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�லகவா��� ����க�

இைவ நா� வா��த ��க� ப��ய ��ய அ��க ���கமா��. ப��தவ�� அ�பவ�ைத��,
கால�ைத�� க���� ெகா�� எ�த�ப�ட ஒ�ேற. ��க�� �தான இ��� ���பாக இைவ
�ற�பட��ைல எ�பைத மன�� ெகா�ள ேவ���.
����க�: அர� கா����
ெதா���: அரசமா�
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அ�பர� ச��க�

��� �கவ�: 57, ��வ�கா�,
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எ� ெபய� ராமேசஷ� - ஆதவ�

எ� ெபய� ராமேசஷ� ப�����ேட�. இ�ேபா� ேச�ட� பக� எ��� ஆ��ல நாவ�கைள
ேபால அ�ேபாேத எ������றா� ஆதவ�. ஒ� க���, ஒ� காத�, உட�ற� என ெச���
நாவ�� ராமேசஷ� மாலா, �. ரா�, �ேரமா, ரா�ப�ர�, �.எ�.� என கதாபா��ர�க�
�ைற�. �ராமண இைளஞ� ெச��� காஸேனாவா ெசய�க�தா� கைத. �க �வார�யமான
கைத. ம��கேவ ��யா�. எ�ேபா� எ�த வ�ட� ப��தா�� ஏ���ெகா�ள ���� இ�த�
கைதைய.
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நட�� ெச��� ����- எ�.ராம���ண�

நட�� ெச��� ���� எ�� ��கைத� ெதா��ைப இ�ேபா�தா� வா��� ���ேத�. இ�த
����ள அைன�� கைதக��� இய��ரமா� �� ெதாைல�த ஏேதாெவா�ைற
ேத��ெகா�ேட இ���� ம�த�க� �ைற���ளா�க�. அவ�க� �ைறயாக �ைழயாக யாைர��
�ற��ைல எ�றா�� அவ�கள� கைத �ல ம�த�க�� மன ��ர�ைத அ�ப�டமாக ���ற�.
‘�. �ஜயல����� ���ைச�����க�’ எ�� ��கைத ���ல ����களாக அவ�
மன�ள��� உ�ளான கைதைய எ�ைமயாக �ள��� ெச��ற�.
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அவ�ைத

அவ�ைத இ�� காைல�ேலேய ப��� ������ேட�. ���ண�ப ெகௗடா��
வா��ைகேய அவ�ைத. அவைர யா���� எ��� ���� ���ற�. அவ� ேக�காமேலேய
அைன�� உத�க�� ேத�வ�� ெத��க ச�� ெப�ற ஆ�ைம. வா��� ��ப�� ம���
��ப�� அக, �ற ேந�ைம ப��ய �க���க� அவர� மனைத அமாவாைச கட� ேபாலா���ற�.
ந�ல �வார�யமான ெதாட��� வா��க ைவ��� �ற�பான ெமா�யா�க�.

11

ெசா��� அட�காத இைச

ெசா��� அட�காத இைசைய ப��� �� ���ெப����ெகா�� இ��பதா� ேவகமாக ப��க
��ய��ைல. இ�த வா��யேம �ைழ. இைசைய எ�ப� வா��க? உணர, உ��� உணர ம��ேம
����. ப�ேவறாக இைச�� வ�வ�க�, ��பமான இைச ேக�பத�கான �ஷய�க� என
பர��ப�ட �ஷய�க� வா���� ேபா� ெத�யவ���றன. ந� ஊ�� ெச��ய� இைச தா��
ப�ேவ�ப�ட
நா����ள
ம�க��
உ���
உண�வா�ய
இைசைய�
ேக�க
���பேம�ப���ள�. எ�ைன பய����ய� அ�����ள த�ெகாைல� பாட�தா�.
பாடைல� ேக�டவெர�லா� ஒ� �ழ�� அைத தன��� ம�றவ��� �ைன������� �யர�
தா�கா� உ���ற�� ��டா�களா�. அ�பாடைல எ��ய இைசயைம�பாள� உ�பட.
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இ� நாவ�க�

அெல�சா�த� ����� ‘ேக�ட� மக�’ ப����ெகா�����ேற�. இ�� காைல��தா� சர�
ச��ர ச�ேடாபா�யாய எ��ய ‘ேதவதா�’ �. ���ண���� ெமா�ெபய���� ப���
���ேத�. கால��வ� ெவ���. காத�� �யர� சரளமாக ப�க���� ப�க� ேதவதாச�
இற��� வைர ெதாட��ற�. ேவ� அ�க �வர�க� இ�ைல. ேதவதா�, ச��ர��, பா�வ�
என ��� கதாபா��ர�க� ெகா�ட �� நாவ�. எ�ைமயாக பல ப�க�கைள அ�க
�ரய�தன��� ப��க���த�
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சத� ஹச� ம��ேடா�� பைட��க� ப��…

ந���ட���� ம��ேடா பைட��கைள �ைன���� ெப�� வ�� ப����ெகா�����ேற�.
மத� ப��ய ஆழமான ெவ��� அவர� கைதக�� ப�ர�கமாகேவ ெவ��ப��ற�. ���
ஆ��� ஒ�றாக இ��த ம�த�க� இ�ப� ���ப�� ��ப� மத� எ�ற ஒ��னா�தா�
எ�ப�� மா���க��� இ�ைல. மத�கலவர� எ�ற ெபய�� த� மன�� வ��ர�கைள,
��ர�கைள �ைறேவ��� ெகா��� ��ட�க� அவ��� ெசய�பா�க�, மத� அவ�க��
�ைளைய ம��க����ெகா����ப� என இவர� கைதகைள� ப����ேபா� ந� மத��� ��
எ�� �ேராத� அள�ட��யாத ஒ�றாக உ�ள�. ம��ேடாைவ இ�ப��தா� ����
ெகா�ளேவ��ேமா! இ�ைலெய�றா� நம�� எ�லாேம மர���ேபா���ட� எ��
எ���ெகா�ள ேவ��ய�தா�.
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ஆ�. எ� ��வ�ச�� ‘ஆ�கட�த�’

ஆ�. எ� ��வ�ச�� ‘ஆ�கட�த�’ எ�ற நாவைல� ப�����ேட�. ேட�� எ�பவ��
தன� ெசா���கான ேதட� சாகச�க�தா� கைத. டா�ட� ெஜ����, ��ட� ைஹ�� எ�ற
கைத�� ச�தாய��� ந�ல ம�த� எ�ற அைடயாள���கான உ�வ�ைத��, த��ைடய
ம���� ம��� ேகாப�ைத ேவ� ஒ� உ�வ��� ெவ��ப��� வாழ �ைன��� ஒ�
ம���வ�� சாகச�கைத இ�. �ற�த சாகச நாவ� இ�. அேம�� �ைபட� ேம� கைத�� வ��
டா�ட� ��கமா� �ர�சைன த�வாேர அ� ேபா�ற கைததா�.
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அெல�சா�ட� �மா�� ‘�ர� மா�� ���ேடா’

ெதாட��த பயண�க��ேட இ� ��தக�க� ப��ேத�. அெல�சா�ட� �மா�� ‘�ர� மா��
���ேடா’ நா�� ேப� ெச��� ����களா� ஒ�வ� த� காத�ைய இழ�� �ைற��
ப�னா�� வ�ட�க� க��க ேந��ற�. �� ெவ�ேய வ�� பா����ேபா� அவ� ஒேர
உறவான த�ைத�� ப��� உ�� ������றா�. அவ� எ�ப� த� வா�ைவ உ���ைல�த
நா��ேபைர�� ப�வா���றா� எ�ப� ��� கைத. ஒேர ���� இைடேவைள இ�லாம�
ப��� ���ேத�. �வ�� ெமா�யா�க�����தா� எ� �த� பாரா��. பரபர��, ��� என
ேவக�..ேவக�.
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���ெல�ைப மர�காய� எ��ய அஸ�ேப ச���ர�

���ெல�ைப மர�காய� எ��ய அஸ�ேப ச���ர� இ� த��� ெவ�வ�த �த� நாவ�
எ��றா�க� ���ைர��. அஸ�� ெசா���காக ஏ�ப�� ச�க�, தா� யா� எ��
ெத���ெகா�ள அைல�� ேதட�க� இைவதா� கைத.
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‘ெஹ��’

‘ெஹ��’ எ�� ேஜாஷ�னா �ைப� எ��ய �ழ�ைதக� நாவ� வா��ேத�. அட� ெஹ��
எ�� ��� த�ைன� �����ள உலைக அ��னா� எ�ப� ெந��றா� எ�ப�தா� கைத.
அவைள எ�ேலா���� ����ற�. த�ைன�ட ம�றவ�� நல�ைத , அக�ைத �����றா�.
இவ�� அ��, காதலா� �ளாரா எ�� கா� ஊன��ற ��� ேநா�ைமைய� �ற��றா�.
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ேஜானாத� ���� எ��ய ‘க�வ�� பயண�க�’

ேஜானாத� ���� எ��ய ‘க�வ�� பயண�க�’ நாவ� ப��ேத�. பயண�க� எ�றாேல
�வார�ய�தாேன. இ�� க�வ� பய���� பயண��� ��க�, ����ர ம�த�க� என
�ைன�லைக உ�வா�� அ�கத��ைவைய அ���ெத���றா�. ��ள ம�த�க�� ��, உயர
ம�த�க�� ��, பற��� ம�த�க� ��, ��ைரக�� �� என ெச��� கைத�� �ைட���ற
இட�க�ெல�லா� பக� வ�� வ��க ைவ��ற�. ��ைர ��க�� யா� எ�� ம�த��ர��
��ட�ைத ேவைலயாளாக ைவ������ ��ைரக�� ேந�ைமைய �ய�� க�வ� த�ைன
��ைரயாகேவ மா���ெகா�டா� எ�ன எ�� அ� ேபால நட��ெகா�ள ����வ� ம�த��
ேம��ள ெவ��� ேபாலேவ ப��ற�.
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கா��ேனா�� ��கைதக�

கா��ேனா�� ��கைதக� ப��� ��ேட�. இவைர� ெபா��தவைர�� �க� ��கலான
கைதக� எ�லா� எ��� இ�ைல. ஒ� ��யலைற ஷவ�� ெவ�வ�� �� ப��
இ�ப�ெய�லா� ேயா��� எ�த���மா எ�� ேயா��க ைவ��� கைத. இைத�தா�
எ�தேவ��� எ���லாம�, கைத அத� ேபா��ேல ���றதா� ��ைம. இ� ேபாலேவ ���
எ�ய அைடயாளமாக இ��த த� �க�ைத பா�ைவ��ைறபா��னா� அ��� ஒ� க�ணா�
எ�ப� ச�க������ அ��ய�ப����ற� எ�� ��� கைத என�� �க�� ������த�. எ�
கைத�� அ�தாேன!.
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�. ஜான�ராம�� ‘அ�’

�. ஜான�ராம�� ‘அ�’ உண������, அ����மான ேபாரா�ட�ைத எ�ைமயாக ேந�ைமயாக
�வ���� பைட��. கைத�� அவ��, அவ�� அைத உண��ேத மன� ஒ�ைம�ப�ேட
ஈ�ப��றா�க�. அ� ப��ய அ�ச�� அவ�க�ட� இ��தா�� ஏேதா ஒ�� அவ�கைள ஒேர
சர�� இைண��ற�. மைன� அவைன ெம�ல அ����� ��ெட���றா�. அ�தா� அ�.
இ�� உள�வெத�லா� உ�ைம எ�� ப�சாய�� நட�� ஏேதா ஒ� க� ப�சாய�� ேபால ஒ�
���� எ���றா�க�. ஆ����, ெப����மான உற����க�க� எ��� ��யாத ஒ��.
ெப�� �வ� இ�வ���� இைட�� ����ற வைர ஆ���� ெப�ைண�ப����,ெப����
ஆைண� ப���� அ��ேத ��� ஆவ� �ரேவ �ரா�.
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அ. �����க�

அ. �����க� ப��� ����டேவ���. �ைனவா, அ�பவமா எ�� மய��� வ�வ���
�வார�யமான த�யாத அ�கதமான நைட ெகா�ட எ����க� ெகா�டவ� அவ�. எ�த ஒ���
அவ�ைடய எ���� அ��தமான அ�பவமாக மா�வ� ���� என�� ஆ�ச�ய�தா�. அ�
எ�ப� எ�� ��ய��ைல.
அ. �����க��� பக� �ைறயாத�. �ய�த�� இலேம ���க கைத எ��பவ�க� ப��ய
ஒ� ��ைமயான ப�வாக இ���ற�. எ��தாள�க�� ேநர��ப��ைவ எ���றா�. ஒ�
எ��தாள� ஒேர சமய��� ஐ�� ��கைள� ப���றாரா�.
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‘ராைத���ைல, ��ம����ைல’

இ�ேபா�தா� ‘ராைத���ைல, ��ம����ைல’ எ�� அ��தா ��த� எ��ய நாவைல�
ப������ேத�. ���க அகவய உண��க�� ��த��� இ���� அ�க�. அைன��ேம
ஹ����ண�� �ைன�க�� வ� கைத உய��ற�. ஓ�ய��� வ�ண�க� �லமாக
அவ��� ஆ�ம த�சன� �ைட�����ற�.
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‘மைல ேம� ெந���’ - அ�தா ேதசா�

‘மைல ேம� ெந���’ எ�� அ�தா ேதசா� எ��ய நாவ�. இதைன அேசாக���ர�
ெமா�ெபய������றா�. இ� ��ன��� எ���பதமான ��. �றவயமான கா�� வ�யாக மன
உண��கைள ��த��க அ�தாேதசா� ெப��ய�� ெச��றா�. �ைர�பட� ெச�ய இ�
உத�யாக இ����. ந�தா ெகௗ�, ரா�கா, ஈலாதா� என ��� ேப� வ���றா�க� க��ேனா
மைல ��. ஈலாதா�� வா��ைக �க�� �ய� வ��� ப��. அவள� வ�ைம, ப���,
ஒ���ேபா�ட ைப, உைட என அவைள �வ��� �� அவ� த� ேதா�யான ந�தா�ட�
உைரயா�� கா���� என�� க��� ��காம� ெப�� வ��த�. உ�ைம�� அவ� ெத���
நட���ேபா� அவள� உ�வ� ேக����ளா�� த�ண�, அவள� அவல வா��
����ேபானா�தா� எ�ன எ��ேபா�, ��மணமாகாத அவ�, அ�த �ராம�ைத� ேச��த
ஒ�வனா� க�ப��க�ப�� தா�� ெகா�ல�ப��றா�. அைத ஏ���ெகா�ள மன� ஏ�கனேவ
தயாரா����ற�. �யரமான சா� இ�ைலயா? ந�தா ெகௗ�� மன�� �யர��ைம எ�ய�
ெதாட��வ�ட� கைத �ைற���ற�.
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‘�வா��� ந�ப�க��’

த�ேபா�தா� ‘�வா��� ந�ப�க��’ �ைல�ப��� ���ேத�. �க�சரளமான நைட. அ�ைட
ஓ�ய�, ப�க�க��� இைடேயயான ஓ�ய�க� ���� பா����ப� உ�ளன. �வா�, ம�,
ராஜ� என ��� ந�ப�க�� கைத. �ழ�ைதக�� அ�ைவ ெவ��ப����
உைரயாட�க�தா� இ���� ெப��பலேம. ஏற�தாழ அவ�கள� ����ெகா�ள� ெதாட�பான
த�மா�ற�தா� நைக��ைவேய. ஒ� �ராம�� ப���� இைத�கா���� ��ய �ஷய�க�
நட��� எ�றா��, மா����� �ழ�, கைத மா�த�க� என வா��த அய��� வ��ற�
இ�ைலயா அ��தா� ��� ெவ�� க������ற�.
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தக��� ‘இர��ப�’

தக��� ‘இர��ப�’ நாவைல� ப��ேத�. ேகார�, ��ைத ஆ�ேயார� வா��,
�ல�ப�ைண�கார�களா�, எ�ப� �ைத�க�ப��ற� எ�பேத கைத. தக��� வசன�க��
இைழ���ன� ந� மன�� �லா��ற�. ச�க��� கைடய�களாக ஒ��க�ப�ட பைறய�க�,
ப�ள�க� ப��ய கைத இ�.
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‘ெச���’

‘ெச���’ ப��� ������ேட�. க��த�மா, ப����� என காத���� இ�ேவ�ப�ட
மத�க�� �ற�தவ�கைள அ�த மத�கேள ����ற�. ஆனா� அத� ��னான அவ�கள� ச�க
வா�� ெதாட��� க�கா��க�ப���, க�� வைசக��� ��ற��� �ைக�� ���ற�.
க��த�மா ெதாட��� ஏ� ஒ� �ழ�ைத �ற�த �ற�� ����க ேவ������ற� த�
கணவ�ட��, ஊரா�ட��. ஏ� ��ப�� ம�க�ட� த� அ�தர�க� எ�ப� �ைடயா�.
ஒ�வ�� வா�� ம�றவேரா� ேநர�யாக ெதாட��ைடய�. இ���� ப�������,
க��த�மா�� ேக��க�, ச�ேதக�களா� �ழ�பட, இ�வ�� த�ெகாைல ெச��ெகா��றா�க�.
க��த�மா ப������� ேதா�சா�� ேநர� �����க�ெச������ அவ� கணவ� பழ�
கடலைல�னா� இ��� ெச�ல�ப��றா�. மைன��� க�ேப கணவைன� கட�� கா�பா���
எ��ற தக��� க��� என�ெக�னேவா ஒ�ப��ைல.
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‘�மா�� ��மண�’ – ஐவா���கேந�

‘�மா�� ��மண�’ – ஐவா���கேந� எ��ய ��நாவ� ப��ேத�. 95 ப�க�க�� ெசா�லாத
காத� கைத�ைன �யர��ட� ப���ற�. ஆ�யா ���த எ�ண�ெகா���க� ெகா�ட ெப�.
அவைள வ���பதாக���, அைடமைழ ேபா�� ெப��ேயா�� அவ�� காதைலயாக���
ெவ� ேந���யாக ������றா� ஆ��ய�. இைத ���யமாக க�த எ�வய�� ஒ�
காரணமா���க� ���. கைத�� ��� கதாபா��ர�க�தா� கா��, ஆ�யா, நா� என கைத
��� நப�.

28

சா�ல� ��க��� ‘ேட�� கா�ப����’

சா�ல� ��க��� ‘ேட�� கா�ப����’ த��� �வ�� ேத��த ெமா�ெபய���� ப��ேத�.
ேட�� த�ைன�ப��� தாேன ��வ� ேபால�ெதாட��, த� வா��� இைளஞனாவ� வைர
��� நாவ�� ெப�ேறா� மைற�, ப���ப��� த�டைன, த� அ�ைத ெப�� �ர����ட�
ேச�வ� என பல �க��க� இ��தா��, �யர�ைத வ���ப��தா� ஆ��ய��� ����ற�
இ���ற� எ�பைத க��ெகா�ள ���ற�.
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மா�ேகா�

மா�ேகா� எ�� வ�க ��கைதகைள�� ப����ெகா�����ேற�. ப���ைற ெசா��� கைத
எ�� தா�� எ��ய கைத ������த�. �ற கைதக� ெப�� ேபாதைன ேபா� இ��த�. வ�ய
�யைர ஏ�ப���� �ண�க� அ�� �ர�����தன. தா��� கைத�� பா�ய மண� ����
கணவ� ம��த�� இளவய� ெப� த� காம�ைத ஆ��� கைர�க �ய���� ைக�டா�, �ற�
ஒ�வ�� �� காத��� அ��� ேதா��, ஆ��� ��� த�ைன மா����ெகா�வ�தா� கைத.
எ�ைமயான ��கைதக�தா� அைன��ேம.
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தா��� ‘ேகாரா’

தா��� ‘ேகாரா’ நாவ� த.நா �மாரசா� ெமா�ெபய���� ப����ெகா�����ேற�. �����
த�வா�� உ�ள�. மத� ப��ய ச��ைசேய �� ��வ�� �யா��� ��கமற உ�ள�. இ�
பா��ர�க� ச���த இர�டா� ெநா� த��க, மத �வாத மகா��த� ெதாட�����ற�. இ�
ேவ� மத�கைள� சா��த ம�த�க� இ�வ�� மத�, த��க�, க�வ� �ைல�� எ�வா� ெகா�ைக
��யாக ஒ��ைண�றா�க� எ�பேத 600 ப�க நாவ�� கைத.
நா��� �ர��த �ைல, தைலவ�க��லா �ழ�, �யநல� ��சயம�ற அ�றாட வா��, ேபராைச
என ப�ேவ� ��றமான �ைல�� ேகாரா�� ெசா�க� ��சய� ந���ைகைய� த���றன
எ�ப� உ�ைம. ேகாரா�� மன�� அ�யாத அற�ண�ேவ இ�நாவைல ெதாட���
ப��க�ெச��� வ�வாத இைழயாக உ�ள�. ந���ைகைய ஊ�றாக� ெப�க� ெச��� ��
எ�ேப�.
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‘����� வ���� ���’

ேபா� ச�வ ைம�ேரய எ��ய ‘����� வ���� ���’ த��� �.���ண����
ெச�����றா�. �னவ�க�� வா��ைகைய ���தவைர மைற�கா� ெசா�ல �ய�����றா�.
���தவ�க� �தான �ம�சன�க�� இ�நாவ�� உ��. இ�ைற��� ப��க �வார�ய�
�ைறயாத வா�ைவ த���க���ற� எ�ப� ஆ��ய��, ெமா�யா�க� ெச�தவ�� ஆ�ய
இ�வ�� உைழ�ைப ஒ��ேக உணர ���ற�. வ�க எ��தாள�க� வா��ைன,
அ�பவ�கைள �ற�பாக ��த���றா�க�. �லக��� ெதாட��� ப��� வ�வ�
அவ�க�ைடயேத. ெப��� த.நா �மாரசா��� ெமா�ெபய����தா�.
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‘ப��ப�யாக �யான�’

கட��� இைட�கமாக நம�� இ���� பா��மா�க�� ��றாக இ��ப� ேவ�. இேய� ��ய
பாட�க� ேவ� எ�� ஓேஷா ���றா�. நா� ஏ� வா�ைவ ��ற�ண����னா� ��க����
ெகா�ளேவ���? த�ேபா� ஓேஷா�� ‘ப��ப�யாக �யான�’ ப���� ெகா�����ேற�.
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‘உயர�பற�த�’ ��கைதக�

வ�ணதாச�� எ����க� நா� பா����ற ம�த�க�, ெச�க�, ெகா�க� என அைன�ைத��
ேந��க க���ெகா���� எ����க�. எ�த எ��மைற ேப���கேளா, கதாபா��ர�கேளா
இ�லாம� ேந��ைப��, அ�ைப�� ெகா�� அ�கைறயாக எ�த�ப�ட எ����க�. இவ��
�கவ� ெத�ய��ைல. இ��தா� ஒ� க�த� எ���டலா� எ�� �ைன�ேத�. எ�றாவ�
ஒ�நா� இத�� அவ�ட� ந�� ெத���கேவ���.
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�லப�மநாப�

ெச�ைன ப��பக�க����� �லப�மநாப�� நாவ�க� அவ� சா��ய அகாத� ���
ெப��� �ட ���� வ�� ����றனவா�. பல ��கைள தாேன ப����� இ��பதா�, வ�
��ய எ����களாக இ����றன பல க��ைரக��. இவ�� எ���� ‘ப��ெகா�ட�ர�’
நாவைல கால��வ�� ெவ����� �லக��� ப������ேற�. த��� ெவ���� �ரம�
காரணமாக மைலயாள��� எ�த� ெதாட�����பதாக ���றா�.
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�.ஜான�ராம�� ‘மர�ப�’

�.ஜான�ராம�� ‘மர�ப�’ இ�ேபா�தா� ப������ேத�. அ�ம� எ�ற ெப�ைண
உ��யான ெப�ணாக வா������� ���ய� பைட�� இ�. ச�க��� க���பா�க�,
ஒ�����க� என அைன�ைத�� தக��� ��� த� மன�� ெகா�ைகக��ேக�ப வா��
�த��ர� த�ைம ெகா�ட கதாபா��ர� இ�.
உலக����ள அைனவைர�� ஒ��ைறயாவ� ெதா���பா����ட ேவ��� எ��ற
ஆைச�ட� ��மண� ெச�� ெகா�ளாம� ச��த ��வா� ஒ�வேரா� வா�� அ�ம�
எ��ெகா��� அ�பவ�க�, உண��க�தா� கைத. 324 ப�க�க�� அவ�� நா�ப� வய�
வைர கைத பய���ற�. ெப�����, ப����மான ஒ��� கைட��ப�க�க��
நைடெப��ற�. ப��� பா� ��வைத�� உ������, வயதான �� இைற�� �ட���
அைத எ�வ� ேபா� ெப����� ஏ�ப��ற�.
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‘�ழ�ைத�ேபாரா�’ – ைசனா ெக�ெர��

‘�ழ�ைத�ேபாரா�’ – ைசனா ெக�ெர�� எ��ய �யச�ைத �ைல� ப��ேத�. க��� �ர�க�
ெவ��� �.180. �ைல�ப��� ���� இ�த க�த� எ���வைர எ� உட� ந��க�, பய�,
பத�ட� �ைறய��ைல. ைசனா ெக�ெர�� எ�ற உகா�டா நா��� ெப��� ���ப வா��,
அ�பா�� ���ரவைத, வ��ைற, �ழ�ைத�ேபாரா�யாக எ�ஆ�ஏ �� இைணவ�,
அ�கா�களா� பா�ய� வ��ண�� ெச�ய�ப�வ�, உற��� ம���� த�ண���
��றவா�யாக அ���க�ப�� த�டைன���ளாவ�, �� ெட�மா�� த��� ெச�ல �எ�ஓ
உத�வ� என ேபர������ உ�ளா�� வைக�� �ழ�ைத����� இள�ெப� ப�வ� வைர
உள�ைலைய �ற��� ேபாக� ெச��� �க���க� என இ��ைன�க� -���� �ளேவ நா�
ெப��பா� ப�ேட�.
ரா�வ����ள அ�கார ெவ� ���தவ�களா�, ெப�ேறா�க�ட���� வ��க�டாயமாக
�ழ�ைதக� ���க�ப�� ரா�வ��� �த� பைடய��ர�களாக ேச��க�ப�� கா��
வ�ணைனக� உற�க���� கனவாக வ�ேமா எ�� பய����� �ஜ�க�. �ழ�ைத
ேபாரா�யாக மா�ற�ப�டவ�க� �ற எ�� பைட�னைர ெச��� ���ரவைதக� என அ�
த�யாக �வ��க�ப��ற�.
இ�தைன �யர�க�, வ�க�, ��ர�க� தா�� ஒ� ெப� வாழ ����னா� அ� ஏ�? எ�ப�
அ� சா��ய� எ�ற ேக��க� உ�க� மன�� ேதா��னா� ��சய� இ�த �ைல ப���தா�
ஆக ேவ���. ேபராைச�கார�க�� ைக�� ���ழ�ைதக� எ�ப� ந��க�ப��றா�க� எ�பைத
ெத�வாக த� வா�����ேத ���றா� ைசனா.
ேபா�� ஈ�ப�� �ழ�ைதக�� வா�� ��னா�� எ�ப� உள�ய� பா��� ஏ�ப�� எ��ேம
க��� உ���� சைதயாக இ��க�ேபா�ற� எ�பைத அவ�க� அ�யமா�டா�க� எ�� ���
ைசனா இ�� வைர அ�த ேவதைனைய எ��ெகா�� தா���ெகா�� வா��றா�. வா���
கவ���ேய அ�தாேன!
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‘����க��த கட�’

. ‘����க��த கட�’ –���பைன �. ெப��� எ��ய �ைல எ���எ� ெவ�����ள�.
ப�ெர�� ��கைதக� ேந���யான ப��களாக �னவ�கள� வா��ைன உ���கா���, ��
க����மாக ந�ேம� ��வ� ேபா� எ����ளா�. கட� �வா�� �ழா��, காணா கன�, ஆ�
ஆ� ஆ�த��, ��த�� எ�ற ��கைதக� ���யமானைவயாக க���ேற�.
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‘ேகாைத ���தா�’ – க.நா.�

‘ேகாைத ���தா�’ – க.நா.� எ����ள இ�த நாவ� நைட�ைற வா���கான ப��ைய�
க�டைம�க உைழ��� இ�ெப�க�� அ��ப��பான வா�ைவ� ���ற�.
‘
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‘�சாரைண’ – �ரா�� கா�கா

‘�சாரைண’ – �ரா�� கா�கா, ேதசா��� – எ�.ராம���ண� என இ� ��க�தா� அைவ.
�சாரைண நாவைல� ப��க மனவ�ைம அ�க� ேதைவ. ��� ெகா�ேட கன�� ����த�ைம
ெகா�ட பாைதயா� ���� ெச��� �������க��லாத உைரயாட�க� ெப�ம
அய���ைய� த��ற�. �சாரைண ஏ�ப���� க�� மன உைள�சைல ப���� வாசக����
ஏ�ப���வ� ஆ��ய�� �றைமயாக, இல�காக �ட ெகா����கலா�. க எ�பவ�� ��
ெதா��க�ப�� வழ��� அத� ���யாக� ெதாட��� வழ�� �சாரைணக��. இத�
�ைளவாக க எ��ெகா��� �ழ�ப�க��, கவைலக��, ��க�க��, ேவதைனக��
இ���� க ��� எ�ன ேந��ற� எ�பைத ப��� அ���க�. ��க� இதைன ��ேப
ப�������க�.
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ேதசா��� – எ�.ராம���ண�

ேதசா��� �ைல �சாரைண�� அய��� ேபாக இைட�� ப��க� ெதாட��, ��ைமயாக
ப��� ������ேட�. �ற�த பயண ��தா� இ�. இட� ப��ய �வ���, இ�ைறய
�ைலைம, நம� எ�ண�க� என உ�ேரா�டமான எ��� பயண���� ெச�ல ந�ைம
ஆய�த�ப��ற�. சாரநா� ���, ஆ���ய� ேதவாலய�, அைடயா� ஆலமர�, ��த�ன
வாச�, வான�, ெவ��, மண� எ�� பா��த �ஷய�கைளேய இ��� ��பமாக, ஆழமாக
எ�ப� பா��ப� எ�� ���� அ��தமான எ���.
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ேஜ.ேஜ �ல ����க� –�.ரா

ேஜ.ேஜ �ல ����க� –�.ரா எ��ய நாவைல� ப��ேத�. ���ப, ���ப ப��க� ����
வ�கரமான நாவ�. பக�, எ�ள�, என� பய���� �க க��தமான எ��� நைட,ேஜாச� ேஜ��
எ�� எ��தாள�� இற�ைப� �� �த� அ��யாய� ெதாட���ற�. கைதைய� ��பவ� பா�
எ���, அவர��த ேஜ.ேஜ ப��ய உ�வ� ெம�ல �ல�ப��ற�. �� ேஜ.ேஜ ��
நா�����க�� வ� அவர� வா��, எ�ண�க� என ெத�வாகேவ ெச��ற�. ேஜ.ேஜைவ�
ப�� ம�றவ�க� அ���ெகா�ளேவ��� எ�பத�காக, அவைர�ப��ய �ைல பா� எ�த
�ய���ப�தா� கைத. �.ரா�� �க��ற�த எ��ைத இ���� த���க ���ற�. எ���
அேதாடான அகேந�ைம எ�ற ஒ��தா� �.ராைவ இ��� ப��க� ேத��ெத��க உத��ற�.
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‘ச�க����ர�க�’ – ெஜயேமாக�

‘ச�க����ர�க�’ – ெஜயேமாக� எ��ய ச�க�பாட�கைள வா�வ�பவ�கேளா� இைண��
��ய ப�ணாம� த�� �தமான எ��ைத இ���� ச���கலா�. ந� மர�� பாட�கைள ப��க
ெப�� ஈ�பா�ைட ஏ�ப��த �ய����� ���யமான பைட��.
‘ேகாமா��� காதல��’ எ�� 31 வ� அ��யாய� ெதாட���. த�ைன� ேபச அ�ம���,
இய�பாக ேப�பவ�ட� ெப���� ஈ��� ஏ�ப��ற� எ�� �� ச�க�பாட� ஒ�ைற��
��வா�. கைட���� ��க� ��ய �ல�ப�கார� பாட� �ைன��� வ�த�.
வா�வ�பவ�க�தா� க�ைதேயா,கைதையேயா �ைள�க� ெச��� ம�ணாக இ���ற�.
‘எ��ைச� ெச���� அ��ைச� ேசாேற’ எ�� ஔைவயா� அ�யமா�� வா��காவல�ட�
��வைத� ப��� க��� வ��த� �ைட�க �ைட�க. இ� பாட�ப�வ� வா��காவல�ட�
எ�ப�தா� ப�தாபேம. �லைம எ��� அவமான�ப��த�� உர���தா� வள��றேதா!.
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‘கட�� �ழவ��’ – எ�ன�� ெஹ��ேவ

‘கட�� �ழவ��’ – எ�ன�� ெஹ��ேவ எ��ய ேநாப� ப�� ெப�ற நாவ� ப��ேத�. ��
���க� ெச��� �ழவ� ஒ�வ��� கட�� ைமய��� �க�� ச�பவ�க�தா� கைத. ேயா�
எ�பவ�� ேந���யான ெமா�ெபய���. வா���� கால�, மன�ைல ெபா��� ெவ�ேவறான
வா��ைப, அ�பவ�ைத த�� �ர� இ�.
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‘ஜூதா�’ - ஓ��ரகா� வா���

‘ஜூதா�’ எ�� ஓ��ரகா� வா����� வ� �ைற�� மன உைள�ச� த�� �யச�ைதைய�
ப��� ���ேத�. பா�ய� ெதாட�� இ�ைறய கால� வைர ஒ� அைடயாளமாக காண�ப�� த�
ஜா� ப��ய அ�பவ�கைள� ப���� ெகா��றா�. கா�� ப��ய தன� �ம�சன� ஒ��ைன��,
பகவ� �ைத ப��ப� ப��ய க���ைன�� ெத����றா�. இவ� ����ள பலவ�ைற ��க�
எ�ப� உண���கேளா? ஆனா� என�� இ�த �க���க� பலவ��� ஒ��ைச� உ�� எ�பதா�
ெப�� மன�ேசா�� ஏ�ப���ய பைட�� எ�ேப�.

45

‘�த��லாத��, ����லாத��’ –�ர�க

‘�த��லாத��, ����லாத��’ –�ர�க எ��ய க�னட நாவ� உண������, அ����மான
���த ேபாரா�ட�ைத� ப�� ேப��ற�. ராம�ணா, சரளா, ��தா, ேமாக� எ�ற நா�� ேபேர
உ�ள 250 ப�க நாவ� இ�பாக�களாக ���க�ப���ள�. ராம�ணா த� மைன� சரளாைவ
ேந���றேபாேத, அவ� அைழ��வ�த அ�ைத மகளான ��தாைவ�� �����தாக ேந��க�
ெதாட���றா�. சரளா ேநா��� மரண�ப��ைக�� இ����ேபா�, ராம�ணா ��தா�ட�
உட�ற�� ஈ�ப��றா�. சரளா�� இ��� இ���வைர�� க�� ��ற�ண���� உ�ளா�க
�த��லாத� �ைற�ற�. ����லாத� எ� காமமா, காதலா எ�பைத க�ட�ய �ய��
ராம�ணா, ��தா�� ��கால வா��தா� இ���ப��. ராம�ணா����, ��தா����
��மணமா� ேமாக� எ�ற ��வ� இ���றேபா� உடைல�தா��ய ஒ�� அ���வைர��
�ைண��ற�. �த��லாத��, ����லாத�� �ைன���ழ�களாக ெசா�ல�ப��ற�.
சரளா�� இ���, வா�� ராம�ணா, ��தா இ�வ�� பைழய �ைன�க� என மா� மா�
பய���� வா�� ��� அய���ைய� த��ற�. ����லாத� ப�� ��யாேதா என அ�ச�
ெகா��� அள� ெவ��ள�. ��ய ��ய ச�பவ�க�, ம�த�க� இ�ைல. ��, ப��ைகயைற,
சைமயலைற, இவ�ைற இடமாக� ெகா�� நக�� கா��க�, ���க அக உண��க�� அ��
ேபா�ற ����தா� �த��லாத��, ����லாத�� நாவ�.
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ச��யேசாதைன

கா����ைடய 622 ப�க �யச�ைதைய� ப��ேத�. த� வா��ைகைய ேந�ைமயாக வா��த ஒ�
ம�த�� ப��களாக ந���ைக����ற�. தா�ெமா��க��, �����ைச, கத� உ�ப��,
த�ேவைலகைள� தாேன ெச��ெகா�வ�, என �க எ�ய வா�� வா��த ம�த�� மன�தா�
ஆ�ச�ய�ப���வ�.
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இ��ம� ெப��ம�� ‘ஏழாவ� ���ைர’

இ��ம� ெப��ம�� ‘ஏழாவ� ���ைர’ எ�� �ைர�பட��� �ைர�கைதைய ெவ�க�
�வா�நாத�� த�ழா�க��� ப��ேத�. இ� �ைர�பட� எ�றா�� நாடக��� சாய�
�லக��ைல. ெசா��� �ஷய� �க அ��த ஆழ� ெகா�ட�. அ�தர�க��� ம���
உணர���ய ஒ��. �ற�����, இற����� இைட�� உ�ள வா��� ம�த�க� ச�����
அவல�கேள கைத.
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��ஷா��� கைதக�

��ஷா��� கைதக� �ைல இ�ேபா�தா� வா��� ���ேத�. எ����ள ��கைதக�
அைன��ேம அக உண��கைள ெத�வாக ெத���பனவாக உ�ளன. ���� கைதக�, அ���
�ற வ�தைத ெசா���கனமாக இர�ேட கா� ப�க��� �����றா�.
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‘ம�ச� ெவ��’

�மா வா�� எ��ய ‘ம�ச� ெவ��’ இ�ேபா�தா� ப��� ���ேத�. ��� கவனமாக
இ�ைலெய�றா� வா��ைத �ழ�க�� ந�ைம உ����� ெப�� �யர�ைத மன�� ஏ��
ந�ைம நாேம இழ����� வா��� ெகா�ட நாவ�. மன�� உட�� ஒ��ைண�� நலமாக
இ���� த�ண��� ம��� ப��ேத�. ெப�� வ�ைய��, �ராைச�� உண�� என�ெகன
உ�ள இர��ெபா���� ப��ததனா�, பைட�� ெமா��� மய�க��னா� ெப��� பா��க
ேந��த�.
�ைறேவறாத காத�� �யர�ைத� ��னா��, த��� ஒ�ெவா�வ���மான பைட�� மன��
யதா��த ெவ�ைம�� ����� �ைலைய���� பைட�� இ�.
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ெஜ.��� எ��ய ‘கள��ெதா��சாைல’

ெஜ.��� எ��ய ‘கள��ெதா��சாைல’ எ�� ேபா� ப��பக��� ெவ��டான
�ைல�ப��ேத�. ��மா எ�� ஊடக�ைத� ப�� க�� �ம�சன�ைத ��ைவ��ற �� இ�.
அற��ைம எ�ப� உ��������ற� எ�� ந�க�க�, இய��ந�க�, கைல, ஒ��ப�வாள�க�,
��ேயாக� ெச�பவ�க�, தயா��பாள�க�, ச�க� என �லாவ�யாக சா�ைடைய �ழ��� ேப��
�� இ�.
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‘�� ��ேட�� ஆ� ைம ைல�’

‘�� ��ேட�� ஆ� ைம ைல�’ ��தக� ேகா���, ஓ�, இஷா� எ�ற ��� இைளஞ�க��
கைத. ��� ேப�� ேகா��� எ�பவ� ெச��� ��� தவ�க� அவ�க�� �வ�� வா����
பா���கைள ஏ�ப����ற�. இஷா� ���� ��வைன �ற�த ���ெக� �ரனா�க �ய��
�ய��க� ��னா�� க�� ��கைல �ைத��ற�. �ஜரா��� �க�� ேகா�ரா ர�� எ���,
இ�லா�ய� �தான தா��த�க�, ப�ெகாைலக�, �க�ப� என �க�� ச�பவ�க��
இ�லா�ய� �தான தா��த�� ஓ� இற�� ேபா�றா�. ேகா��� ��ச� ெசா���ெகா��க,
இஷா�� ������ ேபாக, அ�� அவ�� த�ைக �� காத� வ��ற�. அ� இஷா�, ேகா���
ந��� ��சைல ஏ�ப����ற�. ேகா��� ��கமா��ைரகைள� ��� த�ெகாைல�� �ய���க,
ம���வமைன�� ேச.பக��ட� கைத ��வ� ேபால நாவ� நக��ற�. இைளஞ�க��கான
ெமா�ைய� க�ட������றா� எ�பதா�தா� ந�ப� 1 எ��தாளராக ேச�ட� பக� இ���றா�.
ேகா��� இஷா�� த�ைக ��யா�ட� ேப�� உைரயாட�கெள�லா� இளைம�
ெகா�டா�ட�தா�. ����ெகா���ப�யான ஆ��ல��� எ�தான ��தா� இ�.
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‘அ��ய�’ – ஆ�ெப� கா��

‘அ��ய�’ – ஆ�ெப� கா�� எ��ய நாவைல� ப��ேத�. ச�க� ப��ய எ�த கவன��
இ�லாத ஒ�வைன அவ� �ப�தாக ெச��� ஒ� தவ�, ச�க��� �� ��றவா�யா��,
மரணத�டைன வைர ����ெச��ற�. கா�� ��யான வ�ணைனக� ��, ��ம�ற�, கட�கைர
என இட� ப��ய கவன�ைத ஊ���ற�. இ�வள� ��ய ��தக� ேநாப� ப�� ெப����ப�
1000 ப�க������, ல�ச� ப�க� என அ��த நாவ��� ��ட��� எ��தாள�க��கான
ெச��யாக இ���ேமா!.
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‘ைவ�ரா�� கைட� ��ட�க�’

த�ேபா� எ�.� ராம���ண�� ‘ைவ�ரா�� கைட� ��ட�க�’ எ�� க��ைர�ெதா��ைப
ப����ெகா�����ேற�. தாரா�ர�ைத தாைர எ�ேற அைழ��றா� இவ�. அ�ைறய
கால������ இ�ைறய கால� வைர பா��ைக�� பல �வார�ய�கைள� ��னா��, தன�
ச�தாய�ைத�ப��, ஜா� ப��ய ெப�ைமகைள �ைட��ற வா���க�ெல�லா� ����றா�.
தாரா�ர���� ர�� இ�ைல எ�ப�தா� �த� க��ைர.
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‘கட��ற�� ேதச�’ – அ�தா ேதசா�

‘கட��ற�� ேதச�’ – அ�தா ேதசா� எ��ய �ழ�ைதக� நாவைல� ப��ேத�. ஒ� இ��ய
�ராம� எ�வா� த� இய�ைக� சம�ைலைய இழ�� அ�� வா�� ம�த�க� அைதெயா�� த�
வா�ைவ மா���ெகா��றா�க� எ�� ��� நாவ� இ�.
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‘ேஷாபா�� நா��’ – பா�மேக��ரா

‘ேஷாபா�� நா��’ – பா�மேக��ரா எ�� ��த��� ெவ�வ���ள க��ைரக� வல�சா�
எ�எ��யா�� உத��னா� �ைட�த�. ேஷாபா, பா� என இ�வ���மான ேநச�, ��மண�
���� எ�ப� �க��த� என க��ைர�� ��வாக எ������றா� பா�மேக��ரா.
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‘�����’

�ேயா டா��டா�� ‘�����’ மா�பசா�� ‘வாழ�ெத��தவ�’ என இ���கைள ப��ேத�.
��ன� அற�, அற���கான ெந��க�ைய பல �ைலக�� ெபா���� பா���ட �ய��
பைட�� எ�� ெகா�ளலா�. கா�ஷா, ����டா� ஆ�ய இ�வ�� வா�ேவ கா��யாக ந� க�
�� ���ற�. ��றவா�யாக ���� கா�ஷாைவ� கா�பா�ற ����டா� ெச���
�ய��க�தா� கைத. இ���� நா� உண�வ� அ�பவ�களாக ேவ��தமாக இ����.
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‘வாழ�ெத��தவ�’ - மா�பசா�

‘வாழ�ெத��தவ�’ எ�� கைத இ�ைறய உல�� வாழ ஒ�வ� எ�ப� த�ைன தயா�ெச��
ெகா��றா� எ�பைத அ�ப�டமாக ��� நாவ�. ��னா� ரா�வ �ரனான ஜா�ஜ� த�
கவ���கரமான ேதா�ற� காரணமாக த��ட� ���� ���க� ேபால மய��� ெப�கைள உற�
ெகா�����, அவ�கைள, அவ�க�� ச�க அ�த��ைவ� பய�ப��� த� வா�ைவ
ேம�ப����ெகா��றா�. பல ெப�க�� �லேம அர�ய�, ெபா�ளாதார��� உ�சா�ைய
எ�������றா�. அற� ப�� ஒேர ஒ� இட��� �ற�ப��ற�. இ��ைம ெகா�ட ம�த��
�க�ைத பல �ழ�க�� ���ப, ���ப பா���ேறா�. இ�� வ�பவ�க� ஆ�க�, ெப�க�
என அைனவ�ேம ஒ�வைரெயா�வ� உ����க��� ����றா�க�. இ�நாவ� எ���� பல
ேக��கைள ��க� ப��தா�தா� உணர����. உ���பான இ�நாவ� �ைர�படமாக
வ������ வா���க� அ�க�. ம�வ�ண�� ‘அைம��பைட’ உ�ளத�லவா, அ�தைகய
க��� ஆழமான ெசய�பா�கேள பட�.
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‘க�கார� அைம�யாக எ���ெகா���ள�’

அ.�����க� ெதா����ள ‘க�கார� அைம�யாக எ���ெகா���ள�’ ��� மன�
கவ��த பைட��கைள� ப�� எ��தாள�க� ேப��றா�க�. இ��ரா பா��தசார� ப���ைர�த
‘Double’ – Jose saragamo, ��மார�� ப���ைரயான ‘Badin Summer’
�����க��� ப���ைரயான ‘TeacherMan’ – Frank Mccourt என இவ�ைற� ப��க�
��ய ��தக�களாக க���ேற�.
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‘ஒ� கடேலார �ராம��� கைத’

‘ஒ� கடேலார �ராம��� கைத’ ெதாட��� ச���வ�� ம����க�, ந���ைகக�, எ�ண�க�
ஆ�யவ��� தைளய���ைப ேகா� கா�� ��� ெச��ற�. வட�� ��� அகம��க��
ப�ேவ� அ�யாய ெசய�பா�களா� ெசா�� ேச��தவ�. ம��� எ�� �றா��� ��பவனா�
அவர� ஆணவ� இ���ேபா�ற�. ெதாட��� ஊ�� ஆ��ல�ப�� வ�ைக, மக��
��மண�ேதா�� என அகம��� அ�கார� தள���ேபா�ற�. அவ��� ப�தாப� ேதா���ற
சமய� ஆ��ய� ��ெரன ஒ� ப��ைய� ேச���றா�. அகம��� நட�த� ச� என வாசக�
ந�பைவ�பத�கான �ய�� . ஆனா� அ� உ��தலாகேவ கைட�வைர இ��த�. ��ய
மா�ற�கைள அ��� ம�க� ஏ���ெகா�ள தய���றா�க�. அகம� மன� �ற���ேபாக, மக�
த�ெகாைல ெச�வேதா� கைத �ைறவைட�ற� எ�றா�� இ��� �ைறவைடய��ைல எ�ேற
ப��ற�. இ�லா�ய வா�ைவ இய�பாக ��த���� நாவ� இ�.
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வான� ��வ�� – ராேஜ��ர �ரசா�

ராேஜ��ர �ரசா� எ����ள வான� ��வ�� நாவைல ஞான� ெமா�ெபய���� ப��ேத�.
�ைர�படமாக�� எ��க�ப�ட இல��ய �ர� இ� என ���ைர�� �ற�ப���ள�. கைத
எ�னெவ�றா�
சம���
ப�ெர�டாவ�
வய�
���த�ட�
�ரபா�ட�
��மணமா����ற�. �ரபா ப�தாவ� வைர ப����ளவ�. சம� ேமேல ப��க �����ேற�.
ஆனா� அவைன க���ேபா�� �ஷயமாக ���காம� நைடெப�� �க���யாக ��மண�
�க��ற�. அவ�ைடய பல ல��யவாத�க�� ஒ�� �ர�ம�சா�யாக வா�வ�.
ெதாட�க��ேலேய ஆ�ட� க�����ற�. சம�, �ரபா என இ�வ����ைடேயயான
ஊட�க��, �ட�க�ேம ��ச��ள�. அ�ேவ ைமய�.
சம�,
மைன�
இ�ப��தா�
இ��கேவ���
எ�ற
ச�ட��ட�க�
ெகா�ட
அ�த�கால������ இ�� வைர மாறாத ெகா�ைக ெகா�ட ஆ�எ�எ� அைம���
உ���ன�. �ரபா தைலைய ��கா�ட��டா� எ�� �ைன��� �த��ர� எ����ெகா���
ெப�. இவ�க��� இைடேய �க�� உற� ��க�க�, ����ெகா��த�கேள வான� ��வ��
நாவ� எனலா�.
�������ப��� சாதக�கைள மன�� இ����ெகா�டவ�க� ��சய� ��� கதாபா��ர�ைத
ெவ��பா�க�. மா�� ��தைனைய ��ைவ�� சமைர ��ய பாைத�� பய��க ைவ��றா�.
ஆனா�� சமரா� அ�த ���சலா� க����க��� ஆதரவான ஒ� �ைலைய� �ட அம�
ப��த ��ய��ைல. காரண� அவ��� ேவைல இ�ைல. ���ன�� க�� ெபா�ம�க�ேல
ெகா��ேபா� ���ற�.
ச�க�ேதா� இைண��தா� நா� ��ேனற ���� எ�பைத உண���� பல உைரயாட�க�
இ�� உ��. ஓரள� த�ைன மா���ெகா��� சம� ��ைமயாக த�ைன �ழ�����
த���� ைவ���ெகா�ள �ய�� த���றா� கா��� அைல��� ���� ேபால.
எ�த��ற சா��� இ�� ந��ைலயாக எ�த �ய�������றா� ஆ��ய�. சம�
���ச�கார��ைல.
ேகாைழதா�.
எனேவதா�
அவ�
��கலான
��ெவ����
காலக�ட�க�� ேகா�� ப�க�� அம������றா�. அவ��ெகன மணமா� ஒ� ெப�
மைன�யாக இ��தேபா��, அவ� அவைள இ��வைர ����ெகா�வேத இ�ைல. அவ�
அவைன��� ஓ���டா� ேபா�� எ�� �ைன��மள� அவ�� ைகய� �ைல�லான
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ெபா�ளாதார� �ர���ற�.
த��த தன�ெக�ற ஆ�ைம, ெசய��றன�� ெவ�ைமயாக �������ப க���னா� அ��
�ைண�க�ப�ட ம�த�க� மா���வைத ��� ��வைத ���யமாக ெகா�ளலா�.
ஒ� ெந��க� �ைலைய ச�����ேபா� ஒ�வன� ����றைம�� ெவ��ப�� எ�ப�
உ�ைமதா�. ஒ� த��ப�ட �ர�சைன எ�றா�� �ட உற�க� �ழ இ��பவ���
அைத����க ஆேலாசைனக��, உத�க�� �க இண�கமாக இ��கலா�. ஒ�வ�தா� க�ப���
ேக�டனாக இ��க����. இைத �������ப���� அ�ச��க ேவ�� இ����. ேவ�
வ���ைல. அைம�ைப த�க ைவ�க ெச�ய ேவ��ய �ஷய� இ�தா�.
���ப�ெதா�ைல ெச�ய சேகாதர�க� ஒ��ைண�� ெப�ய ���பமாக இ��கேவ���.
ேம�� ��னா�� ெதா�ைல அ��த தைல�ைற அ�ப�ேய ெதாடர ேவ��ய ��ப�த�
எ�ேபா�� உ��. �ஜரா��க��� இ� ���க ெபா���� எ�� ந���ேற�.
ஒ�ெவா� ம�தைர ம����, ெப�க��� அ��கார� அ����, யா�� �ய�ைத��
பா��காம� நட��ெகா��� ம�த�க��� எ��ேம ��க� இ�ைல. த�ேய, ��டாக எ�ப�
வா��தா�� அவ�க� வா�வா�� வா�வா�க�.
கைத�� இ���� வா��� க�� அ��த��னா� த�ெகாைல வா���� ��ம�ைய த�ேமா
எ�� அத�� �ய�� ெச�தா��, அ� ைக�டாம� ெச��ெகா������ இ� ர��க���
இைட�� ��� உர�க க��வ� என �ைற�ெப��ற�. ச�க��, ெபா�ளாதார��, உற�க��
எ�ப� ஒ�வன� த��த வா��ைன ெந��க��� உ�ப��� அ���றா�க� எ�பதாக��
இதைன� ெகா�ளலா�. உ�ைம�� ெந��க�கைள சமா���� �றைன ெபறாத ஒ�வைன
க�ைமயான ேவைலக��� ெபா��ேப�க ெச��� �ைல�� எ�னவா�ற� அவ� மன�ைல
எ�ற �ைல��� இதைன ெகா�ளலா�. ���யமான உள�ைலகைள �வ����ற �� இ�
எ�ேப�.
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�வ�� �ப�க� – மாத�����

மாத����� எ��ய �வ�� �ப�க� ���த ேவதைன மன உைள�சைல ஏ�ப���ய பைட��.
இ� நாவ�க� இ�� உ��. �ல�கட� ம��� �வ�� �ப�க�.
ல��� ஆ� �ைலமா��க�� தைல�. அவள� ெப�க� ���� தா�, ேபா�� ��� நட���
ெகௗச�யா, இ��ெப�ட� என ேபா�யான அைன�� ச�க �ைரகைள�� கைல�� ���ற�. �க
��யமான க����கைள, உ�ைமைய ேப���ற நாவ� இ�.
��ம�, �தா இ�வ�ேம ப��ப�வ ���க�. இ�� �தா �ட�வா� வள��� காரணமாக ���ைச
இ�லாம�, �ர�� ைவ��ய��� �லமாக�� ர�த ேசதமா� உ�����றா�. இ�நாவ� �ல
இட�க�� அவல நைக��ைவயாக�� ���ற�. ‘’ இ��� எ����கைலயா, ஒ� வ�
ப���டானா வ�தவ�? என �யர���� ஏளன�ப������ உைரயாட�க� உ�ளன.
உடைல ���� ெப� எ� ���� ெவ�க�ப�வா�, அைன�ைத� ப���� ஒ��மைறேவ
இ�லாம� ேபச ஒ� ைத�ய� வ����� இ�ைலயா? உ�ைன� காத���ேற�, க�யாண�
ப����ேற� எ�� அ�வ�ேபா� �க அ��கமாக உட� இண�க �ற�ப�� வா��ைதக��
ேபா� அதைன ெப� எ�ப� எ����ெகா��றா�? க��� மாணவ� ஒ�வ�� �ல� �ரா���
ஏ�ப��ற�. உட�� அ��ய�த�ைமைய உைட�க ��� இ�த வா��ைதகைள ந��ேய �ரா
அைன�ைத�� இழ��றா�. இ���� அவ� அவைன �ைறேயா, ��ற�சா�ேடா ��வ��ைல.
அ��ைன ம��� ேவ���றா�. அ��� ைகந���ேபா�ற�.
�ல�கட� ��நாவ� கட�ேபாலேவ த����ய, உண���க�� ெகா�த��ைப� ெகா�ட
வயதான எ�றா�� �ைற�றாத காம��� �ைளவாக க�� மன�சலன�க� ெகா�டவளாக மா�
அைல��� இற�� ேபா�� ேர�கா�� கைதைய� ேப��ற�.
����� ஆ�ட� ெகா��� உட� உறேவ அவ�ைடய வா�ைவ �ரணமா���ட, �ற�
உட��� ���� எ�ன ேவைல! அவ� ம�����ட� இற��ேபா�றா�. இ���� ேர�கா��
ெப���� ஆ�க�� ஜ�� ஒ�ைற எ��� ��ைப�� ேபா����� ேர�கா�� த�ைக மக�
ெசா��� ‘பாவ� ெப�ய�மா’ எ�� வா��ைத இ�த�கைதைய ெவ��கரமாக ஒ��ெமா�த
வா��ைகைய�� ஒ�ைற�ெசா�லாக மா�� மனைத வ����ற�.
ெவ��� ேபால ெகா���� உட� ப�� பல� ேபசேவ பய�ப��றா�க�. அவமான� எ��றா�க�.
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ஆனா� எைத �ைன�� பய�ப��ேறாேமா அ�த �ஷய�ைத அ�ச��லாம� ெச��
கட���வைர அைத மன�� �ம����க ேவ���. �க�ெப�ய �ைமயாக அ����.
இய�ைகயான ஒ���� ச�க��� எ��பா����ேக�ப நட�க ேவ��ய ��ப�த� ம�தைன
அ���� ெகா��ற�. பல எ����கைள இ� ச������க ��� எ�றா�� த� மன���
ேந�ைமயான ஒ� �ஷய�ைத க�ள��லாம� எ������றா� ஆ��ய� எ�� ��வ�
�ைகயானத�ல. எ���� ேந�ைமதா� பைட�ைப கால��� இர�க��லாத த�ைம�� த�ைன
கா���ெகா��ற�.
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ஏமா�ற�ப�ட த�� – ப�வாடா கா�தாரா�

�ராம�� வா��ைக வா�� அ�பா�க� நகர��� ெச�� �ைழ�க ��ப�� ��ைச�கார�களாக
மா�வ�தா� கைத. ���த மன�ேசா�ைவ, வா�வ�ப�ைத த�த கைத இ�. எ�த�ப�ட கால�
��ன� எ�பதா� ெப�ய வா��க அ�க ஆ�வ�ைத ஏ�ப��த� ��ய� எ��
�ற��ய��டா�� வா��� ��, எ�யவ�க�� �� ப�� ெகா�டவ�க� ெதாட���
ப��கலா�.

65

வ�ணஜால� – எ�ட �� �ேர��நா�

எ�ட�� �ேர��ரநா��ைன �த�� ஆ�வமாக ப��தா��, ��� ேநர��ேலேய மாைலம�,
ரா���� தர���தா� எ��வ�வா� ேபால எ�� ��ெவ��� ���கால� ப��காம� மன��
தைடெச�� ைவ����ேத�.
ஏமா�ற��ைல வ�ணஜால� நாவ�. ஓரள� ����ைய� த�த நாவ� இ� ஒேர ���� 600 ப�க
நாவலான இதைன 457 ப�க�கைள ப��������ேபா� இர� ஒ�ேறகா� ஆ���ட�.
ெதாைல�கா�� ��ய��கான கைத இ� எ�� உ��யாக ��ேவ�. �ற�த அற���தைனகைள இ�
பா��ர�க� ���றா�க�. ���க வா��� �� ந���ைக��, எ��பா���� ��வ�
ேபா���த� இ�த நாவைல ப��த��.
�க�யா� வச�யான ெச�வ�த�� மகளான இவ�, ஒ�வ�ட� உற� எ�ற ஒ�� ஏ�ப�வேத
அவரவ��கான �யலாப� எ�ற ��தைன��தா� என ��ரமாக ந��வ�. ெசய�ப�பவ�.
கா���ேகய� மனசா���� ம��� பய�ப�� ப��� ஒ� ேவைல ெச�� ��� க�ற கைலயான
ஓ�ய��� �ல� மன�� ��க�க��� வ�கா� ேத� பய��பவ�. ம�த�க� �� �ைறயாத
ந���ைக ெகா����பவ�.
இ�த ேந� எ�� கதாபா��ர�க� இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� எ���� �� இைண�� வா�ைவ
எ��ெகா��� ��க� ����கேள கைத�� ைமய�.
���த உண�ெவ��� ெகா�ட� இத� ��ைமயான �ற� ��ய ஈ���� வசன�க�தா�. நா�
அத�ேக இ�நாவ�� ���ய இட� த�ேவ�. ���த ந���ைக��, வா�ைவ� க�� ம�ளாத
�ற�� ெகா�ட கா���ேகய� ேப�� வசன�க� �க ேத���யாக கவனமாக அவ�� �ண
இய�ைப ஒ�� வ�வா� எ�த�ப�� உ�ளன.
ஒ� �யாபா��� ேப�� எ�ப� எ���, இ��ல�� ஒ�ெவா� உ�ைர�� த�ைன�ேபால
எ��� ஒ� ெவ���� ேப�� எ�ப� இ���� என �க�யா� ம��� கா���ேகய�
உைரயா�� பல இட�கைள� ����டலா�.
வசன���� ஒ� எ����கா��.
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��மா தைலவ� �க�யா��ட� மக� ��மண�����, மக�� ப������ �ரதா� எ��றவ�
பண� ேக��றா�. அத�� க�யா�
‘’ அ�வா�சாவா இ�ல கடனாவா ’’
‘’ இர����� எ�ன ���யாச�? ‘’ எ�� ேக�க, அத�� க�யா� ‘’ �, வ�� ‘’ என
தடால�யாக ���றா�.
��றாவதாக ���ய கதாபா��ர� அ�ஜா. ���த �����, ைத�ய��, அ���, �றைம��
ெகா�டவ�. இவ� வ�த��தா� கைதேய ��� ேவகமா�ற�.
கா���ேகய��� ஓ�ய� வைரய உள��க� த�வ� அ�ஜாேவ. �க�யா� கா���ேகய��
அ�காைமைய �����றா�. ஆனா� கா���ேகய��ேகா அவைள மண�த�� ஓ�ய�
வைரவத�கான ஊ�க��, ேநர�� �ைட�கேவ இ�ைல.
அ�ஜாைவ
கா���ேகய��
���ப�ெதாட���றா�
எ�றா��
�க�யா�ைய
மண��ெகா����ப� அவ�ட� பழக, ���ப ெப�� தைடயா� மனைத உ����ற�.
அ�ஜா கா���ேகய� இ�வ�� காத� ப��க�, ச���� ஆ�யைவ ���த உ�சாக��ட�
இ���ற�. வா��� இ�ப� ேபால ��ய கால�தா� அ��� ����ற�.
வசன�க�, கதாபா��ர உ�வா�க��� எ�ட�� ெவ�� ெப����டா�. என� க���� ப�,
��சய� இவர� கைதக� ெத��� ெந��ெதாட�களாக எ��க�ப������. அ�ல�
எ��க�ப���ெகா������. ஏ� இவேர �ைர�கைதயா��யராக இ��கலா�. அத�கான பல
�ஷய�கைள இவ� நாவ�� பா��க ���ற�. உணர ���ற�.
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����� வ���� - ��� ேபா� ச��வ ைம�ேரய

இ�நாவ� எ�த�ப�ட கால� தா���� ப��க ஆ�வ���வதாக�� இ��க காரண� அ�த
வா���கான ஆழமான �வரைணதா�. �னவ�க� ப��ய �வரைணக� ஒ� அ��ைக ேபால
���ற�.
ேரா��ேகா
பா��ர�
ஆ��ய�
தகவ�கைள
���க
ெசா�ல
பய�ப����ெகா����டா�.
ஊடக�க�� �ல� இ��யாைவ, அத� ம�கைள அ��பவ�க� எ�ப� ேயா��பா�கேளா,
ேபாவா�கேளா அ�ப�ேய இ���ற� சா��� ெப�ணா�ேடா�� ��ைளயா�ய அ�ேதா�
ெப�னா�ேடா�� எ�ண�க�, ெசய�பா�க�.
����வ� ப��ய க����க�, �க வ�ைமயாக �ம�சன��யாக�� த��க��யாக��
����ெகா�ள���ய அள�� �ற�பாக ெவ��ப��ற�.
இய�ைக�� மாறான வ��ைறகைள ம��� ����வ மதபா��க� கைட����றா�க�
இ�ேபா��. க��யா��� ப��ய �வ���கைள நாவ�� எ��யதா� ேபா� �ைழ�தா�.
எ�யவ���� ெச�� ேச�வதாக இ��தா� ஊடக��� ேபாரா�ட�, ஊ�வல�, க�டன�ேபர�
என இ��யாேவ அ�ேலாக�ேலாக�ப������ எ�ப� ��சயமான உ�ைம.
ேசா�யா ஒ� ப�தாபமான பா��ர�. இைறவ��காக த�ைன அ��ப��ப� எ�ப� உட�
இ�ப�கைள கட�� ெச��� �ைல��தா� சா��ய�. காதைலேயா, காம�ைதேயா ெவ��ப�
எ�ப� மன��� அதைன ஆழ ����வைத கா���ற ஒ�ேறயா��.
���தவ��� இைணவ� எ�ப� �னவ�க�� ஒ� பா�கா��, வ�ைம எ�ற �ைலைமக��
ம��ேம �க��ற�. எ�ய ம�த�க�ட� ���தவ�தா� ெச��ற� எ�ப� உ�ைம.
��ட� பா��ர� ம�த�க� �� ந���ைக ெகா�� வா�� ஒ�வனாக கா�ட�ப��ற�.
ம�த�க��கான ேசைவ�ேலேய இைறவைன த���க �ய���பவ�. அவன� அ�பா��
இ�ேபாலேவ.
ேமாஸ� த� ம�க�� அ�யாைம, ேசா�ப� ஆ�யவ�ைற எ���� எ��� அத� பலனாக
எ��களா� ெந�� �ள�க�ப�� ெகாைல���றா�. இர�� ��� இட�க�� இ�த� கா��
���ற�.
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வசன�க� இ�வள� க�ைமயாக ெவ��பைடயாக அரைச �ம���� எ�த�ப����தா��
இைத அர� ��வனேம ெவ������ப� ஆ�ச�ய�தா�.
க����� ப���� கா��ர� ப���� இ�ேபா� என�� ச�ேதக�க� எ�வ� ப�� ைம�ேரய
அ�ேற எ�� ைவ����டா�. கா�டமான கச�பான உ�ைமக� எ�றா� அ� �ைக��ைல.
எ�த அைம��ேம ஒ�க�ட��� ம�க��காக ெதாட�க�ப�� �� அவ�கைள ���
�ல��ேபா� ���ற�. ேமைட��ேல தைலவ�க� ������றா�க�. தன�ெக�� ஒ�
வாகன�, �� எ�� ம�க� ���த �ழைல த������டவ�க� க���தைலவ�க� ஆவ�.
இ�� இ���� அறேம, உ�ைமேய, வா�ேவ ��ைமேய இ�வள� ஆ�� க��� ப��தா��
ந�ைம ஆ�ெகா�� ����க ைவ��ற�. மனைத ெவ��ட� கா�றா�, பல கலைவயான
உண��க� �ழ கன�கைவ��ற�.
இைச�� ைமயமான ேகாத�டராம� பா��ர� இ�� உ�ள ந�ைம ேவ�ப�க� இ��� ெச���
�ைள�கைத. ேதவதா�� ெப�ைண ராம� மண�ப�மாக ஆ��ய�� எ��� �ரகா���ற�.
கமலாைவ த� மக� எ�� கைட� க�ட��� ராம� ஆ��யராக இ���� ெபா���� அ�ய
�ய���ப��ைல.
�� ஐய��டேன அவ� த�மகைள அ�யா� அவள� அ���ேல இற��றா�. இ�வ��
ச���பா�க� எ�� �ைன�ேத�. நட�க��ைல.
��ட� கட��ர��� ஆ�க� இ�வைர யா�� அைடயாள� ெத�யாதவா� ெகா�வேதா� கைத
�ைற���ற�. கட�, இைச, பறவ�, �னவ� என பல �ஷய�கைள ஆழமாக��, அகலமாக��,
���கமாக�� ஆரா��� எ�த�ப�ட �க��ற�த �ளா�� �� ����� வ���� ��� ஆ��.
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��சயதா��த� - ெத��� நாவ�

கைத ��சயதா��த��� ெதாட�� அ�ேல ெதாட��� பய��� அ�ேலேய ���ற�. லா�
���ப�����, நா� ���ப����� ஒ� ��மண ��சயதா��த� நட��ற�. நா� ���ப��ன�
�யாபார� ெச�� ெச��பான �ைல�� ��ேனற, லா� ���ப� பைழய �ைல�ேலேய
இ���ற�.
நா� ���ப��ன� பைழய ��சயதா��த�ைத ���க எ���றா�க�. த�கள� வச��ேக�ற
மா���ைளைய த�க� மக��� ��மண� ெச�ய �ைன�� அத�கான ஏ�பா�கைள
ெச��றா�க�.
பைழய ��சயதா��த� ஒ� ��ற�ண�ைவ நா� ���ப���� ஏ�ப��த ���ப��� ��தவரான
ேமா�டாநா� ஒ� த��ர� ெச��றா�. லா� ���ப��� ��சய� ெச�த மா���ைளயான
��லாைல ��ைப�� வரைவ�� �ல த��கைள ெபற ைவ�பதா�� �� அ��� ைவ�க
��லா�� த�ைத�ட� க�த� எ���றா�.
��ைப வ�� ��லாைல �க அ�ம�ட ேவைலயாளாக நட�� அைனவ�� ���ைல��
வைசகைள �� ேகவல�ப����றா�க�. க�னமான ேவைலக�� காரணமாக ��லா���
உட�நல� ெக���ட, அர� ம���வமைன�� இலவச ���� அவைன ேமா�ேடா நா�
ேச�����வேதா� அவைன�ப�� மற�����றா�.
��லா�� �� அவ��� ��சயதா��த� ெச�த நா� ���ப�� ெப�ணான ��லா��� ப�தாப�
�ற�க, �ல நா�க� க��� அவள� ��டா���� ெத�யாம� பா��க ம���வமைன வ��றா�.
அ�� �லா எ�ற ெப��� அ��க� �ைட��ற�.
�னா
ம���வமைன
ெச��.
யா�ேம
��லாைல
அவைன
ேச��த�����
பா��கவ�வேத��ைல எ�பதா� �க�� கவனமாக பராம���றா�. அவ� �� ஈ����, ப���
�ற��ற�. அ�ேபா� ��லா !!! ��க� ப��� ெத���ெகா���கேள�.
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நாவ� க�னமான ஆ��ல�ைதெய�லா� ெகா���ைல. எ�ைமயான நா� ேப��, ���
�ய�றா� ����ெகா�ள���ய ஆ��ல�தா�.
ேகாபா� ��ரா, ராக� கா�ய�, ஆ��� �ரதா� ஆ�ய �வைர������, ப���� நக�� கைத
இ�. வாரணா���தா� கைத ெதாட���ற�. வாரணா� ப���� பல இட�க�� அத� ம�க�,
��� ��ைம ெக�வ�, அ�� ெச�ய�ப�� ��ட�க�� �தான ஊழ�, அர�ய�வா�க� என
இற�த��, இ���� இைடயறா� ெதாட��� இ���� இட��� ெதாட��� ம�த�க�� வா��
ப��ய� இ�நாவ�.
ேகாபா� ��ரா, ராக� கா�ய�, ஆ��� ஆ�ய �வ�� ஒேர ப���� ப���றா�க�.
ந�ப�களாக இ��தா��, ேகாபா��, ஆ����� இ���மள� ராக� அவ�க��வ�ட��
ெந��க� ெகா�ளாம� இ���றா�.
ஆ����� கன� �மான�ப��ெப�ணாக மா� உலக� ���வ�. ேகாபா��� வா��� ஒேர
���ேகாளாக இ��ப� எ�பா� ப�டா�� பண�காரனாக மா��டேவ��� எ�பேத. ஆனா�
ராக�� கன�க� �த�� எ��� �ற�ப�வ��ைல. ஆனா�� அவ� ��னா��
ப����ைகயாளனாக மா� ெதாட��� ப����ைகதா� �வ��ச� 2020. அ�� கா��பேர�
��வன�க�, அர�ய� க��க�, வாரணா��� �க���� ஊழ�கைள, �ழ�ேக�கைள
ம�க��� பர��, அவ�கைள ேபாராட ைவ��� �ர���காரனாக மா��றா�.
ேகாபா�தா� இ�� ���யமான ைமய� எ�ேப�. ���த பக�ேயா� ��ட�கேளா�
ஆ����� உடனான உைரயாட�க� ெப�� �வரா�ய�ப��க�.
ஏஐஇஇஇ ேத��� ேதா��யைட�� �� ேஜஇஇ ேத���காக ேகா�டா ெச�� ப���றா�
ேகாபா�. அ��� ஆ����� �தான காதலா� ப���� கவன� �த�, ேத��� ேதா����� ��
�����றா�.
ேகாபா����, அவ� த�ைத��� இைடேய �க�� உைரயாட�க� அவ�� ெபா�ளாதார
�ைலைய� �� அவ� ��னா�� ெச��� அைன�ைத�� ம�����ட ெச���றன. அவ�
த� ேதா��ைய� �ற அவ� த�ைத அ�த வ��த����, வா��ய கட�கைள �ைன���
கவைல�� இற�����றா�. ெபா��ய� ப��க ேமேன�ெம�� ேகா�டா�� ப��க த�ைத��
71

ைகவச� உ�ள �ல�ைத ேக�க, அவ� அ�ேபா� ம������றா�. அ�த �ல� அவ� த�
ல��ய�ைத அைடய உத��ற�.
ேகாபா��� க�� ஏமா�ற�க� ெதாட���யாக �க���றன. ேத��, வா��ைக என ஏ� அவ�
பண�காரனான ேபா� அைத�பா��� ச�ேதாஷ�பட அவ� த�ைத �ட இ�ைல. ேகாபா� அவ�
த�ைத என இ�வ�� உைரயாட�க� �ழ�க� என ந� மன�க� �� வ�� ���� கா��கேள
எ��தாளராக ேச�ட� பக��� ெப�� ெவ��.
ராக� �ைழ��ேத��� அ�க ம��ெப� எ��� ெபா��ய� ப��தா��, அவ� ஆ�வ�
ப����ைக� �ைற�� உ�ள�. அத� காரணமாகேவ அவ� ஐ.� ��வன ேவைலைய ம���
ப����ைக�� ��பராக ேவைல�� ேச��றா�.
ேகாபா� ப��க ேகாடா ெச����ட ேநர��� ராக�ட� ஆ��� ெந��கமா� அவைன
காத��க�ெதாட���றா�. ேகாபா� ஆ��� �� ெகா�ட காதலா, ந�பா ேபாரா�ட�
ேத����ைவ �ட ெப�� பத�ட�ைத ஏ�ப��� ���ற�. ராக�, ஆ����� ெந��கமான
காதைல அ��� ராக� ப��காம� �ரதா� எ�பவேனா� ம�வ���� ���றா�. அவன� ��ம�
அேதா� ப�ேபா�ற�. ப����காக அவ� த�ைத வா��ய கடைன தர�ெசா�� த�ைத இற�த��
கட�கார�க� அவைன ெந����றா�க�. அவ��� ெசா�தமான �ல� அவன�
ெப�ய�பா�னா� வழ�����ளா� பய��லாம� �ட��ற�.
��� எ�பவைன ச���� த� க�ட�கைள� ���றா�. அவ� தன�� �ல� இ���ற� எ��
�ற, ���, க��� க�ட �ல� ேதைவ�ப��ற� எ�� அர�ய�வா� ஒ�வ�ட�
����ெச��றா�. தன�� ப�� சத�த� க�ஷ� என ��ைய� �� ராம� ��லா எ�ற
எ�எ�ஏ�ட� அைழ��ேபா�றா�.
ராம� ��லா தன� பத��� �ல� ச�பா��த பண�ைத ஏதாவ� ெதா��� �த�� ெச�ய
�ைன��, ேகாபாைல இய��நராக�ெகா��, அவன� ப�ைன�� ஏ�க� �ல��� ெபா��ய�
க��� ஒ��ைன� க�ட �ய����றா�. ேகாபா� அவ� ��வைத ந�ப ��யாம� ஆ�ச�யமாக
பா���றா�.
��வய�� �ைன�த ல��ய� இ�ப��நா�கா� வய�� ��ைமயாக �ைறேவ��ற�. அ�த
சமய��� ராக� தன� க����� நா�த� ப��� ���ரமாக இ��க, ஆ��� அவேனா� ேபச
ேநர��ைட�கா� ேகாபா�ட� ேபச�ெதாட���றா�. �� இ�வ������ ச����க� அ�க�
�க��ற�. ஒ�நா� ஆ����ட� அவ� �ச�ஷ��டாக ப����� ேஹா�ட� அைற���ேள
ச�கம� சா��ய�ப��ற�.
�� த�ைன�தாேன ேக��க��� உ�ப����ெகா��� ேகாபா�, எ�ேபா�� ராகைவ�ட
த�ைன உய����கா�ட, ேமலானவனாக கா���ெகா�ள �ய���த� �ைன��� வ��ற�.
ஏற�தாழ அவைன�� ���� அள� த�ைன அவ� உய����ெகா��றா� எ�ப� உ�ைம
எ�றா�� க�� ��ற�ண�� ஆ���ேயா� உட�ற� ெகா�ட நா����� �ர���ற�. எனேவ
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ஆ���ைய ��� �லக அவ� பா����ேபா� இ� ெப�கேளா� இ���மா� கா��கைள
அைம��றா�.
ஆ��� அவ� �ைன�த� ேபால ���� ெச�� ராகைவ மண��ெகா��றா�. ேகாபா�
மனவ�ேயா� ஆ��� ெகா��வ�த அவ� �ற�த நா��கான ப��கைள ����� பா���றா�.
இ�த� �க�� எ�ைன க�ைமயாக ��� ���தவ� ேபால ������ வா��க ைவ�த ஒ��.
என�� ேகாபா� எ�ற கதாபா��ர� �க�� �����ேபானதா� ஏற�தாழ கைத ���கேவ
����ேட�. ஆனா� ெசா�லாத கைத ஒ�� உ�ள�. அ�தா� ராக����, ேகாபா����
�க�� மைற�க�ேபா�. ராக� நா�த�� ேச��� ேகாபா�� க��� எ�ப� எ���ய�, க�ைக
அதனா� எ�ப� பா��க�ப��ற� எ�� க��ைர எ�� ெவ��ட, ந�ப�க� இ�வ�� க��
பைகவ�களாக மா��றா�க�. ராக� ��பராக மா� ெதாட��� ேகாபா�� க���, எ�எ�ஏ
����� க�ைமயான ��ற�சா��கைள அ�� ைவ�க,பணபல� பைட�த ேகாபா� எ�ன
ெச��றா�, ராக� த� ��ப� ேவைலைய� கா�பா��� ெகா�டானா எ�பெத�லா� இத�
சாகச�த�ைம. �க�பைவ அைன�ைத�� நாவ�� ப���� ெத���ெகா���க�.
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அ.�����க��� ��கைத�ெதா���

எ�ப�ைத�� ��கைதக�� இல�ைக�ப�� வா�ைவ� ��பைவ நா�� ��கைதக�தா�. ம�ற
அைன�� அ�ல� ெப��பாலான கைதக� ஆ����க, கனடா, ஐ��ய அெம��கா�� வா��
த�ழ�க� ப��ய கைதக�தா�.
ஆ����க, கனடா கைதக� பக��� ம�ற கைதகைள �ட�� ேமலானதாக உ�ள�. �����க�
பய�ப���� உவைமக� யா�� பய�ப������பா�களா எ�� ஐய�தா�. இர��
ஆ�க�ட� பா� ���த ���ேபால ஆ���யா� இ��தா� என வ�� வ�க� ��ய எ.கா.
த� தக�பைன� ப�� �ற �ய�� கைத ஒ��� ���பழ�கேமா, ����, �� �����
பழ�கேமா, ��டா�� பழ�கேமா இ�லாத� ேபாலேவ ேவைல���ேபா�� பழ�க�� இ�ைல
எ�� ��ட� அ�கதமா� ஒ��� ெசா�ெறாட�க�தா� இவ�� ெப�� பல�.
நாைள ��கைத இல�ைக அக� �கா�க�� உண� ேத� அைல�� அ�ண� த�� என
இ�வ�� அவல வா�ைவ ��ைவ��ற�. ப��� கைத ம�க��� பய�படா� ேபா�� அர��
��ட�க� ப��� ேப��ற�. ேந�ைமயாக இ��பவைன அவன� ���பேம ஏளன� ெச��ற�.
பறைவக��, �� ���க�� ம�த�க�� ெப��க���� சமமாக �����க��� ��கைதக��
பர� �ைற�� �ட��றா�க�. ப��� கைதக�� இ�ேபால �க��. கட� ��கைத ஒ�
��யவ�� உட� �ரம�கைள��, ச����� த�ைம�ைன�� ேப��ற�. ந�ல ேநச�கைதயாக
இ��ப� அ�லா கைததா�.
அைன�� கைதக�� எ��தாள�� வல� ைக�னா� எ�த�ப�டா�� என������த கைதகைள
நா� �����ேற�. அ�மா�� பாவாைட, ��, ��ைல அ�பல�, ��ைளயா� ேகா��,
மகாராஜா�� ர��வ��, ெதாட�க�, எ��, �ம��ய ேரைக எ�த ��ட���� ப�ேபா��
ேவைல என இவ�ைற� ��ேவ�.
அ��தமான எ����க� ெதாட��� ஆவைல���� ப��க வ������ எ��� நைட என இத�
�ைலைய �ட அ�க ம��� ��க� இ��� எ�ப� ஐய��ைல. எ�ைமயான அ�கதமான
ெசா�லாட�க��� இைடேய வ�� பழ�த�� பாட�க� என அ��தமான ப��� �����
இ��� ஒ� கைத எ�� ேத��பா��க����� கைதக�.
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��மணமாகாதவ� - சர� ச��ர ச�ேடாபா�யாய

��மணமாகாதவ� நாவ� க�ய �றமான ெப��� த���ேபா�� ��மணவா�� ப��ய
கைததா� இ�.
ச�க��� எ��� மாறாத ச�ைத ��மண���கான ச�ைத. ஏற��ைறயாக மா���ச�ைத��
�கரான அைத�� ��ய அ�தைன �ரய�தன�க�� �ரேயா��க� ப���றன.
��மணமாகாம� இ���� ப���� வய� ஞானதா��� இத��� ��ய பல��
நைடெப���றன. தாேய த� மகைள ெவ��� ஒ���மா� �ராம��ன� �����றன�.
அ�கைற�ப�வ� ேபா� ந��� தா� ���கா��, மக� ஞானதா�� �ரம�ப�வைத மன�
அைமவைத க�� ம���றா�க�.
இ�த �ைல�� ஞானதா�� த�ைத இற��� த�ண���, அவ��� ��யமான அ�� அவைள
மண�க ச�ம��� தாேன ஞானதா��� ெபா��� என அவ��� வா�க���றா�.
அ�� இ�ப�� ெச�த� ஞானதா ஒ�சமய� அவ��� க�� ேநா�வா��ப�ட �ைலைம��
இ��� அவைன ��க, �ண�பட உத��றா�. ஆனா� அ�ேபா�� அவ��� அவ�ட�
ேதா��வ� ந���ண�ேவ. அவள� �கேம அழேக �ைன��� வ��ற�.
க�ணா� வைளய�� அழ�ய ேவைல�பா�க� ெச����த ப�ெசா�ைற ேந����ற கால���
ஒ� கண��� ஞானதா��� அ����றா�.
���கா�� ெப�ய அ��, ��ய ஓரக�� என அைனவ�� ஞானதா�� ��மண�ெசல�
���� கவைல�ப���ெகா��, ���காைவ அவள� அ�ண� ச���ட� அ����றா�க�.
அ�� அவ�க��� பா�� எ�ற அ���ட� ம��� அ�சரைண �ைட��ற�. அவ�கள�
�ராம�� ஞானதாைவ ��மண� ெச��ெகா��காதைத ப�� ேப��றா�க�.
ச�� த� �ல�ைத ��கெவன கட� வா��ய ஒ�வ�ட� ஞானதாைவ ��மண� ெச�ய �ய��
ெச��றா�. ���கா ம���றா�. ���கா, ஞானதா என இ�வ���� அ��த��� மேல�யா
கா��ச� ப���ற�. அ�த ேநா� ஞானதா�� உடைல பா��� ேநா� க�ைம�� தைல��
��ப�� �� ெகா���ேபா����ற�. உட� வ���ேபா�ற�. ���கா அ�த கா��சலா�
பா��க�ப�� ���ைச��லாம� உ�� ���றா�.
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ஞானதா��� தா�� �ைத�� எ����� உ�ைம�� மணமாக �ைல�னா� ப�ேபா�ற�.
���கா�� இற���� �� ஒ� சமய��� அ�� த� ேநச�ைத ஞானதா�ட����
எ����ெகா��, ேவெறா� அழகான ெப�ைண காத��க� ெதாட���றா�. அைத
ஞானதா�ட��, அவ� தா� ���கா�ட�� ��டலாக �����றா�.
���கா�� இற����� �� ஆ���� அ��� ஞானதா அம�����க, அ�� அவ� ப��ய
அைன��� �ைன��� வர, த�ைன ம���க ேவ��, அவைள அைழ���ெச�வேதா� கைத
�ைற� ெப��ற�.
இ�த நாவ�� ஞானதாைவ நா�ப� வய�, அைத� தா��ய வய�ைடயவ� வ��ேபா� அவ�
த�ைன அல�க����ெகா�� வ�� கா�� ேபா�� அவ�� ���க�யான வா�ைவ
வா��பவ�க� அ���ெகா�ள. க��� ெப�க ைவ��� �க�� அ�. �ர���ட� ���தவ�
எ�� தா�, ��ற�, ஊ� என அைனவ�� �ற, ஞானதா அ�ேபா�� வாழ����� கவ��� எ�?
வா�� �� ெகா�ட ஆைச. நாைள அ�சய� நட��� எ�ற மனதா? �ன��ன� �யர���
ெவ�ைக ���ெகா�ேட ேபா�ற�. பல ெந��கைதகைள இ�� இ��� �க��கைள ேகா���
உ�வா�க ����. அேனகமாக நா� தாம��� ��ேட�. பல�� உ�வா�����பா�க�.
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அ�ேப ஆர�ேத – �. ஜான�ராம�

அன�தசா� கதாபா��ர�தா� அைன�� உற�கைள�� ைக���காம� ஏ���ெகா��
வ�நட���றா�. அன�தசா� த� ��மண� த�ைன �� நட�பைத� க�� பய�� ர�� ஏ�
��ேகச� ேபா� சா�யா�க�ட� உபேதச� ெப�� ைவ��ய� க�� ப�� வ�ட�க��� �ற�
ஊ��� அ�மாைவ� பா��க வ��றா�. அ�ப�ேய த�� ���றா�.
��மண��� த��க ���வ�த ெப�ைண �லசமய� �ைன��றா�. ைவ��ய� பா��க ெச���
இட�க�� நாக�மா�� ��� ஒ��. அ�� ��ம�ைய ச����றா�. அவ� ����� ப���
ெல�சரராக ப����� வ��றா�. அவ�தா� தா� மண� ெச�யாம� த���த ெப� எ�பைத
உண��� அவைர த�������றா�. இத��ைடேய நாக�மா�� மக� ச��ராைவ ர�க�
காத��� ைக��� ���றா�. அவைன மற�க ��யாம� ச��ரா ��டா��றா�.
��ம���� �ணறலாக இ���ற�. ��ப� வ�ட����� �� வா���� ஒ� அ��த�
�ைட�����ற� எ�� அன�த சா��ட� வாழ, ��� ப�ைய ரா�னாமாைவ ெச�� ���
ெச�ைன�� ப� ெதாட��றா�.
அன�தசா��� கா���க� (எ) அ���மாேரா� அ��க� ஏ�ப��ற�. ��மா�� ந����
இவ��� மக�� கா�� ஏ�ப�� ேநா��� ைவ��ய� ெச�ய�ேபா�றா�. அவைன�ப�� ���
��தாக அ��றா�.
ச��ரா�� �ய�ேபா�க ர�கைன� ேத� அைல�� அன�தசா� அவ�ட� வ���� பய��க,
ராஜா�க�, அவர� மக� ெடா�� அ��க� நட��ற�.
ெடா���� தா� அவைள ��மா�� �ைழ�க எ���� �ய���� கா���க� ெடா��ேயா�
உட�ற� ெகா��றா�. அன�தசா� இ�ப�� அவ�ட� ேக��றேபா�, அவ���� மா�ற�
�ைள�ட� ெதாட���ற�. ஒ� சமய� ச��ரா யா� என ெடா���ட� �ற ேந���ற�.
அதனா� ெடா�� ர�கைன ெவ��� ஒ����றா�. இ� ர�கைன ேவதைன�ப��த, இத�ெக�லா�
காரண� சா�தா� காரண� என அவைர�� ��ம�ைய�� ����றா�. �� கா���க��ட��
அ�ப�ேய ேப��றா�.
�� ேதா���ேபானைத உண��� அன�த சா��� ம����� க�த� எ�����, த�ெகாைல
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ெச��ெகா��றா�. ெடா�� ெதாட��� ப��க ����வதாக� ெசா�ல, அவைள ப��க
ைவ��றா�க� அன�தசா���, ��ம���. ச��ரா மாமா�� மக�, மைன� �ழ�ைதக�ட�
ெவ�நா� ப��க �ள���றா�. அன�தசா�, ��ம� ஆ�ய இ�வ�� த�கள� மக�க� ேபால
�ைன�க கைத �ைறவைட�ற�.
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த�பா� ராக� – �ரா� ��ல

�ைல�ப��� ��� நா�க� ���� ��டன எ�றா��, ��ல ைகயா�ட க�ைமயான
ப�காச�ெதா� காரணமாக எ��� மற�க��ைல. கைத �வபா�க�� எ�� �ராம���
நைடெப��ற�. அ�த �ராம��� ��வாக� ம��� அைம���ள ச�கராம� ��யாலய� எ��
க����� �க�� ஊழ�, �ர�ட�, �வசா�க�� ���ற� ச�க ஊழ� என இைவகைள
க�ைமயாக சா� ஊழ�வா�க�� மக�க��� இ�த ��வன�க�� உ�ள பத�க� ைக
மா�வேதா� கைத �ைறவைட�ற�.
�ைற��� த�வா�� நா� இ�ேபா�ற உல��தா� வாழேவ������ற�. எ��� ஓ��ெச��
த���கெவ�லா� ��யா� எ��� ஆ��ய� �����றா�.
நாவைல ப��க����� கார�க� எ�ெவ�றா� வ���வ� ெப��ேயா�� ைநயா��தா�
எ�� ��வ� நா� ��� ெப�� ெபா� எ�றா� அ� தவ�. ப��� பா�� ஓ�! வா�����
�����. �� வ��த�ப���க�.
ஊழ�, �ர�ட�, ேபாைத�ெபா��க� என �க�� ேமாசமான ���ைலகைள �வ���� அ��
எ�த ேபாதைனக�� இ�லாம� எ�� இ��ப��, ேவ�ப�ட அ�கதெமா� ெகா�ட க��ைர
ேபால�� ேதா��வ� இத� ெச��ய�த�ைம�� ஒ� சா��. ����, ���� இதைன�
ப��க����வ� �ைறயாத அ�கத�தா�.
எ�த� கால���� இ�த நாவ� ப��க����வதாக இ��ப� எ�� ��வத�� காரண�
ந��ைடேய உ�ள �ல ேபா��க�தா�. இ�த� கைத எ�த�ப�ட கால� ெதாட��, இ�ைறய
கால� வைர அர�ய� ேபா��க�, ஊழ� என எ��� மா��ட��ைல. ெப�� ஊழ�கைள
ெச�����, அைத ம�க�ட� மைற�க அவ�க��� ப�� எ�� ெபா�ைள� த�� அவ�கைள
ம��க���றா�க�. ம�க��� ம��ம�ல இைறவ����தா�.
அவல நைக��ைவயா� ���� கைத�� இ�� மா����ப� ேபாைத�ெபா��க����
ப�லாக ��யா�, பண�, இ��, சா�பா�, ��, ேல�டா�, ஆ�மா�, அ�� என மா���ட�.
அர� உ�ய�ைல�� தரமான ெபா��களாக �யாய �ைல�கைட�� த�வைத�த���� ம�ற
�ைல��லாத அைன��� ேபாைததா�.
����ெகா��� �ற��ளவ�க� ப��கேவ��ய அ�கத��ைவ ெகா�ட ெச��ல��ய� இ�.
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எ��� ெவ���. ேத��பா��� வா�� ப���க�.
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தா�� எ��ய ‘�வ�’

��� கைதக� ெகா�ட ��� இ���கைதயான கைட� வா��ைத ��� பரவா��ைல ரக�
ெகா�ட கைதயாக உ�ள�. ம�ற கைதக� ேலபர�ட�, ர�வார� என இர�� கைதக�. ஆனா�
உ�ைம�� அைவ கைதகளா �க��களா எ�றா� இ�ைல எ�ேப�. உைரயாட�க� ���.
ெப���� ெப�ய உைரயாட�க�. �க ந�றாக ப��த அ����க� தா� இ�ேக
�வா���றா�க�. �க கனமான, ஆழமான ��ட உைரயாட�க�. அ��தநா� நா� உ�ேரா�
இ��ேபா� என ந���ைக ெகா��ரா� இ�ேற ேப� �����டேவ��� எ��
ேப�பவ�க�தா� இ�கைதக�� உ�ளா�க�.
அ�க உண��க�, ���ப�க� இ�லாத ெவ�றான வா��ைதக� க�� அ��� ஊ����றன.
உ��ச�ப�ற �� எ�ப�னாேலா எ�னேவா, ஆ��ய�� ம�ற ��கைள �ட அ�க� இைத
அ�க� ப������றா�க�. ����பா என அய�ைவ ப�க����� ப�க� ஊ��ய �� இ�.
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�ழைல�ேத� – மக��

மாைலம�, ரா���� இத�க�� வர���ய, வ����கலாேம எ�� �ைன�க���ய கைத.
ெவ�சன ம�க��கான எ�ைமயான அல�கார�க� ெகா�ட கைத இ�.
ெப�ய கவன��� எ�ைமயாக ஒ�ப�க� ப��கா��டா�� எ� மா��டாத கைத எ�றா��,
�வார�யமான ஆர�ப�க��, ��� எ�ற ���ப�க��தா� இவர� பல� எ�� ெகா�ளலா�.
உட�ற� ெதாட�பான ெச��கைள� ெகா�� �.ஜா�� சாய� ெதா��� �� �ைர� ��ேபா��
ேபாலா� ���ற�.
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எ�ன�ேடா ேச�ேவரா – ஐ.லா�ெர���

�ைல எ��யவ� ேச�� அ�பா, ந�ப�க� அைனவ�ட�� அவைர�ப��ய �ஷய�கைள
ேக��றா�. �� ெதாட��வ� இ�ப� ந�ப�க� ��� ெசா�க�� வா��ைத��தா�.
ேச�� வா��, �ர��கர வா��, ேபாரா�ட� என ெந���யவ�க�� ெசா�க�� வ�
��ட�ப�� ெத�வா�� ���ர� அழகாக��, அ���� �ற�பானதாக�� இ���ற�. எ���எ�
ெவ���. �பா� 200. �லக��� இ����. எ����ப������ அவ�� பட��ட �ச�ைட
உ����ெகா���க�. மன� �ைற�� இ����. மன��� ேச �ைற����பைத உண���க�.
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�ேயாத� த�தேய����� - ���� வராத கால�

���த உண�ெவ���யான காத� உைரயாட�கைள� ெகா���ள �� இ�. நாவ��
��ப�க��� ைமய�கதாபா��ர��� �ணநல�கைள ப�� ����ெகா�ள உத��ற�.
நா�ெத�யா�டனான உைரயாட�க�� த�ைன�ப��ய �ள�க�களாக ���� ெசா�க� ���
அய�ைவேய ஏ�ப�����றன எ�� ஒ���ெகா��ேற�.
உலக���� ச��� ெபா��தாத ஒ�வ�தா� இ�� நாயக�. காைல�� எ��த�� ��� ��தாக
மைற�� கன� ேபால காத�� ��� நா�க�� மைற�����ற�. அ�த உண��கைள��,
காதைல�� �ைன���ெகா�ேட நா� வா�ேவ� எ�� நாயக� ��வேதா� கைத
�ைற�ெப��ற�.
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ந�ஹா�ச� எ��ய ‘ப�’ த���: க.நா.�

வா��பவ�க� ஒ�ெவா�வ�� ப�ேயா� ைக�� கா��லாம� அைல�� ���� ��கா��
ப���ற��ய அ�ல� அ�ேபாலான ஒ� �ரமமான காலக�ட�ைத �ைன�ப���� பைட��
‘ப�’. ப� ஏ�ப���� உள�ய� ��க�கைள�� ெப��� மன வ�ம�ைத�� �ட க����
ெகா�ள ����.
����னா நக�� இ����, வா�� , அைல��, ஓ��, உற��� க��ைரயாள� ஒ�வ��
ப�தா� இ�த நாவ�. ப� ப��ய �வ���க� �க�� அ�பவ�ப�ட ஒ�வ�� ����களாகேவ
���ற�. க��ைரயாள� ப��னா� தன� ேந�ைமைய ப�ெகா���� கைத, ேக� ��பவ�ட�
தானமாக� ேபா�ட பண��� ம����� ேக� ேக�ப�, காத� �� ��ைச�காரனாக ம��க�ப��,
அவ� உற��� ஒ��ைழ�காம� �ர��வ� என யதா��தமான வா�ைவ அத� ெவ�ைக
�ைறயாம� ப����ைக� ெதா�ைல இைண��� ���ற� நாவ�.
க.நா.��� த�� ெமா�ெபய��� வா�ைவ வா��த கைள�ைப �ல����� �ைறயா� த�வ��
ெவ�� ெப�����ற�. வா��ப�பவ� �ைட�க இ�த நாவ� ம����லாம� க.நா.�
ெமா�ெபய��த ம�ற ��கைள�� ப��கேவ���. எ.கா மத��, �லவள�, �ல���ப�ைண,
1984, தபா�கார� என ப��ய� ���ற�.
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ேபா��கள� – �ேகாலா� ேகாக�

ேபாலா�� நா���கார�க����, கஸா� எ�� ம�க���� �க�� சமய��ர�சைனக� ெப��
ேபாராக ெவ���ற�. இ�� ��பா எ�பவ� த� இ�மக�கைள�� ஈ�ப��� தா�� அ��
ப�ேக��றா�. அவர� இைளய மக� எ���� மகைள காத��பதா� அவைன ��பா
����ெகா��றா�. பா��பைட ெகா�ைள �ய��ைய� த��க ெச�� ��வதா� ��ைமயாக
ெவ�� ெபற ��யாம� த� �த�மகைன இ���� ஒ�வைன�� எ��க� �ைற����� ெச�ல
��பா அ�ப�� ���றா�.
�� ���� உட�நல� ேத� பைட �ர�ட �ய�����ேபா�, மக�� �ைன� ����ட
அவைன பா��� வர �ற�ப��றா�. த� ��தமக� ���ரவைத ெச�� ெகா�ல�ப�வைத�
க�ணா� கா��றா�. த� மகைன� ெகா�றவ�கைள ��ேடா� அ��க சபத��� பைடெய���
பல நகர�கைள அ���றா�. �� எ��க�ட� ��ப�� உ�ேரா� எ���� ெகா�ல�ப��றா�.
அவர� பைட�ன� எ��க�ட���� பட�� த�� ேயா�வேதா� கைத �ைற� ெப��ற�.
இ�� ���யமான ைமய கதாபா��ர� ��பாதா�. த� ல��ய�ைத உ���ைல��� எதைன��
ச����ெகா�ளாதவ�. த� மகனாக இ��தா�� ச� எ��� ேபா�� அவைர �����ட
�ைலக��� இ���� ெச��ற�.
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�.ரா�� ‘�ழ�ைத�ப�வ�கைதக�’

�.ரா��� எ�ப� ப��ேயா அ�ப�ேய அவர� �ழ�ைதக�� அதாவ� நாயக�க�� ப����
�� கச��ண�� ெகா�டவ�களாகேவ இ���றா�க�. ப��ைய �ட ெவ��ல�� மர�க�ட�,
பறைவக�ட�, கா��ட�, மைலக�ட�, க���ெகா�ள ����ெகா�ள �ைறய �ஷய�க�
இ����றன என ந����றன�.
கத� �க��ற�த உ�ளட�க ���ர�ைத ெம�ைமயாக� ெகா���ள கைதயாக �ைன��ேற�.
கத�தா� நாயக�. கத�� ஊசலா�ட� �ழ�ைதக��� ம����ைய� ெகா���ற�. கத�
வ�பா���காக �����ெச�ல�ப��ேபா� அ��ழ�ைதக�� ஒ� �ைளயா��� ெபா��
அவ�க�� ைக�� இ��� �����ெச��� ேவதைன எ��ற�. �� கதைவ ெச�ல��த
�ைல�� கா��ேபா�, �ழ�ைதக��� ப� �ட மற��ேபா����ற�. �க��ற�ததாக இதைன�
ெதா���� ��ேவ�.
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கா�ேர� – ய�பா�

�தா க����� க�� உ���ன�. ப����ைக ����ெகா������ அவைள� பா����
பாவ�யா எ�பவ� அவைள த�ைன காத��க ைவ�பதாக ���றா�. ப�தய� ெவ�ேயற ைவ�க
அவ�ட� ெந��� பழக� ெதாட���றா�. அவ�� ேநா�க� அவ���� ெத��தா��
அவைன க����டாக மா�ற �ய��றா�.
ஒ� க�ட��� �தா����, பாவ�யா���� ேமாத� ஏ�ப��ற�. பாவ�யா��� �தாேம� காத�
���ற அ�த�ெபா�� த� ெக�ட பழ�க�கைள ைக�ட �ய����றா�. �தாைவ கா��ர�
��ட�க�ட���� கா�பா���றா� ஒ� த�ண���. ��� ��தாக ச�க���� ஏதாவ�
ெச�யேவ��ெம�� �ைன��றா�.
ஆ��ேலய�க� ஒ� ஊ�வல�ைத கைல�க ��பா����� நட���றா�க�. அைத�த��க �ய��
பவா�யா ��ட�ப�� இற��ேபா�றா�. அவ�� உடைல�க������� �தா அ�வேதா�
கைத �ைற���ற�.
த�நப� ெசா�ைத எ�����, ெதா�லாள�, �வசா�க�� ஆதரவாள�களாக இ����
க�����டகார�க��� எ����க� அ�க� இ��க வா���க� எ�ேபா�� அ�க�தா�
அ�தா� இய��� �ட. கா�ேர� எ�ற வா��ைத பாவ�யா��� ��ட�ப�வேதா� கைத
���ற�.
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ேடா�� ெல��� இல��ய ஆ�ைமக�

ேடா�� ெல��� எ�ற எ��தாள�� வா��ைக வரலா� ப��ேத�. தன� நாவ��காக இல��ய
ேநாப� ப�� வா����ள இவ� ம�த�க� வாச� �ைறவாக உ�ள பறைவக� அ�க� உ�ள
�றநக�ப���� வா��� வ��றா�.
எ�ப�ெதா�ப� வயதான இவ� ப�ேவ� நாவ�க� எ����ளா�. �த��த�� எ��ய த
�ரா� ஈ� ���� எ�� நாவ� க���ன ம�க�� �ர�சைனகைள அவ�க��� இைழ�க�ப��
ெகா�ைமக� ப�� எ�த�ப�� இ��த காரண��னா� இவர� ெசா�த நாடான ��பாேவ��
1980 வைர, 1940 � எ�த�ப�ட இ�நாவ� தைட ெச�ய�ப�� இ��த�. �� இ�
�ல���ெகா�ள�ப�டதா�.
ஆ�,ெப� �ழ�ைதக��கான ேவ�பா� இவர� ���ப���� �க��ற�. ஆ� �ழ�ைதைய
���ப �ற��� ெப� �ழ�ைதயான ேடா�ைச, ��ைமயான வா�சாக இவர� ெப�ேறா�
க�த��ைல. அ�ைப�� வழ�க��ைல. ��, த�� ஹா� �ற�த�ட� ெவ��பைடயாகேவ
இவைர ெப�ேறா� �ற�க��க�ெதாட����றன�. அ�ேவ இவைர ��தக�க� �தான காத���
காரணமா�ற�. இ�த உற� ம��ேம கச���லாம� இவைர இ�� வா�� வைர ெதாட��ற�.
ேடா���� இ� ��மண�க� நட����தா��, அைவ ேடா�ைச ��யமா�க �ய���கேவ, த�
��� �ழ�ைதகைள ���� அ��ற�� இ��� �ல� ���றா�.
பறைவக�� ஒ�கைள ர��தப� வா�வ� தன�� ம����யாக இ���ற� எ�� ��� இவ�,
அைம�யான, �கா� இ�லாத, வ� இ�லாத வா�ைவ ��மண ப�த������ ெவ�ேய�ய
��ேன அ�ப��பதாக ���றா�.
வய�� காரணமாக ஏ�ப�� த�ளாைம கண�ேதா�� மரண� ப��ய ��தைனகைள தன��
ஏ�ப����ற� எ�� ���றா�. கவ��க�படாத, அைடயாள��லா� �றநக� ஒ��� வா��ற�
உற�க�� �ைண��க�� கைள�த இதய� ஒ��.
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��ய� �ர�� 1917 எ���ெஹ� ெவ���

��ய��ர�� 1917 எ�ற �� ர�யா�� ஏ�ப�ட க���ச ஆ�� மா�ற�கைள கா���
வ��� �ள���ற�. இ� ஒ� ந�ல வ�. க�ைமயான இ��� ப�க�க�� எ��� ��கைள
எ��� படமாக வைர�� �ட ���� அ�லவா?
�வசா�க�, ெதா�லாள�கைள அரச� �தலா���வ கர�க�� �ல� கச������றா�. அ�த
ெகா�ைமகேள ம�கைள �ர�� ேநா�� உ���த���ற�. இவ�க��காக �ர� ெகா���
தைலைமேய�பவ�தா� �.இ ெல��.
க���ச���� க���ச� ஒ�ைற�த�ர அைன��ேம எ��க�தா� அ�லவா. அ�ேபாலேவ
க���ச ��ட�க� �ைறேவற, �ைறேவற ப�ேவ� ச�க� ெவ�நா�க�� உத��ட�
ர�யாைவ �ைல�க நைடெப���றன.
1917 ஆ� ஆ�� ஏ�ப�� க���ச ேசா�ய� ேபா�����க�� ஆ���� உ�நா��
�தலா�க� ெவ�நா�கேளா� ேச��� ப�ேவ� ச�க�� �ல� நா�ைட �ள� ப��த
�ய���றன�.
எ����டா� ���� நா�ைட வள�ப��த ஏ� ச�ெச�ய ���� ேநர��லா� ெதா�லாள�கைள,
�வசா�கைள ஒ�� ப��� ேபா��� தயாரா��றன�.
�ல�������த� ர�யா�� உைழ�பாள�க��� ஆதரவாக அம�ப��த��ப�வதா� அைன��
�தலா���வ நா�க��, அதைன� த��க பல ச�க�� ஈ�ப���றன. ெதா��சாைலக���
ேதைவயான க�சா� ெபா��க� �ைட�காம� ப�த���மா� அ�ைடநா�க� தைடகைள
ஏ�ப�����றன�. ர�யா சமாதான� ெச�� ெகா�ள ேவ��ய �ைல�� வ��ற�.
நா��� பல ப��க� ஆ��க நா�க� ைகவச� ர�யா�� ேதா��யா� ெச������றன.
அேதா��லாம� அ�த ப��க�� தம� ரா�வ��னைர ெகா�� வ�� ����வதா� �த�
உலக�ேபா� உ�வா�ற�.
ேபா�����க� ெகா�ட ெல�� �� க��ைய இலவசமாக தர ��� ெச���றன�.
அைன��� அர� வச� இ����ற �ைற�� நா� வள� ெபற ெதாட���ற�. ர�ய� �ர��
ப�� அ�ய �ற�த �� இ�ெவன எ���எ� ெவ�����ள �ரா�� �லான இதைன� �றலா�.
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ெப�யா� ஈ.ெவ.ரா – ஆ�. அழக�ப� சா���ய அகாத�

ம�ற ெவ��தனமான �ராக��� அர�ய� ெகா�ட ஆ�க�� எ��ைத வா��� பய����த
என�� இ��� ஆ�வாசமாக இ��த�. �ற�பாக, ���கமாக எ�ைமயாக ஒ� ச�தாய
�����தவா�ைய கலக�காரைர அ��க� ெச�ய ஏ�ற �� என ெகா�ளலா�.
ெமா�, ப�பா�, எ��� �����த�, ப���ைகயாள� என பல தள���� ெப�யா�� �றைமக�,
ஆ�வ�க� ����� அ���ெகா�ள ���ற இ��� சா���லாத ����களாக கவன�
ஈ����ற�.
ெப�யாைர�ப�� ��ைமயான �லாக வா��, அர�ய� எ�� அ���ெகா�ள
��யா��டா�� இல��ய���� ெப�யா�� ப�� ப�� ம��� எ��வதா� அ� ப��
ம��ேம ெத���ெகா�டா��, ெதாட��� ெப�யா�� எ����கைள அ�ய இைவ
ஆ�வ�����றன எ�ப�� எ��த ஐய���ைல. ��ேனா�கைள� ப��ய அ�ய �ற�த
ேத�வாக ெப�யா� ப�� சா���ய அகாத� ெவ�����ள இ��� உதவ����.
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ெப�தவ� – இைமய� பார� ��தகாலய� ெவ���

ந�ைம நாேம ேக��க� ேக���ெகா�ள ேவ��ய பல�ஷய�கைள இ�த ��நாவ�
�ைன�ப����ற�. க�� ��ற�ண�ைவ ஏ�ப����ற பைட�� இ� எ�� �றலா�.
உ�ைம �க��� காணாத ப�� ஒ��ைன கைத�களமாக ெகா�� �ைனவாக
எ�த�ப������ ��நாவலான இ� �ற�ப���ள �ஷய�க� தா�� ேவெற�ப� எ�ன
நட����க ���� எ�� ேயா��க� ���� ஒ� பைட�ேப. எைத�� க�தா�, சம கால�ைத
க���� ெகா�ளா� ப��தா�� கவன� ஈ���� அ�ப�டமான உ�ைம இ��பதனா� ெவ�
எ��� மனைத ெகா�� ரணமா���ற�.
ஆ��க சா��ன�� ெகா�ர�க��, அைத த���ேக�க ��யாம� ெப��� எ�ய அ�பா�
த�ைத�� பா��ர� ����� �ைறய ேபச�ப��ற�.
ஊ���ளவ�க�� ேப���க�, வைசகைள, ��ற�கைள தா�க ��யா� பா�டாைல ெப���
த�ைத ����� இட� வா����றவ�க��ேக ெதா�ைட�� எ����ெகா�� கச���ய
ெவ�ைம ெகா�� ம��� க��� இற��வ� ேபா� ேதா���. அ�ப� ஒ� ��யமான
உ�ைமைய� ேப�� எ���. அதனா� �க�� ச�பவ�க� அைன��� கா��யாக ����
சா��ய� ெப��ற�.
ஊ�� ேப���ற ஆ��க சா��ன�� ெப�ைம ேப�� ேப���க�� வ�யாக சா�ம���
��மண� ���த பல�� �ஷ�����, ெப�க� வ��ண�� ெச�ய�ப��� ெகாைல
ெச�ய�ப�� கைதக� பத�ட� �����ற ப��யாக உ�ளன.
பழ��� மகைள� ெகா�ல ஊ� �� ச��ய� வா��� �த� கா��ேய எ��� ேபசாம�, ப��க
��யாம� �ைக�க ேபா�மானதாக இ��த�. அ�வள� வ�ம�, ெவ���, ��ர� என
ப�க���� ப�க� ெதாட��� ப��கேவ அ�க மன�ட�, வ�ைம ேதைவ�ப��ற�.
அ��� ஆ�கைள �ட ெப�க�ட� உ���� ��ர�ைத� கா��� ப��கைள� ப��தா�
ெப�க�� க�ன�� ெம�ைம ���ெத�லா� க�ைத எ�தேவ ேதா�றா�. ந� ச�க�, வா��,
உற� என ஒ�ெவா��� த�ம�த�� �� ஏ�ப���� அ��த� ப�� அ�ேபா�தா�
ேயா��ேத�. ����� எ�ய��� சா�பைல�� �ைர ைவ�� க�� ேச������ ��ட�க�
ப�� �ைன�தா� ெப�� பய� ���ற�.
ெப�க��� �க�� ேமாசமான வ�கல�க�, வ��ைறக� இதைன� ேப�வைத�ட இதைன
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�யாய�ப���, ஏ���ெகா��� �தமாக, ெசாரைணய�� இ���� �தமாக அ�ல� இ�த
ெசய�பா�கைள ஏ���ெகா�ள ெச��� க���ய� எ�ப� ம�க�� மன�� ேதா��ய�
எ�பைத ஆராய ேவ��ய� �க ���ய�.
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வ�ணதாச�� கைதக� ப�� ேப�ேவா�…

இ�� �������ளைவ என�� ஒ� ெதா���� ���த கைதக� ம���தா�. வ�ணதாச��
ஒ�ெவா� எ���ேம ஒ� கைதைய� ��� வ�லைமைய� ெப���ள�. ஒ� ெந���ய
உற��கார�� உ�ள�ைகக� எ� ேதா�� �� பட��� இ��ப� ேபா� இ���� த�ைமைய,
ெந�சார உண������ேற�. வா��ைகைய, ம�த�கைள, �� உ�ைர ேந��க ைவ��� எ�ய
ெசயைலேய க�யா��� எ����க� ெச���றன. எ�ய�தா�. அதனா�தா� நா� அ��க�
மற�����ேறா�.
உயர�பற�த� கைத கணவ�, மைன���ைடேயயான ஒ�� மைறய��லாத உற�ைன
ேப�ெபா�ளாக ெகா���ள�. �னக��� ேஜாச� எ��ற ந�ப� ��மண வா��ைத
��மணமா� நா�� மாத�க� க��� அ����றா�. அைத�ப���� �னக� அ�த க�த�ைத�
ப�� கணவ��� ெசா�லலாமா? ேவ�டாமா? என ேயா���றா�. அ�ேபா� அ�� வ��
அவள� மாமா த� �ேன�� ஒ���ைய� ச���� ேப� �� அவ�, அவள� கணவ� என
�வ�� க���ைய����� பா������ பைழய ந�ப�கைள� ச���� உைரயா����
வ��றா�. �� இ�த ச����கைள த� மைன��ட�� ப���� ெகா��றா�. �னக� அவ�
மாமாைவ ேஜாச� அ���ய கட� பட��� பற��� பறைவ ேபா� �ைன���பா��க கைத
�ைற� ெப��ற�. க��ைட�த உ�ைமகைள நா� ����வ��ைல. ������த�ைம ெகா�ட
கைதக�தா� ெவ�கால� அத� த���வ�த�ைமயான ����காகேவ வா��க�ப��ற�. இ���
அ�ப�ேய.
‘அைழ��றவ�க�’ கைத அல�ேம� நரைசயா எ�ற நா�ப�ைத�� வயதான ெப� ஒ�வைர
ச���� த� ெப��� ��மண அைழ��தைழ� ெகா��க அவர� இ�ல���� ெச��� அவர�
ஆ� ந�ப� ஒ�வ�� அ�பவ�ைத� ேப��ற�. இ�கைத�� ேப���ற உைரயாட�க�,
ெசா�க� எ�லாேம ெம�ைமயாக ேப�பவ�� மனைத ெவ��ப����ற�. உதாரணமாக,
வ��ேற� எ��தா� ெசா��ேவ� ஆனா� வரமா�ேட�’ எ�� அல�ேம� நரைசயா ��வ�.
�ற� ‘அைழ��த� எ�பேத ஒ�வைர அைழ�க�தாேன ெகா��க� எ�� அல�ேம� நரைசயா
வா���ெகா�வ� என ����ேபால ெம�ைமயான மனைத இள��� பல வசன�க� கைத
��வ�� �ைற�� உ�ளன. ப���கேள�. �ழ� நம�� இ�ேபால இ��தா�� இ�ப���
ம�த�க� இ��பா�க� எ�� �ைன���ெகா�டா� யா� ேகா����ெகா�ள� ேபா�றா�க�.
ெசா���க�.
‘�ண���த���� ஆ�����’ எ�ற கைத இ� ��ய த�ப�க�� த�ைமைய� ேப���ற
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கைத. ���ைற�� வ�� ெச�ற அவ�கள� ேபர�� இ���, �ைன� அவ� ����� ேபான
���� அவ� �ைளயா�ய, எ��த ெபா��க�� ��சமா� அவ�கைள வ����ற�.
யா�டமாவ� ேபசேவ���, �ைளயாட ேவ��� எ�� த���� ராைமயா, ேவல�மா� என
இ�வ����
ேபர��
வ�ைக
மன��
ஏ�ப����
மா�ற�கைள
ேந���யாக
ெவ��ப�������றா�
க�யா�.
இ�ய
�க��கைள
�ைன�ப����ெகா�ேட
வா�வ�தாேன �க�காலமாக இ���ற�. ேபர� �ைளயா�ட ��கைள ஆ��� ெகா��ேபா�
�ட ராைமயா ெச�வ�ட� கைத �ைற� ெப�றா�� இ�கைத ஏ�ப���� பார�, ந� மன��
அ�வள� எ��� ேபாவதாக இ�ைல.
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இ��யாக ஒ� ெசா�

�லகவா��� ����க� நா� இ�தைன ��கைள� ப����ேள� எ�� யா�ட�� ��பண�
ெச�ய எ�த�பட��ைல. இைவ ��ய வாசக�க�ட� ப��கேவ��ய ��க� ���த ஒ�
ேத�ைவ ைக�ெகா�ள ேவ��ய ேதைவைய உண��த����. ��க� ���த அ��க� நா�
வா����ேபா� யா�� என�� வழ�க��ைல. அதைன இ�த ����கைள வா���� யா��
எ��� உணர ����. �� பல� ந�ல ��கைள ப���ைர�தா�க� எ�ப� ���யமாக ����ட
�����ேற�. எ�தாக உணர ����ற �ஷய�ைத ப��� �� ெதாட��� ேதட�க� �க���
அேத வ��� இய�பாக ந�ன இல��ய� வ�வ� �ற�ததாக இ���� எ�� ந���ேற�.
ெதாட��த வா��த� எ��ைத ேநா�� ��சய� நக��. சவாலான ��கைள வா��த� எ�ப� �ல
நா�க�� ைக�டா�. ெதாட��த மனவ�ைம, �ைறயாத வா���னா� அ�கன� ைக���.
வா���னா� எ�ன �க��? எ�ன �ரேயாஜன� எ�ற ேக����ளவ�க� அ�������
�ஷ��� வைரய�ப������ ேச�ேவராைவேய அவ� அ�� இ���றா� எ�பத�காகவாவ�
ம��பவ�களாக இ��� அவைர ��� ெத���ெகா�டா� ந�ல�. இவ�க� ேபா�றவ�க��காக
இ�த� ����க� எ�த�பட��ைல. வா�வ�பவ�கைள� ேத�பவ�க� ம��� இதைன�
ப��தா� ேபா��. யாைர�� வ�����வ� ெப�� வ��ைற. ப�ேவ� ேக��கைள� �ைற�க,
பல ப��க� இ�த ��க�� ஒ�ெவா�வ�� வா�ைவ ெபா��� இ��கலா�. ��க�� ��ய
அ��க����க�தா� இ�. ��ைமயானத�ல. ��க�� வ� கா�� த�சன� கால�, அ�பவ�,
�ழ� என வா��பவ� ெப�� அ�பவ�க� மா�ப��. வா��க�. வா���க�. ந��!
��ய�க�ட�
அர�கா����
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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.
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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�.
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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��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

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
��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��.
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ே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�.
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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���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

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
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக

அவ�க�

உ�க���

Commons

அ�ம�

License”-ஐ

அ���

அவ�க�ைடய

அ��������
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��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com
ைவ��க�.

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� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக�
தயா��கலா�.
அ�வா�
வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
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Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���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-commonslicenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
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
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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�
/watch?v=bXNBwGUDhRs

–

https://www.youtube.com

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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