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ஆத�னா� காத� ெச��� -�த� அ��யாய�

1.மாய வ�ண��� ���

எ���ெகா������ �பா� ேநா�ெடா��� ‘ஐ ல� � ‘ எ�� யாேரா
ஒ� ெப���� யாேரா ஒ� ஆ�� மன� �ற�த ெச�� இ���ற�.
��ைப�� யாைன��ைக பாைறக�� இ���� ஆ�, ெப� ெபய�க�
��றால��� ேவ� ெபய�களாக ெச��க� ப������றன. ஓ��ற ட��
ப� ����க�� ���ற�கைள�� இ�த ஆதா� ஏவா�க� ���
ைவ�க��ைல.
அவ�க� யாராக�� இ��கலா�. இர�� க�க�� ஆர���த உற�
ஒ�� உலகேம பா��க��� எ�� ெத���க�ப�����ற�. ஒ� ஆ��
ெபயைர��, ெப��� ெபயைர�� இ�ப� ேச��� எ��னாேல காத�
எ�பதாக யா�� ெசா�லாமேலேய அ��த� உைற��ற�. அ�ப�ெயா�
த���ைசயான அ�ைவ கால� ம�த�க��� ஊ������ற�.
இளைம�� வாச�� காைல���ய�� �த� ஒ����றாக��, மாைல�
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��ய�� ம��ய ஒ�யாக�� பட��� ���ற�. எ�ப��ப�டவராக
இ��தா��, �க��� ஒ� கைளைய��, அ��த��ள ��னைகைய��
த�������ற மாய� அத�� இ���ற�. ���ற இட��� �ல�
ஊ�ெற���ற�. பா���ற இட��� ப�ைம ��ெதா���ற�. த�ைம
�க�டாம� கன� காண� ெச��ற�. உலகேம அழகா� இ���ற�.
இ�ேபா�ற அ�பவ� உலக��� ேவ� எ�த� காதல���� ஏ�ப��ரா�
எ�� க�வ� ெகா�ள ைவ��ற�. ஆ� ம�த�� ��க� அட��த ேதா��
ேதா��ய அ�த ����� இ�� வைர அ�ப�ேய ஒ�ெவா�வ����
��யதாகேவ ெதாட��� ெகா�ேட����ற�. ஆ��� ெப� ���,
ெப���� ஆ� ��� �� வய����ேத ஈ��� இ���ற�. அ�த ெபா�
உட� மா�ற�கேளா� ப�வ� அைட�ற ேபா� ெகா��� ��� ப���
ெகா��ற�. எைத�� அ��� ெகா�ள� ����� ம�த �பாவ� �வார�ய�
ெகா�� த�த���ற�. ����� ��யாம� அைலபா��ற�. தன���
எ�லா� ேந��ற� எ�ப� பாடா� ப����ற�. த�ைன தாேன ர���ற
������� �ற��ற�. தன� ரக�ய�கைள எ���ைன�� �ல� ����
ெகா�ள �ய�� ����� வள��ற�.
இ�த ��ய உலக��� �ற�ேகா� ஒ� ெப���� ஆ�� பா�ைவ��
இ���ற�. ஒ� ஆ��� ெப��� பா�ைவ�� இ���ற�. �ற�����
க�க��காக ���� �ட��றா�க�. ரக�ய�க� ெபா��த பா�ைவகைள
ப�மா�� ெகா�� உட� ����ர�க�� க�ணா��� ஆ��றா�க�.ஒ�
ஆ�� க�க� பல ெப�க�� க�கைள� பா����றன. ஒ�
ெப��� க�க� பல ஆ�க�� க�கைள� பா����றன. வா��
ச�க��, வா���� �ழ�� அவரவ�க���� ��� ைவ�����ற
�ரைமக����, ��ப�க���� அ��� ெந��� வ��றவ�கைள ஏ���
ெகா�ள� ����றா�க�. த�கள� ேகா�� உ�வ�க��� வ�ண�
���றா�க�. அவரவ� ���ர�க� �க� �ற�பாக வ�வ� ெப�� என
ந���றா�க�. ெச��ர��ேவ எ�� ஊ�ச� க�� ஆ��றா�க�.
எ���தர��� ச�மத� �ைட�காத ேபா� எ�லா� ெதாைல�தவ�களா�
�ைத�� ேபா�றா�க�. நா�க� வ� ெகா�டதாக நக���றன. த�ைன
உண��� �ட��, எ�� மன�� இட� ெபற�� உ�ம�த� �����
ேபா�ற�. ேபா�ற இட�க��ெக�லா� ேபா�றா�க�. பா���ற
இட�கெள�லா� ேபா� ���றா�க�. ���தமானவரா� மா�வத��
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��ைதக��, சாகச�க�� ெச�� பா���றா�க�. மைல��������
���க� ேபாவதாக��, �ஷம��� இர�த� க��� சாக� ேபாவதாக��
கைட�� ெச�� அ��� பா���றா�க�. பய����ேயா, இர�க�ைத உ�ப��
ெச�ேதா, எ�ப�ேயா ஒ� ெப�ைண அைடய ஆ� ெவ� ���� ���றா�.
தா� ����ய ெப��� �� தா��த� ெதா��க��, பலா�கார�
ெச�ய�� �ட �ல சமய�க�� ���� ���றா�. நம� ��மா�க�
ெகா�ச��ட ச�க� ெபா��ப�� �டைலக�� உ�ள��� �ைய ைவ���
ெகா������றன.
பா�ைவ�� ம� பா�ைவ எ��� தர��� ப�லா� �ைட��ற ேபா� வான��
ேதா���ற�. சக வயெதா�த பா� ேபத� ெகா�டவ�� ச�மதேம
�ற��பயனா�ற�. உ�� ெச�� ெகா�ள ���� ���� பா�ைவக��
�ைள��றா�க�. கா�க�� ந��க��, க�க�� படபட��மா�
ப�த���றா�க�. தன�காக ஒ� இளவரச� வர� ேபா�றா� என அவ��,
இ���ள கால� ��வைத�� அ�த ஒ���ேயா�தா� என அவ��
க�பைன ெச��றா�க�.
அவள� தைல��ெயா�ைற தன� �ர�க�� ��� ேமா�ர� என
ெப�ைம� ப��றா� அவ�. அவள� பாத�ப�ட ம�ைண கவன��ட�
அ�� தன� வ� பா���� பா�கா��றா� அவ�. அவன� அ����
ைக��ைடைய கவ��� சலைவ ெச�� மய��� ேபா�றா� அவ�.
அச���தன�க��, ��மா�தன�க�மா� ����� ேபானா�� காத�
எ�ேலாைர�� தன� உ�ள�ைக�� அ�� ைவ��� ெகா��ற�.
வ�கரமான பயணமாக, ரக�ய அ�பவமாக உணர�ப��ற�. எ�ைலகள�ற
ெப�ெவ��� ம�த�கைள ச�ச��க ைவ��ற�.
இைடெவ�கைள ேம�� ேம�� �ைற�க ேவ��� என ���� ����
���றா�க�. காத�� சாைல�� யாவ�� பயண�க�� அைத ேநா��ேய
ெச���றன. ஆ� ெப� உற�கைள ��மண�கேள உ�� ெச���றன.
ச�க��� ச�மத� ���யமா�ற�. ��மண���கான ஒ��க�ைத��,
��கைள�� ச�கேம க���� ைவ������றன. ஜா� பா���ற�. மத�
பா���ற�. க�� பா���ற�. வா�வத�கான வச� பா���ற�. இைவகைள
பா��காத காதைல��, காதலைர�� �ராக���ற�. வ�ம�ேதா�
எ����ற�. எ�லாவ�ைற�� �� ��மண� ெச�� ெகா�பவ�க���
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த�க� ெசா�த� கா�� ���ற உ�� ேவ������ற�. காத�� ெவ��
எ�ப� காதல�க� வச�யாக��, ச�க��� ெகௗரவமானவ�களாக
வா�வ��� இ���ற�.
இ�ப��தா�- இ�வள�தா� காத� ப��ய நம� ��த�க��,
உண��க�மாக ேத��� ேபா� �ட���றன. �ைர�பட�க�� ஆ�டமா�
ஆ�வ��, ச�ைடயா� ேபா�வ�� ஒ� ெப��� க���� தா� க���
கைட�� கா���காகேவ இ����றன. அ�� ம��� வான���
��ன��� காதல��, காத��� க��� ���� ேச��� நட��� கா��
வ�த��, ர�க ெப�ம�க� அ�பாடா எ�� இ��ைககைள ��� எ���
��க���� ெச�ல தயாரா� ����றன�. ����ய ஆ��, ெப���
��மண� ெச�� ெகா�வ�தா� காத�� ெவ��ெயன ெசா�� ��ய�க�
மைற��றன. �த�ர�� கா��கேள காத�� உ�ச�க�ட� எ��
�ள��க� அைண�க� ப���றன.
அ�த ஆ�� வா��ைக அ�ேதா� ���� ேபாக��ைல. அ�த
ெப��� வா��ைக�� அ�ேதா� ���� ேபாக��ைல. ஆனா� காத�
ம��� ���� ���ற�. இ�� தா��, இதய�ைத அ�பா� �ைள�பதாக,
����� உத�களாக, ேகா������� ஆ� ெப� ைககளாக, க�ைண
�� ��த� ெகா��பதாக கைடக�� வா��� அ�ைடக� வ�ண
வ�ணமாக ெதா�க�ட� ப������றன. ெதாைல�கா���� �ேசஷ
�க���க� அ���க�ப���றன. இைணயதள�க�� வா����
ெசா�ல��, ெதாட�� ெகா�ள��, ெகா�டாட�� ஏராளமான ஏ�பா�க�.
ேம�ேரா ��யா ஃ�ளா� �ள�பர�க�. க���க��, ந�ச��ர
ஓ�ட�க�� �ழா�க�. நடன�க�. நகர�� �வ�க��, �வ�க��
கா��ச� வ�� ��க உலகேம காதல� �ன�ைத ெகா�டா�� ெகா��
இ���ற�. ��ன� �ழ�ைதக� ேசா�� �ைரைய ஊ� ������கைள
பற�க ைவ�� ஆன�த�ப�வைத� ேபால ‘ல�’ ‘ல�’ எ�� சகல
இட�க��� காதல� �ன �க���க� ெத�ப���றன.
வா��� காதைல அ�ய��யாம�, எேதா ஒ� �ன��� காதைல�
ெகா�டா�வ� ேவ��ைக தா�. அவ�ைதகேளா��, பரவச�கேளா��
ஒ�வைர ஒ�வ� ேந��க ஆர���தவ�க� �ைர�� அதைன� ெதாைல��
��� ெவ��ைகேயா� ��ப� ப�தாப� தா�. காத�� ேதா��� ேதா���
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���த கா�ய�கைள��, க�ைதகைள�� ெகா�� ���ப�ைதேய அ�த
உ��� ெமா�யா� �� �டலா�. அ�வள� ேபச�ப�����ற�. ஆனா��
காத� ��படாத வ�ண��� ���யா� ம�த�க��� ேபா��� கா��
பற�� ெகா����ப� ����ர�தா�.
“இெத�லா� காதேல இ�ல…” எ�� ஒ��ர� ஒ���ற�. “�� ஏ�
ப�வ��ல வ�ற ஒ� ஃ���. அ�வள�தா�” இ�ெனா� �ர� ஒ���ற�.
“காத���� காம����� ஒ��� ���யாச��ல” எ���
ெசா�ல�ப��ற�. காதைல� ���� ெகா�ள��, எ�ெற��� வாடாத
மலரா� அைத த���க�� �ைனயாம� இ�ப�யான ��தைனக�
ச�க�பர��� ���ெகா������றன. ��ெனா� கால��� இ�த
உலக��� காத� இ��ததாக��, இ�ேபா� அ� இ�ைலெயன��
க����க� ��ைவ�க� ப���றன. ஆ� ெப� உற�க�� காத�
எ�ெற�ைற��� �ைல����க ��யாம� எ� தைடயா� இ���ற�
எ�பைத அ��� ெகா��� ����க��, அ��� ெகா�ள ��யாத
ஏமா�ற�க�ேம இைவக�� அ�நாதமா� இ����றன.
ெதாட��…
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ஆத�னா� காத� ெச��� - 2� அ��யாய�

2. உ��� �ற�க�

த��வ ேமைத �ேள�ேடா மாணவனா���த ேபா� அவர� ஆ��ய�ட�
ேக�டாரா�. “காத� எ�றா� எ�ன? அைத எ�ப� அ�வ�?”
ஆ��ய� எ�ேர வளமா� இ��த ேகா�ைம வயைல�கா�� “அ�� �க
அ��தமான, ேந���யான த�� ஒ�ைற � ெகா�� வா. காதைல அ���
ெகா�ளலா�. ஆனா� ��னா� ����� பா��க� �டா�. ஒ�ேற
ஒ��தா� ெகா�� வரேவ���” எ�றாரா�. �ேள�ேடா ேகா�ைம வய�
��வ�� அைல�� ��ட ேநர� க��� ெவ��ைகேயா� வ�தாரா�.
ஆ��ய� ேக�டாரா�. “ஏ� ஒ��� ���� வர��ைல?’ அத�� �ேள�ேடா
ெசா������றா�.” அ��தமான த��கைள பா��ேத�. அைத�ட��
�ரமாதமான� ��னா� இ���� என� ேதா��ய�. ��னா� ெச�ல
ெச�ல அ�வள� ந�ல த��கைள காண ��ய��ைல. ��னா��
���� வர ��யா�. இ�ப�ேய க��� ��ட�”
“இ�தா� காத�” எ�றாரா� ஆ��ய�.
���நா� க��� �ேள�ேடா ஆ��ய�ட� “��மண� எ�றா� எ�ன”
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எ�றாரா�.
ஆ��ய� “அேதா அட��த கானக� இ���ற�. அ�� ஒேர ஒ� மர�ைத
ெவ�ட ேவ���. ��னா� ����� பா��க� �டா�. � ெவ��ய�தா� �க
உயரமான மர� எ�றா� ��மண�ைத ���� ெகா�வா�” எ�றாரா�.
�ேள�ேடா ெகா�ச ேநர��� ஒ� சாதாரண மர�ைத ெவ���ெகா��
வ�தாரா�. “ஏ� இ�தைன சாதாரண மர�ைத ெவ��னா�” எ�� ஆ��ய�
ேக�����றா�. “எ��ைடய ��ைதய அ�பவ�தா� இ�த �����
வ�ேத�. �த�� இ� ந�ல மரமாகேவ ேதா��ய�. இைத கட�� ேபா�
இைத�ட�� ேமாசமான மரேம எ���ப�டா�, இைத�� இழ�க
ேவ������ேம எ�� ெவ����ேட�” எ�� �ேள�ேடா
ெசா������றா�.
“இ�தா� ��மண� எ�ப� எ� மகேன. காத� எ�ப� ம�த��� ேந��ற
அ��தமான அ�பவ�. ைக�� �ைட�பைத �ட ேகா�ைம வய�� தவ�
���ேபா�தா� அத� மக��வ� ெத�ய வ��ற�. ��மண� எ�ப�
ெவ��ய மர� ேபா�ற�. சமரச� ெச�� ெகா��றா�” எ�� ஆ��ய�
�ள��னாரா�. காத� எ�ப� ைகக�� �ைட�காத க�பைன�
பறைவயாகேவ இ���ற�. ��மண� எ�ப� �ஜ வா��� ஏமா�ற�ைத
��யைவ��ற�. வானெம�லா� பற�தவ�க� த�க� �ற�கைள உ�����
ெகா�� ேகா�களா� அ�ேக ��ைபைய� �ளற ஆர����றா�க�.
காத����ேபா� இ�வ�� உ�ள�க�� ஒ�றா� ஏ�� ைவ����த
அக��ள�ைக அைண�����, ��மண����� �ற� ஆ��ெகா�
டா��ைல�ைட ைவ��� ெகா��றா�க�. டா��ைல�டா� ேதைவ�ப�ட
ேநர��� ேதைவ�ப�ட இட��� ம��� ெவ��ச�ைத ெச���ட ���ற�.
அ��தவ� �க�கைள ம��ேம பா��க ���ற�. ���யமாக த�கைள
இ���� ைவ���ெகா�ள ���ற�. அ�ப�ேய த�க� �க�க�� அ����
பா��தா� ேப� �சாசா� பய�����ற�.
காதல�க� �ஜவா��� கணவ� மைன�யாக மா��றேபா� �த�� அ�த
வ�கரமான ��னைககள கைள�� ���றா�க�. ��மண� அவரவ�
�ய�ப�கைள அ��தவ�க��� ேதா���� கா�� ���ற�. தா�
காத��த ஆ� இவன�ல எ�ப� அவ����, தா� காத��த ெப�
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இவள�ல எ�ப� அவ���� ெவ� ���ர��� ெத�ய வ��ற�. �ல���
எதாவ� ஒ� கண��� �க��� அைற�ற மா�� உைற��ற�. ஏமா��
��ேடா� எ�பைத� கா���� ஏமா�ற�ப�� ��ேடா� எ�பேத வா��
��வ�� உ����� ஓ��ெகா�� இ���ற�. உைட�� ேபா�றா�க�.
��ேய என ஏ��� ெகா�� வாழ ஆர����றா�க�. வாழ ��யாதவ�க�
�����ட ��மா���றா�க�. காத��த கால�க��, ரக�யமா� ப�மா�ய
பா�ைவக�� ம��ேம �ைல������ ஒ� உலக����� த�ைமக��
ெச�� வ��றா�க�. எ�த ��ைம��� அவ�க� அ�� ம��ேம
இளைமயாக இ���றா�க�.
ஒ�வைர ஒ�வ� காத��� ��மண� ���தவ�க����, காத��காம�
��மண� ���தவ�க���� ���யாச��ைல. ��ன� ��ன�
ச�ைடக��, சமய�க�� ெப�ய ச�ைடக�� நட���றன. ேப�வத��
�ல வா��ைதக� ம��ேம ைவ�����றா�க�. இ���� ெமௗனமாக
ஓ�ட� ஈ��ரா� �ழ�ைதகைள ெப��� ெகா��றா�க�. காைல��
���� பைழய ம�த�களா�� ேபா�றா�க�. ெதாைல����ட வா���
அ��த� �ழ�ைதக�ட� ஒ���ெகா����பதாக ெத��ற�. ‘�லைவ�
ேபால, வான�ைத� ேபால ந� காத�� மாறா�’ எ�� ஒ��த வசன�க�
��க����� ெப��� ெவ�ேய த�ள�ப���றன.
க�க�� ச�மத� ெப�� காதைல வள���, ச�க��� ச�மத� ெப��
காதைல �ைறேவ��னா��, �ற� காத� ேமக�க� தானாகேவ கைல��
ேபா�����றன. ேமாக��� ஆ�� ��ப� நாளாக��, ஆைச�� ஆ��
அ�ப� நாளாக�� இ��கலா�. காத�� ஆ��� அ�ப�யா இ��க
����? ஜா�, மத�, வச�, க�� என பல �ற�தைடகைள�� தா��
காதல�க� ஒ�� ேச�வேத இ�� ெப�ய �ஷயமா����ற�. அ�ப� ேச��த
காதல�க� ��மண����� �ற� ஒ�வ��ெகா�வ� ���� ெகா�ள
��யாம�, ெவ�ைம��, �ர���� அ�யாழ��� ம��� �ட�க வா���
ெகா�����ற ெகா�ைமதா� ���ப�க���� காண�ப��ற�.
இ�த ேவதைனைய எ��தாள� த���ெச�வ� தன� ‘வா�� த�ைம’
��கைத ெதா���� ேசாதைனகளா� ெச�� ெசா�����பா�.
காத��தவ�க� ���� ��வா�க�. ேவ� ேவ� �ைணகேளா� ��மண�
ெச�� ெகா�வா�க�. ச�ேதாஷமா� இ��க மா�டா�க�. காத��தவ�கேள
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ஒ�வைரெயா�வ� ��மண�� ெச�� ெகா�வா�க�. அவ�க��
ச�ேதாசமா� இ��க மா�டா�க�. காத��காத இ�வ� ��மண� ெச��
ெகா�வா�க�. ச�ேதாஷமா� இ��க மா�டா�க�. காத� எ�ப� ச�ேதாஷ�
இ�ைலயா. காத����ேபா� கனவா����ற� ��மண�. ��மண����
�ற� காதேல கனவா� ���ற�. இைத�தா� “ஆஹா…காத� எ�ப�
எ�வைர? க�யாண கால� வ�� வைர.” என ேக���� ப��மா� த���
��மா� பா�� ஒ���ற�. ��ெப�லா� ��மண� எ�ப� வா�நா�
��வ�� ����� ப�தமாக இ��த�. வரத�சைன� ெகா�ைம, ��ரவைத,
ஆ�ைம��ைம, மல���த�ைம, இர�டா� தார� ேபா�ற
�ர��ைனக��� �வாகர�� ��வாக க�த�ப�ட�. இ�� ��ய அள��
ஒ���ேபாக ��ைலெய�றா�� உடன�� ��வாக �வாகர��
��ைவ�க�ப��ற�.
காத�� ைமதான��� ஒ� ஆ�� ஒ� ெப��� ம��ேம �ைளயாட
����. இ�வ�ேம ெவ�� ெபற ����. ஆனா� இ�� இ�வ�ேம ேதா���
ேபா� ���றா�க�. காத�� ���� ��வதாகேவ (fall in love) ெமா�க��
வா��ைதக� இ����றன.
எ� நம� காதல�கைள ேதா�க����ெகா�ேட இ���ற�? எ�����,
கைலக��� வா��� அ��த அ�பவமாக அ�ய�ப��ற காதைல ெசா�த
வா��ைக�� ம�த�க� ஏ� ெதாைல�� ��� ���றா�க�? ����ைப��,
கன�கைள�� ஒ� கால��� அ�� அ��� த�த இ�த� காத�
த��ைடய பர�ைப வா��ைக ��வ�� ���� ைவ�க ��யாம� ஏ� ஒ�
�����ட ப�வ��� உண�வா� ம��� ���� ���ற�?
காத����ேபா� ஒ�வ��ெகா�வ� ���தமானவ�களாக��,
அழகானவ�களாக�� இ��த காதல�க� ��மண����� �ற� ஏ�
அ��யமாக��, ச���� ேபா�றா�க�?
இத�கான �ைடகைளய�ய, காதைல நா� ம�த �ல��� �க ��ட
வரலா������ எ��� வ�� வா��க ேவ������ற�. அ�ேபா� தா�
கால��� ெதா��� ெகா������ உ���� வ�����ற ஆ� ெப�
உற�கைள�� அ����� �ைள�� வ������ இ�த� காதைல�� நா�
���� ெகா�ள �ய���கலா�.
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காத� வய�ப��ற இ�த ந�ன கால��� ஆ�க��, ெப�க�� தா�க�
ப�லா�ர� ஆ��க��� ��� எ�ப� இ��தன� எ�� ��ேனா��
பா���� ேபா� ஆ�ச�யமாக��, அ����யாக�� இ��கலா�.
ெதாட��…
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ஆத�னா� காத� ெச��� - 3� அ��யாய�

3. ஆ�� காத��, கா�ய� காத��

அவ� ஒ��றா�. அவ� �ர���றா�. ஒ� மர��� அ��� ேபா� ���
வா�க ���றா�க�. �ர�க� ெம�ல ெம�ல ெந�����றன. பா�ைவக�
மய����றன. �ர� ��க� ெதா���றன. �����றன. ேகா����றன.
கட� அைலக� �ைர ெபா�க கைர�� ேமா���றன. ஆ�ரமா�ர�
�றா�க� எ��� சடசடெவ�� பற���றன. த�தன� த�தன� என
ெவ�ைள�ைட ேதவைதக� ேச���ைச��றா�க�.
இைவ எ��� அ�ேபா� �கழ��ைல. �ல��க�� உண��க� ம��ேம
ம�த�க�ட� இ��தன. எைத�� மைற��� ெகா�ளாத
கா���ரா��களா���தன�. �ைதகைள��, ேவ�கைள��, க�கைள��
உ�� மர�க�� வ��� வ�தன�. ���ப உற�கள�ற ெவ���
வான��� �� எ�லா ஆ�க��, எ�லா ெப�க�� ஒ�வேரா� ஒ�வ�
த�க� உட�கைள ப���� ெகா�டன�. இன�ெப��க���
உ���ைசயான உட� இ�ைச த�ர எ�த க�க��� ரக�ய�க�
இ��க��ைல. ெப�கேள ���க�� ��மா��பவ�களாக��,
��மா��பவ�களாக�� இ��தன�. த�க� ேதைவ�க�கமாக அ�ல�
பராம���க��� அ�கமாக ம�த�க� எைத�� உ�ப�� ெச�ய��ைல.
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���ப�க� தா� வ����, ச�த�க� தா� �ல�ேம ��ச��க�ப�டன�.
ெப� ச�� ��கவளா� உய�����தா�. வா��� அ��த�க��,
மாய�க��, உ����� அவேள ெகா����ததா� க�த�ப�டா�.
இய�ைக�� ரக�ய�க� �ைத�தவளா� ேதா��னா�. பைட�பா�ற�
ெகா�ட அவள� ர�த� ���� உட�� ��கைள அ�ய ��யாம�
ஆ�க� ெப�கைள ேபா�� வ�தன�. அட�காத ேவ�ைக
ெகா�டவளாக��, ��தமானவளாக��, கட�ளாக�� ெப�
��த��க�ப�டா�. ெப� ெத�வ�க��� பல காதல�க� இ��தன�. அவ�
ம��� �ைல����க காதல�க� மரணமைட�� ேபானா�க�.
ேவ�ைடயா�� ெகா����தவ�க� மா�க�, ப��க�, ஆ�க�,
க�ைதக�, ஒ�டக�கைள ேம��தா�க�. கா�நைடக� ெம�ல ெம�ல
ஆ�க�� ெசா���களா� மா�ன. ��ெவ�கைள� ேத� ந�க��
கைரக�� வ�� ��றா�க�. �வசாய� ெச�ய ஆர���தா�க�. ப�லா�ர�
ஆ��க� ���த இ�த வள���� ேபா���தா� ���ப�க�� உற�க��
ேதா�ற ஆர���தன. ஆ�க� ���ப��� தைலவ�களானா�க�.
ெப�க� ��க���� �ைல�க� ெப�றா�க�. ஒ� ெப� க���வத��
ஒ� ஆ� ேபா�� எ�பைத ஆ� அ��� �����தா�. தன�
ெசா���க��� வா��கைள �ய��க ஆ� தன��� �ற�தவைன
அைடயாள� காண ேவ�����த�. த�ைத வ� ச�க��� இ�த
ேதா��வா��தா� ஒ� வ�ைமயான உற� �ழ�ைதக����, த�ைத���
இைட�� ஏ�ப��த�ப�ட�. ஒ����� ஒ�வ� எ��� க��ெந�யாக,
ெப�க�� �ற� ஒ��கமாக �ைல���த�ப�ட�. நாக�க��� அ��த
வள���யாக இதைன உய���டாம�, மத�க��, கட��க�� ���க
���க ஆ�க�� ப�க� ��� ெப�க�� ����யாக இதைன ��சய�
ெச�யேவ க�டைளகைள��, ��கைள�� �ற���தன. ப�லா�ர�
ஆ��களா� ������த தன� வரலா�ைற� ெதாைல��, ெப�
தைல���ற ���த இட� இ�தா�.

“அவ� ஒ� அ�ைப ����தா�.
அ� அவ� வ��ைற� ���த�.
அவ�ைடய உ� அவய�கைள ஊ���னா�.
அவ�ைடய உடைல �ேழ ����னா�.
ெவ��� க���� அத� �� காைல ைவ�தா�”.
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�.� இர�டா�ர��� பா�ேலா�யா�� பைட��� கா�ய��� ஆ��
அ�கார மா�ற� இ�ப� ���� ைவ�க�ப�����ற�. ஆேண
இன�ெப��க��� �ரதான பா��ர�ைத ஆ��பவனாக��, ெப�
�ைன�ப�ற �ைற�� அவ�ைடய �ைதைய அைடகா��� க��யாக
ம��ேம ஆனா�. ��க������, ப�தா�க������,
அ�த��ர�க������ ெப�க� மைற�� ேபானா�க�. அவ�க��
அ��த�க��, அ�சய�க�� இ�ேபா� அ��காக��, அ��கமாக��
ேபச�ப�ட�. கணவைன��, �ழ�ைதைய�� பராம��ப� அவ�க��
வா��� அ��தமா� �����த�. ெப�க�� ெசா��க� ஆ�க��
கால��� �ட�த�. த�ைம அவ�� ெபா�தாக��, ெமௗன� அவ��
ெமா�யாக�� ஆன�. கன�க�, கவைலக� எ�லாேம �ர�ேயகமா��
ேபாக ����� ஆ�க����� ேவ�ப�ட உலக��� ச�ச����
ெகா����தா�க�.
வரலா��� இ�த� �ைழைய அ�ப�ேய ஏ��� ெகா�வ�� த��ப�ட
ஆ�க��� ச�கட�கைள ஏ�ப���ய� ஒ�ேற ஒ�� தா�. காத�
எ��� அ�த ெந��� ப��� ெகா�ட ேபா� ஆ��� ெப���,
ெப���� ஆ�� ��தமானவ�களாக��, ேம�ைமயானவ�களாக��
ேதா��னா�க�. ச�க��� தைளக��� ���ப��� ேபாகாம� இ�வ��
ேச��� ேவ� உலக��� உலவ ஆர���தா�க�. ஒ���ெகா�ள ��யாத
அ�த பைழய கால� காதைல அழகானதாக��, ஆப�தானதாக��
ஆ�க�ட� ���ப ���ப எ�ச���� ெகா����த�. ெப��ய�,
ஐேரா��ய� ��தைனக�� காத� வய�ப�வ� எ�ப� ஒ� ேநாயாகேவ
க�த�ப�� இ���ற�. “ைச�தா�� க�க�’ எ�ெற�லா�
சாப������ற�.
அழகான ெப�கைள பா��த மா��ர��� ����� ேபா�� ஆ�க�
காத�வய�ப�� த�கைள இழ�� ��ற கா��கைள பா��க ���ற�. “ேரா�
ைடப� ந��� உ��� ேபாக���. ���� பர�த இ�த சா�ரா��ய� ����
ெநா��க���. என�கான இட� இேதா இ���ற�” எ��
��ேயாபா�ராைவ� பா��� அர���றா� அ�ேதா�. “எ�
சா�ரா��ய�ைத எ���� ெகா�. � என�� ேவ���” எ�� கா�����
ச��தைலைய �த� �த�� பா��த உடேனேய ��ய�த� ெசா��றா�.
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காத� ஆ�கைள��, ெப�கைள�� ஆ��ர���� ெகா�ேட இ��த�.
தன�கான ஒ�வ� என அவ��, தன�கான ஒ��� என அவ��
சகல�ைத�� எ��ெகா�ள ஆர���தா�க�. பா� கச�க ஆர���த�.
ப��ைக ேநாக ஆர���த�. ேமக�கைள��, �றா�கைள�� ��
��டா�க�. மரண��� அவ�க� ஒ�� ேச��தா�க�. ப�����த
�ஷ��� ��க� ஒ�� இ��த ேரா�ேயா�� உத�க����� அைத�
���க ��ப��றா� ��ய�. உற��� ெகா������ ெட��ேமானா��
கைட� ப��ைகய�ேக ைக�� ஒ�ைற ேராஜாேவா� வ�� ���றா�
ஒ�த�ேலா. ைலலா��, ம���� பாலவன மண� ெவ�க�� கால�கைள
�ர��� ெச��றா�க�. அனா�க��� க�லைற�� ச�� தைலயா� ேமா�
கத��றா�. அ��காப� இற�த�� அமராவ��� த�ைன மா����
ெகா��றா�. “காத� மரண�ைத� ேபால வ�ைமயான�” எ�� பாட�க��
பாட� எ��� �ேர�க� பாட�� வ�� வ�க� காத�� அமர��வ�ைத
ெசா��� ெகா�� இ��தன.
அ�வ��பாக ���ர� ��ட�ப�ட ெப�க� இ�த� காதலா�
அழகானவ�களாக��, ெம�ைமயானவ�களாக�� கா�ய�க��
��த��க�பட ஆர���தா�க�. ஆ�க� அவ�க�� அ��� ேபா�
ேதா�� ைக ேபா�� ��ற கா��க� ெத���றன. காத�� மாயமா�
எ�லா� ���ற�. ஆ��, ெப��� ஒ�வைர ெயா�வ� ேந��ப�
இ���� வைர ெப�க�� �தான பா�ய� த�ைம �தான தா��த�க�
ஒ� ேபா�� ��றாக ெவ��யைட�� �ட ��யா�” எ�� வரலா�றா��ய�
ேராஸ��� ைம�� ��வ� உ�ைமயா�ற�.
இ��� ஒ� உ�ைம �த����ற�. அ� ேவதைனயான�. இ�த கா�ய�
காத�க�� வ�� ஆ�க��, ெப�க�� ேச��� ச�ேதாஷமாக வா��த
மா�த�களா� இ�ைல. �ைத ராம�ட���� ���� கா��� வ��க ேவ��
இ��த�. ��ய�த�� ேமா�ர��, �ழ�ைத�� ம��ேம வா��த கால���
��சமா�� ேபா�ற� ச��தைல��. ெப�க�� ேசாக�க� ����ட��ைல.
காத� அவ�க�� இ��ட உலக��� ச�ன�கைள� �ற��
�����தா�� கத�க� ��யப�ேய இ��தன. அவ�க�� உலக�
ேவறாகேவ இ��த�. வரலா��� இ���� அ� �ைத�� ேபா���த�.

“நா� உயேர பற�க �����ேற�.
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ஆனா� எ��ைடய �ைண எ�ேபா�� ����ேல ஓ�ெவ���� ெகா�ள
�����ேற�” எ�ற� க��.
“எ�னா� பற�க ��யா�. அ�வா� �ய�� ெச�ய�� என��
���ப��ைல. ஆனா� எ��ைடய �ைண வா�� உயேர உயேர
பற�பைத� காண நா� பரவசமைட�ேற�.” எ�ற� ெப�ைட�ேகா�.
அவ�க� மண� ���� ெகா�டன�.
“ஆ.. இ�தா� காத�, எ� அ�ேப” ��ன�.
ேகா� அம��த�. க�� உயேர� பற�த� ஒ�ைறயாக.”
மண வா��ைக�� ேப��ப� எ�� சா�ெல� ெப���� எ��ய இ�த�
க�ைத�� அ�ைறய� காத� உலக��� ��க� �க� ெத�வாக
ெசா�ல�ப���றன. ெப� ெமௗனமாக எ�லாவ�ைற�� தா���
ெகா������ வைர இ�த� காத�� ��த�க� ேபா�ற�ப����தன.
அவ� ��க���� �ட��� �ட���வைர ஆ�க�� உலக� காதைல�
ெகா�டா�� ெகா�� இ��த�.
ஆனா� ெப� இ�ேபா� ேபச ஆர���� ��டா�. ஆ��காத��,
கா�ய�காத�� அவ� �� ப��� ப��� அைவக�� சாயலாக மா�வ��
ச�மத��ைல அவ���. எ�லாவ�ைற�� உத���� எ��� ���றா�.
இ�த� ��ெவ�ள���தா� கல�� ���ற� இ�ைறய காத�.
ெதாட��...
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ஆத�னா� காத� ெச��� - 4� அ��யாய�

4. ெப� ஒ� �ரக�, ஆ� ஒ� �ரக�.
“��க� எ�ைன ெவ�ேய ���� ெச�வேத இ�ைல”
“எ�ன இ�ப�� ெசா��றா�. ேபான வார� ��த�பா�ெபா��
க�யாண����� ெச�ேறாேம”
அவ��� தா� ெசா�னைத அவ� ���� ெகா�ள��ைலேய எ��
ஏ�க� இ��� ெதாட��ற�. ெப� த� உண��கைள
ெவ��ப����றா�. ஆ� அ�� உ�ள வா��ைதக�� அகரா� அ��த�
ப��ேய ேயா���றா�. த�ைன �ர�ேயகமாக கவ��� ெவ�க��
அைழ��� ெச�ல அவ� �ைன���லாம� இ���றா� எ�ப�தா�
அவ� ெசா�ல �ைன�த�. இர�� ேப�� ஒேர ெமா��� ேப�னா��
அ��த� ேவ� ேவறாக ெதா���ற�. ப�லா�ர� ஆ��களாக
������ேளேய அைடப�� இ��தவ� அவ� எ�பைத��, ெவ�ேய
ெச�வத�� தாக� இ���� எ�ப�� ஆ�க��� ��வ��ைல. அவ�
சதா கால�� ெவ��� அைல�� ெகா����� ��� ����� வ��றா�.
���� அவேளா� ெவ�ேய ெச�ல ச��� வ��ற�. ��க�� அக��,
�ற�மான இ�த இ� உலக�க���� அவ�க� த��த�ேய வா���
ெகா�����றா�க�. ��கைட ெப��க�� ஆ�க� ேப��ற
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�ஷய�க����, ������ைணக�� ெப�க� ேப��ற
�ஷய�க���� ச�ப�தேம இ��ப��ைல.
ெப� யா�டனாவ� அ�ல� த�ேனாடாவ� ேப��ெகா�ேட இ���றா�.
�க� �கமா� த�ைம�� ெவ�� ெவ�� ேபா����� அவ� த�ைன
ெவ��ப���வத���, உலக�ைத �ர���� ெகா�ள�� ேப�� ெகா�ேட
இ���றா�. ேசா�வான சமய�க�� த�ைனேய உ�சாக�ப���� ெகா�ள,
������ இ���� ��க�க��, பறைவக�� ச�த� ேபா�வைத� ேபால
அவ� ேப��ெகா�����றா�. ஆ�க��� இ�த� ேப���க�
அ��தம�ற தாக��, எ��ச���வதாக�� இ����றன. அவ�
ெமௗனமாக இ���றா�. ெவ��லக� �ர��ைனக��� ���கைள
ேயா��க��, த�ைன அைடயாள�ப���� ெகா�ள�� அவ���
������ ெமௗனேம ேதைவ�ப��ற�. ஆ� த�ைன ச��
வா��தவனாக��, இல��ய�க� ெகா�டவனாக�� எ�ேபா�� க���
ெகா��றா�. ��ைட� தா��ேய அவ� அ�� ேவைல ெச��ற�. அவ�
ெப�க�ட� த��ைடய �ர��ைனகைள எ�ேபாதாவ�தா� ���றா�.
�ர��ைனகைள த�னா� ச� ெச�ய ���� எ�ற ந���ைக இ���ற�.
ெப�க���� அைவக���� ச�ப�த��ைல என��, அவ�களா�
ஒ��� ெச�ய ��யா� என ச�வ ��சய� ெகா��றா�. ெப� ���ம�
ெசா�னா� தன�� இ��� எ�ப� ஆ�க�� நர��க�� ஓ��ெகா��
இ���ற�.
ெப�க� அ�பானவ�களாக, ெபா�ைமயானவ�களாக ��த��க�ப��
வ�����றா�க�. அ��தவ�க�� ேதைவகைள ���� ெச�வ�தா�
கடைமயாக இ���ற�. அைத அவ� ெச�� ெகா�ேட இ���றா�. உண�
எ�ப� ஆ��� உட� ேதைவயாக ம��ேம இ��க, ெப���ேகா அ�
உறைவ பல�ப���வதாக��, பராம��பதாக�� இ���ற�. ேதாைசகைள
���� ெகா�ேட இ���றா�. ேசா� ெபா��� ெகா�ேட இ���றா�.
இ�தைன ெச�தா�� ஆ� த�ைன கவ��ப��ைல எ�ப� அவள�
வ��தமாக��, ேவதைனயாக�� ஒ���ற�. எ�ேபா�� ெகா����
ெகா�ேட இ���� தன�� எ��� தர�ப�வ��ைல எ��� உண��
அவ���� ஓ������ற�.
ஆேணா, ெப� த�ைன மா�ற �ய��றா� எ�� ��ற�சா���றா�.
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அவ���� கட�த கால�க�� பய� இ��� ெதா���ெகா��
இ���ற�. அவ� ��வ�ப� எ��� ��ற ேபா� ஆ� அைடயாளம��
இ��த� அவன� மரப��� அ����யா� உைற�����ற�. அவ�
எைத� ெச�தா��, ெசா�னா�� அ�� தா� ���த�ப�� த��ர�
இ��பதாகேவ அவ��� அ��� ஒ���ற�.
இதனாேலேய ஆ� த��ட� ெப� ெந��� வ��ேபா� �ல��றா�.
ஆைம ஓ����� மைறவைத�ேபால உ� இ���� ெகா��றா�. ெப�
அவளாக எைத��, பா�ய� ேதைவயாக இ��தா��, �� ைவ�தா� ஆ�
�க� ����றா�. ���ப��� ெப���� அ�த �த��ர� இ�ைல. ஆ�
��ெமா�பவனாக��, ெப� வ�ெமா�பவளாக�ேம இ��க ���ற�
அ��.
எ�லா ��க�� ஆ�க�� ��களாகேவ இ����றன. இ�த ச�க���
��மண� ஒ� ஆ��� ஒ� ெப��� �� �� ஆ��க�
ெச���வத�� உ�ைமைய� த�� ���ற�. ஆ��க� ெச���� மன��
அ���� இட���ப�ைல. தா� எ�ன ெச�தா�� அதைன
தா���ெகா��றவளா� அவ� இ��க ேவ��� எ�� எ�ண�
அவ��� இ���ற�. அவ��ெக�� �யமான ��தைனக��, ெசய�க��
இ�லாமேல இ����றன. தவ� எதாவ� இ��தா��
அல��ய�ப��த�ப���றன. காத�� உண��களா� உ�த�ெப�� அவ�
எதாவ� ெச�தா� ர��க�ப�வ��ைல. காத��த கால�கைள அவ�
�ைன�ப���னா�� அவ��� �கமா� இ��ப��ைல. அவ� �����
ேவெறா�வனா� இ���றா�. “ஆ� ��ய����� வ�தவ�. ெப�
������� வ�தவ�. இ�வ�� காத� வய�ப�� உல�� இட� ச��ரனாக
இ���ற�” எ�� அ��டா���� வா��ைதக��� இ�ேபா� அ��த�
இ�ப�யாக�தா� ெத��ற�. ம�த�ல வரலா� உ�வா�� ைவ������
இ�த �ர�பா�கைள அ�யாம�, ஆ� ெப� உற�க�� ��க�கைள
��யாம�, காதைல ேப�வ� எ�ப� அ��தம�றதாகேவ இ����. ந�ன
கால���, காத�� �ர��ைனக� இ��தா� ேவ�ெகா�� இ����றன.
காத����ேபா� தா�க� க�பைன ெச�� ைவ����த உ�வ�����
ச�ப�த��லாம� இ�ப� �ர�பா�களா� இ��பைத அ���ேபா�தா�
அ����யைட�றா�க�. ெப�க���, ��ைல ஒ��� ைக ���த இராமரா�
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கா��ய��த ஆ�கேள, ��மண����� �ற� ���� ெச�ற
இராவண�களா� ெத�ய ஆர����றா�க�. ஆ�க��ேகா �ைதக�
���பனைககளா�� ெத�ய ��ைக அ���� ெகா�ேட இ���றா�க�.
��ெப�லா� இைவ ��ன� ��ன எ��ச�களாக��, த�கா�க
இைடெவ�யாக�� ெவ��ப�டன. இ�� �வாகர���� ேபா�மள���
வள��� ���ற�. அ�ண� ேநா��ய�, அவ� ேநா��ய� எ�லா�
அ���� �ரேவச��� ெபா���� ேபான கைதகளா��றன. ெப� த�ைன
ெவ��ப��த ���� ���றா�. அ� கலகெமா�யாக ��க�����
வ���றன. க�லைற�� வா��� ெகா������ கா�ய� காத�க��
�� ������றன. �ரைமக� உைடப���றன.
கட�த ��றா�� ெப�க� த�க� அவல�ைத உணர ஆர���� அைத
உைட�ெத�ய ஆர���த காலமா����ற�. ெப�க��� ���க�ப�ட
ஒ��க� ஏ� ஆ��� ம��� இ�ைல எ�� ேக��க� எ��ப�ப��
����� வ��ற�. ந�ன ெதா�� ��ப��, ெதா�� மயமா�க��
ெப�கைள ெவ�ேய வர� ெச������றன. ���ப��� உ�ப��க��
ம��ேம ஈ�ப����த ெப� இ�ேபா� தா�� ச�க உ�ப���� ப��
ெப��றவளாக அ�க�� �ல தைடகைள தா������றா�. ஆ�க��
உலக� இதைன எ��ெகா�ள ��யாம� எ�ேக தன� கால�
அபக��க�ப�ேமா என அ�ச� ெகா��ற�. ெப� க�� உலகேமா எ�ேக
தன� கால� இ�ப�ேய க��� ��ேமா எ�� �ற��� தயாரா�ற�.
அ�தா� காத���� ேபா� இ���ற காத� ேச��� வா��
��மண����� �ற� கச�க ஆர����ற�.
(அ��த ப��� ����)
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ஆத�னா� காத� ெச��� உலக��ேர!

சம��வம�ற உல�� எ�ேலா�� எ�ேலா�ட�� உ�ைமயான அ��
ெச���ட ��யா�. ஆ�� ெப��� இ�ேக சமமானவ�களா� இ�ைல.
எனேவ காத�� ��க� �ைற�ததாகேவ இ����. அ�ைற�� �����
அ�ைமயா���த ெப� தன�ெகன ஒ� அைடயாள� ெப�ற ேபா� அ�ேக
காத� மலர ஆர���த�. �ற� ஆ�களா� ���க�ப�வத�கான
ேபாகமா� ம��� இ��தவ� ெம�ல �வா��க ஆர���த ேபா� காத� த�
மண�ைத பர��ய�. இ�ைற�� ச�ைத உலக��� ��பைன� ெபா�ளா�
க�த�ப�� ெப� அ����� �ள �ய����� ேபா� காத� அத�கான
��தைல �த�ைத இைச��ற�.
இ�����தா� ஆ���� ெப����மான �ர�பா�க�
��ைமயைட��றன. இ�த �ர�பா�கைள ச� ெச�யேவா, இண�க�கைள
உ�வா�கேவா ���பாத ச�க� காதைல உலக������ த��
ைவ�க��, ெகா�ைச�ப��த�� �ய��ற�. இதைன அ����வமாக
ஆ��, ெப��� ���� ெகா��, உண�� ��வமாக உற�கைள
ெச�ைம�ப���ட �ய���க ேவ���.
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காம�, அ��, ந���ைக, �த��ர� என எ�லா� கல�த ஆ� ெப� உறேவ
காதலா�ற�. அைத ��� ��� காதைல ெவ�� காம� எ�ேறா அ�ல�
காம�ைத ��ைமயாக கட�த �� சத�த� ��தமாகேவா பா���ட
��யா�. உடைல� �ற�� �ைன�க�ேலேய வா�வ� எ�ப� இய�ைக��
�ற�பான க�பைனேய. பறைவக��� கா�க� ேதைவ��ைல, �ற�க�
ம��� ேபா�� எ�ப� ேபால�தா� இ�. உட�க��லாம� �ைன�க�
இ�ைல. உ�ள�க�� ம����ைல, உ�ள�ைக�� ெவ� ெவ�����
காத� இ���ற�. இளைம�ப�வ��� ஆ����, ெப����� இைட��
ேதா��� மய�க� �த�� உட� சா��ததாகேவ இ���ற�. உட�கைள
அ��ற ேவகேம காதலா� கா��ய���ற�. அ�ேவ ���க ���க உட�
சா��ததா� மா�� ேபா�தா�, �ற�க� கைள�த�ட� காத��
கா����ைழயா� காணாம� ேபா� ���ற�. “பத�ைர �������
ப�ைடைய ��� எ�வ� ேபால எ�ைன�� ��� எ��� ��வா�” எ��
ஒ� ஆ�ட� ச�ககால� ெப� ெசா�ன அவந���ைக இ���
ெப�க�ட� இ���ற�.
இதைன ச�க��� த�க ைவ��� ெகா����ப� ஊடக�களா�
���க�ப�ட உட� ���த மய�க�கேள. �ைர� கதாநாய�க��,
கதாநாயக�க��, �ள�பர மாட�க�� ஆ�, ெப� உ�வ�கைள
�������றா�க�. அவ�கேள காத� உலக��� ேதவ�களாக��,
ேதவைதகளாக�� வ�� அைச�தா� �றா�க�. ேதா�ற�கேள அழெகன
மய�க� வ��ற�. ெவ�� ��ப�கேள இளைம�� அ��த�கைள
ஆ������றன.
ெப� எ�பவ� ெவ�� உட� ம��� தா� எ�ற ��தைன ச�க���
இ��� அக�ற�ப�� ேபா�தா� ��ய� ெப�க��காக��,
காத��காக�� உ����. உட� ���த பய�ைத��, ெப��த�ைத��
ெப��ட�����, �ரைமகைள ஆ�க�ட����� ���ெத���� ேபா�
எ�ேலா�� அழகானவ�களாக��, ந���ைக ��கவ�களாக��
இ��பா�க�. காத�� கத�க� அ�� �ற�ேத இ����. அ�ேபா� காத�
ஒ� ����பமாக ����� ேபாகா�. இளைம� ப�வ��� ம��� வ��
���� ேபா�ற உண�வாக�� இ��கா�.
ஆ��ர���� மன�� அ�கார��, இழ�� ெகா������ மன��
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அ�ைம�தன�ேம வ����றன. தன�� ம��ேம அவ� எ��� அ�ல�
அவ� எ��� ஒ�வைரெயா�வ� �ைற���ப� காதலாகா�. ஒ�வ� ��
ஒ�வ� ைவ������ அ�ைப�கா����, ந���ைக ���யமான�.
ந���ைகய�ற அ�� �ப�தமான�. இைத ‘ெபாஸ��’ எ�� ஆ��ல���
உ�ச���� ெகா�� ெப��த� ெகா��� ைப��ய�களா� பல�
இ���றா�க�. த�க� �ைண�� கால�கைள சதாேநர�� ேமா�ப�
�����ெகா�ேட இ��பா�க�.
ஒ�வ� ப��ய ஒ�வ�� �ைன� எ�ேபா�� பரவச�ைத��,
ச�ேதாஷ�ைத�� த�வதாக இ��க ேவ���. காதல�க��� இைடேய
மன�தாப�கேள வரா�, வர��டா� எ�பெத�லா� அ�த க�பைனேய.
அ�த �க��க����� எ�ப� ஒ�வைர ஒ�வ� ���� ெகா�� இண�க�
ெகா���றன� எ�ப�தா� ���யமான�. ஒ�வ��ெகா�வ� எ��களாக
பா��காம�, த� அ��� �ைண எ��� ��தைன ெத�����தா�
�ர�பா�கைள எ��ெகா��� �தேம அலா�யானதாக��,
அ��தமாக�� மா��. காத� வா��ைக ஆ����, ெப�����
ப��ரண �த��ர�ைத ெகா��பதாக இ��க ேவ���. இல��ய����,
ெவ���� பா��பைத ��� காதைல த�க�ைடய வா�வாக அ�த�
ேவ���. ஒ� ஆ��, ஒ� ெப��� அவரவ�க��கான �த��ர�ைத
எ����ெகா�வ���, ப���� ெகா�வ��ேம காத�� அ��த�
இ���ற�. க�� ��ரா�� இ�த க�ைத அைத� ெசா��ற�. ‘ஈ�ட�
ஓ���’, ‘கா�� �ட ந��ைடேய �ைழயா�’ எ�� காத� ப�� ெசா�ல�
ப�� வ�த எ�லாவ�ைற�� உைட�� ேபா����� உ�ைமயா�
ஒ���ற�.
ஒ�வைரெயா�வ� காத���க�. ஆனா� அ� அ�ைம�தனமா��ட
ேவ�டா�.
உ�க� ஆ�மா�� கடேலார�க���ைட�� அைச�� ெகா������
கடலா���க��� அ�.
அ��தவ� ேகா�ைபகைள �ர���க�. அ��தவ� ேகா�ைப����� ���க
ேவ�டா�.
ேச��� ஆ��பா� ம���க�. ஆனா� இ�வ�� த��ேத இ��க�.
26

உ�க� இதய�ைத ெகா��க�. ஆனா� அ��தவ� இதய�ைத ைவ����க
ேவ�டா�.
ேச��ேத ����க�. ஆனா� �க ெந��கமாக ேவ�டா�.ஓ� மர��,
ைச�ர� மர�� ஒ��� �ழ�� ம�ெறா�� வளரா�.
கைட� வ�க� �க ���யமானதா� இ����றன. காத�, காதல�கைள
ேம�� ேம�� வள��ெத��க ேவ���. இ�த வள��� �யநலம�றதாக��,
ச�க� சா��ததாக�� ப�ண���� ேபா� காத� மேகா�னத� ெப��.
ஆ�, ெப� இ�வ�ேம உலக� சா��த ம�த�களா�, சமமா� மா�� ேபா�
இ�த அ��த� �க��. ஒ�வைரெயா�வ� காத��த, ேச��� உல�� ���த,
ேப� ம���த, ச�ைட ேபா�� த��த, ���� ேச��த கால�கேளா� இ�த
�� ���� ெகா�����ற�. இ�த ���� எ�ேலா�� பா���� ப�யாக
காதல�க� த�க� மரண�கைள�� ெவ�� ெபய�கைள�� எ�த
ேவ�டா�. த�க� வா��ைகைய எ�த���.
காத�� ��ன�களாக க�லைறக� ேவ�டா�. வா�� ��கேள
இ��க���.
ஆத�னா� காத� ெச���
(����)

1

Free Tamil Ebooks - எ�கைள�
ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய
பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
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எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
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��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��
ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
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3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���
த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
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நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.
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இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?
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அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
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Arun arun@fsftn.org
இர�
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