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���க ைவ��� ெசாத�ப�க�

��க� ப��� ம�ழ இ�த ‘ெசாத�ப�கைள’ ���� வ�வ���
த���ேள�. இைத� ப���� ேபா� க���பாக உ�க� வா��� ��க�
ெசாத��ய அ�பவ�க� உ�க� �ைன�� வ�� ேமா�வைத
உண���க�. ஏற�தாழ உ�க�� ெசா�த ெசாத�ப� அ�பவ�க�
ேபாலேவ இ����. ��க� ெசாத��������க� எ�� ெசா�ல
வரைவ�ைல . உதாரண���� ெசா��ேறேன….., த�� �ல நா�க�� ந�
���� உைறயாம� இ�������. த�� உைறயாததா� ��க� ச���த �ல
ச�கட�க� இ�ெபா�� �ைன�தா� உ�க��� ���க� ேதா���ற�
அ�லவா? அ�த மா�� ச�பவ�க�� ெதா��ேப ”���க ைவ���
ெசாத�ப�க� “. ப���� பா��க�.
ஒ�ெவா� அ�பவ�ைத�� ப��� ���த�� உ�க �க��� தவ��
���ைபேயா, ��னைகையேயா எ�னா� பா��க� தா� ��யாேத த�ர
உணர ����. உ�க�� ஒ�ெவா� ��னைக�� என�� �க�ெப�ய
���. எ� எ������ �ைட��� �க� ெப�ய க�ரவ�.

இ�த �� ெவ�யாக உத�ய ��. ��வாச� அவ�க���� ,Free Tamil

Ebooks teamஇ� இ���� அ��ைண ேப���� இ�த�ண��� ந��
ெசா�ல� கடைம� ப�����ேற�.
���ைல� தர�ற�க� ெச�� ப���� உ�கைள� ேபா�ற
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வாசக�க���� எ� மனமா��த ந��..
ப���, ���த அ�பவ�கைள ����ட�க� வா�லாக எ�ேனா�
ப���� ெகா���கேள�.
நா�� ம��ேவ�.
எ��ைடய இ�ெனா� ���� “ அ�பா� ��� “ ப��க இ�ேக ���
ெச���க�.
ந��,

RajalakshmiParamasivam.
http://rajalakshmiparamasivam.blogspot.com
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
அ�ைட�பட �ல� – https://www.ﬂickr.com/photos/dominicspics
/5857058766/
அ�ைட� பட� – ��ய�ட� வச�� – vasanth1717@gmail.com
���லா�க� – ��யா – priyacst@gmail.com

உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா�� ப��கலா�, ப�ரலா�.
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ஆ��ய�
ராஜல��� பரம�வ�
எ�ைன� ப��………. நா� ஒ�� ெப�ற ஆ��ைய ம��� ���ப� தைல�
எ�பைத� த�ர ெசா�வத�� ஒ����ைல. . ச�ப காலமாக இைணய���
எ�� வ��ேற�. அத� �ல� பல வாசக ந�ப�க� �ைட���ளா�க�
அவ�க� ெகா���� ஊ�க� எ�ைன� ெதாட��� எ�த ைவ��ற�.
அவ�க��� எ� ந�� .
எ� த�ைத�� எ��� ஆ�வ� எ�ைன�� �ட��ைல . எ� அ�மாேவா
எ� எ����க�� ��ர ���. .அ�மா��ைடய க��ைத�� �ல
சமய�க�� நா� க��ைரயா������ேற�. ஆகேவ நா� எ��வத��
காரணமான எ� ெப�ேறா��� �த� ந��.
�� வய�� என�� �ைறய கைதக� ெசா�� எ� க�பைன� �ற�ைத
வள��த எ� ��த�பா���� இ�த�ண��� நா� ந�� ெசா�ல� கடைம�
ப�����ேற�.
எ� எ����க�� �த� �ம�சக��, அ�க�ேக ���த�க� ெச�� எ�
ப��கைள ெச�ைம�ப���� ெகா��பவ�மான எ� கணவ���� ந��.
இ�த ���ைல தர�ற�க� ெச�� ப���� உ�க���� எ� மனமா��த
ந��.

ந��
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ராஜல��� பரம�வ�.

��ன�ச�: rajisivam51@gmail.com
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த�� �ராண�

” உ�க� சா�பா� ம��� எ�ப� இ�வள� �ைவயாக வாசைனயாக
இ���ற�. உ�க� சா�பா� ெபா� ரக�ய�ைத ெசா���களா? “
“உ�க� ரச���காகேவ இ��� ெகா�ச� சாத� சா��ட�
ேபா�ேற� “
இைவெய�லா� எ� ேதா�க��, உற�ன�க�� எ�
சைமயைல� ப��� �க��� ��� வா��ைதக�.
Note:

�����ளவ�க� எ� சைமயைல இ�ப�� �க�வ��ைல.
ெவ��� இ��பவ�க� க�க��� சைமய��
��யாகத ெத��� நா� ���� இ��பவ�க��� எ�யாக� �ட
ெத�ய��ைல எ�ப� தா� உ�ைம.
அ��� எ� கணவ�ட� ேக�டா� ,”ரா� �க�� ந�றாக
ெவ����, த��� ெச�வா� ” எ�� ந�கல��பா�.
ஆனா� நா� �ஜமாகேவ த�� உைறய ைவ�பத�� ��டா�ன கைத
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இ���றேத …….அ� ெப�ய ராமாயண�.அவ��� �ஜமாகேவ
த�ைர க��� கா�டாம� ��டாட ������ேற�.
பல வ�ட�க��� ���.
�டா�….. �டா� …. பல வ�ட�க� எ�� தா� ெசா�ேன�. உடேன
A.D. யா B.C யா எ�� ேக�கா��க�.
இள� த�ப�க� நா�க�.
இ�ெபா�� தா� ச�ப��� மணமானவ�க�.
எ�க���� ��மணமா� ஒ� ��ப�தா� வ�ட� தா� ஆ�ற�.
இளைம�� வா��ப��� ேப�� ேபர�க�ட� ���ேறா�.
ச�. த�� �ஷய���� வ��ேற�.
எ�க���� ��மணமான ���.
��� வாச�.
��� ���தன�.சைமய�, ����� சாமா�க� வா��வ� எ��
எ�லாவ���� trial and error தா�.
ஒ� ��ன உதாரண� ெசா��ேற�.
ஒ� �ைற மாதா��ர சாமா� ��� எ���ேபா� , பாயச���� ேச�யா
கா� �ேலா, ஏல�கா� கா� �ேலா(தவ�தலாக எ�லா� இ�ைல) எ��
��� எ�� கைட�� ெகா��� ��ேட�.
ம�ைக� கைட�காரேர அைத ” எ�� ” ெச�� இர�� �பா���
ஏல�கா� ேபா�� எ�� ெகா��தா� எ�றா� பா����
ெகா���கேள� .
இ�ப�� த��� தவ�மாகத தா� ேபா� ெகா����த� எ�லா�…
ஆனா��, அ� ஒ� கனா�கால� தா�
இ�த ேர��� ேபா�ெகா����த ���தன����, ��� கால�
வ�� இ��� ெகா�ச� �ழ��ய�.
�த� மைழ ேபா� ,�த� ��� எ�க��� ெட����.
எ�ேலா�� �ெவ�ட� ,ஷா� எ�லா� ேபா��� ெகா�� ” ேராஜா ”
பட��� வ�� ��ரவா� ேபா� நடமா�� ெகா����தைத
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பா��� அ�சய�ேத�.
���……நா�� அ�ப� �தா� .
அ�த� ���� எைத சைம�தா�� ச�ெடன� ����� ேபா�
���.
ஒ� நா� எ�ெபா��� ேபா� சாத���� த�� ேபா���
ெகா�ளலா� எ�� எ��தா� ,….பாலாகேவ இ��த�. �த�
நா�ர� உைற ஊ��ன ஞாபக� இ��த�.உைற ஊ��ேனனா இ�ைலயா
…..
எ��ற ச�ேதக�……
அ��த நா�� இ�ப�ேய ஆ���. அத�� அ��த நா�� அ�ப�ேய….
ஊேர ���� மா�� இ���றேத, அ� தா� காரணேமா எ�� �ழ��ேன�.
எ�னவேரா ,” த�ராவா� ச�யாக ெச�வா� எ�� எ�� பா��ேத�.
அ�வ� இ�ைலயா…” எ�� உத�ைட ���க..
என�� மான� �ர��ைனயான�. எ�ப�யாவ� த�� ெச�ய�
க��� ெகா�ள� ��மா��ேத�. அ��� ேபா��கால அ��பைட��.
த�� ெச�ய�…. க��� ெகா�ள ேவ��மா .. எ�ன?
�ைன���க� எ�ேலா��.
ெதாட��� ப���க� .த�� ெச�வ� எ�வள�
க�ட� எ�� உ�க��ேக ����.
எ� த�� பாட� இேதா …..
எ�� ���� இ��த ப�சா� அ�மா�ட� ஆர���ேத�.
உைட�த ����� எ� ச�ேதக�ைத� ேக�ேட�.
அவ�� ,” ஆமா� ���� த�� உைறவ� ெகா�ச� க�ட� தா� .”
(” Note this point எ�னவேர ” எ�� ெசா��யா���. ஆனா�

அவ� கா�� வா��னா� தாேன…..’என��� ெத�யா� ‘எ�� �ைன���
எ� வா��ைக �ைணவ�ட� ….எ�ன�ைத ெசா�ல …)
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அ�த அ�மா ெசா�ன மா�� ம� நா� உைற ஊ�� , �ட�
ேமேலேய ைவ�� ��ேட�.
ம� நா� ஆைசயாக எ��தா� ,” � �ட� ேம� ைவ��
��டா�….நா� த�ரா� ��ேவனா எ�ன? ” எ�� எ�ைன�
பா��� ���த� பா�.
ேவ� எ�ன வ�? ேயாசைன பலமான�.
இ�ெபா�� ேபா� ேபா� வச���ைலேய,ெச�ைன������
அ�மாைவ� ெதாட�� ெகா�ள. க�த�ேபா��வர�ேதா ஒ� வார����
ேம� ஓ� ���.
எ�� ேயா���� ெகா�ேட , அ�ம�கா� ேரா�� நட��� ேபா� க���
ெத�ப�ட� ��� கைட.
நா�� �� ஊ�ய� . ���ைட� பா��� அ�ல .க�லா��க���
ெப�ய ம� ச���� இ��த ,க��� த�ைர� பா��� தா�.
அட…..த�� ….எ�� காணாதைத� க�ட� மா�� (உ�ைம��
காணா� தாேன) க��ேன�.
க��யா� ெவ��� ேபா� இ��த த�ைர வா��� ேபா�

ேவ� ஒ�

ேயாசைன ேதா��ய�.
ஒ� ேவைள ,ம� ச���� உைற ஊ��னா� த�� க��யாக உைற�ேமா
எ�� ��ன ஆைச வ�த�.
அைத நைட�ைற� ப��த ம� ச��ைய� ேத�� ���� வா���
ெகா��தா� எ� கணவ�.
வா��ய அ�ேற ,பாைல� கா��� உைற ஊ��ன ��, ஆடாம�
அைசயாம� (இ� எ� கணவ��� , அவ� ஆ��� �ைட�த ���)
ச�வ ஜா��ர�யாக , ெம�வாக ,�ேழ ைவ�ேத�. த�� உைற�தா�,
��ைளயா��� 108 ேத�கா� உைட�பதாக ேவ��� ெகா��
ப��ேத�.
ம� நா� காைல �த� ேவைலயாக ,ம� ச�� ��ைய� �ற��,
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ெம�வாக…. ஒ� ��னா� ெதா�ேட�. த�ைர ��ட�� ெச�ய�
�டாத�லவா?
” ெலாட� ” எ�� ��� உ�ேள ேபான�. ” நா� இ���
பாலாக� தா� இ���ேற� ” எ�� ெசா�லாம� ெசா��ய�
பா�.
ச�. இத�� ேம� எ�ன ெச�வ�? ெவ��� தா� ேபாேன�.
அ�ப�,இ�ப�, கைட�� த�� வா�� ஓ��� ெகா����ேதா�.
இ�ேபா�� ேபா�, sealed packet இ� த�� �ைட�கா�.

அதனா� தா� ���� த���காக �ர�ம� �ரய�தன� எ����
ெகா�ேட�.
அ�ெபா�� ஒ� நா� இவ� ந�ப� ����� சா��ட� ���ட,
அ�� ெச�ேறா�. ஆைசயா� கா����ேத�…. த���காக.
வ�த� அ�த ெநா���.
எ� த��� க��� த��.ஆைசயா� சா����� ெகா�ேட…..
எ� ேக��க� �டா��….
எ�ன பா� வா�����க�?
இ� வா��ய த�ரா? இ�ைல ���ேலேய உைற ஊ��யதா?
க���பாக அ�த�மா �ழ��ேபா���க ேவ���. ஆனா�� ஒ�
த�� ��� �ைட�த�.
அ�த�மா ெசா�னப� பாைல உைற ஊ�� ேகா�ைமமா�
������ ைட�டாக �� ைவ�ேத�.
����…..அ��� என�� ேவைல ெச�ய��ைல.
எ�ைன ��� எ�ேலா�ேம ேவ��ெம�ேற நா� த��
சா��ட� �டாெத�� ச� வைல ����றா�கேளா? அ�தா� த��
ரக�ய�ைத யா�ேம ச�யாக ெசா�ல மா�ேட� எ��றா�க� எ�ற
ச�ேதக� வ�த�.
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ெவ�த ���� ேவ� பா����றா� ேபா� எ� கணவேரா
“கவைலேய பாடாேத . இ�ேம� த�� எ�� ேப�ப�� எ���
ெகா� பா���� ெகா�ேட சா���� ���ேற� ” எ�� ெசா�ன
ேபா� அ�ைக வராத� தா� �ைற..
யா� எ�ன ெசா�னா�� அ�த ேயாசைனைய நைட�ைற� ப��த
தவ�யேத��ைல.
ஆனா� எ��� ச�யாக வர��ைல.
கைடகார� அ��னா� தா� த�� சா���ேடா�.
இ�த த�� ���ம ஒ� நா� ����� வ�த�.
ஆமா� .ஒ� நா� த�� உைற�ேத ��ட�.(ஒ�ப�க� ஆ�ச�ய�.ஒ� ப�க�
அள�ட ��யாத ச�ேதாஷ� என��)
காரண� ��� ெகா�ச� �ைறய ஆர������த�.
அ�� நா� த���� �ழா எ��காத� தா� பா��.
இ�ெபா�� உ�க���� ���ததா? த�� ெச�வ� எ�வள�
க�ட� எ�� …..ஒ��� ெகா����க� தாேன!
இ�ெபா�� ��� வ�ட���� ��பாக ���� ��� வாச� .
���� “த�� �ராணமா”? எ�� ச���� ெகா�ள ேவ�டா�.
Nestle,Amul,Mother Dairy எ�� பல�� உத��ட� த��
சா���ேடா�.
வா��ைக�ைற எ�வள� �லபமான� பா����களா?
image courtesy–google.
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�� �ட� ெத��மா?

” இ� ேம� உ��ட� நா� ெக�ச� ேபாவ��ைல .
� ைத���ெகா��தா�இ�த”க�டைன”� ேபா�ேவா�.இ�ைலெய�றா�
��” எ�� ச��� ேகாபமாகேவ �ர� வர , ெகா�ச� அச�� தா�
ேபாேன�.
ச� ேவ� வ���ைல எ�� ேட�ள��� இ��த உஷாைவ (ைதய�
ெம��) இ��� ைவ��

�ெல�லா� ேகா��� ைத�க

உ�கா��ேத�.
பல நா�களாக நா� க�� ெகா�ளாதத� ேகாபேமா, எ�னேவா
உஷா ச�யாக ேவைல ெச�ய��ைல. எ�ன ெச�வ�? �� �� என
���ேத�. பா��தா� எ� கணவ�. ‘ எ� இ�ப� ����றா�? ெம��
ேவைல ெச�ய���யா?’ எ�� ேக�டத�� ப�தாபமாக

” ஆமா� ”.

எ�ேற�.
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“உ�ைன� ப��� ெத�யாதா? �ளா� எ�த ெசா�னா�

� பா����

லா�டா�ேப க� எ�� இ��பா�. நா� ஒ� ேவைல ெசா�னா� ெச�ய
மா�டா� ” எ�� அவ�ைடய ேகாப��� ��� எ�ற ெச�வத�யா�
�ண�ேன�.
ச� ப�க�������

ெட�ல� ஒ�வைர� ெக�ேசா ெக�ெச�� ெக��

����� வ�� ெம��� எ�ன ��ேப� எ�� ேக�டத��
ஏேதா

ICU �� இ���� ேபஷ�ைட� ப��� ேக�ட� ேபா�

உத�ைட� ����, ” ஊ��…. இ�ேம� ஒ��� ெச�வத���ைல ”
எ�� �� எ�ைன இ��� �கலைடய� ெச�தா�.
ேவ� வ���லாம� அேத ைதய�கார�ட� எ� ”க�டைன” ைத��
���ேத�. ஆனா�� ைதய� ெம�� ? அவ�டேம வ�த �ைல��
��� ��ேட�. ச�, ஒ� வ�யாக எதாவ� ைத�க ேவ��ெம�றா�
இ�ேம� யா�� எ� �ராணைன வா�க மா�டா�க� எ��
����யைட�ேத�.
“அ�ப�ெய�லா� உ�ைன ��� ��ேவனா ” எ�� �� ம� நா�
ேப�ப�� வ�த �ள�பர� �லமாக �ைளயாட ஆர���த�.
on line shopping இ� silai mini sewing machine எ�� �ள�பர�
இ��த�.

உடேன பா�ைவைய அத� ேமேல ஓ��ேன�. �ைல shipping charges
எ�லா� ேச��� �.2000 எ����த�.
ந� உஷா��� தா� ��யா �ைட ெகா��� ��ேடாேம எ��
இைதயாவ�

வா�கலா� எ�� �ைன�ேத�.(ெசா�த ெசல�� ��ய�

ைவ�� ெகா�வ� எ�ப� இ� தாேனா?)
ெம�வாக எ�னவ�ட� �ள�பர�ைத� கா��ேன�.அவேரா
க�ணா�ைய ச� ெச�� ெகா�ேட” அ��ெக�ன இ�ேபா?” எ�றா�.
எ�ப� இவைர ச�ம��க ைவ�ப� எ�� ம�ைடைய� ேபா��
உைட�ேத�. இர�� நா�க� ��தாக ஆன�. அவேரா அைசய
ம��தா�.
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ஒ�” �ர�� கா��” ஒ�ைற ��ேன�. ”உ�க� ���ெய�லா� ைத�க
இ���ற� இ��யா? இ� ைகயட�க ைச�� இ���ற�. ைத�க எ�தாக
இ���� எ�� ேதா���ற�. ” எ�� ஐ� ைவ�த �ற�

இ�த ��

ெம�ைன வா�க ச�ம��தா�.
உடேன onlineஇ� ஆ�ட� ெச�� ��ேட�.
�� ெச�� ��ேடேன த�ர ெகா�ச� உ����� உதற� தா� .
இ� ஒ��காக வர ேவ��ேம !
நா� உட�� வைள�� ைத�க ேவ��ேம!
��� நா�க� க��� �ைல(mini silai sewing machine) �����
வ�தா�.
உஷா��

�ழ�ைத ேபா���தா� �ைல.

ப�காவாக ேப� ெச����த �ைல ெம�ைன ெம�வாக பா�ெக������
���� எ��ேத�.
�ட��ட ைத�க ஆர���ேத�.
ந�றாகேவ ேவைல ெச�த�.
” கட கட” ெவ��

ேபான� வ�த� எ�லா� ைத�� ���தா���.

ப�டைன த��னா� (இ��ேயா கா�ேயா இ�ைல )
நா� ைத�க ேவ��ய இட��� ைல� வ��ற�.
சாேள�வர� இ��பவ�க� எ�தாக ைத�கலா�.
���வ� எ��. ெவ�� 1 �ேலா தா� ெவ�� .
எ�த இட���� ேவ��மானா�� எ��� ைவ��� ெகா�� ைத�கலா�.
காலா� ���பத�� ெபட� ஒ�� ெகா������றா�க�. ேப�ட�/கர��
எ�� எ��� ேவைல ெச��ற�.
ஒேர ச�ேதாஷ� தா� என��,
அவ�ைடய

���ைய எ��� ைவ�� ைத�க ஆர���ேத�. ந�றாகேவ

ைத��� ெகா����த ெம�� ச�த� ஒ� மா��யாக வ�த�
ெம�ைன ���� ���� பா��ேத�.
ஓ……. ” பா��”� ���ைல.
பா�ைன ெவ�ேய எ��ேத�. �� ��றலா� எ�� ெம�ைன�
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பா��ேத�. அத�� எ�ேக வச�?
ெம�ைன ���� ���� பா��ேத�.
ஊ�� …… ……..ெத�ய ��ைல.

ச� அத�ட� வ�த ��தக�ைத அ�ைட to அ�ைட ப��� ����
��ேட�. ஒ� தடைவ இ�ைல , இர�� தடைவ இ�ைல…..பல�ைற�
ப��� மண�பாடமாகேவ ஆ���ட�.
அ�த� ��தக��� ” இட� ���� ெபா�� �ள�� ” எ��� அள���
ப��தா� ��ட�. ஒ��� பல� இ�ைல.
ெம��� ைல�, �� க� ெச�ய ,கர��� ேவைல ெச�ய, ெபட� எ��
எ�லா� இ��க பா�� �� ��ற வச���லாமலா இ����.?
எ� ��ற���� ” ேட�கா ” ெகா���� ெகா�����றா� �ைல.
எ�னவ�ட� உத� ேக�டா� அவ� ெசா��றா�,” ஒ� ேவைல ெச�.
உன��� பழ�கமான உஷாைவ வா�� அ�� பா��� �� ����
ெகா� ,அ��ற� இ�� ைத��� ெகா�” எ�� ந�கல��� ��� ”
ேப�ப�� அர�ய� �லவர� ப���ேற�….ெதா�தர� ெச�யாேத………..”
எ�� �ர�ட� ேவ�.
என�� உத� ெச�யாம� எ�ன அர�ய� ேவ������ற�
ெசா���க�. ஏேதா அர�ய� வா�க� எ�லா� இவ�ைடய
ஆேலாசைனைய எ��பா��� கா����ப� ேபா�……………����.
ச�, எ� �ர��ைன எ�னவா��� எ����களா?
இ��� அ�ப�ேய தா� இ���ற� …….
“�ைல” ேசாபா�� �ைலயா� இ���றா�. ��கேள பா���� ெகா�ளலா�
.ேபா�ேடா ேபா�����ேற�.
எ� �ர��ைன�� ��ர� ���றதா?
யா�டமாவ� ��� இ���றதா?………..
எ� அ�ைம ” �ைல”�� பல�த ேபா�க� �ேழ ………
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எ� �ைலைய அ�ப�ேய ைவ�த� க� வா�காம� பா���� ெகா������
யா��காவ� , எ� �ர��ைன��� ��� ெத��மா? ெகா�ச�
ெசா���கேள�. ………………��� …
smiley image courtesy—-google.
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���� ெகா�ேட�

�ன�

இ�� , ேதாைச ,உ��மா எ�ேற ெச��றாேய ? ேவ� எதாவ�

ெச�ேய� எ�� எ� வா��ைக� �ைணவ� ேக�க நா�� அவைர�
பா��� ேவெற�ன ெச�ய ? எ�� ����� ேக�ேட�.
“ஏ� இ�யா�ப� ெச�ேய� நாைள� காைல �ப���” எ�� ��னா�.
” ஒ.ேக .”

ெசா�ேன�.

இ�ெபா�� தா� , ேபான வார�

இ�யா�ப மா� தயா� ெச�� ேச���

ைவ����ேத�.
இ�யா�ப மா� ெச�வ� ெகா�ச� ��கலான ேவைல. (ஒ� நா� ேவைல
இ��� ���.)அ��ைய ஊற ைவ�� , அைர ஈரமாக இ����ேபாேத
அ��ைய ெம��� அைர�� �� ேவக ைவ��, காய ைவ�� எ��
��ைக ெப�� கழ��� ேவைல.
அத��� �ற� இ�யா�ப� ெச�வ� �க��

�லப�.

இதா�…….. இதா�……….(ெச�வ� �லப� எ�ப� �ைன��)
” �ைன�� தா� �ைழ�ைப ெக���� ” எ��

��மாவா ெசா�னா�க�.
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ம� நா� காைல எ��� கா� சா���ட �ற� ,காைல ��� ேப�பைர
ஒ� ர� ���� , ேநராக ேல�டா� ப�க� வ�ேத�.
அ�பேவ எ� அ�மா, ” இ� எ�ன ? இ�ைற�� காைல�ேலேய
ேல�டா�ைப �ற��றா�? �ப� எ�லா� உ�டா இ�ைலயா? எ��
ேக�க ,
அத�� நா�, ” இ�யா�ப� தாேன ! இேதா ஒ� அைர ம���
ெச��ேற� .” (இ�யா�ப ��க�� நா� மா��� ெகா�ள� ேபாவைத
அ�யாம� ) எ�ேற�.
�ற� ெம�� ெச� ெச�ேத� . �� எ�

ேட�ேபா���� வ��

����ட�க� எ��� வ�����றதா எ�� பா��ேத�.�ற� �ல
சைமய� ���� ப��கைள� ப��� ��� �ப� ெச�ய�
�ள��ேன�.
இ�ட�� �ட��

த��� ைவ�� ��� ஒ�றைர ட�ள� மாைவ

அள�� ேபா�� ���
தைல�� ெகா��

ந�� ெகா��த த��ைர

மா��

கல�ேத�.

காைல fm இ� “அ�ேப ……… �கமா…….’ எ�� பாட� ��ம� . சாதனா
ச�க� உ�� உ�� பாட ,அைத� ேக��� ெகா�ேட…………..
����

���� நா��� ஓம�ெபா�

�� ���, மாைவ நா���

அ�ைச� ேபா�� , ந�� ���

வா�� ேபா�� அைட�ேத�.

�ற� இ��� த��� எ�ெண� தட�
எ�ெபா���,
இ��

சர� ,சரமா� ,

��ய ஆர���ேத�..

ஓம�ெபா�யா�

இற��� இ�யா�ப�

“ இர(ற)�� வர மா�ேட� ” எ�� அட� ���க ஆர���த�.

நா��� இ���� அ�� ச�யாக இ���றதா எ�� ����� பா��தா�
அ� சம��தாக� தா� உ�கா�����த�.
ேந�� ெகா�ச� ைகவ� இ��த�. அ� தா� ��ய ��ய��ைலேயா ?
எ�� �ைன��� ெகா������ேபாேத

எ� அ�மா அ��

ஆஜரானா�.
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” ��ய

க�டமாக

இ���றதா? . இ�ேக ெகா�, நா� ���ேற� ”

எ�� நா�ைய வா�� ��ய �ய�� ெச�தா�.
அ� அைச�� ெகா��தா� தாேன. !
உடேன

எ� அ�மா ம����

இ���� ேபா�� மா�� �சா��க

ஆர���தா�.
“த��ைர ெகா��க ைவ�தாயா? எ�த ட�பா மாைவ எ��தா� ?……….”
இ�ப� சரமா�யா� ேக��க� . நா�� �சாரைண ைக� மா�� ,
ப�ல��� வ�ேத�.
�ற� , இ�வ�� ஆ��� ஒ� ப�க� ����� ெகா��, அ��க�
பா��ேதா�. ஊ��…………….

�ெய�லா� என�� ��� மா��

எ�பைத� ேபா� அ��தமாக அைசயாம� இ��த�.
இ�த ச�த�கைள� ேக����� எ�னவ��
சமயலைற��

ச�ம� இ�லாமேல

ஆஜ�.

ச� அவ�ட� உத� ேக�ேபா� எ�� ேக�� ைவ�ேத�. “ச� ெகா� ”
எ�� நா�ைய வா��� ெகா�டா�.
அவ�� �ய�� ெச�தா���. பல� ��ய� தா� .
உடேன

நா�ைய� ��� bofors �ர�� மா�� ����� ெகா��

எ�ைன� பா���,”ரா�, உ�ைமைய� ெசா�. உ�ேள

மா�

ைவ�����றாயா, இ�ைல “��� “ ைவ�����றாயா?”எ�� ��யசாக
ேஜா� அ��� எ� எ��சைல அ�கமா��னா�.
இ�த மா��………… இ�யா�ப� இ�ைல ……. எ�றா���.
ச�,

இ�தைன மாைவ��

க�ைடகளா��

எ�ன ெச�வ�. உடேன �� ெகா��

ேவக ைவ�ேத�. மாைல �நா��

ேவைல ஆ�� எ�� ����யாேன�.
அ� ச�. இ�ப �ப��� எ�ன? ���ய� டால� ேக�� எ� ��ேன?
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���ைஜ� �ற�ேத�. ஆப�பா�தவனா� ைகெகா����
ேதாைசமா��காக�தா�. ேதாைச மா� அ��ைக காேணாேம.
அழகா�

அம��ைகயா� அலமா��� உ�கா�����த�.

ேதாைச மா�

கா� ! உைர�த� என��.

ச� எ�ன ெச�வ�? ஒ��காக

உ��மாைவ� ������கலா�.

�� யாைர ��ட�.?
அ�� காைல ப��� ப��த ஓ�� ��ச� ெச�ய உ�கா��ேத�.
ெச�� ��ததா���. த��� எ���� ேபா�� ேபா� தா� உைர�த�.
ஓ�ைச வ�����க ேவ���. ��� ��ேடேன!
ஒேர ெகாழ ெகாழ ��ச�. ஆனா�� �மாராக இ��த�.
‘இதய���� இதமான�’ எ�� சா���� ���ேதா�.
உ�…….அ�பா�………….�ப� கைட ஒ� வ�யா� ���தா���.
இ�யா�ப ��கல����

��ேடா� எ�� ெப���ெச��ேத�

இ�ைல.இ��� இ�த இ�யா�ப ��க����� �ள ��ைல, எ�ப�
என�� ��� ேவைல�� உத� ெச���

” க�� “( க�பனா��

���க�) வ�த �ற� நட�த� , உண���ய�.
க�� வ�� ேபாேத யாைரேயா வைச பா�� ெகா�ேட வ�தா�. அைத�
கா�� வா�காம� எ�ப�� ேபா� ” க�� , இ�த ��ச�ைய சா����
��� ேவைலைய ஆர�� ‘எ��
ஏேதா ����ர ஜ��ைவ�
ெகா�ேட ஒ�

��ச�ைய� ெகா��ேத�.

பா��ப� ேபா� அைத பா����

வா� எ����

ேபா�� ���, “ஐேய ! இ�னா இ�?

��ச�யா?
என�� இ�ைன�� கா� ேபா�� “எ�� ேவைல

ெச�ய ஆர����

��டா�.
“���” ���பைல �ள�� வ�த� ஹா�����.
எ�லா� எ� �ைலைய பா���

எ� கணவ� தா� .

தா�! ேவெற�ன…….

ஹா� ப�க� நா� ஏ� ேபா�ேற�?
22

ம��யான சைமயைல ��ல�க�

இ�லாம� ெச�� ���� ����

தா� ஹா� ப�க� தைல கா��ேன�.
�.� : ப�ைவ� ப��� ��� நா� சைமய�� க��� ��� எ�ேறா,
இ�யா�பேம ெச�ய வராேதா

எ�� �ைற�� ம����� �டா��க�.

‘ ஆைன��� அ� ச���மாேம “ அ� மா�� தா� இ�த ச�பவ��.
ஓேஹா……….அ�ப�யா………..எ�� ��க� ெசா�வ� ேக��ற�.
image courtesy — google
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' லடா� '

என���

��மணமான ���.

ெச�ைன�� வ�� அ�கா�யான எ� கணவ��� ��� மா�ற� .
அ�வைர நா� ெச�ைன எ�ைலைய அ�க�
��� எ�ற�� மன�

��ளலா�ட�

தா��ய��ைல.

ேபா�ட�. �� ஊ�, �� ம�க� ,

�� ��, �� ெமா��� �ட….மன� இற�ைக க��� பற�த�.ெப�ேறா�க�
,��த�பா,���, த��, த�ைக எ�ேலாைர�� ��� ���
இ�வள�

�ரமா…………? பய� கல�த ம����ைய அ�ப��ேத� .

��� மா�ற� எ�ற�� நா� �த�� ெச�த� “��ப� நா�� ���
” எ�ற

��தக�ைத வா��ய� தா� .ப���� ைவ�ேத�.

அதனா� ����� M.A.,, ப�ட�

வா��ய� ேபா�

�ைன���

ெகா�� G.T. Express ஏ�ேன� . ஜ�னேலார �� �ைட����த�.
எ�ேலா��

���ய �ற�� , ��வாதமா� இ���� ேவ��ைக

பா����ெகா����ேத�. �டேவ எ�கணவ�� அம�����தா�.
ேவ� வ� ?.
(ர�� பயண� என�� �க�� ���தமான ஒ��,
ர��

எ�லாவ�ைற�� ��ேனா�� த��யப�

இ��� �ட)

ேபா��

ெகா�ேட

……………….இ��த�. 36 ம�ேநர����� �ற� த�ளா�யப� , ஒ� ெப�ய 24

ெப���ைச ��டப�, கைள���ேபா�

�� ெட�� வ�தைட�த� .

இ�ெபா�� ேபா� ,ெச����� ,ேபா�� எ�� எ�த ேதைவ���லாத
நகரமா���த�

ெட�� அ�ெபா��. ெம�வாக சாமா�கைள எ����

ெகா�� ” கேரா� பா�” ��� எ�க� �� �����(வாடைக தா� )
வ�ேதா� .
வ�த�ட� ���� அ�ம�கா� ேரா�� உ�ள மதரா� ேஹா�ட��
ேதாைச��

கா���

சா����

��� ,

� �����

ேதைவயானைத

வா�க ெச�ேறா�.
அ�ேக தா� ஏ�� �ைர�கா� க��� உதவா� எ�பைத ����
ெகா�ேட�.
ம�ைக சாமா�

வா�க , ேமைடேய இ�லாம� , ந��வா�க�

இ�லாம� பரத நா��ய�, ������ எ��

பல வைக நடன�க� ஆட

ேவ��யதா���.
எ��ைடய

��ப� நா�க�� ��� ப��� , ��தமா�

பலன��க��ைல.
அ�ெபா��

ம����ைல ��ன�� பல மாத�க� வைர எ��ட�

��� மா��� ெகா�� படாத பா� ப�ட�.
எ�லா உைரயாட�க����

���� ‘ ைஹ ைஹ ‘ எ�� ��ைர

ஒ��� ெகா����ேத�. அ�ெபா��
” ப�� “ எ�பைத
பா��க
�����

ப��� ஆ�� எ�ேலாைர��

இ���� கா�க�கார����

ஒ� �ைற ����

ஆ��ல� ெத��� எ�ப�

�ைன�ேத� ? ெத�ய��ைல.

எ��ைடய ��� எ�படாத இட�க�� எ�லா� உடேன

ஆ��ல����
எ�ேலா�ட��
(க���

��� ?

ைவ�ேத� .

எ��ைடய �ைன��. ஏ� அ�ப�
அதனா�

தாேன அ�

சடாெர��

தா�

இேத அடாவ�

மாணவ�க�

பாைஷ��

��ேவ�.

தா�.
ெசா�வாதானா� ‘ ��ட�’

‘������ேற� )
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அ��� ச�வர��ைல பல சமய�க�� ைசைக பாைஷைய
உபேயா��க

ேவ��யதா���

ச��ரா (ஆர��), ��பவ��

மா���ெகா�டா�. .அ�ேக ேபர� �ட

ேப�ேன�. மகாக� கா�தா� பட��� �வா� கேணச��
ஜான���

ைசைக பாைஷ��

ேபர� ேப�ேன�. அ�க�ேக
�����

ெசௗகா�

ேப��ெகா�வ� ேபா� ைசைக�ேலேய
ேதா ,�� எ��

அல�ட� ேவ�.

அ�� ரச���� ெந� ��� �ரக� ேபா�ேட� தா��க
.ெவ�ேய ‘��� ���’
எ�� யாேரா அல�வ�

ேக�ட�. அ�வள� தா� �டைவ �ைற��

��� பா�க��� ஓ�ேன�.
(அ�ெபா�� ேக� �ைடயா�.�ைறய ��க��

Nutan

�ட� தா� இ����. அ�ெபா�ெத�லா� , ெச�ைன ெச��ர��

G.T.

Express ���� இற��பவ�க� ைக�� இ�த �ட�, ேமாடா,
க���பா� இ����

)

எ� கணவ� எ�ேக ஓ��றா� எ�றத�� ப�ேல ெசா�ல��ைல.
ெத��� பா��தா� , வ���� ச�ேபா�டா .
உன�� ேவ��மா எ�றா�. இ�ைல
‘��� ��� ‘ எ�� ேக�ட� எ�ேற� நா�.
அத���

ப�க�� ���� ெப�ம��� நா� ெமா� ��யாம� ���ப�

���� ��ட�. ����� ெகா�டா�. ��
வா��கேள�

எ�� �����

எ��ட� �����

ெசா�ல

அ� ���த� என��.

” ேம ஆரஹா �� ” எ�� நா�� ����ேலேய ெப�ைமயாக
ப��ைர�ேத�. இ��� ச�தமாக ���தா�.
�ல நா�க��� ��ன� தா� ெத�ய வ�த�

நா� ” ெஜ�ட� “

மா��� ேப�����ேற�. எ��. ெவ�கமாக இ��த�. ஆனா� நட��
���� ��ட �க����காக
அத�காகெவ�லா�

வ��த�ப�� எ�ன ���ய�.

��� ேப�வைத ���த ���மா எ�ன?

������டா� ெட���� எ�ப� ��ைப� ெகா��வ�?
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��ெதா�

நா� ப�க�� ���� ெப�ம��ட� எ�ன சைமய� எ��

நா� அைர�ைற ����� ேக�க அ�த� ெப�ேணா ‘ ெரா����,
ம�ட� ப�� ,’ � எ�றா�.
ெரா�ப நா� அவ�க� ெசா�னைத ம�ட� எ��� ,ெரா�� எ�பைத
�ெர�

எ���

�ைன��� ெகா����ேத�.

அ��ற� தா� ெத��த� ப�ைச ப�டா� , ச�பா�� எ��.
��ரமாக ���ைய ெகா�����ேற�.
ம�க� (ெவ�ெண�) ம�கா�(��) இர����� ���யாச�
ெத�யாம� ‘மக�’

எ�� ெசா�வைத� ேக��

�ைறய ேப�

�ழ������ரா�க� .
ம�ைக� கைட� கார� ‘ நம�’ எ�� ெசா�னைத ���� ெகா�ள
��யாம� ��டா� உ�� பா�ெக�ைட கா��ய �� ����
ெகா�ேட�.
����ட� நா� ேபா��� ெகா�ட ‘லடா� ‘ ெகா�ச��ைல
ந�ச��ைல.
நா��

வ�ட� ெட���� இ�����ேபா� எ�� �ைன��ேற�.

ஓரள� ��� ேபச ஆர���ேத� .கணவ�� வ���� ெபா���மா?
உடேன ெப�க��

மா�ற�.

��ைட க�ட ஆர���ேத� .அ�ெபா�� ��ப� நா�க�� க�னடா
ேபசலா� ��தக� எ� ைக�� இ��க, எ�னவேரா எ�ைன� பா���
நம�� ���� ���தா�. அத�காக

�ய��ைய ைக�ட��ைல.

இெத�லா� நட�த� ��ப�ைத�� வ�ட�க��� ��பாக�தா�.
image courtesy - google
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�பாவ� 'ஆ�சா'

ெச�ற வார� ெவ��� வா��ய மைழ�� ���ப��ட� �பாவ�
ஜ��எ��க மா�பல� ெச���ேதா�.ஆ�ேடா�� நா�, எ�
ம�மக�,எ� அ�மா ம��� எ� ஒ�றைர வய� ேபர� (இ�த �ளா���
கதாநாயக�),
எ� மக� ம��� ைப���.எ� கணவ� வர��ைல எ�� ��
���NDTV� ஐ��யமா���தா�.மைழ அ�ெபா��தா� ச�ேற �����த�.
�த�� ஒ� �ரபலமான கைட�� ெச�ேறா�.எ�� பா��தா��
��ட�,ஒேர தைல மய�.இ�� எ�ப� ஜ�� எ��க� ேபா�ேறாேமா எ��
�ைன��� ெகா������ ேபாேத எ� ேபர� ‘ஓ’ எ�� அழஆர����
��டா�.அதனா� அ����� �ள�� RMKV ெச�ேறா�.

நா�க� ஆ�ேடா�� ச�ெர�� ேபா� இற�� ��ேடா�.எ� மக� ைப�ைக
பா�� ெச�ய ��யாம� ��டா���� இைத ஒ� காரணமாக ைவ��
���� ����������ேற� எ�� ேபா�� ெசா�� ��� அவ��
NDTV பா��க ெச�� ��டா�.எ� ம�மக�� �க��� ��ய வ��த�

எ���பா��த�.ஆனா�� என�காக�� எ� 72 வய� அ�மா��காக��
�க��� ��னைக ��ற எ�க�ட� கைட��� �ைழ�தா�.
�த�� அ�மா��� �டைவ எ��க� ெச�ேறா�.வா����
��ேடா�.அழகான ��� கா�ட�� க�ட� ேபா�ட �டைவ.அ� ���த ��
தா� ��� ஆர�பமான�.
எ� ம�மக��காக ��தா� ������ �ைழ�ேதா�.எ� ேபர� ெம�வாக
‘ஆ�சா ஆ�சா’ எ�� ஆர���தா�.(இ�த ‘ஆ�சா ‘ வா��ைத அ��க�
அவ� ��வ� ).நா�க���மரமாக ��தா� ெசல�ஷ��
ஈ�ப�ேடா�.ஐ�� ��ட� பா��தா�,ெப�தாக அழ ஆர��தா�.அ�ைக��
ந�ேவ ‘ஆ�சா? ஆ�சா?’எ�ற ேக�� ேவ�.அவ� அ�ைகைய நா�க�
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அட�க ��யாம� �ண��ெகா����த ேபா�,
ப�க�����தவ�� ெச�ேபா��’ஒ� �� ெகாைல ெவ�’ �� ேடா�
ஒ��க ஆர���த�.தாைர தாைர யாகவ�த க���,ெகா� ெகா�
க�ன��� வ�ய வ�ய அ�ைகைய பா��� ���� ���, அவ� ச�ைட�
பா�ெக�ைடேய பா����ெகா����தா�.அவ��� ���த பா��.அ�பா�
எ�� ெப���� ��ேடா�.
அ�ெபா�� பா��� அவ� ெச� ேபாைன எ���� பா���ப�டைன அ���
���� பா�ெக��� ேபா��� ெகா�டா�.அ�வள� தா� எ� ேபர�
���� �கா� ராக�ைத ��ட இட������ ���தா�.இ�ெபா��
இ��� ச�ேற உர�த �ர��.அ�த ெச�ேபா� கார� எ�னேவா ஏேதா
எ�� ����� பா��க அவைர� பா���� ைக ��� ‘ெகா� ெவ�’ ‘ெகா�
ெவ�’ எ�� அேத� பா�ைட� மழைல�� ேக�க அவ��� ��ய��ைல.
ஆனா� �ர�� ேபா� ‘இ� எ�னடா? ��வா�க வ�த இட���
ெகாைல� ப� ��� ேபா� ெத��றேத எ�� �ைன����பாேரா
எ�னேவா, ���ப��ட� ெம�வாக அ�த இட�ைத ��� ஜனச���ர���
கைர�தா�.
அத��� இவ� ைக�� ைட� ���ைக� ெகா��ேதா�.ச�ேற
த��தா�.ஒ� ��ட� தா�.����’ஆ�சா ஆ�சா’ எ�� அ�ைக.எ�
ம�மக��,��கேள எைத எ��தா�� என�� ஓேக தா� .��க� த�யாக
வ�� எ������க�.எ�� �றஒ� ஆ�ேடா ���� ஒ�வ�யாக ��
வ�� ேச��ேதா�.����� வ�த�ட� இய�பா� �ைளயாட ஆ�����
��டா�.
எ� கணவ��,மக�� ,’உ�க��� அவ� தா� ச�.நா�க� ���ர�
ெசல�� ெச�ய� ெசா�னா� ெச���களா? இ� தா� சமய� எ��ப�
���� ெகா�டன�.
எ� கணவ� ந�க� பா��� ேவ�.இ�ெபா�ெத�லா� கா� ேக���ேபா�
�ட எ�ன கா� ‘ஆ�சா’ இ�ைல அ�ன� ைவ (எ� ேபர�� ெபய�)
���டவா? எ��றா�.
ஒ� �ஷய�.இ��� நா�க� ஜ�� எ��க��ைல.இ�த வார�
ெச��ேறா�.எ� ேபரைன�� தா� அைழ��� ெச��ேறா�.அவ�
இ�லாமலா!
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தாமத���� ம���க��

ெச�ற வார� ெப�க������ ெச�ைன ���ப �ெர�� ��ெக�
எ�லா� ஃ��.
த�க�� �� ெச�யலா� எ�றா� �ைட�தா� தாேன!
ெப���� ‘ மா���ைள ‘ �ட �ைட�� ��வா�. ஆனா� ர���
��ெக� �ைட�ப��ைல.
எ�னவேரா ப� பயண���� ம��க, �மான���� �� ெச�ேதா�.
ெப�க�ைர ��� �க…………�� த�� இ���ற� ஏ�ேபா��.
‘ ேகாரம�களா ‘ ����� டா���� ஏ�ேபா����� வ�த ேநர�
ெச�ைன�� பய�����தா� , ெச�ைன�� ெச��� �ர��� கா�
பாக� கட����கலாேம எ�ப� எ� அ�மா�� அ�கலா���.
டா��ைய ��� இற��� ேபா� தா� ��டைர� பா��ேதா�. தைல ���
மய�க� வ�� ேபா���த�. �மான பயண ��ெக��� �ைல��
பா�ைய டா�� க�டணமாக� ெகா��ேதா�.
ஒ� வ�யாக ஏ�ேபா�� வ�ேதா�.
ேபா��� பா� வா�க க��ட��� ெச�ேறா�.
���� ேபா�ட ெகா�ைட, ����� ச�த� இள� ெப� ஒ�வ�
எ�க� ��ெக�ைட வா��� ெகா�டா�.
ப�டா����யா� படபட��� க�களா� எ�கைள��, க��ைய��
மா�, மா�� பா��தா�. அழ�ய �� ����ட� “ஃ�ைள� �ேல� ைப
ஒ� ஹவ� . ஸா� ஃபா� த �ேல “ எ�றா�.
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(எ�ேக���� இ�வள� அழகழகான ெப�கைள ேவைல��
அம����றா�கேளா ெத�ய��ைல.)
ஒ� ம� தாேன எ�ெற�� அ�ேக��ள ‘ேக�ேட�யா’ ��
�வ�� ஆ��� ஒ� சேமாசா�� கா��� ���ேதா�.
�� பண�ைத(ெகா�ச� அ�க� தா�) ெகா��� ��� , ல����
அம��ேதா�. இ�ப�, அ�ப�

பா�ைவைய

ஓ��ேன�.

��கா� உய��த ெச��ப��த ஃ�� ேம�க��ட� அைல��
ேம�த�� ���ப�ைத ேச��த ெப�க�, ஃ�� ����
�ல பண�கார ஆ�க�,

அைல��

ேக�ேட�யா�� உ��� ெகா�ெகா�

பண�கார� �ழ�ைதக� , வா�� டா���ட� அைல�� �மான �ைலய
ஊ�ய�க� ,

ேமா�ப நா�க�ட� அைல�� ேபா�� கார�க�

எ�ேலாைர�� பா���� ெகா����ேத�.
‘��ட� ���ேள ‘ைய பா���� ெகா����த எ� கணவ� எ��ட� ”
இ��� ெகா�ச ேநர� �ட ‘ பரா�� ‘ பா���� ெகா���. ந��ைடய
ஃ�ைள� இர�

ப�� ம��� தானா�” எ�றா�.

ெச�ைன�� நட�ேத ெச�� �டலாமா எ�� அ��� த��ய�..
நா�க� உ�கா�����த இட������ பா��தா� “பா�” ெத��த�.
க��ட�� �ல ேப�. ெவ�நா��ன� ம��ம�ல , ந�நா��ன�� ஏ�
ந��� ெப�க�� �ட “��” �� ெகா����தா�க�. எ�ேக ேபா�
ெகா�����ேறா� நா� எ�� �ைன�காம� இ��க ��ய��ைல.
���� எ�க� ‘ ஃ�ைள� �ேல�. ஸா� .’ எ�� �சாரைன ���� �ற,
ஒ�வ�யாக ப�ேனா� ம��� �மான���� ஆய�த�க�
ஆர�பமா�ன.
வ�ைசயாக �மான��� உ�ேள அ���� ெகா����தா�க�.
எ�க� �ைற வ�த�.
எ�க� �வைர�� ஒ� ஓரமாக �மான வா��ேலேய ��க ைவ��
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��டா�. ேக�டா� ” �� ���ேகஷ� . ஸா� “எ�றா�.
எ�லாவ�ைற�� க������ேலேய ெச�தா� இ�ப��தா� ஆ��
எ�� எ� அ�மா�� �ல�ப�.
வ�ைசயாக எ�ேலா�� உ�ேள ெச�� ெகா����தன� , எ�கைள ஒ�
மா�� பா���� ெகா�ேட.
ஒ� ெப� எ�� வய�����. எ�கைள ���� ���� பா����
ெகா�ேட ெச�றா�.
ேஹா� ெவா�� ெச�ய��ைலேயா என �ைன�தா� ேபா��.
ஒ� வயதானவ� ஒ� ப� ேமேல ேபா� அ�ேக ���� �மான
ஊ�ய�ட� “எ� �ரா�ள�”? எ�� எ�கைள� பா��� ெகா�ேட
ேக�டா�.
��ரவா�க� எ�� �ைன����பாேரா?(அவரவ� பய� அவரவ���)
ெகா�ச ேநர� பாவமாக ��� ெகா����ேதா�. ஒ� வ�யாக ��
ந�பைர� ெசா����� ‘ ஸா� ஃபா� த �ேல‘ எ�� ெசா�� உ�ேள
அ�ம��தா�.
உ�ேள ெச�� பா��தா� பா� �� கா�.
இத�கா எ�கைள த�டைன ெப�ற மாணவைன ேபா� ��க
ைவ�தா�க�.
அைர ம��� ெச�ைன வ�� ேச��ேதா�.
�ள��ய����� �ைறய ேப� தாமத���� வ���னா�க�.
ஆனா� எ�ேலா���� ‘ ஸா�’ ெசா��� அ�த அைர ெநா� தா�
வ��த�.
எ�க��ேகா ஐ�� ம� ேநர வ��த�!!!!!
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���� ���

ஒ� ஏெழ�� வ�ட� ��பாக �த� �ைறயாக ெப� ����� �� ெஜ����
ேபா� ��ேத�. ெச�ைன����� இர�� ஃ ைள�.
இ��யா����� வ�த�, வடா�, �� , பலகார� எ�லாவ�ைற��
இ��ேரஷ� ஆ�ச� க���படாம� , எ�ப�ேயா கட��� ெகா��
ஏ�ேபா��ைட ��� ெவ�ேய வ�தா���.
ெவ�ேய வ�த�ட� மா���ைள , கா�� ����� அைழ�� வ�� ��டா�
.
வ�� ேச��� ��ேட� எ�� ெட���� இ���� எ�னவ��� ேபா��
ெசா��யா� ��ட�.
ெப�, மா���ைள, ேபர� எ�ேலா�ட�� கைத ேப�, க�ணா ��னா
ெவ�� ��� ” ெஜ� ேல�� ” ����� �� ப�வத��� ��ட�த�ட ப��
நா� ஆ���ட�.
ெப� மா��ைள இ�வ�� ேவைல�� ேபா� ��வா�க�. ஒ�றா� �ளா�
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ப���� ேபர� ���.
நா� ம��� த�யாக ……..����.
�ன� ேபரைன ,��� ப��� ஏ�� ��� ேவைல ம�����த� .
ப�க��� ஐ�� ��ட நைட����த� ப� �டா�.
அ��ற� �� ேநர�� எ�ப� ேபா��வ�? அ�ெபா�� இ�த� ப��லக�
என��� ப���யமாக��ைல.
ெகா�ச ேநர� வா���. �������� ��க��, எ�காவ� இ��ய �க�
ெத��றதா, அ��� த�� ேப�பவ�களாக இ���மா.?எ�ெற�லா�
ேயாசைன ெச�தப� இ��ப� ,ம��� ���� இ��யா ����� நாைள
எ��� ெகா�ேட இ��ப�. இைத� த�ர ேவெற��� ேதா�றா�.
இ������ ��க� எ�லாேம மர�தா� ெச�ய� ப�டைவ தா�. பல
மா�க� இ���� .எ�ப��தா� ��ரா�காக இ���ேமா ! எ��
ஆ�ச�ய�பட ைவ���
.
பல வச�க� இ��தா�� இர�� இ��ய ெப�ேறா�க� பா���� ெகா��
ேப�னா�, அவ�க� ஒ�வைர ஒ�வ� ேக��� ெகா��� ேக��
அேநகமாக “��க� எ�ெபா�� இ��யா �������க� “எ�ப� தா�.
நா� அ��த ����� வ��ேற�.
��க� எ�லா� மர�தா� ஆனதா� எ�ேலா� �����” �ேமா� அலார�
” எ�� ஒ������.
���� அ�கமாக �ைக வ�தா� இ� ஒ� ��� ச�த�ைத� ெகா���
ந�ைம எ�ச����.
ஒ� வார��� �டைட ேதா��� ��� பா���� ேபாேத ,” இெத�ன ஏேதா
ஒ�� ,���ம���ைழ� தைல�ழாக� ெதா�க ��டா�ேபா� ெத��றேத
இ� எ�ன�? ”ெப��ட� ேக�ேட�.
ஒேர வா��ைத��,” அ� தா� �ேமா� �ெட�ட� ” எ�� ெசா�� ���
அ��த ேவைல��� ேபா� ��டா� .
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நா�� அத�� �க�� ���ய��வ� ெகா��க��ைல.(எ�வள� ெப�ய
அவ�ைத இதனா� வர� ேபா�ற� எ�� என�� அ�ேபா� ெத�ய��ைல)
அ�� காைல, ெப���, மா��ைள�� ஆ�� ேபான ��

அர��ைத(ﬁrst grade ) ��� ப��� ஏ�� ���� ����� வ���

த�� ேப�� ஒ� ெப�ம�ைய ந�� ����� ெகா�� வ�� ேச��ேத�.
வ��, ெகா�ச� ��ைட என��� ெத��த வைக�� ��த� ெச�த ��, ச�
� .�. பா���� ெகா����ேத� . அ�ப�ேய ����� ��ேட�.
��ெர�� ��க� கைல�த�. க�கார� ம� ஒ�ைற� கா��ய�.
ப� வ��ைற� ���ய�. சா��ட ேட���� ெச�� த�ைட எ��� ைவ��
��� ,ஊ����� எ���� ெகா��வ����த ,அ�பள� ெபா��க ஆைச
வ�த�.
ேகைச ஆ� ெச�� வாண�ைய எ���� ேபா�� எ�ெண� ஊ��
ைவ�ேத�. �டாக� கா����ேத�.
��ெர�� யாேரா ��ல���ரா�ேபா� ஒ� ஊ�…ச�த�.
கத� தா��பா� ேபா�����ரதா எ�� உ�� ெச�� ெகா�ேட�. ��
ஊரா��ேற. யா� …..எ�ப� ….. ஒ��� ெத�யாேத!
���� , ஊ�………..��� ச�த� தா�.
இ��� அ�க ஓைச�ட� வ�த� ச�த�.
ஒ��� ெத�ய��ைல. இ� எ�ன ? ந��� ��டலா�சா�யா பட���
வ�� ம�ம மா�ைக ேபா����றேத, இ�த �� எ�� �ைன���
ெகா������ ேபாேத ……….ஊ�…..ஊ�…….இர�� ��� ச�த�.
அத��� அ�பள� ெபா��பத�காக ைவ�த எ�ெண� �ைக �� ����
�ைற�க , அவசர அவசரமாக ேகைச ஆ� ெச�ேத�.
அத��� இ�த ��� ச�த�
ஊ�……………………………………………………………………………………………………..ெதாட���யாக
35

இ��� ெப�தாக …………. {காைத ���த� ச�த�}. எ�காவ� ெம��
பா�� இ��தா� எைதயாவ�ஆ� ெச�� பா��கலா� எ�றா� ஒ��� ��ய
��ைல.
எ�னடா இ� ……..அ�பள���� ஆைச�ப�� இ�ப� மா��� ெகா�ேடேன
�ைன�ேத�.(இ�ெபா�� ���த� இ� �ேமா� �ெட�ட� ச�த� எ��}
ஜ�னைல� �ற�கேவ பயமா���த�. {ச�த� ெவ�ேய ேக��ேம}ச�
ெம�வாக கதைவ� �ற�� ,(மற�காம� ��� சா�ைய எ���� ெகா��
தா� )ெவ�ேய யாராவ� வ�வா�களா…உத��� ���ட பா��ேத�.
ஒ�வ�……..யாராவ�……..���………காணேவ��ைலேய.
(இ� எ�ன அமா��யமாக இ���றேத)
ஒ�� ���த�. த�ம�� ெச�ைன�� ,எ� �����
ரா�யா� ேகாேலா��� ெகா����த என�� இ� ேதைவயா?
ச�. ம�ைய� பா��தா� 3 ஐ ெந���� ெகா����த�.
அர��ைத அைழ��� ெகா�� வர�ேம ! ஓ�ேன� ப� �டா����.
ப� வர கா����த ெப�ம�க�� ,காைல�� நா� ந�பா�� ெகா�ட
ெப� ம�ைய� பா��ேத�.
என�� ெத�வ�ைதேய பா��த� ேபா���த�.
�ேநகமாக ����� ெகா�ேட �ர��ைனைய ெசா�னத�� ெகா�ச� �ட
அல��� ெகா�ளாம� , ��க� 911 ஐ �����க� . ” எ�� ெசா�� ����
ேபா� ��டா�. (நம�ெகத�� ேவ�டாத வ�� எ�� �ைன����பாேரா
எ�னேவா )
அத��� ப� வ�த� . அர���� இற��னா�. அவ� எ� க�க���
சா�ா� ���வாகேவ(ைமன� ச�� ச�கர� ) கா��ய��தா�.
இற��ய��, அவ�ைடய ைபைய வா��� ெகா�� ,”அ���� 911��
ேபா� ெச�தா� யாரடா வ�வா�க�? உன��� ெத��மா?எ�ேற�.
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” அ�ய�ேயா ……….எத�� அ�ெக�லா� ேபா� ெச��றா�. � ஏதாவ�
க�ட��� மா��� ெகா�டா� கா�பா�ற ேபா�� வ�வா�க�.
எ�க� ���� ெசா�����றா�க�. இ�ெபா�� உன�� எ�ன க�ட�.
ந�ைம யாராவ� கட�த� ேபா�றா�களா?” எ�றா� பய�� ெகா�ேட..
ஓ………இ� ந�ம 100 (இ�ெபா�� 108) ேபா� எ�ப� ஒ� வ�யாக� ���த�.
������ வ�ேதா�.
ஊ�………………………………………………………..ெகா�ச� �ைற�தா� ேபா���த�.
எ� ெப���� ேபா� ெச�� �ஷய�ைத ெசா�ேன�. அவேளா”ஒ���
பய�படாேத. ந��ைடய �ேமா� அலார� ﬁre dept உட� கென��

ஆக��ைல. அ�ப� கென�� ஆ����தா� ஃபய� எ��� இ�வள�
ேநர����� வ������.” எ�� பய���� ���
ஜ�னைல� �ற�� ைவ. அ����� ேம����� vent ஐ ஆ� ெச� .எ��
க�டைளக� �ற���த வ�ண� இ��தா� .
ெகா�ச ேநர��� �� ச�த� �ைற�� எ�றா� .ஜ�னைல� �ற�க
என��� பயமாக இ��த�. இ�� எ� ேபர� அர��� ேவ�.
” ��மா இ� பா�� ஜ�னைல �ற�காேத .இ�த ச�த� ேக�� யாராவ�
ேபா���� ேபா� ெச�� �ட� ேபா�றா�க� “எ�� மழைல�� பய���த
ஆன� ஆ�ற� எ�� ஜ�னைல� �ற�� ைவ�ேத�.
ஜ�னைல� �ற�தா�, ெம�� ேரா� ெத���. கா�� ேபா�� எ�ேலா��
எ�க� ��ைடேய பா���� ெகா����தா�க�. இ�ைல என��� தா�
அ�ப�� ேதா��யதா? யாரவ� ேபா���� ெசா�� ��வா�கேளா?
அர�டவ� க���� இ��டெத�லா� ேப� தாேன!
ெகா�ச� ெகா�சமாக �ைக �ைற�த�� ,ச�த�� �ைற�� ஒ� வ�யாக
��ற�.
அ�பா�………எ� வா� நா�� ,��� ச�த����, இ�த மா�� நா�
பய�தேத��ைல.
ம��யான சா�பா� இ�லாமேல ,ப� காணாம� ேபா���த�.
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கா� ேபா�� ���ேத� பய�� ெகா�ேட தா� ேகைச ஆ� ெச�� கா�
ேபா�ேட�.அர������ பா� கா��� ெகா��ேத�.
ெகா�ச ேநர��� எ� ெப�, மா���ைள எ�ேலா�� �� வ�� ேசர
அ�ைறய ெபா���� இ� தா� டா��.
எ� மா���ைள ெசா�ன�” ஒ� “��ைட” எ��� �ேமா� �ெட�ட�
��னா� ஆ��, �ைக அ�டாம� பா���� ெகா���க�. இ�த�
�ர��ைன வரா� ”
நா� அ�பள�ைத ெபா��ேபனா. இவ�க� ��� �ேமா� �ெட�ட���
” ஃப�கா ” ேபா��� ெகா�� ��ேபனா ெசா���க�.
ஒ� அ�பள���ேக ,இ�தைன தாஜா ெச�ய ேவ��ெம�றா� �பாவ�ைய
�ைன�ேத� …….கல��� ேபாேன�.
அ��ர� கன�� �ல ச�ைட�

ேபா��கார�க� (ந���

ேபா��கார�கைள� ேபா� ஒ�றைரமட�� உயர���, அகல���, இ����
ஒ��யானமாக வா�� டா��, ேபா�, க� … இ�யா�…. இ�யா�க�ட�……..}
எ�ைன� பா���,” you are creating nuisance. can we take you for
interrogation” எ�� �ர�ட ������ ���ேத�.

ஒ� அ�பள� ெபா��� ��ம�யாக சா��ட ��ய��ைல.
டால�� ச�பா��� எ�ன ேவ������? எ�ன அெம��காேவா?
ஊெர�லா� ��த� தா�, எ�லாவ����, ஒ��� தா�,ஒ� ப�டைன�
த��னா� த��� இ���� ,கா��� �ட வரவைழ��� ச�� பைட�த
வா��ைக வச�க� உ�� …..
ஆ�ர� இ����…இ����……..அ�பள� �ட ……..ெபா��க ��ய��ைலேய
!
இ��யா���� ���ப மன� �ட�� ���த�. ெவ�ேய ெசா�ல
��ய��ைல.
எ� ெப� வ��த�ப�வாேள !!!!!!
image courtesy–google
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நா�� Raj Kates தா�!!!

எ�ைன, �� த�� இள�ேகா , எ� �த� க�� அ�பவ� ப�� எ�த�
ெசா�� ேபா�ட� அ��� ��டா�. அவ� ந���ைக �� ேபாகாம� எ�த
ஆர����ேற�.
( �� ேபா�சா இ�ைலயா எ�பைத நா�கள�லவா ெசா�ல ேவ���
எ��ற �னக� ேக��ற�)
இேதா நா� Raj Kates (Bill Gates மா�� Raj Kates ) ஆன கைத.
என மக��, மக��, ெபா��ய� க����� ப���� ெகா����த
ேபா� க�� வா�க� ��மா��ேதா�.
�ைலைய� ேக�ேடா�. மய�க� வராத �ைறதா�.இ��தா�� வா��வ�
எ�ப� ��வான�.
ம� நாேள எ� சக ஆ��ையக�ட� ம�ய உண� ேநர��� இைத� ப��
�வாத� .ஒ�ெவா�வ�ட����� ஒ�ெவா� ேயாசைன. அ�ெபா�� தா�

PC �க� ��க���� �ைழய ஆர���த ேநர�. �வாத��� ���� AC
��� தா� க�� இ��க ேவ���( இ�ைலெய�றா� ேகா����
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ெகா�� ேபா� ���) எ�� பரவலாக ெசா�ல�பட நா� அைத ….
அ�� மாைல ஆ������ ����ய கணவ�ட� எ��� ெசா�ல…..
அவேரா………” ஏ� …….. ஆ�ெக��ரா , ஆ�� ,எ�� எ��� அேர�
ெச�ய ேவ�டாமா? “எ�� ��டலாக ேக�க நாேனா,” ��க� எ�னேவா
ெச���க� “எ�� �க�ைத ����� ெகா�ேட�.
அ�த நா�� வ�த�. க����டைர அ�� தா� �க ெந��க���
பா��ேத� எ�� ெசா�ல ேவ���. அைத இ��டா� ெச�பவ� எ�
மக�ட��, மக�ட�� ��ேடா�, �ன�� , ேக�� எ��
எ�ென�னேமா ெசா�ல என��� ெத��த� எ�னேவா ,எ�க� ���
ஜ�ன��, கத�� தா�.
ம� நா����� என��� க����� ஒ� ெப�ய ேபாரா�டேம
ஆர���த�.���ைச� ேபா�டா� எ�ென�னேவா �ைர�� ெத�ய
ஒ��� ��யாம�, பய�� ேபா� ச�ெட�� ����ைச ஃஆ� ெச�� ���
,ஒ��� ெத�யாதவளா� க��கமாக உ�கா��� ெகா�ேட �.
அ��� ������ �ைழ�த� எ� மக� . அவ� ���ைச ஆ� ெச�த��
” அ�மா, இ�ேக வா? எத�� க����டைர ஆ� ெச����� ஆ�
ெச�����றா�. ஷ� …ட�� அ�லவா ெச�ய ேவ��� .”எ�� ேகாப�பட
அவ�ட� எ� பால பாட�ைத ஆர���ேத�. “உன�� ம��
ேகா-ஆ��ேனஷேன வரேவ��ைல “எ�� அவ� எ��சலாக ,
“க�ணா, க�ணா ” என அபய� �ர� நா� ெகா��க எ� மக�
ஆஜரானானா�.
அவ� ” ம�� வச�பட

” solitaire” �ைளயா�, �ற� ம�றெத�லா�

க��� ெகா�ளலா�. ” எ�� தக�ப� சா�யானா�
ம� நா����� �ைளயாட ஆர���ேத�. இர�ெடா� நா�� எ� எ�
வசமான� (அதா�க ம�� ) .
ஆனா� , அத��� �ற� solitaire எ�ைன ��வதா��ைல. �����
வ�த�ட� க����டைர ஆ� ெச�த��, நா� ெச�வ� கா���
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�ைளயா�� �ைளயா�வ� தா�. எ�ேலா�� ���� ��ட, ��ட
�ைளயா�����ேற� .
எ� மா�யாேரா, ” இெத�ன ��தா�ல இ���! அ�மாேவ ��டா��
ெகா����தா� ���ப� உ��ப�� ��� “எ�� �னக , இ� ச��படா�
எ�� ��� ெதாைல�ேத�.
இத��� எ�க� ப���� �ல ஆ��ையகைள க����ட� ப�����
அ��� ைவ�தா�க�. அ�� அ�ேய�� ஒ���.
அ�� ேபா� excel, power ponit presentation எ�லா� க��� ெகா��
வ�ேதனா?
���� இைத ப�� ஒேரய�யாக ” ��ட� “���� ெகா����க, எ�
அ�மா அ�ெபா��, ” � எ�ன தா� க��� ெகா��றா� ெசா�ேல� ?”
எ�றா�.
உடேன நா� எ� க����ட� அ�ைவ ெவ��ப���ேன�.

எ�னேவா ஒ� பாட���ேக slides தயா��ேத� எ�� ��க� �ைன�தா�
அத�� நா� ெபா��ப�ல .
நா� ” WELCOME ” எ�� ஒேரெயா� வா��ைத�� எ� �றைமெய�லா�
ெகா��ேன�.
வா��ைத������ ஒ�ெவா� எ��ைத�� ஒ�ெவா� �ைல�����
���ேதா�, ப��ய��� , ச�ெர�� ச��� வரைவ�� �����ட�
க���� ச��க� கா��ேன�.
ஒ� ப��� வர��ைல எ� அ�மா�ட����. எ�னெவ�� பா��தா�
எ� அ�மா�னா� ேபசேவ ��ய��ைல. ஆன�த� க���, அ��யா�
ெகா��, ஆறாக� ெப�� ஓ��ெகா����த�.
ஈ�ற ெபா���� ெப�தாக உவ����பா� ேபா����ற�.
இ�த அ�ைமயான ச�த��ப��� எ� மக��� ���� ேம� �ய���ேம!
வ�� ��டா� . “எ�ன பா��? ஒேர ஃ ����� தா� ேபா !
என�� ெகா�சேம ெகா�ச� �ஷய� ெத��� எ�� யாராவ� ெசா�னா�
எ� மக��� ெபா���மா . வ�� ��டா� அவ��.” இ� ஒ� ெப�ய
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�ஷய��ைல பா��. � �ட ெச�யலா� ” எ�� எ� மான���� ப�க�
�ைள��க இ�வ�� �ய�� ெச�தன�.
ஆனா� எ� அ�மாேவா .” பரவா��ைல� ! இ���ய� ப��காமேல �
இ���ய� ஆ���டா�. ” எ�� ெப�ைமேயா ெப�ைம.
(என��� தாேன ெத��� நா� இ�� �ரா , ெவ��ரா எ�� )
ெகா�ச நா�� அ�� ,CD ேபா�� பட� பா��ப�, ஆ�ேயா CD ேபா��
��மா பா�� ேக�ப� எ�� ஓரள���� க�� ெகா�ேட�.
(எ�னெவ�லா� ெச��ேற�………எ�� எ�ேமேலேய என�� ெபாறாைம
ஏ�ப�ட� எ�றா� பா���� ெகா���கேள�)
�� இைணய உலக� ��ய ஆர���த�. அ�ெபா�ெத�லா� dial up

connection தா�. அ�த� ெப�ைம ப��ெய�லா� ெசா�ல� ேபாவ��ைல.

ெம�� வ�த ���. நாேன த��� த�மா� ஒ� ெம�� ஐ� ஆர�����
ெகா�ேட�.
அ����� எ� த���� மைன� லதா��� ெம�� அ��� ைவ�ேத�.
அைர ம� ேநரமான�…. ப�� வ�����றதா எ�� பா��க ஆர���ேத�.
அத��� �ற� ஒ� 15 ��ட இைடெவ��� ப�� வ����கா,ப��
வ����கா …. எ�� பா��க ஆர���ேத�. ப�� வ�� வைர �ட��ைல.

அெம��கா�� இ���� அவ��� ஒ� ISD கா� ெச�� ” ெம��

அ�������ேற� ” எ�� ெசா���டலாமா எ�� �ட ேயா��ேத�.
(இ�ெபா��� , ஒ� ப�� எ����� 5 ��ட���� ஒ� �ைற யாராவ�
க��� இ�������களா எ�� பா���ேற�.)
லதா பா��தா� தாேன! இர�� நா�க���� �ற� ப�� வ����த�.
ஒேர எ��பா���ட� �ற�தா� “உ�க��� ெம�� ஐ� இ���ற� எ��
���ற�. ஆனா� எ�ன எ��������க� எ�� ��ய��ைல. எ�லா�
HTML இ� இ���ற�. எ�� எ� ெம�� ெச����� மா�ற ெசா��க
ெகா��� என�� ெம�� அ���னா�.
என�� ஒ��ேம ெத�யா� எ�� �ைன�� �ட ேவ�டா�.
இ�ெபா�ெத�லா� ஆ�ைல�� ஷா���, ��ெக� வா��வ�, ����� 43

பண� க��வ�, ���யமாக ��மா பா��ப� எ�� எ�லாேம
இைணய��� நாேன பா���� ெகா��ேற�.
எ�வள� வள��� ��ேட� பா��க� .
எ�ப� எ�றா�,
” இ�ேம� உ� ெபயெர�ன எ�� ேக�டா� �ட ��ைல� பா��� தா�
ெசா�வா� . அ� ம��மா , வ�������� பண���� ������தப�ேய
அ�ைமயா� உைல ைவ�க�� ெத��� ைவ�����றா� ’ எ�� கணவ�
ச���� அள���..
” க����ட�ேலேய கைதெய�லா� எ���ேற� எ�� எ�ேலா���� எ�
���� ஒேர ெப�ைம ”
எ�� ெசா��� ெகா�ள ஆைச தா�.
ஆனா� ஒ�வ�� ெசா�வ��ைல.
அதனா� நாேன அவ�க� ெசா�னதாக ஒ� ��ன ெபா�……..அ�வளேவ
தா�.
நா� க����ட�� Raj Kates .. ……….Raj Kates ………. ஆ���ேட�
தாேன !!
��க�……………….?
���ப��ளவ�க� உ�க� அ�பவ�கைள�� ப���� ெகா��மா�
அைழ�� ����ேற�.
IMAGE COURTESY—–GOOGLE.
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ம�� ஊரா.........மேலயாவா ?

ம�� ஊ� எ�வா���தா� எ�ன?
ம�� யா�? எத�� அவ� ஊைர� ப�� ெத��� ெகா�ள ேவ��� ?
ேக��க� உ�க� மன�� ��கார���றதா?
ம��ேவ� யா���ைல எ� ம�மக� தா�.( அவ� ஊைர� ப���
ப�ெவ��, அவ��� � ேசா� ேபா��� ெகா� .� உ� ம�மக�ட� ந�ல
ெபய� வா�க,….. நா�க� தா� மா��ேனாமா?எ�� உ�க� ைம��
வா�� ெசா�வ� ேக��ற�)!
இத��� �ல��� எ� ப��� ேம� ஆ�வ� வ�����ேம! இவ�
ம�மக��� எ�ப� ேசா� ேபா��றா� பா��கலா� எ�� தாேன.
சக ப�வ�க� ப���றா�கேளா இ�ைலேயா எ� உற�ன� �ைறய ேப�
ப��க� ேபா�றா�க�. அ� ம��� உ��.
ச� �ஷய���� வ��ேற�.
காைல�� ேசாழ� எ���ர� ஏ�னா� ��பக� 1 ம�யள�� ��க�
மாயவர��� இற�� �டலா�.அ����� ப��� ேகாம� ெச�� �டலா�.
அ����� �� வ���� (தைல அ�படாம� லாவகமாக உ�கா���
ெகா��) அைர ம� ேநர� �ராயண��� ஒ� அழகான ப�ைச பேச�
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எ�� ஒ� �ராம� இ���ற�.
ஓ …… இ�த� �ராம�தா� ம�� ஊரா
�டா� !…… �டா�!…….. இ� எ� பா�� ஊ�.
ேபா�� வ�ெய�லா� எ�� ெகா�� �ைளயா��. ஊ�� �க�� ெப��
இ�ைல. �க�� ��ன ஊ�. ஒேர ெத� தா�. ஊ��� எ�ைலயாக இ�
அழகான ேகா��க�.
கெர��…………. ��க� �ைன�ப� ேபா� பார�ராஜா பட��� வ�� �ராம�
ேபாலேவ இ���� இ�த ஊ�. உற�ன�க� ேபா� பழ�� மன� ெகா�ட
ம�க� .
ஒ� ���� �ேசஷெம�றா�� ஊ�� யா� �����, அவ�க�
சைமயலைற கத� �ற�கா�.
அ�ப��ப�ட ஊ����� ,எ�க� பா�� ெச�ைன�� ,எ�க� �����
வ����தா�.
வ�� ���� �ட�ட இ����, ச���� சா���� ��� ெவ�ேய பா�க�
ப�க� வ�தா�.
” இ� எ�ன? பண� ேதா�டமா?
ப���� ��க� நா� பண�தாேலேய ேதா�ட� ேபா�����ேற� எ��
�ைன�� �ட� ேபா���க�……..இ�ைல��ைல…..(�ைன���
ெகா���க�. உ�க� �ைன�லாவ� நா� பண�தா� ேதா�ட�
ேபா��ேற�)
” பண� ேதா�டமா……..” நா�” ஆ ” ெவ�� வா� �ற�க
��ேன இ�த ெகா��� எ�ன ெபய�? எ�றா�.
” money plant ”
அெத�லா� ெத�யா�. இத�� அழகான த�� ேப� ” பண�ேதா�ட� ” எ��
ெசா�� ���� ேபா� ��டார.
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ரா�. ” நாைள�� ந���ேலா ,�மர�ேலா என�� �டைவ வா�க

ேவ��� .அ�ப�ேய சரவணபவ���� ெச�� வரலா� எ�� itineryஐ
வாயா� ெசா�னா�.
ச�, நாைள�� எ��ைடய ரா��� எ�ன ேபா����ேகா ெத�யைலேய
எ�� �ைன��� ெகா�ேட ப��க� ேபாேன�.
பா���� த���� நா�க� அ�ைம.
ெஷ�� எ�பைத அலமா�.
ேமைஜ, நா�கா�, ���� க�ணா�, �ட�, கா�ரா அைற ,
வா�,தா�வார�.. ,…….எ�� அழகழகா� த�� ெகா���.
�ேழ உ�கா� எ�பைத தாழ உ�கா��� ெகா� எ�� ெசா�வ� �க��
ர����ப�யாக இ����.
ம� நா� �மர�� �ைடைவ எ��� ��� அ�� இ����, ��பைன
ஆ�கைள, த�� எ�� அைழ�� உற� ெகா�டா�, ப�க���, �ைடைவ
எ��க வ����த ,யாேரா ஒ�ெப�ம��ட� ”என�� இ�த கல� ந�லா
இ���மா ” எ�� எ�த� தய�க���லாம� ேக��, ஒ� வ�யா� MS

blue�� அர�� பா�ட� ேபா�ட , அழகான ப��� �ைடைவ எ����
ெகா�� ��டா�.
எ�ேலா�மாக சரவணபவ��� பைடெய��ேதா�. நா�, எ�
ைபய�,ெப� , எ�ேலா�மாக.

எ� அ�����யவ��� , இ�த மா�� ஷா��� எ�லா� ��� மா��.
அவ� ெப�ய அள�� ேயா��பவ�. �பா�� ம��� �ைற�� ெகா�ேட
வ�வைத� ப��ய கவைல�ட�, எ�லா சான�க��� வ�� ெச��கைள�
ப��� ெத��� ெகா����தா�.
சரவணா பவ�� உ�கா��� �� த��ைய ஆ��� ஒ� மட���
���ேதா�.அத��� ஆ�ட� எ��பவ� வ�தா�. பா���� ேதாைச�� ,
எ�க��� வட இ��ய உண� வைகக� ஆ�ட� ெச�ேதா�.
ச�வ� எ�லாவ�ைர�� ேட��� ைவ�தா�. பா�� எ�க� ப�க�
���பேவ��ைலேய! இைதெய�லா� சா���டா� உட���� வ�தா� எ�ன
ெச�வ� எ��ற பயமா�.
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சா���� ��� கா� ஆ�ட� ெச�ய………
கா��� வ�த�.
” கா� ெரா�ப ந�லா���� ” எ�� பா�� ெசா��� ெகா�ேட ,”த��….”
எ�� ���ட எ� ைபய� கலவரமானா�.
” ெகா�ச� ��மா���கேள� பா�� ! ” எ�� நா� ெசா�� ���பத���
இவ� ����ட அ�த ��ப�ைவச� ��ேட வ��,”ஏதாவ� ேவ�மா பா��”
எ�� ேக�க,
” ஆமா� � ம�� ஊ� தாேன ”எ�� ேக�க எ�மக� �ழ�ப, அைத�
பா��� எ� ெப� ” க�� “எ�� ���க என�ேகா ஒ��ேம ��ய��ைல.
எ�கைள �ட ��ப�ைவச� இ��� அ�கமா� �ழ�ப , இ�த� �ழ�ப�
��வத��� ,” ��க� மேலயாவா ……. ” எ�� இ��� ஒ� ேக��.
��ப�ைவசேரா பா��ைய ஒ� மா�� பா��க , நா� ,”ஒ����ைல,
உ�கைள ேவ� யாேரா எ�� பா�� �ைன�� ��டா�க� ” எ��
சமா��ேத�.
ஆனா�� எ� ைபய� �க��� எ��� ெகா���.
�� வ�� ேச��ேதா�..
எ� ெப� ஆர���தா� .
“பா�� எத�� அவைர� பா��� ம�� ஊரா, மேலயாவா எ�ெற�லா�
ேக�ேட ?”
எ�னவேரா ��ைய ஆ� ெச�� ��டா�. �பாயாவ� ம��பாவ�. அைத
ந� ��யைம�ச� பா���� ெகா�வா� எ�� �ைன�� எ�க�
ப�சாய�ைத ஆ�வ��ட� கவ��க ஆர���தா�,
” நா� எ�ேக ெசா�ேன�. அ�த ஆ� தா� ெசா�னா�. அைத� �ர
�சா��பத��� தா� ��க� எ�ைன இ���� ெகா�� வ��
����கேள” எ�� �ைறப�டா� பா��.
வாைழ�பழ ேஜா��� வ�� ேகாைவ சரளா மா��

எ� ெப� ���ப��

48

ஆர���தா�,
“பா�� நா� ேக�ட வைர��� அ�ப� ஒ��� ெசா�ல��ைலேய!பா��க�
கேணைஷ ெட�ஷ� ஆ�� ����க� “- இ� எ� ெப�.
” நா� த�பா ஒ��� ேக�கைலேயடா ” எ�� எ� ைபயைன�
பா���� பாவமாக ெசா�ல ,
ெதாட��� எ�ைன� பா���,” � ஆ�ட� ����� ேபா� தாேன ெசா�னா�”
எ�� ெசா�ல ,” இ� ஏதடா வ�� “ எ�� �ைன��� ெகா�ேட�����
ேபா� எ�னவ� ,”எ�ைன ������ சா��டா� இ�ப��தா�” எ�� ப�
����� ெகா�டா�.(அத�� இ�வா ேநர�)
� என��� ேதாைச ெசா�� ��� உ�க� ஐ�ட�க� ெசா�னாேய ,
அ�ெபா�� தா� அவ�,” நா�,,ம�� ஊ� , மேலயா” எ�� ெசா���
ெகா�ேட தாேன எ��� ெகா����தா�. அைத ேக�க ����களா ��க�”
பா�� .
” ஓ ” எ�றா� எ� ைபய� ” பா�� அ� ம��
ஊ���ைல.மேலயா���ைல. ” நா�..”… ” ம����ய� ” மலா� ேகா�தா ”
எ�லா� நா�க� சா���ட ஐ�ட�க� எ�� கேண� ெசா�ல,
என���, எ� ெப����� ���ைப அட�க ��ய��ைல. ���தா�
ேகாப� வ�� பா����. ெரா�ப� க�ட�ப�� ���காம� இ��ேதா�.
அ� எ�னேவா ேபா�க! ஒ��� ��யல எ�� அ����
ெகா�டா�.அவ��� அ� எ�னேமா �ஜமாகேவ ஒ��ேம தா� ��யல.
ஆனா� அ��த �ைற ேபா�� ேபா � என��� ம�� ஊைர வா���
தர�� எ�� உற� ெச�� ெகா�டா�.
” � கவலேய படாேத பா�� ம���டேனேய வ�� சா�டலா� “எ�� நா�
வா��� ெகா��ேத�.
ம�� வர��� அவைள�� அைழ��� ெகா�� பா��ைய�� அைழ���
ெகா�� ேபா� ம���ய� சா���� �ட ேவ��ய� தா�.��மா����
ெகா�ேட�.
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எ�ெப���, ைபய��, ” எ�கைள ��� ���க� . ��க�
ேஹா�ட���� ேபா�� அ�� உபவாச� இ��க� ேபா�ேறா� “எ��
ேகார� பா�னா�க�.
image courtesy–google.
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நா�� ெட����

அ�� காைல எ�ெபா��� ேபா� காைல �ப��� இ����, ெகா�தம��
ச���� ெச�� ேட��� ைவ��� ேபா� ,
” அடடா ச�� தா��க��ைலேய! ” கவ��ேத�.
ேக��, இ���� கர�� ,ேபா�� ��� ,க�� பா��ைல அலமா������
எ��க ைகைய உய��த வல� �ழ�ைக�� ’ ப�� ‘ வ�.
க�ைண �� வ�ைய� ெபா���� ெகா�ேட�.
‘ எ�ேகயாவ� இ���� ெகா�ேடாேமா ‘ �ைன��� பா��த�� ஒ���
�ல�பட��ைல.
அ�ைறய ெபா�� க��த�. ஆனா� வ� அ�கமா�� ெகா�ேட ேபான�
ம��� ���த�. இர� ப���� �� ஒ� வ� �வார� மா��ைர ����
���� ப���� ெகா�ேட�.
காைல எ��த�� ,ப� �ள��� ேபாேத �ழ�ைக வ�,”� வ� �வார�
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சா���டா�…….நா� ேபா� ��ேவனா எ�ன ” எ�ப� ேபா� ,
அ�கமா���த�.
ச�, இ�ேம� ��மா இ��ப� ெசா�த ெசல�� ��ய� ைவ���
ெகா�வத�� சம� ,எ�பைத உண��� எ�க� ���ப நல ம���வைர
அ��ேன�.
இ�� நா� ெச�வத�� ஒ����ைல எ�� ஒ� எ��� ���ைச
ம���வ�ட� எ�ைன அ���னா�.
ேபா�� மாைல ஏ� ம��� அ�பா���ெம�� வா��� ெகா��
ெச�ேற�.
டாெண�� ஆேற��கா��� அவ�ைடய �������� ேபானா� �க�
ெப�ய ��ப�.
இ� எ�ன��? ���� தாேன. இெத�ன இ�வள�� ��ப�.
ச�. நம�ெக�ன நா� தா� அ�பா���ெம�� எ�லா� வா�����ேகாேம!
இவ�கெள�லா� வா�காம� வ����பா�க� எ�� ச�டாலாக �ைன���
ெகா�� �ச�ஷ��� அ�ேக ேபா� நா� வ����பைத ெசா�� ஏ�
ம��� அ�பா���ெம�� எ�� ெசா�ன�ட�.
�ஷ�ஷ��� க�க�ெவ�� .” இவ�கைள� பா��க� இவ�க���
மாைல 3 ம� அ�பா���ெம�� . இ��� டா�டைர� பா��க��ைல
எ�ற�� ெகா�ச� மைல��� ேபாேன�.
அ�த� ��ப�� நா�� ஐ��யமாேன�. நா� டா�டைர� பா���� ேபா�
ம� ஒ�ப�.
ந�ல ���த �க��ட�, ‘எ�ன �ரா�ள� ” எ�றா�.
நா� எ� வல� �ழ�ைக�� வ����பைத ெசா�ன��.
அ��� ைவ����த ��� ��� ேபா� இ��த ஒ�ைற எ��� ெம�வாக
எ� ைக �ர�கைள� த�ட ஆர���தா�.
” டா�ட�, என�� �ழ�ைக�� தா� வ� ” எ�� ச�தமாக ெசா�ன�� ,
த��வைத ���� ��� எ�ைன� பா��தா�.
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” நா� டா�டரா இ�ைல � டா�டரா ? ” எ�ப� ேபா� இ��த� பா�ைவ.
�ழ�ைக வ� எ�� வ�தா� இவ� �ரைல�� உைட�� ��வா� ேபா�
ெத��றேத எ�� �ைன�ேத�.
எ�தைன மாண�க��� இ�ேபா�ஷ� ெகா��ேதேனா !
ெத�ய��ைலேய. அ�த� பாவ� தா� டா�ட� �ப��� வ�� ப� �����
ெகா��றேதா எ�� ேதா��ய�
ஆனா�� ஒ��� ெச�ய ��யா�. ப��ரமாக ந� ைகைய�� �ர�கைள��
������ ெகா�� ெச�� ��ேவா�.எ�� ��ெவ��ேத�.
எ�லா �ர�கைள�� த��� பா��� ச�த �வர�க� ேக��றதா எ��
பா���றாேரா எ�� �ைன�ேத�.
(இைத� தா�” இ��க� வ��கா� ந�க ” “எ�� வ��வ� ெசா�னாேரா!)
ஒ�வ�யாக ���யைல �ேழ ைவ�� ��� ம��� எ�த ஆர���தா�.
நா� டா�ட���� ப��க��ைல . ஒ��� ெகா��ேற�.
ஆனா� அ��காக எ� ைகவ�ைய� ப�� ெகா�சமாவ� எ��ட�
ெசா�ல மா�ேடேன��றாேர எ�� ேயா���� ேபா� டா�ட� ��வா�
மல��தா�.
“” உ�க� வ� வ��…………. ”
” ஆய�பா� மா�ைக��……..” ெச�ேபா� இைட ம��த�.
ேபா��� �த��ைம., காத��� ெகா�� ேபா� . ஹேலா எ��

ெசா��� ெகா�ேட ..எ�ைன� பா��� ” Denniss ……..” எ�� ெசா�ல
Deniss எ�பவ� ேப��றா� ேபா����ற� எ�� நா� �ைன��� ேபாேத.
ேபாைன ைககளா� ��� ெகா�ேட . எ�ைன� பா���
அ��த����தமாக இ� ” ெட��� எ�ேபா “எ�� ெசா�� ���
ேபா�� ேபச�ெதாட�க நா� �ழ��ேன�.
அ� எ�ன” ெட��� எ�ேபா ?”
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ெட��� �ைளயாட ெசா��றாேரா எ�� தா� �த�� �ைன�ேத�.
இ�த வய��� ேம� ெட��� ஆட ���மா? இ� எ�ன ெதா�ைல
எ�� �ைன��� ேபாேத அவ� அ��ைடய ெல�ட� ேப�� எைதேயா
எ��� ெகா��� ேபாைன ���� ெகா��காமேல ேவ� ஒ� அைறைய�
கா�� ைசைகயாேலேய ேபாக� ெசா�னா�.
ெகா�ச� எ��ட� �ள�கமாக ெசா�னா� தா� எ�ன எ�� ஒ� ��ன
ேகாப� வ�த� டா�ட� ேம�..
ச�. உர���� தைலைய ��டா� ��ட�. ெரா�ப�� இ�படாம� எ����
ெகா�� ேபா� ��ேவா� எ�ெற�� அ��த அைற�� ெச�ேற�.
அ�ேக ஒ� இள�ெப� ெவ�ைள� ேகா� ேபா��� ெகா��
அம�����தா�. எ� ேப�பைர ைக�� வா��� பா��� ��� ,
ஒ� கன�த� ��பா�� வ��� ஒ�ைற எ��� அ�� ேப�� ேபா�
எ�ேவா ஒ�ைற அ�� எ� ைக�� ைவ�� ச� ச� எ�� ��� மசா�
ெச�ய வ� ெகா�ச� �ைற�த�.
ெம�வாக அ�த� ெப��ட� ேப��� ெகா��ேத�.
” இ�த வ� என�� எதனா� வ�த�?”
” இத��� ெபய� ெட��� எ�ேபா” .
“அ�ப��னா……. “இ� நா�.
“ெட��� �ர�க��� வ�� வ�.”
” ெட��� �ரரா…

நானா………..”( �ைன��� ேபாேத ���� வ�த�)

“நா� ஒ��� ெட��� �ைளயா�வ��ைலேய .”
“ெட��� �ர�க��� ம��ம�ல, இ�ெபா�� �ைறய ேப��� வ��ற�
“எ�� ெசா�� ��� தன ேவைலைய� ெதாட��தா�.
நா� ��ேவனா?
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“இ� எதனா� வ��ற�? ” ���� நா�.
ந�ல ேவைள அ�த� ெப���� ேகாப� எ��� வர��ைல.
�ழ�ைக�� அ�க ப� ெகா��தா�� வ��. ” ��க� எ�ன ேவைல
ெச����க� ” எ�� அவ� ேக�க.
நா� எ�ன ெச��ேற�?
” எ�ேலா��ெச�வ� தா�. ���� எ�ேலா���� சைம�ப� , கா�
ேபா�வ�……..��ச ேநர��� ெந� வல� வ�வ� .”
“அதனா� �ட வ������.”
” எதனா� ….”ஆ�வமாேன�.
“உ�க� க����டைர ச�யான உயர��� , ைக��� ெசௗக�யமான இட���
இ�ைலயானா� �ட வ��” எ�� அவ� ெசா�ல ���த�.
சைம��� ேநர� த�ர, ம�ற ேநர� �ரா�� ேல�டா��� ைக�மாக
அைல�தா� இ�ப�� தா� வ���� ேபா����ற� எ�� ேதா��ய�.
����� வ��, இ�ேம� ந� வைல உலாைவ ெகா�ச� �ைற���
ெகா�ள ேவ��� எ�� ��மா��ேத�.
���மா ?
சா��டாம� �ட இ��� �டலா�.
இ�ட�ெந� வைல�� மா��� ெகா�ட நா� அ����� ��ப�வ�
�க�� க�டமா�ேச !
ஆன�த �கட�� ப��த� �ைன�� ேமா�ய�.
ெச�ற மாத��� ஒ� வார� ஜ�பா�� ” ெந� ஃபா��� ” எ��
ெச�����றா�க�. அவ�க� ெச�த� இள� தைல�ைற�ன�
இைணய�ைத ��� ெவ�ேய வ�� ,ந�ப�க� உற�ன�க� எ�� பழக
ேவ��� எ�பத�காக.
ந�மா� ���மா? ��யா� எ�ேற ேதா���ற�.
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ந�ப�கைள ச���� உைரயா�வேத வைல�� தாேன.
அெத�லா� ச�. ைகவ��� எ�னதா� ��� எ����களா? �ன� ���
ேநர� க��ைய� த�ைம�� இ�ைம காண ��வ� தா�.
எ�னா� அ�ப� �ட ���மா?
�ய�� பா��க ேவ���.
image courtesy—-google.
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�ைட���..................

�ைட��� �ழ�.
இ� எ�ன �ழ� ?………
ேகாவ��தன�� ப��ேயா?
இ�ைல
மாய� க�ண�� ��லா��ழலா? ேவ���ழலா?…..எ�� ேயா��க
ேவ�டா�.
நாேன….நாேன ெசா�� ���ேற�…….
ேத��ழ� .
எ�னவ� ெகா�ச� ” ெநா��� ” ��ய� . அவ��காக எ�ன

57

���� ெச�யலா�, எ�� ேயா��த�� ச�ெட�� ��னல��த� ,ேபான
வார� ேத��ழ� மா� ெம��� அைர�� ைவ�த� ப��ய �ைன� .
காலைர�காப� மா� எ��� , க��தமா� எ�� ேச��� , ெப��காய�,
உ��, ேச��� �ைச�� ���� அ��� ேபா�� எ�ெண�� ��ய
ஆர���ேத�. ஒ�ெவா� ேத��ழ�� எ�ைன எ��� �ேட� எ��
ெக��வ� ேபா� ����,���� ேமேல வ�� வ�� தா� ெவ��
��டைத பைற சா��ய�. அைத எ���� ெகா������ ேபாேத எ�னவ�
வ�� ஒ� ���� �ட��ட எ��� வா�� ேபா�� “ேத��ழெல�றா� அ�
� ெச�தா� தா� �ைவ……. கர கரெவ�� எ�� வா�� ேபா�ட�ட�
கைர�ற� “என��

ப�ட� அ��� ��� ெச�றா�.

இ� இ�ைறய �ைலைம.
�ல பல வ�ட�க��� ��பாக ………..இ��க�……… உடேன ப�ெதா�பதா�
��றா��� எ�� �ைன��� ெகா�� எ�ைன வயதானவளா�� �ட�
ேபா���க�. ��ேப ஒ� ப��� ெசா�ன� ேபா� , இளைம��
வா��ப��� ���� பா�� நா�.
ஜ�� , ��ப�ைத�� வ�ட�க� ��� நட�த� �ைன��� வ�� �க���
��னைகைய வரவைழ�த�.
��மணமா� இர�� வ�ட����� எ�� �ைன��ேற�. ஒ� நா�
இ�ப�� தா� ேத��ழ� ெச��ேற� ேப�வ� எ�� ஆர���ேத�
அ�பேவ எ�னவ� ” எத�� ��� எ���றா�. நா� ேவ��மானா�
கைட����� வா�� வ�� ���ேறேன” எ�� ெசா�ல ,
என��� ச� எ�� ெசா�ல ஆைச���தா�� , எ� �யம�யாைத
எ�னாவ� ” எ�லா� என�� ெச�ய� ெத���.நா� ெச�� ெகா���ேற�
பா��க� ” எ�� �� ெகா�� எ��ேத�
“எ�ப�ேயா ேபா�� ெதாைல “ எ�� ெசா�� ��� அவ� ஆ���� ெச��
�ட ,அ�� மாைலேய ………(�� சைமயலைற�� ��� ைவ�� ேகால�
ேபா�� �ைளயாட� ேபாவ� ெத�யாம�) ேத��ழ� ��ய
ஆர���ேத�.
அத� �ைள�……அவ� ம��� தா� மா��� ெகா�டா� எ�� இ� நா�
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வைர �ைன����ேத�.இ�ெபா�� தா� ���ற� . ��க��

�ட

எ��ட���� த���க ��ைல எ��.(ப�வா�� ��ேடேன அைத
ெசா��ேற�.)
அ��ைய��, உ��த�ப��ைப�� ச�யான ��த��� ேச��� ,அ�மா
அைர�� ெகா������றா�கேள. இ�� எ�ன ெப�ய ெட��� இ���
�ட� ேபா�ற� எ�ற அசா���ட� ேவைலைய ஆர���ேத�.
(இ�த ” �ைன�� தா� �ைழ�ைப� ெக���� ”எ�� ��மாவா
ெசா�னா�க� ).
�ட��ட கா� ஒ�ைற� ���� ��� , அைர�ப� மா� எ��� பா��ர���
ேபா�� ���, இ�� எ�வள� உ�� ேபாடலா� எ�� ேயாசைனயான
ேயாசைன ெச�� ( what’s app இ�ைல,

skype இ�ைல, இ ெம�� இ�ைல, ெச�ேபா� இ�ைல, ஏ� ����
ெட�ேபா� வச� �ட இ�லாத காரண�தா� ) நாேன ���யமான
��ைவ எ��ேத�.(அதா�க எ�வவள� உ�� எ��ற ���) க�ணள�
உ�� ,ெப��காய�, எ�� ேச��� த��� ���� �ைச�� ����
அ��� ேபா�� ����� மா� எ��� , எ�ெண�� ேபா��
கா������றதா எ�� பா��ேத�.(இெத�லா� ச�யாக ெச�� ��ேவ�)
�� ��ய ஆர���ேத�……..� � � � � ……..அ���ன�� அ�ேச
உைட�� ��� ேபா� இ���ற�. ஆனா� ேத��ழ� வர��ைல.
ெகா�சமா� ��� த��� கல�ேத�. .
ஆனா� மா� ெகாழ ெகாழ எ�றா� ��ட�.
ச�, ெகா�ச� மா� ேபா�டா� ெக��யா�� �டலா� எ�� ெகா�ச� மா�
ேச��ேத�.
இ�ப� �ர��,அ�ப� கைதயா� , ஒ� வ�யா� மாைவ ச� ெச��
��ய ஆர���ேத�. ந�றாக அழகா� �� �� ����களா� வ�த�.
பா��க �க �க அழகா� ேமெல��ப� பா��த�.
��ெர�� ”ப� ” எ�� ஒ� ச�த�.
எ�னெவ�� ����� பா��பத��� அ��த” ப� .”
ெகா�ச ேநர��� ����” ப� …… ப�…….. ப� “.
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ேத��ழ� தா� ஊ� ப�டாசா� ெவ���� ெகா����த�.
பய��� எ�ன ெச�வேத�ேற ெத�ய��ைல. ச� ச�ெட�� �ட�ைவ
�ைற�ேத�.
���� ேவ� யா���ைல. ��…..��… ���ட� சைமயலைற�� நா�…….
ஒ� ேவைள மா� ஊற ேவ��ேமா? . ஒ� ப�ைன�� ��ட� க���
���� இ�த ேவைல��� ����ேன�.
���� “ப� ……ப� …….ப� …….”.
இத��� சைமயலைற ��வ�� எ�ெண�� ���யா� .(ேகால� தா�
பா��) எ�ேக காைல
ைவ�தா�� ஒேர” ��� ��� “.
எ�ப��� இ�தைன மாைவ�� ���கா�� தாேன ஆக ேவ���.
�ணா�க மன� வர��ைல/
எ�ன தா� ெச�வ�?
ேயா��ேத�.
எ�ெண� ெத��காம� இ��தா� ேபா��. எ� மாமனா�� ‘ மா� மா��
‘ �ைட �ைன��� வ�த�.
ச�ெட�� அைத எ��� ���� எ�ன�ேக ைவ��� ெகா�ேட�.
�� ���� ���ேத�. எ��டமா ேவைல கா���றா�………ேத��ழேல
……எ�� �ைடைய வாண��� ேம� உயர��� ����� ெகா�ேட�.
இ�ெபா�� ��ெர�� எ�ைக�� ஒ� ெசா�� . ஆனா� சைமயலைற
�வ�, தைர எ�லா� ஓரள��� த��ய�.(மா� மா�� �ைட கார�க���
இ� ெத��தா� ேத��ழ� ெச�ய� ேபா���களா? வா���க� எ�க� மா�
மா�� �ைடைய எ�� �ள�பர� ப������பா�க�).)
அ��ற� ைக�� ஒ� ��ைய ���� ெகா�� ,�ைடைய� �����
ெகா�� ஒ� பா� மாைவ ���கா�� ��ேட�.
என�ேக எ�ைன� பா��க பாவமா� இ��த�.
” ��…டா� ”
எ�னவ� வ�ைக.
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” ஒேர வாசைன அ���றேத ேத��ழ� ெச�� ��டாயா?”எ�� ேக���
ெகா�ேட சைமயலைற� ப�க� எ��� பா��� ”இெத�ன �ைட
சைமயலைற��� ” எ�� ேக�க நா� எ� சாதைன� ப�� ெசா�ல
அவ� ���� ,���� ,���த� இ��� ப�ைமயா� �ைன�� வ��
ேமா��ற�.
இ��� மா� பா������றதா எ�� எ��� பா��� ��� “நா� உன��
ஒ� ஐ�யா ெகா���ேற�. “எ� ���ட� ெஹ�ெம� ேபா��� ெகா��
ைக�� �ள�� ேபா���ேகா �ைடைய�� ����� ெகா� .” �,
சைமயலைற, ேத��ழ� எ�ேலா���� ேசஃ�� , பா��க�� ரா� ஜா��
மா�� �ரா�கைனயாக இ��பா� . எ�ன ேகடய� தா� இ�ைல “எ��
ந�கல��க என�ேகா க��� ���� ெகா�� எ��� பா��த�.
ஒ� வ�யா� ேத��ழ� �ராெஜ�� ���ேத�.
இ�த கலா�டா�� ஒ�� ெசா�ல மற�� ��ேட�. க�ணள� உ��
ேபா����ேத�..அ� க�ணள� இ�ைல ,இ��யள� தா� எ��
ப��த�. ஆனா� ெரா�ப ேல�டாக� தா� ெத��த�.அவ� தாேன சா��ட�
ேபா�றா�. நா� ஏ� சா����ேற�?என�ெக�ன தைலெய��தா?
அத��� �ற� தா� �ைளமா�� வ��ற�. . எ� கணவ� ��மாவா
இ��பா�. அ��த வாரேம ஒ� �ேசஷ���காக ஊ���� ேபா�� ேபா�.
�ைட��� ேத��ழ� ���த கைத எ�ேலா���� ேநா���
அ��காத �ைற தா�.
எ�ேலா�� எ�ைன� பா��ததாேல, ேத��ழ� ப�� �சா��க
ஆர���தா�க�.
” இ�ப எ�ப� ரா�? ேத��ழ� ெவ���தா� இ��� ? ” இ� இ�� ���
” ேத��ழ� ��வதாக இ��தா� எ� த�� ஆ���� ெச�ற �ற� ெச� . ”
இ�…….த�� ேம� க�சன� கா��� அ�கா�� �ர�.( ����……)
” அ�கா …..என��� ெசா��� ெகாேட� . எ�ன �ைடெய�லா�
உபேயா��கலா�” இ� எ� மாமா ெப�, �ழ��� ��ட�.
பல வ�ட�க���� ெதாட��த�..
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நல �சா���ட�. ேத��ழ� �சாரைணைய�� ���� ��வா�க�
எ�றா� பா���� ெகா���கேள�.
இ�ப�� �மா� ஐ�� வ�ட�க� , ��பாக அ�ப� வயதான உற��
ெப�ம� த� ம�மக�ட� எ�ைன அ��க� ப���� ேபா� ,”நா�
ெசா�ேன��ைல சமேயா�தமாக ேயா��� ேவைல ெச�வா�. ேத��ழ�
எ�ெண�� ���த�ட� ெவ��த� எ��

�ைட ���தா� .”எ��

ெசா�ல ,
அ�த� ெப�ேணா ,”ேத��ழ����……………..�ைடயா ……………” எ��
ேக�க

நா� அ�த இட��� ஏ� ���ேற� ெசா���க�.

யா��காவ� ேத��ழ� ெச�வ�� ச�ேதகமா ?எ�ன �ைட
உபேயா��கலா� எ�பத�� ஆேலாசைன ேவ��மா?

rajalakshmiparamasivam.blogspot.com எ��ற ���� ெதாட��
ெகா�ள��.
image courtesy—-google.
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ேகா��வரராக ேவ��மா?

இ�� உலக ைடயா��� �ன�.
எைத� ப�� எ�தலா� எ�� ேயா��த�� �ைட�த ஐ�யா ,” சா�ேல�”
எ�ன ……….. ைடயா��� �ன�த�� சா�ேல� ப�� எ�� எ�ேலா�
எ���சைல�� ெகா��� ெகா��றாயா எ�� ேக����க� தாேன!
அேத ைடயா��� கார�க� தா� அவசர���� ைக�� சா�ெல��ட�
அைலபவ�க�. �ைன�� ைவ��க�.
அேதா� ,தைல��� , ேகா��வர� ஆக ேவ��மா எ�� ேக�� ���
எைத� ப��ேயா ெசா��றாேள எ�� உ�க� ைம�� வா�� என���
ேக��ற�.
ெதாட��� ப���க�…..
சா�ேல�, ெசா��� ேபாேத நா�� இ��� கைர�ற�. இ�த சா�ேல�
க�� ���க� பட��ைலஎ�றா�, அ�ல� இ���லைக
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��� ��ெர�� மாயமா�� ேபானாேலா எ�ன ஆ�� எ�� ேயா����
பா��க�.
�க�� ��ப���� உ�ளாக� ேபாவ� �ழ�ைதகளாக� தா����� எ��
ெசா�ல ேவ��ய��ைல.
நா�� தா� ம����ைய ப�மா�� ெகா�ள எ�ன ெச�ேவா�??
����, க�க��, ச��கைர, ஆர�� ��டா� எ�� ேதட ேவ��ய�
தா�.
ல�� ேபா�ற இ���க��� உடன� வா�� �ைட�கலா�.
சா�ேல� �ேரா எ��ற ெசா�ேல வழ�க��� இ��கா�. (பாவ� ��.
மாதவ�.)
ேபா���டா, ��� , சா�ேல� பா� எ��� இ�லாத ��கைள �ைன���
பா��க�.(என���� ��ெர� எ�� எைத ெசா�வ�? )
இ�� �க�� பா��க� பட� ேபாவ� �ரபலமான சா�ேல�
க�ெப�க� தா� . கதைவ இ��� �� ��� அ��த ேவைல�� இற�க
ேவ��ய� தா�.
அவ�கைள �ட�� அ�க� பா������ளாவ� யாெர��
�ைன����க�. காதல� தா� .அ�ப�ேபா ேகா���� ெகா���
காத��� ச�ெட�� த��ட� �டா��� ைவ������ ஒ� சா�ேல�
பாைர எ���� ெகா��� சமாதான�ப��த ��யாேத. கணவ�� ஊட��
இ���� மைன�ைய சா�ெல�ைட� ெகா��� ,”��� எ�, ெகா�டா� ”
எ�� ெசா�ல ��யாேத.ஆக கணவ�, காதல� பா� எ�லா� ��டா�ட�
தா�., இ�…….
சா�ேல�ைட ந��ேய இ���� �ள�பர ��வன�க� எ�ன ெச���
ெசா���க�.எ�தைன ேப��� �ைழ�� இைத ந��ேய
இ���ற� பா��க�.
ெபா� ைவ���ட��� � ைவ�கலா�.
சா�ேல� இ��த இட��� ெபா� ைவ�தா� �ட �ர�பா� எ�ேற
�ைன��ேற�..
ெரா�பேவ க�ட� தா�.
இ�� ” டா�� ” சா�ேல�ைட� ப�� ேவ� �ரசார� ெச��றா�க�.
இதய���� ந�லதா�. ஃ �ளா�னா��� இ���றதா� . அதனா� மன
அ��த�ைத� �ைற�க டா�� சா�ேல� சா���க� எ��றா�க�.
சா�ேல�ேட இ�ைல எ��ேற�. டா�� சா�ெல���� எ�ேக ேபாவ� ?

64

ஆமா� உன�ேக� இ�த �ப�த க�பைன எ�� ேக����க� தாேன!
க�பைனெய�லா� இ�ைல.
�கட�� இ�பா�� ப���� வ����த ஒ� ெச�� தா� எ�ைன ப��
எ�த ைவ�த�.
சா�ெல���� ேதைவயான �க�� ���யமான ெபா�� ேகாேகா (cocoa).
அ�த ேகாேகா��� 2020 இ� த���பா� வர� ேபா�றதா�.அதனா�
சா�ேல� எ��ற வ�� இ�லாம� ேபா�� �ைல வரலா�. எ�ப� தா�
அ�த ெச��.
அத�காக �ைறய ேகாேகா ெச�க� வள��க� ��ட�ட�
ப��றதா�.ஆனா� அ� வள��� சா�ப� ெச�ய �ைற�த ப�ச� நா��
வ�ட�க� ஆகலா�. அத��� �ற� தா� அ�வைடேய. உடேன மன�
கண��� ேபா��ற� தாேன! 2020 �� இ��� ஆ� வ�ட�க�
தா� இ���றேத எ��.
ேகாேகா �ைள�� அ�வைட நட�தா� தா� சா�ேல�. இ�ைலெய�றா�
2020��� �ற� �ற��� �ழ�ைதக��� சா�ேல� எ�ன ?எ�ப� ப��
ெத�யாமேல ேபா�� �ைல �ட வரலா�.
உடேன �ைறய சா�ேல� வா�� ப��கலா� எ�� தாேன ேதா���ற�.
நா�� அ�ப�� தா� �ைன�ேத�.
ஆனா� பா��க� அ�� “ம�க� ” �� சான�� ேகாேகா சா�ப�
ெச�வ� ப�� ��வான �ள�க�. �ைறய �வசா�க� ஊ� ப�ராக
சா�ப� ெச��றா�க� எ��ற ெச�� ம����.
ஆனா� ந� �வசா�க� ம��� தானா, ேகாேகா ப�� ெச�வா�க�?
நா�� ெச�ய� ேபா�ேற� எ� ���� ேதா�ட���.. இ�ப ஆர���தா�
தா� ,இ��� ஆ�வ�ட��� எழ�ேபா�� ச�த��ப�ைத உபேயா����
ெகா�ள ���� .இேதா ேபா� ெகா�ேட����ேற� ந�ச���.
நா� ெசா�வ� உ�ைமேய. ��க�� சா�ப�ைய ஆர����க�. இ���
ஆேற வ�ட��� ெப�� ேகா��வர�க� நா�.
ெப��ய� நா��� (உல�� �க� �ற�த சா�ேல��கைள
உ�வா��பவ�க�)
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சா�ேல� க�ெப� எ�.�, ம��� Cadbury, Hershey ேபா�ற க�ெப�க��
எ�.��க� ந� ��� வாச�� ைல� க�� ��பா�க�. .
எத�கா……..? ேகாேகா வா�க�தா�.
அ��ற� எ�ன ” ��� எ�, ெகா�டா� ” தா�.
image courtesy—google.

66

' ெலா�... ெலா�.... ெலா�.... '

இர� ப��ெர�� ம������. அ�ெபா�� தா�, ேல�டா�ைப ��
ைவ�� ���, ப���� க� அச����ேப�.
‘ெலா� , ெலா� ‘ இ�ம�� ���ேத�.
ெகா�ச�, இள� �டாக ெவ��� ���� ���� ப��ேத�.
ஒ� வாரமாக இ�த உப��ரவ� .
��க� ேல�� வ�வதாக இ�ைல. எ�ெக�ேகா ,உலா ேபான
எ�ண�கைள இ��� வ�� , க�த ச��� கவச� ெசா�ல ைவ��……. ,’
கா�க கா�க ‘ எ�� ெசா�ன� �ைன���ள�. அத�� ேம� க�ைண
இ��� ெசா�� ெகா�� ேபான�.
���ப�� ‘ெலா� ,ெலா� ‘ வ�� ��க�ைத� ெக��க� ��தமா�� ��க�
ெதாைல�த�, என�� ம��ம�ல ,���� எ�ேலா���� தா�.
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உ�கா��தா� இ�ம� இ�ைல , ப��தா� வ�த� இ�ம�.
ச�, நாைள காைல எ�� ம��ேக ெச�� Dr.Sathya ைவ� பா��ப� எ��
���� ெபா����, அ�த அகால ேநர��� �� ��மான� �ைறேவ��ய�..
காைல எ�� ம��� ,டாென�� டா�ட� ���� நா�க� ஆஜ�.
டாகட� வ�த�ட� ,எ� இ�ம� ப��� ெசா�ேன�.
“��க� இ�� எ��ட� ேப�� ேபா� ஒ� �ைற �ட இ�ம��ைலேய
!”எ�� டா�ட� ேக�க ,
“ப��தா� தா� வ��ற� “– இ� நா�.
” ேபான வார� உ�க��� ைவர� �ர� வ�த�னா�, இ�ம� இ��கலா�.
நா� ெகா��த cough syrupஐ� ����� பா��க�. ஒ� ேவைள�

�ைறயலா�. இ�ைலெய�றா� ஒ� X-Ray எ��� ���கேள� ” எ��
ெசா�ல, டா�ட� ெசா�ன cough syrup �ஷய�ைத� கா�ேறா�,

பற�க������, எத��� ஒ� எ�� ேர எ��� ��ேவா� எ�� Scan

World ��� த�ப� சேமதரா� ஆஜராேனா�..(ெபய� தா� �ேக� ேவ���,
எ�லா ெட��� ெச�வா�க�)
அைரம� கா����ேதா� .எ��ேர எ��க ஒ� ெப�ம� வ��
அைழ��� ேபானா�.. எ���� ���தா���. ஒ� ப�� ��ட���
��ேபா�� ெகா���ேறா�. இ��� வா��� ெகா�� ,ெச���க� எ��
ெசா�ல� கா����ேதா�.
கா����த ேவைள�� ,X-Ray அைற����� ,ெவ�ைள� ேகா�ைட ,ச�
ெச�தப�ேய ஒ� ெப� வ�� , ெபய� ெசா��� ����� ,
” எ�ன �ரா�ள� உ�க���?
எத�� எ��ேர எ��க வ���க� ?”
எ�� ேக�க ,
“இ�ம��காக “எ�� நா� ெசா�ல, அ��� அ�த� ெப� சரமா�யா�
“�ர� இ��கா? ”
“ச�?”
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” நட�தா� ெந�� வ���றதா?”
” ��� வா���றதா ? ”
இ�ட��� மா�� ேக��களா� �ைள�தா�.
எ�லாவ����� இ�ைல எ�� ப�� ெசா��� ேபாேத ”எ�லாவ�ைற��
எ��டேம ேக��� ெகா�� ேபா� ைட� அ��� ��ேபா�� எ��
ெகா��க� ேபா�றா�கேளா ” �ைன�ேத�.
ெகா�ச ேநர��� ��ேபா�� வ�த� .
��ேபா�� எ�ன தா� எ������ற� எ�� பா��ேத� .
ஒ��� ��ய��ைல. ����� வ�� ம�ய���காக வைட� ேபா��
ேமா��ழ���, உ��ைய�� ெச�� ைவ�� ���, ேல�டா���,
�ேபா���மாக உ�கா��ேத�.
��ேபா���� எ�����தைத அ�ப�ேய எ���� �சகாம� googleஇ�

ைட� அ��� search ப�டைன அ���ேன�.
ஒ� ெப�ய ��� எ� ��ேன.

அ�� ஏேதா ஒ�ைற� ��� ெச�ய ,” symptoms, treatment, life span ,”
எ�� எ�ென�னேமா ெசா�ல, ெகா�சமா�� �� �ள��ய�.
Life Span ஆ…………….பய��� உைற�ேத�.
ச� ,இ�த ைச�, ேவ�டா� எ�� ேவ� பல ைச��கைள��
ேபா� பா��த��, �த�� �ைட�த தகவ� தா�, எ�லாவ���� இ��க
உைட�� ேபாேன�. அ�ைக எ��� பா��த�. சமா��ேத�.
ெம�வாக ,எ�ைன� ேத��� ெகா�� , மாைல டா�ட�டேம ேக���
ெகா�ளலா� ,எ�� சமாதானமாக �ய�� ,ேதா��� ேபாேன�.
எ� அ�ைக ,கணவ���� ெத�யாம� இ��க , படாத பா� ப�ேட�.
சா��ட உ�கா��ேதா�.
” ஓ ,இ�ைற�� உன��� ���த ெம�வா? ”
“� ” ஒ�ைற எ���� ப�� ெசா�ேன�.
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“ேமா� �ழ��� ஒ� உ�� �ைற�சலாக இ���ற� ”
‘ ஆமா� ‘
(இ��� எ�தைன நாைள�� உ�க���� சைம�க� ேபா�ேறேனா
�ைன�ேத�.)
ஒ��� இ��கா�. சா���ட �� ���ப�� ெச� ெச�ேவா� எ��
�ைன��� ெகா�ேட,ேமா��ழ��� கர��ைய எ��க ,அ� ைகதவ��
�ேழ �ழ அ�ெபா�� தா� எ�ைன எ� கணவ� கவ��க ,
“எ�ன இ� க��� ��? அ��றயா?” எ�� ேக�ட� தா� தாமத� ,ஒ�
பா�ட� அ�� ���ேத�. அவ���� ஒ��� ��ய��ைல.
ெம�வாக எ� அ�ச�ைத� ெசா�ல. அவ�� ,�த�� �ர�� தா�
ேபானா�. �ற� மாைல டா�ட�ட� ேக��� ெகா�ளலா� எ��
ெசா�னேதா� , �த� ேவைலயாக , ேல�டா�ைப எ��� அவ� க�ட���
ைவ��� ெகா�டா�.
மாைல ஐ�� ம� . ���ப�� டா�ட� ���� ஆஜ�. டாகட� எ��ேர
��ேபா��ைட� ப��� ��� , “ந�ல ேவைள . ஒ����ைல ” ஒ� ம����
ேவ�டா� எ�� ெசா�ல நா� ஆ�ச�ய� ப�� , Googleஇ� பா��தைத�
ெசா�ல ,’ ��க� ெசா�வ� ேபா� இ�த ��ேபா���� ஒ����ைல.

இ���ள ெட��க� வா��ைதைய Google ெச�� பா��������க�.
�ைறய ேப��� இ�த மா�� இ��ப� சகஜ�. ஆனா� அதனா� ெப�ய
பா��ெப�லா� இ�ைல.அைத� ப�� ��க� மற�� �டலா� “எ��
அ��தமாக ெசா����, நா� சமாதானமாகாம� தய�� ��ேற�.
“உ�க���� ����யாக��ைலஎ�றா�” ஒ� chest specialist ெபயைர�
ெசா�� “அவ�ட� expert opinion வா�����கேள�” எ�� ெசா�ல

அ��� ,அவ� ���� வாச�� ேத�� கா�ேதா�.
வயதான அ�த டா�ட� , ெபா�ைமயாக எ� கைதெய�லா� ேக�� ��� ,
“உ�கைள யா� இ�ட�ெந��� பா��க� ெசா�ன�? ���� ெம��க�
�ஷய�கைள , டாகட�க� ப��தாேல �ழ���ேறா�. உ�கைள�

ேபா�றவ�க� ��மா இ�லாம� �த�� Dr. Googleஐ பா��� ���� தா�
எ�க�டேம வ����க�” எ�� ஆத�க� ப��� ெகா�ேட எ�ைன ெச�
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ெச�தா�. ,”என��� உ�க� எ��ேர �ேபா��� ஒ��� தவறாக இ�ைல.
��க� இ�வள� பய�ப�வதாக இ��பதா� ஒ� �ேக� ெச�� பா��தா�
��க� ����யா� ����க�” எ�� ெசா�ல
ம� நா� ���� �ேக� ெச�ட� , �ல கல� �ெர�ைஸ� ேபா�� ���
ஒ� ெப�ய வைள���� அ��� ெவ�ேய இ��� ��டா�க�.
���� ��ேபா�� .அைத� �ற�� பா��ப��ைல எ��ற உ���ட� ,
ெந���� ேம� ��ற வ�ணமா� ,மாைல வைர இ��� ,�ற� டா�ட�ட�
ேபானா�,
“எ�ன google ெச�தா� ��டதா? எ�ன �யா� எ�� உ�க� Dr.Google
ெசா��றா�?” எ�� ����� ெகா�ேட ��ேபா�ைட வா��� ப��� ���

��ேபா���� Impression —- Normal ,எ�பைத ,எ��ட� கா�ட , என��
‘அ�பாடா………’ எ����க ,எ� கணவ� �க��� ெத��த ��ம�ைய
வா��ைதகளா� ெசா�ல ��யா�.
” ஆமா�. ��தாநா� இ�ம� இ��த�. இ�ப இர�� நா�களா� ……? ”
எ�� டா�ட� ேக�க……
” இர�� நா�களா� நா� எ�ேக ���ேன�. மரண பய��ல�லவா
இ��ேத� ” எ�� நா� ெசா�ல .
(ஆனா�� ஜா�� இ�ம��ைலேய ……மன�� ஓ�ய�.” ஷா�� ���
“ெச����த ைவர� �ர� தா� காரணேமா? )
” எத��� இ�த cough syrup எ���ேற�. ேதைவ�ப�டா� இர� ப����
�� இர�� ��� ����க� “எ�� அ�ைவ� ெச�ய ,
ஐ�ப� �பா��� அ�த ம��ைத வா��� ெகா�� ����� நைடைய�
க��ேனா�.
நாைள அ������� அ�ம� ேகா��� அ��சைன ெச�� ��வ�
எ�� ��மா��ேதா�.
“இ�ட�ெந� தா� ந� �ர� ���� இ���றேத ! ”எ��ற
காரண�தாேலேய க�டைத�� ,ப���� �ழ��� த��� , எ�டா�ர� வைர
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ெசலவ��த �� தா� . ”இ�ேம� எ�த ��ேபா��ைட�� , அ� எ� ேபர�
ேப�� “�ரா�ர� ��ேபா��டாகேவ “இ��தா�� நா� ப��க�
ேபாவ��ைல. அ�ப�ேய எைதயாவ� ப���� ெதாைல�தா�� , அைத�
ப��ய �சாரைணைய ���ட� ஆர���க� ேபாவ��ைல ” எ��ற
ஞான� உ��த�.
ேபா�� இ�த அவ�ைத .
ெப�ய ��ம��ட� �ஜ� �� மகா பாரத�ைத பா��க உ�கா��ேத�.
“எ�லா� ச�. உ� இ�ம� எ�னதா� ஆ��� எ�� ேக����களா?”
இ�ம� ,அத��� �ற� ,ப��ப�யா� �ைற�� ேபா� ,இ�ெபா��
ஒ��ேம��ைல . வா��ன cough syrup �� �ட உைடபடாம�,

அலமா������ ,எ�ைன� பா��� ,����� ெகா�����ற�.
image courtesy—google…
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க� நடன� க�ட��டா?

அ� எ�ன க� நடன�?
எ�ெப�மா� �வ� ஆ�ய நா��ய� ெத���.
அைத� தா� க� நடன� ,எ�� ெசா��ேறனா எ�� பா�����களா ?
இ�ைல…இ�ைல…..
ெதாட��� ப���க�……
��மணமான வ�ட�. ெட�� வாச� . ��வா�ைர� ��நா� வ�த�.
ெரா�ப�� ஆ�வ��ட� இ��ேத�. ��மண����� �� , த�யாக ,�த�
ப��ைகைய� ெகா�டாட இ���ேற�. ��வா�ைர வ�தேதா ஞா����
�ழைம.அதனா� எ�னவ���� ��. த�� ந�ப� ஒ�வ� காைல
�ப��� வ�வதாக ெசா�ல �த� நாேள நா� “க�” ெச�ய ெர�யாேன�.
” இ�� �னச� சைமயேல ஆ�ட� தா�. இ�� க� ேவ� ெச�ய� ேபா�றாயா
? “எ�� ேக�ட மனசா��ைய ” ��மா இ� .எ�லா� என��� ெத��� ”
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எ�� அட�� ��� அ�� ,ப��� வ��� ெபா��� ைவ�ேத�.
ம� நா� �ெச�ப� மாத ெட�� ���� , அ�காைல எ��� ���� ,
‘ெவடெவட’ெவ�� ,ந���� ெகா�ேட �ட��� பா��ர�ைத ைவ��,
த��� ஊ�� , ெகா��க ைவ�� , அத� �� ெபா��த மாைவ� ெகா��
�ள� ��� ��� ,�ட�ைவ� �ைற�� ��� , �� ைவ�ேத�.
இ�ெனா� �ட��� த��� ஊ�� ெகா��க ைவ��, ஃ��ட�� கா��
�� ேபா�� ,த��ைர அத� தைல�� ெகா�� ���, எ� கணவைர ,

எ���ேன�.பா� வா�� வர� தா�. அ��ேலேய தா� ‘Mother Dairy’ ��.
அவேரா ,” இ�ைற�� ஞா���� �ைழைம. அ��� இ�த� ����
எ�னா� இ�தைன ���ரமாக எ�����க ��யா� .” எ�� ெசா��
��� ��ட� ரஜா���� ஒ��� ெகா�டா�.
�த� நா� பா�� கா�� ேபா��� ���ேத�. ��, க�ைய ஒ� �ள�
�ளறலா� எ�� ேபாேன�. �ளற� ேபானா� ேல�� அைத� �ளற
��ய��ைல. ெதா��� பா��ேத�. ெவ����த மா�� தா� இ��த�. ��,
ெவ�ல� ேபா��� �ள� ���, ெகா�ச� இ��ய�ட�. , இற��
ைவ�ேத�. அத�� அல�காரெம�லா� ச�யாக� தா� ெச�ேத�. அதா�
ஏல�கா�, ����….. எ�லா� ேபா�ேட�.
அத��� எ�னவ� எ��� பா� வா�க� �ள��னா�. ேபா�� ேபாேத,”
அட, க� வாசைன� ����றேத !” எ�� ெசா�ல , என��� ெப�ைம
��பட��ைல.
வ�� அவ�� ���த�� , �ைஜ ெச�ேதா� .�� க�ைய எ��� அவ�ட�
ஒ� ��ன��� ெகா��க அவ�� ஆைசயா� ��னா� சா��ட
ஆர���க, அவ� �க�ைதேய பா���� ெகா����ேத�.
சா���� ���, ந�றாக� தா����ற�. ஆனா� இ��� ெகா�ச� ேவக
ேவ��� எ�� ெசா�ல நா�� வா�� ேபாட அ�தைன�� பா� தா�
ெவ����த�. எ�ன ெச�வ�?
அத��� ”�� டா�”
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ந�ப� வ�� ��டாேர! அவ��� இைத� ெகா��க ேவ�டா� எ��
��ெவ��� ,க� சா���ட ,ெச�த , தடய�ைதஎ�லா� அவசரமாக
மைற�ேத�.
ந�ப��காக ேதாைச�� ச���� ெச�� , சா��ட� ெசா�ேனா�.
சா����� ெகா�ேட , ” எ�ன ேமட� ? நா�� வ�� வ�� எ��
பா���ேற�. க� வாசைன அ���ற�. ஆனா� க��� கா���க
மா�ேடேன� ���கேள!”எ�� ெசா�ல நா� �� �� ……..தா� .
அத��� இவ� (நம�� �ேரா� ெவ��� இ�ைல . ���த�),” க� க�
மா�� இ���ற�. உன�ெகத�� அ�த� த�டைன. என�� ம��� ேபா��
.” எ�� ��டல��தா�. அ�ேதா� �������தா� பரவா��ைல.
” க� சா��ட ேவ��ெம�றா� , எ� அ�மா ெச�� சா��ட ேவ���.
ஆ��ரா த�சன� எ�றா� எ�க� ஊ� லா����� காண ேவ���”
எ�� இவ� �ராண� ஆர���க . அ�த ெட��� ���� ,எ��� ெச�த
,என�� எ�ப� இ������� பா��க�.
அ�ேற ��மா��� ��ேட�. ேபா� கால அ��பைட�� க� ெச�ய�
க��� ெகா�வெத��.
ெச�ைன� ப�க� வ��ேபா�

, ஒ� �ைற க�ைய அ�மா ����

���� பா��� ெத��� ெகா�� ��ேட�.
அத��� �ற�, நா� எ�தைன �ர�ைத�ட� ெச�தா�� ,ஒ�ெவா�
வ�ட�� ” எ� அ�மா ெச��� க� ேபா� இ�ைல ” எ�� அவ�
ெசா�வ� வா��ைகயான�.
ெட������� கணவ��� மா�ற�. இ�ெபா�� ஊடக�க��
ஆேலாலக�ேலால ப��� ெகா�����றேத, ‘Muzaﬀarnagar’ அத��

அ������� Modinagar எ��ற ��ய ஊ�.

அ�த வ�ட� எ� மா�யா�� ,��வா�ைர சமய� அ�� இ��க ,அவ�
எ�ப�� தா� ெச��றா� பா��கலா� எ�� கா����ேத�. அ�ெபா��
என�� இ� �ழ�ைதக� . இர��� ெர�ைட வா� .
அ�ெபா�� எ� ெப���� ,நா�� வய����� எ�� �ைன��ேற�.

75

ப�க�� ���� ஒ� ச�தா�� ���ப��ன� இ��தா�க�. வயதான
த�ப��ன�. எ� இ� �ழ�ைதகைள�� ‘ ஆஜா ஆஜா ‘ எ�� �����
அைழ��� ெகா�� ேபா� அவ�க� ���� �ைளயாட ���
ச�ேதாஷ�ப�வா�க�.
��வா�ைர�� வ�த�. நா�� ,எ� மா�யா�� ,காைல�� க�ைய�
��ட ஆர���க , எ� ைபய� அ�ெபா�� மழைல��, ” �� �� ” எ��
எைதேயா ெசா�ல �ய���க நா� அவைன அட�� , ” ���ட� ேபா�
�ைளயா� ” எ�� ெசா�� அவ� ைக�� ஒ� ��ெக�ைட� ெகா���
அ��� ைவ�ேத�.
ஐ�� ��ட���ெக�லா� ���� வ�தா� .���� ” �� �� ” எ��
உளர ,எ� மா�யா�� ” எ�ன எ�� தா� பாேர� ” எ�� ெசா�ல
அவ� எ�ைன அைழ��� ெகா�� ேபா� ப�க�� ச�தா�� ��ைட�
கா�� ” �� �� “ெசா�ல �ய���க , ச�ெட�� ேதா��ய�. ‘பா�பா எ�ேக?’
, உ�ேள ���� ’ பா�பா பா�பா ’ எ��
���ட , உ�ேள���� ஒ� ப�ைல� காேணா�.
ரஜா����, ஒ��� ெகா����கலா� எ�� �ைன�� ப��ைகயைற��
ெச�றா� , அ����ைல.எ� கணவ�ட� ‘பா�பாைவ� காேணா� “. எ��
பத�ேன�. அவ��, மா�யா�� ,�� ���க ேத� ��� , அவ� மா���
பா���ேற� எ�� ப�ைய ேநா�� ஓட , நாேனா ஒ��� ��யாத பத�ட��� ,
எ� ைபயேனா �ற� ���த ெர�கா�டா� ” �� �� ” எ�� ெசா���
ெகா����க ,
“அ�மா அ�மா” எ�ற எ� ெப��� �ர� , கா�க�� ேதனா� பா��த�..
ப�க�� ������� , வா� �ைறய ேக��ட� அவ�க� ��� சைமய�
ெச��� ெப��ட� ,எ�க� ������ வ�� ெகா����தா� எ�க�
�ம�த ���� .
ப�சா��� அ�த� ெப� ஏேதா ெசா�ல,எ�க��� ஒ��� ��ய��ைல.
ெவ� ேக� �ற����க , இவ� ப�க�� ����� ஓ�� ேபா���க
ேவ��� எ�� ���ேதா�.
ஆனா�� ,அ�த ஒ� �ல ��ட பத�ட� , இ��� �ைன�தா� பத��.
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பத�ட� ���த�� , “க� அ�������றேத! மற�� ��ேடாேம “எ��
ெசா��� ெகா�ேட உ�ேள ஓ�ேன�. ேபா� பா��தா� க� க��பா�,
���� எ�கைள� பா��� ���த�.
எ� க� ரா� ,எ� மா�யா�ட�� ஒ��� ெகா�ட� ேபா� ஆன� அ�த
வ�ட�.
ஒ�ெவா� வ�ட��, எ�ப�யாவ� க� எ� க�ைண� க�� �ைளயா���
கா���. ஆனான�ப�ட ல���, ைம��பா�� நா� ெசா�னப�
ேக���.இ�த� க� தா�……
நாைள� ��வா�ைர! ப�சா�க� ெசா��ற�. �வ� ஆ��றாேரா
இ�ைலேயா, எ�க� ���� க� ஆ�ட� ��சய� .
image courtesy—google.
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���� நா��

அ�� ந�ல ��க�����ேத�………,யாேரா கதைவ� த��வ� ேபா�
ச�த� ேக�க, உ��� கவ��க ஆர���ேத�. ��� ……….�ரா��வ�
ேபா���த� . ரஜா�������� தைலைய ம��� ெவ�ேய ��� ,
க�கார�ைத� பா��ேத�. ம� 6 ஐ� தா�� �����பாக ஓ��
ெகா����த� க�கார ��. ���� ��டேத க��ைல ��� இற�க,
ெச��ைப� �ழா�ேன�.ேபா��� ெகா�ேட�. “��ரவ���� இ�ப��
����றேத .காைல� �ேழ ைவ�க ��ய��ைலேய.” �ைன���
ெகா�ேட�.
அ�ெபா�� நா�க� இ��த� ‘ேமா� நக��’. �ரத� ேவ�பாள�
��. நேர��ர ேமா� அவ�க���� , நா�க� இ��த ேமா� நக���� எ�த
ச�ப�த�� இ�ைல. இ� “�ர�’ நக� அ������� ஊ�. இ���
ெத�வாக ெசா�ல ேவ��ெம�றா� , ��.ஆ�ன� ேகா�வா� ேபா�ற
�� ம�க� வா�� ���� �ர�� �சாப� நக� அ������� ஊ�.
�ஷய���� வ��ேற�.
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�ெவ�டைர ச� ெச�� ெகா�ேட கதவ��� ேபாவத��� ���ப��
யாேரா �ரா��வ� ேபா���க, இ�ெபா�� இ��� பலமாக , ேகாபமாக
கதைவ உைட�ப� ேபா� ச�த� வர,தா��பா� உைட��� ����� ெகா��
வர ” ேகா� ைஹ ” ேக��� ெகா�ேட வர, கத�� தானாக� �ற�க��,
எ� மா�யா��” யா� “எ�� ேக��� ெகா�ேட வர�� ச�யா���த�.
கத�� �ற�த�ட�, �த�� ஒ� நா�ற�ைத உண��ேத�. பா��தா� வ�
வ�யாக ேகா�க�ட� �� ஒ�� ���ெகா����க .
நா� ,

�� ………�� …. ஆ………………எ�� க�த ஆர���க,

க�த� பா��ேலேய ெதா�ைட�� மா��� ெகா�ள , எ� மா�யாேரா
அ������ அ������� ேச�� மய�கமா� �ழ, எ�ன ெச�வ� எ��
நா� ���க, �� �தா���� ெகா�� உ�ேள சர சரெவ�� த� வாைல
�ைடலாக ஆ��யவா� உ�ேள �ைழ�த�. உ�ம� ச�த� இ�லாம�
�ைன ேபா� �ைழ�த�.
��க� இ��� ���மாக கைலயாம� , எ� கணவ� ‘ அ�ேக ��ச��
எ�ன ெச��றா�? எ�ன ச�த�? எ�னேமா வாசைன அ���ேத! ‘ எ��
ெசா�ல, நாேனா ��ைய� பா��த அ������ �ைலயா�…………..
���ப�� பத�ட��ட� அவ� ” ரா� ரா� ” எ�� �ர� ெகா��க , உடேன
�� எ�னேமா அவ� ,அைத� தா� ����ட� ேபா�, �ர� வ�த �ைசைய
ேநா�� ெம�வாக நகர ஆர���த�.
அத��� LKG ப���� ெகா����த எ� ைபய� ���ெத��� , ” �� ��
ைடக� பா� ” எ�� �ர� ெகா��க UKG ப���� எ� ெப��� ”

ைஹயா , ைடக� ந�ைம� பா��க வ�����டா” எ�� ���க என��
சகல�� அட��� ேபான�.எ� ெப���, ைபய�� ேப�வைத� ேக�� ,
அவ�� ரஜாைய ���� தைலைய ���� பா��க , ெச�வத�யாம� ���க ,
என�ேகா இ�த� �ழ�ைதக� இ�வ�� �ேழ இற�� �ட� ேபா�றேத
எ�� பைதபைத��.
�� இர�� �ழ�ைதகைள�� பா��� ���, ைட�� ேட�ைள ேநா��
அைச�த�. எ�னவ� அத��� இ�த இர�� �ழ�ைதகைள��, இ���
ரஜா���� ���� ��டா�. நா� �வேரா� �வராக, எ� மா�யாேரா
மய�கமா� ேச��.��ேயா ைட�� ேட��� ���� ஏ�ய�. ேந��ர�
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சா���� ��� ��ச���த ச�பா�� , ெகா�சமா� ரா�மா
எ�லாவ�ைற�� �ேழ த�� ��� ெம�வாக �க��� பா��� ���
எ�ைன ேநா�� ஒ� பா�ைவ� பா��த�.(இெத�லா� ஒ� சைமயலா?
எ�ப� ேபா� தா�.)
�� ெம�வாக ஹா�� �����த எ� ப�க� பா�ைவ ஓ��� ெகா�ேட ,
எ�ைன ேநா�� அ�ெய��� ைவ�தத�.ஒ� உ�ம� உ��ய�
பா��க�.இ�ப �ைன�தா�� உட�ப�லா� ந����ற�.
������ இ��பவ�க� இ�ெபா�� தா� எ��� பா��தா�க�.”
பா�….பா�…” எ�� அவ�க� க�த என��� ெகா�ச� ஆ�தலா���த�.
அவ�க� ேபா���� ெசா�� ��வா�க� எ��ற ஆ�த�
தா�.ெச�ேபா�, இ�லாத நா�க� அைவ. சாதரன ேல��ைல� ேபா�
�ட �ைடயா� அ�த� கால���. எ�கைள� கா�பா�ற ேவ��மானா�
ெவ�யா�க� யாராவ� மன� ைவ�தா� தா� ����.
உ�ம�ட� வ�த� �� வாைய� �ற�� த� ப�க� எ�லா� ��க� ப�(?)
உ�பட ஒ� �ைற� கா�� பய���� ��� வா�ைல ேநா�� நட�க
ஆர���த�. அ�பா�…. ெவ�ேய ேபா� ��� எ�� ெம�வாக ��� �ட
ஆர���ேத�. எ� �ைன��� ஒ� வ�� ம�. ேநராக ேபா�
வா��ப���, வாச�ப��� ���காக, ஏேதா எ�க� வள��� நா� ேபா�
,���ேக ப���� ெகா�� தைலைய சா��� ஓ�ெவ����
ெகா�ட�.இ�ேபாைத�� இ����� நா� நகர� ேபாவ��ைல எ��
ெசா�லாம� ெசா��ய�.
எ�க� ���� �� ��ட� ேசர ஆர���த�. எ�ேலா�� ந�ல �ர���
��� ெகா�� பா��பேதா� இ�லாம�, அைத ��… ��… எ�� ��ட
ேவ� ஆர���� ��டா�க�. எ�ப� இைத �ர��வ� எ�� ேயா��க
ஆர���ேத�. அத��� எ� கணவ�, �ழ�ைதக� ெம�வாக எ��� பா��க
, நாேனா ���� ைக�ெக��ய �ர���., �வேரா� �வராக..
எ� கணவ� ,எ�ைன அைசயாம���க ைசைக ெச�� �ைன மா�� நட��
ெச�� ��ச�� �ேழ ைவ����த ப�ெக� அ���. ( வட இ��யா��
�க�� �ரபலமான க�ய���) ப�ற ைவ����ப�, �ைக வாசைன�� ��ய
ஆர���த�. ��ச�� இ���� �ைகேபா�� �க��� அைத ைவ����க
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ேவ���. இ�ைலெய�றா� இ�வள� ேநர� �� ��வ��
�ைகயா����ெம. ” ஏ� �ட� எ�னா���? ” எ�� ேக�கா��க�.
ெகெரா�� த��� பா� கால� அ�. ெகா�லா அ��� தா� சைமய���..
ெகா�ச ேநர��� அ��� ���க ஆர���� க�ெய�லா� ‘ கண கண
‘ ெவ�� ந�ல �வ�பாக ெஜா��க , அ�த ப�ெக�ைட எ��� வ��
ெம�வாக(இ���� ைத�ய�ைதெய�லா� �ர��� ெகா��) ���� ��
ைவ�க , அ� எ��� ஒேர ஓ�டமா� , ேவ��ைக� பா����
ெகா����த இர�� ��� ேபைர ஒ� த�� த�� ��� ஓ��
ேபா���ட�. நா� கா� பா��ச� எ�பைத� க��டாக�
பா��ேத�.ெந��ைப� க�டா� ��க�க��� பய� எ��ற உபாய���
�ல� உ�� �ைழ�ேதா�. இ�ேக ���த ஓடட�ைத “�ர�”�� தா� ேபா�
����� பா������� எ�� �ைன��ேற�.(அைர ம� ேநர� �ரயாண
�ர� தா�).
அட…… பா��க� அ�த� �� �ர��� தா� �ர��� ெகா�����றதா�.
ேந�ைறய ெச��� தா�� ெச�� வ�����ற� பா��க�…..
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ெச��ையப ப��த�ட� ,” �ர� “��� ெவ� அ�காைம�� ஒ� கால���
வ������ேறாேம எ�� �ைன��� பா��ேத�. க�பைன� ��ைரைய�
த�� ��� ��ைய ����னரா�� ம���ேத�. அ�வளேவ!

1

Free Tamil Ebooks - எ�கைள�
ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய
பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android

Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய

க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�

ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக

�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
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எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
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அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
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ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள

எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��
ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள

“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
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லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�

ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���
த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
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<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான

Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
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வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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