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ந��
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��ேக�கைள ெவ��பைடயாக எ���க இயலாத
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க�ஷ�

“எ�ன�க? டா�டைர� பா���களா? எ�னதா�
ெசா�றா�?“
“ந�ம ைபய��� வ�����ற ேநா�
ப���கா��சலா�. ைபய��� ப�� வய� தா�
ஆ�றதா��, ைபய� உட��ைல ேமாசமாக
இ��கறதால இ�ேபாைத�� ஏ��
ெசா�ல��யா��கறா�. ஆ�டவ� தா� ந�ம
ேமாகைன� கா�பா�த��“
ம���வமைன வா��� ெப��� ப�����த ைபய�
ேமாக��� ���� ஏ�வைத� பா��தப� மைன�

உ�கா�����பைத ெவ���� பா��தா�.
யாைன ப�ேத��கற �ரஷா�பா இ�! இ�லடா! இ� கா�
��� ப��ற �ர�ஷூடா!
அ�பா! அ�பா! எ�னடா? ெசா�மா ெநா�!ெநா��கற!
ஒேர ஒ� ேக���பா?
ஏ��பா உ� �ைச ெர�� இ�� �ர� மா����,
உ�தா� 36 ஆ� ந�ப� எம� ேப�ப� மா���� இ���!
அ�ைற�� ���ேதேன! ைபய� மழைல ேப�ைச
இர��ேதேன!
இ�� ெநா�!ெநா� எ�� ேபச மா�டானா என
ஏ���ேறேன! இ� எ�ன பா� மன�!
ெதா�ைட��� ��றஉண�� ��ளா�
மா���ெகா�ட�ேபால இதய� பல�ைற ������
அ����.
ைவ�த ேசா��ட ெர��ேப�� சா��டைல! அவ
சா��டைல�னா ெதா�ைட ஒ�����பாேள! அவ

இ�ல�னா நா� அ�வள�தா�.
இர� ��வ�� ந�றாக இ��த ேமாக� கா� ைக
வ���� எ�� �வ�� ���தவ� இ���
எ�����க��ைல.
��மணமா� ப�� ஆ��க���� �ற� ஆ�டவ�
ெகா��த அ�� ெகாைட. மன���� எ�ைன நாேன
ேக��� ெகா�ேட�. நா� யா���� தவ�
ெச�ேதேனா? அதனா� எ� ��ைள
க�ட�ப��றாேனா? அவ� ந�லப�யாக �ைழ�க
ேவ��ேம!
ஹூ�! இ� ஒ� ����� வர
ேவ��ய�தா�………………
அவ���� ���த ��ைளயா�ட� ேபா� ��றா�
க���� �� வ�ய…………………………..ெமௗனமான
ேவ��த� ��ைளயா�� கா�� ஒ��ததா!
இர�� நா� க��� ேமாக� க� ���தா�.
டா�ட� அவைன ������ ெச�லலா� எ��

��யேபா� டா�டைர இ����
க���ெகா�ளலா�ேபால இ��த�. டா�ட��� ந��
�� ��� நைகைய ேச�� கைட�� ைவ�� பண�ைத
ஆ�ப����� க�� ��� ��ைளயா��� ந��
ெசா�னா�.
இ�ன�� ெகா�ச� பண�
ெகாைற��……………இ��க வைளயைல வ���
தேர�…………….கழ��ய மைன�ைய ெவ��க�
பா��தா� வரத�.
இவ��� நா� எ�ன ெச�ய�ேபா�ேற�………….
பா� மன� அல�� ���த�.
அைத வ���க………….இ� டா�டைர� பா����
வ�ேற�.
அ�யா! உ�ேள வரலாமா?
எ�ன�பா! �� ெகா�ச� கா� �ைற��……………
அ�ப�யா! ������ இ��த ெப�� எ�லா�

ெப��� அ��க�யா! இ�தா பண�! ��ைய
ஆ�ப��� ��ேலா� கண�ைக
பா���கலா�……….ஐயா! ��க தா� என��
���ெம�� பா�� �ழ�ைதைய த�க வ���
ெகா����க………இ�ைன��� அேதமா�� உத�
ெச����க………….
அ����தா�பா டா�ட��� ப����� ேசைவ
ெச��ேறா�…என ��னைக�தா� ஆகா�.
ம�நா� டா�ட� ெகா��த பண��ட� ெப���
கைட��� ெச�ேற�. ெம���� �தலா� எ�ைன�
பா���, ”வா�பா, வரதா! எ�ன நா� நாளா ஆைள�
காேணா�?“ எ�றா�.
”அ�யா எ� ைபய��� ப���கா��ச� வ�� ெச���
�ைழ�சா�யா. ந�ம ஆகா� டா�ட� தா� அவன�
கா�பா��னா�. நா� நாளா ஆ�ப����ல தா�
இ��ேத�. அவ� ���� ெப�� ெப��� ேவைல
தா� வ�����”
“கவைல�படாேத வரதா! எ�லா� ச�யா���. உ�

ைபய� ந�லா��வா�. ���ல ெகா� வராம
பா���ேகா. ச� இ�ப எ�ன ஆ�ட�? ெசா��!“
“அ�யா இர�� ��ட� ஏ�ய� எனாம� ஒ��
ெப���, இ�தா�க ��� இ�ல �� எ�லா� இ���
எ���� ���க………………
“எ�ன�பா ��ன ஆ�டரா இ���?“
“ஆமா� அ�யா? �� எ�வள�?“
“�பா� ெதா�ளா�ர�� எ�ப�ெத�� ஆ���பா!“
“இ�தா�க அ�யா பண�!”
“யா�டா அ�க! இ�த ����� சர�� எ���
வரத���� ெகா�டா!”
“ச� வரதா! இ�தா�பா உ� க�ஷ� �� �பா�“
“அ�யா! எ�ைன ம���க�� என�� இ�ேம� ��க
ஒ� ைபசா �ட க�ஷனா ெகா��க ேவ�டா�. நா�
க�ஷ� வா��னதால தா� எ� ஒேர மக� சாக��ட��
ெபாழ����கா�� நா� �ைன��ேற�“

“எ�ன வரதா � தா� ேபச�யா? ப�க�� கைடல இ�ப�
ெப�ச�� க�ஷ� த�றா�, ேமா�ர� தரா�� அ�க
ேபா� ெகா�ச நா� ஆ�ட� ெகா��� எ� கைட ப�கேம
வராம இ��த…………இ�ப ெர�லரா ெகா��கற க�ஷன
�ட ேவ�டா�கற!“ ஆ�ச�யமா����…………..�யா
ேப�ற…………..கா�ெப�ட� ெதா����
மா�ட�ேபா�யா? இ�ன�� க�ஷ�
�ைட����………….����கார�க��ட ெபா�ைள
உைட���� ெர�� ேச�� வா���
ேபாடலா��………………….
�டாம� ேப�ய �தலா�ைய ெவ��க� பா��தா�
வரத�.
நா� ெச�யற ேவைல�� ����கார�க ேக�கற
��ைய� ெகா��கறா�க. ��ன என�� எ���
க�ஷ�? அ�யாயமா வ�த பண�ைத� ெகா�� த��
அ��� ���ப�ைத கவ��காம இ��த எ�ைன
ஆ�டவ� ந�லா த�����டா�. இ� ���க��
ேபாற��ைல. க�ஷ�� வா�க� ேபாற��ைல. ��க
�யாயமான ேர� �� ேபா�டா ேபா��. க�ஷைன
க���� �� ேபா��க. அ�த ��ைல டா�ட�

������ ெகா���டேற�“
“வரதா! ெரா�ப ச�ேதாஷ�!
உ�ைன மா�� ஒ�ெவா� ெதா�லா��� �ைன��
உைழ�சா�னா ந�ம நா� ெவ� ���ர� வ�லரசா
மா���“எ�றப� வ�� ��றவைர� பா��தா�
�தலா�.
சா�! இ�த ��எ� பா�ெக�ைட� பா��க…..இ� எ�
�����கா��………..
சா� எ�ன ெதா�� ெச���க?……எ�.எ��.,எ�ஃ��
எ�லா� ேபா����ேக……….நா� இ�ப ஃ��
இ�ல……ம�ய� வ�தா�தா� ேபச ����. வ�த
சர�ெக�லா� அ���ேய �ட��………
நா� இ�க ஒ� காேல�ல ேவைல ெச��ேற�.
பா��ைடமா இ�த மா�� எ� ஃ�ெர�ேடாட ேச���
பா�க�ல ேபா�� ெச��ேற�. க�டம�� ��ட ��க
தா� �� ெச�ய��. ம�ய� காேலஜூ��
ஓட��……

இேதா ெப��ட�….இவ�க ெசா�னா�தா� இ�க
எ�லா�….ெப�ய ெப�ய க�ெப�ெய�லா�
ெப��ட���டதா� ேயாசைன ேக�கறா�.
அ�பவ��ல ேப��……….எ�ன இ���ய�
க��னா�� இவ�க� இ�லாம ஒ��� ��யா�.
�தலா� ேப�யப�, “ேட� வரத��� ெமேமா ��ைல
மா��� ேபா�டா! க�ஷ� க��� எ�வள� �����
ெசா��“
“அ�யா �பா� 890 ஆ��.“
“வரதா, இ�தா�பா ��� பண�”
“ந�� அ�யா! நா� வ�ேற�”
ேவகமாக� ெச�றவைன கைட �தலா� ெவ�ேநர�
பா���� ெகா�ேட���தா�.
சா� ……எ�றைழ�த ��எ� பா�ெக�
ைவ����தவைர� பா��தா�.
எ�ன�யா அ��� பா���� ��க��க?

நா�க�� இ�ைறய இைளஞ�க��� இைத� தா�
ெசா��������ேகா�.
கட�� ஒ�ெவா�வ���� க�ட�ைத� ெகா��தா�
தா� ம�க� ����வா�க��
�ைன�கறா��ல……………எ�� ெசா���
ெகா������ேபாேத ேமேல ைவ����த ��ைளயா�
பட�����த � க�லா�� �� ���த�.
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த�ெயா�வ���
உண��ைலெய��!

11 ம� ெவ��� �� காைல�தா�க, ‘உ�‘ எ�ற
ச�த��ட� அ����ெகா�டா� காமரா�.
“தா�தா! 17 ப� ேபா���சா?“
“சாதா ப� ேபா���� ெசா�னா�க! நா��
அ����தா� ��கேற�!“
“எ�ன! ெகா�ைய� தைல�ழாக� �� ப�����ேக?“

“அ�வா! ��! அ�பா �� ப�ண� ெசா�னா�. ச�யா
நா� �� ப�ணைலயா? ந�லேவைள! ெசா���க!
இ�ைல�னா எ� ஃ�ெர��� ������பா�க!“
“���ல ெகா� ஏ���� ���ப�யா!“
“இ�ல தா�தா! எ�க ���ல எ�லாைர�� ���ட
மா�டா�க! “………………………..“
“எ� ஃ�ெர�� இ��கற ெத�ல இ�ைன��
இ��ெப�ட�� ேட ெச��ேரஷ�. அ�க இ��கற
ஒ� அேஸா�ேயஷ� �லமா ஒ� �ேரா�ரா�“.
காமராஜு�� த� ைப������ ���ைட எ���
அ�த� ��வ�ட� ெகா���� ஆவ� மன����
எ��த�. இ��தா��, ப� �டா��� ���
��வ�ட� ெகா��ப�� ேப�வ�� ச�யா���கா�
எ�ெற�� ப� வ��றதா? என� பா��தா� காமரா�.
பழ வ���கார�ட� வா��ய பழ�க��
ஃ�������� எ��� ைவ�த ��� ��� ைப��
ைகைய� கன�க� ெச�தன.
�ளா�ஃபா�� �ைறய �ைள�த த��வ���கைடக�

ம�த�கைள ந�ேரா��� நட�க� ெச�தைத�
கவ��தப� �����தா�.
சேரெலன இ����ப� த� ப�க��� வ�� ��ற காைர
எ��ச�ட� பா��தா� காமரா�.
“எ�ன ப�ஸு�கா காமரா�! பா�� ெரா�ப நாளா�ேச!
ெநைறய ேச�ச� உ���ட என��� ெத��ேத!“
���பதன வச��ட� ��ய அ�ந�ன ெசா��� கா�
க�ணா�ைய இற��யப�, கதைவ� �ற�தப� வ�த
ேந�ைவ உ��� பா��தா� காமரா�.
“� ச�கைர� ெபா�க� எ������ ேபா�யா?“
“எ���?“ ைகைய ஆ�ர��ட� தட�யப�, மற���.
“மற�க���யதா ேந�! அ�த�கால இ��ெப�ட��ேட
ெச��ேரஷ�“
“ச�! அெத�லா� அ�த�கால�! இ�ைன�� எ�ன
இ�த�ப�க�? �� இ�க வா���� வ���டா��
ேகா����� பழ��, ����� அ�ப�ப
ப��ைக�னா எ����� ேபாேவ�. இ�ைன����

பா�� �ைரவ� வரைல. ேபர� ��ல ஏேதா ��மா��
�ைர� ப�ண வர மா�ேட�� ெசா���டா�.
ஒ���க�ைட! அவ ேபான��க��ற� நா� �ைர�
ப�ற��ைல!“
“அதா� ப�ல ேபா�டலா�� வ�ேத�. ெச��� ேபாட
மற���ேட�.“
“உ� ேபா�� ������ இ�ைன�� �வா?“
“ேவைல எ�க எ�ைன ���? நானா தா� ��
ேபா����ேக�. ேப�� �ற����கா என��! நா�
நாளா பா�க� ேபாகைல! அ�வள� ��! இ�ைன���
ேபாகைல�னா அ�வள� ந�லா���கா���
�ள��ேன�. வ��ல பழவ���காரைன� பா��ேத�.
இவ� அ�பா அ�த�கால�� �த��ர� ேபாரா�ட �ர�.
ெரா�ப நாளா இவ��� நா� ஒ� ெர�ல� க�டம�.
என���னா ெர�� பழ� �ட� ேபா��� த�வா�.
எ�ேகா ‘ஆ�ேவாேம! ப��� பா�ேவாேம!‘ பா���
ஒ�ைய ர��தப� இ��த ைபயைன �ேனாதமாக�
பா��தா� காமரா�.

“எ�ன தா�தா பா�க��க! ப� வ�ற வ�யா� ெத�யல?“
“இ�த சா� எ�க தா�தா��� ெரா�ப� �����.
என����ட ெரா�ப� �����“.
“ெமாைப�ல ஃேபா� ப�� அ�பாைவ வர�ெசா��
வ��ல ேபாலா�ல. எ��ட கா�ல ேவ��னா
வ��யா?“
எ��ட� ெமாைப� �ைடயா�. நா� அல�� ஃபா�
���ர�� அ�பா ெசா���டா�.
“ேநா தா�� ேபா�� தா�தா!. த���� ��
ஆைச�படற� த���� எ�க தா�தா ெசா�����கா�“.
“இ�ைன��� கா�ல ேபானா நாைள��� அேத �க�
ேக���� �ைன�க�யா“ ேந� ேக�ட� ��வ�
கா���� ெச�றேதா இ�ைலேயா! அைத�� ��ய
பல�த அ� ��� ஓைச ேக�ட�.
“��! ��! ஏ�பா அ��கற?“ என� ேக�டா� காமரா�.
“��ன எ�ன சா�! நா�� எ� ெபா�சா���
க�ட�ப�� பழ�ைத அ��� ைவ����

உ�கா����ேகா�. ைநசா லப���� ஒ� ஆ���
பழ�ைத எ���றா�“.
“ப������ எ��ேத�. ��டைல! நாைள��� கா�
ெகா����டலா�� �ைன�ேச�. ��ன பழ�தாேன,
அ�ேண! அ����ள….“
“ஒற� ெமாைற ெசா�ற ல�சண�ைத� பா��க
��ைச�கார�பய!“ எ�னேவா �ட��ற�த ெபாற��
மா��!“
“���ச ச�ைட ேபா����ேக�� தாேன
��ைச�கார�பய�� ெசா�ற!“
“ஐ ய� �.எ�.� ேம�� ஃப��� �ளா� �ராஜூேவ�
ெத��மா?“
“எ�லா� ெத���டா?“ இ�க வள�தவ� தாேன!
17 ப� வ�� ���� யா�� ஏற��ைல.
“� �ராஜுேவ�டா���தா�� ���� ��கற�
த���ைலயா?“

“ேபா��ல ����� ���க�� இவைன! ப�� �பா�
ெகா��� ஒ�த பழ� வா�க வ���ைல“.என� ��ய
கா�� மா�ட�ட� ��ய ���� அ��த
பழவ���கார�� மைன�ைய ெவ��க� பா��தா�
ேந�.
ேரா�ைட� தா��ய எ����ற� சா�கைடைய ஒ��ய
இட��� ��ச� ச�ைடைய� பா��தப� 30 வய����ய
உட� வள��� எ����� ச�கர நா�கா��� ��யா�
இ�க�க�� வா�� எ��� ஒ��ய ம�த ஜ����
க��� க���.
“காமரா�! � வ��ல ஏ��க! த�� ��� வா! “உ�
ேபெர�ன?”
“க�� தா�தா”.
இ�ைன�� ஒ� நாைள�� உ� அ�பா ெகா�ைகய
��� வ�றதாேல ஒ��� ஆ�டா�. காமரா��
பழ�ைப அவ��� இ�ேபா� ��ைன�ட� கனமாக�
ெத��த�.
“தா�தா! இ�த� பழ�க� யா���?” எ�றா� க��.

ஏேதா ���த� ேபா�… கட�����பா! எ�றா�
காமரா�.
“நா� ஒ�� எ����க��மா?“
“நா� இ�த�பழ வ��ல வா�கைல�பா. � தாராளமா
எ����க!“
ஒேர ஒ� பழ�ைத ம��� எ���� ெகா��, ���த
ச�ைட மா��யவைன� க�களா� ேத�னா�. அேசா�
��ல� �ைண ெவ��தப� அ�ம� ேகா�� �வ��
ஒ����ட�தவ�ட�, “இ�தா�ணா! வா���ேகா!”
என� ெப�யவ�ட� வா��ய பழ�ைத� ெகா��தா�
க��.
“நாைள�� எ�க ����� வா�க! இ� எ�க
அ�பாேவாட ����� கா��. இ�ல எ�க ���
அ�ர� இ���. என�� ேம�� ��ஷ�
எ��க��களா? நா� ேம��ல ெரா�ப ��!“ எ�ற
க��ைய உண��� ேம��டா� க��� த���
ெகா�டா� ��ச� ச�ைட�கார�.
“த�ெயா�வ��� உண��ைலெய�� ஜக��ைன

அ����ேவா�” எ�ற வ�க� ஏேனா ேந���� அ�த
ேநர��� �ைன��� வ�த�. “காமரா�! அ�த�
க��ைய� ����! ேபாலா�. அ�த� ைபய��� யா�
அ�த� ேப� ைவ�சா�� ேக�க��.
“� எ�ேக பழ� வா��ேன? ெசா�! அ�ேகேய காைர
���� வா��டலா�“.
“ஆமா�! ஆமா�! எ�ப� ேபா� கா�� ��ப�க
ப���� ெபா�ைம கா�� ெபா�ைக வாைய� �ற��
����� ெகா����தா�.
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“எ����கைலயா?… ெபாற� ேல�டா������
ெசா�லாத சா���!
���ைட���ைன� ைகயா� இ�ன�� ����யப�,
“அ�பா ச�ைத�� �ள���டாரா�மா?”
“� �த�ல ப��ைகய ��� எ���!“ என பாைய
���ெடன ����னா� அ�சைல.
சா����� காேதார� ெதா�க�டா� ப�ேன�வய���
க��ய��ற, ெவ��தைர�� �ட�தப� கத�� ஒ��ய
சாய� ேபான கல� ேப�ப� ‘கன� கா��க�‘ கலா���

மன���� சா��� ��மா��� ெசா�னா�.
இ�� எ�ன நா�? எ�� பா��க ����த சா�����
�வ�த �க���ெக��� ேல�டா� ெத��த�.
���ெக�� எ��த சா���,
“ஏத�மா இ�?“
சா����� �க��� ஆ�ர� வா�� ப�� �ரகாச�!
“உன�காக�தா�… ப�க����� �னா��ட ேக��
வா��ேன�. பா���� ெகா����. ���� ச�யா
பா�க��யல�� ெசா���ல…“
“இெத�லா� ெசா��ேய? நா� ந�ல மா�� வா��
�ேட� ெலவ� வ�ேத�னா எ�ைன எ�ப��மா ப��க
ைவ�ேப?“
ெகா�சேநர� வான�����ய�� வ�ணஜால�ைத
ஓ�ைட���ைச� ெபா�த�� வ�ேய பா��தப�,
ெப����ட� “எெத��� �� எ�ப� இ��ேகா அ�ப�
நட���…! அ�பா வ���டா��� �ைன��ேற�,
ேபா� கதைவ� �ற!“ எ�றா� அ�சைல.

பழ�ெப���ட� வ�த க�தைன, “ேபா�� ���க! நா�
அ����ள பழ�,����� பா��� வ��ல
அ��கேற�. சா����� ெகௗ��னா நா� ெத� ���
வர ச�யா�����“.
“எ�ன�மா ����� �ள�பைலயா?… ஏேதா�மா…
எ�னால ���ச� ஃ�ைச� க�� ஒ� ���ல ேச��
��ேட�. ந�லா� ப��மா.உ�க ����பா�தா�மா
உ��ைடய ப������ காரண�“.
“ெத���பா… ஆனா… எ�ைன இ�ன�� ப��க
ைவ�க��னா �ைறய ெசல� ஆ�ேம! எ�ன�பா
ெச���க?“
“� ��மா இ��க மா��யா சா���?“
“எ� ��ட�� இேத ேக��தா�க ேக�டா!… இவ���
எ��� ���ப க�ட�?“
“� ந�லா ப��மா… ெப�தவ�க பா���கேறா�…
�ெபஷ� �ளா��� ேநர�ஆக�யா?“ சா�����
மன� வ��தாம���க,அவைள� ப����
அ���வ�� ��யாக இ��தா� அ�சைல.

“ஹூ�… இ�ைன�� ெட�� ேப�பெர�லா� வ��.
நா� �ள�பேற�. அ����ேள இ��கற பழைச அ�மா
��க �ஃப�பா��� ைவ����களா?“
“ஏ� ��ள… அத� ஹா�பா��ல க�� வ���ற… �
எ�ன�னா…“
“நா� இ��ெக�லா� ��ச�படமா�ேட�“.
‘ஐ� ஐ� தா�
எ� அ�மா மன�� ஐ� தா�
எ�க ��� ைர�� ஐ� தா�‘
என� பா�யப� அ�மா�ட� பைழயைத வா�� ��ச�
��ட �ஃப�பா��� அைட�தா� சா���.
“ேல�டா�ைப� ெகா�����க நா� பா���ேட�“
எனஇர�ைட ஜைட�ட� ��ெரன� ெச�ற மகைள�
பா��த அ�சைல, “இவைள ந�மா� ப��க ைவ�க
���மா�க? ��கபா���� ����பா�
ெசா�றா�க�� அவைள இ���� ப��க

ைவ�����க…“
“ந�ம சா��ல எ�லாேம ��காவா� ைக நா��தாேன…
ஏேதா ஒ�� ெர�� தா� நாேலா,அ�ேசா
ப�������. அ��� அமாவாைச மா����ல
�க��ட���. அ�க��டேபா� எ�ெபா�ண எ�ப�?“
“இ��ேக நா���� ேசைவ ெச�யற��கா ப��க
ைவ�க�ேபா��க�� ேக�கறா�க? நா�த ேவேராட
����ேவற இட��ல ந��� தாேன ஆக��!�
எ���டேய ேக�கறா�க”.
என��� அேத ேயாசைனதா� அ�சைல. நா�� வ�ற
வ��ேல ந�ம ஒற��ைற ஒ�ைண� பா�ேத�.
ெபா����� க�யாண� ப�ற
�ைன���ைலயா�கறா�. ச�பா��க ெவ��
��க��� �ைன���யா�� ப�ைசயா
ேக��றா�ளா… ஒட�ேப ஆ�� ேபா��. ெபா��
ஒ�ைத�ேல ேபா��. நா� ��னா� ேபாேற�. வ��
ேவைலய� பா�ேபா�“.
“��மா �ட�க… அேதா… ��� ெப� ச�த� ேக���“.

“இ�ேநர� உ�ள ேபா���பா… இ�க����ற
����� ��னா�ேய ேபாறாரா��ல… ேபா� ெவரசா
���க“
“இ��ேக இ�ப�! ெபா�ைண� க��� ெகா��தா எ�ன
ெச�வாேரா…“ எ�� �����தப� ஈர �றைக ஊ�
எ�ய ைவ�தா� அ�சைல.
“சா���… அ�த ஆ�ச� ��ல நா� ேபா�ட
கெர��� பா���க… ேம�ெகா�� ெகா��� பா��
ெகா���� எ�லா� பா���க. ேவ� எ���
ச�ேதக��னா ேக�. உ�ைன ெட��ல �ேட� ெலவ�
மா�� வா�க ைவ�ச மா�� �ள� �ல�� வா�க
ைவ�க��� �ைன��ேற�. இ���ய�� �� �ைர
ப�ணா �ைட����“.
“ேமட� நா� ந�லா ப���ேற�. ஆனா இ���ய��
எ�லா� ேவ�டா�“.
���� க�ணா�ைய� தைல�� மா��, சா�����
க�கைள ஊ���னா� ����பா�.
“ஏ�?“

“எ�க ���ல பண� இ�ைல�� ெத���� எ�ைன
ஏ� இ���ய�� ப��க ைவ�க��� �ைன����க?“
“பா��ல ேலா� தரா�க! ேவைல �ைட�ச�� � க��.
நா� அ��� ெஹ�� ப�ேற�.
“ேமட�, ��க ஃ��யா எ���ட ேப�றதால ஒ��
ேக�கவா? ப��ச ெபா���க எ�ன ெச��றா�க�?
ேவைல பா�� ச�யான வா��ைக��ைண�ட�
இ�லற�ைத� ெதாட�கறா�க. த��ைடய
�ய�ய���� வாழறா�க. ��க�� அ�ப��தாேன?“
“ஆமா�. அ��ெக�ன?“
“ஒச�த ப��� ப��க��னா அ���� ���ப��
ெகா�ச� ஒ��� ேபாக��ல ேமட�?“
“ஆமா�…“
“எ�க ���ப��ல அ�க� ப��சவ�கேள
க��.அ��� நாலா��ளா�, அ�சா��ளா� தா�“.
“எ�க ேபர��� ��க ெசா���க��தா� இ�வள�

க�ட�ப�� ���ப வழ�க�ைத �� ப��க
வ����கா�க. இ��ேக ப��� ஒ�ெவா�
ச���ேக�ைட�� க���ல க��� ெதா�க ����க�
ேபா�யா�� எ�க ெசா�த�க ��ட� ேவற!…“
“அ����� � ப��காம� இ��க� ேபா�யா?“
“இ���ய�� ப��� நா� ேவைல பா�� ஃபா��
ேபா� ைக�ைறய ச�பா��ேச�� வ�����க. எ�
���ப வா��ைகய எ�க ஆர����ற� ேமட�?… ல�
ேமேர� தா� வ��� ெசா��டா��க! நா� அ���
�த� எ��“.
“ல�ேமேர� இ�ைன�� எ�த அள�ல
ேபா�������� என��� ெத��� ேமட�. அேர��
ேமேர�� நா� ேவைல பா��க என�� வர�ேபா��
�ைண ஒ���க�ேம! ப��சா நா� அ����
த��தமா�� ெவ��லக��ல நட���க��.���ல
இ��கற உற�க���� த��தா�ேபால வாழ��. ஒ��
வ�மா ேமட�?”
ெந���ெபா�ைட� ேத��தப� ேயா��த ����பாைல

ஒ�கண� தய�க��ட� பா��த சா���……
“ஏ� ேமட�! க�யாண� ப���காம நா��ல
எ�தைனேயா ேப� இ�ைலயா? அ� ேபா� நா��
இ��க ��யாதா?“
“ஏ� அ����கா? உ�க அ�மா��� � ஒேர
ெபா��. எ�த� தா�� அைத ���ப
மா�டா�“.ெரா�ப� �ழ���ேபா���க……..
“அ�ப என�� வ�…“
“�ேய ெசா��! இ�வள� ேபசற�ல!“
“நா� இ�த உல��� ெம��வ��யா இ��க���
ெநைன��ேற�. எ��ைடய உட� உ���
�த�ெகா�� எ�லா����� பய�படற மா��
வாழ��� �ைன��ேற�. ேயா��� நாைள��
ெசா�ேற� ேமட�.”என ெசா�����, கதைவ�தா��
ஓ�ய சா���ைய, எம� தன��� �ைணயாக இ��க�
ெச�யலா� என �ைன�� ��டா� ேபா� இ���ற�.
ேராைட� �ரா� ெச�ய� ேபா��ேபா� சா�����

�� மண� ஏ��ய லா� ேநராக ேமா�ய�.
அ�ப����ட�தவைள ஹா��ட��� அ���ெச�ற
ெப�ேறா�ட� டா�ட� �ைள�சா� எ�றா�.
����லாம� வான�ைத� பா��தப�, ஒ�வ� ேதா���
ஒ�வ� ���� ெகா�����த சா�����
ெப�ேறாைர� ����பா� பா��தா�.
“நா� உ�கைள ஒ�� ேக�கவா?…““��கதா�மா ப��க
வ���க… எ�க ��ட ேபசறைத �ட அ� உ�க��ட
தா� �ைறய ேப��“.
“��க எ�ன ேக�க வ���க�� என��� ெத���. எ�
ெபா�� ஆைச�� ெத���. நா� ேப��� ஒ�
ெகா���ற ெம�வ��யா வாழ��� அ� �ைன�ச�
மா��ேய ெச����க, ைகெய��� எ�க ேதைவ��
ெசா���க. அ�ப�ேய ெச��டலா�” என�
ெசா����� த� கணவைன அைழ��� ெகா��
நட�தா� அ�சைல.
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அ�� ஏேனா அவ� மன� �ைல ெகா�ளாம� த��த�.
காைல�� நட�தைத �ைன�� அவ� ஒ�கண�
�ைன��� பா��தா�. �! ���� த��! என உ�மன�
அவ��� ஆைண��டா�� அவ� ப��த ப���
அவைள �ைன��� பா��க ைவ�த�. இத���தானா
��ைளைய� ெப�� வள��கற�! என ஆ���
ேயா��தா�. �ெர�� 8.45 ம��� வ�� ��ேம!
இ�� ப���� ஆ���ழா ேவ�! அல�கார� ெச�ய
��க� ேவ� வா�கேவ���! வழ�கமா இ��கற
��கார�மாைவ ேவ� இ�� காேணா�! ேச! ஊ����
ேபானேத தவ�! அதனா� தா� இ�வள� ேல�!

வ���� ேகாட�பா�க� இற�� காேலஜூ�� ஓட��.
ஆனா�� ஆன���� இ�வள� ெகா��� ஆகாத�மா!
�ைன�க �ைன�க த� மகைள �ைன�� ெந�ச�
அ�த�. ஊ��ெக�லா� பாட� ெசா��� ெகா����
ஆ��ய� ெப�ணா இ�ப� என ஊ� எ�ைன� ேக��
��டா�!
ெந�ச� ப��த ப��ைப எ�� அ�த�.
ைசதா�ேப�ைட�� ��க� வா��� ெகா��
ப���ைக� கைட�� எ�ன இ���ற� என� பா����
ெகா����தா�. ைக�� ஏேதா கசகசெவன�
ெத�வைத� க�� ேவகமாக� ைகைய� ���தா�.
ேந�ைறய ��க�ைட� ����� ேபாடாம� உ�ேள
ேப�� ைவ����த� எ�ேபா� த� ைக�� மா�ய�
என ���தா�. ��ைபைய� �ேழ ேபா�� பழ�க�
நம�� இ�ைல! ��ைப� ெதா��ைய�� காேணா�!
எ�னெச�வ� என� ��� ���� பா��தா�. ��ைப
�ேழ �ைறய� �ட�பைத� பா��� ேவதைன
அைட�தா�. எ�� தா� இ�த ச�க� மா�ேமா! என
�ைன��� ��ைபைய� ைப���ேளயா எ����
ேபாட����? எ���� ��ைப�ெதா���� ேபாடலா�
என �ைன�தா� ந�ைம� ைப��ய�கார� என �ைன�க

மா�டா�களா? என �மா�� மன���� �ைன�தப�
ேவகமாக நட�தா�. அவ� நைடேய அ�ப��தா�!
பல�� அவ�ட� இ� ����� ேக�டத��
அவ�ட���� ��னைக ம��ேம ப�லாக� �ைட�த�.
த� கா�வ�ைய மைற�க� காலா��யப� கா� ேம�
காைல� ேபா�� அ����த �ெம�� ெப���
அம�����தா�. இேலசாக� ����யேபா� ச�ேற
அ���தா�. அ�ேக �சமாகேவ ஒ� கா� ேமேல
ஏ�யப� சா��, அ�க�� க���� �த�ய ெச���ட�
பர�ட எ�ெண� காணாத ���� ���த
சைட���ட� 35 வய� ம��க�த�க ெப� தன���
தாேன ேப�யப� ��ைபைய� ெபா���� ப��ரமாக�
��ைப� �ைட�� ெகா��ேபா�� ேபா�டைத�
பா��தா�. தன� ேசைல ����� சாய� ேபா���ப��,
ச�ைட ������ப� �ட� ெத�யாம� உ������
பாவாைடெய�லா� ெத��ற� எ�ற உண���லாம�
�ேழ �ட��� ��ைபைய� ெபா���� தைரைய�
��தமா��� �ேனாத �ற�ைய அ����த
அைனவ�� �ய��ட� பா��தன�. அ����த ��ஆ�
இைத� பா���� பா��காதவ� ேபா� ெச��
ெகா����தா�. ஹூ�! என� ெப���� ��டப�

�ர��� ெத��த மர�ைத� பா��தப� அம�����தா�.
��� ெவன எ�ேகா ஒ�ைற� ��� ��வைத� ேக��
��வ��தா�. இ�த� ����� ம��� இ�த� �ரலா!
கட��ட� ஒ�நா� ேக�க ேவ��� என மன����
�ழ�ைதைய� ேபா� இரக�யமாக� தன���தாேன
ேக��� ெகா�டா�. ேச! எ�தைன வயசானா�� இ�த�
�ழ�ைத �ண� ேபாக மா�ேட��த�பா! எ�றப�
அ��� இ��த ��� ��� �ள�பர� பலைகைய�
பா��தா�. அ�� ஊ�ச� பட� இ��தைத உ���
பா���� ெகா�ேட இ��தா�. அ�� ஆ�� ���யாக�
த�ைன �ைன��� ெகா�டாேளா! எ�னேவா!
ெத�ய��ைல. �ர��� �ெர�� வ�� ச�த�
ேக�ட�ட� எ��� ெச�றா�.
அ��� ஒ� �ழ�ைத�ட� �����த ெப� உ�கார
இட� ேக�க ச�! என எ��� இட� ெகா��� ���
ெகா�ேட வ�தா� �மா��. அ�த ைப��ய���
கா�� இ��த ெச����, தன� மக�� ெச����
ஒ�றாக இ���றேத! ஆனா� இவ� கா��
ேபா�����றாேள!
நா� க��த ெச��பாக இ��தா� எ�ன? அவசர�����

கா�� ெச��ைப மா���ேபா�� அைத
ெவ��பைடயாக� ேப�� ம�த�க�� இ���றா�கேள
எ�ப� �ட ஆன���� ஏ� ெத�ய��ைல? அ��தவ�
ெபா�ைள� ேக��ேறா� எ�ற ��ச��லாம�
வள������றாேள!
நா� வள��த�� ேகாளாறா! என எ��யப�
இ��தேபா� அ��� ”ஹேலா! எ�ன இ�த உலக���
இ�ல ேபா����!” �ர� ேக�� ����தா�.
ஆஷாவா! கவ��க��ைலய�மா! சா�! எ�றா�
ேவகமாக.
என�ெக��� சா�! எ�க��� ேமேல இ��கற பா�
��க!
அெத�லா� மனசள�ல தா� த�� ெச�சா
யாரா���தா�� சா� ெசா�ல��! உ�கள�
கவ��கல! அதா� சா� ெசா�ேன�.
ெசா���ேம �ல ேப���� ெத�யமா�ேட���! அ�
தா� வ��தமா இ���! அெத�லா� ���க!
எ�னேவா பல�த ��தைனல இ����கேள எ�னா��!

ஒ����ல! காைலல எ�க எ�லா� ெச��ைப�� நா�
க������! நா� இ��க���� உ�ள ஒ�� இ��த�
ேபா���� வ���ேட�! ஆனா எ�ெபா�� ���
ேவைல�� எ�க ���ல ��னவய�ல��� வ�த
ெபா�� அவ�க! ெரா�ப வ�ஷமா இ��கா�க
அவ�க��டேபா� அவ�க ெபா�� ஃபா��ல���
அவ�க����� ஆைசயா வா���� வ�த
ெச��ைப� ேக�� வா��� ேபா���� வ�றா!
��னா�ேய வ�தா! ���கல! அதா� �����
வ���ேட�.
இேதா பா� ம��! நா� க��ச ெச��ேபாடதா�
வ����ேக�! ஆஷா ஆ���…… அ�மா
���வா�க�� ெத���! அதா� ெச��� ���
அ�பாேவாட ேபா� வா����� பைழயைத��
����� ஓ� வ�ேற�. �ய��� வ��ததா� ��
���த க�ன��� ேலசாக� காைல�� அ��ய ப�ட�
��� ��டாக� �ைட�� ��டப� ��ன உதைட�
���தப�, நா� உ�ைன மா��� தா� ம��! யா�
ெபா����� ஆைச�படமா�ேட� இ�ேம! ேபா�மா!
சா�! சா�! சா�! என� ெசா��யவைள �ெர��
எ�பைத�� மற�� மகைள ��த��டா� �மா�� .

ேட� இ� ஈ� பா��…………..என எ�ேகா ெமாைப��
பா�ேதா! எ�றா� ஆஷா. நட�தைத மற�த �மா��
���தா�.
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ெவ�நா� ேபாக� ேபா�யா! எ���? என�
ேக�டவைன அ�ணா�� பா��தா� ��மலா. அவள�
பளபள�பான உ��ைடயான �க� காைல ேவைள��
அவைன ஏேதா உலக���� அைழ��� ெச�வ� ேபா�
ேதா�� ேதாைள இ�க� ���தா�. அவேளா, அவன�
��ைய ம��� �ல�� ���தா�.
�மா� எ�ேக? அவைன� ப��� ெசா��
அைரம�ேநர� ஆ��! ஆேள காேணா�……… எ�ேக
இவ ஒ��த� டா�ட���� ப��� ெசா�� ப��க
வ�ேச�. ஆனா ….இவேனா �ச�� ப�ேற����

…….டா�ட��ேக ப��க மா�ேட���டா�. ��ன
வய�ல��ேத அவ��� எைதயாவ� ஆரா���
ப�ண��� ஒேர ஆைச. அ��� வச�யா அவ�க
ேமட� அைம���டா�க….
�மா��� மேல�யால ைல�ர�ல ஒ� ேவைல இ���.
அைத ������ மேல�யா ��க� ேகா�ல�
பா���� வரலா�� ஒ� ஐ�யா.
��க�� வ���களா?
ேநா.. ஐய� �� இ� ைம ��ன�. இெத�லா� �தா�
பா���க��.கணவ� ச�பா��க��. மைன�
��ைட� பா���க��. �ழ�ைதைய� பா��
வள�க��. அ� தா� ந�ல�. ��னஸ �����
உ��ட வ����..அைத வா���யா! இைத வா��னா
எ�ன அ�ப��� ேக�ப…
எ�த உலக��ல இ����க?
அ�க �ைட�கற எ�லா ஐ�ட��� இ�ேக �ைட���.
இைத�ேபா� யாராவ� �ம�பா�களா? ேதைவ��
அ�கமா ���ல எைத�� அைட�க� �டா�. அ� ஒ�

ெப�ய �யா�யா���. பா�கறைதெய�லா� வா�கற
சராச�� ெபா�� நா� இ�ல�� ெத���� எ�ைன
இ�ப� ேக���க?
எ�லா� ��மா ஒ� ேப����� தா� ெசா�ேன�.
ஒ��� த���ைலேய! என ஷூ ேலைச� க��யப�,
இ�த சா�� ெர��� பழசா����! இ�ைன�� �
ப�ேச��� எ�ப��� ெவ�ேய ேபா��ேபா� என��
வா���� வ���!
ஆனா பண� ெகா���ட��! ��� ெசல� த�!
எ�பண� த�! ��ன�ேம� ��ட ெகா��தா
எ�லா�ைத�� ேபா�� ேரா� ப����க��
ெத�யாதா எ�ன?
����� ெகா�ேட எ�வள��மா! இ�தா கா��ல
எ�வள� ேவ��னா�� எ����ேகா! ஆனா கண��ல
எ���! அள��� ���னா� அ��த�� ந�ச�மா!
பா�� நட���ேகா! உன�� ஆஃ�� எ�னா��! நா�
நாலா��! � ��ட��ல ேவைல பா��….. ���ல
உ�கா��தா�� எதாவ� ெச�����ேட இ��ப!
ேவ��னா இ�ைன�� மாேனஜைர� பா���க�

ெசா���� உ��ட வர��மா? �க��� ெத��த
வா�ட�ைத உண��� ேக�டா�. ஒ� வார� ��
எ�����ேக�. ஆ���� ேநர� �� ேபாட��டா�
தா�….. ��ன மன� உரச�…ச�யா����….இ����
எ�ேக யா��காக இ�தைன ேவைல பா�கறேமா
அவ�க���� ேபா�� ேசரைல..அ�ப��கற
வ��த��ல தா� இ���.. ��…ெவ�ேய ேபா���
வ�தா ச�யா� ேபா���…..இ�ல ஒ� நா�� இ�ப� �
இ�ல…
ஜ�� எ�லாேம ஒேர மா�� இய�கற��ல இ�ைலயா?
அ�ப��� ேம�ட��ல��� ஒ� ஆ�த�. அ�ல தா�
�� எ�����ேக�.
எ�ைன�� ஃ�ைள�?
நாைள��� காைலல ேபாேற�. அேர�ெம��
ஆஃ��ல ெர�� ேப���� ப���
ெகா����டா�க! �த �த�ல ேபாேற�! அ� தா�
உ�க �ட ேபாக��� ேதா��!
அ� தா� ந�ம ைபய� வ�றா�ல!

இ�க பா��க! தா� தக�ப� உற� ெபா���� கைட�
வைர �ைடயா�. மக� மக� உற�� அ�ப��தா�!
கைட� வைர��� �ட வ�ற� இ�த ��மண உற�
ம���தா�. இ�ல ஏ� �ைறய ைடேவா�� வ����
தா� என��� ெத�யல….
காரண� நா� ெசா�ல�டா….அ�ைன�� �ரக��வர�
ேகா��ல பா�ேதா� இ�ைலயா? கணவ� மைன�
த��ைடய �ர�ைனைய த�ைமல உ�கா��� ேப��
����கறைத!
��….உ� அெத�லா� �ல ேப����
��யற��ல….உ�கா��தாேல ச�ைடதா�..எ��த
��ட� பா��கேள�. ெர��� ேவைல���
ேபா��…..ஒேர ச�ைட ப�க��ல இ��கற ��� கல�
ேக� ேபா�ட ��ல அ�த ேல� ப����� ெசா�� ஒ�
வ�ட�தா� ��ல இ��தா�க….. ஆனா அ� ேவற
ஏேதா�� ெத����…வ�� ஒ�றைர வ�ஷ� தா�
ஆ��… எ�ேகேயா ேபா��� ேபா��� வ�தா�க….
ேவைலல அவ�க இ�ல�ன�� ப�க��ல இ��கற

���ல �ட அவ�கள ��டலா ������க. கைட�ல
பா�தா அவ�க ைல����� ேபா��� வ�றத ஒ� நா�
பா�ேத�. ெப�ய ப��� எ�வளேவா ப�����கா�க..
இ�க வ�� ெர�� ேப�� இ��கா�க! �ழ�ைதகைள
ஊ�ல ப��க வ����கா�க�� ெசா�னா�க! இ�தைன
வ�ட� ஆ��� அவ�க ெர�� ேப�� ஒ�ணா தா�
சா��டறா�க! ேப��கறா�க! வார� ஒ� �ைற
தவறாம� ெவ�ேய ேபாறா�க! இ��தா ெர�� ேப�
மா�� வாழ��� �மா��� நாேன அ�ைவ�
ெச����ேக�.
அவ� எ�ன ��ன ைபய� அவ���ட ேபா�
இெத�லா�?
��க ேவற அவ இரக�யமா எ���ட எ�ன ேக�டா�
ெத��மா? எ�� இரக�யமாக� ���தா�.
அவேனா, உ�…என� ைக கா��யப� ��ற
ஃேபா�ேடாைவ ெமௗனமாக� பா��தா�. அ� தா�
இற����ேச! அ�பற� எ�ன அைத� ப�� ��தைன!
ெப�தவ நாேன தைல ����ேட�.

இவ��� க�யாண� எ�ப�� ேக�கறா�?
� எ�ன ெசா�ன?
உ� அ�கா மா�� ஓ�� ேபா�டாதடா! ல���னா
��மாடா!
நாேன உன��� பா�� க�யாண� ெச�� வ�கற�டா!
அ����� ெசா�ேன�. ெபா�� பா����யா��
ேக�கறா�!
எ�லா� ��மா ப�ற ேவைல.
அவ���� வயசா��! ஆ� வ�தா 24 ����.
இ�பேவ பா�க��ல.
ச�! நா� �ள�பேற�. ைந� ேபசலா�.
ஓேக!
ப�ேச��� எ�க�மா ேபாலா�?
ந�� ேபாலா�மா! அ�க தா�மா உன�� ேச�� எ�லா�
எ��பா இ����. அ�மா ஒ�� ெசா�னா ேகா���க

மா��ேய!
எ�ன�பா! � ஏ�மா ெவ��ல வ��ேபா� ம���
�டைவ க��ற! ��லய க�ேட�மா! உ�ைன ைந��ல
பா�க என�� ���கல.ைந� ம���தா�மா ைந��.
உைட எ�க� இ�ட�. அைத ��க எ�ப��பா ெசா�ல
����?
கால� உ�கள மா�� ெரா�ப அ�வா�� இ�ல�மா!
எ�லா�ேம உலக��ல இ�ன�� மாறைல.
ச� மா���ேற�. ேபா�மா ெப�ய ம�ஷா!
ஹூ�! நா� ெசா�னா� தா� ேக��ற அ�பா ெசா�னா
ஏ�மா ேக�க மா�ேட�க��க!
ேட�! அவ� உ�க�மா இ��கற�ப……ேட�..ேட�
ஏ�டா ஓ�ற..
என�� கா� ெர��� ����� ேபா��…..
ெபா�பைள�க க����ட� மா���� ெசா�ன�
ச�யா� ேபா��…

எ���…. ேதா வ�ேற� பா�….என அவைன அ��ப�
ேபால �ைளயா���� எ��தா�.
வாச�� ஏேதா �ழலா�வ� ேபால� ெத�ய ��ன� ��
���ைய� பா��த�ட�,அவ��� ஏேதா பைழய
�ைன�க� வ�தன.
ராக�ேயாட அ�மா ��க தானா! வாச��
�ைல�ப���� ேகால��� ����த ஷ�பக����
ெவ�ைள� ெதா�� மா��ய ���தா� இைளஞ�
��யாசமாக� ெத��தா�. ெப�மா� ேகா�� அ�ரகார�
������� ெத��� எ�தைனேயா ேவைல ெவ��
இ�லாத�க� உ�கா�����ேம! அைத� தா�� எ���
இ�க…என ேயா��தா�.
��க யா���…
உ�ள ேபா� ேபசலாமா! எ�றவைள இைடம��தா�.
நா� அேதா பா����� வ�ேற�. அ�க ேபசலா�.அ�க
ேபா� இ��க.
என� ��யவைள ெவ��தா� அவ�.

ெபயைர��ட� ேக�க�ேய! என�� ஒ�றைர க�த
வயசா��! அ�த�ைபய� எ�ைபய� மா��! ஆனா,
இ�த உலக�� க� காமாைல� க�ணா�ேச! என�
����யவ� ச�ன�� ஓர� ராக� அ�த
இைளஞைன� பா���� ெகா����பைத� பா��தா�
மன���� ஆ�ர� வா�� அ��தைத� ேபா�ற
உண�� ம�ைட�� தா��ய� ேபா�ற அ�����ட�
ராக� இ�க வா! என� ����டா�.
அைர�கா� ேப��ட� �சாக� ேபா�ட ப�யைன
இ���� ெகா�ேட கா�� ேபா����த வைளய� ஆட
இளைம� ��ள�ட� ஓ� வ�தா�.
அவ� யா� ராக�? எ��ட� ேபச��� ெசா�றா�!
அவ� ேப� அ���. நா�க ெர�� ேப�� ��கா�
ெச���கறதா ��� ெச����ேகா�.
��கா�ஹா ………அ���தா� ஷ�பக�.
அ�ப��னா ��� ெச�����க! உன�� இ���
அ�த வய� வரல.

அதா� உ�கள� ேக�� ெச�யலா�� வ����கா�!
ஒ��� ேபச��ைல ஷ�பக�. இதய��� ஒ��ைற
ெதா�ைட��� ���� ெகா�ட பாச� �கைள
க�ட�ப�� ����� ெகா�� அ�பா உன���
������ ல���, �ஆ���� ������ வா�க�
ேபா���கா�மா! எ�றா� ெம�வாக.
இ�ல�மா! அவைன என��� �������!
என��� ���கல�மா! அவைன� ப�� ந�லா
�சா����ேட�. ஒ� வாரமா உ�ைன நா�
பா�����ேட தா� இ��ேக�.
எ�ன ��க இ��� ேபாகைலயா!
இ�ல! கா�சா� எ��ட� மா������! ெகா������
ேபாலா�� வ�ேத�. அ����ள இவ
இ�ப�………ஏ�கனேவ ெபா�ண� ெப�தவ� எ�ப�
இ��க��� என��� ெத���. அவ� ச���ல�மா!
ேவ�டா�! ����! உ�ைன ����வா! �ம��
ப�ற ��ட��ல �� ேவல ெச�யறா�மா! வ��ய�
பா�� மய���யா? இ�ல அவ� அ�������கற

ப�ஃ����� மய���யா?
எ�ன�பா! காத�னா எ�ன�ேன ெத�யாத உ�க��ட�
ேபா� இெத�லா�!
����மா! உன�� க�� மா�� ��ட�ல��� ேப��
ேபாட� ெசா��� ெகா��தவ� நா�! என��� ெத���
எ� ெபா�� எ�ப���?
அவ��ட ேபாற��னா �ள��! உ�ேள ேபாற��னா
இ�.
ெகா�ச��ட ேயா��காம� � ��மா! ைப..ைப என�
ெச�றவைள ஷ�பக� க��� �� ேகா��க�
பா��தப� தைல���தா�.
சடாெரன �க� உல���� ����யவ� இ� எ�ன!
அ�ச��தா�.
ைக�� ெப�ய ஷா��� ைப �ைறய �ைறய
ெபா�ைமக�.
யா��மா �?

நா� உ�க ப�க�� ���� பா��ேயாட �ேன� �ட�
ப��கற ெபா��! எ� ேப� அ�தா!
இ���� எ�க ��� ���� ��! அ�பா
ஆஃ����� வர ேல�டா��. அதா� �ேன� எ�
����� வா�� ����டா�.
உ�ேள வா�ேன ���ட மா�ேடளா!
இெத�ன இ�த� ெப� ந�ம அ�ரகார�� பாைஷ
ேபசற� என அ�ச��தா�.
வா�மா �ழ�ைத! உன���லாத �மா?
��க� சா��டறயா! ��ட� த�ட ராக��� சாயலாக�
ெத�வைத� ேபா� அவ� க����� ேதா��ய�.
க�ைண ஒ� கண� ேத��� ���� ெகா�டா�.
ெகா��த ��க�ைட� �ள�� நா�கா� ஒ� �ழ�� ஒ�
�ரலா� சா���வ� ராக��� �ண�. இ�த�
�ழ�ைத�� எ�ப�? �ய�தா� ஷ�பக�.
ச�ேதக�ப�� ராக��� ஃேபா�ேடா ஒ�ைற�

பர����� ேவகமாக எ��தா�. அ�தா�ட�
ேவகமாக அைத� கா��னா�.
�! இ�த� ெபா�பைளயா! இவ எ�ேக இ�ேக பா��?
க��� �� வ�ய ஷ�பக� இ� யா��மா? எ�றா�.
அவ எ�ைன� ெப����� ��ைப� ெதா��ல
ேபா���� எ�ேகேயா ேபா��டாளா�.
நா� அனாைத ஆ�ரம��ல அ�பா�ட வள�ேத�.
அ�க இ��கற எ�லா���� ஒேர அ�பா தா�. அவ�
ஒ� ேவைலயா ஆ�ப����� ேபா���கா�.
வ�� ����� ேபாேற�� ெசா�����கா�. ஆனா
�ேனைஷ� காேணா�.
வாச�� �ளமான ெவ�ைள அ���ட� ைக�� கன�த
��தக��ட� வ�தவைர ஏ���� பா��தா� ஷ�பக�.
உ�க��� இ�ேபா எ�லா� ������சா�மா!
க��� �� வ�ய எ� ெபா�� எ�ேக? இவ ஏ�
அ�ப�� ேப�றா?

இவ �ட இ��த ஆயா�மா இவ��� இ�ப�
ெசா�����கா�க….
எ� ெபா�ண�ப�� எ�ப�� த�பா� ேப�றா?
எ��� பா��சவேளாட ெபா���� ெத��சா
யா�ேம இவைள� ேச���க மா�டா�கேள! அதா�……
ெவ��� ெபா�ைம�ட� ெவ�ேய �����த
அ�தாைவ� பா��தப� ேப�னா�.
அ�ைன�� �ள��� ேபான�ப த�����க��? ��க
������க?
இ�ப உ�க ெபா�� சாக��ட��றா! உ�கள�
பா�க���! வ���களா? இ�ப�� உ�க கணவ���ட
ேக���தா� ெச���களா?
ெப�ய ��ன� ேம�ன�டா�ேச! உ�க ெகௗரவ�
கா��ல பற���ேம!
��ைட� ���� ெகா�� கா�� �மா� உ�பட
அைனவைர�� உ������ ெகா�� எ�த

ஹா��ட�? எ�றா� ந�மதா .
ேவகமாக� ேபா�க! இ�ன�� அைர ம� ேநர� தா�
இ��பா�.
ெப�தவ� நா� இ����க மகைள� கட�� ����
ெச�ல� ேபா�றானா?
க��� �� �ைற����க, அ�மாைவ� பா��த �மா�,
அ�மா �ல��க. நா� ஓ��ேற�. அ�மா அ�பா
எ��தா�பல வ�றா��மா!
அ�பா ெமௗனமாக ஃபாதைர� பா��க, நா� தா�
உ�க���� ெசா�� அ����ேச�. உ�க ெபா��
பா�க ஆைச�ப�டா!
வ����� ெமௗனமாக ஏ� அம��தா�.
�மா� ம��� அ�தாைவ உ�கார ைவ����தா�.
அவ� �����த ப�டைன� த��ய�ட� ராக� பா�
ப�����த �ைறெயா����ைல பா�� பாட�
ெதாட��ய�.

பா�� ��வத���, ஹா��ட� வ�வத��� ச�யாக
இ��த�. இற��ய�ட� ந�� ஷ�பக���� வ�
கா�ட ஃபாத� அ�தா இ�ேக வா! எ�றா�.
அ�த இர�டாவ� �� ேபா�� பா��க�.
உ�ேள ெச�ல 3 ேஜா� கா�க� ேவகமாக இய�க
ஆர���தன.
க���� உடேலா� ேபா���ய ெவ�ைள�
ேபா�ைவ��� ெத��த ராக� அ�ப� வயதாக�
ெத��தா�.
அ�பா! அ�மா! எ�ைன ம������க! என ைகைய�
���யப� க� அ�தா�� ஃேபா�ேடாைவ� பா��க
வா� ேகா�� தைல சா��தவ�� அ��� ந��
ெச�றா�. அத��� உ�� யாைர� ேத�� ெச�றேதா!
ெவ��� ேராஜா���கைள� ப��� ெபா�ைம��
தைல�� ைவ��� ெகா����த அ�தா�� அ���
ெச�ற ஷ�பக�, உ� அ�மா ��கறா�க! அ�மா ந�ல
அ�மா தா� உன�� யாேரா த�பா ெசா�����கா�க!
� அவ�கள �����க�யா? ��கறா�க�ல! பா��

அவ�க��� �ர� உ���� ������ ேபாக��.
எ�க பா��! க��� வ��த �ைர ெவ��கா�டாதப�
சா� ��ட�மா! எ�றா�.
ெரா�ப நாளா உ�க�மா சா� கைத�னா என��
ெரா�ப� ������ ெசா�வா! சா���ட�க அவ
எ�லா�� இ����டா எ�ன�� ேக�பா! அதா�மா
அவ ஆைச�ப� சா���ட ������ ேபாேற�
எ�றா�.
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என�� ஒ� ேட�ல� வா��� ெகா��மா………..
ெம�க� ஷா� ப�க��ல இ���!டா�ட� ������ஷ�
இ���. ேபா� வா���ேகா! ெசா�னா� த�ைகஹ�தா.
ஹ�ேயா! ஹ�ேயா! ��ன �ழ�ைதைய�ேபால
தைரைய� ேகாப��ட� உைத�த 28 வய� ர�ைய
�ேனாதமாக� பா��தா� 70 வய� அ�பா ச��க�.
இ�ைன�� ப��ல பா�ேத�. எ�லா�� கா�ல
மா���� பா�� ேக�கறத….உ�க���� ���கல….
��க மா���கல…நா� ஏ� வா�க��டா�.?….

ப� �ராவ������தா�. அ�ல
சைம�க��யா�….அ�ைன�� ேவகமா வ��
ெசா��ேய…….ப��ல ��டமா இ��கற�ப
ஒ�ெபா�� ைகல ேலசா வைளய� உரா��ச���
இ�லாத ஒ� ெபா�� உ���ட இ��கற���
ேபா���� வ����யா�� ேக�ட�ப � எ�ன
ெசா�ேன! ஞாபக�ப��� பா���ேகா..ெசா�ன
த�ைகைய ஒ� �ைற �ைற�தா�.
நா� ப��ச ��தக�ைத அ�ப�ேய ம�வ�ஷ� வா���
ப��ச பைழய �� �…என�� � அ�ைவ�
ப��யா.?…………அ�தா� உன�� எ��ேம
ெசா���தரமா�ேட�. என�� ேவ��கற
ேபனா,ெப��� எ���ைவ�கற ஜா� �! உன�� வா�
ேவறயா!
ஆமா…..மா��ேபான ��ைக ம� வ�ஷ� வ�� ப�
ெஜரா�� எ����ேகா�� ெசா�ன ���ன�
ைம��� என��� ெத�யாதா….ேஹ��ேக�
ப�ச��ட வ��ல �னா��,ஆ�� ��கறா��
ெசா����….இ�ப எ�னடா ேக�கற……….நா�
வ����ேக�னா அ� எஜூேகஷ� ப��ப��காக

����தா……….!
அ�பா��� ெசல� ைவ�க��டா���தா� �
ெசா�ற��ெக�லா� தைலயா�� வா��� ப��ேச�.
உன�காக இ�ல………இ�ப நா� உ�ைன�ட அ�கமா
ச�பா���ேற�� ெபாறாைமல
ேபசாதடா………..என���யப� ���க ���,ேசைல
இவ��ட� ெச�ற மகைள� ெப�ைம ெபா�க அ�பா
பா��தா�.
அ��காக ெபா���னா இ�ப��தா�
இ��க��,…ஆ�பைள�னா ெகா�ச�
ஒச��தா�….�����ேகா……….எ� ��� எ�ன! ப���
எ�ன! ேபா�� ேபா�� சைம�கற உ���ட அ�ைவ�
ேக�க��� என�� தைலெய���………..க��னா�
ர�.
��ெரன எ�னேவா க��தா�ேபால இ��த�.
காைல�ேலேய ஆர���சா�சா! அவ��� சைம�க��
ெத���…ச�பா��க�� ெத���………. ஆனா உன��
��த��யாவ� ைவ�க� ெத��மா………………?
ெந��ல ப���� கா��ேனேன! ஆ���க�ெப�

எ�வள� க�ட�ப�� �����
வ����கா��…….இ�ன�� மத��யா உ�ன மா��
ப��ச ��டா� இ��கறதாலதா� ெப� இ�ன��
எ�ைனமா�� உ���ட ேலா�படேவ������! என
ட�ெக�� தைர�� பா��ர�ைத ைவ�தா�. அ�மா��
ெவ��� பா��ர� �த� ெவ��� ைக�� ���த�.
அ�மா ேவ��ெம�ேற ெகா��� ஆ��ைல. அதனா�
ப�னா� தடவ �ராயைர� �ற�தா�. கட�� ெக�ட
ெசய� ெச���ேபா� உடேன த���பா� எ�பா�கேள!
அ�ேபாலவா இ���……என
ேயா����ெகா������ேபா� ஹ�தா��
ேப��பா�����,�டேவ அவ� ைப��
ைவ������ ப��� �ேழ ���த�.
உட�உ���தான� ெச�வத�கான அைடயாள
அ�ைட�ட� அவ� ெபய��ட ேப�� பா���தக�ைத
ேவகமாக� �ர��� பா��தா�. இ��த ெதாைகைய�
பா��த�ட� அவ��� மய�கேம வ�த�. தன� ஒ�
மாத உைழ��� அைர ப�� ��வ�� அ��
மாதாமாத� இ��பைத�க�� �ர�டா�.
�க�� ெம��ய�ர�� அ�பா………… எ�றா�.

எ�ன�பா! எ�லா�ைத�� பா�தா�சா!……….
பா���ேட�. எ��� அவ எ�ேப�ல பண�ைத
ேபா��ைவ��றா……
உன�� ப��க ���ப��ல��தா�.. ��� ேசர
ேசர�தா� இ�ைன�� ேசல� மா��ெக� ���, �ள�
எ����ய��� ேவ��. ஆனா � ச�பா��க
ஆர���ச�� காைலல எ����கற�� ேல�, ப��கற
கால��ல�� அ�ப��தா�. ஆனா அவ ேநர��ல ப�
ஷா��. �ைட�சா ஒ� ம�ேநர��ல எ�ன ��
க�த�கலா���, எ�ன ப��கலா�� ��� ெச�ற ரக�.
அவ ��னவய�ல��ேத அ�ப��தா�. ��மாவ
ேவ��னா�� ேக���பா�. ேராஜாபட�
���ப�யார� �த� �ஐ� பட�வைர ெசா�வா..
த�� யா� ெச�சா�� ேக�பா! கா�ேமல கா�ேபா��
ப��தா�ட அவைள� ���ேவ�! �ெர� ஒ��கா
ேபாடல�னா ���ேவ�.
பா��யா…பா���ேபா��ேபா� அ�தைன ��ைய
அ���� ேபாறைத….காரண� எ�ன ெத��மா? அவ
ெவ�ல ேவைல�� நா� இட�����ேபாறா…எ�க
எ��� இ���ேமா?அதனால தா� இ�த க���பா�.

ஆனா இேதபா�…உ� அ�ண� ��ைளைய எ�னால
ெசா�ல ��யா�.ஏ� ெத��மா? அ� தக�ப� அவ�.
அவ�தா� ெசா�ல��. எ���ைளைய நா�ேப� த�பா
ேபச��டா���தா� வள�ேத�. அ��காக
ெபா��ஷ�ைத ��ல ��ட��யாத�பா! எ����
ெத��மா! அவ ச�தாய��ல ேமல ேபாற���…..
ெபா���னா இ�ப��தா� இ��க��� ���ைர.
அைத அ�வள� �லப��ல எ��க ��யா�. அதனால
தா� அ����� ெசா��ேவ�..அைத �������ேட
சமா����வா..ஆனா மா���கைல…..ஏ�� ஒ� நா�
அவ ஃ�ெர����ட ேப�ன�பதா� க�����ேச�.
அ�ைன�� உன�� ஒ� ெபா��பா�� ���ச
�ேட�ல ேவ�டா�� ெசா��ேய…ஞாபக�
இ��கா…அ�ைன�� �ேழ ������கா…அ�ைன��
� த�த வ� எ�லா����� மன�லதா�. ஆனா அவ
உட��லப�ட�னாலதா� அவ இ�ைன��வைர���
கா�ேமேல கா� ேபா���� இ��கா… வ�
ெத�ய��டா���…ைல�டா�� ெசா�ன�னால
ஓ�றா…..ெத��சமா�� கா���காேத..ச�யா…………�
ெச�ச த�� ��னா� உ�ைன பா��க��டா���
ேகா�����ேபா� பண�ைத� ேபா����கா.

ஆனா�� இ�ன�� பய�ப�றா…..�
ெச�ச���………….இ�ப ெவ�லமா�� பா���லய
ப�க��ல �ெர��� ெச�� த�ற வச�ெய�லா�
அ�பா�ட இ�ல�பா……அ� அவ���� ெத���.
இ��கற இட����� த��தமா�� மா��பா..அ�தா�
அவ��ட ெரா�ப ���ச�……ஆனா நா� அ�ப�ேய
��கனமா ேவைல ெச�����ேட இ��ேக��தா�பா
ஒேர வ��த�. அ�தா� �ைடயரா��ேட�.
ச�ேதாஷமா அ�மா ெகா��கற ���ேவல ெச����
சா���ேற�. ேரஷ� அ��லதா�பா �ஃப�. �
ேவ�டா���� ேபா��ேவ. அவ அ�மா
ெகா��தா�னா எைத�ெகா��தா��
சா���வா�பா………..� �ற�த���� �ற�தா�பா இ�த
�� எ�லா�….��கனமா இர�பா.. அைத�தா� அவ
ெசா�றா….. அ��காக இ�த வச�ெய�லா�
ேவ�டா�� ெசா�லைல. இ�தவச� �ைல க���னா
அைத வா���ேகா..க����,கா��� எ� ேதைவேயா
அைத ம��� வ���ேகா ச�யா…! அ�மா �����
ெவ�ைளய��க ஆ�பா�க��� ெசா�னா….ஆேள
வரமா�ேட�கறா..அதா� சாமா� வா����வ�தா
நாேன அ����ேவ�. எ����பா

��ணா��.?.உ�க���� ேச���தா� ேட�ல�
ேக�ேட�…….இ��தா� ர�. ெப���
அ��கலா�ல…..
� ேவற எ���ட இ��கற பண���� த��தமா���தா�
வாழ��..� ச�பா��கற கா�ல ேச��
ைவ�கமா�ேட��தா� ஏ�எ�கா���ட எ���ட
இ���……..����தா……அவைள� ��டாேத.. ஒ�
அைலய�� வ�����.. ஏ�கனேவ 10 வ�ஷ����
��னா�ேய வ�த�ப�லா�
ப���கமா�ேட���டா.. த� கா�ல
��ன��ற�தா��. அ�ப�ேய எ�ைனமா��…..அவ
எ� ப�க��லேய இ��கறமா�� ஒ� ஃ�ளா�
வா�����கா ெத��மா! ேந��தா� ���ட�
ெச�ேச�. அவ ேட����� த��தமா�� �ட��ல
ஊ�ச�……ெகா�ச� ெவ�ல இட�. ெச� ேபாட�தா�.
ஒ� கா� வா�க இட�. அ�வள�தா�பா..வ��யா….!
பா�க ேபாலாமா……உ�கா�ல இ�ன��
ேசரல��தா� உன�� பண� ேச�கறா… ��ல காைச�
ெகா�டமா�டா�� உன��� ெத�யாதா? எ�த
இட���� எ� ேதைவேயா அைத வா���பா…………

எ�ன�பா இ�வள� ச�ேதாஷமா ெசா�ல ேவ��யைத
ெம�வா ெசா���க…?
அவ��� அ� ���கா��பா…அதா� ெசா�லைல.
ப����� ���கா� அவ���…ேவைல பா�கற
இட��ல�� ந�ல ேப�. அதா� அவ�க
ெசா���ெகா��� இ�வள� �����
வ����கா……
உன��� ேச��தா�டா ெபா��பா��
வ�����…..பைழயப� அ�கலாவ�ய�
ேபசாேத……அழ� �ட வரா�….ேப�யப� தைல��
��டா� க��யப� வ�த த�ைகைய உ���பா��தா�.
ந��� �ைளயா�……………. என அ�மா பாசமல�
பாட� பா��கா�ட அ�பா ���தா�.தைல���
சா��ரா� ேபா�� தைலைய� த���ட��மா என
வா� வைர வ�த ேக��ைய அ�பா
ெம������னா�. ஓ!……இவ� நாைள ேவ�
������ ெச�லேவ��ய ����ள��…….�வ��
வா��ட� ெப�ைண� ேச��� அவ� வைர�த
பட��ைன� பா��தப� ��றா�. ெவ���
பா�ஜாதமர� அ��� உ�ள ெச�ப���� ெச����

தன� ��கைள வா��ெகா���ெகா����த�.
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ச�னேலார�� ேராஜா தைலைய ஆ��யப�, க�ணா��
கதைவ� த� இத�வாயா� ��த���� �ற�க
�ய���தப� இ��தைத�க�ட �வா, “அ�பா!
��யெவ��ச� ெச���� ேதைவ தாேன! ஏ� கதைவ�
சா������? என� ேக�க,
ஓவரா ெவ��ப�டா ெச� வா�� ேபா���பா, அ�த
ெவ�ைள ேராஜாைவ� பா��யா, ஓர��ல ��� �ற�
வ�சமா�� அ��� பா�ட� ேவற, ஏ�பா �தா� கைத
எ�தேற�� உ�கா�����ேய, எ��� த��
ஊ�தற�, கதைவ� �ற�� ைவ�கற�, ஏேதா சாஃ��ேவ�

க�ெப�ல ேவைலல இ��ேகா�� ெபா�த�����
��ட�ேதாட ம�ல����� இ��க, � கா�ல பா���
ேக�க வய� வயரா ேபா���கற,! ஆனா வா�� �ட
க�டற��ல. ேக�டா ��ட����கற. ஏேதா இ�பதா�
ெகா�ச� நா� ெசா�ேற�� உன��� ���ச ைல���
வ������க……..
அ�பா இ�த�கால�� இைளஞ�கைள� ப�� ��க
இ��� �����கல�பா, எ�ன �����கல? அேதா
பா��க ப� ேபா������, ேரா� ஃ��லா ��
பற���, ேரா� ேபாடறதா ெசா�� நா� மாச� ஆ��.
அ�க�க ப�ள�, இ�ன�� யா�� அைத� ச�
ெச�சமா�� ெத�யல. ப�க��ல டா�மா�,
���தா�னா அவ� ��� க�, மைழ�கால��
ெந������, ப�க�தா�� சைமய�ேவைல ெச�யற
மா� ைபய� இ�ப�தா�பா வ��
ெசா�����ேபானா�. அவ� இ��� ��� ஃ��
க�டைலயா�.
உன�ெக�ன அைத�ப��, � தா� ஃபா�� ேபா� ைக
�ைறய ச�பா��க� ேபாற, அ��ற� எ�ன உன��
அைத�ப��ெய�லா� எ�ன கவைல? ப��ச

ப��ச���� த��த ேவைல �ைட���. ஃபா�� சா��
வ�தா �ள��. அதாேன இ�த� கால��� பச�க���
கா�ல ேபாக��. ேவ��கறத வா�க��, ��க ஒ�
இட�, ப��க ஒ� இட�, உ�கார ஒ� இட�, உலக�
ஃ��லா ��� வர��. ச�, ஞா���னா ஃ�ெர���
இதாேன உ�க எ��?
�ைறயேப� அ�ப��தா�பா �ைன������கா. நா�
எ�ன ெசா�ல வ�ேற�னா. ந�ம அ��றமா ேபசலா�,
”வா! ேகா����� ேபாகலா�.ச� அ�ப�ேய அ�மா
பட���� அ�த ேராஜாைவ� ப��� வ���� வா�பா.
அ�பா உ�கைள நா� ஒ� ேக�� ேக�க��மா,
ஏ�பா! ��க அ�மா இற�த��க��ற� இர�டா�
க�யாண� ெச���கைல. ெமௗனமாக �வ��
ெதா�����த த� மைன��� பட�����த
க�கைள உ��ேநா��னா� அர���.
���ல �ற�த ம�த�க� எ�லா� அவ�க
�ழ�ைதக�� �ைன���தா�பா கட�� பைட�சா�.
நாம ந�ம க�� க���கற�, ந�ம ேபர���, நம��
வ� கா��ன ெப�யவ�க இவ�கள ���தாரணமா

வ���தா�பா வாழேறா�, எ�ைன� ெபா��தவைர���
அ�பா, அ�மா, நம��� �ைட�த ைலஃ� பா��ன�
எ�லாேம ஒேர ஒ��த� தா�பா, ���சா ேவற ச�ைடய
மா��ேயா, ெவைர�� ஃ�� சா��டற மா��ேயா
இ�ட����� இ�த உற� �ைறைய மா���க
��யா��பா.
வா��ைக�னா ெந�� ����� இ��க�தா�
ெச���. அ��காக இ�ட���� வாழற� இ�ைல
வா��ைக. இதா�பா நா உ�க�மாேவாட வா��த
வா��ைக�ல அ�ப��� ெத�ஞ����ட�. அ��காக
ந�ம வச�யான ைலஃைப நாம ெதாைல�க�மா?
பழ�ய �ர� ேக�� ����தா� அர���. அ���லா
வாடா எ�ப வ�ேத? ஆ�� ச�னேலார�� ேராஜா�ல
ஆர���ச�பேவ வ���ேட�.
ஏ�டா வ�த�டேன உ�ள வ�ற��� எ�னடா,
வாச�ப��ேலேய ����ட, அ�பா����
ைபய���� ந��ல நா� யா�. நா� ேக�க �ைன��
ெமௗனமா�� ேபானைத உ� ைபய� ேக�கறாேன? �
எ�ன ெசா�ற�� பா��ேபா�� தா� ெவ��
ப��ேன�.எ�றா� அ���லா.

ஆமா எ�ன ேக�ட, மைன� இ�லாம இ��கறத
ெசா��யா, இேதா இ�த பட� ெவ�� உ�ர�ற ஜடமா
ேவ��னா பா�கறவ�க க����� ெத�யலா�,ஆனா
�ல உற�கைள� ப�� ெவ�ேய ேபசலா�.ஆனா
தா�ப�ய �ைண அ�ப���ைல�� �ைன��ேற�,
ெமௗனமானா� அர���.
ப�ல ெரா�ப கெர�டா ெசா���ட எ�றா� ேம�
ெகா��வ�த கா��ைய உ���யப�. அ�க எ�ப�ேம
இ����தா�, நா�� இ�த� ைபய� �� வய�
இ��கற�பதா� இ�� ேதா�ட ேவைல�� வ�ேத�,
உ�க�பா தா� ��� ேவைல அ�தைன��, இேதா
த����� க�யாண வய� வ�தா��.
ேம� பா��, ��மா க�யாண�� இ�பேவ
ேபசா��ேகா, என���� இ�ன�� �ல கடைமக�
இ���, எ�ன ெச�ய� ேபாற? நா� இ�க வ�தேத
அ����தா�, ந�ல அலய�� ஒ�� வ�����,
உன�ேக�த ந�ல �ண�. உ� ப���, அழ�, உ�
ெகா�ைக எ�லா����� ெபா��தமா இ�����
எ����� வ����ேக�. சாதக�ேதாட ������
�ேட����� ேபா��“ எ�றா� அ���லா.

அ��� ��க எ�த� கால��ல இ����க, சாதக� அ�
இ���, ெச�ஃேபா�� ஒ��த �ைறெயா����ைல,
பாடைல �தானமாக இர��த �வா, ஹேலா எ�றா�.
�ைட�சா வா���, உ� ஹ�ெப�� எ�ன ெசா�றா�?
நா� எ�ன அ�வள� ெப�ய ஆளா, எ� ெகா�ைக��,
உ� ெகா�ைக�ேம எ�ைன��ேம ஒ�� தா� ��.
இைச�க மற�த �ைணயா� ெப�����ள இ��கறத
நா� ���பல ��. � அ��ற� ேபசேற�. அ���
வ����கா� ேப��யா, ச� ைவ��ேற�, எ�
ஃ�ெர���பா, உ�க���� ெத���. ந�ம �����
ப�க��ல இ��தாேள ����. அவதா� ப�ணா,
அ�பறமா ெசா�ற�பா அத�ப��.
அவளா, ச��பா, ச� எ�க ��ேடா�, ��வா எ�ன
ெசா�ற, அ�பா 5 �பா��� ேஷ� ஆ�ேடா�ல �ராவ�
ப�ணா த�சா��ல ��க� த�றவ����, ெச�ைனல
கைடல �ைட வா��னா�ட �� தராம இ��கறவ�
மன�� ேவறயா இ��கற��பா.இட�� ேவறயா
இ��கற��பா. மன� அ� ேபால�தா�பா �ல
ேநர�க�ல ெரா�ப கனமா����பா. ப�ைச சாய��ல
ேதா�ெச��த ெவ�ைள ேராஜா மா��, இ�ைன��

நா�க�� த�பா உ�க பா�ைவல ��கேறா�, ��க
பண�ைத ��ைள�க ��ட எ��பா��கற��ல, உ�க
ெசா�த�, உ�க ஊ�,ெப�ைமயா ��ைள �ேட��ல
இ��கா�, அ�ப��� ெசா���க ம���தா�
�ைன����க, ேசா�ய� ச���� ெச�ய��க,
�ல ேப� இ��கா�க�பா, க�ட�ப���ேடதா�பா
இ��பா�க, கைட�வைர ��ைள�க பண�ைத
எ��க��டா���. அவ�க ஐ�யா எ�ன�ேன
ெத�யல�பா, ெவ�நா���� எ�க��� வா���
�ைட�கற��� ேபாேறா�. �ேவகான�தைர��,
‘யா�� ஊேர யாவ�� ேக��” �றநா�ைற��
�ைன���தா�பா வாழ��� �ைன��ேறா�. அ��காக
���ப �ைடல மா���க மா�ேடா�. இ�ப��தா�
ெசா����க, அ�பற� உலக அழ� மா��
ேவ����க. ���தா� அ���லா. ேநா ேநா இ��
இ�பா���, .உ�க ைலஃ� �ைட�தா�பா கெர��.
உலெக��� இ�த ைலஃ� �ைட� வர��டாதா?
அ�ப��� நா�க �ைன�காத நா��ைல.
இெத�லா� இ�த�கால���� ச��ப�மா, த�� ”
எ�றா� ேம�. ஏ� ச��படா� பா��? எ�களா�

���சவைர��� ெச�யேறா�. அ�க�க சாஃ��ேவ�
இ���ய�� நா�க�லா� இட� வா�கேறா��
ெசா���க�ல. ��க உ�க அள�ல ேசா�ய� ச���
ெச�யறத நா�க உலகள�ல ெச�ய�தா� பா�படேறா�.
இ�வள� ெச��� அ�க பா��க, நா���� ��க�
வா��� ேபா�� அ�த� ��ைச�கார�பா��ைய.
மாமர��� ஒ�ைற���ெலா�� சடசடெவ��
��டமாக� பற��� ெவ�ைள��றா�கைள�
�ர��யைத� க�ெகா�டாம� பா��தப�, ஓரமாக
இ��த ஊ��ேகாைல� த� ேதா��� இைட��
ெகா��தப� ேராஜாைவ� ப��க க�ைட�கா�க�
ச���க ேவகமாக நட�தா� �வா.
நட�� ெகா�ேடெகா�ச நாைள�� ��னா�
ப��ேச�பா, க�� க�டா பண ��ைடைய டா�ெல�ல
யாேரா வ���� ேபா��டா�களா�.
க�����சா�களா�� ெத�யல, என .ஃேபா�ேடா��
ெதரசா ���தப� இ��தைத� பா��தப� ேப�னா�.
ம�ஷ��� ம�ஷ� அ�� ெச��த
ஆ��ைல�கறேபா� அ�த� பண�ைத ைவ��ற இட�

எ��� பா���களா�பா எ�றா� �வா. ப��த
ேராஜாைவ உ�ள�ைக�� ைவ�� அத� ெவ�ைள
வ�ண�ைத� பா��தப� ெமௗனமானா�.
எ�ேகா ���யமான �ைண�� ஒ� ேக�க, அ���லா
வா! ப�க��ல ெகௗ� ஆ�ரம��ல ���ர��ேட
ெச��ேரஷ� இ���, அ��� ஏேதா �ேரா�ரா�
அேர�� ப�றா�� �ைன��ேற�, ஆ� நா�ல
�பாவ� ேவற, அ��� ேவற �ைறய ேவைல �ட��.
மகேன வா ேகா����� ேபா��� அவரவ�
ேவைலைய� பா��கலா�”எ�றா� அர���. �ைண
இைச ந�லா�����பா… ெப�����ேள இ�����தா
இெத�லா� ேக�க ���மா? எ�றா� அ���லா. அைத
அ��க��ப�ேபா� ெமௗனமாக �வா�� ேதாைள�
த��னா� அர���.
�பா�� ேம���த ��த�ைடய �ைல�� ைவ����த
� கா��� ஆ�யப� ெமௗனமாக� ���த�.
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(இைணய�தள��� �த� ப�� ெப�ற ��கைத)

நா��ெக�லா� ெபா�க� ெகா��கலாமா அ�மா! ��
ேக�கறா!
ெபா�க� எ�லா� மா�க����தா�. உ� ����
இ�ைல. � மா��வ��ல உ�கா��� ேபாக
ஆைச�ப��ேய�� ப�க������கார���ட ெசா��
உன�� ஒ� �� ஏ�பா� ப������…….

உன��� ���ச ேடாரா கல� ��தா� ேபா���க! வ��ல
உ�கார வச�யா�����!
எ�தைனநா�மா இ�த ஊ�ல இ��ேபா�?
ஏ�மா! ஆ�ர��ட� ேக�டா� �ணா.
���!���! எ�ற ச�த��ட� வ�� வ�த ச�த�
ேக�ட�ட� ��யாைவ� ைகைய� ���� வ����
உ�ேள உ�கார ைவ�தா�.
வ�� ேப��கலா�. ச�யா! எ�றா� ைகைய�
ெச�லமாக� த��யப�.
எ�னேவா அவ மன�ல இ�த ஊ� ����� ேபா�� ஏ�
ெத�யைல? எ�றா��ணா.
இ� உ� பைழய ஃேபா�ேடா ஆ�ப�. பா����யா�மா
எ�றா� பா��.
ெகா�டா�க! பா��ேபா�. 20 வ�ட�க��� ��னா�
இ�த ஊைர ���� ேபா��ேட�. இ�ப எ�லாேம
தைல�ழா மா�����..!

ஆமா�மா! ஆனா இ�த �� ம��� மாறைல பா���யா!
அேத க�மா�ல உ� ெபா�� உ�ைன� ேபாலேவ
த��ைர� �தற��� வா�ல அ���ேபா���கறா!
ஒ�ைற�கா�லேய ைத�யா! த�கா�� ����ற�!
எ�லாேம உ�ைன� ேபாலேவதா� இ���…
ம�� பா���� ேப��ைன அ�வளவாக இர��காத
�ணா ஃேபா�ேடா�� �த� பட��� ம�ச� கல�
ஃ�ரா��ட� இ��த த�ைன��, �ட இ��த
ஜூ�நாைய�� பா��தா�.
பா���மா! இ�த ஜூ�ைய� �ைத�ச இட�ைத இ�ப
நா� பா��க���மா! அ�ைன�� அ�பா வாடைக
��ல இ��� க�ட�ப�ட�ேபா இ� எ��ட எ�வள�
உத� ப��ய� ெத��மா?
கைட�யா அ�பா �ரா��ஃப� ஆ�� ேபாற�ப ேரா�ல
������ேபா��ேடா�. அ�த ேசாக��ல ப��நா�
ப��த ப��ைகயா இ�����ேக�. அ�ைன����ட
இேத மா���ெபா�க�தா�. அ��ற� யாேரா அைத�
கா�ல ேபாறவ� அ����ேபா����
ேபா��டா�க��� ேதா�ட���கார� எ�ேகேயா

�ைத�� வ����கா��� அ�பா ெசா�னா�. அ�பா��
இற���டா�. அ�ைன�� நாைய வ���க எ�னால
��யைல��தா� எ� ெபா����� ெப�ய �டா
வா���ெகா�����ேக�.
பா��ல ேவ��கற அள��� நா� ச�பா��சேத
�ட��…ேபாதாத��� எ� கணவ� ���� ெசா�ேத
எ�கச�க�. மா���ெபா�க� ேவ��னா கால
��யாச��னால தட� மா����கலா�. ஆனா எ�
மன� அ�ப�ேயதா� இ���.
இ�த ஊ� �ள��ல ���� ���கற ெவ�ைள�
தாமைர���ேபால!
� ப��த ப��� ேவ�டா� �டாதா�மா………?
க���கற� எ�லா����� சர�வ�
ெகா��கற��ல�மா! எ�� இ��தா� ம���பா��.
எ�லா ேவைல பா���ற இட��ேல��, கைட� கால�
வைர��� ெபா���� அ�பா, அ�சரைணயா
,இ��க இட� �ைட��ற��ைல பா��.
எ�லா�ைத�� ேயா��� ஒ� ��ேவாடதா� இ�ேக

வ����ேக�.
ஊ��� ெவ�ேய ஒ� ெப�ய ���� அ�
யா�ைடய��� �சா����ேட�. நா� ப��ச
ப����� ஏ�ற இட� அ�. அ�ல ��னதா ஒ� ெதா��
ெதாட�க�ேபாேற�. அ�� எ�ைனமா�� இ��கற
ெப�க��� உதவ�ேபாேற�.
உ�ைனமா���னா…..��யைலேய!
��யைலயா! பா��ய�மா! தட� மா�ய ப��ைக இ�த
ெபா�க� ம��ம�ல! என� ��மண வா��ைக��தா�.
��ட�ல எ� கணவ� ���� ஹா�� அ�டா�ல
இற���டா�. அவ� இ�வள��ர�
ைகெகா��த�னாலதா� எ�னா� இ�வள��ர�
ேவைல பா��க ���த�. இ�ப எ� ெப����� இ�த
ஊ� �����ேபா��.
தா�…..ெசா�ேற�� ேகா����காேத…! இ�த ஊ�
இ�ன�� மாறைல….��ச� ெச���டா��
ெத��சாேல இ�த �ராம��ல ��ேனற
�டமா�டா�க….சா�ேவற பா��பா�க.. இைதெய�லா�

�� எ�ன�மா ெச�ேவ! �ட �ைண�� எ�
��ைளைய� ெகா��வ�� வ���ேவ�. இ�த ஊ�
அ���� ச�ப�த��லாம ேப��.
ஊ� ேப�ற��� எ�ன�மா! ��மா இ�
ெகா�சேநர�………!
�தலா�ய�மா! ��க அ�த இட�ைத வா�க ஏ�பா�
ெச��க…..எ�னால வா��ைக�ல எ�தைனேயா
ெப�க��� வா�� �ைட����னா அைத� ெத�வ
ெசயலா �ைன��ேற� என� ெசா��யப� வ�த
சரவணைன� ������ட� �ணா பா��தா�.
ெகா�ைற���க� ெவ�ேய அ��த கா��� பற��
ச�ன� வ�ேய இர�ெடா� ��கைள �ணா தைல��
உ���தன.
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எ�ன காெமராைவ� பா���� ஓ� வ���ட ………….!
ப������ ெசா��ேய! அதா� ����� வ�ேத�
பா�பா….எ���ட�� கா��ல…..அ�பா ெகா��த
கா��� ெப�ேரா� ேபா�டா��……….
‘��’….எ�தைனேயா�ைற அ�பா�ட��, அ�மா�ட��
ெசா��யா��……ஊைர�����கட�….�����
இ��கறைத வ�� ச�ேதாஷமா இ��க��……. ஊ�
உலக���காக பய�� வா�ற எ� அ�பா அ�மா��காக
பா��ேற�. ெப�ய ��ன� ���. ஆனா நா� எ�க
���ேற�….பா���களா! ரேம� அ�ணா…..நா�

கா����ளேய இ��ேக�………..அ�மா உணவக��ல
எ�ன இ��ேகா அத வா���� வா�க……………….!
அெத�லா� அ�க வ�ேச சா��ட��……….,
இ�ல……எ� ஃ�ெர�� அ�பா��� உட�� ெரா�ப
��யாதவ�….வய� ெரா�ப ஆ��டதால அவரால
சைம�க��யா�. அதனால அவ ேபா�
அவ�க�பா��� ேக�கற�ப ெகா��தா�க………
�ஃப�பா�� எ��� வ�����யா!
ேவைல�கா���ட அ�மா பா��ர� ச�யா க��ல��
ச�ைட ேபா����, இ�ைன�� வரைல…..அதா�
நாேன க�� ெகா��வ����ேக�.
உன�ேக� பா�பா இ�தேவைல…… அ�மா உ�ைன
��டைலயா!
அ�மா, அ�பாேவாட ேச�� த��ய�����
காைலலவைர��� எ����கைல……….!
சைமய�கா��� வரைல……..நா�ம���ேமல என��
எ�த ேவ�����த�…அதா� அ��ப���

ேபாகைல……இ�ைல�னா சாதமாவ�
வ����ேப�…………., ேபா��ேபா� என�� சைமய�
�� ஒ�� வா�� வ���யா�ணா………, ெவ�ல
வ�� சா�பா���� ��கற� அ��கமா
இ���…….யாராவ� பா�தா அ�பா�ட
ெசா���வா�க………….
க��� எ��த க��ைர அவ� பா��காதப� ��
���த�ேபால ேலசாக� �ைட�தப� ஏ� பா�பா! உ�க
���லேய கா��� இ����ல!
அ�க ேபாற���� ைகல கா�
ேவ��ல……..ெர��ேப���� ���கற����, கா�ல
அ��தவ�க பா�கற���� கட�வா�� ெசல�
ெச�யறா�க….ஃபா�� மா�� ப������ேட
ேவைல�� இ��யா�ல வ�தா
ந�லா����…..ப���ட ���காத என�� யா� ேவைல
த�வா இ�ப………..? கா� ஏ� மா��ேபா��
அ�ணா?
நா� உ�ைன எ�ேக�ல இ��� வ��ல இ�த
����� ெகா��வ�� ����� இ��கேற� பா�பா!

எ�ைன��� � ப��� ெசா�ன��ல……..அதா� மன�
ேக�கல….எ� ���ல சா���� ேபாகலா�.
ஆமா! இ�வைர ��க த�யா�ல இ��ேக��
�ைன���� இ��ேக�.
இ�ல பா�பா! என���� ஒ� ��ன ���ப�
இ���…வா! �� வ�����…இற��………
���� ����….என��� வயசா���ல……….!
இ�ைல பா�பா…..என�� அ�ப�ேய �����
பழ����……………..� க�யாணமா� ��ைள
ெப�தா�� � என�� பா�பாதா�.
ெகௗ� யா� வ����கா�� பா�………………!
எ���பா��த ெகௗ� ��ைய வா�மா! வ�� உ�கா�
எ�றா�.
��ைட����� பா��த �� அலமா��� இ��த மத�
ெதரசாைவ ைவ�த க� வா�காம� பா��தா�.
அலமா� ��வ�� ���களா� �ைற�தப� இ��தைத

�ய�� பா��தா�. ந��� ஒ� ேதவைத �ர� ேபா�ட
எ��வய��ெப� பா�தைல�ட�
�����ெகா����தா�.
அ�ணா இ� யா�………..?
இ� எ� ெபா��……..!
இ�ப எ�க……………….?
கட���� அ�த ெபா�ைண ெரா�ப
�����ேபா�சா�….அதா� ��ல �ைர� �ைறய
வா���ட………….., எ��டவ�� இ����ேகா��
������டா�. உ����தா� பா�பா…. உ�ேனாட
ஒ� வய� க��………இ��தா உ�ேனாட ேப���
இ�����பா�ல………..�வ�� ெதா��ய
ஃேபா�ேடாைவ ெவ��தா�.
வா பா�பா! ைட��ேட��ல உ�கா��� ெசா�ன
ெகௗ�ைய �த��தலாக� பா��தா�.
���� பர�� ைவ������ ஹா�பா��, ஆட�பர
க�ணா� ட�ள�,ெவ�� பழ�த�� என� பா����

பழ�ய க�க��� பர��ய வாைழஇைல சா�பா�
அவ���� ��தாக� ெத��த�. அைத�ட ெகௗ�
ப�மாற� கா����த� ��தாக� ெத��த�.
��…என�� ����பா�ல�ல ேவைல இ���. � ேபா�
ேவைல�கா��ட ெசா�� சா�����க…….! எ�ற �ர�
மன�� ஒ��த�.
நா� உ�க ெபா�� மா���� �ைன��தாேன
������ ����� வ���க….. தைர�லேய
உ�கா���கேற�.
வா�ேப�� எ�க! ஓ சா�! ெகா�ைல�ப�க�
எ�����?
ஓ�� ெச�� ைகைய� க��� �ைட�தப� �க�ைட
இ����ெகா�� அம��த ெப�ைண பாச��ட�
பா��தா� ெகௗ�.
இ�ைன�� � வ�ேவ�� ெத�யா�…….�ஃப�
ெச�யல……….அ�தா� உ�ைள��ழ�� ெபா�ய��,
���ைக�கா�����, த�கா���ழ���, அ�பள��
வ����ேக�. சா����யா……………….

ேபா��க ப� உ�� ேபா��…..
ர���� சா���டா� ��.
அ�ணா! என�ெகா� உத� ெச��யா?
சா�����ெகா�ேட ேப�னா� ��.
நா� ெட�� இ�க வ�� சா����ேபாற��� எதாவ�
ஐ�யா இ��கா? ப���� ��க��ட�
���கல….எ�கயாவ� ேபா� ெச��டலா��
ேதா��……….
ெகௗ� த� கணவைன ஆ�ச�ய��ட� பா��தா�.
� சா���� �ள�� பா�பா! ����� ேநரமா���…..
கதவ��� யாேரா வ�� ��ப�ேபால �ழலாட………!
�ைலயா� ��றா� ��. அ�பா எ�� உ�ச��த ெசா�
ெதா�ைட��� பய�தா� �ழ�ய�.
நா� அ�பேவ �ைன�ேச�. இவைள�ேபா� இ�க
����� வ����காேர…..அவ�க ���சா
உ�க��ெக�ன? உ�க��� இ� ேவைல ெவ�ல

ேதட ேவ��ய�தா�. அ����ெகா�டா� ெகௗ�.
இர�ேநர� ��க��ைமயாலா, அ�ல� �����
�வ����ததாலா என� ெத�யாத அ�கார�க�க��
எ��ேம க��ைர� பா��த�யாத �� அ��
க��ைர� பா��தா�.
உன�காக�தானடா ���� ���� ச�பா��கேற�.
ந�ம கா� ஒ�ைண இ�க ெவா��ா�ல �����ேத�.
எ��கலா�� வ�ேத�. வ�ற வ�ல உ� கா� இ�க
����…. எ�னேவா �ைரவ� உ�ைன� எ�ன
ெச���வாேனா�� பய��ல மைற�� வ�ேத�.
பா�தா இ�க � இ��� ேப�ற…….ரேம�! இ� இ� உ�
����ெபா�� மா�� �ைன���ேகா! அ� எ�ப
சா�பா� ேக��ேதா ேபா��க….. �� ��னாேலேய
ெசா�னமா�� கடைனெய�லா� அைட���ேற�.
��ைட ���யாவ� எ� ெபா�ைண� கா�பா��ேற�..
ேபா�மா�மா..இ� நா�க ெர��ேப�� ���க��
மா�ேடா�. அ�பாேவாட ��� ���� �����
வ����யா�மா………!

ப���ேராஜா�கைள யாேரா தன� தைலேம�
ெகா��ய�ேபால உண��தா� ��. இேதா! சா����
வ�ற�பா…….ஆ��� ந�லா வ����கா�க…………..
��க�� சா�����களா�யா?
��மா���க..! அவ� எ�வளேவா ஒச�த இட��ல
இ��� வ�தவ�……அவ���டேபா�……..
உச�த இட��ற� ப�களா�லேயா….ேபாற கா�லேயா
இ�ைல�மா…..ப�����னா…ஒ�ேவைள சா��ட
சா�பா� ெகா��கறா�க பா��க …! அவ�கதா�
உய��தவ�க……..ெகா��வா�க
சா�பாைட…….‘�ேழேய உ�கா���கேற��
உய�நதவ� எ�ன! தா��தவ� எ�ன‘ என� பா�ய
அ�பாைவ� ���தப� பா��தா� ��. ‘சா�
இர�ெடா�ய ேவ��ைல‘ என�
ப�க�������ைச�� யாேரா ப��பைத� ேக�ட ��
அலமா��� ஒ�����த �ேவகான�த� பட�����
‘உ�னா� எைத�� சா��க ����‘ எ�ற வாசக�ைத
மன���� ெமௗனமாக� ப��தா�. அவ���
வா��ைக�� ெபா�� ���த�ேபால இ��த�.
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“எ�ன�க?. . . ேகா��தைன� பா����களா? ந�ப
ெபா�� கலா��� ஒ� �டைவ வா�க���
ேத�������ேக�”
“யா�?. . . அ�த பைழய ைச���ல ��யால ��ைட
க��� ெத�� ெத�வா ����� வ�வாேர அவரா?”
“ஆமா�க! அவைர�தா� ேத�ேற�”
��மா ெச�ல ைகல ைவ������—–எ�ப� பா�தா��
�ர� ப������….

காேல� பச�க மா�� கா�ல ேவற ெச��யா��……
���� அைத எ��தா� ந���.
ந��….உன�� �ஷயேம ��ய
மா�ேட��ேத…கெர�� ேட� ச���
�ஷயெம�லா� ெத���ட��. இ�ேல�னா ேவைல
பா�கற இட��ல ��ைப ெகா�ட ��யா�.
அ��காக க��ல க�ணா� ேவற—– ெவ�ெள���
ஆர���� வ�ஷ�கண�கா ஆ��.
இ�த ெச� க�����சவ� ந�பெர�லா� ெகா�ச�
ெப�சா ைவ�க�படாதா? என�ெகா� ட��.
‘ பாதக� ெச�பவைர� க�டா� நா� பய�
ெகா�ளலாகா� பா�பா ‘ �னா� பார�யா�.
”பைகவ��க��வா� ந�ென�ேச”��� அவ�தாேன
பா����கா�. இ��� எ�ன ெபா��?
ெர��� ஒேர ஆளா���தா�� அவ� எ�த ேநர��ல
பா�னாேரா? க� த� க�பைன� �றைக எ�ேபா�

�றக���ேமா? யா���� ெத���?
ச�! எ�னேவா ேக��ேய!
ேப�ைச மா�தா��க……��ய ��ய இராமாயண�
ேக�� �ைத�� ராம� ��த�பா�னா�களா�!
�டைவ� கைட ேகா��தைன� ேக�ேட�……
“இ�ைலேய! நா� அவைர� பா��� �ைற�ச� ��
மாசமாவ� இ����. அவ� �� எ�க�� ெத��மா?”
“என��� ெத�யா�. அ��த ெத� அ��ஜ� மா����
ெத���. ேக��� ெசா�ேற�”
“ஊ�ேல எ�வளேவா ஜ���கைடெய�லா� இ����
ேபா� ஏ� ேகா��தைன� ேத�������ேக?”
“ர�கநாத� ெத��ல ேபானா ஆ�ர� கைட இ���ற�
என��� ெத���. ேகா��த� ஒ� ரா�யான ஆ�.
அவ� ைகயால ஒ� �� �டைவ வா��னா �ட
வா��னவ�க ��ல��, வா��னவ�க���� ந�ல�
நட���.இ� உ�க���� ெத�யாதா?

ஏ� ந�ம ��த ெபா�� லதா��� அவ���ட �டைவ
வா��னத�க��ற� தாேன மா���ைளேய அைம�ச�.
அைத மற�����களா?”ஆனா�� கா���ைக ந�ச��ர
மா���ைள தாேன �ைட�ச�..
ஏ� அ��ெக�ன….இ�த ெபா�பைள�கேள
இ�ப��தா�….அைமயற வைர���
அ�ப�…இ�ப��� ெசா�ல
ேவ��ய�……..அ��க��ற� ஏமா��
ெச���டா�க�� ஒேர �ைற பாட ேவ��ய�.
ெபா�ண� பா���� ஜாதக� பா�கற�, மாச�கண��ல
வா����� ஜாதக� பா�கற� இெத�லா� என���
���கா�.
ஆமா…. கா���ைக ந�ச��ர���கார�க��ட க��ஷ�
இ����. க����தனமா ெசா�த�க��ட பாச�
இ����. ஆனா ெவ�ேய ஒ�� உ�ேள ஒ�ணா
இ����. அ��தவ�க அ�தர�க�� ெத���.இ����
ம�தவ�க ��ட ெசா�ற��னா �த� ஆ�தா�. இ�
ச� த���� ஒ� வய��� ேமல தா� அவ�களால
உணர ����. த�ைன ெவ��ப����க எ�ன
ேவ��னா�� ெச�வா�க……”அைற பைறய�ன

கயவ�”� ெத��மா?
உ� ஜாதக� பா�கற ���ய �ட மா��யா? ெபா��
க�யாண� ���� ஒ� ��ைள�� ெப�� அ� அ��
ப����. இ�ப ேபா� �ைத�ச ெந�ைல ����� பா�த
மா��……………���ப� �� அ��யாயமா எ�த
����?ெபா�� ஒ���ட வ�� �ைற
ப��சாளா?��மா �லா�கண� ப��காேத.
ேஜா�ட� ஒ� ச��� அ� எ�லா���� பா�க
அைமயா�. அ��� �க ரா� ேவ��.
………..அ�ப�ெய�� இ��தா�. ெசா�னா ேகா����க�
�டா�.ெப�க� ஜாதக� பா��ப� ����� ந�ல�
�ைடயா�. ெசா�னா � ���வ….ஆனா�� �
ெசா�ன� க�நா�� ேபால டா�� தா� நட������
இ���….இ���� உ�ைன� பாரா�ட
மா�ேடேன…..எ�� ���தா� ரா� அ��த��ட�.
��ப� வ�டமாக எ�ைன�� ��க எ�ைன
பாரா�������க………………. ��டா ெப�
ப��க��டா��� ெசா���களா?

���தப� �க�ைத மல���னா� ந���.
அவ�க���� மல��த தா�ப��ய��� �ைவ அவ�
ேப��� இ��த�. அவ� அைத� ெப�தாகேவ எ����
ெகா�ள��ைல. கணவ� ெசா��� வாயைச��காக�
கா����தா�. .இ�லடா! ெப�க� ப��க��.
த�ைன,த�ைன� சா��� வா�� ச�க� இவ�����
ெதா�� ெச�� வாழ��. ேந�ைமயான �ைற�ல.
அ����தா� உ� அ�ைவ ���� ெச�வைத நா�
இ�வள� வ�ஷ� ஆ��� த��கல. ஆனா…….
ந��……………..ந�ச��ர�
பா�����யா…………அைத���� இ���ற
எ�லாவ�ைற�� என��� ெத��மா? உன���
ெத��மா? எ�லாவ�ைற�� ெத��தவ�க�தா�மா
ச�யா வா��ைகைய� ெசா�ல ����.
ெவ���தனமா �ல ேப� �ைட�ச �வ�ய ைவ������
வ��ைத� க�வ உ�கா��� ெபா�ைத� க�����க.
ஹூ�…நா� எ�ன ெசா�னா�� மாறவா
ேபாற….ெசா�ல வ�தைத� ெத�வா ெசா��…
“ஆமா! அத நா�� மற���ேட�. “இ�ப கலா����
மா���ைள ேத�����ேகா�. எ��� அைமயல.

அதா� ேகா��த� ைகயால ஒ� �டைவ வா�கலா��.
. .”� �ட ப���� கல�ல லதா கல��ேக�த மா��
எ��த. நா� �ட ஏ� ைல� கல�ல எ��ேத��
ேக�ேட�”அ�த� கைத தாேன…….
அேத தா�க………..
எ�ன இ�மற.. ஹா��ட� ேபாகைலயா?……..
ேபாக��….ஆனா ம����� ஆ�ர���� ேமல
ெசலவா��….ேசல எ���டலா� அ���.. உட����
வ�தா ெச�தா ேபா��ேவா� இ�த கால��ல……
உ� ஆைசய ஏ� ெக��க��? இ�த� ெபா�����
பர� ந�ச��ர மா���ைளைய� பா�பமா?
ேகா��த� அ�ரைஸ� ெகா�. நா� ேபா�� பா��
வ�ேற�” உ� ந���ைகைய� ேபா�� ெக��பாேன�!
பர� தர� ஆ���ைலயா?
ந��� அ��ஜ� மா��ட� அ�ரைஸ� ேக�� வா���
ெகா��� ��டா�. அ�� ஒ� ஞா�����ழைம. பக�
12 ம� வா��� ��எ� ேமா�டா� ைச��ைள
எ���� ெகா�� சா��ராம� �ள�� ��ட ராைம

உ�மன� ஏேதா எ�ச��த�. அைத ெவ��கா�டாம�
சா��ராம�ைத அைட�தா� ரா�.
“சா��ராம�, தசரத�ர� 3வ� ெத�, 10� ந�ப� ��
இ� தாேன?”
“ஆமா�! ��க யா�? எ�ேக���� வ���க?” எ�றப�
வ�தா� ெவ�ைள��டைவ உ���ய ெப� .
“எ� ேப� ரா�. ��வ���ேக������ வ�ேற�.
இ�க ேகா��த�� �டைவ ��கறவ� இ��தாேர!
“ஆமா�க!”
“அவைர� பா�கலா�� தா� வ�ேத�. அவ�
இ�ைலயா?”
ெப�ைண உ���பா���� பழ�க� ரா�ட�
இ�ைலெய�றா�� அவ� க�க�� ெத��த ஒ�
அவைர எ�னேவா ெச�த�.
��க எ�ன �ஷயமா வ���க�� நா�
ெத����கலாமா?

“உ�க ����கார� ��ட ஒ� �டைவ எ��த ரா� எ�
��த ெபா���� க�யாண ேயாக� �� வ�த மா��
எ� இைளய ெபா����� ஒ� �டைவ அவ� ைகயால
எ��� க�டலா�� �ைன�� வ�ேத�மா!”
ெகா�ச� உ�ேள வ��களா?
உ�கா��க! ��க வ�த� ச�யான ��தா�.
ெகா�ச� இ��க! �டைவைய எ����� வேர�. அவ�
நா� ��ைட �டைவ வா��ன� �ட��……
அவ� உ�ேள ெச�ற ெநா��� ரா�� மன�
ேயா��த�. இவ� ேகா��த��� எ�ன உற�!
ெவ�ைள��டைவ ேவ�……..என ேயா��தப�
அ�����த ��தக அலமா�ைய உ�� ேநா��னா� ரா�.
பகவ� �ைத ெதாட�� அ�ரா� அ�தா�,
ராம���ண�,சாரதாேத�, அர��த� என ஒ�வ�
�டாம� இட�ெப����த அ�த இட�ைத ����
க�க� ஏேனா அகல ம��தன.
ரா� பா��பைத� �டைவ ��ைட�ட� வ�த அ�த�
ெப� ெவ�கலம�க� இைண�த ச�த�ேபா�

���தா�. இைவெய�லா� அவ� ப��தைவ. எ�
ெப�……. என���யவ�….ேகா�� ம� எ�ேகா
ஒ��பைத� ���� கவ��தா�.
��க� இ�த� �டைவ ��ைட�� உ�க����
���தைத எ��க�. இேதா வ��ேற� என� ��யப�
��ெரன� பற�� ெச�றைத�ேபால ரா����
ேதா��ய�.
ெவ�ேய �ைறய ேப� ேப����ர� ேக�கேவ, இேலசாக
எ��� பா��தா� ரா�.
ெவ�ேய ��� பற�க ைக�� �ைஜ�த��ட� ஒ�
ஊேர �����த�.
ஐயா யா��� நா� ெத����கலாமா?
நா� ரா�. ேகா���ட� எ� ெப���� க�யாண�
ெ�யவத�காக� �டைவ வா�க வ�ேத�.
இைத� ேக�ட ம���ட� ம�ச� �டைவ
உ������தவ� �டைவ� தைல�பா� வாைய ��
அழ� ெதாட�� ��டா�.

“ஏ�மா அ����க? நா� ஏ�� த�பா
ெசா���ேடனா?”
இ�ல�பா! ஊ��ெக�லா� க�யாண� ெச�ய� �டைவ
��தவ� த�ெபா�� ஓ��ேபானதால ெபா��
க�யாண���� எ��� வ�ச �டைவ�ல
நா�����டா�க ��ச� ெபா�டா�� ெர��
ேப��.
ெச�� ஒ� மாத����� ேமல ஆ��. அ��க
ெதா�ைல இ�க ெச�யறதாக��, அ��க�
ெவ�கலம���ர� ���கறதா ெசா�னா�க எ�லா��.
அதா� �சா� ��ட ெசா�� �ைஜ ெச�� தாய��
���ல க�லா���� வ�ேதா�.
அ� எ�ன உ�க ைகல….. இ� ேகா��� த�
ெபா���காக எ��� ைவ�ச �டைவயா�ேச…அ�
உ�தர��ல பா�யா�ல ெதா����…
இ�தாேன அ��க ெர�� ேப� உ�ைர�� எ��த�.
ெசா�ன� தா� தாமத� ��எ�ைஸ மற��
�டைவைய� ��� ��யப� ஓ�னா� ரா�.

‘எ�ேகா �ட�பழ�க��ைன ஒ��ேபா� ‘ என ைம���
யாேரா ேப�ய� ரா�� கா�� ெத�வாக ஒ��த�.
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உற�க�

அ�� நா� ��காம� ஏேனா ������ேத�. உற�க�
வராம� எ� அ��� ப�����த �����, ஏேனா
எ�ைன அத� ப�ைச�கல� டா�� ைல� க�களா�
பா��தப� இ��த�. அத� க�க��� ��
ெத��தாேளா? எ�ைன அைழ��� ெச�ல
வ����பாேளா? என ��� எ�ன ெச��ற� என
உ��� பா��ேத�. அ� நா� பா��பத���
ஃேபா�ேடா����த சா��ைய� பா��த�. அத�
க��� ஏேனா இர�ெடா� �� �ைர எ�னா� உணர
���த�. இர�ைட சைட��,ெட��� ேப��மா�
அவ� �����ற க�ன��� அழைக இைறவ� தா�

பா��க ஆைச�ப�� எ��தாேனா?
ஏ�க! சா����� ப���பாவாைட ப�ைச�கல��
வா�கலாமா?
ஒ� ஃேபா�ேடா�ட எ���டலா�க! அவ வ�த �ற�
தா� இ�த ���ல இ�தைன வச�! ��!ேவ�டா�மா!
ந�ம ���ப���� ஃேபா�ேடா ஆகா�.
�ைல�கா��� அ�ம�கா ெசா�னா�க!
ஒ�ேண ஒ�� தா�! அ��க��ற� உ�கைள�
ேக�கேவ மா�ேட�! ெசா�ன� ச�கர�� கா����
இ�ன�� ேக���ெகா�ேட இ��ப� ேபா� ஒ�
�ரைம!
இ�வ�ேம ெசா�லாமேல ெச�� ����கேள! என
ெதா�ைட��� ஏேதா மா��ய உண�� ெத��த�.
ஆ�ேடா�� எவேனா ைவ�த பா��� இவ�க� தானா
�ைட�தா�க�! ப�ைச�கல� ப�� �ட ��ச��ைலேய
அ�மா! என மன� ���ர��� அ�த�. தவமா�
தவ���� வா�� ெகா������ ���ேறேன! ���
ம��� இ�ைலெய�றா� எ�ேறா இற����ேப�!

இ��� ெவ� ேநர� ஆனேபா�� எ�க� இ�வ����
ெவ��ச�ட ஏேனா மற�த இைறவைன �ைன�தப�
இ��ேத�. ��� நட�க ��யாம� எ��� சா��
இ��த ஒ�ெவா� அைறயா� ெச�� ��� ேநர�
அ�ப�ேய அம��� அவ� ைவ����த ஒ�ெவா�
ெபா�ளா�� பா��த�. அவ��, �����
�ைளயா�ய ப�ைத உ���� த�மா� �ழ�ேபான�.
���! என அைழ�த நா� க�கல��யைத� பா���
ஓ� வ�� என� ம��� ப��த�. அைழ�� அைழ���
பா��ேத�!. அ� எ�����கேவ இ�ைல. வா��ைக��
பல மரண�ைத� பா��த எ� க��� ஏேனா அ�� ��
வரேவ��ைல. என� அ�பா வா��� ெகா��த
ஈ�ேச�� ப��தப� ���ைய� தட�யப� இ��ேத�.
உ�� ஏேனா த� வரைவ யா���� ெசா�லாமேல
வ�வ� ேபா� ெச�� ���ற�.
காைல�ப��� ம�ள� ேபா�ட ெச����� அ�யா!
பா� என ஒ��க��த கதைவ ஆ�ச�ய��ட� �ற�தா�!
உ�ேள ம��� ����ட� ஃேபா�ேடாைவ�பா��த
�ைல�� உ�����த ச�கரைன�பா��த அ������
ெவ�ேய தகவ� ெசா�ல ஓ�னா�.
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வ�

“ஏ� ��கேற? உ�கா���கற� தாேன”. . .
“ ���ல த�� மா�� ேபா����ேக. ����மா. ேமேல
�ஃ��ேக இ�ல பா��யா!. . . ெவ�� ேவற. . .
����� அ����.“
“ஏ� ப� வரைலயா? ��ல��� அ�பேவ
வ����ேயா. . .“
“� ேவற இ�த �டா���ல ப� வரல�� கா� ேக�காத
வா� ேபச ��யாத �ழ�ைதக��கான ப�ல
ஏ��ேட�. ஏ�ன �ற� தா� ெத��த�. ஏ�டா

ஏ�ேனா��. . . ஒ� �டா� ேபா��� இற���ேட�.“
“ஏ�? எ�னா��? உ�க����தா� ��ேயா��கான
�� ப�ல �� ப�க� கவ��ெம�� ெகா�����ேக . .
.“
அ�மா�� �க� மா�யைத� பா��த ம��கா
அ�மா�� ேதாைள ஆதர�ட� ப��னா�.
“எ�ன�மா. . . எ�னா��?“
“ஒ����ல�மா! வரவர ெப�தவ�க வள���
ச���ைலேயா�� ேதா���மா!“
“ஏ�மா?“ ந�லா ப���ற, ஒ��கமான �ழ�ைதக�
இ�ைலயா�மா?
கன�த ெமௗன� அ�மா�ட� இ��� �ற�ப�ட�.
“ெகா�ச ேநர� அ�த பா��ல உ�கா���கலா�
வ��யா?“
�ர��� ெத��த சா� ஊ�வல�ைத� பா��தா� அ�மா.
கா���� இற�தெப��� அ��� ஒ�வ� அவ�
காத��� அ�தப� அவ� ேப�வைத உ���பா��தா�.
ெச�த�ற� �ண���� எ�லாஉண��� ேக����

ெசா�ல� ேக���ப����ேக�. உண����வமாக
இ��தா� பா���ேற�…………….
அ�மா�� மனம��தா� ம��கா.
இட�ைத ����ேபா��டேவ��� என �ைன�தா�.
“ச�! வா�க ேப��ேட ேபாகலா�. . .“
ேந�� நா� கா�� இற�த�ப ேபா�ட �ர�ைஸ�
பா�ேத�.
பல தடைவ பா���ேட�. இ���� அைத�
பா���ேபா� பைழய ஞாபக� வ��. வ�ஷ� பல
மா�னா�� ஒ�� ெத�வா� ெத���. அ�க
இ��தவ�க�ள ந�ம இ��ய�கைள �ட
ெவ�நா�டவ�க� தா� அ�க�. உன��� ���தா எ�
ேவதைன… அ�ேகேய இ���டலாேமா��
ேதா���…….
அ�மா ��க அ�க� ேபச ேவ�டா�. அ�பா
நா���காக வா��� உ�ைர ��டா�. கவ�ெம�� தர
எ�த ச�ைக�� ேவ�டா��
ெசா�����க….நாைள�� அ�பா இற�தநா� ஜனவ�

26. ெகா�சேநர� ஃ�ெர��ைஸ� பா���� வேர��
�ள����க…உ�க���� ���ச ைல�ர����
ேபாலாமா……
ஒ��� ேவ�டா� ��ல ேதைவ�ப�ட� �ட��. �
ேபா� பா� ம��� வா�� வா..
தா�ேபால மர��� �ழ� �ெம��ெப�ைச�
தட����த இட��� ம�ச� �ற� ெகா�ைறமல�க�
�த����தைத இர��தப� �வகா� அம��தா�.
அ�மா��ெகன� �டாக� பா� வா�க அ��� இ��த
ஆ�� ������ ெச�றா� ம��கா.
எ�� ெப��� க� ெத�யாம� அம�����த
��வைன� பா��தா�. அவன��� த��� சாத��ட�
��ற ெப�ைண�� பா��தா�. எ�ன ெச��றா�க�
என� பா��தப� இ��தா� �வகா�.
சாத�ைத எ���� ��வ��� ஊ��வா� என
எ��பா�����த ேவைள��, அ�த� ெப� ��வ��
ைகைய� சாத��� ைவ��� ெதா���கா��, ைகைய�
���� வா�� ைவ�தைத� �வகா� க�ெகா�டாம�

பா���� ெகா����தா�.
ஒ� ��ட� க�ைண இைம�க மற�த �வகா� அ���
எ�ன நட��� எ�பைத ேவ��ைக பா��க
ஆர���தா�.
��வ� அ�மா ெகா��த சாத�ைத� �ைச�� ெபா�ய�
இ��த இட�ைத� தட�� ச�யாக� சா���� ���தா�.
ைக க�வ ப�க��� வா�ட� பா��ைல� தட�னா�.
“அ�மா!“
“எ�ன �வா?“
“ைக க�வ த���மா!“
“உன�� இட� ைக�ப�கமா நா� அ� எ��� ைவ. . .
வா� ேப�� இ���. . . பா��� ேபா!“ எ�றா�
அ�த�தா�.
“இ�தா�க�மா பா�!“ எ�றா� ம��கா.
வா�� �ரைல ைவ�� �வகா�, “உ�!. . . “ எ�றா�
அ�த� ��வைன� ����கா��யப�.

“�வா, இ�தா�பா. . .“ என ��யப� அவ�
ேதாைள�த�� ���ைக அ�மா ெகா��தா�.
�வா ���ைக வல�ப�க�� இட�ப�க�மாக
ம�தைர�� மா�� மா�� த��� பா��� நட�க
ஆர���தா�.
��ெரன ஏேதா ����� த���பட. . . அ�ப�ேய
உ�கா��தா�.
ப�ைச� ���� ெம�ைமயான வாச��ட�
காைல�ப��� ஈர� ைக�� ‘���‘ெரன உரச,
இேலசாக� ��னைக�தா�.
“அ�மா. . . இெத�ன?. . .“
“இ�வா. . . ப��� ஈர�. . .“ எ�றவ� ச�ெடன
நா�ைக� க��தா�.
“ஓ. . . உன��� ப��னா எ�ன�� ெத�யாேத!“
“ெத���மா. . . எ�க �� ெசா��� ெகா�����கா�க.
. .“
“ச�. . . பா���� ேபா. . .“

���கா� தைரைய� த��யப� ��றா�.
“அ�மா, இ�த�க�� எ�லா���� இைட�சலா. . .
வ�வ��� இ��ேக�மா. . . “
“�ழா�க�� தா� அ�. . .“
“பா��ைக ெட�கேர� ப���� அ�ப�ேய
ேபா���டா�க�� �ைன��ேற�.“
“ஏ�மா அவ�க���� த��ண�� இ�ைலயா?“
“த��ண�வா அ�ப��னா?“
“இ� ெத�யாதா�மா உ�க���?“
“அ��தவ�க பா��கறா�க�� நம��� ெப�ைம
வர�ேம�கற��காக எ�த �யாயமான ெசய�
ெச�வ�ேபால ந��க��டா�. வல� ைக ெகா��ப�
இட� ைக��� ெத�ய��டா�. ேரா��� �ட��ற
��ைபைய எ���� ��ைப�ெதா���ல ேபாட��. . .
��யா �ட���� ேராேட ேபாடைல�� ம�ய�
ெச�யறைத �ட அ�த���ய �ர�ப ப�க��ல �ட��ற

ம�ைணேயா, க�ைலேயா ேபா��� ��ைய
�டலா�ல. . . ெத��ல ேபாறவ�க��� �ழ�
ேவ��� மர� நட��� ேதாண��. மர�� ேமேல
ைல�ைட� ேபா�� த� கைட�� ம��� �ள�பர�
ேத�ற� இ�ல�மா த��ண��. ெச�ைனய� த�ர ம�த
ஊ�ல ஒ� நா�ல அைரநா���� ேமல கர�� இ�லாம
ம�க� ��டா�ற� ெத���� ��ய� ெச�, ஆட�பர
ைல� ேபா�� ��சார�ைத இ�ட����
ெசலவ���ற��ைல த��ண��. இ��கறத ��கனமா
எ�லா�� பய�ப��த��. அ� தா� ம�த�த�ைம.
இ� தா�மா த��ண���� எ�க ��
ெசா�னா�க�மா. . .“
வான������ ��ப�க� த� உட��� ெகா��ய�
ேபால உண��தா� �வகா�. “ெரா�ப கெர��“ என�
��யவா� ைக த��ய �வகா�ைய� பா��தா�
அ�த�தா�.
“உ�க ைபயனா?“
“ஆமா . . . ேல� ேமேர�ல �ற�தா�. ெட�வ� அ�ப
ந�ேஸாட கவன��ைறவால ெர�� க��� ெத�யாம
ேபா����. . .“ அ�த� �ைற ெத�யாம இ��க அ�ப�ப

இ�ப� வ�ேவ�. அவ��� அ�பா இ�ல. . . ஆ��ல
இ��தா�. ���� ஹா�� அ�டா�ல இற���டா�.
இ���� அவ� கா�ல ��க��� தா� இ���. . .
அவ��� இ��கற �� ெரா�ப �ேர���க. . .
எ�லா���� அ�ப� வா��கற��ல. . . எ�றா�
�வகா�.
“பா� ���க��களா?. . . எ���� இ��க����
ஃ�ளா��ல ஜ�� இ�பதா� வா������ ேநரா
வேர�.
இர�� த�ள� பா� எ���ரா தா� வா��ேன�“
எ�றா� ம��கா.
“ேவ�டா�க. . . ெவ�ல எ�க�� சா��டற��ேல.“
“ஏ� பயமா?. . . ஏதாவ� கல�� இ��பா�கேளா��. .
.“
“ேச�ேச. . . அெத�லா��ல. . . டய�ல இ��ேக�.
இவ� ஒ� கா�ல ��கற வைர��� நா� இ��க��ல. .
. கால� ேபான கால��ல ெப�� வ����ேகேன!.
“இ�த ைபய��� ஒ� �ைற�� வரா��மா. . .“

ெப���ெச��தப� அ�மா ேபச ஆர���தா�.
“நா� இ�ைன�� ப�ல ேபாேன�� ெசா�ேன�ல. . .
ேக� ம��கா. . . ெந�ேச ஆறைல. . . அ�க வயசான
ஒ� பா�� எ�னமா���� வ���ேகாேய�.
��ேயா��கான ��ல உ�கா���டா�க�மா! உடேன
ப�க�����த ெப� ஐய�ேயா, எ�������க. . . இ�
அ�த� பச�க உ�கா�ற இட�! வ�தா ����க. . .“
எ�றா�.
“அ�ப பா�� ப�க��ல ஒ� ேல� ேப� மா����
������� இ��தா�க. எ�ேக ேபாறா�க��
ெத�யல. . . ��க உ�கா��க�மா. . . பா���கலா�“ �
ெசா�னா�க.
“ப���… ப�னா�… வய� தா�மா ஆ��
அ��க���. வா� ேபச ��யாத கா�� ேகளாத
பச�க�மா அ��க“.
அவ�க����ளேய ைசைகேலய ேப���� ேகாபமாக
ைகைய� கா��னா�க.
அத�பா�த�ட� அ�த வயசானஅ�மா

எ����டா�க…..
“ேப� மா��ன ெபா�� உடேன, “��க உ�கா��க!
ேபா��ல எ�ன ேபா�����? ��ேயா��
ேபா����கா? அ�த��ழ�ைதக��காக� கா�யா
இ��தா�� நா�க ��கேறா�.
வயசானவ�க அ�ப� இ�ைல இ�ைலயா?
“கட�� இவ�கைள� பைட�ச��� வ��த�படேறா�.
ஆனா ��ேயா��� ம�யாைத தர��� �ட�
ெத�யைலேய�மா. . . “
�ர� வ�த �ைசைய ேநா��� சடாெரன� ����னா�
ேப� மா��ய ெப�.
ெவ�� ம�ச�க���� க��ேதா�, �ைற மாத�
ெப��� இ���� வா�� எ��� ஒ��யப�,
நட�ப� எ��� அ�யாம� கா� ���ய�ைல��
மா�க��ட� இ��த ஏ�வய�� �ழ�ைதைய�
பா��தா�.
“அவ�க பா�கறைத� பா�� அவ�க ேம� ��ேட
ெசா�ல� ேபாறா�களா�. இ�த ப� அவ�க��கா�.
அ�ல எ�லா�� ஏ��டா�களா�“.

“உ�க��� இ�த ேல�ேவ� எ�ப�� ெத���?“
“எ�க ��ல இ�த மா�� ெசா�த� உ��“ எ�றா�
எ�ேகா பா��தப�. . .
“ெபா� ெசா��றா� எ�ப� அவ� பா�ைவ��
ெத��த�. க� எ�ப�� ெபா� ேப��?“
“பயமா�����மா. . . இ��க வா��ைகைய ெநன��!“
எ�றா�.
அ�ச�..��க ஒ� ஆ�ேடால ேபாக��டாதா…வ���ல
ஒ�� ைக�ல ஒ��……. எ�றா�.
எ�ைன ���மா…வ� வ�தா மர���� மைற�ல
��ைளைய ெப���� அ��த ��ஷேம ேவைல
பா�க��� �ைன�கற ���ப��ல �ற����…
எ�வச�ைய�ப��� ேப���கேள.. ெப�க�
ப��க��மா—ேந�ைமயா வாழ��மா….தா� க�ற
அ�� �ற���� பய�ப�ற வைக�ல
வாழ��மா..அட�கமாக��
இ��க��மா….இ��க���� க���ெகா��த
ஆ��யைர� தா�மா த�� ெசா�ல����� அ�த�

ெப� மடமடெவன அ��த �டா��� இற��
��டா�. அவ� வா��ைக�ல எ�தைன
�ர��ைனகைள� பா�தாேளா�மா! நா��
இற���ேட�மா. மன� தா�கல. . . �� எ�கள மா��
இ��கறவ�க���� ெகா��� ேக�கைல. நா�க
வயசானவ�க அ�பவ� இ���. ஆனா இ�த� பச�க
எ�ன ெச�ய�ேபா�ேதா�� தா� பயமா����. . .
யா���� ���� ெகா��க��� ேதாணைல��
�ைன���தா�மா ப� �டா��ல ��ேன�. �
வ���ேட. . . ஆனா கட�� தா� இ�த� பா����� வர
வ�ச��� �ைன�கேற�. இ�லா�டா �வாைவ�
பா�����ேபனா?“ எ�றா� �வகா�.
“ஒ� ��ைள�னா�� அ���� ���தா����
அ�பாகவாவ� ெப�ேறா� ���தற �ழ� வர��ல…“
����ட��ற க�ேமக�ைத ��ய� �ல�க� பா����
ேதா��� ெகா����த�. பா������த ��யகா���
��க� அ�ேபா� ��ய ெம��ய ெத�ற� கா���
ெமௗனமாக� தைல அைச�� ��றன.
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�ற����னா ��பக� ெச���

ஏ�மா! ஒ�ேவைள கா���த�� �ட
ெகா��கமா�ேட�கேற!
நா� நாைள�� ெச�தா எ� ெசா�ெத�லா�
உன���தாேன ஆ�தா!
இ����ேபாேத �டைவ,நைக�� ேக�ேட! ச�
ெபா�� ஆைச�ப���� அ�தைன�� உன���
ெகா��� அழ� பா�ேத�!
க��ைட��தா�மா இ�த �� க��ேன�! அ�தைன��
எ� �ய�ைவ�மா! என அ�தப� ப��ைக��

ப��தப� இ��த 80 வய� ேகாமளாைவ உ���
பா��தா� �ரா.
சா���டா உன�� இ�க அ���ேபாட��, நைன�ச
��ைய மா�தற���� யா� இ��கா�� பா��ேத!
நாேன ஆஃ���� ேபா��� அ�பாடா�� வேர�!
ேசா� சைம�� ைவ�� ெசா�ேன�.ெச�யல…..இ�ல
வா�ேவறயா!………..
ப�� நாளா உட���ேக ��யல! டா�ட���ட
�����ேபா�� ெசா�ேனேன!
உ�ைன� ������� ேபாற��� என�� ேநர��ல!
ேவ��னா ப�க����� அ�ன� ��ட ெசா��
ேபா��ேகா!
கா� ெகாட�மா! ேபாேற�………கவ�ெம��
ஆ�ப����னா�� ஆ�ேடால இ�ேக����
ேபாற��� 100 �பாயாவ� ேவ��ல………..பைழய
கால�� காெச�லா� ேச�� வ����ேத�.அெத�லா�
ேவ��� ேக�ேட……� மா��ைர ெசல��ேக பண�
இ�ல�� ெசா�னதாேல எ�லா�ைத��

ெசலவ����ேட�. இ�ப �� �பா��க���
கா�……….�� ஒ��தா� ��……� இ��கற��னா
இ�…இ�ைல�னா கா� ப���ேகா�� உ�ைன
எ�னால ெசா�ல ��யா�…ஒ� பா�ைய
ஒ����ெகா�..வாடைக�� ����கேற�. உ���ட��
கா� ேக�கேவ�டா�பா�! …….என��� த�மான�
இ����ல………..
��ச��ேக�த இ� ெகா��க�ைட……எ�க
அ�பா…அதா� உ� ��ச� இ��கறவைர��� இ��கற
����� கா� ேக�டா�. இ�ப � வ����யா! எ���
��க�லா� ��ள ெப���க! உ�க வச���
ெப���கேவ��ய�! அ��ற� ேராெட�லா� பச�க
க���த�� ஊ�தற��ல�� �ல�ப ேவ��ய�!
ேகா��கைட ���சா� ேவைல���
ேபா�������ேக�….��கைவ��
ேக�கறா�….அ��க�ப��த�யா!
ெடா�!ெடா�! என கத� த��ய ச�த� ேக�ட �ரா,
���� வா��ைம� �ைற�தா�.
‘ெலாட�‘ என எ�ெண�டாத தா��பா� ���ட�

ேகாமளா�� தைல�� ஈ��,ேப��
இ��பைத�ேபால, ேகாமளாைவ� பா��க��யாம�
தைர�� உைட�� ���த�.
இ� ���ய����-ேகாமளா ��தாேன!
டா�ட� ேகா��ட� 22 வய����ய அழ�ட�
�ெடத�ேகா��ட� ��ற ெப�ைண ெவ��தா� �ரா.
ஆமா! எ���ட ெசா�லாம டா�டைர வர�
ெசா��யா�மா! என� ���� ேகாமளாைவ�
பா��தா� �ரா.
ெந����� ஏ� ஏ� இற��வைத�
பா����,ேப���லாம� இ���� ேகாமளாைவ� ெப�ற
தா� எ�ற உண���� ெகழ� இ�ைன�ேகா
நாைள�ேகா ேபா���! இ��� யா��� எ�ன
�ரேயாசன�! அதா� நா� நாளா க���த���ட
க��ல கா�டல…இ��தா யா��காகவாவ�
��ஃ��லா இ��க��…ப��த இைல, ம�ைட
உ�ர�தாேன ெச���………. அ��கதா�
ெசா�னா�களா!

வ�� பா���� ேபா�க! ெவ���ட� ெசா�னா� �ரா.
ஃ�� எ�ேளா�� ெசா���க.?..எ� ��ச� வ�ற
ேநர�தா�…த�ேற�…..
என�� யா�� ெசா��
வரைல�மா!…………………………ப��த ம�ைடயா ந�ம
��கற�பதா�மா நாம எ�ன ெச�ேசா�� ெத���.
��ைளய ெப���கற� அ��க �க���காக��,
ஊ��காக�� இ�ல�மா! ந�ம வா����� இ�த ��ல
ேபான��க��ற� ந�ம ெச�ச ந�ல ெசய�கைள
��ைள�க ெச�ய���தா�மா ��ைளகைள� ெப��
வள�கற�…அ��கமா ேப����கேள�மா……………..
வாைழ மர�, ஆலமர� பா�த��ைலயா�மா ��க!
அவ�க எ�ைன� ப��க ைவ�க உத�
ப�ணா�க�மா……இ�ைன�� ஒ� ந�ல ேவைலல
இ��ேக�. அவ�கேப�ல ஒ� ஆ�ப��� �ற��ேற�.
�ர��ல அவ�க��� மாதாமாத� பண� ேபா�ற���
ஏ�பா� ெச����ேக�. நா� நட��ற ��ேயா�
ஆ�ரம��ல அவ�கள ேவ��னா �����
ேபா��ேற�. அ�ர� இ�பதா� என��
�ைட���……கட��தா� இ�க எ�ைன

அ���னா�� �ைன��ேற�………..
ெகா�ச� த���க….��ைம�கற� எ�லா����
வ��…நம�� எ�ப� இ����� யாராேல�� ெசா�ல
��யா��மா…
என�� ��க ஃ�� ஒ��� தர ேவ�டா�.
���சா அவ�க��� ெவ��� வ���� வா�க!
�ன�� அவ�கைள ���க ைவ����களா ெவ���ல?
ேவகமாக ேகாமளாைவ� ெதா�ட டா�ட� �லா ைகைய
ச�ெடன ����க��� ெகா�� ெச�றா�. �ெட�ைத
ேவகமாக ைவ��� பா��தா�. ப�����த பாைய� ���
ஓ��ெகா����த க�ெட���கைள ெவ��தா�.
தைலயைண�� ஏேதா ��� ெந�வைத� க��
ேவகமாக� ��� எ��தா�.
அ�மா ��க ெவ��� ைவ�க ேவ��ய அவ�ய�
இ�ல……நா�� அவ�கள ����� ேபாக��
ேவணா�………………
உ�க�மா��� ����� ப�ைச�த��ேய

ேபா��…ெசா�றவ�க���
ெசா��ய����க……அவ�க ஆைச�ப�ேய
ெச�த�பவாவ� வ�ேத�� �ைன���கேற�.
�ரா�� ைபய� பா� ‘�ற����னா ��பக� ெச���‘
என உர�க� ப����ெகா����தைத அவ�
ெப����ட� பா��தப� ��ைட ���
ெவ�ேய�னா�.
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அ�� வான� ஏேனா �டாம� ��� ெகா������.
பக�ெபா�ேத இரேவா எ���அள� வான�
இ�����த�.
இ�கா�கைள�� ஒ�� வான�ைத� பா��தப�
�வேராரமாக உண�ேவ இ�லாம� சா��� உ�கா���
இ��த அ�மாைவ� �ர� ேலசாக� தட�னா�. ைக��
������த ேப���� �� ��டா� �ேழ
������ேமா எ�ற பய��� ம�ப��� அ�மா��
ேதாைள� ���� உ���னா�.

இேலசாக� ����ய அ�மாைவ� ைசைகயா�
சா����றாயா என� ைகைய வா��� அ���
ெகா��ேபா�� ேக�டா�.
ெவ��த பா�ைவ�ட� இ��த அ�மா ஒ��ேம
ேபச��ைல.
நா� எ�ன ெச�வ� எ�� ��யாம� வாைல�
�ைழ�தப� �ர��� அ��� ������ேத�.
�ளா�பார��� இ�� ஆ��க� அ�க� என� �ர�
யா�டேமா ேப�ய� என� கா�க�� ���த�.அவ�
ைக�� ைவ����த ப� எ� ப�ைய�ேபா��வதாக
இ��தா�� ஏேனா அ� இ�� எ� வ������
ேதைவ�பட��ைல.
�ேல��ப�ப��ட� என� உட��� ����காக
எ�ைன இ��தப� அம��த �ர�� அரவைண�ேப
என��� ேபா�மானதாக இ��த�.
இ��த ஒ� ப�தா� இ�� �ர����
�ைட��������� எ�� என��� ���த�.
காைல�� அவ� எ����ேபான �ளா���

��ைப�ைப கா�யாக இ����ேபாேத
�ைன�ேத�.இ�� ேத�த� ����
அ�லவா?��ைபைய� ��தமாக
வா����பா�க�.அ�தா� பாவ�…ஏேதா அ��
�ட��� இ���,ேநா� அ�ைட அைத வ�ேச
கைட���ேபா�� கா� ேச�� என���,அ�மா����
ஏதாவ� வா���.
���ல சா��டற ம�ய� சா�பாைட�� �����
ைப�ல வ�� இ�ேக ெகா����� சா����.
இ�ைன�� எ�ன ஆ���� ெத�யைலேய! என�
க�கைள ேலசாக ��யப� ப�����த� க���.
எ�னடா �ர�! ��தக�ைப எ�ேக? ச�ைடெய�லா�
ேவற ��������! ��ைப�ெதா��தா� உ�
உற��� ஆ��ேபானைத மா�த���தானடா
உ�ைன கவ�ெம�� ���ல ப��கவ�ேச�.ஆனா
�ேயா இ�ைன�� ����ேக ேபாகைலயாேமடா!
ேதாைள ஆதரவாக� ���தப� ேக�ட கண��வா��யா�
�த�பர�ைத அ����பவ�ேபால� பா��தா� �ர�.

சா�! நா� யா���� ெதா�தரவா
இ��க��டா���தா� ஏேதா
இ�த�ேகா�����ப�க��ல இ��கற �ளா�பார��ல
நா�,எ�க�மா,க����� இ��ேகா�.ஆனா அ��ட�
ெபா��கைலசா� அ�த தா�தா���!
பா��க மைழ வ�றமா�� இ���..க����� �ட
வ����த �ளா��� ைபைய��ட தா�தா �����டா�.
ஏ�டா! தா�தா அ�த மா�� ெச�சா�?
��ைச�கார�கேள இ�லாம ெச�ய�ேபாறாரா�.
அதனால எ�கைள எ�ேகயாவ� ேபாக� ெசா�றா�.
நா�க எ�ன ��ைச�கார�களா சா�! உைழ��தாேனசா�
சா���ேற�.
ப�� வய����ய ேவதைன �க��� அ�ப�டமாக�
ெத��தைத� க��� பா����ெகா�ேட இ��த�.
அ�� க��� அ�மா�ட� ப��� �ைளயா��
ெகா������ேபாேத ��������க�ம�
ெத�யாம� த� தாைய� ெகா�ற கா��காரைன

�ைன��� பா��த�.
ஏேனா �ரைண� பா����ெகா�ேட
இ��கேவ���ேபால இ��த�.
ேகா� ��� தா�தா�ட� நா� ேப��ேற�. � ப����
��க�பா! சா�����களா �� ேப��…..மைழ
ெரா�ப வ�ற மா�� இ��ேக…..எ� ����� வ��
ப����� நாைள�� இ�க வரலா�.இ�க எ�கச�கமா�
நைன�ேம!
பரவா��ைலசா�.ஒ� ப� இ���…அ�மா���
இ�ைன�� எ�ன�� ெத�யைல…ப���ைல
ேபா����…..���பா������� ஆ�ப�கார�மா
ேபா���கா�க…ேசா� வாசைன
ெத���…….ெபா���ட வ�� �����கா�க…….
ெமௗனமானா� தா�தா.
�ர� வ���� இ��த நா��த�ெகா�� பா����ற
நாடகமா��ேற! �� ��ைள�ட� ெசா�லவா ����!
தா��� இ���� அ�தைன உண���கைள�� அ�த
�ர�ட� அவ� பா��தா�.

ேந�� நட�த�ேபால இ��த �க��� ஒ� ��ட� அவ�
க��� மன�� ஆ�ய�.சா�! ���ளா அனாைத
ஆ�ரம� ெபா��சா�! அ�ேக���� �����வ��
க�யாண� ப���கேற� சா�!என���� ஒ� ��ன
��தா� சா�! ேவைல இ���.சா�� ைகெய��� ேபாட
வா�கசா�!
நட�� ���த க�யாண���� அ�சாரமா� சா� நா�
���ளா��� ைவ�த ெபா�� ந�லா���கா��
பா��கசா�!என� ேக��� ���த கேணைஷ�
க���ேன ���ப பா��தா�.
� �ல��ேபான அவ��� எம� ��ைப லா��லா
வரேவ���? அ��� �ழ�ைத �ற��ற ேநர��ல என
வா�� அ����ெகா�� அ�த ���ளா அ��
ெமௗனமானவ�தா�.
�ழ�ைதைய� படாதப�� டா�ட�
ெகா��வ�த�ம���தா� ெத��� அவ���.
எ� ��ைளேய இ�ைல….எவ ��ைள ெப�தா
என�ெக�ன! ைக க��ய ேகா� ���� தா�தாைவ�

கர��� அைடயாளமா கா�ட ����! அ�� அசலாக
ஒ�ெவா� நைட��� தன� மகைன
ஞாபக�ப����றாென எ�ற எ��ச�� தான�பா இ�த
ேவதைன எ�பைத அவ� அவ�ட� எ�ப� ெசா�வா�.
ெப�டா���னா சைம�� ம���தாேன ேபாட��
எ��ற அத�ட�� அட��ய பா���� �க�
எ�ேபாதாவ� ச�ன�� ஆ�வ��ட� தைல ����.
அ�த த��� ெச�� எ�ேக? எ�ற �ர�� தைல
���ய �க�� உ�ளட�� ���.
கா�� ேபாக ேவ��ய ைபய� இ�ப� ��ைப
ெபா��� அ�மாைவ� கா�பா���றேத! என �ைன��
அவ� வ��தாத நா��ைல.
ஒ��ைற ெத��� உ�ள ெப�ய ம�த�க�
எ�ேலா�� ேச��� ��� வாச���� ெச��
ெசா�னேபா� அதா�…..எ� ���� பைடய��� வ�
ெசா�ற�…அத� ேசா�ைய� பா����
ேபாக��ல….எ�ப���ேபா� ��ைபைய�
ெகா��வ�� வ��� பா�க��� என மக�
��ய�ப�டா�.கட���ேக தைல�ல வ���க

��ய��லாம�தா� அ�ப�ேய எ������
ேபா��டா�…அ�த �ேத��காக இ�க யா��
வ�வதாக இ��தா� வரேவ ேவ�டா�.
க��� ெத�ேவாரமாக ��ன�கா�க�ைட��
�க�ைத ����ெகா��தப� ஒ� க�ைண ��யப�
ஓர�க�ணா� நட�பைத� பா���� ெகா����த�.
நட�க���த ேகா�� உ�சவ��� ெப��ப��
ெடாேனஷ� தா�தா�ைடய� எ�பதா� ஊ� சன�
வாைய ���ெகா�ட�.
அ�மா யாெர�� ெத�யாம� அனாைத ஆ�ரம���
வள��த� அவ� ��றமா! காத��க� �டா� எ�� எ�த
ச�ட�� ெசா�ல��ைலேய! அ�பா�� எ���ைப��
���தா� அவைள� கர� ���தா�.
வாழ� ���காத கட�� ெகா��ேபா� ��டா� எ��
இ��த ��ைட�� ���� �ர��ய தா�தா தா�
ஒ��ன�தா�தா என இவ���� ெத��தா�! �த�பர�
�ய��ெய��� அவைன� ப���� ேச��தா�.
ஆ�ப�கார�மா ெகா��த சா�பா�

ைக��ழ�ைத���,க������ ேபா�மானதாக
இ��த�. �வைர ெவ��தப� பா�������
���ளா��� க�ட�ப�� வாைய� �ற�� ஊ���
ெச��� ஆ�ப�கார�மா���� ேகா�� ைவ���தா�
���டேவ���.
ஓரள� �பர� ���� ெசா��� ெத��த�ற�,
ஒ� நா� ஆ�ப�கார�மா�ட� ெச�றா�.
நாைள�ேல��� சா�பா� ேவ�டா�.
ஏ�?���ேல காைல�� த��றா�களா!
இ�ைல.��ைச ேபாடறமா�� �ைன��ேற�.
�ற� அ��ைபேய ஒ� கண� ெமௗனமாக� பா��தப�
இ��த ஆ�ப�கார�மா ஆ�வய� �ரைண� ச�ெடன�
����� பா��தா�.
எ� ேபர� இ��தா நா� ேபாட மா�ேடனா! எ� மக
இ��தா ���பா�� �ட மா�ேடனா! எ�ன ேப��
ேப�ற � இ�த வய�ல!

உ�க காசா இ��தா பரவா��ைல.��கேள வ����
வா�� என�� ேசா� ேபாட��க……அ� த���ைலயா?
உைழ�� ெகா�� வ�ேற�.���சைத�
ேபா��க…ஆ� வய�� அ���� ���ய ேப�ைச�
ேப�� ைபயைன� பா��� ச� எ�றா�.ஆமா! உன��
இ�த வய�ல யா� ேவைல த�வா?
எ�க வள��ேதேனா அ�ேவ என�� ேவைல த��.
���டா��! அ�க பா��க ��ைப� ெதா��ைய! அ�ல
பா����களா!எ�தைன ��! அ�ைட� ெபா���க!
பா��….இெத�லா� ேபா�டா கைட�ல கா�
ெகா��பா�க…
ப��� எ�ைன��� ைக�டா��பா! ப�ேய�….
அ�வைர��� எ�ன ெச�ய…இ� ேபா��
இ�ேபாைத��……..4 வ�ட�களாக� ெதாட���
ெகா����த ெதா���� ����க�ைட ேபா�ட
தா�தாைவ மன����ேள ���� ���தா�.
க��� �ரைண ஓர�க�ணா� உ��� பா��தப�ேய

இ��த�.
யாேரா இேலசாக �ைனேபால நட�� வ�� ச�த� ேக�க
ம��ைக��வாசைன�� ����தா� �ர�. ச�ன��
தா�தா �க� க�டா� உடேன மைற��ெகா���
�வனா��ேற இ�த அ�மா என ஒ� கண� மைல�தா�.
அ�த பா�� ைக�� எ�னேவா இ��தைத
அ�ேபா�தா� பா��தா�. ஒ� ெப���ட� ��ய
ப��ைகெம�ைத�ட� இ��தைத� பா�� தைர��
ைவ�தா�. இைத எ������� எ�ேலா�� இ�ேகேய
ப���� ����க! அ�த� ெப���� �ைறய
��க���,பழ�� வ����ேக�.எ����ேகா�க!
ஆனா, இ����� ம��� ேபா�டா��க யா�� என�
ைகெய���� க���வ�ய� ����டா�. ‘ஏ�! பா��
நா�க ேபாக��டா� எ�� ெசா���க‘ எ�றா� �ர�.
�ர��ட அ�ப�ேய இ��பைத� பா�� ெப����ட�
பார�தவ�ண� எ� ைபய� அ�ப�ேய உ�ைன
மா��ேயதா��பா இ��பா�.அவ� இற�� ெரா�ப
வ�ஷ�களா�சா! அதா� உ�ைன எ� ைபயனா�
பா��கேற�� ெசா�னவைள ஏேதா ���த�ேபால
க���

ேவகமாக வாைல ஆ��ய�.
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என��� ��க� வ��ற�. ������ ேபாகலாமா
அ�பா? இ� அ�பா����,அ�மா���� ேவைல
இ���….�ைள �������னா ெரா�ப
க�ட�..ெவ�ேய மைழ ெப��ற�….�ைட ��ல
மா������…..ேபா� அ�பா ேத�னா�� அ�மா எ�ேக
வ�சா�கேளா…ேதட��. அ�பா சா�ைக ���� அ�ல
ஃ�ைள�� பலைக ேபா�� வ����ேக�.ேபா��
���…..இ�ைல�னா இ�த க���ெப���ேலேய
சா�� ���…….ேபாற�ப அ�பா
�����ேபாேற�…….

கேரா�னா��� ���க ேச�ேலேய சா��
��ைச�க�ைட�� மா�����த ேவ�ைடய
��கைன� பா����ெகா�ேட ���ய நா�க�
�ைன��� வ�த�. இ�த ��க����தா� இ�த�
கத�பமாைல எ�வள� அழகாக இ���. ஆனா அ�த
இட��ல ஊ�ப�� வ�� �ைக
வ�����……��க���� ��ேமா…என �ைன�த
�ழ�ைத நாைள ெமௗனமாக அைசேபா�டா�
கேரா�னா.
ேநர��ைல�மா! அதனால அ�மா இ�ப�ேய �ைவ
வ����ேக�. ��னா� க�ணா��� �����
பா���ேகா! க���� ைம வ����ேக�. அ�பா�ட
கா��! அ�பா ந�லா���கா�� ெசா�வா�. ேவகமாக
அ�பா�ட� கா�ட ஓ�ய நா�ைன எ��� பா��தப�
ேப�ப�� ெச�� ஃேபா�ேடா ���� ஒபாமா எ��த
ெச�� வ����பைத ஒ�����பா��தா�.
அ�� இ�த வச� இ�ைல என அவ�
வ��த�பட��ைல. கால�க�கார� அ��ய�� ���
வ���ளைத எ�� மன��� �லா��தா�.

அ�பாைவ� பா��� 5 ம� ேநர�தா� ஆ��………….
ம���வாைடெம�ல எ���பா����ெகா������
ஏ� கத�ைன ேலசாக� �ற�� அ��ய�
��ேன�றக��க�� உய��த வய�க��� ந���
��…..��……என� க��� ப�ைச �ராஃ�ேகா�கைள�
ப�� கவைல�படா� 8 வ�ட�களாக இேத �ைல��
உற�க�ைல�ேலேய இ���� அ�பா�� தைலைய
ேலசாக� ப��தா�. வ����யா……!.
� இ�ேக இ��தா�தா� என�� ந�லா����� என�
ெசா�ன� அ�பா இ�ேபா� ேப�ய�ேபால இ��த�.
க�ன��� ெகா� உ�கா�����தைத ேலசாக�
த��னா�.
மா�பழ�மா���மா இவ���� க�ன�…….இ�ப�
������� ���தா�னா எ�னடா
ெச�ற�…….அ�பா இ�ைலேயடா….!.இவைள எ�ப�டா
����ேபாவ�?
உ����ைட ���ேவா�டா!

ேட�! �ேழ ேபா��டா��க அவைள! அ�மா
எ�ச��தா�.�ச�அ�கா� ெத����வா� என அ�மா
���தா�.
அெத�லா� ேபாடமா�ேடா�…..ப��ரமாக
������ெகா��ேபா��ேவா�.அ�ப�ேய
சா������ வ�ேறா�.
ஏ�டா ெதா�தர� ெச���க! இர�� ேப��..நா�தா�
��கேற�ல…ெதா�தர� ெச�யா��கடா……
ஏ�! கேரா…அ�பா இ�ைல.அட� ���காேத….அ�பா
மா�� எ�னால ேதா�ல ����ேபாட��யா�.
உ��� ���தா அ�பா �ளா�ட�தா� ேபாட��.
இ�ேம …வ�� ப�ணாேத….உ����ைட ஏ��ேகா!
ெகா�ச�ர�தா� அ���. அ��க��ற� நட��
வ��யா�.அ�ண� கைத ெசா�ேவனா�.�
ேக���ேட நட�� வ��யா�.அெத�லா� ��யா�
ேபாடா!
அ�ப எ�ைன� ����� ெசா��யாடா!
ேட�அவ ரா�ச�டா……அவ��ட ��� வ��சா�னா

ேபச ��யா��� உன��� ெத�யாதா! எகைன,
�கைனயா ேப��.அ�ப�தா மா��! ேபசாம பா��ர�
இர��ேப�மா இ�த ைக ப�க�, அ�த ைக ப�க�
ேபா���
�����ேபா��ேவா�..என�ேப�யைத�ேக�ட
கேரா,ைக����த கா�ைக இறகா� ைகைய� த��யப�
எ��தா�. ேபா�டா��க�னா எ�னா�ற� ந�ம க�!
ேபசாம எ������ நட�ேத ேபா��ேவா�.
இவ��க ெசா�ற கைதைய�ேக����…அ�ல��
அ�ண� ேப��கைத ெசா�னா�னா அ�வள�தா�!
ெரா�ப ந�லா�����. ��ல ெபா�ைம ��க�ேவற
அ�யா�பா வ����பா�. ������ேட ��கலா�
எ�� ���ெடன எ��த நாைள எ�� மன����
�����ெகா�டா�.
எ�னா� ெரா�பேநர� உ����ைட எ�லா� ��க
��யா�. பா�ேநர� கைத
ெசா�ேவனா�…ேக�����ேட �ேழ ேபாடமா�ேடா�
எ�� ெசா�னசேகாதர�க� ெசா�ன�ேபாலேவ �ேழ
�ழாமேல தா��னா�க� உ���ளவைர..

�த��ைறயாக� சேகாதர� இ�வ�� இற�த அ��
இ�த ��க� ெரா�பேமாச�! என ைவத� அவ���
ஏேனா �ைன��� வ�த�.ப��தேதா 3ஆ� வ���.
எ�ன அ�� இ����? அ�ேபா�.இ�ேபா� மா��
ப�����தா� அ�� ெத�������.நா� ெச���
க�மாதா� ந�ைம� ெதாட�� எ��.க�யாணமான
3ஆவ� மாத��ேலேய ஜூர� எ�� ஹா��ட�
ெச�றவ� ஊ� மா��� ேபா�டதா� �ணமாக வ�தைத
ஏேதா ப�����கா�ேபால! மா��ைர ��கற���
ெகா�����கா�கேபால என �ைன�த ஞாபக� வ�த�.
இ�ேபா எ������வா� என அவ���
�ய����..இ��க! ���யால �சேற�� ெசா�ன��
அ��� இ��த ப�க�����மா�
ெமௗனமானா�.அ�மா ேவகமாக உ�ேள ெச��
கதைவ� சா���ெகா�டா�. அ�ண� ேவகமாக�
ைகைய� �����ெகா�� ��ற��யாம�
ெச�தேபா� ஏ�ணா! ஏ� அ�ப�� ெச�ேற! பா�
அவ� அச�� ��கறா�! ஒ� ப�க உத� ம��� ேலசா
���� ����� கா��வ��…ஆனா எ�ன��
ெத�யைல…..இ�ப வரைல…இ�த மா��
இ��தா��னா ப�� ��ஷ��ல எ������வா���

அ��த� என� க�ைண ����� ேப�ய த�ைகைய
எ�னெச�வெத�� ெத�யாம� �����பா��த
அ�ண� ெந�ைச� ���� ���த��, தா�
மய�கமா� இ��த�� ஞாபக���� வ�த�.
�ி���பா��த�� �� �ைறய ஆ�க�
வ�வ��ேபாவ�மாக இ��தைத��,தா� அ�பா
���� ப�����பைத�� பா��தா�.ெம�ல
�ைன�ப����பா��தா�. அ�ண��� எ�னா���!
நாம பா���� மய�கமா��ேடா�. ப��தா உடேன
எ������ற பழ�கேம இ�ைல என� ���� அ�பா
அ�� ஏ� வ�� எ�ைன எ��ப��ைல.எ��
ெச�றா◌�் எ� கணவ�? ெகா�ைல�ப�க� இ����
ஜா� ம�� ��த வாச�இ��வைர
மண��ற�…அ�மா�� ப��க��ைலயா! என
எ���ெகா�ள�ய�றா�.
� ஒ��� எ����கேவணா�…ப����ேகா….உ.ட��
ப��நாளா அனலா ெகா����…..இ�பதா�
த��ைன��� வ�����றா�… இ�� இ���!
ப�ைல� ேத����� சா���…….உட�ைப ெவ���
வ��� �ைட�க ஏ�பா� ெச��ேற�.

எ�ேக�மா அ�ண� இர��ேப��…ஆேள
காேணா�…இவ�� இ�ைல..உட�� ஜூர� �����சா
அவ���…பா��க எ�லா���� ஜூர� வ��………
எ�ேலா�� வய��� உர� வா�க�மா�.அ�
ெகா�ைல�ெதாைல�ல இ����ல….அதா� வர
ேநரமா��� ெசா�����ேபானா�க..அ�பா ம���
இ��கா�.இேதா! அ�பாேவ வ���டாேர…என�
ெசா����� எைதேயா மைற���ேப�வ�ேபால
கேரா�னா��� அ�ேபா� ேதா��ய�.
அ�பா உ�கைள ஒ� ைக ���� நட�க��மா�பா! �ேழ
�����ேவேனா�� பயமா����! � �ழ
மா�ேட�மா அ�பா இ��கறவைர���! என����
���தா�.
அ�பா ெகா��த ைகைய இ�� ���� ��தா�
ஊ�யா� ��� இரணமா� �ளா�ட�� ந���
இ��தைத� பா��தா�.
அ�மா ப��காம� �����த ஜா�ம��ைகைய�
ப��க� ெச�றேபா� ப�க������பா��

ெவ�ைள�ேசைல�ட� ேவகமாகவ�� அ�தா�
அவைன ������ேய! ��� நா��தா�
ஒ�ணா��ேடாேம! இ�ப எ���� உன�� இ�த �
ஆைச எ�லா�. �ேவ அவ��காக�தான�! அவேன
இலைலேய�! ப��� ப�தாத��� உ��ைடய
அ�ண�மா�க�� ேச����ல ேபா��டா��க…
இ����தா� உ�க�பைன அ�ைன�ேக ெசா�ேன�.
ெபா�ைண� ப��கைவ�� ேமஜராக வ�த�ற�
க�யாண� ெச���� ேக�டானா! ஜாதக� அேமாகமா
இ����� �����டா� ப�ைன�� வய�ல…எ�ன
�� தைசேயா! எ�ன க�றா�ேயா! ேபா! எ�ைனமா��
��� �ைலல உ�கா��� உ��ரா�ச�ைத உ�������
இ�! என� ேகாப��ட� வ�� ��ய வா��ைதக��
அ�ல �ஜ�ைத அ�ேபா�தா� உண��தா� கேரா. �
ப��க ைவ�த ப�த����� ைகைய எ��க �ைன�த
அவ�� ைகைய அ�பா ���தா� ேவகமாக. �
ப����ேகா! �டேவ ப�க��ல �ள��� இ���பா�!
ேச����க��! சா����ேபா�� உன��� ேவ��னா
தைல�ல வ���ேகா! உலக��ல மன� ச�ேதாஷ��கற�
அவ�க மனைச�ெபா��த�.அ��தவ�க���� �ைம
தராததா இ��தா அ� ேபா��. �ள� கைதேய க���கர�

கைததாேன த�ர ெப� � வ���க��டா���
ெசா��ைலேய! இைத� ேக�ட�� �க�ைத� ���தா�
பா��.
உ�க�ப��� ஒேர ேநர��ல 3 சாைவ�
பா�தா�ல.அ�ல �ைள
�ழ���ேபா��……ெசா��யப�.கதைவ ப�ெட��
அ���� சா���யப� உ�ேள ெச�றா�
ப�க������பா��. உலக�ைத யாேரா தைல�ழாக�
���ய�ேபால ம�ப��� ��ெரன வரேவ, ப�தைல�
����� சமா��தா� கேரா�னா. ேலாக��ல இ���
எ�னெவ�லா� பா�����ேகா….இெத�லா�
பா��க��� தைல�ல எ�����ேகா அ�தாேன
நட���.அைத����� பகவா���� �ள� மாைல
ேபாட�ெசா�ற அ�பைன எ�ன ெச�ற�…ேதாஷ�
வ���ேம…..ேகா�யா��மாமா��டெசா�� இவாைள
�த�ல ஊைர��ேட ஓட ைவ�க��.. ப�ைன��
வய�ல க�யாண� ெச�ச� த��. ப��கைவ�காத�
அைத�ட த��… இ�பபா� ெச��ற ேவைலைய….!
��மா க�தாேத�மா…..எ�த�கால��ல இ��க �? அ�
படாதபா�ப�� ப��நா� க��� �� ஜனன� எ���

�����பா��� வ�����…அ���ேடேபா� உ�
ெவ�ைள��டைவ,ம��� உப�யாச� ெச�யாேத.
ெத��ல இ��கற ெப�யவ�க எ�லா�� ேச���தா�
இ�த� ெபா���� அ�ப� ஒ� ��ைவ நா�க
ெகா�����ேகா�. ஏ�னா உ�ைன நா�
பா��கேற�மா…அ�ைதைய நா� பா�����ேக�மா!
எ�னால ��யா��மா இ���……..! க��ய
ெவ�ைள��டைவ பா�� அட��னா�. அவா ேவற
ஜா��மா.. இ��தா�� ெப�க��� ��டத�ட ஒேர
�யாய�ைத�தா� த���க ெபா�பைள�களா�
ேச���…!ஆ�பைள�க நா�க இ�ைல இ�ல…இ�
மாற��…..ேப�ய சா��மாமாைவ ச�ன� வ�யாக
ெவ�க��ட� பா��� பய�� உ�ேள ஓ�னா�.
கேரா�னா.அ�பா�ட��,அ�மா�ட�� பாட�க�
�ைறய ப��தா�.ேம�ெகா�� எ�ன
ப��கேவ��ேமா அைதெய�லா� ���தா�.
கணவ� இற�த��தா� உலக��� உ�ள பல
���ம�க� ெம�ல அவ� மன�� உைர�த�. தா�
மய�க� ேபா�� ���த��த� ஹா��அ�டா� என
அ�ண��, �டேவ ேதா�ட����� ெச�ற ம�ெறா�
அ�ணைன� பா�� ��� இற�தைத�� ப�க�����

மாமா�ட� ேக��� ெத��� ெகா�டா�. க�யாண�
ப�����யா அ�மா ம�ப� என அ�பா ேக�டேபா�
ஒ�வ��� ஒ���தா��பா! ேபா��. எ�காவ�
�ழ�ைத �ைட�சா ெசா���க! வள����கேற�.
ேப����ைண�� ஆ� ேவ��ல….வ�ட�க�
த�ெத��காமேலேய ஏேனா ெச����ட�.
ஏேதா அ�பா ெகா��த ைத�ய��� ப��� ஒ� ேவைல
வா�� ஒ� ஆஃ��� கவ�ெம�� உ��ேயாக���
இ��� �த�மாத ச�பள�ைத� பா��த ச�ேதாஷ���
கடைம ���த� என உ�ைர ��ட அ�மாைவ
மன���� �ைன���ெகா�டா�. அ�பா�ட�
உ�கள� ஆைச எ�ன அ�பா எ�� பல�ைற
ேக�����றா�.அ�பா ேநர� வ��ேபா� ெசா��ேற�
என வய�கா����� ெச����வா�.
இ�தைனவ�ட�களா��� மாறாத அ�பா ஒ�ெவா�
கா�,பழ� ப��தேபாெத�லா� உ���பா���� பல
ம�ேநர�க������தா� அ���வா�. இற�த
��ைளகளாக �ைன�பாேரா என கேரா �ைன�த���.
ஆனா�, ச�பகாலமாக அவ��க��� ஏேனா ���ேப
இ�லா���தைத� கவ��தா�. ஈ�ேச�� சா�����த
அவைர, அ�பா என ெம�ல� ����டா�. தைல

���� நைர இ��தைத� கவ��த அ�பா ஏ�மா!
இ�ேபா�லா� ைட �ைறய வ����ேச! ெக�க�
இ�ைல�� ேவற ெசா�றா�கேள! ேபாடற��ைலயா �!
கா�,பழ� இ��ெக�லா��ட ச��ேபாட �ைறய
மா��ெக��ல வ����சா�.ஃபா��ல��� வ�தா�மா!
அ�� ெசா�னா�. அ�லவ�ற �யா�ைய��
ேச���…..ெமௗனமாக அ�பா இ��தத�கான
காரண�ைத அ�ேபா�தா� க�����தா� கேரா.
நா� பல�ைற இ�ப�� ந�ம ஊ�ல
ேப����ேக�.எ�லா���� �ைள�ச����, ேவைல
ெச�ச���� ஒ����ைலயா�� ேகாப�ப��
இட�ைத ஃ�ளா�ேபா�� �����ேபா�ட���
ேப�றா�க..த����ைல…ஒ����ைல…ப�க��ல
இ��கற ஆ��ல எ��தா � ேவற ஊ�……ஜா�…அ�
இ��� ேப�றா�….ஏ� உ�க����� எ�ைனேய
���பறா��க……� எ�ன�மா
ெசா�ற……?�த��ைறயாக வா��ைக��
ெசா������ அ�பா த��ட� ேப�யைத �ைன���
ச�ேதாஷ�ப�ட கேரா என�� ஏ��பா இ�த� ெபய�
வ���க! நா� எ�க வ�ேச�?

நா��,அ�மா�� 5 ெபய� ெசல�� ெச�ேசா�.அ�ல
உன��� ���சைத � வ�����ேட!ெபய��ட எ�
இ�ட� 5 ெகா��த�தா�. ஆனா ேத��ெத��த�
எ�லா� �தா�. அ�தா� என��� ���ச ெபய�.
அ�மா�ட இ�ப�� ெரா�ப�ெப�ைமயா��தா�
ேப�வா!இ� எ�ேனாட ப��ச ெபா�� ெபய�.அ�த
ெபா�� நா� சா��டாம பா�நா� இ��த�ப
த�ேனாட �ஃப�பா�ைச� த��. வய�கா��ல
இ����� 3 �ேலா��ட� நட����ேபா��தா�
ப����ட��ல ப��ேச�. சமய��ல ஆ��ல ேலசா
ெவ�ள� வ��.இ��� உசர�����ேமல. இ�ப�ட
என����ற� �தா� இ��க�ேபாேற! �ர� நைன�சா
���ல தைர�ல உ�கா��� பாட� ப��க��யா��ல!
�ர�ெச�லா� அ�ப�ேய தைல�ல ைவ��,ைபைய
வ������ ேபா��ேச�ேவா�.எ�ன�ைத�ெசா�ல!
அ�ைன�� இ��தமா��தா� இ�ைன���
�ராம�க�ல ப�� இ���…எ�த ��ேன�ற��
ெத�யைல…அ�ைன�� எ� வ��ைற �ைற�ச
அ�ன�ர�யா�தா�மா அவ என��� ெத��சா!
��ைவேபா�ட அவ மத� என��� ெத�யைல�மா!
அ�ைன��� ெத��ல உ�ைன� ப���

ஊ�க�ப���ய அ���காத��, ெச��� ைத������
உன�� �� வா���ெகா��தா�பா� ��யா����!
வா��கா� த�� உட�ெப�லா� மல�ைத��� எ���
க���� சா�ைய������ உ�ெபா��
ந�லாவ�வா�� ெசா�� அவ�ெகா��த
ேபனாதா�மா இ�ேபா � ����ற�……��� அேதமா��
எ�த இட��ேல��, எ�த நா��ேல�� ���ைன
ேபச��டா� ச�யா�மா! இ�ைன�ெக�னடா�னா
பச�க ெபா�பைள�பச�கைள �த�தமா� படெம���
வ���க�� ��சா வ��….காரண� எ�ன ெத��மா!
அ��க��� வ�கா�ட யா�� இ�ைல…ெசா�னா
ேக�பா�க…ஆனா ெசா�ல �யநல��லாத ஆ��ய��க
ேவ���ல………. அ�பா இ����வைர த�ைன
உ��ட�இ��க�ெச��மா� அ��க� ��க�ட�
ேவ��ய அவ� ச�! எ�ேகா ேப� தைல�� எ�ேகா
ெச���……! இட�ைத எ�ன ெச�யலா�?
ேக���க�ல……….வான� பா��த ��தாேன!
�ண��ல�� த����ல….இ�ேபாைத��
ைவ�க…ஆஃ��� ந�ல ம�த� ஒ�வ� இ��கா�.
ேக�ேபா�.என���� ெச�றா�.ஆனா� அ��
மாைலேய ���கற���� ெச�றவ� ப�கவாத� வ��

���� இேதா! ேகாமா�ேட� வ�ட�கண�கா�.
த�ைன� ப�� யாராவ� எ�த மா�டா�களா என
ம�த�க� பலேப� �ைன��றா�க�.ஆனா�, எ��ட
இ��தவ�க� எ�ேலா�ேம பல� க�தாம�
ச�த��லாம� எ�ைன ஏ�� ������றா�க�
எ�பைத மன���வமாக� கேரா உண��தா�.
நைட�ைற உல���� ���� அ�பா�� தைல��
ைகைவ�தவ� உ�க� ஆைச�ப�ேய அ�த இட�ைத
ஒ� ப��த ஏைழ �வசா���� ெகா�����ேடன�பா!
என�� �ல�ைத�ட உ�கஆைசதா� ���ய�� ��க
எ�� ைவ�த ைட�தா��பா என��� ெசா�ன� என
தன� ைக�� ெம�ைமயான அ��த�ைத அ�பா��
ெந���� அ���னா�. அ�பா�� ெந�� அ�த
��ைட இன�க�� ேலசாக� ����தைத அவ�
உண��� ��னைக�தா�.
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��ெகா��

அ�ேக எ�ன பா�ைவ?அத��னா� ராப��.
�� அவ� ேக��� ேக���� ப�ேல ெசா�லாம� கா�
க�ணா��� ெவ�ேய ைகைய� ப��� ��த���
டாடா ெசா�ன �ழ�ைதைய� பா��தப� இ��தா�.
�ழ�ைத ந�ம �ர� மா�� அழகா�����ல எ�றா�.
அேதா அ�த ப�ைச� பா��தாயா! எ�தைன பாச�ச��
ேபாறா�க! அ�மா��தா� ைலஃ��. யா��
கைட�வைர��� வர மா�டா�க! �����ேகா! எ��
அ����ெகா�டா� ராப��.

அ�க ���ற ெபா�ேக என�� ேவ��.வா����
வ���களா!
இ�ப எ��� அ�?
எ�ைன �த�ல ஆ�ஃபேன�ல பா��க வ�த�ப
ெபா�ேக வா���� வ���க. அ�ப நா� ேக�ட���
இ�ல இ��கற ��க� ஒ�ெணா��� ேவ�மா��
இ��தா�� ஒ�ணா க�� ைவ����கற�மா��
���ப�� ெசா���க�ல. இ�ப �ைன���
வ����….
நம�� இ��கற உண�� ஏ� ந�ைம� ெப�றவ�க���ட
இ�ைல ராப��.?…………………………
எ�ைன ஒ� ��ைப�ெதா��
ெகா�����…………………………..
உ�ைன ஒ��� ேநராக ேஹா�ல ேபா����
ேபா��டா…….
� ஃபா��ல ப��ேச………அ�ேக ப���ற�ப எ�ைன�
பா��தா�…��������� ……..ேமா�ர�

மா��ேனா�……..ைலஃ�ல ெச��லாேனா�.
இய��ர க��ல மேல�யா�ல ேவைல �ைட�� ைபய�
�ற�� �ர��� ேப� ைவ�ேசா�..ெபா�ேகைவ�
��…��ைய மற���………..
நாம ெச�ைனல ெச��லாயா��……..காரண� உன��
த�� ெரா�ப� �����……�ேயா..நானா ெச�தா
ஒ��� �ர�ைன இ�லாத அள�
ெச���ேட�.ேபா�மா………………ேகாபமாக� ேபச
எ��த ராப���� நா�� ���� �க�ைத�
பா��த�ட� சா�தமாக வா��ைதகைள உ���தன.
எ�ேறா அவ� உ� ேஹ��,க���
இ��ய����யமா�� இ�ைல�� ெசா�னைத மன�ல
�ைன�� வ��த�படாேத…
ச�ெடன� க��� ����த �ைர அட�க இயலாம�
உ���தா� ��.
ஏ� இெத�லா� ந�ம அ�பா,அ�மா����
ெத�யைல….?

ெத�யைல�மா….ஹூ� ெகா��னா� ராப��.
பா�! நட�ேத க��மராவைர வ���ேடா�.உ�ேள
ேபாகலாமா!
அ�த ஊ�ச� இ��கற இட����� ப�க��ல
ேபா�டலா�. அ�ேக ����� கா�� வ��
பா��க….ெசா��கேம இ�தாேனா�� ேதா��……..
���!��� என� ச�த� ேக�க ஊ�ச�� ப�க� க�
����னா� ��.
��தா� ெப� தன� �ழ�ைதைய ஊ�ச�� ஆ��
���� ெகா����பைத� க�டா�.
என��� அ�மா இ�����தா� இ�ப��தா�
………….இ�ைலயா ராப��.
�ர� என��� ��ைப� ெதா��தா� ெசா�த��
�ைன��� ேக�டா� பா��க…..அ�தா� மனெத�லா�
வ����…..
என���� ஒ� அ�மா பட�ைத அவ���ட

கா�����ேத�னா அவ� ேப����கமா�டா�
இ�ைலயா?
அவ� ஃ�ெர�� ச���� அ�தமா��…..
�த�டாவாத�தா� எ�லா�……………
ெப�யவனா��டா�ல….ெசா�த �ஷய�க�ல தைல�ட
��யாத�லவா!
நம��� இ�தா� வச�…..ெசா�� எைத�� அவைன
ந�� ெகா��கைல………ெகா��த� பாச�தா�
இ�ைலயா!
ஏ� அ�த உண��� ந�ம ெப�ேறா��� இ�ைல……?
இ�ப�ெய�லா� நட���� அவ�க���� ெத��மா?
�லேப��� வா��ைகேய �ைளயா�டா�ேபா��………..
தாலா�டற��� அ�மா��,ைகைய� ����
நட�கற��� அ�பா�� இ��கற ���ப��ல �ற�க
ைவ�� கட����ட �டாம �ரா��தைன
ெச���ேகா…….அ��த �ற��லாவ�

�ைட���.இ��கறவ�க��� அேதாட அ�ைம
ெத�யாம எ�தைன ��ேயா� இ�ல�
ெதாட�����கா�க��……………. ேப�ப�ல பா�!
உன�� ேவ��னா ெசா��….ஒ� அ�மா,அ�பா
இவ�கைள ������ த�றா�களா�� ேக���
பா��கேற�. அதா� இ�ப எ�னால ����.
உன��� வய� 45 ஆ���ல………… ைத�யமா
உ�னால ஏ� வாழ ��யைல? என ராப��
ேப��ெகா�ேட ����தா�.
எ�ேர ����ளாைச� �ழ��யப� அ�� அசலாக
��ைய� ேபா�ேற ஒ� ெப� �ஷ��ட� ��ைய�
பா��தப� �����தா�.
��……��…எ�ேர பா�….உ�ைன�ேபாலேவ
யாேரா…….�ர��ய ராப���� ைகைய �ல�����
����தா� ��.
��க யா�?
எ�ெபய� ேரா�. எ� அ�மா ந��. உ�கைள�

பா��தேபா� அ�மா உ�கைள� ����� வர�
ெசா�னா�க………..
யா� உ�க அ�மா? ���ெடன எ��தா� ��.
அேதா! கா�ல ைகைய ���றா�க பா��க…………..
எ�ப�� ெத��� எ�ைன?
அ�தா� �க�கா��ேத………….
�ைலயானா� ��.
ஒ� ��ட� கா���ட� த� அைசைவ ����யேதா என
�ைன�தா� ராப��.
எ�ன ெச�வெத�ேற ��யாம� நா�� �ளற அ�பா��
இ��காரா? ……. இ�த அ�பா ேவேற எ�றா� ேரா�.
கல�கலரா� ேசா������க� பற�தைத யாேரா பா���
உைட�த�ேபால உண��தா� ��.
ந�ம ேபாகலா� ராப�� என ேவகமாக நட�தவைள�
���� இ��தா� ேரா�.

���க ைகைய! இ�தைன வ�ஷமா எ�ேக�����க?
எ�ைபய� ஒ��த� இ��கா�. எ�க����
�ற�தவ�தா�.
க�யாண���� ��னா�ேய ஒ� �ழ�ைத���
தக�ப�.
ேக�டா� இ� பர�பைரயா வ���மா! என��
தா�தா,பா���� யாராவ� ெத��தா�� ேக�டா�.
இேதா! அவைன ��� �ல��ேடா�. ெதாட���
ேபசாம� ெமௗனமானா� ��.
�ைறதவ� நா�க �ற���டா�� �ைறேயாட�தா�
வாழேறா�.உலெக���� ெப�க� இ�த �ஷய��ல
ேவ�ப�ட க��� இ���ற�னாலதா� ஆ� இ�ன��
ெப�ைண அ��கமாேவ பா���றா�.இ� ஜ��
வா��� ������ேபாற �ஷய� இ�ைல.
இர�த ப�த� இ�ைலயா! � வா �� நா� ேபாகலா�!
என ���� ைகைய� ���� ேவகமாக நட�தா�
ராப��.

கா�ப��� வாச�� அ��த நா�ற�ைத����
��ைப�ெதா����
ஒ� ெப� நா������ட� ��ைபைய� �ள�யப�
இ��தைத� பா��தப� இ��தா� ��. யா��
எ��கைல�னா எ� க��� இ�தா�
இ�ைலயா…………….!
��ைப����� பற�த கா�த� ேநராக எ��� இ��த
ேகா�� ேகா�ர��� பற�� ஒ���ெகா�ட�.
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FreeTamilEbooks.com
- 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�?
�� – http://freetamilebooks.com/meetthe-team/
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

2

உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெ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�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introductionto-creative-commons-licenses/
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�

http://freetamilebooks.com/introductionto-creative-commons/

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 AttributionNonCommercial-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.
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