகாபால்
ஐ.ஐ.டி வார்ப்பு.

சார்

எங்கள்

ப்ராஜக்ட்

ைகட்.

நான், தளிர், கீத்து மூவரும்

இவைர முதல் முைற சந்த த்த ேபாது , ” இங்க
நீங்க பண்ற ேவைல உங்களுக்கும் யூஸ்புஃல்லா
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இருக்கணும்

எங்களுக்கும்

இருக்கணும்.

யூஸ்ஃபுல்லா

ஆர்டிஃப ஷ யல்

ந்யூரல்

ெநட்வரக்ைக உபேயாக த்து ேவவ் ெரகக்னிஷன்
பண்ணப் ேபாேறாம். நீங்க ெநட்வர்க்க இங்க லீஷ்
ஆல்ப்ஹெபட்ஸ்

புரிஞ்சுக்கற

மாத ரி

ட்ெரய ன்

பண்ண சாஃப்ட்ேவர் எழுதணும். அது வர்க் ஆனா
அைத ேவவ் அனலிச ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுேவாம்.
முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த
க்ரூப் வந்தா அவங்க இல்லாட்டி நாங்க,

நீங்க

வ ட்ட இடத்துேலர்ந்து ெதாடரணும். நம்ம ச ஸ்ட்டம்
ஸ்பீடுக்கு இத கெரக்டா வர்க் பண்ண ைவக்கறது
ெகாஞ்சம் ேசலஞ்ச ங்காதான் இருக்கும்.

ைகல

ஒரு வர்க்க ங் சாஃப்ட்ேவர் இல்லாம ேபாக ேவண்டி
வந்தா உங்களுக்கு காேலஜ் ைசட்ல மார்க்ஸுக்கு
ப்ராப்ளம் ஆகலாம்.

ஆனா எங்கக ட்ட இப்ேபா

சாஃட்ேவர் ைசட்ல இதுதான் இருக்கு. ரிஸ்க்குனு
ேதாணினா

ஹார்ட்ேவர்
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டிப்பார்ட்ெமண்ட்ல ட்ைர பண்ணலாம்.

ேயாச ச்சு

ெசால்லுங்க” என்றார். எனக்கும் ஹார்ட்ேவருக்கும்
ஏழாம் ெபாருத்தம் என்பதால் நானும், சாப்ட்ேவரில்
இருந்த ஆர்வத்தால் கீத்துவும், தளிரும் அவரிடேம
ேசர்ந்துவ ட்ேடாம்.
அவர்

ஒவ்ெவாரு

ெசயலிலும்

ஐ.ஐ,டிய ன்

ஆழமும்

முழுைமயும்

இருந்தன.

முதல் நாள் எங்கள் ப்ராஜக்ட் பற்ற

ைலப்ரரிய ல்

ேபாய்

ரீஃைபன்ெமண்ட்டும்
வ ஷயங்கள்

ெகாண்டு

டிஸ்கஷனுக்கு

எங்கைளப்

ேபச

எங்கள்

புரிதைல

ேமலும்

ஆழப்

ைவத்து

வர

ெதரிந்து
ெசான்னார்.

ேகள்வ கள்

ஆங்காங்ேக

சரி

படுத்த க்ெகாள்ளத்

ேகட்டு

ெசய்தார்.
தூண்டும்

ேகள்வ கைள ேகட்டார். ” ெலட்ஸ் ேஹவ் ஒன் ேமார்
டிஸ்கஷன் டுமாேரா” என்றார். இது ச ல முைறகள்
நடந்து
,

எங்களுக்கு

அடிப்பைட

ப டிபட்டதும்

இந்த ெநட்வர்க்ைக இப்ப ஒரு மூனு நாலு
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ஆல்ஃபெபட்ஸ்ச எப்டி எழுத னாலும் புரிஞ்சுக்கற
மாத ரி பண்ண ட்ெரய ன் பண்ணனும்னா உங்க
சாஃட்ேவர்ல

என்ெனன்ன

ேவண்டிய ருக்கும்னு
வாங்க” என்றார்.

மாட்யூல்ஸ்

டிஸ்கஸ்

எழுத

பண்ணிட்டு

அைதயும் இேத ேபால் ச ல

நாட்கள் டிஸ்கஷனுக்கு ப றகு எங்கள் டிைசைன
ஃைபனைலஸ் ெசய்து த னம் அவர் ேகப னில்
அவருக்கும்

இன்ெனாரு

சய ண்டிஸ்ட்டுக்குமாக

இருந்த இரண்டு ச ஸ்ட்டம்களில் ஒன்ைற மாற்ற
மாற்ற உபேயாக க்கக் ெகாடுத்தார்.
ெசல்

ஃேபான்,

இெதல்லாம்
ஆரம்பத்த லும்

ேலப்

இல்லாத

டாப்,

இன்டர்ெநட்

ெதான்னூறுகளின்

மத்த ய லும்

பல

மாந லங்களிலிருந்து வந்த ெமத்த படித்தவர்கள்
ேவைல பார்த்த ஐஜிகாரில் ெசன்ைன ேகாைவத்
தவ ர

த ருச்ச

மதுைர

ஈேராடு

ேபான்ற

ஊர்களிலிருந்து வரும் மாணவர்கள் ெகாஞ்சம்
www.Kaniyam.com

65

FreeTamilEbooks.com

ஊர் நாட்டாைனப் ேபால் ெதரிேவாம். டாஸ் மட்டுேம
ெதரிந்து வ ண்ேடாஸ் பற்ற க் ேகள்வ ப்பட்டிராத
எங்கைளக் கம்ப்யூட்டரின் “ெமௗஸ்” என்க ற அந்த
ச ற ய வஸ்து பாடாய் படுத்த, நாங்கள் பத லுக்கு
அைதப் படுத்த ேனாம்.

ராஜேகாபால் சார் ைக

ைவத்தால்

ெமௗஸ்

த ைரய ல்

பாய ண்ட்டர்

சமர்த்தாய் அவர் ந ைனத்த இடத்த ற்ெகல்லாம்
ெசல்லும்.

அவர் அைத அைசப்பேத ெதரியாமல்

மிக நாசூக்காக அைசப்பார்.

அேத நாங்கள்

ைக ைவத்தால் பாய ண்ட்டர் நகரேவ மாட்ேடன்
என சண்டித்தனம் ெசய்யும்.

நாங்களும் வ த

வ தமாக அைத நகர்த்த பார்த்ேதாம். ஒன்றுக்கும்
மச யவ ல்ைல.

அைர மணி ேநரம் ேபாராடி

சலித்த ப ன் கைடச

முயற்ச யாய் அைதத் தர

தர என்று ேடப ளின் நீளத்த ற்கு ேவகமாக இழுத்து
ேபாக, தளிர் ” ஏய்!

நகருது!

நகருது!” என்று

குத த்தாள். உற்சாகமைடந்த நான் அைத இன்னும்
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ேவகமாக இழுக்க, ெமௗஸ் பாய ண்ட்டர் ேகாப த்து
ெகாண்டு

மானிட்டைர

ேபாய்வ ட்டது.

வ ட்டு

ஏ.ஸிைய மீற

எங்ேகா

ஓடிப்

வ யர்த்து ேபாய்

ந ன்ற ருந்ேதாம். டீ சாப்ப ட்டு வந்த ராஜேகாபால்
சார் ெடன்ஷனாக கம்ப்யூட்டைரச் சுற்ற

ந ன்று

பாய ண்ட்டர் யாரால் காணமல் ேபானது என்று
சண்ைட

ேபாட்டுக்

ெகாண்டிருந்த

எங்கைளப்

பார்த்து ” வாட் ேஹப்பண்ட்?” என்றார்.
” இங்க இருந்த ஏேரா மார்க்க காேணாங்க
சார்”

என்றாள்

தளிர்.

நாங்கள்

ெமௗஸ்

பாய ண்ட்டைரத்தான் ெசால்க ேறாம் என்பது புரிய
ேலசாகப் புன்னைகத்தவர் , ேடப ளின் முைனய ல்
இருந்த
ச ரித்தார்.

ெமௗைஸப்

பார்த்ததும்

வாய்வ ட்டுச்

ெமௗைஸக் ைகய ல் எடுத்து அதன்

அடி பாகத்த ல் இருந்த ச ற ய பந்ைத வ ரலால்
சுழற்ற க்

காட்டி

ெமௗஸ்

சூட்சுமத்ைதப்

பற்ற

ெசால்லி ெகாடுத்தார்.
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எைதப்

பற்ற ேயனும்

டிஸ்கஸ்

பண்ண

ேவண்டும் என்றால் ஒரு ப்ளாக்ககும் இன்ெனாரு
ப்ளாக்குக்கும்
வட்டமாக

நடுேவ

அமர்ந்து

இருந்த

ேதாட்டத்த ல்

ெகாள்ேவாம்.

ெகாஞ்சம்

டிஸ்கஷன் ெகாஞ்சம் அரட்ைட ெகாஞ்சம் காக்கா,
குறுவ ,

அனில்,

நத்ைத

என்று

ேவடிக்ைக

பார்ப்பது என்று இருப்ேபாம்.

நடுேவ அங்ேக

புல்

”

ெசதுக்கும்

ெபண்களிடம்

நீங்க

எந்த

ஊருங்கக்கா?” என்று ஃப்ெரண்ட்ஷ ப் ேவறு. ஒரு
முைற அவர்கள் அன்ேபாடு ெகாடுத்த முந்த ரி
பழத்ைத சாப்ப டத் ெதரியாமல் சாப்ப ட்டு அதன்
துவர்ப்பு ெதாண்ைடைய அைடக்க தண்ணிைரத்
ேதடி ஒடிேனாம்.
குடித்துட்டு

ப ல்டிங்குக்கு உள்ேள தண்ணீர்

மீண்டும்

ேதாட்டத்துக்கு

ேபாேனாம்.

“இனி பாட்டில்ல தண்ணி ெகாண்டு வந்துடணும்பா”
என்று ேபச க் ெகாண்டிருந்த ேபாது , சார் அந்த
பக்கம் க்ராஸ் ெசய்ய, எழுந்து வ ஷ் ெசய்ேதாம்.
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எங்கைள

வ ேனாதமாகப்

பார்த்துக்

ெகாண்ேட

ேபானார்.
ஒரு

நாள்

கம்ப்யூட்டைர

எங்களுக்கு

வ ட்டுவ ட்டு அவர் ஒரு புத்தகத ல் ஆழ்ந்த ருந்தார்.
நான்

ெமல்ல

தளிரிடம்

“ஏய்!

பாத்ரூம்

ேபாகணும்” என்ேறன்.

“எனக்கும் தான்.

உக்காந்துட்டிருக்காேர?

எந்த ரிச்சு

த ட்டுவாேரா?

சார்

ேபானா

பர்மிஷன் ேகட்டுட்டு ேபாலாமா?”

எங்களில் ேகந்த்ரீய வ த்யாலயாவ ல் படித்ததாலும்
கல்பாக்கம்
மக்களுக்கு

குவார்ட்டர்ஸில்
நடுேவ

பல

வச த்ததாலும்

தரப்பட்ட
ஒரளுவுக்கு

ெநளிவு சுளிவும் நாசூக்கும் உள்ள கீத்தாஞ்சலி
”

பசங்களா,

பாத்ரூம்

ேபாேறன்னு

அவர்க ட்ட ெசால்ல ேபாறீங்க?

ேபாயா

தண்ணி குடிக்க

ேபாேறன்னு ெசால்லுேவாம்” அவரிடம் தயங்க த்
தயங்க தண்ணீர் குடிக்க ேபாவதற்கு பர்மிஷன்
ேகட்ேடாம்.

ெவளிேய
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ெபருைம.

மறுபடி உள்ேள நுைழந்த எங்கைள ”

கம் வ த் மீ” என்று அடுத்த ஃப்ேளாருக்கு அைழத்து
ேபாய் ேகஃப ேடரியாைவக் காட்டினார். யாராலும்
ெதாடர்ந்து
ேதைவப்
டீ

ேவைல
படும்ேபாது

சாப்ப ட்டுக்

ெசய்ய

முடியாது

ேகண்டீனில்

ெகாண்ேட

என்றும்

உட்கார்ந்து

டிஸ்கஸ்

ெசய்து

ெகாள்ளலாம் என்றும் நாங்கள் ஒவ்ெவான்ற ற்கும்
அவரிடம் அனுமத ேகட்கத் ேதைவய ல்ைல என்றும்
ெசான்னார்.
நகர நாகரிகங்கள் பற்ற
ெகாஞ்சம்

நாட்டுப்புறமாக

அத கம் அற யாது
இருந்த

எங்கைளக்

ேகலி ெசய்யாமல் ெமன்ைமயாக, ெகௗரவமாக
நடத்த னார்.
ப்ெராக்ராம்
ரிவர்ஸில்

ேபாய்

ஷார்ட்டாகவும்
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என்று

ேநாண்டும்

பழக்கம்

எனக்கு

உண்டு.

அைதப் புரிந்து ெகாண்டு என்னிடம் இது நல்ல
பழக்கம்தான் என்றாலும் இந்த ேரஞ்ச ல் ேபானால்
இரண்டு
முதலில்

மாதங்களுக்குள்
ேவைல

ெசய்யும்

முடிக்க

முடியாது.

அளவுக்கு

ேகாட்

எழுதுங்கள். ைவவா முடிந்த ப ன் அைத ரீஃைபன்
ெசய்து ெகாள்ளலாம் என்றார்.
கல்லூரிய ல்

ைவவா

ேடட்

ெநருங்க க்

ெகாண்டிருந்தது. நாங்கள் ெமதுவாய் முன்ேனற க்
ெகாண்டிருந்ேதாம். பல நாட்களாய் முயன்றும் ஒரு
குற ப்ப ட்ட மாட்யூல் ேவைல ெசய்யாது தண்ணீர்
காட்டி வந்தது. அவர் ” டூ யூ நீட் ேமார் கம்ப்யூட்டர்
ைடம்?” என்றார்.

நாங்க ” முடிஞ்சா குடுங்க சார்”

என்ேறாம். மறுநாள் தளிருக்கு ஜுரமும் கீத்துவுக்கு
உறவ னர் வீட்டு வ ேசஷமும் வர நான் தனியாக
ேபாக ேநர்ந்தது.

“இன்னிக்கு முழுசா நீங்கேள

கம்ப்யூட்டர யூஸ் பண்ணிக்ேகாங்க. எனக்கு ேவற
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இடத்துல

ெகாஞ்சம்

ேபாய்வ ட்டார்.

ேவைல

இருக்கு”

என்று

ஆரம்பத்த ல் ேதாழிகைள மிஸ்

ெசய்த நான் ெகாஞ்ச ேநரத்த ல் ப்ெராக்ராமில்
மூழ்க ேபாேனன்.
நடுேவ

சார்

வந்ததும்,

ைலட்ைட

அைணத்துவ ட்டு என் ப ன்னால் ேசைர இழுத்து
ேபாட்டுக்

ெகாண்டு

அமர்ந்ததும்

ெதரிந்தாலும்

ெகாஞ்ச ேநரத்த ல் அவர் இருப்ேப எனக்கு மறந்து
ேபானது.

எனக்கு நாேன ேபசுவதும் ேபப்பரில்

க றுக்குவதும் தைலைய ெசாற வதும் ப றகு மாற்ற
ைடப் ெசய்வதுமாக இருந்ேதன். அவர் என்ைனத்
ெதாந்தரேவா வ மரிசனேமா ெசய்யேவய ல்ைல.
லஞ்சுக்கு அவர் ேபாய்வ ட்டு உள்ேள நுைழந்ததும்
”

இட்ஸ்

வர்க்க ங்

சார்!”

மானிட்டைரப் பார்த்தார்.

என்ேறன்.

வந்து

ஆங்க ல எழுத்து ஏ

ைய கம்ப்யூட்டர் ரீட் ெசய்வைத அந்த மாட்யூல்
ஒரு சீட் பாய ண்ட் ப க்சல் ப க்சலாக நகர்ந்து
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அழகாய் ட்ேரஸ் ெசய்வது ேபால் காட்டியது. அைதப்
பார்த்தும் சந்ேதாஷமானார்.

தன் நண்பர்கைள

எல்லாம் அைழத்து காண்ப த்தார்.
ஒரு வழியாக ப்ராஜக்ட் வர்க் ஆனது. அடுத்து
இன்னும்

இரண்டு

ப்ெராக்ராம்
ெசய்தால்
ெசய்ய,

எழுத

மூன்று

ெநட்வர்க்ைக

ேபாதும்
எங்கள்

எழுத்துகளுக்கு

என்று

அத

ட்ெரய ன்

உத்ேவகத்துடன்

புத்த சாலி

ெநட்வர்க்

குழம்ப ப் ேபான எல்.ேக.ஜி குழந்ைத ேபால் எந்த
எழுத்ைதக்
எல்லா

ெகாடுத்தாலும்

எழுத்தக்கைளயும்

தனக்குத்
இத ல்

ெதரிந்த
ெகாஞ்சம்

அத ல் ெகாஞ்சம் என்று கலந்தடித்து ஒரு புது
எழுத்ைத

கண்டுப டித்து

வைரந்து

காட்டியது.

என்ெனன்னேவா ெசய்து பார்த்துவ ட்ேடாம்.

அது

மச யவ ல்ைல.
சாரும் அவுட்புட்ைடப் பார்த்துவ ட்டு ” இத்தைன
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இஃபர்ட் ேபாட்டதுக்கு முழுசா ெவார்க் ஆக ய ருந்தா
நல்லா இருந்த ருக்கும். இது எக்ஸ்ப ரிெமண்ட்டல்
ப்ராஜக்ட். நீங்க இந்த அளவுக்கு ெரண்டு மாசத்துல
ப்ராக்ரஸ் ஆனது ெபரிய வ ஷயம்.

நா உங்க

ப்ரின்ஸ்பாலுக்கும் ெஹச்.ஓ.டிக்கும் ெலட்டர் தேரன்.
ச யர் அப்.” என்றார்.
நாைலந்து

முைற

ெமாத்த

சரிப்பார்த்துவ ட்ேடாம்.

ேகாைடயும்

எல்லாம்

சரியாகத்

தானிருந்தது. தளிர், “காேலஜ்ல நம்மள உைதக்கப்
ேபாறாங்க.
அரியர்

ேபாற ேபாக்கப் பாத்தா ப்ராஜக்ட்ல

ெவச்சு

ேபால இருக்கு.”
வந்துவ ட்டது.

சாதைன

பண்ணிடுேவாம்

என்று புலம்ப , எனக்கு ச ரிப்பு
” ெகாஞ்சமாவது பயமிருக்கா?

ச ரிக்கறா பாரு!” என்று அவள் என் ேமல் பாய,
நான் அவளுக்கு பயந்து ஜன்னேலாரம் ந ன்று
ெவளிேய

ேவடிக்ைக

பார்ர்க்க

ஆரம்ப த்ேதன்.

மனம் ப்ராஜக்ட்ைட சுற்ற ஆரம்ப த்த்து.
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A என்ற எழுத்ைத எப்படி வைரந்தாலும் A
என்று ஒத்துக் ெகாண்டு சரியாக கன்வர்ஜ் ஆன
ெநட்வர்க், B,C,D,E எல்லாமும் ட்ெரய ன் ெசய்தால்
ஏன் குழப்ப ெகாள்க றது?

அப்படிெயன்ன இந்த

எழுத்துக்களில் ச க்கல்? அலுப்புடன் ேநாட்ைட மூடி
ைவத்ேதன்.

ரிப்ேபார்ட் ப்ரிண்ட் ஆக

அழகாக

அைதப் புரட்டிேனன்.

முதல்

வந்த ருந்தது.

பக்கத்த ல் ஹாப்ஃபீல்ட் ந யூரல் ெநட்வர்க் பற்ற ய
அற முகத்த ல்

“த

ெநட்வர்க்

ேகன்

ரிக்ைனஸ்

ேபட்டர்ன்ஸ் தட் ஆர் ெபர்ஃெபக்ட்லி ஆர்ேதாக்னல்”
என்ற வரி கண்ணில் பட்டது.
ேநாட்டில்

நாங்கள்

பார்த்ேதன்.

ையப்

இருக்கும்

ேகாடுகள்

என்று

அந்த வ த க்குள் இத ல் A,C ெரண்டு

மட்டும்தான்
மீண்டும்

A,B,C,D,E

ஆர்த்தாக்னல் என்றால் 90 டிக ரி

வ த்த யாசத்த ல்
அர்த்தம்.

வைரந்த

நான் மீண்டும்

வரமுடியும்

ேகப னுக்குள்
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ெசய்ேதன்.

A,C ைய மட்டும் ைவத்துக் ெகாண்டு

B,D,E ையத் தூக்க வ ட, அழகாய் அந்த இரண்டு
எழுத்துக்கைளயும் கற்றுக் ெகாண்டு எவ்வளவு
ேமாசமாக A,C வைரந்து ஃபீட் ெசய்தாலும் அழகாக
புரிந்து ெகாண்டு சரியாக வைரந்து கட்டியது.
எல்லாம் முடிந்து சாரிடம் அவர் மைனவ ையயும்
மகைளயும் பார்க்க வ ருப்பம் ெதரிவ த்ேதாம். அந்த
ஞாய று அவர் வீட்டுக்கு எங்கைள அைழத்தார்.
கலகலப்பான அவர் மைனவ ையயும் சுட்டியான
அவர் மகைளயும் பார்த்து ந ைறய ேநரம் ேபச க்
ெகாண்டிருந்துவ ட்டு வ ைட ெபற்ேறாம்.
அப்ேபாது

மிக

புத தாக

ெநட்வர்க்ஸ் கான்ெசப்ட்டும்,
அவ்வளவாக
ந ைறய

ப ரபலமாகாத

ேடட்டா

ேஹண்டில்

இருந்த

ந யூரல்

ேடட்டா கம்ப்ரஷன்
அந்த

சமயத்த ல்

ெசய்ய

ேவண்டி

இருந்ததால் ேடட்டா கம்ப்ரஷனுக்கும் நாங்கேள
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ேகாட்

எழுத க்

அழகாக

ெகாண்டு

வர்க்

ெசன்றதும்

ஆனதும்,

ெடேமா

ராஜேகாபால்

சார்

ட்ெரய னிங்க ல் ேகார்ைவயாய் ப்ெரசண்ேடஷன்
ெகாடுத்ததும்,

ைவவாவ ல்

எக்சாமினர்

ேகட்ட

எக்ஸ்டர்னல்

ேகள்வ க்ெகல்லாம்

தயக்கமில்லாது பத ல் ெசான்னதும், எங்களுக்கு
உச்ச பட்ச மார்க்ைகப் ெபற்று தந்தது.
அடிப்பைட
இல்லாத

ெடக்னாலஜி

மூன்று

எக்ஸ்ேபாஷர்கூட

மாணவ கைள

ந றுவனத்த லிருந்து

வந்த

ஒரு

ெபரிய

எக்ஸ்டர்னல்

எக்ஸாமினர் பாராட்டும் வண்ணம் ப்ராஜக்ட்டும்
ப்ெரசண்ேடஷனும்
அலட்டலும்

ெசய்ய

இல்லாத

ைவத்த,
அந்த

கர்வமும்

சய ண்டிஸ்ட்

ராஜேகாபால் சாருக்கு நாங்கள் நன்ற ெசால்லக்
கடைம பட்டிருக்க ேறாம்.
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FGS - Trichy
7. பிரசாத் சார்.
நான்

படித்த

கம்ப்யூட்டர்

இன்ஸ்டிட்யூட்டில்

ஃபாக்ஸ்ப்ேரா ெசால்லிக் ெகாடுத்தவர்.
ெநடு என்று உயரமாக இருப்பார்.
த றைமசாலி.
ேவைலக்கு

ெநடு

புத்த சாலி.

ேகார்ஸ் முடித்து நான் அங்ேகேய
ேசர்ந்த

ேபாது,

ட்ெரய னிங்க ல்

என்ைனப் பாடாய் படுத்த புடம் ேபாட்டவர்.
ட்ெரய னிங் ேபாது டாப்ப க் ெசால்லி டயம்
ெகாடுத்து ப்ரசண்ேடஷன் ெகாடுக்க ெசால்வார்.
முதல் தைலப்பு கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டெமண்டல்ஸ்
அண்டு

ஆர்.டி.ப .எம்.எஸ்.

கான்ெசப்ட்ஸ்.

கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டெமண்டல்ஸ் ஆரம்ப த்து ஐந்ேத
ந மிடத்த ல் அடுக்கடுகாகப் பல ேகள்வ கள் ேகட்டு
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நான் த ரு த ரு என்று வ ழிக்க, இன்று ேபாய்
நாைள வா என்று அனுப்ப வ டுவார். கூடேவ என்
பாடி ேலங்க்ேவஜ், ேபார்ைட மைறத்துக் ெகாண்டு
எழுதும் ஸ்ைடல், ெகாஞ்சம் புக்க ஷாகப் பத ல்
ெசால்லும்

தன்ைம

என்று

எல்லாவற்ைறயும்

வ மர்ச ப்பார். மூன்று நாண்கு முைற முயற்ச ய ல்
ெகாஞ்சம்
சுமாராக

கம்ப்யூட்டர்
எடுக்க

(ரிேலஷனல்
ச ஸ்டம்ஸ்)

ஃபண்டெமண்டல்ஸ்

வந்ததும்

ஆர்.டி.ப .எம்.எஸ்

ேடட்டாேபஸ்

ேமேனஜ்ெமண்ட்

கான்ெசப்ட்ஸ்ச ல்

ப்ரசண்ேடஷன்

ெகாடுக்க ெசான்னார்.
வ ழுந்து

வ ழுந்து

இன்டர்ெநட்டுக்கு
கூக ள்

சர்ச்

ப்ேராக்ராமிங்
ெபாறுைமயாக

சல

ப்ரிப்ேபர்

ெசய்ேதன்.

வருடங்கள்

முன்னால்.

ெசௗகர்யம்

இல்லாத

கம்ப்யூட்டரில்
உைழத்தால்

காலம்.

உட்கார்ந்து
வசப்பட்டுவ டும்.

ஆனால் த யரியும் கான்சப்ட்சும் அப்படி இல்ைல.
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ஒன்று,

அக்கு

ெகாடுக்கும்

ேவறு

புத்தகம்

ஆனி

ேவராய்க்

ேவண்டும்.

கற்றுக்
இல்ைல,

ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ள யாேரனும் எக்ஸ்பர்ட்
அருக ருக்க

ேவண்டும்.

ட்ெவல்வ்

ரூல்ஸ்

ஆஃப் காட்ட் பற்ற ப் நான் ேபச ஆரம்ப த்ததும்
ப ரசாத்

சார்

என்

வ ளக்கங்கள்

எத்தைன

அபத்தம் என்பைத ெதளிவாக்க, நான் த ணற ப்
ேபாேனன். ” இந்த ஒரு டாப்ப க்ைக மட்டும் நீங்க
ஒழுங்கா
எடுக்க

எடுத்துட்டீங்கன்னா

அனுப்ப டுேவன்”

என்று

ேநரா

க்ளாஸ்

ெசால்லிவ ட்டு

ேபாய்வ ட்டார்.
என் தன்னம்ப க்ைக ெமாத்தமாய் வ ைடெபற்று
ேபாய்வ ட்டது.
,

“எனக்கு

ேநேர ைடரக்டைரத் ேதடிப் ேபாய்
ெதரியைலனு

ெதரியுது.

நான் டீச்சரா இருக்க லாயக்க ல்ைல.

என்ைன

வ ட்டுடுங்க.

ஒன்னுேம

நான் ேபாய டேறன்.”

என் சேகாதரிய ன் ேதாழரான அவர்,
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சமாதானம் ெசால்லி அனுப்ப வ ட்டார்.

ைடனிங்

ரூமில் உட்கார்ந்து அழுது ெகாண்டிருந்ேதன்.
ப ரசாத் சார் உள்ேள வந்தார்.
வ ட்டுட்டு
நீங்க

ேபாேறன்னு

இவ்ேளா

ெசால்ேறன்.

” ேவைலய

ெசான்னிங்களாேம?

ஃபீல்

பண்ணி

அழறதால

ஒரு காலத்துல நானும் இப்படி

இருந்த ருக்ேகன்.
ேபாகும்ேபாது

என் முதல் இண்டர்வ்யூவுக்குப்

ஃபாக்ஸ்ப்ேரால

என்ன

ேகள்வ

ேகட்டாலும் நம்மளால பத ல் ெசால்ல முடியும்னு
கான்ஃப டண்டா

ேபாேனன்.

இண்ெடர்வ்யூல

நார் நாரா க ழிச்சு அனுப்ப ட்டாங்க.
ெவறுத்து ேபாச்சு.
ந க்கறீங்க,

எனக்கு

நீங்களாலாவது அழறேதாட

நான் என் சர்டிஃப ேகட்ட க ழிக்கற

அளவுக்கு ேபாய்ட்ேடன்.

ஆனா கண்ட்ன்யூவஸா

வர்க் பண்ணதுல இப்ேபா ந லைம ேவற.

அத

வ ட பத்து மடங்கு ட்ஃபான இன்ட்ர்வ்யூைவயும்
சுலபமா

பாஸ்
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உங்களுக்கு நான் ெசான்ன ஃபீட்ேபக்ெகல்லாம்
உங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கறதுக்கு ெசான்னது.
ட்ெவள்வ் ரூல்ஸ் ஆஃப் காட்ட் எல்லாம் எதுக்கு
டச் பண்றீங்க?
இருந்தாலும்
வ ஷயம்.

பாக்க சுலபமா இருக்கற மாத ரி
அெதல்லாம்

ெகாஞ்சம்

டீப்பான

ச ம்ப ளா அடிப்பைடயான வ ஷயங்கள்

மட்டும் எடுத்துட்டு ப்ரிப்ேபர் பண்ணுங்க.” என்று
என்ைனத் ேதற்ற னார்.
ஓரளவ ற்கு
ப்ெராக்ராமிங்

கான்ெசப்ட்ஸில்
ெசால்லிக்

ேதற ,

ெகாடுப்பதும்

ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ெடேமா எடுப்பதும் சுலபம் என்று
எண்ணிக் ெகாண்டிருந்த எனக்கு என் ஆரக்க ள்
முதல்

ேபட்ச்ச ல்

அத ல் ஒரு அத

அடுத்த

உைத

வ ழுந்தது.

ஆர்வ மாணவன் இருந்தான்.

ஒவ்ெவாரு க்ளாச லும் ஒரு ெபரிய புன்னைகயுடன்
ேடட்டாேபச லிருந்து ஏேதா ஒரு படு ச க்கலான
தகவல் ஒன்ைறச் ெசால்லி, இைத ஒேர க்ெவரிய ல்
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எடுக்க முடியுமா என்று ேகட்பான்.

அந்த மாத ரி

வ ஷயம் எனக்கு முற்ற லும் புத தாக இருந்தது.
நான்

முயற்ச த்துப்

பார்த்து

ெசால்வதாகச்

ெசான்ேனன்.
இது ெதாடர்ந்து பல முைற நடக்க, அவன் என்
மத ப்ப ல் உயர்ந்து ெகாண்ேட ேபானான்.

நான்

அவன் பார்ைவய ல், அவன் மத ப்ப ல் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாகக் கீேழ இறங்க க் ெகாண்ேட வந்ேதன்.
நான்

மறுபடியும்

ேவைலைய

ேயாச க்க ஆரம்ப த்ேதன்.

வ டுவது

பற்ற

அப்ேபாது ெஹட் ஆஃ

த ெசன்டராகச் ேசர்ந்த ேலாகநாதன் என்ைனத்
தனிேய அைழத்துப் ேபச னார்.
” உங்க கான்ஃப டன்ஸ் ெலவல் இப்ப எப்படி
இருக்கு?” என்றார்.

நான் என் ேசாகக் கைதைய

அவரிடம் ெசான்ேனன். ச ல மாணவர்கள் ேகட்கும்
ேகள்வ கைளப் பார்த்தால் நமக்ேகன் இந்த மாத ரி
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ேகள்வ கள்

ேதான்றாமல்

ேபாய ற்று

என்று

வருத்தமாக இருப்பைதச் ெசான்ேனன்.
” நீங்க ஸ்டூடண்ட்டா இருந்தப்ப உங்கள பத்த
இந்த மாத ரி ச ல டீச்சர்ஸ் ேபச

இருக்காங்க,

அதுனாலதான் நீங்க இன்னிக்கு இங்க இருக்கீங்க.
ஃபர்ஸ்ட்

ப்ெரசண்ேடஷன்

முடிஞ்சதும்

எனக்கு

ஒன்னுேம ெதரியைலன்னு அழுதீங்களாம்.
நல்லது.

நமக்கு

ெதரியலனு

அது

அக்னாெலட்ஜ்

பண்ணாதான் நம்ம நாெலட்ஜ அப்ேடட் பண்ண
ஆரம்ப ப்ேபாம். கீப் அப்ேடட்டிங். இன்னும் ெகாஞ்ச
நாள்ல நீங்க எங்க ேயா ேபாய்டுவீங்க.

ப ரசாத்

வ ல் ைகட் யூ” என்றார்.
நான் ப்ரசாத் சாைர நாடிேனன். ” ஆரக்க ளுக்கு
ஆரக்க ள்

குக்

புக்னு

ஒன்னு

இருக்கு

அது

ஆரக்க ள் கம்ெபனி புக் , ஒரிஜினல் சாஃட்ேவர்
வாங்கும்ேபாது க ைடக்கும் . அது நம்ப ைலப்ரரில
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இருக்காது.
வாங்க

சூரி சார் கஸ்டடில இருக்கும்.

படிங்க.

அத

கான்ெசப்ட்ஸ் ெதளிவாய்டும்.

மத்தபடி அந்த ைபயன் ேகட்ட க்ெவரீஸ் நீங்க ட்ைர
பண்ணிதான் பாக்கணும்.” என்றார்.
ஆரக்க ள்

குக்

ந வாரணியாக

புக்

எனக்கு

அைமந்தது.

சர்வ

முயற்ச

ேராக
ெசய்ய

ெசய்ய அந்தப் ைபயன் ேகட்ட ேகள்வ களுக்கு
முதலில்

ெகாஞ்சம்

க்ெவரியாகவும்

நீட்டி

ப ன்

முழக்க

அைதேய

ெபரிய

அடக்கமாக

ச ம்ப ளாக ச ற ய க்ெவரியாகவும் ெசய்வேதாடு
அது ேபான்ற சவாலான ேகள்வ கைள சுயமாக
உருவாக்கவும் முடிந்தது.
என்னிடம்

ஆரக்க ள்

மூன்ேற மாதங்களில்

கற்க

ேவண்டும்

என்று

ேகட்டுக் ெகாண்டு மாணவர்கள் வந்து ேசர்வதாக
ெசால்லி ேலாகநாதன் சார் கங்க்ராஜுேலஷன்ஸ்
ெசான்னார். ப ரசாத் சாரின் ஃபீட் ேபக், ைகடன்ஸ்
இல்லாவ ட்டால் இது நடந்த ருக்காது.
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நல்ல

டீச்சராக

வ ரும்பும்

இருந்தேதாடு

அைரேவக்காடான

நல்ல

டீச்சராக

என்ைன

சரியாக

வழி நடத்தவும் ெசய்தார்.
ஆனால்
சீரியஸான

இதனாெலல்லாம்
மனிதர்

அவர்

என்று

ெராம்ப

எண்ணிவ ட

ேவண்டாம். ப ரசாத் சார் கற்ப ப்பத லும் வல்லவர்,
அடுத்தவர்கைளக்
உணவுக்கு
ெசய்யும்

முன்

ேபாது

வ ஸ்வாமித்த ரர்,

கலாய்ப்பத லும்
ைடனிங்
என்

வல்லவர்.

ரூமில்

முன்னால்

நான்தான்

”

த யானம்
நீங்கதான்

ேமனைக.

நா

டான்ஸ் ஆடி உங்க தவத்த கைலக்கப் ேபாேறன்.”
என்று ெசால்லி தாம் ேதாம் என்று குத த்துவ ட்டு
, ப ன் ” பரவாய ல்ைல!
கண்ைணத்
சர்டிப ேகட்
வ ைளயாட
மூழ்க

த றக்கல!

நாட்

ெகாடுப்பார்.
வராமல்

இருக்கும்
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ேபப்பர்

வந்ததும்

க்ராஸ்ெவர்டில்

சம்பந்தமில்லாது

கன்னாப்ப ன்னாெவன்று

வார்த்ைதகைளப்

ேபாட்டு

ெராப்ப வ ட்டு

அவர்கைள ெவறுப்ேபற்றுவார்.
ெபயைரயும்
(

கட்டத்த ல்

வார்த்ைதகைள

உதாரணத்த ற்கு,

எல்ேலாருைடய
மாற்ற ப்

ராேஜஸ்வரி

ேபாட்டு
என்பைத

ஜாேரஸ்வரியாக மாற்றுவது) ேபசும் பழக்கத்ைத
ஆரம்ப த்து ைவத்து ெவற்ற கரமாகப் பலைரயும்
அப்படிேய

ேபசைவத்து

பழக்கேதாஷத்த ல்
சலுைக”

என்ற

வ ட்டார்.

சங்கீதா

என்பவர்

வ த்த யாசமான

அந்த
“மந்ைத
ெபயர்

ெகாண்ட மாணவனுக்கு “சந்ைத மலுைக” என்ற
ெபயரில் சர்டிப ேகட் எழுத வ ட்டுப் ப ன் மாற்ற
எழுத னாராம்.
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8.
ப ரசாத்

காசிம் சார்.

சாருடன்

ஒரு

ெகாண்டிருந்தேபாது

,

”

இருக்கறவங்களுக்கு
என்னால

ேபச க்

இன்ட்ெரஸ்ட்

எவ்ேளா

ெசால்லித்தர

இல்லாதவங்களுக்கும்

சமயம்

முடியும்.
இன்ட்ரஸ்ட்

ேவணா
இன்ட்ரஸ்ட்
வரமாத ரி

எடுக்கணும்னு காச ம் சார் ெசால்லுவாரு.

நா

அவர்க ட்ட தான் படிச்ேசன். ஒரு தடைவ க்ளாஸ்ல
அவர் ேபார்ட்ல ேபாட்ட ப்ெராக்ராம்ல ஒரு மிஸ்ேடக்
இருந்துது. க்ளாஸ்ல ெசால்லேவண்டாம்னு அவர
ெவளில மீட் பண்ணி ெசான்ேனன்.
அப்ரிஷ ேயட்

பண்ணாரு.

அடுத்த

ெராம்ப
க்ளாஸ்ல

என்ன எல்லார் முன்னாடியும் ந க்க ெவச்சு ‘ேநத்து
க்ளாஸ்ல ேபார்ட்ல இந்த மாத ரி ஒரு மிஸ்ேடக்
பண்ணிட்ேடன். இந்த ஸ்டூண்ட் அத கண்டுப டிச்சு
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ெவளில வந்து எனக்கு ெசான்னாரு’ ன்னு பாராட்டி
ெசான்னாரு.

இத ெசஞ்ச ருக்கத் ேதைவய ல்ல.

ஆனா ெசஞ்சாரு.

குணத்துல அவர மாத ரி

இன்ெனாருத்தர நா பாத்தத ல்ல.” என்றார்.
எனக்கு

அப்படிப்பட்ட

பார்க்கவ ல்ைலேய
அத ர்ஷ்ட்டம்

ேநரம்

ஊருக்கு

தன்

த னம்
வருவார்.

மிருதுவானவராக இருப்பார்.
வ ஷயம்

ேவைல

நாம்
என்

ெசய்து

த ருமணத்த ற்காக

வந்தார்.

இன்ஸ்டியூட்டுக்கு

ெரண்டு

டீச்சைர

என்ற ருந்தது.

ெவளிநாட்டில்

ெகாண்டிருந்தவர்
லீவ ல்

ஒரு

ெகாஞ்ச
ெராம்ப

” எனக்கு ப டித்த

சைமக்கறது,

டீச்

பண்றது.

இது ெரண்டுக்கும் எப்பவுேம நல்ல டிமாண்டும்
இருக்கும்.

ரிட்டயர்ெமண்ட்டுக்கப்றம் நான் இது

ெரண்டுேம பண்ணலாம்னு இருக்ேகன்.” என்பார்.
அவர் எங்களுக்காக எடுத்த ஒரு ெசமினாரில்
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கற்ப ப்பத ல்
அத ல்

அவருக்கு

அவர்

இருந்த

கைடப்ப டித்த

காணமுடிந்தது.

ஆர்வத்ைதயும்
ேநர்ைமையயும்

எல்லாருைடய

ஒரு முைற புகுந்து புறப்படுவார்.
”

இன்னிக்கு

உங்க

க்ளாஸ்ல

க்ளாச லும்
ஒரு நாள்

உக்காரலாம்னு

ந ைனக்கேறன். எத்தைன மணிக்கு உங்க க்ளாஸ்?”
என்று ேகட்க , நான் அலற ேனன்.
இருப்பத ேலேய
நான்தான்.

அனுபவம்

என்

உங்களுக்கு
”

அட!

கம்மியான

டீச்சர்

இவர் முன்னால் க்ளாஸ் எடுக்கும்

ைதரியம் எனக்கு இல்ைல.
ெசஞ்சு

அப்ேபாது

க்ளாசுக்கு
புண்ணியமா

நா

குைற

” சார்!
மட்டும்

நீங்க தயவு
வந்துடாதீங்க.

ேபாகும்”

என்ேறன்.

கண்டுப டிக்க

வரலம்மா.

எனக்குத் ேதைவ நல்ல எக்ஸாம்ப ள்ஸ்.

நா

குடுக்கற எக்ஸாம்ப ள்ஸ் வ ட மத்தவங்கேளாடது
நல்லா

இருந்தா

அவங்கக ட்ேடர்ந்து

அைத

எடுத்துக்கலாேமன்னுதான் வேரன்” என்றார்.
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என் க்ளாசுல அப்டிெயல்லாம் உங்களுக்கு எதுவும்
க ைடக்க வாய்ப்ப ல்ைல சார். நீங்க வரேவண்டாம்”
என்று

அவர்

பத லுக்குக்

காத்த ருக்காமல்

ஓடிவ ட்ேடன்.
க்ளாஸ்
க்ளாஸ்

ஆரம்ப த்து

வாசலில்

ேநாட்

ெகாஞ்ச
ேபடும்

ந ன்று உள்ேள வர அனுமத
இைத

ேநரத்த ல்
ேபனாவுமாக

ேகட்டார்.

எத ர்பார்க்கவ ல்ைல.

நான்

சுதாரித்துக்

ெகாண்டு சாமர்த்த யமாக “இந்த க்ளாஸ்ல ஃபுல்
ஸ்ட்ெரந்த்.

ேசர் எதுவும் காலி இல்ைல.

என்று கதைவ சார்த்த வ ட்ேடன்.

சாரி”

அவர் என்ன

ந ைனத்துக் ெகாள்வார் என்பது பற்ற ெயல்லாம்
ேயாச க்கேவய ல்ைல. என் பயம் எனக்கு!
மத யம்

ைடனிங்

ரூமில்

ேபச க் ெகாண்டிருந்ேதாம்.

எல்ேலாரும்

” இவங்க என்ன

க்ளாஸ்ல உடமாட்ேடன்னு ெசால்லிட்டாங்க. நீங்க
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ெசால்லுங்க, நா இவங்க க்ளாசுக்குப் ேபாலாமா
கூடாதா?” என்று ைடரக்டரான சூரிையப் பார்த்து
ேகட்க.

” தாராளமா ேபாகலாம்.

வ டமாட்ேடன்னு

இன்னுரு தடவ

ெசான்னாங்கன்னா

என்க ட்ட

ெசால்லுங்க.” என்றார்.
இப்படிப்

ேபாய்

மாட்டிக்

ெகாண்ேடாேம

என்ற ருந்தது. ப ரசாத் சாரிடம் ” காச ம் சார் எப்ப
சார் ஊருக்கு ேபாவாரு?” என்று ேகட்ேடன். அவர்
ச ரித்தார்.

” அவரு கடசீ ேரால கடசீ சீட்லதான்

உக்கருவாரு.

ஒரு ேகள்வ யும் ேகக்க மாட்டாரு.

இன் ஃபாக்ட் நம்மள ந மிர்ந்துகூட பாக்க மாட்டாரு.
என் க்ளாசுக்கு பல தடவ வந்துருக்காரு. பயப்படாம
ேபாங்க” என்றார்.
அடுத்த
ெவளிேய

க்ளாஸ்
உஷாராக

ந ன்ற ருந்தார்.
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அதட்ட கூடேவ ேலாகநாதன் ேவறு ந ன்ற ருந்தார்.
நான்

கடவுள்

ேமல்

பாரத்ைதப்

உள்ேள அனுமத்த த்ேதன்.
த ைசய ல்

பார்க்காது

ேபாட்டுவ ட்டு

முடிந்தவைர அவர்

க்ளாஸ்

நடத்த ேனன்.

யேதச்ைசயாக அவைரப் பார்த்த ேபாெதல்லாம்
குனிந்த தைல ந மிராமல் ேநாட்டில் ஏேதா எழுத க்
ெகாண்டிருந்தார்.
க்ளாஸ் முடிந்ததும் ஃேபகல்டி ரூமில் ” ஒேர ஒரு
ஃபீட்ேபக்தான், இந்த கும்பலுக்கு க்ளாஸ் இன்னும்
ெகாஞ்சம் ேவகமா நடத்தலாம். மத்தபடி த க்ளாஸ்
வாஸ் குட் மா.” என்றார். “என் க்ளாஸ் சுமார்தான்னு
எனக்கு ெதரியும் சார்.

நீங்க சும்மா என்ன

என்கேரஜ் பண்ண இப்டி ேபசறீங்க” என்ேறன்.
” ெவன் சம்படி அப்ரிஷ ேயட்ஸ் யூ, அண்ட் க வ்ஸ்
யூ அ காம்ப்ளிெமண்ட், ஒய் ேடாண்ட் யூ அக்சப்ட்
இட் க்ேரஸ்ஃபுலி?” என்றார்.

” கெரக்டுதான் சார்!

ேதங்க்யூ!” என்ேறன்.
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இருந்த

ெகாஞ்ச

நாட்களில்

பலதும் கற்றுக் ெகாடுத்தார்.
வ ரும்ப யேபாது

என்

இதுேபால்

ப்ராெஜக்ட் ெசய்ய

ேதாழி

வீட்டுக்கு

வந்து

எங்களுக்கு சாஃப்ட்ேவர் ஒன்று இன்ஸ்டால் ெசய்து
ெகாடுத்தார். அற்புதமான டீச்சர். மிக அற்புதமான
மனிதர்.
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St.Philomena's Girls' Higher
Secondary School
9. சேராஜா மிஸ்.
அப்ேபாெதல்லாம்
என்று

அைழக்கும்

உண்டு.
வாழ்ந்தவர்.

இவர்

தமிழ்
பழக்கம்

டீச்சைர
சல

எங்களுக்கு

அம்மா

பள்ளிகளில்

அம்மாவாகேவ

முதல் வகுப்ப ேலேய “ஸ்கூலுக்கு

வந்துட்டீங்கனா நாந்தான் உங்களுக்கு அம்மா”
என்றார். கைடச வைர அப்படித்தான் இருந்தார்.
இவர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ தமிழ் ஆச ரியர்.
எனக்கு இவர் அற முகம் ஏழாவது படிக்கும்ேபாேத
ஏற்பட்டுவ ட்டது.

அப்ேபாது என் அக்கா ப்ளஸ் டூ.

அவள் ஸ்ெபஷல் க்ளாஸ் முடித்து வரும்வைர நான்
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ேதாழிகேளாடு
ஒரு

நாள்

வீணாக்க

வ ைளயாடிக்

நானும்

என்

ேதாழியும்

ேவண்டாேம

வாங்க ஓடிவ ட்ேடாம்.

ெகாண்டிருப்ேபன்.

என்று

குச்ச

வந்து

ஐஸ்

அன்ைறக்கு என்று ஐஸ்

வண்டிக்காரரிடம் ஏகப்பட்ட கூட்டம்.
ஐைஸ

ேநரத்ைத

சந்ேதாஷமாய்
ேசர்வதற்குள்

பஞ்சாமிர்த

சுைவத்தவாறு
ேநரமாக ப்

நாங்கள்

ேபாய்வ ட்டது.

அக்கா கணக்கு டீச்சர் (ெபயர் ந ைனவ ல்ைல)
உட்பட

தன்னுைடய

ந ன்ற ருந்தாள்.

மற்ற

நாங்கள்

உன் அக்கா ப்ளஸ்டூ.
வந்த னா

டீச்சர்கள்

எப்ேபா

புைடசூழ

ெநருங்க யதும்

”

நீ இப்டி ஆடி அசஞ்சு

வீட்டுக்குப்

ேபாய்,

எப்ேபா

படிக்க ஆரம்ப ப்பா?” என்று அவள் ேமல் உள்ள
அக்கைறய ல்

என்ைன

ரவுண்டு

கட்டி

த ட்ட

ஆரம்ப த்தார்கள்.
தைல

குனிந்து

த ட்டு

வாங்க க்

ெகாண்டு

இருந்த நான் த டீெரன்று ந மிர்ந்து அக்காைவ
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பரிதாபமாகப் பார்த்தவாறு ெநளிய ஆரம்ப த்ேதன்.
ஆச ரியர்கைளப் பார்த்ததும் அனிச்ைசயாக குச்ச
ஐஸ் ப டித்த ைகைய ப ன் பக்கமாக மைறத்து
ெகாண்டு

ந ற்க

ஐஸ்

உருக

யூனிஃபார்ைம

நைனக்க ஆரம்ப த்துவ ட்டிருந்தது. மற்ற டீச்சர்கள்
த ட்டுவத ல் மும்முரமாக இருக்க எல்லைரயும்வ ட
ஒரு ப டி உயரமாக , உயர்த்த ற்கு ஏற்ற பருமனாக
சுருட்ைட முடியும் ச ரிப்பு மின்னும் கண்களுமாக,
எல்லவற்ைறயும் ேவடிக்ைக பார்த்துக் ெகாண்டு
இருந்தவர் ” அந்த ஐஸ் உருகுது பார். எடுத்து சூப்பு
ெபாண்ேண!” என்றார். நான் டக்ெகன்று எஞ்ச ய
ஐஸ்ைஸ

வாய்க்குள்

த ணித்து

ெகாண்ேடன்.

த ட்டிய டீச்சர் அைவ ச ரித்தவாறு கைலந்துவ ட்டது.
எனக்கு

பஞ்சாமிர்த

ஐைஸக்

ெகாடுத்தவர்

தமிழ்

டீச்சர்

நைகச்சுைவ

உணர்வுக்கும்

காப்பாற்ற க்

சேராஜா

மிஸ்,

மாணவ யேராடு

சுலபமாக பழகும் இயல்ப ற்கும் ெபயர் ேபானவர்
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என்று ப ன்னர் அக்கா மூலம் அற ந்ேதன்.
ப ன்

நான்

எனக்கு
ெதரிந்தார்.

ப்ளஸ்

கடவுள்

டூ

வந்தேபாது

ெகாடுத்த

இவர்

வரமாகேவ

ஆச ரியர் என்று உயரத்த ல் ேபாய்

உட்கார்ந்து ெகாள்ளமாட்டார்.

தாையப் ேபான்ற

அக்கைறயாலும் தந்ைதையப் ேபால் ஒரு முத ர்ந்த
பக்குவமான, கண்டிப்பான அணுகுமுைறயாலும்
சேகாதரிையப் ேபால் ேதாழைமயாலும் எங்கள்
மனத ற்கு மிக ெநருக்கமாக ப் ேபானார்.
புற்று

ேநாயுடன்

ேபாராடிெகாண்டிருந்த

தாையயும்

கஷ்ட்டமான

ெகாண்ட

என்ைன

குடும்ப
இவர்

சூழைலயும்
தூண்ேபாலத்

தாங்க னார். பல நாட்கள் வகுப்ப ல் குனிந்த தைல
ந மிராமல் வீட்டு ப்ரச்சைனகளில் ச க்க ப் ேபாய்
கவனமில்லாமல் அமர்ந்த ருப்ேபன். தமிழ் வகுப்பு
முடிந்ததும் என்ைனக் ைகேயாடு கூட்டிக் ெகாண்டு
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ேபாய் வ டுவார்.

ைலப்ரரி வாசலில் ேபச ேபச

என்ைன த ைச த ருப்ப னார்.
சல

வ ஷயங்கள்

அவர் ெசான்ன

இப்ேபாதும்

என்

மனத ல்

இருக்க றது. ” மத்தவங்கதான் அவங்க வாழ்க்ைகய
ெகடுத்துக்க ட்டாங்கன்னா

நீயும்

அதப்

பத்த

ேயாச ச்சு உன் வாழ்க்ைகய ெகடுத்துக்கக் கூடாது.
ெமாட்டுலேய கருக ப் ேபாய்டாத.

இந்த வயசுல

படிப்பு மட்டும்தான் உன் மனசுல இருக்கணும்.
ேகன்சர் வலி முத்த டுச்ச ன்னா அம்மாவால தாங்க
முடியாது.

அவங்கள அத கம் கஷ்ட்டப் படுத்தாம

சீக்க ரம் கூப்ட்டுக்ேகான்னு கடவுள் க ட்ட ேவண்டு.
அவ்ேளாமட்டும்தான் நம்ம ைகல இருக்கு, வீட்ல
யாரு சைமக்கறாங்க? நா உனக்கும் ேசர்த்து டிபன்
ெகாண்டு வரவா?”. அம்மாவ ன் இறப்ைப அத ர்ச்ச
இல்லாமல் ஏற்றுக் ெகாண்டதற்கும் அைத மீற
ப்ளஸ் டூவ ல் பள்ளிய ல் இரண்டாம் மாணவ யாய்
நான் ேதரியதற்கும் இவர் முக்க யமான காரணம்.
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தனிப்பட்ட

முைறய ல்

மாணவ யைர
வகுப்ப ல்

கஷ்ட்டப்படும்

அரவைணத்துக்
பப்ளிக்

ெகாள்வது,

எக்ஸாமுக்கு

எல்ேலாைரயும் அமர்த்த

முன்

கண்ணில் நீர் வழிய

ப்ேரயர் ெசய்வது என்று எங்கைளத் தன் அன்ப ல்
கட்டி ைவத்த ருந்தார்.
அலாத யான
ெகாண்டவர்.
ெகாடுக்கும்
தமிழ்

மற்ற
நாட்களில்

ேபப்பர்

இருக்காது.

நைகச்சுைவ

உணர்வு

ேபப்பர்கள்
ஏற்படும்

த ருத்த க்

த ருத்த

பயம்

இவர்

ெகாடுக்கும்ேபாது

தவறுகைள கூட நைகச்சுவயாய்

சுட்டிக் காட்டுவார். அகநானூற்று பாடல் ஒன்றுக்கு
ெபாருள்

எழுதும்ேபாது

குழப்பத்த ல்

ஒரு

மாணவ

சம்பந்தேமய ல்லாது

ஏேதா

கைடச ய ல்

ஒரு வரி “ேதர் புறப்பட ஆரம்ப த்துவ ட்டது” என்று
எழுத

ைவத்துவ ட்டாள்.

இவர் அைத உரக்க

வாச த்துவ ட்டு ” ஏன்? நீதான் வ ச ல் அடிச்ச யா?”
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என்றார்.

அந்த மாணவ

உட்பட எல்ேலாரும்

ெசால்லி ெசால்லி ச ரித்து ெகாண்டிருந்ேதாம்.
வகுப்ப ல்
இருந்தாள்.

சுஜாதா

என்று

ஒரு

கைலயான முகம்.

சந்ேதாஷமாய்

ச ரித்து

ெகாண்ேட

மாணவ
எப்ேபாதும்
இருப்பாள்.

அழும் மாணவ கைள அரவைணத்துக் ெகாள்வது
ேபால் ச ரித்த முகமாய் இருப்பவைர பாராட்டவும்
ெசய்வார். எைதயாவது ெசால்லிவ ட்டு அவைளப்
பார்த்து “என்ன சுஜாதா?”

என்பார்.

அவள்

ச ரிப்பாள். ஒரு முைற அவைளப் பார்த்து “சுஜாதா!
ஐ ைலக் யூ சுஜாதா!” என்ற ச னிமா பாடல் வரிையப்
பாட அவள் புத்தகத்தால் முகத்ைத மூடிக் ெகாண்டு
ச ரித்தாள். அதற்குப் ப ன் எப்ேபாது அவர் அவைள
பார்த்தாலும் அந்த ெபண் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு
ச ரிக்க, வகுப்பு கலகலக்கும்.
ஒரு முைற கணக்கு டீச்சர் “உங்க க்ளாஸுக்கு
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இனி

நான்

ெகாண்டு

வரமாட்ேடன்”
ேபாய்வ ட

என்று

ேகாப த்து

ெமாத்த

க்ளாஸும்

ெசய்வதற யாது ஒருவைர ஒருவர் உன்னாலதான்
என்று

த ட்டியவாறு

ந ன்று

அடுத்தாற்ேபால்

உள்ேள

மிஸ்

ப ள்ைள

“கணக்கு

ேபாகுது?”

ெகாண்டிருந்ேதாம்.
நுைழந்த

என்றார்.

ஏம்மா

சேராஜா
ேகாச்ச ட்டு

அன்ைறக்கு

அவர்

ஏகப்பட்ட ேஜாக்குகள் ெசால்லி எங்கைள ச ரிக்க
ைவத்தப ன், “ெரண்டு ேபர் மட்டும் ேமத்ஸ் டீச்சர்ட்ட
ேபாய் சாரி ெசால்லுங்க.

மன்னிச்சுருவாங்க”

என்று ெசால்லிக் ெகாடுத்தார்.
அவருைடய

அற வுைரகளுக்கும்

கண்டிப்ப ற்கும் அடித்த ேஜாக்குகளுக்கும் அவர்
மாணவ களின்

ேமல்

ெகாண்ட

அக்கைறேய

அடிப்பைடயாய் இருந்தது. இன்று அவர் உய ருடன்
இல்ைல. இப்படி ஒரு ஆச ரியர் என் வாழ்வ ன் மிக
ச க்கலான ேநரத்த ல் எனக்கு க ைடத்தது கடவுள்
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அருள்.

www.Kaniyam.com

103

FreeTamilEbooks.com

10.

தில்ஷாத் மிஸ்

இவர் எங்கள் பள்ளிய ன் ஃப ஸிக்ஸ் டீச்சர்.
பத ெனான்றாம்

பன்னிரண்டாம்

வகுப்புகளில்

இவரிடம் படித்ேதன்
மிகத்

ெதளிவாய்

ெமல்லிய குரல்.
ேபர்

வ ளக்குவார்.

மிக

ஆனால் வகுப்ப ல் அத்தைனப்

கவனத்ைதயும்

மிக

எளிதாக

ப டித்து

ைவத்த ருப்பார். ஒரு மாணவ க்கு புரியாவ ட்டாலும்
அவள்

முகத்ைத

ெகாண்டு

ைவத்ேத

மிகப்

அைத

ெபாறுைமயாக

ெதரிந்து
ெசால்லிக்

ெகாடுப்பார்.
ட்யூஷன் ேகாச்ச ங் க ளாஸ் எல்லாம் அப்ேபாது
ெமதுவாய்
அத லும்

முக்க யமாக க்
ேகாச்ச ங்

ஃபாஷனாகேவ
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வகுப்ப ல் முக்கால் வாச
ெமடிசன்

கனவுகளுடன்

ெசண்டரில்

ேபர் இஞ்ஜினியரிங்,
எேதா

ஒரு

ேசர்ந்த ருந்தார்கள்.

பார்த்தாலும்

அங்ேக

எப்ேபாது

அவர்களுக்கு

ஒரு பரிட்ைச இருக்கும்.

ேகாச்ச ங்
எதாவது

வகுப்ப ல் நடக்கும்

ேதர்வுகைள வ ட அவர்கள் அந்தத் ேதர்வுகளுக்ேக
அத க முக்க யத்துவம் ெகாடுத்தார்கள்.
ேபச க்ெகாள்வைதயும்

வ ழுந்து

அவர்கள்
வ ழுந்து

படிப்பைதயும் பார்த்து இன்ஜினியரிங் கனவுகள்
எதுவும் இல்லாவ ட்டாலும் நாம் ெராம்பவும் ப ன்
தங்க வ டுேவாேமா என்க ற பயத்த ல் வீட்டுக்கு
பக்கத்த ல் இருந்த ஒரு கல்லூரி மாணவ ய டம்
எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று ட்யூஷன் ேசர்ந்ேதன்.
ஒரு ஞாய று அன்று முதல் ட்யூஷன் வகுப்பு
நடந்தது.

அங்ேக மணிக்கணக்காய் அமர்ந்தத ல்

ஒரு முக்க யமான உண்ைம புரிந்தது.
நன்றாய்

கற்றுக்
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அைமந்துவ ட்டால்

ட்யூஷன்

ேதைவேய இல்ைல.
வ ரயம்.

என்க ற

ஒன்று

அது வீண் அைலச்சல் ேநர

ஆழமாகவும் அக்கைறேயாடும் டீச்சர்

கற்றுக்ெகாடுத்த பாடங்கைள ஊன்ற ப் படித்து
மனத ல்

பத த்துக்

ேபாய்வ டும்.

ெகாள்ள

ேநரம்

இல்லாமல்

ெதரியாத்தனமாய் வந்து மாட்டிக்

ெகாண்ேடாம்!

எப்படி

வ லகுவது?

என்று

ேயாச த்துக் ெகாண்ேட த ங்கள் க ழைம பள்ளிய ல்
நுைழந்ேதன்.
வகுப்ப ல் த ல்ஷாத் மிஸ் ேகள்வ கள் ேகட்க
ஆரம்ப த்தார்.
யாருேம
ஏன்

ஒரு

சரியாக

படிக்கவ ல்ைல

குற ப்ப ட்ட
பத ல்

ேகள்வ க்கு

அளிக்கவ ல்ைல.

என்று

ேகட்ட

ேபாது

ெசால்லி ைவத்தார் ேபால் எல்ேலாரும் ட்யூஷன்
ேபாய்வ ட்ேடாம்

என்ேறா

ட்யூஷனில்

பரிட்ைச

என்ேறா ெசால்லி வர மிஸ் முகம் கடுைமயாக
ஆனது.

என் முைற வந்தது.
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ெதரியவ ல்ைல.

நான் ட்யூஷன் ேபாய ருப்ேபன்

என்று எத ர்பார்த்த ருக்க மாட்டார் ேபாலும்.
” ேநத்து ஒரு நாள் லீவ் இருந்துேத? படிக்காம
என்ன பண்ண? ெவட்டி முற ச்ச யா?” என்றார்.
” இல்ைல மிஸ் … ட்யூஷன்…” அவ்வளவுதான்.
ஸ்ேகல் எடுத்து அடி வ ளாச வ ட்டார்.
” ஏன்?

உனக்கு தானா படிக்கற அளவுக்கு

மூைள இல்ைலயா?
பத்தைலயா?
ெதரியாமல்
ேபருக்கும்

”
ந ன்று

க ளாஸ்ல ெசால்லித்தரது
என்ேனாடு

ேசர்ந்து

ெகாண்டிருந்த

அன்ைறக்கு

மண்டகப்படி

பத ல்

அத்தைன
நடந்தது.

அன்ேறாடு ட்யூஷனுக்கு முழுக்கு ேபாட்டவர்களில்
நானும் ஒருத்த .
கற்றுக்

ெகாடுப்பத ல்

அக்கைறயும்

தன்னம்ப க்ைகயும் உைடயவர்.தன் மாணவ கள்
ட்யூஷனுக்கு ெசன்றால் அைத அவமானமாகவும்
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கருதும் அளவ ற்கு தன் ெதாழிைல மத த்தவர்
அவர்.
பத்தாவது

வைர

எங்களுடன்

படித்து

ப ன்

ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ேவறு ஒரு ெபரிய பள்ளிய ல்
ேசர்ந்துவ ட்ட

ஒரு

ேதாழி

த ல்ஷாத்

கற்றுத்தரும் ேநர்த்த ையப் பற்ற

மிஸ்

எங்கள் மூலம்

ேகள்வ ப்பட்டு, ஒரு சண்ேட ஸ்ெபஷல் க ளாஸ்
நடக்கும்ேபாது

ஸ்ெபஷல்

பர்மிஷன்

வாங்க க்

ெகாண்டு வந்து கலந்து ெகாண்டாள்.

“ெராம்ப

நல்லா நடத்தறாங்க” என்று அவள் ெசான்ன ேபாது
“எங்க மிஸ்” என்ேறாம் ெபருைமயாக.
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11. ெமர்லின் ஜூலியட் மிஸ்.
ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவ ல் எங்கள் கணக்கு
டீச்சர்.
நத
,

த ல்ஷாத்

என்றால்

மிஸ்

ெமர்லின்

மிஸ்

காட்டாற்று ெவள்ளம்.

கும்பகர்ணிகைளப்

வகுப்பு

ஆழமான

க்ளாஸ்

அருவ

வரம் வாங்க

ேபால்

எல்லா

வந்த

க ளாச லும்

தூங்க வ டும் மாணவ களால் கூட இவர் வகுப்ப ல்
தூங்க

முடியாது.

தீப்ப டித்தாற்

ேபால்

பர

பரெவன்று இருக்கும்.
கடினமான
ெகாண்டிருக்கும்

தைலப்புகள்
ேபாது

நடுவ ல்

நடத்த க்
த டீெரன்று

”

உருைளக் க ழங்கு கற ப டிக்காத ஜீவன் யாரவது
இருக்க யா

க்ளாசுல?”

என்று

ஆரம்ப ப்பார்.

ேசார்வுற்ற மாணவ கள் சட்ெடன்று உற்சாகமாக
ேவக ைவத்த கற ,
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ேபாட்டது,

மசாலா

ேபாட்டது

என்று

வ வரித்து

முகமும் மூைளயும் ஃப்ெரஷாக ஆனதும் மறுபடி
சட்ெடன்று பாடத்துக்கு தாவுவார்.

இைதப் ேபால்

அவரின் டூர் கைதகள் மற்ெறாரு உற்சாக பானம்.
ஜயண்ட் வீல், ேராலர் ேகாஸ்டர், வ த வ தமான ரங்க
ராட்டினங்கள், வய ற்ைறக் கலங்க ைவக்கும் ஜாய்
ைரட்கள் அவற்ற ல் ஏறும், அமரும் லாவகம் என்று
அவர் ேபச்ைசக் ேகட்டு எங்களுக்கு உடலும் மனமும்
படு

சுறுசுறுப்பாய்

ஆனதும்

அப்படிேய

அந்த

பரபரப்ைப ைவத்து எங்கைள வ றுவ றுெவன்று
கணக்குகள் ேபாட ைவத்த ருக்க றார். ஊஞ்சலில்
இருவர் ந ன்று ெகாண்டு ஆடுவது எப்படி? எப்படி
ேமேல ேபானதும் சீசா ேபால் உயர இருப்பவர் கீேழ
உட்காருவது
என்று

ேபால்

ெசால்லி

ப க்னிக்க ன்

குனிந்து

உந்த

வ வரிப்பார்.

ேபாது

எங்களில்

ேவண்டும்
முக்ெகாம்பு
ஒருவராக

ெசான்னது ேபால் ஆடியும் காண்ப த்தார்.
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ேநரம்

ஒவ்ெவாருவராக

பல

மாணவ கேளாடு

ேஜாடி ேபாட்டுக் ெகாண்டு ஊஞ்சல் ஆடினார்.
இவருைடய உற்சாகத்துக்கும் சக்த க்கும் அளேவ
இல்ைலேயா என்று ேதான்ற யது.
ப்ளஸ் ஒன்னில் ெகமிஸ்ட்ரி வண்டி வண்டியாய்
படித்து ஞாபகம் ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய
ஒரு

பாடமாக

எங்கைள

மிரட்டியது.

முதல்

மாதாந்த ர பரிட்ைசய ல் அறுபது மாணவ களுக்கு
பக்கமாய் இருந்த வகுப்ப ல் இரண்டு ேபைரத் தவ ர
எல்ேலாரும் ஃெபய ல். அத லும் பலர் ஒரு டிஜிட்டில்
மார்க் வாங்க

இருந்ேதாம்.

ெதரியாமல் இந்த

பாடத்ைத எடுத்து ெகாண்டுவ ட்ேடாேமா? ெபாதுத்
ேதர்வ ல்

இத ல்

ேகாட்டடித்து

என்று ேபச க் ெகாண்ேடாம்.
மாணவ

”

நான்

ஃெபய ல்தான்.

வ டுேவாேமா?
அப்ேபாது ஒரு

கண்டிப்பாய்
ேபாக ற

பப்ளிக்க ல்

ேபாக்க

பார்த்தா

அக்ேடாபரில் அட்ெடம்ப்டில் கூட நான் பாஸாக
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மாட்ேடன்

ேபால

க்ளாஸின்

இருக்ேக!”

என்று

பயந்தாங்ெகாள்ளி

புலம்ப,

மாணவ கள்

நாைலந்து ேபர் தீவ ரமாய் க்ரூப் மாறுவது பற்ற
ேபச க் ெகாள்ள ஆரம்ப த்ேதாம்.

இது எப்படிேயா

ெமர்லின் மிஸ் ெசவ க்கு எட்டிவ ட்டது.
அடுத்த க்ளாச ல் ” ெகமிஸ்டிரிக்கு பயந்து க்ரூப்
மாறணும்னு ெசால்லிட்டிருக்க யாேம? (யாைரயும்
ெபயர்

குற ப்ப டாமல்

ெமாத்த

க ளாைசயும்

ஒட்டுெமாத்தமாய் ேசர்த்து ஒருைமய ல் அைழப்பது
அவர் வழக்கம்) எந்த க்ரூப்புக்கு ேபாவ?
க்ரூப்புக்கா?
ெகாஞ்ச

அக்கவுண்டன்ஸி

நாளாகும்.

ெவாக்ேகஷனல்

கூடப்

அதுக்கு
க்ரூப்புக்கு

தர்ட்
ப டிபட

பயந்துட்டு
ேபாேறன்னு

ெசால்லுவ யா? அசட்டுத்தனம் பண்ணாத! எப்ப டி
ஞாபகம் ெவச்சுக்கறதுனு ெகமிஸ்ட்ரி மிஸ்க ட்ட
ேகட்டு படி. முன்ன ெவச்ச கால ப ன்ன ெவக்காத.”
என்றார்.
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இப்படி

க்ளாச ல்

நடக்கும்

ஒவ்ெவாரு

வ ஷயமும் எங்கள் ஒவ்ெவாரு அசட்டுத்தனமும்
எப்படிேயா ெதரிந்து ெகாண்டு எங்கைளச் சரியாய்
வழி நடத்த இருக்க றார்.
ஒரு

நாள்

த டீெரன்று

தப்ப ல்லாம ெசய்.

”

ெசய்யற

தப்ப

ெபத்தவங்க சம்மதமில்லாம

இந்த ச று வயசுல கல்யாணம் ெசஞ்ேச தீறுேவன்ற
முடிவுக்கு வந்துட்டவ டீச்சர் ெசால்லியா மாறப்
ேபாற? ஓடிப் ேபாறத பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிச்சு மார்க்
ஷீட் டி.ச .
ெசய்.
,

ெரண்டும் ைகல வாங்க ட்டு அப்றமா

பரிட்ைசக்கு முன்னாடி ஓடிட்டு சந்தர்ப்பம்

சூழ்ந ைலனா ஒரு ப்ளஸ்டூ சர்ட்டிப ேகட் கூட

இல்லாம எந்த ேவைலக்கு ேபாவ?”
ேகட்கும்ேபாது

பகீர்

என்று

இருந்தாலும்

ப ன்னர் அந்த அற வுைர யாருக்காக வழங்கப்
பட்டேதா

அந்த
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புரிந்துெகாள்ளப்பட்டது

என்றுதான்

ெசால்ல

ேவண்டும், க ளாச ல் ப்ளஸ் டூ பரிட்ைச யாரும்
எழுதாமல் வ டவ ல்ைல.
ப்ளஸ்

டூவ ல்

லீடராகவும்

மாதம்

,

ஒருவைர

இன்ெனாரு

அச ஸ்ட்ெடண்ட்டாகவும்
என்

முைற

மாணவ ைய
ந யமிப்பார்கள்.

வந்தேபாது

மாணவ களுக்கு

க்ளாஸ்

இைடேய

இரண்டு
நடந்த

முரட்டு

சண்டய ல்

சம்பந்தமில்லாமல் ஒரு அப்பாவ மாணவ மனம்
ேநாகும்படி ஆய ற்று.
தன்

தந்ைதைய

அந்த ெபண் மறுநாள்
அைழத்து

வந்துவ ட்டாள்.

அடித்துக் ெகாண்ட முரட்டு மாணவ கள் ைநசாய்
ஒதுங்க வ ட

லீடர்

என்ற

முைறய ல்

நான்

மாட்டிக் ெகாண்டு த ரு த ரு என்று வ ழித்ேதன்.
எவ்வளேவா
ேதாழிய ன்

சமாதானம்
தந்ைத

”

ெசால்லியும்

உன்ேனாட

அந்த

என்னம்மா

ப்ரச்சைன? நீ அந்தப் ெபாண்ைணக் கூட்டிட்டு வா”
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என்றார்.

தன்ைனத் தாேன அந்தப் பள்ளிய ன்

ேபாலீஸாகவும்

நீத பத யாகவும்

ந யமித்து

ெகாண்டு சுற்ற க் ெகாண்டிருந்த அந்த ெபண்
கண்டிப்பாய் பணிவாகப் ேபசமாட்டாள், மன்னிப்பும்
ேகட்கமாட்டாள்.
நான்

ப ரச்சைன

ெமர்லின்

மிஸ்ஸிடம்

ெபரிதாக வ டும்.

ஓடிேனன்.

என்

க்ளாஸ் மாணவ கள் ச லருக்கு சந்ேதகங்கைள
நீக்க ெகாண்டு இருந்தார். பயத்த ல் எனக்கு குரல்
எழும்பவ ல்ைல.
பூனக்குட்டி
என்றார்.

மற்றவர்கைளப் பார்த்து, “இந்த

என்னம்மா

மிய்யா

மிய்யாங்குது?”

யாரும் பத ல் ெசால்லவ ல்ைல.

ப ன்

என்னிடேம “என்ன நடந்துச்சு. ெதளிவா ெசால்லு”
என்றார்.

ெசான்ேனன்.

“நான் பார்த்துக்கேறன்.

வா” என்றார்.
அந்த

தந்ைதய ன்

மாணவ ய ன்
புரிந்து

மன

ெகாண்டு
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என்றும்

அந்த

கண்டிப்பதாகவும்
ெதாந்தரவும்

மாணவ ையத்

தான்

மகளுக்கு

எந்த

அவர்

இல்லாமல்

ெகாள்வதாகவும் கூற னார்.

இனி

தான்

பார்த்துக்

மந்த ரம் ேபாட்டது

ேபால் அவர் ேகாபம் தணிந்து சந்ேதாஷமாய் வ ைட
ெபற்றார். இைத ெமர்லின் மிஸ் தன் ஐந்து ந மிட
ேபச்ச ேலேய சாத த்துவ ட்டார்.

அந்த ஆளுைம

அவருக்கு உண்டு.
எதற்கும்

அசராதவர்.

க றுக்குத்தனங்கைள

எங்களின்

இயல்பாய்

பல

சமாளித்தவர்.

கடினமான கணித வகுப்ைப உற்சாகமானதாய்
மாற்ற க் ெகாடுத்தவர். மறக்க முடியாதவர்.
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12. ெகமிஸ்ட்ரி மிஸ்.
வகுப்பு ஆரம்ப த்து பல நாட்கள் வைர இவர்
ெபயர் எனக்குத் ெதரியாது.
மிஸ்’.

எப்ேபாதும் ெகமிஸ்ட்ரி கற்ப ப்பார்.

ெபாறுைமயாக.
கண்டு ேபால்,
பலர்

இவர் ‘ெகமிஸ்ட்ரி
மிகப்

கடல் ேபால் , ச க்க ய நூல்
புலிக் குைக ேபால் எங்களில்

ெகமிஸ்ட்ரிைய

உணர

அைதப்

புரிந்து

ெகாண்டு ஆரம்பத்த ல் இரண்டு ேபர் மட்டுேம
பாஸ்

(யாமினியும்

ந ைனக்க ேறன்)
எங்கள்

வகுப்ைப

கீத்தாஞ்சலியும்

என்க ற
ஆல்

என்று

ந ைலய ல்
பாஸுக்கு

இருந்த
ெகாண்டு

வந்தார்.
எதற்கும்

த ட்டியத ல்ைல

ெகாண்டத ல்ைல.

யாைரயும்

கடிந்து

மாதாந்த ரத் ேதர்வ ல் பலர்

ஒற்ைற இலக்கத்த ல் மத ப்ெபண் வாங்க ஃெபய ல்
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ஆனேபாது கூட ஒரு வார்த்ைத கடுைமயாய்ப்
ேபசவ ல்ைல. எப்படி ஞாபகம் ைவத்துக் ெகாள்வது
என்று

அவ்வப்ேபாது

குற ப்புகள்

ெகாடுக்க

ஆரம்ப த்தார்.
எத்தைனேயா முைற இவர் வகுப்ப ல் சரியாக
கவனிக்காமல் வ ட்டுவ ட்டு இண்டர்வலில் ேபாய்
ேகட்டிருக்க ேறன்.

லாப ல் ஆர்வக் ேகாளாரில்

ெடஸ்ட்

உைடப்பது

ட்யூைப

ெகமிக்கல்ைள

ச தறடிப்பது என்று நாங்கள் ெசய்த தவறுகைள
ஒரு நாளும் ெபரிது படுத்த யத ல்ைல.
முதலில்
ெகாஞ்சம்

எட்டிக்காயாய்
ெகாஞ்சமாய்

கசந்த
ப டிபட

ெகமிஸ்ட்ரி
ஆரம்ப த்தது.

எங்கள் வகுப்ப ல் பலர் ப .எஸ்.ஸி ெகமிஸ்ட்ரிய ல்
ேசர்ந்தார்கள்.

மறத க்குப் ேபர் ேபான நான் என்

அம்மா இறந்து பல சவால்களுக்கு நடுேவயும்
ப்ளஸ்

டூவ ல்
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மார்க் வாங்க

ேதர்ந்ேதன்.

இவருக்கு,

இவர்

ெபாறுைமக்கு ஈடு க ைடயாது.
க்ளாச ல் அத கம் ேபசாமாட்டார்.
என்று ந ைனக்க ேறன்.
ேகட்டேபாது
பாடினார்.

டீச்சர்ஸ் ேட

நாங்கள் பாட ெசால்லிக்

அலட்டிக்

ெகாள்ளாமல்

“நீேய கத ஈஸ்வரி” .

ஈக்வ வெலண்ட் மாஸ் ஆஃப் த

உடேன

அவர் குரலும்
எளிெமண்ட்டும்

இன்றும் ந ைனவ ல் இருக்க றது.

www.Kaniyam.com

119

FreeTamilEbooks.com

13.

அனுராதா மிஸ்

இவர் எங்கள் பள்ளிய ன் முதல் கம்ப்யூட்டர்
டீச்சர்

என்று

லுக்கும்

ந ைனக்க ேறன்.

அலட்டல்

இவரது ப்ளஸ்.

இல்லாத

ேஹாம்லி
சகஜ

பாவமும்

ெதான்னூற்ெறட்டு பர்ெசண்ட்

வாங்க ய மாணவ ைய இரண்டு பர்சண்ட் எப்படி
ேபாய ற்று

என்று

ேகட்டு

கங்க்ராஜுேலஷன்

சங்கட

ெசான்ன

படுத்தாமல்

வ த்த யாசமான

டீச்சர்.
எண்பதுகளில் எங்களில் பலர் முதல் முதலாய்
கம்ப்யூட்டைர பள்ளிய ல் தான் பார்த்ேதாம். க்ளாஸ்
ரூமின் ப ன்பகுத ய ல் கண்ணாடிச் சுவரும் கதவும்
ைவத்து

இரண்டு

கம்ப்யூட்டர்கைள

வந்து ைவத்தார்கள்.

ெகாண்டு

நாங்கள் பட்டிகாட்டான்

ஏேராப்ேளைனப் பார்ப்பது ேபால் த ரும்ப த ரும்ப
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பார்த்து ெகாண்டிருந்ேதாம்.

உள்ேள அனுமத த்த

ேபாது ஒேர பரவசமாக இருந்தது.
மூன்று

வயத ேலேய

ஆரம்ப த்துவ டும்
இல்லாமல்

இந்த

ஆனா

கம்ப்யூட்டர்

இயக்க

தைலமுைற

ேபால்

ஆவன்னா

கூட

ெதரியாது

நுைழந்த எங்கைள ஃப்ேளா சார்ட் , அல்காரிதம்,
ப்ேராக ராம்

என்று

படுத்த னார்.

படி

படியாக

ப ன்னாளில்

பரிச்சயப்

கல்லூரிய ல்

பல

சாஃப்ட்ேவர் ேபப்பர்கள் ெசல்ஃப் ஸ்டடி (சுயமாய்
படித்து ெகாள்ள ேவண்டும் டீச்சேரா வகுப்ேபா
க ைடயாது)
அனுராதா

ேபப்பர்களாய்
மிஸ்

பள்ளிய ல்

அற வ த்துவ ட
ேபாட்டு

ெகாடுத்த

அடித்தளத்ைத ைவத்து ெகாண்டு நான் சுலபமாக
படித்தேதாடு கம்ப்யூட்டர் பரிச்சயமின்ற வந்த ச ல
மாணவ களுக்குக் கற்று ெகாடுக்கவும் ெசய்ேதன்.
பள்ளி

இறுத
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கழித்து
என்

ஒரு

முைற

பக்கத்து

அமர்ந்தார்.

சீட்டில்

ெசல்லும்ேபாது

அனுராதா

மிஸ்

வந்து

என்ைன உடனடியாக அைடயாளம்

கண்டுெகாண்டு
என்ைனயும்
இத்தைன

பஸ்ச ல்

உற்சாகமாக

எங்கள்
வருடம்

ைவத்த ருந்து

ேபட்ச்

ஆச்சர்யத்ைதக்

மாணவ கைளயும்

கழித்தும்

வ சாரித்தது

அவர்

புத ய

ஞாபகம்

எனக்கு

ெகாடுத்தது.

அடித்தளத்த னால்

ேபச னார்.

ெபரிய

அவர்

ேபாட்ட

சாஃப்ட்ேவர்

கற்பது

இன்றளவும் சுலபாமாக இருக்க றது என்றும் நான்
அப்ேபாதுகூட

ஒரு

கைடக்கான

ப்ராஜக்ட்டிற்கு

ெபாறுப்ேபற்று அைத இன்ஸ்ட்டால் ெசய்யத்தான்
ேபாய்க்

ெகாண்டு

இருக்க ேறன்

என்றும்

ெசான்னதும் ெராம்பவும் சந்ேதாஷப்பட்டார்.
இன்று அவர் உய ருடன் இல்ைல.
ேபாட்டுக்

ெகாடுத்த

அடித்தளம்

அவர்
இன்றும்

ஸ்ட்ராங்காக என்னுள் இருக்க றது.
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14.

வின்ஸி மிஸ்

எங்கள் இங்க லீஷ் டீச்சர்.

சந்ேதாஷமான

ெபண்மணி. கடகடெவன்று ச ரிப்பார். பாடத்ேதாடு
ந ன்றுவ டாமல் ந ைறய கைதகளும் ெசால்லுவார்.
‘கான்

வ த்

ேகட்டது

த

வ ண்ட்’

இன்றும்

ஆங்க லத்த ல்

கைதைய

ந ைனவ ல்

காமிக்ஸ்

அட்ெவன்ச்சர்

,

இவர்

கூற

இருக்க றது.

குழந்ைதகளுக்கான

கைதகளில்

இருந்து

நாவல்

உலக ற்கு நகர இவர் ஒரு உந்துதல். சய ன்ஸ் க்ரூப்
என்பதால் பாடச்சுைமய ல் த ணற க் ெகாண்டிருந்த
எங்களுக்கு இவர் வகுப்பு ெபரிய ஆசுவாசம்.
ட்ரான்ஸ்ேலட் பண்ணும்ேபாது வார்த்ைதக்கு
வார்த்ைத

அப்படிேய

ஏற்படக்கூடிய

ெமாழிெபயர்ப்பதால்

அபத்தங்கைள

அலாத யானது.
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ைலஃப்’ என்ற வரிைய வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத
லிட்ரலாக ெமாழி ெபயர்த்தால் ’ அவள் ஒரு மாத ரி’
என்பது ேபால் அபத்தமாய் ஆக வ டும்.

ெமாத்த

பாராைவயும் படித்து அதன் முழு அர்த்தத்ைதயும்
உள் வாங்க க் ெகாண்டு ெசய்யுங்கள் என்று ச ற ய
ஊரில் ப றந்து வளர்ந்ததால் அவ்வளவாக ஆங்க ல
பரிச்சயம் இல்லாத எங்களுக்கு அழகாக டிப்ஸ்
ெகாடுத்தார்.
நான்,

ப.

கவ தா,

சுபஶ்ரீ என்று மூவர்

எங்கள் ெபஞ்ச ல்.

மூவருேம ச ரிப்ைப அடக்கத்

ெதரியாத ரகம்.

ஏேதனும் காெமடி நடந்தால்

ந ைனத்து ந ைனத்து ச ரிப்ேபாம்.

ஒருவாறாக

ச ரித்து ஓய்ந்ததும் “ஏய்! இனி படிக்கலாம்” என்று
சீரியஸாக புத்தகத்ைத ப ரிப்ேபாம். தப்ப த் தவற
ஒருவர் முகத்ைத ஒருவர் பார்த்துவ ட்டால் மீண்டும்
ச ரிக்க ஆரம்ப த்துவ டுேவாம். அப்ேபாது “ஹாரிஸ்
இன் த ேமஸ்” என்று ஒரு பாடம்.
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அகப்பட்டுக்

ெகாண்டு

ஆரம்ப த்த

இடத்த ற்ேக

கதா பாத்த ரங்கள் த ரும்ப த ரும்ப வந்து த ரு
த ரு என்று வ ழிப்பதாக கைத.
கண்களில்

நீர்

வழிய

அன்ைறக்கு

ச ரித்ேதாம்.

இப்படி

கழன்ற ேகஸாக ச ரிக்கும் மாணவ களுக்கு மற்ற
வகுப்புகளில் பனிஷ்ெமண்ட் க ைடக்கும். வ ன்ஸி
மிஸ் ெகாடுத்தது வாய்ப்பு.

எங்கள் மூவைரயும்

ஆல் இண்டியா ேரடிேயாவ ல் ேவடிக்ைக வ னாடி
வ னாவுக்கு அைழத்து ெசன்று வ ட்டார்.
ெரகார்டிங்க ற்கு ெசன்ேறாம்.
வடிவைமத்து
அைசயாத

நடத்த யவர்

நம்ப க்ைக

ந கழ்ச்ச ைய

தன்

ெகாண்டவர்.

த றைமய ல்
எங்கள்

மூவைரயும் ஒரு ைமக்ைகச் சுற்ற ந றுத்த வ ட்டார்.
அவர் ஒரு ைமக் முன் ந ன்று ெகாண்டு ேகள்வ
ேகட்க ஆரம்ப த்தார். முதல் ேகள்வ ேய அத ரடியாய்
இருந்தது.

” இந்த மிருகத்த ன் ெபயரில் முதல்

இரண்டு எழுத்துகள் துள்ளும்.
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எழுத்துகள் மைறக்கும்.

அது என்ன?” என்று

ேகட்டார்.

என்ேறன்

“குத ைர!”

பட்ெடன்று.

இந்த மாத ரி அசட்டு ேகள்வ களுக்கு என்னிடம்
கெரக்டாய் பத ல் வந்துவ டும். ” சரியான வ ைட!”
என்றவர் சற்று ேநரம் ெபாறுத்து பார்த்துவ ட்டு “ம்..
ச ரிங்க” என்றார். ேகள்வ பத ைலவ ட ெமாக்ைக
ேஜாக்குக்கு

அவர்

எங்களுக்குள்

ச ரிக்க

ெசான்ன

ெவடிச்ச ரிப்ைப

வ தம்

ஏற்படுத்த யது.

வட்டமாய் ேவறு ந ன்ற ருந்ததால் ஒருவர் முகத்ைத
ஒருவர்

பார்த்து

எத ர்பார்த்தைத
அவைர

ந கழ்ச்ச
வட

முழுவதும்

அத கமாகேவ

ெபருைமப்

படுத்த வ ட்டு

அவர்
ச ரித்து

ெவளிேய

வந்ேதாம். அவர் மிஸ்ஸிடம் தன் பரம த ருப்த ைய
ெவளிபடுத்த ய ருப்பார்
ஒரு

ஓரமாய்

என்று

ந ன்று

க க்க

ந ைனக்க ேறன்.
க க்க

என்று

ச ரித்து ெகாண்டிருந்த எங்கைளப் பார்த்து மிஸ்
சந்ேதாஷமாகச் ச ரித்தார்.
www.Kaniyam.com

126

FreeTamilEbooks.com

இந்த

ந கழ்ச்ச ையப்

ப ன்ேனாக்க

பார்க்கும்ேபாது ஒன்று புரிக றது.
”

இதைன

இதனால்

இவன்முடிக்கும்

என்றாய்ந்து
அதைன அவன்கண் வ டல்.”
என்பது
நடுேவ

எந்த

ேபால்

பல

வ ஷயத்த ற்கு

மாணவர்களுக்கு
யார்

சரி

என்று

ேதர்ந்ெதடுக்கும் த றன் இந்த ஆச ரியர்களுக்கு
ைகவந்த கைல என்பதுதான் அது.
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ெடன்த் - சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்
15.
பத்தாவத ல்
ஆங்க லமும்

எங்கள்

ஹ ஸ்ட்ரி

ெகாடுத்தார்.
பத்தாவத ல்

ரூபி சிஸ்ட்டர்.

மிக
படிப்பு

க்ளாஸ்

ஜியாக்ரஃப யும்
வ த்த யாசமான
முக்க யமாக

டீச்சர்.
கற்றுக்
ச ஸ்ட்டர்.

வ ட்டாலும்,

படிக்க ேவண்டும் என்றால் அடிப்பைடயான ச ல
வ ஷயங்கள் சரியாக இருக்கேவண்டும்.

இவர்

அவற்ைற ஒவ்ெவாரு மாணவ க்கும் தனிப்பட்ட
அக்கைறேயாடு கவனித்து ெகாண்டார்.
லஞ்ச ன் ேபாது சுற்ற வந்து ஒவ்ெவாருவரின்
டிபன் பாக்ைஸயும் பார்ைவய டுவார்.
கம்மியாக

சாப்ப டும்

மாணவ கைள

சாப்பாடல்லாம் கூடாது.
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சாப்ப டணும்.
வரணும்.
நடுேவ

நாைளேலர்ந்து ந ைறய ெகாண்டு

நான் ெசக் பண்ணுேவன்” என்பார்.
பச

ேகஸ்களான

நானும்

அக லாவும்

ெரஸ்ட் ரூம் ப்ேரக்க ன் ேபாேத பாத

டிபைனக்

காலி ெசய்துவ ட்டு லஞ்ச ன் ேபாது கம்மியாய்
ைவத்து ெகாண்டு உட்கார்ந்த ருப்பைதப் பார்த்து
புன்னைகத்தவாறு நகர்ந்துவ ட்டார். எப்ேபாதாவது
அபூர்வமாக

ச ரிக்கும்

அவர்

ச ரிக்கும்ேபாது

அத்தைன அழகாக இருப்பார்.
ஸ்டடி பீரியட் ேபாது ஒவ்ெவாரு மாணவ யாக
தன்னிடம் வரவைழத்து ேபசுவார்.
தைடயாய்

அந்த

மாணவ க்கு

படிப்புக்குத்
இருக்கும்

ப ரச்சைனகைள இனம் கண்டு தீர்க்க முைனவார்.
பல

மாணவ களுக்கு

வரவைழத்து

அவர்கள்

ேபச ய ருக்க றார்.

ெபற்ேறாைர
எனக்கு

கணக்ேகாடு ெராம்ப ப ணக்கு. அறுபது பர்சண்ட்
வாங்க

ெமனக்ெகட
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இருந்ேதன்.

ெசய்முைற புரிந்தாலும் கூட்டல்

கழித்தல் படு ேமாசமாக ெசய்து ெசாதப்புேவன்.
இைத
அவர்

ஆங்க ல
புரிந்து

டீச்சராக

ெகாண்டது

இருந்து

ெகாண்டு

ஆச்சர்யம்.

மிகச்

சரியாக ெபாட்டில் அைறவது ேபால் ெசான்னார்.
”

ெசாதப்ப டுேவாம்ங்க ற

பத ஞ்ச ருக்கு.

எண்ணம்

அதனால்

தான்

ஆழமாக
இத்தைன

மிஸ்ேடக்ஸ் வருது. அத மாத்த க்க ட்டா உன்னால
ெசண்ட்டம்

கூட

வாங்க ட

முடியும்.

கணக்கு

ேபாடும்ேபாது ைதரியமாப் ேபாடு” என்றார். ைடம்
ேடப ள்

ேபா/ட்டு

படிக்கும்

வ த்ைதைய

கற்றுக்

ெகாடுத்தார். கணக்குக்கு ெகாஞ்சம் அத க ேநரம்
ஒதுக்க ெசான்னார்.

ச த்த ரமும் ைகப் பழக்கம்

என்பது ேபால கூட்டல் கழித்தலும் வசப்பட்டது.
சய ன்ஸுக்கு
டீச்சர்

ெசால்லி

புத தாய்

ெடம்பரரியாக

ெகாடுக்கும்

முைற

வந்த

ேபப்பர்

த ருத்தும் முைற எல்லாம் வ ேனாதமாக இருந்தது.
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சய ன்ஸ் புத்தகத்ைத கைரத்து குடித்து அப்படிேய
வார்த்ைத

வரி

ெதரிந்தால்
முடியும்.

ப சகாமல்

மட்டுேம
ஒரு

வாந்த

அவரிடம்

முைற

எடுக்கத்

மார்க்

ெஹச்.எம்.

வாங்க
உங்கள்

வகுப்ப ல் சய ன்ஸில் இத்தைன ேபர் இவ்வளவு
கம்மியாக மத ப்ெபண் வாங்க என்ன காரணம்?
ெசால்லி ெகாடுப்பது புரியவ ல்ைலயா?
டீச்சர்

எப்படி

ெசால்லிக்

ெகாடுக்க றார்

புது
என்று

ேகட்க, ெமாத்த க்ளாஸும் ெமௗனம் சாத த்தது.
நானும்

எஸ்.ஶ்ரீவ த்யாவும்

உள்ளது

உள்ளபடி

ெசால்லிவ ட்ேடாம்.

ப ன்

எப்படிேயா

வ வரம்

அற ந்து

அந்த

டீச்சரின்

ெபரும்

ெகாண்ட

ேகாபத்துக்கு ஆளாேனாம்.

ேபப்பர் த ருத்தும்

வ தத்ைத அந்த டீச்சர் மாற்ற க் ெகாண்டாலும்
எங்கள்

இருவைரயும்

அவருக்கு

ப டிக்காமல்

ேபாய்வ ட்டது.அவரிடம் க ட்டதட்ட த னம் நாங்கள்
இருவரும் த ட்டு வாங்குேவாம். மனம் ெநாந்த ருந்த
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எங்கைள ரூப ச ஸ்டர் ேதற்ற னார்.
“ஏன் ப ள்ைளங்களா, ெஹச்.எம். வந்து ேகட்டா
வாைய த றந்து எல்லாரும் உண்ைமய ெசால்ல
ேவண்டியதுதாேன?

இந்த

ெரண்டும்

மட்டும்

உங்க எல்லத்துக்கும் ேசர்த்து ேபச ட்டு இப்ெபா
டீச்சர்ட்ட குட்டு வாங்குது பார்.
டீம் ஸ்ப ரிட்ேட க ைடயாதா?”
இப்படி

ேபச யது

வசவுகைள

ெகாள்ள

உதவ யது.

முடிக்கப்பட்டு

என்றார்.

எங்களுக்கு

டீச்சரின்

உங்களுக்கு
அந்த

சய ன்ஸ்

பாத ப்ப ல்லாமல்

ரிவ ஷன்,

இவர்
ஏற்றுக்

ச லபஸ்

சீக்க ரேம

ரிவ ஷன்

ேதர்வுகள்

ேநாக்க நகர்ந்த ேபாது ஒரு நாள் ” இது ெராம்ப
முக்க யமான ைடம். இப்ேபா லீடரா இருக்கறவங்க
ெபாறுப்பானபவங்களா இருக்கணும்.

தன்ேனாட

ப்ளஸ் ைமனஸ் ெதரிஞ்சவங்களாவும் அேத சமயம்
அடுத்தவங்க ேமல அக்கைற உள்ளவங்களாகவும்
இருக்கணும். அதனால இந்த மூனு மாசம் இவங்க
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ெரண்டு ேபரும்தான் க்ளாஸ் மானிட்டர்ஸ்” என்று
என்ைனயும் எஸ் ஶ்ரீவ த்யாைவயும் லீடர்களாக
ந யமித்துப் ெபருைமப் படுத்த னார்.
ரிவ ஷனின் ேபாது அடிக்கடி எங்களில் ச லைர
(கண்காணிப்பு
அவர்

நம்ப ய

இல்லமலும்
ச லைர)

படிப்ேபாம்

இரண்டிரண்டு

என்று
ேபராய்

இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு லீவ் எடுத்து ஸ்கூல்
வந்து ேபாகும் ேநர வ ரயம் இல்லாது ெதாடர்ந்து
படித்து

ஒவ்ெவாரு

சப்ெஜக்டாக

படித்து முடிக்க ைவத்தார்.
வ த்யாசமானதாகவும்

முழுவதுமாய்

இந்த அணுகுமுைற

மிக

பலனளிப்பதாகவும்

இருந்தது.
எங்களில் பத்தாவத ல் பலர் தங்கள் இேமைஜத்
தகர்த்து ந ைறய மத ப்ெபண் ெபற்றதற்கு மிக
முக்க யமான காரணம் இவேர.
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16.

ஆக்னஸ் ெஜம்மா மிஸ்

இந்த

மிஸ்

ந ஜமாகேவ

ெஜம்தான்.

பத்தாவத ல் கணக்கு டீச்சர். அது அவர் ேவைலய ல்
ேசர்ந்த புத து. மிக ேநர்த்த யாக புடைவ உடுத்த ,
பள்ளி இறுத அல்லது கல்லூரிப் ெபண் ேபால
ேதாற்றத்த ல் மட்டும் அல்லாது பழகும் வ தத்த லும்
இருந்தவர்.

ெபாதுவாக கணிதம் கற்ப க்கும்

ஆச ரியர்களிடம்

இருக்கும்

கண்டிப்பு

அவரிடம்

நாங்கள் பார்த்தத ல்ைல.
பத்தாவது வைர கூட்டல் கழித்தல் தவறுகள்
அத கம்

நான்

மத ப்ெபண்கள்

ெசய்ததால்
ெராம்பேவ

கணக்க ல்
சுமாராக

என்

இருக்கும்.

எந்த அளவுக்கு என்றால், ஒவ்ெவாரு ெடஸ்ட்டிலும்
என் மத ப்ெபண் அத க பட்சம் ஐம்பத்ைதந்துதான்.
ஆனால்

இவர்
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முைறயும் சைளக்காமல் ” ச ல ேபர் இருக்கீங்க,
எந்த மாத ரி கணக்கு குடுத்தாலும் ேபாட்டுடுவீங்க”
என்று என்ைனயும் என் அருக ல் அமர்ந்த ருக்கும்
எஸ்.ேக.அக லாைவயும் பார்த்து ெசால்வார்.

”

ஆமாம்! கணக்குல நான் புலி! நீ ச றுத்ைத!” என்று
நாங்கள் இருவரும் ேஜாக் அடித்துக் ெகாள்ேவாம்.
பரிட்ைச
எங்கள்

முடிந்து

ேபப்பர்

ச க்கனமான

ெகாடுக்கும்ேபாதும்

மார்க்

அவரின்

அந்த

எண்ணத்ைத மாற்றவ ல்ைல. நாங்கள் இருவரும்
ேபப்பைர ைவத்துக் ெகாண்டு, ” பாவம் யா, இந்த
மிஸ்!

இவங்களுக்காகவாவது ெநக்ஸ்ட் ைடம்

நல்லா எழுதணும்”.

பத்தாவது ெபாதுத்ேதர்வ ல்

ெதான்னூறு மத ெபண்களுக்கு ேமல் ெபற்ற ப ன்
அவைரப் பார்த்து நன்ற ெசால்லவ ல்ைல என்பது
எனக்கு உறுத்தலாக இருக்க றது.
ப்ளஸ் டூவ ல் மார்க் ஷீட் வாங்க

ெவளிேய

வந்தேபாது, என்ைன அைழத்து ேபச னார். ” அம்மா
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இறந்து ெரண்டு மாசத்துல பரிட்ைச எழுத ஸ்கூல்
ெசகண்ட் வந்த ருக்க.

உனக்கு நல்ல சூழ்ந ைல

அமஞ்ச ருந்தா ஸ்ேடட் ேரங்க் கூட வாங்க ய ருப்ப.
வ ஷயம் ேகள்வ பட்டப்ப எப்ப டி பரிட்ைச எழுதப்
ேபாற ேயான்னு பயந்ேதன். சூப்பர்பா!” என்று ைக
ப டித்து பாராட்டினார்.
மிக ேதாழைமயான எளிைமயான ஒரு கணக்கு
டீச்சர். பயமுறுத்தும் பழக்கேம இல்லாதவர். மிக
அரிதானவர்.
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17. லீமா மிஸ்.
ஒன்பதாம்

வகுப்ப ல்

ேகம்ஸ் டீச்சர் இவர்.
த றைமேயா

இருந்து

எங்களுக்கு

ேகம்ஸில் அத க ஆர்வேமா

இல்லாத

காரணத்தால்

ேகம்ஸ்

பீரியட்டிலும் டீச்சரிடமும் சற்று பட்டும் படாமலும்
ஒதுங்க ேய இருந்த என்ைன சகஜமாக ஆக்க யவர்.
எல்ேலாரிடமும்

பாராட்ட

இவருக்கு

க ைடத்துவ டும்.

எங்களில்

பலர்

அவரவர்

ஏேதா

வ ஷயம்

ஒன்பதாவத ல்
உடல்

வளர்த்த க்கு

ஏற்றார்ேபால் யூனிஃபார்ைம ஸ்கர்ட்டில் இருந்து
பாவாைட

சட்ைட,

பாவாைட

சட்ைடய லிருந்து

பாவாைட தாவணி என மாற்ற க் ெகாண்டேபாது
அைதக்

குற ப்ப ட்டு

ெசால்லி

பாராட்டினார்.

“தானாேவ புரிஞ்ச ட்டு மாத்த க்க ட்டடீ ப ள்ள. இது
புத்த சாலி க்ளாஸ். ச ல க்ளாஸ்ல நாங்க கூப்ப ட்டு
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ெசால்லும்படி ஆகுது.” என்றார்.
ஸ்ேபார்ட்ஸ்
முன்ப ருந்ேத

ேடக்கு
மாஸ்

காைல நடக்கும்.
ஒருவர்

மாற்ற

சல

ட்ரில்

வாரங்கள்

ப்ராக்டீஸ்

ஸ்ேடஜில் ேகம்ஸ் டீச்சர்கள்
ஒருவர்

ட்ரம்ஸ்

வாச க்க

மாணவ கள் ேசர்ந்து ட்ரில் பய ற்ச
“ப்ரிஸ்க்கா ெசய்!
ெசய்!”

பல

ெசய்ேவாம்.

ஸ்மார்ட்டா ெசய்!

கம்பீரமா

என்று ெபாதுவான ேகம்ஸ் டீச்சர்களின்

உத்தரவுகளுக்கு

நடுேவ

க்ேரஸ்ஃபுல்லா ெசய்!”
குரல்

த னம்

ேகட்டது.

குணாத சயம்.

“அழகா

ெசய்!

என்று லீமா மிஸ்ஸின்

அதுதான்
நன்றாய்

லீமா

மிஸ்ஸின்

வ ைளயாடுக றாயா

என்று பார்ப்பேதாடு ந ன்றுவ ட மாட்டார்.
ெசய்தாலும்

க்ேரஸ்ஃபுல்லாக

எைத

ெசய்யேவண்டும்

என்பார்.
ச ல சமயம் கைடச
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ப்ெராக்ராம் நடக்கும்.

அது முடியும்ேபாது பள்ளி

முடியும்

வ ட்டிருக்கும்.

ேநரம்

எடுத்துக்

ஆக

ெகாண்டு

வீட்டுக்கு

ைபைய

ஓடும்

அவசரம்

மாணவ கைளத் ெதாற்ற க் ெகாள்ளும். மாடிய ல்
உள்ள

வகுப்பைறகளுக்கு

ஒரு

சமயத்த ல்

மூன்று

மாணவ கள்

முண்டியடித்துக்

ெசல்லும்

இடித்துக்

ெகாள்ளாமல்

வைரதான்

ெகாண்டு

பல

படிகட்டில்
ஏறமுடியும்.

மாணவ கள்

ஏறும் ேபாது யாேரனும் வ ழுந்துவ டும் அபாயம்
இருந்தது.

படிகட்டு நல்ல உயரம்.

எங்கள்

வகுப்பு மாடிய ல் இருந்ததால் இவர் எங்கைள
உட்கார்த்த ைவத்து கும்பலாய் ஏறுவத ல் உள்ள
ஆபத்துகைள வ வரித்து காத்த ருந்து அைமத யாய்
ஏறும்

பழக்கத்ைத

ஏற்படுத்த

ைவத்தார்.

ெபாறுைமயாய் வரிைசயாக நாங்கள் ஏறுவைதச்
சுட்டிக் காட்டி மற்ற வகுப்பு மாணவ கைள ைகத்தட்ட
ைவத்த ருக்க றார்.
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ஒருமுைற ேஹாெவன்று கத்த க் ெகாண்டு
ஒருவைர ஒருவர் தள்ளிக் ெகாண்டு முண்டியத்துக்
ெகாண்டு

கண்மூடித்தனமாக

மாணவ கள் கும்பல்.
பார்த்தார்.

ஏற யது

ஒரு

லீமா மிஸ் வ சலடித்து

சத்தமாய்ப் ேபச

வரிைச படுத்த

பார்த்தார். அந்த கும்பல் மச யவ ல்ைல. உள்ேள
புகுந்து ைகய ல் அகப்பட்டவைர எல்லாம் முதுக ல்
ேபாட ஒருவாறாய் கும்பல் கட்டுக்குள் வந்தது.
அந்த கும்பலின் ேபாக்க ல் என்ைன அற யாமல்
ச க்க இழுப்பட்டு முதல் அடி வாங்க க் ெகாண்டவள்
அடிேயன்தான். அைதக் கவனித்து வ ட்டார்.
மறுநாள் எங்கள் டீச்சர் ஒருவர் ஆப்ெசண்ட்
ஆக வ ட இவர் உள்ேள நுைழந்தார். நுைழந்தவுடன்
என்ைன அருக ல் அைழத்தார். ” உன்ைனப் ேபாய்
அடிச்ச ட்ேடண்டீ ப ள்ள!

ெசான்ன ேபச்ச ேகக்கற

க்ளாஸ் இது. இந்த க்ளாஸ் ஸ்டூடன்ஸ் அந்த மாத ரி
முட்டாள்தனம் ெசய்யமாட்டிங்கனு ெதரியும். மத்த
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பசங்கள அடக்க உங்கள்ல ச ல ேபத்தயும் நான்
அடிக்க ேவண்டியதா ேபாய்டுச்சு” என்று புலம்ப
தள்ளிவ ட்டார். “பரவாய ல்ைல மிஸ். எங்களுக்கு
வலிக்கேவய ல்ைல”

என்று

நாங்கள்

அவைர

சமாதானம் ெசய்ய ேவண்டியதாய ற்று.
ப்ளஸ்டூ
ந மிடம்வைர

ரிவ ஷன்
எழுத த்

எக்ஸாமில்
தள்ளிக்

கைடச

ெகாண்டிருந்த

என்ைன ” என்னம்மா வடவைரைய மத்தாக்க
வாசுக ைய நாணாக்க யா?” என்று க ண்டலடித்தார்.
மாணவ கைளப்

ேபச ேய

ஒழுங்கபடுத்த

ெதரிந்த அற்புதமான டீச்சர்.
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18. மங்கள ேமரி மிஸ்.
ஒன்பதாம் பத்தாம் வகுப்ப ல் எங்கள் தமிழ்
டீச்சர்.

இைதவ ட அழகாகக் கற்றுக் ெகாடுக்க

முடியாது என்று எண்ணும் அளவ ற்கு இருக்கும்
இவர் வகுப்புகள்.

பைழய தமிழ் பாடல்கைள

நடத்தும்ேபாது அந்த காலத்த ற்கும் இடத்துக்குேம
அைழத்துப் ேபாய்வ டுவார்.
ெநடுநல்வாைட குளிர்கால வர்ணைன என்ற
பாடத்ைத நடத்தும்ேபாது அந்த பத ேனாறு மணி
த ருச்ச

ெவய்ய லில்

குளிர்காலத்ைத

வகுப்புக்குள்

அனுபவ த்ேதாம்.

நாங்கள்
ேபப்பர்

த ருத்துவத லும் ஒரு அலாத யான முைறையக்
கைடப டித்தார்.

ஒரு ேகள்வ க்கான வ ைடைய

வகுப்ப ன் அத்தைன மாணவ களுக்கும் த ருத்த
மத ப்ெபண் ேபாட்டுக் ெகாண்டு வருவார் ப ன்
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அடுத்த ேகள்வ ைய எல்ேலாருக்கும் த ருத்துவார்.
ேகட்ட

ேபாது

அற யாம

“இப்படி

ெசஞ்சாதான்

பாரபட்சமா

இருக்கும்.”

மார்க்

என்பார்.

ப ரத்த ேயகமான

என்ைன

வ ழுந்த றாம

ஒவ்ெவாரு பத லுக்கும்

கெமண்ட்டுகளும்

அளித்து

அத்தைன கவனமாக ேபப்பர் த ருத்துவைத என்
அம்மா

பார்த்துவ ட்டு

மங்கள

ேமரி

மிஸ்ச ன்

வ ச ற யாக ஆனாள்.
பாடம்

நடத்துவத ல்

ேசார்வுற்ற
வல்லவர்.
சற்று

மாணவ கைள

த ட்டு வாங்க

ேதற்றுவத லும்

யாரிடேமா

ெசமத்த யாய்

அழுது ெகாண்டிருந்த என்ைனப்

ெசால்லி

உற்சாகமூட்டப்

நான் மச யவ ல்ைல.
மிஸ்

அல்லாமல்

ஒரு முைற ஸ்கூல் ேட ட்ராமவ ற்கு

முன்னால்

பலதும்

மட்டும்

ெசான்னது

பார்த்தார்.

அதற்கு அசராத அந்த

இன்றும்

என்னால்

மறக்க

முடியாது ” இன்னிக்கு நீ நடிக்கறத பாத்த ட்டு
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உன்ன த ட்டின டீச்சர் இனி எல்லா ட்ராமாவுக்கும்
உன்னேய ஹீேராய னா ேபாடப் ேபாராங்க பார்!
அழாத. நீ எவ்ேளா புத்த சாலி? என்னவ ட நீதான்
புத்த சாலி!” நான் ச ரித்துவ ட்ேடன்.
இைதக்

ேகட்டிருந்தால்

ெகாண்டிருப்பாள்.

என் அம்மா

தைலய ல்

அடித்துக்

என் வீட்டில் எனக்கு பட்டப்

ெபயர் ட்யூப் ைலட். அழும் மாணவ ைய சமாதானப்
படுத்த

இந்த

மிஸ்

என்ன

ேவண்டுமானாலும்

ெசால்வார்.
ெமாழிகள் கற்றுக் ெகாள்வது எனக்கு ப டிக்கும்.
ஐந்தாவது வைர ச .ப .எஸ்.ச பள்ளிய ல் படித்தத ல்
ஆங்க லத்த ல்

எனக்கு

க ைடத்த

அஸ்த வாரம்

தமிழில் க ைடக்கவ ல்ைல. ச .ப .எஸ்.ச பள்ளிய ன்
ஸ்டான்டர்டுக்குத் தமிழில் எப்ேபாதும் நான் தான்
ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட். ஆறாவத ல் ஸ்ேடட் ேபார்ட்டுக்கு
மாற யேபாதுதான்

தமிழில்

என்

லட்சணம்

என்னெவன்று எனக்கு புரிந்தது. எழுந்து வாச க்க
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ெசான்ன ேபாது ஐந்தாவது ந மிடம் ” இந்த ப ள்ள
இப்பத்தான் எழுத்து கூட்டுது. உக்காரு…” என்ேறா ”
நம்மூர் மைழ மாத ரி வ ட்டுவ ட்டு வாச க்குது பார்…”
என்ேறா உட்கார்த்த வ ட்டு ேவறு எவைரேயனும்
வாச க்கச் ெசால்லிவ டுவார்கள்.
வாச ப்பத ேலேய
இலக்கண

ஆர்வம்

கான்ஃப்டன்ஸ்
ெமாழி

ஓரமாக ஒதுங்க வ ட்டன.
புரியவ ல்ைல

ஆர்வம்

ேபாய்வ ட,
எல்லாம்

இலக்கண குற ப்புகள்

ேகட்கவும்

ைதர்யமில்ைல.

கஷ்ட்டப்பட்டு மனப்பாடம் ெசய்து எழுதும்ேபாது
எல்ேலாரும் புரிந்து ெசய்பவர் ேபால் காணப்பட
நான் மட்டும் அவஸ்த்ைதப் பட்ேடன். ஒன்பதாவத ல்
மங்கள

ேமரி

மிஸ்

தமிழ்

ஆச ரிையயாய்

வந்தேபாதுதான் இலக்கணக் குற ப்புகள் புரிய
ஆரம்ப த்தன.

இயல்பான இலக்கண ஆர்வம்

வ ளக்கமாக ெதளிவாக ெசால்லிக் ெகாடுப்பவர்
க ைடத்ததும் ஆழமானது.
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சாப்ப டுவது ேபால் ஆனது.
இலக்கணமும் ெபாதுக் கட்டுைரயும் ேசர்ந்து
இரண்டாம் தாளில் ந ைறய மத ப்ெபண் அள்ள
ஆரம்ப த்ேதன்.
ெசய்ேதன்.
கட்டுைர
இந்த

முதல்

சுமாராகேவ

ேபப்பர் ெகாடுக்கும்ேபாது ” ெபாது

ெபாறுத்தவைரக்கும்

ெபாண்ணு

ெராம்ப

தாள்

நல்லா

எந்த

உங்க

தைலப்பு

எழுத டுவா”

வகுப்புல

குடுத்தாலும்

என்று

எல்லார்

முன்னிைலய லும் பாராட்டியவர் என்ைன தனிேய
அைழத்து ” இலக்கணத்துல இருக்கற ஆர்வம்
உனக்கு ெசய்யுள் உைரநைடல இல்ல. இரண்டாம்
தாள் இல்லன்னா தமிழ்ல உன் மார்க் படு சுமாரா
தான் இருக்கும். ேஷாபனாேவாட ஃபர்ஸ்ட் ேபப்பர
வாங்க பாரு.

எவ்ேளா அழகா எழுத ய ருக்குது

அந்த ப ள்ள.

இத்தைனக்கும் அவ தாய் ெமாழி

கன்னடம். ” என்று கடிந்து ெகாண்டார்.
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த ட்டாத டீச்சர் த ட்டியதும் நான் ேஷாபனாவ ன்
ேபப்பைர வாங்க ப் பார்த்ேதன்.

அவள் எங்கள்

வகுப்ப ன் ஃபர்ஸ்ட் ேரங்க் மாணவ .

சய ன்ஸ்

ேமத்ஸுக்கு ேபாடும் அளவு உைழப்ைப அவள்
தமிழுக்கும்
ெமாழியாகக்

ேபாட்டிருந்தாள்.
ெகாண்ட

தமிைழ

நாங்கள்

தாய்

எல்ேலாரும்

ேகானார் தமிழ் உைரைய கட்டிக் ெகாண்டு அழ
கன்னடப் ெபண்ணான அவள் தீர்க்கமாக எனக்கு
அற வுைர கூற னாள்
” ைகட ெதாடேவ ெதாடத. ெசய்யுள மனப்பாடப்
பகுத மனப்பாடம் பண்ண ேவண்டாத பகுத ன்னு
ப ரிக்காத. முழு ெசய்யுளும் மனப்பாடம் பண்ணு.
எழுதும்ேபாது ேமற்ேகாள் காட்டி எழுது” என்றாள்.
கஜ ேசாம்ேபற யான நான், “ஐய்ேயா! வண்டி
வண்டியா இருக்ேக?

எப்டி மனப்பாடம் பண்ணி

எவ்ேளானு ஞாபகம் ெவச்சுக்கறது?” என்ேறன்.
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” கைளயாத துன்பமிக் காரிைகக்குக் காட்டி
வைளயாத

ெசங்ேகால்

என்ெகால்!….”
பகுத ைய

அவள்

வாச த்து

வைளந்தது!
ச லப்பத கார

இது
ெசய்யுள்

காண்ப த்தாள்.

சந்தத்ேதாட அழகா வருது பார்.

”

எப்டி

இத ஞாபகம்

ெவச்ச க்கறது ெராம்ப ஈஸி.” என்றாள்.

“அட!

ஆமாம்” என்ேறன். அன்று முதல் தமிழ் இலக்கண
புத்த்கத்ேதாடு தமிழ் ெசய்யுைளயும் அட்ைட டு
அட்ைட படிக்கும் மாணவ ஆேனன். முப்பது வருடம்
கழித்து இன்றும் ச ல ெசய்யுள் அடிகள் அப்படிேய
ந ைனவ ல் இருக்க ன்றன.
சுத்தமாக

மறந்து

ஆனால் இலக்கணம்

ேபாய்வ ட்டது.

எழுத்த ல்

ஆர்வமும் வாய்ப்பும் அைமயும் சமயம் வல்லினம்
மிகும் இடம் மிகா இடம் என்று இண்டர்ெனட்ைட
உருட்டி

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

மங்கள

ேமரி

மிஸ்ச டம் மீண்டும் படிக்க மாட்ேடாமா என்ற ஏக்கம்
வருக றது.
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” நல்லா இருக்க ற யா பாப்பா?” க ட்டத்தட்ட
33

வருடங்கள்

ெகாண்டேபாது

கழித்து
அேத

அவைரத்

குரல்,

அேத

ெதாடர்பு
வாஞ்ைச.

இத்தைன வருடங்கள் கழித்து ேபச ய மாணவ ைய
அைடயாளம் கண்டு ெகாண்டு ேபச யதும், அதற்கு
ப ன்

தானாகேவ

ஃேபான்

ெசய்து

”

நல்லா

இருக்க யா?

எழுத ட்டிருக்க யா?” என்று அவர்

அவ்வப்ேபாது

வ சாரிப்பதும்

என்

கணவருக்கு

ெபரிய ஆச்சரியம்.
எளிைமயானவர்.

அன்பானவர்.

மிகத்

த றைமயானவர்.
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19. ட்ெடஸி சிஸ்ட்டர்.
ஒன்பதவத ல்

இங்க்லீஷ ம்

ஜ்யாக்ரஃப யும் கற்ப த்தவர்.
டீச்சர்.

எங்கள் க்ளாஸ்

இவர் கல்கத்தாவ ல் இருந்து வந்ததாகக்

கூற னார்.
தமிழ்

ஹ ஸ்ட்ரி

தமிழ் ேபச நாங்கள் ேகட்டத ல்ைல.

இலக்கணத்த ற்கு

மங்கள

ேமரி

மிஸ்

ேபால் இங்க்லீஷ் க்ராமருக்கு ட்ெடஸி ச ஸ்ட்டர்.
இலக்கண சுத்தமாக ேபசவும் எழுதவும் கற்றுக்
ெகாடுத்தேதாடு ஒரு முக்க யமான குற ப்ைபயும்
ெகாடுத்தார்.

இங்க்லீைஷப்

ெபாறுத்தவைர

ேகட்பதற்கு நன்றாக ஒலிக்கவ ல்ைல என்றால்
நீங்கள்

எங்ேகா

க்ராமரில்

என்று அர்த்தம் என்றார்.

ெசாதப்புக றீர்கள்

அந்த குற ப்பு இன்று

வைர எனக்கு உண்ைமயாகவும் உபேயாகமாகவும்
இருக்க றது.
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ஒரு முைற இங்க்லீஷ் பரிட்ைசய ல் ெலட்டர்
ைரட்டிங்க ல் ” வீ ஹாட் அ ஸ்மாஷ ங்க் பார்ட்டி”
என்பது

ேபால்

வரும்ேபாது

நான்

அந்த

எழுத வ ட

ெரௗண்ட்ஸ்

வார்த்ைதக்கு

அர்த்தம்

ெதரியுமா எண்று ேகட்டார். சுற்ற வைளத்து அந்த
வார்த்ைதைய
எப்படி

எங்ேக

ைகயாள

ெசான்ேனேன
அர்த்தம்
எனக்கு

என்று

உபேயாக க்க

ேவண்டும்

என்ெறல்லாம்

தவ ர

நச்ெசன்று

ஒரு

வார்த்ைதய ல்

ெதரியவ ல்ைல.

ேவண்டும்

வீட்டில்

இதுதான்
ெசால்ல
டி

னரி

இல்லயா? என்று ேகட்டுவ ட்டு ேபாய்வ ட்டார். நான்
ஒழுங்காக டி

னரி உபேயாக க்கத் ெதாடங்க யது

அப்ேபாதுதான்.
ஒவ்ெவாரு

மாணவ ய ன்

ெபற்ேறாைரயும்

தனிேய வரவைழத்து ேபச அவர்கள் வளர்ச்ச ய ல்
ஒரு

கண்

ைவத்து

ெகாள்வார்.

அவைர

சந்த த்துவ ட்டு வந்த தந்ைத ” ைநஸ் ேலடி. நல்ல
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இங்க்லிஷ்.” என்று ெசான்னைத ேஷாபனாவ டம்
ெசால்ல அவள் ” ஏய்!

எங்கப்பாவும் இேத நாலு

வார்த்தய தான் ெசான்னாங்க” என்றாள். அதுதான்
ந ஜம்.

ஒேர வரிய ல் ெசால்ல ேவண்டுமானால்

ட்ெடஸி ச ஸ்ட்டர் “ைநஸ் ேலடி, நல்ல இங்க்லிஷ்”
என்று தான் ெசால்ல ேவண்டும்.
எந்த வ ஷயத்த லும் ஆர்வத்ைத எற்படுத்த
வளர்க்கத் ெதரிந்தவர்.

ஹ ஸ்ட்ரி ஜ்யாக்ரஃப

என்றால் தூங்கும் பீரியட் என்பைத மாற்ற படு
உற்சாகமானதாக ஆக்க னார். இந்த ஒரு பாடத்ைத
முக்கால்வாச

ேபர் கைடச

ந மிடத்த ல் படிக்கும்

பாடமாக ஒதுக்க ைவப்பது வழக்கம்.

ஒரு நாள்

அவர் ேபச ய வ தத்த ல் ஹ ஸ்ட்ரி ஜ்யாக்ரஃப
ேமல் எங்களுக்கு காதேல வந்துவ ட்டது.
முடியும்ேபாது

ஒரு

டீச்சர்

ேபாய்

க்ளாஸ்

அடுத்தவர்

வரும் இைடெவளி ேநரத்ைதக் கூட வீணாக்காது
படிக்கலாம் என்று ஐடியா ெகாடுத்துவ ட்டு ேபாக,
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நாங்கள் ஆர்வமாக ஹ ஸ்ட்ரி புக்ைகப் ப ரித்து
ைவத்து ெகாண்ேடாம்.
எந்த
பற்ற

ராஜா

அல்லது

ேகட்டாலும்

ெதயர்

பீரியட்

லிட்ேரச்சர்
வார்ஸ்

சைளக்காமல்

ஆர்ட்

”

ட்யூரிங்க்

ஆர்க ெடக்சர்

ஃப்ளரிஷ்ட்.

அண்ட்

ராஜ்ஜியத்ைதப்

ேத

ெவான்

அண்டு

ேவஜ்டு

ெமனி

ெமனி

ேபட்டில்ஸ்

…”

(அவர்கள் ராஜ்ஜியத்த ல் பல கைலகள் வளர்ந்தன
,

அவர்கள்

பல

பைடெயடுப்புகைளச்

ெசய்து

பல ேபார்களில் ெவன்றார்கள்…) என்பது ேபால்
ெபாதுப்பைடயாகேவ எழுத
வழிய ல்லாமல்

ஒரு

த ருத்துபவர் ேவறு

மார்க்

இரண்டு

மார்க்

என்று ேபாட்டுக் ெகாண்ேட வர கைடச ய ல் 35%
பார்டர் பாஸ் வாங்க வ டும் எங்கள் க்ளாஸ் அகட
வ கட சக்ரவ்ர்த்த னி கூட அன்று ச ன்ஸியராக
ஹ ஸ்ட்ரி

படிக்க

நுைழந்த

அப்ேபாைதய
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ட்ராப்

ைசலன்ஸில்

மாணவ கைளப்
அழகாய்

ச ன்ஸியராகப்

பார்த்ததும்

புன்ைனத்தவாறு

மாணவ யைர

கணக்கு

ஹ ஸ்ட்ரி

புக்ைகப்

ெஜன்மங்களா…
ஓடி

எல்லார்

புத்தகத்துக்கு

பத லாக

பார்த்தவுடன்

பசங்க

வந்தா

ெபன்ச்

ேபாது

காத்துட்டிருக்குேமன்னு
ஓடி

அகமக ழ்ந்தார்.
முதல்

ெநருங்க ய

ைகய லும்

படிக்கும்

ேமத்ஸ்

ஆஸ்பத்த ரி

ஹ ஸ்ட்ரி

உக்காந்த ருக்கீங்களா?”

படிக்க
ேபானவ

புக்க
என்று

“நாய்

ெவச்ச ட்டு
ஆரம்ப த்து

த ட்டிவ ட்டு ேபாய்வ ட. எங்கள் ஆர்வக் ேகாளாறால்
ஏற்பட்ட

தவைற

சமாதானப் படுத்த

எடுத்து

ெசால்லி

அவைர

கூட்டி வர எங்கள் க்ளாஸ்

லீடர் அவர் ப ன்னால் ஓடினாள்.
எனக்குத்

ெதரிந்து

இந்த

அளவ ற்கு

ஹ ஸ்ட்ரிய ல் எந்த டீச்சரும் ஆர்வத்ைத தூண்டி
வ ட்டத ல்ைல.
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20.

ெரஜினா மிஸ்.

எட்டாவத ல் எங்கள் க்ளாஸ் டீச்சர். ஒல்லியாய்
உயரமாய் கன்னத்த ல் ஒரு ெபரிய மச்சத்ேதாடு
இருப்பார்.

சய ன்ஸ் ெசால்லிக் ெகாடுத்தார்.

வாஞ்ைசேயாடு பழகுவார். த ட்டுவது பனிஷ்மண்ட்
ெகாடுப்பது
ெசய்வார்.
இவர்

எல்லாேம
‘கண்ணுகளா!

மாணவ கைளக்

இருக்கும்.

மிக

ெமன்ைமயாக

தாய களா!’

கூப்ப டுவேத

என்று
அழகாக

மற்ற டீச்சர்களிடம் ெபட்டிப் பாம்பாய்

அடங்க ப் ேபாகும் மாணவ கள் இவர் வகுப்ப ல்
இல்லாத லூட்டி அடிப்ேபாம்.
ைவத்த ருப்பார்.

ஒப்புக்கு ஸ்ேகல்

அடிக்க மனது வராது.

அத க

பட்சம் வய ற்ைறப் ப டித்துக் க ள்ளுவார். நாங்கள்
அவர் க ள்ள ைக ெகாண்டுவரும் ேபாேத வய ற்ைற
எக்க க் ெகாண்டுவ டுேவாம்.

பாவம் சட்ைடையப்

www.Kaniyam.com

FreeTamilEbooks.com

155

ப டித்துக் க ள்ளிக்ெகாண்டிருப்பார்.
ந ைறய

மார்க்

வாங்குபவர்

கவனம்

ைவக்கும்

நடுவ ல்

ஒவ்ெவாரு

ேமல்

சய ன்ஸ்
மாணவ ய ன்

மட்டுேம

டீச்சர்களுக்கு
அற ைவயும்

த றைமகைளயும் அைடயாளம் கண்டு ெகாண்டு
ஊக்குவ ப்பார்.

வீட்டுக்கு ெசல்லும் வழிய ல்

ைகக்கு அகப்படும் ெசடிகைள எல்லாம் தூக்க க்
ெகாண்டு ேபாய் ” மிஸ் இது எந்த ஃேபமிலி?”
என்று

பலமுைற

அவர்

ெசய்த ருக்க ேறாம்.
பத ல் ெசால்வார்.

க்ளாைஸ

ைடவர்ட்

ெபாறுைமயாய்ப் பார்த்து
பாடப் புத்தகத்த ல் இல்லாத

உதாரணங்கைள எழுத னால் மார்க் ெகாடுக்கும்
ஒேர

சய ன்ஸ்

டீச்சர்

இவர்தான்.
ெசய்வார்.

தனிேய

கூப்ப ட்டு

பாராட்டவும்

”

அற வு!

அற வு!

நீெயல்லாம் படிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ராங்க்

வாங்கலாம் தாேன தாய ?” என்று அந்த முைற
இருபதாவது

ேரங்க்
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வய ற்ற ல் க ள்ளுவார்.
அம்மா

அப்பாவ டம்

அேனகமாகப் பலருக்கு

கூட

இவ்வளவு

ெசல்லம்

க ைடத்த ருக்காது.
ேவர்ல்டு கப் க ரிக்ெகட் ேபாட்டி அந்த வருடம்
நடந்தது. ெசமி ஃைபனல்ஸ் என்று ந ைனக்க ேறன்.
மிஸ் ேநாட் த ருத்தும்ேபாது அருக ல் ந ன்ற ருந்த
ஷாந்த னியும் நானும் க ரிெகட் பற்ற

அவரிடம்

ெலாட ெலாடத்துக் ெகாண்டிருந்ேதாம். அன்ைறய
ேமட்ச் முக்க யமான ேமட்ச். இந்த யா இன்க லாந்து
ேபாட்டிய ட்ட ெசமி ஃைபனல்ஸ். அந யாயத்துக்கு
இப்படி ஸ்கூல் நாளில் ேமட்ச் நடக்க றேத என்று
நாங்கள்
எங்கள்

புலம்ப ய

புலமபலில்

இருவருக்கும்

மனம்

ரகச யமாக

இளக

மத்த யானம்

லீவ் ேபாட்டுவ ட்டு ேபாய் ேமட்ச் பார்க்க அனுமத
ெகாடுத்தார். ேமட்ச ல் இந்த யா ேதாற்றுவ டாலும்
ைநஸாக

மத யம்

மிஸ்ச டம்

மட்டும்

டாட்டா

காட்டிவ ட்டு எவர் கண்ணிலும் படாமல் வீட்டுக்கு
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ஓடிய த்ரில்லும் குதூகலமும் இன்றும் இனிக்கும்
ந ைனவு.

அைத எங்களுக்கு அளித்த ேதவைத

ெரஜினா மிஸ்.
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21. ரீட்டா மிஸ்.
மாரல்
முக்கால்

சய ன்ஸ்
வாச

கைத

கற்றுத் தரும் பாடம்.

என்று
மூலம்

சப்ஜக்ட்.

ஏேதனும்

மாரல்

ஆறாவத லிருந்து அந்த

சப்ஜக்ட் டீச்சர் ரீட்டா மிஸ்.
வகுப்ப ல்

ஒரு

நடிப்பு த றைம எந்த

ஒளிந்த ருந்தாலும்

கண்டுப டித்து

ேமைடேயற்ற வ டுவார்.
ஏழாவத ல்

இலக்க ய

கூட்டத்த ல்

எங்கள்

வகுப்ப ன் பங்க ற்கு ஒரு நாடகம் ேபாடுவது என்று
முடிெவடுத்த ருந்ேதாம்.

நானும் ேஷாபனாவும்

கைத ஸ்க்ரிப்ட் ெரடி ெசய்ேதாம், கைத முழுவதும்
ஒரு வகுப்பைறய ேலேய நடக்கும். டீச்சராக நடிக்க
உயரமான மாணவ யாக ேவண்டும் என்று ஒரு
மாணவ ையத் ேதர்ந்ெதடுத்து ெகஞ்ச

கூத்தாடி

நடிக்க ைவத்ேதாம். உயரம், ஸ்ட்ரிக்டான முகபாவம்
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என்று அவள் கனக் கச்ச தமாகப் ெபாருந்த னாள்.
என்ன ஒன்று , வசனம் பாத ேநரம் காத ல் வ ழாது.
வ ழும்ேபாது ெகாஞ்சம் மாற்ற ப் ேபச வ டுவாள்.
த னமும்

ரிஹர்ஸலின்ேபாது

சைளக்காமல்

ப றந்த நாள் சாக்ேலட் ெகாடுக்கும் மாணவ ய டம்
உனக்கு எனது ப றந்த நாள் வாழ்த்துகள் என்று
ெசால்வதற்கு பத லாக ” உனக்கு எனக்கு ப றந்த
நாள் வாழ்த்துகள்.” என்ேற ெசால்லி வந்தாள்.
ேஷாபனா ெடன்ஷன் ஆனாள். ” கரக்டா ேபசு
யா! இப்டி ேபச னா ச ரிக்க மாட்டாங்களா?”
அவள் என்ைன முைறத்தவாேற இந்த முைற
” உனக்கும் எனக்கும் ப றந்தநாள் வாழ்த்துகள்”
என்று

ெசால்லிவ ட்டு

முகத்ைத

உர்

என்று

ைவத்துக் ெகாண்டாள்.
” ஏய்! என்னாப்பா இது?”
”

வ டு

ேஷாபனா.
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வாய்ஸ்

ெவளில

ேகக்காது,

பக்கத்துல

இருக்கறவங்களுக்குக் ேகட்டா ெபரிய வ ஷயம்.
”

ெபரிய

அந்த

மனுஷ

வசனத்ைத

ேபால்

ேபச ய

ெவறுமேன

”

எனக்கு

ப றந்த

நாள்

வாழ்த்துகள்.” என்று எளிைமப்படுத்தலாம் என்பது
உைறக்கவ ல்ைல.
எதனாேலா டீச்சர்களிடம் உதவ
நாங்களாகேவ

எல்லாம்

ெசய்து

ேகட்காமல்
டீச்சர்களிடம்

பாராட்டு வாங்கும் ஆைச ேவறு எங்களுக்கு வந்து
ெதாைலத்தது. க்ளாஸுக்கு ெவளிேய ஒரு ெபரிய
தூங்கு மூஞ்ச மரத்தடிதான் எங்கள் நாடக ேமைட.
மரத்துக்கு ப ன்னால் பரபரப்பாக ேமக்கப் நடக்க
ஆரம்ப த்தது. டீச்சராக நடிப்பவளுக்கு புடைவ கட்ட
ேவண்டும். ஒரு ேதாழி “நான் கட்ேறன். எங்கம்மா
கட்டும்ேபாது

பாத்த ருக்ேகன்”

என்ற

ேபாது

சந்ேதாஷமாக எங்கள் ‘டீச்சைர’ ஒப்பைடத்ேதாம்.
ஸ்டிஃபாய் அட்ெடன்ஷனில் ந ன்றவளுக்கு புடைவ
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கட்டும்ேபாது “அவுந்துராத ல்ல?”
ேகட்டுவ ட,

என்று யாேரா

அவள் “நல்லா ைடட்டா கட்டிடேறன்.

ேடாண்ட் ெவாரி” என்றாள்.
வய ற்ைறக் கலக்க யது.
ெகாண்டால்

ஏேனா எனக்கு

இந்த நாடகம் ஊற்ற க்

என்ைனயும்

ேஷாபனாைவயும்

எல்ேலாரும் வறுத்து எடுத்துவ டுவார்கள்.
ஏழாம்

வகுப்ப ல்

மாணவ களும்
பயந்து

நான்கு

டீச்சர்கள்

சமர்த்தாக

ைக

ஸ்ேகலுக்கு

மரத்தடிய ல்

வரிைசயாக

அமர்ந்த ருந்தார்கள்.
சீன்.

டீச்சர்

ெபன்ச்

ெடஸ்க்

மாணவ களாக

நாடகத்த ன்

ேடப ள்

ஒன்றும்

ஒன்றும்

நடித்த

ெசக்ஷன்

முதல்

மாணவ கள்

ேபாடப்பட்டிருந்தன.

நான்கு

ேபரும்

ெராம்ப

ேநரமாக யும் ‘டீச்சர்’ வராததால் ‘த ரு த ரு’ என்று
வ ழித்துக்
ேபாவதற்கு

ெகாண்டிருந்தார்கள்.
தயங்க ய

எங்கள்

எதனாேலா
‘டீச்சைர’

ேபாப்பா” என்ேறாம்.

அவள் “இருப்பா.
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முடியல” என்றாள்.

புடைவ அவ்வளவு ைடட்டாக

சுற்றப்பட்டிருந்தது.

க ட்டத்தட்ட அழும் ந ைலய ல்

இருந்த

எங்கைளப்

பார்த்து

மனம்

ேகளாமல்

ப ரம்மப் ப ரயத்தனத்துடன் அடி எடுக்க, தடுக்க
வ ழப்ேபானாள்.
சமாளித்தவள்,

மரத்ைதப் ப டித்துக் ெகாண்டு
நடந்து

ேபாகும்

முயற்ச ையக்

ைகவ ட்டு அப்படிேய ஆக்ஷன் ஹீேராய ன் ேபால்
மரத்துக்குப் ப ன்னால் இருந்து நாடகக் க்ளாஸ்
ரூமிற்குள் குபீெரன்று பாய்ந்தாள்.

இப்படி ஒரு

அத ரடி க்ராண்ட் எண்ட்ரிைய எத ர் பார்க்காததால்
ஒரு ந மிடம் த ைகத்த மாணவ யர் கூட்டம் மறு
ந மிடம்

அவள்

கடைம

உணர்வுடன்

தத்த க்

ெகாண்டும் தாவ க் ெகாண்டும் டீச்சர் ேடப ைள
அைடய கட்டுக்கடங்காமல் ச ரிக்க ெதாடங்க யது,
அவமானத்த லும் ேகாபத்த லும் அவள் குரல்
ஆட்ேடாேமட்டிக்காய்

உயர்ந்தது.

“ைசலன்ஸ்!”

என்று கம்பீரமாக முழங்க னாள். “சபாஷ்!” நானும்
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ேஷாபனாவும்
எங்கள்

ைக

குலுக்க க்

சந்ேதாஷமும்

கூட்டத்த ன்

ெகாண்ேடாம்.
அைமத யும்

அத க ேநரம் நீடிக்கவ ல்ைல. ப றந்த நாள் சாக்ேலட்
ெகாடுத்த

மாணவ ய டம்,

தத்த த்

தாவ யத ல்

அத கரித்துவ ட்ட லங்க் ெகபாஸிட்டிய னால் ெபரிய
குரலில், ” எனக்கு உனது ப றந்த நாள் வாழ்த்துகள்”
என்று கூற கூட்டம் மீண்டும் குபீெரன ச ரித்தது.
ப ன் டீச்சர் தத்த தாவ க்ளாைசவ ட்டு ேபாகும் சீன்,
வரும் சீன் என்று வரிைசயாக வர மாணவ கள்
வய ற்ைறப் ப டித்துக் ெகாண்டு ச ரித்தார்கள்
இப்படியாக எங்கள் படு சீரியஸான நாடகம்
ஆரம்பம் முதல் கைடச

வைர படு காெமடியாய்

நடந்ேதற யது.
ெசவன்த்

ஏ

மானத்ைத

ஒட்டுெமாத்தமாய்

கப்பேலற்ற வ ட்ட எங்கைள எல்ேலாரும் கழுவ
கழுவ

ஊற்ற,

www.Kaniyam.com

ரீட்டா

மிஸ்

164

தனிேய

கூப்ப ட்டு

FreeTamilEbooks.com

த ட்டினாலும்

மற்றவர்களிடம்,

பசங்க தாம்பா.

“த றைமசாலி

என்னேவா ெசய்யத் ெதரியாம

ெசஞ்ச ருச்சுங்க.”

என்று வ ட்டுக் ெகாடுக்காமல்

ேபச னார். எட்டாவத ல் டீச்சர்ஸ் ேட அன்று பள்ளி
ேமைடய ல் நாடகம் ேபாடும் வாய்ப்ைபக் ெகஞ்ச
ேகட்டு வாங்க ய எங்கள் முயற்ச ையப் பலர் ேகலி
ெசய்தார்கள்.

ரீட்டா மிஸ் ச ரித்தவாேற, ” ேபான

வருஷம் க ண்டல் அடிச்சவங்க பாராட்டற அளவுக்கு
ெசய்யணும் ப ள்ைளங்களா.

எதாவது ெஹல்ப்

ேவணும்னா ேகளுங்க” என்றார்.

எங்கள் மீது

நம்ப க்ைக மாறாமல் அவர் ெசான்னது எங்களுக்கு
டானிக் ேபால் இருந்தது. உத்ேவகமாகக் களத்த ல்
குத த்ேதாம்.
இந்த

முைற

ேபாட்டுவ டுவது
’

முட்டாள்

நைகச்சுைவ
என்று

முனியன்

நாடகமாகேவ
தீர்மானித்ேதாம்.

’

என்பது

தைலப்பு.

இன்ைறக்கு ஆடிப்ெபருக்கு என்று ெசான்னால்
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ஆடிக் ெகாண்ேட தைரையக் கூட்டும் முட்டாள்
ேவைலக்காரன்

கைததான்.

‘சுப்பாண்டிய ன்

சாகஸம்’

முன்ேனாடியாக

இந்த

வந்தன.

ப ற்காலத்து

காமிக்

மாத ரி

ேகரக்ட்டரின்

கைதகள்

வலம்

ெபரும்பாலும் அறுைவ ேஜாக்குகளாக

இருக்கும் வ ஷயங்கள்தான் என்றாலும் பங்ேகற்ற
மாணவ களின் உற்சாகமான நடிப்பாலும் ச ன்ன
ச ன்ன ஐடியாக்களாலும் எங்கள் நாடகம் கைள
கட்டியது.
பண்ைணயார் ேபாண்டாவும டீயும் வாங்க வரச்
ெசால்லி பணம் ெகாடுக்க , மறந்து ேபாய்வ டுேமா
என்று வழிெயல்லாம் ேபாண்டா டீ!
டீ!
அது

ேபாண்டா

என்று ெஜப த்துக் ெகாண்ேட வந்து நடுவ ல்
எப்படிேயா

ேவைலகார

ெபாண்டாட்டீயாக

முனியனாக

டீக்கைடக்காரனிடம்
ேநாட்ைட

நீட்டி
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வாங்க ட்டு
ரூபா!

வர

ெசான்னாரு.

இந்தாய்யா

சீக்க ரம் ெகாடு” என அரங்கு அத ர்ந்தது.

டீக்கைடக்காரனும்

அவன்

மைனவ யும்

”

கீச

புடுேவன் கீச ! ெநஞ்சுல இருக்கற மஞ்சா ேசாத்த
எடுத்துருேவன்” என்று ெசன்ைன ெசந்தமிழில்
பாய்ந்து பாய்ந்து சண்ைட ேபாட, கூட்டம் ெவகுவாக
ரச த்து ைகத் தட்டியது.
அந்த

நாடகத்துக்குப்

நாடகங்களிலும்

எங்கள்

ப றகு

எல்லா

வகுப்ப ல்

பள்ளி

யாராவது

ஒருவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

எங்கள்

நாடகம்

எங்கள்

ஊற்ற க்

த றைமய ல்
ெகாடுத்த

ெகாண்டேபாதும்

நம்ப க்ைக

ரீட்டா

ெவளிப்படுத்த

மிஸ்ைஸ

எங்களால்

தட்டிக்
மறக்க

முடியாது.
டீக்கைடக்காரன்
ேபாடும்

ேவடத்த ல்
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வரிைசயாக துடுக்குத் தனமான ஆண் ேவடங்கேள
அளிக்கப்பட்டன.

என்

ேதாழிகள்

அழகாய்

அம்மாவ ன் பட்டு புடைவைய உடுத்த
ஜைட,
ஏற,

பூ,

ஒற்ைற

ேமக்கப் என்று லட்சணமாக ேமைட

நான்

ஒவ்ெவாரு

நாடகத்த லும்

ெபண்

ேபாலீஸ் ேபான்ற ேஹர் ஸ்ைடலும், யாேரா ஒரு
மாணவ ய ன் தம்ப ய ன் ேபண்ட் சட்ைடையயும். ஐ
ப்ேரா ெபன்ச லில் வைரந்த மீைசயுமாக ேமைட
ஏறுேவன்.

ஒரு முைற இன்ஸ்ெபக்ஷன்ேபாது

ேஷக்ஸ்ப யர் எழுத ய ‘ெமர்சண்ட் ஆஃப் ெவனிஸ்’
புத்தகத்த ன்

ஒரு

காட்ச

வகுப்ப ல்

நாடகமாக

ேபாட எங்கள் இங்க்லீஷ் டீச்சர் முடிவு ெசய்தார்.
அத ல் எனக்கு ஹீேராய ன் ேரால் ெகாடுத்தார்.
என்

துரத ர்ஷ்ட்டம்,

ேபார்ஷ யா

ஆண்

அந்த
ேவடம்

காட்ச ,
பூண்டு

ஹீேராய ன்
ேகார்ட்டில்

வாதாடும் சீன். நான் ெநாந்து ேபாேனன். அடுத்த
ஸ்கூல் ேட நாடகத்த ல் ேவடங்கள் ப ரிக்கும்ேபாது
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எந்த ஆண் ேகரக்டருக்கு என்ைனப் ேபாடுவது
என்று டீச்சர்கள் வ வாத க்க உள்ேள நுைழந்த
ரீட்டா மிஸ் , ” மிஸ், இவ கீச்சு ெதாண்ைடக்காரி!
இவளுக்கு இனி ஆம்பள ேவஷம் குடுக்காதீங்க.
ேபண்ட் சட்ைட ேபாட்டுக்க ட்டு ேமைடல ஏற க ச்சு
கீச்சுனு ேபசறா” என்று கூற என் வய ற்ற ல் பாைல
வார்த்தார்.
ரீட்டா மிஸ் புண்ணியத்த ல் நானும் ஆைச தீரப்
புடைவ கட்டி ேமைட ஏற ேனன்.
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22. ஷகுந்தலா மிஸ்.
ஆறாவத ல் தமிழும்.

ஏழாவத ல் ஆங்க லம்,

ஹ ஸ்ட்ரி ஜியாக்ரஃப யும் கற்ப த்தவர்.
ெதரிந்து

தமிழ்

ஆங்க லம்

எனக்கு

இரண்டுேம

கற்று

ெகாடுக்கக்கூடிய த றம் பைடத்த ஒேர ஆச ரியர்
அவர்.

ெகாஞ்சம் கண்டிப்பானவர்.

ஆனால்

மாணவ களிடம் ந ைறய அக்கைற ெகாண்டவர்.
ேநாஞ்சான்
இன்னும்

மாணவ களான

ஓரிருவைரயும்

ெவய்ய லில்

ந ற்க

எந்த

ைவத்து

பார்த்துவ ட்டால்

ேநராக

”

சுகமில்லாத

அது

உடம்பு

ெவய்ய ல்ல

என்ைனயும்

அைலய

ஆச ரியரும்
ேபசுவைதப்

அவர்கைள

அைழத்து,

ப ள்ைள.

வ டாதீங்க!”

அத
என்று

கண்டிப்பாகச் ெசால்லிவ டுவார். அவர் வயத லும்
அனுபவத்த லும் மூத்தவர் என்பதால் எந்த டீச்சரும்
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அவர் வார்த்ைதக்கு மறுவார்த்ைத ேபசமாட்டார்கள்.
அேத

ேபால்

ந யாயமாக

என்பத லும்

மிக

அப்ேபாெதல்லாம்

இருக்கேவண்டும்

உறுத யாக
வகுப்ப ல்

இருப்பார்.
மாணவ கைள

ஐந்ைதந்து ேபராக ஸ்குவாட் ப ரித்து ஒப்ப க்க
ைவப்பது, ேமப் ட்ராய ங் முடிக்க ைவப்பது, ஆல்பம்
தயாரிப்பது
ஸ்குவாட்டின்

ேபான்ற
லீடர்

ேவைலகைள

ேமற்பார்ைவ

அந்தந்த

பார்ைவய ல்

ெசய்ய ைவக்கும் வழக்கம் இருந்தது.

நான்

ஆல்பம் தயாரிப்பைத ஆர்வத்ேதாடு ெசய்ேவன்.
இன்ஸ்ெபக்ஷன்

நடந்தேபாது

இன்ஸ்ெபக்டர்

”

க்ரீன் ஸ்குவாட் ெசஞ்ச ஆல்பம் ெராம்ப அழகாக
இருக்கு. லீடர் யார்?” என்று ேகட்டு என் ஸ்குவாட்
லீடைரப் பாராட்ட, இவர் என்ைன எழுப்ப வ ட்டு,
ஆல்பம்

ெசஞ்சது

இந்த

ப ள்ைளதான்

என்று

அவர்களிடம் என்ைன அற முக படுத்த னார். இது
ேபால் பல ந கழ்ச்ச கள்.
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ஒரு

நாள்

எதற்காகேவா

ட்ெரஸ்ஸில்

வரச்

பள்ளிய ல்

கலர்

ெசால்லிய ருந்தார்கள்.

ஊரிலிருந்து வந்த ருந்த என் உறவுக்கார ெபண்
ைகவண்ணத்த ல்
நத யா

ஃப்ராக்

நான்
ஒரு

நத யா

ஒற்ைற

ெகாண்ைட,

ேராஜா

என்று

அலங்கரித்து ெகாண்டு ெபருைமயாகப் ேபாேனன்.
பக்கத்து சீட்டில் இருந்த ஒரு மாணவ , ” அய்ேயா!
ெகாண்ைடெயல்லாம்

டீச்சர்ஸ்தான்

ேபாடணும்.

நாம ேபாட்டா த ட்டுவாங்க” என்றாள்.
க லி

ப டித்து

ெகாண்டது.

கூப்ப ட்டு அனுப்ப னார்.
மாட்டின!” என்றாள்.
அவள்

உதவ யுடன்

எனக்குக்

ஷகுந்தலா

மிஸ்

அந்தத் ேதாழி ” ேபாச்சு

நான் அவசர அவசரமாக
ெகாண்ைடைய

அவ ழ்த்து

ேபானி ெடய ல் ஆக்க க்ெகாண்டு ஓடிேனன். அவர்
அைறக்குள் நுைழந்ேதன்.
த ட்டுவாங்க ய

அேத

கணக்கு

டீச்சர் அவேராடு இருந்தார்.
www.Kaniyam.com

நான் ஐஸ் சாப்ப ட்டு

172

(அக்காவ ன்)

‘இவர் ேவறு கூட
FreeTamilEbooks.com

இருக்க றாரா? ெசத்ேதன்!’ என்று எண்ணிேனன்.
ஆனால் ஷகுந்தலா மிஸ் ” அடடா!
ஏன்டீ அவுத்த?

ெகாண்ைடய

நல்லா இருந்துச்ேச!

மிஸ்க ட்ட

காட்டலாம்னு ெநனச்ேசன். மிஸ்! இது என் ப ல்ைள.
ெராம்ப நல்லா படிப்பா.

ெராம்ப நல்ல ப ள்ள.

” என்று ஒரு ைகயால் என்ைன அைணத்துக்
ெகாண்டு ேபச னார். அந்த டீச்சர் ” இவள ெதரியும்
மிஸ்.

இவ அக்கா என் ஸ்டூண்ட்தான்.” என்றார்.

அதற்கு ப ன் அடிக்கடி சகுந்தலா மிஸ் படிப்ப ல்
என் புராக்ரைசப் பற்ற அவரிடம் கூற ய ருப்பார்
ேபாலும், அக்காவ ற்காக என்ைனத் த ட்டிய அந்த
கணக்கு

டீச்சர்

அதன்ப ன்

என்ைன

ைவத்து

அக்காைவத் த ட்ட ஆரம்ப த்துவ ட்டார்.

” உன்

தங்ைக க்ளாஸ்ல எவ்ேளா ஸ்டூடியசா இருக்கா
பாத்த யா?” என்று அவைளத் த ட்ட, அவள் “எல்லாம்
ேநரம்டீ!” என்றாள்.
என்ைன
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கவனித்துக்
வந்தவர்

ெகாண்டும்,
நான்

ஊக்குவ த்தும்

எட்டாவது

ேகன்சரில் காலமானார்.

படிக்கும்ேபாது

அவர் ந ைனவ ன்ற

படுத்த ருந்தேபாது

நாங்கள்

ெசன்ற ருந்ேதாம்.

என்

உடல்

இைளத்த ருந்தாலும்

அேத

பார்க்க
கண்களுக்கு
கம்பீரமும்

தூய்ைமயுமாக சாதாரணமாக உறங்குவது ேபால்
தான் ெதரிந்தார்.

இப்ேபாதும் அவர் முகமும்

ச ரிப்பும் அவர் ேபசும்வ தமும் எனக்கு ந ைனவ ல்
இருக்க ன்றன.
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23.

க்ரிஸ்ெடல்லா மிஸ்

ஃப ேலாமினாஸில்

ஆறாம்

வகுப்பு

க்ளாஸ்

டீச்சர். ஆங்க லமும் கணக்கும்
கற்றுக்ெகாடுத்தவர், க்ளாஸ் டீச்சர். சீ. ப . எஸ்.
ச பள்ளிய ல் இருந்து ஸ்ேடட் ேபார்ட் மாற ய ருந்த
என்னிடம் பலர் ஸ்ேடட் ேபார்ட்டில் ஸ்டான்ட்ர்டு
கம்மியாக இருக்கும் என்று ெசால்லி பயமுறுத்த
வந்தார்கள்.

இந்த மிஸ்ஸின் ஆங்க ல வகுப்பும்

கணக்கு வகுப்பும் சீ.
வகுப்ைபவ ட

ப.

எஸ்.

அழகாகவும்

ச பள்ளிய ன்
ெதளிவாகவும்

இருந்தன.
ஆறாவத ல்
ெபரிய

ெபாருளாதார

பணக்கார

மாற யவர்கள்,

சூழ்ந ைலயால்

பள்ளிகளிருந்து

ஐந்தாம்

வகுப்பு

வைர

இங்ேக
தமிழ்

மீடியத்த ல் படித்து ஆறாவ்த ல் ஆங்க ல மீடியத்த ல்
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ேசர்ந்தவர்கள்,
மீண்டும்

ெசன்ற

ஆறாவது

வருடம்

ஃெபய லாக

படிப்பவர்கள்

என்று

கலைவயாகக் க ட்டத்தட்ட அறுபது மாணவ கள்
இருந்தனர்.

இந்த மிஸ் அந்த வகுப்ைப அழகாக

ேபலன்ஸ் ெசய்து ெகாண்டு ெசன்றார்.
ச ற ய உருவம், கறுப்பான துறு துறு என்ற
முகம். சன்னமான குரல். அழுத்தம் த ருத்தமான
ெதளிவான ேபச்சு. ெபாதுவாய் எல்ேலார் ேமலும்
ஒரு வாஞ்ைச உண்டு.
ேபசுவார்.

ெராம்ப பாஸிட்டவாக

மற்றவர்கள் “அடங்காதது.

வ ஷமம்,

ஓவர் குறும்பு” என்று வர்ணிக்கும் இடத்த ல் இவர்
அவர்கைள “சுட்டி” என்பார்.
உளற னால் “அட மன்னாரு!”

கணக்கு பீரியட்டில்
என்று அழகாக

அைழத்து மீண்டும் ெசால்லித்தருவார்.
மாைலய ல் நான், பத ெனான்றாவது படித்துக்
ெகாண்டிருந்த என் அக்கா, அவள் க்ளாஸ்ேமட் சுதா

www.Kaniyam.com

176

FreeTamilEbooks.com

(ெபயர்

மாற்ற

இருக்க ேறன்)

பள்ளிய லிருந்து

ெவளிேய

என்று

மூவராக

வந்ேதாம்.

சுதா

என்னிடம் ேபச்சு ெகாடுத்தாள்.

எந்த பாடத்த ற்கு

எந்த டீச்சர் என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட வந்தாள்.
ஒரு குற ப்ப ட்ட டீச்சரின் ெபயைரச் ெசான்னதும்
சட்ெடன்று

”

ஓ

அதுவா?

அது

எப்பப்பாரு

எல்லாத்ைதயும் த ட்டிக்க ட்ேட இருக்குேம?” என்று
ெசான்னாள்.
எனக்கு.

வந்தது வ ைன.

சுதாவுக்கல்ல,

என் ப ன்னாடிேய வந்த சவ தா (ெபயர்

மாற்றப்பட்டுள்ளது) என்ற மாணவ

ேநேர அந்த

டீச்சரிடம் ெசன்று ச க்ஸ்த் ஏ மாணவ யான நான்
அவைர அது இது என்று மரியாைத இல்லாமல்
ேபச யதாகப்

புகார்

ெசால்லிவ ட்டாள்.

என்

ெபயரில் இன்ெனாரு மாணவ யும் இருந்ததால்
மகராஜி ேநேர க்ளாஸுக்கு வந்து சந்தனக் கலர்
ெபாட்டு ைவத்த ருக்கும் மாணவ என்று என்ைனக்
குற ப்பாக அைடயாளம் காட்டிவ ட்டு “ேதங்க் யூ
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மிஸ்” என்று டீச்சைர வணங்க வ ட்டுப் ேபானாள்.
ேபான ெஜன்மத்த ல் நான் இந்த சவ தாவுக்குக்
கண்டிப்பாய்

எேதா

இல்லாவ ட்டால்

தீங்கு

யாேரா

ெசய்த ருக்க ேறன்.

ெசய்த

தவைற

நான்

ெசய்ததாக ெமனக்ெகட்டு க்ளாஸ் ேதடி வந்து ஏன்
ெசால்லேவண்டும்?
மிஸ் கூப்ப ட்டு த ட்ட, நான் ெசால்லவ ல்ைல
என்று மறுக்க, ெதளிவாக ச ந்த க்கேவா ேபசேவா
த றன்

இல்லாத

அக்காவ ன்
ேபச னாள்

அந்தப்

ேதாழியான
என்பைதேயா

குழந்ைதகைள

மட்டுேம

பத ெனாரு
சுதா
எங்கள்
அதுவும்

வயத ல்

தான்

அப்படி

வீட்டில்

ச று

ெசல்லமாகத்

தான் ‘அது இது’ என்று ேபசுேவாம். ெபரியவர்கைள
அப்படிப்

ேபசும்

பழக்கமில்ைல

(இன்று

நான்

வச க்கும் இடத்த ல் அக்கம் பக்கத்து மக்கள் “அம்மா
வந்துச்சு, அப்பா ெசான்னிச்சு, பாட்டி தூங்குது
என்று ேபசுவைத இயல்பாகக் ெகாண்டுள்ளனர்.
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வட்டார

வழக்கு!)

ெசால்லத்

என்பைதேயா

ெதரியவ ல்ைல.

அந்த

ேகாபமும் எனக்குப் புத து.
அன்றுவைர

என்ைன

அத ர்ச்ச ய ல்
அப்படிச்
த ரும்ப

மிஸ்ஸின்

இந்த அளவுக்கு

யாரும்

த ட்டியத ல்ைல.

க ளிப்ப ள்ைளப்

ெசால்லவ ல்ைல
த ரும்ப

எடுத்துச்

ேபால்”நான்

மிஸ்”

ெசால்லிக்

என்பைதேய

ெகாண்டிருந்ேதன்.

அந்த மிஸ் ” மரியாைத இல்லாம ேபசறைதயும்
ேபச ட்டு

என்க ட்ட

ெபாய்

ேவற

ெசால்ற யா?

அவ்வளவு ெநஞ்சழுத்தமா உனக்கு?
ேபா!” என்று வ ரட்டிவ ட்டார்.
வகுப்ப ல்

மறு நாள் நான்

அமர்ந்த ருந்தைதப்

மீண்டும் த ட்ட ஆரம்ப த்தார்.
‘நான்

ெசால்லைல

மிஸ்’

ெவளிய

பார்த்தவுடன்
நான் மீண்டும்

என்ற

பல்லவ ையப்

பாட “மரியாத ெதரியாத ப ள்ைளங்களுக்கு, ெபாய்
ேபசற ப ள்ைளங்களுக்கு இங்க இடமில்ல. ெவளிய
ேபா. இனி நீ என் வகுப்புக்கு வரக்கூடாது” என்றார்.
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அடுத்த

நாளிலிருந்து

அவர்

நுைழயும் முன் நான் ெவளிேயற
ந ன்று ெகாள்ேவன்.

வகுப்ப ல்

வராந்தாவ ல்

அக்கம் பக்கத்து வகுப்பு

மாணவ கள், டீச்சர்கள் என்ைன ஒரு மாத ரி பார்க்க
ஆரம்ப த்தார்கள்.

ஒரு நாள் க்ரிஸ்ட்ல்லா மிஸ்

என்ைனக் கூப்ப ட்டு வ சாரித்தார்.
ேபசும்

அவரிடம்

எளிதாக இருந்தது.
அந்த

சுதாைவயும்

“கவைலப்படாத.
ேபசேறன்.

நடந்தைத

அன்பாகப்
வ ளக்குவது

அவர் என் அக்காைவயும்
அைழத்து
நான்

வ சாரித்தார்.

அந்த

டீச்சர்க ட்ட

புரிஞ்சுக்குவாங்க” என்றார்.

என்ன

காரணத்த னாேலா அந்த டீச்சர் அைதெயல்லாம்
ஏற்றுக் ெகாள்ளவ ல்ைல.

நான் அவர் வகுப்ப ல்

ெவளிேய ந ற்பது ெதாடர்ந்தது.
நான்

ஒரு

நாள்

அவர்

சலித்துப் ேபான

வகுப்ப ல்

நுைழந்து

அமர்ந்ததும் உள்ேள ெசன்று,
” நான் ெதரியாம அப்டிப் ேபச ட்ேடன். என்ைன
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மன்னிச்சுடுங்க மிஸ். இனி அப்டிப் ேபச மாட்ேடன்”
என்று

ெசய்யாத

ெகஞ்ச ேனன்.

தவறுக்கு

மன்னிப்பு

ேகட்டு

அவர் ெபருந்தன்ைமயாக , ” நீ

மனசாட்ச உள்ள ப ள்ைளதான்.
உன்ைனக் குத்த இருக்கு.

அந்த மனசாட்ச

மன்னிப்பு ேகக்கற.

ேபாய் உக்காரு.” என்றார். அதன் ப றகு ெபாதுவாக
என்ைன நன்றாக நடத்த னாலும் நான் எேதனும்
தவறு ெசய்தால் உடேன மரியாைத ெதரியாத
ப ள்ைள என்று ஞாபகமாக அைதயும் ந ைனவு
கூர்ந்து ேசர்த்து ைவத்து த ட்டுவார்.
ெசய்த
அது

தவறுக்கு

அவ்வளவாக

தண்டைனப்

பாத ப்பத ல்ைல.

ெபற்றால்
அது

ந யாயம்தாேன என்று ஒரு சமாதானம் இருக்கும்.
ெசய்யாத தவறுக்கு தண்டிக்கப்படுவதும் ேவறு
வழிய ன்ற மன்னிப்புக் ேகட்கும் சூழ்ந ைலக்குத்
தள்ளப் படுவதும் ஒருவரின் ெமாேரைல பாத க்கும்
வ ஷயங்கள்.
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பயங்கைளயும் மூட நம்ப க்ைககைளயும் எனக்குள்
அது ஏற்படுத்த

வ ட்டது.

வருடக் கணக்காக

எனக்குப் ப டித்த மஞ்சள் ந ற ஆைட அணிவைதயும்
மஞ்சள் ந றப் ெபாட்டு ைவப்பைதயும் தவ ர்த்ேதன்.
இது

நடந்த

அன்று

வாசலில்

நான்

ேபாட்ட

ேகாலத்ைத ப றகு ஒரு ேபாதும் ேபாடவ ல்ைல.
என் அக்காவ ன் க்ளாஸ் ேமட்களுடன் ஒன்றாய்
நடப்பைதத் தவ ர்த்ேதன். அந்த சவ தாைவ எங்கு
பார்த்தாலும் ஓடி ஒளிய ஆரம்ப த்ேதன் - அவள்
கண்களில் பட்டுத் ெதாைலத்தால் மீண்டும் யாேரா
ேபசும்

ேபச்சுக்ெகல்லாம்

என்ைன

மாட்டிவ ட்டு

வகுப்புக்கு ெவளிேய ந ற்க ைவத்துவ டுவாேளா
என்ற

பயம்.

பல

நாட்களுக்கு

க ட்டத்தட்ட

ெதனாலிையப் ேபால் த ரிந்ேதன்.
இைத

புரிந்து

ெகாண்ட

க்ரிஸ்ெடல்லா

மிஸ் அதற்கு ஈடு ெசய்யும் வ தமாக என்ைன
லீடராக்க

,

ேஹாம்
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வ ட்டால்

ெபரிது

ெகாஞ்சம்
அவர்

படுத்தாமல்

ெசல்லமாகேவ

இைதெயல்லாம்

அவச யம் இல்ைல.

என்ைனக்

ைவத்த ருந்தார்.

ெசய்த ருக்க

ேவண்டிய

மாணவ கள் முகம் வாடாது

அவர்கைள சந்ேதாஷமாக ைவத்த ருக்க ேவண்டும்
என்ற

ஆைச

உைடயவர்

அவர்.

அதற்கு

அடுத்த வருடம் யூேராப் ேபாய்வ ட்டார்.
காலம்

கழித்து

பய ற்ச ய ல்
அணிந்து

த ரும்ப யவர்,

ேசர்ந்து

காவ

கன்னியாஸ்த்ரி
ந றச்

ைசக்க ளில்

ச ற து
ேசைல

பள்ளிையவ ட்டு

ெவளிேய ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்.

என்ைனப்

பார்த்ததும் ப்ேரக் அடித்து ந ன்று ெகாஞ்ச ேநரம்
அளவளாவ வ ட்டுதான் ேபானார்.
இன்றுவைர அவர் எனக்காக ெமனக்ெகட்டு
வ சாரைண நடத்த ய வ தமும் அவர் இனிைமயான
குரலும்,

அவரின்

“அட

மன்னாரு”

வ ல்

இைழேயாடும் அன்பும் என் ந ைனவ ல் அப்படிேய
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இருக்க ன்றன.
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தனிப்பட்ட முைறயில்
கற்பித்தவர்கள்
24.
இவர்

ஹிந்தி மாஸ்ட்டர்

எங்கள்

இருந்தவர்.
ெகாண்ேட

வீட்டுக்கு

எங்ேகா
காைல

மாைல

மிக

அருேக

ேவைல

பார்த்துக்

ஹ ந்த

ெசால்லிக்

ெகாடுத்து மாணவர்கைள ஹ ந்த

ப ரசார் ச்பா

பரிட்ைசகளுக்கு அனுப்புவார்.
ெபாறுைமய ன் ச கரம்.

ஹ ந்த ய ல் அத க

ஆர்வம் இல்லாமல் அம்மாவ ன் வற்புறுத்தலால்
ஹ ந்த

க்ளாசுக்கு

ேமலிருந்த

ெசன்ற

ேகாபத்த ல்

ஒரு

ஹ ந்த படிக்க ேவண்டும்?
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நடத்தும்ேபாது

கவனிக்காமல்

ேநாட்டில்

படம்

வைரய ஆரம்ப த்ேதன். பாடத்ைத ந றுத்த ய அவர்
என் ேநாட்ைட வாங்க ப் பார்த்தார். த ட்டுவார் என்று
ந ைனத்ேதன். ” ப ள்ைளயார் படம் ெராம்ப அழகா
ேபாட்டிருக்க ேயமா, ெவரி குட்” என்றார்.

அவர்

ெபருந்தன்ைம என்ைன சங்கடப் படுத்த அதன்
ப ன் வகுப்ப ல் படம் வைரவைத வ ட்டுவ ட்ேடன்.
இவர் யாைரயும் கடிந்து ெகாண்டு பார்த்தத ல்ைல.
ேநாகடித்து

பார்த்தத ல்ைல.

வாழ்வ ல்

பல

ப ரச்சைனகள் வந்தாலும் வ ட்டு ெகாடுத்து ேபாகும்
அவருைடய குணம் காலனிய ல் ப ரச த்தம்.
பல

வருடங்கள்

ேநர்ந்த
ஒேர

ேபாதும்

கழித்து

அப்படிேயதான்

காலனிக்காரர்கள்

பரஸ்பரம்

அவைர

குடும்ப

ெகாண்டிருந்தேபாதும்

என்ற
வ ட்டு

ெகட்டு ேபாவத ல்ைல” என்றார்.
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ெராம்ப
ெராம்ப

ஆழமாக

அவரிடம்

இருப்பது

இனிைமயானவராக

அவருக்க ருக்கும்

தன்ைமய ல்

அவைர

ஆக்க ய ருந்தது.
பத்து

பர்சண்ட்

என்னிடம் இருந்தால் நன்/ராக இருக்குேம என்று
எண்ணிக் ெகாண்ேட வ ைட ெபற்ேறன்.
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25.
இவர்

ஏ.வி.எஸ் மாமா.

ஈ.ேவ.ரா

காேலஜில்

ச ற து

காலம்

ப்ரின்ஸிபாலாக இருந்தவர்.

கனித ேபராச ரியர்.

எங்கள்

ெகஸ்ட்டாக

வீட்டில்

ேபய ங்க்

காலம் தங்க ய ருந்தார்.
ெசௗஜன்யமாக

ேபச ச்

ச ற து

தந்ைதய ன் நண்பர்.
ச ரித்து

குடும்பத்த ல்

ஒருவராக மாற ப் ேபாய்வ ட்டதால் அவர் ெபரிய
பதவ ய ல் இருந்த ஒரு ேபராச ரியர் என்பெதல்லாம்
எனக்கு அவ்வளவாக உைறக்காது ேபானது.
எட்டாவத ல்
வ ைளயாடுவதும்
ேரங்க்

சுத்தமாகப்
மரம்

இவரிடம்

ஏறுவதுமாக

ஐந்தாவதுக்குள்ளிருந்து

பத்தாவதுக்குள் என்றாக
தாண்டி

படிக்காமல்

ேபானதால்
ேமத்ஸ்
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எல்ேலாரும் வ ைளயாட்டு, அரட்ைட, கைத புத்தகம்
என்று

இருக்கும்

வ டுமுைறய ல்

படிக்கேவண்டுமா?

நான்

அதுவும் கணக்கு!

மட்டும்
என்ன

அந யாயம்!

அழுது புரண்டு ரகைள ெசய்து

பார்த்ேதன்.

அைத அம்மாேவா ஹாலில் நாவல்

படித்து

ெகாண்டு

அமர்ந்த ருந்த

மாமாேவா

காத ேலேய ேபாட்டுக் ெகாள்ளவ ல்ைல.
வழக்கம்ேபால் எத்தைன அழுதாலும் மச யாத
அம்மாவ டம் ரகைள ெசய்வது ேவஸ்ட் ஆஃப் ைடம்
என்பது
ெகாண்டு

உைறத்ததும்
க்ளாச ல்

ேஹாம்வர்க்

கண்ைணத்
ஒழுங்காக

ெகாடுத்தால்

துைடத்துக்

கவனிக்காமல்

ெசய்யாமல்

அந்த

மாமாைவயாவது படுத்த என் ேகாபத்ைதத் தீர்த்து
ெகாள்ளும் முடிேவாடு அவரிடம் ேபாேனன்.
அந்த மாமா புத்த சாலி.
க்ராஃப்ட்

வர்க்
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ஆர்வம்

ெதரிந்த ருந்ததால்

எடுத்தவுடன்

ஜியாெமட்ரி ெமன்சுேரஷன் என்று என்ைன ேபப்பர்
கத்த ரிக்ேகால் ெகாண்டு வரச் ெசால்லி ஒவ்ெவாரு
ேஷப்பாகக்

கட்

பண்ணி

ெமதுவாக

ேரடியஸ்,

ஏரியா, சர்கம்ஃப்ரன்ஸ் என்று ெசால்லிக் ெகாடுத்து
ைநசாக

என்ைன

ஆர்வமாக

ேபாட ைவத்துவ ட்டார்.

கணக்குகள்

நான் அேத முைறய ல்

என் ேதாழிக்கும் கட் ெசய்து வ ளக்க

பீற்ற க்

ெகாண்ேடன்.
அதன்
டிமிக்க

ப றகு

அவ்வப்ேபாது

ெகாஞ்சம்

ெகாடுத்தாலும் ெபரும்பாலும் அவரிடம்

ஒழுங்காகக்

கற்றுக்

ெகாண்ேடன்

ஒழுங்காக

ேஹாம்வர்க் ெசய்ேதன். கஷ்ட்டமான கணக்குகள்
வரும்ேபாது
“அவ்ேளாதான்!”

அைத

வ ளக்க

என்பார்.

முடித்ததும்

அந்த அவ்ேளாதான்

ஒரு மந்த ரச் ெசால்ைலப் ேபால் எனக்கு ேவைல
ெசய்தது.
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கணித ேபராச ரியராகவும் ஒரு கல்லூரிய ன்
ப ரின்ஸிபாலாகவும்

இருந்தவருக்கு

என்ைனப்

ேபால் ஒரு ெரண்டுன்ெகட்டான் அைரேவக்காடு
எட்டங்க்ளாஸுக்கு

ெசால்லித்தரும்

ெபாறுைம

இருந்ததுதான் ஆச்சர்யம்.

அவர் புண்ணியத்த ல்

ஒரு

மனப்பாடம்

ஃபார்முலாைவ

குருட்டாம்ேபாக்க ல்
முய்ற்ச க்கும்

பழக்கம்

ஃபார்முலாைவயும்
முயற்ச

கணக்ைக

ஏற்பட்டது.

ந தானமாகப்

அலச

ெசய்து

சால்வ்

ேபாய்

ெசய்ய

ஒவ்ெவாரு

புரிந்துக்ெகாள்ளும்

ஒவ்ெவாரு கணக்ைகயும்

படித்துப்

பார்த்து

என்ன

ேகட்கப்பட்டிருக்க றது என்பைத புரிந்து ெகாண்டு
வ ைட எழுத ஆரம்ப க்கும் பழக்கமும் வந்தது.
ஆனால்

கவனமினைமயால்

எப்ேபாதும்

கூட்டல் கழித்தல் தவறுகள் இருக்கத்தான் ெசய்தது.
என் பத்தாவது ரிசல்ைட அவருக்கு ஃேபான் ெசய்து
ெசான்னேபாது அம்மா கணக்க ல் நான் ெசண்ட்டம்
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வாங்கவ ல்ைல

குைறப்பட்டுக்

அவர் “அதனால என்னம்மா?

ெகாண்டாள்.
சய ன்ஸ்ல 98

ப்ர்சண்ட் வாங்க ய ருக்காேள?” என்று அம்மாைவச்
சமாதானம் ெசய்தார்.
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26.

ேசஷாத்ரி மாமா.

பன்னிரண்டாவத ல்
வரிைசயாக

சடங்குகள்

பத ைனந்து

நாட்கள்

ஆனது.அத ல்

அம்மா

இறந்து

இருக்க,

க ட்டத்தட்ட

நான்

க்ளாச ல்

லீவ்

ேபாடும்படி

கணக்க ல்

ஒரு

ேசப்ட்டேர முடிந்துவ ட அந்த ஒரு ேசப்ட்டர் மட்டும்
ஞாய றுகளில் அப்பாவ ன் ேதாழரான ேசஷாத்ரி
மாமாவ டம் பய ன்ேறன்.
அப்ேபாத ருந்த மனந ைலய ல் நான் ெகாஞ்சம்
இயந்த ரத்தனமாகேவ படித்ேதன்.

எனக்கு அந்த

மாமா ேபசுவது எதுவதும் மனத ல் பத யவ ல்ைல.
ஒருமுைற ” எக்ஸ் டிைவடட் ைப ஸீேரா இஸ்…”
என்று

ஆரம்ப க்க,

“இன்ஃப னிட்டி”

நான்

இயந்த ர

என்ேறன்.

அவர்

“இத ெசால்லி குடுத்த ருப்பாங்க.
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ஸீேரா ஏன் இன்ஃப னிட்டி ெதரியுமா?”
நான்

என்ைன

அற யாமல்

இயந்த ர

என்றதும்
கத ய ல்

இருந்து வ டுப்பட்டு ” அது ெதரியாேத” என்ேறன்
ஆர்வமாக.

எனக்கு அந்த ேகள்வ எப்ேபாதுேம

உண்டு. யாரிடமும் ேகட்கத் ேதான்ற யத ல்ைல.
அவர் ெதாடர்ந்தார்.
” என் ைகல ஒரு ஆப்ப ள் இருக்கு. அத நாலா
கட் பண்ேறன். எத்தைனப் ேபருக்கு குடுக்கலாம்?”
” நாலு ேபருக்கு”
” பத்து பீஸா கட் பண்ணா?”
” பத்து ேபருக்கு”
” எத்தன பீஸா கட் பண்ேறேனா அத்தைனப்
ேபருக்கு குடுக்கலாம் இல்ைலயா?

அதாவது

எத்தைனயால டிைவட் பண்ேறேணா அத்தைன.
இப்ேபா நான் கட் பண்ணேவ இல்ைல. அதாவ்து
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டிைவட் ைப ஸீேரா .

எத்தைனேபருக்கு ப்ராமிஸ்

பண்ணல்லாம்? எத்தைனப் ேபருக்கு ேவணாலும்
இல்லயா?….அதனால இன்ஃப னிட்டி” என்றார்.
ஆகா!

என்ேறன்.

ப ரச்சைனகளயும்

மறந்து

அதன் ப றகு எல்லா
உற்சாகமாகக்

கற்க

ஆரம்ப த்ேதன்.
அந்த

ஒரு

ெசான்னது

வ ஷயம்

அப்படிேய

ஒரு

வ ளக்கம்

பத ந்து

அவர்

இன்றுவைர

ந ைனவ ல் இருக்க றது.
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முடிவுைர
என்ைனப் ெபாறுத்தவைர இந்த ஆச ரியர்கள்
ஒவ்ெவாருவருேம நல்லாச ரியர் வ ருது ெபறத்
தகுத யானவர் தான்.
எனக்குக்

கற்றுக்

பலைரயும்

ெகாடுத்த

எனக்கு

அவர்கேளாடு
ேபச யேதா
இந்த

இவர்கைளத் தவ ரவும்

நூலில்

எழுதவ ல்ைலேய

ஆச ரியர்கள்

ந ைனவ ருக்க றது.

நான்

அத கம்

இல்ைல

பழக யேதா
என்பதால்தான்

அவர்கைளப்
தவ ர

பற்ற

அவர்கள்

என் மரியாைதக்குரியவர்கேள.

நான்

அைனவரும்

அைனவருக்கும்

என் நன்ற ைய உரித்தாக்குக ேறன்.

B ஷ வார்ப்பணா.
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ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com
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க ைடக்கப்
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

www.Kaniyam.com
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com

யார்

மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
பைடப்புகைள
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

www.Kaniyam.com
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
www.Kaniyam.com
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
www.Kaniyam.com
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
www.Kaniyam.com
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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