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எத்தனை நாட்கள் ்தான் 
அனை்கழிக்கப் ப�ா்கிறாய்
ஒவ்வாரு ்�ாழுதும்
எவவளவு ்கா்தனை இழக்கிறாய் 
்்தாியுமா உைககு
என்னைச் சந்திககும் ப�ாது
நிச்சயம் ்கண்ணீர் 
வடிக்கத்தான் ப�ா்கிறாய்

உன்னை நான் சந்திப்ப�பைா 
்்தாியவிலனை
�ார்த்த அந்த விைாடியில
துவங்கும் மற்று்மாரு முனற
உன்னுடைாை எைது ்கா்தல
இவவளவு ்கா்தனை நிச்சயம்
நணீ மறுப்�்தற்கு வாய்ப்ப� இலனை
அந்த ்�ாழு்திற்்கா்க 
்காத்திருக்கின்பறன்

உன் ்�யனை 
அறிந்தவன் நான்
இருநதும் என்னுடன் வசிககும் 
�றனவ்களிடமும்
்சலைமாய் வளர்ககும் 
்�ாமபைைியன் நாய்ககுடடியிடமும்
என் ப்தவன்த நணீ்யை ்சாலலி 
னவத்திருக்கின்பறன்

நணீ என்னைக ்கா்வரும்
அந்த நாளில 
எலைாப் �றனவ்களும் 
சங்்கணீ்தமாய் �ாடப்ப�ா்கின்றை
ப்தவன்த வநதுவிடடாள் என்று
அதுவனை ்காத்திருக்கின்பறன்
உைது ்வட்கம் ைசிக்க

உன் இனடயில ன்கப்கார்த்த�டி 
மனழததூைலில 
நனையப் ப�ா்கின்பறன்
உன் விைலிடுக்கில விைலப்கார்தது
வாழவின் ்கனடசி வனை 
�ய்ிக்கப்ப�ா்கின்பறன்

உன்னை என் மார்�ிைில ்கிடத்தி
குளிர் இைவு்கனளக ்கழிக்கபவணடும்
உன் மடியில ்தனை சாய்தது
என் மை்ம் ்்தாியாமல 
உறங்்க பவணடும்

உன் ்கண்கள் �ார்தது
எைது ்கவின்த்கனள 
எழு்தப்ப�ா்கின்பறன்
உைககுள்ளும் இருககும் ்கா்தனை
நான் ைசிக்கப் ப�ா்கின்பறன்
நிச்சயம் ்கா்தலிப்�ாய் ்தாபை

அ்தி்கம் ்காத்திருக்கின்பறன்
வீ்ாவது ்காைமலை 
்கா்தலும் ்தான்
�ிறகு வநது என்னை ்திடடாப்த

எைது ப்தாடடம் முழுவதும் 
நினறந்திருககும் 
உைக்காை எைது பூக்கள்
உன்னைப் �ாடக ்காத்திருககும்
�றனவ்கள்
நம்னம நனைக்கப்ப�ாகும் மு்தலமனழ
இவற்பறாடு நானும் ்காத்திருக்கின்பறன்
பூங்்்காததுடன்
இ்தயம் நிைம்�ிய ்கா்தபைாடு.
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சில்ைன்ற ்காற்று மு்கம் முழுவதும் 
�ைவு்கிறது.

ஏப்தா ஒரு உ்ர்ச்சி ்�ருககு ்மலை 
இனம்கனளப் �ிாிக்கிபறன்.

நான் �டுததுக்கிடககும் ்கடடிலின் ் வளிப் 
புறம் ஜன்ைல வழிபய வாைம்....

்கருனம பூசிய வண்க ப்காைத்தில 
்காற்றின் பவ்கத்தில பம்கப்்�ா்தி்கள் அங்கு 
மிங்குமாய் ந்கர்்கின்றை.

இன்னும் ஒரு நிமிடம் கூட அ்தி்கமா்கி 
விடைாம் மனழ இறங்்கப்ப�ாவது நிச்சயம்.

ஒருபவனள மனழ இங்்கிைால எழுநது 
கூட இலனை ந்கர்நது கூட ன்க்கனள நணீடடி 
ஜன்ைல ்க்தவு்கனள மூட முடியா்தஉடம்பு 
்தளர்ச்சி.

இ ப் � ப வ ா  எ ப் � ப வ ா  எ ை  உ ய ி ர் 
ஊசலிடிக ்்காணடிருக்கிறது.

ஆைாலும் நினைவுமடடும் இன்னும் 

்தப்�ிப்ப�ா்கவிலனை.மருததுவர்்கள் ்்கடு 
இன்று இைவுககுள் சிவபைா்கப்�்தவி 
நிச்சயம்.

என் ஒபை ம்கன் சணீவா ்வளியூர்்களில 
இருககும்உறவுக்காைர்்களுக்்கலைாம்
்்தானைப�சி மூைம் என் முடிவுனைனய்சா
லலிக்்காணடிரூந்தான்.

உள்ளூர்க்காைர்்களும் ் சய்்திக ப்கள்விப் 
�டடு ஓாிருவர் ஒப்புக்கா்கவும் உணனமயாை 
விசுவாசததுக்கா்கவும் வநது �ார்தது 
்சன்றைர்.

நான் அவர்்கனளப் �ார்க்கிபறன். 
ஆைால ப�ச்சு எழவிலனை.

‘ ‘அப்�ா.. .அப்�ா.. . ’ ’  குைல ப்கடடு 
மணீணடும் விழி ்திறக்கிபறன்.

�க்கத்தில சணீவா -

அவனுககுப் �க்கத்தில ஒரு வாலி�ன். 
அது யா்ைன்று சட்டை அனடயாளம் 
்கா் முடியவிலனை.
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‘‘அப்�ா நம்ம ைாமச்சந்திை ஆசாாித 
்தாத்தாபவாட ் �ாிய �ிள்னள வந்திருக்காங்்க’’

ைாமச்சந்திை ஆசாாி ்�யனை ப்கடட 
ம ா த ்த ி ை த ்த ி ல  ட க ் ்க ன் று  எ ழு ந து 
உட்கார்நது விட பவணடு்மன்ற துடிப்பு. 
்சயல �ட முடியவிலனை.’’ம்’’ என்்கிபறன்.

எைககுள் அந்த �ருவ்காை நடப்பு்கள் 
நினைத்தினையில மின் �ிம்�ங்்களாய் 
வநது ப�ா்கிறது.

அப்ப�ாது எைககு �தது வய்திருககும் 
ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழனம அப்�ா என்னை 
ப்தாடடத்திற்கு அனழததுக ்்காணடு 
ப�ாைார்.

ப்தாடடத்தில அப்�ாவுக்கா்க ்காத்திருந்த 
ஒரு ்�ாியவர் அப்�ானவக ்கணடதும் 
‘‘வ்க்கங்்கய்யா’’ என்றார். ் �ாியவனைஉற்று 
பநாக்கிபைன்.

்வற்றினைப்ப�ாடடு சிவப்ப�றிய 
உ்தடு்கள் ்கறுத்த ப்த்கம் மார்புககு குறுக்காய் 
பூணூல ன்கயில ்�ன்சில ஒன்னற 
னவததுக்்காணடு ஒரு ்கா்கி்தத்தில ஏப்தா 
எழு்தி �ின்பு பயாசிதது �ின்பு எழு்திைார்.

அந்த புழுகன்க ்�ன்சினை ்கா்தின் 
பமபை ்சாரு்கிக ்்காணடு அப்�ாவிடம் 
்சான்ைார்.

‘‘்க்ககுப்�டி அந்த ்ைணடு ப்தகன்க 
யும் ்வடடிைா ப�ாதுமுங்்க’’

‘‘ஏன்டா ைாமச்சந்திைா! ்ைணடுமா 
பவணும்’’

‘‘ஆமாங்்க’’ இது ஆசாாி

பயாசித்தார் அப்�ா

�ின்பு ‘‘சாி சாி’’ ்தனையனசத்தார்

சிறிது பநைத்தில எங்்கள் �ணன் 
ய ா ட ்க ள்  ் வ ட டி  ச ா ய் த ்த ை ர்  ப ்த ககு 

மைங்்கனள.

பவனை ஆைம்�மா்கிவிடடது.

‘‘என்ைப்�ா ்சய்யிறணீங்்க?’’

‘‘வணடிடா’’

‘‘வணடியா?’’

ஆமாணடா. எத்தை நாளக்கி நடககுறது 
டவுனுககு! வணடி வச்சிடடா ்்தைம் 
நாம டவுனுககு வணடிக்கடடிக்கிடடு 
ப�ா்கைாமிலபை! அ்தான் மைமும் சும்மா 
நிககுது ்காசு குடுத்தாவாங்்கப்ப�ாபறாம்? 
என்றார் அப்�ா.

எைககுள் ஆர்வம் ்�ாங்்கி வழியா்த 
குனற்தான்.

அன்றுமு்தல ்தாத்தா ்தாத்தா என்று 
ஆசாாித ்தாத்தாபவாடு ஒடடிக ் ்காணபடன்.

்திைமும் �ள்ளிககூடம் எப்ப�ாது விடும் 
என்று ்காத்திருப்ப�ன்.

்�ல அடித்த மறு்க்ம் ப்தாடடத்தி 
லிருப்ப�ன்.

ஆசாாித ்தாத்தா அந்த மைங்்கனள 
அறுதது இனழதது �ின்பு ்தடவி மறு�டி 
இனழதது பநர் �ார்தது ் �ன்சிைால ப்காடு 
ப�ாடடு சிறு சிறு �ள்ளங்்களுககு ்மழுகு 
்தடவி என்்ைன்ைபவா ் சய்வார். எைககு 
அ்்தலைாம் சுவாைஸயப் �டாது

‘‘வணடி எப்� ்தாத்தா ஓடும்?’’ அவனை 
நச்சாிக்கத ்்தாடங்்கிபைன்.

‘‘கூடிய சணீக்கிைம் பவை முடிஞசிடும் 
்தம்�ி.’’

ஒவ்வாருமுனறயும் என் ப்கள்விககு 
அலுக்காமல �்தில ்சாலவார் ்தாத்தா.

வணடி முழுனமயனடய ஒரு நாள் 
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உயி்ைைா ்மழுத்தி லூற்றி
        ஒளி்தனை �ாடடி பைற்றி
வயி்ைைாங் ்காய்ந்த ப�ாதும்
         மழுப்�னட ்மாழியி பைந்தி
்சயிர்்தனை எ்திர்தது நிற்்க
          ்சருக்களம் புகுந்த வீைா!
உயிர்வனை உன்னை ஏத்தி
         உகுக்கிபறன் ்கண்ணீ ாிங்ப்க

சு்தந்திைம் உயிாின் ்தா்கம்
       சுடர்்கிற அறிவால ்கணடு
இ்தந்தரு ்மலைாம் விடடு
        ஈர்க்கிற ்திை்க பைாடு
மு்தலகுைல எமப்த என்று
        முழங்்கிைாய் தூய வீைா!
இ்தற்்கின் இன்றுஞ ்சாலை
        யாருளார் உன்னைப் ப�ாபை.

்கடுந்திறல மறவ ைன்பைார்
       ்கடுந்தவம் புாிந்தார் ப�ான்று
நடுககுறு சிறிது மின்றி
       நடுவிைா என்பும் பநா்க
அடுக்கிைா வடினயத ்தாங்்கி
        அளித்தநல சு்தந்தி ைதன்தத
துடுககுறு புன்னம யாளர்
        மிடுக்கினை என்றார் ஐபயா!

அழுககுறு ்நஞசங் ்்காணடு
       அறைிைா ்மாழியால ப�சி
வழுக்கிய மாந்த ்ைலைாம்
        வாினசயா ஆள வந்தார்
இழுககு்கள் இவைால வநது
         இழககுது மாணன� ்வற்றி;
்கிழக்்கழும் �ாி்தி யன்ை
         ்கிளர்ந்்தழ ்சய்வா ்யம்னம

்கிறுககு்கள் ஆளுந ப்தயம்
        ்கிழனமப�ால நாளுந ப்தயும்
்சருககுறும் சு்தந்தி ைதன்தச்
         சிறுனம்கள் ்தணீயாய்ச் சூழும்
நறுககுபவாம் அடினம வானை
        நமக்கிைி அதுபவ பவனை
முறுக்கிய மணீனச ்்காணடு
         முழககுபவாம் அவனைப் ப�ான்பற.




ப்தாடடத்தில வழக்கம்ப�ால ஆசாாித 
்தாத்தாவின் ் சய்ன்க்கனள பவடிகன்கப் 
�ார்ததுக ்்காணடிருநப்தன்.

அப்�ா வந்தார்.வணடினயத ்்தாடடுப் 
�ார்த்தார். சக்கைங்்கனளப் �ிடிதது உலுக்கிப் 
�ார்த்தார்.

‘‘புது அச்சு ்கிாணீஸ ்்காஞசம் அ்தி்கமா 
னவக்கனும் புாியு்தா? வணடி ்கைர் 
்்காஞசம் ்கம்மியா இருகப்க! ்கப்�ா 

்்காடுத்திருக்கைாபமா! கூணட கூட இன்னும் 
உறு்தியா ்சய்்திருக்கைாமிலலியா?’’

‘ ‘ப்தனவயிலலீங்்க. வணடி ்ைாம்� 
நலைா வநதுருககுங்்க.. இது உங்்க ்காை 
மடடுமிலலீங்்க .உங்்க �ிள்ள இப்தாநிக்கிறாபை 
இவரு ்காைம் வனைககும்வரும்.நணீங்்க 
பவணும்ைா �ாருங்்க!’’ என்று ஆசாாித்தாத்தா 
என் ப்தானளத ் ்தாடடார்.

அந்த வார்தன்த்கள் அவர் ன்கவழியா்க 
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என் உடலுககுள் ஊர்வதுப�ாை இருந்தது.

வ ண டி  மு ழு ன ம ப்  ் � ற் று  ஓ ட த 
்்தாடங்்கிய மு்தல நாள். அந்த நி்கழவு ஏப்தா 
இப்ப�ாது நடந்ததுப�ால்்தாி்கிறது

அப்�ா அம்மா நான் மூவரும் அந்த 
கூணடு வணடிககுள் ஏறிக்்காள்ள நான் 
மடடும் முன்ைால ந்கர்நது வணடி ஓடடும் 
எங்்கள் �ணன்யாள் ஓைமாய்உட்கார்நது 
்்காணபடன்.

வணடி ஓடும்ப�ாது ் வளிபய பவடிகன்கப் 
�ார்க்கபவணடுபம.

பூை்ிமாடு்கள் ்கழுத்தில ்�லடடில 
�்திக்கப்�டட சைங்ன்க்கள் ஜலஜல என்று
ஒலி எழுப்�. வணடி ஓடியது.

ஊருககு ப்காடியில இருந்த எங்்கள் குை
்்தய்வம் ம்கா ்காளியம்மன் ஆையதன்த 
வணடியுனடய; அப்�ா அர்ச்ச்கனைக 
கூப்�ிடடு ்சான்ைார்.அர்ச்ச்கரும் அப்�ா 
்சான்ைன்தக ப்கடடுவிடடு அப்�டிபய 
ஆ்கடடுங்்க என்றார்.

பூனஜ ்்தாடங்்கியது--

வணடிககு ்�ாிய மானை ்்காணடு 
வநது ப�ாடடு இைணடு சக்கைங்்களுககும் 
அடியில எலும்�ிச்சம்�ழங்்கள் னவதது 
்கற்பூைம் ்காடடி ‘‘இப்� எடுங்்க வணடினய‘‘ 
என்றார் அர்ச்ச்கர்

அவர் ்சான்ை�டிபய �ணன்யாள் 
எலும்�ிச்சம் �ழங்்கள் சக்கைங்்கனள விடடு 
ந்கைாமல �ார்ததுக ்்காணடுவணடியில 
ஏறி உட்கார்நது வணடியில நாங்்க 
்ளலைாம் ஏறிக்்காணபடாமா என்�ன்தப் 
�ார்தது உறு்தி ்சய்து ்்காணடு «னை» 
என்று மாடு்கனள அ்தடட வணடி 
பவ்க்மடுத்தது வீடனட பநாக்கி.

அப்�ா வீடடரு்கில வணடிக்கா்கபவ 
ஒரு ்்காடடன்கப் ப�ாடடிருந்தார்.அ்தில 
அந்த வணடி நிற்�ப்த ஒரு ்தைி அழகு

்காை மாற்றங்்களில அடுத்த இரு�து 
ஆணடு்களில ்கார் ன�க எை உலைாச 
வா்கைங்்கள் நாடடில �னட்யடுக்க 
அப்�ாவும் ஒரு ்கார் வாங்்கிைார்.

அ்தற்குப் �ிறகு அந்த கூணடு வணடினய 
யாரும் ஏ்றடுததுககூட �ார்ப்�்திலனை.

திருவிழி கண்டுவிட்டால்

அன்றைய ப�டாழுது 

திருவிழடாதடான...

விழிததிருந்தன

எதி்ே நிறகிறைடாய்

கண் மூடினடால் ஏ்தடா 

சினனச் சினன அ்சவும்

நீ என்னப் �டாரப்�தடாக்வ

அரததப்�டுகிறைது...

கதவு மூடுவதும்

ஆ்்த திறைப்�துமடாக்வ

நம் ஆயுளவ்ே நீளடடும்...

நீ நடான

நம்்மடாடு இேவும்

மிக மிக பநருககமடாய்...
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அது அப்�டிபய ்்காடடன்கயிபைபய 
ந ி ன ை த து  ந ி ன் று  வ ி ட ட து .  அ து 
�ைாமாிக்கப்�டாமபைபய ்கிடந்த�டியால 
தூசு �டிநது மக்கவும் ்்தாடங்்கிவிடடது.

என்ை்தான் ்காாில ்வளிபய ்சன்று 
வந்தாலும் கூட அந்த வணடினயப் 
�ார்ககும்ப�ா்்தலைாம் அந்த வணடி 
உருவாை ்காைங்்கள் ்தனை தூக்கத்தான் 
்சய்யும் மை்தில

அந்த வணடியில �ள்ளிககுப் ப�ாைது
டவுனுககுப்ப�ாைது ் வளியூர் ் சாந்த�ந்த 
வீடடு விபசஷங்்களுககு ்சன்று வந்தது 
ந ினைவுககு வரும்.  அப்ப�ாது ஒரு 
ஏக்கப்்�ரு மூச்சு ஒன்று என்ைிடமிருநது 
்வளிப்�டும் அதப்தாடு சாி

அப்�ா அம்மா ்காைம் ்கடநது எைது 
்காைத்த ில என் ம்கன் சணீவாவுககும் 
அ ந ்த  வ ண டி  உ ரு வ ா ை  ்க ன ்த ன ய 
்சாலலியுமிருக்கிபறன்.

இது ஏம்ப்�ா எடத்த அடச்சிக்கிடடு 
ப�சாம விறகுககு விததுடைாபமன்னு 
அடிக்கடி ்சாலவான் என் ம்கன்.

அ்த விதது்தாைா நாம ்கஞசிககுடிக்கப் 
ப�ாபறாம்? வணடி �ாடடுககு நிற்்கடடு 
்மன்ப�ன்.

மறுப்ப�தும் ்சாலைாமை அதப்தாடு 
அந்தப் ப�ச்னச விடடு விடுவான்.

அந்த அழ்கிய வணடினய ்சய்து 
்்காடுத்த ஆசாாி ம்கன் வந்திருக்கிறாைா?

முயற்சி ்சய்து விழி்கனள ந்கர்த்தி 
்்தளிவாய் அந்த ஆசாாி ம்கனை �ார்க்க 
முயல்கிபறன்.

நணீர் ்தினையிடு்கிறது. முடியவிலனை 
்மலை ்கஷடப்�டடு ன்கயனசக்கிபறன்.
அவரும் என்னைத ் ்தாடடு ஏப்தா ் சாலலி 
விடடு ்சல்கிறார்.

்திடு்மன்று இடி ஓனச

மனழ இறங்்கிவிடடது. சாைல. யாபைா 
ஜன்ைனை இழுதது மூடு்கிறார்்கள்.

எைககு உடலுககுள் ஒரு வி்த மாற்றம் 
உ்ர்நதும் உ்ைாமலுமாய். ன்க்கால 
்வடுக ்வடுக்்கை ்வடடு்கிறது

ம ன ழ ப ய ா  வ ா ை ப ம  ் � ா த து க 
்்காணடது  ப�ால ் ்காடபடா ் ்காட்டன்று 
்்காடடு்கிறது.

இ ை வு  ் ந ரு ங் ்க ி யு ம்  ம ன ழ  வ ி ட ட 
�ாடிலனை.

யாபைா ்சால்கிறார்-----

பச! என்ைப்�ா மழ இது! அப்�ாவுககு 
இப்�டி இருககும்ப�ாது? ்�ாசுககுன்னு 
நின்னுடடா அள்ளி ்வச்சு ்்காளுத்த 
விறகு கூட ்கினடக்காப்த!

‘‘அதுககு ஒணணும் ்கவனையிலை 
மாமா வணடிக ்்காடடன்கயிை நிற்குற 
வணடிய ஒடச்சிக்கிடைாம். அது ப�ாதும் 
அப்�ா ஒடம்புககு.’’  

ம்கன் சணீவாவின் அந்த வார்தன்த்கள் 
மின்ைனைப்ப�ாை �ாய்்கிறது ்சவிககுள்.

ைாமச்சந்திை ஆசாாித ்தாத்தா அன்று 
்சான்ைது இப்ப�ாது ்சாலவதுப�ாை 
எ ன்  ்க ா து க கு ள்  ்த ி ரு ம் �  ்த ி ரு ம் � 
எ்தி்ைாலிக்கிறது.

‘‘வணடி ்ைாம்� நலைா வநதுருககுங்்க. 
இது உங்்க ்காைமடடுமிலலீங்்க உங்்க 
ம்கன் இப்தா நிக்கிறாபை இவரு ்காைம் 
வனைககும் வருங்்க நணீங்்க பவணுமுன்ைா 
�ாருங்்க’’

நறுக்்கன்று ஒரு வலி ்நஞசில.
்கண்கள் ்சாரு்க ்தனை சாய்்கிறது.   n



  2019     9

à¡ è¼¬ùªñ£NJ™
è£íô£‹ 
«ð£ùõ¡ ï£¡

ã²ï£î¬ù
C½¬õJ™ Ü¬ó¬èJ™
²ˆF½‹ ÝE»‹
H®ˆî ¬èèÀ‹
õL‚°ªñù
àí˜ðõ¡ ï£¡

ðöè£î
ðKê‹
Ã„êˆF™
M´Š¹ «è†°‹

Þƒ«è
ðöAò
ðKê«ñ
Ã„êñ£Œ
Þ¼‚Aø¶

è£î½‹
åˆF¬èâù
ï£ìè àôA™
ï®‚èˆªîKò£îõ¡
«î£ŸÁ«ð£Aø£¡

Þ¡¬øò
âù‚è£ùõL
ï£¬÷ õ¼‹ àù‚°
Ü¡Ác 
ÜPõ£Œ
õLJ¡
õL¬ò





l
ðó«îC‚°‹
ðí‚è£óÂ‚°‹
ð£ñóÂ‚°‹
«è†‚è£ñ™ õ¼‹
Ü¬öò£ M¼‰î£O

l
ðí‹
ðˆ¶‹ ªêŒ»‹
ðC õ‰î£™
Gˆî‹ ªè£™½‹

l
å¼ ê£¡ õJÁ
àíM™¬ôªòQ™
«ð£Œ «ê¼‹ àJ¼

l
ð‰F‚° º‰¶
ð¬ì‚° H‰¶
ðöªñ£N‚«èŸð
ðC õ‰î£™
ñQî¡ ñø‰F´õ£¡
ðíˆ¬î»‹ ðô Cô
°íˆ¬î»‹

l
àœ àí˜¾èœ
ªõ¡ÁM´‹
ðC õ‰î£™
ªð¼ƒ°ì™
C¼ƒ°ì¬ô
F¡ÁM´‹

l
Hø àJ˜è¬÷
è£ˆF´«õ£‹
º®‰î õ¬ó
Hø˜ ðC‚° àí¾
ÜOˆF´«õ£‹

êô£¾b¡, ¹¶„«êK


1.
பவற்று ்மாழியாய்
இருந்தாலும்
பவரூன்றுப்த
உணனமக ்கா்தல.

2. 
மூத்த ம்களுககு வைன்
உயர்ந்த சா்தியில
இனளய ம்களுககு
ப்தடி்கிறார் மைி்தசா்தியில.

3.
்்தாடடுப் ப�ாை
்்தன்றல
விடடுச் ்சன்றது
உன் வாசம்.

4.
வா்கைம் பமா்தியும்
வலியிலனை
அடிவாங்்கியது
நிழல.

5.
நான்கு நாட்கள்
இருப்�ாய் எை இருநப்தன்
இைணபட நாட்களில
்சன்றுவிடட மனழ.

6.
பு்திய புத்த்கம்
ஆர்வததுடன் சிறுவன்
�க்கத்திற்கு �க்கம்
புதுவாசம் நு்கை.





்கானைக்கால.
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்கானை ம ி் 8.00. புைணடு  �டுத்தார் 
்�ாியவர் ்�ாியசாமி. வயது 80. சிை வருடங் 
்களுககு முன் �க்கவா்தத்தால �ா்திக்கப் 
�டடு ம்கைின் அன்�ாலும், �்�ைத்தாலும், 
்கவைிப்�ாலும் ஓைளவு ்தன் ப்தனவ்கனள 
்தாபை ்சய்துக ்்காள்ளுமளவிற்ககு ப்தறி 
யுள்ளார்.   ்க்வனுககு �யநப்தா இலனை 
உணனமயா்கபவா அன்புடன் ்கவைிககும்   
மரும்கள், �ாசததுடன் நக்கைடிககும்   ப�ைன் 
எை நிம்ம்தியா்க ்சன்றுக ்்காணடிருக்கிறது 
அவாின் வாழவு.

ைாலில டி.வியின் சத்தம் அ்தி்கமா்க 
இருந்தது. ்கானையிபைபய டி.வியா, 
அதுவும் இவவளவு சத்தமா்க எை எாிச்சைா்க 
நினைககும்ப�ாப்த “,்தாத்தா  ஒங்்க  ்காமிைி 
மர்்கயா... ஒ.. ஓ‘’ எை வினளயாடடாய்  
ஊனளயிடடு ்காடடிைான் ப�ைன் ் சந்தில. 
அ்திர்நதுப் ப�ாைார் ்�ாியவர்.

‘’என்ை ் சாலபற, ் நஜமாவா, உணனமய 
்சாலலு �ட�டப்�ாைார் ்�ாியவர். சத்தம் 
ப்கடடு ்வளிபய வந்தான் ம்கன் ்சலவம்.

‘‘அப்�ா... அப்�ா.. என்ைப்�ா என்ை 
்சய்யுது.. படய் என்ைடா ்சான்ை 
்தாத்தாக்கிடட. ஏன் இப்�டி பவர்ககுது’’ 
என்று ம்கைிடம் கூச்சலிடடான். �யநது 
ப�ாை ்சந்தில ‘‘அப்�ா... நா.. நா ஒணணும் 
்சாலைை. ்தாத்தாவுககு ்காமிைின்ைா 
ஒரு இதுன்னு ்்தாியுமிலை அ்தான்’’ 
முடிப்�்தற்ககுள் சணீறிைான் ் சலவம்.

‘‘படய் நிறுததுடா. இது  இப்ப�ா ்ைாம்� 
முக்கியம். ப�ாடா பவைய �ாததுக்கிடடு’’. 
இப்�த்தான் ் ்காஞசங் ் ்காஞசமா சாியாயிடடு 
வைார். இந்தமா்திா ி  ப்தனவயிலைா்த 
விஷயத்த்யலைாம் அவர்க்கிடட ்சாலலி 
அவருககு ஏ்தாவது ஆச்சு ்்காணணுடுவன் 
� ா த து க ்க . . .  ை ா ஸ ்க ல ’ ’  எ ன் ற வ ன் 
அப்�விடம் ்திரும்�ி ‘‘சாிப்�ா, நணீங்்க ாிைாகஸ 
ஆகுங்்க’’என்றான்.

‘ ‘ எ ை க கு ம்  � டு த ப ்த  இ ரு க ்க ற து 
என்ைபமா ப�ாை இருககு. ்்காஞச பநைம் 
டி.வி �ாக்கிபறன்’’.

‘’சாிப்�ா’’ என்று ் சாலலிவிடடு ந்கர்ந்தான் 
்சலவம். 
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‘‘்சந்தில, ஃப�னை ப�ாடடுடடு எங்கூட 
வநது ஒக்காரு’’ என்று ப�ைனை அனழத்தார்.  
‘‘்தாத்தாவும் ப�ைனும் டி.வி �ாருங்்க,நான் 
ப�ாய் சனமக்கிபறன்’’ என்று ் சாலலிவிடடு 
அடுக்கனளககுள் புகுந்தாள் மரும்கள்.

டி.வ ி  ய ில ்காம ிைிய ின் உயிைற்ற 
உடனையும், 55 வய்தாை அவளது ம்கனையும் 
்காடடிைார்்கள். இனளய ்தனைமுனற நடி்கர் 
நடின்க்கள் பு்கழாைம் சூடடிக்்காணடிருந்தைர்.

்�ாியவருககு  ஏபைா ் சலைக்கிளியின் 
நினைவு வந்தது. புள்ள்தாச்சி ்�ாண் 
்தவிக்கவிடடுடடு ஓடி வந்தது மைன்த 
அறுத்தது. ்கண்ணீர் ்�ரு்கியது.

அன்த யாருககும் ்்தாியாமல மனறக்க 
நினைதது, ’ ’்சந்தில, என்்ை ரூமிை 
விடடுடு, எைககு தூக்கம் வருது என்றார். 
”சாி ்தாத்தா, வாங்்க ப�ா்கைாம் என்று 
அவனை அனழதது ்சன்று �டுக்க னவதது 
ப�ார்னவனய ப�ார்த்திவிடடு ்க்தனவ 
சாத்திவிடடு ்சன்றான்.

மைம் 55 வருடங்்களுககு முன்பை 
்சன்றது. ்நய்பவலிககு அரு்கிலுள்ள 
பமைக குப்�ம்்தான் அவாின் ்சாந்த 
ஊர். வீடடிற்கு ஒபை �ிள்னள. வச்தியாை 
குடும்�ம். �்க்காை வீடடு �ிள்னள்களுகப்க 
உாிய அனைதது ்கலயா் கு்ங்்களும் 
அவருககும் இருந்தது. அவைது ்தநன்தககு 
மிகுந்த வருத்தம். அவருககு ப்கா�ம் வரும் 
ப�ா்்தலைாம், ்�ாறுப்�ிலைா்த �ிள்னள 
னய ்�ற்ற்தற்்கா்க மனைவினய ்திடடி 
்தணீர்ப்�ார். கூடியமடடும் அப்�ாவும் ம்கனும் 
சந்திப்�ன்த இருவருபம ்தவிர்த்தைர்.

அந்த ்காைக ்கடடத்தில்தான் ஏ்காலி 
ப ்க ா வ ி ந ்த ை ி ன்  மூ த ்த ம ்க ள்  ் ச ல ை க 
்கிளினய ்கா்தலித்தார். அவள் மாநிறமா்க, 
வாளிப்�ா்க, ்கணன்க ்கவரும் வி்தமா்க 
இருப்�ாள்.

அைசல புைசைா்க இந்த விஷயதன்த 
ப்கள்விப்�டட அப்�ா பவலினயத ்தாணடி 
பமய வந்த ஆடனட �ார்த்தவர், “பயய், 
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மாைங்்்கடட ஆபட,  ஒைககு பமயறதுககு 
எநப்தாடடந்தான் ்்கடச்சு்தா, ஒைககு 
எவவளவு ்நஞசழுத்தம்,  �ச்னசயா 
இருந்தா பூநதுடுவியா. ்வக்கமா இலலியா 
ஒைககு.  ஒழுங்்கா இருந்தா இரு, இலை 
்காை ஒடச்சிடுபவன். தூதப்தறி” என்று ்காறி 
உமிழநதுவிடடு, ன்கயிலிருந்த ் சாம்ன� 
ஆடனட பநாக்கி வீசி எறிநது விடடு ் சன்றார்.

அன்று இைபவ  ன்கயில  இருந்த சிறு 
்்தான்க, அம்மாவின் ஐநது �வுன் சங்்கிலி 
மற்றும், ்சலைக்கிளியுடன்  ்சன்னைககு 
்கிளம்�ிவிடடார். அங்கு  ப�ந்த ப�ந்த 
முழிச்சுக்கிடடு நின்று ்்காணடிருந்தைர் 
இருவரும். �்கல முழுக்க  ்கால வலிக்க 
வலிக்க சுற்றிைர். எப்்�ாழுது �்மும், 
நன்கயும் ்கா்ாமல ப�ாைது என்று 
் ்த ா ி ய வ ி ல ன ை . ் ச ய் வ ்த ற ி ய ா து 
்தின்கத்தைர் இருவரும்.  

அவர்்கனள ்நடுபநைமா்க ்கவைிததுக 
்்காணடிருந்த னசக்கிள்ாிகக்ா ஓடடும் 
்சலவம் என்ை ஏ்்தன்று விசாாிக்க, 
்க்தறிவிடடைர்  இருவரும். வீடடிற்கு 
அனழதது ்சன்று மனைவியிடம் அறிமு்கம் 

்சய்துனவத்தார். இப்த ப�ான்று அவரும் 
்சன்னைககு ஓடி வநது  ்தவித்தது நினைவிற்கு 
வை அவபை அவர்்களுககு ்திரும்மும் ் சய்து 
னவத்தார். குடியிருக்க 15 ரூ�ாயில வீடும் 
வாடன்கககு �ிடிதது ்தந்தார். 

� ினழப்புககு என்ை வழி  என்று 
பயாசித்த ப�ாது ்சலைக்கிளி ்சான் 
ை ா ள் .  ’ ’ ம ச் ச ா ன் ,  எ ை க ்க ா ்க  நணீ ங் ்க , 
வச்தியாை வாழகன்கனய விடடுடடு 
வந்திருக்கிறணீங்்க. ஒங்்கள ்கணணுக குள்ள 
வச்சு நாங்்காப்�ாத்தபறன்.’’ மறுநாபள 
்சலவத்தின் மனைவியுடன் ்சன்று ஒரு 
வீடடில பவனைககும் பசர்நதுவிடடாள். 
�ிறந்த்திலிருநப்த வச்தியா்க வாழந்த வைால  
பவனைககு ் சலை உடம்பு வனளயவிலனை. 

இந்த நினையில ்சலைக்கிளி ்கர்ப்�ம் 
அ ன ட ந ்த ா ள் .  அ ்த ை ா ல  உ ண ட ா கு ம் 
பசார்வு வாந்தி, ்கனளப்பு ப�ான்றவற்னற 
என்தயும் ்காடடாமல பவனைககு ்சன்றாள். 
பவனைககு ்சன்ற ்சலைக்கிளி ஒரு நாள் 
அழுது்்காணபட ்திரும்�ி வந்தாள். விசாாித்த 
்�ாியசாமியிடம், ”புள்ள்தாச்சி ்�ாண் 
பவனைககு வச்சுக்க சங்்கடமா இருககுன்னு 
்க ் க கு  மு டி ச் சு  அ னு ப் � ி ட ட ா ங் ்க . 
எவவளபவா ்சாலலி �ாத்தன். அந்த ஐய்யா 
ஒததுக்கபவயிலை. சாின்னு வந்திடடன்.நணீங்்க 
ஒணணும் ்கவனை�டா்தணீங்்க. நானளகப்க 
பவற பவனை ப்தடிக்கைாம். சாி வாங்்க 
சாப்�ிடடுடடு தூங்்கைாம்.’’     ் சான்ை�டிபய 
தூங்்கியும்  விடடாள்.    ் �ாியசாமிககு 
தூக்கம் வைவிலனை. எப்�டி இந்த ஊாில 
இவனள னவததுக்்காணடு வாழவது. 
இவளுககு  �ிைசவம், �ிள்னள என்றால எப்�டி 
சமாளிப்�து. ஊருககும் ப�ா்க முடியாது.
பயாசிக்க பயாசிக்க மணனடபய ்வடிப்�து 
ப�ாலிருந்தது. முடிவுககு வந்தவைாய் 
்சலைக்கிளி  னவத்திருந்த �்தன்த 
எடுததுக ்்காணடு சத்தம் ப�ாடாமல 
்கிளம்�ி ்காப்�ாங்குளத்தில இருககும் அதன்த 
வீடடிற்கு ்சன்றான்.

அதன்த �ார்த்ததும் ்கடடிப்�ிடிதது 
அழு்தது. ் சலைக்கிளி எங்ப்க என்று ப்கடடது. 
மைசாடசிபயயிலைாமல’’, ்சததுடடா’’ 
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என்றார். சாப்�ிடடுவிடடு ்திணன்யில 
�டுதது தூங்்கிைார்.

மறுநாள் ்கானையில அப்�ாவின் 
�ைமாை உன்தயால �்தறி துடிதது எழுந்தார். 
்கா்தில ப்கட்கமுடியா்த வார்தன்த்களில 
அர்ச்சித்தார். அதன்தயும் மாமாவும் ்தடுக்க 
்தடுக்க �ாய்நது �ாய்நது வநது அடித்தார்.

அடிதது பசார்நது ப�ாைவர் அழத 
்்தாடங்்கிைார். ் �ாியசாமியும் பசர்நது 
அழு்தார். மு்கதன்த துணடால துனடதது 
்்காணடு எழுந்தவர் அதன்தயிடம் “ஆயி 
இந்த குடிப்கடி இங்்கபய இருக்கடடும். நா 
ப�ாயி ஒரு ஏற்�ாடு ்சஞசுடடு வர்பைன்.’’ 
என்று ்சாலலிவிடடு ்சன்றார்.

்நய்பவலி டவுன்ஷிப்�ில அப்�ாவிற்கு 
்்தாிந்த இஞசிைியர் ஒருவர் இருக்கிறார்.
அவர் மூைமா்க மளின்க ்கனட ஏற்�ாடு 

்சய்துவிடடு ்திரும்�ி வந்தார்.

அதன்த,  இஞசிைியர் மற்றும் அவர் 
மனைவி ஆ்கிபயார்  விளகப்கற்றி  ்கனடனய 
்்தாடங்்கி னவத்தைர். ்�ாியசாமியின் 
மைம் எ்திலும் ்சலைவிலனை. ்்தாழினை 
்சவவபை ்சய்்தார். மைம் மாறிய அப்�ா 
அவருககு ்திரும்ம் ்சய்ய முயற்சித்தார்.
அது ்்தாிந்த ்�ாியசாமி யாருககும் 
் ்த ா ி ய ா ம ல  ் ச ன் ன ை க கு  ் ச ன் று 
்சலவதன்த சந்திதது ்சலைக்கிளினயப் 
�ற்றி விசாாிக்க, ்ைௌத்திைமாைார் ்சலவம்.’’ 
இங்்க �ாரு, என்ை ப்காவக்காைைாக்கா்த. 
நணீ ப�ாயி ம்கைாசைா இரு.இப்� ஆள வுடு” 
என்று மு்கதன்த முறித்தார்.் ைாம்� ்்கஞசிய 
�ிறப்க ்சலைக்கிளிககு ஆணகுழநன்த 
�ிறந்த்தா்கவும், ஆவடியில ஒரு வீடடில 
பவனை ்சய்து்்காணடு அவர்்கள் வீடடு 
அவுட ைவுசிபைபய ்தங்்கி ்்காள்வ்தா்க 
்சாலலிவிடடு ்சன்ற்தா்கவும் ்சான்ைார்.
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அணப், அடைஸ ்்தாியுமாணப் 
என்று ப்கட்க ்சருப்ன� எடுதது அடிக்க வை 
்திரும்�ிப்�ார்க்காமல ஓடி வந்திடடார்.

அப்�ா �ார்தது னவத்த ்சலைம்மானள 
்திரும்ம் ்சய்துக்்காணடார். மைசு 
ஒடடாமபைபய வாழந்தார் என்�ன்த 
விட நாட்கனள ்கடத்திைார் என்�ப்த சாி. 
இைணடு ஆணடு்களுககு �ிறகு �ிறந்த ஆண 
குழநன்தககு ் சலவம் என்பற ் �யர் னவத்தார்.
்்தாழில ்தனழதது ்சலவம் ்�ரு்கியது.
்சலைம்மாளும் ம்கனை வளர்ப்�்திபைபய 
்காைதன்த ்கழித்தாள். நாட்கள் ்சலை ்சலை 
்சலவமும், ் சலவனும் பசர்நப்த வளர்ந்தைர்.

்சலவம் �ி.ஈ முடித்தான்.  ் ்தாழில ் ்தாடங்்க 
உ்தவிய இஞசிைியபை ்சலவனுககும் 
பவனை ்கினடக்க ஏற்�ாடு ்சய்்தார். 
பவனையும் ்கினடத்தது. ்தநன்த சநப்தாஷதன்த 
்்தானைத்த ்சன்னையில ம்கன் வாழனவ 
ப்தடிக்்காணடான்.

்காவயா என்ற ்்தலுங்கு ்�ணன் 
்கா்தலிப்�்தா்க ம்கன் ்சான்ை ்�ாழுது எந்த 
மறுப்பும் ்சாலைாமல ்திரும்ம் ்சய்து 
னவத்தார்.

அ்தற்்கா்கபவ ்காத்திருந்தது ப�ாை 
்சலைம்மாள் ்திரும்ம் முடிந்த மறுமா்தபம 
இறநதுவிடடாள். அடுத்த ஆணபட ப�ைன் 
�ிறந்தான். �்தினைநது ஆணடு்கள் ்தைினமயில 
வழந்தார். ்கடந்த ஈைாணடுககு முன்பு �க்கவா்தம்  
வை ம்கனுடன் வாசம். 

்நஞசு வலித்தது. மூச்சு ்தி்றியது.
்சலைக்கிளியின் மு்கம் ்கணமுன் ப்தான்றியது. 
் ச ல ை க ்க ி ள ி . . . ,  ் ச ல ை க ்க ி ள ி  வ ா ய் 
முணுமுணூத்தது. ்தனை ்்தாங்்கிவிடடது. 
ஆம் ் �ாியசாமி இறநது விடடார்.

அவாின் சாவு ஒரு ைசி்கைின் துயைம் 
என்று்தான் அனைவைாலும் ப�சப்�டடது.
ஆைால  ் சலைக்கிளி்தான் ்காமிைி என்�து 
்�ாியசாமிகப்க ்்தாியாது என்�து்தான்  
வி்தியின் வினளயாடடு.

n

்கைங்்கா்த ்கணன்யும் ்கைங்்க னவத்தாய்
�்தறா்த ்நஞனசயும் �ாி்தவிக்க னவத்தாய்

மைப்பூடடால பூடடி னவதப்தன்
என் இ்தய அனற்கனள
அன்தயும் உனடத்்தறிநது
அனும்தியின்றி உள்பள நுனழந்தாய்

இரு ்கண்கள் ்்காணடு ்கவர்ந்தவர்்கனள 
புறந்தள்ளியதுணடு நான் - ஆைால, 
உன் ்கண்கள் ஓைத்தில �ார்ககும் ்�ாழுது
ஒன்னற ்கண்ா்க ்்தாிந்தாய்
சற்பற என்நினை மறநது ்தடுமாறி
உன் விழிககுள் எனைக ்கணபடன்

ஒன்டனையாை ்கணன் 
பநசித்த்தாபைபயா என்ைபவா
என் ்கா்தல முழுனம்�றாமல ப�ாைப்த

்சாற்� ்காைம் உனையாடி
உன்ைரு்கில வைாமல
வாழநது ம்கிழந்திருநப்தன்
வசந்த்மை நினைதது

யார் எைக்கிடட சா�பமா
உன் �ிாிவால துன்�ப் �டடு
நணீயின்றி வாடு்கிபறன்

நூைறுந்த �டடம் ப�ால
மைக்கினளயில சிக்கி
அந்தைத்தில ்்தாங்கு்கின்பறன்
நணீ மணீட்டடுப்�ாய் என்ற நம்�ிகன்கயில...

  எஸ.்கிாிஷ்பவ்ி





  2019     1

்தமினழச் சிறப்�ாக்கியவர்்களுள் 
ஒருவைாய் ்தி்கழ்கிறவன் ்்தால்காப்�ியன். 
அ்கத்தியன் என்னும் ்தமிழ உ�ாத்தியாாிடம் 
்தமிழ ்கற்று, ்தமிழுக்காை இைக்க்ம் சனமத்த 
்தமிழ �டட்தாாி. �ிற்மாழி்களுககு இலைா்த 
சிறப்புத ்தமிழ ் மாழிககு உண்டன்றால அது 
்�ாருளா்தி்காைப் �்திவாபை உணடாைது. 
அது ்்தால்காப்�ியைால உருவாைது. 
�ழங்்காைதது இலைறப் �ண�ாடடில ்களவும் 
்கற்பும் எை இரு �ிாிவு்கள் இைக்கியங்்களில 
நமககுக ்கினடக்கின்றை. ்களவு வாழகன்க 
�்திவு்கள் ஏைாளம் இருந்தாலும் மடபைறும் 
நி்கழவு ்�ண ி்யவா்தி்களுககு ஒரு பு்திய 
்கருத்தாக்கதன்தத ்தரும். 

“ப�ொருள்வயின் �ிரிதலும் அ்வர்வயின் உரித்த

உயொர்தொர ப�ொருள்வயின் ஒழுக்கததொன்”                                      
(அ.இ-979)

�ிாிவு ்�ாருளுக்கா்க நடககும். அதுவும் 
்தனைவன் மடடுபம �ிாிநது ் சலவான். ்தனைவி 
�ிாிவு என்�து சங்்க்காை சூழலில நடக்கவிலனை. 
்�ாருளுக்கா்கப் �ிாி�வர்்கனள உயர்நப்தான் 
என்று சுடடுவ்தால ்தனைவி உயர்ந்தவள் 
இலனையா? என்்கிற ப்கள்வி எழு்கிறது. “முநநணீர் 
வழக்கம் ம்கடூஉபவாடு இலனை” (அ.இ - 980) 
்�ண்கள் ்வளியூர்்களுககுச் ்சன்ற்தா்கவும் 
சான்று இலனை. 

“ அ வ ன்  வ ை ம் பு  இ ற த ்த ல  அ ற ம் 
்தைககு இன்மயின்” இச்்சறிப்பு ்காைதது 
்தனைவனுனடய இருப்�ிடம் ்சலை 
முடியா்த ்தனைவிபய குறியிடம் ்சாலலும் 
வழக்கத்தில ்தனைவி அறிந்த இடமா்கவும் 
்தான் ் சலைத ்தகுந்த இடமா்கவும் இருககும். 
்தனைவிககுக ்கடடு�ாடு்கள் அ்தி்கம் 
நடந்திருப்�ன்த இ்தன் மூைம் அறியைாம். 
்தனைவன் இருககும் இடத்திற்குத ்தனைவி 
்தைிபய ்சலவது ஒழுக்கமின்னமனயக 
குறிககும் என்்கிற ்கடடு�ாடும் ்தனைவிககு 

இருந்திருக்கிறது. ்களவு வாழவில ்�ண 
து ி்நது ப�சிய �்திவு்கள் இலனையா? 
இலனை, அப்�்திவு்கள் ஆ்ா்திக்கத்தால 
அழிக்கப்�டட்தா? என்்கிற ப்கள்வி எைககுள் 
எழுந்த்தன் வினளவால இவவாய்வு எழுந்தது.

்தன்னைக ்களவு ்்காணட ்தனைவினய 
அைரும், அம்�லும் ஊைாைால ஏற்�டக 
்காை்மாை ்தனைவன் ஊர் கூடும் இடத்தில 
�னை மடனட்கனளக கு்தினை �ானவ ப�ால 
்சய்து அ்தன் மணீது நின்று ்தனைவினய 
அறிமு்கம் ்சய்து ப�சுவாைாம். இப்�டி 
ப�சுவ்தால ்தனைவிககு அவப் ்�யர் 
உணடாகும்.  அன்தபய மடபைறு்தல 
என்்கிபறாம். ஆைால ்தனைவி மடல ஏறிப் 
ப�சிய்தா்க �்திவு்கள் இைக்கியங்்களில 
இலனை. மடபைறு்தல என்�து ்தற்்காை 
சூழலுககுத ்தகுந்தாற் ப�ாைச் ்சாலை 
பவணடும் என்றால ்தர்்ா ப�ாைாடடம் 
என்று ்சாலைைாம்.

“சுடடி ஒருவர் ் �யர்்்காளல ் �றார்” அ்கத 
்தின்யில ்தனைவினயபயா ்தனைவனைபயா 
குறி�ிடடுச் ்சாலைக கூடாது என்்கிற 
வனைமுனற உணடு. அந்த வி்தினய மணீறி ப�சும் 
்தனைவனை, அ்கத்தின்ககு இைக்க்ம் 
வகுத்த நம்முனடய முன்பைார்்கள் எப்�டித 
்தனைவன் ஊர் புறதப்த நின்று ்தனைவினய 
குறிதது அததுனைப�ர் முன்ைினையிலும் 
ப�சுவன்த ஏற்றுக ் ்காணடிருப்�ார்்கள் என்ற 
ஐயம் நிழவு்கிறது. 
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ஏழு அ்கத்தின்யில ன்கக்கினள ் �ருந 
்தின்னயச் பசர்ததுக ்்காள்்கிபறாம். 
ன்கக்கினள என்�து ்காமம் என்ை்வன்பற 
அறியா்த இனளயவளிடத்தில ்�ாருத்த 
மிலைா்த ்காமம் ்்காள்ளும் ்தனைவைின் 
்காம உ்ர்வு ஆகும். 

“்கொமஞ்ொலொ இளமம்யொள்வயின் 

ஏமம்்ொலொ இடும்ம�எயததி”            
(அ.இ-50)

என்னும் நூற்�ா ன்கக்கினள என்�்தற்்காை 
விளக்கதன்த நமககுத; ்தரு்கிறது. 

்�ருந்தின் என்�து ்�ாருந்தாக 
்காமம் என்்கிபறாம். ்�ாருந்தா்த ்காமம், 
்�ாருள், வயது, உடலவாகு, ்கலவி, குைம், 
நிறம் என்�ைவற்றில ்தனைவனுககும் 

்தனைவிககும் உள்ள பவறு�ாடனடக 
குறிப்�ப்த ஆகும். ்தனைவி ் �ருந்தின்யில 
ஈடு�டவிலனை எைில ்தனைவன் மடல ஏறி 
என்னுனடய ்களனவ அறிவிப்ப�ன் எைத 
்தனைவினய அச்சுறுததுவான் என்�ன்த,

“ஏறியமடலததிறம் இளமமதீரததிறம் 

்தறுதல ஒழிநத்கொமததுமிகுததிறம்”                       
(அ.இ-997)

என்்கிற  வாி புைப்�டுதது்கிறது. 

“ப்ொலஎததிர ப�றொஅன் ப்ொலலி இன்புறல 
புலலித ்தொன்றும் ம்கக்கதிமளக குறிப்�”                    

(அ.இ)

்தனைவியிடம் சம்�ந்தம் வாங்்காமபை 
இயற்ன்க பு்ர்ச்சி ்சய்யும் ்்காடுனமயும் 
்�ணணுககு நி்கழந்திருப்�்தற்்காைச் சான்று 
்தான் ன்கக்கினள என்்கிற துனற ஆகும். 
வன்பு்ர்வு என்பற அன்த குறிப்�ிடைாம்.

்தனைவி ்தனைவனுககு எ்திைா்கப் ்�ரும் 
�ாலும் எ்திர்தது நின்று ப�சிய்திலனை எை 
“்சாலஎ்திர் ்மாழி்தல அருனமதது” (அ.இ 
- 1056)  என்்கிற வாி நமககு விளககு்கிறது. 
“மனைப்�டடு ்கைங்்கிசின்தந்த” ்களவு 
்தனைவியின் வீடடிற்கு ்வளிப்�டடவுடன் 
இச்்சாறிப்பு நி்கழந்த துயைமும் ்தனைவிககு 
உணடு. “்�ாய்்தனை அடுத்த மடலின் 
்கணணும்” நான் மடபைறி உன்னைப் �ற்றி 
ப�சுபவன் எைத ்தனைவன் ் �ாய் ் சாலலும் 
இடதது ்தனைவி ப�ச து ி்வாள்.

“எதததிமை மருங்கதினும் மடல்மல 

ப�ொற்புமட பெறிமம இன்மமயொன”                      
(அ.இ-981)  

மடபைறி ் �ண்கள் ப�சு்தல ் �ணனமககு 
ஒழுக்கமின்னம ஆகும் என்்கிறது ்்தால 
்காப்�ியம். ்தின் �ாகு�ாடடில உள்ள 
ஐந்தின்்களிலும் ்�ண்கள் மடல ஏறு்தல 
இலனை என்�்தால, ்�ண்களுககு மடல 
ஏறும் உாினம இலனையா? என்்கிற ஐயம் 
எழு்கிறது. 

n
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தமிழ் ்வொ்்கர்கள..  ஒரு எழுததொளரொ்கத 

தங்கமள ென்கு அறி்வொர்கள.. 

்தங்்களின் அறிமு்கம் ப்தனவயிலனை 
என்றாலும்.. ்தமிழ்நஞசம் வாச்கர் 
்களுக்கா்க.. ்தங்்கள் �ாலய �ருவத்தின் 
சிை நினைவு்கனளப் �்கிருங்்கபளன்.. 

எைது ஊர் விருதுந்கர் மாவடடத்திலுள்ள 
மலைாங்்கி்ர். ்காிசல �ிைப்தசமது. அைசு 
�ள்ளி ஒன்றில �டிதப்தன். �ள்ளி நாட்களில 
்வயிபைாடு சுற்றி அனைந்தது எைககு 
மறக்கமுடியா்த நினைவு. மனழ ்�ய்யும் 
நாட்களில சிறுவர்்களா்கிய நாங்்கள் 
மனழ ்�ய்து முடியும் வனை நனைநது 
்்காணபடயிருப்ப�ாம் அந்தச் சு்கம் மறக்க 
முடியா்தது.  இனளஞைா்க இருந்த ப�ாது 
ன்கயில ்காசிலைாமல நான் நினறய �ய்ம் 
்சய்்திருக்கிபறன். அப்ப�ாது யார் யாபைா 
எைககு உ்தவி ் சய்்திருக்கிறார்்கள். ்காசியில, 
ைாிததுவாாில சுற்றியனைந்திருக்கிபறன். 
இப்�டி நினைவு்கள் ஏைாளம்.

்தமிழ சமு்தாயத்திற்கு நணீங்்கள் ் சய்்த்தா்க 
நினைதது.. ்திருப்்தி�டும் விடயம் எது..?? 

சந்திப்பு :
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உ ை ்க  இ ை க ்க ி ய த ்த ி ன்  மு க ்க ி ய 
எ ழு த ்த ா ள ர் ்க ன ள த  ் ்த ா ட ர் ச் ச ி ய ா ்க 
அறிமு்கம் ்சய்து வருவது. ைஷய 
இைக்கியங்்கள் �ற்றிப் ப�சியும் எழு்தியும் 
வருவது. ்காிசல நிைத்தின் எழு்தப்�டா்த 
வாழகன்கனய எழுத்தாக்கியது இந்திய 
வைைாற்றின் மனறக்க�டட உணனம்கனள 
அனடயாளம் ்காடடியது. சிறுவர்்களுக்கா்க 
நூல்கள் எழு்தியது. இனவபய எைது 
�ங்்களிப்பு என்ப�ன் 

இ து  வ ன ை  எ த ்த ன ை  நூ ல ்க ள் 
எழு்தியிருக்கிறணீர்்கள்..?! 

128 புத்த்கங்்கள் எழு்தியிருக்கிபறன் 

்தங்்களுனடய 27 வருட ்காை எழுததுப் 
�்ியில நணீங்்கள் சந்தித்த சவால்கள் 
என்்ைன்ை.. 

எழுத்தாளைா்க மடடும் வாழுவது 
என்�து சிைமமாைது. அன்தத ன்தாியததுடன் 
எ்திர் ்்காணடு வாழு்கிபறன். அதுபவ 
்�ாிய சவால என்ப�ன் 

சா்க ிதய அ்காடமி  இந்த வருடம் 
உங்்களுககுக ்கினடத்திருக்கிறது..  இது 
்காைத்தில ்கினடத்த அங்்கணீ்காைமா.. 
்தங்்கள் ்கருதது.. 

இலனை. உாிய ்காைத்தில ்கினடத்த 
அங்்கணீ்காைமா்கபவ ்கருது்கிபறன். 

சஞசாைம் நாவனை எழுதும் ்�ாழுது 
ஏற்�டட சுவாைஸயமாை அனு�வம் 
குறிதது.. 

சுவாைஸயமாை அனு�வம் என்று 
எதுவுமிலனை. ்கஷடமும் �ிைச்சனை்களும் 
்்காணட நா்தஸவை ்கனைஞர்்களின் 
வாழகன்கனய உடன் இருநது �ார்ககும் 
ப�ாது ் ந்கிழநது ப�ாய் அழு்திருக்கிபறன். 
அதுபவ உணனம

நணீங்்கள் எழு்த வைவிலனை்யன்றால 
என்ைவா்கியிருப்பீர்்கள்..?! 

ப�ச்சாளைா்க ஆ்கியிருப்ப�ன் 

அடடா.. இந்தக ்கருனவ.. எழு்தாமல 
விடடு விடபடாபம்யை.. பவ்றாரு 
எழுத்தாளாின் �னடப்ன� வாசிககும் 
்�ாழுது ஏற்�டடதுணடா.. 

நினறய உணடு. ்தஸ்தா்யவஸ்கினய 
�டிககும் ஒவ்வாரு பநைமும் அப்�டி 
உ்ைபவ ்சய்்கிபறன். 

்தமிழுககு இதுவனை 2 ஞாைபீட 
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விருது்கபள ்கினடததுள்ளை.. ஏன் 
இந்த நணீணட இனட்வளி.. 

ஞாைபீட விருது இந்திய அளவில 
ஒருவருகப்க வழங்்கப்�டு்கிறது. இந்தியா வில 
22 மாநிைங்்கள்  + 7 யூைியன்  �ிைப்தசங்்கள் 
உள்ளை. மாநிைத்திற்கு ஒருவர் என்று 
ப்தர்வு ்சய்்தால கூட �ை ஆணடு ஆகும் 
்தாபை.. ்�ாதுவா்க ்கர்நாட்கமும் ப்கைளமும் 
அ்தி்க விருது்கனளப் ்�ற்றுள்ளது. இந்த 
விஷயத்தில அவர்்கள் ஒற்றுனமயா்க யாருககு 
்தை பவணடும் என்று குைல எழுப்பு்கிறார்்கள். 
்கினடக்கிறது என்பற நம்பு்கிபறன். 

்தற்சமயம் உை்க்மங்கும் இன்யத்தின் 
வாயிைா்க ஆயிைக்க்க்காை ்கவிஞர் 
்கள்..  எழுத்தாளர்்கள் உருவா்கிக 
்்காணடிருக்கிறார்்கள்..  இந்தப் ப�ாகன்க 
(Trend) எப்�டிப் �ார்க்கிறணீர்்கள்.. 

சநப்தாஷமா்க வைபவற்்கிபறன். விருப்� 
மாை எலபைாரும் எழு்தடடுபம. அது 
்தாபை ஜைநாய்கம் 

உ ங் ்க ளு க ் ்க ை த  ்த ை ி  வ ா ச ்க ர் 
வ ட ட ம்  உ ள் ள து . .  அ வ ர் ்க ளு ட ன் 
உனையாடுவதுணடா.. 

வாச்கர்்கள் என்னைத ப்தடி வநது 
�ார்ப்�ன்த விடவும் நாபை வாச்கர்்கனளத 
ப்தடி ப�ாய்ப் �ார்ததுவிடககூடியவன். 
ஆ்கபவ என்பைாடு வாச்கர்்களுககு 
பநைடியாை உறவு எப்ப�ாதுமிருக்கிறது.  
நாங்்கள் ஒரு குடும்�ம் ப�ாைபவ �ழகு்கிபறாம்.

நணீங்்கள் மணீணடும் மணீணடும் வாசிககும் 
இைக்கியம்.. 

டாலஸடாய். ்தஸ்தா்யவஸ்கி இரு 
வனையும் ்திரும்�த ்திரும்� வாசிக்கிபறன். 

சம்காை எழுத்தாளர்்களில யாருனடய 
�ா்ி உங்்களுககு மி்கவும் � ிடித 
துள்ளது.. 

்தமிழில ப்தவ்தச்சன். வண்நிைவன், 

ஆங்்கிைத்தில பைமணட ்கார்வர்.  இ்தாபைா 
்காலவிபைா. 

உை்கச் சநன்தயில ்தமிழ எழுத்தாளர் 
்களின் �னடப்பு்கள் எந்த அளவிற்கு 
அறியப்�டு்கின்றை.. 

அறியப்�டவிலனை மி்கக குனற வாை 
புத்த்கங்்கபள ஆங்்கிைத்தில ்வளியா்கி 
யுள்ளை.  ஆங்்கிைத்தில ்வளியாை புத்த்கங் 
்களும் சர்வப்தச அளவில ்கவைிக்கப் 
�டபவயிலனை. ்�ாிய விருது்கள் என்தயும் 
்�றவுமிலனை.

நணீங்்கள் விரும்�ி �டித்த / �டிததுக 
்்காணடிருககும் ஆங்்கிைப் புத்த்கம்.. 

 ்தற்ப�ாது நான் ைரு்கி முை்காமியின் 
Killing Commendatore (Haruki Murakami) 
வாசிததுக ்்காணடிருக்கிபறன். 

சுவாைஸயமாை நாவல �ிற ்மாழி 
/ �ிற நாடடு எழுத்தாளர் ்களுககும்.. 
நமது எழுத்தாளர்்களுககும் உள்ள 
வித்தியாசம் / ்்தாடர்பு குறிதது.. 
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இந்தியாவில ஆங்்கிைத்தில எழுது்கிற 
வர்்களுககுக ்கினடககும் வருமாைத்தில ஒரு 
�கு்தி கூடத ்தமிழில எழுது�வர்்களுககுக 
்கினடப்�்திலனை.  ஆைால ்தமிழ அளவிற்கு 
்காத்திைமாை எழுதது அந்த ஆங்்கிை 
எழுத்தாளர்்களிடம் ்கினடயாது. அவர்்கள் 
பமல்தடடு மக்களுக்கா்க எழுது்கிறார்்கள். 

மற்ற நாடு்களில எழுத்தாளர்்கள். . 
்கவிஞர்்கள் ஆய்வாளர்்களின் வாழகன்கத 
்தைம் எப்�டி இருக்கிறது.. 

மி்கச்சிறப்�ா்க இருக்கிறது. பு்கழ்�ற்ற 
நாவல்கள் இைணடு எழு்திவிடடால 
ப�ாதும் அன்த னவததுக ் ்காணடு நணீங்்கள் 
ைடசா்தி�்தியா்க வாழ முடியும் அவவளவு 
வருமாைம் ைாயலடியா்கக ்்காடடிக 
்்காணடிருககும்

அைசுககு நணீங்்கள் னவககும் ப்காாிகன்க.. 

்தமிழ்கம் முழுவதும் புத்த்க அங்்காடி 
்கனளத துவங்குங்்கள். அ்தன் மூைம் 
புத்த்கக ்கனட இலைா்த ஊபையிலனை 
என்ற நினை உருவா்கபவணடும் 

இைி உங்்களின் இைககு.. 

்தமிழ்க வைைாற்னற விாிவாை நூைா்க 
எழு்த விரும்பு்கிபறன். 

நணீங்்கள் நன்றி கூற விரும்பும் மைி்தர்்கள்.. 

எைது மனைவி, ம்கன்்கள். குடும்�ம். 
நண�ர்்கள் மற்றும் எைது வாச்கர்்கள். 
இவர்்களுகப்க எைது ்தணீைா்த நன்றி்கள் 

இ து  வ ன ை  ் � ா று ன ம ய ா ்க ப் 
�்திைளிதது.. பநர்்கா்னை சிறப் 
�ித்தனமககு மிக்க நன்றி.. ்தங்்கள் 
எ ழு த து ப்  � ் ி  ் ம ன் ப ம லு ம் 
சிறக்க ்தமிழ்நஞசம் சார்�ா்க 
வாழதது்கனளத ்்தாிவிததுக ்்காள் 
்கிபறாம்.
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சிவாவுககு குழநன்த்கள் என்றால 
்்காள்னளப் �ிா ியம்.  ் ்கடட �ழக்கம் 
இருந்தால ஏ்தாவது குனறப்�ாடு ஏற்�டும் 
என்று மது - புன்க என்று எந்த �ழக்கமும் 
இலைா்தவைா்க இருந்தான். ்கைப்�ிைம் 
்சய்யப் �டட ்காய்்கறி   �ிைாய்ைர் சிக்கன் 
கூட பசர்தது ்்காள்ள மாடடான். நலை 
�டியா்க �டிதது முடித்தான்.

நலை பவனையில பசர்ந்தான். வீடு 
வாசல என்று எலைாமும் இருக்கிறது, 
குடும்�த்த ில இவனுக்்கன்று எந்த 
்க ட ன ம யு ம்  இ ல ன ை .  ஒ ப ை  � ி ள் ன ள 
என்�்தால அவன் நினைத்த �டிபய 
சாியாை வய்தில சிவாவுககு �ிடிச்ச மா்திாி 
நலைா �டிச்ச ்�ாணன் ்திரும்ம் 
்சய்து னவத்தார்்கள். இலைற வாழகன்க 
இைி்தாய் ்சன்றது.

சிை மா்தங்்களுககு �ிறகு ...

சிவாவின் மனைவி ்கிருத்தி்கா ்கர்ப்�ம் 
ஆைாள். அவன் ம்கிழச்சிககு வாைபம 
எலனை. துள்ளி கு்தித்தான், சநப்தாசத்தில 
மி்தந்தான். இதுவனை ்கைவாய் மடடும் 
இருந்த மழனை ்சலவம் கூடிய வினைவில 
்தன் ன்கயில ்தவழ ப�ா்கிறான் என்�ன்த 
நினைதது ம்கிழச்சி ்்காணடான்.

்கிருத்தி்கானவ அவள் ்தாய் �ார்தது 
் ்க ா ண ட ன ்த  ப � ா ல  ்க ண ணு ம்  - 
்கருததுமாய் ஒரு குழநன்தனய ப�ால 
�ார்தது ்்காணடான். சாப்�ிடட ்தடனட 
கூ ட  எ டு க ்க ா ்த வ ன்  ்க ர் ப் � ம்  ்த ா ி த ்த 

ம ன ை வ ி க ்க ா ்க  வீ ட டு  ப வ ன ை ்க ன ள 
இழுதது ப�ாடடு ்்காணடு ்சய்்தான் ...

�த்தாவது மா்தத்தில ...

ஒரு உயர்்தை மருததுவமனையில ்தன் 
மனைவி  ்க ிருத்தி்கானவ  பசர்த்தான். 
டாகடர் அந்த ்கிருத்தி்கா வலி எடுதது 
்கததுறாங்்க  சு்கப் �ிைசவம் ஆயிடும்னு 
நினைககுபறன் உடபை ICU  ்்காணடு 
ப�ா்கடடுமா எை நர்ஸ ப்கடடாள்...

அடி ப�ாடி ன�த்தியக்காாி  சு்கப் �ிைசவம் 
ஆைா என்னுனடய ைாஸ�ிடடபைாட 
�த்தாவது மாடினய எப்�டி ்கடடுற்தாம். 
வலி நிப்�ாடட ஒரு ஆணடி �யாடிக 
இன்ஜகசன் ப�ாடு அப்புறம் குழநன்த ்தனை 
சுத்தி ்கிடககு சணீாியஸனு ்�ாய் ்சாலலி   
சிபசாியன் �ண் ஏற்�ாடு �ணணு.
்�ாணணு வீடை மு்தலை ஐம்�்தாயிைம் 
்ட�ாசிட �ண் ்சாலலு.

நர்ஸ ்சான்ை ்�ாய்யால சிவாவும் - 
்கிருத்தி்கா குடும்�த்திைரும் நினைகுனைநது 
ப�ாயிைர் . அந்த இக்கடடாை சூழநினைனய 
உருவாக்கி அந்த குடும்�த்திைாிடமிருநது 
�்தன்த ்�ற்று ்்காணடு ஆ�பைஷன் 
்சய்்தைர். அந்த ஆ�பைஷைில ஜன்ைி 
வநது ்கிருத்திக்காவும் - வயிற்றில இருந்த 
குழநன்தயும் இறநது ப�ாயிை. அந்த  ் சய்்தி  
ப்கடடு சிவா சித்த �ிைம்னம �ிடித்தவன் 
ப�ால ்தனையில சாய்ந்தான். இந்தியாவில 
்கத்தியின்றி - இைத்தமின்றி சு்கப் �ிைசவம் 
எப்ப�ாது?                                                    n
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உை்கில  ்கற்பு, ்கா்தல என்�ை ப�ான்ற 
வார்தன்த்கள் எப்�டிப் ் �ண்கனள அடினமப் 
�டுத்தி அடக்கி ஆள்வன்று ஏற்�டுத்திப் 
�யன்�டுத்தப்�டடு வரு்கின்றைபவா,  அது 
ப�ாைபவ்தான் ஒழுக்கம் என்னும் வார்தன்தயும் 
- எளிபயானையும், �ாமை மக்கனளயும் ஏமாற்றி, 
மற்றவர்்கள் வாழ �யன்�டுத்தி வரும் 
ஒரு சூழச்சி ஆயு்தபமயலைாமல - அ்தில 
உணனமபயா, சதப்தா ஒன்றுபம ்கினடயாது. 

்கற்பு, ்கா்தல, சத்தியம், நணீ்தி, ஒழுக்கம் என்�ை 
எலைாம் ஒபை ்தாயின் �ிள்னள்கள். அ்தாவது, 
குழநன்த்கனளப் �யமுறுத்தப் ்�ாியவர்்கள், 
‘‘பூச்சாணடி, பூச்சாணடி’’என்�து ப�ால, 
இனவ எளிபயானையும் �ாமை மக்கனளயும் - 
வலுத்தவர்்களும் ்தந்திைக்காைர்்களும் ஏமாற்றச் 
்சய்்த ஒரு ் �ரும் சூழச்சிபய ஆகும். 

உை்கில ஒழுக்கமாை ்காாியம் அலைது 
ஒழுக்க ஈைமாை ்காாியம் என்�ை்வலைாம் 
அனவ்கனளச் ்சய்்கின்ற ஆட்களின் 
வலினமனயயும், அறினவயும் ்்காணடு 
ம்திக்கப்�டு்கிறப்தயலைாமல, ்வறும் 
்காாியதன்தப் �ற்றி மாத்திைம் முடிவு 
்சய்யப்�டுவ்திலனை.  சா்தாை்மா்க,  
உை்கில ‘‘வி�ச்சாைம்’, ்�ாய்’, ்களவு’, 
ஏமாற்றம்’’ மு்தலிய ்காாியங்்கள் ஒழுக்கங் 
்்கடட ்காாியங்்கள் என்று ்சாலைப் 
�டு்கிறது. என்றாலும் இந்தக ்காாியங்்கள் 
யானவயுபமா அலைது ஏ்தாவது ஒன்னறபயா 
இலைா்த மைி்தர் எவனையும் இதுவனையில 
உை்கத்தில ்கா் முடியபவ இலனை.

ஒரு சமயம் நம் ்கணணுககுத ்்தன்�ட 
விலனை்யன்று ்சாலவ்தாைால, அப்�டிச் 
் ச ா ல லு ம்  ம க ்க ள்  ஒ வ ் வ ா ரு வ ரு ம் 
மு்தலில ்தங்்கனளப் �ற்றிபய நினைததுப் 
�ார்ததுத ்தங்்களுனடய சிறு�ிைாயம் மு்தல 
இன்றுவனை உள்ள �ை �ககுவ வாழநாளில 
பமற்்கணட ‘‘ஒழுக்கங்்்கடட’’ ்காாியங்்கள் 
என்�னவ்களில என்தயாவது ஒன்னற 
மபைா வாககுக ்காாியங்்களால ்சய்யாமல 
இருந்திருக்க முடிந்த்தா அலைது ்சய்யாமல 
இருக்கிறார்்களா என்று நினைததுப் 
�ார்த்தால உணனம விளங்்கி விடும். மற்றும் 
்தங்்களுனடய சுற்றத்தார்,  நண�ர்,  சுற்றியுள்ள 
அ ற ி மு ்க ம ா ை  ஜ ை ங் ்க ள் ,  ந ன் ற ா ய் த 
்்தாிந்த அன்ைியர் மு்தைா்கியவர்்களில 
யாைாவது ஒழுக்கததுடன், ்கற்புடன் நடநது 
வந்ததுணடா என்று சிந்திததுப் �ாருங்்கள்.

உை்கில மக்கள் வாழகன்கக்்கன்று 
இருநது வரு்கின்ற ்்தாழில்களில முக்கிய 
மாைனவ்களா்கக ்கா்ப்�டுவை விவசாயம், 
வியா�ாைம், ன்கத ்்தாழில, கூலி, வக்கணீல, 
உத்திபயா்கம், னவத்தியம், வினைமா்தர் 
்்தாழில ஆ்கியனவ மு்தல, குருததுவம், 
சன்ைியாசம், துனைத்தைம், ப்தசியம் ஈறா்க 
உள்ள அபை்க துனற்களாகும். இவற்றின் 
மூைபம மக்கள் ்�ரும்�ாலும் வாழ்கிறார்்கள் 
எ ன் � ன ்த  ந ா ம்  � ி ை த ்த ி ய ா ட ச த ்த ி ல 
�ார்க்கிபறாம். இந்த மக்களில யாைாவது 
ஒருவர், ஒழுக்கமா்க நடநது ்்காள்வன்த 
நாம் �ார்க்கிபறாமா? ஒழுக்கம் என்றால 
என்ை, அது எது என்்கின்ற விஷயத்தில நாம் 
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இப்ப�ாது �ிைபவசிக்கவிலனை.

ஒரு பவனைக்காைன் ச்ய்யும் ஒழுக்கங் ்கடட 
்காாியதன்த அந்த பவனைக்காைன் முன்ைினை 
யிபைபய எஜமான் ் சய்துவிடடு, பவனைக்காைனை 
மாத்திைம் ஒழுக்கங் ்கடடவன் என்று ச்ாலலு 
்கிறான். இதுப�ாைபவ, எலைாத ்்தாழில 
துனறயிலும் உள்ள மக்களும், அவைவர் வாழ 
நாட்களில ஒழுக்க ஈைமா்க நடநது ்்காணபட 
மற்றவர்்கனள ஒழுக்க ஈைர்்கள் என்று ச்ாலலி 
வரு்கிறார்்கள். இனவ நாம் ஒரு குறிப்�ிடட ஒரு 
சிைாிடம் மாத்திைம் இருப்�்தாய்ச் ் சாலை வைவிலனை. 
ஒழுக்கமாய் மக்கள் யாைாலும் நடக்க முடியாது 
என்றும்; ஒழுக்கம் என்�்தா்க ஒரு குறிப்�ிடட 
கு பமா, ச்யபைா  இலனை  என்றும்; ஒழுக்கம் 
என்று ச்ாலலி வருவ ்்தலைாம் எளிபயானையும், 
�ாமை மக்கனளயும், அடினமத்தைத்தில இருத்தி 
வைப்�யன்�டுத்தககூடிய சூழச்சி ஆயு்தபம 
்தவிை, மற்ற�டி அது மக்கள் சம்தர்மத்திற்குப் 
�யன்�டககூடியது அலை்வன்றும் ச்ாலலு 
வ்தற்்கா்கபவ  எடுததுக்காடடு்கின்பறாம்.

உணனமயிபைபய ‘‘ஒழுக்க ஈைம்’’ என்�து  
ஒன்று உணடு என்றும்;  அது - ்திருடடு, 
்�ாய், ஏமாற்றம் ப�ான்ற்தா்கிய கு்ங்்கள் 
்தாம் என்றும் ்சாலவ்தாய் இருந்தால, 
அந்தக கு்ங்்கள் ்�ாிதும் நினையாயக 
குடி ்்காணடிருககும் இடங்்கள் அைசர்்கள், 
குருமார்்கள், வியா�ாாி்கள், வக்கணீல்கள், 
ப்தசியவா்தி்கள் ப�ான்ற கூடடத்தார்்களிடபம 

ஆகும். மைி்தர்்களுககுத துன்�ம் இனழதது, 
அவர்்களது அமாிகன்கனயக ் ்கடுதது, ஏமாற்றி, 
வஞசிதது வாழும் கூடடங்்கள் பமற்்கணட 
கூடடங்்கபள ஆகும்.  இது அந்தந்தத 
துனறனயக ன்க்்காணட ஆட்கனள மாத்திைம் 
அலைாமல, அந்தந்தத துனற்களுகப்க ைத்தமும், 
சன்தயும், எலும்பும் ப�ாைக்கைநது இருககும் 
்காாியங்்களுமாகும்.

இந்தக கூடடத்தானைக ்கணடு எந்த 
ம்கனும் அசூனசப்�டுததுவப்த இலனை. இவர் 
்களிடத்தில மக்கள் ்வறுப்புக ்காடடுவதும் 
இலனை. அ்தற்குப் �்திைா்க,  இந்தக 
கூடடத்தாருககுத்தான் நாடடிபை மக்களிடம் 
்சலவாககும், ம்திப்பும் இருநது வரு்கின்றது. 
மைி்த சமூ்கத்திற்கு எலும்புருக்கி வியா்தி ப�ான்ற 
இந்தக கூடடம், மக்களிடம் ஆ்திக்கம் ்சலுத்தி 
வருவது என்�து, மக்களின் அறிவீைதன்தயும் 
�ைமற்ற ்தன்னமனயயும் ்காடடுவப்தயலைாமல 
பவறிலனை. வாழகன்கத துனறயின் 
ஒழுக்கம்்தான் இம்மா்திாி இருக்கிற்்தன்றால 
மற்ற�டி, �க்த, �ைமார்த்தி்கம், ஆதமார்த்தம், 
ஆசாைததுவம், ம்காதமாததுவம் என்�னவ 
மு்தைாை துனற்களிைாவது ஒழுக்கம் என்�ன்தக 
்கா்முடி்கின்ற்தா என்�ன்தச் சிந்திததுப் 
�ாருங்்கள். அனவயும் இப்�டித்தான் இருக்கின்றை 
என்�ப்த  நமது  அ�ிப்�ிைாயம்.



்கற்ற ்கலவி சிறந்திடபவ
்கடடிக்காப்ப�ாம் ஒழுக்கத்தினை

ஒழுக்கதப்தாடு நாம் வாழந்தால
ஒங்்கி இருப்ப�ாம் �ாாிைிபை

ஒழுக்கம் ்கலவி இவிைணடும்
நம் ்கண்க்ளை நினைதது வாழபவாபம

ஒழுக்கம் என்�ன்த துறநதுவிடடு
்கலவி ்கற்றும் �யைிலனை

ஒழுக்கம், ்கலவி இவவிைணனட
இைணடுற ்கைநது வாழந்திடுபவாம்

மைி்தம் ்்காணட மைி்தர்்களாய்
இவவுை்கில நாமும் நினைத்திடுபவாம்!

ைதைா
்திரு்நலபவலி

மைி்தர்்களாய் வாழுபவாம்
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 ¹ôõ˜ ð£õô˜ è¼ñ¬ôˆîIö£ö¡ îIö¡¬ù õ£˜ˆªî´ˆî 
ªð¼ñ¬ô. îƒèŠð£‚è÷£™ îI›ñè¬÷ ÜôƒèKˆî ð£ñè¡. Þõ¬óŠ 
ðŸP„ ªê£™õî£ù£™ ªõœO¬ìñ¬ô «ð£¡ø¶î£¡. îI› àô«è£˜ 
ÜP‰î îõŠ¹î™õ˜ Þõ˜. Þõ¬óŠ ðŸPò ÜKò ªêŒFèœ ðô.

 A¼†®íAKJ™ Hø‰î A.ï«ó‰Fó¡ îIN™ â‹ã. â‹.â†.â‹.H™ 
âùŠ ðô ð†ìƒè¬÷ õ£ƒAòõ˜. îIö£CKòó£è ºŠð¬î‰¶ Ý‡´è÷£è 
ÜKò ðEò£ŸPòõ˜. ñ£íõ„ ªê™õƒèœ ñùFQ«ô ñ¬ôJÂ‹ ñ£íŠ 
ªðKî£è ñF‚èŠð´ðõ˜. Þõ˜ â‡Eôìƒè èM¬î ËŸè¬÷»‹ ðô 
Ý‚èƒè¬÷»‹ ð¬ìˆ¶œ÷£˜.

 Þõ˜ â¿î£î ðˆFK¬èèœ A¬ìò£¶ â¡Á ªê£™½ñ÷MŸ° 
ð£óFî£êQ¡ °J™ ÞîNL¼‰¶ îI›ªï…ê‹ õ¬ó ï£Oî›, ñ£î 
Þî› âù ä‰î£JóˆFŸ°‹ «ñŸð†ì èM¬îè¬÷ â¿F»œ÷£˜. ªðŸø 
M¼¶è¬÷ â‡EŠð£˜ˆî£™ ï†êˆFó‚ Ã†ìƒè÷£Œ ï‹ è‡º¡«ù 
MK»‹. ð£«õ‰îó ¬ð‰îI›„ ªê™õ˜ 2002 M¼¶ ºî™ îI›„ªê‹ñ™ 
M¼¶ 2017 õ¬ó õ¼ì‰«î£Á‹ 
ªî£ì˜‰¶ CøŠH‚èŠð†´ õ¼Aø£˜ 
â¡ø£™ Ü¶ ÜõK¡ ñEñ°ì‹ 
â¡«ø Ãøô£‹. Þõ¬óŠ ðŸPò 
¹Kî«ô£´...

îƒèœ ÞòŸªðò˜ Ü´ˆ¶‚  è¼ñ¬ôˆ 
îIö£öù£è âƒéù‹ à¼õ£m˜èœ ?

â¡Â¬ìò  î‰¬îò£˜  ²õ£I  M«õè£ù‰î˜  
e¶  I°‰î  ðŸÁ¬ìòõ .̃  Üîù£™  Üõ¼¬ìò 
ªðò¬ó«ò  âù‚°  ï«ó‰Fó¡  â¡Á  Å†® 
ñA›‰î£˜.    ªî£ì‚èˆF™  ï«ó‰Fó¡ â¡ø  
ªðòK™ î£¡ èM¬îèœ â¿Fõ‰«î¡.  ï£¡ 
¹°ºè õ°Š¹ ð®‚°‹  ªð£¿¶  ªê¡¬ùJ™  
1968  Þ™  àõ¬ñ‚ èMë˜ ²óî£ Üõ˜è¬÷„ 



  2019     

ªî£¬ô‚è£†C “õí‚è‹ îIöè‹”  ð°FJ™  
â¡ «ï˜è£í¬ô å¼ ñE «ïóˆFŸ°‹ 
«ñô£è åOðóŠHò¶.  Ü«î «ð£™  è¬ôë˜ 
ªî£¬ô‚è£†C»‹  “ê‰F‚°‹ «õ¬÷J«ô”  
Gè›„CŠ ð°FJ™ â¡ «ï˜è£í¬ô å¶ 
ñE «ïóˆFŸ°‹ «ñô£è åO ðóŠHò¶. 
ªð£F¬èˆ ªî£¬ô‚è£†C  èM¬î‚ è„«êK 
Gè›„CJ™  â¡Â¬ìò èM¬îè¬÷ 
åOðóŠHò¶.

ñ«ôCò£, CƒèŠÌ˜, Þôƒ¬è  «ð£¡ø  
ï£´èO½‹, Þ‰Fò£M™ ðô ñ£GôƒèO™ 
Þòƒ°‹ îI›„ êƒèƒèO¡ Ü¬öŠH½‹, 
îIöèˆF¡ ªð¼‹ð£¡¬ñò£ù  á˜èO 
½‹  ²ñ£˜  ÝJó‹ èMòóƒ°èO™ 
ðƒ° ªðŸÁœ«÷¡.  ªî£ì˜‰¶ ä‹ð¶ 
Ý‡´è÷£è  èM¬îŠ ðE ÝŸPõ¼A«ø¡.

cƒèœ ãø£î «ñ¬ìJ™¬ô, èM 
ð£ì£î ð£†´I™¬ô âÂ‹ Ü÷MŸ°Š 
ð£ªóƒ°‹ ïì‚°‹ Gè›¾èO™ Üòó£¶ 
èô‰¶ ªè£œAl˜èœ. ÜõŸP™ ñø‚è 
º®ò£î î¼íƒè¬÷Š ðA¼ƒèœ ?

(Ü) èMë˜ Þ÷ñ£ø¡ Üõ˜èœ  ð£«õ‰î˜ 
ð£ê¬ø Íô‹ ð£«õ‰î˜ Üõ˜èO¡ Hø‰î 
ï£¬÷ Üõ˜ Hø‰î  Þ™ôˆF™  CøŠð£è 
ïìˆF õ‰î£˜ . ÜF™ èô‰¶ ªè£‡´  
ð£«õ‰î˜ Þ™ôˆF™ èM¬î ð£®ò¶.

(Ý)  ñ«ôCò£ èMë˜ ä, àôèï£î¡ 
Üõ˜èœ CƒèŠÌK™ ¶õ‚A ¬õˆî 
ñ£îM Þô‚Aò ñ¡øˆF¡ ä‹ðî£ñ£‡´  
Mö£M™ ðƒ° ªè£‡´ èM¬î ð£®ò¶.

(Þ) Þôƒ¬è  îì£è‹ Þô‚Aò õ†ì‹ 
ïìˆFò àôè Ü÷Mô£ù èM¬îŠ «ð£†®J™ 
ï£¡ ªðŸø ºî™ ðKC¬ùŠ ªðø  Þôƒ¬è 
ñ†ìè÷Š¹ å†ìñ£õ®J™ ï¬ìªðŸø 
Mö£M™  Þôƒ¬è ñˆFò Ü¬ñ„ê˜èO¡  
º¡Q¬ôJ™ M¼¶ ªðŸÁ‚ ªè£‡´  èM¬î 
ð£®ò¶.

(ß) â¡Â¬ìò ä‹ðî£‡´ è£ô Þô‚AòŠ 
ðE¬ò Ëô£è â¿F Ü‡í£ñ¬ôŠ 
ð™è¬ô‚ èöèº‹, ñ«ôCò£M¡ ñô£ò£Š 

ê‰F‚°‹  õ£ŒŠ¹  A¬ìˆî¶. ï£¡ â¿Fò 
èM¬îè¬÷  ÜõKì‹ è£†®«ù¡.  Þ¡Â‹  
îI¬ö  Ýöñ£èŠ ð® â¡Á  ÃP  â¡¬ùˆ  
îIö£ö£  â¡Á  Ü¬öˆî£ .̃  îIö£ö£  â¡ø  
ªê£™  â¡Âœ  ðF‰¶  M†ì¶.  Üî¬ù«ò  
¹¬ùŠªðòó£è‚  ªè£‡ì£™  â¡ùªõ¡Á 
«î£¡Pò¶.  Üî¡  M¬÷õ£èˆî£¡  
îIö£ö¡  â¡ø ªðò˜  à¼õ£ù¶.  ï£¡ 
Hø‰î  á˜  A¼†®ùAK.  Þ¶ õìªñ£Nò£è 
Þ¼‰îî£™   Üî¬ùˆ  îI› ð´ˆF‚  è¼ñ¬ô 
â¡Á ñ£ŸPˆ  îIö£ö«ù£´  è¼ñ¬ô¬ò„ 
«ê˜ˆ¶  è¼ñ¬ôˆîIö£ö¡  âù  â¿îˆ 
ªî£ìƒA«ù¡.  è¼ñ¬ôˆîIö£ö¡  â¡ø  
ªðòK™î£¡ â¡ ºî™ èM¬î 1969 Þ™ °J™ 
ã†®™ ªõOõ‰î¶.

îIö£CKòó£è ºŠð¶ Ý‡´èœ 
ðE¹K‰î«î£´, ï™ô£CKò˜ M¼¶‹ 
ªðŸP¼‚Al˜èœ ñA›„C.  «ñ½‹ 
èMˆªî£‡¬ì âˆî¬ù è£ôñ£èˆ 
ªî£ì˜‰¶ ªêŒAl˜èœ  Ü¶ °Pˆ¶„ 
ªê£™½ƒè«÷¡.?

ï£¡ A¼†®ùAK  è¬ô‚è™ÖKJ™  1968 
- 1969 Þ™ ¹°ºè õ°Š¹  ð®‚°‹ ªð£¿¶, 
F¼.è‡í¡  Üõ˜èœ îI›Š «ðó£CKòó£èŠ 
ðEò£ŸPù£˜. Üõ˜ î£‹ âù‚°ˆ  îI› 
ð£ì‹ ïìˆFù£˜, ÜõKì‹ ï£¡ èM¬î 
â¡Á G¬ùˆ¶ â¿Fò¬õè¬÷‚ è£†®«ù¡.  
Ü¬îŠð®ˆ¶Š ð£˜ˆ¶M†´  à¡Qì‹ 
èMˆ¶õ‹ Þ¼‚Aø¶  âŠð® â¿¶õ¶ â¡Á 
ï£¡ èŸÁ‚ ªè£´‚A«ø¡ Üî¡ ð® â¿¶ 
â¡Á  âù‚° ò£ŠH¬ù‚ èŸÁ‚ ªè£´ˆî£˜. 
Üõ˜ èŸÁ‚ ªè£´ˆî ò£ŠH¡ Ü®Šð¬ìJ™   
“ÞòŸ¬è  îIö˜‚ A¬ø”  â¡ø °J™ 
ã†®¡ ªõ‡ð£ ßŸø®‚° ªõ‡ð£ â¿F  
ÜÂŠH«ù¡.  Ü‰î ªõ‡ð£ î£¡ 1969  
Þ™ ºî¡ ºîL™ Ü„C™ ªõOõ‰î â¡ 
èM¬î. Üî¡ H¡¹  Þ¡Á õ¬ó ä‹ðFŸ°‹ 
«ñŸð†ì ï£œ ,  õ£ó ,  ñ£î ã´èO™  
ä‰î£JóˆFŸ°‹ «ñŸð†ì èM¬îèœ 
ªõOõ‰¶œ÷ù. îIöèˆFL¼‰¶ ªõOõ¼‹ 
ªð¼‹ð£¡¬ñò£ù ã´èœ Ü¬ùˆF½‹ 
â¡Â¬ìò èM¬îèœ ªõOõ‰¶œ÷ù.

â¡Â¬ìò èM¬îŠ ðE °Pˆ¶  ê¡ 
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ð™è¬ô‚èöèº‹ Þ¬í‰¶ ªõOJ†ì¶.  
ªõOf†´ Mö£¬õ  ñ«ôCò£ ï£†´ ñô£òŠ 
ð™è¬ô‚ èöèˆF™ ïìˆFŠ ð£ó£†®ò«î£´, 
Ü‰ï£†´ ð£ó£Àñ¡øˆF™ õó«õŸ¹ ÜOˆ¶ 
CøŠ¹ ªêŒî¶. îI›ªï…ê‹ (FƒèOî› 
ê£˜ð£è¾‹) ªð£¡ù£¬ìŠ «ð£˜ˆF 
CøŠHˆî¶.

Þ¬õªò™ô£‹  ñø‚è º®ò£î Gè›¾ 
è÷£èŠ ªð¼‹ «ðø£è‚ è¼¶A«ø¡.

cƒèœ ªðŸø M¼¶èœ â‡Eôìƒè£... 
ÜõŸP™ ªð¼‹ «ðø£è G¬ù‚°‹ 
M¼¶è¬÷Š ðŸP‚ ÃÁƒèœ.?. 

ï£¡ ªðŸø ËŸÁ‚ èí‚è£ù M¼¶èO™  
ð£«õ‰î˜ ð£ê¬ø õöƒAò “ð£«õ‰î˜ 
¬ð‰îI›„ ªê™õ˜”,  ªê¡¬ù èM¬î àø¾ 
Ü¬ñŠ¹ õöƒAò  “¬ð‰îI›„ ªê™õ˜”,  
îIöPë˜ Þô‚°õù£˜ ËŸø£‡´ Mö£¬õ 
å†® õöƒèŠð†ì “Þô‚°õù£˜ M¼¶”,  
ß«ó£´ îIö¡ðù£K¡  80 Ý‹ Ý‡´ 
Hø‰î ï£O™  Üõ˜ ªðòK™ õöƒAò 
“îIö¡ð¡ M¼¶”, Þôƒ¬è îì£è‹ Þô‚Aò 
õ†ì‹ õöƒAò “èMò¼M”  M¼¶, ñ¶¬ó 
è£ñó£ê˜ ð™è¬ô‚ èöè‹ õöƒAò “C‰î¬ù„ 
Cèó‹” M¼¶, îIöè Üó² õöƒAò îI›„ 
ªê‹ñ™ M¼¶  ÝAòù âù‚° «ñ½‹ 
¹è¬ö„ «ê˜ˆî M¼¶è÷£°‹.

æŒ¾‹ êLŠ¹‹ ÜPò£ àƒèO¡ 
Þô‚AòŠ ðƒèOŠ¬ð MõK»ƒèœ ?

àƒèœ Þô‚AòŠ ðòí‹ å¼ ªî£ì˜è¬î... 
Ü‚è¬î âƒA¼‰¶ ªî£ìƒA â¶õ¬ó 
ªê¡Á ªè£‡®¼‚Aø¶ ?

â¡Â¬ìò  Þô‚AòŠ ðòí‹  ï£¡ 
è™ÖKJ™ ð®ˆ¶‚ªè£‡®¼‰î  1969  Ý‹ 
Ý‡®L¼‰«î  ªî£ìƒA M†ì¶.  â¡Â¬ìò  
Þô‚Aò Ýê£¡  A¼†®ùAK îˆ¶õ‚ èMë˜ 
ªð¼ñ£œ ó£²  Üõ˜è÷£™ A¼†®ùAK  
îI›„êƒèˆF¡ «ñ¬ìJ™ ªî£ìƒAò 
Þô‚AòŠ ðE, ¶õ‚èˆF™  Ü‡¬ì 
á˜è÷£ù î¼ñ¹K, «êô‹ âù„ ªê¡Á  
îQˆîI› ÜPë˜è÷£ù «îõ«ïòŠ ð£õ£í ,̃ 

ñ¬ö ªðŒî ñ¬ôèO«ô
 ñÁA æ´‹ c«ó£¬ì;
°ÁAò «î£˜ è£†ì£Á
 Ã® i¿‹ Ü¼MèÀ‹;
Ü®ˆ¶ õ‰î ÍL¬èJ¡
 Ü÷õŸø ïÁ ñíƒèÀì¡;
ðóM æ® õ‰îïF
 ðì˜‰î«î êñ ªõOèO«ô!

è¬ó è†´‹ êK¬è„«ê¬ô
 è£ŸPô¬ê‰¶ ïì‰î£˜Š «ð£™;
ñí™ ð´¬è eªî™ô£‹
 ïFò£Œ æ´‹ c˜„«ê¬ô.
Þ¼è¬ó¬ò õK‰¶ è†®
 Þ¬ê‰î ð„¬ê„ ªêNŠÌ†®;
Þèªñ™ô£‹ Þ¬ö«ò£® GŸ°‹
 Þ¡ÂJ˜‚ èºî£°‹ Þ¡ïF«ò!

æ®‚ èO‚°‹ ï£ª÷™ô£‹
 àõ‰¶ có£™ ÜºÉ†´‹;
àô˜‰¶ Aì‚°‹ ï£OQ½‹
 áŸø£ Jƒ° àõŠðO‚°‹;
Ý® Ü¬ê‰¶ è¬óèª÷™ô£‹
 Üº¶‚ A‡í‹ Ý‚AòH¡;
«î® æ®„ «ê˜‰î¬ì»‹
 «î˜‰î ÝN Ü¡ðÂì¡ !

 -  °. èñôêóvõF
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ð®ˆîõ˜. îŸ«ð£¬îò î¼ñ¹K ñ£õ†ì‹ 
ð£ô‚«è£†®™ Hø‰¶ õ÷˜‰îõ˜. 1949 
Þ™ Y˜F¼ˆî º¬øJ™ â¡ î‰¬îJ¡ 
F¼ñí‹ ï¬ìªðŸø¶.

â¡Âì¡ Hø‰îõ˜èœ â¡Âì¡ «ê˜‰¶ 
â¿õ˜. ªð‡èœ Íõ˜, Ý‡èœ ï£™õ˜ 
Ýõ˜. 1.FôèõF 2.Mñô£ 3.Ü‹ê«õE 
4.ñ«ù£èó¡ 5.Þó°ó£ñ¡ 6.ÞóM‚°ñ£˜ 
7.ï«ó‰Fó¡ (è¼ñ¬ôˆîIö£ö¡). ï£¡ 
«ñQ¬ôŠ ðœOJ¡ î¬ô¬ñò£CKòó£èŠ 
ðEò£ŸP æŒ¾ ªðŸøõ¡.

â¡Â¬ìò  ¶¬íMò£˜ F¼ñF. õê‰î 
°ñ£K Üõ˜èœ è¼ï£ìè ñ£GôŠ ªðƒèÙ¬ó„ 
«ê˜‰îõ .̃ âƒèÀ‚°ˆ  F¼ñí‹ ïì‰î«ð£¶, 
Üõ¼‚°ˆ îI› ªîKò£¶, âù‚°‚ è¡ùì‹ 
ªîKò£¶. F¼ñíˆFŸ°Š H¡¹  ï£¡ 
Üõ¼‚°ˆ îI¬ö‚ èŸÁ‚ªè£´ˆ«î¡.  Üõ˜ 
õ£Jô£è ï£¡ è¡ùì‹ èŸ«ø¡. îŸªð£¿¶ 
Þ¼ ªñ£NèO™ Þ¼õ¼‹ «ðC‚ªè£œA«ø£‹.

âƒèÀ‚°  Þ¼ ªð‡Hœ¬÷èœ . 
1.ªî¡ø™ 2. º™¬ô. å¼ ñè¡ HóbŠ (â) 
Þ÷…ªêNò¡. °ö‰¬îèœ Ü¬ùõ¼‚°‹ 
îI›,ªî½ƒ°, è¡ùì‹ ÝAò Í¡Á 
ªñ£NèÀ‹ ï¡ø£èˆ ªîK»‹.

ªð¼…CˆFóù£˜  Üõ˜èO¡ î¬ô¬ñJ™ 
ÞòƒAò  àôèˆ îI›‚ èöèˆF¡ î¼ñ¹K 
ñ£õ†ìŠ ªð£ÁŠð£÷ó£è   Üõ˜èÀì¡ 
Þ¬í‰¶ ²ŸPòF™ MKõ¬ì‰î¶.  
CP¶ CPî£è  îIöèˆF¡ Ü¬ùˆ¶Š 
ð°Fèœ, Ü‡¬ì ñ£Gôƒèœ,  ªõO 
ï£´èœ âù MKõ¬ì‰î¶.

àƒèœ Þô‚AòŠ ðE‚° G„êòñ£è 
àƒèœ °´‹ðˆFùK¡ àîM»‹ 
Ü¡¹‹ Ü÷ŠðKòî£è Þ¼‰F¼‚è 
º®»‹. àƒèœ °´‹ðˆFù˜ ðŸP‚ 
ÃÁƒèœ?... 

  
â¡Â¬ìò °´‹ð‹ ï´ˆîó‚°´‹ð‹. 

ÜŠªð£¿¶ «êô‹ ñ£õ†ìˆF™ Þ¼‰î 
A¼†®íAKJ™ õ£›‰¶ õ‰«î£‹. H¡¹ 
î¼ñ¹K ñ£õ†ìñ£èŠ HK‰¶ îŸªð£¿¶ 
A¼†®ùAK ñ£õ†ìñ£èˆ Fè›Aø¶. âƒè÷¶ 
°´‹ðˆF«ô«ò ºî¡ºîL™ ðœOŠ 
ð®Š¬ð (ðF«ù£ó£‹ õ°Š¹) º®ˆîõ˜ â¡ 
î‰¬îò£˜ º.A¼†®í¡ Ýõ£˜.

â¡ î‰¬î æõ˜Còó£èŠ ðEJ™ 
«ê˜‰¶, áó£†C å¡PòŠ ªð£Pò£÷ó£èŠ 
ðEò£ŸP æŒ¾ ªðŸøõ˜. â¡Â¬ìò î£Œ 
F¼ñF. Þó£ê‹ñ£œ â†ì£‹ õ°Š¹ õ¬óŠ 

்சாக்கிடும் அழகு
பநாினச ஆசிாியப்�ா

முத்தம் ்்காடுத்ததும் துனடததுக ்்காள்ளும் 
�த்தாம் �சலிப் �ாை்கைாய்ப் �றனவ்கள் 
்மாத்தம் உணட�ின் மூக்கினை 
சுத்தம் ்சய்வது ்சாக்கிடும் அழப்க! 

இைாஜ் குமார் ்ஜய�ால
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îƒèO¡ èM¬îèO¡ ð£´ªð£¼œ 
ðŸP‚ ÃÁè?

îIƒAô ó £ è  õ £¿‹ îIö ˜ èO¡ 
àœ÷ƒèO™ îI¿í˜¾ ãŸð´ˆ¶î™. îI› 
ªñ£NJ¡ CøŠH¬ù M÷‚°î™. î°F‚ 
«èŸø àò˜ G¬ôJ™ îI¿‹ îIö¼‹ 
Þ™ô£î G¬ô¬òŠ «ð£‚°î™, îIö˜ G¬ô 
àòó ñ‚èÀ‹ Üó²‹ ªêŒò «õ‡®ò 
ðEèœ, îI› Þô‚AòƒèO¡ ªð¼¬ñ, 
ðö¬ñ, îI› õ÷˜ˆî ê£¡«ø£˜ î‹ 
ªî£‡®¬ù â´ˆ¶¬óˆî™, ÞòŸ¬è¬òŠ 
ð£¶è£ˆî™, ñQî«ïò‹ «ð£¡ø î÷ƒè¬÷Š 
ð£´ ªð£¼÷£è‚ ªè£‡´ èM¬îè¬÷Š 
ð¬ìˆ¶œ«÷¡.

âF˜è£ô‹ °Pˆ¶ â‰î ñ£FKò£ù 
G¬ôŠð£´ ªè£‡®¼‚Al˜èœ ?

Þ¡¬øò G¬ôJ™ ªð¼‹ð£¡¬ñò£ù îIö˜ 
èœ îIƒAô˜è÷£è õ£›‰¶ ªè£‡®¼‚Aø£̃ èœ. 
îIöPë˜èœ  ñ¬øñ¬ôò®è÷£˜, A.Ý.ªð. 
M²õï£î‹, ð£õ£í˜, ªð¼…CˆFóù£˜  
ÝA«ò£˜ õ÷˜ˆî  îQˆîI› Þò‚èˆ¬î  
e‡´‹ ªêò™ðì¬õˆ¶Š  Høªñ£N «ñ£èˆ¬î 
ÜèŸø  «õ‡´‹.  ÜîŸè£ù ºòŸC¬ò 
«ñŸªè£‡®¼‚A«ø¡. Üõ˜èœ à¼õ£‚Aò  
àôèˆ îI›‚ èöèˆFŸ° àJ˜ ªè£´‚è 
«õ‡´‹. 

êºî£òˆF™  GôMõ¼‹  ê£F ð£°ð£´èO¡ 
ªè£´¬ñè¬÷  ¬ñòñ£è ¬õˆ¶ ñô˜MN 
â¡ø è£Mòˆ¬î â¿F«ù¡.  îŸ«ð£¬îò  
ï£†´ ïìŠ¹è¬÷ ¬ñò‚è¼ˆî£è Ü¬ñˆ¶ 
å¼ è£Mò‹ â¿î º®¾ ªêŒ¶œ«÷¡. 

Þ¶õ¬ó ªõOõ‰¶œ÷ â¡Â¬ìò Ë™èœ

1. ªï…C¡ Gö™èœ
2. è£Mòˆ î¬ôõ¡
3. è£Ÿ¬ø ñí‰î èM¬îèœ
4. c˜‚è£™èœ
5. Ü¼œI° ñóèî£‹H¬è 

²‰FóÅ«ì²õó˜ ð£ñ£¬ô
6. îIö«õœ îI›Šð£¬õ
7. åŠð¬ùŠ Ì‚èœ
8. ¹¶‚èM¬îJ™  

ªî£¡ñMòô£Œ¾
9. ñ‡µ‹ ñó¹‹
10. F¼‚°øœ (âOò à¬ó)
11. i¬í ñˆî÷ñ£Aø¶
12. Ü¼œI°  ñóèî£‹H¬è 

ê‰FóÅ«ìêõó˜ «è£J™ 
îôõóô£Á

13. ð‡H™ õ£¬ì
14. ñóH¡ «õ˜èœ
15. ¹Fò °Á‰ªî£¬è
16. «õK¡ M¿¶èœ
17. è÷‹ ªõ™½‹ è¬ôë˜
18. ñô˜MN (è£Mò‹)
19. ²õ´èœ
20. à¡ºèñ£Œ Þ¼
21. è™ªô¿ˆ¶
22. ªêŠ«ð´
23. Üèºè‹

A¬ì‚°Iì‹:
õê‰î£ ðFŠðè‹

2 - 16, Ý˜.«è. Þ™ô‹, 
ºî™ ªî¼, ¹Fò õê‰î ïè˜, 

åÅ˜ -635 109, 
A¼†®ùAK  ñ£õ†ì‹.  

ªî£¬ô«ðC- : -04344 245350
Ü¬ô«ðC : -09443458550

I¡ù…ê™ : karumalaithamizh@gmail.com

இருடடில ்தான்
்கா்முடி்கிறது
விணமணீன்்கள்

்காித து்ியில
்கைன்று ்்காணடிருக்கிறது
்�ண்ியம்

எலபைார் வீடடிலும்
்�ண்களுக்காை இடம்
அடுப்�ங்்கனை

புதுனவக குமாாி



mailto:karumalaithamizh@gmail.com
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பம்கைா நாளி்தனழ எடுததுக ் ்காணடு 
்திைமும் அமர்நது �டிககும் �ச்னசக ்கிைானைட 
்திணடில அமர்ந்தாள். அ்தி்கானையில 
இைணடு இடலிப்பூக்கள் ஒன்றுக்்கான்று 
எ்திாிடட�டி விழுந்திருந்தை. ்கைத்த இ்தழ 
்வள்னள பூக்கள் மடிநது கூம்புககுழாய் 
ப�ாை ்காம்�ினை ஊன்றி நிமிர்நது 
இருந்தை. ஐநது இ்தழ்களும் குவியும் 
இடத்தில மங்்கள்கைமாை மஞசள் புள்ளி 
்�ாடடு ப�ாை இருந்தது.

் ்க ா ஞ ச ம்  ன ்க ய ா ல  இ ரு  உ ்த ி ர் 
பூக்கனளயும் ந்கர்த்தி விடடு �ார்த்தாள். 
மு்தலில இருந்த பூக்களின் அழகு ்திணடில 
இலனை. ்கானையில ்கிைானைட ்திணடின் 
மணீது இருநது்தான் �டிக்கப் �ிடிக்கிறது. சிை 
்காாியங்்கள் அங்்கங்ப்க அப்�டியப்�டிபய 
நடக்க பவணடு்மன்று்தான் மைது 
விரும்பு்கிறது. ்கானையில ்கா�ியுடன் 
ப�ப்�ர் �டித்தால ்சய்்தி்களுககு ருசி வரும் 
ப�ாைத்தான் இருக்கிறது. நணீணட இைவின் 
குளிர்ச்சியில ஈைம்�ாாித்திருந்த ்திணடு 
�ிடடத்தில குளிர் உனைக்க அமர்ந்தாள். 
மைதன்த உைர்த்திய ்காற்று மணீணடும் ஒரு 
பூனவ அவளது மடியில உ்திர்த்தது. ஏறிடடு 
�ார்த்த ப�ாது மைம் ் வள்னளயாய் சிாித்தது.

்சய்்தி்களில ்கவைம் இனழயவிலனை. 
தூங்்கா்த இைவின் மைம் அவனளப் �ற்றிக 
்்காணடது. இைவில அவன் அனுப்�ிய.
குறுஞ்சய்்தி்களில அவன் ்சாலலிய 
விசயங்்கள் எலைாம் அவனள பநசம் ்தாணடி 
்காமம் �க்கம் ஈர்ககும் வன்கயில எப்ப�ாதும் 
ப�ாை ்தடனடயாய் இருந்தை. மூன்று 
வருடங்்களுககு முன்பு ்கா்தலிககும் ப�ாது 
்சாலலிய அப்த ்சாலைாடல்கள். அப்ப�ாது 
பம்கிககு ்மயிலில «்கைவு்களின் ்காடு நணீ» 
என்றதும், «�ாது்காக்கப்�டும் வின்த ்நல», 

என்றதும் சாி்தான். அந்த ்சாற்்கள் அவனளக 
ன்க�ிடிதது ்காடு பநாக்கி இழுதது ்சன்றதும், 
அப்ப�ாது ்கவின்த எழுதுவ்தாய் எண ி்க 
்்காணடு னடாி்கனள நிைப்�ியதும் இைினமயா்க 
இருந்தது. இப்ப�ாது அந்தச் ்சாற்்களின் �ைம் 
இழநது, குன்றிப்ப�ாய் ் வற்று வார்தன்த்களாய் 
்வளிறிப் ப�ாைன்த அவன் ஏன் உ்ைவிலனை 
என்று எண ி்ைாள். ்காமம் ்தாணடிய �ின்பு 
மைம் பவறு என்தபயா நாடு்கிறது என்�ன்தக 
குறிதது அவன் சிந்தித்த்தா்கத ்்தாியவிலனை. 
அவளுககு இன்னும் உடலுககுள் ஒளிநது 
வினளயாட என்ை இருக்கிறது என்�தும் 
விளங்்கவிலனை.

மூன்று வருட ்தாம்�த்திய வாழகன்கயில 
அவன் மூன்று மா்தங்்கள்்தான் உடன் 
இருந்திருக்கிறான். மணீ்தி நாட்கள் ்வளி 
ந ா ட டி ல  ்க ழ ி ந து வ ி ட ட ை .  ப ம ்க ி க கு 
அவைிலைா்த ்காைங்்களில ்காமம் சார்ந்த 
எண்ங்்களில ் �ாிய ஈர்ப்பும் இலனை்தான்.

அவன் அவபளாடு இருககும் ப�ா்்தலைாம் 
மூர்க்கமாய் �சியப்�சிய ஏறிவிழும் ்சங் 
்கிடானயப்  ப�ாைத்தான்  இருந்திருக்கிறான். 
அவனுக்காை ஞாைதன்தயும், ஒளினயயும் 
அவள் ்கா்பவயிலனை. ்கா்தலிகன்கயில 
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அ வ ை து  ்க வ ி ன ்த  ் ச ா ல ை ா ட ல ்க ள் 
பம்கைானவக ்்காத்தி ்்காத்தி தூக்கிச் ்சன்று 
விடும். அ்தில அவள் ்கனைந்திருந்தாள். ஆைால 
்திரும்த்திற்கு �ின்பு அந்த �னழயவனைத 
ப்தடித ப்தடிப் �ார்ததும் ்கா்ாது ்தின்கத்தாள்.

அவன் ்கவின்தயில மைர்ந்த எந்தப்பூவும் 
பநாில மைைவிலனை. அவளது வாைம் 
முழுவதும் ்திருநணீறு பூசிய ்நற்றி ப�ாை 
்வளுததுக்கிடந்தது. முதது ்காை ச�ாவில 
்கவியைங்்கில �ாடி விடடு ்திரும்புன்கயில 
எ்திர்ப்�டட ்்காள்னளயர்்கள் அவள் 
ன்கப்ன�னய �ிடுங்்கியப�ாது அவன் 
்�ாி்தா்க ப�சிவிடவிலனை. அவள் ்தான் 
இந்தியில ப�ச அவன்்களும் இந்தியில �்தில 
்சாலை ஏப்தா ஒரு பநசத்தில விடடுவிடடு 
ஓடிப் ப�ாைார்்கள். ்்காள்னளயடிக்கப் 
ப�ா்கிறார்்கள் என்று ்்தாிந்த �ின்பும் 
எந்த எ்திர்வினையும் ்சய்யாமல்தாபை 
இருந்தான் என்று ப்தான்று்கிறது. �ை 
்தடனவ்கள் அவைது ் மௌைதன்தக குறிதது 
எண்ிப் �ார்தது �்தில ப்தடி இருக்கிறாள். 
இலனை அவன் ்ைாம்� டீஸணடாை 
�ார்டடி என்�ன்தத்தவிை பவறு ஆ்தர்சமாை 
�்தில அந்த சம்�வத்திற்கு இலனை. 
அ்தன்�ின்னும் அவனை பம்கிககு மி்கவும் 
�ிடிதது்தான் இருக்கிறது.

‘ ‘ஜன்ைபைாைத்த ில �ார்னவயால 
வளர்ந்தது ்கா்தல ்்காடி’’ என்ற ்கவின்த 
அவனள ்கிறக்கிப் ப�ாடடது. அவள் அ்தற்கு 
ஒரு �்தில ்கவின்த எழுதுவ்தற்்காய் �ை 
பநாடடு்கனள ்தியா்கம் ்சய்்திருக்கிறாள். 
அந்தக ்கா்தல ்்காடி்தான் வாைம் ஏறி 
வாழகன்கனயக ்்காடுத்தது.

்திரும்த்திற்கு �ின்ைாைாை  அவன் 
்மயில்கள் ் வறும் வார்தன்தப் பூங்்்காதது்களா்க 
இருக்கின்றை. ்கவின்த்களில வாழகன்க இலனை 
அந்த சூன்ய்வளியில வாழகன்க இலனை என்று 
்கடநது்தான் ப�ா்கபவ விரும்பு்கிறாள்.

நலைபவனள ் வளிநாடு ப�ாவ்தற்கு 
முன்பு அவன் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழனம 
�ிைாடபவககு அவனள அனழததுச் ்சன்று 
விற்�னைககு வந்த �றனவ்கனளயும் 

விைங்கு்கனளயும் ்காடடிைான். மு்க 
்மலைாம் சிறு ்சநதூவல இறகு்கள் 
மூடிய குறுங்ப்காழினய அவளுககு மி்கவும் 
�ிடித்திருந்தது. அவள் வாங்்கி வீடடிற்கு 
்்காணடு வைபவணடும் என்்றலைாம் 
எண்விலனை. அது உயைமாை ஐநது அடி 
மைககு்தினையில ்தனை இறகுவிாிப்காைமாய் 
நின்று ் ்காணடிருநன்தப் �ார்க்க அ்திசயமாய் 
்்தாிந்தது. வினை அ்தி்கமாய்ச்.் சான்ைான் 
உாினமயாளன். எலபைாரும் அழன்கப் 
�ார்ததுவிடடு வினை ப்கடடுக ்கனைந்தார்்கள்.

அவனுககு சிறு�றனவ்களும் விைங்கு்களும் 
வளர்க்கப் �ிடிககும். அ்தற்்கா்கபவணும் ்கழுத 
்தாைம் �ார்தது ப்தர்ந்்தடுதது ஒரு ்கிளினய 
வாங்்கிக ்்காடுததுவிடடுப் ப�ாைான். 
அ்தற்்காை அலுமிைியக கூணடு ஒன்னறயும் 
வாங்்கிைான். ்கிளினய எப்�டி வளர்ப்�து 
என்�து குறிதது அவளுககு �யம் ஏற்�டடது. 
�தது நாட்கள் அ்தற்கு �ழங்்கள் ்்காடுககும் 
பநைம், ்நல, மற்றும் உ்வு ்்காடுப்�து 
என்று ்சாலலிக ்்காடுததுவிடடுப் 
ப�ாய்விடடான். இப்ப�ாது ்கிளி அவள் 
்தனைனயச் சுற்றிப் �றநது ்்காணபட 
இருக்கிறது. அவனள ்கானையிபைபய 
்கத்தி எழுப்�ி விடு்கிறது. ன்கவிைலில 
நின்று்்காணடு சிறு்வள்னள இனமனய 
மூடிமூடித ்திறக்கிறது. அ்தபைாடு்தான் 
இருக்கணுமாம். அவள் �டிககும் ப�ாதும், 
பவனை்சய்ன்கயிலும் அ்தற்கு ப்கா�ம் 
வநது விடு்கிறது. அது �ழங்்கனளயும், 
்தாைியங்்கனளயும் ்தின்ைைாமாம். அவ 
ளுக்்கை உ்வு ்தயாாிப்�து அ்தற்கு 
�ிடிக்கா்த்தாய் இருக்கிறது. ்தணீனயக ்கணட 
அச்சமும், மசாைா வாசமும் �ிடிக்காமல 
கூட இருக்கைாம். அப்�டிபய கூணடுககுள் 
�ழம் ்்காடுதது பூடடிவிடடுத்தான் சனமய 
ைனறககுள் நுனழயமுடியும்.

அவன்்தான் ்கிளிககு ்�யர் னவக்க 
பவணடும் என்றான். என்ை ்�யர் 
னவக்கைாம் என்று அவள் ப்கடடுவிடடு 
அவபை �ை்�யர்்கனளச் ் சாலலி ் சாலலி 
அழித்தான். அனைப�சியில ்சாலலும் 
்சாற்்கனள அழிப்�்தற்கு அழிப்�ான்்கள் 
ப்தனவயிலனை்தாபை. எத்தனை ஆயிைம் 
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்தடனவயும் ்திருத்தி விடைாம். ்கிளி 
வீடடுககு வநது ஒன்�து மா்தங்்கள் 
்கடநதுவிடடது. அவன் அழிக்கா்த ்�யர் 
ஒன்னற ப்தடிக்்காணபட இருக்கிறான். 
பம்கைா அ்தற்கு ்தற்்காலி்கமா்க �ாப்�ா 
என்று ்�யர் னவததுக ்்காணடாள். 
சிைசமயம் ஒரு ்கிளினய வளர்க்கிபறாம் 
அவவளவு்தாபை, அ்தற்கு ்�யர் ஏன் 
ப்தனவப்�டு்கிறது.? என்று எணணுவாள். 
்கிளினய ்கிளி என்று அனழக்காமல பவறு 
்�யாில அனழப்�து சாியாை்தா? அது 
்கிளினய அநநநியப்�டுத்தி விடா்தா என்றும் 
ப்தான்றும். ்க ிளி  என்று அனழத்தால 
்தன்னை மடடும் ்�யர் னவக்காது ப�ர் 
்சாலலி அனழக்கிறார்்கபள என்று 
வருத்தப்�டைாம் என்றும் ப்தான்றியது. 
மணீணடும் ்தனை ்கவிழநது நாளி்தனழப் 
�டிக்க முயன்றாள். வீடடிற்குள் இருநது 
்க ி ள ி  அ வ ன ள க  ்க ா ் ா ்த ்த ா ல  ்க த ்த 
ஆைம்�ித்தது.

்கிளியும் ் �ணன்ப் ப�ாைத்தான். 
சளசள்வன்பற ப�சி்்காணபட இருக்க 
விரும்பு்கிறது சிைசமயம் ம்கிழச்சியா்கவும், 
சிைபவனள ப்கா�மா்கவும் ப�சும். ் ்காடுனம 
என்ை்வைில சிை்�ாழுது்களில அவனள 
பவணடு்மன்பற ப்கலி ்சய்வது ப�ாை 
்கை்கை்வை சிாிககும். கூணடுககுள்பள 
இருகன்கயில அ்தன் சிாிப்பு அடங்்கபவ 
அடங்்காது. ்திறநது விடடாபைா அவனளச் 
சுற்றிச் சுற்றி �றநது ப்கலி ்சய்யும். 
இ்தற்கு என்ை ப்காடடி ்கணீடடி ஏதும் �ிடிதது 
விடட்தா என்�து ப�ாலிருககும். ்கிளியின் 
்கழுதன்தத ்திரு்கித ்்தருவில வீசிவிடைாமா 
என்�து ப�ாலிருககும். மறுநிமிடம் அது 
அனம்தியா்கி சாந்த்சாரூ�ினயப் ப�ால 
�ார்ககும். அப்ப�ாது ‘‘�ாப்�ா உன்்ைப் 
ப�ாயி இப்�டி ்நைச்சிடபடபை’’, என்று 
உருகுவாள். ்கிளிககும் அவளது ப்கா�மும். 
ம்கிழச்சியும், ்கவனையும் ்்தாியும்.

பசார்நது இருககும் ப�ாது �க்கத்தில 
வநது அவள் ்கழுத்தில அமர்ந்த�டி 
்கா்தில ்சாை்சாைப்பு நாக்கால ்தடவியும் 
அை்கால ப்தய்ததும் ்கிசு்கிசுப்பூடடும். சிை 
்�ாழுது்களில அது வயிற்றில ்கழுத்தில 

்கணப் என் ்கணம்ிபய
்கடடழப்க ்கருப்�ழ்கி
்�ணப் என் ்�டட்கபம
ப�சும் ்�ாற்சித்திைபம 
பூவைசம் பூவாடடம் 
பூத்திருககும் பூவைசி
நாவறணடு நான் வா்ைன் 
நாதது நடடு நனடநடநது!
�டிக்க ்சாலலி உம் �ாடடன் 
�டிச்சி �டிச்சி ்சான்ைான்டி 
நடிச்சி நாைழுது - இப்ப�ா 
நைங்்்கடடுப் ப�ாபைன்டி
என்ைாடடாம் இருக்கா்த 
எழுததுக கூடடி �டிச்சிடுடி 
நலைா நணீ�டிச்சி 
நாடாள பவணுமடி 
மன்ைாணடு பசனவ்சஞசு 
ம்தைாசி ப�ரு வாங்கு!
அடினமயா இருக்கா்த 
அடங்்கி ்கிடக்கா்த 
துடிப்ப�ாடு நணீ ஓடு
துமிக்கி்யை நணீ �ாயு 
ஆப்ாடு சாிசமமா 
அம்மா நணீ நிலலு 
்�ண்்ன்று எப்ப�ாதும் 
�ின்வாங்்கி ப�ாவா்த 
சின்ைவபள ்்தாிஞசுகப்காடி 
புத்திபயாட நடநதுகப்காடி
 

மு.�ாைசுப்�ிைம்ியன் 
புதுச்பசாி
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முது்கில நின்று்்காணடு ஒருமா்திாி நடககும். 
மு்தலில ஒன்றும் ப்தான்றா்த அவளுககு 
நாளா்க நாளா்க அவளின் ்க்வனைப் ப�ாை 
எண்த ப்தான்றியது. அ்திலிருநது அது 
ஆண ்கிளியாயிருககும் என்னு ப்தான்றியது. 
இப்ப�ாது �ாப்�ா என்று அனழககும் ப�ாது 
்தவறா்கபவ �டு்கிறது.

இந்தப் ்�யருககு �ழ்கிவிடட்தால 
பவ்றாரு ்�யருககு ஒப்புக ்்காள்ளாது 
்த ா ன் .  ்க ி ள ி  அ வ ன ை ப்  ப � ா ை ப வ 
்தன்்காாியப்புலி்தான். அவன் �சி ்தணீர்ந்தவுடன் 
ஓடி விடுவன்தப் ப�ாை �றநதுவிடும். �ின் 
அ்தன் பசடனட ்கம்�ியில வாயாலும் ்கவவி 
ஏறுவதும், அ்தன் சின்ை ்கம்�ி ஊஞசலில 
ஆடுவதும்்தான். அப்ப�ாது அனழத்தாலும் 
வருவ்தற்கு முைணடு �ிடிககும். ்�ருனம 
�ிடி�டாது மு்கததூவல்கனள சிலிர்க்கச் 
்சய்்த�டி இருககும்.

ஏன் இன்த ப�ாகும் ப�ாது வாங்்கித 
்தநதுவிடடு ப�ாைான்.? எண ி்ப் �ார்ப்�ாள். 
அ்தற்குள் ஆயிைம் வினட்கள் இருககும். 
அவனளச் சினறப் �டுத்த. அம்மா வீடடிற்கு 
அடிக்கடி ப�ா்காமல ்தடுக்க, அவளது ்தைினம 
எண்ங்்கனள மறக்கடிக்க, துன்ககு 
ஒன்்றை எதுவும் இருக்கைாம். அவனுக்காை 
ஆனச என்�து்தான் உணனமயாைது.

எப்ப�ாது ஈ்மயில அனுப்�ிைாலும் 
மு்தலில ்கிளினயக ப்கடடு விடுவான். 
்கர்்ா,  ்த ியா்கா,  ்மௌைா,  �ச்சாயி 
எை �ை்�யர்்களால அனழத்திருப்�ான். 
ப�சச் ்சாலலிக ்்காடு என்று பவறு 
உயிர் எடுக்கிறான். இதுவனை ஏன் ப�ச 
னவக்கவிலனை என்றும் ப�சாவிடடால 
அ ்த ன்  ந ா க ்க ி ல  வ ச ம் ன �  அ ன ை த து 
்மதுவா்க ்தடவி  என்்கிறான். ்தடவி 
ஒணணுைாடட ஒணணு ஆயிடடுது என்றால 
நான்்தான் அவனுககு �்தில ்சாலைணும். 
�ச்னசப்�டடு உடுத்தியவள் என்று ஒபை 
்கவின்த ை்கனள பவறு.

்கிளி குறிதது அவன் இத்தனை ்கவனைப் 
�டுவான் என்று அவள் எண்விலனை. 
சிறுவய்தில இருநப்த அவனுககு ்கிளிக 

்கிறுககு. ்மாடனடப்�னையில ஏறி விழுந 
்திருக்கிறான். சிைசமயம் ்கிளி ்்காத்தி ்காயப் 
�டடிருக்கிறான். அவைது ்கிளி�ிடிககும் 
்தணீைக்கன்த்கனள அவன் ்சாலலும் ப�ாது 
மு்கம் அவவளவு சிலிர்ததுக ்்காள்ளும். 
இப்ப�ாதும் அப்�டித்தான் ்சன்னையில 
ஆயிைக்க்க்காை ்கிளி்களுககு உ்வு 
்்காடுககும் ஒரு வீடிபயா அனுப்�ியிருந்தான். 
அவள் அன்தப் �ார்த்தப�ாது ப்கா�ம் 
்தனைகப்கறியது. எப்ப�ாதும் ஒரு ்கிளினய 
சுற்றி எப்�டி வாழகன்கனய அனமததுக 
்்காள்ளமுடியும். உணனமயிபைபய ்கிளி கூட 
அவள் மணீது �ாசமா்க இருக்கிறது. அ்தற்்கா்க 
அவளது ்தைினம்கள் இைவு்கள் தூக்கமற்று 
நணீணடு்தான் ்கிடக்கின்றை எப்ப�ாது அவன் 
உ்ர்வான்.

அ்தி்கானை சிறிது ்கணணுறக்கம் வரும் 
ப�ாது இருணனம �டர்ந்த ்கைவு்களும், 
்கிளியின் கூககுைலும் அவனளப் �யம் 
்்காள்ளச் ்சய்து எழுப்�ிவிடு்கின்றை.

�ைி�டர்ந்த ்வற்று்வளியில யாபைா 
நிற்�து ப�ாைவும், அவள் ன்க்களாபை 
்தன் இடுப்�ில இருககும் குழநன்தனய 
்தின்�து ப�ாைவும், அந்தக குழநன்த 
்தனையற்று ்தப்�ிதது ம்லில ஓடு்கிறது. 
்தாய் பூ்தமா்க மாறி �ிடிக்க ஓடு்கிறாள். 
முணடககுழநன்த சடக்்கை �றனவயா்கி 
வ ா ை ம்  ஏ ்க ி  வ ண ் ப் � ற ன வ ய ா ்க ி 
பம்கத்தில ்கைநது ்கா்ாமல ப�ாய் 
விடு்கிறது. அந்தப் ் �ணபூ்தம் ்கருனமயா்கி 
்காற்றில ்கலக்கிறது. ்வளிச்சமற்றுப் 
ப�ா்க அவள் ்வளிச்சக்கணீற்னற பம்கா 
ப்தட ஆைம்�ிகன்கயில ்கிளி ்கத்தி எழுப்�ி 
விடடது. நலைபவனளயா்க அந்த இருடடுக 
்கைவு அதப்தாடு முடிந்த நிம்ம்தி அவளுககு 
இருந்தது. அந்தக ்கைவுககு உச்சிப்்�ாழுது 
வனை �ைன் ப்தடி எப்ப�ாதும் எப்ப�ாதும் 
ப�ாை ்கைவும் உ்திர்நது ப�ாைது.

அ வ ள்  ்க ் வ ன்  ் ச ல ப � ச ி ய ி ல 
அனழககும் வனை ்கைனவ ஞா�்கத்தில 
னவததுக ப்கடடப�ாது அன்தப் ்�ாி்தா்க 
அைடடிக ் ்காள்வ்திலனை. இைவில ் வநநணீர் 
குடி அலைது �்கலில தூங்்காப்த என்�து 



  2019     

்தான் �்திைாய் இருககும்.

அவன் ்கவனை்யலைாம் ்கிளியின் 
்றகன்க வளர்நது விடடால, ்வடடிவிடு 
என்�்தா்கத்தான் இருககும். �ின்பை அவைிடம் 
அவள் ்கைனவபயா �யதன்தபயா ்சாலலி 
என்ை �யன் என்று இப்ப�ா்்தலைாம் 
்சாலவ்திலனை. சிைசமயம் அவளுகப்க 
ப்தான்றும் இவன் ்கிளினய ்சால்கிறாைா 
அலைது ்தன்னைச் ்சால்கிறாைா என்று. 
இறகன்க்கள் அவளுககு இருந்தால அவன் 
�ாடு எப்�டி இருககும் என்று நினைததுப் 
�ார்ப்�ாள். சிை சமயம் அது சிாிக்கவும் �ை 
சமயம் அழவும் ப்தான்றும்.

்க ிள ி  கூணடிற்குள் ்க ிடநது ்கத்த ிக 
்்காணபட இருந்தது. ‘‘என்னறககுத்தான் 
ப�ப்�னைப் �டிக்க முடிந்தது’ ’ ,  என்று 
்கருமிக ்்காணபட கூணனடத ்திறக்கப் 
ப�ாைாள்.

அவள் அ்தி்கானையில னவத்த �ழம் 
அப்�டிபய இருந்தது. ‘ ‘ஏன் சாப்�ிட 

விலனை’’, என்று ்கிளியிடம் ப்கடடாள். 
அது ்கணீ என்று ்மதுவா்கக ்கத்திவிடடு 
அ ன ம ்த ி ய ா ்க ி ய து .  அ து  ப ்க ா � த ்த ி ல 
சாப்�ிடாமல இருப்�ன்த அறிநது ‘‘சாப்�ிடு 
�ாப்�ா’’, என்று கூணனட இைணடு ்தடடு 
்தடடிைாள்.

‘‘நணீ என்னைப் �ார்க்காமல எங்ப்கா 
ப�ா்கிறாய்’’ என்�து ப�ாை ்கிளி ்கத்தியது. 
்கிளியின் ப�ச்சு அவளுககு ்்காஞசம் 
்்காஞசமா்க விளங்்கியது அ்தன் �சி, 
ப்கா�ம், அடம் அ்தன் வினளவாய் எழுப்பும் 
குைலும், அது ்தனையாடடி ப�சும் வி்தத்திலும் 
அ்தன் ப�ச்சு்மாழி அறிந்திருந்தாள். 
்க ிள ிககும் அது ்்தா ியும்.  இப்ப�ாது 
மைி்தனைப் ப�ாைபவ அவள் ்சாலலும் 
்சாற்்கனள உச்சாிக்க துவங்்கியிருந்தது. 
்கிளியா்க அவளும், அவளா்க ்கிளியும் 
மாறிக ்்காள்வ்தில அவர்்கள் ்காைதன்த 
மறந்திருந்தார்்கள். ்்காஞச நாளா்க ்வளி 
்கிளி்களின் சத்தத்திற்கு �்தில ்்காடுக்க 
ஆைம்�ித்திருந்தது. அ்தற்்்கைபவ சிை 
்கிளி்கள் அவள் வீடடின் புறவாசலில நிற்கும் 
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சணீனமக்கருனவ மைத்திற்கு வரு்கின்றை.

ஒருபவனள ்கிளிககு ்தன் இைதப்தாடு 
பசர்நது வாழ ஆனச வநதுவிடடப்தா 
என்று �யந்தாள். இறகு முனளத்தால 
�றநதுவிடும்்தாபை. அவளுககுள் யார் துன் 
என்ற அச்சம் �ற்றியது. இறகன்க்கனள மி்கக 
்கவைமா்க ்வடடிவிட பவணடும் என்று 
்தணீர்மாைிததுக ் ்காள்வாள்.

்கிளி்யன்ை, அவளும் ்தன் இறகன்க 
்கனள ்வடடிக ்்காணடு்தாபை வாழ 
்கிறாள். அவவப்ப�ாது எ்திர்வீடடுக்காைப் 
்�ண்கள், �ிள்னள்கள் ்வளிபய ப�ா்கிற 
ப�ா்்தலைாம் அவள் இறகன்க்கள் ் வடடப் 
�டடுவிடட்தா்க உ்ர்ந்தாள். ஒரு ்�ாிய 
கூணடில அவளும், சின்ைக கூணடில 
்கிளியுமா்க வாழவ்தா்கப் �டடது. அவன் 
ப�சு்கிற ப�ா்்தலைாம் ்வளிநாடடில 
்கஷடப்�டுவன்தயும், இப்ப�ாது சாியா்க 
சம்�ளம் கூடக ் ்காடுப்�்திலனை என்று்தான் 
ப�சு்கிறான். ஊருககு வாங்்க இங்்க ஏ்தாவது 
்்தாழில ்சஞசு �ினழச்சிக்கிடைாம் 
என்று ்்கஞசும் ப�ாது அன்த மறு்தலிதது 
விடு்கிறான். இப்ப�ாது இந்தியாவில 
்்தாழில ்சய்யும் நினைனம இலனையாம். 
அவள் ்தன்னைப் �ற்றி ப�ச ஆைம்�ிககும் 
சமயத்தில அவனுககு பவறு பவனைபயா, 
அனழப்ப�ா வநது விடு்கிறது.

� ை ச ம ய ங் ்க ள ி ல  ்க ி ள ி  ன வ க கு ம் 
�ழங்்கள் இனை்கனள்யலைாம் குைநது 
குைநது ப�ாடடு விடும். ்கிளியின் கு்பம 
அப்�டியாைது என்�ன்த சுப்புப்�ாடடி 
்சான்ை �ிறகு்தான் அறிந்தாள்.

சுப்புப்�ாடடிககு அவளால �்தில 
்சாலை முடிவப்த இலனை. ் வகு நுட�மா்க 
அவளது சிறுவயது, மை, உடல ஆனச்கள் 
�ற்றியும், ்தைினமயின் நணீடசி என்�ை 
குறிதது முன்னவககும் ப்கள்வி்கனள 
சிாிததுக ்்காணபட ்தவிர்ப்�ாள். சுப்புப் 
�ாடடி நணீள ் வள்னள முடி்கனள ஒருபுறமாய் 
்தள்ளி விடடுக ்்காணடு ப�சுவன்த 
ைசிப்�ாள்.

‘‘பம்கா, நணீ ்�ாணீய்யய ஆளு்தாம்பட’’, 
எ ன் று  ் ச ா ல லி ய � டி ப ய  ச ி ா ி த ்த � டி 
ப�ாவாள். �ாடடி ப�ாை �ிறகு மை 
அ்திர்வு்கள் அருவிப�ாை ் �ரு்கி உயைத்தில 
இருநது கு்திக்க ஆைம்�ிததுவிடும். அவள் 
அனம்தினய ்கிளி �ார்ததுவிடடு சத்தமிடும். 
கூணனட ்திறககும் வனை ்கததும்.

‘‘�ாப்�ா ்�ாறுடா முத்தத்தில ்காய 
னவத்திருககும் �ருப்ன� எடுதது வச்சிடடு 
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வாபறன்’’, என்றால வரும் வனை அனம்தி 
யா்க இருககும். அ்தன்�ின்பும் அப்த நினை 
நணீடித்தால ்கத்தி ்கைவைப்�டுத்திவிடும்.

்த ி ற ந து வ ி ட ட  அ டு த ்த  ் ந ா டி ய ி ல 
அவனளச் சுற்றிச்  சுற்றிப் �றககும். 
அவளுககும் ஒரு ஆறு்தைாய் இருககும். �ின்பு 
அவனள ்தனை சாய்தது ்கா்தைாய்ப் �ார்ககும். 
அவளுககு அவளது ்தைினம பசா்கம் வடிநது 
சா்தை்மாய் மாறி விடுவாள்.

எ ப் ப � ா ்த ா வ து  வ ரு ம்  ம ா ம ை ா ர் 
இப்ப�ாது அ்தி்கம் வருவ்திலனை. அவருககு 
்கிளினயப் �ிடிப்�்திலனை. ்தன் ம்கனைத 
்த ிடடிவிடடு ்க ிள ிய ின் இறகன்கனய 
்வடடாமல �றக்க விடடுவிடு என்�ார். 
்கிளி வளர்த்தால குடும்�துககு ஆவாது 
என்று குடும்�க்கன்த ்சாலை ஆைம்�ிதது 
விடுவார். அவைது ்தங்ன்க வீடடில ்�ண 
�ிள்னள்கள் ்தங்்கா்த்தற்கு ்காை்ம் 
்க ி ள ி  வ ள ர் த து ்த ா ன்  எ ன் � ா ர் .  அ வ ர் 
வநது விடடால ்கிளி சத்தம் ப�ாடாது 
அனம்தி ஆ்கிவிடும். அவர் எப்ப�ாது 
ப�ாவார் ்கிளி எண்ிக ்்காணடிருககும். 
அவளுககும் �ின்ைால அப்�டி ப்தான்ற 
ஆைம்�ிததுவிடடது. அவரும் அடிக்கடி 
வருவன்த நிறுத்திக ்்காணடுவிடடார்.

அவள் நாளி்தனழ வீடடிற்குள் ்்காணடு 
வநது ைால ்தனையில விாித்தாள். 
ஒன்றிைணடு ் சய்்தி்கனள வாசிககும் முன்பை 
்கிளி அவள் முன் வநது நின்றது. ஏ்தாவது 
்்காறிக்க பவணடும் என்று ்கத்தியது. அவள் 
மணீணடும் ்தனைகுைிநது �டித்தாள்.

்கிளி அவள் ்கழுத்தில அமர்நது ்கான்த 
அை்கால ்கவவ ஆைம்�ித்தது. ்க்வைின் 
்க வ வு ்த ல  ப � ா ை  � ி டி த ்த ி ரு ப் � ்த ா ்க த 
ப்தா ி்யது அவளுககு. ்கிளி மணீணடும் �றநது 
அவள் ப்தாளில சாிநது நின்றது. ்கிளியின் 
முன்�ின் �ா்தங்்கள் அவள் ஜாக்்கடனடப் 
�ற்றியிருந்தை.

அவள் ்தனை நிமிைாது �டித்தாள். ்கிளி 
இன்னும் �தது நிமிடம்்தான் சும்மா இருககும் 
என்று ்்தாியும்.

‘‘‘�ாப்�ா சும்மா இாி’’, ப�ப்�ர் �ாததுடடு 
வாபைன் என்றாள் ்கிளி மாடபடன் என்று 
்கத்தியது. ‘‘வம்பு �ண்ாப்த அடி விழும்’’ 
என்ற ப�ாது அது ‘அடிங்்க அடிங்்க’ என்று 
்கத்த ஆைம்�ித்தது.

அ வ ள்  ப � ப் � ன ை  ம டி த து வ ி ட டு 
்கிளினய ன்கயில ஏந்திைாள். வீடடிற்குள் 
்சலப�சி ஒலிக்க ஆைம்�ித்தது. ்கிளிபயாடு 
ஓடிைாள். அவள் ்க்வன் உ்தயகுமாாின் 
அனழப்பு்தான். ‘ ‘வை ஏற்�ாடு ்சய்து 
விடடீை்களா. விசா ்ைடியா்கி விடட்தா’’, 
என்று ப்கட்க எண்ிக ்்காணடாள்.

அவன் விசா �ற்றி எந்தப் �்திலும் 
்சாலைவிலனை. மாறா்க �்தவிஉயர்வு 
ஒன்று வருவ்தா்கவும் இன்னும் ஆறுமா்தம் 
அவசியம் இருக்கணும் என்றான். அவள் 
ப�ச்னச சுருக்கிய பவனளயில ‘‘பம்கா ்கிளி 
ப�ச ஆைம்�ிததுவிடட்தா, என்ை்வலைாம் 
ப�சு்கிறது’’,, என்றான்.

பம்கா சிறிது பநைம் அனம்தியா்க 
இருநது விடடு ்சான்ைாள்.  ‘ ‘்க ிள ி 
நன்றா்கப் ப�சு்கிறது. நாம் ்சாலலும் 
வார்தன்த்களுககு எ்திர்மனறயாய் �்தில 
்சால்கிறது’’.

‘ ‘அய்பயா நான் வநது ்கிளிபயாடு 
ப�சணுபம’’, என்றான். ்கிளி ஏ்ிப்�டியில 
அனம்தியா்க அமர்ந்திருந்தது. ‘‘உன்பைாடு 
ப�சணுமாம் �ாப்�ா’’,, என்றாள் அவள்.

அவனளப் ப�ாைபவ ்கிளியும் அவனுடன் 
ப�ச்னச நணீடிக்க விரும்�ாமல பமல�டிபயறி 
மாடிககுள் மனறநது ்்காணடது.

்வளிக்காற்றால ்கிளிககூணடு ஊஞசனைப் 
ப�ான்று பவ்கமா்க ஆடியது. பம்கா கூர்நது 
�ார்கன்கயில அந்த வீடும் பசர்நது குலுங்்கியது.

இ்தயம் சட்டை �ிழிய வலி ்�ரு்கி 
உடல நடுங்்கியது. வீடு இடிநது விழுவ்தற்கு 
முன்பை ்கிளிபயாடு ப�ாய் ் ்தருவில நிற்்க 
பவணடும் என்று ப்தான்றியது.
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மு ப்�தது ஐநது வருட அலுவை்க 
வாழகன்க முடிய ப�ா்கிறது. ஓய்வு ்�ற 
ஓாிரு ்திைங்்கபள உள்ளது!

அன்றாடம் பவனை, வீடு என்று �ழ்கி 
விடட நான்,உடனையும் உள்ளதன்தயும் 
இைி ்கடிவாளம் ்கடடி பவறு �ான்தககு 
அனழததுச் ்சலை பவணடும்!

அலுவை்கத்தின் மு்தல �டியில இருநது, 
மூன்றாவது மாடிவனை என் ்கால �டட 
அத்தனை இடமும் கூடி ந ின்று ்கணீ்தம்  
�ாடியது; ஏக்கமாை எண் அனை்கள் 
எங்்்கங்ப்கா இழுதது ்சல்கிறது!

அன்று மு்தன் மு்தைா்க அலுவை்கம் 
்சன்றவனை, அைங்்காை ப்த்ைான்று 
வைம் வநது அனைவனையும் எைககு 
அறிமு்கம் ்சய்்தது!

�்தி்ைடடு வயது �லைககு, என் 
இ்தயத்தில ஏறிக ்்காணடு ்தன் ்�யனை 
்சாலைாமல, அனைவரும் பசச்சி என்று 
அனழப்�ார்்கள், நணீயும் அப்�டி அனழக்க 
பவணடும் என்ற அவசியமிலனை என்றாள்!

பசடடன் என்று அனழதது, என்னை 
சிலமிஷம் ்சய்்கிறாளா? அண்ன் என்று 
கூடவா அனழப்�ார்்கள்!

என்ை நினைத்தாபைா, அடுத்த சிை 
நாட்களில அம்மான் என்று விழிக்கத 
துவங்்கிைாள்!

அன்தயும் ்தாணடிய வருடங்்களில, 

்திரும்மா்கி இைணடு �ிள்னள்களுககு 
்தநன்த என்றாை �ின்; என்னை அச்சன் 
என்றாள்; அது என்ை ்கன்றாவிபயா; 
்தமினழ ்தாணடி நமககு ஒன்றும் ் ்தாியாது!

இன்று அச்சச்சன் என்றாள், என்ை 
உளறு்கிறாய் என்பறன்; ்தாத்தா என்று 
அர்த்தம் எை சைங்ன்க ஒலியாய் ்கை, 
்கைத்தாள், அண்ா என்ற ப�ாதும், 
அம்மான் என்ற ப�ாதும், அப்�ா என்ற 
ப�ாதும் அது ்கலயா்ியா, ்காம்ப�ா்தியா? 
இலனை, இலைபவ இலனை; முைாாி! ஏப்தா 
ஒரு வன்கயில உறனவ ப்தடு்கிறாள் ப�ன்த!

எ ன் ன ை  ப � ா ை ப வ ;  அ வ ளு க கு ம் 
வய்தாை ்தாய், ்தநன்தனய ்காப்�ாற்ற 
பவணடிய நினை!

நாற்�து வய்தில எைககு இரு�து வயது 
்�ணன்க கூட ்தை ்தயாைா்க இருந்த  
உை்கில,  அவளுககு அறு�து வயது ்கிழவன் 
கூட ்தாலி ்கடட முன் வைவிலனை!

பசச்சிபயாடு அவள் வாழகன்கயின் 
ப�ாககு �ற்றி ப�சிபைன், இந்த அக்கனற 
உன்னை அம்மான் எை அனழதப்தபை 
அப்ப�ாப்த ஏன் இலைாமல ப�ாைது? 
என்றாள் வருத்தம் ்கைந்த குைலில!!  

இைமும், பசச்சியின் கு்மும்  �ிடித 
்திருநதும், என் இ்தயத்தின் ஏக்கதன்த �்ம் 
மனறத்த ்கன்தனய ்சாலைவா? நான் 
இப்ப�ாது �ி்ம் என்�ன்த ்சாலைவா? 
என்த ்சாலபவன்; எப்�டி ்சாலபவன் 
பசச்சி உன்ைிடம்!
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இந்த மூ்தாடடி விரும்�ா்த உை்கதன்த 
்தான் இன்று நாம் அனைவரும் விரும்பு்கிபறாம்...

்கிைாமத்தில வளர்ந்த சிறுவன் இன்று 
ந்கைத்தில வாழ்கிறான். மா்தம் ஒருமுனற 
வளர்த்தவனள �ார்க்க வரும் அவன் 
மூ்தாடடியிடம் வநது ‘‘எப்�டி ்தான் இந்த 
வீடடில இருக்கிறாய்’ என்்கிறான்.

்கிழவிபயா ‘‘அட ்கிறுககு ன�ய மவபை 
இங்்க ்தாைா டா வளர்ந்த �டிச்சா இப்ப�ா 
என்ை டா இப்�டி ்சாலலுற’’ என்று 
ப்கடகும் அந்த ்கிழவியின் வானய மூடச் 
்சால்கிறான்...

ஊ ரு க கு  ்க ி ள ம் பு ்க ி ற ா ன்  அ டு த ்த 
வாைம் ்க ிழவி  இறநது விடு்கிறாள். . . 
்திடீ்ைன்று அவனும் ்திரும்மும் ்சய்து 
்்காள்்கிறான். குழநன்தயும் �ிறக்கிறது.
ப்கள்வி்கள் ப்கட்க ்தயாைா்கி வளர்்கிறது.

ந்கை வாழகன்கனய �ற்றி ்சாலலி 
்தரும் ்த்கப்�ன் அவன் வாழந்த ்கிைாம 
வாழகன்கயும் ்கிழவி �ற்றியும் ் சாலவ்தற்கு 
்தயங்கு்கிறான் ் வட்கப்�டுவதுடன் ் ்களைவ 
குனறச்சைா்க எணணு்கிறான்...

ஆ ண டு  வ ி டு மு ன ற ன ய  ்க ழ ி க ்க 
அம்மாவின் ஊருககு ் சலை ்தயாைாகு்கிறான். 
மனைவியின் ஊபைா ்கிைாமதது வாழவியனை 
சார்ந்தது...

குழநன்தபயா �ிடிதது னவக்க ஆள் 
இ ல ை ா ம ல  � த து க கு  � த து  ்க ட டி ட 
வ ா ழ க ன ்க ய ி லி ரு ந து  வ ி ை ்க ி  � ற ந து 
விாிந்த வாைத்தின் நடுபவ ஒரு மனையின் 
அடிவாைத்தில அனமந்த ்கிைாமத்தின் மண 
வாசனைனய அச்சிறுவைால உ்ை 
முடி்கிறது. அவைால ்காகன்க்களின் அழன்க 
ைசிக்க முடி்கிறது. குயிலின் ஒலினய இனசக்க 
முடி்கிறது.

தூைமா்க வினளயாடும் குழநன்த்களின் 
வினளயாடனட அவைால வியப்�ா்க 
�ார்க்க மடடுபம முடி்கின்றது... அன்த 
�ற்றி ்்தாிந்திருக்க முடியவிலனை்யன்று 
்கவனை அச்சிறுவைின் இயல�ிபை அறிய 
முடி்கின்றது...

அப்�ாவிடம் ்சன்று ப்கள்வி்கனள 
எழுப்பு்கிறான். ்க ிடடிப்புள், ப்காலி, 
ஊது முதது, �ம்�ைம், கு்தினைக்கலலு, 
ப்காழிக்கால, �ச்னசக கு்தினை, ்�ாய்க்கால 
நனட, ்்காடடாங் குச்சி நனட, ்நாணடி, 
�லைாங்குழி,்கலைா மண்ா, ்கண்ாமூச்சி, 
ை ா க  அ ண ட  ்கணீ  இ ன வ ் ய ல ை ா ம் 
என்ை்வன்று மூச்சு விட பநைம் ் ்காடுக்காது 
ப்கட்கிறான் அச்சிறுவன்.

இ ்த ி ல   ஒ ன் ன ற  ந ா ம்   அ ன ை வ ரு ம் 
கூர்நது ்கவைிக்க பவணடும். மூச்சு விடமால 
மைப்�ாடம் ் சய்யப் �ழ்கிக ் ்காள்்கிறான். 
இது ்தான் இன்னறய ்கலவிமுனற. புாிநது 
�டிககும் ்தன்னமனய ஒரு குழநன்தயிடம் 
நாம் ்தாபை அழிக்கின்பறாம் அதுவா்கபவ 
இலனை என்�ன்த உ்ை பவணடும்..

சாி ்கன்தககு வருபவாம். இத்தனை 
ப்கள்விககும் �்தில ஒருவாியி்ைன்று 
சிறுவன் எ்திர்�ார்தது இருக்க மாடடான் 
்தன் அப்�ாவிடமிருநது... ‘‘இ்்தலைாம் 
்கிைாமதது வினளயாடடு’’ என்று..

இது ்தான் இன்னறய உை்க நடப்பு... 
வினளயாடடுக்களிபை ்கிைாமம் ந்கைம் 
எ ன் ற  � ா கு � ா டு  ் � ற் ப ற ா ர் ்க ள ி ட ம் 
இருப்�ின் குழநன்த்களிடம் எ்திர்ப்�ார்ப்�து 
எந்தவி்தத்திலும் சாியா்க இருக்காது.       n
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Cô˜ ð®ñ‹ ð®ñ‹ â¡Aø£˜è«÷ Ü¶ 
â¡ùªõ¡Á àƒèÀ‚°ˆ ªîK»ñ£?

ð®ñ‹ â¡ð¶, îŸêñò‹ è‡º¡ Þ™ô£î 
å¼ è£†C¬ò, â¿îŠð†ì Cô õ£êèƒèO¡ 
áì£è‚ è‡´ óCŠðî£°‹.

Üî£õ¶; ï£‹ å¼ ¹¬èŠðìˆ¬î å¼õK¡ 
¬èèO™ ¬õˆ¶ Ü¬îŠ ð£˜‚°‹ð® ªê£™õ¶ 
«ð£ô â¿îŠð†ì å¼ èM¬î¬ò‚ ªè£´ˆ¶ 
ÜF½œ÷ è£†C¬ò è‡è÷£™ è£í„ 
ªêŒõî£°‹.

Þ¬î Þ¡Â‹ MKõ£è„ ªê£™õ ªî¡ø£™ 
¬ý‚Ã‚èO™ ñQî˜ Ü™ô¶ ñQîó™ô£õŸP¡ 
àí˜¾è¬÷‚ °PŠHì£ñ™ Üõ˜èO¡ Ü™ô¶ 
ÜõŸP¡ ªêò™ ïìõ®‚¬èè¬÷‚ è‡º¡ 
ªè£‡´õ‰¶ è£†´õ«îò£‹.

àî£óíñ£è 

ñù‹ õ¼‰¶‹ ªè£‚° 
Ü™ô¶
ñù‹ õ¼‰¶‹ Mõê£J

Þƒ° ªè£‚A¡ Ü™ô¶ Mõê£JJ¡ 
àí˜ªõ£¡¬ø„ ªê£™ôŠð´Aø¶.

Þ¶ ð®ñ‹ Ü™ô.

õ¼‰¶î™ â¡ø àí˜¬õ è£†C‚°œ 
ªè£‡´õó º®»ñ£? º®ò£¶. ªè£‚A¡ Ü™ô¶ 

Mõê£JJ¡ ñù¬î ï£‹ è£í º®»ñ£? 
º®ò£¶.

Ýù£™

ªõJL™ õ£´‹ ªè£‚°

âÂ‹ õ£êèˆF™ ªè£‚A¡ å¼ ªêò™ 
ïìõ®‚¬è¬ò„ ªê£™ôŠð´Aø¶.

Þ¬î õ£Cˆî¾ì¡

Ü®‚°‹ ªõJ½‹ c‡ì «ïó‹ Þ¬ó 
«î®‚ è¬÷ˆ¶, â¶¾‹ A¬ì‚è£îî£™ ðCò£™ 
õ£® õîƒA GŸ°‹ ªè£‚° ï‹ è‡º¡ õ‰¶ 
GŸ°‹.

Þ«î «ð£ôˆî£¡ ªõJL™ õ£́ ‹ Mõê£J 
â¡Á õ‰î£½‹ ÜîŸ°Kò è£†C è‡º¡ õ¼‹.

Þ¶î£ƒè ð®ñ‹!

Þ¬î ãŸèù«õ cƒèœ ªêŒ¶ ªè£‡´ 
î£¡ Þ¼‚Al˜èœ.

Þ¼‰î£½‹ Ü¬î»‹ â¡ùªõ¡Á ÜP‰¶ 
¬ý‚Ã‚èO™ àí˜¾èÀ‚° ªè£´‚èŠð´A¡ø 
º‚Aòˆ¶õˆ¬î‚ °¬øˆ¶, ð®ñ àˆFè¬÷‚ 
Ã´îô£è‚ ¬èò£‡´ â¿Fù£™ àƒèœ 
¬ý‚Ã‚ èœ G¡Á «ðêŠð´‹.

êˆî£˜ â‹. Üú£ˆ

உைககுள்
என்னை புன்தத்த �ின்
உைக்்கன்று ்தைி வலி்கள் ஏது!!!



  2019     9


- நூல விமர்சைம்
முனைவர். ்�ண்ியம் ்சலவககுமாாி
புதுச்பசாி.

்ச ந்தமிழ ிைியன் அவர்்களின் 
உ ன் ை ்த ம ா ை  ந ா வ ல  ய ா ழ ி ன ச ப் 
�டமனை. ்தன் நூனை ஸ்டர்னைட 
ஆனையில உயிர் நணீத்த ஈ்கியர்்களுககுச் 
சமர்�்ம் ்சய்்திருப்�து கூடு்தல சிறப்பு. 
்தைது முன்னுனையில «்தணீடடின் எச்சம் « 
்தனைப்�ில, ்�ண்கனளத ்்தய்வமா்க 
வழி�டும் இநநாடடில ்தான் சிறுமி்கள், 
்�ண்கள் என்ற வயதுவித்தியாசமின்றி 
� ா லி ய ல  வ ன் ் ்க ா டு ன ம ்க ளு க கு 
�லியா்கிறார்்கள். ்�ண ்தணீடடு என்றால, 
அவளிடம ிருநது வந்த ஒ வ ் வ ா ரு 
ஆ ணு ம்  வீடடின் எச்சங்்கள் ்தாபை 
என்்கின்றார் .

இவருனடய நாவல ்மாத்தம் 203 
� க ்க ங் ்க ள ி ல ,  1 5  அ த ்த ி ய ா ய ங் ்க ள ி ல 
எழு்தப்�டடுள்ளது. �டமனை என்�து 
அவருனடய ப�ாடபடா ஸடுடிபயா. 
இந்த நாவனைப் �ற்றி ்சாலை பவணடு 
்மன்றால, ஒரு ப�ாடபடா ்காைைின் 
வலி நினறந்த அனு�வம் 
நாவைா்க �டர்ந்திருக்கிறது 
எைச் ்சாலைைாம் . 

இ ந ந ா வ லி ன் 
்க்தாநாய்கன் சி்தம்�ைம். �னை 
மைத்தில �ா்தி இருப்�ான். 
ஒலலியாை ப்த்கம். நணீணட 
்கழுதது. எந்த ் ்கடட �ழக்கமும் 
�ழக்கமும் இலைா்த �ாிசுத்த 
ஆவி. ்தன் ்தநன்த இறந்த 
�ிறகு ்தன் குடும்�தன்தச் 
சுமந்தவன். இப்�டித்தான் 
்்தாடங்்கியிருப்�ார் நாவனை. 
அ ை ச ா ங் ்க க  ்க ன ட ந ி ன ை 
ஊ ழ ி ய ை ா ை  இ வ னு க கு 
கு டு ம் � ம்  ந ட த து வ ்த ி ல 

�ற்றாககுனற. இருப்�ினும் அது �ற்றி 
வருத்தப்�டா்த உள்ளம். எலைாம் ்கடநது 
ப�ாகும் என்ற உயிாியல ்தததுவதன்த 
அறிந்த ஞாைியா்க விளங்்கிைான். 

இவனுனடய நண�ர்்கள் மதுனை, �ழைி 
,்தனுஷப்காடி. எலைாம் ஊாின் ்�யர்்கள் . 
அவருனடய இைணடாம் மனைவி ்�யரும் 
ஊாின் ்�யபை. அ்தாவது ்கன்ைியாகுமாி. 
இநநாவலின் ்க்தாநாய்கன் ்�யரும் 
ஊாின் ்�யபை சி்தம்�ைம். இநநாவலில 
இடப்்�யர்்களும் நி்கழவு்களிலும் �ாத்தி 
ைங்்களிலும் அ்தி்கமா்க ஊர் ்�யனைப் 
�யன்�டுத்தியிருப்�து சிறப்பு. ஊர்மைபுப் 
்�யர்்கனளக ்காக்க பவணடுமலைவா! 

சி்தம்�ைம் ்தன் அம்மாவின் மணீது மிகுந்த 
�ற்று ்்காணடவைா்க இருக்கிறான். ்தன் 
மனைவினய இழநது 15 வருடமா்க, ்தன் இரு 
ம்கன்்கனள ்தன் அம்மாவின் துன்பயாடு 
வளர்தது வரு்கின்றான். அவன் ஓர் அைசாங்்க 
பவனையில இருந்தாலும் அந்த வருமாைம் 
ப�ா்தானமயால குடும்�தன்த நடத்த 
்கஷடப்�ட பவணடியுள்ளது. ஆ்கபவ ்தன் 
நண�ன் மதுனையின் ஆபைாசனைப்�டி 
யாழினச �டமனை ஆைம்�ித்தான். சாியாை 
ஊர் சுற்றியா்க இருந்தான். ஆைால அவன் 
வாழகன்கயில எந்த �ிடிப்பும் ்கினடயாது் 
மற்றவர்்களுககுப் �ிைச்சனை்யன்றால 

ஓபடாடி உ்தவக கூடியவன். 
எ ந ்த த  து ன் � த ன ்த யு ம் 
�ிைமா்தமா்க நினைததுக 
் ்க ா ண ட து  ்க ி ன ட ய ா து 
அதுப�ாை எந்த இன்�தன்த 
யும். ்தன்பைாடு இருந்த 
அம்மா �ைநாள் பநாயுற்று 
இருந்த ்�ாழுது அவளுககுப் 
� ா ர் த து ப்  � ா ர் த து ப் 
�்ிவினட ்சய்்கிறான். 
பீ மூத்திைம் யாவற்னறயும் 
ச ்க ி த து க ் ்க ா ண டு 
்தன் அம்மானவ ்திைமும் 
சுத்தப்�டுததுவான். ஒருநாள் 
அந்த ம்கைிடம் அழு்கிறாள் 
்த ா ய் .  ‘ ‘ ம ்க ப ை  இ ந ்த 
இைணடு குழநன்த்கனள 
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�ார்ப்�்தற்்கா்கவாவது ்திரும்ம் ்சய்து 
்்காள்’’ என்்கிறார் பவணடாம் என்று 
ம று க ்க ி ற ா ன் .  அ வ னு க கு  ஊ ழ ி ய ம் 
்சய்்த ்தாயும் இறநது விடு்கின்றார். 
அ க ்க ம்  � க ்க த ்த ி ல  இ ரு ப் � வ ர் 
இைணடாவது ்திரும்ம் ்சய்து ்்காள்ள 
வற்புறுதது்கிறார்்கள். ்தன் நண�ைிடமும் 
ம்கன்்களிடமும் ஆபைாசனை ்சய்்த 
�ிறப்க இவனும் ்சய்து ்்காள்்கின்றான். 
அ்தைால ்�ாிய இன்� துன்�தன்த 
அனு�விதது விடவிலனை .

நாவலின் வடிவம் என்�து பநைா்க 
ஒரு முடினவ பநாக்கி ்சலை பவணடும். 
அந்த வன்கயில இந்த நாவல ஒபை 
பநர்கப்காடடில ்காைங்்கனள ன்கப்�ிடிதது 
்சல்கிறது ்சல்கிறது. ஒரு நாவலின் 
முடிவு என்�து யூ்கிக்க முடியா்த ்திருப்�மா்க 
அனமய பவணடும்.  அது்தான் அந்த 

நாவலின் ் வற்றி ஆ்க இருக்க முடியும் . ஒரு 
சிறந்த ்கன்த என்�தும் அ்தன் ்கனடசி வாி, 
‘‘வாச்கைின் மை்தில மணீணடும் ்்தாடங்்க 
பவணடும்’’ என்�ப்த அப்�டித்தான் இந்த 
நாவல ்கனடசி வாி இருக்கிறது .

‘‘்சாலலுங்்க உங்்களுககு யார் பவனும் ‘‘

‘‘யாழினச �டமனையா’’

‘‘மன்ைிக்கணும் அன்த மூடி ஒரு மாசம் ஆச்சு’’

ப�ான் துணடிக்கப்�டு்கிறது. அவவளவு 
்தான் ்கன்த முடி்கிறது. எ்திாில ப�சு�வர்்கள் 
கு ை ன ை  ப ்க ட கு ம்  ச ந ்த ர் ப் � ம ி ன் ற ி , 
வ ியாக்கியாைம் ஏதும் ்சய்யாமல 
முடிததுவிடு்கிறார். அத்தனை வலி்கனள 
அப்�டமனை அனு�வம் அவனுககு 
வழங்்கியிருக்கிறது. ்தாித்திைம் புடிச்ச 
்தனைமுழு்க ப�ாைாலும் ஏ்கா்தசி வநது 
எ்திாில வநது நின்றான் இந்தத ்தததுவத்திற்கு 
உாியவைா்க சி்தம்�ைம் இருக்கிறான் ்கன்த 
நி்கழவு்கள் என்று எடுததுக்்காணடால 
அவர் அறிமு்கப்�டுதது்கின்ற எலைா 
இடங்்களும் ்கடட்ம் இலைாமல ப�ருந்தில 
�ய்ம் ்சய்து பநைடியா்க ஊர்்கனளச் 
சுற்றிப் �ார்க்கின்ற அனு�வதன்த இந்த 
நாவல ்தரு்கிறது. ைாஸப�டனட பைாடு, 
்�ாியாஸ�த்திாி ்திருக்கனூர், �ாணடி, 
சுப்ைாயலு ்கலயா் மணட�ம் ்கடலூர், 
ஆ்கிய ஊர்்கள் எலைாம் அந்த இடதன்த 
குறித்த வர்்னை என்�து மி்கத ்்தளிவா்க 
இருக்கிறது . 

இ்தில வரு்கின்ற ்க்தா�ாத்திைங்்கள் 
நாம் ்த ிைமும் அடிக்கடி சந்திக்கிற 
�ழகு்கின்ற ்நருக்கமாை ஆட்களா்கபவ 
்்தாி்கின்றைர். தூய ்தமிழில எழு்திைாலும் 
சிை இடங்்களில ்தவிர்க்கமுடியாமல ex-
pose இன் ்டவைப்்மன்ட என்ற ஆங்்கிை 
வார்தன்த்கனள ் சாலை பவணடியிருக்கிறது. 
இந்த நாவலின் முக்கிய ்க்தா�ாத்திைம் 
சி்தம்�ைம் �ற்றி அவருனடய நண�ர் 
்சாலலுவார். 

‘‘சி்தம்�ைம் உங்்களுககு ்்காஞசம் 

ப�ருஙக்லில் ஓடும் 
பமளன பமடாழி.!!!

்மளைப் புன்ைன்க 
்்காடடிய
உந்தன் வ்தைத்திலிருநது
்ததும்�ி ஓடும்
அன்�ின் வாசனைனய
அள்ளிக குடிக்கிபறன்...

அது 
நணீணட சஞசாிப்ப�ாடு
எந்தன் ்கைங்்களில நசி�டடு
என்னைத ்தாணடி
்நடுதூைம் ஓடியது
ஆைந்தச் சாயல்கள்...

விாிததுப் �ார்கன்கயில
்்காம்பு்கள் ்தள்ளி 
மடிநது ப�ாை
்கைவு்கனளச் பசர்தது
புதுப்�ாடம் பு்கடடியது
நணீ்தான் எந்தன்
நிழற் �ட்மை.!!!

கவிதடாயினி லீஸடா
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மைத்திடம் அ்தி்கம். ்கணடிப்�ா ஒருநாள் 
் ஜ ய ி ப் பீ ங் ்க ’ ’  எ ன் று  ் ச ா ல லு வ ா ர் . 
ஆைால வாழகன்கயில சா்திக்க முடியாமல 
வித்தியாசங்்கனள மடடும் நி்கழத்திக 
்்காணடிருககும் ஒரு ஒரு மாமைி்தைின் 
்கன்தயா்க இது அனமந்திருக்கிறது. ்கன்தயின் 
சித்தாிப்பு என்று ் சான்ைால அ்கச் சித்தாிப்பு, 
புறச் சித்தாிப்பு எை இருவன்கப்�டும்.
இ வ ர்  ் � ரு ம் � ா லு ம்  பு ற ச் ச ி த ்த ா ி ப் பு 
்கன்தனயக ்்காணடு ப�ாயிருக்கிறார். 
்கன்தமாந்தர் உனையாடல மி்க பநர்த்தியா்க 
வடிவனமக்கப்�டடிருக்கிறது. ்�ாது 
்மாழியில ்கன்தனயச் ்சான்ைாலும் 
பு து ச் ப ச ா ி  ம க ்க ள்  வ ட ட ா ை  ் ம ா ழ ி 
நனடனய �யன்�டுத்தி இந்த ்கன்தனய 
நி்கழதது்கின்றார். சி்தம்�ைத்தின் மு்கம் எப்�டி 
�டடது �டடது? எப்�டி �டடது �டடது 
என்றால, நம்மில எலைாருககும் ஒவ்வாரு 
இடத்தில ஒவ்வாரு மு்கம் இருககும் 
உறவு்களிலும் நண�ர்்களிடத்திலும் அலுவை 
்கத்திலும் பவறு பவறு மா்திாியாை மு்கம் 
மா்திாியாை மு்கம் மு்கம் ்காடடு�வர்்களா்க 
இ ரு க ்க ி ப ற ா ம் .  ஆ ை ா ல  ச ி ்த ம் � ை ம் 
எவவிடததும் ஒபை மு்கதன்த ்்காணடுள்ளார். 
அந்த மு்கம் பநர்னமயாை, எளினமயாை, 
ஆர்ப்�ாடடமிலைா்த ஒருமு்கமா்க ்தி்கழ்கிறது. 
இவர் யாழினசப்�டமனையால, ்்தாழிலில சிை 
நஷடங்்கள் ஏற்�டடாலும் அ்தைால மி்கப்்�ாிய 
மை�ா்திப்ன� அனடநதுவிடவிலனை. ்தணீதும் 
நன்றும் �ிறர் ்தை வாைா என்�ன்த நன்கு 
புாிநது ்்காணடவர். ‘‘யார்மணீதும் ப்கா�ம் 
இலனை, எ்தன் மணீதும் வருத்தமிலனை’’ என்ற 
ப்காட�ாடு இவருனடயது. இவருனடய 
இந்த நாவல அவாின் நணீணட ்காை ்காை 
நணீணட ்காை ்காை ்�ருமுயற்சியால 
உருவாைது. இந்த அற்பு்த �னடப்ன� 
்தமிழ உை்கம் உை்கம் உை்கம் ப�ாற்றி 
�ாது்காத்திட பவணடும்.

நூல : யாழினசப் �டமனை
ஆசிா ியர் : ்சந்தமிழ ிைியன்
�க்கங்்கள் : 203
வினை : 200 இந்திய ரூ�ாய்
்்தாடர்பு்களுககு : 9894943494
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G˜ñô£ Cõó£êCƒè‹

்சழிச்சு வளந்தநலை நாததும்
�ிறந்த வீடு ப�ாைத்தான். 

�டுங்்கி நடட நலை நாததும்
புகுந்த வீடு ஆகுபம!

�்தரு இலைா ்க்திரு ப�ாை
�ைன் �னையுபம ்சழிக்கபவ!

நலை மணணு ப�ாை
புகுந்த வீடும் பவணுபம!

பெயடா�டாடடி

புகுநத வீடு
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எழுத்தாளர் �ிை�ஞசனை ்தமுஎ்கச ்தான் 
எைககு மு்தலில அறிமு்கப்�டுத்தியது. அதுவனை 
அவனைப் �ற்றி எதுவும் அறியா்தவைா்க 
இருநப்தன். 

ப்கானவயில ்தமுஎ்கசவின் இைக்கிய �யிற்சி 
�டடனறயில சிறு்கன்தனய எழுதுவது குறிதது 
அவர் ப�சிைார். அவாிடம் ப�ச அன்று எைககு 
்்தாிந்தது அவருனடய நாவல மடடுபம. 
நண�ர்்கள் பைலி ்கார்த்தியும் சு்கந்திைனும் 
நானும் அவருடன் ப�சைாம் என்று அவாிடம் 
்சன்பறாம். சி்க்ைட புன்கததுக்்காணடு 
்தைிபய நின்றிருந்த அவாிடம் எங்்கனள 
அ ற ி மு ்க ப் � டு த ்த ி க ் ்க ா ண ப ட ா ம் . 
இ ன ள ஞ ர் ்க ள்  ச ி ன் ை வ ர் ்க ள்  எ து வு ம் 
்்தாியா்தவர்்கள் என்று ஒதுங்்காமல ்வகு 
இயல�ா்க ப�சிைார். ப�ச்சில அவர் 
இனளஞைா்க ்்தாிந்தார். டூப்்ைகஸ �ற்றியும் 
அவைது மனைவியின் அைசியல ்சயல�ாடு 
�ற்றியம் ப�ச்சு வந்தது. மி்க மி்க அழ்கிய மு்கம் 
டூப்ைகஸசின் மனைவிககு என்று கூறிபைன். 
அவர் ஆமாம் என்றார். சிாித்த மு்கதப்தாடும் 
புன்கயும் சி்க்ைடடும் சூழலுககு ்கறுத்த 
்கண்ாடியும் முழங்ன்கவனை  தூக்கிவிடட 
ஜிப்�ாவும் ் சதுக்கிய மணீனசயும் எை ஜம்்மன்ற 
அவாின் ப்தாற்றம் எைககு எழுத்தாளன் 
என்�வன் எவவளவு ்கம்பீைமாைவன் என்று 
உ்ர்த்தியது. சமூ்கத்தின் �கு்தியா்க நம்னம 
நாம் அறிந்தாலும் நமக்காை ்தைிததுவம் 
பவணடுமலைவா... அன்த அவாிடமும் அன்று 
்கற்பறன்.

அந்த �யிற்சி �டடனறயின்ப�ாது அவர் 
எங்்களுககு அழ்கா்க ஒரு ்கன்த ் சான்ைார். ைஷய 
புைடசி ்வடிப்�்தற்கு உறுதுன்யாயிருந்த 
சிறு்கன்த்களில ‘ப்தசத்தின் மு்கம்’ என்ற 
சிறு்கன்தயும் ஒன்று. அன்த அவர் ்சாலை 
ப்கடடது்தான் மி்க இைிப்�ாைது. அன்த 
�டித்திருந்தாலகூட இவவளவு �ிடித்திருககுமா 
என்று ் ்தாியாது. 

இறு்தியில ் சான்ைார் ’’எழு்திைால்தான் 

எழுதது. ஆ்க இனளஞர்்கள் எழுதுங்்கள். 
அ்தற்கு உங்்கனளத ்தயார்�டுத்த ிக 
்்காள்ளுங்்கள்,’’ என்றார். 

அவருனடய மா்வைா்க நான் என்னை 
அறிநதுக்்காணபடன். அ்தன் �ிறகு்தான் 
என் எழுத்தில ஆழம் �்திய ்்தாடங்்கியது.

ஆணடு்கள் இைணடு ்கடந்தை. எைககுள் 
ஒரு ப�ா்தானம எண்ம் வந்திருந்தது. நான் 
எழுது்கிபறன் என்�்தில எைககு ப�ா்தானம 
இருந்தது. எழுதது என்ைிடமிருநது ் வளிப் 
�டுவது குனறநதுவிடட்தாய் எண ி்பைன். 

அப்ப�ாது்தான்  �ாணடிச்பசாி இனளஞர் 
விடு்தியில நடந்த �யிற்சி �டடனறயில 
்கைநது்்காள்ள வாய்ப்பு ்க ிடடியது.  
அவனையும் சந்திக்க முடிந்தது. அன்று 
அவருடன் எழுதது ்வளிப்�ாடு குறிதது 
ப�சிபைன். என் ப�ா்தானமனய அவாிடம் 
்சான்பைன். இயல�ா்க ப்கடடுக்்காணட 
அவர் எைககு கூறிைார்.

‘‘எழுதது ப்தனவப்�டும் ப�ாது ்தாபை 
்வளிவரும். எழுத்தாளன் அன்த எழுததுரு 
வில வடிதது னவக்கிறான். அன்த ்கடடி 
இழுக்க முடியாது. ஆைால எழுத்தின் ப்தனவ 
என்�து, அப்தா, (அரு்கிபைபய ்கடல) 
அந்த ்கடலின் அனையும் ்கனையும் ப�ாை, 
வநதுக்்காணபட இருககும். எழுத்தின் 
்வளிப்�ாடு இப்�டி்தான்.’’ இவவாறு 
எளினமயா்க கூறிைார். அதுவனை  ‘அடடா, 
நான் இப்ப�ா்்தலைாம் எழுதுவ்திலனைபய..’ 
என்ற அந்த எண்ம் எைககுள்ளிருநது 
நணீங்்கியது. 

 என் எழுதது �ய்ம் வளை உ்தவிய 
ஆசான் �ிை�ஞசன் அவர்்கள்.

 ்கொரதததி டொ்வின்்ி

எழுததொளன் என்று்ம இறப�ததிலமல.
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எழுததுல்க ெலலறிஞர எழுதது மன்னன்
          எழிலொரநத ென்மனததொர �ிர�ஞ ்ன்தொன்
உழுதொரககு எழுதது்விமத ்விமததத ெலலொர
          உளளொரநத எழுததரகப்க லொமும் ெதின்றொர
்வழு்வொத பெறி்யொ்ட ழுததி்வநதொர ெம்மில
          ்வொரதமதயி்ல ்விதத்கரொய ்வலம்்வந தொ்ர
முழுதொ்க தமிழுல்கதின் முன்னர என்�ர
          முழுதொ்க �ிரிநத்த்னொ ்கணைீர மல்க!

ெற்்கமத்கள �ல்வொ்க யொதத ளிததொர
          ெலல்கரு ப்கொணட்கமத �லவும் தநதொர
ப்ொற்்கலம்வச் ப்ொறிநததமிழ்ச் ்ிதத பரன்்ற
          ப்ொலபலொணைொ ்விருது�ல ்்ரப ப�ற்றொர
தற்்�ொது ெமம்விடுதது எங்்கொ ப்ன்றொர
          த்விக்கதின்ற எழுததுலம்க ்தற்ற யொ்ர
ப�ொற்�ொத யிமறயடிமய தழு்விக ப்கொணடப
          ப�ொன்னொமர �ிரிநதழு்த ்கணைீர மல்க!

- �ொ்வரசு. கு. ெொ. ்க்வின்முருகு

எழுததுை்கின் �ிை�ஞசபம ்காற்றில ்கைந்தாலும் ்காைத்தின் அழியாச் சுவடு நணீ....
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