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²ü¸¡Î Çí§¸¡ (À¢ÈôÒ: Á¡÷î 19, 1961) µ÷

²ü¸¡Î Çí§¸¡

±Øò¾¡Ç÷. «È¢Å¢Âø º¡÷ó¾ Àø§ÅÚ
Òò¾¸í¸¨Ç ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.
¦À¡ÕÇ¼ì¸õ
[Á¨È]
1 Å¡úì¨¸ì ÌÈ¢ôÒ
2 À½¢Ôõ áø¸Ùõ
3 À¢È ¦À¡Ðô À½¢¸û
4 ¬¾¡Ãõ

வா��ைக� ����

[¦¾¡Ì]

¾Á¢ú¿¡Î, ¿¡Áì¸ø Á¡Åð¼õ §ÀÙìÌÈ¢îº¢
±ýÛõ °Ã¢ø ±Ç¢Â ÌÎõÀò¾¢ø À¢Èó¾¡÷.
¦¾¡¼ì¸ì ¸øÅ¢¨Â §ÀÙìÌÈ¢îº¢Â¢Öõ «È¢Å¢Âø
¨ÇÂ÷ Àð¼ÅÌô¨À ¿¡Áì¸øÄ¢Öõ, ÓÐ¸¨Äô

²ü¸¡Î Çí§¸¡
À¢ÈôÒ

Á¡÷î 19, 1961
²ü¸¡Î

ÀÊô¨À «ñ½¡Á¨Äô Àø¸¨ÄÂ¢Öõ ÓÊò¾¡÷.
ÅÕìÌ ƒ¡÷ˆ ÊÁ¢ð§Ã¡ù, ¨ÇÂ Á¸ý §ஹ¡º¢Á¢ý ±É Õ Á¸ý¸û ¯ûÇÉ÷.

ப��� ��க��

[¦¾¡Ì]

¿ÎÅ½ÃÍ ¾¡ÅÃ Á¾¢ôÀ£ðÎ ¬ö× «ÖÅÄ¸ò¾¢ø À½¢ ÒÃ¢Ôõ Å÷ «ÚÀò¨¾óÐ «È¢Å¢Âø
áø¸û ±Ø¾¢ Õì¸¢È¡÷. «¨Å ã¼ ¿õÀ¢ì¨¸¸¨Çò ¾¸÷ìÌõ «È¢Å¢Âø ¦ºö¾¢¸û
¿¢ÃõÀ¢Â¨Å.
‘ÀÆí¸û் ±ýÛõ Òò¾¸õ ‘«¨ÉÅÕìÌõ ¸øÅ¢் ±ýÈ «¨ÁôÀ¢ý º¡÷À¡¸ 38000
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ÀûÇ¢¸ÙìÌ ÅÆí¸ôÀð¼Ð .
்¦ºùÅ¡ö ¸¢Ã¸Óõ ¦ºùÅ¡ö §¾¡ஷÓõ் ±ýÈ áÖõ ்«¨ÉÅÕìÌõ ¸øÅ¢் ±ýÈ
«¨ÁôÀ¢ý º¡÷À¡¸ 38000 ÀûÇ¢¸ÙìÌõ áÄ¸í¸ÙìÌõ ÅÆí¸ôÀð¼É.
‘Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬Â¢Ãõ் ‘¿£Ã¢ø ¿¼ì¸Ä¡õ் §À¡ýÈ áø¸¨ÇÔõ ¸Ä¢Ä¢§Â¡, ³ºì ¿¢äð¼ý,
æÂ¢ À¡¼÷, ³ýËý, ËÀý ஹ¡ì¸¢í §À¡ýÈ «È¢Å¢Âø «È¢»÷¸û ÀüÈ¢Ôõ
±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.
º¢È¢Â «ÇÅ¢Öõ ¦ÀÃ¢Â «ÇÅ¢Öõ 65 Òò¾¸í¸û ÐÅ¨Ã ¦ÅÇ¢ÅóÐûÇÉ. ÅÕ¨¼Â
ÁÉ¢¾ý ÌÃí¸¢Ä¢ÕóÐ¾¡ý À¢Èó¾¡É¡ áø ¾Á¢ú¿¡Î «È¢Å¢Âø Âì¸ò¾¢ý 11-¬ÅÐ Á¡Åð¼
Á¡¿¡ðÊø ¦ÅÇ¢Â¢¼ôÀð¼Ð[1]
Å.±ñ

Òò¾¸õ

À¾¢ôÀ¸õ

1

«¾¢ºÂ ¾¡ÅÃí¸û

2

º¢È¢Ðõ – ¦ÀÃ¢ÂÐõ

3

«¾¢ºÂ ¾¡ÅÃí¸Ùõ «üÒ¾ ¾¸Åø¸Ùõ

4

Å¢ï»¡É¢¸Ùõ ¸ñÎÀ¢ÊôÒ¸Ùõ[3]

5

«¾¢‰¼ì ¸ü¸Ùõ, «È¢Å¢Âø ¯ñ¨Á¸Ùõ

6

¯Ä¨¸ Á¡üÈ¢Â Å¢ï»¡É¢¸û

7

ÀÆí¸û

8

¸ñ½¡ÊÂ¢ý ¸¨¾

9

¸¡ö¸È¢¸Ç¢ý ÀñÒõ, ÀÂÛõ

10

¦ÅÇ¢Â¡É
¸¡Äõ

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

Á¡÷î 2000

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

ƒ¥ý 2001

º¡Ã¾¡ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2002

º¡Ã¾¡ À¾¢ôÀ¸õ

¿ÅõÀ÷ 2003

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2004

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2004

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

¦ºô¼õÀ÷ 2005

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

¿ÅõÀ÷ 2005

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2005

Âü¨¸ «¾¢ºÂí¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

Á¡÷î 2007

11

«È¢Å¢ÂÖõ, «üÒ¾í¸Ùõ

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

Á¡÷î 2007

12

²Æ¨Ãî ºÉ¢

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

²ôÃø 2007

13

§¿¡Àø ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ ¦Àñ¸û

14

Å¢Âì¸ ¨ÅìÌõ Ì¨¸¸û

Ô§Ã¸¡ À¾¢ôÀ¸õ

15

¿¢ÄÅ¢ø µ÷ ¯½Å¸õ

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

16

¿£Ã¢ø ¿¼ì¸Ä¡õ Å¡í¸

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

¿ÅõÀ÷ 2007

17

äÃ¢ ¸¸¡Ã¢ý

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

¿ÅõÀ÷ 2007

18

¿¢ÄÅ¢ø ¿¼ó¾ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

Á¡÷î 2008

19

ÀÃ¢½¡Áò¾¢ý ¾ó¨¾ º¡÷Ä ¼¡÷Å¢ý

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

Á¡÷î 2008

[2]

[3]

[3]
[3]

[4]

[3]

[3]

Á¾¢ ¿¢¨ÄÂõ
À¾¢ôÀ¸õ

§Á 2007
2007
«ì§¼¡À÷
2007
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Å.±ñ

Òò¾¸õ

À¾¢ôÀ¸õ

¦ÅÇ¢Â¡É
¸¡Äõ

20

¦ºùÅ¡ö ¸¢Ã¸Óõ ¦ºùÅ¡ö §¾¡ஷÓõ

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

Á¡÷î 2009

21

ó¾¢Â¡Å¢ý ¯Ä¸ô À¡ÃõÀÃ¢Âî º¢ýÉí¸û

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

§Á 2009

22

¾¡Á ¬øÅ¡ ±Êºý

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

ƒ¥¨Ä 2009

23

¸øÅ¢î º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ ÁÃ¢Â¡ Á¡ñÊ§º¡Ã¢

º¡Ã¾¡ À¾¢ôÀ¸õ

ƒ¥¨Ä 2009

24

ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ø ÁÃí¸û

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

¦ºô¼õÀ÷ 2009

25

¦ÅüÈ¢ ¸Ä¢Ä¢§Â¡Å¢ü§¸

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2009

26

¦¼õ ¦ºø¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

¬¸ð 2009

27

æÂ¢ À¡¼÷

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

¬¸ð 2009

28

³ºì ¿¢äð¼ý

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2009

29

¦Àñ Å¡ÉÅ¢Âø «È¢»÷¸û

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

ÊºõÀ÷ 2009

30

¿Å£É «¾¢ºÂí¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

ƒ¥¨Ä 2010

31

Å¡ÆÅ¢ðÎ Å¡ú§Å¡õ

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

ƒ¥¨Ä 2010

32

Å¢ó¨¾Â¡É Å¢ÄíÌ¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

¬¸ð 2010

33

¨Áì§¸ø À¡Ã§¼

Ã¡¨ÁÂ¡ À¾¢ôÀ¸õ

34

¬øÀ÷ð ³ýËý

Ô§Ã¸¡

ÊºõÀ÷ 2010

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

ƒ¥¨Ä 2011
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[5]

[6]

[3]
[3]

Å¢ñ¦ÅÇ¢Â¢ø º¡¾¨É À¨¼ò¾ ÍÉ¢¾¡
Å¢øÄ¢Âõ

«ì§¼¡À÷
2010

36

ó¾¢Â Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ Ã¡§¸‰ º÷Á¡

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

ƒ¥¨Ä 2011

37

Å¢ñ¦ÅÇ¢ô ÀÂ½õ

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

ƒ¥¨Ä 2011

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

ƒ¥¨Ä 2011

Ã¡¨ÁÂ¡ À¾¢ôÀ¸õ

ƒ¥¨Ä 2011

38

¿¢ÄÅ¢ø ¸¡ø À¾¢ò¾ Ó¾ø ÁÉ¢¾ý ¿£ø
¬÷õðÃ¡í
[3]

39

¸øÀÉ¡ º¡ùÄ¡

40

¸øÅ¢î º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ Á¡ø¸õ ¬¾¢§º¨ஷÂ¡

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

¦ºô¼õÀ÷ 2011

41

¯Ä¸¢ý Ó¾ø ¦Àñ Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷

«È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î

ƒÉÅÃ¢ 2012

42

¾Á¢Æ¸ À¡ÃõÀÃ¢Âî º¢ýÉí¸û

¾¢ø¨Ä À¾¢ôÀ¸õ

§Á 2012

43

¾ýÉõÀ¢ì¨¸ ¿¡Â¸ý ËÀý ஹ¡ì¸¢í

Áí¨¸ À¾¢ôÀ¸õ

¬¸ð 2012

44

â¸õÀÓõ, ÍÉ¡Á¢Ôõ

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

¬¸ð 2012

45

µ§º¡ý À¼Äò¾¢ø µð¨¼

Áí¨¸ À¾¢ôÀ¸õ

¬¸ð 2012

[7]
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Å.±ñ

Òò¾¸õ

46

âÁ¢Â¢ý ÅÊÅõ ƒ£§Â¡Â¢Î

47

ÍüÚîÝÆø ´Õ À¡÷¨Å

48

§¿¡Àø ÌÎõÀõ

49

À¾¢ôÀ¸õ

¦ÅÇ¢Â¡É
¸¡Äõ
¿ÅõÀ÷ 2012

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

¿ÅõÀ÷ 2012

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

2012

§¿¡Àø ÀÃ¢Í ¦ÅýÈ ó¾¢Â÷¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

2012

50

«È¢Å¢Âø ¸Çïº¢Âõ Å¢ñ¦ÅÇ¢ 1000

À¡Ã¾¢ Òò¾¸¡ÄÂõ

ÊºõÀ÷ 2012

51

«Ï Ó¾ø «ñ¼õ Å¨Ã

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

52

ÌÊ¨º

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

53

º÷Å§¾º ¾¢Éí¸û À¡¸õ 1 & 2

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

54

¾¡É¢Âí¸û

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

55

Å¢ñ¦ÅÇ¢ ¬ö× ¿¢¨ÄÂõ

À¡¨Å À¾¢ôÀ¸õ

56

[3]

ÁÉ¢¾ý ²ý ÌÃí¸¢Ä¢ÕóÐ Á£ñÎõ
À¢Èì¸Å¢ø¨Ä

57

ÁÉ¢¾ §ÀÃ¢Éò¾¢ý ÅÃÄ¡Ú

58

¯¼ø ¯ÚôÒ Á¡üÚî º¡¾¨É¸û

59

«¾¢ºÂõ ¿¢¨Èó¾ ÁÉ¢¾ ¯¼ø

60

¯¼ø ¿Äõ ¸¡ò¾¢Î¸

�ற ெபா�� ப�க�

º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ

[¦¾¡Ì]

1987 ¬õ ¬ñÎ Ó¾ø «È¢Å¢Âø Âì¸ò¾¢ø Ó¨ÉôÀ¡ÉÅÃ¡¸ ¯ûÇ¡÷. ¾ü¦À¡ØÐ
§ºÄõ Á¡Åð¼ò ¾¨ÄÅÃ¡¸ ¯ûÇ¡÷.
Á¡½Å÷¸Ùì¸¡É Á¡¾ ¾ú ‘ÐÇ¢÷் ¬º¢Ã¢Â÷ ÌØÅ¢ø ¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸ Õì¸¢È¡÷.
¦À¡ÐÅ¢¼ò¾¢ø ±îº¢ø ÐôÒ¾ø Í¸¡¾¡Ãì §¸Î ±ýÀ¨¾ «È¢Å¢Âø «ÊôÀ¨¼Â¢ø
Å¢Çì¸¢ ãýÚ Äðºõ Ðñ¼È¢ì¨¸¸û Å¢¿¢§Â¡¸õ ¦ºöÐ ÀÃôÒ¨Ã Âì¸õ ¿¼ò¾¢É¡÷.
¨Á¾¡Å¢É¡ø ¦ºöÂôÀÎõ À§Ã¡ð¼¡ º¡ôÀ¢ÎÅ¾¡ø ¯¼ø ¿Äõ ¦¸Îõ ±ýÀ¨¾ Å¢Çì¸¢
ÅÕ¸¢È¡÷.
À¢Ç¡Êì ¾ñ½£÷ô ÒðÊ¸¨Ç ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌ §ÁøÀÂýÀÎò¾ø Ü¼¡Ð ±ýÚ
ÀÃôÒ¨Ã ¦ºö¾¡÷.
²ü¸¡ðÊø ¯ûÇ ¦ÀÃ¢Â ²Ã¢Â¢ø ÁñÊì ¸¢¼ó¾ ¬¸¡Âò ¾¡Á¨Ã¸¨Ç Á¡½Å÷¸û
ÁüÚõ ¦À¡ÐÁì¸û ¯¾Å¢Ô¼ý «È¢¦Å¡Ç¢ Âì¸õ º¡÷À¡¸ ¿£ì¸¢ ²Ã¢¨Âò ÐôÒÃ×
¦ºö¾¡÷.
Áó¾¢ÃÅ¡¾¢¸û, §À¡Ä¢î º¡Á¢Â¡÷¸û ¦ºöÔõ ²Á¡üÚ Å¢ò¨¾¸¨ÇÔõ ¸¼×û ¦ÀÂ¨Ãî
¦º¡øÄ¢ ÀÃôÒõ ã¼î¦ºÂø¸¨ÇÔõ ‘¦À¡ö் ±ýÚ «È¢Å¢Âø «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¿¢åÀ¢òÐ
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ÅÕõ ¾õ Á¨ÉÅ¢ìÌò Ð¨½ ¿¢ü¸¢È¡÷.
Á¡½Å÷¸¨Çô ÀûÇ¢¸Ç¢ø ºó¾¢òÐ Å¡ÉÅ¢Âø ÀüÈ¢Â «È¢Å¢Âø ¯ñ¨Á¸¨Çî ¦º¡øÄ¢
Å¢Æ¢ôÒ½÷¨Å ²üÀÎò¾¢ ÅÕ¸¢È¡÷.
²ü¸¡ðÊø Å¡úóÐ ÅÕõ Å÷ Á¡÷ìº¢Âì ¦¸¡û¨¸ÅÆ¢ «È¢Å¢Âø
Ó¨ÈÂ¢ø ¿¡ò¾¢¸Ã¡¸ Å¢Çí¸¢ ÅÕ¸¢È¡÷.
¾õ ÈôÀ¢üÌô À¢ÈÌ ¾õ ¯¼¨Ä ÁÕòÐÅ ¬ö×ìÌô ÀÂýÀÎò¾§ÅñÎõ ±ýÚ ¾õ
Å¢ÕôÀ ¬Å½ò¾¢ø À¾¢× ¦ºöÐûÇ¡÷.

ஆதார�

[¦¾¡Ì]

1. Jump up↑ ¨Á¾¡ Á¡Å¢ý ¾£¨Á¸û ÌÈ¢òÐ Å¢Æ¢ôÒ½÷× ²üÀÎò¾ ÓÊ× – ¾¢ÉÁ½¢ Jul 15,
2013 3:15 AM
2. Jump up↑ º¢È¢Ðõ – ¦ÀÃ¢ÂÐõ. «È¢Å¢Âø ¦ÅÇ¢Â£Î.
3. ↑ Jump up to:3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
¯Ä¸õ. À¡÷ò¾ ¿¡û 12 ¦ÀôÃÅÃ¢ 2014.

3.9

“¯í¸ÇÐ §¾Î¾ø :- ²ü¸¡Î Çí§¸¡“. áø

4. Jump up↑ §¿¡Àø ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ ¦ÀñÁ½¢¸û ¾¢ÉÁÄ÷ Òò¾¸í¸û À¡÷ò¾ ¿¡û À¢ôÃÅÃ¢ 11,
2014
5. Jump up↑ ²ü¸¡Î Çí§¸¡. “¸øÅ¢î º¢ó¾¨ÉÂ¡Ç÷ ÁÃ¢Â¡ Á¡ñÊ§ºÃ¢“. ÅÃÄ¡Ú. À¡÷ò¾ ¿¡û
12 ¦ÀôÃÅÃ¢ 2014.
6. Jump up↑ ²ü¸¡Î Çí§¸¡. ¦Àñ Å¡ÉÅ¢Âø «È¢»÷¸û. º£¨¾ À¾¢ôÀ¸õ.
7. Jump up↑ ËÀý ஹ¡ì¸¢í: ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Â¢ý ¿¡Â¸ý. Áí¨¸ ¦ÅÇ¢Â£Î.
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���ைர
அ��பைட� ேதைவ�காக ேபாராட���ய ம�கைள� பா��� இவ�க��� ேவ� ேவைலக�
�ைடயா� என ��டல��பவ�க��, ேக��ைக ெச�பவ�க�� இ����றன�. ஆனா�
இ�ைற�� நா� அ�ப��� வ�� உ�ைமக� அைன��� ேபாரா� ெப�றைவக�தா� எ�ப��
மா��� க��� இ��க ��யா�. யாராவ� ேபாரா�, �யாக� ெச�� ச�ைககைள��,
உ�ைமகைள�� ெப��� ெகா��தா� �கமாக வாழ�தயாராக இ��பா�. ஆனா� அவ� எ�த
ேபாரா�ட���� கல�� ெகா�ளமா�டா�. நம�� ேபாரா�டெம�லா� எத�� எ�பா�.
ம�த�� அ��பைட� ேதைவக� எ�ப� உண�, உ��க உைட, வாழ இ���ட�
ேபா�றைவதா�. இைவக� ம�த ச�க���� �ைட��� வைர ேபாரா�ட� எ�ப� நட��
ெகா�� தா� இ����. அ�றாட� �� ேவைல��� ெச��வ�� ம�க� தா�க� வா�வத�காக
ஒ� இ���ட� ேதைவ எ�பத�காக �ற�ேபா�� �ல��� ��ைச ேபா��றா�க�. அவ�க���
மா� �� ேதைவ��ைல. ��ைசேய ேபா�� எ���றன�. ேபா�ட ��ைசகைள� பா�கா�க
ப�ேவ� ேபாரா�ட�கைள நட����றன�. இதைன ேந�� பா���� வா��� என��� �ைட�த�.
ேபாராட���ய ம�க�ைடேய இ���� ஒ��ைம, ��ட� �� �வா��� ��ெவ��ப�, ந�ல�
ெக�ட� ப�� ேப�வ�, தன���ள உ�ைமக� எ�ன எ�பைத� ெத���ெகா��த�
ேபா�றவ�ைற அவ�க�ட� காண���த�. வா�ேபச ��யாத ஊைமகளாக இ��த ம�கைள
வா�ேப�பவ�களாக மா��வ� ேபாரா�ட�தா� எ�பைத� காண���த�. ேபாரா�ட�தா� ஒ�
ம�த��� த�ன���ைகைய ஊ���ற� எ�பைத�� ெத��த ெகா�ள���த�. இ�த� க��ைத
அ��பைடயாக� ெகா�ேட “��ைச” எ��ற ��நாவைல எ����ேள�.
இ�த ��நாவைல ெச�ைம�ப���� ெகா��த ஓ�� ெப�ற ஆ��ய� ��. �. நவ�வாய�
அவ�க���� த�ட�� ெச�� ெகா��த ����. ம. இல�����ேவ�கட� அவ�க���� என�
ந��. ச�க��� �ல�� ஒ� அ��பைட� �ர��ைனைய ைமயமாக ைவ�� எ�த�ப���ள
“��ைச” எ��ற ��நாவைல ���லாக ெவ���� ��. ��வாச� அவ�க���� என�
மனமா��த ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�.
-ஏ�கா� இள�ேகா
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��ய�� க��க� க�ன�ைத� ����� ெகா�� இ��த�. ��ப�த�ைத க�ன��� அ���
ெகா�� வ�த�ேபால ஒ� கா�த�. ஏ�ர� மாத�� ெகா���� ெவ��. அ�� ந�ச��ர��
க��� ெவ��. கா�� ெவ�பமைட�� �� ஆ�வ�ேபால க����� ெத��த�. ெந�������
�ய�ைவ ஆறாக க�ன��� வ�யாக இற��ய�. க�க� எ��தன. உட� ��வ�� ���
எ��ப� ேபா�ற எ��ச�, �ய�ைவயா� ப�ய� ���� ��டாக நைன�� உடேலா�
ஒ�����த�. ெச��� வா�� ��டா� உ�ள�கா� எ��ச� எ��த�. ப� �ைலய�ைத ேநா��,
��ேகச� ேவகமாக நட�� வ�தா�.
ப��� இ��ைகக��ட �ேட� இ��தன. ப� �ைர����� ெவ�ப� ��ேநா��� பர�
வ����� ���க�ைத ஏ�ப���ய�. ���க� தா�காம� வ��ைய எ����
ெதாைல�கமா�டானா… �ைரவ��� ேகாப� ஏ�ப�ட�. வ�� ஒ� ���� ����, ���, �ன�
ப� �ைலய�ைத��� ெவ�ேய வ�� தன� ேவக�ைத����� க��பாைத�� பா��த�.
ெவ�ப�கா�� ஜ�ன� வ�யாக உ�ேள �� வ�த�. வ�� ெச�வ� இதமாக இ��தா��
அன�கா�� ���வான க�ன�ைத வா��ய�. வ�� சமதள������ ஒ� வைளைவ கட��
ேம�ேநா�� ஏற�ெதாட��ய�. மைல�பாைத�� �வ�க�. மா�ய�ம� ேகா���� ����
ைவ�த மா�ேபா�ற அைம��ெகா�ட கர�க�. உய��� ெச�� தா��� ச��� ச��க�. அைத�
ெதாட��� ���� உய��� தா��� ச��� மைலக�. ������ ேம�ப�ட கர�க�� ச����
����தா� இ�மைல�ப��.
பா�ைப� ேபால வைள�� வைள�� ெச��� மைல�பாைத. பாைதைய ஒ��
�����ெகா������ க��பாைறக�. ெவ��� ெகா�ைம தாளாம� �த��ெச�க��
இைலக� வா� வத�� ெதா��ேபா� ��றன. �ல எ����ேதா�மாக ��றன. ச�பா���
க����, ���க����, இ�ட� ���த�� அ�கமாக இ��தன.மைல�� ஒ� �����ட
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�ர����ேம� ��யமர�கைள� காண ��ய��ைல. �� இ�லாத கா�� மர�க�, ப�ைமயான
இதய வ�வ� ெகா�ட இைலகைள உைடய மர�க�, மர� ��வ�� �வ��� ��கைள�
ெகா�ட கா�� இ�ல� மர� ைககைள ���� ����� ��ற�. ெகா�ைன மர��� ம�ச�
��க� கா��� சர�ள�ைக�ேபால ஊசலா��ெகா����தன. பாைல மர��� ெவ�ைமயான
ந�ச��ர மல�க� கா��� அைச�தா��ெகா����தன. கத�ப மாைலைய�ேபால இைவக�
கல�� சாைல�� இ��ற�� ��றன.
அவைன அ�யாம� ச�ைட�ைப�� இ��த ��க�ைட எ��� உ�ள�ைகயா� உ���னா�.
அைத கா�� ெச��� �ைட�தா�. அ��தா� எ�தைன �க�. �க��� ம��ைக�� மல���.
��� ேப�பேரா, ெந�������ேயா அவ��� ெத�ப�டா� எ��� காைத �ைடவா�. இ�
அவ�ைட பழ�க�. அவ�ைடய மைன� �������றா�. இ�த� பழ�க�ைத ைக�ட
�ய��ெச�� ெகா��தா� இ���றா�. அ� ஏேனா அவனா� ��ய��ைல. அவ��� ����
ஏ�ப�ட�. ��� எ�ய� ேபானா�. ��க� எ�ற உண�� ஏ�ப�டதா� ���� இ��த ��க�ைட
ச�ைட� ைப�� ேபா�டா�. வ�� ெகா�ைட ஊ� வைள�கைள� கட�த�. வைள��ேபா�
தைல ���வ�ேபா�ற உண�� ஏ�ப�ட�. வைள�� ப�க��� ப�பாதாள� ெத��த�. தவ�
���தா� எ����ட ��சா�. வ�� உ���ெகா�� ��ேன�ய�. ஏ�ற��� ��ட ��ைச
இ������ ��ேன�ய�. நாைய எ���� ���� ப���� ��ற�. எ���� உ�ம� ச�த�
���� �ைற�� ��ேன�ய�.
மைல��� ேபாேவா�� வ�ேவா�� ேபா�� ெபா��கைள ��ன� பழ� ேசா�ேப�யா�க�ப�ட
�ர��க� தவைன�க��� உ�கா�����தன. யாராவ� ஏதாவ� ேபாட மா�டா�களா…
எ��பா���ட� வ��ைய பா��தன. ஒ� தா� �ர�� ம��� ����� ேப� பா��ப�ேல கவன�
ெச����ெகா����த�.“�ர��… �ர��” வ������� �ர�ைக பா��த ச�ேதாஷ���
இர�� �ழ�ைதக� ைகைய ��� க��னா�க�.ெவ�ப�கா��� �� த��� �கமான ���கா��
ஜ�ன�� உ�ேள பா���ெகா����த�. இதமான கா�� அவைன ��க ைவ����ட�.வ��
ஒ� வைளைவ கட���ேபா� ��� �ேர��� ���� ��ற�. எ��� பார�ேதா� லா� ��ற�.
“வன� இ�ைலேய� ந� இன� இ�ைல”… வன��ைற�� �ள�பர� பாைற��
எ�த�ப����த�. அைத ஒ��ேய மர�க�ைடகைள ஏ��ய லா� ��ற�. ‘ஓ’… இ�த இட����
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வ�� ��டதா… வ�� வ�த இட�ைத ஊ��தா�.வ�� த��ைடய �ண�ைக ��� பைழய
�ைல�� வ�த�. அ� த� பயண�ைத ெதாட��� ெகா����த�. பய�க� மைல�சார��
அழைக பா���� ெகா�ேட வ�தன�.ஜ�ன� உ�ேள பா��� வ�த கா���ேல ஒ� மா�ற�.
ெவ�ப� ����� �ைற�� ��ைமயான கா�றாக இ��த�. கா��� ேதா�ட��� �வ�க�.
ச��க�� ப�ைமயான கா���ெச�க� �� ெவ��ய� ேபால அழகாக இ��தன. வா�ேநா��
உய��� ����� ���� ச��� என�ப�� ��வ� ஓ� மர�க�. அத� இைலக� ெவ��ைய�
ேபா� ��ய ஒ��� ����ெகா����தன. கா���ெச��� �ழ� ெகா���� க�யாண
���ைக. அத� ெச��ற� ��க����� அ�ட�கா�கா� ேதைன உ���� ெகா����த�.
பா��பத�� �வ�� ���க��� இைர ஊ��வ�ேபால ெத��த�.
��ைக �ைள��� ந�மண�, ம��ைக� �ைவ�ட பலமட�� வாசைன. ேத� கல�த �ைவ
அ�ேல இ��த�. இைல�கா��� இ���க�� ெகா��ெகா�தாக கா�� �����த�. பா����
இடெம�லா� ��க�.“ேச… எ�ன அழகா இ���… இ� மா�� ம��ைக� ெச��� � ��தா
எ�ப� இ����”… ஆ�ச�ய��� �� �� இ��ைக�� அம������� ெப� த� கணவ�ட�
��னா�.க�ைண ���ெகா�� வ�தா�. கா��� ��ைம உட� எ��� பர�ய�. க�ன���
ெம�ைமயான� ேதாைல ��ர ைவ�த�. எ���ச� பழ�தா� க�க��� ஒ�தட� ெகா��த�
ேபா�ற இதமான �����. இதய வ�ைய� ேபா��� இதமான கா��. வ�� ஏ�ைய ஒ��
வ��ெகா�����ற� எ�பைத உண���ய�.
��ய �ைவ த���ேள அட�� ைவ������ ஏ�. அக�� ��� ��ைட ேபா����த�. ��ய
க��களா� த��� ெவ��ைய�ேபா� ����ெகா����த�. �ைர� ��� ப���� தைர. இ�த
இய�ைக�� அழேக அைனவைர�� இ��த�.அவ� உட��, க��� இ��த எ��ச� எ��
ேபானேதா ெத�ய��ைல. ைக��ழ�ைதைய ���� ��� ேவைல��� ெச�ற தா� ேவைலைய
������� �ழ�ைதைய காண ஓ�வ�� அ�ைப� ேபா�� இ�த ��ைம�� இத���காகேவ
ஓ�வ�தா�.
வா��ைகைய ஓ��வத�காக �ைழ�ைப ேத��தா� இ�த மைல�� வ�தா�. ��ைம�� த���
பழ�யதா� ெவ��ைல அவனா� தா�க ��ய��ைல. ெசா�த ஊ�� ஒ�ம� ேநர��ட த�க
மன� வ�வ��ைல. த���க ��யாம� த�க ேவ�� வ�தா� ெவ��ைல ெநா��ெகா�ேட
14

இ��பா�.
ப� ஒ� ���� ���� ��ற�. ��ய ப� �ைலய�. “ப� �ைலய� இ�ேக… க���ட�
எ�ேக?”சா�ல� எ�� ைவ�த ேபா�� அைனவைர�� வரேவ�ற�. உ�லாச���� �ர��ைன
எ�ன எ�பைத அ� கா���ெகா����த�. “ஆ�… இ�வள� ேப� வ�றா�க… க��� இ�லனா
எ�ப�…” அ��� வ�தவ�ட� ெசா��� ெகா�ேட ��ேகச� நட�தா�.
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����த ��ைய �ேட�ற ��ய� த� ேவைலைய �வ�� இ��தா�. நாவ� மர��� ப�ைச�
கா�க��, க���வ�� பழ�க�� ெகா���ெகா�தாக கா��� அைச�தா��ெகா����தன.
ைமனா��, அ�ட�கா�ைக�� பழ�கைள ேவ�ைடயா�� ெகா����தன. அ�ட�கா�கா�
த��ைடய அ��ெதா�ைட�� கா… கா… ஒ� எ��� த��ைடய ம����ைய�
ெத�����ெகா�ட�. ��ட வா��, க���வ�� பறைவயான ெச���� பறைவ பற�� வ��
மர��ைள�� அம��த�. ப�ைச �ற ெதா��� ��� இைர�ட� நாவ� மர� �ைள� ெபா���
�ைழ�த�.உ�� �� �த�� ெகா�டலா�� பறைவ த� ேஜா�ைய அைழ�க அைழ�� ஒ�
எ��� �ைள��� �ைள தா�ய�.
நாவ� மர��� பழ�க� ப�����தா��, தன��� ���த ��, ���கைள ேவ�ைடயாட
மர�ெகா��� பறைவ மர�ப�ைடைய த���ெகா����த�. த��� கா� மர��� ��க�
ெவ��� �வ�பாக மர� ��வ�� இ��தன. அத� � ெமா��க�� இ��த �ைர
�����ழ�ேபா� ��� ரா� �ைளயா��ெகா����தா�.
வான�ைத ேநா�� உய��� ���� ��� மர�க�� இ��� �ய�ைவ� ��க� ����
ெகா����தன. அத� அ��ல� �����க� ப�� மைழ ெப�த �லமாக� காண�ப�ட�.
க������ உயர���� வள������� அ�ேசஷ� நா�� ெகா�ரமான �ர� �ைளயா��
ெகா������ ரா�ைவ பய�ற ைவ�த�.
ெமா�ைட� கர�� ச��க�� பாைற �����ெகா����த�. க����ேபா� இ����
இ�பாைற�� ெவ�ைள எ���க�� ைப��� க���க�, ஏ��ரா�� ேபாதைனக�.
“எ�ன ��ேகசா… க�லைறைய அ�ப� பா���ெகா�ேட இ��க…” சா�ல� ேக�டா�.
“இைத� பா��தா� இ��� வ�ச���� ��னா�ேய ஆ��ேலய�க� இ�� வ����பா�க
ேபால� ெத���.”
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“ஆமா�… �ல�ப���� ெவ��� தா�காம� மைல�� வ���டா�க.”“அ�ப�னா கா���
ேதா�ட�ைத இவ�கதா� ஆர������பா�க…”
“கா�� உலக� ��வ�� �ர��� ெப�ற சமய���, கா�� ப���� ஆ��ேலய��� அவ�க
அரசா�க� �ல� ெகா��� உத� ெச�ததா�. அ�ப��தா� கா��� ேதா�ட� வ�த�… அவ�க
ந�ம நா�ைட ��� ேபா��ேபா�தா� ந�ம �தலா��க இ�த� ேதா�ட�ைதெய�லா� வா���
��டா�க…”
“உ�க ���ப� எ�லா� அவ�க� கால��� தா� மைல�� வ���களா?…”“கா��� ேதா�ட�
அைம�க, �� ேவைல ெச�ய ஆ�க� இ�� �ைட�கல… அதனா� �ல�ப���� இ��� இ��
வ�� ேச��தா�க… எ�க தா�தா ��னைபயனா இ����ேபாேத இ�� வ�ேதாமா�. நா�க
வ�ற��� ��னா�ேய ெவ�ள�கார�க��� ேவைல ெச�ய ஏ�கனேவ பல ���ப� இ��
வ����சா�.”“�ல�ப���� ஒ��கா ேவைல �ைட�கல… அ��ற� ேவைல �ைட�கற ப�க�
தாேன ேபாவ��…”
“அ�ம��ம�ல… ெவ�ள�கார� சா� ���யாச� பா��க மா�டா�… �ல�ப���� சா��
ெகா�ைம தா�காம� �ைரமா���ட ேவைல�� வ���டா�க…”
“அதனா�தா� இ��சா� ���யாசேம இ�ைலயா?” “ஆமா�…” �ைரமா�க�ட� ��வாசமாக
இ��தவ�க��� அவ�க� நா�ைட ���� ேபா��ேபா� பண��, �� உத��� ெச����
ேபானா�க. ச� நா� ச����� ேபாேற�. அ��ற� ேபசலா�…”
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இற�கமான அ�த ���� எ�� எ�ரான ��க� இ��ற�� இ��தன. ���த �ைலயா�ட�
உைட�த ��. �ற�� க�ைடகைள� ேபா�� உைட�ததா� ஏ�ப�ட ப�ள�கேள அைவக�.
���� �வ�க�� �ற� க��க� காவ� கா�� ��றன. காைல� ெபா���கான உ�ேரா�ட�,
ப��க� சா�கைட�� தைலைய ���� ெகா����தன. ேகா� த� ���க��� இைரைய�
�ள� ��� அ�பாக அைழ�த�. ேசவ�த� ேஜா�ைய ���� ��� வ�த�.ஞா�����ழைம
காைல… ேவைல�� ெச�ல ேவ��ேம எ�ற அவ� யா�ட�� இ�ைல. ம�ற ேவைலகைள �ற�
பா����ெகா�ளலா�… எ�����க மன� இ�லாம� உ���உ��� ப������� ���
ெதா�லா�க� �ைற�த ப��.
ஒ�வார ��கைள �ைவ�க ேவ���. ��ைட சாண� ேபா�� ெமா�க ேவ���. உ�கார �ட
இ�ைற�� ேநர� �ைட�கா�. ேம� �ன��ெகா�ேட ேவைல�� கவன�ைத ெச����
ெகா����தா�.கா�� ஈய�ைத� கா��� ஊ��� ெக�ட வா��ைதக�. “ஏ��… எ�ன ச�த�
வ��…” உ��� ப����ெகா�ேட ��ேகச� ேக�டா�.
“�ழா�� த��� ����ற ச�ைடயா இ����.”“�ழா� இ���ற ப�க������ ச�த�
வரைல… ெவ�ேய ேபா�� பா�…”
“கைட� ���� ������� �ேலா� ராமசா����, க�தசா� அ�ண����
ச�ைட…”��நாைய பா���� க���� �தற� ����� ெத�நா�� ��ற� ெத��த�. ����
வாச����� ேவ��ைக பா��பவைர தைல ��ய ைவ��� வா��ைதக�. எ�ேபா�
ேவ��மானா�� அ�த� ச�ைடயாக மா�� ஆ�ேராச�. க�தசா���, ராமசா��� ேகாதா��
இ��தாh�க�.“ேபாடா ந�� ெக�டவேன… உன�� நா� ேவைல ெச�யற எ�ேட��� ேவைல
வா��� ெகா��த� ம��ம�லாம�, ஏ� வ�ச� �����க ��� ெகா��ேத�டா” ெச�த
உத�ைய க�தசா� ெசா��� கா��னா�.
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“��மா வா �� ெகா��த… வாடைக வா�கைலயா?” ராமசா� ப���� ேப�னா�.
“ஆமா�… மாச� இர�டா�ர�… �வா�ர� வாடைக த�ற… ெப�சா வாடைக த�றைத
ேபசறா�…”
“இ�த ஓ�ைட ����� இ��� எ�வள� ெகா��கற�… வ�சா வ�ச� வாடைக ���� தாேன
ெகா��கேற�…”
“ஓ�ைட ���� உ�ைன யா�டா இ��க� ெசா�ன�. ஒ�ட� ��ைச இ�ைல… சவடா�
ேபசேற…” த��ைடய ��ைட ேகவலமாக ேப�னதா� க�தசா�யா� தா�க ��ய��ைல.
ேகாப�தா� ப�ைல� க��தா�.“பாவ�… � உைழ�� ச�பா��ச ��… ெவ�ைள�கார���
எ��� ேவைல ெச�த�� �ைட�த ��ைச தாேன…” ராமசா� ப���� ேக�டா�.
“எ�னடா ெசா�ன…” ராமசா� ேகவலமாக ெசா�னைத� தா�க ��யாம� �ற�� க�ைடைய
����ெகா�� ராமசா�ைய அ��க ஓ�னா�.
“த�� இ� த��” ப�க�� ��� ெப�யவ� க�தசா�ைய த��தா�.
ப�க��� �ட�த க�ைல ைக�� எ����ெகா�� ராமசா� ��றா�. ��தா� அவைன
த����ெகா����தா�.“��கேள ெசா���க… ��ைட� கா� ப�ண� ெசா�� ��மாச�
ஆ��… இ��� கா� ெச�யலனா எ�ப�…?”“அவ� ��ைட நா� எ�ன ெச�யேற� மாமா…?
�� �ைட�ச�� கா� ெச��டேற�…”“எ�ப கா� ெச�யறதா�…” ேகாப� ச�� த���
இ��த�.“�� �ைட�சா�தா� கா� ெச�ய����…”ராமசா��� ப�� க�தசா���
ஒ��வர��ைல. ���� ேகாப� அவ��� ஏ�ய�.” “�� �ைட�கைலனா கா�
ெச�யமா�டாயாடா?”
“ஆமா�டா… கா� ெச�ய��யா�… உ�னா� எ�ன ெச�ய���ேமா ெச�…” ப� ���ய
ராமசா��� வா����� வா��ைதக� �த� ேபா� ெவ�வ�தன.
ராமசா� சவா� ��டைத அவனா� தா�க ��ய��ைல. ஆ��ர��� ராமசா��� �����
���� பா��ர�ைத ெவ�ேய எ��� எ��தா�.அைம�யாக இ��த ��தா� ஆ��ர�
அைட�தா�. “ேட… ஏ�டா இ�ப� தைலெய���� அ�யற.” அ�ணா… அ�ணா… என
வா��ைத�� வா��ைத ேபசறவ� வாடா… ேபாடா… என ம�யாைத இ�லாம� ேப�னா�.
த��ைடய ��சைன ம�யாைத��லாம� ேப�யைத வச�தாவா� தா���ெகா�ள ��ய��ைல.
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�ைலைய� ��� ெச���ெகா�� ஓ�வ�தா�. “எ�ன� ெசா�ன… ெபாற�ேபா��
நாேய…”“எ���� உ� ��ச� பா��ர�ைத ��� எ��சா�”.“ஆமா��… ��ைட கா� ெச�ய�
ெசா�னா கா� ெச�ய ேவ��ய� தாேன… கா� ெச�யைலனா எ�லா�தா� ெச�ேவா�” ஏ�
வ�சமாக ெகா�� �லா�யவ�க� ேகாதா�� இற��னா�க�.“ஏ��… இ�ப� ச�ைட��
ல��ல��� ஆடற…” ��தா� ப���� கா��னா�.
“ஏ�… வாைய அள�� ேப�…”, ச�ைட��� ெபய�ேபானவ�, அவ�ட� வாைய�ெகா���
யா�� ��ட� �ைடயா�… ெக�ட வா��ைதைய ��ச��லாம� ெகா���ெகா�ேட
இ��பா�.��தா�னா� ப�� ெகா��க ��ய��ைல” ேபா� ெநா��ைய
ைவ�����றவேள…” ஒ� ேபா� ேபா�டா�.
“எ�ன� ெசா�ன… நாேத�… உ�னா�டமா ேம���ேயாட ப�ைல இ���� ��� இ��ேக�…”
ப���� ஒ� ேபா�.ஏ� வ�சமாக பழ�யவ�க� ஒேரெநா��� த�கைள ெகா�ைச�ப����
ெகா�டா�க�. ச�ைட எ�� ஒ�� வ�த�ற� அ�� ஈ�ர�க� ைவ��� பா��க ���மா?
ஓ��� இ�லாதத�� க��� கா�� ைவ��� ேப�வ�தாேன வழ�க�.
அ�த���, ம���� ச�ைட�மாக மா�� ���ைல உ�வா�� ெகா����த�.பரம�வ��,
ெப�யவ�� சமாதான� ெச�� ெகா����தன�.
“த�� � ெச�ச� ச���ைல. ���ல ���� பா��ர�ைத� ��� எ��ச� த��…” ெப�யவ�
ேப�னா�.ராமசா��� ெத�� ஏ�ப�ட�… “எ�னதா� ெசா�த �� ைவ����தா�� இ�ப�
தைலெய��பா இ��க� �டா�…”“�� இ�லாதவ���� தாேன � ச�ேபா� ெச�வ…” ெப�யவ�
த��� ��ற� ெசா�னைத தா�காம� க�தசா� ெப�யவ� �� ேகாப�ப�டா�.
“எ�னதா� �� இ��தா�� இ�ப� அடாவ��தனமாக நட�க��டா�…” தன�� �� இ�லாதைத
மைற�கமாக ெசா�னைத ெப�யவரா� தா���ெகா�ள ��ய��ைல.
“����கார� உடேனவா கா� ெச�ய� ெசா�னா�. எ�வள� நாைள���தா� ெபா����
ெகா��ற�.” பரம�வ� க�தசா��� ஆதரவாக ேப�னா�.
ராமசா��� ேகாப� பரம�வ� ப�க��, க�தசா��� ேகாப� ெப�யவ� ��� ����ய�.
ச�ைட நட�பைத ேவ��ைக� பா����ெகா����த ரா� “அ�மா ேசா� ேபா�… ப����…”
என அட����தா�.��தா�� ேகாப� �ைசமா�ய�… ம�ைர� ���� ஆ���க�ைல
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ஆ��வ�ேபா� ��� ���� �����டா�. “ச�யேன! � ெபாற�த ேநர� ச���ைலடா…
த���ரேம… ேசா� ேவ��மா� ேசா�…
உ�கார���� இட��ைல… ெச���ெதாைலய ேவ��ய�தாேன…” இ�லாைம�� தா�க� அ�த
���ைவ தா��ய�.“அவைன ஏ�மா அ���ற…” ப�க��� இ��பவ�க� த��தன�.
அவ� ேகாப� த��� ைபயைன க������� கத�னா�. அவ�� அ�ைக பா��ய�ைத��,
அைனவைர�� அைம��ப���ய�.
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“எ�ன ��ேகசா… ஒ� மா��யா இ��க…” � ேபா���ெகா�ேட அ�
ேக�டா�.“ஒ����ல… எ� ��னம�சா� ெகா�ச� அ��கமா ����டா�. இ��ேமல அ��
இ���ற� லாய���ைல”…“ஆமா�பா… மாமனா� ���ல த�����தா ம�யாைத
ெகாைர��தாேன…”மாமனா� �� ெகா�ச� ெப��. க�யாண� ஆன����� ��வ�சமாக
மாமனா� ���ேல த���டா�… ெப�ய ம�சா� ெவ� ஊ�ேல ேவைல�� இ��கா�.
அ�ேகேய ���ப�ேதாட த���டா�. ��னவ� ப������� இ��கா�. மாமனா�
���ப���� ஒ�தாைசயா� இ��க மகைள த�ேய அ��பாம� ைவ����தா�க…“எ�க
மாமனா�, மா�யா� எ��� ெசா�லல”… அவ� அ��கமா ெசா�ன�ற� அ�� த������ற�
ந�லத�ல… ஏதாவ� �� இ��தா ெசா� அ�”.“அட… எவ�டா � ஒ��… �� எ�ன ��மாவா
�ட���… நாேன நாயா ேபயா அைலயேற�”… ராமசா� �� �ைட�காத �ர����
ேப�னா�.“உன�� எ�ன �ர��ைன. ���, க�தசா��� ெரா�ப ெந��கமா�ேச…” சா�ல�
ேக�டா�.“எ�லா� பண ஆைச… ��ட� கா� ப�ண� ெசா�� ேபானவார� சாமா�கைள
எ�லா� ெவ�ேய எ����டா�. ப��நா�� ��ைட� கா� ெச�யேற� �ரா�பா ேப��ேட�.
எ�ன ெச�யற�ேன ெத�யேல…”“��ேகசா… உ� ெபாழ���ட பராவா��ைல. � அர�
ப�ைண�� ேவைல ெச�யற. இர�� ேப�தா�” எ�ைன பா� நா� ��ைளக�. எவனா���
��சா �� க��னா ேவைல �ைட���. ஏேதா கத�, ஜ�ன� ��ேப� ேவைல மாச���� ஒ�ேனா
இர�ேடா �ைட���. ��� வாடைகைய ஒ��கா ெகா��க ��யல. ��ைட� கா� ெச�ய
ெசா�றா�க…” சா�ல� த� �ர��ைனைய ��னா�.
“என��� அேத �ர�சைனதா�. கைட�� வாடைக தர��. ����� வாடைக தர��. இ�ப
��ைட �ட ����டலா�. ஆனா� அ�வா�ைஸ �ைன�சா�தா� பயமா இ���. ப�தா�ர�,
ப�ைன�தா�ர�� ேக�கறா�. அ��� எ�க ேபாற�”. அ� �ல��னா�.“நாம எ�ன பா���லா
ேவைல ெச�யேறா�. இ�வள� அ�வா�� ெகா��கற���”… ��ேகச� ெகா��தா�.“பா��ல22

ேவைல ெச�தா ம��� ெகா��க ���மா: ஏேதா ��மாத அ�வா��, நா�மாத நா�மாத
அ�வா��னா பரவா��ைல. வாடைக இ�லாம� அ�வா���� வ�� எ�னா��”… சா�ல�
ேக�டா�.
“நம��� ஒ� ெசா�த �� இ�லாம� எ�வள� �ர��ைன பா�. ஏதாவ� ஒ� இட��ல ��ைச
ேபா���டா பரவா��ைல. ஏதாவ� �ற�ேபா�� இட� இ��த பா� ��ேகசா.” ராமசா�
ெசா�னா�.“அேதா ெப�� ேபா��. அவைர ேக�டா ெத���…”“மாமா… இ�க வா�க…”
ராமசா� ����டா�. அ� � ேபா���ெகா��தா�.
“மாமா… நா�க.. ��க எ�லா� �� இ�லாம� எ�வள� க�ட�ப��ேறா�. ஏதாவ�
�ற�ேபா�� �ல� இ��தா ெசா��.. ��ைச ேபா�ேவா�… ராமசா� ெப�யவ�ட� ேக�டா�.”
ெப�யவ� ெசா�ல� ேபாவைத அைனவ�� ஆவேலா� பா��தா�க�.“�ற�ேபா�� �லமா..? அ�த
கர� ��மாதாேன �ட��… என�� �வர� ெத��ச நா� �தலா அ� ��மாதா� �ட��…”
“ச� நாைள காைல�� இற��ட ேவ��ய�தா�”. ராமசா� ��னா�.ெப�யவ����
ச�ேதாசமாக இ��த�.
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ச�ைத� ��ட��� ஆரவார�. அ�த கர�� ப������� �ைக வ��ெகா����த�. �ைக��
இைடேய ஆ�க��, ெப�க��, �ழ�ைதக�� க���ட� இ��தன�. அ�� இ��த �த�
எ�� ெச�ற� எ�ேற ெத�ய��ைல.கால� காலமாக �த� ம����ட�த இட�… ேக�க நா�ய��
�ட�த �ல�… இ�த �ல� யா���� ெசா�த� எ�ப� யா���� ெத�யா� இ��த �ல�ைத இ�
என�� ெசா�த�… இ� எ��ைடய� என ச�த� ேபா�� �����ெகா����தன�.இ�த ���
நா�க��தா� எ�வள� மா�ற�.
தகவ� �ைட�க��ைட�க ேவைல�� ெச�லாம� �ல�ைத ���க வ�தன�.இரேவா� இரவாக
மர�ெகா��க� வன�ப���� ெவ���ெகா�� வ����தன�. ெத�ன����க� அ�ேக
க��களாக� �ட�தன.“ேம� அ�த� ��ைற எ�”… எ�����டாக இ���� �ைர����
��ேகச� இ��தா�. ெத�ன���ைற ேவ���ெகா����தா�. உத��� ��னம�சா�� உட�
இ��தா�. அவ� �� இ��த ேகாப� மைற����ட�.சா�ல�, அ�, ெப�யவ�, ராமசா�,
ராேஜ��ர� ஆ�ேயா� �ைர ேவ���ெகா����தன�. இரேவா�இரவாக, ெகா��க�
ெவ��வ��, ெத�ன���� வா��வ�� ��ைசக� ேபா��� ெகா����தன�. ஒ�ெவா�
���ப�� இற�� இ��த�. ெசா�த �� க��வ�ேல ஏக�ப�ட ம����. கட� வா�� ��ைச
ேபா���ெகா����தா�� ெசா�த �� க��வ��தா� அவ�க��� எ�வள� ம����.
“��ேகசா… அ�� பா�… ��தர� வ�றா�”… ப�க�� �ைர�� இ���ெகா�� சா�ல�
ெசா�னா�.“அவ� எ��� இ�� வ�றா�…”
“ஏதாவ� ����கலா�டா ெச�சா�� ெச�வா�…”ெவ�ைள ேவ����, க���ல ���மாக
வ�தா�.அவ�ட� ம�, ேகாபா� இ�வ�� வ�தா�க�. �ைர�� இ���� ��ேகசைன��
ம�றவ�கைள�� அல��யமாக பா����ெகா�ேட ேம�ேநா�� நட�தா�க�.“ஏ ேகாபா� இ�க
வா…” ��தர� ����டா�. ைக�� இ��த கா�த�ைத ����� கா��னா�. “இ�த
வைரபட�ைத� பா�… இ�தா� �ற�ேபா�� �ல�… ��க �������ற �ல� �ற�ேபா�� �ல� 24

இ�ைல… இ��� ேமேல உ�ள ஐ�� ஏ�க� �ல�தா� �ற�ேபா�� �ல�”…��தர� ெசா�வைத�
ேக�� அ����பவ�க� அவைன ����ெகா�டன�. ��தர� எ�ன ேப��றா� எ�ப�ேல
அைனவ�� கவன�� இ��த�.
“இேதா பா��க… அ�த இட��� நா� அள�� க�ேபா�� ெகா���ேற�. �தலைம�சைர�
பா��� உ�க��� ப�டா வா��� த��ேற�. எ�ன ெசா���க”…
��� ��றவ�க� “ச�” என ச�தமாக ��னா�க�. எ�ப�ேயா �����க ஒ� இட�
ேவ���.“ஒ�ெவா�வ���� அள�� க�ேபா�� ெகா��க ஆ�ர� �பா ெகா��க��…” ம�
ஆேவசமாக ��னா�.�க��� ச�ேதாச� இ�லாம� ச� எ�றா�க�. “��க இ�வைர
ெவ��யெத�லா� �ணா�ேபா���. ஆர�ப��ேல எ�ைன� பா�����தா �லபமா
������ேப�… ச� வா�க…” ைக�� அள�பத�� ‘ேட��ட�’ நட�தா�. அவ� ��னா�
��ட� நக��த�.“இ�த சா�ல� ேப�ைச� ேக�� ெவ��யெத�லா� �ணா ேபா��”… சா�ல�ைச
பா��� ����ெகா�ேட ேகாபா� நட�தா�.சா�ல� �க� �வ�த�. ஆனா� அவனா� எ���
ேபச ��ய��ைல.
“நா� இட� பா��� ெவ�ட வ�த �ற�தாேன இவ��க வ�தா�க. அ��� ��னா� எ�க
ேபானா�க… ெசா�� மா���ைள”… ெப�� ெசா�ன�.
“இவ��க��� இேத ெபாழ���தா�…” ராமசா� ப�� ெசா�னா�.“ஆ��� இர�� ெச��
�ல�தா�… இ�த இட��� ஒ� க� ைவ… அ�த இட��� ஒ� க� ைவ. யா�� ச�ைட ேபா���
ெகா�ள��டா�. �ல�ைத �த�� ���ேபா�. அ��றமா ஒ�ெவா�வ���� �ல�ைத�
கா��ேவா�. “��தர� ேப��ெகா�ேட ேவைல�� ஈ�ப����தா�. ஈ ெமா��ப�ேபால ��ட�
அவைன� ��� ��றன.��ேகச�ட� இ��பவ�க� த��� ��ப�டன�. “அ�ம��� எ�ப�
�ற�ேபா�� �லமாக இ����” ஆ�தலாக ராேஜ��ர� ேப�னா�.“எ�ன ஆனா��
பரவாவ��ைல. இ�ேகேய ��ைச ேபா�ேவா�”. அ� ���சலாக ேப�னா�.“அ�ேண
ட���� ேபா�� வ����க�ேண…” அர�க பற�க ஓ�வ�� ெசா�னா� மேனாகர�.“ேபா��
வ����கா?…”“ஆமா�… ஒ� வ�� �ைறய வ����கா�க… ��ைச ேபாடறவ�கைள
�������� ேபாறதா ட��� ேப���றா�க…
“அ�� இ��பவ�க��� ��ைய� கைர�த�. ��தர�ைத ��� ��ற ��ட� கைர�த�. ��தர��
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அவ�ட� இ��பவ�க� இட�ைத��� நக��த� யா���� ெத�ய��ைல.
ேபா�� வ������ ச�ேதாச��� க�தசா��� �� வாடைக�� ��டவ�க� �ல�� ேவ��ைக
பா��க அ�� வ�தன�.“க�தசா�… இவ��க��� இ�ேம� �� �ட��டா�. ெத��ல�தா�
��க ைவ�க��.” ெப�மா� ேப�னா�.“ஆமா�… ராேஜ��ர��� �� �டேற� ெசா���தா�
ராமசா����ட ச�ைட�� ேபாேன�. ஆனா� அவைன�பா� ெகா�டா� ேபா������
இ��கா�. கவ�ெம�� �ல��� ��ைச ேபா�டா� ��மா ��வானா?”…“ேபா��கார�
�������� ேபாவ���”
“இ�ப எ�ன ��ேகசா ெச�யலா�…” ராமசா� ேக�டா�.
“எ�லா�� ஓ� ேபா��டா�க�” க��ன ��ைட ��� எ�ப� ேபாற�”.
“நாம ேபாகேவ�டா�… ேபா�� வர���… எ�க��� �����க �� இ�ைல.. அதனா�
இ�� ��ைச ேபா�ேடா� என ெசா�ற�”.. ெப�� ைத�ய� ஊ��ய�.
“ஆமா� எ�ன வ�தா�� பா��கலா�…” இராேஜ��ர� ைத�யமாக� ேப�னா�.
ேபா�� வரேவ இ�ைல. ��ேகச�, சா�ல�, அ�, ராேஜ��ர� இவ�க� ேபா�ட ��ைச��
��ப���� நா�ேதா�� ��ய ��ைசக� காளா� �ைள�ப�ேபா� �ைள���ெகா�ேட
இ��த�.
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“எ�ன அ�ணா வா�� வ���க…” ெந��������� காைத �ைட�தவாேற ராமசா�ைய
பா����ேக�டா�.“அ�� வா�� வ�ேற� ��ேகசா…”“எ�க கா�� பா��கலா�…”
�����டாக ப��ேப��ேபா� இ��த�. அத� வாசைன, �ற� அைன�ைத��
பா��த�டேனேய இ� எ�� �ைட��� எ�ப� ெத���. “ேரச�� வா������ வ���களா?”
“எ�த ேரச�� ேபாடறா�. கைட��தா� வா�� வ�ேற�. “தைலைய ெசா���ெகா�ேட ராமசா�
ெசா�னா�. “ேரச� அ��மா�� ெத���.” அ��ைய எ��� �க��� பா��தா�
��ேகச�.“ேரச� அ��தா�. எ�லா� கைட�கார��� ��பைன ெச����கா�. நா� எ�வள�
ெக��� ேக�ேட�. ேரச� கா�� இ�லாம� தரமா�ேட� என� ெசா���டா�.”
“கைட�� ம��� எ�ப� ெகா��கறா�…” ெப�யவ� ேக���ெகா�ேட வ�தா�.“கைட���
ேபா�டா� ெமா�தமாக பண� �ைட���… நம��� ெகா��தா� ெமா�தமா �ைட��மா?”
ராமசா�ேய ப�� ெசா�னா�.
“உன���தா� மா��க� வா��யா� கா�� ெகா��பாேர…” அ� எ�னா��…” ��ேகச�
ேக�டா�.“இ�ப ��கற �ைலவா��� யா�� கா�� ெகா���ற� இ�ைல. அ��ைய இவ�க
இ���ேபாட வா����றா�ேகா…”“ேரச� கா�� இ�லாததா�, இலவசமாக �ைட��ற ேரச�
அ��ையேய நா� அ�க� �ைல ெகா��� வா�ேறா� பா���யா?” ெப�� ராமசா��ட�
கவைலயாக� ேக�ட�.“���தா� வாடைக ���� இ��ேதா�… கா�� வா�க ��யல…
இ�பவா��� ேக��� பா���ற�…”
“ேரச� கா�� நா� ேக��� பா��ேத�. ஆ�ர� �பா� ெகா��தா� த�ேற�கறா�.”“ஆ�ர�
�பாயா…? நா� எ�� ேபாற�.” ராமசா� ஆ�ச�யமாக ேக�டா�.
“ல�ச� மைற�கமாக ேக�ட கால�ேபா�, ேநர�யாக ெகா��தா�தா� ெச�ேவ� எ��ற
�ைலய�லவா வ�����…” ெப�யவ� ேகாப��ட� ெசா�னா�.
“எ�தைன நாைள�� கா���காக அ��தவ�கைள ெக�சற�. ேரச� கைட�காரைன கா�� �ழாத 27

�ைறயாக ெக��� ேக�டா�� ெகா��கமா�ேட�கறா�. ேரச� கா�� வா�கற��� ஏதாவ�
ேயாசைன ெச�தா� பரவா��ைல…” ராமசா� ேப��ெகா����தா�.
இவ�க� எைத� ப�� ேப��றா�க� எ�பைத� ெத���ெகா�ள நாவ� மர�த��� ��ட�
��ய�.“ேரச� கா���� எ�ன ெச�யலா�” ெப�யவ� ேக�டா�.“ேரச� கா�� ேவ�� எ�லா��
மகஜ� எ��� ெகா��ேபா�” ��ேகச� ேயாசைன ��னா�.“எ��� ெகா��கலா�… நா�
������� இட���� ஒ� ெபய� ேவ�டாமா?…” ராேஜ��ர� ேக�டா�.
“ஆமா�… அ�ண� ெசா�ற� ச�… இ�த இட���� ச�யான ெபய� இ�லாததா� ல�ட��ட
ஒ��கா வ�� ேசர��ைல…” க����� ப���� �ேர� ��னா�.
“என��� ஆர�ப�����ேத ஒ� ெபய� ைவ�சா ந�லா������ மன�ல ேதா���…
அ��கான ேநர��, கால�� வரேவ�டாமா.” ெப�யவ� ஆேமா��தா�.
“எ�ன ெபய� ைவ�கலா�… ��ேகச� ேக�டா� “ந�ம �தலைம�ச� ெபய� ைவ�கலாமா?”…
ேகாபா� ேக�டா�.“ேயா�… ��மா இ�… அெத�லா� ேவ�டா�…” ராேஜ��ர�
�ைற�தா�.“இ�த அர�ய� தைலவ� ெபய� எ�லா� ேவ�டா�… இ�க பல அர�ய� க��ைய
ஆத��பவ�க� இ��கா�கா… அதனா� ேவ�டா�… ஏதாவ� சா� ெபய� ைவ�கலாேம…”
ெப�யவ� ஆேலாசைன ��னா�.
“இ�க ஒ� சா� ���டறவ�களா இ��ேகா�.” ேகாபமாக ெப�யவைர� பா��� ராமசா�
ேக�டா�.“ஆமா� அர�ய� தைலவ� ெபயேரா, சா� ெபயேரா ேவ�டா�. இ� ந� ஒ��ைம�ேக
ஆப�தா ேபா� ������… ேவ� ஏதாவ� ந�ல ெபயரா ெசா���க…” ��ேகச� தைலைய
ெசா��� ெகா�ேட ேக�டா�.
“ஏ� பார� ெபய� ைவ�க��டா�. த� ஒ�வ��� உண��ைல எ�� இ�த சகஜ��ைன
அ����ேவா� என� பா�யவ� அ�லவா?…” அ� ��னா�.
“பார�யா?… அ� யாராடா…” ச��ர� ேக�டா�. “� ��மா இ�டா… உன�� ர��, கம�
இ�ப��தா� ெத���…” ��ேகச� ேகாபமாக ேப�னா�.
“ஆமா�பா… பார� நக�� ெபய� ைவ�ேபா�…” ெப�யவ� ச�தமாக ��னா�. அைனவ��
�க���� ஒேர ம����…“ச�… நாைள�� ����� ஒ�வ� மகஜ�ட� தா��தா� ஆ�����
ேபாேவா�…” ��ேகச� ஒ� க�டைள �ற���தவா� எ��� நட�தா�.
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வ�டா��ய� அ�வலக� ��� �����தன�. ���ப அ�ைட வழ��� அ�கா� வ�த�ட�
அவ� அைற��� அைனவ�� ெச�றன�.“இ�வள� ேப�� ஒ�� ெமா�தமாக வ�தா� எ�ப�
ேப�வ�… யாராவ� இர�� ேப� வா�க” எ�றா� அ�கா�.எ�ேலா�� ெவ�ேய ��றா�க�.
��ேகச�, சா�ல�, அ�, ெப�யவ� ஆ�ேயா� ம��� உ�ேள இ��தன�.
“இ�ப கா�� ெகா��க��யா�… அ��� இ�வள� ேப���� ெகா��க��யா�… ஏேதா
ஒ��… இர��னா ெகா��கலா�…”“சா� ��க பா��� ெகா��கலா� சா�… எ�க��� ���ப
அ�ைட இ�லாததா� நா�க ெரா�ப�� க�ட�ப�ேறா�. நா�க வா�� வ�ற ����, கைடக��
வா�� சா��ட ���மா?” எ�றா� ��ேகச�.
“ஐயா மன� வ�சா எ�ேலா���� �ைட��� சா�…” சா�ல� அட�க��ட� ��னா�.
அ�கா� ெமௗனமாக தன��� கண�� ேபா�டா�. ஒ� அ�ைட�� ஐ�� �பா ைவ�����டா��
ஐ�பதா�ர� ேத��.“ச�… இ�ப அைடயாள அ�ைட ெகா��கற�னா �ரம� தா�. அ�ைட��
ஐ�� �பா ஏ�பா� ெச�தா� ெகா���டலா�.”“எ�ன சா�, ஐ�� �பாயா?” ��ேகச�
ேக�டா�.“உன�ேக ெத���. அ�ைட�� ஆ�ர� �பா� வா���� ெகா���ேறா�. �ேய ேபான
தடைவ ஆ�ர� �பா த��ேற�. பா��� ெகா�� ெசா�ேன இ�ல…”ஒ� மாத���� ���
அ�கா�ைய ச���தேபா� அைடயாள அ�ைட�� ஆ�ர� �பா� ெகா���ேற�. பா���
ெகா��க சா� என� ேக�ட� உ�ைமதா�. அ�ேபா� ஐ�� �பா� ெகா��தா த�ேற�, இ�லா��
இ�ைல என அ�கா� ம�����டா�.
ஆனா� இ�ேபா� ��ேகச� மா� இ��தா�. பார�நக� ெபய� ைவ�� ஒ�நா�தா� ஆ�ற�.
அத�ைடய ேவக� அைனவ�ட�� இ��த�.
“நா�ெக�லா� ஏைழக� சா�… எ�களா� அ�வள� ெகா��க��யா�. ��க இர�க�ப��
ேபா�� ெகா��க ஏ�பா� ெச���க…” ெப�யவ� வா��ற�தா�.
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“இ�ப யா���� ெகா��க��டா� என ஆைண இ���. ஏேதா ��க ேக����க� �ரம� எ���
ெகா��கலா�� பா��தா பண� இ���க��க…”
“ஏேதா ஐ�பேதா, �ேறா த�ேறா� சா�… ஏ�பா� ெச���க சா�…” அ� ெக��னா�.“அெத�லா�
��யாத�பா…”
“சா� பண� ெகா��தா�தா� ���மா?…” ��ேகச� ேகாபமாக ேக�டா�.“எ�னா� இ�வள�
ேப��� ெகா��க��யா�. ��க மாவ�ட அ�கா�ைய ேவ��மானா� பா��க”… இவ��க
எ�க ேபா� மாவ�ட அ�கா�ைய பா��க� ேபாறா�க�. நா� தடைவ இ��க��சா வ���
வ�றா�க�… தன��� ெசா���ெகா�டா�.
“எ�ன ெசா�றா� அ�கா�” ெவ�ேய இ��த ராமசா� ேக�டா�.“பண� ஒ� அ�ைட�� ஐ��
ேக��றா�… ெகா��க��யா� என� ெசா�ன��� தர��யா� எ��றா�” ��ேகச�
ெசா�னா�.“ஒ� அ�ைட�� ஐ�ப� �பா த��ேற� என� ேக��� பா��கேவ��ய�தாேன…”
ஒ� ெப�ய�மா ெசா�ன�.
“எ�லா� ெசா�� பா��தா��… ��யா� எ��றா�” அ� ெசா�னா�.“அ�ப எ�ன ெச�யலா�…”
ராமசா� ேக�டா�.“மாவ�ட அ�கா�ைய எ�ேலா�� ேபா� பா��கலா�” எ�றா�
��ேகச�.“ஆமா�… ஒ�நா� ெக�ட� ெக�����… இ�பேவ ேபாகலா�… �ற�ப��க…”
ெப�யவ� ��னா�.ப�ைஸ ��� இற��ய ��ட� ேநராக மாவ�ட ஆ��யாள� அ�வலக���
உ�ள மாவ�ட ���ப அ�ைட வழ��� அ�கா� அைற��� ெச�றன�.“ஐயா எ�க��� ���ப
அ�ைட �ைடயா�… ���ப அ�ைட ெகா��க ெசா���க…” ��ேகச� ெசா�னா�.“எ�வள�
ேப��� இ�ைல…”“இ��� ேப���ேம� �ைடயா��க… “சா�ல� ெசா�னா�.“இ���
ேப��� இ�ைலயா!” அ�கா� ஆ�ச�யமாக� ேக�டா�.
“இ�வள� நாளா ஏ� வா�கல…” எ�றா�.“எ�க��� ெசா�த �� �ைடயா�… வாடைக ���ல
இ��ேதா�… அதனா� வா�க ��யல…” எ�றா� ெப�யவ�.
“உ�க வ�டார அ�கா� எ�ன ெசா�னா�”“இ�வள� ேப��� ெகா��க��யா�… ��க
ெகா��க� ெசா�னா ெகா���ேற� எ�றா�…” ��ேகச� ெசா�னா�.
“இ�வள� ேப��� ெகா��கற�னா க�ட�தா�”… �… தன��� ேயா��தா�.“ப�� வ�சமா
அ�ைட �ைடயா��க… ��க பா��� ெகா��க�யா” சா�ல� ெக��னா�.
“பண� ஐ�� ெகா��தா எ�ேலா���� த�ேற� எ��றா� சா�… பண� ெகா��க��யா� என�
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ெசா�னதா�தா� சா� உ�கைள பா��க� ெசா���டா�” எ�றா� அ�.
அ�கா� உடேன ெதாைலேப��� ேப�னா�.
“எ�ன�பா ��க இ��கற� �ற�ேபா�� �லமாேம?”ஆமா� சா�…” அைனவ��
தைலயா��னா�.“����� கத� எ���, வ�க��ன ர��� ேவ���. அ� இ��தா
��ண�ப� ெகா��க�” எ�� ெப�ய ��ைட� ���� ேபா�டா�.“சா�… ெப�ய மன� ெச��
ேபா�� ெகா��க சா�…” ெப�யவ� ெக��னா�.“����� கத� எ� இ�லாம� ெகா��க
�டா��க… கத� எ� இ��தாதா� ெகா��க��… இ� தா� ச�ட�…” எ�றா� அ�கா�
��வாக…
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அ��யாய� 8

இ�த இர�� வ�ட��� இ��� ��ைசக���ேம� ேதா����டன. ��ைசைய� ��� கா�க�
ேதா�ட�க� ேபா����தன�. ஆ�க��, ப��க���ட வள���� ெகா����தன�.
�� இ��பவ�க��ட ��ைச ேபா����தன�. �ற�ேபா�� �ல�தாேன… ப�டா �ைட�தா� ஒ�
�� �ைட��ேம எ�ற ஆைச.ஓேர ���ப��� எ�தைன ேப� �����க ����. மக�க� இ��
வ�� ��ைச ேபா�� �����தன�.இ�� �����பவ�க�, கைர ேவ���கார�கைள ம��ப�
இ�ைல. அதனா� கைரேவ��க��� இ�த� ப�� ம�கைள க�டாேல ���ப��ைல.இ�
ப�சாய�� ��ய��� ெசா�தமான �ல�. இ�� ��ைச ேபா�ட� தவ�. உடேன கா� ெச�ய
ேவ��� என ஊ� சா�ட�ப�ட�.
“அ�ணா ேக�டாயா?” எ�ேலாைர�� கா� ெச�ய� ெசா�� ஊ� சா�டறா�க…” எ�றா�
க�தசா�.“ெச�ய��� எ�வள� ��ரா நட�கறா�க�… ப���� பரம�வ�.
“ஆமா�… இ� அரசா�க ெசா�த�ல… ��மா ��வானா…”“இ�ேம� �� ெகைட�காம� ந�ம
கா�� வ��தா� �ழேவ���…”
இ�� �����பவ�களா� ஓைட�� நாசமா�ற�. இதனா� ஏ�� த��� பாழா�ற�. இதனா�
தா� கா� ெச�ய ெசா��ேறா� என அ�கா�க� ��னா�க�.
“இ�த இட��� க��� க�ட� ேபாறா�க… பழ�சா� க�ெப� வர�ேபா��…” அத�காக�தா�
கா� ெச�ய ெசா�றா�க என ஆ�� அர�ய� க���கார�க� ெசா�னா�க�.
“ஏ�பா ��ேகசா இைத� ேக��யா? இ� ப�சாய�� �லமா�. இ�ப கா� ெச�ய ெசா�றா�க…”
ெப�யவ� ெசா�னா�.“ஆமா� ெப��… இ�ப�தா� இவ�க��� இ� ப�சாய�� �ல�ேன
ெத���…”இ�� ��ைச ேபா�டவ�க��� இ� �ற�ேபா�� �ல�� ெத���, ஆனா� எ�ன
�ற�ேபா��… யா��� ெசா�த� எ�ப� ெத�யா�.
“இ�த மைல ேதா��ன� �த� இ� ��மாதா� ேக�க நா�ய�� �ட�த�. இ�ப இ�ல க���
க�றா�களா�” எ�றா� சா�ல�.“கா� ெச���� எ�� ேபாற�… எ�� �� �ைட�க�ேபா��. 32

ெப�யவ� கவைல�ட� ��னா�.“இ�ேக ெச�தா��ட பரவா��ைல… ���� அவ����ேட
ேபா� அவமான�பட ��யா�…” ராமசா� ெசா�னா�.
“ஆமா�… ராமசா� ெசா�ற� ச�தா�…” ெப�யவ� ஆேமா��தா�.
“��மா இ��தா�தாேன… ேரச� கா�� ேவ���… அ� ேவ���, இ� ேவ���, ல�ச�
ேக�கறா� என ெசா���க… இ�ப ���க ெசா�றா�” எ�றா� ேகாபமாக ேகாபா�.
“நாம ேக�ட� எ�ன�யா த��… ���தாேன ேரச� கா�� இ�ல� �ட வ�ேத…” எ�றா�
அ�.“நம�� எ��� ேபாரா�ட� எ�லா�…” நாேம ஒ�ட� ��ைச��லாத பரேத��க…” ��க
��மா இ��தா நம�� இ�ப �ர��ைன வ����கா�.“ேயா� அவ� கா���� ஐ�� �பா
ேக�டாேன அ� �யாயமா?…” ��ேகச� ஆேவச�ப�டா�.“ெகா��க ���ப� இ���றவ�க
ெகா����� வா�க���… ெகா��க ��யாதவ�க ��மா இ��க ேவ��ய�தா�…”“ஏ�பா �
ெசா�ற� உன�ேக �யாயமா ெத��தா?” ச� ச�… இ�ப கா� ெச�ய ெசா�றா�. எ�ன
ெச�யலா�…? ெப�யவ� அைனவைர�� பா���� ேக�டா�.“ச� தா��தாைர� ேபா�
பா��ேபா�… வா�க…”
இ�ல எ�னா� ஒ��� ெச�ய ��யா�. இ� ப�சாய�� �ல�… ��க ேபா� ப�சாய��
ஆைனயாளைர பா��க… ஒேர வா��ைத�� தா��தா� ெசா����டா�.
“இ� ப�சாய�� �ற�ேபா��… யாைர ேக�� இ�ல ��ைச� ேபா���க…” ஆைணயாள�
ேக�டா�.
யா�� வா� �ற�க��ைல.“இ��� இர�� நா�� கா� ெச��ட��… இ�லா��
ேபா��தா� வ��…”“எ�ன சா� ���� இ�ப� ெசா�னா எ�ப� சா�… நா�க இர�� வ�சமாக
�� இ��ேகா�… ��ைச ேபா��ேபா� ேபாட� �டா� என ெசா�����தா ேபா����க
மா�ேடா� எ�றா� ��ேகச�.“அ�ப நா� இ�ைல… நா� இ��தா ெசா�� இ��ேப�… எ�க
�ல�ைத ஆ��ர��த� த��… கா� ப����க…”“உ�க� �ல��� ஓ�ட� க�����கா�.
அவைன எ�லா� உ�களா� கா� ெச�ய ��யல…” அ� ெபா�ைம�ழ�� ��னா�.
“எ�ன�பா… எ�ன ேபசேற…” ஆைணயாள� ேகாப�ப�டா�. “ஆமா� சா�… அவ� அவ�
இ���, ���� ஏ�க� �ற�ேபா�� �ல�ைத ஆ��ர�����கா�. அைத உ�களா� த��க
��யைல…” எ�றா� ��ேகச�.“நா�க… இ��� ேப� ேச��� ெகா�ச �ல��ல ��ைச�
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ேபா�ட�… ஆ��ர��� எ����க…” அ� ேக�டா�.அ�கா�யா� இத�� ப�� ெகா��க
��ய��ைல…” ச�… நா� எ�ன ெச�யற�… மாவ�ட ஆ��� தைலவ� கா�
ெச�யேவ�டா�� ெசா���டா நா� எ��� ெச�யல… ச� ேபா�க…” ஆைணயாள� ெவ�ேய
அ��� ைவ�தா�.“அ�கா����ட தயவா ேக�க��… இ�ப� எ�லா� ேக�டா எ�ப�…”
���� ேகாபா� த� எ���ைப ெத���தா�.
“� ��மா இ��ணா… கா�� ேபா� �ழ�மா? எ�றா� �ேர�.“ந�ம ேதைவ�� கா��
�டதா� �ழ��…”“� ��… எ�களா� ��யா�… �ற�ப��க மாவ�ட ஆ��யாள�
அ�வலக����…” எ�றா� �ேர�. இவ� க����� ப����ெகா�� இ��தா�… அதனா�
யா���� வைள�� ெகா��க அவ� மன� இட� ெகா��க��ைல.
“ேநர� ஆ��… இ�ப ேபா� பா��க ���மா?… எ�றா� ெப�யவ�.“பா��கலா�… இ�லா��
அவ� ப�களா��� ேபாகலா�…” எ�றா� �ேர�.“ப���� ேநர� ஆ��… வா�க ���ர�…”
��ேகச� அவசர�ப�டா�.ப�களா�� மாவ�ட ஆ���தைலவ� இ��தா�.
“எ�ன�பா இ�வள�ேப� வ������க… எ�ன �ர��ைன.”“ஐயா எ�கைள ��ைசைய ���
இர�� நா�� கா�ெச�ய ெசா�றா� ஆைணயாள�…” எ�றா� ��ேகச�. ம�றவ�க�
அைம�யாக இ��தன�.“ஓ அ�த �ல��ர��ைனயா? இ� �ற�ேபா�� �ல��ைலேய. இ�
ப�சாய�� ப�டா �லமா�ேச… �…”
“ஐயா பா��� மன� ைவ�சா ெகா��க ����…” ெப�யவ� ெக��னா�.“ெப�யவேர… அ�
�ற�ேபா�� �லமா இ��தா ெகா���டலா�. ஆனா� அ� ப�சாய���� ெசா�தமான�…”
��ெர�� எ�கைள கா� ெச�ய ெசா�னா எ�க ஐயா நா�க ேபாற�…” ெப�யவ�
ேக�டா�.ச�யான ேக��… ஆ���தைலவ� ேயா��தா�. இத�� ப�� ெசா�ல� த�மா�னா�.
“ப�சாய�� �ற�ேபா�ைக ந�த� �ற�ேபா�கா மா��� ெகா�����னா… தா��தாரா�
எ�க��� �ல� ெகா��க���� ஐயா” எ�றா� ��ேகச�.
மாவ�ட ஆ���தைலவ� ேயாசைன�� இ��தா�. இ��� ெகா�ச நா�ேல மா�த� �ைட�க�
ேபா��… கா� ெச�� ஏ� ெக�ட�ெபய� எ��க��… ��சா வ�றவ�க பா����க���.
“ச� கவ���ேற�… மகஜைர ெகா������ ேபா�க…”“ஐயா ��க தா� பா��� ஏ�பா�
ெச�ய��…”“�…” ���தா�.“மவராசனா இ����க… இ�ப� வ�சமா இ�த� ��ைச இ�லாம�
க�ட�ப�ேடா�… இ�ப�தா� ெகா�ச நாளா ��ம�யா �����ேகா�… அைத�
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ெக���டா��க சா�… ��பா� �ழ� அழாத �ைறயாக ெக��ய�…
“ச��மா… நா� ஏ�பா� ெச�ேற�… ேபா�க…”“ஐயா தா� ெச�யற��டா�… ேபா�க…
ேபா�க…” கைட�ைல ஊ�ய� க��ைத� ���� த�ளாத �ைறயாக அைனவைர��
ெவ�ேய��னா�.
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மாவ�ட ஆ���தைலவ� ���க ேவ�டா� என� ெசா�னாேரா இ�ைலேயா ெத�யா�. �த�வ�
பத��� ஆைச�ப�� உ�டான ேகா���� ஆ��க�� இர�டாக உைட����ட�.
அ�ேபா� ஏ�ப�ட அர�ய� ���ைல��, பரபர��� ��ைசைய ���க�படேவ��� எ�ற
�ைல ����� வ�த�. ஆ���� கைல�� ��ட�. அதனா� ��ைசைய யா�� ���க
வர��ைல. எ���க���ன� ச�ேதாச�ப�டா�கேளா இ�ைலேயா, இ�த பார� நக�
��ைசவா�க� ச�ேதாச�ப�டன�.
பத��காக ச�டசைப ெகாைல ெச�ய�ப�டேபா� பார�நக� ம�க��� பல� �ைட�த�.ேத�த�
அ���க�ப�ட�… கைர ேவ��க� பைடெய��க� �வ��ன�. “நா�க� ஆ���� வ�தா�
உ�க��� ப�டா ெகா���ேறா�. எ�க��� வா�க���க�” எ�றன�. ��� ��ைசைய�
���க மைற�க ேவைல ெச�தவ�க� எ�ேலா��, ��ைச�� ப�டா வா��� த��ேறா� என
�� வ�தன�.வா�காள� ப��ய� தயாரா� இ��த�.
“ஏ�பா… ��ேகசா… வா�காள� ப��ய�� ந�ம�ேப� யா��� இ�ைலயா�…” அ�
ெசா�னா�.“யா� ெசா�னா…”“நாேன பா��ேத�… ந�ம பார�நக� ம�க��� யா���� ஓ��
இ�ைல…” சா�ல� ெசா�னா�.“ஏ�� ேக��� பா���யா…?“ேக�ேட�. கத�� எ�
இ�ைலயா�. அதனா� �கவ� �ைடயா�…” எ�றா� சா�ல�.
“நா� எ�ன நாேடா�களா? நம�� ஓ�� இ�ைல� ெசா�ற���” ��ேகச� ேகாப�
ெகா�டா�.“ந�ம��ட ஓ�� இ����தா� அவ�அவ� ந�ைம ��� வ�றா�. ஓ�� இ�லா��
ந�ம��ட எவ�� வரமா�டா�… அ��ற� ந�ைம கா� ெச���வா�க” எ�றா� ெப�யவ�.
“ஆமா�…”“ேயா� ��மா இ��க… அ� இ�� ெச�� கா� ெச�ய ெசா��ட ேபாறா�…”
ேகாபா� வா� �ற�தா�.“ேயா� � எ�ைன�காவ� ஒ���ேபா� இ���றாயா?” எ�ப பா� அ�
ேவ�டா�… இ� ேவ�டா�� ெசா�������…” அ� ேகாபா���

36

ேகாப�ப�டா�.“எ�னேமா ெச���க… கா� ம��� ெச�ய� ெசா�ல���, அ��ற�
ேப���ேற� உ�கைள…”
“ச�… ச�… ���பா…” ெப�யவ� சமாதான�ப���னா�.“இ�ப எ�ன ெச�யலா�…?” ��ேகச�
ேக�டா�.“வாெனா��� �ன�� ெசா�றா�… வா�காள� ப��ய�� உ�க ெபய� இ�ைலனா
வ�டா��ய�ட� ��ண�ப� ெகா��க எ��” ராமசா� ெசா�னா�.“ச� எ�ேலா��
��ண�ப� எ���க… நா� ேபா� பா��கலா�” ��ேகச� க�டைள��டா�.
“வா�க… எ�ன �சய�… ��க �ர��ைன இ�லாம� வரமா���கேள…” தா��தா���
இவ�கைள�ப�� ந�� ெத���. அ��க� வ�வதா� வா�பா, ேபா�பா என ேப�யவ� இ�ேபா�
வா�க, ேபா�க என ம�யாைதயாக ேப�னா�.
“சா�… எ�க��� ஓ�� இ�ைலயா� சா�…” எ�றா� ��ேகச�.“ஓ�� இ�ைலயா…”
ஆ�ச�யமாக பா��தா�.“ஆமா� சா�” சா�ல�, அ� ஒ� ேசர தைலைய ஆ��னா�க�. தா��தா�
அ�வலக உத�யாளைர� ����டா�.“சா�…”“ேபா� ந�ம வா�காள� ப��யைல ச�ெச�யற
எ��தைர ��� வா”.“சா�, வண�க� சா�…”“ஓ… வா�க…”“எ�ன ப����ைக ��ப� ����
வ������க…”“ேத�த� சமய� சா�… பார�நக� ம�க��� ஓ�� இ�ைல� ேக���ப�ேட�.
அதா� ெத���ெகா�� ெச��ேபாடலா� என வ�ேத�.”
“ெகா�ச� ெபா��க… இ�த எ��த� வ�றா�. அவைர� ேக�டா� ெத���.”“இ�த பார�நக� எ�த
வா��� வ��…”“எ�டா� எ� வா��சா�”“இவ�க ேப� எ�லா� வா�காள� ப��ய��
வ�தா…”“ப��ய�� இ�ல சா�…”“இ�ைலயா… ந�லா பா��ேத� சா�… ��க �ட பா��க சா�”
தா��தா� ப��யைல ���� பா����ெகா�� வ�தா�… ஆமா� ஏ� ஓ��� கண�� எ��க
“ேபாகைலயா?”“சா� அ� �ற�ேபா�� �ல�…”“�ற�ேபா�� �ல��� �����தா ஓ��
�ைடயாதா?” ��ேகச� ேகாபமாக ேக�டா�.“அ��� இ�ல… கத�� எ� �ைடயா�…
அ�தா�…” எ��த� ெசா�னா�.
“சா�… நா�க இ�த நா�� ��மக� இ�ைலயா?” ���� ��ேகச� ேக�டா�.தா��தா�
ேயா��தா�… ஓ�� ேபா�வ� ஒ�ெவா� ��மக�� உ�ைம… அ� இ�ைல என ெசா�வத��
யா���� அ�கார� இ�ைல.“ச� ��க ேபா� அ�த� ப���� கண�� எ��க” எ��த���
உ�தர��டா�.“சா� கத�� எ� இ�ைலேய, வா�காள� ப��ய�� கத� எ� ேவ��� சா�…”“�
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கத� எ� ேபா��, கண�� எ��க…”“சா� அ� ப�சாய�� �ற�ேபா�� �லமா�ேச…”“அ�
அவ�க பா�����வா�க… ��க ஓ�� �ர��ைனைய பா��க…”
“ச� சா�…”“��ேகசா…”“சா�”“அவ� ஓ�� கண�� எ��க வ�றா�… அவ��ட இ��� ���ர�
����க… ����� ஒ� ப�கமாக இ��� எ� ேபா��க…”“ச� சா�…” ெரா�ப�� ந�� சா�…
நா�க வ�ேறா� சா�…” அைனவ�� ஒ� ேசர ெசா�� ���� �ற�ப�டன�.“சா� நா�� வ�ேற�
சா�…”“ச��க… ப����ைக�� எ��� அ��கமாக ேபா��றா��க…
“அ�ப� எ�லா� ெச�யமா�ேட� சா�…” ��ப� ெசா��� ெகா�ேட �ற�ப�டா�.
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��ைச� ப��ைய� ��� உ�� ெச�க� வள��� இ��தன. ம� ேரா������ ஒ�ைறய��
பாைதக� ம��ேம ��ைசக���� ெச�றன. ஒ�ைறய� பாைதக�� இ��ற�� உ���ெச�க�
வள��� பாைதைய ��� அள��� இ��தன.����� ெச�க� ம�ேரா��� ஓர����,
ஒ�ைறய��பாைத�� ஓர���� வள��� இ��தன. நட���ேபா� ேவ�����, �ைல���
மா���ெகா�� பயண� ெச�தன.�த�க�� ஆ�கா�ேக ப��க� ப�����தன. அைவக�
ேவ�கைள ேதா��யதா� ப�ள�க� ஏ�ப����தன.
�ய�க�� �ல�ைகக� �ட�தன. கா�� �ய�க� இர� ேநர�க�� வ�� ேம��தத�கான
அைடயாள�க� இைவ.இ�� ������� ெப�மா� �ன�� இர� ேநர��� �ய��� க��
ைவ�ப�தா� வழ�க�. ஒ� �ல நா�� �ய� அக�ப��. �ல நா�க� க��ைய
அ����ெகா�� �ய� ஓ����. ஒ�நா� �ர�� மா���� உ�ள�.
ெப�மா� மைன� ச�த� ேக�� ஊேர ����ட� “எ�ன�… எ�ன ஆ��…” ��ேகச�
ேக�டா�.
“கா�� ஏதா க������…”“பா�பா இ���ேமா…” ஏதாவ� க�����தா�� ச�ெட��
�ைன��� வ�வ� பா�� தாேன…இைத� ேக�ட�ட� ெப�மா��� பய� ஏ�ப�ட�.
“எ��ைடய ேகா� அைட��� இட��� ேபானவார��ட ஒ� பா�� அ��ேத�…” எ�றா�
ராமசா�.“ேயா� ��மா இ�… எ�த ேநர��� எ�ன ெசா�ற�� ெத�யைல” ��ேகச�
அத��னா�.“ேயா� பய�படாேத… ஒ��� இ�ல… பா�� க�����தா ப� ப�ட காய�
இ����… இ� ேவ�…” �ச� ஏறாம� த��க கா�� க��� ேபா���ெகா�ேட ெசா�னா�
சா�ல�.“பா�� க��� சாகறவைன �ட பய�தா� சா�றவ�தா� அ�க�…” ���� ராமசா�
வாைய �ற�தா�.“� ேபா� பாட� ேபாடற ெப�யசா�ைய ���வா” எ�றா� ெப�யவ�.
ராமசா� ஓ�னா�…ெப�மா� மைன� ஒ�பா� ைவ�� ஊைர� ����ெகா�ேட
இ��த�.“ஏ�மா � ��மா இ�… அவ��� ஒ��� ஆகல… ஏ� � க�� அவ��� பய�ைத
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உ�டா��ற…” ெப�யவ� ச�ைட ேபா�டா�.“எ�ப பா� இரா���னா �த� ப�கேம ��யேற…
ெசா�னா ேக��றாயா… இ�ப பா�ேபா எ�னேமா க������…” மைன� ெப�மாைள� ����
���த�.கா� வ�யா��, பய�தா�� ெப�மா� ேசா�வாக இ��தா�.�ேர� ஓ�வ�தா�… “எ�ன
ஆ��… மாமா”.
“பா�ேபா, எ�னேமா க������…” ெப�மா� வ� ெபா��க ��யாம� ெசா�னா�.“ச�
�ற�ப��க ம���வமைன��…”
“இ� த��… பாட� ேபாட ெப�யசா�ைய ��� வர�ெசா�� இ��ேக�…” எ�றா�
ெப�யவ�.“ம���வமைன�� உடேன ேபாகாம�… பாட� ேபாட��களா�. பாட�…”
ேகாப�ப�டா� �ேர�.“ெப�யசா� ���� இ�ல மாமா…” ராமசா� ெப�யவ�ட�
ெசா�னா�.“ச�… ச�… ம���வமைன�� �ற�ப��க…”“இ�த ேநர��� ம���வமைன��
யா�� இ��கமா�டா�க. ேபசாம� டா�ட� ����ேக ேபாகலா�…” சா�ல� ெசா�னா�.அர�
ம���வமைன இ���� டா�ட� இர�� ம���வமைன�� இ��ப��ைல. இர� ேநர���
ெச�றா� டா�ட� அ�க� பண� வ�� ெச�வா�.“பா�� க�����க ேபால ெத���…
எ��ட�� ம��� இ�ைல. ம���வமைன��� ம��� இ�ைல… ��க ெப�ய
ம���மைன���தா� ேபாகேவ���” எ�றா� டா�ட�.“ச� ம���வமைன�� வா�க… எ���
ெகா���ேற�…”ம���வமைன�� உ�ள ேநாயா�க� த��� அைற�� ���ள��க�
எ�ய��ைல. ம�ெண�ெண� �ள�� ம��� எ���ெகா����த�.அர� ம���வமைனயா
அ�ல� கசா��� கைடயா எ�ற ச�ேதக�தா� வ�த�.
“பா��� க��� ம��� ைவ�க ேபா�ய பா�கா�� வச� இ�ைல… �த�த��� ஊ�
ேபா����ேக�. ��க உடேன தைலைம ம���வமைன�� ேபா�க…”
வாடைக கா� ����, தைலைம ம���வ மைன�� ெப�மா� அவசர� ���ைச� ����
ேச��க�ப�டா�.
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ெப�மா� ம���வமைன����� ����� வ����டா�. ெச���ைழ����ேடா� எ��ற
��ம�. அவைன� பா��க அவ� ��� வாச�� ��ட� �����த�.அவ� ��� எ��� உ�ள
நாவ� மர��� ைமனா��, ���க�� நாவ� பழ�கைள
ேவ�ைடயா��ெகா����தன.“ஏ�ணா ந�ம ம���வமைன�� பா���க��� ம��ேத
இ�ைலேய… அத�� ஏதாவ� ெச�சா…” எ�றா� �ேர�.“ெச���கடா… ெச���க… ஏ�டா
உ�க��� ேவற ெபாழ�ேப �ைடயாதா?… ேகாபா� ேகாப�ப�டா�.
“� ��மா இ�… பா�� க��சதா� ெப�மா� ெச����தா அவ� ���ப� அ�லவா இ�ைற��
ந��ெத��� ����…” எ�றா� ராமசா�.“நானா �ைத�ைதயா� ேபாக� ெசா�ேன�…”
“�ழ�ைத எ�லா� இ���… அ��கைள க�����தா எ�ன ஆவற�.”
“ஆமா�… ��ைட� ��� �த� இ��� அைத ெவ�டாம� ம���வமைன�� ம���
இ�ைலயா�… அத�� ஏேதா ெச�ய�மா�…”“அ�ண� ெசா�ற�� ச�தா�… ஆனா� ேவைல
ெச�யற இட��ல பா�� க�������னா அ��ற� அர� ம���வமைன���தாேன ேபாக��…”
எ�றா� �ேர�.இவ�க� ேப�வைதேய உ���பாக கவ����ெகா����த ��ேகச�…” இ�ப
எ�ன ெச�யலாேம� ெசா���க…”“பா���க��� ம��� ேக���டா ேபா�மா. நா��க����
ம��� ேவ���. ����� �� நா� வள���றா�க. எ� ைபயைன நா� க������…
ம���வமைன��� ேபானா ம��� இ�ல��றா�…” அ� ெசா�னா�.“ச� எ�ன ெச�யலா��
ெசா���க…” ��ேகச� ேக�டா�.
“அ��யாவ�ய ம���க� அைன��� ம���வமைன�� இ��கேவ���. மகஜ�
ெகா��ேபா�… உ�ணா�ரத� இ��ேபா�…” எ�றா� �ேர�.
“இ�த ஊ�� எவ���� இ�லாத அ�கைற நம�� ம��� எத��?”… ேகாபமாக� ேக�டா�
ேகாபா�.“நா� பா�����ேகா�… அதனா�தா�” எ�றா� அ�.
“ஏ�பா அேதாட, க�ப��� ��சார �ள���� ஏ�பா� ெச���க… நா� ேந�� ரா���
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��ைட��� ெவ�ேய வ��ேபா� �ேழ �����ேட�…” எ�ற� ��பா� �ழ�.
“ஆமா�… ��, ��� எ�லா� ����… �ழ�ைதகைள ஏதாவ� ������னா எ�ன ெச�யற�…”
ெப�மா� வா� �ற�தா�.
“க�ப�க� நம� ���� ப�க�தாேன ேபா�ற�. ���ள�� ேபா���தர ேக�ேபா�…” எ�றா�
சா�ல�.“ஆமா� இவ� ப�டா �ல��� �����கா�. இவ��� ���ள�� ேபா���
த�வா�க…” ந�கலாக ெசா�னா� ேகாபா�.ஏ�ணா ���ள�� ேக�ப� த�பா?” எ�றா�
�ேர�.“��த இட� ெகா��தா, ப��க இட� ேக�கற கைதயா இ���…”
“இ�தா பா�, ஜன�க� ������ற இட���� இ�ப ��ய ���ள�� எ�லா� ேபா��
த�றா�க… நாம ���� ���ப� இ�க இ��ேகா�… ��க�ப� ந�ம ����� ேமல�தா�
ேபா�ற�. ஐ�� க�ப���� �ள�� ேபாடற� க�டமான கா�ய� இ�ைலேய…” ��ேகச�
ெசா�னா�.“ஆமா�… ேக�ேபா�…” ெப�யவ� ச�ம��தா�.
நா� இ�த இட�����, ஒ��ர�� ��ைச��� ��சார� வா��வ� �லேம இ�த இட�ைத
த�கைவ��� ெகா�ள ����” எ�றா� ��ேகச�.
“எ�வள� நாைள�� இ�ப� இ���ேல ��ன�படற�…” ��பா� �ள� ெப���� ��ட�.“ஏ
�ழ� ��மா இ��கமா��யா… ��சாரவச� ேக�க�ேபா� இட�ைத கா� ெச�ய ெசா���டா
எ�ன ெச�யற�.” ேகாபா� �ழ��� ேகாப�ப�டா�.
“��க ��மா இ��க… நா� எ�னேமா ேக�ட�� அவ� ���க வ�றமா�� ெசா���க…
��சார� ெபற எ�தைன �ைற யா� யாைர ச����றேமா ெத�யல. ஆனா� ��சார� �ைட��ற
வைர��� நா� இைத ����ட��டா�” என ேகாபா� மைன� க�ண�மா� ேப�னா�.
க�ண�மா� ேப�யைத� ேக�� அைனவ�� அச����டன�. வா� ேபசாத இ�த ெப����
எ�ப� இ�த ைத�ய� வ�த�. அவ�க��� இ���� ேதைவக� அவைள��, அவ�கைள��
மா��ய�� எ�ன ஆ�ச�ய� இ��க� ேபா�ற�.
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அ��யாய� 12

மைழ ெப�� இர�� ��� நா�க�தா� ஆ�ற�. ���� எ�த ேநர��� ேவ��மானா��
மைழ வரலா�. வான� ம��� ம�தாரமாகேவ காண�ப�ட�.
ெதாட��� அ��க� மைழ ெப�ததா� ��ைச�� ஏ�ப�ட ஒ�க� �வ� எ�லா� தாைர தாைரயாக
ெச�ப���� ேகா�க� இ��தன. ��ைச�� ெவ��ப���� �ல இட�க�� ஊ����
க���ெகா����த�. அதனா� ���� உ� ஓத� தா�� �வ��, தைர�� ஈர� ேகா�� இ��த�.
மா�க� மாத�� க����� இவ�கைள வா��ய�. இரெவ�லா� நா��, ந��� ஊைள
இ�வ�ேபா� ஊைத� கா�� ஊைள இ���ெகா����த�. ெவ�ைமயான ம�� ��ைசகைள
�� மைற�� இ��த�. ��னா� ��பவ�கைள��ட பா��க��யாத அள��� இ��த�.கா��
பழ அ�வைட�கால�, ம�ற நா�கைள �ட அ�க பண� ��யாக ெப�றன�. எ�த அள���
கா��� பழ�க� ப��க ���றேதா அ�த அள��� பண� ��தலாக �ைட�த�. அதனா�
இய��ரமாக மா����தன�. இ�த சமய��� நா�கா� ச�பா��க ேவ���. ���ைர மாத
கால��� ேவைல இ��கா�. அத�கான ேதைவக��� இ�ப ெகா�ச� பண� ேச��� ைவ�க
ேவ��ேம.
உைழ��� கைள�பா� ெதா�டா�����ேபால �வ�� �ட�தன�. ��ய�� உதய�ைத
மைழேமக� �� மைற����தன. ��ய��கான ஆரவார� எ��� காண��ய��ைல.
ஞா�����ழைம அைனவ���� ஓ��. ����, கைள��� அவ�களா� எ�����க
��ய��ைல. ஆனா� ������ட� எ�� ம��� ெத��த�.
த�� ெச�� ெசா���ெகா����த�… �� இ�லாதவ�க��� ��� மைன ப�டா��, ���
இ�த ப�தா��� இ����� க��� த�வதாக பாரா�ம�ற��� ம��ய ம���
ெத���தா�.ேகாபா� ���� ���� எ��தா�… “ஏ�… எ�ன ெச�யற… இ�� வ��
ெச��ைய� ேக�…”ேம�� எ�ன ெசா�ல�ேபா�றா�க� எ�பைத அைம�யாக� ேக�டன�.
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�தலைம�ச� இ�த ஆ�� இ����� ��பதா�ர� ��கைள க��� த�வதாக ச�டசைப��
ெத���தா�…
எ�தைன இ��பான ெச��… த�க�� க�ட�கைள� ேபா��� அ����… ெகா���ேதைன
சா���ட �����…“இ�ப ேக��ேய�… ந�ம அரசா�க� நம�� ந�ல�தா� ெச���… இ�
ேமலாவ� ��மா இ��க� ெசா�� அ�த பச�கைள…”“இ�ப ஏ�க… அவ�கைள
�ைன����க�…” க�ண�மா� அைம�யாக� ேக�டா�.“இ�ல… எ�ப�பா� ேபாரா�ட�
ெச�யலா�… ேபாரா�ட� ெச�யலா��தாேன அ�த ��ேகச�, சா�ல� எ�லா� ெசா�வா�”“ச�
காைல�� நம�� எ��� ச�ைட… ���க…” தா� ேக�ட இ�த ெச��ைய ெசா�ல ேகாபா�
ெவ�ேய வ�தா�.
“ட�.. ட�” ச�த� ம��� ��ைச� ப���� அ��த�. அத�ைடய ச�த� அைற�ைறயாக கா��
���த�. அ� ெந��� வ�� ெகா����த�.
“வ��ற இ�ப����றா� ேத���� இ�� ��ைச ேபா�டவ�க� ��ைசைய ����ட
ேவ���. இ�ைல எ�றா� ேபா�ைஸ ைவ��� ���ேபா�… இ� ப�சாய�� அ�வலக
உ�தர�… உ�தர�” என அ�வலக அ���ைப ச�தமாக க��னா�.அவ� ஒ�ெவா�
��ைசவா��� கா�� ���ப� ��ைசைய ���� ��� “ட� ட�” அ��� இைதேய
���������� ெசா�னா�.“இ� ப�சாய�� �ற�ேபா�� �ல�… இைத ஆ��ர��த�
��ற�… உடேன கா� ெச�யேவ���”. ட�… ட�…
ேகா����க� ேபா�டவ�க� எ�லா� “ட�… ட�” ச�த� ெச�தவ�ட� வ�� ேச��தன�.“ஏ�
வ�சமா �������ேடா�… இ�ப ���� ஏ� கா� ெச�ய� ெசா���க…” ��ேகச�
ேக�டா�.“ப�சாய��� பண� இ�ைலயா�… த�யா��� ��க ��� ெச����கா�க.”“உ�க
ப�சாய��� பண� இ�ைலனா அ��� எ�க வ���ைலயா அ���ற�…” ேகாப�ப�டா�
சா�ல�.“��க அவ�கைள ேக��க… கா�� ெச�ய� ெசா�� ட�.. ட�… ேபாட ெசா�னா�க.
ேபா���ேட�… எ�ைன ���க” என� ���ெகா�ேட ந����டா�.
அைனவ�� �க�� ேசாக� க�� இ��த�. எ�ன ெச�வ� என ஒ��� ��யாம�
ெகா�����தன�.
“ஏ�பா ��ேகசா ேபசாம� அ�ப�ேய ��னா எ�ப�… எ�ன ெச�யலா� ெசா�…” ெப�யவ�
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அைம�ைய கைல�தா�.“என�� ஒ� ேயாசைன”“ெசா� சா�ல�” எ�றா� ��ேகச�.
“ந�ம��ட�தா� ேரச� கா�� இ���… இைத ைவ��� ேகா���� ��ைசைய� ���க��டா�
என தைட உ�தர� வா���டா…”“ஆமா� அ��� ெச�யலா�… ����� �ேறா, இ��ேறா
வ�� ெச�� ெச�யலாேம…”“ஐ���ட ெகா��கலா�…” ராமசா� ெசா�னா�.“பா��க… இ�த
சமய��� ����றதா வ�� ��கறாேன… நா�கா� ச�பா���ற காலமா�ேச…” ெப�மா� மைன�
ெசா�னா�.“கா� ெகட���… இ�ப மைழ�கால�… ���கால�… இ�ப நா� எ�க ேபாற�…
எவ� �� த�வா�…” ��பா� �ழ� �ல��ய�.
“ேகா���� தைட உ�தர� �ைட�கைலனா எ�ன ெச�யற�”… அ� ச�ேதக��ட�
ேக�டா�.“��ைசைய ���சா த��கற�…” எ�றா� ��ேகச�.
“ந�ைம �ைற�� த���� ���சா…” சா�ல� ேக�டா�…
“ந� �ழ�ைத ���க� எ�ேலாைர�� உ�ேள த���� ���சா… ���க���…” ராமசா�
ஆேவச�ப�டா�.“ேபா�ைஸ ைவ�� ���கறா� ெசா�னா�. ��பா��யா� ��டா� எ�ன
ெச�யற�…” ெப�மா� ேக�டா�.“��வா�… �டறவ� உ�ேரா� இ��கமா�டா�… எ�ைன
����ெகா�� ���, ேவ��மானா�, இ�த� ��ைசைய� ���க��� ேதாழேர”, எ�றா�
ேகாபா�…வா��ைதவ�த ப�க� அைனவ�� பா�ைவ ����ய�… மன�ேல ஒ� ��ய
ெத��ட� ������ ெச�றன�.
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ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��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�.
46

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���
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
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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�
48

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�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
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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�
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உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.

2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� 51

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� /
இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
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எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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