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���ைர
வண�க�. எ�தைனேயா எ��பா���க�ட�
இ�ெதா��ைப� ப��க உ�கா�������க�. �த��
�ேழ ெகா��க�ப���ள வைக�னைர� பா��க�.
1
ஆ�க� தவேற ெச�யாதவ�க�; அ�ப�ேய
தவ� ெச�தா��, ஒ� எ��தாள��� அைத�
����கா�ட எ�த அ�கார�� �ைடயா� எ��
ஆ��தரமாக ந���றவ�. (ஆ�க�
ஒ�வைரெயா�வ� ����ெகா��க மா�டா�க�. இ�த�
ெப� எ��தாள�க�தா� ெப��ய�, அ�, இ�
எ�� ��������� அைல�றா�க�!)
2
ெப�க��� உண���கேள �ைடயா�,
அ�ல� இ��க� �டா� எ�� �ைன�பவ�.
3
ெப�க�ைடய உண���கைள —
ஆ�க��ேக அ�ச� �ைள���� �த��� —
�வ��பவ�க� அைனவ�� (ேவ� யா�,

ெப�க�தா�!) க�டன���� உ�யவ� எ�ற
ஆ��தரமான ெகா�ைக உைடயவ�.
இைவக�� ஏதாவ� ஒ�ேறா, இ�ைல ���ேம
உ�கைள வ���பைத�ேபா� இ���றதா?
ேமேல ப��கா�, உ��ப�யான ேவ� ஏதாவ� ேவைல
இ��தா� பா��க�!
ப������, எ�ேம� ஆ��ர�ப�வாேன�!

ப��ட�,
��மலா ராகவ�
மேல�யா
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நா� ெப�தா�

எ�றாவ� ��ைட��� ெவ�ேயற ேவ�������
எ�ப� எ��பா�����த�தா�.
இ�றா, ேந�றா, �த��த�� ெப�ய�கா�� பாவாைட
ச�ைடைய எ��� அ���ெகா��, க�ணா���
��றப� அழ�பா��தாேன, அ�ேற அவ� மன��
அ�த எ�ண� �ைத����ட�.
“நா� ெபா�பைள� ��ைள�க��க��ற� ஒ�
ஆ�பைள� ��ைளயாவ� ெபாற���ேச�� நா�
எ�வள� ச�ேதாச�ப������ இ��ேக�! � இ�ப�
ஒ� கா�ய� ெச���� ���றேயடா!” நட�க� �டாத�

நட����டமா�� அ�மா அத��யேபா�, எ���
�ள�கா� ���தா�.
தா� எைத� ேக�டா�� ம��காத அ�மா இ�ேபா�
தன�� ம���� த�� இ�த� கா�ய�தா� ஏ� தா��
ம�ழ��ைல? அ�த ��� வய�� �ழ�ைத���
��ய�தா� இ�ைல.
அ�மா அேதா� �����தாலாவ� ேதவலா�. “இ�க
வ�� பா��க இ�த அ�யாய�ைத!” எ��
அ�பாைவ�� அ�லவா �ைண�� அைழ�தா�!
எ�ேபா��ேபால, அ�மா ேகா��தா� அ�பா��,
அ�பா ���னா� அ�மா�� ப��� ேப�வா�க� எ�ற
ந���ைக�ட�, ��வ� ������ மாறாம�
���ெகா����தா�.
ஆனா�, நட�தெத�னேவா..!
அ�மா வா� வா��ைதயாக�தா� ���னா�.
அ�பாேவா, ேரா�தானா� (ROTAN, மலா� ெமா���,
ெம��ய �ர��) க�ம� ெத�யா� அ���
ெநா���னா�, “இ�ெனா�வா�� இ�ப�� ெச��யா?

ெச��யா?” எ�� க��யப�.
`அ�பா, அ�மா இ�வ���ேம எ�ைன�
���க��ைல!’ எ�ற வ� மன�� ஆழ��� ப��த�
அ��தா�. அ�ச�பவ�தா� வய��� ��ய ���ம�
�ற�த�: நா� ெப�மா�� இ��தா�, யா���ேம
���கா�!

�ற���� ���தேதா, இ�ைலேயா, அவ��� அ�தா�
ேவ�����த�. அதனாேலேய த���� ேபானா�.
ெப�ேறா� ம�ற �ழ�ைதகைள ��மா, ேல� கா�ட��
எ�ெற�லா� அைழ��� ேபானேபா�, ஏதாவ� சா���
ேபா��� ெசா��, ���ேலேய த����வா�. அ�மா
அ����� ேபா����த �டைவைய� க���ெகா�ள
இைத�ட ந�ல ச�த��ப� ஏ�!
`ப����� வய��தா� எ�தைன பா�ப�ேடா�!’
�ைன���ேபா� இ��� உட� ந���ய�.
இ��ைப ஆ�� ஆ�� நட�ப��, க��ைத ஒ���
�ைகயான ைகயைச�ட� ேப�வ�� அவன� இய��.

இைத ஏ� �ற� ����ெகா�ள ம���றா�க� எ�ற
தாப� எ��த�. தன�� ம��� மா�பக� ெப�தாக
வளர��ைலேய எ�� ெப�க��ேம� ெபாறாைம.
`நா� ெப�தா�! என�� ஏ� ெபா��த��லாம� இ�த
ஆ� உட��!’ �யெவ��� �ள��த�. இர��
காம�கனா க�� எ��� ஏ�ப�டேபா� த�ெகாைல
ெச�� ெகா�ளலா�ேபால இ��த�. கா�����
��ையச இ�க� க���ெகா�� ��க�ேபானா�.
இ�த அவல� யா���� ெத�யாம� இ��க ேவ��ேம
எ�ற பைத�� ேவ�.
��ன�கா அைர�� ைவ����த ம�தா�ைய ���
�ர� நக��� ஆைசேயா� இ���ெகா�டா�. ஒ�
வைளயைல எ�ேபா�� த� ��தக� ைப��
ைவ�����, அைத அ�வ�ேபா� அ�வ�� அ�ப
�க� ஏ�ப�ட�.
அவன� ேபா�ைக �த�� க���த ஆ��ய�க��ட
அவ�ேம� எ��த ப�தாப�தாேலா, இ�ைல அவ�
ந�றாக� ப��ததாேலா, அவைன� ��மா
�����டா�க�.

ஆனா�, சகமாணவ�க��, ஏ�, ஆ��ய� ஒ�வ�ேம
க�ைண �ஷமமாக� ����யப�, அவைன�
`ெதா��� பா��க’ ����யேபா�, `ெச���
ேபா��டலாமா!’ எ�ற �ர�� எ��த�.
மகைன இ� மா�ற ��யா� எ�ப� ��டவ�டமாக�
����ேபாக, `த�க��� ஒ� மக� �ற�கேவ இ�ைல’
எ�ப�ேபா� நட��ெகா�டா�க� அவைன�
ெப�றவ�க�. அவ�ைடய அ��யாவ�யமான
ெசல�கைள� கவ���� ெகா�ட�ட� த� ெபா���
������ட�ேபால நட�� ெகா�டா�க�.
���ப��ன�ட� ேப�� வா��ைத அறேவ அ�ற�
ேபாக, `என�� யா�ேம��ைலேய!’ எ�� அவ� மன�
அ�த�.

ஒ�வ�யாக ப��� ப��� ����ேபாக, `�த��ர�’
எ�� உ�ள� ஆ��ப��த�. எ�ேபா� ��ைட���
ெவ�ேய�ேவா� எ��, அ�த ந�னாைள எ��பா���
ஏ�����தவ�தாேன! எவ�ட�� ெசா���
ெகா�ளா� �ற�ப�டா�.

இவைன� ேபா�ற பல� ேகாலால��� ம����, ஒ�
கால��� `���� இ��யா’ எ�� அைழ�க�ப�ட
��ட கைட�� ஒ��� அ��� மா��� �����தன�.
“இ�ேக ஒ� இ�ட�ப� இ��கலா�. இ�ேம ஒ�ைன�
��டேவா, அ��கேவா யா���ைல!” எ��
உ�சாக�ப���� ���தா� ந�ப�. ஆ���லா�,
ெப����லாததா� அைடயாள� கா�� வா�க
��யா�. ேவைல �ைட�ப�� எ�தாக இ�ைல. ேவ�
வ� இ�லா�, அ���ள பல�� உடைல ����
�ைழ�தன�. ஏேதா, அவ�களா� ���த�! வ�� எ�ற
ஒ�� இ���றேத!
அழ� �ைலய� ஒ���, இவைன� ேக�� எ���
ேக�காம� ேச���� ெகா�டா�க�. ேவைல ����
அைற��� ����ய��, �த� ேவைலயாக, தா�
வா��� ேச�����த ெப�க� உ�ளாைடகைள
அ��� அழ� பா��தா�.
“என�� இ�த ஒட�� ேவணா��. எ�ப�ேம இ�ப�
�ரா ேபா������, ��தா��, ேசைல�� உ��த
���சா எ�வள� ந�லா இ����!” எ��

ெப���ெச��தா�.
அத�� ஒேர ஒ� வ�தா� இ��த�. தா� உட� ����
ெப�ணாக ேவ���.
நட��ற கா�யமா? ப�லா�ர�கண�கான �������
எ�ேக ேபாவ�! ஒ� வ�தா� �ல�ப�ட�.
“ஏ�டா! இ�ப�ேய இ������ ேபா�யா! எ�னேமா
ஒ� நாைள�� ஒேர ேவைள சா��������, ��மா,
ேஹா�ட��� பண� ெசலவ��காம, ஏேதா தவ�
ப�றா�ேபால ேச����ேய!” எ�� ேக���,
அ�கைற�மாக அவைனெயா�த ந�ப�க� ��யேபா�,
அவ� மன� தளர��ைல.
அவ�ைடய �த� ெவ�நா��� பயண� மேல�ய
நா��� வட எ�ைலைய� தா��ய�ட� இ��த
ேஸா��லா எ�ற ஊ���. தா�லா��� அவைன�
ேபா�றவ�க� ச�வ சாதாரணமாக இ������ �ேழ ��
�ஜா��, இ����� ேம� ������ �-ச���மாக,
வ�� ெத�ய உ��� இ��தன�. �க��� நாடக���
ந��க� ேபாவ�ேபா� �ைகயான ஒ�பைன. ஆனா�

�ர� ம��� ஆைண� ேபா�ற�. `இவ�க��
ம�த�க�தா�!’ எ�� �ற� அவ�க�ட� ���யாச�
பாரா�டாம� நட��ெகா�டைத� பா��க ம������,
`நா�� இ�த ெசா��க��� �ற����க� �டாதா!’ எ�ற
ஏ�க�� ஒ��ேக எ��தன.
`எ� �யெர�லா� ���� நா� �ர��� இ�ைல!’ எ�ற
ந���ைகேயா� க��தா� அ��த �ல வ�ட�கைள.
கா� ேசர� ேசர, அ�வ�ேபா� அ�� அ�ைவ�
���ைச�காக� ேபா�வ�தா�. உட� மா�ற��ட�,
�டேவ ெப�க��கான ஹா�ேமா�க�� உட��
ஏ�ற�ப�ட��, இ�ேபா� இவ� ேசா� அ�ல, சா���.
�ற�த����� ��ப� ஆ��களாக அ�ப��த
�ழ�ப�� ேவதைன�� �லக, அள�ப�யா ��ம�
�ற�த�.

தைலைய� ப�ய� ப�ய வா�, �ைறய� �
ைவ���ெகா�டா� சா���. வ�ண வ�ண
வைளய�க�, த�கமாகேவ ���ய ெந�ல�,

ெவ��ேபா� ெஜா��த ெகா��, ைநல�� �டைவ
எ�� ேபராைச�ட� எ�லாேம வா���ெகா�டா�.
ஆனா�� மன�� ஒ� ெவ�ைம. அ� ஏ� எ��
அ�க� ேயா��க ேவ�����க��ைல. ைத�ய�ைத
வரவைழ���ெகா��, “அ�மா! நா�தா�மா
ேபசேற�,” எ�� ெதாைலேப��� அைழ�தா�
ஒ��ைற.
ப�� வ�ட�க���ேம� ஆன�னாேலா, அ�ல�
எ�தைனேயா ப����� பயனாக ெப� �ர��, ேம�
����� ேப�னதாேலா, தா��� �த��
��ய��ைல. “யா��க?” எ�றா�, �ழ�ப��ட�.
“நா�தா�மா… ேசா�..,” ெசா���ேபாேத அ�நா���
கச�த�. அவசரமாக, “இ�ப நா� ேசா� இ�ல. சா���.
ேப�ல ம����ல�மா, ஒட�பாேல��
ெபா�ணா��ேட�!” எ�� ெப�ைம�ட�
ெத���தா�.
அ�மா அைட�த அ���� ெதாட�� உடன�யாக�
����க�ப�ட�� ெத��த�.

தா� அ�ப�� �ற�த� த� ��றமா? வா����
அ�தா� சா���. `அ�மா! அ�மா!’ எ��
கத�யேபா�, தா� எ��ேம அ�மாவாக�� ஆக
��யா� எ�ற உ�ைம உைர�க, அ�த� ெப���
அ�ைக பல�த�.
(1960-க�� இ����, ஆ�யா�� –��க����–
இ�ப� �ைறக���ேம� த�ெகாைல �ய����
ஈ�ப��, அவ�ட� ம�றா�ய ஓ� ஆைண — ��டகால
மேனாத��வ ப�ேசாதைனக���� �ற� — அரசா�க
அ�ம��ட� �த� �தலாக அ�ைவ� ���ைசவ�
ெப�ணாக ஆ��ய டா�ட� ர�ன� எ�பவ�ட� நா�
�க���ய ேப���னா� உ��த� இ�கைத).
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ஒ� எ��தாள� மைன� ஆ�றா�

அ�ேபா�தா� ������ �ைழ����தா� நடராஜ�.
“எ� நாடக�ைத�ப�� எ�லா�� எ�ன ெசா�னா�க?”
எ��ச���� ேக��, மைன��ட����.
“அதா� ேர�ேயா�கார�க ஏ������, பண��
���கறா�க�ல? அ��ற� எ�ன? ��மா
ெதாணெதாண������..!”
கணவ� கைள��ட� �� ����ய�ட� தா�
�யநல��ட� ேப���ெகா��த� தவ�தா� எ��,
உட�ைப� �����ெகா�� உ�ேள ேபானா� வச�தா.

��� ேநர��� அவ� ெகா��ைவ�த ேத�த��ைர
ெவ���� பா��தா� நடராஜ�. அவ� உ�ள� அைத�ட
�டாக இ��த�.
மைன� நாடக� எ�த, அவ�ைடய க�பைன��
உ�வான ஐ�� பா��ர�க�� தா�� ஒ� ��ய
அ�கமான� ���� அவமான� ஏ�ப�ட�.
அவ�ைடய ெபய�ம��� ச�� உர�க
அ���க�ப�டேதா?
`எ�ன�க, நடராஜ�! ேப��� ஏ�தமா��, ச����
அட��ன �வனா ஆ����கேள! இ�ேம ��கதா�
ேபைர மா�� ெவ���க�� — ��ட� வச�தா
அ�ப���!’ ேவ��ைகயாக� ெசா�வ�ேபா�,
சகந�க�க� உ��ேப��னா�க�.
அ�த� ைகலாய பரம�வ� த� உட�� பா�ைய
பா�வ��ட� ப����ெகா��, அவ�ட� ஒ�றாக
இய��னாரா�. யாேரா �ராண கால����� ேபா�
பா��தமா��தா�!
அட, அ�த� கால���� அ� ச�யாக

இ�����கலாேமா, எ�னேவா! இ�ேபாேதா, ஆ���
�கராக உ�ைம ெகா�டா�� வச�தா ேபா�ற
ெப�களா�தா� ���ப ��ம�ேய ேபா����ற�.
ந�ப�க����தா� எ�தைன ேக��ெபா�ளாக
ஆ���ேடா�!

ேகாலால����, அ�காசா�� (ANGKASAPURI) எ�ற
ெப�ய வளாக��� எ�ெர�ேர இ��தன மேல�ய
ெதாைலகா��, வாெனா� �ைலய�க�. நாடக���
ந��� ���த��, எ�ேபா��ேபா� கா����
அம���, அர�ைடேய ���ய ���ேகாளா�, ஆனா�
� �ர�டைல (����) சா���வ�ேபா� பாவைன
ெச�ய இ�� அவ� மன� ஒ�ப��ைல. �றர�
தைலைய உ����ேபா� இ���� �வார�ய�, `நா�
அவ�கைள�ட ேமலானவ�!’ எ�� அ�ேபா� எ��
க�வ�, தாேன �றர� வா��� அவலாக மா��ேபா�
�ைட�ப��ைலேய!
அவ�க�ட���� க�த����ெகா�� வ�தா��,
த�ைன��, வச�தாைவ��ப���தா� ேப�வா�க�

எ�� ந�றாகேவ ெத�����த� நடராஜ���.
எ�ன ேப�வா�க�?
`இவ��தா� ��ப� வ�ஷமா `ந�க�’� ேபைர
ெவ������ கால�த�ளறா�! பளபள�பான ச�ைட��,
அ�ேல எ�க�ச�கமா ெச��� ேபா������, நா�ேப�
�டற எ�லா எட����� த�பாம வ��, ஏதாவ�
ச�ைட இ���, அதனாேலேய எ�லா���� த�ைன�
ெத�யறமா�� ெச��������தா ஆ�சா?’ எ��
ப������, அேத ����, `அ�ேவ, அ�த�மா
இ��கா�கேள! �ட�����ேள இ���ற �ள��!’
எ�� வச�தாைவ எ�ேகா ெகா�� ைவ�பா�க�.
அவ�க� ேப�வைத இவ� ஒ��� க�பைன ெச��
பா��கேவ�� இ��க��ைல. சாைடமாைடயாக, இவ�
எ��ேலேய பல �ைற ேப� வ�த�தாேன!

வச�தா �த��தலாக எ�த ஆர���தேபா�, `இவ�
எ�ன ெப�சா ����ட�ேபாறா!’ எ�� தா�
அ�ர�ைதயாக இ��த� த�� எ�� இ�ேபா�,

கால�கட�� ேயாசைன வ�த�.
அ�ேபாெத�லா� அவ�டேம �ற� அவைள� பாரா���
ேப�யேபா�, ெப�ைமயாக�தா� இ��த�.
ந�ப�க�ைடயைத�ட �ைல அ�கமான
�ைளயா��� சாமா� த��ட� இ��பத�காக�
ெப�ைம ெகா��� ��வன� மன�ைல�� ஆளானா�.
மைன� த� உைடைம. ஆகேவ, தா� அவைள�ட
ேமலானவ� எ�ப�ேபா� நட��ெகா�டா�. அ���
ெபா��க��ைல �ற���. பலவாறாக� �ப�
ேபா�டா�க�.
`உ� மைன� ேப�� �க�மாக இ��தா�, அ��
அவ����தா� ெப�ைம. உன�ெக�ன வ�த�?’
`� இ�ப�ேய அவைள வளர��டா�, நாைள��
உ�ைனேய ம��கமா�டா�, பா�!’
நடராஜ���� பய� வ�த�.
இ�ேபா� இவ� எ�� எ�ன ஆகேவ���? அ�வலக
உ��ேயாக��ட�, அ�வ�ேபா� ேமைட,
வாெனா��� ந��பதா�� தன��� �ைட�பேத

ேபாதா�?
அட, பண�ைத� ெப�தாக எ��யா தா� ந��க�
ேபாேனா�?
எ�லாைர��ேபால, `கைல��� ெதா�� ெச��ேற�!’
எ�� ெவ��� �த�பாக� ெசா���ெகா�டா��,
ெச��� ெதா�� தன�ேகதா�; த� ெபய� �ரபலமாக
ேவ��� எ�ற �யநல�தா�தா� எ�� அவ����
ெத���தா� இ��த�. இ�� எ�ன ேகவலமா�?
எ�லா� வ�ல இைறவேன �க����� அ�ைம!
கட�ைள� �க��� ேவ��பவ����தா� ந�ல�
நட��ற�. அவ�ைடய பைட�பான தா� ம��� எ�ப�
���யாசமாக இ��க ���� எ�� த�ைன�தாேன
சமாதான�� ெச��ெகா�டா�.
அ��வமாக, எவளாவ�, `நா� உ�க� ���!’ எ��
இ��சவா��தனமாக ெசா���ேபா�, எ�னேவா
கட�� �தான���ேக உய�����டமா�� �ரைம
ஏ�ப�� நடராஜ���. ெமன�ெக��
வ�����ெகா�ட ெப�யம�த�தன��ட�,
தைலைய� ச�ேற அ�ணா��, எ�ேகா பா��தப� ஓ��

வா��ைதக� ேப�வா�.
����� வ�த��, வா� ஓயாம�, த�ைன�ப�� த�
ர�ைகக� எ�ன �ைன��றா�க�, எ�னெவ�லா�
ெசா�னா�க� எ�� ஒ�ைற� ப�தா�� மைன��ட�
��வா�. அவ� எ� ெசா�னா��, ��னைக�ட�
ேக���ெகா�வா� வச�தா.
இ�ேபா��, ந�ப�க� த�ைன ஓயா�
ம�ட�த��வைத� ெசா�னா�, ���த ஆ�றாைம�ட�
— `�����ேட�மா!’ எ�� தா�ட� வ�� அ��
�ழ�ைதைய�ேபால.
“���� த���க!” எ�றா� வச�தா.
“நா�� அதா� �ைன�ேச�. அவ�க ெப�டா��
எ�லா� ஒேர ம��. அதா� அவ�க���
வய�ெத��ச�!” எ�றவ�, “என�� அ���ட�!
ஒ�ைனமா�� ���சா�யான ெப�டா��
வா������!”
வச�தா���� ���பாக இ��த�. இ��� �ைறய
எ��, கணவ�ைடய ெப�ைமைய உல���� கா�ட

ேவ��� எ�� ��ச����ெகா�டா�.

ேவைல ����, அ�ேபா�தா� �� வ����தா�
நடராஜ�.
“�ளா��� � ெவ����ேக�,” எ�ற �ர� அச��யாக�
ேக�ட�. த�ைன� கவ��கா�, த�பா���
எ���ெகா����த மைன��� ேபா�� உ���ய�.
க��ன கணவைன�ட இவ��� எ��வதா�
�ைட��� ெபய��, �க��தாேன ெப�தா���டன
எ�ற ஆ��ர��ட�, “அ�த �ைய � வ�� எ����
���தா ெகாைற�� ேபா���ேயா?” எ�� க��னா�.
எ��� ேபசா�, ேபனாைவ �� ைவ�����
எ��தா� வச�தா. அ�ைற����� அவ� பா��க
அவ� எ�த��ைல. ஆனா�, அவ�ைடய எ����
ப�வ�க� எ�னேமா ெவ�யா��ெகா��தா�
இ��தன.
நடராஜ� த� அ���ைற�� மா�ற�ைத
ஏ�ப����ெகா�டா�.

“�ணா ஒட�ைப� ெக����காேத�மா. இ�த
த���ேபான நா��ல, எ�தற��� ஒ� பய� கா�
���கற��ல. அ��ற� எ��காக எ�தற�? க�����
�ேழ எ�ப�� �� ����ேபா��, பா�!” எ�றா�,
அ�� ெசா�ட� ெசா�ட.
அவ�ைடய க�சன� வச�தா��� ேவ�����த�.
ஆ��ர�ப�டவ� இ�ப� மா� ��டாேர!
“ெபா�� ேபாக�ேம!” எ�றா� அ�பா��தனமாக.
“��மா, க�ேச��� நா� எட����� ேபா��� வா.
இ�ேல, ஓ�வா, ���ேலேய ��ேயா பா�!”
�ல நா�க� கணவ� ெசா�ன�ேபா� ெச��பா��தா�
வச�தா. மன�� ஏேதா ெவ�ைம. எைதேயா
இழ�த�ேபா� இ��த�. எ�னவாக இ���� எ��
ேயா���, ���� எ�த �ய�றா�.
இ�ேபா� ஏேதேதா பய� எ��த�. கணவ� ��
����வத��� எ�� ���கேவ���. அவ����
�ட��ட ேத�� ேபா�டா�தா� �����. இ�ைலேய�,
ெமௗனமாக அம���, ெப���சாேலேய தா�

கவ��பா��� வா�வைத உண���வா�. அவ���
அவைர அ�ப�� பா��க ப�தாபமாக இ����. தா�
த� கடைம����� தவ���ேடா� எ�ற உ��த�
உ�டா��.
இ�ேபா� ஒ�ெவா� வ� எ��ய�ற��, க�கார�ைத�
பா����ெகா�டா�. உ��ப�யாக எ��� எ�த
��ய��ைல.
இர�� அவ� ���ய�� எ��னா�, இ�த�
�ழ�ப�க� எழா� எ�� ��மா��தா�.
��க� கல�க��� ைகைய ���� ேபா�டேபா�தா�
அவ� த� ப�க��� இ�லாதைத உண��தா� நடராஜ�.
��க� கைலயாமேலேய, அைச�� அைச�� அவைள�
ேத� வ�தா�.
“இ�ப�� த�யா ப���ற��கா வச��, ஒ�ைன�
க�����ேட�?” எ�� அவ� ேக�ட� அவ� கா��
இ��� ஒ����ெகா��தா� இ���ற�.
வச�தா��� இ�ேபா� �ழ�ப��ைல. அவ����
���த�.

`ஆ�’ எ�பவ� உ�வ��� ம��� ெப�தாக
வள������� �ழ�ைத! �� வய�� அ�மா��
ஏகேபாக கவ����காக த��, த�ைகக�ட� ேபா��
ேபா�டைத�ேபால, இ�ேபா� மைன��� ப��ரண
கவ����, அ�கைற�� த� ஒ��த��காகேவ
இ��கேவ��� எ�� எ��பா���� ��� அவ���!
அ��ட�, ஒ� ெப� தன�� அட�� இ��பைத�தா�
சராச� ஆ� �����றா�. இ� க�கால������
வ�� �ய�. ெகா�ய �ல��கைள� த�ேய எ�����
ச�����, த�ைன� பா�கா��� ெபா��ைப ஆ�ட�
ஒ�பைட�தாேள, ெப�! அ�ேபா� அவ��� ஏ�ப�ட
ெப��த� இ��� அவ���� ேதைவ�ப��ற�.
த�ைன நாடா�, த�ைன �� அவ� ஏதாவ� ெச�ய
ஆர���தா�, அ��பைட ஆ�ைம�ேலேய ச�ேதக�
ேதா�ற, அ�த எ�ண��� பய�கர��� அவ� ����
காண வ� வ���றா�.

இ�ேபாெத�லா� யாராவ� வச�தாைவ, “ஒ�க

கைதகைள� பா�க ��யற���ேய?” எ�� உ��ர
ம�����ட�, ஆனா� வா��ைதக�� க�சன� ெசா�ட�
ேக���ேபா�, `ஆமா! ஒ� கா���� �ரேயாசன�
இ�ைல இதால! (100 ெஸ� (கா�) = 1 மேல�ய ����).
ேநர�தா� த�ட�,’ எ�� தன��� ெசா���
ெகா��றா�.
ெவ�ேய, “எ�ேக! ��� ேவைலேய ச�யா இ���.
அேதாட, எ�க ����கார� ைக���ைள மா��.
அவ���� ேதைவயான ஒ�ெவா� கா�ய�ைத��
நா�தா� பா��� பா�� ெச�ய��!” எ�� ெப�ைம
ேப��றா�.
த�ைன�ேபா��, `���பேம ெப�ணாக� �ற�த��
ல��ய�’ எ�ற ெகா�ைக�ைடய ம�ற ெப�க�ட�
ேச��� ெவ�ேய ேபா�றா�, அர�ைட அ���றா�.
அவ�கைள�ேபா� இ�லா�, கணவைர ���ெகா��
�க��பாைத�� ��நைட ேபா�� யாராவ�
அ��வமான ெப�ைண�ப�� ம�ட�த���
ேப�ைக��, ‘ந�ல ேவைள, என��� ��� வ�தேத!’
எ�� �����ப��� ெகா��றா�.

�ம�சன�: ஆ�க��ேக உ�ள இய�ைகயான
மன�ேபா�ைக இ����கா�� எ����ளா�. ஆ�கைள
ந�றாகேவ ����ைவ��, ஒ�� மைற� இ�லாம�
�ள�கமாகேவ எ����ளா�.
அ��ராய�ேலாகநாத�, ெப�டா��ெஜயா
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ராஜா மா��

“இ�த� �டைவ ந�லா இ��கா, பா��க!”
�யா� �க�ைத� ���தா�.
��ப� வய��ட ஆக��ைல. இ�ேபாேத ����,
ப�����, அர�� �ற���மா உ���வா�க�? “ேவற
ந�ல கலரா� �ைட�கல? இ� எ�ன, வயசானவ�க
க�டறமா��!“
லதா க�ெரன� ���தா�. “எ�னடா ஒ�க ���
அ�ப�� ேபா�ேச�� பா�ேத�. என����
�ைன���களா? அ�ைத��!“

அவ� �க� ேம�� இ��ய�, அ�மா�� ெபயைர�
ேக�ட�ேம. ஒ� கா� வா�க��ட வ���லாம�
இ���ற இ�����, ப��த ப��ைகயாக இ�ேபா�
இ���� �ைல��� அ�மாைவ ஆ� ைவ���
கா�பா���றாேன! அ�ேவ ெப��. ஓரவ�சைன
கா�டா�, த�� ��யாேம� கா��ய அ��� ப���,
இ�ைல, ���� ஒ� ப�ைக� த�ேம�
கா�����தா��ட எ�வளேவா ��ேன� இ��கலா�.
மைழ ெப�தா� ஒ��� இ�த வாடைக ����
��டா��ெகா�� இ��கேவ�டாேம!
த�ைன�� அ�யாம� வல� ைக க�ைட�ரைல��,
ஆ�கா�� �ரைல�� ��ப�க� இர���ேம�
ைவ�� அ����ெகா����த கணவைன ஏ��
�ள�காதவளா� பா��தா� லதா.
“�டைவ ந�லா இ��யா?“ �ர�� ஏமா�ற�. �க�
வாட, “வயசானவ�க����� ேக�� எ��ேத�“.
��வய�� தா� எ�வள� க�ட�ப����ேபா�!
எ�தைன எ�தைன அவமான�க�! இெத�லா� ��யா�,
இவ��ட அ�மா ப�க� சா�����டாேள எ�ற

வ��த� வ�த� �யா����.
“என�� எ��� வா�� இ��கமா��ேய?“ எ��
ஆ�றாைம�ட� ேக�டவைன� ����ட� பா��தா�
லதா. “ஏ�? அ��ற� அ��� கல� ந�லா இ�ேல��
�க�ைத� ��� ெவ���கவா?“
அவள� ேக� ��யா�, “அ� எ�னேமா, எ�ைன�
க�டா யா���ேம ���கற��ேல!“ எ�� அர��னா�,
வள��த �ழ�ைதயாக.
அவ� ேதாைள� ெச�லமாக அ���னா� மைன�.
“எ�ன�க இ�! ஒ�க���� சாமா� வா�கற சா��ல
இ�ெனா�வா�� ஷா��� ேபாகலா�� �ைன�சா..!“
த� மன உைள�ச�ேலேய அ��������தவ���
அவ� ேப�� கா�� �ழ��ைல. த�பா���
ேப��ெகா�� ேபானா�. “அ�மா��� எ�ப�ேம
எ�ைன� க�டா ஆகா�, லதா. ��யா ந�ல கலரா
இ��பா�. அதனால, அ�பா, அ�மா
ெர��ேப���ேம அவ�தா� ெச�ல�,” எ�றவ�,
தான��த காரண�ைத�� �ள��னா�: “அவ� �க��,

நா� க���. அதா�!“
அவ� அல��யமாக அ�பா� ெச�றா�, “���க!
எ�பேவா ��ன���ைளயா இ���ற�ேபா நட��
����ேபான சமாசார�!“ எ�றப�. ேபா�ற ேபா���,
“நா� நாளா மைழைய� காேணா�. ஒேர ெவ��! நா�
ேபா�, ேராஜா� ெச��க��� ஐ�க�� ேபாட��,“
எ�றா�.
கட�தகால �ைன�க����� ��பட ��யா�,
���ரைமயாக அம�����தா� �யா�.
�ய ப�சாதாப��ட� அ��க� ெவ�யா�ய ெப�����,
�டேவ ஒ��த �� �னக��தா� அவ����
�ைணயாக இ��தன.

`த��� பா�பா பா��யாடா? எ�ப�� ெச�க�ெசேவ��
ராஜாமா�� இ��கா�!’ எ�� ெப�றவ�
ெப�ைமெபா�க� ��யேபா�, ஆ� வய�� ��வ�
�யா��� அவ�ைடய ����� ப��ெகா�டா�.
பா�பா�� ப��� க�ன�ைத ஒ� �ரலா� ெதா���

பா��� ம���தா�. அ�ேபா� அவ����
ெத�ய��ைல, த� �றேம தன�� எ��யா����
எ��.
நா�க� ெச�ல� ெச�ல, தன�� �ைன� ெத��த நாளாக
மா� மா�� ெகா��ய அ�பா����, அ�மா����
��ெர�� த�ைன� ���காம� ேபானத��� காரண�
த��தா� எ�றவைர ���த�. அவ� ராஜாமா��
இ��பதா�தாேன ெப�ைமயாக அவைன எ�லா
இட�க���� அைழ��� ேபா�றா�க�, த�ைன
���ேலேய ������? அ�� யாேரா �ேந�த�
���� பா�� கா��னானாேம! அத�� எ�லா��
ைகத��னா�களாேம!
அ�மா அைத� கைத கைதயாக� ெசா���ேபா�, அ�த�
கா��ைய மன�க�ணா� பா��த �யா���� தா� பல
ப� தா�����ட�ேபா� இ��த�. த�ைன ம���,
`ஒ�கா�� ப�டா. ஓயாம, எ�ன �ைளயா��?’ எ��
�ர�ட�தாேன அ�பா���� ெத��த�!
த�ைனெயா�த �ற ைபய�கைள� பா������,
ஆைசைய அட�க ��யா�, தன��� ைச��� வா���

த��ப� ேக�டேபா�, `இவ� ெப�ய இவ�! இேதா
இ�ேக இ���ற ����� நட�� ேபாக��ய�ேயா?
ெவ��ேல ேபானா, ஐயா க������கேளா?’ எ��
அ�பா ைநயா�� ெச�தேபா�, அ�மா�� ேச���
���த�தாேன அவைன ெவ�வாக� பா��த�!
�ல ஆ��க� க���, ��யா ேக�காமேலேய
அவ���� ��ய ைச���! �யா���� அ�ைக
வ�த�. ெவ��� அைல�தா� ��யா
க�����வாேனா எ��தாேன இ�ேபா� வா���
ெகா������றா�க�?
அ� ஏ� தா��, ‘ராஜா மா��‘ �வ�பாக இ�ைல?
நா� �ற�ேத இ��க��டா�.

ப��� ப��� ���த�ட� ேம�ப��� ப��க
����னா� �யா�.
`வய�தா� ஆ�ேத த�ர, அ��ேக�த ��� இ��ேய! �
ஒ��த� ப��� ேமல ேபா��டா ேபா�மாடா?

��யா��� இ�ப�தா� ப�ன�� வயசா��.
அவ��� ��ஷ�, ெட���, பா�� �ளா���
எ�வள� ெசல�! ����� ��தவனா, ல�சணமா,
ச�பா���� ேபா��யா..!’ எ�� ஒேரய�யாக அவ�
வாைய அைட����டா� அ�பா.
அத���, ��யாைவ ப�ைன�� வய�ேலேய
அ�ைடநாடா�ய ��க������ ப��க
அ���யேபா��, அவ� ேக�டேபாெத�லா�
பண�ைத அ���யேபா�� தா� ��க� ��க�
சாவைத�ேபால இ��த� �யா����.
த���ேக�பவ� எவ�� இ�லாததா� மன�
ேபானேபா��� நட�த ��யா, �ல வ�ட�க�ேலேய
உடெல�லா� �யா��ட� வ�� ��றா�.
அ�மாதா� ஒேரய�யாக அ�தா�. `த�க ���ரக�
மா�� இ���ேய! இ�ப�� ேபா���ேயடா, க�ணா!’
எ��.
�யா����� வ��தமாக இ��த�. தன�காக எ�றாவ�
இ�ப� உ�� இ��பா�களா இ�த அ�மா?

இைளய மக� �ய வ��� ேபா�றா� எ��
ச�ேதகமற� ���தா��, `வய�� ேகாளா�!’ எ��
அ�மா அவ��� ம���� அ��தா�.
ேக�டேபாெத�லா� பண� ெகா��தா�. அ� ேபாதா�,
தன� ேபாைத�பழ�க��� ேதைவ�காக ���ேலேய
��ட ஆர���தா� ��யா. அத��� �����
வ�வேத அ��வமா�, இ����, அவ� ேபான இடேம
ெத�யாம� ேபா���.
அ�ேபா� அ������ ப��ைக�� ���தவ�தா�.
அ��த���, நடமா�ட�, ேப�� எ�� ஒ�ெவா�றாக
இழ�தா� அ�மா.

“இ��மா அ�ப�ேய ஒ�கா������க?“ ������ட�
வ�� அவன�ேக அம���ெகா�டா� லதா.
க�ள� கப��லாம� இ���� இவைள�� த��ட�
கல�க ைவ�பாேன� எ�� ேதா�ற, “உன�� எ���
எ��கேல?“ எ�� ேக��ைவ�தா� �யா�.
“அ� �ட��! அ�ைதைய �ைன�சா பாவமா இ����க!

ஒேரய�யா ெச�ல� ����, தாேன ��னவைர�
ெக�ட�ய ைவ���ேடாேம அ�ப���
உ�����ேளேய அ������ இ��கா�க. வாைய�
�ற�� ெசா�ல�� வ� இ�லாம ேபா����, பாவ�!”
எ�� அ���ய லதா, ச�ெடன ஏேதா ேதா�ற,
“ந�லேவைள, உ�க���� ெச�ல� ���கல.
இ�லா��, ��க இ�ப� க�ட�ப�� உைழ��
����� வ����க ���மா? இ�ேல, நா�தா�
ஒ�க���� �ைட����ேபனா?”
�ைளயா�டாகக�தா� ேக�டா�.
ஆனா�, �����டவனா� அவைள� பா��தா� �யா�.
த�ைன�ப��ேய �ைன��� ெகா����த��, �றர�
�யர�க� ��யா� ேபா���டதா?
“ச�. வா�க,” எ�� அைழ�தவைள எ��� ��யா�
பா��தா�. “ஒ�க��� ஒ� ச�ைட பா�� ெவ����
வ����ேக�. ேபா� வா���� வரலா�. அைத�
ேபா�டா, ராஜா மா�� இ����க!”
“ேவணா�பா. நா� �யா�வாேவ

இ������ேபாேற�,” எ�றா� �யா�.
�ம�சன�: அ�ப�பா, எ�ன அ��ைரக�, எ�ன
ஆேலாசைனக�! ஒ� ��கைத���� எ�தைன ���க�!
மா�ப�ட ���. ந�ல பைட��.
எ�.எ�.��தா, தாமா� ேடசா, ஜா�
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“இ�த� ைப��ய���� காேசா, பணேமா ���� �ல��
ெவ���டா. ேவற ெபா���களா இ�ல இ�த
ஒலக��ேல?”
ெவ�நா������ �������த மக�ட�
�ைற��டா� தா�.
ரா��� உட�� மன�� ஒ��ேக ����ன.
��ப� வய�வைர க�யாண�ைத� ப��ய �ர�ைஞேய
இ�லா���தவ� அ�ப�ேய இ��� ெதாைல����க�
�டாதா? ந�ப�க�� ேக�ேயா, அ�ல� அக�யா��

அழேகா அவைன ெவ�ல, �ர�ம�ச�ய���� ஒ�
������� ைவ�தா�.
அ�ப��தா� �ைன�தா� �த��. ஆனா�, ஓ��
மாத�க�ேலேய, ப�வ வய���ட தன���
ெப�கைள� க�� எ�த� �ள����� ஏ�படாத
�ேநாத�, தன� ெப��ர� இவ���கான காரண�
��ய, மைன�ைய��� உடலள�� �ல��ேபானா�.
ப�ென�ேட வயதா����த அக�யா��� எ���
��ய��ைல. தா� அவைர�ேபா� அ�க� ப��காதவ�
எ�� அல��ய� கா���றாேரா? ஏைழ எ��
ெத���தாேன, தாேன க�யாண� ெசலைவ��ட
ஏ���ெகா�டா�?
த�ைன� பா��தாேல �ல�� கணவைன எ�ன
ேக�ப�, எ�ப�� ேக�ப� எ�� ��யா� அக�யா
த�மா��ெகா����தேபா�தா� இ��ர� அவ�க�
����� வ�தா�.
“ெப�ய�கா மக�,” எ�� அ��க� ெச�தா� ரா�.
“இவ� எ�ேனாட மாமா�� ேப�தா�. எ�ைன�ட

ஒேர வய�தா� ெப�யவ�. நா�க ெர��ேப��
ஒ�ணா வள��ேதா�,” எ�� அக�யாைவ� பா���
�ேந�தமான ��னைக�ட� ெத���தவ�,
ரா����ற� ����, “ஒ�க க�யாண���� நா�
வர��யல. அ��காக, என�� இ�வள� அழகான
அ�ைத இ��கா�க�� ஏ�டா ���ேய ெசா�லல?”
எ�� ெச�லமாக� ேகா���� ெகா�டா�.
ஒேர ஒ�வ� வ�ைகயா�தா� �� எ�வள�
கலகல�பா�ற�!
“இ�ேபா எ�கடா வ�ேத?” எ�� ேக�டா� ரா�.
ேகாலால�������� ெத�ேக, 123 �ேலா��ட�
ெதாைல�� இ��த� ச���ர��வமான மலா�கா.
“எ�ைன இ�க மா���டா�க. அ��� ந�லதா�ேபா��.
கைட� சா�பா� சா���� அ����ேபா��!”
��னைக�தா� ரா�. “��� வைள�காேதடா, த�யா.
`இ�கதா� த�க�ேபாேற�’� ப���
ெசா�����ேபாேய�!”
“அ�மாதா� ெசா�னா�க, ஒ�க��� ஒ�தாைசயா நா�

இ��கலா�, � ெரா�ப ச�ேதாஷ�ப�ேவ��!”
“��மா அள�காேத. `ெவ��ல சா���டா, வ��
ெக��� ேபா��! க�யாண� ப�� ைவ�க�மா��
இைத�ட ெவ��பைடயா ஒ��த� எ�ப��
ெசா�வா�?’� ேக�����ேய?” ���தா� ரா�.
அ�சய��ட� கணவைன� பா��தா� அக�யா. அவ�
இ�வள� ேப�வானா?
த��ட ம��� ஏ�..?
“க�யாணமா! �த��ரமா இ���றவ�லா�
மா���க��� பா��பா�. மா�����டவ� எ�ப�டா
ெவ�ேய வ�ற��� ���பா�. எ�ன ெசா���க,
அ�ைத?” எ�� அக�யாைவ� பா��� க�ைண�
����னா� இ��ர�.
த�ைன�� ஒ� ெபா��டாக ம��� ஒ�வ� ேப�ய�
அக�யா��� �ைறைவ அ��த�. ஆனா�, ப�� �ற
அ��, ச�ேற பய�தவளாக கணவைன ஏ��டா�. அவ�
கவ��ததாகேவ ெத�ய��ைல.

த�ப�க� இ�வ���� இைடேய இ��த �ளைவ�
����ெகா�ள இ��ர��� நாளாக��ைல.
ஒ� நா� பக� ப�� ம� இ����. ஆ�க� இ�வ��
ேவைல��� ேபா������தன�. சைமயைல
�������, இ��ர� அவ��ெக�� வா��
வ����த காத� ��ன�ைத �வார�யமாக� ப����
ெகா����தா� அக�யா. வா��கத� த�ட�ப�ட
ச�த� ேக�ட�. எ���ேபா� �ற�தா�.
கதைவ� தா��டப� உ�ேள �ைழ�த இ��ரைன�
பா���, “எைதயாவ� மற�� ெவ�����
ேபா����களா?” எ�� அ�பா��தனமாக�
ேக�டவ���� ப�� �றா�, அவ�ைடய க�கைள
ஊ���வ�ேபால பா��தா� இ��ர�.
ெந��கமாக வ�தவ�� தைல���� �ச�ப����த
���� வாசைன��, �க� சவர�������
தட����த ���ரா ப�ட�� மண�� ஒ��ேச���
அவ�ைடய உண��கைள� தா��ன. அவ�ைடய

உட�� மன�� படபட�தன. ��� ேவகமாக வ�த�.
“ைப��ய�கார�!” �����பாக வ�த� அவ� �ர�.
“ேகா�� �ைலமா�� இ���ற ஒ�க அ�ைம அ�த
மைடய���� ���தா!” எ�றப� அவன� ைக…!
பய�� ��வா��னா� அக�யா.
அவ�ைடய ெசயைல எ��பா�����தவனாக,
அவ�ைடய ேதா�கைள அ���, த�ன�ேக
ெகா��வ�தா�. அக�யா உைற�ேத ேபானா�.
இ��ர� ெவ�ேய� ெவ�ேநர� க��த��தா�
அக�யா��� நட�� ���தத� �ப�த� ெம�ள
உைற�க ஆர���த�.
தா� ஏ� அவைன� ����� த�ள��ைல?
அவ�ைடய உண��க�� எ�ெரா� ஏேதா ஒ� ��ய
அள�� த����� எ��தேதா?
இ� க�கைள�� இ�க ��, ��ைச�
�����ெகா��, அவ�ைடய உட�� ஒ�ெவா�
அைசைவ�� மன�க�ணா� உண���, சவ�ேபால

உைற�� �ட�தத�� எ�ன அ��த�?
க��� ��ச�����கலாேம? அ�ேபா� எ�ன ஆ���
என��?
அ��� வ�� �ன�க�� �ைலைமைய எ�ப��
சமா��ப� எ�� அக�யா ��லைட�தா�. ��யவைர
த��ைடய அைற� கதைவ� தா����ெகா��,
உ�ேளேய இ��க� தைல�ப�டா�.
த� க���� தா� க��யவ� எ�லா�
கணவ�கைள��ேபால இய�����தா�, தா�
இ�த�பா� படேவ������மா எ�� எ�ண� ேபாக,
கணவ�ேம��, அவைன மண�த பாவ���காக�
த���� ஆ��ர� ெபா��ய�. ஆ��ர� ஒ�
வ�காைல� ேத�ய�. த�ைம�� அ�ைக ���ட�.
மைன��ட� ஏேதா மா�ற� ெத��றேத எ�� ரா�,
அவைள ப�ேசாதைன�� அைழ��� ேபானா�.
“வா���க�! ��க� அ�பாவாக� ேபா���க�!” எ��
ேபா�யான ம�����ட� டா�ட� ெத���தேபா�,
அக�யா�� பா�ைவ ெவ��த�.

ஒ� தடைவ!
ஒேர ஒ� தடைவ!
அ�கப�ச� ப�� ��ட�க� இ���மா?
அத�� இ�வள� ெப�ய த�டைனயா?
ேகாப�தா��, அவமான�தா�� �வ�த �க�ேதா��,
ெந��த ��வ�க�ட�� ெத��ேலேய கவன�ைத�
ெச��த �ய�றப�, அவ� ப�கேம ���பா� காைர
ஓ��னா� ரா�.
ப�ென�� வய���� இ��ர� ெவ���ேபா���த�
யா���� ெத�யாத ரக�ய� ஒ��� இ�ைல. ஏ�,
அவேன அைத�ப��� ெப�ைமயாக�
ேப��ெகா�வா�. ஆனா�, உ�ட ����� இர�டக�
ெச�ய�� ��வா� எ�பைத ரா� �ைன���
பா�����க��ைல.
வார� ஒ�� நக��த�. கணவனாக ஏதாவ� ேக�பா�
எ�� எ��பா��த அக�யா, அவன� ���த
ெமௗன�தா� ேம�� கல���ேபானா�. ைத�ய�ைத

வரவைழ���ெகா��, வ����ேம� ஒ� ைக ப���,
�கசாைடயாகேவ ேக�டா�.
“ேவணா�!” அவைள ����� பா��காமேல
ப�ல��தா�.
�ைன��� பா����ேபாேத அக�யா���� கல�கமாக
இ��த�. �ழ�ைதைய� பா����ேபாெத�லா�
அவ���� ெச�த �ேராக�தா� தா� ���க ேவ���
எ�ேற அ�த ����� வ����பா� எ��தா�
அவ���� ேதா��ய�. அழ ஆர���தா�.
அைத� ெபா��ப��தா�, “ஆ��ேல எ�ைன
ல�ட���� ேபாக� ெசா�� உ�தர� வ�����,”
எ�� �க�ைத எ�ேகா ����யப� ெத���தவ�
ச�ேற ேயா��தா�.
“ஒ�ைன அேலா� �டா�ல, அ�மா��ட ெகா��
�டேற�,” எ�றா�. மேல�ய நா��� வடேகா���,
கடார� எ�� ��� அைழ�க�ப�ட இ�ைறய
ெகடா�� தைலநகர�. ேகாலால������� நா��
�ேலா��ட�க���ேம� ெதாைல�. இ��ர��

அவ�� ெந��கமாக இ��க ��யா� எ�� கண���
ேபா����தா�.
இ�ப��� ஒ� ெபா�ைமயா! த��ட� ஆ��ர�படா�,
ெபா��ைப� த��� க��கா�..!
அேத ���� பைழயப� ேச�����தா�, இ��ரைன
க���ப��த �ய�வேதா, ��ைட��� ெவ�ேயற�
ெசா�வேதா ரசாபாச��� ������� எ�ேற,
�ர�ைனைய எ��ெகா��� ச�����, கணவ� ஓ�
ஒ��றா� எ�ப� அக�யா���� ��ய��ைல.
இ�ெனா�வராக இ��தா�, ெத��ேதா, ெத�யாமேலா
ேசார� ேபான மைன�ைய அ��ேத ெகா����பா�க�.
இ�ைல, �ல��யாவ� ைவ����பா�க�.
ச�ெடன ெபா� த��ய�. இவ�� �ல���தா�
ைவ��றா�. யா���� ச�ேதக� ஏ�படாதவ�ண�.
ஓயா� �ழ�ற தன� ��ற உண��ேலேய
����ேபானா� அக�யா. அத� உ��த� தா�கா�
அ�தா�. ����… ����… . ����…

`அ�����ேட இ��காேள!’ எ�� மா�யா�
அ�சய�ப�டா�. `��ஷ�ேமல அ�வள� ��யமா!’
க��பமாக இ���� ெப�க�� உட�� சாதாரணமாக
ஏ�ப�� ரசாயன மா�ற�க�� �ைள� ேபா�� எ��
சமாதான� அைட�தா�.
ஆனா�, �ரசவ����� ��ன�� அக�யா�� �ைல
மாற��ைல. �ழ�ைத த�பா��� கத��ெகா��
இ����. அவ� எ�ேகா ெவ����
பா����ெகா����பா�; இ�ைல, ��� ���
அ��ெகா����பா�.
`����யா வ�����! தா�ப��ய உற�� ஏேதா
ேகாளா�!’ எ�� உள�ய� ��ண�க� அ��ராய�பட,
“க�யாணமா�, அ��த வ�ஷேம ��ைள! எ�னேமா
ெசா�றா�க!” எ�� ெநா��தா�க� மா�யா��,
நா��க��.
��ைள�ட� கா��ய அேத பரா�க�ைத� த�
உடைல� பராம��ப��� ைக����தா� அக�யா.
“��ைள �ற�த�� வ��ைற� க�� இ��க��டா�?

இ�ப� ெதா�� ேபா����ேச!” எ�� நா�தனா� ஒ���
க�சன��ட� ேக�க, `அ�பாடா! இ�ேம, அழ�,
அழ��� எ�த� பய�� எ���ட வாலா�ட
மா�டா�,’ எ�ற ஏ�ப����த ��ம� �ைலவ�
ேபா���த� அக�யா���.
“வய�ைத� க�டறதா! எ�ன அ��க� அெத�லா�?”
எ�� க�த ஆர���தவ�, அ�ைக�� ����னா�.
“அ���ட எ���� வா����கேற? எ�லா����� ஒ�
க�த�, ஒ� அ�ைக! �சா�!” எ�� ெவ����ேபா�
��ய மா�யா��கா�, “ரா�, பாவ�! அ�����ட�
ேபசமா�டா�. உட�� அழ���
மய���ேபா��டா�. இவேளாட ெதா�ைல
தா�க��யாமதாேன ெவ�நா���� ஓ��டா�!
இ�ேக, நா� �ட�� அ�லாடேற�!” எ�� ���
�ழ��னா�.

தா� மண�த அழ�� ப�ைமயா இ�! ��� ஆ��க�
கட�த�� ����ய ரா���� அ����யாக இ��த�.

�டேவ, `ந�லேவைள, ��ைள அ�மா சாய�ேல
இ���!’ எ�ற ச�ேதாஷ�� எழாம��ைல.
“ஒ� ��ைள எ�னடா இட� ைக�ல சா����! ஒ�க
ெர��ேப���ேம வல�ைக� பழ�க�தாேன?” எ��
அவ�ைடய தா� அ�சய�ப��� ேக�டேபாேத
உ�ைம ����ேபாக, அவ�ைடய ைக த���ைசயாக
வாைய ��ய�.
அ�ேக அம�����த அக�யா���� அ�வா��ைதக�
ேக�டன.
அவ�ைடய �ழ��ய மன��ன������ ஒ�
ெத�வான எ�ண� ேமெல��த�: இ��ர�� இட�
ைக அவ�ைடய �ர�ட மா�ைப� ����
அ����ற�!
அ�த �ைன�� தா�க�ைத� ெபா��க��யா�, `��’
எ�ற அலற�ட� தைர�� ���தவ�, ெவ��த
க��� �ைற�த ைககா�க�ட�� அ�ப�ேய
�ட�தா�.
அ�ேபா�தா� உபேத��தா� தாயா�, “இ�த�

ைப��ய���� காேசா, பணேமா ���� �ல��
ெவ���டா,” எ��.
உடேன ப�ல��க ��ய��ைல ரா�வா�. `� ஒ��காக
நட��ெகா����தா�, இவ� இ�ெனா��தைன
அ�ம��� இ��பாளா?’ எ�� ���ய� மனசா��.
ெப�ய மன� ப��வ�ேபா�, “அ� ச���ேல�மா.
என�� ஒ� �யா� வ�தா, எ�ைன� பா���காம, இவ
������ ேபா���பாளா?” எ�றா�.
உ�மனேமா, `நா� ெபா�ைட�� ேக� ெச�தவ�க எ�
வா�ைச� பா�� அசர�ேபாறா�க!’ எ�� ��க��த�.
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ேவ�டா� இ�த அ�மா

ேட� ப�மா! இ�த ஒ� தடைவயாவ� எ�கேளாட
வாடா!” ந�ப�க� வ�����னா�க�.
“அவ� வரமா�டா�டா. எ�த� ச���ழைமதா� நா�ப
����� அவ� வ����கா�?”
ப�மராச��� அ�ைகதா� வ�த�. அவ�க�ட�
உ�ைமைய� ெசா�ல ���மா?
அ� ஏ� இவ�ைடய அ�மா ம��� எ�லா
அ�மா�கைள��ேபா� இ�ைல?

பாலா�� அ�மாைவ� பா��தா�, யா�� அவ���
�ைச �ைள���ெகா�����ற மக� இ���றா�
எ�றா� ந�பமா�டா�க�. ஏ�, ஒ� தடைவ அவ�க�
ந�ப�க�ேலேய ச�� த�யாக இ��த அ�ஜூ�
ெசா�ல��ைல, `��டா�ேயாட அ�மாவா�
ேபா��டா�க! இ�லா��, `ைச�’ அ�����ேப�,’
எ��?
இவ� ம���, அ�மா உ�ேரா� இ����,
இற����ட அ�பாேவாேடேய ேபா���டதாக
�ைன�ெத��த நா��த� ெசா��� ெதாைல�க
ேவ��ய �ைல.
அட, அழ��, இளைம�� இ�லா��டா��ட�
பரவா��ைல. இ�ப�, ேப�ெச�லா� �ள��ேபா�,
க�க�� ����ட ஒ� இ�லாம�, ஆ���ைளேபா�
��ைட ���ட�, �ழ�கா�வைரேய ெதா���
க�ைன� ேபா���ெகா����த அ�த உ�வ�ைத
`அ�மா’ எ�� ஏ���ெகா�ளேவ எ�வள� க�னமாக
இ��த�!

அ�பா தவ��ேபானேபா� அவ��� ஒ� வய��ட
�ர�ப��ைலயா�. அ�காதா� ெசா�வா�. அவ����
பா� ெகா���� ெகா����தா� அ�மா.
ெத� ஓரமாக நட��ெகா����த அ�பாேம�
ேபாைத����த ப� �ைரவ� தன� வாகன�ைத ஏ�ற,
தல��ேலேய அ�பா�� உ�� ���தைத
காவ��ைறைய� ேச��த ஒ�வ� �ற� ேக��,
ைக��ழ�ைதைய ந�வ���, ��தா�க� ��க�ப��
இ��த ஜா�ெக�ைட �டைவ� தைல�பா�
மைற���ெகா��� �ர�ைஞ�ட இ�லா�, அல�யப�
ெவ�ேய ஓ�யவ�தா� அ�மா. அவைள�
க���ப��த ��யா�, �ல மாத�க���� த�ேசா�
ர���தா���ள ஆ�ப����� அ�����டா�க�
தா�தா��, பா����.
ேகாலால���� வட��� ப����, ேபரா� மா�ல���
இ��த த�ேசா� ர���தா�� 1911 ஆ�� மன�ைல
ச�யாக இ�லாதவ�க��காகெவன ஆ�ப���
�வ�க�ப�ட�. அ�த இட��� ெபயைர� ேக�டாேல,
�வர� ��யாத பல�� ேக�� ���� ���பா�க�.
`இவ� ச�யான த�ேசா� ர���தா�!’ எ�� ��வ�க�

ஒ�வைரெயா�வ� ���� ெகா�வ�� உ��.
இெத�லா� ����, ேவ� ஊ��� மா�னா�க�. பா��
ம��� மாத� தவறா�, அ�மாைவ�ேபா� பா���
வ�வா�. அ�ேபாெத�லா�, “ராசா, ராசா�� ஒ�ேமல
உ�ைரேய ெவ����தாேள, பா�! இ�ப�, த�
ேப��ட� ெத�யாம ஆ��டாேள!” எ�� �ல��வா�.
ப�மராசா���� த�மச�கடமாக இ����.
எ�ேபாதாவ� அ�கா�� பா����� �ைணயாக�
ேபாவா�.
“� அ�மாைவ� பா�தேத இ��ேய, ப�மா. எ�க�ட
வாடா,” எ�� அ�கா ஒ��ைற இ����ேபானா�
அவைன.
“ந�ப ராசா பா���களா�மா? எ�வள� ெப�யவனா
ஆ��டா�! ������ ேபாறா�ல!” வ�ய
வரவைழ���ெகா�ட உ�சாக��ட�, ெப�றவ��ேக
மகைன அ��க�ப���னா�, அ�கா.
எ�ேகா ெவ��தப� உ�கா�����த அ�மா ச�ெடன�
����னா�. �ைர�� வ�� மகைன அைண�தா�.

அவ�ைடய ���� இ��க��� ��வ� �ர��
ேபானா�. அ�மா ��தமா� ெபா�ய ஆர���த��,
அழ ஆர���தா�.
அைத� கவ���� மன�ைல�� அவ�
இ��க��ைல. “ராசா����! ராசா����!”
ெவ����தவளா� க��னா�. உபேயாகம�� இ��த
�ர� கரகர�பாக இ��த�.
ஆனா�, அைட�� �ட�த உண��க� ெவ��ப�டதா�,
நாளைட�� அவ�ைடய �ைல�� ��ேன�ற�
காண�ப�ட�. அ�மாைவ ����ேக ���ப அைழ��
வ�தா�க�.
கணவ�டேனேய அவ�ைடய ��� �வா�ன�
ெவ�வாக� பா��க�ப�� ��ட� எ�ப� �ற�தா�
���த�. ஆைட அ�ய ம��தா�. வா�நா� �ரா��
ம��� சா��டேவ��� எ�ற ம���வ�க��
எ�ச��ைகைய ��னா�. `என�� �ஷ� ெகா���
ெகா�ல� பா�க��களா?’ எ��, க��ைய� ைக��
எ����ெகா�� அவ� �ர�ட, ேவ� வ����,
ஆ�ப����ேலேய ���� ெகா����டா�க�.

அ��, உ�ச�தைல�� �� அ��� ைவ��� ���ைச
அ��� சா�வா��ய அ�மாைவ, `���� ����ேக
அைழ��� ேபாகலா�,’ எ�� தகவ� ெகா��தா�க�.
`அவைள எ�களா� பா����ெகா�ள ��ய��ைலேய!’
எ�� பா����, அ�கா�� ேபா� ம�றாட,
அ�����த ஒ� இ�ல��� த�க ஏ�பா� ெச�தா�
ெப�ய டா�ட�.

`இவ�களா� �ற��� ஆப�� இ�ைல,’ எ�ற
�ைல����த �ற ெப�க� த�����த இட� அ�.
எ�லா�ேம மன�ைல �ற���, ��ர ���ைச�����
அ�� அ��ப�ப�டவ�க�. நா� தவறா�, ���
ேவைள ம����, மாத� ஒ� ஊ��மாக, ஒ��த
ேபாைத �ைல����த �ற�ட� அ�மா��
ஒ���யா�� ேபானா�.
“ஒ�ைன� பா��ற��காகேவ ஒ�க�மா உ�ைர
ெவ��������கா, ராசா. வார� தவறாம ேபா�
பா���� வா. ேவற எ�னதா� இ��� அவ���,

பாவ�!” மரண� ப��ைக����த பா�� ��மா
ேபாகாம�, ச��ய� வா���ெகா��தா� ேபானா�.
அ�ேபா� ப�மராசா��� ப�� வய�. இ�ப� வயதான
அ�கா தன� க�யாண�ைத�ப�� �ைன����ட�
பா��க ��யாத �ைல�� இ��தா�. ேவைல���
ேபானா�. மாதாமாத� அ�மா��காக ஒ�
ெப��ெதாைகைய எ���ைவ�க ேவ��ேம!
ச�� �வர� ��ய ஆர���க, ப�மராசா���
அ�மா��ேம� ஆ��ர� ஆ��ரமாக வ�த�.
த� வய�� ைபய�கெள�லா� ஒ�� ேச��� ��மா,
ெமகா மா�, ெக��� ைஹலா��� எ��
����ெகா�� உ�லாசமாக� க��ைக��, த� ��
ம��� ஏ� இ�ப�� ேபா���?
வார� �ரா��தா� ப����ட��, ��ஷ��
இ��கேவ இ����றன. ஒ�ெவா� ச�ய��� ப�
�����ேபா�, அ�த அழகான அ�மாைவ� த�சன�!
அ�த� கச������ �ள அ��த நா�� அேனகமாக
�ரயமா����.

த�ைன�ப�� மற�கேவேபா�, ஓயா� ப��த��,
வ���� இவ�தா� �த�. ஆனா�,
ந�ப�க�ட���� இ��� எ�தைன
நா�க����தா� உ�ைமைய மைற�க ����!
உ�ைம ெவ�யா���டா�, `ைப��ய�ேதாட ��ைள
ேடா�!” எ�� ஏளன� ெச�வா�கேளா?

“இ�ப� �க�ைத ������ ெவ������
அ�மாைவ� பா�கவ�தா ந�லாேவ��ல, ப�மா!”
ரக�ய� �ர�� அ�கா அத��னா�.
உத�ைட� �����ெகா�டா� ைபய�. ப��
வய�வைர அ�மா�ட� தைல வா�� ����ெகா��,
அ�மா கைத கைதயாக� ெசா�ல சா����, தைர��
அம��� ����பாட� ப��ய
�ைன�கைளெய�லா� அ�கா ப��ர�ப���
ைவ����தா�. தா�� அவ�� ஒ�றா?
அவைன� பா��த�� ேலசாக� ���தா� அ�மா.
“ந�லா� ப���றயாேம, ராசா?” எ�� எ��த

எ���ேலேய �சா��தா�. “அ�கா��� நா�தா�
பாட� ெசா��� ெகா��ேப�!” அவ�ைடய பைழய
�ைன� ச�ேற �������த�.
“இ�ப அவ��� நா� ெசா��� ����ேற�மா!” அ�கா
����ெகா�டா�, அநாவ�யமான வ��த�தா�
அ�மா�� �ைல ம�ப��� ேமாசமா���டா� எ�ன
ெச�வ� எ�� பய�தவளாக.
“என�� ஒ�க�டேவ வ��ட��ேபால இ���. ஆனா,
இ�க இ���ற��க ேவைல ெச�யற��காக எ�ைன�
���� ெவ������க!” தன� உ�ைம �ைல ��யா�
ேப�யவைள� பா��தா� பாவமாக இ��த�
ப�மராசா���. ஆ�தலாக ஏதாவ� ெசா�லேவ���
எ�� ேதா��ய�. “இ�ேக எ�வள� அழகா ேதா�ட�
ேபா����கா�க! ஒேர ேபாக��லா ெச��ல எ�தைன
கல� �!” எ�� �ய�தா�.
அ�மா�� க�க�� அ��வமாக ஒ� ஒ�. “ஆ���
ேதா�ட��ட இ���. பா�க�யா க��?” எ�ேர
இ��த ஐ�தைர அ� மகைன, தா� எ�ேறா ��� வ�த
�ழ�ைதயாகேவ பா���, ஆைசேயா� அவ�

�கவாைய� ���தா� அ�மா. “கா�டேற�, வா!”
இவ�ட� தா� நட�பதா?
அ�த எ�ணேம ேகாப�, பய�, அ�வ���, இ���
ஏேதேதா உண��கைள� ேதா����க, `ேவ�டா�,’
எ�ப�ேபா� ேவகமாக� தைலயா�����,
அவ�ைடய ைகைய �ர���தனமாக �ல��யவ�,
ச�ெடன எ���, ����� பாரா� வா�ைல ேநா��
நட�தா�. அ�மா ெவ� ���தவளாக ஏேதா க��ய�
அவைன� பா��க��ைல.
அ�வாரேம, த� தைல��ைய ெவ�ட வ�தவ��
ைக����த க�த��ேகாைல� ����, எ�ன
நட��றெத�� �ற� ����ெகா����, அைத� த�
வ���� ெச���ெகா�டா� ப�மராசா�� அ�மா.
ெப�ற மக��ேக ேவ�டாதவளாக� ேபா���ேடா�,
இ� உ�ேரா� இ���தா� எ�ன பய� எ��
அவ��� ��ச� �����த அ�����
�லனா���டேதா!
உலக� அ�யாத அவ�ைடய அ�மா��� ெசா�ப

ஈம�கட�கைள� ெச�� ���தா� மக�. அ�ைகதா�
வர��ைல. உ�ள��� ���ட ��ம�யாவ� ெவ�ேய
ெத�யாம� இ��க ேவ��ேம எ�� அவ�
எ����ெகா�ட �ய�� இ��� ேபா���த �க���
ெத��த�.
�ம�சன�: ��மலா!
��க� ��மலமாக எ�����க�.
‘�ர�ைஞ�ட இ�லா�’ – அ� ‘இ�லாம�’ ���
��டா� தா� ைப��ய�.
‘ச��ய� வா���ெகா��தா� ேபானா�.’ அ� தா�
சா��யமான வ�.
‘�ைன�கைளெய�லா� அ�கா ப��ர�ப���
ைவ����தா�’ – அ� தா� ெபா��ஷ�.
இ�ன��ரா�
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�மான��� தன� இ��ைகைய� ேத�யப�, ேமேல
இ��த எ�கைள� பா��தப� நட�தா� �ப�ரா.
அவ� ஒ�வ�யாக அம��த��, ப�க�����தவ�
��னைக�ட� அவைள வரேவ�றா�.
“�ேட�ஸு�கா?” அனாவ�யமாக� ேக�டா�.
ேகாலால���� �ற�ப�டா�, அ�த மா� �மான�
அ��தா� ேபா�ற� — வ��� ஒ� ம� ேநர�
�பா�� ��பைத� ேச��கா��டா�.
தைலைய ஆ��னா� அ�த இைளஞ�.

“நா��தா�!” எ�றா� ெப�ைம�ட�. “எ� ெப� —
ஒேர ெப�தா� என�� — அ�ேக ேபா� ப��
வ�ஷமா��…,“ �த��ைற �மான� பயண�
எ�பதா� உ�டான படபட��ட� ��� �டாம�
ேப�னா� �ப�ரா.
ஏேதா, ம�யாைத��� ����ைவ�தா�, வர� ேபா��
இ�ப� ம� ேநர����ேம� இவ� ேப�� �ைள��
��வாேளா எ�ற பய� எ��தேதா, எ�னேவா, அவ�
ப�க� ���பா�, �����ைக�� ��ப������த
ைபைய� �ழா�, �மான� ெதாைலகா��ைய� ப��ய
�வர�க� அட��ய ���ேப�ைட எ��� �க����
ேநராக� �����ெகா�டா� சகபய�.
அைத அவமான� எ�� �ைன�காம�, �ப�ரா��
ைக�ைப��� எைதேயா ேத� எ��தா�. ெவ�� �ல�
கா�த� — �மான� தபா�� வ�த ேவ�� நா���
க�த� எ�பைத� பைறசா��ய�. இர�ேட
வா��ய�க�தா�:
அ���ள அ�மா,

இ��ட� ஒ� ��க� அ��� இ���ேற�. �த��
�சா எ���� ெகா�ள��.
சா�
ப�� வ�ட�களாக அவ� எ�ேக, எ�ப� இ���றா�
எ�ப��ட� ெத�யா�. தா� த��த த��� மக����
�������மா? எ�லாவ����� �ராய���தமாக�தா�
இ�ேபா� — தா�� கைட�� கால��� — அவைள�
த��ட� ைவ���ெகா�ள� ேதா�����க ேவ���.
கட��ேபானைத �ைன���ேபா�, ேகாபேமா,
வ��தேமா எழ��ைல. எ�தைனேயா அ�தா���ட�.
மன� மர��� ேபா���த�. எ�ன நட���, ஏ�
நட�த� எ�பேத ��யாத�தா� வா��ைக.
எ�லாவ����� அ��த� ேத�� ெகா����தா�,
அைம� ெக�வ�தா� ��ச�. மா�ற ��யாதைத
ஏ�ப�தா� �ேவக�. ஐ�ப� வ�ட வா��ைக
அவ���� க��� ெகா�����த பாட� அ�.

ைக��ழ�ைத�ட� ��ழ�� �����தவைள�

த��ட� ����� ைவ���ெகா�டா�, அவ�
ச�க��� வா�னாேலேய ��க� ��க� சாக��க�
ப�வா� எ�� ����ெகா����த த�ைத ெச�த
உபகார� அவைள நக���ற��� இ��த ெப�க�
����� ேச���, ேம�ப��� ப��கைவ�த�.
உ��ேயாக� �ைட��, ஒ� வாடைக ����
�����தா�. வ����பா�ைட� சமா��க ���த�.
ஆனா�, இ�ப�� இர�ேட வயதா� இ��தவ��
உண��களா�, `உ�ைன அ�ப��க கணவ� இ�ைல.
எ�லா ஆசாபாச�கைள�� �ற�����,
க�ம��ேலேய க�ணாக இ���, ேபா�ற வ����
���ய� ேத��ெகா�!’ எ��� எ�த�படாத
���ப�த�ைத ஏ�க�தா� ��ய��ைல. ெவ�ைள
ஆைட�� ����� அ��தா� ம��� ஆசாபாச�க�
ஒ��� ��மா?
ேவைல, ��, இ�த இர�ைட�� ��டா�,
வா��ைக�� ேவ� எ��ேம �ைடயாதா எ�ற ச���
எ��த� �ப�ரா����.

அ����� ஓ� அைற�� �����தா� அவ�.
“ெரா�ப ��டாட��கேள! ��க ��� ேவைல
ெச�யற�ேபா, பா�பாைவ நா� பா����ேற�!
என��� ெபா�� ேபான மா�� இ����!” எ�� வ�ய
வ�� ந�� ெகா�டேபா�, அவைன� தவறாக �ைன�க�
ேதா�ற��ைல. த�யாளாக இ���றா�, பாவ�!
அ�தா� �ற�ைடய ஆதர� ேவ������ற�
எ��தா� எ��னா�.
“சா����� ஒ�க சாய� இ���க. அவ�க�பா
மா��ேயா?” எ�பா� கலகல�பாக.
`அவ�ைடய �க��ட என��� ச�யாக �ைன��ைல!’
எ�� ெசா�லவா ����! அச��� ���� ���பா�.
“�ழ�ைத�� உட�� இ�ப� ெகா���ேத! இ�ேம
டா�� ����, டா�ட���ட ேபாக ேநரமா���. வா�க!
எ� ைப��ல ேபாகலா�. அட, ஆப�����
பாவ����க!” அவ�ைடய வ����த��
அவ�ைடய தய�க� ��� �ைற�தா��, அவ�
ேதா�� ஒ� ைக ப��ைக�� �ப�ரா�� உட� ேலசாக

அ���த�.
“�ழ�ைத�� ����யா. ெகா�ச� தாமதமா
வ����தா..,” எ�� டா�ட� பய����யேபா�,
ஆப�பா�தவனாக வ�த அவ�ேம� ந�� �ர�த�.
தன�� ெந���யவ� எ�� ேதா��� ேபா���.
அைத உண��தவனாக அவ��, “இ�த� கால��ேல
யாராவ� ஒ�கமா�� எ�ப�� ெவ�ைள� �டைவேய
க��வா�களா? அ�ப� எ�ன வயசா���� ஒ�க���,
ஒலக�ைதேய �ற�க?” எ�� உ�ைம�ட� ேகா��தா�.
பல வ�ட�க������, �லவ�ண��� �வ��
ேராஜா�க� ேபா����த �டைவைய அ��தேபா�,
பய�� வ��த�� ம���� கல�� வ�தன. ப�ட மர�
����� ெப�ற� ேபா���த�.
எ�ேகா �ற�ப��� ெகா����தவ�, அவைள�
க�ட��, ��க� ��ய ��றா�. “��களா!
யாேரா�� �ைன�ேச�!”
�ப�ரா���� ெப�ைம��, ெவ�க�மாக இ��த�.

ம�நா� அவ� ேவைல��� �ற�ப�டேபா�,
“வா�கேள�! நாேன ெகா�� �டேற�,” எ�� அவ�
அைழ�தேபா�, ஏேனா மன� ���ய�.
`ப��� ��ப�� இ�ப���ெகா��, பல�� உரச�
ேபா�� க�ரா��� இ� ேதவைல!’ எ��
தன���தாேன சமாதான� ெச��ெகா�டா�.
அவள� ைக ேதா�� ப��தேபா�, ����� பா����
��னைக�தா� அவ�. அவ�ைடய ��ைடயான,
��� உட��� அ�பா� இ��த எ�ேவா அவைள
அவ�பா� ஈ��த�.
அவ�க� உற�� எ�ேபா�, எ�ப� ெந��க� ஏ�ப�ட�
எ�ெற�லா� அவ� ேயா���� ெகா����க��ைல.
அவள� மன���றைல வா��றவா� ேக���
ெகா��������, இ���� ஆதர�ட� அவ�
ஏதாவ� ெசா�வைத� ேக���ேபா�, வா��ைக
அ�வள� த�ைமயாக, வர�டதாக இ�ைல.
அவ�ைடய அைண��� ப�������ேபா� எ��த
��ற உண��� ேகாபமாக மா�ய�. த�ைன இ�ப�

�ராதரவாக ����ேபான� யா�ைடய ��ற�?
�வர� ெத��த நாளா�, ஒ� ெப� த�யாக ெவ���
எ��� ெச�ல��டா� எ��, ஒ���� த��ையயாவ�
�ைண�� அ���ய தா�� ��ற�.
`ஆ�க� சா���ட��தா� ெப�க� சா��டலா�;
ஆ�க� ேப��ேபா� ���ேக ேபச��டா�; அவ�க�
ெச�வ� த�பாக� ேதா��னா��, அைத
ெவ��பைடயாக� ெசா���ட� �டா�; ஆ�க� �ற
ெப�கைள ம�ட� த��னா�, அைத
ஆேமா��ப�ேபா� ����ைவ�க ேவ���’ —
இ�வா� �� �� வ�க�� த�ைம�� அ�யா�,
`ஆ�கைள� சா��� ��க ேவ���’ எ��
க���க�ப��றா�க� ெப�க� — இ�ப� எ�லா�
ேயா��தேபா� இ�த ச�க���ேமேலேய ஆ��ர�
எ��த�.
த�ைன எ�த �த���� க���ப��தா�,
அ�சரைணயாக இ��தவ�� உற� �ப�ரா���
ேவ�����த�. இதனா� ம��ெமா� ெந���ய உற�
����� �டலா� எ�பைத அவ� �ைன���

பா��க���ைல.

“நா� அெம��கா ேபாேற�, அ��த வார�!”
`��மா எ�ைன� த�யா ���� ேபாேற?’ எ�� ேக�க
�ைன�த �ப�ரா, அைத அட���ெகா��, “எ���
சா�?” எ�� ஆ��த வ��த��ட� ேக�டா�.
“எ�னால தா�க ��யேல�மா. இ�த� க�ரா�ைய�
பா�க� �டா���தா� அ�பா ேபா��டா�,” எ��
ெபா��னா�.
எைத�� ப�லாக அ��க ��யாம�, அ�தாயா�
அழ�தா� ���த�. கணவ� இ�����தா�, அவ� ஏ�
இ�ப� இ��� ேபா���க�ேபா�றா�!
அ�ைக��ேட வாத�� சமாதான��
ெச��ெகா�டா�. சா���� இ��� �வர�
��ய��ைல. தாைய�ேபா� தா�� ச�தாய� ப����
வ�ண� ெந� தவ� நட�� ��ேவாேமா எ�ற பய�
இ�த� ப�வ��� ஏ�ப�வ� சகஜ�தா�. தாேன நா�

இட�க���� ேபா�, பலதர�ப�ட ம�த�கேளா�
பழ�னா�, அ�ேபா� ���� — தா� ெச�யாத
��ற���� எ�வள� ��ப� அ�ப��க
ேவ������ற� ஒ� த��� ெப� எ��!

யாேரா ேதா�� த�ட, �ைன�லக���� ��டா�
�ப�ரா. “�ைர�� உ�க� உண� வ��ற�.
தய�ெச�� ேநராக உ�கா��க�!” ெப�ைம��
வைள�கைள ரசைன�ட� ெவ��ப����
ெகா����த, உடைல ஒ��ய பா�ேத� உைட��,
மாறாத ����வ�ட� �����தா� �மான
ப��ெப�.
`அ� எ�ப� �ல��� எ�ேபா�� ���த �கமாக
இ��க ���ற�? அவ�க��ெக�லா� �யரேம
�ைடயாேதா?’ எ�� ேயா��தா� �ப�ரா.
உ�� ச���லாத சா�பா�ைட ���� ைவ�தா��,
உ�கா��த �ைல�� ���வ� எ�தாக இ�ைல. ��ட
இட������ �ைன�க� ��டன.

சா� ேபான ம� ஆ��ேலேய, “���ேல என��
க�யாண� ��ச��� இ��கா�க,” எ�� �வ�ைற�
பா��தப� �����, அவ� �ைக�ைப�
கவ�யாதவ�ேபால, அைறைய� கா� ெச��ெகா��
ேபானா� அவ�. நா�ப� வய��கா��ட� இ���
எ�ன ச�லாப� எ�� �ைன�தாேனா!
அவைன� த��� ேக�க என�� எ�ன உ�ைம
இ���ற�! தா� க��யவளாக இ��தா�, இ�ப�
எ�தாக உத����� ேபாக �������மா?
எ��ைடய இளைமைய��, த�ைமைய��
அவ���� சாதகமாக� பய�ப����ெகா��…ஹூ�!
நட�தத�� அவ� ம��மா ��றவா�? அ��த���
வ�த வ�ட�க� கச���� �ய��தைன���
கைர�தன. சா��� க�த� அைத மா��ய�. இ�
வர�ேபாவ� ��ய, இ�ைமயான வா��!
உ�சாக��ட� பா���� தைல வா�, அ�ேக
ைவ�க�ப����த ேலாஷைன வர����த �க���

���ெகா�டா� �ப�ரா.
ஒ� நா� ெபா����� ேமலாக �மான�
��ெவ��� பற�தேபா� அைம�யாக
உ�கா�����த பய�க�, அ� தைரைய� ெதா�ட��
அத�� ேம�� ெபா��காதவ�களாக, ெந���ய���
அத� வாச��� வ�தா�க�.
��ட�ைத� ��ெதாட��தா� �ப�ரா. ��க�
ப�ேசாதைன ����, ெவ��தள���� வ�தா�.
ெத��த ெமா�தா�. ஆனா��, ேப�� �த���
மா�ப��, ேவ��ெமா�யாக� ேக�ட�. எ�லா�ேம
எைதேயா ���க ஓ�வ�ேபா� ேதா��ய�.
`இ�த� ��ப�� சா�ைவ எ�ப�� ேத�வ�?’ எ�ற
அ�ச� எ��தேபாேத, இ� ைகக� அவைள�
��னா���� அைண��� ெகா�டன. “அ�..மா!”
ெதா� ேம���� �ேழ இற����, ெகா�சலாக.
யா�, சா�வா இ�?!
ஒ� உபசார������ட ���க� ேதா�றா�, தா�ைம�
����ட� இ��த மக�� உ�வ�ைதேய �ைற���

பா��தா� �ப�ரா.
“எ�ேபா க�யாண� ஆ��?” ஏ�கமாக� ேக�டா�.
`இைத��ட என��� ெத���காம� இ�����டா�,
பா��தாயா?’ எ�ற ��ற�சா�� அ�� ெதா�� இ��த�.
“ஆகேல!” மக� ��னைக�தா�. தா�� �ைக�ைப�
க�� ���தா�.
“இ�ேக அ�ப��தா�மா. ெர�� ேப���� ஒ��தைர
ஒ��த� ������தா, ேச�����கலா�. க�யாண�
ெச������, அ��ற� ச�ைட ��������,
�ேவா��, அ�, இ��� ��டாடற� ெப�ய
��டா�தன�. மன�கச�� ஏ�ப�டா, ��கமா ����,
ஃ�ெர��ஸா இ��கலா�. மன���� ���சவரா,
இ�ெனா��த� �ைட�காமலா ேபா��வா�?”
“�ழ�ைத?”
“�� வ�ஷ� ேச�����தா, �ட இ���ற
பா��ன�தா� அேதாட அ�பா”.
அவைள�� அ�யாம�, �ப�ரா�� �ைன�� அவ�

வ�� ேபானா�.
“ெரா�ப ��ேன�றமான நா��மா இ�. ��க இ�ேம
இ�ேகேய இ��கலா�. அ�ேக சைம��றைத இ�ேக
சைம����� ேபா�கேள�! ேபரைன� ெகா��ய
மா���� இ����!” ைந��யமாக� ேப�னா� சா�.
“இ�லா��, நா� ப�ைச� �ழ�ைதைய
யா���ேடயாவ� �����, ேவைல ���ச�ற�
ரா��� அைழ���� வர��. ஏக�ப�ட ெசல�,
அைல�ச�!”
�ப�ரா�� உ�சாக� மைற�த�. தா��� உ�ள
பாச�தா� த�ைன நா� ��� நா� வரவைழ�க��ைல
இவ�. �ற�க� ேபா�� �ழ�ைத�� ச�பள� இ�லாத
ேவைல�கா�, ஆயா நா�!
“எ�ன�மா, ேப�ேச காேணா�?”
ெவ��� பா�ைவைய ஓட���, “இ�ேக எ�லாேம —
�, மர��ட — நா� இ�வைர��� பா�காத ��சா
இ���!” எ�� ெப���ெச��தா� �ப�ரா.
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தன�� வ��ேபா�...

�பாவ� ெந�����டைத அ���ப�ேபால ப�டா�
ச�த�. �����ழ�� மா� அ�க��பதா��,
�ழ�ைதக� பல� க�ைண��, ைகைய�� இழ�க
ேந���ற� எ�பதா�� ப�டா� ெவ��ப� ச�ட
�ேராத� மேல�யா��. ெபய����தா�.
ேபாைத�ெபா��, த�க�, ேபா� �கெர��,
பா�கா�க�ப�ட யாைன, எ������ �த�ய
��க�க�ேபால ப�டா��, வாண ெவ�க��
எ�ப�ேயா நா����� கட�த�ப��தா� இ��தன.
�வனா�� ப�����த வ�������� அ�ெவா�

எ�ட, அைத� தா�காத க� அவைள எ�� உைத���,
ேவகமாக உ���� த� எ���ைப� ெத���த�.
“��த ��� இ�த� ப�க� ������� இ�����,
இ�ேபா அ�ேக ச�ைபயா இ��ேக!”
����ைளைய�ேபா� அ�ச��த பா�க�� கர�ைத�
ப��, ��னா� �����ெகா����த வ����
பாக��� ைவ�தா�. அவ�ைடய ������
அவைன�� ெதா���ெகா�ட�.
த�ைத�� ைகப�ட அ������ �ழ�ைத�� தைல
இ�ெனா� ப�க����� தாவ, “எ� ைபய� இ�பேவ
எ�ன ஓ�ட� ஓடறா�!” எ�� ெப��த� ெகா�டா�.
“�ரசவ�ைத இ�ேகேய ெவ���கலா�, �வனா. �
இ�லாம, �� �டாேவ இ��கா�,” எ�றா� ெக�சலாக.
“ஒ�க�மாைவ இ�க வர� ெசா���டா� ேபா��!”
“ந�லா வ�வா�கேள என�காக!”
பா�க���� ��ய�தா� இ�ைல. த��� அ���,
ம�யாைத�மாக இ��பவ���� ெப�ற தா����
இ�ப� ஒ� கச�பா!

“எ�த ேவைள�ல அ�த� கட�கார� — எ�லா� எ�
த��ைய�தா� ெசா�ேற�,” அவ� �க��ெல��த
�ழ�ப�ைத� பா������ �ள��யவ� ெதாட��தா�:
“அ�பேவ ந� எ�க�மா��� ேவ�டாதவளா
ஆ��ேட�. அ�த ���ல நா� ேவைல�கா�யா�தா�
இ��ேத�!”
�வனா�� தா� ல����� �க�ைத ஒ� கண�
�ைன�� ெகா��வ�தா� பா�க�. அவைள�
ெகா�ைம�கா�யாக �ைன��� பா��க ��ய��ைல.

�த� �தலாக அைம�ேய உ�வான அ�தாைய��,
அழகான மகைள�� மா�ய�ம� ேகா���
�ரத�சண� ெச���ேபா� பா��தேபாேத,
`இவ�க�ட� தா� ��ேப இைண�����ேறா�!’
எ��றமா�� ஒ� ெந��க� உ�டாக��ைல?
�ப ஆராதைன, அ��சைன எ�லா�
��வத���ளாகேவ ஒ� ����� வ�தவனாக,
த�யாக� ��� சா��தப� அம�����த

��யவ�ட� வ��, “வண�க�க!” எ�ற ஆர���தா�.

“���� ெத�யாத எவேனா வ��, `ஒ�க மகைள நா�
க�யாண� ப���கேற�’� ெசா�வானா�. ��க��
ச����களா�! எ�ன�மா இ�, அ�யாயமா இ���!”
எ�� படபட�தா� �வனா.
அைத எ��பா�����த தா� ெபா�ைமயாக� ேப�னா�.
“ந�ப ���ப� இ���ற இ���ல, ஒன�� `க�யாண�’
-� ஒ�� நட��மா�� பய������ இ��ேத�,
�வனா. ேகா�� ச����ல கட�ேள வ�� இவைர�
ைககா�� �����கா�!”
�வனா ேயா��க� ெதாட��னா�.
“அனாைத ஆ�ரம��ேல வள��தவரா�. பாச����
ஏ�����கா�, பாவ�! க��ல கபட� இ�ல. எ�ேர
இ���றவ�கேளாட க�ைண ேந��� ேந� பா�கற
உ�ைம இ���!”
ேவெறா� ச�ேதக� எ��த�. “த��ைய� ப��

அவ���ேட ெசா���களா?”
“மைற��ற சமாசாரமா அ�!” ல���
ெப���ெச��தா�.

��ப�ைத�� வய���ேம� �ற�த ஒேர மக�! அவ�
�ற�தேபா�தா� அவ� எ�வள� ஆன�த�ப�டா�!
ஆனா�, நா�� வயதா��� அவனா� ச�யாக�
ேபசேவா, ����� ெகா�ளாம� நட�கேவா ��யாம�
ேபானேபா� கல�க� உ�டா���. `ெந��� ���’
எ�� எ�வள� �ைற அ���� ெசா�னா��,
அ���� �ல��ழ��� ைக ைவ����� அல�வா�.
டா�ட�க�, `இ� �ைள� ேகாளா� இ�ைல! ஆ�ச�
எ�ற �யா�!’ எ�றா�க�.
‘க�ம�ைனதா� இ�! � எ�ேபாேதா ெச�த பாவ�ைத
ஒேர ஜ�ம��� ெதாைல�க�தா� இ�ப� ஒ� மக�
உன��� �ற�����றா�!’ எ�றா�க� �ல�, எ�லா�
ெத��தவ�க�ேபா�.

இ� ஆ�� ப�ய�த� �வர� ெத�யாத �ழ�ைதயாக�
பா���, ஒ�ெவா� கண�� இவைன� க��� கா�க
ேவ���! இைத� �ண�ப��தேவ ��யா� எ�ற���
ல��� �����ேபானா�.

ெந��ைப�ெகா�� ெபா�ைன� �ட�
ேபா�வைத�ேபால, தா�க� எ��ெகா���
இட�பா�களா�தா� ம�த�க� �ணசா�க�
ஆ�றா�களா�. ல����� அ������ நாளைட��
மைறய, அள�லா அ���, அைம��� அ��ட�ைத
ஆ�ெகா�டன.
மகைனேய எ�ேநர�� கவ����ெகா����த
மைன��� ேபா�� கணவ�ைடய ஆ�ைம��
சவாலாக அைம�த�. ஏேதா, அவ� ெச�த தவ�றா�தா�
மக� இ�ப� அவமானகரமாக இ���றா� எ��
ேபா��� அவ� ���. “இ�தைன வ�ஷ� க��� ஒ�
ஆ�பைள� ��ைளைய� ெப��ேய! அைதயாவ�
ஒ��கா ெச��யா?” எ�� ஓயாம� அவைள�
ப��தவ�, ஒ� நா� க�காணாம� ேபான��,

அவ��� ஏ�ப�ட� எ�னேவா ��ம�தா�.
கணவ� ப���� ெகா����க ேவ��ய ேவைலகைள
மக�ேம� ���தா�. ேவ� வ����க��ைல.
`�வனா! த��ேயாட கா�ச�ைட நைன����ேக!
மா�த��டா�?’
`�வனா! த�� எ�ன ெச�யறா�, பா�! த���
ெதா���ல ����ட�ேபாறா�!’
அ�மா எ�றாவ� இ�ப� த��� பாச�ைத� ெகா��
இ��பா�களா? ��� வய����ேத தானாகேவ
����, சா����..!

��மணமா� த�����தன� வ����ட �வனா��
ஆ�றாைம �ைறய��ைல.
அ�மா�� பரா�க���� ேந� எ��ைடயாக பா�க�
இ��த� எ�வளேவா ஆ�தலாக இ��த�.
“���ம�� வா���� வ�ேதேன, �வனா! எ�ேக

ெவ����ேக? எ���� ��. பா�ல கைர��� தேர�!”
“ப��தா, எ�����க ��யாம ��டாட�ேய! சா��
நா�கா� வா���� வ����ேக�, பா�. சா��சா�பல
ஒ�கா��, அ�ப�ேய ���டலா�!”
இல�� இ�லா� இ�தைன கால�� ேத�� ைவ����த
ப���, பாச�� கணவ�ட���� ��ட, �வனா����
பய� வ�த�. இெத�லா� �ைல�����மா?
��ெரன அழ ஆர���தவைள� க�� பத�� ேபானா�
பா�க�. “எ�ன �வனா? ஏ�மா?”
“எ�ைன ������ ேபா�ட மா���கேள?”
“�, ைப��ய�!”
அவன� ெகா�சைல� கா�� வா�கா�, “�ற�க�ேபாற
��ைள தா� மாம� மா�� இ��த�டா..?” எ��, அ�த
�ைன�ைபேய தா�க��யா� ���னா�.
“அச�! இெத�லா� ந�ப ைக�ேலயா இ���? ந�ப
ச�ேதாஷ���� சா�� இ�. ைக�ல ��ைளைய எ��தா

அ�தா� ேதா��. கா�ைக��� த� ���.. ேக�ட��ல
�?”
ெபா��� அைறப�ட�ேபா� இ��த� �வனா���.
ஓ� ஆ�மக�! கண�ெபா��� உண��� ேவக���,
த� காத���� பா��ரமானவ���� த� ��ைத
ந����டா�. அ��ட, அவேன அ�யா�,
இய�ைகயாக நட�த�. அவ��ேக இ��� �றவாத
�ழ�ைதேம� இ�வள� பாச� எ�றா�, ஒ� தா�
������தா��, ����ெகா����தா�� ஒ�ெவா�
�னா��� தா� அவ���� இ��பைத �ைன�
ப����ெகா�ேட இ���றேத க�! அ� க�, கா�,
தைல�� எ�� �� உ�வமாக ெவ�வ��ேபா�,
அ�த தா� அதைன அள��� ேந��ப�� எ�ன தவ�?
அேதா���, �ைறேயா� �ற����டத�� எ�ேபா��
தா� ேதைவ�ப��ேறா� எ�ற உண�ேவ அளவ�ற
அ�பாக மா��றேதா!
க��ய கணவ��ட அ�மா���� ப�கபலமாக
இ��க��ைல, பாவ�!

�வனா�� அ�ைக பல�த�. அலற�� ேகவ�மாக
ெவ��ப�ட� அவ� �ர�: “எ�க�மாைவ இ�பேவ
பா�க��க!”
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“இ���� ஏதாவ� �ேசஷமா? ��� வாச�ேல
ேதாரண� ேதாரணமா கல� ைல�� ெதா��ேத?”
டா�� �ைரவ� ெப�தாக� ���தா�. “இ�க �ன��
�ேசஷ�தா�க! ��ய க�யா��� ெசா�ற��ல?
அவ�க இ���ற ெத� இ�!” சா�நாத� ���பைத�
க��, “இ�ப� ைல� ேபா����தா, இ�த
���ேல��� இ���� ரா��� ஒ� ெபா�� டா��
ஆட� ேபா������ அ��த�. �ைறய� பண�
�ைட����ல? அ�த ச�ேதாஷ�ைத இ�ப��
கா���கறா�க!”

ஏேதா ேக�க� �டாதைத� ேக����டைத�ேபா�
த�ைன� �����ெகா�டா� சா�நாத�. இ�தமா��
அ�பவ�ைத� ேத��தா� அவ� ��ைப��
வ����தா� எ�ப� ேவ� �ஷய�!

எ��தாள� எ�� ெபய�தா�. ஒ� ப�ட�, ஒ�
ெபா�னாைட?
ஊ��. எத��� வ�ைய� காேணா�.
அவ��தா� எ�ன ெச�வா�, பாவ�! ஓ�கா�யான
தக�பைன�ேபா� மக�� ஆ��ட��டா� எ�� தா�
அ��பா�ப�� சா�நாதைன வள�����தா�. ஆர�ப�
ப�� ஆ��யராக, �ழ�ைதகேளா� �ழ�ைதயாகேவ
ஆ��� ெப��ப��ைய� க�����டா�.
இதனா� ந�ப�க��� ச�� �ைறதா�. அைனவ��
மேல�யா�� வடேகா��� இ��த ��ரா எ�ற
இட��� ஒ�றாக ேவைல பா��தவ�க�. த�க��
ஒ�வ���� க�யாண� ��சயமா� இ��தா�,
அவ��� அ�பவ� அ���� `ந�ெல�ண�ேதா�,’

��� கா� �தா� (BUKIT KAYU HITAM) எ�ற
இட���� அைழ��� ேபாவா�க�. தா�லா�����,
மேல�யா���� இைட����த அ��ட��� வ�
இ�லா� சகல ெபா��க�� �ைட���. ெப�க��
�ட�தா�.
சா�நாத� ம���, ஆ���ைளயா� ல�சணமா�, ஒ�
�ைற�ட அவ�க�ட� ேச��� வர ��தா�ச�யமாக
ம�����ட�� அவ�க��� வ�த ஆ��ர���,
அவ��� `சா�யா�’ எ�� ெபய� ைவ����டா�க�.

ெகா�ச காலமாகேவ சா�நாத��� ஒ� �ழ�ப�. `நா�
ஆபாசமா எ�தேவ மா�ேட�பா!’ எ�� ெப�ைம
ேப��ெகா�ளலா�. ஆனா��, உலக அ�பவ�
ப��ரணமாக இ�லாததா�தா� த� கைதக� எ�லாேம
ேந�ைம, நாணய�, த�மான� எ�� ஒேர மா��யாக
அைம�� ����றனேவா?
இைத மா�ற வ�?
ஏதாவ� ��ய இட����� ெச��, அ��வமான

ம�த�கைள� ச���தா�?
�ர ேயா��த�� வ�த�தா� இ�த இ��ய� பயண�.
`அ�தமா��� ெப�கைள’� பா���� ேப����–
ெவ�மேன ேபச ம��� ேப� — அ�த அ�பவ�ைத
உண�����வமாக எ��னா� எ�ன?
ேபா�� இடமான�, ம�க� ஓ��ெகா�ேட
இ��ப�ேபால அவசர� ���ைல ெகா�டதாக��,
�றைர�ப�� அநாவ�யமான அ�கைற எ����
ெகா�ளாததாக�� இ��க ேவ���.
தா�லா�� �க அ��� இ���ற�. த��நா����
எவ� க��லாவ�ப��� ெதாைல�க ேந�டலா�.
அ�ப�ெய�லா� ேயா���, ��ைப வ�� ேச��தா��,
ெவ��பைடயாக, `இ�த மா�� இட����� ேபா�க!’
எ�� வாடைக� காேரா��ைய� ேக�க வா�
வர��ைல.
“பா�க எ�ென�ன இ��ேகா, அ�ேகெய�லா� ����
கா���க!’ எ�றவ�� ெந���� ப�ைட ப�ைடயாக
இ��த ���ைய� கவ��த க�தசா�, “மஹால���

ேகா�� இ�க ெரா�ப �ேசஷ�!’ எ�� அைழ���
ேபானா�.

ெத�ைவ ஒ��, அ�ைடகைள�ெகா��
எ��ப�ப����த `��’க�� ெவ�ேய ���தேத
�ைடயா� எ�� அ���ப�ேபா� �����,
சைட�மான தைல��, ��வாண� ேகால�� ெகா�ட
ஐ�� வய����ப�ட �ழ�ைதக�, ேம�க��ய
பா��� உைடய���, ெப�ய ெப�ய ப�களா�க�
�ைற�த அகலமான ெத��க�� உய��த ஜா�
நா�����ைய உலவ அைழ���ேபா�� `ெப�ய’
ம�த�க�, அவலமான இ�த ம�த வா��ைகைய�
ச��க ெபா�ைமைய ேவ��� ெகா�வைத�ேபா� ஒ�
ேகா����� �ைழய ���� கண�காேனா�
ெத�ெவ�லா� அைட���ெகா�� ��ற �� வ�ைச
— இ�ப� ஒ���ெகா�� ச�ப�தேம இ�லாத பல
வைகயான கா��கைள� க���ய பா����
ெகா����தேபா�தா� டா�� அ�த வ�ண�
ெத����� �ைழ����த�.

`���ட�ேபான ெத�வ� ���ேக வ�த மா��!’ எ�ற
ஒ� �� ம��� ����ெதழ, `���! எத��� எத���
����� ேபா�வ�!’ எ�� மான�கமாக க�ன���
ேபா���ெகா�டா�.
“இ��� ேப� ஃபார�� ேரா�. ஆனா, ேவற ேப�
ெசா�னா�தா� எ�லா���� ெத���!”
ச�ெடன ����தா� சா�நாத�. மன����� ெவ���
ெத�ய��டாேத எ�ற பைத�� உ�டா���.
“பா�தா ந�லவரா� ெத�ய��க! ஒ�கைள� ேபா�
ெக��பாேன�!”
அ�ேபா� எ��த ெப�ைம��, அ� எ�ன ெபய�
எ�� ேக�க �ைன�த� அட��� ேபா���.
‘பா���களா? இ�த� ெபா���கதா�!” கா� ேபான
ேவக��ேலா, படபட��ேலா, ச�யாக எ���
��பட��ைல. “ெகா�ச� ெம�வா� ேபா��களா?”
ேக�பத��� �ய�����ட� சா�நாத���.
இ�ேபா� ெத��த�. ெத�ைவ ஒ��, மா��� ��மா�

இ��ற�� கா�ப��� இ�லாத ��க�. வாச�கத�
அகலமாக� �ற�� ைவ�க�ப����த�. ஒ�
ேகா������ ம� ேகா���� ேபாட�ப����த
ெப��க�� ெந��கமாக� ப��� ப�ைன�� ெப�க�
உ�கா�����தா�க�. எ�லாவ�ைற�� ��, அவ�க�
�க�����த அ��� அ�ப�டமாக� ெத��த�.
அத��ேம� பா��பத���, கா� நக��� �����த�.
��க�� ெவ�ேய�� ஆ�கா�ேக �� ��
��ப�களா� ெப�க�. �டேவ ஒேர ஒ� ஆ�. எ�லா�
ெப�க�ேம ெவ�ைள ெவேள� எ�� ப�ட�
�����தா�க�. `ஒ� �டைவ�ட காேணாேம!’ எ�ற
எ�ண� வ�த� சா�நாத���.
எ�லா�ேம ���ற�ைத� ெப�தாக� கா��� பாவாைட,
உடைல இ���� ���த, இ������ ெதா��� ச�ைட
அ�����தா�க�. ��ட தைல��ைய� ��னா�,
`��’ெஸ�� பர�� ����ெகா�� இ��தன�. ���
�ைடயா�. ஆனா�, ம�வான, �ைறய நைகக� எ��
பா��தமா��ர��� ���ெப���� ெகா�டா� நம�
எ��தாள�.

��கலான அ�ெத��� ைகெய��� �ர���
�����த அ�த இள�ெப�கைள — ப�ேன�
வய���ேம� இரா� — ஆ�வ��ட� பா��தா�.
டா�� கட���ேபா�, சா�நாதைன� பா���
ேதாழைம�ட� ���தா� ஒ���. அைழ�ேபா?
ெவ��ெகன தைலைய உ����� இ����ெகா�டா�.
அவர� பத�ட�ைத உண��தவ�ேபா�, “ந�ல
���ப���கார�க யா�� இ�க வரமா�டா�க.
ஒ�கைளமா��, ெவ�நா������ வ�ற
�����கதா� ேவ��ைக பா�க வ�வா�க!” எ�றா�
க�தசா�.
இ�ேபா� டா�� ேவ� ஒ� ெத��� ேபா��ெகா��
இ��த�. “அ�த ���ல பா���களா?”
பா��தா�. நா�ப� வய���ேம� இ���� அ�த�
ெப�ம���.
“��ைப�ல ந�ல ெபா�பைள�க இ�ப� ����
��ைண�ல வ�� ஒ�கார மா�டா�க. இ�
வா��ைக�காக கா������� அ��த�!”

�ஷய� இ�வள� �வார�யமாக� ேபா�றேத,
ச�ப�த�ப�டவ�கைளேய பா���� ேப�னா�, இ���
எ�வள� �ஷய� �ைட��� எ�� சா�நாத�
ேயா��க ஆர���தா�.
���யாசமான தகவ�கைள ெவ���டா�,
��ட���ேம� �ைறய� பண� ெகா��பா�க�
எ�பைத அ�பவ��� உண�����த க�தசா�
த�பா��� ேப��ெகா�ேட ேபானா�. “��� இ�த
���ேல��� வா��ைகயா ஒ� ெபா�ைண �ன�
ரா��� �ள����� ������ ேபாேவ�, ஸா�. டா��
���ச��, ���ப� ெகா�� வ�� ����ேவ�”.
��� ேநர�, ஏேதா �ைன��� ஆ���ேபானா�. “ஒ�
தடைவ பா��க, அைத ����� ெவ�ேய இற��
�டேற�, ெர�� ��ட��க எ�ேக���ேதா
பா��� வ��, ப�க��ல தயாரா ��ன கா�ல த��
����டா�க. கா� பற�����!”
“ஐையேயா!” ஒேரய�யாக� பத�னா� சா�நாத�.
“ேபா����� ெசா�னா�களா?”
“��க ேவற! ேபா�� எ�ேக�� ேபா� ேத��?”

”கட����� ேபானா�க, ச�. அ��ற� எ�ன
ெச�வா�க?” ��யப� ேக�டா�.
உலக� எ�றா� ந�ல�, ெக�ட� இர���
இ��க�தா� ெச���! அ�மா இ�ப�யா வள��பா�க�
த�ைன, உல�� ெக�டேத �ைடயா� எ�� ந���
அள���! தன�� `சா�யா�’ எ�ற ெபயைர �ேந�த�க�
������ப� �யாய�தா� எ�ற வ��த� ேலசாக
எ��த�.
“யாராவ� பண�கார���ட ����வா�க. அ��க�
நட��ற�தா�!” அல��யமாக� �� ெகா��னா�. “இ�ப
வ�ற ெபா�ேணாட காவ��� ெர�� ஆ�� வ��.
�ல ேப� இ�ேகேய ேநேர வ��, அவ�க���� ���ச
அழகான ெபா�ணா� பா�� வா��, அ���� த� ��,
கா��� ந�லா ெவ���பா�க”.
ப��தவ� எ�� ெபய�தா�. தன��� ெத�யாத
எ�வள� �ஷய�கைள இ�த ஏைழ� ெதா�லா�
ெத��� ைவ�����றா� எ�ற ெபாறாைம எழ,
“��க�� ஒ� ெபா���காக �ன�� இ�க வ�றதா�
ெசா���கேள!” எ�றா�. எ��யைத�ட

இள�காரமாக வ�த� அவ� �ர�.
“அ� ேவைல�காக, ஸா�!” அ��த����தமாக� ப��
வ�த�. “எ� ேவைல டா�� ஓ�டற�. அ�த�
ெபா�ேணாட ேவைல டா�� ஆடற�. அ���ேமல
எ�க����ேள ேவற ஒ� ச�ப�த�� �ைடயா�!”
�ர�� ���� ேகாப� கா�டா�, த� வாத�ைத �ைரவ�
எ����ெசா�ல, சா�நாத� ெவ��னா�.
இ�மா��யான ெப�க�ட� எ�வைக�ேலா ெதாட��
ைவ����பவ�க� எ�லா�� தகாத நட�ைத
ெகா�டவ�க� எ�� �ைன�ப� எ�வள� மடைம!
ஏ�, இ�ேபா� தாேன இ�ைலயா? இ�ப��ப�ட
ெத���, �ள�� ைவ��� ேநர��� ேபா�ேறாேம,
அதனா� `ெக�டவ�’ எ�� அ��தமா, எ�ன!
“எ�லா�ேம ����கார�களா?” ேப�ைச� ெதாடர,
ஏேதா ேக��ைவ�தா�.
“எ��� ஸா� ேக�க��க?”
“��மா�தா�!” எ�றா� அவசரமாக.

`இ�த மா�� ச�� வைள��� ேப��றவ�க� எ�தைன
ேபைர நா� பா�����ேப�!’ எ�ப�ேபா� க�தசா�
அவைர� ����� பா��தா�.
சா�நாத� அவசர அவசரமாக, “நா� கைதெய�லா�
எ�தறவ�. ந�ல�, ெக�ட��� பா��ற��ல. எ�லா
�ஷய�� என�� ஒ��தா�!” எ�� ச�ைப�க��
க��னா�.
“அ�ப��களா? ேகரளாைவ� ேச��தவ�க ஒ��த�
இ��கா�க. �மாரா த�� வ��. ம�த ேமட� எ�லா�
���தா�!”
“ெத����யா�ேல����ட இ�க வ�றா�களா!”
“ந�ல பண��ல? ேநபாள�ைத� ேச��த
ெபா���க�ட இ���. ஆனா, ேகரள�
ெபா���க��� �ரா�� அ�க�!”
`ஏ�?’ எ�� சா�நாத� ேக�க��ைல. அ�த� கால��
ல�தா, ப���, ேக.ஆ�.�ஜயா�����, இ�ைறய
நய�தாராவைர��� வ�ைசயாக� பல �ைர�லக�
தாரைகக� அவ� க��� வ�� மைற�தா�க�.

அ�ப��ப�ட அழ� ஒ����ட�.. �.. எ�ன �ைன��
இ�, ஆரா��� ெச�வத�ெக�� வ�த இட���!
`��மா ேப�னா� எ�ன வ���ட� ேபா�ற�!’ எ��
மன� எ��வாத� ெச�த�.

சா�நாத�ைடய உ��ண�ைவ� ����
ெகா�டவ�ேபா� அ�த ேமட� ��னா�:
“அ��ைக�ட� ேபா�க. எ� ேவ�மானா��
ேக�����க!”
ெபா� ைவ��� ேப��றாேளா?
அவைள� பா��கேவ அ�வ��பாக இ��த� அவ���.
�ற� உைழ��� உ�கா��� ��ேற ப��த உட�.
ஐ�ப� வ������. ஆனா�, வய��� ��ய
அல�கார�.
ேயா�யா�, அவ� ேக�ட பண�ைத எ����
ெகா��தேபா�, த���ைசயாக� ��� அைத மேல�ய
������� மா��� பா��க, `பரவா��ைல.

ெகா�ச�தா�!’ எ�ற ���� ஏ�ப�ட�.
�கெம�லா� ���பாக வ�தா� அ��கா. ��ய அ�த
அைற�� கதைவ உ�ேள தா������, உ�ைம�ட�
க���� அவ� ப�க��� வ�தம��தா�.
ஒ� ெப��ட� இ�ப� த��� இ��பேத ஏேதேதா
உண��கைள� ேதா����க, �க ெந��கமாக,
இ����ெகா�� உ�கா�����தவைள� பா��க��
�ரா����, அ�தமாக� தைலைய� ����ெகா�டா�
சா�நாத�.
ஒ�வ�யாக, ேக��� கைணைய� �வ��னா�. “�
எ�ப� இ�க வ�� ேச��ேத?”
“எ�க�மாதா� அ���னா�க’.
சா�நாத� இைத எ��பா�����க��ைல.
“ப������யா?”
“எ�ேக! நா�க எ�� ��ைள�க. அ�பா எ�ேகேயா
ஒ��� ேபா��டா�. ேமட� எ�க
�ராம���கார�கதாேன! அ�மா��ட ெசா�னா�க,

`ெமாத�ல ஐயா�ர� �பா ���� இவைள ������
ேபாேற�. ஆ� மாச� க���, மாச� ப�தா�ர�
அ��பேற�’�. இ�ப அ�மா ெசா�த �� வா��
இ��கா�க!” ����ட� ெசா�னா�. “நா�தா�
ப��காத ��டாளா��ேட�. ஆனா, த��, த�க���க
எ�லா� ������ ேபாறா�க. வ�� �ைறய�
சா��டறா�க!” அவ� ப��� �ட�த நா�கைள
�ைன�� ெகா�� ெசா�னா�.
இவ� ெச��� ெதா�� ெத��தா�, உட��ற�தவ�க�
இவைள ஏ�பா�கேளா எ�ற ச�ேதக� எழ, “அ��ற� �
ஒ�க ������ ேபா�யா?” எ�� ேக�டா�.
“ேவைலைய ����� எ�ேக ேபாற�!”
ச�� ேயா������, “இ�தமா�� ெதா����
வ�����ேய! �யா� வ�� ெவ�சா?” எ�� ேக�டா�.
“அதா� வாராவார� டா�ட� வ�வாேர! நாைள����ட
வ�வா�!”
“ஆனா.., �யா� வராம.. பா�கா�பா..,” �ஷய�ைத�
���� ெசா�ல ��யா� ���தா�.

“ஓ!” எ�� �ள��� ெகா�டவ�, சா�நாத� ச���
எ��பாராதவ�ண� த� பாவாைடைய வல�கா�
ெதாைட��ேம� உய���னா�. அ�� ��டெதா� வ�.
“ஒ� தடைவ ெசா��� பா��ேத�. `என�ேக ���
ெசா�ற அள���� ேபா���யா�?’��, கழ���
ேபா����த ெப��டாேலேய �ளா��டா� ஒ��த�.
இ�க வ�றவ�கைள� பைக�����டா எ�ப� �ைழ�க
����!” எ�� ெப���� ��டவ�� �க� ச�ேற
மல��த�. “அவ� ��மா ைடர�டரா�. என�� சா��
����றதா ெசா�� இ��கா�!” எ��கால�ைத�
ப��ய ந���ைக�� அவ� க�க� ஒ���தன.
இ�வள� ேப�யேத அ�க� எ��
கைள���றவ�ேபால, “ேப�ேய ெபா�ைத�
க�����கேள!” எ�றா�. அவ� ெதாைடேம� பட��த�
அவள� கர�. அைத ெம�ல �ல��னா� சா�நாத�.
இ��தா��, மய���ட� ேபா�ேறாேமா எ�ற பய�
எ��த�. “இெத�லா� த���� ஒன���
ேதாண�யா?”

அவ� ச�� ேகாபமாக, “எ�ன ஸா�, ெப�ய த��?
நா�க வா�கற கா��� வ�சைன இ�லாம
உைழ��ேறா�. ெப�ய ம�ஷ�க ரக�யமா ெச�யறைத
நா�க ப�ர�கமா ெச�யேறா�. இ� எ�க ெதா��. ச�,
த�� எ�லா� மன�லதா� இ���!” எ�றா�.
யாேரா ெசா�னைத� ேக��, அ�ப�ேய ஒ����றா�
எ�� �ைன�தா� சா�நாத�. ஒ��கா�, அ�பவ� இ�த
இள� வய�ேலேய இவ��� அ�� �����ைய
அ�����டேதா!
ேமேல எ��� ேக�க� ேதா�றா�, க�������
எ��தா� சா�நாத�. மன� கன����த�.

அத�க��த �ல வார�க� பழ�, ம�ைர, ராேம�வர�
�த�ய இட�க�� உ�ள ேகா�� �ரகார�கைள�
���னா�. அ��ைக அவைர� ���� ��� வ�தா�.
அவ�ைடய ெம�ெத�ற கர� த� ெதாைடேம� ஒ�
�னா� இ��த� அ��க� �ைன�� வ��ேபாக, உட�
����த�.

அ�ப�ெயா� அவலமான வா��ைக��� �ைறைவ�
க��, �ற� ேதைவ�ேக�ப த�ைன மா���
ெகா��றா�, பாவ�!
இ�� ப�தாப� எ�ன வ�த�, அவேள ச�ேதாஷமாக
இ��ைக��?
அவசர�ப��� �ள�� இ��க ேவ�டா�, அ�வள�
பண�ைத� ெகா�� அ�����!
�ைகயாக� �ழ�� �ழ�� எ��த ேயாசைனகைள
���த ஒேர வ�தா�. இ� எ�ேபா� இ�தமா��
வா��� �ைட�க� ேபா�ற�!

ச��� தய�க��� அேத ������ ேபா� ��றா�,
ம�ப���. அைல�ச�� உட�� ஓ�����தா��, மன�
���ய�. `�த�ர���� ேபா�� ��
மா���ைள��� இ�ப��தா� இ���ேமா?’ எ��
எ�ண��டா� அ�த க�ைட� �ர�ம�சா�.
��� மா��� �வேர இ�லா�, இ���� �ரா�க�.

அவ��� ��னா� ெப�க�. ஒேர பா�ைவ�� தா�
ேத� வ�தவ� அ�� இ�ைல எ�� ெத�����ட�.
“அ��ைகயா? அ� இ���க. ேவற ஒ��..,” வ�த
�யாபார�ைத �ட��டா� எ�ப�� ��யாக இ��தா�
ேமட�.
“இ�ல. அவதா� ேவ��”. த� �ர����த உ��
அவ��ேக ஆ�ச�ய���ய�.
������� பா������, �ரைல�
தைழ���ெகா�டா�. “அ��� எ���. டா�டேர
ெசா�ன��ற� இ�ேக ெவ����க ���மா? இ�க
இ���றவ�க�லா� ந�ல ெபா����ற
ந���ைக�லதாேன ெப�ய ம�ஷா� எ�லா�
வ�றா�க?”
அ�த� ெப�ய ம�த�க�, தா� நா� வ�� ெப�க�
ஆேரா��யமாக இ��கேவ��� எ��
எ��பா���றா�க�. ஆனா�, அவ�க��� ஏதாவ�
ேநா���தா�, அைத இ�த அபா��யசா�க���
அ��க� தய��வ��ைல. அ�ப� �யநல�

������பவ�க�தா� பல� ெகா�டவ�களாக ஆக
���ேமா? சா�நாத��� உலக� ���தமா��
இ��த�.
தா� கா��ய பாைத ச�யாக�தா� இ���� எ�� ந��
வ�த அ��கா.
தா� ச�பா��� அ���ய பண��� உட��ற�ேதா�
ப���றா�க�, அ�மா ெசா�த �� வா����டா�க�
எ�� ���த, ெபா��பான அ��கா.
��மா ந�ைகயா� ெப�ய அள�� ெபய��, �க��
ச�பா��கலா� எ�ற அவ�ைடய கன� கனவாகேவ
ேபா���ட�. அவ� வா�� அ�வள�தா�.
���ேலேய க����ட�.
அ�ைக வ��ேபால இ��த� சா�நாத���. இ�த
உல�� ஆ�கேள இ��க��டா�. எ�லாைர��
ெகா���ட ேவ���.
ஆ��ர� எ��தேபாேத, `ந�ல ேவைள, அ��
சபல�படாததா� நா� �ைழ�ேத�!’ எ�ற ஒ�
������ �ள��ய�.

“எ�ன சா�நாத�! `ஊ���’� ேபா��கேள! அ�ேக
எ�ென�ன பா���க?” ஒ� ந�ப� ேக�க, சா�நாதைன
����ெகா��, இ�ெனா�வ� இட�காக� ப��
ெசா�னா�: “சா�யா� எ�ன ெச�வா�? ேகா��,
�ளெம�லா� ேபா� �����, ���ய� ேத���
வ����பா�. எ�ன�க?”
“அேததா�!” எ�றா� சா�நாத�.
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காைல எ��த��, �த� ேவைலயாக ��� வாச���
வ�ேத�. ரா��� �ரா�� மைழ. இ�த ேப�ப�கார�
அ�� ேத��� �ட��� த���ேலேய �னச�ைய�
ேபா������ ேபா���தா�. ‘எ�வள� தடைவ
ெசா�னா�� ெத�யா�, ேப�பைர ேபா�����, வாச�
ம�ைய அ����க எ��!’ �����தப�ேய
���தவ�, ஏேதா ஆரவார� ேக��, ெத����
வ�ேத�.
எ�ேபா�� அைம�யாக இ���� அக�ற ெத�.
ெசா�த� ெதா�� ��பவ�க�, அ�ல� ெவ�நா���

த�� பண� ச�பா���� ெகா��வ�தவ�க� —
இ�ப��ப�டவ�க�தா� இ�� �� வா���ெகா��
வ�தா�க�. ந�றாகேவ இ��த ��ைட த� ���ப�ப�
இ���� க��னா�க�. ைக�ைறய பண� இ����
ெப�ைமைய ேவ� எ�ப��தா� கா��வ�!
ேகாலால���� வட எ�ைல�� இ��த அ�ப����
கைடக��, ம���வமைன ேபா�ற எ�த வச�க��
வ��� நா�க� �� வா����டதா�, ைகைய�
க��க��ைல.
ப�க�� ���� இர�� ஆ��க�����தா� ஒ�
�ன ��யவ��, அவ�ைடய ���ப��
��ேய�னா�க�. மைன� இ��க��ைல.
அதனா�தாேனா எ�னேவா, அவ� �க� எ�ேபா��
���� எ�� இ��த�. ெப�டா�� எ�� ஒ���
இ��தா�, வய��கால���, அவ�ட� ஓயா� எ���
�ழலா�. மல���க�, ���வ� ேபா�ற உட�
உபாைதகேளா, சா� பயேமா அ�த ேவைளக��
அைல�கைழ�கா�.
ஆ� ��ைள பய�தவனாக� ெத�ப�டா�.

ெப�ைண� பா��தா� ச�ைட�கா� எ�� ேதா��ய�.
‘பாவ� அவ�!’ எ�� க�சன�ப�ேட�.
அவ�க� ��ைட அழ�ப��த வ�தவ�தா�
ெசா�னா�, ‘அவ�க� இ�வ�� ெப�யவ��
��ைளக�தா�. இ�வ���ேம க�யாண�
ஆக��ைல. ஒ� ெதா��சாைலைய நட���றா�க�,’
எ��.

ேபர�, ேப��க�ட� எ�க� �� எ�ேபா��
கலகல�பாக இ��த�. ேந�மாறாக, அவ�க� ����
ேக��� ஒேர ச�த� டா��� �ைர��தா�. ெகா�ைல�
�ற��� �� உல��த நா� ேபா��ேபாேதா,
ேதா�ட��� மல� ெகா�ய� ேபா��ேபாேதா, இ�
��க���� இைடேய இ��த ��ைட� �வ���
ம�ப�க��� ��ன�கா�க� இர�ைட�� ���
���, டா� �ைர���.
‘என��� பயமா����, டா�. அ�ப�� �ைர�காேத!’
எ�ேப� �த��. அ�த ��� ம�த�க�� ெபய�க�

ெத�யா��டா��, அவ�க� ெகா��யைத� ேக��,
அ�த நா������� ெபயைர� ெத���
ைவ����ேத�.
வாைல ஆ��யப� �ைர�தா�, நா� ந�� பாரா���ற�
எ�� யாேரா ெசா�னா�க�.
எ��ட� ேதாழைம�ட� பழ�ய டா�, எ� ப�க���
எ� ேபர� வ�� ��றா�, பய�கரமாக� �ைல���.
என�� அத� மன�ைல ���த�. நா� அத�� ம��ேம
உக�தவளாக இ��க ேவ���. �ற ஆ�க�ட� நா�
ேப��ேபா� �ைற��� கணவ� ேபால�தா�!
ம�தேனா, ��கேமா, எ�லா ஆ�க���ேம இ�
ெபா�வான �ணேமா!
‘எ�ன டா�! உன�� இவைன� ெத�யாதா? ேபசாம
ேபா!’ எ�� நா� ெச�லமாக அத��ேவ�. ெசா�னப�
ேக���.
‘ைஹ! டா��� த�� ���ற�!’ எ�� �ழ�ைதக�
ஆ��ப��பா�க�.
ஈரா��க� க��தன.

ெச�ல நாைய அ���� ஆ�மக� ��ேபா�
�க�ேதா� �க� ைவ��� ெகா�ச��ைல.
காைல�ேலேய ெப�யவைர� த�ர ம�ற இ�வ��
த�� த� கா�� ெவ�ேய ேபா���வா�க�.
ெகா�சநாளாக டா� எ�ைன� ெதாட��� ேதா�ட���
நட�க��ைல. அவ�க� ��� வாச�� ‘நா�
ஜா��ரைத’ எ�ற ��ய பலைக. �ைறய �ைர�த�.
இ�ைல, ேசா���ேபா� ப�����த�. நா�
����டா��, ���பேவா, வாைல ஆ�டேவா இ�ைல.
ேந�� ெப�யவ� நா�ப� வய��� ேம� ஆ����த
த� �ழ�ைதகைள ெப�ய �ரெல���� ����
ெகா����தா�. ஜ�ன�வ�ேய எ��� பா��ேத�.
டா�ைய அவ�க� ��� வாச�ேலா, ேதா�ட��ேலா
காண��ைல. ������ �ைழ��, ஏேதா அ�டகாச�
ப������� எ�� �ைன���ெகா�ேட�.

இ�� காைல ����� ெவ�ேய வ�தவ�, நா�� ��
த�� ஏேதா ��ப� ேச�����பைத� பா���, அைத

ேநா�� நட�ேத�. உ�ளாைட எ��� இ�லாம�,
ெவ�� ைந�� ம��� அ�����ேத�. அ�ேபா�
அெத�லா� �ைன�� எழ��ைல.
ெத� ஓர��� ஒ� �தா��. நா� உலாவ�
ெச���ேபா�, ‘��மா���’ எ�� ெபா��ப�க�
ெத�ய ���பவ�. அவ� அல�ேகாலமாக,
உடெல�லா� ர�த� வ�ய ெத��� �ட�தா�.
ப�க��� உ��யப� டா�! அத� வா����� �ைர
த���ெகா����த�. உட�ற���� தயாராக
இ��தெத�� அைத� பா��த�ேம �ள��ய�.
ேசா�யாக இ��த ஒ� ெப�ைட நா� வாைல�
�����ெகா��, எ�ைன� தா�� ஓ�ய� அ�ேபா�
மன�� ப�ய��ைல.
ப�க�� ���� ெப�ம� ஓ� வ�தா�. “ஸா�. ஸா�.
ேந�� நா� ������ேள �ைழ��, காைர
���தற����ேள டா� �ற����த கத� வ�ேய
ெத���� ஓ����. எ�ேக ேத��� க�����க
��யல!” எ�றா� ஆ��ல���.
(ஓ! அத���தானா இைர��ெகா����தா� அவ�க�

த�ைத?)
‘உலாவ� ேபான ��ய மாைத� க���� �த�ய நா�!’
எ�� டா��� �ைக�பட� �னச�க�� �த�
ப�க��ேலேய வ�த�. ஆ��ல�� வ�வத���ேளேய
அவ� உ�� ேபா���ததா�. ேபா����தா�க�.
‘க��ப� நா�� �ண�. அத�காக எ�க��� அ�த
நா��ேம� எ�த வ��த�� இ�ைல,’ எ��
இற�தவ�� மக� ெத����, ந�ல ெபய� வா���
ெகா����தா�.
‘அ�த� ெகாைலகார நாைய� ெகா���ட ேவ���!’
எ�� வாசக�க� ஏேகா��த க��� ெத������தைத
ஒ��, டா� ����� ெச�ல�ப�ட�, கதற� கதற. என��
வ��ைற� �ைச�த�.

ஒ� வார� க���, ப�க�� ����கார�ட�, ��க�
�சா���� வைக��, �த��தலாக� ேப�ேன�.
“டா� என��� ஃ�ெர��தா�. வ��த�படா��க�.
ேவற நா� வா���கலா�!” எ�� ஏேதா உள�ேன�.

“ேவ�டேவ ேவ�டா�!” எ�றா� அவ�.
அ�கா��, த���� �ைண இ�லாம� இ��ப�ேபால,
அவ�க� வள���� நா�� �ர�ம�ச�ய� �ண
ேவ��� எ�� எ��பா��த� எ�வள� ெப�ய
��டா�தன� எ�� கால�கட��
����ெகா�����றா�, பாவ�!
�ம�சன�: �க யதா��தமான ��கைத. ந�ல நைட.
வா��க இ�ைமயான அ�பவ�. (பவளா)
மன�, உண���க� ேபா�றைவ �ல�����
ம�த���� ெபா�வானைவ. �க ���கமாக ேகா��த
கைத. (த���ேத�)
��ைமயான கைத�கள�. �க ந�ல, மனைத� ெதா��
நைட�� அ�ைமயானெதா� ��கைத. ப����� ��க
ந��. (பா�வ� இராம�ச��ர�)
அழகான கைத. அ�ைமயாக நட���ெச�������க�.
(சா�� மா�ய�ப�)
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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.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர
ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���
அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன 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��.
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

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

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

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

————————————————————————

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ெகா�ட� வைர இைவ வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக

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

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

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

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

6. Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs �����த� –
இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-

NC-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��.
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