ம

ொட்டைக் கடிதம்

ப ொன் குலேந்திரன்

(கனடொ)

முகவுடை

மன ல ொயொளிகள் தம்மம பெளிக் கொட்டொல் பமொட்மட கடிதம் எழுதி
ஒருெர்லமல்

உள்ள தம் லகொ த்மத தீர்த்துக் பகொள்ெொர்கள்

இெர்கள் லகொமைகள். கடிதம் கிமடத்தெர்

மனம்., முகம் எப் டி

மொறுகிறது என் மத கடிதம் அனுப் ியெர் லகட்லடொ கண்லடொ
அனு ெிப் ொர்கள் இன்னும் சிேர் தம்மொல் சொதிக்க முடியதமத
பமொட்மட கடிதம் எழுதி மன திருப்தி அமடெொர்கள். அெர்கள் “முகம்
இல்லொத ஜீவன்கள்”
அதிகமொக பமொட்மட கடிதங்கள்

ல ொகும் இடம் குப்ம த் .பதொட்டி

சிே சமய தூஷண ெொர்த்மதகளில்

கடிதம் எழுதப் ட்டிருக்கும்

.

அதுலெ மன ல ொயொளி ஒருெரொல் எழுதப் ட்டது என் துக்கு
எடுத்துக்கொட்டு

இந்த

பமொட்மடக் கடிதத்மத

எெர் எழுதினொர்?

எதற்கொக எழுதினொர்? என்ன

டெடிக்மக எடுக்க லெண்டும்? என்று

ஆரொய்ச்சி பசய்து ல ரத்மத

ெணடிப்
ீ
து மடமம. லெமே

இடத்திே

ிரச்சமனகள்

பசய்யும்

இருந்தொல் பமொட்மடக் கடிதங்கமள எதிர்

ொர்க்கேொம். இெர்கள் மர்மக் கமத எழுதும்
முயற்ச்சிப் ெர்கள் .
எழுதிப்

ைகட்டும்

சற்று லெறு

அெர்கள் லமல்

எழுத்தொளரொக

சிேர் அனுதொ ப்

ெர

ட்டு கடிதம்

என்று ெிட்டுெிடுெொர்கள் . ஆனொல் இந்த கமத

ட்ட துப்பு துேங்கும் கமத

***
லரெதி எல்லேொமரயும்
பசல்ெந்தரின்

அைகி.

மகள். பதொைில் நுட் த் துமறயில் எம் எஸ் சி (M.Sc)

ட்டம் ப ற்ற

ட்டதொரி. எமதயும் நுண்ணியமொக ஆரொய் ெள்..

கண்டிப் ொனெள்.
ஒன்றில்

ிரமிக்க மெக்கும் திருமணமொகொத

.பசன்மனயில் , தனியொர் பதொைில் நுட்

ிறுெனம்

திட்ட லமேொளரொக (Project Manager) இருக்கும் அெளின் கீ ழ்

மொதென், சுந்தரம், லமொகன், பசல்ெம் .

ொஸ்கர் , ரலமஷ்

ஆறுல ரும் லெமே

ஆறுல ரில் மொதென்

லெமேயில்

பசய்தனர் . அந்த

ஆகிய

பகட்டிக்கொரன் அதிகம் ல ச மொட்டொன் ஆங்கிேம்

சரளமொக ல சுெொன்

மற்றெர்கள் அறுெரில் பசல்ெதுக்கு மகயொல்

திட்டம் சம் த்தப் ட அறிக்மக எழுதத் பதரியொது

சுந்தரம் ஒரு

மெத்தியர் ல ொல் கிறுக்கி எழுதுெொன். ெொசிப் து கடினம், ஆனொல்
ிமைகள் இல்ேொமல் எழுதுெொன் , சிகரட் குடிக்கும் லமொகன் எழுதும்
தமிைில் எழுத்துப்

ிமைகள் அதிகம் இருக்கும் .

ரலமஷ் முத்து ல ொன்று எழுத்தில்
அெனுக்குத் தமிழ் எழுதெரொது

ஆங்கிேத்தில்

மூம் ொயில்

எழுதுெொன்.

ிறந்த

ொஸ்கருக்கு

ஹிந்தியும் ஆங்கிேமும் மட்டுலம பதரியும்.. அெனுக்கும் தமிழ்
எழுதவும் ல சவும் ெரொது

லரெதி அெள் மனதுக்குள் மொதெமன ெிரும் ினொள். அெளுக்கு
மொதென்

பசய்யும் லெமேயில் அதிக

ம் ிக்மக. மொதெமனத்

தெிர்த்து மற்றெர்கள்
கண்டு

எழுதிய அறிக்மககளில்

ிடித்து திருத்தி இருக்கிறொள்

.

உயர்ெொக

ிமை

அலதொடு பகொடுத்த லெமேலய

குறித்த ல ரத்துக்குள் பசய்து அெர்கள்
அலுெேகத்தில் லரெதி

ே தடமெகள்

முடிக்கொதெர்கள். .

தங்கமள ெிட

மொதெமன

ொகு ொடு கொட்டி,

மதித்து, சம் ள உயர்வுக்கு லமேிடத்துக்கு சி ொர்சு

பசய்ததொல் அெனுக்கு மட்டும் மற்றெர்கமள
கிமடத்தது. அதனொல்

அெர்கள்

ெிட சம் ளம் அதிகம்

லரெதி மொதெமன கொதேிப் தொக

ிமனத்து லரெதி- மொதென் ஆகிய இருெமரயும்

இமணத்துப்

ே

ெிதமொன ெதந்திகள் ல சினொர்கள்.
ஒரு

ொள்

லரெதிக்கு

அெளின் அலுெேகத் த ொல் ப ட்டிக்குள்

கடிதம் இருந்தது அந்தக் கடிதக்

கெரில்

“ For the immediate attention of Revathy “
கெனத்துக்கு ) என்று எழுதி இருந்தது
கடிதத்மத

எடுத்து

ஒரு

ஆங்கிேத்தில்

(லரெதியன்

உடனடி

லரெதி கெரில் இருந்து

ிரித்து ெொசித்தொள் அதில்

ின் ெருமொறு

தமிைில்

எழுதியிருந்தது

லரெதிக்கு உன்னில் அக்கமற
உனக்கு மொதெமன
கிமடக்கெில்மேய?”

பகொண்ெர்கள் எழுதுெது

ெிட லெறு ஒருென் கொதேிக்க
ீலயொ ஒரு உயர் சொதி,

கரத்தில்

ிறந்து

மென். அெலனொ ஒரு தேித் சொதி. அலதொடு ஏற்கனலெ ஒரு
மென்டை
மமனெி

டித்த

ஞ்சொ ி

மூம் ொயில் திரு ைம் பசய்தென் அெனின் முதல்
அென் ஆன்ட

பசய்தெள் .

ீ அெமன

இல்ேொதென்

என் தொல் ெிெகரத்து

திரு ைம் பசய்தொல் உனக்கும் அந்த

ஞ்சொ ி

மென்ைின் கதி தொன் .

ீலயொ ஒரு ெட்ைைத்துப் மென். அெலனொ ப யர்

பதரியொத

ிறந்தென் .

கிரொமத்தில்

ீ அெமன மறந்து ெிடு..

இப் டிக்கு
உண்

ேம் ெிரும் ிகள்

கடிதத்மத ெொசித்ததும் அெளுக்கு சிரிப்பு ெந்தது ஒன் து
ிமைகள் அந்த கடிதத்தில் இருந்தன

அந்த

ிமைகளுக்கு

எழுத்துப்
சிெப்பு

ிற

மமயொல் லகொடிட்டொள். யொர் அந்த பமொட்மடக் கடிதத்மத எழுதியது
என்று அெளுக்குப்

கண்டு

குப்ம த் பதொட்டிக்குள்
உயர்

அதிகொரி

ிடிக்க பெகு ல ரம் எடுக்கெில்மே. அெள்

அக் கடிதத் கிைித்துப்

டரொஜொெின்

அமறக்குள்

ல ொடொமல் ல லர தன்

கடிதத்லதொடு பசன்றொள்.

***
:” என்ன லரெதி எதொெது

லெமேயில்

“ லெமேயில் எனக்கு

ிரச்சமன இல்மே லசர் .”

“ அப்ல ொ என்ன

ிரச்சமனயொ”? ரொஜொ லகட்டொர்

ிரச்சமன”?

:”எனக்குக் கீ ழ் லெமே

பசய்யும் ஆறு ல ரில் இருெரொல் தொன்

ிரச்சமன . முதேில் என் ப யருக்கு ெந்த இந்த பமொட்மடக்
கடிதத்மத ெொசித்துப்

ொருங்கள்.”, தனக்கு ெந்த கடிதத்மத தனது

அதிகொரி ரொஜொெிடம் லரெதி பகொடுத்தொள்
ரொஜொ

கடிதத்மத ெொசித்து ெிட்டு.

“என்ன லரெதி

கடிதத்தில். எழுத்துப்

மமயொல் லகொடிட்டு இருக்கிறது . “

ிமைகளுக்கு கீ ழ் சிெப்பு

ிற

“அது

ொன் இட்ட சிெப்புக் லகொடுகள் . அது

எழுதினது என்று கண்டு
“யொர்

தொன் யொர்

இமத

ிடிக்க உதெியது”

இந்த பமொட்மடக் கடிதத்மத

எழுதினது என்று கண்டு

ிடித்தீரொ”? :
“ எஸ் லசர்”:
“ யொர், எழுதியது

என்று கண்டு

ிடித்தீர் ” ?

“ திருடன் எப்ல ொதும் ஒரு துப்ம
மெத்து திருடமன கண்டு .

ெிட்டுச் பசல்ெொன் . அந்த துப்ம

ிடிக்கேொம்”

“ இந்த கடிதத்தில் உள்ள எழுத்துப்

ிமைகமள அமடயொளம் கண்டு

இருக்கிறீலர”.:
“அது

தொன் துப்பு.

Hammermill

அலதொடு இந்தக் கடிதத்மத எழுத;ப்

ிரொண்ட்

ிரீமியம்

ேதுக்கும்

ொருங்கள்: கெரில் உள்ள அைகிய

ொெித்த

ொெிக்கும்

ப ப் மர

ஆங்கிே எழுதுக்கமளயும்

ொருங்கள்.
ரொஜொ கடிதத்மத

ொர்த்த ின் :”இபதன்ன

சிகபரட் ெொசமன ெசுகிறது
ீ

” யொரொெது சிகபரட் குடிப் ெர் தமிழ்

சரியொக எழுதத் பதரியொதெர்

எழுதிய கடிதம் ல ொல் இருக்கு

ிமனப் து சரியொ :”?

லரெதி சிரித்த டி “

ொன்

ீங்கள் பசொல்ெது சரி லசர்

எனக்கு பமொட்மடக் கடிதம் எழுதினெர்கமள

இந்தத்

:

துப்புகள்

கொட்டிக் பகொடுத்து

ெிட்டது”
“சற்று ெிளக்கமொய்

பசொல்லும்”

“எனக்கு கீ ழ் லெமே பசய்யும்
குணங்கமளயும்

ொன்

அறுெரின் குமற

ிமறகமளயும்,,

ன்றொக அறிந்து மெத்திருக்கிலறன்.

அெர்கள்

ஆறு ல மரயும்

தனித்தனியொக

ொன் இந்த பமொட்மட கடிதத்தில்
ெொர்த்மதகமளயும்

ீங்கள் அமைத்து

ஒரு ல ப் ரில்

சிெப்பு மமயில் லகொடிட்ட

கடித உமறயில் ஆங்கிேத்தில் எழுதியமதயும்,

எழுதச் பசொல்லுங்கள் . அெர்களுக்குக் கொரணம் பசொல்ே லெண்டொம்
அதன்

ின் இந்த கடிதத்தில் உள்ள எழுத்துக்கமள ஒப் ிட்டுப்

ொர்த்தொல் ,யொர் இந்த பமொட்டமடக் கடிதத்மத எனக்கு எழுதியெர்கள்
என்று அறிெர்கள்.
ீ
அெர்களுக்கு கடிதமதக்
அெர்கள் எழுதும் ல ொது
“ ல்ே லயொசமன. அது

உங்கள்

கொட்டலெண்டொம்.

ொன்

அமறயில் இருக்கப் ல ொெதில்மே “

டிலய பசய்கிறன்”

என்றொர் அதிகொரி

டரொஜொ

***
அதிகொரியின் எழுத்துப்
பசொன்ன

ரிலசொத மன

முடிந்த

ின்

“லரெதி

ீர்

டி இக்கடிதம் எழுதியெர் யொர் என்று கண்டு

ிடித்துெிட்லடன். அலதொடு அெர்கள்
உமறயும் ல ப் ரும்

கடிதம் எழுதப்

ொெித்த கடித

ம் அலுெேகத்தில் அறிக்மககள் எழுதப்

ொெிக்கும் ல ப் ர். அது ப ரும் குற்றம் லரெதி”
இனி உங்கள் முடிவு என்ன லசர்
ன்ன பசொல்ெது சரிய எம த்யி அெர்கமள
பசொல்ே லெண்டும் எழுத்துப்

ற்றி அறிந்த

ீர் முடிவு

ிமைகலளொடு தமிைில் எழுதியெர்

லமொகன் : அெர் தொன இந்தக் கடித்மத எழுதி இருக்கலெண்டும். அெர்
சிகபரட் குடிப் ெர் என்று எனக்குத் பதரியும்
எழுத்தில்

கெரில் எழுதியவ்ர்

ரலமஷ் . இந்த பமொட்மட கடிதத்மத

இருெரும் லசர்ந்து எங்கள் அலுெேகத்தில்

ிரொண்ட்

ஆங்கிேத்தில் அைகிய

ிரீமியம் ல ப் ரில்

“முற்றிலும் சரி லசர். இனி தகுந்த

ொெிக்கும்

Hammermill

இருகிறொர்கள்”:
டெடிக்மக எடுங்கள் லசர்”

“இெர்கள் இருெமரயும் லெமேயில் இருந்து

ீக்கவும் . அல்ேது

சம்ம ளம் இல்ேொமல் ஒரு மொதம் தற்கொேிகமொக லெமேயில்
ிறுத்தவும் என் முடிவு”.
இது அெர்களின் முதல் குற்றம் என் தொல் லெமேயில் இருந்து
இருெமரயும் தற்கொேிகமொக ஒரு மொதச் சம் ளம் இல்ேொமல்
ிறுத்துங்கள். அடுத்த முமற அெர்கள் ஏதொெது குற்றம் பசய்தொல்
லெமேயில் இருந்து

ீக்கி ெிடுங்கள்”: லரெதி

பசொன்னொள்.

ரொஜ் உடலன தன் பசக்கரட்டரிமய அமைத்து

ரலமஷ், லமொகன்

இருெருக்கும் ஒரு மொதச் சம் ளம் இல்ேொமல்

தற்கொேிகமொக

லெமேயில் இருந்து

ிறுத்தும் ஆமணயிடும் கடிதத்மத பமொட்மட

கடிதம் எழுதியதுக்கும் அலுெேக ல ப்மர கடிதம் எழுதப்
ொெித்ததுக்கும்

ஆகிய இரு குற்றங்கமள

சுட்டிக் கொட்டி

இது ல ொல் குற்றங்கள் பசய்தல் லெமேயில் இருந்து
ீக்கப் டுெொர்கள் என்று குறி ிட்டு

இனியும்

ிறந்தரமொக

கடிதம், ஒன்மற

தயொரித்து, தொன் மகயழுத்துப் ல ொட பகொண்டு ெரும் டி அதிகொரி
டரொஜொ பசொன்னொர். அந்த பமொட்மடக் கடிததின்

ிரதிகமள அெர்கள்

இருெரினதும் தனிப் ட்ட லகொப்புக்குள் (Personal File) மெக்கும் டியும்
பசொன்னொர்..
*****

