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ெச�வ� கள��யேம
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��ன��� ��ேய..... க�ண�மா!
�ற�த �ழ�ைதைய எ�ப� எ���� ெகா�வ�?
அ�த ‘�த� ஆ�ர� நா�க�’!
அழகேன, �ராட வாரா�!
�ல �ள�க�க� இ�த� க��ைர�� வ�த
����ட�க�� அவ���கான �ள�க�க��
�ழ�ைத�ட� ேப��க�!
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ப��ப�யாக எைட �ைற��க�
�������� ெப� Vs ேவைல��� ேபா��
ெப�
�ழ�ைத�காக ேவைலைய �டேவ��மா?
��ப� அ�மா�க�
ேவைலைய ��ட அ�மா�க�!
ெப�க��� ஒ� வா��ைத – ேசத� பக�
�ழ�ைத�� �காதார�
�ழ�ைத�� வள���
�ழ�ைத�� அ�ைக
�ழ�ைத�� வள����� �ல மா�பா�க�

�ழ�ைத�� 3 வ� மாத வள���
�ழ�ைத�� �ைளயா���க�
இ�த� ெதாட�� ஆ��ைய�ட� ஒ� ேந��க�
�ழ�ைத�� ‘க�கா’
நா� வள��ேறேன ம��!
�ழ�ைத� ப��ரமாக� பா���� ெகா�ள
ேவ���
�ழ�ைத�� ���� ���� ேபா��க�
�ழ�ைதைய ேமேல ���� ேபா���
���கா��க�!
ஒ� வய�� �ழ�ைத
ப��ள� �ழ�ைதக��கான மா�� உண�க�!
�ழ�ைத�� மா�� உண�
�ழ�ைதைய எ�ப� சா��ட ைவ�ப�?
�ழ�ைத�� ‘ெஜா��’

ப� �ைள��� ப�வ�
ஒ�ெவா� �ைளயா����� உட�� ப���மா?
அ�மாைவ� கா��ய���� �ழ�ைத
‘அ�பாவ ����மா? அ�மாவ ����மா?’
�ழ�ைத�� ெசா��� தரேவ��ய ந�ல
பழ�க�க�
�ைளயா��ேபாேத க��� ெகா���ற�
�ழ�ைத
�ழ�ைத�� ெச��� மா��
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ேவ���

�ழ�ைத�� மழைல ேப��
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���ைர
என� வைல�ப��� ம��ேம எ�� வ�த நா� �ற
வைல�தள�க���� ெச�� க���ைர ெகா������
வ�ேவ�. அ�ப� ெதாட��� நா� ெச�ற தள�
நா��ெப�க�.கா�. ���யாசமாக ஏதாவ�
ெச�யேவ��� எ�ற எ�ண� அவ�க�ட� இ��த�.
எ�த� ப�வாக இ��தா�� அைத� ��ைமயாக ெச��
வ�தா�க�. உ�க� பா� ந�றாக இ���ற� எ��
ஒ��ைற க���ைர ெசா�னேபா� ‘உ�கைள�
ேபா�றவ�க� எ�க�ட� ைகேகா��தா� இ��� பல
�ஷய�க� ெச�யலா�’ எ��
நா��ெப�க�ட���� ப�� வ�த�. ‘ச�
ெசா���க�, எ�ன ெச�யேவ���?’ எ��
ேக�டேபா�, எ�க��காக �ழ�ைத வள���� ெதாட�
எ���க�’ எ�றா�க�. அ�ப� எ�த ஆர���த�தா�
இ�த� ெதாட�. �ழ�ைதைய அ�ப� வள��க ேவ���,
இ�ப� பா����ெகா�ள ேவ��� எ�� ெவ��
ஏ����ர�கா� மா�� இ�லாம�, எ��ைடய, என�

ேதா�க�� எ�க� ���� ெப�யவ�க� ெசா�ன�
எ�� எ�லாவ�ைற�� கல�� எ��ய� இ�த�
ெதாட�� ெவ����� காரண� எ�� ெசா�லலா�.

இ�த �த� ��தக��� ெப�ேறா�க����
பய�ப��வைக�� பலவ�ைற� ெசா������ேற�.
ேவைல��� ேபா�� ெப�க�, �ழ�ைத வள����
ஆ�க�� ப��, �ழ�ைத�� ேப��� �ற�, இள�
�ழ�ைதக��� ஏ�ப�� கா�ேகளாைம எ�� பல
�ஷய�கைள�� ேப�����ேற�.
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��ன��� ��ேய..... க�ண�மா!

‘��ன��� ��ேய க�ண�மா ெச�வ கள��யேம!’
என�� �க�� ���த, எ� �ழ�ைதக����, எ�
ேபர� �ழ�ைதக���� பா�ய, பாட� ேபா�� பாட�
இ�.
இ�த� பாட�� �ைர�பட��� இட�ெப���ள
வ�கைள�த�ர இ��� �ைறய இ���ற�.
ஒ� �ழ�ைத எ�னெவ�லா� ெச���?
மழைல� ெசா�லாேல ந� ��ப�க� ������;

��ைல� ���பாேல நம� ���க�ைத� த������;
�ழ�ைத�� �ல� நா� ெப�� இ�ப�, ஏ�க�
ெசா�லாத இ�ப� கைதக�!
ெத�வ���� இைணயாக, அத��� ேமலான அ�ைப
ந� ேம� ெபா��� �ழ�ைத.
ச�, க�பைனைய ������ இ�ேபா� �ஜ உல���
வ�ேவா�:
��ன வய����ேத என��� �ழ�ைதக� எ�றா�
�க�� ��ய�. என� ��மண���� ��ேப எ�
அ�கா�� மகைன (அ�கா ேவைல�� ெச��
ெகா����ததா�) ெகா�� �ரா��, பாரா��,
ைம���, ெபா����, �த�தமாக அழ� ெச��
பா��ப�� அலா� ஆைச என��.
என��� �ழ�ைத �ற�த�� தா� �ழ�ைத வள����
இ���� க�ட�க� ெத�ய வ�தன. அ�கா��
�ழ�ைதைய ��� ெகா�� ���, அ�தா� அவ�ட�
ெகா����டலா�. ந� �ழ�ைத எ�றா�, ���
ெபா���� ந��ைடயதா��ேற!

�ழ�ைத �ற�த�ட� இர� ��வ�� ��காம�
�ழ�ைதையேய பா���� ெகா����ேப�. அ� அ��
என��� ேக�காம� ேபா���டா� எ�ன ெச�வ�
எ��. இ�� ேபால அ�ேபா� டயப�க� �ைடயா�.
அ��க� �ழ�ைத�� அ��� ேபா������ ��ைய
ேவ� மா�ற ேவ���.
எ� ம���வ� எ� பய�கைள இதமான வா��ைதகளா�
ேபா��னா�. “�ழ�ைத�� அெசௗக�யமாக இ��தா�
அ� க���பாக அ��. உன�� க�டாய� கா�
ேக���. �ழ�ைத ெகா�ச ேநர� அ�தா� ஒ���
ஆ��டா�. அனாவ�ய பய�கைள மற�� ���
���. உன��� ேபா�மான ஓ�� �ைட�தா�தா�
உ�னா� �ழ�ைத வள���� கவன� ெச��த ����”.
��� தா�மா�க� எ�ேலா�ேம �ைன��
ெகா�ளேவ��ய ஒ� ந�ல அ��ைர இ�.
�ழ�ைத வள��� ப�� ேம�� பா������ ெச��
தா�� நா� ப��த ஒ� �ஷய� உ�க�ட�:

தா�மா�க� த�க� �ழ�ைதக��� அள��க�கமான
உணைவ ெகா���றா�க� அ�ல� �ழ�ைத��
வ���� உணைவ� ����றா�க�!
‘�ழ�ைத ெரா�ப�� இைள�� ��டா�’
‘�ழ�ைத ெரா�ப�� ஒ��யாக இ���றா�’
‘ச�யாக� சா���வேத இ�ைல’
‘நா� கல�� ெகா�� வ�� உண�� பா�தா�
சா����றா�’

இ�ப� இ��ய� தா�மா�க� ம��ம�ல; ேமைல
நா��� தா�மா�க�� ெசா���றா�களா�!
உ�ைம�� தா�மா�களா� த�க� �ழ�ைதக��
எைடைய� ப��ய �ஜமான க��ைத அதாவ� அவ�க�
நா�ம�, அ�க எைட, அள��� அ�க எைட எ�பைத
ச�யாக� ெசா�லேவ ��ய��ைலயா�. எ�லா�
தா�மா�க�� த�க� �ழ�ைத ஒ��யாக� தா�

இ���ற� எ�� �ைன��� ெகா�� அ�கள�
உணைவ ஊ���றா�க�!
�மா� 300 தா�மா�கைள இ�த ஆ���காக
ேத��ெத��தன�. இவ�க�� �ழ�ைதக� ஒ�
வய����� ஒ�றைர வய���� இ��தன. அவ�கள�
�ழ�ைதக�� எைடைய� ப�� இவ�க�ட�
ேக�டேபா� 27% தா�மா�க� த�க� �ழ�ைத �க��
ெம��� இ��பதாக� ெசா�னா�களா�. உ�ைம��
ஒ� �ழ�ைததா� எைட �ைறவாக இ��ததா�.
32% �ழ�ைதக� அ�க எைட�ட� இ��தன�. 12
தா�மா�க� ம��ேம த�க� �ழ�ைத அ�க எைட�ட�
இ��பதாக� ெசா�னா�களா�.
27% �ழ�ைதக� அ�க எைட�ட� இ��பதாக� ���
�வர�க� ����றன.
இர�� வய���� அ�க எைட�ட� இ����
�ழ�ைதக� ��கால��� அ�க� ப�ம� (Obese)
ஆவத�கான சா��ய���க� அ�க�.
இதனா� தா�மா�க� த�க� �ழ�ைத�� வள���ைய�

ப�� ச�யாக� ெத��� ெகா�ள ேவ���.
�ழ�ைதக�� எைட ��வ�, �ைறவ� ப��ய ச�யான
அ�ைவ� ெபற ேவ��ய� இ��� ���ய�.
எ�லாவ�ைற�� �ட ���ய�: உணைவ அ�கள��
�ழ�ைத��� ெகா��கா��க�!
�ழ�ைதக� ‘ெகா��, ெமா��’ எ�� இ��தா� பா��க
அழகாக இ���� தா�. அ�� ேப� ேபால த�
�ழ�ைத�� இ��க ேவ��� எ�� ஒ� அ�மா
ஆைச�ப�வ�� த�� இ�ைல. ஆனா� அ�த�
‘ெகா��, ெமா��’ எ��கால��� அவ�கள�
ஆேரா��ய���� ந�லத�ல எ�றா� தா�மா�க�
எ�ச��ைகயாக இ��ப� அவ�ய�.
ெகா��, ெமா�� �ழ�ைதைய �ட ��கால���
ச�யான எைட�ட�, ஆேரா��யமான �ழ�ைதகைள
உ�வா��வ�� தா�மா�களா�ய ந� ைக��தா�
இ���ற�.

ச�, இ�த� ெதாட�� எ�னெவ�லா� எ��பா��கலா�?

�ழ�ைத வள��ைப அ��பைட����� பா��கலா�.
இள� �ழ�ைதைய எ�ப� ���வ�, �ரா��வ�, பா�
�க��வ�, தா� பா�� அவ�ய�, ெக�� ஆகார����
எ�ேபா� மா�வ�, எ�ென�ன ெகா��கலா�, எ�ப��
ெகா��கலா� எ�� எ�லாவ�ைற�� என�
அ�பவ��ட� ெசா�ல����ேற�.
எ� �ழ�ைதக��� அ�மாவாக��,
ேபர��ழ�ைதக���� பா��யாக�� பலபல
அ�பவ�க�. என� அ�பவ�க�� இ�த� ெதாட��
ேச�வதா� இ� ெவ�� ஏ�� �ைர�காயாக இ�லாம�
நைட�ைற�� ஒ�ததாகேவ இ����.
உ�கள� ஐய�பா�கைள�� ேக��கைள��
����ட� (feedback) �லமாக� ேக�கலா�.
வாசக�க�� ப�� ெகா�� இ�த� ப��ைய �ற���க
ேவ��� எ�� ேக��� ெகா���ேற�.
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�ற�த �ழ�ைதைய எ�ப� எ����
ெகா�வ�?

ேந�� காைல �� �� �வ� அவ�க�� ெசா�ெபா��.
ஒ� ெஜ� கைத ெசா�னா�.
ெஜ� �ற��ட� ஒ�வ� வ�தா�. வ�த�ட�
�ற�ைய� பா��� ‘நா� �ைறய �ஷய�க� ப��
உ�க�ட� ேக�கேவ���’ எ�றா�. �ற� �தானமாக
‘ஒ� ேகா�ைப ேத�ைர� ����� ெகா�ேட
ேபசலாமா?’ எ�� ேக�டா�. வ�தவ��� ���
ஏமா�றமாக இ��தா�� ‘ச�’ எ��றா�.

��� ேநர��� �ட��ட ேத�� வ�த�. �ற� ேத��
ஜா�ைய எ��� அ����த ேத�ைர, ஏ�கனேவ
�ைற����த ேகா�ைப�� ஊ��னா�.
ேகா�ைப����� ேத�� ெவ�ேய வ�ய ஆர���த�.
வ�தவ� பத��ேபா� ‘�����க�, �ைற�த
ேகா�ைப�� ேம�� ேம�� ஊ��� ெகா�ேட
இ�����கேள!’ எ�றா�.
�ற� ����� ெகா�ேட, ‘கா�� ேகா�ைப�� தா�
�ர�ப ����. இ�ைலயா? ��க� உ�க� தைல��
இ��பைத ெவ��� ெகா�� ��� வா��க�.
அ�ேபா�தா� நா� ேப�வ� உ�க���� பய�ப��’
எ�றா�.
இ�த� கைத ெசா�வ� எ�ன?
எ�த ஒ� ��ய �ஷய� ஆனா�� மனைத �ற��
ைவ��� ெகா�ள ேவ���. �ற������ மன�� தா�
��ய எ�ண�க� �ைழய ����, இ�ைலயா?
க�������� இள�ெப�க�� �த�� மனதள��
தயா� ஆக ேவ���. ஒ� ெப��� வா��ைகைய

�.�., �.�. எ�� ���கலா�. ��மண���� ��,
��மண����� �� எ��.
��மண வா��ைக�� அ��த க�ட�ைத �.�.�.
(�ழ�ைத �ற�பத�� ��), �. �. �. (�ழ�ைத �ற�த
��) எ�� இர�� வைகயாக� ���கலா�.

�.� – இ��த வா��ைகேய �.�. ெதாடரா�. இைத
எ�லா ெப�க�ேம அ�பவ��� ெத���
ெகா����பா�க�. அேதேபால�தா� �.�.� இ����
�ைல ேவ�, �.�.�. இ��க� ேபா�� �ைல ேவ�.
உ�க� �ழ�ைதைய பா���, �ரா�� வள��ப�
ம��ம�ல அவ��� ஒ� ந�ல ேரா� மாட�
அ�மாவாக�� இ��க� ேபா���க�. உ�கள�
�ழ�ைத�தன� மா� ஒ� தாயாராக உ�வாக ேவ���.
�க� ெப�ய மா�ற� இ�ைலயா?
��தாக� க����� ேச��� இ�����க�. நாைள
�த� �ன�. ஒ� வார���� ��ேப ஷா��� ெச��
�� �ெர�, �� ைக�ைப, �� ���ப�� எ��

எ�லாேம ��� – வா��யா���. ெவ� �ஷய�க�
எ�லா� ெர�. மன�?
ப����ட� ேபால�ல க���. ப���� ஆ��ய�க�
��னா� ப��ைப ஊ�� ��வா�க�. க�����
��கேள ப���� ெகா�ள ேவ��ய�தா�. பாட�க��
அ�க�. உ�க� உைழ��� அ�க� ேதைவ�ப��.
அேத ேபால�தா� �ழ�ைத �ற�ப��. எ�லாேம
��ராக இ����. உ�க��� ம��ம�ல; �ழ�ைத���
இ�த உலக� ���. இ�தைன நா�க� பா�கா�பான
இட��� இ������ ��ெரன ெவ��சமான ஒ�
உலக�; நாேம சா��டேவ���; நாேம ெவ�ேய�ற
ேவ���. ப��தா� அழ ேவ���. அ�மா��
தய�� �கமாக நட�� வ�த� எ�லா� இ�ேபா�
�ழ�ைத த� �ய���� தாேன ெச��
ெகா�ளேவ���.
அ�மா�� அரவைண�� அ�க� ேதைவ�ப��
�ழ�ைத��. அ�மா�� வ���� கதகத�பாக இ��த
�ழ�ைத அைத ெவ���� ேத��.

�ற�த �ழ�ைத�� க��� உ��யாக இ��கா�.
அதனா� �க�� ப��ரமாக அைத ைக��
எ��கேவ���.
�ழ�ைத ப��ைக�� ப������ற� எ�� ைவ���
ெகா��ேவா�.
�த�� இட� ைகைய ந�றாக ����, �ர�கைள
அகலமா��� ெகா���க�. ைகைய �ழ�ைத��
தைல��� க������ அ��� ெகா��க�.
வல� ைகைய �ழ�ைத�� ���ட பாக��� ைவ��
�ழ�ைதைய ெம�வாக உ�க� ப�க� ெகா�சமாக
ஒ��க���� (�தான�…. �தான�…..) ெகா���க�
�ழ�ைத�� தைல, க���, ெகா�ச� ���� ப��
எ�லா� உ�க� ���த இட� ைக�� இ��க���.
ெக��யாக� ����� ெகா�� இர�� ைககளா��
��க��. உ�க� �� ெக��யாக இ��க ேவ���.
அேத சமய��� �ழ�ைத�� எ�த�தமான அ��த��
ெத�ய� �டா�.
�தானமாக �ழ�ைதைய உ�க� மா��� ேம� சா����

ெகா���க�.
இ�ேபா� �ழ�ைத�� தைல உ�க� �ழ�ைக
ப���� வ��ப� ெம�வாக உ�க� இட� ைகைய
�ழ�ைத�� தைல����� ���ட பாக����
ெகா�� வா��க�. வல� ைகைய எ��� �டலா�.
�ற�த �ழ�ைத உ�க� ஒ� ைக அள�தா� இ����.
�மா� ��� மாத�க� வைர �ழ�ைதைய இ�த
�ைற�ப�ேய ��க ேவ���. �ல �ழ�ைதக��� 6
மாத�க� �ட தைல ச�� த�ளா�யப�ேய இ����.
அதனா� அ�க கவன� ேதைவ.
�ழ�ைத�� தைல உ�க� ைகக�ேலா அ�ல�
�ழ�ைக�ேலா (��க� ைகைய மட��� ேபா� ேம�
ைக���, �ழ�ைக��� ந��� வ�� ‘எ�’ ேபா�ற
அைம��ேலா) ப��� இ��க ேவ���.
இ�தைன எ��வதா� எ�ப� இ���ேமா எ��
பய�பட ேவ�டா�. ��க�� உ�க� �ழ�ைத��
ஒ�வ��ெகா�வ� �ல நா�க� பழ�ய�ட�
ச�யா����.

�ழ�ைத�ட� �ைறய ேப��க�. அைத பா���
����க�. �ழ�ைத�� பா�ைவ �த� �ல மாத�க��
�ைலெப����கா�. �ல சமய� ந�ைக ர�பா��
பா�ைவ பா����! அைத�� ர���க�.
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அ�த ‘�த� ஆ�ர� நா�க�’!

�ழ�ைத தா�� வ���� க�வாக உ�வாக�
ெதாட��� �த� நா����� அத�� இர��
வயதா�� வைர உ�ள கால�ைத�தா� ‘�த� ஆ�ர�
நா�க�’ எ�� ������றா�க�.

இ�த ‘�த� ஆ�ர� நா�கைள’ �ழ�ைத��
வள����� ெபா�னான நா�க� எ�� ெசா�லலா�.
இ�த நா�க�� �ழ�ைத�� �ைட��� ஊ�ட�ச��
�ழ�ைத�� எ��கால ஆேரா��ய���� �க��
இ��யைமயாத�. இ�தைகய ச�� �ைற�த

உண�க�னா� ��ட கால ேநா�க������
�ழ�ைதைய கா�கலா�. ேதைவ�ப�ட ஊ�ட�ச��
�ைட�கா� ேபானா� �ழ�ைத�� உட� ம���
�ல�ண�� (cognitive) சா��த வள���க�
பா��க�ப��.

ஒ� தா� க�������� கால��� எ�ன உண�
உ�ெகா���றாேளா, அ�தா� �ழ�ைத��
�ைனவா�ற�, கவனெச�� (Concentration),
��மா���� �ண�, அ��� �ற�, மன�ைல, மன
உண�� ஆ�யவ�ைற� ��மா���� எ�� ��ஞான
��வமாக க�ட����ளன�.

�த� ஆ�ர� நா�க�� �ழ�ைத��� �ைட���
உண�, ����ட� ச��� ெபா��க�, �ழ�ைத��
�ைள�� உ�ள �மா� ஐ�ப� இரசாயன�க� /
நர��ய� ப�மா�ற�கைள பா����றன எ��
��ஞா�க� ப�ேவ� ஆரா���க� �ல�

������ளன�.

இ��யா�� க�������� ெப�க�� பா��
ெப�க��� ேம� இ�த ஊ�ட�ச��� �ைற�னா�
பா��க�ப��றா�க�. இவ�க���� �ற���
�ழ�ைதக� ெம����, ேநா� எ���� ச��
�ைறவாக��, ேபா�ய அள� மன, உட� வள���
இ�லாதவ�களாக�� இ���றா�க�.
க��ப கால�ைத �த� ��� மாத�க�, இர�டாவ�
��� மாத�க�, ��றாவ� ��� மாத�க� எ��
���கலா�. க��ப கால��� கைட� ��� மாத�க�,
�ழ�ைத�� �த� ��� ஆ��க� �ழ�ைத��
�ைள வள����� ���ய ப�� வ����றன. .
இதனா� க�������� ெப� தன� உண��
பழ�க�கைள ந�ல �ைற�� அைம��� ெகா��வ�
�க�� ���ய�.
ந���� க�������� ெப�ைண� பா��� �ல�, ‘�
இர�� ேப��� சா��டேவ���’ எ�பா�க�.

அதாவ� அவ����, அவள� வ���� உ�வா�
வ�� �ழ�ைத��� ேச��� சா��ட ேவ��மா�.
��ப� காெம�!
இ�ெனா� ெகா�ைம எ�ன ெத��மா?
‘க�������� ேபா� எ�ப��� எைட ���. எ�ன
ேவ��மானா�� சா����� ெகா�ளலா�’ எ�ற �க,
�க, �க, �க, �க� தவறான எ�ண�.
இ�ப� அள��க�கமான உணைவ உ�� உட�
க�னா��னாெவ�� ெப����ேபா� �ழ�ைத �ற�த
���� இைள�க ��யாம� த���� பல இள�
ெப�கைள� பா���ேற�. இ�த� தவைற ெச�யேவ
ெச�யா��க�.
சா�பா��� அளைவ �ட, உண�� �ணநல�க�
�க�� ���ய�. ேபா�� ஆ��, ைவ�ட�� B12,
இ��� ச��, �ரத�ச��, நா��ச�� �ைற�த உண�க�
அ�க� உ�ண ேவ���.
�ைர வைகக�� இ�த ேபா�� ஆ�� �ைற�����ற�.
உண�� ���யமாக DHA (Docosahexaenoic

acid)) என�ப�� ெகா��� ச�� அவ�ய� இ��க
ேவ���. க������� �ழ�ைத�� �ைள ம���
க��� ����ைர ந�� உ�வாவத�� இ�த
ெகா���� ச�� இ��யைமயாத�.
அ�ம����லாம�, �ழ�ைத�� ேநா� எ����
ச�����, ேநா�� ���கைள ெவ�ேய�ற�� இ�த
ெகா���� ச�� ேதைவ. உண�� இ���� இ�த ச��
�ழ�ைத�� க� பா�ைவ���, �ர��ைனகைள
சமா���� �றைம���, ெபா�வான வள������
உத��ற�. கட� உண�க���, க��, க��
எ�ெண�, ஆ�� எ�ெண�, ெம��ய�, வா� ந��,
�ள�� ��� (ﬂax seeds) ம��� ேசாயா
����இ�த DHA �ைட��ற�. ��ய அள�� �ைர
வைகக��� காண� ப��ற�.
நா� ச�� அ�க� ேதைவ:
ேப� கால��� ந� இைர�ைப, நா� உ��� உண��
இ��� அ�கமான ச��� ெபா��கைள எ����
ெகா�ள ேவ�� ��� ெம�வாகேவ ெசய� ப��ற�.
ேம�� க��ப� ைப ெப�தா��ெகா�ேட இ��பதா�

இைர�ைபைய அ����ற�. இதனா� மல���க�
ஏ�ப�வ� உ��. �ைறய நா� ச�� உ�ள கா�க�கைள
���பாக ���, ெகா�தவர�கா�, அவைர� கா�,
வாைழ� த�� சா���வதா� இதைன� த���கலா�.
பழ�க�, ப�ைச கா�க�க� இவ�ைற �ைறய சா��ட
ேவ���. �க�� ���ய� �ைறய �� ���ப�. ந�
உட�� இ���� க��� ெபா��கைள ெவ�ேய�ற ��
அவ�ய� ேதைவ.
ெபா�வாகேவ ந� நா���, ெப�க� த�கள�
ஆேரா��ய���� அ�க ���ய��வ�
ெகா��ப��ைல. �த� �ழ�ைதைய� க��������
ேபா�, அ�மா�� கவ���, ம��� இள� வய�
இவ��னா� ஓரள� ந�ல ஆேரா��ய��டேனேய
அ�த� ெப� இ��பா�.
இர�டாவ� �ழ�ைத �ற���ேபா� பல தைடக�
இ����.
�த� �ழ�ைத��� இர�டாவ���� இைடேய ��ட
இைடெவ� ஆ����. அத��� �த� �ழ�ைத

ப����� ேபாக� ெதாட�� இ����.
எ� கைத அ�ப��தா� ஆ���. ����
���ப������ த�ேய வ����ேதா�. ேஸா, எ�லா
ேவைலகைள�� ெச�ய ேவ���. �த� �ழ�ைத
�த� வ���� இ��தா�. காைல�� அவைள தயா�
ெச�ய ேவ���. கணவ��� காைல 7.3௦ ��
அ�வலக��� இ��க ேவ���. அதனா� காைல�
��க� ேபாேய ேபா��! எ� அ�மா அ�ேபா�
ெப�க��� த���ட� இ��தா�. இவ�க�
இ�வைர�� ������ /���� ெகா�� ஊ����
ேபாக ��ய��ைல. அதனா� அ�மா ����
ெகா�ச�கைள அ�ப��க ��ய��ைல.
எ�ைன நாேன பா���� ெகா�ள ேவ��யதா���.
��க� வ�� சமய��� ��க ��யா�. மக���
���� பாட� ெச�ய உதவ ேவ���. பாட�க�
ெசா��� தர ேவ���.
இ�தைனைய�� �� நா� உ�சாகமாக இ��க என��
உத�ய� இைச தா�.

�ைண க���ெகா�ள ஆர���� இ��ேத�. அ�த
இைச�� எ� உட� அச�, கைள�� பற�� ேபான�!
இ�த வார� நா� க��� ெகா�ட�: உ�க���� ���த
ஒ�ைற ெச���க�. க�������� இள�
ெப�க��� ம��ம�ல இ�த வா��ைதக�.
எ�ேலா���ேமதா�!
�ழ�ைதைய எ��� ைவ��� ெகா�����ேறாேம,
எ�ன ெச�வ� எ����களா? ஒ� வார�
ைக������ �ழ�ைதைய ெகா��� ெகா����க�.
இேதா வ�����ேற�.
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அழகேன, �ராட வாரா�!

என��� ��மண� ஆ� 3 மாத�க�� எ� அ�பா
பரமப����ட, எ� அ�மா அ�கா�� �ழ�ைதைய�
பா���� ெகா�ள அவ�ட� இ��தா�. என� தைல�
�ரசவ���� அ�கா ������தா� ேபாேன�.
�ழ�ைத �ற�த 3 மாத�க�� �ழ�ைத�ட� ��கக�
வ����ேட�. மா�யா�ட� ’�ழ�ைதைய ����
�����களா?’ எ�றத�� அவ� த� இயலாைமைய
ெத���க �ைக��� ேபாேன�. எ�ன ெச�வ�?
அ�மா�ட� சரணைட�ேத�. அ�மா �தானமாக�
ெசா�னா�. ‘�ழ�ைதைய ���பா��வ� ஒ���

�ரமாதேம இ�ைல. �த�� எ�ென�ன ேவ��ேமா
அைதெய�லா� எ��� ைவ��� ெகா�. �ழ�ைத��
ேத��க ேவ��ய எ�ெண�, ேசா��, அ�ல�
�ைக�கா� ெபா�, �ழ�ைதைய �ைட�க டவ�. �
உ�கார மைண.
இர�� ப�ெக��க�� �� ���� ைவ��� ெகா�.
ஒ�� ந�ல �டாக இ��க���. இ�ெனா�� உ� ைக
ெபா���� ���� இ��க���. எ�லா
சாமா�கைள�� உ� ைக எ��� �ர���
ைவ���ெகா�. ேவ���ேபா� �� த������
�ளா�� ெகா�ளலா�.
�த�� �ழ�ைதைய ����� கா�க�� ேம� ����
ெகா�. ேம� கா�க�� ��� இைடெவ� ���
�ழ�ைத�� தைலைய ‘���’ மா�� ����� ெகா�.
இதனா� உ� ைகக� இர�ைட�� பய�ப��தலா�.
எ�ைணைய ��ப���� ெகா�� ஆ�ய�ட� (இைத
�த�ேலேய ெச�� ெகா�ள ேவ���) �ழ�ைத��
�க�, மா��, வ��, கா�க� எ�� ஒ�ெவா�
பாகமாக� தட�.

ெம�வாக �ழ�ைத�� தைலைய ����� க����
எ�ெண� தட�. ெம�வாக �ழ�ைதைய எ���
கா�க�� ேம� க���� ���� ெகா�. ���
ேபாலேவ கா�களா� �ழ�ைத�� தைலைய
அைசயாம� ����� ெகா�. �ழ�ைத�� ��ன�தைல,
க���� ���ற�, ���, ���ட பாக�, ���ட
பாக�ைத ெகா�ச� அகல� ப��� ெவ����
ேபா��ட�, ��ன�கா�க� எ�� �தானமாக
எ�ைணைய தட�. தட��ேபாேத
மஸா�ெச�வ�ேபால ெம�ல ைககளா� அ��� தட�.
�ழ�ைத க���ேத ப�����க���.
அ��தா�ேபால ‘ம�’�� �� எ��� �த��
�ழ�ைத�� தைல ேம� ஊ�ற ேவ���. �ழ�ைத
க���� ப�����பதா� �க��� �� �ழா�.
ஆனா�� ஜா��ரைத�காக இட� ைகைய �ழ�ைத��
ெந��� ப�க� ைவ��� ெகா�� �ைர� ெகா�� �ைர
அ�ப�ேய ��ப�கமாக வ��� ����ட ேவ���.
இ�ேபா� �ழ�ைத�� தைல�� ம��� �ைக�கா�
ெபா� ேத��கலா�. இ�த� கால��� எ�த
ம���வ�ேம இைத ப���ைர�ப��ைல. அதனா�

உட��� ேபா�� ேசா� அ�ல� ேப� ஷா��
ேபாடலா�. தைல�� �ைர ��� ந�றாக அல�ய��
தைலைய ந�றாக� �ைட����. இ�ேபா�
�ழ�ைதைய ம�ப� ����� ���� ெகா�� �த��
�க���� ேசா�� ேபாடேவ���.
�ழ�ைத�� உட��� ேசா�ைப� ேபா���
ேத��காம� ைகக�� ேசா�ைப எ���� �ைழ���
ெகா�� ெந��, க�ன�க�, க��� எ�� தட�,
ைககளா� �ைர எ��� ெகா�ச� ெகா�சமாக ���
க�க�� �� ேபாகாம� �க�ைத அல�ப ேவ���.
உடேன �க�ைத�� டவலா� �ைட�� �டேவ���.
இ�ப�� ெச�வதா� �ழ�ைத�� ச� ���கா�. �ற�
உட���� ேசா� தட� – இ�ேபா� தாரளமாக �ைர
�டலா�. க���� ப��, ெதாைடக�� இ���க���
�� ��� ���� �டேவ���.
ந�றாக� �ைட�� �ழ�ைதைய டவ�� ��� ெவ�ேய
ெகா�� வா. ��யலைற அம��கள�கைள
�ழ�ைதைய ��க� ப��ய �ற� ச� ப��தலா�.
எ� அ�மா�� வா��ைதக�ேலேய �ழ�ைதைய

�ரா��யா���. இ�ேபா� �ல ேக�� ப��க�:
எ�த ேநர��� �ழ�ைதைய �ரா�டலா�?
ெச�ைன ேபா�ற இட�க�� 9 அ�ல� 10 ம���
�ரா�டலா�. ெப�க�� ேபா�ற இட�க�� ச��
ெவ��� வ�த�ட� �ரா�டலா�.
�ல� ம�ய� 12 ம��� �ரா��வா�க�. ெபா�வாக
மாைல ேவைளக�� �ரா��வ� இ�ைல. �ழ�ைத��
காைல 10 ம��� ஒ� �ைற பா� ெகா�����க�
எ�றா�, அ��த ப� ேவைள வ�வத��� �ரா��
���க�. �ரா�ட���� �� �ழ�ைத ����.
அதனா� �ரா�����, பா��� ��க� ப��னா�
இள� தா���� ச�� ஓ�� �ைட���.
�ழ�ைதைய �ன�� �ரா�ட ேவ��மா?
��சயமாக. �ன�� �ரா�ட ேவ���. தா�� வ����
இ���� ேபா� ��� இ��பதா� �ற�த�ட� ச��
��னா�ேபால இ���� �ழ�ைத �ற� எைட �ைற��.
இதைன ‘அைர வ��’ எ�பா�க�. எைட �ைறவ�ட�,
ேம� ேதா� உ��� வற�� ���. ைக கா�க�

எ�லா� ��� ���யாக ஆ����. �ழ�ைத�� ச�ம�
பைழயப� ஆக இ�த �ன� ��ய� ெரா�ப�� உத�
ெச���. எ�ெண��� த���� பட�பட� தா�
�ழ�ைத ேத��.
ெரா�ப�� ��� �ரேதச��� இ��பவ�க� ஒ� நா�
��� ஓ� நா� �ரா�டலா�.
எ�த எ�ெண� �ற�த�?
நா� எ� �ழ�ைதக��� ஆ�� எ�ெண�
பய�ப���ேன�. அ�த� கால��� ெவ�� ேப� ேசா�,
ப�ட� ம���தா� இ��தன. இ�ேபா�
�ழ�ைத�ெக�� சகல�� �ைட��ற�. அவ�ைற
பய�ப��தலா�. எ�ெண� ச�� �� ப��� ���
உபேயா��தா� �ழ�ைத�� ச� ���காம� இ����.
எ�த ���� �� இ��க ேவ���?
அ�த� கால��� �ட��ட �ைர ��வா�க�. �ழ�ைத
அல��. ���� ���த�ட� ெச�க�ெசேவெல��
ஆ����. அ�ம��ம�ல; ��த� ெச��ேற� எ��
வா�� ஒ� �ரைல ��� (பாவ� �ழ�ைத�� வா�

இ����� இ����. க�ைட க�ைடயா� இ����
�ரைல அத� வா�� ���) நா�� வ��பா�க�. பா�
சா���ட தட� �ல �ழ�ைதக��� நா��� இ����.
அைத அ��ற�ப��த இ�ப�� ெச��ேறா� எ�பா�க�.
இதனா� எ�லா� அ�த� தட� ேபாகா�. தானாகேவ
ேபா����.
கா�க�� எ�லா� �ைட�� �ைட�� உ�� இ�ைல
எ�� ெச����வா�க�. பல �ழ�ைதக� ��யலைற
ப�க� எ���� ெகா�� ேபானாேல ஊைர� ����.
தய� ெச�� அ�ப�� ெச�யா��க�. �ழ�ைதயா�
ஒ��� ெச�ய ��யா� எ�� அைத� ெகா�ைம�
ப��த� �டா�.
ைகெபா���� �� ேபா��.
�ழ�ைத�� ப�ட� ேபா�வைத� �ட �ைறய
ம���வ�க� ேவ�டா� எ��றா�க�. �ழ�ைத��
���� �ண�� அள��� ப�ட� ேபாடா��க�.
���யமாக தைல�� ப�ட� ேபாடேவ ேபாடா��க�.
ந�றாக தைலைய �ைட����தா�� ெகா�சந�ச�

இ���� ஈர��� இ�த� ப�ட�� ேசர தைல�� சைட
ேபா��.
க���, ைக�� �ேழ, ெதாைட இ���க�� ப�ட�
ேபா�வதா� இ�த இட�க� உல��� இ����.
ைம��வ�, ெபா�� ைவ�ப� எ�லா� அவரவ�
���ப�. ம���வ�க� இெத�லா� �ட ேவ�டா�
எ��றா�க�. ஏென�றா� �ைட��� ைம, ெபா��
இைவெய�லா� �ழ�ைத�� இள� ேம���
பா��ைப உ�� ப�ண� ��� எ��.
�ழ�ைத�� ெம�சாக உைட ேபா��க�. ெசய�ைக
இைழகளா� ஆன ஆைடக�, �ைறய ஃ��� ைவ�த,
ைல�� ெகா��த உைடக� ேவ�டா�.
பா���� ��க� ப���க�. �ழ�ைத ��ம�யாக�
��க���. அத��� நா� ேவ� �ல �ஷய�க�
ேபசலா�. ��க�� ெகா�ச� ஓ�� எ��க�. இ�ப��
ேபா���� அ�ப� வ�����ேற�, ச�யா?
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�ல �ள�க�க� இ�த� க��ைர��
வ�த ����ட�க��
அவ���கான �ள�க�க��

�ழ�ைத வள���� என�� �க�� உத�யாக
இ��தவ� டா�ட� ெப�ச�� �பா� தா�. உ�க�
���ப ம���வரா எ�� ��க� ேக�ப� கா��
���ற�. இ�ைல��ைல. அவர� ��தக� தா�
என��� �ழ�ைத வள���� �ைத!
எ� �த� �ழ�ைத �ற�பத�� �� எ� ெப�ய

ஓ��ப� என�� இவ� எ��ய ��தக�ைத
அ�ப��பாக� ெகா��தா�. எ� வா��ைக��
என��� �ைட�த �க� ெப�ய ப��! �க��
�வார�யமாக எ�� இ��பா�. பல�ைற ப���
ர������ேற� – �ழ�ைத �ற�பத�� ��ேப!
�ழ�ைத�� எ�த �ர�ைன வ�தா�� டா�ட� �பா� –
ஐ� தா� ேக�ேப� – ப��ேப�!
��தக� ப��� �ழ�ைதைய வள��க ���மா
எ����களா? இவர� ��தக�ைத� ப���� பா��க�.
ந� ���� �ட��� வ�� ��� பா������
எ���றாேரா எ�� ேதா���. 1946 ஆ� ஆ��
ெவ�யான இவ� எ��ய Baby and child care
இ��வைர ப�லா�ர�கண�கான அ�மா�க���
வ�கா��யாக இ���ற�.
அ�த� ��தக��� அவ� ெசா�ன இர�� க����க�
எ�ைன ெரா�ப�� கவ��தன.
அ�மா�க���: ‘You know more than you think
you do’.

�ழ�ைதகைள� ப��: ”Don’t take your child for
granted. He has likes and dislikes!’ எ�பா�.
ஒ�ெவா� அ�மா�� இ�த வ�கைள பலசமய�க��
‘எ�தைன உ�ைம’ எ�� �ய����பா�.

எ� ெப���� நா� இ�த� ��தக�ைத வா���
ெகா��ேத�. எ� ��தக� எ��டேம ப��ரமாக!
டா�ட� �பா� 1994 ஆ� வ�ட� தன� 94 வ� வய��
இைறவன� ேச��த ேபா� என�� எ� ���ப���
ஒ�வைர இழ�த ��க�.
இ� ெச�ற வார� வ�த க���ைரகைள� ப���
பா��ேபா�.
�த�� ��ம� இராஜராேஜ�வ� அவ�க�
ெசா�����தைத� பா��ேபா�:
“�ழ�ைதைய ���கைவ�� �ைட�� பா��� ஒ�
டவ�� ெபா��� ��� �க� ம��� ெவ���
ெத��மா� ெதா���� ப��கைவ�பா�க�

ந�� அச�� ���� …”
இ�த மா�� �ழ�ைதைய ஒ� டவ�� ���வைத
ஆ��ல��� ‘Swaddle’ எ�பா�க�. இ�த மா��
�ழ�ைதகைள ‘�வா��’ ெச�வதா� �ழ�ைத�� ஒ�
பா�கா�பான உண�� ஏ�ப��. இ�த� காெணா� ைய�
பா��க�. எ�ப� �ழ�ைதைய ஒ� ெபா�டல� மா��
��� உ�கார ைவ�� ��டா�!
இ�த மா�� ெச���ேபா� கவன� அ�க� ேதைவ.
ெரா�ப�� இ��கமாக� ��ற� �டா�. அேதசமய�
ெரா�ப�� �சாக� ���னா� �ழ�ைத ைகைய காைல
உைத��� ெகா�� ெவ�ேய வ�����. ஒ� �ல
ம���வ�க� இதைன �டா� எ��றா�க�.
�ழ�ைதைய அ�த நா�க�� ���� ��வ�
��ட�த�ட இேத மா��யான ஒ� அைண�ைப�
�ழ�ைத��� ெகா��க�தா�. �ல� ����
�ழ�ைதைய ��வதனா� அத� வள��� பா����
எ��றா�க�. இ� தவறான க���.
எ� �த� ேபர� நா� அவைன ‘�வா��’ ெச�வைத

�க�� ����வா�. �ல ��ட�க�� �����
��வா�. இர�டாவ� ேபர� இத�ெக�லா� ம�யேவ
இ�ைல. அ�மா ம�; அ�ல� பா�� ம�! என�� டா�ட�
�பா� �ைன��� வ�தா�. He has his likes and
dislikes!
‘�வா��’ ெச�யாம� ப�க��� ���� ெகா�டா�
இர�� ப�க�� ��ன���ன தைலயைணகைளேயா
அ�ல� �டைவகைள ��� தைலயைண ேபால� ெச��
அ�ட� ெகா��க�. �ழ�ைத�� ேம� ஒ� ��ைய�
ேபா��� ���க�.
��ம� காமா��: உைர ம��� உ�டா? �ைர�
வா�டராவ� உ�டா?
இ�த� கால�� ம���வ�க� இைதெய�லா�
க���பாக� �டா� எ��றா�க�. �ரசவ ேல�யேம
ேவ�டா� எ��றா�கேள!
�ழ�ைத�� பா� ெகா��த�ட� ேதா�� ேபா�� த��
ஏ�ப� �ட� ப�ண ேவ���. அ�தா� �ழ�ைத��
வ���� இ���� கா�ைற ெவ�ேய�ற ஒேர வ�.

�ைர� வா�ட� �டேவ �டா� எ��றா�க�.
எ� �த� ேபர� �ற�� �ல நா�க� ஆ������.
��ெரன �ழ�ைத அழ ஆர������டா�. ��காத
அ�ைக. எத�� எ�ேற ��ய��ைல. ப��� இ�ைல.
டா�ட�ட� அைழ��� ெகா�� ேபாேனா�. டா�ட�
�த�� ேக�ட� எ� ெப���� எ�ென�ன
உண�க� ெகா���ேற� எ��. காைல�� ‘ேல�ய�’
ெகா���ேற� எ�ற�� ஒ� ச�த� ேபா�டா�
பா��க�! அ���� ேபா���ேட�.
‘அ�த� கால��� உ�க� அ�மா, பா�� சா���டா�க�
எ�றா� க�ைமயான உைழ�� இ��த�. இ�த ம���
�ரண� ஆ���. இ�ேபா� உ�க� ெப� ����
����� ஏதாவ� ெச��றாளா? இ�த ம���
காரசாரமாக இ����. அத�காக வ�� ெந�ைய�
ேபா��� ெகா����க�. அ�தைன ெந��� உ�க�
ெப��� உட��� ெகா��பாக� ேச��. அவ���
இ�த ம��தா� பய� ஏ�� இ�ைல அனாவ�யமாக
எைட ���. �ழ�ைத�� இெத�லா� ஒ���
ெகா�ளா�. �த�� �����க�.’

உடன�யாக ���� ��ேட�.
ப��ய சா�பாேட ேவ�டா� எ��றா�க� இ�ேபா�.
இ�தைன நா�க� எ�ன சா����� ெகா����தாேளா
அைதேய ெகா��க� எ��றா�க� இ�த� கால
ம���வ�க�. அெம��கா�� ஐ����
ெகா��பா�களாேம, �ரசவ� ஆன�ட�!
��ம� ேகாம� அர�:
இ�கால தா�மா�க� த�க� �ழ�ைதகைள �ன�
���பா��வ� இ�ைல.
இ�ேபா� டா�ட� ப�ட�, ெபா��, சா��ரா�,
எ�ெண� ��ய� எ�லா� தைட ேபா��றா�க�..
�ழ�ைதகைள �ன�� ���பா��வ� �க��
அவ�ய�. �ற�த �ழ�ைத அ��க� ‘ஸு�ஸு’ ேபா��.
ெகா�ச� ெகா�சமாக மல� க���� ெகா�ேட
இ����. இள� �ழ�ைத�� அல�� �ட ��யா�.
எ�தைனதா� ஈர� ���� ெவ��ரா� �ைட��
��டா�� ��தமாக ஆகா�.

�ல �ழ�ைதக� க���� ப��க��� ெதாைட�
ப��க��� சைதப��ட� இ����. இ�ெக�லா�
த��� ெகா�� அல��னா� தா� ந�ல�. ெச�ைன
ேபா�ற �ய�ைவ அ�க� இ���� இட�க��
�ழ�ைதைய ந�� ���பா��ய�� ப�ட�
ேபாடாம���பேத ந�ல�. �ய�ைவ�� ப�ட� ஒ���
ெகா�� வ�வ�யாக ப�ட� த�� ���.
சா��ரா� �ைக�� ேவ�டா� தா�. ெகா�ச�
ெகா�சமாக இ�த� �ைக �ழ�ைத�� �ைர�ர��
ப���, ப�க �ைள�கைள ஏ�ப���� எ��
ம���வ�க� க���றா�க�.
எ�ெண�� ��ய� க�டாய� ேவ���.
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�ழ�ைத�ட� ேப��க�!

��ைள� த�� எ�ப� இல��ய வைக�� ஒ��.
பா��ைட தைலவ�/தைல��� �ழ�ைத� ப�வ�ைத
பா�வ�தா� இ�த� ��ைள�த��
நாலா�ர ��ய��ரப�த��� ெப�யா�வா� க�ண��
�ழ�ைத� ப�வ�ைத �க�� அ�ப���
யேசாைத�� �ைல�� த�ைன ைவ��� பா��றா�.
அ�� யேசாைத க�ணைன �ரா�ட���� அைழ���
பாட�க� 10. அ�� ஒ� பாட�� கைட� வ�தா�
‘அழகேன �ராட வாரா�’.
���பத�� அட� ����� �ழ�ைதைய யேசாைத

எ�வா� தாஜா ப�� �ராட அைழ��றா� பா��க�:
‘� �ற�த ��ேவாண� இ��,
� �ராட ேவ���…’
‘இ�ைன�� உ� �ற�த நா�, ���க�� இ�ைலயா?’
‘ந���ைன� கா�� �����…’
‘உ� ேதா� ந���ைன � ���காம� இ��தா�
���பாேள… அவ� பா��பத�� �� ������’
இைதெய�லா� எத�� இ�ேக ெசா���ேற� எ�றா�
�ழ�ைத�ட� �ைறய ேபச ேவ���.
ஒ� ��ன �ளா�ேப�:
எ� �த� �ழ�ைத ���ைர மாத��� (வ�ட��ற��
அ��) �ற�தா�. ந�ல ெவ���. இர� �ட �� தா�.
�ழ�ைதைய க���� �வ��� ப�க� ������
க���� ஓர��� நா� ப���� ெகா�ேவ�. ெம�ைத
ேம� ர�ப� ��. அத� ேம� ஒ� ��ைய ேபா��
�ழ�ைதைய �����ேத�.

ஒ� நா� இர�. ப�க��� ப�����த �ழ�ைத ெந���
ெகா�ேட இ��த�. �ழ�ைத�� இர�� ப�க����
�டைவகைள ��ன ��ன தைலயைண ேபால ���
அைண�தப� ைவ����ேத�. ஏ� இ�ப� ெந��ற�
எ�� ெரா�ப�� ேயாசைன ஆ���. ைக��
எ��ேத�. �ழ�ைத�� ��� �டாக இ��த�. ர�ப�
�� ��!
என�� மனெச�லா� ெந���� ��ட�. பாவ�,
வா��லா �வ�! எ�ப� த�ைன
ெவ��கா���ெகா�ள �ய��ற� பா��க�.
அ������ �ழ�ைத��� என��� இ��த
இைடெவ� ச�ெட�� �ைற�த�. அத� உட� பாைஷ
��ய ஆர���த�. அ��தா� அ� எ� �ழ�ைத எ�ற
ஒ� பாச உண�� ேதா�ற ஆர���த�.
�த��தலாக அத�ட� ேபச ஆர���ேத�:
‘அ�ச�ேசா! ேகா�ைத�� ெரா�ப ��டா? அதா(�)
இ�ப� ெந���யா? அ�மா��� ெத�யேவ இ�ைல.
�சா�டா க�ணா…!’
அ������ ர�ப� �� ேம� �� �டைவைய

ேபா�� �ழ�ைதைய �ட ஆர���ேத�. �ழ�ைத��
��ம�யாக� �����.
இ�…
ெச�ற ப���� �ழ�ைதைய எ�ப�� கா�� ேபா���
ெகா�� �ரா��வ� எ�� எ� அ�மா என��
ெசா�னைத ேக���க� இ�ைலயா?
நா�� அ�ேபா� ேக��� ெகா�ேட�. ெசா�வ�
�லப� ெச�வ� க�ன� எ�பா�க� இ�ைலயா?
�த� நா� ெரா�ப�� பய�ேத�. அ�மாைவ
�ைன��� ெகா�ேட ஒ�ெவா�றாக எ��� ைவ���
ெகா�ேட�. �ழ�ைதைய கா�� ேபா��� ெகா��
�ழ�ைத உட��� எ�ெண� தட�ேன�. இ�வைர
எ�லா� ச�. �ழ�ைதைய ���� �ட ேவ��ேம….
எ� ைகக��� �ழ�ைத�� உட��� எ�ெண�.
வ����ற�. எ� மன��� ெந���ய ெத�வமான
�ர�க� ெப�மாைள ‘ர�கா ர�கா’ எ�� ������
ெகா�ேட �தானமாக �ழ�ைத ���� �����
ேபா��� ெகா�ேட�.

எ� அ�மா என�� ெசா��யைத �ைன� ப����
ெகா�ேட�: ‘ெகா�ச� தைலைய ச�யாக� �ைட�க
��ைல எ�றா� பரவா��ைல. �ழ�ைத உட��� ��
எ�ெண� த�� ��டா�� பரவா��ைல. ேகா�
���� ��� ஒ��� ஆகா�. � �ழ�ைத�� அ�மா.
ைத�யமாக �ழ�ைதைய ������. ஒ��ர��
நா�க� ச�� ��ேன��ேன இ����. அதனா� மன�
வ��த� படாேத!’
�ழ�ைதைய �ரா�ட எ���ெகா�� ேபாவத��
��னா� அத�ட� ெசா�ேன�: ‘அ�மா இ����
உ�ைன ெமாதெமாதலா ���� �ட� ேபாேற�. �
சம�தா இ��க��. ெகா�ச� அ�ப� இ�ப� இ����.
� ெகா�ச� அ�ஜ�� ப���ேகா ச�யா? நா ேகா�; �
���, ஓேக?’
�ழ�ைதைய கா�� ேபா��� ெகா�� எ�ெண�
தட� �ற� அதைன ���� ���� ெகா��� ேபா��
அத�ட� ெசா�ேன�: ‘ெகா�ச� வ��காத இ�.
அ�மா�� ��� ��� ���. நாம இர��ேப��
ஒ��த��ெகா��த� ெகா�ச� அ�ஜ�� ப���டா
உன��� ந�ல�; என��� ந�ல�. ச�யா?’ எ� மன��

இ��த பய� ெம�ல ெம�ல மைறய ஆர���த�.
இ�ப� �ழ�ைதைய�� நா� ெச��� ெசய�க��
ஈ�ப��� அத�ட� ேப��ேப� ெச�ததா� ���ரேம
நா�� �ழ�ைத�� ஒ�வைரெயா�வ� ����
ெகா�ேடா� எ�� ெசா�ல ேவ���.
இ�ேபாெத�லா� யா�� �ழ�ைதைய கா�� ேபா���
���பா��வ� இ�ைல. �ைறய� பா��மா�க���
���வ�; �ேழ உ�கார ��வ��ைல. அதனா�
ெதா��� ��ய� தா�. தவ� ஏ�� இ�ைல.
கால����� த��தா�ேபால!
நா� �க�� ர��த ஒ� ெதா��� ��ய� ப�� இ��
ெசா��ேய ஆக ேவ���.
என� �த� ேபர� �ற�த�ட�, ம���வ மைன��
இ���� ந�� �ன�� காைல�� �ழ�ைதைய
எ���� ெகா��ேபா� க��ைம��� ேநர���
���பா��� ெகா�� வ�� ��� ��வா�க�. ஒ�
நா� நா�� அவ�ட� ேபாேன�. ‘கா�� ேபா���
ெகா�� ���பா����களா?’ எ�ற எ�ைன� பா���

���� ��� ‘வா�க நா�க ���பா��றத பா��க’
எ�றா�.
ந� சைமயலைற�� இ���� ெதா��ைய �ட ச�ேற
ெப�ய ெதா��.
ந�� �ழ�ைத�� தைல க��� ேச��ட�ைத தன�
இட� ைக க�ைட �ர�, ஆ�கா�� �ர� இர�டா��
‘���’ ெச�� ெகா�டா�. ம�ற �ர�க� �ழ�ைத��
��ைக தா��� ெகா����தன. �ழ�ைதைய அ�ப�
இ�ப�� ����� ���� ெதா���� இ��த �ைர
வா� வா� இைற��, வல� ைகயா� ேசா� ேத���…
நா� அச�� ேபா� ��ேற�. �ழ�ைத��
��ப�க�ைத ���பா�ட ெவ� லாவகமாக
�ழ�ைதைய ����, இ�ேபா� �ழ�ைத�� க���,
மா��� ப�� அவர� இட� ைக �ர�க����!
�ழ�ைத��� ����ட அெசௗக�யேம ஏ�படா� அவ�
அ�த இள� �ழ�ைதைய ைகயா�ட �த�!
க�ெகா�டாம� பா���� ெகா����ேத�.
�ழ�ைதைய அவ� ெதா����� �டேவ இ�ைல.
இைதெய�லா� நா� எ��, ��க� ப���� ேநர� �ட

ஆக��ைல அ�த ந�� �ழ�ைதைய ���பா�ட!
இ� �ட ஒ� �றைம தா�, இ�ைலயா?
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தாலா�� பாட ேவ��மா?

�ழ�ைதைய எ��� ைவ��� ெகா��வ�, �ரா��வ�,
பா���வ�, தாலா��� பா� ��க� ப��வ�
எ�லாேம �ழ�ைத��� நம�� இ���� ப�த�ைத
வ�வா�க�தா�. �ழ�ைத�ட� நா� �ைறய ேநர�ைத
ெசல�ட�தா�; �ழ�ைத��� நம��� இைடேய உ�ள
ெந��க�ைத அ�க�ப���� ெகா�ள�தா�
�ழ�ைத �ற�த�டேன நம�� அத� ேம� பாச�
ெப���டா�. �ழ�ைத �ற�த �த� �ல நா�க���
ஆயாசேம அ�கமாக இ����. �ழ�ைத��
பா���வ�, இர�� க� ���ப�, ேவ� உலக����

வ����ட� ேபால இ����. ெகா�ச� ெகா�சமாக�
தா� நம� வழ�கமான வா��ைகைய ��� ���
�ழ�ைத�டனான வா��ைக�� – �ைறய
மா�ற�க�ட� தயாராக ேவ���.
உ�கைள� ேபால�தா� �ழ�ைத��. இ�தைன நா�
அ�மா�� வ���� சா����, ���, க���
ெபா��கைள ெவ�ேய��, இ���� கதகத�பான
இட��� த���� ����ெகா�� இ��� ���,
இ�ேபா� ��ெர�� ெவ� உலக�ைத, �ைறய
ச�த�க� �ைற�த உலக�ைத பா��� �ர�� தா�
ேபா�����. தாேன சா��ட ேவ���;
ெவ�ேய�ற�� அத� �ய��ேய! ��ன ச�த� �ட
அத�� இ� �ழ�க� ேபால� ேக���. சைமயலைற��
ட�ள� �ேழ ���தா� ைக கா� எ�லா� பற�க ����
ேபா��.
�ழ�ைத �க�� ‘��’ ப��வ� அ�மா��
வ���� இ��தேபா� உண��த கதகத�ைப��,
பா�கா�� உண�ைவ�தா�.
�ழ�ைதைய ைக�� எ���� ெகா��வ�, ம���

ேபா��� ெகா�� ��க ப��வ�, கா�� ேபா���
ெகா�� �ரா��வ� எ�� அ�மா�� அ�ைம
அத�� ஓ� ைத�ய�ைத��, த�ன���ைகைய��
ெகா����.
அேதேபால �ழ�ைதைய� ைக�� எ����ேபாேத
உ�க���� அத�ேம� ஒ� ��ன ��ய� உ�டா��.
உ�க���� �ழ�ைத��� இைட�� இ��த
இைடெவ� ெம�வாக �ல��.
�ழ�ைத�ட� �ைறய ேபச ேவ��� எ��
ெசா�ேன� இ�ைலயா? ெவ�மேன ேபசாம� பாடலா�.
இ�த� கால இள� ெப�க��� தாலா��� பாட�
ெத�வ��ைல எ�� ஒ� ��ற�சா�� இ���ற�. பல
�ைறக�� ��தக�களாக இ���றா�க� இ�த� கால
இள� ெப�க�. அதனா� அவ�க���� பாட�
ெத�யா��டா� எ�ன? பா��க� பாடலாேம! அ�ல�
தா�தா�க�, ஏ�, இள� த�ைதமா�க� �ட� பாடலா�;
தவ��ைல!
�ைறய ெப�க� எ�க���� பாட� ெத�யாேத

எ��றா�க�.
ஒ� �ஷய�: உ�க� �ழ�ைத�� ��க� தா� எ�.எ�!
அ�மா�� அ�ைம, அ�மா�� �ர� இர��� தா�
�ழ�ைத�� ���ேம த�ர, ��க� ந�றாக�
பா����களா, ��க� பா�� பா��� ச�த�, இல�கண�
இ���றதா எ�ெற�லா� �ழ�ைத��� பா��க�
ெத�யா�.
அதனா� எ�த� பாடைல�ேம தாலா�டாக� பாடலா�.
‘கா�கா க���� ைம ெகா��வா’, ‘ைக �ச�மா ைக
��’ எ�� எைத ேவ��மானா�� பாடலா�. உ�க�
���� எ�ைன� ேபா�ற பா��க� இ��தா�
‘மா��க� க�� வ�ர� இைடக��..’ ‘ம���க�
ேகாசைல த� ம� வ�� வா��தவேன…’ ேபா�ற
ப�ேவ� பாட�கைள அவ�க�ட���� க�கலா�.
�ழ�ைதைய� ெபா��தவைர ‘கா�கா க���� ைம
ெகா�� வா…’ ��, ‘மா��க� க��..’ �� ஒ�� தா�!
இைணய��� ேத�னா� ஆ�ர� கண�கான தாலா���
பாட�க� �ைட���றன. அைதெய�லா� இ�� எ�த

ேவ�டா� எ�� �����ேட�.
‘ேஜா ேஜா க�ண�மா, ேஜா ேஜா ேஜா,
���� க�ண�மா ேஜா ேஜா ேஜா,
ப��� க�ண�மா ேஜா ேஜா ேஜா,
ெச�ல� க�ண�மா ேஜா ேஜா ேஜா,
த�க� க�ண�மா ேஜா ேஜா ேஜா,
���� ��ேய ேஜா ேஜா ேஜா,
ப��� ��ேய ேஜா ேஜா ேஜா,
ெச�ல� ��ேய ேஜா ேஜா ேஜா
��ன� ��ேய ேஜா ேஜா ேஜா
த�க� ��ேய ேஜா ேஜா ேஜா
இ�ப�� பா�� ெகா�ேட ேபாகலா�. உ�க� க�பைன
உ�க� வச�!

எ� அ�கா, த� ேப��க��� தாலா�டாக ‘��ன�
��ன க�ண��� எ�னதா� ��னைகேயா?’ எ�ற
பாடைல �க இ�ைமயாக� பா�வா�. �.�. ��வா�
அவ�க�� �ர�� இ�த� பாட� இைழ�� இைழ��
இ�ைம�� ேதா��� ஒ����.
‘பா� மண��� ப�வ��ேல உ�ைன�ேபா�
நா���ேத�
ப�டாைட ெதா���ேல ���� ேபா� ப�����ேத�
அ�நாைள �ைன�ைக�ேல எ� மன� மா�தடா
உ��டேன ஆ� வர உ�ளேம ஏ��தடா’

‘க��ர��� தாமைரேயா க�ன� ���� எ�த�
க�ணா –
��ன���ன க�ண��� எ�னதா� ��னைகேயா?’

எ�தைன அழகான க�ைத பா��க�. அ��த பாரா
பாடா��க�!

‘��கார� க�ேண உ� ேத��� ெசா�லாேல �ராத
��ப�க� ���பாய�’

‘அ��� மல��த ந� ேராஜா க� வளரா� எ� ராஜா!’

இ�த� பாட�கைள�� தாலா�டாக� பாடலா�.

‘அ�ைத ம� ெம�ைதய�…’ பாட� ெத�யாதவ� யா�?
ேக.ஆ�. �ஜயா�ட� ேச��� இ�த� பாட��
ெப�ைம��, �க�� ெப�றைத யா� மற�கேவா
ம��கேவா ����? இ�த� பா�ைட�� பாடலா�.

உ�க��� எ�த� பாட� வ�ேமா அைத� தாலா�டாக�
பா����க�.
ேசாக� பாட�, இைர�சலான பாட� ேவ�டா�.

ஒேர பா�ைட ���ப����ப பா��க�. அ�ேபா�தா�
�ழ�ைத ����. ��க� உ�க� ச��த� �றைமைய�
கா�ட ேவ� ேவ� பாட�க� பா�� ெகா�ேட
இ��தா�, �ழ�ைத�� ேக��� ெகா�� ��காம�,
‘அட! அ�மா��� இ�தைன பா�� ெத��மா?’ எ��
உ�கைளேய பா���� ெகா������ க�
ெகா�டாம�!

ெப�யவ�க���� ��க� வர��ைல எ�றா� ஒ�
த��ர� ப�ண� ெசா�வா�க�: ஒ� ஆ� இ�த�
ப�க������ அ�த� ப�க� ����ற� எ�� மன��
உ�வக� ெச�� ெகா�ள ேவ���. ம�ப� அேத ஆ�

இ�த� ப�க������ அ�த� ப�க�; ம�ப� அ. ஆ. இ.
ப. அ. ப. ஒேர ஒ� ஆ�தா�. இைத� ேபால
‘ெமானாடன�’ ஆக �ைன��� ெகா����தா� ��க�
வ�����.

அேத தா� �ழ�ைத���. ஒேர பா�ைட எ�தைன �ைற
ேக�ப� எ�� அ���� ெகா�� ��� ���. இ�ைல
பா�� பா� அச�� ேபா� ��க� ��� ����க�!
�ற� பாவ�, அ�மா எ�� �ழ�ைத�� ������;
அ�ல� அ�பா� அ�மா ஒ� வ�யாக� பா�ைட
����னா�, இ� நா� ��ம�யாக� ��கலா� எ��
��க ஆர���கலா�.

இர��� ஓேக தாேன?
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இள� தா� கவ��க ேவ��யைவ:

‘அ��ைட��,
இ�ப�� எ� மக� ெசௗபா��யவ�…………………��
ெப�/ஆ� �ழ�ைத �ற�� தா�� ேச�� நல�……’
ந� ��க�� �ழ�ைத �ற�த�ட� ந�
உற�ன�க���� ெத���க எ��� க�த��� ஒ�
ப�� இ�.
இ�த� க�த��� ெசா�ல�ப�� தா�-ேச� நல�ைத�
ேப�தைல ஆ��ல��� post-natal care
எ��றா�க�. இ�த வார� நா�� இைத� ப���தா�

ேபச� ேபா�ேறா�.
.�ரசவ� ஆன �� எ�ேலா�ைடய கவன�� �ழ�ைத
�� �������. பா��க வ��றவ�க��,
வர��யாதவ�க��� ைக ேப��� ெச��
ெசா��வ�மாக அ�த இடேம ‘கலகல’ ெவ������.
�ரச��த ெப� பாவ� கைள��� அச�� ேபா�,
வ��றவ�க�ட� ேபச�� ��யாம� ெம�தான
��னைக�ட� ப�����பா�.
�ரசவ� எ�பைத ம��ற� எ�பா�க�. �����
உ�ைம. ஒ�ெவா� ெப��� �ரசவ கால���
அ�ப���� வ�தா� ம�த இன� அ�ப����
ப�ேவ� வைகயான வ�க�� �க� க�ைமயான வ�
எ�� ��ஞான ��வமாக க�� �������றா�க�.
க��ப� த����ேபா��, �ரசவ����� ��னா��
ெப��� உட�� பல மா�த�க� ஏ�ப���றன.
�ரசவ� ஆன ெப� ���� பைழய �ைலைய –
அதாவ� க��த��பத�� �� இ��த �ைலைய
அைடவத�� அவ���� ேபாஷா�கான உண�, ��க�,

ஓ�� �க�� இ��யைமயாதைவ. இவ��ட� �டேவ
த��ப�ட �காதார�� ெவ� ���ய�. அதாவ�
Personal hygiene
�ழ�ைத��� பா���வ�, அ� ���� சமய���
���வ� எ�� �ரச��த ெப� பலவைகக��
த�ைன தயா� ெச�� ெகா�ளேவ���.
ெப�ேறா�க��, கணவ��, ��கக�தவ�க�� இ�த�
சமய��� க�டாய� �ரச��த ெப���� உதவ
ேவ���. ந�ல ஆகார�, ��க� �த�யவ��னா�
���ரேம அவ� த� ேவைலைய தாேன பா����
ெகா�ள ����.
ந� அ��த தைல�ைற ஆேரா��யமான தைல�ைறயாக
வளர ���ப�தவ�க�� �� மனதான உத� ��சய�
ேதைவ.
உண�:
ெச�வ கள��யேம ப�� 3 (ஆ�ர� நா�க�)
(http://wp.me/p2IA60-8d) இ� ��ய� ேபால
ேபாஷா�கான உண�கைள� ெதாட��� ெகா��க

ேவ���.
சாதாரண� �ரசவ� அதாவ� இய�ைக �ைற��
�ழ�ைத �ற����தா� �ரசவ அைறைய ���
ெவ�ேய வ�த�ட� �டாக கா�, �, பா� ���க�
ெகா��கலா�.
நா� எ� ெப���� ரைவ க�� ேபா���
ெகா��ேப�. அவ� �க�� இ�ட�ப��� ���பா�.
தயா���� �த� கைட��� ெசா���ேற�.
வட இ��யா�� �ரசவ� ஆன ெப���� �த� �ல
மாத�க��� ரைவ ேகச� ெச�� ெகா��பா�களா�.
இ����� பல� ேச���� உண� இ� எ�ப� காரண�.
இ�ேபாெத�லா� ப��ய� ஏ�� ேவ�டா�
எ��றா�க� ம���வ�க�. எ�ேபா�� ேபால எ�லா�
சா��டலா� எ��றா�க�. அத�காக ��ஸா, ப�க�
சா��டலாமா எ�� ேக�க� �டா�!
அ�க� கார�, எ�ெண� இ�லாம� வ�����
இதமானதாக உண� இ��க ேவ���. �ரசவ����
�� எ�ப� ஆேரா��யமான உண�� பழ�க�ைத

ேம�ெகா�டாேளா அேத ேபால இ�ேபா�� உ���
உண�� அ�க� கவன� ேவ���.
ேபாஷா�� ச��� �ைற�னா� �ழ�ைத�� பல�த
ேநா� ெதா��க� ஏ�ப��. வள��த ����,
கவன��ைம, ேசா�ப�, மற� �த�யவ�றா�
�ழ�ைத�� �னச� வா��ைக பா��க� ���.
அதனா� இள� தா� த� உண�� பழ�க�ைத
ச�யானப� வள���� ெகா�ள ேவ���.
�ழ�ைத�� ேவ��ய ச��� ெபா��க� தா�
பா����� தா� �ைட�ற�. இதனா�� தா� த�
உண�� அ�கைற ெச���வ� அ� ���ய�.
��தாக சைம�த உணைவ ம��ேம உ�ெகா�ள
ேவ���
காைல ேவைள�� கா�, �, அ�ல� பா�ட�
ஹா���� ேச���� ெகா��கலா�. காைல �����
க�டாய� சா��ட ேவ���. காைல ��������
ம�ய உண���� இைட�� ஏதாவ� ச�� மா�
அ�ல� ஓ��, ரா� க�� ெகா��கலா�. பழ�க�,

�ைறய ப�ைச� கா�க�க� �ைற�த சால�, �ைர
ேபா�றவ�ைற �ன�� உண�� ேச���� ெகா�ள
ேவ���. ந�ந��� ��தமான �� ���க ேவ���.
எத�� இ�தைன �� ஜா��ரைத? இள� தா��� ேநா�
ெதா�� ஏ�ப�டா� அ� �ழ�ைதைய பா����. �ல
சமய�க�� அத�� தா� பா� ெகா��க�� ��யாம�
ேபா��.
�ரச��த ெப� எ�த�த க�ட�� இ�லாம� ����,
மல� ஆ�யவ�ைற� க��க பழ�க�, கா�க�க�
உத��. சா����ேபா� எ�த�த அவசர�� இ�லாம�
�தானமாக சா��ட ேவ���.
ஓ��:
�ைறய ஓ�� எ��க ேவ���. ஓ��னா� உட�
இழ�த ச��ைய ���� ெப��. ஓ�� எ�பைத ந���
பல� ���வ� எ�� தவறாக ���� ெகா���றா�க�.
இ�ைல. ஓ�� எ�ப� வழ�கமாக� ெச���
ேவைல����� மா�ப��, மன���� ���தைத
ெச�வ�.

�ழ�ைத ���� ேபாெத�லா� தா�� ���வ�
எ�ப� ச�� �ரம�. ��தக� ப��கலா�. இ�ய
இைசைய� ேக�கலா�. ெதாைலகா�� �ட பா��கலா�.
ஆனா� �ழ�ைத��� பா���� ேபா� பா��க
ேவ�டா�. �ழ�ைத�ட� ��க� இ���� ேநர�
எ�ப� உ�க����, �ழ�ைத��� ம��ேமயான
ேநர�. அைத எ�த� காரண� ெகா��� தவற �ட�
�டா�.
இர�� �ழ�ைத�காக எ�����க ேவ�� இ��தா�
பக�� ெகா�ச� ��கலா�. த���ைல.
இ�த ஓ�ைவ� ெகா��கேவ அ�த� கால��� 30, 40
நா�க��� �ரச��த ெப�ைண சைமயலைற���
�ட மா�டா�க�. ஆ� �ழ�ைதயானா� 31 நா�க��,
ெப� �ழ�ைதயானா� 41 நா�க�� ��� கா�தா�க�.
ரைவ க�� ெச��� �ைற:
ெம��� ரைவ : ¼ க�
த��� – 2 க�

ெந� 2 ேத�கர�� (இ��� ெகா�ச� தாராளமாக
�டலா�)
பா� 1 க�
ச��கைர – ���ேக�ப / ேதைவ�ேக�ப
ஏல�கா� ெபா� �� – ஒ� வாசைன��

�த�� வாண��� ெந�ைய ��� ச�� �டான�ட�
ரைவைய� ேபா�� �தமான ��� வாசைன வ�� வைர
வ��க��.
ப�க�� அ���� �ைர ெகா��க �ட��. ந�றாக
சலசலெவ�� ெகா���� ேபா� ரைவைய� ேபா��
ைக�டாம� , க�� த�டாம� �ளற��.
ரைவ ந�றாக ெவ�த�� இற�� �ட��. இ�த� க��
ெகா�ச� ���கேவ இ����. எ�ேபா�
ெகா�����கேளா அ�ேபா� பா�, ச��கைர ேச����
ெகா��கலா�. அ�வ�ேபா� ��தாக� ேபா���

ெகா��தா� �ட��ட �க ந�றாக இ����. ரைவைய
ெமா�தமாக வ��� ைவ��� ெகா�டா� ச�ெட��
ெச�� �டலா�.
அ��த ப���� இள� தா� த� �காதார�ைத எ�ப�
பா�கா��� ெகா�வ� எ�� பா��கலா�.
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�ரச��த ெப� �யா� ஆக
ேவ��மா?

என� உற�ன�� ெப���� �ழ�ைத �ற����த�.
உடன�யாக எ�னா� ேபா� பா��க ��ய��ைல. �ல
மாத�க� க���� பா��க� ேபான என�� அ�த�
ெப�ைண� பா��த�� அ����!
ச�யாக வாராத தைல. அ��கான ஒ� ைந���ட�
அ�த� ெப� கா�� அ��தா�. எ�கைள�
பா��த�ட� அவசரமாக ஓ�� ேபா� அ�த அ.
ைந���� ேம� ஒ� ��ப�டா(!?)ைவ� ேபா���

ெகா�� வ�தா�. (எத��?)
‘�ழ�ைத�டேனேய ேநர� ச�யா� ���ற�. எத��ேம
ேநர��ைல…!’
‘அ�ப�யா?’ எ�ேற�.
‘�ழ�ைத �ற�த �ற� எ�லாேம மா���ட� மா�.
�ழ�ைத �ற�பத�� �� நா� எ�ப� இ��ேத�
எ�பேத மற����ட�…. �ழ�ைத இ�லாத ஒ�
வா��ைகைய �ைன��� பா��கேவ ��ய��ைல……!’
‘ஒ� �ெர� �ட ச�யான அள�� இ�ைல. �ழ�ைத
�ற�பத�� �� ேபா��� ெகா�ட �ெர�கைளேய
இ��� ேபா��� ெகா�����ேற�…’
ஓ! அ�தா� இ�த ைந�� இ�தைன அ��கா?
‘நா� எ� �ழ�ைத�� ஒ� �ற�த அ�மாவாக இ��க
ேவ���. அவைன� த�ர என�� ேவ� எ��ேம
ேதைவ��ைல இ�த உலக���. அவ�� எ�ைனேய
எ�லா����� ந�� இ���றா�…! என�� எ�ைன�
ப��ய �ைன�ேப இ�ைல…!’

எ� ம��� இ��த �ழ�ைத ‘�…ங….!’ ���த�.
‘பா��ேகா மா�, அவ��� நா ேபசறெத�லா�
��யற�!’
‘அ�ப�யா? என�� அவ� ேவெற��ேகா ���கறா�பல
இ��த�…!’
‘………..?!’
‘இ�ப� உ�கா��மா….’ அ�த� ெப�ைண ப�க���
உ�கா��� ைவ��� ெகா�ேட�.
‘�ற�த அ�மாவாக இ��க ேவ��� எ�றா� தைலைய
வா�� ெகா�ள� �டா�; ந�ல உைட உ���� ெகா�ள�
�டா� எ�� எ�காவ� எ�� ைவ�����றதா?’
‘…………………………ஆனா மா�…!’ ஆர���தவைள
நா� த��ேத�.
‘த�ைன ச�யாக� பரமா���� ெகா��� ஒ�
ெப�ணா� தா� த� �ழ�ைதைய�� ச�யான
�ைற�� வள��க ����. � இ�ப� இ��ப�

உ�னா� ��� ேவைல, �ழ�ைத பராம���
இர�ைட�� ச�யாக� ெச�ய ��ய��ைல
எ�பைத�தா� கா���ற�. � இ�ப� இ��தா�தா�
�ழ�ைத ச�ேதாஷ�ப�� எ�� யா� ெசா�னா�க�? �
இ�ப� இ��ப� ��சய� உ� �ழ�ைத���,
கணவ���� எ�த �த���� �ைறைவ� ெகா��கா�.’
‘�ழ�ைதைய கவ��காம� � உ� அல�கார���
கவன� ெச��த ேவ����� நா� ெசா�லைல.
ஆனா�� உ� அ��பைட� ேதைவகைள� �ைற���
ெகா��தா� �ழ�ைதைய� பா���� ெகா�ள
ேவ��� எ�ப� �ேய உன�� ேபா��� ெகா���
�� ேவ�. இ� ேதைவ��லாத�.’
நா� �ற�த மகளாக இ��க ேவ���, �ற�த
மைன�யாக இ��க ேவ���, �ற�த அ�மாவாக
இ��க ேவ��� எ�பெத�லா� நம�� நாேம
ேபா��� ெகா��� – ேதைவ��லாத ச���க�.
இவ�றா� நம�� ���வ� ஏமா�றேம.
ஒ� ஆ�ட� ேபா� ‘� அ�பாவா���டா�. இ� உ�
ச�ேதாஷ�ைத ெய�லா� �ைற��� ெகா�. ��மா

பா��பைத ����டேவ���; ந�ல உைட
அ�ய��டா�; யா�ட�� ����� ேபச��டா�,’
எ�� ெசா��� பா��க�. ‘எ�ன ைப��ய� கார�தன�
இ�?’ எ�பா�.
அேதேபால�தா� ெப�க�� �ழ�ைத �ற�த�ட� த�
�க�ைத எ�லா� �யாக� ெச�ய ேவ��� எ�� எ�த�
ச�ட�� ெசா�ல��ைல.
இைதேபால �ைறய ெப�க� ந� நா���
இ���றா�க�. �யாக� ெச��ேறா� எ�ற ெபய��
த�க���� தா�களாகேவ பல ச���கைள� ேபா���
ெகா�� ெவ�வர ��யாம� த���றா�க�.
எ�த� ெப� எ�ேபா�� த�ைன ந�� உண��� த�
உட�, மன� இர�ைட�� ஆேரா��யமாக ைவ���
ெகா��, ேந�மைறயான எ�ண�க�ட�, ைத�யமாக,
தா� ெச��� ேவைலகைள� ப��ய ��ற உண��
இ�லாம�, ச�ேதாஷமாக, �ைறவாக இ���றாேளா
அ�ேபா� தா� அவ� �ற�த மகளாக, மைன�யாக,
அ�மாவாக �ள�க ����.

ெச�வ கள��யேம ப���� அைன��
ெப�ம�க���� மக�� �ன வா���க�!
�.�. இ�ைற�� மக�� �ன� எ�பதா� மன��
இ��பைத எ����ேட�. அ��த வார�
வழ�க�ேபால ெதாட��ேற�.
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�ரச��த ெப��� �காதார�

�காதார� எ�ப� எ�ேலா���ேம அவ�ய� எ�றா��
ெப�க��� �க �க அவ�ய�. அ��� �ரச��த
ெப�க��� �க �க (எ�தைன �க ேவ��மானா��
ேச���� ெகா�ளலா�) ஏ� எ�� ேக�பவ�க���:
ஒ� �க� ெப�ய ேவைலைய உ�க� உட��
ெச�����ற�. ��ைள�ேப� எ�றா� ��மாவா?
எ�தைன உ���க� எ�தைன ேவைல ெச������றன!
எ�லாவ����� ஓ�� ேதைவ. அ�க� அல���
ெகா�ளா��க�. ஓ��, ந�ல சா�பா�, ��க� இைவ
���னா� ம��ேம உ�க� உட� பைழய �ைல���

�����.
ெபா�வாக உட� அச�யாக இ����; ேநா� எ����
�ற�� ெகா�ச� �ைறவாகேவ இ����.
இதனாேலேய �காதார� �க �க அவ�ய�.
�ரச��த ெப��� �காதார� �ைற�னா�
�ழ�ைத�� உட��ைல ச���லாம� ேபாகலா�.
உ�க� ஆேரா��ய� �ைற�னா� �ழ�ைத��
தா��பா� ெகா��ப� ��யா� ேபா��. அதனா�
கவன� அ�க� ேதைவ.
இய�ைக �ைற�� �ரசவ� ஆ����தா� இர�டா�
நா����� ���கலா�. �தமான ெவ���� ���ப�
உட�வ�ைய�� ஆயாச�ைத�� ேபா���. தைல��
���க ேவ�டா�. ஜலேதாஷ�, ஜுர� வராம�
பா�கா��� ெகா�ள ேவ���. ���� ���� ந�றாக
ஈர� ேபாக� �ைட��� ெகா�ள ேவ���.
தைலைய ந�� வா�� ��ன���� ெகா�ள
ேவ���. ைக கா�க�� நக�கைள ெவ�� �ட��.
உ�க� நக�கைள ம��ம�ல; �ழ�ைத�� ைக,

கா�க�� இ���� நக�கைள�� ெவ�� �ட
ேவ���. அத�ெக�ேற நக� ெவ��க� ��னதாக�
�ைட���றன. �ழ�ைதைய �ரா��ய�ட� நக�க�
���வாக இ����. அ�ேபா� �லபமாக ெவ�ட
வ��. �ல� ைகயாேலேய �ழ�ைத�� நக�ைத
������ேவா� எ�பா�க�. இ� ெரா�ப��
ஆப�தான�. �ழ�ைத�� நக��ட� சைத��
����வ�� ஆப�� இ���ற�. �ழ�ைத��ட���
ந� �ர�ர�ைதெய�லா� கா���க ேவ�டா�.
ஒ� ��ன �ளா�ேப�: ��மண���� �� நா�
ெரா�ப�� அ�கைற எ���� ெகா�� நக�
வள��ேப�. அ�ேபாெத�லா� ெந�� பா�� வா���
தரமா�டா�க�. அதனா� எ����தாவ� ம�தா�
ெகா�� வ�� நாேன அைர�� இ��� ெகா��ேவ�.
என� �ர� நக�க� எ�ேபா�ேம �வ�பாக இ����!
இட� ைக�� நாேன ைவ��� ெகா��ேவ�. வல�
ைக�� ைவ�க� ெசா�� அ�மாைவ ெரா�ப��
ப���ேவ�. ஒ� �ைற அ�மா �க�� ேகா����
ெகா�� ��யா� எ�� ெசா����டா�. எ�ன
ெச�வ�? ஒ� ேப�ப�� �த�� ��� ���யாக�
ப�� ைவ��� ெகா�� அைத �ர�க��

மா���ெகா�� இ�த� ைகயா�� அ�த� ைகயா�� ச�
ெச�� ச� ெச��…எ�ப�ேயா இர�� ைகக����
நாேன இ��� ெகா�� ��ேட�. இ�ைற��� எ�
அ�மா இைத� ெசா�� ெசா�� ஆ�ச�ய� ப�வா�.
அ�ப�ெய�லா� பா���� பா��� வள��த நக�கைள
�ழ�ைத�காக ெவ�� எ�� எ�க� ம���வ� ெசா�ன
ேபா� ேயா��கேவ இ�ைல; ெவ����ேட�.
அ������ இ�� வைர ம�ப� நா� நக� வள��க
ஆைச�ப�டேத இ�ைல. ஆனா� ம�தா�
ஆைச….ெதாட��ற�!

ச�, ந� �ஷய���� வ�ேவா�.
�சான உ�ளாைடக�/ெவ�யாைடக� அ�ய��.
ெவ�� கால�க�� ந�ல ப��� ஆைடக� அவ�ய�
ேதைவ. ��� கால�க�� இர�� ���
�ெவ�ட�க� ைவ��� ெகா�� �ைவ���
பய�ப��த��. ஒேர �ெவ�ட� �ன��
அ�யேவ�டா�.

�ரச��த �ல நா�க��� அ�க�ப� ����
ெவ�ேய�வ� ேபால இ����. க�������� ேபா�
உட�� ேச�����த அ�க�ப�யான ��� உ���
ெவ�ேய�வ�தா� இத��� காரண�.
�ல��� �ரசவ��� ேபா� ைதய� ேபா����தா�
�ரசவ� ஆன �ல நா�க��� ���� மல� க��ப�
ச�� க�டமாக இ��கலா�. ��தமான �� �ைறய
���ப� �லபமாக உட����� �� ெவ�ேயற �க��
உத�யாக இ����.
ெப�க��� ���� பாைத ெதா�� ேநா� ஏ�ப�வ�
அ�க�. காரண� ஆசனவா��, ���� ெவ�வ��
�வார�� அ�க�ேக அைம����ப� தா�. ����
பாைத ெதா�� வராம���க �ைறய �� ���க
ேவ���. மல���க� ஏ�படாம� இ��க பழ�க�,
கா�க�க� உண�� அ�க� ேச���� ெகா�ள
ேவ���. ����, மல� க��ப�� �ர�ைன வ�தா��
�காதார� ெக��. ேநா��ெதா�� உ�டா��.
�ரச��த ெப�க��� ���� பாைத ெதா�� ேநா�,
ம��� வைஜனா (vagina) எ�� ெசா�ல�ப��

க��ைப����� �ற�������� ெச���
பாைத��� ெதா�� ேநா� ஏ�பட வா��� அ�க�
இ���ற�.
�லசமய�க�� �ழ�ைத �ற���ேபா� �ற������
வாைய அகலமா�க ச�� க�த��பா�க�. �ழ�ைத
�ற�த�ட� அ�த இட�ைத ைதய� ேபா��
����வா�க�. இ�த மா�� ைதய� ேபா����தா�
�����ேபா� அ�த இட�ைத ந�றாக �� ஊ�� க��
��தமான ��யா� / ேப�ப� நா���னா� ந�றாக�
�ைட�க��. ேம���சாக ஏதாவ� ஆ��ெம��
ெகா�����தா� தவறாம� தடவ��. இ� ரண�
���ர� ஆற உத��. ைதய�க� தானாகேவ கைர��
���.
உ�����க� எ�ேபா�� உல��த �ைல�� இ��ப�
�க�� அவ�ய�. உ�ளாைடக� இ��க��லாம�
கா�றாட இ��க ேவ���. ப���யாலான ஆைடக�
அ�வ� உ�தம�.
�ரசவ� ஆன �ற� இர�� அ�ல� ��� வார�க�
வைர உ�ர� ேபா�� இ����. �த�� �வ���

�ற��� இ���� இ�த �ரவ� ேபாக�ேபாக ப���
�றமா�, �� ெவ�� ம�ச� �றமா� �� ெவ�ைள
�றமா� தானாகேவ ������. அ�ப���லாம�
வ��ட�, க�� க��யான உ�ர�ேபா�� இ��தா�
உடேன ம���வைர அ�க��.
இத�காக பய�ப���� சா�ட� நா���கைள நா��
ம� ேநர���� ஒ� �ைறேயா அ�ல�
ேதைவ�ேக�பேவா அ��க� மா�ற��.
ஒ�ெவா��ைற ���� க��த�ட�� உ�����கைள
��னா� ந�� க�� ெம�ல ஒ�� ஒ��� �ைட�க��.
டா���� பய�ப��த ேவ�டா�.
உ�����க����� ��வாசைன வ�தா�
ம���வைர அ�க��.
உ�����கைள க���ேபா� ��னா���� ��
���� க�வ ேவ���. அதனா�
மல��வார������ வ�� ெதா��க� ����
பாைதைய ெச�� ேசராம� பா�கா��� ெகா�ளலா�.
�ழ�ைத �ற�த�� அ�வ���� �ைசவ�ேபா� ஒ�
வ� இ����. இைத� ப�� கவைல ேவ�டா�.

க��பைப ����வதா� உ�டா�� வ� இ�. �த�
�ழ�ைத�� அ�வளவாக இ�த வ� ெத�யா�.
இர�டாவ� �ரசவ� ஆன ��� இ� அ�க� ெத���.
இதைன ‘ம���� வ�’ எ�பா�க�.
உ�க� உைடகைள� ேபாலேவ �ழ�ைத��
உைடக�� �ன�� �ைவ�� உல���
பய�ப��த�பட ேவ���. அேதேபால�தா� ��க�
ப���� க���, ப��ைக, தைலயைண எ�லாேம
�காதார��� இ���டமாக இ��க ேவ���. ப��ைக
����க�, தைலயைண, உைறக�, ேபா�ைவக�
அ��க� மா�ற� படேவ���.
�ழ�ைதைய ெதா���� ��வதா���தா� அ��
ேபா�� ��க� �� கவன� ேதைவ. �ழ�ைத��
வாசைன�ேக எ���க� வ��. �ழ�ைத �ற�பத��
��ேப ��ைட ���ர� ெச�வ� அவ�ய�.
�ழ�ைத�� �காதார���� எ�ேற ஒ� அ��யாய�
எ�தேவ���. அ��த வார�……
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�ரச��த �� மா�பக�கைள�
பா�கா�ப� எ�ப�?

‘நா� க������� ேபாேத நம�கான உணைவ
இைறவ� ந� தா�� �ைல�� ைவ��றா� எ�றா�
அவ� க�ைண�� எ�ைல எ�’ எ�� ெசா�வ���.
இ�ைற�� நா� மா�பக�கைள எ�ப� பா�கா�ப�,
எ�ப� �ழ�ைத�� பா���வ� எ�ப� ப��� ேபச�
ேபா�ேறா�. இைதெய�லா� ப�� இ�� ேபச
ேவ��மா எ�� உ�க���� ேதா�றலா�.
இைத�ப�� இ��தா� ேபசேவ���.

எ� உற�ன� ஒ�வ� �ைண��ட� ஒ� �ைற எ�க�
����� வ�தேபா� மைன��ட�, ‘பா���
ேபாக�மானா� ேபா���� வா’ எ�� எ�ேலா�
எ���� �ற, எ�க��� ஒ� மா�� ஆன�. �ற�
அ�த மா� ��னா�: ‘ெவ��� வ�� எ�ப� இைத�
��வ� (���� க��க ேவ��ெம��) எ�� எ�தைன
ேநரமானா�� அட�� ைவ��� ெகா�ேவ�.
ேபானவார� ஒேர வ� ‘அ�த’ இட���. ம���வ�ட�
ேபான ேபா� ‘��ட ேநர� ���� க��காம� அட��
ைவ��� ெகா����களா?’ எ�� ேக�����றா�.
எ�ன ஆ�� இ�ப�� ெச�வதா�?
���� எ�ப� ந� உட�� உ�ள ேவ�டாத க���
ெபா��. ���� ேச�� ��ைபகைள உட���ட�
அக��வ� ேபால இைத�� ெவ�ேய�ற ேவ���.
நம� ���ரக�க�� இ���� �����ைபயா� அத�
ெகா�ளள��� ேம� ���ைர ��ட ேநர� ேத��
ைவ��� ெகா�ள ��யா�. அ��க� இ�ப��
ெச�வதா� நாளைட�� அைவ பல�னமைட��.
பல�னமான �����ைப அ�க ேநர� ���ைர தா���

ெகா�ள ��யாம� ெகா�ச� ெகா�சமாக ���ைர
ெவ�ேய�ற ஆர�����. நாளைட�� இ� ����
க�� (Female Incontinence) ேநாயாக மா��
அபாய� உ�ள�. இ�த ேநா� ெப�க�ைடேய அ�க�
காண�ப�வத� காரண�க�� இ�ப� ���ைர
ெவ�ேய�றாம� அட�க ��ப�வ�� ஒ��. இ�
ேதைவயா?
���� ேபாகாம� க��� ெபா��க� உட��
உ�ேளேய த��வதா� UTI’ என�ப�� ேநா��ெதா��
உ�டா��. இ�த ேநா� ெதா�� வ�தா� ஒ�ெவா�
�ைற ���� க����ேபா�� க�ைமயான வ�,
எ��ச�, �ல சமய� இர�த� கல�த ���� ெவ�வ�வ�
எ�� பல�தமான �ர�சைனக� உ�டா��. இ�
ேதைவயா?
���ைர� க��காம� இ��பதா� ��க� �ரவ�
ெபா�� உ�ெகா��வைத ��ட ேநர� ஒ���
ேபா����க�. இதனா� உட��� ேவ��ய ச���
ெபா�� �ைட�காம� ேபா�ற�.
இ�வள� ���ைள�க� இ��பதாேலேய எ�

உற�ன� த� மைன�ைய அ�வா� ெவ��பைடயாக
ேக�டா� எ�� ெத��த�.
ெப�க�� உட�ைப� ப�� ேப�வ� தவற�ல;
ஒ�ெவா� ெப��� த� உட�ைப� ப��� ெத���
ைவ��� ெகா��வ� �க�� அவ�ய�.
�ழ�ைத வள���� �க ���யமான �ஷய�
�ழ�ைத��� தா��பா� ெகா��ப�. அத�� உத��
மா�பக�கைள� ப�� எ�ப�� ேபசாம� இ��ப�?
மா�பக�க� ெவ�� ‘������’ ம��ம�ல;
அைத�� �ட �க�� ���யமான உ���. �ழ�ைத��
தா�பா� ெகா���� ேவைலைய� த�ர ��க� ெப�
எ�� உல��� பைற சா��� உ��� அ�தா�. தா��
பா�ட� �ழ�ைத�� ஆேரா��ய�ைத�� ேச����
ெகா�����க� எ�பைத ெப�க� மற�க� �டா�.
ஆேரா��யமான உட�� �டேவ ந� உடைல� ப��
ச�யான �ைற�� ெத��� ெகா�ள ேவ��� எ�ற
ஆேரா��யமான மன�� ெப�க��� அவ�ய�
ேதைவ.

க���ற �த� ��� மாத�க�� மா�பக�க�
���வாக ஆ��. �ல��� �ரா அ���ேபா� ச��
வ� ஏ�படலா�. இர�� அ���க�ேம வழ�கமாக�
ேதா��பைவதா�.
இர�டாவ� ��� மாத�க�� �ைல� கா��க�
க��� மா�பக�க� ெப�தா��. இதனா�
க�������� ெப�க� ச��� ெப�ய அள�� �ரா
அ�யேவ���. �க�� இ��கமான ெசய�ைக
இைழகளா� ஆன �ரா அ�ய��டா�. அ��தா�
எ�ன ஆ��? பா� வ�� �வார�க� அைடப��
தா��பா� �ர�ப� தைட�ப��. ப���யா� ஆன �ரா
உ�தம�. �ன�� �ைவ�� பய�ப��த ேவ���.
�ழ�ைத �ற�த�ட� தா��பா� ெகா��பத�ெக�ேற
வச�யாக �ரா�க� �ைட���றன. அைத வா��
பய�ப��தலா�. எைத பய�ப���னா�� �காதார�
���ய�.
�ழ�ைத �ற�� பா��ட ஆர���த�ட�, �ன��
�����ேபா� ெவ�� �ரா� மா�பக�கைள
அல�ப��. ேசா� ேவ�டா�. ேசா� பய�ப���வதா�

மா�பக�கைள� �����ள ேதா� வற�� ேபா��.
இதனா� �ைல� கா��க�� ��ன���ன ெவ���க�
ஏ�படலா�. ெவ���க�� ேம� ேப� ேலாஷ�
தடவலா�. �ழ�ைத��� பா� �க��வத�� ��
ந�றாக அல���ட ேவ���. உ�க� ைகைய��
ந�றாக அல��� ெகா�வதா� ேநா�ெதா��
ஏ�படாம� பா���� ெகா�ளலா�.
ஒ�ெவா� �ைற �ழ�ைத பா� அ���ய ���� ஒ�
��தமான ���னா� மா�பக�கைள ந�றாக�
�ைட����� �ற� �ரா ஊ��கைள ேபா��க�.
ஈர��� ேநா�ெதா��க� வள���றன.
�ழ�ைத �ற�த�ட� பா� �ர�க ஆர���தா��,
இர�� ��� நா�க��, அதாவ� �ழ�ைத பா�
���க ஆர���� �ல நா�க���� �ற�தா� ந�ல
�ர�� இ����..
�ழ�ைத �ற�த �த� ஓ�� நா�க� தா��பா� ேலசான
ம�ச� �ற��ட� இ����. இத�� ெகால��ர� எ��
ெபய�. �ழ�ைத�� ேநா� எ���� ச��ைய உ��
ப�ண��, ஆேரா��யமான எ��கால�ைத

உ�வா�க�� இ� க�டாய� �ழ�ைத��� தர�பட
ேவ���.
�த� இர�� ��� நா�க� �ழ�ைத�� ந�� ����
ெகா������; அ�க� ப��� ஏ�படா�. இ�த
இர�� ��� நா�க� ��க��, �ழ�ைத��
ஒ�வ��ெகா�வ� ���� ெகா�� அ�ஜ�� ெச��
ெகா�ளேவ. �த� �ல நா�க� �ழ�ைத��
மா�பக�ைத� ����� ெகா�ள� ெத�யா�.
உ�க���� எ�ப� பா���வ� எ�� ெத�யா�.
�ழ�ைத�� தைல உ�க� இட� ைக / வல�ைக
�ழ�ைக�� ப�ய இ��கா���. இ�ெனா� ைகயா�
அத� இர�� க�ன�கைள�� ேச��� ����க�.
�ழ�ைத�� வா� �ற���. உ�க� மா�பக���
அ��� அத� �ற�த வாைய� ெகா�� ெச���க�.
�ழ�ைத�� த� உ��ண��னா� ‘ஓ! சரவண பவ�
இ�����ற�’ எ�� ெத������. ெபா�ைமதா�
ெரா�ப�� ேதைவ.
பக� ேநர����, இர� ேநர���� உ�கா��த
�ைல�ேலேய ‘எ���’ �டேவ���. ��க�
உ�கா�� �ைல ச�யாக இ��க ேவ���. ந�றாக

சா��� ெகா�� ����� ெக��யான தைலயைண
ைவ��� ெகா���க�. �ழ�ைதைய ச�யான �ைல��
ைக�� ஏ��� ெகா�ள ேவ���. இைவ இர���
�க�� ���ய�. ��றாவ� ���ய �ஷய� மன
அைம�.
இ� உ�க���� �ழ�ைத��மான �ர�ேயகமான
ேநர�. அ�ேபா� ��தக� ப��ப�, ெதாைல�கா����
அ�ைக� ெதாட�க� பா��ப� ேவ�டா�. ஆற அமர,
அைம�யாக உளமார, மனமார �ழ�ைத�ட� ேப��
ெகா�ேட பா����க�. பா�ட� �ட பா���
எ�ண�கைள�� ஊ���க�. பாட� ெத��மா,
�ழ�ைத��� உ�க���மாக� பா��க�.
இதனா� உ�க���� பா� ந�றாக �ர���.
�ழ�ைத�� ந�றாக� பா� �����. ஒ� ம����யான
எ��கால�ைத �ழ�ைத�� உ�வா�கலா�.
�ல �ழ�ைதக� ��� ������� அ�ப�ேய
������. �ழ�ைத�� கா�கைள தட�னா�
����� ெகா���. இ�ைலயானா� ���� கா�க��
‘����’ ப�ணலா�.

�ற�த �ழ�ைத�� வ�� �த� நா� ேகா�����
அள���, இர�டா� நா� ���பா� ப�� அள���,
��றா� நா� ஒ� ெப�ய வள��த ��ைட
அள��மாக ��� ��தாக வளர ெதாட���.
�ழ�ைத தன�� ேவ��ய பாைல �த� 5 ��ட�க��
�������. நா� ஆக ஆக �ழ�ைத�� வ��
வள��� அத� ப��� க�சமான அள�
அ�க��த�ட� பா���� ேநர�� அ�கமா��.
இர�� ப�க�� பா� ெகா��� பழ���க�. �ழ�ைத
ந�றாக� பா� ���த�ட� மா�பக�க� ேலசாக ஆ��.
�ழ�ைத ���க� ���க பா� ந�றாக ஊற ஆர�����.
பா���� ெப�க��� �க�� ேவதைன ெகா��ப�
‘பா� க���’ ெகா�வ� தா�. �ழ�ைத�� ச�யாக
���க� ெத�யாததா��, ��ட ேநர� எ��� �டாம�
ேபானா�� இைத�ேபால பா� க��� ெகா�����.
ைகயாேலேய பாைல ���� ெவ�ேய�����க�.
இ�ைலெய�றா� ���� ஒ�தட� ெகா��கலா�.
அ�ல� ���ரா� மா�பக�ைத க�வலா�. இதனா��

பா� ெவ�ேய��.
இ�ெனா� �ைற: ேதாைச� க�ைல அ���� ேம�
இ��க�. �டான�ட�, ஒ� ��தமான ெவ�ைள�
��ைய அத�ேம� ைவ��, ெபா���� ����
மா�பக��� ேம� ைவ�கலா�. தானாகேவ பா�
ெவ�ேய��. இ�ைலயானா� �தானமாக ஆனா�
உ��யாக மா�பக�ைத �ைல�கா��� ப�க� அ����
தட��க�. பா� ெவ�ேய��.
ெபா�வாக இ�த மா�� ‘க��’ ��ட பாைல
�ழ�ைத��� ெகா��ப� ந�லத�ல. அதனா� ஒ�
��தமான ��ைய ைவ��� ெகா�� ெவ�ேய��
பாைல �ைட�� ���க�. தா��பா� ெகா����
எ�லா� ெப�க���� இ�த அ�பவ� இ����.
பா���� ேநர�ைத �ழ�ைத�ட� ர��� அ�ப����
ெகா����க�. அ��தவார� பா��கலா�!
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�ரச��த �� இைள�ப� எ�ப�?

இ�ைற�� ஒ� ��தக அ��க��ட� ெச�வ
கள��ய�ைத ெதாட�கலா�.
��தக��� ெபய� : Don’t lose your mind, lose
your weight!
எ��யவ� �ஜுதா �வாக� (Rujuta Diwekar)
க�னா க��� zero size – �� இவேர காரண� எ��
பா��� ���க ெசா���ற�. ஆனா� இவ�
ெசா��வ�: ‘�ேரா ைச� எ�பெத�லா� ��மா;
இர�ேட வைகயான உட��தா� – ஆேரா��யமான

உட�; ஆேரா��ய��லாத உட�’.
��தக��� ெபயேர ���யாசமாக இ���ற�
இ�ைலயா? ந��� எ�தைன ேப� எ�ப� ந� எைடைய
�ைற�ப� எ��, ெசா��வா� ேப�ைசெய�லா�
ேக��, ஏேதேதா ெச��, மன ��ம�ைய இழ��ேறா�;
ஆனா� எைடைய இழ�க ��வ��ைல.
மன ��ம�ைய இழ�காம� உட� எைடைய ம���
�ைற�கலா� எ��றா� �ஜுதா.
பல ��தக�கைள� ப��� �ழ��ேபா���த என��
இவர� ��தக� நா� உ�ெகா��� ஆகார�ைத� ப��ய
ஒ� ���யாசமான ����ண�ைவ ஏ�ப���ய�. எ�த
உண�� எைடைய� ��டா�; நா� எ�ேபா�
சா����ேறா� எ�ப� ���ய�. �� சா�பா�
சா������� ெதாட��� மா�பழ� சா���டா� எைட
ஏ��. அதனா� மா�பழ� எைடைய அ�க����
எ�ப� ச�ய�ல; சா���� இர�� ம� ேநர� க���
மா�பழ�ைத த�யான ஒ� உணவாக சா����க�
எைட ஏறா� எ��றா� இவ�.

இவர� இர�டாவ� ��தக� : Women and the
Weightloss Tamasha
நா� ஏ� இைள�க ேவ���?
��மண���� ‘பா���’� ெகா�����றா�க�;
அ��த மாத� �த� ��மண நா� – அத��� இைள�க
ேவ���;
இ��� இர�� மாத��� த�ைக/த�� ���
க�யாண� அத��� ெகா�ச� இைள�தா� ந�றாக
இ����;
இைதெய�லா� தா� �ஜுதா தமா� எ��றா�.
நா� ஆேரா��யமாக இ��க நா� இைள�க ேவ���
எ�ப� ம��ேம ந� ���ேகாளாக இ��க ேவ���.
ம�ற காரண�க� �ைலயானைவ அ�ல; ேம�ெசா�ன
காரண�க� �ைறேவ�ய�ட� ம�ப� எைட �டலாமா?
இவ� தன� இர�டாவ� ��தக��� ெப�க��
வள���ைய – ப��வய�, ��மண���� தயாரா�த�,

��மண�, ��மண����� ��, �ரசவ����
தயாராவ�, �ரசவ�, �ரசவ����� ��, ெமேனாபா�
எ�� ஒ�ெவா� �ைலயாக ெசா��� ெகா��
ேபா�றா�. ஒ�ெவா� �ைல��� ஆகார �யம�க�,
உட�ப��� (Use it or Lose it!) – எ�த உட�
உ��ைப ��க� பய�ப��த��ைலேயா அைத ��க�
இழ����க� – எ�� �க �ள�கமாக
ெசா������றா�.
இைவத�ர, நா� அ�க� ெத��� ெகா�ளாத PCOD,
PCOS, HYPOTHYROID, DIABETES இைவ ப����
ேப��றா�.
க��த��பத�� ஒ� வ�ட���� ��ேப
உடலள���, மனதள��� தயாராக ேவ���
எ��றா� இவ�. இைத� ப��த�ட� என��
�த�கைள� ப�� நா� எ��ய ஒ� ெமா�ெபய����
க��ைர �ைன��� வ�த�.
Jews எ�றைழ�க�ப�� �த�க� எ�ப� இ�தைன
சாம���யசா�களாக இ���றா�க� எ�� இ�ேர�
நா��� டா�டராக இ��த �� ��ப� க� �யா�

எ�பவ� தன� 8 வ�ட ஆ����� �� எ��ய
க��ைர இ�.
அ�� அவ�, க�������� �த� ெப� த� �ழ�ைத
�ற�� �ள�க – உண�, இைச, க�னமான கண���
���கைள ����ப� எ�� – எ�ப�ெய�லா� த�ைன
தயா� ெச�� ெகா��றா� எ�� �ய��
எ������றா�. ப���� பா��க�.
ஏ� �த�க� அ� சாமா���யசா�களாக இ���றா�க�?
ச�, இ�ேபா� ந� �ஷய���� வ�ேவா�.
பா���� இள� தா�மா�க��� ந�ல ேபாஷா�கான
உண�க� ெகா��க�பட ேவ���. �த����ேத த�
ஆேரா��ய�ைத ந�� கவ���வ�� ெப�க���
பா� �ர�பத�� தைட ஏ�� இ��கா�. இ��தா�� ந�
நா��� �ல உண�கைள �ற�� உண�களாக தா�பா�
ஊ��� ெப�க��� �பா�� ெச��ேறா�.
�ல ��க�� ��� �ைறய ேச��� சைமய� ெச��
ெகா��பா�க�. ��ைட பா�� ந�� ேவகைவ���
ெகா��கலா�. உ�க��� எ�ப� சா���டா�

����ேமா அ�ப� சா����க�. �ல ��க�� அ�க
�� ெகா��க மா�டா�க� பா� �� ஆ���� எ��!
இ��� தமா� தா�!
நா� �� ப�� ஒ��� ெசா�ன�ேபால இ�ேபா�
ப��ய உண� ேவ�டா� எ�� ம���வ�க�
���றா�க�. ஆனா�� ெச�மான����� க�னமான
உண�கைள – ���யமாக �ழ�� வைககைள ���
கால���� உ�ெகா�ள ேவ�டா�. எ�ைண��
ெபா��த உண�க�, �ைறய கார�, மசாலா ேச��த
ெபா��க�� ஒ��க� படேவ��யைவ.
இர�� ேநர� க��� சா��ட ேவ�டா�. அ�க ேவைல
இ�லாததா� சா���ட உண� ெச�மான� ஆவ��
�ரம� ஏ�ப��. அ�க ��, அ�க �����யான
உண�க� ேவ�டா�. ���சாதன� ெப���� ைவ�த
உண�� ெபா��க� ேவ�டா�. தா��� ெச�மான�
ேகாளா� அ�ல� ஜலேதாஷ� ���தா� �ழ�ைத���
பா� ெகா��ப� தைட�ப��.
�ல� ெவ�தய� க�� ெச�� ெகா��பா�க�. இ���
உட� ��ைட த��� பா� �ர�க�� உத�� உண�.

ெவ�தய� க�� – (ஒ�ேவைள��)
ேதைவயான சாமா�க�:
���க� அ�� / ���கல�� ரைவ – ½ க�
ெவ�தய� – 2 ����
ேவக ைவ�க �� – 2 க�
�ள���� – ½ ����
உ�� – ��ேக�ப
���காத ேமா� – 1 க�

�த�� �ைர ந�� ெகா��க ைவ��� ெகா�� அ��
அ��/ரைவைய� ேபா�� �டேவ ெவ�தய�ைத��
ேபா�� �ைழய ேவக ைவ�க��. ஆ�ய�ட� உ��
ேபா��, ேமா� ��� சா��டலா�. ��பக� ேபா��
இ�த� க��ைய – ம�ய உண��� �� –
ெகா��கலா�. ந�� ப� தா���.

ேவ��மானா� ���கல��ைய ெவ�தய��ட�
ேச��� ரைவ ேபால உைட�� ைவ��� ெகா�ளலா�.
இத�ட� ��� �ரக�� ேபாடலா�.
ஜலேதாஷ� �������ற�, ேமா� ேச��க
��ய��ைல எ�றா� இ�த� க���� ��� ெந�
��� ெத�வான ரச� ேச��� �ட��ட சா��டலா�.
�ள� �ரக� ஜலேதாஷ����� ந�ல�.
ஏ�கனேவ ரைவ� க�� ெசா�����ேத�. இ�ெனா�
க�� பய�த�க��.
இைத பய�த�ப���ேலா அ�ல� �� பய�ேலா
ெச�யலா�. �� பய� அ�ல� பய�த� ப��ைப
�ைழய ேவக ைவ��� ெகா�ள��. �ல� இ�த� ப���
வா� எ�பா�க�. அத�காக ��� ��� த���
ேபாடலா�. இத�ட� ெவ�ல�, பா� ேச���
சா��டலா�. �டாக�� ந�றாக இ����. ஆ�னா��
இ�த� க���ட� பாைல ம��� கா��� ேச���
சா��ட ��யாக இ����.
இ�த� க��கைள வார��� ஒ�நா� அ�ல� இர��

நா�க� மா�� மா�� ெகா��கலா�.
எ�க� ஊ�� – க�நாடகா�� ச��ேக (sapsige)
ெசா�� (�ைர) எ�� �ைட���. அைத ��ைள
ெப�றவ�� உண�� �ன�� ேச��தா� பா� ந��
�ர��� எ�பா�க�. இ� �க�� உ�ைம. எ�
ெப���� ெகா������ேற�. ந� உட���
ெகால��ராைல�� க���ப����. ப�க����
ந�ல�.
இைத ேவக ைவ�ேதா ப�ைசயாகேவா பய�ப��தலா�.
எ�க� ஊ�� ெச��� அ�� ெரா�� (அ�� ெரா��),
ரா� ெரா���� இதைன க�டாய� ேச��பா�க�.
நா� ப���ெபா�, ேத�கா��ெபா� ெச�வ�ேபால
இ�த� �ைரைய� ேபா�� ச�� ெபா� ெச�வா�க�.
ேதைவயான ெபா��க�
ச��ேக �ைர – 2 க��
கடைல�ப��� – ½ க�

உ��த�ப��� ¼ க�
கா��த �ளகா� – 6 – 7
�� – ேகா���� அள��
���ய ெகா�பைர – ½ க�
ச��கைர – 1 ����
ம�ச� �� – ¼ ����
உ�� ��ேக�ப
எ�ெண� – 1 ேட�����
க�� ½ ����
ெப��காய� ¼ ����

ெச��ைற:
�ைரைய ேவ�க�, ���ய த��கைள ��� ந��

அல�� வ�ய ைவ�க��. ெபா��ெபா�யாக ந���
ஒ� உல��த ெவ�ைள� ���� ேம� ஈர� ேபாக
�ழ� உல��த��.
ெப��காய�, உ.ப���, க. ப���, �ளகா� இவ�ைற
��� எ�ெண� ��� ப���க� �வ��� வைர
வ��க��. அ��ைப அைண�� ��� ��ைய�
ேச��� ச�� வ��க��. ெகா�பைரைய வ��க
ேவ�டா�.
வ��தெபா��கைள (ெகா�பைரைய� த�ர) உ��,
உல��த �ைர ேச��� ����� ேபா�� ச��
ெகாரெகார�பாக அைர��� ெகா���க�. ைநசாக��
அைர�கலா�. அைர�த ெபா��க�ட� ெகா�பைரைய
ேச��� ந�றாக ஆற �ட��. இவ��ட� ச��கைர
ேச��� ����� ேபா�� ஒேர ��� ����க�. அ�க�
அைர�க ேவ�டா�.
ஒ� வாண��� எ�ைணைய ��� க��, ம�ச�
ெபா� ேபா��, க�� ெவ��த�ட� ெபா���
ைவ������ கலைவ�� ேம� ேபா�� ந�றாக
கல�க��. ப��ரமாக ஒ� பா���� எ��� ைவ���

ெகா�ள��. இ��, ேதாைச��� ந�றாக இ����.
�ட��ட சாத��� ெகா�ச� ெந� ��� இ�த�
ெபா�ைய� ேபா�� �ைச��� சா��டலா�.
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ப��ப�யாக எைட �ைற��க�

ச�ப��� நா�த�க�� ஒ� ெச��: ஐ�வ�யா ரா�
ப�ச� 10 �ேலா எைட �ைற�தா�. இ�� எ�ன ெப�ய
�ஷய� எ�றா�, ெவ�நா�� ந�ைகக� ேபால
�ழ�ைத �ற�த இர�ேட வார�க���� த�க� எைட,
இைட எ�லாவ�ைற�� �ைற�காம�, ஐ�வ�யா
�தானமாக �ைற���ளா� எ�ப�தா�. க��த��த�,
�ரச��த� இவ�ைற�ெதாட��� வ�� �த� இர��
வ�ட�க� (�த� 1,௦௦௦ நா�க�) தா���� ேச����
�க�� ���யமான நா�க�.
இைத இ�� அ���� ெசா�ல� காரண� �ழ�ைத

�ற�த�ட� �ரச��த ெப��� உட� எைட
��தலாக இ����. உடேன பைழயப� ஆ��ட
��யா�; �ட�� �டா�. பல ப����ைகக�
ஐ�வ�யாைவ� பாரா�� இ��தன அவ� �தானமாக
த� உடைல இைள�க ைவ�தத�காக.
இைள�க ேவ��ெம�பத�காக �ரச��த உடேன
உட�ப���, உண�� க���பா� எ�� ஆர���க�
�டா�. இய�ைக �ரசவ� எ�றா�� �ட 6 வார�க�
க����தா� உட�ப���ைய ஆர���க ேவ���.
�ழ�ைத �ற�த �ல மாத�க��� இள� தா�� உட�
ச�� ��னா�ேபால�தா� இ����. இ�� இர��
�ஷய�கைள நா� �ைன�� ெகா�ள ேவ���.
தா�� பா���� ெப�க��� மா�பக�க�� ஏ�ப��
அ�க�ப�யான ���க� ம��� அ�க�ப�யான
�ரவ�க� இ�த அ�க�ப�யான எைட��� �த�
காரண�. இர�டாவ� �ழ�ைத�காக இர�
க����த�, பா���வ� ேபா�ற அ�க� ப�யான
ேவைல� ப�ைவ சமா��க உட� என��ைய
ேச��பாக ைவ��� ெகா��வதா�� உட� எைட

���.
இள�தா�� வ��ைற� ��� ேபா������ அ�த
சைத� ப�� அவைள பல�தமான ேநா�க������,
உண�� ப�றா��ைற������ கா�பா���. இ�
ெரா�ப�� இய�ைகயான�� ஒ� வைக��
ந�ைமைய�� �ட. இதனா� ��க� �டமாக, உட�
வ� உ�ளவராக, ேநா�ெநா�க� அ�டாம�
ஆேரா��யமானவராக இ��க ���ற� . இ�த ��த�
சைத� ப�� உ�க��� இய�ைக அ���� வர�
�ரசாத�. அதனா� உ�க� உடைல ‘�ேச! இ�ப�
இ���றேத’ எ�� ெவ��கா��க�.
�ரசவ����� �� உட� பைழய �ைல��� ���ப
ச��� தாமத� ஆகலா�. ஏென�� க��த��த�,
�ரசவ� இைவக�னா� எ���க�� அட���,
தைசக�� எைட �ைற�ற�. உட�� கா��ய�, இ���
ச�� ம��� க�ம� ெபா��க�� �ைற��றன.
இவ�ைற ஈ� க��� வைக�� உ�க� உண� ம���
உட�ப��� இ��க ேவ���.
எ�ேபா� உட� இைள�க ஆர�����?

�ரசவ� ���� �த� மாத�டா� வ��ேபா�.
அ�தா� ��க� உட���யாக இைள�க�
ெதாட������க� எ�பத�� அைடயாள�. ேம��
பா���வைத ����ய�� – அதாவ� உ�க� உட�
இ�ேம� அ�க�ப�யான �ரவ� ெபா��கைள,
அ�க�ப�யான ச��ைய ேச��க ேவ�டா� எ�ற
�ைல�� – உட� இைள�க� ெதாட���. இ�த
சமய��� �ரா� டய� ேவ�டா�. �தானமாக
ப��ப�யாக உட�ப���, �டேவ உண�� க���பா�
இைவக�� �லேம இைள�க ேவ���. அ�தா�
���த, ந�ல, �ைற�த ஆேரா��ய�ைத� ெகா����.
ெவ�� உட�ப��� அ�ல� உண�� க���பா�
எ�ப� �டா�. இர��� ைக ேகா��தா�தா�
ஆேரா��யமான �ைற�� உடைல இைள�க ைவ�க
����.
�த� ஆ� வார�க�� ேபாஷா�கான உண�கைள
�ைறயாக அள�ட� உ�ெகா�ள ஆர���க ேவ���.
�����பாக இ��க� ெதாட���க�.
�ற� �தமான உட�ப��� ெச�ய ஆர����க�.

இய�ைகயான �ரசவ� எ�றா� ஆ� வார�க����
�� உட�ப���ைய ஆர���கலா�. �ேச�ய�
எ�றா� இ��� �ல வார�க� க��� உட�ப���ைய
ஆர���க ேவ���. உ�க� ம���வைர�
கல�தாேலா��� �� ெச�ய� ெதாட��வ� நல�.
எ�ப�யா��� �த�� 10 அ�ல� 15 ��ட
நைட�ப����ட� ெதாட���க�. �த�� வார����
��� நா�க� �ற� இ��� இர�� நா�க�
��டலா�. ஒ� வார����� �ற� ேநர�ைத அ�க�
ப����க�. ஐ�� நா�கைள ஏ� நா�களாக�
����க�.
ஒேர �ரான �ைற�� இைள�ப�தா� உட��� ந�ைம
பய���. Slow and Steady எ�� ெசா�வா�கேள
அைத �ைன�� ைவ��� ெகா���க�.
உ�க���� த�யாக நைட�ப��� ெச�ய
��ய��ைல எ�றா� அ�மா, அ�பா, கணவ� எ��
�ைண�ட� ெச���க�. அைத�ட உ�க�
�ழ�ைதைய த�� வ���� ைவ�� அைழ���
ெச�வைதேய நைட�ப���யாக மா�����க�.

�ழ�ைத�ட�� ெவ�ேய ேபா� வ�தா�ேபால
இ����. உ�க��� உட�ப����� ஆ���. � இ�
ஒ�!
இ�ெனா� ���யமான �ஷய�: �ழ�ைத வள���
எ�ப� உ�க� மனஅ��த�ைத உ�� ப�ணாம�
பா���� ெகா���க�. அ��� �த� �ழ�ைத
எ�றா� மன�� எ�ப�ேம ஒ� ��ன பய� இ���
ெகா�ேட இ����. �ைழ�ைத ெகா�ச� அழ�
ெதாட��னாேல ைக, காெல�லா� ெவலெவல���
ேபா��. ஜுர�, ச� எ�� வ����டா� அ�வள�
தா�! பா� ���தா� ‘பா� ேபா�ய அள� வ�தேதா
எ�� கவைல; ���க��ைல எ�றா� ேக�கேவ
ேவ�டா�.
�ழ�ைதைய பா���� ெகா�வைத உ�க� அ�மா,
அ�பா�டேனா, மா�யா� மாமனா�டேனா ப����
ெகா���க�. இ� இர�� �த��� ந�ல�.
உ�க���� ேபா�மான ஓ�� �ைட���; உட�ப���
ெச�ய ேநர� �ைட���. இர�டாவதாக �ழ�ைத��
தா�தா பா��க�ட� ெபா�ைத� க��க க���
ெகா���.

இர�� ப�க� தா�தா பா��க� ஒ� �ழ�ைத��
இ��தா� அைத�ட பா��யசா� யா�� �ைடயா�.
அ�பா, அ�மா�� க����� கல�த அ���, தா�தா
பா��க�� பாச�� ப��� ஒ�ேசர� �ைட�க�ெப�ற
�ழ�ைத ��கால��� �க��ற�த ம�தனாக உ�வா��.
இள�தா�மா�க�ட� ஒ� ேவ�டாத பழ�க�: �ழ�ைத
சா��டாம� ��� ேபா�� பா�, �ட உண�கைள
வா�� ேபா��� ெகா��வ�. இைத��
சா�������, கணவ� அ�வலக������
வ�த�ட� அவ�ட� ேச��� சா�பா�� சா���டா�
எ�ன ஆவ�? இ�த� பழ�க�ைத �த����ேத
�ல�� ���க�. �ழ�ைத�� அள��� அ�கமான
உணைவ தயா� ெச�யா��க�. பாேலா அ�ல� �ட
உணேவா ஒ� �����ட அள���� தயா�
ெச���க�. ேவ��மானா� இ�ெனா� �ைற பா�
கல�� ெகா�ளலா�. �ட உண�� அ�ப�ேய.
சா���� �ஷய��� �ழ�ைதைய� ��ப���க�.
�ழ�ைதக� ப����ேபா� ம��ேம சா���வா�க� –
வ�� �ைற�� ��டா� ���� ��வா�க�.

உணைவ ெம�வாக �தானமாக ெம�� சா����க�. 20
��ட� ஆ���டா� உ�க� �ைள ‘ேபா��’ எ�ற
அ���ைப ெகா����. அத�� ேம� சா��ட
ேவ�டா�.
எ�த உண�� ெபா�ைள�� ஒ��கா��க�; அளைவ�
�ைற��க�. ஒேர ேவைள�� அ�க� சா��டாம�
�ரான இைடெவ��� ெகா�ச� ெகா�சமாக சா��ட�
பழ��க�. உ�க���� ���த சா�ேல� �ட
சா��டலா� – அள�ட�!
�யான�, �ராணாயாம� இவ�ைற �ைற�ப� க��
���ேலேய பழ��க�. இவ�றா� உட�, மன
ஆேரா��ய� இர�ைட�� பா�கா�கலா�.
உண�� ����� ��தக� ஒ�ைற �ன�� எ���க�.
இதனா� ��க� சா���� உண�கைள� ப��ய
����ண�� உ�க��� ஏ�ப��. சா����
பழ�க��� இ���� �ைறபா�கைள எ��� �����
ெகா�ளலா�.
கைட�யாக ஒ��: க��த���� ேபா� ஏ�ப�ட அ�க

எைடைய எ�காரண� ெகா��� ���க �ைற���ட
��யா�. 2 �த� 5 �ேலா வைர அ�த எைட
உ�க�ட��� இ����. �ரசவ����� ��னான
உ�க� உடலைம�ைப ஏ��� ெகா�ள� க���
ெகா���க�. இதனா� உட� இைள�கா��டா��,
��ற உண���லாம� அ�க�ப�யான எைடைய �ம�க
����!
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�������� ெப� Vs
ேவைல��� ேபா�� ெப�

‘உ�க ேப� எ�ன?’
‘எ� ேபரா?’
‘ஆமா�க…’
‘வச��….’
‘எ�ன ப���க வச��?’

‘நானா?’
‘ஆமா�க ��கதா�…..’
‘ஒ������க, ���ல ��மா ஹ��ைவஃ� – ஆ
இ��ேக�….!’
ந�ம ஊ� ெதாைல�கா��க�� அ��க� ேக���
உைரயாட� இ�.
இ�த உைரயாடைல� ேக���ேபாெத�லா� �ய�பாக
இ����. ஹ��ைவஃ� ���ல ��மாவா இ��கா�க?
அெத�னேவா ���� இ���� ெப�க���
ேவைல��� ேபானா�தா� த�க��� ம���;
அ�வலக� ெச��� ெப�கைள� ேபால நாம
இ�ைலேய எ�ற மன��ைற. அ�கைர� ப�ைச!
அ�த� கால� ேபால�லாம�, இ�ேபா� ெப�க�
ேவைல��� ேபாவ� அ�கமா� வ��ற�.
சைமயலைறைய ��� ெவ� உலக���� த�க�
�றைமைய� கா�ட ���ப �றா�க�. ெபா�ைம,
�ழ�ைதக�ட��� பாச� இைவ ெப�க���
இய�பாக அைம�த �ண�க�. இத� காரணமாகேவ

��ெப�லா� ஆ��ய� ேவைல எ�றா� ெப�க�
தா�. ெப�க� எ�றா� ஆ��ய� ேவைலதா� எ��
இ��த�. ஆனா� இ�ேபா� எ�லா� �ைறக���
ெப�க� �ைழ�� �ய�த� �ைற�� ��ேன�
வ��றா�க�. �ல ெப�க� த�க� ப��ைப �ணா�க
ேவ�டா� எ�� ேவைல��� ேபானா��, �ல�
�ஜமான பண� ேதைவ�காக ேவைல���
ெச���றா�க�. �ழ�ைத �ற����டா� அத�
ேதைவ�காக பண� ச�பா���� க�டாய�
அ�க���ற�.
அ�வலக� ெச��� பல ெப�க��� நா�
������� �ழ�ைதகைள� பா���� ெகா�ள
��ய��ைலேய எ�ற ��ற உண�� இ���ெகா�ேட
இ����. அ�ம��ம�ல; �ழ�ைத ேவ��ெம��
ஆைச�ப�வா�க�. ஆனா� �ழ�ைத �ற�த�ட�
யா�ட� அைத ������� ேபாவ� எ�ற ேக��
எ��. அதனா� �ழ�ைத ேப�ைறேய த��� ேபா��
ெப�க�� இ���றா�க�. த�கள� அ�வலக�
ப�ைய �ட�� ��யாம�, அத� காரணமாகேவ
�ழ�ைத�� ெப��� ெகா�ளாம� இ����
ெப�க�� இ���றா�க�

எ�தைனதா� ெப�க� ேவைல ெச��வைத ஏ���
ெகா�டா��, ���� ெபா��ைப�� (���யமாக
�ழ�ைதைய� பா���� ெகா��� ெபா���!) அவேள
�ம�க ேவ��� எ��ற ச�தாய எ��பா����
அ�க������ற�. எ�ன ெச�வா� ெப�? இர�ைட�
��ைரக�� பயண�!
சமா��க �ல ேயாசைனக�:
���த அள� �ரசவ கால ���ைறைய ����கலா�.
ெபா�வாக �ரசவ கால ���ைற 3 மாத�க�
�ைட���. அத� �ற� ம���வ ���ைற (sick
leave), த�கா�க ���� (Casual Leave), ஈ��ய
���ைற (Earned Leave) அைர� ச�பள���
���ைற, ச�பளேம இ�லாத (உ�க� ேவைல��
ஆப�� இ�லாத) ���ைற எ�� எ�ென�ன
���ைறக� உ�ேடா அ�தைனைய�� எ����
ெகா���க�.
�ழ�ைத�� 6 மாத�க� வைர இ�ப� சமா��கலா�.

���� அ�பா, அ�மா, மா�யா�, மாமனா� இவ�க�
இ��தா� கவைல இ�ைல. �ழ�ைதைய ைத�யமாக
இவ�க�ட� ������� ேபாகலா�.
�ர��� ெசா�த�க� யாராவ� – அ�ைத, ��� எ��
இ��தா� அவ�க�� உத�ைய நாடலா�.
ெவ������ ��தாக யாைரயாவ� �ழ�ைதைய�
பா���� ெகா�ள அம��� �� �ர �சா��க��.
இவ�கைள �� ேநர� ப��லா அ�ல� ப�� ேநர�
பா��லா (��க� அ�வலக� ேபா�� ����� ேநர�
வைர) எ�வா� ேவைல�� அம��த� ேபா���க� எ��
�த�� ��மான� ெச�� ெகா���க�. இ�ப�
ேவைல�� அம���� ேபா� ச�� வயதானவ�களாக
பா��ப� ந�ல� – ேபர� ேப�� எ�� அ�பவ�
இ����. வயதானவ�க� எ�றா��, ஓரள�
ஆேரா��யமானவ�களாக ேநா�ெநா� இ�லாதவ�களாக
இ��க���.
��க� ேவைல�� ம�ப� ேபாக ஆர���பத�� ஒ�
வார� ப�� நா�க� ��ேப அவ�கைள ேவைல��
ேச���� ெகா�� ���� பழ�க வழ�க�க�,

�ழ�ைத��� பா� கைர�ப�, �ட உண� தயா��ப�
ேபா�றவ�ைற ெத�வாக� ெசா��� ெகா��க�.
�ழ�ைத உண�கைள� தயா��க� ெசா�� ேம�பா�ைவ
பா��க�. அவ�க� ��தமாக �������, ந�ல
��ம�கைள அ��� வரேவ��� எ�பனவ�ைற
ேவைல�� ேச��ேபாேத ெசா�வ� ந�ல�. ��க�
அவ�க�ட� எ�ன எ��பா�����க�, அவ�க�
உ�க�ட� எ�ன எ��பா��கலா� எ�பைத
�த�ேலேய ெசா����வ� ந�ல�. ச�பள�, உண�
ேபா�றவ�ைற ெத�வாக� ெசா�����க�.
����� ��தாக ஒ�வ� ேவைல�� வ�தா� அ���
காைல����� மாைல வைர ������ இ��க�
ேபா�றா� எ�றா� ���� பா�கா�� உ�க�
ெபா���.
அ�க�ேக ��லைறகைள� ேபா�வ�, ெச�ேபா�,
வா��, த�க வைளய�க� ஆ�யவ�ைற� க�ட
இட��� ைவ�ப� ஆ�யைவ எ�தைன ந�லவ�க�
ஆனா�� மன�� ஒ� சலன�ைத ஏ�ப����. இத��
இட� ெகா��கா��க�.

உ�க� �ழ�ைத�� பா�கா�� ெரா�ப�� ���ய�.
�த� நா����ேத அவ�கள� கடைமைய ெசா���
ெகா��ப�ட�, அவ�க�� எ�ைல�ேகா�ைட�� ��ய
ைவ�����க�. �ழ�ைத�� உட�நல� ச���லாம�
ேபா��ேபா� ம��� ெகா��ப�, உண�கைள
ெகா��ப� ேபா�றவ�ைற ச�யான �ைற�� பழ�க�
ப����க�.
அவ�க�ட� ைகேப� இ��ப� ந�ல�.
உட�நல��ைற� காரணமாக வர ��ய��ைல எ�றா�
உடேன ெத�ய�ப��த ேவ��� எ�� ெசா���க�.
எ�வள� தா� ெசா�னா�� ��� ��� எ��
ேவைல�� வராம� ேபாவ�, வ����� பா� நா��
ஏேதா காரண� ெசா�� ���ர� ������ ேபாக
ேவ��� எ�பெத�லா� சகஜமாக நட���.
இைதெய�லா�சமா��க ��க� உ�கைள தயா�
ப���� ெகா�ளேவ���.
��க� எ�வள�தா� ந�றாக� பா���� ெகா�டா��
இவ�கைள ���� ப���வ� எ�ப� ெகா�ச�
க�ன�தா�.

ெவ� ஆ�கைள ேவைல�� ைவ��� ெகா��� இ�த�
தைலவ�ேய ேவ�டா�. ேவ� ேயாசைன ெசா���க�
எ�பவ�க���:
������ேத உ�க� அ�வலக ேவைலைய ெச�ய
���மா எ�� பா��கலா�. இ�ேபா� இ����
ேவைல�ேலேய ெதாட��� இ�த மா�� வா����
�ைட��மா எ�� �ழ�ைத �ற�பத�� ��ேப ேக���
ெத��� ெகா���க�. பல அ�வலக�க�� இ�த
மா��� ெச�வ� ேமல�கா�க���� ���ப��ைல.
(பா� ெதாைலேப�� ேபா�, �ழ�ைத அ�� ச�த�
ேக�டா� அவ���� ேகாப� வரலா�) �ழ�ைத��
உட�நல��ைற� காரணமாக �����ட ேநர���
உ�களா� ேவைலைய ���க ��யாம� ேபாகலா�.
இர�டாவ� ேயாசைன:
உ�க��� ெபா��� அ�க�; �ைறய� ேப�க�ட�
��வாக� ேச��� ெச�ய ேவ��ய ேவைல;
ெதாைலேப��� பலைர�� ெதாட�� ெகா�ள
ேவ���. அதனா� ������� ேவைல
ெச�வதானா�� �ழ�ைத�ட� அ�க ேநர� ெசல�ட

��யா� எ�� ேதா��னா� தா�கா�கமாக ச��
ெபா��� �ைறவாக உ�ள ேவைலைய ஒ���
ெகா�ளலா�. இைத�� �ழ�ைத �ற�பத�� ��ேப
உ�க� ேமல�கா��ட� ேப� ��ெவ��க�. உ�க�
ெபா���கைள� ப���� அ��க அவ�க����
�லபமாக இ����.
இ�ெனா� �ஷய�ைத�� ��க� கவன��� ெகா�ள
ேவ���. �ழ�ைதைய�� பா���� ெகா�ள
ேவ���. அ�வலக ேவைலைய�� பா��க ேவ���
எ�பதா� உ�க� மன அ��த� அ�க��க����.
�ழ�ைத வள���, உ�க� அ�வலக�ப�
இர�ைட�� ெச�ைமயாக ெச�ய ��யாம�
ேபாகலா�.
�ழ�ைத�காக ேவைலைய �டேவ��மா?
இ�த� ெதாடைர ெதாட��� வா���� ெப�ம�க��
ேயாசைன எ�ன?
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�ழ�ைத�காக ேவைலைய
�டேவ��மா?

இ�த� ெதாட� ஆர���த ���� ெப�க� ம��ேம
����ட� ெகா��� வ�தா�க�. ஆ�க� பல� ப���
வ�தா�� (ெப� ப���ைகக� ஆ�க�னா� தா�
அ�க� ப��க� ப��ற� எ�ப� ஊர��த உ�ைம!)
இ�ேபா� தா� ����ட� ேபாட ஆர����
இ���றா�க�. இ��� இ�த� ெதாட�� ெவ���� ஒ�
அள�ேகா� எ�� ெசா�லலா�.
�ழ�ைத வள��� எ�ப� ஆ� ெப� இ�வ��

ெபா��� எ�பைத இ�த� கால ஆ�க� ந��
உண������றா�க� எ�பைத இ� கா���ற� எ��
�ட� ெசா�லலா�, இ�ைலயா?
இ�த வார� நா� பா��� ர��த �ல கா��கைள
உ�க�ட� ப���� ெகா���ேற�.
�த� கா��:
ெச�ற�ைற ெச�ைன ேபா����� �����ேபா�
நா�க� ஏ����த ேகா��� �ைறய ��ன�
�ழ�ைதக�. ஏதாவ� ந�ச� ப�� �ழ�ைதக� ���லா
வ�����றா�கேளா எ�� நா� �ய��� அள���
�ழ�ைதக�. இ��� அ��� ஓ�� ெகா�� ச�த�
ேபா��� ெகா�� ���ைலேய கலகலெவ��
இ��த�. இ��� ஒ� �ய�� எ�ன ெத��மா?
�ழ�ைதக�� ��னா� ஓ�� ெகா����த� இள�
த�ைதய�க�!
கணவ� மைன� இ�வ�� ேவைல��� ேபா��ேபா�
எ�ப� �ழ�ைதைய வள���� ெபா��ைப ச�வர
�ைறேவ�ற ���ற�? மன���� ேக�� எ��த�.

ப�க��� உ�கா�����த இள� ெப� எ�ைன�பா���
�ேந�தமாக ���தா�. அ�தாேன என��� ேவ���.
ெம�வாக ேப��� ெகா��ேத�.
‘நா�� ெம�ெபா�� ெபா�யாள�. �ழ�ைத ெப���
ெகா�வ� எ�� ��மான� ெச�த�ட� நா� ெச�த
�த� ேவைல, எ� ேவைலைய ��ட�தா�. ஆனா�
���� ��மா இ��க��ைல. ேக�����
ப�கைலகழக� ெகா���� ஆ��ய� ப��� எ��ேத�.
இ�ேபா� எ� �ழ�ைத ப���� ந�ச� ப���ேலேய
என��� ேவைல. கவைல இ�லாம� �ழ�ைதைய�
பா���� ெகா���ேற�. ேவைல �ைம இ�ைல.
�ழ�ைத�� வள���ைய��, �ைளயா�ைட�� ர��க
���ற�. ப��� ��� ���� இ���ேறாேம எ�ற
மன� தா�க�� இ�ைல’ எ�றா�. ‘சபா�!’ எ�ேற�.

இர�டா� கா��:
ஒ� ��மண���� ேபா���ேதா�. மண�ெப���
அ�கா ைக� �ழ�ைத�கா�. த�ைக�� ��மண���

ஓ�யா� ேவைல ெச��ெகா����தா�. அவள�
கணவ� (இள� த�ைத) �ழ�ைதைய ெவ� பா�தமாக
எ��� ைவ��� ெகா�� �த� வ�ைச��
உ�கா�����தா�. அ�வ�ேபா� �ழ�ைத�� தா�
அவைர� பா��� ����வ� ��ப��, இவ� அவைள�
பா��� ‘கவைல� படாேத. � உ� ெப�ேறா����,
த�ைக��� உத�யாக இ�. �ழ�ைதைய நா� பா����
ெகா���ேற�’ எ�� ப���� க�ணாேலேய
ெசா�வ�மாக அைம�யாக அவ�க� இ�வ����
இைடேய ஒ� ��த� நட�� ெகா����த�.
சாய�கால� ேநர� �ைட�தேபா� அ�த� ெப��ட�
ேப�ேன�. ‘அவ� என�� ெரா�ப உத� ப��வா�
மா�, அதனாலதா� இர�டாவ� �ழ�ைதைய�
ப��ேய ேயா��ேத�.’ எ�றா�.
எ�க� ேப�ைச� ேக��� ெகா����த இ�ெனா�
ெப�ம� ெசா�னா�: ’��க� எ� ��ைள,
மா���ெப�ைண� பா��க ேவ���. மா��� ெப�
ேவைல��� ேபாக��ைல. ஆனா� அய�நா�� ெமா�
ஒ�ைற� க��� ெகா�����றா�. ச�, ஞா�� ��
ேநர வ���க�. காைல 9 ம���� ேபானா� மாைல 6

ம����தா� வ�வா�. இர��� நா�� எ� ��ைள
தா� எ�லா ேவைலகைள�� ெச�வா� – காைல��
கா�� ேபா�� �ழ�ைதகைள ச���ழைம ப����
அ���வ�, இர� பா� ேதா��ப� வைர. அவ�
சைமயலைற ப�கேம இர�� நா�க�� வரமா�டா�.
‘எ�ன தவ� ெச���க�, ெப�கேள’ எ�� பாட�
ேதா���றதா? ‘கணவ� அைமவெத�லா� இைறவ�
ெகா��த வர�’ எ�� �ட� பாடலா�!

��றாவ� கா��:
எ� ெப��� ேதா� அெம��கா�����
வ����தா�. இர�� �ழ�ைதக�. ‘எ�ன�மா
அ�ேக�� ேவைல��� ேபா�� ெகா�����றாயா?’
எ�ேற�.
‘இ�ைல மா�. ேபான ���� என��� ேவைல���
ேபாகேவ��� எ��தா� ஆைச. ஆனா�
அ��த���� �ழ�ைதக�. இ�தைன ப������
���� ‘��மா’ இ���ேறேன எ�� ேகாவ�. அ�த�

ேகாவ� �லநா�க� அள��� ��� ேபா��. ஒ� நா�
எ� கணவ� எ�ைன� ����� ெசா�னா�.
‘இத பா�. � ேவைல��� ேபா. நா� ேவணா��
ெசா�லைல. ஆனா �ழ�ைதகைள யா� பா����பா?
இ�தைன ��ன �ழ�ைதகைள ேட ேக� ைமய��� �ட
என�� மன��ைல. உ� அ�மா, எ� அ�மா
இ�வ���� வயசா���ட�. அ��� அவ�க���
இ�� வ�� ��� ேவைலகைள�� ப��� ெகா��,
�ழ�ைதகைள�� பா���� ெகா�வ� ெரா�ப��
�ரம�. நா� ேவைல��� ேபா� � �ழ�ைதகைள�
பா��� ெகா�வ� நைட�ைற சா��ய�. உன�� அ�ப�
ேவைல��� ேபா��தா� ஆக ேவ��� எ�றா�, உ�
ப��� �ணா�ற� எ�� மன�தா�க� இ��தா� �
ேவைல��� ேபா. நா� �ழ�ைதகைள பா����
ெகா���ேற�.’
‘�த�� இ�ப�� ேப��றாேர எ�� மன� ஒ���
ேபானா�� �தானமாக ேயா��ேத�. அவ� ெசா�வ��
�யாய� இ���ற� எ�� மன���� ப�ட�.
ேவைல��� ேபா�� ஆைசைய �����ேட�.’
எ�றா� அ�த� ெப�.

கணவ�� மைன��� மன�� உ�ளைத
ெவ��பைடயாக� ேப�வ� எ�ேபா�ேம ந�ல�.
அ�ேபா�தா� ந�ல வ� �ற��� – உ�க����,
�ழ�ைதக����.
நாலாவ� கா��:
நா� ேமேல ெசா�ன� எ�லா� இ�த� கால
இைளஞ�க�, �வ�க�. ெகா�ச� ��ேனா�� அதாவ�
ஒ� ��ய த�ப�ைய� பா��கலா�.
என� உற�ன� ஒ�வ�� அ�கா அ���ேப� அவ�க�.
மைன� பா�� உ��ேயாக�. இர�� �ழ�ைதக�.
மைன� அ� ���சா�. ந�ல ப���. ேமேல ேமேல
உ��ேயாக உய�� காரணமாக இ��யா ��வ��
ேவ�ேவ� பத�க�� இ��க ேவ��வ�த�. கணவ�
பா��தா�. த� ேவைலைய ��டா�. ‘நா�
�ழ�ைதகைள� பா���� ெகா���ேற�. � உ�
�றைமைய ெவ��ல�� ���’ எ�� ெசா�����
���� ெபா��ைப��, �ழ�ைதகைள வள����
ெபா��ைப�� ஏ��� ெகா�டா�.

இ�ேபா� இ�வ���ேம 70 வய��� ேம�.
�ழ�ைதக� இ�வ�� ��மணமா� ெவ�நா���
இ���றா�க�. அ�வ�ேபா� அ�� ேபா� ேபர�
ேப��கைள ெகா�� ��� வ��றா�க�. அவரவ�கள�
ெபா���க� மா�யதா� இ�வ����ைடேய
எ�த�தமான மன� கச�ேபா, மன ��சேலா, மன
உைள�சேலா இ�ைல. இ� ஒ� ஆேரா��யமான
மன�ைல.
ெப�தா� ���� ெகா��க ேவ��� எ�ப��ைல.
ஆ�க�� ���ப நல� க�� ���� ெகா��கலா�.
உ�க� ���ப� எ�� வ��ேபா� நா�தா�
ெப�யவ�, நா�தா� ெப�யவ� எ��ற ஈேகா
இ�வ����ைடேய தைல ��க� �டா�.
�ழ�ைத �ற�த�� ேவைல�� ���� ெச��வதா
ேவ�டாமா எ�பைத ��மா��க ேம�க�ட கா��க�
உத�� எ�� �ைன��ேற�.
�ல ெப�க� ேக��� ேக��க�:
‘நா� மாத� ……இ�வள�

ச�பா���ேற�…ேவைலைய �ட ���மா?’
���ப� �ழ�ைத இவ�ைற �ட பண� ெப�� எ��
�ைன�பவ�கைள எ�ன ெச�வ�?
ச�, இ�த� பண�தா� இவ�க� எ�ன ெச��றா�க�
எ�� பா��ேபா�. �ழ�ைத�� ஆைன �ைல, ��ைர
�ைல ெகா��� ெபா�ைமக� வா��� ெகா��பா�க�.
இர�ேட நா�க� அ�த ெபா�ைமக� �ைல��
�ட���. ‘பண��� அ�ைமேய ெத�வ��ைல’ எ��
ந��ட� �ைறப��� ெகா�வா�க�! உ�க����
ெத��தா� தாேன �ழ�ைத��� ெத���?
இ�ெனா� �ஷய�� கவன���� வ��ற�. ஒேர
�ழ�ைத; அ�த� �ழ�ைதைய�� ச�யாக� பா����
ெகா�ள ��வ��ைல; அத�ட� ேபா�மான ேநர�
ெசல�ட ��வ��ைல எ�ற ��ற உண��� ேமேலா�க,
அ� ேக�பைதெய�லா� வா��� ெகா��� அைத ஒ�
‘�ண��க�ப�ட’ �ழ�ைதயாக ெச�� ���றா�க�
எ�ப� ஒ� �க� ெப�ய ேசாக�.
‘உன�காக�தாேன ேவைல��� ேபாேற�. இ�ப��

ப��தறேய…!’ �ய ப�சாதாப� ேம�ட �ழ�ைத�ட�
ெக��வா�க�. ‘நா� உ�ன ேவைல��� ேபாக�
ெச�ேனனா?’ அ�த� �ழ�ைத இவ�கைள� பா���
க���. ேசாக��� இ� ஒ� த� ரக�.
இ�ெனா� வைக� ெப�க�:
‘என�� ேவைல��� ேபாக��ைல எ�றா� ைப��ய�
�������’
எ�தைன வய� வைர ேவைல��� ேபாக ����? 60
வய�� ைப��ய� ���காதா? ைப��ய� ���காம�
இ��க �த� கா���� நா� பா��த ெப� எ�வள�
ந�ல வ�ைய� கா������றா�!
வ�கா��� ெப�க� இ��� �லைர அ��த வார�
பா��ேபா�.
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��ப� அ�மா�க�

இ�த வார� நா� �ல ��ப� அ�மா�கைள�
பா��கலா�.
�த�� டா�ட� �பா.
இர�� வ�ட�க��� �� தா� இவ� என��
அ��க� ஆனா�. ேதா� ���ைச ��ண�. �த� தடைவ
ேபா���� வ�த�� ��ட�த�ட ஆ� மாத�க�
இவைர� பா��க��ைல. �ற� ஒ� நா�
ெதாைலேப��� ����டேபா� சாய�கால�
வா��க� எ�றா�.

‘இ�ேபா� காைல ேவைளக�� வ�வ��ைலயா?’
எ�� ேக�டத��, ‘�ழ�ைத �ற�����ற�. மாைல
ேவைளக�� கணவ� (அவ�� ஒ� ம���வ�)
�ழ�ைதைய� பா���� ெகா���றா�. அவ� தன�
வா��ைகயாள�கைள காைல ேவைள�� ச����றா�.
இ�வ�மாக இ�த ம���வ மைனைய இ�ப� ���
ேபா��� ெகா�� சமா��� வ��ேறா�’ எ�றா�.
‘காைல ேவைளக�� ���� இ��ப� உ�க���
‘ேபா�’ அ��காதா?’ எ�ேற�. ‘அ��கா�. ஏென�றா�
�ழ�ைதைய பா���� ெகா��� அேத சமய��� என�
ேம�ப������ தயாரா� வ��ேற�,’ எ�றா�.
டா�ட� �பா�ட���� நா� இர�� பாட�கைள�
க�கலா�:
1. �ழ�ைத பா���� ெகா�வத�காக ேவைல ேநர���
�ல மா�ற�க� ெச�� ெகா�ளலா�;
2. அ�த ேநர�ைத�� ந� ேம�ப����� பய�ப����
ெகா�ளலா�.
இ�த �ஷய��� டா�ட� �பா�� கணவ�� ந�

பாரா�����யவ�. மைன��� உதவ த� ேவைல
ேநர�ைத மா���ெகா��, அவ� ேம�ப���
ப��க�� ஊ�க� அ���றாேர!
அர��தா:
�எ��, எ��ஏ (ைபனா��) இைத�த�ர NIIT –
கண� ெதா�� ��ப� க�����றா�. ப���
���த�ட� ��மண�. கணவ�� க���
�ைற�ேலேய இ���றா�. ெசா�தமாக க�� ைமய�
ைவ�� +1, +2 மாணவ�க��� வ���க� எ���றா�.
ஒ�நா� எ�ைன� பா��க வ�தவ� �கெம�லா�
வா�ட�. ‘எ�ன�மா?’ எ�ேற�.
‘ேமட�, என�� �க�ெப�ய ேவைல வா���
வ�����ற�. ஆனா� ஏ���ெகா�ள ��யா�.
�ழ�ைத; வயதான மா�யா� மாமனா�….’
‘�….�…. உ� வ��த� ���ற�. உ� கணவ�� க��
ைமய��ேலேய � வ���க� நட�த ��யாதா?’
‘அவர� ச�ெஜ�� ேவ�. நா� ப��த� ேவ�….?’

‘அ� உ�க�ைடய ெசா�த ைமய�தாேன? அத�
ெபா��ைப எ�� நட�தலாேம! ைக�� ெவ�ைணைய
ைவ���ெகா�� ெந��� அைல�றாேய?’ எ�ேற�.
‘� ைபனா�� ப������றா�; கண� இய�க�
ெத���. ெவ��� ேவைல ேதடாம� உ� கணவ���
ஏ� உதவ� �டா�?’
ெகா�ச� தய��னா�. ‘�த�� உ� கணவ�ட� ேப�.
உ�க� ெசா�த ைமய� அ�. உ�ைன ஏ� இ��
வ�தா� எ�� யா�� ேக�க ��யா�. வ���க�
எ��க ேவ�டா�. உ� கணவ��� அவர� ைமய���
ெபா� ��வாக��� உதவலாேம. � அ�� ேபா�
மாணவ�க� ேச��ைக, வ���க�� ேநர�, ஒ�
வ����� இ�தைன மாணவ�க� எ��
எ�லாவ�ைற�� ��வ��கலாேம. உ� ப��ைப
இ�ப�� பய�ப��ேத�. உ� கணவ��� இ� �க�
ெப�ய உத�யாக இ���ேம!’
அவ� ேயா��ப� ���த�.
ஒ� ஆ� மாத���� �ற� அர��தா

ெதாைலேப�னா�. �ர�� �� உ�சாக�!
‘��க ெகா��த அ��ைர ெரா�ப ந�றாக ேவைல
ெச��ற�. ��க� ��யப�ேய கணவ�� க��
ைமய��� எ�லா� ெபா����கைள�� எ����
ெகா�� ெச�� வ��ேற�. எ�லாவ���� ஒ�
ஒ����ைற வ�����ற�. நா� ப��த ைபனா��
அ�� இ�ேக ெரா�ப�� ேதைவ� ப��ற�. எ�கள�
வ�மான�� ������ற�. உ�க��� எ�ப� ந��
ெசா�வ� எ�ேற ெத�ய��ைல.’
‘�ழ�ைதகைள�� பா���� ெகா��, கணவ����
உத�வ� என��� மன��� ம����ைய�
ெகா���ற�.’
‘இ��� ��� நா�க�� நா� ைபனா�� வ���க�
எ��க�� உத�வதாக� ெசா������றா�. அத���
நா�� எ� �ைற�� எ�ென�ன �� மா�ற�க�
வ������றன எ�� ப��� ெத��� ெகா��
எ�ைன� தயா� ெச�� ெகா�ள ேபா�ேற�.’
இ�ேபாெத�லா� எ�லா� �ைறக���� ந�ல ம���

இ���ற�. ��ேன�ற�க� எ�லா �ைறக���
இ���ற�. அதனா� ��க� உ�கைள மா� வ��
���ைல�� ஏ�ப தயா� ெச�� ெகா�வ� ���ய�.
கணவ� மைன� இர�� ேப�� ேச��� ெதா��
நட���ேபா� அ�� உ�ள க�ட ந�ட�க�
இ�வ���� ���ற�. இ�வ�� ெதா��� ெந��
���கைள� க��� ெகா���றா�க�. இ�வ����
த��ப�ட ��த�� அ�கமா�ற�. மனதள��
ெந��க� அ�கமா�ற�.
இவ�க� இ�வ�� ேம�வ��க�தவ�க�.
கணவ�மா�க� இ�வ�� ந�ல �ைல�� இ��தன�.
மைன� ேவைல��� ேபாக��ைல எ�றா��
பண����� �ைற��ைல. அேதசமய� மைன� ேமேல
ப��க ஆைச� ப��ேபா� அத��� ஊ�க� அ��தன�.
சாதாரண �ைல�� இ���� ெப�க� �ழ�ைத
�ற�த�� எ�ன ெச�வா�க�? அவ�களா�
�ழ�ைதைய ேட ேக� ைமய���� அ��ப ���மா?
இ�ைல ஆ� யாராவ� ைவ��� ெகா�� �ழ�ைதைய
பா���� ெகா�ள ���மா? �ழ�ைத �ற�த��

ேவைலைய �ட�தா� ���மா?
�ைட இ�லாத ேக��க� உ�டா? அேதேபால�தா�
��� இ�லாத �ர�ைனக�� இ�ைல.
சா��:
சா�� ஒ� ப���� 9, 10 ஆ� வ��� க�த
ஆ��ைய. �ழ�ைத �ற�த�� பா���� ெகா�ள யா��
இ�லாத �ைல�� அவ�க� இ��த அ��� மா��
������� இ���� �ழ�ைதக��� ��யாத
கண��கைள ெசா��� தர ஆர���தவ�, ெசா�னா�
ந�ப மா���க� இ�ேபா� அவ�ட� �மா� ��
�ழ�ைதக� கண�� ெசா��� ெகா�ள வ��றா�க�!
வ�டாவ�ட� இ�த எ���ைக ��� ெகா�ேட
ேபா�ற�.
‘�� �லப� வ�தா� எ�ன ெச�வா�?’ �ழ�ைதக�ட�
�� ��தக� வ�த�ட� வா��� ெகா���ேற�.
�த�� நா� ேபா��� பா������ ��� க���
ெகா���ேற�. ச�ப��� கண� வா������ேற�.
அ�வ�ேபா� இைணய���� �ைறய வா����

ெத��� ெகா���ேற�.’
வ�மான�, �ழ�ைத இர��ேம ந�ல�தமாக வள���
வ���றன.
சா�� ப��த ெப�. ஏேதா ஒ� வைக�� த� ப��ைப
பய�ப��� வ�மான�ைத த�க ைவ��� ெகா�டா�.
ேவ� உதாரண� கா�ட ���மா எ��றவ�க���:
��� வார�களாக ����� எ� ெப� ����
இ���ேற�. ேந�� எ� ெப� எ��ட�, ‘வா�மா,
ைடல� கைட��� ேபாகலா�’ எ�றா�. ‘நா�
வர��ைல. � ேபா���� வா’ எ�ேற�. ‘� எ���
ெகா������ ‘ெச�வ கள��யேம’ ப���� �
இவைள அ��க� ெச�யலா�. பா��தா� அச��
��வா�’ எ�றா�. ச�ெய�� �ள��ேன�.
ேபா�� வ��� எ� ெப� ெசா�னா�: ‘�ேரமா ந�ல
�றைமசா�. எ�ேலா�ட�� கல�பாக� பழ�வா�.
இதனாேலேய �ைறய ெப�க� �ேரமா�ட� ைத�க�
ெகா���றா�க�. அ�ம����ைல; �டைவ, ர��ைக,
எ��ரா�ட� எ�� எ�லாவ����� ஒேர ���:

�ேரமா�� ைதய� கைட!’
�ேரமா�� ������ �ைழ�தா� ஏேதா �டைவ�
கைட��� வ����ட� ேபால இ��த�. எ� ெப�
����ட�ட�, �டைவ மைல��� இ��� �ேரமா
ெவ�ேய வ�தா�.
�ேரமா�� கைதைய அவேள ெசா�ல� ேக�ேபா�:
‘ஆய�த ஆைடக� தயா���� ெதா��சாைல��
ேவைல. காத� க�யாண�! �த� �ழ�ைத �ற�த�.
அ�க� ப�க�����பவ�க��� �டைவ ஃபா��,
zigzag ெச�� ெகா��க ஆர���ேத�. கட�
வா���தா� ைதய� இய��ர� வா��ேன�.
�ற� ெம�ெம�ேவ ர��ைக, ��ன� �ழ�ைதக���
ஃ�ரா�, எ�� ைத�க� ெதாட��ேன�. �ல� எ��ட�
�டைவ�� எ��ரா�ட� ெச�� ெகா��க ���மா��
ேக�க, �ழ�ைதைய�� எ���� ெகா�� எ��ரா�ட�
வ���க���� ேபா� �டைவ ர��ைக��
எ��ரா�ட� ெச�ய� க��� ெகா�ேட�. எ�ேனாட
�றைமயான ேவைலைய� பா��� �ைறய ேப� வர

ஆர���தன�.’
அத� �ற� �ேரமா ெச�த�தா� அவள� மாெப��
ெவ��� காரண�. வ�� ெப�க�ட� �டைவைய
வா��� ெகா�� அள� ர��ைகைய�� வா���
ெகா���றா�. இ�ேபா� �டைவ�டேனேய
ர��ைக�� வ�� ��வதா�, அள� ர��ைக��
உத��ட� ைத�க ேவ��ய ர��ைக� ���� எ��
எ��ரா�ட� ேவ��ேமா (�� க���� ப��, ைக)
எ�� �டைவ�� இ���� �ைச�ேலேய
ர��ைக��� �ைச� ெச�� அைத ேவ� ஒ�
ைடல�ட� ெகா��� ைத�� வா�� �����
ெகா���றா�. இ������ ெப�க�ைடேய இ�த
மா��யான ச��� �க�� �ரபலமா���ட�.
எ� ெப� ெசா�னா�: ’என�� எ�தைன ஓ�ட� ��ச�
பா�. ஒ��ைற �டைவ�� ஓர� அ��க, ஃபா�� ைத�க
ஓட ேவ���. இ�ெனா�வ�ட� எ��ரா�ட� ப�ண
ர��ைக� ��ைய எ���� ெகா�� ஓட ேவ���.
அைத ���ப வா��� ெகா�� வ�� ைடல�ட�
ெகா��க ேவ���. இ�ேபா� �ேரமா�ட� ��
�டைவைய� ெகா������ மற�� ���ேற�.

அ������ ஓட ேவ�டா�. ெர�யான�ட� �ேரமா
ெதாைலேப��� ����வா�. ேபா� வா��� ெகா��
வர ேவ��ய�தா�! One stop for all tailoring
problems!’ எ�றா�.
இ�ேபா� �ேரமா எ��ரா�ட� ம��� ெச��றா�.
த�ைன� ேபா�ற ெப�க�ட� ர��ைகைய� ைத��
வா���றா�. ��ட�த�ட ஒ� �� ெதா�� அ�ப�
எ�ேற �ேரமாைவ ெசா�லலா�.
இ�ெனா� �ழ�ைதைய எ��ேநா��� �ேரமா
���தப� ெசா���றா�:
‘இ�ேபா அ�கமா ஓ�யா� ேவைல ெச�ய
��ய��ைல. ஆனா� எ� கணவ� �ைறய உத��றா�.
ேதா�க� �ைறய என��. கவைல��ைல!
ஒ�� கவ����களா? இவ�க� எ�ேலா�ேம த�க�
�ைறக�� இ��� இ��� ��ேனற ேவ��� எ�ற
அவா�ட� க��� ெகா�ேட இ���றா�க�.
அதனாேலேய ‘��ப� அ�மா’�க�� வ�ைச�� இட�
����றா�க�.

இ�த ��ப� அ�மா�கைள மனதார� பாரா��ேவா�.
அ��த வார�?
�ழ�ைதக���காக த�க� ேவைலைய ��ட
அ�மா�க�!
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ேவைலைய ��ட அ�மா�க�!

‘அ��த வார� �ழ�ைதக��காக ேவைலைய ��ட
அ�மா�க�’ எ�� ������தைத� ப������ ஒ�
வாச� ‘ேவைலைய ��வைத� ப�� �ைன���
பா��கேவ ��ய��ைலேய!’ எ�� க���ைர
இ����தா�.
�ைறய� ெப�க� இவைர�ேபால�தா�
�ைன��றா�க�. ேவைலையயாவ�, நானாவ�
��வதாவ�, ெநவ�!
‘�ழ�ைதைய அ�மா பா���� ெகா��வா�.
அ�மா��� உத�யாக – �ழ�ைதைய ���� ெகா�ள,

ேவ��ைக கா�ட, �ைளயாட ஒ� ��ன� ெப� – ம�ற
��� ேவைலக��� ஒ� ஆ�. காைல�� சைமய�
�ப� ேவைலைய நா� பா���� ெகா����ேவ�.
காைல�� 9 ம���� ேபானா� மாைல 6 ம���
வ����ேவ�. ேஸா, ேவைலைய �ட ேவ��ய
அவ�ய� இ�ைல.’ பல இள� ெப�க� �ழ�ைத
�ற�த�ட� இ�ப� ஒ� இ�ைமயான கன��
����றா�க�.
ஆனா� பல சமய�க�� நா� �ைன�பெத�லா�
நட�ப��ைல.
ஷா�� ெகா�க�தா����� ��மண� ஆ� எ�க�
அ��� மா� �������� வ�தவ�. ெம�ெபா��
ெபா��யலாள�. காைல 9 ம���� ேபா����
மாைல 6 ம��� ����� வ���டலா�.
ெசௗக�யமான ேவைல ேநர�. ைக�ைறய ச�பள�.
�த� �ழ�ைத �ற�த�ட� அ�மாைவ வரவைழ���
ெகா�டா�. �டேவ �மா� 10 வய��ெப�,
�ழ�ைதைய� பா���� ெகா�ள. ஒேர ஒ� �ஷய�ைத
ஷா�� ேயா��க மற�தா�. அவ� அ�மா ஒ� ��ய

�ராம������ வ�தவ�. நகர வா��ைக�� ெரா�ப��
���. அவ� அ�மா��ேகா, அ�த� ெப���ேகா
இ�த ஊ� ெமா� ேபச வர��ைல. ஆ��ல��
வர��ைல. அதனா� எ�லாவ����� ஷா��ேய வர
ேவ�����த�. �ழ�ைதைய ம���வ�ட�
அைழ��� ேபாவ�����, சைமய��� ேவ��ய
சாமா�க�, கா�க�க�, பழ�க�, பா�, த�� வா��
வ�வ� வைர எ�லாேம ஷா���� ெபா���.
�ழ�ைத�� ஒ� வய� ஆவத��� உத��� வ�த
ெப� ‘ெப�யவ�’ ஆ���டா�. அவைள ஊ���
அ�����டா� �ழ�ைதைய யா� ��� ைவ���
ெகா�வா�க�?
அதனா� ஷா���� இ�ேபா� ��த� ெபா���.
அ�த� ெப�ைண�� ேச���� பா���� ெகா�ள
ேவ���.
ஒ�நா� ஷா��ைய அவ� அ�மா�ட��
�ழ�ைத�ட�� கா�க� கைட�� பா��ேத�.
அவ� அ�மா���� என��� ந��� ��னைக தா�
ெமா�.

‘எ�ன ஷா��, வா��ைக எ�ப� இ���ற�?’
‘ேவைலைய ����டலா� எ�����ேற�, ஆ��…’
என��� ெகா�ச� ஆ�ச�ய�. �டேவ அ����.
எ�ேபா�� ���த �கமாக இ���� ஷா�� வா��
ேபா���தா�. ‘எ�ன�மா ஆ���?’
‘����� பா���� ெகா�� ெவ���� ேபா����
வ�வ� எ� மன �ைலைய ெரா�ப�� பா���ற�
ஆ��. நா� ெரா�ப�� ����ெவ�� ஆ���டதாக
எ� அ�மா ெசா���றா�. ‘நா� ���க �ழ�ைதைய�
பா���� ெகா�� ���ேலேய அைட�� �ட��ேற�.
சாய�காலமாவ� � வ�� எ�ைன ெவ��� அைழ���
ெகா�� ேபாக��டாதா எ��றா�. நா� ��வ��
அ�வலக��� கண� �� உ�கா��� ேவைல
ெச����� ����� வ�� ஓ�� எ��தா� ேதவைல
ேபால இ���ற�. அ�மா��� இ� ���தா��, இ�ேக
க��� ேபா�டா�ேபால இ���ற�. ெசா�த ஊ��
எ�றா� அ�மா��� ெவ�ேய ேபாவ� �ர�ைனேய
இ�ைல. ெத��த ஊ�. ெத��த ம�த�க�. ெத��த
பாைஷ.

‘உத��� ��� வ�த ெப� ெப�யவ� ஆ���டா�.
அவைள ைவ��� ெகா�ள பயமாக இ���ற�. ந�
�ழ�ைதைய பா���� ெகா�ளேவ ேநர� இ�லாத ேபா�
இ�ெனா� ெபா��ைப எ�ப� �ம�ப�?’
‘ேவைல ேநர�, ைக �ைறய ச�பள� எ�லா�
ெசௗக�யமாக இ���ற� எ�� ெசா���
ெகா����தாேய?’
‘�ஜ� தா�. �ழ�ைத �ற�த�� வா��ைகேய
மா���ட� ேபால இ���ற�, ஆ��. பக� ��வ��
அ�மா �ழ�ைதைய� பா���� ெகா�வதா�,
ேவைல����� வ�த�ட� அ�த� ெபா��ைப நா�
ஏ��� ெகா���ேற�. அதனா� இர� ��க ெவ�
ேநர� ஆ�ற�. காைல�� ���ர� எ��தா�தா�
ச�யான ேநர��� அ�வலக� ெச�ல ���ற�.
எ�றாவ� ேபா��வர�� ெந�ச�� மா��� ெகா�டா�
அ�வலக������ வ�வ� தாமதமா�ற�. அ�மா
ெரா�ப கவைல� ப��றா�.
‘�ழ�ைத ெப�யவ� ஆ���டா�. ��ேபால
������ ைவ��� ெகா�ள ��வ��ைல.

‘ஏதாவ� �ழ�ைதக� கா�பக��� ������
ேவைல��� ேபாகலாேம!’
‘என�� அ�� ���ப� இ�ைல. நா� வா���
ச�பள� ேவைல ஆ�க���� ெகா��ேத ெசலவா�ற�
ஆ��. இைத�ட நா� ���� இ��தா�
�ழ�ைதைய�� பா���� ெகா�ளலா�. �ழ�ைதைய�
பா���� ெகா�ள ஆ� ேவ�டா�. அ�மா��
ச�ேதாஷமாக �ராம����� ேபா���பா�.
எ�லாவ����� ேமலாக, வய� வ�த ெப�ைண�
பா���� ெகா��� ெபா������� ��தைல!’
‘இ�ேபாேத ஒ�வாரமாக �����தா� இ���ேற�.
�த� ேவைலயாக அ�த� ெப��� தாயாைர
வரவைழ�� அவைள ஊ��� ���ப
அ�����ேட�. அ�ேவ என��� ெப�ய ஆ�த�.’
‘உன�� ேவைலைய ��ட� வ��தமாக இ�ைலயா?’
‘��சயமாக இ�ைல. �ைறய ேயா�������தா� இ�த
����� வ�ேத�. யா� யா��ேகா ப��
ெசா�வைத�ட நம�� எ�� இ���� கடைமகைள�

ெச�யலாேம எ�� ேதா���ற�.’

‘கவைல� படாேத. �ழ�ைத ச�� ெப�யவனான�ட�
ம�ப� � ேவைல��� ேபாகலா�’ எ�ேற� அவ���
ஆ�த� ெசா��� �தமாக.
‘எ� மா�யா����, எ� கணவ���� இ�ெனா�
�ழ�ைத ேவ��மா�. த�மர� ேதா�பாகா� எ��
ஏேதா ெசா��றா�க�. அதனா� ம�ப� ேவைல���
ேபாவ� எ�ப� ச�� �ரம� தா�.’
‘உ�கைள�ேபால இைணய��� ஏதாவ� எ�தலா�
எ�� �ைன��ேற�. உ�க�டேம வ��ேற�, ப���
ெபற,’ எ�றா� ஷா�� ����� ெகா�ேட.
‘��சய� வா. எ�னா� ���தைத ெசா��� த��ேற�.’
எ�� ெசா�� �ைட ெப�ேற�.
ஷா���� ���ைல அவ��� சாதகமாக இ�ைல.

அதனா� இ�த ����� வ�தா�. ஆனா� ப�� ேநர
ேவைல பா���� எ� ேதா��� ெப�, உமா��
ேவைலைய �����டதாக� ெசா�னா�.
உமா��� ஓ� க����� ப�� ேநர ெல�சர� ேவைல.
உமா��� இர�� �ழ�ைதக�. மாமனா�, மா�யா�
எ�� ���� ���ப�.
‘ப�� ேநர ேவைல. வார���� நா�� நா�க� ேபானா�
ேபா�� எ�� ெசா��� ெகா����தாேய, ஏ�
ேவைலைய �����டா�?’ எ�� உமாைவ�
ேக�ேட�.
‘ப�� ேநர� எ�றா�� �� ேநர� ேவைல ெச���
ஆ��ய�கைள� ேபாலேவ நா�� உைழ�க
ேவ������ற�. ஒ� ெசம�ட�� 3 �ைற
உ�ேத��க� இ����. ஒ�ெவா��ைற��
ேக���தா� தயா��ப����� �ைட� தா�கைள
���� ம��ெப�க� ெகா��� �����வைர ���
ஒ��� ேபா�ற�.
நா� ெசா��� ெகா��ப� ைபனா�� பாட�.

ஒ�ெவா� அ��யாய���� �ைறய க�த ேக��க�
இ����. அவ�ைற எ�ப� ����ப� எ�� ெசா���
தரேவ���.
இர�� ம� ேநர� வ��� எ�றா� நா� நா��
ம�ேநர� ெசலவ���� ப��க ேவ���. ேநா��
தயா� ெச�ய ேவ���. இெத�லா� �ட நா��
�ைறய� க��ேற� எ�� �ைன��� ெகா��
ெச���டலா�. ஆனா� �ட ேவைல ெச���
ஆ��ய�க�� ேபா�� ெபாறாைம என��
வ��தம���ற�. �ைறய அர�ய�.
எ� கணவ� ��னதாக ஏதாவ� ெசா�னா� �ட
என��� தா�கா�. யா� யாைரேயா நா� ஏ� ����
ெச�ய ேவ���?
எ�லாவ�ைற���ட நா� எ� �ழ�ைதக�ட����
�ல�� ேபா�ேறேனா எ�� ேதா�ற
ஆர������ேட�.
‘நா� இ���� உ���ட எ�னேவா ெசா�ல���
�ைன�ேச�. நா� வ��ேபா� � இ�ைல’ எ�� எ�

�ழ�ைதக� ஒ��ைற ெசா�னேபா� �ழ�ைதகைள
கவ��ப� இ�ைலேயா எ�� ேதா�ற ஆர����
��ட�. எ��ட� �ைட�காத அ�ைப��,
பாச�ைத��, அரவைண�ைப�� ேவேறா�வ�ட���
அவ�க� ேதட ஆர���தா�?
ேவைல��� ேபாவ�, ச�பா��ப� த�ர ஒ�
மைன�யாக, ஒ� அ�மாவாக என�� எ�� �ல
கடைமக� இ����றன. அைவகைள ச�யாக� ெச�தா�
ேபா�� எ�� ேதா���ற�. �ழ�ைதக��காக எ�
ேவைலைய �யாக� ெச��ேற� எ�ெற�லா� ெசா�ல
மா�ேட�.
�ழ�ைதக�� ஆேரா��ய�ைத கவ��ப� எ�
ெபா���. அவ�கைள ந�ல �ழ�ைதகளாக வள��ப�
எ� ெபா���. எ� ஆேரா��ய�� ���ய�.
ேவைல��� ேபாவ� என� உட�, மன ஆேரா��ய�ைத
பா���ற�. அதனாேலேய ேவைலைய �����ேட�’
எ�றா� உமா.
இ�த� ெதாடைர ெதாட��� ப��� வ�� அ�ைம�
ேதா�க��� இ�� நா� ெசா�����ப� எ�லாேம

நா� ச���த ெப�க�� மன�ைலதா�. இ�ப��
ெசா�வதா� நா� ெப�க� ேவைல��� ேபாவைத
எ���பதாக �ைன�க ேவ�டா�. ெப�க���
ெபா�ளாதார �த��ர� ேவ��� எ�ப�� என���
உட�பா� உ��.
ேவைல��� ேபாவ� ம��� தா� சாதைன
எ�ப��ைல. ���� ெபா����, �ழ�ைதக�
வள���� �ட ேவைல��� ேபாவத�� சமமான ஒ�
ெபா���தா�. இர�ைட�� �க� �ற�பாக� ெச�ய
ேவ��� எ��� ேபா�தா� மன�, உட� இர���
பா��க� ப���றன.
ச�ப��� ஒ� க�ைத ப��ேத�: தைல�� :Where are
you mom? டா�ட� மாலா ேட�� எ�பவ� எ��ய�.
நா� ப��த இ�ெனா� �ஷய� �� ேசத� பக���
‘ெப�க��� ஒ� வா��ைத’
வ�� வார� இவ�ைற உ�க�ட� ப����
ெகா����� ம�ப� �ழ�ைத வள��ைப ��ட
இட������ ெதாட�ேவா�.
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ெப�க��� ஒ� வா��ைத – ேசத�
பக�

எ�ேலா���� ந�றாக� ெத��தவ� �� ேசத� பக�.
‘ந�ப�’ பட��� அச� கைதயான ‘3 idiots’ கைத��
ஆ��ய�. இவர� கைதக�� ெசா�ல�ப�� க����க�
எ�ேலாரா�� பாரா�ட�ப�பைவ.
இ��ய ெப�ம�கைள� ப�� இவ� ெசா�வைத�
ேக��க�:
‘உல�ேலேய – நா� ஒ� தைலயாக� ேப��ேற� எ��
ேவ��மானா�� �ைன��� ெகா���க� – �க��

அழ�ய�க� எ�றா� ந� இ��ய� ெப�ம�க� தா�!
தாயாக, சேகாத�யாக, மகளாக, அ�வலக��� �ட
ேவைல ெச��� ெப�ணாக, மைன�யாக, ெப�
ேதா�யாக – ெப�க� இ�லாத ஒ� வா��ைகைய
�ைன��� பா��க ���மா உ�களா�?
ஆனா� நா� இ�ேபா� ெசா�ல�ேபாவ� ��சய� ந�ல
ெச��ய�ல. ச�ப��ய ஒ� ஆ�வ��ைக��ப�,
உலக��ேலேய �க�� மன அ��த���� ஆளாவ�
ந� இ��ய� ெப�க� தா� : 87% இ��ய� ெப�க�
எ�ேபா�ேம ஏேதா ஒ�வைக�� மன அ��த����
ஆளா�றா�க�! இ�ேவ எ� கல�க����� காரண�.
ெவா�கஹா�� எ�� க�த�ப�� அெம��க�
ெப�க�� �ட 53% ெப�க� தா� மன அ��த����
ஆளா�றா�களா�.
இ��ய� ெப�க��� 5 ேயாசைனக� ெசா�ல
�����ேற�.
�த� ேயாசைன: உ�க��� ச��, அ�கார�
இ�ைலெய�� ஒ�ேபா�� எ�ணேவ�டா�. உ�க�
மா�யா� உ�கைள அ�கார� ெச����றாரா? உ�க�

அ�கார�ைத அவ� ேம� ெச����க�. ��க�
��களாகேவ இ��க�. அவர� எ��பா������த�க
��க� மாற� ேதைவ��ைல. அவ��� உ�கைள
���க��ைலயா? அ� அவ� �ர�ைன! ��க� அைத�
����� கவைல� பட ேவ�டா�.
இர�டாவ�: அலவலக��� க�ைமயாக, �றைமயாக
உைழ��� உ�க�� ம��� உ�க� ேமல�கா����
ெத�ய��ைலெய�� அவ�ட� எ���� ெசா���க�;
இ�ைலெய�றா� ேவைலைய ������க�!
�றைமயான, க�� உைழ�பா�க��� ெப��
வரேவ�� ெவ� உல�� ��சய� உ��.
��றாவ�: உ�க� க��ய�ைவ ெப����
ெகா���க�. �றைமைய வள���� ெகா���க�.
ெவ� உலக ெதாட��கைள வ��ப���� வ�கைள�
க�ட���க�. ெபா�ளாதார� �த��ர� ெப�றவ�களாக
இ��க�. அ��த�ைற உ�க� கணவ� ��க� ஒ�
ந�ல மைன�யாக, அ�மாவாக, ம�மகளாக இ�ைல
எ�� ெசா���ேபா�, ‘ேபா��! இட�ைத� கா�
ெச���க�’ எ�� ெசா���க�.

நா�காவ�: இர�ைட சவா� ெச��ேறா� எ�� மன
அ��த���� ஆளாகா��க�. ���ப�, ேவைல எ�ற
இர�ைட சவா� க�ன� தா� ஆனா� ெச�ய ��யாத�
அ�ல. ���யமாக ஒ�ைற �ைன�� ைவ��க�.
வா��� எ�லா அ�ச�க��� A+ வா�க ேவ���
எ�� எ��பா��கா��க�. வா��ைக எ�ப� ப��ைச
அ�ல; எ�லா �ைறக��� ����� �� ம��ெப�
வா�க. ெபா��ய� க����� ம��ேம ���த ஒ��
இ�. ம�ய சா�பா���� நா���தமான ெபா�ய�
�ன�� ெச�ய ��ய��ைல எ�றா� பரவா��ைல.
வ�� �ர��வத�� ஒ� ெபா�ய� ேபா�மான�.
ந��ர� வைர அ�வல ேவைல ெச�ய��ய��ைல
எ�றா� பரவா��ைல; அ�ப�� ெச�தா�தா� பத�
உய�� �ைட��� எ�றா� அ� ேதைவ��ைல.
தன� பத��� ெபய� யா���� இற��� த�வா��
�ைன��� வ�வ��ைல!
ஐ�தாவ� �க �க ���யமான�: இ�ெனா�
ெப��ட� ேபா�� ேபாடா��க�. உ�க�� ��

வய�� உ�க� வ���� ேதா� �க� �ற�பாக ஒ�
ப����ட �ராெஜ�� ெச�� அச�����கலா�;
உ�க� ேதா� ச�யான உண�� க���பா�ைட
கைட�����, உ�கைள�ட அ�க எைட
�ைற����கலா�. ப�க�� ���� ெப�ம� ஆ�
ட�பா�க� உ�ள �ப� பா��� கணவ��� ம�ய
உண� �ன�� ெகா��த��பலா�. இெத�லா�
உ�களா� ��ய��ைல எ�றா� �� ����
ேபா��டா�. இெத�லா� ெப�ய �ஷயேம இ�ைல.
எ�த ேவைலயானா�� உ�களா� ���த அள���
ந�றாக� ெச���க�. எ�லாவ����� சா��த�
எ��பா��க ேவ�டா�. ���யமாக எ��� எ���
�த� ரா�� வர ேவ��� எ�ற எ�ண� ேவ�டா�.
இல��ய ெப�ம� எ�� யா�� �ைடயா�. ��க�
அ�ப� ஆக ேவ��� எ�� �ைன�தா� உ�க���
���வ� மன அ��த� தா�!
உடைல� தளர ��� மனைத ேலசா�� வா��ைகைய
அ�ப���க�.
உ�க��� ��கேள ெசா��� ெகா���க� – நா�

அழகானவ�; என�� அைம�யான, �க� �ற�த
வா��ைக வாழ எ�லா த��க�� இ���ற�.’
யாராவ� உ�க�ட���� உ�க� வா��ைகைய ப��க
����னா� அ� அவ�க� ெச��� �க�ெப�ய தவ�;
உ�க� தவ� இ�ைல. ��க� இ�த� ����
�ற����ப� எ�ேலாைர�� ச�ேதாஷ�ப��த அ�ல.
உ�க�ட���பைத� ெகா��� அத�� ப�� ஒ� ந�ல
வா��ைகைய ெப�வ�தா� உ�க� �ற���
���ேகா�.
அ��த�ைற இ�ேபால ஒ� ஆ�வ��ைக வ��ேபா�
இ��ய� ெப�க� �த�ட�ைத ���க� �டா�. இ�த
உலக��ேலேய �க �க ச�ேதாஷமான ெப�களாக
இவ�க� இ��க ேவ���. இ�ேவ எ� ���ப�.
ெப�ைமைய� ெகா�டா�ேவா�!
இ�த க��ைர�� இ��� �� பக� ெசா�������
இர�� �ஷய�க� என�� உட�பா��ைல.
மா�யா�கேள ேவைல��� ேபா�� தைல�ைறைய�
ேச��தவ�களாக இ��பதா� ம�மக� ேவைல���

ேபாவைத எ���ப� இ�ைல. அ�கார�
ெச�வ���ைல.
இ�ெனா�� கணவ�மா�க�� மைன���
க�ட�ைத� ���� ெகா�டவ�களாகேவ
இ���றா�க�.
ேபானவார� இ�த� ப���� க���ைர�� ந� வாச�
��ம� ��ரா ‘�ழ�ைதைய� பா���� ெகா�ள
எ�தைனேயா ேப�க����� எ� ��ற உண���
�ைறய��ைல எ�� எ�� இ��தா�.
ஒ� �ஷய�ைத� ��மா��த �ற� ைத�யமாக�
ெச���க�. ��ற உண��� எத��? தவறா ச�யா எ�ற
இைட�ைல�� தா� ��ற உண��� ஏ�ப��.
இ�தா� ந� உட�, மன �ைலைய ெரா�ப��
பா���ற�.
ெப�க� �ழ�ைத �ற�த �ற�� ேவைலைய ெதாடர
�ைன�பதா� ஒேர �ழ�ைத�ட� ����� ெகா��
���றா�க�. ந�ல�தாேன, இ��ய ஜன�ெதாைக
�ைற�ேம எ�றா�, அ�தா� இ�ைல. இதனா�

ச�தாய��� சம�ைல பா��க� ப��ற�. ப��த,
வச�யானவ�க�� எ���ைக �ைறய ஆர����ற�.
இ� ஆேரா��யமான� அ�ல.
�ழ�ைதக���� அ�ணா, த��, அ�கா, த�ைக எ�ற
உற�க�� இ�லாம� ேபா�ற�. ���� ெகா����,
இ�ெனா�வ�ட� ப�� ேபா��� ெகா��� �ற��
வ�வ��ைல.
ச� இ�த �ஷய�ைத இ��ட� �����
ெகா���ேற�. இ�ேபா� நா� ப��த க�ைத
எ�����றா� அ�மா?
என�� உட� நல� ச���லாதேபா� � உ�
ேநாயா�கைள கவ���� ெகா�����றா�.
நா� கைள�� இ����ேபா� � உட� ஆ�ற�
ெகா���� பான��� ��பைனைய அ�க�ப����
ெகா�����றா�
நா� ப�������ேபா� � ஐ�� ந�ச��ர உணவக���
யா�ைடய ேதைவையேயா ���� ெச��

ெகா�����றா�.
கட�கைர�� மண� க�ட நா� ஆைச�ப�� ேபா� �
அ���மா�ைய� ப�� ேப��ெகா�����றா�.
நா� மன� ேசா���, தள��� இ����ேபா� �
மன�ேசா������ ��ப�வ� எ�ப� எ�� உ�
வா��ைகயாள��� அ��ைர ெசா���
ெகா�����றா�.
நா� சகவய�ன�ட� �ர�ைன�� த��க, என�
கண� எ� �ைளைய ம��க அ���� ெகா����க �
யா�ைடய �ர�சைனையேயா சமா����
ெகா�����றா�.
நா� மன வ��த� ப�� உ� அைண����
ஏ���ேபா� � ���ய ச����� இ���றா�.
நா� �ழ�ப��� இ��க, � ஒ� ��ட����
����ண�� த�� ெகா�����றா�.
நா� த�ைம�� உ� �ைண�� ஏ�க, � உ� ���
ப��� பாரா��� ப��ர� ெப��� ெகா�����றா�.

எ�னா� ெச�ய இய�மா எ�� நா� ச�ேதக�ப��,
அைத�ய�ப��� ெகா������ேபா� � உ�
பத��� ேமேல ேமேல ஏ�� ெகா�����றா�.
எ�����றா� அ�மா?
அ��த வார�: ���� �ழ�ைத வள���
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இ�த வார� �ழ�ைத�� �காதார� ப��� பா��ேபா�:
�ழ�ைத �ற�த�ட� வ�� உற�ன�க� ��ட�ைத
�த�� ச�� �ர இ��க� ெசா�லேவ���.
எ�ேலா���� �ழ�ைதைய எ��� ைவ��� ெகா��
ெகா�ச ேவ��� எ�� இ����. த���ைல.
ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� நம��� ��தாக�தா�
ேதா���.
எ� உற�ன� ஒ�வ� �ழ�ைதைய� பா��க ெவ��
ைக�ட� வ�வா�களா எ�� ெசா��� ெகா��
இர�� அ��� ஒ� �பா� கா�கைள �ழ�ைத��

ஒ�ெவா� ைக��� ெகா��பா�! இவைர� �ட
ெகா�ச� ஒ���ெகா�ளலா�. �ழ�ைதைய� பா��க
வ�� �ல� ஒ� அ��� கா�த��� ெகா�ச�
ச��கைரைய ம��� எ���� ெகா�� வ�வா�க�.
�ரச��த தா�� வா��� ச��கைர ேபா��,
�ழ�ைத�� வா��� இ�தைன ேபா�வா�க� –
��சய� இ� தவ�. �ரச��த தா��, அவ�ட� �ட
உத��� இ��பவ�க�� க�டாய� இைத த���க
ேவ���.
��த���தாக மல������� அ�த� �ழ�ைத மலைர
அ���� ப��த ேவ�டா�, ���! அ��� �த�
நாேள!
�ல� �ழ�ைதைய� ைக�� எ��த�ட� ‘ெமா�’ ‘ெமா�’
எ�� க�ன�க�� ��த�ட ஆர������வா�க�.
�ல� ���� ��� ��த��வா�க�. இ� ெகா�ச�
ஓவ� தா�! அவரவ�க� �ழ�ைதைய எ�ன
ேவ��மானா�� ெச�� ெகா�ள���. இ�ெனா�வ�
�ழ�ைத�� ந�மா� இைட�� �ைள��க� �டா�.
இ�த மா�� ஆசா�கைள �ரச��த ெப� இ����
அைற��� �டேவ �டா��க�. அ�ப�ேய ��டா��

�ழ�ைதைய ெதாட அ�ம��கா��க�.
இ�த மா�� �ல� நட�� ெகா�வா�க� எ�� தாேனா
எ�னேவா த� அைற�� ெப�ைண��
�ழ�ைதைய�� இ��க� ெசா�னா�க� �� கால���
எ�� ேதா���ற�.
�ல���� �ழ�ைதைய எ���� ெகா�ள� ெத�யா�.
ஆனா�� அைத� கா��� ெகா�ளாம� எ����
ெகா�ள� பா��பா�க�. இவ�க�ட�� �ழ�ைதைய�
ெகா��கா��க�. ெரா�ப�� ேக�டா� உ�கார�ெசா��
அவ�க� ம��� �ழ�ைதைய ���க�. �ழ�ைத���
தைல ���� வைர ெவ�யா�க� யா�ட��
�ழ�ைதைய� ெகா��காம� இ��ப� நல�. யா��
�ழ�ைதைய ெதாட��டா� எ�� ம���வ�
ெசா������றா� எ�� ெசா�����க�.
என�� �த� �ழ�ைத �ற�தேபா� எ� ெப�ய�மா
ெசா��� ெகா��தா�. ‘உ� ��ைக� �ழ�ைத��
க�ன��� ேலசாக ைவ�� அத� வாசைனைய �க���
பா�. �ற� உ� �க�ைத நக���� ெகா�� கா���
��த� ெகா�’ எ��. இ��வைர எ�த� �ழ�ைதைய�

ைக�� எ��தா�� இேதேபால�தா� ��த�
ெகா��ேப�.
இ�ேபாெத�லா� ம���வ மைனக�ேல ைக ���க���
�ரவ� (Hand sanitizer) ைவ�����றா�க�. அைத
ைகக�� தட�� ெகா��தா� �ழ�ைத�� அ���
ேபாக ேவ���. அேதேபால ��க��� ைவ�கலா�.
�ழ�ைத�� காைல மாைல உைட மா���க�. ���
�ரேதசமாக இ��தா� ெக��யான ��� தா���
உைடக��, ெவ�� �ரேதசமாக இ��தா�
கா�ேறா�டமான ப���� ஆைடகைள��
அ����க�. இ�ேபாெத�லா� �ற�த �ழ�ைத�ேக
டயப� க�����றா�க�. அதனா� ��
கால�ைத�ேபால �ழ�ைத�� ேதா���� ேவைல
இ�ைல.
ெவ�ேய ேபா��ேபா� ம��� டயப� ேபாடலா�.
���� இ����ேபா� இ�த� பழ�க� ேவ�டா�.
டயப� ெதா�� வர வா�����பதா� த���க��. இர�
�ல� �ழ�ைத�� டயப� ேபா�� ��வா�க�. �ழ�ைத
ஒ�ெவா� �ைற ‘��சா’ ேபா��ேபா�� எ���

��ைய மா��வ� �ரம� எ�ற காரண�தா�.
அ�த� கால��� ஆ� �ழ�ைதக� ‘��சா’ ேபா����
அைத� ைககளா� த��� த�� �ைளயா�னா�
����க� ச�ேதாஷ� ப�வா�க� எ�� ெசா�வா�க�.
இைத�ட இ�ெனா� �ஷய� – டயப�க� வராத
கால��� நட��� – �ழ�ைத �-பா��� ேபா����
அைத� ைக�� எ��� உட�ெப�லா� ��� ெகா��
����. �ழ�ைதைய அல�� ��த� ெச�வத���
அ�மா��� ‘ஏ��த வா��ைக?’ எ�� ெவ��ேத
ேபா����. இ�ேபா� எ�லாேம டயப����
அட�க�!
அ�மா சா����ேபா� �-பா��� ேபாகாத
�ழ�ைதகேள �ைடயா�! டயப�க�� ���ய���
இ�ேபா� அ�மா�க� கவைல��லாம� சா��டலா�!
ஒ� ேவைள டயப� பய�ப��தாத தா�மா�க� எ�றா�
�ழ�ைத�� அ��� ேபா�� ��கைள ந�றாக
�ைவ�� ��� ெட�டா� கல�த ��� அல� ���
உலர� ேபாட��. ந�ல ெவ��� உல��தா� ேபா��.
மாைல ெபா�� சா�வத��� உலர� ேபா������

�ழ�ைத� ��கைள எ��� �டேவ��� எ��
ெப�யவ�க� ெசா��வா�க�.
�ழ�ைத�ெக�ேற ஒ� �� ேபா�ட �ைடேயா,
ப�ெக�ேடா ைவ��� ெகா���க�. அ��
�ழ�ைத�� ��கைள அழகாக ம��� ைவ��க�.
�ழ�ைத�� வாசைன�� எ��� வ��. அதனா�
�ழ�ைத ��க� ைவ��� �ைட, அ�ல� அலமா�
இைவக�� ஓர�க�� ம�ச� ெபா� �� ���க�.
அலமா�க�� பைழய ெச���தா�கைள ேபா��
அத�ேம� ��கைள அ����க�.
�ழ�ைத�� ���� ��ட�ட� ���� ெச�த
ைம�னா� ெபா�� ைவ�கலா�. �ல� ெந����
ந��� ெபா�� ைவ�காம� இட� ெந���� ஓர���
ெப�தாக� ெபா�� ைவ�பா�க�. �ல� �ழ�ைத��
உ�ள�கா�க�� ெபா�� ைவ�பா�க�. அவரவ�க�
���� பழ�க� ந���ைக இத�ப� ைவ�கலா�.
க���� ைம இ�வைத இ�த� கால ம���வ�க�
ஒ���ெகா�வ��ைல. ஒ� வய� வைர ைம�னா�
ெபா�� ைவ�கலா�.

�ழ�ைத�� ��யாகவாசன� ெச��� வைர அதாவ�
11 ஆ� நா� வைர ெபா�� ைவ��� வழ�க� இ�ைல.
11 ஆ� நா� தா���� ேச���� தைல�� �நான�
ெச���� ைம இ�� ெபா��� இ�வா�க�.
அ�ைற�ேக ெபய�� ைவ�பா�க�.
இ�� க�நாடக மா�ல��� �ழ�ைத�� ந�ைம�ேபால
11 ஆ� நா� ெபய� ைவ�ப��ைல. ��� அ�ல�
நா�� மாத�க���� �ற�தா� ெபய� ைவ�பா�க�.
அ�வைர எ�ப�� �ழ�ைதைய ����வா�க� X
எ�றா?
எ� ெப���� �த� �ழ�ைத �ற�த ேபா� நா�க�
எ�க� வழ�க�ப� 11 ஆ� நா� ெபய� ைவ�ேதா�.
காைல�� ��யாகவாசன� ெச�� ெபயைர ெந���
மாமாைவ ��� எ�த� ெசா�� �ழ�ைத�� கா��
அ�த� ெபய�கைள� ெசா��, �ழ�ைதைய ெந���
ேம� ��ேவா�. ெபய� எ��ய ெந��� ��
�ழ�ைத��� க�ட ேவ��ய அைரஞா� க�ைற��
ைவ�� அ�ேபாேத அைத �ழ�ைத��� க��ேவா�.
அ�ைற�� ம��� ம�ச� க��. �ற� க��� க��.

மாைல�� �ழ�ைத�� ெதா��� க��� ச��ரதாய�.
ெதா���� எ� ெப� ��மண�த�� அ�����த
�ைர �டைவைய ேபா�� அத� ேம� �ழ�ைதைய
��வ� வழ�க�. அ�ேபா� எ� மக�� மா�யா� ஒ�
�ழ� ேக�டா�. �த�� �ழ��� ைம இ��, ெபா��
ைவ�� அைத ெதா���� ேபா��றா�க�. அத� �றேக
�ழ�ைத�� எ�லா� ெச��றா�க�.
ெதா��ைல ��� அக� �ள��க� ஏ�� ைவ��றா�க�.
அைவகைள ெதா����� ���ற���� ���ற�,
இட���� வல� எ�� மா�� மா�� எ���
ைவ��றா�க�. �ற� எ� ெப��� மா�யா� தன�
இர�� ைககைள�� அக� �ள��� கா���� அைத
�ழ�ைத�� உட��� �த�� தைல, இர�� ைகக�,
இர�� கா�க� எ�� ைவ�� ைவ�� எ��தா�.
�ப��� ச��ைய �ழ�ைத��� ெகா��பதாக
ெசா���றா�க�. அவள� நா�தனா�க� அேத ேபால�
ெச�தன�. எ�ைன�� அைதேபால� ெச�ய�
ெசா�னா�க�. �ற� �ழ�ைதைய ெதா�������
எ��� ெதா����� �ேழ ஒ�வ� ெகா���றா�. அைத

இ�ெனா�வ� வா�� ேமேல ெதா���� ���றா�.
இைதேபால ��� �ைற ெச��றா�க�. இ�த எ�லா
ச��ரதாய�க���� பா�� இ���ற�.
எ�லாவ�ைற�� பா�யப�ேய ெச��றா�க�.
நா� ந� வழ�க�ப� கா�ப��, ��ட� ெச����ேத�.
அைத ெதா���� �ழ�ைத�� தைலமா���
ெபா�டல� க�� ைவ�ேத�.

�ழ�ைத�� ெபய��� ெதா����� ேபா�டா���.
இ� அ��த வார� பா��ேபா�!
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�ழ�ைத�� வள���

‘எ�க கால��ல �ழ�ைதக� �ற�� ��ட�த�ட ஒ�
மாத� வைர க�ைணேய �ற�கா�க�. இெத�ன �ற�த
அ���ேக ��� ��� பா��கற�?’
எ� �த� ேபர� �ற�த அ�� எ� அ�மா ெரா�ப��
அ�சயமாக� ேக�டா�. அவ� �ற�த� இர� 11
ம��� ேம�. ெவ�ேய மைழ ெகா�ேடாெகா�ெட��
ெகா��� த��ய�. �ழ�ைதைய ஒ� ப�ைச வ�ண�
���� ��� எ��ட� ெகா��தா� ம���வ�.
உட�� �����! �ழ�ைதைய வா��
மா���ைள�ட� ெகா��ேத�. எ� அ�மா, எ�

கணவ�, எ� மக�, மா���ைள எ�� நா�க� ஐவ�
ம��ேம இ��ேதா�. ��த� �� மலைர பா����
பா��� ம���ேதா�.
எ�க� ஆன�த�ைத ���� ெகா�ட� ேபால
�ழ�ைத�� க�கைள உ��� உ��� எ�கைள�
பா��த�. ெதா���� ��ேட�. எ� ெப�ைண�
கவ������ ����� பா��தா� �ழ�ைதைய
������த �� �ல� இ��த�. எ�ேலா���ேம
ஆ�ச�ய� தா�.
கால����� த��தா�ேபால �ழ�ைதக�� ேவகமாக
வள��றா�கேளா எ�� ேதா��ய�.
�ழ�ைத�� வள���ைய ஒ�ெவா� மாதமாக�
பா��கலா�.
�த� மாத� �ழ�ைத:
9 மாத�க�! எ�ேபா� எ�� கா����� கா�����
ந�லப�யாக� �ரசவ�� ஆ���. �ழ�ைத
�ற�த�ட�, ம���வ� அைத� ெகா�� வ��
கா�����ேபா� எ�த �தமான உண��� இ��கா�.

ஒ� �க�ெப�ய பார� �ைற�தா�ேபால இ����.
வ��றவ�க�� ேபா�றவ�க�மாக �ழ�ைதைய�
ப��ய கவைல, பாச� ஒ��� இ��கா�. ஆயாச�தா�
����. உட� அச� ேபாக ந�றாக� ��� எ��த�ட�
தா� �ழ�ைத �ற�த ெச��ேய மன��� ேபா��.
ெப� �ழ�ைத எ�றா� ‘அ�பாைவ�ேபால’
எ�பா�க�. ஆ� �ழ�ைதயானா� ‘அ�மாைவ�ேபால’
எ�பா�க�. ���, வா�, க� எ�� ஒ��ேம ���கமாக
இ��கா�.
உட�� ம��� ச��� ��னா�ேபால இ����.
ஆனா� �த� ப�� நா�க���� அைர வ�� வ��
பா�யா���� �ழ�ைத. அத� ேதா� ���க�
���கமாக காண�ப��. ேதா� உ��� வ��. �ல
�ழ�ைதக��� �ைன ம�� �����, க�����,
ேதா�ப�ைட��� காண�ப��. ைக �ர�க� எ�லா�
�ள �ளமாக இ����. க�பா�ைவ�� �ைலபடா�.
எ�ெக�ேகா பா����. ��வ� இ��கா�. �ல சமய�
ஒ�றைர� க� பா�ைவயா� இ����. இைவ எ�லாேம
நா�ம�தா�. �ல �ழ�ைதக��� �� �����,

���ட பாக���� ������டாக �ல �றமா�����.
�ழ�ைத வளர வளர இைவெய�லா� ச�யா����.
�ல �ழ�ைதக��� �வ�� �வ�பாக உட� ��வ��
காண�ப��. �ழ�ைதைய �ரா���ேபா� ம���வ�
ெகா���� �ரவ�ைத ��� �ல ��க� ேபா��
கல����� �ரா��னா� நாளைட�� ச�யா����.
�ழ�ைத, �ரசவ���ேபா� �க� ��கலான பாைத
வ�யாக வ����பதா� அத� தைல ச�� ேகாணலாக
இ����. �ல ��க�� �ழ�ைத�� தைலைய
����� ���� ��வா�க�. தைலைய ச�
ெச��றா�களா�. இ�ப�ெய�லா� ெச�யாமேலேய
�ழ�ைத�� தைல ச�யா����.
இ�னாைரேபால எ�� ெசா���ப�யாக இ��கா�.
�ழ�ைத வளர வளர அத� ஜாைட�� மா��ெகா�ேட
வ��. ச�ைப ���, �ய� கா� எ�� ெகா�ச�
ேவ��ைகயாக�தா� இ����. �ல �ழ�ைதக���
தைல�� �ைறய ��த� இ����. �லவ����
ஒ��ேம இ��கா�.

தைல�� �ைறய ��த� இ�லாத �ழ�ைதக��� உ��
�� ந�றாக� ெத���. ம�ைட ஓ��� எ���க�
எ�லா� வள��� ெகா����பதா� அ�த இட�
ெம�ெத�� இ���� அ�த இட��� நா�������
ெத���. அ�� ெம�ெத�� இ��தா�� கா�வா�
மா��யான ேதா� �������. அதனா� அ�ப��
��ேமா எ�ெற�லா� பய�பட ேவ�டா�.
�ல �ழ�ைதக��� �ற�த�ட� இ���� தைல��
��� நா�க�� உ�������. இ��� �ல
�ழ�ைதக��� ��ப�க� ஒ��� இ��கா�. ��
ம�ைட�� ம��� �� ��த� இ����.
ஆனா� எ�ப� இ��தா�� ந� �ழ�ைத நம��
அழ�தா�! கா�ைக��� த� ��� ெபா� ���!
ஒ�� ம��� ந�றாக� ெத���. த� ேதைவகைள�
���� ெச�� ெகா�ள அழ� ெத���! தன��
அெசௗக�ய� எ�றா�� அைத அ�ைக�� �ல�
உண��த� ெத���. �ழ�ைத�� ஒேர ஆ�த� அ�ைக!
�ழ�ைத�� ெதா���ெகா�ைய ����� எ��த

இட��� ஒ� ��� ேபா�� ைவ�பா�க�. அ�த இட�
ம��� எ�ேபா�� ��தமாக��, உல���� இ����ப�
பா���� ெகா�ள ேவ���. ப�ைன�� இ�ப�
நா�க��� ந�றாக ஆ� அ�ேவ �������.

�ற�த �ழ�ைத�� அத� அ�மா�� �ர� –
க������� ேபாேத ேக��� ேக���
பழ����பதா� – ந�றாக� ெத��� எ�� ஆரா���
���க� ெசா����றன. �ல �ழ�ைதக� �ைறய
ேநர� ����. �ல ெகா�ச� தா� ����. �ல
இரெவ�லா� அ�மாைவ� ��க �டாம� ப������
பக�� ஹாயாக� ����. �ல அ�மாைவ� ப��தேவ
ப��தா�. ஒ� �ழ�ைதைய� ேபால ஒ� �ழ�ைத
இ��கா�. ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� �த�!
�ழ�ைத��� ெத��த இ�ெனா� �ஷய�: அ�மா��
ெதா�ைக.
என�� ெத��த ெப� ஒ���. �ழ�ைதைய எ����
ெகா�ளேவ ெத�யா�. எ�தைன �ைற ெசா���

ெகா��தா�� ஊஹு�! இர�� ைககளா��
�ழ�ைத�� தைலைய ம��� ����� ெகா�வா�.
�யைல� ���வ� ேபால! �ழ�ைத�� ைக, கா�
எ�லா� கா��� ஆ��.
ஒ��ைற நா� அவ�க� ������ ேபா���தேபா�
அவ� �ழ�ைதைய ைக�� ைவ��� ெகா����ேத�.
ெகா�ச ேநர�தா�. அத��� ெத�����ட�. ந�ைம
யாேரா ெவ�யா� எ��� ைவ���
ெகா�����றா�க� எ��. ���க ஆர���த�.
ெதா���� ��� ஆ��ேன�. எத��ேம அத�
���க� ஓய��ைல. அத� அ�மா வ�தா�.
ேகாணாமாணா எ�� எ��தா�. அவ� ைகப�ட�டேன
‘ப�’ெட�� ���க� ��ற�! அ�மா�� ‘ட�!’
�ழ�ைத�� பா�ைவ �த� மாத��� 8 ���� 10
அ��ல� �ர��� இ���� ெபா��கைள ம��� தா�
பா��க ���மா�. அதாவ� அ�மா�ட� பா�
�����ேபா� அ�மா�� �க�ைத� பா��க ����.
இ�ேபா� ���றதா, நா� எ�ேலா�� எ�தைன
வயதானா�� ஏ� அ�மா அ�மா எ��ேறா� எ��?

இ�ெனா� ���யமான �ஷய�� ெசா�ல ேவ���.
ஒ� �ழ�ைத�� தைல ���ர� ����. ஒ� �ழ�ைத��
நா�� ஐ�� மாத�களானா�� ெகா�ச� ஆ�யப�ேய
இ����. ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� வள�����
ஒ�ெவா� மா��.
எ� உற�ன� ஒ�வ�� �ழ�ைத நா�ப� நா�க��
க���� ெகா�����. தைல ��காததா� தைல
தைர�� ����. ைககைள�� எ��க வரா�. பா��கேவ
ப�தாபமாக இ����. பாவ� அ��!
ம���வ�ட� ேக�டேபா� உட� �க�� த�ைகயாக
இ��பதா� இ�த�ப�க� அ�த�ப�க� ெகா�ச�
����னா�� �ைல தவ� ���ற� க�������ற�
எ�றா�. இர�� ப�க�� தைலயைண ைவ�� அ�த�
�ழ�ைத க�ழாம� பா���� ெகா��ேவா�. இைத
�ழ�ைத�� ேவக வள��� எ�� ெசா�ல ��யா�.
ெச�ற வார� ‘ஆேரா��ய பாரத�’ �க�����
ம���வ�ட� ேக�க�ப�ட ஒ� ேக��: ஏ� �ல
�ழ�ைதக� 10 வய� ஆனா�� இர�� ப��ைகைய
நைன���றன?

ம���வ� ெசா�னா�: ‘�ழ�ைதக��� ���ைர
அட��� த�ைம �தானமாக�தா� ஏ�ப��. அ���ள
நர��க�� வள��� தாமதமானா� ‘ப��ைகைய
நைன�ப��’ ெதாட��. எ�லா� �ழ�ைதக���� ஒேர
மா�� இ��கா� இ�த வள���. ஒ�ெவா�
�ழ�ைத��� வய� ���யாச�ப��. ஆ�
�ழ�ைதக�� �மா� 5%, ெப� �ழ�ைதக�� �மா� 7%
ப�� வய���� �ற�� ப��ைகைய நைன���றன.
இ�� இைத� ெசா�ல� காரண�. அவ�க ����
�ழ�ைத ���ற� ப���றாளா�; இவ�க ����
�ழ�ைத ���ரேம தவழ ஆர�����டாளா�
எ�ெற�லா� யா� யா� �ழ�ைதக�டேனா உ�க�
�ழ�ைதைய ஒ����� பா��கா��க�. �ழ�ைத
�தானமாக வளர���. எ�லாவ����� அவசர�
ேவ�டா�.
அ��த வார� 2, 3 மாத� �ழ�ைதைய� பா��ேபா�.
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�ழ�ைத�� அ�ைக

�ழ�ைத�ெக�� �ல அ��ைச ெசய�க� இ����.
��ன ச�த� ேக�டா� �ட� ��� வா�� ேபா�வ�,
பா� �����ேபா� ந� உைடைய, அ�ல� ைக�ரைல
ெக��யாக� ����� ெகா�வ�, ச�த� ேக���
�ைச�� தைல ����வ�, பா� �க�ட ைக��
எ��த�ட� வா� அைலவ�, ப� வ�தா� ைகைய
வா�� ைவ��� ெகா��வ� இைவெய�லா�
�ழ�ைத�� அ��ைச ெசய�க� தா�.
�ழ�ைத�� அ�ைக:
�த� �ழ�ைத ெப�ற இள� ெப�க� ெரா�ப��

��டா�வ� �ழ�ைத�� அ�ைகைய ���� ெகா�ள
��யாம� ேபா�� ேபா�தா�. எத�� அ��ற� எ��
ெத�யாம�, ைக�� எ��� ைவ��� ெகா��, பா�
�க��, ேதா�� ேபா�� த��….. எ�ன ெச���
அ�ைக ஓய��ைல எ�றா� எ�ன ெச�வ�?
ஒ� மாத� �ழ�ைத சராச�யாக ஒ� நாைள�� ஒ��
�த� 4 ம� ேநர� வைர அ�� எ�பா�க�
ம���வ�க�. நம�ேகா அ� நா� ���க அ�வ�
ேபால� ேதா���. ைக�� ைவ��� ெகா����தா�
அழா�. ெதா���� ப��க ைவ�த�ட� �����.
��� ேநர��� ���க� அ�ைகயாக மா��. எ�ன
ெச�வ�? எ�ப� அ�ைகைய ����வ�? ம�ப�
ைக�� எ���� ெகா�ள ேவ��ய�தா�.
ப� அ�ைக எ�றா� �ழ�ைத உத� ���க, வ��
உ�ேள அ��� அ��. உடேன உடேன பா�
ெகா��க��. ப� வ�தா� ‘ப��� பற�� ேபா��’
எ�பா�கேள அ�ேபால �ல �ழ�ைதக� ப�
அ�கமா�� ேபா���டா� பாேல ���காம� அ��
அ�� ��� ���. �ழ�ைத� ப� ெகா��� ப�
எ�பா�க�.

�ல �ழ�ைதக��� ���ப� எ�ப� ெப�ய
ேவதைனயான �ஷயமாக இ����. ��யலைற�
ப�க� எ���� ெகா�� ேபானாேல அழ ஆர�����.
�ழ�ைதக��� வாசைன ந�றாக� ெத���. �ல
�ழ�ைதக� ஒ� ெசா�� �ைர ��ட�ட� ‘��’ எ��
அல��. அலற அலற ���� �ட ேவ��ய�தா�. �ல
�ழ�ைதக� உட����� ���தா� அழா�. தைல��
�� ��டா�, ஊேர அ���ப� அ�� ரகைள ெச���.
வ����� ஆகார� ேபாத��ைல எ�றா�, ச�யானப�
ஏ�ப� வர��ைல எ�றா�, ெரா�ப ேநரமாக டயப�
மா�ற��ைல எ�றா�, அ�ல� மல� க��� ��டா�,
��க� வ�தா�, எ�� ஏேதா ஒ� அெசௗக�ய� எ�றா�
�ழ�ைத�� அ�ைக தா�.
எ� உற�ன� ஒ�வ��� அ��த��� நா��
�ழ�ைதக�. நா�வ�� எ�ப�� ����யப�ேய
இ��பா�க�. காரண� அ�மா�� கவ���
�ைட�காததா�; ��� ேவைலகைள�� பா����
ெகா�� நா�� �ழ�ைதகைள�� கவ��ப� எ�ப�
�லபமா?

ப� அ�ைக எ�றா� பா� ���த�ட� ��� ���.
ஏ�ப� ச�யாக �ட��ைல எ�றா� ேதா�� ேபா���
த��, ஏ�ப� �டைவ�தா� அ�ைக காணாம�
ேபா����.
உட��ைல ச���ைல எ�றா� அ��. அ�ேபா�
�ழ�ைத�� உ�க� �� கவன�� ேதைவ.
அ�� �ழ�ைதைய சமாதான�ப���வ� எ�ப�?
• �ழ�ைத அழ ஆர���த�ட� ��க� ெட�ஷ�
ஆகா��க�. ��க� அைம�யாக இ��தா� �ழ�ைத��
அைம�யா��.
• டயபைர மா�ற ேவ��மா எ�� பா��க�. டயப�
உரா��னா� �ழ�ைத�� இ���, ெதாைட
இ���க�� ேதா� த��� �வ�� இ��தா� ேப�
ேலாஷ� தட� ��� �ற� �� டயப� ேபா��க�.
இ�ைலெய�றா� ��� ேநர� �ழ�ைத கா�றாட
இ��க���.
• �ழ�ைத�� ��ப�க� க��ைத� ெதா���
பா��க�. அ�க உ�ணேமா, அ�க ����ேபா

இ���றதா எ�� ேசா���க�. உ�ண� அ�கமாக
இ��தா� உைடகைள கைள�� ���க�.
��ெல����தா� ேமேல �வ�ட� அ�ல� ேவ�
உைட அ����க�. உ�க� ைக�� ���யாச�
ெத�ய��ைலஎ�றா� த�மா��டைர ைவ��
பா��க�.
• �ழ�ைத�� கவன�ைத �ைச �����க�. ெவ���
எ���� ெகா�� ெச���க�. �தமான கா��, ���
��ய ஒ� இைவ �ழ�ைத��� ���ண��� ெகா����.
• �லசமய� உ�க� கவன�ைத கவர ேவ���
எ�பத�காக�� அழலா�. ெகா�ச ேநர� ெகா���க�.
உ�� ����� அ�ைக ��கலா�!
• �ல �ழ�ைதக� ேதா�� சா��� ெகா�டா�
ேபசாம� இ����. இ���� உ�கா��� ைவ���
ெகா�டா� ���கா�. �ழ�ைத�� ���ப�ப�
நட�ப� நம�� இர�த அ��த� ஏறாம� பா����
ெகா���.
• பா��� பா��க�. அ�ல� ெம�ல ‘ஹ�’

ெச���க�. அ�ைக ��றா� உ�க� பா���
�றைமைய ெம��� ெகா���க�. அ�ைக
அ�கமானா� பா�வைத �������க�. ‘அ�ைகைய
���தறயா, பாட��மா?’ எ�� அ��த�ைற �ழ�ைத
அ��ேபா� ேக�கலா�. �ழ�ைத க��� எ�றா����.
• �ழ�ைதைய ைக�� ைவ��� ெகா�� ெம�ல
ஆ�டலா�. �தானமான, ஒேர �ரான ஆ�ட�� �ழ�ைத
அைம�யா� ���. ெதாைட�� ேபா��� ெகா��
த�டலா�.
• �க�� ���கமான நாளாக இ��தா�
மாைலேவைளக��� �ழ�ைதைய �����டலா�.
���க� காரணமாக�� �ழ�ைத எ��ச� அைட��
அழலா�.
• �ழ�ைதைய உ�க� மா��� ேம� ���� ெகா��
ெகா���க�. எ�லா� �ழ�ைதக�� இைத
����வா�க�. அ�ைக ����.
• �ழ�ைத�� வ�� �ேழ இ����ப� ப��க ைவ��
�ழ�ைத�� ���ற�ைத ேலசாக �� ��� ேநா���

தட�� ெகா��க�. ஒ� ��ன ‘மசா�’ ெகா��தா�
சம�தா� ���.
• �ைறய ச�த�, �ைறய ெவ��ச� இைவ�ட ஒ� �ல
�ழ�ைதக���� ���ப��ைல. எ�லாவ�ைற��
�ைற�� ���க�. அ�ைக�� �ைறயலா�.
• ஒேர இட��� ப���� ெகா����தா��,
�ழ�ைத�� ைக, கா�க� ஆ�� ெகா�ேடதா�
இ����. அதனா��ட �ழ�ைத கைள�� ���.
�ழ�ைதைய ஒ� ெப�ய டவ�� ��� ந�றாக ���
(Swaddle) ���க�. �ழ�ைத அைம�யா�
������.
• �ல சமய�க�� �ழ�ைத�� அ�ைகைய ‘க��
ெகா�ளாம�’ இ��ப� �ட பலன����.
• �ழ�ைத அழ ஆர���த�ட� பத�� ேபா� அைத
எ��� ைவ��� ெகா�ளா��க�. ‘ஓ! அ�மா��
பல�ன� இ�வா?’ எ�� ெத��� ெகா�� உ�கைள
எேமாஷன� �ளா�ெம�� ெச�ய ஆர�������
�ழ�ைத.

எ�ப�யா��� ��� மாத�க�� �ழ�ைத��
அ�ைக �ைற�� ���.
நம�� எ�ப� �ழ�ைத ��ேசா, அேதேபால�தா�
�ழ�ைத��� இ�த உலக� ���. ��ய உலக����
வ�� அத�� த��தா�ேபால மாற �ழ�ைத��� ���
நா�க�, மாத�க� ஆ��, இ�ைலயா?
�ழ�ைத�� ��க�:
��க �ஷய���� ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� ஒ�ெவா�
மா��தா�. �ல பக�� ��� இர�� ெகா�ட ெகா�ட
��������. �ல சம�தாக பக�� �ைளயா� ���
இர�� ����. ஒ� மாத� �ழ�ைத �மா� 15 ம�
ேநர� ����.
இர�� �ழ�ைத�ட� க� �������, காைல��
எ������ ேவைல ெச�வ� க�ன�தா�. பா��
தா�தா யாராவ� இ��தா� அவ�க�ட� ��� ேநர�
�ழ�ைதைய ெகா������ இள� தா�மா�க� பக��
ச�� ேநர� ��கலா�. யா�� உத���
இ�ைலெய�றா� �ழ�ைத ���� ேபாேத ���

��வ� நல�.
�ல �ழ�ைதக� ��� ���யாக� ��க� ேபா��.
�ழ�ைத ����� ெகா����தா�� �க�� அச�யாக
இ��தா� �ழ�ைத�� ப�க��� ப����
������க�. �ழ�ைத�� அெசௗக�ய� எ�றா�
அ� அ��. அ�வைர ஒ� ��ன� ��க�
ேபா���டலா�. ��ட ��க�ைத �ட இ�த ��ன�
��க� பலமட�� ச��ைய ���� த��. இைத�தா�
Power Nap எ��றா�க�.
அ��த வார� ��!
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�ழ�ைத�� வள����� �ல
மா�பா�க�

ச�ப��� ெச��� தா�� வ�த ஒ� ெச��ைய
உ�க�ட� ப���� ெகா����� �ற� �ழ�ைத��
வள���ைய� பா��கலா�, ச�யா?
�ழ�ைத இ�லாத த�ப�க� IVF �ைற�� �ழ�ைத
ெப��� ெகா�வ� ெத��த �ஷய�.
IVF ப��� ப��க:
IVF – Eeva (Early Embroyo Viability

Assessment)
இ�த �ைற�� இ�ேபா� time-lapse photography
எ��ற ��ய உ���� ப� �ழ�ைத �ற�பத�கான
சா��ய� ��க� அ�க� எ��றா�க�
ஆரா���யாள�க�.
ேசாதைன�சாைல�� வள�� க���ைடக��
வள���ைய ஒ� �ைக�பட� க�� ஆ�ர�கண�கான
�ைக�பட�கைள எ���ற�. இதனா� எ�த� க����
�ழ�ைதயா�� த�ைம அ�க� எ�� ���யமாக
அ�ய ���ற�. இ�த�ைறைய Eeva (Early
Embroyo Viability Assessment) எ��றா�க�.
உல�ேலேய �த� �ைறயாக ��ம� �� கா�ட�
எ�பவ��� இ�த �ைற�ப� ஒ� ெப� �ழ�ைத
�ற�����ற�.
��ம� ராஜல�� பரம�வ� ‘Colic pain’ ப���
ேக����தா�.
colic எ�ப� �ழ�ைத பா� ����� ேபா� �டேவ
உ�ேள ேபா�� கா�� �ழ�ைத�� வ����

ேச�����வ� தா�. அ�த� கா�ைற ஏ�ப�
�ட�ெச�வத� �ல� ெவ�ேய����டா� இ�த வ�
ேபா����.
தா��பா� ����� �ழ�ைதக��� கா�� அ�க�
உ�ேள ேபாக வ� இ�ைல எ�றா��, தா�� உண�
பழ�க��னா� �ழ�ைத பா����� உ�ளாகலா�. தா�
அ�கமாக �ழ�� வைககைள உ�ெகா�டாேலா, இர�
அ�க ேநர� க��� உ�டதா� உண� ச�யாக �ரண�
ஆக��ைல எ�றாேலா, �ழ�ைத�� வ���� கா��
ேசர வா��� ஏ�ப��. �ழ�ைத�� அ��க� இ�ேபால
கா�� ேச��� வ� வ��ற� எ�றா� அ�மா தன�
உண�� கவன� ெச��தேவ���. �ைறய
நா�ச���ள உண�க�, �ைர பழ�க�, �ைளக��ய
பய� வைகக� எ�� சா��ட ஆர���க ேவ���.
ெவ��ைல பா�� ேபா�வ�� பல� த��.
தா��பா� இ�லாம� ேவ� பா�, அ��� �����
����� �ழ�ைதக��� இ�த colic வ� வ�வ� ச��
அ�க�தா�. ����� இ���� கா�ைற பா�ட�
�ழ�ைத உ���வதா� �ைறய கா�� �ழ�ைத��
வ����� உ�ேள ேபா�ற�. �ைற�க �ல வ�க�:

• பா���� பய�ப���� ர�ப� ����� ��னதாக
ஓ�ைட ேபா�வ�.
• �ழ�ைத வா�� பா��� இ����ேபா� �����
பா� எ�ேபா�� �ர������மா� பா��ைல சா����
����� ெகா�� பா� ெகா��ப�.
• பா� ���த�டேன �ழ�ைத�� வா�����
பா��ைல எ����டவ�.
• ஒ�ெவா��ைற �ழ�ைத பா� ���� ���த
����, �ழ�ைதைய ேதா�� ேபா�� ெகா�� அத�
��ைக தட�, அ�ல� ேலசாக� த�� கா�ைற
ெவ�ேய��வ�. இத�� ���த ெபா�ைம ேவ���.
�ல சமய� �ழ�ைத ஏ�ப� �����ட� எ��
�ைன��� ெகா�� ப��க ைவ�தா�, ச�� ேநர���
�����ெகா�� அழ ஆர�����. உடேன எ���
ேதா�� ேபா���ெகா�� த��னா� ஏ�ப� வ��.
�லசமய� மல� க����ேபா� �ட கா��
ெவ�ேய��.
• இ�ேபா� ம���வ�க� �ைர� வா�ட� ெகா��க�

�டா� எ��றா�க�. ச�� ெபா�ைம�ட� ேதா��
ேபா��� த��வ� ந�ல�.
இ�த colic வ� எ�லா� �ழ�ைதக�ட�� இ����.
ெப�ேறா�க� பத�ட� படாம� இ���, இ� ெபா�வான
ஒ��தா� எ�� ���� ெகா�டாேல பா�� ���
�ைட�����. 3 மாத�க�� இ�த வ� ச�யா����.
டா�ட� �பா� ேம�� ��வ�:
�ழ�ைதைய ���ற� ப��க �டலா�. அ�ல�
அ�மா�� கா� ேம� ���ற ப��க ��� ��ைக
ெம�ல �வலா�.
2 மாத� �ழ�ைத�� வள���:
ஒ� மாத����� �ழ�ைத இ��� ெகா�ச�
வள�������. �ன�� �ரா��வதா� ச�ம� ஈர�
பைச�ட� இ����. எ�ெக�ேகா பா��த க�க�
�ைலயாக ஒ� ெபா�ைள� பா��க ஆர��������.
��க� அத� �க�ைத� பா����ேபா� அ���
உ�கைள� பா����. அேதேபால உ�க� �������
ப�� ���� எ�ேபாதாவ� �ைட���. ெரா�ப��

ஆ�� ெகா����த தைல ச�� �ைற�சலாக ஆ��.
ஆனா�� தைலைய ����� ெகா��தா� �ழ�ைதைய
எ��க ேவ���.
�ழ�ைத�ட� ஒ� ெபா�ைள ���னா� அைத எ���
���க� பா����. �ழ�ைத�ட� ேப��க�. இ�தைன
நா� ��க� ���� ப�ட க�டெம�லா� அத�
����� மைற�ேத ேபா����.
எ�னதா� ��ன� �ழ�ைத எ�றா��, அத�ெக�� �ல
���� ெவ���க� இ����. �ல �ழ�ைதக�
த�யாக இ��கா�. யாராவ� நடமா��ெகா��
இ��தா� ேபசாம� ப���� ெகா������. ஆளரவ�
இ�ைலெய�றா� அ��.
என�� �த� �ழ�ைத �ற�தேபா� ���� ���ப���
இ��ேத�. �ட��� எ� மாமனா� ஒ� ஈ� ேச��
உ�கா�����பா�. சைமயலைற�� ேவைல
ெச���ேபா� அவ� ப�க��� �ழ�ைதைய
�����ேவ�. அவ� �ழ�ைத�ட� ேப��
ெகா����பா�.

இர�டாவ� �ழ�ைத�� இ�த �க� �ைட�க��ைல.
நா�க� த�� ���தன� வ����ேடா�. ஆ��ைல
எ�றா� �ழ�ைத ���க ஆர�������. அதனா�
அவைன சைமயலைற�ேலேய ���� ெகா��ேவ�.
அவ�ட� ேப�� ெகா�ேட சைமய�ெச�ேவ�.
‘இ���� எ�ன த�ைக (சைமய�) ெத��மா?
க����கா� ரசவா��, ��ட அ�பளா�. உன���
����மா?’
‘�கா…’ எ�� ப�� ெசா��� �ழ�ைத.
ஒ�நா� வாண�� ஏேதா வத��� ெகா����தவ�
‘ட�’ ெக�� கர��ைய வாண��� த�ட ‘ஒ��…’
எ�� �ழ�ைத அழ�ெதாட����ட�!

‘அ�ச�ேசா!, � இ�� இ��பைதேய மற����ேட�!
ெரா�ப ச�த� ேபா���ேடனா? ��சா� டா க�ணா…?’
எ�� அைத சமாதான�ப���ேன�.
ெபா�வாக ஓ�ர�� மாத� �ழ�ைதக���

அ��ேபா� க�க�� �� வரா�. க��� �ர��க�
வள�����காத�தா� காரண�.
��க�: ெபா�வாக இள� �ழ�ைதக��� அ��க�
��க� வ��. அவ�கள� �ரண உ���க� வள���
வ�வ�தா� எ�� ந� ஊ�� ெசா�வா�க�. ர��கா��
ெசா�வ� ேபால ‘��க� தானா வ�� தானா ����’.
நா� ஒ��ேம ெச�ய ேவ�டா�.
க�க�: ��கைல� ேபால�தா� க��வ��. ஒ�ெவா�
�ைற பா� ���த ���� �ல �ழ�ைதக�
க��வா�க�. இ� பய�ப��ப�யான� அ�ல. ��ய
அள�� க��வ� சகஜ�தா�. இள�தா��� த�
�ழ�ைத சா���ட பா� அைன�ைத�� க�� ��ட�
ேபால� ேதா���. ஆனா� �ழ�ைத�� வள���
ந�றாக இ����ேபா� இ�ப��� கவைல ேவ�டா�.
வா��: �ல �ழ�ைதக� பல�ைற வா�� எ��பா�க�.
இ� வழ�கமாக ஏ�ப�டா� ம���வைர அ�க��.
ச�யாக ஏ�ப� �டைவ�க��ைல எ�றா� �ட �ல
�ழ�ைதக� வ���� இ���� கா��ட� �ட �ைறய
பாைல�� ெவ�ேய����வா�க�.

இ�த மாத��� �ழ�ைத த� ைக�� �������� ஒ�
ெபா�ைள உ�� கவ���� ேபா� க�க� மா� க�
ேபால� ேதா���. �ழ�ைத�� பா�ைவ இ���
�ைல�படாததா� இ�ப� ஆ�ற�. க� ம��� ைக
இவ��� ஒ��ைச� இ��� ��ைமயைடய��ைல
எ�� ெபா��. இ�த �ைல பல மாத�க���
����மானா� ஒ� க� ம���வைர அ�க��.
மா�பக ��க�
பல ஆ�, ம��� ெப� �ழ�ைதக��� �ற�த�ட�
�ல நா�க��� மா�பக� ேலசாக ��� இ����. �ல
சமய�க�� இவ������ பா� ேபா�ற �ரவ� ெவ�
வ��. இ��� ெபா�வான�தா�. நா�பட நா�பட இ�த
��க� தானாகேவ �ைற�� ���. அ�த இட�ைத
ைக�னா� ெதா�வேதா, ��க� வ�ய��� எ��
அ���வேதா �டா�. இதனா� ெதா��ேநா� ஏ�ப��.
அ��த வார� ம�ப� பா��கலா�.
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��� மாத�க� எ�ப� �ழ�ைத�� வள����� ஒ�
ைம�க� எனலா�. இ�ேபா� �ழ�ைத�� ��க�,
உண�, �ைளயா�� எ�லாேம ஓரள��� ஒ�
ஒ����ைற�� வ������. ���� இ����
எ�ேலா�ேம ‘அ�பா�, �ழ�ைத�� ��� மாத�
ஆ���டதா?’ எ�� ஆ�வாசமா� ேக�பா�க�.
அ�மா���� �ழ�ைத��� இைட�� ஒ� ��த�
ஏ�ப������.
க��� எ���க� ெக���ப�� தைல ந�றாக
�������. இ�ேபா� �ழ�ைதைய எ��ப�,

�ரா��வ� எ�லாேம ெகா�ச� �லபமாக இ����.
அ�மாைவ� த�ர ம�றவ�கைள�� �ழ�ைத
அைடயாள� க��ெகா�ள ஆர�����. அைழ��
ம� அ��த�ட�, ‘ப�க�தா�� மா� வ����கா
பா��மா. கத��� ெவ�ேய அ�த மா� ேபசற�
ந�மா����� ேக��ற�’ எ�� மன��� �ைன���
ெகா���.
பா�ைவ �ைல�ப�� உ�க� க�கைள� பா���
�����. ��க ைவ��� ெகா�டா� ந� ெதா�ைப ��
காைல ைவ�� ��� ேநர� ����. ���ற� ப��க
�����தா� தைலைய� ���� பா����.
ஒ� ைகைய ��� இ�ெனா� ைகயா� அ�த� ைகைய�
���க� பா����. அ�ப�ேய வா� வைர ெகா��வ��
வா���� ேபா��� ெகா���. ஏதாவ�
�ைளயா��� ெபா�� ெகா��தா� ெக��யாக
����� ெகா���. ைக��� வ�வாக இ����.
ைக�� எ�த சாமா� அக�ப�டா�� ேநராக வா�
அ�ேக ெகா�� ேபா��. எ�லா� �ழ�ைதக����
இ�த� பழ�க� இ����.

�லசமய� த� தைலம�ைர தாேன ����� ெகா��
�ட�ெத�யாம� அ��!
‘colic’ வ� ��� �ழ�ைத�� ஓயாத அ�ைக��
����. பக� ேவைள�� ���� ேநர� �ைற��.
�������� ேநர� காைல�� ைகைய�� ைச���
��வ� ேபால �டாம� ஆ��� ெகா�ேட இ����.
காைல� ���� ��டா�, காைல ந�றாக ��� ந�
ெதா�தைல ர����.
தா��பா� த�ர ேவ� பா� ெகா��க ஆர���கலா�.
இ�ேபாெத�லா� ம���வ�க� ஆ�� (எ�க���
‘ந���’ பா�) பாேல ெகா��கலா� எ��றா�க�. �த�
�ைற ெகா����ேபா� 2 அள� ஆ�� பா� எ�றா�
ஒ� அள� கா��� ஆ�ய �� ேச���� ெகா��கலா�.
ஒ� வார� ஆன �� ��� அளைவ� �ைற�� ��
பாைல� ெகா��க ஆர����க�. �� பா�
�ழ�ைத�� ஒ��� ெகா�ள��ைல எ�றா� ம�ப�
��� �� கல�ேத ெகா��க�. அவசர� ேவ�டா�. ஒ�
நாைள�� ஒ� ேவைள ேவ� பா� ெகா��க
ஆர����க�. ம�ற ேவைளக�� தா��பா�
ெகா��க�. ெவ��பா�� ச��கைர ேச��க ேவ�டா�.

�ல �ழ�ைதக� ச��கைர �� பழ� ��டா� தா��பா�
சா��டா�.
எ�த� �� ஆகார� ெகா��க ஆர���தா�� �த� நா�
�ழ�ைத�� மல� ச�� ���யாசமாக இ����.
ஆகார� பழ�ய �� ச�யா� ���. ெவ�� பா�
ெகா���� ேபா� பா��� பய�ப��தலா�. அ�ல�
பாலாைட�� ெகா��கலா�.
��� மாத�க� தா��பா� ம��ேம ெகா��க
ேவ��� எ�� ம���வ�க� ெசா���றா�க�.
�ழ�ைத�� ஒ��ெமா�த வள������, ேநா� எ����
ச����� இ� �க�� ந�ல�.
தா��பா� �ழ�ைத��� ேபாத��ைல எ�� எ�ப�
அ�வ�? �ழ�ைத�� வள��ற�; அத��� த��த
ஆகார�� அ�க��க ேவ���. அ�க����ப� தா�
இய�ைக�� ெச��ற�.
�ல சமய� �ழ�ைத பா� ���த�� ���� �ழ�ைத
வழ�க�ைத�ட ���ரமாகேவ எ��� ப� அ�ைக
அ�தா� – இ�ேநர� உ�க���� �ழ�ைத��

ப�ேவ� அ�ைகக� �������� – வ�� ஒ��
உத�க� ���க அ�� அ�ைக தா� ப� அ�ைக. பா�
ேபாத��ைல எ�� அ�யலா�.
��� �� ெகா��� ம�ப��� ��க ைவ�க �ய��
ெச���க�. ���னா� ச�. அ�ைக
��க��ைலெய�றா� ம�ப� தா��பா�
ெகா��கலா�. ��� நா�க� ெதாட��� �ழ�ைதைய
கவ���க�. உ�க��ேக ெத��� ���. �ற� ேவ�
பா��� மாறலா�.
ம�றப� �ழ�ைத அ��ேபாெத�லா� ப�, பா�
ேபாத��ைல எ�ற ����� வர ேவ�டா�.
தா��பா� த�ர ேவ� பா� ெகா��க� காரண�க�:
�ல தா�மா�க��� மன அ��த�, அ�ல� ேவ�
�தமான ேநா�க�னா� தா��பா� ெகா��க ��யாம�
ேபாகலா�;
�ழ�ைத �ற�த �ல மாத�க�ேலேய இள� தா���
ேவைல��� ெச�ல ேவ��ய ��ப�த� ஏ�படலா�.
இ�த மா��யான சமய�க�� ேவைல��� ேபாவத��

�ல வார�க��� ��னா���ேத ேவ� பா� ெகா��க
ஆர����க�. ��க� ேவைல��� ேபாக
ஆர������ �ழ�ைத ேவ� பா� ���க�
பழ����.
ெபா�வாக �ழ�ைதக� வளர வளர ஒ�ெவா�
உண���� ந��� உ�ள இைடெவ���
அ�க����. �ற�த �ழ�ைத 1 ½ – 2 ம� ேநர����
ஒ� �ைற பா� ���தா� 1 மாத� �ழ�ைத 2 ½ ம�
ேநர���� �ற�தா� அ��த ேவைள பா� �����.
ெக�� ஆகார� ெகா��க� ெதாட��ய�ட� இ�த ேநர�
ெகா�ச� ெகா�சமாக 4 ம� ேநரமாக மா��.
�க�� இள� �ழ�ைத இர�� ����� ெகா�� ஒ�
�ைற பா� �������� ����. இ���
ேபாக�ேபாக மா����. �ல நா�க� �ழ�ைத அச��
��� ��டா� அைத எ��� பா� ெகா��க
ேவ�டா�. ெகா�ச நா�க�� இ�த பழ�க� ���
ேபா����.
�ழ�ைத ப���� ேபா� பா� ����, ேபா�மான
அள� எைட ���ற� எ�றா� �ழ�ைத�� பா�

ேபா�மான அள� �ைட��ற� எ�ேற ெபா��.
�ழ�ைத �ற�த ேபா� இ��த எைட �ழ�ைத�� 5 வ�
மாத��� இர�� மட�� ஆ��. ��னதாக� �ற���
�ழ�ைதக� ேவகமாக எைட ���. �ழ�ைத வளர வளர
அத� எைட ச�� �தானமாகேவ ஏ��.
ஒ�ெவா� �ைளயா����� �ழ�ைத�� உட��
ப���� எ�பா�க�. உட�� ச���ைல எ�றா�
ஆகார�� ச�யாக� சா��டா�. அதனா� ஒ� �ல
மாத�க�� �ழ�ைத நா� எ��ப��த�ேபால எைட
�டா�. ஆனா� அத�க��� வ�� நா�க�� எைட
அ�க������. �ழ�ைத �����பாக
�ைளயா��ெகா�� இ���� வைர கவைல� பட
ேவ�டா�.

��றா� மாத� �ல �ழ�ைதக� ���ற� க����
ெகா���. அ�ல� ��க� �ேழ ���ேபாேத
ஒ��க���� ெகா���. ��ன� �ழ�ைத��
�டா�ய�� பா��க� பா��க பரவசமா�����.

ஒ��க��த �ழ�ைத அ�த� ப�க� ���க ���ப�
பா����. ம�ப� ம�ப� இ�த �ய�� நட�� ெகா�ேட
இ����. �லசமய� ��கா�வா� ���� ���.
ைகைய எ��க�ெத�யாம� அ��! ைகைய
எ������. தைலைய ��க ��யாம� தைர��
���� ெகா���.
ஒ��ைற க���� ப��க வ����டா�, அைதேய
தா� ெச���. பாைல� ெகா���� �ேழ ��ட�ட�,
க���� ெகா�� ெகா�ச� பாைல க���. இ���
��� நா�க�� ச�யா����.
தைல ச�� கனமாக இ��தா� ���ற க��வ� ச��
�தானமாக�தா� நட���.
�ழ�ைத�� ஒ�ெவா� வள����� அழ�தா�.
ேம�� ர��கலா� ெதாட���!
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�த� ேபர� �ற�த ேபா� ஒ�நா�. �ழ�ைத
ெதா���� ���� ெகா����த�. எ� மக�
ப�க��� க���� ப���� ெகா�� ஏேதா ப����
ெகா����தா�. ��ெர�� ெதா���� ேம� க���
ெதா�க�����த �����ைப ச�த� ேபா�ட�.
ெகா�ச ேநர� க��� ���ப�� �����ைப ச�த�.
வ�� பா��தா� �ழ�ைத காலா� ெதா��ைல உைத���
ெகா����தா�. ஒ�ெவா� �ைற உைத���ேபா��
���� ச�த�. �டேவ �ழ�ைத�� ���ெபா���.

‘�ழ�ைத �� �ைளயா��� க��� ெகா�� ��டா�’
எ�� ச�ேதாஷமாக மக�ட� ��ேன�.
பா���றவ�க�ட� எ�லா� ெசா��� ெசா��, எ�
அ�மா���� எ� ேபர�� �ைளயா��� ப���
க�த� எ��….

��� மாத�க� ���த�ட� �ழ�ைதக� இ�ேபால
தா�கேள �ைளயாட ஆர������வா�க�.

காைல உைத�தா� ���� ச�த� வ�� எ��
�ழ�ைதக� இ�த மாத��� ���� ெகா���றா�க�.
எ�ன ெச�தா� எ�ன ஆ�� எ�� அ�ய�
ெதாட���றா�க�. ��க� ேப��ேபா� உ�க�
�க�ைதேய உ��� பா���, ���தா� ����, ��க�
ேகா���� ெகா�டா� உத�க� ���க அழ
ஆர���ப� எ�� ந��ைடய ெசய�க��� ச�யான
எ���ைன ெச�ய� க��� ெகா���றா�க�. �க��
�வார�யமான ப�வ� இ�.

�ழ�ைத வள��த�ட� ெச�ய� ேபா��
ெசய�க��ெக�லா� அ��பைடகைள இ�ேபா�
இ�த� ப�வ��� தா� க��றா�க�. �த�� ��க�
�க�ைத ெகா�ச� ��ய� ஆக ைவ��� ெகா��,
‘எ�ன இ�? அ�மா எ�ேபா பா��தா��
உ��டேனேய இ��க ���மா? ேவைல ெச�ய
ேவ�டாமா? சம�தா ப����� இ�’ எ�ற�ட� ஒ�
��ட� உ�கைள� பா���� �ழ�ைத. ெகா�ச ேநர�
��னா� ந�ைம பா��� ���த அ�மா இ�ேபா� ஏ�
ேவ� மா�� பா���றா� எ�� �த�� த�மா�, �ற�
‘ஓ! அ�மா��� ‘��’ ச���ைல; எ�ப� அ�மா��
‘ஐேயா பாவ�ைத’ ச�பா��ப� எ�� ேயா���ற�;
உடேன அ��� த� ���த �க�ைத மா��� ெகா��
‘அழ’ ஆர����ற�. உடேன ‘ஐேயா பாவ�, உ�ன
ேகா���கல, அழாத ச�யா?’ எ�� ஐேயா பாவ�
ெசா�����க�. அ��� �ழ�ைத��� ���ற�. ந�
�க� ெகா�ச� ����னா� அ�மா����
ெபா��கா�’ இைதேய ��கால��� உ�கைள
emotional blackmail ெச�ய�� பய�ப����ற�.

ேர�ேயா�� உ�க���� ���த பா��, அ�பா��
�ர�, அ�கா�� ெகா�ச� எ�� த�ைன �������ற
�ஷய�கைள��, தா� ேக��� ச�த�கைள��
கவ��க ஆர����ற�.

வாச�� அைழ�� ம� ச�த� எ�றா� யாேரா
வ��றா�க�.
ஆ�ேடா ச�த� – அ�கா ��� �ள���றா�;
கா�/���ட� ச�த� – அ�பா அ�வலக� �ள���றா�
– அ�ல� வ��றா�;
��யலைற�� �� ெகா��� ச�த�: அ�மா வ��
���� �ட� ேபாறா….அழலாமா, ேவ�டாமா?
டா�ட� மாமா�� �ர� – ஊ� ேபாட� ேபா�றா�…!
அ�, அ�…! ‘ஓ….’ எ�� அழ� ெதாட���ற�.

இ�த இட��� என� இ�ெனா� அ�பவ�ைத��

ெசா�ல ேவ���. நா� எ�ேபா�ேம ‘��ன���
��ேய’ பா�ைட�தா� தாலா�டாக� பா�ேவ�.
ெதா���� ேபரைன� ப��க ��� பாட
ஆர���ேப�. எ�ைனேய ‘����’ எ�� பா��தப�
ஆடாம� அச�காம� ப������� �ழ�ைத. �ல
சமய�க�� அத� உத�க� ேலசாக அைச�� ஏேதா
��� பா�ைட அவேன பா���வா� ேபால! என��
�க�� �ய�பாக இ����.

‘இ�த� பா�� �ழ�ைத�� ெரா�ப�� �������;
பா� நா� பாட ஆர���ச�டேன ஆடாம அைசயாம
பா��கற�. ெகா�ச ேநர���ெக�லா� ���டற�!’
எ�� மக�ட� ெப�ைமயாக� ெசா��ேவ�.
அ�ேகேய உ�கா��� ப���� ெகா������ எ�
��ைள ெசா��வா�: ’பாவ�மா அ�, வா��லா
�வ�! அத� ேபா�� பாடா ப��தற ஒேர பா�ைடேய
பா�� பா�. அ��� ம��� ேபச வ����தா பா��
��� பாடாேத, நாேன ���டேற�� ெசா���’
எ�பா�. �டேவ இ�ெனா��� ெசா�வா�:
‘ெப�யவனான�பற� உ�ன ப� வா�காம

�டமா�டா� பா�’

பல வ�ட�க� நா� இ�த� பா�ைட� பா� அவைன
��க� ப������ேற�.

இ�� நா� ஒ� �ஷய�ைத� ெசா��ேய ஆக
ேவ���.

பல வ�ட�க��� �� உற�ன� ஒ�வ��
�ழ�ைதைய� பா��க� ேபா���ேதா�. �ழ�ைதைய
ெதாைல�கா��� ெப���� �� �����தா�க�.
�ழ�ைத�� ஒ��க���� ெகா�� ெதாைல�கா���
ெப������� வ�� ஒ�ைய பா����
ெகா����த�. மனெச�லா� பத�� ேபா���ட�
என��. ‘�க�� இள� �ழ�ைத. ெதாைல�கா��
ெப������� வ�� ச�� வா��த ஒ� �ழ�ைத��
க�க��� ந�லத�ல; இ�ப�� ெச�யாேத எ��

அ�த� ெப����� ெசா�ேன�. ‘அவ� அைத�
பா���� ெகா�� அழாம� ப������றா� ஆ���’
எ�றா� அ�த� ெப�. ‘�ள�பர��� வ�� இைச
அவ��� ெரா�ப� �����!’

இ�ேபா� எ�ன ெச��றா�க� ெத��மா? �ழ�ைத��
ைக�� ைக ேப�ைய� ெகா������றா�க�! அைத
ைவ��� ெகா�� �ைளயா��றதா� �ழ�ைத. ேவ�
�ைளயா�� சாமாேன �ைட�க��ைலயா? இள�
�ழ�ைதயா� இ����ேபாேத ைகேப������ வ��
க�� ����� �ழ�ைத ஆளாக ேவ��மா?

ச�ப��� ஒ� க�யாண��� பா��ேத�. �ழ�ைத��
ைகேப��� ஏேதா பா�� ேபா�� அத� ைக��
ெகா�����டா� அ�த� ெப�. அ�த� �ழ�ைத அ�த
அைலேப�ைய வா�� ைவ��� ெகா���ற�. ைக��
ைவ��� ெகா�� �ைளயா��ற�. ‘����
ேபா��டாேத, ெரா�ப கா��� ேபா�’ எ��றா�

அ�த� ெப�!

��ெர�� யா�ட���ேதா அைழ�� வர அ�த� ச�த�
ேக�� அ�த� �ழ�ைத ���� அழ� ெதாட��
��ட�. அைலேப�ைய �ழ�ைத�ட���� அ�த�
ெப�ணா� வா�கேவ ��ய��ைல. �ழ�ைத
அ�தைன ெக��யாக அைத� �����
ெகா�����ற�! அத� ைக����� அைத� ����,
அத�� ஒ��ைற அ�த� �ழ�ைத ��ட…..!
அைல ேப��� ஒ��த அ��� வ��. இ���
�ழ�ைதக��� ந�லத�ல;
ஏ� இள� ெப�க� இ�ப� இ���றா�க�?
�ழ�ைத�ட� எைத ேவ��மானா�� ெகா��பதா?
அ�த� ெப��� அ�மா ேபசாம� அம�����தா�.
‘நா� எ�தைனேயா தடைவ ெசா����ேட�.
ேக�டா�தாேன’ எ�� வ��த�ப��� ெகா�டா�.
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இ�த� ெதாட�� ஆ��ைய�ட� ஒ�
ேந��க�

ெப�ய ஊடக ��வன�க� ெசா�லாத எ�தைனேயா
�ஷய�கைள வைல�� எ��தாள�க�
எ���ெகா�����றா�க�. அ�ப��ப�டவ�க��
ஒ�வ� ��க�. ��க� வைல�� எ�த வ�த
��ன�ைய எ�கேளா� ப����ெகா�ள ���மா?

நா� �த��த�� எ��ய� ஒ� சைமய� ���� தா�!
ந����களா?
�வ�ண சாத� எ�ற ெபய�� எ�� �த� ப���
ெப�ேற�. அ�ேவ நா� ப���ைகக��� எ��
வா��ய �த� ம��� கைட� ப��. அேதேபால நா�
எ��ய �த� ம��� கைட� சைமய� ����� அ�!

2000 ஆ� ஆ�� என� �த� கைத ‘ம�ைகய� மல�’
� ெவ�வ�த�. �க�� உ�சாகமாக பல
ப����ைகக��� எ�� அ��ப ஆர���ேத�.
அ���ய ��ேடா� பல கைத க��ைரக� ����
வ�தன. ஆனா�� �டாம� எ�� அ���� ெகா�ேட
இ��ேத�. பல கைதக�, க��ைரக� ெவ�வ�தன.
2006 வைர இ� ெதாட��த�. �ற� எ� கவன� ஆ��ல
ெமா� ப�����ப�� ����ய�. ப�� ேநர ேவைல
எ�றா�� அ��த��� வ���க� எ��க ேவ��
வ�த�. �ல ��வன�க���� ஆ��ல ெமா��

ப���யாளராக இ��ததா� அ�க� எ�த
��ய��ைல.

ஆனா� எ� மாணவ�க��� வ����� ந�ேவ பல
ச�பவ�கைள கைத ேபால ெசா�ேவ�. எ�
உற�ன�க� எ�ைன� பா����ேபாெத�லா� ஏ�
எ��வைத ���� ����க� எ�� ேக��� ெகா�ேட
இ��தன�. மன�� அ��� எ�த ேவ��� எ�� ஒ�
உ��த� இ��� ெகா�ேட இ��த�.

2010 ஆ�� எ� ��ைள�� க�யாண����� ெப�
பா��க ஆர���ேத�. உற�ன�க�, ந�ப�க� எ��
ஒ�ெவா�வ�� அவரவ�க� அ�பவ�ைத ைவ���
ெகா�� ஒ�ெவா� அ��ைர ெகா��� பய���த
ஆர���தன�.

ந�லேவைள, ெவ� ���ர� ந�ல ெப�ணாக என��
மா���ெப� வ�தா�. அவ��� எ� �� ���.
என�� மா�யா� பத� ���. இ�வ�� எ�ப�
ஒ�வைரெயா�வ� ���� ெகா�ள �ய�ேறா�
எ�பைத ஒ� க��ைரயாக எ��ேன�. ஒ� ெப�க�
ப���ைக�� அ���ேன�. �ர�ர� ஆக��ைல.

இத��ைட�� எ� ��ைள என�� வா��� ெகா��த
ம�� கண��� த��� த�ட�� ெச�ய� க���
ெகா�ேட�. இ�த� க��ைரைய கண� வ�ேய
அ�த� ப����ைக�� அ���ேன�.

அ� �ர�ர� ஆகாததனா� நாேம ெவ��ட ���மா

எ�� ஆரா��த ேபா� ேவ���ர� தள� வ�
கா��ய�. என� �த� ப�� ‘நா�� எ� ��ஷா��’
(ச����த ெமா��� ��ஷா எ�றா�
மா���ெப�).

இைணய��ேல த��� எ�த வா��� �ைட��மா
எ�� ேத�� ெகா�ேட இ��ேத�. ஆ��ல��� �ல
தள�க�� எ��� ெகா����ேத�. ஆனா�� த���
எ��னா� ந�றாக இ���ேம எ�� ேதா��ய�.

ஒ� இைணய இத�� வா��� �ைட�த�. �ன��
ஒ�� எ�� அ���ேவ�. ேவ���ர� தள��� ஒ�
ப��ட� �������ேத�. ஒ�நா� யேத�ைசயாக�
பா��த ேபா� �ைறய ேப� வ�� ப�����ப�
ெத��த�. ெம�ல ெம�ல ப�� எ��வ�� ���ம�

ெத�ய வ�த�. நா� ஏ�கனேவ எ�� ெவ�வ����த
ப��கைள என� தள��� ப�ய ஆர���ேத�. என�
ெசா�த� கைதைய ப������ கனடா நா������
வ�� ‘ஊ�’ இைணய இத�� எ�த ���பமா எ��
ேக�� ��ன�ச� வ�த அ�� நா� ப�ட ம����
இ���றேத!
என�� பயன� கண�� ஆர����� ெகா��� நாேன
எ�� நாேன ெவ���� வா��ைப�� ெகா��தன�.
அவ�க��காக �ைறய ெமா�ெபய���க�� ெச�ய
ஆர���ேத�.

இ� வ�� கால�க�� வைல�������
இைணயதள�க���, ஊடக�க��� எ��� வா���
வைல�� எ��தாள�க��� �ைட�க����. இ��
உ�க��� அ�பவ� உ��. அைத�ப��ய
வ�கா��தைல ம�றவ�க���� ெசா���கேள�.

��க� ெசா�வ� ெரா�ப�� ச�.
வைல�ப�வாள�க��� ஊடக�க�� எ��� வா���
வ��ற�. இ�ேபாேத பல வைல�ப�வாள�க� பல
ஊடக�க�� எ�� வ��றா�க�. அ�� ெவ�யாவைத
த�கள� வைல�ப�க�க�� ேபா���
ெகா���றா�க�.

ந� வைல���� நா� எ��வத���, ஒ�
ப����ைக�� எ��வத��� �ைறய ���யாச�க�
இ����றன. ெமா�, நைட எ�லாேம மா��. ெமா�
எ�� நா� ெசா�வ� வைல���� நா� பய�ப����
ேப�� த��/வ�டார� ெசா�க� ேபா��லாம� ந�ல
ெசா�கைள பய�ப��த ேவ���. அேதேபால நா�
எ��� பா��� மா��.

வைல���� இ���� �த��ர� ஊடக�க��
எ���ேபா� �ைட�கா�. நா� எ�� அ����
பைட���கைள அவ�கள� ப����ைக��
ெகா�ைகக���� த��தா�ேபால மா�� ெவ��ட
அவ�களா� ����. ந� ���ப�ைத�� எ�த
��யா�. நா� எ�தைன ப�க�க� எ��னா��
அவ�க��� ேவ��யைத ைவ��� ெகா��
ம�றவ�ைற ெவ�� ��வா�க�.

இ�த ���யாச�கைள� ���� ெகா�டா�
ஊடக�க��� எ��வ� �லப�தா�.

��தக�க� ப���� வழ�க� என�� உ��. �ல
��தக�கைள� ப���� ேபா� இைத� த��
ப���னா� ந�றாக இ���ேம எ�� ேதா���.
ெமா�ெபய����� �யலலா� எ�� ��� ெச�ேத�.
�ழ��� ப��பக� �ைறய ெமா� ெபய���க�
ெவ����றா�க� எ�� ப��லக ந�ப�க� �ல�
ெத�ய வ�த�. அவ�க��� ெதாைலேப�ேன�.

எ� அ���ட� ேநர�யாக �� ம�த�ட� ேப��
வா��� �ைட�த�. அவ�ட� எ� ெமா�ெபய���
ஆவைல� ெசா�ேன�. அவ� என� ஆவைல
ப����பதாக��, எ��ைடய க��ைரக��
இைண��கைள அ����ப��� ெசா�னா�. அத��
�� �ழ��� ப��பக��� மாத இதழான ‘ஆழ�’
ப����ைக�� எ�த ெசா�னா�. கட�த நா� மாதமாக
ஆழ� ப���ைக�� எ�� வ��ேற�.

என� எ��� பயண��� இ� ஒ� �க� ெப�ய
���ப�. எ� வைல���� நா� எ��வத���, ஆழ�
இத�� எ��வத��� ெமா�, நைட எ�லாேம
���யாசமாக இ����. �ைறய க��� ெகா��
வ��ேற�. �� ம�த� �ைறய உத��றா�. எைத
���ய� ப��� எ�த ேவ���, எ�ெத�த
�வர�கைள ெகா��க ேவ��� எ�ெற�லா�
அவ�டேம ேக��� ெத��� ெகா���ேற�.

ந�ைம� ேத� வா��� வ�� எ�� கா��ராம� நாேம
வா���கைள உ�வா��� ெகா�ளேவ���.

4ெப�க�� ெதாட� எ��வ�� உ�க��ேக�ப�ட
அ�பவ�…

�த��ைறயாக ஒ� ெதாட� எ��� வா���
�ைட�த�, நா��ெப�க� தள��� �ல�. அ���
என�� �க�� ���த �ழ�ைத வள��� ப��.

அவ�க� ெகா���� �த��ர� என�� ெரா�ப��
�������ற�. ஒ�ெவா� வார�� எ�ன எ�த
ேவ��� எ�பைத நாேன ��மா���ேற�. நா�
எ��வைத எ�� ெச�யாம� ேபா��றா�க�. இ�த�
ெதாட��� வ�� க���ைரக��� நாேன ப���
எ���ேற�. இைத �ட ேவெற�ன ேவ��� ஒ�

எ��தா���?

ஆர�ப��� �ல பய�க� இ��தன. �த� பய�:
ஒ�ெவா� ெவ����ழைம�� ெவ�வர ேவ���.
அத��� நா� எ�� அ��ப ேவ���.

ஏேனாதாேனா எ�� எ�த ��யா�. எ��வ�� ஒ�
உ�ைம இ��க ேவ���. நா� ப��தைவக�ட�,
எ� அ�பவ�ைத�� ேச��� எ�த ��� ெச�ேத�.

இ�ெனா� பய�: ெதாடராக எ��வ�� ெகா�ச�
தய�க�� இ��த�. ஒ� க��ைர எ�றா�

சமா��கலா�; ெதாடராக� ெதாட��� ெதாடர ���மா
எ�� மன�� ஒ� �ைல�� ச�ேதக�. ஆனா� எ�த
ஆர���� சக ப�வாள�க�� உ�சாகமான
���ைரக�� வர, இேதா இ�� 25 வ� வார�!

இ�த� க��ைர� ெதாட� ம���வ� க��ைரயாக ஒ�
�ைற வைல�சர��� அ��க� ெச�ய�ப�ட�
ம�������ய �ஷய�. இ�வைர ��� �ைற இ�த�
க��ைர� ெதாட� வைல�சர��� அைடயாள�
கா�ட�ப���ள�.

இ�த� ெதாட� த�த அ�பவ��� இ�ேபா� ம���வ�
க��ைரக� எ�த� ெசா�� வா���� ெகா��த
நா��ெப�க� தள���� எ��ைடய அ�� கல�த
ந��. இ�ெதாட�க� என� எ����க�� இ�ெனா�

ப�மாண� எ�ேற �ைன��ேற�.

������தப�ேய எ���ெகா�������க�.
உ�க�ைடய ேநர ேமலா�ைம ப�� ெசா���க�..

������தப�ேய எ��வதா� ேநர� எ�
ைகக����. காைல எ��த�ட� கண� அ�ேக
வ�வ��ைல.

���� ��ைள, மா���ெப� இ�வ����
அ�வலக� ேபாக ேவ���. சைமய�, ைக�� எ����
ெகா�� ேபாக ����� எ�லா� காைல 9.30

ம���� ெச����ேவ�. அவ�க� இ�வ�� �ள�ப
10.30 ம� ஆ��. அத� �ற� 11 ம� அள��
கண� �� உ�கா�ேவ�. ஒ�ம��� ம�ய சா�பா�
சா������� ���� ��க� ேபா�ேவ�. �ற�
ேயாகா வ���. ���� வர மாைல 6.30 ம� ஆ��.
காைல�ேலேய எ�லா� ���� ��வதா� இர�
அ�க� சைமய� ேவைல இ��கா�. அதனா� அ�ேபா�
கண� �� அ�க ேநர� ெசல� ெச�ேவ�. �த��
அ�த வார���� எ�ன எ�த ேவ��ேமா அைத
���ேப�. �ற� ம�ற ப�வாள�க�� தள�கைள
பா��� ப��� ����ட� ேபா�ேவ�.

த�� இைணயதள�கைள எ�ப�ெய�லா�
ேம�ப��தலா�?

த�� இைணயதள�க� ேகா��கண��� ெகா���
�ட���றன. �ரபல எ��தாள�க�� இைணய�ைத�
பய�ப����றா�க�. ந�ல பல பைட��க� ப��க�
�ைட���றன.
ேம�ேபா�கான �ஷய�கைள ������ ந�ல
ெச��கைள� தர இைணய தள�க� ��வரேவ���.
ந�ல �றெமா�� ��தக�கைள ெமா�ெபய��� ெச��
ெவ��டலா�.
உலக� ��வ�� ந� எ��ைத� ப���றா�க�. நம�
ெபா���க�� அ�க�.
ெச�சா� இ�லாத இைணய� இ��ைன� க�� ேபால.
�க�� ����ட� பய�ப��த ேவ���.
ம�றவ�கைள� பா��� க��ைய ����ேபா� அத�
இ�ெனா� �� �ைன ந�ைம ேநா�� இ��பைத மற��
�ட��டா�.
இைணய தள��� எ��பவ�க� எ�ேபா�� ந�ல
����ட�கேள வ�� எ�� எ��பா��க��டா�.

எ��மைற க����கைள�� ஏ��� ெகா��� ப��வ�
ேவ���.
நா��ெப�க� தள��� �ழ�ைத வள��� ெதாட��
ெப�க� �ழ�ைத �ற�த �ற� ேவைல���
ெச�லலாமா எ�பைத� ப�� எ��யத��,
காராசாரமான ����ட�க� வ�தன. ஒ�
�ஷய�ைத�ப�� �வா��ைக�� இ�ப�க�� உ�ள
�யாய�கைள எ���� ெசா�வ�தா� ஒ�
எ��தாள�� கடைம. இ�த �வாத�க� என�� ெப�ய
மன�ைறைவ� ெகா��தன.
ஒ�வைர த��ப�ட �ைற�� �ம���க� �டா�.
அேதேபால �த��ர� இ���ற� எ�� வ��ரமான
�ைற�� ெசா�ல��டாத ெமா��� எ��வ�� தவ�.
இ��� �ைறய ேப�க� இைணய��� எ�த
��வரேவ���. அவரவ�க� �ைற�� அவ�கள�
அ�பவ�, �� �ய��க�, ெச��க� எ�� ப����
ெகா�ள ேவ���.
ஆ��ல��� இ���� அள� �ஷய�க� த���

இ�ைல. இ�த� �ைற ேபாகேவ���.
எ��கால ��ட�க�:

��ட�க� எ�� எ����ைல. �ைறய �ஷய�கைள
எ� பைட��க�� �ல� ெசா�ல ேவ��� எ��
�ைன��ேற�. ெமா�ெபய���� �ைற�� ஏதாவ�
ெச�ய ேவ��� எ�����ேற�. எ�ப�, யா� �ல�
வா��� �ைட��ெம�� ெத�ய��ைல.

நா� ப��த இர�� ��தக�க� இர��ேம
ெப�க��� �க�� ேதைவயானவ�ைற ெசா�பைவ.
இவ�ைற த��� ெமா� ெபய��க ேவ���.

�ைறய ேப� எ� எ��ைத� ப��க ேவ���. அத��
த��தா�ேபால எ� எ����க�� இ��க ேவ���!
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�ழ�ைத�� ‘க�கா’

�ழ�ைத வள���� நா� இ�வைர ேபசாத �ஷய� BM
என�ப�� Bowel Movement.
�ழ�ைத �ற�த�டேன ெவ�வ�� ெமேகா�ய�
எ�ப� க��த ப�ைச அ�ல� க���� கல�� இ����.
தா�� வ���� இ����ேபா� �ழ�ைத�� �ட��
ேச��த அ���க� இ�ப� ெவ�ேய���றன.
�ரசவ� ஆன�ட� தா�பா� அ���� �ழ�ைதக��
�ரண உ���க� த���ைசயாக ெசய�பட�
�வ��வத� அ��� இ�. ஒ� நாைள�� பல
தடைவக� இ�த� க�� ெவ�ேயறலா�.

�ல நா�க��� ��, �ழ�ைத�� BM �ர�� கல��,
�ற� ம�ச� கல�த ப�ைசயாக ச�� இள�ேயா அ�ல�
�ராகேவா ேலசான வாசைன�ட� இ����. �ல
வார�க��� ஒ�ெவா��ைற பா� ���த ����
�ல �ழ�ைதக� மல� க����. இ��� சாதாரண
ஒ��தா�. கவைல�பட� ேதைவ��ைல.
தா�பா� இ�லாம� ேவ� பா� �����
�ழ�ைதக��� மல���க� வர வா��� இ���ற�.
ம���வ�ட� ேக�� ச�யான அள� பா�ட� த���
ேச���� ெகா��தா� ச�யா����. ேவ� பா�
����� �ழ�ைதக��� ந�ந��� ��� கா���
ஆ�ன �ைர� ெகா��கலா�. இதனா� மல� க��ப�
�லபமா��.
ேவ� பா� ெகா����ேபா� ச��கைர ேச��காமேல
ெகா���� பழ���க�. அ�தா� ந�ல�. தா��பா�
ேபாத��ைல எ�� ேவ� பா� �ல ேவைளக����
ெகா����ேபா� இ��� �ைவ ேச��த பாைல �ழ�ைத
அ�க� �����. அ�த �� பழ���டா� �ழ�ைத
தா��பாைல ���க ம��கலா�. அதனா� இ�த
ேயாசைன.

ஒ� �ைற எ� ேபர� இர�� ��� நா�க� ‘க�கா’
ேபாகேவ��ைல. இ�தைன��� அவ� ���க ���க
தா��பா�தா� ����� ெகா����தா�. எ�னேவா
ஏேதாெவ�� ம���வ�ட� �ழ�ைதைய�
கா��ேனா�.
ம���வ� �ழ�ைத�ட� ��� ேநர� �ைளயா����
ெசா�னா�: ’இ�க பா��க�மா, �ழ�ைத�� ஒ���
இ�ைல. ந�றாக �ைளயா��றா�. மல���க� ஏதாவ�
இ��தா� �ழ�ைத இ�ப� �ைளயாடா�. ஒ��
�ைன�� ைவ��� ெகா���க�. உ�ேள ைப அ�ல�
ேகாட�� எ��� �ைடயா�. அதனா� ெவ�ேய
வ��தா� ஆகேவ���. ெகா�ச� ெவ��பா� ஒ�
ேவைள��� ெகா��க ஆர����க�. �ழ�ைத��
ஆகார� ேபாத��ைல எ�றா� �ட இ�ேபா� ஆ��’.
����� வ�� ெகா�ச� ெவ� பாைல ��� ��
ேச���� ெகா��க ஆர���ேதா�. ைக ேம� பல�!

இ�ெனா�� ��ெர�� சா�பா��� ���யாச�

இ��தா� �ட �ழ�ைத�� BM – இ� ���யாச�
ஏ�ப��. ஒ�� �ராக� ேபா��; இ�ைலெய�றா�
ேபாகேவ ேபாகா�. �ழ�ைத ����
�ைளயா��ெகா�� சாதாரணமாக இ��தா� கவைல�
படேவ�டா�.
பா� ஆகார� ெகா���� வைர �ழ�ைத இர��
ம�ேநர���� ஒ��ைற பா� ���� �ைறய ‘��சா’
ேபா��ெகா����தா� ச�. �ல �ழ�ைதக�
�பாவமாகேவ இர�� நாைள�� ஒ��ைற தா� க�கா
ேபா��. அ�பா, தா�தா யாைரயாவ� ெகா������,
ேக���பா��க�!
�ழ�ைத�� �ட உண� எ�ேபா� ஆர���கலா�?
��� மாத�க� ���த �� ஆர���ப� ச�யாக
இ����. எ� ேபர��� அவன� அ�பாைவ� ெப�ற
தாயா� ‘ரா� ஸ�’ ெச�� ெகா��தா�. �த� நா� கா�
��� எ��� அைத கா� த��ள� ��� கைர��
அ���� ைவ�� ெகா��க ைவ��, அ��
ெவ��பாைல ேச���� ெகா��ேத�.
�த� நா� BM ச�� ���யாசமாக ��� �ராக

இ��த�. நாளாக ஆக ச�யா���ட�. �ல
�ழ�ைதக��� �� ஆகார� எைத� ெகா��தா��
ேப� ஆ��. �ற� ச�யா����. �ைறய தடைவ
�ழ�ைத மல� க��தா� �ட உண�� வழ�க�ைத �ட
அ�க� �� ேச���� ெகா��க�. �ட உண�
ெகா��த�ட� ��� கா��� ஆ�ன �� இர�� ���
ெகா��கலா�. இ�ப�� ெச�வதா� �ழ�ைத��
உட�� இ���� �� வ�றா�.
�லசமய� �ழ�ைத�� BM வழ�க���� மாறாக
ெக��யாக இ����. �ழ�ைத�� வ�� உ��சமாக
இ����. ெரா�ப�� �ரம�ப�� ேபா��.
��ன���ன உ��ைடகளாக மல� ெவ�ேய��. �ட
உண�னா� �ட இ�வா� ஆகலா�. �ழ�ைத��
�ரண உ���க� �ட உண��� இ���
தயாராக��ைல எ�� ெசா�லலா�. �ட உணைவ
ஒேரய�யாக ����வத�� ப�லாக �ைறய த���
ேச���� ெகா��கலா�. நாளைட�� �ைர� �ைற��
�ட உணவாக� ெகா��கலா�. ந�ந��� த���
ெகா��பத� �ல� இ�தைகய மல���கைல மா�றலா�.
இ�த மா�� சமய�க�� �ழ�ைத அ�க� உண�

உ�ெகா�ளா�. நம��� வ�� ச���ைல எ�றா�
ஆகார� ச�வர சா��ட ��யா� இ�ைலயா,
அ�ேபால�தா� இ���. �லசமய� �ழ�ைத�� ச�,
ஜுர� வ�தா� �ட ஆகார� ச�யாக சா��டாம� இைத�
ேபால ேப�ேயா, மல���கேலா உ�டா��.
இள� தா�மா�க� ெச�ய� �டாத தவ�க� �ல:
‘���, ���…���டா…’ ப�க����� ச�யா��
�ர� எ�க� �������� ேக�ட�. �ன��
இ�ப��தா�. ஏென�� ேக�டத�� ச�யா�� ப��:
‘ப����ட��� ‘� பா���’ வ�தா� எ�ன ெச�வ�?
அத��தா� ���ேலேய ேபா���டா� என��
ெட�ஷ� �ைற��’.

இ�ப��தா� பல அ�மா�க� �ழ�ைதகைள BM
(bowel movement) என�ப�� ‘க�கா’ ேபாக
பழ���றா�க�. ெதா��� பழ�க� எ�பா�கேள, அ�
இ�த� பழ�க����� ெபா����. �ழ�ைத�ேலேய
‘��� ���’ ேபா�� �ழ�ைதக� ெப�யவ�க�

ஆனா�� ‘��க’ ேவ��ய�தா�. ���னா�தா�
ேபாக���� எ��ற �ைல வ�����.
இள�தா�மா�க� ெச��� இ�ெனா� தவ�: ‘�
பா��� ேபா���� வ�த�ட� ைகைய ேஹ�� வா�
ேபா�� ந�றாக ேத��� ேத��� க��’ எ��றா�க�.
எ�க� உற��கார� �ழ�ைத மாைல�� ப��� �ட�
��� வ�த�� வ���வ� எ�� ���க ம���வ�ட�
அைழ��� ேபா����றா�க�. ம���வ� அ�த�
�ழ�ைத�ட� ‘இ���� � பா��� ேபா�யா’ எ��
ேக�க, ‘ப����ட��� இ����ேபா� வ�த�. ஆனா
ைக க�வ ேஹ�� வா� இ�ைல. அதனா� ேபாகாம�
அட��� ெகா����ேட�’. டா�ட� ேக�டா�:
‘இ���� ம��மா? இ�ைல �ன�மா?’ �ழ�ைத
�க�ைத� பாவமாக ைவ��� ெகா�� ெசா��ய�: ‘
ெகா�ச நாளாேவ’
�ழ�ைத�� வ���வ����காரண� ெத��ததா?
��த� எ�ப� ெரா�ப�� அவ�ய�. �ழ�ைதக�
அ�மா ெசா�வைத அ�ப�ேய கைட���க �ய��
ெச��றா�க�. எ�த ஒ� பழ�க�ைத�ேம ‘இ�ப��தா�’

எ�� வ����தா��க�. ேஹ�� வா� இ�லாத ேபா�
எ�ன ெச�வ� எ�� மா�� வ�ைய�� ெசா���
ெகா��க�. ப����ட��� � பா��� ேபாக
ேந��தா� �ைறய �� ��� ைகைய அல���ெகா�;
�ற� ���� வ�� ந�றாக அல�பலா� எ��
ெசா���க�.
இ�த இர�� தவ�கைள��, இள� தா�மா�க� தய�
ெச�� ெச�ய� �டா�.
அ��தவார� பா��கலா�.
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நா� வள��ேறேன ம��!

‘ஒ�ெவா� �ழ�ைத உ�வா��ேபா�� ம�த �ல���
ப�ணாம வள��� ���ப� ���ப எ�த� ப��ற�’
எ��றா� டா�ட� �பா�.
தா�� க��� ஒேர ஒ� ெச� ஆக இ����ேபா�
�த��த�� கட�� ேதா��ய ஒ� ெச� �ரா�ைய�
ேபால இ���ற�. �ல வார�க� க��� தா�� க���
அ��ேயா�� �ரவ��� ���� ேபா� ��கைள�
ேபால ெச��க�ட� இ���ற�. தவ��ேபா� ந�
�தாைதய�க� நா�� கா�க�� நட�தைத
�ைன����ற�. இ�த� கால க�ட��� தா� தன�

�ர�கைள ேந���யாக பய�ப��த� க��ற� �ழ�ைத.
நா�� கா�களா� நட�த ம�த� இர�� கா�களா�
நட�� இ��� இர��னா� ேவ� ேவ� ேவைலக�
ெச�ய ���� எ�� அ��த�ட�, எ��� ��க
ெதாட��னா�. நா�� கா�க�� இர�ைட ைகயாக
பய�ப��த ஆர���தா�. அேதேபால� தா�
�ழ�ைத��; அ�மா ேம� த��� ைவ������
அழகான �ஜா�ைய எ��க �ய��ேபா� எ���
��க� க��ற�.

த�ைன �����ள உலக��� த�ைன எ�ப��
ெபா���� ெகா�வ�? ெம�ெம�ேவ எ�லாவ�ைற��
க��ற� �ழ�ைத.

ஒ� �ழ�ைத�� வள���ைய ப�க������ பா��ப�
ஒ� ெம�����க ைவ��� அ�பவ�.

�ற�த�ட� அத�� இ���� ஒேர �ற� ‘உ���வ�’
ம��ேம. பா� ���ப�� ‘��சா’ ேபாவ�மாக இ����
�ழ�ைத ெம�ல ெம�ல த�ைன� �����ள
உலக�ைத� ப�� அ�ய ஆர����ற�. ���
மாத�க���� �ற� �ழ�ைத�� �த�� தைல ��க
ஆர����ற�. ���ற� க���� ெகா���ற�,
����ற�; ����கா� ேபா�� ‘ஆேன ஆேன’ எ��
ஆ��ற�. ப�க��� நா�கா� இ��தா� அைத �����
ெகா�� ��க� பா���ற�. ��க வ�த�ட� �த��ரமாக
அ�ெய��� ைவ��ற�.

�ல�� �த�� அ�ெய���ைவ�த �� ��
ஆ���ரா� (That’s one small step for man, one
giant leap for mankind) ‘இ�த கால� தட� ��ய�
ஆனா�� ம�த �ல��� வள���கான அ�ர பா��ச�)
எ�� ெசா�னாரா�.

�ழ�ைத�� வள����� இ�ப��தா�. ஒ�ெவா�

��ேன�ற�� �ழ�ைத ��தாக ஒ� �றைமைய�
க��� ெகா�டைத ெசா���ற�. ��கால��� தா�
ஒ� �� வள��� ெப�ற ம�தனாக மாற எ�லா
�றைமகைள�� அ� �ழ�ைத� ப�வ�����ேத
க��� ெகா�ள ஆர����ற�.

���ற� க��வ�, ���வ�, தவ�வ�, ��ப�,
நட�ப� இைவெய�லா� ‘இய��தைச� �ற�க�’ எ��
ெசா�ல�ப��ற�.

ஏ�கனேவ ெசா�ன�ேபால ஒ� �ழ�ைத�� வள���
ேபால இ�ெனா� �ழ�ைத�� வள��� இ��கா�.
ப�க�� ���, எ�� ���� �ழ�ைதகைள ���க�.
அ�கா�� வள��� ேபால த���� வள��� இ��கா�.
ெபா�வாக ‘��த� ேமாைழ; இைளய� காைள’
எ�பா�க�. மா���� இ��கலா�.

�ழ�ைத�� இய�� �ற� (���ற� க��த�,
���த�) �தானமாக இ��பதா� அத� அ��� �ற�
ப�� ச�ேதக� ேவ�டா�. இ�ப� �தானமாக இ����
�ழ�ைதக�� ப���� ஒ�ப� �ழ�ைதக� ம�ற
�ழ�ைதகைள� ேபாலேவ ���சா�யாக இ���றா�க�.
���சா��தன� எ�ப� �ழ�ைதக�� ���ைல,
ம��� அ�மா அ�பா�க�� (பார�ப�ய�)
���சா��தன�ைத� ெபா��� இ���ற�.

�ழ�ைத�� வள��� தைல�����தா�
ஆர����ற�. �ற� ைகக�, கா�க� எ�� ப�ேவ�
உ���கைள பய�ப��த� ெதாட���ற�. �ற�த
�ழ�ைத�� ெத��த ஒேர �றைம பா� ���ப�
ஒ��தா�. ைகயா� �ழ�ைத�� க�ன�ைத
ெதா��க�. தைலைய ���� வாைய �ற���.
தைலைய ெக��யாக� ����� ெகா���க�.
ேகாவமாக தைலைய ������ ெகா�ள� பா����.

�ற�த �ழ�ைத�� ஒ�, இ��� ெத�யா�. �க��
ெவ��சமாக இ��தா� க�ைண ��� ெகா���.
�த�� அ��� இ���� ெபா��கைள� பா��க
�ய��. ஒ��ர�� மாத�க�� ம�த �க�கைள
ெத��� ெகா���. ��� மாத�க�� ����� உ�ள
ெபா��கைள� பா��க� ெதாட���.

�ற�த ஒ��ர�� �ன�க��� கா�க��
�ரவ�க�� ஓைச �ர���� ெகா��� �ற�
�ைறவாக இ��பதா� �ழ�ைத��� கா� ேக�கா�.
ஆனா� ெவ� ���ரேம ஓைசகைள அ��� ெகா���
ச�� உ�டா�ற�. ��ன ஓைச ேக�டா� �ட
���வா�� ேபா��ற�.

ம�தைன ச�க �ல�� எ�� ச�க�யலாள�க�
������றா�க�. இ�த� ����ேக�ப �ழ�ைத
இர�� மாத�க� ஆன�ட� உ�கைள� பா��� ஒ�
நா� ����ற�. ஆஹா! எ�ன ஆன�த�! இ�நா� வைர

ப�ட க�ட�க� எ�லா� இ�த ஒ� �����காகேவ
எ�� ேதா���ற�, இ�ைலயா?

இ�வைர ஒ�� ெத�யாத இ��த �ழ�ைத இ�த
����� �ல� எ�ன ெசா�ல வ��ற�? ம�த�
�வ�ல; ��டமாக வாழ �ற�தவ�; த�ைன� �����ள
ம�த�க�ட� அ���, பாச�� கா�ட� ெத��தவ�;
த� ேம� அ��� பாச�� கா��� ம�த�கைள�
���� ெகா�ள �ய��ற� �ழ�ைத. இ�த� ��த�
தா� ம�த�ல� ஆ�டா�� காலமாக இ���ல��
�ைல�� ��க� காரண�.

�ற�த�டேன �ல �ழ�ைதக� க�ைட �ரைல வா��
ைவ��� ெகா��வா�க�. ஆனா� பல �ழ�ைதக���
ைக�� வா�� எ�டேவ எ�டா�. ��கா�வா� ேநர�
ைக ��ேய இ��பதா� க�ைட�ரைல ம��� த�ேய
���க ��யாம� இ����.

ைகக� எ�ப� ெபா��கைள� ����� ெகா�ள��,
அவ�ைற ைகயாள�� தா� எ�� ெம�ெம�ேவ
உண��ற� �ழ�ைத. அத�� �� த� ைகைய� தாேன
இ�ப� அ�ப�� ����� ���� அழ� பா����.
த��ைடய ஒ�ைகைய இ�ெனா� ைகயா� ���க�
பா����. �ல சமய� த� தைல��ைய� �����
ெகா�� �ட� ெத�யாம� க�� க�ெத�� க���!

�த� ��� மாத�க�� ெவ� ஆ�கைள அ�வளவாக
‘க��’ ெகா�ளாத �ழ�ைத ஐ�� மாத������
��தாக யாராவ� வ�தா� ச�ெட�� �ைளயா�வைத
������� வ�தவ�கைள� ��ைமயாக கவ����.
�க�ைத ேகா��ெகா��, உத�ைட� �����
ெகா�� ‘ஓ….!’ எ�� அழ� ெதாட���. இ��� �ட
வள����� ஒ� அ�க�தா�. ‘இ�ேபா� என�� யா�
எ�ைன ேச��தவ�க�, யா� ��யவ�க� எ�� அ���
�ற� வ����டேத’ எ�� �ழ�ைத ெசா�லாம�
ெசா��� கால� இ�!
இ��� �ழ�ைத�� வள��� அ��த வார�!
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�ழ�ைத� ப��ரமாக� பா����
ெகா�ள ேவ���

�ழ�ைதைய ப��ரமாக� பா���� ெகா�ள ேவ���.
எ�ேபா�? எ�ேபா�ேம – ���பாக �ழ�ைத க����
ப��க ஆர���த�ட�, க���ேலா அ�ல� உ�க�
ப�க��� ப��க ைவ��� ெகா�டாேலா �க��
ப��ரமாக� �ழ�ைதைய பா���� ெகா�ளேவ���.

எ� ��ைள க���� ெகா�ள ஆர���� (ெகா�ச�
�தான� தா� அவ�) �ல மாத�க� க����, ��ச

ஆர���க��ைல. என�ேகா எ�னடா இ�, இ�ப�
இ���றேத �ழ�ைத எ�� மன���� ��னதாக
கல�க�. ஆனா� ஒ� �ல நா�களாக பா�� ஒ�
��ைய� ����� ெகா�� உ�ள ஆர������தா�.
ெகா�ச நா�க�� அ�ேவ ஒ� �ைளயா�� ஆ���.
�த�� உ��� க���� ெகா��வா�. அ��த�ைற
உ�ள��� ம�லா�க ப���� ெகா�வா�. இ�ப�ேய
பாைய ����� ெகா�ேட அவ�� உ��� உ���
ேபாவா�. ‘பா� ����’ எ�� அவ���� ெச�ல�
ெபய� ைவ����ேத�. நா� �ர� ெகா��த�ட�,
பா�������� ���பா�.

ஒ� நா�, �ட��� பா�� அவைன ��� ���
சைமயலைற�� ேவைலயாக இ��ேத�. தட தடெவ��
கதைவ இ���� ச�த�. ‘யா�� அைழ�� ம�ைய
அ��தாம� இ�ப� கதேவ உைட�� ���ேபால
த��வ�’ எ�� ெவ��� வ�� பா��தா�…….

எ�க� ��� இளவரச� தா�! பாைய ஒ� ைகயா�
ப��� ெகா�� உ��� உ��� ேபா����றா�.
கத� வாகாக அக�படேவ, பா����ேளேய ம�லா�க�
ப���� ெகா�� கதைவ த� காலா� உைத��
தடதடெவன ஓைச எ�������றா�. ஓ�� ேபா�
பாைய� ���� அவைன ெவ�ேய எ��ேத�.

ந�ல கால� அவைன நா� பா�� �����ேத�.
க����� �����தா�? இத���தா� ெசா�ேன�,
நக�� �ழ�ைதைய �க�� ப��ரமாக� பா����
ெகா�ள ேவ��� எ��.

இர��� �ல �ழ�ைதக� ��க��� �ர�� க����
ப���� ெகா�வா�க�. ��க��ேலேய தவழ
ஆர������வா�க�. �ழ�ைதைய �வேரார�
������� ப�க��� அ�மா ப���� ெகா�ளலா�.
எ�த� காரண� ெகா��� �ழ�ைதைய க����
ஓர��� �டேவ �டா�. �ழ�ைத ��க��� எ���

�வ��� ���� ெகா�ளாம� இ��க ெக��
தைலயைணகைள ைவ�க ேவ���.

காைல�� ��க� எ��� வ��ேபா� �ழ�ைதைய
க������� �ேழ எ���� ப��க ��வ� ந�ல�.
ஏென��, �ல �ழ�ைதக�தா� ��க������
எ��த�ட� அ��. �ல �ழ�ைதக� எ��� அழாம�
���� �ைளயாட ஆர���� ��வா�க�. நகர
ஆர���த �ழ�ைத ��சய� ��க� ��ட இட���
இ��கா�. அ�மா�க��� ��தலாக இர�� க�க�,
இர�� கா�க� ேதைவ. ஆனா� இ�ைலேய! இ����
இர�� க�க�� ஒ�� �ழ�ைத�� அைசைவ
கவ���� ெகா���, ஒ� கா� �ழ�ைத ெச���
ஓைசகைள ேக��� ெகா��� இ��க ேவ���.
��க� சைமயலைற�� இ��தா�� �ட��� இ����
�ழ�ைத�� ேம� கவன� க�டாய� ேவ���. ெவ�
ேநர� �ழ�ைதைய த�ைம�� �ட��டா�. அ��க�
ெவ��� வ�� பா���� ெகா�ள ேவ���.

எ� �ழ�ைதக� நகர ஆர���த�ட�, �த��
அலமா��� �� த��கைள கா� ெச����ேட�.
�ழ�ைதக��� இர�� வயதா�� வைர ���
த��கைள கா�யாகேவ ைவ����ேத�. கா�யான
இட��� �ழ�ைதக�� �ைளயா�� சாமா�கைளேய
ைவ����ேத�. �ழ�ைத�� ைக�ெக��� �ர���
உைடய� ��ய, �ரான �ைன உ�ள சாமா�க�
எைத�� ைவ�க�டா�. �ழ�ைத��� ெத�யா� எைத
எ��கலா�, �டா� எ�ப�. ஆனா� நம��� ெத��ேம.
அதனா� நா� தா� ச�வ ஜா��ரைதயாக
இ��கேவ���.

இ�ெனா��� ெசா�ல ேவ���.

இர� �ழ�ைத��� பா� ெகா��க எ��தா�, எ�லா
�ள��கைள�� ேபா��� ெகா���க�. ��க�
கல�க��� இ���� �ழ�ைதைய எ��� ைவ���
ெகா�வ�, பா� �க��வ� �டேவ �டா�. �ழ�ைத

���� இட��� ��ன ���ள�ைக� ேபா��
ைவ��க�.

�ழ�ைத�� ம���கைள த�யாக ஓ�ட���
ைவ��க�. எ�ேபா�� அ�த இட��ேலேய ைவ���
பழ��க�. ெப�யவ�க�� ம���க�ட�
�ழ�ைதக�� ம���கைள ேச��� ைவ�கா��க�. இ�த
�ஷய���� என�� எ� அஜா��ரைத�னா� நட�த
ச�பவ� �ைன��� வ��ற�.

ஒ��ைற எ� மக��� உட��ைல ச���ைல. இர��
ஜுர� இற�காததா� ம�ப� ஜுர ம��� ெகா��கலா�
எ�� எ��தவ�, ��க� கல�க��� ஏேதா ஒ�
ம��ைத எ��� இ���ேற�. ���� ெகா���ேபா�
ச�ெடன உ��ண�� ெசா��ய� ‘ம��� ெரா�ப��
‘��’ ஆக இ���றேத’ எ��. வாசைன�� ேவறாக
இ��த� உைர�த�. உடேன ���ள�ைக� ேபா��
பா��த�� அ� ேவ� ம���! �த� ேவைலயாக

�க�ைத� க��� ெகா�� வ�ேத�. �தான� ப����
ெகா�� ச�யாக� பா��� �ழ�ைத�� ஜுர ம��ைத
எ���� ெகா��ேத�. அ������ இ��வைர யா�
��ன� �ழ�ைதகைள ைவ��� ெகா����தா��
இவ�க��� இ�த �க���ைய நா� ெசா�ல�
தவ�வ��ைல. இேதா இ�� உ�க����
ெசா����ேட�. �ழ�ைதக�� பா�கா�� ந�
ைக��.

�ழ�ைத எ�ேபா�� உ�க� க�கா���� இ��க
ேவ���. �ட��� �ழ�ைத இ���� ப�ச���
ப��ைகயைற, ம�ற அைறகைள �� ���க�.
அ��தமாக, �ழ�ைத �ற�� ெகா�� ேபாகாத
வ�ண� கத�கைள சா��, தா��பா� ேபா��க�.
��யலைற� கத�கைள�� சா��ேய ைவ��க�.

அேதேபால �ழ�ைதெக�� பய�ப���� பா��ர�க�
– டவரா, ட��ள�, ���, பாலாைட, பா� பா���க�,

����, பா� பா��� உைறக� இைவகைள�� ந��
��த� ப��� ெவ��� ைவ�� எ��க��. ந��
உல��த பா��ர�க�� ���க� ெதா��வ��ைல.

�ழ�ைதக��ெக�� உட�� �ைட�க டவ�, ப��ைக
����க�, ��� ��� தைலயைணக�, ெவ�ேய
ேபா��ேபா� �ழ�ைதைய ந�றாக� ேபா��� எ����
ெகா�� ேபாக வ�ண வ�ண ����க� எ��
த�ேய ைவ��� ெகா���க�. �ழ�ைதக��
உைடக�ட� இைவகைள ைவ��� ெகா���க�.

ெவ�ேய ேபா��ேபா� �ழ�ைத�� மா�� உைட
க�டாய� ேதைவ. அேதேபால டயப�க�, �க�
�ைட��� ����க� எ�லா� எ�ப�ேம ைக�����
இ��க���. இர�� ��� ம� ேநர���
��������க� எ�றா�� �ட இைவகைள ைக��
ைவ����க�.

ெவ��� ேபா��ேபா� �ழ�ைத�� ம���க�
அவ�ய� ைக�� இ��க ேவ���. �ழ�ைத��
ஜுரேமா, ேவ� எ�த� ெதா�ைல��
இ�ைலெய�றா�� �ட இைவ ��சயமாக உ�க� ைக�
ைப�� இ��க ேவ���.

�ழ�ைத�� பா�கா��, ���� ஏ�ப�� �ப��க�
ப�� இ�ெனா� ப��� ��வாக� ேபசலா�.

29

�ழ�ைத�� ���� ����
ேபா��க�

�ழ�ைத நகர ஆர���த�� ம�ற �ைளயா���க�
அ�ல� �றைமக� ���ரமாக வ�����.
தாமதமானா�� ெப�ேறா�க� இ� �����
கவைல�பட ேவ�டா�.
�ல �ழ�ைதக� க���� ப���� ெகா�டா��,
��தா�. தவழ ஆர�������. �ல �ழ�ைதக�
பா��� பா��� ������ ேநராக எ��� ������.
ஆனா� �ழ�ைதக� ���வ�, தவ�வ� எ�லாேம ஒ�

அழ�தா�! காண�க� ேகா� ேவ���.
ெப�க��� இ��� ைம�� ேபா�� வ��� ெதா�ட
ம�� எ�� ஒ� ��ய ஊ�. இ�ேக தவ��
���ண��� ஒ� ச��� த�யாக இ���ற�.
ேகா��� �ரதான இைறவ�� ெபய� அ�ரேமய
�வா�. �ராகார� வல� வ�ைக�� இ�த ‘அ�ேப
கா�’ (��� ேபா�ட �ைல�� இ����) ���ணைன
த���கலா�. மழமழ ெவ��� க��� க��� அ�தைன
அழகாக இ��பா� இ�த �ழ�ைத ���ண�. �ழ�ைத
வர� ேவ��பவ�க� இ�� வ�� த���� ��
�ழ�ைத �ற�த�ட� இ�த� ���ண��� ெவ�ைண
சா��வா�க�. �ழ�ைதக� ப��ய ப��� ஒ� ��ன
���லா!
இ�ெனா� �ஷய�� இ�� ெசா�ல �����ேற�.
நா�க� ெப�க�� வ�த ���� ஒ� ���� ���ண
ெஜய��ய�� எ�ைன அைழ����தா�க�. அவ�க�
���� எ�ைன அ�சய��� ஆ���ய� நா� பா��த
கா�� ஒ��. �ைஜ�� ��ன�� ெப��மான தவ��
க�ண�� உ�வ�க�. ெவ���� ஒ��,
ப�சேலாக��� ஒ�� என �த��தமாக க�ண�!

அ�த ���� ெப�ம��ட� ேக�ேட�:’எ�ப�
இ�தைன தவ�� க�ண�க�?’ ‘எ�க� ����
�ம�த���ேபா� வ�பவ�க��ெக�லா� இ�த தவ��
க�ணைன� ெகா��ேபா�. நா� ேபான ��க��
என��� �ைட�தைவ இ�த க�ண�க�’ எ�றா�!
என��� �ட ஒ� ���� ஆ�ைல க�ண�
ெகா��தா�க�.
ச�, இ�ேபா� நா� ந� ெச�வ கள��ய�ைத� ப���
ேப�ேவா�.
ெப��பாலான �ழ�ைதக� 7 ���� 9 மாத�க����
உ�கார �ய��றா�க�. �ழ�ைதகைள� ேபால
அயராம� �ய�பவ�க� இ�லேவ இ�ைல எ��
ெசா�ல ேவ���. அதனா� தா� ��க� உ�க�
ைகைய� ெகா��த�ட� எ��� ��க பா���றா�க�.
நா�கா� அ�ல� ேமைஜைய� ����� ெகா�� ���
��வா�க�. ஆனா� உ�கார� ெத�யாம� ���
ேநர��� ‘ஓ’ ெவ�� அ�வா�க�. ��க� ����
உ�கார ைவ�தா� ம�ப� ��பா�க�! ெரா�ப ேநர�
��பதா� கா� வ���� அதனா� ேவ� ஏதாவ�
�ைளயா��� கா�� அவ�கைள �ைச ���ப

ேவ���.
�த��தலாக ��த ெதாட��� �ழ�ைதைய�
பா��������களா? �த�� வ�� ��னா� நக��.
�ற�தா� ��னா� ேபா��. பா��க ேவ��ைகயாக
இ����. �ல �ழ�ைதக� �க �க ஜா��ரைதயாக
��ப�, உ�கா�வ� எ�லாவ�ைற�� ெச�வா�க�.
�தானமாக �ழாம� இ��பா�க�. �ல �ழ�ைதக���
�ழாம� ஒ��� ெச�ய� ெத�யா�. ���த ேவக���
எ��� ��க�� ெச�வா�க�.
����� ெகா�� ��க ஆர����� �ழ�ைத
அ�ப�ேய நட�க�� க��ற�. �த�� இர��
ைககளா�� ����� ெகா�� நட���. ெகா�ச�
ைத�ய� வ�த�ட�, ஒ� ைகயா� ����� ெகா��
ம� ைகயா� ��க� ேமேல எ��� ைவ������
சாமா�கைள எ��க �ய��ற�. எ�ட��ைல எ�றா�,
இ��� ��� நா�� கா�கைள எ��� ெகா�� ���
சாமா�கைள எ��க �ய�����. சா�பா�
நா�கா��� ேம� ஏ� சா�பா�� ேமைஜ��
உ�கார�� இ�ப��தா� க��ற� �ழ�ைத.

����� ெகா�� நட�பத�� வ�த�ட� அ��த க�ட�
ைகைய ������ நட�ப�. இர�ட� நட���;
ெபா�ெத�� ���. ெகா�ச� அ����� ம�ப�
எ��� ��� இ��� இர�ட� நட���. ம�ப�
‘ெபா�’ ��க� உ�கார ைவ�தா�� அ��காம�
ச��காம� �ய�� ெகா�ேட இ���� �ழ�ைத.
நா�� ஒ� கால��� இ�ப��தா� இ��தவ�க�!
�ழ�ைத ��க ஆர���த�ட�, அ�ல� �����
ெகா�� நகர ஆர���த�ட� �ல ெப�ேறா�க�
அத�� நைட வ�� வா��� த�வா�க�. �ழ�ைத
நைட பழக. இ� ேதைவ��ைல; �ழ�ைத����
த�ைன� தாேன �ைல�ப����ெகா�ள வ�த��டா�
அ�ேவ ைகைய ������ நட�க ஆர�������.
அ�வைர ���, தவ��� ப�ண���. ���த�
தவ�த� எ�லாேம �ல கால�����தா�. அைத
ர���க�.
இ�ேபா� ‘வா�க�’ எ�� வ��ற�. �க�� வ�ண
மயமாக ஒ� �ல �ைளயா�� சாமா�க�� இைண�க�
ப������. ������ �ழ�ைதைய ெவ� ேநர�
இ�� �டாம� இ��ப� ந�ல�. �ழ�ைத ������

���வர ேதைவயான �த��ர� ெகா��க�. Bouncer
எ�� ��ன ெதா��� ேபால ஒ��� �ைட��ற�.
இ�� �ழ�ைதைய ��டா�, �ழ�ைத�� ��ய
அைச���� �ட இ� ஆ��. இ��� �ழ�ைத �����
ெகா�� �ைளயாட வ�ண வ�ண �ளா���
வ�ட�க� க��� ெதா�க�ட�ப�� இ����.
நகர வ����ட எ�த� �ழ�ைத�ேம இ� ேபால ஒ�
இட��� அ�ல� வா�க�� அ�ல� ப��ச�� இ��க
���பா�. ஆர�ப��� இவ��� உ�கா�� �ழ�ைத,
தானாக நட�க� ெதாட��ய�ட� இவ�ைற
����வ��ைல. மாைல ேவைளக�� �ழ�ைதைய
‘�ரா�’ ைவ��� ெகா�� ப�க��� உ�ள ��கா����
ெச�லலா�. த���ைசயாக, த� ���� கா�களா�
உலைக அ� அ�யாக நட�� பா��� ெத���
ெகா�ளேவ ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� �����ற�.
ஒ�ெவா� �ைளயா����� �ழ�ைத�� ஏேத��
உட�� ப���� எ�பா�க� ���� ெப�யவ�க�. இ�
அ�� ��வமானதா, ஆதார ��வமானதா எ��
ெத�யா�. �ழ�ைத�� ெபா�வாக எ�லா ��க���
���� ���� ேபா�வா�க�. அ�� ேநர��� – பக�

���� இர� ெதாட��� ேநர��� இைறவ��� க��ர
ஆர�� கா����� அைதேய �ழ�ைத���
கா��வா�க�. இ�த சமய��� எ� அ�மா ��னதாக
இர�� வ�க� ெசா��வா�:
‘காரா� ��ேம��� க��� வாரா�; �ரா�
��ேம��� ��ம��� கா��’ எ��. எ�க� ����
�ழ�ைதக� எ�ேலா���ேம இ�த ��ன� பா�ைட�
ெசா���தா� ���� க��ேபா�. க��ர���
க���ைன ைக�� ெதா�� �ழ�ைத�� ெந�����,
க�ன���� ���வா�க�. இெத�லாேம ந���ைக
தா�.
�ழ�ைத நட���ேபா� ‘த�த�கா ��த�கா’ எ��
நட���. கா� �ல��� ஊ�றேவ ஊ�றா�. எ�ேகேயா
�த�ப� ேபால இ���� அத� நைட. இத��� காரண�
�ழ�ைத�� பாத�க�� வைள� (arch)
இ�லாத�தா�. ேம�� அத� கா�க� ெம��
ெம�ெத�� இ��ப�� ஒ� காரண�. �ழ�ைத நட���
ேபா� கா�க���ள தைசக� ேவைல ெச�ய
ஆர�����றன. �ழ�ைத நட�க நட�க இ�த வைள��
ஏ�ப��. �ல �ழ�ைதக�� கா�க� ��� வைள��

இ��ப� ேபால இ����. �ல �ழ�ைதக� கா�கைள
உ�ேள ���� ைவ��� ெகா�� நட���. �ழ�ைத
நட�க நட�க கா�க� ச�யான ப� ஆ��.
ெவ�நா�க�� நட�க ஆர���த �ழ�ைதக���
ஷூ�க� ேபா����வா�க�. ந���� இைதேபால
ெச�வ��ைல. ந�றாக நட�க வ�த�ட� ஷூ பழ�க�
ெச�யலா�. அழ��காக, ம��� ��� கால�க��
�ழ�ைத�� கா�கைள ��� தா�காம� இ��க��
ெவ�ேய ேபா��ேபா� ��� சா�� அ���கலா�.
�த����ேத �ழ�ைத�� ைககைள� �����
ெகா�� நட�கேவ���. ���பாக ெவ��� நட�க
ேவ��� எ�� �ழ�ைத ஆைச� ப��ேபா� அ�க
கவன� ேதைவ.
அ��த வார� ேம�� பா��கலா�.
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�ழ�ைதைய ேமேல ����
ேபா��� ���கா��க�!

�ழ�ைதக��� ெவ� ஆப���கைள �ட �����
ஏ�ப�� ஆப���க� தா� அ�க� எ�றா� �ய�பாக
இ����. ம�ற ெபா��களா� ஏ�ப�� ஆப�ைத �ட
ம�த�களா� ஏ�ப�� அபாய� இ��� அ�க�.

ஒ��ைற எ� உற�ன� ஒ�வ� ����� வ����தா�.
எ� மக� அ�ேபா� �ழ�ைத. வ�தவ� �ழ�ைதைய
ஒேர அலா�காக தைல�� ேம� ��க, நா� ‘ஆ’ எ��

அல�ேன�. ேமேல �� ��� �� ேவக���……!
அ�ப�ேய �ழ�ைதைய இற����� ��டா�.
எ�ேலா���� படபட�� அட�க ச�� ேநர� ���த�.

ச�ப��� ஒ� க�யாண��� ஒ�வ� த��ட� வ��
�ழ�ைதகைளெய�லா� ேமேல ���� ேபா���
����� ெகா����தா�. எ�னா� பா���� ெகா��
உ�கா�����க ��யேவ��ைல. ேபா� ெசா�����
வரலா� எ�றா� எ� கணவ� ‘��மா இ�. வ�த
இட��� எ�லா� உ� அ�ைவ� கா�டாேத’ எ�றா�.
ேவ� ப�க� பா��� உ�கா���ெகா�ேட�.

���� ேபா��� ���தா� எ�ன ஆ��?

ெரா�ப வ�ட���� �� ஆன�த �கட�� ‘உ��
�த� உ�ள�கா� வைர’ எ�ற ெபய�� ம���வ�
க��ைரக� ெதாட���யாக வ��ெகா����தன. அ��

தைலைய� ப�� ேப�� ம���வ� �� ேக.
ேலாக�������ண� அவ�க� ெசா���றா�:

‘�ழ�ைதக�� �ைள த� �� வள���ைய
அைட����கா�. நா� ���� ேபா��� �����ேபா�
�ழ�ைத ����றேத…..அ�த� ������� ��னா�
‘தைல� ���க காய�’ (Shaking Head Injury) எ��ற
உ�ராப�� இ��ப� ெப��பாலானவ�க���
ெத�வ��ைல. இ�ப�� ���� ேபா���
�����ேபா� �ழ�ைத�� தைல��� �ைள
க�ைமயாக பா��க�ப��. இ� உடன�யாக ெவ���
ெத�வ��ைல. ��� ேநர� க��� �ழ�ைத அ��. ��
����. ���ப ���கா�. அ�வள�தா�!’

இைத மன�� ைவ��� ெகா��தா� �த��
ெசா�ேன�: �ழ�ைதக��� ம�த�களாேலேய ஆப��
வர���� எ��.

இ�ம��ம�ல; �ழ�ைதகைள எ���� ெகா���ேபா�
இர�� ைககளா�� அவ�கள� ேதா�ப�ைட, ைகக�
இவ�ைற ெக��யாக� ���� ��கேவ���. ஒ�
ைகயா� �ழ�ைதகைள – எ�தைன வயதானா�� –
��கேவ �டா�. �ழ�ைதகைள எ���ைவ���
ெகா���ேபா��, ���� ஒ� ைகைய �����
அைண�பாக� ெகா��ேத ைவ��� ெகா�ள ேவ���.
�ல� �ழ�ைத�� ���ட பாக��� ம��� ஒ�
ைகைய ைவ����பா�க�. �ழ�ைத�� ���
வைள��. �ழ�ைத ந� ��ைய �� ஏதாவ�
எ��கேவா, அ�ல� ேவ� ப�க� ���பேவா �ய��
ெச�தா� �ழ�ைத�� இள� ���� உ�காய�
ஏ�படலா�. �ழ�ைத�� எ���க� �க��
���வானைவ.

�ழ�ைதைய ைவ��� ெகா�� ெச��� ஒ�ெவா�
ெசய��� கவன� ேதைவ. �ல தா�மா�க� �ழ�ைத��
உ�கார வ�வத�� ��ேப இர�� தைலயைணக���
ந��� �ழ�ைதகைள உ�கார ைவ�பா�க�. இ�
�க�� தவ�. நம� ���ற��� நா� உ�காரெவ�ேற

sitting bones இ����றன. இைவ வள���
�ழ�ைத�� எைடைய தா�க தயாரான�ட�, �ழ�ைத
தானாகேவ உ�கார ஆர�����. ந� ம��� உ�கார
ைவ��� ெகா�ளலா�; ஒ� ம��� உ�கார ைவ���
ெகா�� ‘ஆேன ஆேன’ எ�� ஆ�டலா�. கா��
ப��க ைவ��� ெகா�� ‘ெத�ன மர��ல ஏறாேத;
ேத�காய ப��காேத’ எ�� ஆ�டலா�; இைவெய�லா�
தவ��ைல.

�ழ�ைத ச�� ேநர� அைம�யாக இ��தா� உடேன
உடேன பா��க ேவ���. �����ேளேய
மா��ப�க� இ��தா� �ழ�ைத ஏறாதவா� த����
ேபா��க�. �ழ�ைத ஒ� ேவைள ��க� கவ��காத
ேபா� மா��ப� ஏ���டா�, ‘ஐையேயா..!’ எ��
ச�த� ேபாடா��க�. �ழ�ைத�� கவன� �த�
மா��ப�க�� உ��� �ழ� ���. ச�த� ேபாடாம�
��னா� ேபா� �ழ�ைதைய எ���� ெகா��
வா��க�.

��க� உ�கா��த இட�����ேத ‘ேபாகாேத’ எ�றா�
�ழ�ைத க�டாய� ேபா��. �ழ�ைத மா��ப� அ�ேக
ேபா��ேபாேத ��க� ச�ெட�� எ��� ேபா�
�ழ�ைதைய எ��� வ�தா�, �ழ�ைத�� உ�க�
பத�ட� ����. இைத �த����ேத ெச�ய ேவ���.
�ழ�ைத இர�� ��� நா�க� ஏ�வைத� பா����
ெகா�������� �ற� ெசா�னா� ேக�கா�.

ச�ப��� ெப�க��� ஒ� �ழ�ைத, அ�மா ப�க��
���� ேப�ெகா����த ேபா� ெவ� வரா�தா��
இ��த த��� வ�ேய �ேழ ���� இற�� ��ட�.
�ழ�ைதைய� பா���� ெகா�வைத�ட ேப�வ�
���யமா? �ழ�ைத ெவ�ேய வ�த� �ட� ெத�யாம�
எ�ன ேப��? எ�தைன �ழ�ைதக� ஆ� �ைள
�ண�க�� ���� உ�ைர �ட��ைல? எ�தைன
ெச��க� �ன�ேதா�� ப���ேறாேம.

ஓ�� �ழ�ைத�� �� ந�மா� ஓட ��யா�

ஆனா�� ஓட ேவ���. �ழ�ைத�� பா�கா�� ந�
ைக��. �ைன���க���. இ�ன இட��� இ�ன
மா�� அபாய� இ���� எ�� �ழ�ைத��� ெத�யா�.
ஆனா� நம��� ெத��ேம. நா�தா� ப��ரமாக�
�ழ�ைதைய பா���� ெகா�ள ேவ���.

�ழ�ைத�� �ைளயா�� சாமா�க�� எ�த
ஆப�ைத�� ஏ�ப��தாதைவயாக இ��க ேவ���.
Fur ெபா�ைமகைள த�������க�. �ழ�ைத��
�����, வா��� இ�த ெம��ய இைழக�
ேபா����.

சைமயலைற�� �ழ�ைதைய �க�� ப��ரமாக�
பா���� ெகா�ள ேவ���. இ�ேபாெத�லா� எ�லா
சைமயலைறக��� ேமைட இ���ற�. அதனா�
அ���, சைமய� ெச�த பா��ர�க� எ�லா� ேமேல
இ����. ஆனா�� �ழ�ைத அ��ைப ெதாடாதவா�
உ�ேள த�� ைவ��க�. அேதேபால உண� இ����

பா��ர�க� �ழ�ைதக��� எ�ட� �டா�. �ராக
இ���� கர��க�, ��� த��க�, பா��ர�க�
எ�லா� �ழ�ைதக��� எ�ட� �டா�. இ���
��சய� �ழ�ைத�� க��ேல படேவ �டா�.

��யலைற�� �ழ�ைதைய ���க அைழ���
ெச���� த��ைர தயா� ெச�� ெகா���க�.
�ழ�ைத உ�க� ��னாேலேய வ��. ��க�
அ��தமாக ‘ேவ�டா�’ எ�� ெசா�னா� �ழ�ைத
அ�த சாமாைன� ெதாடா�. �த����ேத க����
கா���ட��� க����; ெகா��� ேபா� ெகா�ச�
எ�� ��க� பழ�� ெகா��, �ழ�ைத���
பழ�����க�.
��க� ெசா�வைத உ�க� �ழ�ைத ேக�க ேவ���.
ப�க�� ��� மாமா ேகா����பா�; அ�த மா�
அ��பா� எ�� அனாவ�யமாக ப�க�� ��� மாமா,
அ�ல� மா�ைய ‘��ல�/��� ஆ�கா��க�.
உ�க� �ழ�ைதைய ��க� தா� க���க ேவ���.

�ற� க����� அள��� ��க� ��டா�
உ�க����தா� �ழ�ைதைய ச�யாக வள��க�
ெத�ய��ைல எ�ற ெக�ட ெபய� வ��.
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ஒ� வய�� �ழ�ைத

ஒ� வய�� �ழ�ைத ������� ம� உ�வ� எ��
ெசா�லலா�.ைக, கா�க� �ைள�� �த��ரமாக� ��ய
ெகா�ச� ைத�ய�� வ����ட�. எ�ன ப�ணலா�
எ�� �������� பா���ற�.

ெச�ற மாத� எ� த���� ேபர��� ஆ�� �ைற�.
ஆ�� ேஹாம� கா���த� ���� �ழ�ைதைய
ெவ��� எ���� ெகா�� வ�தா� எ� த��
��ைள. ஒ� ைகைய ம��� வாச� ப�க� கா����
‘ஊ�…ஊ�…!’ எ�ற�. ெவ�ேய ேபாகலா�…

உலக��� பா��க எ�தைனேயா இ���றேத, இ�ப�
உ�ேள உ�கார ைவ�� எ�ைன� ேபா��
பாடாப��தேறேள எ�� ெசா�லாம� ெசா����
�ழ�ைத. ெவ��� ���� ெகா�� வ�தா� ெத���
ேபா�� அ�தைன ஆ�ேடா�கைள�� ைவ�த க�
வா�காம� பா��த�. ஒ�ெவா� ஆ�ேடா�� இ�த�
ேகா������ அ�த� ேகா� ேபா�� வைர க��ைத
����� ���� பா����ெகா�� இ��த�. அத�
���த க�க���� இ�த உலக� அட�கேவ��ைல.
அ�த� �ழ�ைதைய ெவ�வாக ர���� ெகா��
��ேற�. எ�தைன ேநர� ெவ��� ��றா��
அ��காம� பா���� ெகா����த�. உ�ேள வ�தா�
அ�ைக!

�������� �ழ�ைத ��மா இ��கா�. ��மா
இ��தா� அ� �ழ�ைத இ�ைலேய! ைக�� எ�
அக�ப�டா�� வா�� ைவ��� ெகா���.
அ�ப��தா� இ�தைன நா� அத�� ெபா��கைள
அ��� பழ�க�. இ�ேபா� ஒ� �� �றைம �ழ�ைத��
வ�����ற�. ெபா��கைள ைக�� ����� ெகா�ள

���ற�. ஒ� சமய� ைக�� ������த ெபா�� �ேழ
���ற�. அட! இ�ேபா� ேவ� மா��யான ச�த�
வ��றேத! ஓ! �ேழ ேபா�டா� இ�ப� ச�த� வ�மா?
�ழ�ைத �� பாட� க��� ெகா���ற�. ம�ப� �ேழ
ேபா��ற�.

இ�ேபா� �ழ�ைத எ��பாராத �ஷய� ஒ��
நட��ற�. �ழ�ைத�� ைக�� இ���� ெபா�� �ேழ
���த�ட�, அ�மா ஓ�வ�� எ���� ெகா���றா�.
ம�ப� �ழ�ைத ெபா�ைள �ேழ ேபா��ற�. ம�ப�
அ�மா! �ழ�ைத இைத ஒ� �ைளயா�� எ��
�ைன��ற�. �ல தடைவக� எ���� ெகா��த அ�மா,
ேசா��� ேபா� அ��த�ைற எ���� ெகா��ப��ைல.
�ழ�ைத அ��ற�. அ�மா எ���� ெகா��காதத�காக
இ�ைல. �ைளயா�� பா��� ���� ��டேத எ��.
எ�தைன �ைற அ�மாவா� எ���� ெகா��க ����?
ஒ� தடைவ இ�த மா�� எ���� ெகா����
பழ����டா�, �ழ�ைத ம�ப� ம�ப� எ��பா����.
அதனா� �த����ேத எ���� ெகா��கா��க�.

�ல �ஷய�கைள �ழ�ைத�� ��க� �த� தடைவேய
��மானமாக� ெசா�� �டேவ���. ெபா��கைள�
�ேழ ேபா�டா�, அ�ல� �� எ��தா� ��க� எ����
ெகா��க மா���க�; �ழ�ைதேய தா� வ�� எ����
ெகா�ள ேவ���. ��க� பல தடைவ எ����
ெகா���� பழ�����, �ற� �ழ�ைதைய அட�
����ற� எ�� ெசா�ல� �டா�.

ெச�ற ச���ழைம �� ���வ� ‘இ�தநா� இ�ய
நா�’� ஒ� க��� ெசா�னா�.

ஒ� �ைற அ��தான�தம� அ�ைன�ட� ஒ�
��வைன அைழ��� ெகா�� வ�தன� ெப�ேறா�.
நா�� வய�� ைபய�. அ�ைன அவைன அ�ேக
அைழ�� ‘உ� ெபய� எ�ன?’ எ��றா�. ��வ�
ஒ��ைற அ�மாைவ� ����� பா���றா�. ஒ��ைற
அ�பாைவ� ����� பா���றா�. �ற�

தய��யவாேற ெபய� ெசா���றா�. ‘ப����ட�
ேபா�றாயா?’ ம�ப� அ�மா அ�பாைவ �����
பா������ ப�� அ���றா� ��வ�.

அ�ைன ெசா�னாரா�: ’ஏ� �ழ�ைத�� இ�ப�
����ட �த��ர� ெகா��காம� வள��������க�?
ெபய� ெசா�ல� �ட உ�கைள ேக�கேவ��� எ�றா�
அ� �ழ�ைத�� வள���ைய பா����’.

�ல �ழ�ைதக� பய� எ�பேத ெத�யாம� யா�
������ ேபானா�� ேசாபா�� ஏ�� ���ப��,
அைலேப�ைய எ���� பா��ப��, ெமா�த���
‘அ��ல ஏ� ெதா��ல பா��.’ இ��� �ல �ழ�ைதக�
����� யாராவ� வ�தா� அவ�க�ட� பண�
ேக���. இ�த� பழ�க�கைள �த����ேத
ெப�ேறா�க� த��க ேவ���.

�ல ெப�ேறா� ����ரமாக ேப�வா�க�.
க�னா��னாெவ�� �ஷம� ெச��� �ழ�ைதைய�
பா��� ‘இ� ந�ம �� இ�ல�மா, இ�ெக�லா� இ�ப�
ப�ண��டா�’. அள��� ��ய ேச�ைட உ�க�
����� ெச�ய� �டா�. �ற� ����� ெச�ய�
�டா�. �ழ�ைத��� ெத�யா�; ஆனா� உ�க����
ெத���. �ழ�ைத�� ந�ல �ஷய�க� ெசா���
ெகா��க�. ‘நா� ெசா�னா ேக�கேவ மா�டா� இவ�’
எ�� ெசா�லா��க�. அ� உ�க����தா�
அவமான�. உ�க� ேப�ைச உ�க� �ழ�ைதேய
ேக�க��ைல எ�றா� எ�ன அ��த�?

����� யாராவ� வ�தா� ‘வண�க�’ ெசா�ல� க���
ெகா��க� �த��; பல ��க�� �ழ�ைதக� ‘ைப’
ெசா�ல�தா� பழ� இ����. ஒ� வய����ேத
இ�த� பழ�க�கைள ஏ�ப����க�. ‘மாமா
�ள�பறா�, பா�, ������ேட ைப ெசா��’
எ�பா�க�. மாமா �ள��வ� ���பா �����
�ஷயமா?

�� �� �வ� ெதாட��� ��னா�:
�கம� அ� எ�� ����ச�ைட �ர�. ஒ��ைற
���� ச�ைட�� ெஜ��த�ட� ‘நா� கட��’ எ��
மா�த��� ெகா�டவ�.
ஒ��ைற அவர� மக� ெவ�ேய ெச�ல உைட
அ���ெகா�� அவ� �� வ�� ��றாளா�. மகைள
ஏற இற�க� பா������ ெசா�னாரா�: ‘ மகேள!
ைவர� எ�ப�� �ைட��ற� ெத�யமா? பல ஆ�ர�
அ�க� ���� ேதா�ட ேவ���. பாைறக���
இைட�� ைவர� ெக���ப�� இ����. அைத
ேதா�� எ��ப� எ�ப� அ�தைன �லப��ைல. ஏ�
இ�தைன க�ட�பட ேவ��மா எ�றா� �ைல உய��த
ெபா��க� �லப��� �ைட�கா�. ைவர� ம��ம�ல;
த�க�� இ�ப��தா�. ைவர, த�க �ர�க�க��
ப�லா�ர�கண�கான ெதா�லா�க� த�க� உ�ைர�
பணய� ைவ�� இவ�ைற எ��பா�க�. உ� உட��
அைதேபால�தா�. �ைல ம��ப�ற�. உ� உைடைய�
பா��� யா�� � �லப��� அைடய� ��யவ� எ��
�ைன���ட� �டா�. அத��� த��தா�ேபா� உைட
அ��� ெகா�’

எ�தைன �ேவகமான ேப��! அவர� மக� அ���
வர� �ட எ�ேலா�� பய�ப�வா�க�. உைட எ�ப�
எ�ப� உட�ைப �� ஒ� கவச� ேபால இ��க
ேவ��� எ�� ெசா��றா� பா��க�.
�ழ�ைதக� வள��ப���, �ழ�ைதக���
ந�லவ�ைற அ��க� ெச�வ��� நா�� �ேவகமாக
இ��ேபா�.

32

ப��ள� �ழ�ைதக��கான மா��
உண�க�!

ஆ� மாத� வைர �ழ�ைத�� ���க ���க
தா��பா� ெகா��க ேவ��� எ�� ம���வ�க�
ெசா���றா�க�. ேவைல�� ேபா�� தா�மா�களா�
இ� சா��ய�படா�. அதனா� ��க� ேவைல���
ேபாக ஆர����� �� ஒ� ப�ைன�� நா�க�
��னதாகேவ ஏதாவ� ஒ� ேவைள தா��பா���
ப�� ேவ� உணைவ �ழ�ைத�� அ��க�ப����க�.
அ�ேபா�தா� �� உண� �ழ�ைத�� ச�ப��
வ��றதா எ�� ெத��� ெகா�ள ����. அ� ப�ட�

பாலாகேவா அ�ல� ெவ��� �ைட��� �ட
உணவாகேவா (��ய�) இ��கலா�. ஆர�ப���
�க�� �ைறவான அள�� �ைறய �� ேச����
ெகா��க ஆர����க�. �ழ�ைத�� அ� ஒ���
ெகா���றதா எ�� பா������ அளைவ�
��டலா�.�த�� �ரவ ஆகாரமாகேவ ஆர����
�ற� பா�-�ரவ�, �ற� �ைர� �ைற�� �ட உணவாக
ெகா��க ஆர���கலா�. ெம�ள ெம�ள�தா� இைத�
ெச�ய ேவ���.

ஏ� மா�� உண� ஆர���க ேவ���?
�ழ�ைத�� வள����� ஒ� �ல மாத�க���� ��
தா��பா� ம��� ேபாதா�. �ழ�ைத��
வள���ேக�ற வைக�� அ�க கேலா� ெகா�ட
உண�கைள ெகா��க ேவ���. மா�� உண�
ஆர���ப� �ழ�ைத�� வள������,
ஆேரா��ய���� ஒ� ைம�க� எ�� ெசா�லலா�.
அ�ம��ம�ல; �ழ�ைத சா���� கைலைய க�க�

ெதாட��வ�� இ�ேபா�தா�. உணைவ த� வா��
ைவ�� அைசேபாட��, ெம�ல�� க��ற�. ெகா�ச�
ெப�ய �ழ�ைதயானா� ��ைன ைக�� ���க��
அதனா� உணைவ எ��க�� க��ற�. ைக, வா� ஆ�ய
ப��க� ஒ���ைண�� ெசய�பட ஆர�����றன.
��� மாத������ �ல� �ட உண� ெகா��க
ஆர���பா�க�. ஆனா� ம���வ�க� ஏ� 6 மாத�
எ��றா�க�? அ�ேபா�தா� �ழ�ைத�� �ரண
உ���க� வள��� ம�� உணைவ ெச��க
த��தைவயாக மா���றன. �� ��கைள அ�ய��
�ழ�ைத�ட� இ�த மாத�க�� ஒ� ஆ�வ�
உ�டா��. தா��பா� �டேவ இ�த மா��
உண�கைள�� ஆர���கலா� எ�� உலக �காதார
��வன� ப���ைர��ற�.

மா�� உண� ெகா��க� �வ���ேபா� கவ��க
ேவ��யைவ:
உண�க� ��தாக சைம�க�ப����க ேவ���.

��தமானதாக, �� ைவ�க�ப��, ச�யான
���� ெகா��க� பட ேவ���. ெரா�ப��
�டாகேவா, ெரா�ப�� ஆ�ேயா இ��க�
�டா�.
��ன ��ன அள�� ெகா��க�. �ழ�ைத
வாைய� �ற�த�ட� உணைவ அைட���
தா�மா�க�� இ���றா�க�.
�ழ�ைதைய க�டாய�ப��� உ�ண
ைவ�கா��க�.
சா�பா�� ேநர�கைள இ�ைமயாக மா���க�.
ெதாைல�கா�� பா���� ெகா�� உணைவ
ெகா��கா��க�.
��க�� �ழ�ைத�� ஒ�றாக இ����
ேநர�க�� ேவ� �����க� ேவ�டா�.
எ�ேலா�� உ�கா��� சா����ேபா�

�ழ�ைத��� உண� ெகா��க�.
�த����ேத உ��� ேநர� ���ப ேநர�
எ�� பழ�க�ப����க�.
ஏதாவ� ஒ� உண� வைக �ழ�ைத���
���க��ைல எ�றா� க�டாய�ப����
ெகா��கா��க�.

�ல� �ழ�ைத�� கா�க� ேவகைவ��� ெகா��கலா�;
பழ�ைத ம���� ெகா��கலா� எ�� ேயாசைன
��வா�க�. எ�வானா�� ெம�வாக ��ன அள��
ெகா��க ஆர����க�. சா�பா�� �ஷய���� ம�ற
�ழ�ைதக�ட� உ�க� �ழ�ைதகைள ஒ��டா��க�.
‘அவ�க ���ல �ழ�ைத�� இ� ெகா��கறா�களா�;
அ� ெகா��கறா�களா�’ எ�பெத�லா� ேவ�டாத
�ஷய�. உ�க� ���� ெபா�வாக எ�ன
சா�����கேளா அேத உணைவ �ழ�ைத���
ெகா��க�.

மா�� உண� எ�ப� �த�� ஒேர ஒ� ேவைள
ம��ேம ெகா��க�பட ேவ���. ம�ற ேவைளக��
பா� ெகா��க�.
நா� என� ேபர��� நா�� மாத�க��� ேம�
ம���வ� ெசா�ன ஆேலாசைன�� ேப�� மா��
உண� ஆர���ேத�. எ� மக�� மா�யாேர ரா���
ெச�ய�பட ‘ஸ�’ எ�ற ரா� ெபா�ைய ெச��
ெகா��தா�.

ரா� ஸ� ெச��ைற:
ரா�ைய ��� நைன�� ந�� கைள�� க� இ�லாம�
அ���� ெகா�ள ேவ���. �ைர ந�� வ������
���� பர�பேவ���. ஒ� இர� அ�ப�ேய
ைவ�தா� (இ�ெனா� ��யா� அ�ப�ேய ��
ைவ���டலா�) காைல�� ��ன ��ன �ைளக�
வ������. ெகா�ச� ெகா�சமாக எ��� வாண��
ெம��ய ���� வ���� ெகா�ள ேவ���.
ைகெபா���� �� வ�� வைர வ��தா� ேபா��.

ஆ�ய�� ����� ெபா� ெச�� ெகா�� அைத ஒ�
ெம��ய ���� ச��க ேவ��� (வ���ர காய�).
�த�� கா� ��� இ�த� ெபா�ைய எ��� கா�
ட��ள� ��� க����லாம� கைர���ெகா��
அ���� �தமான ��� ைவ�� ைக�டாம� ��னா�
�ள� ���� ெகா����தா� ெகா�ச� ெக��யா��.
இத�ட� பா� ேச��� பா���ேலேய �ழ�ைத���
�க�டலா�. அ�ல� பாலாைட, ��� இவ���
ெகா��கலா�. இத�� ச��கைர, உ�� எ��� ேச��க
ேவ�டா�.
�ழ�ைத ெகா�ச� ெப�தான�ட� 7, 8 மாத��� ���
அளைவ� �ைற�� ெகா�ச� ெக��யான உணவாகேவ
ெகா��க�. ��க� சா����ேபா� ஒ� த��� �ல
சாத� ப��ைககைள� ேபா�டா� �ழ�ைத எ���
சா����. �ழ�ைத�� உ�கார வ�த�� இைத
ெச�யலா�. இ�� ெகா��கலா�. சாத�ைத ந��
ைகயா� ம��� கார��லாத ரச� ��� ெகா��கலா�.
�ல� சாத�ைத ����� ேபா�� அைர���
ெகா��பா�க�. இ� ேதைவ��ைல.

�ழ�ைத��� ப� வ�வ� �ட �ரண உ���க�
தயாரா���டன எ�பத� அ���தா�. ேமேல இர��
ப�க�, �ேழ இர�� ப�க� எ�� �ழ�ைத ���ப�
க�ெகா�ளா� கா��! இ�ேபா� இ��ைய� �ட ��ன
��ன ���களா�� ஒ� த��� ேபா���
ெகா��கலா�.
ெரா�ப ���யமான ஒ� �ஷய�: �ழ�ைத எ�ன
சா���டா��, எ�ேபா� சா���டா�� �டேவ ��க�
இ��க ேவ���. �ல �ழ�ைதக� வா�� ெகா�ச�
உண� இ����ேபாேத ம�ப� உணைவ எ��� வா��
ேபா��� ெகா���. எ�லாவ�ைற�� ேச��� ���க
��யாம� �ண��. அதனா� உ�க� கவன� ����
�ழ�ைத ேமேலேய இ��க ேவ���.

மா�� உண� ெகா����ேபா� த���க ேவ��யைவ:

�ட உண�� உ�ேபா, ச��கைரேயா

ேச��கா��க�. அேதேபால ஆய�த உண�க�
(ெர�ேம� உண�க�) ேவ�டா�.

ஒ� வய� வைர �ழ�ைத�� ச��கைர ேச��க
ேவ�டா�. அ�க ச��கைர ப���� ெக�த�
�ைள����.

ஒ� வய� வைர ேத� ெகா��க ேவ�டா�. �ல
�ழ�ைதக��� ஒ��� ெகா�ளா�.

�ல உண�க� உ�க� ���ப���
ஒ�வாைமைய ெதாட���யாக உ�� ப���
ெகா�� வ����தா� �ழ�ைத���

ெகா��கா��க�.

ேத��, கா�� ேபா�றவ�ைற ெகா��கா��க�.

பா���க�� வ�� ��� பான�க�
�ழ�ைதக��கானைவ அ�ல.

�ல உண�க�� அவ�ைற பா�கா�க �ல
பத�ெபா��க� (preservative)
ேச��க�ப������. அைவ �ழ�ைதக���
ந�லத�ல.

ேவ� எ�ன எ�ன ெகா��கலா�? ேமேல ேபசலா�.
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�ழ�ைத�� மா�� உண�

�ழ�ைத தானாகேவ சா��ட ஆர�����ேபா� ேமேல
�ேழ ேபா��� ெகா���. �ல தாயா�க� இெத�லா�
யா� ��த� ெச�வ� எ�� அவ�களாகேவ ஊ�� ���
பழ�க�ப��� ��வா�க�. �ழ�ைத த� ைகயா�
எ��� சா���வ� தா� ந�ல பழ�க�. �ழ�ைத
ெகா�ச� வள��த�ட� �ேழ ��தாம� சா��ட� க���
ெகா��கலா�. அ�த� கால��� �ழ�ைதகெக�ேற
ெபா� வா�� ைவ����பா�க�. தைர�ேலேய ேபா��
��வா�க�. தவ��� வ�� �ழ�ைத இைதெய�லா�
ெபா���� ����. இ�ேபாெத�லா� இ�த வழ�க�
இ�ைல. ஆனா� ��� சாத�ைத அ�ல� இ��ைய

உ���� ஒ� த��� ேபா��� ெகா��கலா�. அ�பள�
��ட� அ�ல� ெபா��த� இர��ேம ேவ�டா�.
சாத�, இ��, ெபா� ேபால அ�பள� �ழ�ைத��
வா�� கைரயா�. அதனா� ெதா�ைட�� ேபா�
மா��� ெகா���.

இ�ேனா� �ஷய�: �ல �ழ�ைதக� ெவ� �ைர��
அவ�களாகேவ சா��ட� க��� ெகா����வா�க�.
�ல �ழ�ைதக� பல மாத�க� எ���� ெகா�வா�க�.
தா�மா�க� ெபா�ைம கா�க ேவ���.

�ழ�ைத�� �ட ஆகார� காைல ஒ�ேவைள ந�றாக�
பழ�ய �� சாய�கால� இ�ெனா� ேவைள ெகா��க
ஆர���கலா�. �த�� ��ய அள�� ஆர����க�.
அ� �ழ�ைத�� ந�றாக� பழ�ய�� மாைல
இ�ெனா� �ைற ெகா��க� பழ�கலா�.

ஒ� வய�வைர �ழ�ைத�� 2 அ�ல� 2 ½ ம���
ஒ� தர� ஆகார� ெகா��கலா�. ஒ� வய��� ேம�
அைத ெம�வாக 3 ம� ேநர� எ�� பழ�க�
ப������க�. இதனா� உ�க���� ெகா�ச�
ந��� ��� ���� ெகா�ள ேநர� �ைட���.
�ழ�ைத�� உட�� ச���ைல எ�றா� சா����
அள�� �ைற��. அத�காக �ைற�த இைடெவ���
உண� ெகா��க �ய���கா��க�. �ைழ�ைதைய�
க�டாய�ப��� உ�ண ைவ�கா��க�.

எ� �த� �ழ�ைத ெவ� சம��தாக வள��தா�. டா�ட�
�பா� ெசா�����ப� ேபாலேவ அவைள
வள��ேத�. ஒ� வய��� ேம� 3 ம� ேநர���� ஒ�
�ைற ஆகார� எ�� பழ�க�ப���ேன�. காைல 6
ம��� பா�. காைல 9 ம��� �ட உண�. ம�ய� 12
ம��� பா�. ��� ம��� ஏதாவ� பழ�
ெகா��ேப�. அைர வாைழ�பழ� இ�ைல பழ ஜூ�. 6
ம��� ���� ெச��� ����� இ��, ேதாைச
எ��. த�� ெதா��� ெகா��தா� சம�தாக சா����
��வா�. 9 ம��� ம�ப� பா�. அதாவ�

அ��த��� �ட உண� இ�லாம� பா����
ெகா�ேவ�. ��ய�ட� ��� வாைழ�பழ� �ைச��
ெகா��ேப�. அேதேபால எ�காவ� ெவ��� ேபாக
ேவ��ெம�றா� ���ேலேய அவ��� ஆகார�
ெகா���, த��� பா��� ம��� எ���� ேபாேவ�.
அ�கமாக ��க�, சா�கேல� ெகா��காமேல
வள��ேத�. இர�� வய��� ேம� நா��
ம�ேநர���� ஒ��ைற ஆகார� எ�ற பழ�க�ைத
ஏ�ப���ேன�.

எ��ைடய இ�த சாமா���ய� எ� ��ைள�ட�
ப��கேவ இ�ைல. அவ��� �ட ஆகார�
ஆர���ப� என�� �க�ெப�ய சவாலாக இ��த�.
பா� ெகா��தா� சா���� �ழ�ைத �ட ஆகார�ைத
அறேவ உ�ண ம��த�. எ�லா ேவைள�� பா�
ெகா��தா� சா���வா�. அவ���� ெத�யாம�
��யைல பா�ட� கல�� பா���� ேபா���
ெகா��ேப�. இர�� நா�க� அ�வள�தா� �ற�
சா��ட மா�டா�. சாதேம ெகா����பா��க� எ��
ம���வ� �ற, சாத� ெகா��க ஆர���ேத�. சாத�ைத

ைமயாக� �ைச�� ப��� ேபா��, ெந� ��� அ��
ெகா�ச� ரச� ஊ��� ெகா��க ஆர���ேத�.
ெகா�ச� �ைறய ஊ�� �����டா� ‘உ�ேவ’ தா�.
எ� ெபா�ைமைய அ�ப� ேசா��பா�. இ�ேபா� நா�
ெரா�ப�� ெபா�ைமயாக எ� ேபர�கைள�
ைகயா�வத�� �� ெப�ைம�� எ� ��ைளையேய
ேச��!

அ�ேபா� நா�க� ெச�ைன அ�ணாநக��
இ��ேதா�. அ�த� கால��� அ�� கால� எ��
ெபய�. அவ��ெக�� ஒ� ைச��� வா���
ெகா�����ேதா�. எ�ப�� ைச����தா�
உ�கா�����பா�. அ�த� கால� ���க ைச����
������� வ�வா�. நா�� ��னாேலேய ேபாேவ�.
இ�ைற��� என� அ�ணாநக� ேதா�க� உ� ��ைள
ச�யாக� சா����றானா எ�� ேக��� அள���
அவ� சா��ட�ப��� �ரபல� அைட�தா�.

என� உற��கார� ெப� ஒ��ைற எ�க� �����
வ����தா�. இர�� வய�� �ழ�ைத அவ���.
எ�க� ����� வ�த����� �ழ�ைத�� தா�
ெகா�� வ����த ஆகார�ைத ஊ��� ெகா�ேட
இ��தா�. ‘ச�யாேவ சா��ட மா�ேட�� ெரா�ப
ப��த�’ எ�றா�. �ழ�ைத ம��க ம��க அவன�
கவன�ைத �ைச ���� ஆகார�ைத ஊ��னா�.
இர�� வா� சா���ட� �ழ�ைத ‘ெலாட�’ எ��
எ�லாவ�ைற�� வா�ெல��த�. அ�� எ�
��ைள�� க�யாண நா�. அதனா� வ����த
உற�கார�க�ட� ேஹா�ேட���� ேபா’ேனா�. இ�த�
ெப� அ�� ேபான�� ம�ப� �ழ�ைத�� ெரா��ைய
ஊ�ட ஆர���தா�. ‘இ�ேபா தாேன �ழ�ைத
வா�ெல��தா�. அத��� ம�ப� ஆகார�
ெகா��காேத’ எ�ேற�. அ�த�ெப� ‘இ�ைல மா�,
எ�லாவ�ைற�� வா�ெல��� ��டா�. வ����
எ��� இ�ைல’ எ�றா�. ‘� அ�மா இ�ைலயா
அதனா� உன�� அ�ப��தா� ேதா���. ெகா�ச
ேநர� இைடெவ� ��. �ைற�தப�ச� ஒ� ம�
ேநர���� ஒ��� ெகா��காேத’ எ�ேற�. ஆனா�
அவ��� ‘�ழ�ைத��� ெகா��காம� தா� ம���

எ�ப� சா���வ�’ எ�� ��ற உண���! ெகா�ச�
சா���ட �ழ�ைத ம�ப��� எ�லாவ�ைற��
ெவ�ேய த����ட�.

�ைறய இள� ெப�க� இ�ப��தா� இ���றா�க�.
இ�த மா�� ெச�வதா� �ழ�ைதக��� ஆகார�
எ�றாேல ெவ��� வ�����ற�. எ�ேபா��
சா�பா� ப��ேய ேப�� ெகா������ பல இள�
தா�மா�கைள� பா������ேற�. சா�பா�� ேநர�
எ�பைத இ�ைமயா���க�. தய� ெச��
ெதாைல�கா�� பா���� ெகா�ேட உண�
ெகா��கா��க�.

�ழ�ைத�ட� ேப��க�. ‘இ���� பா�பா���
அ�மா எ�ன ப�����ேக� பா�. கல��� ம��.
ப�� ேபா��, ம�� ேபா�� ெந� ஊ�� ெகா��
வ����ேக�. ம�� எ�ன கல�? ெவ�ைள. ப��
ம�ச� கல�. ெந� கலேர இ�ைல. இ�த ெவ�ைள

ம��ல ம�ச� ப�� ேபா�� ெந� ேபா���
கல�தா……ெந� பா� எ�ன வாசைன! பா�பா���
ெகா�ச� ெந� ெகா��கலாமா? (ெகா�ச� ெந�ைய
�ழ�ைத�� வா�� தட��க�) ந�னா இ��கா?
இ�ேபா ம�� சா��டலாமா? ஒ� வா� பா�பா���.
இ�ெனா� வா� கா�கா���. இ�ெனா� வா�
�����….’ ஆனா� ��க� ெகா��க� ேபாவ�
�ழ�ைத���தா�. எ�லா� பறைவகைள��
�����க�. பா�� பா��க�. பா�� எ�றா�
ெரா�ப�� அழகான �வர��ட�, தாள��ட� இ�ைல.
உ�க���� ெத��த இ�ைலெய�றா� ��கேள
க�பைன ெச�� பா��க�.

பாட வர��ைலயா? கைத ெசா���க�. �ழ�ைதைய
ைமய�ப��� கைதைய அைம��க�. உ�க� கைத
எ�லாவ���� உ�க� �ழ�ைததா� நாய� அ�ல�
நாயக�. வ�ண வ�ண� ��தக�க� கா����க�.

ஆக ெமா�த��� �ழ�ைத ஆைச ஆைசயாக ��க�
ெகா���� உணைவ சா��ட வர ேவ���. எ�ப�
இைத சா��க� ேபா���க� எ�ப� உ�க� ைக��!
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�ழ�ைதைய எ�ப� சா��ட
ைவ�ப�?

ஒ� �ைற நா� �ழ�ைத நல ம���வ�ட� எ�
��ைளைய எ���� ெகா�� ேபான ேபா� என��
��னா� இ��த ஒ� ெப�ம� ம���வ�ட�
ெசா��� ெகா����தா�: ‘ஒ� நா� ந�ல
சா����றா�; ம�நா� சா��ட மா�ேட��றா.. எ�ன
ப�ற� டா�ட�?’
‘��க எ�ப��மா சா��ட��க? �ன�� ஒேர மா��
சா��ட��களா? ஒ� நா� ந�ல ப�����; ஒ� நா�

ஒ��� ேவணா� ேமா� ���சா ேபா�� ேபால
இ��� இ�ைலயா? அ� ேபாலதா�மா �ழ�ைத��’.
‘�த� ஒ� வ�ஷ� ��க �ைன�கறப� �ழ�ைத
சா����. ��க� பா� ெகா�� வ�வத��� அ��
ஊைர� ����. ஆனா�, அ��� வள��ற�,
இ�ைலயா? அதனால ந�மைள மா��ேய அ���� ப�
மா�ப��. ேவ��� ேவ�டா� எ�பைத க���
ெகா���ற�. அதனா� �ழ�ைத ஒ� நா� ச�யாக
சா��ட��ைல எ�றா� ��க� ெட�ஷ� ஆகா��க�’
ம���வ� அ�த� ெப�ம��� ெசா���
ெகா����தா�.
அ��த ேக�� ேக�டா� அ�த� ெப�ம�: ‘டா�ட�,
��ைடைய ���க ேவக ைவ�கலாமா? இ�ைல அைர
ேவ�கா��� ெகா��கலாமா?’
‘எ�ப� ேவ��மானா�� ெகா��கலா�, �ழ�ைத
எ�ப�� ெகா��தா� ���� சா����றேதா, அ�ப��
ெகா��க�’
‘இ�ைல டா�ட�, �லேப� அைர ேவ�கா�தா� ந�ல�

எ��றா�க�. ���க ேவக ைவ�தா� ச�� எ�லா�
ேபா��மா�……’
‘எ�ப��� �ல ச���க� ேபாக�தா� ேபா��.
ம�றவ�க� ெசா�வைத ���க�. உ�க� �ழ�ைத��
���ப���� ���ய��வ� ெகா��க�’
‘உ�க ���ல ��ைட சா�����களா?’
‘…….இ�ைல டா�ட�, சா��ட மா�ேடா�. ஆனா
�ழ�ைத�� ந�ல��� ெசா�னா�க… அ�தா�…..’
‘உ�க ���ல எ�ன சா�����கேளா, எ�ப�
சைம���கேளா, அ�ப� சைம�� ெகா��க. யாேரா
எைதேயா ெகா��க ெசா�றா�க, அ�ப� ெகா��க
ெசா�னா�க, இ�ப� ெகா��க� ெசா�னா�க���
��க சா��டாத ெபா�ைளெய�லா� �ழ�ைத���
ெகா��கா��க. இ�வள� வ�டமா பர�பைர
பர�பைரயா ��க� எ�ன சா�����கேளா
அைத�தா� �ழ�ைத சா����. ��ெர�� ��ய
ஆகார�ைத �ழ�ைத�� ெகா��க �ய�� ப�ணா��க.
�ழ�ைத சா�பா�ைடேய ெவ�����’.

‘��ைடல இ���ற ச�� இ��ல இ���.
உ��த�ப��� ம�ச� க���� �கரான ெகா���
ச�� ெகா�ட�. ��ைட�� ெவ�ைள� ப��
அ���� இ���� மா� ச���� சம�. அைத ெகா��க
�ழ�ைத��’

அ�த� ெப�ம� ம��ம�ல நா�� அ�� �ைறய�
க��� ெகா�ேட�.
���யமான �ஷய� இ�� ஒ�� ெசா�ல ேவ���
நா�. ஒ� �ைற �ழ�ைத�� ��க� சாத�
கல��ெகா�� வ����க�. �ழ�ைத ெகா�ச�
சா������� ேவ�டா� எ�� ெசா��ற� எ��
ைவ��� ெகா�ேவா�. ம�ப� ம�ப� அேத
பா��ர��� அேத சா�பா�ைட �ழ�ைத�ட�
கா���� ெகா�ச� சா��டறயா எ�� ேக�கா��க�.
ஒ��ைற ���க��ைல அ�ல� சா��ட ம���ற�
எ�றா� அ�தா� கைட� �ைற. ம�ப� அைத சா��ட
�ழ�ைத ����வ��ைல. ���ப� ���ப
ெக�சா��க�. �ழ�ைத உணைவ இ��� அ�கமாக

ெவ��க ஆர�����. ஜா��ரைத!
ேவ� சா�பா�, ேவ� பா��ர��� எ���� ெகா��
வா��க�. ��தாக� கல�� ெகா�� வா��க�.
அத���தா� கல���ேபாேத ெகா�சமாக� கல��க�.
ேபாத��ைல எ�றா� ம�ப� கல�கலா�. ��க�
சா���� அள��� �ழ�ைத சா��டா�.
கா� கர�� ப��� சாத�. கா� கர�� ரச� சாத�.
இ�ெனா� கா� கர�� த�� சாத�. அ��ட�
சா�பா��� கைடைய �����க�. �ழ�ைத இ���
ேவ��� எ�� ேக�டா� ஒ�ய இத�� ேம�
ெகா��கா��க�. ஒேர சாத�ைத ���க�
ெகா��கா��க�.
எ� ெப��� ���� �த�� �ழ�ைத�� உ��,
��பா (ெந�) அ�ன� எ�� ெகா��பா�க�. �ட��ட
சாத��� ெந� ஊ��, �� உ�� ேபா�� ஊ��வா�க�.
எ� ேபர�க� இ�வ�� இ��� �ட இ�த சாத�ைத
���� சா���வா�க�.
ஒ� வய��� ேம� �ழ�ைதக��� கா�க�க�

ெபா�ய�, அ�ல� �ழ��� ேபா�ட தா�க�
ெகா��கலா�. �ழ�� காரமாக இ��தா� தா�கைள ��
ஊ�� க�� ���க�. ெவ�� உ�� ம��ேம அ��
இ����.
�ழ�ைத�ெக�� காைல மாைல இ�ேவைள�� ��
த�� ேதா��� ைவ��� ெகா��க�. காைல
எ��த�ட� கா���� பா�� ��� எ���ைவ��
ேதா��� ���க�. 6 ம���� ேதா��தா� �ட ப��
ம���� (ெச�ைன ேபா�ற நகர�க��) ேதா���
���. ெப�க�� ேபா�ற நகர�க�� த�� ���கேவ
���கா�. ���சாதன� ெப������� அ�ப�ேய
எ��� �ழ�ைத�� பய�ப��தா��க�. �ழ�ைத
சா���� �� த�ைர எ��� ெவ���
ைவ�����க�.
�ழ�ைத�ெக�ேற ஒ� அழகான பா��ர� எ���
பய�ப����க�. �ழ�ைத�ட� ெசா���க�: ‘இ�க
பா�! பா�பா��� அ�மா ��சா த��
ேதா�����ேக�. பா��ர� பா�, உன��
������கா?’

எ� �த� ேபர��� தைல�� �ைறய ��த�. அவ�க�
���ப��� �� ெமா�ைட எ�பேத �ைடயா�.
அதனா� 3 வய� வைர அவ���� தைல வா��
���வ� எ�பேத ெப�ய ேபாரா�ட� தா�. ��ைப�
பா��தாேல அல�வா�. அவ��� தைல வார நா� ஒ�
த��ர� ெச�ேவ�. ��ைப எ���� ெகா�� வ��
அவ���� ப�க��� உ�கா��� ெகா��, ‘ இ�த
ப�கா�தா�� ர�த� அ�ணா இ��கா�, பா�. அவ�
எ�ன ப��னா� ெத��மா, இ����? சாதேம
சா��ட மா�ேட�� ெரா�ப ப���னானா�. அ�த
சாத� எ�ன ப���தா� ேநர ������ ேபா�சா�.
அ�க ேபா� அ�த அைல� ��ட ‘இ�த ர�த� எ�ன
சா��ட மா�ேட�� ெசா�றா�� ஓ�� அ��தா�.
அைல ெசா���தா�, அ�ப�யா, � அழாேத நா� வ��
ெசா�ேற� அ�ப��� ெசா���� அவா����
வ��தா�. ந�மா��ல அைல வ�தா எ�ப� இ����
ெசா��?’

இ�ப� ��� �டாம� ேப�� ெகா�ேட இ��ேப�.
�ன�� ஒ� �ஷய� மா�� மா�� ெசா��ேவ�.

அவ� எ� வாைய� பா���� ெகா�ேட
இ����ேபா� தைலைய வா� �����ேவ�.
ெமா�த��� ெபா�ைம ேவ���. ேகாவ� வ�� ச�த�
ேபா�வ�, ���வ�, அ��ப� இெத�லா� ஒ���
ப��கா�.

இேதேபால�தா� சா��ட ைவ�ப��. இர�� வய�
��� வய�� �ழ�ைதக�ட� ஒ� ந�ல �ண� –
அவ�க�� கவன�ைத ச�ெட�� �ைச ���ப ����.
இைத உ�க��� சாதகமாக� பய�ப����
ெகா���க�.
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�ழ�ைத�� ‘ெஜா��’

‘எ�தைன தடைவ ச�ைடைய மா��வ�? ெஜா��
ெகா��, ெஜா�� ெகா�� ச�ைட நைன�����ற�’
எ�� பல தா�மா�க� அ����
ெகா��வா�க�எ�லா� �ழ�ைதக���ேம இ�
ெபா�வான� எ�றா�� �ல �ழ�ைதக� அ�கமாகேவ
ெஜா�� ��வா�க�. ச�ைட நைனயாம� இ��க
ேவ��ெம�றா� ேமேல �� (bib) க�டலா�.

எ� �த� ேபர� ��� மாத�����ேத ெஜா�� �ட
ஆர������டா�. எ�தைன �� (Bib) க��னா��

����� பா��பத��� நைன�� ���. அதனா�
அவைன நா� ெஜா�ேள�, ெஜா�ள�பா,
ெஜா�ள�ணா, ெஜா�ைளயா, ெஜா�ரா�,
ெஜா���மா� எ�ெற�லா� ெபய� ைவ�� அைழ���
ெகா����ேத�.

இ�த ெஜா�� ப�� ெசா���ேபா� என�� ‘Baby’s
Dayout’ பட� �ைன��� வ��. ��ல�க� கட���
ெகா�� ேபா�� �ழ�ைத ேம���� �ேழ ��லைன�
பா��� �����ேபா� அத� வா����� ெஜா��
�ேழ ���. ‘எ�ைன� பா��� ����றாயா?’ எ��
��ல� க���ெகா�ேட அைத� ���க வ�வா�.
�ேழ இ���� ெஜா���� கா� ைவ�க, ‘ச�’ ெர��
வ��� ��வா�. ஹா…..ஹா……!

உ�ைம�� இ�த ெஜா�� வழ�கமான உ����
ேபா��லாம�, ச�� அட���யாக ெகாழ, ெகாழ
எ��தா� இ����. �ழ�ைதைய எ��� ைவ���

ெகா�� நா� அத� க�ன��� ��த�
ெகா����ேபா� �ழ�ைத ந� ேம� ��� ெஜா��
அ��த�! ெபா�ைக வா�ட� ெஜா�� வ�ய� �����
�ழ�ைத ெசா��க�! எ�தைன�ைற எ�தைன�
�ழ�ைதகைள� பா��தா�� இ�த� ப�வ� அ��கேவ
அ��கா�.

ந���� �ழ�ைதக��� ெஜா�� �ைறய வ�தா�
���ர� ேப�� வ�� எ�பா�க�. ஆனா� உ�ைம��
நம�� ெதா�ைலயாக இ���� இ�த ெஜா��
�ழ�ைதக�� வள����� ஒ� ���ய ைம�க�.

�ழ�ைத ஏ� ெஜா�� ���ற�?
�த� காரண�: ப� �ைள�த�.
�ழ�ைத�� ஆ� அ�ல� ஏ� மாத��� தாேன ப�
வ��, அத�காக ��றாவ� மாத��ேலேய ெஜா�ளா
எ�� ேக�பவ�க���: ப� ெவ�ேய வ�� ந�

க����� ெத�வ� ஆ� அ�ல� ஏ� மாத�க��.
ஆனா� உ�ேள இ���� ப� ��� மாத������
ெம�வாக வளர ஆர����ற�.

ஈ�க�� உ������ ப� ெம�வாக ேம�ேநா��
வளர ஆர���பதா�, உ�� �� உ�ப�� அ�கமா�ற�.
ந�ைம�ேபா� �ழ�ைத�� ���க� ெத�யாததா�
அ�கமான உ���� ெஜா�ளாக வ��ற�.

இர�டாவ� காரண�:
ெஜா�� வ�வ� �ழ�ைத�� ெச�மான உ���க�
வள�����பத�கான அைடயாள�. �ழ�ைத��
வ���� இ���� அ�ல�கைள சமன�ப����ற�
இ�த அ�க�ப�யான உ����. �ழ�ைத�� �ட�
அக�ைரைய (intestinal lining) வளர�ெச�ய��
இ�த உ���� உத��ற�.

��றாவ� காரண�:
இ�த ெஜா���� இ���� �ல ெநா�க� (enzymes)
�ழ�ைத �ட உணைவ ெச��க உத���றன. நா� �ட
உணைவ �ழ�ைத�� வா�� ைவ�த�ட� இ�த
ெநா�க� அ�த உண�ட� கல�� அ�ப�ேய
�ழ�ைத�� ெதா�ைட�� வ���� ெகா�� ேபாக
உத���றன. ப�க� வள��� �ழ�ைதயா� க��க�
ெத��� வைர இ�த �ைற ெதாட��ற�.

ெஜா�� வ�வ�ம��ம�ல; ஈ�க� ச�� த���
இ��ப��, �ழ�ைத�� ப�க� வர இ��பத�கான
அ���க�. த��ைடய ேம�, �� ஈ�கைள��
�ழ�ைத க���� ெகா���. இ��� ப� வர ஒ�
அ���. அ�மா�� ேதா�ப�ைடைய க��� க���
நமநம��� ஈ�க��� ேவைல ெகா���� �ழ�ைத.
�ல �ழ�ைதக� ைக�� �ைட�தைதெய�லா� வா��
ைவ��� ெகா�� க����.

ச�, �ழ�ைத ெஜா�� �ட ஆர������ட� இ���
�ல மாத�க�� ப�க� வ����� எ�� நா�
ஆ�வாசப���� ெகா�ள ��யா�. பல மாத�க���
ெஜா�� ���� ெகா�ேட இ����. ப�� ம���
வரா�. இ��� �ல �ழ�ைதக��� இ�த மா��யான
எ�த அ����ேம இ�லாம� ப� வ������.
அ�மா��� இ� ஒ� இ�ய அ����யாக இ����.
ஒ� நா� காைல எ��த�ட�, �ழ�ைத �����. அத�
வா�� ��தாக வ������ �ைள� ����
ேபா����� ஒ�ைற� ப�ைல� பா������ ‘ஆ!
����� ப�� வ�����!’ எ�� ஆன�த
��தா�வா�.

ெஜா�� ��வ�, ப�க� வ�வ� �ட �ழ�ைத��
�ழ�ைத மா��. (அ�பா ‘ெஜா�� பா���’யாக
இ��தா� �ழ�ைத�� அ�ப�ேய இ���மா எ�ற
ேக�� ஆரா������ய�!) �ல �ழ�ைதக��� ேம�
இர�� ப�க� �த�� வ��. �லவ���� �� இர��
ப�க� வ��. இ�தைன நா� ெபா�ைக வாயாக இ��த
�ழ�ைத�� அழ� ���� இ�த இர��ர��

ப�க�னா� ேம�� ���.

���ர� ப� வ�தா� �ழ�ைத ���சா� எ�பேதா
தாமதமாக ப�க� வ�தா� ெகா�ச� ��த�� இ����
எ�ேறா �ைடயா�. இ��� பர�பைரயாக வ�வ�தா�.
சராச�யாக ஒ� �ழ�ைத�� �த� இர�டைர
ஆ����� 20 ப�க� �ைள�� ����றன. இ�த
கால� ��வ�ேம ப�க� �ைள��� ப�வமாக
இ����.

ப� �ைள�பத�� ��னா� �ல �ழ�ைதக� ச�யாக
சா��டா�; வா��, ேப� வரலா�.
இைவெய�லாவ����� காரண� ப� �ைள�த�
அ�ல; �ழ�ைத நகர� ெதாட��� ேபா� ைகைய
வா�� ைவ��� ெகா�வ�, நமநம��� ஈ�க���
க��க ைக�� �ைட�தைதெய�லா� வா�� ைவ��
க��ப� ேபா�றைவதா�.

�ல �ழ�ைதக��� இ�த� ப�வ��� ெகா�ச� ேநா�
எ����� �ற� �ைற�தா�ேபால இ����. அ�க
ஜுர�, ேப�, வா�� இ��தா� உடேன ம���வைர
அ�க��.
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ப� �ைள��� ப�வ�

ெபா�வாக �ழ�ைத�� �த�� வ�வ� இர�� ��
ந� ப�க�. இைவ ‘ெவ��� ப�க�’ எ��
அைழ�க�ப���றன. ேம�� ��மாக ெமா�த� 8
��ைமயான ப�க� இ����. �ல �ழ�ைதக���
�த�� ேம� ப�க� �த�� வ��. �ல
�ழ�ைதக��� ேமேல நா�� ப�க��, �ேழ இர��
ப�க�� வ��. எ�ப� இ��தா�� இ�வைர இ��த
‘ெபா�ைக வா�’ ���� மைற�� ��� ��� ப�க�ட�
��ய ���� ந�ைம மய���. ெபா�ைக வாயாக
இ����ேபா�� அழ�. இ�ேபா� இர�ேட இர��
ப�கைள� கா��� �����ேபா�� அழ�. அ�தா�

�ழ�ைத!
ஒ� வய� �ழ�ைத�� �ேழ இர�� ப�க��, ேமேல
நா�� ப�க�� இ����. இத��� �ற� பல
மாத�க��� ப�க� வரா�. �ேழ ேம�� இர��
ப�க� ேதா���. இத�� அ��தப�யாக நா��
கைடவா�� ப�க� வ��. அைவ இ�த ெவ���
ப�க�� அ��� வரா�. ஈ�க�� கைட���
ேதா���. ந��� வர�ேபா�� ேகாைர� ப�க��கான
இைடெவ� இ�.
ெமா�த� ப�க�� வர இர�� வயதாகலா�. ���
வய�� இ��� இர�� கைடவா� ப�க� வ��.
கைடவா� ப�க� வ�� சமய��� �ல �ழ�ைதக���
உட�� ப����. இர�� எ��� அ��. ப� இ�லாம�
ேபாகலா�. ம�ப� ���வத�� ேநர� ஆகலா�.
�ழ�ைத�� பா� ெகா��ப�, அ�ல� அத��
�ைளயா�� கா��வ� ேபா�றவ�ைற த����
���க�. இ�ைலேய� இ� ஒ� ��ய பழ�கமாக
உ�வாக� ���.
இ�த சமய��� – அதாவ� ப�க� வ�� சமய���

�ழ�ைத ைக�� �ைட�தவ�ைற எ�� வா�� ைவ���
ெகா�� க����. எைதயாவ� க� எ�� ஊ�� ப�க�
�ழ�ைதைய இ�����. �ழ�ைத எ�ன ெச���,
பாவ� �ைட�தைத எ��� வா�� ைவ���
ெகா���ற�. அ�மா��ேகா �ழ�ைத�� உட����
வ����டா� எ�ன ெச�வ� எ�ற ப�த���. எ�ன
ெச�யலா�? இ�ேபாெத�லா� teether அ�ல�
teething ring எ�ேற கைடக�� ���றா�க�.
வ�ண வ�ண மயமான இவ�ைற வா��� ெகா��
வ�� ெகா��கலா�.
ஆனா�� அெத�லா� ெகா�ச ேநர�தா�. அ�மா��
ேதா�ப�ைட தா� �ழ�ைத�� �க�� �����. ‘ந��’
‘ந��’ ெக�� க����. �ல �ழ�ைதக� ைக �ரைல�
ெகா��தா� ேநராக வா�� ைவ�� க����. அ�த�
கால�க�� ப�சண�க� ெச��� ேபா� ‘���’ எ��
�ளமாக ெச�� ேபா�வா�க�. ப� வ��
�ழ�ைதக��� இைத ைக�� ெகா��தா� அைத
ந�றாக வா�� ைவ�� ����. ��� ேநர��� அ�
ஊ� ஊ� ெம�ெத�� ஆ�, �ழ�ைத�� வா�ேலேய
கைர��� ���.

�ளா��� ெபா��கைள �ழ�ைத�� ைக��
�ைட�காம� ேமேல ைவ�� ���க�. அ�க வ�ண�
ெகா�ட ர�ப� ெபா�ைமக�, fur ெபா�ைமக�
ஆ�யவ�ைற �ர ைவ�� ���க�.
�ல �ழ�ைதக� ைக�� �ைட�த ��ைய வா��
ைவ�� ெம�� ெகா�ேட இ����. �ழ�ைத�ெக��
ஒ� ��ைய� ெகா��� ���க�. இர�� ��கைள
தயா� ெச�� ெகா���க�. ஒ�ைற �ைவ�க�
ேபா��ேபா� இ�ெனா�ைற �ழ�ைத���
ெகா��கலா�. அேதேபால teether கைள��
அ�வ�ேபா� ேசா� ேபா�� ந�றாக க�� ���க�.
�ழ�ைத�� அ�மா�� வ���� இ����ேபாேத
ப�க� ��கால��� எ�ப� வள�� எ�ப�
��மா��க�ப�� ���ற�. �ழ�ைத�� ஈ�க����
ப�க� �ைத�� இ����றன. அ�மா�� சா�பா�ைட�
ெபா��� �ழ�ைத�� ப�க� உ�வா��றன. வ�வான
ப�க� �ழ�ைத�� உ�வாக கா��ய�, பா�பர�
(பா�, ��), ைவ�ட�� D (ெசா�� ம��� அ�ல�
��ய ஒ�) ைவ�ட�� C (ெசா�� ம���, ஆர��
பழ�க�, ப�ைச� த�கா�, ��ைட� ேகா�)

ைவ�ட�� A ம��� B ேதைவ.
�ழ�ைதக�� பா�ப�கைள� ேபாலேவ �ர�தர
ப�க�� �ழ�ைத�� ஈ�க���� இ����றன. �மா�
6 வய�� பா�ப�க� �ழ ஆர���� �ர�தர� ப�க�
ேதா����றன.
ப�க� வ�வாக அைமய ம�ெறா� ���யமாக ெபா��
�ேளாைர�. ப� ெசா�ைதைய�� த���� இ�த
�ேளாைர�. �ல இட�க�� இய�ைகயாகேவ
த���� �ேளாைர� இ���ற�. அ�த இட�க��
வள�� �ழ�ைதக��� ப� ெசா�ைத ஏ�ப�வத�கான
வா��� �க�� �ைற�.
�ழ�ைத�� இர�� வயதா�� வைர ப� �ல�க �ர�
ேவ�டா�. ைகயாேலேய ந�றாக ��த� ெச��
���க�. ஒ�ெவா� �ைற பா� சா���ட ����, �ட
உண� சா���ட� ���� வா� ெகா�ப����
பழ�க�ைத �த����ேத ெகா�� வா��க�. வா�
ெகா�ப����ேபா� ெகா�ச� �ைர �ழ�ைத ���க�
���. அதனா� ��க� ���பத�ெக�� ைவ������
��� �ழ�ைதைய வா� ெகா�ப��க� ெச���க�.

தா��பா� ����� வைர �ழ�ைத�� வா�����
எ�த�தமான வாசைன�� வரா�. பா��க� ேபானா�
ஒ� ந�ல வாசைன வ��. எ�ைற�� ெவ� பா�
அ�ல� �ட உண� ெகா��க ஆர������கேளா,
அ�ேற �ழ�ைத�� வா�� வாசைன வர� ெதாட���.
ப� வளர வளர �ழ�ைத எ�லாவ�ைற�� சா��ட
ஆர�����ேபா� இ�த வாசைன ��வாசைனயாக
மா��. அதனா� �ழ�ைத�� �����ேபா� உ�க�
ைகயாேலேய ப�கைள ந�றாக ��த� ெச��, வா�
ெகா�ப��க ெசா��� ெகா��க�. இதனா�
��னா�� ப� ெசா�ைதைய த��கலா�.
இர�� வய�� �ழ�ைத அ�மா அ�பா ெச�வைத
அ�ப�ேய ெச���. ��க� ப� �ல���ேபா�
�ழ�ைத�� ப� �ல�க ேவ��� எ�� அட�
�����. இ�த சமய��� அத�� ப� �ல�க �ர�
வா��� ெகா��க�.
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ஒ�ெவா� �ைளயா����� உட��
ப���மா?

ஒ�ெவா� �ைளயா����� உட�� ப���� எ��
நா� ெசா�வைத அ�ப�ேய ம���றா� டா�ட� �பா�.
�ழ�ைத ெம�ள ெம�ள வள��� �ைளயா��க�
அ�கமா�ற�; �� ��வ�� ������� வ��ற�.
ெதா��� பா����, வாயா� க���� பா����
ெபா��கைள அ��� ெகா���ற� �ழ�ைத.
அதனா� �ழ�ைத�� ைகக� அ��கா��றன.
அ�ப�ேய உண�� ெபா��கைள� ெதா��ேபா�

ேநா� ெதா��க� �ழ�ைத�� வ�����
ேபா��றன. இ�த� ெதா��க�� �ைளவாகேவ
�ழ�ைத�� உட�நல� ����ற� எ��றா� டா�ட�
�பா�.
�ழ�ைத வளர வளர அத� பழ�க வழ�க�க�
மா���றன. ���� ேநர� �ைற�ற�. உண��
��க� மா���றன. அ�மா�� பா�, ��ய� எ��
சா����� ெகா����த �ழ�ைத சாத� ப��� எ��
சா��ட ஆர���த�ட�, ‘அட! எ�தைன வைக
வைகயான உண�க� இவ�க� (அ�மா, அ�பா)
சா����� ெகா�����றா�க�. நம�� ம��� அ�த
உ��ச���லாத பா�, ��யலா?’ எ�� �ைன��ற�.
காரசாராமாக ெவ�காய சா�பா�, உ�ைள��ழ��
ெபா�மா� எ�� சா���� அ�மா என�� ம��� ஏ�
ெவ�� ப��� சாத�, கார��லாத ரச�, த�� சாத�
ஊ���றா�? எ�� �ைன��ற�. �ைளயா��ெகா��
இ���� �ழ�ைதைய ‘���க வா’ எ�றா�
�ைளயா�ைட ������ வர அ� தயா��ைல.
இைத� ���� ெகா�ளாம� நா� �ழ�ைத சா��ட�
ப����ற�; ���க ப����ற� எ��ேறா�. இ�
�யாயமா?

ந� ���� சா��ட�ப���� �ழ�ைத ேவ� ஒ�வ�
���� ேபா� ந�றாக சா����ற�. இ� எ�ப� எ��
அ�மா �ய��றா�.
எ� ��ைள ��� வயதாக இ��தேபா� ஒ�நா�
சாய�கால� எ� ெப��� நா�� அவைன��
அைழ��� ெகா�� பா�� வ�����
ெச����ேதா�. வ��� ���த�� எ�க� ஆ��ைய
��ம� சேராஜா எ� ��ைள�ட�,’இ����
எ�கா��ல ரச� சாத� சா����றாயா?’ எ�றா�. நா�
ப�� ெசா�வத��� எ� மக�, ‘ஓ! சா����ேறேன..!’
எ�� ெசா��…ந�ப மா���க�, அவ� கல�� வ�த
சாத� அ�தைனைய�� ஒ� ப��ைக �டாம� சா����
���தா�.
அ��ட� ��டாரா எ�க� ஆ��ைய? ‘பா� ர�ச�,
உன�� ரச� ைவ�கேவ ெத�ய��ைல. �ன�� இ��
வா. நா� உ� ��ைள�� ரச� சாத� ெகா���ேற�’
எ�� எ�ைன ��ெல� எ�� ெசா�லாம� ெசா�ல,
என�ேகா பய�கர ேகாவ�. ����� வ�த�ட� ந�றாக
���ேன�. ‘அ�க சா��டற? இ�க நா� ப��னா
சா��ட ��யைலயா?’ பாவ�! எ�ைனேய ப�தாபமாக

பா����ெகா�� உ�கா�����தா�. நா� எ�
இ�வள� ேகாவ�ப��ேற� எ�ேற அவ����
��ய��ைல.
இ�ெனா� சமய� ஒ� ந�ப� ���� சா��ட�
�������தா�க�. எ� ��ைள சா��ட� ப���வ�
BBC �� breaking news ஆக வ�� ெகா����த
கால� அ�. எ�க� ந�ப�� மைன� எ�
��ைள�ட� ‘உன�� எ�ன �����’ எ�� ேக�டா�.
‘இ��’
‘நா� ப��� தேர� சா��டறயா?’
‘ஊ�…’
‘எ�ன ெதா���க ேவ��?’
‘ந�ெல�ெண� ஒ� ��� ���ேகா. ேபா��..’
எ�க��� ���� அட�க ��ய��ைல. இவ���
ந�ெல�ெண� எ�ப�� ெத���? ெசா�னப�ேய ஒ�
��� ந�ெல�ெண�ைய ெதா��� ெகா��

இ��ைய சா���� ���தா�. அ��ர� BBC ��
breaking news ‘எ� ��ைள சா���டா�’ எ�ப�
தா� எ�� நா� ெசா�ல�� ேவ��மா?
அ��தநா� ���� இ�� ெச�� ந�ெல�ெண�
�ட��மா சா����றாயா எ�றா� ‘ஊஹூ�’
ெவ��� சா���� �ழ� ைத ���� ஏ� சா��ட
ம���ற�? ெகா�ச� ேயா���� பா��தா� அ�மா
தா� காரண�. ‘நா� இ�ேபா சாத� ெகா�� வ�ேவ�.
அட� ���காம சா��ட��, ெத�யறதா?’ �ழ�ைத
அட� ���காம� இ����ேபாேத இ�ப�
ெசா���றா� அ�மா. ‘� இ�ப சா��டைல�னா
��சா�� வ�� உ�ன ������ ேபா��வா�’ எ��
பல�தமாக �ழ�ைதைய நா� ப����ேறா�.
சா���� ேநர� எ�ப� �ழ�ைத�� �க��
இ�ைசயான ேநரமாக மா��ற� ����.
ெவ��ட�க�� அ�மா�� இைதேபால
‘க��ஷ�க�’ ேபா�வ��ைல. ெவ��ட�க��
சம�தாக இ��கேவ��� எ�� நா�தா� ெசா���
ெகா���ேறாேம! அ�மா�� �ர�ட� இ�லாம�

�ழ�ைத சம�தாக சா����ற�.
��� ேபா�� �ழ�ைத எ�றா�,’இ� � சா��ட
ப��தற எ�� உ�க� ��-இட� ெசா���ேற�’ எ��
���, சா�பா� இர�ைட�� ���காம�
ெச�����ேறா�.
இள� தா�மா�க� ச�� ����ெகா�ள ேவ���.
�ழ�ைத சா���� ���த�ட� உ�க���� ‘கா�’
இ���ற�; உ�க� பா� அ�� உ�க��� ெசம
ேடா� ��டா� இெத�லா� �ழ�ைத��� ��யா�.
அ�வலக� ேபா�� தா�மா�க�� �ழ�ைதக�
பகெல�லா� பா��, தா�தா�ட� சம�தாக இ����.
அ�மாைவ� பா��த�ட� அவைள �க� க���
ெகா�ள� �ட �டா�. அவைள கா�� சா��ட �டா�.
காரண� அ�மா அ�த� �ழ�ைத�� அ��வமாக
�ைட��றா�. அதனா� அவைள �ட அத�� மன�
வ�வ��ைல. காைல�� மைற�� ேபா�� அ�மா
இர�தா� ம�ப� வ��றா�. இ�ேபா��
�����டா� எ�ன ெச�வ� எ�� �ைன��ற�.
�ழ�ைத அவைள ெரா�ப�� �� ப���ற�.
அ�தா� அ�மாைவ� க�ட�ட� அ�ைக��,

��வாத����� காரண�.
ெகா�ச� �ழ�ைத�காக உ�க� ேநர�ைத ஒ����க�.
அத�ட� �ைளயா��க�. அத� வள���ைய
ர���க�. மழைலைய ேக�� ம���க�. உ�க�
அ�வலக�, உ�க� பா� எ�லாேம எ�ப�� இ����.
ஆனா� �ழ�ைத�� இ�த �ைளயா��, மழைல
ம�ப� வரா�.
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அ�மாைவ� கா��ய���� �ழ�ைத

‘��த��’ எ�ற வைலப�� எ��வ�� ��ம� �யானா
தன� ப��� ஒ� �ஷய�ைத ப�������றா�. ‘நா�
ேவைல ெச���ேபா� யாராவ� எ�ைன�
க�கா��தா� என��� ���கா�; ஆனா� எ�
�ழ�ைத, த��� �������ற� எ�� ெசா�ன�ட�
��ைய எ���� ெகா��வ�� �ைட�பைத� பா��த
ேபா� ச�ேதாஷமாக இ���ற�’ எ��றா�. இள�
�ழ�ைதக� இ���� அைனவ�ேம ப��க ேவ��ய
�ழ�ைதக� ப��ய ப��கைள எ���றா� இவ�.
�ழ�ைதக�� க�பைன��றைன எ�ப�ெய�லா�
அ�க�ப��தலா� எ�� பல �ஷய�கைள�

ெசா���றா�.
ஒ� ந�ல வைல�ப�ைவ ெத��� ெகா�ட
ச�ேதாஷ��ட� ந� ெச�வ கள��ய�ைத�
பா��ேபா�.
அ�மா ெச�வைத �ழ�ைத அ�ப�ேய கா��
அ���ற�. இ�த ஒ� �ஷய� ம��ம�ல;
தா�ெமா�ைய �ழ�ைத க�ப� �ட இ�ப� கா��
அ����தா�. அதனா� ெப�ேறா�க� த�கள�
�ழ�ைத�� �ற�த உதாரணமாக இ��க ேவ��ய� �க
�க அவ�ய�.
ந�ல �ஷய�கைள ம��ம�ல, ந� தவறான
ெச�ைககைள�� �ழ�ைத கா�� அ���ற�.
எ� உற�ன�� ெப� உ��மா சா����ேபா� அ��
தா���� ெகா������� ப���கைளெய�லா�
த�யாக எ��� ைவ����வாளா�. அவள�
�ழ�ைத�� இ�ேபா� அேதேபால ெச�ய
ஆர���த�ட�தா� அ�த� ெப���� தா� ெச��
வ�த ெசய� தவ� எ�� �������ற�.

��க� அ�வலக������ வ�த�ட�, கால�கைள
ஒ� �ற� எ������ வ���களானா� நாைள உ�க�
�ழ�ைத�� அ�ப�ேய ெச���. ந�ல பழ�க�கைள
�ழ�ைத����ேத க��� ெகா��க ேவ��ய�
அவ�ய�. வாயா� ெசா��, அ��� பழ�க�
ப���வைத�ட உ�க� ெசய����� �ழ�ைதக�
க��� ெகா�ள ேவ���. அ�தா� ��ட கால����
அவ�கைள ந�வ��ப����.
ஒ� வய�� �ழ�ைதயாக இ����ேபாேத,
�ைளயா�� ெபா�ைமகைள �ைளயா� ���,
���ப�� �ைட�ேலா, அ�ல� அலமா��ேலா
ைவ���ப� பழ�க�ப����க�. ஒ� ெபா�ைமைய
��க� ெகா��ேபா� ைவ����� ம�ற
ெபா�ைமகைள எ��� வ��ப� �ழ�ைதைய
ெசா���க�. அவ�ைற ��க� அ��� ைவ��க�. �ல
நா�க�� �ழ�ைத தன� ெபா�ைமகைள எ��� வர
ஆர�����. இ�ேபா� அவ�ைற அ��க�
ெசா���ெகா��க�. உ�க���� ேவைல �ைற��.
�ழ�ைத�� ந�ல ஒ� பழ�க�ைத க��� ெகா���.
இேதேபால ேபா��� ெகா��� உைடகைள ம���

ைவ�க� க��� ெகா��க�. அ����ேபா��
உைடகைள அத���டான �ைடக�� ேபாட ேவ���
எ�� �த�� ��க� ெச�� கா���� ��� �ற�
�ழ�ைதைய ெச�ய� ெசா���க�.
எ�த ெபா�ைள எ��தா�� எ��த இட��� ���ப
ைவ�க ேவ��� எ�ற பழ�க�ைத �த��
�ழ�ைத�ட� ஏ�ப����க�. ந��� பல� �ன��
‘ேதட� ம�ன�’ களாகேவ இ���ேறா�. �ல�
எ�லாவ�ைற�� ேத�வா�க�. அ�வலக ஐ�
கா������ ப�� வைர அ�வக� �ள��� ��
ேத�வா�க�. இவ�க�� ேதட�� அ�மா, மைன�,
�ழ�ைதக� எ�ேலா���� ெசம��யாக அ��சைன
ேவ� �ைட���. அேதேபால ஒ� ெதாைலேப�
எ�ைண எ�� ைவ��� ெகா�ள ஒ� ேபனாைவ பல
��க�� ேத� ேத� இைள�பா�க�.
ஒ� வய�� �ழ�ைத�� எ�ென�ன ெசா���
ெகா��கலா�?

• ெபா�ைமகைள அ���வ� – இைத�� ஒ�
�ைளயா�டாக� ெசா��� ெகா��க�.
• பட� பா���� ��தக�கைள அலமா������
எ��� வ�� ம�ப� அ�ேகேய ைவ�ப�
• சா���ட�ட� வா� �ல��த�
• ������� வ�த�ட� கட���� நம�கார�
ெச�வ�
• ��ன ��ன �ேலாக�கைள ெசா��த�
• ஒ�, � பா��� ேபா�வ�த�ட� கா�கைள
அல��வ�. இ��யா�� இ���� �ழ�ைதக���
தய� ெச�� ��� பய�ப��த ெசா���
ெகா��கா��க�.
எைத�ேம வ����தா��க�. ��க� ெதாட���
இவ�ைற ெச���க�. �ழ�ைத�� தானாகேவ ெச���.
இ�ெனா� �ஷய���� ெப�ேறா�க�
�ழ�ைதக�ட��� அ� ஜா��ரைதயாக இ��க

ேவ���. ந� உற�ன�க�, ந�ப�க� �லைர நா�
‘ெச�ல�ெபய�’ ைவ�� அைழ�ேபா�. �ழ�ைதக�
இ����ேபா� இவ�ைற� ெசா�லா��க�.
எ� ��ைள ஒ�நா� எ� ெப��ட�, ‘ந�ம அ�பா
ஆ��� ‘கர�’ எ�� ஒ� மாமா இ���றா�, ெத��மா?’
எ�� ேக�����றா�. என�� ெரா�ப�� �ய��. அ�
யா� கர� எ�� �சா��ைக�� எ� கணவ� ெசா�னா�.
‘அதா�மா, ப��ட��� ேவைல ெச��� எ� ந�பைர
நா� ‘கர��’ எ�� ெசா�லமா�ேடனா?’ எ��.
எ�னவ� கர�� எ�� ெசா�ன� �ழ�ைத��
ெசா��� ‘கர�’ ஆ���ட�!
நா�க� �த�� இ��த ���� அ�ராதா எ�ெறா�
ெப�ம�. அவ� ச�� ப�மனாக இ��பா�. அவ���
நா�க� ைவ�த ெச�ல�ெபய� ‘அ����’.
கைட���� அவைர �ர��� பா������ எ�
ேபர�, ‘பா��! அ���� மா�, அ���� மா�!’
எ�� ச�த� ேபாட, அவ� வாைய அ�ப�ேய ெபா��,
‘�! அ�ப�ெய�லா� ெசா�ல��டா�’ எ�� ேகா����
ெகா�ேடா�. ேகா��ப�� பல� ஒ����ைல. ந�
தவ��� �ழ�ைதக� எ�ன ெச�வா�க�?

அேதேபால ப�� ெச��� �ழ�ைதக�ட�, ‘ ஏ��!
உ�க வ��� ஆ��ைய யா�? ��டா, க�ணா�
ேபா���� ேபான வ�ட� ஆ��ல� ெசா���
ெகா��தாேள, அவளா? எ�� ேக�கா��க�.
‘உ�க அ�மா ெசா�னாளா, ச�யான ��!’ எ�ேறா
‘உ�க பா���� ேவெற�ன ேவைல, க��த���
எ�ேறா ெசா�லா��க�. �ழ�ைத�� இள� உ�ள�
மா�ப��.
ெப�ேறா�� வள��ைப �ழ�ைதக�� நடவ��ைகக�
�ல� அ��� ெகா�ளலா� எ�� ெசா�வா�க�. அ�
ெரா�ப�� உ�ைம தா�.
ஏென�� �ழ�ைதக� ���� ெச�தா�� ச�,
அைனவ�� ஆ�ச�ய�ப�� வைக�� நட��
ெகா�டா�� ச�, அத�� �த�� ெசா�வ�
ெப�ேறா�� வள��� எ�� தா�.
அ�த வைக�� அைன�� ெப�ேறா�க�ேம தன�
�ழ�ைத அைனவ�� அ�சய�ப�� வைக�� நட�க
ேவ��� எ�� ஆைச�ப�வா�க�.

அத�� �த�� அைன�� ெப�ேறா�க�� ெச�ய
ேவ��ய�, �ழ�ைதக��� �� வய�� இ��ேத
ஒ��ல ந�ல பழ�க�கைள ��ப�ற ைவ�க ேவ���.
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‘அ�பாவ ����மா? அ�மாவ
����மா?’

‘� யா� ெச�ல�? அ�பா ெச�லமா? அ�மா ெச�லமா?’
ந��� 99% ேப� ஒ� �ழ�ைத�ட� ேக���
ேக�க��டாத ைப��ய�கார�தனமான ேக��க�
இைவ!
�ழ�ைதைய உ�வா��வ����� அ�த� �ழ�ைத
வள��� ெப�யவளா� ��மண� ����� வைர
இ�வ�� கவ���� �ழ�ைத��� ேதைவ.
�ழ�ைத�� அ��, சாமா���ய�, ஆ�ைம, உ�வ�,

ேப��, நடவ��ைக இைவ எ�லாேம அ�பா, அ�மா��
பா���ட�தா� இ����. க������� �ழ�ைத
ஆணா, ெப�ணா எ�� ��மான� ெச�வ� ஆ��
�ேராேமாேசா� எ�றா��, ம�ற �ஷய�க��
அ�பா�� ப�� ��சய� ஐ�ப� சத��த� இ����.
இ��க ேவ���. அ�கமாக இ��தா� ச�ேதாஷேம!
இ�ைறய இைளய தைல�ைற அ�பா�க� உ�ைம��
�ழ�ைத�� வள���� அ�க� ப�� ெப��றா�க�.
ந��: அவ�கள� அெம��க வாச�. அ�� ஒ� ெப�
தாயா�� ேபாேத கணவ���� �ழ�ைத�� டயப�
மா��வ����� எ�லாவ����� ப���
அ������றா�க�.
டயப� எ�ற�ட� என�� ஒ� �க��� �ைன���
வ��ற� எ� மாமா ஒ�வ� ������, ஒ�வ�
ேகா�டா (ராஜ�தா�) ��� இ��தா�க�. . எ� �த�
�ழ�ைத�� ஐ�� மாத� இ���� ேபா� நா�க�
�ழ�ைத�ட� �த�� ேகா�டா ேபாேனா�. எ�
மாமா���� ைக��ழ�ைத. எ� �ழ�ைதைய �ட
��னவ�. என�� இ�� ஒ� �ய�பான �ஷய�
கா����த�. எ� மா� அ�வ�ேபா� அ�த� ��ன�

�ழ�ைதைய பா����� எ����ெகா�� ேபா�
‘உ���…..உ���…’ எ�� வாயா� ச�த� ெச�வா�.
அ� சம�தாக ��சா ேபா����. என�� ெரா�ப��
�ய��. எ�ப� �ழ�ைத�� ப��� அ����க� எ��
ேக�ேட�. அ�வ�ேபா� இ�ப� ெச��
ெகா����தா� பழ���� எ�றா� மா�. நா��
அ�ப� ெச�ய ஆர���ேத�. ஊஹு�….! நா� ஏேதா
�ைளயா�� கா���ேற� எ�� எ� �ழ�ைத ‘��
��’ ெவ�� �����. இ�த� கால� மா�� டயப�
இ�லாத கால� அ�.
இ�ேபா� கவைல��ைல டயப� ேபா�����றா�க�.
ஆனா�� ஒ� �����ட வய������
�ழ�ைதக��� ஒ�, ம��� � பா��� ேபாக ப���
அ��ப� �க�� அவ�ய�.
�ழ�ைத�� ஒ� வய����� ஒ�றைர வய����
அத� �����ைப அ�க�ப�யான ���ைர ��ட ேநர�
அட��� ெகா��� அள��� வ�வானதாக
ஆ����. அதாவ� இர�� ம�ேநர���� ஒ��ைற
���� க����ப� இ����. இைத �ைன�� ைவ���

ெகா�டா� �ழ�ைதைய பா����� அைழ��� ேபா�
பழ�கலா�. இய�ைக�ேலேய ஆ� �ழ�ைதகைள �ட
ெப� �ழ�ைதக� இ��� இ�த �ஷய��� ���ர�
ேத����றா�க� எ��றா� டா�ட� �பா�. �ல
�ழ�ைதக��� ெசா�ல வரா�. ���பாக ஆ�
�ழ�ைதக� அ�த உ��ைப� ����� ெகா�ேட
(அதாவ� ��சாைவ அட���ெகா��) �ைளயா��
ெகா����பா�க�. ச�ெட�� அவ�கைள ����
பா����� அைழ��� ேபாகேவ���.
ஓ� �ஷய�: இ�த �ஷய���� �ழ�ைதைய �ர��,
அ��� எ�லா� ெச�யா��க�. �ல �ழ�ைதக� ெரா�ப
���ர� பழ��ெகா�� ��வா�க�. �ல
�ழ�ைதக��� ெகா�ச� நாளா��. ஒ� வய� வைர
அவ�க��� இ�த ஒ�, � எ�பெத�லா� ெத�யேவ
ெத�யா�. எ�ேபா� ‘ேபாக’ ேவ��� எ��
ேதா���றேதா, அ�ேபாேத அ�ேகேய
ேபா���வா�க�. ெம�ல ெம�ல� தா� இைவகைள�
ப��ய உண�� வ��.
� பா��� ேபாக எ�ப�� பழ��வ�? �ல �ழ�ைதக�
காைல�� எ��த�டேன ேபா� ��வா�க�. அ�ப�

உ�க� �ழ�ைத இ��தா�, காைல�� எ��த�ட�
potty ேம� உ�கார ைவ�கலா�. அத�� �� அ�த
பா���� ேம� (எ� ேமல இ���ேகா!)
�ைளயா�டாக உ�கார ைவ�� பழ���க�.
ேபா�றா�கேளா இ�ைலேயா, ��மா உ�கா���
பா��க���.
�ல �ழ�ைதக� சா���ட�டேன � பா���
ேபாவா�க�. ஏ��ம� ஆனா�ட� இற��ம�!
இ� எ��ேம நட�க��ைல எ�றா�, (சா���ட�ட�)
�ழ�ைத�� ஜ��ைய அ����������
பா���� உ�கார ைவ��க�. ேபாக��ைலேய எ��
��க� ெட�ஷ� ஆக ேவ�டா�. �ைறய ேநர�
ெகா��க�. �ல �ழ�ைதக� ��ட ேநர� பா����
ேம� உ�கா������, எ��த�ட� தைர�� ேம�
ேபா��! இ�ைல ஏதாவ� ஒ� �ைல��� ேபா�
ேபா��.
ஆனா� இர�� வய��� ேம� ஓரள� �வர� ெத�ய
ஆர�����. �த� �ழ�ைத��� தா� இ�த�
பாெட�லா�. இர�டாவ� �த� �ழ�ைதைய� பா���

பா��� தானாகேவ க��� ெகா�����.
அேதேபா� இர� ப��க� ேபா�� �� ஒ��ைற ஒ�
பா��� ேபா����� ப��க ேவ��� எ�பைத
�ைற�ப����க�. �ல �ழ�ைதக� ப�� வய� வைர
ப��ைகைய நைன�பா�க�. ேகாப�ப�வ�,
�ழ�ைதைய �ர��வ� எ��� பய�படா�. ெபா�ைம
ெபா�ைம ெபா�ைம. இ� ஒ��தா� �ழ�ைதக�ட�
ெச��ப�யா�� ஒேர ம��ர�.
�னம�க�� ப���ைக�� �� இரா.ேசாம��தர�
எ�பவ� எ�����த ‘ஒ�� ேபா��…’ எ��ற கைத
இ�த �ஷய�ைத ெவ� அழகாக� ைகயா��ற�.
ஏ� வயதான �ழ�ைத இர�� ப��ைகைய
நைன��ற�. அ�மா��ேகா எ�ன ெச�வ� எ��
��ய��ைல. உற�ன� ��க�� இர� த��வைத
த����றா�. த��ட� ப��க ைவ�காம� �ேழ
த�யாக� ப��க ெசா���றா� �ழ�ைதைய. டா�ட�
மா�� டா�ட� எ�� அைல�றா�. இ�ப�
இ����ேபா� அ�மா�� ெப�ய�பா காலமா�றா�.
�ழ�ைதக� இ�லாத, த�ைன வள��� ஆளா��ய

ெப�ய�மாைவ த� ����� ��� வ��றா�.
ெப�ய�மா �ழ�ைதைய த��ட� ப��க ைவ���
ெகா���றா�.
�ழ�ைத தய��யப�ேய பா���ட� ெசா���ற�:
‘நா� ரா���ல ப��ைக�ேலேய உ�சா ேபா��ேவ�’
‘நா��தா� ரா����ேல உ�சா ேபாேவ�’ எ��றா�
பா��.
‘��மா பா��?’
‘…….���. � ப��ைக�ல ேபாவ, நா� பா���ல
ேபாேவ�. அ�வள�தா�’.
‘எ�ேலா�� �ழ�ைதயா இ��தா ப��ைக�ல
ேபாவா�க. ப��ைகைய நைன�காத �ழ�ைத எ�?’
பா���� வ�ைக, அவ� ேப�� எ�லாேம
�ழ�ைத�� த�ன���ைகைய வள���ற�. �ழ�ைத
��க ஆர���பத�� ஒ� ��ட� ���,
�ழ�ைத�ட�. ‘என�� உ�சா வ��’ எ�பா�. �ழ�ைத,
‘என���…’ எ�� ேபா���� வ�� ப����.

ெகா�ச� ெகா�சமாக �ழ�ைத�� பழ�க� மா��ற�
எ�� கைத ������த�.
பா���� �ைல�� ஒ�ெவா� ெப�ேறா�� இ���
�ழ�ைதகைள பழ�க ேவ���.
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�ழ�ைத�� ெசா��� தரேவ��ய
ந�ல பழ�க�க�

எ� உற�ன� ஒ�வ� ந�றாக ைதய� ேவைல ெச�வா�.
ஒ�நா� அவ� ைத��� ெகா������ேபா� அவர�
ேபர� அ��� வ��, அவ� ைவ��� ெகா������
�� க��கைள எ��க ஆர���தா�. இவ� உடேன
‘ேவ�டா� ேவ�டா� எ��காேத…!’ எ�����றா�.
‘ஒ�ேண ஒ�� ெகா�’
‘ேவ�டா� � �� ���க �ைல இ����� ேபா�
�ைல ேவ�� ப���ேவ’

அத�� அ�த� �ழ�ைத, ‘இ�வள� ��க��
ைவ����ேக, � ேஷ� ப���க மா��யா?’ எ��
ேக�����ற�. ������ வ�� �ழ�ைதக�ட�
த��ட� இ���� ெபா�ைமகைள ேஷ� ப���க�
ெசா��� பா��, த� ��க��கைள ம��� ந��ட�
ேஷ� ப���க மா�ேட� எ��றாேள எ�ப�
�ழ�ைத�� (�யாயமான) ேக��.
இ�த உைரயாட����� க�க ேவ��ய பாட�: நா�
ெச�யாத ஒ�ைற �ழ�ைதகைள� ெச�ய
ெசா�ல��டா�.
‘நா� ெதாைல�கா�� பா��க��. � உ�ேள ேபா� ப�’
எ�� ெசா��� ெப�ேறா�க� ��சய� ������ பா��க
ேவ���. உ�க� �ழ�ைதக�� ப��� ���யமா?
அ�ல� ெபா��த��லாத ந�க�க��, லா�� இ�லாத
கைதக�� ெகா�ட ��ட ெதாட�க� ���யமா?
ஓரள��� ேம� ெதாைல�கா�� ேவ�டா�.
அேதேபால DVD ேபா�� சாத� ஊ��வ�� தவ�தா�.
த�� பாட�க� உ�ள ��� – �க� �ைட���றனவா
எ��� ெத�ய��ைல. ஆ��ல பாட�க� ந�����

ஒ�� வரா�. நா� ‘மாமைழ ேபா����’ எ�ேபா�.
மைழ�காக� தவ� �ட�ேபா�. அவ�க� ‘ெர�� ெர��
ேகா அேவ ((Rain Rain go away) எ�பா�க�.
அேதேபால இ�ெனா� ேமாசமான பா��:
Piggy on the railway picking up stones
Down came an engine and broke piggy’s legs
‘Oh!’ said the piggy, ‘its not fair’
‘Ah!’ said the engine driver ‘I don’t care!”

ஆர�ப�����ேத �ழ�ைதக��� ந�லவ�ைற
அ��க�ப����க�. வ�ண வ�ண ��தக�க�
வா�� வ�� �ழ�ைத�ட� உ�கா��� ெகா��
��க�� ப���க�. �ன�� இைத� ெச���க�.
��க� ெசா��� த�வ� �ழ�ைத�� மன��
ப�மர�தா� ேபால ப���.

எத�காக�� �ழ�ைதைய வ����தா��க�. அ�ப��
ெச�வ� �ழ�ைத�� மன�� ஒ� �த ெவ��ைப
உ�வா���.

��ன வய����ேத ��ைபகைள �ேழ க�ட இட���
ேபாட��டா� எ�பைத பழ�க��� ெகா��வா��க�.
சா�கேல� ���ய கா�த������ வாைழ�பழ� ேதா�
வைர ��ைப�ெதா���� ேபாட பழ���க�.
�ழ�ைதைய ைகைய� ����� ெகா�� ேபா� ��ைப
ெதா���� ேபாட ேவ��யைத ேபா�����
வா��க�. �ல�ைறக� இ�ப�� ெச�தா� �ழ�ைத
தானாகேவ பழ����.

ஒ� �ஷய�: �ழ�ைத��� ெசா����� ��க�
ெச�யாம� இ��க��டா�. �லசமய�க�� ��க�
ெசா��� ெகா��பேத உ�க��� ச�கட�ைத
�ைள��க� ���. எ�ேலா� ���ைல���
�ழ�ைத உ�கைள ேக�� ேக�க� ���. அதனா�

உஷா�!

�ழ�ைத �ைறய பாட�க� பா��றா�.
ெதாைல�கா��ைய� பா��� நடன� ஆ��றா�.
அத�காக ����� வ�பவ�ட� எ�லா� ப��
கா���க� ெசா�லா��க�. அ� எ�ன �ழ�ைதயா?
�ர��� ���யா? இ�� இர�� �த அபாய�க�
உ��.

�த�� ��க� ெசா�� �ழ�ைத ெச�ய��ைல
எ�றா� உ�க� ம��� ெவ�யா�ட� ச���. இதனா�
�ல ெப�ேறா�க� எ�ன ெச�வா�க� ெத��மா?
‘இ�ேபா � ெச�யைல�னா நா� உ�ேனாட ேபச
மா�ேட�; � ேக�ட �ைளயா�� சாமா� வா���
தரமா�ேட�’ எ�ெற�லா� பய����வா�க�.
அதாவ� Emotional Blackmail! பாவ� �ழ�ைத!

இர�டாவதாக, �ழ�ைத�� உ�க� ேம� ேகாப�,
ெவ��� வள��. வ����பவ�க� �ழ�ைத��
அ�வளவாக ெத�யாதவ�களாக இ��கலா�. அ�ல�
அ�� �ழ�ைத�� ‘��’ ச���லாம� இ��கலா�.
ச�ப��� ெச�ைன ேபா���தேபா� உற�ன� ����
த�� இ��ேதா�. அவ�க� ����� அவ�க� உற�ன�
ஒ� த�ப� வ�தா�க�. அவ�கைள உ�ேள அைழ��
அமர ைவ�த�ட�, எ� உற�ன� அவ�க�ட� ேபச
ஆர���தா�. அவர� ேப�� அவ� (பா��) ம���
வ�� உ�கா��� ெகா�ட�. வ�தவ�க� அ�த�
�ழ�ைதைய அ��� ����டா�க�; ஊஹூ�
ேபாக��ைல. ெவ��� ேபாகலா�; சா�ேல� வா���
த��ேறா�; கா�� ����ெகா�� ேபா�ேறா� எ��
எ�ென�னேவா ெசா�னா�க� வ����தவ�க�.
எத��� �ழ�ைத அைசய��ைல! பா�� ம�ைய���
எ�����க�� இ�ைல. என�� ெரா�ப�� �ய��.
ஏ� இ�த� �ழ�ைத இ�ப�� ெச��ற� எ��
ெரா�ப�� ேயாசைனயாக இ��த�.

‘மாமா, மா��� கா�� ேபாடலா� வா’ எ��
�ழ�ைத�� பா�� ெசா�ல அ�ப�� அ�த �ழ�ைத
அைசய��ைல. தா� உ�கா��த இட��ேலேய
உ��யாக தைலைய� ���� ெகா��
உ�கா�����த�. வ����தவ�க����
ஆ�ச�ய�தா�. கைட��� நா� அவ�க��� கா��
கல�� ெகா�� வ�� ெகா��ேத�. இ��� �ய��
எ�ன ெத��மா? அவ�க� அ�த� ப�க� ேபான�ட�,
இ�த� �ழ�ைத எ��� �ைளயாட ஆர������ட�!

�ழ�ைதக�� உ��ண�� ெரா�ப�� ��ைமயான�.
அவ�க��� �லைர� ���க��ைல எ�றா�
���க��ைலதா�. �ழ�ைத எ�� நா� �ைன�தா��
அத�ெக�� ஒ� ���ப�, ெவ��� எ�லா� உ��.
அவ���� நா� க�டாய� ம���� ெகா��க ேவ���.

இ�ேபா� ெசா�ல�ேபா�� �க����� கதாநாய�
என��� ெத��த ெப�. �ழ�ைதகைள ெரா�ப��

க����ட� வள��பவ�. ெவ��ட��� எ�ப� பழக
ேவ���, எ�ப� சா��ட ேவ��� எ�ெற�லா�
ெசா��� ெகா��பவ�.

ஒ� ��மண��� சா�பா��� ப����
அம�����தா� தன� �ழ�ைத�ட�. ப�மாற
ஆர���தா�க�. �ழ�ைத இைல�� ைக ைவ�கேவ
இ�ைல. ப�க��� அம�����தவ� ெரா�ப��
�ய�பாக, ‘ஏ�மா!, இ�த க�வைகக� உன���
���காதா? இ�த� ப�க� பாயச� இ���ற�, பா�,
இ��� உன��� ����மா? பாயச� சா���’ எ��
ெசா�னா�. �ழ�ைத ெசா����: ‘ ெந� ஊ��� வைர
சா�பா�� இைல�� ைக ைவ�க� �டா� எ�� எ�க
அ�மா ெசா�����கா!’
பாவ� அ�த ம�த�! �ழ�ைத இ�ப�� ெசா���ேபா�
அவரா�� சா��ட ��ய��ைல!
�ழ�ைதக�ட� இ�ப��தா� எ�� ெசா�லா��க�.
�லசமய�க�� �ைலைம ேவ� மா���� இ����

எ��� ெசா��� ெகா��க�.
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�ைளயா��ேபாேத க���
ெகா���ற� �ழ�ைத

�ழ�ைத�� �ைளயா�� ெவ�� �ைளயா�� அ�ல
எ��றா� டா�ட� �பா�. �ழ�ைத �ைளயா�வைத�
பா���� ெகா������ நம�� அ� ஏேதா ெபா��
ேபா�க, அ�ல� மனம����காக �ைளயா�வதாக�
ேதா���. நா� அைத ெப�யவ�க� பா�ைவ��
பா����ேபா� அத�� அ�தைன ���ய��வ�
இ��கா�. ஒ� ��ன ெபா�ைமைய ைவ��� ெகா��
அ�மா, அ�பா எ�ெற�லா� ெசா���ேபா� நா�
அைத ெரா�ப�� ��ய� ஆக எ���� ெகா�வ��ைல.

ஆனா� �ழ�ைத�� �ைளயா���க� வா��ைக
பாட�கைள க��� ெகா�ளேவ எ��றா� டா�ட� �பா�.
��கால��� தா� வாழ� ேபா�� வா��ைக��� த�ைம
தயா� ெச��ெகா�ளேவ �ழ�ைதக�
�ைளயா��றா�க�. �ழ�ைதக� எ�தாக
�ைளயா�வதாக நா� �ைன��ேறா�; ஆனா�
அவ�க��� �ைளயா�� ���பத��� காரண� அ�
‘க�ட�’ ஆக இ��பதனா�தா�. ஒ� உய��ைல�ப��
மாணவ� எ�தைன க�ட�ப�� ‘�ேயாெம��’ ைய�
க��� ெகா���றாேனா அேத ��ர��ட� �ழ�ைதக�
�ைளயா��ைன ���ப����ப �ைளயா� அத�
ெந�� ���கைள� க��� ெகா���றா�க�.

எ� ��ைள ��ன வய�� ைக�� எ� �ைட�தா��
அைத ைவ��� ெகா�� கா� ஓ�ட
ஆர������வா�. ெப���, அ��பா�, �ேக�
எ�� எ�லாேம அவ� ைக�� கா� ஆக மா��.
�ளயா�வத���� தன� �ைளயா�� சாமா�க��

�லவ�ைற அ�க�ேக ைவ�பா�. இவன� கா� அ�த
சாமா�கைள� ���, அவ��� ேம� ேமாதாம� ஓ��.
�லசமய� அவ��� அ�ேக ேபா��ேபா� ‘���……’
எ�� சட� �ேர� ேபா�வா�. �ர��� வ��ேபா�
ஹா�� அ��பா�. அவ� �ைளயா�வைத �ய��ட�
அ�� நா� பா���� ெகா����ேப�.

அவ� கா� �லசமய� எ� கா� அ���� வ��.
ஹா�� ச�த� அ�ல� ‘����‘ எ�ற சட� �ேர�
ஏதாவ� ஒ�ைற ெச�வா�. ‘எ�ேபா பா��தா��
எ�னடா கா� �ைளயா��?’ எ�� ேகா����
ெகா�ேவ�. அவ� இ�� �க�� லாவகமாக இர��
ச�கர வ��ேயா, நா�� ச�கர வ��ேயா ஓ���ேபா�
டா�ட� �பா� �ைன��� வ��றா�. அவன�
�றைம�� இ�த ��ன வய� �ைளயா��� காரண�
எ�� டா�ட� �பா� ெசா�வ� ���ற�.

இ�ெனா� �ஷய�ைத�� டா�ட� �பா�

ெசா���றா�: ��க� �க�� �ைல�ய��த
�ைளயா�� சாமா�கைள வா�க ேவ���
எ�ப��ைல. �ழ�ைத�� ம��, �ைல�ய��த�
எ�ப� ப�� ெத�யா�. இ��பைத� ெகா��
�ைளயா�� �றைம �ழ�ைதக��� உ��. �ல���
கா� மா�� ஓ�� ெப��� ��ெர�� வான���
�மானமாக ���பா��.

இ�த� கால��� தா� �ழ�ைதக��� �த� �தமாக
�ைளயா�� சாமா�க� வ���றன. எ�க� கால���
ஒ� மர யாைன அ�ல� மா�, அ�ல� ��ைர இ����.
அைத� க���� க�� இ���� ெகா�� ேபாேவா�.
அ�வள�தா�.

�ழ�ைதக��� ெபா�ைமக� வா���ேபா�
ெரா�ப�� ��ன அள��ள �ளா�� (blocks)
வா�கா��க�. �ழ�ைத வா�� ேபா��� ெகா��
�������. அேதேபால ெபா�ைம�� ஓர�க�

��ைமயாக இ�லாம�, வ�வ� எ�� இ���றதா
எ�� பா��� வா���க�.

இர�� வய� �ழ�ைத த� அ�மா அ�பா
ெச�வைதெய�லா� கா�� அ��க� க���
ெகா���ற�. கா�� ��டைர ைவ��� ெகா��
எ�ேலா���� கா�� ேபா��� ெகா����. அ�பா
மா�� ேஷ� ெச�� ெகா���. ஷூ�கைள�
ேபா���ெகா�� ஆ�� ேபா��.

�ழ�ைதக� த�க� �ைளயா�� சாமா�க�ட�
�ைளயா��ேபா� �ர ��� பா��க�. ��க�
�டேவ இ��� இ�ப� ெச�, அ�ப� ெச� எ��
ெசா��� ெகா��கா��க� எ��றா� டா�ட� �பா�.
உதாரணமாக ��க� ஒ� பா�� டா� வா�����க�.
மா��� ெகா�ள உைட, காத�க�, கால�க� எ�லா�
�டேவ வ��ற�. �த�� உ�ளாைடகைள�
ேபா����� �ற� ேமலாைடகைள� ேபாட ேவ���

எ�� உ�க���� ெத���. ஆனா� உக� �ழ�ைத
�த�� ேமலாைடைய� ேபா��ற�. உடேன ��க�
‘அ�ப���ல�மா…இ�ப� இைத �த�� ேபா� எ��
ெசா��� ெகா�����க�’ உ�கள� தைல��டா�
�ழ�ைத�� (தானாகேவ) �ைளயா�வ�� ஆ�வ�
�ைற�ற�. பா�� டா� �ைல�� ���ற�.

ேமேல ெசா�ன�ேபால தானாகேவ �ைளயா�� �ல�
ஆரா��� ெச��, �ற� அைத ெச�� பா��� க�க
�����ற� �ழ�ைத. அைத அத� ேபா���
���க�. ஒ� �ஷய� கவ��������களா? எ�த
ஆர���த ���� எ�லா �ழ�ைதக�� ‘அ’ எ�ற
எ��ைத தைல�ழாக�தா� எ���. இத�ெக�லா�
ெப�ேறா�க� ெரா�ப�� கவைல�பட ேவ�டா�.
தானாகேவ க��� ெகா��� �ழ�ைத.

எ� ெப���� இர�டாவ� �ழ�ைத �ரசவ���காக
ம���வ மைன�� ேச�����ேதா�. ெப�ய ேபர�ட�

நா� அவ� அ��� உ�கா�����ேத�. �ழ�ைத
��க��� ஓர� ைத���ெகா�� இ��ேத�. எ�
ேபர� எ��ட���� ெகா�ச� �� வா��, ம���வ
மைன�� இ���� க���� ஒ� க�������
இ�ெனா� க����� க��னா�. அைத ெச��
ெகா������ேபா� ம���வ� வ�தா�. இவைன�
பா��� ‘இ�த �ைல இ�த� ப�க��ேல��� அ�த�
ப�க����� க�� எ�ன ெச�ய� ேபா�றா�?’ எ��
ேக�டா�. அத�� அவ�, ‘நா� ரா��மா� (ந�க�)
மா�� இ�த �ைல� ������ இ�ேக��� அ�க
ேபாேவ�’ எ�றா�. ‘அச�! �� உ�ன தா��மா? ��
ெம��சா இ��ேக’ எ�றா� ம���வ�. �� ெம��சா
இ��தா எ�னா? நா� ‘��ரா�’ ஆக இ��ேகேன!’
எ�றா�.

இ�தா� �ழ�ைத!
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ேந�� எ�ேபா�� எ�டைர ம��� வ�� �னாைவ�
காேணா�. ‘அவ� வ�வாளா? அவ� வ�வாளா?
ேச��� ேபான பா��ர�கைள ேத��� ேபாட அவ�
வ�வாளா?’ எ�� நா� பாட ஆர���கலாமா எ��
ேயா���� ெகா����த ேநர�, வ�தா�.

‘எ�ன �னா ேல��?’ �ரைல உய��தாம� �தானமாக
ேகாவ� இ�லாம� ேக�ேட�. (ேகாவ� + �ர�

உய��த� = �னா�� ரா�னாமா!)

‘�� ���ல ��சா ஒ� அ�மா வ���றா�க. ேந��
உ�க ��� ேவைலய ����� ேபாெசா�ல ‘��ன
ெகாய�த ��. ெதன� வ�� ‘மா�ஸு’ ப��
�டறயா�� ேக�டா�ேகா. காைலல ேபா� மா��
ப�� ெகாய�தய ���பா�� �����
வாேர�….அதா� ேல�டா����…’

‘� மா�� ப���யா?’ எ� �ர�� இ��த �ய��
அவள� ‘ஈேகா’ ைவ ��ப���இ��க ேவ���.

‘இ�னா�மா இ�� ெசா��ேட…! ெகாய�ைதய
���பா�ற��� ��னால எ�ைணைய ெகாய�த
ஒட��ல தட� ‘ச�….ச����…’ நா� தடைவ ைக�
கா� எ�லா� இ�� ��ேடா�� வ���க. அதா�
மா�ஸு…!’

அவ� ெசா�வைத� ேக��� ெகா����த என�� இ�த
மா�� ப�� ‘ெச�வ கள��யேம’ ப����
எ�த��ைலேய எ�� ேதா��ய�. அ�பாடா, இ�த
வார� எ�த �ஷய� �ைட����ட�! இ�த வார�
எ��வத�� ‘��’ த�தத�� அவ��� ‘டா��ஸு’
ெசா�ேன�.

வடஇ��யா�� இத�ெக�ேற மா�� வாலா (ஆ�)
மா�� வா� (ெப�) இ���றா�க�. ந� ப�க�
இைதேபால இ���றா�களா ெத�ய��ைல.

ெப�யவ�க� யாராவ� இ��தா� அவ�கேள
�ழ�ைத�� எ�ைண ேத������ ேபா�
�ழ�ைத�� ைக, கா�கைள ந�றாக உ��
��வா�க�. ஒ�ேவைள ெவ� ஆ�கைள �ழ�ைத��
மா�� ெச�ய� ����டா�, அவ�க� ைகைய ந�றாக
��த� ெச��ெகா�ள� ெசா���க�. ெபா�வாக

இவ�க� �ழ�ைதைய கா�� ேபா��� ெகா��
எ�ைணைய� தட� அ�ப�ேய மா�� ெச�வா�க�.
அதனா� அவ�கள� �காதார�ைத ��க� தா� பா����
ெகா�ள ேவ���.

இள� தா�மா�க�� இைத ெச�யலா�. �லபமான�
தா�. ெச�வத�� �� கவ��க ேவ��யைவ:

• மா�� ெச���ேபா� ைகக�� அ��த� இ��க�
�டா�.
• ��� ஊ� எ�றா� எ�ைணைய ச�� �� ப��த��.
• எ�ைண�� நா� �ள�, நா� �ரக� ேபா�� ��
ப��தலா�.
• எ�ேபா�� �ழ�ைத�� பய�ப����
எ�ைணையேய பய�ப��தலா�.
• ஒ�ேவைள, மா�� எ�ைண எ�� வா��வ�தா�,

�த�� �ழ�ைத�� ைக�� ஒ� ெசா�� எ�ைணைய
ெதா�� ைவ�க��. அல�� இ�ைலெய�றா�
ெதாட��� பய�ப��தலா�.
• மா�ஷு��� �ற� ���பா��� ��� அ�க �டாக
இ��க� �டா�.
• �ழ�ைத�� உட� �ைல ச���லாத ேபா�
ெச�யேவ�டா�.

�ழ�ைதைய ெம�ெத�ற ���� ப��க ைவ�க��.
தைல�� எ�ைண ைவ�பத�� ��னா�, நா�க�
��னவ�களாக இ��தேபா� எ�ேபா� எ�க���
எ�ைண ைவ�தா�� எ� அ�மா ஒ� ��ன பா��
(பா��, இ�ைல �ேலாக�) ெசா�� எ�க� வல�
ெதாைட�� ெபா�� ெபா�டாக ைவ�பா�. அைத
ெசா���ேற�.
‘அ�வ�தாம, ப�, �யாச, ஹ�மா�, ��ஷண,

மா��க�ேடய, பர�ராம �ர��� நம:’

எ�ைணைய ஆ�கா�� �ர�� ெதா��� ெகா��
ஒ�ெவா� ெபய���� ஒ� ெபா�� வ�ைசயாக
ஒ��� �� ைவ�க ேவ���. 7 ெபா��க� ஆன�ட�
அவ�ைற அ�ப�ேய ெதாைட�� தட� ��வா�. இ�
ஆ� ெப� �ழ�ைதக���� ெபா�வான�. ெப�
�ழ�ைதக��� இைத ெச����� இ��� ஐ��
ெபா��க� – �ைத, அக�யா, அ��த�, ம�ேடாத�,
தாரா எ�� ஐ�� ப���� ெப�க�� ெபய�கைள�
ெசா�� ைவ�பா�.
���ப����றவ�க� இ�ப�� ெச�யலா�.

�ழ�ைத�� மா�� ெச�ய� ேபாவதா� கவன� அ�க�
ேதைவ. �த�� தைல�� ‘�ராமா ஜயஜய…’ பா�
��� �ைற ெகா�சமாக எ�ைண எ��� தடவ��.
ைகக�� அ�க� அ��த� ெகா��க ேவ�டா�.
அ��� �க�. �த�� ெந��. இர�� ைக ஆ�கா��

�ர�க��� எ�ைணைய எ���� ெகா��
ெந���� ந��ப���� �ர�கைள ைவ�� வல�,
இட� ப�க� தட� வ��� �ட��. அ�ப�ேய
க�ன�க����, ������ தடவலா�. ெந�����,
க�ன�க��� ��ன ��ன வ�ட�க� ேபாடலா�. �ல
�ழ�ைதக� இைதெய�லா� ெரா�ப�� ர���
ெச��ெகா��வா�க�

கா� மட�க�� அ��த� ெகா��காம� எ�ைணைய�
தட� உ�� �ட��. க��� ப���� தட�� ேபா�,
�ழ�ைத�� �கவா�க�ைடைய ��� தடவ��.
�ழ�ைத��, மா��, வ�� எ�� எ�ைண தட�,
��ன ��ன வ�ட� ேபாடலா�.

அ��� ைகக�. எ�ைணைய தட� ேம���� ��
எ�� உ�� ���க�. எ�� ப�கமாக உ�வ
ேவ�டா�. �ற� ெதாைட இ���க�� எ�ைணைய
தடவ��. ������� ேபா� இ�த� ப����

�ைனவாக ேசா� தட� �ைறய �� ���� க�வ��.
க��� ெதாைட இ���க�� எ�ைண த�க� �டா�.

கைட�யாக கா�க�� எ�ைண தட� ���� ��வ�
ேபால ெச�யலா�. �ல �ழ�ைதக� கா�கைள ����
ெகா��� ��க� ெச��� உபசார�ைத ந�றாக
அ�ப����. இ�ேபா� �ழ�ைதைய ����� ப��க
ைவ�� ���ற�க�� எ�ைண தட� ேலசாக
உ�வ��.

இ�த மா�ைஷ �ன�� ெச�ய ேவ�டா�. வார���
ஒ� �ைற ெச�தா� ேபா�மான�. இ�த மா��னா�
எ�ன பல�?
• �ழ�ைத��� அ�மா���� ஒ� ெந��க� ஏ�ப��.
• �ழ�ைத�� உட� உ���க� உ��� ப��.
• இர�த ஓ�ட� �ரா��.

• �ழ�ைத ந�றாக� ����.
• �ழ�ைதைய அைம�� ப����.
• �ழ�ைத மா�� ெச�த�ட� நா�றாக� ����.
அதனா� �த�ேலேய உணைவ� ெகா��� ���க�.
ஆகார� சா���� ஒ� ம� ேநர� ஆன�ட� இ�த
மா�� ப�ணலா�.
ெசா�ல மற����ேடேன! வழ�க�ேபால �ழ�ைத�ட�
ேப�� ெகா�ேட, அைத ெகா��� ெகா�ேட, பா���
பா�� ெகா�ேட ெச�ய��.
அேதேபால �ல நா�க� �ழ�ைத ��க� எ�ைண
தட��ேபாேத ���� த� எ���ைப ெத�����.
அ�த நா�க�� ��ட ேநர� மா�� ெச�ய ேவ�டா�.
ச�ெட�� ���� ���க�. மா�� ெச�வேத
�ழ�ைத�� ச�ேதாஷ���காக� தா�.
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‘�த��த�� ��ைர ஏ�ற� க��� ெகா��பவ��
மன�ைல எ�ப� இ����? ��ைர�� ேம�
உ�கா��தா� ��ட�. எ�ன ஆ�ேமா எ�னேவா எ�ற
பய�; உடைல இ��� ைவ��� ெகா�� ��ைர��
க�வாள�ைத ைக �வ��� அள��� ெக��யாக�
����� ெகா��…..��ைர��� க�ட�. க���
ெகா��பவ���� க�ட�. அ�பவசா� எ�ன
ெச�வா�? ��ைர�� ேம� ஏ� உ�கா��த�ட�,
உடைல� தள���� ெகா�� ��ைர��
அைச�க��ேக�ப த� உடைல இய�க, ��ைரைய த�
க���பா����� ைவ�க எ�� எ�லாவ�����

மன�தள�� தயாரா� இ��பா�. ��ைர ஏ�ற�����
�ழ�ைத வள������ எ�ன ச�ம�த� எ����களா?

டா�ட� �பா� தன� �ழ�ைத வள��� ��தக���
ஓ�ட��� இ�ப�� ெசா�� ��� ‘�ழ�ைத வள��ைப
��ைர ஏ�ற��ட� ஒ��ட ��யா�. ஆனா� ெச��
ஒ��தா�: ��க� எ�வள�ெக�வள� �லா��டாக
இ�����கேளா அ�வள�க�வள� ���ைல
உ�க��� சாதகமாக இ����’ எ��றா�.

ந���� ஒ� ெசாலவைட உ�� : ��த� ேமாைழ;
இைளய� காைள எ��. �த� �ழ�ைத ெகா�ச�
அசடாக�தா� இ����; ��ன� பா��� ெச���
எ�� ெபா��. ஏ� இ�ப� எ�ப�தா� இ�� நம�
ேப�� ேபா�ற �ஷய�.

�த� �ழ�ைத�� ேம� நா� கா����� அ�த

அ�கைற தா� இத��� காரண� எ�� டா�ட� �பா�
ெசா���றா�. �ழ�ைத�� ெகா�ச� உட�நல�
ச���ைல எ�றா� ெப�ேறா�க� அத� அ��ேலேய
இ��� ‘ெகா�ச� இ����; ெகா�ச� ���
அைட���� இ���’ எ�� �ழ�ைத�� ஒ�ெவா�
அைசைவ�� பா���� பா��� ஏதாவ� ெசா���
ெகா����ப�. �ழ�ைதைய எ�ேபா�� ���
ைவ��� ெகா����ப�, அ�வாகேவ �ைளயாட���
எ�� �டாம� இ�ப� �ைளயா�, அ�ப� �ைளயா�
எ�� ெதாட��� ெசா��� ெகா�ேட இ��ப�;
�ழ�ைத நட�தா�, ‘ெரா�ப நட�காேத, கா� வ����;
மா��ப� ��ட ேபாகாேத, �����வ; ெரா�ப
���காத வ��த வ����’ இ� ேபால �ழ�ைதைய
தானாக அத� ேபா��� இய�கேவ �ட ம��ப�.
�ைளயா��� ம��ம�ல; ஏதாவ� �ஷம�
ெச�தா�� அைத ெப�தாக எ���� ெகா��
அ��ைர�� ேம� அ��ைர ெசா�� �ழ�ைதைய
உ�� இ�ைல எ�� ெச����வ�.

இைதேபால ெப�ேறா�க� இ��ப� இர�� வைகக��

�ழ�ைதைய பா����. �தலாவ� தா� ம��ேம இ�த
உலக��� இ���ேறா�; எ�ேலா���� த�ைன�
�����; த� ெப�ேறாைர ேபாலேவ இ�த உலக�
��வ�� த�ைன நட��� எ�� �ைன���
ெகா�வ�. இர�டாவதாக தானாகேவ எைத�� ெச�ய�
க��� ெகா��வ��ைல. ��தாக எைத�� ெச�ய
�ய�வ�� இ�ைல.

இ�ப� வள�� �ழ�ைத ம�றவ�க�ட� பழ�வ��
ச�� ��த��ேய இ���ற�. எ�ேபா��
எ�லா�ட�க��� த�ைன வ� நட�த ெப�ேறா�கைள
எ��பா���ற� �ழ�ைத. எ� த��, எ� ச� எ��
�ழ�ைதயா� ெசா�தமாக ��� ெச�ய ��வ��ைல.
எ�ன ெச�யலா�?

�ல �ஷய�க�� �ழ�ைத�� �த��ர� ெகா��க�.
ஓட���; ஓ� ���தா� தானாகேவ எ��� வர���.
��க� பதறா��க� அள��� அ�கமாக. �ேழ ����

அ�� �ழ�ைதைய அைண�� சமாதான� ப����க�;
இெத�லா� சகஜ� எ�� ��ய ைவ��க�. ‘ஓடாேத��
ெசா�னா ேக�க மா�டா�; இ�ேபா பா� ������
அழற’ எ�� ெசா�லா��க�. ேகாப�படா��க�.
��டா��க�.

�ல �ழ�ைதக� ������ ��யவ�க� வ��ேபா�
அ�மா�� ��னா� ஒ��� ெகா���. அ�மா��
�டைவ�� �க�ைத� �ைத��� ெகா���.
இெத�லா� சாதாரண �ஷய�கேள. இவ�ைற� ெப��
ப��� வ�பவ�க�டெம�லா� ெசா�லா��க�.

எ�க� உற�ன�� ேபர� எ�க� ������ வரேவ
மா�டா�. அவ� அ�மா�� உ�ேள வர� �டா�.
த��� தவ� வ����டா� அ�� அ��, வா��
எ���….ெப�ய ரகைள நட���. நாேன அ�த�
ெப��ட� ெசா����ேட� உ�ேள வராேத எ��.
இெத�லா� ஒ� வ�ட���� ��. இ�ேபா� அ�த�

�ழ�ைத தய�க��லாம� எ�க� ������
வ��றா�. எ�லா அைறகைள�� ேபா�� பா���றா�.
�க�� சகஜமாக எ�ேலா�ட�� பழ��றா�. இதைன
வள����� ஒ� அ�கமாகேவ எ����
ெகா�ளேவ���.

�ல ��க�� ெப�ேறா�கேள ெவ��ட�க�� அ�க�
பழக மா�டா�க�. அ�ப������ ெப�ேறா��
�ழ�ைத�� அ�க� பழகா�. �ல ��க��
�ழ�ைத�� �ல� அ�பா���� அ�மா����
�ைறய ந�ப�க� �ைட�பா�க�.

எ�க� ���� ேம� ���� ஒ� �ழ�ைத. எ�ைன�
பா��த�ட� எ��ட� �ைறய �ஷய�கைள�
ேப���. என�ேக ெரா�ப�� ஆ�ச�ய� ஏென��
அ�த� �ழ�ைதைய நா� பா��ப� அ�தா� �த�
தடைவ. நவரா����� �ழ�ைத�ட� வ�மா� அ�த�
ெப�ைண அைழ����� வ�ேத�. �ழ�ைத�ட�

அ�த� ெப� வ�தா�. அ�� அ�தைன ேப�ய �ழ�ைத
எ�க� ����� வ�� வாைய� �ற�கேவ ம��த�.
எ�ேலா�ேம ��யவ�களாக இ���� ���ைல��
�ழ�ைத�� இ�த நட�ைத சாதாரணமான�தா�.
அ�த� ெப���ேகா �ழ�ைதைய எ�ப�யாவ� ேபச
ைவ���ட ேவ��� எ��. ‘� ேபசைல�னா உ�ன
எ�ேலா�� ‘அச�’ எ�பா�க�. உன�� ஒ���
ெத�யா� எ�பா�க�’ எ�� ஏேதேதா ெசா��, அைத
ேபச ைவ�க �ய�� ெகா����தா�. பாவ�, அ�த�
�ழ�ைத.
‘அ��த தடைவ வ��ேபா� � �ைறய ேப��யா�,
ச�யா?’ எ�� ெசா�� அ�த� �ழ�ைத�� ைக��
சா�கேல� ெகா��� அ��� ைவ�ேத�.

எ�த� காரண� ெகா��� �ழ�ைதைய க�டாய�ப��த
ேவ�டா�, ���!

��ைர ஏ�ற�ைத� ப�� ெசா���ேபா� என��
இர�� ேஜா��க� �ைன��� வ��. அவ�ைற
உ�க�ட� ப���� ெகா���ேற�.

எ�க� ந�ப� ஒ�வ� ��ைப ேபா���தேபா�
கட�கைர�� ��ைர ேம� உ�கா������றா�. ��மா
ஜா� ைர� தா�. இவ��� ��� வரா�. ��ைர நகர
ஆர���தவட�, ��ைர வாலா�ட� ‘�ேலா, �ேலா’
எ�����றா�. அவ� இவ� ெசா�னைத ‘சேலா சேலா’
எ�� ���� ெகா�� ��ைர�� உ�தர� ெகா��க,
��ைர பற�க ஆர�������ற�. இவ� அல�ய
அலற�� ��ைரேய �ர�� ேபா� ��� ��டதா�!

இர�டாவ� ேஜா�:
ம�ன�: இளவரச� எ�ேக?
ம���: ��ைர ஏ�ற� க��� ெகா�����றா�, ம�னா!
இற�க� இ��� க��� ெகா�ள��ைல. அதனா�

��ைர ேமேலேய இ���றா�!
பாவ� எ�ைற�� இற�க� க��� ெகா�� எ�ைற��
அ�த இளவரச� ��ைர����� இற��வாேரா!
எ�ேலா�� வா���� ��������க� எ��
�ைன��ேற�. இ�ப�ேய எ�நா�� எ�ேலா�� மன�
�ைற�� ���தப�ேய இ��க இ�த �பாவ��
��நா�� எ�ேலா���� வா����கைள ெத�����
ெகா���ேற�.
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�ழ�ைத�� ேப��� �ற�

‘�பாவ� அ���� நல�� இட��. வல� காைல�
கா�� எ�றத�� எ�க ��ேக� ேக�கறா�: ‘ஏ� வல�
கா�?’ ‘நாம நட���ேபா� �த�ல வல� காைல�தாேன
�த�ல ைவ��ேறா�, அதா�!’ (அ�பா�, அவைன
சமா����ேட�!) அ��த ��ஷ� இ�ெனா�
ேக��ைய எ�ைன ேநா�� ��னா�. ‘ஆனா மா��
பா�� ப���ேபா� ெல�� �� �த�ல இட�
கால�தாேன ெசா�றா…?!’ எ�க� ப��க�� ���
ர�கராஜ� இைத� ெசா�னேபா� எ�ேலா�ேம அ�த�
����ைபய�� ���� ��ைமைய ர��ேதா�. இ�த�
�ழ�ைத�� ச�� �தானமாக� தா� ேபச வ�த�.

அ�ேபா� ெப�ேறா� ெரா�ப�� கவைல�ப�டன�.
இ�ேபா� ‘ெரா�ப ேபசறா�’ எ��றா�க�!

ெபா�வாக ெப� �ழ�ைதக� ���ர� ேப�வா�க�.
ஆ� �ழ�ைதக� ச��� தாமதமாக� தா� ேப�வா�க�.
�ல சமய�க�� ேவ� �தமாக�� இ��கலா�.
�ழ�ைத�� வள����� ேப�வ�� ஒ� ைம�க� தா�.
இர�� வய�� �ல �ழ�ைதக� ந�றாக மழைல
இ�லாம� ேப��. �ல �ழ�ைதக� 3 வய���
மழைல�ட� ேப��.

�ழ�ைத �ற�த�ட� அத� ேப�� அ�ைகதா�.
இர�� ��� மாத�க�� ‘ஆ….’ ஊ…..’ எ�� �ல
ச�த�கைள எ����. இ�த ச�த�க� ெகா�ச�
ெகா�சமாக வா��ைதகளாக மா� அ�மா அ�பா எ��
ெசா���ேபா� நம� பரவச���� எ�ைல எ�?

�த�� எ�லா� �ழ�ைதக�� அ�மா ேப�வைத
அ�ப�ேய ���� ெசா���ற�. ‘ம�� சா�படலாமா?’
எ�� அ�மா ேக�டா� �ழ�ைத��, ‘ம��
சா�படலாமா?’ எ�� ப�� ெசா���ற�. ‘சா��டலா�’
எ�� ெசா�ல ��� கால� ஆ�ற�.

அ�மா�� க��ைப������ேபாேத �ழ�ைத
ெமா�ைய� ����ெகா�ள ஆர����ற� எ��றா�க�
ஆரா���யாள�க�. அ�மா�� இதய� ���ைப
அ�வ�ேபாலேவ அ�மா�� �ரைல�� அ��ற�
�ழ�ைத. ஒ� �ழ�ைத இர�� ெமா�க� ேபச�ப��
���ைல�� வள��தா� இர�� ெமா�கைள�� ஒேர
ேநர��� க��ற�.

�த�� ‘மா… தா……..’ எ�� ஒ� எ����
ஆர����� �ழ�ைத�� ேப�� மாத�க� ெச�ல�
ெச�ல �மா..மா.. தா�…..தா எ�� ��ேன��ற�. நா�
ேப�வ�����தா� �ழ�ைத க��ற� த� ெமா�ைய.

அதனா� தா� தா�ெமா�ைய யா� உத��� இ�லாம�
நாேம க��� ேபச�� ஆர����ேறா�.
எ�த ஒ� ெமா�ைய�� க�கேவ��� எ�றா� �த��
அ�த ெமா�ைய� காதா� ேக�கேவ���. ேக�டைத
���� ெசா�ல ேவ���. �ற� நாேம வா��ய�கைள
அைம��� ேப�வ�. கைட�யாக�தா� எ����கைள
க�கேவ���. ஆ��ல ெமா� பல��� ேபச க�னமாக
இ���ற�. அத�� காரண� �த�� எ�த க�ப�தா�.
அ��தேம ��யாம� ‘A for Apple’ எ�� ப���ேறா�!

நா� ேப�வைத� பா��� �ழ�ைத ேபச� க��ற� எ��
ெசா�ேன�, இ�ைலயா? காதா� ேக�ப� ம��ம�ல;
ந� வாயைச� �க��� மா�ற�க�, க���
ேதா��� அைச�க� எ�� ெமா�த��� ந� உட�
ெமா�ைய�� க��ற�. அதனா�தா� �ல �ழ�ைதக�
ேப��ேபா� ‘அ�ப�ேய அ�மா மா�� இ���ற�’
அ�ல� ‘அ�பாைவ உ��� ைவ�����ற�’ எ��
ெசா���ேறா�.

ஒ� வய�� �ழ�ைத ஒ�ைற� ெசா��� நம��
சகல�ைத�� ��ய ைவ��ற�. இ�த வய��
�ழ�ைதைய பா��தா� அத� வா� அைச��; �டேவ
ஒ� �ர� ���; தைல அைச��; க��� ஒ�
உண��� எ�� �ழ�ைத�� �� உட�� ேப��.
ேவ�டா� எ�� ெசா���ேபா� தைலைய
இ�ப�க�� அைச��ற�. ேவ��� எ�றா� தைலைய
ேம�� ��� அைச��ற�. அட� �����ேபா�
கா�கைள உைத��� ெகா�� த� ���ப�ைத ெசா�ல
�ைன��ற�. எ���� ெகா�ள ேவ��மா,
இ�ைககைள�� ��� கா���ற�.

ஒ� வய����� இர�� வய���� ஒ� �ழ�ைத
�ைற�த� 50 வா��ைதக� ேப��ற�. ேப�வைத�ட
அ�கமாக நா� ெசா�வைத ���� ெகா���ற�.
�ன�� நா� ேப�வ����� ��ய வா��ைதகைள��
க��ற� �ழ�ைத. நா� ெகா�ச� �தா����
ேபசேவ���.

�ழ�ைதக��� ‘நா�’ எ�� ெசா�வத�� ��� கால�
ஆ��. ‘நா� ெச��ேற�; என�� ேவ���’
எ�பெத�லா� �ழ�ைத�� ச�� க�னமான வா��ய
அைம��க�. அத�� ப�� ‘பா�பா ��கேற�’,
பா�பா��� ேவ���’ எ�� ��க� எ�ப� உ�க�
�ழ�ைதைய� �������கேளா ‘பா�பா’, ‘���’,
‘���’ – நா� எ�பத�� ப�� – பய�ப����.

இர�� வய� ���த�ட� �ல �ழ�ைதக� ெவ�
ேவகமாக ேபச ஆர�����. ‘��றாவ� வய��
�ைல�� இ���� வா��ைதக� எ�லா� வ��’
எ�பா�க� ந� பா��மா�க�.
�ழ�ைத�� ேப��� �ற��� ெப�ேறா�� ப��
எ�ன?
• �ைறய ேப��க�. இர�� ��� மாத�க�ேலேய
‘ஊ�….ெசா��’, ‘��…. ெசா��’ எ�� ேபச�
��டலா�. �ழ�ைத�ட� இ���� சமய�க�� எ�ன

ெச��ெகா�������க�, அ��� எ�ன ெச�ய�
ேபா���க� எ�ெற�லா� �ழ�ைத�ட� ெசா���க�.
இ� எ�ன, அ� எ�ன எ�� ேக�� ெபா��க��
ெபய�கைள� ெசா���க�. பா��� பா��க�.
• ஒ� வய� �ழ�ைத�ட� ��க�� அைதேபாலேவ
மழைல�� ேபசலா�. ��� வய�� �ழ�ைத�ட�
��க� மழைல ேபசா��க�. ப����� ேபானா�
ஆ��ய�� ெமா� �ழ�ைத���, �ழ�ைத ேப��
மழைல ஆ��ய���� ��யாம� ேபா�� அபாய�
இ���ற�.
• ��தக�க� ப���� கா���க�. �ைறய ��
வா��ைதக� �ழ�ைத க��� ெகா�ள இ� உத��.
இர�� வய���� இ���� �ழ�ைத��
��தக������� கைதைய ப��� அத��
��வ�ேபால ெசா�லா�. �ற� ��தக�����பைத
ப���� கா��வ�ட� ����� ெகா���க�. இதனா�
வா��ய அைம��கைள �ழ�ைத தானாகேவ க���.
• �ழ�ைத ேப��ேபா� ேக��க�: இ� �க��
���ய�. ஒ� க�, ஒ� கா� ெதாைல�கா���

ெப���� ேம�. இ�ெனா� க�, இ�ெனா� கா�
�ழ�ைத�� ேம� எ�� இ��கா��க�. ��க�
ேப��ேபா� கவ��க��ைல எ�றா� உ�க� கணவ�
ேம� உ�க��� எ�தைன ேகாவ� வ��,
அ�ேபால�தா� �ழ�ைத��. �ழ�ைத தாேன எ��
�ைன�கா��க�. இ�ேபா� ��க� எ�ப� �ழ�ைதைய
உ�வா������கேளா, அ�ப��தா� ��கால���
�ழ�ைத உ�வா��.
• �லசமய�க�� �ழ�ைத அவசரமாக அ�ல� ேவக
ேவகமாக� ேப��ேபா� வா� ��கலா�. இத���
கவைல ேவ�டா�. �ழ�ைதைய �தானமாக� ேபச�
ெசா���க�.
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ெம�வாக� ேப�� �ழ�ைத

ேந�� எ� அ�கா�ட� ேப��ெகா�� இ��ேத�.
அ�கா��� அழகழகான இர�� ேப��க�. ேந��
���� ேப��க���� ச�ைட. அ�கா இ�வைர��
‘��மா இ��க�’ எ�� அத������றா�. ��னவ�
ெசா���றாளா�: ‘ஐய� அ�ெச� �� �, பா��’ எ��.
இைத ெசா����� அ�கா �����ெகா�ேட
ெசா�னா�: ‘ �ணைர வய�� எ�ன ேப�� ேப��ற�,
பா�..!’ என��� ����தா�. எ�ேலா�ட�� ெசா���
ெசா��� ����� ெகா����ேத�. இேதா இ�ேபா�
உ�க�ட�� ெசா����ேட�.

�ழ�ைதக�� ேப�� எ�த �ைல��� ந�ைம ர��க
ைவ���. ேபானவார� ெசா�ன�ேபால �ல �ழ�ைதக�
ெம�வாக� ேபச ஆர�����. ஆனா� �ழ�ைத
�ற�த����� ெப�ேறா� �ழ�ைதக�� ேப��� �ற�
ப���� அ�கைற ெகா�ள ேவ���.

நா� ேப�வைத� ேக���ேக���தா� �ழ�ைதக�
ேபச� க��றா�க�. அதனா� �ழ�ைத�ட� அ�க�
ேப��க�. ��ன ��ன �ஷய�கைள� �ட அத�ட�
ப���� ெகா���க�. ‘இ���� எ�ன சைமய�
ெச�யலா�?’ ‘உன�� �டல�கா� ����மா?’
‘அ�மா��� இ�த� �டைவ/��தா� ந�னா இ��கா?’ ‘
இ���� அ�மா��� சைமய� ெச�யேவ ���கல,
ரா��� அ�பா வ�த�ட� 1947 (உணவக�)
ேபாகலாமா?’ எ�� ��க� மன��
�ைன�பைதெய�லா� �ழ�ைத�ட��� ெசா���க�.

ெப�ேறா� எ�ேபா� த�க� �ழ�ைதக�� ேப��� �ற�
ப�� கவைல ெகா�ள ேவ���? ெபா�வாக
�ழ�ைதக�� ேப��� �ற�� �ல ைம�க�கைள
அ��� ெகா�வ� ந�ல�.

��றா� மாத�:
ச�த�கைள� ேக�டா� �ர��, ���வா�� ேபா��;
அ��. ைக�� எ��� ைவ��� ெகா�� வாயா� ேப�
சமாதான�ப���னா� அ�ைக ����. அ��ேபா�
ெதா�ைட�� எ��� ேச��� ‘களகள’ ச�த�
உ�டா���. ‘�� ��’ எ�� ெம��ய ச�த�
உ�டா���.

ஆறா� மாத�:
��க� ேப��ேபா� உ�கைளேய பா����ெகா��
தா�� ேபச �ய�வைத� ேபால ‘�….�…’ எ�� �ர�
எ����.

ஒ� வய�:
ெபா�வான �ல வா��ைதகைள ���� ெகா���. ‘வா..’
, ‘உ�கா�…’ ‘டா�டா…’ ெசா�� ேபா�றைவகைள�
���� ெகா�� அேதேபால ெச���. ‘மா….மா…..
�ைத…..�பா’ ேபா�ற இர�ெட���� ெசா�கைள�
ெசா���.

ஒ�வய� கட�த ��:
ப�ேவ� வைகயான வா��ைதகைள� ���� ெகா���.
‘பா�பாேவாட க�� எ�ேக? பா�பாேவாட ��ன
��� எ�ேக?’ எ�ற ெகா��கைள� ���� ெகா���
கா���க ஆர�����. தானாக� ேப�வைத �ட அ�க
வா��ைதகைள� ���� ெகா���. ��தக�க��
பா���� ெபா��கைள ேந�� பா��தா�
ச�ேதாஷ��ட� கா�����. ஒ� �ர�, அ�ல� தைல
ஆ��வத� �ல� ெசா�லவ�தைத நம��� ��ய
ைவ���.

இர�� வய��� ேம�:
‘பா�பாேவாட ��� ெகா�டா’, பா�பாேவாட ஷ��
ெகா�டா’ எ�ெற�லா� ெசா�னா� ���� ெகா��,
எ���� ெகா�� வ��. இர�� வய�� �ழ�ைத��
அகரா��� 300 ெசா�க� இ���� எ��
ஆரா���யாள�க� ெசா���றா�க�.

��� வய�:
‘���கலாமா?’ எ�றா� ‘ேவ�டா�’ தைலைய
ஆ���ெகா�� வாயா� ெசா���. ைசைக��
ெசய�� ஒ��ப�� ேநர��. �ழ�ைத�� அகரா���
இ�ேபா� 900 வா��ைதக� ேச�������.
�ழ�ைதயா� 200 வா��ைதகைள பய�ப���
ேபச����.

நா�� வய�:
�ளமான ெசா�ெறாட� ����. ‘������, �� ெசா�கா
ேபா���� ெவ�ல ேபாலாமா?’ எ�றா� ��யாக�
���க� ேபா��.

ெப�ேறா�க� கவ��க ேவ��ய �ஷய�க�:
ேம�ெசா�ன ைம�க�க� எ�லா� ��ேன��ேன
நட�தா� கவைல�பட ேவ�டா�. ஒ� ��ன
�ஷய�ைத �ைன�� ைவ��� ெகா�டா� உ�க�
�ழ�ைத�� ேப����ற� ப��� கவைல�பட
ேவ�டா�.
• இர�� ��� மாத� �ழ�ைதயாக இ����ேபாேத
ச�த�கைள ெத��� ெகா���றதா எ�� ப�ேசாதைன
ெச���க�.
• உ�க� ���ப��� யா��காவ� ேப�� ச�யாக
வர��ைல எ�றா� அைத �ழ�ைத �ற��� ��ேப
ம���வ�ட� ெசா���க�.

• அேதேபால கா� ச�யாக ேக�காத �ைற யா��காவ�
இ��தா� அைத�� ம���வ�ட� ெசா���க�.
• �ழ�ைத �ற�த�டேன �ழ�ைத�� ேக��� �றைன
ேசா��க த�ேபா� �ைறய ப�ேசாதைனக�
இ����றன. அவ�ைற ெச�வத� �ல� �ழ�ைத��
ேப�� �றைன அ�க��கலா�.

ஒ�ேவைள ப�ேசாதைன�� �ழ�ைத�� கா� ேக�காத
�ைற இ��தா�� கவைல�படேவ�டா�. த�சமய�
ம���வ� �ைற�� �ைறய ��ேன�ற�க�. எ�த�
�ைறயானா�� �வ��� ெச�யலா�.

கா� ேக��� �ற��, ேப��� �ற�� ஒ���ெகா��
ச�ப�த�ப�ட�. ச�த�கைள� ேக�� �ழ�ைத
அ��ேபா� ��க� சமாதான�ப���னா�, அதா�
அ�ைக ��றா�, உ�க� ேப�� அத��� ேக��ற�
எ�� அ��த�. ச��� ெதாைல�� ��� ெகா��
�����ைபைய ச�த� ெச���க�. �ழ�ைத ச�த�

வ�� �ைச�� ����� பா��தா� கா� ேக��ற�
எ�� ெபா��.

�ழ�ைத ேபச �ய�����ேபா� ��க� ���ேக
���� வா��ைதகைள� ெசா��� ெகா��கா��க�.
�ழ�ைதைய �த��ரமாக� ேபச ���க�. �ல
வா��ைதக� வர��ைல எ�றா� ேக� ெச�யா��க�.
அ�ேபாலேவ �ழ�ைத மழைல�� ேபச���. ��க��
அ�ப�ேய ேபசா��க�. ��க� ச�யான உ�ச����
ேப�னா� �ழ�ைத�� ச�யாக ேப��.
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கா� ேகளாைம

�ழ�ைத�� ேப��� �ற����, ெமா�� �றைம���
�ழ�ைத �ற�த �த� வ�ட� �க �க ���யமான�.
ேக��� �ற� எ�ப� �ழ�ைத�� ச�க
வா��ைக���, அ�வா��த வள������ �க �க
அவ�ய�. இ�த �ற� பா��க�ப�டா� �ழ�ைத��
ேப�� �ற��, ெமா�� �ற�� �ட ப��க�ப��.
�ழ�ைதக� ேபச� க��� ெகா�வ�� தா�த�ைதய�
ேப�வைத� ேக���தா�. தா� பா�� தாலா�ைடேயா,
ஒ� ந�ச� ைர�ைசேயா ேக�க இயலாத �ழ�ைதக���
��கால��� ேப��� �ைறபா�� உ�டா��. கா�
ேகளாைம எ�ப� ெவ�ேய ெத�ய� ��ய �ைற

இ�ைல. ஆதலா� உ�க� �ழ�ைத�� ேக���
�றைன, �ழ�ைத �ற�த உடேன ேசா��ப� ந�ல�.
எ�தைன ���ர� �ைற பா� ெத�ய வ��றேதா
அ�தைன ���ர� �ைறபா� ��க வ��� ேதடலா�.

வள��த நா�க�� இ�த� கா� ேகளாைம ஒ� �ற��
ேகாளாறாக இ���ற�. 1000 �ழ�ைதக�� 3
�ழ�ைதக���� கா� ேக�ப��ைல எ�� ஆ��க�
ெத�����றன. �ற�த �ழ�ைதயா� ேபச
��யாததா�, �ழ�ைத�� இ�த� �ைற இ��ப�
�ழ�ைத �ற�த உடேன ம���வ��ேகா அ�ல�
ெப�ேறா��ேகா ெத�ய வ�வ��ைல.

ஏ�கனேவ ெசா�ன� ேபால ���ப��� யா��காவ�
கா� ேகளாைம அ�ல� ேப�� �ற�� �ைறபா�
இ��தா� ம���வ�ட� ெசா�� இ�த
ப�ேசாதைனகைள ெச�ய� ெசா�லலா�. �ழ�ைத �ற�த
��, ம���வ மைன����� ����� வ�வத��

�� �ழ�ைத�� ேக��� �றைன ேசா��க ேவ���.
ஒ�ெவா� வ�ட�� 4000 �ழ�ைதக� இ�த�
�ைறபா�ட� �ற�பதாக ஒ� ஆ�� ���ற�.
இ�ப�� �ற��� �ழ�ைதக� ம�றப� ஆேரா��யமாக
இ���றா�க�. உ�க� �ழ�ைத�� ேக��� �ற�
ச�யாக உ�ளதா எ�பைத ப�ேசா��ப� உ�க� கடைம.

1-3-6 ெந��ைற (protocol)
ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� ேக��� �ற��காக �த� ஒ�
மாத��ேலேய ப�ேசாதைன�� உ�ப��த ேவ���.
ஒ� ேவைள ேக��� �ற� இ�ைல எ�றா� எ�த
அள���� பா��� ஏ�ப�����ற� ம��� எ�த வைக
கா� ேகளாைம எ�பைத�� �த� ��� மாத�����
க�ட�ய� பட ேவ���. �த� ஆ� மாத�க����
ேக��� �றைன� ெபற �ழ�ைத�ேக�ற ஒ� ��ட�ைத
ேத��� எ���, அத�கான எ�லா உத�க�� ெச��
ெகா��க� பட ேவ���. இ�த� ப�ேசாதைனகைள
1-3-6 ெந��ைற ( protocol ) எ�� ெசா���றா�க�.

�ற�த �ழ�ைத�� ேக��� �றைன அ�ய எ�ென�ன
ப�ேசாதைனக� ெச�ய ேவ���? இர��வைகயான
ப�ேசாதைனக� இ����றன.

�த��ைல� ப�ேசாதைன:
இதைன Otoacoustic Emission test எ��றா�க�.
�ழ�ைத�� உ�கா�க���� ெவ���ற ச�த��னா�
ஏ�ப�� ெம��ய அ���க� �க ���ய ஒ�வா��
�ல� அள�க�ப���றன. இ�த அள�க� ஒ�
கண���� ெச��த�ப�� �ழ�ைத�� ேக���
�ற� க�ட�ய�ப��ற�.

இர�டா��ைல ப�ேசாதைன
இதைன ABR (Auditory Brainstem Response
test) எ��றா�க�. இ�த� ப�ேசாதைன �ல�
�ழ�ைத�� ெம��ய ச�த�கைள� ேக��� �ற�
ேசா��க� ப��ற�. ஒ� ��ய ெச��ெபா� (ear

phone) �ல� ஊ�க� ெசா��க�க� (Click Stimulus)
�ழ�ைத�� கா���� ெச��த� ப���றன. இ�த�
ப�ேசாதைன ஆ� மாத���� �ைறவாக இ����
�ழ�ைதக��� ெச�ய�ப��ற�.

இ�த இர�� வைகயான ப�ேசாதைனக�� �க �க
பா�கா�பானைவ. �ல ��ட�க�� ெச��
���க�ப�பைவ. �ழ�ைதக��� இ�த
ப�ேசாதைனக�னா� எ�த பா���� ஏ�படா�.
ெப��பா�� �ழ�ைதக� இ�த ப�ேசாதைனக��
ேபா� உற��� ெகா�� இ��பா�க�. �ல சமய�க��
�ழ�ைத �����ெகா�ேடா, �ைளயா�� ெகா�ேடா
இ��தா� இ�த� ப�ேசாதைனக�� ��� ச�யாக
இ�லாம� ேபாகலா�. ���ப��
இ�ப�ேசாதைனகைள� ெச�ய ேவ��வ��.

உ�க� �ழ�ைத�� கா� ேக��� �றைன ஒ�ெவா�
வ�ட�� ேசா��ப� ந�ல�. �ழ�ைத ேப�வ��,

அ�ல� ெமா�ைய க��� ெகா��வ�� �ர��ைன
இ��தா�� உடன�யாக ம���வைர அ�க��.

�ய�� எ�� த�ர உ�கா�க�� ெபா��த� ப��
உ�ைவ�� சாதன�க� (implants ), ேப�� ���ைச
(speech therapy ), ெச���ல� ப��� (auditory
training ) எ�� பல �த�க�� �ழ�ைத�� ேக���
�றைன�� ெமா� க��� �றைன�� ேம�பட�
ெச�யலா�.

ம���வ��ைற இ�ேபா� பல வைக�� ��ேன�
இ���ற�. உல�� பல நா�க�� ெவ�ேவ� �தமான
ஆரா���க� ம���வ��� ஒ�ெவா� �ைற���
நட�� வ���றன. �ற�� ேகாளா�கேள இ�லாம�
�ழ�ைதக� ��கால��� �ற�க�� ��� எ�ற
�ைல�� வரலா�.

எ�த ஒ� �ைறபா�� ஆர�ப��ேலேய க��
���க�ப�டா� ��� கா�வ�� எ��. �ழ�ைத
�ற�� ஒ� வ�ட����� கா� ேகளாைம �ைறபா�
இ��ப� க�� ���க� ப�டா� ெசய�ைக க��க�
�ல� ேக��� �றைன ச� ெச�யலா�. �ைறபா�
���ர� க�����க�ப�� ���ைச�� அ��க�
ப�டா� �ழ�ைத�� வா�ைவ அழகாக மலர�
ெச�யலா�.
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�ழ�ைத�� �ெட�ெச�
பா�கா�க�பட ேவ���

ெச�ற வார� ப��த ஒ� ெச��: 17 வய�� ெப�
�ெட�ெச� தான� அ����ளா�. உல�ேலேய இ�த
தான�ைத ெச���ள �த� இள� ெப� இவ�. த�க�
���ப��� ஒ�வ��� இர�த���� ேநா� இ��ப�
ெத���, அவ��� எ��� ம�ைஜ மா�� அ�ைவ
ெச�யேவ��� எ�பத�காக இ�த ெப� அவ���
தன� �ெட�ெச�ைல தான� அ����ளா�. இவ�
�த�� இைத�ப�� த� அ�மா�ட� �ட�
ெசா�ல��ைலயா�. இ�த �ெட�ெச� தான� எ�ப�

இர�த தான� ேபால�தா�. இர�த தான� ெகா��பத��
�� நம� இர�த� எ�தவைக, அைத ெப�பவ�க���
ந� இர�த� ஒ���ேபா�மா எ�� பா���றா�க�
இ�ைலயா, அ� ேபால �ெட�ெச� தான���� ����
பல ப�ேசாதைனக� உ��. இர�த தான� ெச�ய ப��
ெச��ெகா�வ� ேபாலேவ இ�த �ெட�ெச�
தான����� ���ப����றவ�க� ப��
ெச��ெகா�ளலா�.

�ெட�ெச� எ�ப� எ�ன?
�ெட�ெச� எ�ப� உ�ர��க�. இ�த உ�ர��க�
நம� உட��� அ��பைட ஆதார �ைலக�. இ�த
�ெட�ெச�க� இர�� வைக�ப��. �த�வைக
embryonic stem cells (க� உ�ர��க�)
இர�டாவ� வைக adult stemcells
(வள��தவ�க�� உ�ர��க�).

க� உ�ர��க�:

�ழ�ைத தா�� க�������ேபா� �ழ�ைதைய��,
தாைய�� இைண�ப� ெதா��� ெகா�. ெதா���
ெகா� இர�த� எ�ப� �ழ�ைத�� ெதா���
ெகா������� இர�த�. ெகா�ைய ெவ��ய��
ேவ�டா� எ�� �ர எ�ய�ப�� ெகா���
ெக��யான ப��தா� ���க�. ெதா���ெகா���
இ���� இர�த�, ெகா��� ெக��யான ப��க�
இைவ இர���� இ���� உ�ர��கேள க�
உ�ர��க� எ�� ெசா�ல�ப���றன.

�ழ�ைத �ற�த�ட� �ழ�ைத�� ெதா��� ெகா�
இர�த�ைத��, ெகா��� ���கைள�� ேச���
ைவ�பதா� �ல� �ழ�ைதைய பல�தமான
ேநா�க����� கா�பா�றலா�. இ�த உ�ர��க�
பல�தமான ��ர ேநா�கைள �ண� ப���� ஆ�ற�
உைடயைவ. �ெட� ெச�க� பல�தமான ���களாக
உ�வாக� ��ய த�ைம ெகா�டைவ இைவ. நம�
உட��� ேநா� காரணமாக நா� இழ��� ெச�கைள
எ��லட�கா எ���ைக�� ம�ப�
உ�வா����றன இ�த �ெட� ெச�க�.

இ�த ெதா��� ெகா� இர�த�ைத��, ���கைள��
பா�கா�பத� �ல� இர�த� ��� ேநா�, தல��யா
எ�ற �ேமா�ேளா�� �ைறபா�, இ�தய�, நர��
ச�ப�த�ப�ட ேநா�க�, ச��கைர ேநா� ஆ�யவ�ைற
�ண� ப��தலா�. Umbilical Cord Stem Cell
Banking எ�ற ஒ� அைம��� �ல� இ�த ெதா���
ெகா� இர�த��, ெகா��� ���க��
பா�கா�க�ப��.

எ�ப� ேச��ப�?
�ழ�ைத �ற�பத�� �ல வார�க� ��பாகேவ இதைன
��ட�ட ேவ���. �ரசவ��� ேபா� �ழ�ைத��
ெகா� இர�த� �ழ�ைத �ற�த 10 ��ட�����
ேசக��க� ப��ற�. இ� ���த�ட� ெதா���
ெகா������ 25 ெச.�. அள��� க�த��க�ப��
�ெட� ெச�கைள ���ெத��பத�காக
ப��ர�ப��த�ப��ற�. இ�ப� ெச�வதா�

�ழ�ைத�� எ�த �த ெதா��ர�� ஏ�படா�.
���ெத��க�ப�ட �ெட� ெச�க� க�����
�ைற�� பா�கா�க�ப��. ேதைவ�ப��ேபா�
இவ�ைற ேநா� த������ பய�ப��தலா�.

த�க� �ழ�ைத�� த�கைள�ட ந�ல எ��கால�
அைமய ேவ��� எ�ேற ஒ�ெவா� ெப�ேறா��
ஆைச� ப�வா�க�. ப��ைப� ெகா��கலா�; பண�ைத
ேச��� ைவ�கலா�; ப�ட�, பத� எ�லாவ�ைற��
ெகா��கலா� ஆனா� ஆேரா��ய�? க��������
ேபா� ஒ� ெப� தா� உ�ெகா��� உண�க� �ல�
�ழ�ைத�� ஆேரா��யமான எ��கால�ைத� ெகா��க
����. ஆனா�� பர�பைர ேநா�க� �ழ�ைதகைள
பா����ேபா� ெகா�ச� த�மா��தா� ேபா�ேறா�.
�ழ�ைத �ற�த�டேன �ழ�ைத�� �ெட�ெச�கைள�
பா�கா�பதா� பல ேநா�க����� �ழ�ைதைய�
கா�பா�றலா�.

ச�ப��� ம���வமைன�� ெச�றேபா� அ��
�ைட�த ஒ� ��ெல� –����� ெத��த ெகா�ட
தகவ�க� இைவ. உ�க� ம���வ�ட� இைத� ப��
��ைமயாக ெத��� ெகா���க�.

இ�ெனா� ெச���� ப��ேத�. இ�த �ெட�ெச�க�
�ல� கா�ேகளாைம �ைறைய ச�ெச�யலா�
எ�ப�தா� அ�த� ெச��. ம���வ� �ைற இ�ேபா�
பல வைக�� ��ேன� இ���ற�. உல�� பல
நா�க�� ெவ�ேவ� �தமான ஆரா���க�
ம���வ��� ஒ�ெவா� �ைற��� நட��
வ���றன.
அ�ைமய ஆரா��� ஒ�� �ைள� க���
�ெட�ெச�ைல� (embryonic stem cells)
பய�ப��� கா� ேகளாைமைய �ண�ப��த ஒ�
���ைச�ைறைய� க���������றா�க� எ��
���ற�. இ�த ஆரா��� �த��ைறயாக எ�
இன�க�� ெச�ய�ப������ற�. கா� ேகளாத
எ�க��� இ�த ���ைசைய ெச�� அைவக���

ேக��� �றைன ����ெகா������றா�க�. இ�த
ெவ��யா� ம�த�க���� ேக��� �றைன உ��
ப�ண ���� எ�� ஆரா���யாள�க� ந���ைக�
ெத����றா�க�.
ம�த�க��� இ�த ���ைச �ைற பய�பட இ���
பல வ�ட�க� ஆகலா�. எ�தைன ேப�க��� இ�த
�ெட�ெச� ���ைச பலன���� எ�ப� இ���
ச�வர� ெத�ய��ைல. ஆனா� இ�த �ெட�ெச�
���ைச ஏ�கனேவ இ���� ���ைச �ைறகைள
இ��� ���ப��த உத��.
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�ழ�ைத�� மழைல ேப��

ேபான ச���ழைம வழ�க�ேபால �� �� �வ�
அவ�க�� ேப�ைச� ேக�க உ�கா��ேத�. ‘எ��தாள�
�. அழ��சா� ப�� இ�ைற��� ேபசலா�’, எ��
ஆர���தா� �� �வ�.
‘�க� �ற�த எ��தாள�. அவர� எ����� ஒ�
உதாரண�: ‘�ைத நட�தா�; அழகா���த�. ��பனைக
அழகாக நட�தா�. க�ப� இ�த இர�� இட����
ஒேர வா��ைதைய பய�ப����றா�. �ைத
நட�பத���, ��பனைக நட�பத��� எ�ப� ஒ��ைம
ெசா�ல����? �. அழ��சா� ெசா���றா�: �ைத

நட�பேத அழ�; ஆனா� ��பனைக அழகாக நட�க
ேவ��� எ�� �ைன�� நட�தா�. �ைத�� அழகாக
நட�க ேவ��ெம�ப��ைல; அவ� நட�பேத அழ�.
பாசா�� ேதைவ��ைல. ஆனா� ��பனைகேயா த�
ேம� ந�ல அ���ராய� வர ேவ��� எ�� அழகாக
நட�தா�. அ�� பாசா��, நாடக� இ��த�’ இைத�
ெசா����� �� �வ� ஒ� �க அழகான உதாரண�
ெசா�னா�. �ழ�ைதக� ந��ட� மழைல�� ேப��.
நா��, ‘த�� ம�� சா��டறயா?’ எ��
�ழ�ைதைய�ேபாலேவ ேக�ேபா�. எ�தைனதா�
�ய�றா�� ந�மா� �ழ�ைதைய� ேபால ேபச
��யா�. அவ�க��ெக�� த� உலக�. அ�� நா�
�ைழய ேவ��மானா� அவ�களாகேவ மாற
ேவ���.
ெஜ� �ற� ஒ�வ� ஒ� சமய� �ல �ழ�ைதக�ட�
க�ணா��� �ைளயா��ெகா����தா�. �ற�
ஒ��� ெகா�டா�. எ�ேக? ஒ� ைவ�கேபா��
உ�ேள. �ழ�ைதகளா� க�����கேவ ��ய��ைல.
இர� ஆ��டேவ, �ழ�ைதக� ேத�� ேத�� கைள��
������ ெச�� ��டன. �ற� அ�ேகேய
உ�கா�����தா�. காைல�� ப� மா���� ைவ�ேகா�

ேபாட வ�தவ� ைவ�ேகா� ��கைள எ����ேபா�,
உ�ேள �ற�ைய� பா��தா� : ‘அட! ��க இ�க எ�ன
ப���க?’ எ�றா� ஆ�ச�ய��ட�. ‘உ�! ச�த�
ேபாடாேத, �ழ�ைதக� எ�ைன�
க��������வா�க�!’ எ�� �ற� வா�� ேம�
�ரைல ைவ��� ெசா�னாரா�! �ற�ைய� ேபால
ந�மா� �ழ�ைத�� �ைல��� ேபாக ���மா?’ ��
�வ� ���தா�.
�ல வார�களாக ந� ெச�வ கள��யேம �க�� ��ய�
ஆக �ழ�ைதக��� வ�� ேநா�கைள� ப��ய
�வாத�க�� ேபா��ெகா�����ற�. அதனா� தா�
இ�த வார� ெகா�ச� ைல� ஆக �ல �ஷய�கைள
உ�க�ட� ப���� ெகா�ளலா� எ�� எ���ேற�.
இ�த �ஷய�க�� �ழ�ைதகைள� ப��ய�
எ�பதா��, நா� ர��த �ஷய�கைள உ�க�ட� ப�ர
ஆைசயாக இ��ததா�� இ�த வார� இ�ப�.
உ�க� ரசைன�� இேதா இ�ெனா� க�ைத: எ��யவ�
த�சா�� க�ராய�. தன� �க�� ப�க��� இைத�
ப������தா� �� ��த�� �ரகா�. அவர� ��
அ�ம��ட� இ�த க�ைதைய இ�� ப���ேற�:

ெவ�� ேகா�ைப – த�சா���க�ராய�.
=================================
ெவ�� ேகா�ைபைய ���
கா�� ���க� ெசா��ற�
எ� �ழ�ைத.
வா��� ����ேற�.

இ��� ெகா�ச� ��
எ��ற�.
���� ெகா�ச�
����ேற�.

வாைய� �ைட�க
மற����டாேய?
எ��ற�.
�ைட��� ெகா��ேற�.

ேகா�ைபைய யா�
க�� ைவ�ப�?
அ��த கைண
பற��வ��ற�.
க�� ைவ��ேற�.
பா���-பா���.
உைட�� �டாேத
எ��ற� �ழ�ைத.

ெவ�� கா�� ���பேதா�
������ேற� நா�.
கா�� ���த��
ஆ�மாைவ� க��ெகா��ற�
எ� ���� �ழ�ைத.

ந� எ�ேலா� ����� இைத�ேபால ஒ� ����
�ழ�ைத இ���ற�. நா� சாதாரணமாக� ெச��� ஒ�
ெசய�� ஆ�மாைவ� ெகா��வர ����
�ழ�ைதயா� ம��ேம ����.
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பத�ட� ேவ�டா�

கா� ேகளாைம ப��ய க��ைர�� வ�த க���ைரக��
ஒ� �ஷய� ���ப����ப ெசா�ல�ப����த�.
ெவ�நா�க�� �ழ�ைத �ற�த உடேன �ழ�ைத��
ேக��� ச��ைய ப�ேசாதைன ெச�� பா���றா�க�
எ�ப�தா� அ�. ந� நா���� இைவெய�லா�
க�டாயமா�க�பட ேவ��� எ�பைத ந�
எ�ேலா�ைடய ேவ��ேகாளாக��
ம���வ��ைற�� �� ைவ�ேபா�.

இ�ெனா� �ஷய�ைத�� நா� ஒ���ெகா�ள

ேவ���. ந� நா��� இ�த மா�� ப�ேசாதைனகைள
ச�யான �ைற�� வரேவ�ப��ைல. ‘எ�க ���ல
யா���� எ�த� �ைற�� இ�ைல; அதனால இ�த�
ப�ேசாதைன எ�க� �ழ�ைத�� ேவ�டா�’ எ��
ெசா��பவ�க� ந��� அ�க�.

என��� ெத��த ஒ� ெப�ம� ‘�ழ�ைதகைள
ம���வ�ட� அைழ��� ெகா�� ேபாகேவ�டா�.
ஏதாவ� ேப� (�யா��� ேப�) ெசா���வா�க’
எ�பா�. ெரா�ப�� �ய�பாக இ����. அவர�
இர�டாவ� ெப� ‘ேபா��� ��ச� எ��வ�
ெத�ய��ைல’ எ�� ெசா�னேபா� ‘ந�லா உ�� பா�,
ெத���’ எ�� ெசா������றா�. அ�த� �ழ�ைத
பாவ�, ஒ� நா� ஆ��ய�டேம த� �ைறைய ெசா��
அ�����றா�. அ�த ஆ��ைய ெசா�ன�ற� க�
ம���வ�ட� �ழ�ைதைய அைழ��� ேபா����றா�.
க� ப�ேசாதைன ெச�� க�ணா���
ெகா������றா� ம���வ�. அ�ேபா� இ�த
ெப�ம� எ�ன ெசா�னா� ெத��மா? ‘இ����தா�
டா�ட� ��ட ேபாகேவ�டா�. இ�ப பா��க க�ணா�

ேபா������, யா� இவைள க�யாண�
ெச���பா�க?’ நா� அச�� ேபா� �����ேட�.
இ�ப��� �ல�!

ந�நா��� �ைறகைள ெவ��பைடயாக ேப�வைத
யா�� ����வ��ைல. வ��ேபா�
பா����ெகா�ளலா� எ�� மன�பா�ைம ந��ைடேய
அ�க�. ���தவைர ந� �ழ�ைதக�� �ைறகைள
மைற�க�பா��ேபா�. இ� �க�ெப�ய தவ�.

இ�த மா�� ெப�ேறா�க� ஒ� ரக� எ�றா� இ�ெனா�
வைக ெப�ேறா�கைள�� நா� பா��கலா�.
ம���வ�கைள ேக�� ேம� ேக�� ேக�� �ைள��
எ���� ரக�. ‘டா�ட�, இ�ப� ெச�யலாமா, டா�ட�?’,
‘ஏ� டா�ட�, இ�ப� ெச�தா� எ�ன டா�ட�?’ எ��
வா��ய��� �த�� ஒ� டா�ட�, கைட��� ஒ�
டா�ட� ேபா�� அவர� வா��ைகைய உ�� இ�ைல
எ�� ப��வ�� இவ�கைள ெவ�ல யா��

�ைடயா�. ேக�� ேக�ப�ட� ��காம� இ�த ம���
ெகா��கலாமா, அ�த ம��� ெகா��கலாமா எ��
இவ�கேள ேயாசைன�� �ற ஆர���பா�க�.
�ல� �ழ�ைதைய பா����ெகா�ேட இ��பா�க�.
ெதா�� ெதா��� பா��பா�க�. �� �� இ��தா��
ம���வ�ட� ஓ�வா�க�; இ�ைல ெதாைலேப���
அவைர� ���� ேக�� ேம� ேக�� ேக��… ��ன�
�ழ�ைத�� ஒ�� எ�றா� பத�ட� வ�வ� �க��
சகஜ�. பத�ட�ப�வதா� ஏதாவ� நட��மா? ��க�
பத�ட�ப�வதா� �ழ�ைதக�� எ�னேமா ஏேதா
எ�� �ைன�� பய�ப�வா�க�.

பத�ட� ப�� ேப�ைக�� ெச�ைன�� நா�க�
இ����ேபா� என� ப�க������ ேதா� ��ரா
தாசஸர� �ைன� வ�வைத த���க ��ய��ைல.
ஒ��ைற ��ரா�� கணவ� ெவ��� ேபா���தா�.
��ரா எ� ����� வ�� ேப��ெகா����தா�.
�டேவ அவர� நா�� வய� ��ைள. எ� ெப���
அ�த� ைபய�� �ைளயா�� ெகா����தன�.

��ெர�� அ�த� ைபய�� ������� இர�த� வர
ஆர���த�. நா� ெரா�ப�� பத���ேட�. அவ�
����ட பதற��ைல. ‘ர�ச� ஒ� தைலயைண
ெகா��க�’ எ�றா�. அ�த� ��ைளைய தைலயைண
ேம� உட��, தைல தைர�� ேம�� ப��ப���
ப��க ைவ�தா�. ஒ� ெவ�ைள��� ேக�டா�. நா�
ஒ� ைக���ைட ெகா��ேத�. அைத ��� நைன��
���� ���� ேம� ைவ�தா�. எ�ைன� பா���,
‘ஒ����ைல; இ��� �ல ��ட�க��
ச�யா����’ எ�றா�. நா� அ�ப�ேய �ய���
�����ேட�. ‘எ�ப� ��க பதறாம� இ����க?’
எ�ேற� �ய�� அட�காமேலேய. ‘இ� அவ���
ெவ�� காலமான வ��. பழ���டதா�
பத�வ��ைல’, எ�றா�. ‘என�� �ழ�ைத�� ஏதாவ�
எ�றா� ைககாெல�லா� ‘ெவலெவல��’ ேபா��ேம’
எ�ேற�. ‘அ��ற� �ழ�ைதைய எ�ப� கவ����க?’
எ�றா�.

அ������ ���தவைர �ழ�ைத�� ஏதாவ�
எ�றா� பதறாம� இ��க �ய�� ெச�ய ஆர���ேத�.

மன���� பய� வ�தா�� ெவ��� கா�டாம�
�ழ�ைத�ட� ேப��ெகா�ேட இ��ேப�.
ம���கைள� தவறாம� ெகா��ேப�. �ழ�ைத��
ேம� ஒ� க� இ��தா��, என��� ���த ேவைலைய
ெச�ய ஆர���ேப�. என� பய�ைத ெவ���
கா�டாம� ��யவைர ைத�யமாக இ��ேப�.
எ�லாேம அ�பவ� தா�!

�ச�ப� 11 பார��� �ற�த நா�
ஒ� ��ன ேவ��ேகா�: ��க� எ�த நா���
இ��தா��, �ழ�ைத�� ேப�� வ�த�ட� பார�யா�
பாட�கைள ெசா���ெகா��க�. ஆ��ல பாட�க�
ப���� க���ெகா�ள���. ��க� ����
�ழ�ைத�� �த�� பார�ைய அ��க�ப����க�.

என��� ���த ஒ� பார��� பாட�ட� இ�த வார�
�ைட ெப��ேற�:

ஓ�ச��, ஓ�ச�� ஓ� பராச��
ஓ�ச�� ஓ�ச�� ஓ�

கணப� ராய� அவ�� காைல� �����ேவா�
�ண�ய���டேவ ��தைல �� ம����டேவ
(ஓ�ச��)

பா���தைல ேமேல நட��� பாத��ைன ப�ேவா�
மா�பழ வா��ேல �ழ�ைச வ�ைம �க����ேவா�
(ஓ�ச��)

ெசா���கட�காேவ பராச�� �ர�தன�கெள�லா�

வ�லைம த���வா� பராச�� வா�ெய�� ���ேபா�
(ஓ�ச��)
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�ரசவ���� நா� பா��கலாமா?

நா� ெசா��� இ�த �ஷய� நட�த� 1979 ஆ�
வ�ட�. என� உற�ன� ஒ�வைர �ரசவ���காக
ம���வ மைன�� ேச�����தா�க�. �ரசவ����
இர�� மாத�க��� ��ேப அவ� ம���வ
மைன�� அ�ம��க�ப�டா�. இர�த அ��த� எ���
ேபா���த�. அவர� இர�தவைக ெநக�� ஆக��
கணவர� இர�தவைக பா��� ஆக�� இ��த�.
அதனா� ேவ� �ற��� �ழ�ைதைய ெவ� ப��ரமாக�
கா�பா�ற ேவ��� எ�� அவைர ம���வமைன��
ேப�கால���� ��ேப ேச�����தா�க�.
ம���வ�க�� �னச� க�கா���� இ��தா�

அ�த� ெப�ம�.

இர�� மாத�க� க��தன. எ�ப��� �ேச�ய� எ��
ஏ�கனேவ ��மா�����தா�க�. அதனா� ம���வ�
எ�க�ட� நாைள �ேச�ய� ெச���டலா� எ�றவ�,
‘நாைள�� நா� ந�றாக�தாேன இ���ற�?’ எ��
ேபா�ற ேபா��� ஒ� ேக��ைய�� ������
ெச�றா�. அ�வள� தா�, எ�க� இ�ெனா� உற�ன�,
உடேன ப�சா�க�ைத எ��� ைவ��� ெகா�� நா�
பா��க ஆர������டா�. நாைள�� காைல 3.33
���� 3.45 ��� ந�ல ேநர�, ந�ச��ர��
ந�றாக����ற�, அ�ேபா� �ேச�ய� ெச���க�
எ�� ம���வ� ���ப வ�தேபா� ெசா�ல, அ�த
ம���வ��� வ�தேத ேகாப�. ‘ேபானா� ேபா�ற�
எ�� ஏேதா ெசா�னா�, ேநரெம�லா�
�����தரா��க�. ��க� ெசா��� ேநர� வ��வைர
நா� க��ைய ைவ��� ெகா�� ��கவா?’ எ�� ச�த�
ேபாட ஆர������டா�.

இ�ேபா�� கால� ெரா�ப மாற��ைல எ�பைத
ச�ப��� நா� பா��த ஒ� ெதாைலகா�� �க���
����த�. ெபா�ைக ெதாைலகா���� ஆேரா��ய
பாரத� எ�� ஒ� �க��� வ��ற�. இைத�ப�� நா�
�ைறய தடைவ எ� க��ைரக�� ������ேற�.
வார���� 5 நா�க� மாைல 7.30 ம������ 8
ம�வைர இ�த �க���. இ�த� க��ைரைய� ப����
ஒ�ெவா�வ�� இ�த �க���ைய� பா����ப�
ேவ��ேகா� ����ேற�. ஒ�ெவா� நா� ஒ�ெவா�
தைல��� பல ம���வ�க� ேப��றா�க�. �ல
சமய�க�� ெதாைலேப� �ல� ேநய�க� த�க�
ச�ேதக�கைள� ேக�கலா�.

ெச�ற வார� ��க��ழைம ஒ� ெப� ம���வ�
ெப�க�� உட� நல� ப��� ேப�னா�. அவ�
ெசா�ன �ல �ஷய�கைள உ�க�ட� இ�� ப����
ெகா���ேற�. ெப� �ழ�ைதக� �ற�த�����
அவ�கைள ஆேரா��யமான வா����� தயா� ெச�ய
ேவ���; ந�ல ேபாஷா�கான உண�க�,
ச�ேதாஷமான மன�ைல இர��� ஒ� ெப�ைண

ஆேரா��யமான தாயாக மா���ற�; ��மண� ஆன
�� பா����ெகா�ளலா�; க���ற��
பா����ெகா�ளலா� எ�� அல��யமாக
இ��க��டா�. �ழ�ைத ெப��� ெகா�ளலா� எ��
��மான� ெச�த�ட� ைதரா�� ப�ேசாதைன
ெச��ெகா�ளேவ���. ேபா�� ஆ�� ெப�க���
�க�� அவ�ய�. இ� �ைர வைகக�� அ�க�
�ைட��ற�. அ��தப�யாக இ���� ச��. எ�, ம���
ெவ�ல� இவ��� இ����ச�� இ���ற�.
இ�ப�� ெசா���ெகா�� ேபானவ� தன� வ��த�
ஒ�ைற�� ெத���தா�. அதாவ� �ரசவ� பா����
ம���வ�கைள� ப�� �ல�� தவறான ��ற�சா��:
ேவ��ெம�ேற �ேச�ய� ெச��றா�க�. அவ�
ெசா�ன ஒ� �ஜ ச�பவ�: ஒ��ைற ஒ� ெப���
�ரசவ சமய��� �ழ�ைத�� இதய� ���� �ைறய
ஆர������ட�. தாைய��, �ழ�ைதைய��
கா�பா�ற ேவ��� எ�� ��� ெச�� �ேச�ய�
அ�ைவ ���ைச�� தயா� ெச�ேதா�. ெப���
அ���ட� ��ெரன �ரசவ வ� அ�க��க �ல
��ட�க�� நா�ம� �ரசவ� ஆ�ய�. இ�
ம���வ�கேள எ��பா��க��ைல. ஆனா� ெப���

உற�ன�க� த�க���� ேப�ெகா�டா�களா�:
‘��மாேவ �ேச�ய� எ�� ந�ைம ‘��’ ப�ண
பா��தா�க டா�டர�மா, ஆனா பா�, நா�ம�
ெட�வ�ேய ஆ����!’ எ��.
‘ந�ல ம���வைர ��க� எ�தைன நா�, எ�தைன
ம���வமைனக��� ேவ��மானா�� ெச�� ேத��
ேத� க������க�. ஒ� தடைவ இ�த ம���வ�
தா� எ�� ��மா��த�� அவ� �� �� ந���ைக
ைவ��க�. எ�கைள ஏமா���கார�க� எ��
ெசா�லா��க�. எ�க���� நா�ம� �ரசவ� எ�ப�
�க�ெப�ய ஆ�த�. அ�ைவ ���ைச எ�றா� அ�க
கவ��� ேவ���. அனாவ�யமாக எ�த ம���வ��
அ�ைவ ���ைச �பா�� ெச�யமா�டா�’ எ�றா�.
அவ� ��ய இ�ெனா� �ஷய�. ெகா�ச�
ேவ��ைகயாக�� இ��த�. ‘க��������
ெப���� பல ��க�க� இ��� �ேச�ய�
ெச�யலா� – �ல சமய�க�� இ� எம�ெஜ�� ஆக��
இ���� – எ�� ��� ெச�� நா�க� ��த க���
இய��� ெகா����ேபா�. ெப��� உற��கார�க�
வ�� இ���� ந�ச��ர� ந�லா��ல; அ�ல�

இ���� அமாவாைச, நாைள�� அ�ைவ ���ைச
ப�� �ழ�ைதைய ெவ�ேய எ��க எ��
ேக�பா�க�. இ�ேபா� ரா�கால�, எமக�ட� எ��
ெசா�பவ�க�� இ���றா�க�. அ�ேபாைதய
���ைல�� எ�க��� தா� �ழ�ைத இ�வைர��
கா�பா��வ� ஒ�ேற ��. அ�த மா�� சமய�க��
ெகா�ச� ����� நட��ெகா���க�’ எ�� அ�த�
ெப� ம���வ� ெசா�னேபா�, நம��� ெத�யாத
இ�ெனா� ப�க�� ெத�ய வ�த�.
அ�த ம���வ� ேக��� ெகா�ட�ேபால ம���வைர
ந��ேவா�.
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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.

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 ����.
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��� ே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
�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 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���.
<�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
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�
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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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.

1. எ�க� ��ட� ப��
– http://freetamilebooks.com/aboutthe-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
http://www.wired.co.uk/news/archive
/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki
/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�

பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS
oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப��
/ இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக��
ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

————————————————————————

��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly
/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !
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��ேய��� காம��
உ�ைம – ஒ� அ��க�

1. ப����ைம
ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ�
எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம� அசலான
பைட��கைள� பா�கா�க ச�ட��னா� அவ���
அ��க�ப�ட த��ப�ட உ�ைமயா��.

இ���ைமயான� அ�பைட��கைள நகெல��த�,
பர��த�, பய�ப���த� ஆ�ய ெசய�கைள�
க���ப���தைல�� உ�ளட��யதா��. இ���ைம
உ�ைமயாள���� பைட��� �தான
க���பா��ைன�� இலாப���� உ�ைமைய��
த��ற�. �ல ச�த��ப�க� த�ர இ�பைட��கைள�
பய�ப��த உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ�
அவ�ய�. இ�த அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா,
�ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.
ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ�� எ�ண���
ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள அ�ல.
எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம ெபற அவ�
மன�� அழ�ய கைத�க� உ�வாவ� ம��� ேபாதா�.
அ�க� ஒ� கைதயாகேவா, ஓ�யமாகேவா அ�ல�
எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட ேவ���.
கா���ைம ெபற ெவ��பாேட ேபா�மான�. பல
நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய அவ�ய��ைல.
���ய கால�க�� ப����ைம� ச�ட� ��தக�க�
நகெல��பத�� எ�ராக ம��ேம பய�ப�ட�. கால�
ெச�ல�ெச�ல ெமா��ெபய��� ம��� �ற சா��த
ஆ�க�க��� இ�ச�ட� பய�ப��த�ப��ற�.

த�ேபா� �ல�பட�, இைச, நாடக�, �ைக�பட�,
ஒ��ப��, �ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ��
இ�� அட�க�.
ப����ைம�� சாதக பாதக�க�
ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச�
ெபா�ளாதார ���� எ��தாள�க��� பய�
�ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��. அதாவ� ஒ�
�� எ�தைன �ர�க�, எ�த� ப��பக�தா�, எ�ேபா�
ெவ��ட�படலா� எ�ற ���கைள எ��தாள�
எ��க ���ற�. ��பைனயா�� ��க��
இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள� ெப���
ெகா�ள�� ����.
ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக
வ�வைக ெச�ய�ப���ள ேபா��� அ�� பர�த��
அ�� ������ ெப�மள�� த��க�ப���றன.
இத�கான காரண� ப����ைம�� இ��கமான
க���பா�கேள ஆ��. ஓ� எ��தாள� இற�� 60
ஆ��க�� ��னேரேய அவர� பைட���க�
ெபா�ெவ��� வ���றன. அ�வைர அ�பைட��க�

ம�ப���� ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட����
உ�ைம ேகார எவ�� இ�லா���� �ட ேவெறவ��
பய�ப��த ��யாத �ைலேய காண�ப��ற�.
ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட – அைவ ெச��
ேசர ேவ��ய ம�கைள� ெச�றைடயாம� –
ப����ைம�� ெபயரா� த��க�ப���றன.
எ��தாள�கைள ைமயமாக� ெகா�� அ�ச�க�க��
உ�வாகேவ��ய ��தைன� ப��க�
ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன. தம� ��தைனக�
�லமாக – அைவ அவ�க��� ��பான
தைல�ைறகளா� கட�த�ப�வத�டாக வரலா���
ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய ��தைனயாள�க�
ப����ைம�னா� க���ப��த�ப�வ�
கவைல���ய�.
அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத
உ����ட� ைவ����க���ய�. ச�க� உ����ட�
இ��பத�� ச�க அ�� சகலரா��
பய�ப��த���யதாக இ��க ேவ���. ஆனா�
ப����ைம�� க���பா�க� அத�� இட�
த�வ��ைல.

த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான
அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான அ�சமாக மா��வ�?
பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட�� ேவ���
அேதேவைள அ�பைட�பா��� க����களா��
��தைனகளா�� அ�ச�க�� பய�ெபற ேவ���.
ச�க��� �� அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ��
இ������ ��� ����� அத�கான ��ைவ� ெபற
ேவ���.
இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய��� காம�� –
Creative Commons – பைட�பா�க� ெபா�ம
உ�ம�க� ஆ��. இ�த உ�ம�க� ெகா�டதாக
ெவ��ட�ப�� ��க�� இலாப���� உ�ைம
பைட�பா��டேம இ����.
அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�, அ�ைவ�
பரவலா��த�, ���� ெச�வத�கான வ�க�
�ற�க�ப���றன. பைட�பா��� உ�ைம��
எ��தமான பா��ைப�� ஏ�ப��தா�, அ��
������ ம�க� சா��� ��பத�� இ���ம�க�
வ�வைக ெச���ளன. இ���ம�க�� ஒ��ைன�

பய�ப���வத� �ல� ஆவண�ப��த�,
அ������, க�� ேம�பா� ஆ�ய ச�கநல
ேநா��க�ட� இய��வ�� �லக ��வன�,
�����யா ேபா�ற அைம���க�� ெதாட���யாக
இய�க� ��யதாக இ���ற�.

2. ��ேய��� காம�� –
பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
��ேய��� காம�� – Creative Commons –
பைட�பா�க� ெபா�ம�க� எ�ப� ஆ�க�கைள
ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல
ஊ����பைத�� ���ப���வைத��
ேநா�கமாக�ெகா�� இய��� இலாபேநா�க�ற
அற�க�டைள ஆ��. இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல��
எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.
http://creativecommons.org
இ� பைட�பாள�க���� பயன�க���

இைடேயயான ஒ� பாலமாக அைம�ற�. ��ேய���
காம�� உ�ம�க� அைன�� உ�ைமகைள��
க���ப��தாம�, அ����ைமைய ஊ������றன.
எ�த உ�ைமைய அ��ப� எ�ப� (அதாவ�
��வைத�� கா���ைம�� க���ப��த�� இ���
��ைமயாக� ெபா��� ��த� வைரயான ப�ேவ�
ெத��க�) பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�.
இ� ��ைமயான க�ட�ற பைட�� உ�ம�க����
��ைமயான கா���ைம உ�ம�க���� இைட�ப�ட
ஒ� �தவாத� ��வாக� பா��க�ப��ற�.
த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன��
உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ எ�ற ச�ட�
��ரவாத �ைல�பா�ைட உைடயதா��. ெப��பாலான
ேநர�க�� பயன�க�� ச�க��� �யாயமான
பய�பா���� இ� தைடயாக அைம�� ���ற�. பல
ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள அ�வா� தம�
பைட���கைள க���ப��த ����வ��ைல. ஆகேவ
இ�த தைடைய நைட�ைற�� தள���தவ�காக
உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம உ�ம�க�
எ�� ேலாற�� ெல�� ���றா�.

இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ� வைகயான
கா���ைம உ�ம ஒ�ப�த�கைள உ�வா��
ெவ�����ள�. இ���ம ஒ�ப�த�க� ��ேய���
காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம�க��) உ�ம�க�
என அ�ய�ப���றன. இ�த உ�ைமக�
பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����,
அவ�க��� ஏ�ற உ�ம�கேளா� தம� பைட���கைள
ெவ���வைத� சா��யமா����றன. ப�ேவ�
ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ�
வைகயான க���பா�க�ட� ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க�
உ�வா�க�ப���ளன.
��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம
உ�ம�க�
ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய���� ேவ�
வ�வ�க��� ப��வத�காக ��ேய��� காம��
அைம��னா� உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�,
��ேய��� காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம)
உ�ம�க� என�ப��றன. ��ேய��� காம��
அைம�பான� ப�ேவ� ேதைவக����
பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான ஆ�

உ�ம ஒ�ப�த�கைள தயா��� வழ������ற�.
�ல உ�ம�க�
Attribution �����த� / Attribution (by)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர,
கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள உ�வா�க
ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த
�ைற�� அ�ல� ேவ�ட�ப�ட �ைற��
பைட�பா�க� ����ட�ப�த� ேவ���.
�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட�� �ைட��� இட�
ேபா�ற தகவ�கைள அ��ேத ப�ர ேவ���.
Non-commercial இலாபேநா�கம�ற /
NonCommercial (nc)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த,
இய�க, வ�ெபா��கைள உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற
ேநா�க�க��� ம��ேம.

��பைன ெச�ய��டா�.
Non-derivative வ��ெபா�ள�ற /
NoDerivatives (nd)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த,
இய�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா�
வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம
தர�பட��ைல.
Share-alike அேத மா��� ப��த� / ShareAlike
(sa)
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத
உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க ����.
ஆ� �த�ைம உ�ம�க�
ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
உ�ைம�ப� வழ���ேபா� ெத�� ெச�ய�பட���ய
�த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ
ப��ய�ட�ப���றன. �ைற�த க���பா�க�
ெகா�ட உ�ம��� இ��� ��ய க���பா�க�

ெகா�ட� வைர இைவ வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY –
�����த� (CC-BY)

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ��� ஒ�ப�த�க��
இ�ேவ க���பா�க� �ைற�த ஒ�ப�தமா��.
இ�ெவா�ப�த��� ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன
வழ���ேபா�, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய,
பய�ப��த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய
ஆ�க�கைள உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம உ��.
அ�ேதா� உ�க� ஆ�க��ைன அ�ல� மா�ற�க�
ெச�ய�ப�ட ��ய ஆ�க��ைன வ��தக
ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� அ�ம� உ��.
உ�க� ஆ�க��ைன எ� ேவ��மானா��
ெச�ய����. ஆனா� எ�ன ெச�தா�� உ�க�
ெபயைர �����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த

ஒ�ப�த��� ஒேரெயா� க���பா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக
பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ��� எ���ைல.
மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ� உ�ம����
ப�ரலா�.

2.Creative Commons AttributionShareAlike �����த� – அேத மா���
ப��த� (CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன மா�ற,
���த, அதைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய
ஆ�க�கைள உ�வா�க எ�� சகல���� ம�றவைர
அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன வ��தக
ேநா�க�க��காக�� பய�ப��த ����. ஆனா�,
அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள�� உ�க� ஆ�கேமா
அ�ல� அதைன அ��பைடயாகெகா�� உ�வா��
��ய ஆ�கேமா உ�க� ெபயைர க�டாய�
����டேவ���. அ�ேதா� ��க� பய�ப���ய
உ�ம ஒ�ப�த�ைத அ�ப�ேய பய�ப��தேவ���.
���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக
பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�

அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ���.

3. Creative Commons AttributionNoDerivs �����த� – வ��ெபா�ள�ற
(CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�யாம�,
உ�க� ெபயைர கா�டாய� ������ வைர���
வ��தக ��யான அ�ல� வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த
ேதைவ�காக�� உ�க� ஆ�க��ைன �ள
��ேயா��க, ப����ெகா�ள இ�ெவா�ப�த�

அ�ம�ய���ற�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக
பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons AttributionNonCommercial �����த� – இலாப
ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக
உ�க� ஆ�க��ைன ���த, வ�வ� மா�ற,
���ழ�����ப��த அ�ம���ற�. இ�த
ஒ�ப�த���� உ�க� ஆ�க��ைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க��� உ�க� ெபய� ����ட�பட ேவ���,
வ��தக ேநா�க�க��� பய�ப��த ��யா�. ஆனா�
ஒேரெயா� ���யாச�, உ�க� ஆ�க� தா����ள
உ�ம ��க��� அைமவாக�தா� ��தாக
உ�வா�க�ப�� ஆ�க�ைத�� ��ேயா��கேவ���
எ�ற க�டாய� இ�ைல. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக
பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல.

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike �����த�
– இலாப ேநா�கம�ற – அேத மா���
ப��த�(CC-BY-NC-SA)

இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத
���ழ�����ப��த, மா�ற�க� ெச�ய, ெதா��க,
உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக ைவ�� ��ய
ஆ�க�கைள ெச�ய அ�ம���ற�. ஆனா� மா�ற�
ெச�ய�ப�� ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�, உ�க�
ெபயைர ����ட ேவ��� அ�ேதா� இேத
அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க�� வழ�க ேவ���.
ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க��ைன தர�ற�க��

ப���த��க�� ��ைனய ஒ�ப�த� ேபா�ேற இ���
அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க�
ெச�ய அ�ம��பேத இ�ெவா�ப�த��� �ற��.
உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக
உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய
உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ���
எ�பதா� ��ய உ�வா�க�கைள�� வ��தக�
ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக
பய�ப���த� அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.

6. Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs �����த� –
இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BYNC-ND)

இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க���
க���பா�க� ��யதா��. இ� �� ��ேயாக�ைத
அ�ம���ற�. இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர”
ஒ�ப�த� எ��� அைழ�க�ப��ற�. ஏென��,
உ�க� ஆ�கேவைலைய தர�ற�க��, ம�றவேரா�
ப����ெகா�ள�� இ� எ�ேலாைர�� அ�ம���ற�.
ஆனா� ப�ர�ப��ேபா� உ�கள� ெபய�,
உ�க��கான ெதா��� ேபா�றவ�ைற�� வழ�க
ேவ���. ப��பவ�க� உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த
மா�ற�� ெச�ய ��யா�. வ��தக ேநா�க�க��காக
பய�ப��த�� ��யா�. மா�ற�க�

அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா� இய�பாகேவ
உ�க� ஆ�க��ைன ப���ேபா� இேத உ�ம
ஒ�ப�த��� அ��பைட�ேலேய ��ேயாக� �க��.
���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக
பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க���
அ��பத� �ல�, அைவ பலரா� ப�ர�ப��
சாகாவர� ெப���றன.
உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�,
காெணா�க� என எ�த பைட�ைப�� இ�த
��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.

இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான
��ேய��� காம�� உ�ைமைய ெத�� ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க�
அ�� பலைர�� ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம
இ����. பைட�பா��� ப����ைம�� எ��த
பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா���
க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல ம�க����
ெகா�� ெச�� ேச��� ��ய ��தைன�ேபா���க�
உ�வா�க���கான அ��� பரவலா�க�ைத மா��ரேம
��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப���
உ�ைம உ�ளதா�, உலெக��� உ�ள வாசக�கைள�
ெச�றைட��ற�. இத� �ல� பைட�பாள�ைடய

அ��� க����க�� ��தைனக�� வள��� வ��
பைட�பாள�க� ம����� த���ச�க���
ம����� ெச�றைட��றன. ஒ� பைட�பாளைர�
ெபா��தவைர அவ�ைடய க����க� ��தைனக�
பர��ப�ட ம�கைள� ெச�றைடவேத அவ�ைடய
�த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக�� அவ�ைடய
எ�ண� �ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள��
பைட���க� ெச�றைடவத� �ல� அவ�கள�
க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச����
�லைம ேதா����க�ப���ற�. ஒ�
பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன
வாசக�க� ம���� தா�க�ைத� ெச���� ேபா��
வாசக�ைடய வா��ய��� ச�க� சா��த
�ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச���� ேபா��
அ�பைட�பா� சாகாவர� ெப�� ெதாட���யாக
உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப����

ெகா�ளலா�. தம� வைல�ப��� ப�ரலா�. தா�
����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக
பய�பா���� பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல
க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா�
மா�ற�� ப�ரலா�. வ�க உ�ைம இ��தா�,
��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��.
நா� ����� எைத�� ப��வ� ந� உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற
தள�க��, ��க� ��ேய��� காம�� உ�ைம��
ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட
பைட�பகைள ேத�, அவ�ைற உ�க� ��க��,
வைல� ப��க�� பய�ப��தலா�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான

ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப��
ேபா�, ��மா ��� ேத�ெபா��� ேத�, உ�க���
உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத �ட, இ�ேக
ேத�, ப��� உ�ைம உ�ள பட�கைள
பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல��
�ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய �ைக�பட�க�
யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம��
ெவ���டதா�, தா� ெப�ற �ற��கைள��,
பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover
/117/kalyan-varma-free-art-is-proﬁtable

����க� –

FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம
உ�ள�’, ‘எ��� நகெல��� ப�ர� �டா�’ எ��
பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம��
இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த
வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��, �ற� ப��கலா�
எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC
ேகா��களாக மா�ற� �டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள�
�ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க
��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த���
�க�ெப�� �ள��ய ‘அ�பல�’ ���த� ேபால,
கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட

இ�லாத தள�க� பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ���
ந�ட� அ�க�. பல வாசகைர அைடய எ��ய
பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க��
வாசகைர அைடய ��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என
பலவைக க��க� உ�ளன. இவ��� யா��
வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ���
ப��பத�ேக�ப epub, mobi, PDF என பல வைக
ேகா��க� உ�ளன.
வைல�தள�கைள இ� ேபா�� ���லா��னா�,
வாசக�கைள எ��� ப��க ைவ�கலா�. ஆனா� இ�
ேபா�� ���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’
த���ற�.
ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� தம�
வைல�ப��கைள��, ��க���
ெவ�����ளதா�, FreeTamilEbooks.com ��ட�
���ன�, அவ�ைற ��னலா�� ெவ�����றன�.

இ�த ��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.
இ�வைர �மா� 100 ����க� ெவ�வ���ளன.
ஒ�ெவா� ����� �ைற�த� 100 ப��ற�க�க�,
�ல ����க� 15,000 ப��ற�க�க� என
உலெக��� உ�ள த�� வாசக�கைள இ�த
����க� அைட��றன.
��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம இ�
ேபா�ற �� �ய��க� சா��யமா��றன.
இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க����
வா��ப����ற�.
ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க� ேபேர
ெச�றைடய. அ������ இைணய வ���� மா�ய�
உலெக��� ெச�றைடய. ‘கா���ைம’ ெகா�� இ�த
பரவைல த��கா��க�. ��ேய��� காம��
உ�ைம�� உ�க� பைட��கைள ெவ����, உ�க�
வாசக���� ப���, மா�ற�க� ெச��� உ�ைம
ெகா��க�.
வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட ப��ப�.

ப��வ�. உ�க� பைட��க�� சாகாவர� ெப��.

ேம�� ப��க.
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive
/2011-12/13/creative-commons-101

http://creativecommons.org/videos
/get-creative
http://www.slideshare.net/DonnaGaudet
/creative-commons-32865734
http://www.assortedstuﬀ.com/stuﬀ/?p=413
http://thepowerofopen.org/
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