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எ�தைன ஹ��ர�?

எ�தைன ஹ��ர�?
எ� இைளய மக� ம�ைக�ட� ப� பயண�. ஜ�ன� வ�ேய ேரா�ைட ேவ��ைக
பா����ெகா�� வ�தவ� ��ெர��, ‘அ�பா ஒ� கா� எ�தைன ���?’ எ�றா�.
‘எ�ன�?’
’அ�த அ��� ஒ� கா� ஓ�டறாேர, அவ� எ�ேளா ��� ெகா��� அைத
வா��னா�?’
ம�ைக�� ல�ச� கண�� ெத�யா�. அவ���� ெத��த �க� ெப�ய ெதாைக,
‘ஹ��ர� ����’தா�. ஆகேவ, ‘அ�த� கா� ஃைப� ஹ��ர� ���’ எ�ேற�.
‘ஓ!’ எ�றவ�, ‘அ�ேபா அ�த ைப�?’ எ�றா�.
நா� ெகா�ச� Relativeஆக ஒ� ெதாைகைய� ெசா�ல �ைன��, ‘�� ஹ��ர�
���’ எ�ேற�.
’அ�ேபா ைச���?’
‘ஃ�ஃ�� ���.’
‘அ���னா?’
‘ஹாஃ� ஹ��ர� ���!’
‘ஓ!… இ�த ப�?’
ெகா�ச� தய��, ‘ெட� ஹ��ர� ���’ எ�ேற�.
‘லா�?’
‘ைந� ஹ��ர� ���.’
‘�ரா�ட�?’
‘எ�� ஹ��ர� ���.’
��ெர��, ‘லா� பா� எ�ேளா ���?’ எ�றா�.
6

ஒ� ஃ�ேளா�� ‘ெசவ� ஹ��ர� ���’ எ�� ெசா�����ேப�, �தா���, ‘��
���’ எ�ேற�.
‘ஹாஹா!’ எ�� ������� ேக��கைள �����ெகா�டா�.
�மா� ப�ைன�� ��ட� க���, ‘அ�பா, இ��கற�லேய biggest vehicle எ�?’
எ�றா�.
‘க�ப�’ எ�ேற�.
‘��, ேரா�ல ஓடற ெவ�����ல எ� ெப���� ெசா���பா.’
‘லா�’ எ�ேற� ச��� ேயா��காம�.
’அ�ேபா லா� ப�ைஸ�ட� ெப��தாேன, அ��ற� ஏ� லா� ைந� ஹ��ர� ���,
ப�ம��� ெட� ஹ��ர� ���?’
ஆகேவ ம�கேழ, ���ம��பாக� ெசா�னா�� ெபா����ப� ெசா���க�.
���பாக� ெப�க�ட�. எ�ேபாேதா ெசா�னைத இ�ேபா� ெசா�வ�ட� connect
ெச��� �ண� அவ�க� ��க�ேலேய இ���ற�ேபால!
***
எ�. ெசா�க� …
06 04 2014
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அ�வா

அ�வா
ேந�� மாைல அ�வலக������ �� ����� கா� ���த ைகேயா�, எ�
��ேன ஒ� த�� �ைறய பன��ழ�� ��ட�ப�ட�.
ெகா�ச� ெபா��க�. அ� பன��ழ�� இ�ைல. ேகர�.
ந�ம ஊ� ஆர�� �ற� ேகர� அ�ல இ�. ெட���� �ைட��� ஒ� �ேசஷ வைக,
�வ�� �ற��� ஒ��யாக�� �ளமாக�� ��ட�த�ட பன��ழ��மா��ேய
இ����. ேகர� அ�வா��� உக�த�.
அ� ச�, இ�ேபா எ��� இ�ேளா ேகர�? ேக�பத����னா� மைன��� ப��
வ�த�, ‘இைத� ேதா� உ���� க� ப��� த��யா?’
’எ���?’
‘அ�வா ெச�ய�ேபாேற�’
இ���மா?’

எ�றா�,

‘ேதா�

உ����

த�ைட ேநா�ட��ேட�. �ைற�த� அைர ம�
�ரா��ேலஷ� இ��ேக’ எ�ேற� ைமயமாக.

க�

ேநர

ப���

ேவைல.

தர

‘என��

ைட�
ஒ�

‘�ரா��ேலஷ� இ�ேபா ெச�சா 15 நா� க���� பண� வ��, இ�லா��, பண�
தராம ஏமா�� அ�வா ெகா��பா�, என��� ேகர�ைட� ேதா� உ��� ெவ���
த�தா நா� ஒ� ம� ேநர��ல �ஜமான அ�வா ெகா��ேப�, எ�ப� வச�?’
ேயா��காம� ேகர�கைள வா���ெகா�ேட�. ஒ�ெவா�றாக �ைன ந������,
அவ�ைற
ஊழ�
அர�ய�வா�களாக
�ைன���ெகா��
ேதா���க
ஆர���ேத�.
எ� மைன� கா�க�கைள� ேதா���க ஒ� க�� ைவ�����றா�. அைத
உ�ள�ைக�� ����� கா���� ெசா�� ெசா�� எ�� இ��தா� ல�வாக�
ேதா� ெவ���ப�� வ�����.
ஆனா�, ேகர����� ேதா���ப�� ஒ� �ர�ைன, எ�ேபா� ேதா� ���த� எ��
என��� ெத�யா�. �வார�யமாக உ�ேள உ�ள (சைம�த�� உக�த) ேகர�ைட சர�
சர�ெக�� ெவ�� எ���ெகா����ேப�.
இ� எ�ப�ேயா எ� மக���� ெத������. ேநராக� ெச�� அ�மா�ட�8

வ��ைவ����வா�. என��� ��� ���. ‘ஆ� வய�� ெபா����� ெத���,
உன��� ெத�யாதா?’
இ�ப�யாக இர�� ேகர�கைள� �� ��ய�ற�, ைக வ��த�. ‘ஐேலசா’����
ப�லாக, அ���� கவனமாக இ��த மைன��ட�, ‘எ�ன ����� ேகர� அ�வா?’
எ�ேற�, ‘��க��ழைம ேஹா� வ�ேத, அ��� �ெபஷ� ���டா?’
‘அெத�லா� இ�ைல’ எ�றா� அவ�. ‘அ� ஒ� ெப�ய கைத!’
ஃ�ளா�ேப� ெதாட��ய�.
எ�க� ெத��� த��வ���� கா�க� ���ற ெப��� ெபய� சரளா. ����
சைமய���� ேதைவயான கா�க�, �ைர, பழ�க� எ�லா� அவ�ட�தா� �னச��
ெகா��த�.
இ�த� சரளா�ட� இ�ைற�� எ� மைன� கா�க� வா���ெகா����தேபா�,
அவ�ைடய வ���� �ைல�� இ�த� ேகர�க� வா�� �ட�தனவா�.
‘இைத�ேபா� யா� வா��வா�க?’ எ�� �க� �������றா� எ� மைன�.
‘அைத
ஏ��கா
ேக�கேற’
எ��
சரளா
இ�ெனா�
ஃ�ளா�ேப�
ஆர�������றா�. ‘இ�த� ேகர� நா� வா�� வ�ற வழ�கேம இ�ைல, இைத
அ�க� ேப� வா�கமா�டா�க. நா� நா� ��னா� அ�க ஒ� ��ல ெர�� �ேலா
ெட�� ேகர� ேவ���� ெசா�னா�க, அவ�க��காக வா���� வ�ேத�,
அ��ற� பா��தா ஒ� �ேலாம��� ேபா���� ெசா���டா�க, அதனால
இ�ெனா� �ேலா ேவ��டா� �ட���, யா�� ��டமா�ேட�கறா�க.’
‘அ�ேபா இைத எ�ன ெச�ய�ேபாேற?’
‘���தா� எ�ய��.’
‘இ�ல அ�வா ெச�சா ெரா�ப ந�லா இ���� சரளா, ெச�� ெகா�, உ�
��ைள�க ����� சா���வா�க.’
‘அ��ெக�லா� யா����கா ேநர� இ���?’ எ�றா� சரளா. ‘ேவ���னா � ெச��
சா���’ எ�� எ���� �ைட�� ேபா����டா�.
ஃ�ளா�ேப� �ைற�த�.
’அ�ேபா இ���� கா�?’
‘����ேபாடற ெபா��தாேன, கா� ேவணா��� ெசா���டா!’
‘அ��பா�, ஓ�� ேகர�டா?’ எ�ேற�, ‘எ��� பா��தா இ�ப�� நா� ேகர�
இ����ேபால, இ����� ேத���� ப�� எ�ன �ைல ���� ெத��மா?’
‘எ�ப��� ��� �ச�ேபாறா? என��� த�தா எ�னவா�? இ�ேளா வ�ஷமா� கா�
வா�கேற�, ஒ� லாய�� ேபான� �ைடயாதா?’
9

‘அ� ச�!’ எ�றப� ேகர� த�ைட அவ�ட� ���ேன�, ’இ� ேபா�மா?’
‘இ��� ெகா�ச� ��னதா ெவ�ட��!’
�����தப� ெவ��ேன�. மக�க� எ� அ�ேக உ�கா���ெகா��, ‘இ���
��னதா ெவ���பா’ எ�� அத�� ம���தா�க�.
ஆக, ேந��ர� உணேவா� ேகர� அ�வா அம��கள�ப�ட�. ெட�� ேகர���ேக
உ�ய அம��கள �ைவ.
***
இ�� ம�ய� அ�வலக������ ������ சா��ட� ெச�ற ேநர�, ேக� எ�ேர
சரளா �����தா�. ப�க�� ஏ��ேபா�, கா�க�� �ைடேயா� எ� மைன�
இற��வ�தா�, இ�ெனா� ைக�� உ�ள�ைக அகல ட�பா ஒ��.
‘அெத�ன ட�பா?’
‘ேகர� அ�வா, சரளா ��ைள�க���!’
இ�ேக யா� யா��� லாய�� ேபான� த��றா�க� எ�� �ைன���ெகா�ேட�.
***
எ�. ெசா�க� …
14 03 2014
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ஒ� ச���� கைத

ஒ� ச���� கைத
’ெகா�ச� ��யா இ��ேக�, ஒ� ��ன ெஹ�� ப��யா?’
‘எ�ன�?’
‘ேத�கா ��� ெவ���ேட�, ச���� ஒ� ச�� ெச��ட�யா?’
‘என�� ச�� ெச�ய� ெத�யாேத!’
‘பரவா�ல, நா� இ�த� ப�க� ெபா�க� ெச����ேட உன�� ஒ�ெவா� �ெட�பா�
ெசா�ேற�, � அைத அ�ப�ேய ஃபாேலா ப��, அ� ேபா��!’
‘ச�, ெசா��!’
‘ெமாத�ல ��ன ���ைய எ����ேகா!’
‘ஆ��!’
‘அ�ல ேத�கா�� ��வைல� ேபா�!’
‘அ��ற�?’
‘அ�த �� ட�பால ெபா���கடைல இ���, அைத ஒ� க� ேபா�!’
’அ��க��ற�?’
’�ணாவ� ட�பால ெகா�ச� ெப��காய�. அ�ல ஒ� ���ைக.’
‘இ� ெப��காய� மா��ேய இ�ைலேய!’
’ெபா� ெச�� ெவ����ேக�, ேக�� ேக�காம ெசா�னைத� ெச�!’
‘ஆ��, அ���?’
‘ப�ைச �ளகா� ஒ�ைண� க��� ���� ேபா�!’
‘ெச���ேட�, இ��� இ��கா?’
‘அைர ��� உ��� ேபா�� அைர�கேவ��ய�தா�!’
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‘த��?’
’அைத அ��றமா ஊ���கலா�, �த�ல இைத அைர!’
�������… டட�!
’எ�ன� ச�த�?’
‘என��� ெத�யைலேய!’
’���ைய� �ற, பா��கலா�!…. ஆ!’
‘எ�னா��?’
‘ச���� ந��ல ஒ� �ளா��� ��� உைட�� �ட��, இ� எ�ப� இ�ேக வ�த�?’
‘ெத�யைலேய!’
‘� ��� ஜாைர எ����ேபா� அ� கா�யாதாேன இ��த�? உ�ேள ஒ� ���
�ட�ததா?’
‘ெத�யைலேய!’
‘அேட�, அைத��ட� பா��காமலா நா� ெசா�னைதெய�லா� வ�ைசயா எ����
ேபா�ேட?’
‘அெத�லா� ெசா�ேன, ச�, ������ேள ��� இ��கா�� பா��� �
ெசா�லைலேய!’
‘!@#@$!#$*&$^@&!^@’
***
எ�. ெசா�க� …
18 02 2014
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ஒ� ெவள�பர�

ஒ� ெவள�பர�
�ல ஆ��க�����னா�, ப����த� ஓ� அ�வலக����� ெச����ேதா�.
‘ப����த�’ எ�ற ெசா�ெறாட� இ�வைககைள� ெகா�ட�. ஒ��, நா�க�
அவ�க���� ப� ெச�வ�, இர�டாவ�, அவ�க� எ�க���� ப� ெச�வ�.
இ�� நா�க� ெச�ற ‘ப�’ இர�டா� வைக. அதாவ�, அ�த� ச����� �ைற��
அ�த
��வன�ைத�ப��
எ�க���
எ�லா�த����
����ெய�றா�,
���ப���தா� நா�க� அவ�க��� ஒ� Projectஐ வழ��ேவா�, அத��ல�
அவ�க��� ந�ல பண வ�வா� உ��.
ஆகேவ, அ�த ��வன��ன� எ�கைள எ�ப�யாவ� கவ�������டேவ���
எ�� க�கண� க���ெகா�� ெசய�ப�டா�க�. �ைடைவ க��ய �ச�ஷ���க�
ைகயா� ேராஜா�� ெபா�ேக எ�ன, அ����� பலைக, எ��� �ைர��
எ�க�ைடய க�ட���க� எ�ன, ��ெல�� ெகா�கேகாலா எ�ன, த��� த�டா�
��ஷ���ெகா�
வைக
��ேகா��க�
எ�ன,
ம�ய�
சா�பா�
எ�ன
எ�ன… ���கமாக� ெசா�னா�, ராேஜாபசார�!
அ�த அ�வலக��� �வ�க�� ஆ�கா�ேக �ஷ� �ேட�ெம��, �ஷ�
�ேட�ெம��, ேரஷ� கா��, �வா��� பா��, எ� ஐ � பா�� எ��
�த�தமான அ�ைடகைள வ�ணமயமாக அ����� ெதா�க�����தா�க�.
ஒ�ெவா���� �ேழ அவ�க�ைடய தைலவ�� அழகான ைகெய���.
இைதெய�லா� பா����ெகா�ேட வ�த எ��ைடய சக ஊ�ய�, �வாத அைற���
�ைழ�த�ட�, ‘ஆஃ�ைசேய எ�க��காக� ����������கேபால?’ எ�றா�
ந�கலாக.
அவ�க� �ைக���ேபானா�க�, ‘எ… எ… எ�ன ெசா���க சா�?’
’இ�த ேபா�ெட�லா� இ����� காைல�ல ெகா��வ�� மா��ன�தாேன?’
அவ�க� அச� வ��தப� ேப�ைச மா��னா�க�. ேபச வ�த �ஷய�����
�ைழ�ேதா�.
காஃ� �ேர���ேபா� அவ�ட� ேக�ேட�, ‘அ�த ேபா�ெட�லா� ����� எ�ப��
ெசா���க? எ�பேவா இ�ேக மா��ெவ�சதா இ��கலா��ைலயா?’
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’ேட� ேகா���’ எ�றா� அவ� ெச�லமாக, ‘அ�த ேபா��கைள� கவ�,
ஒ�ெவா�����
ப�க��ல
ஏெழ���
ேப�,
அவ�கேளாட
ஆஃ��ல
உ�ளவ�கேள ப���கா�டா� ��டா��கைடைய� பா��தமா�� அைத ஆ��
வாைய� �ள����� ேவ��ைக பா��கறா�க, அவ�க ��ைச� பா��தாேல
இெத�லா� ��� சர��, இ�த ஆஃ����� ச�ப�தேம இ�லாத��� ெத�யைலயா?’
***
எ�. ெசா�க� …
13 11 2013
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ெபா�கைல� ேத�

ெபா�கைல� ேத�
������:
இ� ஒ� ��ப��. 2002� ஆ�� ெபா�க� நாள�� ’அக��ய�’
��ன�ச� ���� எ��ய�. �ல இல�கண� �ைழகைள, வா��ய
அைம��கைளம��� ������ேள�, ம�றப� �ஷய� அரத�பழ�.��
�வர�, �������
இ�த �ைற�� ப��ைக நா�� எ(ெப)�க��� மா���ெகா�ேட�!
காைல எ��த�ட� ‘ேஹ�� ெபா�க�’ எ�� த�ழ� ��நா��� ஆ��ல���
வா���� ந�ப�க��� எ�த ெமா��� ப�� ெசா�வெத�� ேயா����
�ழ���ேபா�, �ள�� அ�வலக� வ�� வ��� உ��� கா�ட� ேஹா�ட��
�ைழ��, ‘ஒ�� �ேள� ெபா�க�’ எ�றா� அவ� நரப���ைய�ேபா� எ�ைன�
பா���, ‘ெபா�க� இ�லா’ எ�றா� ப�����. ஈ�ெக�ட எ��மைற� ெபயெர�ச�
ஞாபக� வ�த�.
‘ஏ� இ�லா?’ எ�� ஒ� கலைவ ெமா��� ேக�ேட�.
‘எ�லா� ���� ேபா�’ எ�� ைக���தா�, பா�!
ஏேதா �ைட�தைத� சா���� அ�வலக� வ�ேத�, எ�ேபா��ேபா� ����சாக
ேவைலெச�ேத� (ச�, ச�!). எ�றா��, ெபா�க� ��நா�� ெபா�க� சா��டாத
ேசாக� என��� ெமகா��ய�� க����ைற�ேபால ஊ��ெகா�ேட இ��த�.
ம�ய� �ள�� கத�ப� ேபாேன�.
‘கத�ப�’ எ�ப� எ�க� அ�வலக������ ஐ�தைர �ேலா��ட� த������ற
ஐய�கா�வா� ேஹா�ட�. ��� சா����ற ேஹா�ட� எ�� ெபய�தா�, ஆனா�
��க இட� இ��கா�, ம�ய ேவைள�� க�ைக� ேபா�டா�காணாம�தா�ேபா��,
ப�க��� ஒ� ெப�க� க����� ஒ��ர�� வ��க�� இ��பதா�, எ�ேபா��
ெப����ட�, பரபர��, அச��மற�தா� உ�க� ச�பா����� ப�க������றவ�
த��� ச��ைய�தா� ெதா���சா��ட ேவ�������. அ�ப�ெயா� ெந�ச�!
எ�ேநர�� அ�ப�� ��ட� ேச���ற� எ�றா�, அ�ேக சா�பா� எ�ப� இ����
எ�� ஊ����ெகா���க�, ச��கைர� ெபா�க�, ெவ�ெபா�க� எ��
வ�ட����க�
ெபா�க�
ெகா�டா��ற
ேஹா�ட�
அ�,
��ேயாதைர,
��ேபளாபா�,
வா��பா�
எ��
எைதெய��தா��
யாேரா
‘ேதவைத’15

ெதா���ெகா��த�ேபால அ�ப� இ��பாக இ���� �ட���, �க���ேபாகாத
ேலசான இ����, �����, �����, கா� ���� நா� ம� ேநரமா��� நா���
அ�ப�ேய ����, அ�ப�ெயா� ��! அதனா�, எ�லா� ப�ட�க�� ம�ற
ேஹா�ட�கைள�ட ஐ�� �பா� அ�க� �ைல எ�றா��, வ�ைச�� ���
சா�����ேபா�றவ�க� இ���ற ேஹா�ட�.
எைதேயா
ெசா�லவ��
வழ�க�ேபால
உபகைத���
ேபா���ேட�,
என���ெத��� ம�ய ேவைள�� ெபா�க� சா��ட���ற ஒேர ேஹா�ட�
எ�பதா� அ�த� கத�ப�ைத� ேத�� ேபாேன�, ேஹா�ட���� ச�� ��பாகேவ
வ�� �����ட�. வழ�கமா� அ�த ஏ�யா��, ����ைளக� ���ேயா��
�ைளயா��ற டய� வ�� ���த��ட இட��லாதப��� இ�ச�கர வாகன�க��
��ட� ெமா����, ஆனா� இ�ைற�� இர�ேட இர�� ைச���க� ம���தா�
�����தன. எ�ேபா�� அ�ேக உ�கா��� (அ�ல� ���) ச��காம�
அர�ைடய���ற
���
ப�ைமகைளேயா,
அவ�க��
�ேநாத
தைல�
காதல�கைளேயா யாைர�ேம காேணா�.
அ�ேபாேத என��� ச�ேதக�தா�, வ��ைய ������� ேவகமாக ஓ��ேபா��
கத�ப� வாசைல�பா��தா�, இ��� ����ட��ற�. ஐ�தைர �ேலா��ட�
வ��ேயா�� வ�த� ��!
����
வ�தவ�ேய
����ேன�,
க���ப�ட
ேஹா�ட�க�ெல�லா�
ேவ��த�ேபால ���, �ைதைய� ேத��ற ராம� (ச�, அ�ம�)ேபால, ‘�க�
ெபா�க� இ��கா?’., ‘இ�லா’,
ராம ரா�ய��� ‘இ�ைல’ எ�ற ெசா�ேல இ�ைல எ�� ெசா�வா�க�, இ�ேக
க�நாடக��� (எ�. எ�.) ���ண ரா��ய�தாேன, எ�ேக ேபானா�� ‘இ�லா’தா�!
�ைறவாக, அ�வலக���� ச�� �����த ஒ� ேஹா�ட�� �ய�ேற�,
அ�ேக�� ெபா�க� இ�லா. ேதா���� சாையைய மைற�� ”பரவா இ�லா, ஒ�
�����’ எ�ேற�.
ப����ட� ேமைஜேம���த ேராஜா �ஜமா, ெபா�யா எ�� ேசா����
ெபா�ைம�ழ�தேபா�, ����� வ�த�. சா�பா�, ரச�, ஒ� ெச�வக� ��ண���
அ�பள�தா� �ட�ப�ட சாத�, ���� ெபா�ய�, த��, ேமா�, ஒ�ைற வைட, அட…
அெத�ன �ைல�� ���?
ெபா�க�, ெபா�கேலதா�!
‘ேத�வைத ����, ேத�ய� �ைட���’ எ�றா� �ேவகான�த� (அவ�தாேன?
அவராக�தா� இ����!, இெத�லா� அவ�தா� ெசா�வா�!), அ�ேபால
�����ட� சரணைட�த�ற� என�� மண�க மண�க, �����ப���,
�ரா�ைசேயா� ெபா�க� �ைட�த�!
��க. �ஷய� இ��� ��ய��ைல. இ�ப�யாக� தவ� ெச�� �ைட�த ெபா�கைல
ஆைசயாக ஒ� ��� எ��� வா�� ேபா�டா�, கட�ெக�� ஏேதா ச�த� ேக�ட�,
ப�தா� உைட����டேதா எ��ற ச�ேதக��� அவசரமாக� ப�க�����த
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ம�ெதா���� வா����த ��ைமைய�� ���ேன�. �ற� உ�� கவ��தா�,
வ�டமாக ஒ� நாலணா� கா�!
சா�பா��� க����� (‘�’ இ�ைல, அ� ேவேற அ��தமா���) �ட�தா� க�யாண
���� �ைட��� எ�� ெசா�வா�க�, நாலணா கா� �ட�தா� எ�ன �ைட���?
பல� ெத��தவ�க� ெசா�ல ேவ���ேற�.
கைட��� �� ெபா�கைல எ�ன ெச�தா� எ�� அ�ேக யாேரா ேக��றா�க�.
ேபா�க சா�, இைதெய�லா� �சா������… � � �!
***
������:
த�ேபா� ெப�க���� எ�. எ�. ���ணா ரா��ய� இ�ைல,
நாலணா� கா� இ�ைல, உ��� கா�ட� ேஹா�ட� இ�ைல, கத�ப�
ேஹா�ட��ட இ�ைல. ஜ�� 11 வ�ட�க�� இ�தைன மா�ற�களா?!
***
எ�. ெசா�க� …
14 01 2013
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ேத�� ேத� இைள�ேத�

ேத�� ேத� இைள�ேத�
நா� இைளயராஜா�� �� ேநர ர�கனாக இ��தேபா��,
�ஷய���ம��� ஏ. ஆ�. ர�மாைன� ��ரமாக� ��ப���ேற�.

ஒேர

ஒ�

ஊ� சனெம�லா� ���, ஊத�கா�� அ��ச�ற�தா�, இ�த� பா� மன����
எ�த வ��. அத����னா� ஏேதா ேப���� �ேபா�ைட� த���ெகா����ேப�.
��க��� க� ெச���, ஒ� வ��ட உ��ப�யாக அைமயா�.
ஆனா�, எ�க� ����� அ�க�ப�க���� ஒ��த� பா����லாம� ���ைர��
ஆ��த��ன�, எ��ைடய ��க� காணாம� ேபா����. ��ன��� ஏதாவ�
ஒ�
பா�ைட
ெம�தாக
ஓட����ெகா��
����ெவ��
எ�த
ஆர������ேவ�.
ஒ�
சா�ட����
இ�ெனா�
சா�ட����
ந�ேவ
அ�வ�ேபா� ���ட�� ெகா�ச� அர�ைடய��தா�, இ��� ேவகமாக
எ�த����.
இ�ப�� �ன�� ஒ�பதைர ம���� ெதாட��� ஓ�ட�, �ைற�தப�ச�
ந��ர�வைர ெதாட��. அத��ேம� அ�காைல 1 ம�, 2 ம�வைர ���தாம�
எ��ய நா�க�� உ��. ந�ப�கேளா� ��ட� ேச���, எ�லா�� ரா���க
எ������ காைல�� ���� ப���� ���ய�� உ��.
எ��ைடய
ெப��பாலான
க��ைரக�,
��தக�க�
இர�
ேநர���
எ�த�ப�டைவதா�. எ�த� ெதா�தரேவா இைட�ேறா இ�லாம� ��ம�யாக ேவைல
ஓ��.
இ�த ரா�ேகா� உ��ேயாக��� ஒேர ஒ� �ர�ைன, மாத��� எ�லா நா�� இ�ப�
எ�த��யா�, உட�� க�டப� ெவ�� ேபா�����.
எ������ உட� ப��பத��� எ�ன ச�ப�த� எ�� ேயா�����களா? காரண�
இ���ற�.
ெபா�வாக (எ��� ேவைல இ�லாத ம�ற நா�க��) ரா��� எ�டைர ம���
இர� உணைவ �����ெகா����ேவ�, அ��ற� ெகா�ச� இ�ட�ெந�
ேம������ ஒ�பதைர ம���� ப��தா�, காைலவைர ப� எ��கா�.
ஆனா�, எ��� நா�க��, ச�யாக� ப�தைர ம��� ஒ��ைற, ப��ர��
ம��� ஒ��ைற ப����. அ�ேபா� வ����� எைதயாவ� ெகா��கா��டா�,
��க� வ�����!
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ெபா�வாக இ�ேபா� ரா����� ��ட ேநர� க� ����றவ�க� ேத��
அ���வா�க�. ஆனா� என�� அ�த வாைடேய ஆகா�. கா��� அ�த ேநர���
ச��படா�. ெநா���� �� ேவ���.
ஆக, இ�ப�� ேச��தா�ேபா� ப�� நா� ’எ��’னா� ேபா��, உட��� க�டப�
கேலா�க� ���� எைட ஏ����. அ��ற� இ�ப� நா� ஒ��காக ேநர�����
���, நட��, ஓ�, டய� இ��� அைத� ச� ெச�யேவ�������.
அ� ��க. ஏ. ஆ�. ர�மா� இ�த� �ர�ைனைய எ�ப�� சமா���றா� எ��
ெத���ெகா�ள என�� �க�� ஆவ�. அவைர� பா��தா� ெநா���� ��
சா����றவராக�� ெத�ய��ைல!
இ�ப�தா�, ேந�� இர� ஏேதா எ���ெகா����ேத�. வழ�க�ேபா�,
வ������ ம� அ��த�. க����டைர ஓர�க������ சைமயலைற���
�ைழ�� ேதட ஆர���ேத�.
ேந�� காைலதா�, மைன�யா� கடைல வ�����தா�. உ��� த����
ஊறைவ�� ைம�ேராேவ� அவ�� வ��த கடைலைய அவ� �ற��� ேபா���
�ைட��� ேதா�����ெகா����தைத� பா�����ேத�.
அ�த� கடைல, இ�ேபா� எ�ேக?
எ�க� ���� சைமயலைற�� அேநகமாக எ�லா ட�பா�கைள�� ெவ������
பா��தாேல உ�ேள எ�ன இ���ற� எ�� ெத������. ஆகேவ, ��தக
ெஷ�ஃ�� எைதேயா ேத��றவ�ேபா� வ�ைசயாக ட�பா�கைள� பா�ைவ��ேட�.
கடைல�கான �வ�கைள� காேணா�.
ேவ� வ���ைல, ஒ�ெவா�றாக� �ற�� பா����டேவ��ய�தா�.
அைத�� ெச�ேத�. அ�ேபா�� கடைல ��க��ைல.
அ���, இ�த� ப�க� எவ���வ� பா��ர�க�. அவ�ைற�� வ�ைசயாக� �ற��
ேத�ேன�. ����, பாதா� எ�� ஏேதேதா �ைட�த�. இ�த� ��� ப����
கடைலதா� ேவ��� எ�� அவ�ைற ஒ�����ேட�.
��தமாக�
ப�ைன��
��ட�க�
ெபா�ைமயாக�
ேத�ய�ற��,
கடைலயாக�ப�ட� ெத�படேவ இ�ைல. இ�ேபா� எ�ன ெச�ய?

அ�த�

இ�த அ�ப ேம�ட��காக, �����ட மைன�ைய எ���� ேக�ப� �யாயம�ல
(ப��ர�� அ�ல), மன�தள�� கடைல ேபாட� தயாரா���டதா�, ேவெறைத��
��ன� ேதா�ற��ைல.
ஒேர ந�ல �ஷய�, எ��வைத �������� கடைல ேத�ய ேநர��� எ��ைடய
ப� அட����ட�. ஒ� த�ள� த��ைர� �������� ெதாட��� எ�த
ஆர���ேத�.
அ��ற�, காைல எ��� ப� ேத��த ைகேயா�, ‘ேந����� கடைல வ���ேய,
எ�னா��?’ எ�ேற�.
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‘ஏ�? எ�ன ஆக��?’ எ�� ப�� வ�த�.
‘இ�ல, ேந�� ைந� அைத� ேத�ேன�, �ைட�கைல.’
’ஆ�பைள�க���� ேதடதா� ெத���, ெபா�பைள�க���தா� க�����க�
ெத���’ எ�றா� அவ�, ’ம��யானேம அைத ����ல ேபா�� ெவ�ல� ேச���
அைர�சா��, அ��ற� உ��ைட ���கற����ள ஏேதா ேவைல வ�����,
மற���ேட�’ எ�றப� ��� ஜா�ைய� �ற�� கா��னா�.
***
எ�. ெசா�க� …
07 12 2012
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ேகடய�

ேகடய�
ேந�� ந�ப� �ரா (இராகவ� ேகாபா�சா�) ����� வ����தா�. நா�� ம�
ேநர� ெசம அர�ைட.
ேப��� ந�ேவ, �ராண� கைதகைள �ைறய அல�ேனா�. �ரா ந�ைக�ட� ஒ�
ேக�� ேக�டா�, ‘��ம� அ� வா�� அ��� ப��ைகல ���தா�தாேன, அ����
காரண� யா�?’
‘அ��ன�.’
‘கெர��, அ��னைன�ட ��ம� ந�ல �ர�, ஆனா�� அவ� அ��ன���ேட
ேதா��டறா�. ஏ� ெத��மா?’
‘அ�ேபா அ��ன� ��னா� Shieldடா ஒ��த� ��கறா�. அதனாலதா� ��ம�
அவைர அ��கைல.’
‘கெர��, அ�த Shield யா�?’
‘�க��.’
அ�த ப�� ச�யான�தா�. ஆனா� �ரா �க��� ����� ����, ‘த�� ந�ைக’
எ�றா�.
’எ�ப�? �க��தாேன அ��ன� ��னா� Shieldடா ��ன�?’
‘���, இ�ைல’ எ�றா� �ரா, ‘ேபா��ேபா� அ��ன�� �க���� ��ன
அ�த� ேதைர ஓ��ன� யா�?’
’���ண�.’
‘அ�ேபா, ���ண�தாேன ��ம��� ேந� ��னா� ��னா�? அவ�தாேன
அவ�க ெர�� ேப���� Shield?’
ஆஹா, லா��கலாக மட����டாேர எ�� நா� �ளகா��த� அைடைக��, ந�ைக
ஒ� ப�� ெசா�னா� பா��க�:
’���, இ�ைல, ���ண� ஃப��� உ�கா�����கா�, அ��� �க��, அ���
அ��ன�, ��க ெசா�றப� பா��தா ���ண� �க���� Shield, �க��
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அ��ன��� Shield. ��க ேக�ட ேக��, அ��ன��� Shield யா���தாேன?
அ�ேபா நா� ெசா�ன ப��தா� கெர��.’
***
எ�. ெசா�க� …
20 10 2012
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��� ப��க�

��� ப��க�
ேந�� ���ர�. ��க� ெச�வத��� �ல ��ட�க� ��பாக, மைன�யா� அ�த
�வர�ைத� ெத���தா�. ’அ��த மாச�, எ� �ேந���க �� ேப���� �ரசவ�.’
‘அதனால?’
’�� ேப���� ஏதாவ� �ஃ�� வா�க��.’
‘தாராளமா வா��, அைத ஏ� எ���ட ெசா�ேற?’
எ��ைடய �ழ�ப����� காரண� உ��. ெபா�வாக� �ழ�ைத� ெபா��கைள
வா��வ�� நா� சம��த� அ�ல�. ெசா�ல�ேபானா�, ���, ெவ���ல
�ற�கைள� க�டாேல என��� ெகா�ச� அல��.
த�ர, ஒ� �ழ�ைத�� (ெப�யவ�க����தா�) அழ� எ�ப� அ� அ�������
உைடக�, நைகக�, கா� ெச���, தைல� ெதா��, வா�� ேபா��� க���ற ர�ப�
வா��,
உ�கா���
பயண�
ெச���
ச�கர
வ��
ேபா�றவ�றா�
��மா��க�ப�வ��ைல எ�ப� எ� க��. ஆகேவ, இ�த வைகக�� எைத
வா��னா�� ஒ��தா� எ�� க��ேவ�.
மைன�யா� இ�த �ஷய��� என�� ேந� எ��. ‘எைத� ெகா��தா�� ந�லதா�
ெகா��க��’
எ�பா�.
ஆகேவ,
அவேர
எைத
ேவ��மானா��
வா���ெகா�ள��� எ�� �����ேவ�.
எ�ைன� ேக�டா�, ப�� எ�றாேல அ� ��தக�களாகதா� இ��கேவ���
எ�ேப�. ேந��� �ற�த �ழ�ைத�த� ��ய� ���ச�க�வைர சகல����
ெபா��தமான ��தக�க� உ�ளன. அவ��� ஒ�ைற வா��� ப�ச��தா�
கால����� பய�ப��, ெபா�டல� க��வ�� ஈ�.
��தக�கைள� ப�ச��ப�� ஒேர ச�கட�. பல��� அத� ம�ைம ��வ� இ�ைல.
ந�ைம Cheap ஆக எைட ேபா�����றா�க�.
எ��ைடய ந�ப� ஒ�வ� இ�ப�தா�, த� உற�ன� இ�ல� க�யாண�����
��தக� ப�� அ������றா�. அ��� ����ற� ��தக�.
அவ� அ��த�ைற அவ�க�ைடய ������ ெச�றேபா�, அ�த� ��தக� அ�ேக
�� ேமைஜ�� ����ெகா��க�ப����ததா�. இ� ச��யமாக� க�பைன இ�ைல,
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�ஜ��� நட�த �ஷய�, அ�த ந�ப� ���ட�� இ�ப�� இ���றா� :>
இ�ெனா� ����, ப��ர�� வய�� ைபய���� �ற�தநா�. நா� ஆ�ர���
ெசா�ச �பா� ெசலவ��� அவ��� ஒ� ந�ல ��தக� ெப��(Collection of
books)ைய� ப�சாக� ெகா��ேத�.
�ல மாத�க� க��� நா�க� அவ�க�ைடய ������ ெச�லேவ�����த�.
��ென�ச��ைகயாக அ����த �� ேமைஜ��� �ேழ ப�ேசா���� பா��ேத�.
��தக� எைத�� காேணா�. ச�ேதாஷ�.
ைபயைன அைழ�ேத�. ‘எ�னடா, நா� ெகா��த ��ைக� ப���யா?’
‘இ�ைல அ���.’
‘ஏ�? எ�னா��?’
’ெமாத�ல � ��� ��ைக ஒ��கா� ப��� அ�பா ��டறா� அ���’ எ�றா�
அவ� ப�தாபமாக.
’இ�ப ��தாேனடா?’
’ஆமா அ���, அ��த வ�ஷ� ��தக�ைத அ�வா�ஸா� ப��க� ெசா�றா�.’
அேநகமாக நா� வா��� த�த ��தக� ெப�� அவ�க� ��� �ேரா����
நல�ெகட�
���
ப�������.
அ�ல�,
�ைஜ
அைற��
ைவ���
��ேபா���ெகா����பா�கேளா எ�னேவா.
அைத�ட ேமாச�, ��தக�கைள இ�ப� ‘ம���ற’ ஒ� ����, அைத� ப�சாக�
ெகா��த எ�ைன�ப�� எ�ன �ைன����பா�க�? ‘ஆ�ர� �பா��� உ��ப�யா
எ�தைன ெபா�� வா�கலா�… ேபா�� ேபா�� ��தக�ைத வா��� த����காேன,
இவ��லா�….’
இ�ப�� பல காரண�களா�, நா� �க ெந���ய ந�ப�கைள� த�ர
ம�றவ�க���� ��தக� ப�� த�வ��ைல. அைதெய�லா� மைன�யா� வச�
ஒ�பைட�����ேற�.
ஆனா� நா� இ�ப� ��வ�மாக� ெபா�����ற�ப�� மைன�யா���� ��ய�
இ�ைல. ஆகேவ, அவ� ஓ� ஆைட எ��க �ைன��� இட��� ஏெழ��
ஆைடகைள எ��� வ�� எ��ட� கா���பா�. ‘எ� ந�லா இ���?’
இ�த� ேக���� நா� எ�ேபா�� ஒேர ப��தா� ெசா�ேவ�. ‘எ�லாேம ந�லா
இ���!’
‘அ�ப நா� எைத எ��கற�?’
‘எ�லா�ைத�� எ����ேகா!’
உட�, ஒ� �ைற�� வ��. ‘ெகா�ச��ட அ�கைறேய �ைடயா� உன��’ எ�பா�.
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இ�த வ����� பய��, இ�ேபாெத�லா� ெகா�ச� �ெளவரான ஒ� ப�ைல�
ெசா�ல� பழ�����ேற�. அவ� நா�� ஆைடகைளேயா ஐ�� ெச���கைளேயா
கா��னா�, மன����� இ��� ���� பா��� ேபா��� பா��� அவ���
ஏேத��
ஒ�ைற�
ேத��ெத��ேப�,
‘அ�
��ப�,
எ����ேகா’
எ��
ெசா����ேவ�.
ஒ�ேவைள, நா� ேத��ெத��த அேத ஆைட எ� மைன�யா���� ������தா�,
�ர�ைன��ைல. அவ���� ���கா��டா� ‘இ� ேவ��, அைத எ����கேற�’
எ�பா�.
‘ஓ, அ��� ந�லாேவ இ���, எ����ேகா’ எ�ேப�. ’� ஏ�ெகனேவ ���
ெச����� எ�ைன ஏ� க���� ேக��றா�?’ எ�ெற�லா� லா�� ேபசமா�ேட�.
நா� �ைழ�க� ெத��தவ�.
���கமாக� ெசா�னா�, �ழ�ைத� ெபா��கைள� (எ�ன ெப�ய ஃ��ட� ேவ���
�ட��ற�? ������ ேதைவயான எ�லா� ெபா��கைள��தா�) ேத��ெத��ப��
எ� ப�� எ�� எ��� �ைடயா�. ��மா ப����ப�ேபா� ஒ� மாையைய
உ�வா��வ�ட� ச�.
ஆகேவ, ‘�� ேப���� �ரசவ�, �ஃ�� வா�க��’ எ�� மைன�யா� ெசா�ன
ெச�� என��� �ைக����ய�. ேலசாக� பய���ட, நாைள�� ஏெழ�� ம� ேநர
ஷா������ அ�ேகா��றாேரா?
ந�லேவைளயாக, அவ� எ� ச�ேதக�ைத உடேன ����ைவ�தா�. ‘இ�தவா�� நா�
ெகா�ச� ��, ெவ�ேய ேபா� �ஃ�� வா�க ேநர� இ�ைல, உ�க இ�ட�ெந�ல
எ�னா �ைட��மா�� பாேர�.’
’உ�க இ�ட�ெந�’ எ�ப� �க ���யமான வா��ைத. ‘அஹ� �ர�மா��’மா��
இத��� பல ெபா�� ெபா��த �ஷய�க� உ��. ���யமாக ���:
1. �தா� எ�ேநர�� இ�ட�ெந�ைட� க���ெகா�� அ��றா�, நா� இ�ைல
2. எ�னேவா இ�ட�ெந�தா� ஒச�� எ�� ெசா���ெகா��றாேய, அ�� நா�
ேக�ப� �ைட��மா? �ைட�கா��டா� அ� எ�ன ெப�ய இ�ட�ெந�?
3. ��� உ� �ேந�த�க� �ல�� உ�கைள இ�ட�ெந��� ெப�ய ஆ� எ��
�ைன���ெகா�������கேள, அ�ேக எ��ைடய ஷா��� ���ப�ைத�
����ைவேய� பா��கலா�
ெகா�ச� ���தா�. ஆனா�� ேவ� வ���ைல, �ய�� ெச��தா� �ரேவ���.
இ�லா��டா� நாைள��� ��மா ஆஃ�� ெம�� பா��தா��ட, ‘எ�ேநர��
இ�ட�ெந�, ஆனா அ�ல ஒ� டய�ப� வா�க��ட வ���ைல’ எ�� மான�ைத
வா��வா�.
ஆகேவ, மைன�யா� ���ய�� �ல பல வைல�ப��க�� �ைழ�� ேத�ேன�.
ஏெழ�� வைல�தள�க� ���ன. அவ��� ெப��பாலான �ழ�ைத� ெபா��க�
�யாயமான �ைல�ேக �ைட�தன. �லவ��� ந�ல த��ப��� ���ய�.
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எ� அ���ட�, ந��ர� ேநர��� ஒ� ப��� ��ப� �ைட�த�. அைத�
பய�ப���னா� �ழ�ைத� ெபா��க�� ��சாக 50% த��ப�.
ஆஹா, அ�ப� ப�ச��. பா���� பா� �ைல. இ� இ�ட�ெந���ம��ேம
சா��ய�.
இ�
ஒ�ைற
ைவ�ேத
நாைள
காைல
மைன�யா�
��ைக
உைட���டலா� எ�� ��மா����ெகா�ேட�.
ெபா�� ���த�. ப��ட� ேத��காம� இ�த �வர�ைத அவ�ட� ெசா�ேன�.
‘ஓேஹா’ எ�றா� �ர�ேத இ�லாம�.
’எ�ன ஓேஹா? அ�ப� ப�ச�� த��ப��னா ��மாவா?’
‘��, எ�னதா� இ��தா�� ேந�ல பா��� வா�கறமா�� வ�மா?’
ேபா��டா. ’ேந�� பா��கதா� உன�� ேநர� இ�ைல��
ெசா��ேய’ எ�� நா� ேக�க��ைல. �ைன���ெகா�ேட�.

ேந��

ரா���

��� ேநர�������, அவ� மன� உவ�� இற��வ�தா�. ‘ச�, அ�த ெவ�ைச�ைட�
கா��, ஏதா��� ேத�தா�� பா��கேற�!’
க����டைர இய��, ச�ப�த�ப�ட இைணய
ெபா��கைள
எ�ப��
பா��ப�,
எ�ப��
கா�������� ப� ேத��க� ெச�ேற�.

தள����� ெச�ேற�. அ�ேக
ேத�வ�
எ��
அவ����

அ��த அைர ம� ேநர�, அவ� க����டைர ��� நகர��ைல. ேலசாக எ���
பா��தா� ஏேதேதா ெபா��கைள ��� ெச�� அவ��� �வர�கைள�
ப����ெகா����தா�. ஆனா� Shopping Cartம��� கா�யாகேவ இ��த�.
இ�வைர ஒ�ைற��ட ‘வா�க’��ைல.
இ� என��� ெப�ய ஆ�ச�ய� இ�ைல. �ஜ�கைட�� ெபா�� வா�க� ெச�றாேல
அவ� அ�ப�� ெச�வ�தா� வழ�க�. ��ேடா ஷா���ைக ஒ� ேந���யான
கைலவ�வமாகேவ ��ப���றவ�.
என��� ஷா��� �����. ஆனா� எ�ன வா�கேவ��� எ��ற ���
அவ�ய�. அ� இ��தா� ப�ைன�ேத ��ட��� எ�லா� ெபா��கைள��
வா���ெகா�� �� ேபாட� ெச���டலா� எ�� �ைன�ேப�.
’எ��� அ�ேளா
வா�கேவணாமா?’

அவசர�?

‘�தானமா� பா�ைவ�டற���
மா��ெக�டா?’

���
இ�

�தானமா
எ�ன

நா�

���லா�

ெபா�ைள�
க�கா��யா?

பா���
��ப�

நா� எ�தைன ெசா�னா��, மைன�யா� ஷா��� ��� எ��வதாக இ�ைல.
அவ�ைடய ேவக���தா� ெபா��கைள� பா���� பா���� ேத��ெத��பா�.
ஆகேவ, இ�ேபாெத�லா� நா�க� எ�ேக ஷா��� ெச�றா�� நா� ைகேயா� ஒ�
��தக�ைத� ெகா��ெச����வ�. மைன�யா� ேவ��யைத� பா����
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ேத��ெத��பத���
நா�
ப������ேற�. ச�ேதாஷ�!

�ைற�த�

இ�ப�ைத��

ப�க�களாவ�

அேதா� ஒ����ேபா�, இ�த ஆ�ைல� ஷா��� இ��� வச�. அவ�பா�����
‘பா�ைவ���’� ‘ேத��ெத��க���’. நா� ���க� ேபா�ேற�.
இ�ெனா� அைர ம� ேநர� க���, ����� சா� ��������� ����னா�
மைன�யா� இ��� க����ட�� கவனமாக இ��தா�. ‘எ�னா��? �ஃ�� ெசல��
ப����யா?’
’��’ எ�றா� அவ� ������லாம�. ‘எ�லா� �மா�தா�, ஏேதா இ��கற����ள
உ��ப�யா� பா��� ெசல�� ப�����ேக�’ எ�� லா�டா�ைப எ��ட�
���னா�.
நா� ஆ�வமாக ஷா��� கா��ைட� பா��ேத�. அ�� ப�ெனா� ெபா��க�
இ��தன.
‘ப�ெனா�ணா? �� ேப���தாேன �ரசவ�?’
‘ஆமா, இ�த� ப�ெனா��ல ெப�� 3 ெசல�� ப�ண��, � ெசா��, எ� ந�லா
இ���?’
நா� ���� இ��� ���� பா��� ேபாட ஆர���ேத�.
***
எ�. ெசா�க� …
06 05 2012
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பயண�ேதா��

பயண�ேதா��
’அ� த�சா�� ெப����தாேன?’
ஃேபா�� ெம�� ேம���ெகா����தவ� அ�த� கைட�� ேக�������தா�
கவன� கைல�� ����ேத�. பரபர�பாக ெவ�ேய பா��தா� �வ� ேபா�ட��
க�னட �ேரா ஒ�வ�தா� �ைற�தா�. ‘எ�த ெப����? எ�ேக?’
’அ�த� ெத� �ைன�ல ஒ� ��ன� கைட வாச�ல’ எ�� ��னா� ைக கா��னா�
மைன�. ‘� பா��கற����ள டா�� �������!’
‘ச� ��, அ��தவா�� பா����கலா�. இ�ப ����� ேபாகவா ����?’
எ�க� ������� ர��ேவ �ைலய� ெச��� வ��� இ���� ஒ� த�க���
ெத� அ�. அத� �ைல�� இ��� த�க��டாக ஒ� கைட. அத� வாச��தா�
ச�ப�த�ப�ட ‘ெப����’ ����ைவ�க�ப����த�. நா� �ல �நா�க� தாமதமாக
�������டதா�,
அ�
த�சா���
பைட��தானா
எ��
உ��
ெச��ெகா�ள��யாம�ேபான�.
அ�த �ஷய�ைத நா� அேதா� மற����ேட�. ஆனா� மைன�யா�
மற�க��ைல. ர�� ஏ� ஊ���� ெச�� ���� ெப�க�� �ேடஷ�� இற��
டா����� �ைழ�த�� ேக�டா�. ‘இ�ப அ�த� கைட வ�யா ேபாேவாமா?’
‘எ�த� கைட?’
‘அ���� த�சா�� ெப���� பா��ேதாேம, அ�த� கைட!’
’�த�ல அ� த�சா�� ெப����கா-�� ெத�யா�, அ�ப�ேய இ��தா��,
பா��ேதா� இ�ைல, �ம���தா� பா��ேத.’
‘�ராம� ெகட��� க�ைத, நாம அ�த� கைட வ�யா� ேபாேவாமா-�� ெசா��
�த�ல.’
’���, அ� ஒ� ேவ, நாம இ�ப ேவற வ�யா ������ ேபாேறா�.’
ச�ெட�� மைன�யா� �க� ������ட�. ‘ஓேக’ எ�றா� �ர�ேத இ�லாம�.
�ல வார�க� க���, இ�ெனா� ெவ����ழைம, இ�ெனா� பயண�, இ�ெனா�
டா��, ஆனா� அேத ெத�, உ�ேள �ைழ��ேபாேத ெசா����டா�, ‘ெலஃ��ல
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பா�, அ�த� கைட வ��, வாச�லேய ஒ� ���ண� ஓ�ய� இ����, அைத�
பா���� த�சா�� ெப����கா�� ெசா��.’
‘ஏ�மா காெம� ப�ேற? அ���� � பா��த ெப���� இ����� அேத இட��ல
இ���மா?’ ��டலாக� ேக�ேட�. ‘இ����ள அ� ����ேபா�����.’
’இ�ைல, அ�ேகேயதா� இ���, பா�’ ச�ெட�� எ� �க�ைத� ������டா�.
பா��ேத�. ர��ேத�. த�சா�� ஓ�ய�தா�. அைத� ெசா�ன�� மைன�யா�
�க��� ��னைக ‘நா� அ�பேவ ெசா�ேன�ல, அ� த�சா�� ெப����தா�!’
எ�றா� மக�ட�.
��� ேநர� க���, அ��த ேக��. ‘எ�ன �ைல இ����?’
என��� ெத�ய��ைல. அ�க ��� எ��காம� ‘ஃ�� ெதௗச���?’ எ�ேற�
ைமயமாக.
‘ய�மா�! அ�ேளா �ைலயா?’
‘��ேன? ஒ�ெவா��� ைக�ல ெச�யற��ைலயா?’
அவ� ேயா��தா�. ��ன� ’அ�தைன ெப�ய ஓ�ய� மா�டற��� ந�ம ��ல இட�
இ�ைல’ எ�றா�.
’உ�ைமதா�. ெல�� �� இ�.’
அெத�ப� �ட����? �ல ��ட�க� க��� அ��த ேக��. ‘இேதமா�� ஓ�ய�
��னதா க�� �ைல�ல �ைட��மா?’
‘என��� ெத�யைலேய!’
‘�சா��ேபா�.’
‘எ�ேபா?’
‘அ��தவா��!’
�ஜமாகேவ, அ��த�ைற ஊ���� ெச�வ�வைர அவ� இ�த �ஷய�ைத� ப��
ஒ� வா��ைத�ட� ேபச��ைல. இ�ப� ஓ� ஓ�ய�ைத வா�க ����யதாக�
�வ�க��ட� கா�ட��ைல. ஆனா� அ��த பயண���காக ேவெறா� டா����
ஏ� அேத ெத��� �ைழ�� அேத �ைனைய ெந���ய�� அவர� க�க��
பரவச� ெதா���ெகா�ட�. ‘அ�த� த�சா�� ெப����, �சா��க��!’ எ�றா�.
�ல ��ட�க�� அேத கைட, வாச�� அேத
வா�க��ைலேபால ) ெதா���ெகா����த�.

���ண�

ஓ�ய�

(யா��

இ�த�ைற ஒேர ஒ� ���யாச�, எ� தைல உ�ள��ைல. மைன�யாேர ஜ�ன�
வ�ேய எ���பா��தா�, கைட வாச�� உ�கா�����தவ�ட� ‘இ� எ�ன �ைல?’
எ�� ேக�டா�.
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த�சா�� ஓ�ய�ைத ஓ�� கா�� இ��� �ைல ேக�பா�க� எ�� அவ�
எ��பா�����க வா����ைல. �ண�னா�. அவ� வா��ைதகைள� க��������
ப�� ெசா�வத��� எ�க� டா�� அ�த� ெத�ைவ� கட�� ெச����ட�.
இ�வைர ��� பயண�க� ஆ�சா? ேபான வார� நா�காவ� பயண�. இ�த�ைற
மைன�யா� டா���கார�ட� ெசா����டா�. ‘அ�த� ெத� �ைன�ல ெகா�ச�
ெம�வா� ேபா�க.’
’ஓேக ேமட�!’
டா�� ெம�வாக� ெச�ற�. மைன�யா� எ��� பா��� ’இ�மா�� ��ன ெப����
�ைட��மா?’ எ�றா�.
‘�ைட��� ேமட�, வா�க!’ எ�றா� அவ�. ‘�ைறய இ���, �தானமா� பா���
வா�கலா�. �ைல�� அ�க��ைல!’
மைன�யா� ப�� ெசா�வத��� கா� ������ட�. ‘���த�மா ேமட�?’ எ�றா�
�ைரவ�.
‘ேவ�டா�. அ��தவா�� பா����கலா�.’
என�� நட�ப� ஓரள� ������டதா� ெகா�ச� சமாதான �ய����
இற��ேன�. ‘எ����, நாம இ�த இட���� �தானமா வர�ேபாற��ைல. எ�ப��
ர��ேவ �ேடஷ� ேபாற வ��ல எ���பா��ேபா�, இ�ப� ஒ�ெவா�
�����ேபா�� அைர ��ஷ� அைர ��ஷமா� ேப������தா � எ�ப�� அ�த�
த�சா�� ெப����ைக வா�க��யா�.’
‘ேஸா? இ�ப எ�ன ெச�யலா��கற?’
‘காைர ���த� ெசா�ேற�, � ேபா� அ�த� ��ன ெப����ைஸ� பா��� �ைல
�சா����� வா, ஓேக-�னா வா���.’
‘ேச�ேச, அைத� ����� ஊ���� ேபாக���மா? உைட��டா�?’
‘அ�ப ேவற எ�னதா� வ�?’
’பா����கலா�.’
அ�வள�தா�. �வாத� ���த�. நா� வழ�க�ேபா� தைல�� அ����ெகா��
ஒ�����ேட�.
அ��ற� ஒ� ேயாசைன, அ��த மாத� மைன�யா���� �ற�தநா� வ��ற�.
அவ��� ச��ைர� ப�சாக அ�த� த�சா�� ஓ�ய�ைத வா��� ெகா�����டா�
எ�ன?
ெச�யலா�. ஆனா� ஒேர �ர�ைன, அவ� �ஜமாகேவ த�சா�� ஓ�ய� வா�க
�����றாரா, இ�ைல ��மா (டா��) ��ேடா ஷா���கா எ�� என��
இ�வைர ��ய��ைல. அவசர�ப�� வா���ெகா������ அ��ற� யா� ���
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வா��வ�? பயண�ேதா�� அைர ��ட� எ�ற ��த��� அவேர �தானமாக
அைத� ேபர� ேப� வா�க���. ேவ��ைக பா��க நா� ெர�!
***
எ�. ெசா�க� …
17 08 2011
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ஒேர ஒ� ெக�டவ�

ஒேர ஒ� ெக�டவ�
அ�வலக��� எ� ேமேனஜ��, ���� எ� மைன��� ேயாகாசன� ��ய�களாக
மா�� �ல மாத�க� ஆ��றன.
’ஆஃ�� பா�’ப��� �ர�ைன��ைல. எ�ேபாதாவ�, ‘You should try Yoga, Its
amazing’ எ�� ��� ��மா��� �பா�� ெச�வ�ேபா� ஒ� வ� ெசா�வா�.
அத��ேம� வ����தமா�டா�.
ஆனா� எ� மைன���, ேயாகாசன� எ�ப� ஒ� ெச�ல நா�����ைய
வள��ப�மா��.
அவ�ம���
அைத�
கவ����
ேபாஷா��
ப���ெகா����ைக��, நா� ��மா ெவ��யாக உ�கா�����பைத அவ����
பா��க� ெபா��க��ைல.
ஆகேவ, ‘ேயாகாசன� எ�ேப��ப�ட �ஷய� ெத��மா? அைதம��� ஒ��கா�
ெச�சா உட��ல ஒ� �ர�ைன வரா�, ஆ�ப����ேக ேபாகேவ�����கா�’
எ�� த��ைடய �ரசார�கைள ஆர���தா�.
அ��தப�யாக, அவ�ைடய ேயாகாசன மா�டைர�ப��ய �ர����க� ெதாட��தன,
‘அவைர � ேந�ல பா��தா, எ�ப� வய��� ந�ப��ட ��யா�, அ�ேளா
������, ைக காெல�லா� ர�ப�மா�� வைள��, கட�த இ�ப� வ�ஷ��ல நா�
எ��காக��
ம���
சா���ட�
�ைடயா�-�கறா�,
ஒ�ெவா�
வ�ஷ��
ேயாகாசன�தால அவ��� ெர�� வய� �ைற�தா�’
என�� இைதெய�லா� ந�ப��ய��ைல. ேயாகாசன� ஒ� ெப�ய �ஷய�தா�.
ஆனா� அத�காக அைதேய ச�வ ேராக �வார�யாக� ெசா�வ�, எ�ப�
வய��கார� உட��� ‘ேதஜ�’ வ��ற�, எ���, ேக�ச� ேபா�ற �யா�க���
ம���
�ைட��ற�
எ�ெற�லா�
இ�ட����
அள����டா�
அவந���ைகதாேன ����?
ஆகேவ,
எ�
மைன���
�ரசார
வாசக�க�
ஒ�ெவா�ைற��
நா�
�டா���யாக� ��டல��க ஆர���ேத�, ‘உ�க ேயாகாசன மா�ட� ெபய� எ�ன
�ர� ேதவா-வா? ஆ�ப������ ேபாற��ைல, ம��� சா��டற��ைல�னா அவ�
தன���� ெசா�தமா ெம��க� இ��ர�� எ�����காரா? இ�ைலயா?
வ�ஷ���� ெர�� வய� �ைற�சா இ��� ப�� வ�ஷ��ல அவ� ேவைல���
ேச���, அ��த இ�ப� வ�ஷ��ல காேல� ேபாவாரா?’
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இ�தைன ��ட���� அ��பைட� காரண� எ�ன எ�� ேயா��தா�, எ��ைடய
ேசா�ேப��தன�தா�. அ�காைல ஐ�ேத கா��� எ��� ����� தயாரா� ஆ�
ம� ேயாகாசன வ������ ெச�வ� என��� ச��படா�.
இ�த �ஷய�, எ�ைன�ட எ� மைன���தா� ந�றாக� ெத���. ஆனா��
எ�ைன எ�ப�யாவ� ேயாகாசன� ��யனா����வ� எ�� அவ� தைல�ழாக
���றா� (Literally).
’இ�ப உ� உட�� ந�லா ெத�பா இ���, அதனால உன�� ேயாகாசன�ேதாட
ம�ைம ெத�யைல, நா�ப� தா��ன��ற� பா� பா�� எ�லா� ேத���ேபா� வ��
ப�ண ஆர�����, வார� ஒ�வா�� ஆ�ப����� ஓடேவ�������, அ�ேபா
� ேயாகாசன�ேதாட ம�ைமைய� �����ேப’
‘ச� தா�, அ�வைர��� எ�ைன� ��மா �ட�யா?’
���,
��வாரா?
���ேலேய
எ�ேநர��
ேயாகாசன
��ேயா�கைள
ஒ��க��டா�, வழ�கமாக எ�த� ��தக���� ��றாவ� ப�க��� (நா� எ��ய
��தக� எ�றா� இர�டாவ� ப�க��ேலேய) ������றவ� , �த�தமான
ேயாகாசன�
��தக�கைள�
�ர���
ப���
எ��க
ஆர���தா�.
ெச�க�ெசேவெல�� தைரைய� க��������ப�யான ஒ� �ளா��� ����
வா�� அ�� க�னா��னாெவ�� உட�ைப வைள��, ‘இ� ��க ேயாகா, இ�
ம�� ேயாகா, இ� �தைல ேயாகா’ எ�� �த�தமாக � கா�ட ஆர���தா�.
அவ� அ�ப�� கா���த ��காசன�க�� இர��ம��� என�� ெரா�ப�
������த�. ஒ��, நா�ேபால நா�ைக� ெதா�க� ேபா���ெகா��, ‘ஹா ஹா ஹா
ஹா’ எ�� ��� ��வ�. இ�ெனா��, ��க�ேபால க�கைள இ����ெகா��
ெப�தாக� க���ப�.
ஆனா�, இைதெய�லா� ���� ஒ�வ�ம��� ெச�தா� பரவா��ைல. ேயாகாசன
வ���� ��ப�, நா�ப� ேப� ேச��� ஒேர ேநர��� க���தா� ெவ�ேய ெத���
நட��ேபா�றவ�கெள�லா� பய���டமா�டா�களா?
எ��ைடய ��ட�க� ஒ�ெவா��� எ� மைன��� ேயாகாசன� ��ய�ைத
அ�க��கேவ
ெச�தன.
எ�ப�யாவ�
எ�ைன��
இ��
வைள���ேபா���டேவ��� எ��ற அவ�ைடய ���ப�ம��� �ைறேவற
ம��த�.
இ�த �ஷய��� அவ�ைடய ேப�ைச� ேக�க��டா� எ��ற ��ெப�லா�
என��� �ைடயா�. ேயாகாசன� எ���ைல, எ�த ஒ� �ஷய�ைத�� logical-ஆக
ேயா���, ‘இ� ெரா�ப உச��, என�� இ� ேதைவ’ எ��ற ��மான���� நாேன
வரேவ���, ெவ�� ந���ைக�� அ��பைட�� அைம�த உண���மயமான
�பா��கைள நா� ஏ���ெகா�வத���ைல.
அத�காக, ேயாகாசன� ��டா எ�� நா� ெசா�லவர��ைல. எ� மைன� அைத
ஒ� ‘பகவா� ேயாகான�தா’ ேர����� க�க� ப��க, இதய� இ��க� �ரசார�
ெச�தாேரத�ர, அ� ஏ� உச��, எ�ப� அ� ��சய� பல� த��ற� எ�பைத�லா�
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த��க���� �ள�க��ைல, இ��வைர.
இ�ெனா� �ஷய�, எ��ைடய ’ரா���� பறைவ’ ைலஃ� �ைட��� ேயாகாசன�
��சயமாக� ெபா��தா�. அ�காைல�� எ��� ேயாகா ெச�யேவ��ெம�றா�
அத�காக நா� ���ர� ��கேவ���, அதனா� ம�ற எ���, ப��� ேவைலக�
எ�லாேம ெக���ேபா��.
ச�, ஆஃ�� ேபா� வ�த�ற� சாய��ர ேநர��� ேயாகாசன� பழகலாமா எ��
ேக�டா�, எ�ேலா�� ஒ�மா��யாக� பா���றா�க�. அைத� காைல��ம���தா�
ெச�யேவ��மாேம
இ�ப�� பல காரண�கைள உ�ேத���, ேயாகாசன� இ�ேபாைத�� ேவ�டா�
எ�� ��� ெச����ேத�. எ�லா� �ைழ��� �ட�� �ைடய� ஆன�ற�
�தானமாக� பா����ெகா�ளலா�.
இத��� எ� மைன� ஒ� �ம�சன� ைவ����தா�, ‘அ�ேபா ேயாகாசன� க���க
ஆர���சா, உட�� வைளயா�’
‘வைளயறவைர��� ேபா��மா, �ேட�’
இ�ப� எ�க� ���� ேயாகாசன� ஒ� �வார�யமான �வாத� ெபா�ளாகேவ
ெதாட���ெகா����த ���ைல��, ேந�� ஒ� �ேநாதமான அ�பவ�.
எ��ைடய அ�வலக ந�ப� ஒ�வ� எ�ைன ஒ� �க����� அைழ����தா�.
அ�த �க����� தைல��: Yogic Management.
அதாவ�, ேயாகாசன��� வ��ைறக�, த��வ�கைள அ��பைடயாக ைவ��,
இ�ைறய
ேமலா�ைம
�ஷய�கைள�
க���த��றா�களா�.
பல
ெப�ய
��வன�க�� தைலவ�க�, ���ய� ெபா���க�� உ�ள ேமலாள�கெள�லா�
அ�த �க����� கல��ெகா��றா�களா�.
�க���ைய நட���றவ��, ஒ� ெப�ய கா��பேர� ��வன��� கா� ��றா��
கால����ேம� ப����தவ�தா�. �ற� அ����� ���ப ஓ�� ெப���ெகா��,
ேயாகாசன�,
ஆ��க�,
Ancient
Wisdom
ேபா�ற
வ���க�
எ��க
ஆர�������றா�.
இைத� ேக�ட�� என��� ெகா�ச� �வார�ய� த��ய�, இவ� ��சயமாக
‘ேயாகாசன�தா�
உச��,
எ�ேலா��
ெதா���
������
க�ன��ேல
ேபா���ேகா�க’ எ�� �ரசார� ெச�ய�ேபாவ��ைல, ெகா�சமாவ� Logical-லாக�
ேப�வா�,
ஆகேவ,
இவ�ைடய
ேப�ைச�
ேக��
நா�
ேயாகாசன���
ேம�ைமகைள� ����ெகா�� அத�ப�க� ����ேவேனா, எ�னேவா, யா�
க�ட�?
ஒ�ேவைள, நா� �ைன�த அள��� �க��� �வார�யமாக இ�லா��டா��
பரவா��ைல, ஏேதா �ல ேமேன�ெம�� சமாசார�கைள� க���ெகா�ேடா�
எ�� ����யாக� ���� வ���டலா�.
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இ�ப� ேயா��த நா�, ந�ப�� அைழ�ைப ஏ���ெகா�ேட�. ��ன�ச�
அைழ��தைழ இர�� �ர�க� அ�ெச����ெகா�� மாைல ஆறைர ம���
அ�ேக ேபா�� ேச��ேதா�.
நா�க� உ�ேள �ைழ�தேபா�, அ�ேக �ழா ஏ�பா�டாள�கைள�த�ர ேவ� யா��
இ�ைல. ெப�ய ��வன� தைலவ�க�, ேமேனஜ�கெள�லா� இ�ேம�தா�
வ�வா�க�ேபால.
���ய� ேப�சாள�, ஜ�ெம�� ச�தன� கல� ைபஜாமா ேபா���ெகா��, நைர�த
தைலைய� ��ப�கமாக இ��� வா����தா�. ��� இ���றதா எ�� பா��ேத�,
இ�ைல.
அ�டகாசமான ஆ��ல�, கா�� �பா� �, க���� த�மனான த�க� ச���,
என�� அவைர ஒ� ேயாகா ��நாதராக� க�பைன ெச�ய �க�� �ரமமாக இ��த�.
ஆறைர
ம�
தா��
இ�ப�ைத��
��ட�களா���,
�த�
இர��
வ�ைசக�ம��ேம ஓரள� �ர�����தன. இத��ேம� யா�� வர�ேபாவ��ைல
எ�ப� உ��யாக� ெத�����டதா�, அைரமனதாக� ��ட� ெதாட��ய�.
ேப�சாள�
�க��
�தானமாக�
ேப�னா�,
எ�ைமயான
ஆ��ல�,
பா�ைவயாள�கைள� த� வச� இ����ெகா��ற பா�ைவ, �ேநக �கபாவ�,
ேப�ேசா�
ஆ�கா�ேக
��ய
நைக��ைவ
����க�,
����
கைத
உல��ரா�ைசக�, ைம� இ�லாமேலேய அவ�ைடய �ர� கைட� வ�ைசவைர
ெத�வாக ஒ�������, ேக�பத�� அ�ேக ஆ�க�தா� இ�ைல.
‘நா� ந��ைடய உட�ைப� ��தமாக ைவ���ெகா�ள, �ன�� ����ேறா�, ேநர�
�ைட���ேபாெத�லா� �க� க���ேறா�, ���� உ�ள ெபா��கைள� �ைட��,
�� த�� ைவ��ேறா�, ஆனா� உ�ள�ைத எ�ேபாதாவ� ��த�ப����ேறாமா?
அத��தா� ேயாகாமா��யான �ஷய�க� ேதைவ�ப���றன’ எ�� ெபா�வாக�
ெதாட��யவ�, வ����பவ�க� எ�ேலா�� ெதா���ைற�ன� எ�� உண���,
ச�ெட�� ேவெறா� ேகாண����� ெச�றா�.
’உ�க� மன� அைம�யாக இ�லாதேபா�, ��க� எ���� ���க� ச�யாக
இ��கா�, ஒ� தவறான ��� எ������� ��ன� பல ம� ேநர�, பல நா�, பல
வ�ட�க�, �ல சமய�க�� வா�நா����க வ����ெகா����பைத�ட, எ�த
ஒ� ��ைவ�� எ��பத����னா� ஐ�ேத ஐ�� ��ட�க� ெசலவ���க�,
அத�� ஒ� ��ன �ேர� ���க�’
’�ேர� எ�றா�, �ள�பர �ேர� இ�ைல, உ�க� மன�ைத அைம��ப����ெகா�ள,
��தமா���ெகா�ள �ல ��ன� ப���க�, நா� �பா�� ெச�வ�, ���� ப���,
அ�ல� பா��� பா�வ�’
இ�ப�� ெசா������ ச�ெட�� ��ேனா�� நக��தவ�, ஒ� ���� ெப��ைய
������டா�. அ� ‘ெகா������’ெக�� ராக� இ��க ஆர���த�, ‘இ�ேபா�
நா� எ�ேலா�� பாட�ேபா�ேறா�’ எ�றா�.
என��� ப�ெர�ற�. ம�றவ�க� ச�, நா� பா�னா� யா� ேக�ப�? அ�ப�ேய
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��ேன நக��� ஓ��டலாமா எ�� ேயா��ேத�.
எ� �ழ�ப� ���த�ேபா� அவ� ���தா�, ‘கவைல�படா��க, எ�ேலா�� ேச���
பா��ேபா� யா� �ர�� த�யா� ேக�கா�, அ�த Harmony இ�த� �ழைலேய
மா����, உ�க மனைச அைம�யா����’
பரபரெவ�� ைக �ர�க�� ெசாட��� ேபா�டப� ஒ� நா�கா��� அம��தா�
அவ�, ‘��க எ�ேலா�� ைககைள அகல ����� ெதாைட�ல ெவ���ேகா�க,
உ�ள�ைக ேம�ேநா��� பா��க��’
’அ���, கா�கைள ��னா� ெவ��, ����� ேநரா உ�கா��க, பாத� ந�லா�
தைர�ல ப�ய��’ எ�றவ� ச�ெட�� த��ைடய �ைவ� கழ��னா�, ‘��க��
கழ����க’
அ�வைர அவ� ெசா�னைதெய�லா� ெச�த பா�ைவயாள�க� இ�ேபா� ெரா�ப�
தய��னா�க�. ஒ�வைர ஒ�வ� பா��தப� ெந��தா�க�, ஒ�ேவைள, சா��
நா�ற� காரணமாக இ���ேமா?
’இ�ேபா எ�ேலா�� க�ைண ���ேகா�க, ��ைச ந�லா இ���, ெம�வா
���க’
ம�றவ�க� எ�ப�ேயா, என�� ��சாக� க� �ட� தய�கமாக இ��த�. காரண�,
ம��� பய�, �ேச, ம��� ெச�ஃேபா�.
எ�ேலா�� க�கைள ������ற ேநர��� யாேரா ஒ�வ� உ�ேள வ��
எ�க�ைடய ெச�ஃேபா�கைளெய�லா� ெமா�தமாக� ���� ேபா���டா�?
எத��� இ��க��� எ�� அைர� க�ைண� �ற�ேத ைவ����ேத�.
அத���, ேப�சாள� ெம�ல� பாட ஆர������தா�, ‘ஓ�’ எ��ற �ரணவ
ம��ர��� ெதாட�� வ�ைசயாக �ைறய இர�� வ�� பாட�க�, அ�ல�
�ேலாக�க�: ’��த� சரண� க�சா�’, ‘ரா� ரா�, ெஜ�ரா�, �தாரா�’, ‘அ�ேல�யா
அ�ேல�யா’, ‘அ�லா� அ�ப� அ�லா� அ�ப�’����ற�, ம�ப��� ‘ஓ�’
எ�� வ�� ���தா�. ���� �ல�ைற ���� ப���க�, ‘இ�ேபா ெம�வா உ�க
க�ைண� �ற�க, பா��கலா�’
அவ�ைடய பாட� ேத�ைவ� பா����ேபா� ேயாகாைவ�� மத�ைத�� ேச����
�ழ���ெகா�ள��டா� எ�ப� ���த�. ஆனா� ம�றப�, அ�த ஐ�� ��ட��ட
எ�னா� அைம�யாக� க� �� இ��க��ய��ைல, ெசா�ல�ேபானா�,
எைத�ப���� ேயா��காம� மன�ைத ெவ�ைமயாக ைவ���ெகா�ளேவ���
எ�� வ�ய �ைன��றேபா�தா�, ேவ��ெம�ேற பல பைழய �ைன�க�,
வ��கால� க�பைனக�, ச�ேதக�க� எ�லா� ந�ன ெகாலா�ேபால ஒ�ற���
ம�ெறா�� ப��தவா��� வ�� ேபா�ன.
ேப�சாள� ேக�டா�, ‘உ�க�ல யாெர�லா� ��ைப�ட இ�ேபா அ�க ஃ�ெர�ஷா,
ேம�� அைம�யா உண���க?’
எ�ேலா�� ைக ���னா�க�, எ�ைன�த�ர.
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ஆக,
�யான�,
ேயாகாசன�தா��ட
அைம��ப��த��யாத
அள����
ெக�டவனா��ேபா����ேற�. இ�ேம� ��க�, ��, யாைன, ஏ�, ைடேனாச�,
�ராக� ேயாகாசன�க� ெச�தா��ட நா� ெத�வாக��யா� எ�� �ைன��ேற�!
***
எ�. ெசா�க� …
26 06 2009
இ�த� ப�� ������தா�, இ�ேக ��� ெச�� ’ஓ’(��) ேபா��க
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��கா ��கா

��கா ��கா
காைல ஏேழ கா� ம����, எ�ேட கா� ம���� இைடேய எ�தைன ��ட�க�
இ����றன?
’அ�ப�’ எ��ற� க�கார�. ஆனா� நா� அைத ந��வத���ைல.
ஏென��, எ�க� ���� �ன�ேதா�� காைல ேநர��� நட��ற ஒ� ம� ேநர�
���, அ�த அ�ப� ��ட�கைள��ட இ�பதாக� ேதா�ற� ெச�����ற�. �ல
சமய�க�� அைத�ட� �ைறவாக, ேநர� ெநக����� ஓ��றேதா எ���ட
பய��ேபா�ேற�!
இ�தைன��� காரண�, ஏேழ கா�: ந�ைக ��ெல�� ேநர�, எ�ேட கா�:
அவ�ைடய ப�� வாகன� வ�� ேச�� ேநர�. இ�த இர����� ந�ேவ இ�ேக
ஒ� கா�, அ�ேக ஒ� கா� ைவ���ெகா�� சமா��கேவ��ய ெபா���
எ�க�ைடய�.
உ�ைம��, ந�ைக ஏேழ கா���� ���யமாக எ�����டா�, �ர�ைனேய
இ�ைல. எ�லா ேவைலகைள�� ஒ��காக ����� ச�யாக எ�ேட கா��� அவைள
ேவ� ஏ�� டா�டா கா�����டலா�.
ஆனா� எதா��த� அ�ப�யா இ���ற�? நா�க� எ����ேபா�தா�, ந�ைக
‘��க� கல�கமா இ����மா(அ�ல� �பா)’ எ�� ெச�ல� ெகா��வா�.
உடன�யாக, எ� மைன��� �த� ெட�ஷ� ெதாட���, ‘���ன� ேபா��
எ�����’ எ�� அவைள உ��க ஆர���பா�.
��க� கல�க� ெகா�ச� ச��பட��ைல எ�ற��, ந�ைக ஒ� ��ய உ��ைய�
க�����தா�, ‘இ��மா, காைல�ல எ��த�� ஒ� �ேலாக� ெசா�ல����
பா�� ெசா���ெகா�����கா, நா� அைத� ெசா����தா� ப� ேத��க
வ�ேவ�’
எ� மைன��� பல�ன�க�� ஒ��, சா�, �ைஜ, �ேலாக� எ�றா� அ�ப�ேய
உ����வா�. �ழ�ைத�� ப��ைய� தைட ெச�ய��டா� எ�� ��ச����
������வா�.
ஆனா�, அ�த ேநர��� ந�ைக �ஜமாகேவ �ேலாக�தா� ெசா��றாளா எ��
என��
இ�வைர
ச�ேதகமாக
இ���ற�.
��மா
ேப����
ைககைள�
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����ெகா�� உ�கா��தவா��� ����றா� எ��தா� �ைன��ேற�.
ஐ�� ��ட� க���, ��ச�� இ��� �ர� வ��, ‘எ�ன�? எ�����யா?’
‘இ��மா, �ேலாக� இ��� நா� ைல� பா�� இ���’
ந�ைக�� அ�த மாய எதா��த �ேலாக� ��யேவ ��யா�, எ�ேபா�� ’நா� ைல�
பா��’ �ைல�ேலேய அவ� தரதரெவ�� பா����� இ���� ெச�ல�ப�வ�தா�
வழ�க�.
ச�யாக இேத ேநர���தா� எ� மைன��� ெபா�ைம �ைறய ஆர�����. ப�
ேத��த�, ஹா���� ���த�, தைல ���த�, ���த� எ�� ஒ�ெவா�
ேவைல��� அவ� தாமத�ப��த, க�ன��� ���வ�, �க��� இ��ப�, ����
அ��ப� எ�� வ��ைறைய ஆர������வா�.
என��� �ழ�ைதகைள யா� அ��தா�� ���கா�. இைத� ெசா�னா�, ‘� ��மா
இ�, உன�� ஒ��� ெத�யா�’ எ�� ப�� வ��, ேதைவயா?
இ�� ேவ��ைகயான �ஷய� எ�னெவ�றா�, ந�ைகைய நா� ���பா���ேபா�
ஒ� நா��ட அவ� வ�� ெச�வ� இ�ைல. அவ�ைடய அ�மா�ட�ம���தா�
�ன�ேதா�� கலா�டா ப�� அ� வா���ெகா��றா�.
இேத
ந�ைக��
அவ�ைடய
அ�மா��
மாைல
ேநர�க��
இைழ��ெகா���ேபா� பா��கேவ���. ஊ�� இ���ற, இ�லாத எ�லா�
ெகா�ச� வா��ைதக��, ��த மைழக�� கண���� ெபா�ய�ப��. அ�ேபா�
அவ�க� இ�வ���� ந�ேவ ச�ைட ����ட எ�த� ச��யா�� ��யா� எ��
ேதா���.
ஆனா�, ம�நா� காைல? ’��கார� ேப��’ கைததா� – ஏேழ கா� ெதாட�� எ�ேட
கா���� ந�ைக��� �ைற�தப�ச� ஏெழ�� அ�களாவ� ��வ�, ப����
அவ� எ������ ேக�ப�ேபா� அ�வ� இர��� ச�வ ��சய�.
இ�ப�
மாைல��
ெகா��வ�,
காைல��
அ����ெகா�வத���
ப��,
எ�ைனமா��
அ�க�
ெகா�சாம�,
அ�க�
அ��காம��
இ����டலா��ைலயா? இைத ெவ��பைடயாக� ெசா�னா� ம�ப� ஒ� ‘உன��
ஒ��� ெத�யா�’ ப�ட� வா�கேவ�������. எத�� வ��?
இ�த �ைலைம��, ஏெழ�� நா� ��னா�, ெதாைல�கா�� �க��� ஒ��� ஒ�
ேயாகா ��� ேதா��னா�. �ழ�ைத ம���வ�க���ம��ேம உ�ய �தானமான
�ர�� வா��ைக� த��வ�கைள �ள��னா�.
அ�ேபா� அவ� ெசா�ன ஒ� �ஷய�, ‘�ழ�ைதகைள அவசர�ப�� அ��கா��க�.
ெபா�ைமயாக அ�பா� �����க�, அவ�க� ��சயமாக� ேக���ெகா�வா�க�’
இைதேய
நா�
ெசா�����தா�,
‘அ�
உதவறமா��
அ�கா,
த�ைக
உதவமா�டா�க�’ எ�ப�ேபா� ஒ� பழெமா� வ�� ��������. ெசா�னவ�
தா� ைவ�காத சா�யா�, அ��� ெதாைல�கா���� ேதா���ற அள����
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�ரபலமானவ� எ�பதா�, எ� மைன� அ�கைற�ட� ேக���ெகா�டா�.
��� ெதாட��� ேப�னா�, ‘�ழ�ைதகைள அ���� பழ�யவ�க���, ச�ெட��
அைத ����வ� ெகா�ச� க�ட�தா�. ஆனா� அத��� ஒ� �லபமான வ�
இ���ற�’
எ� மைன� ச�ெட�� ����� உ�கா��தா�. இ�ேபா�ற ப��
ெதாைல�கா�� அ��ைரக�� ஆ�வ� இ�லாத நா��ட, அவ�
ெசா�ல�ேபா�றா� எ�� ஆவ�ட� எ��பா��ேத�.

��ட�
எ�ன

கைட���, அவ� ெசா�ன �ஷய�, உ���ச���லாத ஒ� வற�� ேயாசைன: ‘ேகாப�
வ��ேபாெத�லா� �ழ�ைதைய அ��பத��� ப�� ைகக� இர�ைட�� உய���
��கா, ��கா எ�� ஏெழ�� �ைற ச�தமாக� ெசா���க�, ேகாப� ேபா����’
இைத� ேக�ட�ற� என��� ����தா� வ�த�. ஆனா� எ� மைன���ம���
இ�த உ�� ��சயமாக ேவைல ெச��� எ�� ேதா����ட�.
இ�த ேநர���, நானாவ� ��மா இ�����கலா�, ‘உ�னால ��சயமா ேகாவ�ைத�
க���ப��த ��யா�, ��கா ��கா�� ெசா����ேட �ழ�ைதைய அ���
�ளாச�ேபாேற’ எ�� ��டல�����ேட�.
ேபாதாதா? எ� மைன��� இ� ேராஷ� �ர�ைனயா���ட�, ‘இ��� 30 நா�
ந�ைகைய அ��காம இ��� கா�டேற�’ எ�� சபத� ேபா�டா�.
என��� ��தமாக ந���ைக இ�ைல. இ��தா��, ‘பா��கலா�’ எ�� ைமயமாக�
ெசா��ைவ�ேத�.
ம�நா� காைல ஏேழ கா���, �ஜமான சவா� ேநர� ெதாட��ய�. ‘��கா ��கா’
�ஷய� ெத�யாத ந�ைக வழ�க�ேபா� எ�லாவ����� �ர�� ���தா�.
ஆனா� ப���� அ�மா த�ைன அ��ப��ைலேய, அ� ஏ� எ�ப�தா�
அவ���� ��ய��ைல.
அ��ட� பரவா��ைல. �ைஜ அைற�� ெசா�லேவ��ய ’��கா ��கா’ைவ, இ�த
அ�மா ஏ� ந� ஹா��, பா���ெல�லா� ெசா��றா�? அ�ப�� ெசா���ேபா�
அ�மா�� ப�க� நறநற�ப� ஏ�? ைககைள� �ைச��ெகா�� க���
த��� வர அ�ப� ஓ� ஆேவச��ட� ��காைவ அைழ�� எ�ன
ஆக�ேபா�ற�?
ஆர�ப���, எ�ன நட��ற� எ�பேத ந�ைக��
ம�நா�, �ஷய�ைத ஒ�வ�யாக ஊ�����டா�.

�ள�க��ைல.

ஆனா�

அ�மா த�ைன அ��க�ேபாவ��ைல எ�� ெத��த��, அவ�ைடய �ர��க�,
����க�
இ�மட�கா���டன.
ஒ�ெவா�
�ஷய�ைத��
வழ�க�ைத�ட
ெம�வாக� ெச�ய ஆர���தா�, ‘��கா ��கா’�க�� எ���ைக �ராக
அ�க����ெகா����த�.
அத��ற� ஒ�ெவா� நா��, த��ைடய ‘��ப� நா�, ��ப� ெபா�ைம’ சவாைல�
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கா�பா��வத�காக எ� மைன� ப��ற பா� இ���றேத, அைத ைவ�� �� �ள
நைக��ைவ நாவேல எ�தலா�! (பய�படா��க�, ��மா ஒ� ேப����� ெசா�ேன�
:))
����� ‘��கா’ அ��ைரைய எ� மைன� ��ப�ற� ெதாட�� ஒ� வாரமா�ற�.
ஆ�ச�யமான �ஷய�, இ�வைர ந�ைக�� அ� �ழ��ைல. ஆனா�, இ�த
�ைலைம அ��த வார�� ெதாட�மா எ�ப� ச�ேதக�தா�.
ஏென��, இ�த ‘��கா’ைவேய ைமயமாக ைவ��� பல ��ய ����கைள
உ�வா����டா� ந�ைக. ேவ��ெம�ேற ஏதாவ� ெச�����, அ�மா
�ைற���ேபா�, ‘���ர�, ��கா, ��கா ெசா���மா’ எ�� ெவ��ேப���றா�.
இ�ேபா�, எ� மைன��� Catch-22 ���ைல. ந�ைக�� ேப�ைச� ேக�� ’��கா,
��கா’ ெசா�னா�, அவ��� இ��� ைத�ய� வ�����, ேவ��ெம�ேற வ��
ெச�வா�, ����க�� ேவக�, ேசத� ேம�� அ�க����.
அ�ப�� ெச�யாம� ‘எ�ைனயா ��டல���ேற?’ எ�� �ழ�ைதைய அ���
�ளாச�� அவரா� ��யா�. ‘��ப� நா�’ சபத� அவ�ைடய ைககைள�
க���ேபா�����ற�.
கட�த �ல நா�களாக, நா� இ�த �ஷய�ைத�ப��� ேப�வைதேய த����ேற�,
�ைஜ அைற���ட ‘��கா, ��கா’ ச�த� ேக�டா� ச�ெட�� ேவ� ப�கமாக �ல�
ஓ����ேற�.
��ேன? ேகாப� ெரா�ப அ�கமா�, ந�ைக��� ப�லாக எ�ைன அ����
சபத�ைத� கா�பா���ெகா�ளலா� எ�� எ� மைன� ��மா�����டா�, நா�
‘��கா’ைவ� ���ட��யா�, ‘ஆ��லேம’ எ�� அல�னா�தா� உ��!
***
எ�. ெசா�க� …
12 06 2009
இ�த� ப�� ������தா�, இ�ேக ��� ெச�� ’ஓ’(��) ேபா��க
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’க�’ட��ேபா� கவன����

’க�’ட��ேபா� கவன����
(������: இ� கைத இ�ைல, �� உ�ைம�� இ�ைல, இேத அர��
வ�ண��� இ���� அ�த� கைட�� ப��த�ர, ம�றெத�லா� இ�� மாைல
�ஜமாகேவ நட�த�. ��மா �வார�ய���காக� ெகா�ச� �ைக�ப��த�ப�ட ஒ�
க�பைனைய� கல�ேத�

)

’உ�க�� எ�தைன ேப���� ��மணமா���ட�?’, ேமைட�� இ��தவ� க��
�ர�� ேக�டா�.
அ�த அர��� இ��த பா�� ேப� ைக ���னா�க�.
’ச�, இ�� எ�தைன ேப���� �ழ�ைதக� உ��?’
ச�ெட�� பா�� ேப�� ைகக� �ேழ இற��ன.
‘கைட�யாக, உ�க�� யாெர�லா� ப����
க�ட������ ��மா ேபா������க�?’

ப����ேபா�

�ளா����

இ�ேபா�, ��ட�த�ட எ�ேலா�ேம ைக ���னா�க�. அர�க����க� ���பான
ந���� ����.
ேமைட� ேப�சாள� ���தா�, ‘நாெம�லா� க� அ���� ெக���ேபான� ேபாதாதா?
ந� �ழ�ைதக� ஒ��காக� ப����� ெச�� உ��படேவ��� எ�� நம��
ஆைச இ���ற�தாேன?’
‘ஆமா�, ஆமா�’ எ�ேலா�ைடய தைலக�� ஒேரமா��யாக அைச�தன.
’உ�க��காகேவ, நா�க� ஒ� சாஃ��ேவ� உ�வா������ேறா�’ க��ரமாக
அ���தா� அவ�, ‘இ�த சாஃ��ேவைர உ�க�ைடய �ழ�ைத�� ப����
இைண����டா� ேபா��., அத��ற� அவ�க�ைடய �னச� அ�ெட�ெட��,
அவ�க� ச�யாக ���� பாட� ெச��றா�களா இ�ைலயா, மாதா��ர� ேத���
அவ�க� வா��� ம��ெப�க�, ம�றப� அவ�க� ச����� த�டைனக�,
ஒ��� நடவ��ைகக� சகல�� உடன�யாக உ�க� கவன���� வ�����’
நா�க� ஆ�வமாக ����� உ�கா��ேதா�.
ெம�ெபா�ைள இ��� �வ��க� ெதாட��னா�.

அவ�

உ�சாக��ட�

தன�
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’இத�காக ��க� இ�ட�ெந����� ெச�லேவ��ய��ட இ�ைல. ஒ�ெவா��ைற
உ�க� மக� அ�ல� மக� வ������ க� அ����ேபா��, அைர ம� ேநர���
உ�க��� எ�. எ�. எ�. ெச�� வ�����, �டேவ ஓ� ஈெம���
அ�����ேவா�’
‘ெதாட��� உ�க� ��ைள ��� நா�க��� வ����� வரா��டா�, எ�க�
ெம�ெபா�ேள உ�க��� ஃேபா� ெச�� அதைன அ�����’
‘ஒ�ெவா� ப��ைச��ேபா��, உ�க� ��ைள எ�தைன சத��த மா��
எ��கேவ��� எ�பைத ��க� எ�க���� ெசா����டா� ேபா��. அத���
�ேழ அவ�க�ைடய ம��ெப� இற��னா� உடன�யாக உ�க���� ச�ப�த�ப�ட
ஆ��ய���� எ�. எ�. எ�. பற���’
‘இ�ப� இ��� உ�க� �ழ�ைத�� க��ப��ய சகல தகவ�கைள�� எ�. எ�.
எ�., ஈெம�� வ�ேய உ�க���� ெகா��வர நா�க� கா�����ேறா�.
இத�கான க�டண� �க�� �ைற�’
அவ� ேப� ���த��, ைகத�ட� பலமாகேவ இ��த�. ம�க� இ�த சாஃ��ேவைர�
கா� ெகா��� வா�க�ேபா�றா�கேளா, இ�ைலேயா, அைத�ப��� பரபர�பாக�
ேப��ெகா�ள� ெதாட�����தா�க�.
சலசல��� ேப��� ச�த���� ந�ேவ, யாேரா �ேபா��� ����ெவ�� த��� ஒ�
ேக�ட�. ����� பா��தா�, �� வ�ைச�� ஓ� இைளஞ� லா�டா��� ���ரமாக
ஏேதா அ����ெகா����தா�.
எ�ேலா��
��ட�ைத�
கவ����ெகா������ேபா�,
இவ�ம���
அ�கைற��லாம� எ�னேவா ைட� ெச��ெகா�����றாேன? அ�ப� எ�ன
���யமான �ஷயமாக இ����? �சா��ேத�.
அவ� ��னைக�ட� ெசா�னா�, ‘அ�த அ��� ஒ� சாஃ��ேவ� ெசா�னா��ல?
அ�த �ெரா�ராைம ��ய��கற��� ஒ� Hack எ�������ேக�. அ�ேமா��
ஓவ�, இ��� ப�� ��ஷ��ல ������’
***
எ�. ெசா�க� …
23 03 2009
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தா�ய��� ��ைப(� ெதா��)

தா�ய��� ��ைப(� ெதா��)
வார இ��க�� ஏேத�� ‘ஷா��� மா�’க���� ெச��றேபாெத�லா�, நா�
எைதேய�� வா���ேறேனா இ�ைலேயா, ��தாக எ�ென�ன ெபா��க�
��பைன�� வ������றன எ�பைத� ���� கவ��ப� வழ�க�.
காரண�, இ�ைறய ெப�நகர வா��ைகைய� ����ெகா�வத�� ’ஷா���
மா�’க�தா� ஒேர வ�. நகரவா� ம�க�� ஆைசக�, ���ப�க�, ேகாப�க�,
ெபாறாைமக�, ேசா�ேப��தன�க�, இயலாைமக�, ஏ�க�க� என சகல�ைத��
ெவ��ப��த���ய, ���� ெச�ய���ய ெபா��க� இ�ேக அர�ேக���றன.
இ�த� ெபா��க�� ������ ெதா���ெற�� நம��� ேதைவ�படா�.
ஆனா� இைத�� கா� ெகா��� வா���றவ�க� இ���றா�க� எ��ேபா�,
அத�கான காரண�கைள ேயா���� க�பைன ெச�வ� �க� �வார�யமான ஒ�
�ஷய�.
உதாரணமாக, ேந�� நா� கவ��த ஒ� ��� தயா��ைப�ப��� ெசா��ேற�.
அ� ஒ� ��ைப� ெதா��. வழவழெவ�� உேலாக உட��, �மா� ��கா� அ�
உயர�. ஆனா� �ைலம���, 1599 �பா�.
ஆர�ப��� நா� 15 �பா� 99 கா� எ��தா� �ைன�ேத�. ெந����
பா��தேபா�தா� ஆ�ர�� ஐ���� ெதா���ெறா�ப� �பா� எ�� ���த�.
இ�வள� கா� ெகா���� ��ைப� ெதா�� வா��வதா? எத��? அ�ப� இ��
எ�ன �ேசஷ�? ��ைபைய உடேன ந���� ெபா�யா�� ந�ன உரமாக மா�� ந�
ேதா�ட���� அ�����மா? அ�ல�, நா� இ���� இட���ேக நட�� வ��
��ைபைய வா���ெகா��மா? அ�ல�, ��ெவ� ஆரா���� கல�க��
���ைர� ���ரா���றா�களாேம, அ�ேபால, ந� ��ைப����� ��சார�
தயா���� ெகா���மா? அ�ல�, ��ைப� ெதா���� FM ேர�ேயா, USB �ைள
ைவ�� MP3 பாட� ேக�கலாமா? அ�ல�, …
ந�லேவைளயாக, அ����த ��பைன� �ர��� எ� அவசர� க�பைனகைள�
கைல�தா�, ‘ேம ஐ ெஹ�� � சா�?’
’���’ எ�ேற� நா�, ‘இ�த ��ைப� ெதா���ல எ�ன �ேசஷ�?’
அவ�

ெப��த��ட�

ைட

���ைச�

ச�

ெச�தா�.

ெதா�ைடைய

ஒ��ைற
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ெச���ெகா��
அ�த�
��ைப�
ெதா����
பரா��ரம�கைள�ப�� என�� �ள�க� ெதாட��னா�.

ம�ைமக�,

�ர,

�ர�

ஆ��ஃேபா��(?) ஆ��ல��� ��� �ழ�� அவ� ேப�யத� ���க�: இ�த�
��ைப� ெதா���� உ���� ஒ� ெச�ச� இ���ற�. ��க� ��ைபைய�
ேபா�வத�காக� ைக ���ய�� அைத உண���, இத� �� தானாக�
�ற��ெகா���. ��க� ைகைய நக���ய��, பைழயப� ���ெகா���. �ைல
‘ஜ�� 1599 �பா�’.
அவ� ெசா�னைத இ�த �நா�வைர எ�னா� ந�ப��ய��ைல. ��ைப�
ெதா��ைய� தா�ய��யாக� �ற�க ஒ� ெச�ச� ைவ�கேவ��� எ�� ேயா��த
���யவா� எவ�? இ��யனா? அ�ல� ெவ�நா���காரனா?
���� ��ைபைய� ேபாட� ேசா�ேப��தன�ப��றவ�க��காகதா�, ‘ெபட�’
வைக� ��ைப� ெதா��க� வ�தன. ��ற �ைல�� காலா� ெபடைல அ��� இ�த�
��ைப� ெதா��கைள� �ற�கலா�, ��ைப ேபாடலா�, நா� காைல எ��த��
��ைப� ெதா�� ���ெகா�����.
இ�ேபா� அ��� ேவ�டா� எ�� ெச�ச� ைவ�த ��ைப� ெதா��க�
வ������றன. ��ைப� ெதா��வைர நட�� ெச��றவ�க���� ����
��ைபைய� ேபாடேவா, ெபடைல அ��கேவா ேசா�ேப��தனமா? அப�தமாக
இ�ைல?
ஆர�ப��� ேகாப���ய இ�த �ஷய�, அ��த �ல ��ட�க���� ெப�ய
நைக��ைவயாக� ேதா�ற ஆர������ட�. தா�ய��� ��ைப� ெதா��ைய�
ெதாட��� இ��� இ�ேபா� எ�ென�ன ெபா��க� ��பைன�� வர����
எ�� ேயா��க ஆர���ேத�. ஜா�யாக� ெபா�� ேபான�.
அத�காகேவ��, அ�த ஆ�ர�த��� �பா�� ��ைப� ெதா���� ஒ� ந��
ெசா�லேவ���!
***
எ�. ெசா�க� …
23 03 2009
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சா�, ஒ� கா� ���க��களா?

சா�, ஒ� கா� ���க��களா?
இர�� வார� ��னா� நட�த ��� இ�.
வழ�க�ேபா�, எ�க� அ�வலக���� ஒ� ��� �ர�க� வ����தா�.
ெப��தைலக� அவைர எ�க��� அ��க�ப���ைவ�தன, ‘�� ��ட� ….., இவ�க
க�ெப�தா� அெம��கா�ேல கா��ெகா�ைட ��கற�ல ந�ப� 1’
இ�ேபா�ற அல�ட� அ��க�கைள� ேக�� வா� �ள�பைத நா�க� எ�ேபாேதா
�����ெகா�டா���ட�. எ�ேலா�� ஏேதா ஒ��த��� ’ந�ப� 1’தா�.
த�ர, வ��றவ� கா�� தயா���றானா, ��� தயா���றானா எ�பைத�ப��
எ�க��� எ�ன கவைல? அவ�க��� எ�ன ேதைவ, அைதம��� ேக��
ஒ��காக� ெச�� ெகா��தா� ேபாதாதா?
இ�ப� ஒ� ப�ற�ற �ைலைய எ�டேவ��மானா�, ��க� �ைற�தப�ச� ��
’Prospect’ என�ப�� ’வ��கால வா��ைகயாள�’க��� ’Proposal’ என�ப��
‘வ��காக� ெசய���ட’�கைள அ������கேவ���, அவ��� �ைற�தப�ச� 99
�ராக��க�ப����கேவ���.
இ�த� ‘��’ அ�பவ� ேபா��. அத��ற� இ�த உலக��� எ��� யா��
உ�க���� ெப�தாக� ேதா�றா�. எைத�� எத�காக�� எ��பா��காம�
ஞா�கைள�ேபா� கா�ைற� ��� உ��வாழ��ட� ��������க�.
��க. கா�� க�ெப� அைழ��ற�, ’இ�ப உ�க��� எ�ஸா�டா எ�ன ேவ��
சா�?’
வ�தவ� ைட ���ைச இ����ெகா�� ேபச ஆர���தா�. ��கா� ம� ேநர�
அவ�க�ைடய
ெதா��
எ�ப��ப�ட�,
அவ�கள�
�ல�க�
யா�,
யா�,
அவ�க���ைடேய
உ�ள
வைல���ன�
ெந�ெவா��
எ�ன�தமான�
எ�ெற�லா� �ள��� ெசா�னா�. இைவ அைன�ைத�� ெதா��க���ய,
அேதசமய�
��ன�
�ர�ம
ரக�ய�கைளெய�லா�
ப��ரமாக�
பா�கா���ப�யான ஓ� இைணய தள� ேவ��� எ�றா�.
ந�� ஐயா, த�க�
இற��ேனா�.

��த�,

எ�

பா��ய�

எ��

��������

ேவைல��

அ��த ��� நா�க� ெதாட���யான ேப��வா��ைதக�� ���தன. ம�ைடைய
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உைட���ெகா�ளாத �ைறயாக� ச�ைட ேபா�ட�ற�, ஒ�வ�யாக கா� �ல�
ெந�ெவா�� இைணய தள���கான கா�த வைரபட�க� தயாரா���டன.
இ�ேபா�, இ�த� கா�த வைரபட�கைள ைவ��� க����ட� ெபா�ைமக� ெச��ற
ேவைல ெதாட��ய�. அ��� பல�தமான �ம�சன�க��� உ�ப��, ���ப�
���ப� ெச�� பா���� கைட��� எ�லா� ���த�. சகல�ைத�� ‘��’ ேபா��
இ���, கா��கைட�கார�க��� ஈெம��� அ���ைவ�ேதா�.
உடன�யாக ப�� வ�த�, ‘ஆஹா, �ரமாத�, நா�க� ெசா�னைத ந�றாக�
����ெகா�� ெச�������க�. நா�கேள உ�கா�����தா��ட இ�தைன
அழகான ஒ� மா��ைய� ெச����க��யா�’
பாரா�ெட�லா�
ெதாட��வ�?

ச�,

எ�ேபா�

�ஜமான

இ�த� ேக����தா� ப�� காேணா�.
கா��கைட����� எ�த� சலன�� இ�ைல.

இைணய
ஒ�

தள���கான

வார�,

ப��

ேவைலைய�
நா�

ஆ��,

இெத�லா� எ�க���� பழ��ேபான �ஷய�தா�. எ�தைன ‘�ராக���’கைள�
பா�����ேபா�? அ�தைனைய�� �ைட���ேபா����� அ��த ேவைலைய�
பா��க� பழ���ேடா�.
ஆனா�, இ�த�ைற ெகா�ச� ���யாசமாக, ப�� நா� க��� இ�ேனா� ஈெம��
வ�த�. ’ஆஹா, �ராெஜ�� ஓேக ஆ���சா?’ பரபர�பாக� ����� ப��ேதா�.
அ��ைட��,
நா�க� ேக���ெகா�டப� எ�க�ைடய �ல� ெந�ெவா�� இைணய
தள���கான ஒ� மா��ைய உ�வா��� த�தைம�� ந��. எ�க�
எ�ேலா���� இ�த வ�வைம�� �க�� �������ற�.
எ���, த���க��யாத ெபா�ளாதார� ���ைலக� காரணமாக,
நா�க� இ�த �ராெஜ�ைட� த��ைவ�கேவ��ய ���ைல��
இ���ேறா�.
ம�ப� எ�ேபா� ெதாட��ேவா� எ�� எ�க��ேக ெத�யா�. அ�ேபா�
உ�கைளதா� �த�� ெதாட��ெகா�ேவா� எ�� உ��ய���ேறா�.
இ�த �ஷய��� ��க� எ����ெகா�ட �ரம���� எ�க�ைடய ��
ந��யாக, உ�க��� இர�� �ேலா உய�தர� கா��� ெகா�ைடக�
��ய�� அ�������ேறா�.
இ�ப���,
…..
இைத� ப��த��, எ�க���� ���பதா, அ�வதா எ�� ெத�ய��ைல. ��ய��
வர�ேபா�� கா��ெகா�ைடகைள எ�ன ெச�வ� எ��� ��ய��ைல.
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ஆனா� ஒ��, இ�ப�ேய ேபானா� அ��� எ�ன நட��� எ�� ேயா����
பா��கதா� பயமாக இ���ற�. ���ஷா ஊ�ய�க�� ச�பள பா���� ெமாைப�
ஃேபா� ெகா��தா�களாேம, அ�ேபால, எ�க���� அ��த மாத� ச�பள�ைத�
கா�� ெகா�ைடகளாகதா� த�வா�கேளா எ�னேவா!
***
எ�. ெசா�க� …
11 02 2009
இ�த� ப�� ������தா�, இ�ேக ��� ெச�� ’ஓ’(��) ேபா��க
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ேபா�றலா��க�யா

ேபா�றலா��க�யா
அ�த� கால ஆன�த �கட� அ�ைட� பட�க�� ெதாட��, இ�ைறய
எ�ெஸ�ெம�
���ெச��க�வைர
நைக��ைவ�
����க��
அ�க�
அ�ப��றவ�க� யா� எ�� பா��தா�, டா�ட�க�, மா�யா� – ம�மக�க�,
ேஹா�ட�� சா�������� கா��லாம� மா� ஆ���றவ�க�, சைம���
கணவ�மா�க�, அவ�கைள அத��� மைன�க�, ரா���ைச�கார�க�, �����
ைபய�க�, அச�� வா��யா�க�, க�யாண� தரக�க�, அல�ட� ��மா
�ேரா�க�, (அ�வ�ேபா� இ��யா ேதா��றேபா�) ���ெக� �ர�க�.
இ�த� சம�ைல, ச�ப கால��� ெகா�ச�ேபா� மா�����ற�. இ�ேபாெத�லா�
�����
எ�ப�
நைக��ைவக�
சாஃ��ேவ�கார�கைள�ப��யைவயாக
இ����றன.
அ�த வைக��, ச�ப��� ஒ� ந�ப� ெசா�ல� ேக�ட ச�பவ�, இ� �ஜமா,
நைக��ைவயா எ�ப� ெத�ய��ைல. ஆனா� ேக�க� �வார�யமாக இ��த�,
ேக�� ���த�� ேலசாக� பயமாக�� இ��த�.
ஒ� ெப�ய சாஃ��ேவ� க�ெப���, ஒ� ெப�ய ேமேனஜ�. அவ���� �ேழ இ�ப�
ேப� ேவைல பா���றா�க�. க��ரமாக� தன�ெக�� ��ண��க�ப�ட ��றரைச
��வாக� ெச��ெகா�� இ���றா� ம�த�.
��ெர�� ஒ�நா�, இ�த� ��றரச�� பா�, அதாவ� ேபரரச� அவைர� ேத�
வ��றா�, ‘அ�ணா��, ந�ம ஊ�ல இ�ப�லா� மாத� ��மா� ெப�யற��ைல,
எ�ன ெச�யலா�?’
‘��கேள ெசா���க�யா’
’ந�ம
க�ெப�
அ�யாய�����
ெப����
�ட���,
எ�ப�யாவ�
இைள�கைவ�க��’ எ��றா� ேபரரச�, ‘உ�க ��ல 20 ேப� அநாவ�ய�, ப��
ேபாதா�?’
இவ� ெகா�ச�
அவ�ைதயாக.

ேயா������,

‘ேபா���க�யா,

சமா���டலா�’

எ��றா�

‘ச�, உ�க ��ல ெரா�ப ேமாசமான ப�ஃபா�ம���� ப�� ேப� ��� ெகா��க,
அவ�கைளெய�லா� ����� அ���டலா�’
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உடேன இவ� ெமா�ைட பா���� தைலயா��� அ�யா�ேபா� ச�ம���றா�,
‘ச��க�யா, ேபா�றலா��க�யா’
அ�� ம�யேம, அவ� த��ைடய ���� ‘Bottom 10’ ப��யைல� தயா� ெச��றா�.
ம�நா�
காைல,
இ�த
அ��ப��
ஊ�ய�க����
����
க�த�
��ேயா��க�ப��ற�.
எ�ப�ேயா ந� தைல த��ய� எ�� ��றரச� ��ம�யாக இ���ற ேநர���,
ேபரரச�ட� இ��� ஃேபா� வ��ற�, ‘உ�க ��ல ��ச����ற ப�� ேப��, யா�
ெரா�ப ெப��-�� ��க �ைன�க��க?’
அ�த� ேக���� உ� அர�ய� ��யாமேல, இவ� ஒ� ெபயைர� ெசா��றா�,
‘எ���� ேக�க��க�யா?’
‘அவ�தா� இ�ேம இ�த ���� ேமேனஜ�, ��க ������ ேபாகலா�’ எ��றா�
ேபரரச�.
அ��ட� இைண�� ����க�ப��ற�.
***
எ�. ெசா�க� …
07 02 2009
இ�த� ப�� ������தா�, இ�ேக ��� ெச�� ’ஓ’(��) ேபா��க
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அ�ன�ர�

அ�ன�ர�
ஒ� வாரமாக ���� ��� �ேளய� இய�க��ைல.
இ� ஒ� ெப�ய �ஷயமா எ�� �ைன�கலா�, எ�க� ��ைட� ெபா��தவைர இ�
ெப�ய, �க� ெப�ய �ஷய�தா�.
காரண�, ��� �ேளய� எ�ப� எ�க� ���� ெவ�மேன ெபா�ைம கா���ற
சாதனமாக இ�ைல. அ� ஓ� அ�ன�ர�யாகேவ இய��வ�����ற�.
எ�க� மக�க� இ�வ����, வா� எ�ப� ச�த� ேபா��� க��வத��ம��ேம
உ�வா�க�ப�ட உ��� எ��ற எ�ண�, அைத� பய�ப���� சா��ட��
ெச�யலா� எ�பைத அவ�க� மன� அ�வளவாக ஏ�ப��ைல.
ஆகேவ, சா�பா��� த�ைட� பா��தாேல அவ�க� அல�வா�க�, காத �ர�
ஓ���வா�க�.
இ��, ேதாைச, ��ஸா, ப�க�, வாைழ�பழ�, ச�ேபா�டா, கா�� ஃ�ேள��, கடைல
உ��ைட, இ�� ெமாரபா, பாதா� அ�வா, அ��� க��,. இ�ப� எைத� த���
ேபா�� ���னா��, அவ�க� �க� �������, ‘���, ேவணா�’ எ�� எ���
ப�ற�ற ஞா�யைர�ேபா� ம�����வா�க�.
ந�லேவைளயாக, அவ�கைள� சா��ட� ெச�வத�� எ� மைன�
க���������றா�. அ�தா� ��� �ேளய� எ�� அ�ன�ர�.

ஒ�

வ�

எ�க� ���� ���ம��பாக ��ைற�ப� அ�ேமஷ� பட�க�, பா��க�,
பாட�க� ேபா�றைவ ���தக�களாக இ����றன. அவ��� ஏேத�� ஒ�ைற�
ேத��ெத��� ��� �ேளய���� ெகா��தா�, �ைர�� பட� ேதா���, இவ�க�
வா� தானாக� �ற���.
உதாரணமாக, ��� ம�� ��தா�ட� ேபா�� கா��ைய� �ைர�� கா���தா�,
ந�ைக �க� ச�யாக ஒ� வா� இ��ைய வா���ெகா�வா�, அைத ெம�வாக
அைர�க� ெதாட��வா�, ஆனா�, ���கமா�டா�.
அவைள ���க� ெச�வத��� ஒ� ம��ர� இ���ற�: ��� �ேளய�� �ேமா���
உ�ள ‘Pause’ எ�� ெபா�தா�.
’இ�த�

ெபா�தா�ம���

க�����க�ப����கா��டா�,

எ�னா�

இ�த�
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�ழ�ைதகைள வள�����கேவ��யா�’ எ�� எ� மைன� அ��க� ெசா�வா�.
அ� ��� எ�� சத��த� உ�ைம.
�ைர�� ஆ�� ���ைய ‘Pause’ ெச�தா�, அத� கா�� உைற�த ம� ைம�ேரா
�நா���, ந�ைக�� வா�� இ���� இ�� ���க�ப��, ‘�, �ேள ப��’
எ�பா� ம��ர�ேபால.
‘� ஒ� வா� வா���ேகா, அ�பதா� �ேள ப��ேவ�’
அ��த வா� அவ� வா���� ேபா��, ஆனா� அைர�கமா�டா�, ‘�ேள ப��’
எ�பா� ம�ப�.
���� ��� ம�� ஆட� ெதாட���, இ�� அைர�க�ப��,
���க�படமா�டா�, அத�� ‘Pause’ ப�ட� ேதைவ�ப��.

ஆனா�

இ�ப�யாக, ’���ைளயாட�’ பட���, ‘நா� அைச�தா� அைச�� அ�லெம�லாேம’
எ�� �வா� கேணச� உ�வ��� �வெப�மா� பா�ய�ேபால, ‘��� �ேளய�
இய��னா� சா�பா� வா�க�ப��, அைர�க�ப��, அைத Pause ெச�தா�
���க�ப��’ எ��ற ���ைறைய ஒ� நாைள�� ��� ேவைள �டாம�
��ப��வ��றா� ந�ைக.
சா�பா����ம����ைல, ஹா����, ���, அ�ல� ப�ைச� த��� ���ப�,
தைல வா�த� ேபா�றைவ����ட ����க� ேதைவ�ப�டன. ���யமாக
இர�ைட� ��ன� ����ற த�ண�க�� அவ��� �க �க� ���த பட�
�ைர�� ஓடேவ���, இ�லா��டா� �� இர�டா����, �ல சமய� ��றாக.
அவைள� பா���, அவ�ைடய த�ைக��� இேத பழ�க� வ����ட�. இ�த ஒ�ேற
கா� வய���, அவ�� ��� �ேளய� இ��� சா��ட ம���றா�.
ஆர�ப��� எ�க��� இ� ெமகா எ��சலாக இ��த�. ஆனா� ேபாக�ேபாக,
சா�பா��� த�ைட எ����ேபாேத, இ�ைற�� எ�த� ���தகைட இய�கலா�
எ��� ேயா��க ஆர������ேடா�. ஏேதா �ைழ�� ஓ�� ெகா�����ற�.
இ�த �ைலைம��தா�, ��� �ேளய� இய�க ம�����ட�. ��ேயா, ஆ�ேயா,
எ��3, �ைக�பட� ெதா��� எ�த� ���தகைட உ�ேள அ���னா��, ‘No Disk’
எ�� �க�ைத� �����ெகா��ற�.
வ�றாத உண�� பா��ர�ைத� ெகா�ட அ�ன�ர� ெம���, இ�ேபா� ஒ�
வாரமாக ��ைர�. நா�க� எ�ெச�ேவா�? எ�ேக ேபாேவா�?
ஒ� நா�, இர�� நா� எ��ைடய ம��க��ைய ைவ��� சமா��ேத�. அ��
ேச���ைவ������ டா� & ெஜ��, ேடாரா �தலான ேம�க��ய கா����க��,
ெதனா�ராம�, ��பா�, ராமயாண� ேபா�ற உ���� பைட��க�� சா�பா��
ேநர��� பய�ப�டன.
ஆனா�,
ெதாைல�கா��
அள����
க����ட�
எ�
மைன����
ச�க�ய�பட��ைல, ‘உடன�யா இ�த ��� �ேளயைர ��ேப� ெச�ய��’ எ��
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எ�ைன ந�ச��க� ெதாட��னா�.
ேசாதைனேபால, ெச�ற வார����க என�� மாைல ேநர��� ஏதாவ� ஒ� ேவைல
வ�� �����ட�. ��� �ேளயைர ப�� பா��க� ெகா��ெச�வத�� ேநரேம
இ�ைல.
இ�� ச���ழைம. எ�ப�யாவ� ெவ�ேய ெச��, ஒ� ெம�கா��(?)ைக� ����
அ�ன�ர��� ைக� கர��ைய� ச� ெச���டேவ��� எ�� ��மா��ேத�.
ஆனா�, அ�காைல ேநர��� எ�ப�ேயா எ� வா��� ச� ������ட�,
‘கைட��� ெகா��ேபாற��� ��னா�, நாேன ஒ�வா�� அைத� �ற��
பா���டேறேன’ எ�� ெத�யாம� ெசா����ேட�.
அ��த ��ட�, ��� �ேளய�, ��� �ைரவ�, �ேபன�, அ��ைக� �ைட��� ��
�தலான சமாசார�கைள எ���ேன �ர����டா� மைன�, ‘எ�ப�யாவ� ச�
ெச���, அ�ேசா, ப�ேதா பா���� ேபா��� ெகா��கேற�’ எ�றா�.
இ�த�
சாதன�க��
ஒ�
ெப�ய
ஏமா��
எ�னெவ�றா�,
அவ���
ெவ��பைடயாக� ெத��� ’���’�க� எ�லா�, �லப��� கழ�ற���யைவயாக�
ேதா���. இவ�ைற� �ற�தாேல �ர�ைன ச�யா���� எ�ப�ேபா� ஒ� மாய�
ேதா�ற�, அச�� ந���ைக நம��� உ�வா����.
நா�� �����பாக அ�த ��� �ேளய�� ஆ� ப�க�க��� இ��த
‘���’�கைள� கழ�ற ஆர���ேத�. கழ�ற�ப�ட ஆ�க� யா� கா��� படாதப�
ஒ� �ளா��� ெப���� ேபா�� ��ைவ�ேத�.
ஆனா�, ப�ென�� ஆ�கைள� கழ��ய�ற��, அ�த கன ெச�வக� ெப��
இ��ச��ேபா� அ�ப�ேயதா� இ��த�, அைத� �ற�க��ய��ைல.
����கைள� கழ��னா� எ�லா� கழ�� �ழேவ��� எ�ப�தாேன உலக
�ய�. இ�த ��� �ேளய�ம��� ஏ� இ�ப�� ��வாத� ����ற�?
ேயா��தப� நா� அதைன எ�லா� �ைசக��� ����� பா��ேத�, இ����
பா��ேத�, ���, ஓ� அைச��ைல.
ஓரமாக ஒ� ��ன ��ச�ேபா� ெத��த�. அத��� ��� �ைரவைர �ைழ���
த��ேன�, ேலசாக அைச�த�.
ஆஹா, அ�ன�ர��� ஆேரா��ய���கான சா� த���ப����ட�. அ�த
��சைல இ��� ெப�தா��வ�ேபா� ேவகமாக� த�ள ஆர���ேத�.
ப�� �நா�க�����ற�, ‘ப�’ எ�� ஒ� ச�த� ேக�ட�, ஒ� ��ெப�� அள��
��� �ளா��� உைட�� எ� ைகேயா� வ����ட�.
அ�ச�ேசா, இ�த ��� �ேளய����க இ��பா� ெச�ய�ப�ட� எ�ற�லவா
�ைன���ெகா����ேத�, �ளா��� எ����� வ�த�?
அ�ம����ைல,

இ�த

�ளா���

���

எ�வள�

���ய�?

இ�
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உைட�தத��ல� ��� �ேளய�� ஆேரா��ய� ேம�� பா��க�ப�மா?
பய��� என�� எ�ன ெச�வ� எ�ேற ெத�ய��ைல. எ� மைன� எ�ேக எ��
எ��� பா��ேத�.
அவ�
சைமயலைற��
ேசாள�
�ைத���ெகா��,
�ேச,
ேவகைவ���ெகா����தா�. இ�த �ளா��� ��� உைட�தைத அவ�
பா�����க வா��� இ�ைல. அவசரமாக உைட�த �ளா���ைக எ� பா�ெக���
ேபா���ெகா�ேட�.
இ�ேபா��, என�� ந���ைக ������க��ைல. எ�ப�யாவ� இ�த ���
�ேளயைர�
�ற����டா�,
�ர�ைனைய�
ச�
ெச���டலா�
எ��தா�
��வாதமாக� ேதா���ெகா����த�.
உ�ைம��, ஒ� ��� �ேளய���� எ�ென�ன சமாசார�க� இ����
எ�ப��ட என��� ெத�யா�. ��மா �வ�� வய�, ப�ைச வய� எ�� ஏதாவ�
�ல������, அைத� ச�யாக ைவ�� ����னா� எ�லா� ஒ��கா���� எ��
அப�தமாக �ைன���ெகா����ேத�.
அ�த ந���ைக�� ���� ��� �ேளயைர ேம�, ��, இட, வலமாக� �����
பா��க� ெதாட��ேன�. இ�ேபா� ேம�� �ல ��ச�க� ெத�ப�டன. அைவ
ெதா��சாைல�� உ�வா�க�ப�ட எ���ய�� ��ச�களா, அ�ல� நா�
இ�ேபா� உ�வா��ய எச��ச� ��ச�களா எ�� ��ய��ைல.
���� இ�ெனா� ��சைல� ேத��ெத��ேத�, அத�வ�யாக ��� �ைரவைர
�ைழ�� அ���ய��, ‘���’ எ�� ச�த� ேக�ட�.
இ�ேபா� எ��� உைடய��ைல. ஆனா� ஏேதா உ�ேள கழ��ெகா����ட�
ெத��த�. ��� �ேளயைர ஆ��� பா��தா� கலகலெவ�� உ��ய�
����வ�ேபா� ச�த� ேக�ட�.
அ��ட� எ��ைடய ந���ைகக� ������டன, ‘இைத� �ற�க��யைல’ எ��
ச�தமாக அ������� எ���ெகா�ேட�.
இ�ேபா�, எ�லா ����கைள�� ம�ப�� ���, ஒ� ெப�ய ைப�� அ�த ���
�ேளயைர� ேபா��ைவ�����ேற�. ����� சா������� இைத ெவ�ேய
��ேப���� ெகா��ெச�லேவ���.
ஏ�ெகனேவ ICU�� இ��த அ�ன�ர��� ஆ��ஜ� ��ைப உைட���
ேபா�����ேற�.
ஒ�
ந�ல
டா�டராக�
����
எ�லாவ�ைற��
ச�
ெச���டேவ���, அ� ��யா��டா�, அ�� அச� இேதேபா� இ�ெனா� ���
�ேளய� வா���டேவ���. இ�லா��டா� இ��� இர�டைர ெஜ�ம�����
�ல�ப� தா�க��யா�.
��க��
�ரா��தைன
ெச��ெகா���க�.
இ�லா��டா��, என�காக!

எ�க�

அ�ன�ர��காக
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***
எ�. ெசா�க� …
31 01 2009
இ�த� ப�� ������தா�, இ�ேக ��� ெச�� ’ஓ’(��) ேபா��க
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�ர�� வா��யா�

�ர�� வா��யா�
ஒ�வ�யாக, அ�ன�ர��� உட��ைல ச�யா���ட�. இ�ேபா� பைழயப�
���தக�க� ச�யாக இய����றன, ����� ��க �ைலைம ��������ற�.
ஆனா� ஒ��, என��� ��வாதமாக� �ற�க ம��த ��� �ேளய�, அத�கான
��ண� ைக ைவ�த��, ப�ேத �நா�க�� ’ச�ெடன மல��த� ெந�ச�’ எ��
ஜான� �ர�� பா��ெகா�ேட க� �ற�த�, இ� அ�யாய�, அ��� ஆ�ட�,
ெசா����ேட�!
எ�ப�ேயா, இ�ேபாைத�� �� �ேளய� அவ�ய�பட��ைல. பழ� இ��� எ�தைன
நா� / வார� / மாத� தா���ற� எ�� பா��கேவ���.
��ைதய ப��� ��� �ேளய�� உபேயாக�கைள�ப�� எ��யேபா�, ஒ�
���யமான �ஷய�ைத மற����ேட�. எ� மக�க��� அ�ன�ர�யாக�
பய�ப�� அ�த� சாதன�, ச�பகாலமாக, என��� சர�வ�யாக இ���ற�.
அ���, சாதாரண சர�வ� இ�ைல. க�னட சர�வ�.
ெப�க��� ��ேய� ��சாக எ�� வ�ட�க� ������டன. ஆனா� இ���
ேப��� க�னட�ைத உ��ப�யாக� க���ெகா�ள��ைலேய எ��ற வ��த�
என�� எ�ேபா�� உ��.
��� ைஹதராபா��� இேத த�ைப� ெச�� ெத��� ேபச� க��� வா��ைப
இழ�ேத�. அ�வ�ேபா� ெத��� ேநர�, த������ அ�ேக ‘ட�’ ஆ��
பட�கைள� பா��த��, ம�றவ�க� ேப�� ெத��� ஓரள� ந�றாகேவ ����,
ஆனா� ேப�வத��� பய�.
�ர�ைன எ�னெவ�றா�, ெப�க��� ஒ�வ� க�னட� க���ெகா�ளேவ���
எ�� எ�த அவ�ய�� இ�ைல. அேநகமாக எ�லா� கைட�கார�க�� த��, ���,
ெத���, மைலயாள�, ெகா�க�, ெசௗரா��ரா, �����ட� ேப�வா�க�.
க�னட���
ஒ�
வா��ைத�ட�
ெத�யாம�
ச�ேதாஷமாக�
�ைழ�ைப
ஓ���டலா�.
ஆனா�, என��ம��� ஏேதா உ��த�. இ�த ஊ�� வ����ெகா��
இவ�க�ைடய பாைஷைய� �ற�க��ப� த�� எ�� ேதா��ய�.
த�ர,

நாைள�ேக

ஒ�

�ர�ைன

வ��

க�னட�க�

த�ழ�கைள

அ��க�
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�ர���றா�க�

எ�றா�,

ந�றாக

நா�

வா��ய�

க�னட���

ேபச�

ெத���ெகா�டா� உ�� �ைழ�கலாேம?
இ�ப�� பல காரண�கைள உ�ேத���, ஐ�தா� வ�ட�க�����னா� நா�
க�னட� க���ெகா��� �ய���� இற��ேன�. அ�ேபாைதய என� அைற
ந�ப� ஒ�வ�� எ��ட� ���� ேச���ெகா�டா�.
எ�ன ெச�யலா�? ைஹதராபா�� ெச�த�ேபா�
க�னட� பட�கைள� பா��க� ெதாட�கலாமா?

இ�ேக��

சக��ேம����

���,
அ�
ச��படா�,
க�னட
ெவ�ஜன
��மா
இ���
ேபான
தைல�ைற��தா� இ���ற�. இ�த ��னா ெவ��ேவ��கைள ��� ம� ேநர�
உ�கா��� பா��பைத�ட, க�னட� க���ெகா�ளாமேல இ����டலா�.
அ�ேபா�தா�, எ��ைடய ந�ப� அவன� ெப��ைய� ேதா�� ஒ�
ெபா��ஷ�ைத� க�ெட��தா�. எ�ேபாேதா எத�காகேவா அவ� வா��ைவ�த
‘��ப� நா�க�� க�னட�’ ��தக� அ�.
ேபாதாதா? நா�க� இ�வ�� ேப�ப�, ேபனா ச�த� ஆனா, ஆவ�னா�� ெதாட��
க�னட�ைத அட�� ஆள� ெதாட��ேனா�.
�த� நா�, க�னட ‘அ’ எ��� பழ���� ஆஃ�� �ள��ய �ன�ைத
மற�கேவ��யா�. வ��� ெத�ப�ட ெபய�� பலைகக�, �வ� �ள�பர�க�,
பா��� ���க�க���ட அ�த ‘அ’ ெத�ப��றதா எ�� �ழ�ைத ஆ�வ�ேதா�
ேத��ெகா����ேதா�. ஒ�ெவா� ‘அ’ைவ� க�ட���ேபா��, உ�����
ஏக�ப�ட பரவச�. ஆஹா, ஆஹா, ம���க��, ‘அ’ஹா, ‘அ’ஹா!
ம�நா�, ‘ஆ’ எ�க��� வச�ப�ட�. மைலைய உ��� ������டவ�க�ேபா�
க��ரமாக ����� நட�க� ெதாட��ேனா�, இ��� இ����� ெசா�ச
எ���க�தா�. அத��ற�, க�னட� எ�க� ைக��!
இ�ப� �ன� ஓ� எ��� எ��ற ��த��� ெதாட��த எ�க�ைடய இ�த� க�னட�
க��� ��ட�, �க� ச�யாக ஏ� நா�க� ���த�. எ�டாவ� நா�, இ�வ����
ஆஃ��� ேவைல ஜா��, ��க� ெசா�� ������ட�. ஒ�பதாவ� நா�,
ந�ப�கேளா� ���பட�, பா���, ப�தாவ� நா�� ெதாட��, இைத�ப��� ��தமாக
மற��ேபா���ேடா�.
இர�� வார� க���, எேத�ைசயாக எ��ைடய க�னட ேநா�ைட� �ர���
பா��ேத�. ஆனா�� ஆவ�னா�� ஒ��ட� ஒ�� ��ப� இ�ேபா� ஆ��
ெசைமயாக� �ழ�ப� ெதாட�����த�.
அ�� இர�, எ� ந�பைன� ேக�ேட�, ‘ம�ப� ஆர���கலா� ம��’
‘ேவ�டா� ��டா,
வா�க�ேபாேறா�?’

நாம

க�னட�

எ�த�

க�����

ஞான�ட�

அவா�டா
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அ��ட�, என��� ஆ�வ� ேபா���ட�. ஏேதா ஒ� ந���ைக��, அ�த ‘��ப�
நா� க�னட’� ��தக�ைதம��� எ� அலமா��� ப��ர�ப���ைவ�ேத�.
அ�த ேநர���தா�, எ��ைடய ��மண�. ��������� �ள�� வ�த எ�
மைன�, ைகேயா� ெகாண��த� ஒேர ஒ� ��தக�: ‘��ப� நா�க�� க�னட�’.
எ�ைன�ேபாலேவ, அவ�� அ�� ஆனா, ஆவ�னா எ�த �ய�����றா�. �ல
நா�க�� ஆ�வ� �ைற�� ெவ�� ��தக�� ஆ�வ�� ��ற�ண�����தா�
�������ற�.
அவ� அ�ப�� ெசா�ன��, என�� ச�ேதாஷ� தா�க��ைல, ‘நா�க� ெரா�ப�
ெபா��தமான ேஜா�தா�’ எ�� �ைன���ெகா�ேட�.
�ல வ�ட�க� க���, ம�ப��� என��� க�னட� க��ற ஆைச வ�த�. அத���
காரண�, எ� மக��காக வா��ய ‘ஆர�ப� க��’ ���க�.
A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 எ�� அைச�தா�� ெபா�ைமக�, பாட�க�, அ�ேமஷ�கைள�
பா���� ��ன� �ழ�ைதக� ஆ��ல� அ�ல� த�ைழ� க���ெகா�ள����
எ�றா�, நா�� அேதேபா� க�னட� க���ெகா�டா� எ�ன?
ட�கரான ேயாசைன. மா��ெக��� ஏதாவ� ’க�னட� க��’ �� �ைட��மா எ��
ேத�ேன�. அ�ப�� �ைட�தவ�தா�, ம�க�ணா எ��ற �ர�� வா��யா�.
‘ம�க�ணா’ எ�ப�, அ�த ���� வ�� �ர��� கதாபா��ர�. �த�தமான
�ழ�ைத� பாட�கைள� ெதா��� வழ��� இ�த� �ர��தா�, இ�ேபா� என���
க�னட ஆ��ய�.
�ழ�ைத� பாட�க� எ�பதா�, ஒ�ெவா� வா��ைதைய�� �க� ெத�வாக
உ�ச���றா�க�, கா����வமாக அ�ேமஷ� ெச�����றா�க�. ஒ� பா�����
�ைற�த�
ஐ��
அ�ல�
ஆ�
��ய
வா��ைதகைள
அ��த��ட�
க���ெகா���ட���ற�.
ஏதாவ� வா��ைத ��யா��டா�? �ர�ைனேய இ�ைல, அைதம��� ேப�ப��
�����ெகா��
ஆஃ�����
ேபானா�,
யா�டமாவ�
ேக���
ெத���ெகா���டலா�. �க� �வார�யமான �ைளயா�� இ�.
�ல
சமய�க��
ஒ�
பாட�
��கா�வா�
�������,
ஒ��ர��
வா��ைதக�ம��� அ��த� ெத�யாம� �ழ��ய����. அ�ேபா� அ�த இர��
வா��ைதக�� ெபா�� ெத���ெகா�� பா�ைட ���க� ���ப� ேக���ேபா�
உலகேம ��த� ெவ��ச��ட� ெத���.
அ�ம����ைல, இ�த� பாட�க��ல� ெவ�� வா��ைதகைளம����� க�னட
ெமா� இல�கண�� ஓரள� ெத���ெகா�ள���ற�, அைத ம�ற வா��ைதக��
ெபா���� பா���� ப��� ெச�வ�� ெசம ஜா�யாக இ���ற�.
https://www.youtube.com/watch?v=h_h0pn3xbcY
ம�க�ணா �ர�� வா��யா� உபய���, கட�த இர��, ��� மாத�களாக நா�
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ஓரள� �மாரான ‘ப�ல� க�னட�’ ேபச� பழ���ேட�. ேப���, அர�
அ�வலக�க�, தபா� �ைலய�, ஒ��ைற ேபா�� �ேடஷ���ட எ��ைடய
க�னட�ைத �ய�� பா���� சமா�����ேட�.
ஆனா� இெத�லா�, ���� ெத�யாத ��றா� நப�க�ட�ம���தா�. க�னட�
ந�றாக� ெத��த ஒ� ந�ப� அ�ல� உற�ன�����னா� க�னட���
ேப�வெத�றா� ஏக�ப�ட பய�� ��ச�� எ�ைன� ����ெகா��ற�.
ஏென��, எ��ைடய க�னட��� ஏக�ப�ட இல�கண� �ைழக� இ��ப�
என�ேக ெத���, அைத எ�ப�� �����ெகா�வ� எ�ப�தா� ெத�யா�.
எ�ன அவசர�? ெம�வாக� க���ெகா�ளலா�, ம�க�ணா இ��க பயேம�!
***
எ�. ெசா�க� …
06 02 2009
இ�த� ப�� ������தா�, இ�ேக ��� ெச�� ’ஓ’(��) ேபா��க
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ந�ன ம���

ந�ன ம���
’அ�பா, நா� உன�� ஒ� கைத ெசா�ல��மா?’
’ெசா���மா’
‘இ� ந�ம �ெள��� கைத இ�ைல, த�� நா��ேல நட�த�, ச�யா?’
‘ஓேக’
‘உன�� த�� நா� ெத��மா? ந�ம தா�தா இ��கா�ல? அ�தா� த�� நா�, இ�
த�� நா� இ�ைல, �ெள���’
‘ச��மா, � கைதைய� ெசா��’
’த�� நா��ல ஒ� ராஜா இ��தாரா�, அவ� ேப� … அவ� ேப� என�� மற��
ேபா��’
’பரவா��ைல, ெவ�� ராஜா�� ெவ���கலா�, � ேமேல கைதைய� கவ�’
’அ�த ராஜா���� �ழ�ைதேய இ�ைலயா�, ெரா�ப நா� க��� ஒ� �ழ�ைத
�ற�ததா�, ைபய� �ழ�ைதயா�’
‘ச�’
‘அ�த� �ழ�ைதேமல ராஜா��� ெரா�ப ஆைசயா�, ஆனா அவ� ச�யான நா��
பா�’
’உ�ைனமா��யா?’
‘ந��ல ��ட�� ப�ணாேத�பா, கைத மற����,. அ�த ராஜாேவாட ��ல ஒ�
ெப�ய ம� க�������, �� டா� ெப� ���� இ� � ெவ� பா��ேல வ�ேம,
அ�தமா�� ம�’
‘ஓேக, அ�த ம� எ���?’
‘அெத�லா� என��� ெத�யா�, ஆனா, ஒ� நா� அ�த ம�ைய ஒ� மா�
����சா�’
‘����சா, இ�ைல அ����சா?’
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‘������பா, உன��� ெத�யா�, நா� ெசா�ேற� ேக�, மா� ம�ைய ����சா?
ராஜா வ�� பா��தாரா�, மா� அவைர இ������� ேபா�சா�, கா�,
மைலெய�லா� கட�� ேபானா�களா�, கைட��ல பா��தா அ�ேக ஒ� க������
ெச��� �ட�ததா�’
‘அ�ச�ேசா, க�������� எ�ன ஆ��?’
‘இ�த ராஜாேவாட �ழ�ைத, ஒ� நா�� ைபய� ெசா�ேன�ல? அவ�தா� ேவகமா
�ரா� ஓ�� இ�த� க������ைய� ெகா���டா�’
‘ஓேஹா, உடேன ராஜா எ�ன ப�ணா�?’
‘அவ� ஒ��ேம ப�ணைலயா�’
‘ஏ�, ந�லா ேயா���� ெசா��’
’என��� ெத���பா, நா� கைத ெசா���ேபா� � ��ட�� ப�ணாேத, ஓேக?’
‘ஓேக�மா, அ��ற� அ�த மா���� எ�ன ஆ��?’
’ராஜா எ��� ப��ைலயா, அ�த மா����� ச�யான ேகாவ� வ���சா�, ேநரா�
ேபா� அ�த நா�� பாைய ���� ெகா����சா�’
***
எ�. ெசா�க� …
09 12 2008
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Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான
ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த���
ச�ப��ய
��தக�கெள�லா�
நம��
����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
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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���
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த�������
எ��கலாமா?

எ�த

வைல�ப������

ச�ப��ய

ேவ��மானா��

த��

ப��கைள

�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��.
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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
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

��தக�கைள

யா���

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க�
freetamilebooksteam@gmail.com
��ன�ச� அ��ப��.

எ��

�கவ���

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.
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ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

ப��கைள

எ����தா�

நா�

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
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

Commons

உ�ம���

��

அவர�

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
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

ம���

ப�ேவ�

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�
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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
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

License”-ஐ

அவ�க�ைடய

கைட�யாக
அவ�க�
உ�க���
அ�ம�
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com
ைவ��க�.

அ���
அ��������
எ�� �கவ��� அ���

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�
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காண�ப��.
இ����.

அைவ

வைக�ப��த�ப�ேடா

அ�ல�

வைக�ப��த�

படாமேலா

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�

Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-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/introduction-to-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�.
——————————————————————————————————–
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��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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