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எ�ச��ைக எ�ச��ைக எ�ச��ைக எ�ச��ைக எ�ச��ைக எ�ச��ைக
இ�ப��� காண�ப�� ����க� ெபய�க� யாைரேய��
����காய�ப���மானா� அ� ��ட��� ஏ�ப��த�ப�டேத. ெதாட���
இ�ெவ��ைத ப���க�. �ற�த ெச��ல��ய த�ைமைய அைடய �ைன��
எ�ைல��லா�த�ைம ெகா�ட இ��ர� வாசக�� மன��� �க��ற�த
ெந��க�ைத த�� இல��ய� எ�ப�� எ���ேபா� �ட எ��தாள� ந���ைக
ெகா����கமா�டா�. பா��ய� ெப�றவ�க� ெதாட��� ப���க�. இைத
ப��த�� ��க� வாழ���பமா���க�. அ�வள� இ�ப� இ�� இமயந� ேபால
க�ட�� ஓ� ��வைத அ�பவத�சனமாக உணர����.
-�யேமா� வ�ஷ� 2.0
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ஆேரா��ய�����
இைத எ��யவைர க������ எ� ைகயாேலேய ெகா�லேவ��� எ�� ஆ��ர�,
ஆேவச�, ேகாப� வ�பவ�க��� ��சா ேயாக த��ரா�ைன அ��க�
ெச�ய����ேறா�. ந�றாக அ�வ�� அ�ணா�க��� அ��த�ப��வைர த���
����க�. �ற� ��வைர எ���க�. அத��� ���� வ���� ��ட�
ெதாட�கா��டா� இ�த எ���ைகைய அ�க�ப���� ெகா�ளலா�. நாளைட��
இ�ேவ ெப�ய ேவைலயாக ேபா��ட ம�றப� ேகாப���� வா��� �ைட�கா�.
எனேவ இ�த �ைல�ப���� வைர இதைன க���பாக ெதாடரேவ���. ந��!
�வ�� அர�

��தம���வ� அ��� ந��ராஜ�
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ந�ல�� ெவ���டாள�ட� இ�ளைற� ேப��
��வல� ெச�ேவாமா�பா?
��காத கைர�சல�பா !
ெச�ைன பய��தா� எ��தாள� ��ெச�� காேபா!
ப��த�� பக�ேவைளக��, இர��ெபா��க��
�டாத கா��ட�� ��வ�ப ��ட�
உண���வச�ப�� �ர�� இய��ந�
மைற�பத�� ஒ����ைல
க�ைத ெகா�ச�… கா� ெகா�ச�….
கா�. கார�.. க�ேச�….
ேஷ�� ���ய�, ��ச� ெசா�ல�யா சா�
இ�ப� �பா ��(�த) கைத
எ�ப� உண����க�?
க�கா����தேனா� ஒ� பயண�
ேத�� ேகா�ைபக��, ஒ� �����பான கைதக��
ம�பான�கைட ��ட���
அ�த�� கண�
ப�க������ெப�
�ல�ப�����ைன எ��த கைல�தா�
ஆ�ட� ெசகா��� ���
க���ெகா�ள ேவ���
தா��ல�ைப ெர�� ேவ�ம�பா!!!
மனசா�� �� ஒ� �� ம�ண���ேபா�!!!
க�ைத ��ட�க�
���கத�சன�
ெச��க� வா��ப�…
��� �ைற உண��னா…..
��� என�� ேசாள�க���யா
ெபா�நல�ேபாரா� கைல�ெதா�� ��வ� ��டரா? �ைகயா?
ெதா�� இ���தா? இய��தா?
ேத���கார�� ெவ��
த�க��களாேவாமா
கா���ப�� எ�ேபா� �ற���க� ஐயா?
கா�.. கார�.. க�ேச�
��ல����, ேபா���மான உற�
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36.
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ெஜ�ரா�! ெஜ���!
வ��� ��ய� ���த ப��க�
கைல�ெதா���� வாச�� ���ேற�
��ட� ேத�ய ேல�ய�
ேப�ப�கார�� ெவ��
ந���ைக இழ�த ேத�ய�ெதா�ட�
ஒ� ைக ம�தா�
கா�.. கார�.. க�ேச�
கைல�ெதா����, �ழா�க���
வ��ைறயான உணவாள�
இைணயெவ�
உ���பா�����த இர�
இ��த���� இற���� ஒ� பயண�
ெதா�� ���கமான அ��க�
கா�. கார�.. க�ேச�
எ�னெவா� ேதட� சா�!
மாளாத �ர����, ��ய�ேசா�� ��ைட��
ெந�ச��� ஒ�
ேசாமபான��� ெதா�ைம தயா��� �ைற
�ராக��கா��கடா ேட�!
ேகாமா� ேமைட எத�கான�?
ந�க� ம�த�
க�கா����த� ப��ய க�தா�
கா�க��� ���
அெவ�ச� பயண�
வானேம �ைரயான கைத
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ஆ��ய�க� உைர
இ�த �� இ�வைர இ�லாத ஒ� த�ைமைய�ெகா���ள�. ெவ��பைடயான �ல
�ம�சன�கைள ைவ�க �ய���ற�. இ� யா�ைடய மன���, யாைர�ப���மான
ேமாசமான க��ைத உ�வா��வைத ேநா�கமாக ெகா�ள��ைல. �����ட �ழ��
�ல�� அ��, அவ�க�� ெவ�வ�� ஆ�மா�� த�ைம ப��ய�. எ�த
�����கேளா� எ�த�பட��ைல எ�பேத இைத வா��க ஒ� காரணமாக
ெகா�ளலா�. �ைறயாத அ�கத��, �ய எ�ள��தா� இவ��� அ�ச�களாக
வா��பவ�க� �ற����.
எ�க� இ�வ���ேம இ� ஒ� ��ய அ�பவ� எ�� �றலா�. லா��ட� �� ஒ�
உ�லாச ேப�வ� ெப��பா�� அவ� ப� ��டலான ச�பாஷைனகைள உ�வா�க
ெமன�ெக�டா�. ெப�க�� ேப�� ேக�டா� ஒேர ஓ�ட�தா�. அ��ற� எ�ேக
எ��வ�? அதனா�தா� மனேதச�பாட� ேக�க இ�வள� நா�களா���ட�.
இ�வ�� இைண�� எ��ய�� இ� �����ட வ�வ� ெப�����ற�.
வா������ க����கைள ���க�. இைத எ�த உத�ய சப�ம� அற�க�டைள
தைலவ� இரா. ��கான�த�, எ��தாள� எ�.�ரா�, ெவ���ட ஆரா �ர�
���ன���� ந��.
��ய�க�ட�
ேஜ�� பா��ேர
லா��ட� ��
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�� அ��க உைர
இ�த �� நா� இல��ய வைகைய�ேச��த�. அதாவ� தன�
வா��ைக�ச�பவ�கைள ெதாட��ப��� எ��வ�ேபாலேவ ெச��� த�ைன
எ��த� ���க��ைரகைள உ�ளட����ள�.
ஒ�வ�� வா��� �க�� அர�ய� ெதாட�பான �ஷய�கைள��, ல��ய�கைள
உ��யான ெதா��� எ�ப� அைம���ெகா�ளேவ��� எ�� இ� ேவ�ப�ட
நப�க�ைடேய நட�பதாக அைம�� கா�..கார�.. க�ேச� வா��ய� ந�ென��
ெதாட� ���ற�.
ேநர�யாக எதைன�� �றாம� ஒ� கைத உைரயாட� வ�ேய �����ட �ல��
�ண�கைள அைடயாள� க�� ெகா��� வைக�� �ல க��ைரக� �ற�பாக
அைம���ளன. �ல ம�த�க�� ��ேட��யான ேபா�� ப��ய �வரைணயாக
ம�பான�கைட க��ைர அைம���ள�. �����ட ல��யவாத� ேப�� ம�த�க��
ம�ப�க�ைத கா����தமாக கைல�ெதா���� ெதாட�� �வரைணக� உ�ளன.
ஏற�தாழ �க �யரமான க��ைரகைள இ�� வா��க இட��ைல. ெகா�டா�டமான
த�ைம ����� இ�� அ�க�. �னகர� ெவ��மல� ேக.எ�.�வராம�, ஐ��
�பா� ைட�பா� ஆ�.சர� ஆ�ேயா�க�� எ���� அ���ர ர�கரான லா��ட�
��� ப�க����, ேவெற�ப� இ�த �� அைம��? பல க��ைரக� பல
�ஷய�கைள க�ைமயான ப�காச�ெதா�ேயா� ேப��ெச��ற� ���பாக
ேசா�பான������ கைட� �ரா�ெக��� உ�ள ����. வ�க எ��தாள�கைள
���பாக ப�ேதாபா��யாய வைககைள ����ப���� ேஜ�� எ��ய க��ைரக�
அ�த சாய� ெகா�டதாக இ��க����. பலெபய�கைள �ைன��தா� எ��ேவ�
எ�� சபத� எ����ெகா�� எ��பவ� இவ�. வா���க�. ந��!
சா�� �ரா��
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ந�ல�� ெவ���டாள�ட� இ�ளைற� ேப�� ேசா� எ� ேபா�

� உ��ப� ஆக��னா ��ல ந�பாேத என ஏவ�, ���, ��ய�கார�� ம��ற��
என ச��ய� ப�ணாத �ைறயாக ஆ��ய� ��யதா� இ�த வாதைனேய ேவ�டா�
எ�� ஸ�ரா ��ெவ���, ேபாற�டா ப��பக���� ேபாற�டா என அ��த
ெத��� த�� ட� பட ைட��ைல உ������� ெச�றா�. லாேல லா…ல..லா
லாேல எ�ற ��ெப� பா�ைட பா� �ள�ப ைவ�� ம���ேதா�. மாைல ����
வ�தேபா� ேவைல ப��� ேக�க ேப��� ���� ேவைல�� ��ைவ
ெத�ய�ப���யவ�, ��ெரன �ைன� வ�த� ேபால ‘� ந�லா����’ எ�றா�.
‘’ ேயா� �ய����க �� ஏ�யா �.நக� ேபாேவா��. இ�க ���க ��யாதா?
இ�ல ெகைட�காதா? ���ல சா��� ெத��க�������டேய வாசமா
������கலாம�ல ’’ எ�றா� ஈேரா�டா�.
எத��� அைச�� ெகா��காத ஸ�ரா த� பயண�ைத ெசா�ல ஆர���தா�.
அைலேப��� ��கலச�����( சா�ஜ� எ�வள� எ�ைம�� ���தா)
உைட��ேபானதா� ேநர� ெத�ய அைலேப� ���க��ைல. க�ேரா�� ெவ��ச�
ெகா�� பா�ப�மா� ஆ�தாேபால ேநர� க��க �ய�ேற�( ேத�த� �� அம��
��ய� வ���பா) ���ம��பாக ம�ைய �ைன�� 12� ேப���� ஏ� ல�கா�ன�
வ�தத� �� தா� சேகாதர� ������ ேபாக ��யாதப� சா�ைய தாேன
ெகா��வ�த� ெத�யவ�த�. ெச� பா���கலா�டா எ� ேதா�� த��யப�
இ��தைத அ�����தவ� அ�த ��க� ந�� ப�க��லதா� இ��� எ�� ெவ��
உ�கா�����தா�.
ஏேதா ஒ� ச�க� ��ேன ேபாவைத ஆ�ேடா ஓ��ந� �ைன�����னா�.
ப��பக��� க�ணா��� ந���ைக�ழ�கா� ேப�யைத ��ெதாடர ���மா எ��
பயமாக இ��த�. �ய��� நா� ெச�ட� வா�க இர�� ம��ெப�தா� �ைறவாக
இ���� எ�றா��, ெச��ைற�� ேத��� ம��ெப�ைண� ெப�வேத
நா���ைரேட�� ேப�ட� கன�கைள �� கன� காணேவ��யதாக இ��த�.
க�லா�ெபா�� ��கார��� உறைவ�ேபால ந�பைவ��� என� �க�ைத ஏேதா
த����� ���கற� எ�� மன���� ெசா��யப� எ� �க�ைத பா��தப�ேய
கட�� பயண���ைட ெகா��தா�. ெம�ட� �ெட�ட�லா� ேதா����டா எ���ட
எ��� அல��ய� �ைற����த� அவ� �க���.பா�� பஜா� ���த��� இற��
நட�தேபா� அ�தைனெப�க�� என�காக கா����� கைல�� ேபாவ� ேபா�
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உண��ேத�. (ஆசய� பா� நா��� எ�� �� எ� கைடவா�� ����றா�
அ�ஜ�ச� �வ� ஆன�!) பறைவக�� ���பாக காக��� ஆ��வாத� என��
எ�ேபா�� உ�� எ�பைத ேதா�ப�ைட�� அத� எ�ச��� �ல� அ��ேத�.
ெச�ைன�� இ��த இர�� ஆ��� பல ச�ைடக�� இ�த அைடயாள� ��ச�
உ�� எ�பைத ��ன� க�ட��ேத�.
ஆ�ேடாவாலா�ட� இட� ேக���ெகா�� ��த�பா ெப� ப��பக� ெச��, ேச�
ெசா�க��க��ட� ேபச �ய���ேத�. எ�த ேவைல�� அ���ைல எ��
����டா�க�. �தலா� ����ேத பா��க��ைல.
�� உள� க����ெதா�� ப��பக� ெச�றேபா�, அ� ப��பகமா எ�� ஒ�
ச�ேதக� எ��த�. ��� க���ெகா�� ஏேதா ேதா�ட���� த���
பா����ெகா�� இ���� ஆ�க� இ��தா�க�. அைன�� ேவைல��� ஆ�க�
உ�ளதாக அ�ரண� உ�ளதாக ந��� �கபாவைன�ட� ந��� ஒ�வ� ��னா�.
�ற� ந�ல�� ெவ���டாள�க�ட� ெச�ல �ய�ேற�. அத�� �� வ�தா
ப��பக� ெச�ல �ய�றேபா�, ெகா� என �ரான தாளலய ஒ� எ� கா�� ேக�ட�.
ப�ெனா� ம� இ���� அ�ேபாேத உற�க ஒ�யா? ஐய��ட� பல�ைற ேமட�
எ�ற ��ைய பய�ப��த �தலா� வ����டாேரா எ�� பய��ட� நா�ப�
வய� ம��க�த�க ெப� பத�ட��ட� எ���, �யா எ�ற பா�ைவ�ட�
எ�ைன�ப��� ேக�க, ேவைல�கான ஏதாவ� அ��� உ�ேள இ���றதா எ��
பா��ேத�. அ�ேக இ���� ஒ� ��தக� �ட வா��பத�கான ஆ�வ� ஏ�ப���மா
எ�றா� இ�லேவ இ�ைல எ�ேப�. ��க� ���� த�ட�� ெச��மா� ேப�
ச�பள� ெபறலா� எ�றா�க�. நா� ெச�ைன�� இ��கலா� எ��
�ைன����ேத�. அ�ேக என� �ய�வர�����கைள த����� நக��ேத�.
ந�ல�� ப��பக க��ட� ெப�ய�. காவல�களா� வாச�ேலேய த��க�ப�ேவேனா
எ�� ஐய� எழ வா����ைல. காவல� எ�த ேநர�� யா��பா �? எ�� �����
��வாேரா எ�� பய��ெகா�ேட நட�ேத�. எ�ேபா�� ேபால ���� ெவ�ேய
க�����ேமா எ�� ேவ� ஒ� ந��க�. அ�� �வ�� ெச��ைப கழ����� ெச�
எ�� �றேவ ஒ� ெப�ய ப�� எ�த�ப����த�. இர�� �ைற பா��கலா� எ�ற
ந���ைக த�� ெப�ெணா�வ� எ�ைன� பா������ ப���பா� கட�
ேக����வாேனா எ�� பா��� எ�னேமா ேபாடா எ�ற �க�����ட�
நக��தா�. உ�ேள �ைழ�த எ��ட� ேக�� ேக�டவ� ெபா�க� உ����பா�
ேபால, காஃ� ���தா� ேதவைல எ�� ��� �க��� அ�வள� அ����.
க�ைர�� உ�கார ப��க�ப�ேட�.
அைற�� �வ�க�� ��தக�க� அ��ப வச�யாக பல க��களாக
ெபா�ய�ப����தன. ப�த� நட�தா� ஏதாவ� �நாயக� �ைல�� க�டாய�
இ����தா� ��கேவ��� எ�ற ��ப�த� அ�வ�வலக��� இ��த�. எ���
��கமற ��� மண�த�. ஆ�க�� ஊ�ய�ைத �ட சா��ரா�, ஊ�ப��,
����கான ெசல� அ�க� வ�� எ�� �டமாக� ப�ட�. ந�ல ஐ�� இ�� ப�ட�
��ேசா�, �ற�த �டைவ எ�� அவேர ந��� உைடைய அ��� ந�ைக ேரகா��
சாய�� ஒ� ெப�ம� எ� எ�ேர உ�கா��� எ�த ஊ�� ெப� பா��� எ�ேபா�
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��மண� ெச�வா�? எ�ற ேக�� வைர பலைத�� ேக�டா�.
�வாத� ரணகள க�ட�ைத எ��ய�. இவ�தா� ��வன�� மைன� எ��
இ���ேமா எ�� �ைன�ைக�� ெவ��ைட ேவ�த� ஒ�வ� வ�தா�. நம� �லா�
���த� எ�� �ைன�� அவ�ட� ஏேதா �ற, நா� அவ� ��னா� ெச�ல
ப��க�ப�ேட�. அைற ஏேதா ேபா�ேடா ���ேயா இ��டைற ேபால இ��த�.
ேமைச�� ேம� ��கனமா� ஒேர ஒ� �ள�� எ��த�. �ய�வர����ைப �ன�த��
�வார�ய��ட� ேவகமாக பா��தவ� அ����� ேக��க� ேக�க� ெதாட��னா�.
இ�ப� ��ட�க�� பல ேக��க� ேக�����, ‘’ நா� ெசா�ேற� த��, ந�ம கட
ெத��மா, அ�க ��வாச �ர��� ஒ��த� இ��பா� அவர�ேபா� பா��க ’’
எ�றா�. �� �� ேல�� ��தக� ���ற கைட அ�� என�ெக�ன ேவைல இ����?
எ�� ��ேற�. உடேன ெவ.ேவ ‘’ அ�மா பய��� ஒ� கா� ெகா��க எ��
ெதாைலேப��� ��யவ�, ‘’ த�� ேபா��பா��க அட�ெசா�ேற� ைத�யமா�
ேபா�க ’’ எ�� ேபா��ைன�� த����வ� ேபா� ��னா�.
ெவ�ேய வ�� ேவகமாக �ள�ப �ய���க, ‘’ த�� �ய������� ேபா ’’ எ��
சாய� ேரகா �ற த�ட���மா ெப�ம��� வா��ைதைய ! ம�ப��� அேத
இர�� �ைற பா��கலா� ெப�, இர�டாவ� �ைற எ�ைன பா������
நக��தா�.
��வாச �ர� ஒ� ெபா�க� ��� காஃ� ����� அ�மா�� ��யமான �ராமண�
ேபால, �� �பா� கட� ேக��றாேன எ�ப�ேபா� ப� ச�ேதகமா� ��க? ஏ�?
இ�ேக? என த��த�யாக ேக�� ப�த��தா�. �ற� �����ேற� எ�றா�.
எ�வள� �ர������ எ�� ேக�காம� வ����ேட�. அ�த ��தக� கைட��
க�வைற�� ஏேனா வ��த உ���� வாச� வ��ெகா����ப� ேபா�
ேதா��ய�.
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��வல� ெச�ேவாமா�பா? - ��� ���ரா�

ஸ�ரா ��ெரன ��வ�ணாமைல ேபா���டா�. கன� மா����ல இ����.
ெம�ரா�ல ��மா ப�ன ����� அல���� இ��தா�. அ�ப�தான கத�ல ஒ�
���ப�. அவேராட அ�ண ச�சார� ஏேதா ெக�டவா��த�� ெமேச� அ��ப
ேகாவண� க�டாம வ�� ஏ��டா��ல ஸ�ரா�� ெவ�ேளா� இ�ட�ெஜ��
��ேபா�� ெசா���. ஆமா மல ��லா ��ச�கார�வ ��யறா�வ. இ�ல ஸ�ரா
ம��� எ�ன? இ�தாேளாட அ�ணமா� ந�ல ெவவர�. யார எ�ப� ��
ப�ற��� ெத��சவ�. இ�த ஸ�ரா ேபசற�, எ�தற��� ���சா� மா�
ெத���. ஆனா ஒ��� ��யாத ைப��ய�கார ெவ���பய. அதனாலேத அ�த வாழ
வ�த ��ளெய�லா� இ�தாள அ�த அ��க� ப���. அ�ணமா� ���ல
ெபா�ெள�லா� எ���ைவ�க ���ட, இ�தா� ச��� பரேத�,ப�டார����
���ல எட��டா� ேக��ைவ�க அ�ணமா� தலய �����ட பா��ல. �ஷய�
ெத�����ேச�� ��� ேபா����. ஏ�யா வ�கேரா உ�ற �ேரா�ன எ�ேலா��
ஏ���ேகா�மா எ�ன? அவ�� அவ எ� �����. ஒ���ன டா�டா ட��.
காயலா� கட�காரேன ��மா ேபா���� ேபாவ�ெசா��வா�. ��கர��ல
வளய�ேதா���டா ������ளாரேய!
ஸ�ரா ���ற�ல ஒ��� ந�ல ஆ���ல. க�கா����த� சாதாரண��ல.
எ�லாைர�� ந�லா �� ப���கற�ல இ�தா� அ�ணமாைர ெவட ேமல
இ��பா�பல. கர�� இ�லாம ��க�ல அ�ப�ேய ெகட����கா�பல இ�தா�.
��த� ேசா� இ�லாம எ�ப� உ�ேராட இ��கற��� ஏேதா ��தகைளய�லா
ெசா������க பா����கறா�. கா�த சா���� உ�ேராட இ��கற ��தய
க�கா����த� �ைர ப���� இ��கறா�. இ� த�ேபாைதய ெநலைமதா�.
அ�பறமா இ��� ேமாசமா�ம�பா.
ரா���யா���னா ��க� ச�க�பா�ட�லா கா�ல பா���பா இ�த ெகாைக�ல.
��த� �ல சமய� வ�� ேத�கா ����� ப��பா�. மல���கலாமா�பா.
கா�த����கறவ��ேக ஏேதா ��க� வ�� பா��க ம�கா.
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��காத கைர�சல�பா ! - ெச� �ேரா�டா�கார�

நா� ��வ�� இ�ப�ேய க������ எ�� நா�� க�ண� �ைன����க��ைல.
ெந�ைல �ப� எ�ற இன��� உணவக��� உண� சா���டேபா��, அவ��
கடா�டா ச�த� �ற��� ேக��மள� அ�க�����ட�.
காைல�� இ�� சா��ட�ெதாட��யேபாேத ெப��கா� க�ெப��ட� இன���
ஓ�ட�கார� ஏேதா ைடஅ� ைவ����பாேரா எ�� �ைன���ப� இ�� வாைழ
இைல�� ைக�� ���க ���க வ��� ஓ�ய�. நா�� க�ண� ஓ�ட�காரைர�
பா��தேபா�, நாைள�� உலக� உ��யாக அ������ எ�ப� ேபா� த��
பட�ைத அ�வள� ஆ�வமாக பா����ெகா����தா�. ைக�� ��� சா��ட
��யாத ப�மாண �����ைய� ெப�ற இ��ைய உ�ேள ேபாட ெப�� �ய��
ேதைவ�ப�ட�.
ச��, சா�பா� எ�� ெபய�ட�ப�ட எதேனா�� இ�� ேசரா� த���ய���
��ைவ� ெகா����த�. வ���� ெச��� இ��ைய� ���க இட� ைகைய��
பய�ப��தலாமா எ�ற ������ெகா�ேட நா�� க�ண� உண� உ�டா�.
தாரா�ர எ��தாள�� அ��க�ெதா�ட� �ைண இய��ந� �ேம�, ��சா, பரம��
ஆ�ேயா�ட� ரமணா�ரம� ேபானதா� உட� உ�ணவாத�தா� �ரம�ப�டேத ஒ�ய
நட�ேத இைறய�பவ அ���ைய ேடா�க� ேபா�� வா����� க�கா�� ��த�
ேபால ைக�� வர��ைல. இதனா� ெப��� அ�ட� �ரட�ேன
பா��க�ப����ட�. உண��பைத இர�� ேவைள த��ைவ�க
��ெவ�����டா� நா��க�ணனா� அவ�க�.
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ெச�ைன பய��தா� எ��தாள� ��ெச�� காேபா! ெம�ேரா கா�ன� ‘��’

ெம�ேரா கா�ன� ‘��’
��ெச�� காேபா (�.காேபா), ��தக ெமா�ெபய��� ஒ���காக ம��க��
ஒ��ைன� ெபற அ�க�த� எ��� க�� �ர���தன��, ���சலான அ���
ெகா�ட �ைண இய��ந� ஒ�வைர ச���தா�. அவ�� அைற�� த�க இட�
�ைட����ட�. அைற ப���ேக�டா� வா��ற�க ம���றா� அ�க�த�. ��
ேப�ய� இ�தா�. ‘’ ேசா� ���யா�னா �ட ேக�க மா���கறா� எ�ன
ஊ�டா இ�? ��� மா� ஓடறா�வ, ஒ�யாரா�வ ’’
ேப� ஏல�ப� எ�� இய��ந� ஒ�வ�ட�தா� அ�க�த� ேவைல ெச��றாரா�.
அவ�ட� ����ெச�றா�. ேப���அைற ���க ப�ேவ� ��மா ேபா�ட�
க����களாேலேய த� அைற�� ��ணா���ெசலைவ த������தா�.
��ணா���� இட� ��டா�தாேன! அைற�� ஒ�ெவா� கத�க��� ஒ� வாசக�
���பாக எ�த�ப����த�. உ.தா க�வைற�� �னச� நா�� கா��க� எ�ற
வாசக�.
ந�த�பா�க� வ��தசைப ெச����த அ�பவ� ேவ�மா��. �னகர� நா�த�
நட��ய க�� ���த க�கா�� நைடெப�ற�. அ�க�த� ��தா உ��� ப�
��யசாக �க� ைவ�� இ��ததா� எ�.�.ஆ� க��� க���� ேகா� ஒ�� ஓ�வ��
ேத�ல� ேஜா�க�ட� ேக�ப� ேபா� ஹ� � � ��? எ�றா�. அ�
அல���ெகா�ளாமா� பா������ வ�����ேறா� எ�றா�. �. காேபா, ஸ�ரா
எ�றா� இ�ேநர� க�வைற�� ெச�� வ�� ப��ெசா��ேற� எ�� ப�� ��ட�
ேநர� ேக����பா� எ�பைத �ைன�� ���தா�. இலவசமா� �னகர� நா�த�
ஒ�� �ைட�த�.
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உண���வச�ப�� �ர�� இய��ந� - ஹ��யா�

அ�க�த�ட� இய�பாகேவ �.காேபா��� ந�ல ெந��க� ஏ�ப����டேதா
எ�� �ைன���ப� �க���க� இ���ற�. ஆ�� ெச�யெவ�லா� என��
���ப��ைல. ச�க��� �� மாறாத ேகாப� கன�� ஒ�ெவா� உ��� என��
ந�ப�கேள என �.காேபா கா��� சபதெம��பா�. அவ��� அ.கைவ �க������.
ஆனா� இவ�ட� இ��ப� ெதாட��� ந�ைம நாேம ��ப��� ��கைவ���ெகா�ள
�����ேறா� எ�ேற அ��தமா��. ேவ�க�, ��ைச�கார�க�ட�, எவ�ட��
எ�தாக� ேப� ��ய� ெகா��� ���ச�கார�. �����வத�� அ���
�ைக���ப� தா� ���ய� எ�� ந�� கைட���� க�வைற�� �ைகயா� ��க
ைவ������ ம�த ேநய� ெகா�ட ெந�� அ.க�ைடய� எ�பா� �. காேபா.
�ைக����� த���க �.காேபா ேவகமாக ெவ�ேய வ�தா�. ேவகமாக ��ைச
��டா�. மன�சம�ைல ப���� ப�� எ�ற அைற��தா� சம�ைல�� வ����ட�
எ�பைத உண��தா� �.காேபா.
அைற�� ெவ�ைம க�ைமயாக �.காேபாைவ வைத����ட� ேபால. மன�
த���ேலேய இ��த�. உ�ள�கா�க�� இற�� வ���ெகா����த� ெவ�ைம.
�ர� �ற�� அ��ேலேய இ��த� ெத�யாம� ெவ�ேநர� நட�� அவைர� பா��க
ெச�றதாக �.காேபா ��னா�. பா�யா�ட� ஏேதா வா�����பா� ேபால க�க�
ஜூ�ய� �ஜயகா�� ேபால கா��ய�. உட� ஏேனா ஒ� மா��யா����ற�
அவ���. க�ள��ள� கைர�தழ���. அவ� ��� �ைறயலாம�லவா? மா�ற�
ஏ�ப���தாேன �ரேவ���; க�கா����த�� ப�டைற�� பாட�கைள� க�ற
��ய���.
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ப��த�� பக�ேவைளக��, இர��ெபா��க�� கஸர�க�ட�

ப��த� ப�ேவ� அபாய�க� ����� ேபசலா�. ஆனா� அ�� ஒ� ம����
இ���ற�. பா�கா���ைம இ���ற�. ந� மன� எ�ேபா�� ஒ� பா�கா�� ேத��ற
ஒ�றாக இ���ற�. சா��� ெகா�ள ெமா�ைடமா� �வ� ேதைவ�ப��ற�.
ெச�ைன�� ேலாேக� எ��� �ைர�பட ேபா�ட�கைள வ�வைம��� ஒ�வைர
ச���ேத�. ஆ� �க இ��கமானவ� ேபால. �ைறய ேப� வா��ைக�� கப�
�ைளயா�����றா�க� இைத� ெசா�ல� காரண� அவ�� ��மா தள�தா�.
�க��� எ�த�த உண����� ெத�ய��ைல எ�� பயமாக இ��த�. எ�ேபா��
ேபால நா� ேப� எ�ைன நாேன ��ட� பக�யாக ேப�னா�� நகர�����ய
ேபா��� எ�த ப��� ேபசாம� அ�கப�சமாக ‘�’ எ�றா�.
ஒ�ெவா� ம�த�� ப����ெகா�ள�பட ேவ��யவ�தா�. பகைல
சமா����டலா�. ஆனா� இர� அ�ப� அ�ல. மனைத கல�க��க� ��ய�.
அ�ப�ேய மன�������� அைன�ைத�� ஓட ��� க���ேன. அதனா� இர�
ேநர��� ஒ� ம�தைன அ�க �ய�� ெச�தா� பல� �ைட�க����. நா� இர��
க�ட ம�த�க�� ச����கேள இத� ஆதாரமாக உ�ள�. �ல��க நா�களாகலா�.
ஏேதா ஒ� ேநர�. ஒ� மன�� ரக�ய�கெள�லா� அ�ப�ேய ெம�ல �ற��
வ��ற�. அைத �ற�� மனேதா� ��க���தா� அ�யலா�. இ�லா��டா��
�ர�சைன��ைல. ம�த�கைள அ�பவ� அத� வ�ேய த�ைனேயதான அ��றா�.
ப��த� பல ஆப��கைள உ�வா�கலா�. அ�தா� அத� இய�ேப. அ�ப��தாேன
இ��க����.
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�டாத கா��ட�� ��வ�ப ��ட� - ைதவா� ேம�

��க ெச�ைன�� ேபா��க�னா ப����ைகய எ�ப� பா������க?
ேபா��� வ�த�ற�தான, இ�கேய எ�லா ேவலைய�� ெச���கலா� இ�ப�லா.
ெச�ைன�னா உ�க��� ��க ���பற ெபா��, ஆ�க�, ��தக�க� எ�லாேம
ெகைட��ேம?
அ�ப� ��னா� ஒ� ெநலம இ��த�. ஆனா இ�ப அ�ப�� ெகைடயா�. ஏ�னா
ெதா����ப� அ�ப� ேபா�������.
��னா� ��க ெம� அ�ணா எ�லா�ேம ெச�ைனல இ����க இ�ப எ�ேலா�ேம
ஊ�ல இ����க எ�ற ேக���� ெபா��, ெதா� ச�யா எ�� அ�பறமாக
ெசா���ேற�.
���� வ���ட��� ெசா�ல��யா�. ஆனால ெச�யற �ஷய�த ெச�ைனலதா
ெச�ேயா��� ெகைடயா�. ேவ��னா ேபா��� அ�பற� ���� வ�த�றலா�.
ஒ��� �ர�சைன��ல.
எ�� ெசா��யவ� ேவ� யா���ைல. கா��ட�� ெச��மைல ச��யா���
க��ட�தா�. எ��ேதாைல இத�� ��வன�. இ�ேவ ேபா�� ஆ��ய�� இவ�தா�
எ�� ����ெகா�ள. ேப���� ��ன� க�கா����த�ட� ேஷ� ஆ�ேடா��
ஏ� �ள����டா�. நா� ெச�ைன����� வ����ட� ���� ஏேதா அவ���
ேகாப� ஏ�ப����க ேவ���.
ேக��, ெதா� இவ��� எ��ைடய �ர��யான மன�� சாைய ேதா����டதா
எ�� எ�னா� அ�ய ��ய��ைல. �க கவனமாக இ��கேவ��� வா��ைதக��.
அைத�ட அ�க கவனமாக உற�க�ட� ேபச ேவ���.
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மைற�பத�� ஒ����ைல - ெபௗ�ண� ��த�

இ�த வா��ைதைய ��ெச�� ��ய�� எ��ேதாைல ‘’ அ�ப��னா ��சய� ஏேதா
ஒ�� இ����. இர�� ேப���ட�� ஏேதா ஒ�� ெசா�லாம ெவ������க
எ�� ��ய� ��ெச���� க�� ேகாப�ைத ஏ�ப���ய�.
எ�ன இ�தா� ெப�சா ேஜா�ய� ெசா�றா�பல ேபாலேய. இ�ப� ஆதார��லாம
ேபசறா� என �ைன�தப� ேப��� கவன� ெகா�ளேவ�� ஸ�ரா ��யைத
�ைன�ப����ெகா�டா�.
���த த�ன���ைக ெகா�ட ேப�ைச அவ� வா��� உண��த
அ�பவ�க����� ெப�����றா� எ�� �ைன��ேற�. நா� ஒ�ெவா�
வா��ைதைய�� கவனமாக ேபசேவ��� எ�� மைற�கமாக க�கா���த�
எ�ச��தா�. எ��ேதாைல�� அைத மைற�கமாக வ�����னா�.
ேப�� எ�ப� ஒ� வைலமா��. ���த நாேம அ�� ��� வா��� அ�க� எனேவ
சாம���யமாக இ�வ� ேப��ேபா� ம�றவ�க� ���� அ�க� ேப�வ� இத�
ெபா���தா�. �ர�சைன இ�லாம� ேபசலா� அ�லவா! ����ரா�� ஆ�ைம ப��
ேப��ேபா�, எ��ேதாைல ������ ‘’ நா�� பா���ட�. எ���ட ேப�ன இ�ப�
ேப���ேமல அவர�ப�� ஏேதா ஒ�� ெசா�லறா�க ஆனா ஒ��தா
��யமா�ேட��� ��க எ�லா எ��� அவர� �����க �ய�� ப���க?
ைசல�டா இ��கற� அவேனாட இய�பாக இ��கலா�ல. உ�க ேபா���ப� ��க
வாழலாேம?
இத�� எ�னா� உ�ைமயாக ப�� ெசா�ல ���தா� ஒ�வ� பா�கா���ைமதா�.
நா� எ�ைன�ப�� உ�க�ட� ���ேற� எ�றா� ��க� எ�ேம� ந���ைக
ெகா�� உ�கைள�ப�� ஏதாவ� �������க�. இ� அ��ேயா�ய� சா��த
ஒ��. நா� ச����� ஒ�ெவா�வைர�� வ��ேபா�க� வ��� கா�� ெபய�
ெத�யாத மர� ேபால பா��ப� இ�ைல. நா� வ��ேபா�கனாக இ��தா� மர�
ப���ேக�ேப�. ெபயைர ேத� அ�ேவ�. �ழ�� ஆ�ேவ�. ம�த�கைள உ�வா�க
�ய����ேற�. ஆனா� அவ�க��� �க�� மா�ட ����வ��ைல.
எ��ேதாைல�ட� ேப�வ� ேபா�தா� ����ரா�ட�, அ�ணாநக� எ��தாள�ட�
ேப�ேவ�. இ�வைர அ�ப��தா�. இ� எ�ப�ேயா?
ஆனா� ஒ��. எ� மன�� ��ைபகைள இ� யா�ட�� இைற�க �டா�. ஒ�
மர��ட�, ெகா��ட�, ெச��ட� �ட ப�ரலா�. ம�ேறா� ம�த மன� எ�ப�
��ைப��ட�� அ�ல. அதைன நா� ����ெகா����ேட�. ஸ�ரா மா��
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இல��ய�ேபாரா��� இெத�லா� �� எ������. அவ� வா��ைதக�� க�பைன��
வா�பவ�. நாேனா யதா��த ம�த�க�� ேப��க�� மன�ழ�பவ�. வா�ேவ
�ற�தா�����ேபா�, இல��ய� எத�� எ�த எ�ன ேதைவ எ����பவ� நா�.
நா� இ�ப��ேக�ப� ஸ�ரா��� ெத�����டா� ப�� ப�க���� எ�� �ர�
எ��� தரவா?!!! எ�பா�. அவரவ� கால� ந�தாேன ஓ�� ந���� ைக��
�ைட��ற�!!! க�யா� எ�ேபா�ேம ந���ைக த��ற�� ��னா� ���றா�.
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க�ைத ெகா�ச�… கா� ெகா�ச� -

இ�� எ�ைன பரேத� எ�� �� க�ைமயாக ெவ���� த�ப� சேமத உறெவா��
அ�� ப��ைக�� த�யாக கா��ச�� �ட�தேபா� க��ைய வா�� ஊ�����,
அத� �� அ�த ந���ள� �ற �ற எ��ய�.

இற�த��க� ெதாட�க�
பாழைட�� �����ட���ற
��க�� ேகா�டா�க�
�������
ெவௗவா� எ�ச�க�� த�ர ஒ� ��றா��
தைல�ைற�� ெமௗன� ேவேரா���ட��ற�.
காைர ெபய��� கைரயா�க�
அ��க�ப�ட கத�கைள� தா��
ேம�ேநா�� வள�� ெகா�க�
உ�ேள தைல���� பா����றன.
கன�த ெமௗன� அ�த ��கைள
கட��� ேபாெத�லா� மன�� ���ற�.
யா�ம�ற த�ைம அைறக�� ெவ�ப�கா�� உ��ைழ��
ெவ�ேயற ��யா� த���ற�
எ�லா� ெதாைல����டத�
எ�சமா� உைட�த சாளர�க�
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ெத�ேநா�� �������றன.
யா�ம�ற ��க�� ஏ���ைல
என ெசா���ட ��யா�.
வா��� ெக�டவ�க�� ��ம�க�
அ�� ��ச�����
இ��� கால� காலமா�….
– ��தர�மார�

த�ெகாைல ��க�� ���
��ச� எ��ய ��க��
உ��க� உைற������
கவ���க�…
�வ�க� அ��த ��க�
�க��க�கைள ப��ர�ப����
கால��� ப�ம�க�.
யா�� �றாமேல
பறைவ�� எ�ச���
மர� வள���ற�
இற�த �ெடா��…
– ஷா� .ேஜ
ம�தா� இர�க�
மாைலேநர� ம�தா� மர� ேத�
ஓ�ேவா� இைல ப��க…
ப��வ�க� பல�� �ற
ஆ��ர�� மன�� இ�ப�� இைலக��
24

க��� சாறா� ெப���
ேசா� ��� ��� கா����க
��� ���யா� ைக�ர�க��
�ச நா��� மண� ஏற, ��� மன��
பர��.
ந�ல �வ�� அ���டமா�…

மாநகர��� �வ�� ஏ��� ைகக��
இ�லேவ இ�ைல அ�ப�தா இ�ட
உ�����
ம�தா� இர�� ேநசவாசைன
– ��தர�மார�

கைத ெசா�ல��மா?
கைத ேக�ட�யா
�ழ�ைதக��
கன�க�� வ�வ��ைல
ேதவைதக�
2
உ�ளா��த �யர�கைளெய�லா�
உத� எ�����டா�
ஒ��ேம இ�லாம�
25

ேபா���ெம��ற பய�தா�
அ�ப�ேய ைவ�����ற�
ஆறாத காய�க� �லவ�ைற��

எ�ன ெச�ய ���� நா�?
என� ந���ைககைள உைட�ெத�வ�
����
ஒ� �� வ��த��ைல
உ��ட�.
என� ��னைக��
������� வ�
ஒ�ேபா�� ��ய�ேபாவ��ைல
உன��.
– ேஜா�
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�� அ�� ைட� ெதா��த���� - கா�. கார�..
க�ேச�….

‘’ ேட� எ�ன கல� கலரா ��தா ேபா������ இ��கற? ’’ எ�� ைட�
அ�ேபா�தா� உ�ேள வ��ெகா�ேட ேக�க,
‘’ �ரதமேர ஏதாவ� �ஷய� ெச�யறத �ட �ர�ஸ�தா� மா�� ேபா�� ேபா�ேடா
�� எ��கறா� நாம�� ெப�யா� ஆக ேவ�டாமா? ெச� ��க�� ��கரமா இ�த
ர�தெசவ�� ��தா ேபா��க, நா�� கமலா ஆர�� ��தா ேபா���கேற� ’’ எ��
�� க�ம �ர�ைதயாக� ேபச,
ைட� ஏக க��பானா�. ‘’ ஏ� ெவ�� அ�தா� ேபா�ேடா எ����� கழ��
ெவ���வா�. அ��� ேபா����தா�� ஏ� ��ல இ��பா�பல � இ�த ெவ��ல
ேகாமண�தேய கழ�� எ������� இ��கறவ���ட ேபா� ��தா ேபா���
அ�த�ப�க� ேபாடா ெகா�யால ’’ எ�� ைட� எ��னா�. �� �ைலைமகைள
சமா���� ���� ��ைய உ���யப�,
‘’ ஏ� எ�ன�யா �� அ�ல உலக தாமர க�� வ��கால தைலவ���ட
ேபசேறா��� ம�யாத �� �ட இ�ல ’’ எ�� ெசா�ல, ‘’ அவ���டய�லா ேசராத
ம��ர� ெசா�ல� ெசா��வா�வ, உன�� ெச�டாவா�. ஏதாவ� �� ெகா��தா
ஒடேன அவ� ப�க� ேபச ஆர���கேறடா இ� எ�லா �யாயமா? ’’
‘’ ஆமா � ெசவ�� க���கார���ட ேபாவ, அவ�க எ�ப�ேம ப��� ���தான
த�றா�வ, அத��ட ேம�� ேம�� � பய���தறா�வ. ப���ெகாட��ல அ�த
ப����ேபா�தா ெச�ேற� த���� வ�த�. ஆனா இவ�வ ல��, பாயாச���
த�றா�க�பா ’’
‘’ அ� ேம�� இ�லடா மா���. சா� ேவல எ��� உ� கவ�ட��
ெசா���வா�வடா இ�த ஆர�����ட� ேவ�டா� அவ�சகவாச� பா���ேகா… ’’
‘’ ஆமா�டா �� ேபா� ஏேதா ைகய ���� ���� அ��தவேனாட க�ண ���ர
மா� ேபசறா�பல… எ�ைசஸூ �� ேமைட�ல ப�றாரா எ�ன? ’’
‘’ ேவல அ�க�ல. ேயாகா ப�ற��� ேநர������கா�. பாவம�பா ந�மா�. அேத
ேநர�ெகைட�கற�ப ெச���கற�ேத. இெத�ன ஒேர க�ைள�� மா�� ெசா���க
ைட� ‘’ ைட� நா�த� ப��ப �ய���தா�. �� ச�ேதகமா� அவைர பா��தா�.
கா� கார� க�ேச� – ��ரமான கல��ைரயாடைல உ�வா��� ப����
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அ�சரைண வழ��பவ�க� ெம�ேரா ம�, ��ல� கபா�, க��� ��த�.
‘’ இ�னாடா க��� ெம�ரா��� வ��ேய இ�வள� ���கா ெகள���ட. ந�ம���
ஒ� ச��� �����தா ெத�ேவ கலகல�� இ������ேமடா ’’ என ெம�ேரா
ம� த� ஆ��� ந�பனான ெஹ���� வ���� வ��ற��யப� ேக�டா�.
��ல� கபா� அைத�க�ைமயாக ம��தப� ‘’ இ�க பா�டா இ�த பயல ந���னா
அ�மா ெம���� ������ேபா� இ�� வா�க�த�வா� பா� . ஆனா ந�ம���
ஒ� ெத�ேவ ெசம ச�ேபா��� க�வா���ெகாழ�� எ�ப� இ����? ’’ என ைகைய
க����� ���� ைவ�� ேத��தா�.
கபா��� ைகைய �ல��யப�, ‘’ அ�பா ஆ��� ேதாழ�கேள, உ�கள பா�காத�
த��தா. ந�மள ெசா�தம�லா ெவல�� ��� நாளா��. அ�ேவாட ����
ேபா��ேட�. எ�த�ப�க� ����னா�� உடேன ெச��டா.. உ�கா�� ேவல பா�தா
ேப�ெட�லா� ஒ� ெபா�க�ேசா� ’’ எ�ற க���ைய ப� ச�ேதகமாக பா��த
�.கபா� ‘’ எ�ன ேப��ல ெபா�கல எ�னா ��ல �� ஏதாவ� �� ஐ�ட�
பா�தயா எ�ன? ‘’ எ�றவைன எ��சலாக பா��த ெம�ேரா ‘’ேயா�
ெவள�ெக�ெண� ெவ�ட�கா�, அ��ெக�லா ெகா�சனா��
ப�����ேகா�ம�பா கபா�, ஆமா ேல�ய���ர���ட எ�தன ம��� ட�பா
��ேத?
�.க �க� �காரமா�ய�. ஐேயா சா� அவன�லா ம�சனா எ�ன?
‘’ கால�ல ��கற��, ��ன� ெவ�ய வ�ற���, ம�ப� ப��கற��, ��� வராத
இ��கற��, ெவ��� அைட�கமாக இள�க����, ைககா� வ�வா இ��கற���
ஒ�ெவா� ெவைர��யா ேக�டா நா எ�ன ப��வ�? இ�த ேவக��ல ேபானா
��கற��, ெவ��� ேபாற�� ேல�யமா�ேத இ���ம�பா!!!‘’
ெம�ேரா ம� �.க ைவ� பா��காம� வா�� �ன��ெகா�ேட, ‘’ஏ�யா
��வ�ணாமைல�ல க�கா� ��த� ேசா� ேபா�டா�பலயா.. இ��க இ��க
அ�தா� மா�ேயா ஒட�கமா� ஆ�ராத.. த�ேப� ெப�சா வேரா��� எ�ன
ேவ��னா ப��வா�பல…பா��யா அ�தா�னால பா��க�ப�டவ� ஒ��த எ��
ெவ�ச ெல�ட� ஒ�ண… ஆ�தா� ப�ேமாசமானவனா�ட இ���ேத..’’
�.கா க��� க�ைமயாக ேயா��ப� ேபா�றைத� பா��� ஆ�தா� ஆப�� எ�� ‘’
��மா இ� ந�னா, ம� எ���ேல இ���� ��யசா ேபசேற… ஏேதா ����
படமாேம.. பா��தவன�லா க����� நைனயற அள� அ�வறா�வளா�. அ���
எ�னேட பட��ல. எ���ேட இ�த அ�வா��? ’’ எ�ற �.க ைவ �ைற�த
ெம.ம� ‘’ ஏேதா ெத�யாம வ���ட��� உ�கா�������பா�வ. அ�வா�� காச
இ�ப� ெதால��� க���ட���ேத.. ேவெற�ன. ���� ���� கட�பழ� ஒ�
பட� எ��தா�பல. அரசா�க ெச���படமா�. நாம அ���யா?
க��� த�ெந��ைய� த��யப� ‘’ இ�க காத��� க�யாண� ப�ற� எ�லா�
க�டம�பா.. பட��ல ேச�� ெவ�சா பட� ��டா���. ச�பா��க ஈ�யான வ�.
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�� பட���� 150 �வா ஆ���� ெத��மா ம�ய�பா? ’’ எ�றப� ேப�ய
க���ைய அேதா அ�க வ�� ேமாசமான �ல�� எ�ற பா�ைவ�ட� பா��தா�க�
ம���, கபா��� ெம�ல �ைடெப��� �ள��னா� க���மைல.
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ேஷ�� ���ய�, ��ச� ெசா�ல�யா சா�..!!! ராசெகழ�ேக

க�கா����த�� ந�பரான த�ேபா� நா�க� எ�க� ��ேபால பா����
����� உ�ைமயான வாடைகதார� ேப�� ேப���க� டணா�, ���, டணா�
எ�����ற�. காைல�� ச��கைர ேபா�ட ப���� ப�� சா���� உ�� ப�ைன
வா�� வ�� ��ற க.��த��� ����ைற த�ம��,�றா’ வைகயறா பட�கைள�
பா��தா� ஏ�ப�� தைல���ற��, �ர���� ஏ�ப�����ற�.
அ�����த எ��ேதாைல எ�ப� ���யான������ எ�வ� எ�� ேயா��தப�
எழலாமா, �ரளலாமா எ�� வா��கைல ச��ய வ��ைப ேம�ெகா�டப� க��
��தைன வய�����தா�.
சைமய��� எ�ேலா�� ெவ�காய� அ�ேவா�. ஆனா� அ����த ��த�� ந�ப��,
நா�க� எ�ப� நட��ெகா�ளேவ��� இ�ப�க ஒ��க சாசன� ப��பவ�மான
பா�� சா�க� ப�ைச �ளகாைய �மா� இ�ப� ம��ேம அ���, த�கா� ேவ�மா?
தாேம ேக�� ேக�டப� இ��தா�. ��த� க��ேல ைசைக ெச�ய எ��ேதாைல
�க�ச�யாக அைத�ெப�� ���தா�. க�ம �ர�ைதேயா� ப�ைச �ளகாைய எ���
ச���� இ�� வண�க�ெதாட��னா� பா�� சா�க�. க�க� ெவ�ேய
வ�����ேபால ���தா� க.��த�.
ப�ன எ��க உ�தர��ட பா����� எ�ப� வய�����. ��த� வ���
ேதா�ப�ைட�� இற�� ���� �ட�த�. அ�ைவ ���ைச தட�க� உட��
தா�மாறாக இ��த�. வ����, �ழ�ைக�� என உடைல அைச��� எ�லா
இட�க��� இ��தன தடய�க�.
ேநராக கர���� �வ�பாக எ����ெகா����தைத க�ட ��த� அழ�பா�வ�
அைழ�க, அடடா எ�� ஒேர ஓ�டமாக ஓ���டா�. ���ய� நா��, அ�ைணய�
எ��ேதாைல��தா�. கர���� ெத��த� �ளகா�தா�.எ�ப��பா��தா�� ஒ�
வார ேப��கான ம��� எ�பைத உண���ெகா�ேட�.
‘’ேஷ�� ���ய� த��, ப�ன எ��க, ��மா ��னதா ஒ� கார� ேவ�டாமா,
ைகய�கா���க எ�� வ��க�டாயமாக �ளகா� �ர�டைல ைக�� ப� வ�ேய
த���ட �ய���தா� பா�� சா�க�.
ஆகா அ��த ���யான�த ஆசன�க� நம�� க�வைற��தா� எ�பைத அ��த
எ��ேதாைல�� �க��� அவ� வா�நா�� அ�கப�ச பய�ைத அ�த கண���
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ச���ேத�.
‘’ இ���க�யா, ேவ�டா�. ேவ�டா�. ��கேள சா����க ‘’ எ�� அவ�
ேப�னாரா, பய��� க��னாரா எ�� என�� ���யாசேம ெத�ய��ைல.
ஏதாவ� ேப�னா� �ளகா� ெபா�யேலா�, ஒ� ம�ேநர அ�பவ ப��த� ��சய�
எ�பைத உண��தவனாக எ��ேதாைலேயா� வாைய �� ேப��ெகா����ேத�.
என�� இ�ேபா�ற ேப�ட� ேமலா�ைம த�ண�க�� வ�����ேள ��கவ���
�ற�� ஒ�பர�� ெதாட�����. கரகரெவன வ���� ஏேதா ச���� ெபா�வ�
ேபா�ற ச�த�க� ேக�ட�.
உ���, மா�� ����� உ�சமாக ��ட��� ப��� ெபா��ட�
சா�����ெகா����தவ� ‘’ சா����க த�� ’’ எ�ற அவ�� �ர�� ெத�யாம�
க��ெவ��� காைல ைவ��ேறா� எ�� ெத�யாம� காைலய�ல வாைய
ைவ����ேட�. இ�� க�வைற�� ெச�வ� நா�� கா��கைள�தா��
ெவ��கரமாக ஓ��ெகா�����ற�.
இ�ேபா� �ட பா�� சா�க� ��ேன அம��� �ளகா� ெபா�யைல ��றப�,
�ளகா�� அ��� எ�ன ெச�ய ���� எ�� ேயா��பதாக ப�ட�. அ���
�ளகா� சா�பா�, �ளகா� பாயாச� எ�� �ட அ��த��த ஆப��க� வரலா� என
மன� உ�ச��க, க�வைற�� ெச�ேற�.
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இ�ப� �பா ��(�த) கைத - ��ப����க�த�

��த� ஏேதா ெகா�ைளய���� எ��ஓ ஒ���� இத� தயா���� ப�கைள
ெச��வர�ெச�தா�. இத��ெபய� ‘�னக�’ ஆ��ய� ���� நம� ���ெபய�
ேச���ேய ஆகேவ��� எ�� ��த� ��யேபா� ெத�����ட�. ஒ� ைபசா
இ�தா� தரமா�டா� எ��.
ரமணா�ரம� வளாக��� க�ெண�ய �ரம�ப��, பக� ெவ��ச��� ெச�த ேவைல
ெவ��யைட�த�. க.��த� இர� எ��� சா��ட��ைல. �க� மல��� ����
�ைறயாம� ேவைல ெச��றா�. ச�தாய�ப� அ�லவா?
ேந�� பா�� ஐயா உ�ன�ப�� �ரா� �������றா� எ�� �����
ப�சாய���� ெசா�� ேத�� பாவைன ��த�ட� ெத�ப�ட�. எ�னவா� எ�ேற�.
‘’ � ஏேதா பண����கற�� தய���யாமா ேந�� ேஹா�ட�ல ‘’
‘’ அவ� ேக�டா�. ஒடேன ேத� �����டேன ‘’
‘’ பண�த �����ேக�டயா? ’’
‘’ பண� ேவ�மா? இ�தா ���னா�, இ��தா ���க�ேன� ‘’
‘’ எ��� அவ���ட�ேபா�… த��ய����� எ�ன ேபா�� ����க��
கா�சறா�பல, வா�ல ெநார த����� ெத��மாடா ஒன��?’’
‘’அவ� எ�ன ெநைன��றா��� என�ெக�ன ெத���?’’
‘’கவனமா ேப�, வயசானவ� பா���க’’
‘’எ���ட ெசா�ல� ெசா���க, எ��� உ�க��ட ெசா�றா�பல?’’
‘’�ஷய� ெத�������ல ஒன�� அ�வள�தான ��’’ எ�� அ�வைர அைழ��கைள
த���தவ� ���� அைழ��கைள ஏ�� ச�க� ப�க��� ����னா�.
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எ�ப� உண����க�? - 70எ�எ� ������ட�

ேப����ய�ப� இைத�ேக�டா�. இய�பான ஒ� அ��க��� ேவ�� அைல��
ம�த�க�தாேம நா��. சமாதான� ெச��ெகா�� சமரசமான கா��க��ேடதா�
இய��ந� கன�கைள ெசய�ப����ெகா�ள ����. இ� யதா��த�.
இைடேவைள �ைரயர��� ��ட�� ந�ப�க� ேக��றா�க� எ�ப� இ��த�
பட�? இ��� பட�பா��� ��ய��ைல எ�ேற�. இைடேவைள எ�ப�
வ�க���கான ��ஷ�க�. பட� ��ைம�� பா������ ேப�ேவா�. அ�பவ�ைத
ப��த� எ�ப� ச�யாக இ����.
எ���, ��ப� என இர�ைட�� சமரச��லா� ஒ� ப��தலாக ேந�ைமயாக
க����கைள �ற��ட ஒ� ெப�� தய�க� �ல��ற�. ந�� ெக�����. நா��
இ�ேபால �ல ந��கைள ப�காச �ம�சன��னா� இழ�����ேற�. பைட��க��
வ�ேய பைட�பா�ைய இன�க��ெகா�ள �ய����ேற�. இ� ச�யான பாைதயா
எ�� ெத�ய��ைல. இய�பாக நட��றைத ஏ���ெகா��ேற�.
���க �ய����� வ��ைற உற�கைள உைட�����. ந�ப�க� எ�� என�
����� ஆ�த�கேளா� வ�� தா���றா�கெளன பயமாக�தா� இ���ற�.
அவ�க�ட� ம�றவ�க�ட� தா��த����ப��ேபாெத�லா� எ��� உன�� இ�த
ேவல? ந�லா������ ெசா���டா எ��றா�க�. நா� அவ�க�ட� ெசா�ேன�.
அட வ����டா�பழ�களா! ��ப� ��க� ஜ�ெஜ�லா� அ�த வா��தய பல
�ஸ��� ��னா�ேய தா��வ���டா�கடா! அ�ேட�� ேவணாமாடா எ��
ெசா�� ���க��ைல. என�க��� அம�����தவ�� க�க� ேக�டைன�ட
�வ��ெகா����ப�ேபா� ப�ட�. க��ைர�� இதா�பா ெர�ைல�. வ��ய
������ேவா�.
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க�கா����தேனா� ஒ� பயண� - பழனா�

க�கா�யா� �ன�� சா������� ேஷ� ஆ�ேடா�� ஏ� ரமணா�ரம� ெச��
பல�ைற ரமணைர வல�வ����� அ����� �ைசன� ேதாழ� ப�கர�ணா
������ேபாவா�. உ�ேப� ேவ�ைவ�தட�க� ப���ேபான ச�ைட�� �ற�
எ�னெவ�� யா�ேம ெசா�ல��யாதப� மா�ய ச�ைட��, ப�������
ம�சளா� ெகா������ ேவ��ைய�� ேரா� �ற ைபைய�� ����ெகா��
��வல�பாைத�� நட��ெகா������ ஒ� பரேத�தா� எ�றா� அ� ��சய�
க�கா����த�தா�.
வ���� ப� இைர�சேலா��, எ��� ��சய��லாத கண�கைள�ெகா�ட
வா���� க�கா��னா� ஒ� �ர�� த� ���ைய �ம�� ெச�வைத, சா�யா�
���பைத, உடைம ப��ய பய��� ஒ�வ� உற��வைத��, �ழ�ைதகைள�
பா��தா� ������ ெகா�வ��, ர��ப��, ���பைத�� பா��� என�� ஆ�ச�ய��
அ������ ஒேர சமய��� ஏ�ப�ட�.
‘’ �கா� ெசா�றவ�க��� அ� ��சா இ����டா, ஆனா ெதன�ெதன� அ�பா
������ வ�ற�, அ�மா ேபா�� அ��கற�, ெபா�� வா�கற��
கட�ெசா�ற��� ெநறயா அவமான�கள பா�தா���பா, ச� அத ��டா ’’
இ�ப��தா� ���� அவைர�ப�� ஏேத�� ேக�டா�. அ��� அ��� இ����
��தக�க�, �� அ��க�க�, ��ய ெச��க�, நா� ெச�யேவ��ய ேவைலக�
என ப��ய��� ��வா�. இ�� பா� கனவா எ�� �ட ஆகாய� வைர
கா�ய�கைள அ���வா�. க�கா����த��� எ�ேற ��ட��� ஒ�வ� அ�க
ேநர� உைழ��� ேப�ட�ைய� க�����கேவ���; எ�த ேநர���� ஏேதா ஒ�
அ�ைம ைகேப��� அைழ���ெகா�ேட���பா�. ப�� ��ஷ�டா த�� எ��
ேபச�ெதாட��� க.� �� ெதாட�� ஒ� �� இைடேவைள�� ‘’ ெச� த�� அ�த
�ரா��ேலஷைன ����� எ�ன? ‘’ எ�� ேவ����� ல��� ெவ�ைய
��எ������ தைலைய ���� அ�ப�ேய ேக�ைட�தா�� ெச����வா�.
அவ�� தைலைய� பா����ெகா�ேட���தா�. ‘’ இ�த மா� ஆ�கெவ�லா�
இ��னா இ�த ச�தாய� எ�னதான�பா ஆ�ற�?’’ எ�� பழ��சா��� மன��ர�
ேக�ட�.
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ேத�� ேகா�ைபக��, �����பான கைதக�� இ�ெளா�

ைக�� ஏ����ற ெநா������ ேத���ேகா�ைபக� ந�ைம உைரயாட ைவ���
வ�கர� ெப������றன. அைவ ���� ��� கைட� ேநர� வைர ந�ைம �ேனாத
மன�ைல�� ச�ச��க ைவ��ற� இ�ைலயா? ேத��� �ைவேய கைட� ��
ச��கைர நா��� �ைவெமா���க�� இ��பாக க��� உ��ற��� ெபா��தா�.
யா� இ�த ��சா?
இ�ேபால�தா� ‘ப���’ ேபாகைன ச���த�� �க��த�. அவைர என��
அ��க�ப��� ைவ�த ��சாைவ� ெபா��தவைர யாராக இ��தா�� அவ��
அ��தக�ட வள����� உதவேவ���. அ�ப� �ற�தவ�களாக���தா� ம���தா�
அவ�கைள அவ� ந�பராக, ந�பாக ைவ���ெகா�ள ச�ம��பா�. இ��வைர���
அவ�� உற�க� ெபா�ளாதார�, இல��ய�, ஈய இ��� உ���ட இதரவ����
என த��த�யாக ஒ� ��ட�ைத ேத��ெத��க�ப�ட ம�த�களாக த� மன��
ைவ�����றா�. அவ�கைள எ�த சமய���� எ�ப� பய�ப��தேவ��ெம��
அவேர அ�வா�.
இய��ந� ‘ப���’ ேபாக�
இய��நராக ப����� ப����� த�ேபா� �ைர�பட� எ��க ���ய��யாக
�ய�� ஒ� நாைளய வ�தா� இய��ந� இவ� எ�� அவ�� ந��வதா� நா��
ந�பேவ��ய க�டாய� உ�டா���ட�. சா��� கா��கைட�� அவ� வ�வதாக
��யதா� அ�ேநர���� நா� எ�த வர�க�� ெபறேவ����லாததா�, உடேன
��சாேவா� �ள��ேன�. ���தமா�� �க�ைத க������க�. ஆனா� எ�ேபா�ேம
அ�ப������ ஒ� �க�ைத பா��கேவ��ெம�� ம�லா��� ��ைளயா� ேகா��
அ�ேக உ�ள சா��� கா��கைட���தா� வரேவ���. ����ேபா� �ட
���தப�யாக இ��தா� எ�ப������ எ�� �ைன�ேத�. ந�ல�தா�. அ��
��றேபா�தா� ‘ப�’ ேபாக� ேதா�� ைபேயா� �க�� பத�றமான
உட�ெமா�ேயா� வ�� ேச��தா�. இேதா ேகாப�ப����ேவ� எ�� �����
அள� உண��� ெபா��ய �ைல�� அவ�� �கபாவ�க�, உட�ெமா� இ��தன.
��சா��� �கைழ� ச�பா��கேவ��� எ�� ஆைச���தா��, த�ேபா� த�
��� ேவைள உணைவ ேகஎ���� சா���� அள� க�சமாக பண� ஊ�யமாக
ெப�வதா�, ��க� வர கைதகைள� ப��பேதா� ச�, ம�றப� ம�மத ச���
தள�கைள ேத�யப� ைகேப��� அைலவ�தா� அவ��� �க����தமான�.
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�ஃ��� இய�க��� ஒ� வ�ெகா�ைம
அ�ேபா� ‘��ெர�� �ேட��அ�’ எ�ற கட�பழ� இய��ய அ�பய�கர பட�
வ����த�. ��சா ஏேதா த�டைனைய� என���தர எ�����பா� ேபால
அைழ�� ெச����டா�. �டேவ நா���� ந�லபட� ப�ண �ைன��� �.இ
ஒ�வ� த� இள� மைன�ேயா� ேவ�. இய��ந� கட�பழ��� பட�ைத�பா���
��ன��� �ழ�ைதக� எ�லா� அ����யா� ��டன. பட���
வசன�க���ைடேய நாேம ஏேதாெவா�� ேப� ஒ�ேப���ெகா�ளேவ��ய
�ைலைம.
எ�க� பட�பா��த அ�பவ�ைத�ேக�ட ப�ேபாக� க�ைமயாக ��ற� ெகா�� ‘’
பா���களா ��சா கட�பழ� ப��னத, ��ைப சா� பட� ஒ����ல. ஊழ�,
ஊழ���றா� அ�தா� �ர�சைனயா எ�ன இ�ப? ’’ �த�சன�. என�� ����
����ெகா�� வ�த�.
��சா உண��� ���� �ைலகைள �லபமாக சமா��பா�. ெம��ய ���பா� ப��
�றா� ேத�ைர உ���னா�. க�கைள ���� ���தப� இ�� இைத�ட
ேமாசமான ெபா�� அைமயா�ேபால எ�� ேயா��தா�.
‘’ அ�ணா என�ெக�னேமா கட�பழ� ைம��ேல ேநர�யாக ந�ேமாட ேபசறமா�
இ����. உ�க��� எ�ப�?’’ எ�ேற�. �னா�ைய ேத�கா�ஒைல எ�ப�
த��க����! த� ந�பனான ��சா��� ம�ைட ெகா�ளாத அள� ��மா
அ�ைவ ேத�� ��வத���ளாக �க���ட ப�ேபாக� கால� ��ண��த�தா�
அபாயமா���ட�. கா�� �ைர த����ட� ��சா���.
‘’ ��க ெசா���க ��சா, நா� ெசா�ற� ெபா�யா? ’’ எ�றவைர எ��� ��யாம�
கைட���� ெச�ற ஒ� ெப��� ��ட�ைத� பா����ெகா����த ��சா ‘’
இய��ந� ெநறயா �ஷய� ெசா�றா��க, பட� ஓ��� ‘’ எ�� ேபா�ற ேபா���
ெசா�ல, ப�ேமாக� ��� �ைட����ட�.
‘’ ��சா எ�ன ��க கா��பேர�டா����கேள தல ஒ� ம��� அ�தா� ெச��ல.
22 ேகா� �பா� ெசல� எ�வள� வ�� ெசா���க பா�ேபா�? ‘’
��சா �க���கலான க�ட��� எ�ைன�பா��பா�. �ைர��க� வ�தவ� ����
ேபாக பழ�மைல ஆ�டவ�ட� �ட ேவ���ெகா�ள� ேபாவா� இ�ைலயா?
‘’ ந�டெம�லா ஆவா��க, ச�பா��கற�� ��மா�ல பல வ� இ���� ‘’ ேக����
ப��மாக ப�ேமாகேன �����, ஆகா இ�க ஒ� ேகர�ட� எ��
எ�ைன�பா��தா�. ‘’ ஆமா பட��ல உ�க��� எ�ன ���கல அத�ெசா���க ‘’
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��சா�� ேகா�ைப ேவகமாக கா�யா��ெகா�����றைத உண��ேத�.
‘’ ஐ.� ��ேட ேவைல�காக �ைசைய வ����கற ஆ�க. அேத சமரச�தான? அ�பறமா
�.� �லமா ெப�ய �ர�� ப�ண����� ெசா�ல ��யா�. அரசா�க� ெநன�சா
எ�ன ேவ�னா ப�ண����. ெசய�ைகேகா� �லமா�தான �� ஒ�பர�பா��.
அத ����ர ��யாதா எ�ன? ஊழ� ப�� எ��த இ�த�பட� �ள��மா� க����
ேவணா உதவலா�. அத� தா�� பல �ர�சைனக� இ��கற நம�� ெப�சா ஒ���
இ�ல ’’
த�ைன �ட அ�கமாக ேப�� ஒ�வைன�க�ட ப�ேபாக� �ைக�தப� ‘’ ��க
ெநறயா ப��க��க, அதா� ‘’ எ�� �ர�சைன�� ஆ�ேவைர�������ட
����ேயா� ���தா�. த�ேப�ைச ேக��க��லாம� ேக��� ஒ�வைர
�����றாேரா எ�னேவா எ�� ச�ேதகமாக இ��த�. ��சா��� இ��த
���ைலேய அைத ����த�.
ெச�மான���� ேத�� ந�லதா?
அ�ப�� �வ� ���ழா சமய�தா� அவ� வ����த�. ��சா ஆ�தா�ேயா� எ��
அெம��கா�கார� ��வன���� ேவகமாக �ள���ேபாக, நா�க� ��� ேநர�
அைற�� ேப��ெகா������ேபா� த� கைதைய��ற��மா எ�றா�. நா�
யதா��தமாக ‘’ ஒ� � ���ேபா�. கத ந�லா ெச�மானமாக ேவ�டாமா? ஈ�யாக
இ���� ‘’ எ�� �ற ப�ேமாக� �க��� எ��த ���� எ�இ� �� ேபான�
அ�ேபா�தா�. அ��ற� கைத ப�� ேபசேவ��ேமா! ம�சன�பா அவ�. ச��கைர
ெபா�கைல வா�����றப�ேய ம�ைல �ள������ ல� ேபா� ப��� அ���
ைவ����� வ�ேத�.
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இர�� ���ண� ைவ�த �� எ�� க�யா� எ��ய ��கைத� ெதா��ைப�
ப��� ெந���� ெந���� �ட�தேபா�, �வா. �வா எ�� ஒ� �ர� ெவ���
இைர�த�. தாைழ ���ய��, க��பா� தா� ெகா�ட உ�வ� ேவகமா� உ�ேள
ஏ�ய�� ‘�வா இ�ல’ எ�� ேக�டவாேற உ�ேள ெச�� ப��க இட� ேத�ய�.
‘’இ�க ப��க’’ நா� ேபா�ைவைய எ��தவா� ��வத���ளாகேவ ��தக�
க���க� ெகா�ட அைற�� தைர�� ச������த ெதா� ச�த� கா��
ேக����ட�.
யா� இ�? அ�தா� பா���� உ�ேள வ�� ப������டா�? ��தேனாட ஆ�மா��த
ந�� எ�� �ைன���ெகா������ ேபா�, ‘’ ��வல� ேபாவ�� பாஸூ, ேநரேம
எ��� ���க’’ எ�� அவ�� �ர� ேக�ட�. அைற ���க ஏேதா ெந�ய���
�ைறவதாக ப�ட�. ம�பான��� ��கமற �ைற�� ெவ�ைமயான ெந�.
அைற�� எ��த ெம��வ����ைன அைண��ைவ�����, இ���� அைறயா��
ப��ேத�. வ�தவ�� ெபய� �ட ெத�ய��ைலேய எ�� ேல�டர� ����
அ�ேபா�தா� உதயமான�. ஆ� பா��க ��த�� ந�� எ�� அ��த�
ெகா��மள� உைட��, பழ�க��, ��தைன�� இ���ற� எ�� �ைன���ெகா��
ேப� டா� ச���ேயாைன� �ைண�கைழ���ெகா�� உற�க எ��ேன�.
நா�� �ைரேட�� எ���, இ��� பல ெப�கைள ைக���� இ��� ��றாவ�
காைல ����ெகா��� ����ேபாேன�.
உற�க� கைல�� எ��தேபா�, ெதா�டாேல அ��� ஒ�� ெசா��ர�� வ�����
வ��ய வா���க� பல இ���� ���ைன� க��யப� ��ற
ம�பான�கைடைய�பா���, ‘’ ஏ�ணா ெகள�ப��களா?’’ எ�ேற�.
‘’ த�� இ�க கர�� எ�ப வ��?’’
‘’யா����ணா ெத���, நா வ�த����ேத கர�� இ���கேள!’’
‘’ ெச� த��, நா ��வல� ேபாற�, � ��லதான இ��ேப, வ�த�ேற� எ�கா��
ெவ�ேய ேபா�ராத. ேப�� உ�ேள இ����’’
ேவகமாக �ள��யவ� கத�� ேம� ேமா� ெவ�ேய�னா�. என�ேகா ெப��
ச�ேதக�. ��வல���கா இ�வள� ேவக�? இ�வள� ெவ�? �ைறய��ைறய
ஏ���ெகா�ள ேபாவ� ேபால�ேதா��ய�.
38

��வல���� ஐ��ம� ேநர� ஆ�� எ�� வா�� ெம�ஞா� பா�� ��த� வா��
உதாரணமாக உண���� ெகா����தா�. ஆனா� ம�பானம�ன� ஆ�ம���
கா�� ெந��� பற�க கதவ�ேக வ�� ��றப�’’ �வா, �வா’’ எ�� ஒல��டா�.
கத� தா� ைவ�காமேலதா� இ��த�.
‘’ ஏ�ணா இ�வள� ேநர�?’’
‘’ அ�க�க ெர�� எ����� நட�த�ல அதா� ேல�டா���� எ�� ச�ைடைய�
கழ�� ேட��� ைவ����� ம�ரட��த உட�ைப தைர�� ெகா���
ப�����டா�. ‘’ ஒ�ம� ேநர�க��� எ��� �ட�பா’’ எ�றா�.
என�� எ�ேபா�ேம �ல �த�� �ண�க� உ��. என�க அ�ைம உ�பட பல��
ெலா�� ���ச நா� எ�� எ��சலாக ��வா�க�.
உ�ைம கல�த நா�����க� ப����ெகா����ேத�. ‘’ த�� ப����, எ���ட
கா��ல, வடேபா�டா �� சா���� நா ெகள�பேற� ’’ எ�றவைர �தானமாக
பா��ேத�. எ�த�ெபா������ உ�படாத க�க�, த� ந���ைகைய ெத���தன.
எைத�� சமா���� அவ�� ைத�ய�ைத� பா��� அ����யைட����ேட�.
தய�கா� பண��ைல எ�� சா��ட பண� ேக��� ைத�ய�.ெந����ன�. உர�.
அல��யமான �ர�. என�� சா��யமாக எ�� �ைன�ேத�.�ஹூ�!!!
என�� ெப�� ச�கட� ேதா��ய�. க�கா����த� த�த பண� இ�. என��
ம��மான பண� இ�ைல. ஆ�ர� �பா� இ��த�. வைட சா���வத�� எ��ட�
பண� ேக�பவ� எ�ப� ஊ��� �ள�ப பண� ெகா����பா�? எ�� ஐய�
ேதா��ய�.
‘’ எ� ெசா�த ஊ� நாக�ேகா��, ெச�ைனல பட� ஒ�� எ�������ேக�.
�ல�, ��, கா�� அ����� ேப�. ம�பான�கைட�� ஒ� பட� வ�த� ெத��மா?
அ�ல நா� கைத��, �ைர�கைத�� எ�����ேத�. அ�த�பட����� அவ����
ஒேர ச�ப�த� பட��� வ�� பா��ர� ேபாலேவ அவ�� சர�� ��ய� எ�ப�தா�.
‘’ ெச�ைனல ஒ� �ர�சன, அதா� �ெரா��ச� ��ட �ட ெசா�லாம வ���ேட�.
என�� ஊ� ��தற�னா ெரா�ப �����. எ�� �����ெகா�ேட ெசா�பவைர
எ�ன ெசா�வ� எ�� ெத�யாம� �ழ�பமாக பா��ேத�.
‘’ ஒ� 110 �பா ேவ��. �வா�ட ெசா���ற�. பண�த ெகா����க�ணா ஊ�
ேபா� ேச���ேவ�. ேபா�� �ட அவசர��ல எ����� வரல. 110 �பா ேபா��’’
எ�� ம��ர� ேபால ��யவைர �ைக�பாக பா��ேத�. என��� அவ����
அைரம�ேநர� �ட பழ�க� இ�ைல. பண� ேக��றா�. �����த�த� எ�பெத�லா�
ேதைவ�படா� எ�� எ�வள� ந���ைக. ச�யான ********தா� ேபால.
க�கா�ைய அைழ�� �ஷய�ைத��ற, 150 �பா� ெகா� எ�றா�. என�� ஆ�
எ�ப��� ������� ���ர�ச���தான �ட�பாேரா எ�� ேதா��ய�. ச�
சா���ேவா� எ�� கைட�� ேபானா� த��வ���கார� இ�ைல. லா��கார�க�
ம��� அ�க� உணவ���� ஆ� பற��� ஓ�ட� கைட�� ெச�றா� ஒ�
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ேதாைசைய ��ம�யாக ���� ��க ��யாத ��. (ேஹா�ட� ேப� �பமா�,
அ��காக உ�கார ேச� �ழ �டவா �டா இ����) எவ� �ைறவாக ���றாேனா
அவ�தா� ��சய� சா���வத�� பண� ெகா��பா� இ�ைலயா, அ�ேவதா�
�க��த�.
ஆ�ர� �பாைய ��லைர மா�ற ேப��� �ைலய�ைத ��மா��ேத�. எ��ட���த
பண�ைத எ�வள� எ�� ேக���ெகா�ேட இ��தா� ம�பான ம�ன�. ��
ம�பான�கைட�� ��லைர மா���ெகா������ ‘’இத�லா �ரா��க� நாேலஜூ’’
எ�� ஏக����� ெப�ைம அ����ெகா�டா�. அ� இ��� இவ� எ�ன
சா�����டா� எ�� க��ேகாப� எ��த�. ‘’ 200 �பாயா ��. ப�ல ேபாற��
ப�தா�. அ�பற� ஒ� ப�� �வா ��லைரயா ��. �� �பாயா ���தா க�ட�ட�
���வா�’’ எ�� 210 �பா� வா���ெகா�டா� ம�பான ம�ன�.
சா���ட�� அவ�கண�� 25 �பாயாக ஆ� இ��த�. �ற� ��ேபாைத�� ஏேதா
ஒ� ப��� ஏற�ேபா� இற��னா�. ‘’ஒ� �வா�ட� அ������ ேபாவமா, ஒ�
மா�� இ���’’ ஒ� ெக�டவா��ைத எ� மன�� ��� �சகா� ஆேவசமாக எ��த�
���� என�� ஆ�ச�யமாக இ��த�.
‘’ ஒ� 50 �பா �ட ����� எ�ன ெசா�ேற’’ எ�� ேமேல அ����ெகா�ேட
ேபானவைர ேவ�டா� எ�� ெசா�� வ�ேத�. ெசல� ைவ�க க�ைமயாக
ேயா��தப�ேய வ�தா�. ேமா� ���கலாமா எ�� ேக�டப�, ��� ஒ�� வா��
ஒ� வா� �ைக, ஒ� வா� ேமா� எ�� ���தா�. ஏதாவ� ேப��ெதாைல�க ேவ��
ந�மா�வா� ப�� ஏகைலவ� ப���ைக�� எ�����பைத� அ�ேபாதா
ெசா���ெதாைல�க ேவ���?
அ�ப�யா எ�� �ைக�தப� ேக�டவ�, ‘’ ��தக�த வா�க�ேம எ�ன�� பா�க
ேவ�டாமா?’’ எ�றவைர ��ேலா� பா��ேத�. ேமா����, �கெர����� பண�
ப�னா� �பா� ெகா������, இத�� ஒ� த��ர� ெச�தா�. ‘’எ���ட ��லற
இ�ைல.உ���ட இ����ல. �ேய ெகா��தறயா?’’ எ�� அ�த��றமா�
�����ெகா�டா�.
ம�பான ம�ன� ேப���� ஏ� உ�கா��த�� நா� கண�� ேபா���பா��த��
கா���� அனாம�தான வரா கண�காக 250 �பா� ஆ����த�.
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ேக���� ப��� அவேர.
ெதா���: �மா� ���
�ைர�பட� ���த த�கள� �ம�சன�க� அரச பர�பைர, ஆ�ட� ெசகா�,
ேபா�ேறாரா� க�� க�டன�கைள� ெப��றேத?
இ� இய�பாகேவ நைடெபற���ய ஒ��தா�. ெபய�க� ம��� மா��. என�
எ����க�� க����க�� ப�ேவ� �ர�சைனகைள உ�வா��ன எ�ப�
உ�ைமதா�. நா� ம��க��ைல. ��ப� கா�பவ��� பல வா���கைள,
�ற��கைள வழ���ற�. நா� எ�ப� அைத����� ெகா�ேட� எ�� ம��� நா�
ெத���ேத�. அவ�க�� அ�பவ� சா��� ேவ��தமாக கா��ய��கலா�. நா�
க�டைத � காண��ைல ஏ� எ�ப� ச�யான வாத� அ�ல. ப��த� ேவ�.
����யாக த� ���ைய ேமேல உய����கா��வ� ேவ�.
மகாபாரத�ைத ��ைவ�� ெஜயேமாக� ��ப� நாவ�வ�ைச ெவ����றா� எ�ப�
சா��ய� இ�?
ந� ��ேனா�க�� அள�ப�ய க�பைன ச��ைய நா� பாரா��ேய ஆகேவ���.
அைவ இ��� �ள எ�த எ��தாள�க��� பல வாச�கைள �ற��ைவ���ள�.
உ��ரமான எ�ண�கைள மன�� ��ட ைவ��� எ��� ெஜ��ைடய�. ெஜ��
��கைள ஆழமாக உண��� க�க ேவ��யதாகேவ நா� க���ேற�. பல
அைடயாள�����கைள கைள����� அவர� எ��ைத ப���� �சால மன�
நம�� ேவ���. �ஜாதா ப��பவ�க��� ெஜ கச�க�தா� ெச�வா�.
க�� ப�காச�ெதா�ேயா� ��ேக� �ைர�ம�சன� ெச��றாேர. ஆப���ைலயா
இ�?
பண� ெசலவ��� பட� பா��பவ��� அைத எ�த ம��� ஏ�? ஆ�.எ� ேபா�ேறா�
��க �ேய�ட� ெச��றா�க�. ��ேக� பட��� எ�� கா�� வைர ஏேதா
ெதாைல����டைத�ேபா� ேத��றா�. என�� பயமாக�தா� இ���ற�. பட�
ந�டமைடய இ�� �ழ� இ�ைல. இ�� எ��த ��த�� இ�லாம� அைன��
��ைபக�� ெவ��யைட��றன.
க��ைர ெமா�ெபய��� ஏ� ெச����க�? ��கைத எ��யவர�லவா?
நா� எத�� தாரா�ர�தா� ேபால எ�� ���கேவ���? அவ�� ���சா��தனமாக 41

�கட��� எ�� பண� ெப��றா�. அ�ேபால�தா� க��ைர ெமா�ெபய����.
க�கா����த� பண� த��றா�. ெச��ேற�. இ�� ெசா�ல ஏ���ைல. நா�
எ��ய ��தக� எ�� எ� க��ைரைய கா��னாேல யா�� ந�ப மா�ேட��றா�க�
எ� தா� உ�பட. தரமான �ல �ஷய�கைள ெச�தாேல ேபா��.

கைதக� ப��த�� த�க��� ���த �� ஒ�ைற�� எ��தாள� ஒ�வைர��
���க�.
அ.�����க��� வா��ைதக��� நா� அ�ைம. எ�ள�� , அ�கத�� ��ய
எ��� அவ�ைடய�. �������லாம� அவர� கைதகைள ப��கேவ ��யா�.
அ�தைல �க����ற இவ� த��� ெசா�� எ�ேற ��ேவ�.
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ப�க������ெப� - ��கா ரா�

���� அ�ேக ஒேர பரபர��. எ� த�ைக �ைற வ�� ெப� த� நா�ப� வயதான
மாமைன மண��� ேபராப�ைத த���� ெபா��� அ����ள ஊைர�ேச��த
ஒ�வைர காத��� மண��ெகா�� ��டா�.
பரபர���� ஏ����ட��� ம�த�க�தாேன அைனவ�ேம. உ�சாகமா���ட�
எ�கள� ெசா�த ப�த�க���. அட அ�த���ளேத, உன�� ெத�யாதா,
ப���ெகாட ேபா��� வ��������தேத ஆ� ஓ������ வ�ம�ேலா அ�த
ஆ�தாேவாட ேப��ேத, எ�� ெசா�� இ��ட� அ�ேட� த�� ஸ�ரா�� தா�
ஆவலா� பற�க அைல�தா�.
ஸ�ரா�� ெசா�த�கார�� கைதேயா இ��� �ைட நா�ற� எ��ப� எ�றா��,
ஏேல அ��தவ��� க�ட�னா! ச�கரய எ�, வா�ல ேபா�. ஆ�தா
ெசா�������லா! எ�னா உ�சாகம�பா. பய யா�? எ�ன சா�? �க��� நட�த
ேத�? இ�ன பல �ற�� ெச��கைள தா�சாைல�� ெசா�� ைவ�காத �ைறயாத
ேப�, அ�ப�� த�� �ைற�� ������� ேப�னா�. ஆ�தா�ேயா�. இவ�க�ளா
இ��தா ச��� இ�ேனர� �.�.�யா�ட மா�����ேம. ெச���களா?
ெச���களா?
��கா ��� எ�ன ெசா����னா, மாம�கார�னா க��னா, அ�த���ள கால�ல
அ�ளற சா����ப கா� �ட அவ��� �ைட�கா�. ��ம�யா இ��க��யா� அ�த
சவ�கேளாட. த�க� ������ளய ����� வர�ேபா���பவ�க� அைனவ�ேம
ெப�� ��ைளகைள அ������ காைல�ேலேய ���� ���பவ�க�. ஆனா
எ�ன அ�த���ள க��னவ� ஒ��கா இ��ேகா�� இ�ல�னா க�ட�தான�பா!
அ�ப�ேத அ�ச�ப� ேஹா�ட� இறா� ��யா� மா� வா��ைக மண���.

43

19

�ல�ப�����ைன எ��த கைல�தா� - த���ெகாழ�த

ஆ� ந�ல �ேர� மேனாக� ேபால இ��பா�. க�ைட��ைடயான உட�தா�
எ�றா�� ந�ல வ�வான உ��யான ேதக� ந���ைக �����ற �க� அவ���.
நம���தா� ேப�� எ�றாேல உதற�தா�.
‘’ேதாழ� சா�����களா?’’
‘’ எ�ேபா?’’ என ேகாணலான ����ட� ேக�டா�.
��ைடேபா�டா��, ���தா� காைல உண�.
‘’ெகா�ச ேநர���� ��னா�தா�க’’
‘’ அ�ப சா������க?’’
எ�க� அ�ப�தான ச��யமாக இத�� எ�ன ப�� ெசா�வெத�� என��
ெத�ய��ைல. அவர� �ைண� எ� �க��� ேப� ேபால அைல�த
க�கைள�பா��� ���க ஆர������டா�.
க�கா��� ேம�ேகாைள�ேத� எ��ப�ேல உ�ேர ேபா���� ேபா� இ��த�.
இேதா இ�ேபா� ெவ��� வ����� எ�� பய�தப� ேச�ேவரா ���பா, கள�
எ�� த�ழ� வா��ய��� ச�வேதச ெசா�கைள ேத�����க �ய��
ெகா����தா�. எ�ேபா�ேம நா� கட�� ேவட��� இ��பா�. ஏேதா ெப�
���தா� ெசம ஷா��பாக தைல�� ெவ�� பா�ஷாக இ��தா�. இர�டாவ�
�ைறயாக ��� கா�ைய ைக�� ைவ�தேபா�தா� �ல�ப�தைலவ�
மாேத�வர�தா� எ��ட� ேக�� ேக�டவ� எ�� ெத��த�. �டேவ �ல�ப
வைகயறா மாணவ�க� அ�ணா��ைய ��� வ�� ைவ��� �ெள�� ேபன���
நா��� ஆ�, ஆ��� எ�� ஏேதா ெசய�ைக�ேகா� ��ஞான�கண��
ேபா���ெகா����தா�க�. ெபா��கார� நா�� வரவா எ�ப� ேபால �ர�
ெகா��க மாேத� அ�ணா�� ெபா� வா�கலாமாடா எ�� த� ��ய�க�ட�
ேக�டா�.
வா������தாேன கா�����ேறா� எ�� ��ய�க� பா��� ெச��
வா��னா�க�. அ�த ஓ�ட�ைத உேச�ேபா�� �ட ஓ����க��ைல எ�றா�
பா��க�. மாேத�வர� அவ�கைள பா��தா� ஏேதா ெந�ைல�ேடா��
ெபா���கடைல ம���த�பவ� ேபா� இ��தா�� பல �ைக�பட�க��
�ல�ப����ைய ைவ���ெகா�� உ�மாைல க��யப� ேபா�ேடா�� நட��
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பய���� பா��பவைனெய�லா� அ�ண�டா.. என ந���ைக�� ைவ����தா�.
கைல�தா� அற�க�டைள வ�ேய பல மாணவ�க��� �ைல��லாம� �ல��
ெசா���த��றாரா�. �க ந���ைகயான இைளஞ� பைட ஒ�� ஈேரா� மாநக��
�ர��ற�.
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ஆ�ட� ெசகா��� ���

தாரா�ர�� ஆ�ட� ெசகா��� ப��தவ�க�� ேம� ���ைய ேம�
அ���ெத��தா�ேபால ��கைத எ���த��யத�காக கயைம இத� உஜாதா ���
ெகா��� ெகௗர������ற�. ��சா �ழா��� ெச�� வ�தா�. ஆ�ட� ெசகா�
���வா��வைத பா��க��ைல எ�� ��னா�. �டேவ � ெல�ட� எ�தாத.
ெசகா� �ல���த�ளறா�. அவ� எ��ய கைதைய ப������ நா�
வ��த�பட��ைலயா? எ�றேபா� ப���ைல.
����காக எ��வ� �ற�த எ��தாக ��சய� இ��க��யா�. எ��தாள���
ம���� எ�றா� ச�தா�. கால� தா���� ஒ� பைட�� வா�வ� எ����கான
�ற�த அ��காரமாக �ைன��ேற�.
உ�ைமயான உைழ���� ��� எ�பெத�லா� கட��ேபான இற��ேபான
�ைன�களா� ��டன. ெத��தவ�, சா�, ந��, ப��பாள� இ�ப��தாேன ���க�
�ைட���றன. �த����� வா��தா� எ�ேபா�� ��கேல. இ�ேபாெத�லா� �ஜ�
���� தா��ல�ைப ேபால ���க� தர�ப���றன. அைனவ����
வழ����டா� யா���� �ர�சைன��ைல. இ�தா�யா சமத�ம� அ�ப��கற�!
தாரா�ர�� எ��தாள� ��� ெப�ற��� நா� வா���கைள
ெத�����ெகா��ேற�.
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க���ெகா�ள ேவ��� - ேக�

க�கா��� ந�பரான இரா. ��தான�ைத ச���� ேப�ேன�. ேவ��� மார�தான
ேபா�� ெதாட�க உ�ளாரா�. ��ப� நா� இ��க அத�கான �ெள�� வாசக�க�
�ர��ச� வ�வைம�க க�கா��� உத�ைய நா� வ�ேத� எ�றா�. க�கா�ேயா
இட�க�� சகவாச���� ப�கார� ேதடேவ ேநர��ைல. ��� நா�க� ��தான�
த��������� ஒ� இர� ப�ெனா� ம�ேபால �ள���ெச�றா�.
�ைறய �ஷய�க� ப����ெகா�டா�. ெப�யா�, மா���க�, �வ�, ��வல�,
ந���ைக, உைழ��, ஆ�வ�, அ��ப���, ேவைல, இளைம என அ�தைன தைல��ேம
��த��� வ�தா� எ�ப������ அ�வள� எ�ைமயாக�தா�.
�ப.�ரபா��ய�(�ைலஞ� �� �க�) அவ�� உத�யாளராக ஒ���ைண�பாளராக
இ������றா� ��� ஆ��க�. �� ெந�ைல�� ஒ� �லக� ஆர����
நட���ெகா�����றா�. �க எ�ைமயான கள�ப� ெச�ய���யவ�. ெச�ைன
ச�கம� �க����� ஒ���ைண�பாளராக இ��ைற ப�யா��யவ� இவ�.
��ப�தா� வயதா�� இவ� எ� ����� த� அ�பவ��� உண��தவ�ைற ம��ேம
ேப��றா�. அ�ேவ இவர� ேப��ைன� ேக�க�����ற�.

47

22

தா��ல�ைப ெர�� ேவ�ம�பா!!! - ��தன�ைம

க�கா��ட� ப�ெச�வ� எ�றா� ந�ைம எ�ேக ெகா��ேபா� ����வா�
எ�� அவ��ேக ெத�யா�? க�யாண ��� ம�க� ெவ�வ�� இட��� ஆ�����,
அகநா��, ��ைள�த�� என� ேத������ ���ைபக�� அ�ச��� அ��
ேத�காைய�ேபா�� தர ந�ைம அைழ�பா�. இ���� ���வ� க�யாண ���
சா�பா�� ம���� ம���தா�. அைத�� ���ரமாக சா���� வரேவ�� எ�பா�.
அட இ�க ��ன க�கா� எ�க�பா எ�றா� ப�க�� ம�டப�க���
தா��ல�ைப�� இ�சா�� ஆ�, ம�க��� ைப வழ��
ேசைவயா���ெகா����தா�. ந�� ம�டப� இ� இ�ல ��தேர வா�க ேபாேவா�
எ�றா� தா��ல�ைப ஒ��தான? இ� நம�� ேபாைதேபால எ�� எ�� ஏேதா
க�ைத வ�கைள, ல��� பார�க வ�கைள ��வா�.
ஆ�டா.. ஆ �டா … ஆ.. ெச�வ� வ���டா எ�� ேப��ேபா� ம���
அ���ேபாக��டா� அவர� ��ய� ��ைண ெச�வ� ��னா�. ஏ��க அ� ஓ�
உ���ெகா�� ேநா� ேபால. ப��ரமாக பா���க�க எ�றப� �ள��னா� ெச�வ�.
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மனசா�� �� ஒ� �� ம�ண���ேபா�!!! ெப�மாநகர� பா��பன�

��க� எ�ேலா�� ெவ�க�பட�தா� ேவ���. எ�ைன�பா��க�. என��
ப�னா�� வ���� க�� ச�பா��ய ேவைல இ���ற�. நா� இ�த ேவைலைய�
ெபற எ� அ�ப� �ைறய ெசல� ெச�தா� உ�ைமதா� அதனாெல�ன, இ��
இ���� க�ம�� �ட��றா� �ராம�� ����. ம���சாவ��� தாேயா�.
என�� க�யாண� ெச�� ைவ�� த� ேச���கைள ேசாறா� ைவ�� இைற�த�
இ�� பரா�களா� �ட�பவ�க�தா�. எ� பண���� அவ�க� வா�� த��
உைடயதா? இ�ைறய �ைல�� எ��ைலகைள ந��� நா�கைள�ேபால�தா�
அவ�க�. நா� இ�� ெப�� பண� அவ�க� ெகா��த பண��� அ��பைட��
அ�க�தா�.
நா� இ�ப� எ�ைன உய����ெகா�ள உத�ய ஒ� ��ைள ���ைய இேதா
ேகஎ���� ப�ெக� ��கைன �ைவ���ெகா�ேட ேயா���ேற�. அட! ப�க��
ேட��� இ��பவ�� ��ப�க ெச�ைம எ� கவன�ைத த�பா� இைடயறா�
இ���ற�. த��ய�பாக எ� �� ஜா����� �ைர��ற�.
��ட��� அவைன எ� இ���ட���� ப��க அைழ�ேத�. ���� பய� ந��
வ�தா�. எ�வள� உ��ச ���ேமா அ�வள� உ�� ெச��ேத�. ேத��
உ�ளவைரதா� க���� ெப�ைம. இ�லாதேபா� கச�� எ�யேவ��ய�தா�.
ப��ைப ���த�ட� ேவைல ேத� ���தா�. அ�ேபா� என�� பா�����தவ�
பா��க �காரமாக இ��தா��, எ�னா� அவள� உடைல ைகயாள���� எ�ற
ந���ைக இ��த�. எ�ைன பய�ப���� ெகா�டவைள ப�வா�க அவள�
��மண���� ��ேப இவைள மண� ெச�ய ��ெவ��ேத�.
என� த�� ேவ� இ�ேகேய த�����த� என�� க�ைமயான எ��சலாக இ��த�.
இ�த பரேத� நா��� நா� ெசல� ெச�யேவ��மா எ�ன? அவைன
��வய�ேலேய பல�ைற க�ைமயாக காய�ப���, அ������ேற� எ�றா��
அவைன ��ைமயாக மன�� ந���ைகைய இழ�க�ெச�� த�ெகாைல
ெச��ெகா�ள ைவ�க ��ய��ைல. அத�� ச�யான ஆைள எ� மைன�தா�
எ�� �ைர�� ����ெகா�ேட�.
மாநக�� இ��� வ�� ��மண���� ச�யாக வ����ேட� எ�றா�� ப����ைக
ெகா��ப� எ�லா� �க� க������ எ�பதா� எ� த��ைய ைவ�� உத�
ெச�வதாக �� கா�ய� சா����ெகா�ேட�. �த�ர�� ெவ�ேநரமாக இன���
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நா�க�ட� ெமா� பண� வா�க ���ெகா����ததா� ேசா��� ேபா� ��ேட�;
உட�ற��காக ��ற பல ேல�ய�க� என�� க��� பல ேதவைதகைள� பற�க
�ட க� அய��� ��ேட�. இைத ெவ�ேநரமாக கவ��� �வ�� சா���
கவ��� எ��சலான எ� உலக��க�ெப�ற ��� மைன� என� ஆ�ைம ����
ேப�யைவ ப�� உலக��க�ெப�ற ம�.�வரா� அவ�க�� வா�� �ட ேக�ட��ைல.
�� இய��வத�� ேவ� எ�ன வா��ைத ேதைவ. இ�ேபாேத ����� வ��
��ய�கா� ேபால இ���றா�. �ண�� அ�ப�ேய. ச�, இர��� என
அ��க��க�ப�ட ��ட கால �ப�சா� இவ� எ�� ைவ���ெகா�� நாக�க����
ஏ�றவைள அ�வலக��� க��ெகா�ேட�. அ�வலக�ெப� உைடைய
கழ�றாதேபாேத ெப�� எ����ைன கன�க�� எ��ப வ�லவ�. மைன���
உடேலா ெவ���ேபான �ல�ேபால.
எ� அ�கார�, ச�பள� எ�லா� �����ட எ�ைல�ேலேய அட�� ���றேத எ�ன
ெச�வ�? இல��ய�தா� எ�க க��� ப�ட�. ெத��த ம��� ைம�தனான
எ��தாள�� கைதகைள� ���ப ���ப ப��� அ����� ம�வான ஒ� �ர�ைய
தயா� ெச��, �ல காத� க�த �ஷய�கைள ேச���, க�ைண, காத� ந�றாக
ெவ�����றதா எ�� பா��ேத�. ச� ெவ��ட ஒ� இத� ேவ��ேம.
ப����ைக�� உ�ள ம�பான�பறைவ ஒ�வ� உத��� வ�தா� �ப�தைனகேளா�.
��ெற��� இத�� கைத ெவ�யாக, ம��� ைம�தனான எ��தாளேர
�ர��ேபா� எ�ைன மா��ேய எ�����கறேய எ�� ��மள� நக��
ேச�மான� �க�ெத�வாக வ����த�. அவ�� அ����ைய ர��தப�ேய, அவ��
���� வ�ட�� இ��த ரச�ைத உ�������ேத�.
த��ர� பழ��க� ந�ப�கேள. அ�ேபா�தா� எ�ேக�� �ைழ�க����. அவனா?
இவனா? என க����ைழ�� நட��� �க���ய� ஆ��ய த�� எ��தாளைர
�ய�பைடய ைவ�த�, ப�னா�� வ���� ப���வேதா�, சாய� கைதகைள எ��
த�க ைவ����த இல��ய��ப�தா�. யாைர�� பய�ப����ெகா�� �க�, பண�
ெகா�ட ஏ��� ஏ��டேவ���. மனசா��யா? ம�� உ���� ேபா�� எ��
எ�றாவ� கவைல�ப���களா? நா� ��ேனற யாைர�� ர�த� க�யா� காய�
படா� அ��� உடேன சாகாதவா� ெநா��கேவ���. இைத என�� அற�ச�� ��
என�� க���ெகா��தேதா�, இ�� வைர�� பய�ப��� ��வ�ப ெவ��கைள
ெப��வ��றா�. அவ� தள� ����� ���த வ�மமான, வ��ரமான�.
எ� இைளயவ�� ந���ைகைய �ைல�க பல �ஷய�க� ெச�ேத�. �ைட���ற
வா���க�ெல�லா� க�� வா��ைதக�னா� �ைவ�ெத��ேத�. அவ��
ந���ைகைய வ�ற�ெச�யேவ��� எ�ப�தா� �த� அெஜ�டா. ��ன� உட�
வ�ைமைய. அைத நா� அ��கேவ��ய��ைல. அவ� �த�ேலேய
ேசா��பய�தா�. ேவ��ெம�ேற தாமதமாக எ��� ேசா� எ��� தயா��காம�
வ����� ெச��மா� ெச�ேத�. ��க� வா��� சா��ட இ�ப� �பா� த�ேவ�.
இர� வைர அவ� அைத�ெகா�ேட சமா��கேவ���. ப��� ஏறெவ�லா� நா�
��ேவனா! நா��� இ� ஒ� ேகடா, நட�� ெச�ல ைவ�� ��ச ச��ைய
அ��ேத�. �� இெத�லா� �ைன�தா� ��க� சா��ட���மா ெசா���க�.
இ��க� ஏேதா ஒ� கா�ேபா ஆப� இ���றதா�. வா����� வ�����ேற�.
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வ����� ேபா���� வ�த�� எ� ��கைள கவனமாக
�ைவ�க�ெசா����ேவ�. நா� ஏ� �ைவ�கேவ���? அ�ைம இ��க �தலா�
ஏ� ேவைல ெச�யேவ���? ைப��ய�கார� நா� ெசா��வைதெய�லா�
ந��னா�. அ�பேனா நா� ெசா��வைதெய�லா� ந�� பண�ைத தாராளமாக
அ��ப நா� எ� ��கால வா��ைக�காக அைத ேச��� ைவ�ேத�. இ�த� பரேத�
பய��� எத�� ெகா��கேவ���? சாவ��� சவைல�பய�.
அவைன ஊ��� �ர��ய��, ஏேனா ேட�ய�� பாட�கைள�ேக�க ேவ���
ேபா� இ��த�. ��ற�ண�ைவ மற�க இவைன �ட �ற�த உதாரண� ேவ� எ���
இ�ைல. த� இன� சாக எ�ேகா சா� �ைல ேவைல ெச�� ெகா��தானா�. ச�
அவ� பண�. நா� இ�ைலயா? ���ட� ேஹா�ட�� க��ேசா� ����யாக
சா������� எ��ேத�. ைகேப��� காம� �ள��� ப�மா��றவ�க��
தள�கைள பா�ைவ��ேட�. �ைறயாத ஆைச. ர�த� ���� வைர இ�ைலயா?
��� காத��த ெப���� �� க��ேல கைல�� ேபா���டதா�. சாவ���
ேதவா..ெப�.அ�� எ� அைற�ேதாழ�க��� ேக� வா���ெகா��தேதா�, க���
ந�ப�க� ம��� அவ��� ெந��கமாக இ���� ம�ற ந�ப�கைள அைழ��
�சா��ேத�. இ���� எ� ம���� �ர�� ெத�����ட�.
ம��ைன�� �ல ெநா� ெமௗன�க��� �ற� ச��ரதாயமாக ேப� ைவ����டா�
எ� ெந���ய க�ைத ந�ப�. �� அதைன பல�ட�� சாைடமாைடயாக
ப����ெகா�ட ��தா� என�� ��ம�யான ��க� வ�த�. என�� �ைட����க
ேவ��ய உடல�லவா அ�? ஒ� �ைற ச��� ெந���யேபா�, ��ய� எ�றா�.
‘’எ�தன நாளா ஒன�� ஒ���?’’ எ�ேற�. அவ� �����ெகா�டா�. ெசல���
நா�, ��டவ�தா �� ஆவற கத… இ�ைன�� டா�டா ��கறவேனாட ************
���தவைர அவ� உ��ைழ�� இட�க�� அவ�ட� நா� இ����
ேபா�ேடா�கைள அ���ேன�. ேவ��ெம�ேற இர�� அவ� எ����
அைழ�ப�, ஆபாசமாக எ�� அவ��� ���ெச�� அ���வ� எ�� ெச�வ�
என�� �க�� �����. இதனா� நா� ெக�டவ� எ�� �ைன�கா��க�. மாநக��
ெவ����� �ழ��� அ�ப� ஒ� �ண� உ��. எ� ேம� ம��மா �ைழ!!!
மாநகர��� ��ற�ண�ைவ மைற�பத�� எ�� பல க��ட�க� ெப�தாக
க����ளன�. ��கா ெச���க�. மா� ெச���க�. ஐநா��� �ைர�பட�
பா��க�. ைகேப��� �ேரச� தள� பா��க�. எ� கா�க�� ��ய ப�னா�� �
ஐ�� நா�க��� ��� வா��ய� அ������ேற�. அ��தவார� ேவ� வா�க
��� ெச�����ேற�. ைகக� வ�ய பண� ெப��ேற�. எ� கா�க� சராச�
ம�தைர �ட ஒ� அ� ேமேல ம������ இ���ற�. இேதா அவ� ப�ய��
மா�பக�கைள ப�தாக க�� �ைளயாட அைழ��� வாசக� இ���ற�. எ�ன
மா��யான �ர��! அ�பா அத���தா� மா� வ�� உயரமான இட��� இ��� �ேழ
வ�� ெப�கைள ெச���தாக பா��க ேவ���. �ைக��தா�. ெப�� �ைக��.
எைதப���� என�� கவைல��ைல. என�� ம��� தர ப�னா�� ேவைல
இ���ற�. ம�றவ�க� ம��க எ��தாளனாக ஒ� ��ப� உ�வா���ெகா�ட�
இ���ற�. ேவெற�ன? அ�த ைப��ய�கார நா�க� எ�காவ� ெச�ெதா��தா�
ச�தா�.
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க�ைத ��ட�க�

அ��� மைழ ெப�த நா���
ெதா���ெச����
ேதைவ�ப��ற� ��� ��.

��ைபைய ��ைப�ெதா����
ேபா� எ�றா� ஆ��ய�.
என� ைக தய�கா�
க���த� ஆசா��
�ர��.
எ�ப� இவரா�
���க���ற�.
உத�கேள இ�லா�
ப� ெத��� ரண
இ���.
ேபச வ�ேய��ைல
க�க� உைற��
ெபா�ைமயா�…
ைகக� இைடயறா�
என� ெந���
பா����ற� ��ய
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வாைள…
��ற� ஏ���ைல
எ� க�கைள ம���
பா����டாேத…
த�ெகாைல�பாட�க� ெதா�� – 1
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���கத�சன� - அ�ட��

������ எைத�� அ��� �றைம உ�ள�. அேகா�, ேபா�� இ�வ�� ேப�� த�
பைழயகால�ைத ப��யதாக�தா� இ���� எ�� க�ட��த�� இர�� ���
நா�க� அைத�ப�� ேப� ஏதாவ� தகவ�கைள அவர� ��ய� ேபால ெகா��
ேபாட �ய�றா�. ஆனா� ஸ�ரா எ��ேம ேபச��ைல.
��� தா��ல�ைப ெகா��க ���� ெச�����றா�. �ைவ�த ேவ����
ஒ�ைற�க���ெகா�� ஓ�யவ� இ��� ேவ��ைய��ைவ����க மா�டா�
எ�ப� ஆேவசக�மா�ய�ம� தைலேம� ஆைணயாக உ�ைம. வாடைக�பண�
த�வத�� காைல 10 ம��� அலார� ைவ�� எ��� வ�����றா� ���
�தலா�யான ��னா� ெபா��ப���ைற. வாடைக எ�க�ட� ேக�க ம���தா�
வாேய �ற�க அ�ம� உ��. அவ� ச�சார�தா� அ�ேக �ெட�ைலசைர க����
ைஹேவா�ேட� உய���ன��த�க�� ��சார�. அ�ம� ேபச ஆர���தா�
அ�ணாமைலயாேர ��வ�ணாமைல����� ேவ� தல���� ேபா���வா�
எ�றா� பா��கேள�. எ� கா�� ெபா����க� �ட க�� உ������டன
எ�றா� பா��க பா�… அ���� ேப��� அ�தன ேகாவம�பா! ஆ�ேடா வா���
ேவைல ெச�யாத� அவ�க� ��� ���� ம��ம�ல எ�� அ�த ��தா�
வா���தா� எ�� க�கா����த� ெசா�னா�.
�ன�� காைல�� 11 ம��� �ழா நா� ப��ம�ற� ேபால மாறாம� ெதாட���
அ�ம��� ஒ�பா��பா�� ப�க�� ��� ெப��ட�. ��பா� �ைக��
�யான� ெச�பவ�க��ேக ேவ��ைல �ைச நட��ய�ேபா� இ����.
த� இ� மக�க�� ேபா�� ���� ேபச ஆர���தா�… எ�ன�மா இ�ப�
ப���கேள�மா… என ல���ேய ��னா� தா� ����ேபால.
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ெச��க� வா��ப�… - ச��� ேநச�

��வ�ணாமைல�� இர� ��வ�� மைழ ெப�த�. ��� ��ைமயான� ேபா�
இ��தா��, அைற�� உ��க� �ைறய��ைல.
த��வ���கார� வ��ைய த�ள ��யாத காரண�தா� வர��ைல. இன���
உணவக��� ஸ�ரா உண��ட� பரபர�பான �க�வான�.
ெமா�ெபய��� ப� உ�னதமான� க�கா����த� ��யேபா� 13 ப�க�ைத
ஸ�ரா ெமா�ெபய��� த� ேசா�ேப��தன�ைத ��ய��� உ��� சாதைனைய
ெபாடார� ���� ப�� ெச�தா�.
ெகா�ய� ��ய�கைள �� எரா �� த�ழா�க� ெச�ய�ேபாவதா� ெச��
நா�த�� வ����பதாக பரேத�, வ��ர��ட� அைழ�� ெத���தா�.
உ�ெர���� ந���ட� கைத �ைர�பட� ேபா� ���ற�. ஓரள� ேந���யான
கைத எனலா�. கா��யாக மலர சா��ய� ெகா�ட கைத என த� க�����ைப
லா�ட� �� இ�� க�வைற�� ட��ேலா��ேபா� �க���னா�.
இன��� உணவக��� க�ேதாைச ேரா����� எ�வளேவா ேத�ல�பா என ��ல�
கபா� த� ச�க தள��� ப��தைத வா��த �ர���ேபாரா�க� அ� அ������
உைற�த�.
��� ������பா!!!
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��� �ைற உண��னா - இ�க�ச�

ைகைய� க����� ��களாக ேபா� எ�ன இ���ற� எ�� ேக�கேவ���
எ�� ெசா�னா��, ந� அ�மா ேபால இ�தா� சா��� எ�� அ�கார�ேதா�
��காம� �ட��� ப�ட�ைத த��� ேபா���ெகா�� த��� உ�பட
எ����ெகா�� ேமைச�� வரேவ���. ���� இைத�தாேன�பா ெச���க�?
சா�பா� இ�ைலெய�றா�� அ�ப�ேய சா�������க�. உணவக�� ��ப�� ந�
அ�மா ேபால ஒ�ேவைல ���த� எ�� உணவக�ைத க��ட ��� ேநர� ஆனா��
ெதாட����வா�.
உணவக�� உ�ைமயாள�� �ழ�ைத உ�க��� ைவ�க�ப������ ட�ள� �ைர
எ��� �ைளயா��, ைக�� அ�� ெத����. ���� உற�ன�க�� �ழ�ைதக�
வ�தா� இெத�லா� ெச���தாேன?
��ற உண�� ��ச�பண� நாைள���தா� �ைட��� நாைள�� இ�ேக
வரமா���க� எ�� அவ��� அலார� அ�������. இத�� ��க� ேகயா� �ய�
ப�����க அவ�ய��ைல.
நாளைட�� ��க� த��� இைலைவ�� சா������� த�ைட க��
ைவ����� ம�றவ�க���� ��ப��யாக உைழ�க ேந���. ���க சேகா, ����
நா� ம�றவ�க��� உண� ப�மா�வ� இ�ைலயா எ�ன?
ச�, இ�த உணவக��� ேபா��� எ�ன ேபா����த� ெத��மா? ����ைற
உணவக�. ேபாேவாமா?
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��� என�� ேசாள�க���யா - வா�கால�

ெப�ெய��� ���த��…
தா�க� க�ைமயாக பைட�ைப �ம����� ெகா�� ச��தான� ���
வா������றா� கவ���ரா?
ஸ�ரா ேபா�ற ��ைள ���க� ேவ��மானா� அவர� பைட�ைப பகவ��ைத
ேபால வா��� பயப�� ெகா�ளலா�. அவ� பைட��க� �ல ந�றாக இ��தா��
ெபா��ேபா�� கைதகைள ������ கவன� ைவ�� �ைறவாக கைதகைள
�ைறவாக எ�தலா�. இ�ைலெய�றா� இ�� இர��, ேந�� இர�� எ�ற
வ��கால�ெதா����� கைதகைள ேச��கலா� எ�த �த �ைள�க�� இ�லாமேல.
அ�ேவ அவ��� ம����யாக இ����.
ஐயா ��� ப��…
இைடம���.. அைத வா�� எ� க�க��� ைவ�� வ��ற ேபா�றவைரெய�லா�
�ர�����ப���வதா? அ� ஒ� ைப��ய�கார�தன�. எ��� எ�ப� பாரா���ேகா,
����கானேதா உ��யாக எ�த�ப�வத�ல. ��� இ�� தா��ல�ைப ேபால
ஆ���ட�. அைனவ�� வா���ெகா�ளலா�.ேசாள�க�� �ட ப�வ���தா�
�ைட��ற�. ஆனா� ���வழ��வ� இ�ேபா� யா��� ெபா��ேபா��
�ைட��றேதா அவ�க� இைதெய�லா� ெச��றா�க�.
ெகா�� ச��தான� உ�கள� க����� ச�கட� ெத���தாராேம?
உ�ைமக� அ�ப��தா�����. ெபா� ���த ம���� த��ப�யானதாக இ����.
அ�த �ைர�� ஒ� நா� கழ�����. அவர� உத�ையேயா, �பா�ேசா, அ�ப���
ெபறேவா எைத�� �ய���� அவ�� ந�ைப பய�ப��தாதேபா� எத��
பய�படேவ���? அவ�� �தான ம�யாைத எ�ேபா�� என����.
இ�லா�ேபா��ேபா� நா� அவ��� க�த�க� எ�த எ�ன அவ�ய� வ�த�?
�எ�ஒ� ப�னா� த� ��ைள �ைர�� ெஜா��பா� எ�� ஆ�ட�
பா��தாராேம?
பல���� பல�தமான ஆைசக�, �ைறேவறாத ேபராைசக�. த� மன��, �����
இ��பைத�ேப��றவ�க�, ெசய�ப����றவ�க� �ர�சைன��ைல. தா� ஏ���
பயண�ேபானா��, இவ�க� கா�� ஆ��ைன �ைன���ெகா����பா�க�.
அ���ேபான மன�க�. இவ�க� ��� எ�ப� எ�ேபா�� அ��த �க�ைவ ேநா��

57

�����றாம� ஒ�ெவா����� யாைர� பய�ப���வ� எ��
அைல��ெகா������.
ஆ��ய அேகா��� வா��ைக ப�� எ�ன �ைன����க�?
ஒ�ெவா�வைர�ப�� க��� ��வேத ேமாசமான ஒ��. அ�தா� ந� ேவைலயா
எ�ன? அவ�ைடய வா�ைவ அவ� அ�ப��� வா��றா�. �� ெசா� �ட ெப��
காய�ைத ஏ�ப������ அபாய� அவ�ட��� உ��. தன�கான ஒ�ைற
உ�வா���ெகா��� வைர இ�ப��தா�. பலைத�� அவ� எ�தலா�. ஆணவ�,
அக�கார� எ�பா�. இ�த உலக��� கா� ப�������வைர அைவெய�லா�
ேதைவதா� எ�ேப�.
�எ�ஒ� ப�னா� உத� இய��ந�க�ட� பழ� வ��றாேர எ�னவாக இ��கலா�?
அ��த ப�யா� அ�தா� எ�� �ைன��ேற�. தன�கான லாப� இ�லாத இட���
ப�னா� இ��கா�. தன�� பய�ப�� எ�� ேதா��� யாைர�� �ைலெகா���
வா�க இ�� பண� இ���ற�. எ���ற ெராமா��� ��ைபக� �ல� யாைர��
எ��� இ��ப����ற அ���ேபான மன�தா� அ�.
இ��ய� ேபா�� அர�ய� �ம�சன�க�� ெபா�பற��ற�? பா����களா?
ந� வா�� அத�ட�தாேன �����ைண�����ற�. அவ� ���ப� ப�ட
வா��ைன அைம���ெகா�ள �ழ� அைம�����ற�. தன������த பட�கைள�
பா���றா�. ���த பாட�கைள�ேக��றா�. எ�த ேவைல ெச�தா�� ம����யாக
இ��ப�தாேன ���ய�.
ைக�க�� ஆ�. எ� த� எ����கைள ைக�����டாேர?
அத���தா� ஸ�ரா ேபா�ற ��ைள ���க� இ����றனேவ. அவ�க� அவ�
எ��ைத இ�த ��றா��� உ�னத எ��� எ�� ேப�வ��றா�க�. அ��றெம�ன
அ�த ���சைர ந�ம பழ�ய�ப�கைட�� அ��� ெதா�ப�ப�� ��ட��ல இ�த
��கைரேவ���� ெகா����டலா�. ம�ச�தா� ����வர�த கால����ேத
மன�பாட� ப�றா�பலேய. ஊ�க�ப��� உ��ேப�த ேவ�டாமா!
ெகா������ேவா�. எ�பவாவ� யாராவ� ைபய� ஏேதா ஒ� ��ளய ஓ��ேபா�
க�யாண� ப�ண��னா ைககாரர ��டா ேவற யா� நம�� ���வா. அ�ப கடன
க���ரலா�. ெத���ல �ர�மான�த�னா த���� ந�ம ஆ�.எ�. வா� எ ஐ�யா
சா��.
��ர��ர�� த� எ����கைள ம��� ெவ��ட ஏேதா ப��பக�
ெதாட���றாராேம?
அவ� ���. இ�� நா� ெசா�ல எ�ன இ���ற�. அவர� கைதக� எ�த
த��ைக�� இ�லாம� ெவ��ட�பட ேவ� வ� எ�ன இ���ற�? அ��த
ெசா�ெமா�ைய த� உைழ��� ெப�����றா�. அ�� ஒ� ெசா�ைல
எ�����டா��, வா��யேம ெசய�ழ�����. அ�ப� ஒ� க�டைம��.
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ஸ�ரா�� ந�ப� ெசா�டவால���� எ��ய ஒ� ேசா� கைதைய� ப���ரா?
நா� ஸ�ரா�� எ����கைளேய ���க வா��க��ைல. கைத எ�ப�
அ�பவ�க� ெகா�� ெந�ய�ப�வ�. அ� ெதாட��� ���த�க�னா� ெச�ைம
ெச�ய�படேவ���.
இல��ய ேநா�க�தா� எ�ன?
���க� ��சய� அ�ல. த�ேபா��� த��ய�பாக உ�வா���ெகா��ற�.
அ�வள�தா�. ம�கா இ� ஒ��� வைரயைற �ைடயா�. எத��� ��ண��க�ப�ட
ஒ�� �ைடயா�.
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ெபா�நல�ேபாரா� கைல�ெதா�� ��வ� ��டரா?
�ைகயா? - ேலா�க� ����

ெதா�� ப���� ேநா�க� ப�� கைல�ெதா�� அ�ண� ��யேபா�, என��
அ�ேபாேத ேப� ஏ�ப�ேமா எ�� பயமாக இ��த�. ெதா���� ��வ�க��,
ெப�யவ�க�� வ��பா�க� எ�� �ற�ப�வ� �ற�� இற�� இர�ைட�� ����
�ழ�ைதக� ெத���ெகா�ள ேவ��ெம�� கைல�ெதா�� ��யைத கால��வ��
ப����தா� ��சய� நா�ப�க� ��சயமாக வ��. இ��த�� இ��� இ�����
�����ேபா� ��சய� எ� வா�� ��������.
கைல�ெதா�� ேப�வைத ேக������கேளா எ�னேவா ேந���ேந� ஒ�வ� த�
காத�ைய �கெந��கமாக ெந��� ��த� ெகா���� �ர��� ைவ�� ேப�னா�
எ�ப� இ����. அ� மா�� க�கைள உ��� உள�ய� ைவ��ய� ேபால ேப�
�ர�� உ��ப��வா�. வ�கரமான க�கைள ��ேய ஆகேவ���.
ெதா���� ப��� அைனவ�� அவ�க� உ�வா��� அைன��� அவ�களாேலேய
உ�வா�க�படேவ��� எ�� ��யேதா�, � க���பா வேரா��யா எ�றா�.
�த�� மா���ெகா�டா� ஒ�� அைம�� �� த��வத�கான ���
அைம�கேவ��� எ�� ��தைன��ைகைய ஊ�னா�. �� �லக� ப��
��வாக�ேப�, ெமா�ெபய��� ப����, எ�ைன�ப���� ேக�ட��தா�.
ஒ�ைற�ேத��ெத��� அ�� ஆழமாக பய��தா� ம��ேம ெஜ��க ���� எ��
ேத�� �����ேபா� ெசா�னா�. க�கைள�பா����ெகா���,
ைககைள������ெகா��� எ�தைனேப� ேப��றா�க�, ெசா���க�. ெந����
அ�ப�ேய உ�� �� �த� அ� நக� வைர ஊ� வ��த நா�
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ெதா�� இ���தா? இய��தா? - ெகடம�ல�

�கா�� ேபா�� அைழ�� ��ச���� எ�ஆ�எ� டய��கைடய�ேக
��க�ெசா�னா�. எ�னடா இ� எ�� அ�ேக ேபா� ��றா� யா���ைல.
சாைலகெள��� ம�த�க�. சா� ���ட அ�வள� ��ட�. ெவ�ைள ேத��ச�ைட
ேபா���ெகா�� ஒ�வ� தள��த நைடேயா� வ�தா�. ெபய� ��நா��கரசரா�.
����ர� எ�றா�. ெபயைர �த�� ச�யாக கவ��க��ைல.
�வசாய� ெச��ெகா�� வ��� ேவைலைய�� பா����ெகா�� ���ப�ேதா�
����ர��� இ���றா� இவ�. ெதா��ைவ பா��க ெப�� ஆ�வ� ��ட� அதனா�
அ�ப�ேய இ�ேக வ�ேத� எ�� ��னா�. அவ�ட� வ�தவ��� பாைய
�����ேபாட அவ� உற�கேம பா��யம�பா என க�ணய�����டா�. ெதா��
ப��ய ப�ேவ� �ள�க�கைள ேக�டா� எ�றா�� அவ� க�க�� இ��த எ�த
ஒ� ந���ைக�கான �ஷய�ைத�� நா� பா��க��ைல. வழ��ைரஞ��
எ�ேபாைத��மான ச�ேதக� அவர� மன��� இ���றேதா எ�னேமா?
��தக�கைள பா������ பண� த�தா வா�����களா? எ�றா�. ��தகமாகேவா,
ெபா�ளாகேவா ெகா��தா� ��க��ைல எ�ேற�. �ற� ெதாைலேப� எ�க�
ேக��������ெகா�� �ள����டா�. ஏேதா ஒ� ந���ைக��ைம அவ� �க���
தைலகா��ய�. அ� �த�ேலேய ெத��த�. ச�, ேபானா�ேபாக��� ெதா�� என��
����� எ�றா�. அ� ப��ய அ��க�ைத என� ஊ�� ஏ�ப���ேவ� எ�றா�.
�ள���ேற� எ�றேபா� ெசா�ல என�� எ��� இ��க��ைல. ��த� ��தக�த
ெகா����ட பண�த வா�����கலா�டா.. ஆ..�டா எ�றா�. ச�தா�.
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ேத���கார�� ெவ�� - ஆ�.எ�.எ�

மதெவ� உ��. ர�தெவ� உ��. அ��� சாைம ச���க �சா இ�ைல. என
ப�ேவ� அ��க� உ�ளன. ச��ைசக� இ��தா�� �ரதமராக அ�யைண
ஏற���ப� ேபா� எ�ப� உ��யா���ட�.
ஆ��யாள�க�னா� ெதா�லா�க��� ெப�ய ந�ைம ஒ����ைல. அவ�க�
ெதாட��� உைழ�கேவ��� எ�� ைம��� �ழ�க�தா� ேபா�றா�க�. எ�ேபா��
ேபால ஏதாவ� ேப�னா� � ஒ� கா� ��ரவா� என வ���� இ���றா�க�
ெவ��ய��� நா��க�க�. �ல அ����க��� ���காம� ேபாகலா�. ஆனா�
ம�க��� ���பெம�னேவா ஆ�ப�தா�. ேவெற�ன வா������ற�? �ைட�ப�
எ�லா� இ�ேக �ைலேபாகா�. ஜனநாயக���� எ�லா� ப���ைக ��க உத��.
���க அ�கார� ஒ�வ�� ைக���தா� இ��க�ேபா�ற�. ச�வா�கார�தா�
��சமா�ற�. அைத�தா� அைன�� நா�க�� வரேவ��றா�க�.
பல�� ேத�� ��பவ� ஏதாவ� ெச�வா� எ�� வா�க������றா�க�. பல
ஊடக�க�� இ� த�க� ேபா�ைக மா���ெகா�� ெமௗனமாக கா�
ஆதரவாள�களாக மா���வா�க�. என�� பயெம�லா� இ� ஒ� ��ட� ���
சா�கைள�தா� நா� வண�கேவ��� எ��ற ��ப�த� வ�மா? எ�ப�தா�.
எ�லாவ�ைற�� மா��யைம�க�ேபா�ற நா� வ����ட�. ஆ�ப� க����
எ��ேம ெப�ய ல��ய�கன� எ�ேபா�ேம இ��த� �ைடயா�. �எ�ஒ�
ேபால�தா� பண� �ைறய �ைட��� ேவைல எ�வாக இ��தா�� ெச�வா�க�.
ந�ல �ஷய� ெச�வத�� �� ���� இ���ெகா�வா�க�. அ�வள�தா�
���யாச�. வா����க� ேபா�. தய�ெச�� ெவ�நா� ��� வராம� �ராம� ���,
வள��� ெபற உைழ�க �ய��க�.
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த�க��களாேவாமா - ஆதப�

த�க��க� அ�ப� இ�ப� எ�� ப�ேவ� க����க� �ள�������றன.
பட��ைன ���ைல�க பகட� உ���ட பல ஊடக�க��, �ளமாதா� எ��தாள�
�த�ெகா�� ேபா�� ேபா�டன�. ஆனா� பட� எ�ப�ேயா வா�ெமா�
�ள�பர�தா� கா�பா�ற�ப����ட�. ேத�ய ���� ெப����ட�. இ�ேபா�
எ�ேக த�க� �க�ைத ைவ���ெகா�வா�க� இ�த ெவ�ஜன ��மா ��வா�
�ம�சக�க�.
��ப�கைள எ�ப��� ����ெகா�ள���� எ�ப�தா� �ைர�பட��� பல��,
பல�ன��. த�க��க� பட��� �ைரெமா� ���� ேப�� �ைர�ம�சக�க� ஏ�
தளப� பட��� ேம�ைமக� ���� ஏ�� கவைல�படாம� ம��ெப�கைள அ��
���றா�க�. த�க� இத��� ேப�� �ைட�கா�, �ைக�பட�க� �ைட�கா�
எ�றா?
எ�வள� இமாலய �ஷய�கைள� ���டாக ெகா�ட பட�கைள ஒ�வ�
இய��னா��, பட� பா��பவ�� அ�பவ� ெபா��ேத அ���ள �ஷய�க�
உ�வா���ெகா�ள�ப���றன. அ�தா� �த�சன�. எ�னதா� �ம�சன�
எ��னா��, அ� எ��பவ�� அ�பவ�ைத ெபா��த க��� ம��ேம.
அைனவ���� ெபா����, ெபா��தமான க��� ஒ�ைற உ�வா�க ��யா�.
த�க��களா���வ� ���� க�யா� ெச�ல�மா�ட� ஏ� அ�ப�����றா�
எ�� ேக��றா�க�. ப�� இ�ப��� ெகா�ளலா�.
எ�த �ழ�ைத�� த� க�ட�கைள அ�ய தக�ப� ��சய� ����வ��ைல. இ���
எ�தைன ேப� த� �ரம�கைள த�க� �ழ�ைதக�ட� ப���றா�க�? �ம���பவ�க�
த��கமாக �ழ�ைதக�ட� ஏ� அதைன��ற��டா� எ�� ேக��றா�க�. ஒ�
�ழ�ைத�� ஏ� ��வய�� அவமான�கைள, �யர�கைள ப�����கேவ��மா
எ�ன? அவ� த� கன� உலக���,ஏ� �ல ஆ��களாவ� வாழ��டா�? அவ�
வா��ைக அவ� ேத��� அைமவ� ந�ல�தாேன! ெச�ல�மா எ��ேம அ�யாதவ�
அ�ல. ப���பாட�க�� �மாராக இ��கலா�. எ�லாவ�ைற�� த�ேபா���
ேக��க� ேக�� அ���ெகா��றா�. இ�த ச�க��� ேக�� ேக�பவைர யா���
����ற�? உடேன உ�காரைவ�����ேறா�. த����ேறா�, �ற�க���ேறா�.
த�க��க� த� ெப�ைண ����� வ�ய தக�ப�� ைகயாலாக�தன�ைத,
பண��லாத த���ர�ைத ேப��ற�. அேதா� க�ற அ����க� �����கேளா�
ெச�ல�மாைவ அ��, ��டா� எ�� அவள� தா�தா உ�பட ����� வர, 12
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வ� ப��த க�யா� அவ��� ஏ�ற�த��� வ��ைறேய இ�லாம� பாட�
க���த��றா� எ�ப�தா� இ�ேக ���யமான�. ெச�ல�மா �� அைனவ��
அவ�� �தான ச�க��� பா�ைவ, �ம�சன�ைத க�� தா� உ�பட
ேகாப���ேபா� க�யா� அவைள ப�வாக அ���றா�. �கர�ற அ��
அைன�ைத�� ஏ��ற�. யாைர�� �ற�க��ப��ைல. ெபா��க�� வ�ேயதா�
ஒ�வ�� அ�� கவ��க�ப��ற� எ�ற ��ப�த உலக��� ஒ� �ள�பர���
கா��� நா� ஒ�� ெச�ல�மா�� கவன� ஈ���ற�. அ�பா�ட� அைத வா��வர
���றா�.
�ழ�ைதக�� உலக� ஆ�ச�ய�களா� �ர��ய�. ஏ� த�ேபாைதய நம� வா��ைக
பாைலேபால ���ற�, த���ற�. ஏென�� அைன�ைத�� அட���ெகா��ேறா�,
ஆ�ச�ய�ப�தைல த������ேடா�. �க�� அைன��� சாதாரண�ேபால
சலன��லாத க�களா� பா��� பழ��ேறா�. நம� உற�க�, ஆ��ய�க� த�கள�
���ய, ��யமான அ�வா� நம�� பழ��வ� அைத�தாேன?
ெச�ல�மா��� ெப�ய ெபா��க� ேதைவ��ைல. அவ�� ��னாைளய வா���
த� த�ைத�� ெவ�ப� ���த உ�ள�ைக��� த� ���� இ��பைத எ���
�ைன�� ம�ழ ஒ� வா��� �ைட�����ற�. த��� �ைன�க� �ல� �ர��
வ��� தக�பைன ��னா�� ந��யாக �ைன���ெகா�வா�. அேதா�. அவ�
ைச��ைள, த�க ��கைள, த�ைன தக�ப� எ�ப� ��தா�காம� த� கா�க��
அவ� கா�கைள தா���ெகா�டா� எ�� உண�வா�. அத�கான வா��ைப
க�யா� த� வா��� வழ��னா� எ�� ஏ�ப�� ��ற�ண��க�தா� இ�த
�ம�சக�கைள �����க ைவ��றேதா எ�னேமா?
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கா���ப�� எ�ேபா� �ற���க� ஐயா? ஜ�க��ரா�

கா���ப���� ெசய�பா�க� ப��ய பத�ட��� இ���ேற� எ�� ஸ�ரா�ட�
கைல�ெதா�� ����� ����� ெச����டா�. ம�ைக�கைட ஒ���
ேப��ெகா����தா�. ஸ�ரா அவைர�பா������, சா��ட என �ற, ஸ�ரா
வ��ேபா�, கைல�ெதா�� ம�பான����கைள ெபா��� ைவ���ெகா����தா�.
எத�� எ��ேபா�, ப�����தா� �ள���� பய�ப�� எ�றா�. ஸ�ரா அ�மா��
ஆ�பாவ� பா��யரா� ேபால ���தா�. த��த �ர�� க�ைமயான இல��ய
�சார��ைன ேப�� கைல�ெதா�� ஆ�ச�யமானவ�. ேத��கார�� ெவ�� ப��
ேப�னா�. எைல� கா��பேர� கா�� ��லா க�� ேதா�றத�கான தா��க
காரண�கைள கைல�ெதா�� அ���யேபா� அத� தைலவரான வா��� �ட
அெத�லா� ேதா������மா எ�� பய��ேபானா� ஸ�ரா. ேப�� மைலக��
உ�ேள �ைழவ� ���� ெதாட��ய�. கைட�கார� ஒ�வ� தன�� ���பமான
தைல�பாக இைத எ����ெகா�டா�. ஒ�வைர�� த�ேப��� உ�ேள �ட��ைல.
க�கா����த� வர இ�நா�களா�� எ�� ��ய ேபா� கைல�ெதா�� ஆழமாக
ஸ�ராைவ உ���பா��� ��னைக�தா�. அ� அ�ப��தா�.
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�� அ�ட ைட� ெதா��த���� கா� கார� க�ேச�

ஆ�க�: லா��ட� ��
ேவ��, கா��� ெவ��
கா��க���கார�க� ெகா��த ல�ைட ேசா� ேபாலா�� த���ைவ��
���ெகா�ேட �����ெகா�� வ�தா� ��. ���த ���� ைட� த� �ேயா�
ேபா�� நட���ெகா����த கா�ைய ந�பாேத எ�� ேபாரா�ட எ����க��
ேம� ��� ���த�.
ேட� ஏ�டா, ல�� ��னேத இ�ைலயா எ� �� ெச�ேபா� நா� ���ேத
�����. ல�ெட�லா� ��கா�. ேபா�ேமல ெகாணா�� ெகா�டேற?
அ�����தாடா?
எ�ன�பா ��, அ�த�க�� ெஜ��ச�டேன உன�� தா�க ���ல ேபால, எ�ப�
ேவ��, கா��� நா���ேக �ைண. ேபா� ����, ைர�� �டா� இ�
அவ�தான�பா, நா��ட உ���ன� கா�� வா�கலா�� பா�கற�. உ�க க��ேத
ேபா�����ற அ�ணா�ெகா� கல� எ�லா� ேக�க��கேள? �யாயமா�பா? என ��ச
�� ல�ைட ைட��ட� ேவ�மா எ�� ஜாைட கா����� தாேன உ�����
த����� ேசைர இ����ேபா�� உ�கா��றா�.
அவ�வள ந�பாத, எ�க எத வ����பா�� ெத�யா�. உ��ய� ெவ�� பண�
ேக�பா�வ. த��னா ேவல எ��த ��த வ�வா�வ.. இெத�லா� ேதைவயா உன��?
அதனால நம�� எ�ன நாம எ�லா�ேம அவ�வேளாட ேச��� ேதா��தானா
ஆ��ேவா� எ�� �� உ�����ட �ட� ேபால ���க, ெம�சலா�றா� ைட�.
ேதா��தானாவா? ேவ�டாம�பா! ச�� ��ள �ைணேய இ�ேபாைத�� ேபா��.
எ��� அெத�லா�. ஏ�டா ைக எ�ேனாட ��ன��னா யா� ேவணா
இ����களா? அ��� ஆ�பைள�கேளாட. இ�� நா� எ கா�ப�ட�� � ேநா ?
இைத க�ைமயா எ����ேற� என அவனா? இவனா? �க��� ஆேவச�ைத �க���
ெகா��வ��றா� ைட�.
� அ�ப� �ைன�சயா! ஓேக. ந�ம க��மர�கார� ேசா�த ���ல அர�� ����
ேப��ேம ெஜ��க ���லேய�பா? அ�ஹா… அ�ஹா என ேச�� இ��� �ேழ
உ��� ���� ����றா� ��.
� இ�ப� எக�தாள� ேபசற� அ�த �ர�����ப��� ெத����.. க��மர��ல
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க�ல�க�� உ�ள ���வா�வ பா���க.. இர�� �ரா�ட�ேம அ�ல ெவ�
சாம���யமான ஆ�க. பா���க என அ��த ெச���� வ�� த� க��ைத
ஃேப����� ப����றா� ைட�.
க�கா����த�தா கா��பேர� கா�� ��லா��� ஓ�� ேபாட�ெசா�னா��ல
இ�ப� அ�தக���� எ�ேலா�� சா� அ����டா�கேள�பா! என �� உ�க,
க��பா�றா� ைட�.
ேசா��லாம சாவறவ� சாவறா� ��மா ஊழ� ஊழ�� �ர�� ��லாவ மா����
ேப�� த��னா.. ேபா�ேயாட மா�ெக��� யா��க�ல கா��பேர� கா�� ��லா
அ���. எ�ன ப�ற�? இ� அ��த இ����தான பா�ேபா�.
ேக�டைன ஒ�� க��வ�க, ஏ�, அ�ப ல�ச� வா�கற� த���ைல�கற,
உ�னயமா��… என வசன� ேபச �ய���க பா� வசன� மற��ேபா�ற�.
�ைக��றா� ��.
அேத, �யமாக ேயா��� ேபேசா��கற�, �ேரச�� டா� கா� பட���� பஃப�
ஆ�ற இைட�ல ேக�ட� பட�த பா�தா இ�ப��தான ஆ�� என ைட� இைதேய
அ��த க��தாக ைட�ைல�� ப�ய ��ட���றா�.
க�க� ெம�ரா� ஐ�காரனாக மாற, �� � ஒ� அ�ல ம�க� �ேரா�…
என�ெசா�ல,
அட�பா�றா உலக�� ெலவ�ல ேபா��டம�பா.. எ�க தைல�ைற�� இ� ெப�ய
சாதைனய�பா.. என �����ேபா�றா� ைட�.
க��மர�தைலவ� ெசா�வா�. இ�ைன�� ேச�, நாைள�� ��ட� அ�ப���,
ெத��மா உன��. நா�க�ளா அ�த� பரா�ப�யம�பா!
இ�ைறய ��டா நாைளய அ�ட���� ேபா�� க��மர�� ப����ைக��,
அ�ைம�க���ப����ைக�� வ�ேத அத�ெசா�றயா.. அட ஏ�யா இ�ப� அ�பா�யா
இ��கேற இ��மா�யா அதெய�லா ந�பற?
ஆகா ����வர�ைத ெவ�� மட���டாேன எ�� வ�ெற��த ��, � ஒ� கா�
ம�ைடய�, ��, எ�ைம ��ன� என வா��ெய���றா�.
ேபாடா � ஒ� ��யா� ெபா���, நா�க�ளா இ�த ஊ�ல வாழ�ெத��சவ�க�பா
�ள�� என அ��த ேவைள ேகா�ட�க� ேல�ய� சா��ட நக��தா�.
�� ெக��ம� அைற�� ஈர�கா�� ஜ�னைல�சா�� அ�ெத��� �ெர��பட
காெணா�கைள காண �ைர�தா�.
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கைல�ெதா���காரேரா� ஒ� �வாத� ஏ�ப�ட�. ��ல� ெக�டவ�, ேமாச�
எ�ெற�லா� ���க ��மா����ட ��யா�. ந�ல �ஷய�க�� உ�ளன எ��
சா�நாத ச�மா எ��ய ��ல� �யச�ைதைய ��ைவ�� �லவ�ைற ேயா���
����ெகா�� ஸ�ரா ��னா�.
ஆனா� கைல�ெதா���� ஏக�ப�ட ஆேவச� �ள��ெத�����ட�. ஒ����
�ைளயா��� �ட க���ன �ர��� ைகெகா��க ம��தவ�தா� அ�த ��ல�
ெத��மா? எ�றா�. ��ல�� �� ���க ஒ��ெமா�த வா���கான ெவ��ைப
அவ� ெகா����ததா� ேம�� ஸ�ரா �யா? நானா? சாடைல �க��த��ைல.
��லரா� அ��தவ�கைள �ட ைப�ளா� பல அ�வா�க�, ஒ��ெமா�தமாக உலக�
ச����� சவா�க� அ�க�. இைத�ெசா�னா� உ�க� �ற� கா� எ��றா�க�.
எ�ப� ஒ�வைர ���க இ�தா� எ�� அைடயாள�ப��த ����? அ�ப� ஒ�வ�
உ�வா�றா� எ�றா� அத�� ச�க��� ப�� ���� இ�ைலயா? அ��, ���
இவ��� ேநா�க�ைத ச�க�� அத� �ழ�� மா��யைம��ற� உ�ைமதாேன!
��வய�� ஏ�ப�ட பா���� �ைள�க� ெப�யவ� ஆன�ற�� உ�கைள
��ெதாட��. மன�� உைற�த ந�ச�லவா, காய� அ�லவா. ��ல���� அ�ேபால
ஒ� �க��� நைடெப��ற�. ேபா�� தளப�யாக ப�யா��யவ� ேபா�� ��
ப���யா� வா�, ஒ� ெரா�������காக ��ைசெய����ெகா�����றா�.
அேதசமய� ஒ� �த� உணவக��� உணைவ பா� சா�������, அத� �ைலயாக
2000�பா� ெகா������ ெவ�ேய��றா�. ஏ� இ�ப� எ�ற ேக���� ஒ�
ேகாண��லான ேதட�� �ைடயாக ��ல�� ெசய�பா�க� அைம����தன.
ெவ�றவ�க� எ���ற வரலா�தாேன இ�ேக அைனவ�� ைக��� இ���ற�.
ேதா�றவ�க�� �னக� �ட இ�ேக எ�ப�வ��ைல.
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ேப�ப� ைபய� எ�ேபா� ஸ�ரா�ட� ேப�னா��, ஸ�ரா ��� எ�ேறா உள�
ைவ�ேதா எ�த ��தக��ேலா கட� வா�� ெசா�கைள �� அ�ப�பா.. அடடடா
��வ� அவ��� ெப�ய த�ம ச�கடமா����ற�. அவேனா� ேப�வத�� அவ�
ெப�� �ரய�தன�கேளா� தன�� இ�லாத ந���ைககைளெய�லா� �ர��
�ய��ேன�ற ேப�ைரகைள இர�� ��� ம�ேநர���� �க������றா�.
அவ�ைற ��தகமாக ேபா�டா� எ�ன எ�� ேக�டேபா�, �ரக�த���
�����ெகா����தா�. ேவ� ேக��க� ந��ட� எ�ன இ��க�ேபா�ற�?
அவ��� அ�ைமய �க��க� எ��� உவ�பான��ைல எ�� ஸ�ரா �ைன�க பல
�க���க� காரணமாக உ�ளன. �தலாவ�, அவன� த�ைகைய காத���� ைபய�
��டா� க�யாண���� அவசர�ப����றா�க�. ேப.ைபய���
க�யாண�ெசல�கைள தா��� ச����ைல. இ��� ேவைல�� ��சயமாக��ைல.
ஸ�ரா��� இ�த ெபா���க� ���� ெப�� மன�ல�க� ஏ�ப���ளைத எ�க�
ப���ைக உள����� க�ட����ள�. பா��க�. இ�த மாைல�� எ�ேக���பா�
ெத��மா? �ழா�க� ���ன��� ப�ைசய�ம� ேகா�� பால����� உ�கா���
கா�ைட பா����ெகா�� இ��பா�. வான�ைத பா��� �ல��வா�. எ�வைர
ேபா��கார�க� வ�� ெபாட��� ேபா��வைர ம��ேம.
இ�வைர��மான அைன�� �ர�சைனக� ��க�கைள அவேனதா�
�����ெகா�����றா�. இ�ேபா��, அவ�ைடயைத அவ�தா�
�����ெகா�ளேவ��� என ஸ�ரா ேஜ.ேகைய�� ���ய அ��ைரகைள
அ����டா�. என�� ஸ�ரா ேப�வ� கன�� ஏேதா வான��� �ர� ேக�ப�
ேபா� �ள��வேத இ�ைல. ஆனா� ��ேபாைத�� இ��பவ�, ெர��
ெபா�டா�� க��னவ� எ�� ��க�, �ரம�, க�ட�, க�தக ரசாயன� ��பவ�
�த�ெகா�� இ�த ஆ�டேம ேயாசைன ேக���ெகா�� இ���றா�க�. இவேரா,
ெகட��� சா��, அ����றா பழ��சா� எ�� ேப�ேப�என ேப��றா�.
–

உ��� அச� ெச�������.
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ைக�க���கார�ட� வ��� ���த ெமா�ெபய��ைப ஸ�ரா ேக�டா�. ���, அவேர
அ��தமாக ெத��த �ஷய�கைள எ����வா� எ�� ேதா�ற, அைதேய ஸ�ரா��
��ன� ��யேபா�, அவ� எ�ேபா��ேபால எ�த உ���� இ�லாத
ப�ைல���னா�. க�கா����த� ஒ���ெகா�டா� ��ய� ப��ய ந�ல ஒ�
ப�வாக ப��பக��� �ல� ெச�ய����. ஆனா� அவ�க� த�க� ெபயைரேய
����� ெகா��வர எ��பவ�க�. எ�ப� ���� ெசா���க�?
ைக�க���ேபாரா� �ற�த எ��தாள�, த� ஆ�வ��னா� �ற�த ��க��
வா���னா� த�ைன �டமாக உ�வா���ெகா�டவ�. அவ�ைடய எ����க�
ேத��த ெமா��� �ற வ�த �ஷய�கைள ெத�வாக எ���ைவ�பன. எ�தெவா�
க�னமான �ஷய� ��யாத ஆ�கைள��ட அைம�யாக கவ��கைவ��� ெசா�கைள
எ��வ� ம��ம�லாம� ேபச�� ெச��� ���ச�கார�.
�ைட��ற வா���க�� ைக�க��கார� ேபா�ற �ற�த பைட�பா�கைள
ெகௗரவ�ப��த ஆைச உ�� எ�றா�� எ�த�ப���� இ�லாத உதவா�கைரயான
ஸ�ரா எ�ன ெச���ட����? மன�ேசா��ைன �ைற�க �� உைரகைள அவ�
க�த� வ�ேய ேபாரா��� அ���வ���. �ர�ர வா��� இ�லாத காரண��னா�
அவ� எ��� தைட�ப�� ேபாவ� ெப�ய இழ�� எ�� ��ைதய க�த��� ஸ�ரா
எ�����ததாக ��னா�.
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ஒ�ெவா� �ைற�� கைல�ெதா���கார�� ��� வாச�� மன�� க��
அ��த��ட� ������ேற�. அவர� வாச� கத� எ�ேபா�ேம சா�த�ப������.
நா�கா�க� ெவ�ேய கா�யாக �ட���. உ�ேள அவ� ேப��ெகா����பா�. நா�
உடேன தய�க� ேம�ட ��� ேநர� பா������ வ�த வ�ேய ������ேவ�.
ப�ைசய�ம� ேகா��ன�ேக உ�ள இ� பால��வ�க�� ஒ��� அம��� மைழ
வ�வ� ேபாலான வான�ைத பா��தவாேற இ��ேப�. இதய� அ�ேக இ�லாத ேபா�
எ�வள� ச�தமாக ேபசேவ������ற�.
ஒ�ெவா�வ���� ஏேதா ஒ� சாப� இ��பதாக �ைன��ேற�. கைல�ெதா��ைய
எ����ெகா���கேள�. அவ� த�ைன ம�றவ�ட���� த����கா�ட ெதா��
அ��றா�. ��த� ேபால, அ��ப��� எ�� ���றா�க�. ஆனா� உ�ைம�ேல
அத�கானவ�ைற அவ� ��ட��� �ட ெச�யலா� இ�ைலயா? அவ� மன��
எைதேயா அ��தமாக ெகா�����றா�. ஆனா� அ� எ�னெவன ���க க�ட�ய
��ய��ைல.
ஒ�வ�� ��தைன வ�ேய ச�க���கான ��தைன உ�வா�ற�. ��னா�� அ� ஒ�
��வான ெசய�பாடாக மா��ற�. ��வனமயமா�க�ப�ட அைம�� �ற�
த�ைன�கா�பா��வத�காக த��ப�ட ம�த�கைள �யாக� ெச�ய�தயாரா�ற�.
அ� இ��வைர நட��ெகா�����ற ஒ��தா�. த�னல��லா� ெசய�பா�ைட
ெகா��ெச�ல தைல�� ெதா�� அ�வ� ம��� ேபாதா�. அைத�தா��ய
�சாலமான மனைத நா� ெப�வ� எ�ப� அ�பவ�க������, ம�த�க������
ெபறலா�.
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யா� இவ�? ����வர�ைத அ���றா�. வ�தா� ேபா��. �.�, இ�ன �ற
ப��கைள வா�காம� வரமா�டா�. மா����தைன, ம�கா�த�க�, ேகா�ட�க� ராஜா,
ச�க���ேபாரா�, ேல�யகா��, ைககாரேவ�த�, �ரண���தர�, அற�க�டைள அர�
என ���கமாக அைழ�க�ப�� ஆ�.எ� தன� ப���ப���ேல த� எ��கால�ைத
ஆ��ய�� க��� ��� ெத���தா�. ப�ெர�டாவ� வ�க� ப������,
ம���வ� ப������, ம���வ� ப������ ெபா��ய� ப��கலா� எ��
ெபா��யைல ம������� ம���வ� ேசர க� ஆ� மா�� ����ெகா����தா�.
ேபானா�ேபா�� எ�� ப���� பா�மா�� ேபா�ட� ெத��� ம���வ�ைத
த�������, அ��த டா�ெக� ெபா��ய�தா� எ�� அைத ப��க�ய�றேபா�,
அ�த பாட�கைள எ�வள� �ய��� ����ெகா�ள ��யா� லபா�ட ம�த�
ேல�ய�ைத வா�����றேபா� ெத���ெகா�டா�.
அ�ேபா�தா� மல�ள�� ம��ைத தவறாக �����ேடாமா எ�� ேயா����ேபா�,
ப��தடைவ ட��ேலா� ஆ����த�. அ�ேலா� ேவ�டாமா எ�� ேப������
�ள �� ��பலா சா��ைன ேகா�ைப�� ஊ������� மல��� ெபற �ய�றா�.
அத��� �ர���க�� மரகதம� அைழ�தா�. ‘’ ச�� ��ள பட� வ������.
ேகச�� வா�� ெவ���ேட�. ���டா� ைதலமா, ��தழ ைதலமா
ெசா��ய�ேலா. அத�ெகா�டா���னா, என�� என�� பய�கரமா �� ஆ��.
எர��க� ��ப�ஷ� ஆனா ெநலமய எ�ப��யா சமா��ேப�; ஆ�டவா
ேகா�ட�க�ேலா�தா� �ைண என ேபச, ஆ�.எ� எ�க�ச�கமாக பத�னா�. ‘’
அ�ேயா, பட�த பா�தறா��க, நா�� வ�த�ேற�. உ�க��� அ�தாேன ேவ��.
ட�� ��ரா� ேசாலமல�ல வா���� வ�த�ேற�.ெகா�ச� ெவ�� ப���க ’’
அத��� ேபா�� எ���த�பான காெணா� இைர�ச�க� க�ய, ஆகா, ���கற�
ப�ச��ள மா��, ப�றெத�லா� �வரா� �காம� மா�� எ�றப� ேவ��ைய
மா�� ��ைஸ அ���ெகா�� அ�வக�த�தா� ேல�ய�ைத இர�� கர��
வா���� இற��, த��� �������,அ�மா ெச�ைட எ�லாப�க�க���
அ����ெகா�� 110�� �ர�ைய �ள��னா�. ��கைட�� ெவ��ைர
அ����������, நா�ைக ச��யப�, வ���� �ள��னா�.
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ஆ�. ேப�ப�ைபய� உத� ���யலாளராக ப��� அம�����டா�. ெச��ைய
அைழ�� ெத���தேபா� ேபானவார��� அவ� இ��த மன�ைலைய �ைன�ேத�.
எ�லா� அ�வள� எ�தாக மா���ட�. ஆ�ச�ய�தா�. ேவைல �ைட����ட�
எ�ற�� அவ�� ெபா���கைள �ைமகைள ஏ�க இய�ைக எ�ப� அவைர ெம�ல
தயா� ப����ற� எ�� �ைன�ேத�.
என�� அவ� ேவைல���ெச�ற� ெப�ய ம����. அவ� எ�வள� நா� இத�காக
கா�� �ட�தா� எ�� நான�ேவ�. அத�கான �ய��, உைழ��, �ைட�த வைசக�,
ந���ைக��ைம இைடேயா ேபாரா��ெகா����தா�. அவ�� ேபாரா�ட கால���
ெப�ய உத�க� ெச�ய ��யா��டா��, அவேரா� உட�������ேற�.
ேதா���ேபானைத க��ெகா�ளாம� ���ற இ�த ச�க� ெவ�� ெபற ைகயா�ட
வ�க� எ�ப��ப�டதாக இ��தா�� ஏ���ெகா�வ� எ�ப�?
இ� அவ� த� கட�கைள அைட����� ��� ��ம�யாக இ��கலா�. இத� ��
ெப�� ெந��க�க�, ேபாரா�ட�க� உ�ளனதா�. ஆனா� அவ� அதைன��
சமா��� ெவ��வர வா����கைள ��வ�� ம���� ெகா��ேற�.
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ந���ைக இழ�த ேத�ய�ெதா�ட� - ���ம�

ைக�க�� ேநய� த� எ���� �தா� ந���ைகைய இழ����டா�. இ� �ட
தவ�. அவ� அதைன கா�த� வ�ேய ெச�ய����வ��ைல. ��மண� ���த
ெந��க�க� இ��கலா�. பல ம���கைள அ�க� எ����ெகா��றா�.
எ��� எ�ற ஊடக������ கா�� ஊடக���� நக�� சமய� இ�தா� எ��
���கமாக ந���றா�. என�ெக�னேமா அ�� ந���ைக இ�ைல. அவ� �ய��
தவெற�ப��ைல.இ� எ� க���தா�. யா�� எ���றா�க�. உைழ��றா�க�.
எ�ன ம�யாைத �ைட����ட�? எ�� ���றா�. உ�ைமதா�. ஆனா� ேத��த
�ற�பான எ��ைத ேத��� ப���றவ�க� இ��� உ��. எ��ேம உ��.
இ�த�ைற அவ� ப�� ஸ�ரா எ�����த� இைவதா�, ந���ைக இழ�த ஒ�
ஆ�மாைவ ச���ேத�. ேஜா.� ��� ப���ேப�ேன�. ப�ேவ� ேகாண�கைள
அவ� ேப��ேபா� அ�ய ����. அ�தா� அவ�ட� ந�ைம�ெதாட��� உைரயாட
ஆ�வ����ற ஒ��. அவ� ச�� ேசா�வாக காண�ப�டதா� நா� �ைர�ேலேய
����வ����ேட� எ�� த�நா������ எ�����தா�. பா��க� ஒ�வர�
டய�ைய���� ப��ப�� எ�வள� �ஷய�க� ெத��ற� எ��.
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ஒ� ைகம�தா�! - ரா��ட�

�கட�� பார� த�� எ���ற க�க கசடற ��க அத���தக �����ட இ�க�டான
த�ண��� எ�த�ப��ற ச�யாக �ைலேபா�ற, அேத த�ண��� ����ண���
ஏ�ப����ற க��ைர�மா��. இ� ���� ஆ�.எ� இ� ந� நா���� ம��ம�ல பல
நா�க��� உலகமய�, தாராளமய� �ழ� உ��. அ� ெகா�ைக அ�ல எ��
��னா�.
உ�ைமயாக�� இ��கலா�. இ�� �����வ� க�� எ�ற �ஷய��� த�யா�
ப��க� அ�கமாவத�ல. அ�� ேச���� ம�க�� �க���ப� ெப�தா��ெகா�ேட
ேபாவ�தா�. க���� �ற�த இட� வ���� பல நா�க� க���ைறைய ��ப�ற
�ைன��� நா� ��லா��. அ�� கா�த���தா� எ�� க����றா�க�.
ெதா����ப�க� நம� ப�ைய எ�தா����றன. ஆனா� அ� பா��க அழகாக
இ��கேவ��� எ�� �ைன�ப� இ�ேகதா� நைடெப��ற� இ�ைலயா?
த���வ��ற�க�, ம�றவ�கைள �ட ேமேல எ�ப� கால� ெச�ல ஒ� இனெவ�
ேபால�தாேன மா��ற�.
அர� ஏற�தாழ அைன�ைத�� ைக���வ��ற �ைல�� நா� எ�ன ெச�வ�?
ஆ�வ���பவ�க� ��ய அள�லான �ழ�ைதக��� ந�ல க��ைய தர
�ய���கேவ��ய�தா�. சம��வ� ேப�யவ�கைள �ட ேபசாதவ�களாக
ெசய�ப�டவ�க�னா�தா� நா� பல �ஷய�கைள இ�� அ�ப���ேறா�.
அவரவ��� ஒ� த�ம�. அற� எ�ப� எ�ேக எழ�ேபா�ற�?
அர� ெச�யாதைத த�யா� எ�ப� அ��ப��ேபா� ெச�வா�க�? இ����
வ����ட� அர� ���த ந���ைகக� அைன��ேம. இேதா பா�ேவாமா ேத�ய�
கா�பா�ற, ஜனகனமண அ�நாயக ஜயேக!
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கா� கார� க�ேச� - ஆ�க�: லா�ட� ��, ஆக��
���

ைட� த� ஆேரா��ய� ேபண அ��தா� ேல�ய�ைத �����ட ������, �ரா�
ைதல� ஒ�ைற தைல�� தட��ெகா�� இ��தா�. �� ��பத�� ேல�ய��ேல
�ட இ��பாக ஏதாவ� இ���மா எ�� ேத��ெகா����தா�.
‘’த��, அ�ேக ���� எ�லா� இ��கா�. �ைள ந�லா ேவல ெச�யற�� இ�தா
இ�த ேல�ய�த ெகா�ச� சா�ப�றயா?’’ எ�ற ேக���� ��� பட எப����
பா�ைவைய பா��த �� அ��த �ராஜ��� தா��றா�.

‘’ஆமா, �ரா�� ��ன�ல எ�� ���� ஒ� ���ட� ஆ��ய ேமல ����
ெகா�ல�பா���களாமா தகவ� தாரா�ர� ைட��ல பா�தன�பா?’’ �க�ெகா�ளாத
ச�ேதாஷ�ேதாட �� ெசா�ல,

இ�ப அ���� ேல�ய நாத� ைட����…’’எ�லாேம ஓ�த� தாமைரேயாட ேநர�யான
�ைள�, ��னா� ந�லா இ������ ��னா� பா�தா க�றா�.. 110�� �ர�,
அேதாட ந�� க�ெப� ேல��� இைணய பா���ேத அ�ப� ஒ� �ப��, ஆனா
அ����ள ேப�ப�ல வ����சா எ�ன? பா�தயா எ�லாேம ைகேயாட ம�ைமதான? ’’
‘’ஆமா, ெவ�ள�ெதா��ய ெஜ��ல ேபா���டா�க ேபால.. எ�ன ஊழ�
ஊழ�னா� இ�ப த�ேட������ ேசா� ேசா� �பா� இ�ல ைட� சா�’’
‘’அ�க �ைறய ஊழ��� நட������ அத�� ேச��� க��������ேம கைற
ந�ல�தான�பா’’ என ப�� ைகக�� ச�� ேபால ைகைய ����கா���றா� ைட�.
‘’ இ�ப�ேய எக�தாள�த எ��ட�ட ப���னா ��கரேம ெர�� ைக��ேம
ஆ� அ����வா�வ�பா, களமாட நா� தயாரா இ�ைலய�பா! ’’
‘’வ��ேபா� ெச�த�ழ� ேகாமா��� கென��� �����ேவா�. அ�ண�
பா����வா�, ���ப�ேதா� ேச��� ேபாரா�வா�. ேபாரா�… என க������றா�
ைட�.
‘’ ட�� ��� இ�தெதாட�ல அ�ம� இ�ல�பா, அதா அ�த ����ச���� வ�ேற�.
�ஜமாேவ ெசா���ய�ேலா?’’ என ஆ�வ��� �க� �ரகா���ற� ����.
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‘’ ேபாரா� ந�மைள கா�பா��வா��� ெசா�ற� ’’ என ���வா�� �����றா�
ைட�.
‘’ ேபா�யா ��� உ�ேனாட ேல�ய�� என ேத� ��டா� பா�ெக�ைட
ெவ�ெகா�� ���� சா����றா� ��. அவ�� ேவக� பா��� ��லா�றா�
ைட�.
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கைல�ெதா����, �ழா�க��� - �ரண����

ெதா���கார����, �ழா�க����மான ேநசமான ெதா���ெதாட�� அ�� உறைவ
ெதா�� ப��ய ேப���ேபா�, ெத���ெகா�ேட�. கைல�ெதா�� ப�� த��ப�ட
மா�� �க���க� இ�ைலெய�றா��, ஸ�ரா��� இர�� �ைற ேசா��டவ�.
கன���� கன� க��ெகா�ேட என த� ஓ�� ேஹா�டா�� பய��பவ�.
இைத ச��ய அ�ளாள�� அ��� இ�லாம� ஏ���ெகா�டா�. கைல�ெதா����
க�கைள பா��� ேப�னா� தைல����ேபா��. அ�ேக பா��பா�. கால�
��ைய�பா��பா�. தைரைய�பா��பா�. ��ெரன க�கைள�பா��பா�.
��கைட�கார� வ��ைற�பா��பா�. இ�ப�ேய மய�கம��� ெகா��காமேல நம��
மய�க� வ�����.
�ழா�க���� கைல�ெதா���காரைர ������ப� ஏேதா �ல உத�க�
ெச����ப� எ�பதா�தா� எ�ப� ெத�யாத ஒ�� �ைடயா�.
கைல�ெதா���கார�� அ��தா� எ�ைன இ�ேக த�க ைவ�����ற� எ��
��னா�. அ��தா� எ�ேலாைர�� ேபத��லாம� ந��� ேபால நைன��
உ�����ளவ�களா���ற�.
பண��ைல எ�றா�� மனைத இல�வாக ைவ���ெகா�வ� �ழா�க���� ச���
பழ�க��லாத� ேபால ப��ற�. �ைர�ேலேய ேகாப� ெகா�� ���றா�.
இ��தா�� இைதெய�லா� ஸ�ரா ச��� ெப�தாக எ����ெகா�வ��ைல.
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வ��ைறயான உணவாள� - ஷா�� ம�

�ழா�க��� ����� ஓ�ரா� வ�� ேச��த� ம����யாக இ��த�. ஆனா�
ல��யவாத� ேப�� க�ைமயான மன�ைல�ெகா��� ெகா�ட இள�ய மன��கார�
இவ�. ேகாப� வ����டா�, த�கா� ச��தா�டா எ�� வா��ைத ம��ம�ல அ�
உைத��� ��ன��� ��பவ� இவ�. சைமய�கைலஞ� எ�ப� இ��
����டேவ��ய� ���யமான�.
க�ைமயான மன��ற�� ஏ�ப�� அள� பல �க���க� நட��� அைத சமா���
உ�ேரா� அவ� இ��பேத ெப�ய �ஷய�தா�. அவ�ைடய ��தைனக�� �����ட
அள� ஆ�வ� உ�ெட�றா�� எ� ���ற இட� க�� வ��ைறயாக, ெப��
���பாக மா� ��� �ழ�� எ�ன ெச�வ�?
என�� ஓ�ராைர������ எ�பைத அவ�� உண�����பா�. அவ�ட� இ����
���ச� இ��வைர�� எ��ட� இ�ைல. இ� ���யமான காரண�. ம�றப� �க
���கமாக எ�ேலாைர�� ெப�� �வாத���� இ���� ��ர�த�ைம எ�ேபா��
அவ�ட� உ��. �கெர� �ைக இ��� இ��� ேபா������ ��தா��� உட�
ெம�ல ���� வ�வ� ேபா� இ��த�.
த� ேல�டா�ைப�� எ����ெகா�� ஓ�ரா� �ள����டா�. அத� ���ன�
இர� ம� அ������தா�. ஓ�ரா��� ம���, �கெர��� அைம����ட�.
அ�ப��தா� இ���� ஒ��� ெசா�ல ��யா�.
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இைணயெவ� - �ரெமா�ைக

�ழா�க�க�� ���� இ��பதா� எ�ப�ேயா, இைணய இைண�� வா���
�ைட�ததா�, �ல பட�க�, இய��ந�க� ���த �வர�கைள ேவ�� ேகா��களாக
மா�� ைவ���ேள�.
ப��க ��தக�கேள இ�லாத �ைல�� ஏதாவ� ெச�யேவ�டாமா,ேபேயா� ப�க�
ெச�� �ைட�த ��கைள தர�ற�க� ெச�ேத�. ஸ�ரா எ����ள �ைல ஒ�
தள��� ெகா��� ���லாக மா���ெகா�ளலாமா எ�� �ைன���ேள�.
த�யாக ��தக� ேபா�� ��ப� எ�லா� ��யாத ஒ��. ஸ�ரா�� இத��
அ�ம�ய�����டா�. �றெக�ன? அ��� ைவ���ட ேவ��ய�தா�. இத�
�ல� �����ட அள� ��தக�க� ெவ��� பர��.
அைம��� இய��வ� ���� க�� ச�கட� ஸ�ரா��� இ���ற�. அ� அவ��
�க��ேலேய நா� பா��ேத�. த�நப�� ��ற�சா�� அவ�� ��வாக��� ���ள
அைம��� ந�பக�த�ைமைய �ைல�க ேபா�மான� எ�� �ழா�க� க��� ���
கைர�தா�.
�ழா�க���,கைல�ெதா���� இைண�த ��� ���யமான�. பண� எ�ற
ெசா�ைலேய ேக�காம� தா� அ�� எ�ற ெபய�� ச��� ேபா��
க���பா����� ைவ�� உ��ச�ப�வைத உணராதவ�. ெபா�நல ஆ�மா
ப���காக ஊ� ���க கட� வா���றா� எ�� எ�னெவா� �க����பாட�க�,
கைல�ெதா�� ��ைள�த�� பல�� இய���றா�க�. இவ��காக�தா� நா� ேவைல
ெச��ேற� க�கா��காக அ�ல எ��றா� �ழா�க�. �ஜமாக�� இ��கலா�
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உ���பா�����த இர� - ��த�ரா�

ெதா�� �ைக�பட� ����� வ�த �ற� இர� ������ப� எ�ப� ெம�ல
பழ�கமா���ட� எ�� ��ெச�� ���ெகா����தா�. �ைக�பட� ேநர� பா���
ேவைல ெச�பவ� அ�ல. இ�� ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� இவ� எ�த மன�
ேகாளா�க���� உ�பட��ைல எ�ப�தா�.
ஸ�ரா க���� ஏேதா பா����ெகா�� இ��தேபா�, �ைக�பட� ேபச
ஆர���தா�.
‘’இ�க பா�டா, இ�த ேபா�டாவ�லா ��த� ��ட கா��ராத என�� ேவ��டா
���தா?‘’
‘’ த�க��� ேவ��னா எ������� ந��� அவ� ேபர ேபா���ேறா���
ெசா�றா�க, ேவற எ�ன? ’’ எ�� ச�� �த��ட� ேப���டா� ��ெச��.
�ள�ட� ��� ெவ��த�. ‘’ ந��� ேபா�டா ேபா�ேடா எ��தவேனாட வ��
ப��கா�. அ�ப��தானடா?’’ உடேன ��ெச�� அைம�ைப���தா� த� ட�பா
இ���� ��கா� எ�� த��ேத ��க �ய���தா�.
‘’ஏ�டா ��க�லா ேபா�ேடாைவ ஆ�ர� �ைற ெசா����க, ஆனா பண� ம���
தர மா���க #@******’’ எ�� �ைக�பட� �மா� அைரம�ேநர����ேம�
��ெச�ைட ஒ��ெமா�தமாக தன�� பண� தராதவ�களாக �ைன�� �ள� �ள�
வ��ெத��தா�.
��ெச�� த��த �ர�� ‘’ எ���ட பண���தா ����� உ�க பட�
ேதைவ�ப�டா பண� ெகா��� வா����வ�க. ஆனா இ�ப இ��கறவ���ட
பண���கற மா�� ெத��லேய ேபர�தான ேபாட��. ேவெற�ன ேபாடற�? எ��
��ய��, �ைக�பட� ���ேநர� எ��ேம ேபச��ைல.
‘’ நா ��ேவள ந�லா சா�ப�றவ� ெத��மா? இ�ைன�� எ�னேமா இ�வள�
�ைரயா இ����? அ�ப� �ட சா�ப�ற��� வ���லாம ேபா���ேச��
அ�ப�ேப��ேட�. எ�லாேம இயலாமதான, ேவெற�ன? யா���டயாவ�
ெகா���தான ஆவ��‘’ எ�றப� ��யதா� கச��வ�ய ��னைக�����
ேபா���டா�.
��ைப�ெதா��ேபால பல�� ��ெச���� ேமேல கா��� பர�ப�ேபால இ��த�.
இ�த இயலாைம����� மனைத ��க நாென�ன ெச���ட ����? நா� ப���
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��தானவன�ல ஆனா� �ைக�பட� த���றா� எ�� �ைன���ெகா�டா�
��ெச��. க�கா� .� கட�� அ����� ேவதார�ய� ேபா� �� அ�����
எ�காவ� ேபா��ெகா����பா�. எ�னா�ேமா எ�� �ைன�தப�ேய மைலைய
எ�� பா��தப� இ��தா� ��ெச��.

82

48

இ��த�� இ��� இற���� எ�ப� பய��ப�? அ�டா���

த�னல��லாத கைல�ெதா�� �க��ற�த க��ட�கைல ஆேலாசக�. ஒ�ைற
வ�வைம�ப� ���� பலைர�� வ���னா�� இ���� ��வ� ஜூ�� நாயக�
எ�னேமா, ���ஷ ெபா�மன�ெச�ம� ேபால கைல�ெதா�� ��பாதா�. ��பா
ேப�வைத �க ���த கா�கைள�ெகா�ட ஏற�தாழ நா�� ெச���ற� ��ப�
ெகா�டவ�க� ேக�க ����. அ�ப� ஒ� ��மா ����ைவ�ேபால �க அ�ேக
�க� ைவ�� ேப�வா�. ��ெரன உட� �����. எ�னெவ�� பா��தா� அட
காெம��பா.. ���கேவ���. ��க� ����ெகா�� �����ேபா� ��பா ஆ���
உலக சமாதான�ைத����த ��தைன�� ஆ�����பா�. இ�ப உ�க �க�
எ�ப������ ஐ�ேயா! எ�ன மா��தான?
ெதா�� ��த� மா��ய ெதா�� ��வன� ப��ய ச�ேதக�ைத ��பா�ட� ேக�க
�ய�றேபா�, அவ� ��ய ப�� இ�தா�. ‘’ ெச� அ�ல� ெச�� ம�ய��
���தா�யா, அ�ப� ேவல ெச�ய��. ந�ம ல��ய���காக பல� சாவலா�, ஏ�னா
அ� அ�ப��தா�. எ�லா ேக����� இ�க ப���ல. ��தேனா, நாேனா இ�க
ெப�சா பண� ச�பா��க ேபாற��ல. ேசா� இ�லாம ��த� ஏ இ�ப� ��த��?
ந�ல ேவல�� ேபா���கலா��ல? ேசா� இ�லாம, �ர� �ட இ�லாம பரேத� மா�
�������கா�. அவ�க அ�மா��� ேக�ச�, ெத��மா ஒன��, ஆனா,
அவ�கேளாட அவ���கல, ஏ�….? ம�தவ�க எ�ப�ேயா, ஆனா, நாம ஒ��ைமயா
இ��க��. ப����ட�த ந�ல �ற�ல க�டைம�கலா�. ெகா�டா� ேபா�� ேவல
ஆர���க��. ��கால ச�த��� ந� ப�� இ�தா�. ��த� ஏதாவ� ��
வா���டானா, பண� ேச��? பவாவா���� எ�த ஒ� ெவள�பர�� ேதைவ��ல,
அவ�க ெப�ய ஆ��க, அவ�க��ட இ�லாததா? ‘’ இ�த�ேப����ைட�� தைல
����ேபாவ� ேபால 360 ����� ஒ� பா�ைவ. அ�ேபா� உ�க� பா�ைவ ��தைன
எ�லாேம �ற���ேபான �ைல�� ��க� எதைன�� ந���ற அ�ைம �ைல��
வ������க�. இதைன ைந� ந� அ�ேக �யா�� நக�� �ற�த அபாத�� எ��
�ற� உள�ய�� த��வ �ள�க� எ�� ��� ��வாக �ள������றா�.
‘’அ��ப��ேபாட த�ெகாைல ெச����ற மன�ைல ெகா�ட ஆ�க�தா�
நம���ேதைவ. அ�ப��ப�ட��கதா ப��ைய�க�ட ����. ஏற�தாழ
த�ெகாைல�பைட மா��. ெதா�� ��த� அ�ப� ப��னா��னா அ��� ஏதாவ�
ஒ� காரண� இ����. 90% ெதா�� ந�ப�க� த�ேனாட பண�� கவைல�படாம
ெசலவ��� உ�வா��ன�தா� இ�. பவாவா�� ப�� ேபாடாம இ��கற�மானல
அவ�க��� எ�த��ர�சைன�� வர�ேபாற� இ�ல. இத இ��ட��பா ெநைன�க
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ேவ��ய� இ�ல. ெதா�� ��த� ப��ன��� ஏேதா ேவற காரண� இ����.
ந���ைக இழ�கா��க. பா���கலா�. ெச�யா ‘’எ�� இர�டாவ� �கெர�ைட
���தப�, ‘அைடயாள�கற�ல நாம எ�ப�ேம ��க �டா�’ எ�றவ� ஆழமாக
�ைகைய இ��� ��ட�� வைளய��� என� வா�ைகேய ��ளா� மைற�த� ேபால
இ��த�. �ைத�����ள ெர�� காைல�� ேச�� வ���ட�ேபாலேய எ�� உ�ேள
ேநா��யா�� நா�� வைக அலார�க�� ஒ��ேபால அல�ன.
ேஜ.ேக�� இர�� ெசா�ெபா�ைவ ஐ�� ��ட இைடேவைள �ட இ�லாம�
ேக�டா� எ�ப� இ����? �ேர� �டலாேம எ�� �ட ேக���ட உ�நா��
���த�. இ�ெனா� �கெர� ஆ�ட� ெச�தா� ெபா�நல கைல�ெதா��.
இ�ெனா�னா, ஒ� �கெர���ேக ஒ� ம�ேநர����� ேமலா���ேச,
இ�ெனா�� ேபானா மார�தா� உைர��ல நட��வா�பல, வ���� �ரா�
எ���� பயண� ேபா�� ச�த� ேக�ட�. �கெர�ேடா�, ��க�ைட�� வா��
என�� ெகா������, �க���ரமான பாவைனேயா� சாைலைய�பா��தா�. அ��த
�த� �ள��வ� இ�ப��தா�. �ற� எ�ைன�பா��தா�. அ��ற� 360 ��� பா�ைவ;
��கைட ��தைள பா�ல�, ட�ள�, அ�� உ�கா�� ஈ, � ஆ���ேபா� அ�� ெப��
வ�� �ைர, கைட�� வ�� ஆ�க�� ெப��ர� நக� �த� உ�ச�தைல �� வைர
ஒ� அலச�, சாைல, ெதா��ைய ச�யாக ெபா���வ�, எ� ச�ைட��
ப�டைன�பா��� ��� ேபச ஆர���தா�.
‘’ ெரா�ப கா�ள�சா ேயா��கா��க, அ� ெரா�ப ��கலா���. அ�க ப���, அ�க
இைள��. ேயா��கற�� அ�ப��தா�. அ� நம�� ேவ�டா�. ��க இத எ���ட
ேக���க, பரவா�ல, நா ��ய� ப���ற�’’ எ�றவ� இ��த����� இ�����
ஒ� ��ந�ன��வ கால�ய, ம��� ச��ய�ச அ�ச�க� ெநா���� உைரைய
�க���னா�. எ�����பவைர அ�ேயா� ஒ����லாம� ெச�����, அ��த�ைற
ேயா��கேவ �டா� எ�� ேதா��� உலக��க�ெபற���ய உ��� உைர அ�.
����:
எ�����பவைர வ�க��க ைவ��� க�கைள�ெகா�டவ� கைல�ெதா��. அேதா�
ேப�� வா��ைதக�� ெம�ைமயாக க�ைமயாக ���� வைக�� ேப�வா�. த�ைன
எ��� ���ைல�ப����ெகா�ளாத� ேபால�ெத��தா��, ம�றவ�கைள �க
ம�னமாக மன�� எ��பவ� எ�பைத ெதா�� அைம��� இ��� த� உைழ�ைப,
த� பண�ைத ஏ� த�ைனேய அ��ப��� இ�� �ல� ��� அைம�யாக வா��
பல ந�ப�க� அ�வா�க�. ஆனா�� �ட பல�ட�� ��தைன�ேபால அ�க
எ����கைள கைல�ெதா�� ச���க��ைல எ�பத�கான காரண� எ�ய�தா�.
ேநர�யான அவர� ேப���க�, ��தைனகைள ஆ��ய அேகா� உ�பட உ�ள�
உ�ளப�ேய ச���கேவ��ைல எ�ப�தா� காரண�. கைல�ெதா�� த�ைன ஒ�வ�
ச���கவ�� ��ேன ஆரா��� �ைக�பட� உ���ட சா��ரா� ��ட� அவ�
ப��ய ஒ� ���பட�ைத ெவ� ந�மண�ேதா� கா��வா�க�.
அ���காக இர��ற ��ட���� அவ�க� எ��பா���� ஒ�வ�� ��ய ��னைக
�ட அவ�கைள ������� எ�ப�தா� இ���ள த��ர�. கைல�ெதா���� �ட�
கா�� க�ன��� ேபா���ெகா�� ம�றவ�க���� ேவ��ைல அ����
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மகராச�கேள, பாவ ம��� �ற�த மகா�கேள, எ�ைனெயா�த அ�ைமகைள
ப���தமா��� க��தா ப��த�கேள, ஒ�ேற ஒ�ைற ���க�. இ�வள� மக��வ�
�ைற�த ஒ� அைம�ைப ��� ��� அ��ப��ேபா� ப�ெச�த பல�� ஏ�
�ல��ேபானா�க� எ�ற உ�ைமைய மன� �ற�� உ�களா� ேபச ���மா?
ெப�தெகா�ேத சைபைய� ேச��த கைல�ெதா�� உ�ைம�� க��த��
�ற���ைமைய �ட அக���ைம ���ய� எ�� உண���தா� அ�மத��ைன
��ப���றாரா? அ�ைப உலக���கான� எ�� வ����ெகா�� ந���ைக��,
அ��� ெகா�� ����� ஒ�வ�� �ரா�தைன�� இைறவ��� ேக��� எ��
ந���ேற�. அ�ேப உலக���கான� எ�� ��� ம�யா�� மகன� வ�கா��தைல
ெபற தைடயா� ��ப� அைன�ைத�� ெவ��� த�ைன �ைல�����ெகா���
அக�கார�ெதா��தா�. இைறவ�� அ�ைப காண க�கைள மைற��� அக�கார
அ��ைக ���னா�தாேன எ�யவ�க�� மன� ����. அவ�க�ட� இ����
இைறவ�� ெத���. ந��ட� உ�ள இைறவைன�ப�� நம��� ெத���.

85

49

ெதா�� ஒ� ���கமான அ��க�: த��வ�க�,
வ��ைறக�, த��ர�க�, த��வ� ���த ��ைமயான
ைகேய� - ஈ��� ஐ �லனா������

ெதா�� எ�ற அைம��� ப� ெச�ததாக ��ய��, ஆ��ய அேகா��� உடேல
���வா��ேபா�ட�. ேவ�டா�, அ����� �ல���, இ���� இ����
ேகாவண�ைத அ��க� பா����ெகா� எ�� பல ெமா�க�� ேப�, ��யாதவ����
ச�ைட�� ேபா�டா�. இ��ய� ேபா�ேசா, உ�ேராட வ�தா பா���கலா� எ��
அ�மா�� �ேளாச� ���ைப உ���தா�. அ�ைறய �க��� �க��வைர அ�த
வா�ைதக��� உ�� இ���� எ�� ந�ப��ைல.
ைவ�� ��� ெதாட�க 6 ஏ�க� �ல� ப�ென�� ல�ச �பா� பண���� �க
ேந�ைம, அ��ப���, ேசைவ, மா�ற� ஆ�யவ�ைற �� உடலாக, ஆ�மாவாக
ெகா�� வா�� கைல�ெதா���� ெபய�� வா�க�ப�ட�. இ�ைலெய�றா��
அவேர த� சா��ரா����ட��� �ல� ேச����ெகா�ள வ�����வா�.
கைல�ெதா�� ெதா���� ஒ�� வா�� பரேத� ஒ�வ��� த� ��� வாச��
ைவ�� ஒ��ைற��, �� உணவக��� ஒ��ைற��, உண������றேதா�,
அவ��� �� �பாைய�� வ���ேகா எ�� ெப��த�ைமேயா� ஈ�����றா�.
த�னல��லாத கைல�ெதா�� இ��த����� இ����� என ெதாட���
ேப�ைரைய����� ந� ��தைனைய ��க இ� வ��ைறகைள ைகயாளேவ���
என அ�ப��தவரான ஸ�ரா நம�� ஒ� �ல ���கைள ெகா���றா�. எ�னவா�?
ேச�� ந�ைம உ�காரைவ�� அவ� ேபச�ெதாட����டா�, ��கா��� ஒ�வைர
உ�காரைவ�� அவ� உட�� �ைதகைள �ேழ த��க�ெச�� ��ஈ���
�ைசேயா� இண�கமாக ெச��, ���� க�கைள கர��ரடாக ேத��ெத��த�,
ைவ�� க��ய �� ைக���ைட��� அ�ல� ேகா��சா�� ��ய� ைவ��
��கா��� �ேழ �ைதகைள ேநா�� ேவகமாக வ�� ெகா�� ���னா�
�ைதகைள த�����பவ��� எ�ப� ஒ� �கா�பவ� �ைட���! அ�ப��தா�
இ��த����� இ����� ெச�� அ����� அ��ததாக இற���� ந�ைம
வ�நட��� த�ெகாைல������� கைல�ெதா���� ேப��� ெம�ல இ���
இ���� என த� டய������க�� நா��லாம� எ�� ைவ����தா� ெதா��
அைம��� ��னா� ப�யா� ஒ�வ�.
ேவதைனைய�த��க இர�� ட�ள� �ைர �ரான இைடெவ��� அ������,
மல���க� ஏ�படாம� இ��க ேத�காைய இ�ேவைள உ��வரேவ��� எ��
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��ய ஸ�ரா�ட� எ�ப� ��க� இ�வள� ச�யாக ேத�கா� ம���
சா��டேவ��� எ�� �����க� எ�� ேக�டேபா�, ��த� கைல�ெதா��ைய
ச������� வ��ற எ�லா�ெபா��க��� அவ��� மல� �ட��
க���ெகா���. உடேன எ�ைன ேத�கா� வா��வர� ெசா��வா�. அைத����
இ�ேவைள கா�ைற ம��� உ�� ச�தாய���கான அ��த உைழ��, ப�ெகா��க
ப�யா� ேத� அைலவத�கான ச��ைய அத���ேன ெப�� ���ெத���
�ள��வா� ப�க� அ�ணா �����. என�� அ�ேபாெத�லா� ெத�யா� அவ�
கைல�ெதா���� இ��த����� இ�����, �ற� இற���� வ�நட���
ேப�ைரைய� ேக���தா� அவ��� மல� க�� சா�� �ைல���ெச�� வ��றா�
எ�� நா� அ�ேப�ைரைய ஒ�நா� ேக��� வைர�� ந�ப��ைல. ஒ�
�ைல��லா ேத���காக உ�ைர பணய� ைவ�� �ைளயா�ய �ைளயா�� அ�
எ�றா� ஸ�ரா.
ஆ� ���ப� இ�� ���யமாக �ற�ப��ற�. இதைன ஆரா��� �ைக�பட�
��வாக உ�ள�ைக ேரைக ேபால �ள���றா�. ‘’ ஆ� ���கற� ெதா���ல
ெரா�ப ���யமான�, ஏ�னா அ�ப�தா� ெநறயா ஆ�கள ேவல ெச�யற��
கா��லாம ேசைவ�கற ேப�ல ���க ����. க�கா����தேனாட ேவலதா இ�த
ஆ� ���கற�. இ��� தயாராவ��கற� சாமா�ய�ப�ட��ல. ெநறயா
க�யா��ேயாட க�ைத ப��கற�, ஞான���த�, �.ரா இவ�களெய�லா� �டாம
ப��க��. ���பாக த��வ��க� ஓேஷாேவாடெத�லாேம ப��க��. அ�ப�தா
ேவளா� ��ஞா� ��ட��ல ேப�ச ேக�கறவன�லா க���� க�தலாகற அள�
அ�க ைவ�கர ����. அ�தள� ெந���� ெப�கறா மா�� அ����றா பழ��சா�
காசா, பணமா�கற மா�� ேபேசா��. இ�த �ஷய��ல க�கா����த� ஹா�வ��,
ேக�����, ல�ட� �����, அ�ேப�க� ���� உ�பட பல ப�கைல�கழக�க�,
பால�க�, ����ச��, ���ர�ச�� எ�லா��ல�� ��கைல�� ��த கைல
ப�டெம�லா� வா��னவ�. இத�� பல ஆதார�க� ���� காெணா�க�ல ��க
பா�கலா�’’ எ�� பல காெணா�கைள�கா��, அ�த இைணய �கவ�கைள�
�����ெகா����களா எ�� ேக��றா�. நா� ம��க, ம��க அவ�ைற தா��
�����ெகா���, காெணா� ஒ�ைற இய���றா�. காெணா��� ஒ��யாக
ந�ன���வ��வ� ேபால இ� ம�த� தானா அ�ல� எ�����டா எ��
ச�ேதக�ப��ப� ேலா�க� ���� �ட� ேபால ஒ�வ� ���, ேபச�ேபச
அ������ பல���� ஒ� �ட� ஆ�� அள� க��� த��� வ��ற�. அவ��
ேப�ைச�தா�� ஒ� ேத�ப� ேக�க, அ� யா��� எ�றா� நம� ஆரா���
�ைக�பட�����தா�. க��� ெப�� வ�ய, ந�க� பா�� ேபால ஆ… க��யப�
அ��றா�. க��ைர��ைட�க நா� ெகா��த ைக���ைடேய காய ெர��
நாளா��ப� நைன�� ந��ட� வ��ற�.
‘’ இெத�லா� ேவளா� ��ஞா� இ��தவைரதா�. இ�ப ஆ� ����ற�
க�டமா�ேபா��. இ�ப�� ஆ�ேத� க��கா� ேல�ய�ேதாட க�மன� எ��ேயா
ெவ�ல ேபா�����. ஆ� எ�லா� ந�லவ�தா�. ஆனா எ�ன வா�கற பண����
எ�த கண��� இ��கா�, பலேப��� ��ேன�டா ரா�க� அ�ப��கறா மா��
ஏ������வா�, அ�வள�தா இற���டற��� ேபா��ேத வர��’’ எ��
����றா� ஆ.�ைக�பட�. எ�ன�க, ெசா���க, ஏ� ேபா�� வர��? எ��
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ேக�டா�, ‘’ப�ச ��ளயா இ����கேள �ேரா, அவ�தா எ�ன ப�ற��� ெத�யாம
��தேராட ‘ஏ���ட�பா’ ேகார� பா��ல மா�� ஓவ� கா��ட��� வா��ைக�ேக
ஒல வ������ ��� மா����வாேன?, ேபா��லதான க���ல இ��� ெபாண�த
இற�ேகா��’’ ஞான����ைப உ����றா� ஆ.�ைக�பட�.
ச��க, �த�ல இ�த அைம��� பல� இ��தா�கேள அவ�க பா��ேபைர ஏ�
��தைன�த�ர யாைர�� காண��ைலேய? என நா� ேக�க, அவ� ��ய� ந�ைம
த�மாற, �ைக�க ைவ�த�.
‘’ �ைய����ச�பற� க�ப எ�ன ைக�லயா ெவ����ேபா�?, ��� கடா��ம�ல,
அ�ப��தா��க, அவ�கள பய�ப���யா�� ��� �����டா� ந�ம
��த�.அ�பற� யாராவ� வ�றவ�க அவ�கள�ப�� ஏதாவ� ெத������டா
ெதா����ேக �..� ேத, அதனால ெவ�ல �ர�� ��டவ�க எ�லா��த ப����
க�ட ேம��� ஒ��த���ட ஒ��த� பய�கரமாக ேப�, ேமாசமானவ�கள கா�ட
�ய�� ப��வா� ��த�. இ��னா அவ� இ�க இ��க ���மா? ஆ��ய
அேகா�, ப���, ெவரலாமா� பல��� இத ப�����கறா�, அர�ய�ல அ�ண
ம��� இற��னா ம�தவென�ல �.ஆ�. எ� வா��ேரா��. ��த� எ�க��
ேல�ய� ����டாவ� ��� ெபாள�பா�பல, ெத��மா எ�ன ஜ�� அ�
��ஸா���� ப� அ� ல��ய� இ�ைன�� ப�ற� ��சய� எ�ப� ?‘’ எ��
��த��� பாலா�ேஷக� ப���றா� ஆ.�ைக�பட�.
ந�ல �ண� ஏதாவ� ெசா���கேள� எ�றேபா�, ‘’ எ�ன ைக�ல ��தக�
ஏதாவ� வ����தா �ல�கடல ��கறவ��� �ட எ�ன ஏ��� ேக�காம
�����வா�, பண�� அ�ப��தா, அ� ெபா�மன�ெச�மேலாட ெட���தான�பா.
இ�ப ��த� ேப�� ேபாட ஆர������கறா�. எவ�� ஆ�����ள
உடமா���கறா�. ேதா�ற� ெரா��ப ���ய�டா ஆ..�டா .. ஆ அ�ப���
ெசா�னா�‘’ எ�� அ�சர� �சகாம� ந��� கா���றா�.
அ��ப���, ேசைவ �� �ள���றவ�கைள தய� ெச�� ேக�� ேக�காம�
ந�பா��க�. இ�ெனா�� எைத�� இ�ேபா�ற ஆ�ெகா�� த�ெகாைல�பைட
அைம��க�ட� பண�ைத ெபா�ளாக ெகா��க�. ���தவைர ந�ல ��தகமாக.
அைத�� ெகா��கமா���ப� அ� உ�தம�. இவ�கெள�லா� உ�தம ேபா�ைவ
��ல�க�. அ�ப� ெகா��ேததா� ஆகேவ��� எ�� ச�கேசைவ ெவ�யா?
உ�க� அ��� உ�ள அர� ப�� �ழ�ைதக��� ந�ல ��தக�க� வா��
ெகா��க�. அ� இவ�கைள ந��வைத �ட எ�வளேவா ேமலான�. ��ய ெசா�
ஒ��, ேசைவ எ�� �ள��யவ�களா� இ�த �� ப�ட� ேபா��.
உலக�ைத அ������ ��ர�த�ைமைய ைக���க�. உ�க� ���ப�ைத
பா��க�. த�க�� க�ைணைய இர�க�ைத ��ட இ�ேபா�ற அைம��க�
எ�தைனேபைர வைத���றன எ�பைத அ���களா ��க�?
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ஏேதா பா��க நகர ���ப�� ட�� ��ல� ஓ���றா� ேபால எ��
�ைன���ெகா�டா��, அ�� பா� ச�. 360 ����� ஒ� ��ைபைய� க�ட���,
அைத அக��வ�� �ைன�� இ���� எ��ஏ ப�டதா� இவ�. ப�ம�� க�யாண
ேக�ட�� எ��� ெச�பவ� ேபால �ைன�கைவ�தா��, சைமய�� ந�றாகேவ
ெச�ய���யவ�. ெதா�� அைம��� இைணயவ�, ச�க இைணயதளவ� �ள�பர�
ெச��� அ���� ��ட� இவ�தா�. �க��� �ைன ஏ� ���னா�� இவ���
ெத�யாத அள� ���வா�. இ����ற இட��� அைன�ைத�� ெச�ய ஆைச���.
எ�ண�� அ�தா�. �ைறய ஆ��ல ��கைள வா��பா�. பல அ��ய�, அர�ய�
க��தர��க�� �க�ேகாணா� கல��ெகா��பவ�. க���ட� ேகா�� எ���
ப��� இ��தவ�. ஓேஷா எ��யைத ஆ��ல����, த��� வா������
அ�ப�� �வா��ப�� ெப�� ஆ�வ� ெகா�டவ�.
த�ைன�ப�� பல�ட�� ேநர�கால� ெத�யாம� ேப�வ�� ெப�� ���ப� உ��.
ஏதாவ�, ேப� அ�த இ��கமான இட��� ���� ������ ேவைலகைள ெச�வ�
இவ�தா�. ம�த ��ேடாச�ேபால எைத�� ���வ�, எ�வ� எ�றா� அ�வள�
��ய�. ேவக� அ�த வ��ைய�ேபால�தா�. கன� அ�க� அ�லவா?
�������த�
��� அபாயகரமான எ��� தைல��� ேபா�� ெகா�ட ம�த� இவ�. ேப�� ஒ�
மா��யாக இ����. தன�� ெத�யாத� உல�ேலேய இ�ைல, இ�ேம�தா�
�ற�கேவ��� எ�ப� ேபால ேப�வா�. அ�ல� �ர��வா� இர��ேம ஒ��தா�.
உலக���ேக ேயாசைன ெசா��� அ��� சா� ேவைலதா� இவ�ைடய�. உ��
ப�� �ர�சார� ெச�ய உலக��ேலேய இவைர�ேபால ஒ� ��தைவ��ய
�காம�ைய� பா��க��யா�. இவ� சைமய� ெச�தா� எ�றா� யா���ேம மல�
�ட�� க�டா�. எ�ேலா���ேம கார��ழ�� ைவ�� அத� �லேம
�ள�ெக�ெண� உபேயாக� �ைற�� வ��ைற�க��� ��ய மல�ள�� �ைற��
கா���ைம வா�க �ய����வ��றா�. இவ�ட� ேயாசைனேக�டா� ��ல��
����ற�ேபா எ�� ச�ேதக� ெகா��மள� த� ��தைனகைள அ���ெகா��
ந�ைம ஆ�ைப�� ��� �� பா��பா�. ெதா���� ெச���ெதாட�பாள� என
த�ைன�தாேன ஆழமாக ந���ற ஆ��� இவ�. ��த�� ெகா�த�ைமக�� வ��ய
அ�ைம ��த ம���வ� இவ�தா� எ�� ���ேபாேத, ேப�� காரணமாக �� �ட��
உ�வா�� வா�ைவ அ��க ஒ� ��ைக இ���ற� என ேகாவண�ைத
க���ெகா�� கா��� இற����வா�. எ� ����� இ�ப�தா� ப�க
ேகா�பா�கைள ��வா�. தா� ம��ேம ேபசேவ��� எ�� ம�றவ�க�
ேக�டா�ேபா�� எ�� �ைன��� கா��ய க� இவ�. சைமய� அ�ைம எ�பதா�
யா�� எைத�� ��வ��ைல. ஏதாவ� ெசா�னா� ேசா��� �ஷ�
ைவ����வாேர!
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ைட� ஆழமான இ�த ச�தாய� நா� இ�ைலெய�றா� எ�ன ஆ�����? எ��
��தைன�� சைம����தேபா�, ��� ��கல �ர� ேக�ட�. ஆ.. க��மர�, ஆ..
ம�ச����, ஆ.. கட� என கானாெம��� ��தைர�ேபால பா�வ�தா�.
‘’பா���களா ைட� த��, க�� எ�ப� க����டா� பா��களா?’’
உடேன ைட� ‘’க�� இ�லடா க�ஜூடா ஆ�ய ம�ைடயா, அெத�னடா உ�க���
ம��� இ�த த�� ேமல அ�ப� ஒ� ெவ�?’’
‘’இ�தா�பா� எ�ன�ப�� எ� த�வர�ப�� அவ�� ப���னா நா
�ர�ெடா��� க�த� எ�� உ�ன ப�� க�டப� எ�தவ�ேப�, அ�பற� எ���
வழ��ைரஞ� அ�, ேபா�ேவா�ல ேகச யா���ட?
‘’ஆமா, தபா� அ�ைடெய�லா� ெகைட�கற��ைலயாமா? �ர�தர �த�வ����,
க��மர����� ம��� எ�ப� �ைறயாம இ���தா�?’’
‘’ ேயா� எ�ன ைத�ய�யா உன��, ெகா��� அ�ப��கறயா? ம���ேரா�ல
ம�ய�, நா� ப�ஸ ெர�� ��ட� ெப�ேரா� ஊ�� ெகா���வ�டா ’’ என ெப��
ேகாப��� ���னா� ��.
‘’ேட� இ��ய ஏ�டா இ�யா�பமா�� அ�ரச� ��யற? ேபா�� கா�ட
ெசா�ன�டா’’ என ப��னா� ைட�.
‘’இ�கபா�, ேத�ய க�� ஏதாவ� ��தக�த ப����� ஏதாவ� ேலாலாயமா ேப�ேன
…. ����� ஆ�ேடா வ���� பா���க’’
‘’ஒ�த வா��ைத�� எ���டா.. ஆ�ேடாவ�லா�.. நா ப�லேய ேபா��கற�’’ என
த�னட�கமாக மா�னா� ைட�.
‘’� ஏ��ேபாற�� இ�ல ைநனா ஆ�ேடா, உ�ேமல ஏ� ���கற ஆ�க வ�வா�க
ப�ல வ�தா என�� லாசா��ம�ல, � ேக�ல� ேத�ய�’’ எ�� �ேல�ைய வா��
அ�� ����னா� ��.
ஆகா, வாய��ற�தா ந�� ேமல வா�தா��த� அள��� ��ல�க� வள�ேத என
ேயா��தவைர ��தைனைய கைல��றா� �� க�ைத��ர��.
‘’ஆ�ேடா ம��ம�ல, ஷா�கா பைட�� தயாரா���, அவனவென�லா� த�
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ேபர���ள ெவ����கற, ��னா� தா� ப���ெகாட���� ேபா��ேபான ��ய
ேத� எ��� ேபா������ ���ய எ������ட வ�� ெத��ல ���றா�க�பா…
இ� � கா���னா ர�தவா��தா� பா���க’’
‘’என�� இ��ேம க��மர�, கட�, த�� ேஹ�ஓவேர �ர�ேய�பா’’ என
�யாவன��ரகாச�ைத வா�� வ����ேபா�� ெவ��� ேத� ஓ��றா� ைட�.
‘’ஹேலா ��ட� ெஹ�ேட� �ரா�ட�, ஏ இ�த��ல�ப� நா�கேள க��மர�த க�ல
க�� கட�ல ேபாடலா��� இ��கேறா�, ��சய� ேமல வரா��ல?’’ அ�பா�யா�
ேப��றா� ��.
‘’ �ரா�ட� எ�லா� ெச���டா�டா, அவ�ேபர�ெசா�� ெபாைழ�கறவன�லா
ந�ம��� ஒ� �பா�� இ�� ����� ஆன�தபவ�ல 30 �பா��� கா�
����றா�டா, � நாயாட ந�யாட �க����ல யா��� ஓ��ேபாேடா���
எ���ட ேக�கற’’ என உண����� மார�தா� தைலவைர�� ����றா� ைட�.
‘’ அ� ைட�� � ெதன�� ேப�ப� ப��கற எ�னா��, உன�� ெந��வ� வ��,
ஆனா, எ�ன�பாேர� ஜா� ந�ப� ஏ� பா�கற�, வா�றன�பா, இெத�லாேம
ச����கற �ஷயமா, ஏ எேமாஷ� ந�� கடம�பா, �க����னா யாராவ�
பா�கேவ�டாமா? �ேய ெசா��?’’
கால�தா�டா, ேப�…ேப� ெச� அ�த ெஷ�� ப�க��ல இ��கற அவேரா�ேரகண
ேல�ய�த எ� சா���ற ேநரமா�� என �ற �� ��� ஓ�ய�� அ�� �ேரா பான
ட�ள� தைரேநா�� ச���� ெந���ய�.
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எ�னெவா� ேதட� சா�! - ஒ� ��ப��� படல� ஈ��� ஐ ராமதா�

ஸ�ரா��� தபா�� ��தக�கேளா� ஏேதா ேதட� ப�� ஒ� ��தக� வ����ததா�.
எ�ப� எ�� எ�க�ட� ேக�டேபா�, நா�க� த�க��
����ைன�பா������ யாேரா அ�������றா�க� எ��
க�������ெசா�ேனா�. ஸ�ரா அைத� �ற�� பா��தா� அ���தக���
��ன�ைட�ேலேய அ�பேன ச�தா இர��வ�ட� 200 அ���ைவ எ��றா�.
ப��தா� ெச�த��ல��ய� ெதா�கா��ய������ ��யப��ைய ��� ைவ�த�
மா�� இ������ற�. உடேன எ�கள� �லனா�� ப���ைன நா�����றா�.
ஆனா� நா�க� ஆரா��� பா��தேபா�, அவ� ��தக�ைத பா�� த�வா�� எ�ற
ெபய�� அ�������றா�. ஸ�ரா�� ந�பரான தபா�கார� ��ன��� எ�ன
எ���ட �ட ெசா�லாம ேபர மா���டேய�பா…எ�� ேக�����றா�. எ�ன
ெசா�வ�? இலவசமாக ெகா��தா� �ட ைகச�� க�ண� �ட
வா�கமா�ேட��றா� எ�� ஸ�ரா வ��த�ப��றா�. ஆமா�, யா� ப�யாவ�
இ�ேபா�ற ��தக����? ச�தா�ெதாைகைய� ேக�டேதா�, க��ைர ஒ��ைன��
அ���ைவ�க ேக����ப� அவ��� ெந��வ�ைய�த�� எ�பதா�
மைற����ேடா�.
த�� இல�கண�ப�� ேபால ஒ� ��தக��ைன உ�வா�� அத�� ஏேதா ேதட� எ��
தைல���� க��ைர அ��� எ�றா�, ஏ��பா ஏ� அ� இல��ய ��கா இ�ல
ஆ�ேடா�ரா� ��தகமா? என ��க� ெந�ைசயைட�க ைப��� �ைக�ைலைய
ந����ேபா��, ��ெப��ைய ைவஜய��� மக� ஷா�ப��ட� கட� வா��ேன�.
எ�னேவணா இ��க���. இேதா ஒ� �ைளய�� வ��றா�. எ�ன அபாயகரமான
வைள� ெந�� அழ�. அ�ேயா நேர��ர�ட� ேபா�றாேள? ெச� இைத ஒ� ம�
ேநர� க����பா��ேபா�. �த�� இ�த�ெப�ைண ேக�ரா�� பா������
வ��ேற�. ேஹ� ஜா�, இ�ேக வா!
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மாளாத �ர����, ��ய�ேசா�� ��ைட�� ஏ�த�ழ�

��ர��ர��நாயக�(�.�.நா) ����� வ�தேபா�, ேத�ய��� ��தக�கைள ப��க
ெகா��ேத�. ஆனா� பா��க�. �க �தானமாக த� ப���ைடேய ப���றா�
ேபால. அவைர�� தவ� எ�� ெசா�ல��யா�. ஆனா� ��தக� வ�� ேச�மா எ��
பயமான� �.�.நா � ேப���தா�. தன��� ���த ��தக�க� யாராவ� ந�ப�க�
ெகா��தா� அவ�க��� �����தரமா�ேட�. ஏ� தரேவ���? என��
�������றேத! எ�� �ற, என�� ��ெக�றான�. வ���� ேகாைவ எ���ர�
ஹா�� அ����ெகா�� ெச�வைத உண��ேத�. அ�ேபா�தா� மா��வ� எ��ய
��றா���த�ைம �ைல அவ�� ைக�� ெகா�����ேத�.
��தக� ப��ப� கால�ைத சா��த� எ�� கா���� வா��� ��ய� �ைன���
வ�த�. ஆகா, அவ� ேப��வா��� ெசா�ன ப�� எ�லா� நட���, �� ஆ��
எ�� என�� எ��ச� தா�க��ைல. ஒ�தடைவ தவற����டா அ�வள�தா�பா
ெபா���ெச�, ��தக�� ெச� எ�� �� ��� கா��� ேபால ேப�னா�
அரசமா�.
கள�ப�, ��ர��ர�� எ�லா� க�ைமயான ஒ�ைற�தைலவ� ஆ�க� எ�� ஸ�ரா
ெசா�னேபா�, ேபராய�க�� ேபாரா��� ��தக�ைத த���ட���மா? எ�� ���
அ�த�க�க�� ெத��த�.
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ெந�ச��� ஒ� - கலா��

��தக����ழா�� ��தக� வா�க பா����ெகா�� இ��ைக�� �லந��க�
வ�த�ேபால உண�ெவழ, இ��ய� ேபா�ைச�ேக�ேட�. ‘’ எ�னா���க’’ எ��.
‘’அட�பா� தைலவ� இ��ழ�க� ேபசறா�, உன���ெத�யாதா?அவ�ேத �ழாவ
நட��றேத’’ எ�றவ� ஃேப����� க�ைத எ��யப�, ெப�க�� அைச�கைள��
ெச�சா� ேபால கவ����ெகா�� வ�தா�. ���� ஒ��ைற தைர
அ���தட��ய�.கைடக�� ெம��ய மர அ�ைடக� எ�லா� ெந��� ��வதாக
ேதா��ய�.
‘’����ேபசற�ல ந�� தைலவ� ேபா�ைய�� ����வா�’’ எ�� இ��ய� ேபா��
ெசா�� ���க��ைல. தைலவ� இ��ழ�க� க��னா� பா��க!, அேட�க�பா 64
���க� �ேய�ட� எ�லா� எ�ன���கான�!! ெகா�யால, அ�ப�ேய ெகா����
கா�, �லேம வைளயறா�பல இ�����னா பா��கேள� தைலவ� ேப�ேசாட
எ����� வ�ைம எ�ன ெசா�ற� நா�! ���க�கேள க������ பய���
அ���� பவ� அ�ணேனாட ேப��. ைம�ேக ெநா����ேபா���� த�ைம ெகா�ட
உண�ெவ����ேப�� ெபா��ைடைமயாள�� த��ெசா�� எ�� ேபராய�க��
��னா�. இ��க��� அ��காக வ��றவ�கைளெய�லா� பய���தேவ��மா
எ�ன? ெம�சலா�த�ல த�வா!
இ��ய� ேபா��கார� ��ட� ம��� ைவ����தா� ெப�கைள அள�ேத ���
�ைன��� கண�����ெகா�� இ��தா�. ��த� ப��பக� ேவ� எ�ேபா�� ேபால
மா�ேவஷ�ேபா���� தயாராக இ��ப� ேபா� ��றா�க�. ெஹ�ேட� த�ழ��
ப� ெதா���ப�� ேபால �டா� இ��த�. ேமட� ‘அ’ க��ரமாக நா�க இ��ேகா�
எ�� ைகைய�க�� �டா�� ம���� �ேரா�� ெச���� பட�ேபால ��றா�.
��த��� எ�ேபா� ��� எ��ச� தாளா� ேபா�றேதா அ�ேபா� எ�லா�
எவைனயாவ� �����, ந�ைம�ப��, இவ� இ�த ைச��ள ந�லா ெப��
எ��பா�. அ� �� ெப�� எ���ற அழ� இ���ேத என வ�� ��வா�. எ���
இ��பவ��� �� �������. அ�தாேன அ�தாேன ேவ��. மார�தா� �
ெசா�னாேவ, அ� ஆ����கா�ல இ��கற நா�தான எ�� ேக��ற
அ�����ணா��களா�ேச யா���ட? ஆ�டா ஆ.ஆ ஆ..� ��த� ச���
ேக�டாேல ேபா��; இ�ப�லா அல�� ஆ� ஒேர ஓ�ட�.
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ெதா�ைம வ� ேசாமபான� தயா��ப� எ�ப�? ெமா�ட�ச��� ���

இ�த�����க� 1967 � ெச�ைன �.நக� ��வநாத�ெச��யா� & ச��
��வன��னரா� ப����க�ப�ட த�ழக ெதா�ைம பான�க� எ�� கா�ய�பதா�
எ�பவரா� எ�த�ப�ட ��ைன�த��, இ�கால���� ஏ�ப எ�த�ப���ள�.
ேவலமர���ப�ைட
ெவ�ல�
��

அைர��ேலா.
ஐ�� �ேலா.
ஒ� �ட�.

கா��த��� (��� ெவ�ல�, ப�ைட, ஊ�ய பைழய�) கா��த���
இ�லாதேபா�, க��ைன கல��ெகா�ளேவ���.
கா��த��� அ�ல� க� கல�த ேவல�ப�ைடேயா� ஊற�ேபா�� த��ைர 5
அ�ல� 6 நா�க� க��� ந�றாக �ைள�� ச�த� ேக�ட�ட�, அதைன எ���
��� ைவ�கேவ���.
ெந������� �� ஊற�பாைன�� ேம� ஒ� பாைனைய ைவ�� அத�
���ப��ைய �ைள���, �� பாைன����களாக ��� ��� ைவ�� �ைளைய
அைட���டேவ���. இத�ேம� ேசாமபான� �ரா����யாக ெப�� ெசா��வைத
ேச��க ஒ� பா��ர�ைத ைவ�கேவ���. இ�த பாைன�� ேமேல இ�ெனா�
பாைன�� சாதாரண �ைர (����த�) ஊ�� ைவ�கேவ���. இ�த ���
பாைனகைள�� �� இைடெவ� �ட இ�லாம� ���னா� ந�றாக
க���டேவ���.
ஊற� பாைன�� உ�ள ரச���� ஏ�ப ேம�பாைன�� 5 �ைற த���
ஊ�றேவ�� வரலா�. அத��ேம� த��� ஊ��னா� ேசாமபான��� த�ைம
��ேபால கார� �ைற�� ேபா����. ஐ�� 180 �.� பா���க� ��தமான
ேவ��ெபா��க� கல�காத ேசாமபான� இ��ைற�� �ைட���. ஊற� பாைன��
உ�ள ����ள ரச� ேபா�ற �� ேச��க�ப�டா�, அ��த�ைற, ேசா�பான��ைன
தயா��க உத�� கா��த��ரா��. எனேவ ���க ெந���� கா��� அைன�ைத��
��ட����ட��டா�. இர�டாவ� பாைன�� பா��ர��� ேச������� �ேர
���கேவ��ய பானமா��.
இ� ப��, அ�ெதா�ைல ��� த�க�� வா�வாதாரமாக ெகா����த
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ெதா���� இர�� வய� பழ�ய�மா� ��வதாவ�, ‘’ இ� எ�க ��ேனா�,
��தவ�க ெச�ச ெதா��தா�. பான��ல எ�த ேவ��ெபா��� ேச��கமா�ேடா�.
����றவ�க ெகா���ற கா��� ச�யான ெபா�ள தேரா��கற� எ�க ெநன�பா
இ����. அ�பற� �ரா���கைட�கார�வ, ெசா�த�கார�வ ெபாறாைம,
ஏவார�ேபா���னால ச�பா��ச பண�த எ�லா� ெஜ�����ள ேபான பயன, த��
பயன சா�� எ��க ேகா���, ேக��� அல�ேச எ�லாேம ேபா����. பண�த
ம��ல ேபா�� ஏதாவ� ப�����தா எ�க ெநலம ேவற மா�� இ�������ேத.
ந�ம��� வாழற�� யா� ��� ெசா�ல இ��தா த��?, ேகா� ெசா���
ெக��கற��னா�ேத இ�ேக ேபா�� ேபா������ வ�றா�க. ந�� ைகய
ந�ேபா��க, அ�ேத எ�ப�ேம ெநஜ�, ந�மள கா�பா�தற�� அ�ேத, அ�த�
ெதா�� ப��ன பலேபர ப�ேக�����, சாபமான ெதா��� அத ����ேடா�.
அேதாட ேபா���கார���ட வா��ன அ�ெய�லா ெகா�சந�ச��ல சா�!
ஒ�ெவா�ைண�� நாமளா அ�ப�� ெத������ ச� ெச���ேபா�, கால�
ஓ�����யா. இ�ைன�� நா ��ம�யா இ��கற�னா, அ�த �ஷய�த எ�லா
����டனாலேத..’’ என வ�ேயா� ����றா� பழ�ய�மா�; ெப���
�ைன�க�னா� க�க�� அதைன�� �� வ��ற� க���.
(இ����க��ைர க��ைரயாள�� த��ப�ட க����கேள. இைவ
ேகாமா�ேமைட�� ஒ��ெமா�த �ர� அ�ல, இத� எ���ைனக��� நா�க�
ச�வ��சயமாக ெபா����ைல, எ�கள� ேநா�க�ைத இ�க����க� �ர�ப��பத�ல
என ைநஸாக கழ�� ெகா�ேவா� எ�பைத ���ெகா�ள கடைம�ப���ேளா�)
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�ராக��கா��கடா ேட�! - �ராக��த� யா�? எ�ப�?
எத��? ஓ� அலச� ப��- ஜக�ஜால�

‘’த��, ெந��ல அ�த���தக�த.. அேத ஃ�� �ர� ��ல ேபா���டயாமா? மத�
இ��யா�கார�வ கத� கத��� கத�றா�. எ�னதா�டா ப��ன. ெந�ல
ேபா�டா எ���ட ெசா�லேவ�டாமாடா.. உ�பா���� வ�ேற.. ேபாேற.. ேட�,
�ெய�லா� ெநறயா ப��சவ�டா. நா�லா சாதாரண பல�னமானவ�டா.. எ�ன
ஏ�டா �ராக��கற.. வ����டா… ேட�.. என�� எ�தன �ர�சன இ����
ெத��மா? எ�தைனல ����� க�ட�படேற� ெத��மா?’’ ��த� ைகேப���
கத�கத�ெவன கத� படபடெவன அ���ெத��தா� வா��ைதகைள.
‘’ேத�ய� வ�தா�, ேபசற���ேபான�. அ�வள�ேத!’’
‘’ அவைர�� ����� � ���க ேபா���கலாேம ஏ����டல?’
‘’………………………………………………………………………………’’
‘’�டா����ேபான�, ��க இ�ல நாென�ன ப�ற�?’’
‘’ேபா� ப�����கலா��ல?’’
ேபாைன அவ� ைவ����டா�. இேத ேக��ைய ஏ� நா� ேக����க �டா�?
ேக����தா� எ�ன சமா��� வ������ எ�� ஸ�ரா ெபா��தா�. �� அவ�
எ�ேகா �லக� ேபான�� அவர� டய�ைய எ��� ப����பா��ேத�.
என���ெத���. அ�ம� ேக�டா� ெகா��கமா�டா�க� எ��. எ� உைழ�ைப ஒ�
�� தன� �யநல���� எத�� பய�ப��தேவ���. எ� எ��� ம�த�க�
அைனவ���மான�.
ெதா���� ேகா�� அ�����ட� இ�ப�� ����ேட ெச�ேத�. அவ�
ெபா�நல�ேபாரா��ட� �றாதத�� நானா ெபா���.
ஐயா, ��தேர, ஒ� �பா���� உ�கைள ந�� இ���� நா� உ�கைள �ராக��பதா?
எ�ப� ����? ����களா? உ�கைள�தா�� ஒ�வ� வ���ட�தா� ���மா?
கைல�ெதா���� அக�கார��னா� 45 �.� ேம� ெந��சாைல�� ஜ�வா�
மைல����� நட�� வ�ேதேன யாரா�? என� ெப�ேறா� ���த பண�ைத
எ����ெகா�� எ�ைன த��க��ட ெபா�நல ந���ள�க� ப�� நா� எ�ன
ெசா�வ�? �ராக�������க� எ�� த�கள� பத�ைதேய நா�� இ��
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பய�ப��தலாமா? கைல�ெதா��� த�க�ட� எ�ைன ம������ எ��
எ��ட� ெசா�ல� ெசா�� நாடகமா�யைத�ப�� ைகேப��� கைத ேபால ேக���
��க� அவெர�ன என�� இைழ�தா� எ�� ேக�க ஒ� ெநா� �ட தயாராக
இ�ைல ஏ�? ேந�ைமயாக ேபசேவ��� இ�ைலயா அ�தாேன ஐயா ��தர ராமசா�
��ய எ��ேதா� இைண�த எ��தாள�� அற�, அ�த�க�ைத, அ�த ேம�ேகா�
இெத�லா� யாைர ஏமா�ற� பய�ப������க�?
அ��ப���, ேசைவ, ல��ய�, இ��த�, இ��� எ�லாேம ஏேதா கைல�ெதா���ேகா
உ�க��ேகா ம��மானத�ல. இ�த பர�����த ேதச��� எ�த ஊடக���
ெவ��ச�� இ�லாம� பல�� அ�வா� இ������றா�க�. �ம�சன�க� இ�லாத
அைம�� எ�ப� வளர����? எ�த�ேக���� ேக�காம� ப�யேவ��ெமன
பா�ஸ�த�ைமேயா� ��க��, கைல�ெதா���� �ைன�கலா�. �ல மன��ற��
ெகா�ட ��ட� ேவ��மானா� அைத� ெச�யலா�. நா� ஏ� அைத�
��ப�றேவ���? �த��ரமான ��தைன��தா� ந�ைம �ற�க ����. ம�ற சக
ம�த�க���� உதவ ���� எ�� ந���ேற�. உ��யாக ��வ� ஒ�ேற
ஒ��தான. அக�கார� இ���� இட��� அ�� ச�வ ��சய� இ��கா�. இ��க
��யா�. ��தக�கைள ச�வ ��சயமாக ���ப ெப���ெகா�ள ��யா�.
இைணய��� ���� ந�ப�க��� ெகா��த� ெகா��த�தா�.
உ�க��� ெப�ய அள�� ந�ப�க�, �ரபல�க� ெத��தவ�களாக இ��கலா�.
உ�க��� பல ��பமான �ற�க� இ����றன. ஆனா� அைன��� ேமாசமான
இல�ைக ேநா�� பய���ற�. �ைள� வ�ம� வள��ற�.
எ�� ��ர�க�, வ��ைறக�, ேபா�க� நைடெப���றனேவா அ�� ��னா�க��
கைல உ���ெத��� உ�னத இட�ைத அைட�� எ�பா�க�. க�ஒ���
உ�ள��� �க�வெத�னேவா? பராபரேம அ���?
பழ������வ� ���ட� ��ேன� ‘’நா ெரா�பநா� இ�க இ��கமா�ேட� ’’
எ�� �� இர�� நா�க���� நா� �ராக��க�ப�� க�ைமயாக எ�ச��க�ப��
த�னல��லாத கைல�ெதா��யா� ெவ�ேய�ற�ப�ேட�.
ல��ப��� ெவ�நா�க� உ�கேளா� இ��கமா�டா�. �ைர�� அவ� த�ைன
������ெகா�ள அ�ணாமைலயா� அ����ய ேவ���ேற�. பல�� ெவ��க
சமய� பா������ற� அ�வள�தா�.
நா� ெதாட��� ஒ� இட��� ஒேர ேவைலைய ெச��ெகா����ேப� எ��
�ைன�க��ைல. நா� ��க� ெகா��தவ�ைற �ட ம��பானவ�ைற உ�வா��
த�����ேற�. ம�த�கைள �ட ெப�தாக தா�க� ம���� பண�ைத��
�ற�����ேற�. ப���� ெவ�ேய வான� பா� ஒ� உ���ெகா�� எ�ற
இ���க���� ��க� த��� ெமா�ெபய��தத�காக ��சய� பண�
தர�ேபாவ��ைல. ம�ப��� எ�� ெச��ெகா�ேட இ��க�ேபா�� இ���க��
ப���� ெவ�ேய வான� ��தக� ப�� ��க� கவைல�ப�வ� லாப��� ஏ�ப��
ந�ட� எ�ப� யா����தா� ெத�யா�. ���� ெப�ய ெவ�� ெப�ற வ�வ�
எ�� �ற ��யா�. ஆனா� இ� கால���கான வ�வ� எ�பைத நா�
ம��க��ைல. கால�ேதா� பயண� ெச�யேவ��ய க�டாய� உ�ள�. ேப�ப� ேப�98

எ�ஷ�� ந�றாகேவ ப���� ெவ�ேய வான� ���� அத� உ�ளட�க� அ�ப�.
அேதா� த�க�� �யாபார���� எ�ப��� லாப� பா��க உைழ���. உ�க�ைடய
�க� பா���� ேபச என�� எ�த தய�க�� இ�ைல. த�னல��லாத ெபா�நல
உ�ள�க��� எ�ப�ேயா நான�ேய�. க�ற�� ெப�ற�� பய��ள�தா�.
எைத�ப���� �கா� ெசா�ல எ�ன இ���ற�? ந��!

நாேனா� பரேத�
ந�ேலா� கா���
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ேகாமா� ேமைட எத�கான�??? - பழ�நாடா�ேபர�

ஆ��ல�க��ைரகைள �ழ� அ�ல� ச�தாய���கான ெவ�ேவ� ேகாண�கைள
உ�வா����ற ம�த�கைள அ��க�ப���வத�காக ேகாமா�ேமைட வைல�� �ல
ந�ப�க�� �ய��யா� ெதாட�க�ப���ள�. ெமா�ெபய��� எ�ப� �ல
�����ட வைரயைற���ப�� இய�க���ய�.
�த�� �ல ம�ற வைல���க�� க��ைரக� ெவ��ட�ப�� ��ன� ���க
தன�ேகயான ெமா�ெபய��� க��ைரக��� ���ய��வ� ெகா��� வைல��
அைம�� எ�� ந���ேற�.
ப� இ�லாத எ�க�ப�தா ேப�� ெலா�� க��ட�ெக�லா� எ�னா� ஒ� வா��ைத,
ஒ� ப�� ேபச ��ய��ைல. ெவள�கமா� ���� ச�பா���ற ைத�ய�. �யாழ�
எ�றா� ப���க�, ஞா�� எ�றா� ஆ���க�, இத��ைடேய க��க�டா� ப�
எ�� �ட�� ஊ�ன ெந��� ப����ைடேய ���ய க�����ைக ���யப�
ேலாலாய� ேப��ற த�ைம �ற�����ேத வ�த� இ�ேபா� ஊைம���� ����ற�.
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ந�க� ம�த� - பழ��சா� ஜூ�ய�

��ெவ���� �ழா�க�� ��க� எ�ேபா�� இ���� எ�பதா� நா�ேபாகேவ
மா�ேட�. ஆனா� ெச��மைல ���வ�டார� ேப���கைள வா�ைகயாக ந���
ைவ��� எ��தாள� வா.�. ேகா� ��தாகெதாட������� ந�க� ப��பக���
நா�� ��தக�க� ெவ����� நா��� நாட�, ெப�மா� ��க�, ல��
சரவண��மா� என�பல�� கல��ெகா�டா�க�. கள�ப� �ர���கார� அைழ�த
காரண�தா� �ழா���� ேபாேன�. �ழா��� ��ேன ��தாக ���� பல��
அ������தா�க�. �ழா ������ட��, �ைறயாக �ட��டாேத எ�� ����
டா�மா� சரண� க�சா� எ�� �ள����டா�க�. ��ர��ர��, ��த�, வா.�.
ேகா�, ெச�ல��� ���சா� நைடேபாட�ெதாட�����தன�. ைச��� ����
எ�ைன�ேபா�ற ைசவ�ப��க��� அ�ேக எ�ன ேவைல? த�� ��க ெகள���க
எ�றா� ��ர��ர��.
��ேகச பா��ய� ேப�ய� ந�றாக இ��த�. ேதா�ேம�
ைகைய�ேபா���ெகா�� ேப�வா�கேள அ�ேபால, இய�பானதாக இ��த�.
ெப�மா� ��க� இேதா ���ெச�ேகா� ப� �ள����� … இேதா ேபா����
எ�� பய�������பா�க� ேபால. படபட��டேன ேப�னா�. ல��
சரவண��மா��� ��� இய��ந� �� ஏக க���. ந��ெகன ����கா���ேப�
அைத�� ஆமா�க எ�� �யாய�ப��� ந�ப�க�ட� ேப�னா�.
ெச�ல��� ���சா� எ��ய இரவ� காத� எ�� நாவ� ஒ�ைற நா�
வா������ேற�. எ�ப� ��தக�ைத ��பைன ெச�வ� எ�� ரக�ய�ைத���னா�.
உ�ைம�ேல இ� எ��பவ�க��� ��சய� பய�ப�� வ��ைறக�தா�. அவ�
பாவ�, ��������ேப� த�மா��ேபா���டா�. கர������� க�� ேகாவ�
வ����ட�. எ������� அட�� ைவ�ேத�. ��தக� எ�ப�����ேமா, ஆனா�
ேத�� ந�றாக இ��த�.
த�ைச �ரகா�� க�ள� நாவ� ப�� அவர� ந�ப� ஒ�வ� ேப�னா�. �ற�த
ேப�சாக அ�த நா�� அதைன��, ��ேகச பா��ய� ேப�யைத�� எ����ெகா�ள
����. இ��யாக, வா.�. ேகா� தா� பா���வ�த ேவைலகைளெய�லா� ��,
அைத எ�ப� ��� �ல� வ�ேத� எ�� �� தா� �த�� ���� ��
ம�றவ�கைள ���கைவ�தா�.
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க�கா����த� ப��ய க�தா� - ஆ������ ‘���’
��ட�

ஆ��ய அேகா� அ���ய ��த� ப��ய க�த� �த�� ப��க �ல எ����
�ர�சைனக� இ��த� எ�றா�� �ற�, ����ெகா�� வ�� ப��ேத�.
��த� ப��ய அைன��� ெத��த கவ��த ஒ�வ� ம���தா�இதைன எ�����க
���� எ�ப� உடேன ���த�. ஆரா��� �ைக�பட� இதைன ெவ��பைடயாக
�ல��� ������டா�. ஏற�தாழ அவ�� �ல�ன மா��தா�.
கைல�ெதா���� ல��ய�க��� அவ� உைழ�ப� ச�. ம�றவ�க�
அவமான�கைள� தா���ெகா�� ஏ� ேதயேவ���? ஏ� �����ட ெப���
ெபய� அைன�� ��த� ஈ�ப�� ப�க��� வ��ற� ெத��மா? எ�� ஆரா���
�ைக�பட� �����ெகா�ேட ேக�டா�. ேல� ��� ��� ��டரா�ேச?
ெத�ய��ைல எ�ேற�. ஆ������டா ��. அ����வா�க ெகா�ச நா�ல
எ�றா�. ஸ�ராைவ�தா� �த�ேலேய அ��தா�ேச�பா!
‘’�ல���ப�ைண�� ஆ��யாள�களாக ப��க� த�ைம �ய����ெகா���. அ�
ஏேனா இ�ேபா� �ைன��� வ��ற�. அ�ப��தா� ெதா�� இய���றேதா? ேவைல
ெச�பவ� ேக�� ேக�காம� அ�ைம ேவைல ெச�யேவ���. ேபா�வைத
������, அ��ப��பாக அ��தவ�க� ��ேனற நா� உைழ�கேவ���. ஏதாவ�
ேக�� எ���னா� உடேன அவ�கைள�ப�� அவ�� அைன�� இட�க���
பர�ப�ப�� ெவ�ேய �ர�த�ப�வா�க�’’ எ�� ஸ�ரா�� ��������
அ��ேத�.
த��ப�ட ����, ெவ��� தா��ய ஆ�மா�க�� ைக�� ஒ� அைம��
இய��வ� வர�தா�. அ�ப� யா�� ெதா���� க���ெக��ய �ர� வைர
இ�ைல. இ�த�க�த� ெத�வாக ���ற�. த�ைன ந��பவ�க��� த�ெகாைல
எ�ண�ைத ப�ச��பா�க� ��த�� இதர த�ன��லா ேபெரா�க�� எ��
�ற�ப���ள�. ஸ�ரா�� நா��������� இ� உ�ைமயாகேவ இ��க����
எ�� உண��ேற�. ��ைமயான எ�ண� ெகா�டவ�க�� �ைளயா���களமாக
பல�� உ��ேடா��றா�க�. ேசாதைன�கால�தா� இ�.
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கா�க��� ��� - �����ப��

கா�க� நாவ��காக அ�லா� ச��ர� �வ�ர�கா� ���ைன ெவ�����றா�.
அவ��� வா����கைள ெத�����ெகா��ேற�.
அ��தா�� அழ�ய ��க�� எைதயாவ� ெசா�ல��மா எ�ற ெதாட������
ப��ப� அ�லா�� அ���� அ�யாம�� ெதாட�தா�. �ற� ரா� �ர���
ஆ��ல �ைர�பட இய��ந�க� ���த த�� ெமா�ெபய��ைப வா��ேப�.
அ�லா�� எ����க� த�யாக எ�த ��தகமாக அவ�ைடயைத வா��த�
இ�ைல எ�றா��, அ��தாைவ ெதாட���யாக வா���வ��ேறன. அைவ
இய�பானதாக, ஆழமானதாக இ����றன. வ�க��� ெசா����� ��கைவ���ற
த�ைமைய அைவ மாறா� ெகா������றன எ�ேப�. ேவைல �ைட�கா�
இ���� மன�ைல ���� எ��ய க��ைரைய எ��ேம மற�க ��யா�. �ைத�க
கா������, �ைதைய எ���பா������� �ல� ேபா�றவ�க� எ�� �����வா�.
�க அ�தர�கமாக மனேதா� உைரயா�� க��ைரக� இைவ எ�ேப�. ��ய ��தக�
ேப�� இத� ஆ��ய� இரா. நடராஜ� அவ�க�� ��� ெப�����றா�. ஆனா�
அவேரா� ��� ெப�ற அ�லா� ப�� ஒ� வ� அவ�க�� இத�� எ�த��ைல.
இ�தா� அவ�க�� ேந�ைமயான வ��ைறயா எ�ன? அவ�க�� �� வாத���
�����டா�க� ேபால. கால� அ�ப� ேவ� எ�ன ெசா�வ�?
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அெவ��ச� பயண� - ெம�ேரா���� ம�

��ட��� �ள��� பயண�கைள �ட எ��பாராத பயண�க� நம���த��ற
எதைன�� ஒ��த பய� படபட��ட� ஏ��ேறா� இ�ைலயா, ��கா அைழ�த��
அ�ப��தா� �ைன�ேத�. ேப��� வர அைர ம�ேநர����� அ�கமா��ட,
�ய�ைவ ச�ைட, கா�ச�ைட என பய��� பாத�க� வ�ேய பய��த�.
��கா ஒ� டா�டா ட�பா ேபால எ��ேம இ�லாதைத �ல���த�����, �ற�
அச�������ட� ெத����பட� ப���ேப�வா�. அ�� அ�ஜூைன ெத�����,
த�ைஷ த���� �ைஜ ெச�பவ�. பாட�க�� காத� ேதா���பாட�கைள
பல���� ேபா���கா�� ெகா�வ� ��வைக ப�வா�க� �ைறதாேன! �டேவ
இவ�� த� கா�கா �ரலா� பல ச�க�க�, பல �வர�கைள ��ட, ஆேராகண,
அவேராகண இைச�க�ேச� அ�த இட��ேலேய ெதாட���. �ழ�� ��ற நா��
���ைர�ேபா� பா�, பால���ணா வராத நடன�ைத வா வா எ�பாேர அ�ேபால
பாட ��யாத பா�ைட பா� பலைர�� வ�ெகா�ைம�� உ�ளா��வ� அ�னார�
ஹா�.
அவன� ��ய வ��யான இர�டாவ� ைகமா�ற� அெவ�ச�� பயண� ெச�ேதா�.
வ�� தா��தப� அைம����ததா� பல வ��க� எ�கைள �ட உயரமாக இ��தன.
லா�க� அ�ேக ெச���ேபா�, டய�க� ெநா��� எ� ெத�வ ப��ைய உ�ச����
ெகா�� ெச�றன. ைமேல� 25 �.� �ைட��ற� எ�றா� ��கா. ைகேப�
அைழ��க� ந�ல சா�பா��ைன ஆன�தா�� சா��ட �ட��ைல. கடைன அவ��
அ�மா �ைன�ப����ெகா�ேட இ��க, பா� சா����ேலேய எ�����டா�.
அ�� சா�பா� எ�ப�ைத�� �பா�. �ைளேம�ைஸ எ��வ�� ந�ைம ��ச யா�
உ��? அவ�ைடய பாயாச�ைத�� நாேனதா� எ�கடா பாயாச� எ�� ேத�
���ேத�. ஏ� பாயாச� ���க��ைல எ�� அவ�ைடயைத�� ��������தா�
ேக�ேட�. ����� �� ேக�டா� ந�ைம�� 20 ��ட �ள�க� �� ெமேலா�ராமா
ெச�� பாயாச�ைத ���க �ட மா�டா�. ந�ைம�ேபாலேவதாேன நம� ந�ப��.
�ள�க� ெசா���ேபா� ���தா� ‘நா� ���யமா, பாயாச� ���யமா’ எ�பா�.
��சயமா பாயாச�தா� ஏ�னா ��கர� ���கா�� ெக����ல. ெசா�லவா ����?
�ள�க� ேக�டத�ேக �� பாயாச�� ெச�மானமா���ட ஏ�ப� வ����ட�.
��கா எ�ப��ேப�வா� எ�றா� நம�� ெத��த ஒ�ைறேய தா� ��தாக
க�����த� ேபால ேப� அய��� ஏ�ப���வா�. இவ�ட� ந�பனாக இ��க
ஒேர ஒ� த�� ேபா��. அவ� எைத�ெசா�னா�� கா� ெகா��� ேக�டா�
ேபா��. அ�ல� அ�ப� ந���க� அ� இ��� �ரமாதமாக இ����.
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ேகாைவ பயண� �ைல��லா� �ைட��றேத எ�� ேபானா� இவ�
‘உள�வெத�லா� ேலாலாய�’ �க����� �ைரய� ேஷா பா��தா� தா�க ���மா?
கரகரா� எ�� ப���ைகயாள� ஒ�வைர ச���ேதா�. அவ� அச� ���ைற���னா�
மா�ய�ம� ேகா�� �சா�ேபாலேவ இ��பா�. எ�ேபா�� இ�ேபா�தா� ���
எ��த� ேபா�ற ஒ� மய�கமான �க�. அவ�ட� �ல� ���� ஏேதா ேப��
ெகா����தா�. நா� அ����ள ப� �டா��� ஒ� ெப�ைண
அவதா����ெகா����ேத�. அனாட�ப� இ�� இ� �ய�க�
������கேவ��ேம எ�றா� அ�� சமதளமாக இ��த�. இ����, க���� எ�த
ேவ�பா�� ெகா�ளா� இ��தைத�க�� அ����யாேன�. �ல��, ப�ைச�மாக
ஒ��ட� ஒ�� கல�த ம�� ேதாைக �ற���தா� க�ைண��� ேபா�றதா எ�ன?
ஏ�த இற�க��லாத ேக����ட� ேபால ஒ� ெப�ண�பா! எ�� ச�தாய���கான
ெப���ைச ெவ������� �ந�� ேப�க��� �ள��ேனா�. அ��த கடைம
கா�����ற� ேபாகேவ�டாமா?
எ��ைடய ெபய� ெகா�ட அ�த�ேப�க� சைமய�கைலஞைர அ�� ச���ேத�.
��.. �� ம� அ�தா�ட ேபா எ�� அத�ட ��யா�. அவ�� ஆ���யான பா�
அ�ப� ஒ� �சால�. சைம�கறாரா, இ�ல இவேர சா���றாரா எ�� ட��� என��.
ேமேல ���தா� மைல ���� ம�ைக சா� ��� க�ள�காத� ப����ைக��
க�ட� க�� வ���� பாஸூ. இெத�லா� ஏ� ெசா��ேற� எ�றா� அவ���
க�யாண� ��சயமா���டைத� �����, அ� �ைர�� நட�க�ேபா�றைத
ெப�ைம�ட� அ���தா�.
த� த���கான ேவைலைய�� அ�� உ�� ெச���டேவ��� என ஓைவ�
�ரத�க�� பாச�ைத�� ���னா� ேப�க� ம�.
அத��� ��கா, ெர�� சேமாசா, ெர�� �ரா��ேகானாைவ ஆ�ட� ெச��
வா���ெகா�� வ�தா�. சேமாசாைவ ேவகமாக உ�ேள த���ெகா�� ேப�க�
ம�ைய ைல�டாக கவ���, �� கவன�ைத�� அ�ேக சேமாசா ெகா��த ஒ�
ஒ��� ���த ெவ��ய �ற� ெப�ைண அ�க� அ�கமாக ெபா��த�
பா����ெகா����தா� ��கா . அைத�கவ��த ேப�க� ம� எ�ைன��
அவைன�� கவ��� உத�ைட 360 ����� க��தா�. �ற�,
‘’ேட�, ��கா ெரா�ப ���காத. ஆ�ர� னா வ���வா, ேவ�மா எ�ன?’’ ேக�க,
பரவச� ெப�ற ��கா அ�� சேமாசா�� �� அ�வள� ெம�வாக வ���ேமா
எ�� சா�ைன�தட�னா�. அ�ப�ேய வா�� ைவ�� உ������க ஆர���தா�.
��கா�� ஆ�வ�ைத பா��த ேப�க� ம� ‘’ேயா� அ�ப�ெய�லா ஆ�டவனேய
ேந�� பா�த மா� எ���ரச� ���காத. எ�லாேம �ழ ����ேபான ேவ���கதா,
ெத��மா?’’ ஆனா� ��கா த� கன�� இ��தா�. அவ� பா���� பா�ைவ�� அ�த
ர�யா எ�� ெப��� உைடக� �����ட ேபாகலா� எ�� பய� என��
ஏ�பட�ெதாட��ய�.
‘’ேட� ஏதாவ� சா���றா, அவ��ட ேபா� ஏதாவ� வா��ேவா�. என�ெகா���
�ர�சைன��ல’’ எ�� எ�ேபா�ேம �றாத வா��ைதகைளெய�லா� ெசா�ல
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ஆர���தா�.
ேப�க� ம��� த���� உ�ேள ஏேதா ேவைல இ��ததா� �ைர�ேலேய உ�ேள
ேபா���டா�. கவ���கரமான ஆ� எ�� �ற����. மல���கரமான ஆ� அவ�.
��கா �� ேசாலா� ேதாழ�க�தா� இ�த ேப�க� ம� �ரத��. ேப�க�
இவ�க��� ெகா�����த அைற�� இர� வ�� த��வ� �� ேகமரா காைல��
ஆ� ெச�வத�� �� �ள����வ� ��கா��� பழ�கமா����த�.
ேகாைவ����� தடதட��� ச�� பயண�, �� அ����� ேகா� பயண�.
ேகா������ த�னா�பாைளய� அ�ேக��ள �ல� ஒ���� பய��ேதா�. அ�த
�ல உ�ைமயாளரான ��மண� ஆகாத க��ட� ஒ�வேரா� ெச�ேறா�. 12 ஏ�க�
�ல��� �வசாய� ெச��றவ� எ�� ந�பேவ ��யா�. இ����ற ெசா����
ஏ�ப��ட �� இ�ைல. பைழய �.�.எ� சா�� ைவ����தா�. அ�� ேகா���வரேவ
ஒ� ம�ேநர� ஆ��.
�ல� பா��க�ேபானேபா�, அ�த வ���� ேபாடா ெவ�ைணகளா, ����கடா
எ�ைன எ�� ப�சரா� �����ட�. 12 ஏ�க� �ல��� 4 ஏ�க� பர���
�ராைன� க� �ைட�����ற�. ��வா�களா உற�� �ைறக�. யா� �ல�ைத
வா�க �ய���தா�� பல தைடக�, இைட�ச�க� ெச�� த���
�������றா�களா�. மன� ெபா���ேப�னா� க��ட�. �ட ��தமாக ஒ�ைற
ெச��றவ� ேபால ெத�ய��ைல. பல �ஷய�க� அவ� மன�� ஓ��ெகா����த�
ேபால. த��பா� இ��தா�.
எ��கா�� �க��� அ��க கா�� �� ெவன கா�� �க க��� �� வ�ய ெச�த
ேமா�டா� ைச��� பயண� இ�.
இ�பயண��� ச���த ம�த�க� �ைற�தா� எ�றா�� �ழ��, ம���
பலதர�ப�டைவ. பயண���� உட�நல� �க ���ய�. க�ம���, ேக�ைப எ��
���ப� அ�வள� ந�லத�ல எ�ப� எ� ப���ைர. த��� உட���
ஒ��வர��ைல எ�றா� அ� ெப���ர�சைனைய ஏ�ப����.
�ந� ேப�க��� ��ற ப�க�, சா�����க�� ேகா��க� கல�����ற� எ��
��கா ெசா���தா� என�� ெத���. அ�தள� மசாலா,ேச�மான�க� இ��தன.
அைத அவ� நா� ��� ெச��த அ��தநா� ெசா�னா�. நா� ெசா�ல��ைல,
நம� ந�ப�க� எ�ப� இ��பா�க� எ��. அ� அ�ப��தா�.
�ல�ற�ச�ைட ���க உ�� பட�����ட�. தைல�� ���க வற����ட�.
பயண��� அ�க� �� ���காததனா� உ�ணவாத� அ�கமா���ட�. உணைவ��,
�ைர�� ச�யாக ெச��ெகா�டா� எ�த�பயண�� ெவ��ேய.

106

61

வானேம �ைரயான கைத ெசா�லவா? ����ச��ெகாமா�

நா�� ச��தா�க�� ஒ� ச��தா��� ��மண� எ�� ைகேப� அைழ�� ��ய�.
ந�தகாைட�� சர�வ� மகா� வர�ெசா�னா�. ச��தா ஒ� ெபா�வான ெபய�
எ�றப�யா� அ�� ஈ�பா� என�� இ�ைல. அ��� க����� நா�ைக��
ச��தா�க� இ��தா�க�. �ற�, �க�, உட� என பல அைடயாள�க� இ��தன
அவ�கைள ������ ேப�வத�� எ�ேற. ���தவைர தா� யா� எ��
�ைன�ப��த �ய���தா� இ�த�ெப�. என�� ஞாபக� வ�வ� இர�டாவ�.
ந�ைமெய�லா� அைழ��றா�க� பா��க� ேபா�ேம! ��மண���� இத�ெகனேவ
ெச�லலா� யா� இ�த ச��தா எ�� ெத���ெகா�ளேவ. சாகச ��� உ�ளத�லவா?
பா� வ��� ெந��� ம��� ந�லத��ைய� பா��ேத�. அவ� மல���யாக இ���
நா� பா��தேத இ�ைல. எ�ேபா�� க��� �� த��� இ�ேபாேத ����
���ேற� பா� எ�� எ�ேர��ளவைர கவனமாக ேபச வ������ �க�
அவ�ைடய�.
அ�ேபா� எ�ேபா�� ெமௗன�ரத� கைட����� ேசா��ைபய� ����னா�.
���ஷ� ப���ைக����� ேந�காண��� வர�ெசா�� ஒ�வ� அைழ�தா�.
எ�ேக������க� எ�� இ��ைற ேக�க, நா� ��மண���� ெச�வைத
ேகன�தனமாக உள�ைவ�ேத�. ��மண����� ெச�� பா��தா� உ��� கட���
எ��ப� காத�. �த�ேவைல எ�ன ப�� பா�வ�தாேன! நா� எ� தா�ட�, �டேவ
ஒ� அ�லநாயக�ட� பா��ேத�. ஓேக. ஒ�தடைவ சா��டலா�. எ�ைன ��ட�
ெச�வைதேய ���ேகாளாக ெகா�ட ரா�ைட���பாைளய�தாைன பா��ேத�.
எ�ைன� பா��த�� �����ேச� எ�� ���ேதா� வ�தா�. அ�பற�, ெசம
ைகேவலயா�ட? எள�����ேட ேபாறேய? எ�றா�. ரா.� �டேவ இர�� இைல
ேசா� ��ற அ�லநாத�, ‘’ ஆ�ப� ெகா�டாற�� �ய�� ப�றா��ல’’ எ�றா�.
‘’ஆமா, எ�ேனாட ேபா� ந�ப� இ�த� பா�பா��� எ�ப�டா ெத���?’’ எ�ேற�.
‘’ நா�ேத ���ேத�. உ�ேனாட ந�ப� ேவற யா���ட இ����?’’ என ���தா�
ரா.�. �� ஆமா, பா�பாவா, யா� இ�த ேல�யா? இவ ெசம ேக�யா�ேச! இ���
ஆ�மாச��ல இ�ெனா� பா�பா வ���� பா�. மா�பள அ�தள� ��ய��� ‘’
எ�� ��தம�. �வரா� ெப�ய�பா ேபாலேவ ேப�னா�.
ரா.� ைவ��� ��யேவ மன��ைல. �ைறய ேபசேவ���. ெவ��பைடயாக
ேப�வா�. நா��� பா��தா� அ��� ேப��� ெதா�க�����வா�. ெச�ைன
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�ள�பேவ���.
தா� த�த பண�ைத வா���ெகா�� தாமைர�பாைளய� �ள��ேன�. ர���
��ட� �ர�� வ�ய �ச�� ெப���� ஏறேவ��யதான�. என�ெக�� உ�வா��
��ல�கைள �ைபட�ேம� �ட ச������க��யா�. �ல� என� �டாத
வா�னா��, பா�ைவயா�� டாமா� எ�ைன ெஜ��யா�� அ��� �ைவ��றா�க�.
அ�� �ச�� ெப�� ��ஆ� அச� ெப�� �ஜய�ேபால அ�ேபா�தா� �க���
நா� க��� ஆபேரச� ப��னவ� ேபால இ��தா�. இத�கான காரண�ைத ஆழமாக
ப������ேபா�, மல���கலாக இ��கலா� எ�� ��தம�. அ��� ந��ராஜ�
���றா�.
ப��க�� அ��� எ�ேபா�� க�வைற அம���தா� பய��ப� எ�ேபா�� அ�தா�
நம� இட�. அ�� அ�த ��ஆ� வ�த�ட�, ‘’ ஏ ஏ இ�ேக எ��� ��கற’’ எ��
ேக�டவ�� க�க� ேப� ���தவ� ேபால ���� ெவ�ேய வ����� ேபால
இ��த�. �க� ம��� உட�� த�யாக ெப�தாக இ��த�. உட� ப�ம� ��
பா�� ேபால எ�ெக�ேகா �ைட�� ������த�.
‘’எ�வைர���?’’
‘’ெச�ைன வைர���’’
‘’��க�ட எ�’’
சலவா� ஒ�� க��காக கா������ நா�� �க� �ைன�� வ�வைத எ�னா�
த���க��யா�ேபான� அ�ேபா�தா�. எைத�� பா��க��ைல. ‘’ேநராக
��ெக��� 98 �பா� எ�� எ��, த�� ெத��மா எ�ன எ�����கற� பா��யா’’
எ�� நா� எ��� ஒ�க ேப�ய�.
�� �பாைய�ெகா��க ேவகமாக வா�� க��யப� ஒேர ஓ�ட�. ��ச இர��
�பா� �ைட�க��ைல. ம�ெறா� கத�ன��� ெச�� அம�����ேட�. பயண�
��ட�. ெச��ர�� ேக�ட� வா��காைன ����� ஜ���, ேச��, பய��
ைப���ைகெய�லா� தா�� �ஷய�கைள ம�க� ெச�வா�க�.
ஒ� இ��ைக�காக நா� நட��� சம� இ���றேத �த��ர���� �ட இ�ப�
அ��ப��பான ��ர� இ�ைல. உ�ைர ேராம���� இைணயாக ம���
ர��ெப����� தா� �����டேவ��ய�தா�. இெத�லா� நம� மரபான
பயண�பார�ப�ய�.
ர�� �ள�ப இர�� ��ட� இ����ேபா�, ெசக�� �ளா�� க�ைர ேத� வ��
அ� ந���ைகயாள�க� இ���றா�கேள அ�பா, அ�ஜ�� ப���க, எ��
த�மைன� �ழ�ைதேயா� வ�� இைற��வ�, இட� �ைட����டா� ஏைழ
வடமா�ல�தவ�கைள க�ைமயாக வைச பா�வ�, ��த� இ�ைல எ��
���ெகா�ேட ���பா�ெக�� கா�த�கைள �� எ�வ� எ�� ர���
களமா�வ�� நம�� ��� ஊ� உல�� ஒ�வ� �ற����வானா? அ��� �ல ேப�
எ�காவ� ஊ��� �� ேபா�றா�களா அ�ல� ��ைடேய கா�ெச��ெகா�ேட
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ேபா�றா�களா எ�� ��லாக இ���� அவ�க� ��� வ�� ெப��க�
அசாதாரணமானைவ. அவ�ைற தயா��� ��வன�க� ஆ�����ப���� அள�
���க�ப������ அவ�கள� ெபா��க� பா� பய�க�� உட�ேம�தா�
�ம�த�ப������. அ��� ஒ� மா�வா��ெப� த� அ�டா இ���� ����
இ��தா� பா��க�. ����த��வட��� ���ய ெகா� ேபால பர�ய ஓ�ய
வ��� என�� க��த�, அ�லா, ��க� ��� ஐேம��� கா��ய��தா�க�.
ஐ�ய�ப�தா�க� ப��� ஏ� வடபழ� ேப����ைலய��� இற��, ��ஒ�
ப�னா�� ����� நட��ேபாேன�. 2 �.� ெதாைல� இ��கலா�. வ��ேற�.
வ��ேற�. வ��ேற� எ�� ��யவ� எ� க��� அ�வைர த���படேவ
இ�ைல. �ற�தா� ெத��த� த� ������ �ட தா�ட��ைலெயன. ெச��நா�
ேஹா�ட�� எ�ைர� வா���த�தா� ��ஒ� ப�னா�. எ� த�ைட வா���
ஒ�தர� பா����ெகா�ேட சா���டா� அ�����த ேமைச�கார� ஒ�வ�.
�எ�ஒ� ப�னா�� �க��� �� �ைள��� �ட�த�. எ�ைன� த�க ைவ�ப�
�����தா� எ�� ����ெகா�ேட�. காைல�� ேந�காண� எ�� ��ேன�.
இட� ப���ேக�க நா� ேபா���ேவ� எ�ேற�. ‘’எ��ரா� க�யாண ம�டப�
ப�க���’’ எ�றா� �எ�ஒ� ப�னா�
�கம� எ�ற ந�பைர அைழ�க, அவ� வரேவ��ைல. எனேவ ���யான�த� எ�ற
அ�டா� ம�ன� ஒ�வ�� அைற�� த�கைவ�க�ப�ேட�. அவ� க�ணா�ைய
���� ேபா� �ட அ��� நா�� �ைரேட கன�கைள பா��பவ� ேபால
ேதா��ய�.
அைற�� �ைழ�த�����, ப�� ம� வைர ஃ��யாக இ��க பா�, ஃ��யா
இ��க பா� எ�� ெசா���ெகா�ேட இ��தா�. என�� அவ� ெசா��வ�
ஒ��� ��ய��ைல. ஒ� அைற அேதா� இைண�த பா���,க�வைற அ�வள�தா�.
ஒ�வ� �ழ��வத�� �க ஏ�ற�.
ேம�ஷ� எ�பைத அ�ேபா�தா� பா���ேற�. ���க பய���த�க�னா�தா�
ேம�ஷ� நட�த�ப��ற� ேபால. ெவ� நப�க����தடா, யாைர�� ந�பா��க�,
ெசா�த���� அைற���ேபா���ெகா���க� எ�ப� ��ய உதாரண�க�.
ெஜயேமாக�� எ����க� ேபால இைவ �க ��டைவ. இ� ஏேதா
ேபா�யா�னா� வ�� �ர�சைன எ�� �ைன��ேற�.
���யான�த� உற���ேபான��, ச�வ ஆன�தமாக உற���ேபாேன�. எ��தேபா�,
��ஒ� ப�னா� ‘’��கரமாக �ழ வா’’ எ�றைழ�தா�. �க� க�� �ள��வத���
இ� அைழ��க�. ��ஒ�தா�. �ேழ ேபான�� ேத��கைட மார�தா� ெகா�
கா�டாம� ெதாட��ய�. அைர��ேலா��ட���� ேமேல ேபான�.
‘’��ஹா,க�ணா, கா���� ���ரா� எ�லாேம இ�கதா ��� �����சா�க’’ எ��
ெப�ைமயாக ��னா� ��ஒ�.
���, ேநர��� அவர� �� இ��த ெத��� அம���ெகா�� ேப��ெகா��
இ��ேதா�.
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‘’ஏதாவ� ��சா எ���யா?’’
‘’இ�ல ெகாழ�ைதய பா���கற�ேக ேநர�ெச�யா இ���� எ�ன ப�ற�?’’ எ�றா�
�எ�ஒ�.
‘’� எ��� ஆ�ட� ெசகா��� ெல�டெர�லா� எ�தேற? அ�தா� ெபால��
ெபால���� ெபால�பறா�பல அ��� எ�னதா�டா எ��ேன?’’
‘’அவ� ேவணா நா எ�தறேத க�ட உத� இய��ந���ட கா�டலா�. ஆனா நா
அ�����ல, இ� த��ப�ட�. அ�ப�� எ���ட ேக�காத’’
‘’நா ப��னத�ட ஒ�ெவா��த�� அவ�ேனாட �ெர���� எ�ென�ன
ப�றா�க ெத��மா?’’ எ�� நா� ேபச,
உடேன �தா��த �எ�ஒ�, ‘’யா�, �ெர�� எ�ேனாட �ெர�� எ�ேலா�ேம
எ��ட�தான இ��கா�க?’’
��சய� ேக����க ஒ� உ��த� என�� ஏ�ப�ட� எ�வள� �ர���
இ���றா�க� எ��.
�எ�ஒ�ைய ெபா��தவைர �ர�சைனைய� பா�����டா� ஒேர ஓ�ட�தா�.
��� பா��பெத�லா� �ைடயா�.
‘’ெச�, த��ய நா பா�����டா�ேத அவ சைம�க ����. வர��மா?’’ எ��
ைகேப�ைய உ���பா��தவா� �ள��னா�.
அைற���ேபானா� கத� தா�ட�ப����த�. ெவ�ேய வ�� ��றேபா�,
���யான�த� ப����� க�ணா�ேயா� வ��ற��னா�. ��ட�ைத பா� டா�ஸ�
ேபால ஆ��யப� �க நா��காக வ�� ப��� ஏ�னா�. நா� ��ெதாட��தா�.
‘’த��, �கம� எ�ப வ�வா�� உ�க�ண� ெசா�னாரா? நாைள�� காைல�ல
���� ஒ��த� வ���வா�, அ����ள � ெகள�பற மா� பா���க, ஏ�னா ஓன�
ஒ� ைட�பான ஆ�. வ���� ��வா� ‘’ ��� இைடெவ� ���, ‘த�பா
ெநன���காத ெநலம அ�ப�’ எ�றா� ���.
எ� �ைலைம�� எைத�� ஏ�க ம��க எ�� எ�த வா�����லா� இ��த�.
�எ�ஒ��� அைழ�� இைத�ெசா�ன��, அைற�� வ�தா�. நா�� நா�க� மல�
க��காதவ� ேபால இ��த� அவ� �க�.
�கம��� அைழ�தா�. ப��� ேபாக��� அைழ�தா�. இ�ன �ற �ய��கைள��
ெச�தா�. ெவ� பத�டமாக ஏேதா எ��ட� ெசா�ல �ய���தா�. �ஷ�
இ�பா��� ஆ�யேபா� சாைல�� ஒர��� இ��த ��ய கைட அ�ேக
உ�கா�����ேத�.
ெப�� ேதா��ேயா� , அவர� மைன��� அ�ம� ெப�� ��� ெமா�ைட
மா��� அமரைவ����� �ள����டா�. ேபா�ைவகைள ெகா�� வ�� த�தா�.
அதைன ஒ��� ைவ����� ���ேன�. இர� ஒ� ம� இ����. மைழ�கா�� 110

ேவகமாக அ��� கனமான ��க� த� எைட�ைன ���� த�த இரவ�. ��க�,
ேப� எ����ெகா�� ப��க��க���ைட�� இைடெவ���
உ�கா���ெகா�ேட�. �எ�ஒ� ‘’ உ�ளவ��ப�. அவதா எ�ன எ������
அ��� ெவ�சா’’ எ�றா�. ‘’ெரா�ப ச�ேதாஷ� � அ�ப�ேய ேபா� ப�. நா
அ�ப�ேய ����� கால�ல ெகள���ற�’’ எ�� ���ட, அவ� �ள����டா�.
மைழ �� அ�ப�ேய ெப�� வ�� எ�ேபா�ைவைய நைன�த�. ��ன� இ�
சமய�க�� உட� எ�ைன �� அ���தட��ய�. ��� ேநர�தா�. எ��� ம�
பா��தா� 5 ம�. �எ�ஒ��� அைழ�� ஒ�ைற ெகா������ ேபா�ைவகைள
ம���ைவ�����, ��� எ��� தைலைய �����ெகா�� �ள��ேன�.
ேக������ ெவ�ேய ெச�றேபா�, �எ�ஒ� ேவகமாக கதைவ��ற��
����ெவன ���தப� ெவ�ேய வ�தா�.
மைழ�� ஆ�கா�ேக வ��வ�டா� ேத�����த�. �� ெம�வாக ேத��
அ���ய�� 12� ேப��ைத����க ���த� ேத� நட�ேத�. ேத����ற
மைழ��ட� இ��� அ�க ேநர� த���க ��ய��ைல. அைட���ட�த மைழ���
கா�க� க��காைல�தா���� நைன����டன. ���த��� ெபா��ய�
மாணவ�க� பல�� �����தன�. ஒ�வ�ட� ப� ����ட�ைத� ேக�க, 12
��ைன�����, ஆ�வா�ேப�ைட இற��ேன�. எ��ரா� ��மண ம�டப�ைத�
க�ட��� ஆ�ேடா ஒ��ந�க�ட� �சா��� �� �ஷ� ப���ைக அ�வலக�ைத
அைட�தேபா�, எைதயாவ� எ�����ேபா��வாேனா எ�� ���� �ர��ேயா�
�����டாக ேப�னா� வா�� காவல� ஒ�வ�. �� ஆ��ய அேகா� ேப�னா�.
இவ�ட� எ�ேப�னா��, இமயமைலேயா� ேபால ேப�வா�. �����யான எ�ைல
ஒ��� த��வ �சார�, ேவத �சார� ேபசலாமா எ�� ேயா��பவ�. இவ� ப��
த�யாக க��ைர ஒ�� எ�த���ய வா��� உ��. ஒ� ��ய கைட ஒ��� நா�
இ����, ஒ� வைட�� சா���ேட�. எ��ேப� �ைழ�தா� அ�த�கைட�� யா��
உ�ேள �ைழய ��யா�. அ�ப� �ைகேபால இ��த�. சா�ேகா ேஹா�ட� அ�ேக
இ��த பய�க� �ழ��ைட அ�ேக அம���ெகா�ேட�. வான� பா��ேத�.
ேமக�க� �ல�வ�� ��வ�மாக இ��த ெபா�த�. அ�ேபா� காைல�கான பரபர��
�ட��ைல. ம� ஏழா����த�. என�� அ�ேபா� ���� ெப�� வ��த�. ஒ�
இள�ெப� வ�� ��ற�ற�தா� அ�த ���தேம ஒ� ெப�ற�. வ�� ஓ���ற
ஒ�வ� �டாம� கைட�க��னா� �ட பா�������தா� ெச�றா�க�. அவ�
இ��� வைர ���க ����ராத ��த� கா��� பற�த�. அவைள�பா��காம� ஒ�
பா�ைவ �ட இ�ைல எ�ேப�. �ற� எ�ன��� வ�� ������, �க� ���தப�
�ேழேய இற���ேபானா�. ஒ� ச�ைட��, ேப���� ம�ச� �ற�ேதா� �ேழ
�ட�த�. ஈ�க� ெப�� ெமா��தப� இ��தன. ���த��� ���ற� ��ைப��ட��
இ��த�. ப�� ெச���ற �ழ�ைதகைள�பா��தவா� இ��ேத�. க�ைமயான மல
நா�ற� வர, நா� உ�கா�����த இ��ைக�� அ�ேக மல� �த� �ட�த�.
ப��ம��� ேவழ� ���ரம��� அைழ�ேத�. ‘’ஐேயா கட�ேள நா� 12 ம���
ேமேலதா� வ�ேவ�. ��க 2 ம��� ேமல வா�கேள� ���’’ எ�றா�.
என�� க�ைமயான இயலாைம ேகாப�. ‘’ ஐயா,நா இ�க உ�காற��� �ட இட��ல
ெகா�ச� ��னா�ேய ஏதாவ� வர ��யாதா? எ�ேற�. ���� ‘ஐேயா கட�ேள’
அைழ�ைப� ����� ��ேட�. நாேக�வரரா� பா�� �ள�ப ��ட���த�.
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�எ�ஒ� த�த �� �பா� மா�ய��� ஒ� பட�ஒ�� வா���ெகா��
ஊ����ேபாக ��ெக� எ��க ல� கா�ன� �ள��ேன�. �ற� பா�� வ�தா�
பா��ேப�� �ேட இ�தா� எ�� ெத��த�. பலேப� இ��தா�க�. என�ேகா மல�
க��க அவசரமாக இ��த�. �எ�ஒ� அைன����� இய��� ஒ� எ��ர� ேபால.
அவ�ட� எ�ன ெசா�வ�?
பா���� �ல�பா�ட� ஆ��ெகா�� வ�த ஒ�வைர ‘’அ�ணா, இ�க பா��� எ�க
இ����?’’ எ�� ேக�க, ‘’ேநரா ேபா� ைர� எ��பா ’’ எ�� ��யப�, ���ைய
�ழ��யப� ெச�றா�.
வ���� ஏேதா ��றா� உலக�ேபா��கான காலா�பைட உைத�� ெகா���
ேபாவ� ேபால ேதா��ய�. வ��ைற������ெகா�� க�வைறைய�ேத�
ெச�றா� என�� ��னேம ஒ��த� ���ேபா�� �����தா�. ‘’பா��யா,உ�ள
ேபானா� இ��� காணா�, ஆரா��� ஏேதா ப�றா� ேபால’’ எ�� ேப�னா� அ�த
ஆசா�.
த����கான அைல�ச�� 1880 � யாேரா ஒ� �ர���காக ெச�த அ�ப��
ஒ���தா� த��� அ��� ���க ேவ��மா�. இர���ைற அ���ய��
��றாவ� தடைவ அ����ேபா� த��� வர��ைல ைக�� வ����ட�.
அ�வா��� வ��ேத எ�� என�� ஒ� ச�ேதாஷ�. ��ேபாைத ��யா� ஒ�வ�
அத�� ேத�ற�,��பண� எ�லா� த�தா�.
ேவழ���ைப ச���தேபா�, அவ� இட� சா� மா���ய� எ�� ெத���ெகா�ேட�.
அவ�� வா��ைதக� அ�வள� ந���ைக தர��ைல. ந�ல ேஹா�ட�� கா�
வா���ெகா��தா�. பண� ேவ�மா ? எ�� ேக�டா�. ச�ைட�� பார���தா
ெகா��கேள� எ�� ேக����ேப�. இ��தா�� ேவ�டா� எ�� �����ேட�.
அவ�ைடய க����க�� என�� ந���ைக இ�ைல. சா� ப�� எ�����தைத
ப������ எ�ைன அைழ�����றா� எ�ப� என� �� ம�லா���� இ��பதாக
������ இ��ததா�. �� �ல ��க� பா�ெக��கைள வா���ெகா�� வ��,
ெச��ர��� ப� ���ேத�. அ�� ஒ� ெப�ைண �ேந��ேத�. ெரா�ப
ஆைச�பட��டா�. அவ��� எ� அ�மா வய�. ெசா�த ஊ� ேகாைவ. ஆனா�
இ�ேபா� �யாபார� ெச�வ� �ஜரா���. ேபா�ப�� ெப��தமாக�ேப�னா�.
ஆனா� ��சார� எ�ேபா�� �ைட��ற� எ�றா� �டேவ க�டண� இ�ேக
இ��பைத �ட அ�க�தா� எ�� ஒ���ெகா�டா�. ர�� வ�த�ட� ஏ�
இ��ைக�� அம�����ேட�. எ��� நா�� இள�ெப�க� எனலாமா
ப������க� எ�� �றலாமா வ�� அம��தா�க�. இர� ெவ�ேநர�
�����ெகா���, ேப��ெகா��ேம வ�தா�க�. வானேம �ைரயாக� ெகா�ட பல�
ெச�ைன�� இ��பைத அ�ய ைவ�த� இ�த பயண�தா�. யா�� வா��ைக
��வ�� யா���� ஒ�தாைச ெச�ய��யா� எ�� �����ெகா�ள உத�ய�
இ�பயண�. ம�த�க�ட� �ைறய பழகேவ���. இ� த��ய�பாக பயண���
உ�வா��. ��ப�த��� நம� மன� எ�ப� ேவைல ெச��ற� எ�பைத நாேம
அ���ெகா�ள�� ஒ� வா��� அ�வள�தா�. ‘வா��ைக அழகான� எ��
ெசா�ல��ய��ைல. த� ேபா��� இய�பான�’ எ�� ஆ�.எ��� வா��ைதக��
�றலா�. ��, �ழ�, பா�கா�� ���ெத�லா� நா� இைவ ஏ�� ச�வர அைமயாத
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பா��கா�ேப இ�லாத ஆப�தான த�ண��� கா��ரமாக உண��ேறா�. இ� மன
உைள�சைல இ��� அ�கமா���ற�. எ�தைன ம�த�க� உற���றா�க�
��கா�க��. அமர சாைல ஓர�க�� இ��ைகக��, க�வைறக�� இ��தா�
எ�வள� ந�றாக இ����. ஆனா� இ�த ேதச��� ேகா��க� ம���தா�
அவ�ய�படாத இட�க��� ஆ��ர��� எ���றன.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000
�த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா�
இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��,
கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�
ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
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அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� 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��.
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PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��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�
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����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�
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உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative
Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��
அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
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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/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��
–
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.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

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

2.Creative Commons Attribution-ShareAlike �����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 Attribution-NoDerivs �����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.
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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 Attribution-NonCommercial �����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 Attribution-NonCommercial-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
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ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.

6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs �����த� –
இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-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��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ
பலரா� ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.
உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த
பைட�ைப�� இ�த ��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.
இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான ��ேய��� காம�� உ�ைமைய
ெத�� ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
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உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க� அ�� பலைர��
ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம இ����. பைட�பா���
ப����ைம�� எ��த பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா���
க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல ம�க���� ெகா�� ெச�� ேச��� ��ய
��தைன�ேபா���க� உ�வா�க���கான அ��� பரவலா�க�ைத மா��ரேம
��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�,
உலெக��� உ�ள வாசக�கைள� ெச�றைட��ற�. இத� �ல� பைட�பாள�ைடய
அ��� க����க�� ��தைனக�� வள��� வ�� பைட�பாள�க� ம�����
த���ச�க��� ம����� ெச�றைட��றன. ஒ� பைட�பாளைர� ெபா��தவைர
அவ�ைடய க����க� ��தைனக� பர��ப�ட ம�கைள� ெச�றைடவேத
அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக�� அவ�ைடய எ�ண�
�ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள�� பைட���க� ெச�றைடவத� �ல�
அவ�கள� க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச���� �லைம
ேதா����க�ப���ற�. ஒ� பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன வாசக�க�
ம���� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� வாசக�ைடய வா��ய��� ச�க� சா��த
�ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� அ�பைட�பா� சாகாவர� ெப��
ெதாட���யாக உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப���� ெகா�ளலா�. தம�
வைல�ப��� ப�ரலா�. தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக பய�பா����
பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�. வ�க
உ�ைம இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��. நா� ����� எைத�� ப��வ�
ந� உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற தள�க��, ��க� ��ேய��� காம��
உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட பைட�பகைள
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ேத�, அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல� ப��க�� பய�ப��தலா�.
��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ��� ேத�ெபா���
ேத�, உ�க��� உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத �ட, இ�ேக ேத�,
ப��� உ�ைம உ�ள பட�கைள பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய
�ைக�பட�க� யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�, தா�
ெப�ற �ற��கைள��, பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-art-is-profitable

����க� – FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல��� ப�ர�
�டா�’ எ�� பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம�� இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��, �ற�
ப��கலா� எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC ேகா��களாக மா�ற�
�டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள� �ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க ��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த��� �க�ெப�� �ள��ய ‘அ�பல�’
���த� ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட இ�லாத தள�க�
பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல வாசகைர
அைடய எ��ய பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க�� வாசகைர அைடய
��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என பலவைக க��க� உ�ளன.
இவ��� யா�� வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ���
ப��பத�ேக�ப epub, mobi, PDF என பல வைக ேகா��க� உ�ளன.
வைல�தள�கைள இ� ேபா�� ���லா��னா�, வாசக�கைள எ��� ப��க
ைவ�கலா�. ஆனா� இ� ேபா�� ���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’ த���ற�.
ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� தம� வைல�ப��கைள��,
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��க��� ெவ�����ளதா�, FreeTamilEbooks.com ��ட� ���ன�, அவ�ைற
��னலா�� ெவ�����றன�. இ�த ��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.
இ�வைர �மா� 100 ����க� ெவ�வ���ளன. ஒ�ெவா� ����� �ைற�த�
100 ப��ற�க�க�, �ல ����க� 15,000 ப��ற�க�க� என உலெக��� உ�ள
த�� வாசக�கைள இ�த ����க� அைட��றன.
��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம இ� ேபா�ற �� �ய��க�
சா��யமா��றன.
இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க���� வா��ப����ற�.
ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க� ேபேர ெச�றைடய. அ������
இைணய வ���� மா�ய� உலெக��� ெச�றைடய. ‘கா���ைம’ ெகா�� இ�த
பரவைல த��கா��க�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�க� பைட��கைள
ெவ����, உ�க� வாசக���� ப���, மா�ற�க� ெச��� உ�ைம ெகா��க�.
வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட ப��ப�. ப��வ�. உ�க� பைட��க��
சாகாவர� ெப��.
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