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முன்னுடைர
நம்முடை ' வாழ்க்டைகயில் எத்தடைனயே'ா
ஆண்கடைளயும் வெபண்கடைளயும் சந்திக்க
யேநருகிறது. பள்ளியியேலா கல்லூரியியேலா,
அலுவலகத்தியேலா அல்லது யேவறு எங்வெகங்யேகா
சந்திக்கியேறாம். எல்லாரி மும் நாம் நட்பு
பாராட்டுவதில்டைல. சிலரி ம் நட்பாக
இருக்கியேறாம். நல்ல நட்பானால் வெதா ருகிறது.
நட்பில் உள் ஒன்று டைவத்துப் புறம்பு ஒன்று
யேபசுவார் உறவு கலவாடை# யேவண்டும் என்படைத
#றக்கக் கூ ாது. நன்றி #றந்த #க்களின்
நட்டைபத் தவிர்க்க யேவண்டும். அதுயேபால்
யேபாட்டுக்வெகாடுப்பவரின் நட்டைப முறித்துவி
யேவண்டும். #னதுக்குச் சங்க ம் தரும்
நட்டைபயும் தவிர்க்க யேவண்டும்.

இப்யேபாதுள்ள நவீன யுகத்தில் ஸ்#ார்ட்யேபான்,
முகநூல், வாட்ஸ் அப் ப'ன் படுத்தாதவர்கயேள
இல்டைலவெ'னலாம். அதன் மூலம் ஆண் வெபண்
நட்பு சீக்கிரம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. முகத்டைதப்
பார்க்கா#யேல முகநூலிலும், அடைலயேபசியில்
நட்பு சீக்கிரம் வளருகிறது, விடைளடைவ
யே'ாசிக்கா#ல் துணிச்சலு ன் ஒருவரின்
அபிப்பிரா'த்டைதத் வெதரிவிக்க முடிகிறது.
பட் ால்தான் புத்தி வருகிறது.
ஆண் வெபண் நட்பு நன்றாகப் யேபாகிற வடைரயில்,
எல்டைல மீறாத வடைரயில் பிரச்சடைன இல்டைல.
கருத்து யேவறுபாடு யேதான்றிவிட் ால் யேபசும்
நட்பு யேபசா நட்பாகி விடுகிறது. . ”சலனம்”
குறுநாவல் ஆண் வெபண் நட்பு பற்றி' கடைத.
ஒரு கடைதயின் மூலம் வாழ்க்டைகயில் ஒருவர்
எப்படி வா0லாம் என்படைதயே'ா அல்லது
எப்படி வா0க்கூ ாது என்படைதயே'ா கூறலாம்.

குறுநாவடைலப் படித்து விட்டு உங்கள் கருத்டைத
எனக்குத் வெதரிவிக்கும்படி
யேகட்டுக்வெகாள்கியேறன்.
பிரி'மு ன்
என். எஸ். தரன்
nsdar2222@gmail.com

சலனம்

1. பூடைசயில் நுடை0ந்த கரடி
டைபரவிக்கு அலுவலகத்திலிருந்து வரும் யேபாயேத
எட் டைர #ணி ஆகிவிட் து. இரண்டு
யேதாடைசடை'ச் சுட்டு சாப்பிட்டு விட்டு முகநூலில்
நுடை0ந்து விட்டு பின் வாட்ஸ் அப் வரும்யேபாது
பத்து #ணி ஆகி விட் து. டைபரவிக்கு நாற்பது
வ'து. கட் ான உ லு ன் காண்பவடைர
வசீகரிக்கும் அ0கு மிக்கவள். மிகவும் முன்
ஜாக்கிரடைத குணமுடை 'வள்.
#னதிலிருப்படைத வெவளிப்படை 'ாய் பட் என்று
வெசால்லிவி #ாட் ாள். . வெபாய் வெசான்னால்
தப்பில்டைல என்று என்னுபவள். எப்யேபாதும்
ஜாலி'ா யேபசுவாள்.

குறும்பு அவள் கூ ப்பிறந்த குணம். கண்களில்
குறும்பு மின்னும். இதழ்களில் குறும்பு மிளிரும்.
வெச'ல்களில் குறும்பு கூத்தாடும்.
கல்'ாணம் ஆகி இருபத்தி இரண்டு வரு ங்கள்
ஓடி விட் ன. கல்'ாணம் ஆன #று வரு யே#
வியேனாத் பிறந்து விட் ான். டைப'ன்
வெபாறியி'ல் கல்லூரியில் படித்துக்
வெகாண்டிருக்கிறான். அவளுக்கு ஈயேராடில்
முருகன் எக்ஸ்யேபார்ட் என்னும் பிரபல#ான
நிறுவனத்தில் பணி வெசய்கிறாள். #ாமி'ார்
வீட்டில் கு0ந்டைதடை'க் கவனித்துக்
வெகாண் தால் அவளால் யேவடைலடை' வி ா#ல்
வெதா ர முடிந்தது.
கணவன் ராயேஜந்திரன் குடிப் ப0க்கத்திற்கு
அடிடை# ஆகிவிட் ான். அவன் அம்#ாவும்
எவ்வளயேவா நல்லதன#ாகச் வெசான்னாள்.
டைபரவி தற்வெகாடைலச் வெசய்து வெகாள்யேவன் என்று
மிரட்டினயேதாடு #ட் #ல்லா#ல் பூச்சி

#ருந்டைதக் குடித்து உயிடைர #ாய்த்துக் வெகாள்ள
மு'ன்றாள். ஆனால் நல்ல இரும்பு சங்கிலி'ால்
கட் ப் பட் ஒருவன் எப்படி அடைத அறுத்துக்
வெகாண்டு வெவளியே' வர முடி'ாயேதா அந்த
நிடைலயில் ராயேஜந்திரன் இருந்தான். ராயேஜந்திரன்
அடிக்கடி யேவடைலக்கு #ட் ம் யேபாட்டுவிட்டு
குடிக்க ஆரம்பித்தான். அவடைனப் டைபரவி
வெவறுக்கும் அளவுக்கு அவன் ந த்டைத இருந்தது.
அவடைன விட்டு விலகிவி யேவண்டுவெ#ன்று
நிடைனப்பாள். ஆனாலும் தன் டைப'டைன
நிடைனத்து தன் #னடைத #ாற்றிக் வெகாள்வாள்.
அவளுடை ' அப்பா வானுலகம்
அடை ந்துவிட் ார். அம்#ா அடுத்த
வெதருவில்தான் வசிக்கிறாள். டைபரவி அடிக்கடி
யேபாய் அம்#ாடைவப் பார்த்து விட்டு வருகிறாள்.
எப்யேபாதாவது அம்#ாவும் வீட்டுக்கு வந்து
டைபரவிடை'ப் பார்ப்பாள். அடைலயேபசியில்
அடிக்கடி நலம் விசாரிப்பாள்.

அவளுடை ' ஆத்தா ஆசிரி'ராக இருந்ததால்
அவளுக்கு ஆங்கிலம் நன்றாக வரும். அவளது
தமிழ் அறிவும், ஆங்கில அறிவும் யேகட்பவடைர
வி'க்க டைவக்கும்..
காதல் திரு#ணம் வெசய்துவெகாண் தாயேலா
என்னயே#ா அவளுக்குக் காதல் என்றால் மிகவும்
பிடிக்கும். காதல் பாட்டுக்கடைள யூ டியூபில்
விரும்பிக் யேகட்பாள். காதல் பாட்டுக்கடைளப்
பாடுவாள். காதல் பாட்டுக்கடைள கவிடைத'ாய்
எழுதிப் பத்திரிடைககளுக்கு அனுப்புவாள்.
டைபரவிக்குக் கல்'ாணம் ஆகும் யேபாது ப்ளஸ் டூ
#ட்டும் படித்திருந்தாலும் யே#லும் முன்யேனற
அஞ்சல் வழியில் பி.பி.ஏ படித்தாள். பிறகு
எம்.ஏ தமிழ் படித்தாள். அயேதாடு நிற்கவில்டைல.
எம்பிஏ படித்தாள். ராயேஜந்திரன் எதுவுயே#
வெசய்'வில்டைல என்று வெசால்லிவி முடி'ாது
.கல்'ாணம் ஆன புதிதில் நிடைற'ச் சம்பாதித்து

வீட்டுக்குக் வெகாடுத்தான். அவர்கள் ஆடைசயே'ாடு
இருந்தவெதல்லாம் கல்'ாணம் ஆன முதல் ஐந்து
வரு ங்கள்தான். அப்புறம் அவன் ஆடைச
#துவின் யே#ல் யேபாய்விட் து.அது #ட்டு#ல்ல .
டைபரவியின் புத்திசாலித்தனம் அவனுக்குத்
தாழ்வு #னப்பான்டை#டை' வளர்த்துவிட் து.
அவன் உந்துதல் எதுவும் இல்லா#ல்
குடிகாரனாய் வாழ்ந்தான். யேவடைலக்குக் கூ
அடிக்கடி #ட் ம் யேபாடுவான். டைபரவியி ம்
இருக்கும் துடிப்பு அவனி ம் இல்டைல.
காதலிக்கும்யேபாது டைபரவி அவன் உ ல்
அ0டைக #ட்டுயே# கவனித்தாள். ஒருவன்
நல்லவனா அல்லது வெகட் வனா ?
வாழ்க்டைகயில் முன்யேனற யேவண்டும் என்னும்
உந்துதல் உள்ளவனா ? என்படைதக் கவனிக்கத்
தவறிவிட் ாள். காலம்தான் நாம் வெசய்யும்
முடிவுகளுக்கு விடை கூறுகிறது.

டைபரவி ஈயேராடில் யேபருந்து நிடைல'ம் அருகில்
வசிக்கிறாள். காடைல ஒன்பது #ணிக்கு வீட்டை
விட்டுக் கிளம்பி அலுவலகம் வெசன்றால் அவள்
திரும்பி வரும்யேபாது எட்டு #ணிக்கு யே#ல்
ஆகிவிட்டிருக்கும். கடின உடை0ப்பாளி .
கணவன் குடும்பத்துக்குப் பணம் எதுவும்
தர#ாட் ான்,

அவளுடை ' பிறந்த நாளின்யேபாது அவளது
யேதாழி பூரணி ஒரு விடைலயு'ர்ந்த
அடைலயேபசிடை' பரிசாகக் வெகாடுத்தாள்.
பூரணியும் டைபரவியும் சிறுவ'திலிருந்யேத
பள்ளியில் ஒன்றாகப் படித்தவர்கள். பிரச்சடைன
வரும்யேபாது பூரணிதான் அவள் பிரச்சடைனடை'த்
தீர்த்து டைவப்பாள். டைபரவி குறும்பும்
விடைள'ாட்டுக் குணமும் உள்ளவள். பூரணி
அதற்கு யேநர்#ாறாக முதிர்ச்சியும் வெபாறுப்பும்
உள்ளவள்.

டைபரவியி ம் உள்ள வசீகரம் அவளின்
இனிடை#'ான யேபச்சு. சுவாரஸ்'#ாகப் யேபசும்
அவளின் குணம் காந்தம் யேபால் அடைனவடைரயும்
அவள் பால் ஈர்த்தது. அவளுக்கு நண்பர்கள்
அதிகம். ஆண் நண்பர்களும் வெபண்
நண்பர்களும் ஏராளம். முகநூலில் அவளுக்கு
நிடைற'ப் யேபரி ம் நண்பர்கள் யேகாரிக்டைக
வரும். அவள் தினந்யேதாறும் அல்லது எப்யேபாது
முடியுயே#ா அப்யேபாது முகநூலில் வருவாள்.
அவளுக்கு நண்பர்கள் எண்ணிக்டைக
முந்நூற்டைறக் க ந்து விட் து. அவளி ம்
இருப்பயேதா நவீன#ான அடைலயேபசி. . அதனால்
அவளுக்கு ஒரு எண்ணம் யேதான்றி'து. வாட்ஸ்
அப்பில் பிராட்யேகஸ்ட் என்னும் ஒரு முடைற
இருக்கிறது. நண்பர்கள் முந்நூறு யேபடைரயும்
யேதர்ந்வெதடுத்து வெசய்தி அனுப்பினால்
அவர்களுக்குத் தனி'ாகச் வெசய்தி வந்தது
யேபால்தான் வெதரியும். அவர்கள் பதில்
வெகாடுத்தால் அனுப்பி'வருக்கு வந்துவிடும்.

இந்த முடைறடை' உபயே'ாகித்து டைபரவி
தினந்யேதாறும் திருக்குறயேளா அல்லது
வெபான்வெ#ாழியே'ா... ஏதாவது ஒரு வெசய்திடை'
அனுப்புவாள். தன் இச்டைசயேபால்
வெச'ல்படுவாள். அவளுடை ' வெதா ர்பு
உடை ' நண்பர்களி மிருந்து நன்றி, சுப்பர்
என்வெறல்லாம் பதில் வரும். அவளுடை '
கான் க்டில் பிரபல#ான நபர்களும் உண்டு
என்பது குறிப்பி த்தக்கது. சாதாரண#ாய்
வாட்ஸ் அப் ஐகானில் அ0கான பூங்வெகாத்து
அல்லது கு0ந்டைதப் ப ம் ஏதாவது இருக்கும்.
ஆனால் அவளுடை ' வாட்ச் அப் ஐகானில் பத்து
வரு த்துக்கு முன் எடுத்த அவளுடை '
அ0கான
புடைகப்ப ங்கடைள அடிக்கடி
#ாற்றி #ாற்றி அனுப்பிக் கலாய்ப்பாள்.ஆனால்
ஒரு அ0கியின் வெபண்ணின் புடைகப்ப ம்
அதாவது அவளின் #னடைதக் வெகாள்டைள
வெகாள்ளும் புடைகப்ப வெ#ன்றால்
பார்ப்பவர்கடைளக் கிறங்க டைவக்காதா? இது

டைபரவிக்குத் வெதரியும். ஆனால் அவள்தான்
குறும்புக்காரி ஆயிற்யேற.
எல்லாம் ஒழுங்காகப் யேபாய் வெகாண்டிருந்தது.
என்னதான் இருந்தாலும் சில ச#'ம் அவளுக்கு
வாட்ஸப்பில் வரும் வெ#யேசஜ் அவடைள அதிர்ச்சி
அடை 'ச் வெசய்யும். ’அ0யேகாவி'ம்’ ’அ0கி’,
’சூப்பர்’, ’பிர#ாதம்’ என்வெறல்லாம் வரும்..
அவள் எதற்கும் பதில் யேபா #ாட் ாள். சில
நாள் அவளுக்கு நூறு வெ#யேசஜ் வந்துவிடும்.
அவள் ஒருமுடைறதான் யேவக#ாய் பார்ப்பாள்.
சிலவற்டைறப் படிக்க கூ #ாட் ாள்.வெராம்ப
அவசி'#ானதிற்கு ரத்தின சுருக்க#ாய் பதில்
அளிப்பாள்.
வாட்ஸ் அப் பார்க்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து அவள்
வாழ்க்டைக முடைற #ாறி விட் து. இரவில்
அலுவலகம் விட்டு வந்ததும் சாப்பிட்டு
முடித்துவிட்டு வாட்ஸ் அப் பார்ப்பாள்.

அலுவலகத்தில் யேநரம் கிடை க்கும்யேபாது
அதாவது அவளுடை ' யே#லாளர்
அலுவலகத்தில் இல்லாதயேபாதும் அவள்
வாட்ஸ் அப் பார்ப்பாள். சாதாரண#ாய் பத்து
#ணிக்குத் தூங்கப்யேபாகும் அவள் வாட்ஸ் அப்
பார்ப்பதால் சில ச#'ம் பன்னிரண்டு
#ணிக்குத்தான் உறங்கச் வெசல்வாள். வாட்ஸ்
அப்பில் கடை சி'ாய் எப்யேபாது நுடை0ந்தார்கள்
என்பது அறிந்துவெகாள்ள முடியும்.
நண்பர்களு ன் வாட்ஸ் அப்பில் யேசடிங்
வெசய்வாள். முதன்முடைற வெசய்யும்யேபாது
அவளுக்குத் தான் தவறு வெசய்கியேறாயே#ா என்று
யேதான்றி'து. நட்புக்காக எதுவும் வெசய்'லாம்.
அதனால் இவெதல்லாம் தவறில்டைல என்று
அவள் #னம் வெசால்லி'து.. அவள் வெபாதுவான
விஷ'ம் பற்றித்தான் யேசடிங் வெசய்வாள். நல#ா?
எப்படி இருக்கிறாய் ? ... இதுயேபால்தான் அவள்
யேசட்டிங் இருக்கும். 'ாராவது அத்து மீறுவது
யேபால் யேதான்றினால் அவள் யேசடிங் வெசய்வடைத

விட்டு வெவளியே' வந்து விடுவாள். அந்த
நண்படைர வாட்ஸ் அப் வெதா ர்பிலிருந்து தடை
வெசய்துவிடுவாள்.
கணவன் குடிப்பதற்கு அடிடை#'ாகி விட் ான்.
#டைனவியே'ா வாட்ஸ் அப் என்னும் மீண்வெ 0
முடி'ாத புடைதகுழிக்குள் மூழ்கி விட் ாள். ஒரு
#ல்லி வெசடி எப்படி ஒரு வெகாம்பு யே#ல்
ப ருகிறயேதா அது யேபால் டைபரவி வாட்ஸ் அப்
என்னும் #ா'ாஜால நண்பனின் பிடியில் வெகாடி
யேபால் ப ர்ந்து நன்றாகச் சிக்கிச் வெகாண்டு
விட் ாள்.
ராயேஜந்திரனி ம் சாதரண அடைலயேபசிதான்
உள்ளது, அவன் அவள் யேபாடைனத்
வெதா #ாட் ான். அவனுக்கு வாட்ஸ் அப் பற்றி
எதுவும் வெதரி'ாது. அவள் வெ#ாடைபல்
விஷ'த்தில் முழு சுதந்திரத்டைத
அனுபவிக்கிறாள்.. டைபரவி வாட்ஸ் அப்

பார்ப்படைதத் தன் ஆடைசப் வெபாழுதுயேபாக்காய்
டைவத்திருந்தாள்.
“எதுக்காக என்கிட்யே வந்தாயே'ா” என்னும்
சினி#ா பா டைல அவள் உதடு முணு
முணுத்தது. கட்டிலில் படுத்து வாசுவி ம்
வாட்ஸ் அப்பில் யேசட்டிங் வெசய்துவெகாண்டிருந்த
டைபரவி அவளுக்கு வந்த வெ#யேசடைஜ பார்த்து
அதிர்ந்தாள்.
”என்டைனப் பிடிச்சிருக்கா?” அந்தக் யேகள்விக்கு
என்ன பதில் வெசால்வது என்று அவளுக்குத்
வெதரி'வில்டைல.
எதுவும் பதில் அளிக்கா#ல் வாட்ஸப்பிலிருந்து
வெவளியே' வந்தாள்.
” இந்த ஆண்கயேள இப்படித்தான். அசட்டு
ஆண்கள் !! சபல புத்திக்காரர்கள். ஒரு வெபண்
சிரித்துப் யேபசினால் யேபாதும் உ யேன

வழிவார்கள். குடை0வார்கள். அதுவும் அ0கான
வெபண்கள் என்றால் யேகட்கயேவ யேவண் ாம்.
பணிவு அதிகம் காண்பிப்பார்கள் ” #னசுக்குள்
சிரித்துக்வெகாண்யே தன் யேதாழி பூரணியி ம்
அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு வெகாண் ாள். இரவு
பத்து #ணி ஆகிவிட் யேத . யேதாழி தூங்கி
விட்டிருப்பாயேளா அல்லது வெதா ர்பு வெகாள்ள
முடி'ாத நிடைலயில் இருப்பாயேளா என்று அவள்
யே'ாசிக்கவில்டைல. தன் வெநருங்கி' யேதாழி
என்பதாலும் தனக்குப் பிரச்சடைன வந்தால்
யேதாழியி ம் ஆயேலாசடைனக் யேகட்பதும்
அதன்படி ந ப்பதும் அவளுக்கு வாடிக்டைக
என்பதாலும் அவள் எப்யேபாதும் த'ங்கா#ல்
யேபானில் பூரணியி ம் யேபசுவாள்.
எப்யேபாது யேவண்டு#ானாலும் அவள்
பூரணிடை'த் வெதா ர்பு வெகாள்வாள். உயிர்த்
யேதாழி என்பதால் பூரணி எதுவும் வெசால்ல
#ாட் ாள் .

பூரணியின் கணவன் பாலசந்தர் #டைனவிடை'
அரவடைணத்து அன்டைபப் வெபாழிந்து
வெகாண்டிருக்கும்யேபாது அடைலயேபசி சிணுங்கயேவ
எரிச்சலு ன் , ”'ாரடீ பூடைசயில் கரடி யேபால்
நுடை0வது ? “ எரிச்சயேலாடு கர்ஜித்தான்.

**********

2. அசத்துறீங்க ! !

வாசு ஒரு வெ க்ஸ்டை ல் நிறுவனத்தில் ஒரு
வெபாறுப்பான யேவடைலயில் இருக்கிறான். பி.காம்
பட் தாரி. #ாத வரு#ானம் பிடித்தம் யேபாக
டைகக்கு ஐம்பதாயிரம் வருகிறது. வ'து நாற்பது
முடிந்தது இரண்டு #ாதம் ஆகிறது . உ'ர#ாய்
ஒல்லி'ாய் இருப்பான். யேகாடைவயில்
வசிக்கிறான். மிகவும் வெ#ன்டை#'ான #னசு
உடை 'வன். 'ாரவது ஏதாவது
வெசால்லிவிட் ால் #னம் உடை ந்து விடுவான்.
வெபாய் யேபசுவதில்டைல என்படைத விரத#ாகக்
டைக'ாண்டு உண்டை#யே' யேபசி வருகிறான்.
நட்டைப உயிர்யேபால் யேபாற்றுபவன். அவனுக்கு
இதுவடைர கல்'ாணம் ஆகவில்டைல.
விருப்பமில்டைல என்று வெசால்ல முடி'ாது.
கல்'ாணத்துக்குப் பல வரு ங்கள் வெபண்

யேதடியும் கிடை க்காத காரணத்தால் கல்'ாணம்
வெசய்துவெகாள்ளவில்டைல. வெபண் கிடை த்தால்
உ யேன கல்'ாணம் வெசய்துவெகாள்ளத் த'ாராய்
இருக்கிறான். அவனுடை ' வெபாழுதுயேபாக்கு
புத்தகம் படிப்பது #ற்றும் வாட்ஸ் அப்
பார்ப்பது. அலுவலகத்திருந்து கிளம்பி' வாசு
வரும் வழியியேலயே' ஒரு ஓட் லில் சாப்பிட்டு
விட்டு வீட்டை அடை யும்யேபாது இரவு #ணி
ஒன்பது. கட்டிலில் படுத்துக் வெகாண்யே
அடைலயேபசியில் வாட்ஸ் அப் பார்க்க
ஆரம்பித்தான்..
அவன் #னம் ந ந்தடைத அடைச யேபாட் து.
முதன் முதலில் டைபரவிடை' ஒரு வரு த்துக்கு
முன் அவன் #துடைரயில் ஒரு புத்தகக்கடை யில்
ஒரு நாவல் வாங்கும்யேபாது சந்தித்தது. அவள்
இருப்பி ம் ஈயேராடு என்று அறிந்ததும்.
அவளு ன் உற்சாகத்து ன் யேபசி'து. பின்
அவளு ன் அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு
வெகாண் து. அவள் வாட்ஸ் அப்பில் அடிக்கடி

வெ#யேசஜ் அனுப்பி'து. ஒரு முடைற ”சிரிங்க”
என்று நடைகச்சுடைவ வெசய்திடை' அனுப்பி'தற்கு
அவள் ”சிரிச்சாச்சு” என்று பதில் அனுப்பினாள்.
மின்னஞ்சல் முகவரிடை'க் யேகட் திற்கு,
“உங்கள் மீது நம்பிக்டைக இருக்கிறது” என்று
மின்னஞ்சல் முகவரிடை' அவள் தந்தது. அவள்
அ0டைகச் சிலாகித்து வாட்ஸ் அப்பில் வெ#யேசஜ்
அனுப்பி'து யேபச்சுவாக்கில் சில நண்பர்களின்
அடைலயேபசி எண்டைணத் தடை வெசய்தது பற்றி
அவள் கூறி'து எல்லாம் அவன் நிடைனவுக்கு
வந்தன. தனக்கும் அப்படி ஒரு நிலடை# வரும்
என்று அவன் வெகாஞ்சம்கூ
எதிர்பார்க்கவில்டைல. ”நாம் தூ' நண்பர்களாக
இருப்யேபாம்” என்று அவன் அவளி ம்
ஒருமுடைற வெசான்னான். அவள் அதற்குப் பதில்
எதுவும் வெசால்லவில்டைல. அவள் தன்டைன ஓரம்
கட்டுகிறாள் என்படைத அவன் அப்யேபாது
உணரவில்டைல.

ஒரு முடைற டைபரவிக்கு அனுப்பி' வெ#யேசஜ்க்கு
இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் பதில் வரவில்டைல.
எனயேவ மூன்றாம் நாள் அடைலயேபசியில்
வெதா ர்பு வெகாண்டு,” ஏன் பதில்
வெகாடுக்கவில்டைல. உ ல்நிடைல சரியில்டைல'ா
?” என்று யேகட் ான்.
”நான் யேகம்ஸ்குள்யேள நுடை0ந்துட்யே ன்.
அதனால்தான்...” சிரித்துக்வெகாண்யே கூறினாள்..
”என்னது யேகம்ஸா” என்று அதிர்ந்தான்.
”முகநூல், வாட்ஸ் அப் #ற்றும் யேகம்ஸ்
யேபாடைதக்கு அடிடை# ஆயிட் #ாதிரி
சிக்கிட்டீங்கயேள. யே#லும் உங்க கண்
என்னத்துக்கு ஆகும்”என்று வருத்தப்பட் ான்.
அவள் #னசுக்குள், ”கரிசனத்டைதப் பார்” என்று
எண்ணிக்வெகாண்டு “ நான் எப்யேபாவாவது
யேகம்ஸ்க்குள் யேபாய்விடுயேவன்” என்றாள். அவள்

வெபாய் வெசால்லுகிறாள் என்படைத அறி'ா#ல்
அவளுக்காக மிகவும் பரிதவித்தான்.
அவளுக்குச் சினி#ா பாட்டின் மீது காதல் உண்டு
. ஒரு சினி#ா பாட்டை இடைசயே'ாடு பாடி
ஸ்முயேல என்னும் இடைச வெச'லியில் பதிவு
வெசய்து வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பினாள். வாசு
அவள் பாடி'டைதக் யேகட்டு ரசித்தான்.
குதூகலித்தான், பாராட்டினான்..
டைபரவிக்கு அன்று சீக்கிரம் விழிப்பு
வந்துவிட் து. கடிகாரத்டைதப் பார்த்தாள்.
அப்யேபாது #ணி நான்கு ஆகியிருந்தது.
அடைலயேபசிடை' எடுத்து வாட்ஸ் அப் பார்த்தாள்.
அவள் சிந்தடைன பின்யேனாக்கிச் வெசன்றது. முன்பு
ஒரு முடைற அதிகாடைல சு#ார் நான்கு #ணிக்கு
அவள் வாசு அனுப்பி' வெ#யேசஜ்க்கு ’சூப்பர்’
என்று பதில் அனுப்பியிருந்தாள்., ”டைபரவி,
என்ன, விடி'ற்காடைலயில் வெ#யேசஜ்
அனுப்பியிருக்கிங்கயேள” என்று வாசு

யேகட் திற்கு, “தப்பா நிடைனக்காதிங்க.எனக்குத்
தூக்கம் வரவில்டைல. அதனால்
விடி'ற்காடைலயில் அனுப்பியேனன்” என்று
வெசான்னதற்கு அவன் ஒன்றும் தப்பாக
நிடைனக்கவில்டைல என்படைத அறிந்ததும்
அவளுக்குப் பர# திருப்தி'ாய் இருந்தது.
ஐகான் புடைகப்ப த்தில் அவள் அணிந்திருந்த
கருப்பு #ணி #ாடைலடை'ப் பார்த்து, கருக #ணி
#ாடைல நல்லா இருக்கு என்று வாசு வெ#யேசஜ்
அனுப்பினான்,
”அந்த கருக #ணி #ாடைல பிஞ்சு யேபாச்சு” என்று
அவள் பதில் அளித்தாள்.
ஒரு முடைற டைபரவி தான் எழுதி' ஒரு கடைதடை'
வாட்ஸ் அப்பில் வாசுவுக்குப் படிக்க
அனுப்பினாள். அடைத அவன் படித்துவிட்டுப்
பாராட்டினான். வாசு அயேதாடு நிற்கவில்டைல.
அவனும் ஒரு கடைத எழுதி வாட்ஸ் அப்பில்

அவளுக்கு அனுப்பினான். வாட்ச் அப்பில்
உடைர'ா ல் வெதா ர்ந்தது.
டைபரவி, ”வெவல்கம் எழுத்தாளயேர ! நிடைற'க்
கடைத எழுதுங்கள்”
”நீங்கள் தான் என் குரு”
”ஆஹா”
” உள்ளடைத வெசால்யேறன். உங்க கிட்யே யிருந்து
வருகிற ஆஹா, சபாஷ் வெ#யேசஜ் என் #னசுக்கு
ஊக்கத்டைதயும், உற்சாகத்டைதயும் தருகின்றன.
உள்ளத்துக்கு உத்யேவகத்டைதயும் உந்துதடைலயும்
வெகாடுக்கின்றன. டைபரவி நான் என்ன #ாதிரி
கடைத எழுதுவது ? சிருங்கார கடைதகளா” என்று
குறும்பாகக் யேகட் ான்.
”யேநா, யேநா, நார்#ல் கடைதகள்” என்றாள் டைபரவி.

”விடைள'ாட்டுக்குச் வெசான்யேனன்”.
’யேக’ என்றாள். டைபரவி எப்யேபாதும்
சிக்கன#ாய்தான் வாட்ஸ் அப்பில் வார்த்டைதடை'
உபயே'ாகிப்பாள். ஓ யேக என்பதற்கு ’யேக’
என்றும் ஆங்கிலத்தில் ஒய் இ எஸ் என்பதற்குச்
சுருக்க#ாய் ’எஸ்’ என்றும் ஒற்டைற ஆங்கில
எழுத்டைதப் ப'ன் படுத்துவாள்.
குட் #ார்னிங் என்பதற்கு ஜிஎம் என்பாள். ஒரு
முடைற அவள் டிசி என்று வெ#வெசஜ்
அனுப்பியிருந்தாள். வாசுவுக்கு அதன் அர்த்தம்
புரி'வில்டைல . ”அப்படி என்றால் என்ன ?”
என்று யேகட் ான்.
“டிசி என்றால் யே க் யேகர்”
”நான் உங்களி மிருந்துதான் இந்த
வார்த்டைதடை' கற்றுக் வெகாண்யே ன்.”

“வெபாய் வெசால்றீங்க”
”சத்தி'#ாய் வெசால்கியேறன். எனக்கு
ஆங்கிலத்தில் சுருங்கி' வார்த்டைதகள் அதிகம்
வெதரி'ாது”.
ஒருமுடைற வாசு வாட்ஸ் அப்பில் டைபரவியின்
ஐகான் புடைகப்ப த்டைதப் பார்த்து அவளுக்குப்
யேபான் வெசய்தான்.
அவளி ம்,” நீங்க அசத்துறீங்க ! ! ” என்றான்.
”எதனாயேல வெசால்றீங்க?”
” உங்க வாட்ஸ் அப்பில் உங்க புடைகப்ப ம்
வெராம்ப அ0காக இருக்கு. அதனாயேல
வெசான்யேனன்.” இப்படி வாட்ஸ் அப்பில்
அவர்கள் நட்பு வெதா ர்ந்தது.

டைபரவி அடைலயேபசிடை'த் துண்டித்து விட் ாள்.
என்னயே#ா வெதரி'வில்டைல திடீவெரன்று
அவளுக்கு அவடைனப் பிடிக்கவில்டைல. அவன்
வெசால்லி' வார்த்டைத அவள் #னத்டைத யேநாக
அடித்துவிட் தா ? அல்லது யேவறு ஏதாவது
காரண#ா? அது டைபரவிக்கு #ட்டும்தான்
வெதரியும். ஒருவடைரப் பிடித்திருந்தால்
அவர்களின் குடைறகளும் குற்றங்களும்
வெபரிதாகத் வெதரி'ாது.
பிடிக்கவில்டைலவெ'ன்றால் அவரின் சிறு
குடைறகடைளக்கூ #டைல யேபால் கருதுவது #னித
இ'ல்பு. அவன் அசத்துறீங்க என்று வெசான்னது
அவளுக்குப் பிடிக்கவில்டைல . ”வெகாஞ்சம் இ ம்
வெகாடுத்தால் வர்ணிக்கிறாயேன பாவி” என்று
நிடைனத்தாள்.
வாசு இந்தத் தருணத்தில் என்ன ஆனாலும்
டைபரவியு ன் உள்ள நட்டைப விட்டு வி க்
கூ ாதுவெதன்று முடிவு வெசய்தான்.

**********

3. தவறு வெசய்துவிட்யே ன்

#டைனவியி ம் முத்தம் வெகாடுத்துக் வெகாஞ்சிக்
வெகாண்டிருக்கும்யேபாது அடைலயேபசியின்
சிணுங்கி'தால் கடுப்பு அடை ந்த பாலசந்தர் ,
”'ாரடி, பூடைசயில் கரடி யேபால் நுடை0வது?”
என்று கத்தினான்.
கணவனின் அன்பு பிடியிலிருந்து சிறிது விலகி
பக்கத்திலிருந்த அடைலயேபசிடை' எடுத்துப்
பார்த்துவிட்டு, “டைபரவி கிட்யே யிருந்து
வந்திருக்கு” என்றவள், ”என்னடி இந்த
யேவடைளயியேல?” என்றாள்.
”இந்த யேநரத்தில் வெதால்டைலத் தருவதற்கு
#ன்னிச்சுடு. வாட்ஸ் அப்பில் அந்தத் தடி'ன்

வாசு ’என்டைனப் பிடிச்சுருக்கான்னு’
யேகட்கிறான்?”
“ நீ என்ன பதில் வெசான்னாய்?”
”நான் பதில் வெசால்லா#ல் வெவளியே'
வந்துட்யே ன்”.
“நான் இப்யேபா விரிவா யேபச முடி'ாது. நாடைளக்
காடைல வெதா ர்பு வெகாள்” என்று அடைலயேபசிடை'
அடைணத்தாள். அவடைள அடைணத்த
பாலசந்திரனின் அன்பு பிடியில் கட்டுண்
அவள் தன்டைன #றந்தாள். அவ்விருவரும்
இரடைவ இன்ப#ாய் கழித்தனர்.
அடுத்த நாள் காடைல டைபரவி அலுவலம்
வெசன்றதும் முதல் யேவடைல'ாக அடைலயேபசியில்
வாட்ஸ் அப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்தாள்.
யே#யேனஜர் வந்தடைத அவள் கவனிக்கவில்டைல.
”வந்தவு யேன வாட்ஸ் அப் ? முதலியேல

யேவடைலடை'க் கவனியுங்க” என்று யே#யேனஜர்
அவடைளக் கடிந்து வெகாண் ார்.
”சாரி சார்” சிரித்துக் வெகாண்யே வெசான்ன
டைபரவி யேவடைலடை'ச் வெசய்' வெதா ங்கினாள்.
யே#யேனஜர் வெவளியே' யேபாயிருந்த ச#'ம். சு#ார்
பதியேனாரு #ணி இருக்கும். டைபரவி
அலுவலகத்தில் #ாடியில் இருக்கும் அடைறக்குச்
வெசன்றாள். அங்கு 'ாரும் வர#ாட் ார்கள்.
#தி'ம் சாப்பிடுவதற்கு வசதி'ாய் ஒரு
யே#டைஜயும் நான்கு நாற்காலிகளும்
யேபா ப்பட்டிருக்கும். அங்குப் யேபாய்
பூரணியு ன் அடைலயேபசியில் யேபசினாள்.
”என் கணவர் வெகாஞ்சம் அப்வெசட்
ஆகிவிட் ார்.” என்றாள் பூரணி .
”சாரிடி, அந்தத் தடி'ன், என்டைனப்
பிடிச்சிருக்கான்னு யேகட் தும் எனக்கு என்ன

பதில் வெசால்றதுன்னு வெதரி'ல. நான்
கடிகாரத்டைதப் பார்க்கா#ல் உன்டைனக் கூப்பிட்டு
விட்யே ன். அப்புறம்தான் என் தவற்டைற
உணர்ந்யேதன்.”
”பரவாயில்டைல. உன்டைன நான்
புரிந்துவெகாண்டிருக்கியேறன்.. நீ என்னுடை '
உயிர்த் யேதாழியில்டைல'ா? உனக்காக நான்
எதுவும் வெசய்யேவன்.
”யேநற்று இரவு நீ வெச# மூடியேல இருந்தயேபாது
சங்க ம் வெகாடுத்தற்கு வருந்துகியேறன்”.
அதுக்கப்புறம் ’ததிங்கிண வெதாம் தக ததிங்கண
வெதாம் தக திகு ததிங்கணவெதாம் வெதா ர்ந்ததா?”
சிரித்துக்வெகாண்யே யேகட் ாள் டைபரவி. அவள்
எப்பவும் ஜாலி'ாய் யேபசுவாள். .
”உக்கும். நான் வெசால்ல #ாட்யே ன்.”
நாணத்து ன் சிணுங்கினாள் பூரணி. .

பூரணியும் டைபரவியும் முதல் வகுப்பிலிருந்து
கல்லூரி வடைர ஒன்றாகப் படித்தவர்கள். பச்டைச
நிற கண்கள் பூரணிடை'த் தனி'ாய் காட்டும்.
பூசினாற் யேபால் இருப்பாள். கணவன்
வெசால்டைலத் தட் ாத பதிவிரடைத. அவளும்
ஈயேராடில்தான் இருக்கிறாள் என்பதால்
யேதாழிகள் இருவரும் #னம் விட்டுப்
யேபசுவார்கள். டைபரவி தனக்கு ஏதாவது
பிரச்சடைன வந்தால் பூரணியி ம்தான் வெசால்லி
ஆறுதல் அடை வாள். வழி யேகட்பாள்.
” அவன் வெலாள்ளு தாங்க முடி'யேல. அந்தப்
வெபாறுக்கிக்கு என்ன பதில் வெசால்றது ?” என்று
டைபரவி யேகட் ாள்.
”ஆண்கள் பலவித#ாய் இருப்பார்கள்.
எல்யேலாடைரயும் நல்லவர்கள் என்று வெசால்ல
முடி'ாது. சில க'வர்களும் இருப்பார்கள்.
அடுத்தவன் வெபண் ாட்டியி ம் ’என்டைனப்
பிடிச்சிருக்கான்னு’ யேகட்கிறவன் எப்படி

நல்லவனாய் இருக்க முடியும் ? ஆண்களி ம்
வாட்ஸ் அப்பில் அதுவும் இரவு யேநரத்தில்
யேசடிங் வெசய்'ாயேத என்று முன்யேப வெசான்யேனன்.
நீ யேகட்க #ாட்யே ன் என்கிறாயே'”.
”சும்#ா விடைள'ாட்டுக்குத்தான் யேசட்டிங்
வெசய்கியேறன். நான் எப்யேபாதும்
வெபாதுவாகத்தான் யேபசுயேவன். அவர்கள் அத்து
மீறுகிறார்கள் என்று உணர்ந்தால் நான் வாட்ஸ்
அப்டைப விட்டு வெவளியே' வந்து விடுயேவன். ஒரு
சிலடைரத் தவிர எல்லா ஆண்களும் வெபண்
என்றால் வழிகிறார்கள்”.
” ’வாட்ஸ் அப் என்னும் புடைதகுழியில் நீ
நன்றாகச் சிக்கிக் வெகாண்டு விட் ாய் டைபரவி.
அதிலிருந்து நீ வெவளியே' வந்தால்தான் எனக்கு
நிம்#தி. வெபண்கள் ஒழுக்கத்து னும்,
யேநர்டை#யு னும் சா#ர்த்தி'த்து னும்
டைதரி'த்து னும் வெச'ல்ப யேவண்டும்.

வெகாஞ்சம் இ ம் வெகாடுத்தால் ஆண்கள் அதிக
உரிடை# எடுத்துக் வெகாள்வார்கள்.அந்த ஆளின்
நட்டைபத் துண்டித்து விடு.”.
”அப்படியே' வெசய்கியேறன் பூரணி”
“இன்வெனாரு விஷ'த்டைதயும் உன்னி ம்
வெசால்ல யேவண்டும்”.
”வெசால்லு டைபரவி”
”என் நண்பர் ஒருவருக்கு நான்
விடைள'ாட்டுத்தன#ா இரவு படுக்க யேபாவதற்கு
முன்பு ’குட் டைநட் வெ#யேசஜ்’ அனுப்பியேனன்.
அடுத்த நாள் எனக்கு உ ம்பு
சரியில்டைலதாதலால் நான்
#ருத்துவ#டைனக்குச்வெசன்யேறன். ாக் ர்
எனக்கு #ாத்திடைர வெகாடுத்திருக்கலாம். அவர்
என்டைன #ருத்துவ#டைனயில் யேசர்த்துக் வெகாண்டு
நர்ஸி ம் சடைலன் வாட் ர் வெகாடுக்க ஏற்பாடு

வெசய்'ச் வெசான்னார்.. நான் படுக்டைகயில்
இருக்கும்யேபாது அவரி மிருந்து பத்து முடைறப்
யேபான் வந்தது. குறுஞ்வெசய்தியில் என்டைனப்
யேபச யேவண் ாம் . நாயேன யேபசுகியேறன் என்று
அனுப்பியிருந்தார். #ாடைல ஆறு #ணிக்குத்தான்
அவர் என்னு ன் யேபசினார். எனக்கு நான்
அனுப்பி' குட் டைநட் வெ#யேசடைஜ அவர்
#டைனவிப் பார்த்துவிட்டு சண்டை ப் யேபாட் ாள்
என்றும் இனியே#ல் வாட்ஸ் அப் வெ#யேசஜ்
எதுவும் த'வு வெசய்து அனுப்ப யேவண் ாம்
என்று வெகஞ்சிக் யேகட்டுக் வெகாண் ார். என்றன்
அடைலயேபசிடை' என் வீட்டில் 'ாரும் பார்க்க
#ாட் ார்கள். அதுயேபால் அவருடை '
அடைலயேபசிடை'யும் 'ாரும் பார்க்க #ாட் ார்கள்
என்று நான் நிடைனத்துத் தவறு வெசய்துவிட்யே ன்.
இது எனக்கு ஒரு பா ம்.
”அடிப்பாவி,, இன்வெனாரு குடும்பத்தில்
கு0ப்பத்டைத உண்டு பண்ணி விட் ாயே'.

வாட்ஸ் அப்பில் நிடைற' நண்பர்கள் யேவண் ாம்.
ஆபத்து என்று வெசான்யேனன். நீ யேகட்கல. என்றன்
காண் க்டில் இருக்கிறார் என்று வெபருடை#
பட்டுக் வெகாண் ாய். இப்யேபா பார் ! ஆபத்தியேல
வெகாண்டு வந்து விட்டிருக்கு. சில வெபண்கள் தன்
கணவடைன தங்கள் உடை டை# வெபாருளாகக்
கருதுகிறார்கள். நல்ல காலம் , அவர் #டைனவி
உனக்குப் யேபான் வெசய்து உன்னி ம் சண்டை
யேபா ா#ல் இருந்தாயேள. அதுக்கு நாம்
க வுளுக்கு நன்றி வெசால்லயேவண்டும்” என்றாள்
பூரணி .
”இனியே#ல் அப்படிச் வெசய்' #ாட்யே ன் பூரணி
”.என்ற டைபரவி அடைலயேபசிடை'த் துண்டித்தாள்.
அன்று அலுவலகத்தில் டைபரவிக்கு மூச்சு வி
முடி'ாத அளவுக்கு ஏராள#ான யேவடைல.
அன்று இரவு வ0க்கம்யேபால் ஒன்பது #ணிக்கு
யே#ல் வாட்ஸ் அப்பில் வாசுடைவ வெதா ர்பு

வெகாண் ாள். ஐஸ்கீரிம் சாப்பிட்டு
கு0ந்டைதடை'ப் யேபால் குதுகலித்த அவன் ,
”ஹயேலா” என்றான்.
பதிலுக்குஅவள் “ எப்படி இருக்கீங்க ” என்றாள்.
”யேநற்று பதில் வெசால்லா#ல் யேபாய் விட் ாய்?
என்டைனப் பிடிச்சிருக்கான்னு நான் யேகட்
யேகள்விக்கு என்ன பதில்?” என்றான்.
”என்னுடை ' எல்லா நண்பர்கடைளயும் எனக்குப்
பிடிக்கும். என்னுடை ' எல்லா நண்பர்களுக்கும்
என்டைனப் பிடிக்கும்” என்றாள் குறும்பு ன்.
உ யேன அவனுடை ' வாட்ஸ் அப்டைப விட்டு
வெவளியே' வந்து விட் ாள். யேவறு ஒரு
நண்பரு ன் யேசடிங் வெசய்' ஆரம்பித்தாள்.

வாசு அவள் வெகாடுத்து பதிலால்
#கிழ்ச்சி'டை ந்தான். டைபரவி தன்டைன
வெவறுக்கவில்டைல. நட்பு ன் யேபசுகிறாள். அவள்
நட்பு வட் த்துள் நானும் ஒருவன் என்று
குதுகல#டை ந்தான்.
அன்று வாசு வெவகுயேநரம் அவளுடை ' வாட்ஸ்
அப் வருடைகக்காகக் காத்திருந்தபிறகு
ஏ#ாற்றத்து ன் உறங்கிவிட் ான்.
**********

4. வாட்ஸ் அப்பால் வந்த ஆபத்து

காடைல எழுந்திருக்கும்யேபாயேத வாசு
#கிழ்ச்சியு னிருந்தான். அலுவலகத்துக்குச்
சரி'ான யேநரத்துக்குச் வெசன்று விட் ான்.
அலுவலுகத்தில் அவன் கூ பணி புரியும்
அவனுடை ' வெசகரட் ரி கா'த்ரி இன்னும்
வரவில்டைல. கணினியில் ஒரு புயேராகிராடை# சரி
வெசய்து வெகாண்டிருக்கும்யேபாது அவள்
அவனருகில் வந்தாள்..
”சார் இன்டைனக்கு சீக்கிர#ாய் வந்து அதிர்ச்சி
வெகாடுக்கிறீங்க”.
அவள் அவடைனக் கலாய்ப்பாள். எவ்வித
த'க்கமும் இல்லா#ல் அவனு ன் யேபசுவாள்.
அவனும் அவளுடை ' அதிகாரி யேபால்

இல்லா#ல் யேதா0ன் யேபால்தான் ந ந்து
வெகாள்வான். அவடைளச் சீண்டுவான்.
வாசு அவடைள ஏறிட்டுப் பார்த்தான். அவள்
படுகவர்ச்சி'ாய் பார்ப்பவடைர வசீகரிக்கும்
ஆடை அணிந்திருந்தாள். அ0குப்
பதுடை#யேபால் இருந்தாள். சில வெபண்களுக்கு
தன்டைன அ0குப் படுத்திக் வெகாள்வதில் மிகுந்த
இன்பம். அதுவும் பிறர் தன்டைனப் பார்ப்பது
அதிக #கிழ்ச்சிடை'க் வெகாடுக்கும். ஆனால்
கவனிக்காவிட் ால் கவடைலப்படுவார்கள்
கா'த்ரிடை'ப் யேபால.
”என்ன விஷ'ம் ? அ0கி யேபாட்டிக்குப்
யேபாகிற#ாதிரி இன்று அலுவலகம்
வந்திருக்கிறாய். லிப் ஸ்டிக் தூக்கலாய் இருக்கு
“.

”அப்பவாது நீங்கள் என்டைனக்
கவனிக்கிறீங்களான்னுதான்”.
வாசு கலகலவெவன்று சிரித்தான்.
”அப்படி இருப்பதுதான் என் இ'ல்பு.
என்னுடை ' குணத்டைத #ாற்ற முடி'ாது.
ஆ#ாம் இது என்ன யேதாள் பட்டை யில் கிழிச்சல்
?”.
”ஐயே'ா அது கிழிச்சல் இல்டைல.யேபஷன்.
என்னுடை ' யேதாள் சந்தன கலரில் அ0காய்
இருப்படைத எல்யேலாருக்கும் காண்பிக்க
யேவண் ா#ா?”.
நல்ல யேபஷன் !! வீட்டில் உன் கணவர் எதுவும்
வெசால்வதில்டைல'ா?
அவர் எனக்கு ஆடை விஷ'த்தில் முழுசுதந்திரம்
வெகாடுத்திருக்கிறார்.

அவள் வாசுவி ம் மிகவும் யேதா0டை#யு ன்
ப0கினாள். அவடைன விழுந்தது விழுந்தது
கவனிப்பாள். அவன் வெசால்லும் யேவடைலடை'ப்
உற்சாகத்து ன் வெசய்வாள். இரவு எட்டு #ணி
ஆனாலும் யேவடைலடை' முடித்துக்
வெகாடுத்துவிட்டுப் யேபாவாள். நம்பி அவளி ம்
யேவடைலடை'க் வெகாடுக்கலாம்.
அந்த அலுவலகத்தில் யேவடைல வெசய்பவர்கள்
அடைனவரும் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள
உறவினர்கள் யேபால் ஒருவடைர ஒருவர் யேகலி
வெசய்து வெகாண்டு ஜாலி'ாய் சிரித்துக் வெகாண்டு
வெபாழுடைதப் யேபாக்குவார்கள்..
வாசு டைபரவிக்கு வாட்ஸ் அப்பில் ஒரு வெ#யேசஜ்
அனுப்பினான். அப்புறம் ஐந்து நிமி த்துக்கு
ஒருமுடைற ”அதுக்கு பதில் வந்துவிட் தா ?”
என்று அடைலயேபசியில் பார்த்தான். இரண்டு நீல
டிக்குகடைள பார்த்தவு ன், அப்பா ா அவள்

பார்த்து விட் ாள்” என்று நிம்#தியு ன்
வெபருமூச்சு விட் ான்.
கா'த்ரி ஒரு யேதாலிலான டைபடை' அவன்
யே#டைசயின் முன் டைவத்து, இன்டைனக்கு
வங்கியில் பணம் எடுத்து வர யேவண்டும்
என்றாள்.
ஆ#ாம் . இன்று யேததி ஐந்து அல்லவா ?
ஊழி'ர்கள் எல்லாருக்கும் #ாத சம்பளம்
வெகாடுக்க யேவண்டும். சுப்டைப'ா வந்தாச்சா.
அவர் வந்ததும் நாங்க இரண்டு யேபரும் யேபாய்
வங்கியில் பணம் எடுத்து வருகியேறாம் என்று
வெசால்லிக் வெகாண்டிருக்கும்யேபாயேத, ”யேபாலா#ா
சார்” என்று யேகட்டுக் வெகாண்யே சுப்டைப'ா
வந்து விட் ான்.
வாசு அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்வெ#ண்டில்
பணிபுரிகிறான். ஊழி'ர்களுக்கு
#ாதசம்பளத்திற்கு ரூபாய் ஆறு இலட்சம்

வங்கியிலிருந்து எடுத்து வர யேவண்டும்.
அதனால் வாசுவும் சுப்டைப'ாவும் யேபாய்
எடுத்துவரக் கிளம்பினார்கள். அன்று
வங்கியில் கூட் ம் அவ்வளவாக இல்டைல.
சீக்கிரயே# பணத்டைத எடுத்து விட்டு முதல்
#ாடியிலிருந்து இருவரும் கீயே0 இறங்கிக்
வெகாண்டிருந்தனர். வாசு இ து டைகயில் யேதால்
டைபடை'யும் வலது டைகயில் அடைலயேபசிடை'
வலது டைகயிலும் டைவத்துக் வெகாண்டு சுப்டைப'ா
பின்னால் வர படிக்கட்டில் இறங்கிக்
வெகாண்டிருந்தான். யேதால் டைபயில் ஆறு
இலட்சம் பணமிருக்கிறது. வாசு
அடைலயேபசியில் வாட்ஸ் அப்பில் டைபரவியி ம்
வந்த வெ#யேசடைஜப் பார்த்துக்வெகாண்யே
இறங்கினான். அப்யேபாது படிக்கட்டில் யே#யேலறி
வந்த ஒருவன் வாசுவின் டைகயிலிருந்த யேதால்
டைபடை'ப் பறித்துக் வெகாண்டு கீயே0 குதித்யேதாடி
யேவக#ாக ஓடினான். சுப்டைப'ா, உரத்தக்
குரலில், திரு ன் ! திரு ன் ! என்று
கத்திக்வெகாண்யே யேவக#ாகத் தாவினான்.

அவன் டைகப் பட்டு வாசு கால் தடுக்கி கீயே0
விழுந்தான். பணப்டைபடை'ப் பறித்து ஓடி'வன்
யேவக#ாக கீயே0 இறங்கி அங்யேக இரண்டு சக்கர
வாகனத்டைத ஸ் ார்ட் வெசய்து த'ாராய் காத்துக்
வெகாண்டிருந்த ஒருவன் வண்டியில் ஏறி
உட்கார்ந்ததும் அது பறந்தது.
சுப்டைப'ா ஓடி வந்தவன் அங்கு டைபக்கில் வந்த
ஒருவனி ம், “ அந்த வண்டிடை' பாயேலா
பண்ணுங்கள் அவன் பணத்டைதத் திருடிக்
வெகாண்டு ஒடுகிறான்” என்று வெகஞ்சிக் யேகட்டு
அவனுடை ' டைபக்கில் அ#ர்ந்து முன்வெசன்ற
வண்டிடை'த் வெதா ர்ந்தான். டைபக் ப'ங்கர
யேவகத்தில் யேபாய் இரண்டு சக்கர வாகனத்துக்கு
முன் பியேரக் யேபாட்டு நின்றது . சுப்டைப'ா பின்
சீட்டில் உட்கார்ந்த ஆளி ம் இருந்து யேதால்
டைபடை' பிடுங்கிக் வெகாண் ான். அவன் யேபாட்
சப்தத்தில் வெபாது ஜனங்கள் கூடி விட் ார்கள் .
அவர்கள் திரு ர்கள் என்று அறிந்ததும்
அவர்கடைள நன்கு வெ#ாத்தினார்கள்.

சுப்டைப'ா பணப்டைபயு ன் வங்கிக்குத்
திரும்பினான். வாசு காலில் அடிப்பட்டு
வலியு ன் காத்திருந்தான்.
”காலில் நல்ல அடி'ா சார்” என்று சுப்டைப'ா
யேகட் ான்.
”பல#ான அடியில்டைல. நீ துடிப்பு ன்
வெச'ல்பட் தால் பணம் கிடை த்துவிட் து.
இல்லாவிட் ால் யேபாலீஸ் புகார் என்று நாம்
அடைல' யேவண்டி'திருக்கும். எல்லாம்
உன்னால்தான் .... உன் சாகச வெச'டைல
யே#யேனஜரி ம் வெசால்கியேறன்”.
”நான் ஒண்ணுயே# பண்ணல. நீங்கள் என்னு ன்
இருப்பயேத எனக்குப் பலம். உங்களுக்கு
வலிக்கிறதா?”

யேலசா சிராய்ச்சிருக்கு அவ்வளவுதான். #ருந்து
யேபாட் ால் சரி'ாகி விடும் . நல்ல காலம் ,
ஃபிராக்சர் எதுவுமில்டைல என்று
சந்யேதாஷப்பட் ான் வாசு.
அவர்கள் அலுவலகம் வந்ததும் ஊழி'ர்கள்
அடைனவரும் அந்தத் திருட்டை ப் பற்றிப்
யேபசினார்கள். பணம் கிடை த்து விட் து என்று
சந்யேதாஷப்பட் ார்கள்.
வாசுவின் காலில் ஏற்பட் கா'த்டைதப் பார்த்து
மிகவும் பதறிப்யேபான கா'த்ரி,”முதலில்
ாக் ரி ம் யேபாய் #ருந்து யேபாட்டுக்
வெகாள்ளுங்கள். இல்லாவிட் ால் வெசப்டிக்
ஆகிவிடும்” என்று கரிசனத்யேதாடு கூறினாள்.
வாசு #ருத்துவ #டைனக்குச் வெசன்று கா'த்துக்கு
#ருந்து யேபாட்டுக் வெகாண் ான்.”எல்லாம்
வாட்ஸ் அப்பால் வந்த ஆபத்து” என்று
நிடைனத்துக் வெகாண் ான்.

**********

5. எனக்குப் பிடிக்கல
வாசுடைவ தன்னுடை ' வாட்ஸ் அப்
காண் ாக்ட்லிருந்து டைபரவி எடுத்து விட் ாள்.
இனியே#ல் அவன் அவளி ம் வாட்ஸ் அப்பில்
வெதா ர்பு வெகாள்ள முடி'ாதபடி வெசய்து
விட் ாள்.
அவன் அவடைள அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு
வெகாள்ள மு'ன்றான். முடி'வில்டைல.
அவளு ன் முன்பு அடைலயேபசியில் யேபசி'து
அவன் நிடைனவுக்கு வந்தது. ”ஞாயிற்றுக் கி0டை#
உங்கடைள அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு
வெகாள்ளலா#ா? நீங்கள் எப்யேபாது ஃபிரி'ாக
இருப்பீர்கள் ? ” என்று யேகட் திற்கு அவள்,
“நான் ஞாயிற்றுக் கி0டை# எப்யேபாதும்
ஃபிரிதான். காடைலயில் #ட்டும் வெகாஞ்சம்

யேநரங்கழித்து எழுந்திருப்யேபன். நீங்க எப்யேபா
யேவணு#ானாலும் காண் க்ட் பண்ணலாம்.”
என்றாள். அப்படிச் வெசான்னவள் எப்யேபாதுயே#
யேபாடைன எடுக்க #ாட்யே ன் என்கிறாள் என்று
வருந்தினான்.
#றுநாள் எப்படியும் டைபரவியி ம் யேபசி
யேவண்டும் என்று வாசு அடைலயேபசியில் மு'ற்சி
வெசய்தான்.
#ாடியில் ஒரு டைபடைல எடுக்கச் வெசன்ற டைபரவி
அடைலயேபசி எண்டைணச் சரி'ாகப் பார்க்கா#ல்
யேபசத் வெதா ங்கினாள். வாசுவின் குரடைலக்
யேகட் தும் ”நான் நம்படைர சரி'ாகப்
பார்க்கவில்டைல. உங்க கிட்யே யிருந்துதான்னு
யேபான் என்று எனக்குத் வெதரி'ாது “.
”மூன்று நாட்களாக உங்கடைளத் வெதா ர்பு
வெகாள்ள முடி'வில்டைல. வெராம்ப பிஸி'ா?”
என்றான் வாசு.

”#ாடிக்கு வந்யேதன். அடைலயேபசியில் எண்
சரி'ாகத்வெதரி'வில்டைல.”
எண் சரி'ாகத் வெதரிந்திருந்தால் எடுத்திருக்க
#ாட்யே ன் என்படைத #டைறமுக#ாக அவள்
வெசால்கிறாள் என்படைத அந்த அப்பாவி
உணரவில்டைல.
”அன்று வாட்ஸ் அப்பிலிருந்து திடீவெரன்று
வெசால்லா# யேபாய்விட்டீர்கயேள . நான் வெராம்ப
யேநரம் காத்திருந்யேதன்” என்றான்.
”நீங்க யேபாய் விட்டிருப்பீங்கன்னு
நிடைனச்யேசன்” என்றாள்.
அவ்வளவுதான் அவள் அதற்கு யே#ல்
யேபசவில்டைல.
அதன் பிறகு வாசு அடைலயேபசியில் பலமுடைற
அவளு ன் வெதா ர்பு வெகாள்ள மு'ன்றான்.

அவள் எடுக்கவில்டைல. அவன் விடுவானா?
இன்வெனாரு அடைலயேபசியிலிருந்து வெதா ர்பு
வெகாண் ான். அவன் குரடைலக் யேகட் தும்
வெ#ளனயே# அவள் பதிலானது. குறும்வெசய்தி,
மின்னஞ்சல், முகநூல் ஒன்டைறக்கூ அவன்
வி வில்டைல. வெவற்றி அவன் பக்கம் வரா#ல்
அவனுக்கு எதிர் திடைசயிலியே' இருந்தது. என்ன
வெசய்தும் அவளுடை ' வெ#ளனத்டைதக் கடைலக்க
அவனால் முடி'வில்டைல.
”டைபரவி ஏன் என்டைன ஒதுக்கி விட் ாள் ?.
அவள் எதற்காக என்டைன வெவறுக்கிறாள் என்பது
வெதரி'வில்டைல. நான் ஏயேதா. தவறு வெசய்து
விட் தால்தான் அப்படி அவள் ந ந்து
வெகாள்கிறாள் யேபாலத் வெதரிகிறது. என்று
நிடைனத்த அவன், அவளி ம் யேநராகப்யேபாய்
#ன்னிப்பு யேகட்டுவி யேவண்டுவெ#ன்று முடிவு
வெசய்தான். அவன் இருப்பயேதா யேகாடைவயில்.
டைபரவி இருப்பயேதா ஈயேராடில். அதிக

தூரமில்டைலயே'.. இன்று நான் அலுவலகம்
வந்தாலும் வருயேவன் என்று அலுவலக
யே#யேனஜரி ம் வெசால்லிவிட்டு யேபருந்தில் ஏறி
ஈயேராடை அடை ந்தான். அவன் #னசு
பரபரப்பாய் இருந்தது. டைபரவி யேவடைல
வெசய்யும் அலுவலகம் பற்றி ஏற்கனயேவ
அவனி ம் வெசால்லியிருக்கிறாள். அவன்
அலுவலகத்டைத அடை ந்து வரயேவற்பு அடைறயில்
இருந்த வெபண்ணி ம், , ”டைபரவிடை'ப் பார்க்க
யேவண்டும்” என்றான்.
அவள் அவடைன ஏறிட்டுப் பார்த்துவிட்டு , ”நீங்க
'ாரு ? என்ன விஷ'#ாய் டைபரவிடை'ப் பார்க்க
யேவண்டும் ?” என்றாள்.
”அவங்க எனக்குத் வெதரிஞ்சவங்க. நான்
யேகாடைவயிலிருந்து வந்திருக்கியேறன்.”

”வெகாஞ்சம் டைவட் பண்ணுங்க. நான் வெசால்லி
அனுப்புகியேறன்”. அவள் ஒரு ஆளி ம் வெசால்லி
அனுப்பி விட் ாள்.
அவன் நாற்காலில் உட்கார்ந்து அவளுக்காகக்
காத்திருந்தான். பதிடைனந்து நிமி ம் ஆயிற்று.
டைபரவி அவனிருக்குமி ம் வந்தாள். சிவந்த
முகத்து னும் வெசவ்விதழு ன் தங்கச் சிடைல'ாய்
பார்க்கத் யேதவடைத யேபால இருந்தாள்.
”வ...ண...க்கம்” முகத்தில் #கிழ்ச்சி வெபாங்க
டைககூப்பினான் வாசு.
அவடைனப் பார்த்ததும் டைபரவியின் முகம் பாடைற
யேபால் இறுகி'து. அந்தச் ச#'ம் பார்த்து அவள்
பு டைவயின் தடைலப்பு யேதாள் யே#லிருந்து
வெவட்கத்து ன் நழுவி'து..

வெபண்களுக்யேக உரி' நாணத்து ன் பு டைவ
தடைலப்டைப இழுத்துப் யேபார்த்திக்வெகாண்டு
அவடைனக் கவனித்தாள். அவன் தடைலடை' இ து
புறம் திருப்பி எங்யேகயே'ா பார்த்துக்
வெகாண்டிருந்தான். பரவாயில்டைல. இவனுக்கு
இங்கிதம் வெதரிந்திருக்கிறது. வெபண்டை#டை'
#திக்கிறான் என்று எண்ணி'வள்,”என்ன
விஷ'ம் ?” என்றாள்.
”நான் அறிந்யேதா அறி'ா#யேலா அல்லது
வெதரிந்யேதா வெதரி'ா#யேலா தவறு
வெசய்திருந்தால் என் பிடை0டை' வெபாறுத்தருள
யேவண்டும். வாட்ஸ் அப்பில் உங்களுக்கு நான்
வெ#யேசஜ் யேபா முடி'ாதப்படித் தடுத்து
விட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் எப்யேபாது கடை சி'ாய்
வந்தீர்கள் என்று வாட்ஸ் அப்பில் பார்ப்யேபன்.
என்டைனத் தடை வெசய்து விட் தால் உங்கள்
வாட்ஸ் அப் வருடைகடை'ப் பற்றி ஒன்றும் அறி'
முடிவதில்டைல. அடைலயேபசியில் அடை0த்தாலும்

எடுப்பதில்டைல. எனக்கு ஏன் இந்த உச்ச பட்ச
தண் டைன ?”.
”எனக்குப் பிடிக்கல. அதனாயேலதான்”.
”#ன்னிச்சுடுங்க” .என்று பணிவு ன் யேகட்டும்
என்டைன #ன்னிக்க #ாட்டீங்களா ? நான் என்ன
தவறு வெசய்யேதன் என்று வெசான்னால் நான் என்
தவடைற திருத்திக் வெகாள்கியேறன். மீண்டும் அந்தத்
தவடைற கண்டிப்பாகச் வெசய்' #ாட்யே ன்”.
”நான் வெசால்ல #ாட்யே ன்”.
”என்டைனப் பார்த்தா அயே'ாக்கினா வெதரி'றதா?”
”#னசுக்குள்யேள க'வனா இருந்தா எப்படி
கண்டுப்பிடிக்கிறது?”

”டைபரவி நீ என்டைனத் தவறாகப் புரிந்து
வெகாண்டிருக்கிறாய் . நம் நட்பு தூய்டை#'ானது.
உன்டைனத் யேதாழி'ாகத்தான் நட்பு ன்
பார்க்கியேறன்: ப0குகியேறன். நான் உன்டைன
மிகவும் #திக்கியேறன். நீ என் #னதில் உ'ர்ந்த
இ த்தில் இருக்கிறாய் என் யேநசத்டைத உனக்கு
எப்படிப் புரி' டைவக்கிறவெதன்று எனக்குத்
வெதரி'வில்டைல
”டைபரவி, டைபரவி, த'வு வெசய்து ... “ என்று
வெகஞ்சினான். என்டைனப் ’வெபாறுக்கி’ என்று
யேவண்டு#ானாலும் திட்டிவிடு. வெ#ளன#ாக
இருந்து என்டைனக் வெகால்லாயேத. “
கண்களில் யேகாபம் மின்னப் பதில் வெசால்லா#ல்
அவடைனப் பார்த்தாள்.
” உளராதீங்க.”
நான் வெசால்றடைத...”

எல்லாம் யேகட் ாச்சு. இனியே#ல் என்டைனப்
பார்க்க வராதீங்க” என்று வெவறுப்பு ன்
வெசால்லிவிட்டு அவள் அடைறக்குப் யேபாய்
விட் ாள். . இடி விழுந்தது யேபால் தடைலயில்
டைகடை' டைவத்து அவன் வரயேவற்படைறயில்
அ#ர்ந்தான்.
ஒரு வெபண் ஆடைண நிராகரித்து விட் ால் அடைத
ஒரு ஆணால் தாங்க முடி'ாது. வாசு அதற்கு
விதி விலக்கல்ல. வாசுடைவப் வெபாறுத்தவடைர
டைபரவி காரணம் எதுவும் வெசால்லா#ல் அவடைன
நிராகரித்துவிட் ாள். எனக்கு என் எல்லா
நண்பர்கடைளயும் பிடிக்குவெ#ன்று வெசால்லி
விட்டு வாட்ஸ் அப் காண் க்ட்லிருந்து விலக்கி
விட் ால் அவள் #னதில் இருப்பது அவனுக்கு
எப்படித் வெதரியும் ?
வாசு டைபரவி #னசு #ாற ஏதாவது வெசய்'
யேவண்டுவெ#ன நிடைனத்தான். #றுபடியும்
அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு வெகாள்ள மு'ன்றான்.

அவள் எடுக்கவில்டைல.. .அவள் தன்டைனக்
கா'ப்படுத்தி விட் ாள். யேச எல்லாப்
வெபண்களும் இப்படிதானா என்று நிடைனத்தான். .
வெவகுயேநரம் இடிந்து யேபாய் உட்கார்ந்திருந்தான்,
அடைலயேபசி சிணுங்கி'து.
டைபரவியி மிருந்துதான் யேபான் வந்திருக்கும்
என்று துள்ளிவெ'ழுந்து அடைலயேபசிடை'
எடுத்தான்,
அவனுடை ' அலுவலகத்திலிருந்து கா'த்ரி
யேபான் வெசய்தாள் அவடைன உ யேன
வரச்வெசால்லி. கம்வெபனியின் டை ரக் ர்
டில்லியிலிருந்து வந்திருக்கிறார். உங்கடைளப்
பார்க்கணும்ன்னு வெசால்றார் என்றாள். #தி'ம்
வருகியேறன் என்று வெசால்லி விட்டு
அவ்வி த்டைத விட்டு உ யேன கிளம்பினான்.
கிளம்பும்யேபாது டைபரவியி ம் வெசால்லிவிட்டுப்
யேபாகலாவெ#ன்று ரிஷப்ஷன் அருகில் வெசன்று
டைபரவி எங்யேக? நான் வெசால்லிவிட்டுப்

யேபாகியேறன். அவங்க வர#ாட் ாங்க
என்றவளி ம் , ”டைபரவியி ம் வெசால்லி
விடுங்கள், நான் வருகியேறன்” என்று கூறி
அவ்வி த்டைத விட்டு நகர்ந்தான்.
யேகாடைவச் வெசல்லும் யேபருந்தில் ஏறினான்.
ப'ணச்சீட்டு வாங்கி சன்னல் ஓர#ாய்
உட்கார்ந்து டைபரவிடை'ப் பற்றியே' யேகாடைவ
வரும்வடைர யே'ாசித்துக் வெகாண்டு வந்தான்.
உடை ந்த #னசு ன் அலுவலகத்தில் வாசு
நுடை0யும் யேபாது யேநரம் #ாடைல நான்கு #ணி.
உ யேன டை ரக் டைரப் யேபாய் பார்த்தான். ஒரு
#ணி யேநரம் அவரு ன் வெசலவழித்தான். அவர்
கிளம்பி'வு ன் யேசார்வு ன் நாற்காலியில்
அ#ர்ந்து சுவடைர வெவறித்துப்
பார்த்துக்வெகாண்டிருந்தான். ”என்ன சார் உ ம்பு
சரியில்டைல'ா ? என்டைனக் கவனிக்கா#
சுவத்டைத[ வெவறித்துக் வெகாண்டிருக்கிங்கயேள”
என்று கலாய்த்தாள் கா'த்ரி. அவன் #னம்

இன்னும் ஈயேராடில்தான் இருந்தது. டைபரவி
என்று நிடைனத்து கா'த்ரியின் டைககடைளப்
பிடித்து, ‘ என்டைன #ன்னித்துவிடு” என்றான்.
”என்ன சார் ஆச்சு உங்களுக்கு? என்றாள் கா'த்ரி
வி'ப்பு ன்.
வாசு சுதாரித்துக் வெகாண்டு,”என் #னயேச
சரியில்டைல. சாரி கா'த்ரி” என்றான்.
”வீட்டுக்குப் யேபாய் ஓய்வு எடுங்க சார்.நல்ல
நல்ல புத்தகம் ஏதாவது படியுங்கள்..” என்றாள்
கா'த்ரி கரிசனத்து ன்.
”வெராம்ப யேதங்க்ஸ் கா'த்ரி. நா நல்லா தூங்கினா
சரி'ாயிடும் ‘ என்று வெசால்லிவிட்டு வாசு
கிளம்பிவிட் ான். நடை ப்பிணம் யேபால் தான்
வீட்டுக்குள் நுடை0ந்தான்.

**********

6. கண் வெகட் பிறகு ...
டைபரவி, பூரணியி ம் வாசு வந்து தன்டைனப்
பார்த்தடைதப் பற்றியும் அவனி ம் தான் ந ந்து
வெகாண் டைதப் பற்றியும் கூறினாள்.
”எல்லாம் பா0ாய்ப்யேபான இந்த வாட்ஸ்
அப்பால் வந்த விடைன. அவர்களுக்கு இ ம்
வெகாடுக்கும் நாமும் ஒரு காரணம். வாசுடைவப்
பார் உன் யே#ல் உள்ள சியேனகத்தால் உன்
அலுவலகத்துக்யேக வந்து விட் ான். உன் வீட்டு
முகவரி வெதரிந்திருந்தால் அங்கும்
வந்துவிட்டிருப்பான்.. ஆண்களி ம்
ப0கும்யேபாது ஜாக்கிரடைத'ாய் இரு” என்றாள்.
”நான் வெநருப்புன்னு உனக்குத்வெதரி'ாதா பூரணி?
எனக்கு 'ாரி மும் வெநருங்கி' சியேனகிதம்

கிடை 'ாது. நல#ா? எப்படி இருக்கீங்க? என்று
யேகட்பயேதாடு சரி. நட்புக்கு எல்டைலயேகாடு
இருக்கிறது. அடைதத் தாண்டி விட் ால் அதுக்
காதலாகி பிரச்சிடைனடை' உண் ாக்கி விடும்.
அதற்கு நா இ ம் வெகாடுக்க #ாட்யே ன். எல்லா
ஆண்களும் வெகட் வர்கள் இல்டைல. ஆனால்
சிலர் மிகவும் யே#ாசம்.. அதனால் நான் மிகவும்
ஜாக்கிரடைத'ாய் இருப்யேபன்”.
”நீ புரிந்து வெகாண் ால் எனக்கு #கிழ்ச்சி”.
அன்று ஞாயிற்றுக் கி0டை# வ0க்கம்யேபால்
காடைலயில் யேநரம் கழித்து எழுந்தாள் டைபரவி .
எப்யேபாதும் அவள் ஞாயிற்றுக்கி0டை# #ட்டும்
எட்டு #ணிக்குத்தான் எழுந்திருப்பாள்.
ஞாயிற்றுக் கி0டை# அவளும் #ாமி'ாரும்
யேசர்ந்து சடை#'ல் வெசய்வார்கள்.

அன்று நண்பர்கள் தினம் என்பதால் நூறு
யேபருக்கு யே#ல் வாழ்த்துக்கள்
அனுப்பியிருந்தார்கள். அவள் வெபாதுவான
வெ#யேசஜ் ஒன்டைற அனுப்பி அதன் மூலம் எல்லா
நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்து வெசய்தி அனுப்பினாள்.
அவளுக்குச் சரவணன் என்னும்
நண்பரி மிருந்து யேபான் வந்தது. முன்பு ஒரு
முடைற அவன், நீ குணத்தாலும், பணத்தாலும்
யேகாடீஸ்வரி என்று வெசய்தி அனுப்பியிருந்தான்/
டைபரவி பதிலுக்கு நான் குணத்தில் யேகாடீஸ்வரி.
பணத்தில் இல்டைல என்று பதிலுக்கு வெ#யேசஜ்
அனுப்பினாள். அவனும் வி ா#ல் நீங்கள்
சீக்கிரம் பணத்தாலும் யேகாடீஸ்வரி
ஆகிவிடுவீர்கள் என்று பதில் தந்தான். அவன்
அடிக்கடி வாட்ஸ் அப்பில் ஏதாவது யேகள்வி
யேகட்டு வெலாள்ளு வெசய்யும் ஆள் என்பதால்
அவடைன அவளுக்குப் பிடிக்காவெதன்பதால்
அவள் அடைலயேபசிடை' எடுக்கவில்டைல.
ஐந்தாவது முடைற வந்ததும் எரிச்சலடை ந்தாள்.
சிறிது யே'ாசித்துவிட்டு அடைலயேபசியில்

இருக்கும் குரல் #ாற்றும் வெச'லிடை'
உபயே'ாகித்து ’ஹயேலா’ என்றாள். அந்தப் பக்கம்
சரவணுக்குக்கு ஆண் குரலில் ’ஹயேலா’ என்று
யேகட் தும் பதில் யேபசா#ல் யேபாடைனத்
துண்டித்து விட் ான். பூரணியி ம்
அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு வெகாண்டு ந ந்தடைதச்
வெசான்னாள்.
”அடிக்கள்ளி ! குறும்புக்காரிடி நீ ! ! “ என்றாள்
பூரணி
டைபரவி ஒரு நாள் காடைல வாட்ஸ் அப்
பார்த்துக்வெகாண்டிருக்கும்யேபாது அவளுக்குக்
கண் வலி ஏற்பட் து. வலி தாங்க முடி'ாததால்
உ யேன கண் ாக் ரி ம் யேபாய் காண்பித்தாள்.
ாக் ர் கண்டைணப் பரியேசாதித்து
விட்டு,“வாட்சஸ் அப், முகநூல் பார்ப்பீர்களா?”
என்று யேகட் ார்.

”எப்பவாது பார்ப்யேபன்” என்று வெபாய்
வெசான்னாள்.
ஸ்#ார்ட் யேபானிலிருந்து வெவளிவரும் நீல
கதிர்கள் உங்கள் கண்டைணப் பாதித்து விட் ன.
உ யேன கண்ணில் அறுடைவ சிகிட்டைச வெசய்'
யேவண்டும். இல்லாவிட் ால் கண் பார்டைவ
யேபாய் விடும்” என்று ாக் ர் வெசான்னதால்
அம்#ாடைவ உ யேன வரச்வெசான்னாள். விஷ'ம்
வெதரிந்து அம்#ா #ருத்துவ#டைன வந்தாள். ,
”நான் அடிக்கடி உன்னி ம் வாட்ஸ் அப் வெராம்ப
யேநரம் பார்க்கக் கூ ாதுன்னு வெசான்யேனன். நீ
யேகட்கல. இப்யேபா கண் வெகட் பிறகு ...
என்பதுயேபால் வாட்ஸ் அப்புக்கு விடை
வெகாடுத்துடு” என்றாள்.
” அம்#ாவி ம் பூரணிக்குப் யேபான் வெசய்து தான்
ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும் விஷ'த்டைதச்
வெசால்லி உ யேன வந்துப் பார்க்கும்படிச்

வெசால்லச் வெசான்னாள் டைபரவி. டைபரவியின்
அம்#ாவும் யேபான் வெசய்து பூரணியி ம்
யேபசினாள். ”தன் கணவர் வந்தவு ன் உ யேன
வருகியேறன்” என்றாள் பூரணி.
**********

7.எப்படி'ாவது யேபாகட்டும் ! !
வெ#ாடைபல் யேபான் வந்தவு யேன பூரணி உ யேன
யேபாய் டைபரவிடை'ப் யேபாய்ப் பார்க்க
யேவண்டுவெ#ன முடிவு வெசய்தாள். . அவள்
கணவர் பாலசந்தர் சா'ந்தரம்
அலுவலகத்திலிருந்து வந்தவு ன் யேபாய்
பார்க்கயேவண்டுவெ#ன நிடைனத்தாள்.
பூரணி எல்லா யேவடைலடை'யும் முடித்து விட்டு
யூடியுபில் பாட்டு யேகட்டுக் வெகாண்டிருந்தாள்.
அப்யேபாது #தி'ம் #ணி இரண்டு. அப்யேபாது
காலிங் வெபல் சப்தம் யேகட்கயேவ 'ாவெரன்று
யேபாய்க் கதடைவத்திறந்தவள் திடைகப்பு ன்,”
நீங்களா?” என்று வி'ந்தாள். . வந்தது பாலசந்தர்
.

“ தீடிவெரன்று சீக்கிரம் வந்து விட்டீர்கள் ? உ ம்பு
சரியில்டைல'ா ?
இன்று இரவு நான் ஊட்டிப்யேபாக யேவண்டும்
அதனால்தான் சீக்கிரம் வந்துவிட்யே ன்.
”நீங்கள் வந்தது ஒரு விதத்தில் நல்லதாயிற்று.
பூரணி ஆஸ்பி லில் இருக்கிறாள். அவளுக்குக்
கண் அறுடைவ சிகிட்டைச இந்யேநரம்
முடிந்திருக்கும். என்டைன ஆஸ்பிட் லில்
வெகாண்டுயேபாய் விடுங்கள்” என்றாள். அவள்
வெசான்னடைதக் யேகட் பாலசந்தர் சிறிதுகூ
கவடைலப்ப ா#ல், ”அவ கி க்கிறா. நீ வா என்
என்று அவடைள அப்படியே' குண்டு கட் ாய்
தூக்கி அவடைளக் கட்டிலில் கி த்தி அவள்
வெநற்றியில் முத்தமிட் ான்.
”ஏங்க டைபரவி ஆஸ்பிட் லியேல இருக்கா .
அவடைளப் யேபாய் பார்க்கணும். என்டைன

விடுங்க”என்று பூரணி திமிறிக் வெகாண்டு
எழுந்தாள்.
”நான் இன்று இரவு ஊட்டிக்குப் யேபாகணும்.
திரும்பி வர நான்டைகந்து நாட்கள்
ஆகும்.டைபரவிடை' நாடைளக்குப் யேபாய்
பார்த்துக்யேகா . இன்டைனக்கு விட் ா
.... .அதனால்தான் சீக்கிரம் வந்யேதன்” என்றான்.
“அவள் நான் வராவிட் ால் தப்பாக எடுத்துக்
வெகாள்வாள். த'வு வெசய்து என்டைனப் யேபாக
அனு#தியுங்கள். நான் அதிக யேநரம் எடுத்துக்
வெகாள்ள #ாட்யே ன். யேபாய் விட்டு உ யேன
வந்து விடுயேவாம் ” என்று வெகஞ்சினாள் பூரணி .
அவளின் யேவண்டுயேகாளுக்கு பாலசந்தர்
#சி'வில்டைல.
அவடைளக் கட்டிப் பிடித்து இறுக்கி அடைணத்துக்
வெகாண் ான்.

அவனுடை ' முரட்டுப் பிடியிலிருந்து வெவளிவர
அவள் மு'ற்சி வெசய்தாள்.. அவடைனப் பிடித்துத்
தள்ளினாள். அவன் யேகாபத்து ன் அவள்
கன்னத்தில் ஓங்கி ஒரு அடைற வெகாடுத்தான் .
பூரணிக்குத் தடைலச் சுற்றி'து. அவள்
நிடைலகுடைலந்து கீயே0 விழுந்தாள்.
” டைபரவி எப்படி'ாவது யேபாகட்டும் . நான்
வெசால்றடைத நீ யேகட்காவிட் ால் உன்டைனக்
வெகான்னுடுயேவன்” என்று கத்தினான். அவளால்
அவடைன மீறி அந்தத் தருணத்தில் எதுவும் வெசய்'
முடி'வில்டைல.
பூரணி வருவாள் என்று காத்திருந்தாள் டைபரவி.
வெவகுயேநரம் ஆகியும் அவள் வரவில்டைல.
”வெராம்ப யேநரம் காத்திருக்க முடி'ாது” என்ற
ாக் ர் டைபரவியின் கண்களுக்கு அறுடைவ
சிகிட்டைச வெசய்து விட் ார்.

பூரணி உம்வெ#ன்று இருப்படைதத் தவிர யேவறு
எதுவும் வெசய்' முடி'வில்டைல . பூரணியின்
கணவர் தான் யேபாகவிருந்த ப'ணத்தில்
திடீவெரன்று ஒரு #ாற்றம் வெசய்தான். அன்று இரவு
அவர் ஊட்டிக்குக் காரில் வெசல்லும்யேபாது
வர#ாட்யே ன் என்று கதறியும் பூரணிடை'
தன்யேனாடு அடை0த்துச் வெசன்று விட் ான்.” சாரி
டைபரவி நான் வரயேவண்டுவெ#ன்றுதான்
பார்த்யேதன். ஆனால் என் கணவர்
ஒத்துடை0க்கவில்டைல. நான் யேநரில்
பார்க்கும்யேபாது எல்லாவற்டைறயும் உன்னி ம்
வெசால்கியேறன்” என்று #னசுக்குள் நிடைனத்தாள்.
பூரணி தன்டைன வந்து பார்ப்பாள் என்று டைபரவி
எதிர்பார்த்தாள். அறுடைவ சிகிட்டைச ஆன அன்று
அவள் #ருத்துவ #டைனக்கு வரவில்டைல. மூன்று
நாட்கள் ஆனயேபாதும் அவள் வந்து
பார்க்கவில்டைல.

அவள் படுக்டைகயில் படுத்திருந்தாள். அவள்
அம்#ாதான் யேவளா யேவடைளக்குக் கண்ணுக்கு
#ருந்து யேபாடுவாள் . ”உன் உயிர்த் யேதாழின்னு
வெசான்னாயே' . அந்தப் பூரணி ஒரு முடைற கூ
வந்து பார்க்கல. அவடைள நீ வெராம்ப
அந்யேநான்'#ாய் நிடைனக்கிறாய். ஆனால் அவ
வெசய்'றத பார்த்தா'ா. உன்டைனப் பார்க்க வரல”.
”அம்#ா அவள் நல்லவதான். ஊரியேல
இருக்கிறாயேளா என்னயேவா வெதரி'ல.
அவளுக்குத் என் அறுடைவசிகிட்டைச பற்றித்
வெதரிந்தால் உ யேன வந்து பார்த்திருப்பாள்”.
”நல்லவளா இருந்தா உ யேன வந்திருக்கு
யேவண்டும். நீ வெவள்யேளந்தி'ா இருக்யேக.
அவ்வளவுதான் நான் வெசால்லமுடியும்” என்றாள்

அம்#ாவின் வார்த்டைதகள் டைபரவியின் #னசில்
பூரணிடை'ப் பற்றி தவறான எண்ணத்டைத
உண் ாக்கி விட் ன. .
டைபரவிக்கு அம்#ா வெசால்வது சரி என்று
யேதான்றி'து. ”உயிர்த் யேதாழி என்று
நிடைனத்யேதன் என் அந்தரங்க விஷ'ம் எல்லாம்
அவளி ம் பகருயேவன்.. என்டைன வந்து பார்க்க
முடி'ாதபடி அவளுக்கு என்ன முக்கி'#ான
யேவடைல. நட்பு என்பது இதுதானா? யேச,
அவடைளப் யேபாய் என் உயிர்த் யேதாழி என்று
நிடைனத்யேதயேன, ஆபத்து வரும் ச#'த்தில் தான்
நட்டைபச் யேசாதிக்க முடியும் யேபாலிருக்கிறது.
அவளது புத்தி வெதரிந்து விட் து. நான் ஒரு
முட் ாள். இனியே#ல் அவளு ன் வெநருங்கிப்
ப0கக் கூ ாது ”என்று எண்ணினாள்.
பூரணி எத்தடைனயே'ா உதவிகடைளப் டைபரவிக்குச்
வெசய்திருக்கிறாள். காலத்தினால் வெசய்த உதவி
சிறிது எனினும் ஞாலத்தின் #ானப் வெபரிது என்ற

வள்ளுவரின் வாக்கு டைபரவிக்கு ஞாபகம்
வரவில்டைல. பூரணி ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து
தன்டைனப் பார்க்காததுதான் அவளுக்குப் வெபரி'
குற்ற#ாகத்யேதான்றி'து.

**********

8. கல் கனி'ானது
டைபரவியின் #ாமி'ார் ஒரு தட்டில் நான்கு
இட்லி ,ஒரு கிண்ணத்தில் சட்னிடை' டைவத்து
அவளுக்குச் சாப்பி வெகாடுத்தார். அவள்
சாப்பிட்டு விட்டு டைகடை'க் கழுவினாள்., யே#டைச
மீதிருந்த தட்டை அவள் #ாமி'ார் எடுத்துச்
வெசன்றார். டைபரவி சிந்தடைனயில் ஆழ்ந்தாள்.
சாதாரண#ாய் நாம் ஒரு வெச'டைலச்
வெசய்யும்யேபாது அது ந#க்குச் சரி'ானதாய்
யேதான்றும். நம் கண்ணில் குடைற எதுவும்
வெதரி'ாது. #ற்றவரின் வெசய்டைக ந#க்குக்
குடைறயுள்ளது யேபால் யேதான்றும். பூரணி வெசய்தது
தவறு என்று டைபரவிக்குத் யேதான்றி'து.
பூரணிக்கு டைபரவி வெசய்தது சரியில்டைலவெ'ன்று
யேதான்றி'து.

பூரணி வெநருங்கி'த் யேதாழி'ானத் தனக்குக்
வெகாடுக்க யேவண்டி' முக்'த்வத்டைதக்
வெகாடுக்கவில்டைல என்று டைபரவி வருந்தினாள்.
”அவள் ஒரு யேபான் யேபாட் ாவது என் நலத்டைத
விசாரித்திருக்கலாம். பாவி எதுவும்
வெசய்'வில்டைல. யேகட் ால் சந்தர்ப்பம்
சரியில்டைல. அதனால்தான் வந்து
பார்க்கவில்டைல என்கிறாள் நான் என்னத்டைதச்
வெசால்ல?” என்று நிடைனத்தாள்.
அப்யேபாது அவளுக்குத் திடீவெரன்று வாசுவின்
ஞாபகம் வந்தது. தான் வாசு விஷ'த்தில் தவறு
வெசய்து விட்யே ாயே#ா எண்ணம் அவ #னடைச
உறுத்தி'து. ”வாசு நாய் #ாதிரி என் பின்னால்
வந்தான். அவனி ம் சிறிது கடின#ாக ந ந்து
வெகாண்டு விட்யே ாயே#ா என்று நிடைனத்தாள்.
முதலில் என் அ0டைக அவன் பாராட்டி'யேபாது
அவனுக்குத் ’ யேதங்ஸ் ’ என்று வெசான்யேனன். அது
நான் வெசய்த பிசகு. அடிக்கடி அவன் யேபான்

வெசய்ததால் அவடைன எனக்குப் பிடிக்கா#ல்
யேபாய்விட் து. தவறு வெசய்வது #னிதர்களின்
இ'ல்பு. ஆனால் அடைத உணர்ந்து #ன்னிப்புப்
யேகட்டுக் வெகாள்வதும், தவடைற சரி வெசய்'
மு'ல்வதும் நல்ல #னிதருக்கு அடை 'ாளம்.
”அவன் என் அ0டைக வர்ணித்தான். என்னி ம்
யேபச அடிக்கடி அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு
வெகாண் ான். அது எனக்குப் பிடிக்கவில்டைல.
காரணத்டைதச் வெசால்லி அவடைனத்திட்டி
இருக்கலாம். நாயேனா காரணத்டைத அவனி ம்
வெசால்லா#ல் #டைறத்துவிட்யே ன் . அது நான்
வெசய்த தவறு ” என்னும் ஓலக்குரல் அவள்
வெநஞ்சில் எழுந்தது.
”எடைதயும் வெவளிப்படை 'ாய், யேநர்டை#'ாய்
வெசால்லி விட் ால் புரிதல் நன்றாக இருக்கும்.
அவனி ம் எதுவும் வெசால்லா#ல் வெ#ளன#ாய்
இருந்து என் யேகாபத்டைதக் காட்டியேனன். என்

#னசில் இருப்பது அவனுக்கு எப்படித் வெதரியும்
என்படைத நான் உணரவில்டைல. வாசு. உன்றன்
சங்காத்தயே# எனக்கு யேவண் ாம் . ஆள விடு
என்று வெசால்லிவிட்டிருந்தால் வம்யேப இல்டைல.
நான் அந்த #ாதிரி வெசால்லவில்டைல. வெசால்ல
யேவண்டி'டைதச் வெசால்ல யேவண்டி' யேநரத்தில்
வெசால்லா#ல் விட் தும் என் தவறு என்படைத
இப்யேபாது புரிந்து வெகாண்யே ன். அவன்
#னடைசப் புண் படுத்தி விட்யே ாயே#ா என்னும்
எண்ணம் அவளுக்குள் ஏற்பட் து.
”குடைற இருந்தாலும் வெபாறுத்துக்
வெகாள்வதுதான் நல்ல நட்புக்கு அடை 'ாளம்.
அப்படிச் வெசய்'ா#ல் யேபாட்டுக் வெகாடுப்பயேதா
அல்லது காடைல வாரி விடுவயேதா அல்லது குழி
பறிப்பயேதா நட்புக்கு எதிராகிவிடும்.. இந்த
உலகில் தவறு வெசய்'ாதவர் 'ார்
இருக்கிறார்கள்? ஏன் நான் தவறு
வெசய்'வில்டைல'ா? ஒருவரி ம் அன்பு

காட் ாவிட் ாலும் பரவாயில்டைல. துயேவஷம்
காட் க்கூ ாது என்படைத அறி'ா#ல் அவனி ம்
துயேவஷத்டைதக் காட்டியேனன். படைக,
வெபாறாடை#, துயேவஷம் யேகாபம்
இவற்டைறவெ'ல்லாம் விட்டு விட்டு அன்பு,
பாசம், யேநசம் கரிசனம் ஆகி'வற்டைற #னதில்
நிரப்பிக் வெகாள்யேவன்” என்று எண்ணினாள்.
அவடைனப் யேபானில் கூப்பிட்டு #ன்னிச்யேசன்
என்று வெசால்லி விடுவது நல்லா இருக்குவெ#ன்று
அவளுக்குத் யேதான்றி'து. இனியே#ல் என்னு ன்
யேபச யேவண் ாம் என்றும் வெசால்லி வி லாம்
என்று நிடைனத்தாள். வாசு என்றாயேல வெவறுக்கும்
அவள் #னம் அவனுக்காக வருத்தப் பட் து.
அவளுடை ' உணர்வுகள் கிளறப் பட்டு #னசில்
சலனத்டைத ஏற்படுத்தி'து.
அவடைன அடைலயேபசியில் வெதா ர்பு வெகாண்டு
யேபசலாம் என்று எண்ணினாள். எப்படியே'ா

இதுவடைர கல்லாக இருந்த அவள் #னம்
இப்யேபாது கனி'ாகி விட் து.
**********

9. முகநூலில் யேநரடி ஒலிபரப்பு

அவனுக்கு #னசில் வலி இன்னும் ஆறவில்டைல.
டைபரவி தன்டைன அலட்சி'ப்படுத்திவிட் ாள்
என்று நிடைனத்து #னம் வெநாந்தான். உளநல
ரீதி'ாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்படைத
அவன் அறி'வில்டைல.
#னவழுத்தத்திலிருந்து
விடுப யேவண்டு#ானால் தற்வெகாடைலதான் வழி
என்று முடிவெவடுத்தான். எப்படி உயிடைரப்
யேபாக்கிக் வெகாள்ளலாவெ#ன்று யே'ாசித்தான்.
அவன் #னசில் உ யேன யேதான்றி'து தூக்க
#ாத்திடைரகடைளச் சாப்பிட்டு சுலப#ாக உயிடைர
விட்டு வி லாம் என்று அவனுக்குப் பட் து.
தன் முடிடைவச் வெச'லாக்க #ருந்து கடை க்குப்
யேபாக கிளம்பினான்.

தான் வசிக்கும் இ த்துக்கு அருகாடை#யில்
இருக்கிற #ருந்து கடை க்குப் யேபாக யேவண் ாம் .
தூரத்தில் உள்ள கடை க்குப் யேபாவதுதான் உசிதம்
என்று அவனுக்குத் யேதான்றி'து. அவன்
இரட்டை சக்ர வண்டியில் ஆர் எஸ் புரம்
அடை ந்தான் . அங்கிருந்து ஓட் லில் வயிறு
நிரம்பச் சாப்பிட்டுவிட்டு அருகில் உள்ள #ருந்து
கடை க்குச் வெசன்றான். அவனுக்குச் சிறிது
த'க்க#ாய்தான் இருந்தது.
”என்ன சார் யேவண்டும் ?” என்று யேகட் ான்
#ருந்து கடை க்காரன். அவனால் உ யேன பதில்
வெசால்ல முடி'வில்டைல. அப்யேபாது தடைலயில்
சுருள் முடியு ன் கூடி' ஒரு மூன்று வ'து
டைப'ன் அவன் காடைலப் பிடித்தான்.
'ாருடை ' கு0ந்டைத என்று திரும்பிப் பார்த்தால்
கா'த்ரி புன்சிரிப்பு ன் நிற்கிறாள்.

”வாங்கச் சார் . இவன் என் டைப'ன் பரத். நீங்க
எங்யேக இந்தப் பக்கம்?”. என் வீடு எதிர்
பக்கம்தான் இருக்கிறது. சன்னலிருந்து
பார்க்கும்யேபாது உங்கடைள #ாதிரி வெதரிந்தது .
உங்கடைள என் வீட்டுக்குக் கூப்பி லாவெ#ன்று
ஓடி வந்யேதன். ஒரு கப் காபி சாப்பிட்டு விட்டு
யேபாங்கள். என் கணவரும் வீட்டில் இருக்கிறார்,
அவடைர உங்களுக்கு அறிமுகம் வெசய்து
டைவக்கியேறன்”. வாசுவுக்கு எதிர்பாரத இந்தச்
சந்திப்பு அதிர்ச்டைசடை'க் வெகாடுத்தது. ”சகுனயே#
சரியில்லாதது யேபால் இருக்கிறயேத. அச்யேசா ! !
நான் யேபாட் த் திட் ம் யேபாச்சு” என்று
நிடைனத்தான், தடைலவலி'ாய் இருந்தது .
தடைலவலிக்கு ஏதாவது #ாத்திடைர அல்லது
டைதலம் வாங்கிப் யேபாகலாம் என்று வந்யேதன்”
என்றான்.
’வீட்டுக்கு வாங்க சூ ா ஒரு காப்பி சாப்பிடுங்க ,
தடைலவலி எல்லாம் பறந்து யேபாய்விடும்’

என்றாள் புன்சிரிப்பு ன். . அவன்
வராவிட் ாலும் அவடைன இழுத்துவெசன்று
விடுவாள் யேபாலிருந்தது.
யேவறு வழியில்லா#ல் அவள் வீட்டுக்குச்
வெசன்று காபி சாப்பிட்டுவிட்டு தன் இருப்பி ம்
அடை ந்தான்.
முதல் மு'ற்சி யேதாற்று விட் தால் அவன் #னம்
தளர்ந்து வி வில்டைல.
இந்த முடைறயில் உயிடைர #ாய்த்துக்
வெகாள்வதற்குக் க வுளுடை ' விருப்பம்
இல்டைலயேபால் இருக்கிறது. யேவறு என்ன
வெசய்'லாம் என்று சிந்தித்தான். எப்படி'ாவது
தான் நிடைனத்தடைத வித்தி'ாச#ாகச் வெசய்தி
யேவண்டுவெ#ன அவன் நிடைனத்தான்.
டைபரவிக்கும் அடைதத் வெதரி'ப்படுத்த
யேவண்டுவெ#ன நிடைனத்தான். அவடைளக் கடை சி
முடைற'ாய் யேபானில் வெதா ர்பு வெகாள்ள

மு'ன்றான். வெதா ர்பு வெகாள்ளும் எல்டைலக்கு
வெவளியே' உள்ளது அல்லது சுவிட்ச் ஆப்
வெசய்'ப்பட்டுள்ளது என்று காதில் விழுந்தது. .
கடிகாரத்டைதப் பார்த்தான். அப்யேபாது யேநரம்
இரவு ஒன்பது #ணி. இந்த யேநரத்தில் டைபரவி
கண்டிப்பாக முகநூலில் இருப்பாள். தான்
வெசய்'ப் யேபாவடைத யேநரடி ஒளிபரப்பு வெசய்தால்
அவள் பார்ப்பாள் என்று அவனுக்குத்
யேதான்றி'து.

“டைபரவி, வாழ்க்டைகயில் 'ாரி மும் துயேவஷம்
காட் யேவண் ாம். வாழ்க்டைகயில்
எல்யேலாரி மும் . அன்டைபப் வெபாழியுங்கள்...
நான் உன் #னடைசப் புண் படுத்திவிட்யே ன்.
என்டைன #ன்னித்துவிடு.” என்று #ானசீக#ாக
அவளு ன் யேபசிவிட்டு பிறகு தான்

நிடைனத்தடைதச் வெச'ல்படுத்த ஆரம்பித்தான். தன்
டைகப்ப ஒரு கடிதத்டைதயும் எழுதி யே#டைச மீது
டைவத்தான். துணி யேபா க் கட்டியிருந்த
டைநலான் கயிற்டைற எடுத்தான்., ” என்னுடை '
முடிவுக்கு 'ாரும் காரணமில்டைல நான் உங்கள்
எல்லாரி மிருந்து விடை வெபறுகியேறன் “ ஏன்று
யேநரடி அறிவிப்பு வெசய்தான்.
டைநலான் கயிற்டைற கட்டிலின் மீது ஒரு ஸ்டூடைல
யேபாட்டு யே#யேலயிருந்த ஃயேபனில் கட்டினான்.
கயிற்டைறத் தன் கழுத்தில் #ாட்டிக் வெகாண் ான்.
தன் இறுதி ஆடைசடை' #னசில் நிடைனத்தான்.
டைபரவி, நீ நீடுழி வாழ் ! நான் இவ்வுலகத்டைத
விட்யே யேபாகியேறன் “ என்று கூறி விட்டுத் தன்
காலுக்குக் கீயே0யிருந்த ஸ்டூடைல உடைதத்தான்.
கயிறு அவன் வெநஞ்டைச இறுக்க, மூச்சு முட் க்
கண்கள் வெதறிக்க அவன் உயிர் அவடைன விட்டுப்
பிரிவடைத முகநூலில் யேநரடி ஒலிபரப்பில்
டைபரவிடை'த் தவிர #ற்ற நண்பர்கள் பார்த்து
அதிர்ந்தனர்.

அந்தச் ச#'ம் டைபரவி படுக்டைகயில் புரண்டு
புரண்டு படுத்தாள். அவளுக்குத் தூக்கம்
வரவில்டைல. துக்கம் வெநஞ்சில் அடைலபுரண்டு
ஓடி'து. வாசுவி ம் யேபச யேவண்டுவெ#ன
நிடைனத்து கடிகாரத்தில் #ணிடை'ப் பார்த்தாள்.
ஒன்பது அடித்து பதிடைனந்து நிமி ம்.
எல்லா யேநரத்திலும் அடைனத்து உண்டை#டை'யும்
வெசால்லக் கூ ாது என்னும் வெகாள்டைக
உடை 'வள். இதுவடைர அவடைன
அடைலக்கழித்தது யேபாதும் உ யேன யேபான்
வெசய்து வெவறுத்ததற்கான காரணத்டைத வெசால்லி
அவனி ம் #ன்னிப்பு யேகட்க யேவண்டும்
என்னும் எண்ணத்தில் தூரத்தில் இருந்த
யேபாடைன எடுத்தாள். அவன் யேபான்
சிணுங்கி'து வெகாண்யே இருந்தது. மூன்று
முடைற மு'ற்சி வெசய்தும் பலன் எதுவும் இல்டைல.
எப்யேபாதும் உ யேன யேபாடைன எடுத்துவிடும்
அவன் ஏன் யேபாடைன எடுக்கவில்டைல?
என்பதறி'ாது திடைகத்தாள்.

அடுத்த நாள் காடைல வெசய்தித்தாடைளப்
படித்தவர்கள் #னத்தில், ’ 'ாராவது ஒருவர் கூ
ஏதாவது வெசய்து வாசுவின் தற்வெகாடைலடை'
தடுக்க ஏன் மு'ற்சி வெசய்'வில்டைல’ என்னும்
வினா எழுந்தது.
ஊட்டியிலிருந்து திரும்பி வந்துவிட் பூரணியும்
வெசய்தித்தாளில் விஷ'த்டைதப் படித்துவிட்டு
அதிர்ந்தாள். தன் கணவடைர நம்பிக்
வெகாண்டிருந்தால் ப'ன் இல்டைல என்படைத
உணர்ந்த அவள் ஒரு ஆட்யே ாடைவப் பிடித்து
டைபரவியின் இருப்பி ம் வெசன்றாள்,’
டைபரவிடை'க் கட்டிப் பிடித்து வெநற்றியில்
முத்தமிட் ாள்.
“எப்படி இருக்யேக டைபரவி. வாசு பற்றி'
விஷ'ம் யேகள்விப்பட்யே ன். உ யேன
படைதபடைதக்க ஒடி வயேரன். நா ஊட்டிக்குப்
யேபாய் இருந்யேதன். இன்று காடைலதான் வந்யேதன்.

உன் கண் அறுடைவ சிகிட்டைச எல்லாம் நல்லா
ந ந்ததா ? என்டைன #ன்னித்து விடு . உன்டைன
முன்யேப வந்து பார்க்க முடி'வில்டைல. என்
கணவர்தான் அதுக்குக் காரணம். என்டைன அவர்
வி வில்டைல.
டைபரவி அவடைளப் பார்த்து முடைறத்தாள்.
”இவ வெசய்'றடைதயும் வெசய்துவிட்டு கணவர்
யே#ல் பழிடை'ப் யேபாடுகிறாள் பார் . வெபாய்
வெசால்கிறாள்” என்று நிடைனத்த
டைபரவி,’எல்லாம் நல்லபடி'ாய் முடிந்தது. நீ
வராததுதான் எனக்குக் குடைற. யேபானிலாவது
வெதா ர்பு வெகாண்டிருக்கலாயே#’ என்றாள்.
“நானும் நிடைற' முடைற மு'ற்சி வெசய்யேதன்.
எப்யேபாது யேபான் வெசய்தாலும் அடைணத்து
டைவக்கப் பட்டிருக்கிறது என்ற பதியேல வந்தது.
அதற்குள் நான் ஊருக்குப் யேபாய்விட்யே னா,

என்னால் ஒன்றும் வெசய்' முடி'வில்டைல.
இன்று காடைல வந்ததும் உன்டைனப் பார்க்க ஓடி
வந்துட்யே ன். வாசுவின் வெச'லால் உனக்கு
ஒண்ணும் பிரச்சடைன இல்டைலயே'. க வுள்
வெகாடுத்து உயிடைரப் யேபாக்கி வாசு
அவசரப்பட்டுவாழ்க்டைகடை' முடித்துக்
வெகாண்டுவிட் ான்,முட் ாள் ”.
”அவங்க அவங்க பிரச்சடைனடை' அவங்க
அவங்கதான் பார்த்துக்கணும்” என்று முகத்தில்
அடித்த #ாதிரி வெசான்னாள்.
பூரணிக்கு முகம் சுருங்கி விட் து.
”என் யே#ல் யேகாப#ா?” டைபரவி
”உன் யே#ல் யேகாபப்ப நான் 'ார் ?”
”நீ என் யேதாழி . நான் தப்பு வெசய்திருந்தால் நீ
யேகாபப்படுவதில் தவறில்டைல. நா தான்

உண்டை#டை'ச் வெசால்லிவிட்யே யேன . என்
கணவர் எனக்கு ஒத்துடை0க்கவில்டைல. இந்தச்
சூழ்நிடைலயில் நா என்ன வெசய்' முடியும்?
வெசால்”.
உடை ந்த பீங்கான் யேகாப்டைபடை' ஒட்டுவது
கடினம். அது யேபால் விரிசல் விட் நட்டைபப்
படைசப் யேபாட்டு ஒட் டைவப்பது மிகவும்
கடினம்.
”ஆ#ாம் வாஸ்தவம்தான் . உன்னால் எதுவும்
வெசய்' முடி'ாது” என்று கிண் லாக சிரித்தாள்
டைபரவி.
” டைபரவி #னம் #ாறிவிட் து பூரணிக்குப்
புரிந்தது.
நீ கு0ந்டைத டைபரவி. நீ ஒரு நாள் என்டைனப்
புரிந்து வெகாள்வாய். யே க் யேகர் டைபரவி. உனக்கு

எந்த உதவி யேவண்டு#ானாலும் என்னி ம்
வெதரி'ப் படுத்து . நான் வருகியேறன் “ என்று
வெசால்லிவிட்டு பூரணி #னக்கியேலசத்து ன்
கிளம்பி' விட் ாள்.
”நீவெ'ல்லாம் ஒரு சியேநகிதி ! வந்துட் ா எயேதா
யேநசம் இருக்கிற #ாதிரி. #னசுக்குள்யேள
இருக்கிறது ஒண்ணு, வாயியேல வெசால்றது
ஒண்ணு. அடிப்யேபாடி சரிதான் ! ” என்று
#னசுக்குள் நிடைனத்தாள் டைபரவி.

********

10. வனிடைதயின் சங்க ம்

டைபரவி காடைலயில் எழுந்து குளித்து விட்டு நீல
வண்ண யேசடைலடை'க் கட்டி நளின#ாக
நாற்காலியில் அ#ர்ந்திருந்தாள். அவள்
அணிந்திருந்த யேசடைல அவள் யே#னியின்
வண்ணத்டைத யே#லும் வெ#ருகூட்டி'து.
அவளுடை ' கூந்தல் #யில் யேதாடைக யேபால்
முதுகில் ப ர்ந்திருந்தது. வெநற்றியில் அ0காகக்
குங்கு#மிட்டு உச்சந்தடைலயிலும் குங்கு#த்டைத
டைவத்து #ஹாலஷ்மிடை'ப் யேபால் அதீத
அ0கு ன் இருந்தாள். வெசய்தித்தாடைளப்
புரட்டி' அந்த அ0கி' வனிடைத
திடுக்கிட் ாள். ”
“யே'ாசிக்கா#ல் வெசய்து விட் ாயேன.
வாழ்க்டைகயில் இ ர் வந்தால் யேபாராடி
வெஜயிக்கா#ல் இப்படி அவசர முடிவு எடுத்து

விட் ாயேன” என்று வருந்தினாள். அதனால்தான்
அடைலயேபசியில் யேபச மு'ன்றயேபாது அவன்
யேபாடைன எடுக்கவில்டைல யேபாலும். ஒருயேவடைள
நான் தான் அவன் எடுத்து முடிவுக்குக்
காரண#ாய் இருப்யேபயேனா” என்று
நிடைனத்தவள், யேச, அப்படி எதுவும் இருக்காது
என்று #னசுக்குள் வெசால்லிக் வெகாண் ாள்.
எதுவும் சாப்பி ா#ல் அவனுக்காகத் துக்கம்
அனுசரித்தாள்.
வாசுவின் அடைறக்கு யேபாலீஸ் வந்தது. தன்
அவன் உ டைலப் பியேரத பரியேசாதடைனக்கு
அனுப்பி விட்டு அவன் அடைலயேபசிடை'ச்
யேசாதித்த இன்ஸ்வெபக் ர் அவனுக்குக்
கடை சி'ாய் 'ாரி மிருந்து யேபான்
வந்திருக்கிறது என்று பார்த்து நம்படைர குறித்துக்
வெகாண் ார்.
இரண்டு நாள் கழித்து கிடைரம் பிரான்ஞ் யேபாலிஸ்
இன்ஸ்வெபக் ர் சாலினி விசாரடைணக்காகப்

டைபரவிடை' அவள் வீட்டில் சந்தித்தாள்.. சாலினி
யேபாலிஸ் உடை யில் வெசல்லா#ல் #ஞ்சள் நிற
புடை டைவ அணிந்து #ப்டியில் இருந்தாள் .
டைபரவிடை' ஊடுரவி பார்த்து வெ#ல்லி' குரலில்,
”என் வெப'ர் சாலினி. யேபாலீஸ் இன்ஸ்வெபக் ர்.
யேகாடைவயிலிருந்து என்றாள்.
அவள் வெசான்னடைதக்யேகட் டைபரவியின்
வெநஞ்சம் பகிவெரன்றது. விதிர்விதிர்த்து
மிரட்சியு ன் சாலினிடை'ப் பார்த்தாள். ”
இன்ஸ்வெபக் ர், இப்யேபாதுதான் கண் அறுடைவ
சிகிட்டைச முடிந்தது நான் வீட்டில் இருக்கியேறன்..
அவடைன எனக்குத் வெதரியும் அவ்வளவுதான்.
நான் தற்ச#'ம் அவனி ம் யேபசுவதில்டைல.
அவனுக்கும் எனக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும்
இல்டைல. எனக்கு ஒண்ணும் வெதரி'ாது ”
என்றாள் #னச் சஞ்சலத்து ன்.

”உங்களி ம் சில யேகள்விகடைளக் யேகட்க
யேவண்டும்” .
” யேகளுங்கள்” இன்ஸ்வெபக் ர் “.
”அவன் உங்களு ன் எப்படி ந ந்து
வெகாண் ான்”.
என்டைனப் வெபாருத்தவடைர கண்ணி'#ாகத்தான்
ந ந்து வெகாண் ான். என்னுடை ' வாட்ஸ் அப்
காண் ாக்டில் முன்பு இருந்தான். இப்யேபாது
இல்டைல “.
” நானும் ஒரு வெபண் என்பதால் உங்க
உணர்வுகள் எனக்குப் புரிகிறது’ உண்டை#டை'
#ட்டும் வெசால்லுங்கள். யேபாதும். அவனுடை '
அடைலயேபசிடை'ச் யேசாதித்ததில் நீங்கள்தான்
வாசுவுக்குக் கடை சி'ாய் யேபான்
வெசய்திருக்கிறீர்கள் என்று வெதரிந்தது. அவன்
யேபாடைன எடுக்கவில்டைல என்பதால் மிஸ்ஸிடு

காலாகத்தான் இருந்தது. ”வெசால்லுங்க டைபரவி.
எதற்காக அவனுக்குப் யேபான் வெசய்தீர்கள்?”.
”அவன் என்னி ம் #ன்னிப்பு யேகட்க
வந்தயேபாது நான் அலட்சி'ப் படுத்தி அனுப்பி
விட்யே ன். என் தவடைற உணர்ந்து அவனி ம்
#ன்னிப்பு யேகட்கத்தான் யேபான் வெசய்யேதன்.
யே#லும் அவனி ம் எதுவும் வெசால்லா#ல்
அவடைன நான் வாட்ஸ் அப்பில் பிளாக் தடை
வெசய்துவிட்யே ன். அதனால் யேபான் வெசய்து
இனியே#ல் என்டைனத் வெதாந்தரவு வெசய்'ாயேத
என்று வெசால்வது இங்கிதம் என நிடைனத்யேதன்.
ஆனால் அவன் யேபாடைன எடுக்கவில்டைல.”.
”உயிர் யேபாய்விட் நிடைலயில் அவனால்
எப்படிப் யேபச முடியும்? அவன் உங்கடைளப்
பார்க்க வந்தயேபாயேத நீங்கள்
#ன்னித்துவிட்டிருந்தால் அவன்
தற்வெகாடைலடை'த் தவிர்த்திருக்கலாம் என்று நான்
நிடைனக்கியேறன். அது யேபாகட்டும். உங்களுக்கும்

அவனுக்கும் எப்படி வெதா ர்பு எப்படிப் பட் து
?”
” அவடைன #துடைரயில் ஒரு புத்தகக்கடை யில்
முதன் முதலாகச் சந்தித்யேதன். பின்பு வாட்ஸ்
அப்பில் அடிக்கடி வெ#யேஜஜ்
பரி#ாறிக்வெகாண்யே ாம். ஏயேனா அவடைன
எனக்குப் பிடிக்கல. அதனால் எங்களுக்குள்
இருந்த நட்பு முறிந்து விட் து. என்டைனத்
வெதா ர்பு வெகாள்ளப் பலமுடைற மு'ன்றான்.
அதற்கு எப்யேபாதும் நான் இ ம்
வெகாடுக்கவில்டைல. அவன் எண் வரும்யேபாது
நான் அடைலயேபசிடை' எடுப்படைதத்
தவிர்த்யேதன்.”.
”உங்கள் அடைலயேபசிடை'க் வெகாடுங்கள். நான்
யேகட்பது ஸ்#ார்ட் யேபாடைன”
”அது என் அம்#ாவி ம் இருக்கிறது. இருங்கள்
என் அம்#ாடைவ எடுத்து வரச் வெசால்கியேறன்”

என்று வெசால்லிவிட்டு யேபான் வெசய்தாள். பத்து
நிமி த்தில் அவளுடை ' ஸ்#ார்ட் யேபான் வந்து
விட் து. சாலினி அந்தப் யேபாடைன எடுத்துப்
பரியேசாதித்தாள். வாட்ஸ் அப்பில் இருந்த
படை0' வெ#யேசஜ் எல்லாவற்டைறயும்
யேநாக்கினாள்.
”டைபரவி, இடைதச் சாட்சி வெபாருளாய் ச#ர்ப்பிக்க
யேவண்டும் ” யேபாடைனத் தன் ஹாண்ட் யேபக்கில்
பத்திர#ாய் டைவத்துக்யேகாண் ாள்.
”உங்கள் வாட்ஸ் அப்டைப பார்த்தால் உங்களுக்கு
நண்பர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள் என்பது
வெதரிகிறது. வெபண்கள் எப்யேபாதும் ஆண்களி ம்
மிகவும் ஜாக்கிரடைத'ாய் இருக்க யேவண்டும்.
இனியே#ல் வாட்ஸ் அப்பில் ஆண்களி ம்
யேசட்டிங் வெசய்வடைதத் தவிர்க்கவும். இடைத ஒரு
இன்ஸ்வெபக் ராகச் வெசால்லவில்டைல.

உங்கடைளச் யேதாழி'ாக, சயேகாதரி'ாக நிடைனத்துச்
வெசால்லுகியேறன். ”.
”இனியே#ல் யேசடிங் வெசய்வடைதயே' தவிர்க்கியேறன்
யே# ம். நான் இந்த #ாதிரி வெதாந்தரவு வரும்
என்று எதிர்பார்க்கவில்டைல. எனக்கு இது வெபரும்
அதிர்ச்சி'ாய்தான் இருக்கிறது.
”டைபரவி, இ'ற்டைகக்குக் கூ ஒழுங்கும்
வெநறிமுடைறகளும் இருக்கின்றன, அப்படி
இருக்கும்யேபாது நாம் சில வெநறிமுடைறகளு ன்
வா0 யேவண்டும். எப்படியும் வா0லாம் என்று
வா0க் கூ ாது.
”நான் என் தவடைற உணர்ந்து விட்யே ன்.
இனியே#ல் ஜாக்கிரடைத'ாய் இருப்யேபன்”
”அதிக ஆடைசயினாயேலா அல்லது
முட் ாள்தனத்தாயேலா சில தவறுகடைள நம்டை#

அறி'ா#யேல வெசய்து விடுகியேறாம். நாம்
ஜாக்கிரடைத'ாய் இருந்து சின்ன சின்ன
தவறுகடைளத் தவிர்க்க யேவண்டும்”.
”அவன் தற்வெகாடைல வெசய்து வெகாண் ால் நான்
என்ன வெசய்' முடியும் இன்ஸ்வெபக் ர் . நான்
அவடைனக் வெகால்லவில்டைலயே'.” .
”துப்பாக்கி இல்லா#யேலயே' ஒரு வெபண் வெ#ளன
ஆயுதத்தின் மூலம் ஒரு ஆடைணக் வெகான்று
வி லாம். வாசு தன் தற்வெகாடைலக்கு 'ாரும்
காரணமில்டைல என்று டைகப்ப எழுதி
டைவத்துவிட் தால் நீங்கள் தப்பித்தீர்கள். நான்
கிளம்புகியேறன்” என்று எழுந்தாள்.
டைபரவி வாசல்வடைர வந்து இரு கரங்கடைளக்
கூப்பி விடை வெகாடுத்தாள்.
இன்ஸ்வெபக் ர் வெதருவில் யேபாவடைதப்
பார்த்துக்வெகாண்டிருந்த டைபரவி, ”தடைலக்கு

வந்தது தடைலப்பாடைகயே'ாடு யேபாச்சு’ என்பது
யேபால் வந்த இ ர் நீங்கி'டைத நிடைனத்து
”அப்பா ா” என்று நிம்#தி வெபருமூச்சு
விட் ாள்.
****** நிடைறவு *******
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- எங்கடைளப் பற்றி

மின்புத்தகங்கடைளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கடைளப் படிப்பதற்வெகன்யேற
டைகயியேலயே' டைவத்துக் வெகாள்ளக்கூடி' பல
கருவிகள் தற்யேபாது சந்டைதயில் வந்துவிட் ன.
Kindle, Nook, Android Tablets யேபான்றடைவ
இவற்றில் வெபரும்பங்கு வகிக்கின்றன.
இத்தடைக' கருவிகளின் #திப்பு தற்யேபாது 4000
முதல் 6000 ரூபாய் வடைர குடைறந்துள்ளன.

எனயேவ வெபரும்பான்டை#'ான #க்கள் தற்யேபாது
இதடைன வாங்கி வருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள்
தற்யேபாது கிடை க்கப் வெபறுகின்றன. அடைவ
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. யேபான்ற
வடிவங்களில் இருப்பதால், அவற்டைற
யே#ற்கூறி' கருவிகடைளக் வெகாண்டு நாம்
படித்துவி லாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்தி' புத்தகங்கவெளல்லாம் ந#க்கு
மின்புத்தகங்களாக கிடை க்கப்வெபறுவதில்டைல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்
மின்புத்தகங்கடைள வெவளியிடுவதற்கான ஒர்
உன்னத யேசடைவயில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக்
குழு இதுவடைர வ0ங்கியுள்ள தமிழ்

மின்புத்தகங்கள் அடைனத்தும் PublicDomain-ல்
உள்ளன. ஆனால் இடைவ மிகவும் படை0'
புத்தகங்கள்.
சமீபத்தி' புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு
கிடை க்கப்வெபறுவதில்டைல.
சமீபத்தி' புத்தகங்கடைள தமிழில் வெபறுவது
எப்படி?
அயே#சான் கிண்டில் கருவியில் தமிழ் ஆதரவு
தந்த பிறகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்யேக
விற்படைனக்குக் கிடை க்கின்றன. ஆனால்
அவற்டைற நாம் பதிவிறக்க இ'லாது. யேவறு
'ாருக்கும் பகிர இ'லாது.
சமீபகால#ாக பல்யேவறு எழுத்தாளர்களும்,
பதிவர்களும், சமீபத்தி' நிகழ்வுகடைளப் பற்றி'
விவரங்கடைளத் தமிழில் எழுதத்

வெதா ங்கியுள்ளனர். அடைவ இலக்கி'ம்,
விடைள'ாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, சினி#ா,
அரசி'ல், புடைகப்ப க்கடைல, வணிகம் #ற்றும்
தகவல் வெதாழில்நுட்பம் யேபான்ற பல்யேவறு
தடைலப்புகளின் கீழ் அடை#கின்றன.
நாம் அவற்டைறவெ'ல்லாம் ஒன்றாகச் யேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கடைள உருவாக்க உள்யேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட் மின்புத்தகங்கள்
Creative Commons எனும் உரி#த்தின் கீழ்
வெவளியி ப்படும். இவ்வாறு வெவளியிடுவதன்
மூலம் அந்தப் புத்தகத்டைத எழுதி' மூல
ஆசிரி'ருக்கான உரிடை#கள் சட் ரீதி'ாகப்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. அயேத யேநரத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கடைள 'ார் யேவண்டு#ானாலும்,
'ாருக்கு யேவண்டு#ானாலும், இலவச#ாக
வ0ங்கலாம்.

எனயேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள்
ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்தி' தமிழ்
மின்புத்தகங்கடைள இலவச#ாகயேவ வெபற்றுக்
வெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும் எந்த வடைலப்பதிவிலிருந்து
யேவண்டு#ானாலும் பதிவுகடைள எடுக்கலா#ா?
கூ ாது.
ஒவ்வெவாரு வடைலப்பதிவும் அதற்வெகன்யேற
ஒருசில அனு#திகடைளப் வெபற்றிருக்கும். ஒரு
வடைலப்பதிவின் ஆசிரி'ர் அவரது பதிப்புகடைள
“'ார் யேவண்டு#ானாலும் ப'ன்படுத்தலாம்”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் #ட்டுயே# அதடைன
நாம் ப'ன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும்
உரி#த்தின் கீழ் வரும் பதிப்புகடைள #ட்டுயே#
நாம் ப'ன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லா#ல் “All Rights Reserved”
எனும் உரி#த்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகடைள
நம்#ால் ப'ன்படுத்த முடி'ாது.
யேவண்டு#ானால் “All Rights Reserved” என்று
விளங்கும் வடைலப்பதிவுகடைளக்
வெகாண்டிருக்கும் ஆசிரி'ருக்கு அவரது
பதிப்புகடைள “Creative Commons” உரி#த்தின்
கீழ் வெவளியி க்யேகாரி நாம் ந#து
யேவண்டுயேகாடைளத் வெதரிவிக்கலாம். யே#லும்
அவரது படை ப்புகள் அடைனத்தும் அவருடை '
வெப'ரின் கீயே0 தான் வெவளியி ப்படும் எனும்
உறுதிடை'யும் நாம் அளிக்க யேவண்டும்.
வெபாதுவாக புதுப்புது பதிவுகடைள
உருவாக்குயேவாருக்கு அவர்களது பதிவுகள்
நிடைற' வாசகர்கடைளச் வெசன்றடை ' யேவண்டும்
என்ற எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்களது
படை ப்புகடைள எடுத்து இலவச
மின்புத்தகங்களாக வ0ங்குவதற்கு ந#க்கு

அவர்கள் அனு#தி'ளித்தால், உண்டை#'ாகயேவ
அவர்களது படை ப்புகள் வெபரும்பான்டை#'ான
#க்கடைளச் வெசன்றடை யும். வாசகர்களுக்கும்
நிடைற' புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கிடை க்கும்
வாசகர்கள் ஆசிரி'ர்களின் வடைலப்பதிவு
முகவரிகளில் கூ அவர்களுடை '
படை ப்புகடைள யேதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின்
சிர#த்டைதக் குடைறக்கும் வண்ணம்
ஆசிரி'ர்களின் சிதறி' வடைலப்பதிவுகடைள
ஒன்றாக இடைணத்து ஒரு முழு
மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் யேவடைலடை'ச்
வெசய்கியேறாம். யே#லும் அவ்வாறு
உருவாக்கப்பட் புத்தகங்கடைள
“மின்புத்தகங்கடைளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவடை#க்கும்
யேவடைலடை'யும் வெசய்கியேறாம்.
FreeTamilEbooks.com

இந்த வடைலத்தளத்தில்தான் பின்வரும்
வடிவடை#ப்பில் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இந்த வடைலதளத்திலிருந்து 'ார்
யேவண்டு#ானாலும் மின்புத்தகங்கடைள
இலவச#ாகப் பதிவிறக்கம்(download) download) வெசய்து
வெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பதிவிறக்கம்(download) download)
வெசய்'ப்பட் புத்தகங்கடைள 'ாருக்கு
யேவண்டு#ானாலும் இலவச#ாக வ0ங்கலாம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களா?
நீங்கள் வெசய்'யேவண்டி'வெதல்லாம் தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும் வடைலப்பதிவுகளிலிருந்து
பதிவுகடைள

எடுத்து, அவற்டைற LibreOffice/MS Office
யேபான்ற wordprocessor-ல் யேபாட்டு ஓர் எளி'
மின்புத்தக#ாக #ாற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
யே#லும் சில பங்களிப்புகள் பின்வரு#ாறு:
1. ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
அவர்களது படை ப்புகடைள “Creative
Commons” உரி#த்தின்கீழ்
வெவளியி க்யேகாரி மின்னஞ்சல்
அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்
மின்புத்தகங்களின் உரிடை#கடைளயும்
தரத்டைதயும் பரியேசாதித்தல்
3. யேசாதடைனகள் முடிந்து அனு#தி
வ0ங்கப்பட் தர#ான
மின்புத்தகங்கடைள ந#து வடைலதளத்தில்
பதியேவற்றம் வெசய்தல்

விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@g
mail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத் திட் த்தின் மூலம் பணம்
சம்பாதிப்பவர்கள் 'ார்?
'ாருமில்டைல.
இந்த வடைலத்தளம் முழுக்க முழுக்க
தன்னார்வலர்களால் வெச'ல்படுகின்ற ஒரு
வடைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒயேர யேநாக்கம்
என்னவெவனில் தமிழில் நிடைற'
மின்புத்தகங்கடைள உருவாக்குவதும், அவற்டைற
இலவச#ாக ப'னர்களுக்கு வ0ங்குவதுயே#
ஆகும்.
யே#லும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்
மின்புத்தகங்கள், ebook reader
ஏற்றுக்வெகாள்ளும் வடிவடை#ப்பில் அடை#யும்.

இத்திட் த்தால் பதிப்புகடைள
எழுதிக்வெகாடுக்கும் ஆசிரி'ர்/பதிவருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆசிரி'ர்/பதிவர்கள் இத்திட் த்தின் மூலம்
எந்தவித#ான வெதாடைகயும்
வெபறப்யேபாவதில்டைல. ஏவெனனில், அவர்கள்
புதிதாக இதற்வெகன்று எந்தஒரு பதிடைவயும்
எழுதித்தரப்யேபாவதில்டைல.
ஏற்கனயேவ அவர்கள் எழுதி வெவளியிட்டிருக்கும்
பதிவுகடைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தக#ாக
வெவளியி ப்யேபாகியேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வடைலதளத்தில் இந்தப்
பதிவுகள் அடைனத்தும் இலவச#ாகயேவ
கிடை க்கப்வெபற்றாலும், அவற்டைறவெ'ல்லாம்
ஒன்றாகத் வெதாகுத்து ebook reader யேபான்ற
கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் #ாற்றித் தரும்
யேவடைலடை' இந்தத் திட் ம் வெசய்கிறது.

தற்யேபாது #க்கள் வெபரி' அளவில் tablets
#ற்றும் ebook readers யேபான்ற கருவிகடைள
நாடிச் வெசல்வதால் அவர்கடைள வெநருங்குவதற்கு
இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அடை#யும்.
நகல் எடுப்படைத அனு#திக்கும் வடைலதளங்கள்
ஏயேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
பின்வரும் தமிழில் உள்ள வடைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பதிடைன அனு#திக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரி ம் Creative
Commons உரி#த்தின் கீழ் அவரது
படை ப்புகடைள வெவளியிடு#ாறு கூறுவது?
இதற்கு பின்வரு#ாறு ஒரு மின்னஞ்சடைல
அனுப்ப யேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது வடைலத்தளம் அருடை#
[வடைலதளத்தின் வெப'ர்].
தற்யேபாது படிப்பதற்கு உபயே'ாகப்படும்
கருவிகளாக Mobiles #ற்றும் பல்யேவறு
டைகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்டைக
அதிகரித்து வந்துள்ளது.

இந்நிடைலயில்
நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ
னும் வடைலதளத்தில், பல்யேவறு தமிழ்
மின்புத்தகங்கடைள வெவவ்யேவறு துடைறகளின் கீழ்
யேசகரிப்பதற்கான ஒரு புதி' திட் த்தில்
ஈடுபட்டுள்யேளாம்.
இங்கு யேசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள்
பல்யேவறு கணிணிக் கருவிகளான
Desktop,ebook readers like kindl, nook,
mobiles, tablets with android, iOS
யேபான்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம் அடை#யும்.
அதாவது இத்தடைக' கருவிகள் support வெசய்யும்
odt, pdf, ebub, azw யேபான்ற வடிவடை#ப்பில்
புத்தகங்கள் அடை#யும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது
வடைலதளத்திலிருந்து பதிவுகடைள
வெபற விரும்புகியேறாம். இதன் மூலம் உங்களது
பதிவுகள்

உலகளவில் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவிகடைள
யேநரடி'ாகச் வெசன்றடை யும்.
எனயேவ உங்களது வடைலதளத்திலிருந்து
பதிவுகடைள பிரதிவெ'டுப்பதற்கும் அவற்டைற
மின்புத்தகங்களாக #ாற்றுவதற்கும் உங்களது
அனு#திடை' யேவண்டுகியேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட் மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக ஆசிரி'ராக உங்களின் வெப'ரும்
#ற்றும் உங்களது வடைலதள முகவரியும்
இ ம்வெபறும். யே#லும் இடைவ “Creative
Commons” உரி#த்தின் கீழ் #ட்டும்தான்
வெவளியி ப்படும் எனும் உறுதிடை'யும்
அளிக்கியேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கடைள பின்வரும் முகவரிகளில்
வெதா ர்பு வெகாள்ளலாம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB
: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881
7760492177970948

நன்றி.
</முடிவு>
யே#ற்கூறி'வாறு ஒரு மின்னஞ்சடைல
உங்களுக்குத் வெதரிந்த அடைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்பி
அவர்களி மிருந்து அனு#திடை'ப் வெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கடைளயும் “Creative Commons
License”-ஐ அவர்களுடை ' வடைலதளத்தில்
ப'ன்படுத்தச் வெசால்லுங்கள்.
கடை சி'ாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனு#தி
அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சடைலfreetamilebooksteam@gmail.c
om எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி டைவயுங்கள்.
ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது
யேவண்டுயேகாடைள #றுக்கும் பட்சத்தில் என்ன
வெசய்வது?
அவர்கடைளயும் அவர்களது படை ப்புகடைளயும்
அப்படியே' விட்டுவி யேவண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுடை ' வெசாந்த
மு'ற்சியில் மின்புத்தகம் த'ாரிக்கும்
எண்ணம்கூ இருக்கும். ஆகயேவ அவர்கடைள

நாம் மீண்டும் மீண்டும் வெதாந்தரவு வெசய்'க்
கூ ாது.
அவர்கடைள அப்படியே' விட்டுவிட்டு
அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கடைள யேநாக்கி ந#து
மு'ற்சிடை'த் வெதா ர யேவண்டும்.
மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அடை#' யேவண்டும்?
ஒவ்வெவாருவரது வடைலத்தளத்திலும்
குடைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள்
காணப்படும். அடைவ வடைகப்படுத்தப்பட்யே ா
அல்லது வடைகப்படுத்தப் ப ா#யேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்டைறவெ'ல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்டி ஒரு
வெபாதுவான தடைலப்பின்கீழ் வடைகப்படுத்தி
மின்புத்தகங்களாகத் த'ாரிக்கலாம். அவ்வாறு
வடைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கடைள பகுதிI பகுதி-II என்றும் கூ தனித்தனியே' பிரித்துக்
வெகாடுக்கலாம்.

தவிர்க்க யேவண்டி'டைவகள் 'ாடைவ?
இனம், பாலி'ல் #ற்றும் வன்முடைற
யேபான்றவற்டைறத் தூண்டும் வடைக'ான பதிவுகள்
தவிர்க்கப்ப யேவண்டும்.
எங்கடைளத் வெதா ர்பு வெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் பின்வரும் முகவரிகளில் எங்கடைளத்
வெதா ர்பு வெகாள்ளலாம்.
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/
FreeTamilEbooks

• Google
Plus: https://plus.google.com/communities/1088
17760492177970948
இத்திட் த்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 'ார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-theteam/
Supported by
• Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org

• Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

கணி'ம் அறக்கட் டைள

தமிழ் வெ#ாழி #ற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த
வெ#ய்நிகர்வளங்கள், கருவிகள் #ற்றும்
அறிவுத்வெதாகுதிகள், அடைனவருக்கும் கட் ற்ற
அணுக்கத்தில் கிடை க்கும் சூ0ல்

பணி இலக்கு – Mission
அறிவி'ல் #ற்றும் சமூகப் வெபாருளாதார
வளர்ச்சிக்கு ஒப்ப, தமிழ் வெ#ாழியின் ப'ன்பாடு
வளர்வடைத உறுதிப்படுத்துவதும், அடைனத்து
அறிவுத் வெதாகுதிகளும், வளங்களும் கட் ற்ற
அணுக்கத்தில் அடைனவருக்கும்
கிடை க்கச்வெசய்தலும்.

தற்யேபாடைத' வெச'ல்கள்
• கணி'ம் மின்னிதழ் – kaniyam.com
• கிரியே'ட்டிவ் கா#ன்சு உரிடை#யில்
இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் –
FreeTamilEbooks.com

கட் ற்ற வெ#ன்வெபாருட்கள்
• உடைர ஒலி #ாற்றி – Text to Speech
• எழுத்துணரி – Optical Character
Recognition
• விக்கிமூலத்துக்கான எழுத்துணரி
• மின்னூல்கள் கிண்டில் கருவிக்கு
அனுப்புதல் – Send2Kindle
• விக்கிப்பீடி'ாவிற்கான சிறு கருவிகள்
• மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவி

• உடைர ஒலி #ாற்றி – இடைண' வெச'லி
• சங்க இலக்கி'ம் – ஆன்டிராய்டு வெச'லி
• FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு
வெச'லி
• FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் வெச'லி
• WikisourceEbooksReport இந்தி'
வெ#ாழிகளுக்ககான விக்கிமூலம்
மின்னூல்கள் பதிவிறக்கப் பட்டி'ல்
• FreeTamilEbooks.com – Download
counter மின்னூல்கள் பதிவிறக்கப்
பட்டி'ல்

அடுத்த
திட் ங்கள்/வெ#ன்வெபாருட்கள்

• விக்கி மூலத்தில் உள்ள மின்னூல்கடைள
பகுதியேநர/முழு யேநரப் பணி'ாளர்கள்
மூலம் விடைரந்து பிடை0 திருத்துதல்
• முழு யேநர நிரலடைர பணி'#ர்த்தி
பல்யேவறு கட் ற்ற வெ#ன்வெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
• தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட் டைறகள்
ந த்துதல்
• கணி'ம் வாசகர் வட் ம் உருவாக்குதல்
• கட் ற்ற வெ#ன்வெபாருட்கள்,
கிரியே'ட்டிவ் கா#ன்சு உரிடை#யில்
வளங்கடைள உருவாக்குபவர்கடைளக்
கண் றிந்து ஊக்குவித்தல்
• கணி'ம் இதழில் அதிக
பங்களிப்பாளர்கடைள உருவாக்குதல்,
பயிற்சி அளித்தல்

• மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இடைண'தள
வெச'லி

• எழுத்துணரிக்கு ஒரு இடைண'தள
வெச'லி
• தமிழ் ஒலியே'ாடை கள் உருவாக்கி
வெவளியிடுதல்
• OpenStreetMap.org ல் உள்ள இ ம்,
வெதரு, ஊர் வெப'ர்கடைள தமி0ாக்கம்
வெசய்தல்
• தமிழ்நாடு முழுவடைதயும்
OpenStreetMap.org ல் வடைரதல்
• கு0ந்டைதக் கடைதகடைள ஒலி வடிவில்
வ0ங்குதல்
• Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்தி
API க்கு யேதாதாக #ாற்றுதல்
• Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதிவு
வெசய்யும் வெச'லி உருவாக்குதல்
• தமிழ் எழுத்துப் பிடை0த்திருத்தி
உருவாக்குதல்
• தமிழ் யேவர்ச்வெசால் காணும் கருவி
உருவாக்குதல்

• எல்லா FreeTamilEbooks.com
மின்னூல்கடைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
• தமிழ் தட் ச்சு கற்க இடைண' வெச'லி
உருவாக்குதல்
• தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற
இடைண' வெச'லி உருவாக்குதல் (download) 
aamozish.com/Course_preface யேபால)

யே#ற்கண் திட் ங்கள், வெ#ன்வெபாருட்கடைள
உருவாக்கி வெச'ல்படுத்த உங்கள் அடைனவரின்
ஆதரவும் யேதடைவ. உங்களால் எவ்வாயேறனும்
பங்களிக்க இ'லும் எனில் உங்கள்
விவரங்கடைள kaniyamfoundation@gmail.com
க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

வெவளிப்படை த்தன்டை#
கணி'ம் அறக்கட் டைளயின் வெச'ல்கள்,
திட் ங்கள், வெ#ன்வெபாருட்கள் 'ாவும்
அடைனவருக்கும் வெபாதுவானதாகவும், 100%
வெவளிப்படை த்தன்டை#யு னும் இருக்கும்.
இந்த இடைணப்பில் வெச'ல்கடைளயும், இந்த
இடைணப்பில் #ாத அறிக்டைக, வரவு வெசலவு
விவரங்களு னும் காணலாம்.
கணி'ம் அறக்கட் டைளயில் உருவாக்கப்படும்
வெ#ன்வெபாருட்கள் 'ாவும் கட் ற்ற
வெ#ன்வெபாருட்களாக மூல நிரலு ன், GNU
GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகி'
உரிடை#களில் ஒன்றாக வெவளியி ப்படும்.
உருவாக்கப்படும் பிற வளங்கள்,
புடைகப்ப ங்கள், ஒலிக்யேகாப்புகள்,
காவெணாளிகள், மின்னூல்கள், கட்டுடைரகள்
'ாவும் 'ாவரும் பகிரும், ப'ன்படுத்தும்

வடைகயில் கிரியே'ட்டிவ் கா#ன்சு உரிடை#யில்
இருக்கும்.

நன்வெகாடை
உங்கள் நன்வெகாடை கள் தமிழுக்கான கட் ற்ற
வளங்கடைள உருவாக்கும் வெச'ல்கடைள சிறந்த
வடைகயில் விடைரந்து வெசய்' ஊக்குவிக்கும்.
பின்வரும் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள்
நன்வெகாடை கடைள அனுப்பி, உ யேன
விவரங்கடைள kaniyamfoundation@gmail.com
க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618

