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முைலில் வைோடுெோைத்தை (எைது முைல்
புத்ைகம்) வைோட்டெர்களுக்கு நன்றி.
நீங்களும் நோனும் என்ரறோ அணுகிய /
ரகட்ட ஒரு அணு துகளின் பிம்பங்களின்
பிதணவு ைோன் இந்ை சர ோஜோ போட்டி
கதைகள். ெோழ்வின் யைோர்த்ைத்தை சிறுகதை
என்னும் ஒரு ைோய ரபோர்தெ ெடிவில் இதில்
ை முயற்சி வசய்துள்ரளன். சமூக ெோழ்தெ
புரிந்துவகோள்ெது அறிவியலுக்கு
அப்போற்பட்டதுைோன். இந்ை சர ோஜோ போட்டி
கதைகள் உங்கள் இைக்கிய பசிதய
ரபோக்கோவிட்டோலும், உங்கள் பசிதய ரபோக்கும்
என்பைற்கு நோன் உத்ை ெோைம். இந்ை சர ோஜோ
போட்டி கதைகள் மூைைோக சிை விதைகதள
தூவியுள்ரளன், இது மின்னூல் மூைைோக
கோற்றில் ப வி ெோசிக்கும் உங்களிடம் நல்ை
அறங்கதள ஏற்படுத்தும் எை நிதைக்கிரறன்.
என்தை ரபோை இருப்பெர்களுக்கு எழுைவும்
அதை மின்னூல் ரபோை ஆக்கும்
www.freetamilebooks.com ெதை ைளத்திற்கும்,

அதில் பணிபுரியும் அதைெருக்கும்
நன்றி. இந்ை புத்ைகத்தில் உள்ள எழுத்து பிதழ
ைற்றும் வசோற்பிதழகதள கதளய உைவி
புரிந்ை நண்பர்களுக்கு நன்றி.
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ோஜோ

ோணி

ோஜோ வீட்டில் நிதறய பண ெசதி இருந்தும்
திைமும் கோரில் ஆபீஸ் வசல்ைோைல் யிலில்
ைோன் கூடுெோஞ்ரசரியில் இருந்து வசன்தை
எழும்பூர் ெத ஆபீஸ்க்கு வசல்ெோன். அெைது
அப்போவும், அம்ைோவும் எவ்ெளரெோ வசோல்லியும்
ரகட்கவில்தை. பிறந்ைது முைல் இருபது
ெருடம் கோரில் ைோரை வசன்ரறன்,
இப்பயோெது என்தை என் விருப்ப படி வசயல்
படவிடுங்கள் என்று கூறுெோன்.
அன்று கோதையில் அெச ம் அெச ைோக
குளித்துவிட்டு வீட்டில் உள்ள சோமி படங்கதள
கும்மிட்டு விட்டு ெழக்கம் ரபோை அலுெைகம்
வசல்ை கிளம்பும் ரபோது, ோஜோவின் அம்ைோ
சோப்பிட்டு ைோன் ரபோக ரெண்டும் எை
வசோல்லிக்வகோண்ரட ைட்டில் ைல்லிதகபூ
இல்ை ைல்லிதக பூ ரபோை உள்ள இட்லிகதள
தெத்ைோள், ரெண்டோம் என்று
வசோல்லிக்வகோண்ரட கட கட எை
சோப்பிட்டோன்.
ரெகைோக தபக்தக உதைத்து வீட்டில் இருந்து
புறப்பட்டோன், ரபோகும் ெழியில் நடக்க

முடியோைல் ர ோட்டில் வசன்ற ஒரு வபரியெத
ெண்டியில் ஏற்றி வகோண்டு ரபருந்து நிதையம்
வசன்று அெத இறக்கிவிட்டு யில் நிதையம்
ெந்ைோன். யில் நிதையத்தில் ெண்டிதய
கோப்பகத்தில் நிறுத்திவிட்டு, ரெகைோ நடந்ைோன்
இல்ை ஓடிைோன், கதடசியில் ஒரு ெழியோக
பிளோட்போ த்தை அதடந்ைோன்.
யில் ெழக்கத்தை விட கூட்டைோக
ெந்ைது, ஏரைோ வசோர்க்கத்திற்கு ரபோகும் ெோசல்
ரபோை எண்ணி யில் ெோசதை எல்ரைோரும்
ரசர்ந்து அதடத்ைைர், அந்ை சையத்தில் உள்ரள
இருந்தும் சிைர் ந கத்தில் இருந்து ெருெது
ரபோை கஷ்டப்பட்டு ெந்ைைர். இென்
வபோறுதையோக அதைெருக்கும் ெழி விட்டு
வகோண்டு இருந்ைோன், கதடசியில் கஷ்டப்பட்டு
யில் நகரும் ரபோது படியில் ைோன் இடம்
கிதடத்ைது. யில் நகரும் ரபோது ெரும் கோற்று
இெதை
ைோைோட்டியது இதளய ோஜோ போடல்கள்
ரபோை. யில் ைோம்ப ம் ெந்ைவுடன் கூட்டம்

சிறிது குதறந்ைது. இென் வகோஞ்சம் உள்ரள
வசன்று நின்றோன்.
முைலில் உைக ெத படம், வசய்தித்ைோள்
விற்பதை வசய்யும் தபயன் ெந்ைோன்,
ஒவ்வெோருெரிடமும் வசன்று கோட்டி விற்பதை
வசய்ைோன். அடுத்து பட்டோணி , சுண்டல்
என்று ஒரு ஒலி ைட்டும் ரகட்டது, ஒரு
ெயசோை ைோத்ைோ கம்பீ கு லில் சுண்டதை
விற்பதை வசய்ைோர்.
அடுத்து ெண்டி குர ோம்ரபட்தடயில் ெந்து
நின்றது, அப்ரபோது வபட்டியில் இருந்ை சிை
கல்லூரி ைோணெர்களும், ைோணவிகளும்
இறங்கிைர். ோஜோவிற்கு அை இடமும்
கிதடத்ைது அதுவும் ஜன்ைல்
ஓ த்தில். அடுத்து ெண்டி பல்ைோெ ம்,
திரிசூைம் கடப்பதை ஜன்ைல் ெழியோக
ரெடிக்தக போர்த்துவகோண்டு ெந்ைோன்.
யில் மீைம்போக்கம் நிறுத்ைத்தை அதடயும்
ரபோது ஒரு வபண் தககுழந்தையுடன் ெந்து
அதைெரிடமும் யோசகம் ரகட்டோள்.

அதைெரும் ைங்களோல் முடிந்ை ஒரு
ரூபோய் நோணயங்கதள ரபோட்டைர், ோஜோவும்
அென் பங்கிற்கு ஒரு ரூபோய்
ரபோட்டோன். அடுத்து ைன் தபதய திறந்து ஒரு
குமுைம் ெோ இைதழ எடுத்து பு ட்டிைோன்,
ெழக்கம் ரபோை அதுெத அருகில் ரெடிக்தக
போர்த்ைெர், இென் படிக்கும் பக்கங்கதள ைைது
கோந்ை போர்தெயோல் ரைய
வைோடங்கிைோர். சிறிது ரந ம் கழித்து, அெர்
போர்ப்பதை போர்த்து விட்டு அெரிடரை
ெோ இைதழ நீட்டிைோன். அெரும்
சந்ரைோசைோக ெோங்கி படிக்க ஆ ம்பித்ைோர்,
ோஜோ மீண்டும் ஜன்ைதை
ரநோக்கிைோன். ெண்டி பழெந்ைோங்கல் கடந்து
கிண்டிதய அதடந்ைது. கிண்டியில் ‘வைன்றல்
ெந்து தீண்டும் ரபோது என்ை
ெண்ணம்ரைோ’ போடதை இதளய ோஜோ
ஜோைகிதய விட அருதையோக இரு ைோற்று
திறைோளிகள் போடிக் வகோண்ரட யோசகம்
ரகட்டு ெந்து வகோண்டு
இருந்ைைர். அதைெரும் கோது இருந்தும்
ரகட்கோைல், சிைர் ஒரு ரூபோய் கூட

ரபோடோைல் முகத்தை ரெற ரெற பக்கம்
திருப்பிைர், அெர்களுக்கு போர்தெ வைரியோது
எை வைரியோைல்.
அடுத்து ெண்டி தசைோரபட்தடதய
அதடந்ைது, அப்ரபோது சிை திருநங்தககள்
அந்ை வபட்டியில் ஏறிைோர்கள்,. ர ோசோப்பு
நிறத்தில் சோயத்தை இைழ்களுக்கும், மூன்றோம்
பிதற நிைவு ரபோை ைோர்பகங்கள் வைரியும்
படி விக்தகயும், உள்ளங்தக வநல்லிக்கோதய
ரபோை வைோப்புளும் வைரியும் படி, இல்ை
ைோர்புக்கு நடுவில் விளக்கின் ஒரு திரிதய
ரபோை கிடந்ைது ரசதை. இந்ை சமுைோயத்தில்
எந்ை ரெதையும் கிதடக்கோைல், ைைது ெயிற்று
பிதழப்புக்கோக எல்ரைோரிடமும் யோசகம்
ரகட்டைர்.
அதில் ஒரு ெயசோை திருநங்தக ‘ைோைோ கோசு
வகோடு’, ‘ைோைோ கோசு வகோடு’ எை
அதைெரிடமும் ரகட்டோள், ஒரு இளெயது
திருநங்தக அண்ணோ கோசு வகோடு, அண்ணோ
கோசு வகோடு எை தக கதள ைட்டி ைட்டி
ரகட்டோள். இதுெத
யிலில் ெந்ை யோருக்கும்

கோசு ரபோடோைெர்களும் கூட திருநங்தககளுக்கு
கோசு ரபோட்டைர். யிலில் இருந்ை சிை
வபண்கள் கூட நோணயங்கதள
ரபோட்டைர். அெர்களில் இரு இளெயது
திருநங்தககள் ோஜோ இருக்கும் இடம் ரநோக்கி
ெந்ைைர். அதில் ஒரு திருநங்தக அண்ணோ கோசு
வகோடு, கோசு வகோடு எை தககதள ைட்டி
ைட்டி ரகட்டோள். உடரை ோஜோ ைைது
சட்தட தபயில் தகதய விட்டு நூறு ரூபோய்
ரநோட்டுக்கதள எடுத்து வகோடுத்ைோன். உடரை
அதை ெோங்கிய திருநங்தககள்
அென் ைதையில் தக தெத்து
ஆசிர்ெதித்துவிட்டும், கண்ணத்தில் ைட்டியும்
வசன்றைர். பின்பு அந்ை ெயசோை
திருநங்தககளும் ெந்து ஆசிர்ெதித்துவிட்டு
வசன்றைர்.
யில் ெண்டி அடுத்து நுங்கம்போக்கம்
ெந்ைவுடன், அதைத்து திருநங்தககளும்
இறங்கிைர். ோஜோவின் பக்கத்தில் இருந்ை
வபரியெர் என்ைப்போ வைோப்புதள
போர்த்ைவுடன் நூறு ரூபோய் வகோடுக்கிறோய் எை

ரகட்டோர். அதுக்கு ஒரு புன்சிரிப்பு ைட்டும்
பதிைோக வகோடுத்ைோன். அடுத்து இென்
இறங்கும் எக்ரைோர் ஸ்ரடஷன்
ெந்ைது. இறங்கி சு ங்க போதையில் வசல்லும்
ரபோது, அந்ை வபரியெர் வசோன்ைது ைட்டும்
கோதில் ரகட்டுக் வகோண்ரட இருந்ைது,
” என்ைப்போ வைோப்புதள போர்த்ைவுடன்
நூறு ரூபோய் வகோடுக்கிறோய்”
“என்ைப்போ வைோப்புதள போர்த்ைவுடன்
நூறு ரூபோய் வகோடுக்கிறோய்”
“என்ைப்போ வைோப்புதள போர்த்ைவுடன்
நூறு ரூபோய் வகோடுக்கிறோய்”

ைைது பர்தச எடுத்து அதில் உள்ரள இருந்து
ஒரு ரபோட்ரடோதெ எடுத்ைோன், அதை
போர்த்ைவுடன் கண்ணீர் ெந்ைது; அது
திரு. ோஜோ, திருநங்தக ோணியோக இருந்ை

ரபோது எடுத்ை ரபோட்ரடோ, நம் வீட்டில்
ைட்டும் ெசதி இல்ைோைல் இருந்ைோல் நோமும்
இப்படித்ைோன் இருப்ரபோம் என்று எண்ணி
கண்ணீர் விட்டோன்.

3
ைண்டெோளம்
ோம் ஒரு வெளிநோட்டு கம்வபனியில் ரெதை
வசய்கிறோன்; அடிக்கடி வெளியூர் ைற்றும்
வெளிநோடு வசல்ெோன், அெனுக்கு
குடும்பரைோ குட்டிரயோ கிதடயோது. சோல்ட்
அண்ட் வபப்பர் ரபோை முடி எல்ைோம் நத த்து
ெயது 40 எட்டியுள்ளது.
சீைோ அென் அலுெைகத்தில் அெனுக்கு கீழ்
ரெதை வசய்யும் ஒரு வபண். இப்ப இருெரும்

ஓர் ப் ோவஜட் விசயைோக சிங்கப்பூர் வசல்லும்
விைோைத்தில் அருகருரக அைர்ந்து பயணம்
வசய்கின்றைர். சீைோ ைடிகணினிதய எடுத்து
ைறுநோள் சிங்கப்பூர் ரெதைக்கு வசய்ய
ரெண்டியதை வசய்து வகோண்டு இருந்ைோல்,
ோம் ஒரு வபக் ரெோட்கோதெ ரபோட்டு விட்டு
கண் அசந்து உறங்கிைோன். சிங்கப்பூர் ெந்ை
உடன் ைோன் எழுந்ைோன், இருெரும் ஒரு
டோக்ஸி பிடித்து அெர்கள் ைங்கும் ர ோட்டல்
வசன்றைர்.
ைறுநோள் மீட்டிங்கில் சீைோ ையோர் வசய்து
தெத்திருந்ை பதிவுகதள இெைது
ைடிகணினியில் ஏற்றிக்வகோண்டு அருதையோக
விளக்கிைோன்; அதைெத யும் அெைது ெசீக
ரபச்சோல் கட்டி ரபோட்டன். முடிவில்
அெர்களும் அெைது கம்பனிக்கு சம்ைைம்
வைரிவித்து உடைடியோக ஒரு ஒப்பந்ைமும்
ையோர் வசய்ைைர். அதை ெோங்கி வகோண்டு,
உடைடியோக அென் உயர் அதிகோரிக்கு
வைரிவித்ைோன், அெர்கள் இெதை
போ ோட்டியரைோடு ைட்டுமில்ைோைல் ரைலும் சிை
நோள் இருந்து சின்ை ஒப்பந்ைங்கதள முடிக்க

வசோன்ைோர். அெனும் அைற்கு சரி எை
சம்ைதித்துவிட்டு ர ோட்டல் வசன்றோன்.
ர ோட்டல் அதடந்ைவுடன், சீைோவிடம் ஒரு
நோலு ைணிக்கு சிங்கப்பூர் வசன்று சுற்றி
போர்ரபோம் என்றோன். அெளும் ஓரக சோர்
என்று வசோல்லிவிட்டு ைைது அதற சோவிதய
ெோங்கிவகோண்டு லிப்தட ரநோக்கி நடந்ைோள்.
இருெரும் ைோதை நோலு ைணிக்கு டோக்ஸி
பிடித்து அர்சிட் ர ோடு வசன்று ஒவ்வெோரு
கதடக்கோ வசன்று போர்தெயிட்டைர். ோம்
எல்ைோ ஆண்கதளயும் ரபோை சிை ெோசதை
தி வியங்கள் ைற்றும் சிை போக்வகட் சிகவ ட்
ெோங்கிைோன், சீைோ சிை ரைக்கப்
ஆயிட்டங்களுடன் ஒரு தக தப
ெோங்கிைோள். இருெரும் புறப்பட்டு ர ோட்டல்
ெந்து அதடத்ைைர். ெந்ைவுடன் ோம்
சீைோவிடம் இ வு சோப்பிட இருெரும் ரைரை
உள்ள திறந்ைவெளி வ ஸ்டோ ன்ட் வசல்ரெோம்
என்று வசோன்ைோன். அெளும் ஓரக சோர், ஒரு
எட்டு ைணிக்கு உங்க அதறக்கு ெந்து
விடுகிரறன் என்றோள்.

இ வுஎட்டுைணிக்குசீைோ ோம்அதறகைதெைட்டி
ைோள்,
ோமும்ையோ ோஇருந்ைோன். இருெரும்ஒன்றோகரசர்
த்துரைல்ைளத்தைஅதடந்ைைர்.
அங்ரகஇருந்துபோர்க்கும்ரபோதுசிங்கப்பூர்அழகுஅ
ருதையோகவைரிந்ைது,
இருெரும்சிைநிமிடங்கள்நின்று சித்துபோர்த்ைைர்.
பிறகுஇருெரும்சோப்பிட அைர்ந்ைைர்.
முைலில் வைனு கோர்தட ெோங்கி போர்த்து
விட்டு ஒரு ைோர்ஜ் ஜோனி ெோல்கர் ஆர்டர்
வசய்ைோன், அெளுக்கு என்ை ஜூஸ் ரெண்டும்
என்று ரகட்டோன், அெள் அைற்கு ஆ ஞ்சு
என்றோள். இ ண்தடயும் ஆர்டர் வசய்து
விட்டு, பின்பு ைறுபடியும் வைனு கோர்தட
போர்த்து சோப்பிட பட்டர் நோன், சிக்கன்
குருைோவும், ஒரு பிரியோணியும் ஆர்டர்
வசய்ைோன். சர்வீஸ் போய் முைலில் ஆ ஞ்சு
ஜூஸ் ைற்றும் ஜோனி ெோல்கர் வகோண்டு ெந்து
பரிைோறிைோன். இருெரும் எடுத்து cheers
வசய்ைைர்.

சீைோ முைலில் இன்று உங்கள் ரபச்சு மிகவும்
அருதையோக இருந்ைது சோர், எை வசோன்ைோள்;
பதிலுக்கு ோம் வ ோம்ப நன்றி, நீ வசய்ை
பி வசண்ரடசன் மிகவும் நல்ைோ இருந்ைது,
அைைோல் ைோன் நைக்கு இந்ை ஆர்டர்
கிதடத்துள்ளது எை வசோன்ைோன்.
சிை சிப்கள் ஜோனி ெோல்கர் குடித்துவிட்டு; ஏன்
இன்னும் நீ கல்யோணம் வசய்யவில்தை என்று
சீைோவிடம் ரகட்டோன்.
சீைோ ைற்ற வபண்கதள ரபோை சிரித்ரைோ,
கோல்களோல் கீரழ சு ண்டி வெட்கப்பட்ரடோ
பதில் வசோல்ைோைல் ரந டியோகரெ வசோன்ைோள்
அதை பற்றி நிதைத்ரை வ ோம்ப ெருஷம்
ஆகுது. எப்ப கண் கருவிழிகளுக்கு தை
ைடெோைல் ைதைக்கு ைடெ ஆ ம்பிச்ரசரைோ,
அப்பரெ ைறந்திட்ரடன். அப்படிரய இப்ப
ெயதும் 35 ஆயிருச்சி எை வசோன்ைோள்.
எதுவும் ைைதச போதிக்கிற ைோதிரி ரகட்டு
இருந்ைோல் சோரி என்று

வசோல்லிக்வகோண்ரட ஒரு ைல்ரபோர ோ
சிகவ ட் எடுத்து பற்ற தெத்ைோன்.
அப்படி எல்ைோம் ஒன்னும் இல்ை சோர்.
இதுைோதிரி நிதறய ரபர் ரகட்டுவிட்டைர்,
என்று வசோல்லி நிறுத்திைோள். இென் உடரை
சர்வீஸ் போய்தய அதழத்து ைற்றுரைோர் ஜோனி
ெோல்கர் ஆர்டர் வசய்ைோன், சீைோ முைல்
முதறயோக அெள் ெோழ்க்தகயில் நடந்ை
நிகழ்வுகதள வசோல்ை ஆ ம்பித்ைோள். எங்க
அப்போ இருக்கும் ெத எைக்கு அதைந்து
திரிந்து ெ ன் போர்த்ைோர். அெரும் ரபோய்
ரசர்ந்து இப்ப 5 ெருடம்
ஆச்சி. எல்ரைோத யும் ரபோை எைக்கும் எங்க
அப்போ 25 ெயதில் இருந்து ெ ன் போர்க்க
ஆ ம்பித்ைோர், ஒரு 28 ெயதில் எைக்கு ஒரு
கல்யோணம் முடிெோகி, கல்யோணத்திற்கு முைல்
நோள் நின்று விட்டது.
சர்வீஸ் போய் ஜோனி ெோல்கர் வகோண்டு ெந்து
தெத்ைோன், உடரை அதை எடுத்து குடிக்க
ஆ ம்பித்ைோன்; ஒரு போதி குடித்து விட்டு ஏன்
கல்யோணம் நின்று விட்டது என்று ரகட்டோன்.

சீைோ அைற்கு நோன் அப்வபோழுது
ஒரு பன்ைோட்டு ஒரு நிறுெைத்தில்
உைவியோள ோ ரெதை போர்த்து வகோண்டு
இருந்ரைன். இப்ப ைோதிரிரய அப்பவும்
அடிக்கடி உயர் அதிகோரிகளுடன் வெளியூர்
வசல்ரென், அதை அெர்கள் ைப்போக நிதைத்து
விட்டு கல்யோணத்தை நிறுத்தி விட்டைர்.
சர்வீஸ் போய் சோப்போடு வகோண்டு ெந்து
தெத்ைோன், அெனிடம் ைற்று ரைோர் வுண்டு
ஜோனி ெோல்கர் ஆர்டர் வசய்ைோன். எந்ை
ெருடம் நடந்ைது எை ரகட்டோன், அெள்
அைற்கு சிரித்து வகோண்ரட 2002 எை வசோல்லி
வகோண்டு சோப்பிட ஆ ம்பித்ைோள். ோம் சர்வீஸ்
போய் வகோண்டு ெந்ை ஜோனி ெோல்கத தகயில்
எடுத்து வகோண்டு எந்ை ைோைம் என்று
ரகட்டோன், அெள் தகயில் பட்டர் நோதை
பிய்த்து வகோண்டு அைற்கு கோர்த்திதக ைோைம்
என்றோள். உடரை ரெகைோக ஜோனி ெோல்கத
தகயோல் எடுத்து ைட ைட குடித்ைோன், குடித்து
விட்டு ஒரு சிகவ ட் எடுத்து பற்ற தெத்ைோன்.

அெள் சோப்பிட்டுக்வகோண்ரட சோர் நீங்க
சோப்பிடவில்தையோ என்று ரகட்டோள், இல்ை
பசி இல்தை என்று ைட்டும் வசோன்ைோன்.
அெள் ைறுபடியும் உங்களுக்கு கோைல்
ரைோல்வியோ சோர், இன்னும் கல்யோணம்
ஆகோைல் இருக்குது என்று ரகட்டோள். அந்ை
ரகள்விதய ரகட்டவுடன் அெள் கண்தண
உற்று போர்த்துவிட்டு ஒரு புன்முறுெல்
வசய்ைோன், அதை பற்றி நோதளக்கு
வசோல்கிரறன் என்று வசோல்லி விட்டு சர்வீஸ்
போய்தய அதழத்து பில் ரகட்டோன், பில்தை
தபசல் வசய்து விட்டு இருெரும் லிப்ட்ல்
இறங்கி அெர்களது அதறகளுக்கு வசன்றைர்.
அதறக்கு வசன்றவுடன் வைோதைரபசியில்
சர்வீஸ் போய்தய அதழத்து 3 ைோர்ஜ் வபக்
ஜோனி ெோல்கர் ஆர்டர் வசய்ைோன், ஒரு
சிகவ ட் எடுத்து பற்ற தெத்து புருெத்தை
சுருக்கி ரயோசித்ைோன்.
ஒரு 10 ெருடம் முன்பு ைைக்கு நிச்சயம் வசய்ை
வபண் உருெத்தை ரயோசித்ைோன். அென் கண்

முன்ரை சீைோ ைோன் ைறுபடியும் ைறுபடியும்
ெந்ைோள். உடரை சர்வீஸ் போய் வகோண்டு
ெந்ை ஜோனி ெோல்கத எடுத்து ைட ைட
குடித்ைோன்.
அப்ப இென் இதுைோதிரிரய அடிக்கடி வெளியூர்
வசல்ெோன், சிை ரந ம் உடன் ரெதை
போர்க்கும் வபண்களுடன் கூட வசல்ெோன்.
அப்ரபோது இெனுடன் வசன்ற ஒரு வபண்
இெனுடன் ைெறோக நடக்க
முயன்றோள். இெனும் வபயர்க்கு ஏற்ற ைோதிரி
இ ண்டு நோள் பட்டும் படோைல் விைகி
வசன்றோன், இறுதியில் என்ை வசய்ெோன்,
இெனும் ைனிைன் ைோரை; கடவுள் ோைன்
இல்தைரய என்ை வசய்ய? அெள் விரித்ை
ெதையில் விழுந்ைோன். அெளுடன் அடிக்கடி
வெளியூர் வசல்ை ஏற்போடு வசய்ைோன்,
இருெரும் ெ ம்பு எல்தை மீறிைர். அென்
மூைம் அெள் ைைக்கு பைவி உயர்வும்
வபற்றோள், பைவி உயர்வு வபற்றவுடன்
ைற்றுரைோர் அதிகோரியுடன் வநருங்கி பழகி
அவைரிக்கோ வசன்று ைைது

முன்ைோல் கோைைதை திருைணம் வசய்து ெோழ
ஆ ம்பித்ைோள். இந்ை விஷயம் இெதை மிகவும்
போதித்ைது, அைைோல் ைோன் இந்ை சீைோதெ
பற்றி இல்ைோைதும் வபோல்ைோைதும் வசோல்லி
கல்யோணத்தை நிறுத்தியது இெனுக்கு
உத த்ைது.
இதை நிதைத்து நிதைத்து ரெகைோக குடித்து
விட்டு கட்டிலில் படுத்ைோன், ைறுநோள்
கோதையில் 10 ைணிக்கு ைோன்
எழுந்ைோன். எழுந்து வைோதைரபசிதய
போர்த்ைோன், பை மிஸ்டு கோல் சீைோவிடம்
இருந்து ெந்து இருந்ைது. இந்ை கற்புக்க சிதய
சந்ரைக பட்டு அெள் ெோழ்க்தகதய அழித்ைது
ைட்டும் இல்ைோைல் நோமும் ெோழ்க்தகதய ைெற
விட்டு விட்ரடோம் என்று நிதைத்து ஒரு
சிகவ ட் எடுத்து புதகத்து விட்டு, குளித்து
முடித்து விட்டு, சீைோவிற்கு ரபோன்
வசய்ைோன். சீைோ நோன் வ டி, கிளம்பி கீரழ
ெோ என்று வசோன்ைோன், அைற்கு அெள் ஓரக
சோர் எை வசோன்ைோள்.

இருெரும் ரசர்ந்து சிங்கப்பூர் முழுெதும்
சுற்றிைர், ைதியம் சோப்பிட்டுவிட்டு சிை
அலுெைகம் வசன்று இெர்கள் ெந்ை
ரெதைகதளயும் வசய்ைைர்.
இ வு அதறக்கு திரும்பி ெரும் ரபோது சீைோ
சோர் நீங்க ரநற்று வசோன்ைது ரபோை உங்கள்
கதைதய எைக்கு வசோல்ை ரெண்டும் எை சிறு
குழந்தைதய ரபோை ரகட்டோள். இென் ெழக்கம்
ரபோை சிரித்து பதில் கூறோைல்
நடந்ைோன். இ வு ைறுபடியும் திறந்ைவெளி
உணெகம் வசன்று சோப்பிட
அைர்ந்ைைர். சர்வீஸ் போய்தய அதழத்ைவுடன்
ெழக்கம் ரபோை ஜோனி ெோல்கர் ஆர்டர்
வசய்ைோன், அெள் என்ை இென்
வபோண்டோட்டியோ இெதை கண்டிக்க; எதுெம்
கூறோைல் இருந்ைோள்.
வைதுெோக முைல் வபக்தக குடித்து முடித்து
விட்டு வசோன்ைோன், நோன் என்னுடன் ரெதை
போர்க்கும் ஒரு வபண்தண தீெ ைோ
கோைலித்ரைன், ஆைோல் அெள் என்தை
ஏைோற்றி விட்டு வசன்று விட்டோள், அைற்கு

பிறகு கல்யோணம் பற்றி ரயோசிக்கோைல்
ஒவ்வெோரு கம்வபனியோக ைோறி ைோறி உைகம்
முழுெதும் சுற்றி சுற்றிரய ெயது ஏறிரபோச்ச,
என்று கூறிைோன். உடரை ைற்று ரைோர் வபக்
ஆர்டர் வசய்து குடித்ைோன், அெள் இென்
வபற்றெர்கதள பற்றி ரகட்டோள், அைற்கு ோம்
இருெரும் சிை ெருடம் முன்ரப இறந்து
ரபோயிட்டைர், இப்ரபோ நிதைத்ைோல் ைோன்
எைக்கு மீைம் உள்ள நோட்கதள பற்றி பயைோக
உள்ளது என்று கூறிைோன். அைற்கு அெள்
பதில் எதுவும் வசோல்ைோைல் வைௌைைோக
இருந்ைோள். ைறுபடியும் ஒரு வபக் ைட ைட
குடித்து விட்டு ஒரு சிகவ ட் எடுத்து பற்ற
தெத்து ரெகைோ இழுத்ைோன். அைற்குள் அெள்
ஆர்டர் வசய்ை டிபன் ெந்ைது, உடரை
இருெரும் சோப்பிட்டுவிட்டு அெர்களது
அதறகளுக்கு வசன்றைர்.
சீைோ அெள் அதறக்கு வசன்றவுடன், ோம்
இன்று நடந்து வகோண்ட விைத்தை பற்றி
நிதைத்ைோள், அெளும் இதுெத எத்ைதைரயோ
உயர் அதிகோரிகளுடன் வெளியூர் வசன்று
இருக்கிறோள், அதில் வபரும்போரைோர் இெளிடம்

கோைஉணர்தெ தூண்டுெது ரபோைவும், ரபருந்து
ைற்றும் விைோைத்தில் வசல்லும் ரபோது
வைரியோைல் வசய்ெது ரபோை வைரிந்ரை
இெளது உடம்தப உ சியும், உ சோைல் சிை
ரந ம் போர்தெயோலும் வைோல்தை ைருெதை
பற்றி எண்ணிைோள்,
இதை பற்றி ரயோசித்து ரயோசித்து தூக்கம்
ெ ோைல் எழுந்து ஜன்ைல் ெழிரய ெோைத்தை
போர்த்ைோள், ைறு நோள் வபௌர்ணமி என்பைோல்
நிைோ பி கோசைோ வைரிந்ைது, நிைதெ சிை ரந ம்
சித்து விட்டு திரும்ப ெந்து படுக்கும் ரபோது
ைறுபடியும் ோம் பற்றிய சிந்ைதை
ரைரைோங்கியது.
நம்ை கூட அடிக்கடி யிலில் வசல்லும் ரபோது,
ஏன் இப்ப கூட விைோைத்தில் ெரும் ரபோது,
சிங்கப்பூர் முழுெதும் சுற்றும் ரபோதும் கூட
அெர் வி ல் கூட நம் மீது படவில்தை. திைமும்
நம் முன்ரை அைர்ந்து ைோன் குடிக்கிறோர்,
அெத நம்ைகிட்ட நல்ைெ ோ கோட்ட கூட
முயற்சி வசய்ெது இல்தை; நம்மிடம் ஒரு
ைப்போை ரநோக்கத்தில் அலுெைகத்தில் கூட

ரபசுெது, நடப்பது கிதடயோது எை நிதைக்கும்
ரபோரை இெள் எதிரில் அைர்ந்து ரெதை
போர்க்கும் கோைக்வகோடூ ன் ரைஷ் ைோன்
நிதைவுக்கு ெந்ைோன். இெளது வபயர்க்கு
இ ோெணன் ரபோை பைரும் கத ஏற்படுத்ை
முயன்றுள்ளைர். இெளும் எைற்கும் இடம்
ை ோைல் ைைது வபயத
கோப்போற்றிைோள். இைைோல் அடிக்கடி ரெதை
ைோறி வகோண்ரட இருந்ைோள். அைோைல் ோம்
ஏரைோ நம்மிடம் வசோல்ை ெருகிறோர் எை
ைட்டும் முடிவு வசய்ைோள்.
ைறுநோள் இருெரும் கோதையில் வெளியில்
வசன்று அலுெைக ரெதைதய முடித்து விட்டு
சிங்கப்பூர் ைோரியம்ைன் ரகோவிலுக்கு இருெரும்
வசன்றைர், ரபோகும் ரபோது அருகில் இருந்ை
கதடயில் ைல்லிதக பூ ெோங்கிைோன் சோமிக்கு,
ைறுபடியும் சிை முைம் பூ ரகட்டு ெோங்கி
சீைோவிடம் ைந்ைோன். சீைோ ெோங்கோைல்
ரயோசித்ைோள், ரகோயிலுக்கு ரபோரறோம்,
ைதையில் தெத்துவகோள் என்று வசோன்ைோன்,
சரி சோர் என்று
வசோல்லிவிட்டு ெோங்கிவகோண்டோள். இருெரும்

ரகோவிலுக்கு வசன்று சோமிைரிசைம் வசய்து
விட்டு ர ோட்டல் அதறக்கு திரும்ப
ெந்ைைர். ெழக்கம் ரபோை ரைை உள்ள
திறந்ைவெளி உணெகத்திற்கு வசன்று
அைர்ந்ைைர்.
ோம் ெழக்கம் ரபோை ஜோனி ெோல்கர் ஆர்டர்
வசய்யோைல் சோப்போடு ைட்டும் ஆர்டர்
வசய்ைோன். இருெரும் சோப்பிட்டு விட்டு
ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் வசய்து சோப்பிட்டு விட்டு
வைதுெோக நடந்து வசன்று மின்வைோளியில்
சிங்கப்பூரின் அழதகயும், முழு நிைவின்
பி கோசத்தையும் சித்ைைர். இருெரும் யோர்
முைலில் ரபசுெது எப்படி ரபசுெது என்று
வைரியோைல் முைல் ைடதெயோக சந்திக்கும்
கோைைர் ரபோை ரபசோைல் இருந்ைைர்.
இறுதியோக இந்ை விதளயோட்டுக்கு சீைோ ஒரு
முற்று புள்ளி தெத்ைோள், ஏன் இன்று நீங்க
ஜோனி ெோல்கர் ஆர்டர் வசய்து குடிக்க வில்தை
என்று ரகட்டோள். இந்ை ரகள்வி ரகட்டவுடன்
சிறிது ரந ம் சத்ைம் ெ சிரித்ைோன், சிரித்து

முடித்துவிட்டு நோன் இப்ப உன்னிடம்
ஒன்று வசோல்ை ரபோகிரறன். பயப்படோைல்
ரகள் என்றோன்.
ஒரு சிறு குழந்தை ைைது போட்டியிடம் கதை
ரகட்பதை ரபோை மிகவும் ஆெைோைோள். சீைோ
ைைதிற்குள் பல்ரெறு கற்பதை கைவுகள்
ஓடியது. அைற்குள் ோம் நோதளக்கு வசன்தை
வசன்றவுடன் நோன் எைது ரெதைதய
ோஜிைோைோ வசய்ய ரபோகிரறன் என்று மிகவும்
அசோல்டோக வசோன்ைோன், அெள் இந்ை பதிதை
எதிர்போ க்கவில்தை. அெள் அைற்கு பைறி
ரபோய் ஏன் சோர் என்று ரகட்டோள்.
ஏற்கைரெ எைக்கு மும்தபயில் ஒரு
கம்வபனியில் ரெதை கிதடத்து உள்ளது, நோன்
இதுெத ஏற்கோைல் இருந்ரைன், இப்ப ைோன்
நோன் அங்கு வசல்ை முடிவு வசய்துள்ரளன்
என்று வசோல்லிவிட்டு கம்வபனி வபயத யும்
வசோன்ைோன். வசோன்ைவுடன் ோம் தக பிடித்து
குலுக்கி ெோழ்த்துக்கள் வைரிவித்துவிட்டு ஓரக
சோர் ரெற என்ை ஒரு ைோதிரி ரகட்டோள்.

அென் பதில் எதுவும் கூறோைல் இருந்ைோன்,
அெரள உங்க கூட இருந்ை இந்ை மூன்று நோள்
மிகவும் ைகிழ்ச்சியோகவும் அரை ரந த்தில்
போதுகோப்போகவும் இருந்ைது சோர். வ ோம்ப
நன்றி சோர் என்று வசோன்ைோள்.
அென் கன்ைத்தில் ைறுபடியும் ைறுபடியும்
யோர ோ அதறெது ரபோைவும் சீதைக்கு பதில்
இென் தீ குளிப்பது ரபோைவும் இருந்ைது.
இருெரும் லிப்ட்ல் ஏறி ைங்களது அதற
ரநோக்கி வசன்றைர். சீைோ அெள் அதறதய
திறக்கும் ரபோது, நீயும் ஒரு ைோைத்தில்
ரெதைதய ோஜிைோைோ வசய்து விடு சீைோ
என்று சத்ைைோக வசோன்ைோன் ோம். இதை
ரகட்டவுடன் சீைோ கைதெ திறக்கோைல் ோம்
அதறதய ரநோக்கி நடந்து ெந்து; பிறகு
நோனும் எங்க அம்ைோவும் எப்படி சோப்பிட
என்று ரகட்டோள்.
நீயும் மும்தப ெந்து என்னுடன் ெோழ்; உங்க
அம்ைோதெயும் கூட்டி வகோண்டுெோ எை கூறி

விட்டு அெைது அதற கைதெ திறந்ைோன்,
சீைோவிற்கோக இெைது ைை கைதெயும் ரசர்த்து.
சீைோ நோன் உன்தை கல்யோணம் வசய்து
வகோள்ள முடிவு வசய்துவிட்ரடன், அைற்கு நோம்
இருெரும் ரெதை போர்க்கும் அலுெைகம் ஒரு
ைதடயோக இருக்கைோம், அைற்கோக ைோன் நோன்
முைலில் ோஜிைோைோ வசய்கிரறன், நீ ஒரு
ைோைம் கழித்து ோஜிைோைோ வசய்து விட்டு
மும்தப ெந்து விடு, நோம் இருெரும்
மும்தபயில் இருந்து நைது புது
ெோழ்க்தகதய ஆ ம்பிக்கைோம் எை கூறிைோன்.
நோ. முத்துக்குைோர் ெரிகதள ரபோை
ைோன் ெோழ்க்தகயும் “ைண்டெோளம் பிரிந்து
வசல்ெது தூ ம் வசன்று ரச த்ைோன்“
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வசோல்ைத்ைோன் நிதைக்கிறோன்
வி ைதுத வசல்ை குருெோயூர் இ யிலில் முன்
பதிவு வசய்திருந்ைோன், ஆைோல் ெழக்கம் ரபோை
வீட்டில் இருந்து ரைட்டோ
கிளம்பிைோன். கிண்டி அருகில் வசன்தை
டி ோப்பிக்கில் ைோட்டிைோன், ஆைோல் சந்து
வபோந்துகளில் ெண்டி ஓட்டி ஒரு
ரைர்ந்வைடுக்கப்பட்ட வசன்தை ெோசி ரபோை
சுைபைோக ைப்பித்து ைோம்ப ம் ெந்து
அதடந்ைோன். ரெகைோக வசன்று ெண்டிதய
போர்க்கிங் வசய்யும் இடத்தை அதடந்ைோன்.
கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிழலில் ெண்டிதய போர்க்
வசய்ைோன். ரடோக்கன் ெோங்க வசன்ற ரபோது,
அந்ை உரிதையோளர் எல்ரைோரிடமும் சில்ைதற
ரகட்டு கத்தி வகோண்டு இருந்ைோர். அைைோல்
வி ைன் தபயில் இருந்ை சிை சில்ைதற ரூபோய்
வகோடுத்து ரெகைோக ெண்டி ரடோக்கன் ெோங்கி’
வெளியில் ெந்து யில்தை பிடிக்க
ஓடிைோன். இந்ை குருெோயூர் இ யிலுக்கு ஒரு

விரசசம் உண்டு, அது என்ைன்ைோ யில்
சரியோை ரந த்திற்கு ைோன் கிளம்பும்; ஆைோல்
சரியோை ரந த்திற்கு ரசரும் இடத்திற்கு
வசல்ைோது.
எப்படிரயோ கூட்டதில் புகுந்து பிளோட்போ த்தை
அதடந்ைோன், இென் புக் வசய்து தெத்திருந்ை
வசகண்ட் கிளோஸ் ஏ/சி ெகுப்பில் ஏறி
வபட்டிதய ரைை தெத்து விட்டு ைோன்
போர்த்ைோன் அந்ை வபண்தண, போர்த்ைதும் வைய்
ைறந்து ரபோைோன். அந்ை வபண் அவ்ெளவு
அழகு, ரைெதை ரபோை இருந்ைோள். இதுெத
எத்ைதைரயோ யில் பயணங்களில் இது ரபோை
எந்ை ஒரு வபண்தணயும் போர்த்ைதில்தை.
உடரை அென் அந்ை வபண்ணிடம்
ஒன்று வசோல்ை நிதைத்ைோன். சரி உடரை
வசோன்ைோ அந்ை வபோண்ணு ைப்போ நிதைக்கும்
என்று நிதைத்து பிறகு வசோல்ைைோம் என்று
முடிவு வசய்ைோன்.
முைலில் அந்ை வபண்ணிடம் நல்ைோ பழகுரெோம்
என்று நிதைத்து ரபச முடிவு வசய்ைோன்.
முைலில் என் வபயர் வி, நோன் ைதுத

ரபோகிரறன் என்று அந்ை வபண்ணிடம்
வசோன்ைோன், அைற்கு அெளும் நோனும் ைதுத
ைோன் ரபோகிரறன் என்று
வசோன்ைோள். இருெரும் பை விசயங்கள்
ரபசிக்வகோண்டு ெரும் ரபோது யில்
வசங்கல்பட்டு ெந்து அதடந்ைது.
இெர்கள் ெகுப்பில் ரைலும் சிை ரபர் ஏறிைர்.
அைைோல் அென் வசோல்ை ெந்ைதை
வசோல்ைோைல் விட்டு விட்டோன். அடுத்து யில்
விழுப்பு த்தை அதடந்ைது, இென் கிரழ
இறங்கிவசன்று இ ண்டு உளுந்ைெதட ெோங்கி
ெந்து அெளிடம் வகோடுத்து பை
ெதடகதள அெதை பற்றி சுட்டோன், ஆைோல்
அெள் அதை பற்றி எல்ைோம் கெனிக்கோைல்
அெனிடம் ெதட சூடோ இல்தை என்று
கூறிவிட்டு அதைதியோக ெதடதய
சோப்பிட்டோள்.
ெண்டி திருச்சிதய ரநோக்கி ரெகைோக
வசன்றது, பகல் வெயிலும் அதிகைோக இருந்ைது.
ஏ/சி ரகோச் ஆைைோல் உள்ரள வெயில்
வைரியவில்தை, ஆைோலும் ெோயில் உள்ள

ெோர்த்தைகதள வசோல்ை முடியோைல் இெனுக்கு
ரெர்த்ைது. உடரை எழுந்து யிலில் உள்ள
போத்ரூம் வசன்று கைதெ மூடிைோன். யில்
கைவில் உள்ள ெோர்த்தைகதளயும்,
படங்கதளயும் போர்த்ைவுடன் ெந்ை
ெோர்த்தையும் ெ ோைல் உள்ரள வசன்றது.
இறுதியோக போத்ரூமில் இருந்ை கண்ணோடிதய
போர்த்து பை முதற ரபசி போர்த்து தைரியைோக
வெளிரய ெந்ைோன்.
வெளிரய ெந்து அந்ை வபண்ணிடம் உங்கதள
————— என்று வசோல்லும் ரபோது
யில் ெண்டி திருச்சிதய ெந்து
அதடந்ைது. அருகில் இருந்ை எல்ரைோரும்
இறங்க ரெண்டி அெச ைோக எழுந்ைைர்.
அைைோல் இெைோல் வசோல்ை ெந்ைதை வசோல்ை
முடியவில்தை.
உடரை அந்ை வபண் அெனிடம் சோப்பிட
எைோெது ெோங்கி ெ வசோன்ைோள். இெனும்
அந்ை வபண் வசோன்ைதை ரகட்டு ஓடிைோன்
ரெகைோக, இறுதியோக சோப்பிட ையிர் சோைம்
ெோங்கி ெந்ைோன், அெள் ையிர் சோைத்தை

போர்த்ைவுடன் ஆதசயோக ெோங்கி சோப்பிட்டோள்.
சோப்பிட்டு முடித்ைவுடன் வ ோம்ப நன்றி என்று
கூ றிைோள்.
அதை ரகட்ட உடன் இது ைோன் சரியோை
ைருணம் என்றும், ையங்கோைல்
வசோல்லிவிடைோம் என்றும்
நிதைத்ைோன், ஆைோல் இதுெத ெ ோை
டிக்வகட் பரிரசோைகர் அப்ரபோது ைோன்
இெர்கள் ெகுப்பில் ெந்து இெர்களிடம்
டிக்வகட் ரகட்டோர். அப்ரபோதும் அென்
வசோல்ை ெந்ைது ைதடபட்டது. யில்
பரிரசோைகர் ரசோைதை முடித்து விட்டு
வசோல்லும் ரபோது ைதுத யும் ெந்ைது,
இென் வசோல்லி முடிக்கும் முன்ரப ைதுத
ெந்ைது, அது ைோன் இருெரும் இறங்கும் இடம்…
கதைதய ெோசித்ை ெோசகர்கரள இந்ை
கதையின் முடிவு என்ை?????
வி என்ை வசோல்ை நிதைத்ைோன்?

உங்களுக்கு வைரிந்ைோல்
வசோல்ைவும்…………………………………….
வி வசோல்ை ெந்ைது அடுத்ை கதையின்
முடிவில் …………………
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முத்ைம்

சங்கர் வெளிநோட்டில் ரெதை போர்த்து விட்டு
இ ண்டு ெருடம் கழித்து வசோந்ை ஊருக்கு
ெரும் சந்ரைோஷத்தில் ஒரு ெோ ைோக சரியோக
தூங்கவில்தை, சோப்பிடவில்தை, திைமும் இந்ை
இ ண்டு ெருட ெோழ்க்தகதய கண் முன்ரை
நிதைத்து வகோண்டோன். இென்
வெளிநோட்டிற்கு ெரும் ரபோது சந்ரைோசைோக
ெ வில்தை, இென் ைங்கச்சி கல்யோணம்
ைற்றும் இென் கல்யோணத்திற்கு ெோங்கிய
கடன்ைோன் இெதை இங்கு கூட்டி
ெந்ைது. கல்யோணம் ஆை ஒன்றத ெருடத்தில்
இங்கு ெந்து விட்டோன்; இென் ஊரில் இருந்து
கிளம்பும் ரபோது இென் ைகளிற்கு 2 ைோைம்.

வபற்ற ைகள் ெளர்ச்சிதய கூட வைோதைரபசி
மூைம் ைோன் வைரிந்து வகோண்டோன்.
திைமும் சோப்பிடும் ரபோது எல்ைோம் வீட்தட
பற்றி நிதைத்து வகோள்ெோன், ஏன் என்றோல்
இென் எதையும் கழிக்கோைல் சோப்பிடும் பழக்கம்
இல்ைோைென். கோய்கறிகளில் பை
சோப்பிடைோட்டன், வெளிநோட்டிற்கு ெந்து
இங்கு கிதடக்கும் சோப்போட்டுக்கு இென்
உடம்பு ஒத்துதழக்கரெ ஆறு ைோைம் ஆைது.
திைமும் அலுெைகம் முடித்து ெந்ைவுடன் இென்
ைதைவி இந்தி ோவிடம் வைோதைரபசியில்
ரபசுெோன், பிறகு அம்ைோவிற்கு ைற்றும் சிை
நோட்களில் ைங்தகக்கும் கூட ரபசுெோன்.
ஊருக்கு ரபோகும் கோ ணத்திைோல் அதிக ரந ம்
அதைெரிடமும் வைோதைரபசியில் ரபசிைோன்.
அம்ைோவிடம் ரகட்டோன் அம்ைோ ெரும் ரபோது
உங்களுக்கு என்ை ெோங்கி ெ என்று, அைற்கு
சங்கரின் அம்ைோ எைக்கு ஒன்றும் ரெண்டோம்;
ெரும் ரபோது எைோெது உன் ைங்கச்சிக்கும்,

ைோப்பிள்தளக்கும் ெோங்கி ெோ என்று ைட்டும்
வசோன்ைோள்.
இல்ைைோ எைோெது ரகள் என்று மீண்டும்
மீண்டும் ெற்புறுத்ை, இறுதியோக இென் அம்ைோ
ெரும் ரபோது எைக்கு ஒரு சோல்தெ ெோங்கிெோ
அது எைக்கு ரபோதும் என்று
வசோன்ைோள். கண்டிப்போ ெரும் ரபோது ஒரு
நல்ை சோல்தெ ெோங்கி ெருகிரறன் என்று
கூறிைோன்.
அடுத்து ைங்தகயுடன் வைோதைரபசியில்
ரபசிைோன், ைோப்பிள்தள ைற்றும் ைருைகன்
பற்றி முைலில் விசோரித்து விட்டு, ஊருக்கு
ெரும் ைகெதை வசோன்ைோன். ைங்தக முைலில்
எத்ைதை நோள் இங்க இருப்ப அண்ணோ என்று
ரகட்டோள்?
இல்ைைோ; இனிரைல் இங்க ெந்து கஷ்ட பட
விருப்பம் இல்தை; அங்க கடலூரில் ஏைோெது
ஒரு ரெதை போர்த்து குடும்பத்தை
கோப்போற்றிைோ ரபோதும் எை நிதைக்கிரறன்.

ஆம்ைோம், நீ அங்க ரபோய் சம்போதிப்பதை
இங்ரகரய அண்ணி, குழந்தைகளுடன் இருந்து
சம்போதித்ைோல் ரபோதும் அண்ணோ என்று
கூறிைோள்.
சரிம்ைோ ெரும் ரபோது ைருைகனுக்கு என்ை
ெோங்கி ெ என்று ரகட்டோன்?
அண்ணோ நீ ெரும் ரபோது அெனுக்கு ஒரு கோர்
ெோங்கி ெோ, எப்ப போர்த்ைோலும் அென் கோர்
ெச்சி ைோன் விதளயோடுகிறோன்.
சரிம்ைோ கண்டிப்போ ெோங்கிெர ன், உைக்கும்
ைோப்பிள்தளக்கும் ெரும் ரபோது என்ை ெோங்கி
ெ ?
எைக்கு ஒன்னும் ரெண்டோம், அெருக்கு ைட்டும்
ஏைோெது உைக்கு வைரிஞ்சது ெோங்கி ெோ அது
ரபோதும்.
சரிம்ைோ? நோன் ெரும் வெள்ளி கிழதை இ வு
ஊருக்கு ெந்து விடுரென், ெந்து ரநரில் மிச்ச

விசயத்தை பற்றி ரபசைோம் என்று
வசோல்லிவிட்டு இதணப்தப துண்டித்ைோன்.
அடுத்து ெழக்கம் ரபோை ைன் ைதைவி
இந்தி ோவுக்கு ரபோன் வசய்ைோன், அெளிடம்
ெழக்கம் ரபோை நைம் விசோரித்துவிட்டு ெரும்
வெள்ளிகிழதை இ வு நோன் ஊருக்கு
ெருகிரறன் என்று கூறிைோன். அடுத்ை சிை
நிமிடங்கள் மிகவும் வைௌைைோக இருந்ைது.
பிறகு முட்தடயில் இருந்து ெரும் குஞ்தச
ரபோை சிறுது அழுதக சத்ைம் ைட்டும்
இந்தி ோவிடம் இருந்து ெந்ைது. நோன் ைோன்
அடுத்ை ெோ ம் ெந்து விடுரென், இனிரைல்
உன்தை விட்டு எங்ரகயும் ரபோெதும் இல்தை
என்று சைோைோைம் கூறிைோன். அெள் சிறிது
ரந ம் கழித்து பிறகு சைோைோைம் ஆகி
இயல்போக ரபச ஆ ம்பித்ைோள்.
ெரும் ரபோது உைக்கு என்ை ெோங்கி ெ எை
ரகட்டோன். அைற்கு அெள் இந்ை இ ண்டு
ெருடம் நீங்கள் வைோதைத்ை அந்ை இளதைதய
ெரும் ரபோது ெோங்கி ெ வசோன்ைோள். இதை

ரகட்டவுடன் சங்கருக்கு அழுதக ெந்ைது,
அழுதகயில் ெோர்த்தை ெ ோைல் வைௌைைோக
இருந்ைோன்.
இல்ைங்க சும்ைோ ஒரு ரபச்சுக்கு ைோன்
வசோன்ரைன், உங்க கஷ்டம் எைக்கு
வைரியோைோ என்ை? ஒவ்வெோரு இ வுகதளயும்
ஒரு யுகைோக நீங்க கடத்தியது, ஆைோ
கண்ணம்ைோ? சிை ரந ம் இென் ைதைவிதய
வசல்ைைோக கண்ணம்ைோ என்று
அதழப்போன். எப்படிரயோ இந்ை இ ண்டு
ெருடம் ைதையதணயுடன்
ெோழ்க்தக நடத்திவிட்ரடன் என்று கூறிைோன்.
இதில் ஒரு நன்தையும் உள்ளது, அந்ை
மூன்று நோள் விைக்கு ைதையதணக்கு
கிதடயோது ைற்றும் ஒவ்வெோரு நோளும் விடியும்
ெத என் கூடரெ இருக்கும் என்றும்
கூறிைோன். சரி ெரும் ரபோது ைறக்கோைல் அந்ை
ைதையதணதய வகோண்டு ெோருங்கள் எை
கூறிைோள்.

அது ைோன் என் வநஞ்சம் அங்கு இருக்கும்
ரபோது ைஞ்சத்திற்கு ைதையதண ரைதெயோ?
என்று ைறுரகள்வி ரகட்டோன். இருெரும்
இப்படிரய வெகு ரந ம் ரபசிக்வகோண்ரட
இருந்ைைர். இறுதியோக ஊருக்கு ெரும் ரபோது
என்ை ெோங்கி ெ எை மீண்டும் ரகட்டோன்.
நீங்கள் என்ை வபோருள் ெோங்கி ெந்ைோலும்;
என் விழி போர்த்து, தகரகோர்த்து
உங்கள் மூச்சுக்கோற்தற நோன் உணர்ந்து
நீங்கள் ைரும் ஒற்தற வநற்றி முத்ைத்தை விட
சிறந்ை வபோருள் ஒன்று இருந்ைோல் ெோங்கி ெ
வசோன்ைோள்.
கண்டிப்போ ெந்து ைருகிரறன் அந்ை முத்ைத்தை
உைக்கு பரிசோக, பதிலுக்கு நீ என்ை ைருெோய்
எை ரகட்டோன். என் ஆயுள் வைோத்ைத்தின்
கோைல் நிதைெோக உங்களுக்கு பிடித்ை
ஈ முத்ைத்தை ரகோழி கூவும் ெத ைருரென்
என்று கூரிைோள். இறுதியோக வைோதைரபசி
ெழியோக ஒரு அதிர்வு முத்ைத்தை ைந்து
இதணப்தப துண்டித்ைோள். இென் அந்ை
அதிர்ச்சி முத்ைத்ைோல் இ வு தூங்கிைோன்.

ைறு நோள் அலுெைகம் வசன்று ைைது கணக்கு
ெழக்கு எல்ைோம் முடித்து விட்டு தக நிதறய
பணம் ெோங்கி விட்டு சிை நிமிடம் ரபசோைல்
அந்ை பணத்தையும் அென் இந்ை இ ண்டு
ெருடம் இழந்ை ெோழ்க்தகதய ைைை ோசில்
நிறுத்தி எதட ரபோட்டோன், முள் இழந்ை
ெோழ்க்தக பக்கரை நின்றது. ைைதச
சைோைோைம் வசய்து வகோண்டு விைோை டிக்வகட்
ெோங்கி வகோண்டு அலுெைகம் முடித்து
வெளிரய ெந்து அலுெைகத்தை ஒரு முதற
போர்த்து விட்டு வெளிரய ெந்ைோன். பணத்தை
எல்ைோம் அென் அப்போவிற்கு அனுப்பி விட்டு
ைோன் ைங்கியிருக்கும் அதறக்கு ெந்ைோன்.
இ வு இந்தி ோவிடம் ைறுபடியும் வெகு ரந ம்
ரபசிக்வகோண்டு கதடசியோக ைன்
ைதையோணியுடன் தூங்க வசன்றோன். அெள்
ைரும் ஈ முத்ைத்தை நிதைத்து நிதைத்து
பு ண்டு பு ண்டு தூங்கிைோன். ைறு நோள் சிறு
பிள்தள திருவிழோவுக்கு கிளம்புெது ரபோை
ரெகைோக எழுந்து விைோை நிதையத்தை
அதடந்ைோன். டிக்வகட் ெோங்கி வகோண்டு
கவுண்டர் அருகில் நின்று வகோண்டு

இந்தி ோவிடம் ைறுபடியும் ரபசிைோன். அெள்
எப்ப இங்க ெருவிங்க
என்று ரகட்டோள். சரியோக 4 ைணிக்கு ெந்து
விடுரென் என்று கூறிைோன்.
ைகன் ெருெதை எண்ணி அெள் அம்ைோ
ைகனுக்கு பிடித்ை நோட்டுக்ரகோழி ெோங்கிைோள்,
கதடகோ ர் என்ைம்ைோ வெள்ளிகிழதை
அதுவுைோக கவுச்சி குழம்பு என்று ரகட்டோன்,
என் ைகன் இன்று ெருகிறோன் என்று
கூறிைோள். அென் குடும்பரை அென்
ெருதகரய எதிர் போர்த்து இருந்ைைர்.
இந்தி ோ இ ண்டு ெருடம் கழித்து ெரும் ைன்
கணெனுக்கு ைன்தைரய ஒரு பரிசோக ை
ையோ ோக இருந்ைோள். கோதையிரை ைதைரைல்
உள்ள முருகன் ரகோவிலுக்கு வசன்று
அர்ச்சதை வசய்துவிட்டு
ெந்ைோள். வைோத்ைத்தில் அென் குடும்பரை ஒரு
தீபோெளி, ஒரு வபோங்கதை எதிர் போர்ப்பதை
ரபோை கோத்திருந்ைைர்.

சூரியன் ைதறந்தும் சங்கர் ெ வில்தை, வைல்ை
இருள் ெ வைோடங்கியது ஊரில் ைட்டும்
இல்தை, இென் இன்னும் ெ ோைல் வீட்டிலும்
ைோன். எதிர்போ ோை ஒரு விபத்தில் அென் ெந்ை
விைோைம் கடலில் மூழ்கியது. இதை ரகட்டதும்
இென் குடும்பம் ைட்டும்மில்ைோைல் அந்ை ஊர
கண்ணீரில் மூழ்கியது. அென் ெரும் முன்
அென் அனுப்பிய பணம் ைட்டும் ெந்ைது.
அெனுக்கோக தெத்ை நோட்டுக்ரகோழி குழம்பு
ெோசதை அென் நுக ோைல் வீவடல்ைோம்
வீசியது. இென் ைருைகனுக்கு ெோங்கி ெந்ை
கோர் ெ வில்தை, கோர் ெோங்கியெனும்
ெ வில்தை.
இந்தி ோ ரகட்ட ைதையோணியும் ெ வில்தை,
ஆைோல் அெள் பரிசோக ை இருந்ை ஈ முத்ைம்
ைட்டும் அெளிடம் இருந்ைது. ஈ முத்ைம்
ெோங்கோைரை கோற்றுடன் கைந்ைோன். அென்
கதடசியோக ரகட்ட அந்ை ஈ முத்ைங்கள்
ைட்டும் ஈ மில்ைோைல் அெள் இைழுடன்
இருக்கிறது.

இந்தி ோ ெள்ளுென் வசோன்ைது ரபோை;
துன்ைோத் துறந்ைோத

வநஞ்சத்து உதடரயைோ

இன்னும் இழத்தும் கவின்.
6
வசோல்ைத்ைோன் நிதைக்கிறோன்........கதையின்
வைோடர்ச்சி ............
இென் வசோல்லி முடிக்கும் முன்ரப ைதுத
ெந்ைது, அது ைோன் இருெரும் இறங்கும் இடம்…
ைதுத ெந்ைவுடன், இென் முழு தைரியத்தை
ெ தெத்துக் வகோண்டு உங்கதள போர்க்க
“எங்க போட்டி சர ோஜோ ரபோை இருக்குது”
என்று கூறிைோன், அைற்கு அந்ை போட்டி இென்
கன்ைத்தை ைட்டி, படுெோ என் ெோக்கிங்
ஸ்டிக்தக எடுத்துக் வகோடு என்று கூறிைோள்.

7
போ தி கண்ணம்ைோ
கவிைோ அலுெைகம் முடிந்து கோரில் வீட்டிற்கு
ரபோகும் ரபோது தீடீவ ை கோரின் முன்பக்க
கண்ணோடிதய போர்த்ைோள், ஒரு ரபோலீஸ்
ெண்டி இெள் கோத பின்வைோடர்ந்து ெந்து
வகோண்டு இருந்ைது. ரபோலீஸ் கோர் ரெகைோக
இெள் கோத முந்தி ெந்து, இெள் கோர்
முன்ரை ெந்து நின்றது.
அதில் இருந்து ஒரு இளதையோை ரபோலீஸ்
அதிகோரி இறங்கிைோர். நீங்கள்
கவிைோெோ? என்று ரகட்டோர்.
ஆம் என்றோள்,
என் வபயர் போ தி, நோன் இந்ை ஏரியோவுக்கு
புதுசோ ெந்ை இன்ஸ்வபக்டர், உங்களிடம்

உங்கள் கணெர் இறந்ைதை பற்றி ஒரு சின்ை
விசோ தண உள்ளது, பக்கத்தில் இருக்கும் கோபி
ஷோப்பில் ஒரு கோபி சோப்பிட்டுவிட்டு
அப்படிரய நோன் உங்கதள விசோரிக்கிரறன்.
கவிைோவும் சரி எை வசோல்லி அந்ை ரபோலீஸ்
கோத பின் வைோடர்ந்ைோள். சிறிது ரந த்தில்
இருெரும் கோபி ஷோப் அதடந்ைைர்.
கவிைோ சரி விசயத்திற்கு ெருரெோம், நீங்கள்
பயம்படும் படி ஒன்றும் இல்தை, ஒரு
சோைோ ண விசோ தண ைட்டும் ைோன் இது,
பயபடோைல் உங்கதள பற்றி வகோஞ்சம்
வசோல்லுங்கள். என்று வசோல்லி விட்டு இரு
ஐஸ் கோபி ஆர்டர் வசய்ைோர்
நோன் இந்ை வசன்தைக்கு ெந்து பத்து ெருடம்
ஒரு பஞ்தச ரபோை பறந்துவிட்டது. முைலில்
ஒரு சின்ை கம்வபனியில் ரெதைக்கு
ரசர்ந்ரைன், ைோைம் சுைோ ோ அப்ப ஒரு
பத்ைோயி ம் சம்பளம் ெோங்கிரைன். திைமும்
இந்ை பஸ்சில் ஆண்களின் கூட்டத்தில் பிழிந்து
போதி கற்தப இழந்து அலுெைகம் வசன்று

ெந்ரைன். ஆைோல் ஒரு தெ ோக்கியத்துடன்
வைன் ரைலும் நிதறய கம்ப்யூட்டர் ரகோர்ஸ்
ைற்றும் இங்கிலீஷ் ரகோர்ஸ் படித்து எைது
திறதைதய ெளர்த்து வகோண்ரடன். அது
ைட்டுமில்ைோைல் இ ண்டு ெருட
இதடவெளியில் ஒவ்வெோரு கம்வபனியோக
ைோறிரைன். எைது பைவியும் சம்பளமும்
கூடியது. ஒரு இடத்தில் கூட எைது புற
அழதக கோட்டி நோன் ரெதைக்கு
ரச வில்தை. எல்ைோ இடத்திலும் எைது
திறதைதய ைட்டும் கோட்டி உயர்ந்ரைன். சிை
அலுெைகத்தில் என்னிடம் ைெறோக நடக்க
நிதைக்கும் நபர்களிடம் இருந்து நோன் சிறிது
விைகி இருக்க பழகி வகோண்ரடன் அல்ைது
அந்ை அலுெைகத்தில் இருந்து ரெறு ஒரு
கம்பனிக்கு நல்ை சம்பளத்தில் பைவி உயர்வுடன்
ைோற்றம் ஆரைன். இப்ப கடந்ை ஓ ோண்டோக
ஒரு பன்ைோட்டு அலுெைகத்தில் உயர்
பைவியில் இருக்கிரறன், ைோைம் சுதளயோக
அறுபைோயி ம் சம்பளம்.
ரபோை ெருடம் ைோன் எைக்கு கல்யோணம்
நடந்ைது, என் அம்ைோ ைட்டும் ைனியோக

திருச்சியில் இருக்கிறோள். எைது
கணெரும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் பட்டைோரி, ஒரு
அலுெைகத்தில் கம்ப்யூட்டர் ப்ர ோக் ோம்ை ோக
பணியோற்றி வகோண்டு இருந்ைோர். இருெரும்
ஒரு ஆறு ைோைம் கோைலித்து திருைணம் வசய்து
வகோண்ரடோம். அெர் கோைலிக்கும் ரபோது
எப்பவும் என் அம்ைோதெ பற்றி ைோன் அதிகம்
ரகட்போர், அது ைோன் நோன் அெருடன் கோைல்
வகோள்ளவும் ஒரு கோ ணைோக இருந்ைது. அந்ை
ஆறு ைோைமும் அெருடன் ரசர்ந்து பீச், சினிைோ
என்று ெ ம்பு மீறோைல் சுற்றிரைோம். முைல்
மூன்று ைோைம் கழித்து வகோஞ்சம் வகோஞ்சைோக
அெர் என்னிடம் எல்தை மீற ஆ ம்பித்ைோர்.
அப்வபோழுது நோன் வகோஞ்சம்
சுைோரித்துக்வகோண்டு கல்யோண ரபச்தச
ஆ ம்பித்ரைன். நோன் ெோங்கிய சம்பளமும் ஒரு
கோ ணம், சிறிது ையக்கத்திற்கு பிறகு ஒரு நோள்
கல்யோணத்திற்கு சம்ைதித்ைோர். அெர் அம்ைோ,
அப்போ இப்ரபோது உயிருடன் இல்தை, ஒரு
அண்ணன் ைற்றும் அண்ணன் குடும்பத்திைர்
ைட்டும் கல்யோணத்திற்கு ெந்ைைர். எளிதையோக
ெடபழனி முருகன் ரகோவிலில் எங்கள்

கல்யோணம் நடந்ைது, எங்கள் திருைண
ெோழ்க்தகயும் அருதையோக ஓடிை, என்று
வசோல்லி முடிக்கும் ரபோது இரு ஐஸ் கோப்பிதய
சர்ெர் வகோண்டு ெந்து ரடபிளில் தெத்ைோன்.
இன்ஸ்வபக்டர், கவிைோ ரடக் இட் என்று
கூறிைோர். அதை வைதுெோக எடுத்து ஒரு
ைடக்கு குடுத்து விட்டு ைறுபடியும்
வைோடர்ந்ைோள்.
எங்களின் திருைண ெோழ்க்தக நன்றோகரெ
ஓடிை, சிை ைோைங்கள் கழித்து அெருதடய
அலுெைகத்தில் எற்பட்ட ஒரு நட்டத்தின்
கோ ணைோக அலுெைகம் யோருக்கும் மூன்று
ைோைம் சம்பளம் வகோடுக்கோைல் இழுத்து
மூடிைர். அெர் எவ்ெளவு ரைடியும் ஒரு
ரெதையும் கிதடக்கவில்தை, ரெதை
கிதடக்கோை வி த்தியில் வகோஞ்சம் குடிக்க
ஆ ம்பித்ைோர்.
இைற்கிதடயில் அலுெைக ரெதை பளு
கோ ணைோக எைது ெயிற்றில் கரு நன்றோக
ெள வில்தை, அைைோல் ரபோை ைோைம் ைோன்
இருெரும் ைைர் ைருத்துெைதை வசன்று கருதெ

கதைத்ரைோம். ரெதை ைற்றும் கருகதைப்பு
அெருக்கு அதிக ைை கஷ்டத்தை
ைந்ைை. அன்று இ வு அதிகம் குடித்து
இருந்ைைோல் அெருக்கு ெந்ை இருைய அதடப்பு
கூட அெ ோல் உண முடியோைல்
இறந்துவிட்டோர் என்று வசோல்லி அழுைோள்.
ஓரக கூல்; கவிைோ …….. என்று வசோல்லிவிட்டு;
உடரை இன்ஸ்வபக்டர் அந்ை சர்ெத
அதழத்து பணம் ைந்து விட்டு, சரி கவிைோ
உங்க கணெர் ை ணத்தை பற்றி முழுெதுைோக
விசோ தண முடிந்து விட்டது, இனி
ரைதெபட்டோல் உங்க நம்பர்க்கு நோரை
அதழக்கிரறன் என்று வசோல்லி விட்டு விதட
வபற்றோர்.
அன்று இ வு முழுெதும் கவிைோவுக்கு தூக்கம்
ெ ோைல் அழுது வகோண்ரட
இருந்ைோள். ைறுநோள் ெழக்கம் ரபோை கோத
எடுத்து வகோண்டு அலுெைகம்
வசன்றோள். ரநற்று நடந்ை விசோ தண பற்றி
எதுவும் வெளிரய கோட்டி வகோள்ளோைல்

ரெதையில் கெைத்தை திருப்பிைோள். இ ண்டு
நோள் கழித்து இன்ஸ்வபக்டர் வைோதைரபசியில்
அதழத்ைோர், நீங்க ப்ரீயோ இருந்ைோல் வகோஞ்சம்
ெ முடியுைோ என்று ரகட்டோர். எப்ப எங்க
ெ ணும் என்று கவிைோ ரகட்டோள்.
இன்ஸ்வபக்டர் ரநற்று நோம் சந்தித்ை அரை
கோபி ஷோப் என்று கூறிைோர்.
உடரை ரெகைோக அலுெைக ரெதைகதள
முடித்து விட்டு கோத எடுத்து வகோண்டு கோபி
ஷோப் வசன்றோள். இெள் ரபோை ரபோது
இன்ஸ்வபக்டர் அங்கு ெ வில்தை, சுைோர் ஒரு
அத ைணி ரந ைோைைத்திற்கு பிறகு ைோன்
ெந்ைோர். ெந்ைவுடன் இங்ரக ரெண்டோம், நோம்
வகோஞ்சம் தூ ம் நடந்து அருகில் உள்ள பீச்சில்
வசன்று ரபசுரெோம் என்று வசோன்ைோர்.
இெளும் சரி என்று வசோல்லிவிட்டு அெருடன்
வசன்றோள்.
இருெரும் பீச்தய அதடத்ைவுடன்,
இன்ஸ்வபக்டர் ஏன் கவிைோ உங்கள் கணெத

வகோதை வசய்தீங்க என்று ரகட்டு அெள்
கண்தண போர்த்ைோர்.
அெள் என்ை வசோல்லுறீங்க இன்ஸ்வபக்டர்
அது ைோன் நோன் அன்தறக்ரக எல்ைோத்தையும்
ஒன்று விடோைல் உங்களிடம் வசோல்லி
விட்ரடன் என்று கூறிைோள்.
இன்ஸ்வபக்டர் ஆம்ைோம் கவிைோ நீங்க அன்று
ஒன்னு கூட விடோைல் என்னிடம்
எல்ைோத்தையும் வசோன்னீர்கள். நீங்கள் கடந்து
ெந்ை போதை பற்றி ைதறக்கோைல்
வசோன்னீர்கள், உங்கள் கோைல் ைற்றும்
கல்யோணம் நடந்ை விப த்தை வசோன்னீர்கள்;
இவ்ெளவு ஏன் உங்கள் கணெர் ரெதை
இழந்ைதை; குடிபழக்கத்தை ைற்றும் உங்கள்
கரு கதைப்தப கூட ைதறக்கோைல்
வசோன்னீர்கள்; ஆைோல் நீங்கள் ைைர்
ைருத்துெைதையில் ெோங்கிய விஷம் பற்றி ஏன்
ஒன்றும் வசோல்ைவில்தை கவிைோ என்று
ரகட்டுவிட்டு சத்ைைோக சிரித்ைோர்.

இன்ஸ்வபக்டர் வசோன்ைதையும் அெர்
சிரிப்பதையும் போர்த்து கவிைோ ஓவெை
அழுைோள்.
இப்ப அழுது ஒன்றும் ப்ர ோஜைமில்தை,
நீங்கள் உண்தைதய ையவு வசய்து
ஒப்புக்வகோள்ளுங்கள் கவிைோ என்று கூறிைோர்.
கவிைோ கண்ணீத துதடத்து விட்டு ைறுபடியும்
அெள் கதைதய வசோல்ை ஆ ம்பித்ைோள். முைல்
மூன்று ைோைம் திருைண ெோழ்க்தக நன்றோகரெ
இருந்ைது, அைற்கு அப்பறம் அெர் சரியோக
ரெதைக்கு வசல்ெது இல்தை. ெோ த்திற்கு ஒரு
முதற குடிக்க ஆ ம்பித்ைோர். அெர் குடிக்கும்
நோள்களில் என்னிடம் மிகவும் ரகெைைோக
நடந்து வகோள்ெோர்; ஆைோல் கோதையில்
அப்படி எதுவும் நடக்கோைது ரபோை என்னிடம்
ஒரு ைன்னிப்பு ரகட்டு விட்டு வெளிரய
வசல்ெோர். சரிெ சம்பளமும் வீட்டிற்க்கு
வகோடுக்க ைோட்டோர். என்னுதடய சம்பளம்
முழுெதையும் ெோங்கி வகோள்ெோர். நோன் ஒரு
பன்ைோட்டு கம்வபனியில் ரெதை வசய்ெைோல்
அடிக்கடி வெளியூர் வசல்ை ரெண்டி இருக்கும்,

எைக்கு ஒரு புது டி ஸ் எடுத்ைோல் கூட
அைற்க்கும் கணக்கு ரகட்போர்.
இப்படிரய ஒரு ஆறு ைோைம் கழிந்ைது. இருந்ை
ரெதையும் இரு ைோைங்களுக்கு முன்பு விட்டு
விட்டோர். ெோ த்திற்கு ஒரு முதற எைது ATM
card எடுத்து போரில் வசன்று நல்ை உயர்ை
ச க்தக ெோங்கி வகோண்டு ெந்து வீட்தட
நி ப்புெோர். திைமும் குடித்து விட்டு ஒரு
விதைைோதை ரபோை என்தை பை
ரகோணங்களில் படம் பிடிப்போர். கோதையில்
எழுந்ைவுடன் அதை திைமும் நோன்
அளிப்ரபன். முன்பு ெோ த்திற்கு ஒரு முதற
என்ற குடிப்பழக்கம் திைம் திைம் என்று
ைோறியது. கடந்ை ஒரு ெோ கோைைோக மிகவும்
அதிகைோக குடித்து என்தை மிகவும் ரகெைைோக
நடத்திைர்.
ரபோை ைோைம் எங்க அம்ைோவிற்கு ஒரு
பத்ைோயி ம் அனுப்பிரைன், அைற்க்கு யோத
ரகட்டு பணம் அனுப்பிைோய் என்று என்தை
அடித்ைோர். அடுத்ை இ ண்டு நோள்களில்

எங்கள் அலுெைகத்தில் இருந்து ஒரு
ப் ோவஜக்ட் விசயைோக நோன் ஒரு பத்து நோள்
வபங்களூர் வசன்ரறன். நோன் ெரும் ெத
அெர் முழுெதும் குடித்து எைது போதி சம்பள
பணத்தை கோலி வசய்து
இருந்ைோர். இைற்கிதடயில் நோன் ரபோை ைோைம்
கர்ப்பம் அதடந்ரைன், அதை என் கணெரிடம்
ஆதசயோக வசோன்ரைன், ஆைோல் அைற்கு
அெர் வபங்களூரில் யோருடன் ————
– என்று ரகட்டதும் ைட்டுமில்ைோைல் கருதெ
கதைக்க ெற்புறுத்திைோர். அதை ரகட்டதும்
என் இையரை வநோறுங்கியது என்று வசோல்லி
விட்டு ெோய்விட்டு அழுைோள்.
கவிைோ கண்ட்ர ோல் யுெர் வெல்ப் எை
கூறிைோர் இன்ஸ்வபக்டர். .
இென் பிள்தளதய ெயிறில் சுைப்பது போெம்
எை எண்ணி நோனும் சம்ைைம்
வைரிவித்ரைன். ரபோை ெோ ம் ைைர்
ைருத்துெைதை வசன்று கருதெ கதைத்ரைோம்.

கரு கதைப்புக்கு முந்ைய நோள் என் கணெர்
அதிகம் குடித்து விட்டு என்தை பை முதற
படம் பிடுத்து என்தை சித்தி ெதை வசய்ைோர்,
ெழக்கம் ரபோை கோதையில் ரெகைோக எழுந்து
நோன் அளிப்பைற்கு அெர் ரபோன் எடுத்ரைன்,
அப்ரபோது ைோன் போர்த்ரைன் அெர் பை
நண்பர்களுக்கு அதை பகிர்வு வசய்ைோர்
என்பதை எைக்கு ெந்ை ரகோபத்தை என்னுள்
பூட்டி தெத்து வகோண்டு அெருடன்
ைருத்துெைதை வசன்ரறன். அங்கு அங்கும்
இங்கும் விதளயோடிய சின்ை குழந்தைகதள
போர்த்து என்னுள் இருந்ை ைோய்தை குணம்
ரைை ெந்ைது, கருதெ கதைப்பது சரியோ எை
என் ைைதுக்குள் ஒரு பட்டிைன்றம் நடந்ைது.
ஆைோல் என் அருகில் இருக்கும் இந்ை
கீழ்த்ை ைோை ைனிைனுடன் ரசர்த்து குழந்தை
வபற்று வகோள்ள விரும்போைல் ைருந்து ெோங்கும்
ரபோது எலி ைருந்தையும் ெோங்கிரைன். அெர்
குடிக்கும் முன்ரப அெர் தெத்திருந்ை ச க்கு
போட்டிலில் அந்ை ைருந்தை கைக்கிரைன். அதை
அறியோைல் அெர் அதை குடித்து
இறந்துவிட்டோர். கோதையில் அெர் இறப்தப
உறுதி வசய்து வகோண்டு நோன் ைோன்

ரபோலீஸ்தச அதழத்ரைன். முைலில் ரபோலீஸ்
ெரும் ெத குற்றத்தை ஒப்பு வகோண்டு சிதற
வசோல்ை முடிவு வசய்ரைன், அந்ை ரந த்தில்
என் அம்ைோவிடம் இருந்து ரபோன் ெந்ைவுடன்
என் முடிதெ ைோற்றிரைன் எை
கூறி அழுதகயுடன் ைைது ெோக்குமூைத்தை
முடிவு வசய்ைோள்.
நீங்கள் வசய்ை ஒர ைெறு உங்கள் கணென்
இறந்ைவுடன் ரபோலீஸ் ஸ்ரடஷன்க்கு ரபோன்
ரபோட்டது ைோன், அெர்கள் ெந்து உங்கள்
கணெரின் உடதை பிர ைபரிரசோைதை வசய்து
போர்த்ை ரபோரை வைரிந்து விட்டது அெர்
போய்சன் சோப்பிட்டு இறந்து ரபோைது.
பிர ைபரிரசோைதை முடிவு ெந்ைவுடன் ஒரு
நோள் உங்கதள போர்க்க நோன் உங்கள்
வீட்டிற்கு ெந்ரைன், ஆைோல் நீங்கள் வீட்டில்
இல்தை, உடரை ரபோகைோம் என்று முடிவு
வசய்து கிளம்பும் ரபோது என் கோர் நின்ற
இடத்திை ஒரு எலி வசத்து இருந்ைது, அதை
போர்த்ைவுடன் என் ரபோலீஸ் புத்தி ரெதை
வசய்ய ஆ ம்பித்ைது. உடரை உங்க வீட்தட

சுற்றி போர்க்கும் ரபோது ைோன் அந்ை விஷ
போட்டிதை போர்த்ரைன், அதில் விதையும்; ைைர்
ைருத்துெதை வபயரும் ரபோட்டு இருந்ைது.
நீங்கள் என்னிடம் வசோன்ை கருகதளப்பிலும்
அரை ைைர் ைருத்துெதை ெந்ைவுடன் அங்கு
வசன்று அங்கு இருந்ை கம்ப்யூட்டர்ல் உங்கள்
வபயர் பதிவு வசய்ைதும் நீங்கள் உங்களுக்கு
ெோங்கிய ைருந்துடன் ைோன் இந்ை விஷம்
ெோங்கியது உறுதியோைது. ரகை ோவில் அன்று
ெோங்கிய நபர்கதள போர்க்கும் ரபோது ரைலும்
உறுதியோைது நீங்கள் விஷம் ெோங்கியது
என்று வசோன்ைோர்.
இதை ரகட்டதும் அெள் ரைலும் ரைலும்
அழுைோள்.
இன்ஸ்வபக்டர் பைைோக சிரித்து தகைட்டி
ைகிழ்ந்ைோர், கவிைோவுக்கு ஒன்னும்
புரியவில்தை. நீங்கள் உங்கள் கணெருக்கு
வகோடுத்ை ைண்டதை மிக சரியோைது, ஆைோல்
உன் கணெர் விஷம் குடித்து ைோன்
இறந்துள்ளோர், இருைய ெலியோல் இல்தை.
உன் கணெர் ரெதை இல்ைோைல் இருந்ை

கோ ணத்ைோலும் ரைலும் நீங்கள் ஆதசயோக
உருெோக்கிய கரு கதைந்ைைோலும் அெர் அதிக
ைைஉதளசல்களுக்கு ஆளோகி ைற்வகோதை
வசய்து வகோண்டோர், இது ஒரு வகோதை
இல்தை இன்று இந்ை விசோ தணதய
இத்துடன் முடித்து வகோள்கிரறோம். நீங்கள்
ெழக்கம் ரபோை உங்கள் ரெதைதயயும்
உங்கள் அம்ைோதெயும் போருங்கள் என்று கூறி
விதட வபற்றோர்.
ரைங்க்ஸ் எை கூறிைோள்.
இைற்கு எைற்கு ரைங்க்ஸ்; இந்ை போ தி கண்ட
புதுதை வபண் நீங்கள் என்று கூரியது
ைட்டுமில்ைோைல் அெளுக்கு ஒரு ைரியோதை
ெணக்கம் வசய்து விட்டு நகர்ந்ைோர்.
கற்பு நிதைவயன்று வசோல்ை ெந்ைோர்,
இரு கட்சிக்கும் அஃது வபோதுவில் தெப்ரபோம்;
வ்ற்புறுத்திப் வபண்தணக் கட்டிக் வகோடுக்கும்
ெழக்கத்தைத் ைள்ளி மிதித்திடுரெோம்
பட்டங்கள் ஆள்ெதும் சட்டங்கள் வசய்ெதும்

போரினில் வபண்கள் நடத்ைெந்ரைோம்;
எட்டு ைறிவினில் ஆணுக் கிங்ரகவபண்
இதளப்பில்தை கோவணன்று கும்மியடி!
போ தியோர்

–

8
ைல்லிதக ைணம்
யிதை பிடிப்பைற்க்கு வசன்தை
ரபோக்குெ த்து வநரிசலில் சிக்கி ஒரு ெழியோக
கஷ்டப்பட்டு எக்ரைோர் ெந்து ரசர்ந்ரைன்;
ைற்வசயைோக ரபோன் வசய்யைோம் என்று
நிதைத்து எடுத்து போர்த்ைோல் 15 மிஸ்டு கோல்
இருந்ைது. உடரை வீட்டிற்கு ரபோன்
வசய்ரைன், எைக்கு தபயன் பிறந்திருப்பைோக
ைோைைோர் வசோன்ைோர், உடரை ைஞ்சுளோ
எப்படி இருக்கோ ைோைோ என்று
ரகட்ரடன். இருெரும் நைம், நீங்கள்
பயப்படோைல் ெோருங்கள் என்று ைட்டும்
வசோன்ைோர். உடரை அருகில் உள்ள
அதடயோர் ஆைந்ைபென் வசன்று நிதறய

சோக்ரைட் ைற்றும் சுவீட் ெோங்கி வகோண்டு
யில் நிற்கும் பிளோட் போ த்தை அதடந்ரைன்.
ஒரு சிை நிமிடங்களில் யிலும் ெந்ைது,
உடரை ஒரு சிறுெதை ரபோை
ஆதசப்பட்டு ஏறி சீட்டில்
அைர்ந்ரைன். உடரை ரபோன் மூைம் எைக்கு
குழந்தை பிறந்ைதையும், ஏரைோ இந்ை
உைகத்தில் ஒரு வபரிய வெற்றி வபற்றென்
ரபோை அதற கூெல்கதள முகநூல், வையில்
ைற்றும் ட்விட்டர் மூைம் உைகுக்கு பதறசோற்றி
வகோண்டு இருந்ரைன் யில் புறப்பட்டதை கூட
அறியோைல். தீடீர் என்று ெண்டி நிற்கும்
உணர்வு ெந்ைவுடன் ரைசோக கண்ணோடி
ெழியோக வெளியில் போர்த்ரைன். ஆம் யில்
நின்று வகோண்டு ைோன் இருந்ைது, அது
ைோம்ப ம் யில்ரெ ஸ்ரடஷன். ைோம்ப ம் யில்
நிதையத்தில் இருந்து யில் புறப்பட்டவுடன்
ஒரு ைங்தக எதிரில் நின்றோள். அெள் முகத்தை
நோன் போர்க்கவில்தை, முைலில் போர்த்ைது அெள்
எலுமிச்தச நிறம் உள்ள சின்ை இதடதய
ைோன். என்ை ஒரு கைர், நோன் ைட்டும்

தெ முத்து ைோதிரி கவிதை எழுதுபெைோக
இருந்ைோல் இந்ை ரந த்தில் ஒரு பத்து
கவிதையோெது எழுதியிருப்ரபன் எை ைைதில்
நிதைத்து வகோண்ரடன். ஆைோல் அப்படியும்
எைக்கு ஒரு கவிதை ரைோன்றியது.
கற்பதையில் கவிதை எழுதுெது அழகு
நிஜத்தை கற்பதையில் எழுதுெது ரப ழகு
ஆம் இெள் ரப ழகு ைோன் –
ைடியோை உடம்பில் நோம் அழகு
ைடியோை இதடயில் இளதை அழகு
இந்ை கவிதை என் ைைத்தித யின் முன் ெந்து
ரபோைது, அப்ரபோது ைோன் அெள் முகத்தை
போர்த்ரைன், நல்ைோ ர ோஸ் கைர் பவுடர்
ரபோட்டு, உைடுக்கு சோயம் பூசி அதுவும் ஒரு
வசர்ரி பைம் ரபோை சிெந்தும் இருந்ைது. அெள்
ரசதை ைோன் கட்டி இருந்ைோல், ஆைோல்
உடம்பில் உள்ள அங்கங்கள் அதைத்தும்

கண்ணோடி ரபோை எதிரில் உள்ளெர்களுக்கு
வைரிெது ரபோை இருந்ைது. ஒரு முதற அெள்
வைோத்ை அழதகயும் போர்த்து விட்டு ஒரு சின்ை
சந்ரைகம் ெந்ைது. உடரை சந்ரைகத்தை
வெளிரய கோட்டோைல் ஒரு சுவீட் எடுத்து
அெளுக்கு ைந்து எைக்கு ஆண் பிள்தள பிறந்ை
விசயத்தை அெளிடமும் கூறிரைன். அெளும்
ெோழ்த்துக்கதள பரிைோறி வகோண்டு சுவீட்தட
எடுத்ைோள்.
அெளிடம் வைதுெோக ரகட்ரடன், நீங்க எங்க
ரெதை போர்க்கிறீர்கள் என்று? ஒரு நீண்ட
சிரிப்புடன் நீங்கரள கண்டுபிடியுங்கள் என்று
கூறிைோள்.
உடரை நோன் ஒரு கம்வபனி வபயத
வசோல்ை, அெள் இல்தை எை பதிைளித்ைோள்,
ைறுபடியும் விைோை பணி வபண் எை கூற,
நோன் என்ை அவ்ெளவு அழகோ எை எதிர்
ரகள்வி ரகட்டோள். நீங்கள் ஒரு டோக்டர்?

நோன் டோக்ட ோ?? நல்ைோ இருக்குது உங்க
வியூகம். ஓரக உங்களோல் கண்டுபிடிக்க
முடியவில்தை, நோன் என்தை பற்றி சிை
குறிப்புகதள ைருகிரறன். அதை தெத்து நோன்
வசய்யும் ரெதைதய உங்களோல் கண்டு பிடிக்க
முடியுைோ என்று போர்க்கைோம் என்று
கூறிைோள்? உடரை நோன் சம்ைைம் என்று
வசோல்ெது ரபோை ைதைதய ைட்டும்
அதசத்ரைன்.
உைகத்தில் உள்ள ஒரு மூத்ை வைோழில்; ைோைவி
வசய்ை வைோழில், கற்தப பற்றி கைங்கோை
வைோழில், இதளஞர் முைல் கிழம் ெத ெரும்
இடம், நோன் ஒரு துறவி இல்ை, ஆைோல் ஒரு
துறவியோல் கூட வகோடுக்க முடியோை
சந்ரைோசத்தையும், ைை அதைதிதயயும்
எங்களோல் ை முடியும். நோன் ஒரு டோக்டர்
இல்ை, ஆைோல் அடிக்கடி டோக்டரிடம் வசன்று
ைருத்துெ பரிரசோைதை வசய்யும் ஒரு
ரநோயோளியும் கூட; வபருத்ை பண முைதைகள்
முைல் அறிஞர் ெத என்னிடம் ெந்ைோல், என்
அழகிடம் சிதறைோன் என்று கூறி விட்டு
ெோய்விட்டு சிரித்ைோள்.

இன்னுைோ கண்டுபிடிக்கவில்தை என்று ரகட்டு
விட்டு, எைது பதிதை கூட எதிர்போர்க்கோைல்,
அெரள அடுத்ை குறிப்புக்கு
வசன்றோள், ரபோலீஸ்க்கு பிடிக்கோை ரெதை,
இளதை உள்ள ெத ைட்டும் வசய்ய முடிந்ை
ரெதை, அந்ை கோைத்தில் ோஜவீதிகளில் நடந்ை
வைோழில், இன்று சிை சிெப்பு நிற விளக்கு
உள்ள வீடுகளில் ைட்டும் யோருக்கும்
வைரியோைல் ஆைோல் வைரிய ரெண்டியெர்க்கு
ைட்டும் வைரிந்து சிை அழுதககளுடன், சிைரின்
ரைதெகளுக்குைோக நடக்கும் வைோழில் எது
என்று ரகட்டோள்.
ஓ அப்படின்ைோ நீ நீ…..நீ…… நீ…………..
நீங்க என்று ஒரு நீண்ட இழுதெ இழுத்து
ஒரு போலியல் வைோழிைோளியோ? என்று
ரகட்ரடன். ஆம் என்று வசோல்லிவிட்டு கை
கைவென்று சிரித்ைோள். நீங்க எப்படி இந்ை
வைோழிலில் என்று ரகட்ரடன். எல்ைோத யும்
ரபோை நோன் ைட்டும் என்ை விதி விைக்கோ?
எரைோ வெளிச்சத்தை ரைடி ெந்து
ெோழ்க்தகதய முடிக்கும் ஈசல் ரபோை ைோன்

என் ெோழ்க்தகயும். வசன்தையில் ஒரு
வீட்டில் ரெதை என்று வசோல்லி அதழத்து
ெந்து இந்ை கிணற்றில் விழுந்து விட்ரடன்.
சரி ஒரு நோதளக்கு எவ்ெளவு ரந ம் ரெதை
என்று ரகட்ரடன்?, அது கணக்கிட்டு வசோல்ை
முடியோது. ெோ க்கதடசியில் அதிகம் ரெதை
இருக்கும். ெோ நோட்களில் வகோஞ்சம்
கம்மியோகரெ இருக்கும். சிை ரந ம் சிை
அ சியல்கோ ர்கள் பங்களோ வசன்றோல்
இதடவிடோைல் ரெதை இருக்கும், நிதறய
அதிகோரிகள் ெருெோர்கள். ஆைோல் நல்ை
சோப்போடு கிதடக்கும், சிை அதிகோரிகள் என்
தகயிலும் வகோஞ்சம் பணமும் ைருெோர்கள். ெோ
இறுதியில் குடிகோ ர்கள் ைோன் அதிகம், டோர்ச்சர்
ைோங்க முடியோது எை வசோன்ைோள்.
ரச! உங்களுக்கு லீரெ கிதடயோைோ என்று
ரகட்ரடன்?
ஏன் கிதடயோது அது ைோன் கடவுரள போர்த்து
ைோைத்திற்கு மூன்று நோள் லீவு வகோடுத்துள்ளோர்

என்று வி த்தியுடன் பதில் கூறிைோள்; பதிதை
ரகட்டவுடன் என்ைோல் எதுவும் ரபச
முடியவில்தை. ஒரு அத ைணி ரந ம்
அதைதியோக இருந்ரைன்; பின் எழுந்து வசன்று
ஒரு ைம் ரபோட்டுவிட்டு ைறுபடியும் ெந்ரைன்.
என்ை ஒன்னும் ரபசோைல் அதைதியோக
ெருகிறீர்கள் என்று மீண்டும் என்தை
ரபச்சுக்கு இழுத்ைோள்;
எைக்கு ைைசு சிறிது ரைசோைது. அப்படி
ஒன்னும் இல்தை என்று வசோல்லிவிட்டு ஒரு
ைோைம் எவ்ெளவு கிதடக்கும் என்று ரகட்ரடன்.
என்ை மிஞ்சி மிஞ்சி ரபோைோ ஒரு எட்டோயி ம்
முைல் பத்ைோயி ம் ெத கிதடக்கும் என்று
கூறிைோள்.
என்ை இவ்ெளவு ைோைோ என்று ரகட்ரடன்?
இல்தை கிட்டைட்ட ஒரு முப்பைோயி ம்
கிதடக்கும், புர ோகர் கமிசன், ரபோலீஸ் ைோமுல்,
ஆட்ரடோ வசைவு, ரைக்கப் வசைவு, ைருத்துெ

வசைவு எை உங்கள் வீட்டு ைளிதக சோைோன்
லிஸ்தட ரபோை ஒரு வபரிய லிஸ்ரட உள்ளது
எை சலிப்புடன் கூறிைோள். அதுவும் சிை ரந ம்
ரபோலீஸ் ரகசில் பிடித்துவிட்டோல் ஒரு சிை
ஆயி ம் ைண்டைோரபோகும், அது ைட்டுமில்ைோைல்
ஒரு இ ண்டு நோதளக்கு ரெதையும்
போர்க்கமுடியோைல் அந்ை ரபோலீஸ்கோ ர்கள்
வசய்யும் இம்தசதய யோருக்கிட்ட வசோல்ை
எை ரகோபத்துடன் வசோன்ைோள்.
ஏன் இதை எல்ைோம் நீங்க ஒரு
பத்திரிதககோ ர்கள் கிட்ட வசோல்ை கூடோது
என்று ரகட்ரடன்?.
ஓ! அது ஒன்று ைோன் குதறச்சல்,
நிதறய பத்திரிதககோ ர்கள் ெந்து எங்க
ெோழ்க்தகதய ரகட்டும் படம் பிடித்தும்
அெர்கள் டிவியிலும் ரபப்பரிலும் எழுதி பணம்
சம்போரிக்க ைோன் எங்க ெோழ்க்தக கதை
உைவுது என்று ஒரு வெறுப்புடன் வசோன்ைோள்.
இருெரும் தூங்கைல் ரபசி வகோண்ரட
இருக்கும்ரபோது ெண்டி திருச்சிதய அதடந்ைது,

நோன் வைதுெோக எழுந்து கீரழ இறங்கி டீ
ெோங்கிரைன், அெளும் பின்ைோடிரய கீரழ
இறங்கி ெந்ைோள். இருெரும் டீ ெங்கி
வகோண்டு திரும்பும் ரபோது ஒரு சிறுென்
ரபப்பர் ரபப்பர் என்று அந்ை குளிரிலும் விற்று
வகோண்டு இருந்ைோன். அெனிடம் ஒரு ரபப்பர்
ெோங்கி வகோண்டு மீண்டும் யிலில்.
ஏறிரைோம். இப்ப ைோன் அெள் கிட்ட முைன்
முைைோ வபயர் என்ை என்று
ரகட்ரடன். அெள் கல்பைோ என்று
கூறிைோள். இங்கபோரு கல்பைோ நோன்
இதுெத க்கும் யோருக்கும் எந்ை ஒரு
அறிவுத யும் வசோன்ைது கிதடயோது. இப்பவும்
உைக்கு வசோல்ைரபோெதும் இல்தை. ஆைோல்
நம்ை வசய்கின்ற குற்றத்திற்கு இந்ை
சமுைோயத்தை குதற வசோல்ை கூடோது. இந்ை
ரபப்பர் விற்கும் தபயன் ைட்டும் சமுைோயத்தை
குதற வசோல்லி வகோண்டு ஒரு திருட்டு
வைோழிலில் ஈடுபடைோம், ஆைோல் அென் அப்படி
வசய்யவில்தை. அெனுக்கும் அென்
குடும்பத்தில் ஆயி ம் பி ச்தை
இருக்கைோம். கதடசியோக ஒன்னு ைட்டும்

வசோல்லுகிரறன், ைறதிதய ரபோை ஒரு
ைோைருந்து இல்தை இந்ை உைகத்தில்,
கோைங்கதள ரபோை நம்ை கோயத்திற்கு ஒரு
களிம்பும் கிதடயோது,
ஒரு சினிைோ போடல் ரபோை “கோைங்கள் ஓடும்;
இது கதையோக கூடும்; கண்ணீர் துளியின் ஈ ம்
கோயும்” என்று வசோல்லி விட்டு
நிறுத்திவிட்ரடன்.
ஒரு அத ைணி ரந ம் அெள் எதுவும்
ரபசவில்தை, சிை கண்ணீர் துளிகள் அெள்
கண்களில் இருந்து ெ ைட்டும் கோத்து வகோண்டு
இருந்ைை. கண்ணீர் துளிகள் ெரும் முன்
அெள் இறங்கும் ைதுத ஸ்ரடஷன் ெந்ைது.
அெள் ைைது உடதைகதள எடுத்து வகோண்டு
இறங்கும் ரபோது மிக்க நன்றி என்று ைட்டும்
வசோல்லி வகோண்டு தக குலுக்கிைோள், தக
குலுக்கிவிட்டு தகயில் ஒரு முத்ைம் இட்டு
இறங்கி வசன்றோள்.

அெள் ைந்ை அந்ை ஒரு முத்ைம் எைக்கு என்
ைங்தகயிடம் இருந்து கிதடத்ைது ரபோை
இருந்ைது, அப்ரபோரை நிதைத்ரைன் அெள்
பரிசுத்ைம் ஆகிவிட்டோள் என்று ஏவைன்றோல்
அெள் இப்வபோழுது ைந்ை முத்ைம் சுத்ைைோகவும்,
பரிசுத்ைைோகவும் இருந்ைது.
அெள் இறங்கி வசன்றவுடன் ெோங்கி ெந்ை
ரபப்பத முழுெதுைோக படித்து முடிப்பைற்குள்
ஊர் ெந்துவிட்டது. ஊருக்கு வசன்றவுடன்
எைது குழந்தைக்கும், ைதைவிக்கும் ைோறி ைோறி
முத்ைம் ைந்ரைன். ஒரு நோலு நோள் ஊரில்
இருந்து விட்டு ைறுபடியும் வசன்தை ெந்ரைன்.
வசன்தை ெரும் ரபோது ைோன் ரயோசித்ரைன்,
அெளிடம் ரபோன் நம்பர் கூட ெோங்கவில்தை
என்று.
ைறுபடியும் ஒரு ைோைம் கழித்து ைதைவிதய
அதழத்து ெ ஊருக்கு வசன்ரறன், ஆைோல்
இந்ை முதற நோன் ஆபீஸ் ரெதை விசயைோ
வபங்களூர் வசன்று விட்டு ஊருக்கு ெந்ரைன்.
வபங்களூர்லில் இருந்து எைது ஊருக்கு
தட க்ட் ெண்டி எதுவும் கிதடயோது, அைைோல்

ைதுத ெத
இருந்ரைன்.

புக் வசய்து ெந்து வகோண்டு

இந்ை முதற என்னுடன் ெந்ைது ஒரு கல்லூரி
வபண், ெண்டி கிளம்பிய ரந த்தில் இருந்து
ஒர ரபோன் ைற்றும் வைரசஜ் ைோன், ஒர
சினுகல் ரெற இதுை. எதுவும் ரபசோைல்
எழுந்து வசன்று ஒரு ைம் அடித்து விட்டு
ைறுபடியும் போர்த்ரைன், அரை சினுகல்
ைோன். உடரை தைட் ஆப் பண்ணிவிட்டு
தூங்க முயற்சி வசய்து சிறிது ரந த்தில்
உறங்கிரைன்.
உறங்கியதில் பயண கதளப்பு வைரியோைல்
ைதுத ெந்து ரசர்ந்ரைன். ைதுத ெந்ைதும்
வபட்டிகதள எடுத்து வகோண்டு யில்ரெ
ஸ்ரடஷன்க்கு வெளிரய ெந்ரைன்.
நிதறய வபண்கள் ைது ைது ைல்லி ைது ைல்லி
என்று கூவி கூவி அதழத்ைைர். அதில் ஒரு
வபண் ைட்டு நிதறய ைதுத ைல்லி தெத்து
நடுவில் ஒரு ஆதி ப ோசக்தி ரபோட்ரடோ

ஒன்றும் தெத்திருந்ைோள்; அது என்தை
ஈர்த்ைது. வ ோம்ப நோதளக்கு அப்பறம் வீட்டுக்கு
ரபோரறோம், அதுவும் ைதைவிக்கு பிடித்ை
ைதுத ைல்லி என்று நிதைத்து வகோண்டு ஒரு
இ ண்டு முழம் பூ ைோைோ? என்று ரகட்ரடன்;
உடரை அந்ை வபண்ைணி நிமிர்ந்ைோள், அெள்
கழுத்தில் ஒரு சிெப்பு கயிறில் ஆதி ப ோசக்தி
படம் இருந்ைது; வகோஞ்சம் நிமிர்ந்து அெள்
முகத்தை போர்த்ரைன்.
அரை கல்பைோ ……..
ஆைோல் கரிய முகத்துடன்; அெளிடம் எதுவும்
ரபசோைல் பூ ெங்கி விட்டு ரெகைோக
நடந்ரைன், ைல்லிதகதய விட அெள் வசய்தக
ைணம் வீசியது.
9
கோைல் அழிெதில்தை
கோவ்யோ எழுந்திரு, நோன் உைக்கோக எவ்ெளவு
ரந ம் கோபி தெத்து வகோண்டு கோத்து

வகோண்டு இருக்ரகன் வைரியுைோ? சண்ரட
அதுவுைோ என்ை ஏழு ைணி ெத
தூக்கம். ரநற்று தநட் ச க்கு அடித்ை நோரை
கதையில் 6 ைணிக்கு எழுந்து, போல் டிப்ரபோ
ெத வசன்று போல் ெோங்கி ெந்து கோபி
ரபோட்டு முடித்து விட்ரடன், உைக்கு என்ை
தூக்கம்.
ஏன் ோகெோ சண்ரட ஒரு நோள் ைோன்
வகோஞ்சம் 10 ைணி ெத தூங்க முடியும்
அதுவும் உைக்கு பிடிக்கவில்தையோ?? திைமும்
கோதையில் 7 ைணிக்ரக எழுந்து ரெகைோக
ஆபீஸ் ரபோக ரெண்டியுள்ளது, இந்ை ஒரு
நோள் வகோஞ்சம் வைோல்தை பண்ணோை
இரு என்று வசோன்ைோள்.
சரி நீ நல்ைோ தூங்கு ைதியம் உைக்கு நோன்
இன்று என்ை சதைக்க என்று ரகட்டோன்,
ெழக்கம் ரபோை நீ கோ ம் அதிகம் இல்ைோைல்
தெக்கும் சிக்கன் வசட்டிநோடு தெ என்று
வசோல்லி விட்டு ைறுபடியும் உறக்கத்திற்கு
வசன்றோள்.

ோகென் வெளிரய வசன்று சிக்கன் ெோங்கி
ெந்து தெத்து விட்டு, அெதள வைதுெோக
எழுப்பிைோன். அெள் அப்ரபோது ைோன்
வகோஞ்சம் உறக்கத்தில் இருந்து
எழுந்ைோள்; சிக்கன் ெோசதை இப்பரெ
இழுக்குது என்று வசோல்லி விட்டு குளிக்க
வசன்றோள், ோகென் பின்ைோடிரய வசன்று
போத்ரூம் ெோசலில் நின்று வகோண்டு நோனும்
உள்ரள ெ ெோ என்று ரகட்டோன்,
அெள் எைற்கு என்று ரகட்டோள், சும்ைோ
ரசோப்பு ரபோடத்ைோன் என்று
கூறிைோன். ஒன்னும் ரெண்டோம் என்ைக்கு
ரசோப்பு ரபோட வைரியும் என்று
கூறிவிட்டோள். அெள் குளித்து முடித்ைவுடன்,
நல்ை ஒரு சோப்போட்தட அெளுக்கு
பரிைோறிைோன். சோப்பிட்டு முடித்து விட்டு
ைதியம் நம்ை இ ண்டு ரபறும் ஒரு
படத்துக்கு ரபோகைோம் என்று வசோல்லி விட்டு,
இன்டர்வநட்-ல் ரைடி பிடித்து
இ ண்டு டிக்வகட் சத்யம் திரயட்டர்லில் புக்
வசய்ைோன்.

3 ைணிக்கு ைைது தபக் ஸ்டோர்ட் வசய்ைோன்,
எதிர் விட்டு அம்ைோ, ோகெோ என்ை லீவு
அன்றுைோ வெளிய கிளம்பிட்ட என்று
ரகட்டோள்? இல்ை சும்ைோைோன் என்
வபோண்டோட்டிதய ஒரு சினிைோவுக்கு
கூட்டிரபோரறன் என்று வசோல்லி விட்டு, இரு
கோவ்யோ என்று வசோல்லி விட்டு ெண்டிதய
ஸ்டோர்ட் வசய்ைோன்.
எதிர் விட்டு அம்ைோ ஒரு சின்ை அழுதகயுடன்
இெதை கடந்து வசன்றோர்கள்,
கோவ்யோ; இந்ை அம்ைோ எப்ப நோன் ெண்டிதய
ஸ்டோர்ட் வசய்து வெளிரய கிளம்பும் ரபோது
என்தை போர்த்து அழுகிறோர்கள், ஏன் என்று
வைரியவில்தை என்று வசோல்லிவிட்டு
ெண்டியின் ரெகத்தை கூட்டிைோன்.
ஏய் இடுப்பில் இருந்து முைலில் உன் தகதய
எடு, எைக்கு ஓட்ட கஷ்டைோ இருக்கு இல்ை;
நோம் இ ண்டு ரபரும் எங்கயோெது விழுந்து
விடுரெோம்; வசோன்ைோ ரகளு கோவ்யோ ப்ளீஸ்

கோவ்யோ என்று வசோல்லி வகோண்ரட ஒரு
ெழியோக சத்யம் திரயட்டர் ெந்து அதடந்ைோன்.
ஏற்கைரெ இன்டர்வநட்டில் ரைடி பிடித்து ஒரு
கோர்ைர் சீட் புக் வசய்து இருந்ைோன், படம்
முடியும் ெத அெள் ரபசோைல் படத்தில் முழு
கெைத்ரைோடு இருந்ைோள், ஆைோல் இென்
அெளிடம் வைோத்ை சில்மிசத்தை கோட்டி
வகோண்டு இருந்ைோன்.
படம் முடித்ைவுடன் இருெரும் புறப்பட்டு
வீட்தட ரநோக்கி ெந்து வகோண்டு
இருந்ைைர். குளிரில் அெள் இெதை
கட்டிவகோண்டைோல் ோகென் ெண்டி ஓட்ட
ைடுைோறிைோன்.
ஒரு ெழியோக வீட்தட ெந்து அதடந்ைோன்.
ெழக்கம் ரபோை அந்ை அம்ைோ வெளியில் ைோன்
உட்கோர்ந்து இருந்ைது, என்ைைோ சோப்பிட்டோசோ
என்று ரகட்டு வகோண்டு கோவ்யோ என்ை
இருந்ைோலும் அந்ை படத்ரைோட முடிதெ ைட்டும்
என்ைோல் ஏற்று வகோள்ள முடியவில்தை, அந்ை
தட க்டர் ஏரைோ புதுசோ வசய்ய முடிவு வசய்து

உயிருக்கு உயி ோ கோைலிச்ச அந்ை இருெத யும்
படத்தின் முடிவில் பிரித்து தெத்து
இருக்ககூடோது, என்று வசோல்லி வகோண்ரட
கைதெ திறந்ைோன்.
ைறுநோள் கோதையில் ரெதைக்கு ரபோகும்
ரபோது கைதெ மூடிவிட்டு ைோடி படியில்
இருந்து இறங்கிைோன்.
என்ைப்போ ோகெோ ரெதைக்கு கிளம்பியோச்சோ
என்று அந்ை அம்ைோ ரகட்டது, அைற்க்கு
ஆம்ைோம், கோவ்யோவுக்கு ைோன் வகோஞ்சம் உடம்பு
சரியில்தை, வகோஞ்சம் போர்த்துக்ரகோங்க என்று
வசோல்லி விட்டு ெண்டிதய ஸ்டோர்ட்
வசய்ைோன்.
அென் வசன்றவுடன் அந்ை அம்ைோ வீட்டில்
உள்ள கருைோரி படத்தின் முன்பு வசன்று ஏன்
இப்படி அந்ை தபயதை சித்தி ெதை
வசய்கிறோய், அந்ை வபோண்ணு விபத்தில்
இறக்கும் ரபோரை இென் உயித யும் எடுத்து
இருக்கைோரை என்று ஓவெை அழுைோள்.

ஆம் கோவ்யோ இறந்து ஆறு ைோைம் ஆகிவிட்டது.
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வியோபோ ம்
ோம் ைைது ைந்தையுடன் ைளிதக கதடயில்
வியோபோ ம் போர்த்து ெந்ைோன், ெோ இறுதி
நோள்களில் இருெரும் ரசர்ந்து கதடதய
அதடத்து விட்டு அருகில் உள்ள சின்ை
ஊர்களில் ரபோய் சந்தை ரபோடுெோர்கள். ைகன்
ைந்தையிடம் ரகட்டோன், ஏன்போ நம்ை
கதடயிை இருந்ரை விற்றோல் நைக்கு ைோபம்
ைோரை, ஏன் இந்ை ரெகோை வெயிலில் ெந்து
சந்தை ரபோட ரெண்டும் என்று ரகட்டோன்.
இல்ைப்போ நம்ை ஊரில் இருந்து கதட நடத்தி
ெந்ைோல் நைக்கு உைக வபோருளோைோ ம் பற்றி
வைரியோைல் ரபோகும், அது ைட்டும்மில்ைோைல்

நைது வியோபோ ெட்டம் நம்ை சின்ை ஊரிரை
முடிந்து ரபோய்விடும், அைைோல் ைோன் நோன்
வெயில், ைதழதய வபோருட்படுத்ைோைல்
ஒவ்வெோரு சனி கிழதையும் இங்கு ெந்து கதட
ரபோடுகிரறன். அதுைட்டும்மில்ைோைல் நம்ை
கதடகளில் உள்ள சிை உயர்ந்ை ை
வபோருள்கதள இந்ை சந்தையில் விற்கும் ரபோது
அந்ை வபோருள்கதள சின்ை ஏதழயும்
பயன்படுத்துெோன், நைக்கும் அந்ை வபரிய
கம்வபனி வபோருள் விற்பைோல் அதிக ைோபம்
கிதடக்கும் எை ரபசிக்வகோண்ரட சந்தைதய
அதடந்ைைர்.
இருெரும் ைங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
இடங்களில் கதடதய ரபோட்டைர். வெயில்
இறங்க இறங்க கூட்டம் சந்தையில் கூடியது,
கி ோை ைக்கள் என்பைோல் பைரும் வபோருதள
ரப ம் ரபசித்ைோன் ெோங்கிைோர்கள். ோமுவிற்கு
ஒன்றும் புரியவில்தை, நம்ை ஊரில் அப்போ ஒரு
தபசோ கூட குதறக்கைோட்டோர், இங்க ைட்டும்
ஏன் குதறக்கிறோர் என்றும்
புரியவில்தை? பிறகு கூட்டம் சிறிது குதறந்ை
பிறகு வைதுெோக ைைது ைந்தையிடம்

ரகட்டோன், ஏன் அப்போ அெர்கள் ரகட்கும்
குதறந்ை விதைக்கு
வபோருள்கதள விற்கிறீர்கள்? என்று
ரகட்டோன்.
அைற்கு ோமுவின் அப்போ, இன்தறக்கு
இதுெத நைக்கு வைோத்ை வியோபோ ம் சுைோர்
2000 ரூபோய், இதுரெ நம்ை ஊரில் இருந்ைோல்
வெறும் 500 ரூபோய் ைட்டும் ைோன் வியோபோ ம்
நடக்கும். இங்ரக நோன் 15% ைோபம் தெத்து
வபோருள்கதள விற்ரபன், ஆைோல் நைது
கதடயில் நோன் 30% ைோபம் தெத்து
விற்ரபன். நைக்கு ஒர நோளில் வியோபோ ம்
2000 ரூபோய் வியோபோ ம் ைற்றும் நிக ைோபம்
300 ரூபோய்; அதுரெ நைது ஊர் என்றோல் 500
ரூபோய் வியோபோ மும் 150 ைோபமும் ைோன்
கிதடக்கும் என்று வியோபோ நுணுக்கங்கதள
வசோல்லி வகோண்டு இருந்ைோர்.
இருெரும் ரபசிக்வகோண்டு இருக்கும் ரபோது
ஒரு வபரியெர் அங்கு ெந்து ைம்பி, அடுத்ை
ைோைம் வபோண்ணுக்கு கல்யோணம்
தெத்திருக்ரகன், அைற்கு ரைதெயோை சதையல்

வபோருள்கதள வகோஞ்சம் குதறந்ை விதையில்
நீங்க ைோன் எற்போடு வசய்து ை னும் எை
வசோல்லிக்வகோண்டு ஒரு ஆயி ம் ரூபோய்
முன்பணமும் ைந்ைோர்.
ோமுவின் அப்போ இருக்கட்டும் அய்யோ, முைலில்
நீங்கள் ரைதெயோை வபோருள்கதள
வசோல்லுங்கள், நோன் வபோருள்கதள முைலில்
எற்போடு வசய்கிரறன், பணம் பிறகு வபற்று
வகோள்கிரறன் எை வசோல்லிவிட்டோர்.
ோம் ெழக்கம் ரபோை அப்போவிடம், ஏன் அப்போ
முன்பணம் ெோங்கவில்தை எை ரகட்டோன்,
ோம் உைக்கு ஒரு வியோபோ ைந்தி மும்
வைரியவில்தை, அெர் இந்ை ஊரில்ரை உள்ள
ஒரு வபரிய ைனிைர், அெர் வசோன்ைோ இந்ை
ஊரில் உள்ள அதைெரும் அெர் வசோல்லுக்கு
கட்டுபட்டு ைோன் நடக்கணும். எைக்கும் உைக்கு
ஒரு வசோந்ை கதடதய இந்ை ஊரில் தெத்து
வகோடுக்க வ ோம்ப நோள் ஆதச, அது ைோன்
இன்று நோன் முன்பணம் கூட
ெோங்கவில்தை. ஒவ்வெோரு ெோ மும் நோம்
இங்கு ெந்து சந்தை ரபோட்ட பயன் இது

ைோன். அந்ை வபரியெத தெத்ரை நைது சின்ை
கதடதய இந்ை ஊரிலும் திறப்ரபோம் என்று
கூறிய ைந்தைதய வியப்புடன் போர்த்ைோன்.
அென் வியப்பதை போர்த்துவிட்டு; ஒரு
வியோபோரி எந்ை ரந த்திலும் ைோப
ரநோக்கத்துடனும், வியோபோ ைந்தி துடன் ைோன்
சிந்திக்க ரெண்டும் என்று கூறி விட்டு
இருெரும்
வியோபோ த்தை முடித்துவிட்டு நடந்ைைர்.
அெர்கள் இருெரும் ரெகைோக ெண்டிதய
ைள்ளி வகோண்டு நடந்ைைர், அப்ரபோது அந்ை
ஊரில் உள்ள பள்ளியின் ைதைதை ஆசிரியர்
ோம் அப்போவிடம் ெந்து ெணக்கம்
வசோல்லிவிட்டு, ஒரு நன்வகோதட புத்ைக்கத்தை
நீட்டிைர், உடரை ோம் அப்போ எைற்கு என்று
ரகட்டோர்.
எங்கள் பள்ளி ைதழ கோைத்தில் அதிகம்
ஒழுகுகிறது, அைற்கு ஊரில் உள்ள
வியோபோரிகள், முக்கியபுள்ளிகள், பண்தணயோர்
அெர்கதள போர்த்து நன்வகோதட ெசூல் வசய்து

புதிய கீற்று ரைய முடிவு வசய்துள்ரளோம்
என்று கூறிைோர்.
உடரை ைைது தபயில் இருந்து ஒரு 500
ரூபோய் எடுத்து நன்வகோதடயோக
வகோடுத்ைோர். ைதைதை ஆசிரியர் நன்றியுடன்
வபற்று வகோண்டோர்.
சிறிது ரந ம் நடந்ைவுடன் ோம் அப்போதெ
போர்த்து வசோன்ைோன், அப்போ நீங்க
நன்வகோதட வகோடுத்ைது பின்ைோளில்
பள்ளியில் உள்ள சத்துணவு சதையல்
வபோருள்களில் சப்ரள வசய்ய ைோரை என்று
சிரித்து வகோண்ரட எல்ைோ வைோழில் கசியமும்
வைரிந்ைது ரபோை வசோன்ைோன்.
இதை ரகட்டதும் ோம் அப்போ ரகோபத்துடன்
வசோன்ைோர், வியோபோ த்தில் ைர்ைம் போர்க்க
கூடோது; ைர்ைத்தில் வியோபோ ம் போர்க்க கூடோது.
ோம் வியோபோ ம் என்பது ஒரு நோளில் கற்று
வகோள்ெது கிதடயோது என்று ஒரு முடிவுக்கு

ெந்ைது ைட்டும்மில்ைோைல் வியோபோ ம் என்பது
ஒரு அனுபெம் எைவும் உணர்ந்ைோன்.
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ரப ழகி
வி ைைது நண்பர்களுடன் ஷோப்பிங் ைோல்
வசன்றோன், நண்பர்கள் அங்கு வசன்றவுடன்
ஒரு வைோக்க படத்துக்கு ரபோக
எண்ணிைோர்கள், இென் ெ ைறுத்து
விட்டோன். ஏற்கைரெ அந்ை வைோக்க படத்தை
நோன் போர்த்துவிட்ரடன், ைறுபடியும் போர்ப்பது
என்பது வைரிந்ரை ைற்வகோதைக்கு
முயற்சிப்பைற்கு சைம் என்று வசோல்லிவிட்டு
நோன் இங்ரகரய வகோஞ்ச ரந ம் சுற்றி
வகோண்டு இருக்ரகன், ைதியம் எல்ரைோரும்
ரசர்ந்து சோப்பிட ரபோகைோம் என்று
வசோன்ைோன், அெர்களும் சரி என்று
வசோல்லிவிட்டு படம் போர்க்க
வசன்றைர். முைலில் வகோஞ்ச ரந ம்
சுற்றிவிட்டு, ஒரு பர்கர் ைற்றும் ரகோக் ஆர்டர்

வசய்து சோப்பிட்டு விட்டு ைறுபடியும் ஒரு
துணிக்கதடயில் நுதழந்ைோன்.
கதடக்குள் வசன்றவுடன் ஒரு பிங்க் நிற
சுடிைோர் அெதை மிகவும் ஈர்த்ைது, கோ ணம்
அந்ை பிங்க் நிற சுடிைோருடன் இெனுக்கு ஒரு
பந்ைமும், ஒரு வகோசுெர்த்தி சுருள் ரபோை ஒரு
வைல்லிய ெண்ண கதையும் உள்ளது.
வியின் முன்ைோள் கோைலி திவ்யோவிற்கு பிங்க்
நிறம் என்றோல் மிகவும் பிடிக்கும். இருெரும்
கல்லூரியில் படிக்கும் ரபோரை
கோைலித்ைைர். பிறகு இருெரும் இந்ை
வபங்களூரில் ஒர கம்வபனியில் ைோன்
ரெதை போர்த்ைைர், அப்பவும் இருெரும்
கோைலித்ைைர். ஆைோல் இருெரும் ஒர
ைோதிரியோை சம்பளத்தில் ரெதை
போர்த்ைைர். திவ்யோ வகோஞ்சம் நல்ை ெோழ்க்தக
ை த்துடன் ெோழ நிதைத்ைோள், இருெருக்கும்
அடிக்கடி கருத்து ரெறுபோடு ைற்றும் சிறு சிறு
சண்தடகளும் நடந்ைது. அப்வபோழுது வியின்
வபோருளோைோ ம் வகோஞ்சம் ைோழ்ந்து இருந்ைது,

திவ்யோ எந்ை ரந மும் பணம் ைற்றும் வியின்
ெசதிதய பற்றி ஒப்பீடு வசய்து ரபசுெது
விக்கும் வகோஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்தை,
ஆைோலும் அென் கோைதை இழக்க
ைய ோகவும் இல்தை, ைைைோ கோைலித்ைோன்;
ஏவைன்றோல் இென் ைைதில் திவ்யோ ஒரு
ரப ழகி.
ஆம் திவ்யோ ஒரு ரப ழகி ைோன், நல்ை
எலுமிச்தச கைர், அழகோை ைற்றும் நீளைோை
கூந்ைல், ெசீகரிக்கும் புன்ைதக, இஞ்சி
இதடயழகு, அளெோை ஒப்பதை அடிக்கடி
ரபசும் நுனி நோக்கு இங்கிலீஷ் இது எல்ைோம்
ரசர்ந்து அெதள ஒரு ரப ழகியோக ைோன்
கோட்டியது.
ரப ழகி திவ்யோவிடம் இருந்து ஒரு நோள்
இெனுக்கு ரப திர்ச்சி ெந்ைது, கோதையில்
ஆபீஸ் ெந்ைதும் இெனிடம் ைைது கல்யோண
பத்திரிக்தகதய ைந்ைோள். இென் ெோங்கி
போர்த்ைவுடன் சினிைோவில் போர்ப்பது ரபோை பை
மின்ைல்களும், இடியும் இென் இையத்தை

ைோக்கியது ரபோை உணர்ந்ைோன். எதுவும்
ரபசோைல் பத்திரிக்தகதய ெோங்கி வகோண்டு
ைோதையில் உன் கூட வகோஞ்சம் ரந ம் ரபச
ரெண்டும் என்று ைட்டும் கூறிைோன். அெள்
அைற்கு சரி, நோம் ெழக்கம் ரபோை சந்திக்கும் பீச்
வ ஸ்டோ ன்ட் ெந்துவிடு என்று வசோல்லி
விட்டு வசன்றுவிட்டோள்.
ைோதையில் அெள் ெந்ைவுடன், ஏன் இந்ை
முடிவு என்று ரகட்டோன். நீ நல்ை சம்பளம்
ெோங்கவில்தை, கல்யோணத்திற்கு பிறகு நோன்
ரெதைக்கு ெ விருப்பமில்தை. நீ ெோங்கும்
சம்பளத்தில் எைது கைவுகளுக்கு நீர் ஊற்ற
முடியோது, அைைோல் ைோன் இந்ை முடிதெ
எடுத்ரைன் என்று கூறிைோள். இென் பதில்
ஏதும் கூறோைல் இருந்ைோன், அெரள ைறுபடியும்
வைோடர்ந்ைோள், நீ ைட்டும் உைக்கு ெ க்கூடிய
ைதைவி நல்ை அழகோை வபண்ணோக இருக்க
ரெண்டும் என்று நிதைக்கும் ரபோது நோனும்
அெர் அதிகம் சம்போதிக்க ரெண்டும் என்று
நிதைத்ைது ைப்பு இல்தை என்றும் நோம் நல்ை

நண்பர்களோ இருப்ரபோம் என்று வசோல்லிவிட்டு
வசன்றோள்.
அந்ை ரெைதையில் குடிக்கவும் புதகக்கவும்
ஆ ம்பித்ைோன், அந்ை அலுெைகத்தில் இருந்து
வெளிரயறி பை கம்வபனி ைோறிைோன். சம்பளம்
ைட்டுமில்தை வியின் ெயதும் ஏறியது,
ஒருெழியோக அென் குடும்பத்ைோரின் வைோடர்
நச்சரிப்புகளுக்கு முடிெோக 33 ெயதில்
கல்யோணம் வசய்து வகோள்ள முடிவு வசய்ைோன்.
இென் எதிர்போர்த்ை அளவுக்கு எந்ை ெ ணும்
அதையவில்தை, இறுதியில் ஒரு கி ோைத்து
பட்டைோரியோை ஒரு வபண்தண வியின்
வீட்டில் முடிவு வசய்ைோர்கள். இறுதியில்
ரெண் டோ விருப்போக வியும் சம்ைைம்
வைரிவித்ைோன். வியின் ைதைவி ஒன்றும்
அவ்ெளவு கைர் இல்தை, நுனி நோக்கு
ஆங்கிைமும் இல்தை, நீள கூந்ைலும் இல்தை,
எப்வபோழுதும் மிடுக்கோை உதடகள்
உடுத்துெதும் இல்தை. எப்வபோழுது வீட்டிற்கு
வசன்றலும் ஒரு தநட்டி அல்ைது சீதைதய
இடுப்பில் ஏற்றி கட்டி அடுப்படியில் ரெதை

வசய்ெது எை இருப்போள். ஆைோல் வியிடம்
எந்ை ஒரு சண்தடயும் ரபோடோைோட்டோள். வி
ெோ ம் ஒருமுதற வீட்டில் தெத்ரை குடிக்கவும்,
புதகக்கவும் வசய்ெோன், அெள் ஒரு ெோர்த்தை
கூட ரகட்கைோட்டோள். ஒவ்வெோரு நோளும்
விக்கு பிடித்ை உணவுகதள சதைத்தும்,
இ வில் ைன்தைரய பரிைோறியும் அெதை
சந்ரைோசைோக தெக்க முற்பட்டோள், ஆைோல்
வியின் ைைதில் அெள் எந்ை ஒரு
ைோக்கத்தையும் எற்படுத்ைவில்தை.
ஒருெழியோக ெருடங்கள் ஓடிை, இென்
ைறுபடியும் வபங்களூரில் ரெதை கிதடத்து
ெந்ைோன், ஆைோல் வி இன்னுமும் அென்
ைதைவி ைற்றும் குழந்தைகதள வெளிரய
அதழத்து வசல்ெது கிதடயோது. எப்வபோழுதும்
ைனியோக நண்பர்களுடன் ைோன்
ெோ விடுமுதறகதள களி(ழி)ப்போன், ைைது
ைதைவிக்கு வெளிரய ைனியோக வசல்ை
அனுைதியும் கோசும் ைட்டும் வகோடுத்துவிடுெோன்.

ஒரு ெழியோக சுருள் படம் முடிந்ைது, இென்
ஒவ்வெோரு சுடிைோ ோ போர்த்துவகோண்டு
இருக்கும் ரபோது ஒரு வபரிய உருெம் இென்
ரைோளில் ைட்டி வி நீ எப்படி வபங்களூர்?
என்று ரகட்டது.
இெனுக்கு மிகவும் பழக்கைோை கு ல் ஆைோல்
உருெம் வபோருந்ைோை கோ ணத்திைோல் சிை
நிமிடம் ரபசோைல் நின்றோன். என்ை வி
யோபகம் இல்தை நோன் ைோன் உன் திவ்யோ
என்று அெள் வசோல்ை. நீ வகோஞ்சம் சதை
ரபோட்டைோல் அதடயோளம் வைரியவில்தை
என்று வசோன்ைோன்.
ைைதிற்குள் நீ என் திவ்யோ இல்தை,
வபோதிமுட்தட திவ்யோ என்று ைட்டும்
வசோல்லிவகோண்டோன்.
ஆைோ வி வீட்டில் ரெற ரெதை இல்தை;
அைைோல் சோப்பிட்டு சோப்பிட்டு தூங்கி
விடுரென், அது ைோன் வகோஞ்சம் வெயிட்
ரபோட்டுவிட்ரடன்.

இதுெோ வகோஞ்சம் வெயிட்; ரப ழகி
திவ்யோதெ, வபோதிமுட்தட திவ்யோவுடன்
ைைதிற்குள் ஒரு ஒப்பீடு வசய்ைோன், நல்ை
ரெதை நோன் ைப்பிச்ரசன் என்றும் நிதைத்து
வகோண்டோன்.
இருெரும் ைங்கள் திருைண
ெோழ்க்தகதய பற்றி வகோஞ்ச ரந ம்
ரபசிக்வகோண்டு இருந்ைைர், அெள்
விதடவபறும் ரபோது இந்ை பணக்கோ
ெோழ்க்தக எைக்கு மிகவும் சலிப்போக உள்ளது
என்று வசோன்ைோள், இென் அதை பற்றி
எதுவும் வசோல்ைோைல் ஒரு புன்ைதக ைந்து
விட்டு ைறுபடியும் சுடிைோர் போர்க்க முடிவு
வசய்ைோன்.
இப்வபோழுது ைறுபடியும் அந்ை பிங்க் நிற
சுடிைோர் போர்த்து ெோய் விட்டு சிரித்ைோன்.
அெள் ைதைவிக்கு ஒரு சந்ைை நிறத்தில் ஒரு
சுடிைோர் ரைர்வு வசய்து கற்பதை வசய்து
போர்த்ைோன், இப்வபோழுது வியின் ைதைவி

ஒரு ரப ழகியோக வைரிந்ைோள், நம்ை குடிப்பதை
பற்றி ஒன்னும் ரகட்பது இல்தை, ரகோபப்பட்டு
திட்டும் ரபோதும் ஒரு ெோர்த்தை ைறுத்து
ரபசுெது இல்தை, எங்ரகயும் வெளிரய
அெதள அதழத்து வசல்ெதும்
இல்தை, ைைக்கு ரெண்டியதை சரியோை
ரந த்தில் ைருெது, கல்யோணைோகி இ ண்டு
பிள்தள வபற்றபின்ைரும் இன்னும் வெயிட்
ரபோடோைல், வீட்டு ரெதை எல்ைோம் வசய்து
குழந்தைகதளயும் நன்றோக ப ோைரித்து
வகோள்ளும் ைைது ைதைவி ஒரு ரப ழகி
என்று முடிவு வசய்து நண்பர்கள் ெருதகக்கோக
கோத்து இருக்கோைல், புறஅழதக விட அக
அழரக முக்கியம் எை நிதைத்து, புது
சுடிைோருடன் வீட்டிற்கு வித ந்ைோன் ைன்
ரப ழகிதய கோண.
12
அல்ெோவும் ைல்லிதகபூவும்

ோஜோவுக்கும் சுகந்திக்கும் கல்யோணம் ஆகி சுைோர்
ஒன்றத ெருடங்கள் இனிரை
ஓடிை. இ ண்டு ஆண்டுகள் சந்ரைோசைோக
புதுைண ெோழ்தெ அனுபவித்ை பிறகு குழந்தை
வபற்று வகோள்ள இருெரும் முடிவு
வசய்ைைர். எப்ப விரசசம் என்று ஆறு ைோைம்
வசன்ற பின்பு, வைதுெோக இருெர் வீட்டிலும்
ரகட்க ஆ ம்பித்ைைர். இந்ை சமூகத்தில்
திருைணம் என்பது இருைணம் சோர்ந்ை
ெோழ்க்தக முதற என்பதை ைோண்டி ைதைமுதற
விருச்ச ஆணிரெர இந்ை திருைண பந்ைம் எை
புரிய இருெருக்கும் ஒருெருடம் ஆைது.
சுகந்தி கருவுறும் ெத அெள் ைோமியோரும்,
நோத்ைைோரும் அெதள குடும்ப உறுப்பிை ோரெ
ஏற்று வகோள்ளவில்தை. ஒரு ெருடம் கழித்து
அெள் கருவுற்ற வசய்தி ரகட்ட பின்பு ைோன்
ைோமியோரும், நோத்ைைோரும் சுகந்தியின் மீது போச
ைதழதய வபோழிந்ைைர். அப்ரபோது ைோன்
சுகந்தி ைோய்தையின் அங்கீகோ ம் ைற்றும்
ைதைமுதற விருத்தி முக்கியத்துெத்தை
உணர்ந்ைோ ள்.

இருெரும் எதிர்போர்த்ை அந்ை நோளும்
வநருங்கியது, அது ைோன் சுகந்தியின் பி செ
நோள், எல்ரைோரும் நல்ை படியோக ைோயும்,
ரசயும் பிறக்க பி ோத்ைதை வசய்யும் ரபோது
சுகந்தியின் ைோமியோர் ைட்டும் நல்ை அழகோை
ஆண் குழந்தை பிறக்க பி ோத்ைதை
வசய்ைோள். ஆண்டென் நைக்கு வகோடுக்க
முடிவு வசய்திருப்பதை, யோர் பி ோத்ைதை மூைம்
ைோற்ற முடியும்?? எதுெோக இருந்ைோலும் அது
ஆண்டென் வகோடுக்கும் பரிசு என்பது
சுகந்தியுன் எண்ணம். இதில் இெர்கள்
ஆண்டெதை ரெறு வைோந்ை வு வசய்து
ரகோரிக்தககதள தெக்கிறோர்கள் எை
எண்ணிவகோண்டோள்.
சுகந்திக்கு விதிக்கப்பட்டரைோ வபண் குழந்தை
முைலில் ைோமியோர் ஒரு ைோதிரியோக முகத்தை
தெத்ைோள், சுகந்தியின் ைோைைோர் ைோன்
ஆை வுக த்தை முைலில் நீட்டிைோர்,
ஏன்வைன்றோல் பிறந்ை குழந்தையின்
நட்சத்தி மும், அெரின் அம்ைோவின்
நட்சத்தி மும் ஒன்றோக
இருந்ைது. அதுைட்டுமில்ைோைல் ைைது ரபத்திக்கு

ைைது அம்ைோ வபயர் ெருகின்ற ைோதிரி
அமிர்ைஸ்ரீ என்று வபயரும் அெர
தெத்ைோர். ரெற ெழியில்ைோைல் ைோமியோர்,
நோத்ைைோர் அதைெரும் அமிர்ைஸ்ரீதய ஏற்று
வகோண்டைர். பி செ ெலி, ைோமியோர்
நோத்ைைோர் குடசல்கதள ைறக்கரெ சுகந்திக்கு
சிை ெருடங்கள் ஓடிை. அமிர்ைஸ்ரீ 2 ெயதை
கடந்ைவுடன் ைறுைடியும் ைோமியோர், நோத்ைைோர்
அெர்களின் ரெதைகதள
ஆ ம்பித்ைைர். இன்னுரைோர்
பிள்தள வபற்றுவகோடு அதுவும் ஆண்
பிள்தளயோக என்று திைமும் ஜோதட
ைோதடயோகவும், சிை ரந ங்களில்
ரநரிதடயோகவும் ரகட்க ஆ ம்பித்ைைர்.
சுகந்திக்கு என்ை வசய்ெவைன்ரற
வைரியவில்தை, திைமும் இ வில் இருெரும்
இதை பற்றிரய தீெ ைோக ரபசிைர், நம்ை
ைோத்ைோ போட்டி கோைத்தில் வீட்டுக்கு 12
பிள்தளகள் என்பதுகூட சகஜைோை விஷயைோக
இருந்ைது, ஆைோல் இப்ப நம்ை அப்போ அம்ைோ
ைதைமுதறயில் நோன்கு முைல் இ ண்டு

குழந்தைகளோக குதறந்துவிட்டது. இப்ப நம்ை
கோைத்தில் இன்தறய வபோருளோைோ ச் சூழலில்
ஒன்தற ெளர்ப்பரை வபரிய விஷயம் என்று
நிதைக்கும் படி உள்ளது.
ோஜோவுக்கு இன்வைோரு குழந்தை
வபற்றுவகோள்ள வகோஞ்சம்
கூடவிருப்பமில்தை. அென் எல்ைோதுக்கும்
ரபப்பர்ை கணக்கு எழுதிரய ரபைோ தைதய
கோலி வசய்பென், அென் இன்வைோரு குழந்தை
என்றவுடன் இ ண்டு ெருடைோக வசைவு வசய்ை
போல்பவுடர் ைோன் அென் நிதைவுக்கு முைலில்
ெந்ைது. ரெண்டரெ ரெண்டோம் என்று முடிவு
வசய்ைோன்.
பி ச்சதை முற்றி வகோண்ரட ரபோைது,
போசைோக இருந்ை ைோமியோர் ைருைகள் இப்ப
வீட்டில் ரபசுெது கிதடயோது, நோத்ைைோரும்
அப்படிரய. இெளுக்கு எப்ரபோதும் ஆை வு
க ம் நீட்டும் ைோைைோரும் ஒரு ைருந்துக்கு கூட
சுகந்திக்கு ஒரு ஆறுைல் கூட
வசோல்ைவில்தை. ஏரைோ குடும்பத்தில் ஒரு

இறப்பு நிகழ்ந்ைது ரபோை ஒரு ையோைஅதைதி
நோள் முழுெதும் நிைவியது.
பிறகு ைோமியோரும், ைோைைோரும் வகோஞ்சம்
வகோஞ்சைோக அமிர்ைஸ்ரீயிடம் இருந்தும் விைக
ஆ ம்பித்ைைர். இப்ரபோது ைோன் இருெருக்கும்
வகோஞ்சம் வகோஞ்சம் பயம் ெ ஆ ம்பித்ைது.
ோஜோ ஒரு நோள் ைோதையில் அென் அப்போ
வசல்லும் போர்க்கிற்கு வசன்றோன், அங்கு அென்
அப்போ அப்வபோழுது அெர் நண்பருடன் நதட
பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வகோண்டு இருந்ைோர்.
ோஜோதெ போர்த்ைவுடன் இருெரும் குசைம்
விசோரித்துவிட்டு அெர்களது நதட பயிற்சியில்
கெைத்தை திருப்பிைர். ோஜோ
வபோறுதையிழந்து அெர்கள் நதட
பயிற்சிதயயும், குழந்தைகள்
விதளயோடுெதையும் போர்த்துவகோண்டு
இருந்ைோன். எல்ைோ பிள்தளகளும் இந்ை
உைகத்தை ைறந்து சந்ரைோசைோக விதளயோடி
வகோண்டு இருந்ைைர். ஒவ்வெோரு குழந்தையும்
ைகிழ்ச்சியோகவும் அரை ரந த்தில் ைற்ற

குழந்தைகளுடன் விட்டு
வகோடுத்து விதளயோடுெதையும் போர்த்ைோன்.
அப்போ நதடபயற்சி முடித்ைவுடன் அெரிடம்
வசன்று, ஏன் இன்வைோரு பிள்தள வபற்று
வகோள்ளோைற்கு எங்களுடன் நீங்கள் பழகோைல்
விைகுகிறீர்கள் என்று ரகட்டோன்.
ோஜோ உைக்கு அப்பறம் நம்ை ைோத்ைோ
விசுெநோைன் ைதைமுதற முடித்து ரபோக
கூடோது, அைற்கு ைோன் நோன் வகோஞ்சம்
கடுதையோக இருக்ரகன். உங்க சித்ைப்போவுக்கு
இ ண்டும் வபண் பிள்தளகள், உங்க
வபரியப்போவிற்கும் நோன்கும் வபண்
பிள்தளகள், எைக்கு ைட்டும் ைோன் நீ ஒரு
ஆண் பிள்தள, இப்ப நீயும் ஒத்ை வபண்
பிள்தளரயோடு நிறுத்திவிட்டோல் நம்ை
ைதைமுதற எப்படி விருச்சம் அதடயும், என்
கண் முன்ரை நம் ைதைமுதற ரெர் அழிெதை
எப்படி என்ைோல் ைோங்கிக்வகோள்ள முடியும்
என்று கூறிவிட்டு கண்ணீத
துதடத்ைோர். நம்ை குைம் விருத்தி அதடெது
உன் தககளில் ைட்டும் ைோன் உள்ளது,

ரயோசித்து ஒரு நல்ை முடிவு எடு என்று
வசோன்ைோர்.
இதில் ரயோசிக்க என்ை இருக்கிறது அப்போ,
எந்ை குழந்தை பிறக்கும் என்பது என்
தகயிரைோ அல்ைது சுகந்தி தகயிரைோ
இல்தை. இந்ை கம்ப்யூட்டர் கோைத்தில் ரபோய்
ஆண் பிள்தள ரெண்டும் என்பது ஒரு
ைடத்ைைம், என்தை வபோருத்ைெத ஆண்
பிள்தளரயோ, வபண் பிள்தளரயோ இ ண்டுரை
குடும்ப வசோத்தும் ெோரிசும் கூட. இந்ை போர்க்
ெந்ை பிறகு ைோன் எைக்கு ஒன்னு ைட்டும்
புரிந்ைது, அமிர்ைஸ்ரீ கூட விதளயோட ஒரு
குழந்தை அெசியம் என்று, அெளுக்கோக நோன்
ஒரு குழந்தை வபற்று வகோள்ள முடிவு
வசய்துவிட்ரடன், அெளும் எத்ைதை நோள்
ைோன் உங்களிடம் அன்தப எதிர்போர்த்து கோத்து
கிடக்க முடியும், அெளுக்கும் இங்கு உள்ள
சிறுெர்கள் ரபோை வீட்டில் விதளயோட ஒரு
குழந்தை ரெண்டும் எை தீர்க்கைோக
வசோன்ைோன். ோஜோவின் அப்போ ஒரு
ெோர்த்தை கூட பதில் ரபசோைல் வீட்தட
ரநோக்கி நடந்ைோர்.

ோஜோ போல்பவுடர் கணக்கு எதுவும் ைைசில்
ரபோடோைல் கதடத்வைருவுக்கு வசன்று
அல்ெோவும் ைல்லிதகபூவும் ெோங்கி வகோண்டு
வீட்டிற்கு ெந்ைோன், அென் தகயில் உள்ள
அல்ெோ ைற்றும் ைல்லிதகப்பூதெ போர்த்து
ோஜோவின் அப்போ சந்ரைோசப்பட்டோர்.

13
குைவைய்ெம்
கடந்ை ஒரு ெருடைோரெ ச ெணன் நடத்தி
ெந்ை பைகோ கதட, போத்தி கதட அதைத்தும்
நட்டத்தில் நடக்க ஆ ம்பித்ைை; ச ெணன்
உடல்நிதையும் சரியோக இல்தை, சர்க்கத
வியோதி, கோல் ெலி என்றும் அெதி பட
ஆ ம்பித்ைோன். அது ைட்டுமில்ைோைல்
குடும்பத்தில் நிதறய சண்தடகள் இெனுக்கும்
ைதைவிக்கும் இதடரய, இது எல்ைோம்
ரபோைோது என்று பூர்வீக வசோத்து ரூபத்தில்

பங்கோளி பி ச்சதை ரெறு ெந்ைது. ச ெணன்
பை பி ச்சதைகளோல் திக்கி திணறிைோன்.
என்ை வசய்யைோம் என்று ரயோசித்ை ரபோது
ைோன் அென் குடும்ப ரஜோசியர் ரஜோதிட
சிகோைணி சிங்கோ ம் நிதைவுக்கு ெந்ைோர்,
அெரிடம் வசன்று ைன் ஜோைகத்தை கோட்டி
பரிகோ ம் ரகட்கைோம் என்று முடிவு வசய்ைோன்.
அெர் இென் ஜோைகத்தை அைசி போர்த்துவிட்டு
உைக்கு இப்ப ரகது திதச நடக்குது; ோகுவும்
சரியோை இடத்தில் இல்தை, அைைோல் எந்ை
ஒரு கோரியம் வசய்யும் முன் பை ைடதெ
ரயோசித்து வசய்ய ரெண்டும். ஒரு முதற
உங்க குைவைய்ெ ரகோவிலுக்கு வசன்று
ெந்ைோல் வகோஞ்சம் பி ச்சதையில் இருந்து
ைப்பைோம், ஆைோல் முழுெதும் ைப்ப முடியோது
என்று கூறிவிட்டோர்.
சரி என்று வசோல்லிவிட்டு, ஏற்கைரெ குடும்ப
சூழ்நிதை சரியில்தை, இதுை அெதள எல்ைோம்
கூட்டி வகோண்டு ரபோக முடியோது எை ைைதில்
நிதைத்து வகோண்டு ைனியோக ரபோக முடிவு

வசய்ைோன். அய்யைோர் இென் குைவைய்ெம்;
அதுவும் திருவநல்ரெலி அருகில் உள்ளது.
இென் ரகோவில்லுக்கு வசன்று சுைோர் ஒரு
ஐந்து ெருடம் ஆயிற்று. சரி வ ோம்ப நோள்
கழித்து ரபோகிரறோம், ெருகின்ற அம்ைோெோதச
பூதஜக்கு ரபோக முடிவு வசய்ைோன்.
ைோைந்ரைோறும் அம்ைோெோதச இ வில் அங்கு
வபரிய பதடயில் இட்டு அய்யைோருக்கு ஒரு
பூதஜ நடக்கும், ைோயோதிகள் சிை ரபர் ைட்டும்
இந்ை பூதஜயில் கைந்து
வகோள்ெோர்கள். ைகோளய அம்ைோெோதச பூதஜ
ைோன் வெகு விைர்தசயோக வகோண்டோடப்படும்.
ைதுத யில் இருந்து பஸ்சில் திருவநல்ரெலிக்கு
ரபோகும் ரபோது பதழய நிதைவுகள் இென்
நிதைவுக்கு ெந்ைை.
ஒருெழியோக திருவநல்ரெலிதய அதடந்து
ைதியம் சோப்பிட்டுவிட்டு, ஒரு டவுண்பஸ்
பிடித்து குைவைய்ெ ரகோவிலுக்கு
வசன்றோன். பஸ்சில் இருந்து இறங்கி
ெயக்கோட்டு பக்கைோக நடந்ைோன், ரபோகும்
ரபோது இென் போல்ய நண்பன் குைோத

போர்த்ைோன்; போர்த்ைவுடன்
வியப்பதடந்ைோன். ஐந்து ெருடம் முன்பு
போர்க்கும் ரபோது கஞ்சிக்கு ெழியோைல் ஒரு
கிழிந்ை சட்தட ரபோட்டு ஊர் சோெடியில்
படுத்து கிடந்ைெோன் ைோன் இந்ை குைோர். இப்ப
போர்த்ைோல் வெள்தளயும் வசோள்தளயும் ைட்டும்
இல்ைோைல், கழுத்து நிதறய ைங்க சங்கலியும்
மின்னியது.
என்ை குைோரு ஆரள அதடயோளம் வைரியோைல்
ைோறிட்ட என்று ரகட்டோன்.
என்ை ச ெணோ இந்ை பக்கம் என்று இென்
ரகள்விக்கு பதில் கூறோைல் ைறு ரகள்வி
ரகட்டோன்?
ஏன் நோன் உன்தை போர்க்க ெ

கூடைோ?

அப்படிவயல்ைோம் ஒன்னும் இல்தை? ஒரு
ஐந்து ெருடைோ நீ ரகோவில் திருவிழோவுக்கு கூட
ெ வில்தை அைைோல் ைோன் எை இழுத்ைோன்.

வியோபோ ம் ஒன்னும் சரியில்தை, குடும்பத்திலும்
ஆயி ம் பி ச்தை, அது ைோன் இந்ை பக்கம்
ைதை தெக்க முடியவில்தை.
உைக்கு வியோபோ ம் எப்படி என்று ரகட்டோன்.
எரைோ ஆண்டென் புண்ணியத்தில் இப்ப
வியோபோ ம் நல்ை ரபோகுது. அக்கம் பக்கம்
யோரும் ெருகிறோர்களோ என்று போர்த்து விட்டு,
எல்ைோம் இந்ை ஒரு ரைோதி த்ைோல் ைோன் என்று
வசோல்லிவிட்டு ைன் தகதய கட்டிைோன்.
இது என்ை ோசிக்கல் ரைோதி ைோ என்று
ரகட்டோன் ச ெணன்
ஆம் இது ஒரு விதை உயர்ந்ை ோசிக்கல்
ரைோதி ம், இைற்க்கு வபயர் நோக த்திைம் என்று
கூறிவிட்டு ைறுபடியும் அக்கம் பக்கம் சுற்றி
போர்த்து விட்டு ஒரு கசியம் வசோல்ரறன்
என்று இென் கோதில் ஒன்தற
வசோன்ைோன். போம்புகளிடத்தில் நோக த்திைம்
என்னும் ஒரு சிெப்புக் கல் இருக்கும்,
அதுக அம்ைோெோதச ரபோன்ற நோள்களில்

இ வுரந த்தில் இத ரைடுெைற்கு ெசதியோக
இதைப் வெளியில் தெத்து விட்டு அந்ை
வெளிச்சத்தில் இத ரைடும். ஒரு நோள்
அம்ைோெோதச அன்று இ வு குளத்துக்கு ரபோகும்
ரபோது எைக்கு ஒரு வபரிய நோக த்திைகல்
கிதடத்ைது இதை யோரிடமும் வசோல்ைோரை
என்றும் கூறிைோன். அதுைட்டுமில்ைோைல் அந்ை
கல்தை நோன் அதிக விதைக்கு விற்று
விட்ரடன், ஒரு சிறிய அளவு கல்தை என்
வி லில் ரைோதி ைோக ரபோட்டு வகோண்ரடன்.
நோக த்திைத்தை அணியும் ஒருெனுக்கு
விஷத்திைோரைோ ரநோய்களிைோரைோ ஆபத்து
ெ ோது. அெைது வீட்டில் குரப ன்
கோசு வபோழிந்து ெளம் குவிப்போன். இந்ை
நோக த்திைத்தின் ைகத்ைோை சக்தியோல்
எதிரிகளிடம் இருந்தும் ைப்பிக்கைோம் என்றும்
கூறிைோன். இருெரும் வகோஞ்சம் ரந ம் ரெற
ரெற விசயங்கதள ரபசிக்வகோண்டு
இருந்துவிட்டு இறுதியில் நோன் குைவைய்ெ
ரகோவிலுக்கு ெந்ரைன் என்று வசோல்லிவிட்டு
கிளம்பிைோன்.

இ வு அம்ைோெோதச பூதஜயில் கைந்து
வகோண்டு, ைைமுருக அய்யைோத பி ோத்ைதை
வசய்ைோன், பூதஜ முடியரெ இ வு 2 ைணி
ஆைைோல் ரகோவிலில் தூங்கிைோன்.
அதிகோதையில் எழுந்து ெயக்கோட்டு பக்கம்
நடந்து ெரும் ரபோது ைோன் போர்த்ைோன் குைோர்
இறந்துகிடப்பதை; ஊர அதிகோதையில் கூடி
நின்று ரெடிக்தக போர்த்ைது, குைோரின்
கோலுக்கடியில் ஒரு போம்பும் அடிபட்டு
இறந்துகிடந்ைது. குைோர் தககளில் சோணியும்
ஒரு போம்தப அடித்ை ஒரு கம்பும்
இருந்ைது. ெோ ம் ெோ ம் ைெறோைல் போம்பு
புற்றுக்கு போல் ெோர்போர்; அது ைட்டுமில்ைோைல்
நோக த்ைகல் ரெற தகயில் ரபோட்டு இருந்ைோர்,
இருந்தும் போம்பு அெர் உயித
பலிெோங்கிவிட்டது என்று ஊர்கோ ர்கள்
ரபசிக்வகோண்டு இருந்ைது அென் கோதில்
ரகட்டது, உடரை அெனுக்கு ரநற்று குைோர்
வசோன்ை நோக த்திைகல் நிதைவுக்கு ெந்ைது.
குைோர் இறந்ை இடங்கதள சுற்றி சுற்றி
ரநோட்டம் விட்டோன், ஒரு இடத்தில் ஒரு சிறிய
கல் ரபோன்ற சோணிகுவியதை

போர்த்ைோன். உடரை யோருக்கும் வைரியோைல்
அந்ை சோணி குவியதை எடுத்து தபயில்
ரபோட்டு வகோண்டோன். நண்பனின் இறுதி
சடங்கில் கூட கைந்து வகோள்ளோைல் உடரை
ஊருக்கு திரும்பிைோன். திருவநல்ரெலி ெந்து
அதடந்ைதும் அந்ை சோணிதய கழுவிைோன்;
நோக த்திைகல் மின்னியது, அென் கண்
கூசியது. உடரை திருவநல்ரெலியில் உள்ள
ஒரு வபோற்வகோல்ைர், வீட்டிற்கு வசன்று அந்ை
கல்தை வகோடுத்து விதை ரபசிைோன்; ஒரு
ெழியோக அந்ை கல்தை பை ைட்சங்களுக்கு
விற்றோன். இெனுக்கும் அதில் ஒரு சின்ை
ரைோதி மும் வசய்து வகோண்டோன், ஒரு நோள்
முழுெதும் சந்ரைோசைோக இருந்துவிட்டு ைறுநோள்
ஊருக்கு கிளம்பிைோன்.
ஒரு சிை ைோைங்கள் முைலில் வகோஞ்சம் பதழய
கடன்கதள அதடத்ைோன், ரெறு சிை
வைோழில்களிலும் சிந்ைதைதய
திருப்பிைோன். ரைோதி
ோசிரயோ என்ைரெோ
இென் ைதைவியும் இப்ரபோது சண்தட
சச்ச வு இல்ைோைல் பழக ஆ ம்பித்ைோள்.

இெைது பண வசழிப்தப போர்த்து இென்
ைதைவி எந்ரந மும் போச ைதழயும்
வபோழிந்ைோள். ோசிக்கல் ெந்ை ரந ம் வகோஞ்சம்
வகோஞ்சைோக வியோபோ ம் சூடு பிடிக்க
வைோடங்கியது. இெனும் தகயில் இருந்ை
பணத்தில் புது புது வியோபோ ங்கதள
வைோடங்கிைோன். அதைத்திலும் இெனுக்கு
வெற்றிரய கிதடத்ைது.
புதிைோக சிை வீடு ைற்றும் ரைோட்டங்கதள
ெோங்கிைோன், இென் ஊரில் இருக்கும் ஒரு
போம்பு புற்றுக்கு ஒவ்வெோரு வெள்ளி கிழதையும்
வசன்று போல் ஊற்றி ெழிபடுெோன். அது
ைட்டும்மில்ைோைல் ஒவ்வெோரு ைோைமும்
அன்ைைோைமும் வசய்ைோன். வியோபோ ம் பை
ைடங்கு வபருகியது, ைறு ெருடம் குடும்பத்துடன்
குை வைய்ெ ரகோவில் வசன்று ெழிபோடு வசய்து
விட்டு, ரகோவிலுக்கு ஒரு ைணியும்,
அய்யைோருக்கு ஒரு ரெலும் சோத்திவிட்டு
ெந்ைோன்.
குைவைய்ெ ெழிபட்டோல் ைை நிதறவு
அதடந்ைைோக ைதைவியிடம் வசோன்ைோன்;

ஆைோல் ஒரு முதற கூட ைப்பி ைெறி கூட
ோசிக்கல் ரைோதி ம் பற்றிரயோ நோக த்திைம்
பற்றிரயோ யோரிடமும் இென் வசோல்ைவில்தை;
அதை ஒரு வைய்ெ கசியைோகரெ அென்
ைைதிற்குள் ைட்டும் தெத்து வகோண்டோன்.
இப்படிரய இ ண்டு ெருடம் ஓடியது, பணம்
வபருக வபருக இென் ஒரு துறவி ரபோைரெ
ைோறிைோன்; எந்ை ரந மும் ஏைோெவைோரு
ரகோவிலுக்கு வசல்ெதும், ஒவ்வெோரு
ரகோவிலுக்கும் நன்வகோதட ெோரி ெழங்குெதும்
எை இருந்ைோன். ைறுெருடம் குைவைய்ெவிழோ
வகோதட வகோடுக்க ைதைவி ைற்றும்
குழந்தைகளுடன் ைைது கோரில்
திருவநல்ரெலிதய ரநோக்கி ெண்டியில் வசன்று
வகோண்டு இருந்ைோன், ரபோகும் ெழியில்
ரகோவில்பட்டி அருகில் ைதிய உணதெ
முடித்துக்வகோண்டு சர்ெருக்கு 50 ரூபோய் டிப்ஸ்
ைந்து விட்டு ைறுபடியும் பயணத்தை
வைோடர்ந்ைைர். புறெழி சோதை ெழியோக
திருவநல்ரெலிதய வநருங்கும் ரபோது;
சோதையில் கிடந்ை ஒரு கயிதற போம்பு எை
நிதைத்து ரபோட்ட தீடிர் பிர க்கோல் ெண்டி

நிதை குதைந்து மிக வபரிய விபத்தில்
முடிந்ைது. விபத்தில் ெண்டி ஓட்டிய டித ெர்
ைவி அதைெரும் சம்பெ இடத்தில்
இறந்ைைர். ோசி கல் ரைோதி த்ைோல்
விபத்தை……
ஊழ்விதை உருத்து ெந்து ஊட்டும்
1
Free Tamil Ebooks – எங்கதளப் பற்றி
மின்புத்ைகங்கதளப் படிக்க உைவும் கருவிகள்:
மின்புத்ைகங்கதளப் படிப்பைற்வகன்ரற
தகயிரைரய தெத்துக் வகோள்ளக்கூடிய பை
கருவிகள் ைற்ரபோது சந்தையில் ெந்துவிட்டை.
Kindle, Nook, Android Tablets ரபோன்றதெ
இெற்றில் வபரும்பங்கு ெகிக்கின்றை.
இத்ைதகய கருவிகளின் ைதிப்பு ைற்ரபோது 4000
முைல் 6000 ரூபோய் ெத குதறந்துள்ளை.
எைரெ வபரும்போன்தையோை ைக்கள் ைற்ரபோது
இைதை ெோங்கி ெருகின்றைர்.

ஆங்கிைத்திலுள்ள மின்புத்ைகங்கள்:
ஆங்கிைத்தில் ைட்சக்கணக்கோை மின்புத்ைகங்கள்
ைற்ரபோது கிதடக்கப் வபறுகின்றை. அதெ
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ரபோன்ற
ெடிெங்களில் இருப்பைோல், அெற்தற
ரைற்கூறிய கருவிகதளக் வகோண்டு நோம்
படித்துவிடைோம்.
ைமிழிலுள்ள மின்புத்ைகங்கள்:
ைமிழில் சமீபத்திய புத்ைகங்கவளல்ைோம் நைக்கு
மின்புத்ைகங்களோக கிதடக்கப்வபறுெதில்தை.
ProjectMadurai.com எனும் குழு ைமிழில்
மின்புத்ைகங்கதள வெளியிடுெைற்கோை ஒர்
உன்ைை ரசதெயில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ைக்
குழு இதுெத ெழங்கியுள்ள ைமிழ்
மின்புத்ைகங்கள் அதைத்தும் PublicDomain-ல்
உள்ளை. ஆைோல் இதெ மிகவும் பதழய
புத்ைகங்கள்.
சமீபத்திய புத்ைகங்கள் ஏதும் இங்கு
கிதடக்கப்வபறுெதில்தை.

எைரெ ஒரு ைமிழ் ெோசகர் ரைற்கூறிய
“மின்புத்ைகங்கதளப் படிக்க உைவும்
கருவிகதள” ெோங்கும்ரபோது, அெ ோல் எந்ை
ஒரு ைமிழ் புத்ைகத்தையும் இைெசைோகப் வபற
முடியோது.
சமீபத்திய புத்ைகங்கதள ைமிழில் வபறுெது
எப்படி?
சமீபகோைைோக பல்ரெறு எழுத்ைோளர்களும்,
பதிெர்களும், சமீபத்திய நிகழ்வுகதளப் பற்றிய
விெ ங்கதளத் ைமிழில் எழுைத்
வைோடங்கியுள்ளைர். அதெ இைக்கியம்,
விதளயோட்டு, கைோச்சோ ம், உணவு, சினிைோ,
அ சியல், புதகப்படக்கதை, ெணிகம் ைற்றும்
ைகெல் வைோழில்நுட்பம் ரபோன்ற பல்ரெறு
ைதைப்புகளின் கீழ் அதைகின்றை.
நோம் அெற்தறவயல்ைோம் ஒன்றோகச் ரசர்த்து
ைமிழ் மின்புத்ைகங்கதள உருெோக்க உள்ரளோம்.
அவ்ெோறு உருெோக்கப்பட்ட மின்புத்ைகங்கள்
Creative Commons எனும் உரிைத்தின் கீழ்

வெளியிடப்படும். இவ்ெோறு வெளியிடுெைன்
மூைம் அந்ைப் புத்ைகத்தை எழுதிய மூை
ஆசிரியருக்கோை உரிதைகள் சட்டரீதியோகப்
போதுகோக்கப்படுகின்றை. அரை ரந த்தில் அந்ை
மின்புத்ைகங்கதள யோர் ரெண்டுைோைோலும்,
யோருக்கு ரெண்டுைோைோலும், இைெசைோக
ெழங்கைோம்.
எைரெ ைமிழ் படிக்கும் ெோசகர்கள்
ஆயி க்கணக்கில் சமீபத்திய ைமிழ்
மின்புத்ைகங்கதள இைெசைோகரெ வபற்றுக்
வகோள்ள முடியும்.
ைமிழிலிருக்கும் எந்ை ெதைப்பதிவிலிருந்து
ரெண்டுைோைோலும் பதிவுகதள எடுக்கைோைோ?
கூடோது.
ஒவ்வெோரு ெதைப்பதிவும் அைற்வகன்ரற
ஒருசிை அனுைதிகதளப் வபற்றிருக்கும். ஒரு
ெதைப்பதிவின் ஆசிரியர் அெ து பதிப்புகதள
“யோர் ரெண்டுைோைோலும் பயன்படுத்ைைோம்”

என்று குறிப்பிட்டிருந்ைோல் ைட்டுரை அைதை
நோம் பயன்படுத்ை முடியும்.
அைோெது “Creative Commons” எனும்
உரிைத்தின் கீழ் ெரும் பதிப்புகதள ைட்டுரை
நோம் பயன்படுத்ை முடியும்.
அப்படி இல்ைோைல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிைத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகதள நம்ைோல்
பயன்படுத்ை முடியோது.
ரெண்டுைோைோல் “All Rights Reserved” என்று
விளங்கும் ெதைப்பதிவுகதளக் வகோண்டிருக்கும்
ஆசிரியருக்கு அெ து பதிப்புகதள “Creative
Commons” உரிைத்தின் கீழ் வெளியிடக்ரகோரி
நோம் நைது ரெண்டுரகோதளத் வைரிவிக்கைோம்.
ரைலும் அெ து பதடப்புகள் அதைத்தும்
அெருதடய வபயரின் கீரழ ைோன்
வெளியிடப்படும் எனும் உறுதிதயயும் நோம்
அளிக்க ரெண்டும்.

வபோதுெோக புதுப்புது
பதிவுகதள உருெோக்குரெோருக்கு அெர்களது
பதிவுகள் நிதறய ெோசகர்கதளச் வசன்றதடய
ரெண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நோம்
அெர்களது பதடப்புகதள எடுத்து இைெச
மின்புத்ைகங்களோக ெழங்குெைற்கு நைக்கு
அெர்கள் அனுைதியளித்ைோல், உண்தையோகரெ
அெர்களது பதடப்புகள் வபரும்போன்தையோை
ைக்கதளச் வசன்றதடயும். ெோசகர்களுக்கும்
நிதறய புத்ைகங்கள் படிப்பைற்குக் கிதடக்கும்
ெோசகர்கள் ஆசிரியர்களின் ெதைப்பதிவு
முகெரிகளில் கூட அெர்களுதடய
பதடப்புகதள ரைடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கைோம். ஆைோல் நோங்கள் ெோசகர்களின்
சி ைத்தைக் குதறக்கும் ெண்ணம்
ஆசிரியர்களின் சிைறிய ெதைப்பதிவுகதள
ஒன்றோக இதணத்து ஒரு முழு
மின்புத்ைகங்களோக உருெோக்கும் ரெதைதயச்
வசய்கிரறோம். ரைலும் அவ்ெோறு
உருெோக்கப்பட்ட புத்ைகங்கதள
“மின்புத்ைகங்கதளப் படிக்க உைவும் கருவிகள்”-

க்கு ஏற்ற ெண்ணம் ெடிெதைக்கும்
ரெதைதயயும் வசய்கிரறோம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்ை ெதைத்ைளத்தில்ைோன் பின்ெரும்
ெடிெதைப்பில் மின்புத்ைகங்கள் கோணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இந்ை ெதைைளத்திலிருந்து யோர்
ரெண்டுைோைோலும் மின்புத்ைகங்கதள
இைெசைோகப் பதிவிறக்கம்(download) வசய்து
வகோள்ளைோம்.
அவ்ெோறு பதிவிறக்கம்(download) வசய்யப்பட்ட
புத்ைகங்கதள யோருக்கு ரெண்டுைோைோலும்
இைெசைோக ெழங்கைோம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களோ?

நீங்கள் வசய்யரெண்டியவைல்ைோம் ைமிழில்
எழுைப்பட்டிருக்கும் ெதைப்பதிவுகளிலிருந்து
பதிவுகதள
எடுத்து, அெற்தற LibreOffice/MS Office
ரபோன்ற wordprocessor-ல் ரபோட்டு ஓர் எளிய
மின்புத்ைகைோக ைோற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்ெளவுைோன்!
ரைலும் சிை பங்களிப்புகள் பின்ெருைோறு:
1. ஒருசிை பதிெர்கள்/எழுத்ைோளர்களுக்கு
அெர்களது பதடப்புகதள “Creative
Commons” உரிைத்தின்கீழ்
வெளியிடக்ரகோரி மின்ைஞ்சல்
அனுப்புைல்
2. ைன்ைோர்ெைர்களோல் அனுப்பப்பட்ட
மின்புத்ைகங்களின் உரிதைகதளயும்
ை த்தையும் பரிரசோதித்ைல்
3. ரசோைதைகள் முடிந்து அனுைதி
ெழங்கப்பட்ட ை ைோை
மின்புத்ைகங்கதள நைது ெதைைளத்தில்
பதிரெற்றம் வசய்ைல்

விருப்பமுள்ளெர்கள் freetamilebooksteam@gmail.co
m எனும் முகெரிக்கு மின்ைஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்ைத் திட்டத்தின் மூைம் பணம்
சம்போதிப்பெர்கள் யோர்?
யோருமில்தை.
இந்ை ெதைத்ைளம் முழுக்க முழுக்க
ைன்ைோர்ெைர்களோல் வசயல்படுகின்ற ஒரு
ெதைத்ைளம் ஆகும். இைன் ஒர ரநோக்கம்
என்ைவெனில் ைமிழில் நிதறய
மின்புத்ைகங்கதள உருெோக்குெதும், அெற்தற
இைெசைோக பயைர்களுக்கு ெழங்குெதுரை
ஆகும்.
ரைலும் இவ்ெோறு உருெோக்கப்பட்ட
மின்புத்ைகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்வகோள்ளும்
ெடிெதைப்பில் அதையும்.
இத்திட்டத்ைோல் பதிப்புகதள எழுதிக்வகோடுக்கும்
ஆசிரியர்/பதிெருக்கு என்ை ைோபம்?

ஆசிரியர்/பதிெர்கள் இத்திட்டத்தின் மூைம்
எந்ைவிைைோை வைோதகயும் வபறப்ரபோெதில்தை.
ஏவைனில், அெர்கள் புதிைோக இைற்வகன்று
எந்ைஒரு பதிதெயும் எழுதித்ை ப்ரபோெதில்தை.
ஏற்கைரெ அெர்கள் எழுதி வெளியிட்டிருக்கும்
பதிவுகதள எடுத்துத்ைோன் நோம் மின்புத்ைகைோக
வெளியிடப்ரபோகிரறோம்.
அைோெது அெ ெர்களின் ெதைைளத்தில் இந்ைப்
பதிவுகள் அதைத்தும் இைெசைோகரெ
கிதடக்கப்வபற்றோலும், அெற்தறவயல்ைோம்
ஒன்றோகத் வைோகுத்து ebook reader ரபோன்ற
கருவிகளில் படிக்கும் விைத்தில் ைோற்றித் ைரும்
ரெதைதய இந்ைத் திட்டம் வசய்கிறது.
ைற்ரபோது ைக்கள் வபரிய அளவில் tablets
ைற்றும் ebook readers ரபோன்ற கருவிகதள
நோடிச் வசல்ெைோல் அெர்கதள வநருங்குெைற்கு
இது ஒரு நல்ை ெோய்ப்போக அதையும்.
நகல் எடுப்பதை அனுைதிக்கும் ெதைைளங்கள்
ஏரைனும் ைமிழில் உள்ளைோ?

உள்ளது.
பின்ெரும் ைமிழில் உள்ள ெதைைளங்கள் நகல்
எடுப்பதிதை அனுைதிக்கின்றை.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்ெோறு ஒர் எழுத்ைோளரிடம் Creative
Commons உரிைத்தின் கீழ் அெ து
பதடப்புகதள வெளியிடுைோறு கூறுெது?
இைற்கு பின்ெருைோறு ஒரு மின்ைஞ்சதை
அனுப்ப ரெண்டும்.

<துெக்கம்>
உங்களது ெதைத்ைளம் அருதை
[ெதைைளத்தின் வபயர்].
ைற்ரபோது படிப்பைற்கு உபரயோகப்படும்
கருவிகளோக Mobiles ைற்றும் பல்ரெறு
தகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்தக
அதிகரித்து ெந்துள்ளது.
இந்நிதையில்
நோங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும்
ெதைைளத்தில், பல்ரெறு ைமிழ்
மின்புத்ைகங்கதள வெவ்ரெறு துதறகளின் கீழ்
ரசகரிப்பைற்கோை ஒரு புதிய திட்டத்தில்
ஈடுபட்டுள்ரளோம்.
இங்கு ரசகரிக்கப்படும் மின்புத்ைகங்கள்
பல்ரெறு கணிணிக் கருவிகளோை Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with
android, iOS ரபோன்றெற்றில் படிக்கும்
ெண்ணம் அதையும். அைோெது இத்ைதகய

கருவிகள் support வசய்யும் odt, pdf, ebub, azw
ரபோன்ற ெடிெதைப்பில் புத்ைகங்கள் அதையும்.
இைற்கோக நோங்கள் உங்களது
ெதைைளத்திலிருந்து பதிவுகதள
வபற விரும்புகிரறோம். இைன் மூைம் உங்களது
பதிவுகள்
உைகளவில் இருக்கும் ெோசகர்களின்
கருவிகதள ரந டியோகச் வசன்றதடயும்.
எைரெ உங்களது ெதைைளத்திலிருந்து
பதிவுகதள பி திவயடுப்பைற்கும் அெற்தற
மின்புத்ைகங்களோக ைோற்றுெைற்கும் உங்களது
அனுைதிதய ரெண்டுகிரறோம்.
இவ்ெோறு உருெோக்கப்பட்ட மின்புத்ைகங்களில்
கண்டிப்போக ஆசிரிய ோக உங்களின் வபயரும்
ைற்றும் உங்களது ெதைைள முகெரியும்
இடம்வபறும். ரைலும் இதெ “Creative
Commons” உரிைத்தின் கீழ் ைட்டும்ைோன்
வெளியிடப்படும் எனும் உறுதிதயயும்
அளிக்கிரறோம்.

http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கதள பின்ெரும் முகெரிகளில்
வைோடர்பு வகோள்ளைோம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881776049
2177970948
நன்றி.
</முடிவு>
ரைற்கூறியெோறு ஒரு மின்ைஞ்சதை
உங்களுக்குத் வைரிந்ை அதைத்து
எழுத்ைோளர்களுக்கும் அனுப்பி
அெர்களிடமிருந்து அனுைதிதயப் வபறுங்கள்.

முடிந்ைோல் அெர்கதளயும் “Creative Commons
License”-ஐ அெர்களுதடய ெதைைளத்தில்
பயன்படுத்ைச் வசோல்லுங்கள்.
கதடசியோக அெர்கள் உங்களுக்கு அனுைதி
அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்ைஞ்சதைfreetamilebooksteam@gmail.com எனு
ம் முகெரிக்கு அனுப்பி தெயுங்கள்.
ஓர் எழுத்ைோளர் உங்களது உங்களது
ரெண்டுரகோதள ைறுக்கும் பட்சத்தில் என்ை
வசய்ெது?
அெர்கதளயும் அெர்களது பதடப்புகதளயும்
அப்படிரய விட்டுவிட ரெண்டும்.
ஒருசிைருக்கு அெர்களுதடய வசோந்ை
முயற்சியில் மின்புத்ைகம் ையோரிக்கும்
எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகரெ அெர்கதள
நோம் மீண்டும் மீண்டும் வைோந்ை வு வசய்யக்
கூடோது.

அெர்கதள அப்படிரய விட்டுவிட்டு
அடுத்ைடுத்ை எழுத்ைோளர்கதள ரநோக்கி நைது
முயற்சிதயத் வைோட ரெண்டும்.
மின்புத்ைகங்கள் எவ்ெோறு அதைய ரெண்டும்?
ஒவ்வெோருெ து ெதைத்ைளத்திலும்
குதறந்ைபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள்
கோணப்படும். அதெ ெதகப்படுத்ைப்பட்ரடோ
அல்ைது ெதகப்படுத்ைப் படோைரைோ இருக்கும்.
நோம் அெற்தறவயல்ைோம் ஒன்றோகத் தி ட்டி
ஒரு வபோதுெோை ைதைப்பின்கீழ் ெதகப்படுத்தி
மின்புத்ைகங்களோகத் ையோரிக்கைோம். அவ்ெோறு
ெதகப்படுத்ைப்படும் மின்புத்ைகங்கதள பகுதிI பகுதி-II என்றும் கூட ைனித்ைனிரய பிரித்துக்
வகோடுக்கைோம்.
ைவிர்க்க ரெண்டியதெகள் யோதெ?

இைம், போலியல் ைற்றும் ென்முதற
ரபோன்றெற்தறத் தூண்டும் ெதகயோை
பதிவுகள் ைவிர்க்கப்பட ரெண்டும்.
எங்கதளத் வைோடர்பு வகோள்ெது எப்படி?
நீங்கள் பின்ெரும் முகெரிகளில் எங்கதளத்
வைோடர்பு வகோள்ளைோம்.




email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTa
milEbooks
Google
Plus: https://plus.google.com/communities/10
8817760492177970948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளெர்கள் யோர்?




Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org



இ வி

Supported by



Free Software Foundation
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உங்கள் பதடப்புகதள மின்னூைோக இங்கு
வெளியிடைோம்.
உங்கள் பதடப்புகதள மின்னூைோக இங்கு
வெளியிடைோம்.
1. எங்கள் திட்டம் பற்றி –
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
ைமிழில் கோவணோளி –
http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

2. பதடப்புகதள யோெரும் பகிரும் உரிதை
ைரும் கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிைம் பற்றி –
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிதை – ஒரு
அறிமுகம்
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creativecommons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/201112/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-licenses
உங்கள் விருப்போை கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
உரிைத்தை இங்ரக ரைர்ந்வைடுக்கைோம்.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ரைற்கண்டெற்தற போர்த்ை / படித்ை பின்,
உங்கள் பதடப்புகதள மின்னூைோக ைோற்ற
பின்ெரும் ைகெல்கதள எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

1.
2.
3.
4.

நூலின் வபயர்
நூல் அறிமுக உத
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உத
உங்கள் விருப்போை கிரிரயட்டிவ்
கோைன்ஸ் உரிைம்
5. நூல் – text / html / LibreOffice odt/
MS office doc ெடிெங்களில். அல்ைது
ெதைப்பதிவு / இதணய ைளங்களில்
உள்ள கட்டுத களில் வைோடுப்புகள்
(url)
இெற்தற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு
மின்ைஞ்சல் அனுப்பவும்.
வித வில் மின்னூல் உருெோக்கி
வெளியிடுரெோம்.
—————————————
—————————————
————————–
நீங்களும் மின்னூல் உருெோக்கிட உைெைோம்.

மின்னூல் எப்படி உருெோக்குகிரறோம்? –
ைமிழில் கோவணோளி –
https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhR
s
இைன் உத ெடிெம் ஆங்கிைத்தில் –
http://bit.ly/create-ebook
எங்கள் மின்ைஞ்சல் குழுவில் இதணந்து
உைெைோம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamileboo
ks
நன்றி !
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கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிதை – ஒரு
அறிமுகம்
1. பதிப்புரிதை

பதிப்புரிதை (Copyright) என்பது ஓர்
எழுத்ைோளருக்ரகோ, கதைஞருக்ரகோ ைைது
அசைோை பதடப்புகதளப் போதுகோக்க
சட்டத்திைோல் அெருக்கு அளிக்கப்பட்ட
ைனிப்பட்ட உரிதையோகும். இவ்வுரிதையோைது
அப்பதடப்புகதள நகவைடுத்ைல், ப ப்புைல்,
பயன்படுத்துைல் ஆகிய வசயல்கதளக்
கட்டுப்படுத்துைதையும் உள்ளடக்கியைோகும்.
இவ்வுரிதை உரிதையோளருக்குப் பதடப்பின்
மீைோை கட்டுப்போட்டிதையும் இைோபமீட்டும்
உரிதைதயயும் ைருகிறது. சிை சந்ைர்ப்பங்கள்
ைவி இப்பதடப்புகதளப் பயன்படுத்ை
உரிதையோளரின் அனுைதி வபறுெது அெசியம்.
இந்ை அனுைதி ைற்கோலிகைோைைோகரெோ,
நி ந்ை ைோைைோகரெோ இருக்கைோம்.
பதிப்புரிதை போதுகோப்பது ஒருெரின்
எண்ணத்தின் வெளிப்போடுகதள;
எண்ணங்கதள அல்ை. எடுத்துக்கோட்டோக,
ஒருெர் கோப்புரிதை வபற அெர் ைைதில் அழகிய
கதைக்கரு உருெோெது ைட்டும் ரபோைோது.
அக்கரு ஒரு கதையோகரெோ, ஓவியைோகரெோ
அல்ைது எைோெது ஒரு ெடிெைோக வெளிப்பட

ரெண்டும். கோப்புரிதை வபற வெளிப்போரட
ரபோதுைோைது. பை நோடுகளில் பதிவு வசய்ய
ரெண்டிய அெசியமில்தை. முந்திய
கோைங்களில் பதிப்புரிதைச் சட்டம் புத்ைகங்கள்
நகவைடுப்பைற்கு எதி ோக ைட்டுரை
பயன்பட்டது. கோைம் வசல்ைச்வசல்ை
வைோழிப்வபயர்ப்பு ைற்றும் பிற சோர்ந்ை
ஆக்கங்களிலும் இச்சட்டம்
பயன்படுத்ைப்படுகிறது. ைற்ரபோது நிைப்படம்,
இதச, நோடகம், புதகப்படம், ஒலிப்பதிவு,
தித ப்படம், கணினி நி ல் ஆகியதெயும் இதில்
அடக்கம்.
பதிப்புரிதையின் சோைக போைகங்கள்
பதிப்புரிதையின் முக்கியைோை சோைக அம்சம்
வபோருளோைோ ரீதியில் எழுத்ைோளர்களுக்கு
பயன் கிதடப்பைதை உறுதி வசய்ெரை ஆகும்.
அைோெது ஒரு நூல் எத்ைதை பி திகள், எந்ைப்
பதிப்பகத்ைோல், எப்ரபோது வெளியிடப்படைோம்
என்ற முடிவுகதள எழுத்ைோளர் எடுக்க
முடிகிறது. விற்பதையோகும் நூல்களின்

இைோபத்தில் சிறு பகுதியிதை எழுத்ைோளர்
வபற்றுக் வகோள்ளவும் முடியும்.
பதிப்புரிதையின் மூைம் இைோபம் வபறுெைற்கோக
ெழிெதக வசய்யப்பட்டுள்ள ரபோதிலும் அறிவு
ப வுைலும் அறிவு விருத்தியும் வபருைளவில்
ைடுக்கப்படுகின்றை. இைற்கோை கோ ணம்
பதிப்புரிதையின் இறுக்கைோை கட்டுப்போடுகரள
ஆகும். ஓர் எழுத்ைோளர் இறந்து 60
ஆண்டுகளின் பின்ைர ரய அெ து
பதடப்புக்கள் வபோதுவெளிக்கு ெருகின்றை.
அதுெத அப்பதடப்புகள் ைறுபதிப்புச்
வசய்யப்படோவிடினும் அல்ைது பதடப்புக்கு
உரிதை ரகோ எெரும் இல்ைோவிடினும் கூட
ரெவறெரும் பயன்படுத்ை முடியோை நிதைரய
கோணப்படுகிறது.
சமூக நைன் கருதிய பதடப்புக்கள் கூட –
அதெ வசன்று ரச ரெண்டிய ைக்கதளச்
வசன்றதடயோைல் – பதிப்புரிதையின்
வபய ோல் ைடுக்கப்படுகின்றை.
எழுத்ைோளர்கதள தையைோகக் வகோண்டு
அச்சமூகங்களில் உருெோகரெண்டிய சிந்ைதைப்

பள்ளிகள் ரைோன்றோைரைரய
ரபோய்விடுகின்றை. ைைது சிந்ைதைகள் மூைைோக
– அதெ அெர்களுக்கு பின்போை
ைதைமுதறகளோல் கடத்ைப்படுெைனூடோக
ெ ைோற்றில் வைோடர்ச்சியோக ெோழ ரெண்டிய
சிந்ைதையோளர்கள் பதிப்புரிதையிைோல்
கட்டுப்படுத்ைப்படுெது கெதைக்குரியது.
அறிவின் பல்கிப்வபருகும் ைன்தைரய சமூகத்தை
உயிர்ப்புடன் தெத்திருக்கக்கூடியது. சமூகம்
உயிர்ப்புடன் இருப்பைற்கு சமூக அறிவு
சகை ோலும் பயன்படுத்ைக்கூடியைோக இருக்க
ரெண்டும். ஆைோல் பதிப்புரிதையின்
கட்டுப்போடுகள் அைற்கு இடம் ைருெதில்தை.
ைற்ரபோதைய பதிப்புரிதை ெடிெத்தின்
போைகைோை அம்சங்கதள எவ்ெோறு சோைகைோை
அம்சைோக ைோற்றுெது?
பதடப்போளியின் நைன் போதுகோக்கப்படவும்
ரெண்டும் அரைரெதள அப்பதடப்போளியின்
கருத்துக்களோலும் சிந்ைதைகளோலும்
அச்சமூகமும் பயன்வபற ரெண்டும். சமூகத்தின்

மீது அக்கதறயுள்ள ஒவ்வெோருெரும்
இப்புள்ளியில் நின்று சிந்தித்து அைற்கோை
தீர்தெப் வபற ரெண்டும்.
இைற்கோக உருெோக்கப்பட்டரை கிரிரயட்டிவ்
கோைன்ஸ் – Creative Commons –
பதடப்போக்கப் வபோதுை உரிைங்கள் ஆகும்.
இந்ை உரிைங்கள் வகோண்டைோக
வெளியிடப்படும் நூல்களின் இைோபமீட்டும்
உரிதை பதடப்போளியிடரை இருக்கும்.
அரைரந ம் பதடப்புகதள யோெரும் பகிர்ைல்,
அறிதெப் ப ெைோக்குைல், விருத்தி
வசய்ெைற்கோை ெழிகள் திறக்கப்படுகின்றை.
பதடப்போளியின் உரிதையில் எதுவிைைோை
போதிப்தபயும் ஏற்படுத்ைோது, அறிவு விருத்தியில்
ைக்கள் சோர்ந்து நிற்பைற்கு இவ்வுரிைங்கள்
ெழிெதக வசய்துள்ளை. இவ்வுரிைங்களில்
ஒன்றிதைப் பயன்படுத்துெைன் மூைம்
ஆெணப்படுத்ைல், அறிவுவிருத்தி, கல்வி
ரைம்போடு ஆகிய சமூகநை ரநோக்குகளுடன்
இயங்கிெரும் நூைக நிறுெைம், விக்கிபீடியோ

ரபோன்ற அதைப்புக்களும் வைோடர்ச்சியோக
இயங்கக் கூடியைோக இருக்கிறது.
2. கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் – பதடப்போக்கப்
வபோதுைங்கள்
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் – Creative Commons
– பதடப்போக்கப் வபோதுைங்கள் என்பது
ஆக்கங்கதள சட்டப்படி ைற்றெர ோடு
பகிர்ந்துவகோள்ளதை ஊக்குவிப்பதையும்
விரிவுபடுத்துெதையும் ரநோக்கைோகக்வகோண்டு
இயங்கும் இைோபரநோக்கற்ற அறக்கட்டதள
ஆகும். இது 2001 இல் ரைோறன்ஸ் வைசிக்
என்பெ ோல் வைோடங்கப்பட்டது.
http://creativecommons.org
இது பதடப்போளர்களுக்கும் பயைர்களுக்கு
இதடரயயோை ஒரு போைைோக அதைகிறது.
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிைங்கள் அதைத்து
உரிதைகதளயும் கட்டுப்படுத்ைோைல்,
அளிப்புரிதைதய ஊக்குவிக்கின்றை. எந்ை
உரிதைதய அளிப்பது என்பது (அைோெது

முழுெதையும் கோப்புரிதைக்கு கட்டுப்படுத்ைலில்
இருந்து முழுதையோகப் வபோதுவில் விடுைல்
ெத யோை பல்ரெறு வைரிவுகள்)
பதடப்போளர்களுக்குச் சோத்தியைோகின்றது. இது
முழுதையோை கட்டற்ற பதடப்பு
உரிைங்களுக்கும் முழுதையோை கோப்புரிதை
உரிைங்களுக்கும் இதடப்பட்ட ஒரு மிைெோைத்
தீர்ெோகப் போர்க்கப்படுகிறது.
ைற்ரபோது எல்ைோப் பதடப்புகளுக்கும் அதைத்து
உரிதைகளும் கோப்புதடதையோைதெ என்ற
சட்டம் தீவி ெோை நிதைப்போட்தட
உதடயைோகும். வபரும்போைோை ரந ங்களில்
பயைர்களின் சமூகத்தின் நியோயைோை
பயன்போட்டிற்கு இது ைதடயோக அதைந்து
விடுகிறது. பை சந்ைர்ப்பங்களில் ஆக்கர்கரள
அவ்ெோறு ைைது பதடப்புக்கதள கட்டுப்படுத்ை
விரும்புெதில்தை. ஆகரெ இந்ை ைதடதய
நதடமுதறயில் ைளர்த்துைெற்கோக
உருெோக்கப்பட்டதுைோன் பதடப்புப் வபோதுை
உரிைங்கள் என்று ரைோறன்சு வைசிக்
கூறுகிறோர்.

இந்ை நிறுெைைோைது இைற்வகை பல்ரெறு
ெதகயோை கோப்புரிதை உரிை ஒப்பந்ைங்கதள
உருெோக்கி வெளியிட்டுள்ளது. இவ்வுரிை
ஒப்பந்ைங்கள் கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
(பதடப்போக்கப் வபோதுைங்களின்) உரிைங்கள்
எை அறியப்படுகின்றை. இந்ை உரிதைகள்
பதடப்போளர்கள் அெர்கள் வைரிந்வைடுக்கும்,
அெர்களுக்கு ஏற்ற உரிைங்கரளோடு ைைது
பதடப்புக்கதள வெளியிடுெதைச்
சோத்தியைோக்குகின்றை. பல்ரெறு
ரைதெகளுக்கும் பயன்படக்கூடிய ெதகயில்
வெவ்ரெறு ெதகயோை கட்டுப்போடுகளுடன்
ஆறு உரிை ஒப்பந்ைங்கள்
உருெோக்கப்பட்டுள்ளை.
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் – பதடப்போக்கப்
வபோதுை உரிைங்கள்
ஒருெருதடய பதடப்புகதள இதணயத்திலும்
ரெறு ெடிெங்களிலும் பகிர்ெைற்கோக
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் அதைப்பிைோல்
உருெோக்கப்பட்ட உரிை ஒப்பந்ைங்கள்,
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் (பதடப்போக்கப்

வபோதுை) உரிைங்கள் எைப்படுகிறை.
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் அதைப்போைது பல்ரெறு
ரைதெகளுக்கும் பயன்படக்கூடிய ெதகயில்
வெவ்ரெறு ெதகயோை ஆறு உரிை
ஒப்பந்ைங்கதள ையோரித்து ெழங்கியிருக்கிறது.
மூை உரிைங்கள்
Attribution குறிப்பிடுைல் / Attribution (by)
ஆக்கங்கதள படிவயடுக்க, விநிரயோகிக்க, பகி ,
கோட்சிப்படுத்ை, இயக்க, ெழிவபோருட்கதள
உருெோக்க ஆகிய உரிதைகள்
ெழங்கப்படுகின்றை. ஆைோல் ைகுந்ை முதறயில்
அல்ைது ரெண்டப்பட்ட முதறயில்
பதடப்போளிகள் குறிப்பிடப்படுைல் ரெண்டும்.
மூை பதடப்போளி ைற்றும் மூை பதடப்பு
கிதடக்கும் இடம் ரபோன்ற ைகெல்கதள
அளித்ரை பகி ரெண்டும்.
Non-commercial இைோபரநோக்கைற்ற /
NonCommercial (nc)

ஆக்கங்கதள படிவயடுக்க, விநிரயோகிக்க,
கோட்சிப்படுத்ை, இயக்க, ெழிவபோருட்கதள
உருெோக்க ஆகிய உரிதைகள்
ெழங்கப்படுகின்றை. ஆைோல் இைோப
ரநோக்கைற்ற ரநோக்கங்களுக்கு ைட்டுரை.
விற்பதை வசய்யக்கூடோது.
Non-derivative ெழிப்வபோருளற்ற /
NoDerivatives (nd)
ஆக்கங்கதள படிவயடுக்க, விநிரயோகிக்க,
கோட்சிப்படுத்ை, இயக்க ஆகிய உரிதைகள்
ெழங்கப்படுகின்றை. ஆைோல் ெழிவபோருட்கதள
உருெோக்குெைற்கோை உரிதை ை ப்படவில்தை.
Share-alike அரை ைோதிரிப் பகிர்ைல் /
ShareAlike (sa)
ெழிவபோருட்கதள முைன்தை ஆக்கத்துக்குரிய
அரை உரிைங்கரளோரட விநிரயோகிக்க முடியும்.
ஆறு முைன்தை உரிைங்கள்

ஆக்கப்பணி ஒன்றிதை பதடப்போக்கப்
வபோதுைங்கள் உரிதைப்படி ெழங்கும்ரபோது
வைரிவு வசய்யப்படக்கூடிய முைன்தையோை
ஆறு உரிை ஒப்பந்ை ெதககளும் கீரழ
பட்டியலிடப்படுகின்றை. குதறந்ை
கட்டுப்போடுகள் வகோண்ட உரிைத்தில் இருந்து
கூடிய கட்டுப்போடுகள் வகோண்டது ெத
இதெ ெரிதசப்படுத்ைப்பட்டுள்ளை.
1. Creative Commons Attribution BY –
குறிப்பிடுைல் (CC-BY)

பதடப்போக்கப் வபோதுைங்கள் ெழங்கும்
ஒப்பந்ைங்களில் இதுரெ கட்டுப்போடுகள்
குதறந்ை ஒப்பந்ைைோகும். இவ்வெோப்பந்ைத்தின்
படி நீங்கள் உங்கள் ஆக்கத்திதை
ெழங்கும்ரபோது, உங்கள் ஆக்கத்தில்
ைோற்றங்கள் வசய்ய, பயன்படுத்ை, அைதை
அடிப்பதடயோகக்வகோண்டு புதிய ஆக்கங்கதள
உருெோக்க அதைெருக்கும் உரிதை உண்டு.
அத்ரைோடு உங்கள் ஆக்கத்திதை அல்ைது

ைோற்றங்கள் வசய்யப்பட்ட புதிய ஆக்கத்திதை
ெர்த்ைக ரநோக்கங்களுக்கோக பயன்படுத்ைவும்
அனுைதி உண்டு. உங்கள் ஆக்கத்திதை எது
ரெண்டுைோைோலும் வசய்யமுடியும். ஆைோல்
என்ை வசய்ைோலும் உங்கள் வபயத
குறிப்பிட்டோகரெண்டும். அதுரெ இந்ை
ஒப்பந்ைத்தின் ஒர வயோரு கட்டுப்போடு.
சுருக்கைோக
ஆக்குநர் வபயர் கட்டோயம்
குறிப்பிடப்படரெண்டும்.
ைோற்றம் வசய்ைல், புத்ைோக்கங்களுக்கு
அடிப்பதடயோக பயன்படுத்துைல்
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ெர்த்ைக ரநோக்கம் கருதிய பயன்போடு
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரை உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய பகிர்ைல்
நிகழரெண்டும் என்றில்தை.

ைோற்றங்கள் வசய்ை பின் பயைர் ரெறு
உரிைத்திலும் பகி ைோம்.
2.Creative Commons Attribution-ShareAlike
குறிப்பிடுைல் – அரை ைோதிரிப் பகிர்ைல் (CCBY-SA)

இந்ை ஒப்பந்ைைோைது உங்கள்
ஆக்கப்பணியிதை ைோற்ற, திருத்ை, அைதை
அடிப்பதடயோகக்வகோண்டு புதிய ஆக்கங்கதள
உருெோக்க என்று சகைதிற்கும் ைற்றெத
அனுைதிக்கிறது. புதிய ஆக்கத்திதை ெர்த்ைக
ரநோக்கங்களுக்கோகவும் பயன்படுத்ை முடியும்.
ஆைோல், அவ்ெோறு பகி ப்படும் ரெதளயில்
உங்கள் ஆக்கரைோ அல்ைது அைதை
அடிப்பதடயோகவகோண்டு உருெோகும் புதிய
ஆக்கரைோ உங்கள் வபயத கட்டோயம்
குறிப்பிடரெண்டும். அத்ரைோடு நீங்கள்
பயன்படுத்திய உரிை ஒப்பந்ைத்தை அப்படிரய
பயன்படுத்ைரெண்டும். சுருக்கைோக

ஆக்குநர் வபயர் கட்டோயம்
குறிப்பிடப்படரெண்டும்.
ைோற்றம் வசய்ைல், புத்ைோக்கங்களுக்கு
அடிப்பதடயோக பயன்படுத்துைல்
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ெர்த்ைக ரநோக்கம் கருதிய பயன்போடு
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரை உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய பகிர்ைல்
நிகழரெண்டும்.
3. Creative Commons Attribution-NoDerivs
குறிப்பிடுைல் – ெழிப்வபோருளற்ற (CC-BYND)

உங்கள் ஆக்கப்பணியில் எந்ை ைோற்றமும்
வசய்யோைல், உங்கள் வபயத கோட்டோயம்
குறிப்பிடும் ெத க்கும் ெர்த்ைக ரீதியோை

அல்ைது ெர்த்ைக ரநோக்கம் அல்ைோை எந்ை
ரைதெக்கோகவும் உங்கள் ஆக்கத்திதை மீள
விநிரயோகிக்க, பகிர்ந்துவகோள்ள
இவ்வெோப்பந்ைம் அனுைதியளிக்கிறது.
சுருக்கைோக
ஆக்குநர் வபயர் கட்டோயம்
குறிப்பிடப்படரெண்டும்.
ைோற்றம் வசய்ைல், புத்ைோக்கங்களுக்கு
அடிப்பதடயோக பயன்படுத்துைல்
அனுைதிக்கப்படவில்தை.
ெர்த்ைக ரநோக்கம் கருதிய பயன்போடு
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரை உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய பகிர்ைல்
நிகழரெண்டுவைன்றில்தை.
4. Creative Commons Attribution-NonCommercial
குறிப்பிடுைல் – இைோப ரநோக்கைற்ற (CC-BYNC)

இந்ை உரிைம் ெர்த்ைக ரநோக்கம் ைவிர்ந்ை
ரைதெகளுக்கோக உங்கள் ஆக்கத்திதை திருத்ை,
ெடிெம் ைோற்ற, மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்ை
அனுைதிக்கிறது. இந்ை ஒப்பந்ைத்திலும் உங்கள்
ஆக்கத்திதை அடிப்பதடயோகக்வகோண்டு
புதிைோக உருெோக்கப்படும் ஆக்கத்தில் உங்கள்
வபயர் குறிப்பிடப்பட ரெண்டும், ெர்த்ைக
ரநோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்ை முடியோது.
ஆைோல் ஒர வயோரு வித்தியோசம், உங்கள்
ஆக்கம் ைோங்கியுள்ள உரிை விதிகளுக்கு
அதைெோகத்ைோன் புதிைோக உருெோக்கப்படும்
ஆக்கத்தையும் விநிரயோகிக்கரெண்டும் என்ற
கட்டோயம் இல்தை. சுருக்கைோக
ஆக்குநர் வபயர் கட்டோயம்
குறிப்பிடப்படரெண்டும்.
ைோற்றம் வசய்ைல், புத்ைோக்கங்களுக்கு
அடிப்பதடயோக பயன்படுத்துைல்
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது

ெர்த்ைக ரநோக்கம் கருதிய பயன்போடு
அனுைதிக்கப்படவில்தை.
இரை உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய பகிர்ைல்
நிகழரெண்டுவைன்றில்தை.
5. Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike குறிப்பிடுைல் –
இைோப ரநோக்கைற்ற – அரை ைோதிரிப்
பகிர்ைல்(CC-BY-NC-SA)

இந்ை ஒப்பந்ைம், ைற்றெர்கள் உங்கள்
ஆக்கத்தை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்ை, ைோற்றங்கள்
வசய்ய, வைோகுக்க, உங்கள் ஆக்கத்திதை
அடிப்பதடயோக தெத்து புதிய ஆக்கங்கதள
வசய்ய அனுைதிக்கிறது. ஆைோல் ைோற்றம்
வசய்யப்பட்டு வெளியிடப்படும் புதிய ஆக்கம்,
உங்கள் வபயத குறிப்பிட ரெண்டும்
அத்ரைோடு இரை அனுைதிகதள அப்புதிய
ஆக்கமும் ெழங்க ரெண்டும். ைற்றெர்கள்
உங்கள் ஆக்கத்திதை ை விறக்கவும்

பகிர்ந்ைளிக்கவும் முன்தைய ஒப்பந்ைம்
ரபோன்ரற இதுவும் அனுைதிக்கிறவைன்றோலும்,
உங்கள் ஆக்கத்தில் ைோற்றங்கள் வசய்ய
அனுைதிப்பரை இவ்வெோப்பந்ைத்தின் சிறப்பு.
உங்கள் ஆக்கத்திதை
அடிப்பதடயோகக்வகோண்டு புதிைோக
உருெோக்கப்படும் ஆக்கங்களும் நீங்கள்
ெழங்கிய உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய அதைய
ரெண்டும் என்பைோல் புதிய
உருெோக்கங்கதளயும் ெர்த்ைகத்
ரைதெகளுக்கோக பயன்படுத்ை முடியோது.
சுருக்கைோக
ஆக்குநர் வபயர் கட்டோயம்
குறிப்பிடப்படரெண்டும்.
ைோற்றம் வசய்ைல், புத்ைோக்கங்களுக்கு
அடிப்பதடயோக பயன்படுத்துைல்
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ெர்த்ைக ரநோக்கம் கருதிய பயன்போடு
அனுைதிக்கப்படவில்தை.

இரை உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய பகிர்ைல்
நிகழும்.
6. Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs குறிப்பிடுைல் –
இைோபரநோக்கைற்ற, ெழிப்வபோருளற்ற (CC-BYNC-ND)

இதுரெ முைன்தையோை ஆறு உரிை
ஒப்பந்ைங்களிலும் கட்டுப்போடுகள் கூடியைோகும்.
இது மீள் விநிரயோகத்தை அனுைதிக்கிறது.
இவ்வுரிை ஒப்பந்ைம் “இைெச விளம்ப ”
ஒப்பந்ைம் என்றும் அதழக்கப்படுகிறது.
ஏவைனில், உங்கள் ஆக்கரெதைதய
ை விறக்கவும், ைற்றெர ோடு
பகிர்ந்துவகோள்ளவும் இது எல்ரைோத யும்
அனுைதிக்கிறது. ஆைோல் பகி ப்படும்ரபோது
உங்களது வபயர், உங்களுக்கோை வைோடுப்பு
ரபோன்றெற்தறயும் ெழங்க ரெண்டும்.
பகிர்பெர்கள் உங்கள் ஆக்கப்பணியில் எந்ை

ைோற்றமும் வசய்ய முடியோது. ெர்த்ைக
ரநோக்கங்களுக்கோக பயன்படுத்ைவும் முடியோது.
ைோற்றங்கள் அனுைதிக்கப்படவில்தை என்பைோல்
இயல்போகரெ உங்கள் ஆக்கத்திதை
பகிரும்ரபோது இரை உரிை ஒப்பந்ைத்தின்
அடிப்பதடயிரைரய விநிரயோகம் நிகழும்.
சுருக்கைோக
ஆக்குநர் வபயர் கட்டோயம்
குறிப்பிடப்படரெண்டும்.
ைோற்றம் வசய்ைல், புத்ைோக்கங்களுக்கு
அடிப்பதடயோக பயன்படுத்துைல்
அனுைதிக்கப்படவில்தை.
ெர்த்ைக ரநோக்கம் கருதிய பயன்போடு
அனுைதிக்கப்படவில்தை
இரை உரிைத்திைடிப்பதடயிரைரய பகிர்ைல்
நிகழும்.

இந்ை ஆறு உரிைங்களில் ஒன்தற உங்கள்
பதடப்புகளுக்கு அளிப்பைன் மூைம், அதெ
பை ோல் பகி ப்பட்டு சோகோெ ம் வபறுகின்றை.
உங்கள் ெதைப்பதிவுகள், கட்டுத கள்,
புதகப்படங்கள், கோவணோளிகள் எை எந்ை
பதடப்தபயும் இந்ை கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
உரிதைகளில் வெளியிடைோம்.
இந்ை இதணப்பின் மூைம், உங்களுக்கு
ரைதெயோை கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
உரிதைதய வைரிவு வசய்யைோம்.
http://creativecommons.org/choose/
உங்கள் பதடப்புகதள பைரும் பகிரும் ரபோது,
உங்கள் அறிவு பைத யும் வசன்றதடகிறது.
எழுத்ைோளருதடய பதிப்புரிதை எப்ரபோதும்
அெரிடரை இருக்கும். பதடப்போளியின்
பதிப்புரிதையில் எவ்விை போதிப்பும் ஏற்படோைல்,
குறித்ை பதடப்போளியின் கருத்துக்கதளயும்
சிந்ைதைகதளயும் சகை ைக்களுக்கும் வகோண்டு

வசன்று ரசர்த்து புதிய சிந்ைதைப்ரபோக்குக்கள்
உருெோக்கத்திற்கோை அறிவுப் ப ெைோக்கத்தை
ைோத்தி ரை கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிதை
வசய்கின்றது.
இந்ை அனுைதியின் நன்தைகள்
பதடப்போளர்களுக்கு
பதடப்போள து பதடப்பு, ெோசகர்
அதைெருக்கும் பகிரும் உரிதை உள்ளைோல்,
உைவகங்கும் உள்ள ெோசகர்கதளச்
வசன்றதடகின்றது. இைன் மூைம்
பதடப்போளருதடய அறிவும் கருத்துக்களும்
சிந்ைதைகளும் ெளர்ந்து ெரும்
பதடப்போளர்கள் ைத்தியிலும் ைமிழ்ச்சமூகத்தின்
ைத்தியிலும் வசன்றதடகின்றை. ஒரு
பதடப்போளத ப் வபோறுத்ைெத அெருதடய
கருத்துக்கள் சிந்ைதைகள் ப ந்துபட்ட
ைக்கதளச் வசன்றதடெரை அெருதடய
முைன்தை ரநோக்கம் என்ற ெதகயில்
அெருதடய எண்ணம் நிதறரெறுகின்றது.

பல்ரெறுபட்ட நோடுகளில் உள்ளெர்கதளயும்
பதடப்புக்கள் வசன்றதடெைன் மூைம்
அெர்களது கருத்துக்களிலும் சிந்ைதைகளிலும்
ைோக்கத்தைச் வசலுத்தும் நிைதை
ரைோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. ஒரு
பதடப்போளருதடய பதடப்பு/கருத்து/சிந்ைதை
ெோசகர்கள் ைத்தியில் ைோக்கத்தைச் வசலுத்தும்
ரபோதும் ெோசகருதடய ெோழ்வியலிலும் சமூகம்
சோர்ந்ை நிதைப்போடுகளிலும் ைோக்கத்தைச்
வசலுத்தும் ரபோதும் அப்பதடப்போளி சோகோெ ம்
வபற்று வைோடர்ச்சியோக உயிர்ெோழ்கின்றோர்.
ெோசகருக்கு
ெோசகர் ைோம் படிக்கும் நூல்கதள நண்பருடன்
பகிர்ந்து வகோள்ளைோம். ைைது ெதைப்பதிவில்
பகி ைோம். ைோம் விரும்பிய புதகப்படத்தை ைைது
அலுெைக பயன்போட்டிற்கு பயன்படுத்ைைோம்.
சமுக ெதைத்ைளங்களில் பகி ைோம்.
மின்னூைோக்கி பை கருவிகளில் படிக்கைோம்.

ைோற்றங்கள் வசய்யும் உரிதை இருந்ைோல்,
விரும்பியெோறு ைோற்றயும் பகி ைோம். ெணிக
உரிதை இருந்ைோல், விற்பதையும் வசய்யைோம்.
பகிர்ைல் என்பது ைனிை குைத்தின் அடிப்பதடப்
பண்பு. நோம் விரும்பும் எதையும் பகிர்ெது நம்
உரிதை.
புதகப்படங்கள்
Flickr.com, commons.wikimedia.org ரபோன்ற
ைளங்களில், நீங்கள் கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
உரிதையில் பகி ைோம். கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
உரிதையில் பகி ப்பட்ட பதடப்பகதள ரைடி,
அெற்தற உங்கள் நூல்களில், ெதைப்
பதிவுகளில் பயன்படுத்ைைோம்.
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிதையில் உள்ள
படங்களுக்கோை ரைடுவபோறி இரைோ.
http://search.creativecommons.org/

அடுத்ை முதற உங்களுக்கு ஒரு படம்
ரைதெப்படும் ரபோது, சும்ைோ கூகுள்
ரைடுவபோறியில் ரைடி, உங்களுக்கு உரிதை
இல்ைோை படத்தை பயட்படுத்துெதை விட,
இங்ரக ரைடி, பகிரும் உரிதை உள்ள
படங்கதள பயன்படுத்துங்கள்.
கல்யோண் ெர்ைோ என்ற புகழ்வபற்ற ெை
விைங்கு புதகப்பட நிபுணர், ைைது அரிய
புதகப்படங்கள் யோதெயும் கிரிரயட்டிவ்
கோைன்ஸ் உரிதையில் வெளியிட்டைோல், ைோம்
வபற்ற சிறப்புகதளயும், பயன்கதளயும் பற்றி
இந்ை கோவணோளியில் ரபசுகிறோர்.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyanvarma-free-art-is-profitable
மின்னூல்கள் – FreeTamilEbooks.com திட்டம்
பை ைளங்களிலும், ெதைப்பதிவுகளிலும்
‘கோப்புரிதை உள்ளது’, ‘எங்கும் நகவைடுத்து
பகி க் கூடோது’ என்று போர்த்திருப்பீர்கள்.

இைைோல் ெோசகருக்கு எந்ை உரிதையும்
இல்தை.
இதணய வசைதெ ரசமிக்க, நீங்கள் அந்ை
ெதைப்பதிவுகதள ரசமித்து தெத்து, பிறகு
படிக்கைோம் என்று நிதைப்பது முடியோது. ODT,
PDF, DOC ரகோப்புகளோக ைோற்றக் கூடோது.
சிை ஆண்டுகளில் அந்ை ெதைத்ைளம்
மூடப்பட்டோல்,அவ்ெளவுைோன்.
அதில் இருந்ை ைகெல்கதள யோரும் தெத்திருக்க
முடியோது. கூடோது.
இதுரபோல் அழிந்ை ெதைத்ைளங்கள் ஏ ோளம்.
ைமிழில் புகழ்வபற்று விளங்கிய ‘அம்பைம்’
மின்னிைழ் ரபோை, கோப்புரிதை வகோண்டு,
அழிந்ை பின் Backup கூட இல்ைோை ைளங்கள்
பை.
இவ்ெோறு கோப்புரிதை வகோண்டுள்ளைோல்,
எழுதியெருக்கு நட்டம் அதிகம். பை ெோசகத
அதடய எழுதிய பதடப்புகள், ெதைத்ைளம்

ைவி ரெறு ெடிெங்களில் ெோசகத
முடிெதில்தை.

அதடய

இப்ரபோது, படிப்பைற்வகை கிண்டில், ரடப்ைட்
எை பைெதக கருவிகள் உள்ளை. இெற்றில்
யோரும் ெதைத்ைளங்கதள படிப்பது கடிைம்.
ஆைோல் இெற்றில் படிப்பைற்ரகற்ப epub, mobi,
PDF எை பை ெதக ரகோப்புகள் உள்ளை.
ெதைத்ைளங்கதள இது ரபோன்று
மின்னூைோக்கிைோல், ெோசகர்கதள எளிதில்
படிக்க தெக்கைோம். ஆைோல் இது ரபோன்று
மின்னூைோக்கி பகிர்ெதை ‘கோப்புரிதை’
ைடுக்கிறது.
ஆைோல், சிைர் கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ்
உரிதையில் ைைது ெதைப்பதிவுகதளயும்,
நூல்களுயும் வெளியிட்டுள்ளைோல்,
FreeTamilEbooks.com திட்டக் குழுவிைர்,
அெற்தற மின்ைைோக்கி வெளியிடுகின்றைர்.
இந்ை நூல்கதள யோெரும், படிக்கைோம்.
பகி ைோம்.

இதுெத சுைோர் 100 மின்னூல்கள்
வெளிெந்துள்ளை. ஒவ்வெோரு மின்னூலும்
குதறந்ைநு 100 பதிவிறக்கங்கள், சிை
மின்னூல்கள் 15,000 பதிவிறக்கங்கள் எை
உைவகங்கும் உள்ள ைமிழ் ெோசகர்கதள இந்ை
மின்னூல்கள் அதடகின்றை.
கிரிரயட்டிவ் கோைன்ஸ் உரிதையோல் ைட்டுரை
இது ரபோன்ற புது முயற்சிகள்
சோத்தியைோகின்றை.
இது ரபோை, ரைலும் புது ெதக
முயற்சிகளுக்கும் ெோய்ப்பளிக்கின்றது.
ஏட்டில் இருந்து அச்சு நூலுக்கு ெந்ைரை,
அதிகம் ரபர வசன்றதடய. அச்சிலிருந்து
இதணய ெடிவிற்கு ைோறியது உைவகங்கும்
வசன்றதடய. ‘கோப்புரிதை’ வகோண்டு இந்ை
ப ெதை ைடுக்கோதீல்கள். கிரிரயட்டிவ்
கோைன்ஸ் உரிதையில் உங்கள் பதடப்புகதள
வெளியிட்டு, உங்கள் ெோசகருக்கும் பகிரும்,
ைோற்றங்கள் வசய்யும் உரிதை வகோடுங்கள்.

ெோசகர்கள் உங்கதள ெோழ்த்திக் வகோண்ரட
படிப்பர். பகிர்ெர். உங்கள் பதடப்புகளும்
சோகோெ ம் வபறும்.
ரைலும் படிக்க.
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/201112/13/creative-commons-101
http://creativecommons.org/videos/get-creative
http://www.slideshare.net/DonnaGaudet/creativecommons-32865734
http://www.assortedstuff.com/stuff/?p=413
http://thepowerofopen.org/
நன்றி – நூைக நிறுெைம் வெளியிட்ட
தகரயடு ‘பதடப்போக்கப் வபோதுைங்கள் –
எழுத்ைோளர்களுக்கோை அறிமுகம்’
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