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���ைர

ம�த �ல��� எ�லா ஆ�க�ேம ெக�டவ�கேளா, அ�ல� அைன���
ெப�க�ேம உ�த�கேளா அ�ல�. ஆனா�, நளா��, சா����, க�ண�
ேபா�ற ெப��ைர�ப��தா� நம��� ெத���. `��கால��� எ�லா�ேம
ப���� ெத�வ�களாக இ������றா�க�! இ�ேபா�தா� க� ���, கால�
ெக����ட�!’ எ�பவ�க�, அ�ேபா�� எ�லா வைக�ன��
இ�����க����, ஆனா� அவ�களா� ெப�ைம �ைடயா� எ�பதா� யா��
அவ�கைள�ப�� எ��வைத� த������டா�க� எ�� ேயா��ப��ைல.
��ெப�லா�, மேல�ய� ப���ைகக�� வ�� கைதக��, ஆ� எ�றா�
ெபா��பானவ�, தா� எ�றா� அ��� �கர� எ��தா� பா��ர� பைட��
காண�ப��.
இ�� அ�ைனய� �ன�ைத ஒ��, வாசக�கைள அவரவ� தா�மா�கைள�ப��
எ�த� ெசா��, �ற�த தா���� ப�� வழ��� ஒ� ஆ��ல �னச�. `த�ைதய�
�ன�� இ�ப�� ெகா�டாடலாமா?’ எ�ற ேக����, அைன�� வாசக�க��
க�டன� ெத����, `அ�பா எ�றாேல ���பவ�, ெப�டா�� ��ைளகைள
பல�த வைத�� உ�ளா��பவ�’ எ�� ப�� எ�����ததாக ஆ��ய�
(அவ�� ெப�தா�) ��������தா�.
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`அ�ப���ைல!’ எ�� நா� எ� பா��� (உ�ளட��ய ேகாப��ட�,
ஆ��தரமாக), எ� கணவைர�� ஒ� உதாரணமாக� கா�� எ�����ேத�.
(`அ�பா ���னா பயமா இ���, ஆனா, � ���னா ஏ�மா பயமா இ�ேல?’
எ�� ேக�டா� மக�. அ�ேபா� அவ���� ப�ைன�� வய�����.
`ஏ�னா, நா� எ�ப�ேம ��டேற�!’). �ழ�ைதக���� கா��ச� வ�தா�,
இர�� க����� அவ�க��� ம��� ெகா��ப�, அ�ேபா� வா��
எ��தா� அவ�கைள��, தைரைய�� ��த� ெச�வ� எ�லா ேவைலகைள��
அவேர ���� ஏ���ெகா�டா�. (இதனா�, எ�க���� ச�ைடேய வரா�
எ�� ��க� �ைன���ட� �டா�). எ� த�ைத�� என�� எ�வள�
ஆதரவாக இ��தா� எ�� நான��த பல ஆ�கைள�ப�� ந�ல�தமாக
எ�����ேத�. (�ைர�� த�ைதய� �ன�� �ரபலமா�, எ�ைன
ம�������ளா��ய�). எ� மக�ட� ப��த ப��ம வய�� ைபய�க� ஓ�
வ��, `ஆ���! ��க� ஆ�கைள�ப�� எ�����தைத� ப��ேதா�!’ எ��
ம���ட� ெத���தா�க�. (`நா� ெசா�ேனேன, இைத� ப������, எ�லா
ஆ�க�ேம எ�ேம� காத� வச�ப����வா�க� எ��!’ எ�� நா� �ற,
மக� ெப�தாக� ���தா�. ைபய� வா�ழ��ேபானா�! எ� கணவ�
வழ�க���� �ேராதமாக ெமௗனமாக இ��தா�. நாேன �க�����ட��
அ����யா�).
ெபா�வாக எ�லா ஆ�கைள�� ஒ� எ��தாள� �ைற ��னா�, ந�ல
�ண�ைடய ஆ�க� அய���ேபா�றா�க�. இ�பால�� யா�ேம ��
சத��த� ந�லவராகேவா, ெக�டவராகேவா இ��ப��ைல. இைத�தா� எ�
கைதக�� ஆரா��ேற�. ஆனா�, நா� ஒ� `ெக�ட’ ஆைண�ப��
எ��யேபா�, �ைறய ஆ�க� ச�ைட�� வ�����றா�க�.
(`ஒ�கைள�ப�� எ�லா� நா�க எ��னா?’ எ�� ஒ� எ��தாள�
�ர��யேபா�, `தாராளமா எ���க! ஒ� ஆ� ெக�டவ� எ�றா�, ெப�
ந�லவ� எ�� அ��தமாகா�!’ எ�ேற� நா�).
அேதேபா�, `ஒ�க வாெனா� நாடக�க�ேல வ�றமா��, எ�த அ�மாவாவ�
ெக�டவ�களா இ��பா�களா?’ எ�� ஆ�, ெப� இ�பால�ேம �வாத�
ெச�����றா�க�. ம�மக�ட� ஆ��ர�ப�ட மா�யா�க�, `இவ தா�
அ��தாதா� என�� ச�ேதாஷ�!’ எ�� வா��� வா� ��யைத நா�
ேக�����ேற�. அதாவ�, தா� ெப�ற மக� ேபானாலாவ� பரவா��ைல,
ம�மக� ��ப�� �யர�� ப�டா�தா� தன�� �ைற� எ�� �ைன���
தா���ல�! அ�மா ெச��ெம�ைட கா�� ����� த���பட�க���
�����ேவா�.
இ�ெதா���� �ைறய ெப��ய� கைதக� இட�ெப������றன. �ய�
���த த� வா��ைக����� எ�ப� ��வ� எ�� ெத�யாமேல, அ�ல�
���பாமேல, பல� வா��ைகைய நட�� ����றா�க�. `இ�ப�ேய
இ��கா��க�! ��க� ம����யாக, ��ம�யாக வாழ�� இய��!’ எ��
அ�கைதக�� பல வ�கைள ஆரா������ேற�.
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ஒ� ஆ� எ��தாள� ��னா�, `ெப�க��� ஒ� க�ட� வ�தா, எ�லா
ெப�க�� ேச��� �ர� ���க��க! ஆனா, நா�க �� மா��! ச�த� ேபாடாம
ெச���ேவா�!’
அ�ப��ப�ட ஒ� ஆ�� கைததா�, இ�ெதா���� தைல���கான கைத
ம��� `ஓ��ய ைக’. இவ�க� பரம சா�. மைன��� எ�லா உ�ைம��,
�த��ர�� ெகா���� ஏ� பய��லாம� ேபா���ட� எ��
�ழ��பவ�க�.
எ�லா�ேம தா� எ��பா��தப� ஆன�தமான வா��ைகேய வா��தா�,
எ��தாள�க� கைதக��� எ�� ேபாவா�க�?
அ��ட�,
��மலா ராகவ�, ேகாலால���
nirurag@gmail.com

�.�: `ஒ� கைத�ேலயாவ� க�யாண� ப���ெகா�� ச�ேதாஷமாக
வா��தா�க� எ�ப� �ைடயா�!’ எ�� கைதகேளா�, அைவகைள எ�த�
���த எ�ைன�� ேச���� ��ட உ�க��� ஒ� வா��� இ�ெதா��.
வண�க�.

அ�ைட�பட �ல� – http://pixabay.com/en/background-black-detailfood-275934/
அ�ைட� பட� – ��ய�ட� வச�� – vasanth1717@gmail.com
���லா�க� – ��தா��த� - sidvigh@gmail.com
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உ�ைன �டமா�ேட�

அ�� அவன� �ற�தநா�. அ��ைன�� �ர��தா� எ��த�
��ைபயா�ட�.
அவ�ைடய மக� ேமாக���� அ��தா� �ற�தநா�.
`இ�ேபா� எ�தைன வய����� ேமாக���? ப�தா?’ மன�கண���
ேபா��� பா��தேபா�, ��க� ���ட� ��ைபயா���.
ஒ� �ழ�ைத �ற����டா�, அவ�க���ைடேய ஏ�ப����த �ள�
ச�யா����, த� ��ைள�� ஒ� அ�பா ேவ��� எ�பத�காகவாவ�
ந��� த��ட� ஒ���ேபாவா� எ�� எ��பா�����தவ���
ஏமா�ற�தா�.
அவைள� ெசா�வாேன�! தா� இ��த இ����� இ�ப� ஒ� �ைணைய
ேத��ெகா�வ� ச�யா எ�� �த�ேலேய ேயா��� இ��கேவ���.
ஏதடா, அழ��, ெச�வ�மாக ஒ� ெப� த�ைன�� நா� வ��றாேள எ��
அ�ேபா� ���பைட�த� வ�க��ன ��டா�தன�.
��ைபயாைவ� பா��தேபாேத அவ���� ������க ேவ���, `இ�த
ம�த� ச�யான ஏமா�த ேசாண��. �த�� வச�ப���னா�, �ற� க��ேல
�ரைல� ெகா��� ஆ�டலா�’ எ��!

“எ�னமா� பாட��க! ��க ம��� ேம�நா��ேல �ற����தா, உலக�
�ரா�� உ�க �க� பர������! ஒ�ெவா� க�ேச���� ல�ச�கண�கான
ேப� வ�வா�க!”
�க��தேதா� ��லா�, அவ��காகேவ அ�த �ள���� வ�வதாக அவ�
ெத���தேபா�, ��ைபயா��� ஜ�ம சாப�ய� அைட����டைத�ேபா�
இ��த�.
த��ட� ஊ���ற அவ� அைழ�தேபா�, ம�����ட� �டேவ அ�ச��
எ��த�. ேகா��வ�யான இவ� எ�ேக, `இைசேய உ�����’ எ��,
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��சயம�ற எ��கால�ைத�ெகா�ட தா� எ�ேக!
இ����, ஆைசதா� ெவ�ற�. ேநர� �ைட�தேபாெத�லா� அவ�டேனேய
க��தா�. அ�வைர யா�ட�� ெந���� பழகா���தவ���, ஏேதா ெவ�
ஏ�ப�ட� ேபா���த�. த�ைன�ப��ய எ�லா �வர�கைள�� — அ�பா
த� இைச ஆ�வ����� தைட ேபா�ட�, ��ைட��� ெவ�ேய�, த���
ேக�க யா���லாத �ைல��, ��ெர�� �ைட�த �த��ர���, `எ�ப�
எ�ப�ேயா’ இ��த� எ�லாவ�ைற�� — ஒ�� மைற��� அவ�ட�
ப����ெகா�டா�. ெம��ய �ர��, தய��� தய�� ெவ�வ�த�
அவ�ைடய ஒ�ெவா� வா��ைத��.
இ�வ�� ஓ��ரா� ேபான�ேபா�, தன� ��ச�யமான பா�ைவைய
அவ�ைடய க�க�� ப����ெகா��, ந��� அவ� ெசா�வைதெய�லா�
�ர���� ெகா�டேபா�, `இ�த உலக��ேலேய �க�� ம����யானவ�
நா�தா�!’ எ�ற ெப��த� ஏ�ப�ட� ��ைபயா���.

“அ�வள� ெப�ய ���ேல நா� ம��� த�யா இ��ேக�. அ�பா
ெவ�நா��ேல��� எ�பேவா வ�றேதாட ச�. ��க எ��டேவ
வ����கேள�!” எ�� ந��� ����யேபா�, `ஒன�� எ�த �த��ேல��
நா� ஏ�தவ� இ�ேல, ந���!’ எ�� ெசா�ல�தா� எ��னா�. ஆனா�,
�யெகௗரவ� த��த�.
அ�பா தைலபாடாக அ����ெகா�டாேர, `ெப�ய ப��� ப�டா! அ�ேபாதா�
ச�க��ேல ம���! இ�த பா��, �ராமாெவ�லா� எ�ேனாட ேபாக���,’
எ��!
அவ� ெசா�னைத� ேக����தா�, இ�� ஒ� ெப��� தைல ��யேவ��
வ����காேத எ�ற �சன� எ��த�.
“ஒ�கைள�தா� க�யாண� ப���க�ேபாேற�� அ�பா��ேட ேபா�ல
ெசா���ேட�!”
ேமேல எ�ன ெசா���ட� ேபா�றாேளா எ�� ��ைபயா ��ைச�
�����ெகா�டா�.
“அ�பா, `வா���க�!’ அ�ப��னா�. நா� எ�ப�ேம எ� இ�ட�ப�தா�
நட�ேப�� அவ��கா ெத�யா�!” அவ� ெசா���ெகா�ேட ேபானேபா�,
உண����ெப���ட�, ச�ெடன அவ� கர�ைத எ��� ��த��டா�
��ைபயா. எ�ேப��ப�ட பா��ய� இ�!
அ�ேபா� அவ� �ைன��� பா��க��ைல, மைல��� �ற� ம�தா� எ��.
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தா� �ைன�தைத� சா��த�� ந��� மா��ேபானா�.
�த�� அவ� தய��� தய�� �ல�யேபா�, அவைன அைடவ�ேலேய ஒ�
சவா� இ���ற� எ�� அவ� எ�����க ேவ���. ஆைச�ப�ட
ெபா�� ைக�ெக��ய ��ன�, அத��� ெகா�ட ேமாக� �ைற�� ேபா���.
���, காத� மய�க��� அவ� ெசா��ய ஒ�ெவா�ைற�� ைவ�ேத ந���
அவைன� தா��யேபா�, ��ைபயா �ைல�ைல�� ேபானா�.
�ள��� பா����, வழ�க�ேபா� ந��ர������ அவ� ��
����யேபா�, “எவேளாட இ����� வ���க? ஒ�க���� ��� ��சா
இ�ல ேவ��! பழ�க� மா��மா, எ�ன?” எ�� சா�னா�.
�த�� அ���தா�. ந�லதனமாக அவைள� சமாதான�ப���� பா��தா�.
அ�� ைவ�க யா�� இ�லாததா� பாைத த�மா�ய ெகா�ைமைய எ����
ெசா�னா�.
எ��ேம அவ�ட� ப��க��ைல.
�ழ�ைத ேமாக��� �லாைவ� கா�� ேசா� ஊ�ட��ைல ந���. “ஒ�க�பா
மா�� இ�லாம, �யாவ� ஒ��கா இ�டா, க�ணா!” எ��, ��க� ேதா��த
�ர�� �ஷ�ைத ஊ��னா�.
��ைபயா அவமான�தா� �����ேபானா�.
`உ�ைமைய�தாேன ெசா��றா�!’ எ�� எ��த எ�ண�தா�, அவைள
எ����� ேபச�� வா�ழ��ேபானா�. மக� ெப�யவ� ஆன�� த�ைன
ம��கா��டா� ேபா�ற�, ெவ��கா��டா� ேபா�� எ�ற �ர�� எ��தத�.
எ�ன காரண��ேலா, இவ���� த�ேம� அவந���ைக. இ�ேம� தா�
எ�ன ெசா�னா��, அ� இவ� கா�� ஏற�ேபாவ��ைல. எத�காக இ�ப�
அவைள�� த�����ெகா��, த�ைன�� வ����ெகா�ள ேவ���?
இ�வள� அவமான�கைள�� ெபா����ெகா��, அ�ப�யாவ�
மைன��� �ழ�� �க� காணேவ��மா எ�� இர� பகலாக ேயா���, ஒ�
������ வ�தா�.

“�வாகர�தா?” ந��� ��னா�. “எ�ப�ேம த���ேக�க ஆ� இ�லாம
இ��க�மானா, க�யாணேம ெச����க� �டா�. எ�ைன� ���� ��� வ��,
இ�ேபா ைக�ேல ஒ� ��ைளைய�� ������, ���க�யா ���ட�
பா�க��களா?”
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அவ���� தா� ேதைவ எ�� ெசா�லாம� ெசா��றா�! ஆ�மன�
ெப��த� ெகா�ட�. அவைள��� �ல�� எ�ண�ைத� ைக��டா�.
ஆனா�, ந����� ��த�� ப���� அ�க��க, இவ�ட� ந�ல�தமாக�
ேப�� �ைழ�க ��யா� எ�� ����ெகா�டா�. இர�டா� �ைறயாக
��ைட��� ெவ�ேய�னா�. ெதாைலேப� எ�ைண மா��, ரக�யமாக
ைவ���ெகா�டா�.
ந��� அவைன� ேத� வராத� ��ம�யாக இ��த�.
��� ஆ��க���� �ற�, �வாகர�� ேநா��� வ�தேபா�, ந���
அைத� ெப�தாக எ���� ெகா�ள��ைல. ஆனா�, மாத� ஒ� �ைற
��ைபயா த� மகைன ெவ�ேய அைழ��� ேபாகலா� எ�� ��ப� வழ��ய
����தா� அவைள� கல��ய�.
`தா� க��ய எ�ைனேய ���க�யா ������ேபாறவேராட எ� மக�
ேச��தா, நாைள�� இவ�� எ�ைன அ�ேபா�� ����வாேன!’ எ�ற
அ�ச� �ற�த�.
ச�ட����� க���ப�� மகைன மா� கணவ�ட� அ��ப ேந��டேபா�,
`நா��லா�� ��ைள அ�வா�. ஒ�களால சமா��க ��யா�!’ எ��
ைந��யமாக� ேப�, தா�� அவ�க�ட� ெதா���ெகா�டா�.
மாத��� இ�ப�� ஒ�ப� நா�க�� மக�ட� க��க�ேபா�� �ன�ைதேய
�ைன�� உ��யவ���, அவைள �ல��� அள���� ���ச�
இ��க��ைல.
“����� பட����� ேபாகலாமா, ேமாக�?” எ�� ஆைச�ட� ேக�டவ���,
ந���தா� ப�ல��தா�. “அதா� வா��ைகேய ���பா ����� ேபா�ேச!
இ�ல பட� ேவறயா!”
��ைபயா தைலைய� ����ெகா�டா�.
அத���, ஒ�ெவா� மாத��, �ப�தைனேபா� ந��� ���த
இட�க����தா� ேமாகேனா� அவைள�� அைழ���ேபாக
ேவ�����த�.
`இவ� எ� மக� ம���தா�!’ எ�� ஒ�ெவா� ெச�ைக��� ெசா�லாம�
ெசா�னா�.
அவ�ைடய த��ர� ப��த�.
“அ�மா��� ெரா�ப க�ட� �����களாேம? ஏ�பா?’ �ைற�பாக மக�
ேக�டா�.
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`எ� வா��ைகைய� ெக��த� ேபாதாெத��, இ���� மனைத�� கைல��
ைவ�����றா�!’ ஆ��ர��ட� ப�ைல� க����ெகா�டா�.
அ�தா� அவ�க��வ���� ஒ��� ேபாக��ைல எ�� ச�ட��வமாக
�ல�யா���டேத! இ�ன�� ஏ� த�ைன ��� �லக ம���, ��ைளைய�
சா�காக ைவ���ெகா�� இ�ப�� �டேவ வ�� க��த���றா�?
ஒ� �ைற அவ�டேம ேக�டா�.
ந��� �ைளயா�டா� ெசா�வ�ேபா� ெசா�னா�. “நா���த எட��ேல
இ�ெனா���ைய�ெகா�� வரலா�� பா�க��களா? அதா� நட�கா�!”
��ைபயா �ர ேயா��தா�. எ�த மக��, த�ைன�ம�யா�, த�ைதைய�
ேபாலேவதா� நட�க ��ப��றா�. இ�ேகா, `அ�பாைவ�ேபால
இ��காேதடா!’ எ�� ப���� ப���� ெசா��, ெப�றவேள அவைன�
�ழ���றா�!
த� வா�� எ�ப�ேயா ேபாக���! எ�றாவ� ஒ� நா�, தன� கைதைய�
��ைள�ட� ெசா�ல ேவ���.
`அ�மா ெசா�னைத ெவ������ எ�ைன� த�பா எைடேபாடாேத!’ எ��
ெக�ச ேவ���.
அத�� இ���ற� இ��� ப�� வ�ட�க�!
இ�ேபா�, உடன�யாக� ெச�ய ேவ��ய� ஒ��தா�.
`அ�பா ��ெக��� இ�லாதவ�,’ எ�ற அ��ராய� ேமாக�ைடய மன��
ஆழமாக� ப�வத��� அைத� ��� எ�ய ேவ���.
தா� ெசா�ல ேவ��யைத� பல �ைற ஒ��ைக பா��தா�.

“இ���� எ�ேனாட �ற�தநா�. எ� இ�ட�����தா� எ�லா� நட�க��.
நா� ேமாகேனாட த�யா ேபாக�ேபாேற�!” �ர�டலாக ந����ட�
��னா�.
எ����லாத ைத�ய� ��யெதா� பல�ைத� ெகா��க, “அ�பா�ட வா!”
எ�றா� மக�ட�, அ�காரமாக.
`அ���ேத ேப��ராத அ�பாவா இ�ப�� ேப��றா�!’ ேமாக� பய�ேத
ேபானா�.
“அ�மாைவ ���, ��� ேபாக�ேபா�யா, க��?” எ�� அ�ைக� �ர��
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ந��� �ைற��டேபா�, ஓ��ேபா� அவைள அைண���ெகா�டா� மக�.
`இ��ர� அ�மா�ட� அ� வா�க மா�ேடா�!’ எ�ற �� ��ம� ஏ�ப�ட�
அவ���.

12

���� ஒ�வ�

வா�� ெதாைலேப�ைய� �ேழ ைவ�த �த�, அ� பல �ேலா�ரா� எைட
ெகா�ட� எ�� எ�ண� ேதா��ய�.
மைன�ைய அ�சயமாக� பா��தா� �ேவக�. எத��� கல�காத
ெந��ர�தா�, பல ஆ�க�� எ�ட ��யாதெதா� உயர�ைத எ�� இ��தா�
வா��. நா�ப� ஐ�� வய���� வ���, அர�ய� க�� ஒ��� ெப� ப��
தைல�, ெசன�ட� எ�� ப��ப�யாக ஏ����தா�. இ�ப��ப�டவேள
அ���ப� அ�ப� எ�ன ெச�� வ������?
ஆர�ப��� தா� அ��த ஊ�க�ைத�� ப�கபல�ைத�� மற��,
இ�ேபாெத�லா� த�ைன ம��� மைன� எ��� ெசா�வ��ைல எ�ற
வ��த� அவ��� உ��ர உ��. அைத மற��, “யா��மா?” எ��
க��ட� ேக�டா�. இ�ேபாதாவ� த��� சாயமா�டாளா எ�ற ந�பாைச
அ�ேக���� ெதா�����த�.
உ�ர�ற �ர�� வ�த� ப��. “ேபா��. �ப�தா�!”
�ேவக� அ�����ட� ��ைச இ����ெகா�ட� ெவ�ேய ேக�ட�. “ர�
காைர எ������ ேபானானா?”
அவ� ப�� ெசா�வாெள�� அவ� எ��பா��க��ைல. ேவ� எ��� அவைள
அ�வள� �ர� பா��காெத�ப� அவ���� ெத��த �ஷய�தாேன!
ஏ�ெகனேவ ஒ��ைற, ‘ப�னா� வய�தா� ஆ��! அ����ேள எ���
இவைன� ெத��ல காைர ெவ������� ��த �டேற?’ எ��
க�������றா�.
அவர� ஆ�றாைம ��யா�, ‘ஒ�கைள யா�� ேக�கல. ��மா இ��க. எ�லா�
என��� ெத���!‘ எ�� வழ�க�ேபா� அத�����, �ற� ச���
த���ேபா�, “ர��� இ�ப� வயசானமா�� ெத����� எ�லா�ேம
ெசா�றா�க. அ�� வய����ேளேய எ�லா காேராட ேபைர��
க�����பாேன! இ�ப ஓ�ட� ெத���. அ��ற� எ�ன?’ எ�� அவ� வாைய
அைட�தா�.
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அவைள� ெபா��தவைர��, ெப�ற மக� அவ� வய�� ��ைளகைள�ட
ச�� ேமலான �ைல�� — கா�� தா�மா� — இ��தா�, அவ��� ஓ�
உய��த அ�த��. அ��ட�, தா� அவ��காக� ெசல�ட ��யாத ேநர�ைத�
பண�தா� ஈ�க����வ� ேபால�� ஆ��.
அத� பல�, இ��!
`ெத�யாமலா, ைலச�� இ�லாம கா� ஓ�ட��டா�, �ைற�சப�ச� ப�ென��
வயசாவ� ஆக��� ச�ட� ேபா����கா�க!’ எ�� தன���
ெசா���ெகா�டா� �ேவக�. அைத� ெசா��� கா��வ� இ�த த�ண���
உ�தம�ல எ��, ���ரைமயாக ��ற மைன��� அ��� வ��,
அவ�ைடய ேதாைள� ெதா�டா�.
“வா��?”
“ஆ�ப������ ேபாக��,” எ�� �����தா� வா��.
`என��� கா� ஓ�ட�� ெத���!’ எ�� ெப�ைம�� ைலச�� வா��
ைவ����தா��, ேகாலால��� ெத��க�� காேரா�ட� பய��, ச�பள�
ெகா���, �ைரவைர �ய�����தா�. ஆனா�, அவ� இ� நாைள
காைல��தா� வ�வா�.
“வா!” மைன� த�ைன நா�வ� அ��வமாக�தா� எ�றா��, அ�ேபா���த
���ைல�� அைத� ���� ���� அைடய� ேதா�ற��ைல அவ���.
அ�த அவசர���� உைட மா���ெகா��, �க ஒ�பைன�� ெச��ெகா��
�ற�ப�டவைள� பா���, இவ� உ�ைமயாகேவ மகைன� �����
கவைல�ப��றாளா, இ�ைல, த�ைன� �ற� ேக�யாக� ேபச இட�
ெகா�����ேடாேம எ�ற த��பா எ�� ேயா��க ஆர���தா�.
ஆ�ப���ைய அைட��வைர அத�� �ைட காண ��ய��ைல அவரா�.

“ஸா�! இ�ப� வ���களா?” ��ைட�� ���காக �����த அ�த ேபா��
அ�கா� �ேவகைன அைழ�தா�.
��னா� வ�த� வா��.
இ�த ம�த��� எ�ன, த� வ�வா�� கா�ப�� இ���மா? அ�த கண�ேக
ஒ� ��� ெத�ைப அ��க, “எ�ன?” எ�றா� அ�காரமாக.
“�ப�� நட�த�ேபா நா� அ�த ��ன���டதா� இ��ேத�மா,” �ர��
�ைழ�. “�ள�� �வ�பா மா�ன��ற��ட கா� ��காம ேவகமா வ����.
எ���ப�க� வ�த ைப��ல ேமா�ன�ல, அ�ல இ��த ெர�� ேப� அ�ேகேய
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ேபா��டா�க!”
‘எ�ேக ேபா��டா�க?’ எ�� த���ைசயாக� ேக�க வ�தவ�, �ஷய�
�ள�க, அ����ேபா�, வாைய� ெபா���ெகா�டா�.
ெகாைல� ��ற�!
“ஒ�க மகனா அ�த� ைபய�? க�ம� ெத�யாம ������தா�. அைடயாள�
கா�� பா��த�ேபா, வய�…”
தா� அ��� ெச�ய ேவ��ய� எ�ன எ��, அவ� வா��ய�ைத
������னேர வா�� ��மா���� ெகா�டா�. �க��� ஒ� �����ைப
வரவைழ��� ெகா�டா�.
“ஸா�! ஒ�க ேப��, ��ஷ�� ெசா���களா?” �ஷ� கல�த ேதனாக வ�த�
அவள� �ர�. “�பா��ெம��ல என�� �ைறய ேபைர� ெத���. நா� ஒ�
வா��ைத ெசா�னா ேபா��. அ�த இட��ேல �ப�ேத நட�கேல�� எ��,
ேகைச ���வா�க!”
`அ��பா�!’ இ� ஆ�க���� ஒேர ேநர��� ேதா��ய�.
��னைக மாறாத �க��ட�, வா��ேய ெதாட��� ேப�னா�. “ஒ� ��ன
அ���� வ�தா��ட தா�க மா�டா� எ� மக�. அ�த ��ன�
ைபயைன�ேபா�, ேபா��, ேகா���, அ�, இ��னா அைல�க��சா, �ணா
பய���வா�!”
அவ� ேப�� எ�ேக ேபா�ற� எ�� ��ய, ஆ��ர� உ�டா��� அ�கா���.
ஏேதா ெசா�ல வாெய��தா�.
வா��ேயா, த�பா��� ேயாசைனகைள அ�� ��னா�. “இவ� ப�ைச
ைல��ேல ேபா����� இ��த�ேபா ைப�தா� ���ேக வ�ததா �ேபா��
எ����க,” எ�� அவ� ேவைலைய� ெசா��� ெகா��தா�.
அவ� வா�ழ��ேபா� அவைள� பா��தா�. `ெப�ய ம�த�க�’ எ�ற
ேபா�ைவ��� வல� வ�பவ�க���� இ�வள� ��ய ம�த�க�
இ��பா�களா? ஒ� ேவைள, ���தரமானவ�க� எத��ேம ெவ�கேமா பயேமா
அைடயா���பதாேலேய, தட�க��� உயர உயர� ேபா�றா�கேளா?
அகாலமாக, மைன��� �ைன� எ��த�. `எ�னேமா, ��கதா� நா��ல ��,
த�ம�ைத� கா�பா�த� �ற�தவ� மா��தா�! ந�ப ப�க�� �வா��ட��ேல
இ���றவ���� ஒ�க ச�பள�தாேன? ெசா�த ப�களா, ெர�� டா��
வா�����கா� அ�த�மா ேப�ல! ஒ�� அ���ட� இ��க��, இ�ல,
���சலாவ� இ��க��!’ �ன�� அவ� ெச��� அ��சைன.
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இ�ேபா� அ���ட� த�ைன� ேத� வ�����ற�!
அவ� ��ற �ைல����ேத மனமா�ற� உ�டா� வ�வைத உண��த வா��,
ேம�� �ப� ேபா�டா�. “ேபானவ�க எ�னேவா ேபா��டா�க. அவ�க
ஆ�� அ�வள�தா�! அவ�க ���ப���� ஏதாவ� ���தா� ேபா��!” கா�
வச��ட இ�லாதவ�க� ஏைழகளாக�தா� இ��க ேவ��� எ�� ���
ெச��ெகா�ட�� �ற�த தாராள�. “எ�ைன�ப�� ஒ�க���� ெத��ேமா,
எ�னேவா! `ப��க கா��ேல�மா!’�� வரவ�க��ட �ைளயா ஆ�ர� ����
���கறவ நா�. இ�ப ��க என�� ஒ� உத� ெச�ய�ேபா��க. ஒ�கைள�
கவ��காம ����ேவனா? ஏ� ஸா�? ஒ�க��� எ�தைன ��ைள�க?
ப���றா�களா?”
அவ� ேபசேவ இட�ெகா��கா�, தாேன எ�லா ��ைவ�� ெச�தவைள�
பா��� மைல�ேத ேபானா� அ�த அ�கா�. இவைள எ����, த�னா� ெவ��
காண ��யா� எ�றவைர ���த�. அ�கார� உ�ளவ�கைள�
பைக���ெகா�வ� அ��ன�.
அைறைய மைற���ெகா�� �����தவ� ச�ெடன �ல�னா�. “��க உ�ேள
ேபா�க�மா,” எ�� அ�த� ப��ட� வ�கா��யவ�ேம� ஒ� க�வ�
பா�ைவைய ஓட���, மக� இ��த அைற��� �ைழ�தா� வா��.
பண�தா��, அ�கார�தா�� சா��க ��யாத� எ��ேம �ைடயா� எ�ற
ெப��த� க��ேலா� க��லாக� �ட�தவைன� பா��த�� �ல�ய�.
வா���ட���� �ள��ய அலற� ெவ�ேய �����தவ�க���� ேக�ட�.
`�ைள ெரா�ப ேசதமா����. இ�ப� ேகாமா�ல �ட��றவ�க எ�ேபா
�ைன� ����வா�க�� ெசா�ல ��யா�. �ல ேப� அ�ப�ேய
ேபா���கா�க. இ�த� ைபய��� �ைன� ����னா��, ���
�வா�ன��ல இ��க வா����ேல!’ தன��� ெத��தைத அவ� எ�ேக
ெசா�ல��டா�!
உலகேம த�களா�தா� இய���ற� எ�� �லேப� அல��� ெகா�ளலா�.
ஆனா�, எ�லா���� ேமேல ���ெகன ஒ�வ� இ���றா�!
அ�கா� த� தைலைய� ப�கவா��� ஆ���ெகா�டா�. ����� எ��த
சலன�ைத�� ேச��� �ல�க�தா�.
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ெப� எ�� ���

“ஒ�க ைகைய இ�ப� எ� ைக ப�க��ேல ைவ�ேகா!” �� மைன���
�ைளயா�� ேவ��ைகயாக இ��த� ம���.
அவ� ச��� எ��பாராத தா��த� அ��� வ�த� தாரா�ட����. “ந�ப
ெர�� ேப�ல யா� க���, ெசா���ேகா!”
தய�க�� அவமான�� ேபா��ேபாட, ஒ� �ைற அவ� �க�ைத ஏ����
பா���, �� தைலைய ேவ��ற� �����ெகா�டப�, “�தா�!” எ�றா�.
�ரேல எ��ப��ைல.
அ�ேபா� அவ� �க��� ேதா�� மைற�த �ரகாச�ைத� கவ���� மன�ைல
அவைன ��� �ல����த�.
தாரா! அ�� ��ைமைய� கா��� அ�த அக�ற ��க�, ஓ�ட�
ப�தய�கா�ேபா� இ����� ேம� ��ைடயாக, ஆனா� �க �����த
கா�க�� அைம�த ெம��ய உ�வ�, எ�லாவ����� ேமலாக, இர��
க���� ப�ட�க�! இவைள� க�யாண� ெச��ெகா�ட� த� பா��ய�
எ�� இ�மா����தாேன! அ� ��டா�தனேமா?
“ஒ�க��� ��னா� ஆ�ேப� எ�ைன� ெபா�பா����� ேபானா!”
யேத�ைசயாக அவ� ெத���தேபா�, ம��� ஆ�ச�யமாக இ��த�.
“ெபா�� `க���’���டா. வ�தவ�ல எவ�� அ�ப� எ���ச�பழ�
கல��ல!”
ம�நா��, இ�வ�� கர�கைள�� அவ� ஒ����� பா��தேபா�, த�ைன�
தைல��ய ைவ�க�தா� அ�ப�� ெச��றா� எ�ப� ச�ேதகமற� ����
ேபா��� ம���. ப����ராய���, வ���� ஒேர ெபய�ட� ��� ேப�
இ��க, இவைன `க��� ம�’ எ�� ந�ப�க� அைழ�தேபா� வராத வ��த�
இ�ேபா� வ�த�.
`��க� எ�த �த���� என�� ஈ� இ�ைல!’ எ�� எ�ப�� ெசா�லாம�
ெசா��றா�!
“எ�னடா, �� மா���ேள! க�யாணமா� �� மாச�தா� ஆ��. �ன��
ஓவ�ைட� ெச�ய�ேய! எ�ன சமாசார�? தா��� ���க ��ய�யா?” எ��
ேக� ெச�த ந�ப�க��ேம� ஆ��ர� ப���ெகா�� வ�த�. அட���
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ெகா�டா�.

க�ணா��� �����த தாரா ச�� தாராளமாகேவ ஃேப� அ�� ல��ைய
�க���� க����� ���ெகா�டா�.
எ�னதா� ஒ� ெப� ப���, ெப�ய உ��ேயாக��� இ��தா��, ச�க���
அவ���� �ைட��� ம��� எ�னேவா, `இ�னா�ைடய மைன�’
எ�ப��தா� இ���ற�.
தா� க��ேபா, ��ைடேயா, ப��காதவேனா, தன�� வ�� மைன� ம���
அழ���பமாக இ��க ேவ��� எ�� எ��பா���� எ�லா
ஆ�க��ேம�� ேகாப� ெபா��ய�.
ந�லேவைள, ம� அவைள அ�ப� ஒ��க��ைல.
ந�� �ர�தேபாேத, அத�ட� ேச��� பய�� �ள��த�.
இ�ேபாெத�லா� தாமதமாகேவ �� �����றாேர, ஏ�?
`உன�� ேவ� ெப�ேண �ைட�க��ைலயா? ேபா�� ேபா��, இ�த�
க���தானா உன�� வா��தா�!’ எ�� ந�ப�க� ேக� ெச����பா�கேளா?
�வ�பாக இ���� ேவ� எவைளயாவ� பா��� மய����டாரா?
அவள� மன�ேபாரா�ட�ைத அ�யா�, இர� ப�ேனா�ம���ேம� ��
வ�� ேச��த ம�, �� ஹா�ேலேய அம�����தவைள� பா��� “�
இ��மா ��கேல? �.��ட ேபா���காம, எ�ன ப�ேற?” எ��
அ�ச��தா�.
அவ� ச��� எ��பாராத �த��� ��� ��� அழ ஆர���தா� தாரா.
“எ�ைன ������ ேபா�ட மா�ேடேள? ��க இ�ெனா�����ட
ேபா��டா, நா� ெந�� ெவ��� ெச�ேத ேபா��ேவ�!”
`இ� எ�னடா �� �ழ�ப�!’ மைல�� ��றா� ம�.
அவ� ேம�� ெப�தாக அழ, அத�� ேம�� தா�கா�, அவள�ேக ெச��
அம���ெகா��, ஆதர�ட� அைண�தா�.
“அச�! அச�! என�� அ�தமா�� ேயாசைனேய �ைடயா�!” ெச�லமாக�
���னா�.
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அவ� சமாதானமைடயா�, அவைனேய பா��தா�, க�ன��� வ��த
க��ைர� �ைட�க��ட �ர�ைஞ இழ�தவளாக.
“காேல�ல ெரா�ப ேவைலயா? அதா� �ழ��� ேபா���ேக! ��ம�யா
ப����� ���, வா!” இ���� ைகேபா��, ெம�ல உ�ேள நட���
ெச�றா�.
கைள��� பய�� ேசர, அவைன இ�க� க��யப� அவ� உடேன ����ட,
அவ�தா� ��ட�ைத� பா��தப� ெவ�ேநர� ������தா�.

தாமதமாக �� ேபா�� ேச��தா�, தாரா ம�ப��� அ��
அம��கள�ப����ட� ேபா�றாேள எ�� பய��, ம�நா� மாைல ஐ��
ம��ேக �� �������தா� ம�.
அவேளா, அவ���� ��னாேலேய வ��, அல�கார� ெச��ெகா��
கா����தா�.
“எ�ேகயாவ� ெபாற�ப���� இ���யா?”
“த�யா இ�ல. ஒ�கேளாடதா�!” க�ெர�� ���தா�.
எ�ன ெப� இவ�! எத�� அ��றா�, எத�� ����றா� எ�பேத
��ய��ைலேய!
ேபா�� வ���, �க�ைத� ��� ைவ���ெகா�டா�. “ஒ�கேமல ேகாவ�
என��!”
கலவர��ட� அவைள ேநா��� ����னா�. அவ� க�க�� ���ைப�
பா��த��தா� அவ��� உ�� வ�த�.
“அ�சயமா ஒ�நா� ���ரமா வ����ேக�! ஏ�டா, ந�ப��காக ஒ���
கா���� இ��பாேள, ஒ� ெமாழ� ம���� வா���� ேபாேவா��
ேதா��தா ஒ�க���?”
ஒ� �ழ� �!
இ�த அ�ப �ஷய���கா இ�வள� ஆ��பா�ட�?
��ம�ைய�� �� எ��ச� உ�டா���. ஆ��� ேயா��கா�, `க�யாண�’
எ�ற �ைத���� ������ேடாமா?
ஒ� ெப�ைண மண��, அவ�ட� இைண�� வா�வ� ஒ� இ�ைமயான
அ�பவ� எ�� பலவாறாக� தா� கன� க�டெத�ன, இ�ேபா� �த�சன���
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கா�பெத�ன!
ப����, அ�த���, �ற��� — எ�லா�த���� தா� இவைள�ட ம��.
ஜாதக� ெபா�������ற� எ�ற ஒேர காரண�தா�, இவ�ைடய
ெப�ேறா�தா� ெந���னா�க� எ�றா�, எ�ேக ேபா��� எ� ���!
`இவைள மண�க என��� த�� இ���றதா எ�� ��ேப ேயா��காம�
ேபாேனேன!’

கைட�ெத����� ெச���வைர ம� வாேய �ற�க��ைல. அ�த� ெப�ய
���கைட��� �ைழய� ��� இ�லாம�, ேயாசைன�ட� ��றா�.
“எ�ன, இ�ேகேய ����ேட�? உ�ள ேபாலா�, வா�ேகா!”
“எ���ட அ�வள� பண���ேய!” மன��ழ�ப� �க��� தய�க�ைத��,
�ர�� ேலசான ெக�சைல�� ெகா��வ�த�.
“நா�தாேன ஒ�க��� வா�க�ேபாேற�! கவைல�படாம வா�ேகா!” தாரா
அவ� ைகைய� ���� இ��காத �ைறதா�.
ப�க�����த ஓ��வ� அவ�கைள� ����� பா��க, அள��� ��ய
ச�தமாக, த�ைன அட��வ�ேபா� அவ� ேப���டாேள எ�� ��யவனா�
அவ��� நட�தா� ம�.
அைரமனதாக அவ� ேத��ெத��த ச�ைடைய� பா���, “ஒ�க கல��� இ�த
ெவ�� ம�ச�ல ஷ�� ேபா�டா, க��� ��கலா� கா�டா�?” எ�� �க�ைத�
����னா�.
கைட�கார� ைபய� ���தா�. ம��� �க� ����� ேபா���. அவேள
ஒ�ைற எ���, “இ� ந�னா இ��ேகா�ேனா?” எ�� ேக�டேபா�, ேவ�
ப�க� பா��தப� தைலைய ஆ��ைவ�தா�.
ம�நா� ஏேதா க��தர��� கல��ெகா�ளெவன ெவ�நா� ெச�ல���தா�
தாரா. அ�த �ைன�ேப ெசா��கமாக இ��த�. `அ�பாடா! � வா���ெகா��
வர��ைலயா, ��� வா�க��ைலயா எ�� யா�� ெதாணெதாண�க
மா�டா!’ எ�ற ��ம� எ��த�.
���ய கதைவ� �ற��ெகா�� ������ �ைழ�த��, �டாக ஒ� பான�
தயா����ெகா�� வரேவ�க ஆ��லா��டா� ேபா�ற�, அத�காக
ேப����ர��ட� ேக�காம� — `ேச! எ�ன �� இ�’ எ�� ச���� த��ய�.
யாேரா த�ைன எத�காகேவா த����றா�க� எ�� ேதா�ற, �ன��
சாய�கால� ேநராக ����� வ��, �க�ைத� ����ெகா�� உ�கார
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ஆர���தா�.
ஒ� நா�, வழ�க�ேபா� ப��காத �ைறயாக ேசாபா�� உ�கா�����தேபா�,
�வ��� ெப�தாக மா�����த கல� ேபா�ேடா க��� ப�ட�. மாைல��
க���மாக அவ�க��வ�� ���ேயா�� எ����ெகா�ட�.
அ��� ெச��, த� ப�க��� �����தவைள� பா��தா�. தாரா�� ெசா�க
ைவ��� க�க�� கவ���ைய�� ��, ேவ� ஏேதா உண���
ெத�ப�வ�ேபா� இ��த�.
ேசாக�?
ஊ��. ம�ற சராச�� ெப�கைள�ேபாலவா அவ�? அவ����தா�
எ�லாேம இ��தேத!
பயேமா?
பயமாக இ��கலா� எ��தா� ேதா��ய�. இ��� ெகா�ச ேநர� உ���
பா��தா�. பய�� ேசாக�� கல����ப�ேபா�தா� ப�ட�.
“ஏ�மா?” அவன�யா�, உர�க வ�த� �ர�.
ச�ெட�� �ல� த��ய�.
`எ�ைன ������ ேபா�ட மா�ேடேள? ��க இ�ெனா�����ட
ேபா��டா, நா� ெந�� ெவ��� ெச�ேத ேபா��ேவ�!’
அ��க� த��ட� அவ� ம�றாட காரண� எ�வாக இ����?
அவ��� ஏ� த�ேம� அ�ப� ஒ� அவந���ைக? த��� ம���தானா,
இ�ைல, ெபா�வாக எ�லா ஆ�க����மா?
ேயா��க, ேயா��க �ழ�ப�தா� ���ய�. ஏதாவ� ��தக�ைதயாவ�
�ர��� பா��ேபா� எ�� ��தக அலமா�ைய� �ைட�தா�.
“ஆ�க� ����� ெப�க� — ஆ�க� �ல��� ெப�க�”. தைல�ேப
�ைவயாக இ��த�.
ம�த� த�ைன� ��� நட�பைவகைள ந�றாக� ����ெகா��, அைவகைள�
க���ப���� அள��� அ�ைவ� ெப����ெகா�� இ��கலா�. ஆனா�,
த�ைன�ப��ய உ�ைமகைள அ�வ��தா� அவ��� பய�! அ�தா�
இ�ப��ப�ட ��தக�க� ஆ�ர�கண���, பலெமா�க�� ெபய��க�ப��
����றன எ�� �ைன�தேபா�, ம��� ����தா� வ�த�.
`ஆ� ஒ� தவைளைய ஒ�தவ�!’ ஆர�பேம �வார�யமாக இ��த�. ப����
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ஆ���ேபானா�.
�ழ�ைத� ப�வ��� தா�ட� ஒ�றாக இ������, இர��
வயதா��ேபா�, தா� அவ�ட���� மா�ப�டவ�, த�ைத���,
தன���தா� ஒ��ைம இ���ற� எ�� உண��றா� ஆ�.
இ�த உண�� அவ�ட� �ைல���ேபாக, ெப��ட� இைணவ��,
�ல�வ�மாக மா� மா� நட�� ெகா��றா�. ெப��ட� இைண�த��,
ஆ���� தன�ெகன ஒ� த�ைம, அவ�ட���� த�கா�கமாக ஒ�
��தைல, ேவ������ற�. அதனா�தா� தவைளமா�� க�������
���� �ல��றா�. அ�ப�� ெச�யா��டா�, தன� இய��ேலேய ஏேதா
�ழ�பெமழ, �ற ஆ� ந�ப�கைள நா�� ேபா�றா�.
ஆனா�, ��மண� ஆ��வைர த� தா�ட� ெந�������� ெப�ேணா,
எ�ேபா�� அேத ெந��க�ைத� �ற�ட���� எ��பா���றா�.
ஆ�க���� ெப�க����ைடேய இ��த இ�த அ��பைட
���யாச�ைத� ���� ெகா�ளாததா�தா� உற�க� பல�னமைட��றன.
ம��� மன� ெத�வா�ய�. தாரா�� ேபா���கான காரண�க�
��வ�ேபா� இ��த�.
பல ஆ�க�, `த�க��� ஏ�றவ��ைல’ எ�� அவைள ஒ����ட, த�
வயைத ஒ�தவ�க� எ�லா� மணமா�, ��ைள��� ெப����டா�கேள, தா�
ம��� காலெம�லா� �ைண���ேய க��க ேவ������ேமா எ�ற பய�
அவைள ஆ��������ற�! அ�த� பய���தா� த�ைன அ�ப� உ����
��யாக� ����� ெகா�����றா�!
`க���!’ எ�� பல� அவைள ெவ��� ஒ���ய��, த�ைன�ப��ேய அவ�
ம�டமாக எைடேபா�����றா�! அ��க� அவ�க� இ�வர� ைககைள��
ஒ����, ஒ� அ�ப ச�ேதாஷ� அைட�����றா�, பாவ�!
அ�ெச�ைக த�ைன ம�ட� த��வத���ைல!
���ைக��, இ�� த�ைன� பய���தாம���க ெபா�ைமைய இ�க
அைண���ெகா�� ப���� �ழ�ைத��� இவ���� எ�ன ���யாச�!
அ�� ெத���, அ�தாப� �ற�தேபாேத உ�ள��� ஒ� ெந���.
நாைள தாரா வ����வா�. அவ�ட� அ�சரைணயாக நட�க ேவ��� எ��
��மா����ெகா��, த� அ�ைப எ�ப� ெவ��கா��வ�, ஏதாவ� �டைவ
வா�கலாமா எ�� ேயா��தா�.
`ஐேயா, ேவ�டா�பா! இ� எ�ன கல�� வா���� வ�ேத� எ�� ச�ைட
���பா�!’ அ�த �ைனேவ ர��யமாக இ��க, வா����� ���தா� ம�.
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ஆ�க�� உலக�

“எ�லா��தா� க�யாண� ப���கறா�க! நா�ப ெகா�ச� ���யாசமா
ஏதாவ� ெச�� பா�ேபாேம��தா�..!” நா� ேக�காமேலேய �ள�க� த�தா�.
அவ� — கம��. கைல��ைற�காக ைவ���ெகா�ட ெபய�. ெப�ேறா�
ைவ�த ெபய� ேகாமள� எ�� எ�ேகா, எ�ேபாேதா, ப��த �ைன�.
“உ�க�ைடய எ��ைத ஒ���டாம� ப������ேற�, ஆ���! ெப�க�
ைத�யமாக இ��கேவ��ய அவ�ய�ைத�ப�� உ�கைளமா�� யா� எ�த
����!’ எ�� ஏேதா இல��ய �ழா��, தாேன வ�� பாரா��னா�.
ெப�ைம�ட�, அ�த� ெப�ேம� ப�சாதாப�� உ�டா���. ெத��தவ�க�
பல�� ேக����க� ���, `காலாகால��� க�யாண� ப��� ெகா�ளாம�,
��மா, �ராமா�� ஏ� அைலயேற?’ எ��.
ப�� நா�க�ேலேய அவ� �க� ெப����த� அ�க�ப�க��ன� ெவ��
வாைய ெம�ல� �ைட�த அவ�.
ேகாலால���� ெப��த� ��னமான இர�ைட� ேகா�ர� க���� அ�ேக
ெத��� �ற�ேபா�� �ல���, �வ�க� மர�பலைகயா��, தைர ம���
�ெம�டா�� க�ட�ப�ட ���� வள��தவ� கம��.
���ேத த� ெசா�ப ச�பா��ய�ைத�� அ������ ெதா�லா��� ஆ��
ஒ� �ழ�ைதயாக� �ற�தவ� இ�ப� நா� ��வ�� அ��தவளா���டாேள
எ�� �ற� வ��ெற��ச� ப����ப�� ஆ�ச�ய� எ��� இ�ைலதா�.
`�.��ல ஆ��, பா��! இ��ெக�லா� எ�ன �����ேசா!’ எ�� தம���
ேப��ெகா����பா�க�.
என�� அவ�க� யா�� அ��க� இ�ைலதா�. ஆனா��, என�� உலக�
ெத���.
`ெப�கேள ெப�க��� ஏ� எ�� ஆ�றா�க�, ெத��மா? அவ�க� த� ��
அ�ைவ�� ஆ�றைல�� பய�ப��தாம� இ��பதா�தா�!’ அெம��கா��
ெப�க��ெகன �ர��ேயகமான ��� க����� என��� க���க�ப�ட
�த� பாட�.
�றர� ஏ���ேப���� பய���டா�, தா� எ��த ���� �ைலயாக ��ற
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இ�த ��ன� ெப�ைண� பா��� என��� ெப�ைமயாக இ��த�. எ�தைன
த��� ெப�க��� இ�த ைத�ய� வ��!
��ட�த�ட ப�� வ�ட�களாக இவைள� பா��� வ��ேற�, �ைர��.
இ��� ப�ென�� வய�� ெப�ணாக�தா� இ��தா�. என�ேகா இ���
நா�ப� வய��ட ஆக��ைல. எ�ைன `ஆ���’ எ�� உ�ைம�ட�
அைழ��றா�! எ� அப��தமான சா�பா�� ஆைச��, ஓயா� ப���,
உட�ப���ைய அல��ய� ெச�வ�� காரணேமா? அவ�ட� ஒ� ��ய
ேகாப� எ��த�.
ஒ�ேவைள, மேல�ய வழ�க�ப�, த�ைன�ட நா�ேக வய� ெப�யவ�களாக,
அ� கைட�காரேரா, டா�� �ைரவேரா ஆனா��, `அ���,’ `ஆ���’ எ��
அ�ம�யாைத�ட� அைழ��� பழ�யதா� இ��கலா� எ�� எ�ைனேய நா�
சமாதான� ெச��ெகா�ேட�.
நா� இ�ப� ��டாக� ேபா���ப� இ�த ஆ�களா�தா� எ��
ஒ��ெமா�தமாக எ�லா ஆ�கைள�� மன���� ைவேத�.
��ேன எ�னவா�? பைழய ஓ�ய�கைள��, ேகா�� ��ப�கைள��
பா��க�! எ�தைன ெப�க� இ�ப� உ��� �ர�� இ���றா�க�,
இ�ைல, இ�����பா�க�? எ�லா� இ�த ஆ� ஓ�ய�க�, �ைல
வ��பவ�க� ெச�த ��சம�. அவ�க�ைடய கன�ல�� இ���� ெப�கைள
நனவா���ெகா��� அ�ப�க�!
தா� ஏேதா �த��� ம�டமானவ�க� எ�� பல ெப�க� �����ேபாவ�
இ�தமா�� ஆ�களா�தா�! அதனா�தா� நா� ேவ��ெம�ேற உடலழைக
அல��ய� ெச�ேத�.
`இ�க����� உ�கள� எ�ைலைய ��வா�க� ேபா�ேறா�. உலெக���
இ���� ெப�க�� �ைலைய ��க� உய�����க� எ�ற ந���ைக
எ�க��� உ��! ந� க����� ப��த நா�� �க� அெம��கா�� �த�
ெப�ம�யானா� எ�பைத மறவா��க�!’ எ�கள� ேபாதைனக� அ�த ����
அைம�ததா�, நா� ��ைர� சவா�, உ��கா��� ர�ப� உபகரண�க�
எ����� ஆ�கட�� ��ச� எ�லா� பழ�ேன�.
`எ�னா� இ�வளெவ�லா� ெச�ய ���றேத!’ எ�ற �ய�� எ��தேபாேத,
ஆ�க��பா� �ைத�க�ப�ட கச�� அ�க��த�. தா� இர�டா�தார
ம�க�தா� எ�� ெப�கைள எ�வள� காலமாக ந�ப ைவ�����றா�க�!
அ�ப� எ�ணாத ஒ�வ� எ�ைன மண�க ����யேபா�, அ�க ேயாசைன
ெச�யா� அவைர மண�ேத�.
ஆனா�, ஆ�க�� ெமா�த� �ர��� எ�� அவைர� பா���, ச�த��ப�
�ைட�தேபாெத�லா� நா� அவைர� தா��ேவ� எ�� நா�க� இ�வ�ேம
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அ�ேபா� எ��பா�����க��ைல.

நா� ெவ�நா��� த��� ப��த அ�பவ�ைத� �ற�ட�
ப����ெகா�ேட�, எ��� �லமாக. எ� ெப��ய� க���கைள
இள�ெப�க� ஆ�வமாக� ப��தா�க�. (வயதான ெப�ம�கைள� ���த
அவ�கைள� பைட�த இைறவனா��ட ��யா�).
“ஒ� ெப� ெகா�ச� ����� வ�தாேல அவைள�ப�� இ�லாதைத��,
ெபா�லாதைத�� ேபசறவ�கைள�ப�� எ�ன �ைன�க��க, ஆ���?”
கம�� ேக�டேபா�, ��னைக�ேத�.
“இ�த ஒலக� இ��ேக, அ� நா�ப வா��தா�� ஏ��. தா��தா�� ஏ��.
எ�ப���தா� ேபச�ேபாறா�க! நா�ப �கேழாட வா���, ம�தவ�க��� ேபச
ஒ� வா��� ���ேபாேம!” க����� என��� ெகா��க�ப�ட உபகார�
ச�பள� ��ேபாக��ைல எ�ற ெப��த� ஏ�ப�ட�.
ஓைசெயழாம� அவ� ைகத��னா�. “ந�லேவைள, ��க வ�ற� ெத���
இ���� ஒ�கைள� பா�க வ�ேத�! எ� மன�ல இ��த �ழ�பெம�லா�
ேபா����!”
எ�ன �ழ�ப� எ�� நா� ேக�க��ைல.
தாேன ெத��த�, �ல மாத�க����. எ�லா த�� �னச�க�� ஞா��
ப���க��� �த� ப�க��ேலேய ேபா����தா�க�, `ந�ப கம��
ேகா����� ந��க� ேபா�றா�!’ எ��. உ�ேள அ�த� ெப��� ���ப�க
ேப��, �ைக�பட��ட�.
அவ�ைடய ேபா�ேடா ஆ�க�� மன�ைத� கவரெவ�ேற எ��க�ப�ட�
எ�� என��� ேதா��ய�. க��கா� ெத�ய, இ��ைப அகலமாக� கா���
பாவாைட. க�ைண� ���வ�ேபா�ற, இய�ைக��� �ற�பான அள��
இ��த மா�பக�கைள ேம�� எ���� கா�டெவ�ேற உடைல� ���க�
ைத�க�ப�ட ேம�ச�ைட.
��� �மாராக இ��த அவ� �க��� �ைறய ���யாச�. ��னா� உலக
அழ��� சாயைல� கா�� அ��தமா�� ெவ� அழகாக மா����தா�.
ஓ! �க��� பல பாக�க���, மா�பக���� தாராளமாக �ளா��� அ�ைவ�
���ைச ெச��ெகா�����றா�! ேலசாக� ���� வ�த�.

அ�� ம��யான� நா� த�யாக அம��� ெதாைலகா�� பா����
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ெகா����தேபா�, ��ன��ைர�� கம�� வ�தா�. ஆ��ல உ�ச���ட�
த��� ஏேதா ேப�னா�. உ�சாகமாக அவைர� �� அைழ�ேத�.
“இ� இ�த ஊ� ெபா��! இ�ேபா..,” நா� ெதாட�வத���, அவ� த�
ைகயாேலேய எ�ைன� த��தா�.
“இ��கா அ�வள� அவசரமா எ�ைன� ����ேட? யா� எ�ப�� ேபானா
நம�ெக�ன?” அ��வமாக�தா� அவ� �ரைல உய���வா�. “நா�ப
ம�தவ�கைள�ப�� வ�ப��சா, அ��ற� ந�ைம�ப�� ம�தவ�க எ�ன
ெசா�வா�கேளா�� பய�����ேட கால�த�ள��!”
நால� நட�தவ�, எ�ைன� ����� பா��தா�. “இ�வள� ப����, � இ�ப�
பாமர�தனமா ேபசற� ஆ�ச�யமா இ���!”
என�� அவமானமாக இ��த�. ப�ெட�� �.�ைய ����ேன�. அ��
�ரா�� ஏேதேதா ேவைலகைள இ���� ேபா���ெகா�ேட�. ேசாயா
��ைஸ ெவ���� ஊறைவ�� அைர��, வ�க��ய பாைல� ெகா��க
ைவ�ேத�.
`என�� ஓ�ேவ �ைடயாதா!’ எ�� ெக��வ�ேபா� ேதா� வ��க, அைத�
�������� ெகா�ேட�. அைத அவ� பா�����க ேவ�டா�.
“ெகா�ச� ெர�� எ����ேகாேய�. எ��� ஓயாம ேவைல ெச�யேற?
இ�ேபா உ�ைர� ���� இைத� ப�ண�மா? கைட�ல நா� பா�ெக�
வா��னா� ேபா��!”
அவர� க�சன� ஏ�ெகனேவ ெகா�த����ெகா����த எ�ைன ேம��
உ���ய�. “ஒ�கைள யா�� ேக�கல. எ�லா� என��� ெத���!” எ��
��ேன�.
`இ�ேபா� நா� எ�ன ெச�ேத�!’ எ�ப�ேபா� ஒ� ��ரான பா�ைவ
பா������, அவ� அ�த இட�ைத��� அக�றா�.
`நா� ஏ� இ�ப� இ���ேற�!’ எ�ற வ��த� எ��த�.
���க இ��காம�, �ஜமான ச��கைர ேபா��, நாேம ���� ேசாயா பா�
ப��னா� உட���� ந�ல� எ�� நா� ெச�தைத அவ�
பாரா�ட��ைலேய எ�ற வ��தமா?
��� ேயா��த��, உ�ைம� காரண� அ�வ�ல எ�� ���த�. நா� அ�த
ந�ைகைய�ப��� ேப�யைத அவ� ர���� ேக�க��ைல எ�ற ேகாப�
என��.
எ� ேகாப� த���வைர அவ� எ� க��ேலேய படமா�டா� எ�ப�
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ெத��த�தா�. க����ட� அைற�ேலேய இர�� ெவ� ேநர� உலக
சமாசார�க�, அத�ட� ெச� �ைளயா��. அ��ற� அ�ேகேய ப��ைக
எ�� ெபா�ைத� க��பா�.
நாேன அ�வள� ேசாயா பாைல�� ����� ெதாைல�ேத�.
`ஆ�� ெப��� சம�’ எ�� ேபா��தா�கேள எ�க� க�����,
அ��பைட�ேலேய அவ�க�ைடேய �ைறய ���யாச� இ���ற� எ�பைத
மற�����! அவ�க�தா� ெசா�னா�, எ� ��� எ�ேக ேபா���? அ�வா�
எ�� ெபய�தா�!

எ�னா� ��க ��ய��ைல. எ�ணெம�லா� அ�த� ெப�ைணேய ����
��� வ�த�. கம���� நைட�ைட பாவைனக� எ�லாேம ஆ�கைள
மன�� ைவ���தா� எ�� ேதா��ய�.
`�ற� ����� வர�டாம� ெச��றா�க�!’ எ�� ெப�க��ேம� ��ற�
சா��யவ�, `அவ�க� எ�ன ெசா�வ�!’ எ�ற �த��ட�, ஒேரய�யாக
ஆ�க� ப�க� சா�����டாேள எ�ற வ��தமா?
அவ� இ�ப� ஆக, நா�� ஒ� வைக�� காரண� ஆ���ேடேனா,
ெப�கைள� ப��ததா�?
`இ� ஆ�க�� உலக�!’ எ� ேபரா��யேர ெசா�வ�ேபா� காத�ேக ேக�ட�.
என��� ேகாப� வ�த�. உடேன படபட�� உ�டா���.
`��க� எைடைய� �ைற�க ேவ���!’ ஒ�ெவா� �ைற�� டா�ட� எ��ட�
ெக��தலாக� ெசா�ன� �ைன��� வ�த�.
�த��ைற நா� இதைன எ� கணவ�ட� ெத���தேபா�, அவ� ெம�ல�
���தப�, “உ�ைனமா�� அ����க��� �ைளைய ��� ப��த�தா�
ேநர� ச�யாக இ���ற�!” எ�� �ர� அ�ரா� ெசா�னா��, ம�நாேள
ஆ�ர� �������ேம� ெகா���, ���ேலேய உட�ப��� ெச�ய ஒ�
சாதன� வா��வ�தா�.
`� ���!’ எ�� ெசா�லாம� ெசா��றா�!
`உ�க� ஒ�டைட���� உட���� இ� எ�வளேவா ேதவலா�!’ எ��
மன���� க���ெகா�ேட அ�பா� ெச�ேற�. எ��� ேபச�
���க��ைல. பண�ைத� பா� ெச�� வா��ய ெபா�� �� ப���
�ட���ேபா� அவேர ����ெகா�ள���!
வழ�க�ேபா� எ�க� ேகாப� ஓ�ர�� நா�கேள ���த�.
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`எ�வள� வயதானா��, எ�ன இ�ப� ��ன� �ழ�ைதேபால நட��
ெகா��ேற�!’
அ�� வள��த அள��� உண���க� வளர��ைலேயா? �ைன���ேபாேத
அய��� வ�த�.
இ�த ல�சண���, �ற��� அ��ைர ��� த�� என�� இ���றதா!
ந�ைதேபா� எ���ேளேய �����ெகா��, ஓயாம� ப��ேத�.
அ�த �னச��� �த� ப�க��� கம���� ேபா�ேடா!
அட�க ��யாத ஆ�வ��ட� பா��ேத�.
தைல�ேப அ�ரைவ�த�. `�பசார� ேக�� மா��ய ந�ைக!’ ேம�ெகா��
ப��கேவ��ய அவ�ய� இ��க��ைல. ேப�பைர ��ெய��ேத�.
`ஒ� ஆ��� மைன�யாக, அட�� வா�வ�� எ�ன �ற��?’ எ�றவ�,
ெத��ேத பல ஆ�க���� ைக�பாைவயாக ஆ�����றா�!
`பாவ�! அ�த ஏைழ�ெப� எ�ப��தா� ���ய கால��� �ைறய பண��
�க�� ச�பா��ப�!’ எ�� அ�� வாதா�னா��, கச�பான ஓ� உ�ைம
�ல�ப�ட�.
இ� ஆ�க�� உலக�தா�. �ல அ�பா�கைள எ���பதா� ம��� அைத
மா���ட ��யா�.
உட�ப��� ெச��� க��ைய� �� த��ேன�. ேபாகாத ஊ��� உ�ைர
����ெகா��, அ�த ைச���� ெபடைல அ���ேன�.
பா���� பாராத�ேபால அ�பா� நக��தா� எ� கணவ�.
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��வ�ல ெப�

“ேவைல����� �� ���ப இ�வள� ேநரமா? ஆறைர ம����
ப����ட� ���. இ�ேபா எ�ன ம�, பா��யா?”
இர�� ப� ����, இர� எ�� ம���ேம� �� வ������ மைன���
வ��� எ�ன அெசௗக�யேமா எ�ற ஆத�க� ������ இ�ைல
ேகசவ�ட���. `இவ� எ�ேபா� சைமய� ஆர����, நா� எ�ேபா�
சா���வ�!’ எ�ற வ����ப�ேய அ�ேபா� �ரதானமாக�ப�ட�.
ஒ��� ேபசா�, அவென��ேலேய ��றப� இ��தா� �மலா, த� ைநல��
�டைவ�� ��ைய� ����ெகா��.
வா��ைத�� வா��ைத எ��ேப��� ேப�� மைன�யா இ�!
ந�ப ��யா� அவைள� பா��தா� ேகசவ�.
����� ��த�ைட� ப�லா� க��தப�, ெம�ல ����தா� �மலா. “எ�ைன
டா�ட���ட ������ ேபா��களா?” �னமாக ஒ��த� �ர�.
“எ���? தைலவ�, கா�ச����தா�..,” அவ� ேமேல எ���
ெசா�வத����, �க�ைத� ெபா���ெகா�� அழ ஆர���தா�.
அவ�ைடய கர�க����த நக��ற�க� அ�ேபா�தா� அவ� க���
ப�டன.
`நட�க� �டாத� நட����ட�!’
வ��க�டாயமாக அ�த �ைன�ைப ஒ������, “யாராவ� ைக�ைபைய
ப�������� ேபா��டா�களா?” எ�� தன���தாேன சமாதான�
ெச��ெகா�வ�ேபா� ேக�டவ���, �மலா�� பல�த அ�ைகதா�
ப�லாக� �ைட�த�.

“உ�காய� எ����ேல. ெர�� ைதய� ேபா����ேக�. ஒ� �ேபா��
����ேற�. ந�லேவைள, உடேன வ������க. ேபா��ேல�� �கா�
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������க!” அ��ைர ��ய டா�டைர ஒ� அல��ய� பா�ைவ பா��தா�
ேகசவ�.
ஏ�, நாைள�ேக எ�லா ெமா� �னச�க��� தைல��� ெச��யாக
வ�வத�கா!
`எ� மைன�ைய எவேனா ெக�����டா�!’ எ�� த��கா அ��பா�க�?

“�� ���ல ஒ�கா���க!” உ�தர� �ற���ப�ேபால வ�த வா��ைதகைள�
ேக�� �மலா �����றா�.
பா��க�ேபானா�, இவ�ைடய ச�பா��ய� இ�லா��டா�, அவ� கா�
வா�� இ��க ���மா? ஆனா� அவைள� ப��� ேபாக� ெசா�����,
அவ� காைர� தனதா��� ெகா�����றா�!
(`ஏ�க? நா�� கா� ஓ�ட� க���க�டா? ஆைசயா இ���!’
`அ�த� ேப�ேச ேவணா�. அ��ற�, என��� த�யா ஒ� கா� வா���
���� ேக�ேப!’)
இ�ேபா� அவன��� உ�கா�� அ�கைதைய��ட அவ� இழ����டாளா!
க�ணா��, ��கா�� அவ�ைடய �யர� ெவ��ப�ட�.
“ஏ�! எ�ன ��மா ��ைக உ�������! நட�த� நட�����. ெவ�ேய
ெத��சா ஒன���தா� அவமான�. இைத�ப�� யா���ேட�� ���
�ட�படா�, ெசா���ேட�,” எ�� �ர��யவ�, “பா� ����, வ���
ெத�ய, ��மா�கா� மா�� ெம�சான �டைவ க�����ேபானா அ� யாேராட
த���� ஒ�ைன�தா� ஏ�வா�க!” எ�� அவேள வ�ய�ேபா� எவேனா
ஒ�வ� ைகைய� ���� இ��த�ேபால� ேப�னா�.
பய�தா� உைற�� ேபானவளா�, �மலா ��னா� சா���ெகா�டா�.

�� ����ய��, சா���� எ�ணேம எழ��ைல இ�வ����.
“நா� ெவ�ேய ேபா��� வேர�. எ���ட சா� இ���!”
வார��� ஐ�� நா�க� ேக��� வா��ய�க�தா�. ��ெப�லா�, `இ�ப�
ஓயாம� �ேந�த�க�ட� ேச��� ெகா�டம���, ����� ����, காேசா�,
உடைல�� பாழா���ெகா��றாேர!’ எ�� ஆ��ர�ப�� இைர��
�மலா��� அ�� ��ம�யாக இ��த�.
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ஏ� இ�ப� ஒ�வைன� தன��� க�� ைவ�தா�க� எ�� ெப�ேறா�ேம�
ஆ��ர�ப�டா�.
எவேனா ேஜா�ய� ெசா�னானா�, `இ�த� ெப����� தா� பா��ய�
இ�ைல!’ எ��! பல�� அ�� �லக, இவ� ஒ��த� ம���, `என�� இ�த
ஜாதக�, ேஜா�ய� இ�ேல எ�லா� ந���ைக �ைடயா�!’ எ�� ெப�ய மன�
ப�ண, ப�� இ��� ப��ைபேய ���காத அவன� க��� த�� அ�ேல
அ�ப��� ேபா���. அவைன�ப�� ேவ� எைத�ேம �சா��க��
ேதா�ற��ைல அவ�க���.
`எ�தைன கால� இ�ப� ஒ� ெபா�யான வா��ைக வாழ�ேபா�ேறா�!’ எ��
அவ� எ�ணாத நாேள �ைடயா�.

“நா� எ�க�மா ����� ேபா��� வர��மா?”
`இ��தா ேகசவ� மா�� இ��க��. ஒ�ஃ� ப��சவ�க! ��� ��யா
ச�பா����ெகா�� வ�வா�க. இவ� வா� ��வா�!’ எ��
�க�வைத�ேபால, நா��காக அவ�ைடய �ைறவான ப��ைப��
ச�பள�ைத�� ����கா��� ந�ப�கைள �ைன���ெகா�டா� ேகசவ�.
`ெப�ய ப���! இ�ெனா��தனா இ��தா, ெக���ேபானவ�ட ஒேர ���ேல
இ��பானா?’ எ�� எ�ண��டவ���, தா� எ�னேவா ெப�ய �யாக�
ெச�வ�ேபா� ப�ட�. எ�ப�ேயா, �ர��� ��ைரயாக இ��தவ�
அட��னாேள எ�ற ம������ எ��த�. �னயமாக, த� உ�தரைவ அ�லவா
ேக��றா�!
எ�ேபா�� கா�� அவைள� ெகா��ேபா� ��பவ�, அ�காரமாக� ேப��
பா��தா�. “என�� இ�ேபா �� �ைட�கா�. � ப��ேல ேபா��க!”
அ�ப���, �ரைல உய��தாமேலேய, “ச��க. ��க� எ���ட��களா,
��னாேலேய?” எ�� அவ� ேவ��ேகா� ���த� அவன� ஆ�ைம���
���பாக இ��த�.

“வா�!” எ�� வரேவ�றேதா� ச�. அவ�ைடய தா��� அவ�ட� ேபச��ட
ேநர� �ைட�க��ைல.
“நா�தா� ேவைல��� ேபாறவ. ��க ஒ� தடைவ எ�ைன வ�� பா����க�
�டாதா�மா?” எ�� ஏ�க��ட� ேக�ட மகைள அ�சயமாக� பா��தா� தா�.
“ந�லா ேக��ேய! ஒ�க�பா��� ம��ெகா� வா�� ேகா�� கல���
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���க��. ���க ��த�� ெவ��� ���க��. அேதாட, இ��கேவ
இ��� சைமய�!” எ�றவ�� �ர�� ஆயாச��ைல. `கணவைர ஒ�
�ழ�ைதைய�ேபால� பா���� ெகா�வ�தா� தன��� ெப�ைம’
எ�ப�ேபா� �க�����த� அவ� �க�.
�மலா���� ��ெரன ஆ��ர� வ�த�. “��க எ�ன�மா, அ�பா
ெவ�����ற ேவைல�கா�யா? எ��காக இ�ப� அவ��� அ�ைமயா
உைழ�க��க?” எ�ற மகைள அ�����ட� பா��தா� தா�.
“ஒ�ைன� ப��க ெவ�ச� த�பா� ேபா��. இ�ேல எ�ன� அ�ைம�தன�?
ெபா�ணா� �ற�தவேளாட கடைம இ�. அ�பா என��� ேசா� ேபா��,
இ��க இட� ����, ���யமா ச�க��ல ஒ� ெகௗரவ��
������கா��ல!”
பா��, ேசா�� அ���� பராம���� எஜமான� அ��தா��, வாைல�
�ைழ���ெகா�� வ�� நா�தா� �மலா�� மன�க��� ேதா��ய�.
ஒ��� ேபசாம� எ��தா�.
“ஒன�� ஒ� �ஷய� ெத��மா, �மலா?” அ�மா �ரைல� தா����ெகா�ட
�த��ேலேய ஏேதா வ��தா� எ�� ஊ��தா� �மலா.
அ�மா��ேம� ப�தாப� ஏ�ப�ட�. ��� ேவைலைய��, வ���
ேப�ைச�� த�ர ேவ� எைத� க�டா�, பாவ�!
“எ�ன�மா?” எ�� ேக��ைவ�தா�, அ�வார�யமாக.
“ப�க�� ���ல �����தாேள, ெச�பக�! அவ ��ஷ� அவைள� த��
வ����, இ�ெனா���ேயாட ேபா��டா�!” அ�மா எ�காளமாக� ���தா�.
த� வா�ேவ ���பா� ����ற�. இ�� ம�றவ�க�ட� �ைற காண தன��
எ�ன ேயா��யைத எ�� ேதா��ய� �மலா���.
“இவ ல�சண� எ�னேவா! அதா�, பாவ�, அவனால தா�க ��யல,
த�������� ஓ��டா�!”
�மலா ேயா��தா�. அ�த ெச�பக� ந�லவளாகேவ இ��க����, அவைள
மண�தவ�தா� நட�ைத ெக�டவ� எ�� ஏ� யா���� ேதா�ற��ைல?
க��யவைள� த��க ������, இ�ெனா����ட� ேபான� அ�த
ஆ�மக�. ஆனா�, ப� அ�த� ெப���ேமலா?

�� ����யேபா�, �மலா���� ��ய ைத�ய� வ�த� ேபா���த�.
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“எ�தைன நாைள�� இ�ப�ேய இ��க� ேபா��க?” ெந�நா�க���� �ற�
அவ� �ர� பலமாக ஒ��க, ேகசவ� எ�ச��ைகயானா�.
த� பய�ைத ெவ��கா�டா�, “��ேன? ஒ��ட� ப��க��� ஆைசயா?”
எ�றா� ஏளனமாக. மா�றா� ைக ப�டேபா�, அவ�ைடய உண���க�
மர��� ேபா����மா, எ�ன! �க� ெத�யாத எவ�டேனா காலெம�லா�
ேபா��ேபாட அவ� தயா��ைல.
அ�ப�ட�ேபா� ���தா� �மலா. “��கதாேன நட�தைத �ைன����ட�
பா�காேத�� ெசா���க?” ��க��� த�த��த �ரைல� கைன���
ெகா�டா�. `எ�ைன ஏ� இ�ப� ஒ� ��ைவ�ட� ேகவலமாக நட�த��க?’
எ�� ம�றாட வாெய��தா�.
ச�ெடன உ�ைம உைர�த�. இ�தமா�� ஒ� ச�த��ப���காக�தாேன
கா����தா�!
தா� ேம�ைமயாக இ��தேபா� ெபாறாைம��, இ�ேபா� அவமான���
���ைக�� ஒ� ��ரமான ������ அைட�� இவென�லா� ஒ�
�ைணவனா!
ஒ� ����� வ�தவளாக, ெப�� ப��ைக�ட� �ற�ப�டா�.
“ஏ�! எ�ேக �ற�ப�ேட, எ���ட�ட� ேக�காம?”
�தானமாக ஒ� பா�ைவ பா��தா� �மலா. “நா� ேபாேற�!” �ர�� ��மான�.
அவைன� ������ பாரா�, வாசைல ேநா�� அவ� அ�ெய���
ைவ���ேபா�தா�, �ர�தரமாக� த�ைன��� �லக� தயாரா���டா�
எ�ற உ�ைம க�ைமயாக� தா�க, `எ� ஒ��த� ச�பள��ேல எ�ப�
இ�வள� வச�யா கால�த�ளற�!’ எ�ற அ�ச� �ற�த� ேகசவ���.
“ேபா! ேபா! நா� ேப� ���சா, தாேன ��� வ��!” ெப�ய �ரெல���
அல�னா�. மாைர வ��ப�ேபா� இ��த�.
`யாேரா நா� ேப��காக நா� ஏ� ேபா�யா வாழ��? எ�ைன� ெக��தவ�
த�����டா�. ஆனா, அவ� ெச�த ��த����� காலெம�லா� த�டைன
அ�ப���ற� நானா!’ இைத�ேபா� இவ�ட� ெசா��� ெகா����பாேன�,
��யவா ேபா�ற� எ�� ேதா�ற, வா� �றவா�, ெவ�ேய நட�தவ�….
“ஆ!” எ�ற அலற� ேக��� ����� பா��தா�. �ேழ ���� �ட�தா�
ேகசவ�.
`ஐேயா!’ மைன����ய �ண�க� எ�� அவைளய�யாம� ப�����த ஏேதா
அவைள அ�ர� ெச�த�. அவசரமாக� கணவ��க�ேக ெச�ல ய�த��தா�.
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ஏேதா உைற�த�.
அவைள� த� க���பா����� ெகா��வர, இ� ேகசவன� இ�ெனா�
�ய��யாக இ��கலா�!
இ�ேபா� ����ெகா��தா�, ��� எ�ேபா�ேம த�ேய ேபா�� ைத�ய�
தன�� வர�ேபாவ��ைல.
����� பாராம� ெவ�ேய நட�தா� �மலா.
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ெபா�

“க�ன��ேல எ�ன�மா காய�? `ெதா��’ �������களா?”
(ஒ� தைல�ைற�� அ�பா���� அவ�ைடய �ரேல ேக�ட� ேபா���த�.
`அ�பா ஏ�மா �ன�� ந�ப ����� வ�ற��ேல?’)
கல��� ேபானவளாக, “ஆமா�டா ராஜா! �����ேட�!” எ�றா�.
ெபா�! ெப�ற மக�டேம!
அ�மா ெபா� ெசா����டா�, அ�பா�ட� ேச��� த�ைன ஏமா����டா�
எ��தாேன அவ�க�ைடய உறைவேய ����� ெகா�டா�!
ஆனா�, ஒ� ெப� தாேன த� கணவைன வ����ேபா�, த�ைன��
அ�யா�, த� த�ைத�� �ணா�சய�கைள உ�ளவைனேய ேத��ெத���றா�
எ�ற மேனாத��வ �ய� ேதவ���� ����ேபானேபா� கால�
கட�������த�.

ேதவ� ஐ�தா� ப�வ��� ப����ேபா�தா� அ�ச�பவ� நட�த�.
“ஒ�க�பா ேப� சதா�வமா? எ�க�பா ேப�� அதா�!”
அ��தா� ப���� ேச�����த அ�த ப�ேன� வய��ெப� அ��ட�
�������தா�, ேதவ� அைத� ெப�தாக எ���� ெகா����கமா�டா�.
ஆனா�, சதா�வ� எ�ற அ�த நப� உ��ேயாக� பா���� இட�ைத��, அவ�
வ���� ெப�ய பத�ைய�� அவ� ெப�ைமயாக� ெசா��� ெகா�டேபா�,
ேதவ��� ெந�� உலர, வா� அைட�ேத ேபா���.
இ� உ�ைமயாக இ��க ��யா�. �டா�!
வார��� பா� நா�க� அ�பா ����� வராம� இ��பத� ரக�ய�
இ�தானா? அ�மா��� இ� ெத�யாமலா இ����!
அ�பா எ�னேவா, ராம�ரா�� ம��ற�� எ�� அவ� எ��� �����
அள��� அவைர எ�ப�� �லா���� ேப�, எ�ப� அவைள ஏமா��
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வ�����றா�!
ெவ�க� ெக���ேபா�, அ�பா ����� வ��ேபாெத�லா� ஓ��ேபா�
வரேவ��, தட�டலாக உபசார� ேவ�!
ேச! எ�வள� ��டாளாக இ������ேறா�!
அ��வைர வா��த வா��ைக�ேக அ��தம��� ேபா���ட� ேபா���த�.
ப����ட� ��ட�� ேநேர ������ ெச�ல மன� இைசயா�,
வாசகசாைல�� த��, ஒேர ப�க�ைத ெவ������, �யப�தாப�
ேமேலா��ய �ைல�� �� ����னா�.
அ�பா ������தா� அ��.
“ைஹ! ேதவ�����! வா! வா!” எ�� ஆ��ப��தா�.
அவ� �ரைல� ேகளாதவளாக, அவ� அ����பைதேய கவ�யாதவ�ேபா�
ேநராக அவ� உ�ேள நட�தேபா�, ேக�����யாக ேமேல எ��த�
சதா�வ��� அட��த ��வ�.
“இ���� ஏ� ேல�டா����? அ�பா இ��� சா��டாம, ஒன�காக�
கா���� இ��கா�, பா�!” எ�ற அ�மாைவ அ�ைக�ட� �ைற�தா�.
“அவேர சா��ட���. இ�லா��, ேவற ������ ேபாக� ெசா���க! அ�ேக
ஒ�� இ�ேல, நா� ��ைள�க ேபா�� ேபா������ வ�வா�க!” எ��
ஆேவசமாக� க�����, ஒ��ேபா� தன� அைற��� �ைழ��, கதைவ
அைற�� சா��னா�.
“எ�ன ஆ�� ஒ� ெபா����?” எ�றவ�ட�, ஆ�கா�� �ரலா� ேவ�
�ைசைய� ���, எைதேயா உண���னா� அ�மா.
சதா�வ� ைகைய ��னா�, அல��யமாக. ஐ�ப� வயதா���, க��ர�
�ைறயாத வா�டசா�டமான உடலைம��. வா��� எைத�� ��ரமாக
எ����ெகா�ளாத, �க�ைத ம��ேம நா�� �ண�.
“எ���ேகா ஒ�நா� ெத�ய ேவ��ய�தாேன! இ� எ�ன, ஒலக��ேல
நட�காத அ�சயமா?”
உ�ேள ����� ெகா����த ேதவ��� அவ�ைடய �ர� ந�றாகேவ
ேக�ட�.
“உ�ைனமா��தாேன உ� மக�� இ��பா! �ைன���கா, கனகா?” ஏேதா
ெப�ய ேவ��ைகைய� க����ட மா�� ���தா�. “ெமாதெமாத�ல இ�த
�ஷய� ெத��ச�ேபா, `அ� எ�ப� ��க க�யாண� ஆனவ� எ��றைத
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மைற��, எ�ைன ���� ��� வ�� மய��� க�������க?’�� ஆ��பா�ட�
ப���ேய!”
`இத�� எ�ன இ�ப� ஒ� அ�டகாச� ���� ேவ��� �ட��ற�!’ ேதவ���
ெகா��� ேமெல��த�.
தா� ெச�த� �யாய�தா�, மக�தா� ����ைள�தனமாக நட��ெகா��றா�
எ�ப�ேபா� அ�லவா ேப��றா�!
“� எ��� அழேற, கன�?” அ�பா சமாதான��� இற�����தா�. “தாேன
���� ���சா, வ��� வ�றா!”
`வ��� வ�� ��ேவனாேம! இ��க���! எ�லா� ெப�க�ேம
ஏமா�தவ�க இ�ேல�� கா�டேற�!”
அ��ரேவ ேதவ� ��ைட��� ஓ��ேபானா�. அவைள அய�����த
ெதா��சாைல�� ேவைல�� அம���, அ�பா மா��ேய ேப� மய��யவ�
ஒ�வைன மண��ெகா�டா�. அவ� அ�வள� க�ைண கா��ய�
அவ�ைடய ச�பள�ைத அ���� �����ெகா�ள�தா� எ�ப� ���தேபா�,
இ� �ழ�ைதக���� தாயா� இ��தா� ேதவ�.
மக� ெப�யவ� ஆன��, `அ�பா ெச�ச ெகா�ைமைய மைற��, ெரா�ப
ந�லவ��� ெபா� ெசா��, எ�ைன ந�ப ைவ���கேள�மா!’ எ�� ேக�க
எ�தைன காலமா��!
அ�ேபா� எ�ைன ெவ��� ஓ���வாேனா?
மக�� தன���ேளேய ஒ����ேபா�, எ�ேபா�� நக�ைத� க����ெகா��
இ��ப� இ���றாேள! ெப�யவளான��, த�ைன�ேபாலேவ உதவா�கைர
எவைனயாவ� மண��..!
�ைன�கேவ பயமாக இ��த�. தா� ெப�ற ��ைளக�� நல��காக அவ�
ெச�ய ேவ�����த� இ� ஒ��தா� இ��த�.
இ�த ��ைட��� எ�ேகயாவ� ெதாைலயேவ���.
அ�மா�ட�? த� வா��ைகையேய சமா��க� ெத�யா�, எ� வ�தா��
ஏ��� அ�மா�ட� ேபாவ� உ�தமாகா�.
அ�ேபா� ேவ� ஒ��� �ல�ப�ட�. `அ�மா எ��டேம ெபா� ெசா��
��டா�!’ எ�� �ழ�ைத�தனமாக ேகா���� ெகா����ேதாேம இ�தைன
காலமாக! பாவ�, வா��ைக�� பல ��க�க� இ��கேவ இ����றன; அைத
இ�ேபாேத ெசா��, ��� மன�� கச�ைப �ைத�பாேன� எ�ற
ந�ெல�ண�ேதா�தா� அ�பாைவ�ப��ய உ�ைமைய மைற�����றா�!
38

�� எ�ேகதா� ேபாவ� எ�� ேயா��தேபா�, ச�ப��� ப��த� �ைன���
வ�த�. த�ைன�ேபா� க��யவ�ட� வைத ப���ற ெப�க��காக ஒ�
ஆதர� ைமய� இ���றெத�� ேபா����தா�க�. அ�� ேபானா�, அவ�
வா��ைகைய எ�ப� ��ப���� ெகா��க ���� எ�� வ� கா��வா�க�.
ந���ைக ����ட, “டாடா ேபாகலா�, வா�க!” எ�� �ழ�ைதகைள
அைழ�தா� ேத�கா.
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பய�x4

“ரா�����ைய இ���� டா�ட���ட ������ ேபாக��!” எ�றா�
அ�ன�, �����பாக.
“இ�ப�தாேன ேபாேன?” அ���� எ��ச�மாக வ�த� ேக��.
ப�தா�� மண வா��ைக��� �ற� தவ���� ெப�ற ெப�! �ற��ேலேய
ஏேதா ர�த�ேகாளா�ட� �ற����டேத எ�ற ஆத�க� க�ணாகர���.
ஆனா�, ����� �ைளயா��மாக இ��த மக�� ������� எ�லா
வ��த�� மைற�� �����த� ெப�றவ�ட�.
அ�த ��ம�ைய��ட �ைல�க�டா�, ரா�கா�ட� பல உபாைதக�
ேதா�����தன, ச�ப���.

“ஒட�� ��ேத! இ���� ���ேலேய இ�!” எ�ற அ�ன��ட� ரா�கா
ெக��னா�: “அ�மா! நா� இ���� ������ ேபாக��மா! கைத ெசா�ற
ேபா�� இ���!”
“இ��� ெர�� நா� க��� ஒட�� ச�யான�� ேபா�யா�. ந�ல
ெபா���ல!”
ேப� ��க ெந���� ப�� ேபா�டா�. மா�ள���ைச அைர���
ெகா��தா�. வா���� எ�� ��� அழ, ந�ெல�ைணைய� ெகா����க�
ெச�தா�. எ��ேம பலன��க��ைல.
ேவ� வ����, அவைள ���ப டா�ட�ட� அைழ��� ேபானா�க�.
�த�� அ����, �ற� `இ� �� மைற��ற சமாசாரமா?’ எ�� த�ைன�தாேன
சமாதான�ப���� ெகா�டவராக, “ஒ�க மக��� எ���!” எ��, டா�ட�
ெவ��பைடயாக� ெசா�னா�.
ெப�ேறா� இ�வ�� ெவ��தன�.
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எ�ப� இ��க ����?
இ�த� �����..?
��� ேப�� த�த� உண��க�ேலேய ஆ���ேபா�ன�.

`ஒ� உ��ப�யான �ழ�ைதைய��ட� ெபற ����லாதவ�!’ எ�� உலக�
த�ைன� ப���ேமா? க�ணாகர� அ��னா�.
கணவைன ெவ���ட� ஏ��டா� அ�ன�.
ெச��னா� பர�� �யா�!
`ேவைல, ேவைல’ எ�� இர�� ேநர�க��� வ�தத� ரக�ய� இ�தானா?
எவேளா ேக�ெக�டவ�ட� ேச��� இ������, அவ�ைடய ேநாைய�
ப����ெகா�ட�� இ�லாம�, அைத� த� �ல� தன� க�����
ெகா���…! ேச!
இவ� ��� இ� நா� கண��ேலா, மாத� கண��ேலா! வ��த�ைத�ட பய�
அ�கமாக இ��த�. எத���, த�ைன�� ப�ேசா���� ெகா�ளேவ���.
டா�ட�தா� �த�� த�ைன சமா���� ெகா�டா�. “ரா�கா����
�ற��ேலேய `தலேஸ�யா’ இ������, இ�ேல?” த�ைனேய
ேக���ெகா�ட� ேபா���த�.
அ�ேக���� அவ�யேம இ��க��ைல. கால� தவறாம�, அவ� அ��
வ�� ர�த தான� ெப���ெகா�ட �வர�க�தா� இ��தனேவ!
�ழ�ைத�ேகா ேவ� �ைன��. “நா� நாைள�� ������ ேபாகலாமா,
டா�ட�? ��ச� ���வா�க!” அ�த� �ர����த பயேமா, கவைலேயா
டா�டைர பா��க��ைல.
வழ�க�ேபா�, ேநாயா��� ஆ�தலாக� தைலயா�ட��ட� ேதா�ற��ைல
அவ���. இ�த� ேகாளா� எ�ப� நட������ எ�� ேயா��தா�.
ர�த தான� ெச�ய வ�தவ�க�� எவ��ேகா இ�த ேநா� இ������ற�.
ெத��ேதா, ெத�யாமேலா, �ற��� உத� ெச�வதாக �ைன���ெகா��
யாேரா ெச�த கா�ய� இ�ப� ������ட�!
ச�யாக� ேசாதைன ெச�யாம�, �றர� ர�த�ைத� ெப���ெகா�ட ஆ�ப���
ஊ�ய�க����, அவ���� இ�த அ�பா�� ����� அகால மரண���
ப�� உ��.
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எ�லாவ�ைற�� ��, �ஷய� ெவ��� ெத���ேபானா�, த� த�யா�
ஆ�ப����� ெபய� ெக����ேம எ�ற பய� �����ெகா�ட� அ�த
டா�டைர.
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ஓ��ய ைக

இ� இ��த�. இைடயறா� ெபா��த�. சைமய� அைற�����தா�.
�னச�ைய �க���� ேநேர ����� ெகா����தவ�, க�க� ேவைல
ெச���ேபா� இ�த� கா�க� ச�� ஓ�ெவ����ெகா�டா� எ�ன எ��
ேயா��தா�.
ஆ���, ��ட�த�ட ப�ைன�� ஆ��களாக இ�த மா�� ஏேதேதா பயன�ற
ேயாசைனக�. ஆனா�, தன� �ர�ைன�� உ��ப�யாக ஒ� ���காண�
ெத�ய��ைல!

`ெபா�� ந�ப ைகலாச�ைத�ட ப�� வய� ெப�யவளா இ��காேள!” எ��
அ�மா �த�� தய��ய� இ�ேபா� �ைன��� வ�த�.
ஒ� �ைற பா��த�டேனேய, ேவ� எ�த� ெப�ைண�� ஏெற����
பா���ராத �ைல��, ெச�ல��ட� ஏேதா கவ��� ஏ�ப����த� அ�த�
ப�வ���. அவ� ஒ��யாக, உயரமாக, �வ�பாக… அவ���� அவ����
இைடேய இ��த ஒேர ஒ��ைம அவ�� ஒ�� எ�ப�தா�.
அவ� ஏைழயாக இ��தா� எ�ன! அவ�தா� ைக�ைறய ச�பா���றாேன!
அ�பா ஏேத�� ஆ�ேசப� ெசா���ட� ேபா�றாேர எ�� மன� பைத�த�.
ந�ல ேவைள, `வய� ���யாச� �ைற�சலா இ��தா�தா� கவைல�பட��.
அ�த� ெபா�� ��ப�த�� வய�ேலேய இவ��� அ�கா மா��,
வயசானவளா ஆ��வா. இ�ேபா, இவ�� அவைள� �ழ�ைதமா��
பா���பா�!’ எ��, அ�பாதா� அ�த �ஷய��� ஒ� ��� எ��தா�.
உலக��ேலேய காண� �ைட�காத மைன� தன�� வா�����டைத�ேபா�
நட��ெகா�டா� ைகலாச�.
ெச�ல���ேகா, தா� �லபமாக� �ைட�காத ஒ� அ�ய ஜ�ம�, அ�தா�
இ�ப� ேமேல �ழாத �ைறயாக� த�ைன இவ��� மண�������ற�க�
எ�ற க�வ�தா� வ�த�.
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`க�யாண�தா� ஆ���டேத, இ��� எ�ன அழ� ேவ��� �ட��ற�!’
எ�ற அல��ய� ேபா�கா�, இ� ��ைளக���� �ற�, இ�ப� �ேலா
��னா�.
பா��பவ�க�டெம�லா�, `என��� அ�பா இ�����தா, எ�ைன இ�ப�
இவ���� ������பா�களா? க�யாண சமய��ேலேய இவ��� தைல
நைர����த�! �� ெந���ல வ��ைக ேவற!’ எ�� ெபா��வா�.
ைகலாச����� தைல��வாக இ��த�. தைல நைர����டதாேம! ��ப��
இர�� வய�வைர��� அவ�ைடய ச�பா���ய�ைத அ�ப������,
அத��� �ற� ஊரா� வா���� பய�� ெப�ேறா� த� மக��� ஒ� கா�க��
ேபா�ட� அவ�ைடய தவறா?
ப�� �ழ�ைதக�� கைட� ெச�ல���ைளயாக இ��தவ���, ேகாப�,
ஆ��ர� இைவக�� உபேயாக� ெத�����க��ைல. �த�� மைற�கமாக,
�ற� ேந�ைடயாகேவ மைன� அவைன� தா�க ஆர���தேபா�, `ஒ�
ெப��ட� தா� எ����� ேபாரா�வதா!’ எ��, ெப�ய மன� ப��,
����ெகா��தா�.
ேபாக� ேபாக, ெச�ல�ைத �ைன�தாேல �ழ�ப� ஏ�ப�ட�. ��� அ�ச�,
அவமான�, இ�ப� ஒ�ெவா� அ��ய உண����� ப��சயமா��ெகா��
வ�த ேவைள��, ஆைச ம��� �ைற��ெகா�ேட ேபா���. ெமா�ைட
மா��� த�யாக� ப���, ந�ச��ர�கைள� பா��தப� ������க
ஆர���தா�.
அ� ஏ�, தா� எ� ெச�தா�� அ� த�பாகேவ ெத��ற� ெச�ல����?
அவ� வா�� வ�த �டைல, க�த�, ெவ�ைட எ�லாேம ��ற�, அ�ல� அ�க
�ைல. இவைன� ேபா�ற ஏமா�க��ெக�ேற கைட�கார� ைவ����ப�.
���ேலேய �ட�� உழ�வதா�, அ���� அ�ப�� ேப��றாேளா,
எ�னேவா! அவ���� ஒ� மா�த� ேவ�டாமா எ�� ேயா���,
எ�ைற��� இ�லாத ைத�ய��ட� ��மா இர�� கா���� இர��
��க��க� வா��வ�தா� ஒ� �ைற.
`���ேல இ�வள�ேப� இ���றேபா�, நா� ம��� ஒ�க�ட உ�லாசமா
���னா, பா�க ந�லாவா இ����? அ��க�!’ எ�� ெச�ல� ெபா��தேபா�,
ஏேதா க�ள�காத��ட� ேநர�ைத� க��க �ைன�த�ேபா� ��ற உண��தா�
உ�டா��� ைகலாச����. அ�� அவ�ட� ேச��� பட� பா��த�
அ�ண� மக�தா�.
தா� இர�க�ப�டா�. `ஹூ�! ெபா�டா��தாசனா ஆ��ேட! அவ எ�
ெசா�னா�� வா� �ற�காம ேக���கேற!’
இ�ப� உ��� ��டாலாவ� அ�ைமெப�ைமயாக வள��த மக��� ேராஷ� 44

வராதா எ�� எ��பா��தா�. அவ��ேகா, `ந� ைகயாலாகா�தன�ைத
எ�லா�� கவ�����டா�கேள!’ எ�� அவமானமாக இ��த�. இ���
ெமௗ�யாக ஆனா�.
அவ���� ஒ� ��� வ�த�.

“ஆ��ேல ெவ�நா���� அ����றா�களா ஒ�கைள! அ�ேகெய�லா�
ேபா� எ�ப��தா� �ைழ�க�ேபா���கேளா!”
�த��ைறயாக, ெச�ல��� ெம��ைய� ���� ெந��க ேவ���ேபா�
ைக பரபர�த�.
தா� இ�லா��டா� இ�த� �சா� யாைர� பா���� க���?
அ�த �ைனேவ ஒ� ��தைல உண�ைவ எ��ப, உத�ைட� �����ெகா��
��� அ��தா�. நைட�� ஒ� ���� வ�த�.

ெவ�நா�� ேஹா�ட� வாச�, அ�� �ைட�த உ�லாச� — ெதா�ைல,
���க� எ��ம�ற உ�லாச� — ைகலாச���� ெசா��கமாக இ��த�.
`காைச �� எ��தா�, ஆ�ர� ெப�க� வ��றா�க�! எவளாவ� ஒ���
ந�ைம ம�யாைத� �ைறவாக, ���ெய��� ேப��றாளா!’

�� ����� நா� ெந���ய�.
ெச�ல��ட� ேபாக ேவ���!
�ைன���ேபாேத பய�கரமாக இ��த�. �டேவ, ெகா�டவ���� �ேராக�
இைழ����ேடாேம எ�� ���ய� மன�. அைத� சமாதான�ப����
வைக��, பல�த� ப��� ெபா��கைள வா��� ேச��தா�. பா�� ெபௗட�
ட�பா, உய�தர� க�மாைலக�, ைக�ைப எ�லாவ�ைற�� பா���
ஆன�த�ப��ேபா�, `கணவ� தன�� உ�ைமயாக இ������றாரா?’ எ��
அ�த� ெப�மன� ெப�தாக� கவைல�படா� எ�� கண��� ேபா�டா�.
`என�� ம��� இ�ப� இ�வள� சாமா�கைள வா�� வ�������கேள,
���ேல இ�தைனேப� இ���றேபா�!’ எ�� ெச�ல��� �ர� — ஓயா�
க��ய�� கரகர���ேபான அ�த� �ர� — ேக�ப� ேபா���த�.
பய��ட� ஒ� �ைற உடைல� ������ ெகா�டவ�, இ��� ெகா�ச�
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பண�ைத �ரய� ெச�தா�.

�� ����ய �த� இர�� வார�க� ேபா� �ர� ெகா�ட��ைல.
`அ�வள� ெதாைல� ேபா�� நம�காக ஆைசயா� வா�� வ�����றாேர!’
எ�� வ�பவ�க�, ேபா�றவ�க� எ�லா�ட���� கணவ� தன�காக வா��
வ�தெபா��கைள கா��� ெப�ைம�ப��� ெகா����தா� ெச�ல�.
ைகலாச����� பாவமாக இ��த�. அ�� ��ராத �ைல��, அ�க வய�
���யாச���, இளைம�கன�க� ��ட�த�ட ���த ஒ�வ���
வா��ைக�ப����ேடாேம எ�ற ஏமா�ற� அவ���. அ� ��யா�, தா�
மன� ேபான ேபா��� நட��ெகா����ேடாேம!
வார� இ��ைற �ரத� இ���றாளாேம!
எ�லா� தன�காக�தாேன!
�ைன�க �ைன�க, தா� �க�� தா�����டைத�ேபா� இ��த�
ைகலாச����. ப�மாறேவா, ேவ� எத�காகேவா ெச�ல� அ���
வ��ேபாெத�லா� அவ�ைடய ��ற உண�� அ�க��த�. எ�ேபாைத���ட
அ�கமாக� தன��� ஒ����ேபானா�.
ஓட ஓட� �ர��� இ�த உலக� எ�� அவ���� ��ய��ைல.
���� பைழயப� ெச�ல��� ைக ஓ�க, `இ� நா� ெச�த பாவ�����
ப�கார�!’ எ��, வா� �றவாம� எ�லா அவமான�ைத�� ஏ���ெகா�டா�.
எ�ேபாதாவ�, உல�� எ�லா ெப�க�ேம ெச�ல�ைத�ேபா� இ��ப��ைல
எ�� உைர���. உ�ைம அ�� இ�லா��டா��, த�கைள நா� வ��
ஆ�க�ட� பண���காகவாவ�, அ�ைமயாக நட��ெகா�பவ�கைள�ப��
�ைன�ைக�ேலேய ��� ஏ�க� எ��.
ேபா��! க�காணாத இட��� த�ைம��, க�டப� நட��ெகா�டத�ேக
இ�த மன� ப���� பா�ைட� தா�க ��ய��ைல. ேச! `மனசா��’ எ�ற
ஒ�ைற ஏ�தா� தன��� வள��தா�கேளா!
இ�ப�ேய கால�ைத ஓ�ட ேவ��ய�தா� எ�� எ�லா கச�ைப�� �ர��க
ஆய�தமானா� ைகலாச�.

கால� ஓ�ய�. �டேவ ெச�ல��� எைட��. அத� வள����� ேவ��ய
ஏேதா ஒ�� ைகலாச��� உட�����தா� எ��க�ப��றேதா எ��
எ���ப� அவ� உட� வ���ேபா���. ���� இ����ேபா�,
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�����ேப அவ� ெமா�யான�.
எ�ேபாதாவ�, `இ�த நரக������ எ�ப� ெவ�ேய�வ�?’ எ�ற ேயாசைன
வ��.
கா� ெச�டாகலா�, அ�ல� கால ேதவ� க�ைண கா��, அவைனேயா,
ெச�ல�ைதேயா த��ட� அைழ��� ெகா�ளலா�.
�க�கால�ைத�ட எ��கால�ைத�ப��ய ேயாசைன இ��� பய�கரமாக
இ��த�.
ெச�ல� ேபா���டா�, ம�யாைதெக�ட ��ைளக� அவைன இ��� வா��
வைத��ேம!
தா� இற�பைத அவனா� க�பைன�ட ெச�� பா��க ��ய��ைல. அ�த
உலக� எ�ப� இ���ேமா! இ�காவ�, பழ���ட�. அ��� எ�ன நட���
எ�� எ��பா���� அள��� �ேவக� வள������ற�.

இ� இ��த�. இைடயறா� ெபா��த�.
“�ள��� காைச க�ட��� நா� ெசா�� ஒ� வாரமா��! இ���� வ��
கர�ைட ெவ��ட�ேபாறா�! இவ���ட ஒ� �ஷய� ெசா�றைத ெசவ��ேல
����கலா�!” எ��� யா�� இ�லா��டா��, �வ��டனாவ� ேப��
வ��க� ெச�ல�.
அவ� ெசா�ன அ�ேற பண�ைத� க����, அைத ஒ� ெப�ய �ஷயமாக
எ����ெகா�� அவ�ட� ெசா�லாத� �ைன��� வ�த� ைகலாச����.
ேபா�றா�, அவ����தா� க�த ஏதாவ� �ஷய� ேவ�டாமா?
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கன� நனவான ேபா�

தன��� க�யாண� எ�� ஒ�� ஆனா�, அ�மாமா�� இ��க� �டா�
எ�ப�� உ��யாக இ��தா� ைவேத�.
�ராண இ�காச கால�க�� கணவைன வ�ப�ட ெப�க� �ற கட�ைள நாட
ேவ�� இ��த��ைலயா�. அ�ேபா� இ��த ஆ�க� ெத�வா�ச�
ெபா���யவ�களாக இ��தா�கேளா, எ�னேவா!
ஆனா�, `ெப�’ எ�றாேல ஒ� மா�� �ைறவாக எைடேபா�� அ�பா��
ெம�தன�ைத, ஆணான தா� எ� ெசா�னா��, ெச�தா�� அைத எ�லா�
ெப�க�� ஏ�க ேவ��� எ��, ஒ� வைரயைறேய இ�லா�,
உண�����வமாக மைன� ம�கைள� ெகா�ைம�ப���யைத அவளா�
ஏ�க�தா� ��ய��ைல. அ��தா�தா� வைதயா!
அத�காக ஒேரய�யாக ெவ��ைப வள����ெகா��, `க�யாணேம ேவ�டா�’
எ�� ��வாத� ���க� ேதா�ற��ைல அவ���. த�� �ைர�பட�க��,
`ேகா��கண��� ���றேத, இ�த ஆ��ல ந�ன�க�� அ�ப� எ�னதா�
இ���ற�!’ எ�� ப��த�� அவ� மன�� க���கட�காத இளைம�
கன�கைள வள�����தன.
அவைள மண�பவ� அவ� ���த ேகா�ைட� தா�டாத `ப��� �ரதனாக’
இ��க ேவ��� எ�� ��மா��தா�. தா� அவ���� ப�வத���
ப�லாக, தன� ஆ�றைல� பா��� அவ� அட�� ஒ��க ேவ���.
அ�ேபா�தா� அவனா� த�ைன� �ேழ த�ள ��யா�.
`� ப��காத ��டா�! ஒன�� எ�ன ெத���? ��மா இ�!’ எ�� அ�பா
சமய� �ைட�தேபாெத�லா� ம�ட� த��வைத�ேபா� அவ����
ேந����ட��டா�.
��மா ந�க�கைள மனதா� வ���, அவ�கைள�ப��� ேப�� ���த, த�
வய�� ெப�க�� ேபா�� அவ��� எ��சைல�தா� உ��ப��ய�.
இ�மா��யான அ��தம�ற கன�க� க��, அ�ேலேய �ைற� ெப��, ��
உ���ச�ப�ற மணவா��ைக�� அ�����வ� மட�தன�.
��ென�ச��ைக�ட�, மன�� ஒ� ஆடவைன உ�வா��� ெகா�டா�.
அவ� �க�? அ� அ�வள� ���யமாக� பட��ைல. அ��ன��
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அவ���� �ல �ண�கைள� ெச���னா�.
அவ� �றர� ம��ைப� ெப�றவனாக இ��பா�. இ�ெனா�வைர�
ெசயலாேலா, வா��ைதயாேலா காய�ப���வைத�ட தாேன ����வ� ேம�
எ�� �ைன��� க��யவானாக இ��பா�.
ச�� ேயா���, �ைளயா�� �ர� ேவ�டா�, எ�ைற�காவ� ஒ� நா�
அவ���� �ைத�க�ப�� இ���� ேபா�� மன�பா�ைம, எ��� ெவ��
ெபற ேவ��� எ�ற ெவ�, ேமேல �ள����� எ�� ��ச��தா�.
இ��� ச�� ஆ��� ����த��, கலாரசைன உ�ளவ�தா� உண���
��கவனாக இ��பா�, வ�வான ேதக� ெகா�டவைன�ட இவைன
����வ� எ�� எ�� ேதா��ய�.
இர��, ��� வ�ட�க� இேத ���� �கம�ற த� வ��கால� கணவ�ட�
��� ��தாக� ப��சய� ெச�� ெகா�டவ���, அத��� அவைன
�ைன���ேபாேத உ����� ஏேதா �ள��ெத��த�.

���� அவ��� வர� பா��க ஆர���தா�க�. அ�பா ேத�வ��
எவைனயாவ� மண�க ேந��ேமா எ�ற அ�ச� �ற�த�. அ�பா ெகா��
வ�� மா���ைள�� அவைர�ேபா�தாேன இ��பா�!
`எத�ேகா பய��, எ�ேலா மா��� ெகா�டா�ேபா�’ எ�பா�கேள! அ�ப�
நட�க �ட��டா�. க�யாண� எ�ற �ர�ைனைய� த���ேபாட அத�� ஒேர
வ�தா� ெத�ப�ட�.
ப�ட�ப��� ���� த�வா��தா� அ� �க��த�.
`இேத க����� இ������றா�! அ� எ�ப� இ�தைன நாளாக�
கவ��காம� ேபாேன�!’ எ�� த�ைன�தாேன ெநா��ெகா�டா�.
அ�� ���ைரயாளராக இ��த ச�ப�ைத� ெபா��தவைர, `தா���, த�
ேவைல���’ எ����தா�. அ�ேகேய ஹா�ட�� த������, ேவைல
���த�� ெட��� �ைளயா�, இர�� ெபா��� ��தக�கைள� ப��ப��
க��தா�.
அவைன� த�ெசயலாக� பா��த ைவேத���� ெபா� த��ய�.
அவ� மன��� பல காலமாக� ப�����த உ�வ� ��ைம ெப�ற�. அ��த
ேவைல, எ�����தவைன� ப�க��� �ைல����� ெகா�வ�தா�.
அவைன �த��த�� க�டேபா�, இ�வைர அவைள ஆ����த �றா��,
ஆ�கைள ம�ட� த�டேவ��� எ�ற ெவ� எ�லாேம மைறய, மன�
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பரபர�த�.
இ�வள� ப�பான, ���சா�யான ஒ�வ�ட� காலெம�லா� இைண��,
அவ� ���வாக� ேப�வைத, த�ைன� க��ட� பா��பைத,
அ�ப��பைத�ட ேவெற�ன இ�ப� இ��க ���� எ��
ேதா���ேபா���.
த�ைன�� அ�யாம�, அவ��� வைல ���தா� ைவேத�. �த��
வ����� ெவ�ேய ச�ேதக� ேக�க ஆர���தா�. அவ� ேகளாமேலேய,
��க� ��க, த�ைன�ப��, த� ���ப��� அவல�ைத�ப��, ெசா�னா�.
`எ��ட� ஏ� இ�த� ெப� இ�ப� மன��ற�� ேப��றா�?’ எ��
�ழ��னா��, ச�ப� ெந���� ேபானா�.
ஓ� அழகான, ���சா�� ெப� த� ஆதரைவ நா��றா�, த�ைன ம����
ெம��த�மாக� பா���றா� எ�றா�, எ�த ஆடவ����தா� உ��
�����ேபாகா�?
த�ைன ெவ�வாக� பா��தைவகைள ைவேத� ெசா�ல� ெசா�ல, அவ���
ஆ�தலாக ஏதாவ� �ற எ��யவனா� த�ைன அவ�ைடய �ைல��
ைவ��� பா���� ெகா�டவ�� உட��� உ�ள���� ஏேதேதா
மா�த�க�.
`இவ� ப�ட பாெட�லா� ேபா��. இ�யாவ� நா� இவைள� க�கல�காம�
பா����ெகா�ள ேவ���!’ எ�ற எ�ண� �த��தலாக எ��தேபா�, ச�ப�
�����டா�.
த� �� ப��� மாண�ைய மண�பதா! ெபய� ெக��� ேபாகா�?
அ�ச�ைத ��ய� ஆ�ைம.
அவைள� �ர��� பா��தேபாேத ஒ� படபட��, அவ� �ரைல� ேக�க��
உ�ள��� ஒ� �����. ெதாட��� இர�� ��� நா�க� பா��காதேபாேதா
எைதேயா இழ����டைத� ேபா�ற ஏ�க�.
`இத�� எ�ப� ஒ� ��� க��வ�?’ எ�� ��ரமாக ேயா��க ஆர���தா�.
அவைள�ப��ேய �ைன��� பா��க��டா� எ�� தன��� ���
ெச��ெகா�டா�. ஆனா�, ேவ� எ�த �ஷய����ேம அவ� மன��
இட���க��ைல.
அ�த�த ேவைள�� ேபாைத ம��ைத நா�, அ� ��டா��டா� அ�ல���
�ைள, காத� வச�ப����த ச�ப�ைத�� அேதேபா� ஆ����த�.
ப��தா�, ��க� `வரமா�ேட�,’ எ�� �ல�� ெச�ல, எ�ண� ெப����� 50

ஈ� ெகா��க ��யா� த��தா�.
காத� ேநாைய ெவ�ல ஒ� வ�தா� �ல�ப�ட�.

கணவ�� அ��� �ைள���ேபா�, `மணவா��ைக’ எ�ப� இ�வள�
��கலமாக இ���மா, அ�பா���� அ�மா���� ம��� ஏ� இ�ப�
அைமய��ைல எ�ற ��ற உண����ட உ�டா�ய� ைவேத���.
அ�மா அழ�ேயா, அ�க� ப��தவேளா இ�ைல. அ�ேவ அ�பா����
�ைறயாக இ�����கலா�.
`எ� மைன�ைய�ட நா� எ�லா வைக��� �ற�பாக இ��க ேவ���!’
எ��தா� எ�த ஆ�� ஆைச�ப��றா�. ஆனா�, அவைள�ட� �ற�பாக
இ���� இ�ெனா� ெப�ைண��, அவ� கணவைன�� பா��தா�
ெபாறாைம வ��ற� எ�ெற�லா� ேயா��தா�. `பாவ�, அ�பா!’ எ��
ப�தாப�ப�டா�.
பைழயதாக�ேபான �ைளயா��� சாமாைன �ர� ேபா�����, ெப�ைம
ப���ெகா�ள���ய ��யெதா��� ம���� கா�� ��வ��
மன�ப��வ��ட�தா� அ�பா�� அழ�� இளைம�மான
இ�ெனா����ட� ெதாட�� ைவ����க ேவ��� எ�ற ����� வ�தா�.
`அ�பாைவ�ேபால எ� ச�ப��� ஏமாற �டமா�ேட�! அவ� எ�னா�
தைல����� நட�க ேவ���. நா� �ைறய� ப��தா�தா� அ� ����!’

`க�� ���லாவ� இ�வ�� சமமாக இ���ேறாேம!’ எ�ற ச�ப��� ��ம�
ெபா��த�, ைவேத��� �ைனவ� ப����கான அைழ�� வழ�க�ப�டேபா�.
இ�ேபாைத��, ெப�ய இட��� ெப� எ�ற க�வ� இ�லாம� ப�வாக
இ���றா�. ேம�ப��� அவைள மா����டா�? பய� �����ெகா�ட�
அவைன.
“எ����மா இ��� ப���? அதா� ெர�� ேப�ேம ைக�ைறய
ச�பா���ேறாேம?” எ�� ைந��யமாக� ேப�, அவ� மனைத� கைல�க�
பா��தா�.
அவ� மன�ைலைய உணரா�, தா� எ��த ���ேலேய உ��யாக இ��தா�
ைவேத�.
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டா�ட� ைவேத�!
இ�ேபா�, அவ� ெச�வ� எ�லா� தவறாக, த�ைன ம�ட� த��வத�காக�
ெச�வ� ேபா� ேதா��ய�.
ப��ைக�� ���த��ன��ட மன� ம��வா� �ைறய�ைல.
“எ�ைன�ட ஒன�� `இ�த’ �ஷய��ேல பல� அ�க�! அதா� ெப�ைம
ஒன��!” எ�� ��ற� சா��னா�. இவைள எ�த �த���� �ற ��யா�
ேபா����றேத எ�ற ஆயாச� �ற�த�.
காத� க�யா�ட��� இ���� ஆ�� உண���� ெப��� ஒேரெயா�
ேபரைலயாக எ��� அட��� எ�றா�, ெப��� உட�����ப� �� ��
அைலக� அ��க��காக எ�� எ�பைத அவ� அ�����க��ைல.
எ�ரா��� த�ைம ��யாததா� பல�ன� உ�டா���.
இைத ஒ� ெப�ய �ஷயமாக எ����ெகா�ளாத ைவேத� ���பா�. “ப��ைக
எ�ன, ��� ேமைடயா? இ�ேல, ந�ப ெர�� ேப���� ஏதாவ� ேபா��யா,
யா� ெஜ��ச�, யா� ேதா�த��� கண���ேபாட!”
இ�ப� அ��� ெபா�ைம�� ஓ� உ�வா� அவ� நட��ெகா���
ேபாெத�லா� த��ேத ெவ��� எ�� ச�ப����.
இ�����, ைவேத� ஒ�ெவா� அ�யாக ேமேல எ��� ைவ�க ைவ�க,
அவ�ைடய �யம��� �ைற��ெகா�ேட வ�த�.
“நா�� ஒ�ைன�ேபால வச�யான ���ப��ேல �ற����தா, எ�வளேவா
����� வ����ேப�!” எ�� அர��னா�, ஒ� நா�.
ஆர�ப� ப�� — அ��� எ��த வச��� இ�லாத த���ப�� —
ஆ��ய�� ஆ� ��ைளக�� நா�காவதாக� �ற�த� அவன� ��பா��ய�.
`மக�� த�ைன�ேபா� வ�ைம�ேகா����� அவ��பட� �டாேத!’ எ�ற
ந�ெல�ண��ட�, அவ� எ�வள� ம��ெப�க� வா��னா��,
ேரா�தானா� (ெம��ய �ர��) �ளா�� அ�பா���� பய�ேத ப��தா�.
வ���� �தலாவதாக வ�தா��, `�ெய�லா� �தலா! அ�ேபா ம�தவ�க
எ�வள� ��டாளா இ��க��!’ எ�� ஏளன� ெச�தா�, அ�
ஊ����பத��� சம� எ�� அவ� ேபா�ட கண�� த�பா�ய�. எத���
எ��� உண���வச�ப��, அைத மைற���ெகா�ள ெப��பா� ப�டவனாக
வள��தா�.
ைவேத�, `ப�கபலமா இ��க ேவ��ய ��கேள தைட ேபாடறைத�� ஒ�
சவா�� எ����கேல நா�?’ எ�� ெசா�ல வ�தைத அட���ெகா�டா�.
இ�த� �ல வ�ட�க�� அவ��� ஒ�� ������த�. தா� எைதயாவ�
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ெசா�ல�ேபாக, ேகாப� அ�ல� வ��த�தா� ��� கணவ���.
ேகாபமாக இ��தா�, அவ�ட� ேம�� த�� க�����பா�. இ�ைல, மன�
வ���, ம���� ேக�பா�, `நா� ஒன�� ஏ�தவேன இ�ேல!’ எ��.
அத��ற�, ெகா�ச�, ப��க� எ�� ெதாட��.
ைவேத��� அ��பாக இ��த�.
மைன� எ�பவ� ஒ�வைன�ட ேமலான �ைல����தா�� க�ட�,
அவைன�ட� தா�����தா�� க�ட�.
அவ��� எ�ேபாதாவ� தா� க�பைன�� உறவா�வ�த �கம�ற ம�த��
�ைன� எ��.
அ�ேபா� ��ட� ������தமா��, தன� உய�ைவ ஒ�ெவா�
வா��ைத��� ெச�ைக��� பைறசா��� ெகா�ளலா�தா�. ஆனா�,
ஒ�வ��ெகா�வ� அ�ைமயாக இ��ப��, அ�ல� இ�ெனா�வைர
����வதா�, உற� எ�ப� பல�ப��?

ச�சல�ப���ெகா�� இ��த மன� ��ம��காக� ��தக�கைள நா�ய�.
ஆனா�, அ��� மன� �ைல�க��ைல.
“எ�ப�� ��தக�ைத ெவ������ ஒ�கா����தா ஆ�சா?” அவ� ெச�வ�
எ�லாேம தவ� எ�ற ����� வ�தவ�ேபா�, ச�ப� இைர�தா�. “எ�
ச�ைடெய�லா� இ��� ப��ைவ�க� ெசா�� இ��ேதேன!”
அவ� க�டைளைய �ைறேவ�றேவேபா� உ�ேள �ைர�த ைவேத��� ஒ��
���த�.
அ�பா��� அ�மா அட���ேபானேபா�, எ�னேமா ெப� �ல���ேக
அவமான� ஏ�ப����ட� எ�� ���ேனாேம! அ�ப� நட��ெகா�ட�
அ�மா�� �ேவக�. ���ப� ேபா��களமானா�, அதனா� �ழ�ைதக�
மன�� வ� உ�டா�� எ��தா� எ�லா இ�ன�கைள�� ெபா����
ேபா����றா�!
அ�பாேவா, அவள� அைம�யான, எ����� கா�டாத ேபா�ைக� தன� ெவ��
எ�� இ�மா��, எ�ைல ������றா�!

��கைள ஒ� ெப�ய ைப�� �ர���ெகா�� வ��, த��ட� ���ய
மைன�ைய� ��யா� பா��தா� ச�ப�.
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“எ�ன? ஒ�ைன இ��� ப�ண� ெசா�ேன�!”
����� ஒ��த� அவ� �ர�: “ஒ�க��� ேவைல�கா� ேவ�மானா,
அ��ேக�த மா�� ெப�டா�� க�����க��. ெப�ய ப��� ப���,
ைக�ைறய கா� ச�பா���, அைத ஒ�க ைக�ல ���த��ற�� அவைள எ�ப�
இ��� ெகா�ச� �ேழ த�ளலா�� ேயா��கா��க!” படபடெவன�
ெபா������, அ�பா� நக��தவ� ����னா�. “ஒ�க ��ைய
லா�ட��லதா� ேபா���கேளா, இ�ேல, ��கேள இ���
ேபா�����கேளா, அ� ஒ�க பா�!”
ச�ப� ��வா��னா�, அக�ற ��க�ட�.
கணவ� பய����டா�, இ� த�ைன �ர�ட ேயா��பா� எ�� ���த�
ைவேத���. ஆனா�, அ�த எ��பா���� ம��� எ�னேவா இ�ைல.
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ேதா� ேவ�, மைன� ேவ�

ைக�� ���த ப���ைக�ட� த�ைன ேநா��வ�த மகைள� கவ��கா�,
���ரமாக இ�� மாைவ வா���� ெகா����தா� ராஜ�மா.
“அ�மா! இ���� எ� கைத வ�����!”
அ�மா த� உ�சாக��� ப�� ெகா�ளமா�டா�, �ைற�தப�ச� அைத�
����ெகா�ள��ட அவளா� ��யா� எ�ப� ெத�������, ேத�யா�
அ�த ம����கரமான ெச��ைய� ப�� ேபா��� ெகா�ளாம�, இ��க
��ய��ைல.
அவைள� ����� பா������, ���� த� கா�ய�ைத� கவ��கலானா�
தா�. “எவைனேயா பா����, ெசா���ேபான மா�� எ�����ேப!”
அவ�ைடய �ர����த ேக� ெப����� ��ய��ைல. “��ேன?
ந�பைள� ��� நட��றைத� ��யைவ�கற�தா� கைத!”
ெவ�த இ��க��ேம� �ைர� ெத���, இ���த�ைட� ����� த��னா�
ராஜ�மா. ����த க�க� தாமாக உ��வ�ேபா� அ�ப�ட�க� �த��ர�
அைட�� ���தன. பழ�ய ேதாஷ��� அவ� ைக த�பா��� ேவைல
ெச�த�. மனேமா, மக�� ேபா�ைக எ��� �ழ��ய�.
தா�தா� கணவைன இழ��, ப��ேபா, பணேமா இ�லாத �ைல��, உடைல
வ��� சைமய�கா�யாக உைழ�பைத� த�ர ேவ� வ� இ��க��ைல.
மகளாவ� த�ைன�ேபா� ��டாட� �டா� எ��, ஒ�ெவா� மாத��
அ�����, ��தக�க���� ச�சமமாக� ெசலவ��த� த�பாக� ேபா��ேறா?

அ�க� ப�க�����த இள� ெப�கைள�ேபா� இ�லா�, வ����,
ஊ����வ��� நா�ட���, ேவைல ���� ����ய��, தன��� ����
கா�ய�க�� ைகெகா����ெகா��, ஓ��த சமய�க�� எ�லா�
ப����ெகா���, எ���ெகா��� இ��த மகைள�ப�� ��ெப�லா�
ராஜ�மா���� ெகா�ைள� ெப�ைம.
“ஒ�க மக ேபா�ேடா ப���ைக�ல வ�����தாேம!” எ�� பல��
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ேக�டேபா�தா� �����ெகா�டா�.
ேம��� அவ�க� பாரா��வ�ேபால இ��தா��, அவ�க�� �ண�ைத
ந�றாகேவ ���� ைவ����தா� ராஜ�மா.
இ�த� ெப�ைண யா� ப�ெச�லா� வா�க� ெசா�ன�! ச�� பய� எ��த�.
���யாசமான �ற�ேம� ெபாறாைம ெகா��, அவ�கைள�ப�� இ�லாத��
ெபா�லாத�� ேப�� உலக� இ�!
��� ேயா��த��, ந��� ��ற�ைத ைவ���ெகா��, ம�றவைர
ேநாவாேன� எ�� ேதா��ய�.
`எ�னதா� இ��தா��, இ�ப�யா ஒ� ெப���ைள எ��வா�,
ெகா�ச��ட ��சநா�ச��லா�!’ எ�� அவ� ேயாசைன ேபா���.
��ப� வய�வைர க�யாணமாகாதவ�, த� கன�கைள எ�லா� எ����
�ல� நனவா���ெகா�ள� �ரயாைச�ப��றா�! ேவெற�ன!
ேபான மாத� ஒ� கைத எ�����தாேள! அ�த� கைத�� நாய���� த�
மன� கவ��தவ�ட� எ�ென�ன ����� எ�� அ�ப��� எ�����த�
இ���றேத! ெவ�க�ேக�!
அட, ��தா வள���� ெகா����தா�, ஆஜா�பா�வாக இ��தா� எ��
ெபா��பைடயாக ஏதாவ� எ������ ேபாகேவ��ய�தாேன!
இ�த� கட�கா� எ�னேமா, அ�த� கதாநாயக� த�யேனா� ஒ�றாக
இ������ வ�தமா�� அவைன அ�அ�வாக வ����றா� –`அவ� கர�
ப�ட�ட� இ�ப� இ��த�,’ `அவ� �ரைல� ேக�ட�ட� எ��� உ�டான
�ள��� — இ�ப�!
ெபய� ெக����ேம எ�� ெகா�சமாவ� அ�கைற இ��தா�தாேன! ஹூ�!
அவ��காக கவைல�பட�தா� நா� ஒ��� இ���ேறேன!
��� ெசா�னா�, அ� எ�ன ����!
“ஏ�மா? ஆ�பைள�க����தா� ந�பைள வ���க� ெத��மா?
ெப�க���� க�பனா ச�� உ���� ம�தவ�க��� எ�ப��
��யைவ��ற�?”
ச�, இவ� எைதேயா எ��� ெதாைல�க���! ஆனா�, வர வர, எ�த
�ஷய���ேம �றேரா� ஒ��� ேபாவ��ைலேய!
இவைள இ�ப�ேய ����ட��டா� எ�ற ����� வ�தவளாக, “நாைள��
ந�ப சா�தாேவாட க�யாண�. அ�ைத ேந�ேல வ�� அைழ�����
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ேபா���கா�க,” எ�� ெம�ள ஆர���தா� ராஜ�மா.
ேத� அல��யமாக� �� ெகா��னா�.
எ�த �ழா���� ேபானா��, `ஒன�� எ�ேபா க�யாண�?’ எ��, எ�னேமா
��க� �சா��ப�ேபா� பா��பவெர�லா� ேக�பா�க�. இத�காக அல�கார�
ப���ெகா��, தா� ேபாக ேவ��மா?
க�யாண� ப���ெகா�� இவ�கெள�லா� எ�ன ���� ��டா�களா�!
`நா�கெள�லா� �த��ர�ைத இழ��, க��யவ��� அ�ைமயாக வா�ைக��,
உன�� ம��� ெபய�� �க�மான ஒ� வா�வா!’ எ�� அவ�க�
ெபா��வதாக�தா� அவ���� ப�ட�. இ�தமா�� உத�டள�� உற�
ெகா�வைத�ட ெமௗனமாக இ��கலா�!
ெவ��பைடயாக, `நா� இ��ற� எ��தேத கணவ���� ேசைவ ெச��
�ட�க�தா�!’ எ�ப�ேபா� அவ�க� ேப��ெகா�டா��, அ�ேசைவயா�
�ைட�த �����, �ைற�� எ�ேக?
ஏ� அ���க�� எ�ேபா�� ஆ��ர��, ெபாறாைம��?
எ�லா�� க�ைண ���ெகா�� நட�தா�, நா�� அ�ப�ேய அவ�க�
��னா� ேபாகேவ��மா, எ�ன! இ���ற ெகா�ச கால��� எ� இ�ட�ப�
வா������� ேபா�ேறேன!
அ�ப� ஒ� ேவைள, எ�ைன�� ��, யா�ேமலாவ� காத� ேதா��, `இவ�
இ�லாம� நா� வாழ ��யா�!’ எ�ற �ைல வ�தா�, அ�ேபா�
பா����ெகா�ளலா�.
எ�ண���ேபாேத ேத���� ���� வ�த�.
எைத�� ���த கவன��ட�, த�மா�ற���ேக இட� ெகாடா�, ப��த���
பா���� த�ைன� ேபா�றவ�க��� இ�த� காத� எ�லா� எ�ேக
வர�ேபா�ற�!
“எ�ன�, தாேன �����கேற?”
������ ���தா� ேத�. அவைள� ெபா��தவைர, கன�ல��தா�
அ��த�, இ�ப� எ�லா�.
“என�� இ�ேல எ�லா� இ�டெர�� இ�ேல�மா. ��க ேபா��� வா�க!”
தா���� ேகாப� வ�த�. “ெரா�ப ந�லா இ���! தைல �ைறய �
ைவ������ � ேபாற��, ெவ�ைள��டைவ க���� நா� ேபாற��
ஒ�ணா��மா?”
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�வாத����� தயாரானா� மக�. “ஏ�மா? ெபா���லாத ெந��ேயாட
ஒ�கைள� பா�தா, `நாைள�� நா�ப�� இ�த மா�� ஆ��ேவாேமா!’��
அ�த� க�யாண� ெபா���� பய� வ���மா? நா�தா� ேக�கேற�, இ�த
ஒலக��ேல எ�தா� �ைல�����? ெச� ப���ேபா��. � வா��ேபா��.
இ�ல, ��ஷ� சாகறைத ம��� ஏ� ெப�� ப�ண��? அவ� இ�லாம
ேபானா, ஒ� ெப� ��ய�தானா?” �ைன� ெத��த����� தா����
ச�க��� அ��க�ப����த தா��த �ைல அவைள அ�ப�� ேபசைவ�த�.
ஆனா�, அத�� உ�ளா� இ��தவ��� அைத ஏ�ப�� �ரம� ஏ��
இ��க��ைல. ம�ற ெப�க� அைடயாத ��ப�ைதயா அவ�
அ�ப�����டா�!
`ெப�கைள� ப��க ைவ�தாேல இ�ப��தா�!’ ெத��தவ�க� எ�லா�
அவைள� பா��� எ�� நைகயா�வ�ேபா� இ��த� ராஜ�மா���.
எ�ன ேப�� ேப��றா�! இெத�லா� ேமைட�� �ழ��வத��
ேவ��மானா� ஏ�றதாக இ��கலா�. இ�ைல, ப���ைக�� எ������
ேபாகலா�.
ெபா�� ��ட�க��� வ��றவ�க��, ப��பைத� த�ர ேவ� ேவைல
அ�லாத ேசா�ேப�க��தா� உ�� ச���லாத வா�� வா���
அ����ேபா�, ��யா� ஏதாவ� காரசாரமாக� ேத��றா�க�.
இவைள எ�ன ெச�வ�!
ெப�ற மகேள ��ராக� ேதா��� த�ண�க�� ஓ� ஆ� ப�க�����தா�,
எ�வள� ந���ைக��, ைத�ய�� ஊ��வதாக இ���� எ�ற எ�ண�
அவைள�� �� எ��. ஒ� ��ட ெப���ெச������, அத�வ� அ�த
`தகாத’ எ�ண�ைத�� ெவ�ேய த�ள�பா��பா�.
அ� எ�ப� இ�த� ெப� ஆ�� உறைவேய நாடா� இ�ப� இ��க ���ற�
எ�ற �ய�� அ��க� ஏ�ப�� அவ����.

கவனமாக அழ�ெச��ெகா��� மகைளேய ������ட� பா��தப� ��றா�
ராஜ�மா. தா� இ�வள� கால�� பய�தெத�லா� அனாவ�ய�!
ஒ�வ��� எ�ேபா�� இ�லாத வழ�கமாக, அல�கார��� �ேசட அ�கைற
ேதா��னா�, அத�� ஒ� காரண�தா� இ��க ����. யாேரா அவர�
அ�தர�க�ைத� ெதா����டா�க�!
ேவ� யா�, நா� தவறா� ேத�ைய ேபா�� அைழ��, ஒ� ம����
�ைறயா� ேப�� �மரனாக�தா� இ��க ேவ���.
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ஒ� இல��ய� ��ட��� பா��தேபா�, `நா� ஒ�க ���!’ எ�� ேத��ட�
த�ைன அ��க�ப���� ெகா�டா� �மர�. �ல ��ட�க� உைரயா�ய
��ன�, த� இ�வ���� எ�தைன �ஷய�க�� க��� ஒ���ேபா�ற�
எ�ப� ��ய, ஏேதா இ�ப� உ�டா���. இ�வ���ேம.
நா� தவறாம� ெதாைலேப��� ேப�னா�க�. க��வ� த� எ�ண�கைள�
ப�மா��ெகா�டா�க�. ச�க��� ���ய பா�ைவைய, அதனா� ந��த
மன�கைள. ெந�����டைத�ேபா� உண��தா�க�.
“ஒ�கைள மா�� ���சலா எ�ேல�� ஈ�படற ெப�ைண�தா� இ�தைன
நாளா ேத����� இ��ேக�!”
ந���ைகேயா� எ��பா���� ெகா����த�தா� எ�றா��, ஒ� கண�
�ண��ேபானா� ேத�.
த� மன ஓ�ட�ைத ந�றாக� ����ெகா��, தன�� ம��� ெகா��பவ�!
இவைர வா��ைக� �ைணவனாக ஏ���ெகா�டா�, த� �ல� எ�லா�
ெப�க���ேம ப�கபலமாக அைமவா�.
அ�வள� ஏ�? ஒ� வ�யாக உலக��� வாைய அைட�தமா���� இ����.
ஒ� ெப� கணவ�� ப�க��� நட�� ெச�றா�, அவ�க�ைடேய இ����
அ�தர�கமான உற� ெந��கேமா இ�ைலேயா, அ�த� ெப�ைண�
ெகௗரவமானவளாக� க��� ��டா� உலக�, த��� ���� ைத�ய�
பைட�த ெப�ைண ச�ேதக� க��ட�தா� ேநா���ற�. இவ�
தைல����, �டைவ� தைல�ைப இ���� ேபா����ெகா��… அேடய�பா!
ஏேதேதா ெச�ய ேவ���, த� ��த�ைத� கா�ட.
இத���� சவாலாக ஏ����த� இ�ேபா� �ர�ைனயாக� ப�ட�. இ���
எத�காக இ�ப�� ேபாராட ேவ��� எ�ற அ��� �ற�த� ேத���.

“அ�மா! இ���� ெவ�ேய ேபா��� வ�த��, ஒ� ம����யான
சமாசார�ைத ஒ�க��ட ெசா�ல�ேபாேற�!” �ழ�ைதேபா� ெப��த��ட�
��யப� ெவ�ேய நட�தவைள ேயாசைன�ட� பா��தப� ��றா� ராஜ�மா.
எ�வள�தா� �றா�� ேப�னா��, இய�ைகைய எ����, த�ைன��
அ�யா� எ�� ஆ�-ெப� கவ���ைய எ����, இ�வைர யா�, எ�ன ெச�ய
�������ற�!
அத�ெக�ன, ேத� த�ைன�ேபா� ஒ�வ��காக� கா��������றா�!
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பைழய கால� மா��யா, `ஆ���ைள’ எ�� ஒ�வ� இ��தாேல ேபா��
எ�� க��ைத ��ட!
ராஜ�மா ���தப�ேய கன�ல�� ச�ச����ெகா�� இ��தேபா� ����
வ�தா� ேத�.
�ற�ப�ைக�� அவ� நைட�� இ��த ��ள� இ�ேபா� இ�ைல. ����
��ெகா�ட இ��த �க��� க�ைம.
“எ�ன�?” எ�றா� தா�, பத�ட��ட�.
“ெமாத�ல இ���� ப�� ெசா���க�மா!” எ�றா� ெப�, அ�காரமாக.
“ஒ��த� ெத�ைவ� கட�க பய��, ��னாேல கா� ெவ��, உடேன ப�ேஸா,
காேரா வ�ற ச�த�ைத� ேக�� அைத� ��னாேல இ������� — இ�தமா��
��டா����� இ��தா�. அ�ேபா நா� எ�ன ெச����க��?”
“இ� எ�ன�மா ேக��? ஆப��ேல உதவ யாைர� ேக�க��?” ப�லாக
வ�தன இ� ேக��க�.
மக�� �க��� இ��க� �ைற��, ெத�� �ற�த�. “அ�பா�! ��க�ட
எ�ேக, `க�டவ� ைகைய ந��ெத��ேல ���� அைழ������� ேபா�ேய!
ஒன�� �ைள, �ைள இ��கா?’�� ேக�����கேளா அ�ப���
பய���ேட�!”
“யா�, �மரனா அ�ப� அ��கமா ேக�டா�?”
“ஒ� க�� க��னா�, பா��க, `எவேனா, எ�ப�ேயா ேபாறா�,
ஒன�ெக�ன?’��! என�� வ�த ஆ��ர��ேல ஒ��� ேபசாம, அ�ேகேய
ஒ� டா�� �������� வ���ேட�!”
ராஜ�மா��� ஏமா�றமாக இ��த�. அைத மைற���ெகா��, “��, ேபா!
ஒன���� ஒ��த� �ற�காமலா ேபா���பா�!” எ�� ஆ�த� �����,
“� ெவ��ல சா���ேவ�� நா� ஒ��� சைம�கேல,” எ�றா�, ம����
ேக��� ெதா���.
க���� உ�கா���ெகா�ட ேத���, எ��� கா�� �ழ��ைல.
ஒ�வ�ட� கால� �ரா�� வாழ ேவ��ெம�றா�, ெப� தன�ெகன �ல
���� ெவ���க��, உ�ைமக�� — அைவ கணவ�ைடைவக�����
மா�ப����தா��, அைவகைள �ைல�க ைவ���ெகா�வ� தகாத ஆைசயா?
ஏ� இ�ப�?
தன� த���வ� ம��ேம ேபா�ய ைத�ய�ைத அ��காததா�, மைன�ைய��
த� ஆ��க������� ெகா��வர� பா���றாேனா ஒ�ெவா� ஆ��?
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இதனா� ஏேதா ��ய பல� வ����டைத�ேபா�ற அ�ப �ைறேவா?
ேத� எ�த அ�பவ�ைத�� �ண��ப��ைல.
தன��� எ��த ஒ�ெவா� �னாைவ�� ஒ� கைதயா��, �ைட காண
�யல�ேபா�றா�.

1

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. 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�,
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�ை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�
��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�
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�?
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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��.
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
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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��.
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
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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�?
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�?
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��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
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
This is where you can add appendices or other back matter.

2

ஆ��ய� ப��
��மலா ராகவ� (�ற��: அ�ேடாப� 17 1942) மேல�யா�� எ��தாள�க��
ஒ�வராவா�. ஓ�� ெப�ற இைட�ைல� ப�� ஆ��ையயான இவ� ஆ��ல�,
த�� ஆ�ய இ� ெமா�க��� சரளமாக எ�த���யவ�.
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எ���� �ைற ஈ�பா�
1967 ெதாட�க� இவ� மேல�ய த�� இல��ய��ைற�� ஈ�ப��வ���றா�.
ெப��பா�� ��கைத, க��ைர, ெதாட�கைத, வாெனா� நாடக�,
�ம�சன�க� ேபா�றவ�ைற எ�� வ���றா�. இவ�� இ�தைகய ஆ�க�க�
மேல�யா�� �ரபல ஆ��ல ம��� த�� இத�க��� இட�ெப���ளன.
பல ேமைடக��� க��தர�க�க��� ேப���ளா�. இ��ய�க�ைடேய
கா�� ச�தாய� �ர��ைனக� ���� ��ரமாக ������ இவ� தம�
எ����க�� அவ��� ����கான ஆேலாசைனக� வழ�� வ��றா�.
இைளஞ� மேனா�ைலக� ப���� அ�க� எ����ளா�. ேநர�� ச�க�
ேசைவ��� ஈ�ப�� வ���றா�.

ப���க��, ���க��
“��கைத� ெச�ம�”��� (1991)
“�ற�த ெப� எ��தாள�”��� (1993)
�ற�த ��கைத எ��தாள��கான ��� (த�க� பத�க�, மேல�ய த��
எ��தாள� ச�க�, 2006)

க��: B.Sc., Dip.Ed
க�னாடக இைச, பரதநா��ய� ஆ�யைவக�� ேத��� ெப�றவ�.
அைவக��கான �ம�சன�கைள ஆ��ல �னச��� எ����ளா�.
ெதா����� ேம�ப�ட நா��ய� பாட�கைள இய��, க�னாடக இைச
�ைற�ப� அைம��, ப�� ெச�����றா�.
��ன�ச� – nirurag@gmail.com
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