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1.

பஞ்சரத்னம்

“பஞ்சரத்ன கீர்த்தைன அஞ்சு இருக்கு.

ஆனா, நம்பகூட ேசர்ந்து பாட

இந்தத் தடைவ அஞ்சுேபர்கூட இல்லிேய!” என்று அங்கலாய்த்தாள் காமாட்ச
மாமி.
“அதனால என்ன?

வீைண வாச க்க ஒருத்தர் இருக்காங்க, இன்னும்

புல்லாங்குழல் வாச க்க, வயலின் வாச க்க,” என்று அடுக்க க்ெகாண்ேட
ேபானாள் பரம் ேசாத .
அந்த இைசக்குழுவ ல் இருந்தவர்களிைடேய இருந்த ஒேர ஒற்றுைம –
இந்த யாவ ல் கர்னாடக இைச பய ன்றவர்கள் என்பதுதான்.
அவர்களில் மூவர் த ருமணத்த ற்குப்ப ன் ேகாலாலம்பூர் வந்தவர்கள்.
கல்லூரிப்படிப்புக்கு

ந ைறய

ெசலவாகும்,

ேபாதாத

குைறக்கு,

அத கம் படித்த மாப்ப ள்ைளையத் ேதட ேவண்டும், அவன் வரதட்சைண
ந ைறய

ேகட்பான்

என்று

ஏேதேதா

பயங்கள்

எழ,

கல்யாணத்துக்கு

உரிய காலம் வரும்வைர பாட்டாவது கற்றுக்ெகாள்ளட்டும், ெபண்பார்க்க
வரும்ேபாது மத ப்பாக இருக்கும் என்ற ெபற்ேறாரின் த ட்டத்தால் முைறயாக
இைசப்பய ற்ச ெபற்றவர்கள்.
பரம்

ேசாத

அதனாேலேய

மட்டும்தான்

தான்

மேலச ய

ப றைரவ ட

நாட்டில்

உயர்த்த

ப றந்து

என்பத ல்

வளர்ந்தவள்.

அைசக்கமுடியாத

நம்ப க்ைக ெகாண்டவள்.
பத ைனந்து

வயதாக

இருக்ைகய ல்,

பரீட்ைசய ல் ந ச்சயம் ேதர்ச்ச

மூன்றாம்

படிவ

அரசாங்கப்

ெபறமுடியாது என்று புரிந்ததும்,

“நான்

’ஊருக்கு’ப் ேபாய் பாட்டு கத்துக்கேறன்!” என்று முடிெவடுத்தாள்.
குண்டும் கறுப்புமாக இருந்த மகைளக் கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ள
ஒரு லட்சம் ெவள்ளி ெகாடுத்தால்கூட ஒருவனும் வரமாட்டான் என்று
தாய்க்குத் ெதரிந்துதான் இருந்தது.
இருக்கவ ல்ைல.
www.Kaniyam.com
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ெசய்துெகாள்ளட்டுேம என்று சம்மத த்தாள்.
ேபான இரு வருடங்களுக்குள் ஒரு பட்டத்துடன் த ரும்ப வந்தாள் பரம்
ேசாத .
‘இைச அரச

அப்படின்னு ஊரிேலேய பட்டம் குடுத்த ருக்காங்கன்னா

சும்மாவா!’ என்று, அவளிடம் வாய்ப்பாட்டும் வாத்த யமும் கற்க வந்தார்கள்
பலரும்.

எந்தப் பரிேசாதைனயுமின்ற , வாெனாலி, ெதாைலகாட்ச ய ல்

பக்கவாத்த யம் வாச க்கவும் அவள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டாள்.
முதலில் ெபருைமயாக இருந்தது.

ஆனால், ேபாகப்ேபாக, இப்படிேய

இனிய குரேலா, ஞானேமா இல்லாதவர்களுக்குப் பாட்டு படித்துக்ெகாடுத்துக்
ெகாண்ேடதான்

வாழ்க்ைகைய

ஓட்ட

ேவண்டும்

என்ற

ந தரிசனம்

புரிந்துேபாக, வ ரக்த எழுந்தது பரம் ேசாத க்கு.
ெதாைலகாட்ச ந கழ்ச்ச ய ல், நளினி என்ற இளம்ெபண் காமராவுக்கு
முன்னால் கம்பீரமாக உட்கார,

வாத்த யத்துடன் தான் ஒரு பக்கத்த ல்

அமரேவண்டிய ந ைல அவமானகரமாக இருந்தது.
புத ய

மணப்ெபண்ணாக

இந்த யாவ லிருந்து

வந்த ருந்தவள்!

தன்ைனவ ட பத்து வயதாவது இைளயவளாக இருப்பாள்!
ஆண்களுக்கு அது என்ன வழக்கம், ெவகு தூரத்த ல் ேபாய் ெபண்கைளத்
ேதடிப் ப டித்து கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்டு வருவது? மேலச ய நாட்டில்
ெபண்கேள க ைடயாதா?
பரம்

ேசாத ய ன்

மனப்ேபாராட்டத்ைதக்

கவனியாது,

நளினி

இைசய ேலேய தன் முழுைமயான கவனத்ைதச் ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தாள்.
‘இவைள மிஞ்சேவண்டும்!’ என்று ெவற யுடன் வாச த்தாள் பரம் ேசாத .
ஆனால்

ஒன்றைர

வருட

இைசக்கல்வ யால்

நளினிக்கு

ஈடுெகாடுக்க

முடியவ ல்ைல.
அந்த

ந கழ்ச்ச

ஒளிபரப்பானேபாது

ஒரு

ச று

த ருப்த

எழுந்தது

ேசாத க்குள்.
‘காமராைவேய
www.Kaniyam.com
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ெசால்லிய ருந்தைதத் தப்பாமல் கைடப்ப டித்த ருந்தாள் நளினி.
சீனர்களின் மிகச் ச ற ய கண் சற்றுப் ெபரியதாகத் ெதரிய, வழக்கமாக
காமராைவ

கீழிருந்து

ேமல்

ேநாக்க த்

த ருப்புவார்கள்.

அேதேபால்

நளினிக்கும் ெசய்தத ல், ஏற்ெகனேவ ெபரிதாக இருந்த அவளுைடய ‘இந்த ய
நயனங்கள்’ அளவுக்கு மீற ெபரியதாக, முைறப்பதுேபால் ேதாற்றமளித்தன.
“சக க்கேல!”

என்று ெசால்லிக்ெகாண்ட பரம் ேசாத , தான் சற்றுக்

கூன்ேபாட்டு அமர்ந்த ருந்தைதயும் பார்க்காத ருக்க முயன்றாள்.
‘அம்மாவுக்கும் வயசாக டுச்சு. வீட்டிேல, ெவளிய ேல எல்லா ேவைலயும்
நான்தான் பாத்துக்கணும்.

முடியற காரியமா!’

என்று தனக்குத்தாேன

பரிதாபப்பட்டுக்ெகாண்டாள்.
தாய்

எவ்வளவு

அவைளயும்

மறுத்தாலும்

ேகளாது,

அைழத்துப்ேபாவைத

அப்ேபாெதல்லாம்,

தான்

வழக்கமாக

எங்கு

ேபானாலும்

ைவத்துக்ெகாண்டாள்.

‘உங்களுக்குத்தான் துைண இருக்க றேதா?’

என்று

ப றரிடம் சவால் வ டுவதுேபால் அவள் தைல வழக்கத்த ற்கு அத கமாகேவ
ந மிர்ந்த ருக்கும்.
ஆனால்,

அவள் ந ைனத்தமாத ரி அது ஒரு நல்ல மாற்றுமருந்தாக

இருக்கவ ல்ைல.
“ஹேலா ேசாத !

ெசௗக்க யமா?”

என்று முகெமல்லாம் புன்னைகயாக

நளினிையக் ேகாய லில் பார்த்தேபாது, பத லுக்கு அவைள ெவற க்கத்தான்
முடிந்தது.
நளினிய ன் பக்கத்த ல் அழகழகான இரு குழந்ைதகள்!
சுதாரித்துக்ெகாண்டு, “நீ இப்ேபா எல்லாம் பாடறத ல்ேல ேபால இருக்கு!”
என்றாள், உபசாரமாக. மாணவ மாணவ களின் ெவவ்ேவறு ஸ்ருத க்ேகற்ப
ஓயாமல் கத்த க் கத்த , ெதாண்ைடய ல் இரண்டு குரல்கள் ேபச ன.
நளினி புன்னைகத்தாள்.
ேவண்டிய ருக்கு.

“வீட்டிேல இதுகள் ெரண்ைடயும் பாத்துக்க

டீச்சர் ேவைலக்குேவற ேபாேறன், இல்ைலயா?

சாதகம்

பண்ண ேநரேம க ைடக்கறத ல்ேல, ேபாங்ேகா!”
www.Kaniyam.com
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யதார்த்தமாகக்

க ளப்ப வ ட்டது.

கூற யது

‘உனக்க ல்லாத

ேசாத ய ன்

குழந்ைத

ஆத்த ரத்ைதக்

பாக்க யம்

எனக்குக்

க ட்டிய ருக்க றது!’ என்று குத்த க்காட்டுக றாள்!
பட்டப்படிப்புப்

படித்து

ேவைலக்குப்

ேபானால்தான்

ெபருைமேயா?

தானும்தான் ஓர் ஆச ரிைய – இைச ஆச ரிைய!
அத கம் ேயாச க்கவ ல்ைல அவள்.

நளினிைய எப்படி மட்டம் தட்டுவது

என்று உடேன புரிந்துேபாய ற்று.
“த யாகராஜ ஆராதைன வருத ல்ல?
ேதன்ெசாட்ட.

வந்து பாடலாேம!”

என்றாள்

ப றகு, “பஞ்சரத்ன கீர்த்தைன பாடம்தாேன?”

என்றும்

ேகட்டுக்ெகாண்டாள், சந்ேதகம் இல்லாவ ட்டாலும்.
ஆேமாத ப்பதுேபால் தைலைய ஆட்டிவ ட்டு, “பத்து வருஷம் கத்துண்டு
இருக்ேகேன!” என்றாள் நளினி.
‘இரு!

அப்ேபா

உனக்கு

நல்ல

பாடம்

கற்ப க்கேறன்,’

என்று

கறுவ க்ெகாண்டாள் ேசாத .
அரங்கத்த ல் இைசப்ப ரியர்கள் ந ரம்ப இருந்தார்கள்.
சல

ஆண்டு

இைடெவளிக்குப்

ப றகு

ேமைடய ல்

பாடப்ேபாகும்

உற்சாகத்த ல் நளினி நடுவ ல் அமரப்ேபானாள்.
“நீ அங்ேக ேபாய் உக்காரு!” என்ற ஆைண ப றந்தது. பரம் ேசாத ய ன்
கட்டைளக்கு மறுேபச்ச ன்ற கீழ்ப்படிந்தாள் அவள்.
கடவுளுக்காகப் பாடுக ேறாம்.

எங்ேக உட்கார்ந்தால் என்ன!

அதுதான்

மூன்று ஒலிெபருக்க கள் ைவத்த ருக்க றார்கேள என்றுதான் அவள் எண்ணம்
ஓடிற்று.
ஆனால்,

யாருேம

எத ர்பாராவ தமாக

எத ரில் ைவத்துக்ெகாண்டு,

அைவ

மூன்ைறயும்

தன்

வாத்த யத்துடன் நட்டநடுவ ல் பரம் ேசாத

அமர்ந்துெகாண்டாள்.
முதலில் சற்று அயர்ந்தாலும், ‘இந்த நல்ல நாளில் இவளுடன்ேபாய்
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சண்ைட ப டிப்பதாவது!’ என்று மற்றவர்கள் ஒதுங்க னார்கள். அவர்களுைடய
ஆத்த ரம்

அடுத்து

வந்த

கானமைழய ல்

ெவளியாகும்

என்று

யாரும்

எத ர்பார்க்கவ ல்ைல.
“நீங்க எல்லாரும் பாடினீங்களா,
நல்லேவைள,

த யாகராஜர்

இல்ேல மல்லுக்கு ந ன்னீங்களா?

இந்தக்

கண்ராவ ையப்

பாக்காம

சமாத

ஆய ட்டார்!” என்று ஒரு ரச கர் ெவளிப்பைடயாகேவ கூற னார், தைலையப்
பக்கவாட்டில் ஆட்டியபடி.
அடுத்த ஆண்டு குழுவுடன் ேசர்ந்து பாட காமாட்ச

மாமிய டமிருந்து

அைழப்பு வந்தேபாது, ெமல்ல மறுத்தாள் நளினி.
“வரலியா?” ேகட்டவளுக்கு ஏமாற்றம்.
“பரம் ேசாத , பரம் ேசாத , பரம் ேசாத ன்னு மூணு தடைவ அைழப்ப ேல
ேபாட்டு, மூணு ைமக்ைகயும் அவ முன்னாடி ெவச்சுடுங்ேகா! நான் வரேல!”
என்றாள் நளினி. தீர்மானமாக.
ெதாண்ைட கட்டிக்ெகாண்டிருந்தாலும், குரல் கம்மிய ருந்தாலும், ‘நீதாேன
இப்படிப் பண்ணிேன?’ என்று கடவுளிடம் சண்ைடப டித்துவ ட்டு, ேகாய லில்
பாடுவேத ேமல் என்று ேதான்ற ப்ேபாய ருந்தது.
ேமலும் ச ல ஆண்டுகள் கழிந்தன.
ஒரு சாயந்த ர ேவைளய ல், ேகாய லுக்குள் மிகுந்த ப ரயாைசயுடன் நடந்து
வந்துெகாண்டிருந்த பரம் ேசாத , நளினிையப் பார்த்தும் பாராததுேபால் ேபாக
முயற்ச த்தாள். அவள் ைகையப் ப டித்து நடத்த ச்ெசல்ல ஒரு பணிப்ெபண்!
நளினிய ன் மனத ல் ஏேதா அைசந்தது.

‘காலெமல்லாம் தனிைமய ல்

வாட ேவண்டிய ருக்க றேத என்ற வருத்தம், பாவம்! அைதத்தான் அத காரமாக
காட்டிக்ெகாண்டிருக்க றாள்!’
அவளருேக வ ைரந்து, “ெசௗக்க யமா, ேசாத ? அப்பாடி! பாத்து எத்தைன
நாளாச்சு!” என்று பரிவுடன் வ சாரித்தாள்.
நீட்டிய

அவள்

ைகைய

நடுங்க ய

தன்

இரு

கரங்களாலும்

பற்ற க்ெகாண்டாள் பரம் ேசாத .
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(குற ப்பு:

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்

பத ெனட்டாம் நூற்றாண்டில் ப றந்த த யாகப்ப ரம்மம் என்ற

மகான் ெதலுங்க ல் அைமத்த எழுநூறு பக்த ப்பாடல்கள் ப ரச த்தமானைவ.
நூற்றுக்கணக்கான புத ய ராகங்கைளக் கண்டுப டித்த ெபருைம இவைரச்
சாரும்.

இன்றுவைர,

பஞ்சரத்த னக்

கர்னாடக

கீர்த்தைனகைளப்

இைசக்கைலஞர்கள்
பாடி,

அவரது

ஒன்றுேசர்ந்து,

ந ைனவு

நாைளக்

ெகாண்டாடுக றார்கள் – பல நாடுகளிலும்).
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2.
முதல்

குழந்ைத

பாட்டி ெபயர்

ெபண்ணாகப்

ப றந்தத ல்

ெகாள்ைள

மக ழ்ச்ச

ேகாபுவுக்கு. ஆண்ப ள்ைளயானால், ெபண்டாட்டி ேபச்ைசக் ேகட்டுக்ெகாண்டு
வயதானகாலத்த ல் ெபற்ேறார்கைளத் தனிேய தவ க்க வ டுவான் என்பத ல்
அைசக்க முடியாத நம்ப க்ைக அவனுக்கு.
எல்லாரும்
வற்புறுத்த யும்,

தன்ைனப்ேபால்
அப்பா

மறுத்துவ ட்டார்.

தான்

இருக்க
வாழ்ந்த

அதனால் என்ன?

முடியுமா?

எவ்வளேவா

வீட்ைடவ ட்டு

அவன் மைனவ

இவனுடன்

வர

தன் அம்மாைவ

மட்டுமின்ற , பாட்டிையயும் அவர்களுடேனேய தங்க ைவத்த ருந்தாள்.
ெபண்களுக்குத்தான்
என்று

ேயாச த்த

ேகாபு

இப்படி

அரவைணத்துப்ேபாகும்

மைனவ

கர்ப்பமாக

இருந்தேபாேத

குணம்
அவள்

வய ற்றுக்கருவ ற்குப் ெபயரும் ந ச்சய த்துவ ட்டான்.
“குழந்ைதக்கு என்ன ேபருடா ைவக்கப்ேபாேற?” அப்பா ேகட்டார்.
”பாட்டி ேபருதான்!”
அப்பாவுக்கு ேலசான அத ர்ச்ச . “அந்தப் ேபைரயா ெவக்கப்ேபாேற!”
“ேபாங்கப்பா. ஒங்களுக்கு எப்பவுேம பாட்டிையக் கண்டா ஆகாது”.
“அதுக்குச் ெசால்லேலடா,” என்று எதுேவா ெசால்ல ஆரம்ப த்த அப்பாைவ
ேமற்ெகாண்டு ேபச வ டவ ல்ைல ேகாபு.

“பாட்டி இத்தைன வயசாக யும்

அவங்கம்மாைவ தன்கூட ெவச்சுப் பாத்துக்கறாங்க. ஏன், அம்மாகூடத்தான்!
என் ெபாண்ணும் நாைளக்கு அப்படி இருப்பா!”
மகள்

வளர,

வளர,

அவளுக்கு

எந்த

குைறயுமில்லாது

பார்த்துக்ெகாண்டான் ேகாபு.
ேமல்படிப்புக்கு

ெவளிநாட்டுக்

கல்லூரிய ல்

உபகாரச்சம்பளத்துடன்

அவளுக்கு இடம் க ைடத்தேபாது அவனுக்குப் ெபருைம ப டிபடவ ல்ைல. ஒேர
மகள் த ரும்ப வந்ததும், அவள் ந ழலில் எஞ்ச ய ருக்கும் ெசாற்ப காலத்ைத
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வசத யாகக் கழிக்கலாம் என்று அவன் கனவு வ ரிந்தது.
“ஒன் ெபாண்ணு எப்ேபா த ரும்ப வராளாம்?”
ேசாகமாக கணினிைய முத யவர்பக்கம் த ருப்ப னான் ேகாபு.

“அவ

அனுப்ப இருக்க ற ஈ-ெமய ல். படிச்சுப்பாருங்கப்பா!”
’எனக்கு இங்ேகேய நல்ல ேவைல க ைடத்துவ ட்டது. இங்கு ெராம்ப குளிர்.
அம்மாவாலும் உன்னாலும் தாங்க முடியாது.

அதனால என்ன!

எப்ேபா

ேவணுமானாலும் ஸ்ைகப்ப ல பாத்து ேபச ட்டாப்ேபாச்சு!
இங்க என் ேபர் ஒருத்தர் வாய ேலயும் நுைழயறத ல்ேல. அதனால சுருக்க
ெவச்சுக்க ட்ேடன். லவ் யூ.
ஸாம்’.
படித்து முடித்த அப்பாவ ன் முகத்த ல் ச று புன்னைக. மகைனப் பார்த்துப்
பரிதாபப்படாமலும் இருக்க முடியவ ல்ைல.
“ஏம்பா?

ெரண்டு மூணு குழந்ைத இருந்தா, யாராவது ஒருத்தேராட

இருந்த ருக்கலாம்,
ேபாச்சு.

இல்லியா?

இப்ேபா

அதுக்கும்

வழிய ல்லாம

நானும் அவளும் ஒருத்தர் மூஞ்ச ைய ஒருத்தர் பாத்துக்க ட்டு..!”

ெபருமூச்ெசற ந்தான் ேகாபு.”
“அதுக்குத்தான் நான் ேமாதல்ேலேய ேகட்ேடன், எதுக்கு பாட்டி ேபருன்னு”.
அவனுக்குப் புரியவ ல்ைல.
“பாட்டி ேபரு என்ன, ெசால்லு!”

அவைன மடக்க வ ட்ட ெபருமிதத்துடன்

அப்பா ேகட்டார்.
“சம்பூர்ணம். ெதரியாதமாத ரி ேகக்கறீங்கேள!”
“ஒங்க பாட்டி அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பத மூணாவது குழந்ைத.
அவங்களுக்கு முன்னாடி ப றந்த ஏெழட்டு ச ன்ன வயச ேலேய ெசத்துப்ேபாச்சு.
குடும்பக் கட்டுப்பாடு ெசஞ்சுக்கவும் அவங்களுக்குத் ேதாணேல.
குழந்ைதேய ேவண்டாம்னு சம்பூர்ணம்னு ேபரு ெவச்சாங்க.

இனிேம
அதாவது,

முழுைம அைடஞ்ச டுச்சு அப்படின்னு. பாட்டிதான் கைடச !”
www.Kaniyam.com
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சம்பூர்ணம்

என்ற

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்
ெபயர்

ைவத்தால்,

அதற்குப்ப ன்

குழந்ைதகேள

ப றக்காதா?
முதல் குழந்ைதக்ேக அப்ெபயைர ைவத்து, ேவறு குழந்ைதகள் ப றக்கேவ
வழிய ல்லாது ெசய்துவ ட்டது தன் தவேறா?
‘நீங்க ஏம்பா ெமாதல்ேலேய என்ைன எச்சரிக்கேல?’ என்று அப்பாைவக்
ேகட்க ந ைனத்து, ப ன் வாைய மூடிக்ெகாண்டான்.
’நான் ெசால்லவந்தைத நீ எங்ேக முழுசா ேகட்ேட?’ன்னு அவன்ேமேலேய
பழிையத் த ருப்புவார்!
“ஸாம் என்க ற ேபருதான் நாகரீகமா இருக்கு. இல்ேலப்பா?” என்றான்
ேகாபு.
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3.
ெதாைலகாட்ச

பிரம்மஹத்தி ேதாஷம்

ஒத்த ைக முடிந்து வீடு த ரும்ப யதும் கைளப்புதான்

மிஞ்ச யது அப ராமிக்கு.
‘எத்தைன வ தமான சைமயல் ெதரிஞ்சு ெவச்ச ருக்கீங்க!’
புகழ்ச்ச ய ல்

ஆரம்ப த்து,

அவைளத்

தன்

ந கழ்ச்ச ய ல்

என்று
பங்ேகற்க

ைவத்த ருந்தார் இயக்குனர் சற்குணம்.
முதன்முதலாகத்

தன்ைன

பல்லாய ரம்

ேபர்

பார்ப்பார்கேள

என்று

கவனமாக அலங்கரித்துக்ெகாண்டு ேபாய ருந்தாள் அப ராமி.
அவைள

ேமலும்

கீழும்

ேநாட்டமிட்ட

சற்குணம்,

“பாக்கறவங்க

ஒங்கைளேயதான் பாத்துக்க ட்டு இருக்கப்ேபாறாங்க. சைமயல் குற ப்ப ேல
மனசு ேபாகாது!” என்றார் ேகலியாக.
உடேன,

கழுத்த லிருந்த இரண்டு சங்க லிகளில் ஒன்ைறக் கழற்ற

ைகப்ைபக்குள் ேபாட்டுக்ெகாண்டுவ ட்டு, தாய ன் ஆேமாத ப்ைப ேவண்டும்
குழந்ைதையப்ேபால் அவைரேய பார்த்தாள் அந்த இல்லத்தரச .
“இப்ேபா சரியா இருக்கு!” என்ற ஆேமாத ப்பு அப்ேபாது மக ழ்ச்ச ையக்
ெகாடுத்தது. தானும் ஒரு ச ன்னத்த ைர நடிைக!
ேநரம் ெநருங்க ெநருங்க, அப ராமிக்குப் பயம் வந்தது.

பரீட்ைசக்கு

எழுதுமுன்னர் மாணவர்கள் கழிப்பைறைய நாடி ஓடுவதுேபால் உணர்ந்தாள்.
“அைத ஏன் அங்ேக எடுத்துக்க ட்டு ேபாறீங்க?
ெவச்சுட்டுப் ேபாங்க,
கலாராணி.

இப்படி ேசாபாேமல

என்று குரல் ெகாடுத்தவள் அவள் வயைத ஒத்த

கல்யாணி

என்ற

இயற்ெபயைர

ெதாைலகாட்ச க்காக

மாற்ற க்ெகாண்டிருந்தவள்.
அவள் அவ்வப்ேபாது அங்க ருந்தவர்களுக்கு டீ ேபாட்டுக்ெகாடுக்கும்
‘எடுப டி’.

ஆனால்,

அவ்வாறு அவள் மத ப்ைபக் குைறக்காது,

‘உதவ

இயக்குனர்’ என்று அவள் ெபயரும் த ைரய ல் வரும்படி ெசய்த ருந்தார்
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இயக்குனர்.
“நீங்க ேபாய ட்டு வாங்க. நான் பாத்துக்கேறன்!” என்றவைளப் பார்த்து
தர்மசங்கடத்துடன் ஒரு புன்னைகைய உத ர்த்துவ ட்டு, அவசரமாக ஓடினாள்
அப ராமி.
த ரும்ப வந்தேபாது, ைகப்ைப அவள் ைவத்த இடத்த ல் இருக்கவ ல்ைல.
“என்

ஹாண்ட்ேபக்?”

என்று

அப ராமி

அலற யேபாது,

சைமயலைறக்குள்ளிருந்து ெவளிப்பட்டாள் கலாராணி.

சறய

அவள் ேதாளில்

அப ராமிய ன் ைகப்ைப!
“ெமாதல்ேல

இந்த

டீையக்

குடிச்சு

ஆசுவாசப்படுத்த க்குங்க!

ஒங்களுக்குன்னு ஸ்ட்ராங்கா ேபாட்டிருக்ேகன்”.
நன்ற யுடன் அைத வாங்க க்ெகாண்டாள் அப ராமி.

சூடான பானம்

ெதாண்ைடய ன்வழி இறங்க யேபாது, சற்றுமுன் எழுந்த பயம் மைறந்து,
சுறுசுறுப்பு வந்துவ ட்டாற்ேபால் இருந்தது.
அடுத்து, “இந்தாங்க.

நான்தான் பத்த ரமா எடுத்து ெவச்ேசன்.

இப்படி

ெவச்சுட்டுப் ேபாகலாமா?” என்று அப ராமிய டம் அவள் ெபாருைள நீட்டினாள்
கலாராணி. “எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்குங்க”. குரலில் த மிர்
ெதரிந்தது.
இயந்த ரகத ய ல் அப ராமி அைதத் த றக்கப்ேபானேபாது, “ெரடி?” என்ற
இயக்குனர் குரல் ேகட்டது.
ஆளுயரக் ேகமராைவயும் வ ளக்குகைளயும் பார்த்து இன்னும் நடுக்கம்
எழுந்தது.
நாைலந்து முைற குளற வ ட்டு, ஒருவழியாக வீடு த ரும்ப னாள் அப ராமி.
‘இந்த

ஒரு

அனுபவேம

ேபாதுண்டா

சாமி!’

என்று

தனக்குள்

ெசால்லிக்ெகாண்டாள். உடலும் மனமும் ஒருங்ேக கைளத்த ருந்தன.
அடுத்த ச ல நாட்கள், தன் உருவத்ைத ெதரிந்தவர்கள், ெதரியாதவர்கள்
அைனவரும்

ெதாைலகாட்ச வழி
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அைழத்துப் பாராட்டுவார்கள் என்ற இனிய கற்பைனகளில் கைரந்தன.
ஆனால்,

தான்

சைமயல்

குற ப்புகைளக்

ெகாடுக்கும்

பார்த்தேபாது அப ராமிக்கு மக ழ்ச்ச ஏற்படவ ல்ைல.

காட்ச ையப்

கழுத்த ல் ஒேர ஒரு

ெமல்லிய சங்க லி இருப்பதுதான் கண்ைண உறுத்த யது.
பதட்டத்துடன் ைகப்ைபய ல் ேதடினாள் அப ராமி.
இந்த ந கழ்ச்ச களுக்குச் சன்மானம் எதுவும் இல்லாவ ட்டாலும், தங்கள்
முகம் எல்லாருக்கும் ெதரிக றேத என்ற ெபருைமய ல்தான் பலரும் பங்ேகற்க
முன்வந்தார்கள் – அப ராமிையப்ேபால்.
அந்ந கழ்ச்ச க்ெகன்று அளிக்கப்பட்ட ெதாைகய ல் ெபரும்பகுத ையத்
தயாரிப்பாளர் தனதாக்க க்ெகாண்டு,
ஒதுக்க ய ருந்த

வய ற்ெறரிச்சைல

ஒரு ச று வ ள்ளைல அதற்ெகன
அவளுடன்

முன்ேப

ரகச யமாகப்

பக ர்ந்துெகாண்டிருந்தார்.
‘நாங்க ெதருேவாரத்த ல ெவச்ச ருக்க ற ஸ்டால்ல சாப்ப டுேவாம்மா!’
என்று

மன்னிப்பு

ேகட்கும்

ெதானிய ல்

அவளும்

அவர்களுடன்

ேசர்ந்துேபாவைதத் தவ ர்த்த ருந்தார் சற்குணம்.
“அதுக்ெகன்ன!

வீட்டிேல சைமச்சு ெவச்சுட்டுத்தான் வந்த ருக்ேகன்!”

என்று ெபரியமனது பண்ணினாள் அப ராமி.
கலாராணிேயா,

பகல்

உணவ ன்ேபாது,

‘நச

ெலமாக்’

என்னும்

ேதங்காய்ப்பாலில் ெவந்த ருந்த ேசாறு நடுவ ல் இருக்க, அைதச் சுற்ற ,
வறுத்த

ந லக்கடைல,

வறுத்தைரத்த

கருவாடு

மிளகாய்ச்சாறு

மற்றும்
எல்லாம்

ெவள்ளரிக்காய்

வ ல்ைலகள்,

தனித்தனியாக

ைவக்கப்பட்ட

ெகாழுப்பு ேசர்த்த சாதம் ஓச யாகக் க ைடக்குேம என்று ஆர்வத்துடன்
பங்ெகடுத்துக்ெகாண்டாள்.
அவளால் கண்டிப்பாக ஆறாய ரம் ெவள்ளி ெகாடுத்து ஐந்து பவுன்
சங்க லி வாங்க ய ருக்கமுடியாது.
நடந்தைதெயல்லாம்

நாடகத்ெதாடர்ேபால்

ஒருமுைற

ந ைனவுபடுத்த க்ெகாண்டாள் அப ராமி.
www.Kaniyam.com

18

FreeTamilEbooks.com

ந ர்மலா ராகவன்

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்

ஏேதா உள்ேநாக்கத்துடன்தான் அவள் ைகப்ைபைய கழிப்பைறக்குள்
எடுத்துச் ெசல்லேவண்டாம் என்று தடுத்த ருக்க றாள்!

அப்ேபாது இருந்த

பதட்டத்த ல் அைதத் தன்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியவ ல்ைல!

முட்டாள்!

முட்டாள்!
ேபரன்புடன், சூடான பானத்ைதக் ெகாடுப்பதுேபால் ெகாடுத்து, தன்
கவனத்ைதக் கைலத்த ருக்க றாள்.
அடுத்தடுத்து வந்த சைமயல் ந கழ்ச்ச களில் கலாராணிய ன் கழுத்த ல்
மின்னிய சங்க லி தன்னுைடயதுதான் என்பத ல் அப ராமிக்குச் சந்ேதகம்
இருக்கவ ல்ைல.
எடுத்தைத அவள் பார்க்கவ ல்ைலதான்.

ஆனால், எந்தத் த ருடன்தான்

ப றர் பார்க்கத் த ருடுக றான்!
அவைளப்ேபாய் ேகட்க முடியுமா?
ஒரு

ேபரங்காடிய ல்

காய்ச்சலுக்கான

தன்

குழந்ைதக்காக

மாத்த ைரகைளயும்

தண்டைன வ த க்கும்.

த ருடிய

மிட்டாய்

வைககைளயும்,

ஏைழத்

தாய்க்கு

சட்டம்

ஆனால் இவ்வளவு ெபரிய குற்றத்த ற்கு எந்தவ த

தண்டைனயும் இல்லாமல் இவள் தப்ப வ ட்டாள்! இது என்ன ந யாயம்!
தங்கத்ைதத் த ருடினால் ப ரம்மஹத்த ேதாஷம்.

அதாவது, ெகாைல

ெசய்த பாவம் என்று அப ராமி படித்த ருக்க றாள். ‘ெதய்வம் ந ன்று ெகால்லும்!’
என்ெறல்லாம் ேவறு ெசால்க றார்கேள!

இந்த த ருடிக்கு எப்ேபாது, எப்படி

தண்டைன க ைடக்கப்ேபாக றது?
வ ைரவ ேலேய அதற்கான வ ைடயும் க ைடத்தது, த னசரிய ல் முதல்
பக்கச் ெசய்த யாக.
கலாராணிய ன்

மகன்

தன்

காரில்

பதுக்க

ைவத்த ருந்த

ேபாைதப்ெபாருளுக்காக ைகது ெசய்யப்பட்டிருந்தான்.
‘ெபாருள்
தாய்க்கு

அங்க ருப்பேத

ஒேர

மகன்!’

அவனுக்குத்

என்று

வக்கீல்

ெதரியாது.,

தனித்து

வாதாடினார்.

வாழும்

கலாராணி

‘அன்பளிப்பாக’ அளித்த ருந்த சங்க லி அவைர அப்படி உணர்ச்ச வசமாகப்
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ேபச ைவத்த ருந்தது.
மேலச யச் சட்டப்படி, ஒரு க ேலா ைவத்த ருந்தாேல மரணதண்டைன.
இவன் வசேமா நான்கு க ேலா!
அதற்கடுத்த

வாரம்

வந்த

ந கழ்ச்ச ய ல்,

ேசார்ந்த

முகத்துடன்

காணப்பட்டாள் கலாராணி. கழுத்த ல் ஒரு கருகமணி மாைல மட்டும்!
‘ப ரம்மஹத்த

ேதாஷம்

சும்மா

வ டுமா!’

என்று

உரக்கேவ

ெசால்லிக்ெகாண்டேபாது, ஆறுதலாக இருந்தது அப ராமிக்கு.
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4. ெதாைலத்தது
அன்று ப ேரமாைவப் பார்த்ததும் ஓடி ஒளிந்துெகாள்ளத் ேதான்ற ற்று.
அவளுைடய

கல்யாணத்த ற்கு

ேநரில்

வந்து,

எவ்வளவு

வற்புறுத்த

அைழத்த ருந்தாள்!
ேகாய லில்

நடந்த

அந்த

ைவபவத்த ல்

கலந்துெகாள்ள

ேபானதற்கு என் உடல்ந ைலேமல்தான் பழி ேபாடேவண்டும்.

முடியாமல்
ெசான்னால்

ஏற்றுக்ெகாள்வாளா?
‘இெதல்லாம் இயற்ைக.

தைலக்கு ஜலம் வ ட்டுக்ெகாண்டு வந்த ருக்க

ேவண்டியதுதாேன?’ என்று வாதாடுவாள் அந்த சண்ைடக்காரி.
மைறவான

இடம்

எங்கு

இருக்க றது

என்று

நான்

வ ழித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாேத அவள் என்ைனப் பார்த்துவ ட்டாள். கழுத்த ல்
அழுக்ேகறாத மஞ்சள் கய று.
அந்த

புது

மணப்ெபண்

எதுவும்

ேகட்குமுன்னேர

நான்

முந்த க்ெகாண்ேடன். “ஸாரி ப ேரமா. ஒன் கல்யாணத்துக்கு வரமுடியல”.
ப ேரமா கலீெரன்று ச ரித்தாள். ேபரழக யான அவள் முகத்த ற்கு இன்னும்
ெமருேகற்ற யது அந்தச் ச ரிப்பு.
“கல்யாணம் நடந்த ருந்தாத்தாேன!” ச ரிப்பு பலத்தது.
“ப ன்ேன..?” என்ன ேகட்பது, எப்படிக் ேகட்பது என்ற தர்மசங்கடத்துடன்
அவள் கழுத்ைதேய பார்த்ேதன்.
“சாயந்த ரமா ஒங்க வீட்டுக்கு வந்து,

வ வரமா ெசால்ேறன்,

பானு.

சாப்பாட்டு ேவைள முடிஞ்சதும், ஒடேன ேவைலக்கு வராட்டா, அந்த மாேனஜர்
ப சாசு கத்துவான்!”
யாருக்கும்

அடங்காத

இவைள

அவ்வளவு

தூரம்

பயமுறுத்த

ைவத்த ருக்கும் அந்த ‘மாேனஜர் ப சாைசப்’ பார்க்கேவண்டும்ேபால் இருந்தது
எனக்கு.
www.Kaniyam.com

21

FreeTamilEbooks.com

ந ர்மலா ராகவன்

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்

பத ேனழு வயத ேலேய உத்த ேயாகம் பார்த்துச் சம்பாத க்க ேவண்டும்
என்று ப ேரமாவுக்கு என்ன கட்டாயம்?
‘ெபாறுைமயாக

இேரன்.

அவள்தான்

வீட்டுக்கு

வந்து

ெசால்லப்ேபாக றாேள!’ ந தானமின்ற அைலந்த மனைத ைவேதன்.
ப ேரமாவும் நானும் ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது, ‘இந்த தறுதைலேயாட
என்ன ேபச்சு!’ என்று அம்மா உள்ேள முணுமுணுத்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
ப ேரமாவ ன்

காத லும்

வ ழுந்த ருக்கும்.

ஆனால்

யார்

என்ன

ெசான்னாலும் அதனால் பாத க்கப்படாததுேபால் நடந்துெகாள்வாள்.
“என்ைனக் ேகக்காம, அப்பா அந்தக் கல்யாணம் ந ச்சயம் பண்ணிட்டார்.
அந்தக் கறுப்பைன யார் கட்டிப்பாங்க! அதான், கல்யாணத்துக்கு ெமாதநாள்
அவேனாட அண்ணேனாட ஓடிப்ேபாய ட்ேடன்!” மீண்டும் ச ரிப்பு. “அவேனாட
ேபர் என்ன ெதரியுமா? ெரேமா! முழிக்காேத. ெரங்கசாமி மகன் ேமாகன்!”
எனக்கு ேமற்ெகாண்டு என்ன ேபசுவது என்று புரியவ ல்ைல.
“எனக்கு ஒங்க ட்ட மனம்வ ட்டுப் ேபச முடியுது, பானு.

நாம்ப ச ன்ன

வயச ேலருந்து பழக னவங்க இல்லியா? அதான்,” என்றவள் ெதாடர்ந்தாள்.
“ெரேமாவுக்கு இன்னும் படிப்பு முடியல.

நான்தான் ேவைல ெசஞ்சு

சம்பாத க்க ேறன்”.
ஒரு வழியாக என் குரல் ெவளிப்பட்டது. “ஒங்க வீட்டிேல?”
பத லுக்கு, இடி இடிெயன்று ச ரித்தாள் ப ேரமா.

“நாங்க பண்ணின

காரியத்துக்கு எந்த வீட்டிேல ேசர்ப்பாங்க?”
அதன்ப ன்,

பத்து

வருடங்கள்

கழித்துத்தான்

நான்

ப ேரமாைவப்

பார்த்ேதன். அவளுைடய ச ரிப்பு மட்டும் மாறாது, அப்படிேய இருந்தது.
“ெரேமாவுக்குப் படிப்பு முடிஞ்சு, நல்ல ேவைல க ைடச்சுடுச்சா?” ந ைறய
தங்க நைககள் அணிந்த ருந்தவைளப் பார்த்ததும் என்ைனயும் அற யாமல்
அப்படி ஒரு ேகள்வ எழுந்தது.
“யாரு? ஓ, அவனா!”
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அப்படி என்ன அலட்ச யம்?
“இப்ேபா நான் அவேனாட இல்ேல”. இன்ெனாரு அத ர்ச்ச ைய அளித்தாள்.
‘நல்லேவைள, அம்மா அருக ல் இல்ைல, இவள் ேபசுவைதக் ேகட்க!’ என்று
ச ற து ந ம்மத எழுந்தது எனக்குள்.
“நான் முந்த ேவைல ெசஞ்ச ட்டு இருந்ேதன் பாரு, அந்தக் கைட முதலாளி
என்ேமல ஆைசப்பட்டார்.

’உன்ைன ராணிமாத ரி ெவச்சுக்கேறன்’னார்.

எதுக்காக ெரேமாவுக்கு உைழச்சுக் ெகாட்டறது?”
“இன்ெனாரு கல்யாணமா?” என் குரல் எனக்ேக ேகட்கவ ல்ைல.
“ேபாதும். ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க ட்டு நான் பட்ட அவத ! ’ஒனக்குப்
ப றந்தைத

நீேய

ெவச்சுக்கடா’ன்னுட்டு,

என்

மகைனயும்

அவங்க ட்ட

குடுத்துட்டு, ஜாலியா ெவளிேய வந்துட்ேடன்!”
இதற்கும் ஒரு ச ரிப்பா?
நான் முகத்ைதச் சுளிக்காமல் இருக்கப் பாடுபட்ேடன்.
ெவளிநாட்டில் பல வருடங்கள் கழித்துவ ட்டு,

அம்மாைவப் பார்க்கத்

த ரும்ப வந்ேதன்.
“ப ேரமாைவப் பாத்த யா?

எப்படிம்மா இருக்கா?”

என்று ேகட்காமல்

இருக்க முடியவ ல்ைல.
தைலையத் த ருப்ப க்ெகாண்டு உள்ேள ேபானாள் அம்மா.

காத ல்

வ ழவ ல்ைல என்று நான் ந ைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டுமாம்!
ஒரு

கைதய ன்

முடிைவத்

ெதரிந்துெகாள்ளாமல்

ேபானதுேபால்

தவ ப்பாக இருந்தது எனக்கு.
ெசால்லி ைவத்தாற்ேபால், அவேள என்ைனத் ேதடி வந்தாள்.
“ஒங்கம்மாைவ

மார்க்ெகட்டில

பாத்ேதன்.

நீ

வந்த ருக்க றதா

ெசான்னாங்க”. ஏேதா ஒப்ப ப்பதுேபால் ெசான்னாள்.
இளைமய ன் உற்சாகம் எப்ேபாதும் ந ைலத்த ருக்குமா?
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இப்ேபாது ஐம்பது வயதாக இருக்காது?
“எங்ேகயாவது ெவளிேய ேபாகலாமா, பானு?” என்றாள் ெமள்ள.
எனக்குப் புரிந்தது. அவள் ெசால்லப்ேபாவது அம்மா காத ல் வ ழக்கூடாது!
என்று இவள் ப றர் ந ைனப்பைதப்பற்ற கவைலப்பட்டிருக்க றாள் என்க ற
ஆச்சரியமும் எழாமலில்ைல.
உணர்ச்ச யற்ற

குரலில்,

“ெரேமா

ெசத்துப்ேபாய ட்டான்,”

என்று

ஆரம்ப த்தாள்.
என்னதான் அவைன வ ட்டுப் ப ரிந்த ருந்தாலும், சட்டப்படி அவள் இன்னும்
அவனுைடய மைனவ தாேன! அந்த துக்கேமா?
“எனக்கு யாரும் ெசால்லிவ டேல. ேபப்பரில பாத்துத் ெதரிஞ்சுக்க ட்ேடன்.
இறுத

யாத்த ைர

இந்த

வ லாசத்த ேல,

இத்தைன

மணிக்குன்னு

ேபாட்டிருந்தாங்க. ரய ல்ல அங்க ேபாேனன்”. அதன்ப ன் நீண்ட ெமௗனம்.
அவள் பார்ைவ எங்ேகா ந ைலத்த ருந்தது.
“ெமாதல்ல என் மகைன எனக்கு அைடயாளம் ெதரியல.

எப்பேவா,

ெரண்டு வயச ல பாத்தது. அவங்கப்பாமாத ரிேய அழகா இருந்தான். அைத
ெவச்சுத்தான்..!”
நான் சற்றும் எத ர்பாராவ தமாக ப ேரமா வ ம்ம ஆரம்ப த்தாள்.
“அவன் எல்லார்க ட்ேடயும் என்ன ெசான்னான், ெதரியுமா பானு? ‘எனக்கு
ஒரு அம்மா இருக்க றேத ெதரியாது,’ அப்படின்னான். எங்க ட்ட வந்து, ’இனிேம
இங்க வராதீங்க,’ன்னு கறாரா..! என்னால அவனுக்கு அவமானமாம்! ெபத்த
தாய்னுகூட பாக்காம என்ைன வ ரட்டி அடிச்சுட்டாண்டி!”
ெபரிய குரெலடுத்து அழுதவைள என்ன ெசால்லி சமாதானப்படுத்துவது?
‘ஒரு தாயாக நீ அவனுக்கு என்ன ெசய்தாய்?’

என்று ேகட்கத்தான்

ேதான்ற யது.
ஆனால், என் ைக வாைய முந்த க்ெகாண்டது. அவள் முதுைகப் பரிவுடன்
தடவ க்ெகாடுத்தது.
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அடுக்கடுக்கான
எண்ணத்துடன்,

சங்க லிகள்ேமல்

“இவ்வளவு

நைக

ைக

பட,

ேபச்ைச

மாற்றும்

ேபாட்டுக்க ட்டு

ெவளிேய

வரலாமா,

ப ேரமா? ெதாைலஞ்சுடாது?” என்று ெசல்லமாகக் கடிந்ேதன்.
‘எைத

எைதேயா

ெதாைலச்சுட்ேடேன!

நைக

என்ன,

ேகவலம்

உய ரில்லாத சாமான்!’ என்று எண்ணிய ருப்பாள். இல்லாவ ட்டால், அப்படிக்
கதற ய ருப்பாளா?

www.Kaniyam.com

25

FreeTamilEbooks.com

ந ர்மலா ராகவன்

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்

5. தாம்பத்தியத்தில் கத்தரிக்காய்
“பாரு! இங்க வந்து பாேரன்,” உற்சாகமாகக் கூவ னார் ஜம்பு.
“ேவைலயா இருக்ேகேன,” என்று பத ல் குரல் ெகாடுத்தாள், அவருைடய
தர்மபத்த னி.
‘இவருக்ெகன்ன!

மாசம் ெபாறந்தா, ’டாண்’ணு ெபன்ஷன் வந்துடும்!

ெபாண்ணாப் ப றந்தவளுக்கு ஏது ஓய்வு,

ஒழிச்சல் எல்லாம்!’

என்று

முணுமுணுத்துக்ெகாண்டாள்.
“பாரு!”

புழக்கைடத் ேதாட்டத்த லிருந்து வந்த குரலில் ஸ்ருத இன்னும்

ஏற ய ருந்தது.
அடுப்ைபச் ச ற யதாக எரியவ ட்டாள் பாரு. இல்லாவ ட்டால், கத்தரிக்காய்
கற கரியாக வ டுேம!
‘ஒனக்குக் ெகாஞ்சமாவது பணத்ேதாட அருைம ெதரியறதா?’

என்று

அதற்கு ேவறு கத்துவார்.
கணவர் இன்ெனாருமுைற அலறுவதற்குள், “வந்துட்ேடன்,” என்று குரல்
ெகாடுத்தபடி ப ன்புறம் ேபானாள்.
“அப்படி என்ன தைலேபாற வ ஷயம்?”

எரிச்சலுடன் வந்தது அவள்

ேகள்வ .
“இங்ேக பாேரன்!” அவரது மக ழ்ச்ச க்குப் பாத்த ரமாக இருந்தைத ஒரு
வ ரலால் சுட்டிக் காட்டினார். கத்தரிக்காய் ெசடிய ல் ஒரு ெமாட்டு. தான் நட்ட
ெசடிய ல் முதன்முைறயாகக் காய்க்கப்ேபாக றது!
“இதுக்கா

இத்தைன

ஆர்ப்பாட்டம்?”

என்று

ேகட்காமல்

இருக்க

முடியவ ல்ைல அவளால்.
“மார்க்ெகட்டில காய் வாங்க ண்டு வந்தா, ெசாத்ைத, வாடல், பூச்ச ன்னு
நூறு குத்தம் ெசால்வ ேய!”

என்று அவைளேய தாக்க னார்.

ெகாஞ்ச நாளிேல பச்ைச வாசைன ேபாகாம,
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ஒடேனேய சைமக்கலாம்!”
அவருைடய

ெபருைமய ல்

பங்குெகாள்ளாது,

“ஒங்கேளாட

வம்பு

ேபச ண்டிருந்தா, கற தீய்ஞ்சுடும்,” என்றபடி உள்ேள நடந்தாள்.
‘அசமஞ்சம்!

சைமயைலத் தவ ர ேவற ஒண்ணும் ெதரியாது!’

த ட்டினார் – ெமள்ள.

என்று

எல்லாம், அவளுக்குக் ேகட்கவா ேபாக றது என்ற

ைதரியம்தான்!
இல்லாவ ட்டால், இைலையக் கவனித்துப் பரிமாறுவாளா?
எடுத்துப்

ேபாட்டுக்ேகாங்ேகா,’

என்று

வ ைறப்பாகக்

‘நீங்கேள
கூற வ ட்டு,

ெதாைலக்காட்ச ய ன்முன் உட்கார்ந்துவ டுவாேள!
“இன்னிக்கு.. சைமயல் ெராம்ப நன்னாய ருக்கு! அதுவும் கத்த ரிக்காைய
எண்ைணய ேலேய குளிப்பாட்டி இருக்ேக!

உளுத்தம்பருப்பு,

மிளகாய்

ெரண்ைடயும் வறுத்துப் ேபாட்டியா? ஆகா!” என்றபடி ஒரு ப டி ப டித்தார்.
‘டாக்டர் எண்ைண சாமாேன கூடாதுங்க றார்.

இவருக்ேகா அதுதான்

ப டிக்க றது. கண்ணில படாம, ெகாஞ்சம் காைய ஒளிச்சு ெவச்ச ருக்கணும்!’
என்று

தன்ைனேய

ெநாந்துெகாண்டவள்,

இனிேமல்

அப்படித்தான்

ெசய்யேவண்டும் என்று தீர்மானித்துக்ெகாண்டாள்.
அடுத்தடுத்த வாரங்களில் ஒரு ச று டபராவ ல் இருந்தைதப் பார்த்து, “ஒரு
க ேலா வாங்க ேனேன! இவ்வளவுதானா இருக்கு?” என்றவருக்கு அவள் எந்த
பத லும் ெசால்லவ ல்ைல.
“எல்லாத்ைதயும் நீேய சாப்ப ட்டுட்டியா?” என்று ேமலும் துைளத்தார்.
“வயசானா, நாக்ைக அடக்கக் கத்துக்கணும். நான் என்னிக்கு ஒங்களுக்கு
முன்னாேல சாப்ப ட்டிருக்ேகன்!” என்று அலுத்த குரலில் கூற யவள், “பாத்துச்
சாப்ப டுங்ேகா.
மைனவ ய ன்

ந ைறய எண்ைண வ ட்டு வதக்க ய ருக்ேகன்,”
எச்சரிக்ைகக்கு

அப்ேபாெதல்லாம்

ஜம்புவ ன் இருதய அைடப்பு ேமாசமாக ,

என்ற

ெசவ சாய்த்த ருந்தால்

அவருக்கு ந ரந்தர வ டுதைல

வாங்க த் தந்த ருக்காது.
‘கத்தரிக்கா ெமாட்டு வ ட்டேபாேத பூரிச்ேசேள!
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குலுங்கறைதப் பாத்தா, உச ைர வ ட்டிருப்ேபள்!’

ேபச்சுவாக்க ல் எைதேயா

ெசால்லிவ ட்ட பாரு நாக்ைகக் கடித்துக்ெகாண்டாள்.
‘நல்ல

ப ஞ்சுக்காயாப்

பற ச்சு,

அவருக்குப்

ப டிச்சமாத ரி

வதக்க ,

ெகாண்டுைவக்கணும்!’
மாைல அணிந்த ருந்த சட்டத்துக்குள் அைடபட்டிருந்த ஜம்புவுக்கு அவளது
ஆதங்கம் புரிந்த ருக்க வாய்ப்ப ல்ைல. எப்ேபாதும்ேபால் வ ைறப்பாகத்தான்
காட்ச யளித்தார்.
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6. முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்
அன்று மத்த யானம் ெபாழுேத ேபாகாது, முகநூலுக்குள் நுைழந்தாள்
அமிர்தா.
பைழய கைததான். தங்களுைடய குடும்பத்ேதாடு இைணந்த புைகப்படம்,
உறவ னரின்

அறுபதாவது

அல்லது

எண்பதாவது

ப றந்தநாைள

ஒட்டி

நடத்த ய வ ழா.
இெதல்லாம் முன்ேனப ன்ேன பார்த்தற யாத ’நண்பர்’களுக்காக.
ப டிக்க றேதா,

இல்ைலேயா,

எல்லாவற்ைறயும்

அவர்களும்

பாராட்டிைவப்பார்கள். அப்ேபாதுதாேன, நாைளக்கு அவர்கள் எைதயாவது
ெவளிய டும்ேபாது ப றர் புகழ்வார்கள்!
ேபசத் ெதரிந்தவுடன் பாடும் குழந்ைதய ன் மழைலப் பாட்ைடக் ேகட்டதும்,
‘இவ்வளவு ச று வயத ேலேய ஒேரயடியாகக் ெகாண்டாடினால், உலகேம
தனக்காகத்தான்

இயங்குக றது

என்பதுேபால்

கர்வப்பட்டு,

யாைரயும்

மத க்காமல் ேபாய்வ டாதா!’ என்று ேயாசைன ேபாய ற்று அமிர்தாவுக்கு.
சலிப்புதான் வந்தது.
ேநரம் க ைடக்க றது?’

‘இவர்களுக்ெகல்லாம் எங்க ருந்து இவ்வளவு
என்று, ெபாறாைமயுடன் கலந்த ஆச்சரியம் எழ,

கணினிய ல் தான் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த ேவைலக்குத் த ரும்ப ஆயத்தம்
ெசய்தேபாதுதான் அந்த கடிதம் கண்ணில் பட்டது.
‘ஒரு ேவண்டுேகாள்,’ என்று ஆரம்ப த்த ருந்தாள் முத்துலட்சுமி என்று
யாேரா ஒருத்த .
ஏதாவது பண உதவ ேயா?

இந்தக் கஷ்டகாலத்த ல்தான் பலருக்கும்

ேவைல ேபாய்வ ட்டேத!
சுவாரச யம் எழ, அமிர்தா படித்தாள்.
நூற்றுக்கு ேமற்பட்டவர்கள், ‘உங்கள் நண்பராக வ ரும்புக ேறன்,’ என்று
எனக்கு எழுதுக றீர்கள் – அனுத னமும்.
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வார்த்ைதக்கு

உங்களுக்கு

அர்த்தம்

ெதரியுமா?

அழகான

வார்த்ைதையக் ெகாச்ைசப்படுத்தாதீர்கள்.
அத்துடன் முடித்த ருந்தாள்.
அப்படி என்ன நடந்த ருக்கும் அந்த – அவள் ெபயர் என்ன?

–ம்..

முத்துலட்சுமிக்கு?
அவைள ேநரில் பார்த்துக் ேகட்டால் தனக்கு நல்லெதாரு சமாசாரம்
க ைடக்குேம என்ற ஆைச எழுந்தது அமிர்தாவுக்கு.
அவளுைடய ெதாைலேபச எண் க ைடத்தது. தன் ஃப்ெரண்டா அவள்?
எப்ேபாேதா,
புைகப்படத்ைதப்

‘முப்பது வயதுக்கு ேமலிருக்காது’ என்று,
பார்த்துவ ட்டு,

தானும்

அவளுைடய

அவளுைடய

நட்ைப

நாடிய ருக்க ேறாம்! ேவடிக்ைகதான்!
முத்துலட்சுமிைய அைழத்தாள். பத லுக்குப் ேபச யவள் குரல் கரகரப்பாக
இருந்தது.
தன்ைன அற முகப்படுத்த க்ெகாண்டாள் அமிர்தா.
ச ற து ேநரம் ேபச வ ட்டு, “இேத ஊரிலதாேன இருக்ேக?
வாேயன்!”

ேநரிேலேய

என்று முத்துலட்சுமி அைழத்தேபாது, ஒருமாத ரி இருந்தது

அமிர்தாவுக்கு. எவ்வளவு மரியாைதக்குைறவாகப் ேபசுக றாள்!
மரியாைதெயல்லாம் எத ர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க இது சமயமில்ைல
என்று மறுநாேள அவைளச் சந்த க்கப் ேபானாள்.
“வாம்மா. அமிர்தாதாேன? டி.வ ய ல ஒன்ைன ந ைறயப் பாத்த ருக்ேகன்,”
என்று வரேவற்ற மாதுவுக்குக் குைறந்தபட்சம் எழுபது வயதாவது இருக்கும்.
கூடேவ, “நான்தான் முத்துலட்சுமி,” என்று அற முகப்படுத்த க்ெகாண்டாள்.
அமிர்தா அைடந்த அத ர்ச்ச

முகத்த ல் ெதரிய,

முத்துலட்சுமி மாமி

ச ரித்தாள்.
“நீ என்ைன எத ர்பாக்கேல, இல்ேல?”

என்றவள், “என்ன ெசய்யறது?

ெபாண்கள் இளவட்டமா இருந்தாத்தாேன மத்தவா கண்ணிேல படறது!”
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30

FreeTamilEbooks.com

ந ர்மலா ராகவன்

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்

என்று தன் ெபாய்ைய ஒத்துக்ெகாண்டாள்.
“இங்க, வீட்டில, நாங்க ெரண்ேட ேபர். த னம் ெவளிேய ேபாக முடியறதா!
ெபாழுது ேபாகணுேம!

அதான், ஃேபஸ்புக்க ல ேசர்ந்தா, நாலு ேபைரத்

ெதரிஞ்சுக்கலாம்னு ேதாணித்து”.
இருந்தவளுக்கு

ேநரிேலேய,

ேபசுவதற்கு யாரும் க ைடக்காமல்

அதுவும்

ப ரபலமான

ஒரு

ெபண்ைணப்

பார்த்ததும் குஷ யாக வ ட்டது. படபடெவன்று ெகாட்டினாள்.
அதற்கு

ேமலும்

எழுத ய ருக்கீங்க?

தாக்குப்ப டிக்க

முடியாது,

“அது

ஏன்

அப்படி

யாராச்சும் ெதாந்தரவு பண்ணினாங்களா?”

என்று

ேகட்டாள் அமிர்தா.
“அைத ஏன் ேகக்கேற!” என்று அங்கலாய்த்தாள். “ராத்த ரி பத்து மணிக்கு
எந்தத் தடியேனா ஃேபான் பண்றான், நீங்க ெராம்ப அழகா இருக்கீங்கன்னு.
அவங்க ட்ட ெசால்ல முடியுமா, முக அழைகப் பாத்து நட்பு வரத ல்ேலடான்னு?”
“சரியாச் ெசான்னீங்க!” என்று ஊக்க னாள் அமிர்தா.
“எங்காத்துக்காரேரா சந்ேதகப் ேபர்வழி. ‘அர்த்த ராத்த ரிய ல எவன்கூடப்
ேபச்சுன்னு?’ ேகட்டா? அதான் ஃேபாைன பட்டுனு ெவச்சுட்ேடன்!” ெபரிதாகச்
ச ரித்தாள்.
“மைழ

காலத்த ேல

காளான்

நூத்துக்கணக்க ல ஃப்ெரண்ட்ஸ்.
வணக்கம்,

ெமாைளச்சமாத ரி,

சல

நாளிேலேய

அவா அத்தைன ேபருக்கும் காைல

இரவு வணக்கம்னு ெசால்லிண்ேட இருக்கணும்னா எப்படி?

எனக்கு ேவற ேவைலேய க ைடயாதா?”
முத யவைளப் ேபசவ ட்டு, அமிர்தா ெமௗனமாக இருந்தாள்.

தான்

ஊக்குவ க்காவ ட்டாலும் அவள் ேபசுவைத ந றுத்தப் ேபாவத ல்ைல என்று
அதற்குள் புரிந்த ருந்தாள்.
“ஒரு நாைளக்கு நாப்பது ேபருக்குப் ப றந்தநாளாம். நான் HAPPY BIRTHDAY ெசால்லி என்ன ஆகப்ேபாறது!”
“நாேன ேபச ண்டு இருக்ேகேன!

நீ என்ன வ ஷயமா என்ைனப் பாக்க

வந்த ேயா!” என்று சற்று ந றுத்த னாள் முத்துலட்சுமி.
www.Kaniyam.com
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“சும்மாத்தான், மாமி!”
காப குடித்துவ ட்டுத்தான் ேபாகேவண்டும் என்ற அன்புக் கட்டைளைய
மறுக்கத் ேதான்றவ ல்ைல அமிர்தாவுக்கு.
சைமயலைறய ல் உைரயாடல் ெதாடர்ந்தது.
“அன்னிக்குப் பாரு, ஒருத்தன் அவேனாட ேபாட்ேடா அனுப்ப ய ருந்தான்.
எப்படிங்க ேற?

ேமேல சட்ைட ேபாடாம, என்னேமா அழகுப்ேபாட்டிக்குப்

ேபாஸ் குடுக்க றமாத ரி.

அது அவேனாட ேபாட்ேடாவாகேவ இருக்காது.

எவேனாடைதேயா எடுத்து, என்ைன இம்ப்ெரஸ் பண்ண அனுப்ப ய ருக்கான்.
எதுக்கு?

நாைளக்கு,

’நீயும்

இந்தமாத ரி

ஒண்ணு

அனுப்ேபன்,’னு

ேகக்கத்தான்!”
தைழந்த மார்பகத்துடன் இருக்கும் இந்த முகநூல் ச ேநக த ையப் பார்த்து
அவன் எவ்வளவு அத ர்ச்ச அைடவான்!

ச ரிக்காமலிருக்கப் பாடுபட்டாள்

அமிர்தா.
“இவருக்கு நான் படறபாடு புரியறதா!

‘ஒனக்ெகன்ன!

புதுசு புதுசா,

ந ைறய ஃப்ெரண்ட்ஸ்!’ அப்படின்னு என் வயத்ெதரிச்சைலக் ெகாட்டிக்க றார்”.
அதற்கு ேமலும் தாக்குப்ப டிக்க முடியாது,

கலகலெவன ச ரித்தாள்

அமிர்தா.
தன்

மனத ல்

இருந்தைதெயல்லாம்

இன்ெனாரு

ஆத்மாவுடன்

பக ர்ந்துெகாண்டுவ ட்ட ந ம்மத ய ல், மாமியும் ச ரித்தாள்.
அடுத்த வாரம், ‘ெதரிந்த முகமாக இருக்க றேத!’

என்று பார்த்தாள்

அமிர்தா.
அதன் கீழ்: முத்துலட்சுமி என்னும் எனது இன்ைறய ேபாட்ேடா இது. என்
வயது எழுபத்ைதந்து.
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7.

ெவற்றிக்குக் காரணம்

ராமனுக்கு மைனவ ய டம் எரிச்சல்தான் எழுந்தது.
அப்படி என்ன உலக ல் இல்லாத குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்துவ ட்டாள்?
அதற்காக ஓயாமல் அழுதுெகாண்டிருந்தால்?
முதல் குழந்ைத என்று அவனும் எத்தைனேயா கனவுகளுடன்தான்
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

அப்ேபாது

ெதரியவ ல்ைலேய,

அது

குைறயுடன் ப றக்கும், இருக்கும் ந ம்மத ையயும் பற த்துவ டும் என்று!
‘வீணா அைதக் ெகாஞ்ச க்க ட்டு இருக்காேத. கீேழேய ேபாட்டுைவ. அது
அல்பாயுச ல ேபானதும் ெராம்ப ேவதைனயாப் ேபாய டும்!’ என்னேமா, அதன்
இறப்புக்கு நாள் குற த்தவர்கள்ேபால் பலரும் அற வுைர கூற யைத புனிதா
காத ல் வாங்கேவய ல்ைல.
தைலய லிருந்து

ஒரு

மய ரிைழ

உத ர்ந்தால்கூட

சற்ேற

வருந்தும்

ெபண்ணாய ற்ேற! தன் உடலில் ஒரு பாகமாக இருந்த குழந்ைதய ன் இழப்ைப
ந ைனத்தும் பார்க்கமுடியுமா?
குழந்ைதய ன் உடலும், கண்களும் மஞ்சள் ந றமாக மாற யேபாதுதான்
முதலில் சந்ேதகம் எழுந்தது அவளுக்கு.
ச ரிப்பும் களிப்புமாக இருக்கேவண்டிய குழந்ைத! இப்படி சுரத்த ல்லாமல்
இருக்க றேத! அடிக்கடி வாந்த ேவறு.
‘வய ற்றுப்பகுத ய ல் இருக்கும் ெபரிய உறுப்பு.
ெகாழுப்ைபச்

ேசர்த்துைவப்பது

என்று

பல

கழிவுகைள அகற்ற ,

உபேயாகங்கள்

ெகாண்ட

அவயவம்,’ என்ெறல்லாம் மருத்துவர் வ ளக்க ய கல்லீரல் பழுதாக இருந்தது.
“குழந்ைதக்கு மாற்று லிவர் ெபாருத்தேவண்டும்.

இல்லாவ ட்டால்..,”

என்று அவர் முகத்த ல் பரிைவத் ேதக்க ைவத்துக்ெகாண்டு கூற யேபாது,
தான் குடிப் பழக்கத்த ற்கு அடிைமயாக
எழுந்த

சந்ேதகத்ைத
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ஆத்த ரமாக மாற்ற க்ெகாள்வது எளிதாக இருந்தது.
‘உருப்படியா

ஒரு

குழந்ைதையப்

ெபற்ெறடுக்கக்கூடத்

துப்ப ல்ேல!’

என்று சாடினான். “சனியன் ெசத்துத் ெதாைலயட்டும். ஒேர அழுைகேயாட
ேபாய டும்!”
“அப்படிெயல்லாம் ெசால்லாதீங்க,” என்று கதற னாள் ெபற்றவள். “நான்
என்ேனாடைதக் குடுக்கேறன்”.
“ஹூம்!” உறுமிவ ட்டு அப்பால் நகர்ந்தான் ராமன்.
இவேளாட

கல்லீரைலத்

தானம்

ெகாடுக்கப்ேபாக றாளாம்!

கருவ லிருக்கும் இன்ெனாரு உய ரும் குைறயுடன் ெவளியாகவா?
டாக்டர்தான்,

‘இந்த ந ைலய ல் முடியாது!’

என்று த ட்டவட்டமாகக்

கூற வ ட்டாேர! அது ெதரிந்தும் நாடகமாடுக றாள்!
‘நீ ஆம்பைள.

ஒைழச்சுக் ெகாட்டணும்.

ஒன் ஒடம்ப ேல எைதயாவது

அறுத்தா, அப்புறம் ஒன்னால ேவைல ெசய்ய முடியுமா?’ என்ற தந்ைதய ன்
வ வாதம் ந யாயமாகப்பட்டது அவனுைடய குழம்ப ய மனத ற்கு.
அம்மாவும் ஒத்துப் பாடினாள்: “ஒரு ெபாட்ைடக்கழுைத ேபானா என்னடா?
இன்னும்

அஞ்சு

மாசத்த ேல

இன்ெனாண்ணுதான்

ப றக்கப்ேபாகுேத!”

வசத யற்ற குடும்பத்த ல் ெபண்ணாகப் ப றந்து, அனுபவ த்த ேவதைனகள்
அவைள அப்படிப் ேபச ைவத்தது.
தாத்தா

பாட்டிய ன்

நம்ப க்ைகக்குச்

சவால்

வ டுவதுேபால்,

ஒரு

வயதுக்குேமல் அந்தக் குழந்ைத உய ைரக் ைகய ல் ப டித்துக்ெகாண்டு
இருந்தது.
புனிதாவ ன்

உறுப்ப ல்

ஒரு

பகுத

குழந்ைத

பூரணிக்குப்

ெபாருத்தப்பட்டது.
நான்ேக மாதங்களில் இருவரது கல்லீரலும் முழுைமயாக வளர்ந்தது.
அவளும் வளர்ந்தாள்.
“நீ ப ைழக்கேவ மாட்ேடன்னு ந ைனச்ேசாம் டீ,” என்று க ழவர் ெசால்லிச்
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ெசால்லி ஆச்சரியப்பட்டார்.

“நான்,

ஒங்க பாட்டி,

எல்லாரும்,

‘இந்தப்

ெபாட்ைடக்குட்டி ேபானா என்னா?’ன்னுகூட ெசால்லிய ருக்ேகாம். ஒங்கம்மா
ேகக்கலிேய!’
“அப்பா?” ெமல்லிய குரலில் ேகட்டாள்.
“அவனும்தான்!

ஒடம்ப ல எைதயாவது அறுத்துக் குடுத்தா, அப்புறம்

எப்படி ேவைல ெசஞ்சு சம்பாத க்க முடியும்னு ேயாச ச்சான். ந யாயம்தாேன!”
பழிைய அவன்ேமேலேய த ருப்ப னார்.
பூரணிக்கு வருத்தமாக இருந்தது.

யாருக்குேம தான் முக்க யமாகப்

படவ ல்ைல!
தனக்குள் எழுந்த ஆத்த ரத்ைத வ ைளயாட்டுகளின்மூலம் ெவளிேய
தள்ளினாள்.
“நம்

நாட்டின்

தைலச றந்த

வ ைளயாட்டு

வீராங்கைனயாக

நீங்கள்

ஆக ய ருக்க றீர்கள். இதற்கு யாெரல்லாம் காரணம்?” என்று ேகட்டார் ஒரு
ேபட்டியாளர்.
“என் கல்லீரலும் அம்மாவும்!” என்று உறுத யாகப் பத லளித்தாள் பூரணி.
‘என்ைன ’ேவண்டாம்’னு ெசான்ன அப்பாவுக்கு நன்ற யும், பாராட்டும் ஒரு
ேகடா!’ என்ற வீம்பு எழுந்தது அவளுக்குள்.
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8. என்ைனப் புகழாேத!
(‘அம்மா! நீ இன்னிக்கு அழகா இருக்ேக!’
‘அடீ, ஏதாவது ேவணுமானா ேநரடியா ேகளு. இது என்ன ெகட்ட வழக்கம்,
காரியம் ஆகணும்னு ஐஸ் ைவக்க றது!’)
“இந்தாம்மா.
அச்சடிச்ச ருக்கான்,”

ேவண்டியவங்களுக்ெகல்லாம்

அனுப்ப டு.

அழகா

என்று அவளுைடய த ருமண அைழப்ப தழ் கட்ைட

அப்பா ெகாடுத்தேபாது, ந ைனத்தும் பார்த்த ருப்பாளா, ெதாைலேபச ய ல்
எல்லாைரயும் அைழத்து, ‘கல்யாணம் ந ன்றுவ ட்டது!’ என்று ெசால்ல ேநரிடும்
என்று?
பரிசுப்ெபாருட்களுடன் எல்லாரும் வந்துைவத்தால், அது ேவறு துக்கம்.
அந்த எண்ணம் உத க்ைகய ேலேய, ‘அப்படி என்ன துக்கம் வந்துவ ட்டது
இப்ேபாது?’ என்று தன்மீேத ஆத்த ரப்பட்டாள் நளினி.
‘ஏேதா, இதுவைரக்கும் காைலச்சுற்ற ய பாம்பு கடிக்காமல் வ ட்டேத’ என்று
ந ம்மத அல்லவா அைடயேவண்டும்!
‘பாம்பு யார், மணிவண்ணனா?

நம் மனம்தான் எத்தைன சீக்க ரம்

மாறுக றது!’ ேலசாகச் ச ரிப்புகூட வந்தது நளினிக்கு.
அேடயப்பா!

அவைனப்பற்ற

ந ைனக்கும்ேபாேத

தான்

துடித்த

துடிப்ெபன்ன, தனக்குத்தாேன ச ரித்துக்ெகாண்டதும், ந மிடத்துக்கு ந மிடம்
கண்ணாடிமுன் ந ன்று தன் அழைக ரச த்ததும், பாட்டு முணுமுணுத்ததும்!
முதன்முைறயாக அவைளப் பார்த்தேபாேத, “நீங்க எப்ேபா ைலப்ரரிக்கு
வந்தாலும், ஒங்களுக்குப் பக்கத்த ேல எனக்கு இடம் ப டிச்சு ைவங்க!” என்று
ெசால்வதானால், தான் அவைர எவ்வளவு தூரம் கவர்ந்த ருக்கேவண்டும்
என்ற ெபருைமதான் உண்டாய ற்று அவளுக்கு.
“நளினி! அன்னிக்கு, ஒன் பக்கத்த ேல இடம் ேகட்ேடன். இப்ேபா, எப்பவும்
என் பக்கத்த ேலேய இருப்ப யான்னு ேகக்கத்ேதாணுது.
www.Kaniyam.com

36

ஒன் அழைகத்

FreeTamilEbooks.com

ந ர்மலா ராகவன்

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்

தரிச ச்சுக்க ட்ேட இருக்கலாமில்ல?” என்று ச னிமா வசனம் ேபச னான், ஒரு
நாள்.
“எங்கப்பாக ட்ட

வந்து

ேபசுங்க,”

சற்ேற

நாணியபடி

நளினி

பத லளித்தேபாது அவனுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது. அந்த அப்பா ‘ேவண்டாம்’
என்றால் ேவறு ஒருவனுக்குக் கழுத்ைத நீட்டிவ டுவாேளா?
“ஒங்கப்பாைவக் ேகட்டுக்க ட்டா என்ேனாட சுத்த ேன?”
எப்ேபாதும் அத ராத குரலில் ேபச யவர்! எதற்கு இந்தக் ேகாபம்?
அவள் மிரண்டு ேபானைதப் பார்த்து மணிவண்ணனின் ைதரியத்த ல்
ச ற தளவு த ரும்ப யது.
அவள் ேதாைளப்பற்ற அைணத்துக்ெகாண்டான்.
நீ

என்ைனவ ட்டுப்

ேபாய டுவ ேயாங்க ற

பயம்,”

“ஸாரிடா.

எங்ேக

என்று

மன்னிப்பும்

அந்தப்

பூங்காவ ல்

ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
அப்படிேய

ஒருவைர

ஒருவர்

உராய்ந்தபடி

நடந்துெகாண்டிருந்தேபாது அந்தக் குரல் ேகட்டது: “ஹேலா, நளினி!”
“ேடய் சங்கர்! நீயா? உன்ைனப் பார்த்து எத்தைன வருஷம் ஆச்சு! இந்த
ஒலகத்த ேலதான் இருக்க யா?” கலகலெவன்று ச ரித்தாள்.
மணிவண்ணனின் முகம் ச றுத்தது.

‘யார் இந்த தடியன்?

ஒரு

மரியாைதக்காவது எனக்கு ஒரு ஹேலா ெசால்லி இருக்கேவண்டாம்?’
“என்னடா?
ஆய ட்டிேய!”

முந்த

ேசானியா இருப்ேப.

இப்ப ெராம்ப குண்டா

உற்சாகமாகப் ெபாரிந்துதள்ளிய நளினிையக் கண்கைளக்

குறுக்க க்ெகாண்டு பார்த்தான் மணிவண்ணன். சந்ேதகமும் ெபாறாைமயும்
ெகாப்புளித்தன அப்பார்ைவய ல்.
அப்ேபாதுதான் பக்கத்த ல் ஒருவன் இருப்பேத ந ைனவு வந்தவளாக
அற முகம் ெசய்ய ஆரம்ப த்தாள்: “இது..
க ண்டர்

கார்டனிேலருந்து

பன்னண்டு

சங்கர்.
வருஷம்

நாங்க ெரண்டு ேபரும்
ஒண்ணாப்

படிச்ேசாம்.

தமிழ்ச்சங்கத்த ேல துடிப்பா இருப்ேபாம். எத்தைன சண்ைட ேபாட்டிருக்ேகாம்!
ஞாபகம் இருக்கா, சங்கர்?”
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ேபச க்ெகாண்ேட

ேபானவைள

ஓர்

அனல்

பார்ைவ

பார்த்துவ ட்டு,

எத ரிலிருந்த எத ரிையப் பார்த்து, “சரி, பாக்கலாம்,” என்று அவள் ைகையப்
ப டித்து இழுக்காத குைறயாக அப்பால் நடந்தான் மணிவண்ணன்.
பாலியத்ேதாழனிடம்

வ ைடெபறவும்

மறந்து,

ஏேதா

குற்றம்

புரிந்தவள்ேபால், ந ழலாகக் காதலைனத் ெதாடர்ந்தாள் நளினி.
அவைள

அடக்க வ ட்ட

படிச்ச ருந்தா என்ன?
குலாவணுமா?”
உயர்ந்தது.

ெபருமிதத்துடன்,

“எப்பேவா

ஒண்ணாப்

அதுக்காக இப்படி கண்ட ஆம்பைளக ட்ட ெகாஞ்ச க்

என்று மிரட்டிய மணிவண்ணனின் தைலயுடன் குரலும்

“நாைளக்குக் கல்யாணம் ஆக ட்டாலும் இந்தக் குணம்தாேன

வரும்?”
வாயைடத்துப்ேபாய ற்று நளினிக்கு.
ெசல்லமாக அவைள இடித்தான் மணிவண்ணன்.

“என்ன ெசய்யறது,

நளினி? நீ எனக்கு மட்டுேம ெசாந்தமா இருக்கணும்னு நான் ஆைசப்படறது
தப்பா? என்ைன அவ்வளவு ைபத்த யமா அடிச்ச ருக்ேக நீ!”
தன் தடுமாற்றத்ைத மைறக்க நளினி ச ரிக்க முயன்றாள்.
‘அத கம்

ேயாச க்காது

எதற்குள்ேளேயா

காைல

வ ட்டுவ ட்ேடாேமா?

இவரிடம் அப்படி என்ன ப டித்துப்ேபாய ற்று எனக்கு?’
அவளுைடய

குழப்பத்ைதக்

கவனியாது,

மருமகைளப் பாக்க ஆவலா இருக்காங்க, நளினி.

“எங்கம்மா
இப்பேவ வா!”

அவங்க
என்று

அைழத்துப்ேபானான்.
நளினிைய ேமலும் கீழும் பார்த்த பார்வத அம்மாளின் முகம் சுருங்க யது.
“ஒரு ேதாடுதான் ேபாட்டிருக்ேக.
மத்தபடி,

அதுவும் கண்ணுக்குத் ெதரியாதமாத ரி.

ெபாட்டுத்தங்கத்ைதக்கூடக்

காணுேம!

பாங்க ேலயாவது

ெவச்ச ருக்கீங்களா?”
அவமானத்தால் சுருங்க ய நளினிையப் ெபாருட்படுத்தாது,
தன்ேபாக்க ல் அடுக்க னாள்:

“மணி எனக்கு ஒேர மகன்.

ஆனாலும், ஆம்பைள இல்லியா?
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குடுத்து,

அேதாட

அம்பது

பவுன்

ெசாந்தக்காரங்கேள தயாரா இருக்காங்க.
அவனுக்கு ஒன்ைனப் ப டிச்சுப்ேபாச்சு.
முடியுமா?

ஒரு

இருபதாய ரம்

நைகயும்

ேபாட

எங்க

ஏேதா, ஒன்ேனாட அத ர்ஷ்டம்
அதுக்காக சும்மா பண்ணிக்க

ரிங்க ட்டாவது

ைகய ல

குடுப்பாரில்ல

ஒங்கப்பா?”
ெமள்ளத் த ரும்ப காதலைன ஒரு பார்ைவ பார்த்தாள், ‘நீ க ைடக்க நான்
குடுத்து ெவச்ச ருக்கணும்!’

என்று எப்ேபாதும்ேபால் ஆதரவாக ஏதாவது

ெசால்வான் என்ற எத ர்பார்ப்புடன்.
அவேனா,

‘எனக்கும்

இதற்கும்

சம்பந்தமில்ைல!’

என்பதுேபால்

தைலையத் த ருப்ப எங்ேகா பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
நடந்தைதக்

ேகட்டு

அப்பா

ஏன்

ெகாத த்ெதழவ ல்ைல

என்று

ஆச்சரியப்பட்டாள் நளினி.
“ெபண்ைணப்
முப்பத்தஞ்சு

ெபத்துட்டா,

வருஷம்

இதுக்ெகல்லாம்

உைழச்சு

நான்

பயப்பட

ேசத்து

முடியுமாம்மா?

ெவச்ச ருக்க றைத

ஒனக்க ல்லாம, ேவற யாருக்காக ெசலவழிக்கப்ேபாேறன்!” என்று பாசத்ைதக்
ெகாட்டினார்.
உடேன, “அவசரமா அவ்வளவு புரட்ட முடியுேமா, என்னேமா!”
கவைலப்பட்டுவ ட்டு, “வட்டிக்கு வாங்க னாப்ேபாச்சு!”
ந தானத்துடன்

ேபச யேபாது,

தந்ைதைய

ஒரு

என்று

என்று வயதுக்குரிய

புத ய

மரியாைதயுடன்

பார்த்தாள் நளினி.
கல்யாணப் பத்த ரிைகையக் ைகய ல் எடுத்தேபாது அதுவைர எழுந்த
கவைல, குழப்பம் எல்லாம் மைறந்தன.
“நளினி மணிவண்ணன்’ என்று மந்த ரம் ஜப ப்பதுேபால் த ரும்பத்
த ரும்பச் ெசால்லிப் பார்த்துக்ெகாண்டாள். அடிநாக்க ல் இனித்தது.
இனி யாருக்கும் பயந்து த ைரப்படங்களுக்குப் ேபாக ேவண்டியத ல்ைல.
உரிைமயுடன் என் கணவரின் ைகேயாடு என் ைகையக் ேகார்த்துக்ெகாண்டு
எங்கு ேவண்டுமானால் ேபாகலாம்.
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நான் அணியேவண்டிய உைடகைள அவர் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

நான்

அவருக்குப் ப டித்த வைககைளச் சைமத்துப்ேபாட்டு..!
அத்ைதய டம் ேகட்கேவண்டும் அவருக்கு என்ெனன்ன ப டிக்கும் என்று.
ச ந்தைனய ல் ஒரு சறுக்கல்.
‘மாமியார்!’ என்று ெசால்லி, ஒரு ச று துரும்ைப எடுத்துப்ேபாட்டால்கூடத்
துள்ளுமாேம!
தைலைய இருபுறமும் ேவகமாக ஆட்டி, அந்த ேவண்டாத எண்ணத்ைதத்
தள்ள முயன்றாள் நளினி.
‘ஆரம்பத்த ல் அப்படித்தான் ெகடுப டியாக இருக்கும்.

ஒரு ேபரைனப்

ெபற்றுக்ெகாடுத்தால்..!’ கற்பைன ேபான த ைசைய உணர்ந்து நளினிய ன்
முகம் ச வந்தது.
“நளினி!

யார் வந்த ருக்காங்க, பாேரன்!”

தந்ைதய ன் உற்சாகக் குரல்

ேகட்டது.
“வாங்க மாப்ப ள்ைள! உக்காருங்க!”
‘கல்யாணத்துக்கு இன்னும் ஒரு வாரம்கூட இல்ைல.
அவசரத்ைதப் பாரு!’

அதுக்குள்ேள

ேபாலிக்ேகாபமும் ெவட்கமுமாக நளினி ெவளிேய

வந்தாள்.
‘எத்தைன வருடப் பழக்கம்!

இப்ேபாது என்ன,

புத தாக ெவட்கம்?’

தன்னிடம் ேதான்ற ய மாறுதல் அவளுக்ேக ேவடிக்ைகயாக இருந்தது.
“ஒக்கார ேநரமில்ேல மாமா”.
ேபச னான் மணிவண்ணன்.

அவைளக் கவனியாது ேவகமாகப்

“அம்மா ஒரு ேசத ெசால்லி அனுப்ப னாங்க.

நீங்க ெசான்னதுக்குேமேல பத்து பவுனில ஒரு ெநக்லஸ் ேபாடணுமாம்.
அப்பத்தான் சைபய ல ெகௗரவமா இருக்கும்னாங்க”.
அந்த இடத்த ல் ஓர் அசாதாரணமான ெமௗனம் ந லவ யது.
“என்ன மாமா ேயாசைன?

ஒங்க ெபாண்ணுக்குத்தாேன ெசய்யச்

ெசால்ேறாம்? நானா வைளயலும் ெநக்லஸும் ேபாட்டுக்கப்ேபாேறன்?”
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“இப்படி
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ெபாறுைமயாக

அம்மாப ள்ைளயா

இருக்க

இருக்க றதுக்கு

முடியவ ல்ைல
வைளயல்

நளினியால்.

ேபாட்டுக்க ட்டா

ஒண்ணும் தப்ப ல்ேல, என்று ஆங்காரத்துடன் கத்த யவள், ைகய லிருந்த
பத்த ரிைகைய இரண்டாகக் க ழித்தாள்.
“நளினி!” பதற னார் தந்ைத.
“சுயபுத்த இல்லாம, அம்மா ேபச்சுக்குத் தாளம் ேபாடறவேராட என்னால
வாழமுடியாதுப்பா. இவைரக் கல்யாணம் ெசஞ்சுக்க ட்டா, அந்தப் பண்டிைக,
இந்தப்

பண்டிைகன்னு

ெபாரிந்தவள்,

“நான்

ஏதாவது
மட்டும்

சுரண்டிக்க ட்ேட

என்னப்பா,

இருப்பாங்க,”

வ ைலேபாகாத

என்று

சாமானா?”

என்றேபாது குரல் கம்மியது. ெவறுப்புடன் அவைனப் பார்த்தாள்.
கரிய முகம் ேமலும் கறுக்க, வ றுவ றுெவன்று ெவளிேய நடந்தான்
மணிவண்ணன்.
ஏேதா ெசால்லவந்த தந்ைதையப் ேபசவ டாது, “நல்லேவைள, அவங்க
குணம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாேலேய ெதரிஞ்சுேபாச்சு! எனக்காக ேவற
ஒருத்தர் ப றந்த ருக்கமாட்டாரா, என்ன!”

என்று அந்த சமாசாரத்துக்கு ஒரு

முடிவு கட்டினாள் நளினி.
‘இனிேமல் யார் என்ன புகழ்ந்தாலும் மயங்க வ டக் கூடாது,’ என்று அவள்
முடிெவடுத்தது அப்ேபாதுதான்.
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9. சக்குவின் சின்னிக்குட்டி
“உங்கள் மைனவ க்கு ஹ ஸ்டீரியா!”
மருத்துவர்

கூற யேபாது,

கருணாகரனுக்கு

ந ம்மத தான்

ஏற்பட்டது.

எங்ேக ‘ைபத்த யம்’ என்று சகுந்தலாைவக் கணித்துவ டுவாேரா என்று
பயந்துெகாண்டிருந்தவன் ஆய ற்ேற!
காரணமின்ற

அழுதவள்.

எதற்ெகடுத்தாலும் சண்ைட ப டிப்பவள்.

அவளுைடய மனக்குைற என்னெவன்று அவனுக்குப் புரியவ ல்ைல.
த ருமணமாக ய முதல் மூன்று வருடங்களில் சாதாரணமாகத்தாேன
இருந்தாள்? இப்ேபாது, இரண்டு வருடங்களாக ஏன் இப்படி?
தான் அடிக்கடி ேவைல வ ஷயமாக ெவளிநாடு ேபாவதால், தனிைம
அவைள வாட்டுக றேதா?

ெபரிய உத்த ேயாகம் என்றால், ெபாறுப்புகளும்

அத கமாகத்தாேன இருக்கும்! இதுகூடவா புரியவ ல்ைல அவளுக்கு?
ேகட்டும் பார்த்துவ ட்டான்.

அவளிடமிருந்து எந்த பத லும் இல்ைல.

ஏதாவது ேகட்டால், ஒேர அழுைக.
கைடச முயற்ச யாக, ைவத்த யம்.
“இன்னும் ப ள்ைள ப றக்கலிேயன்னு அவங்களுக்கு ெராம்ப ஏக்கம். நம்ப
சமூகத்ைதப்பத்த ஒங்களுக்குத் ெதரியாதா! யார் வீட்டு வ ேசஷத்துக்காவது
ேபானா, அக்கைறயா, துக்கம் வ சாரிப்பாங்க. ச ன்னக் குழந்ைதங்கைளத்
தூக்க வ டமாட்டாங்க!”
தன்னிடம் மைனவ

இைதப்பற்ற

எதுவும் ெசால்லவ ல்ைலேய என்ற

ேகாபமும், உடேன பச்சாதாபமும் ஏற்பட்டன.
சகுந்தலாவ டம் ைநச்ச யமாகப் ேபச்சுக்ெகாடுத்தான்.
கல்யாணமாக ,
ப றந்த ருக்கு.

பத்துப்

பத னஞ்சு

வருஷம்

‘ச ல ேபருக்கு,

கழிச்சுக்கூட

குழந்ைத

ஒனக்கு அவ்வளவு ஆைசயா இருந்தா..,” அவன் ெசால்லி

முடிப்பதற்குள், அவள் குறுக்க ட்டாள்: “தத்து எடுக்க ற சமாசாரேம ேவண்டாம்”.
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காரணத்ைதக்

ேகட்கெவல்லாம்

அவனுக்குப்

ெபாறுைம

இருக்கவ ல்ைல.
‘எப்படிேயா ேபா!’ என்று மனத்துக்குள் த ட்டத்தான் அவனால் முடிந்தது.
நல்லேவைள,

அனுத னமும்

இவளுைடய

அழுமூஞ்ச த்தனத்ைதச்

சக த்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டாம் என்ற ஆறுதல் எழுந்தது.
அயல் நாட்டில் இரு வாரங்கைளக் கழித்துவ ட்டு வீடு த ரும்ப யவனுக்கு
இன்ப அத ர்ச்ச காத்த ருந்தது.
ச ரித்த முகத்துடன் சகுந்தலா!
“இங்க வாங்கேளன்,” என்று அவன் ைகையப் ப டித்து இழுத்தாள். அவள்
காட்டிய இடத்த ல் ஒரு பூைனக்குட்டி தூங்க க்ெகாண்டிருந்தது.

ெசாகுசாக,

ெமத்து ெமத்ெதன்று மடிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு ஜமக்காளத்த ன்ேமல்.
“இது எங்ேகய ருந்து வந்தது?” சற்று எரிச்சலுடன் ப றந்தது ேகள்வ .
“தாேன வருமா? நான்தான் ேநத்து ெகாண்டுவந்ேதன், என் ஃப்ெரண்ட்
ேகாக லா இல்ேல, அவ வீட்டிேலருந்து!” ெபருைமயாகச் ெசான்னாள்.
ச று வயத ல், ‘பூைனக ட்ட ேபாகாேத, ப றாண்டும்.

ெதாட்டா, அலர்ஜி

வந்து, அரிக்கும்,’ என்று பலவாறாக எச்சரிக்ைக வ டுத்த ருந்தாள் அவன்
தாய். இப்ேபாது, அந்த அற வுைர ஞாபகத்த ல் எழ, “வீட்டுக்குள்ேள வ டாேத.
அசுத்தம் பண்ணிடும்,” என்றபடி, அப்பால் நகர்ந்தான்.
ஏேதா ந ைனத்துக்ெகாண்டவனாய், “இந்தக் குட்டி ெராம்ப ேசானியா
இருக்ேக!

ேராமமும் இல்ேல.

ஏன் சக்கு?

ஒனக்கு ஆைசயா இருந்தா,

கைடக்குப் ேபாய், அழகான, புசுபுசுன்னு இருக்க ற நாேயா, பூைனேயா
வாங்க க்க றது!”
அவளுைடய ஆத்த ரம் அவன் எத ர்பாராதது.

“ஒங்களுக்கு ேசானியா,

அழக ல்லாம ஒரு குழந்ைத ப றந்தா அைதத் தூக்க ப் ேபாட்டுடுவீங்களா?”
எழுந்த ேவகத்த ேலேய அவள் ஆத்த ரம் அடங்க யது. “இதுக்கு ேபர் என்ன
ெதரியுமா? ச ன்னி! நல்லா இருக்க ல்ல?”
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என்ன,

வளர்ந்த

குழந்ைதயா?

ஆயாசம்தான்

எழுந்தது

கருணாகரனுக்கு.
தாய்ப்பால் மறக்காத குட்டிக்கு அவள் தன் வ ரைலப் பாலில் நைனத்து,
அதன் வாய ல் ைவத்தாள்.

அதுவும் தாய ன் மடிக்காம்பு என்று ந ைனத்து

சப்ப யது.
ஆறுமாதங்கள்

கழிந்தன.

ச ன்னிய ன்

உடலில்

பருவ

ெமருகு

ஏற ய ருந்தது ெதருவ ல் ேபாக ற ஆண்பூைன ஒன்ற ன் கண்களுக்குத்
தப்பவ ல்ைல.

அது உரிைமயுடன்,

வீட்டுக் காம்பவுண்டில் நுைழந்து,

ச ன்னிையத் துரத்த யைதக் கண்டு கருணாகரனுக்குப் பயம் ஏற்பட்டது.
ேபானால்

ேபாக றெதன்று

மைனவ க்குத்

பூைனக்குட்டிையச் சக த்துக்ெகாண்டாய ற்று.

துைணயாய்

ஒரு

இது மூன்று மாதங்களுக்கு

ஒருமுைற மூன்று அல்லது ஐந்து குட்டிகைளப் ப ரசவ த்தால் என்ன ெசய்வது!
இது என்ன வீடா, அல்லது மிருகக்காட்ச சாைலயா?
ஒரு நீண்ட கம்ைப எடுத்துக்ெகாண்டு ஆண் பூைனையத் துரத்த னான்.
“என்ன ெசய்றீங்க?” அதட்டலாக வந்தது சகுந்தலாவ ன் குரல்.
“ஒன்ேனாட

பூைனைய

டாக்டர்க ட்ட

கூட்டிப்

ேபாகணும்,”

என்று

முணுமுணுத்தான்.
“எதுக்கு?” என்றாள், புரியாது.
அவன் வ ளக்க யதும், “எந்த ஜன்மத்த ேல ெசஞ்ச பாவேமா, என் வய று
த றக்கேல.

அறுைவச்ச க ச்ைச

ெசஞ்சாவது

ச ன்னிையயும்

மலடியா

ஆக்கணுமா? ப ள்ைள ெபத்து, பால் குடுக்க ற இயற்ைகயான சந்ேதாஷத்ைத
அதுக்குக் க ைடக்காம பண்ணினா, அது ெபரிய பாவங்க!” என்று ெபரிதாக
அழ ஆரம்ப த்தாள் சகுந்தலா.
அப்ேபாதுதான் அவனுக்கு ந ைனவு வந்தது. ச ன்னி வந்த நாளிலிருந்ேத
அவளது அழுைக குைறந்து, உற்சாகமாக இருந்தாேள! இப்ேபாது மீண்டும்
ெதாடர் அழுைகயா!
“நீயும் ஒன் பூைனயும் எப்படிேயா ெதாைலங்க”.
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ேபச னான்.
“அப்பா க டக்கார்! நீ வாடி ச ன்னிக்குட்டி,” என்று அைதத் தூக்க மடிய ல்
ைவத்துக் ெகாஞ்ச யேபாது, அவனுக்குள் ெபாறாைம க ளர்ந்தது அவனுக்ேக
அவமானமாக இருந்தது. ஒரு பூைனக்குட்டியுடன் ேபாட்டியா?
தன்ைன அப்பா என்க றாேள! அப்ேபாது, அவள் அம்மாவா?
ச ல மாதங்களில் அதுேவ உண்ைம என்று ெதரியவந்தது.
“ச ன்னிைய மிருக ைவத்த யரிடம் கூட்டிப்ேபாகணும்”.
அவள் கூற யது புரியேவ ச ல வ னாடிகள் ப டித்தன.

“எதுக்கு சக்கு?

நீதாேன ேவண்டாம்னு ெசான்ேன?”
“அது அப்ேபா. நம்ப ப ள்ைள ப றந்துட்டா, பூைனக்குட்டிங்கைள யாரால
பாத்துக்க முடியும்?” அலட்ச யமாக வந்தது அவள் குரல்.
உணவும் சுத்தமான குடிநீரும் ெகாடுத்து, அதற்கு ஈடாக தன் அடிப்பைட
உரிைமையப்
சகுந்தலாவ ன்
நக்க

பற த்துக்ெகாள்ளும்
காலடிய ல்

மனிதர்களின்

அைமத யாக

சுத்தப்படுத்த ெகாண்டிருந்த

அந்த

குணம்

உட்கார்ந்து,

தன்

பூைனக்குட்டிையக்

புரியாது,
உடைல
கண்டு

கருணாகரனுக்குப் பரிதாபமாக இருந்தது.
தனக்கு மட்டும் ஏன் குட்டிகள் இல்ைல என்று என்றாவது அதற்கும்
அழத்ேதான்றுேமா?
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10.

இறுதியில் ஓர் ஆரம்பம்

குறுக ய ெதருவ ன் இருபுறமும் வத்த ப்ெபட்டிமாத ரி ஒேர அடுக்காக
இருந்த அந்த வீடுகளில் தனித்துத் ெதரிந்தது அவ்வீடு.

வாசலில் இருந்த

நந்த யாவட்ைடச் ெசடியால் அதன் அழைகக் கூட்ட முடியவ ல்ைல.
ெவளிேய பலர் ந ன்ற ருக்க, ச ற ய காம்பவுண்டுக்குள் ேபாடப்பட்டிருந்த
வாடைக

நாற்காலிகளில்

ரகச யக்குரலில்

அமர்ந்த ருந்தார்கள்

ேபச யது

ஏேதா

துக்கம்

ச லர்.

எல்லாருேம

ந கழ்ந்த ருக்க றது

என்பைத

உணர்த்த யது.
சாவ த்த ரி ந மிர்ந்த தைலயுடன் உள்ேள நுைழந்தாள்.
ச வப்புப்புடைவ, ெநற்ற ய ல் ச வப்பு ஒட்டுப்ெபாட்டு, கழுத்த ல் ச ற ய
சங்க லி

என்ற

அலங்காரத்துடன்

வந்த ருந்த

அவைளப்

ெபண்கள்

கழுத்த ல்

மல்லிைக

ெகௗரவமாகேவ காட்ச யளித்தார் பரமச வம்.

வாழ்வ ல்

அத ர்ச்ச யுடன் பார்த்தைத அலட்ச யம் ெசய்தாள்.
ெநற்ற

ெகாள்ளாத

மாைலயுமாக,

குங்குமப்ெபாட்டும்,

க ைடக்காத ெபரியமனிதத்தனம் சாவ ன் அலங்காரங்களால் அவருக்குக்
க ைடத்த ருக்க றது

என்ேற

ேதான்ற,

ஒரு

வரண்ட

புன்னைகய ல்

சாவ த்த ரிய ன் உதடுகள் வ ரிந்தன.
இப்ேபாதும்

அவர்

எழுந்து,

இரண்டு

அவரது லட்சணம் ெவளிப்பட்டுவ டும்.

வார்த்ைதகள்

ேபச னால்,

நாக்கு இருக்க றேத என்று என்ன

ேவண்டுமானாலும் ேபச வ டுவதா?
தனது

ெசாத்ைதயான

மற்றவர்களின்

ச று

நடத்ைதையப்

குைறகைளயும்

ப றர்

ஆராயாத ருக்க

பூதக்கண்ணாடி

ைவத்து

ஆராய்ந்துவ ட்டு, அைவகளுக்குக் கண்ணும் காதும் ைவத்து, தன்ேனாடு
ப றைரயும் வைதப்பது இவரது குணம்.
சாவ த்த ரி சாந்தமூர்த்த என்ற தன் ெபயர் சாவ த்த ரி பரமச வம் என்று
மாறக் காரணமாக இருந்தவரின் நாக்கு இனி அைசயேவ அைசயாது என்ற
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ந தர்சனம் எழ, ெபருமூச்சு க ளம்ப யது.
என்றாவது தன்னிடம் அன்பாகப் ேபச ய ருக்க றாேரா?
முதலிரவன்ேற ேபச இருக்க றார்தான். ஆனால் அன்பாக இல்ைல.
பரமச வம் நாக்ைகப் புரட்டிக் ேகட்ட முதல் ேகள்வ :

“நர்ஸ் ேவைல

பாக்கறப்ேபா, ஆம்பைளங்க ைகைய, காைலத் ெதாட்டிருப்ேப?”
புற்று ேநாய்க்கான வ ேசட பய ற்ச ெபற்ற ருந்த ெபருைமய ல் பத ல்
வந்தது:

“ைக, கால் மட்டுெமன்னங்க!

யாருக்கு எங்ேக வ யாத ேயா,

அதுக்ேகத்தபடி முதுகு, மார்பு எல்லாத்ைதயும்தான் கவனிக்கணும்”.
“அப்ேபால்லாம் ஒனக்கு எப்படி இருந்த ச்சு?”
ேகள்வ வ ரசமாகப் ேபாவது புரியவ ல்ைல அவளுக்கு. அதனால் முகம்
ேகாணவ ல்ைல.
ஆணா,

“வலியால ஒருத்தர் துடிச்சுக்க ட்டிருக்கப்ேபா, அவங்க

ெபாண்ணான்னு எல்லாம் ேயாசைன ேபாகுமாங்க?”

என்று

ஆரம்ப த்தவைள இைடமற த்தான் புதுக்கணவன் பரமச வம். “எனக்ெகப்படி
ெதரியும்? நீதான் ெசால்லணும்!”
இவருக்குத்

தன்ைனப்பற்ற

அற வத ல்தான்

எவ்வளவு

ஆர்வம்!

உற்சாகமாகப் ேபச க்ெகாண்டு ேபானாள் சாவ த்த ரி.
“ச ன்ன வயச ேல நான் ெதருவ ல அடிபட்டுக் க டந்த பூைனக்குட்டி,
நாய்க்குட்டி எல்லாத்ைதயும் வீட்டுக்குத் தூக்க ட்டு வந்த டுேவனாம். யாராவது
வலிய ேல துடிச்சுக்க ட்டிருந்தா எனக்குப் ெபாறுக்காதுங்க. எங்கப்பா எப்பவும்
ெசால்வாரு, ‘நீ டாக்டராேவா, நர்ஸாேவாதான் ேபாேவ!’ அப்படின்னு”.
அதற்குேமல் பரமச வம் எதுவும் ேபசவ ல்ைல.

ஆனால், அைறக்குள்

நுைழந்தேபாது எழுந்த உற்சாகம் வடிந்த ருந்தது புரிந்தது.
தான்தான்
உறவு

பல

ெபண்களுடன்

ைவத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்

ெநருக்கமாகப்
என்றால்,

பழக ,

இவள்

தகாத

தன்ைனயும்

மிஞ்ச வ ட்டாேள! ெசௗகரியமாக, ‘ேநாயாளி!’ என்ற பூச்சு!
ச ல மாதங்களுக்குப்ப ன், “நான் ஒன்ைனக் கட்டிக்கறதுக்குமுந்த , பல
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ெபாண்ணுங்க என்ைனச் சுத்த ச் சுத்த வந்தாங்க.

ஆனா, ஒனக்குத்தான்

என் ைகயால தாலி கட்டிக்க ற அத ர்ஷ்டம் க ைடச்ச ருக்கு!” பரமச வம் ெமல்ல
ஆரம்ப க்க, அவனது உள்ேநாக்கம் வ ளங்காது, “எனக்கும் அப்படித்தாங்க,”
என்று அவன் வ ரித்த வைலய ல் வலிய மாட்டிக்ெகாண்டாள் சாவ த்த ரி.
கண்கைளக் குறுக்க க்ெகாண்டு அவைளேய அவன் பார்க்க, பைழய
சம்பவம் ஒன்ைறக் கள்ளமின்ற

வ வரித்தாள்.

“எங்க மாமா ைபயன்

ஒருத்தன் – அவன் ச ன்ன வயச ேலருந்து எங்க வீட்டிேலேயதான் வளர்ந்தான்.
அவைனயும் ஒரு அண்ணனாத்தான் ந ைனச்ச ட்டிருந்ேதன். த டீருன்னு ஒரு
நாள், நான் ேவைல ெசய்யற இடத்துக்ேக ஒரு காதல் கடிதம் அனுப்ப னான்.
எனக்கு எப்படி இருந்த ருக்கும்க றீங்க!”
“எப்படி இருந்த ச்சுன்னு நீதான் ெசால்லணும். எனக்கு எப்படித் ெதரியும்?”
“பயந்ேத ேபாய ட்ேடன், ேபாங்க!”
“என்ன பயம்? பழக னவன்தாேன? நீ ஏன் அவைன..?”
“அதான்

ெமாதல்ேலேய

ெசான்ேனேன!

அண்ணனா

ந ைனச்சுப்

பழக னவைன எப்படிங்க கட்டிக்க றது?”
பரமச வத்த ற்குக் காலங்கடந்து ேகாபம் எழுந்தது.

தன் மைனவ க்கு

ஒருவன் காதல் கடிதம் எழுதுவதாவது! “யாரு அந்த அேயாக்க யன்? நம்ப
கல்யாணத்துக்கு வந்த ருந்தானா?

அப்பேவ அவைன நீ ஏன் காட்டேல?

கழுத்ைத ெநற ச்சுப் ேபாட்டிருப்ேபன்ல?”
சாவ த்த ரி.

உல்லாசமாகச் ச ரித்தாள்.

“அவன் இப்ேபா உய ேராட

இல்ல. கந்துவட்டிக்காரங்கக ட்ட ஏராளமா கடன் வாங்க ட்டு, அவங்க மிரட்டல்
தாங்காம, தற்ெகாைல பண்ணிக்க ட்டான், பாவம்!”
ெசத்தவனுக்காகப்

பரிதாபப்படுக றாேள!

இன்னும்

அவைனேய

ந ைனத்துக்ெகாண்டிருப்பாேளா? அன்ப ல்லாமலா, ‘பாவம்’ என்ற வார்த்ைத
வரும்?
காசுக்காகத் தன்னுடன் சுக த்த ருந்த ெபண்களின் ந ைனவு வந்தது.
‘இந்தப்

ெபண்கேள
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ெபண்கள்ேமலும் ஆத்த ரம் எழுந்தது.
‘ெமாத்தத்த ேல நான் ஏமாந்துட்ேடன்!’ என்று தன்ைனப் பார்த்துத் தாேன
பரிதாபப்பட்டுக்ெகாண்டான் பரமச வம்.

தன்ைன மறக்க குடிப்பழக்கத்ைத

நாடினான். மனம் ஓயாமல் ெபாருமியத ல் உடல்ந ைலயும் ெகட்டது.
“ஒன்ைனக்

கல்யாணம்

கட்டிக்க ட்டதால்தான்

இப்படி

சீக்காளி

ஆய ட்ேடன்,” என்று அதற்கும் மைனவ ையப் பழித்தான்.
அவன்

எது

ெசான்னாலும்

வாய்

த றவாது

ேகட்டுக்ெகாண்டு

இருந்தவளின் ெபாறுைமயும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது.
“இந்தப் ப ள்ைள எனக்குப் ப றந்ததுதானா?
ஒன்ைனமாத ரியும்
அவன்

இல்லிேய!

அடுக்க க்ெகாண்ேட

எவைன
ேபாக,

என் சாைடயுமில்ேல.

ந ைனச்சுக்க ட்டு..,”

இப்படி

ஒரு

என்று

அவமானத்ைதத்

தாங்க க்ெகாண்டாவது ‘கணவன்’ என்ற ஒரு கயவனுடன் வாழேவண்டுமா
என்று கசந்துேபாய ற்று சாவ த்த ரிக்கு. எதற்கு ஒரு ேபாலி ெகௗரவம்?
கணவனுைடய

வாய்

ஓயாத

இழிச்ெசாற்கைளக்

ேகட்டு

ெநாந்த

மனம், ‘ஒரு ேவைள, அவர் ெசால்வத ல் உண்ைம இருக்குேமா?

நான்

ெகட்டவள்தாேனா?’ என்று குழம்ப யது யாருக்குப் புரியும்?
குழந்ைதையத் தூக்க க்ெகாண்டு, மீண்டும் தாய்வீட்டுக்ேக ேபானாள்.
“ஒனக்கு

நான்

அலுத்துட்ேடனா?”

என்று

வாசலில்

ந ன்றபடி

கத்த யவைனப் பார்க்கவும் வ ரும்பாது உள்ேள நடந்தேபாது அலாத ந ம்மத
ஏற்பட்டது.
அதன்ப ன், ேகார்ட்டில் பார்த்ததுதான்.
ெவறுப்ைபக்

ெகாட்டி,

அவன்

அவைள

அப்ேபாது பார்ைவய ேலேய
ெவற த்தது

அவன்

பக்கம்

த ரும்பாமேலேய அவளுைடய உள்ளுணர்வுக்குப் புரிந்தது.
பத்து வருடங்கள் கழித்து. மாஜிக்கணவன் பக்கவாதத்தால் பீடிக்கப்பட்டு
படுக்ைகேய

வாசமாகக்

பாத க்கவ ல்ைல.

க டந்த

ெசய்த

அவைள

அப்படிெயான்றும்

‘எனக்கும், சந்ேதகப்ப ராணியான அந்த மனிதனுக்கும்

எந்த சம்பந்தமுமில்ைல!’ என்று அலட்ச யம் ெசய்தாள்.
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வருடங்களுக்குேமலாக

அவத ப்பட்டுவ ட்டு,

இன்று

ந ரந்தர

வ டுதைல ெபற்ற ருக்க றான்.
அவளுக்குச்

சமாசாரம்

ஆகேவண்டுமா?’

ெதரிவ க்கப்பட்டதும்,

என்று ேயாச த்துவ ட்டு,

‘ேபாய்த்தான்

அைழத்த மரியாைதக்காக

வந்த ருக்க றாள்.
அவன் கட்டிய தாலி அவள் கழுத்த ல் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால்,
இந்த சமூகம் இருக்க றேத, அதற்கு அவள் இன்னமும் அவன் மைனவ தான்.
“இவ கண்ணில ெபாட்டு தண்ணிகூட வரலிேய!’ குரல் எழும்பாது யாேரா
வ மரிச்ச த்தது அவள் காத லும் வ ழத்தான் ெசய்தது.
‘ப றருக்காக நான் ஏன் அழேவண்டும்?’

என்ற வீம்பு எழுந்தது.

தான்

கலங்க ந ன்றேபாது இவர்களில் எத்தைனேபர் உதவ க்கரம் நீட்டினார்கள்?
‘ஆம்பைள

முன்ேனப ன்ேனதான்

ெபாறுத்துப்ேபாகணும்!’
இன்னும்

எத்தைன

இருப்பான்.

என்று

காலத்த ற்குத்தான்

கட்டினவதான்

ெசான்னைதேய
ெபண்கைள

ெசால்லி,

அடிைமயாகேவ

ைவத்த ருக்கப்ேபாக றார்கள்?
மூச்ைச இழுத்துக்ெகாண்டாள் சாவ த்த ரி. ப ணவாைடைய அமுக்கெவன
ஏற்றப்பட்ட ஊதுபத்த ய ன் மணம் அவைளத் தாக்க யது.
அதற்குேமலும் அந்தச் சூழ்ந ைலையப் ெபாறுக்க முடியாது, ேவகமாக
ெவளிேய நடந்தாள் சாவ த்த ரி.
இனி அவள் வாழ்க்ைக அவள் ைகய ல்தான்.

அவள் ந ம்மத ையக்

குைலக்க எவருக்கும் அத காரமில்ைல.
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நிர்மலா ராகவன்
இந்த யாவ ல் ப றந்து வளர்ந்த இருெமாழி எழுத்தாளர்.

ஓய்வு ெபற்ற

ெபௗத க ஆச ரிைய.
1967

ெதாடக்கம்

ஈடுபட்டுவருக ன்றார்.

மேலச யாவ ல்
ச றுகைத,

தமிழ்

கட்டுைர,

இலக்க யத்துைறய ல்

ெதாடர்கைத,

வாெனாலி

நாடகம், கைல வ மர்சனங்கள் ேபான்றவற்ைற எழுத வருக ன்றார். இவரின்
ஆக்கங்கள் மேலச யாவ ன் ப ரபல ஆங்க ல மற்றும் தமிழ் இதழ்களிலும்
இடம்ெபற்றுள்ளன. பல ேமைடகளிலும் கருத்தரங்கங்களிலும் ேபச யுள்ளார்.
இந்த யர்களிைடேய காணும் சமுதாயப் ப ரச்ச ைனகைள அலச , தமது
எழுத்துக்களில் அவற்ற ன் தீர்வுக்கான ஆேலாசைனகள் வழங்க வருக றார்.
இைளஞர் மேனாந ைலகள் பற்ற அத கம் எழுத யுள்ளார்.

ேநரடிச் சமூகச்

ேசைவய லும் ஈடுபட்டிருக்க றார்.
ெவளிய ட்ட ச றுகைதத்ெதாகுப்பு: ஏணி
நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட பரதநாட்டியத்த ற்கான பாடல்கைள கர்னாடக
இைசப்பாணிய ல் எழுத , பாடிப் பத வு ெசய்துள்ளார்.
பரிச ல்களும், வ ருதுகளும்
� “ச றுகைதச் ெசம்மல்” வ ருது (1991)
� “ச றந்த ெபண் எழுத்தாளர்” வ ருது (1993)
� ச றந்த ச றுகைத எழுத்தாளருக்கான வ ருது (தங்கப் பதக்கம், மேலச ய
தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம், 2006)
� ஆஸ்ட்ேரா,

மேலச ய

தமிழ்

எழுத்தாளர்

சங்கம்

நடத்த ய

நாவல்

ேபாட்டிகளில் மூன்று முைற பரிசு ெபற்ற ருக்க றார்.
� மின்னூல்கள்: தமிழ் – 27, ஆங்க லம் – 6 (Amazon Kindle, Amazon paperback)
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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நாம்
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,

முகநூலும் முத்துலட்சுமியும்
க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
www.Kaniyam.com
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.

www.Kaniyam.com
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code

www.Kaniyam.com
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
www.Kaniyam.com
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