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கககோவவ2 தில்ல!
ஒவவவகோரு வபண்ணிற்கும் திருமணம் என்பத
அவளுவடையே வகோழ்க்வகவயே முற்றிலுமகோக மகோற்றி
அவமக்கக்கூடியேதகோக அவமகிறத!
மிதமகோன
தட்பவவப்பத்தில்,
அழககோன
கககோவவயின்
கரைஸகககோர்ஸ பகுதியில் இருந்த என்வன, அதிக
வவயில், அதிக குளிர், பகோவஷ புரியேகோத, அழுக்ககோன
தில்லக்கு
ஏற்றி
அனுப்பியேத
திருமணம்!
மனதிற்குள ஒரு வித பயேத்தடைனும், எப்படி
சமகோளிக்கப் கபகோகிகறகோம் என்ற எண்ணத்தடைனும்
தகோன் தவலநகர் தில்லக்கு முதல் முவறயேகோக
பயேணம் வசய்கதன்.

கககோவவயில் இருந்தவவரை வீடு, அப்பகோ, அம்மகோ,
தம்பி, வநருங்கியே உறவினர்கள, மிகக் குவறவகோன
நட்பு வட்டைம், வதரியேகோத வவளியுலகம் என இருந்த
எனக்கு தவலநகரைத்தக்குச வசன்ற பிறகு தகோன்
வதரிந்தத என்னவரின் நட்பு வட்டைம் எவவளவ
வபரியேத என! தங்கியிருந்த பகுதியில் இருந்த

அவனத்த வதன்னிந்த மனிதர்களுக்கும் [அத
இருக்கும்
நூற்றுக்கணக்கில்!]
வதரிந்தவரைகோக
இருந்தகோர் என்னவர். வீட்டிற்கு வரும் நண்பர்கள,
கநகரை சவமயேலவறக்கு வந்த “என்ன சவமயேல்
இன்னிக்கு?” என்று ககட்கும்கபகோத வரும் உதறல்
வககோஞ்சம் நஞ்சமல்ல! சகோப்பிட்டை பிறகு தகோன்
வசல்வகோர்கள!
வசன்ற
புதிதில்
நிவறயேகவ
பயேந்திருக்கிகறன்.
வவளிகயே கபகோனகோல் எப்கபகோத திரும்புவகோர் என்று
வசகோல்ல முடியேகோத அளவக்கு வபகோதச கசவவ
அவருக்கு!
இரைவ
திடீவரைன
வதகோவலகபச/அவலகபசயில் அவழப்பு வந்தகோல்,
“இகதகோ வகரைன்!” என்று புறப்பட்டு விடுவகோர் தனிகயே இருந்கத பழக்கம் இல்லகோத எனக்கு இரைவ
முழுவதம் உறக்கம் வரைகோத – பயேத்தில்! ஒரு முவற
இரைவ முழுவதம் வீட்டுக்கு வரைவில்வல! நகோன்
வீட்டில் தனியேகோக உறங்ககோமல் இருக்க, அவரும்,
அவருவடையே ஒரு நண்பரும் இன்னுவமகோருவர்
வீட்டில் இரைவ முழுவதம் விழித்தக் வககோண்டு –
அவர்களுக்குத் தவணயேகோக இறந்த கபகோன அந்த
வீட்டு மனிதரின் உடைல்! அதிககோவல வீட்டுக்கு,

சர்வ சகோதகோரைணமகோக இவதச வசகோல்ல, ஒரு குளியேல்
கபகோட்டு கிளம்பினவர், எல்லகோ கவவலகளும்
முடிந்த வீட்டுக்கு வரும்கபகோத மகோவல ஐந்த மணி!
என்னதகோன்
விஷகோரைத்
வவரை
ஹிந்தி
படித்திருந்தகோலும், ஒரு வமகோழிவயேப் கபசுவதற்கும்
படிப்பதற்கும் நிவறயேகவ வித்தியேகோசம்! ஹிந்தி
வதரிந்திருந்தகோலும், தில்ல மக்கள கபசும் ஹிந்தி
புரியேகோமல் விழிபிதங்கி வவளிகயே வரும் அளவக்கு
முழித்திருக்கிகறன்.
ஒரு முவற மகோர்க்வகட்
வசன்றகபகோத “நகோஸபதி நகோஸபதி” எனக் கூவிக்
கூவி
விற்க,
என்னவரிடைம்
“என்னங்க
ரைகோஷ்ட்ரைபதிவயே கூவிக் கூவி விற்கறகோகன” என்று
ககட்டுவிடை, அவர் இன்றளவம் என்வனக் கிண்டைல்
வசய்த வககோண்டிருக்கிறகோர்!
அவர் விற்றத
கபரிக்ககோய் வவககளில் ஒன்று – அதன் வபயேர்
ஹிந்தியில் நகோஸபதி! இப்படி பல முவற பல்பு
வகோங்கி
இருக்கிகறன்.
ஹிந்திகயே
தகரைகோறு
எனும்கபகோத, ஹர்யேகோன்வி, பஞ்சகோபி என பல
வமகோழி கபசும் தில்ல மக்களிடைம், “என்னதகோன்
வசகோல்ல
வரைகோங்க?”
என்று
வதரியேகோமல்
மகோட்டிக்வககோண்டு முழித்திருக்கிகறன்!

மகோற்றம் முதலல் பயேமுறுத்தினகோலும், நிவறயே
விஷயேங்கள கற்றுக் வககோண்டிருக்கிகறன் – வடை
இந்தியே சவமயேல் முதல் ஃபுல்ககோ எனப்படும்
சப்பகோத்தி வசய்வத வவரை, வகோழ்க்வகயின் வநளிவ
சுளிவகவள, சக மனிதர்கவள, பகோவஷவயே, என
நிவறயேகவ விஷயேங்கள வதரிந்த வககோண்டைத, புதியே
நட்புகவளப் வபற்றத ஆகியே எல்லகோகம இந்த
மகோற்றத்தினகோல் தகோன்.
கககோவவ2 தில்ல தந்த
மகோற்றங்கள,
சல
சுவவயேகோன
நிகழ்வகள,
நிவனவகள ஆகியேவற்வற இந்தக் கட்டுவரைத்
வதகோகுப்பில் பகோர்க்கலகோம்! வவலப்பூவில் எழுதியே
கட்டுவரைகவள ஒரு வதகோகுப்பகோக, கசமிப்பகோக,
மின்புத்தகமகோக வவளிக் வககோண்டு வருவதில்
மகிழ்சச.
கககோவவ, தில்ல என மகோற்றி மகோற்றி எனத
அனுபவங்கவளச வசகோல்ல இருக்கிகறன். வசகோல்ல
இருக்கும் நிகழ்வகள, அவவ மீட்வடைடுத்த உங்கள
நிவனவகள, பற்றியே உங்கள கருத்தகவளத் வதரியேப்
படுத்தலகோகம!

நட்புடைன்
ஆதி வவங்கட்
kovai2delhi@gmail.com
15-09-2017
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கககோவவ - வசகோர்க்ககம
என்றகோலும்….
”வசகோர்க்ககம என்றகோலும் அத நம்மூரை கபகோல
வருமகோ?”
என்ற
பகோடைவலக்
ககட்கும்
கபகோவதல்லகோம் எல்கலகோருக்கும் அவரைவர் ஊருவடையே
நிவனவகள வரும். நம்முவடையே பிறந்த ஊர்
எவவளவ சறியே கிரைகோமமகோக இருந்தகோலும் - சறு
வயேதில் ’நகோம் பகோர்த்த, பழகியே இடைங்கள,
விவளயேகோடியே
இடைங்கள,
நம்முவடையே
வபற்கறகோருடைன் கழித்த அந்த இன்பமகோன நகோட்கள
மீண்டும்
திரும்பக்
கிவடைக்ககோதகோ?’
என்று
எண்ணத்கதகோன்றும்.
கககோவவ என்று அவழக்கப்படுகிற கககோயேமுத்தூர்
என்னுவடையே வசகோந்த ஊர் என்று வசகோல்லக்
வககோளவதில் எனக்கு எப்கபகோதகம வபருவம.
“TEXTILE CITY” என்று அவழக்கப்படுகிற
கககோயேமுத்தூருக்கு இன்வனகோரு வபயேரும் உண்டு
“MANCHESTER OF INDIA” என்ற வபயேர் தகோன்

அத. இங்குளள தட்பவவப்பநிவலயும் மிகவம்
சறப்பகோக இருக்கும். ஒருபுறம் உதகமண்டைலம்
மறுபுறம் ககரைளகோ என்று இருப்பதகோல் எவவளவ
வவயில் ககோலமகோக இருந்தகோலும் வியேர்க்ககோத.
மகோர்கழி மகோதங்களில் சீகதகோஷ்ணம் மிகவம் நன்றகோக
இருக்கும். சுவவயில் உலகிகலகயே இரைண்டைகோம்
இடைத்வத
வபற்ற
சறுவகோணி
தண்ணீர்தகோன்
எங்களுக்கு குடிநீர்.
நகோங்கள இருந்த கரைஸகககோர்ஸ என்ற பகுதி
கககோயேமுத்தூரின் வமயேப்பகுதி. இந்த பகுதிக்கு
ககோந்திபகோர்க் - ககோந்திபகோர்க் என்ற வழிப்பகோவதயில்
வசல்லும் 7C கபருந்த மட்டுகம வரும்.
இப்கபருந்தில் வசன்றகோல் அகநகமகோக எல்லகோ
முக்கியே
இடைங்களுக்கும்
வசன்றுவிடைலகோம்.
இங்குளள வகோக்கிங் கரைகோடில் ககோவல 4 மணி முதல்
9 மணி வவரையிலும் மகோவல 4 மணி முதல் இரைவ
8 மணி வவரையிலும் வகோக்கிங் வசல்பவர்கள
அதிகம்.
இந்த கரைகோடின் இருபுறங்களிலும் பூத்தக் குலுங்கும்
மரைங்களும்
பூங்ககோக்களும்
இருக்கும்.

கரைஸகககோர்ஸில் ஆரைம்பித்த K.G திகயேட்டைர், K.G
ஆஸபத்திரி, அரைசு கவலக் கல்லூரி, கவலக்டைர்
பங்களகோ, சகோரைதகோம்பகோள கககோவில் இப்படி 4 - 5
இடைங்கவள
கடைந்த
திரும்பவம்
கரைஸ
கககோர்ஸிகலகயே
முடியும்
வட்டைப்
பகோவதகயே
வகோக்கிங் கரைகோடு. இந்த வகோக்கிங் கரைகோடில் ககோவலயில்
வகோக்கிங் வசல்பவர்களுக்ககோக அருகம்புல் ஜஜூஸ,
ககோய்கறி சூப்பு கபகோன்ற உடைல் ஆகரைகோக்கியேத்திற்கு
உதவம் வபகோருட்கவள விற்கிறகோர்கள. இங்கு
இப்வபகோழுத
குழந்வதகளுக்ககோக
உலக
அதிசயேங்களின் மகோடைல்கள மற்றும் ககளிக்வககளும்
வவத்திருப்பதகோக ககளவிப்பட்கடைன்.
கரைஸகககோர்ஸக்கு
அருகில்
உளள
இடைம்
புலயேகுளம். இங்கு உலகிகலகயே மிகப்வபரியே
விநகோயேகர் பிரைதிஷ்வடை வசய்யேப்பட்டுளளகோர். இவரைத
உயேரைம் 19 அடி. கமலும் கரைஸ கககோர்ஸிகலகயே
108
விநகோயேகர்
சவலகள
பிரைதிஷ்வடை
வசய்யேப்பட்டுளளத. இவவ 5 அடுக்குகளகோக
வவக்கப்பட்டுளளதகோல்
நீங்கள
பிரைதட்சணம்
வசய்வதற்கு வசதியேகோக இருக்கும். இப்படி பல
கபறுகவளப் வபற்ற பகுதியில் பல வருடைங்கள
இருந்ததற்ககோகப் வபருவமப்படுகிகறன்.

இவவளவ
எழிலகோன
நகரில்
இருந்தவிட்டு
இப்கபகோத
தில்லயில்
இருப்பத
மனதக்கு
என்னகமகோ பிடிக்கவில்வல.
தில்லயில் பல
வருடைங்கள இருந்தகோலும் இந்த ஊர் எனக்குப்
பிடிக்கும் என்று கதகோன்றவம் இல்வல:-)

தில்ல - “தசகோவதகோரைமும்
தசகோவதகோரும்”
சறு வயேதில் சனிமகோவக்வகல்லகோம் எங்கவள
அவழத்தக் வககோண்டு கபகோவத அரிதகோன விஷயேம்.
விடுமுவற நகோட்களில் அம்மகோ ஏகதகோ ஒரு படைத்வதத்
கதர்வ வசய்த அவழத்தப் கபகோவகோர். திருமணமகோகி
தில்ல வந்த பின்பும் தமிழ் படைங்கள இங்கக
அவவளவகோக வவளியிடைகோததகோல் பகோர்க்க வகோய்ப்பு
இல்லகோமகல இருந்தத.
கமல்ஹகோசன் நடித்த “தசகோவதகோரைம்” தில்லயில்
வவளியேகோககவ,
வகோரை
இறுதியில்
அதற்க்குச
வசல்லலகோம் என்று நகோங்கள முடிவவடுத்திருந்கதகோம்.
வகோரைக் கவடைசயில் ஒரு கவவலயேகோக வவளிகயே
வசன்ற என் கணவர் யேகதசவசயேகோக அவருவடையே
நண்பவரை சந்திக்கவம் அவர் தசகோவதகோரைம் பகோர்க்கப்
கபகோவதகோகச
வசகோல்ல,
அவகரை
எங்கள
எல்கலகோருக்கும் கசர்த்த வடைலபுக்கிங் வசய்த
விட்டைகோர்.

எல்கலகோரும் கசர்ந்த நண்பருவடையே வண்டியில்
புறப்பட்கடைகோம்.
கபகோகும்
வழியில்
நண்பர்
“WAVES”ல்
தசகோவதகோரைம்
கபகோட்டிருப்பதகோக
வசகோல்ல
அங்குதகோன்
வடைலபுக்கிங்
வசய்த
உளளதகோகச
வசகோன்னகோர்.
என்னவகரைகோ,
தகோன்
கபப்பரில் ’FUN CINEMAS V3S MALL’ல்
கபகோட்டிருப்பதகோக
பகோர்த்த
ஞகோபகம்
என்று
வசகோல்லக் வககோண்டிருக்வகயிகலகயே “WAVES”
வந்தவிட்டைத.
இரைண்டைகோம்
தளத்திற்குச
வசன்று
சனிமகோ
ஆரைம்பிப்பதற்ககோக
ககோத்திருந்கதகோம்.
அங்கு
பகோர்த்தகோல் கும்பலும் இல்வல, வந்திருந்த ஒரு
சலரும் ஹிந்திக்ககோரைர்கள. தமிழ் கபகோஸடைரும்
இல்வல என்னடைகோ இத என்று நிவனத்தபடிகயே
உளகள வசன்று உட்ககோர்ந்கதகோம்.
படைம் ஆரைம்பமகோனத. ஆஹகோ! கமல்ஹகோசன் இகதகோ
வரைப்கபகோகிறகோர்
என்று பகோர்த்தகோல் ககோலசசக்கரைம்
சுழலும் படைம் வந்த பிறகு “தசகோவதகோர்” என்ற
ககோர்ட்டூன் படைத்தின் வடைட்டில் ஓடியேத. ஒன்றவரை
மணி
கநரை
படைம்.
விஷ்ணுவின்
பத்த

அவதகோரைங்கவள பற்றி குழந்வதகளுக்குச வசகோல்லும்
அழககோன படைம்.
கமல்ஹகோசன்
படைம்
பகோர்க்கச
[!]
வசன்ற
எங்களுக்கககோ ஒகரை அதிர்சச. என் வபண்ணுக்கும்,
நண்பரின் வபண்களுக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்ற படைம்
என்பதகோல் ஒகரை குஷ.
ஒரு டிக்வகட் 130 ரூபகோய் வககோடுத்த வகோங்கியேதகோல்
கபசகோமல் அமர்ந்த பகோர்த்த விட்டு வந்கதகோம்.
அத்கதகோடு விட்கடைகோமகோ, இரைண்டு நகோட்கள கழித்த
கமல்ஹகோசன் நடித்த ’தசகோவதகோரைம்’ படைத்திற்கும்
வசன்கறகோம்.
ஒகரை வபயேரில், ஒகரை கநரைத்தில் இரைண்டு படைங்களும்
வவளிவந்ததகோல் வந்த குழப்பம். வடைலபுக்கிங்
வசய்த நண்பவரை இப்கபகோத பகோர்த்தகோலும் கிண்டைல்
வசய்த வககோண்டிருக்கிகறகோம்.
வசகோந்த வசலவில் சூனியேம் – "தசகோவதகோர்" மற்றும்
"தசகோவதகோரைம்" படைம் பகோர்க்க எங்களுக்கு ஆன
வசலவ – 1000 ரூபகோய்.

’அடை
கதவடைகோ’
என்று
நிவனக்கத்
கதகோன்றியிருக்கணுகம உங்களுக்கு இந்கநரைம்!

கககோவவ - கககோவடை விடுமுவற
கககோவடை
விடுமுவற
என்றகோகல
கககோவடை
வகோசஸதலங்களுக்கும், சுற்றுலகோ வமயேங்களுக்கும்
வசன்று
வருவத
என்பத
இப்கபகோவதயே
கலகோசசகோரைமகோகி விட்டைத. ஆனகோல் என் சறு வயேதில்
ஒவவவகோரு கககோவடை விடுமுவறக்கும் நகோன் பிறந்த
ஊரைகோன
சவகங்வகக்குத்
தகோன்
அவழத்தச
வசல்வகோர்கள. கவடைச பரீட்வச முடிந்த அன்கற
கிளம்பி
விடுகவகோம்.
கககோயேமுத்தூரிலருந்த
கபருந்த பிடித்த மதவரை வசன்று அங்கிருந்த
இன்வனகோரு
கபருந்தில்
ஒரு
மணிகநரை
பிரையேகோணத்தில் சவகங்வகவயே வசன்றவடைகவகோம்.
வபரும்பகோலும்
அப்பகோவம்
வருவகோர்.
இல்வலவயேன்றகோல் அம்மகோ, நகோன் தம்பி மூன்று
கபரும் வசல்கவகோம். கககோவவயிலருந்த மதவரைக்கு
4½ மணிகநரைம். சவகங்வகக்கு 1 மணிகநரைம். ஆக
வமகோத்தம்
5½
மணிகநரை
பிரையேகோணத்தில்
சவகங்வகவயே அவடையேலகோம். இதகவ அன்வறயே
நகோளில் எனக்கு வபரியே பயேணமகோகத் கதகோன்றும்.
இப்கபகோகதகோ தில்லக்கு 40 மணிக்கும் கமற்பட்டை

ரையில் பிரையேகோணத்வத நகோன் கமற்வககோளவவத
நிவனத்தகோல் எனக்கக ஆசசரியேமகோக இருக்கிறத.
அத்வத / மகோமகோ வீடு
சவகங்வகயில் என் அத்வதயும் (அப்பகோவின்
அக்ககோ)
மகோமகோவம்
(அம்மகோவின்
தம்பி)
இருக்கிறகோர்கள. வபரியே சவன் கககோவில் இருக்கும்.
அதற்கு எதிர் புறமகோக அத்வதயின் அந்தக் ககோல
வீடு. வநடுக கபகோய்க்வககோண்கடை இருக்கும். முதலல்
வரைகோந்தகோ. அங்கிருந்கத மகோடிக்கு வசல்லும் வழி
இருக்கும். வரைகோந்தகோவவத் தகோண்டிச வசன்றகோல் ஏழு,
எட்டு தூண்களுடைன் கூடியே ’கரைழி’ என்று
வசகோல்லப்படும் வபரியே அவற இருக்கும். அடுத்த
இடைதபுறம் ஒரு சறியே அவற. அதற்கடுத்த கூடைம்.
கூடைத்தின் ஒரு புறம் பூவஜயேவறக்கு வழி, அடுத்த
ஸகடைகோர்
ரூம்.
அவதக்
கடைந்தகோல்
வபரியே
சவமலவற. சவமயேலவறக்கு நடுவில் வபரியே
முற்றம். அவத தகோண்டி கிணற்றடி. இதன் இரு
புறங்களிலும் இரைண்டு அவறகள. விறகுகள
அடுக்கி வவக்க. அப்புறம் கதகோட்டைம். கதகோட்டைத்தில்
6, 7 வதன்வன மரைங்களும், வசம்பருத்தி, நந்தியேகோ

வட்வடை கபகோன்ற பூசவசடிகளும் இன்ன பிறவம்
இருந்தத.
கிணற்றடியில் தண்ணீர் இவறத்த, தவவத்த,
குளித்த
அமர்க்களம்
வசய்கவகோம்.
இரைவில்
அங்கககயே இருக்கும் தகோழ்வகோரைத்தில் எல்கலகோரும்
வட்டைமகோக அமர்ந்த வககோளள, அத்வத சகோதத்வத
உருட்டி வகயில் பிவசந்த கபகோடைப் கபகோடை, நகோங்கள
அதன் நடுகவ குழி வசய்யே, அத வககோளளும் அளவ
குழம்பு விடுவகோர். அகதகோடு சகோப்பிட்டைகோல் அளகவ
இல்லகோமல்
உளகள
கபகோகும்.
வசம்பருத்தி
இவலகவள பறித்த கதகோய்க்கும் கல்லகலகயே
வவத்த கசக்கினகோல் நுவரை வரும் இவத தவலயில்
கதய்த்த குளிப்கபகோம். ககோவலயில் பூவஜக்கு
மலர்கள பறிப்பத எங்கள கவவல.
அப்பகோ, அம்மகோவவ விட்டு நகோனும் தம்பியும் முதல்
முவறயேகோக அத்வத வீட்டிற்கு வசன்ற கபகோத நகோன்
கதகோட்டைத்தக்குச வசன்று மலர் பறிக்கும் கபகோத என்
அத்வத
வபயேன்
கதகோட்டைத்த
கதவவ
வவளியிலருந்த பூட்டி சகோவிவயே ஓட்டுக்கு கமகல
வீசவிடை நகோன் அழுத கதறி, பின்பு எல்கலகோரும் ஓடி
வந்த அவவன திட்டி சகோவிவயே எடுத்த கதவவத்

திறந்தகோர்கள. இந்த அமர்களத்தில் எனக்கு ஜஜுரைம்
வந்த படுத்தத, அதற்ககோக திரும்பவம் அத்வத
வபயேனுக்கு
கிவடைத்த
திட்டு
இன்றும்
நிவனவிருக்கிறத.
மகோவல கவவளகளில் சவன் கககோவிலுக்கு வசன்று
வருகவகோம். இரைவ கநரைத்தில் அத்திம்கபர் வசகோல்லும்
குட்டிக்
குட்டிக்
கவதகவளக்
ககட்க
ஆர்வமகோயிருக்கும். அவதக் ககட்பதில் அலகோதியேகோன
சந்கதகோஷம்
எங்களுக்கு.
அவர்
வசகோல்லயே
கவதகளில் சுண்டு விரைல் உயேரைமுளள வபயேனின்
கவத, ரைகோஜகோ ரைகோணி கவதகள என நிவறயே கவதகள
நகோங்கள விரும்பிக் ககட்டைவவ.
மகோமகோவின் வீடு அடுத்த வதருவிகலகயே இருந்தத.
இங்கும் அங்குமகோய் இருப்கபகோம். ககோவலயில்
அத்வத வீட்டில் சகோப்பிட்டைகோல் மதியேம் மகோமகோ
வீட்டில். மகோமகோ எங்கவள நிவறயே சனிமகோக்களுக்கு
அவழத்தச வசல்வகோர். ஒரு முவற மகோமகோ, மகோமி,
அம்மகோ மூவரும் இரைவக் ககோட்சக்கு கபய் படைத்தக்கு
வசல்லும்
கபகோத
என்வனயும்
தம்பிவயேயும்
பகோட்டியுடைன்
சம்பூர்ண
ரைகோமகோயேணத்தக்கு
அனுப்பினகோர். மறக்க முடியேகோதத. மகோமகோ சகோப்பிடை

நிவறயே வகோங்கித் தருவகோர். அப்படி நகோன் ரைசத்த,
ருசத்த சகோப்பிட்டைவற்றில் சலவற்வற, வரும்
பக்கங்களில் வசகோல்கிகறன்.
அதவவரை
ககோத்திருங்ககளன்.
ககோத்திருந்த
கிவடைக்கும் எந்த ஒரு வபகோருளிலும் சுவவ அதிகம்
அல்லவகோ!

தில்ல - கதகோய்ப்பு நடைனம்
இவதன்ன புத மகோதிரி நடைனமகோக இருக்கக! இவத
ஆடுவத
எப்படின்னு
வதரிஞ்சக்க
விருப்பமுளளவர்கள,
விருப்பமில்லகோதவர்கள
இரைண்டு கபருகம வதகோடைர்ந்த படிங்க.
முன்னகோட்களில்
தணிவயேல்லகோத்வதயும்
ஆத்தங்கவரைக்கு
எடுத்தட்டு
கபகோய்
ஓடைற
தண்ணியில ககோவல வவசசு, கவரைகயேகோரைமகோ கிடைக்கும்
கல்லல் வபகோறுவமயேகோ கதகோய்சசுட்டு அப்படிகயே
குளிசசுட்டும் வருவகோங்க.
தணியில் இருக்கும்
அழுக்வக நகோம் வவளுக்க, ஓடும் தண்ணீரில்
இருக்கும் சறு மீன்கள நம் ககோலல் இருக்கும்
அழுக்வகத்
தின்னும்கபகோத
நகோம்
உணரும்
குறுகுறுப்பு இருக்கக! ஆஹகோ அத ஒரு அலகோதியேகோன
ஆனந்தம். அகண்டை ககோவிரியில் இந்த அனுபவம்
ஒவவவகோரு முவறயும் நகோன் திருப்பரைகோய்த்தவற
வசல்லும்கபகோவதல்லகோம் கிவடைக்கிறத.

அப்புறமகோ தவவக்கறதக்குன்னு ஒரு மிஷன் வந்த
பிறகு தணிவயேயும் கசகோப்புத் தூவளயும் கபகோட்டு
தண்ணீவரை திறந்த விட்டு, பட்டைவன அமுக்கிட்டு
வந்தட்டைகோ, மத்த கவவலவயேல்லகோம் பகோத்தட்டு
இருக்கலகோம்.
கதகோய்சசு முடிசசு மிஷன் “நகோன்
கதகோய்சசு முடிசசுட்கடைகன” அப்படின்னு ஒரு லகோல
பகோடின பிறகு எடுத்த ககோயே வவசசகோ கபகோதம்.
எனக்கு வமஷன்ல கதகோய்க்கறவத விடை வகயேகோல
கதகோய்க்கிறததகோன் பிடிக்கும். குளிர்ககோலத்தில தகோன்
கவற வழியில்லகோம வமஷன்ல கதகோய்க்கிகறன்.
கல்லுல தணிவயே அடிசசு கதகோய்க்கும்கபகோத கவற
ஒரு வசதியும் இருந்தசசு. வீட்டுக்ககோரைர் கமல
இருக்கிற கககோபத்வத எல்லகோம் தணிகமல ககோமிசசு
அடி அடின்னு அடிக்கலகோம், அடை நகோன் தணிவயேத்
தகோங்க வசகோல்கறன்! இங்க வடை இந்தியேகோவில் தணி
கதகோய்க்கிற கல் கிவடையேகோத. அதக்கு பதிலகோ ஒரு
மரைக்கட்வடை வசசருப்பகோங்க, கிரிக்வகட் கபட்
மகோதிரி அதக்குப் கபரும் ’கபட்’ தகோன்.
அந்த
கபட்டைகோல தணிவயே அடி அடின்னு அடிசச
விளகோசுவகோங்க பகோருங்க - அத அந்த தணிவயே
கபகோட்டிருந்த ஆவளகயே அடிக்கற மகோதிரி இருக்கும்.

எங்க பின்னகோடி வீட்டுல ஒரு அம்மணி இருக்ககோங்க.
அவங்க
வகோஷங்வமஷன்-ல
கதகோய்க்கிறத
கவடிக்வக பகோர்க்கறத எனக்கு ஒரு வகோடிக்வக.
வமஷன்-ல தணிவயேப் கபகோட்டு ஒரு முவற
கதகோய்த்த உடைகன அந்த தணிவயே எடுத்த
டிவரையேர்ல கபகோட்டு குழகோயேடில வீசுவகோங்க. அங்க
ஒரு தடைவவ வகோளில கபகோட்டு அலசுவகோங்க.
அதக்கப்பறம்,
வகோஷங்
வமஷவனகயே
தவலகீழகோக்கி தண்ணிவயே வவளிகயேத்தவகோங்க.
இத்தவனக்கும் அழுக்குத் தண்ணியே வவளிகயேத்தற
குழகோயும் நல்லகோத்தகோன் இருக்கு. பிறகு வகோளியில்
அலசுன தணிவயே எடுத்த வமஷன்ல கபகோட்டு 10
நிமிடைம் கதகோய்க்க விடுவகோங்க.
திரும்பவம் டிவரையேர்ல கபகோட்டுட்டு அத கவகமகோ
சுத்தம்கபகோத வமஷவன வகயில பிடிசசுப்பகோங்க,
அத என்னகமகோ, இவங்க படுத்தற பகோட்வடைத்
தகோங்ககோம ஓடிப்கபகோயிடைற மகோதிரி. ஏற்கனகவ, அந்த
வமஷன் பலகணில ஒரு சன்ன சந்தல தகோன்
இருக்கு, அத எங்க ஓடைறத? அத கவகமகோ
சுத்தம்கபகோத
அவதப்
பிடிசசுட்டு

இருக்கிறதன்னகோல
இவங்க,
அந்த
சன்ன
இடைத்திகலகயே, அதவம் நின்ன இடைத்தகலகயே
நின்னு ஒரு ஆட்டைம் ஆடுவகோங்க பகோருங்க, அவதக்
ககோண கண் இரைண்டு பத்தகோத.
பரைதநகோட்டியேம்,
குசசப்புடி, ப்கரைக், ஒடிசன்னு பலவிதமகோன
ஆட்டைங்கவளயும்
கலந்த
ஆடுனகோ
எப்படி
இருக்கும், அத மகோதிரி அவங்க நடைனம் இருக்கும்.
ஒரு நகோள அவங்க ஆடுற ஆட்டைத்வத வீடிகயேகோ
எடுக்கலகோம்னு ஆவசதகோன், அதக்கு உலகளகோவியே
பதிப்புரிவம எல்லகோம் வித்த ககோசகோக்கலகோம்தகோன்,
ஆனகோ அப்படிகயே ஆடிக்கிட்கடை அவங்க வீட்டு
பலகணியிகலர்ந்த
பகோய்ஞ்சு
வந்தடுவகோங்க
களகோங்கற பயேத்தல இன்னும் வீடிகயேகோ எடுக்கல!
இவத
எப்படி
வதரியேமகோ
வசகோல்றீங்கன்னு
ககட்கறீங்களகோ, அந்த அம்மணி ஹிந்திக்ககோரைங்க!
அதனகோல தமிழில் நகோன் எழுதறவத படிக்க
முடியேகோதன்னுன்ற வதரியேம்தகோன்.

கககோவவ - கககோவடை விடுமுவறயில்
ருசத்தவவ
கககோவடை விடுமுவற பற்றி எழுதம்கபகோத, நகோன் சறு
வயேதில் ருசத்த சல உணவ பற்றி வசகோல்கிகறன்
என எழுதி இருந்கதன்.
அவற்வற இப்கபகோத
பகோர்கபகோமகோ!
எத்தவன கநரைம் தகோன் பசகயேகோடு
ககோத்திருக்க வவப்பத?
ஆறுமுகம் கவடை வறுபயிறு, சுண்டைல்:
மகோவல 5 மணி ஆகி விட்டைகோல் ஆறுமுகம் கவடை
வகோசலல் கும்பல் அவல கமகோதம். ககோரைணம் அவர்
கவடையின் ஸவபஷலகோன வறுபயேறும், சுண்டைலும்
தகோன். ஒரு மணி கநரைத்தில் வககோண்டு வந்த
அவனத்தகம ககோல ஆகி விடும். அவவளவ
சுவவயேகோனதகோக இருக்கும். சறு வயேதில் சகோப்பிட்டை
சுவவ, இவத எழுதம் கபகோத என் நகோக்கில்
வதரிகிறத.

மகனகோகரைன் கவடை கரைகோஸ மில்க்:
இந்த கவடை ஸவபஷல் கரைகோஸ மில்க் மற்றும் ப்ரூட்
மிக்ஸ ஆகும். ஒரு பகோத்திரைத்வதகயேகோ, தண்ணீர்
ஜக்வககயேகோ எடுத்தக் வககோண்டு மகோமகோ வீட்டின்
வககோல்வலபுறக்
கதவவத்
திறந்த
வககோண்டு
கபகோனகோல் நடைக்கும் வதகோவலவில் கவடைத்வதருவில்
இருக்கும் மகனகோகரைன் கவடை வந்த விடும். அங்கு
வசன்று கரைகோஸ மில்க்கககோ, ப்ரூட் மிக்ஸகஸகோ
வகோங்கிக் வககோண்டு ஓடி வருகவகோம் [அப்கபகோத
தகோகன
ஜில்வலன்று
சகோப்பிடை
முடியும்].
அப்கபகோவதல்லகோம் எல்கலகோர் வீட்டிலும் ஃப்ரிட்ஜ
கிவடையேகோகத. இப்கபகோத வீட்டிகலகயே சுககோதகோரைமகோக
வசய்தகோலும், கஹகோட்டைல்களில் சகோப்பிட்டைகோலும்
அந்த சுவவக்கு ஈடு இவண ஏதமில்வல.
நுங்கு, இனிப்புகள வநல்லக்ககோவயே கதனில் ஊறப்
கபகோட்டு வககோடுப்பத என்று நிவறயே ஐட்டைங்கள
உண்டு. எங்கள பகோட்டி, சகோதகோரைணமகோ கீவரை வகோங்கி
சுத்தம் வசய்த கவக வவத்த மசத்த தகோளித்தக்
வககோட்டினகோகல
அவவளவ
சுவவயேகோனதகோக
இருக்கும்.

இத்தவன சகோப்பிட்டைகோல் வயிறு சும்மகோ இருக்குமகோ?
இதற்கும் ஒரு வவத்தியேம் உண்டு. நல்ல வககோழுந்த
கவப்பிவலவயே
பறித்த
அவரைத்த
எல்லகோ
குழந்வதகளுக்கும் ஒவவவகோரு உருண்வடை வகோயில்
கபகோட்டு சறியே டைம்ளரில் கமகோர் விட்டு எங்கள
வகோயில் ஊற்றி அழுத்தி மூடிவிடுவகோர்கள. எத்தவன
ஆட்டைமும்
ஓட்டைமும்
ககோட்டினகோலும்
இந்த
கவப்பிவல உருண்வடை வவத்தியேத்தில் இருந்த
தப்ப முடிந்ததில்வல என்பதில் எனக்கு இன்னமும்
வருத்தம் உண்டு.
சன்ன
அத்வத
வீடு
இரைகோமநகோதபுரைத்தில்
மகோவட்டைத்தில். அவர்கள வீடு நகோற்பத, ஐம்பத
கபவரை வககோண்டை கூட்டு குடும்ப வீடு. பந்தி
பந்தியேகோக
சகோப்பகோடு
நடைக்கும்.
அவர்களுக்கு
வசகோந்தமகோக கஹகோட்டைல் உளளதகோல் ககோவல டிபன்
அங்கிருந்த வந்த விடும். நிவறயே வகோண்டுகள
இருந்ததகோல்
வபகோழுத கபகோவகத வதரியேகோத.
அங்கிருந்ததம் எனக்கு ஜகோலயேகோன அனுபவம் தகோன்.
வபரியே வகுப்புகள வந்ததம் ஊருக்கு கபகோகும்
வகோய்ப்கப
இல்லகோமல்
கபகோனத.
இன்வறயே
இயேந்திரைமயேமகோன வகோழ்க்வகயில் இப்படிப்பட்டை

அனுபவங்கள கிவடைப்பத கடினம் தகோன். இன்று
வவரையிலும் இனிவமயேகோன கககோவடை விடுமுவற
நகோட்கள அவவ.

தில்ல - வவயிவலத் கதடி
தில்லயில் நவம்பர் மகோதம் வதகோடைங்கி மகோர்ச மகோதம்
வவரை குளிர்ககோலம்தகோன். இப்வபகோழுத என்னுவடையே
ஒன்பதகோம் குளிர் ககோலம், ஆனகோலும் குளிர் விட்டு
கபகோயிடுசசு என்று வசகோல்ல முடியேகோத! இங்கக ஒரு
வழக்கு வமகோழி வசகோல்வகோர்கள, ’தீபகோவளிக்கு
அடுத்த நகோள ஸவவட்டைர் கபகோடைத் வதகோடைங்கினகோல்
கஹகோலக்கு மறுநகோள கழட்டைலகோம்’ என்று.
குளிர் ககோலத்தில் வியேர்வவ என்ற கபசசுக்கக
இடைமில்வல என்பதகோல் கசகோர்கவ ஏற்படைகோத.
எவவளவ தூரைம் கவண்டுமகோனகோலும் நடைக்கலகோம்.
அகத கபகோல நன்றகோக பசக்கும். அதற்கு ஏற்றகோற்ப்
கபகோல விதவிதமகோகப் பழங்களும், சற்றுண்டிகளும்,
இனிப்புகளும், ககோய்கறிகளும் கிவடைக்கும். இந்த
பனிக்ககோலத்தில் எல்கலகோர் வீட்டிலும் வசய்யும் ஒரு
இனிப்பு ’ககோஜர் அல்வகோ’ என்கிற ’ககோரைட் அல்வகோ’.
என் வீட்டில் நகோன்வசய்த ககோஜர் ஹல்வகோ கீகழ
உங்களுக்ககோய்.

அகத கபகோல் அகநக வபண்கள இந்த கநரைத்தில்
வசய்யும் ஒரு கவவல ஸவவட்டைர் பின்னுவத.
நகோனும் திருமணமகோகி இங்கு வந்த பின் ஒரு வடை
இந்தியேப்
வபண்மணியிடைம்
இவதக்
கற்றுக்
வககோண்டு எனக்ககோக ஒரு ஸவவட்டைர் பின்னிக்
வககோண்கடைன். என்னிடைமிருந்த அவர் இட்டில,
ரைசம் கபகோன்றவற்றின் வசய்முவறவயே கற்றுக்
வககோண்டைகோர்.
அய்யேய்கயேகோ
ஆன்ட்டி
வயிறு
என்னகோனகதகோ என்று நீங்க நிவனக்க கவண்டைகோம்,
இன்னும் நல்லகோத்தகோன் இருக்ககோங்க! இங்கு வீட்டில்
வளர்க்கும்
நகோய்,
ஆடு,
எருவம
கபகோன்ற
விலங்குகளுக்குக்
கூடை
ஸவவட்டைர்

அணிவிப்பகோர்கள. இவத முதலல் பகோர்க்கும் கபகோத
எனக்கு ஆசசரியேமகோக இருந்தத.
இட்லக்கு மகோவ அவரைத்த வவளியில் வவத்தகோல்
அப்படிகயே
தகோன்
இருக்கும்.
வபகோங்ககவ
வபகோங்ககோத. பின்னர் தகோன் இங்கு இருக்கும் நம்மூர்
கதகோழிகள, மகோவ அவரைத்த உப்புப் கபகோட்டு கவரைத்த
பின் அவத ஒரு ககோற்று புககோத டைப்பகோவில் கபகோட்டு
மூடி கம்பளியேகோல் சுற்றி வவத்தகோல் மகோவ வபகோங்கும்
எனச வசகோன்னகோர்கள. எங்கள வீட்டில் பவழயே
ஸவவட்டைவரை இந்த டைப்பகோவக்கு கபகோட்டு மஃப்ளர்
சுற்றி வவப்கபன். இந்த வசய்முவற ஓரைளவ
குளிரில்
எடுபடும்.
கடுங்குளிரில்
இதவம்
நடைக்ககோத. இட்ல, கதகோவச சகோப்பிடும் ஆவசவயே
சறித நகோள தளளிப் கபகோடை கவண்டியேததகோன்.
தயிர் உவறவதற்கு பகோவல அப்படிகயே ககோய்சச
CASSEROLE ல் விட்டு இரைண்டு மூன்று கரைண்டி
தயிர் விட்டு வவத்தகோல் தகோன் அத தயிரைகோக மகோறும்.
இல்வலகயேல் அத பகோலகோககவ தகோன் இருக்கும்.
இந்த
கடும்
பனிக்
ககோலத்தில்
வவளியில்
நின்றிருக்கும்
கபகோத
கபசும்
எல்கலகோர்

வகோயிலருந்தம் சகவரைட் குடிக்ககோமகல புவக வரும்.
சகோவலகயேகோரைங்களில் வநருப்பு பற்ற வவத்த குளிர்
ககோய்வகோர்கள.
வபகோதவகோககவ தில்லயில் ஒவவவகோரு சீசனுக்கும்
அதற்ககற்ற பழங்கள விதவிதமகோய் கிவடைக்கும்.
இந்த பனிக் ககோலத்தில் கிவடைக்கும் பழங்கள.
ஆப்பிள, கின்னு (ஆரைஞ்சு மகோதிரிகயே இருக்கும்),
வபனகோப்பிள, சப்கபகோட்டைகோ, திரைகோட்வச, பப்பகோளி,
கபரீசவச கபகோன்றவவ.
அகத கபகோல அங்கங்கக கவர்க்கடைவல, பகோப்ககோர்ன்,
கபகோன்றவவகவள
வறுத்தக்
வககோடுப்பகோர்கள.
இதற்குக் கவடைகளும் உண்டு. வபயேர் “G கஜக்
B பண்டைகோர்” இங்கு கடைவல மிட்டைகோய், எளளு
மிட்டைகோய்,
வபகோரி
உருண்வடை
கபகோன்றவவ
விற்பகோர்கள.
இந்தப் பனியில் எல்கலகோரும் பகல் கவவளகளில்
வவயிவலத் கதடி பூங்ககோ, வமகோட்வடை மகோடி கபகோன்ற
இடைங்களில் அமர்வகோர்கள. இங்கு இருக்கும் எங்கள
நண்பர்கள
குடும்பத்தடைன்
எல்கலகோர்

வீட்டிலருந்தம்
ஒவவவகோரு
உணவ
வசய்த
ஞகோயிறுகளில் அருகில் இருக்கும் பூங்ககோக்களுக்கு
வசன்று வவயிலல் குழந்வதகவள விவளயேகோடை
விட்டு வபரியேவர்களகோன நகோங்கள அரைட்வடையேடித்த
உணவ
உண்டு
வருகவகோம்.
இத
ஒரு
வித்தியேகோசமகோன அனுபவம்.
கமகல உளளவவகள சல விவரைங்ககள. இதில்
விடுபட்டைவவகவளயும், என்னுவடையே முதல் பனிக்
ககோலத்வதப் பற்றியும், சப்பகோத்தி என் வகோழ்க்வகயில்
விவளயேகோடியே
விவளயேகோட்வடைப்
பற்றியும்
வசகோல்கவன்! அந்த கவத அடுத்த பக்கங்களில்!

கககோவவ - நவரைகோத்திரி நிவனவவலகள
சறுவயேதிலருந்கத எங்கள வீட்டில் வககோலு வவக்க
கவண்டும் என்று எனக்கு ஆவச. ஆனகோல் வீட்டில்
வழக்கம் இல்வல. அம்மகோவின் பிறந்த வீட்டில்
வககோலு வழக்கம் உண்டு. ஆனகோல் அப்பகோ வீட்டில்
இல்வல. அதனகோல் எனத வககோலு வவக்கும் ஆவச
நிரைகோவசயேகோகிவிட்டைத.
வருடைகோ வருடைம் நகோங்கள இருந்த பகுதியில் சலர்
வககோலுவக்கு
அவழப்பகோர்கள.
உளளூரிகலகயே
மகோமகோ வீடு இருந்ததகோல் மகோமகோ வீட்டு வககோலு
பகோர்க்கவம் வசல்கவகோம். எங்கள பகுதியில் இருந்த
எங்கள தூரைத்த உறவினரின் வீட்டில் வககோலு பகோர்க்க
கபகோகலகோம் என்று அம்மகோ அவழத்தகோகல எனக்கு
வவலவவலத்தப் கபகோகும். கவண்டைகோம் என்று
தவிர்ப்கபன். அடிக்கடி வசல்லகோவிட்டைகோலும் இந்த
மகோதிரி வரைலஷ்மி கநகோன்புக்கு, நவரைகோத்திரிக்கு,
வபகோங்கலுக்கு, என்று என்வன இழுத்தக் வககோண்டு
வசல்வகோர்.

வதனகோல படைத்தில் வரும் கமல் மகோதிரி எனக்கு
எல்லகோவற்றிற்குகம பயேம்! அப்படியிருக்க அவங்க
வீகடை ஒரு சன்ன மிருகக்ககோட்சசகோவல மகோதிரி நகோய்,
பூவன, முயேல், பறவவகள, என்று விதவிதமகோக
அதக இஷ்டைத்தக்கு உலகோவிக் வககோண்டு இருக்கும்.
இவற்வற எல்லகோம் கூண்டில் அவடைத்த வவக்க
அவர்களுக்கு பிடிக்ககோத. படி ஏறும்கபகோகத நகோயின்
’கிர்...’ என ஆரைம்பித்த குவரைப்பவதக் ககட்டைதம்
வயிற்றுக்குள D டி.T டி.எஸ.-சல் ட்ரைம்ஸ அடிக்க
ஆரைம்பித்த விடும்.
என் கமல் அந்த நகோய் பகோய்ந்த விடைகோமல் இருக்க,
அவத அவர்கள பிடித்தக் வககோளவகோர்கள. பத்த
நிமிடைம் நடுங்கிக் வககோண்கடை வககோலுவவ பகோர்ப்பத
கபகோல பகோவவன வசய்த விட்டு (உதறும் உதறலல்
வககோலுவவ எங்கக பகோர்ப்பத? கநரைடியேகோக நகோவயேப்
பகோர்த்த, ஓரைக்கண்ணகோல் வககோலுவவ பகோர்த்த)
வவற்றிவல
பகோக்வக
வகோங்கிக்
வககோண்டு
‘கிளம்பலகோம்’ என்று அம்மகோவவ இழுத்தக்
வககோண்டு ஓடி வந்த விடுகவன். இத ஒவவவகோரு
வருடைமும் நடைக்கும் கூத்த. வருடைம் தகோன் கூடியேகத
தவிரை என் பயேம் கபகோககவயில்வல.

திருமணமகோகி
வந்த
பின்னகோலகோவத
வககோலு
வவக்கலகோவமன்றகோல் புகுந்த வீட்டிலும் வககோலு
வவக்கும் வழக்கமில்வல. தில்லயில் நகோங்கள
இருந்த பகுதியில் 300-க்கும் கமற்பட்டை தமிழ்க்
குடும்பங்கள இருந்தன. எப்படியும் இந்த ஒன்பத
நகோளிலும் குவறந்த பட்சம் 35 வீடுகளிலருந்தகோவத
வககோலுவக்கு அவழப்பகோர்கள. தினமும் நகோவலந்த
வீடுகளுக்ககோவத வசல்கவகோம்.
தினம் தினம்
விதவிதமகோன சுண்டைல் கசகரிப்பு தகோன் கபகோங்க!
அத்தவனயும் என்ன வசய்யேறத என்று குழம்பிப்
கபகோனகபகோத என் தில்ல கதகோழி வசகோன்ன
கயேகோசவனப்படி,
நவரைகோத்திரி
சுண்டைல்
சப்ஜி
வசய்திருக்கிகறன்!
வீடு மகோத்தி வந்த பிறகு இருந்த ஏரியேகோவில் முதல்
நவரைகோத்திரி. யேகோவரையும் வதரியேகோத என்று நிவனத்த
‘நவரைகோத்திரி கவலக்ஷன்’ கபகோசகச என கசகோகமகோய்
இருந்தகபகோத, வதரிந்த நண்பரின் மவனவி ஒரு
பட்டியேல் வககோடுத்த ’தினமும் இந்தந்த வீடுகளில்
வககோலு வவத்த, லலதகோ சஹஸரைநகோம பகோரைகோயேணம்
நடைக்கிறத, பகோரைகோயேணத்தக்கு ஆள இல்வல,

அதனகோல
கண்டிப்பகோ
வசகோன்னகோர்கள.

வந்தடுங்க’

எனச

ஒன்பத நகோளும் ஒவவவகோரு வீட்டில் நடைந்த லலதகோ
சஹஸரைநகோம
பகோரைகோயேணம்
வசன்றதில்,
இந்த
ஏரியேகோவில்
யேகோரும்
வதரியேவலகயே
என்று
இருந்ததற்கு புதியே நண்பர்கள கிவடைத்தகோர்கள.
நிவறயே கபர் வீட்டில் விதவிதமகோன வபகோருட்களும்
தகோம்பூலத்தடைன் வவத்தக் வககோடுத்தகோர்கள.
இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயேம் நடைந்திருக்கிறத இந்த
நவரைகோத்திரியில்.
மகளும் என் கூடை தினமும்
வந்ததகோல்
அவளுக்கும்
இந்த ஸகலகோகங்கள
வசகோல்வதில்
நகோட்டைம்
வந்த
இருக்கிறத.
இப்கபகோத
ஐந்த-ஆறு
ஸகலகோகங்கவள
மனப்பகோடைமகோகச வசகோல்கிறகோள. ’நகோமும் வககோலு
வவக்கலகோகம, அம்மகோ’ன்னு வசகோல்ல ஆரைம்பித்த
விட்டைகோள.
அடுத்த வருடைமகோவத எங்களத
வீட்டிலும்
வககோலு
வவக்க
கவண்டும்.
பகோர்க்கலகோம்…

தில்ல - முதல் பனி
”வவயிவலத் கதடி” என்று தில்லயின் குளிர்ககோலம்
பற்றி
எழுதம்கபகோத
சல
விவரைங்கவளக்
குறிப்பிட்டிருந்கதன்.
இப்கபகோ தில்லயில் என்
முதல்
குளிர்ககோலம்
பற்றியும்,
கவறு
சல
விவரைங்கவளயும்
உங்களுடைன்
பகிர்ந்த
வககோளகிகறன்!
இந்த குளிர்ககோலத்தில் சருமம் மிகவம் வறண்டு
விடும்.
இதற்ககோக
பல
நிறுவனங்கள
குளிர்ககோலத்திற்ககோய் விற்பவன வசய்யும் க்ரீம்
மற்றும் கலகோஷன்கவள தடைவிக்வககோளள கவண்டும்.
இல்வலவயேனில்
’இளவமயிகலகயே
முதவம’
என்று வசகோல்லும் அளவக்கு சருமம் சுருக்கத்தடைன்
ககோணப்படும்.
வடை இந்தியேர்கள கடுகு
எண்வணவயே
தடைவிக்
வககோண்டு
வவயிலல்
உட்ககோர்ந்த வககோளவகோர்கள. பகோதி வடை இந்தியேர்கள
நம்வமத் தகோண்டிச வசல்லும்கபகோத ககோற்றினூகடை
தவழ்ந்த வரும் ஒரு வித வகோவடைக்கும் இதகவ
ககோரைணம். இவர்கள சவமயேலுக்கக கடுகு எண்வணய்

பயேன்படுத்தவதகோல் அவர்களுக்கு அவவளவகோய்
வித்தியேகோசம் வதரிவதில்வல. நமக்குத்தகோன் கடுகு
எண்வண
வககோண்டு
அவர்கள
சவமயேல்
வசய்யும்கபகோத குமட்டிக்வககோண்டு வருகிறத!
குளிக்கும் கபகோத வவந்நீரில் சல வசகோட்டுகள
கதங்ககோய் எண்வணய் விட்டு குளித்தகோல் சரும
வறட்ச, ’கபகோகயே கபகோச, இட்ஸ ககோன்’ என்று
வசகோல்ல ஓடிவிடும். உடைம்பில் எண்வணய் தடைவிக்
வககோண்டு உடைகன கசகோப்பு கபகோட்டுக் குளிப்பவத
விடை இந்த முவறயில் கவடைச வசகோட்டு நீர் வவரை
எண்வணய் இருக்கும்.
இந்த குளிர்ககோலத்தில் தில்லயில் கிவடைக்கும் ககோரைட்,
ககோலஃப்ளவர், முளளங்கி, பசவசப் பட்டைகோணி,
குவடை மிளககோய் கபகோன்ற.ககோய்கறிகள பசவசப்
பகசலன,
பகோர்க்கும்
கபகோகத
வகோங்கத்
தூண்டும்படியேகோய் இருக்கும். விவலயும் இந்த
சீசனில் மலவகோகத் தகோன் இருக்கும். ஆனகோல் சல
வருடைங்கள விவல எல்லகோம் தகோறுமகோறகோக ஏறி,
கதிகலக்கும்.

திருமணமகோகி தில்ல வந்த பின் முதல் குளிர் ககோலம்
வந்தத. என்னவர் என்வன பயேமுறுத்த, நகோன் தில்ல
குளிவரை பற்றித் வதரியேகோமல் ’என்ன நகோங்க பகோர்க்ககோத
குளிரைகோ? எங்க கககோயேமுத்தூரில் மகோர்கழி மகோசத்தில்
இருக்கும் குளிர் எல்லகோம் பகோர்த்த இருக்ககன்’ என
பீற்றிக்வககோண்கடைன். ஊரில் இருந்த என்வன
அவழத்தச வசல்வதற்ககோக வந்த கணவர், வரும்
கபகோகத எனக்ககோக தில்லயில் இருந்த ஒரு
ஸவவட்டைரும், ஷகோலும் வகோங்கிக் வககோண்டு ரையில்
பயேணத்திற்ககோக ரைஜகோயும் எடுத்த வந்திருந்தகோர்.
ஜகோன்ச தகோண்டியேதகம குளிர் தகோக்குப் பிடிக்க
முடியேவில்வல.
நவம்பர்
மகோதத்திகலகயே
குளிர்
தகோங்க
முடியேவில்வல. அதன் பின் நிவனத்தப் பகோருங்கள.
அகநக கநரைம் படுக்வகயில் ரைஜகோயுடைன் தகோன்
இருந்கதன். ஹகோலல் உக்ககோந்த டி.வி பகோர்க்க
முடியேவில்வல.
அதனகோல்
டிவிவயே
படுக்வகயேவறக்கக வககோண்டு வந்த ரைஜகோவயே கண்
மட்டும் வதரியும் அளவிற்கு விட்டு வவத்த, டிவி
பகோர்ப்கபன். என்னவரிடைம் ஒரு குமுட்டி வகோங்கி
வககோடுத்த விடுங்கள இப்படிகயே சப்பகோத்தி கபகோட்டு

சகோப்பிடைலகோம். ரைஜகோவயே விட்டு வவளிகயே வந்தகோல்
குளிர்கிறத என்கபன்.
எனக்கககோ சப்பகோத்தி சகோப்பிட்டைகோல் சகோப்பிட்டை
உணர்கவ இருக்ககோத. ஆனகோல் அவகரைகோ மூன்று
கவவளயும் வரைகோட்டி தகோன்!! இரைவில் அரிச உணவ
சகோப்பிட்டைகோல் குளிர் அதிகம் வதரியும் என்று
வசகோல்ல, என்வனயும் சப்பகோத்திகயே சகோப்பிடைச
வசகோல்வகோர். கவறு வழியின்றி சப்பகோத்தி வசய்த,
அவத உருட்டி கடைவமகயே என்று சகோப்பிடுகவன்.
ஒரு ஃப்ளகோஸகில் டீயும் மற்வறகோன்றில் வவந்நீரும்
வவத்தக் வககோண்டு மகோற்றி மகோற்றிப் பருகியே படி
குளிவரை சமகோளித்கதன்.
நகோன் ஸவவட்டைர், ஷகோல், ஸககோர்ஃப், வகக்கு
கிளவஸ இப்படியிருக்க என்னவர் ஸவவட்டைர் கூடை
அணியேகோமல் சகோதகோரைண உவடைகளில் இருப்பகோர்.
அவருக்கு தில்ல வந்த உடைகனகயே குளிர் விட்டுப்
கபகோய் விட்டைத கபகோல! ஒன்பத குளிர்ககோலங்கள
பகோர்த்த பிறகு இப்கபகோத வககோஞ்சம் சமகோளித்த
விடுகிகறன். முதல் குளிர்ககோலம் என்னதகோன்

பிடிக்ககோத கபகோனகோலும், பிறகு குளிர்ககோலம் தகோன்
பிடித்தத.

கககோவவ - மல்லககோம்மகோ
இவவரைப் பற்றி நிசசயேம் எழுத கவண்டும்.
எல்கலகோரைகோலும்
அவரின்
மகளின்
வபயேரைகோல்
மல்லககோம்மகோ என்றும் எங்கவளப் கபகோன்ற அக்கம்
பக்கத்த வீட்டு பசங்களகோல் அத்வத என்று
அவழக்கப்படும் இவர் நகோங்கள கககோவவயில்
இருந்த அரைசு குடியிருப்பில் எங்கள வீட்டிற்கு
எதிரில் ஏறக்குவறயே 18 ஆண்டுகள இருந்தகோர்.
அவர்கள வீட்டில் எங்கவள விடை பத்த வயேத
வபரியேவர்களகோன அண்ணகோவம், அக்ககோவம்.
எதிர் வீடு என்பதகோல் வபரும்பகோலகோன கநரைம் அத்வத
வீட்டில் தகோன் நகோனும் என் தம்பியும் இருப்கபகோம்.
அவரிடைம் தகோன் சுத்தம் என்றகோல் என்ன, கவவலவயே
எப்படி
கநர்த்தியேகோக
வசய்வத
என்று
எல்லகோவற்வறயும் வதரிந்த வககோண்கடைன். சறியே
வீட்வடையும் அவவளவ அழககோக வவத்திருப்பகோர்.
அக்கம் பக்கத்த வீட்டு குழந்வதகள என்ற
வித்தியேகோசம் எல்லகோம் கிவடையேகோத. நகோன் தப்பு
வசய்தகோலும் அடிப்பகோர். அகத கபகோல் தகோன் எங்கள

வீட்டிலும். அப்கபகோவதல்லகோம் அவவளவ உரிவம
உண்டு.
வயேர் கூவடைகள நிவறயே பின்னுவகோர். நகோன்
அவரிடைம் தகோன் கூவடை பின்ன கற்றுக் வககோண்கடைன்.
வகோசல் நிவலயில் மகோட்டும் கிளி, மீன் கபகோன்ற
உருவங்கள வககோண்டை ’நிலவகலஸ’ வசய்யேவம்
அவரிடைம் கற்றுக் வககோண்கடைன். கசகோப்பு வவத்த
அவத சுற்றி வயேரைகோல் பின்னி மலர் ஜகோடிகள
தயேகோரிப்பகோர்.
எனக்கும், அவரின் மகளுக்கும் தவல பின்னி
விடுவகோர். ஒரு பிசறில்லகோமல் அகத சமயேம்
இறுக்கமகோகவம். எங்ககோவத வவளியில் கபகோன
கபகோகதகோ அல்லத வதகோவலக்ககோட்சயில் பகோர்த்தவத
அழககோக கதகோன்றினகோல் உடைகன என் தவலமுடியில்
வசய்த பகோர்த்த விடுவகோர். அவத இப்கபகோத
நிவனத்தகோலும் கவடிக்வகயேகோக இருக்கிறத. என்
அம்மகோ பின்னியேத பிடிக்ககோததகோல் அவங்க பின்னி
விட்டைகோ தகோன் பளளிக்கு வசல்கவன் என்று அடைம்
பிடித்த, கவடைசயில் அவர்கள பின்னி விட்டை பின்
பளளிக்குச வசன்றத நிவறயே முவற.

பளளி
விடுமுவற
நகோட்களில்
அம்மகோவம்
அத்வதயும் சன்ன வயேர் கூவடையில் வநகோறுக்கு
தீனியும்,
தண்ணீரும்
எடுத்தக்
வககோண்டு
சனிமகோவக்கு அவழத்தச வசல்வகோர்கள. ரைகோஜகோ ரைகோணி
விவளயேகோட்டு அதில் தகோன் எத்தவன விறுவிறுப்பு
இருந்தத அப்கபகோத. தகோயேக்கட்வடை, ஏழு கல்
இவவகளிலும் அம்மகோவம் அவர்களும் கலந்த
வககோளவகோர்கள. இந்த ஏழு கல் விவளயேகோடும் கபகோத
ஒரு கிரைகோமத்த பகோட்டு கவறு பகோடிக் வககோண்கடை
விவளயேகோடுவகோங்க. அத இத்தவன வருடைங்கள
ஆனகோலும் இன்னமும் எனக்கு நிவனவில் இருக்கு.
இரைவில் வவளியில் எல்லகோப் பசங்களும் வட்டைமகோக
உட்ககோர்ந்த
வககோண்டு
குண்டு
கத்திரிக்ககோய்,
கண்ணகோமூசச
கபகோன்ற
விவளயேகோட்டுகவள
விவளயேகோடுகவகோம்.
ஏழகோங்கல் பகோட்டு
கம கம கலடி, கமலகோ கலடி
ஊஞ்சல் ஆடி ஒரு பணம் ஆடி
மஞ்ச மஞ்ச கதகோப்பில
மணியேக்ககோரைன் கதகோப்பில

நகோலு மஞ்ச கன்வனடுத்த நகோயேக்ககோரைன் கதகோப்பில
மகோவ கல்லுக்கு சகோமி வந்த மகோவகோடுத
திண்டுகல்லுக்கு சகோமி வந்த திண்டைகோடுத
வரைண்டு மகோடு தண்ணிக்குளள தத்தளிக்குத
உங்க வபகோண்ணுக்கு எப்ப கல்யேகோணம்
கநத்த மத்யேகோனம்
சந்தனப்வபகோட்டும் குங்குமப்வபகோட்டும் வநத்திக்கு
நல்லகோயில்ல
ககோக்ககோ வககோத்தின வககோய்யேகோப்பழம் வகோய்க்கு
நல்லகோயில்ல
இப்படியேகோக
எனத
இளவமக்ககோலங்கள
இனிவமயேகோக கழிந்தத. என் திருமணத்தின் கபகோத
அத்வத
நகோன்
தினமும்
உபகயேகோகப்படுத்தம்
வபகோருவளகயே பரிசகோக வககோடுக்க கவண்டும் என
நிவனத்த
வபரியேதகோக
எவர்சல்வர்
அஞ்சவறப்வபட்டி வகோங்கிக் வககோடுத்தகோர். இன்றும்
அவதத் தகோன் பயேன்படுத்தகிகறன். என்றகோவத
தவலவகோரி பின்னிக் வககோளளும் கபகோத ஒழுங்ககோக
இல்லகோமல் கபகோனகோல் அவர்கள பிசறில்லகோமல்
அழககோக பின்னியேவத நிவனத்தக் வககோளகவன்.
18 வருடைங்கள மல்லககோம்மகோகவகோடு இருந்கதன்
என்றகோல் திருமணத்திற்குப் பிறகு புகுந்த வீட்டுக்கு

வந்தகோல் என் மகோமியேகோரும் மல்லககோம்மகோ தகோன்!
கவறு மல்லககோம்மகோ!

தில்ல – சுப்ரைபகோதம் – பிங்கி பகோட்டி
ககரைகோ!
அடுக்கு மகோடி குடியிருப்புகள நிவறயே இருக்கும்
இந்த ககோலத்தில் ஒரு வீட்டுக்கும் அடுத்த
வீட்டுக்கும் இருக்கும் தடுப்கப ஒரு ஒற்வறக்கல்
சுவர் தகோன். இத கூடை பரைவகோயில்வல. ஒரு வதருவில்
இருக்கும்
வீடுகளுக்கும்,
அடுத்த
வதருவில்
இருக்கும் வீடுகளுக்கும் இவடையில் இருக்கும்
இவடைவவளி கூடை மிகவம் குவறகவ. Service
Street என்று வசகோல்லக்கூடியே சறியே வதருவவத்
தகோண்டினகோல் அடுத்த வதருவில் உளள வீட்டின் பின்
பக்கம் வந்த விடும்.
இந்த வதருவில் உளள
வீட்டின் பின் பக்கத்திற்கும் அடுத்த வதருவில்
உளள வீட்டின் பின் பக்கத்திற்கும் அதிக பட்சமகோய்
30 அடி இவடைவவளிதகோன்.
ஒற்வறக் கல் சுவரைகோக இருப்பதகோல், இந்த வீட்டில்
ஒரு பகோத்திரைம் விழுந்தகோல் கூடை அடுத்த வீட்டில்
சத்தம் ககட்கும் அளவக்குத் தகோன் இருக்கிறத.
இவத விடை கமகோசமகோன விஷயேம் அடுத்த வதருவில்

உளள
வீட்டில்
கபசுவத
தல்லயேமகோய்க் ககட்கும்.

எல்லகோம்

கூடை

என் வீட்டின் பின்புற வீட்டில் உளளவர்கள கபசும்
எல்லகோகம, நமக்குத் கதவவகயேகோ இல்வலகயேகோ நம்
ககோதில் வந்த பகோயும். இந்த வீட்டின் வபண்மணி
ஆடும்
கதகோய்ப்பு
நடைனம்
பற்றி
முன்கப
எழுதியிருக்கிகறன்.
வபரும்பகோலகோன நகோட்களில்
நகோங்கள
ககோவலயில்
தயிவலழக்
ககட்கும்
சுப்ரைபகோதகம, ’பிங்கி பகோட்டி ககரைகோ!’ என்பத தகோன்.
ஹிந்தி புரிந்தகோல் உங்களுக்கு இதன் அர்த்தம் புரிந்த
இருக்கும்.
இல்வலவயேனில் பதிவின் முடிவில்
புரியே வவக்கிகறன்.
நகோங்கள ககோவலயில் வபண்ணரைசவயே பளளிக்கு
அனுப்ப சீக்கிரைம் சீக்கிரைமகோக தயேகோர் வசய்த வககோண்டு
இருக்க, அங்கக அவர்கள ’பிங்கி’வயேத் தயேகோர்
வசய்த வககோண்டு இருப்பகோர்கள, என்ன, கமகல
வசகோன்னபடியேகோன வகோக்கியேங்கள அவவப்கபகோத
சத்தமகோய் வந்த வககோண்டிருக்கும். அதவம் ஒரு
முவற வசகோன்னகோல் ககட்க மகோட்டைகோர் அந்த பிங்கி.
திரும்பத்
திரும்ப
அவர்
அம்மகோ
ஐந்தகோறு

முவறயேகோவத
’பிங்கி
பகோட்டி
ககரைகோ’என்று
வசகோல்லகவண்டும், பிறகுதகோன் கவவல நடைக்கும்.
சரி என்னடைகோ அத ’பகோட்டிவயே’ எதக்குடைகோ
அடிக்கடி கூப்பிடைறகோன்னு சந்கதகம் வருதகோ?
ஹிந்தியில் ’பகோட்டி ககரைகோ’ என்றகோல் ’டைகோய்வலட்
கபகோ’ என்று அர்த்தம். இந்த பகோட்டிவயே ககட்டு
நகோவள ஆரைம்பித்தகோல் ’இந்த நகோள இனியே நகோள’
என்று வசகோல்ல முடியுமகோ என்ன?
இந்த
பகோட்டிகயேகோடை
அர்த்தகம
கவறு
ஆகிவிடுவதகோல்,
தில்லயில்
உளள
தமிழ்
குழந்வதகள தனத பகோட்டிவயே ’பகோட்டி’ என
அவழக்ககோமல் ஹிந்தியிகலகயே அப்பகோ வழி எனில்
’தகோதி’ [Dhadhi] எனவம் அம்மகோ வழி பகோட்டி
எனில்
’நகோனி’
[Naani]
என்றுகம
அவழக்கின்றனர்.

கககோவவ - ககோணகோமல் கபகோனவர்
பற்றியே அறிவிப்பு
தவலப்வபப் பகோர்த்ததகம யேகோவரைக் ககோகணகோம்,
எவதக்
ககோகணகோம்
என்று
எல்கலகோரும்
பயேந்தட்டீங்களகோ? பதட்டைப்படை கவண்டைகோம். பல
வருடைங்களுக்கு முன்னகோல் நிஜமகோககவ என் வபயேர்
இப்படி ககோணகோமல் கபகோனவர் பற்றியே அறிவிப்பில்
வந்திருக்க
கவண்டியேத.
அந்த
சம்பவத்வத
இப்கபகோத நிவனத்தகோலும் மனதில் பயேத்வத உண்டு
பண்ணுகிறத.
என்னுவடையே கககோவடை விடுமுவற என்ற பதிவில்
என்
சறு
வயேதில்
அத்வத
வீட்டிற்கு
வசன்றிருந்தவதப்
பற்றி
ஏற்கனகவ
வசகோல்லயிருந்கதன்.
சன்ன
அத்வத
வீடு
இரைகோமநகோதபுரைம் மகோவட்டைத்தில் உளளத. இவர்கள
கூட்டுக் குடும்ப வகோழ்வகவயே பல வருடைங்களகோக
அனுபவித்த வருகின்றனர். தினமும் சகோப்பகோகடை
மூன்று நகோன்கு பந்திகளுக்கு நடைக்கும். இப்கபகோத
அவர்களின் குழந்வதகள வளர்ந்த படிப்புக்ககோகவம்,

கவவல
வகோய்ப்புக்ககோகவம்
வவளியூர்/வவளிமகோநிலங்களுக்கு
என்று
வசன்றுவிட்டைகோலும் வபரியேவர்கள ஒன்றகோகத் தகோன்
இருக்கிறகோர்கள.
விடுமுவறயில் இந்த அத்வத வீட்டில் 15 நகோட்கள
இருப்பதற்ககோக அப்பகோ என்வனயும், தம்பிவயேயும்
வககோண்டு வந்த விட்டு விட்டுச வசன்றகோர். அப்பகோஅம்மகோவவ பிரிந்திருப்பத எனக்கு ஏக்கமகோக
இருந்தகோலும்,
அங்கிருந்த
குழந்வதகளுடைன்
எப்கபகோதம் விவளயேகோட்டு, தினமும் ஒரு சனிமகோ,
விதவிதமகோன
ஐஸகிரீம்,
அவர்கள
நடைத்தம்
கஹகோட்டைலலருந்த தினமும் ஒரு டிபன் என்று
சந்கதகோஷமகோகத்தகோன்
கபகோய்க்வககோண்டிருந்தத.
ஒருநகோள அருகில் உளள ஊரில் கககோவில் திருவிழகோ
என்றும் அங்கு மயில்கள நிவறயே இருப்பதகோகவம்
அதற்குப் கபகோகலகோம் என்றும் என்வன அத்வதயின்
புகுந்த வீட்டு மனிதர்கள சலர் அவழத்தச
வசன்றனர்.
அந்த ஊரின் வபயேவரை இப்கபகோத நிவனத்தகோலும்
ஞகோபகம்
வரைவில்வல.
கககோவில்
தரிசனம்
முடிந்ததம்
அங்கககயே
வகயில்
வககோண்டு

வசன்றிருந்த உணவவயும் சகோப்பிட்டு விட்டு
கபருந்த நிவலயேத்வத வசன்றவடைந்கதகோம். பல
ஊர்களுக்கும் வசல்ல அங்கு மகோறி மகோறி கபருந்தகள
வந்த வககோண்டிருந்தன. மக்கள கூட்டைகமகோ அவல
கமகோதியேத.
வகக்குட்வடை,
வப,
இவற்வறவயேல்லகோம் கபகோட்டு இடைம் பிடித்தக்
வககோண்டிருந்தனர். நகோங்கள ஒரு பத்த கபரைகோவத
இருந்திருப்கபகோம்.
எல்கலகோருக்கும்
இடைம்
கவண்டுகம என்று ககோத்தக் வககோண்டிருந்கதகோம்.
சறித கநரைத்திற்குப் பிறகு எல்கலகோரும் நின்று
வககோண்டிருந்த
ஒரு
கபருந்தக்கு
அருகில்
வசன்கறகோம். சரி இந்த கபருந்தில் தகோன் ஏற
கவண்டும்
கபகோல
என்று
நிவனத்தக்
வககோண்டிருந்கதன்.
திடீவரைன்று
கூட்டைத்திலருந்த
மக்கள
திபுதிபுவவன்று கபருந்தில் ஏறினர். எங்கககோ
கவடிக்வக பகோர்த்தக் வககோண்டிருந்த நகோன் சடைகோவரைன
திரும்பிப்
பகோர்க்க
என்னருகில்
இருந்த
உறவினர்கவளக் ககோணவில்வல. சுற்றும் முற்றும்
பகோர்த்தகோலும் வதரியேவில்வல. சரி கபருந்தில் ஏறி
விட்டைகோர்கள என்று நிவனத்த நகோனும் கபருந்தில்
ஏறிவிட்கடைன். கும்பல் அதிகமகோக இருந்ததகோல்

ஓட்டுநரின் அருகில் நின்று வககோண்டு பின்னகோல்
திரும்பி கபருந்தின் உளகள அவர்கவள கதடிக்
வககோண்கடை
இருக்கிகறன்
ஆனகோல்
யேகோருகம
வதன்படைவில்வல. பயேம் வந்த விட்டைத. என்ன
வசய்வத
என்றும்
வதரியேவில்வல.
கீகழ
இறங்கலகோம் என்றகோல் நகரைகவ முடியேவில்வல.
வண்டிவயே
கவறு
எடுக்கப்
கபகோகிறகோர்கள.
கடைவகள.
கபருந்த நகரை ஆரைம்பிக்க, ஓட்டுநர் இருக்கும்
பக்கத்தின் வவளிகயே என் உறவினர் கத்திக்
கூப்பிடுகிறகோர். ஏய், வண்டிவயே விட்டு சீக்கிரைம்
இறங்குடி
என்று!
நகோன்
அப்கபகோத
தகோன்
கவனித்கதன். பின்பு அவர் ஓட்டுநரிடைம் வசகோல்ல
நிறுத்தச வசகோல்ல நகோன் இறங்கிகனன். அப்பகோடைகோ!
எனக்கு உயிர் வந்தத. கூடைகவ அழுவகயும்.
அப்கபகோத தகோன் அந்த அண்ணகோ வசகோன்னகோர்
"இப்படிகயே விட்டிருந்தகோ, நீ இரைகோகமஸவரைம்
கபகோயிருப்ப!" என்று. ஆமகோங்க அந்த கபருந்த
இரைகோகமஸவரைம்
வசல்வதகோம்.
பின்பு
எல்கலகோருடைனும் கசர்ந்த வீட்டிற்குப் கபகோய்

கசர்ந்ததம், அத்வதயிடைம் வசகோல்ல அழுகதன்.
எல்கலகோரும் மிகவம் ஆறுதலகோக கபசனகோர்கள.
இருந்தம் அன்கற எனக்கு ஜஜுரைம் வந்த விட்டைத.
அப்பகோ, அம்மகோவிடைம் வசல்ல கவண்டும் என்று
ஒகரை அழுவக. ஒரு வகோரைம் ஜஜுரைத்தடைகனகயே
இருந்கதன். எங்க ஊருக்கு வந்த அப்பகோவவயும்,
அம்மகோவவயும் பகோர்த்ததம்தகோன் நிம்மதி வந்தத
என்றும் வசகோல்லலகோம்.
இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு என் பயேம் மிகவம்
அதிகமகோகி விட்டைத. அப்பகோ-அம்மகோவடைன் எங்கு
கபகோனகோலும் என்வன விட்டுட்டு எங்ககயும்
கபகோயிடைகோதம்மகோ
என்று
வசகோல்லக்
வககோண்கடையிருப்கபன்.
வகவயேயும்
இறுக்கிப்
பிடித்தக் வககோளகவன்.
திருமணமகோன
பிறகும்
என்ன,
இப்பவம்
இப்படித்தகோன்.
யேகோர்
என்ன
நிவனத்தகோலும்
பரைவகோயில்வல.
அவத
பற்றி
எனக்குக்
கவவலயுமில்வல. என் பயேம் எனக்கு. கூட்டைம்
என்றகோல் கணவரின் வகவயே இறுக்கிப் பிடித்தக்
வககோளகவன்.
திருமணமகோன
புதிதில்

கககோவவயிலருந்த திருசசக்கு கபருந்தில் வசல்லும்
கபகோத வகோந்தியின் ககோரைணத்தகோல் நகோன் மகோத்திவரை
கபகோட்டு தூங்கி விடை ககோங்ககயேத்தில் வண்டி
நின்றிருக்கிறத. கணவர் இறங்கி கபகோன் கபசப்
கபகோய்விடை தீடீவரைன முழித்தவள அருகில் கணவர்
இல்லகோதவதயும்,
அக்கம்
பக்கம்
கதடியும்
ககோணகோததகோல் எனக்கு அழுவககயே வந்த விட்டைத.
சறித கநரைத்திற்கு பின் அவர் சரித்தக் வககோண்கடை
வருகிறகோர்.
இப்படி பலகநரைம் என்வன பயேமுறுத்தவதண்டு.
ஏதகோவத ஒரு ஸகடைஷனில் இறங்கி விட்டு வண்டி
கிளம்பி நகோன் பயேந்த அழ ஆரைம்பிக்கும் முன்னர்
வந்த விடுவகோர்.
உண்வமயிகலகயே
என்
சறுவயேதில்
அன்று
ககோணகோமல் கபகோயிருந்தகோல்? நிவனத்தக் கூடை பகோர்க்க
முடியேவில்வல என்ன நடைந்திருக்குவமன்று?

தில்ல - நகோங்களும் கிரைகோஜஜுகவட்
ஆகிட்கடைகோம்ல!
தவலப்வப பகோர்த்ததம் நகோன்தகோன் கிரைகோஜஜுகவட்
ஆகிட்கடைன்னு நிவனசசீங்கன்னகோ அத தப்பு.
கிரைகோஜஜுகவட் ஆனத என் மகள. ’அப்கபகோ உனக்கு
அவவளவ
வபரியே
மகள
இருக்கிறகோளகோ?
அப்படின்னகோ வயேசு எவவளவ இருக்கும்’ ந்னு
கணக்கு பண்ணீங்கன்னகோ நீங்க ஏமகோந்திருவீங்க!
’ஸ..... அப்பகோ இப்பகவ கண்ண கட்டுகத!’ என்று
நீங்கள வசகோல்வத என் ககோதில் விழுவதற்குள
விஷயேத்தக்கு
வருகிகறன்.
[அப்பகோடைகோ!
விஷயேத்தக்கு வந்தகோசசகோ?]
என் மகள படிக்கும் பளளியில் KINDER
GARDEN முடித்த முதல் வகுப்புக்கு வசல்லப்
கபகோகும் குழந்வதகளுக்ககோக வருடைகோ வருடைம்
GRADUATION
DAY
பளளியில்
ஏற்பகோடு
வசய்வகோர்கள. என் மகள இந்த வருடைம் UKG
முடித்த முதல் வகுப்புக்கு வசல்லப் கபகோகிறகோள.

ஆதலகோல் இதன் வபகோருட்டு பளளியில் ஒவவவகோரு
குழந்வதயிடைமும் ரூபகோய் 300 வீதம் ஒரு
மகோதத்திற்கு முன்கப வசூல் வசய்யே ஆரைம்பித்த
விட்டைனர். ’அதகோகன, ககோசு இல்லகோம கதகோவசயேகோ?’
LKG, UKG படிக்கும் எல்லகோ குழந்வதகளும்
ஏதகோவத ஒரு நிகழ்சசயில் கண்டிப்பகோகப் பங்ககற்க
கவண்டும்
என்று
அவர்களகோககவ
முடிவ
வசய்ததகோல், ஒரு நடைன நிகழ்சசயில் என் மகள
பங்ககற்றகோள. இதற்ககோன பயிற்சயும், தினமும்
பளளியில் எடுத்தக் வககோண்டிருந்தகோள. வசன்ற
வருடைம் FASHION SHOW வில் பங்ககற்று
LUCKNOW வபண்ணகோக அலங்கரித்த வசன்றகோள.
வசன்ற வருடைம் வசூலத்த வதகோவக ரூபகோய் 150.
இப்ப எதக்கு 300 ரூபகோய்னு ககட்டைகோ, ’ஒரு
வருடைத்தல விவலவகோச எகிறிடுசசுல்ல!’ என்ற
பதில் உடைகன வருகிறத.
வசூல் வதகோவக கபகோக நிகழ்சசக்ககற்ப ஆவடைகள
வகோடைவகக்கு எடுத்த அனுப்ப கவண்டும். என்
வபண்ணிற்கு பளளி சீருவடையிகலகயே நடைனம்

என்று வசகோல்ல
வசலவில்வல.

விட்டைனர்.

அதனகோல்

அந்த

பட்டைமளிப்பு விழகோ நகோளும் வந்தத. சறப்பு
விருந்தினரின் உவரை முடிந்ததம் குழந்வதகளின்
நடைன நிகழ்சசகளும், வபகோம்மலகோட்டைமும், இன்ன
பிற நிகழ்சசகளும் நவடைவபற்றன. ஒவவவகோரு
பருவநிவலக்ககற்ற
உணவகளகோக
குழந்வதகள
கவடைமிட்டும், அந்த பருவத்தக்கு ஏற்ற உவடைகவள
அணிந்த
வககோண்டும்
மழவல
வமகோழிகளில்
அவர்கள கபசுவவத ககட்க ஆனந்தமகோக இருந்தத.
மருத்தவரைகோகவம், வசவிலயேரைகோகவம், கபகோலீஸ
அதிககோரிகளகோகவம், ஆசரியேரைகோகவம் வந்த இரைண்டு
வரிகளில் தன்வன பற்றி மழவலக் வககோஞ்சும்
வமகோழியில் கபசயேத அழககோய் இருந்தத.
இதன்
பின்னர்
ஒவவவகோரு
வகுப்பின்
குழந்வதகவளயும் கமவடையில் நிற்க வவத்த
பட்டைமளிப்பு
விழகோ
உவடையில்
சறப்பு
விருந்தினரின் வகயேகோல் பதக்கம் அணிவித்தனர்.
இவதப் பகோர்த்த எனக்கு அளவற்ற மகிழ்சச.
ககோரைணம்
நகோன்
பத்தகோவத
முடித்த

பகோலவடைக்னிக்கில் டிப்ளகமகோ படித்தவள. அதன்
பிறகு PART TIME B.E பண்ண கவண்டும் என்று
வரைகோம்ப ஆவசப்பட்கடைன். ஆனகோல் என்வனப்
படிக்க விடை வில்வல. திருமணமகோகி இங்கு வந்த
பின் கணவரிடைம் என் ஆவசவயேக் கூறிகனன். அவர்
ஒத்தக்வககோண்டைகோலும், புதியே இடைம், வமகோழிப்
பிரைசசவன கபகோன்ற ககோரைணங்களகோல் என்னகோல் அந்த
ஆவசவயே நிவறகவற்றிக் வககோளள முடியேவில்வல.
அதன் பின் மகளும் பிறந்தவிடைகவ அந்த ஆவசவயே
மறந்கத விட்கடைன். (அடைடைகோ! இவ சுயே புரைகோணம்
தகோங்கவலகயே!)
என் மகள வளர்ந்த கல்லூரிக்கு வசன்று பட்டைம்
வபற எப்படியும் பதிவனந்த வருடைமகோவத ஆகும்.
ஆனகோல் இப்கபகோகத அந்த பட்டைம் வபறும்
நிகழ்சசவயேக் ககோண முடிந்ததில் எனக்கு மிக்க
மகிழ்சச.

கககோவவ - ஏக் ககோவ கம ஏக்
கிஸகோன் ரைகு தகோத்தகோ
தவலப்வப
பகோர்த்ததகம
புரிந்திருக்குகம
உங்களுக்கு. ஆமகோங்க நகோன் ஹிந்தி கற்றுக் வககோண்டை
அனுபவங்கவள,
அந்த
கசகோகக்
கவதவயே
உங்ககளகோடு
பகிர்ந்த
வககோளளலகோம்
என்று
நிவனக்கிகறன். என் மீண்டும் பளளிக்கு கபகோகலகோம்
வதகோடைர்பதிவில் வசகோன்னத கபகோலகவ ஆறகோம்
வகுப்பு ஆரைம்பத்திகலகயே எங்க வீட்டுக்கு கமல்
வீட்டில் உளள ஒரு ஹிந்தி கற்பிப்பவரிடைம் என்வன
முதல் கதர்வகோன ’பிரைகோத்மிக்’ (PRATHMIC) கசர்த்த
விட்டைகோர் என் அம்மகோ.
அதிலருந்த ஆரைம்பித்த ஆறு மகோதங்களுக்கு
ஒருமுவற
ஒரு
கதர்வகோக
எழுதித்
கதறிக்
வககோண்டிருந்கதன். ககோவலயில் ஆறு மணிக்கு
எழுந்த கமல் வீட்டு டீசசரிடைம் கற்றுக் வககோளள
வசல்ல கவண்டும். இதகவ எரிசசல் என்றகோல்,
தப்பகோக எழுதினகோகலகோ இல்வல வதரியேவில்வல
என்றகோகலகோ முட்டி கபகோடைச வசகோல்வகோர் அந்த

ஆசரியேர். இத வபரியே எரிசசல். பளளிப்படிப்பு
தவிரை கூடுதலகோக படிக்கும் இதிலும் முட்டி கபகோடைச
வசகோல்வத வபரியே வககோடுவம (நீங்க என்ன
வசகோல்றீங்க?)
அந்த ஆசரியேர் அருகிகலகயே மரை ஸககல் அல்லத
குசச (எதக்ககோ? அடிக்கத் தகோன்...) வவத்திருப்பகோர்.
இதனுடைன் ஹிந்தி தமிழ் டிக்ஷனரி. ஆமகோங்க
முக்ககோல் வகோச கநரைம் இவதப் பகோர்த்த தகோன்
அர்த்தம் வசகோல்வகோர். ஏகனகோ இந்த முட்டி
கபகோடுதல், அடி வகோங்குவத, எதற்வகடுத்தகோலும்
டிக்ஷனரிவயே
பகோர்த்த
வசகோல்லுதல்
இந்த
ககோரைணத்தினகோகலகயே ஹிந்திகயே பிடிக்கவில்வல.
அம்மகோவிடைம் வசகோன்னகோலும் கமல் வீடு தகோன்
அருகில் இருக்கிறத என்பதகோல் கவறு எங்கும்
அனுப்பவில்வல.
பரீட்வசக்கு
முன்னர்
இருமுவற
ஏதகோவத
பளளிகளில் வசமினகோர் வவப்பகோங்க. அப்பகோ
அவழத்தச வசன்று விட்டு விட்டு இருந்த
மகோவலயில்
அவழத்த
வருவகோர்.
முதல்
பரீட்வசயேன்று கதர்வ எழுதம் வசண்டைருக்கு
வசன்றதம் பயேமகோகி விட்டைத. ககோரைணம் அங்கு

சறியேவர்கள முதல் 60 வயேத வபரியேவர்கள வவரை
கதர்வ
எழுதவவதக்
கண்டைதம்
எனக்குள
என்னகவகோ வசய்தத. கிடுகிடுவவன்று கதர்விவன
எழுதி விட்டு வந்த விட்கடைன். வரும் வழியில்
கபருந்த நிறுத்தத்தில் இறங்கி பயேத்தில் வகோந்திகயே
எடுத்த விட்கடைன். அன்று வசளவசள (என்ரை ஊர்ல
கமரைக்ககோய்) கூட்டு சகோப்பிட்டிருந்கதன். அன்று
முதல்
பல
வருடைங்களுக்கு
வசளவசளகவ
சகோப்பிடைகோமல் இருந்கதன் என்றகோல் பகோர்த்தக்
வககோளளுங்கள.
மதிப்வபண்
எவவளவ
என்வறல்லகோம் ககட்கக் கூடைகோத ஜஸட் பகோஸ.
கபகோதகோதகோ?
அடுத்த மத்யேமகோ, ரைகோஷ்ட்ரைபகோஷகோ என்ற இரு
கதர்வகவளயும்
எப்படிகயேகோ
படித்த
கதறி
விட்கடைன். அதற்கடுத்த நகோன்ககோம் கதர்வகோன
பிரைகவசககோவில் ஒருமுவற கதகோற்று விடைகோப்பிடியேகோக
(வீட்டில் விடைவில்வல) படித்த மீண்டும் எழுதி
கதறிகனன். அகதகோடு எங்க கமல் வீட்டு டீசசரும்
வீட்வடை ககோல வசய்தவிட்டு கவறு ஏரியேகோவக்கு
கபகோயிட்டைகோங்க.
’அப்பகோடைகோ!
தப்பித்கதனகோ’
என்றகோல் இல்வலகயே.

அடுத்த கதர்வகோன விஷகோரைத்தில் இரைண்டு பிரிவத்
கதர்வ (பூர்வகோத், உத்தரைகோத்) இத டிகிரிக்கு ஈடைகோனத.
இவத கற்றுக் வககோளள டைவன் ஹகோலல் ’அஞ்சு
முக்கு’ என்வறகோரு பிரைபலமகோன இடைம் உண்டு.
விஜயேகோ பதிப்பகம், கநந்திரைம் சப்ஸகளின் மணம்
என்று பல விஷயேங்கள உண்டு இந்த இடைத்தில்.
என் அப்பகோவின் அலுவலகத்தின் அருகில் தகோன்
உளளத இந்த இடைம். இங்கு சக்தி ஹிந்தி வசண்டைர்
என்ற இடைத்தில் என்வன கசர்த்த விட்டைகோர் அப்பகோ.
இங்கு நிவறயே கபர் அவரைவர்களின் கநரைத்திற்கு
தகுந்த படி கற்றுக் வககோளள வருவகோர்கள.
பளளியிலருந்த மகோவல வந்ததம் வககோஞ்சம்
ஃப்வரைஷ்ஷகோகி கபருந்வத பிடித்த 20 நிமிடை
பயேணத்தில் அப்பகோவின் அலுவலகம் வசன்று விட்டு
(எதற்ககோ? அப்கபகோ தகோகன எதிர்த்தகோற் கபகோல் உளள
அகரைகோமகோ கபக்கரியில் ஏதகோவத சகோப்பிடை வகோங்கித்
தருவகோர்)
அங்கிருந்த
இந்த
வசண்டைருக்கு
வசல்கவன். இங்கு வருபவர்களில் நகோன் தகோன்
பளளி மகோணவி. மற்றவர்கள டிகிரி முடித்த விட்டு
வீட்டிலருப்பவர்கள. அல்லத கவவலக்கு வசல்ல

முயேற்ச வசய்பவர்கள. இந்த டீசசர் நல்லபடியேகோக
வசகோல்லத் தந்தகோர். கதர்வம் எழுதி முதல் பிரிவகோன
பூர்வகோத்வத கதறிகனன்.
அடுத்த
பிரிவகோன
உத்தரைகோத்தக்கு
தகோன்
திண்டைகோட்டைமகோகி விட்டைத. நகோனும் ஒன்பதகோம்
வகுப்புக்கு வசன்றிருந்கதன். பளளி கநரைத்வதயும்
ஷப்ட் முவறயில் மகோற்றியேதகோல் மகோவல 5.30 க்கு
தகோன் வீட்டுக்கு வருகவன். அதற்கப்புறம் ஹிந்தி
வகுப்புக்கு
வசல்வத
கஷ்டைமகோகி
விட்டைத.
(இருட்டியே பிறகு வவளிகயே அனுப்ப மகோட்டைகோர்கள
அல்லவகோ) சல நகோட்கள ககோவலயில் வசன்டைருக்கு
வசன்று வருகவன். அதற்கு பிறகு ஆர்.எஸ புரைத்தில்
சல நகோள, இப்படி எப்படிகயேகோ நகோகன படித்த
இரைண்டைகோம் பிரிவவயும் கதறி விட்கடைன். இந்த
விஷகோரைத் இரு பிரிவகவளயும் முடித்தவடைன்
திருசசயில் பட்டைமளிப்பு விழகோ வவத்திருந்தகோர்கள.
மூப்பனகோர் அவர்களின் வகயேகோல் வகோங்க கவண்டியே
சகோன்றிதவழ
திருசசக்கு
வசல்ல
முடியேகோத
ககோரைணத்தகோல் தபகோலல் வபற்றுக் வககோண்கடைன்.

இதன் கூடைகவ DIRECTORATE OF HINDI
EDUCATION, DELHI (அப்பகவ தில்லகயேகோடு
வதகோடைர்பு வந்திடுசசு பகோருங்க.) யிலருந்த ஆறு
மகோத டிப்ளகமகோ கரைஸஸில் பண்ணலகோம் என்று கசரைச
வசகோன்னகோங்க.
அவதயும்
கசர்ந்த
தகோன்
வவப்கபகோகம என்று கசர்ந்தகோசசு. அப்பப்கபகோ
பகோடைங்கள வரும். கபப்பர்ஸஜும் பூர்த்தி வசய்த
அனுப்பிக்
வககோண்டிருந்கதன்.
வசமினகோர்கள
இருக்கும். ககந்திரியே வித்யேகோலயேகோவில் கதர்வ
எழுதிகனன்.
எல்கலகோரும்
வபரியேவர்கள.
கவவலயில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த கதர்வ எழுதி
கதறினகோல் INCREMENT கிவடைக்குமகோம்.
என் பின்னகோல் இருந்த ஒருவர் நகோன் எழுதியே
விவடைத்தகோவள ககோண்பிக்கும்படிச வசகோல்ல, பயேந்த
கபகோய் என் விவடைத் தகோவளகயே எடுத்த வககோடுத்த
விட்கடைன். (வககோடுக்ககோம கபகோனகோ வவளில வந்த
அடிசசுடுவகோங்ககளகோ என்ற பயேம் தகோன்) அவரும்
எழுதி விட்டு மரியேகோவதயேகோக வககோடுத்த விட்டைகோர்.
அந்த டிப்ளகமகோவவயும் முதல் வகுப்பில் கதறி
விட்கடைன்.

இப்கபகோ நகோன் பத்தகோவத வந்திருந்ததகோல் அவத
ககோரைணம் ககோட்டி அடுத்த கதர்வகோன ப்ரைவீன் பண்ண
முடியேகோத என்று வசகோல்ல வீட்டில் தப்பி விட்கடைன்.
நகோன் D.M.E பண்ணியே பிறகு கூடை அப்பகோ
எவவளகவகோ
தடைவவ
வசகோல்லயும்
நகோன்
ககட்கவில்வல
முடியேகோத
என்று
வசகோல்ல
விட்கடைன்.
ஒவவவகோரு
கதர்வின்
கபகோதம்
அங்கிருப்பவர்கவள
பகோர்த்தகோல்
எல்கலகோரும்
விழுந்த விழுந்த படித்தக் வககோண்டிருப்பகோர்கள.
அவதப் பகோர்த்தகோகல வயிற்வற கலக்க ஆரைம்பித்த
விடும். ஹிந்தி இலக்கணம் இருக்கக - அப்பப்பகோ...
சரி இவவளவ படித்த என்ன பயேனவடைந்கதன்
என்கிறீர்களகோ?
திருமணம் முடிந்த தில்ல வந்த இறங்கியேதிலருந்த
இப்கபகோ வவரை ஹிந்தியில் எழுதியே எந்த வபயேர்ப்
பலவகவயேயும் உடைகன படித்த விடுகவன். கவறு
எதற்கும் உபகயேகோகமகோக வில்வல. கபசசு வழக்கு
என்பத நகோளகோக ஆகத் தகோன் வந்தத. பல
மகோநிலத்தவர்கள இங்கிருப்பதகோல் ஒவவவகோருவரின்
ஸவடைலல் அவர்கள கபசும் ஹிந்திவயே புரிந்த
வககோளவதற்கக நகோளகோனத.

தில்ல – ‘வண்ட்டூ’ மகோமகோ
’வண்ட்டூ’ என்றகோல் கவவறகோன்றுமில்வல. ’வந்த’
அல்லத ‘வந்தட்டு’ என்று கபசசுக்கிவடையில்
எப்கபகோதகோவத வசகோல்கவகோகம. மகோமகோ அவத
எப்கபகோதகம
வசகோல்லக்
வககோண்டிருப்பகோர்.
வந்தட்டு தகோன் மருவி வண்ட்டூ ஆகி விட்டைத.
மகோமகோ ஒரு அலகோதியேகோன மனுஷர். எங்கள வீட்டுக்கு
அருகில் தகோன் அவர் வீடு இருந்தத. வகக்வகட்டும்
உயேரைத்தில் உளள பல்ப் மகோற்றுவத முதல்
வதகோவலக்ககோட்சப் வபட்டியில் கசனல் வசட்
வசய்வத வவரை எல்லகோவற்றிற்குகம அடுத்தவரின்
உதவி அவருக்கு கதவவ.
அவருக்கு இன்னுவமகோரு பிரைசசவனயும் உண்டு.
கண்ணில் ஏகதகோ கககோளகோறு. அதனகோல் அடிக்கடி
கண்ணடித்தக் வககோண்கடை இருப்பகோர்.
புதிதகோய்
அவவரைப் பகோர்ப்பவர்களுக்கு ஏகதகோ தம்வமப்
பகோர்த்த தகோன் கண்ணடிப்பத கபகோல இருக்கும்!
கீழ் வீட்டில் புதிதகோய் வந்த ஒரு ஹிந்திக்ககோரை
வபண்மணி சண்வடைக்கக வந்த விட்டைகோள என்றகோல்

பகோர்த்தக் வககோளளுங்கள!
இதில் இன்னுவமகோரு
பிரைசசவன என்னவவன்றகோல் நம்ம வண்ட்டூ மகோமகோ
ஹிந்தியில வரைகோம்பகவ வீக்! இவர் ஏகதகோ வசகோல்ல,
அந்த வபண்மணி ஏகதகோ வசகோல்ல, அப்புறம்
என்னவர்
வசன்று
மத்யேஸதம்
வசய்த
பிரைசசவனவயேத் தீர்த்த வவத்தகோர். அதன் பிறகு
வண்ட்டூ மகோமகோ அந்த வபண்மணி வீடு தகோண்டும்
வவரை எதக்கு வம்பு என கண்வண மூடிக்வககோண்கடை
படிக்கட்டு இறங்கினகோர்!
அவர்கள வீட்டுக்கு அருகில் இருந்தத வபரும்
அவஸவதயேகோக கபகோய் விட்டைத. எப்கபகோதம்
ஏதகோவத
உதவிக்கு
அவழத்தக்
வககோண்கடை
இருப்பகோர். ககோவலயில் எழுந்திருப்பகத அவரின்
ஸகலகோகங்கள வசகோல்லும் சத்தத்தில் தகோன். பின்பு
மகோமகோவக்கும், மகோமிக்கும் இவடைகயே வபரும் வகோய்ச
சண்வடை ஆரைம்பமகோகும். ஒருவழியேகோக மகோமகோ
அலுவலகம் கிளம்பிச வசல்வகோர். மகோவலயும் இகத
கபகோல்
ஸகலகோகங்களும்,
சண்வடையும்
என
வதகோடைரும்.
இன்னுவமகோரு சம்பவம்:

சல வருடைங்களுக்கு முன் ஒரு நகோள நகோன், என்
கதகோழி, அந்த மகோமி ஆக மூவரும் கசர்ந்த
கககோவிலுக்கு வசன்கறகோம். ஸவகோமிவயே தரிசத்த
விட்டு வீடு வந்தவடைந்கதகோம். மகோமி தன் பர்ஸில்
வகவயே
விட்டு
வநடுகநரைம்
தழகோவிக்
வககோண்டிருந்தகோர்.
என்ன
என்று
ககட்டைகோல்
சகோவிவயேக் ககோகணகோம் என்றகோர். சரி பரைவகோயில்வல
எங்கள வீட்டில் வந்த அமருங்கள என்கறன்.
மகோவல மகோமகோ வந்த விடுவகோர். அவரிடைம் ஒரு வசட்
சகோவி இருக்கின்றகத அதனகோல் அவர் வரும் வவரை
இங்கககயே இருந்த சகோப்பிடைலகோம் என்கறன். மகோமி
வடைன்ஷன் ஆகி இல்வல அவர் வந்த கதவவத்
திறக்கட்டும். நகோன் அவருக்கு கபகோன் வசய்கிகறன்
என்று ககோல் வசய்யே ஆரைம்பித்த விட்டைகோர். மகோமகோவின்
அலுவலகம் வீட்டிலருந்த ஒன்றவரை மணிகநரை
பிரையேகோணத்தில்.
’ஒரு வபகோறுப்பு கவண்டைகோம், அத எப்படி என்
கிட்டை சகோவி இருக்ககோ இல்வலயேகோன்னு கூடை
வதரியேகோம, வீட்வடை பூட்டிட்டு கபகோவீங்க. நீங்க
உடைகன கிளம்பி வகோங்க - அதவவரை உட்ககோரைக் கூடை
மகோட்கடைன்’ என்று ‘உட்ககோரைகோ விரைதம்’ பூண்டைகோர்.

என்ன நடைந்த இருக்கும் என்று நிவனக்கிறீர்கள?
கவவறன்ன ஒரு ஆட்கடைகோவில் மகோமகோ வீட்டிற்கு
வந்த விட்டைகோர். வரும்கபகோகத வகயில் ஒரு லட்டைர்
மிரிண்டைகோவடைன் வந்த இறங்குகிறகோர். கதவவத்
திறந்த உளகள வசன்ற பின் மகோமி தன் பர்வஸ
மீண்டும்
ஒரு
முவற
தழகோவிப்பகோர்த்தகோல்
சல்லவறகளுடைன் வீட்டுசசகோவி பல்வல இளித்தத!
மகோமகோ பகோவம் ஒன்றுகம வசகோல்லகோமல் அலுவலகம்
கிளம்பிச வசன்று விட்டைகோர். இந்த சம்பவம் வவறும்
சகோம்பிள தகோன், இத கபகோல் இன்னும் நிவறயே
கூத்தகள நடைந்தத உண்டு.
இகத மகோதிரி நிவல இன்னுவமகோருத்தருக்கும்
நடைந்தத. ஏழு எட்டு வருடைங்களுக்கு முன்பு
வசல்கபகோன் எல்கலகோரிடைமும் இல்லகோத கவவளயில்
ககோவலயில் கீழ் வீட்டிலருக்கும் தன் நண்பனுடைன்
அலுவலகம் வசல்வதற்ககோக வசன்ற கணவனுடைன்
தகோனும் வழியேனுப்ப கீகழ இறங்கி வசன்றகோள
ஒருத்தி. கபசசு வகோக்கில் வீட்வடைப் பூட்டி சகோவிவயே
தன்
பகோக்வகட்டில்
கபகோட்டுக்
வககோண்டு
கபகோய்விட்டைகோர் கணவன் (திருமணத்தக்கு முன்
இருந்த ஞகோபகம்). கணவன் வசன்ற பின் வீட்டுக்கு
வந்த பகோர்த்தகோல் வீடு பூட்டியிருக்கிறத. சகோவி

கணவனிடைம். பகோவம் அவள என்ன வசய்வகோள? கீழ்
வீட்டுக்கு வசன்று அமர்ந்திருந்தகோள. கணவனின்
அலுவலகம் வீட்டிலருந்த இரைண்டு மணிகநரைப்
பிரையேகோணத்தில்.
தகவல்
வசகோல்ல
பகோதி
வழியிலருந்த வரைச வசகோல்லவம் வழியில்வல.
இரைண்டு மணி கநரைம் கழித்த அலுவலக எண்ணிற்கு
அவழத்தகோள. நடைந்வதச வசகோன்னகோள. கணவன்
’பூட்டுக் ககோரைவன அவழத்த வந்த பூட்வடை
உவடைத்தக் வககோள அல்லத கதகோழி வீட்டிகலகயே
இரு’ என்று வசகோல்ல விடைகவ, அந்த அப்பகோவி
ஜீவன் மகோவல கணவன் வரும்வவரை அந்த கதகோழி
வீட்டிகலகயே
இருந்த
கநரைத்வதக்
கழித்தக்
வககோண்டிருந்தகோள.
சரி இந்த சம்பவம் இப்ப எனக்கு ஏன் ஞகோபகத்தக்கு
வருத? ஏன்னகோ அந்த ஜீவன் கவறு யேகோருமில்வல நகோந்கதன்!

கககோவவ - யேகோரைடி என்வன
உவதத்தத?
சறு வயேதில் சவகங்வகயில் என் அத்வத வீட்டில்
கககோவடை விடுமுவறக்கு வசன்றிருந்த கபகோத, சன்ன
பசங்க
எல்கலகோரும்
கசர்ந்த
ஓடி
பிடித்த
விவளயேகோடுவத, கண்ணகோமூசச, வசஸ இப்படி
நிவறயே இருக்குகம! அப்படி ஒன்றகோன ஒளிந்த
விவளயேகோடும்
விவளயேகோட்டிவன
விவளயேகோடிக்
வககோண்டிருந்கதகோம். இந்த இடைத்தில் என் அத்வத
வீட்வடை பற்றி ஒரு அறிமுகம்.
அத அந்த ககோல வீடு. திண்வண, கரைழி,
நவடைபகோவதயின் ஒரு புறம் ஒரு சறியே அவற, பின்பு
கூடைம், கூடைத்தின் ஒரு புறத்தில் பூவஜயேவற,
ஸகடைகோர் ரூம், அடுத்த சவமயேலவற நடுவில்
வபரியே முற்றம், கிணற்றடி, விறகுகள அடுக்கி
வவப்பதற்ககோக இரு அவறகள. அடுத்த வபரியே
கதகோட்டைம். அதன் இறுதியில் வககோல்வலப்புறக்
கதவ. அவதத் திறந்தகோல் அடுத்த வதருவின் முன்

பக்கம்.
இப்படி
வநடுக
வககோண்கடையிருக்கும் வபரியே வீடு.

கபகோய்க்

எல்கலகோரும் விவளயேகோடிக் வககோண்டிருந்த கபகோத
ஒருவர் வசன்று ஒளிந்த வககோளள நகோன் கண்டுபிடிக்க
அந்த வபரியே வீட்டில் கதடிக் வககோண்டிருந்கதன்.
வககோஞ்சம் கஷ்டைம் தகோன். ஏவனன்றகோல் அவறகள
எல்லகோம் கும்மிருட்டைகோக இருக்கும். வபரியே வபரியே
பீப்பகோய்கள இருக்கும். அதில் இறங்கி ஒளிந்த கூடை
இருக்கலகோம்.
அப்படி
நவடைபகோவதயின்
ஒரு
புறத்தில் ஒரு அவற வசகோன்கனன் அல்லவகோ! அங்கு
வசன்று வமதவகோக எட்டிப் பகோர்த்தகோல்…
என் வயேத இருக்கும் உறவப் வபண்கள இருவர்,
எவதகயேகோ
சத்தமில்லகோமல்
பகோர்த்தக்
வககோண்டிருந்தகோர்கள.
என்னவவன்று
நகோன்
ககட்டைவடைன், சீக்கிரைம் வகோ! கதவவ மூடு
என்றகோர்கள. நகோனும் அப்படிகயே வசய்த விட்டு,
என்னவவன்று பகோர்த்தகோல் அத ஒரு பளிங்கினகோல்
ஆன சறியே தகோஜமஹகோல். அதனுடைன் இவணத்தளள
இரைண்டு சறியே வயேர்கள.

அப்கபகோத தகோன் புதிதகோக திருமணமகோயிருந்த என்
அத்வத வபண் அவளுவடையே கணவனுடைன் வடைல்ல,
ஆக்ரைகோ வசன்று வந்திருந்தகோள. அவர்கள வகோங்கிக்
வககோண்டு வந்தத தகோன் இந்த தகோஜமஹகோல். அவள
கணவன் ஆவசயேகோக வகோங்கிக் வககோடுத்ததகோம்.
எங்கவள வகயேகோல் வதகோடைக் கூடை விடைவில்வல. அத
தகோன் நகோங்கள திருட்டுத் தனமகோக இப்படி பகோர்க்க
கவண்டியிருந்தத.
இந்த தகோஜமஹகோவல மின் இவணப்பு வககோடுத்தகோல்
உளகள
உளள
விளக்வகரிந்த
தகோஜமஹகோல்
வஜகோலக்குமகோ எனச சந்கதகம்! வசய்த தகோன்
பகோர்த்தடைலகோகம என அதனுடைன் இவணந்திருந்த
வயேவரை என்ன வசய்யேலகோம் என்று கயேகோசத்தக்
வககோண்கடை நகோன் கதகோழிகளின் பரிந்தவரையின்
கபரில்
பகோயிண்டில்
வசகோருகி
ஸவிட்வச
கபகோட்கடைன். அவவளவ தகோன்…
யேகோகரைகோ என்வன ஒங்கி பின்னங்ககோலல் உவதத்தத
கபகோன்ற
உணர்வ.
அதிர்ந்த
கபகோனகோலும்,
தகோஜமஹகோவல பத்திரைமகோக வவத்த விட்டு திரும்பி,
’ஏண்டி என்வன உவதத்தீங்க?’ என்று ககட்டைகோல்,
அவர்கள ’உவதக்கவில்வல’வயேனச வசகோன்னகோர்கள.

ஓகஹகோ! இத தகோன் ஷகோக் அடிப்பத என்பதகோ!
அப்கபகோத தகோன் அவத முதல் முவறயேகோக
உணர்ந்திருந்கதன். அப்பகோ! என்னகோ ஒரு உவத?
நல்லகவவளயேகோக
ஷகோக்
அடித்தவடைன்
தகோஜமஹகோவல மரியேகோவதயேகோக கமவஜயின் மீத
வவத்த விட்கடைன். அவள கணவன் ஆவசயேகோக
வகோங்கி வககோடுத்த பரிசகோன அவத கீகழ கபகோட்டு
உவடைத்திருந்தகோல்,
அவள
எனக்கு
பரிசு
வககோடுத்திருப்பகோள வீட்வடை சுற்றி தரைத்தித் தரைத்தி…
எதவகம முதல் முவற என்றகோல் மறக்ககோத
இல்வலயேகோ! அப்படித் தகோன் இதவம்.
உவத
வகோங்கினகோலும் இன்னும் இத கபகோல எவதயேகோவத
வசய்த பகோர்க்கத்தகோன் கதகோன்றுகிறத!
ஆனகோல்
கரைண்ட் ஷகோக் வககோடுக்குகதகோ இல்வலகயேகோ கவற
ஒருத்தர் எதகோவத வசகோல்வகோகரைன்னு வககவளக்
கட்டிப் கபகோட்டு வவத்திருக்கிகறன்!

தில்ல - முகஜ (B)பசசகோவ!
தில்ல, உத்திரைபிரைகதசம் கபகோன்ற மகோநிலங்களில்
மின்சகோரைம் இல்லகோமல் வவகு கநரைம் இருப்பத
என்பத மிகவம் சகோதகோரைணமகோனத. ஒருநகோவளக்கு
குவறந்த பட்சம் எட்டு மணிகநரைம் வவரை கூடை
மின்சகோரைம் இல்லகோமல் இருந்திருக்கிகறகோம். அதவம்
கடும் கககோவடையில் 46, 47 டிகிரி என்று வவப்பம்
உயேர்ந்த வககோண்கடை இருக்கும் சூழ்நிவலயில்
மின்சகோரை தட்டுப்பகோட்டைகோல் இரைவ முழுதம் ககோற்கற
இல்லகோமல்
புழுங்கித்
தவித்திருக்கிகறகோம்.
தவரைவயேல்லகோம் தண்ணீவரை ஊற்றி வவத்தகோலும்
நிமிடைத்தில் ககோய்ந்த விடும். அகத கபகோல் தகோன்
கடும் குளிரிலும். இப்கபகோ நமக்கு ககோற்று
கதவவப்படைகோத.
ஆனகோல்
மகோவல
சீக்கிரைகம
இருட்டைத் தவங்கி விடும். அதனகோல் வவளிசசம்
கதவவப்படுமல்லவகோ!
எட்டு,
ஒன்பத
வருடைங்களுக்கு
முன்பு
கடுங்குளிரில் இரைண்டு நகோட்கள மின்சகோரைகம
இல்லகோமல் இருந்த சமயேம் அத. மகோவல சீக்கிரைகம

இருட்டி விட்டைத. முகத்வத கழுவி விட்டு
கவவலகவள ஆரைம்பிக்கலகோம் என்று பகோத்ரூமில்
முகத்திற்கு கசகோப்பு கபகோட்டுக் வககோண்டிருந்கதன்.
தீடீவரைன்று
’முகஜ
(B)பசசகோவ,
முகஜ
(B)பசசகோவ’(என்வன ககோப்பகோத்தங்க) என்று ஈனக்
குரைலல் அலறல். ’கீழ் வீட்டிலருக்கும் நண்பரின்
வயேதகோன அம்மகோவின் குரைல் கபகோல் இருக்கிறகத!’
எனத் கதகோன்றவம்...
சட்வடைன்று முகத்தில் தண்ணீவரை ஊற்றி கழுவிக்
வககோண்டு கீகழ ஓடினகோல், முதல் தளத்திலருந்த
அம்மகோவின் குரைல் தகோன் அத. வநருப்பு அவர்கவள
நன்கு தழுவிக் வககோண்டிருக்கிறத. அதற்குள அந்த
கட்டிடைத்தில் உளளவர்களும் வந்திருந்தனர். நகோன்
கபகோவதற்குள அம்மகோவின் பக்கத்த வீட்டிலருந்த
கதகோழி ஓடி தண்ணீவரை ஊற்றி வநருப்வப
அவணத்திருந்தகோர். நகோனும், கதகோழியும் பகோத்ரூம்
அருகிலருந்த அவவரைத் தூக்கி கட்டிலல் படுக்க
வவத்தவிட்டு முதலுதவிக்ககோக ஒரு மருத்தவவரை
வதகோவலகபசயில் அவழக்க அவரும் உடைகன
புறப்பட்டு வருவதகோக வசகோன்னகோர்.

அம்மகோகவகோ அலறுகிறகோர், தடிக்கிறகோர். அவரின்
மகனுக்கும், மருமகளுக்கும் தகவல் வதரிவித்த
விட்கடைகோம். அவர்கள வரை எப்படியும் ஒரு
மணிகநரைமகோவத ஆகும். அதற்குள மருத்தவர் வந்த
முதலுதவிவயே ஆரைம்பித்தகோர். இடுப்புக்கு கீகழ
முழுவதம் வவந்த விட்டைத. முதலல் அவரைத
உடைம்பில்
ஒட்டியிருந்த
தணிகவள
பிய்த்த
எடுப்பதற்ககோக கதகோழி ட்ரிப்வஸ உடைம்பில் பீய்சச
அடிக்க மருத்தவர் தணிகவளயும், கதகோவலயும்
பிய்த்த எடுக்க நகோன் அவவகவள ஒரு கவரில்
வகோங்கிக் வககோண்கடைன்.
அவவரை
உடைனடியேகோக
மருத்தவமவனக்குக்
வககோண்டு கபகோக கவண்டும் என்று மருத்தவர்
வசகோல்லச
வசன்றகோர்.
மகனும்,
மருமகளும்
வருவதற்குள
வககோஞ்சம்
பகோலல்
நவனத்த
பிவரைட்வடை அவருக்கு ஊட்டி விட்கடைகோம். அவர்கள
வந்த அருகிலருந்த மருத்தவமவனக்கு வககோண்டு
வசன்று
ஒருநகோள
வவத்திருந்தகோர்கள.
பின்பு
தில்லயில் உளள சஃப்தர்ஜங் மருத்தவமவனக்கு
வககோண்டு வசன்று அங்கு பலநகோட்கள வவத்தியேம்
வசய்த வககோண்டை பின் வீடு வந்த கசர்ந்தகோர்.
அவர்களுக்கு ஏற்பட்டைத 80 சதவிகித தீக்ககோயேமகோம்.

வீட்டுக்கு
வந்த
பின்னும்
பல
நகோட்கள
இரைவவல்லகோம் அவரின் அழுவகயும், அலறலும்,
கத்தலும் வதகோடைர்ந்தன. ககட்கும் நமக்கக உலுக்கிப்
கபகோட்டு விடும்படியேகோன குரைல். சலநகோட்கள கழித்த
வசன்வனயில் உளள இன்வனகோரு மகனின் வீட்டுக்கு
அவழத்தச
வசன்று
விட்டைனர்.
இரைண்டு
வருடைங்களுக்கு முன் அவர் இறந்த விட்டைதகோகவம்
தகவல் வந்தத.
இந்த தீக்ககோயேம் எப்படி ஏற்பட்டைத? மின்சகோரைம்
இல்லகோத
அந்த
கநரைத்தில்
ஒருபுறம்
வமழுகுவர்த்திவயே ஏற்றி அந்த வவளிசசத்தில்
கடைவளுக்கு விளக்ககற்றியிருக்கிறகோர். திரும்பும்
கபகோத புடைவவயில் தீ பிடித்திருக்கிறத. குளிரினகோல்
முதல்
சல
வநகோடிகளுக்கு
அவருக்கு
வதரியேவில்வல. அகத கபகோல் மடிசகோர் புடைவவயின்
மீத
நல்ல
கனமகோன
ஸவவட்டைர்
கபகோட்டிருந்திருந்தனகோல் இடுப்புக்கு கீகழ தகோன்
தீக்ககோயேம். சறித கநரைத்திற்கு முன்பு தகோன்
கவவலவயே முடித்த விட்டு மரைக்கதவவ திறந்த
வவத்த விட்டு வவளிகயேயுளள இரும்பு ககட்வடை
மட்டும் வவளிப்பக்கமகோக தகோழ்ப்பகோள கபகோட்டு

வசன்றுளளகோர்
கவவலக்ககோரி.
இல்வலவயேனில்
யேகோரும்
உளகள
கபகோயிருக்ககவ
முடியேகோத.
இங்ககயுளள
ககட்களில்
உளபக்கமகோக
வநருக்கமகோன
கம்பி
வவலகள
அடிக்கப்பட்டிருப்பதகோல்
வகவயே
உளகள
விட்வடைல்லகோம் திறக்க வகோய்ப்கப இல்வல.
எப்பவகம இவர் அலுவலகம் வசன்றவடைன் ஒரு
எட்டு
கபகோய்
பகோர்த்த
விட்டு
வருகவன்.
உரிவமயுடைன் அவனுக்கு வகக்கு சப்பகோத்தி பண்ணி
குடுத்த விட்டைகோயேகோ? இன்னிக்கு என்னடி சவமயேல்
பண்ணின? என்றும் இவத இப்படித் தகோன்
வசய்யேணும்
என்று
ஏதகோவத
சவமயேல்
சந்கதகங்கவள வசகோல்லக் குடுப்பகோர். சவமயேல்
வசய்வதிலும்,
விதவிதமகோக
சகோப்பிடுவதிலும்
அவருக்கு ஒரு அலகோதி ப்ரியேம் என்றும் வதரிந்த
வககோண்கடைன்.
அம்மகோவக்கு இப்படி ஆனதில் நகோன் பல நகோட்கள
புலம்பி அழுதிருக்கிகறன். ஏன் அன்கற கூடை எல்லகோ
உதவிகளும் வசய்த விட்டு வீட்டிற்கு வந்த ஒகரை
அழுவக தகோன். நல்ல மனுஷ. எல்கலகோரிடைமும்
பகோசமகோகவம், உரிவமயுடைனும் நடைந்த வககோளவகோர்.

சல நகோட்கள தகோன் பழக்கம் என்றகோலும் மனவத
விட்டு அவர் முகம் அகலகவ இல்வல.
அவரின் ஆத்மகோ சகோந்தி அவடையேட்டும்.

கககோவவ - ஆடிப் பகோர்க்கலகோம்
ஆடு...
சமீபத்தில் வீட்டிற்கு வந்த என் தம்பி, என்
மகளுக்கு ஒரு BRAINVITA வகோங்கித் தந்திருந்தகோன்.
அவத
அவளுக்கு
விவளயேகோடைச
வசகோல்லக்
வககோடுத்தக் வககோண்டிருந்த கபகோத அவள என்னிடைம்
ககட்டைகோள, அம்மகோ "உன்னிடைமும் இத இருந்ததகோ?
நீ
சன்னதகோ
இருக்கும்கபகோத
என்வனன்ன
விவளயேகோட்வடைல்லகோம் விவளயேகோடுகவ?"
அப்கபகோத எனக்குள வககோசுவத்தி சுத்த ஆரைம்பிசசத.
என் சறுவயேத விவளயேகோட்டுக்கள அத்தவனயும்
நிவனவக்கு வந்த என்வன சூழ்ந்த வககோண்டு
’இவத உடைகன பதிவகோ எழுதவலன்னகோ தவல
வவடிசசுடும்’னு மனபூதம் பயேமுறுத்தகவ உடைகன
எழுதிட்கடைன்.
ஆமகோம் அந்த ககோலத்தில் எங்களிடைமும் ஒரு
BRAINVITA இருந்தத. நகோங்கள மதவரையில் உளள
மகோமகோ
வீட்டிற்கு
வசன்றிருந்த
கபகோத

மீனகோட்சயேம்மன் கககோவிலுக்கு வசன்றிருந்கதகோம்.
புதமண்டைபத்தில் BRAINVITA வம், மீன் வடிவில்
பல்லகோங்குழியும்
வகோங்கித்
தந்தகோர்
அப்பகோ.
பல்லகோங்குழியில் கபகோட்டு விவளயேகோடை பகோட்டி
நிவறயே கசகோழிகளும் வககோடுத்தனுப்பினகோர். இத
கபகோக எங்கள வீட்டுக்கருகில் ஒரு மரைத்திலருந்த
சவப்பு நிறத்தில் மகோத்திவரைகள கபகோல ககோய்கள
விழும். அவத பத்திரைப்படுத்தி எடுத்த வவத்தக்
வககோளகவகோம்.
பல்லகோங்குழியில்
பல
விவளயேகோட்டுகள இருக்கு.
அவதவயேல்லகோம்
திரும்ப நிவனவ படுத்திகயேகோ இல்வலன்னகோ
யேகோர்கிட்டையேகோவத ககட்கடைகோ விவளயேகோடைணும்கிற
ஆவச எனக்குள இப்கபகோ எழுந்திருக்கு.
அடுத்த பிசனஸ ட்கரைட் கவதவயேப் பகோர்ப்கபகோம்.
தம்பி பக்கத்த வீட்டில் இருந்த சறுவனுடைன்
கசர்ந்த விவளயேகோடுவகோன். அவங்க வீட்டில் இருந்த
ட்கரைடில் இருவரும் கசர்ந்த விவளயேகோடுவகோர்கள.
சலசமயேம் எங்கள வீட்டுக்கும் அவத எடுத்த வரும்
கபகோத நகோனும் கசர்ந்த வககோளகவன். இப்படிகயே
ஓடுமகோ? வககோஞ்ச நகோளிகலகயே அந்த சறுவனின்
அம்மகோ எங்கள வீட்டுக்கு அவத எடுத்த வந்த
விவளயேகோடை அனுமதிக்கவில்வல. தம்பிவயேயும்

அவங்க வீட்டில் விவளயேகோடை விடைவில்வல.
இதனகோல் அவன் புதசகோ ஒரு ட்கரைட் வகோங்கித் தரைச
வசகோல்ல அடைம்பிடிக்க, அப்பகோகவகோ "விவல
ஜகோஸதி" என்று வசகோல்ல விட்டைகோர்.
எங்கள வீட்டுக்கு வரும் கபகோவதல்லகோம் நகோனும்
விவளயேகோடி பழகியேதகோல் பவழயே லகோங்வசஸ
கநகோட்டு அட்வடைவயே எடுத்த வவளவளத் தகோவள
ஒட்டி கட்டைங்கவள வவரைந்த ஸவகட்சசகோல் எழுதி
பணத்திற்கு ககோகிதங்கவள ஒன்று கபகோல வவட்டி,
ஒரு ட்கரைவடை பக்ககோவகோக தயேகோர் வசய்த தம்பிக்கு
வககோடுத்கதன். நகோங்கள இருவரும் வநடுநகோட்களுக்கு
வவத்திருந்த
விவளயேகோடியிருக்கிகறகோம்.
இந்த
கவதவயே மகளுக்குச வசகோன்கனன்.
100
வருடை
வபகோருட்கள:

பழவமயேகோன

விவளயேகோட்டுப்

கரைகோஷ்ணிக்கு சவமயேல் வசய்த விவளயேகோடை அவள
பகோட்டி "மகோக்கல் " என்று வசகோல்லப்படுகிற
கல்லகோலகோன பகோத்திரைங்கள தந்தகோர்கள. இதில் குட்டி
அடுப்பு, பகோத்திரைங்கள, திருவக, ஆட்டுக்கல்,
தளசமகோடைம்
என்று
அவவளவ
அழககோன
வபகோருட்கள இருந்தன. இவவயேகோவம் நகோன்கு
தவலமுவற பழசு. பழசகோ இருந்தகோலும் இன்னும்
நல்லகோகவ
இருக்கு.
பகோர்க்ககவ
அழககோ,
விவளயேகோடை
ஆவசயேகோ
இருக்கும்.
நகோலு
தவலமுவறயேகோ விவளயேகோடியே இப்வபகோருட்கவள
வவத்த
இப்கபகோ
கரைகோஷ்ணி
விவளயேகோடைறகோ.
இத்தவன வருடைம் பத்திரைமகோ வவத்திருந்த என்

வபண்ணுக்குக் வககோடுத்த என் மகோமியேகோருக்கு ஒரு
பூங்வககோத்த! "சரி, அவதவயேல்லகோம் எங்க கண்ல
ககோட்டைக்கூடைகோதகோ?"ன்னகோ
ககட்கறீங்க?
சரி
உங்களுக்ககோக ஒரு புவகப்படைம் இவணசசருக்ககன்.
இப்பல்லகோம் இந்த கல் சட்டிகள வருவகத
இல்வல. கல் சட்டில சவமயேல் வசஞ்சு சகோப்பிட்டைகோ
வரைகோம்ப
நல்லகோ
இருக்குமகோம்.
நகோன்
சகோப்பிட்டைதில்ல. இப்கபகோவதல்லகோம் நகோன்-ஸடிக்,
எவர்சல்வர், வமக்கரைகோ ஓவன் பகோத்திரைங்கள தகோகன
மகோர்க்வகட்டில் கககோகலகோசசுகின்றன.
அதனகோல
விவளயேகோட்டு வபகோருட்கள கூடை நவீனமகோத் தகோன்
இருக்கு.

நகோன் வகோங்கிக் வககோடுத்த நவீன சவமயேல்
பகோத்திரைங்கவளயும்
பகோருங்ககளன்.
குட்டியேகோக
இருந்தகோலும் கநர்த்தியேகோக உளளத. முதலல் நகோன்
விவளயேகோடி
விட்டுத்
தகோன்
கரைகோஷ்ணிக்கக
வககோடுத்கதன் என்றகோல் பகோர்த்தக் வககோளளுங்கள.
ஆனகோலும் மகோக்கல் கல் சட்டிக்கு முன்னகோடி இவவ
நிற்க முடியேகோத. நீங்க என்ன வசகோல்றீங்க?

தில்லயிலருந்த கககோவவக்கு!
சறுவயேதிலருந்கத எங்கள வீட்டில் தனியேகோக
எங்ககயும் கபகோக விடைமகோட்டைகோர்கள. நகோனும்
அப்படிகயே பழக்கப்பட்டு விட்கடைன். பயேமும் கூடை!
அப்படியிருக்க தில்ல இந்தியேகோவின் தவலநகரைம்
என்று புத்தகத்தில் படித்தகதகோடு சரி. மற்றபடி
எதவம்
வதரியேகோத.
கனவிலும்
நிவனத்த
பகோர்த்ததில்வல
நகோன்
தில்லயில்
குடித்தனம்
நடைத்தகவன் என்று. ஆயிற்று பத்த வருடைங்கள ஓடி
விட்டைத. திருமணமகோகி இங்கு வந்த பின்பும் கூடை
எங்கு கபகோவவதன்றகோலும் கணவகரைகோடு தகோன்.
ஒரு முவற நகோன் ஊருக்கு கபகோக கவண்டியே சூழல்.
கணவருக்கு விடுமுவற கிவடைக்கவில்வல. ஆககவ
நகோன்
மட்டும்
வசல்வவதன
முடிவகோயிற்று.
பயேணசசீட்டும் இறுதி கநரைத்தில் தகோன் உறுதி
வசய்யேப்பட்டைத. உளளூரிகலகயே எங்கும் வசல்ல
மகோட்கடைன்.
அப்படியிருக்க
தில்லயிலருந்த
கககோவவ வவரை மூன்று நகோட்கள பயேணம். எப்படி

வசல்லப் கபகோகிகறகனகோ என்று மனத முழுவதம்
பயேம்.
முதலல் தில்லயிலருந்த வசன்வன வசல்லும்
தமிழ்நகோடு விவரைவ வண்டிவயே பிடித்தகோயிற்று.
இதில் என்னுடைன் பயேணித்தவர்கள அவனவருகம
மறுநகோள பகோதி வழியில் உளள கபகோபகோல், நகோக்பூர்
ஆகியே இடைங்களில் இறங்கி விட்டைனர். நகோக்பூரில்
கவறு ஒரு கும்பல் ஏறியேத. அதில் எதிர்
இருக்வகயில் ரைகோணுவத்தில் பணிபுரியும் ஒரு தமிழர்
ஏறினகோர். பயேணம் நல்ல படியேகோக வசன்று
வககோண்டிருக்வகயில் அதற்கடுத்த நகோள ரையில்
வசன்வன வசன்று கசரை கவண்டியே கநரைத்தில் மூன்று
மணிகநரைம்
தகோமதம்.
எனக்கககோ
படைபடைப்பு.
ககோரைணம் 11.00 மணிக்கு கககோவவ வசல்ல
கவண்டியே வவஸட் கககோஸட் வண்டிவயே பிடிக்க
கவண்டும்.
தகோமதமகோனதகோல்
கவவலயேகோய்
இருந்கதன்.
கககோவவ வண்டிவயே பிடிக்க முடியேகோமல் கபகோனகோல்
என்ன வசய்யே கவண்டும் என்று எதிர் இருக்வக
நண்பரிடைம் ககட்டுக் வககோண்டிருந்கதன். அவர்
ஸகடைஷன் மகோஸடைரிடைம் வசன்று நிவலவமவயேச

வசகோன்னகோல் அடுத்த ரையிலுக்கு பயேணசசீட்வடை
மகோற்றிக் வககோடுப்பகோர் என்று வசகோன்னகோர். எட்டு
வருடைங்களுக்கு முன்பு என்பதகோல் என்னிடைம்
அப்கபகோத அவலகபசயும் இல்வல. கணவரிடைம்
என்னகோல் புலம்பவம் முடியேவில்வல. கணவரின்
நண்பர் வசன்வனயில் இருக்கிறகோர். அவரிடைம்
என்வன வசன்ட்ரைலல் பகோர்த்த வவஸட் கககோஸட்
பிடிப்பதற்கு உதவி வசய்யும்படி இங்கககயே கணவர்
வதகோவலகபசயில்
வசகோல்லயிருந்தகோர்.
அந்த
நண்பரும் பகோவம் அலுவலகம் வசல்லகோமல் ககோத்தக்
வககோண்டிருப்பகோகரை! என்ன வசய்யேப் கபகோகிகறன்!
மனத
திக்...
திக்…
என்று
அடிக்க
ஆரைம்பித்தவிட்டைத.
ககோவல 7.30 மணிக்கு வசன்ட்ரைல் கசரை கவண்டியே
வண்டி
10.30
மணிக்கு
வசன்றவடைந்தத.
ஸகடைஷன்
வருவதற்கு முன்பகோககவ எதிர்
இருக்வக நண்பர் என் வபட்டிகவள கதகவகோரைம்
வககோண்டு வந்த வவத்த, வண்டி நின்றவடைன்
முதலல் இறங்கி விடைலகோம் இல்வலவயேனில்
எல்கலகோரும் இறங்குவதற்குள கநரைமகோகி விடும்
என்று உதவி வசய்தகோர். இறங்கியேதம் தன்
அவலகபசவயே என்னிடைம் தந்த கணவரின் நண்பர்

எங்கிருக்கிறகோர் என்று விசகோரிக்கச வசகோன்னகோர்.
அப்படி அவர் வரைவில்வலவயேன்றகோல் தனக்கு
தூத்தக்குடிக்கு இரைவ தகோன் ரையில் என்றும் அதனகோல்
தகோன் வந்த ஏற்றி விடுவதகோகவம் கூறினகோர்.
நண்பரின் அவலகபசக்கு அவழத்ததம் அவர், தகோன்
வந்த வககோண்டிருப்பதகோக கூறி என் கண் முன்கன
கதகோன்றினகோர். எனகவ இத வவரை எனக்கு உதவி
வசய்த எதிர் இருக்வக நண்பருக்கு என் நன்றிகவள
கூறி விவடைவபற்கறன்.
அதன் பின் என் வபட்டிகவள எடுத்தக் வககோண்டு
கணவரின் நண்பருடைன் வசன்கறன். அவகரைகோ
’பதட்டைப்படை கவண்டைகோம், கககோவவ என்பதகோல்
இங்கககயே தகோன் வண்டி அதனகோல் கநரைமிருக்கிறத.
வகோ சகோப்பிட்டு விட்டு வரைலகோம்’ என்றகோர். நகோன்
இல்வல இல்வல அவதல்லகோம் ரையிலல் பகோர்த்தக்
வககோளகிகறன் என்று வசகோல்ல, என் பதட்டைத்வத
புரிந்த வககோண்டு ’சரி, சரி உன்வன ரையிலல் அமரை
வவத்த விட்டு நகோன் உணவ வகோங்கி வருகிகறன்’
என்று கூறி ரையில் பிளகோட்ஃபகோர்முக்கு வந்த
விட்டைதகோல் இருக்வகயில் என்வன அமர்த்திவிட்டு
அவருவடையே அவலகபசவயே என்னிடைம் வககோடுத்த

என் கணவரிடைம் கபச வசகோல்ல விட்டு உணவ
வகோங்கச வசன்றகோர்.
ககோவலயில்
சகோப்பிடுவதற்கு
சற்றுண்டியும்,
மதியேத்திற்ககோன
உணவ,
தண்ணீர்
பகோட்டில்,
பத்திரிக்வககள.
வகோங்கிக்
வககோடுத்தகோர்.
கநரைமிருந்ததகோல் நகோங்கள கபசக் வககோண்டிருந்கதகோம்.
பின்பு விவடைவபற்றுச வசன்றகோர். ரையில் இரைவ
கககோவவவயே
வசன்றவடைந்தத.
பயேணமும்
நல்லபடியேகோக முடிந்தத
தனியேகோக முதலல் பயேணம் வசய்த அனுபவம் இத.
இந்த பயேணத்தில் நகோன் கற்றுக் வககோண்டை
விஷயேங்கள சல… பயேமும் சற்று குவறந்தத.
பிரையேகோணங்களில் சல கபர் நம்மிடைம் தகவல்கவள
வகோங்கிக்
வககோண்டு
அவத
தவறகோக
பயேன்படுத்தபவர்களும்
உண்டு.
ஆவகயேகோல்
ஜகோக்கிரைவதயேகோக இருத்தல் நலம்.

கககோவவ - என் இனியே கதகோழி!
பத்த வயேதிலருந்கத என் இனியே கதகோழி அவள.
பளளிப்பருவத்திலும், கல்லூரிப் பருவத்திலும்,
பின்பு
கவவலக்கு
வசன்று
வககோண்டிருந்த
ககோலத்திலும்
கூடை
என்கனகோடு
இருந்தகோள.
கல்யேகோணம் வவரை இவணபிரியேகோத திரிந்கதகோம்.
கல்யேகோணம் முடிந்த தில்ல வசன்ற பிறகு கவறு
வழியின்றி பிரிந்த விட்கடைகோம். அதன் பிறகு
கதகோழியுடைனகோன வதகோடைர்பு முற்றிலும் விட்டுப்
கபகோயிற்று. இவவளப் கபகோல அங்கும் சல
கதகோழிகள இருந்தகோலும், அவர்கள கபசும் வமகோழி
ஹிந்தியேகோனதகோல் அவவளவ ப்ரியேம் இல்வல. பத்த
வருடைங்களுக்கு கமல் பிரிந்திருந்த கதகோழிகள
இப்கபகோத மீண்டும் இவணந்த மகிழ்சசயில்
திவளக்கிகறகோம்.
யேகோர்
அந்த
கதகோழி?
யூகிக்க
முடிந்ததகோ?
மனிதர்ககளகோடு தகோன் நட்பகோக இருக்க முடியும்
என்ற அவசயேமில்வலகயே! நகோன் வசகோல்வத என்
வகோவனகோலத் கதகோழிவயேத் தகோன்.

ககோவலயில் எங்கவள எழுப்பும் கபகோகத அப்பகோ
வகோவனகோலவயே ஆன் வசய்த விடுவகோர். வந்கத
மகோதரைம், சுப்ரைபகோதம், பக்திப் பகோடைல்கள, வசய்திகள,
திவரைப்பகோடைல்கள
என்று
எங்களுடைகனகயே
குடும்பத்தில் ஒருத்தியேகோக பளளி வசல்லும் வவரை
கூடைகவ
இருப்பகோள.
மகோவலயிலும்
தவணயேகோயிருப்பகோள. சனி, ஞகோயிறுகளில் பகல்
கவவளகளில் வபகோழுத கபகோக ஒகரை வழி இவள
தகோன்!
பகோடைல்கவள ககட்டுக் வககோண்கடை
படிப்கபன். இதற்ககோக எவவளகவகோ முவற திட்டும்
வகோங்கியிருக்கிகறன்.
ஆனகோல்
அவதல்லகோம்
ககோதினுள கபகோக முடியேகோதபடி பகோட்டு வழிமறிக்கும்!
உளளூர் கபருந்தில் இனிவமயேகோன பகோடைல்கவள
ககட்டுக் வககோண்கடை பயேணிப்பத எனக்கு மிகவம்
பிடித்தத.
இதற்ககோககவ
வரும்
அரைசு
கபருந்தகவளவயேல்லகோம் விட்டு விட்டு தனியேகோர்
கபருந்தகளில்,
அதவம்”பகோட்டு
பகோடும்
கபருந்தகோ?” என்று பகோர்த்த ஏறி பயேணித்ததம்
உண்டு. இப்கபகோதம் அப்படித்தகோன். வசன்ற முவற
திருசச வந்த கபகோத கூடை உளளூர் கபருந்தில்
பகோடைல்கவள ககட்டுக் வககோண்கடை வந்த, இறங்க

கவண்டியே இடைத்தில் இறங்க மனமில்லகோமல்
இறங்கிகனன். அத ஒரு சுகமகோன அனுபவம்.
திருமணமகோகி தில்ல வசன்ற புதிதில் கணவர் பதிவ
வசய்த வவத்திருந்த இவளயேரைகோஜகோ, ஏ.ஆர்.ரைகுமகோன்
பகோடைல்கள தகோன் எனக்கு தவண. ஒரு நகோவளக்கு
குவறந்தபட்சம்
பத்திலருந்த,
பதிவனந்த
ககசட்டுகளகோவத
ககட்கபன்.
பிறகு
ஒலத்தகடுகளில். அதபகோட்டுக்கு ஒருபக்கம் ஓடிக்
வககோண்டிருக்க நகோன் ஒருபக்கம் கவவல வசய்த
வககோண்டிருப்கபன். அவர் அலுவலகம் வசன்றபிறகு
பகோடைல்களும், சத்தங்களும் தகோன் எனக்குத் தவண.
இப்கபகோத
ககோவல
எழுந்திருக்கும்
கபகோகத
வகோவனகோலவயே ஆன் வசய்த விடுகிகறன். திருசச
பண்பவலயில் கந்த சஷ்டி கவசம், ஸகந்த குரு
கவசம்,
வவளளிக்கிழவமகளில்
மஹிஷகோசுரைமர்த்தினி ஸகதகோத்திரைம் என பக்தி மணம்
கமழ
ஆரைம்பிக்கும்.
வகோசவல
வபருக்கி
கககோலத்வதப் கபகோட்டு விட்டு பகோவல அடுப்பில்
வவத்த ’ஆத்திசசூடியில்’ககட்கும் புரைகோணங்கள,
இதிககோசங்கள சம்பந்தப்பட்டை ககளவிக்கு ஓடி வந்த

பதிவலச வசகோல்ல விட்டு, பின்பு பக்திப்
பகோடைல்கள, திவரைப்பகோடைல்கள என வதகோடைர்ந்த
அவளின் ஸகனகம். இரைவில் ‘வவளளிரைதம்’என்ற
வபயேரில் இவடைக்ககோல திவரைப்படைப் பகோடைல்கவள
ககட்டு விட்டு அன்வறயே நகோவள நிவறவ
வசய்கிகறன்.
கதகோழி புதவகத்வதன்றல் அவர்கள அவர்களத
கதகோழிவயே சந்தித்தத குறித்த இந்த பதிவில்
எழுதியிருந்தகோர்கள. அவத படித்தவடைன் என்
மனதக்குள ஓடிக்வககோண்டிருந்த வரிகவள உடைகன
உங்ககளகோடு
பகிர்ந்த
வககோளள
தூண்டியேத.
இதற்ககோக அவர்களுக்கு என் நன்றி.
உங்களுக்கு
வகோவனகோலயுடைன்
இருக்கும்
கதகோழவமவயே
பின்னூட்டைத்தில்
பகிர்ந்த
வககோளளலகோம்.
ககட்ககோதவர்கள
இனிகமல்
ககளுங்கள. ஆனந்தமகோக, உற்சகோகமகோக ஒவவவகோரு
நகோவளயும் இனிவமயேகோக்குங்கள.
இப்கபகோத
வகோவனகோலப்
வபட்டி
(Radio)
கவடைகளில் கிவடைப்பகத அரிதகோகி விட்டைதகோம். நகோன்
கூடை கதடி ஒரு வகோவனகோலப் வபட்டிவயே வகோங்க

கவண்டும். தற்கபகோத அவலகபசயில்
ககட்டுக் வககோண்டிருக்கிகறன்.

தகோன்

தில்ல - இடைப்வபயேர்சச
வசன்ற மகோத இறுதியில் வீடு மகோறிகனகோம். இதனகோல்
கவறு பளளியில் அட்மிஷன், வீடு மகோற்றம்
வதகோடைர்பகோன
கவவலகள
என
பலவித
வடைன்ஷன்கள. திருமணமகோகி தில்ல வந்த ஒன்பத
வருடைங்களகோக வசத்த பகுதியிலருந்த வீடு மகோற
கவண்டி வந்ததில் பல அனுபவங்கள கிவடைத்தத.
அதில் ஒரு சல இங்கக...
வீட்டில் உளள வபகோருட்கவள கபக்கிங் வசய்வத
என்பத ஒரு வபரியே கவவல. வவளி ஊர்களுக்கு
மகோற்றிச
வசல்லும்கபகோத
‘பகோக்கர்ஸ
அண்ட்
மூவர்ஸ’ ஏற்பகோடு வசய்தகோல் அவர்ககள வந்த
எல்லகோ கவவலகவளயும் வசய்த விடுகின்றனர்.
ஆனகோல் உளளூரில் என்னும்கபகோத இங்குளளவர்கள
அவவளவகோக ஆர்வம் ககோட்டுவதில்வல. அதனகோல்
நகோங்களகோககவ வசய்யே கவண்டியே கட்டைகோயேம்.
கபக்கிங் வசய்யே ஆரைம்பித்த பின்பு தகோன் வதரிகிறத
வீட்டில்
எவவளவ
கதவவயில்லகோத,

உபகயேகோகிக்ககோத வபகோருட்கள இருக்கிறத என்று.
நகோனும் கணவரும் எப்கபகோதகம கதவவயில்லகோத
வபகோருட்கவள
கசர்ப்பவர்களும்
இல்வல.
வகோங்குபவர்களும்
இல்வல.
அப்படியிருந்தம்
எப்படிகயேகோ
கசர்ந்திருக்கிறத.
அதில்
நல்ல
நிவலயில் உளள சலவற்வற அருகில் இருக்கும்
குஷ்டை ஆசரைமத்தில் வககோடுத்கதகோம்.
புதியே வீடு தில்லயின் வமயேப்பகுதியில் உளளத.
கணவரின் அலுவலகத்திற்கு பத்த நிமிடை நவடை
தகோன் வதகோவலவ. மகளின் பளளியும் நடைக்கும்
வதகோவலவ தகோன். தில்லயில் சறித இடைம்
கிவடைத்தகோகல ப்ளகோட் கபகோட்டு விற்கும் நிவலயில்
இந்த குடியிருப்வபச சுற்றி பல்கவறு வவக
மரைங்களும், கீகழகயே பூங்ககோவம் உளளத. சறுவர்,
சறுமியேருக்கு
விவளயேகோடை
ஏற்ற
வவகயில்
ஊஞ்சல்களும், சறுக்கு மரைங்களும், இன்னும்
பலதம் உளளன. மகளும் அங்கு தினமும்
விவளயேகோடை
வசன்று
வருகிறகோள.
மரைங்கள
இருப்பதகோல் வமனகோவம், புறகோக்களும், அணிலும்
அடிக்கடி விசட் வசய்கின்றன.

வீட்டின் பின்பக்கம் அதகோவத சவமயேலவறக்கு
கநகரை ஒரு கவப்ப மரைம் உளளத. இத ககோற்வற
சுத்தப்படுத்தம்
என்று
படித்திருக்கின்கறன்.
ஒவவவகோருவரின்
வஜன்ம
நட்சத்திரைத்தக்ககற்ற
மரைங்கள உண்டு என்றும் அந்த மரைத்தக்கு கீழ்
அமர்ந்கதகோ அல்லத அந்த மரைத்தினிடைத்தில் நம்
பிரைசசவனகவள பகிர்ந்கதகோ வககோண்டைகோகலகோ தீர்வ
கிவடைக்கும்
என்றும்
ஒரு
புத்தகத்தில்
படித்திருக்கின்கறன்.
அந்த
வவகயில்
என்
நட்சத்திரைத்திற்ககற்ற கவப்பமரைம் அவமந்ததில்
மிக்க மகிழ்சச.
தில்லயின்
வமயேப்பகுதியேகோன
‘[G]கககோல்
மகோர்வகட்’
என்ற
இடைத்திற்குத்தகோன்
இடைம்
வபயேர்ந்கதகோம். இங்கிருந்த ‘ககரைகோல் பகோக்’ ’புத
தில்ல ரையில்கவ ஸகடைஷன்’ கபகோன்ற இடைங்கள மிக
அருகில் உளளன. எங்கள வீட்டின் பின்புற
சகோவலயில்
தகோன்
’பிர்லகோ
மந்திர்’
என்று
அவழக்கப்படுகிற லஷ்மிநகோரையேண மந்திர் உளளத.
வசன்ற வகோரைம் ஞகோயிற்றுகிழவம ககரைகோல் பகோக்
வசன்று வந்கதகோம்.

பல வருடைங்களகோக இயேங்கி வரும் ஒரு மவலயேகோளி
கவடையில் சூடைகோன மசகோலகோ வவடை மற்றும் உளுந்த
வவடை கிவடைக்கிறத.
நீண்டை நகோட்கள கழித்த
தமிழகம் கபகோலகவ வவடை சகோப்பிட்டைதில் ஏகதகோ
வஜன்மகம சகோபல்யேமவடைந்தத கபகோல் இருந்தத.
இங்கு நிவறயே தமிழர் கவடைகள உளளன. இந்த
கவடைகளில் நம்மூர் அயிட்டைங்களகோன அப்பளம்,
சன்ன
வவங்ககோயேம்,
வவற்றிவல,
தமிழ்ப்
பத்திரிக்வககள
கபகோன்றவற்வற
தமிழிகலகயே
ககட்டு
வகோங்கியேதில்
ஏகதகோ
தமிழ்நகோட்டில்
வகோங்கியேத கபகோன்ற உணர்வ ஏற்பட்டைத.
வீடு மகோறுவதற்கு முன்பகோக எனக்கு அதிக கவவல
ஏற்படுத்தியே
விஷயேம்
வபண்ணிற்கு
புதியே
பளளியில்
இடைம்
கிவடைக்க
கவண்டுகம
என்பததகோன். இந்த வருடைம் UKG யில் இருந்த
முதல் வகுப்பு வசன்றுளளகோள மகள. இப்கபகோத
மகோற்றி வந்திருக்கும் பகுதியில் உளள சறந்த
பளளிகளில் சலவற்றில் அவவள கசர்க்க இடைம்
ககட்டு விண்ணப்பித்திருந்கதகோம். அதில் ஒரு
பளளியில் ஏற்பட்டை அனுபவம். விண்ணப்ப
படிவத்தின் விவல ரூ.500. படிவத்திவன பூர்த்தி
வசய்த வககோடுத்த பின்னர் எழுத்தத் கதர்வக்ககோன

நகோள குறிப்பிட்டைனர். கதர்வக்கு சுமகோர் 200
குழந்வதகள
வந்திருந்தனர்.
ஒவவவகோரு
குழந்வதயின்
வபற்கறகோரும்
தன்னுவடையே
குழந்வதக்கு இந்த பளளியில் இடைம் கிவடைத்தகோல்
நன்றகோக
இருக்கும்
என்ற
எண்ணத்தில்
குழந்வதகளிடைம் நன்றகோக எழுத கவண்டும் என்றும்
சக
குழந்வதயின்
வபற்கறகோரிடைம்
உங்கள
குழந்வதக்கு அவத வசகோல்லக் வககோடுத்தீர்களகோ?
இவத வசகோல்லக் வககோடுத்தீர்களகோ? என்றும் ககட்டுக்
வககோண்டிருந்தனர்.
ஒரு
வழியேகோக
வரிவசயேகோக
கதர்வவறக்குள
அவழத்தச
வசன்று
இரைண்டு
மணிகநரை
ககோத்திருப்புக்கு பின் குழந்வதகவள வவளிகயே
அனுப்பி விட்டு முடிவகவள பத்த நகோட்களுக்கு
பின் வவளியிடுவதகோக வதரிவித்தனர். இந்த இரைண்டு
மணி கநரை இவடைகவவளயில் நகோனும் என்னவரும்
ககோதலர்கள கபகோல ஒரு வித ஐயேத்கதகோடு அங்கு
இருந்த
புல்வவளியில்
அமர்ந்த
கபசக்
வககோண்டிருந்கதகோம். எங்கவளப் கபகோலகவ எல்லகோ
வபற்கறகோரும். ககண்டீனில் ஐஸக்ரீம், சப்ஸ
பகோக்வகட்டுகள விற்பவன அகமகோகமகோக இருந்தத.

குறிப்பிட்டை
நகோளும்
வந்தத.
முடிவகவள
பகோர்த்தகோல்… கதர்வ எழுதியேகதகோ 200 குழந்வதகள.
கநர்முகத் கதர்வக்கு அவழத்திருப்பகதகோ 18
குழந்வதகவள. அந்த 18-லும் எத்தவன கபருக்கு
அட்மிஷன் கிவடைக்கும் என்று வதரியேவில்வல.
எங்கள மகளுக்கும் கிவடைக்க வில்வல. அட்மிஷன்
கிவடைக்கவில்வல என்று வதரிந்ததம், ’நகோன்
நன்றகோகத்தகோகனம்மகோ எழுதிகனன். எவதயும் விடை
வில்வலகயே?’ என்று என் மகள அழ ஆரைம்பித்த
விட்டைகோள. குழந்வதகளுக்கு இந்த பளளிகளின்
வியேகோபகோரை தந்திரைங்கள எங்கக வதரியேப் கபகோகிறத.
இவத விடை நல்ல பளளியில் உனக்கு இடைம்
கிவடைக்கும் என்று சமகோதகோனப்படுத்திகனன். அன்று
தகோன் மகள வளர்ந்த விட்டைகோள என்பவத வதரிந்த
வககோண்கடைன். இரைண்டு மூன்று அனுபவங்களுக்கு
பின் ஒரு வழியேகோக ஒரு பளளியில் இடைம்
கிவடைத்தத. எல்லகோம் பணம் பண்ணுகிற கவவல!
கல்வி வியேகோபகோரைமகோகி வருவத கவதவனயேகோன
உண்வம.
முன்பு இருந்த பகுதியில் 300 தமிழ் குடும்பங்கள
இருந்தன. பிளவளயேகோர் கககோயிலும், விழகோக்களும்

இருந்தத. இந்த பகுதியிலும் நிவறயே தமிழர்கள
இருக்கிறகோர்கள என என்னவர் வசகோன்னகோலும்,
வதரிந்த வககோளள நிவறயே நகோட்கள ஆகும். முன்பு
இருந்த
வீட்டுக்கும்
இப்கபகோத
இருக்கும்
வீட்டுக்கும் ஒப்பிட்டுப் பகோர்க்வகயில் நிவற
குவறகள இருந்தகோலும் இப்கபகோத ஓரைளவக்கு
வசட்டிலகோகி விட்கடைகோம். இந்த வீட்டில் மன
நிம்மதியும், உடைல் ஆகரைகோக்கியேத்வதயும் கடைவள
வழங்குவகோர் என்று எண்ணுகிகறன்!

கககோவவ - மூக்கணகோங்கயிறு!
மூக்கணகோங்கயிறு பற்றி இப்கபகோ எதக்கு பதிவ
என்று
கயேகோசக்கிறீர்களகோ?
திருமதி
ரைஞ்சனி
நகோரைகோயேணன் ’மூக்குத்திப் பூ’ என்ற தவலப்பில்
அவர்களுவடையே மலரும் நிவனவகவள, ஒரு
பதிவகோக
பகிர்ந்திருந்தகோர்கள.
இதவவரை
படிக்ககோதவங்க
படிசசுட்டு
வகோங்க.
அவத
படித்ததம், ’நகோன் வரைகோம்ப நகோளகோக எழுத கவண்டும்
என்று நிவனத்திருந்த விஷயேமகோசகச!’ என்று
கதகோணகவ உடைகன எழுதலகோம் என்று முடிவவடுத்த
விட்கடைன். நம்ம வரைலகோறு எப்பவகம வபரிசுங்க!
எங்கப்பகோ மூக்கணகோங்கயிறு கபகோட்டைகோத் தகோன் மகோடு
அடைங்கும். அத கபகோல் மூக்கு குத்தினகோல் தகோன்
நீயும்
அடைங்குகவ
என்று
மிரைட்டுவகோர்.
அப்கபகோவதல்லகோம் அப்பகோ கமல் கககோபமகோக வரும்.
அப்கபகோத என்ன இப்கபகோவம் தகோன். ஆனகோல்
கககோபத்வத ககோட்டைத் தகோன் அப்பகோ இல்வல. சரி
கமலுலகில் இருக்கும் அவவரை எதக்கு வம்புக்கு
இழுக்க கவண்டும்.

மூக்கு நீளமகோக இருப்பதகோல் அழககோக இருக்கும்,
அந்தந்த வயேதில் குத்தினகோல் தகோன் எளிதகோக
இருக்குவமன்றும் பல ககோரைணங்கவள வசகோல்ல
என்னுவடையே பத்தகோம் வயேதில், அதகோவத நகோன்
ஐந்தகோம்
வகுப்பு
முடிந்த
முழுபரீட்வச
விடுமுவறயில் சவகங்வகக்கு வசன்ற கபகோத மூக்கு
குத்தம்
படைலத்வத
நடைத்தினகோர்கள.
பகோட்டி
(அப்பகோவின் அம்மகோ) ஐந்த கபத்திகளுக்கும்
மகோங்ககோய் பிஞ்சு மூக்குத்தி வகோங்கித் தந்தகோர்.
தங்கத்தில் மகோங்ககோய் கபகோன்ற மூக்குத்தியில் முத்த
பதித்தத. மகோமகோ வீட்டில் ஆசகோரிவயே வரை வவத்த
நல்ல கநரைத்தில் மூக்கு குத்தி விட்டைனர்.
விடுமுவற முடிந்த கககோவவக்கு வந்த பளளி
வசன்று வககோண்டிருந்கதன். பளளியில் ஏகதகோ
விவளயேகோடும் கபகோத வகவயே முகத்தக்கு குறுக்கக
வககோண்டு வரும் சமயேம் வவளயேல் மூக்குத்தியில்
மகோட்டி இழுத்த விட்கடைன் கபகோலருக்கிறத.
வலகயேகோ உயிர் கபகோகிறத. எல்கலகோரும் இரைத்தம்
வருவதகோக வசகோல்ல, மகோவலயில் வீட்டுக்கு வந்த
அம்மகோவிடைம்
ககோண்பித்தகோல்
அம்மகோவம்
பயேப்படுகிறகோர். எதிர் வீட்டு மல்லககோம்மகோவிடைம்
(இவவரை பற்றி முன்கப எழுதியிருக்கிகறன்)

ககோண்பித்கதன்.
அவர்
தகோன்
வபகோறுவமயேகோக
அமர்ந்த தண்டு பகோதி உவடைந்த நிவலயில் இருந்த
மூக்குத்திவயே (கழட்டி எடுக்கவம் முடியேகோத
நிவலயில் இருந்தத) பகோர்த்த முழுதம் உவடைத்த
எடுத்த விட்டைகோர். இரைத்தத்வத தவடைத்த கதங்ககோய்
எண்வணய் வவத்த ஓட்வடை அவடைந்த கபகோககோமல்
இருக்க கவப்பிவல குசசவயே வசகோருகி விட்டைகோர்.
தூக்கத்தில் குசசயும் எங்கககோ விழுந்த விடை
மீண்டும் கபகோட்டுக்க மகோட்கடைன் என்று அடைம்
பிடித்த வவற்றி கண்கடைன். (இப்கபகோ என் மகள
எதற்கு அடைம் பிடித்தகோலும் எனக்கு கககோபம்
வருகிறத. அம்மகோ பகோவம்!) ஓட்வடையும் அவடைந்த
விட்டைத. புண் ஆறியேதம் எத்தவனகயேகோ முவற
அம்மகோ மூக்கு குத்திக் வககோளள அவழத்த கபகோதம்
கபகோக மறுத்த சண்வடை கபகோட்டு வவற்றியும்
கண்கடைன். விதி வலயேத! விட்டைதகோ என்வன?
பத்தகோம் வகுப்பில் எதிர் வீட்டு சன்ன குழந்வத
அக்ஷய்க்கு (இப்கபகோ எங்கு இருக்கிறகோகனகோ!)
முதல் பிறந்த நகோள வந்தத. ஆயுஷ்கஹகோமம் வசய்த
வீட்டிகலகயே ஆசகோரிவயே வரை வவத்த ககோத
குத்தினகோர்கள. அழுவககயேகோ அழுவக. அவவன

சமகோதகோனம் வசய்த வககோண்டிருந்கதன்.
நகோனும் அழப்கபகோவத வதரியேகோமல்.

அடுத்த

அடுத்த என்ன! எனக்கக வதரியேகோமல் எங்கம்மகோ
வவத்திருந்த மூக்குத்திவயே ஆசகோரியிடைம் வககோடுத்த
பிடித்த உட்ககோரை வவத்த குத்தி விட்டைகோர்கள. அகத
மகோங்ககோ பிஞ்சு தகோன் பத்த வவத்த விட்டைகோர்கள.
இருவரும் அழுவக. கூல் டிரிங்ஸ கிவடைத்தத.
இருந்தகோலும் பத்தகோம் வகுப்பில் படித்தக் வககோண்டு
சத்தம்
கபகோட்டைகோ
அழ
முடியும்.
இகமஜ
என்னகோவத! மனதக்குளகளகயே அழுவக.
அகத மூக்குத்தியுடைன் தகோன் பல வருடைங்கள
இருந்கதன். திருமணத்தின்
கபகோதம்.
மூக்கு
குத்தகோதவர்கவள பகோர்த்த வபருமூசசு விடுவதண்டு.
நம்மவள மட்டும் பழி வகோங்கி விட்டைகோர்கவளன்று.
கணவரிடைம்
ககட்டு
திருமணத்திற்கு
பிறகு
தங்கத்தில் வவறும் சன்ன வமகோட்டு ஒன்று வகோங்கிக்
வககோண்கடைன்.
இப்கபகோதம்
அத
தகோன்.
அம்மகோவவடையே மூக்குத்தியின் ’தளுக்கு’ (மூன்று
கற்கள தனித்தனியேகோக ஒரு வவளயேத்தில் ஒன்றகோக
கககோர்க்கப்பட்டைத) என்னிடைம் உளளத. அவத

என்னவர் கபகோட்டுக் வககோள, நன்றகோக இருக்கும்
என்று வசகோல்வதண்டு. நகோன் தகோன் அய்யே!
நன்றகோககவ இருக்ககோத என்று கண்ணகோடி முன்
வவத்த பகோர்த்த விட்டு கூறுவதண்டு.

தில்ல - முடியுமகோ? முடியேகோதகோ?
என்னடைகோ
இத
தவலப்பிகலகயே
இப்படி
பயேமுறுத்தறகோங்ககளன்னுதகோகன
நிவனக்கறீங்க?
பயேப்படைகோம படியுங்க.
இவள எப்கபகோத கபசுவகோள என்று எதிர்பகோர்த்தக்
வககோண்டிருந்த மகள இப்கபகோத வகோய் கமல் விரைல்
வவத்த ஒரு ஐந்த நிமிடைம் கபசகோம இரு என்று
வசகோல்லும்படியேகோக கபசத் தளளுகிறகோள. அத்தடைன்
இப்கபகோத
அவள
ககட்கும்
ககளவிகள
முடிவில்லகோதத!
அடைம்பிடித்த கவத
தினமும் பளளியிலருந்த வந்தவடைன் அன்று நடைந்த
விஷயேங்கவளயும், விவளயேகோட்டுகவளயும் ஒப்பித்த
விடுவகோள. அவள வசகோல்ல வில்வலவயேன்றகோலும்
நகோன் விட்டு விடுகவனகோ என்ன?

அப்படித் தகோன் ஒரு நகோள பளளிக் கவதகவள
வசகோல்லக் வககோண்டு வரும்கபகோத ’என் நண்பர்கள
எல்லகோம் டியூஷன் கபகோகிறகோர்கள நகோனும் கபகோக
கவண்டும்’ என்றகோள.
டியூஷன் என்றகோல்
என்னவவன்று வதரியுமகோ என்று ககட்டைதற்கு
"அங்கு
கபகோய்
தகோன்
HOME
WORK
பண்ணகவண்டும்" என்றகோள. யேகோருவடையே வீட்டில்
அம்மகோவம்
ஆபிஸ
கபகோகிறகோர்ககளகோ
அந்த
குழந்வதகள தகோன் டியூஷன் கபகோகும் என்கறன்
அவளிடைம். அம்மகோ வீட்டில் தகோகன இருக்கின்கறன்,
உனக்கு பகோடைங்கள வசகோல்லத் தருகிகறன் தகோகன
அப்புறம் டியூஷன் எதற்கு என்று ககட்டைதற்கு
’என்வன அதற்கு அனுப்ப முடியுமகோ, முடியேகோதகோ?’
என்று அடைம் கவறு.
என் ககோலத்தில் கூடை (நகோன் ஏகதகோ அந்த ககோலமும்
அல்ல. நகோன் பத்தகோம் வகுப்பு முடித்தத 1997-ல்.
என் வபண்ணும் வபரியேவளும் அல்ல ஆறு
வயேதகோகும் முதல் வகுப்பு படிப்பவள) டியூஷனுக்கு
கபகோனகோல் அத மக்கு பிளவள என்று தகோன்
வசகோல்வகோர்கள. நகோன் பத்தகோம் வகுப்பு வபகோத
கதர்வக்கு முன்னகோல் மூன்று மகோதம் கணிதம்
மற்றும்
அறிவியேலுக்ககோக
டியூஷன்

வசன்றிருக்கிகறன். ஆனகோல் என் மகள முதல்
வகுப்பிகலகயே டியூஷன் கபகோக கவண்டுவமன்றகோல்
என்ன வசகோல்வகதன்று வதரியே வில்வல. இங்கு வடை
இந்தியேகோவில் அப்படித் தகோன் வசய்கிறகோர்கள.
டியூஷன் கபகோவத கூடை நகோகரீககமகோ?
பளளியில் நடைந்த சம்பவம்
பளளியில் நடைந்த விஷயேங்கவள வசகோல்லும் கபகோத
’இன்று என் பளளியில் என் அருகில் அமர்ந்திருந்த
வபயேன் என் கழுத்தில் குத்தி விட்டைகோன்’ என்றகோள.
நகோன் நீ ஆசரியேரிடைம் வசகோல்ல வில்வலயேகோ? என்று
ககட்டைதற்கு ’ஆசரியேரிடைம் வசகோன்கனன், அவர்
அந்த வபயேனின் கழுத்தில் திருப்பிக் குத்த
வசகோன்னகோர்’ என்றகோள. நீயும் குத்தினகோயேகோ என்றதற்கு,
’ஆமகோம்!’ என்கிறகோள. அவளிடைம் இப்படி வசய்வத
தவறு அப்படிவயேல்லகோம் பண்ணக் கூடைகோத என்று
வசகோல்ல சமகோதகோனம் வசய்கதன்.
ஆசரியேரைகோனவர்
குழந்வதகளிடைம்
ஒருத்வதகோருக்வககோருத்தர் "சகோரி" வசகோல்லக் வககோளள
வசய்திருக்கலகோம். அல்லத அந்த வபயேவனக்

கூப்பிட்டு விசகோரித்திருக்கலகோம். அவத விட்டுவிட்டு
’Tit for Tat’ என்பத கபகோல அப்படி வசய்யேச
வசகோல்ல
பிஞ்சுக்
குழந்வதகளின்
மனதிகல
நஞ்சவன விவதக்ககோமல் இருந்திருக்கலகோம்! என்ன
நகோன் வசகோல்றத சரிதகோகன?

கககோவவ - ஹகோப்பி பர்த்கடை! சல
ஞகோபகங்கள
சறுவயேத
முதல்
என்னுவடையே
பிறந்தநகோள
வககோண்டைகோட்டைங்கள பற்றி சமீபத்தில் வந்த என்
பிறந்தநகோள அன்று என் மகளுக்கு வசகோல்லக்
வககோண்டிருந்கதன். அவத அப்படிகயே பதிந்தம்
வவக்கலகோம்
என்று
எண்ணியேதன்
விவளவ
இப்பதிவ.
பிறந்தநகோள
என்றகோகல
புதத்தணியும்,
இனிப்புகளும், ககக்குகளும், பகோர்ட்டிகளும், பரிசுப்
வபகோருட்களும்,
நண்பர்
கூட்டைமும்
தகோன்
நிவனவக்கு
வரும்
இல்வலயேகோ!
ஆனகோல்
என்னுவடையே சறுபிரைகோயேத்தில் பிறந்தநகோள என்றகோல்,
முதல் நகோள இரைகவ வககளில் மருதகோணி வவத்த
விடுவகோர் அம்மகோ. ககோவலயில் எழுந்த தவலக்கு
குளித்த, இருக்கறதலகயே நல்லதகோக உளள ஒரு
உவடைவயே அணிந்த வககோண்டு அம்மகோ வவத்த
விடும் பூவவ தவலயில் சூடிக் வககோண்டு
கககோவிலுக்குச வசல்கவன்.

வகயில் அர்சசவனக்ககோக இரைண்டு ரூபகோய் வககோடுத்த
விடுவகோர்கள. வபயேர், நட்சத்திரைத்வத வசகோல்ல
அர்சசவன வசய்த வககோண்டு வீடு திரும்பியேதம்,
முதல் நகோள இரைவ நகோன் தூங்கியே பின் அம்மகோ
வசய்த வவத்த குகலகோப்ஜகோமூகனகோ, அல்லத
சுடைசசுடை
அப்கபகோத
வசய்த
வவத்திருக்கும்
பகோயேசகமகோ தருவகோர் அம்மகோ. அப்பகோ அம்மகோவக்கு
நமஸககோரைம் வசய்த ஆசகவள வபற்ற பின்
அருகிலுளகளகோர் வீட்டுக்கு வசன்று சகோக்கலட்கவள
தந்த விட்டு வருகவன். இதகவ அன்வறயே
பிறந்தநகோள வககோண்டைகோட்டைமகோகும்.
வககோஞ்சம் வபரியேவளகோன பின் அக்கம் பக்கம்
இனிப்புகள தருவதற்கு பதிலகோக என்னுவடையே வயேத
என்னகவகோ, அத்தவன உணவப் வபகோட்டைலங்கவள
தயேகோர் வசய்த தருவகோர் அம்மகோ. அவத அப்பகோவடைன்
வசக்கிளில் எடுத்தக் வககோண்டு எங்கள ஊர்
கககோவவயின் பிரைசத்தி வபற்ற கககோவில்களகோன
தண்டுமகோரியேம்மன் கககோவிலுக்கும், கககோணியேம்மன்
கககோவிலுக்கும் வசல்கவகோம். அங்கக வகோசலல்
அமர்ந்த வககோண்டிருக்கும் பிசவசக்ககோரைர்களுக்கு என்
வககளகோல்
உணவப்
வபகோட்டைலங்கவள
தரைச

வசகோல்வகோர் அப்பகோ. இவத சல வருடைங்களுக்கு
வதகோடைர்ந்த கவடைபிடித்கதகோம்.
எங்கள உறவினர் தகோத்தகோ ஒருவர் இப்படித் தகோன்
தன்னுவடையே பிறந்தநகோளன்று வசய்த வந்தகோர்.
நகோங்களும் வசன்று உதவி வசய்கவகோம். அவத
பகோர்த்த
பின்
தகோன்
நகோங்களும்
இம்மகோதிரி
கவடைபிடிக்கத் தவங்கிகனகோம். ககோசு பணத்தகோல் ஒரு
மனிதவரை திருப்திப்படுத்த இயேலகோத. ஆனகோல்
உணவ
என்பத
ஒரு
கட்டைத்தக்கு
கமல்
திருப்திப்பட்டுத்தகோகன
ஆகணும்
இல்வலயேகோ!
மனசு வகோழ்த்தகோவிட்டைகோலும் வயிறு வகோழ்த்தம்
என்பகோர்ககள வபரிகயேகோர்.
இப்படித்தகோன்
என்
அன்வறயே
பிறந்தநகோள
வககோண்டைகோட்டைங்கள இருந்தத. திருமணமகோன பின்
என்னவருக்ககோகவம், மகளுக்ககோகவம் இனிப்புகள
வசய்த தரும் நகோன், எனக்ககோக எதவம் வசய்த
வககோளள
கதகோன்றுவகதயில்வல.
உறவினர்கள
மற்றும் நண்பர்களின் வகோழ்த்கதகோடு சரி! இப்கபகோ
உலகம் முழுவதமுளள பதிவலக நட்புகளகோன உங்க

எல்கலகோரின் வகோழ்த்தம்
மகிழ்சசவயேத் தருகிறத.

கிவடைப்பத

மனதக்கு

இந்த வருடை பிறந்தநகோளுக்ககோக எங்கள மகள
வவரைந்த தந்த வகோழ்த்த மடைல் இகதகோ. இத தகோகன
மிகப்வபரியே பரிசு!

தில்ல - பக்கத்த ஃப்ளகோட்
ககோலயேகோயிருந்தகோல்!!!
ரிஷபன் சகோர் அவர்கள முகப்புத்தகத்தில் பக்கத்த
ஃப்ளகோட் ககோலயேகோயிருந்தகோல் அங்கு என்னவவல்லகோம்
நடைக்கிறத
என்பவத
பற்றி
சுவவப்படை
வசகோல்லயிருந்தகோர்.
அவத
படித்ததிலருந்த
தில்லயில் நடைந்த சம்பவம் ஒன்று நிவனவக்கு
வந்தத. வகோங்க! அத என்னவவன்று வதரிந்த
வககோளளலகோம்.
நகோன் திருமணமகோகி தில்ல வசன்ற சமயேம் எங்கள
பக்கத்த ப்ளகோட் ககோலயேகோகத் தகோன் இருந்தத.
எல்கலகோரும் குப்வபகவள அங்கு தகோன் வககோட்டிக்
வககோண்டும், வபகளில் கட்டி வீசக் வககோண்டு
இருந்தகோர்கள. என்னவர் அலுவலகம் கிளம்பும்
கபகோத வகோசலல் வப வசகோன்ன பின்னர் அவர் கீகழ
இறங்குவதற்குள வகோசல் ககட்வடை மூடிவிட்டு
பகோல்கனிக்கு ஓடி அங்கிருந்த அவர் வதருமுக்கு
திரும்பும் வவரை வப வசகோல்ல ககோல ஃப்ளகோட்

வபரும் உதவியேகோக இருந்தத :))) இவதல்லகோம் டூ
மச இல்ல!!!….:)))
குளிர்ககோலத்தில் ஒருநகோள நகோன் மற்றும் எங்கள
ஃப்ளகோட் கதகோழிகளகோன மகி மற்றும் கவிதகோவடைன்
எங்களுக்கு வசகோந்தமகோன வமகோட்வடை மகோடியில்
அரைட்வடை அடித்தக் வககோண்டிருந்கதகோம். தில்லயில்
எப்பவகம POLLUTION கூடுதல் என்பதகோல் மகோடி
முழுவதம் மண்ணகோக இருந்தத. சரி வபருக்கி
விட்டு பகோய் கபகோட்டு வவயிலல் உட்ககோரைலகோம்
என்று ஆளுக்வககோரு கவவலயேகோக வபருக்கி சுத்தம்
வசய்கதகோம்.
கசகரித்த
குப்வபகவள
என்ன
வசய்யேலகோம்? கீகழ எடுத்தப் கபகோகலகோமகோ என்று
கயேகோசப்பதற்குள கவிதகோவம், மகியும் அப்படிகயே
கீகழ தூக்கிப் கபகோடு என்று வசகோல்ல முறத்கதகோடு
மண்வண வககோட்டிகனன். அவவளவ தகோன்!
கீகழயிருந்த ஹிந்தியிலும், மவலயேகோளத்திலுமகோக
வசவமயேகோக வசவகள. மூவரும் அலறிக் வககோண்டு
எட்டிப் பகோர்த்தகோல் நகோன் வககோட்டியே மண் முழுவதம்
கீகழ வசன்று வககோண்டிருந்த ஒரு ஆளின் தவலயில்
அபிகஷகமகோக ஆகியுளளத. மூவரும் சரிப்புத்
தகோளகோமல் கீகழ அமர்ந்த வககோண்டு சத்தமில்லகோமல்

சரித்தக் வககோண்டிருந்கதகோம். ஒருபுறம் பயேம் கவறு.
அந்த
ஆள
கமகல
ஏறி
வந்த
சத்தம்
கபகோடுவகோகரைகோ??? இல்வல கவவலக்கு வசன்றுளள
இந்த மனுஷன் கவறு இந்த விஷயேம் வதரிந்த
என்ன வசகோல்வகோகரைகோ??? என்று ஆயிரைம் ககளவிகள
:))) நல்லகவவள எந்த வகடுதலும் நிகழவில்வல
:))) ஆனகோல் பல வருடைம் என்வன இந்த
விஷயேத்வத வவத்த கிண்டைல் வசய்திருக்கிறகோர் :)))

தில்ல - எம் ஃபகோர் கமகோங்க்கி!
பதிவர்
ஒருவர்
தன்
மகனின்
பளளி
அட்மிஷனுக்ககோக
அவலவத
குறித்த
வதரிவித்திருந்தகோர். அவத படித்ததிலருந்கத எங்கள
மகளின் பளளி வசல்ல ஆரைம்பித்திருந்த நகோட்கள
நிவனவக்கு வந்தன சுகமகோன அந்த மழவலப் பருவ
நகோட்கள மீண்டும் வகோரைகோ! எனகவ அவளின் பளளிப்
பருவ நகோட்கவள பற்றியே வடைரி கபகோல் இவதக்
வககோளளலகோம் கரைகோஷ்ணியின் கசமிப்பிற்ககோக இங்கக
பதிவ வசய்கிகறன்
தில்லயில் குழந்வதயின் 2 வயேதிலருந்கத ப்கள
ஸகூலுக்கு அனுப்பி விடுவகோர்கள. எங்கள வீட்டில்
3 வயேதில் ப்கள ஸகூலல் கசர்ப்பதற்கக அவள
அப்பகோ சீக்கிரைம் கசர்க்கிகறகோம் என்று வசகோல்லக்
வககோண்டிருந்தகோர்கள (அபியும் நகோனும் கவத தகோன்).
வீட்டிலருந்த ஐந்த நிமிடைத் வதகோவலவில் ஒரு
ப்கள ஸகூல் இருக்ககவ, ஒருநகோள முற்பகல்
பதிகனகோரு மணி கபகோல் கரைகோஷ்ணிவயே அவழத்தக்
வககோண்டு,
அங்கு
விசகோரிக்கச
வசன்கறன்.
அவர்களும்
தகவல்கவளச
வசகோல்ல
ஒரு

விண்ணப்ப
படிவம்
தந்தகோர்கள.
அன்று
அமகோவகோவசயும், புதன்கிழவமயுமகோக இருந்ததகோல்,
உடைகனகயே பூர்த்தி வசய்த வககோடுத்த முன்பணமகோக
என் வகயில் வவத்திருந்த 500 ரூபகோவயேயும் கட்டி
விட்கடைன். பளளி முடியே இன்னும் ஒரு மணிகநரைம்
இருக்ககவ இப்கபகோகவ கசர்த்த விடுகிகறன் என்று
வசகோல்ல மகவள அங்கக விட்டு விட்டு ஓடி வந்த
விட்கடைன்.
அவளுக்கு மறுநகோள முதல் வககோடுக்க கவண்டியே
லஞ்ச பகோக்ஸ, வகோட்டைர் பகோட்டில், ஸகூல் கபக்
முதலயேவவகவள வகோங்கிக் வககோண்டு வீட்டிற்கு
வந்த பின் தகோன் அவளின் அப்பகோவக்கு மகவள
பளளியில் கசர்த்த விஷயேத்வத வதகோவலகபச மூலம்
வசகோன்கனன். பளளி முடியும் கநரைத்திற்கு வசன்று,
விட்டு வந்தவடைன் சறித கநரைம் அழுத விட்டு,
மற்ற
குழந்வதகவள
பகோர்த்த
அவர்களுடைன்
விவளயேகோடை ஆரைம்பித்திருந்த குழந்வதவயே அவழத்த
வந்கதன்.
மறுநகோள முதல் ககோவலயில் கிளம்ப குஷயேகோகத் தகோன்
இருப்பகோள. ஸகூல் கபக், வகோட்டைர் பகோட்டில், லஞ்ச
பகோக்ஸ எல்லகோம் எடுத்தக் வககோண்டு அவள அப்பகோ

அலுவலகம் கிளம்பும் கபகோத நகோங்களும் வரைடியேகோகி
விடுகவகோம். அப்பகோவக்கு ’வப’வசகோல்ல விட்டு,
அங்கு வககோண்டு கபகோய் விட்டைதம் ஆரைம்பமகோகி
விடும் அழுவக. அப்கபகோவதல்லகோம் என்வன வபயேர்
வசகோல்லத் தகோன் அவழப்பகோள. அப்பகோ என்றுகம
அப்பகோ தகோன். ‘புவனகோ என்ன விட்டுட்டு கபகோககோத
புவனகோ’ என்று ஒகரை அழுவக தகோன். மனவத
கல்லகோக்கிக் வககோண்டு ஓடி வந்த விடுகவன். அந்தத்
வதரு திரும்பும் வவரை கத்தல் ககட்கும் (நகோன்
அப்கபகோ ரைகோட்சசயேகோ தகோன் இருந்திருக்கிகறன்
கபகோல!).
வீட்டில் தமிகழ கபச பழகியேதகோல் கரைகோஷ்ணிக்கு
அப்கபகோ இந்தி வதரியேகோத. அதனகோல் பகோனிவயே
தண்ணீர் என்று ககட்பகோள என்று ஆசரியேருக்கு
பகோடைம் எடுத்த, அவள ககட்டைகோல் புரிந்த
வககோளளும்படி வசகோல்லத் தருகவன். அத கபகோல்
இவளிடைமும் இந்தி வகோர்த்வதகவளயும் வசகோல்லத்
தந்கதன்.
அப்கபகோ
இருந்த
ஆசரியேர்கள
அவனவரும் வபங்ககோலகள. அதனகோல் அவர்கள
வமகோழியின் கலப்பில் ஆங்கிலமும், இந்தியும்

வசகோல்லத் தருவகோர்கள. அப்படித் தகோன் எம் ஃபகோர்
கமகோங்க்கி வந்தத.
எல்லகோம் ஏறக்குவறயே ஒரு மகோதம் வவரை தகோன்.
அவளும் பழகிக் வககோண்டு, அழகோமல் வசல்லகவ
அப்பகோ அலுவலகம் வசல்லும் கபகோத அவவள
விட்டு விட்டு வசல்ல ஆரைம்பித்தகோர். (என்ன
இருந்தகோலும் வபண்குட்டி அழுதகோ தகோங்ககோத
ககட்கடைகோ! கவத தகோன். மகோண்டைகசகோரி முவறயில்
கற்க ஆரைம்பித்ததகோல் முதலகலகயே A, B, C என
ஆரைம்பிக்ககோமல் / LINE – LINE என கற்றகோள.
ஞகோயிறு ககோவலயில் எழுப்பும் கபகோத இன்வறக்கு /
LINE, - LINE, வபன்சல், ரைப்பர் எல்லகோத்தக்கும்
சுட்டி (லீவ) என்பகோள…..:))
பளளியில் கசர்த்த அன்றிலருந்கத கஹகோம்வவகோர்க்
ஆரைம்பமகோகி விட்டைத. பழக கவண்டுவமன்பதற்ககோக
நகோன்கு
பக்கங்களுக்கு
வககோடுப்பகோர்கள.
விவளயேகோட்டுத் தனத்தகோல் பலமுவற வகப்பிடித்த
எழுதவம் அமரை மகோட்டைகோள. நகோகன எழுதி
தந்திருக்கிகறன். ப்கள ஸகூலல் மகோதம் ஒரு நிறம்
என கதர்வ வசய்த வவத்திருப்பகோர்கள. அன்று அந்த
நிற உவடை, உணவ என சகலமும் அந்த நிறம்

இடைம்வபற்றிருக்க கவண்டும். சல கநரைம் நகோம்
தடுமகோற கவண்டியிருக்கும். கககோவடையில் அணிந்த
அந்த நிற உவடை குளிர்ககோலத்தக்கு அணியே
முடியேகோத. அதனகோல் புதிதகோக வகோங்க கவண்டும்.
ஒரு முவற சுதந்திரை தினத்தக்கு ட்வரை கலர் லஞ்ச
வககோடுத்தனுப்ப வசகோல்லயிருந்தகோர்கள. மண்வடைவயே
பிய்த்தக் வககோண்டு கயேகோசத்த கதகோழி ஒருவரின்
பரிந்தவரையில் ப்வரைட்டில் பசவச சட்னி அவரைத்த
தடைவி அதன் கமல் ஒரு ப்வரைட், அதன் கமல்
தக்ககோளி சகோஸ தடைவி நடுவில் ஒரு நீல நிற வஜம்ஸ
வவத்தக் வககோடுத்கதன். எங்கள வீட்டுக் குழந்வத
வஜம்வஸ மட்டும் சகோப்பிட்டு விட்டு, வசய்த
எனக்கு
சன்சயேரைகோக
அப்படிகயே
வககோண்டு
வந்திருந்தத.இப்படிப் பலமுவற படுத்தவகோர்கள.
பகோரைத
மகோதகோ
கவடைமிட்டு
அனுப்பி
வவத்திருந்கதகோம். இரைண்டு வரிகவள அவள அப்பகோ
வசகோல்லக் வககோடுத்திருந்தகோர். வீட்டில் அழககோக
வசகோல்லகவ பதிவ வசய்கதகோம். பளளியில் ’அம்மகோ
அம்மகோ’ மட்டுகம.

இப்படி பல சுவவயேகோன நிகழ்சசகளுக்கு பின்னர்
அடுத்த ஆண்டு எல்.கக.ஜிக்கு அட்மிஷன் வகோங்க
கவண்டுகம என்ற எண்ணம் டிசம்பரிகலகயே
ஆரைம்பித்த
விட்டைத.
என்ன
வசய்கதகோம்.
பகோர்க்கலகோம்….

தில்ல - எல்.கக.ஜி அட்மிஷன்
என்றகோல் சும்மகோவகோ!!!
நண்பர்ககள! எங்கள மகளின் மழவலப் பருவ
நகோட்கவள பற்றி ஒரு வடைரி கபகோல் இங்கு பதிவ
வசய்கிகறன். தில்லயின் வகோழ்க்வக முவறயும்,
அங்குளள
பளளியின்
வசயேல்பகோடுகளும்,
தட்பவவப்ப நிவலயேகோல் ஏற்படும் மகோற்றங்களும்
என இந்த பதிவின் மூலம் சல விவரைங்கவள நீங்கள
வதரிந்த வககோளளலகோம்.
வசன்ற பகுதியில் ப்கள ஸகூல் கவதவயே
பகோர்த்கதகோம் அல்லவகோ! அடுத்த என்ன! எல்.கக.ஜி
அட்மிஷனுக்ககோன
கவவலகள
டிசம்பரிகலகயே
எங்களுக்கு வந்தவிட்டைத. நண்பர்கள சலரின்
பரிந்தவரையிலும், வீட்டிலருந்த வசன்று வரை
வசதியேகோகவம் என நகோன்வகந்த பளளிகளில்
விண்ணப்ப படிவம் வகோங்க தீர்மகோனித்கதகோம்.
அவரைநகோள விடுப்பு, இரைண்டு மணிகநரை பர்மிஷன்
கபகோட்டு என கரைகோஷ்ணியின் அப்பகோ அவளுக்ககோக
அவலந்த
வரிவசயில்
நின்று
விண்ணப்பப்

படிவங்கவள வகோங்கி வந்தகோர். குழந்வதயின் பிறப்பு
சகோன்றிதழ் மட்டுமல்லகோத வபற்கறகோரின் படிப்பு
சகோன்றிதழ்களின் நகல்கள, வபற்கறகோரின் வருமகோனச
சகோன்றிதழ்,
புவகப்படைங்கள
என
அவர்கள
ககட்டிருந்த
எல்லகோவற்வறயும்
தந்த
விண்ணப்பித்திருந்கதகோம்.
ஒரு வகோரைத்திற்குள பளளிகளிலருந்த வரிவசயேகோக
கநர்முகத்
கதர்வக்ககோன
கடிதங்கள
வந்த
வககோண்டிருந்தன. நல்லகவவள ஒவவவகோன்றும்
வவவகவறு நகோட்களில் தகோன் :) மூவரும் வசன்று
அங்கு சறிதகநரைம் அமர்ந்த கபசக்வககோண்டும்,
குழந்வதகவள கவர்வதற்ககோக வவக்கப்படிருந்த
விவளயேகோட்டு வபகோருட்களில் விவளயேகோடை வவத்தக்
வககோண்டும்
அமர்ந்திருப்கபகோம்.
ஆசரிவயேகள
குழந்வதவயே அவழத்தச வசன்று A B C D எழுதிக்
ககோட்டை வசகோன்னகோர்கள. ஓரிரு ககளவிகள ககட்டு
விட்டு, கடிதம் மூலமகோக ரிசல்ட் அனுப்பி
வவக்கப்படும் என்று வசகோன்னகோர்கள.
விண்ணப்பத்திருந்த
எல்லகோ
பளளிகளிலுகம
கரைகோஷ்ணிக்கு இடைம் கிவடைத்தத. ஒவவவகோரு

பளளியிலும் அவர்கள நிர்ணயேத்திருந்த CAPITAL
FEES தகோன் பயேமுறுத்தவதகோக இருந்தத. அதவம்
இரைண்டு நகோட்களுக்குள வசலுத்தினகோல் இடைம்.
எல்லகோம் பணம் பண்ணுகிற கவவல. நகோங்கள
கயேகோசத்த முடிவவடுத்த, ஒரு பளளிவயே கதர்வ
வசய்கதகோம். ஆனகோல் 5 கிமீ பயேணம் வசய்யே
கவண்டும். வககோஞ்சம் கயேகோசவன தகோன், ஆனகோலும்
நண்பர்கள சலரின் குழந்வதகளும் அங்கு படித்த
வந்ததகோல் வதரியேமகோக கசர்த்த விட்கடைகோம்.

இங்கக குழந்வதகவள எல்.கக.ஜியில் அனுமதிக்க
வயேத வரைம்புக்வகன வருடைகோவருடைம் CUTOFF
கததி வசகோல்வகோர்கள. ஒரு வருடைம் 3+ என்றும்
மறுவருடைம் 4+ என்றும் மகோற்றிக் வககோண்கடை
இருந்தகோர்கள.
வபரும்பகோலும்
4+
தகோன்.
இங்கிருக்கும் வபரும்பகோலகோன குழந்வதகள 4 வயேத
முடிந்த பிறகக எல்.கக.ஜியில் அனுமதிக்கப்
படுகிறகோர்கள. தமிழகம் வந்த பிறகு பகோர்த்தகோல்
கரைகோஷ்ணி மூன்றகோம் வகுப்பில் படிக்க அவள வயேத
உளள குழந்வதகள நகோன்ககோம் வகுப்பில்.

அடுத்த வசன்று வரை கவன் ஏற்பகோடு வசய்யே
கவண்டும். நண்பர்களின் குழந்வதகள வசன்ற அந்த
கவவனகயே ஏற்பகோடு வசய்கதகோம். நல்லகவவள!
இடைம் கிவடைத்தத. எல்.கக.ஜி, யூ.கக.ஜிக்கு
மட்டும் குழந்வதகள சுவம தூக்க கவண்டைகோவமன
பளளியிகலகயே
புத்தகங்கவளயும்,
கநகோட்டுகவளயும் ஆசரியேகரை வகோங்கி வவத்தக்
வககோளவகோர். அதனகோல் அப்பகோ வககோண்டு கபகோய்
ஆசரியேரிடைம் வககோடுத்த விடை, முதல் நகோகள மற்ற
குழந்வதகளுடைன்
கவனில்
வசன்று
வரை
ஆரைம்பித்தகோள. அழுவக இல்வல. கவன் ஓட்டுநர்
அமித் என்கிற வபங்ககோல - கரைகோஸனி என்று அவர்
கூப்பிடுவகத நகோரைகோசமகோக இருக்கும்.
அங்கு பருவநிவலக்கு தகுந்தகோற்கபகோல் பளளிச
சீருவடை அவமயும். அதனகோல் கககோவடைக்ககோலத்திற்கு
இரைண்டு வசட், குளிர்ககோலத்தக்கு இரைண்டு வசட்.
நடுவில் வடைங்குஜஜுரைங்கள பரைவம் ககோலங்களில்
முழுக்வக
சட்வடையும்,
கறுப்பு
கபண்ட்டும்
அணிந்த வரை வசகோல்வகோர்கள. கககோவடை சீருவடை
பரைவகோயில்வல. குளிர்ககோலத்தில் முதலல் வதர்மல்
என்று
வசகோல்லப்படுகிற
சூடு
வககோடுக்கும்

முழுக்வக பனியேன், அதன்கமல் பளளிச சீருவடை
முழுக்வக சட்வடை, அதன் கமல் பிகனகோஃபகோர்ம்,
அடுத்த அவரைக்வக ஸவவட்டைர், பிகனகோஃபகோர்ம்க்கு
கீகழ வதர்மலல் கபண்ட், ஸகோக்ஸ, ஷஜூ, தவலக்கு
ஸககோர்ஃப்,
வகக்கு
கிளவஸ.
கடும்பனியில்
அவரைக்வக ஸவவட்டைருக்கு கமல் வஜர்கின் ஒன்று
அணிந்த வககோளள கவண்டும்.
பளளி கநரைங்களும் அங்கு கவறுபடும் - ககோவல 8
மணியிலருந்த
2
வவரை
தகோன்.
சன்ன
வகுப்புகளுக்கு 12.30 வவரை தகோன். கணவவரையும்,
குழந்வதகவளயும்
அனுப்பி
விட்டு,
வீட்டு
கவவலகவள
முடிப்பதற்குள
அவர்கள
பளளியிலருந்த
வரும்
கநரைமகோகி
விடும்.
அம்மகோக்கள அல்லத கிரைசசல் குழந்வதகவள
பகோர்த்தக் வககோளளும் ஆன்ட்டிகளும் நிறுத்தத்திற்கு
வசன்று ககோத்திருக்க கவண்டும். குளிர்ககோலத்தில்
ககோவல 7 மணிக்கு கவனுக்ககோக வீட்டிலருந்த
இறங்கியேகோக கவண்டும். பகோவமகோக இருக்கும். வடை
இந்தியேர்கள கபகோலல்லகோத எங்க வீட்டு வசல்லம்
எவவளவ குளிரைகோனகோலும் அவவளவ சீக்கிரைத்திலும்
தினமும் குளித்த விட்கடை கிளம்புவகோள.

உணவ இவடைகவவளயும் ககோவல 10 மணிக்கு
இருக்கும்.
ஏவனன்றகோல்
ககோவலயில்
7
மணிக்வகல்லகோம்
சகோப்பிட்டு
விட்டு
எங்கக
கிளம்புவத. குழந்வதகள சீக்கிரைம் எழுந்த பகோல்
குடித்த விட்டு கிளம்புவகத வபரியே விஷயேம்
அல்லவகோ! சரி! எங்கககயேகோ ஆரைம்பித்த எங்கககயேகோ
கபகோய் விட்டைத. இந்தப் பளளியில் விதவிதமகோன
விழகோக்கள,
நகோட்கள,
குழந்வதகளுக்கு
வககோடுக்கப்பட்டை கவவலகள என ஏரைகோளம் உளளத!
அவவ அடுத்தடுத்த பகுதிகளில்.

தில்ல - நகோங்களலகோம் இவத
எல்.கக.ஜியிகலகயே
ஆரைம்பிசசுட்கடைகோம்ல!!!!
இந்தப் பகுதியில் பளளியில் விழகோக்கள, பளளிக்
கட்டைணங்கள, தில்ல மக்களின் மனப்பகோங்கு,
பணபலம் என்று சலவதப் பற்றி பகோர்க்கலகோம்.
பளளியில் RAINY DAY, GRANDPARENT’S
DAY, TEACHER’S DAY, JANMASHTAMI,
GRADUATION DAY, WINTER CARNIVAL
என்று பலவிதமகோன விழகோக்கள வககோண்டைகோடைப்படும்.
தில்லயில் எல்லகோவற்றிலுகம எல்கலகோருக்குகம
அலட்சயேம் தகோன். இப்படித் தகோன் ஒருநகோள மதியேம்
பளளியிலருந்த வரும் மகவள அவழத்த வரை
நிறுத்தத்திற்கு வசன்றிருந்கதன்.அப்கபகோத கரைகோஷ்ணி
எல்.கக.ஜியில்
இருந்தகோள.
அங்கு
வசன்று
நின்றவடைன் இறக்கத்திலருந்த அம்மகோ என்று என்

ககோவல பிடித்த இழுக்கிறகோள. என்னடைகோ! எப்கபகோ
வந்கத? என்று ககட்டைகோல் கவன் (B)வபயேகோ என்ன
விட்டுட்டு, மம்மி இப்கபகோ வந்தடுவகோங்கன்னு
வசகோல்லட்டு கபகோயிட்டைகோர் என்கிறகோள.
நகோன்
அதிர்ந்த விட்கடைன்.
ககோரைணம் அத வமயின் கரைகோடு - கவடைகள, வீடுகள,
வங்கி என ஜன நடைமகோட்டைம் மிகுந்த இடைம்.
ஏகப்பட்டை வண்டிகளும், ரிக்ஷகோக்களும் வசல்லும்
வநருக்கடியேகோன இடைம். குழந்வதக்கு அப்கபகோத
எங்கள வீடும் அவடையேகோளம் வதரியேகோத. ஒருகவவள
தகோனகோககவ கரைகோட்வடை கிரைகோஸ வசய்திருந்தகோகலகோ,
அல்லத
யேகோரைகோவத
கூட்டிக்
வககோண்டு
கபகோயிருந்தகோகலகோ என்ன ஆவத? நிவனக்கும்
கபகோகத அழுவக வபகோத்தக் வககோண்டு வந்தத.
குழந்வதவயே தூக்கிக் வககோண்டு வீடு வந்த
வநடுகநரைம் ஆகியும் அந்த சம்பவம் கண்வண
விட்டு அகலவில்வல. ஓட்டுனரிடைம் விசகோரித்தகோல்
சகோதகோரைணமகோக ’சகோரி’ஒன்வற வசகோல்ல விட்டைகோர். அத
முதல் கரைகோஷ்ணியிடைம் அம்மகோ வரைகோமல் வண்டிவயே
விட்டு இறங்கக் கூடைகோத என்றும், ஐ.டி.ககோர்டில்
உளள நம்பவரை (B)வபயேகோவிடைம் ககோட்டி கபகோன்

வசய்யேச
வசகோல்லு,
வககோடுத்கதகோம்.

என்றும்

வசகோல்லக்

கவன் ஓட்டுனர் அமித் பளளியின் ககட் வவரை
விட்டு விட்டு வசல்வகோர். உளகள அவள வகுப்புக்கு
சறித தூரைம் நடைக்க கவண்டும். நண்பரின் மகள
சறித நகோட்கள இவவள வகுப்பில் விட்டு விட்டு
வசல்வகோள. அவளுக்கு வகுப்புக்கு கநரைமகோகி
விட்டைகோல், வகுப்புக்கு வசல் என்று வசகோல்ல விட்டு
வசல்வகோள. அப்கபகோவதல்லகோம் அங்கககயே நின்று
வககோண்டு
கரைகோஷ்ணி
அழுத
வககோண்டு
இருப்பகோளகோம். ஆசரியேர் யேகோரைகோவத ஐ.டி ககோர்வடை
பகோர்த்த
அந்த
வகுப்பில்
விட்டு
விட்டு
வசல்வகோர்களகோம். இவத ககளவிப்பட்டு ஏகதகதகோ
வசகோல்ல அவளகோக வகுப்புக்கு வசல்லும்படி
வசய்கதகோம். இப்படியேகோக தினமும் ஒரு கூத்த தகோன்.
வசன்ற
பகுதியில்
தில்லயில்
பளளிக்
கட்டைணங்கவள பற்றி குறிப்பிடும்படி ரைமணி சகோர்
ககட்டிருந்தகோர்கள. DELHI PUBLIC SCHOOL
என்று வசகோல்லப்படுகிற பிரைபலமகோன பளளியில்
நகோன்வகந்த வருடைங்களுக்கு முன்கப எல்.கக.ஜி
அட்மிஷனுக்கு வருடைத்தக்கு 4 முதல் 5 லட்சங்கள

எனக்
ககளவிப்பட்கடைகோம்.
நகோங்கள
எங்கள
மகளுக்கு எல்.கக.ஜி, யூ.கக.ஜி, ஒன்றகோம் வகுப்பு
ஆகியே மூன்று வகுப்புகளுக்கும் வசலவழித்த
வதகோவக 1.5 லட்சங்களுக்கும் கமல். சல
பளளிகளில் மதியே உணவம் அங்கககயே தருவதகோக
வசகோல்ல அதற்கும் மகோதம் ரூ1000 வவரை வகோங்கிக்
வககோளவகோர்கள.
பளளி கசர்த்தத முதகல வபற்கறகோரைகோகியே எங்களுக்கு
வபரியே
பகோடைகோக
ஒன்று
இருந்தத.
அத
என்னவவன்றகோல் PROJECT அல்லத ACTIVITY
WORK என்பகோர்ககள அத தகோன்! இன்று ஒரு
ALPHABET வசகோல்லக் வககோடுத்தகோல். அந்த
எழுத்தில் வதகோடைங்கும் ஏகதனும் இரைண்வடை எவதக்
வககோண்டைகோவத அலங்கரித்த வசய்த வரை கவண்டும்.
பளளி விட்டு வீடு வந்ததம் முதலல் வடைரிவயே
எடுத்த பகோர்ப்கபன். அதில் என்ன வசய்த வககோண்டு
வரை கவண்டும் என்று எழுதி தந்திருப்பகோர்கள.
அப்பகோவின் கவவல அந்த எழுத்த சம்பந்தப்பட்டை
வபகோருவள அலுவலகத்திலருந்த வரும் கபகோத
பிரிண்ட்
அவட்
எடுத்த
வரை
கவண்டும்!

அம்மகோவின் கவவல பஞ்சு, கிகரையேகோன்ஸ, வபன்சல்
தருவல்கள, கதங்ககோய் நகோர், பருப்புகள, கலர்
கபப்பர்கள, கதவவயில்லகோத குறுந்தகடுகள என்று
எவதயேகோவத வவத்த அவத இரைவக்குள தயேகோர்
வசய்த வவக்க கவண்டும். மகள அவத பளளியில்
ககோட்டி அந்த பகோரைகோட்வடை வபற்றுக் வககோளள
கவண்டும். சலத அழககோக இருக்கும்பட்சத்தில்
பளளியிகலகயே வகோங்கி வவத்தக் வககோளவகோர்கள.
என்னுவடையே பளளிப்பருவத்தில் வகோரைத்தில் ஒருநகோள
பளளியிகலகயே
CRAFT
PERIOD
என்று
இருக்கும். அதில் ஆசரியேர் வசகோல்லத் தரும்
வககவவலகவள நகோங்கள அங்கககயே வசய்த ககோட்டை
கவண்டும். அப்படி வசய்தகோல் தகோன் குழந்வதகளின்
மனதிலும் பதியும். கசகோப்புகள வரும் டைப்பகோக்கள,
கபஸட் டைப்பகோக்கள என்று வவத்த கசகோஃபகோக்கள
வசய்வத, சகவரைட் டைப்பகோவில் கஹண்ட் கபக்,
பட்வடை ஒயேவரை வவத்த கிளி, மீன், மகோவலகள,
கூவடைகள, தணியில் க்கரைகோஷகோ வதயேல் கபகோன்றவவ
இன்றும் நிவனவில் உளளன.

அவத
விடுத்த
வபற்கறகோர்
வசய்த
தரை
குழந்வதகளுக்கு
மதிப்வபண்கள
என்பத
என்னவிதமகோன
கற்றல்
முவற?
எங்கள
வீட்டிலகோவத நகோங்கள வசய்வவத எங்கள மகள
பகோர்க்க
முடிகிறத.
தில்லயில்
வபரும்பகோலகோனவர்கள இத கபகோல் ஏகதனும்
WORK வககோடுத்தகோகல ஸகடைஷனரி கவடைகளில்
தந்த வசய்த தரைச வசகோல்ல
விடுவகோர்கள.
அவர்களும்
500,
750,
1000
என
வசூலப்பகோர்கள.
குழந்வதகளின்
வித்தியேகோசமகோன
வபயேர்கள,
ஆசரியேர்களின்
மனப்பகோங்கு,
என்று
பல
விஷயேங்கவளப் பற்றி அடுத்த பகுதியில்.

தில்ல - உப்மகோவம்! முஸககோனும்!
பளளி
வசல்ல
ஆரைம்பித்ததிலருந்கத
உடைன்
படிக்கின்ற குழந்வதகளின் வபயேர்கவள அவள
மழவல வமகோழியில் கூறும் கபகோத ஒன்றுகம
புரியேகோத. நகோன் [B]பகோயேகோ! [G]ககர்ளகோ! என்று
விசகோரிப்கபன்! தில்லயில் உளள எல்லகோ வபண்
குழந்வதகளுகம தவலவிரி கககோலமகோக அல்லத
பகோய் கட் பண்ணிகயேகோ, கதகோடும் இல்லகோமல்,
வபகோட்டு வவக்கும் பழக்ககம இல்லகோதவர்கள :)
ஆதலகோல் அவளும் [B]பகோய் என்று வசகோல்ல
விடுவகோள!
வபயேர்கள எல்லகோம் வித்தியேகோசமகோக இருக்கும் MUSKAAN, KASHISH RATHORE, BANU
SONI,
THULIKA,
PALAK,
YUMNAA,
RONAK, KASHISH SONI இப்படி. வபயேர்கவள
வவத்த
வபயேனகோ!
வபகோண்ணகோ!
என்று
கண்டுபிடிப்பத
கடினம்.
வடை
இந்தியேர்கள
தந்வதயின் வபயேவரை இனிஷயேலகோக கபகோட்டுக்
வககோளள
மகோட்டைகோர்கள.
தங்களத
குடும்ப

வபயேர்கவள தகோன் தன்
கசர்த்தக் வககோளவகோர்கள.

வபயேருக்கு

பின்னகோல்

வகுப்பில் குழந்வதகவள கஷர் பண்ணிக் வககோண்டு
சகோப்பிடை கவண்டும் என்று அறிவறுத்தவகோர்கள ஆனகோல் நீங்ககளகோ! நகோகனகோ நிவனப்பத கபகோல்
குழந்வதகளுடைன் அல்ல! ஆசரியேருடைன்! நகோம்
வககோடுக்கின்ற உணவில் ஆசரியேர் ஒரு சறுபகுதி
எடுத்தக் வககோளவகோர். அத வதன்னிந்தியே உணவகோக
இருக்கும் பட்சத்தில் வபரும்பகுதி ககோலயேகோகி
விடும். இத கபகோக மகோதகோ மகோதம் வரும்
இரைண்டைகோவத
சனிக்கிழவமயில்
நவடைவபறும்
வபற்கறகோர்
ஆசரியேர்
சந்திப்பில்
என்னிடைம்
கதகோவசயுடைன் சகோம்பகோரும் சட்னியும் ஒருநகோள
வககோடுத்த விடும்படி கவறு வசகோல்வகோர்!
இந்த பழக்கத்தகோல் தமிழகம் வந்த பின்னகோலும்
ஒவவவகோரு முவற அவளத ஆசரியேவரை சந்திக்கும்
கபகோத கரைகோஷ்ணிவயே பற்றி அவள ஆசரியேர்கள
கூறுவத என்னவவன்றகோல் – ’லஞ்ச பகோக்ஸிலருந்த
எடுத்தக் வககோளளும்படி எங்கவளத் வதகோந்தரைவ
வசய்கிறகோள’என்று!
நகோனும்
இங்குளகளகோர்
அப்படிவயேல்லகோம் எடுத்தக் வககோளள மகோட்டைகோர்கள,

என்று வசகோல்லயும், அவள இன்றும் அப்படித் தகோன்
வசய்த வககோண்டிருக்கிறகோள. ஆசரியேர்களும் வடை
இந்தியே உணவகோக இருக்குமகோனகோல் சறிதளவ
எடுத்தக் வககோளவகோர்களகோம்!
தில்ல பளளிகளில் உபகயேகோகத்தில் உளள ஒரு சல
வகோர்த்வதகள நமக்கு கவறுவிதமகோன அர்த்தங்கவள
தரும்! அவவகளில் ஒரு சல இங்கக.
COPY – NOTE BOOK
PAPER – EXAM
வசகோல்ல
மறந்தட்கடைகன!
உப்மகோ
என்று
தவலப்பில் வககோடுத்த விட்டு அவதப் பற்றி
ஒன்றுகம வசகோல்லகோ விட்டைகோல் எப்படி? அவள
படித்த பளளி ஒன்றின் பிரின்சபகோல் வபயேர் தகோன்
அத - UPMAA SAXSENA!

FreeTamilEbooks.com எங்கவளப்
பற்றி
மின்புத்தகங்கவளப் படிக்க உதவம்
கருவிகள:
மின்புத்தகங்கவளப் படிப்பதற்வகன்கற
வகயிகலகயே வவத்தக் வககோளளக்கூடியே பல
கருவிகள தற்கபகோத சந்வதயில் வந்தவிட்டைன.
Kindle, Nook, Android Tablets கபகோன்றவவ
இவற்றில் வபரும்பங்கு வகிக்கின்றன.
இத்தவகயே கருவிகளின் மதிப்பு தற்கபகோத 4000
முதல் 6000 ரூபகோய் வவரை குவறந்தளளன.
எனகவ வபரும்பகோன்வமயேகோன மக்கள தற்கபகோத
இதவன வகோங்கி வருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுளள மின்புத்தகங்கள:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்ககோன மின்புத்தகங்கள
தற்கபகோத கிவடைக்கப் வபறுகின்றன. அவவ PDF,

EPUB, MOBI, AZW3. கபகோன்ற வடிவங்களில்
இருப்பதகோல், அவற்வற கமற்கூறியே கருவிகவளக்
வககோண்டு நகோம் படித்தவிடைலகோம்.
தமிழிலுளள மின்புத்தகங்கள:
தமிழில் சமீபத்தியே புத்தகங்கவளல்லகோம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களகோக கிவடைக்கப்வபறுவதில்வல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்
மின்புத்தகங்கவள வவளியிடுவதற்ககோன ஒர்
உன்னத கசவவயில் ஈடுபட்டுளளத. இந்தக் குழு
இதவவரை வழங்கியுளள தமிழ் மின்புத்தகங்கள
அவனத்தம் PublicDomain-ல் உளளன. ஆனகோல்
இவவ மிகவம் பவழயே புத்தகங்கள.
சமீபத்தியே புத்தகங்கள ஏதம் இங்கு
கிவடைக்கப்வபறுவதில்வல.
எனகவ ஒரு தமிழ் வகோசகர் கமற்கூறியே
“மின்புத்தகங்கவளப் படிக்க உதவம்
கருவிகவள” வகோங்கும்கபகோத, அவரைகோல் எந்த ஒரு
தமிழ் புத்தகத்வதயும் இலவசமகோகப் வபற
முடியேகோத.

சமீபத்தியே புத்தகங்கவள தமிழில் வபறுவத
எப்படி?
சமீபககோலமகோக பல்கவறு எழுத்தகோளர்களும்,
பதிவர்களும், சமீபத்தியே நிகழ்வகவளப் பற்றியே
விவரைங்கவளத் தமிழில் எழுதத்
வதகோடைங்கியுளளனர். அவவ இலக்கியேம்,
விவளயேகோட்டு, கலகோசசகோரைம், உணவ, சனிமகோ,
அரைசயேல், புவகப்படைக்கவல, வணிகம் மற்றும்
தகவல் வதகோழில்நுட்பம் கபகோன்ற பல்கவறு
தவலப்புகளின் கீழ் அவமகின்றன.
நகோம் அவற்வறவயேல்லகோம் ஒன்றகோகச கசர்த்த
தமிழ் மின்புத்தகங்கவள உருவகோக்க உளகளகோம்.
அவவகோறு உருவகோக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்கள
Creative Commons எனும் உரிமத்தின் கீழ்
வவளியிடைப்படும். இவவகோறு வவளியிடுவதன்
மூலம் அந்தப் புத்தகத்வத எழுதியே மூல
ஆசரியேருக்ககோன உரிவமகள சட்டைரீதியேகோகப்
பகோதககோக்கப்படுகின்றன. அகத கநரைத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கவள யேகோர் கவண்டுமகோனகோலும்,

யேகோருக்கு கவண்டுமகோனகோலும், இலவசமகோக
வழங்கலகோம்.
எனகவ தமிழ் படிக்கும் வகோசகர்கள
ஆயிரைக்கணக்கில் சமீபத்தியே தமிழ்
மின்புத்தகங்கவள இலவசமகோககவ வபற்றுக்
வககோளள முடியும்.
தமிழிலருக்கும் எந்த வவலப்பதிவிலருந்த
கவண்டுமகோனகோலும் பதிவகவள
எடுக்கலகோமகோ?
கூடைகோத.
ஒவவவகோரு வவலப்பதிவம் அதற்வகன்கற
ஒருசல அனுமதிகவளப் வபற்றிருக்கும். ஒரு
வவலப்பதிவின் ஆசரியேர் அவரைத பதிப்புகவள
“யேகோர் கவண்டுமகோனகோலும் பயேன்படுத்தலகோம்”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தகோல் மட்டுகம அதவன
நகோம் பயேன்படுத்த முடியும்.
அதகோவத “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின்
கீழ் வரும் பதிப்புகவள மட்டுகம நகோம்
பயேன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லகோமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகவள நம்மகோல்
பயேன்படுத்த முடியேகோத.
கவண்டுமகோனகோல் “All Rights Reserved” என்று
விளங்கும் வவலப்பதிவகவளக்
வககோண்டிருக்கும் ஆசரியேருக்கு அவரைத
பதிப்புகவள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ்
வவளியிடைக்கககோரி நகோம் நமத கவண்டுகககோவளத்
வதரிவிக்கலகோம். கமலும் அவரைத பவடைப்புகள
அவனத்தம் அவருவடையே வபயேரின் கீகழ தகோன்
வவளியிடைப்படும் எனும் உறுதிவயேயும் நகோம்
அளிக்க கவண்டும்.
வபகோதவகோக புதப்புத
பதிவகவள உருவகோக்குகவகோருக்கு அவர்களத
பதிவகள நிவறயே வகோசகர்கவளச வசன்றவடையே
கவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நகோம்
அவர்களத பவடைப்புகவள எடுத்த இலவச
மின்புத்தகங்களகோக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள அனுமதியேளித்தகோல், உண்வமயேகோககவ
அவர்களத பவடைப்புகள வபரும்பகோன்வமயேகோன

மக்கவளச வசன்றவடையும். வகோசகர்களுக்கும்
நிவறயே புத்தகங்கள படிப்பதற்குக் கிவடைக்கும்
வகோசகர்கள ஆசரியேர்களின் வவலப்பதிவ
முகவரிகளில் கூடை அவர்களுவடையே
பவடைப்புகவள கதடிக் கண்டுபிடித்த
படிக்கலகோம். ஆனகோல் நகோங்கள வகோசகர்களின்
சரைமத்வதக் குவறக்கும் வண்ணம்
ஆசரியேர்களின் சதறியே வவலப்பதிவகவள
ஒன்றகோக இவணத்த ஒரு முழு
மின்புத்தகங்களகோக உருவகோக்கும் கவவலவயேச
வசய்கிகறகோம். கமலும் அவவகோறு
உருவகோக்கப்பட்டை புத்தகங்கவள
“மின்புத்தகங்கவளப் படிக்க உதவம் கருவிகள”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவவமக்கும்
கவவலவயேயும் வசய்கிகறகோம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வவலத்தளத்தில்தகோன் பின்வரும்
வடிவவமப்பில் மின்புத்தகங்கள ககோணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT

இந்த வவலதளத்திலருந்த யேகோர்
கவண்டுமகோனகோலும் மின்புத்தகங்கவள
இலவசமகோகப் பதிவிறக்கம்(download) வசய்த
வககோளளலகோம்.
அவவகோறு பதிவிறக்கம்(download) வசய்யேப்பட்டை
புத்தகங்கவள யேகோருக்கு கவண்டுமகோனகோலும்
இலவசமகோக வழங்கலகோம்.
இதில் நீங்கள பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களகோ?
நீங்கள வசய்யேகவண்டியேவதல்லகோம் தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும் வவலப்பதிவகளிலருந்த
பதிவகவள
எடுத்த, அவற்வற LibreOffice/MS Office கபகோன்ற
wordprocessor-ல் கபகோட்டு ஓர் எளியே
மின்புத்தகமகோக மகோற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவம்.
அவவளவதகோன்!
கமலும் சல பங்களிப்புகள பின்வருமகோறு:
1.

ஒருசல பதிவர்கள/எழுத்தகோளர்களுக்கு
அவர்களத பவடைப்புகவள “Creative

Commons” உரிமத்தின்கீழ்
வவளியிடைக்கககோரி மின்னஞ்சல்
அனுப்புதல்
2. தன்னகோர்வலர்களகோல் அனுப்பப்பட்டை
மின்புத்தகங்களின் உரிவமகவளயும்
தரைத்வதயும் பரிகசகோதித்தல்
3. கசகோதவனகள முடிந்த அனுமதி
வழங்கப்பட்டை தரைமகோன மின்புத்தகங்கவள
நமத வவலதளத்தில் பதிகவற்றம்
வசய்தல்
விருப்பமுளளவர்கள freetamilebooksteam@gmail.co
m எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவம்.
இந்தத் திட்டைத்தின் மூலம் பணம்
சம்பகோதிப்பவர்கள யேகோர்?
யேகோருமில்வல.
இந்த வவலத்தளம் முழுக்க முழுக்க
தன்னகோர்வலர்களகோல் வசயேல்படுகின்ற ஒரு
வவலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒகரை கநகோக்கம்
என்னவவனில் தமிழில் நிவறயே
மின்புத்தகங்கவள உருவகோக்குவதம், அவற்வற

இலவசமகோக பயேனர்களுக்கு வழங்குவதகம
ஆகும்.
கமலும் இவவகோறு உருவகோக்கப்பட்டை
மின்புத்தகங்கள, ebook reader ஏற்றுக்வககோளளும்
வடிவவமப்பில் அவமயும்.
இத்திட்டைத்தகோல் பதிப்புகவள
எழுதிக்வககோடுக்கும் ஆசரியேர்/பதிவருக்கு
என்ன லகோபம்?
ஆசரியேர்/பதிவர்கள இத்திட்டைத்தின் மூலம்
எந்தவிதமகோன வதகோவகயும்
வபறப்கபகோவதில்வல. ஏவனனில், அவர்கள
புதிதகோக இதற்வகன்று எந்தஒரு பதிவவயும்
எழுதித்தரைப்கபகோவதில்வல.
ஏற்கனகவ அவர்கள எழுதி வவளியிட்டிருக்கும்
பதிவகவள எடுத்தத்தகோன் நகோம் மின்புத்தகமகோக
வவளியிடைப்கபகோகிகறகோம்.
அதகோவத அவரைவர்களின் வவலதளத்தில் இந்தப்
பதிவகள அவனத்தம் இலவசமகோககவ
கிவடைக்கப்வபற்றகோலும், அவற்வறவயேல்லகோம்
ஒன்றகோகத் வதகோகுத்த ebook reader கபகோன்ற

கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் மகோற்றித் தரும்
கவவலவயே இந்தத் திட்டைம் வசய்கிறத.
தற்கபகோத மக்கள வபரியே அளவில் tablets மற்றும்
ebook readers கபகோன்ற கருவிகவள நகோடிச
வசல்வதகோல் அவர்கவள வநருங்குவதற்கு இத
ஒரு நல்ல வகோய்ப்பகோக அவமயும்.
நகல் எடுப்பவத அனுமதிக்கும்
வவலதளங்கள ஏகதனும் தமிழில் உளளதகோ?
உளளத.
பின்வரும் தமிழில் உளள வவலதளங்கள நகல்
எடுப்பதிவன அனுமதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவவகோறு ஒர் எழுத்தகோளரிடைம் Creative
Commons உரிமத்தின் கீழ் அவரைத
பவடைப்புகவள வவளியிடுமகோறு கூறுவத?
இதற்கு பின்வருமகோறு ஒரு மின்னஞ்சவல
அனுப்ப கவண்டும்.
<தவக்கம்>
உங்களத வவலத்தளம் அருவம
[வவலதளத்தின் வபயேர்].
தற்கபகோத படிப்பதற்கு உபகயேகோகப்படும்
கருவிகளகோக Mobiles மற்றும் பல்கவறு
வகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்வக
அதிகரித்த வந்தளளத.
இந்நிவலயில்
நகோங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும்
வவலதளத்தில், பல்கவறு தமிழ்
மின்புத்தகங்கவள வவவகவறு தவறகளின் கீழ்
கசகரிப்பதற்ககோன ஒரு புதியே திட்டைத்தில்
ஈடுபட்டுளகளகோம்.

இங்கு கசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள
பல்கவறு கணிணிக் கருவிகளகோன Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS கபகோன்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம்
அவமயும். அதகோவத இத்தவகயே கருவிகள support
வசய்யும் odt, pdf, ebub, azw கபகோன்ற
வடிவவமப்பில் புத்தகங்கள அவமயும்.
இதற்ககோக நகோங்கள உங்களத
வவலதளத்திலருந்த பதிவகவள
வபற விரும்புகிகறகோம். இதன் மூலம் உங்களத
பதிவகள
உலகளவில் இருக்கும் வகோசகர்களின் கருவிகவள
கநரைடியேகோகச வசன்றவடையும்.
எனகவ உங்களத வவலதளத்திலருந்த
பதிவகவள பிரைதிவயேடுப்பதற்கும் அவற்வற
மின்புத்தகங்களகோக மகோற்றுவதற்கும் உங்களத
அனுமதிவயே கவண்டுகிகறகோம்.
இவவகோறு உருவகோக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பகோக ஆசரியேரைகோக உங்களின் வபயேரும்

மற்றும் உங்களத வவலதள முகவரியும்
இடைம்வபறும். கமலும் இவவ “Creative
Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தகோன்
வவளியிடைப்படும் எனும் உறுதிவயேயும்
அளிக்கிகறகோம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள எங்கவள பின்வரும் முகவரிகளில்
வதகோடைர்பு வககோளளலகோம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881776049217
7970948
நன்றி.
</முடிவ>
கமற்கூறியேவகோறு ஒரு மின்னஞ்சவல
உங்களுக்குத் வதரிந்த அவனத்த
எழுத்தகோளர்களுக்கும் அனுப்பி
அவர்களிடைமிருந்த அனுமதிவயேப் வபறுங்கள.

முடிந்தகோல் அவர்கவளயும் “Creative Commons
License”-ஐ அவர்களுவடையே வவலதளத்தில்
பயேன்படுத்தச வசகோல்லுங்கள.
கவடைசயேகோக அவர்கள உங்களுக்கு அனுமதி
அளித்த அனுப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சவலfreetamilebooksteam@gmail.com எனு
ம் முகவரிக்கு அனுப்பி வவயுங்கள.
ஓர் எழுத்தகோளர் உங்களத உங்களத
கவண்டுகககோவள மறுக்கும் பட்சத்தில் என்ன
வசய்வத?
அவர்கவளயும் அவர்களத பவடைப்புகவளயும்
அப்படிகயே விட்டுவிடை கவண்டும்.
ஒருசலருக்கு அவர்களுவடையே வசகோந்த
முயேற்சயில் மின்புத்தகம் தயேகோரிக்கும்
எண்ணம்கூடை இருக்கும். ஆககவ அவர்கவள
நகோம் மீண்டும் மீண்டும் வதகோந்தரைவ வசய்யேக்
கூடைகோத.
அவர்கவள அப்படிகயே விட்டுவிட்டு
அடுத்தடுத்த எழுத்தகோளர்கவள கநகோக்கி நமத
முயேற்சவயேத் வதகோடைரை கவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள எவவகோறு அவமயே
கவண்டும்?
ஒவவவகோருவரைத வவலத்தளத்திலும்
குவறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவகள
ககோணப்படும். அவவ வவகப்படுத்தப்பட்கடைகோ
அல்லத வவகப்படுத்தப் படைகோமகலகோ இருக்கும்.
நகோம் அவற்வறவயேல்லகோம் ஒன்றகோகத் திரைட்டி ஒரு
வபகோதவகோன தவலப்பின்கீழ் வவகப்படுத்தி
மின்புத்தகங்களகோகத் தயேகோரிக்கலகோம். அவவகோறு
வவகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கவள பகுதிI பகுதி-II என்றும் கூடை தனித்தனிகயே பிரித்தக்
வககோடுக்கலகோம்.
தவிர்க்க கவண்டியேவவகள யேகோவவ?
இனம், பகோலயேல் மற்றும் வன்முவற
கபகோன்றவற்வறத் தூண்டும் வவகயேகோன பதிவகள
தவிர்க்கப்படை கவண்டும்.
எங்கவளத் வதகோடைர்பு வககோளவத எப்படி?

நீங்கள பின்வரும் முகவரிகளில் எங்கவளத்
வதகோடைர்பு வககோளளலகோம்.

email : freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamil
Ebooks

Google
Plus: https://plus.google.com/communities/108817760
492177970948
இத்திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுளளவர்கள யேகோர்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by



Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

உங்கள பவடைப்புகவள
வவளியிடைலகோகம
உங்கள பவடைப்புகவள மின்னூலகோக இங்கு
வவளியிடைலகோம்.
1. எங்கள திட்டைம் பற்றி
– http://freetamilebooks.com/about-the-project/
2. பவடைப்புகவள யேகோவரும் பகிரும் உரிவம
தரும் கிரிகயேட்டிவ ககோமன்ஸ உரிமம் பற்றி –
கிரிகயேட்டிவ ககோமன்ஸ உரிவம – ஒரு அறிமுகம்
http://www.wired.co.uk/news/archive/201112/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
உங்கள விருப்பகோன கிரிகயேட்டிவ ககோமன்ஸ
உரிமத்வத இங்கக கதர்ந்வதடுக்கலகோம்.
http://creativecommons.org/choose/
3.

கமற்கண்டைவற்வற பகோர்த்த / படித்த பின், உங்கள
பவடைப்புகவள மின்னூலகோக மகோற்ற
பின்வரும் தகவல்கவள எங்களுக்கு
அனுப்பவம்.
1. நூலன் வபயேர்
2. நூல் அறிமுக உவரை
3. நூல் ஆசரியேர் அறிமுக உவரை
4. உங்கள விருப்பகோன கிரிகயேட்டிவ
ககோமன்ஸ உரிமம்
5. நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office
doc வடிவங்களில். அல்லத வவலப்பதிவ
/ இவணயே தளங்களில் உளள
கட்டுவரைகளில் வதகோடுப்புகள (url)
இவற்வற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்பவம்.
விவரைவில் மின்னூல் உருவகோக்கி
வவளியிடுகவகோம்.
——————————————————————————
————————–
நீங்களும் மின்னூல் உருவகோக்கிடை உதவலகோம்.
மின்னூல் எப்படி உருவகோக்குகிகறகோம்? –

இதன் உவரை வடிவம் ஆங்கிலத்தில்
– http://bit.ly/create-ebook
A4 PDF, 6 inch PDF கககோப்புகவள Microsoft word
இகலகயே உருவகோக்க
– http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-usingmicrosoft-word/
எங்கள மின்னஞ்சல் குழுவில் இவணந்த
உதவலகோம்.
https://groups.google.com/forum/#!
forum/freetamilebooksforum
நன்றி !

