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அ��யாய� 1

இ��� ஒ� வா� கா�� ேதைவ�ப�ட� எ�பத�காக அ�பா எ�ைன அ���
இ����றா�. வா� ��வ�� அ�ள�ப�ட கா�� அ�தைன��, அைத�
பா��த ��ன�, எ� �ர�க�� வ�ேய வ��� ஓ�ய�. உ�க���� ெத��மா,
நா� �த�� அ� ஓ� அழகான இள�ெப�ணாக�தா� இ���� என
�ைன�ேத�. ஆ� கா���� ���� அழகான இள�ெப�., எ�ேர இ��த
க��டட��� ஐ�தாவ� தள��� இ��� எ�ைன� பா��தா�. அ�த ஐ�தாவ�
மா�, உைற�த ெவ��ற கா��� ேபா�ைவ��� ேமலாக இ��த�.
இத�� ��ன� எ�த ஓ� இள� ெப�ைண�� ேந�� நா� பா��த� �ைடயா�.
பைழய நா�த�க�� பா��� இ����ேற�.எ� வா��ைக�� ெப�க�
எ�றா� எ� த�ைக , அவ�� �ழ�ைத, அ�மா �க�னமானவ�,அ�மா��
�ைல ப� �யரமான�. இ�த �ைல�� அ�த இள�ெப�ைண� பா��த�� பய�
க���ெகா�ட�, வா�ைய தவற��ேட�.
நா�, எ� அ�மா , அ�பா, ����த�ைகைய� த�ர இ�த உலக��� இ����
அைனவ�� இற����டன� எ��ெபா��, யா����தா� பய� வரா�.
இ��த ேபா��� அைத� பா��தத�காக நா� �ய�பைட�� இ��க��டா�.
நா�க� இைத�ேபா� அ��க� �ல �சய�கைள� பா��ேபா�. அ�மா,
க�கைள இ���� ெகா��, ஏேதா ஒ�ைற இ��பதாக �ைன��� ெகா��,
பய�� ���� எ�க� ���� ேபா�ைவகைள த� ப�க� இ��� அத��
ஒ���� ெகா�வா�. அ�மா�� �ைல இய�ைகயான ஒ��, �ல சமய�க��
அ�ப� நட�� ெகா��தா� ஆக ேவ��� என அ�பா ெசா�வா�.
���ப வா�ைய எ����ெகா�ைக��, அ�த க��ட�ைத� ���ப�
பா��ேத�. அ�மா ஏ� அ��க� அ�ப� பய�ப��றா�, எ�பத�கான காரண�
�ைட�த�. எ�� க��ட���, இ�ெபா�� அ�த இள�ெப� இ�ைல, ெவ��
ெவ��ச�, வா�� இ��� ���த ஒ� ��ரமான ��� ந�ச��ர�, கா��
ெவ�ய�ற ��, ஏ� ��யைன ��� �ல�ய� எ�பைத ஆராய
வ����பைத� ேபால, �����தனமாக ெம�ல ஒ� ச�ன�� இ��� அ��த
ச�ன��� நக��� ெகா����த�. ஒ� ேவைள ��ய�� பா�கா�ப�ற
��ைய ேவ�ைடயாட வ�த ஒ�றாக இ���ேமா
ெகா�ச� ��ைல� ெகா��த�, ந���யப�ேய ��ேற�. கா� பாத�க�
5

அ�ப�ேய உைற��ேபானைத�ேபால இ��த�, உ��யான
தைலகவச������� உைறவைத�ேபால உண��ேத�. இ��தா�� ெதாட���
அ�� எ�ைன இ��க ைவ�காம� ��� ����� ேபாகைவ�த�.
அ��த� �ல ��ட�க�� , ெதா��� ெகா����த 30 ெக��யான
ேபா�ைவகைள�� தைர����கைள�� கட�� எ�க� ����� வர ேவ���,
����� இ��� கா�� ெவ�ேய�வைத� த��க, அ�பா, இ�ப�
ேபா�ைவகைள� ெதா�க ����ளா�. எ�க� ����� இ��� வ��
க�கார�க�� ச�த� ேக�க �� ெந��� ��ட� எ�பைத உண��ேத�. பய�
இ�ைல எ�றா�� அ�த� கா���� �ைன�க� அெசௗக�யமாக�தா�
இ��த�. அ���ய�தா� ஆன அ�த கைட� ேபா�ைவைய �ல��ெகா��
கைட�யாக எ�க� ������ வ�� ேச��ேத�.
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அ��யாய� 2

எ�க� ��ைட� ப�� ெசா��யாக ேவ���. ெகா�ச� தா�வான, ஆனா��
வச�யான ஒேரெயா� அைறம��ேம. இ�� நா�க� நா�வ��, எ�க�ைடய
ெபா��க�� அட�க�.தைர த�மனான க�ப� தைர����னா� ஆன�. ���
ப�கவா�� �வ�க�� ேபா�ைவகளா� �ட�ப������. ���� உயர�
அ�பா�� தைல வைர இ����. உ�ைம�� இ�த� ��, �க�ெப�ய
அைற��� இ��பதாக அ�பா ெசா�வா�. ஆனா� �ஜ� �ைரையேயா
தைரையேயா �வைரேயா நா� பா��த��ைல.
ஒ��ப�க ேபா�ைவ� �வ��� ஓ� அலமா� இ����ற�. அ��
�ல���தக�க�ட� ேவ� �ல� ெபா��க��
அ���ைவ�க�ப������றன. ேமல���� வ�ைசயாக க�கார�க�.
க�கார�க� ச�யாக ஓடைவ�ப�� அ�பா ���பாக இ��பா�. ேநர�ைத
மற���ட��டா�. அ��� க�ரவ�� �லா�� இ�லாத இ�த� க�ட���,
ெவ��லபமாக நா� ேநர�ைத மற���ட����.
நா�காவ� �வ�� ேபா�ைவகளா� ஆன�தா�, ஆனா� ெந��� ����
இட�ைத� த�ர. இ�த ெந���தா� உைற�� ���� இ��� எ�கைள�
கா���ற�, ���� இ��� ம��� அ�ல, அத�� ேம��. எ�க�� யாராவ�
ஒ�வ� ெதாட��� ெந��� அைணயா� கவ���� ெகா�ேட இ��ேபா�.
அலமா��� இ���� க�கார�க�� �லைவ �ைன��ட� ம��
ெகா��பைவ. ஆர�ப��� அ�மா�� அ�பா�� தா� அலார� ைவ�பா�க�,
அ�மா��� ��யாம� ேபான�� இ���, நா� அ�பா��� உத�யாக
இ����ேற�. �ல சமய�க�� த�ைக�� உத���றா�.
அ�பாதா� ெந���� தைலைம� பா�காவல�, அ�ல� அ�ப��தா� நா�
�ைன��� ெகா���ேற�. கா�கைள மட��, கன�� ெகா������ ெந���
அைணயாம�, ஒ�ெவா� ��டாக க�ைய எ���� ேபா�� கவனமாக�
பா���� ெகா����ைக��, பழ�கால��� ��த ெந���
ெவ�ேய�ேபாகாம� இ��� ெவ�ட� க��� ெப�க� இ��தன� என
அ�பா ெசா�வா�. உைறயா கா�� இ�லாத அ�த� கால��� ெந��� பரவாம�
இ��க அ�ப�யான ேதவைதக� ேதைவேய இ�����கா�.
நா� ������ �ைழ��ெபா�� அ�ப��தா� அம��� இ��தா�. எ�
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ைக�� இ��� வா�ைய வா��� ெகா�ட அ�பா, தாமத���� க���
ெகா�டா�. அவ�� கவன� உைற�த �வ�கைள� ெகா�ட, எ� தைலகவச���
ேம� ேபான�. உடன�யாக அ�மா�� ேக��� ேக�க ஆர���தா�. ���
சேகாத��� த� ப���� ேக��கைள ��னா�.
ெகா�� வ�� இ��த, உைற�த கா�ைற அ�பா ஒ� ���� ���� எ��தா�,
அ� கா�றாக மா�, அைற ��வ�� �ர�ய�. ஒ�� ெமா�த அைற��
ெவ�ப�ைத�� எ���� ெகா��, ��ர��த�. ��த� �� ஆ��ஜ�னா�,
ேம� எ���ய ெந��ைப , அத� இட���� அ���னா�.
நா� ெகா�� வ������ வா��� இ��த அ�த ெவ�ைள �ற ��மமான
ஆ��ஜ� தா� எ�கைள வாழ ைவ��� ெகா�����ற�. ெகா�ச�
ெகா�சமாக கா�� உ��, அைற��� ���ண���ைய� த�வேதா�
ம��ம�லாம�, ெந��ைப�� ெதாட��� எ�ய ைவ���ற�.
��� இ���� ேபா�ைவக� ஆ��ஜ� த��ேயாடம� இ��க உத���றன.
அ�பா��� நா�காவ� �வைர�� ��ைமயாக ேபா�ைவயா� �டேவ���
என ���ப�. ஏ�கனேவ �க�ப�தா� க��ட� ஊசலா�� ெகா������ற�,
ேம�� ெந���� �ைக ெவ�ேய ேபாக�� ஓ�ட� ேவ���.
���� கா�ேறா�ட� அளவாக இ��ப�� நா�க� கவனமாக இ��ேபா�.
ஒ��ப�க� உைற�த ப�, வா�க�� ைவ����ேபா�, அைத உ���
���ராக� பய�ப��த, ம��ப�க� ேதைவயான உண�, ெந��� எ��க க� என
அ�பா அைன�ைத�� �டா� ைவ����பா�. �����காக ப�ைய எ��க,
ம��� ெவ��கதைவ� �ற��, க��ட��� அ��தள� வைர ேபா�
ஆகேவ���.
�� ��ரைடய ஆர���த ெபா��, எ�லா ���, கா��� உைற���
ேபா�ன.அ� ப�� அ� உயர��ள அ��� ஒ�ைற உ�வா��ய�. உைற�த
அ���� இ��� ெகா��ய �க�க�ட� ��ய கா�� ம�டல� ஓ� எ�ப�
அ� அ��ைக உ�வா��ய�.
ஆனா�� எ�லா வைகயான கா��� ஒ�� ெமா�தமாக உைற��
ப�யா��ட��ைல. ���காக ப�ைய கர�� ெகா�� அ���ெபா��
கவனமாக இ��க ேவ���. ேமலாக�� எ����ட��டா�. கா�ப�
ைடயா�ைஸ� இ����. அ��த� ைந�ரஜ�, இ�தா� அ�கமாக இ��ப�.
அத�� ேமேல ஆ��ஜ�, அத� ��� ��ய�. ஒ� ந�ல �சய�
எ�னெவ�றா�, இ�த� கா�� வைகக� எ�லா� த��த� அ���களாக
அ�ைமயாக அைம�� இ����றன, ெவ�காய�ைத�ேபால ���தப�
ெசா�னா� அ�பா… அ�த ெவ�காய� எ�ப� எ�னேவா…என��� ெத�யா�.
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பா��தவ�ைற ெசா���ட ேவ��� என� ����� ெகா����ேத�.
கவச��� இ��� ெவ�ேய வ�த�ட�, ஒ�� ெமா�த�ைத�� பா��த
அைன�ைத�� வா��ைதகளாக� ெகா��ேன�. உடன�யாக அ�மா
படபட�பா�, ைககைள� �ைச�� ெகா�ேட, ேபா�ைவக�� இ�����
ெவ�ேய� பா��க ஆர���தா�. அ�மா�� ைகக�� ��� �ர�க�
�ைடயா�. ���� அைவ உைற��� ேபா� எ��க ேவ��யதா���ட�.
அ�மாைவ பய�பட ைவ�ததனா� அ�பா ேகாபமாக இ��தா��,
எ�லாவ�ைற�� �ள�கமாக ேக�க ����னா�. அவ�� பா�ைவ�� நா�
ஏமா�ற��ைல என அவ� ந��வ� ெத��த�.
நா� �வரைணைய ���த��,
”��� நா�களாகேவ இ�த ெவ��ச�ைத� பா����றாயா?” அ�பா ேக�டா�.
அ�த ெவ��ச��ட�, ஓ� இள�ெப�ைண�� பா��ேத� எ�ற �சய�ைத
ெசா�ல��ைல. எ�னேமா ெத�ய��ைல அைத� ெசா�ல ெவ�கமாக
இ��த�.
“ஐ�� ச�ன�கைள� கட��, அ��த� தள����� ேபா�� வைர� பா����
ெகா����ேத�”
“உரச�னா� வ�த ��சார�ெபா�யா, �த��� �ரவமா,,, �க�க�� ப���
�ர�ப���� ����� ெவ��சமா.. இ�த மா��யான ெவ��ச�ைதயா
பா��தா�”
அ�பா க�பைனயாக இ�த� ேக��கைள எ�லா� ேக�க��ைல.
����ேக ��ர���� வைக�� உைற��� ேபா� இ���� ����
ஒ��ைசவ�ற �க��க� நட�ப� ஒ��� ��த�ல. ப��ெபா�� உைற��
இற��� ேபா���ட� என �ைன�ைக��
அ� ேவ�வ�வ� எ����. ெம�தான ஒ��, ஒ� நா� எ�கள� ��ைட
ேநா�� வ�த�. ���� , ெவ�ப�ைத� ேத�� �ல�ைக�ேபால.. அ� ேவ�
ஒ��ம�ல, �ரவ ��ய�. நா� ����ைளயாக இ��ைக��, ஒ� நா�
��ன� அ��த�, அ�பாவா� அ� எ����� வ�� இ���� என� க�ட�ய
��ய��ைல.. அ��� இ��த ேகா�ர�ைத அ��ப�� வைர ஒ�� ெமா�தமாக
தா��ய ��ன�� ெவ��ச� அட�க பல வார�க� ஆ�ன.
“இ�வைர அ� மா��யான ஒ�ைற நா� பா��த� இ�ைல”
�க�����ட� எ�ைன� பா��தப� ��றா�. ���
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“ச� நா� உ��ட� வ���ேற�, � பா��தைத என��� கா��” எ�றா�.
அ�மா த�ைன த�யாக ����ேபாவத�காக அல�னா�, �டேவ த�ைக��
ேச��� ெகா�டா�. அ�பா அவ�கைள சமாதான�ப���னா�. ெவ�ேய
ெச�வத�கான உைடகைள அ��� ெகா�ேடா�. எ��ைடய ஆைட அத��
�� ெந���� கதகத��� ைவ�க�ப����த�. அைவ �ளா����� ஆன,
தைல�ப��கைள ெகா�ட�. பைழய� ெப�ய உண� ட�பா�களா�
உ�வா�க�ப�டைவ அைவ. இ��தா�� அைவ கதகத�ைப�� கா�ைற��
���� ைவ��� ெகா���. அைவ த��� , க� ,உண� ஆ�யனவ�ைற எ��க
ெவ�ேய�ேபா� வ�வத��� ேபா�மானதாக இ��த�.
“அ�� ஏேதா இ����ற� என என�� ��ேப ெத���, ந�ைம �����
ெகா�வத�காக கா������ற�, பலவ�ட�களாக கா������ற�” என அ�மா
�னக ஆர���தா�.
”அ�த� ���, இ�த� ��ைட��, ���� ெவ�ப�ைத�� �வ�சமா�க
������ற�, ந�ைம� பா���� ெகா����த�, இ�� �� ெதாடர
ஆர������ட�, உ�கைள� ����� ெகா�ட ���, ��� என�காக இ��
வ��, ேபாகாேத ஹா�” �னகைல� ெதாட��தா� அ�மா.
தைல�கவச�ைத� த�ர அ�பா அைன�ைத�� அ��� ெகா�டா�. ெந���
அ���� ��� �ழ�கா���, ��ட இ���� க��ைய எ���
�ைக�ேபா���� உ�ேள ���, ப���க�கைள� த����டா�. வார�
ஒ��ைற நா�க� மா���� ெச�� ஒ� �ைற ச�பா��ேபா�. �க ேமாசமான
ெவ��பயண� எ�றா� அ�தா�. அ�பா எ�ைன� த�யாக
ெச�ய�டமா�டா�.
“ெந��ைப� கவ����ெகா�, கா����ேபா�ைக�� பா����ெகா�, ேபா�ய
அள� இ�ைல எ�றாேலா, ச�யாக ெகா��க��ைல எ�றாேலா, வா���
இ��� எ����ெகா�, ெவ��ைக�னா� எ��காேத, ��ைய ைவ�� எ�~
என த�ைக�ட� அ����த�ப�ட�.
த�ைக, பய���ேபா� இ��த அ�மாைவ ��� நக���, ெசா�ன ேவைலைய
ெச�ய ஆர���தா�. அ�மா அைம�யானா��, அவ�� க�க� ���கமாக
அ�பா தைல�கவச�ைத� ெபா���வைத��, நா�க� ெவ�ேய ேபாவைத��
பா����ெகா����தன.
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அ�பா �� ெச�ல, அவ�� இ���� ெப��ைட� �����ெகா�ேட�.
ேவ��ைகயான �சய� எ�னெவ�� , த�யாக� ேபா��ெபா�� நா�
பய�ப�வ��ைல, ஆனா� அ�பா�ட� ேபா��ெபா�� அவைர������
ெகா�ேவ�. பழ�கமாக� �ட இ��கலா�.பழ�கெம�றா�� இ�த �ைற
ெகா�ச� பயமாக�தா� இ��த�.
எ�ேலா�� இற����டா�க� எ�ப� எ�க���� ெத���. அ�பா
கைட�யாக �ல ஆ��க��� ��ன� ேர�ேயா �ர�கைள� ேக�டா�, �ல�
கைட� ம�த�க� இற�பைத�� பா��� இ����றா�. அவ�க�
எ�கைள�ேபால ெகா��� ைவ�தவ�க� அ�ல, நா�க� �க�� பா�கா�பான
�ழ�� இ����ேறா�. ஆக, ஒ�ேவைள ஏேத�� ஒ�� த���ப�டா�, அ�
��சய� ம�த�களாகேவா ம�த�க��கான ந�பாகேவா இ��க ��யா�.
ேம��, எ�ெபா��� இர� எ�ற உண��, அ��� ��� இர�… இர�� பய
உண�� அ�த� பைழய நா�க�� �ட இ��ததாக அ�பா ெசா�வா�. ஆனா�
��ய�� ��ய� வ�ைக��, அ�த உண�� அ���� ெச�ல�ப��. நா�
அ�பா�� வா��ைதகைள� ேக���தா� ஆக ேவ���, என��� ெத��தவைர
��ய� எ�ப� �க�ெப�� ந�ச��ர�ைத �ட �ர�மா�டமான ஒ��.
கவ���க�, அ�த க��� ந�ச��ர�, ��ைய ��ய�ட� இ��� ����
எ��தெபா�� நா� �ற�கேவ இ�ைல. க��� ந�ச��ர� இ�ெபா�� ��ைய
���ேடா�� ����பாைதைய�� தா�� இ��� ெச��
ெகா������ற�…. ஒ�ெவா� ெநா��� �ல� �ர�ேபா��
ெகா������ேறா� எ�பா� அ�பா.
ஒ�ேவைள அ�த க��� ������ இ����� ஏேதா ஒ��
ேதைவ�ப�����ேமா , அ�ப� இ��தா� எத�காக அ� ��ைய� ���த�
எ�ற ேக�� என��� அ��க� எ��.
தா�வார��� கைட��� வ��, உ�ப�ைக�� வ�� ேச��ேதா�.
பழ�கால���, இ�த நகர� எ�ப� இ��த� என என��� ெத�யா�, ஆனா�
இ�ெபா�� அழகாக இ����ற�. ���� ெவ��ச��னா� அ�த அழைக�
பா��க ���ற�. அ�த க�ய வான��� ��� ���யா� ����க�
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ஒ�ைய� த�� ெகா����தன. ��ெப�லா� ந�ச��ர�க� ���யதாக
அ�பா ெசா��வா�, அ�ெபா�ெத�லா� வ�ம�டல� உைறயாத கா�றாக
இ��ததனா� ���வ� ெத��மா�. எ�க� இ���ட� ஒ� ���� ேம�
இ����ற�. ெஜா���� ���� சா�மான�, அ�ப�ேய �ர� த��
த�ைடயாக சமதளமாக இ��த�. �ர��� ெத��� ப�ள�க� ஒ� கால���
ெத��களாக இ��தனவா�. �ைசய�ப�ட உ�ைள��ழ�� மா��
இைத�ேபால ெச�� �ைளயா�ேவ�.
�ல உயரமான க��ட�க�, �ற����ட� ேபால கா��ய���� தைர��
இ��� வ�ட வ�வ உைற�த கா��� ப�க�க�� தைல�� ெகா�டப�.
உய��� ����றன, அ�மா�� ெவ�ைள� ���� ெதா���� இ�ப��தா�
இ����. அ�த� க��ட�க�� க��� ச�ர�க�, ச�ன�களாக ,
கா���ப�க�களா� அ�ேகா� இட�ப�������. �ல� க��ட�க�
சா��தப� இ����. க��� ந�ச��ர� ��ைய ஆ�ெகா�டெபா��, ஏ�ப�ட
�ல அ���களா� ஏைனய க��ட�க� ��கலாக மா��ேபா�ன. அ�ெகா���
இ�ெகா��மாக ப����க� ெதா��� ெகா����தன. ��� ஆர���த
ஆர�ப� கால�க�� அைவ உைறய ஆர���த ��, �லைவ உைற�த கா��னா�
ஆனைவ. ந�ச��ர ெவ��ச� இ�த� ப����க�� ப�� �ர�ப��ப�,
ெவ��ச ந�ச��ர� ஒ�� ���� வ�� இற��யைத�ேபால இ����.
இைத�தா� நா� பா�����கலா� என அ�பா �ைன�� இ��தா�. நா��
ப���� ெவ��ச� எ��தா� �ைன�ேத�, ஆனா� இ�த� ப����
�ர�ப��� இ�ைல எ�� உ��யாக� ெத��த���தா� ேவ� ஏேதா ஒ�ைற�
பா��� இ��பதாக ��� ெச�ேத�.
எ�தாக� ேப�வத�காக எ� தைல�கவச�ைத� ெதா�டப�, எ�த ச�ன� என�
ேக�டா�. இ�ெபா�� எ�த ெவ��ச�� நகர��ைல. எ�ேக�� இ�ைல.
எ� எ��பா����� மாறாக அ�பா எ�ைன� ��ட��ைல. ெமௗனமாக ����
�ற�� பா��தா�. வா��� ஆ��ஜைன �ர���ெகா�டா�. ����� �����
��ன�, ��� காவலா�க� த�க� இ��ைப உண���வத�காக ச�த�
எ���வைத�ேபால, �ல�த��க� த���ெச�றா�.
எ�னா� உணர ����ற�. ��� இ��த அைம� இ�த�ப���� இ�ெபா��
இ�ைல. ஏேதா ஒ�� ஒ��� இ����ற�, கவ���ற�, கா�����ற�…
தயாரா�� ெகா�����ற�.
தைல�கவச�ைத� ெதா�டப�,
“� பா��தைத� ���ப� பா��தா� ம�றவ�க�ட� ெசா�லாேத, உ� அ�மா
உட��ைல�பா��க�ப�����றா� எ�ப� உன��� ெத���, அவ���
பா�கா�� உண�ைவ� ெகா��ப� நம� கடைம… உ� த�ைக �ற�த ெபா��,
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ஒ� க�ட��� �ர��யான�, எ�லாவ�ைற�� ������ ெச���
ேபா��டலா� எனப� ேபால இ��த�, அ�த சமய�க�� உ� அ�மாதா�
உ�ேவகமாக இ�த� ேபாரா�ட�ைத� ெதாடரேவ��� என ெசா�னா�, என��
உட��ைல ச���லாம� ேபான ெபா��, ஒ� வார� ��வ�� ெந��ைப�
கவ���� ெகா�டா�, எ�ைன�� உ�ைன�� த�ைகைய�� கவ����
ெபா���ட�”
அ�பா ேம�� ெதாட��தா�,
“நா�� உ� அ�மா�� அ�ெபா�� �� �ைளயா�� �ைளயா�ேவா�,
ப�ைத மா� மா�� ����ேபா������த�. ��� எ�ப� இ�த�
ப�ைத�ேபால�தா�, ப�ைத ைக�� ைவ����க ���� ேநர� வைர
ைவ����கலா�, ��யாத ப�ச���, அ��தவ�ட� தரேவ���, த��ட�
ப�� வ��ெபா��, க��தமாக இ��கமாக� ப���ெகா�ளேவ���,
அ��தவ�ட� ெகா���� ேநர��� யாேர�� ஒ�வ� அைத வா���
ெகா��� �ைல�� இ��க ேவ���, இ�லா��� ெதாட��� ��வாக
இ��த� கைள�ைப� ெகா��� ���”
அ�பா ேப�ய�, எ�ைன வள��த ந�ல ��ைளயாக உணர ைவ�த�. ஆனா��,
நா� பா��தைத அ�பா �ைளயா�டாக எ���� ெகா�ளாம� த� கவன���
ைவ��� ெகா�ட� எ� மனைத ��� அகல��ைல.
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இ� ேபா�ற உண��கைள மைற�ப� �க�� க�ன�. ����� நா��
அ�பா�� ���� , ெவ��� ெச�� வ�வத�கான உைடகைள� கைள��
ெகா����ேதா�. அ�பா, எ� அப��தமான க�பைனைய ெசா��, ����
அ�மா�ட�� த�ைக�ட�� �ள��� ெகா����தா�. ஆனா� அ�த
த�ைடயான வா��ைதக�� ந�பக� த�ைம இ�ைல. அ�மா�� த�ைக��
அவ�� வா��ைதகைள ஏ���ெகா�ள��ைல எ�ேற ெத��த�. அ�த ஒ��
கண���, யாராவ� ��� எ�ற ப�ைத� ����� ெகா�ள மா�டா�களா என
இ��த�. அ�த� ��ைவ� ெபற ஏதாவ� ெச�ய ேவ���. வழைம�ேபால,
”அ�பா , �� எ�ப� இ�ப�யான�” எ�� பைழய நா�கைள� ப��ய கைதைய�
ெசா�ல ெசா�ேன�.
�ல சமய�க�� அவ� கைதகைள� ெசா�ல� தய��வ��ைல. த�ைக��
நா�� ����� ேக�ேபா�. இ�த� �ழ�� நா� ேக�பைத� ����
ெகா�டா�. நா�க� ெந��ைப� ��� அம�� ெகா�ேடா�. அ�மா இர�
உணைவ� தயா� ெச�ய ஆர���தா�. அ�பா கைத ெசா�ல ஆர���தா�. கைத
ெசா�ல ஆர����� ��ன�, ��ட ���யைல� த��ட� எ��� ைவ���
ெகா�டா�. அைத நா� கவ���� ெகா�ேட�.
அேத பைழய� கைததா�, ��க��� இ��� எ����ேக�டா� �ட
மன�பாடமாக ஒ���ேப�., இ��தா�� அ�பா ஒ�ெவா��ைற�� �ல
�வரா�யமான �சய�கைள �ைன��ப���, ேச���� ெசா�வா�.
�� எ�ெபா��� ேபால, ஒேர �ரான� பாைத�� ��யைன� ��� வ��
ெகா����த�. ம�த�க�, பண� ேச��ப���, அ�கார ைமய�ைத ேநா��
நக�வ��� அ��தவ�க�� ச�� தவ�கைள எைட�ேபா�� ����
ெசா��வ��� , ேபா�கைள உ�வா��வ��� ��யாக இ��தன�. அ�த
சமய��� தா� எ�த�த ��ன����� இ�� இ�த க�ய ந�ச��ர�, எ����
����� ேபான ��ய� வ�� எ�லாவ�ைற�� ஒேரய�யாக வ��தைமடய
ெச�த�.
ேத����ட� ேபால அ�� ம�க� எ���ைக�� இ��தன� எ�பைத
ந��வைத� கா����, அ�த ம�க�� எ�ண ஓ�ட�க�, ல��ய�க� ந�ப
��யாதைவயாக இ��தன.
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ஏ�கனேவ தயா�ெச�� ைவ����த ேபா� ��ென���க��காக கா����த
ம�க� ,ேபாைர ����ய ம�க�, �ைற�த ப�ச� ேபா�க� �����
வரேவ��� என ����ய ம�க�. எ�ேலா�� ஒ�றாக இ��ப� அவ�யேம
இ�ைல எ�பைத� ேபால�தா� இ��� இ���றா�க�. அ�ப� இ��ைக��
எ�ப� த�கள� வ�த ஆப�� ���� என எ��பா��கலா�. நா�க� �ட ����
இ��� ��ேவா� என�தா� ந���ெகா����ேகா�. ஆனா� எ�க��
ந���ைக ேமலானா�.
�ல சமய�க�� அ�பா �ைக�ப��� ெசா��றாேரா என நா� �ைன�ேப�.
ஆனா� அ�த� கால��� அ�தைகய ம�த�க�ட� அவ� வா���
இ����றா�. பைழய வார இத�க�� நா� ப��த �சய�க�, இ���
பய�கரமானைவகளாகேவ இ��� இ����றன. அ�பா ெசா�வ� ச�யாக
இ��கலா�.
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அ�த க�ய ���� , யா���� எ�த ேநர�� ெகா��காம� ச����
�ைழ�த�. �த��, அைத� ப�� மைற�க �ய�றா�க�, �� உ�ைம
ெவ�வ�த�, ெவ�ள�ெப���க�ட��, ெப�ய �ல அ���க�ட��.
உைறயாத ச���ர�க�� ெவ�ள�ெப��ைக� க�பைன ெச�� பா��க�.
ெத�வான இர��, ஏைனய ந�ச��ர�க� காணாம� ேபா�ன. �த�� அ�த
க�ய ���� ��யைன� தா��� எ�� ெசா�னா�க�. ��� ��ைய� தா���
எ�றா�க�. ைசனா எ�ற ஒ� இட����� ேபாக ம�க� ேபா�� ேபா�டனரா�.
ைசனா இ��த இட���� ேந� எ���ற�ைத� தா��� எ�� எ��பா��ததனா�
இ�த� ேபா��. கைட��� எ�த� ப�க�ைத�� தா�காம�,���� �க
ெந��கமாக வ�� எ�றன�.
அ�த� ெப�ய க�ய ���� வ�த சமய���, ��ய�� ஏைனய ேகா�க�,
��ய��� அ�த�ப�க� இ��ததனா�, அைவ இத�� ஆ�பட��ைல.
��ய�� ��ய வரவான இ�த க�ய ந�ச��ர�� ���காக ச�ைட
ேபா���ெகா�டன. �� இவ���� இைட�� க�� இ���� ேபா��யாக
மா���ெகா�ட�. ஓ� எ��������காக நா�க� ேபா�� ச�ைட மா��
இ��த� என அ�பா �� உவைம�ட� ெசா�றா�. �� வர� கைட��� ெவ��
��ைய� த��ட� இ���� ெச�ற�. ��ய� ஆ�த� ப�சாக, கைட�
��ட��� ச��ரைன� த�க ைவ��� ெகா�ட�.
அத� ��ன� அர�க�தனமான �லந��க�க�� ெவ�ள�க�� , ��ைப �ட
20 மட��க� பா���� அள�� ஏ�ப�டன. �� சடாெரன ���� இ����
ெகா�ள�ப�டதனா� �� �க�ெப�ய ஆ�ட� க�ட�. அ�பா �ல�ைற நா�
ெந��ைப ��� த�� இ����ெபா�� எ� ச�ைட�� க���� ப��ைய�
���� இ���, ெந��ைப� கவ���� ெகா�ள ெசா�� இ����றா�. ��
இ��க�ப�ட� �ட அ�ப��தா� இ�������.
அ�த� க�ய ந�ச��ர� , பர�த அ�டெவ��� ��யைன �ட ப� ேவகமாக
எ���ைச�� பயண� ெச�� ெகா����த�. அ�த ��ய ேவக���� ஈ�
ெகா��க, ���� இ��� �ைறய ���� எ�ய�ப�டன.
இ��க�ப�ட�னா� ஏ�ப�ட �க�ெப�� ஆ�ட� ��ட நா�க�
���க��ைல. �� க��� ந�ச��ர��� ����பாைத�� �ைலெப�ற�.
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ஆனா� அ�த ஆ�ட� �க ேகாரமானதாக இ��த�. எ�லாவைகயான வா�ய�
க��ட�க�� இ����ேபா�ன. ெப��கட�க� �ல�ப����� ���த�.
பாைலவன மண�, ப�ைமயான நா����� ��� �ச�ப�டன. வ�ம�டல
அட��� �ைற��� ேபா� ம�க� மய�� ���தன�. அேத சமய���
�க�ப�க�� ஆ�ட�க�� ம�க� கபால�� எ���க�� உைட�� ெகா���
ெகா�தா� �ழ ைவ�த�.
”அ�பா, அ�த �ழ�� ம�க�� மன�ைல எ�ப� இ��த�, பய�தா�களா,
அ����யைட�தா�களா, ��������தவ�க� ேபா� ஆ�னரா, ��வாக
இ��தனரா .. அ�ல� எ�லா�மா”
அைத எ�லா� கவ��க ேநர��லா� அ�பா இ��ததாக ���
ெசா�னைத�ேபாலேவ ெசா�னா�. அ�பா��, அவ�� ��ஞா�
ந�ப�க�� அ��� எ�ன நட�க�ேபா�� எ�பைத� ப�� ��ர
ஆரா���க�� இ��தன�. கா�� ம�டல� ெவ��ைர�� உைற�����
எ�ப� அவ�க���� ெத��� இ��த�. ம��கண���, கா�� ெவ�ேயறா ,
���� இ��� பா�கா��� �வ�க�ட� ��ய, உண�, ��, கா�� பா�கா���
இட�கைள ��மா���� ெகா����தன�. அைவ�� �லந��க���
இ����ேபா�ன. அவ�� ந�ப�க�� �க�ப��� ��� இற��� ேபா�ன�.
கைட��� எ��யைத ைவ�� , நா�க� இ���� த�ெபா�ைதைய� ��ைட
அ�பா ��மா��தா�.
அ�பா , �லந��க� கால����, உைற�த கால�க���, ��ய வரவா�
இ��க�ப���ெகா����த கால�க��,ம�றவ�கைள கவ��க ேநர��ைல
என�ெசா�ன� உ�ைமதா�,. அ�கால�க�� ���� த��ழ�� ேவக�
�ைறவாக ஆ��ேபா� இர�க� ��டன, �ல சமய�க�� ப�� இர�க�
ெதாட��தா� ேபால வ�� ெகா����தன.
எ�னா� அ�த� கால�க� எ�ப� இ������� என ேயா��க ����. நா�க�
அ��ெப��� க��காக க��ட�க���� ெச���ெபா�� அ�ப�ேய
உைற���ேபா� இற�� �ட��� ம�த�கைள� பா��� இ����ேற�.
ஓ� அைற�� ஒ� வயதான ம�த�, அ�ப�ேய நா�கா��ட� உைற��� ேபா�
இ��தா�. ைக கா�க� எ���க� ���� இைண�க�ப�டைவ ேபால இ��தன.
ேவ� ஒ� ���� ஆ�� ெப��� கன�த� ேபா�ைவக���� இ���
ப��யப� இ��தன�. ெவ�� தைலக� ம��� ேபா�ைவ�� ெவ�ேய
இ��தன. இ�ெனா� ���� ஓ� அழகான இள�ெப�, ேபா�ைவகைள�
���யப� ���� வாச�கதைவ� பா��தப� இற�� உைற�� இ��தா�.
யாராவ� வ�� உண�� கதகத��� ெகா��க மா�டா�களா எ�பைத�ேபா�
அவ�� பா�ைவ இ��த�. �ைலகளாக ஆ��ேபானா��, அவ�கைள�
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பா��ைக�� உ��ட� இ��பவ�கைள�ேபாலேவ இ��த�.
�ைறய ��சார ேப�ட�க� இ��த சமய�க��, ஒ�நா� அ�பா, டா�� ைல�
ெவ��ச���, அ�ப� உைற��� ேபானவ�கைள� கா�� இ����றா�.
அவ�கைள� பா��ைக�� பய� ெந�சைட���, ���பாக அ�த அழ�ய
இள�ெப�.
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எ�கைள பய��� இ��� ெவ�ேய எ��க ஆ�ர�� எ�டாவ� தடைவயாக
நட�தவைககைள� ெசா��� ெகா����ைக��, அ�த உைற�த ம�த�கைள�
ப�� �ைன�க ஆர���ேத�. ��ெரன நா� ேயா��த ஒ�� எ�லாவ�ைற�
கா���� எ�ைன� பய����ய�.. ஆர�ப��� நா� ச�ன�� பா��த �க�
�ைன��� வ�த�. நா� �க�ைத� பா��தைத� தா� ���ப��ன�ட�
ெசா�லேவ இ�ைல எ�பைத மற��� ேபா� இ��ேத�.
உைற�த ம�த�க� ���� உ��ட� வ�தா�, எ�ைனேய நா� ேக���
ேக���ெகா�ேட�. உைற��� ேபா� ��ட� என �ைன�ைக��, ெவ�ப�ைத
ேநா�� வ�� �த��� �ரவ ��ய�ைத� ேபால அவ�க� வ�தா�.. உைற��
���� ���லா� கட�த�ப�� ��சார�ைத�ேபால வ�தா�? … ெதாட���
அ�க���� ����, த���� ெவ�ப�ைல�� ெந���� ���� ,
அமா��யமாக உைற�த ம�த�க� எ��� வ�தா�.. ெவ�பர�த �ரா�களாக
இ�லா�, ப��க�� ர�த��ட�,,,, ேகாரமாக உ�ேரா� வ�தா� …
நா� ேயா��த�, க��� ந�ச��ர��� ஏேத�� ஒ�� ��ற�� ���� வ�தா�
என ேயா��பைத�ட ப�பய�கரமான�தா�. இர��ேம நட�க
சா��யமான�தா�. ேம���� வ�த ஒ��, உைற�த ம�த�கைள நட�க ைவ��,
அவ�க��� ேதைவயான ஒ�ைற ெச�ய ைவ�கலா�. அ�த அழ�ய
இள�ெப� ைக�� ெவ��ச��ட� நக��தைத�ேபால.
அ�வா�ற�ட� ��ய உைறம�த�க�, க����டா�, �க��� ெகா�� ,
தவ��� ���� இ���� ெந����� வரலா�. இ�ப�யான ���
க�பைனக�, அ�க�பய�ைத� த��, ���ப��ன�ட� எ� பய�ைத ெசா�ல
த��ய�. ஆனா� அ�பா ெசா��ய அ��ைர �ைன��� வ��, ப�கைள�
��� வாைய �� ேபசா� இ��ேத�.
ெந��� �தானமாக எ��� ெகா����த�. நா�க� எ�ேலா�� அைம�யாக
இ��ேதா�. அ�பா�� �ர�� , க�கார ��க� நக�� ச�த�� ம��ேம
ேக���ெகா����தன. அ� ம��� இ�லா�, ேபா�ைவ�� அ�பா�, ஏேதா
ச�னமான ச�த� ேக�பதாக உண��ேத�. ம����ெச��த�.
ஆர�ப�கால கைதகைள� ெசா�� ���த��ன�, வழ�கமான த��வா��த
�ைல�� வ�தா�.
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“எ�ைனேய நா� ேக���ெகா�ேட�, எத�காக இ�ப� ெதாடர ேவ���…
எத�� ந� வா�ைவ ேம�� �ல ஆ��க��� ����க ேவ���. எத�காக
இ�த இ��ைப, க�ன உைழ�ைப, க����ைர, த�ைமைய ����க
ேவ���… ம�த இன� அ��� ��ட�… ���� உ�ேரா�ட�
������ட�, ஏ� ந���ைக இழ�காம� ெதாட��� ெகா������ேற�”
அ�பா ெதாட��� ெசா��� ெகா������ெபா��,
���� அ�த இைர�சலான ச�த�ைத� ேக�ேட�. ேம�� ச�தமாக இ��த�.
சலசல�� ேம�� அ�கமான�. ச�த� அ�காைம�� ேக�ட�. பய��� என��
��� ���ய�.
“வா��ைக எ�ப� க�����ட� ேபாரா�� ஒ� ேபாரா�ட� ேபால தா�, ��
எ�ெபா��� த�யாக�தா� இ�������ற�. �க ெந���ய ேகாேள பல
ல�ச� �ேலா��ட�க� �ர��� உ�ள�. த�ைம எ�ப� ெப�ய �சய� அ�ல.
ம�த இன� எ�வள� கால� வா��� இ��தா��, எ�றாவ� ஓ� இர� ���
வ��தா� ஆகேவ���. ஆனா� அைவ எ�லா� ஒ� ெபா��ேட அ�ல,
���ய� எ�ெவ�� வா��ைக அ��தமான ஒ��… அழகான வா��ய�
ேபா�ற�… �ைல�ய��த ஆைடக� ஆக���, சாதரண க�ப� ஆக���,
மல�� இத�க� ஆக���… � அவ��� பட�க� எ�லா� பா���
இ����றா�….. அைவ ெகா��த உண�ைவ , �வாைலைய எ�னா� �வ��க
இ�லா�… வாழேவ��� எ�பேத �ர��ைனகைள எ���� ேபாராட
ைவ���ற�.. அ� �த� ம�தனாக இ��க��� கைட� ம�தனாக
இ��க���”
ச�த� ேம�� ெந���ய�. ேபா�ைவக� ��ட�ப�வ�� அைசவ��, நா�
க�பைன ெச�தைத�ேபாலேவ நட�தன. அ�த உைற�த க�கேள �ைன���
வ�� ெகா����த�.
”அ�த சமய�க��… ” அ�பா ேப�ைச� ெதாட��தா�. அ�பா�� நா� ேக�ட
ச�தைத ேக���றா� எ�பைத எ�னா� ெசா�ல ����. நா�க� ேக�க �டா�
எ�பத�காகேவ இ��� ச�தமாக� ேப�னா�.
“அ�த சமய�க��, நா� ெச�ய �ைன�த�, ந� வா��ைக�� �� எ�லா�
அ��த �ற�க� இ����ற�. ��ைளக� ெப���ெகா�ள ேவ���.. நா�
அ��தைவகைள அவ�க���� ெசா���ெகா��க ேவ���… ��தக�க�
வா��க ைவ�க ேவ���. இ�த� ��ைட ெப�தா�க ேவ���. எ�னா�
���தவைர அழகாக ��வா�க� ெச�ய ேவ���. எ� ஆ�ச�ய�க��
ெதா���� ��� ��� இ��� இவ���� ம����� எ�ெபா��� இ��க
ேவ���”
எ�க� ���� உ� ேபா�ைவ �ல�க�ப�� ��க�ப�ட�. அத� ��னா�
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இ��� �க�ெப�� ெவ��ச� வர. அ�பா ேப�ைச ����னா�. அவ��
க�க� ெம�ல� ����ய�, ைகக�, ெம�ல எ��� ைவ����த ��ட
���யைல ேநா�� நக��த�.
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ேபா�ைவைய �ல���ெகா�� அழகான இள�ெப� ெவ�ேய வ�தா�.
அ�ேகேய ��றப�, எ�கைள ���யாசமாக� பா��தா�. அவ�� ைகக��
ெவ��சமான , ��னாத �ள�ைக�ேபா�ற ஒ�ைற ைவ����தா�. அவ��
ேதா�க������னா� இ��� ேம�� இர�� �க�க� ெவ�வ�தன, அைவ
ஆ�க�, ெவ�ைள �ற��� �ைற�தப� வ�தன�.
எ� இதய����� ��பத�� ��ன�, அ�த இள�ெப� அ��� இ��த உைட ,
அ�பா�� தயா��� உைடகைள ஒ�� இ��த�, ஆனா� ந�னமாக இ��த�.
அ�த ஆ�க�� அேத வைக�லான உைடக� அ��� இ��தன�. க���பாக
உைற�த இற�த ம�த�க� இ�தைகய உைடகைள க���பாக அ��� இ��க
��யா�. அவ� ைக�� ைவ�� இ��த� சாதாரண வைக�லான டா��ைல�.
அைம� �ல ெநா�க��� �ல�ய�. எ��� ����� ெகா�ேட�.
�ழ�பமான ஒ� பரபர�� �ல�ய�. அவ�க�� சாதாரண ம�த�க� தா�.
நா�க� எ�� இ��தப�, நா�க� ம��ேம உ��ட� எ�� இ����
ம�த�க� அ�ல. இ�த ��� ம�த�க�� த����ைழ�� இ����றா�க�.
அவ�க�ட� ேவ� �ல�� �ைழ�� இ����றா�க�. அவ�க�
எ�ப���ைழ�தா�க� எ�பைத ெசா��யெபா�� அ�பா ம���� ஆராவார�
ெச�தா�.
அவ�க� லா� அலேமா�� இ��� வ�� இ����றா�க�. அ�� ெவ�ப��
ஆ�ற�� அ� ச���னா� ெதாட��� �ைட��� ெகா�� இ����ற�. அ�
ஆ�த����� பய�ப���� �ேர�ய�ைத�� ��ேடா�ய�ைத�� ெகா��
ஆ�ற� ெபற�ப���ற�. இ��� ஆ�ர� ஆ��க���� ேதைவயான
ஆ�றைல� ெபற ����. கா�� ெவ�ேயறா நகைர�ைத ��மா��� அ��
வா���றா�க�. ��சார ெவ��ச��� தாவர�கைள�� �ல��கைள�� �ட
வள����றனரா�. அ�பா�� அ��த ம����� ��ச�� அ�மா மய�க���
இ��� ெத��தா�.
அவ�க� ெசா��ய அைன��� எ�கைள �ய��� உ�ச��� ஆ���ய�.
அைத�ேபால இர�� மட�கான �ய�ைப எ�கைள� பா��� அவ�க�
அைட�தா�க�.
அ�� ஒ�வ� ,
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“இ�ப� நட�க சா��யேம��ைல, இ��கமான �ைரக�� �வ�க��
இ�லாம� கா�ேறா�ட�ைத எ�ப� ைவ����க ����… சா��யேம��ைல ”
என ���ப ெசா���ெகா�� இ��தா�, அ��� தன� தைல�கவச�ைத�
கழ��ய��ன�� எ�க� அைற�� இ��த கா�ைற �வா��தப�.
இைட�� அ�த இள�ெப�, எ�கைள ஆ��க� ��த�கைள�ேபால� பா���
ெகா����தா�. அவ�� பா�ைவ�� நா�க� ஏேதா ஓ� அ��த�ைத �க���
இ��பதாக� கா��ய�. ��ெரன உைட�� அழ ஆர���தா�.
அவ�க� உ�� �ைழ�தவ�கைள� ேத�� ப��� ெதாட��� ஈ�ப��
ெகா����ைக��, இ�தைகய இட��� ஒ� வா��ைகைய� பா��பா�க� என
அவ�க� எ���பா�����க��ைல. லா� அலேமா�� ��ெவ�
ஓைடக��, ேவ��ெபா��க�� �ைறய இ����றதா�. ேமல���� இ���
�ரவ ஆ��ஜைன எ��� பய�ப���� ெகா����தா�க�. லா� அலேமா��
எ�லா� �ைல�ெப�ற ��ன�, ஏைனய இட�க�� ம�க� �ைழ��
இ����றா�களா என ேதட ஆர���� இ����றன�. அ� �ர ேர�ய
ச�ைஞக� பயன���ேபா�ன. வ�ம�டல� இ�லாத ெபா�� ச�ைஞகைள�
�ர�ப��� ���� அ��ப ��யா� அ�லவா.
அவ�க� அ�ேகா�, ��� ேவக�, ஹா�ெவ� , த�னா �வா இட�க�� ம�க�
�ைழ�தைத� க������ இ����றன�. எ�த �த எ��பா���� இ��
எ�க� நகர�ைத�� ஒ� பா�ைவ இடலா� என வ�த ெபா�� ெவ�ப
அைலகைள அவ�க�� உபகரண� க�ட��� இ����ற�. ஏேதா
கதகத�பான ஒ�� இ����ற�, அ� எ�ன எ�பைத அ�ய �ேழ இற��
இ����றன�. ஒ�ைய� கட�த, உைறயா� கா�� இ�லாததா� எ�க���
அவ�க�� ��ெவ� ஓட� இற��ய ச�த� எ�க���� ேக�க��ைல.
அவ�க�� ேரடா� தவறான வ�ைய� கா��யதா� , எ���த க��ட����
அ��� இ��த ெத��� ேத�����றா�க�.
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�ைற� அ��யாய�

அ�மா, அ�பா, அ�த ��� ேப� வயதான அ�பவ ெப�ய ம�த�க� ேபால
ேப��ெகா����தன�. ெந��ைப எ�ப�� க����� ைவ�ப�,
ப���க�கைள �ைக�ேபா��க�� இ��� எ�ப� ���வ� எ�பைத அ�த
ஆ�க�ட� அ�பா �ள��னா�. அ�மா உ�சாகமாக, அ�த இள�ெப��ட�
சைம�ப�� ப����, ைதய� ேவைல�பா�கைள� ப����
ெசா���ெகா����தா�. லா� அலேமா�� எ�ப� ெப�க� உைடய���
இ��பைத� ப�� அ�ய அ�மா ஆ�வ� கா��னா�. அ�த� ��ய ம�த�க�,
எ�க�� ஒ�ெவா� �சய����� �ய�ைப� கா�� வானள�� �க��தன�.
அவ�க� அ��க� ��ைக உ���ய��, எ�க� �� நா�றம���ற� எ�பைத�
���� ெகா�ேட�. ஆனா� அைத� ப��எ�லா� அவ�க� ேக�க��ைல,
ெதாட��� ஆ�ச�ய��ட� ேக��களாக� ேக�டன�.உ�சாக�� ேப���
கைர�ர�� ஓட, அ�பா, �ல �சய�கைள ெச�ய மற�� ��டா�. வா���
இ��த கா�� ����� ேபா� இ��த�. இ�ெனா� வா�ைய ேபா�ைவகைள
�ல�� எ��தா�. ����� கலகல��� ெதாட��த�. ��யவ�க� ெகா�ச�
�ற�கமான �ைல��� ேபா�ன�. அவ�க� இ�வள� அ�கமான ஆ��ஜைன
�வா��த��ைல.
நா� எ��ேம ேபச��ைல, த�ைக அ�மா�� �� ஒ��� ெகா�டா�.
யாராவ� அவைள� பா��தா�, அ�மா�ட� �க�ைத� �ைத��� ெகா�டா�.
அ�த இள�ெப�ைண� பா��ைக�� எ�லா�. இன���யா ச�கட� இ��த�.
அவ��கான ெம�ைமயான உண��க� இ��தா��, ெகா�ச� ெவ�க��
பய�� �டேவ வ�தன. அவ� எ��ட� க�வாகேவ இ��தா�.
அவ�க� ���ர� ெவ�ேய�ேபா��டேவ���, ���� இ�த���
எ�க�ட� ம��� �ட�ப��, சகஜ�ைல��� ����, நா�க� இய�பாக
ேவ��� என �ைன�ேத�.
அ�த� ��யவ�க�, நா�க� லா� அலேமா� ேபாவைத� ப�� ேபச
ஆர���தா�க�. அவ�களாகேவ அ�த உ�ைமைய எ���� ெகா�டா�க�.
அ�மா�� அ�பா�� அ�த உ�ைம எ��தைல� கவ��தன�. அ�பா
அைம�யானா�.
“அ�த� �� ஊ�� எ�ப� பழ�வ� என� ெத�யாேத, அ�த ஊ��கான உைடக�
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�ட இ�ைலேய~ அ�த இள�ெப��ட� அ�மா ெசா�னா�.
��யவ�க���� ��ராக இ��த�. இ��தா�� ���� ெகா�டா�க�.
“இ�த� தனைல அ�ப�ேய ������ வ�வ� ச�யாக இ��கா�” அ�பா
ெசா�னா�.
–
அ�த ேவ�� ம�த�க� ேபா���டன�. ஆனா� ���� வ�வா�க�. அ��த�
எ�ன எ�ப� இ��� ��� ெச�ய�பட��ைல. அ�த ம�த�க�, எ�க�
���ைன “�ைல����த�� ப��” என� ெபய�ைவ�தன�. நா�க�
கா�ேகா��, �ேர�ய �ர�க�க�� அ�ேக அைம�க�பட இ���� ��
�������� ேபாகலா�.
இ�ெபா�� அ�த� ��யவ�க� ேபா���டப�யா�, லா� அலேமா�
�����ைப� ப��ய �ைன�க�� எ�ைன உ�வா��� ெகா�ேட�. அ�த
ஊைர� பா��க ேவ��� என� ���ேத�.
அ�பா�� அவ�ைற எ�லா� பா��க ������றா�. அ�மா�� த�ைக��
உ�சாகமாக இ��பைத� பா��தப� அவ� எ�ண ஓ�ட��� �����டா�.
“இ� அ�மா எ�த ந���ைகய��� இ��க ேவ��ய��ைல, நா��தா�…
இ�ெபா�� ����� ேவ� �ழ�, ேவ� �ல�� உ�ேரா� இ����றன�.
ம�த �ல�ைத� பா�கா�க ேவ��ய� ெபா��� இ�� ேதைவ��ைல.
உ�ைமைய� ெசா�ல�ேபானா� அ�த ெபா���ண�� ���த பய�ைத�
ெகா��த�”
அ�பா ெசா�னா�.
உைற�த கா�� உ��� ெகா����த�. ெதா��� ெகா����த�
ேபா�ைவகைள� பா��ேத�, ெந��ைப� பா��ேத�. அ�மா�� த�ைக��
கதகத��� உற�� இ��தன�.
“இ�த� ��ைட ����ேபாவைத மன� அ�வள� �லபமாக ஏ���ெகா�ள�”
அ�பா�ட� ெசா�ேன�. அழ ேவ��� ேபால இ��த�. ��ய ��, நா�க�
நா�வ� ம��ேம. ��ய நகர�, ��ய ம�த�க�, ெப�ய இட�க� என���
பயமாக இ��த�.
�� க�����ட�, ேம�� �ல ெப�ய க�� ���கைள� ேச���. ெந����
ேபா�டப� தைலயைச�தா�. �ற�தநா� ெகா�டா�ட�க��� ����ம�
அ�� ம��ேம அ�ப� அவ� ெச�வா�.
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“அ�த� பய�ைத எ��� கட����வா�” அ�பா ெதாட��தா�.
“உலக� ���� ���� இ�த ���� அள��� வ�த�, ��� ����
��வைட��… �க�ெப�ய அள�� ����… ஆர�ப��� இ��தைத�ேபால”
ஆ� அவ� ெசா�வ�� ச�தா�. எ�லா� இ��க���, அ�த இள�ெப� , நா�
ெப�யவ� ஆ�� வைர கா����பாளா, என�� இ�ப� வய� ஆக இ���
ப�� வ�ட�க� இ����றனேவ
����

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. 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��
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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� ��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�
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ெ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���
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
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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�?
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�.
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��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��.
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
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“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�?
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
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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
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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