
“எங்களுடைய ்கடை்கடைக் 
கூறல்: புலம்பெயர்நை ்பெண்களின் 

மீண்ைழும திறன்”
புலம்பெயர்நை ்பெண்களுக்கு ஆைரவளிபபெைற்ககா்கப புலம்பெயர்நை 
்பெண்கைகால் எழுைபபெடை ஒரு ைனித்துவமகான சித்திர நகாவல் 
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எங்களுடைய கதைகளைக் கூறல்: 
புலம்பெயர்ந்த பெண்களின் மீண்டெழும் திறன் 

எஙகளுைடய கைதகைளக் கூறல்: புலமெபயர்நத ெபணகளின் மீணெடழும திறன் என்பெது, OCASIன் பெகாலியல்ரீதியகான 
வன்முடற மறறும உபெத்திரவத்டைத் ைடுக்கும ்ெயல்திடைத்தின் ஒரு பெகுதியகாகும. குடியுரிடம மறறும குடிவரவு 
அடமச்சு (MCI) இைறகு நிதியளிக்கின்றது.

பெகாலியல்ரீதியகான வன்முடற பெறறிச் ெமூ்க அங்கத்ைவர்களுக்கும செடவ வழஙகுநர்களுக்கும ்கல்விபு்கடைலும 
பெயிறசி வழங்கலும இ்நைச் ்ெயல்திடைத்தின் ஒருஙகிடை்நை பெகுதியகா்க உளைன. ்கறறுக்்்ககாளவைற்ககா்கவும, 
பெகிர்நது்்ககாளவைற்ககா்கவும, இ்நை நகாவலிலுளை ்கடை்கடைத் ்ைகாகுபபெைற்ககாவும என  ஒன்றுசெர்நை புலம்பெயர 
மறறும அ்கதிப ்பெண்களுைன் ்ைகாைரகா்க நி்கழ்நை ஒரு ஆக்்கபூரவமகான எழுத்துப பெடைடறயின் ஊைகா்க, 
எங்களுடைய ்கடை்கடைக் கூறல்: புலம்பெயர்நை ்பெண்களின் மீண்ைழும திறன் ்ைகாகுக்்கபபெடடுளைது.  
உங்களுடைய குடுமபெத்ைவர்கள, நணபெர்கள மறறும ெமூ்கத்ைவர்களுைன் இ்நைக் ்கடை்கடைப பெகிர்நது்்ககாளவதுைன், 
பெகாலியல்ரீதியகான வன்முடற மறறும உபெத்திரவம பெறறித் ்ைகாைர்நதும நீங்கள ்கல்நதுடரயகாடுவீர்கள என நகாங்கள 
எதிரபெகாரக்கின்சறகாம. சமலதி்க ை்கவல்்களுக்கு அல்லது இ்நைச் சித்திர நகாவலின் பிரதி்கடைப ் பெறுவைறகுத் ையவு்ெய்து 
எங்களுக்கு மின்னஞெல் ஒன்டற அனுபபுங்கள: vaw@ocasi.org

பொருளடக்கம்
3 வரசவறபுச் ்ெய்தி   

4 நன்றிநவிலல்

5 ச்ககாசியின் ்கடை

15 ம்ககாலியின் ்கடை
             
24 அமலின் ்கடை
          
32 மனு்வலகாவின் ்கடை
           
40 ்கல்நதுடரயகாைல் ச்களவி்கள

42 பிரதிபெலிபபு்கள
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வரவேற்புச் செய்தி
்கனைகாவில் உளை ்பெண்களில் மூன்றில் ஒரு பெகுதியினர ைங்களுடைய வகாழக்ட்கக் ்ககாலத்தில் பெகாலியல்ரீதியகான 
வன்முடறடய அனுபெவிபபெகார்கள. பெகாலியல்வன்முடறயிலிரு்நது பிடழத்து வகாழசவகாரில் அசன்கமகாசனகார, ைங்களுக்கு 
நி்கழ்நை ைகாக்குைல் பெறறி ்ககாவல்துடறயினர, ெமூ்க செடவயினர, நணபெர்கள மறறும குடுமபெ அங்கத்ைவர்கள 
உளைைங்கலகா்க எவருக்கும அறிவிபபெதில்டல.
இழுக்கு வ்நதுவிடும என்ற பெயம, ஆைரவு சபெகாைகாடம, ைகாக்குைலுக்குத் ைகாசம குறறம ெகாடைபபெைலகாம என்கிற 
நிஜமகான ெகாத்தியபபெகாடு,  பெகாலியல்ரீதியகான வன்முடற பெறறியும, ஆைரவு அணு்கபபெைலகாம என்பெது பெறறியுமகான சபெகாதிய 
அறிவின்டம என்பென இைற்ககான ்ககாரைங்கைகா்க உளைன. இன, ெமூ்க, மைரீதியகான பெகாகுபெகாடு்களும பெகாரபெடெமும  
மறறும ஒரினச் செரக்ட்கயகாைர, இருபெகாலினர, மகாறறுபபெகாலினர சமலகான  எதிரபபு என்பெனவும பெகாலியல்ரீதியகான 
வன்முடறடயக் ்பெண்கள ட்கயகாளவைறகு குறிபபிடை ைடை்கைகா்க இருக்கின்றன. அவர்களுடைய குடிவரவு 
நிடலயகாலும அவர்கள ்கனைகாவுக்குப புதியவர்கைகா்க இருபபெைகாலும புதிைகா்கப புலம்பெயர்நை ்பெண்கள குறிபபெகா்கப 
பெகாதிக்்கபபெைக்கூடியவர்கைகா்க இருக்கின்றனர. 

வன்முடற நைக்கும ெ்நைரபபெங்களில்  ெமூ்க ஆைரவு மறறும ஈடுபெகாடு என்னும புலம்பெயர ்பெண்களின் 
அனுபெவத்தின் ஒரு அமெத்திடனப பெறறிப சபெசுவைற்ககா்க, “எங்களுடைய ்கடை்கடைக் கூறல்: புலம்பெயர்நை 
்பெண்களின் ஈடு்்ககாடுக்கும திறன்”, என்ற சித்திர நகாவடல நகாங்கள உருவகாக்கி இருக்கின்சறகாம. 
்பெண்களுக்்்கதிரகான வன்முடறடய எதிர்்ககாளவது பெறறிய உடரயகாைல்்கடை எங்களுடைய ெமூ்கத்துக்குள 
ஆரமபிக்்கவும, பெகாலியல்ரீதியகான வன்முடறக்்்கதிரகான நைவடிக்ட்க்கடை எடுக்்கவும, பெகாலியல்ரீதியகான 
வன்முடற பெறறிய -அவர்களுடையது உளைைங்ககான- மனபபெகான்டம்கடை மகாறறுவைறகுமகான உடரயகாைல்்கடை 
இ்நைக் ்கடை்கள ஆரமபித்து டவக்கும என நகாங்கள எதிரபெகாரக்கின்சறகாம. பெகாலியல்ரீதியகான வன்முடற பெறறிய 
உடரயகாைல்்கடை மகாறறுவதில் ெமூ்கப பெணியகாைர்களுக்கு முக்கியமகான பெஙகு உளைது. ்பெண்களுக்்்கதிரகான 
வன்முடறடய பெறறிப சபெசுவைற்ககா்க நீங்களும ஏடனசயகாரும ்ெய்யும முக்கியமகான பெணி்களுக்கு இ்நைப புதிய 
வைம ஆைரவளிக்கும என நகாங்கள நமபுகின்சறகாம.
 

    Debbie Douglas, நிரவகா்க இயக்குநர, OCASI                    Fayza Abdallaoui, ைடலவர, MOFIF  

OCASI
புலம்பெயர்நைவர்களுக்குச் செடவயகாறறும மு்கவர 
நிடலயங்களினது ஒருமித்ை குரலகா்க ஒலிக்்கவும 
சைடவ்கள, ்கரிெடன்களுக்்ககான பெதிலளிபபு்கடை 
ஒருஙகிடைபபெைற்ககா்கவும 1978ல் OCASI 
உருவகாக்்கபபெடைது. 
ைன்னகாரவத் ்ைகாணைர்கைகாலகான இயக்குநர 
குழு்வகான்றினகால் நிரவகிக்்கபபெடும OCASI 
பெதிவு்ெய்யபபெடை ஒரு அறநிறுவனமகாகும. ஒன்ரகாறிசயகா 
மகா்ககாைத்திலுளை 200க்கும சமறபெடை ெமூ்க 
அடிபபெடையிலகான அடமபபு்கடை இைன் அங்கத்துவம 
உளைைக்குகிறது.
புலம்பெயர்நைவர்களும அ்கதி்களும, ்கனைகா 
வகாழக்ட்கயின் அடனத்து அமெங்களிலும 
ெமத்துவத்டையும. வகாய்பபுக்்களுக்்ககான பெகாடை்கடையும 
ைமது முழுப பெங்களிபடபெ வழஙகும இயலுடமடயயும 
அடைைசல OCASI இன் சநகாக்்கமகாகும. 

MOFIF
ஒன்ரகாரிசயகாவின் பி்ரஞசு சபெசும குடி்பெயர்நை  
்பெண்களின் அடமபபெகான MOFIF, ஒடைகாவகாவில் 
2003ல் இலகாபெ  சநகாக்்கமறற மகா்ககாைரீதியகான ஒரு 
அடமபபெகா்க உருவகாக்்கபபெடைது. ஒருஙகிடைத்ைல், 
ஆசலகாெடன வழங்கல்   மறறும ்பெகாதுமக்்களுக்்ககான 
்கல்வியூடைல் என்பெவறறின் ஊைகா்க ஒன்ரகாறிசயகாவில் 
உளை பி்ரஞசு சபெசும ்பெண்களின் வகாழக்ட்கடய 
முன்சனறறுவதில் ்கவனம ்ெலுத்தும ஆய்வு்கடையும 
்ெயல்திடைங்கடையும நடைமுடறபபெடுத்துவசை 
இைன் சநகாக்்கமகாகும. ்பெண்களுக்குச் செடவ்கடை 
வழஙகும பெல்சவறு அடமபபு்களுக்்ககான ்கறபித்ைல் 
்கருவி்கள, பெயிறசி மறறும பிரச்ெகாரங்கடை MOFIF 
உருவகாக்கின்றது.    

Tamil_Master-sri-tamil-font-NEW.indd   3 6/26/17   2:21 PM



4

நன்றிநவிலல்   
                                        

இ்நைச் சித்திர நகாவல் உருவகாக்்கத்துக்்ககான உளளீடு்கடையும உைவி்கடையும வழஙகியைற்ககா்க, புடனவு எழுத்துப 
பெடைடற்களில் பெஙகுபெறறிசயகாருக்கும, ஆசலகாெடனச் ெடபெயின் பிரதிநிதி்கள மறறும அங்கத்ைவர்களுக்கும, OCASI 
உைமகார்நை நன்றிடயத் ்ைரிவிக்்க விருமபுகின்றது. 

்ரகாறன்சரகா, ஒடைகாவகா மறறும வின்ெரில் நிழ்நை புடனவு எழுத்துப பெடைடற்களின் பிரமகாைமகான பெஙச்கறபெகாைர்கள 
அடனவருக்கும  எங்களுடைய இையபபூரவமகான நன்றிடயத் ்ைரிவிக்்க விருமபுகிசறகாம. இவர்களுடைய ஆைரவும 
உளளீடும இல்லகாமல் இரு்நதிரு்நைகால்,  இ்நைச் சித்திர நகாவல் ெகாத்தியபபெடடிருக்்ககாது. பின்வருசவகார அவர்களில் 
உளைைஙகுகிறகார்கள: Alona Soschen, Annie-Olivia, Awa Ndiaye, Awa Dao, Blanca, Edith Igwe, Ghina, 
Helena Nynaoh, Hyam Dabbagh, Jia Li (Carrie) Hou, Jordanka Kanova, Maham Gull, Mariah, Mais, 
Marie-Francisca Ntabala, Mehroz Ahmed, Michelle Tomlinson, Mona Barkat, Nathalie Nadon, Necah, Ni-
cole Williams, Pierette, Rebecca Miller, Safira Abu Di, Sala Al-Anisi, Sarah Al-Anisi, Shi Jia Hong, Stella 
and Xiu Lin.

எங்களுடைய ஆசலகாெடனக் குழுவில் அங்கத்துவம வகிக்கும அடமபபு்கள:

• Access Alliance Multicultural Health and Community Services
• Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
• Argana, Association des femmes maroco-canadiennes
• Association des juristes d’expression française de l’Ontario
• CALACS francophone d’Ottawa
• Centre francophone de Toronto, service juridique
• Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
• TAIBU Community Health Centre
• Collège Boréal
• Conseil scolaire Viamonde
• Immigrant Women Services Ottawa
• Julie Lassonde, avocate et artiste
• Oasis Centre des femmes
• Ontario Coalition of Rape Crisis Centres
• Rexdale Women’s Centre
• Springtide Resources
• The Redwood
• University of Toronto, Factor-Inwentash Faculty of Social Work
• Windsor Women Working with Immigrant Women
• Women’s Health in Women’s Hands Community Health Centre

இ்நைப புடனவு எழுத்துப பெடைடற்கடை நைத்துவைறகு ஆைரவுவழஙகிய, Newcomer Women’s Services 
(புலம்பெயர்நை ்பெண்களுக்்ககான செடவ்கள), Windsor Women Working with Immigrant Women (வின்ெர 
புலம்பெயர்நை ்பெண்களுைன் செடவயகாறறும ்பெண்கள), Immigrant Women Services Ottawa (ஒடைகாவகா 
புலம்பெயர்நை ்பெண்கள செடவ்கள) மறறும Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Franco-
phones (MOFIF) க்கும சமலதி்கமகா்க நகாங்கள நன்றி கூற விருமபுகின்சறகாம.  

ெசயல்திடடத் தைலவர: Krittika Ghosh & Siham Chakrouni
Francophone ெசயல்திடட ஒருஙகிைணபபபாளர MOFIF: Djia Mambu
________________________________________
சித்திரம மற்றும வடிவைமபபு: Coco Guzman
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ேகபாசியின் கைத 

ஹகாய் சமரி! நகாடைக்கு மரவளளி 
இடல ்்ககாணடுவகாறத்துக்கு மறக்்க 
சவணைகாம.

எபபெவும சபெகால, என்டர 
அமமகான்டர உைவ்கத்திடல 
சவடல்ெய்யிறன்.

ஓ ச்ககாசி!  ஒரு நகாடைக்கு 
உங்கடை பிளடை்கள 
உங்களுக்கு சவடல்ெய்வினம.

முைலிடல, ஒரு 
ஆமபிடைடயக் 
்கணடுபிடிக்கிறதுக்கு 
எனக்கு உைவி்ெய்யுஙச்ககா!

ேகபாசி உணவகம

ச்ககாசி, அது 
நீயகா? நீ 
சமரிடயக் 
்கணைனியகா?

ஓம, அமமகா.

உன்டர அ்நை ய்நதிரம 
்நடு்க பீப பீப எணடு 
ெத்ைமசபெகாடுது 

இது ்்ககாமபியூடைர அமமகா!

எனக்குத் 
்ைரியும, எனக்கு 
அபபெடி ஒணடும 
வயெகாச்கல்டல.

எங்கடை உைவ்கத்தின்டர 
வடலத்ைைம எபபெ 
முடியபசபெகாகுது?

நீங்கள என்டன 
சவடல்ெய்ய விடடியள 
எணைகால், அது ்்கதியகா 
முடிஞசிடும

மமம, ஆரிடடையிரு்நது 
இ்நைச் ்ெய்தி வ்நதிருக்கு?

அன்புளை 
ச்ககாசி, என்டன 
உங்களுக்குத் 
்ைரியகாது, ஆனகால் 
உங்களுடைய 
பெதிவு்கடை நகான் 
எபசபெகாதும 
வகாசிபசபென், 
அத்துைன் என்டன 
நகான் அறிமு்கபபெடுத்ை 
விருமபிசனன்.   

ஓ வகாவ்... ஹசலகா 
அழ்ககானவசர!

நிச்ெயமகா, ச்ககாசி.  நீங்க 
எபபிடி இருக்கிறீங்க?
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இன்்னகாரு நகாள…  பின் இன்்னகாரு 
நகாள

இன்னும ஒரு நகாள, இன்னும ஒரு 
நகாள

வடலத்ைை 
சவடலயள 
முடிஞசுசைகா? 

கிடைத்ைடை 
முடிஞசுது!

அன்புளை ச்ககாசி, 
உங்களுடைய நகாள 
எபபெடி இரு்நைது?

ஹகாய், ்மன்டமயகான 
G. நகான் பிசியகா்க 
இரு்நசைன.்

நீங்கள மி்கவும 
்கடினமகா்க 
உடழக்கின்றீர்கை.்

ச்ககாசி! 

அமமகா, நகான் 
இன்னும அடைச் 
்ெய்து்்ககாண
டிருக்கிறன்!

ஹகாய் ச்ககாசி, இஙச்க, 
்கனைகாவில் திருமபெவும 
பெனி ்பெய்கின்றது 

பெனிடயப பெகாரபபெைறகு 
எனக்கு மி்கவும 
விருபபெமகா்க உளைது. 

ஸட்கபபுக்குப சபெகாவம, 
உங்களுக்கு நகான் 
அடைக் ்ககாடைலகாம.

இபபிடி எல்லகாம பெனியகாடல 
மூைபபெடடிருக்கு எணைடை 
என்னகாடல நமபெ முடிசயல்டல.

பெனியில் நைக்கிறது எனக்கு 
மி்கவும பிடிக்கும.்

நீங்கள உடறஞசுசபெகா்க 
மகாடடீர்கைகா?

 மீணடும இன்்னகாரு நகாள.

இணடைக்கு, உைவ்கத்திடல 
எங்கடை விசெைமகான மீன் 
்கறி ்ெய்ைனகாங்கள,  நடுஇரவு 
வடரக்கும ஒசர ஆட்கைகா்க 
இரு்நைது.

ஒரு நகாடைக்கு உங்கடை 
உைடவச் ெகாபபிடடுப 
பெகாரக்்கசவணும சபெகால ஆடெயகா 
இருக்குது. 

அபபிடி நை்நைகா நல்லயிருக்கும!

சிலசநரம, என்னுடைய அடுத்ை 
விடுமுடறயின் சபெகாது நகான் 
அஙகு வருசவன்.

அது நைக்்க சவணும எணடு 
நகான் விருமபுறன்!

விமகான ரிக்்கற எடுக்்கலகாமகா 
என இபசபெகாசை நகான் பெகாரக்்கப 
சபெகாறன்.

அன்புளை ச்ககாசி, நகான் 
ரிக்்கற எடுத்துவிடசைன், 
இன்னும மூன்று வகாரங்களில் 
உங்களுைன் நகான் இருபசபென்!

இ்நை வடலத்ைைத்துக்்ககா்க 
நகான் எத்ைடன நகாைகாய்
  ்ககாவல் இருக்கிறன்.

மன்னிச்சுக்்க
்காளளுஙச்ககா, 
அமமகா 

எனக்கு ஒசர பெைடைமகா்க 
இருக்கு, அவருக்கு 
என்டனப பிடிக்்ககாடடி 
என்ன நைக்கும?  

விமகானம ைடர 
இறஙகிடடுது. நகான் 
அவடரக் ்ககாணகிசறன். 
இது சுலபெமகா்க இருக்்கப 
சபெகாகிறது.

ஹகாய் ச்ககாசி, நகாங்கள 
ெ்நதிக்கிறம,  எணைடை 
என்னகாடல நமசபெலகாமலிருக்கு!

அவர நல்ல 
்கவரச்சியகாயிருக்கிறகார.
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சில ெகாமகான்்கள வகாஙகுறதுக்கு 
நகான் ெ்நடைக்குப 
சபெகா்கபசபெகாறன். நீங்களும வரப 
சபெகாறீங்கைகா?

ச்ககாசி, எஙட்க 
எணைகாலும 
உங்கசைகாடை 
வருவன்,

எனக்கு இ்நைச் ெ்நடை நல்லகாய்ப 
பிடிக்கும, சின்னப பிளடையிடல 
இரு்நது நகான் இஙட்க வகாறனகான். 
அசைகாடை எனக்கு எல்லகாடரயும 
்ைரியும.

இ்நைச் ெ்நடை வடிவகாயிருக்கு.

ச்ககாசி, அழ்ககான
ஒரு ஆமபிடைடயக் 
்கணடுபிடிக்கிறதுக்கு 
உனக்கு என்டர உைவி 
சைடவபபெசைல்டல!

உங்கசைகாடை இஙட்க 
இருக்கிறது... ச்ககாசி, நகான் 
பெகாத்ை ்பெகாமபிடையளிடலசய 
மி்க அழ்ககான ்பெகாமபிடை 
எணைகால் அது நீங்கைகான் 

நீங்க ஒரு 
விடையகாடடுக்்ககாரன்
இல்டல எணைது 
நிச்ெயமைகாசன?

நகான் ்ககாைசலகாடை 
விடையகாடுறதில்டல, நகான் 
மனெகாரக் ்கடைக்கிறன். என்டர 
இையம என்ன ்ெகால்லுது எணடு 
உங்களுக்குத் ்ைரியுமகா?

இல்டலசய?

என்டர ஆத்மதுடையகா 
உங்கடை நகான் பெகாக்கிறன். 
நீங்களும அபபெடி 
நிடனக்கிறியைகா?

ஓம, அபபெடித்ைகான் 
நகான் நிடனக்கிறன்!

ஒருவடர ஒருவர அறி்நது்்ககாளவதில் மீதி விடுமுடறடய நகாங்கள ்கழித்சைகாம. அவர என்னுடைய ்பெறசறகாடரச் 
ெ்நதித்ைகார. என்னுடைய பிளடைபபெரகாய வீடடை நகான் அவருக்குக் ்ககாடடிசனன். என்னுடைய சிசனகிைர்களுைன் 
்வளியில் ்ென்சறகாம. திருமைம ்ெய்து ்்ககாளளுமபெடி அவர ச்கடைகார. நகான் ெரி என்சறன். எனக்கு மூன்று 
பிளடை்கள சவணடும என்றும பிரபெல்யமகான ஒரு உைவ்கத்டை நகான் நைகாத்ை சவணடும என்றும அவருக்கு நகான் 
்ெகான்சனன். என்னுடைய ்கனவு்கடை நிஜமகாக்்க நகாங்கள செர்நது சவடல்ெய்சவகாம என அவர ்ெகான்னகார. நகான் 
நிர்நைரமகான வதிவகாைரகா்க வருவைறகுத் ைகான் ்பெகாறுபசபெறபெைகா்க அவர கூறினகார. அவருடைய விடுமுடற முடி்நைதும 
அவர ்கனைகாவுக்குத் திருமபிச் ்ென்றகார. அவருடைய அடுத்ை விடுமுடறயின் சபெகாது அவர மீணடும வ்நைசபெகாது 
நகாங்கள திருமைம ்ெய்து்்ககாணசைகாம. நகான் ்கனைகாவுக்குக் குடி்பெயர்நசைன். 
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ஒரு சில மகாைங்களின் பின்னர …

என்டர இையம என்ன 
்ெகால்லுது எணடு 
உங்களுக்குக் ச்கடகுைகா?

நீங்கள என்டர 
உயிரத்துடை 
எணடு.

அவசைகாடை உங்கடை நகான் 
்கணைனகான். ையவு்ெய்து 
உடை நிபபெகாடடுஙச்ககா, 
எனக்குப பிடிக்ச்கல்டல, இது 
என்டனத் ்ககாயபபெடுத்துது. 

நீ என்ன நிடனக்கிறகாய் 
எணைடைப பெறறி எனக்குக் 
்கவடலயில்டல, நீ என்னிடல 
ைஙகியிருக்கிறகாய், உன்டன 
நகாடடை விடடு ்வளிசயத்ை 
என்னகாடல ஏலும. 

 மன்னிக்்க சவணடும, அமமகா, 
உங்களுடைய அடடை 
நிரகா்கரிக்்கபபெடடிருக்கிறது.

என்ன?

எங்கடை வஙகிக்்கைக்கு்கள 
எல்லகாத்திலிரு்நதும என்டன 
்வளியிடல எடுத்ைகா 
்கடையிடல நகான் எபபெடிச் 
ெகாமகான் வகாஙகிறது?

அடைச் 
்ெய்யத்்ைரியகாை 
முடைகாளைகாசன 
நீ, பிற்்கன்ன.

நகான், என்டர வகாழக்ட்க பூரகாவும 
ெகாமகான்்கள வகாஙகியிருக்கிறன். 
மு்நதி ஒவ்்வகாரு நகாளும நகான் 
ெ்நடைக்குப சபெகாறனகான்! 

உனக்கு ஒணடும 
விைஙச்கல்டல. 
இஙட்க 
்கனைகாவிடல 
எல்லகாம 
வித்தியகாெம.

நகான் ்வளியிடல சபெகாறன். 
வீடடுத்திறபடபெ என்னடடைத் ைகா

ஏன்?

ஆமபிடையடைச் 
ெ்நதிக்கிறதுக்்ககாணடித் ைகான் 
நீ ்வளியிடல சபெகாச்ககாணும 
என்கிறகாய் .

அது 
உணடமயில்டல. 
எனக்குச் 
சிசனகிைர்கள 
சவணும. 

உளளுக்ட்க இரு 
எணடு உனக்கு நகான் 
்ெகான்னனகான்!

எனக்குத் ைனிய 
இருக்ச்கலகாது! 
எனக்குச் 
சிசனகிைர்கள 
சைடவ! எனக்குச் 
ெமூ்கம சைடவ!

சவணைகாம! 
ையவு்ெய்து!
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நீ முடைகாள!!
வகாடயப 
்பெகாத்து!

இல்டல!
ையவு்ெய்து என்டன 
அடிக்்ககாசையுஙச்ககா. ையவு்ெய்து!

நகான் எபபெவும ்ககாயபபெடடிரு்நைன் ைனிடமயிடல இரு்நைன்

மு்கத்திடல அல்லது ஆக்்கள பெகாக்்கக்கூடிய இைத்திடல எனக்கு 
அடிக்்கக் கூைகாது எணடு அவருக்குத் ்ைரியும. 

சவடெ!
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ச்ககாசி,  இஙட்க வகா! 
எனக்கு நீ சைடவ.

எனக்குக்…
்கடைபபெகாயிருக்குது.

ஆர இஙச்க புருஷன்? எனக்கு 
விருபபெமகான சபெகாது உைலுறவு 
டவக்கிறது என்டர மனுசியகான 
உன்டர ்கைடம. 

எனக்கு…அ்நை 
மனநிடல இல்டல.

நகான் ்ெகால்லுறடை 
நீ ்ெய்! 

என்னடடைக் ்ககாசு இல்டல, என்னகாடல 
விடடிடடுப சபெகாச்கலகாது. 
அவர என்டர புருஷன்
அவர என்டர புருஷன் எணைகால், அது பெகாலியல் 
வன்புைரவல்ல, என்ன?
்பெகாலிசுக்கு நகான் ்ெகான்னகால், அடவ என்டன 
நகாடடைவிடடு அனுபபிபசபெகாடுவினம.
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ச்ககாசி, நகான் இரடவக்கு 
்வளியிடல சபெகா்க சவணும! 
்ெய்யிற சவடலடய 
விடடிடடு ்வளிக்கிடு.  

ெரி, ்்ககாஞெம 
்வளிக் ்ககாறடறயகாவது 
சுவகாசிக்்கலகாம.

இ்நை ்பெகாமபிடையள எல்லகாம 
ைங்கடை துடைவர்கசைகாடை, 
நணபெர்கசைகாடை …்பெருமூச்சு

வை வை 
வை

அடவ எல்லகாருசம ெ்நசைகாஷமகா்க 
இருக்கிற மகாதிரிக் கிைக்குது, 
ஏன் எனக்கு மடடும ெ்நசைகாஷம 
கிடைக்குதில்டல?

என்டர ்பெயர நிஷகா. நகான் 
இருக்கிறன், ்ெல்லம, நீங்க 
என்சனகாடை ்கடைக்்கலகாம.

ஹ்ம, ஆர 
அது?

ஓ, ்ெல்லம.

ஹ்மம.

எனக்கு இதிடலயிரு்நது 
விடுைடல சவணும.  

ஏன் எனக்கு? 
நகான் என்ன பிடழ 
்ெய்ைனகான்? 
ஊஊஊ

நகான் ெ்நசைகாஷமகா்க 
இருக்்க சவணும. 
ஹ்ம

வை வை 
வை
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இபபெடித்ைகான் 
ஒரு உைவ்கத்தின் 
்கழிபபெடறயில் நிஷகாடவ 
நகான் ெ்நதிச்ென். 
என்டர ்கடைடய நகான் 
அவவுக்குச் ்ெகான்சனன், 
அத்துைன் என்டர 
உைம்பெல்லகாம இரு்நை 
்ககாயங்கடைக் ்ககாடடினன்.  
அவவுக்குச் ெரியகான 
ச்ககாபெமகா்க இரு்நதுது. 
நகாங்கள இரணடுசபெரும 
அழுைம. “ச்ககாசி, நகான் 
உங்களுக்கு உைவி்ெய்யப 
சபெகாறன்”, என அவ 
்ெகான்னகா.

இது ைகான் என்டர 
்ைகாடலசபெசி இலக்்கம. நகாடைக்கு 
அவர சவடலக்குப சபெகானதும 
என்டனக் கூபபிடுங்கள. நகான் 
உங்கடை வ்நது ஏத்திக்்்ககாணடு 
 சபெகாறன்.

அடுத்ை நகாள.

நிஷகா? அவர 
சபெகாடைகார

ெரி, நகாங்கள 
சபெகாவம!!

புலம்பெயர்நை 
்பெண்களுக்்ககான 
செடவ்கள

ெகாரகாவுக்கு உங்கடை நகான் 
அறிமு்கம ்ெய்யபசபெகாறன். 
அவ எனக்கு நிடறய உைவி 
்ெய்திருக்கிறகா. 

உங்களுக்்ககா? உங்கடை 
புருஷனும உங்களுக்கு
     அடிச்ெவரகா?

என்டர பெக்்கத்துவீடடுக்்ககாரன் 
என்டனப பின்்ைகாைர்நதுவ்நது 
பெகாலியல் துன்புறுத்ைல் ்ெய்ைகான். 
அைனகால்ைகான் இ்நதியகாடவ  
விடடிடடு இஙட்க
   நகான் வ்நைனகான். 

அது பெயங்கரமைகான்.
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ெகாரகா அன்பெகாயிரு்நைகா.

ஹகாய் ச்ககாசி, உங்கடைச் 
ெ்நதிக்கிறதிடல எனக்குச் 
ெ்நசைகாஷமகாயிருக்கு.

அவ என்டனச் ்ெவிமடுத்ைகா.

உங்கடை புருஷன் உடபெை, 
ஆருக்குசம உங்கடைத் 
துன்புறுத்துற உரிடம கிடையகாது. 

அத்துைன் எனக்கு உைவி 
வழங்க முன்வ்நைகா .

  முைலிடல, உங்களுக்்ககான 
பெகாது்ககாபபுத் திடைம ஒன்டற 
உருவகாக்குவம. பிறகு நகாங்கள 
நைகாத்திற எல்லகாச் ்ெயல்முடற 
வகுபபு்கடையும நகான் 
உங்களுக்குக் ்ககாடடுறன்.   

அ்நை மு்கவர நிடலயத்துக்கு நகான் 
ஒழுங்ககாப சபெகா்கத் ்ைகாைஙகினன்.

வைக்்கம ச்ககாசி!   
வரத்ை்க வகுபடபெத் 
துவங்கத் ையகாரகா?

வைக்்கம 
ெகாரகா! 

எனக்கு புதிய நணபெர்கள 
கிடைக்கிறகார்கள அசைகாடை 
எனக்கு இ்நை வரத்ை்க வகுபபு 
பிடிச்சிருக்கு. சிலசவடை ஒரு 
நகாடைக்கு... 

உங்களின்டர பெகாடடி 
எனக்குச் ்ெகால்லித்ை்நை 
இனிபபு்கடைச் ்ெய்யிற 
வரத்ை்கம ஒணடை நகான் 
துவஙகியிருக்கிறன்

விடையகாடடுக்்ககாரன்

அடுத்ை நகாள என்டர புருஷன் 
சவடலக்குப சபெகான பின்.

நிஷகா? 

இபபெ நீங்க ்கலவுஙச்ககா! 

இபபிடியகா?

ச்ககாசி, ந்கரத்திசல சிற்நை 
இனிபபு்கள இடவைகான்! 

ஓம
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சிசனகிைர்களுக்கும 
சிசனகிைர்களின் 
சிசனகிைர்களுக்கும நகான் 
இனிபபு்கடை விற்கத் 
துவஙகினன். ஒவ்்வகாரு நகாளும 
என்டர புருஷன் சபெகானப பிறகு 
உைனடியகா்க நகான் ெடமக்்கத் 
துைஙகுவன்.

அன்சபெ இணடைக்கு 
நீங்கள ்வளைன வீடடை 
வ்நதிடடீங்க! 

நல்ல 
வகாெமகாயிருக்குது.

வகாெத்டைப பெறறி அவர 
ெ்நசைகிக்்கக் கூைகாது 
எணைதுக்்ககா்க, அலுமகாரிக்ட்க 
இரு்நை நூறறுக்்கைக்்ககான 
இனிபபு்களிடல, இரணடு 
அல்லது மூணடு இனிபபு்கடை 
ஒவ்்வகாரு பின்சனரத்திலும 
அவருக்கு நகான் குடுத்ைன்.

்்கதியிடல, என்டர எல்லகாச் 
சிசனகிைரும ந்கரம முழுக்்க 
இனிபபு்கடை விநிசயகாகிக்கிறதுக்்ககா 
எனக்கு சவடல ்ெய்யத் 
்ைகாைஙகினகார்கள. 

அனிறரகா ைவுன்ரவுணுக்கு 
நீங்கள 200 
்்ககாணடுசபெகாறியள
்ககாரலகா, நீங்கள 200 
்்ககாணடுசபெகாறியள

நகான் சபெகாதுமகான பெைத்டைச் 
செமிச்சிரு்நைன், ஒரு நகாள …

நகான் நிடனக்கிறன். 
திங்கள ைகான் அ்நை நகாள 
என்று .

ேப
பாறன்

! 

 அபபெடிசய ்்ககாஞெம சமலதி்க 
சநரமும ்்ககாஞெம சமலதி்க 
வரத்ை்கத் திறன்்களும கிடைத்ை 
பின்னர …

ச்ககாசி 
இனிபபு்கள

அமமகா? 

ச்ககாசி! நீ எபபெடி 
இருக்கிறகாய்?

நகான் ெகாதிச்சிடைன் 
அமமகா!

ச்ககாசி, உன்டனப 
பெறறி நகான் 
்பெருடமபபெடுறன்.

நன்றி அமமகா!

முறறும
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ம்ககாலியின் ்கைட
்ெப்ரமபெர மகாைத்தின் ஒரு ்ககாடலப ்பெகாழுது.

்ககாடல வைக்்கம! இ்நை 
்ெப்ரமபெர மகாைத் திங்கட 
கிழடமயில்  இடலயுதிர ்ககாலம 
வ்நதுவிடைது சபெகாலத் 
்ைரிகின்றது! இன்டறய 
வகானிடல…

21° ்ெல்சியஸ. சூரிய 
்வளிச்…

்கனைகாவுக்கு வ்நது 
கிடைத்ைடை 6 
மகாெமகாச்சு…

ஓ, இணடைக்குத் 
திங்களகிழடம –
இரடவக்கு எனக்கு 
ஆஙகில வகுபபிருக்கு.  
சபெகாடடு வகாறன்!

ெ்நதிபபெம, அன்சபெ! 

்ககாடல 
வைக்்கம!

 ஹகாய்... நகான் 
்ெகால்லவ்நைது, 
்ககாடல வைக்்கம

முறறும
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்ககாடல வைக்்கம, 
ம்ககாலி!

்ககாடல வைக்்கம, 
்ைகான்.  

இரடவக்கு 8 மணி வடரக்கும 
உங்கைகாடல நிக்ச்கலுசமகா? 
அறிக்ட்கயிடல இருக்கிற 
மகாறறங்கடைப பெத்தி 
    நகாங்கள ்கடைக்ச்ககாணும.

ஓச்க…..ஓம, 
நிச்ெயமகா.

இ்நைக் கிழடம திருமபெவும 
நிக்்கச் ்ெகால்லிக் ச்கக்கிறகார. 
இது எனக்கு ்பெரிய 
பிரச்சிடனயகாயிருக்கு …

எனக்கு இ்நை சவடல சைடவ. 
இது ்கனைகாவிடல என்டர 
முைல் சவடல…

ெரி, இரடவக்குச் 
ெ்நதிபபெம, மகாக்.

ெரி, ்ைகான்…

்ைகான், இ்நைகாஙச்ககா, 
இதிடல எல்லகாப 
பெத்திரங்களும இருக்கு. 

நீங்க எவ்வைவு வடிவகா 
இருக்கிறியள எணடு 
ஆசரனும உங்களுக்குச் 
்ெகால்லியிருக்கினசமகா?

ஓ, மன்னிக்்க
சவணும – 
நகான் ஒருக்்ககா 
வகாஸரூமுக்குப 
சபெகாச்ககாணும. 
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என்னடடை இரு்நது அவர 
என்னத்டை எதிரபெகாக்கிறகார? 
இ்ைன்ன பெகாரகாடைகா 
இல்டல நகான் அதி்கமகாய் 
அலடடிக்்்ககாளறசனகா?  

்கனைகாவிடல சவடல 
்ெய்யிற இைத்திடல 
இபபிடித்ைகான் இருக்குசமகா?

என்னசவகா, எனக்கு 
ஆமபிடையளிடல 
விருபபெம எணடு ஏன் 
அவர நிடனக்கிறகார?

 இன்்னகாரு நகாள மகாடல.   

உங்களுக்கு இ்நை 
சவடல நல்லகாய்ப 
பிடிச்சிருக்கு, என்ன? ஓம…

எங்களுக்கிடையிடல இடை 
இபபிடிசய டவச்சிருஙச்ககா, 
அபபெ உங்களுக்கு பெைவி 
உயரவும வரும, உங்களுக்குத் 
்ைரியுமைகாசன…

எ்நைப பிரச்சிடனயும வகாறது 
எனக்கு விருபபெமில்டல, ஆனகா 
அவர நைக்கிறவிைமும அவறடர 
்கடையளும எனக்கு உணடமயிடல 
பிடிக்ச்கல்டல.  அவருக்கு நகான் 
்ெகால்லடசைகா? இஙட்க இதுைகான் 
்பெகாதுவகான நைத்டையகா??

எபபிடியும இ்நை சவடலடய 
நகான் டவச்சிருக்ச்ககாணும-
ஆனகா, அதுக்கு 
எவ்வைசவணடு ெகிக்கிறது?

இ்நைப பெைவிவுயரவுக்்ககான 
வகாய்படபெ இவரகாடல நகான் 
இழ்நதிைக்கூைகாது.  
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அவடவப சபெகால ்கவரச்சியகான 
ஒரு ்பெகாமபிடைசயகாடை 
சவடல ்ெய்யிறது  என் 
அதிர்ஷைம, என்ன 
நிடனக்கிறீங்கள? 

நகாங்க நல்லகா ஒத்துபசபெகாறம. 
எங்களுக்கிடையிடல நல்ல 
புரிஞசுைரவு இருக்கு!  

மகாக், உங்கடை சபெகான் 
அடிக்குது. நகான் குளிக்கிறன், குடடி! அ்நை 

சபெகாடன எடுக்கிறீங்கசைகா? 

இரகாத்திரி  பி்நதி  

நிணைதுக்கு நன்றி. 

எங்கடை ்பெகாழுது 

நல்லகாய்ப சபெகாச்சுது..  

Don

மகாக், சநறறு இரகாத்திரி 
பெகாடடியிடல என்ன நை்நைது?  

்ைகான்னின்டர ்மசெஜ் 
எங்கடை உறடவ 
உடைக்்கபபெகாத்துது.  

ஆரகாலும எனக்கு உைவி 
்ெய்சயலுசமகா அல்லது என்ன 
்ெய்யிற்ைணடு ஆசலகாெடன 
ைசரலுமகா எணடு சயகாசிக்கிறன் 

ம்ககாலி...
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்்ககாஞெ நகாைகா 
நகான் உங்கடைக் 
்கவனிக்கிறன்.  
உங்களுக்கு ஏசைகா 
பிரச்சிடன சபெகால 
்ைரியுது.  

நீங்க ்மலிஞசும 
சபெகானியள…

என்ன நைக்குது? 
ஏைகாவது
பிரச்சிடனயகா?

மமம…அது… 
்ைகான்சனகாடை 
சவடல ்ெய்யிறது… 
என்சனகாடை அவர 
நைக்கிறவிைம 
ெரிமகாரி எனக்குத் 
்ைரிசயல்டல …

வகாஙச்ககா, ஒணைகாய்க் 
ச்ககாபபி குடிபபெம. 
உங்களுக்குப 
பெரவகாயில்டல 
எணைகால் மறறடவயும 
எங்கசைகாடை கூை 
வருவினம.  
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எனக்குக் குழபபெமகாய்க் 
கிைக்குது…

சவடலயில்லகாமல் 
சபெகா்கக்கூைகாது, 
்கவனமகாயிருஙச்ககா. 
்கனைகாவிடல இது உங்கடை 
முைல் சவடல – இது 
உங்களுக்குத் சைடவ. 
அபபிடிசய விடடிடுஙச்ககா. 
அவர இ்நை நிறுவனத்திடல 
ஒரு ்பெரிய புளளி.

அபபிடி உணடமயகா்கசவ 
நீங்கள நிடனக்கிறிங்கசைகா? 
அ்நை ஆள ்கலியகாைம 
்கடடின ஆள, எல்சல! 
அவர எபபெவும என்சனகாடை 
்கணணியமகாய்த்ைகான்
   நைக்கிறவர. 

நீங்க Human Resources 
க்குப சபெகாஙச்ககா.

நகான் நிடனக்கிறன், 
முடியுமகானவடரக்கும 
நீங்க அவரிடடை இரு்நது 
ைளளியிருக்கிறது நல்லது. இ்நை 
ஆளுக்கு ்்கடை ்பெயர இருக்கு. 
இன்்னகாரு சவடலக்கு மகாத்ைச் 
்ெகால்லிக் ச்கட்கலகாசமகா?

ஆஙகிலத்திலும பி்ரஞசிலும. 
ஏன் சவடற ்மகாழியளிலும 
கூை, வைங்கடை நீங்கள 
்கணடுபிடிக்்கலகாம எணடு 
்ைரியுசமகா.
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என்ன உைவியும 
என்டனக் ச்கட்கலகாம 
எணைடை 
மறவகாசையுஙச்ககா. 

நன்றி, நகாடைக்குச் 
ெ்நதிபபெம!  

சவடலடய நகான் 
விசைகாணுமகா? 

  சவடலடய 
விடடிடைகால், 
நகான் இபபிடி 
ஒரு மன 
அழுத்ைத்சைகாடை 
வகாழத்சைடவயில்டல.

அபபிடி்யணைகால் 
என்டர ்்கைரவத்டை நகான் 
்ககாபபெகாத்ைலகாம. ஆனகால் 
அவருக்்ககாணடி என்டர 
சவடலடய நகான் இழக்்க 
சவணடியிருக்கு.

ஒணடும ்ெகால்லகாமல், நகான் 
விலகினகால், அசன்கமகாய் 
அவர இன்்னகாரு ஆசைகாடை  
திருமபெத் ்ைகாைஙகுவகார. 

்ைகாைரறதிடல அவருக்குப 
பிரச்சிடன இருக்்ககாது, 
சிலசவடை இன்னும கூைவும 
்ெய்யக்கூடும.  

என்டர ்கணடை நகான் 
மூடிக்்்ககாணடிருக்கிறைகா,

எல்லகாப பிரச்சிடனயும 
ைகானகாசவ இல்லகாமல் 
சபெகாகுமவடரக்கும 
்ககாத்திருக்கிறைகா?  
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நீங்கள- நீங்கள என்ன 
்ெய்வியள?  

எனக்குத் ைன்னமபிக்ட்க 
வகாறதுக்கும என்டனக் 
்ககாத்துக்்்ககாளளுறதுக்கும  
இன்்னகாரு ஆசைகாடை 
்கடைக்கிறது எனக்கு உைவி 
்ெய்யக்கூடும.

சிலசவடை என்டர 
்மகாழியிசலசய 
வைங்கடையும ஆைரடவயும 
நகான் ்கணடுபிடிக்்கலகாம…

இது பெறறிக் 
்்ககாஞெம நகான் 
ஆய்வு ்ெய்சயகாணும.  

்கை்நது சபெகாறவடரக்கும 
்ககாக்கிறதுக்்ககா்க என்டர 
்கணடை நகான் 
மூடிக்்்ககாணடிரு்நைகால், 
அலுவல்கத்துக்குப சபெகாறதுக்கு 
எனக்கு அருவருபபெகாயிருக்கும. 

அவடர எதிரத்து நிணடு, 
பு்ககார ஒணடைத் ைகாக்்கல் 
்ெய்யடசைகா?

நகான் அவடர 
எதிர்்ககாணைகால், 
என்டர விதி என்டர 
்கடடுபபெகாடடுக்ட்க வரும.  
ஆனகா, அது சுலபெமகான 
விஷயமில்டல…

ஆனகால் என்டர 
உைல்ரீதியகான 
்்கைரவத்துக்கும 
உைரச்சிரீதியகான 
்்கைரவத்துக்கும 
ஆபெத்ைகாயிருக்கு  

அது மடடும சபெகாைகா்ைணைகால், 
நகான் பு்ககார ்ெய்யலகாமகா? 
ஆரிடடை?
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Human Resourcesல் நகான் ை்கவல்்கடைக் ச்ககாரியிரு்நசைன். புலன்விெகாரடை 
ஒன்று ்ைகாைஙகியிருக்கிறது.  

்ைகாடலசபெசி மறறும எழுத்துமூலமகான ்ைகாைரபெகாைல் ெகாடசியங்கடை 
டவத்திருபபெதும ெகாடசி்கள இருபபெதும பெயனுளைது என நகான் 
அறி்நது்்ககாணசைன்.  

ை்கவல்்கடை நகான் அறி்நை சபெகாது, சவடலயில் நி்கழும பெகாலியல் 
வன்முடறயின் அறிகுறி்கள, எனக்கிருக்கும ்ைரிவு்கள மறறும நகான் என்ன 
்ெய்யலகாம என்பெது பெறறி எனக்கு நன்கு விைஙகியது. நகான் நமபிக்ட்கயுைன் 
இருக்கிசறன்!

இசை சநரத்தில், ்ைகாைர்நதும ைனிடமடய விலக்கி, ை்கவல்்கடை 
அறி்நதிருபபெைறகு விருமபுகிசறன். ்ைகா்நைரவின் அறிகுறி்கடை விைஙகிக் 
்்ககாளைவும; அவறடற அடையகாைம ்கணடு ்பெயரிைவும என்னகால் முடியும!  

23முறறும
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‘Duck’ எணைடை நகான் 
எபபிடிச் ்ெகால்லுறது?

Duck.

என்டர ்பெயர ரீம, என்டர சிசனகிைரின்டர ்பெயர அமல்.  
நகாங்க ்கனைகாவுக்குப புதிெகா வ்நதிருக்கிறம.
அமல் ஒரு அ்கதி. ்கடடுமகானப ்பெகாறியியலிடல முதுமகாணிப 
பெடிபடபெ முடிக்கிறத்துக்்ககா்க ெரவசைெ மகாைவனகா நகான் 
வ்நதிருக்கிறன். நீணை சநரத்டை ஒன்றகா்கக் ்கழித்ை பின்னர 
நகாங்கள நல்ல நணபெர்கள ஆகியிருக்கிறம. அசைகாடை ஒரகாடை 
ஒரகாள முழுடமயகா நமபுறம.

என்டர ஆஙகிலத்டை நகான் 
முன்சனறசறகாணும! 

ஆஙகிலம பெடிபபிக்கிற ஒரு 
ஆளிடடை பெடிக்கிறது நல்லது 
எணடு நகான் நிடனக்கிறன். 
நீங்க என்ன நிடனக்கிறியள?

ஓம, அமல் அது 
நல்ல விஷயம!

ஆஙகிலம 
பெடிபபிக்கிறடவ பெறறின 
சுவ்ரகாடடி்கடை நகான் 
சைடிபபெகாக்கிறன்.

ஆஙகிலத்தில் 
்கலகாநிதிப 
பெடைத்துக்குப 
பெடிக்கும (PhD) 
மகாைவர ஒருவர 
்கறபித்ைல் 
செடவ்கடை 
வழஙகுகின்றகார.
 

ரீமகா! ரியூடைர ஒரகாடை 
நகான் ்கணடுபிடிச்சிருக்கிறன், 
அவறடர ்பெயர சஜகான். 

அது நல்லது அமல்!

உங்களுக்கு விருபபெம எணைகால் 
நகான் உங்கடைக் 
கூடடிக்்்ககாணடு சபெகா்கலகாம. 
அசைகாடை பெகாது்ககாபபுக் குறியீடு 
ஒணடைத் ்ைகாடலசபெசியிடல 
நகாங்கள சபெகாைலகாம. 

நிச்ெயமகா! அவறடர 
அலுவல்கத்திடல ஒவ்்வகாரு 
திங்களும நகான் அவடரச் 
ெ்நதிக்கிறன். 

பெடிபபிக்கிறதுக்கு ஒரு 
ஆடை நகான் எபபிடிக் 
்கணடுபிடிக்கிறது? 

அமலின் ்கைட

்ைகாைரபு்்ககாளளுங்கள: 

சஜகான்

Tamil_Master-sri-tamil-font-NEW.indd   24 6/26/17   2:21 PM



25

ஹகாய் அமல், ையவு்ெய்து 
இருஙச்ககா, இரவுச் ெகாபபெகாடு 
ெடமச்சு முடியுது.  

மன்னிக்ச்ககாணும, நகான் மி்கவும 
்வளைன வ்நதிடைன், 
இரவு 8 மணிக்கு ைன்டர 
அலுவல்கத்துக்கு வரச்்ெகால்லி 
சஜகான் என்டனக் ச்கடைவர.

அவ்வைவு 
பி்நதியகா? 

எனக்கும இதிடல 
விருபபெமில்டலத்ைகான், ஆனகா 
நகாடைக்கு எனக்்்ககாரு 
முக்கியமகான செகாதிடன 
இருக்குது …

வீடடை சபெகானவுைடன 
என்டன அடழயுஙச்ககா.

8மணிக்கு

ஹகாய் அமல்.

ஹகாய் சஜகான்.

ையவு்ெய்து இருஙச்ககா, 
உங்கடை எதிரபெகாத்துக் 
்்ககாணடிரு்நைனகான். 

இவர ஏன் என்டன 
இபபெடிப பெகாக்கிறகார? 

ஓ வகாஙச்ககா, ்ெல்லம, இதிடல, 
எனக்குப பெக்்கத்திடல இருஙச்ககா, 
இபபிடி்யணைகால் உங்களுக்குப 
பெடிபபிக்கிறது எனக்குச் 
சு்கமகாயிருக்கும  

இது என்ன விசித்திரமகா்க 
இருக்குது. ஏன் என்டன 
இவ்வைவு ்நருக்்கமகா்க 
இருக்்கச் ்ெகால்லுறகார?

பெக்்கத்து வீடடுக்்ககாரர 
நிடனக்கிறகார…

Tii
tiit

ii

ஹ
காய் A

. 

எல்
ல
காம ஓச்கயகா? 

உ
ங்கட

ை
ப பெத்தி 

என
க்கு 

சயகாெட
ன
யகா 

இ
ருக்கு. 

நீங்கள
 ஓச்க எண

டு
 

என
க்குச் ்ெகால்கிறதுக்கு 

்ரக்ஸ
ற பெண

ணு
ஙச்ககா 

Reema

Reema

ஆர அது? 

சுமமகா ஒரு சிசனகிைர...

எபபிடிசயகா, சபெகாற சநரமகாச்சுது. 
நகான் உங்கடைக் ்ககாரிடல 
்்ககாணடுசபெகாய் விடடுவிடுறன்.

மமம.. ஓச்க.

அடுத்ை திங்கடகிழடம.
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நகான் வீடடை 
சபெகாச்ககாணும ஓ, உங்களுக்குக் 

குளிருது!

நகான் 
ஓச்க…

இடைக் ்கழடடுஙச்ககா! 
உங்களுக்கு வருத்ைம 
வரபசபெகாகுது! 

சவணைகாம!

எல்லகாம 
ஈரமகாயிருக்கு

நிபபெகாடடுஙச்ககா

நிபபபாடடுஙேகபா! 
நிபபபாடடுஙேகபா! 
நபான் ேபபாேகபாணும! 

ஹகாஹகா! நீங்க 
அடமதியகாயிரு்நைகால் நகான் 
நிபபெகாடடுவன், 

ஹகாஹகா உனக்குப 
டபெத்தியம!
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ரீமகா? ஹ்ம

என்ன நை்நைது?

ையவு்ெய்து வகாஙச்ககா 

எஙட்க நகான் இருக்கிறன் 
எணடு எனக்குத் ்ைரிசயல்டல. 
ஒரு சைநீரச்ெகாடலயிடல. நகான் 
முழுெகா நடனஞசிருக்கிறன் . 
ஹ்ம

ையவு்ெய்து ்்கதியகா 
வகாஙச்ககா .

முழுகினது ்்ககாஞெம 
்கை்கைபபெகா இருக்கும எணடு 
நிடனக்கிறன். இ்நைகாஙச்ககா, 
உங்களுக்குப பிடிச்ெ 
சைத்ைணணி 

ஊஊஊ

அவ அழுது ்்ககாணடிரு்நைகா, 
்கடைசியிடல என்ன நை்நைது 
எணடு ்ெகான்னகா.

அமல், இது உங்கடை 
பிடழயில்டல!

ஆனகா, அ்நைக் 
்ககாரிடல நகான் 
ஏறியிருக்கிறசன.

ஆனகா, உங்கடைத் ்ைகாை 
அவருக்கு நீங்க அனுமதி. 
்்ககாடுக்ச்கல்டல  

இல்டல, நகான் 
்்ககாடுக்ச்கல்டல…

அவரின்டர நைத்டைக்குப 
பின்விடைவு இருக்்க 
சவணு்மணடு நகான் 
நிடனக்கிறன்.

உணடமயகா்கசவகா?

ஓம! இது பெகாலியல் 
ைகாக்குைல். பீைகாதிபெதிக்கு  
நகாங்கள பு்ககார ்ெய்ய 
சவணடும. 

ெரி, ரீமகா,
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நிபபெகாடைச் ்ெகால்லி நகான் 
அவருக்குச் ்ெகான்னனகான், ஆனகால் 
அவர என்டனப பெகாத்து சுமமகா 
சிரிச்சுக் ்்ககாணடிரு்நைகார, நிபபெகாடடு! 
நிபபெகாடடு! என நகான் ்கத்திக் 
்்ககாணடிரு்நைனகான் 

ச்களுஙச்ககா மிஸ அல் 
எரயனி, சஜகான் இஙட்க 4 
வருஷமகா ஒரு TA ஆ்க 
இருக்கிறகார.

அதுக்கு முைல் அவர என்டர 
மகாைவரகா இரு்நைவர; சிற்நை்ைகாரு 
மகாைவர, ்ைகாழிலிடல அவருக்கு 
அறபுைமகான்ைகாரு 
எதிர்ககாலமிருக்கு. 

இது ஒரு ைவறகான புரிைல் 
எணடு எனக்கு நிச்ெயமகாய்த் 
்ைரியுது.

ஆனகா செர…

இஙட்க ஆண்களும 
்பெண்களும நடபெகா 
இருபபினம. சஜகாசனகாடை 
்கடைச்சுப பிரச்சிடனடயத் 
தீருஙச்ககா.

்கனைகாக் ்கலகாெகாரம 
மறறும ்பெறுமகானங்கள 
பெறறி நீங்க அறியகாைவரகா 
இருக்கிறியள. 

சஜகாசனகாடை ்கடைக்கிறது? 
சஜகாசனகாடை ்கடைக்கிறது! 
எபபெடி அவர அபபெடிச் 
்ெகால்சலலும!???

அவர ஏன் என்டன 
நமசபெல்டல? 

என்டர வீடடுக்குப சபெகாய், 
இனி என்ன ்ெய்கிறது 
எணடு சயகாசிபபெம.  

பீைகாதிபெதி

அடுத்ை நகாள: 
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அது சமகாெமகான பெகாலியல்வகாைம, 
இனவகாைம, இஸலகாமிய 
எதிரபபுவகாைம!

உணடமயகாய்த்ைகான்! 
எவ்வைவு சமகாெமகான 
ஆள!

எனக்குச் ெரியகான 
எரிச்ெலகாயிருக்கு!

நீங்க ்கடைக்்க விருமபுற 
ஆள எணடு சவடற 
ஆரகாவது இருக்கினமகா? 
பெடடியல் ஒணடைப 
சபெகாடடு ஒரகாடைக் 
்கணடுபிடிபபெம. 

அது நல்ல துவக்்கமைகான் !

மகாைவர குழுக்்கள 
இருக்குது …

்கவுன்சிலர, ைகாக்்கபபெடை 
்பெண்களுக்்ககான உைவி 
இடைபபு, பெகாதிரியகார 

இடறநமபிக்ட்க எனக்கு 
மி்கவும முக்கியம, முைலிடல 
பெகாதிரியகாசரகாடை ்கடைக்கிடற
 நகான் விருமபுறன்

நல்லது! நகாடைக்குப 
சபெகாவம!

பெகாதிரியகார

நகான் அவடரத் ைவறகா்க 
விைஙகியிருக்கிறன் எணடு 
்ெகால்லியிருக்கினம, அைகாடல 
நை்நைது பிடழயகா எணைது 
எனக்கு நிச்ெயமகாய்த் 
்ைரிசயல்டல

உங்கடைத் ்ைகாடுறதுக்கு 
நீங்க அவருக்கு அனுமதி 
்்ககாடுத்ைனீங்கைகா? 

இல்டல. நகான் 
்்ககாடுக்ச்கல்டல.அபபெ அது 

பிடழ.

மறு நகாள.
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்பெண்களுக்்்கதிரகான வன்முடறடய 
நிபபெகாடடுறதுக்கு, பெல்்கடலக்்கழ்க 
வைகா்கத்தின் பெகாதிரியரகா்க இருக்கிற 
நகான், என்டர சவடலயிடல 
முன்னுரிடம ்்ககாடுக்கிறனகான். 

உங்கடை நகான் நமபுகிறன், 
அசைகாடை உங்களுக்கு நை்நைது 
ெரியல்ல.

நன்றி.

்பெண்களுக்்்கதிரகான 
வன்முடறடய நிறுத்ை நகாங்கள 
எல்லகாரும ஒணடு செ்நது 
சவடல ்ெய்சயகாணும 

நகான் ஏறறுக்்்ககாளளுறன்

இ்நைகாஙச்ககா, அணடமயிடல 
இயறறபபெடை C132 எணை 
ெடைமூலம பெறறின சில 
ை்கவல்்கள. 

நீங்க இதிடல பெகாக்கிற 
மகாதிரி, ெடைமூலம C132, 
பெகாலியல்ரீதியகான மறறும 
பெகாலினரீதியகான உபெத்திரவத்டைத் 
ைடுக்்க ்கல்லூரி்களும 
பெல்்கடலக்்கழ்கங்களும 
்்ககாளட்க்கடை டவச்சிருக்்க 
சவணும எணடு ்ெகால்லியிருக்கு.  

அடைப சபெகால வன்முடற 
நைக்ச்கக்ட்க ்ெயல்பெடுத்ை்வன 
்ைளிவகான நடைமுடற்களும 
இருக்்கசவணும .

அமல், முடறபபெடியகான பு்ககார 
ஒன்று ைகாக்்க ்ெய்ய நீங்க 
விருமபினகால்.

நகான் உங்களுக்கு 
ஆைரவளிபசபென்.

ஆனகா அது உங்கடை 
்ைரிவு.

நன்றி.
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நன்றி ரீமகா!

அமல், நீங்க என்ன 
்ெய்யப சபெகாறியள? 

இபபெ, உங்களுக்கு சுஷி 
வகாஙகித் ைரபசபெகாறன்.

சுஷியுைன் வகாழக்ட்க இன்னும 
நல்லகாயிருக்கு.

ெடைமூலம 
C132 
உைனும!

நகான் பு்ககார ஒன்டறத் ைகாக்்கல் 
்ெய்யபசபெகாறன். அது என்டர 
உரிடம, சஜகான் ்ெய்ைது 
ைவறு!

எல்லகாருக்கும ெடைமூலம C132 
்ைரிஞசிருக்்க சவணு்மன 
நகான் விருமபுறன். மகாைவர 
ெங்கம, ்பெண்கள அடமபபு்கள 
மறறும ஏடனய குழுக்்கடை 
ெமபெ்நைபபெடுத்துவம. 

ஒபபுைல் ்கலகாெகாரம மறறும பெகாலியல் 
வன்முடற பெறறி மகாைவர்களுக்்கம 
ஆசிரியர்களுக்கும பெணியகாைர்களுக்கும 
்கடைகாயப பெயிறசி ்்ககாடுக்்க சவணும 
எணடு பெல்்கடலக்க்்கழ்கத்தில் ஒரு 
்்ககாளட்கடய உருவகாக்குமபெடி நகாங்கள
     ச்கடபெம 

அடுத்ை 
கிழடம ்பெண்களுக்கு 

எதிரகான 

வன்முடறடய

 நிறுத்து!

31

ெபணகளுக்கு 

எதிரபான 

வன்முைறைய

 நிறுத்து!

ெபணகளுக்கு 

எதிரபான 

வன்முைறைய

 நிறுத்து!

முறறும
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மனு்வலகா வர்ககாஸின் ்கச்செரி 

வசலரியகா! உங்கடைப பெகாக்்க 
எனக்கு மி்கவும ெ்நசைகாஷமகா்க 
இருக்கு! 

நல்வரவு, மனு்வலகா!!

உங்கடை சுறறுபபெயைம 
எபபிடி இரு்நதுது?  
ஒன்ரகாறிசயகா முழுக்்க நீங்கள 
்கச்செரி ்ெய்திருக்கிறீங்கள!

அறபுைமகா்க இரு்நதுது!

நகான் ்கனக்்க நல்ல ஆட்கடைச்
ெ்நதிச்சிருக்கிறன், அசைகாடை
வித்தியகாெமகான ்கன இைங்களிடல
பெகாடியிருக்கிறன்

நீங்க ஒரு 
நடெத்திரம.

்கன ்ககாலத்துக்குப பிறகு 
உங்கடைப பெகாக்கிறது 
ெ்நசைகாஷமகா்க இருக்கு!

நீங்க இல்லகாைது 
்வறுடமயகா இரு்நதுது 
மனு்வலகா.

மனு்வலகாவின் ்கடை
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நகாடைக்கு ்ககாடல உைவுக்கு 
உங்கடை நகான் ெ்நதிக்கிறன்.

வ்நைதுக்கு நன்றி, 
வசலரியகா.

ஓ, ைகான்ஸ ஆைசவணும 
சபெகாலிருக்கு.  ஜீ 
லவுஞசுக்கு நகான் 
சபெகா்கபசபெகாறன்!!

ஹகாய்! நீங்க ைகாசன, பெகாைகி, மனு்வலகா! 
என்டர ்பெயர ஜக். நகான் ைகான் ஜீ 
லவுஞசின்டர ்ெகா்நைக்்ககாரன். ஏைகாவது 
குடிக்்கப சபெகாறீங்கைகா?

ஓச்க

நகான் உங்கடைபபெத்திக் 
ச்களவிபபெடடிருகிறன் 
அசைகாடை மு்நதி இஙட்க 
உங்கடைச் ெ்நதிச்சிருக்கிறன்.

நகான் ்கழிவடறக்குப சபெகாடடு 
வகாறன். 

ஒரு பிரச்சிடனயுமில்டல, 
ஆறுைலகா வகாஙச்ககா.
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நீங்கள நல்லகா ஆடுறீங்க 
மனு்வலகா!

மமம, எனக்குக் ்்ககாஞெம 
ைடலசுத்துற மகாதிரிக் கிைக்கு 

நீங்கள குடடித்தூக்்கம 
சபெகாைக்கூடிய சின்ன அடற 
ஒணடு இஙட்க இருக்கு.

நன்றி.

ஹகாய் நணபெரச்கை!

ஹகாய் ஜக்.

ஆர இ்நை வடிவகான 
ெரக்கு?

எவ்வைவு நல்லகா நீங்க ைகான்ஸ 
ஆடுவியள எணடு என்டர 
நணபெர்களுக்குக் ்ககாடடுஙச்ககா!

ையவு்ெய்து ்கைடவப 
பூடைகாசையுஙச்ககா! 

உங்களுக்கு ஆமபிடையடையும 
்பெகாமபிடையடையும பிடிக்கும 
எணடு நகாங்கள ச்களவிபபெடுறம, 
நகாங்கள அடைச் ெரிபபெடுத்ை
  சவணும. 

இல்ைல!

ேவணணடபா...ம!
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நன்றி.

ஒரு சில மணித்தியகாலங்களுக்குப 
பிறகு.

இ்நை மூணடு சபெரும என்டனப 
பெகாலியல் வன்புைரவு ்ெய்திருக்கினம. 
அடவ என்டன அடறயிடல 
விடடிடடுப சபெகானடவ. 

மனு்வலகா! நகான் 
்பெகாலிடெக் ச்ககால் 
பெணைடைகா?

இல்டல! இது என்டர 
பிடழ!!!

ஆனகா…

அடவ என்டன 
நமபெ மகாடடினம !

இ்நைக் ்கடைடயத் 
திருபபிச் ்ெகால்ல 
என்னகாடல ஏலகாது.

ஓச்க.

அ்நைக் குடிபெகானத்துக்கு ஓம 
எணடு ்ெகான்னது என்டர 
பிடழ! அசைகாடை அ்நைக் 
குடிபெகானத்டை அவரிடடை 
விடடிடடுப சபெகானது! 
அசைகாடை அவசரகாடை 
ைகான்ஸ ஆடினது.

ஓ, ்ெல்லம. நீங்க எ்நைப பிடழயும 
்ெய்சயல்டல. இது உங்கடை பிடழ 
இல்டல. அவன் உங்களுக்கு 
சபெகாடைமரு்நது சபெகாடடிருக்கிறகான். 
அடவ உங்கசைகாடை பெகாலியல்
வன்புைரவு ்ெய்திருக்கினம! இது
ஒரு குறறச்்ெயல் நீங்கள 
சபெகாடையூடைபபெடடிருக்கிறியள. 
உங்களுக்குப 
சபெகாடையூடைபபெடடிரு்நைகால் 
உங்கைகாடல ஒபபுைல் 
்்ககாடுக்்க முடியகாது.

நகான் இருபெகாலினம ெகார்நதிருக்கிறன் 
எணைைகாடல என்டனத் ைகாங்கள 
ெரி்ெய்ய சவணடும எணடு 
அடவ ்ெகால்லிச்சினம.

பெகாலியல் ைகாக்குைலு
க்்ககான சிகிச்டெ 
நிடலயத்துக்கு நகாங்கள 
சபெகா்க சவணு்மன நகான் 
நிடனக்கிறன். 

நிடலயத்துக்கு நல்வரவு, 
மனு்வலகா. என்டர ்பெயர 
சிவகானகா. உங்களுடைய 
ைகாதி நகான். உங்களுக்கு 
ஆைரவளிக்கிறதுக்்ககா்க நகான் 
இஙட்க இருக்கிறன். 

உங்களுக்கு விருபபெ்மணைகா, 
எதிர்ககாலத்திடல குறறமசுமத்ை 
சவணு்மணடு நீங்க தீரமகானிச்ெகாப 
பெகாவிக்கிறதுக்்்கன, இபபெ நகாங்க 
ஆைகாரங்கடைச் செ்கரிக்்கலகாம. 
நகாங்க அபபெடிச் செ்கரிபபெடை நீங்க 
விருமபுறியைகா? 

குறறமசுமத்ை சவணடு்மன எ்நைக் 
்கடைகாயமும இல்டல. ்கவுன்சிலிங 
மறறும ஆைரவுக்கு நீங்க இ்நை 
இைங்களுக்குப சபெகா்கலகாம. 
உங்களுக்கு மனவடுடவ 
ஏறபெடுத்தும விையம நை்நதிருக்கு               
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மனு்வலகா, இ்நைகாஙச்ககா, 
உங்களுக்கு நகான் சைத்ைணணி 
சபெகாடைனகான் 

உங்கசைகாடை 
நகான் இரவு முழுக்்க 
இருபபென் 

நீங்க ைனியகா இல்டல

அடுத்ைநகாள ்ககாடல

நகான் ச்ககாபபி சபெகாடுறன்.  
உங்களுக்கு வகாடடிய பெகாண 
சவணுமகா?

ெரி! எல்லகாத்துக்கும 
உங்களுக்கு நன்றி!

  மனு்வலகா, நீங்க 
ைனியகா இல்டல. 
உங்களுக்்ககா்க நகான் 
இருக்கிறன்!

உங்களுக்கு நை்நைது 
பெகாலியல் வன்புைரவு, அது ஒரு 
பெகாலியல்ரீதியகான ைகாக்குைல். 
அ்நை ஆமபிடையளிடலைகான் 
குறறமெகாடைபபெை சவணும. 
அது உங்கடை பிடழ இல்டல. 

உங்கடை ஒபபுைடல நீங்க 
்்ககாடுக்்கசவயில்டல. 
உங்களுக்குசபெகாடையூடைபெ
்பெடடிரு்நைைகாடலஉங்களுக்குப  
சபெகாடையூடைப
பெடடிரு்நைைகாடல 
உங்கடை  
ஒபபுைடல நீங்க 
்்ககாடுத்திருக்ச்கலகாது
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அ்நை இரவுக்குப பிறகு, 
ெகாைகாரைமகான, நகாைகா்நைக் 
்கைடம்கடை மனு்வலகாவகால் 
்ெய்ய முடியவில்டல. அ்நை 
பெகாலியல்ரீதியகான ைகாக்குைல் 
்ைகாை்நது அவளுக்கு ஞகாபெ்கம 
வ்நது்்ககாணசையிரு்நைது. 

என்னகாடல இனிப 
பெகாசைலகாது.

அபபிடி விசைலகாது. பிடழத்து 
வகாழபெவருக்்ககான ஆைரவுக் 
குழுக் கூடைம உங்களுக்கு 
உைவியகாயிருக்கும  என நகான்
  நிடனக்கிறன். 

ெமூ்க டமயம

ஓம. என்சனகாடை 
வ்நைதுக்கு நன்றி.

பிடழத்து வகாழபெவருக்்ககான ஆைரவுக் குழுக் கூடைத்தில் வசலரியகாவும மனு்வலகாவும பெல ்பெண்கடைச் ெ்நதித்ைனர, 
அதில் சிலர பெகாலியல் ்ைகா்நைரவு, பெகாலியல் ைகாக்குைல் மறறும பெகாலியல் வன்புைரவு பெறறிய ைங்களுடைய அனுபெவங்கடைக் 
கூறினகார்கள. அவர்களுக்கு நை்நைது அவர்களுடைய பிடழ இல்டல என்பெடையும ைமது ்கடை்கள, ைமது குரல்்கள மறறும 
ைமது வகாழவு என்பென முக்கியமகானடவ என்பெடையும உைர்நை பின்னரகான அவர்களுடைய ஆறறுபபெடுத்ைல் பெயைம 
பெறறிப சபெசினகார்கள. மனு்வலகா அ்நைக் கூடைங்களுக்கு கிரமமகா்கச் ெமூ்கமளிக்்க ஆரமபித்ைகார. 

மகாைக்்கைக்்ககா்க இஙட்க 
வ்நை பிறகு, இணடைக்கு 
உங்கசைகாடை என்டர 
்கடைடயப பெகிரலகாம என 
நகான் நிடனக்கிறன்.

மனு்வலகா ைனக்கு என்ன 
நை்நைது என அவர்களுக்குச் 
்ெகான்னகார.

ஜீ லவுஞச், 
ஜக் ஆ?

ஓம, அைன் ்ெகா்நைக்்ககாரன் 
ஜக் ைகான் எனக்குப சபெகாடை 
மரு்நது சபெகாடடு பெகாலியல் 
வன்புைரவு ்ெய்ைவன்.

எனக்கும 
அடைத்ைகான் அவன் 
்ெய்ைவன்.
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உங்களுக்குமகா?

ஓம, ்ெகால்லுறதுக்கு 
எனக்குச் ெரியகான 
்வட்கமகா்க இரு்நதுது. 

எனக்கும 
ைகான்!

ஓம. ்பெகாலிசுக்குப 
சபெகா்க எனக்குப பெயமகா்க 
இரு்நதுது. அது என்டர 
பிடழ எணடு அடவ 
்ெகால்லுவினம எணடு 
நகான் நிடனச்ென்.

நகான் ஏைகாவது ்ெய்ய 
சவணும.

அவன் சமலும ்பெண்கடைத் 
துன்புறுத்துறடை நிபபெகாடடுறதுக்கு 
நகாங்கள ஏைகாவது ்ெய்யலகாம. 

அவர்கள அவர்களுக்குள ஒழுஙகுபெடுத்திக் ்்ககாணைகார்கள

வகாவ், இது 
நல்லகாயிருக்கு.

இடைச் ்ெய்யிறதுக்கு 
நகான் ்ககாத்திருக்கிறன்!

 நன்றி.

துணடுபபிரசுரம பெறறி 
என்ன நிடனக்கிறியள?

எனக்கு 
நல்லகாய்ப 
பிடிச்சிருக்கு! 

எத்ைடன சுவ்ரகாடடி்கடை 
நகாங்கள சபெகாசைகாணும? 

250!!!

நீங்க ையகாரகா?! 

ஓம!

ஓம!்

ஓம!

ஓம!
ஓம!
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என்ன இஙட்க 
நைக்குது? 

பெகாலியல் வன்முடறக்்்கதிரகா 
நகாங்கள  சபெகாரகாடுகிசறகாம! 
எங்களுைன் இடையுங்கள! 

ெபண
களுக்ெகதி

ரபான
பபாலியல் வன்முைறைய நிறுத்து!

சவணைகாம என்றகால் 
சவணைகாம என்றுைகான் 
அரத்ைம!

ஒபபுைல் ்கலகாெகாரம, பெகாலியல் 
வன்புைரவுக் ்கலகாெகாரமல்ல

ஒபபுைடலப பெறறிப 
சபெசுவைற்ககா்க இ்நைத் 
துணடுபபிரசுரத்டை நகாங்கள 
்ெய்சைகாம.

நல்லசவடை எங்களுக்கு இபபெ இது 
்ைரியும, இனிசமல் ஒருசபெகாதும நகான் 
இஙட்க வரமகாடைன் 

சவணைகாம என்றகால் 
சவணைகாம என்றுைகான் 
அரத்ைம!

்பெண்களின் அ்நைப சபெகாரகாடைத்துக்கு ெமூ்கத்திலிரு்நது 
பெலர ஆைரவளித்ைனர. ்கல்விபு்கடைல் மறறும ஒன்றுசெர்நை 
்ெயல்பெகாடடின் மூலம பெகாலியல் ைகாக்குைலுக்்்கதிரகா்கப 
சபெகாரகாடுவடை சநகாக்்கமகா்கக் ்்ககாணை ஒரு ெமூ்கக் குழுடவ 
இது உருவகாக்கியது.  

Zee Lounge

39முறறும
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கல்நதுைரயபாடல் ேகள்விகள்
இ்நைச் சித்திர நகாவலில் உளைைக்்கபபெடடிருக்கும விையங்கள ்ைகாைரபெகான உடரயகாைல்்களுக்கு இ்நைக் ்கடை்கள 
வழிவகுக்கு்மன நகாங்கள எதிரபெகாரக்கின்சறகாம. அைன்மூலம பெகாலியல் வன்முடற பெறறிய மனபபெகாஙகு்கடை நகாங்கள 
மகாறற முடியும. உங்களுடைய நணபெர்கள, குடுமபெத்ைவர்கள மறறும ெமூ்கத்ைவர்களுைன் ்கல்நதுடரயகாைல்்கடை 
ஆரமபிபபெைறகு இ்நைக் ச்களவி்கடைத் ைகாரகாைமகா்கப பெயன்பெடுத்துங்கள.

ேகபாசியின் கைத (பக்கஙகள் 5-14) 

1. இ்நைக் ்கடையின் ஆரமபெத்தில் எ்நைக் ்கவடலயுமில்லகாை, சுை்நதிரமகான ்பெணைகா்க  ச்ககாசிடய நகாங்கள பெகாரக்கின்சறகாம. 
அவருடைய ்கைவடர அவர ெ்நதித்ை பின்னர அவர எபபெடி மகாறினகார?

2. ்கனைகாவுக்கு ச்ககாசி வ்நைபின்னர அவருடைய வகாழக்ட்க எபபெடி மகாறியது?

3. ச்ககாசியின் ்கைவர அவர்களுடைய வீடடுக்்ககான ச்ககாசியின் திறபபு்கடை எடுத்துச் ்ெல்கிறகார. அது ஏன் 
பிரச்சிடனயகானது?

4. ச்ககாசியின் ்கைவர ச்ககாசியிடன ஏமகாறறுபெவரகா்கவும  துன்புறுத்துபெவரகா்கவும நைக்கும விைங்கள பெறறிக் ்கல்நதுடரயகாடுங்கள. 
அவருடைய நைத்டை ச்ககாசிடய எவ்வட்கயில் உைரவுபூரவமகா்கப பெகாதித்திருக்கிறது?

5. அவர்கள திருமைமகானவர்கள ஆைலகால், ச்ககாசியின்  ஒபபுைல் இல்லகாவிடினும ச்ககாசியுைன்  உைலுறவு டவபபெது ைனது 
உரிடம என   ச்ககாசியின்  ்கைவர கூறுகிறகார. இடைப பெறறி நீங்கள என்ன நிடனக்கிறீர்கள? ச்ககாசியின் நணபெரகா்க நீங்கள 
இரு்நைகால் அவருக்கு நீங்கள என்ன ்ெகால்வீர்கள?

6. ச்ககாசி எபபெடி நிஷகாடவச் ெ்நதித்ைகார நிஷகா எபபெடி ச்ககாசிக்கு ஆைரவளித்ைகார?

7.  புலம்பெயர்நை ்பெண்களின் செடவ்களுக்குச் (Immigrant Women’s Services) ்ென்ற பின்னர, ச்ககாசிக்கு என்ன 
வட்கயகான ஆைரவு கிடைத்ைது? அவருடைய வகாழக்ட்க எபபெடி மகாறியது?

8. ைனது ்ெகா்நை வியகாபெகாரத்டை ஆரமபித்ைது ச்ககாசியின் வகாழக்ட்கடய எ்நை வட்கயில் மகாறறியது ?  

மகபாலியின் கைத (பக்கஙகள் 15-23)

1. சவடலயிைப பெகாலியல் வன்முடற மறறும உபெத்திரவங்கடை அனுபெவித்ைசபெகாது, எபபெடியகான பெகாதிபபு்கள மறறும ைடை்கடை 
ம்ககாலி அனுபெவித்ைகார?  

2. ்ைகான்னிறகு எதிரகான நைவடிக்ட்கடய ம்ககாலி எடுபபெைறகு எது வழிவகுத்ைது?

3. என்ன வட்கயகான ை்கவல்்கள, எபசபெகாது கிடைத்திரு்நைகால் ம்ககாலிக்கு உைவியகா்க இரு்நதிருக்கும?

4. ச்ககாபபி குடிக்்கபசபெகானசபெகாது, ம்ககாலி ெ்நதித்ை அவரின் ெ்க பெணியகாைர்களின் நைத்டை பெறறி நீங்கள என்ன நிடனக்கிறீர்கள? 

5. பு்ககாடரத் ைகாக்குைல் ்ெய்ை பின்னர என்ன வட்கயகான ைடை்கடை ம்ககாலி எதிர்ககாலத்தில் எதிரக்்்ககாளை சவணடியிருக்கும?

6. சவடலயிைப பெகாலியல் வன்முடற மறறும உபெத்திரவங்கடை எபசபெகாைகாவது நீங்கள அனுபெவித்திருக்கின்றீர்கைகா? அவறடற 
அடையகாைம ்ககாணபெது சிரமமகா்க இரு்நைைகா?  

7. ம்ககாலி மகாதிரி, அசை நிடலடமயில் இருக்கும அல்லது இரு்நை எவடரயகாவது உங்களுக்குத் ்ைரியுமகா?

8. உங்களுடைய அபிபபிரகாயபபெடி, சவடலயிைப பெகாலியல் வன்முடற மறறும உபெத்திரவங்கள பெறறிய ெமூ்க விழிபபுைரடவ 
சமமபெடுத்துவைறகு எது சிற்நை வழி? 

40
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அமலின் கைத (பக்கஙகள் 24-31)

1. ரீம மறறும அமல் இடைசயயகான உறடவ நீங்கள எபபெடி விபெரிபபீர்கள?  

2. வன்முடறயின் எ்நை வடிவத்டை அமல் அனுபெவிக்கின்றகார?

3. அமலின்  எல்டல்கடை சஜகான் எவ்விைத்தில் மீறியிருக்கிறகார?

4. ரீம எவ்வட்கயில் அமலுக்கு ஆைரவளிக்கிறகார? அவருக்கு நீங்கள எ்நை விைத்தில் ஆைரவளித்திருபபீர்கள?

5. அமலுக்குக் ்கனடியக் “்கலகாச்ெகாரம மறறும ்பெறுமகானங்கள” ்ைரியவில்டல எனப பீைகாதிபெதி (Dean) ்ெகான்னது பெறறி 
நீங்கள என்ன நிடனக்கிறீர்கள? ்ைரியக்கூடிய சிறுபெகான்டம முஸலீமகா்க அமல்  இல்லகாமல் இரு்நதிரு்நைகால் இசை 
மகாதிரியகான பிரதிபெலிபடபெப பீைத்ைடலவர ்ககாடடியிருபபெகாரகா?

6. பெகாதிரியகார அமலுக்கு எவ்வட்கயில் பெதிலளித்ைகார?

7. ெடைமூலம 132 என்றகால் என்ன? பெகாலியல் வன்முடறடயக் ்கை்நதுவகாழசவகாரில் அது எ்நை விைத்தில் ைகாக்்கத்டை 
ஏறபெடுத்துகிறது? 

8. ரீமும அமலும மகாைவர ஒன்றியத்துக்குப சபெகான பின்னர என்ன ்ெய்வகார்கள என நீங்கள நிடனக்கிறீர்கள?

மனுெவலபாவின் கைத (பக்கஙகள் 32-39)

1. அ்நைத் ைகாக்குைலுக்்ககா்க, மனு்வலகா முைலில் ைன்மீசை குறறம்கணைகார. இ்நை வட்கயகான சி்நைடனக்கு என்ன ்ககாரைங்கடை 
அவர ்ெகால்கிறகார?

2. பெகாலியல் வன்முடறடயக் ்கை்நது வகாழசவகாரின் அனுபெவத்துக்்ககா்க அவர்கடைசய குறறமெகாடடும எவ்வட்கயகான ்ெய்தி்கள 
எங்களுடைய ெமூ்கத்தில் (நணபெர்கள. குடுமபெத்ைவர்கள, ஊை்கம, பெகாைெகாடல, பெணியிைம சபெகான்றவறறில்) இருக்கின்றன? 
அவர்கடை ஆைரிக்கும எவ்வட்கயகான ்ெய்தி்கள எங்களுடைய ெமூ்கத்தில் இருக்கின்றன?

3. ஒபபுைல் பெறறி வசலரியகா மனு்வலகாவுைன் ்கடைக்கின்றகார. ஒபபுைல் பெறறி உங்களுக்கு என்ன ்கறபிக்்கபபெடடுளைது? 
ஒபபுைடல மீறுமசபெகாது என்ன நைக்கும? ஒபபுைல் என்பெைன் ்கருத்துப பெறறி எபசபெகாது, ஏன் எங்களுக்குக் 
்கறபிக்்கபபெடடிருக்்க சவணடும?

4. மனு்வலகாவுக்கு வசலரியகா எபபெடி ஆைரவு வழஙகுகின்றகார? மனு்வலகாவின் நணபெரகா்க நீங்கள இரு்நதிரு்நைகால் எபபெடி 
நீங்கள அவருக்கு ஆைரவளித்திருபபீர்கள?

5. பெகாலியல் வன்முடறடய, ஏடனய குறறச்்ெயல்்களிலிரு்நது சவறுபெடுத்தும ்ககாரணி்கள எடவ? உைகாரைத்துக்கு மனு்வலகாவின் 
்ககாரக் ்கணைகாடி்கள ்நகாறுக்்கபபெடடிரு்நைகால், அசன்கமகா்க அவர ைன்டனத் ைகாசன குறறமெகாடடியிருக்்க மகாடைகார. பெகாலியல் 
வன்முடறடயப புரி்நது ்்ககாளவடை /ட்கயகாளுவடை மி்கவும சிக்்கலகானைகா்க மகாறறுவது எது?

6. இ்நைக் ்கடை, மனு்வலகா இருபெகால் நகாடைமுளைவர என்றும அ்நைக் குறறமபுரி்நைவர்கள அவடரச் “ெரிபபெடுத்ை” 
முயறசிக்கிறகார்கள என்றும கூறுகின்றது. அதிலிரு்நது நீங்கள எடைப புரி்நது ்்ககாணடீர்கள?

7. அசை மகாதிரியகான பெகாலியல் வன்முடறடய அனுபெவித்ை ஒரு குழு மக்்களிைம இரு்நது மனு்வலகா ஆைரடவப ்பெறுகின்றகார. 
இ்நை வட்கயகான ஆைரவு ஏன் முக்கியமகானது? 

8. பெகாலியல் வன்முடறடயக் ்கை்நது வகாழசவகாருக்கு எவ்வட்கயகான  ஆைரவு வழங்கபபெடுகின்றது என்பெைறகு உங்களுடைய 
ெமூ்கத்திலிரு்நது உங்கைகால் உைகாரைங்கள ்ெகால்ல முடியுமகா? பெகாலியல் வன்முடறயிலிரு்நது பிடழத்து வகாழபெவர்களுக்்ககான 
ெமூ்க ஆைரடவ உறுதிபபெடுத்துவைறகு எவ்வட்கயகான  ்ெயறபெகாடு்கள சைடவயகா்க உளைன? 
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பிரதிபலிபபுகள்
இ்நைச் சித்திர நகாவலில் உளை ்கடை்களுக்்ககான பிரதிபெலிபபெகா்க உங்களுடைய எணைங்கடை எழுதுவைறகு, 
பெைம கீறுவைறகு அல்லது கிறுக்குவைறகுத் ையவு்ெய்து இ்நை இைத்டைப பெயன்பெடுத்துங்கள. இ்நை இைம 
உங்களுடையது, உங்களுக்கு விருபபெமகான மகாதிரி இடைப பெயன்பெடுத்துங்கள!
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‘Duck ’ எணைடை நகான் 
எபபிடிச் ்ெகால்லுறது?

Duck.

Ontario Council of Agencies  
Serving Immigrants 
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, Ontario M4R 1A3
vaw@ocasi.org
www.ocasi.org  
facebook.com/ocasiconnects

Mouvement Ontarien des Femmes
Immigrantes Francophones
P.O Box 40036, RPO, Queens Quay 
Toronto, Ontario M5V 0A4
contact@mofif.ca    
www.mofif.ca   
Facebook.com/mofif

24 மணி சநரம | வகாரத்தில் 7 நகாட்கள | 200 ்மகாழி்கள 
| இர்கசியமகானது | அநகாமசையமகானது
ஒன்ரகாறிசயகா மகா்ககாைத்திலுளை அடனத்துப 
்பெண்களுக்கும, இலவெ ்நருக்்கடி ஆசலகாெடன, 
உைரச்சிபூரவமகான ஆைரவு, பெகாது்ககாபபுத் திடைமிைல், 
ை்கவல் மறறும பெரி்நதுடரபபு்கடை இ்நை உைவி 
இடைபபு, வழஙகுகின்றது. 
நீங்கசைகா அல்லது உங்களுக்குத் ்ைரி்நை எவசரகா 
துன்புறுத்ைடல அனுபெவித்ைகால், இன்சற எங்கடை 
அடழயுங்கள.
ெரபாறன்ேரபா ெபருமபபாகம: : 416-863-0511
கடடணமற்ற இைணபபு: 1-866-863-0511
ெசவிபபுலனற்ேறபாருக்கபான இைணபபு: 1-866-863-7868 
www.awhl.org

Fem’aide
Ligne d’écoute et de soutien pour les 
femmes d’expression française dans la 
province de l’Ontario.
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine. Vivre sans violence est un droit !
Appelez dès maintenant :
1-877-336-2433
ATS 1-866-860
www.femaide.ca

உஙகளுக்கு ஆதரவு ேதைவயபானபால், தயவுெசய்து 
ெதபாடரபுெகபாள்ளுஙகள்:

Si vous avez besoin de soutien, contactez:

Assaulted Women’s 
Helpline (தபாக்குதலுக்குடபடட 
ெபணகளுக்கபான உதவி 
இைணபபு)
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