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புத்தக அறிமுகம
யசயோழர்கடளைப் பற்றி அறிந்து ஜகயோள்ளை பல
வெழிகள் இப்யபயோது உள்ளைது. உதயோரணங்கள்:
நீலகண்டை சயோஸதிரி அவெர்கள் யசயோழர்கடளைப்
பற்றி முழுடமயயோக எழுதிய புத்தகம,
விக்கிபீடியயோ
மற்றும
பல
வெரலயோற்றுப்புத்தகங்கள்.
ஆனயோலும,
தமிழர்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு யமல்
பழடமயயோன யசயோழ வெமசத்டதப் பற்றியும
அந்த வெமசத்தில் அரசயோண்டை மயோமனனன
ரயோஜரயோஜ யசயோழடனப் பற்றியும அதிகம
அறிந்து ஜகயோண்டைது அமரர் கல்கி அவெர்களின
"ஜபயோனனியின ஜசல்வென" எனற வெரலயோற்றுப்
புதினம மூலமயோகத் தயோன இருக்கும. இந்த
நூற்றயோண்டில் இந்த வெரலயோற்றுப் புதினம
அளைவுக்கு
யவெறு
எந்த
புத்தகமும
தமிழர்கடளை ஈர்க்கவில்டல.
மயோமனனன
ரயோஜரயோஜ
யசயோழன
ஜதனனிந்தியயோவின ஜபருமபயோனடமயயோன

பகுதிகடளை ஒயர குடடையின கீழ் அரசயோண்டை
யபரரசன. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முனயப மிகச
சிறந்த
ஆட்சி
நிர்வெயோக
முடறடய
அமல்படுத்தியவென. "குடையவெயோடல" எனற
சிறப்பயோன
யதர்தல்
முடறடயயும
கடடைப்பிடித்தவென.
விஞ்ஞயோனி ரயோஜயோமணி கண்டுபிடித்த கயோல
இயந்திரம மூலமயோக மயோமனனன ரயோஜரயோஜ
யசயோழன நிகழ்கயோலத்துக்கு வெருகிறயோர். 1000
ஆண்டுகளுக்கு
பின
ஏற்பட்டிருக்கும
மயோற்றங்கடளைக் கண்டு வியக்கிறயோர். அயத
யநேரத்தில், மக்களையோட்சியின ஆணியவெரயோன
நேமது யதர்தல் முடறயில் நேடைக்கும யகலிக்
கூத்துகடளைப் பயோர்த்து ஜநேயோந்து ஜகயோண்டு தன
கயோலத்துக்யக திருமபுகிறயோர்.
இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கற்படனக் கடத.
இக்கடதயில் இடைமஜபறும சமபவெங்கள்
மற்றும ஜபயர்கள் யயோடரயும அல்லது
எவெடரயும குறிப்பனவில்டல.

எனனுரர
கணினி
ஜமனஜபயோருள்
துடறடயச
சயோர்ந்தவென.
கவிடதகள்,
சிறுகடதகள்
எழுதுவெதில்
ஆர்வெம
ஜகயோண்டைவென.
வெரலயோற்றுக் கடதகள் படிப்பதில் அதீத
ஆர்வெம ஜகயோண்டைவென.
நேயோன கல்கியின தீவிர ரசிகன. அவெரின
நேயோயகன ஜபயோனனியின ஜசல்வென நேமது
கயோலத்துக்யக வெந்து நேமது தடலமுடற மக்கள்
அவெடரத் தரிசிக்க முடிந்தயோல் எப்படி
இருக்கும,
எனன
நேடைக்கும
எனற
கற்படனயின
ஜவெளிப்பயோயடை
இந்தப்
படடைப்பு.
யநேரம கிடடைக்குமயபயோஜதல்லயோம ஏதயோவெது
எழுதயவெண்டும
எனற
நிடனப்பு
வெந்துஜகயோண்யடை இருக்கும. இருந்தயோலும,
நேமக்கு சரியயோக எழுதவெருமயோ? நேமமயோல்
நேல்லப் படடைப்புகடளைக் ஜகயோடுக்க முடியுமயோ
எனற
பயம
வெருமயபயோஜதல்லயோம

எனனுடடைய
கிறுக்கல்கடளையும
ஜபயோறுடமயயோக படித்து எனக்கு ஊக்கம
அளித்து
எனடன
எழுதத்
தூண்டிக்
ஜகயோண்டிருப்பது எனனுடடைய மடனவி.
எழுத்துலகுக்கு புதியவென நேயோன. கருத்துப்
பிடழயயயோ, எழுத்து நேடடைப் பிடழயயயோ
இருந்தயோல் மனனியுங்கள்.
நேனறி.

சமர்ப்பணம

அன்னனைத்தந்னதக்கும...
என் உற்றத் தததோழியதோனை என் மனனைவிக்கும...
என் வதோழ்க்னகையில் ததவனதகைளதோகை வந்த என்
இரு மகைள்கைளுக்கும...

ரராஜரராஜ சசராழனும
விஞ்ஞரான ரராஜராமணியும
வெருடைம 2016 மயோர்ச 7 ம யததி அதிகயோடல 4
மணி. விஞ்ஞயோனி ரயோஜயோமணி டககடளை யமயல
தூக்கி யசயோமபல் முறித்தயோர். இரண்டு நேயோளையோக
துளியும தூக்கமில்டல. இருந்தயோலும அவெரயோல்
தூங்க முடியயோது. தூக்கத்டத ஜவெனறயோக
யவெண்டும.
அவெரின கனவு நேனவெயோகும யநேரம ஜவெகு
தூரத்தில் இல்டல. அவெரின ஜவெகு நேயோள்
லட்சியத்டத அடடையப் யபயோகும யநேரம.
யகவெலம தூக்கம அடத நிறுத்தி விடைக்
கூடையோஜதனறு கங்கணம கட்டிக் ஜகயோண்டு
யவெடல ஜசய்து ஜகயோண்டு இருந்தயோர்.
விஞ்ஞயோனி ரயோஜயோமணி திருயவெங்கடைசயோமி
இந்திய அளைவில் அறியப்பட்டை ஒரு மனிதர்.
திருயவெங்கடைசயோமி அவெரது தந்டத ஜபயர்.
திருயவெங்கடைசயோமி ஏயதயோ ஒரு சயோதயோரண
யவெடல தயோன பயோர்த்துக் ஜகயோண்டு இருந்தயோர்.
ஆனயோல்,
மகனிடைம
அவென
ஒரு

விஞ்ஞயோனியயோக சயோதிக்க யவெண்டும எனறு
ஜசயோல்லி ஜசயோல்லி வெளைர்த்து வெந்தயோர்.
ரயோஜயோமணி இப்யபயோது இந்திய அறிவியல்
ஆரயோய்சசி துடறயில் விஞ்ஞயோனியயோக யவெடல
ஜசய்து
ஜகயோண்டு
இருக்கிறயோர்.
அது
பிடழப்புக்கு. ஆனயோல், இப்யபயோது அவெர்
உருவெயோக்கிக் ஜகயோண்டிருக்கும இயந்திரம
யவெடல
சமபந்தப்பட்டைதில்டல.
இது
அவெரின தனிப்பட்டை வெயோழ்நேயோள் கனவு. அது
நேனவெயோகும யநேரம ஜநேருங்கிக் ஜகயோண்டு
இருந்தது.
ரயோஜயோமணி இந்திய அளைவில் அறியப்பட்டை
ஒரு விஞ்ஞயோனியயோக இருந்த யபயோதிலும,
மக்களில் பல யபருக்கு அவெர் எப்படி ஒரு
விஞ்ஞயோனியயோக ஆனயோர் எனற சந்யதகம
அடிக்கடி எழும. அதற்கு கயோரணம இல்லயோமல்
இல்டல.

பயோர்க்க ஒரு பயோமரடனப் யபயோல, யபயோடும
உடடையில் கவெனம ஜசலுத்தயோமல் ஏயதயோ ஒரு
உடடைடய அணிந்து ஜகயோண்டு, யபசசும ஒரு
ஜபரிய விஞ்ஞயோனிடய யபயோல இல்லயோமல்
இருப்பதயோல் அப்படி ஒரு சந்யதகம யதயோனறி
இருக்கலயோம. ஆனயோல், அவெர் அடதப் பற்றி
எல்லயோம கவெடலப் படுவெதில்டல.
கல்யயோணம
ஜசய்து
ஜகயோள்ளையோததயோல்
குடுமபத்தில் இருந்து எந்த ஜதயோந்தரவும
இல்லயோமல் இருந்ததயோல் அதுயவெ அவெருக்கு
நிமமதியயோக இருந்தது. தன கடைன அறிவியல்
ஜசய்து
கிடைப்பயத.
எனறு
இருந்தயோர்.
அமமயோவும அப்பயோவும கயோலமயோகி விட்டையோர்கள்.
அவெருக்கு இப்யபயோது ஜசயோந்தம எனறு
இருப்பது அவெரின அக்கயோ குந்தளைவெள்ளியும
அக்கயோவின குடுமபமும தயோன.
வெயது ஐமபடத ஜநேருங்கி விட்டைது. எப்யபயோதும
யவெடல யவெடல எனறு இருப்பதயோல் ரத்தக்
ஜகயோதிப்பு வெந்து விட்டைது. அவ்வெப்யபயோது
டககள் நேடுங்கும. மற்றபடி ஆயரயோக்கியமயோகத்
தயோன இருந்தயோர்.

இப்யபயோது
அவெரின
கண்டுபிடிப்புக்கு
வெருயவெயோம. அவெர் கண்டு பிடித்துக் ஜகயோண்டு
இருப்பது ஒரு கயோல இயந்திரம. உலகத்தில்
எத்தடனயயயோ யபர் முயற்சி ஜசய்து பயோர்த்து
விட்டையோர்கள். இது வெடர கண்டுபிடித்த
பயோடில்டல. ஆனயோல், ரயோஜயோமணி அப்படி
இல்டல. இயதயோ அந்த இயந்திரத்டத
கண்டுபிடிக்கும தருணத்தில் இருக்கிறயோர்.
அவெரின வெயோழ்நேயோள் கனவெல்லவெயோ?.
அவெரின ஜசல்யபசி சிணுங்கியது.
"ஹயலயோ, ரயோஜயோமணி யபசயறன ஜசயோல்லுங்க"
எதிர்முடனயில் அவெரின உயர் அதிகயோரி ரயோகவ்
ரயோவ்.
"ரயோஜயோமணி பிசியயோ இருக்கீங்களையோ, இப்யபயோ
யபசலயோமயோ"
"ஜசயோல்லுங்க சயோர்"
"உங்க விடுமுடறயில் ஜதயோந்தரவு பண்றதுக்கு
சயோரி, இது ஜகயோஞ்சம அவெசரம"

"ஒனறும
பிரசசிடன
ஜசயோல்லுங்க"

இல்டல

சயோர்,

"நேயோடளைக்கு நேமம டிபயோர்ட்ஜமண்ட் மத்திய
அடமசசர் விசிட் பண்றயோர். நீங்களும
இருந்தீங்கனனயோ நேல்லது. வெர முடியுமயோ?"
எனனடையோ இது புது பிரசசிடன எனறு
மனதுக்குள் நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர். எந்த
ஜதயோல்டலயும இருக்கக் கூடையோஜதனறு தயோன
விடுமுடற எடுத்துக் ஜகயோண்டு வெந்து யவெடல
ஜசய்து ஜகயோண்டிருக்கிறயோர்.
"இல்டல சயோர், இங்யக முக்கியமயோன யவெடல
இருக்கிறது, வெர முடியயோது. சயோரி சயோர். தப்பயோ
நிடனசசுக்கயோதிங்க" பவ்யமயோக மறுத்தயோர்.
"இட்ஸ ஓயக ரயோஜயோமணி. யநேயோ ப்ரயோப்ளைம"
ஜசல்யபசிடய
இருந்தது.

அடணத்தயோர்.

நிமமதியயோக

ரயோஜயோமணியின ஜசயோந்த ஊர் விழுப்புரம.
அவெரின ஜசயோந்த வீட்டியலயய தனனுடடைய

ஆய்வெகத்டத அடமத்துக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
அவெர் யவெடல ஜசய்து ஜகயோண்டு இருப்பது
ஜபங்களூருவில். அவ்வெப்யபயோது விடுமுடற
எடுத்துக் ஜகயோண்டு இங்யக வெந்து விடுவெயோர்.
அனறு இரவு 7 மணி. இயந்திரத்டத யசயோதடன
ஜசய்ய
யவெண்டியது
தயோன
மிசசம.
ரயோஜயோமணிக்கு ஒயர படைபடைப்பயோக இருந்தது.
எனன நேடைக்கும எனபதில் அவெருக்யக
நிசசயமில்டல.
பக்கத்தில்
ஜசயோல்லிக்
ஜகயோண்டு யபயோவெதற்க்கு கூடை யயோருமில்டல.

கயோல இயந்திரத்டத இயக்க ஆரமபித்தயோர்.
அந்த இயந்திரத்தில் ஜசல்யபசி பட்டைனகள்
யபயோனறு ஜசட் ஜசய்து இருந்தயோர்.
"பயோஸட்" எனற பட்டைடன அழுத்தி விட்டு,
எண்கடளை அழுத்த ஆரமபித்தயோர். 100
வெருடைங்கள் பினனயோல் யபயோவெது தயோன அவெரது
திட்டைம.
100 எனற எண்டண கவெனமயோக அழுத்த
ஆரமபித்தயோர். ஏற்கனயவெ அவெருக்கு டக
நேடுங்கும பிரசசிடன இருப்பதயோல் 100
அழுத்திய பின அவெரின ஒரு விரல் 9 எனற
எண்டண அவெருக்யக ஜதரியயோமல் அழுத்தி
விட்டைடத அவெர் கவெனிக்கவில்டல. விதி
யவெறு விதமயோக யவெடல ஜசய்தது. இந்தப்
பயோழயோய்ப்யபயோன டக நேடுக்கம இப்யபயோது
தயோனயோ வெர யவெண்டுமயோ?.
"யகயோ" பட்டைன அமுக்கப்பட்டைது. கயோல
இயந்திரம இயங்க ஆரமபித்தது. ஜவெகு
யவெகமயோக சுழனறு ஜநேயோடிகளில் கயோணயோமல்
யபயோனது.

வெருடைம
1007.
மயோசி
மயோதம
22.
மயோடலப்ஜபயோழுது முதல் சயோமம. கயோல
இயந்திரம
தனது
இயக்கத்டத
நிறுத்திக்ஜகயோள்ளை ஆரமபித்தது. இயந்திரம
முழுவெதும நினற பினபு ரயோஜயோமணி கதடவெத்
திறந்து ஜவெளியய வெந்தயோர்.
ஒயர இருட்டு. எங்யகயும ஜவெளிசசம
எனபயத இல்டல. 100 வெருடைங்கள் முனபு
இப்படித் தயோன இருக்கும எனறு ரயோஜயோமணி
ஜதரிந்து தயோன டவெத்து இருந்தயோர். ஆனயோல்,
அவெருக்கு
புரியயோதது
ஒனறு
தயோன.
ஆங்கியலயர்கள் ஆட்சி கயோலத்தில் இவ்வெளைவு
இருண்டு யபயோயயோ இருந்தது நேமது நேயோடு எனறு.
டகயில் டையோர்ச டலட் எடுத்துக் ஜகயோண்டையோர்.
அதன ஜவெளிசசத்தில் தட்டுத் தடுமயோறி
நேடைந்தயோர். எங்யக இருக்கிறயோர் எனபது
அவெருக்கு புரியவில்டல. ஜகயோஞ்ச தூரம
நேடைந்து வெந்ததும சில கூடர வீடுகள் கண்ணில்
ஜதரிந்தது. அதில் யயோரயோவெது இருப்பயோர்கள்,
யபயோய் பயோர்க்கலயோம எனறு நேடைந்தயோர்.
ஒரு

கூடர

வீட்டின

உள்யளை

விளைக்கு

ஜவெளிசசம ஜதரிந்தது. அப்யபயோது அந்த
வீட்டில் இருந்து ஒரு மனிதர் ஜவெளியய
வெந்தயோர்.
ரயோஜயோமணி டையோர்ச டலட் பிடித்துக் ஜகயோண்டு
தூரத்தில் இருந்து ஆடி ஆடி வெந்தடத
பயோர்த்தவுடைன ஏயதயோ ஜகயோள்ளிவெயோய் பிசயோசு
எனறு
நிடனத்தயோயரயோ
எனனயவெயோ
விழுந்தடித்து ஜகயோண்டு அடுத்த வீட்டடை
யநேயோக்கி ஓடிப் யபயோய் கதடவெ படைப் படை எனறு
தட்டினயோர்.
"யடைய் ஜபயோனனயோ ஜபயோனனயோ, ஜவெளியய
வெயோடையோ" எனறு அந்த மனிதன கத்தினயோன.
ஜபயோனனன
அவெசரமயோக

கதடவெத் திறந்து ஜகயோண்டு
ஜவெளியய
வெந்தயோன.

"எனனடையோ, எதற்கயோக இந்த யநேரத்தில்
ஜதயோல்டல ஜசய்கிறயோய். அப்படி எனன தடல
யபயோகிற அவெசரம"
கதடவெத்
ரயோஜயோமணி

தட்டியவென
ஜபயோனனனிடைம
வெரும
திடசடய
யநேயோக்கி

டககயோட்டினயோன.
"அங்யக பயோரப்பயோ, ஏயதயோ ஒரு உருவெம
டகயில் ஜநேருப்புடைன நேமது வீடுகடளை
யநேயோக்கி வெந்து ஜகயோண்டிருக்கிறது."
அந்தத் திடசடய பயோர்த்த ஜபயோனனனிடைமும
கிலி ஜதயோற்றிக் ஜகயோண்டைது.

ஜரண்டு யபரும எனன ஜசய்யலயோம, எந்த
ஆயுதத்டத எடுத்துக் ஜகயோள்ளைலயோம எனறு
நேயோலயோ பக்கமும யதடை ஆரமபித்தயோர்கள்.
ஒருவென யகயோடைரிடயயும ஒருவென ஜபரிய
கமடபயும எடுத்துக் ஜகயோண்டையோன. வெரப்
யபயோகும
ஆபத்து
ஜதரியயோமல்,
நேமது
ரயோஜயோமணி
நிதயோனமயோக
வெந்து
ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
ரயோஜயோமணி கிட்யடை வெர வெர ஜதளிவெயோக
ஜதரிந்தயோர். ஜபயோனனனும அவெனது நேண்பனும
உற்று யநேயோக்கினயோர்கள். இப்யபயோது ஏயதயோ ஒரு
மனிதன யபயோனற உருவெம தயோன வெருகிறது
எனபது புரிந்தது. ஆனயோல் அந்த உருவெம ஏன
இவெர்கள் மயோதிரி இல்லயோமல் வித்தியயோசமயோக
இருக்கிறது எனபது புரியவில்டல.
ரயோஜயோமணி யபயோட்டிருந்த பயோண்ட் சட்டடையும,
கிரயோப்புத் தடல முடியும பயோர்ப்பதற்கு
அவெர்களுக்கு யவெடிக்டகயயோக இருந்தது.
அவென ஒனறு யவெற்றுக் கிரகத்து ஆள் ஆக
இருக்க யவெண்டும, அல்லது யவெற்று நேயோட்டு
வியயோபயோரியயோக இருக்க யவெண்டும எனற

முடிவுக்கு அவெர்கள் வெந்திருந்தயோர்கள்.
அவெர் டகயில் டவெத்திருக்கும சிறிய குழயோயில்
எப்படி
ஜநேருப்டப
அடடைக்கி
டவெத்திருக்கிறயோர் எனறும அவெர்களுக்கு புரிய
வில்டல.
ரயோஜயோமணி ஜவெகு அருகில் வெந்து விட்டையோர்.
அவெருக்கு மனிதர்கடளை பயோர்த்ததும ஜகயோஞ்சம
டதரியம வெந்துவிட்டைது. ஜபயோனனடனப்
பயோர்த்து யகட்டையோர்.
"இது எந்த ஊர்"
இந்த உருவெம யபசுகிறது. அவென ஒரு மனிதன
தயோன
எனறு
இப்யபயோது
தயோன
ஜபயோனனனுக்கும அவென நேண்பனுக்கும
உறுதியயோனது.

"நீங்கள் யயோர் அய்யயோ, எந்த ஊரிலிருந்து
வெருகிறீர்கள், தூர யதசமயோ, உங்கடளை பயோர்த்தயோல்
எங்கள் நேயோட்டைவெர் யபயோல ஜதரியவில்டலயய"
ஜபயோனனன தயோன ஜகயோஞ்சம துணிடவெ
வெரவெடழத்துக் ஜகயோண்டு யகட்டையோன.
"நேயோன இயத ஊர் தயோன, எதிர்கயோலத்தில்
இருந்து வெருகியறன. சுதந்திர யபயோரயோட்டை
வீரர்கடளைப் பயோர்க்க யவெண்டும எனறு
வெந்திருக்கியறன."
எனறு ரயோஜயோமணி
ஜசயோனனவுடைன, ஜபயோனனனும அவெனது
நேண்பனும ஒருவெடர ஒருவெர் பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டையோர்கள்.
ரயோஜயோமணி ஜசயோனனதில் சில வெயோர்த்டதகள்
தயோன அவெர்களுக்கு புரிந்தது. இது ஏயதயோ தூர
யதசத்தில் இருந்த வெந்த கிரயோக்கு எனற
முடிவுக்கு வெந்து விட்டையோர்கள்.
ஏயதயோ
யபயோரயோட்டைம எனறு யவெறு ஜசயோல்கிறயோன.
ஏதயோவெது புரட்சிக் குழுடவெச யசர்ந்தவெனயோக
இருக்குயமயோ எனற சந்யதகயம அவெர்களுக்கு
வெந்துவிட்டைது.
இயத ஊர் தயோன எனறு ஜசயோல்லி விட்டையோலும

அவெர்கள்
'நேயோடு'
எனறு
ஜசயோனனதில்
ரயோஜயோமணி சிறிது குழப்பமடடைந்து விட்டையோர்.
100 வெருடைங்களுக்கு முனபு அயநேகமயோக
இந்தியயோ ஒயர நேயோடையோகி விட்டையத. அப்யபயோது
தயோன முதல் முதலயோக அவெருக்கு அந்த
சந்யதகம எழ ஆரமபித்தது.
நேயோம நிஜமயோகயவெ 100 வெருடைங்களுக்கு முனபு
தயோன வெந்திருக்கியறயோமயோ அல்லது யவெறு
ஏதயோவெது வெருடைத்துக்கு வெந்து விட்யடையோமயோ
எனறு. ஏயதயோ மூடளையில் ஒரு ஜபயோறி
தட்டியது.
கயோல இயந்திரத்தில் எண்கடளை தட்டிய யபயோது
தன டககள் சிறிது நேடுங்கியது நிடனவுக்கு
வெந்தது. நேடுங்கியதில் ஏதயோவெது ஒரு பட்டைடன
அழுத்தி விட்யடையனயோ எனறு யயயோசிக்க
ஜதயோடைங்கினயோர்.
அப்படி அழுத்தி இருந்தயோல் இப்யபயோது அவெர்
1000 வெருடைங்கள் பினயனயோக்கி வெந்திருக்கிறயோர்.
அவெர் இயந்திரம நேனறயோக யவெடல ஜசய்கிறது
எனற மகிழ்சசிடய தயோண்டி இப்யபயோது பயம
தயோன வெந்தது.

'இது எந்த நேயோடையோக இருக்கும' யயயோசிக்கத்
ஜதயோடைங்கினயோர்.
ரயோஜயோமணி யயயோசித்துக் ஜகயோண்டிருக்டகயில்
ஜபயோனனனும
அவென
நேண்பனும
தங்களுக்குள் யயயோசித்து ஒரு முடிவுக்கு
வெந்திருந்தயோர்கள். ரயோஜயோமணிடய யசயோழப்
படடையிடைம ஒப்படடைத்து விடுவெஜதனறு.
யசயோழப் படடையின உபதளைபதி பக்கத்தில்
இருக்கும சிறு நேகரத்டதச யசர்ந்தவெர் தயோன.
அப்யபயோது அவெர் ஊரில் தயோன இருக்கிறயோர்
எனறு யகள்விப் பட்டு இருந்தயோர்கள்.
ரயோஜயோமணிக்கு
இவ்வெளைவு
கயோலம
பினயனயோக்கி வெந்து விட்டு எடதயும அறிந்து
ஜகயோள்ளையோமல்
தப்பித்து
ஜசல்லவும
மனமில்டல. அதனயோல் ஜபயோனனனும அவென
நேண்பனும எனன ஜசயோல்கிறயோர்கள் எனறு
எதிர்பயோர்த்து நினறு ஜகயோண்டு இருந்தயோர்.
ஜபயோனனனின
யபசினயோன.
"அய்யயோ,

நேண்பன

நீங்கள்

தயோன

யபசுவெது

முதலில்
எங்களுக்கு

ஒனறும புரியவில்டல. நேயோடளை கயோடல
உங்கடளை எங்கள் படடையின உபதளைபதி
அவெர்களிடைம அடழத்துப் யபயோகியறயோம.
நீங்கள் இனறு இரவு எனனுடடைய வீட்டில்
தங்கிக் ஜகயோள்ளுங்கள்."
அதுவும நேல்லதுக்கு தயோன எனறு ரயோஜயோமணி
நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர்.

இரவு
ஜகயோஞ்சம
பயத்யதயோடு
தயோன
உறங்கினயோர். கயோடலயில் சீக்கிரயம முழிப்பு
வெந்துவிட்டைது.
மயோற்றுடடை எதுவும எடுத்து வெரயோததயோல் அயத
உடடைடய
உடுத்திக்
ஜகயோண்டு
ஜபயோனனனுடைன கிளைமபி விட்டையோர். யபயோகும
வெழி எங்கும மக்கள் ரயோஜயோமணிடய ஏயதயோ
யவெற்றுக் கிரகத்து மனிதடன யபயோல
பயோர்த்தயோர்கள்.
சிறிது
யநேரத்தில்
ஜபரிய
சயோடலடய
வெந்தடடைந்தயோர்கள். சயோடல ஓரத்தில் ஒரு
கல்லில்
ஏயதயோ
எழுத்டதச
ஜசதுக்கி
இருந்தயோர்கள். ஜயோங்கிரிடய பிய்த்து யபயோட்டைது
யபயோல இருந்தது. ரயோஜயோமணியின மூடளை
விழித்துக் ஜகயோண்டைது. ஆஹயோ, இது கிரந்த
எழுத்து அல்லவெயோ? இந்த வெடக எழுத்தின
கயோலம பிற்கயோல யசயோழர் கயோலம ஆயிற்யற?
நேயோம யசயோழர் கயோலத்துக்கு வெந்து விட்யடையோம
எனறு
நிடனக்குமயபயோயத
அவெருக்கு
ஜமய்சிலிர்த்தது. எந்த மனனனின ஆட்சிக்
கயோலம எனறு மட்டும ஜதரியவில்டல.

ஜரண்டு பக்கமும பயோர்த்துக் ஜகயோண்யடை
நேடைந்தயோர். எங்கும பசடச பயசல் எனறு
இருந்தது. யசயோழ நேயோடு யசயோறுடடைத்து எனறு
சுமமயோவெயோ ஜசயோனனயோர்கள்.
பரயோக்கு பயோர்த்துக் ஜகயோண்யடை வெந்ததில் ஒரு
சிறு நேகரத்துக்குள் வெந்து விட்டைடத அவெர்
கவெனிக்க வில்டல. ஜபயோனனன தயோன
அவெருக்கு நிடனவு படுத்தினயோன.
"அய்யயோ நேயோம உபதளைபதியின மயோளிடகடய
ஜநேருங்கி விட்யடையோம. அங்யக பணிவுடைன
நேடைந்து ஜகயோள்ளுங்கள்" எனறு கூறினயோன.
மயோளிடகயின ஜவெளியய படடை வீரர்கள் பலர்
இருந்தயோர்கள். எனன ஏது எனறு விசயோரித்து
விட்டு, யசயோதடன ஜசய்து விட்டு தயோன
உள்யளை அனுப்பினயோர்கள். ரயோஜயோமணிடய
பயோர்த்த
யபயோது
அவெர்களுக்கு
யவெடிக்டகயயோகவும
சந்யதகமயோகவும
இருந்தது.
உபதளைபதி மணித்யதவெர் ஏயதயோ முமமுரமயோக

ஒரு ஓடலடயப் படித்துக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
ரயோஜயோமணிடயப் பயோர்த்ததும அதிர்சசியில்
எழுந்யத நினறு விட்டையோர்.
அவெர் யபயோரிலும துடறமுகங்களிலும நிடறய
யவெற்று நேயோட்டைவெர்கடளையும, யவெனர்கள்,
சப்டப
மூக்கு
உள்ளைவெர்கடளையும
பயோர்த்திருக்கிறயோர்.
ஆனயோல் அவெர்கள் யயோரும ரயோஜயோமணிடயப்
யபயோல உடடையயயோ, கிரயோப்பு முடியயயோ
ஜகயோண்டிருக்கவில்டல.
அதிர்சசி
அடைங்கிய
ஆரமபித்தயோர்.
"ஜபயோனனயோ,
நேயோட்டைவெர்."

யயோர்

பினபு

இந்த

விசயோரிக்க

மனிதர்.

எந்த

"உப தளைபதியயோருக்கு வெணக்கம. இந்த மனிதர்
யயோர்
எனறு
ஜதரியவில்டல.
இவெர்
ஜசயோல்வெதும சரியயோக புரியவில்டல உப
தளைபதியயோயர. நீங்கள் விசயோரித்தயோல் உண்டம
விளைங்கும எனறு உங்களிடைம அடழத்து
வெந்யதன"
ஜபயோனனன
பணிவெயோக

எடுத்துடரத்தயோன.
இப்யபயோது ரயோஜயோமணிக்கு குழப்பம வெந்து
விட்டைது. இவெர்களிடைம எப்படி விளைங்க
டவெப்பது எனறு.
"அய்யயோ நீங்கள் எந்த நேயோட்டடைச யசர்ந்தவெர்,
எங்கள் ஜமயோழிடய எப்படி யபசுகிறீர்கள்" உப
தளைபதி கமபீரக் குரலில் யகட்டையோர்.
"உப தளைபதி, நேயோன தங்களுக்கு பதில்
அளிக்கியறன. அதற்கு முன எனக்கு சில
விவெரங்கள் தர யவெண்டும"
எனனடையோ இந்த கிரயோக்கு உப தளைபதியிடையம
எதிர்த்து
யகள்வி
யகட்கிறது
எனறு
ஜபயோனனனுக்கு உதறல் எடுத்தது.
மணித்யதவெருக்கும
இந்த
ஆசசரியம
ஏற்பட்டையோலும அடதக் கயோட்டிக் ஜகயோள்ளையோமல்
யபசினயோர்.
"கூறுங்கள் அய்யயோ,
விவெரம யவெண்டும"

உங்களுக்கு

எனன

"இது எந்த நேயோடு, இப்யபயோது நேயோட்டின மனனர்
யயோர் எனக் கூறுங்கள் உப தளைபதியயோயர"
"இந்த மயோளிடகயின ஜவெளியய கமபீரமயோக
பறக்கும புலிக் ஜகயோடிடய நீர் பயோர்க்க
வில்டலயயயோ. அடத டவெத்து இது யசயோழ நேயோடு
எனறு அறிந்து ஜகயோள்ளை முடியயோத அளைவுக்கு
நீர் எந்த உலகத்தில் வெந்து உள்ளீர். எங்கள்
மயோமனனர்
அருள்ஜமயோழித்
யதவெடரப்
பற்றியும
தயோங்கள்
அறிந்திருக்கவில்டலயயயோ?" மணித்யதவெரின
குரலில்
உண்டமயயோன
யதசப்பக்தியும
ரயோஜயோமணியின மீது உள்ளை யகயோபமும
ஜதரிந்தது.
ரயோஜயோமணிக்கு ஒரு கணம தடலடயச
சுற்றுவெது யபயோல இருந்தது. தஞ்டசப் ஜபரிய
யகயோயிடலக் கட்டிய மயோமனனன ரயோஜ ரயோஜ
யசயோழனின கயோலத்தில் தயோம இருக்கியறயோம
எனறு. ஜபயோனனியின ஜசல்வெடன ஒரு
ஜநேயோடியயோவெது
தரிசனம
ஜசய்து
விடை
யவெண்டும எனறு அப்யபயோயத கங்கணம
கட்டிக் ஜகயோண்டையோர்.
"உப தளைபதியயோயர, மிக்க மகிழ்சசி. மயோமனனர்

அருள்ஜமயோழித் யதவெடரப் பற்றி நேயோன
வெரலயோற்று நூட்கள் மூலமயோக ஜதரிந்து
டவெத்துள்யளைன.
யநேரில்
தரிசனம
ஜசய்ததில்டல.
தயோங்கள்
அவெரிடைம
அடழத்துப் யபயோனயோல் அங்யக டவெத்து
எனடனப் பற்றி விளைக்கிக் கூறுகியறன."

யவெற்று நேயோட்டில் தங்கள் மயோமனனன பற்றி
எப்படி வெரலயோறு எழுதப்பட்டுள்ளைது எனறு
குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து விட்டையோர் உபதளைபதி.
ஆள் கண்டிப்பயோக ஒரு குழப்பப் யபர்வெழி
தயோன எனறு அவெரும முடிவுக்கு வெந்து
விட்டையோர்.
யபசயோமல்
மனனனிடையம
அடழத்துச ஜசனறு விடுவெது தயோன நேல்லது
எனறு நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர்.
மயோமனனர் அருள்ஜமயோழித் யதவெர் அப்யபயோது
தயோன யவெங்கி நேயோடு ஜசனறு திருமபிக்
ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
வெரும
வெழியில்
மணித்யதவெரும மனனனின பரிவெயோரத்தில்
யசர்ந்து ஜகயோள்வெதயோக ஏற்பயோடு. அப்யபயோது
ரயோஜயோமணிடய மனனனிடைம அடழத்துச
ஜசல்லலயோம
எனறு
முடிஜவெடுத்தயோர்
உபதளைபதி.
அது வெடர ரயோஜயோமணிடய ஜவெளியய எங்கும
விடையோமல் உணவு ஜகயோடுத்து மயோளிடகயில்
டவெத்துக் ஜகயோள்வெஜதனறு முடிவெயோனது.
நேயோனகு நேயோட்கள் கடைந்தது. மனனன வெரும நேயோள்

வெந்தது. ஊஜரங்கும விழயோக் கயோலம பூண்டைது
யபயோல இருந்தது. மயோமனனடன யநேரியல
தரிசிக்கப் யபயோகும ஆவெல் ஒவ்ஜவெயோருவெர்
முகத்திலும
ஜதரிந்தது.
மயோமனனனின
பரிவெயோரம ஊருக்குள் நுடழந்தது.
முதலில் யயோடனப் படடை வீரர்கள், அதன பின
குதிடரப் படடை வீரர்கள், பினபு மனனனின
அழகிய யதர் நேகடரப் பவெனி வெந்தது. மனனன
ஓய்வு
எடுப்பதற்ஜகனறு
ஒரு
சிறிய
அரண்மடன அந்த நேகரத்தில் இருந்தது.
மனனனின யதர் அந்த அரண்மடனயில்
நினறது.
அருள்ஜமயோழித் யதவெர் கமபீரமயோக யதரில்
இருந்து இறங்கினயோர். ஆறு அடிக்கும யமல்
ஆஜயோனுபயோகுவெயோக இருந்தயோர். பல யபயோர்கடளை
பயோர்த்ததற்கு சயோட்சியயோக பல விழுப்புண்கள்
உடைலில் ஜதனபட்டைன.
டககள் இரண்டும இரண்டு உலக்டககள்
யபயோல இருந்தன. கயோல்கள் இரண்டும இரு
தூண்கள் யபயோல யதயோனறின.

தனனுடடைய அழகிய ஜபயோலிவெயோன முகத்டதத்
திருப்பி அந்த நேகரத்து மக்கடளை யநேயோக்கி
புனமுறுவெல் பூத்தயோர்.
"மயோமனனர் வெயோழ்க வெயோழக" எனற யகயோஷம
விண்டண பிளைந்தது.
ரயோஜரயோஜ யசயோழ யதவெர் சற்று யநேரம ஓய்வு
எடுத்துக்ஜகயோண்டையோர். ஓய்வு எடுத்து முடித்தப்
பின
பணியயோளைர்
வெந்து மனனனிடைம
வெணக்கம ஜதரிவித்து விட்டு மணித்யதவெர்
வெந்து கயோத்துக் ஜகயோண்டிருப்படத கூறினயோர்.
"வெரச ஜசயோல்லுங்கள்" கமபீரமயோன குரலில்
உத்தரவு வெந்தது.
ரயோஜயோமணிடய ஜவெளியய நிறுத்தி விட்டு
மணித்யதவெர் மட்டும தயோன உள்யளை வெந்தயோர்.
மனனனுக்கு அதிர்சசி ஜகயோடுக்க யவெண்டையோம
எனறு அவெர் நிடனத்தது தயோன கயோரணம.
"வெணங்குகியறன
மனனயோ"
பணிவுடைன
வெணக்கம ஜசயோனனயோர் உப தளைபதி.
"வெயோருங்கள் உப தளைபதியயோயர, தங்கள் சுகம

எப்படி? தயோங்கள் எனனுடைன தஞ்டசயமபதி
வெருகிறீர்கள் அல்லவெயோ"
"ஆம மனனயோ, தங்களுடைன வெருவெதற்கு
ஆயத்தமயோக உள்யளைன. அதற்கு முன
தங்களிடைம ஒரு மனிதடர அடழத்து
வெந்துள்யளைன. அந்த மனிதர் நேம நேயோட்டையோர்
யபயோல ஜதரிய வில்டல. ஆனயோல் நேமது
ஜமயோழிடய யபசுகிறயோர். ஆளும பயோர்ப்பதற்கு
புதிரயோக உள்ளையோர். தயோங்கள் விசயோரடண
ஜசய்தயோல் நேல்லது" இடடைவிடையோமல் யபசி
முடித்தயோர்.
மனனர் அவெர்களுக்கு இயல்பயோகயவெ புதிய
இடைங்கள், மனிதர்கள் பற்றி ஜதரிந்து
ஜகயோள்வெதில் ஆர்வெம இருந்ததயோல் அவெடர
உள்யளை அடழத்து வெரப் பணித்தயோர்.
ரயோஜயோமணி
உள்யளை
ஒருவிதமயோன
பிரமிப்புடையன வெந்தயோர். நேயோனகு நேயோட்களையோக
வீரர்கள் ஜகயோடுத்த ஏயதயோ ஒரு உடடைடய
அணிந்து ஜகயோண்டு இருந்தயோர்.
இனறு தயோன துடவெத்து யபயோட்டிருந்த
தனனுடடைய பயோண்டடையும சட்டடைடயயும

அணிந்து ஜகயோண்டு வெந்திருந்தயோர்.
உள்யளை நுடழந்ததும எதியர அமர்ந்திருந்த
மனனனின ஆஜயோனுபயோகயோன உருவெத்டதப்
பயோர்த்து அவெருக்கு மயக்கயம வெந்து விட்டைது.
ரயோஜரயோஜ யசயோழடன யநேரில் தரிசித்ததில்
தனனுடடைய
ஜஜனமயம
ஸயோபல்யம
அடடைந்தது எனறு எண்ணிக் ஜகயோண்டையோர்.
ஜநேடுஞ்சயோண் கிடடையயோக மனனனின கயோலில்
விழுந்து வெணங்கினயோர்.
"வெணங்குகியறன மனனயோ"
ரயோஜயோமணியின
உருவெத்டதப்
பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டிருந்த
மனனனுக்கு
இனனும
ஒனறும ஜதளிவெயோக விளைங்க வில்டல.
இந்த மனிதன எந்த நேயோட்டைவெனயோக இருப்பயோன
எனயற யயயோசித்துக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
"வெணக்கம. தயோங்கள் யயோர் எனறு விரிவெயோக
விளைக்கிச ஜசயோல்ல முடியுமயோ?" எனறு
வினவினயோன.

"மனனயோ, யசயோழ நேயோட்டு மக்கள், எனடனப்
பயோர்த்து
பயம
ஜகயோள்கிறயோர்கள்.
அது
அவெசியமில்டல. நேயோன இந்த மண்ணின
மனிதன தயோன. ஆனயோல் எதிர் கயோலத்தில்
இருந்து வெருகியறன. 1000 ஆண்டுகள் முனனர்
இருக்கும கயோலத்தில் இருந்து வெருகியறன.
நேயோன ஒரு ஆரயோய்சசியயோளைன. கயோலத்டதத்
தயோண்டி ஜசல்லும ஒரு கருவிடயக் கண்டு
பிடித்து உள்யளைன. அடதப் பயனபடுத்தி
கயோலத்டதக் கடைந்து பயணம ஜசய்ய முடியும.
அப்படித் தயோன நேயோன 1000 ஆண்டுகள்
பினயனயோக்கி வெந்துள்யளைன. தங்கடளைப் பற்றி
நேயோன வெரலயோற்றுப் புத்தகங்களில் படித்து
உள்யளைன. ஆனயோல் தற்யபயோது தயோன தங்கடளை
தரிசனம ஜசய்யும பயோக்கியம கிடடைத்தது."
இடடை
விடையோமல்
ஜசயோல்லி
முடித்து
மனனடனப் பயோர்த்தயோர் ரயோஜயோமணி.
மனனனின முகத்தில் குழப்ப யரடககள்
ஜதரிந்தன.
ரயோஜயோமணியய மீண்டும ஜதயோடைர்ந்தயோர்.

"தங்களுக்கு நேமபிக்டக ஏற்படைவில்டல
எனில் இயதயோ எங்கள் கயோலத்தின சில
ஜபயோருட்கடளை பயோருங்கள். இடத நீங்கள்
எங்கும
கயோணமுடியயோது."
எனறு
ஜசயோல்லிவிட்டு
தனனிடைமிருந்த
யபனயோடவெயும, டையோர்ச டலட்டடையும எடுத்து
கயோண்பித்தயோர்.
அடவெகடளைப்
பயோர்த்ததும
மனனனின
முகத்தில் அதிர்சசி ஜதரிந்தது. இனனும அவெர்
குழப்பத்தில் இருந்து ஜவெளியய வெரவில்டல.
"தங்களின
யகட்டையோன.

ஜபயர்

"ரயோஜயோமணி மனனயோ"
ஜசயோனனயோர் ரயோஜயோமணி.

எனன?"
பணிவுடைன

மனனன
பதில்

நிசசயமயோக இது இந்த கயோலத்தின ஜபயர்
இல்டல. ரயோஜயோமணி ஜசயோல்வெதில் ஏயதயோ
உண்டம இருக்கிறது எனற முடிவுக்கு
வெந்திருந்தயோர் மனனர்.
இருந்தயோலும இனனும ஜகயோஞ்சம யசயோதடன
ஜசய்து பயோர்ப்யபயோம எனறு எண்ணினயோர்.

"ரயோஜயோமணி, யவெறு எனன அறிந்து ஜகயோண்டு
இருக்கிறீர்கள் எமடமப் பற்றி உங்கள்
கயோலத்தில்"
"மனனயோ, தயோங்கள் கட்டிய ஜபரிய யகயோயில்
கமபீரமயோக விண்டணத் ஜதயோட்டுக் ஜகயோண்டு
1000 ஆண்டுகடளைக் கடைந்து இனனும
நிற்கிறது. தங்களின மகன ரயோயஜந்திர யசயோழத்
யதவெர் தங்கடளை மிஞ்சிய வீரரயோக கடைல்
தயோண்டிச ஜசனறு ஜவெற்றிக் ஜகயோடி நேயோட்டினயோர்.
இனனும பல உள்ளைன மனனயோ."
ஜபரியக் யகயோயில் ஜபயடரக் யகட்டைதும
மனனனின முகம ஜபரிதயோக மலர்ந்தது.
தஞ்டசப் ஜபரிய யகயோயிலின கட்டுமயோனப்
பணி அப்யபயோது தயோன ஜதயோடைங்கி இருந்தது.
ரயோஜயோமணி அடதப் பற்றி குறிப்பிட்டு
ஜசயோனனதும நிசசயம அவெர் எதிர் கயோலத்தில்
இருந்து தயோன வெந்திருக்கிறயோர். எனபது
புரிந்தது மனனனுக்கு. அறிவியல் பூர்வெமயோக
எப்படி எனபது எனறு புரியவில்டல
எனறயோலும ஈசனின அருளில் எதுவும

சயோத்தியயம எனறு நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர்.
தம மகன தனடன விடை எதிர்கயோலத்தில்
ஜபரிய வீரனயோக விளைங்கப் யபயோகிறயோன எனறு
யகட்டை யபயோது அவெர் அடடைந்த மகிழ்சசிக்கு
எல்டலயய இல்டல.
முடியவெ ஜசய்து விட்டையோர் மனனர்.
ரயோஜயோமணிடய தனனுடைன தஞ்டசயமபதி
அடழத்துச ஜசனறு இனனும ஜதரிந்து
ஜகயோள்ளை யவெண்டும எனறு. தஞ்டசயில்
ரயோஜயோங்க யவெடலகள் நிரமப உள்ளைதயோல்
இப்யபயோது அதற்கு யநேரம இல்டல.
"ரயோஜயோமணி.
தயோங்கள்
எமமுடைன
தஞ்டசயமபதி வெர இயலுமயோ, நேமமுடடைய
பரிவெரம இனனும இரண்டு நேயோழிடகயில்
புறப்படுகிறது."
"அது எனனுடடைய பயோக்கியம மனனயோ"
உண்டமயயோகயவெ யசயோழத் தடலநேகடர யநேரில்
பயோர்க்கும ஆவெலில் ஜசயோனனயோர் ரயோஜயோமணி.
இரண்டு

நேயோழிடக

கடைந்தது.

மனனனின

பரிவெயோரம தஞ்டச யநேயோக்கி கிளைமபியது.
ரயோஜயோமணியும
மனனனின
படடையுடைன
கிளைமபினயோர். ஏற்கனயவெ உப தளைபதியின
வீரர்கடளை அனுப்பி தனனுடடைய கயோல
இயந்திரம இருக்கும இடைத்தில் பயோதுகயோப்பு
ஏற்பயோடு ஜசய்து இருந்தயோர்.
மனனனின பரிவெயோரம குடைந்டத வெழியயோக
ஜசல்வெதயோக ஏற்பயோடு. ஜசல்லும வெழி எங்கும
மக்கள் ரயோஜபயோட்டடையின இருமருங்கிலும
நினறு ஜகயோண்டு மனனடன வெணங்கினயோர்கள்.
ஜசல்லும சயோடலயின ஒரு பக்கத்தில் வீர
நேயோரயோயண ஏரி கடைல் யபயோல கயோணப்பட்டைது.
சிறிது ஜதயோடலவில் இனஜனயோரு பக்கத்தில்
பிற்கயோலத்தில் ரயோயஜந்திரச யசயோழத் யதவெரின
தடல நேகரமயோக விளைங்கப் யபயோகும கங்டக
ஜகயோண்டை யசயோழபுரம யவெறு ஒரு ஜபயரில் சிறு
கிரயோமமயோக கயோட்சி அளித்தது.
மனனனின
பரிவெயோரம
குடைந்டதயில்
நுடழந்தது.
மனனனின
வெருடகயயோல்
குடைந்டத நேகரம விழயோக் யகயோலம பூண்டைது
யபயோல் இருந்தது.

மனனன தனனுடடைய தமக்டக குந்தடவெ
யதவிடய பயோர்த்து நேலம விசயோரித்து, ஆசி
ஜபற்று 2 நேயோழிடகயில் தஞ்டச யநேயோக்கி
புறப்படுவெயோர் எனறு ஒரு வீரன மூலம
ரயோஜயோமணி ஜதரிந்து ஜகயோண்டையோர்.

2 நேயோழிடக கடைந்த பின மனனன தஞ்டச
யநேயோக்கி
புறப்பட்டையோன.
ரயோஜயோமணிக்கு
குந்தடவெ யதவிடயயும, வெயோனவெடரயன
வெந்தியத்யதவெடனயும தரிசிக்கும பயோக்கியம
கிட்டைவில்டல.
மனனனின
பரிவெயோரம
தஞ்டசடய
ஜநேருங்கியது.
தஞ்டச
மயோநேகரம
பிரமயோண்டைமயோக
இருந்தது.
மயோடை
மயோளிடககளும
கூடை
யகயோபுரங்களும
சயோடலயின இரு பக்கமும ஜதனபட்டைன.
சயோடலகள் பரபரப்பயோக இருந்தன. மயோடலப்
ஜபயோழுது ஜநேருங்கிக் ஜகயோண்டு இருந்ததயோல்
வியயோபயோரமும கடளை
கட்டியிருந்தது.
மனனனின
வெருடக
முனகூட்டியய
அறிவிக்கப்பட்டு
இருந்ததயோல்
மக்கள்
இருபக்கமும நினறு மனனடன வெயோழ்த்தி
வெணங்கினயோர்கள்.
மனனனின அரண்மடன முனபு பரிவெயோரம
நினறது. மனனன மயோளிடகக்குள் ஜசனறயோன.

ரயோஜயோமணி பக்கத்தில் இருந்த விருந்தினர்
மயோளிடகக்குள்
தங்கிக்
ஜகயோள்ளை
யவெண்டுஜமனபது ஏற்பயோடு.
சற்று ஓய்வு எடுத்தபினபு ரயோஜயோமணி அனறு
மயோடல நேகரத்டத சுற்றிப் பயோர்த்தயோர். எவ்வெளைவு
நேனறயோக உள்ளைது இந்த ஊர். சுத்தமயோன கயோற்று,
சுகமயோன
சுற்றுப்புறம,
நேல்ல
மக்கள்.
இப்படியய 1000 வெருடைங்களுக்கு பிறகும
இருந்திருந்தயோல் எப்படி இருக்கும எனறு
அவெர் மனது எண்ணியது.
ஒருவிதத்தில், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்
தயோன மனிதனின நிடறய பிரசசிடனகளுக்கு
கயோரணம எனறு அவெருக்கு இப்யபயோது
யதயோனறியது.
அடுத்த இரண்டு நேயோட்கள் சுமமயோயவெ கழிந்தது.
மனனன ஏயதயோ ரயோஜயோங்க யவெடலயில்
முமமுரமயோக
இருக்கிறயோர்
எனறு
ரயோஜயோமணிக்கு ஜசய்தி வெந்திருந்தது.
கட்டுமயோனப் பணிகள் நேடைந்து ஜகயோண்டிருந்த
ஜபரிய யகயோயிடல ஜசனறு பயோர்த்து ரசித்தயோர்.

மூனறயோவெது நேயோள் ரயோஜயோமணிடய மனனர்
அடழத்தயோர்.
"வெயோருங்கள் ரயோஜயோமணி, இப்படி அமருங்கள்"
மனனர் மட்டும தனியயோகத்தயோன இருந்தயோர்.
பட்டுத் துணி யபயோர்த்தி ஜமத்து ஜமத்ஜதனறு
இருந்த அந்த ஆசனத்தில் ரயோஜயோமணி அமர்ந்து
ஜகயோண்டையோர்.
"நீங்கள் அனறு உடரத்தடத இனனும சற்று
ஜதளிவெயோக விளைக்கிச ஜசயோல்ல முடியுமயோ?"
மனனர் வினவினயோர்.
ரயோஜயோமணி நிமிர்ந்து அமர்ந்து ஜகயோண்டையோர்.
முடிந்த வெடரயில் அறிவியல் வெயோர்த்டதகள்
கலக்கயோமல் மனனனுக்கு புரியும வெடகயில்
சுலபமயோக எடுத்துக் கூறினயோர்.
மனனன
கூர்டமயயோக
கவெனித்துக்
ஜகயோண்டிருந்தயோன. ரயோஜயோமணி ஜசயோல்வெடத
அவெனயோல் நேமப முடியவில்டல எனறயோலும,
அவெனயோல் அதில் உள்ளை விஷயத்டத புரிந்து
ஜகயோள்ளை முடிந்தது.

தனனுடடைய அடமசசர்களிடைம ஏற்கனயவெ
ரயோஜயோமணியின யபனயோடவெ ஜகயோடுத்து ஆய்வு
ஜசய்ய ஜசயோல்லியிருந்தயோர். அவெர்களும அந்த
கருவி இந்த கயோலத்தில் எந்த நேயோட்டிலும
இல்டல எனபடத உறுதி ஜசய்திருந்தயோர்கள்.
ரயோஜரயோஜ யசயோழனுக்கு இயல்பயோகயவெ புதிய
விஷயங்களில் ஆர்வெம அதிகம. புதுப் புது
இடைங்களுக்கு
திக்விஜயம
ஜசய்வெது
அவெருக்கு மிகவும பிடித்த ஒரு ஜசயல்.
அவெர் இப்யபயோது ஒரு முடிவுக்கு வெந்திருந்தயோர்.
விபரீத முடிவு தயோன. இருந்தயோலும முயற்சி
ஜசய்து பயோர்த்து விடுவெது எனறு எண்ணிக்
ஜகயோண்டையோர்.
"ரயோஜயோமணி, தயோங்கள் உங்கள் கயோலத்துக்கு
ஜசல்லுமயபயோது
எனடனயும
உடைன
அடழத்துச ஜசல்லமுடியுமயோ?"
ரயோஜயோமணிக்கு கிட்டைத்தட்டை மயக்கயம வெந்து
விட்டைது.
இது
எனனடையோ
வெமபயோய்ப்
யபயோய்விட்டைது
எனறு
நிடனத்துக்

ஜகயோண்டையோர். எனன பதில் ஜசயோல்வெது எனறு
அவெருக்குப் புரியவில்டல.
சற்று யநேர குழப்பத்திற்கு பின அவெரின
ஆரயோய்சசியயோளை மூடளை விழித்துக் ஜகயோண்டைது.
இப்யபர்ப் பட்டை மயோமனனன தனனுடைன
வெரயவெண்டுஜமனறு ஆடசப் படுகிறயோர்.
அடழத்துப் யபயோய் பயோர்த்தயோல் தயோன எனன
எனறு யதயோனறியது.
அயத
யநேரத்தில்
மனனடன
எந்த
பிரசசிடனயும இல்லயோமல் பயோதுகயோப்பயோக
அடழத்துச ஜசனறு திருமபவும ஜகயோண்டு
வெந்து விடையவெண்டுயம எனறு பயமயோகவும
இருந்தது.
இருந்தயோலும, ரயோஜயோமணியின கயோலத்தில்
இருக்கும கட்டி முடிக்கப்பட்டை ஜபரிய
யகயோவிடலயும, அவெரின மகன ரயோயஜந்திர
யசயோழன
கட்டிய
கங்டக
ஜகயோண்டை
யசயோழப்புரம யகயோவிடலயும மனனருக்கு
கயோட்டை யவெண்டும எனற ஆடச எழுந்தது.
"தங்கள்
உத்தரவு
மனனயர,
நீங்கள்
விருமபினயோல் நேயோடளையய நேயோம எனனுடடைய

கயோலத்துக்கு புறப்படைலயோம"
மனனரின முகம மலர்ந்தது.

"மிக்க மகிழ்சசி, நேயோம எமது அரச சடபடய
இனயற கூட்டி எமது முடிடவெ அறிவித்து
விடுகியறயோம."
அடுத்த 3 நேயோழிடகயில் அரச சடப கூடியது.
மனனர் தனது அடமசசர்களிடைம தமது
முடிடவெ
அறிவித்தயோர்.
ரயோஜயோங்க
அலுவெல்கடளை அடமசசர்களிடைம பகிர்ந்து
அளித்தயோர்.
அங்யக எல்யலயோருடடைய முகத்திலும கவெடல
குடி ஜகயோண்டு இருந்தது. புதிதயோக வெந்த இந்த
மனிதனின ஜசயோல்டல நேமபி மனனர் இந்த
விபரீதமயோன முடிடவெ எடுக்கிறயோயர எனறு.
ஆனயோலும, யயோருக்கும மனனடன எதிர்த்துப்
யபச துணிவில்டல.
இளைவெரசர் ரயோயஜந்திரரும இப்யபயோது ரயோஜயோங்க
அலுவெலயோக லங்டகக்கு ஜசனறு இருக்கிறயோர்.
குந்தடவெ
யதவியயயோ
குடைந்டதயில்
இருக்கிறயோர். அதனயோல், ஈசன அருளையோல்
நேடைப்பது நேடைக்கட்டும எனறு எல்யலயோரும
அடமதியயோக இருந்தயோர்கள்.

அனறு இரயவெ மனனன மற்றும ரயோஜயோமணி,
அவெர்களுடைன ஒரு சிறிய படடை ஒனறும
புறப்பட்டைது.
அடுத்த
நேயோள்
மடழப்ஜபயோழுதில் அவெர்கள் ரயோஜயோமணியின
கயோல இயந்திரம நிறுத்தப்பட்டை இடைத்திற்கு
வெந்து யசர்ந்து விட்டையோர்கள்.
அடதப் பயோர்த்த மனனனுக்கு பலத்த
ஆசசரியம ஏற்பட்டைது. இந்த இயந்திரம
எப்படி கயோலத்டத கடைந்து நேமடம ஜகயோண்டு
ஜசல்லும எனறு.
ரயோஜயோமணி இயந்திரத்தின உள்யளை ஜசனறு
எல்லயோம நேனறயோக யவெடல ஜசய்கிறதயோ எனறு
பரியசயோதடன ஜசய்து ஜகயோண்டையோர். பயோட்டைரீ
பவெர் தயோன ஜகயோஞ்சம குடறவெயோக இருந்தது.
இப்யபயோது ஒரு குழப்பம வெந்தது அவெருக்கு.
ஒருவெர் அமர்ந்து ஜசல்லும வெடகயில் தயோன
அந்த இயந்திரத்டத ரயோஜயோமணி வெடிவெடமத்து
இருந்தயோர் ரயோஜயோமணி.
இப்யபயோது எப்படி இருவெர் ஜசல்வெது எனபது
அவெருக்கு புரியவில்டல. ஒயர வெழி தயோன.
யயோரயோவெது ஒருவெர் முதலில் உட்கயோர்ந்து

ஜகயோண்டு அவெரின மடியில் இனஜனயோருவெர்
அமர்வெது.
நிசசயமயோக ரயோஜயோமணியின மடியில் ரயோஜ ரயோஜர்
அமர முடியயோது. அப்படி அமர்ந்தயோல்
ரயோஜயோமணி சட்னியயோகி விடுவெயோர். பினபு,
மனனர் முதலில் அமர்வெது அதனபின
ரயோஜயோமணி அவெர் மடியில் அமர்ந்து ஜகயோள்வெது
எனறு முடிவெயோனது. மடியில் அமர்ந்து
ஜகயோண்டு இயந்திரத்டத இயக்குவெது சற்று
சிரமம தயோன. யவெறு வெழி இல்டல.
ரயோஜயோமணி "கரண்ட்"
எனற பட்டைடன
அமுக்கி இயந்திரத்டத இயக்கினயோர்.
இயந்திரம சுழலத் ஜதயோடைங்கியது. சில
ஜநேயோடிகளில்
அவெர்கள்
ரயோஜயோமணியின
ஆய்வெகத்தில் இருந்தயோர்கள். இயந்திரத்டத
நிறுத்தி விட்டு அவெர்கள் ஜவெளியய வெந்தனர்.
மனனருக்கு அங்யக இருப்பது எல்லயோயம
ஆசசரியத்டத தந்தது.
1000 ஆண்டுகளில் இவ்வெளைவு மயோறிவிட்டைதயோ
தம நேயோடு எனறு அவெருக்கு வியப்பயோக

இருந்தது.
இரவு மனனர் உறங்குவெதற்கு படுக்டக தயயோர்
ஜசய்து ஜகயோடுத்தயோர் ரயோஜயோமணி. அடுத்த நேயோள்
கயோடலயில் பயணம புறப்படைலயோம எனறு
ஜசயோல்லி விட்டையோர்.
மனனன ஜசங்யகயோல், கிரீடைம எனறு முழு ரயோஜ
உடடையில் வெந்திருந்ததயோல் முதலில் தற்கயோல
உடடைடய வெயோங்க யவெண்டும எனறு முடிவு
ஜசய்து ஜகயோண்டையோர் ரயோஜயோமணி.
வெழக்கமயபயோல மனனர் அதிகயோடலயில்
எழுந்துவிட்டையோர். ரயோஜயோமணிக்கு ஜகயோஞ்சம
தயோமதமயோகத் தயோன விழிப்பு வெந்தது. அதற்குள்
அவெருக்யக ஜதரியயோமல் ஒரு விபரீதம
நேடைந்துவிட்டைது.
மனனர் முழிப்பு வெந்ததும ரயோஜயோமணி
ஜசயோல்லிக் ஜகயோடுத்த படி கயோடலக் கடைடன
முடித்துக் ஜகயோண்டு ரயோஜ உடடையுடையன சற்று
ஜவெளியய நேடைந்து வெரலயோம எனறு ஜவெளியய
ஜசனறு வெந்தயோர்.
அப்யபயோது

பயோர்த்து

தயோனயோ

அந்த

பயோழயோய்ப்யபயோன '100 ரூபயோய் ரியபயோர்டைர்'
யகயோரயோ
வெரயவெண்டும.
அவென
கவெனித்துவிட்டையோன மனனடன. அவெனுக்கு
சந்யதகம முடளைத்து விட்டைது.
இப்யபயோது உங்களுக்கு அந்த 100 ரூபயோய்
ரியபயோர்டைர் யகயோரயோ பற்றி ஜசயோல்லியயோக
யவெண்டும. அவென உண்டமயயோன ஜபயர்
யகயோதண்டைரயோமன தயோன. அந்தப் ஜபயர்
அரதப்பழசயோக ஜதரிந்ததயோல் அவெயன ஸடடைல்
ஆக யகயோரயோ எனறு மயோற்றிக்ஜகயோண்டையோன.
யதங்கயோய் மூடி வெக்கீல்கள் இருப்பது யபயோல
இவென ஒரு 100 ரூபயோய் ரியபயோர்டைர். அதயோவெது
ஒரு தனிப்பட்டை ஜசய்தியயோளைன. எந்த
பத்திரிக்டகக்கு ஜசய்தி யவெண்டும எனறயோலும
தருவெயோன. ஆனயோல் ஒரு ஜசய்திக்கு 100 ரூபயோய்
கண்டிப்பயோக தந்துவிடை யவெண்டும. அதில்
அவென கறயோர்.
யகயோரயோ ஜரயோமப நேயோளையோகயவெ ரயோஜயோமணி
வீட்டடையய சுத்தி சுத்தி வெந்தயோன. அவெர் ஏயதயோ
ஒரு
கண்டுபிடிப்பில்
முமமுரமயோக
இருக்கிறயோர் எனபது அவெனுக்கு ஜதரியும.
ஆனயோல்,
எனன
எனபது
அவெனுக்கு

ஜதரியவில்டல.
ஆனயோலும ஏதயோவெது ஹயோட் ஆன ஜசய்தி
கிடடைக்கும எனறு கயோத்துக் ஜகயோண்யடை
இருந்தயோன.

சில நேயோட்களையோக ரயோஜயோமணி வீட்டில் ஜதனபடை
வில்டலஜயனபதயோல் இனறு கயோடலயியலயய
வீட்டின அருகில் ஜசனறு பயோர்த்து விடை
எண்ணி அங்யக வெந்த யபயோது தயோன அங்யக
மனனடன பயோர்த்து விட்டையோன. மனனடன
ரயோஜயோ உடடையுடைன பயோர்த்தவுடைன அவெனுக்கு
சிரிப்பு வெந்து விட்டைது. எனனடையோ இது,
ரயோஜயோமணியின வீட்டில் இருந்து யயோயரயோ ஒரு
மனிதர் மயோறுயவெடைப் யபயோட்டியில் இருந்து
பயோதியில்
எழுந்து
வெந்தடதப்
யபயோல்
இருக்கிறயோயர எனஜறண்ணிக் ஜகயோண்யடை
மனனடன உற்று கவெனித்தயோன. ஆனயோல், ஆள்
வெயோட்டை சயோட்டைமயோக இருக்கிறயோயர. முகமும
அவ்வெளைவு ஜபயோலிவெயோக உள்ளையத. இந்த
பகுதியில் இந்த மனிதடர இதற்கு முன
பயோர்த்ததில்டலயய? இதில் ஏயதயோ மர்மம
உள்ளைது எனறு அவென ரியபயோர்டைர் மூடளை
ஜசயோல்லியது.
ரயோஜயோமணிடய கண்கயோணித்துக் ஜகயோண்யடை
இருக்க யவெண்டும எனறு முடிவு ஜசய்து
ஜகயோண்டையோன.
அதற்குள்,
ரயோஜயோமணி
மனனடன யதடி வெந்துவிட்டைதயோல், யகயோரயோ

சற்று
மடறந்து
நினறு
ஜகயோண்டையோன
ரயோஜயோமணி
எனன
யபசுகிறயோர்
எனறு
கவெனித்தயோன.
"மனனயர, இந்த உடடையிடன அணிந்து
ஜகயோண்யடை ஜவெளியில் வெந்து விட்டீர்கயளை,
வீட்டிற்கு
வெயோருங்கள்,
நேயோன
யவெறு
உடடையிடன வெயோங்கி வெருகியறன, அதன பின
நேயோம தஞ்டச ஜசல்லலயோம."
"ரயோஜயோமணி, எமக்கு அதிகயோடலயில் எழுவெது
தயோன வெழக்கம. எழுந்த பின நேடடை
பயில்வெதும வெழக்கம, அதனயோல் தயோன
ஜவெளியய வெந்யதன"
யகட்டுக் ஜகயோண்டு இருந்த யகயோரயோவுக்கு
தடலடயச சுற்றியது. இது எனனடையோ, இந்த
விஞ்ஞயோனிக்கு ஆரயோய்சசி ஜசய்யுமயபயோது
ஏதயோவெது தடலயில் அடி கிடி பட்டு விட்டைதயோ.
ஏயதயோ மனனர் அது இது எனகிறயோன.
அவெனுக்கு ஆர்வெம அதிகமயோகி விட்டைது.
ரயோஜயோமணியின வீட்டுக்குள் ஜசனறு ஒளிந்து
இருந்தயோவெது இந்த ரகசியத்டத கண்டு பிடித்து
விடை யவெண்டும எனறு முடிவு ஜசய்து

ஜகயோண்டையோன.
ரயோஜயோமணி மனனடன வீட்டில் விட்டு கயோடல
உணடவெ முடித்துக் ஜகயோண்டு கடடைக்கு
புறப்பட்டையோர்.
இருப்பதியலயய
ஜபரிய
டஸஸ உடடையும, கயோலணியும இரண்டு ஜசட்
வெயோங்கிக் ஜகயோண்டு வெந்தயோர்.
மனனர் பயோண்ட் சட்டடை அணிந்து ஜகயோண்டு
தனடன
கண்ணயோடியில்
பயோர்த்ததும
அவெருக்யக யவெடிக்டகயயோக இருந்தது. பயோண்ட்
குழயோய்க்குள் அவெருக்கு கயோடல விடைத்
ஜதரியவில்டல. ரயோஜயோமணி தயோன உதவி
ஜசய்தயோர்.
"ரயோஜயோமணி,
மனனர்

இப்யபயோது எனன
யகட்டையோர்.

திட்டைம"

"மனனயர, இப்யபயோது நேயோம இருவெரும ஒரு
வெயோடைடகக் கயோர் எடுத்துக் ஜகயோண்டு தஞ்சயோவூர்
ஜசல்கியறயோம. அங்யக தயோங்கள் கட்டிய ஜபரிய
யகயோவிடல தரிசிக்கலயோம. யபயோகும வெழியில்
தங்கள் மகன கட்டிய கங்டக ஜகயோண்டை
யசயோழபுர
யகயோவிடலயும
தரிசிக்கலயோம"

ரயோஜயோமணி பணிவுடைன பதில் கூறினயோர்.
ரயோஜயோமணி ஜசயோனனதில் வெயோடைடகக் கயோர்
எனபது மட்டும மனனருக்கு புரியவில்டல.
அது ஏயதயோ யதர் யபயோனற ஒரு வெயோகனமயோக
இருக்கும எனறு அவெயர முடிவு ஜசய்து
ஜகயோண்டையோர்.
"பயணம எத்தடன நேயோட்கள் ரயோஜயோமணி"
"இங்கிருந்து 2 சிறுஜபயோழுதுக்குள் ஜசனறு
விடைலயோம
மனனயோ"
எனறு
அவெருக்கு
புரியுமபடி
ஜசயோனனயோர்
ரயோஜயோமணி.
மனனனுக்கு
ஆசசரியமயோக
இருந்தது.
அவ்வெளைவு விடரவெயோக ஜசல்லும வெயோகனம எது
எனறு பயோர்க்க யவெண்டும எனறு ஆவெல்
ஜகயோண்டையோர். ரிப்யபயோர்டைர் யகயோரயோ மடறந்து
நினறு யகட்டுக் ஜகயோண்டு இருந்தயோன. இது
எனனடையோ இவெர்கள் யபசுவெது ஒனறும
புரியவில்டலயய.
தஞ்சயோவூருக்கு
யபயோகிறயோர்கள் எனபது மட்டும புரிந்தது.
ரயோஜயோமணி தஞ்சயோவூர் யகயோவில் அந்த புது
மனிதன கட்டிய யகயோவில் எனகிறயோயர. யகயோரயோ
வெரலயோற்றில்
ஜகயோஞ்சம
வீக்.
தஞ்டச
யகயோவிடல கட்டியது யயோர் எனறு அவெனுக்கு

ஜதரியயோது.
ஜசல்யபசியில்
ஜகயோண்டையோன.

உடையன
தனனுடடைய
கூகுள் ஜசய்து ஜதரிந்து

ஆஹயோ, அப்படி எனறயோல் இங்கிருப்பது ரயோஜ
ரயோஜ யசயோழ மனனன. ஆனயோல், இது எனன
மந்திரமயோ, தந்திரமயோ எனபது அவெனுக்கு
புரியவில்டல.
அவெனின ரிப்யபயோர்டைர் அறிவு யவெடல
ஜசய்யத் ஜதயோடைங்கியது. சமீபத்தில் தயோன
டடைம மஷின பற்றி வெந்த தமிழ்ப் படைம
ஒனறு பயோர்த்திருந்தயோன. ஒரு யவெடளை, அது
மயோதிரி ஏதயோவெது இருக்குமயோ? இருந்தயோலும
இருக்கும,
இந்த
ரயோஜயோமணி
ஜபரிய
விஞ்ஞயோனி. ஜசய்தயோலும ஜசய்திருப்பயோர்.
அப்படி மட்டும இருந்தயோல், யகயோரயோவுக்கு
அடித்தது ஜயோக்பயோட். இந்த ஜசய்திக்கு
ஒவ்ஜவெயோரு பத்திரிக்டக அலுவெலகத்திலும
குடறந்தது 1000 ரூபயோய் கறந்து விடைலயோம.
இனனும
ஜகயோஞ்சம
ஜதளிவுப்படுத்திக்
ஜகயோண்டு ஜசய்திடய ஜவெளியில் விடைலயோம
எனறு முடிவு ஜசய்து ஜகயோண்டையோன.

ரயோஜயோமணியும
மனனனும
புறப்பட்டு
விட்டையோர்கள். ரயோஜயோமணி ஜசல்யபசி வெழியயோக
வெயோடைடக டையோக்ஸிக்கு ஜசயோல்லி இருந்தயோர். கயோர்
வெந்து விட்டைது. யகயோரயோவுக்கு எனன ஜசய்வெது
எனறு ஜதரியவில்டல. உடையன ஓடிப்யபயோய்
தனனுடடைய இரு சக்கர வெயோகனத்டத எடுத்துக்
ஜகயோண்டு அந்தக் கயோடர பின ஜதயோடைர்வெது
எனறு முடிஜவெடுத்தயோன.
எவ்வெளைவு தூரம பின ஜதயோடைர முடியுயமயோ
அவ்வெளைவு தூரம ஜதயோடைர்வெது, அதன பின
பயோர்த்துக் ஜகயோள்ளைலயோம எனறு நிடனத்துக்
ஜகயோண்டையோன.
யகயோரயோவுக்கு அதிர்ஷ்டைம இருந்தது. டையோக்ஸி
ஓட்டுனர் ஒரு வெயதயோன மனிதர். அவெர்
எப்யபயோதும வெண்டிடய நேத்டத யவெகத்தில்
தயோன ஓட்டுவெயோர். அதனயோல் யகயோரயோவுக்கு பின
ஜதயோடைர்வெது சுலபமயோக இருந்தது.
வெண்டி
வெடைலூர்
தயோண்டி
ஜசனறு
ஜகயோண்டிருந்தது. ரயோஜயோமணி தனக்கு ஜதரிந்த
யசயோழ வெரலயோற்டற மனனனுக்கு ஜசயோல்லிக்
ஜகயோண்யடை வெந்தயோர்.

ஒருபக்கம
ரயோஜயோமணி
யபசுவெடதக்
யகட்டுக்ஜகயோண்யடை மனனன இருபக்கமும
ஜதரியும புது விஷயங்கடளை பயோர்த்து
ரசித்துக்ஜகயோண்யடை வெந்தயோர். அவெருக்கு அந்த
வெயோகனயம அதிசயமயோக இருந்தது. அது எப்படி
எந்த
மயோயடையோ
அல்லது
குதிடரயயயோ
இல்லயோமல் இந்த வெயோகனம ஓடுகிறது. ஒரு
யவெடளை, வெண்டிக்கு முன பக்கம, சிறு
குதிடரகடளை மடறத்து கட்டி டவெத்து
இருக்கிறயோர்கயளையோ எனறு கூடை அவெருக்கு
யதயோனறியது. ஆனயோலும ரயோஜயோமணியிடைம
அடதக் யகட்க ஜவெட்கமயோக இருந்தது.
ஆனயோலும,
மனதில்
குறிப்ஜபடுத்துக்
ஜகயோண்டையோர். திருமபச ஜசனறவுடைன தம
அடமசசர்களிடைம ஜசயோல்லி இதுமயோதிரி ஒரு
வெயோகனம தயயோர் ஜசய்ய ஜசயோல்ல யவெண்டும
எனறு நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர். பக்கத்தில்
சயோடலயில் இந்த வெயோகனத்டத விடைப்
ஜபரியதயோக யபயோகும பஸ, லயோரி யபயோனற
வெயோகனங்கடளையும, குதிடர யபயோனற இரு
சக்கர
வெயோகனத்டதயும
பயோர்க்குமயபயோது
அவெருக்கு இனனும வியப்பயோகிப் யபயோனது.
வீர நேயோரயோயண ஏரிக்கடர வெந்துவிட்டைது.
ஓட்டுனர் வெண்டிடய நிறுத்தினயோர்.

ரயோஜயோமணி
மனனனிடைம
ஏரிடய
சுட்டிக்கயோட்டி ஜசயோனனயோர் "மனனயோ, இதுயவெ
தங்கள் முனயனயோர்கள் கட்டிய வீர நேயோரயோயண
ஏரி. இனனும அப்படியய இருக்கிறது."
மனனனுக்கு ஜமய் சிலிர்த்தது. தனனுடடைய
முனயனயோர்கடளை
நிடனத்துக்
ஜகயோண்டு
ஜநேடுஞ்சயோண்கிடடையயோக
விழுந்து
வெணங்கினயோர்.
தூரத்தில் நினறு ஜகயோண்டு பயோர்த்துக் ஜகயோண்டு
இருந்த யகயோரயோவுக்கு உறுதி ஆகிவிட்டைது.
இதற்கு யமல் கயோலம கடைத்தக்கூடையோது,
இல்டலஜயனறயோல் யவெறு யயோருக்கயோவெது
ஜதரிந்துவிடும.
உடையன
டகப்யபசிடய
எடுத்தயோன.
ஜசய்தி கயோட்டுத் தீயயோக பரவியது. அடுத்த நேயோள்
பதிப்பு
வெடர
தயோங்கயோது
எனபதயோல்
பத்திரிக்டககள் உடையன தங்களைது இடணய
பக்கத்தில் ஜசய்திடய ஜவெளியிட்டைன. அடுத்த
சில நிமிடைங்களில் ஜதயோடலக்கயோட்சிகளில்
வெந்துவிட்டைது.

"விஞ்ஞயோனி
ரயோஜயோமணியின
புதிய
கண்டுபிடிப்பு - மயோமனனன ரயோஜரயோஜ யசயோழன
தமிழ்நேயோட்டுக்கு
விஜயம"
யபயோனற
தடலப்புகளில் ஜசய்திகள் ஜரக்டக கட்டிப்
பறந்தன.
இது எதுவும அறியயோமல் ரயோஜயோமணியும
மனனனும குமபயகயோணம தயோண்டி ஜசனறு
ஜகயோண்டிருந்தயோர்கள்.
அடுத்த அடர மணி யநேரத்தில் முகநூல்,
வெயோட்ஸஆப்பில் இந்த ஜசய்தி டவெரல் ஆனது.
யகயோரயோ ஒரு உத்யதசமயோகத்தயோன இந்த
ஜசய்திடயக் ஜகயோடுத்திருந்தயோன. ஆனயோல்,
அவெர் அவெர் இஷ்டைத்துக்கு இந்த ஜசய்திடய
ஜவெளியிட்டுக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்கள்.

ஒரு பத்திரிக்டக,
மயோமனனன ரயோஜரயோஜ
யசயோழயன ஒரு கயோல இயந்திரம கண்டுபிடித்து
இங்யக
வெந்திருப்பதயோக
ஜசய்தி
ஜவெளியிட்டைது.
இடளைஞர்கள் பலர் கூகுள் தளைத்தில் யயோர்
அந்த ரயோஜயோமணி எனறு யதடியதில் கூகுள்
கணினி சர்வெயர திணற ஆரமபித்திருந்தது.
இடணயத்தில் எங்கும ரயோஜயோமணி, எதிலும
ரயோஜயோமணி.
ரயோஜயோமணியும மனனனும வெந்த கயோர் ஜபரிய
யகயோவிடலச ஜசனறு யசர்ந்தது. ரிப்யபயோர்டைர்
யகயோரயோ மற்றவெர்களுக்கு ஜசய்திடய மட்டுயம
ஜசயோல்லியிருந்தயோன. ரயோஜயோமணி தற்யபயோது
எங்யக இருக்கிறயோர் எனறு ஜசயோல்லவில்டல.
அதனயோல் எந்த ஜதயோல்டலயும இல்லயோமல்
ரயோஜயோமணியும
மனனனும
யகயோவிலின
உள்யளை ஜசனறயோர்கள்.
மயோடல ஜநேருங்கிக்ஜகயோண்டு இருந்ததயோல்
யகயோவிலில் சிறிது கூட்டைம இருந்தது.

ரயோஜரயோஜனுக்கு
மகிழ்சசியில்
டகயும
ஓடைவில்டல,
கயோலும
ஓடைவில்டல.
தனனுடடைய
கனவுக்
யகயோவில்
1000
ஆண்டுகள் கடைந்த பினபும கமபீரமயோக
நிற்படதப்
பயோர்த்து
அவெருக்கு
எல்டலயில்லயோத மகிழ்சசி. இந்த வெயோய்ப்டபக்
ஜகயோடுத்த
ரயோஜயோமணிடய
நேனறியுடைன
நிடனத்துக்ஜகயோண்டையோர்.
யகயோரயோவுக்கு
ஜசல்யபசி
அடழப்புகள்
வெந்தவெண்ணம
இருந்தன.
எல்யலயோரும
ரயோஜயோமணி எங்யக இருக்கிறயோர் எனயற
யகட்டையோர்கள். யகயோரயோ இனனும யயோரிடைம
ஜசயோல்லலயோம எனறு முடிஜவெடுக்கவில்டல.
யயோரிடைம அதிகம பணம கிடடைக்குயமயோ
அவெர்களிடைம தயோன அடத ஜசயோல்வெது எனறு
உறுதியயோக இருந்தயோன. இனனும ஜகயோஞ்சம
அடலயவிடுயவெயோம
எனறு
நிடனத்துக்
ஜகயோண்டையோன. அயத யநேரம ரயோஜயோமணி யமலும
ஒரு கண் டவெத்துக்ஜகயோண்டையோன.
ரயோஜயோமணியின உயர் அதிகயோரி ரயோகவ் ரயோவ்
ஜசய்திடய ஜதயோடலக்கயோட்சியில் பயோர்த்து
விட்டு
மிகுந்த
கடுப்பில்
இருந்தயோர்.

தனனிடைம ஒரு வெயோர்த்டத
மடறத்துவிட்டையோயர எனறு.

ஜசயோல்லயோமல்

தமிழகை முதல்வர் இல்லம.
முதல்வெர் அப்யபயோது தயோன யதநீர் அருந்தி
விட்டு வீட்டில் இருக்கும அலுவெலக
அடறக்குள் வெந்து அமர்ந்தயோர். தனனுடடைய
யநேரடி உதவியயோளைர் கயோளையமகத்டத உள்யளை
அடழத்தயோர்.
"எஸ சயோர்" உதவியயோளைர் பணிவெயோக எதிரில்
குனிந்து நினறயோர்.
"டீவீயில் ஏயதயோ ஒரு ந்யூஸ பரபரப்பயோக
ஓடிக்ஜகயோண்டு இருக்கிறது. எனன ந்யூஸ அது.
எனக்கு உடையன ஒரு ரியபயோர்ட் ஜரடி பண்ணிக்
ஜகயோடுங்க" எனறு உத்தரவிட்டையோர்.
உதவியயோளைர்
கிளைமபினயோர்.

கயோளையமகம

உடையன

கயோளையமகம தனனுடடைய அடறக்கு வெந்து தன
உதவியயோளைர்கள் நேயோல்வெடரயும அடழத்தயோர்.
ஒவ்ஜவெயோருவெருக்கும உத்தரவு பிறப்பித்தயோர்.

யகயோரயோ எந்தப் பத்திரிக்டகக்கு ரயோஜயோமணி
பற்றி அதிக விவெரம தருவெது எனறு முடிவு
ஜசய்து விட்டையோன. அந்த தகவெலுக்கு "தின
முந்திரி" பத்திரிக்டக 10000 ரூபயோய் தருவெதயோக
ஜசயோனனவுடைன யகயோரயோ ஒத்துக்ஜகயோண்டையோன.
அது எனன "தின முந்திரி" எனறு ஒரு ஜபயர்
எனறு நீங்கள் யகட்கலயோம. ஜசய்திடய
அடனவெருக்கும முனபயோக முந்திக் ஜகயோண்டு
முந்திரிக் ஜகயோட்டடைடயப் யபயோல் தருவெதயோல்
அந்தப் ஜபயர்.

"தின முந்திரி" பத்திரிக்டகயின தடலடம
ஜசய்தியயோளைர் முருயகஷ் தயோன யபசினயோர்.
அவெரிடைம
தனக்கு
ஜதரிந்த
விவெரம
அடனத்டதயும
ஜசயோனனயோன
யகயோரயோ.
அயதயோடு,
ரயோஜயோமணியின
விழுப்புரம
முகவெரிடயயும ஜசயோல்லி விட்டையோன. இனறு
இரவு ரயோஜயோமணியும மனனனும திருமப
அங்யக
வெந்து
விடுவெயோர்கள்
எனறும
ஜதரிவித்தயோன.
ரயோஜயோமணியும மனனனும யகயோயிலுக்குள்
ஈசடனத் தரிசித்துக் ஜகயோண்டு இருந்தயோர்கள்.
மனனனுக்கு பரம திருப்தி.
"தின முந்திரி" பத்திரிக்டகயின தடலடம
ஜசய்தியயோளைர் முருயகஷின உதவி ஆசிரியர்
ஜபயர் ரயோஜன. அவென இ.க.மு.க கட்சித்
தடலவெர் ரயோமசயோமியின உறவினன. அவென
இந்த ஜசய்திடய ரயோமசயோமியிடைம ஜசயோல்லப்
யபயோய் அது உடையன எல்லயோ கட்சிகளுக்கும
பரவி விட்டைது.
பத்து நேயோட்களுக்கு முனபு தயோன தமிழ்நேயோடு

சட்டைசடப யதர்தல் யததிடய அறிவித்து
இருந்தயோர்கள். அதனயோல் எல்லயோ கட்சியும
இந்த ஜசய்திடய தங்கள் ஜவெற்றிக்கு எப்படி
பயனபடுத்திக் ஜகயோள்வெது எனறு முமமுரமயோக
ஆயலயோசடனயில் இறங்கிவிட்டையோர்கள்.

இதில் முந்திக்ஜகயோண்டைவெர் ம.நி.க (மக்கள்
நிமமதி
கழகம)
கட்சியின
தடலவெர்
ஜனமித்திரன தயோன.
மிகவும அதிரடியயோன
மனிதர். கட்சியின யபரில் தயோன நிமமதி
உள்ளையத தவிர இவெரது கட்சியயோல் மக்களுக்கு
எனறும நிமமதி இருந்ததில்டல. யதர்தலில்
ஜஜயிக்க யவெண்டும எனறயோல் எனன யவெண்டும
எனறயோலும ஜசய்வெயோர். அவெருக்கு ஒரு பலத்த
யயயோசடன யதயோனறியது. வெழக்கமயோக வெயோக்குப்
பதிவு இயந்திரம தயோன பயனபடுத்துவெயோர்கள்.
இந்த தடைடவெ ஒரு ஜதயோழில்நுட்ப யகயோளையோறு
ஏற்பட்டைதயோல் படழய வெயோக்குப் பதிவு
முடறயய
இருக்கும
எனறு யதர்தல்
கமிஷனயோல் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
ஜனமித்திரன வெரலயோறு நேனகு அறிந்தவெர்.
அதனயோல் தயோன இந்த யயயோசடன அவெர்
மனதில் உதித்தது.
இந்தத் யதர்தலில் கள்ளை ஓட்டு யபயோட்டையோவெது
10 ஜதயோகுதியயோவெது ஜபற்று விடை யவெண்டும

எனபதில் அவெர் தீவிரமயோக இருந்தயோர். கள்ளை
ஓட்டு யபயோடும படழய முடறகள் எல்லயோம
எல்யலயோருக்கும ஜதரிந்து விட்டைது. அதனயோல்
யதர்தல் ஆடணயம சுலபமயோக கண்டுபிடித்து
விடுகிறது.
அதனயோல்
ஏதயோவெது
புது
முடறடய
கண்டுபிடிக்க யவெண்டும எனறு இரண்டு
நேயோட்களையோக மண்டடைடய யபயோட்டு உடடைத்துக்
ஜகயோண்டிருந்தயோர் அவெர். அந்த யநேரத்தில் தயோன
ரயோஜயோமணிடயப் பற்றியும மனனடனப்
பற்றியும ஜசய்தி அவெர் கயோதுக்கு வெந்து
யசர்ந்தது. மண்டடைக்குள் குண்டு பல்பு ஒனறு
எரிந்தடதப் யபயோல ஒரு ஐடியயோ வெந்துவிட்டைது
அவெருக்கு.
கட்சியின தஞ்டச மயோகட்டை ஜசயலயோளைர்
ரத்னசயோமிடய
ஜசல்யபசியில்
உடையன
அடழத்தயோர்.
உடையன
ஜசனறு
ரயோஜயோமணிடயயும மனனடனயும பிடித்து
அடடைத்து டவெக்குமபடி கட்டைடளையிட்டையோர்.
ரத்னசயோமி ஒரு மரமண்டடை எனபது அவெருக்கு
ஜதரியும. அதனயோல் தயோன தனனுடடைய ஐடியயோ
எனனஜவெனறு
ஜதரிவிக்கயோமல்
ரயோஜயோமணிடயயும மனனடனயும பிடித்து

அடடைத்து
டவெக்குமபடி
உத்தரவிட்டையோர்.

மட்டும

ரத்னசயோமிக்கு வெரலயோறு சுத்தமயோக வெரயோது.
அவெருக்கு ரயோஜயோமணியும ஜதரியயோது, ரயோஜரயோஜ
யசயோழடனயும ஜதரியயோது.

அவெர்கடளை
யகயோவிலுக்குள்
எப்படி
கண்டுபிடிப்பது
எனறு
அவெருக்கு
ஜதரியவில்டல. கட்சியின ஜபரிய யகயோவில்
பகுதி கட்டைச ஜசயலயோளைர் ரயோமன விஷயம
ஜதரிந்த ஆள். அவெனிடைம உதவி யகட்கலயோம
எனறு நிடனத்தயோர்.
இப்யபயோது உங்களுக்கு ஒரு யகள்வி எழும.
அது எனன 'கட்டைச ஜசயலயோளைர்' எனறு. இந்தக்
யகள்விடய நீங்கள் அவெனிடைம யகட்டையோல்
வெடியவெல் படைத்தில் யகட்பது யபயோல்
"வெட்டைத்துக்கு
ஒரு
ஜசயலயோளைர்
இருக்குமயபயோது கட்டைத்துக்கு ஒரு ஜசயலயோளைர்
இருக்கக் கூடையோதயோ?" எனறு உங்கடளையயத்
திருமபக் யகட்பயோர். ஆனயோல், கயோரணயம
யவெறு. கட்சித் தடலவெர் ஜனமித்திரன
ஜயோதகத்டத மிகவும நேமபுபவெர். அவெருக்கு
எல்லயோயம கட்டைம தயோன. தனனுடடைய எல்லயோ
ஜவெற்றி யதயோல்விகடளையும கட்டைங்கள் தயோன
தீர்மயோனிக்கினறன
எனறு
உறுதியயோக
நேமபுபவெர். அதனயோல் அவெர் கட்சியில்
எல்லயோயம
கட்டைம
தயோன.
மயோவெட்டைசஜசயலயோளைர் பதவி கிடடையயோது.

மயோகட்டை ஜசயலயோளைர் பதவி தயோன.
உடையன ரயோமடன ஜசல்யபசியில் அடழத்தயோர்.
ரயோமனிடைம
விஷயத்டத
விளைக்கினயோர்.
ரயோமனுக்கு ரயோஜயோமணியின முகம ஜதரியும.
அதனயோல் உடையன ரத்னசயோமியிடைம ஒரு கயோரும
அதில் நேயோனகு ஐந்து குண்டைர்கடளையும
அனுப்பி
டவெக்குமயோறு
ஜசயோல்லிவிட்டு
உடையன ஜபரிய யகயோவிலுக்கு கிளைமபினயோன.
ரயோஜயோமணியும மனனனும அப்யபயோது தயோன
யகயோவிலுக்கு ஜவெளியய நேடைந்து வெந்து
ஜகயோண்டிருந்தயோர்கள். மனனன யகயோவிடலப்
பிரிய
மனமில்லயோமல்
வெந்து
ஜகயோண்டிருந்தயோன. ரயோஜயோமணியின ஜசல்யபசி
ஒலித்தது.
"ஹயலயோ, ரயோஜயோமணி யபசுயறன"
"மிஸடைர்
ரயோஜயோமணி,
நேயோன
முதல்வெர்
அலுவெலகத்தில் இருந்து யபசுகியறன. நேயோன
அவெரின யநேர்முக உதவியயோளைர் கயோளையமகம.
முதல்வெர் உங்களிடைம யபச யவெண்டும.
இனனும ஒரு மணி யநேரத்தில் இந்த
எண்ணுக்யக
அடழப்பயோர்.
தயயோரயோக

இருங்கள்" அனுமதி யகட்கவில்டல, உத்தரவு
தயோன வெந்தது.
இது எனனடையோ வெமபு. முதல்வெர் ஏன தமமிடைம
யபச யவெண்டும. ஏதயோவெது விருது கிருது தரப்
யபயோகிறயோயரயோ.
ஒனறும
புரியவில்டல
ரயோஜயோமணிக்கு.
அவெடரப்
பற்றி
ஜதயோடலக்கயோட்சியில்
வினயோடிக்கு வினயோடி ஓடிக்ஜகயோண்டு இருக்கும
ஜசய்திடய அவெர் இனனும பயோர்க்கவில்டல.
பயோர்த்திருந்தயோல் இந்த குழப்பம வெந்திருக்கயோது
அவெருக்கு.
கட்டைச ஜசயலயோளைர் ரயோமன யகயோவிலுக்கு
எதியர கயோர் நிறுத்தும பகுதியில் நினறு
ஜகயோண்டு யகயோவில் வெயோசடலயய பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டிருந்தயோன.
அவென பினனயோல் அவெனது அடியயோட்கள்
நினறு
ஜகயோண்டு
இருந்தயோர்கள்.
ரயோஜயோமணிடயயும மனனடனயும பயோர்த்த
பின அவெர்களின பிடைரியில் ஜரண்டு யபயோட்டு
கயோரில் தூக்கிப் யபயோட்டு ஜசல்வெதயோக ஏற்பயோடு.

ஜதயோடலவில்
ரயோஜயோமணிடய
பயோர்த்து
விட்டையோன ரயோமன. கூடை வெருபவென தயோன
மனனனயோக
இருக்க
யவெண்டும.
அடியயோட்களிடைம கண்டணக் கயோட்டினயோன.
கயோர் நிறுத்தும பகுதிக்கு அவெர்கள் வெரும வெடர
கயோத்திருந்தயோர்கள். ரயோஜயோமணி தயோன முதலில்
அவெர்கள் இருக்கும பகுதியில் கடைந்து
நேடைந்தயோர். பின மண்டடையில் ஒயர அடி.
ரயோஜயோமணி அங்யகயய மயங்கி விழுந்தயோர்.

ரயோஜரயோஜ யசயோழத் யதவெர் ஒரு ஜநேயோடியில்
சுதயோரித்துக் ஜகயோண்டையோர். மயோவீரன அவெருக்கு
முனனயோல் கூலிக்கு யவெடல ஜசய்யும அந்த
குண்டைர்கள்
எமமயோத்திரம.
தனனுடடைய
உலக்டக யபயோனற டககளையோல் சில அடிகளில்
அந்த அடியயோட்கடளை தூக்கி வீழ்த்தி விட்டையோர்.
சற்று எட்டியய நினற ரயோமன இடத
எதிர்பயோர்க்க வில்டல. எதற்கும இருக்கட்டும
எனறு மயக்க மருந்து ஸப்யரடய எடுத்து
வெந்திருந்தயோன. அடத டகயில் எடுத்து
டவெத்துக் ஜகயோண்டையோன. மனனன அப்யபயோது
எல்யலயோடரயும அடித்து வீசி விட்டு,
ரயோஜயோமணிக்கு எப்படி இருக்கிறஜதனறு
குனிந்து யசயோதடன ஜசய்து ஜகயோண்டு
இருந்தயோர். ரயோமன ஜமதுவெயோக அவெருக்கு
பினனயோல் யபயோய் மயக்க மருந்து ஸப்யரடய
அவெர் முகத்தினில் அடித்தயோன. மனனன
மயக்கமடடைந்தயோர்.
அடித்து
வீசப்பட்டை
அடியயோட்கடளை எழுப்பி ரயோஜயோமணிடயயும
மனனடனயும கயோரில் தூக்கிப் யபயோட்டுக்
ஜகயோண்டு பறந்தயோர்கள்.
ரத்னசயோமி தனனுடடைய பண்டண வீட்டில்
குறுக்கும ஜநேடுக்குமயோக நேடைந்து ஜகயோண்டு

இருந்தயோர். ரயோமன எப்யபயோது வெருவெயோன எனறு
எதிர்பயோர்த்து
வெயோசடலயய
பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
தடலவெர் ஜனமித்திரன இனறு இரயவெ இந்த
பண்டண
வீட்டுக்கு
வெருவெதயோக
ஜசயோல்லியிருந்தயோர்.
கயோர் உள்யளை நுடழந்தது. ரயோஜயோமணிடயயும
மனனடனயும உள்யளை ஜகயோண்டு ஜசனறு
கட்டிப் யபயோட்டையோர்கள்.
ரத்னசயோமி
தடலவெருக்கு
விஷயத்டத ஜசயோனனயோர்.

ஜசல்யபசியில்

இருட்டு அடறக்குள் அடடைத்து டவெத்து
இருந்தயோர்கள் இருவெடரயும. ரயோஜயோமணிக்கு
ஓரளைவுக்கு மயக்கம ஜதளிந்து விட்டைது.
மயக்க மருந்து அடித்ததயோல் மனனனுக்கு தயோன
இனனும மயக்கம ஜதளியவில்டல. யயோர்
இவெர்கள்,
ஏன
தங்கடளை
அடடைத்து
டவெத்திருக்கிறயோர்கள் எனறு ரயோஜயோமணிக்கு
புரியவில்டல. ஒரு மணி யநேரம ஆகி
இருந்தது.
ரயோஜயோமணியின
ஜசல்யபசி

ஒலித்தது. ரயோமன ரயோஜயோமணிடய சரியயோக
பரியசயோதிக்கவில்டல. அதனயோல் அவெரின
ஜசல்யபசி அவெரிடையம இருந்தது.
"ஹயலயோ, ரயோஜயோமணி"
"மிஸடைர்
ரயோஜயோமணி,
யபசுகியறன"
தமிழக
கணீர்க்குரல்.

நேயோன
சி.எம
முதல்வெரின

ரயோஜயோமணிக்கு பதற்றயம வெந்துவிட்டைது.
"ஜசயோல்லுங்கள் சயோர்"
"மிஸடைர் ரயோஜயோமணி, எனக்கு உங்கள் உதவி
யதடவெப்
படுகிறது.
நீங்கள்
கண்டு
பிடித்துருக்கும இயந்திரத்டதப் பற்றியும
உங்களுடைன ரயோஜரயோஜ
யசயோழ மனனர்
இருப்படதப் பற்றியும வெந்த ஜசய்திடய
ஜதயோடலக்கயோட்சியில் பயோர்த்யதன, எங்கள்
கட்சியின தஞ்டச மயோவெட்டைச ஜசயலயோளைர்
உங்கடளை வெந்து பயோர்ப்பயோர். எனன உதவி
யதடவெப் படுகிறஜதனறு அவெர் உங்களிடைம
ஜதரிவிப்பயோர்."

இப்யபயோது தயோன ரயோஜயோமணிக்கு ஜகயோஞ்சம
புரிவெது யபயோல இருந்தது. ஆனயோல் இது
எப்படி ஜதயோடலக்கயோட்சியில் வெந்தது எனபது
தயோன
அவெருக்கு
புரியவில்டல.
எது
எப்படியயயோ இப்யபயோது முதல்வெர் அவெர்களின
உதவி நேமக்கு யதடவெ.
அதனயோல் அவெர் ஜசயோல்வெதற்கு சரி எனறு
ஜசயோல்லி விட்டு தமடம கயோப்பயோற்றுமபடியும
யகட்க யவெண்டும.

"நிசசயம சயோர், ஆனயோல் இப்யபயோது நேயோனும
மனனனுயம
ஆபத்தில்
மயோட்டிக்
ஜகயோண்டிருக்கியறயோம,
யயோயரயோ எங்கடளைக்
கடைத்திக் ஜகயோண்டு வெந்து டவெத்திருக்கிறயோர்கள்,
நீங்கள் தயோன எங்கடளை கயோப்பயோற்ற யவெண்டும"
இடதக் யகட்டைவுடைன
அதிர்சசி ஜதரிந்தது.

முதல்வெர்

குரலில்

"அப்படியயோ,
யடையோனட்
ஜவெயோரி,
நேயோன
இப்யபயோயத கயோவெல்துடறயிடைம ஜசயோல்லி
நேடைவெடிக்டக எடுக்கியறன"
சி.எம அவெர்களின யநேரடி உத்தரவு எனபதயோல்
கயோவெல்துடற பரபரப்பயோக யவெடல ஜசய்தது.
ரயோஜயோமணி ஜசல்யபசி சிக்னல் ட்யரஸ ஜசய்து
பயோர்த்ததில் அது தஞ்டச திருசசி சயோடலயில்
ஏயதயோ ஒரு இடைத்தில் இருந்து வெருவெது
ஜதரிந்தது. உடையன தஞ்டச கயோவெல்துடறக்கு
தகவெல் பறந்தது.
மனனனுக்கு ஜகயோஞ்சம ஜகயோஞ்சமயோக மயக்கம
ஜதளிந்து ஜகயோண்டு வெந்தது. இரவு ஒனபது
மணிக்கு ரயோஜயோமணிக்கும மனனனுக்கும
சயோப்பயோடு ஜகயோடுத்தயோர்கள். மனனன மயோவீரன

எனபதயோல் அவெடன மட்டும இருமபுச
சங்கிலி யபயோட்டு கட்டி இருந்தயோர்கள்.
மயக்கம ஜதளிந்த மனனனுக்கு ஒனறும
புரியவில்டல.
1000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும தமக்கு எதிரிகள்
இருக்கிறயோர்களையோ,
ஒரு
யவெடளை
பயோண்டியர்களையோக இருக்குயமயோ, அல்லது
களைப்பிரர்
வெமசத்டத
யசர்ந்தவெர்களையோக
இருக்குயமயோ எனறு பலவிதமயோக எண்ணிக்
குழமபினயோர்.
"ரயோஜயோமணி, யயோர் இவெர்கள், எதற்கயோக
நேமடமத்
தயோக்கி
சிடறப்
பிடித்து
இருக்கிறயோர்கள்" எனறு யகட்டையோர் மனனர்.
"மனனயர, சற்று முன தயோன எனக்கும
கயோரணம ஜகயோஞ்சம விளைங்கியது. யயோர் மூலம
எனறு ஜதரியவில்டல. ஆனயோல், நேயோன
கண்டுபிடித்த கயோல இயந்திரத்டதப் பற்றியும,
நீங்கள் இங்கு வெந்திருப்பதும ஜவெளியய
ஜதரிந்துள்ளைது. அதனயோல், அடத அறிந்து
ஜகயோண்டை ஏயதயோ ஒரு கூட்டைம தயோன நேமடம
இங்யக
கடைத்திக்
ஜகயோண்டு
வெந்து

டவெத்துள்ளையோர்கள்"
இது எனனடையோ தனக்கு வெந்த யசயோதடன எனறு
நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர் மனனர். தமமயோல் தம
கயோலத்துக்கு திருமபச ஜசல்ல முடியுமயோ
எனயற சந்யதகம வெந்து விட்டைது மனனருக்கு.
இருந்தயோலும, அவெர் மயோவீரர் அல்லவெயோ,
எத்தடனயயயோ யபயோர்க்களைங்கள் பயோர்த்தவெர்
இல்டலயயோ? இந்த குண்டைர்கள் எமமயோத்திரம
அவெருக்கு. அதனயோல் இங்யக இருந்து எப்படி
தப்பிக்கலயோம எனறு தீவிரமயோக யயயோசிக்கத்
ஜதயோடைங்கினயோர்.
ஆட்கள், ஆயுதங்கள் எனறயோல் சமயோளிக்கலயோம.
ஆனயோல் ஒருவென ஏயதயோ ஒனடற டகயில்
டவெத்துக்ஜகயோண்டு
முகத்தில்
படுமபடி
"புஸஸ புஸஸ" எனறு அடித்து தனடன
மயக்கம ஜகயோள்ளை டவெத்தயோயன, அது
எனனவெயோக இருக்கும. ரயோஜயோமணிக்கு நிசசயம
ஜதரிந்திருக்கும.
"ரயோஜயோமணி எனனுடடைய முகத்தில் ஏயதயோ
ஒனறு அடித்து மயக்கம ஜகயோள்ளை டவெத்தயோயன
ஒருவென, அது எனன ஆயுதம"

"மனனயோ, அதன ஜபயர் மயக்க மருந்து ஸப்யர,
அடத சுவெயோசித்தயோல் மயக்கம வெரும"
அப்யபயோது அடறயின கதடவெத்
ஜகயோண்டு ஒருவென வெந்தயோன.

திறந்து

அவெனுக்கு பினனயோல் நீர் யயோடன யபயோல யமல்
மூசசு கீழ் மூசசு வெயோங்கிக்ஜகயோண்யடை ஒரு
மனிதர் வெந்தயோர்.

ம.நி.க கட்சியின தடலவெர் ஜனமித்திரன.
மனனனின
கமபீரத்டதப்
பயோர்த்ததும
அவெருக்கு
ஜமய்சிலிர்த்தது.
கட்டிப்
யபயோடைப்பட்டிருந்தயோலும சிங்கம மயோதிரி
இருக்கிறயோயர.
"மனனயர, தங்கடளை இப்படி அடடைத்துப்
யபயோட்டிருப்பதற்கு
எனடன
மனனிக்க
யவெண்டும. ம.நி.க கட்சியின தடலவெர்
ஜனமித்திரன. எனக்கு உங்களிடைம ஒரு உதவி
யதடவெப்படுகிறது. அதனயோல் தயோன உங்கடளை
இங்கு அடழத்து வெந்திருக்கியறயோம."
கட்சி எனறயோல் எனனஜவெனறு அவெருக்கு
புரியவில்டல. ஏதயோவெது சிறிய நேயோடையோக
இருக்குயமயோ, அதற்கு இவெர் தடலவெரயோக
இருப்பயோயரயோ எனறு எண்ணிக்ஜகயோண்டையோர்.
ஜனமித்திரயன ஜதயோடைர்ந்து யபசினயோர்.
"தமிழ்நேயோட்டில் அடுத்த மயோதத்தில் யதர்தல்
நேடைக்கிறது. அதில் எங்கள் கட்சி ஜஜயிக்க

யவெண்டும.
அதற்கு
யதடவெபடுகிறது.

தங்களின

உதவி

திருவிழயோவில் கயோணயோமல் யபயோன டபயடனப்
யபயோல மனனர் திரு திருஜவென முழித்துக்
ஜகயோண்டு இருந்தயோர். ஜனமித்திரன யபசியது
அவெருக்கு ஒனறும புரியவில்டல.
ரயோஜயோமணி இடடையில் புகுந்தயோர். மனனரிடைம
மக்கள் ஆட்சி முடறடயப் பற்றியும, யதர்தல்
நேடடைமுடறடயப் பற்றியும விளைக்கமயோக
எடுத்து ஜசயோனனயோர்.
இப்யபயோது மனனனுக்கு ஓரளைவுக்கு புரிந்தது.
"ஜசயோல்லுங்கள், உங்களுக்கு நேயோன எப்படி
உதவி
புரிய
யவெண்டும
எனறு
எதிர்பயோர்க்கிறீர்கள்" எனறு ஜனமித்திரடன
பயோர்த்துக் யகட்டையோர்.
"மனனயர, யதர்தல் எனறு ஒனறு இருந்தயோல்,
கள்ளை வெயோக்கு எனற ஒனறும கண்டிப்பயோக
இருக்கும. ஆனயோல் கள்ளை ஓட்டு யபயோடும
படழய முடறகள் எல்லயோம எல்யலயோருக்கும

ஜதரிந்து விட்டைது. அதனயோல் யதர்தல்
ஆடணயம
சுலபமயோக
கண்டுபிடித்து
விடுகிறது. இப்யபயோது நேயோங்கள் புது வெழிகடளை
கண்டுபிடிக்க யவெண்டும. உங்கள் ஆட்சியில்
நேடடைமுடறயில்
இருந்த
குடையவெயோடல
முடறப் பற்றி படித்திருக்கியறன. அதில்
எப்படியும மக்கள் கள்ளை வெயோக்கு ஜசலுத்தி
இருப்பயோர்கள். அந்த வெழிமுடறகடளை எனக்கு
தயோங்கள் கூற யவெண்டும"
மனனனுக்கு பலத்த யகயோபம வெந்துவிட்டைது.
தீய ஜசயலுக்கு தனனிடைம உதவி யகட்பதும
இல்லயோமல், தனனுடடைய ஆட்சிடயயும
மக்கடளையுயம குடற கூறுகிறயோயன இந்த
குண்டைன.
இவெனுக்கு
எவ்வெளைவு
ஜநேஞ்சழூத்தம இருக்க யவெண்டும.
மனனனின முகம சிவெந்தது. அவெரின இருமபு
யபயோனற உடைல் திமிரியது. அவெரின உலக்டக
யபயோனற டககள் விடடைத்தன. பலம ஜகயோண்டை
மட்டும இழுத்தயோர். இருமபுச சங்கிலிகள்
ஜதரித்து விழுந்தன. சிங்கம யபயோனறு எழுந்து
நினறயோர்.
கட்சித் தடலவெரும, அவெர் கூடை இருந்த

குண்டைர்களும எனன நேடைக்கிறது எனறு
சுதயோரிப்பதற்குள் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு திடசயில்
யபயோய் விழுந்தயோர்கள். மனனன ஜகயோடுத்த
அடிகளும உடதகளும அப்படி.
ரயோஜயோமணியின டக கயோல் கட்டுகடளையும
அவிழ்த்து விட்டையோர்.
இருவெரும பண்டண
ஜவெளியயறினயோர்கள்.

வீட்டடை

விட்டு

அப்யபயோது டசரன சத்தத்துடைன யபயோலீஸ
வெயோகனம உள்யளை நுடழந்தது. ரயோஜயோமணியும
மனனனும தடுத்து நிறுத்தப் பட்டையோர்கள்.
யபயோலீஸ அதிகயோரி வெண்டியில் இருந்து
இறங்கி வெந்து அவெர்கடளை ஜநேருங்கினயோர்.
"சயோர், உங்களுக்கு ஏயதயோ ஆபத்து எனறு
முதல்வெர் அலுவெலகத்தில் இருந்து தகவெல்
வெந்தது. நீங்கள் எப்படி தப்பி வெந்தீர்கள்."
ரயோஜயோமணி தயோங்கள் தப்பி வெந்த கடதடய
விரிவெயோகச ஜசயோனனயோர்.

ரயோஜயோமணி எதுவும புகயோர் ஜகயோடுத்து ஜபரிய
விஷயமயோக்க
விருமபயோததயோல்
ம.நி.க
கட்சியின தடலவெர் ஜனமித்திரன எசசரிக்டக
ஜசய்யப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டையோர்.
யபயோலீஸ அதிகயோரி ஜதயோடைர்ந்து யபசினயோர்.
"மிஸடைர் ரயோஜயோமணி, நீங்கள் எங்களுடைன
ஜகயோஞ்சம வெரயவெண்டும. ஆளுங்கட்சியின
மயோவெட்டைச ஜசயலயோளைர் உங்கடளைச சந்திக்க
விருமபுகிறயோர்."
இது எனன புதுக்குழப்பம எனறு யதயோனறியது
ரயோஜயோமணிக்கு. சி.எம தமமிடைம யபசிய
விஷயம சமபந்தமயோகத் தயோன இருக்கும எனறு
நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர். சரி, ஜசனறு
பயோர்த்துவிட்டுத் தயோன வெரலயோயம எனறு
நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர்.
அவ்வெளைவு ஜபரிய அரசடன கூட்டி வெந்து
அடலக்கழிக்கியறயோயம எனறு மனதில் குற்ற
உணர்சசி எழுந்தது.
ஆனயோல்,
இனனும

மனனன நேடைப்படத பயோர்த்து
ஆர்வெத்யதயோடு தயோன இருப்பது

யபயோல ஜதரிந்தது.
யபயோலீஸ வெயோகனத்தியலயய
இருக்கும
ஆளுங்கட்சியின
அலுவெலகத்துக்கு ஜசனறயோர்கள்.

தஞ்டசயில்
மயோவெட்டை

ஆளுங்கட்சியின மயோவெட்டைச ஜசயலயோளைர்
இடமயவெரமபன
அடமசசரயோகவும
இருப்பவெர். முதல்வெர் உத்தரவின யபரில்
அவெசர அவெசரமயோக ஜசனடனயில் இருந்து
கிளைமபி வெந்திருந்தயோர்.
அவெயர ஜவெளியய வெந்து ரயோஜயோமணிடயயும
மனனடனயும வெரயவெற்றயோர். அவெர்கடளை
பயோர்த்ததும
அவெருக்கு
சப்ஜபனறு
ஆகிவிட்டைது. இவெர்கடளை ஏன முதல்வெர் நேம
கட்சிக்கயோக யதர்தல் பிரசசயோரம ஜசய்ய
முடியுமயோ எனறு யகட்கச ஜசயோனனயோர்?.
இடமயவெரமபனுக்கும
அறிவியலுக்கும
ஜவெகு
தூரம
எனபதயோல்
அவெருக்கு
ரயோஜயோமணிடயப் பற்றி ஜதரியயோது. ஏயதயோ
திரிஷயோ, நேயனதயோரயோ யபயோனற நேடிடககள் வெந்து
பிரசசயோரம ஜசய்தயோலும மக்களிடைம எடுபடும,
ஓட்டும கிடடைக்கும. அடத விட்டுவிட்டு

இவெர்கள் யதர்தல் பிரசசயோரம ஜசய்வெதயோல்
எனன பிரயயயோஜனம எனறு அவெருக்கு
குழப்பமயோக இருந்தது.
இருந்தயோலும முதல்வெர் ஆர்டைர், மீறமுடியயோது.
இவெர்களிடைம யபசித் தயோன ஆக யவெண்டும.
"வெயோங்க சயோர், உக்கயோருங்க" இருவெருக்கும
இருக்டககடளை கயோட்டினயோர். மனனனுக்கு
அந்த இருக்டக யபயோதவில்டல. ஜகயோஞ்சம
அட்ஜஸட் ஜசய்து ஜகயோண்டு தயோன அமர்ந்தயோர்.
"இந்த
சட்டைசடபத்
யதர்தலில்
நீங்க
எங்களுக்கயோக பிரசசயோரம பண்ணனுமனு
முதல்வெர் நிடனக்கிறயோர். முக்கியமயோக மனனர்
அவெர்கள் நேம முதல்வெர் ஆட்சித்திறடமடயப்
பத்தி எடுத்து ஜசயோல்லி தமிழ்நேயோடு முழுதும
பிரசசயோரம
பண்ணனுமனு
சி.எம.
எதிர்பயோர்க்கிறயோர்.
உங்களுக்கு எல்லயோ
வெசதியும பண்ணிக்ஜகயோடுக்கறதுக்கு தயோன
எனடன அனுப்பிசசு இருக்கயோங்க"
இது
ஏயதயோ
யவெண்டுயகயோள்
மயோதிரி
ஜதரியவில்டல
ரயோஜயோமணிக்கு.
யவெறு
வெழியில்டல. இல்டலஜயனறயோல் இங்யகயும

இருட்டு அடறக்குள் கட்டிப் யபயோட்டு
விட்டையோல் எனன ஜசய்வெது. இப்யபயோடதக்கு
தடலயயோட்டி டவெக்க யவெண்டியது தயோன. ஆர
அமர அப்புறம எப்படி தப்பிக்கிற வெழிடய
யயயோசிக்கலயோம எனறு நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர்.
'யக.யக.க' கட்சியின தடலடம அலுவெலகம.
பின குறிப்பு: கட்சிப் யபடரப் பற்றி நீங்கயளை
ஏதயோவெது விபரீத எண்ணங்கள் ஜகயோள்ளைக்
கூடையோது. யகள்வி யகட்யபயோர் கழகம எனபதின
சுருக்கம தயோன 'யக.யக.க'. அந்த கட்சியின
தடலவெர்
யகயோ.பயோ(யகயோவிந்தரயோஜன
பயோயவெந்தன எனபதின சுருக்கம தயோன இந்தப்
ஜபயர்) எப்யபயோதும அரடச எதிர்த்து ஏதயோவெது
யகள்விக் யகட்டுக் ஜகயோண்யடை இருப்பதயோல்
அதுயவெ அந்தக் கட்சிக்கும ஜபயரயோக
அடமந்துவிட்டைது.
அலுவெலகம
பரபரப்பயோக
இயங்கிக்
ஜகயோண்டிருந்தது. ஜதயோண்டைர்கள் வெருவெதும
யபயோவெதுமயோக இருந்தயோர்கள். தடலவெர் யகயோ.பயோ
அப்யபயோது தயோன கயோடல உணடவெ முடித்துக்
ஜகயோண்டு வெந்து அமர்ந்தயோர். தடலவெரின
இனடறய
நிகழ்சசிகள்
எனனஜவெனறு
ஜதரிந்து ஜகயோள்ளை ஆர்வெமயோக இருந்தயோர்கள்

எதிரில் அமர்ந்து இருந்த இரண்டையோம கட்டைத்
தடலவெர்கள்.
தடலவெர் யகயோ.பயோயவெ சில நேயோட்களையோக ஜநேடிய
சிந்தடனயில் தயோன இருந்தயோர். உடைலில்
ஜகயோலஸட்ரல் அளைவு அதிகமயோகிவிட்டைது
எனறு டையோக்டைர் எசசரித்து கண்டிப்பயோக
வெயோக்கிங்
ஜசல்ல
யவெண்டும
எனறு
ஜசயோல்லிவிட்டையோர்.
யபசயோமல்
ஏதயோவெது
கயோரணத்டத டவெத்து ஜநேடிய நேடடைபயணம
ஜசல்வெது எனறு முடிவு எடுத்திருந்தயோர்.
ஆனயோல், இனனும தகுந்த கயோரணம தயோன
கிடடைக்கவில்டல.

யபயோன மயோதம ஜபய்த மடழயில் யவெறு
எல்லயோ அடணகளிலும தண்ணீர் நிரமபி
வெழிகிறது. ஒரு வெயோரமயோக இலங்டகக்கயோரனும
எந்த மீனவெடனயும சுடைவில்டல. பினபு
எனன தயோன கயோரணம ஜசயோல்வெது.. யதர்தல்
யவெறு வெந்து விட்டைது. அவெர் அடமத்த
கூட்டைணியில் கிட்டைத்தட்டை 8 கட்சிகடளை
யசர்த்து விட்டையோர். ஆனயோலும இனனும
அவெருக்கு திருப்தி இல்டல. இப்படி
பலவெயோறயோக
சிந்தித்துக்
ஜகயோண்டிருந்த
யவெடளையில் தயோன ரயோஜயோமணிடயப் பற்றிய
ஜசய்தி அவெருக்கு வெந்து யசர்ந்திருந்தது.
அப்யபயோயத அவெர் முடிஜவெடுத்துவிட்டையோர்.
"யகயோ.பயோ கூட்டைணியில் ரயோஜரயோஜ யசயோழன",
அடுத்த நேயோள் கயோடல தடலப்புச ஜசய்தி
இதுவெயோகத் தயோன இருக்க யவெண்டும.
சில பல ஜசல்யபசி கயோல்களுக்கு பிறகு
அவெருக்கு ரயோஜயோமணி எங்யக இருக்கிறயோர்
எனபது ஜதரிந்து யபயோனது. ரயோஜயோமணியும
மனனனும இப்யபயோது தஞ்டசயில் இருக்கும
ஆளுங்கட்சியின மயோவெட்டை அலுவெலகத்தில்

இருப்பது ஜதரிந்தது.
இயத யநேரத்தில் தமிழ்நேயோட்டின எதிர்கட்சி
தடலடம
அலுவெலக
நிடலடமடய
பயோர்ப்யபயோம. அங்யகயும, இந்த ஜசய்தி
மிகுந்த பரபரப்டப ஏற்படுத்தி இருந்தது.
கட்சியின தடலவெர் நீதிமணி அவெர்கள் இந்த
ஜசய்திடய எப்படி தனனுடடைய கட்சியின
எதிர்கயோலத்துக்கு
உபயயயோகப்
படுத்திக்
ஜகயோள்ளைலயோம எனறு தீவிரமயோக சிந்தித்துக்
ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
ஏற்கனயவெ தயோம யசயோழப் பரமபடரஜயன
மக்களிடைம ஜசயோல்லிக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
அடத அந்த ரயோஜரயோஜ யசயோழயன வெந்து கட்சி
யமடடையில் நினறு ஆயமயோதித்து விட்டையோல்
கண்டிப்பயோக இந்தத் தடைடவெ ஆட்சிடயப்
பிடித்து விடைலயோம எனபது அவெரது திட்டைம.

இரண்டு கட்சிகளின தடலவெர்களும தங்கள்
தங்கள் திட்டைங்கயளையோடு தஞ்டசடய யநேயோக்கி
கயோரில் பறந்து ஜகயோண்டிருந்தயோர்கள்.

தஞ்டசயில் இருக்கும
மயோவெட்டை அலுவெலகம
பரபரப்பயோக இருந்தது.

ஆளுங்கட்சியின
இனறு ஜவெகு

மூனறு கட்சிகளின ஜதயோண்டைர்களும கயோர
சயோரமயோக விவெயோதித்துக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்கள்.
தடலவெர் நீதிமணியும, தடலவெர் யகயோ.பயோவும
கயோரியலயய அமர்ந்து இருந்தயோர்கள்.
ரயோஜ ரயோஜ யசயோழன யயோருக்கு ஜசயோந்தம எனற
விவெயோதத்தில் தள்ளு முள்ளு ஏற்படும நிடல
ஏற்பட்டு இருந்தது. யபயோலீஸ எனன ஜசய்வெது
எனறு ஜதரியயோமல் யதயம எனறு யவெடிக்டகப்
பயோர்த்துக்
ஜகயோண்டு
நினறுஜகயோண்டு
இருந்தயோர்கள்.
மூனறு கட்சிகளின ஜதயோண்டைர் படடையும சம
அளைவில் இருந்ததயோல் எவ்வெளைவு விவெயோதம
ஏற்பட்டையோலும தீர்வு கிடடைக்கயோது எனபது
ஜதரிந்தபினபு, அவெர்களையோகயவெ ஒரு முடிவுக்கு
வெந்தயோர்கள். யபசயோமல், மனனனிடையம யகட்டு
விடுவெது, "உங்களுக்கு யயோருடைன ஜசல்ல
விருப்பம" எனறு. மனனன யயோருடைன ஜசல்ல
விருமபுகிறயோயனயோ அது அவென இஷ்டைம.
அப்யபயோது
மற்ற
இரண்டு
கட்சிகள்

பிரசசிடன எதுவும ஜசய்யக் கூடையோஜதனறு
உடைனபயோடு ஏற்பட்டைது.
எல்யலயோரும
குமபலயோக
மனனனும
ரயோஜயோமணியும
இருந்த
அடறக்குள்
ஜசனறயோர்கள்.
அதிர்சசி
கயோத்திருந்தது
அவெர்களுக்கு. அங்யக அடற கயோலியயோக
இருந்தது. மனனடனயும கயோணவில்டல.
ரயோஜயோமணிடயயும கயோணவில்டல.

இங்யக அதிகயோடலயில் நேடைந்த ஒரு விஷயம
உங்களுக்கு ஜதரிந்து இருக்க வெயோய்ப்பில்டல.
ரயோஜயோமணியும
மனனனும
கயோணயோமல்
யபயோனது
ஒரு
சினிமயோ
இயக்குநேரின
டகங்கரியம.
இயக்குநேர் ஜமமௌனரத்தினம இந்திய அளைவில்
ஒரு ஜபரிய சினிமயோ இயக்குநேர். யதசிய விருது
எல்லயோம அவெருக்கு பயோல்யகயோவெயோ சயோப்பிடுவெது
மயோதிரி. அவெருக்கு ஜரயோமப நேயோளையோக கல்கி
எழுதிய "ஜபயோனனியின ஜசல்வென" கடதடய
படைமயோக எடுக்க யவெண்டும எனறு ஆடச.
அப்படி எடுத்தயோல் யயோடர அருள்ஜமயோழித்
யதவெனயோக நேடிக்க டவெப்பது எனறு ஜநேடு
நேயோட்களையோக சிந்தித்துக் ஜகயோண்யடை இருந்தயோர்.
ரயோஜயோமணியின
இயந்திரத்தின
மூலம
ரயோஜரயோஜ யசயோழயன இங்யக வெந்திருப்பது
ஜதரிந்த பின அவெருக்கு இது தயோன
யதயோனறியது.
"எதற்கு அருள்ஜமயோழித் யதவென யகரக்டைரில்
யயோடரயயயோ நேடிக்க டவெக்க யவெண்டும. ரியல்

அருள்ஜமயோழித்
யதவெடனயய(அதயோவெது
ரயோஜரயோஜ யசயோழன) நேடிக்க டவெத்து விட்டையோல்
எனன?"
இந்த அருஞ்சிந்தடன அவெர் மனதில் உதித்த
பின அவெர் ஒரு கணமும தயோமதிக்க வில்டல.
உடையன தனனுடடைய உதவி இயக்குநேர்கடளை
தஞ்டசக்கு அனுப்பி விட்டையோர். அவெர்களும
அதி
கயோடலயியலயய
வெந்து
சினிமயோ
பயோணியில் ரயோஜயோமணிடயயும மனனடனயும
கடைத்திக் ஜகயோண்டு புறப்பட்டு விட்டையோர்கள்.
கயோர்
ஜசனடன
ஜசல்லும
யதசிய
ஜநேடுஞ்சயோடலயில் ஜபரமபலூர் தயோண்டி
பறந்து ஜகயோண்டிருந்தது. ரயோஜயோமணிக்கும
மனனனுக்கும அப்யபயோது தயோன மயக்கம
ஜதளிந்து இருந்தது.
மயக்கம
ஜதளிந்து
எழுந்த
மனனன
எப்யபயோதும யபயோல இப்யபயோது சயோந்தமயோக
இருக்கவில்டல.
"எனனடையோ, நேயோனும பயோர்த்துக் ஜகயோண்யடை
இருக்கியறன.
ஆள்
ஆளுக்கு
ஏயதயோ
மூட்டடைடய தூக்கிக் ஜகயோண்டு யபயோவெடதப்

யபயோல மயோறி மயோறி கடைத்திக் ஜகயோண்டு
யபயோகிறீர்கள். நேயோன யயோர் எனறு நிடனத்தீர்கள்.
நேயோன யசயோழ மயோமனனன ரயோஜரயோஜன" எனறு
கத்திக் ஜகயோண்யடை டகடய ஒரு வீசு வீசினயோர்.
முனனயோல்
அமர்ந்து
கயோர்
ஓட்டிக்
ஜகயோண்டிருந்த உதவி இயக்குநேரும அவெனின
அருகில் அமர்ந்திருந்த இனஜனயோரு உதவி
இயக்குநேரும மனனனின ஒயர அடியில்
சயோய்ந்து விட்டைனர்.
ஓட்டுனர் மயக்கமடடைந்து விட்டைதயோல் கயோர்
சயோடலயில்
தயோறுமயோறயோக
ஜசனறது.
ரயோஜயோமணியும இனனும முழுதயோக மயக்கம
ஜதளியவில்டல. மனனனுக்கும யதர் தயோன
ஓட்டைத் ஜதரியும, கயோர் ஓட்டைத் ஜதரியயோது.
கடடைசியில் கயோர் இடைது பக்கத்தில் இருந்த
பள்ளைத்தில் ஜசனறு பயோய்ந்தது. அது ஒரு
ஆற்றுப்
பயோலத்டத
ஒட்டிய
பகுதி.
நேல்லயவெடளை
அங்யக
யயோயரயோ
திருட்டுத்தனமயோக
அள்ளி
ஜகயோட்டி
டவெத்திருந்த
மடலப்
யபயோல
குவிக்கப்பட்டிருந்த ஆற்று மணலில் கயோர்
பயோய்ந்து
நினறது.
ரயோஜயோமணிக்கும
மனனனுக்கும
கயோயம
ஜபரிதயோக

ஏற்படைவில்டல.

கராலம - சசராழர் கராலம
யசயோழ நேயோயடை கடளை இழந்திருந்தது. எங்யக
பயோர்த்தயோலும மனனடரப் பற்றிய யபசசயோகயவெ
இருந்தது.
அரசயோங்கத்தில் எவ்வெளைவு தயோன ரகசியமயோக
டவெத்து இருந்தயோலும மனனன ஏயதயோ ஒரு
மனிதனுடைன
மடறந்து
யபயோனது
எல்யலயோருக்கும ஜதரிந்யத விட்டைது.
கயோல இயந்திரம மடறந்த இடைத்தில் யசயோழப்
படடை முகயோமிட்டு இருந்தது. எப்யபயோதும
யவெண்டுஜமனறயோலும மனனன திருமப
வெரலயோம எனபதயோல் அந்த ஏற்பயோடு. இரண்டு
மூனறு நேயோட்களுக்கு யமல் ஆனதயோல் மனனன
திருமப
வெருவெயோனயோ
எனற
சந்யதகம
அடமசசர்களுக்கு ஏற்பட்டைது. அடமசசர்கள்
கூடிப்
யபசினயோர்கள்.
இளைவெரசர்
ரயோயஜந்திரனும இனனும யசயோழ நேயோட்டுக்கு
திருமப
வில்டலயயோதலயோல்
அடமசசர்களையோலும ஒரு ஜதளிவெயோன முடிடவெ
எடுக்க முடியவில்டல.
ரயோஜரயோஜன மடறந்து யபயோனடத அறிந்த யசரப்

பயோண்டிய மனனர்களும யசயோழ நேயோட்டின மீது
எப்யபயோது படடை எடுக்கலயோம எனறு தருணம
பயோர்த்துக் ஜகயோண்டிருந்தர்கள்.
யசயோழ மக்கள் விஞ்ஞயோனி ரயோஜயோமணிடய ஒரு
யபயயயோ
பூதயமயோ
எனயற
நிடனத்து
விட்டையோர்கள். அது மனனடன எங்யக
ஜகயோண்டு யபயோனயதயோ, எனன ஜசய்கிறயதயோ
எனறு மனம ஜநேயோந்து யபசிக் ஜகயோண்டையோர்கள்.
கராலம - நிகழ்கராலம
மனனர் ஜமல்ல எழுந்து கயோருக்கு ஜவெளியய
வெந்தயோர். ரயோஜயோமணியும ஜவெளியய வெருவெதற்கு
உதவி புரிந்தயோர்.
கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம வெடர ஒயர மணல்
மட்டுயம ஜதரிந்ததயோல் அவெருக்கு அது எனன
இடைம
எனறு
ஜதரியவில்டல.
அவெர்
கயோலத்தில் எப்யபயோதும ஆற்றில் தண்ணீர்
மட்டுயம அவெர் பயோர்த்து இருந்ததயோல் அவெரயோல்
மணல் மட்டுயம இருந்த அது ஒரு ஆறு எனறு
கண்டு பிடிக்க முடியவில்டல.
"ரயோஜயோமணி, எனன இது ஒயர மண்ணயோக

இருக்கிறது, எனன இடைம இது"
"மனனயர, இது கயோவிரி ஆற்றின ஒரு கிடளை
ஆறு. இப்யபயோது தண்ணீர் இல்டல. யபயோன
மயோதம ஜபய்த
மடழயில் அடணகள்
எல்லயோம நிரமபி விட்டைன. இனனும அங்யக
தண்ணீர் திறக்கவில்டல. அடண திறந்த பின
இந்த ஆற்றில் தண்ணீர் வெந்துவிடும."
ஜபயோனனியின
ஜசல்வெனுக்கு
ஜநேஞ்யச
அடடைப்பது யபயோல இருந்தது. தம கயோலத்தில்
ஆண்டின
அத்தடன
நேயோளும
ஓடிக்
ஜகயோண்டிருக்கும அந்தப் ஜபயோனனி ஆற்றுக்கயோ
இந்த நிடலடம. யசயோழ நேயோடு யசயோறுடடைத்து
எனறு ஜசயோல்வெயோர்கயளை.
மனனனின
மன
நிடலடயப்
ஜகயோண்டையோர் ரயோஜயோமணி.

புரிந்து

"மனனயோ, இப்யபயோஜதல்லயோம, கயோவிரி ஆற்றில்
தண்ணீர் இருக்கிறயதயோ இல்டலயயயோ, மணல்
மட்டும
தயோன
எப்யபயோதும
நிடறய
இருக்கிறது." ஆற்றயோடமயயயோடு ஜசயோனனயோர்
ரயோஜயோமணி.

"ரயோஜயோமணி, இஜதற்ஜகல்லயோம யயோர் கயோரணம?
இயற்டகயயோ
அல்லது
மனிதர்களையோ?"
மனனரின குரலில் யகயோபம ஜதரிந்தது.
"மனனயர, அண்டடை மயோநிலம நேமக்கு சரியயோக
தண்ணீடர தருவெதில்டல"
"எனன, தண்ணீடரத் தருவெதயோ? தண்ணீடர
யயோர் தடுக்க முடியும. அது அதன பயோட்டில்
யபயோய்க்
ஜகயோண்டிருப்பது
இயற்டக
அல்லவெயோ.
தண்ணீடரத்
தடுத்து
டவெத்திருப்பவெர் யயோர். யயோரயோவெது குறுநில
மனனனயோ? வெயோருங்கள், இப்யபயோயத ஒரு
படடைடயத் திரட்டிக் ஜகயோண்டு யபயோய்
அவெர்கள் மீது யபயோர் ஜதயோடுப்யபயோம."
ஜசயோல்ல முடியயோது. மயோமனனன அல்லவெயோ?
ஜசய்தயோலும ஜசய்து விடுவெயோர்.
இதற்கு யமல் மனனடன இங்யக டவெத்து
இருந்தயோல் எனன விபரீதம ஏற்படுயமயோ எனறு
அவெருக்யக திகிலயோக இருந்தது.
உடையன இருவெரும யவெறு ஒரு வெண்டிடய

பிடித்து ரயோஜயோமணியின வீட்டிற்கு வெந்தயோர்கள்.
ஏதயோவெது ஆபத்து இருக்கலயோம எனறு
எண்ணிய ரயோஜயோமணி வெண்டிடய வீட்டுக்கு
சற்று
முனனயர
நிறுத்தச
ஜசயோல்லி
இறங்கிக்ஜகயோண்டையோர்.
இருவெரும சற்று
தூரத்திலிருந்து வீட்டடைக் கவெனித்தயோர்கள்.
அவெர்கள் எதிர்பயோர்த்தது யபயோலயவெ அங்யக
வீட்டுக்கு ஜவெளியய நேயோனடகந்து யபர் நினறு
ஜகயோண்டிருந்தயோர்கள்.
இவெர்கள்
எந்தக்
கட்சிக்கயோரர்கயளையோ
எனறு
ரயோஜயோமணி
நிடனத்துக்ஜகயோண்டையோர்.

ரயோஜயோமணிக்கு ஒரு யயயோசடன வெந்தது. இயத
ஊரில் தயோன சற்று ஜதயோடலவில் அவெரது
அக்கயோ குந்தளைவெள்ளியின வீடு உள்ளைது.
அங்யக ஜசனறு மடறந்து இருக்கலயோம எனறு
முடிஜவெடுத்தயோர்.
ரயோஜயோமணியும மனனனும அங்யக ஜசனறனர்.
ரயோஜயோமணியின
அக்கயோவின
ஜபயர்
குந்தளைவெள்ளி எனறு யகட்டைதும மனனன
அப்படியய
ஜநேகிழ்ந்து
விட்டையோர்.

ரயோஜரயோஜனுக்கு எப்யபயோதுயம தனனுடடைய
தமக்டக குந்தடவெ யதவி மீது அளைவு கடைந்த
பயோசம. அதனயோல் எங்யக அந்த யபர்
யகட்டையோலும அவெருக்கு பயோசம கட்டுக்கு
அடைங்கயோமல் யபயோய் விடும. அப்படியய
ஜநேடுஞ்சயோண் கிடடையயோக ரயோஜயோமணியின
அக்கயோடவெ
விழுந்து
வெணங்கினயோர்.
ரயோஜயோமணியின அக்கயோவுக்கு சற்று ஜவெட்கமயோக
யபயோய் விட்டைது. எவ்வெளைவு ஜபரிய மனனன,
தயோன கயோலில் விழுந்து வெணங்குகிறயோயர எனறு.

மனனர் உணவெருந்திக் ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
ரயோஜயோமணி
ஆழ்ந்து
சிந்தித்துக்
ஜகயோண்டிருந்தயோர்.
மனனடன
எப்படி
பத்திரமயோக அவெர் கயோலத்துக்கு திருமப
அனுப்பி டவெப்பது எனறு.
ஒரு யயயோசடன வெந்தது அவெருக்கு. உடையன
ஜசல்யபசிடய
எடுத்தயோர்.
யநேர்முக
உதவியயோளைர் கயோளையமகத்துக்கு கயோல் ஜசய்தயோர்.
ரயோஜயோமணி விவெகயோரத்தில் முதல்வெர் தனடன
திட்டி விட்டைதயோல் ஏற்கனயவெ பலமயோன
யகயோபத்தில் இருந்தயோர் கயோளையமகம. அந்த
ரயோஜயோமணியய கயோல் ஜசய்தவுடைன கனனயோ
பினனயோஜவெனறு திட்டைத் ஜதயோடைங்கினயோர்.
திட்டி முடிக்கும வெடர ஜபயோருத்திருந்த
ரயோஜயோமணி "சயோர், நேயோன ஜசயோல்றடத யகளுங்க.
நேயோன மனனரிடைம யபசிவிட்யடைன. அவெர்
உங்கள் கட்சிக்கயோகப் பிரசசயோரம ஜசய்கியறன
எனறு
ஜசயோல்லிவிட்டையோர்.
இப்யபயோது
உங்கடளைப் பயோர்ப்பதற்குத் தயோன ஜசனடன
வெந்து ஜகயோண்டிருக்கியறயோம. இனனும ஒரு
மணி யநேரத்தில் அங்யக இருப்யபயோம"

"அப்படியயோ சீக்கிரம வெயோங்க." மகிழ்சசியுடைன
ஜசயோனனயோர் கயோளையமகம.
ரயோஜயோமணி அப்படியய இந்த விஷயத்டத
ரியபயோர்டைர் யகயோரயோவிடைமும ஜசல்யபசியில்
ஜசயோல்லி டவெத்தயோர்.
சற்று யநேரம ஜபயோறுத்து ரயோஜயோமணியும
மனனனும
ரயோஜயோமணியின
வீட்டுக்கு
புறப்பட்டு
ஜசனறயோர்கள்.
ரயோஜயோமணி
எதிர்பயோர்த்தது யபயோலயவெ யயோரும அங்யக
இல்டல. அப்பயோடையோ, நிமமதி ஆக இருந்தது
அவெருக்கு.
ரயோஜயோமணி இப்யபயோது ஜரயோமபயவெ பயந்து
யபயோய் இருந்தயோர். இதற்கு யமல் எதுவும
விபரீதம நேடைப்பதற்கு முனனயோல் மனனடன
அவெரின கயோலத்துக்கு அனுப்பி விடுவெது தயோன
நேல்லது எனறு அவெருக்கு யதயோனறியது.
அயதயோடு, அந்த கயோல இயந்திரத்டதயும
அழித்து விடுவெது நேல்லது எனறு எண்ணிக்
ஜகயோண்டையோர்.
"மனனயோ,

நீங்கள்

உங்கள்

கயோலத்துக்கு

திருமபும யநேரம வெந்துவிட்டைது. இந்த
இயந்திரத்டதயும
அங்யகயய
அழித்துவிடுங்கள். இந்த இயந்திரம பல
விபரீதங்களுக்கு தயோன வெழிவெகுக்கும எனறு
எனக்கு யதயோனறுகிறது."
இயந்திரத்டத எப்படி அழிக்கயவெண்டும
எனற
வெழிமுடறடயயும
மனனனுக்கு
விளைக்கினயோர்.
"மிக்க மகிழ்சசி ரயோஜயோமணி. உங்கள் கயோலத்டத
எமக்கு கயோட்டியதற்கு உமக்கு நேனறி"
"வெருகியறன"
மனனன
விடடைஜபற்றுக்
ஜகயோண்டையோர். அந்த கயோல இயந்திரம தனது
கடடைசி இயக்கத்தில் சுழனறு மடறந்து
யபயோனது.
யபயோகுமயபயோது இந்தக் கயோலத்தின நிடனவெயோக
ரயோஜயோமணியின
யபனயோடவெ
ஜபற்றுக்
ஜகயோண்டையோர். ஏற்கனயவெ அந்தப் யபனயோ
அவெடர மிகவும கவெர்ந்திருந்தது. .
"எவ்வெளைவு அற்புதமயோன சிறிய இயந்திரம
இது,
எதுவுயம
இல்லயோமல்
எப்படி

எழுதுகிறது. கல்ஜவெட்டுகளுக்கு பதில் இந்த
கருவிடயயய டவெத்து எழுதிவிடைலயோம" எனறு
நிடனத்துக் ஜகயோண்டையோர்.
அவெருக்குத்
ஜதரியயோது அதில் இருக்கும டம தீரும வெடர
தயோன அந்தப் யபனயோ எழுதும எனபது.
ரயோஜயோமணியும
அடத
அவெருக்கு
ஜசயோல்லவில்டல.
முற்றும

எங்கைனளப் பற்ற:
மினபுத்தகங்கடளைப்
கருவிகள்:

படிக்க

உதவும

மினபுத்தகங்கடளைப் படிப்பதற்ஜகனயற
டகயியலயய டவெத்துக் ஜகயோள்ளைக்கூடிய
பல கருவிகள் தற்யபயோது சந்டதயில்
வெந்துவிட்டைன. Kindle, Nook, Android Tablets
யபயோனறடவெ இவெற்றில் ஜபருமபங்கு
வெகிக்கினறன. இத்தடகய கருவிகளின
மதிப்பு தற்யபயோது 4000 முதல் 6000 ரூபயோய்
வெடர
குடறந்துள்ளைன.
எனயவெ
ஜபருமபயோனடமயயோன மக்கள் தற்யபயோது
இதடன வெயோங்கி வெருகினறனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ளை மினபுத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில்
லட்சக்கணக்கயோன
மினபுத்தகங்கள் தற்யபயோது கிடடைக்கப்
ஜபறுகினறன. அடவெ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3.
யபயோனற
வெடிவெங்களில்

இருப்பதயோல்,
அவெற்டற
யமற்கூறிய
கருவிகடளைக்
ஜகயோண்டு
நேயோம
படித்துவிடைலயோம.
தமிழிலுள்ளை மினபுத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கஜளைல்லயோம
நேமக்கு
மினபுத்தகங்களையோக
கிடடைக்கப்ஜபறுவெதில்டல.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில்
மினபுத்தகங்கடளை ஜவெளியிடுவெதற்கயோன
ஒர் உனனத யசடவெயில் ஈடுபட்டுள்ளைது.
இந்தக் குழு இதுவெடர வெழங்கியுள்ளை
தமிழ்
மினபுத்தகங்கள்
அடனத்தும
PublicDomain-ல் உள்ளைன. ஆனயோல் இடவெ
மிகவும படழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும
கிடடைக்கப்ஜபறுவெதில்டல.

இங்கு

எனயவெ ஒரு தமிழ் வெயோசகர் யமற்கூறிய
“மினபுத்தகங்கடளைப் படிக்க உதவும
கருவிகடளை” வெயோங்குமயபயோது, அவெரயோல்

எந்த
ஒரு
தமிழ்
புத்தகத்டதயும
இலவெசமயோகப் ஜபற முடியயோது.
சமீபத்திய
புத்தகங்கடளை
ஜபறுவெது எப்படி?

தமிழில்

சமீபகயோலமயோக
பல்யவெறு
எழுத்தயோளைர்களும,
பதிவெர்களும,
சமீபத்திய
நிகழ்வுகடளைப்
பற்றிய
விவெரங்கடளைத்
தமிழில்
எழுதத்
ஜதயோடைங்கியுள்ளைனர். அடவெ இலக்கியம,
விடளையயோட்டு,
கலயோசசயோரம,
உணவு,
சினிமயோ, அரசியல், புடகப்படைக்கடல,
வெணிகம மற்றும தகவெல் ஜதயோழில்நுட்பம
யபயோனற பல்யவெறு தடலப்புகளின கீழ்
அடமகினறன.
நேயோம அவெற்டறஜயல்லயோம ஒனறயோகச
யசர்த்து
தமிழ்
மினபுத்தகங்கடளை
உருவெயோக்க உள்யளையோம.
அவ்வெயோறு
உருவெயோக்கப்பட்டை
மினபுத்தகங்கள் Creative Commons எனும

உரிமத்தின
கீழ்
ஜவெளியிடைப்படும.
இவ்வெயோறு ஜவெளியிடுவெதன மூலம அந்தப்
புத்தகத்டத எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கயோன
உரிடமகள்
சட்டைரீதியயோகப்
பயோதுகயோக்கப்படுகினறன. அயத யநேரத்தில்
அந்த
மினபுத்தகங்கடளை
யயோர்
யவெண்டுமயோனயோலும,
யயோருக்கு
யவெண்டுமயோனயோலும,
இலவெசமயோக
வெழங்கலயோம.
எனயவெ தமிழ் படிக்கும வெயோசகர்கள்
ஆயிரக்கணக்கில்
சமீபத்திய
தமிழ்
மினபுத்தகங்கடளை
இலவெசமயோகயவெ
ஜபற்றுக் ஜகயோள்ளை முடியும.
தமிழிலிருக்கும
வெடலப்பதிவிலிருந்து
யவெண்டுமயோனயோலும
எடுக்கலயோமயோ?
கூடையோது.

எந்த
பதிவுகடளை

ஒவ்ஜவெயோரு வெடலப்பதிவும அதற்ஜகனயற
ஒருசில அனுமதிகடளைப் ஜபற்றிருக்கும.
ஒரு வெடலப்பதிவின ஆசிரியர் அவெரது
பதிப்புகடளை “யயோர் யவெண்டுமயோனயோலும
பயனபடுத்தலயோம”
எனறு
குறிப்பிட்டிருந்தயோல் மட்டுயம அதடன
நேயோம பயனபடுத்த முடியும.
அதயோவெது “Creative Commons” எனும
உரிமத்தின கீழ் வெரும பதிப்புகடளை
மட்டுயம நேயோம பயனபடுத்த முடியும.
அப்படி இல்லயோமல் “All Rights Reserved”
எனும உரிமத்தின கீழ் இருக்கும
பதிப்புகடளை
நேமமயோல்
பயனபடுத்த
முடியயோது.
யவெண்டுமயோனயோல் “All Rights Reserved”
எனறு விளைங்கும வெடலப்பதிவுகடளைக்
ஜகயோண்டிருக்கும ஆசிரியருக்கு அவெரது
பதிப்புகடளை
“Creative
Commons”
உரிமத்தின கீழ் ஜவெளியிடைக்யகயோரி நேயோம

நேமது யவெண்டுயகயோடளைத் ஜதரிவிக்கலயோம.
யமலும அவெரது படடைப்புகள் அடனத்தும
அவெருடடைய ஜபயரின கீயழ தயோன
ஜவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும
நேயோம அளிக்க யவெண்டும.
ஜபயோதுவெயோக
புதுப்புது
பதிவுகடளை
உருவெயோக்குயவெயோருக்கு
அவெர்களைது
பதிவுகள்
நிடறய வெயோசகர்கடளைச
ஜசனறடடைய யவெண்டும எனற எண்ணம
இருக்கும.
நேயோம
அவெர்களைது
படடைப்புகடளை
எடுத்து
இலவெச
மினபுத்தகங்களையோக
வெழங்குவெதற்கு
நேமக்கு
அவெர்கள்
அனுமதியளித்தயோல்,
உண்டமயயோகயவெ
அவெர்களைது
படடைப்புகள்
ஜபருமபயோனடமயயோன
மக்கடளைச
ஜசனறடடையும.
வெயோசகர்களுக்கும நிடறய புத்தகங்கள்
படிப்பதற்குக் கிடடைக்கும
வெயோசகர்கள் ஆசிரியர்களின வெடலப்பதிவு
முகவெரிகளில்
கூடை
அவெர்களுடடைய

படடைப்புகடளை யதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கலயோம.
ஆனயோல்
நேயோங்கள்
வெயோசகர்களின சிரமத்டதக் குடறக்கும
வெண்ணம
ஆசிரியர்களின
சிதறிய
வெடலப்பதிவுகடளை ஒனறயோக இடணத்து
ஒரு முழு மினபுத்தகங்களையோக உருவெயோக்கும
யவெடலடயச ஜசய்கியறயோம. யமலும
அவ்வெயோறு
உருவெயோக்கப்பட்டை
புத்தகங்கடளை
“மினபுத்தகங்கடளைப்
படிக்க உதவும கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற
வெண்ணம
வெடிவெடமக்கும
யவெடலடயயும ஜசய்கியறயோம.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வெடலத்தளைத்தில்தயோன பினவெரும
வெடிவெடமப்பில்
மினபுத்தகங்கள்
கயோணப்படும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இந்த

வெடலதளைத்திலிருந்து

யயோர்

யவெண்டுமயோனயோலும
மினபுத்தகங்கடளை
இலவெசமயோகப்
பதிவிறக்கம(download)
ஜசய்து ஜகயோள்ளைலயோம.
அவ்வெயோறு
பதிவிறக்கம(download)
ஜசய்யப்பட்டை புத்தகங்கடளை யயோருக்கு
யவெண்டுமயோனயோலும
இலவெசமயோக
வெழங்கலயோம.
இதில்
நீங்கள்
விருமபுகிறீர்களையோ?

பங்களிக்க

நீங்கள்
ஜசய்யயவெண்டியஜதல்லயோம
தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும
வெடலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகடளை
எடுத்து, அவெற்டற LibreOffice/MS Office
யபயோனற wordprocessor-ல் யபயோட்டு ஓர்
எளிய மினபுத்தகமயோக மயோற்றி எங்களுக்கு
அனுப்பவும.
அவ்வெளைவுதயோன!

யமலும சில பங்களிப்புகள் பினவெருமயோறு:
ஒருசில பதிவெர்கள்/எழுத்தயோளைர்களுக்கு
அவெர்களைது படடைப்புகடளை “Creative
Commons”
உரிமத்தினகீழ்
ஜவெளியிடைக்யகயோரி
மினனஞ்சல்
அனுப்புதல்
தனனயோர்வெலர்களையோல் அனுப்பப்பட்டை
மினபுத்தகங்களின
உரிடமகடளையும
தரத்டதயும பரியசயோதித்தல்
யசயோதடனகள் முடிந்து அனுமதி
வெழங்கப்பட்டை
தரமயோன
மினபுத்தகங்கடளை நேமது வெடலதளைத்தில்
பதியவெற்றம ஜசய்தல்
விருப்பமுள்ளைவெர்கள்
freetamilebooksteam@gmail.com
எனும
முகவெரிக்கு மினனஞ்சல் அனுப்பவும.
இந்தத்

திட்டைத்தின

மூலம

பணம

சமபயோதிப்பவெர்கள் யயோர்?
யயோருமில்டல.
இந்த வெடலத்தளைம முழுக்க முழுக்க
தனனயோர்வெலர்களையோல் ஜசயல்படுகினற ஒரு
வெடலத்தளைம ஆகும. இதன ஒயர யநேயோக்கம
எனனஜவெனில்
தமிழில்
நிடறய
மினபுத்தகங்கடளை
உருவெயோக்குவெதும,
அவெற்டற இலவெசமயோக பயனர்களுக்கு
வெழங்குவெதுயம ஆகும.
யமலும இவ்வெயோறு
மினபுத்தகங்கள்,
ஏற்றுக்ஜகயோள்ளும
அடமயும.

உருவெயோக்கப்பட்டை
ebook
reader
வெடிவெடமப்பில்

இத்திட்டைத்தயோல்
பதிப்புகடளை
எழுதிக்ஜகயோடுக்கும ஆசிரியர்/பதிவெருக்கு
எனன லயோபம?
ஆசிரியர்/பதிவெர்கள்
இத்திட்டைத்தின
மூலம
எந்தவிதமயோன
ஜதயோடகயும

ஜபறப்யபயோவெதில்டல.
ஏஜனனில்,
அவெர்கள் புதிதயோக இதற்ஜகனறு எந்தஒரு
பதிடவெயும எழுதித்தரப்யபயோவெதில்டல.
ஏற்கனயவெ
அவெர்கள்
எழுதி
ஜவெளியிட்டிருக்கும
பதிவுகடளை
எடுத்துத்தயோன
நேயோம
மினபுத்தகமயோக
ஜவெளியிடைப்யபயோகியறயோம.
அதயோவெது அவெரவெர்களின வெடலதளைத்தில்
இந்தப்
பதிவுகள்
அடனத்தும
இலவெசமயோகயவெ கிடடைக்கப்ஜபற்றயோலும,
அவெற்டறஜயல்லயோம ஒனறயோகத் ஜதயோகுத்து
ebook reader யபயோனற கருவிகளில் படிக்கும
விதத்தில் மயோற்றித் தரும யவெடலடய
இந்தத் திட்டைம ஜசய்கிறது.
தற்யபயோது மக்கள் ஜபரிய அளைவில் tablets
மற்றும ebook readers யபயோனற கருவிகடளை
நேயோடிச
ஜசல்வெதயோல்
அவெர்கடளை
ஜநேருங்குவெதற்கு
இது
ஒரு
நேல்ல
வெயோய்ப்பயோக அடமயும.

நேகல்
எடுப்படத
அனுமதிக்கும
வெடலதளைங்கள்
ஏயதனும
தமிழில்
உள்ளைதயோ?
உள்ளைது.
பினவெரும தமிழில் உள்ளை வெடலதளைங்கள்
நேகல் எடுப்பதிடன அனுமதிக்கினறன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வெயோறு ஒர் எழுத்தயோளைரிடைம Creative
Commons
உரிமத்தின
கீழ்
அவெரது
படடைப்புகடளை ஜவெளியிடுமயோறு கூறுவெது?

இதற்கு பினவெருமயோறு ஒரு மினனஞ்சடல
அனுப்ப யவெண்டும.
<துவெக்கம>
உங்களைது
வெடலத்தளைம
[வெடலதளைத்தின ஜபயர்].

அருடம

தற்யபயோது படிப்பதற்கு உபயயயோகப்படும
கருவிகளையோக Mobiles மற்றும பல்யவெறு
டகயிருப்புக் கருவிகளின எண்ணிக்டக
அதிகரித்து வெந்துள்ளைது.
இந்நிடலயில்
நேயோங்கள்
http://www.FreeTamilEbooks.com
எனும
வெடலதளைத்தில்,
பல்யவெறு
தமிழ்
மினபுத்தகங்கடளை
ஜவெவ்யவெறு
துடறகளின கீழ் யசகரிப்பதற்கயோன ஒரு
புதிய திட்டைத்தில் ஈடுபட்டுள்யளையோம.
இங்கு யசகரிக்கப்படும மினபுத்தகங்கள்
பல்யவெறு
கணிணிக்
கருவிகளையோன
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS யபயோனறவெற்றில்
படிக்கும வெண்ணம அடமயும. அதயோவெது
இத்தடகய கருவிகள் support ஜசய்யும odt,
pdf, ebub, azw யபயோனற வெடிவெடமப்பில்
புத்தகங்கள் அடமயும.
இதற்கயோக
நேயோங்கள்
உங்களைது
வெடலதளைத்திலிருந்து பதிவுகடளை
ஜபற விருமபுகியறயோம. இதன மூலம
உங்களைது பதிவுகள்
உலகளைவில் இருக்கும வெயோசகர்களின
கருவிகடளை யநேரடியயோகச ஜசனறடடையும.
எனயவெ உங்களைது வெடலதளைத்திலிருந்து
பதிவுகடளை
பிரதிஜயடுப்பதற்கும
அவெற்டற
மினபுத்தகங்களையோக
மயோற்றுவெதற்கும உங்களைது அனுமதிடய
யவெண்டுகியறயோம.
இவ்வெயோறு
உருவெயோக்கப்பட்டை
மினபுத்தகங்களில்
கண்டிப்பயோக
ஆசிரியரயோக உங்களின ஜபயரும மற்றும
உங்களைது
வெடலதளை
முகவெரியும

இடைமஜபறும. யமலும இடவெ “Creative
Commons” உரிமத்தின கீழ் மட்டுமதயோன
ஜவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும
அளிக்கியறயோம.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கடளை பினவெரும முகவெரிகளில்
ஜதயோடைர்பு ஜகயோள்ளைலயோம.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+:
https://plus.google.com/communities/1088177604
92177970948

நேனறி.

உங்கைள் பனடைப்புகைனள
வவளியிடைலதோதம:
உங்கள் படடைப்புகடளை
இங்கு ஜவெளியிடைலயோம.

மினனூலயோக

1.
எங்கள்
திட்டைம
பற்றி
http://freetamilebooks.com/about-the-project/

–

தமிழில் கயோஜணயோளி –
2.
படடைப்புகடளை யயோவெரும பகிரும
உரிடம தரும கிரியயட்டிவ் கயோமனஸ
உரிமம பற்றி –
கிரியயட்டிவ் கயோமனஸ உரிடம – ஒரு
அறிமுகம
http://www.wired.co.uk/news/archive/201112/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-

commons-licenses
உங்கள்
விருப்பயோன
கிரியயட்டிவ்
கயோமனஸ
உரிமத்டத
இங்யக
யதர்ந்ஜதடுக்கலயோம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
யமற்கண்டைவெற்டற பயோர்த்த / படித்த பின,
உங்கள் படடைப்புகடளை மினனூலயோக
மயோற்ற
பினவெரும
தகவெல்கடளை
எங்களுக்கு
அனுப்பவும.
நூலின ஜபயர்
நூல் அறிமுக உடர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உடர
உங்கள் விருப்பயோன கிரியயட்டிவ்
கயோமனஸ உரிமம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office
doc வெடிவெங்களில். அல்லது வெடலப்பதிவு
/
இடணய
தளைங்களில்
உள்ளை

கட்டுடரகளில் ஜதயோடுப்புகள் (url)
இவெற்டற
freetamilebooksteam@gmail.com
க்கு மினனஞ்சல் அனுப்பவும.
விடரவில்
மினனூல்
ஜவெளியிடுயவெயோம.

உருவெயோக்கி

நீங்களும மினனூல் உருவராக்கட
உதவலராம.
மினனூல் எப்படி உருவெயோக்குகியறயோம? –
தமிழில் கயோஜணயோளி offline method –
https://youtu.be/0CGGtgoiH-0
press book online method https://youtu.be/bXNBwGUDhRs
இதன உடர வெடிவெம ஆங்கிலத்தில் –
http://bit.ly/create-ebook

A4 PDF, 6 inch PDF யகயோப்புகடளை Microsoft
word
இயலயய
உருவெயோக்க
–
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-usingmicrosoft-word/

எங்கள் மினனஞ்சல் குழுவில் இடணந்து
உதவெலயோம.
https://groups.google.com/forum/#!
forum/freetamilebooksforum
நேனறி !

