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அன்று மாலை நேரத த்ில் ்ான் அவலை 
பாரதந்ன். நபருந்திற்ான ் ாத்திருப்பு 
நேரத்தில். உங்ளுக்கு ேதிச்சயம் அவலை 
இப்நபாது பாரத்ால் ஞாப்ம் இருக்்ாது. 
எனக்கு ஞாப்ம் இருக்கு. எப்படி மறக்் 
முடியும் என் ந்வல  ்அல்ைவா? அவள். என் 
வாழ் ோைதின்பா த்ி ோட்லை ்ணநவாடும், 
எ்திர பாரப்நபாடும், புன்னல்யறறு.
சுறறதியுள்ை மனதி்ர்லை யயல்ைாம், 
யாரும் ேமக்்ானவர்ள் இல்லை என்றும் 
மனம் யவறுக்  ் ஓடிக் ய்ாண்டிருந  ் அந் 
்ருணத த்ில் ்ான் அவலை ோன் மீண்டும் 
பாரதந்ன்.யார? என்ற ந்ள்வதிக்குள் ேீங்ள் 
புகுநது, உங்ள் அ்திநம்ாவதித்னதல் 
பயன்படுத த்ி எனது ய்சாந  ்வாழ்க்ல்லயயும், 
அந்ரங்தல்யும் பாரக்  ்முயன்றதிருப்பீர்ள்.  
அந  ் அைவதிறகு ோன் உங்லை ்சதிரமப்படுத் 
மாடநடேன்.ோநன ய்சால் த்ிநறன்.

அவள் நவறு யாருமதில்லை ்றப்ம் 
்ான். ேீங்ள் யாநரனும் ்றப்தல் 
பாரத த்ிருக் த்ிறீர்ைா? வாயப்பதிருந த்ிருக்்ாது. 
ோநன அவலை ப த்ிலனநது வருடேங்ளுக்கு 
பதிறகு இப்யபாழுது்ான் பாரக் த்ிநறன். அந் 
்சதிலிரப்பும், ப்டடேமும், இ்ய துடிப்பதின் 
நவ  ் அ த்்ி ாதிப்பும் இன்னும் அப்படிநய 
்ான் இருக் த்ிறது அப்நபாது ்ான் புாதிந்து 
ோன் இன்றுவலரயும் அவலை ்ா்லிததுக் 
ய்ாண்டிருக் த்ிநறன் என்று.

இப்நபாது அவள் நவயறாரு 
உை்த்தில் உள்ைது நபால் ந்ாறறம் 

ய்ாண்டிருந்ாள். பாவாலடே ்சடலடே 
ந்சலைக்கு மாறதியது. ்னது நமனதி அழ்தில் 
யபாருப்பதில்ைா் குணம், உடேல் யமலிந் 
ந்ாறறம். ஆனால் ோன் பாரத் ்றப்ம் 
இது இல்லை. ோன் பாரத் ்றப்ம், 
ப்திமூன்று வயல் ேதிரம்பதிய யபண்.

இரடலடே ஜலடே்டடி, ்ச திவப்பு ே திற 
ாதிப்பனால் பூ நபாடடு, யவள்லை ்சடலடே, 
ேீை ேதிற பாவலடே அணதிநது ்ன் ந்ாள்மீது 
நபாக்ல் மாடடிக் ய்ாண்டு ேடேநது வரும் 
அழல் பாரதது சூாதியநன பல்லிலுதது 
யவைதியதிலை ய்ாடடிய ோட்ள் அ்தி்ம்.
அவள் ேடேநது வரும் நபாந் ஆயதிரம் 
்வதில்்ள் புலனய ந்ான்றும் ஆனால் 
அ ல வ ய ய ல் ை ா ம்  அ வ ை து  ய ் ா லு சு 
்சதினுங்லையும்    ்ச திா திப்லபயும் ்ண்டு 
யவட்ப்படடு மலறந் ்ாைம் அது.

அவள் அன்று ்சதிாதித் ்சதிாதிப்பு இன்று 
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வலரயதிலும் ‘‘ஏந்ா ஒரு ்ணத்தில் 
பை ்்சப்பான ே தி்ழ்வு்லை ்வுடு 
யபாடியாக்்திவதிடும்’’

்றப்ம்  , யவறும் யபயரல்ை.அது இன்று 
வலரயதிலும் யாரலும் புலனயப்படோ் 
்வதில். அவள் ்ான் என் ்ா்லி,மலனவதி 
எனறு ேதிலனதது ்ணவதில் ந்சாறாக்்திய 
ேதிலனவு்ள் எல்ைாம் ்திலரயதிடடு ்ண் 
முன்நன ்திலரயதிடு்திறது மனம்.

அன்று இரவு எடடு மணதிக்கு ்ான் 
முடிவு ய்சயந்ன் அவைதிடேம் ்ா்லை 
ய்சால்ை நவண்டும் என்று. இைவரசு 
அண்ணன் ்ா்லிதது ்திருமணம் ய்சயது 
்சநந்ா்சமா் வாழ்நது வருவல் ்ண்டு 
ோமும் ்ா்லிதது ்ான் ்ல்யாணம் பன் 
னனும்னு முடிவு ய்சய்ான்.

அந் ்ாலை அவனுக்கு யபாதிய 
எ்திரபாரப்புடேன் இருந்து. சூாதியனுக்கு 
முன்பும், கூவும் ந்சவலுக்கு மு ன்பும் 
எழுநது ஏாதியதில் குைதிதது வதிடடு வநது 
பரபரப்புடேன் யரடியா்தி ய்ாண்டிருந்ா 
ன் பள்ைதிக்கூடேத்திறகு.எப்நபாதும் அவள் 
பள்ைதிக்கு உள் வரும் நபாய்ல்ைாம் 
ய்ன்லன மரத்தின் ஓரத்தில் ேதின்று 
பாரப்பல் வழக்்மா் ய்ாண்டிருந்ான்.
்தினமும் அல் ்னது  ்லடேலம ்வரா் 
நவலையா் ய்சயது வந்ான்.

ய்ாஞ்ச ோள் ்ழதிதது அவைக்கு அது 
ய்ாதியவந்து .ஆனால் அவள் அல் 
யபாதிதும் யபாருட படுத்வதில்லை.
அவளுக்கும்  ய்ாதியும், மரத்தின் ஓரத்தில் 
ேதின்று பாரப்பதும், பள்ைதிக்கூடேம் முடிநது 
மாலை வீடு ய்சல்லும் வலர,  அவன் பதின் 
ய்ாடேரவல்யும் ்ண்டு மனம் ேதிலறய 
புன்னல்யுடேன் வீடலடே அலடேவது 
அவளுக்கு அவவைவு வதிருப்பம்.

அ்ன் பதிறகு இருவருக்குமதிலடேநய யாரும் 
தூது த்ிலடேயாது.அவர்ளுக்கு ்வதில்ைதில் 
வரணதிக்் மலழநயா, ்ாறநறா, யவயதிநைா 
ந்லவ படேவதில்லை. அவள் அவலன 
பாரக்கும் நபாதும்,யேருங த்ி வதிை த்ி ய்சல்லும் 

நபாதும் மைர்லை உ த்ிரக்்யம் மரம் நபால் 
புன்னல்லய உ த்ிரதது வதிடடு ய்சல்வாள்.
இப்படி ்னது ்ா்லை புன்னல்யும், 
ந்ன் மதிடடோய பாதிமாறதிக்ய்ாள்வதுமா் 
ய்ாண்டிருந்து.

ோலை ்ா்ைர ்தினம் ்றப்த்திறகு 
ேல்ை ்வதில் எழு்தி ய்ாடுக்் நவண்டும் 
என்றும். யராம்ப ோட்ைா் அவள் 
ய்ாழுத் ்ண்ணத்தில் ஒரு முத்ம் ப்திக்் 
நவண்டும் என்பது அவன் ் ணவு.அ்னால் 
முத்தல் ந்டபது நபால் ்வதில் எழு் 
நவண்டும் என்று பைாதிடேமும் நயா்சலன 
ந்டடும், இைவரசு அண்ணலண ந்டடும் 
ந்ால்வதியுறறான்.

வதிடிநது மறு ோள் பள்ைதிக்கூடேத்திறகு 
ய்சன்று யாருக்கும் ய்ா தியாமல் ்ன் 
ல ் ய தி ல்  இ ரு ந ்  ் டி ் த ல ்  அ வ ை தி ன் 
ல்்ைதில் ்திணதித்ான்.அல் ஒரு ்ணமும் 
மறுக்்ாமல் வாங்தி உள்ைஙல்க் 
ய்ாண்டு அடேக்்தினாள்.

அந் ்டி்ம் ோன்கு மூலையதிலும் 
‘‘ஆரடடின’’ வலரநது அ்ன் ேடுநவ 
I  L O V E  U  எ ன் று  எ ழு ் தி ய தி ரு ந ல ் 
யாருக்கும் ய்ாதியாமல் பாரத்ாள்.அல் 
பாரத்வுடேன் மன்தில் ஏந்ா ஒரு யபாதிய 
உறச்சா்ம் ஏறப்படது ்றப்த்திடேம்.

ப தி ற கு  ் ன து  ந ் ா ழ தி ் ை தி டே ம் 
்டி்தல் ்ாடடினாள். அந் ்டி்தல் 
பாரதது ்திண்டேல் ய்சய்ார்ள். ‘‘இ் 
்வர நவற எ்யும் அவனுக்கு எழு் 
ய்ாதியா்ாடடுக்குனு’’ ய்சான்னவுடேன். 
எ ந ்  ந ் ா ப மு ம்  இ ன் ற தி  ் ா ் லி ல் 
I LOVE U என்பல் வதிடே என்ன யபாதிய 
வாரதல் நவண்டும்.அந் வாரதல் 
்ாநன அன்பு, ்ா்ல், ்ாமம், ஆல்ச, 
்ணவு எல்ைாநம என்று ய்சான்னாள்.

மறு ோள் அந் ்டி்த்தில் ்சதிவப்பு 
்சாயம் பூ்சதிய ்ன் உ்டடோல் முத்தல் 
ப்திதது ய்ாடுத்ாள். ்ானும் ்ா்லை 
முழுலமயா் ஏறறு ய்ாள்்திநறன் 
என்ப்றகு ்சான்றா்.
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அவன் ஒவயவாரு ோளும் பள்ைதிக்கு வருவந் 
அவலை பாரப்ப்றகு ்ான் என்பது ்ான் உண்லம. 
அவனுக்கு ப டி ப் ந ப  ஏ ற வ தி ல் ல ை  ய ய ன் ற ா லு ம் 
பள்ைதிக்கு வருவல் ேதிறுத த்ியந் இல்லை. ்தினமும் 

்ாலை பள்ைதிக்கு த்ிைம்பும் முன் 
்ன்லன ் ண்ணாடியதில் பாரதது 
்சதிா திப்பதும்,்லைமுடிலய 
்லைதது ்லைதது மறுபடி 
ம று ப டி யு ம்  ்சீ வு வ து ம ா ் 
இருந்ான்.

அவன் என்றும் ேதிலனத 
த்ிரா  ் எண்ணம் மன த்ில் 

வர ந்ான்றதியது. பதிறநது 
ப த்ிலனநது ஆண்டு்ளுக்கு 
நமல் வாழ்நது வந  ் குடில்ச 
வீடலடேயும், ய்ருக்்லையும்  
்ண்டு யவறுப்புறறான்.

்றப்த்தின் ஆலடேக்கும் 
அவன் ஆலடேக்குமான நவறறு 
லமலய ஒப்பதிடே ஆரம்பதித் ான். 
்ன்லன முறறதிலும் மாறறதிக் 
ய்ாள்ை ஆல்சப்படடோன். 
ஆனால் அது யவைதி ந் ாறற 
அ ை வ தி ல்  ம ா ற வ தி ல் ல ை . 
எப்நபாதும் நபாை ேண்பர் ைதிடேம் 
நப்சதிக் ய் ாண்டிருக்கும்நபாது, 
அவன் மனம் ேதிலறவுடேன் ்ன் 
ேண்பர்ைதிடேத்தில் அவனது 
ா்் லை பறறதி ய்சால்லி மனம் 

ம் திழ்ந் ான்.மறு ோள் ா்லையதில் 
பள்ைதி சுவயரஙகும் அவன் 
யபயரும் ற்ப் ம் யபயலரயும் 
ந்சரதது எழு்தியதிருந்து ்ான் 
பள்ைதியதின் ்லைப்பு ய்சய்தி.
்லைலமயா்சதிாதியர இருவலரயும் 
கூப்பதிடடு த்ிடடி ்ண்டித் ார.
இல  ்ோன் ய்சயயவதில்லை என்று 
ய்சான்னான் அவன்.ஆனால் 
ற்ப் த் தின் அப்பா அல  ்் ண்டு, 

’’பதிச்சக் ார ோய, உனக்கு நபாய 
எங  ்வூடடு யபான்னு ந் க்கு ா் 
குடும்பதந் ாடு ய் ாளுத் திப்புடுவ 
ஜாக்்திர்’ ’  என்று அவன் 
அ ப் ப ா வ தி டே ம்  கூ ற தி ன ா ர .
்சதின்னப்பய எந்ா ய்ாதியாம 
பன்னதிடடோ மன்னதிக்்னு்சாமதி 
என்று ்ாலில் வதிழுந்ார.

0  



        2019

்றப்தல் அவரது அப்பா  மறு 
ோநை டீ்சதிலய(TC) வாங்தி நவறு 
பள்ைதிக்கூடேத்தில் ந்சரததுவதிடடோர. பதிறகு 
்றப்தல் பாரப்பந் ் டினமா்தி வதிடடேது.

வரு்சத்திறகு ஒரு முலற ந்ாவதில் 
்திருவதிழாவதிறகு வரும் நபாது தூரத்தில் 
இருநது ்ாதி்சனம் யபரும் பக்்லன நபால் 
அவலை ் ண்டு ம்திழ்நது நபாயவதிடுநவன்.
அ்ன் பதிறகு ேீண்டே ோட்ைா்தி இன்று 
் ா ன்  ப ா ர க் ் தி ந ற ன் .  ஆ ன ா ல்  அ வ ள் 
என்லன பாரத்திருக்் வாயப்பதில்லை.

அவலை பாரத்வுடேன் ்ன் ்சடலடே 
லபயதில் இருந் பல்சப் நபாடடு ஒடடிய  
்டி்தல் பதிாதிதது பாரதது வதிடடு அவலை 
நோக்்தி இரண்டேடி ேடேந்ான்.

அ ம் ம ா  எ ன் ற  கு ர ல்  அ வ ல ன 
பதின்நனாக்்தி ேடேக்் ய்சய்து. அவள் 
அச்சதிறுவலன அள்ைதி அலனதது முத்மதிடடு 
சுநரசு என்றாள்.  ்ண்ணீருடேன் நபருந்தில் 
ஏறதி ்டி்தல் பதிாதிதது அவளுக்கு ய்ாடுக்் 
ேதிலனத் மீ் மதிருந் முத்தல் ய்ாடுதது 
வதிடடு, அவள் ஏறும் நபருநல் தூரத்தில் 
இருநந் பாரததுக் ய்ாண்நடே இருக்ல்யதில் 
நபருநது ்டேந்து  அவலையும், அவளுக்கு 
ய்ாடுக்் லவத்திருந் முத்தல்யும்.

்னது நபக் த்ில் உள்ை லடோதிலய எடுதது 
‘‘்யவு ய்சயது ம்ன்்ளுக்கு ்ா்ைன் யபயர 
லவப்பல் ேதிறுத த்ி ய்ாள்ளுங்ள்’’ என்று 
எழு த்ி முடிதது, ்னது ம்ள் ்றப்த த்ிடேம் 
்ல் ய்சால்ை ஆரம்பதித்ான்.

n

n 

என் அலைதிலயக்

கலலத்து விடுகி்து

உன் ்ேரலைதி

n

ேல் ஓய்வடுப்ேதில்லல

அடித்தவன் தோன்

ஓய்வடுக்கி்ோன்

n

்தயவதுவும்

வளரவதுைோய

இருக்கி்து

இநத வோழக்லக..

நிலலவப் ்ேோல

n

குப்லேகலள என்்ன்வோ

நோம்தோன் ்ேோடுகி்்ோம்

தூயலைப்ேடுத்தத்தோன்

ைற்வரகலளத் 

்தடுகி்்ோம் கு.அ.தைிழ்ைோழி
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நில்னத்த ்ேோழுதில் எப்ேடி நீ

்நஞசுக்குள் நிலவோகி உலோ வநதோய ?

வோ்னம் ்வடித்துக் குளிரைலழ ்ேயதோலும்

்ைோ்னத்தவத்தில் முத்திலரப் ேதித்தோலும்

்நஞசம் முழுக்கக் கஙலகயோய ேோயவ்தன் ?

நீண்்ட நல்டேயணம் வோழநோளில்

்நடிது வளரநத ேோலத்யஙகும் த்டம்ேதிக்க

வலளய வரும் வண்்டோக உ்ட்்னஙகும்

விலளயோட்டோய வருவ்தன் ?

்தவிட்டோதக் கன்்னல் கரும்ேோகிச் சுலவப்ே்தன் ?

ேோயநதுவரும் புது்வள்ளம் நீ

ேகலிரவோய ஓயோத க்டல் அலல நீ

புத்துயிர ஊட்ட வநத புதுப்பு்னல் நீ

இத்தலரயின் ஒளிரமுத்துப் ேநதல் நீ

சித்தம் கலஙகி நிறக சிரிப்ே்த்்னோ ?

நோன்கு எழுத்து வோரத்லதக்குள்

்தஙகி நிறகும் வண்ணம் நீ

இ்னம் புரியோ எண்ணைதில்

ஈடிலோ ்கோ்லோச்சும் அரசலவயில் கோத்லனும்

கடிவோளம் பூடடிவிட்ட ைோயோவி நீ

கா.ந.கலயாணசுந்தரம்
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ம த்ிய உணவு இலடேநவலை முடிநது 
வகுப்பு்ள் ய்ாடேங த்ியது. ருதரா டீச்சர 
ஏழாம் வகுப்பதில் ்ரும்பைல்யதில் வதிைஙகு 
ய்சல் படேம் வலரநதுய்ாண்டிருந்ாள். 
வா்சலில் ேதிழைாடியது. ேதிமதிரநது பாரத்ாள். 
வாடசநமன்  ்ாத்ா ேதின்றதிருந்ார. “அம்மா, 
ஒ ங ் ை  ய ப ா தி ய  டீ ச ்ச ர  கூ ப் டே ா ங ் ” 
ய்சால்லிவதிடடு, ப்திலை எ த்ிரபாரக்்ாமல் 
ய்சன்றுவதிடடோர. ருதரா பதிள்லை்ைதிடேம் 
்திரும்பதி, ”ஸ்டூடேண்டஸ், இந் படேத் 
வரஞ்சதிடடு இருங ,் ந்ா வந த்ிரரன். ்சத்ம் 
நபாடேக்கூடோது ,்சாதியா” என்று ய்சால்லிவதிடடு 
யெச.எம் அலறலய நோக் த்ி ேடேந்ாள்.

அலறவா்சலில் ேதின்று, ”நம ஐ ்ம்மதின்  
நமடேம்” என்றாள்.

“எஸ், ்ம் இன்’’ என்ற யெச.எம் மதின்  
்ம்பீரமான குரலை ந்டடே பதின்நப  உள்நை 
ய்சன்றாள். அஙகு யெச.எம் மதின் எ த்ிாதில் 
அமரந த்ிருந் ்ணவன் ் த்ிலரப்பாரத்தும் 
்தில்த்ாள். என்ன என்று ல்சல்யதில் 
ந்டடோள். அவநனா அவலை ்ண்டு 
ய்ாள்ைநவயதில்லை.

“வாங் டீச்சர, ேீங் ஒரு மூணு ோளுக்கு 
எம்.எல் எழு்திக்குடுததுடடு ய்ைம்புங். 
ோ மீடடிஙக்குக்கு நபாநறன்” என்று 
ய்சால்லிவதிடடு அவனதிடேம் ் திரும்பதி, ”்சார,  ோ 
ய்ைம்புறன். ேீங் அலழச்சதிடடு நபாங்” 
என்று ய்சால்லிவதிடடு ்திைம்பதிவதிடடோர.

்்திாதின்மு்ம் இறு்தி ்திடேந்து. ”லீவ 
குடுததுடடு வா, ோ  யவைதியதிை யவயதிட 
பண்றன்” என்று அவனும் யவைதிநயறதினான். 
ஏந்ா பூ்ம்பம் யவடிக்்ப்நபாவுது.. ந்டடோ  

ப்தில் வராது. ்சாதி எதுவானாலும் ்சமாைதிக்் 
நவண்டியது்ான். ்சமாைதிக்்றததுக்குன்நன 
நேரநதுவுடடுடடோங் என்ன. ்ல்யாண 
மான இந் அஞசு வருடேததுை எத்லனநயா 
பாரததுடடேன். இல்யும் பாததுடேைாம்  என 
மன்ச ்திடேப்படுத்திக்ய்ாண்டு யவைதிநய 
வந்ாள் ருதரா டீச்சர.

இவலை பாரத்தும் வண்டிலய உல்த்  
உல்ப்பதில் அவனது ந்ாபம் ய்ாதிந்து. 
எதுவும் நப்சாமல் ஏறதி அமரந்ாள். வண்டி 
்திைம்பதியது. அவர்ள் ஊருக்கு ய்சல்லும் 
பால்யதில் வண்டி ்சீறதிப்பாயந்து. ஊர 
நபாய ந்சர ஒரு மணதி நேரமாகும்.

அ ் ற கு ள்  இ வ ர ் ை தி ன்  மு ன் ் ல ் 
சுருக்்தல் அறதிநது ய்ாள்ைைாம்.

ரு த ர ா  வீ ட டி ற கு  மூ த ்  ய ப ண் . 
யபாறுப்பானவள். படிப்பதில் சுடடி. இரண்டு 
்ஙல்்ள். ஒரு ்ம்பதி. அப்பா அரசு ஊழதியர. 
அம்மா, ்லடேக்குடடி ்சீனு பதிறக்கும் நபாது 
பதிர்சவத த்ில் ்சதிக்்ல் ஏறபடடு இறநதுவதிடடோள். 
அப்பாவதின் ் ல்யாணமா்ா் ் ஙல்்ான் 
இந  ்ோல்வலரயும் வைரத்ாள்.  ்ஙல்்ள் 
இருவரும் பத்ாம் வகுப்லபநய ்ாண்டோ் 
ேதிலையதில் ருதரா பதி.எஸ்ஸி வதிைங த்ியலும், 
பதி.எட டும் முடித்ாள். ந்ரவு எழு த்ி அரசு 
பள்ைதியதில் நவலையதில்  ந்சரநது, ்ஙல்்ள் 
இருவலரயும் ் லரந்சரக்்  ் நல்க்கு 
உ்வதினாள். ்ம்பதி படிப்பதில் சுமார்ான். 
பத்ாவது முடிதது ஐ.டி.ஐ படித்ந  ் யபாதிய 
்சா்லன்ான். குடும்பதது ஆண் வாாதிசு என்று 
ஏ்ப்படடே  ய்சல்ைம். அப்பாவதின் உை்நம 
அவன்்ான். அவலன எப்படியாவது  ேல்ை 
ேதிலைக்கு ய்ாண்டு வநதுவதிடே நவண்டும்  
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என்று படோ  ்பாடுபடடோர. ஆனால் எதுவும் 
அவனதிடேம் ய்சல்லுபடியா்வதில்லை. படிப்பதில் 
மந்மா  ் இருந்ான். ஏ்ப்படடே ந்ாச்சதிங, 
டியரயனதிங, ்வுன்்சலிங எல்ைாம் வதிழலுக்கு 
இலறத் ேீராய தின.  மனம் யவறுதது 
நபானார. அவனதிடேம் நபசுவல்நய குலறதது 
ய்ாண்டோர. அவனும் அவாதிடேமதிருநது 
வதிை த்ிநய இருந்ான். அவனதின் ந்லவயறதிநது 
ருதராநவ அவனுக்கு எல்ைாவறலறயும் 
ய்சய்ாள். ்னது முப்ப்ாவது வய த்ில் அப்பா 
ல்்ாடடிய, அரசு நபருநது ஓடடுனரான 
இந  ்் த்ிலர ் திருமணம் ய்சயதுய்ாண்டோள்.

்்திாதின் அப்பா ்ங்ா்சைம் ்்திாதின்  
பத்ாவது வய்திநைநய இறநதுவதிடடோர. 
் த்ிருக்கு ஒரு அண்ணனும், ஒரு ்ஙல்யும் 
உண்டு. ் த்ிாதின் அம்மா ைடசுமதி   பதிள்லை்லை 
கூலிநவலை ய்சயது்ான் ்ாப்பாறறதினாள். 
் த்ிாதின் அண்ணன் ந்்சவன்  வாயதில்ைா பூச்சதி. 
அம்மா வாரதல்க்கு மறுநபசசு நப்சமாடடோன். 
் த்ிரும், ்ஙல  ் ய்சல்வதியும் அவனுக்கு நேர 
எ த்ிர. யார எப்படி நபானாலும் பரவாயதில்லை. 
்ாங்ள் ேதிலனத்து ேடேக்்நவண்டும் என் த்ிற 
்சரவா த்்ி ார நபரவழதி ள்.

ந்்சவன் ப த்ிமூன்று வய த்ிநைநய ்ாயக்கு 

உ்வதியாய கூலிநவலைக்கு நபாவான். 
எடடோவதுடேன் படிப்லப ேதிறுத த்ிக்ய்ாண்டோன். 
் த்ிர மடடும் படித்ான். பதிறகு டிலரவதிங 
லைய்சன்ஸ் எடுதது உறவுக்்ாரர ஒருவாதின் 
உ்வதியால் அர்சாங் நவலையதிலும் 
ந்சரந்ான். ்சதிறுவயது மு்நை வ்ச்தியா் 
வாழநவண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுள் 
நவரூன்றதியதிருந்து. ்ஙல  ்ய்சல்வதிலய டீச்சர 
டயரயனதிங படிக்  ்லவத்ான்.

ந்்சவனுக்கு பக்்தது ஊர யபண்லண 
த்ிருமணம் ய்சயது லவத்னர. மணப்யபண் 

ந்ா த்ிைா ேல்ை உலழப்பாைதி. மாமதியாருக்கு 
அடேங த்ிய மரும்ள். ் த்ிாதின் ்ல்யாணப்நபசசு 
எழுந்து. “் ல்யாணம்  எப்ப  பண்ணதிக்்றது,  
எப்படி பண்ணதிக்்றது, யார பண்ணதிக்்றது 
ங்றய்ல்ைாம்  ோ முடிவு பண்ணதிக்்நறன். 
ே ீ ஒன்நனாடே நவைய பாரு” என்று ்ாயதிடேம் 
்சீறதினான். ேண்பர்ைதிடேம் “நவலைக்கு நபாகும் 
யபண் இருந்ால் ய்சால்லுங்ள்” என்று  
ய்சால்லிலவத்ான். ருதராவதின்  தூரதது 
உறவதினர ஒருவாதின் மூைமா் அவலை 
யபண் பாரக்  ் வந்ான். இரு வீடடோருக்கும்  
பதிடித்திருந்்ால்  ்ல்யாண ந்்திலய 
முடிவு ய்சய்னர. அ்ன் பதிறகு ் த்ிாதின் 
ேடேவடிக்ல்்ைதில் யபரும் மாறு்ல் ஏறபடடேது. 
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குடும்பத்தில் எல்நைாாதிடேமும் பா்சமா் 
ேடேநதுய்ாள்பவன் யாாதிடேமும் நபசுவ த்ில்லை. 
்சாதியா  ் ்சாப்பதிடுவதும் இல்லை. யாாதிடேநமா 
நபானதில் நபசுவதும், எப்நபாதும்  ஏந்ா 
்சதிந்லனயதில் இருப்பதுமா்நவ இருந்ான். 
எல்ைாம் ்ல்யாணம் ஆனால்  ்சாதியா த்ிவதிடும்  
என்று ைடசுமதி ேதிலனத்ாள். ஆனால் ேடேந்ந்ா 
நவறு. ்ல்யாணம் ேடேந  ் அன்நற பக்்தது 
டேவுனதில் வீடு வாடேல்க்கு பதிடிதது பாலும் 
்ாயச்சதிவதிடடோன். இல  ் அறதிந  ் ைடசுமதி 

த்ில்த்ாள்.

அல்ப்பறறதி ந்டடேநபாது, ”்சதின்ன 
வயசுநைரநது ோ படடேது நபா்ா்ா. ோலைக்கு 
எம்புள்லையும் ்ஷடேப்படேணுமா? நபாதும்டோ 
்சாமதி. அ்னாை்ான் நவலைக்கு நபாற 
யபாண்ணாப்பாதது ்டடி்திடநடேன். என் 
்டேலம ய்சல்வதிய படிக்்வச்சதிடடேன். ் ல்யாணம் 
ன்னுல்ைாம் என்லன ய்ாடேரக்கூடோது. ேீநயா 
இல்ை, அது நவலைக்கு நபாநயா பாததுக்் 
நவண்டியது்ான். நமைநமை ய்ாந்ரவுபண் 
ணக்கூடோது ய்சால்லிடநடேன்’’. ்ண்டிப்பா் 
ய்சால்லிவதிடடோன். ய்சயவ்றதியாது த்ில்தது 
ேதின்றாள் ைடசுமதி. ம்ன் ேல்ைவன்்ான். 
்ல்யாணததுக்கு முந த்ிநய நபானதில் நப்சதி 
நப்சதி அவலன மயக்்தி முந்ாலனயதில் 
முடிநது ய்ாண்டோள் என்று ருதரா மீது 
வன்மம் ய்ாண்டோள். ்ல்யாணம் முடிந  ்ஒரு 
மா்த த்ிநைநய ய்சல்வதிக்கும் அர்சாங்நவலை 

த்ிலடேத்து. நவலைக்கு ய்சன்று வர வ்ச த்ியாய 
இருக்குயமன்று அவலை ்ங்ளுடேநனநய 
்ங்லவததுக்ய்ாண்டோன். ்ஙல்க்கு 
்சாப்பாடு நபாடே பணம் ந்டபது அோ்ாதி ம் 
எ ன் று  ே தி ல ன த து  அ வ ை தி டே ம்  ப ண ம் 
ந்டப த்ில்லை. மறறபடி பண வதிஷயத த்ில் மதி வும் 
்றாரா  ் ேடேநதுக் ய்ாண்டோன். ருதரா அவள் 
அப்பாவதிறந்ா, அதல்க்ந்ா, ்ம்பதிக்ந்ா, 
்ஙல  ்பதிள்லை்ளுக்ந்ா ஒரு ரூபாய ய்சைவு 
ய்சயவ்றகும் அனும த்ிப்ப த்ில்லை. அலுவை் 
்டேன், பர்சனல் நைான், என்று எல்யும் 
வதிடடுலவக்்ாமல் அவள் ்லையதில் ்டேலன 
சுமத த்ினான். ்டேனால் ்சம்பைத த்ில் பதிடித்ம் 
அ த்்ி மா த்ியது. ல்யதில் ய்சாறப ய்ால்நய 
மதிஞ்சதினால் அவைால் ்ன் சுறறத்ார்ளுக்கு 
எப்படி பணம் ய்ாடுக்  ் இயலும் என்பது 
அவனது எண்ணம். ்ன் ய்சைவு்ளுக்ந் 

எதுவும் புரியோது..

விழிக்கி்து உள்ளம்.

க்னவுகள் இல்லல!

கறேல்ன இல்லல!

களவு ்ேோ்னது ைகிழச்சி!

ேலவறல்யும் 

நில்னநதுப்ேோரக்கி்து

எவவளவு ைோற்ஙகள்!

ஏக்கமு்டன் நில்னத்துப்ேோரக்க

அழகிய நில்னவுகள் ேநதலிடடு

விழிகள் நல்னகி்து.

விரும்ேித்தோன் ஏறறுக்்கோண்்ட

விச்ை்ன கசநத நில்னவுகள்

இ்னிலையோகத்தோன் ைோ்்வ...

்தோ்டஙகோ்தோ -

விடியோத இரவுகளோயத்

்தோ்டரு்ைோ இ்டரு்டன்?

ேடித்து வி்ட முயன்்ிடு

ேி்ரை்னம்.

ேழகிக்்கோள் அலச்ேோ்ட

திரும்ேலோம் அல்னத்து்ை

சி்கடிக்கும் ே்லவ்ய்ன

ே்நதி்டத்தோன்.

-
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்ன்லன ்சாரநது இருக்்நவண்டும் என 
எண்ணதி ய்சயல்படடோன்.

வீடடின் வா்சலில் வண்டி ேதின்றதும் 
அஙகு ேதிைவதிய அ்சா்ாரண சூழல் ருதராலவ 
அசசுறுத த்ியது. உள்நை ்லைவதிாதி ந்ாைமா் 
சுவாதில் ்சாயநது அழுதுய்ாண்டிருந  ்ைடசுமதி, 
ருதராலவ பாரத்தும்  “எஙகுடும்பத  ்ய்டுக்் 
வந  ் பாவதி, ே ீ ேல்ைா இருப்பதியாடிோ்சமா 
நபாயடுவ, ஒந்ம்பதிக்கு டீச்சர யபாண்ணு 
ந ் க் கு ் ா டி .  ் ம் ம ன ா ட டி  ய ப ா ம் ப ை 
வயதிதய்ாதிச்சை ய்ாடடிக்்திறவன் ேல்ைா 
இருக்்மாடடோன்டி. ஆை மயக் த்ி எஙகுடும்பத் 
ய்டுத்ந்ாடே இல்ைாம ஊரசுத்தி ் ம்பதிய 
ஏவதிவதிடடு எம்யபாண்நணாடே வாழ்க்ல்யும் 
ய்டுத த்ிடடிநயடி பாவதி பாவதி, ்சண்டோைதி,’’ 
வ்சவு அச்சதில் ஏறறமுடியா  ்வாரதல்்ைால் 
ய்ாடேரந்து.

்ம்பதி ்சீனுவும் ோத்னார ய்சல்வதியும் 
வீடலடேவதிடடு யவைதிநயறதி ்ல்யாணம் 
ய்சயதுய்ாண்டேனர என்பது அப்நபாது்ான் 
புாதிந்து ருதராவதிறகு. அவர்ள் இருவரும் 
்ா்லிப்பது ய்ாதிநந் ருதரா அவர்லை 
அனுப்பதிலவத்்ாள் என்று    முடிநவ ய்சயது 
வதிடடோள் ைடசுமதி. ஆனால் ம்னதின் சுபாவம் 
அறதிநது  மரும்ள் அப்படி ய்சயவாைா என்று 
்சதிறதிதும் நயா்சதிக்்வதில்லை அவள்.

ஒரு ் டடேத்தில் ஆத்திரம் அ்தி்மான ் ்திர  
அவள் முடிலய ய்ாத்ா் பதிடிதது  ் லைலய 
சுவறறதில் நமா் மயங்தி ்சாதிந்ாள் ருதரா.  
்ண்வதிழதித்நபாது  ஓர்த்தி  ந்ா்திைா 
மடடுநம  அவைரு்தில் இருந்ாள். ”ந்ா 
வநரன், இரு’ ’  என்று எழுநது ய்சன்ற 
ந்ா்திைா, ல்யதில் ்ாப்பதியுடேன் வந்ாள். 
”இந்ா, குடி” என்று டேம்ைலர ேீடடினாள். 
‘’நவணாஙக்்ா’’ என்றாள். “யமா்ல்ை 
குடி, அப்பறம் நப்சைாம்’’ என்று டேம்ைலர 
ல்யதில் ்திணதித்ாள்.

‘’ ஓ டு ் ா லி  மு ண் டே ,  அ வ  ய ்ச ஞ ்ச 
்ாாதியததுக்கு, ஒன்ன எதுக்கு இந் பாடு 
படுததுறாங்ன்னு ய்ாதியை. இப்ப ஊர 
யபாதிய மனுஷங்ை கூடடிக் த்ிடடு ஒங் 
வீடடுக்கு நபாயதிருக்்ாங். வநது என்ன 

கூதது ேடேக்குநமா ய்ாதியாது. அவங் 
வ ர ர து க் கு ள் ை  ்ச ா ப் பு ட டு டு ’ ’  எ ன் று 
ய்சால்லிவதிடடு ் டடில் ்சாப்பாடும், ய்சாம்பதில் 
கு டி க் ்  ் ண் ண தி யு ம்  ய ் ா ண் டு  வ ந து 
ய்ாடுத்ாள். அவள் ்சாப்பதிடடு முடித்தும் 
எழுநது ய்சன்றாள்.

உடேம்பு வலி அவலை தூக்்த்தில் 
ஆழ்த த்ியது. கூடேத த்ில்  நபசசுக்குரல் ந்டடு 
்ண்வதிழதித்ாள் ருதரா. அவர்ைா  ்கூப்பதிடும் 
வலர அஙந  ்நபா்கூடோது என அஙந்நய 
படுத்திருந்ாள் ருதரா. ேீண்டே நேரத்திறகு 
பதிறகு ந்ா த்ிைா வநது அவர்ள் கூப்பதிடுவ்ா் 
ய்சான்ன பதிறந  ்ய்சன்றாள்.

மீண்டும் வ்சவு ய்ாடேரந்து. ருதரா பதிறந் 
வீடடு உறலவ முறதிதது ய்ாள்ைநவண்டும் 
என்று ்டடோயபடுத்ப்படடோள். ய்சல்வதிலய 
எக்்ாரணஙய்ாண்டும்  ந்சரததுக் ய்ாள்ைக் 
கூடோது என்றும் முடிவு ய்சய்னர ் த்ிரும் 
ைடசுமதியும். அவைதின் அதல்யதின் ்சாவுக்கு 
கூடே அவள் ய்சல்ை அவர்ள் அனும த்ிக்் 
வதில்லை. வாழ்க்ல  ்ேர்மா த்ியது ருதராவதிறகு. 
்ணவன் மலனவதிக்குள் நபசசுவாரதல் 
ேதின்றது. ந்ாபம் வரும்நபாய்ல்ைாம் 
்சரமாாதியா  ்அவனால் ் ாக்்ப்படடோள். அவன் 
உணரவு்ளுக்கு அவள் வடி்ாைானாள்.

அவைது  ந்ாழதி்ள் அவளுக்கு பை 
ஆநைா்சலன்ள் அைதித்னர. ேீயும் மனுஷதி 
்ான். அடிலமயதில்லை என்று புாதியலவ 
என்றனர. ருதராவதிறகு  அழுல்்ான் வருநம 
்வதிர, அவலன எ த்ிரதது நப்ச  ல்ாதியம் 
வருவ த்ில்லை. அவளுக்கு  ந்லவயானல் 
கூ டே  அ வ ன்  வ ா ங ் தி த  ் ரு வ ் தி ல் ல ை . 
இப்படிநய ஐநது வருடேங்ள் ஓடிவதிடடேன. 
்ம்பதி ்சீனு ்த்ார ய்சன்று ்சம்பாாதிப்ப்ா்வும் 
ஆல்சய்ான்றும், ஆஸ்்திய்ான்றுமா் 
இரண்டு  பதிள்லை்ளுடேனும், அப்பாவுடேனும்  
்சநந்ாஷமா  ்வாழ்வ்ா்வும் ந்ள்வதிபடடோள். 
இந  ்ேதிலையதில் ைடசுமதிக்கு  ந்ன்்சர. ்லடே்சதி 
ோட்லை எண்ணதிக் ய்ாண்டிருக்்திறாள். 
ய்சல்வதிலய பாரக்் ைடசுமதி   ஆல்சபடடே்ால் 
ய்சால்லியனுப்பதினர. அவளும் வநது பாரதது 
வதிடடு ய்சன்றாள். ருதரா அவலை பாரக்் 
பதிடிக்்ா்்ால் யவைதியதில் ய்சன்றுவதிடடோள்.
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இரண்டு ோள் ்ழதிதது ைடசுமதி இறநது 
வதிடடோள். ் ்திர ய்சல்வதிக்கு  ் ்வல் ய்சால்ை 
நவண்டும் என்றான்.  புயைா் யவைதிப் 
படடோள் ருதரா.

‘’யாருக்கு ்்வல் ய்சால்ைப்நபாறீங் ‘’ 
‘’ய்சல்வதிக்கு்ான், ஏஙந்க்குற, யபாறந்   
யபாண்ணதில்லையா?’’

“ோங  ்மடடும் யபாறக் ா்்  யபாண்ணுங்ைா” 

புாதியாமல்  முழதித்ான் ்்திர. ருதராநவ 
ய்ாடேரந்ாள். ”ஒங் ் ங்ச்சதி மடடுந்ான் 
யபாண்ணா யபாறந்ாைா, ோங்ள்ைாம் 
ய்ழவதியாவா யபாறநந்ாம்.”

“்சாதி, எல்ைாரும் யபாண்ணுங்்ான், 
அதுக்ய்ன்ன இப்ப?” எாதிச்சைானான் 
் த்ிர. அம்மாவதின் உடேல்ேதிலை நமா்சமான 
ோைதிலிருநந் இவளுக்கு வாயய்ாழுப்பு 
அ்தி்மா்திவதிடடேது என ேதிலனததுக் 
ய்ாண்டோன். அவைதிடேம் ந்ாபதல்் ் ாடடே 
இது நேரமதில்லை. முலறதது பாரத்ான்.

“யபத் ் ாயதில்ையா. ் னதி யபாம்பலையா 
எவநைா ்ஷடேப்படடு  வைத்ாங். வநது 
யமா்த் பாததுடடு நபாவடடுநம“ என்று 
குறுக்்திடடேது உறவு ஒன்று.

“யபத் ்ாய புள்ைய வைக்குறது 
ஒண்ணும் யபா திய வ திஷயமதில்ை.  கூடே 
யபாறந் அண்ணன்  ்ன்லன ்ல்யாணம் 
ய ்ச ஞ சு  கு டு த து ட டு ,  ்சீ ர  ய ்ச ஞ ்ச தி ட டு 
இருந்ா, ்ாயதில்ைா் புள்ைங்ை எப்புடி 
வைப்பாருன்னு ்ன்நனாடே வாழ்க்்லயநய  
ம ற ந து  எ ங ் ை  வ ை த ்  எ ன் ந ன ா டே 
அதல் ய்சத்ப்ப அனுப்ப முடியாதுன்னு 
இந் ைடசுமதியம்மா ய்சான்னப்ப  எங் 
நபாயதிருந்ீங் ேீங்” ் ாடடேமா் ந்டடோள். 
வாயலடேதது ேதின்றன உறவு்ள்.

“ ய ப த ்  ் ா ய  ் ல டே ்ச தி ய ா  ப ா க் ் 
வரக்கூடோதுன்னு ய்சால்ற ேீயயல்ைாம் 
யபாம்பையாடி” அடிக்் பாயநது வந்வலன 
்டுதது ேதிறுத்திய ந்்சவன் “இது உனக்ந் 
ேல்ையதிருக்்ம்மா” என்றான் 

“ேல்ைாயதில்ை்ான். என்ன ய்சயய 
ய்சால்றீங். அவங் ய்சஞ்ச ்ப்புக்கு 
எ ன் ன  ம ா ட ல டே  அ டி க் ் தி ற  ம ா ் தி ா தி 
அடிச்சீங்நை. அது ேல்ைதுன்னா இதுவும் 
ேல்ைது்ான்.

அ வ ங ்  ய ்ச ஞ ்ச  ் ப் பு க் கு  எ ன் ன 
யபாறந் வீடடு உறலவநய முறதிசசுக்் 
ய்சான்னீங்நை அது ேல்ைதுன்னா, இதுவும் 
ேல்ைது்ான்.

அவங  ் ய்சஞ்ச ்ப்புக்கு என் ல்லய, 
்லைலய உலடேச்சதிங்நை, அது ேல்ைதுன்னா, 
இதுவும் ேல்ைது்ான்.

இ ந ்  அ ஞ சு  வ ரு ஷ ம ா  எ ன் ன 
யபாண்டோடடின்னு பாக்்ாம, நவலைக்்ாாதி 
மா்திாதி ேடேததுனீங்நை அது ேல்ைதுன்னா 
இதுவும் ேல்ைது்ான்.

என்ன பநது மா த்ிாதி மூலைக்கு மூலை ஒ்சசு 
வதிலையாடினீங்நை, அது ேல்ைதுன்னா, 
இதுவும் ேல்ைது்ான்.

எல்ைாததுக்கும் நமை என்ன ஏ.டி.எம் 
மதிஷதினா யேனச்சீங்நை அது ேல்ைது்ான்னா, 
இதுவும் ேல்ைது்ான்’’

ேீைமா் நப்சதி முடித்ாள். இவளுக்கு 
இப்படியயல்ைாம் நப்ச ய்ாதியுமான்னு 
்தில்தது ேதின்றான் ்்திர.

மு்லில் சு்ாாதித்து ந்்சவன்்ான். 
”்சாதிம்மா, முடிவா என்ன ய்சால்ற ேீ” என்றான்.

“ோ, என்ன ய்சால்றது. ய்சல்வதி வரக்கூடோது. 
உயதிநராடே இருக்கும்நபாது பாத்ாச்சதில்ை. 
மீறதி வரசய்சான்னீங்ன்னா, ோ  யவைதிய 
நபாயடுநவன். சும்மா இல்ை. யமாத்மா 
நபாயடுநவன். யபாணத  ்எடுக்்றததுக்குள்ை 
வதிவா்ரதது நோடடீஸ்  வரும். உங்ளுக்கு 
புடிச்ச் ய்சயயுங். ேதியாயமான்  ோன் 
ய்சயநவன்”.  ய்சால்லிவதிடடு  ் ம்பீரமாய 
ேடேநது ய்சன்றாள்.
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த்தம்பபி அழும் கவபித்த

நோட்ட கோப்ேோத்த ரயி்ல்ி ்ேோ்னவல்ன

ைரணம் வநது ைோலல ்ேோடடு

வர்வத்து ்ேோ்ன்த..

்ேத்த புள்ளயின்

கிலுகிலுப்பு ஆடடுலகயில்

்வடித்த ்வடிகுண்டின் சத்தம் வநது இஙகு ்கடகு்த..

பீரஙகியோய கிளம்ேியவன்

வீரத்தின் ைோரேில் தழும்ேோய ைோ்ிப் ்ேோ்னோ்்ன..

என் சிப்ேோயிலிருநது ்வளிவநத இரத்தம் கூ்ட நம்

்தசப்ே்டைோய நீண்்ட ்ேோது

கோப்ேோற்முடியோத ேோரத்தவி

்கோடிலய கீ்ழ ்ேோடடுவிடடு

இப்்ேோது துப்ேோக்கி எடுத்து திரிகி்ோ்ள..

அப்ேோவின் புலகப்ே்டம் ேோரத்து 

்கவி ்கவி அழுத ைகலள, ்தற் முடியோைல்

்தம்ேி ்தம்ேி அழுகி்து இநத கவிலத..

ந.வீரோ
திைிரி.
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்லைவதியதின் கூந்லும் மணமுள்ை்ாம்... 
எத்லன மைர்ைதில் அமரந்திருக்கும் தும்பதி? 
அத்லனயும் வதிடே ்லைவதியதின் கூந்நை 
அ்தி் வா்சமுள்ைது என கூற ்சாட்சதிக்கு 
அலழக்்திறான்.்லைவன்.. 
அதுவும் எப்படி.? 
அவைதின் அருலம யபருலமயயல்ைாம் ய்சால்லி... 
என் ேதிைதல் ந்சரந்்ற்ா் ய்சால்ைநவண்டோம்.. 
உண்லமலயச ய்சால் என்று... 
இத்லன அழ்ான ்ாட்சதிலய வதிைக்கும் அறபு்ப் பாடேல்... 

 
ய்ாஙகு ந்ர வாழ்க்ல் அஞ ்சதிலறத தும்பதி! 
்ாமம் ய்சப்பாது, ்ண்டேது யமாழதிநமா 
பயதி்லியது ய்ழீஇய ேடபதின், மயதில் இயல் 
ய்சறதி எயதிறறு, அாதிலவ கூந்லின் 
ேறதியவும் உைநவா? ேீ அறதியும் பூநவ? 

குறுநய்ால் பாடேல்..2  - இலறயனார 
 

பூத்திருக்கும் பூவுக்குள் புகுநதுவரும் யபான்வண்நடே 
்ாத்திருக்கும் ந்ள்வதியதிது ்வனமா் வதிலடேயதிறுப்பாய. 
வதி்வதி்மாய வண்ணமைர வண்நடேேீ ்ண்டிருப்பாய 
உ்வதிடுவாய உண்லம ய்சால்லி . 
என்னுயதிராய ஏழ்பதிறப்பும் ய்ாடேரந்வள் 
யமன்லமயதிநை மயதிலை ேதி்ரத்வள். 
முததுச்சரம் ந்ாரத் முல்லைப்பூ பல்ைழ்தி 
்சதித்ம் ்வரந் ்சதின்னவைதின் ்ாரகூந்ல் 
மணம் நபான்நற 
ேீயமரந் பூவதில் நு்ரந்துண்நடோ? 
ஊரறதிய ய்சால்லிடுவாய ்சதிறுவண்நடே... 

       - மதுரா
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‘‘ே ீ எனக்கு அறநவ நவணாம்..என்லன 
வதிடடுப் நபாயதிடு’’ ் ாடடேமா் க் ் த த்ினாள் நரா்சதி.

‘‘ெநைா அப்ப ோன் நவணாம்.. என்்திடடே 
இனதி நப்ச மாடநடே அப்படித்ாநன,’

‘‘இல்ை ... ஆமா’’

‘‘ஓந் ோன் நவணாம் ்ாநன.. லப.’’ 
ய்சால்லும்நபாது அவனுக்குள்ளும் ஸ்ரு்தி 
குலறய... இருவருக்குள்ளும் ஒரு நபரலம்தி 
...்சதிறதிது நேரம் உலறந்திருக்்..

‘‘அய்ல்ைாம் ஒன்னுமதில்ை. உன் நமை 
எனக்கு எ்திரபாரப்பு்ள் ஜாஸ்்தியாயதிடநடே 
நபாகுது.’’ அலம்திலயக் ் லைத்படி ் யக் 
்தந்ாடு ய்சான்னாள் நரா்சதி.

‘‘ம்’’

‘‘அல  ்ேதிலறநவறறும் ேதிலைலமை ே ீஇல்லை’’

‘‘இல்ைடி, என் யேைலமய புாதிஞ்சதிக்ந்ாடி... 
ப்ைீஸ், யரண்டுோைா ோன் நப்சை, ஒரு 
யமந்சஸ்கூடே அனுப்பை.. அ்ாநன ந்ாபம்...
இரண்டு ஷதிப்டு பாதந்ன்டி..எல்ைாம் 
உனக்்ா்த்ான்டி... புாதிஞ்சதிக்ந்ாடி’’

‘‘புாதியுது. உன் நமை அத்லன ்ா்ல் 
.என்னுலடேய அறதிவு ய்சால்லுது, யராம்ப 
நவணாம் லிமதிடடோ இருன்னு. ஆனா 
என்னாை முடியை,ே ீ இப்ப என்ன பண்ற ? 
என்ன ்சாப்பதிடுற? எங  ் நபாற? என் த்ிடடே 
ஏன் ய்சால்ைல்ை? ஒரு யமந்சஸ் கூடே 
அனுப்பமுடியா  ் அைவுக்கு முக் த்ியததுவம் 
இல்ைா்வைா ஆயதிடநடேனான்னு என் மனசு 
ந்டடுத ய்ாலைக்குது.... ஆனா எனக்கு உன் 
யேைலம ய்ாதியுது. எல்ைாதல்யும் எப்நபாதும் 

ய்சால்லிடடு நபா  ்முடியாது ் ான்’’

‘‘அப்புறம் என்னப்பா ந்ாபம்’’

‘‘ஆனா என் மனசு யராம்ப ய்ால்லை 
ய்ாடுக்குது. அ்னால்்ான் ய்சால்நறன், 
ோன் ய்ாஞ்சம் ய்ாஞ்சமா உன்லனப் 
பத்தி யேனக்்ற் குலறச்சதிக்் முயல்நறன். 
ஒருநவலை அ்ீ் எ்திரபாரப்பு அ்தி்மான 
ஏமாறறதல்க் ய்ாடுக்குததுன்னு 
யேனக்்நறன்?... என்ன பண்ணுநவன், 
ய்சால்லு ..’’ நரா்சதி இப்நபாது மனம் ் திறநது 
்ன் ஆறறாலமலயக் ய்ாடடினாள் 
வதிநனாவதிடேம்..

‘‘்சாாதிடி,நரா்சதி ய்சல்ைம்...ோன் இந  ் உன் 
உணரவ யராம்பநவ ம த்ிக்்நறன். எம்நமை 
இத்லன ்ா்ைா இருக்்றதுை எனக்கு 
யபரும த்ிழ்ச்சதியாத ா்னதிருக்கு, இனதிநம ோன் உன் 
எ த்ிரபாரப்பு்லை ேதிச்சயமா்  ேதிலறநவத்நறன்...
ஓந ,் ய்னம் ஒரு யமந்சஸ் ்ண்டிப்பா வரும். 
வரலைனா என்லனக் ய ா்ன்னுடு.. ஓந ’்’

‘‘ம்கும்.. இ் ஆயதிரந்டேலவ உன் த்ிட 
நடேருநது ந்டடுடநடேன். ஒன்னு ந்ப்நபன்... 
்ப்பா யேனக்்க் கூடோது?’’ பீடில் 
நபாடடோள் நரா்சதி.

‘‘ோன் ஏன் ் ப்பா யேனக்்ப் நபாநறன். 
எதுவானாலும் ய்சால்லுடி...’’

‘‘ோன் உன் த்ிடடே ய்சால்ைாம அன்னதிக் த்ி, 
ப்ரண்டந்ாடே ்சதினதிமா நபாயதிடடு 
வநந்ன்னு, ஏன் அப்படி கு த்ிசந்ச..’’ஆழம் 
பாரத்ாள் நரா்சதி.

‘‘அதுக் த்ில்லைடி.. ே ீ என்னுலடேயவள், ேீ 
பாது்ாப்பா இருக்்னுங்ற ஒரு ்நல்யதின் 

முல்னவர. ்ேண்ணியம் ்சல்வக்குைோரி, 
புதுச்்சரி.
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்ாதி்சனம்டி எனக்கு...’’ ் ை்ையவன்று ்சதிாதித்ான் 
வதிநனா.

‘‘ேீ ்சதிாதிக்்நற, ஆயதிரம் வலி்ள் 
எனக்கு’’ ்நல்யதின் ்ாதி்சனம்னு அவன் 
ய்சான்னது ம்திழ்ச்சதி யாயதிருந்ாலும் 
்ாடடிக் ய்ாள்ைவதில்லை நரா்சதி. 

உண்லமயதில் வதிநனாவுக்கு நேரம் 
த்ிலடேக்்வதில்லை. ப்ல் ஷதிப்ட, லேட 

ஷதிப்ட நபாயதிடடு வரான். ்டுலமயா 
உலழக் த்ிறான். ேல்ைா தூங த்ி எந த்ிாதிக்்க் 
கூடே முடியா் நவலை ய்சய த்ிறான். அப்புறம் 
friends வராங். அ்னாை அப்புறமா 
ய்சால்லிக்்ைாம் ்ான் ேதிலனக் த்ிறான்.
அப்புறம் ய்சால்லிக்்ைாம்னு யேனச்சதி 
மறநதுடேறான்.  இந் ்வறு பை ்டேலவ்ள் 

‘‘மனசு வலிக்கு்ா? எனக்கும்்ான்..
எப்பவும் நபாை இருடி..இப்படி மூஞ்ச 
உரரனு வச்சதிக்்ா்.. இனதி ேீ என்ன 
ய்சால்றநயா அல்நய ந்ட்நறன்டி.. 
்சாாதிடி, ்சாாதிடி, ேீ என் நமை இவவைவு 
்ா்ைா... ்ா்ைா வச்சதிருக்ந்? ்சாாதிடி 
என் ்ண்மணதி’’ அவள் ல்லயப் பதிடிததுக் 
ய்ாஞ்சதினான்,ய்ஞ்சதினான், குைாவதினான் 
,ஆச்சரயப்படடோன். வதிநனாவுக்குள் ஆயதிரம் 
படடோம்பூச்சதி ள் படேபடேத்ன. அவனுக்கு 
மடடுமல்ை நரா்சதிக்குள்ளும் ஆயதிரம் படடோம் 
பூச்சதி்ள் படேபடேத்ன.

இப்படித்ான் ஒவயவாரு ்டேலவயும் 
ேடேக்்திறது. ய்னமும் யமந்சஸ் பண்ண 
யேனச்சதி மறநதுடேறான். ய்ாஞ்சோள் 
நப்சாம இருக்்றது. ்சண்லடே நபாடேறது, 
அப்புறம் ்சாாதி ந்க்்றது..இப்படிநய 
ேடேக்்ற இந்க் ்ா்ல் நப்சதிக்ய்ாள்்திறது. 
அடுதது ஆரத ்ழுவதிக்ய்ாள்ைவதிருக் 
்திறது. அந் இரு ்ா்ல்குள்ளும் இன்ப 
யவள்ைம் யபரு்தி வரு்திறது.

ஓடுங்ள்... ஓடுங்ள்... யவள்ைத்தில் 
மூழ்்திவதிடேப்நபா்திறீர்ள்...

அடே... வா்ச்ர்நை... உங்லைத ்ான்... 
ய்சால் த்ிநறன்..                                         n
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புதுசந்சாதி  மாேதிைத்தில் புதுலவத 
்மதிழ்ச்சங் யபான்வதிழா ்மதிழ் மாோடு 
்திருவள்ளுவர ஆண்டு உ0ரு0 (2050) 
கும்பம் (மா்சதி) ோள் (3,4,5), ஆங்திை ஆண்டு 
2019ஆம் ஆண்டு பதிப்ரவாதி 15,16,17 ஆ்திய 
மூன்று ோட்ளும் ்சதிறப்பா்வும், மதி்வும் 
வதிமாதில்சயா் மாோடு ேலடேயபறறது. 

மு்ல் ேதி்ழ்வா் பதிப்ரவாதி 15 யவள்ைதி 
்திழலம மாலை 3 மணதி அைவதில் ஏ.எப்.
டி ்திடேலில் பள்ைதி மாணவர்ள், யபாது 
மக்்ளும் 2000 க்கும் நமறபடநடோர ந்சரநது 
்திருவள்ளுவாதின் உருவதல் உருவாக்்தி 
உை் ்சா்லன பலடேத்னர. அ்ன் பதின்னர 
4 மணதி அைவதில் அந் ்திடேலில் இருநது 
்திருவள்ளுவர ்சதிலை ஊரவைததுடேன் 
ஆரம்பதிக்்ப்படடேது. இ்னுடேன் இல்சக் 
்லைஞர்ள், ்சதிைம்பாடடேம், மயதிைாடடேம், 
ஒயதிைாடடேம், கு்திலர ஆடடேம் நபான்ற 
அலனதது ்லைஞர்ளும் மறறும் 

யபாதுமக்்ளும், ்மதிழ் ஆரவைர்ளும், 
்மதிழ்ச ்சங்ப் யபாறுப்பாைர்ள் என 
3000 நமறபடடேவர்ள் அரசு ய்ாறடோ 
இரா. அனந்ராமன் ்ச.ம.உ மறறும் 
புதுசந்சாதி ய்ாழதில் வைரச்சதிக் ்ழ்த்தின் 
்மதிழ்ச ்சங்த ்லைவர இரா.்சதிவா ்ச.ம.உ 
ஆ்திநயார ய்ாடேங்தி லவக்் முலனவர 
வதி.முதது ய்சயைர மு.பாைசுப்பதிரமணதியன், 
யபாருைர ்சீனு. நமா்ன்்ாசு ஆ்திநயார 
முன்னதிலையதில் ஊரவைம் புறப்படடு ்சம்பா 
ந்ாயதில் அருந் ஊரவைம் முடிந்து. 

பதிப்ரவாதி 16ம் ்சனதிக் த்ிழலம ் ாலை 9 மணதி 
அைவதில் மங்ை இல்சயுடேன் ்மதிழ்ச ்சங் 
யபாறுப்பாைர மறறும் ்லைவர வதி.முதது 
முன்னதிலையதில் புதுலவக் ்ம்பன் ்ழ்த 
்லைவர ் மதிழ்மாமணதி ோ.ந்ாவதிந்்சாமதி 
அவர்ள் ய்ாடிநயறற மாோடு ய்ாடேங த்ியது 
ம ா ே ா ட டி ன்  ய ் ா டே க் ்  உ ல ர ய ா ் 
மு்ைலமச்சர உயர த்ிரு நவ.ோராயண்சாமதி 
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அவர்ள் ்லைலமயதில் ய்ாடேக்்ப்படடேது. 
்மதிழ்ச ்சங் ய்சயைாைர த்ிரு யபாறதிஞர 
மு. பாைசுப்பதிரமணதியன் அவர்ைால் 
வரநவறபுலர ய்ாடுக்்ப்படடேது. மாோடடு 
மைர உயர்திரு நவ. ோராயண்சாமதி 
அவர்ள் ்ரங்ைால் யவைதியதிடேப்படடேது. 
அடுத் ேதி ழ்வா் பு த்ிய நூல்்ள் மாோடடு 
நமலடேயதில் ஈநராடு பாவைர ்சீனு.
நமா்ன்்ாசு எழு த்ிய ‘‘ேல்வாழ்வு ்ீலர்ள்’’ 
என்ற புத்்மும், முலனவர சுந்ர முரு்ன் 
எழு த்ிய ‘‘் மதிழ்க்்னல் ்.இராம த்ிருடடினர’’ 
என்ற புத்்மும், அ.ேந்தினதி எழு்திய 

த்ிருக்குறள் புத்்மும், த்ிராவதிடேத ்லைவர 
த்ி வீரமணதி அவர்ள் எழு த்ிய ‘‘் மதிழுக்கு 

என்ன ய்சய்ார - யபாதியார’’  என்ற 
புத்்ம் யவைதியதிடேப்படடேது. நமலும் 
்மதிழ்யேஞ்சம் ப்திப்ப்ம் யவைதியீடோன 
்வதிஞர ய்ன்றல் ்வதி - ்மதிழ்ச்சதிடடு 
எழு த்ிய ‘‘ய்ன்றலின் ந்டேல்்ள்’’, முலனவர 

.்பாை்ண்டோயு்ம் எழு த்ிய ‘‘பழந்மதிழர 
இைக் த்ியத த்ில் குடும்ப அறம்’’, முலனவர  
வதி.் மதிழ்யமாழதி எழு த்ிய ‘‘லவ்ீ் ம் / ்சங் 
்ாைம் ஒரு வரைாறறுப் பாரலவ’’, மைரம த்ி  
எழு்திய ‘‘யார அந் ேதிைவு’’, பவ ்நணஷ 
எழு த்ிய ‘‘பவ ்நணஷ ்வதில்்ள்’’,  மறறும் 
்மதிழ்யேஞ்சம்  முத த்ிங்ைதி ழ், நமலும் பை  
்மதிழ் எழுத்ாைர்ள் எழு த்ிய புத்்ங்ள் 
யவைதியதிடேப்படடேன. 

த்ிருவள்ளுவர அரங்ம், பார த்ியார 
அரங்ம், ய்ால்்ாப்பதியர அரங்ம், அ்த த்ியர 
அரங்ம், மண்ணதில்ச அரங்ம், படடிமன்றம், 

்ம்பர அரங்ம், மனுேீ் திந்சாழன் அரங்ம், 
்சதிந்லன அரங்ம் மறறும் ஆடேல் அரங்ம் 
என பதது அமரவு்லை உள்ைடேக் த்ி ்சதிறப்பா் 
ேடேந்து. த்ிருக்குறலை ்லை்ீழா எழுதும் 
்சா்லனலய ்சா்லனயாைர ய்ச.யவங்நடே்சன் 
அவர்ள் ய்ாடேங த்ினார.ஞாயதிறறுக் த்ிழலம 
மாலையதில் எழு த்ி முடித்ார.

பதிப்ரவாதி 17ஆம் ந்்தி ஞாயதிறறுக்்திழலம 
மாோடு ்ாலை 9 மணதி அைவதில் மங்ை 
இ ல ்ச யு டே ன் ஆ ர ம் ப தி க் ் ப் ப ட டே து . 
இ்தில் ம்ைதிர அரங்ம், ்வதியரங்ம், 
இன்னதில்ச அரங்ம், பாநவந்ர அரங்ம், 
வீரமாமுனதிவர அரங்ம், ேக்்ீரர அரங்ம், 
என பை அரங்ங்ள் அலமதது ேதி்ழ்ச்சதி்ள் 
்சதிறப்பா் ேடேந்து. இ்தில் பாராடடு அரங்தில் 
்லைமாமணதி, ்மதிழ்மாமணதி, எழுத்ாைர, 
பாவைர, முலனவர, நபரா்சதிாதியர மறறும் 
்மதிழ் உணரவாைர்ள் நபான்ற 50க்கும் 
ந ம ற ப ட டே  ் ம தி ழ்  ய ப ா தி ந ய ா ர ் ல ை 
நமலடேக்கு அலழதது ்லைவர வதிஜதிபதி 
்சநந்ாஷம் அவர்ள் முன்னதிலையதில் 
மறறும் முலனவர வதி முதது ்லைலமயதில் 
யபான்னாலடே நபாரத்தியும், ேதிலனவுப் 
பாதிசு ய்ாடுததும் ய்ௌரவதிக்்ப்படடோர்ள். 
நமலும் குறைரங்ம், பதிரபஞ்சன் அரங்ம் 
என 10 அமரவு ய்ாண்டு மாோடடு 
்சதிறப்பா் ேடேந்து, 

ேதிலறவு ேதி்ழ்வதில் மநனான்மணதியம் 
சுந்ரனார பல்்லைக் ்ழ் நமனாள் 
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துலனநவந்ர ்சபாப த்ி நமா்ன் ,மாரக்்சதிஸ்ட 
்ம்யூனதிஸ்ட ்ட்சதியதின் மாேதிை ய்சயைாைர 
ந்.பாைக் த்ிருடடிணன் ,இந த்ிய ்ம்யீனதிஸ்ட 
்ட்சதியதின் மாேதிை ய்சயைாைர ஆர .முத்ர்சன் 
ஆ த்ிநயார ் ைநதுய்ாண்டு உலரயாறறதினர.
புதுசந்சாதி ய்ாழதில் மு்லீடடுக் ்ழ்த 
்லைவர இரா.்சதிவா ்ச.ம.உ அவர்ள் 
இநேதி ழ்வுக்கு ்லைலம வ த்ித்ார 

ேதிலறவுப் நபருலரயா் வதிடு்லைச 
்சதிறுதல்்ள் ்ட்சதியதின் ்லைவர எழுச்சதித 
்மதிழர முலனவர ய்ால். ்திருமாவைவன் 
அவர்ள் ்மதிழதின் ய்ான்லம, இன்லறயச 
சூழலில் ்மதிலழயும் ்மதிழதினதல்யும் 
்ாக்கும் முயற்சதி்ள் ோம் ஆறற நவண்டிய 
்டேலம்ள் குறதிதது எழுச்சதியுலர ஆறறதினார 

்லடே்சதி ேதி்ழ்வா் மாோடடுத 
்ீரமானங்ள் படிக்்ப்படடேது.

1. புதுசந்சாதி அர்சால் 1965ஆம் ஆண்டு 
இயறறப்படடே புதுசந்சாதி ஆட்சதியமாழதிச 
்சடடேதல் உறு்தியா்வும், உடேனடியா் 
ேதிலறநவறற நவண்டும்.

2 .  வ ண தி ்  ே தி று வ ன ங ் ள் ,  ய ் ா ழ தி ல் 
ேதிறுவனங்ள், ்லடே்ள் உள்ைதிடடே 
அலனதது ேதிறுவனங்ைதின் யபயர 
ப ை ல ் ் ல ை  ் ம தி ழ்  எ ழு ் ப் ப டே 
நவண்டும் என்ற ்சடடேம் உடேனடியா் 

ேதிலறநவறறப்படே நவண்டும்.

3. ்மதிழ் வழதியதில் பயதிறறுவதிக்கும் ்மதிழ் 
வழதிப் பள்ைதி லை ய்ாடேரநது ேடேத த்ிடே 
நவண்டும். எந  ்் ாரணதல்க் ய்ாண்டும் 
அவறலற மூடேக்கூடோது.

4. ்மதிழ்வைரச்சதிததுலற அலமக்் நவண்டும் 
என்று புதுசந்சாதி ் மதிழ் அறதிஞர்ள் மறறும் 
்மதிழ் உணரவாைர்லை யேடுங்ாைமா் 
அர்சதிடேம் ந்ாாதிக்ல் லவதது வரு த்ின் 
றனர. ்மதிழ்வைரச்சதிததுலற அலமதது 
்மதிழ் வைரச்சதிக்கு உ்வ நவண்டும்.

5. ்டேந  ் ஆண்டு்ைதில் அறதிவதிக்்ப்படடு 
வழங்ப்படோமல் உள்ை ்மதிழ்மாமணதி 
்ருததுக்்லை உடேனடியா் வழங் 
நவண்டும். நமலும், ் லைமாமணதி வதிருது்ள் 
அறதிவதிக்்ப்படோமல் இருக்்தின்றன. 
அவறலற உடேனடியா  ்அறதிவதிதது வழங் 
நவண்டும்.

6. ்லை, பண்பாடடுததுலற மூைம் புதுசந்சாதி 
எழுத்ாைர்ைதின் நூல்்ள் வாங்ப்படடு 
வந்ன. ்டேந் ்சதிை ஆண்டு்ைா் 
நூல்்ள் வாங்ப்படேவதில்லை. நூல்்லை 
உடேனடியா் வாங் ஏறபாடு ய்சயய 
நவண்டும்.

7. புதுசந்சாதி இைாசுப்நபடலடேயதில் ்ல்வதி 
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ேதிறுவனங்ள் ேதிலறந் ்சாலைக்கு 
ய ் ா ல் ் ா ப் ப தி ய ர  ்ச ா ல ை  எ ன் று 
யபயாதிடேப்படடுள்ைது. ய்ால்்ாப்பதியர 
்சாலை என்பல் புதுசந்சாதி அரசு இ்ழதில் 
யவைதியதிடுவந்ாடு அச்சாலையதில் 
ய்ால்்ாப்பதியர ்சதிலைலயயும் ேதிறுவ 
நவண்டும்.

8 .  பு து ச ந ்ச ா தி க் கு  ய ப ரு ல ம  ந ்ச ர த ் 
அண்லமயதில் மலறந் எழுத்ாைர 
பதிரபஞ்சன், ் மதிழறதிஞர இரா. த்ிருமுரு்ன், 
இரண்டுமுலற ்ச் த்ி அ்டோமதி வதிருது 
யபறறுள்ை ்மதிழறதிஞர ம.இயை..
்ங்ப்பா, 200க்கு நமல் நூல்்லை 
எழு த்ிய புதுசந்சாதி மறறும் ் மதிழ் அர்சதின் 
வதிருது்லைப் யபறறுள்ை புைவநரறு 
அாதிம்தி ய்ன்ன்னார ஆ்திநயாாதின் 
்மதிழ்ப் பணதிலய யபருலமப்படுததும் 
வண்ணம் இவர்ைதின் யபயர்லை 
்ச ா ல ை ் ளு க் கு ம் ,  ப ள் ை தி ் ளு க் கு ம் 
சூடடே நவண்டும். நமலும், இவர்ைதின் 
்சதிலை்லை அலமத த்ிடே நவண்டும்.

9. ்திருக்குறலை இந்திய ்திருோடடின் 
ந்்சதிய நூைா் அறதிவதிக்் நவண்டும் 
என ்சடடேப்நபரலவயதில் ்ீரமானம் 
ேதிலறநவறறதி ேடுவன் அரசுக்கு 
அனுப்பதி லவக்் நவண்டும்.

10. புதுசந்சாதி அரசு ்வதில், ்சதிறு்ல், 
ோடே்ம், பு்தினம், ்டடுலர நபான்ற 
ப தி ா தி வு ் ை தி ல்  ்ச தி ற ந ்  நூ ல் ் ளு க் கு 
ஆண்டுந்ாறும்  ‘‘்ம்பன் பு்ழ் இைக்்திய 
பாதி்சதிலன’’ அைதிதது வரு்திறது. இ்தில் 
்வதில் நூல்்ளுக்கு மடடும் ‘‘்ம்பன் 
பு்ழ் இைக்்தியப் பாதிசு’’  என்றும், 
்சதிறு்ல், பு்தினம், ோடே்ம் ்டடுலர 
நபான்ற புலன்ல் பதிாதிவு்ளுக்கு 

‘‘பதிரபஞ்சன் பு்ழ் இைக்்தியப் பாதிசு’’ 
என்று பதிாதிதது வழங் நவண்டும்.

புதுசந்சாதி மாேதிை யபான் வதிழா மாோடடில் 
்ைநதுய்ாண்டு அர்ச தியல் முக்் திய 
்லைவர்ள் எம்பதி ் திரு ந்ாகுை ் திருஷணன், 
எம்பதி ் திரு ரா்ா த்ிருஷணன், ்சபாோய்ர ் திரு 
லவத்திலிங்ம், ்திரு ைடசுமதிோராயணன் 
எம்எல்ஏ, த்ிரு அனந்ராமன் எம்எல்ஏ, 
்திரு ்சதிவக்ய்ாழுநது ்சடடேப் நபரலவ 
துலனத ்லைவர , த்ிராவதிடேத ்லைவர த்ி 
வீரமணதி முன்னாள் இநோள் ேீ் திப த்்ி ள், 
அ த்ிை இந த்ிய ்மதிழ் ்சங் ்லைவர்ள் 
யபாறுப்பாைர்ள் ய்ாழதிை த்ிபர்ள் நபான்ற 
பைர வருல  ்புாதிநது மாோடலடே ்சதிறப்பதித்னர

்ந்ன் த்ிருமண மண்டேபத த்ில் மூன்று 
ோட்ளுக்கு ்ாலை, ம த்ியம், இரவு என 
மூன்று நவலை்ைதிலும் சுலவயான உணவு 
மாோடடில் பஙகு யபறற அலனவருக்கும் 
பாதிமாறப்படடேது. மாோடடில் யவைதிோடடில் 
இருநது பை ்மதிழறதிஞர்ள் பஙகுயபறறனர.
யவைதிோடு யவைதிமாேதிை, யவைதிமாவடடே 
்மதிழ் அறதிஞர்ள், உணவாைர்ள் என 
இருநூறுக்கு நமறபடநடோர ் ைநதுய்ாண்டு 
்சதிறப்பதித்னர.

ம ா ே ா ட டு  அ ர ங கு க் கு  ய வ ை தி ந ய 
ே.ந்ாபதிராமன் அவர்ள் ஏறபாடு ய்சய் 
பழங்ாை ோணயங்ள், ்பால் ்லை்ள், 
அாதிய யபாருட்ள் நபான்ற ்சதிறப்பு 
வாயந் ்ண்்ாட்சதி அரங்ம் யபான்வதிழா 
மாோடடிறகு நமலும் ்சதிறப்லப ந்சரத்து. 
நமலும் பை புத்் ்லடே்ள் வதிறபலனக்கு 
அரங்ம் நபாடேப்படடேது.

யபான்வதிழா ்மதிழ் மாோடடு மைர 204 
பக்்ங்லைக் ய்ாண்டு ்லை்சதிறந  ் ்மதிழ் 
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அறதிஞர்ள் எழு த்ிய 81 ்டடுலர்ள் உடேன் 
15 ்வதில்்ளும் ந்சரநது மாோடடு மைலர 
யமன்நமலும் அழகுபடுத த்ியது. புதுசந்சாதியதின் 
பழங்ாைதல  ்ேதிலனவுபடுததும் வதி மா  ்26 
புல்ப்படேங்ள் இடேம் யபறறுள்ைது.

இந  ்ேதி ழ்வதில் ்லைமாமணதி த்ிலரப்படேப் 
பு்ழ் ்சதித்ன் (ய்சயமூரத த்ி) குழுவதினாதின் 
மக்்ைதில்ச ேதி ழ்ச்சதி,்சனாரத்ன்ன் குழுவதினாதின் 
ோடடுப்புற இல்ச ேதி்ழ்ச்சதி ்லைமாமணதி 
முலனவர ேரத்்தி ேடேராஜ் அவர்ைதின் 
ோடடிய ேதி்ழ்ச்சதி ஆ்தியலவ இைக்்திய 
இர்சதி ர்ளுக்கு வ தி ரு ந ் ா ்  அ ல ம ந ் து . 
ம ா ே ா ட டு க் கு  முன்நனாடடேமா  ் ஓடும் 
நபருந த்ில் ஓவதியப் நபாடடியும் ேடேத்ப்படடேது 
150 மாணவர்ள் ்ைநதுய்ாண்டு ஓடும் 
நபருந்தில் ஓவதியம் வலரந்னர. நமலும் 
புதுலவக் ்டேற்லரச ்சாலையதில் 100க்கும் 
நமறபடடே ஓவதியர்ள் ்ைநதுய்ாண்டு 
்மதிழர்ைதின் ய்ான்லம பண்பாடலடே 
வதிைக்கும் ஓவதியங்லையும் வலரந்னர.

மாோடடில் மநை்சதியா, ்சதிங்ப்பூர, பதிரான்சு, 
இங த்ிைாநது, இைஙல், யமாாீ்சதியஸ், 
்சீனா. நபான்ற யவைதிோடடு நபராைர்ள் 
்ைநதுய்ாண்டு இம்மாோடலடே உை்த 
்மதிழ் மாோடோ் ்சதிறப்பதித்னர. 

புதுலவத ்மதிழ்ச்சங் ்லைவர 
முலனவர வதி முதது,
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வ ருணும், ஊரவ்சதியும் ஒருவருக் 
ய்ாருவர உயதிராயக் ் ா்லிக்்த ய்ாடேங த்ிய 
நேரம் அது. அப்நபாது்ான் எங த்ிருநந்ா 
வநது ந்சரந்ான் வதிஷணு. வருண் நவலை 
பாரக்கும் அந் அலுவை்த த்ில் பு த்்ி ாய 
ந்சரந்வன்்ான் இந் வதிஷணு.

எடுத் எடுப்பதிநை மதி்வும் யேருக்்மா்திப் 
நபான வதிஷணுலவ மதி்வும் ேம்பதினான் 
வருண்.

ஒரு ோள் நபசசுவாக்்தில் ் ன் ் ா்லைப் 
பறறதி அவனதிடேம் ய்சான்னான் வருண்.

“வருண்... ோன் ய்சால்நறன்னு ்ப்பா 
ேதிலனக்்ாந். இந்க் ் ாைததுப் யபாண்ணுங 
்லை ேம்பாந். யராம்ப நமா்சமானவங்.” 
என்றான் வதிஷணு.

“ந்சசந்ச.. ஊரவ்சதி அப்படிப்படடே யபாண்ணு 
இல்லை. யராம்ப நேரலமயான குடும்பதல்ச 
ந்சரந  ் ஒழுக்்மான யபாண்ணு.” என்று 
ேண்பனதின் நபசல்ச மறு்லித்ான் வருண்.

“என் நபசல்ச ேம்பலைன்னா நபா. 
ஏந்ா என் ஃப்யரண்டோசந்சன்னு உன்லன 
எச்சாதிதந்ன். பதிறபாடு வருத்ப்படடுப் 
பதிரநயாஜனமதில்லை. நவணும்னா ேீநய 
அவலை ந்சா்திசசுப் பாரு. உண்லம 
யவைதிநய வரும்.” என்றான் வதிஷணு.

வருண் நயா்சதித்ான்.

‘ ஒ ரு  ந வ ல ை  ே ண் ப ன்  ய ்ச ா ல் வ து 
உண்லமயா் இருக்குநமா? ஊரவ்சதிலயச 

ந்சா்திசசுப் பாரத்ால்்ான் என்ன?’
          
்சநந்் வண்டு மு்ல் முலறயா் அவன் 
மண்லடேலயத துலைக்் ஆரம்பதித்து.

ஊரவ்சதியதின் வருல்க்்ா்க் ்ாத்திருந 
்ான் வருண். 

வந்தும் வரா்துமா், “என்ன வருண், 
எதுக்கு என்லன அவ்சரமா் வரச 
ய்சான்னீங்? என்ன வதிஷயம்?” என்று 
ந்டடோள் ஊரவ்சதி.

“ஒண்ணுமதில்லை. எத்லன ோலைக்குத 
்ான் ோம இப்படி இருப்பது? அ்னாை...”

“அ்னாை..?”

“ைாடஜ்ை ரூம் நபாடடு ஜாலியா ஒரு 
ோள் இருநதுடடு வருநவாநம?”

மு்லில் ்யங்தியவள் நயா்சதித்ாள்.

“என்ன நயா்சதிக்்திநற?”

“ஒ..ஒண்ணுமதில்லை வருண். யாருக்்ா 
வது ய்ாதிஞசுப் நபாசசுன்னா வம்பாயதிடு 
நமன்னு்ான் நயா்சதிக்்திநறன்.”

“பயப்படோந் ஊரவ்சதி. ஒருவருக்கும் 
ய்ாதியாமப் பக்்தது ஊருக்குப் நபாயதிரு 
நவாம்.” என ல்ாதியமூடடினான் வருண்.
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“்சாதி வருண்..” என்றாள் மதிரட்சதியுடேன்.

‘வாடீ... உனக்கு இருக்கு ோலைக்கு. 
ோன்்ான் கூப்டநடேன்னா உனக்ய்ஙந் 
நபாசசு அறதிவு? அலழத  ்உடேநன வநதுடடிநய, 
ே ீ எவவைவு நமா்சமானப் யபாண்ணா 
இருப்நப? அப்படீன்னு ந்டடு அவநைாடே 
நபாலியான மு்த த்ிலரலயக் ் திழதிக்்ணும்.’

்ீரமானதித்வனாய வதிலடே யபறறான் 
வருண்.

மறு ோள்.

ய்சான்ன இடேத த்ிறகுச ்சாதியான ்சமயத த்ில் 
வநது ந்சரந்ாள் ஊரவ்சதி.

அ வ ளு க் ் ா ்  மு ன் கூ ட டி ந ய வ ந து 
ேதின்றதிருந்ான் வருண்.

அவன் நப்ச வாயயடுப்ப்றகுள் அவள் 
நப்சதினாள்:

“வருண்.. உங்்திடடே ஒரு முக்்திய 
வதிஷயதல்ப் பத்திப் நப்சணும்.”

“என்ன?”

“்ா்லுங்றது உடேம்பு ்சம்பந்ப்படடே 
த்ில்ை. மனசு ்சம்பந்ப்படடேது. ஒருத்ர 

மனல்ச இன்யனாருத்ர புாதிஞசுக்்திடடு 
வரம்பு மீறாமப் பழ்றது்ான் உண்லமயான 
்ா்ல். ய்ாடடுத ்ழுவதி சு்ம் ்ாண்ப்றகுப் 
நபரு ்ா்லில்லை, ்ாமம். உங் நமை ோன் 
அல்சக்் முடியா் ேம்பதிக்ல் யவச்சதிருநந்ன். 
்லடே்சதிை ேீங் ஓர அநயாக்்தியன்னு 
ேதிரூபதிச்சதிடடீங .் ்சந்ரப்பதல்ப் பயன் படுத த்ிப் 
யபாண்ணுங்லைச ்சீரழதிசசுடடு ஓடிப் நபாற 
்சாதியான நபடிப் பயலுங்றல்க் ் ாடடிடடீங .் 
மு்ல்ை ேீங் வதிலையாடடுக்குத்ான் 
ய்சால்றீங்ன்னு யேலனசந்சன். 

ஆனா, உண்லமயா்நவ வநது ேதிக்்றீங .் 
ேல்ை நவலை ்ப்புத்ண்டோ எதுவும் 
ேடேக்்றதுக்கு முன்னாை உங  ் சுயரூபம் 
யவைதிச்சமாயதிருசசு. ந்ச... உங  ் மு்தல்ப் 
பாரப்ப்றந் அருயவறுப்பா இருக்கு. 
இனதிநமல் என் மு்ததுை முழதிக்்ா ் ீங .்”

ய்சால்லிவதிடடு அவனுலடேய ப்திலுக்கும் 
்ாத்திருக்்ாமல் ‘வதிருட’யடேன ்திைம்பதி 
வதிடடோள் ஊரவ்சதி.

நபாதிடி ஒன்று ்லையதில் வதிழுந  ் உணர 
வுடேன் அப்படிநய ேதின்றுவதிடடோன் வருண்.
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நீடடியிங்க ேடுத்திருந தைிழ ்ரல்லோம்

 நின்றுலழக்க முல்னநதிட்டோர! இலவ யத்லதக்

கோடடியிங்க அரசியலோர ்சயது வநத

 கயலைக்கு முடிவுகட்ட  விழப்பு ்கோண்்டோர

வோடடியிங்க வலதத்திட்ட  ைதுக்க ல்டகள்

 வோசல்ன்ய இல்லோைல் விரடடி விட்டோர

ஆடடியிங்க ேல்டத்திட்ட ைதஙகள் சோதி

 ஆணவத்லதக் குழி்தோண்டிப் புலதத்து விட்டோர !

ஆடசியி்ல ஊழலின்்ித் திட்ட ்ைல்லோம்

 அரும்ேய்னோயக் ்கோடடியது ைக்கள் லகயில்

கோடசியி்ல எளியரோக அலைச்ச ்ரல்லோம்

 கோல்ந்டநது ைக்கள்தம் குல்க லளநதோர

்ேோடடியிடடுத் ்தரதலி்ல நிற்ேோ ்ரல்லோம்

 ்ேோயயோ்ன வோக்குறுதி தநதி ்டோைல்

கூட்டணிகள் இல்லோைல் ேணம்த ரோைல்

 கூன்நிைிரநத ்நரலையி்ல வோக்கு ்கட்டோர !

தரகரகள் இல்லோைல் சி்னப்்ேச் சின்்ித்

 தோைதஙகள் இல்லோைல் உண்லை யோக

அரசோஙக அலுவலரகள் லகயூட  டின்்ி

 அன்்ோ்டம் ்கோப்புகலள முடித்துத் தநதோர

தரக்குல்வோயப் ேோலியலின் சிநலத யின்்ித்

 தன்னு்ட்்ன ேி்நதவளோய ஆண்நி ல்னக்க

உரசல்கள் இல்லோைல் ்ேண்க ்ளல்லோம்

 உளம்ைகிழப் ்ேருநதில்  ேயணம் ்சயதோர !    

வீதிகளில் ்ேற்்ோ்ர ்வடடிச் சோயத்து

 வீசியு்டல் எ்ிகின்் ்வ்ிதோ ைின்்ிச்

சோதிகளின் ்ேச்சின்்ி ை்னம்க லந்தோர

 சோகோைல் திருைணம்தோன் புரிநது ்கோண்்டோர

ேோதியு்டல் ்ேோன்நலகயோல் பூடடிக் லகயில்

 ேணக்கடடு தர்வண்டும் எ்னக்்கட கோைல்

ஆதியிங்க இருநதது்ேோல் ்ேோருலளத் தந்த

 ஆண்க்ளல்லோம் ்ேண்களில்ன ைணநது ்கோண்்டோர க
ோ
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ைலலகளில்னத் தகரக்கவில்லல! வளரநதி ருநத

 ைரஙகளில்ன ்வட்டவில்லல!  ஆற்ி ்லல்லோம்

அலலக்ளோடும் ைீன்க்ளோடும் தண்ணீ ்ரோ்ட

 அள்ளி்டோைல் ைணல்ேடுலக அழகு ்கோஞச

விலல்ேசித் தூயலையில்ன விற்ி ்டோைல்

 வீண்கழிலவக் கோற்ி்னி்ல கலநதி ்டோைல்

குலலயோைல் இயறலகயில்னப் ்ேணிக் கோத்துக்

 கூறும்்நோய ஏதுைின்்ி வோழகின் ்ோரகள் !

ஏரிகுளம் எல்லோமும் தூலர வோரி

 எழி்லோடு திகழகி்து நீரநி ல்ந்த

ஊரில்ன்ய க்டநதுவநத புடக ்ளல்லோம்

 உரிலையு்டன் இலணக்ளோடு திரியுதங்க   

தோரில்ன்ய வோழலவக்கும் ேசும்வ யல்கள்

 தகுைல்னயோய ைோ்ி்டோைல் விலளயு தங்க

்சரி்யோடு சுறறுபு்ச் சூழ ்லல்லோம்

 ்சழுலையோக ைோசின்்ித் திகழு தங்க !

வணிகைோக விறகின்் கல்வி தன்ல்ன

 வோஙகோைல் இலவயத்தில் கறகின் ்ோரகள்

ைணியோ்ன தைிழவழிலயப் ேள்ளி ்யல்லோம்

 ைணக்கலவத்்த ஆஙகிலத்லதத் தூக்்க ்ிநதோர

கணி்னிக்குள் நுலழநதிட்ட தைிலழ வீடடுள்

 கல்டத்்தருவில் ைழலலநோவில் ஒலிக்க லவத்தோர

ேணி்யல்லோம் தைிழவழியில் ேடித்த வரக்்க

 ேோஙகோகக்  கில்டப்ேதறகுச் சட்டம் ்சயதோர !

வன்ைைில்லல ்ேோ்ோலையில்லல வஞச ைில்லல

 வோயச்்சோல்லில் கடுலையில்லல பு்ஞ்சோல் லில்லல

அன்்ேோன்்் ்வத்ை்ன அல்னவர ஒன்்ோய

 அரவலணத்து வோழகின்்ோர ்நயத் ்தோ்்ட

புன்லையிலோ இத்தலகய  தைிழ கநதோன்

 புலநதி்ட்வ நோன்கண்்ட க்னவுக் கிங்க

நன்்ோகக் கோல்முலளத்து  ந்டக்க  ்வண்டும்

 நல்வளத்தில் தைிழ்ரல்லோம் ஓஙக ்வண்டும் !

ே
ோ

வ
ல

ர
  க

ரு
ை

ல
ல

த்
த

ை
ிழ

ோ
ழ

ன்



        2019

வீடு்டடும் நவலை ேடேநதுக் ய்ாண்டி 
ருந்து. சுறறதிலும் ்ல்லும், மண்ணுமாய 
குவதிக்்ப்படடிருந்து. நவலையாட்ள் பரப் 
பரப்பா  ்நவலையதில் ஈடு படடிருந்ார்ள்.

இங்ப் பாருப்பா! இந் ய்சங்ல் 
எல்ைாம் நமை நபா்ணும். ஒரு ோலுநபர 
பதின்பக்்ம் பூசசு நவலைலய முடிங்! 
ோலை ்ாலையதிை முன்பக்் நவலைக்கு 
்சாரம் ்டடே ஆட்ள் வந்திடுவாங்ன்னு 
அந் வீடலடேக் ்டடும் யபாறுப்லப 
ஏறறுள்ை யபாறதியாைர எல்நைாலரயும் 
நவலை வாங்திக் ய்ாண்டிருந்ார.

நவலை ய்சயயும் ஆட்ள் முன்னும் 
பதின்னுமா் ே்ரநதுக் ய்ாண்டிருந்னர.
அவன் யபாழுது வதிடியும் முன் அவவீடடிறகு 
வ ரு வ ா ன் .  எ ன் ய ன ன் ன  ந வ ல ை ் ள் 
ே டே ந து ள் ை ன  எ ன் று  ப ா ர ப் ப ா ன் . 
எஙய்ஙகு ்ண்ணீர பதிடிக்் நவண்டுநமா, 
அஙய்ல்ைாம் ் ண்ணீர பதிடிப்பான். பதின்னர 
லபயதிலிருநது ்ான் வாங த்ி வநதுள்ை 
நபாண்டோவுடேன் நமல் மாடிக்குச ய்சல்வான்.

நபாண்டோலவத துண்டு துண்டோ்  ோன்கு 
பக்்மும், பதியததுப் நபாடடுவதிடடு மலறவா் 
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ேதின்று பாரததுக் ய்ாண்டிருப்பான். 
ய்ாஞ்ச நேரத த்ில் அணதியைான்று அந் 
நவப்ப மரத்திலிருநது இறங்திவநது, 
பதியததுப்நபாடடே நபாண்டோ துண்டு்ைதி 
யைான்லற எடுதது த்ின்ண ஆரம்பதிக்கும். 
மு ் ல்  வ தி ரு ந ் ா ை தி  எ ப் ப வு ந ம  அ ந ் 
அணதில்்ான். அடுத் ்சதிை ேதிமதிடேங்ைதில் 
மாேதிறத த்ில் குயதில் ஒன்று பறநது நபாண்டோ 
துண்லடே எடுததுக்ய்ாண்டு  நவப்ப மரத த்ில் 
உட்ாரும். லமனா, ்ா்ம், ்வதிடடுக் 
குருவதி ள் என ஒரு பலடேவநது அந் 
நவப்ப மரத த்ிலிருநது இறங த்ிவநது அவன் 
பதியததுப்நபாடடே நபாண்டோ துண்டு்லை 
்வவதிச ய்சல்லும். இது ் தினநந்ாறும் ேடேக்கும் 
வாடிக்ல்ச ய்சயல்்ள். ்சதிை நேரங்ைதில் 
நவறு ஏதும் த்ின்ப்றகு வதிரந்ாைதி ளுக்கு 

த்ிலடேக்கும்.

அ ந ்  வீ ட டி ன்  மு ன் ன ா ல்  ே தி ன் று 
ய ் ா ண் டி ரு க் கு ம்  ந வ ப் ப  ம ர ங ் ள் 
இரண்டும்்ான் இந் வதிருந்ாைதி்ளுக்கு 
இடேம் ய்ாடுதது ்ங் லவத்திருந்து.

மரம் என்றால் ய்ாஞ்சம் முரடோய 
அடேரந் இலை்நைாடு, ்திலை பரப்பதி, 
ந்ாவதில் ்ருவலற, முன் மண்டேபத்தின், 
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இரு பக்்மும் ேதிற்தின்ற துவார பாை்ர்ள் 
நபாை அந் வீடடின் முன்பக்்ம் இந் 
இரண்டு நவப்ப மரங்ளும் ேதின்றதிருந்ன.
அந் மரம் எவவதி் குலறயுமதின்றதி ்ன் 
நவலைலய ய்சயதுக் ய்ாண்டிருந்து. 
ப ரு வ  ே தி ல ை க் கு  ஏ ற ப  இ ல ை ் ல ை 
உ ் தி ர ப் ப து ,  ் ை தி ர ப் ப து  எ ன  ் ன் 
நவலைலய ய்சயதுக் ய்ாண்டிருந்து. 
இலை்ள் உ்திரப்பய்ன்றால், சும்மா 
இ ல் ல ை .  வ ா ன த ் தி லி ரு ந து  பூ ம ல ழ ப் 
யபாழதிவதுநபால் யபாை யபாை என்று 
உ்திரும். ்லரயயஙகும் பசல்ச, பழுப்பு, 
ஒருவதி் யவைதிர மஞ்சள் ேதிறதந்ாடுத 
்லரலய மூடியதிருக்கும். அல் கூடடி 
அ ள் ை  அ ள் ை  மீ ண் டு ம்  மீ ண் டு ம் 
ய்ாடடிக் ய்ாண்நடே இருக்கும். ்ன் 
நமலுள்ை அத்லன இலை்ளும் ய்ாடடி 
மரம் ேதிரவாணமா்திவதிடும். அ்றகுள் 
அ ல ்  கூ ட டி  அ ள் ளு ப வ ர ் ள்  இ ந ் 
மரதல் யவடடுனா்ான் என்ன என்று 
்திடடுவார்ள். அல்் ந்டடுக் ய்ாண்டு 
அந் மரங்ள் ந்நம என ேதிறகும்.

இலை்ள் ய்ாடடித ்ீரத் ஓாதிரு 
ோட்ளுக்குள், பசல்ச பந்சயைன துைதிர்ள் 
்ைதிரதது மீண்டும் அடேரத த்ியாய மரயமஙகும் 
பசல்சயாய குலுங த்ி ேதிறகும்.

அடுத் நவலைலய அந் மரங்ள் 
ய ா்டேஙகும். மரயமஙகும் ய ா்ததுக் ய ா்த ா்ய 

ா்ய்ளும் பழங்ளுமாயத ய ா்ஙகும். பதின்னர 
ஒவயவான்றாய ய ா்டடேத ய ா்டேஙகும். பழங்ள், 
ந ா்ல்்ள், வதில்்ள் என கூடடுபவர் ைதின் 
நவலைநய அ த்்ி ாதிக் ச் ய்சயயும். மீண்டும் அந் 
மரங்ள் ் திடடு வாஙகும்.

வீடடுநவலை நவ்மாய வைரநது, மு்ப்பு 
முன்ந்ாறற நவலை்ள் ய்ாடேங்தின. 
இதுவலர அந் வீடடிறகு நவலை ய்சயய 
வந்வர்யைல்ைம் இஙந்்ான் யவயதில் 
ய்ாதியாமல் நவலைப் பாரக் த்ிநறாம். ேல்ைா 
குளுலமயா இருக்கு. இந் மரங்லை 
ய வ ட டி டே ா ்ீ ங ்  எ ன் று ம் ,  ய வ ய தி ல் 
்ாைத த்ில் மதி ப்யபாதிய மூலில்யயன்றும் 
ய்சான்னவர்ளும் உண்டு. இல்யும் அந் 
மரங்ள் ந்டடுக்ய்ாண்டு்ான் இருந்ன.

அது மடடுமா ? ் றநபாது வைரநதுவரும் 
வீ ட டி ன்  பு து க் ் ல ் யு ம் ,  மு ன் ன ா ல் 
இருந் பலழய வீடடின் ்ல்யும் அந் 
இரு நவப்ப மரங்ளுக்கும் ேன்றா்த 
ய்ாதியும். அந் வீடடின் ்சச்சரவு்ள், 
்சதிாதிப்பு்ள், வாக்குவா்ங்ள், யமௌனம் என 
அத்லனக்கும் ்சாட்சதியாய அந் மரங்ள் 
நவரூன்றதி ேதின்றதிருந்ன.

மரதல  ் யவடடே நவண்டோம். த்ிலை்லை 
எல்ைாம் ் ழதிச்சதிவதிடடோ நபாதும். இவவாறு ஆளுக்கு 
ஆள் அந்  மங்லைப்பறறதி நப்சதிச ய்சன்றனர.

வீடடின் மு்ப்புத ந்ாறற நவலை்ள் 
ஆரம்பதித் ாயதிறறு. மரதல்க் ்ழதிச்சதி சுத் ப் 
படுத் தினால் முன் மு்ப்பதின் அழகு ய ா்தியும். அந்  
வீடடின் உாதிலமயாைர ்வலையானார. மரம் 
யவடடேப்படடுவதிடுநமா? த்ிலை்லை முறதிதது 
முடேமாக்குவார்நைா? யவைதியதில் ய்சால்ை 
இயைாமல் மனம் ்த்ைதித்து. நவலை்ள் 
ஏறக்குலறய முடிவுக்கு வந் ன. யபாறதியாைர 
மரதல் ஏதும் ய்சயயாமல் நவலைலய 
முடித் திருந் ார. புதுமலன பு  ்ோள் குறதிக் ப்படடு, 
மலன புகுநது ஒருவாறு ஆரவாரம் அடேங த்ியது.

பருவமலழத துவங்திய்ா் ய்ாலைக் 
்ாட்சதியதில் அறதிவதிக்்ப்படடேது. மலழயும் 
வ ந து  ந ப ா ன து .  ந ம ் ங ் ள்  ் று த து 
வதிை்தின. அந் மலழோைதில் ஒருோள், 
புயயைான்று லமயம் ய்ாண்டுள்ை்ா் 
ஊடே்ங்ள் ய்ாதிவதித்து. ்ஜா எனும் 
யபயாதில் புயலின் வள்ரச்சதி படிப்படியா் 
் வ ன தி க் ் ப் ப ட டு  வ ந ் து .  ே ் ரு ம் 
்தில்ச, நவ்ம், அ்ன் வைரச்சதியயன 
வானதிலை அறதிக்ல்ச ய்சால்ை, மனதி்ர்ள் 
அந் அறதிவதிப்லபச ்சடலடேச ய்சயயாது 
இடேவைமாயத ் திாதிந்ார்ள். ய்சல்நப்சதி்ள் 
மீ ம் ஸ்  ந ப ா ட டு  ம தி ன் ்ச ா ர த ல ் 
ய்சைவழதித்ார்ள்.

இரவு மணதி 11. நை்சாநத தூறநைாடு 
வானம் மலழலய இறக்் ஆரம்பதித்து.  
நேரம் ே்ர, ே்ர ்ாறறு யமதுவா் 
ஊருக்குள் நுலழந்து.

ேள்ைதிரவு மணதி 12. ய்ாலைநப்சதி அலழப்பு 
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ஒன்று புயலைப்பறறதி வதி்சாாதிக் ,் நை்சா ் றறுவீ்ச, 
மலழயதின் தூறல் இருக்கு என ப த்ில் கூறதினான். 
அததுடேன் அலை, ய்ாலைநப்சதி்ளும், 
மதின்்சாரமும் ஓயநது நபாயதின.

நேரம் ்லரய, ்லரய ்ாறறு முழு 
பைததுடேன் வீ்சத துவங்தியது. மணதி 
4. நபயாய ்றறும், மலழயும் சுழை 
ஆரம்பதித்ன. இருடடில் ்சன்னல் வழதியா்ப் 
பாரத்நபாது மரங்ள் ்லைவதிாதித்ாடின. 
்டடுமுடடு ்சாமான்்ள் அஙகுமதிஙகுமா் 
அலை்ழதிக்்ப்படடேன.

மணதி 4.30க்கு ஒரு மயான அலம்தி. 
்சடயடேன ்ாறறும் மலழயும் ேதின்று 
ஒரு ேதி்சப்்ம். அடுத் 5வது ேதிமதிடேத்தில் 
மீண்டும் ்ாறறு ்னது ந்ார மு்தல்க் 

்ாடடியது. வானம் ்ன்னதிடேம் உள்ை 
்ண்ணீலர எல்ைாம் ய்ாடடித ்ீரத்து.

ஒருவாறு யபாழுதுவதிடிய, யவைதியதில் 
வநது பாரத்நபாது, புயலின் நவ்ம் 
ய்ாதியவந்து. வீடடிறகு யவைதிநய ேதின்றதி 
ருந் நவப்பமரத்தின் ்திலை்ள் யாவும் 
முறதிக்்ப்படடு முடேமா்திக் ் திடேந்ன. 
ஆனால் மரம் ் ீநழ வதிழவதில்லை. அந் 
ஒரு ஆறு்லைத ்வதிர, நவறு ஒன்றும் 
யபாதி்ா்ச ய்சால்ைமுடியவதில்லை..

்ச ா ல ை க் கு  வ ந ் ந ப ா து ,  ்ச ா ல ை 
ய ய ங கு ம்  ம ர ங ் ள் ,  ஏ ந ் ா ய வ ா ரு 
் ா ட டு க் கு ள்  ய்சல்வது நபால் இருந் து. 
மரங்ள் யாவும் நபாரக் ைத் தில் ேதின்றதிருந்  
வீரர் ள் யவடடுண்டு ் திடேப்பல்ப்நபாை ்சாயநது 

த்ிடேந்ன. ஓரயமல்ைாம் சுறறதிப்பாரததுவதிடடு 
வீடடுக்குத த்ிரும்பதிய வீடடுக் ா்ரர, அந்  
இரு நவப்ப மரங்லை அண்ணாநதுப் 
பாரத்ார ்ண்்ைதிலிருநது உருண்நடோடிய 
இரு ேரீத் திவலை்ள் அந்  நவப்பமரதது 
வதிருந்ாைதி்லை எண்ணதிப் பாரத் து.

மனதி ர்ள் கூடடேம், கூடடேமா் இடேமும், 
வைமுமா் அலைந்ார்ள். ஒருவருக்கு 
ஒருவர, ்ங்ைதின் ந்ச்ங்லைப்பறறதி 
்ைந்ார்ள். ் லைந்ார்ள். பை இடேங்ைதில் 
சுய ேைமும், ்சதிை இடேங்ைதில் யபாது 
ேைமுமாய மனதி  மநல்்ள் அலைந்ன.

அ வ ன்  அ ந ்  ந வ ப் ப  ம ர த ல ் ந ய 
உறறுப்பாரததுக் ய்ாண்டிருந்ான். இனதி 
எப்நபாது இலவ்ள் இலை்லை உ த்ிக்கும். 
மீண்டும் துைதிரவதிடுமா? ேதிைப்்பரப்லபநய 
ந ப ா ர ல வ ய ா ய  மூ டி ய தி ரு ந ்  ே தி ழ ல் 
எப்நபாதுவரும்? ் ங  ்ேதிறமாய மதின்னும் மஞ்சள் 
ேதிறப் பழங்லை எப்நபாது பாரக்்ைாம்? 
்ாக்ல்்ளும், ய்ச்சடடேமதிடும்லமனாக்்ளும் 
வந்மரநது, ்திலையயஙகும் ்ாவதிநயாடிய 
அணதிறபதிள்லை்ளும் வருமா? இனதி அந் 
வதிருந்ாைதி்லைக் ்ாணமுடியுமா என 
எண்ணுல்யதில் கூடுந்டி பறலவ்ள் 
பறப்பல  ்் னத  ்மனந்ாடு  அவன் பாரததுக் 
ய்ாண்நடே இருந்ான். எப்நபாதும்நபாை, 
அம்மரங்ள் ந்நம என்று ேதின்றதிருந்ன.  n
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ை்னசு
ஆள் அரவைற் ையோ்ன ை்னசின்

ேிலழயோ்ன ேிம்ேத்துக்குள் 

ஒளிநது ்கோண்டிருக்கி்ீரகள் 

உஙகலள நீஙகள் இழநதவோ்்...

அதறகுள்தோன் எத்தல்ன ேிளிரல்கள், 

எத்தல்ன ேிதற்ல்கள் ,

எத்தல்ன அேிநயஙகள்,

எத்தல்ன ்தம்ேல்கள், 

எத்தல்ன குரூரஙகள்

உலகின் முதல் ைல்நது தோக்கவல்ல

தீயதும் தூயதுைோ்ன அ்னிச்லச்யனும்

தோ்னியஙகி அது

வசிக்கும் ஜீவரோசிகளின் 

ஒடடு்ைோத்த ேலமும் அதறகுண்டு, 

எப்்ேோதும்  அது ேயன்ேோடு ேோரத்்த 

ேரிணோைம் அல்டகி்து

உள்்ள்ிய இரத்தம், சலதக்குள்ளும்

ஆகோய ்வறுலைக்குள்ளும் 

புரண்டு வோழக்கூடியது

அ்டரநத ேின்புலம் ்கோண்்ட

புரிய முடியோ இயறலகயின் 

ஆற்லல கவரநது 

ேடிப்ேடியோக அணுக்கலளக்

கலநது ேல்டக்கப்ேட்டது

அதிரடி தலலயும், ்ை்லோட்ட வோலும்

அதறகோ்னது என்் புள்ளியில்தோன்

திைி்ரோடு வசித்துக்்கோண்டிருக்கி்து

ஆ்ண்னில் அகஙகோர ்கோசத்்தோடும்

்ேண்்ண்னில்அ்டரஆழ ைோலய்யோடும்

ஒன்்ிலிருநது ஒன்று ்வறுேடடு

கரும்புள்ளி, ்சம்புள்ளி ்வசத்்தோடு

நல்ட்ேோடடுக்்கோண்டிருக்கி்து

இங்க, ை்னம் என்் வஞச்ைனும் 

்ேோரலவக்குள் தஙகலள மூடி 

ைல்த்துக்்கோண்டு

்வளிப்ேல்டயோய திரிகி்ோரகள்

்ேரும்ேோலோ்ன ை்னிதரகள்

விதி விலக்கோய சிலர

அப்ேட்டைோய தி்நது கி்டக்கும்

ைணல் ்வளி ேிர்தசைோய ை்னலத

பு்டம்்ேோடடு ை்னிதோேிைோ்னத்லத

்தோளில் சுலைநதலலகி்ோரகள்

உஙகளிலிருநது நீஙகள் ைோறுேடடு

அப்ேடியுைின்்ி, இப்ேடியுைின்்ி

நடு நிலலக்குள் உஙகலளப்புலதத்து

யோருக்கும் ேோதகம் ்சயயோது 

ைரித்துப்்ேோ்னோ்ல ்ேோதும்தோன்

அலத விடுத்து

ஆள் அரவைற் ையோ்ன ை்னசின்

ேிலழயோ்ன ேிம்ேத்திறகுள் 

ஒளிநது ்கோண்டிருக்கி்ீரகள் 

உஙகலள நீஙகள் இழநதவோ்்

இப்ேடியோ்ன,அல்னத்லதயும் து்நது

ை்னலத நிரவோணப்ேடுத்தலோம்

வோருஙகள்....

ஒவ்வோரு முல்யும்

தி்நத ை்ன்தோடு அயரோது ைலரநது

ை்னம் வீசிக்்கோண்டிருக்கும்

அநதச் ்சடியின் பூக்கலளப்்ேோல!

- மு. இலளயோ
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அழகர் தகாயபில..!!
.

ைதுலர வ்ட திலசயில் அழகரைலல

குதிலர ஏ்ி வரும் கள்ளழகன்

சித்திலர நோயக்னோய அழக்னவன்

ேதி்்னட்டோம் ேடி கருப்பு கோவல் ்தயவம்!

.

உச்சி ைலல ைீது தீரத்தக்கலர

உள்ளம் குளிர லவக்கும் நீரோ்டல்

உயரவோய நிறகும் அம்ைன் ரோக்கோயி

ைிளிரவோய கோத்தருளும் தோயவ்ள!

.

ேழமுதிரச் ்சோலலயின் ேசுலையி்ல 

ேக்தர அருள் ேோலும் முருக்னவன்

ஆ்ோம் ேல்டவீடு அழக்னவன்

அன்ேின் சிவ்னவன் ேிள்லளயவன்!

.

ஔலவக்கு ேழம் ஈநத அழகரைலல 

அழகன் முருகன் கண்்ட திருவிலளயோ்டல்

புலதநது ்தோன்்ி நிறகும் ்தப்ேக்குளம்

புண்ணிய தளைோக ைதுலர அழகர ்கோயில்!

.

 - கவபிஞன் தேகர் மருது

தைக்கூ
பூஙகோவின் அழகு
முகம் சுளிக்க லவக்கி்து
கோதலரகளின் ்சடல்ட
l
அம்ைோவின் கோதல்
குல்நது ்கோண்்்ட வருகி்து
தநலதயின் ்கோேம்
l
கோதலர தி்னம்
முன்கூடடி்ய உறுதியோகி்து
உல்லோச ேயணம்
l
அடுப்ேில் சலையல்
அடிக்கடி இலச ேோடுகி்து
அன்ல்னயின் ஊதுகுழல்
l
ைோடடின் வோல்
்தோ்டத்்தோ்ட அதிகைோகி்து
சலஙலகயின் ஒலி
l
சிறுவ்னின் ைகிழச்சி
ஆறல் க்டக்லகயில் ைல்கி்து
கலர்யோர ைீன்கள்
l
ைலழத்துளி ்சோடடுலகயில்
தலலயோடடி ரசிக்கின்்்ன
்கோடியில் ைலரகள்
l
குழநலதயின் அலணப்பு
முற்ிலும் விலகியது
அன்ல்னயின் உ்க்கம்
l
கோவல் ்தயவம்
்கடடியோய ேிடித்திருக்கி்து
லகயில் அருவோள்
l
திருவிழோ கூட்டத்தில்
கணோைல் ்ேோகி்து
கூத்தோடியின் ேசி
l
வோய்ேசோத குழநலத
திரும்ேி ்ேோகச்்சோல்கி்து
வோத்து கூட்டம்
l
ஆகோய ்ைகஙகள்
கோற்்ோடு ஒன்று்சர விழுகி்து
ைண்ணில் ைலழத்துளி
l
கணிதத் ்தரவு
கூடடி ்ேருக்குகி்ோள்
ஏலழ சிறுைி
l ஜ
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ோ
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கவபிஞர் மு.பாலசுபபபிரமணியன் பபாறியாளர். புதுசதேரி பபாதுபபணித் 

துதறயபில உ்தவபிப பபாறியாளராக பணியாற்றுகிறார். புதுதவத் ்தமிழ்ச 

ேஙகத்்தின் பேயலராக கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு மு்தல மூன்று முதற 

த்தர்்தலில தபாட்டியபிட்டு மூன்றாவது முதறயாக பேயலராக. த்தர்நப்தடுக்கப 

பட்டு பேயலபடுகிறார். நதடவண்டி ேிறுவர் கதல இலக்கியக் கழகத்த்த 

நிறுவபி ேிறுவர்களுக்கும் இளம் எழுத்்தாளர்களுக்கும் வாய்பபுகதள வழஙகி 

ேிறபபாக பேயலபட்டு வருகிறார். புதுதவயபின் குறிபபபிடத் ்தக்க எழுசேி 

கவபிஞராகவும், அழவளளியபபா வபிருது பபற்ற குழநத்த எழுத்்தாளராகவும் ்தன் 

பதடபபுகள மூலம் அறியபபடுகிறார். ப்தாடர்நது நவீன இலக்கிய வாேிபபபிலும் 

மரபுக்கவபித்த, புதுக்கவபித்த, தைக்கூ கவபித்த, லிமதரக்கூ கவபித்த, 

பமாழிபபயர்பபுக் கவபித்தகள, ேிறுகத்தகள, நூல வபிமர்ேனம் என பன்முகத் 

்திறனாளியாக வபிளஙகி வருகிறார். அரஙக கவபித்தகளில ்தனக்கான ேிறபபான 

இடத்த்தப பபற்று அதனவரின் பாராட்தடயும் பபற்று வருகிறார்.
்மதிழ்ய்ஞ்சததுக்்ான அவாதின்  

 அடிபபதடயபில பபாறியபியல 

வல லுநரான உஙகளுக்கு கதலத் 

துதறயபில எபபடி ஆர்வம் வந்தது?

 பள்ைதியதில் படிக்கும்நபாந் ்மதிழ்ப் 
பாடேங்லையும் ய்சயயுள்்லையும் மனப் 
பாடேம் ய்சயயும் ஆறறல் எனக்குள் இருந்து. 
என் ஆறறலை அறதிந் ய்ாடேக்்ப்பள்ைதி 
ஆ்சதிாதியர்ள், நபசசுப்நபாடடி, ் டடுலரப் 
நபாடடி என எல்ைாவறறதிலும் பஙய்டுக்் 
லவத்ார்ள். உயரேதிலைப் பள்ைதியதிலும் 
அப்படிநய ஆரவதந்ாடு ்ைநதுய்ாண்டு 
நபாடடி்ைதில் பஙய்டுதது பை பாதிசு 
்லைப் யபறறதிருக்்திநறன். ்ல்லூாதியதில் 
படிக்கும்நபாது என் ேண்பர ந்ாநனாதி 
இராம்சாமதியதின் ேடபால் அது இன்னும் 











0  



        2019

வதிாதிவலடேந்து. பதிறகு புதுசந்சாதி மாேதிை 
் ல ை  இ ை க் ் தி ய ப்  ய ப ரு ம ன் ற த ் தி ல் 
இ ல ண ந து  ய ்ச ய ல் ப ட ந டே ன் .  ஒ ரு 
் வ தி ஞ ன ா ் ,  ் ல ை ஞ ன ா ்  எ ன் ல ன 
அலடேயாைப்படுத்தியது ்லை இைக்்தியப் 
யபருமன்றம். ்லையாரவம் என் பதிறப்பதி 
நைநய வந்து எனத்ான் ய்சால்ை 
நவண்டும் . ஏயனன்றால் என் ்நல்யும் 
ஓரு ய்ருக்கூதது ்லைஞர. பாடடும் 
கூததும் குழநல்ப் பருவம் மு்ல் பாடடும் 
கூததும் எனக்கு ்லைததுலறயதில் 
ோடடேதல் ஏறபடுத்தியதிருக்்ைாம். 

 உஙகளின் ஆ்தர்ேமாகக் கரு்தக் 

கூடியவர்கதளப பற்றி நிதனவுகதளப 

பகிருஙகள.

 என் அப்பா அண்ணல் அம்நபத்ர 
,்நல் யபாதியார, ந்ாழர வ.சுப்லபயா, 
பார்தி, பார்தி ்ா்சன் ்வதிஞர ்மதிழ் ஒைதி 
யஜய்ாந்ன், ந்ாநனாதி இராம்சாமதி, 
்வதிஞர பாதிணாமன், எழுத்ாைர ந்ாணங்தி, 
்வதிஞர மீனாட்சதி, எழுச்சதித ் மதிழர முலனவர 
ய ் ா ல் . ் தி ரு ம ா வ ை வ ன்  இ ப் ப டி  ப ை 
ஆளுலம்ள். இவர்ைால் ஒரு ய்ைதிவான 
்சதிந்லனக்கும் எனக்்ான அர்சதியலுக்கும் 
என்லன ்ாயாரபடுத்திக்ய்ாள்ை முயன்று 
ய்ாண்டிருக்்தின்நறன்.

 எத்்ததகய குடும்பசசூழலிலிருநது 

வநது இத்்ததகய உசேிதய அதடந்த 

்தாக கருதுகிறீர்கள?

 ஒரு ்சா்ாரண ே்ரசுத த்ி ய்ாழதிைாைதி 
யதின் ம்னா்ப் பதிறநது என் அப்பாவதின் 
்டுலமயான உலழப்பதிலும் முயற்சதியதிலும் 
்ல்வதி ்றறு உயரந்திருக்்திநறன். ோன்கு 
்ஙல்்ள் ஒரு ் ம்பதியதின் மூத  ்அண்ணனா் 
பதிறநது முடிந்வலர உலழத்திருக்்திநறன். 
குடும்பதல்வதிடே யபாதுப்பணதியதில் ்ான் 
எனது ஆரவமும் உலழப்பும், யபாருளும் 
ய்சைவா த்ியதிருக் த்ின்றது. ோன் எ த்ிரபாரக்்ா் 
அைவு உயரந த்ிருக் த்ிநறன் இது ம த்ிழ்ச்சதி ான். 

 நீஙகள பபற்ற வபிருதுகதளப 

பற்றி ...

 வதிருது்ள், பாதிசு்ள், பாராடடு்ள் 
ேதிலறயப் யபறறதிருக்்திநறன். புதுசந்சாதி 
அர்சதின் ்சதிறந் நூலுக்்ான பாதிசு்ள் என் 
ேலடேவண்டி ்சதிறுவர நூலுக்கு நேரு குழநல் 
இைக் த்ியப் பாதிசும், வாழப்பதிறநந்ாம் ் வதில் 
நூலுக்கு ்ம்பன் பு்ழ் பாதிசும் த்ிலடேதது 
குறதிப்பதிடேத ்க்்லவ. என் அன்னப்பறலவ 
நூலுக்கு ்மதிழ்ோடு ்லை இைக்்தியப் 
யபருமன்றத த்ின் குன்றக்குடி அடி்ைார 
வதிருதும், மநை்சதிய ்மதிழ் அலமப்பதின் 
்மதிழ்மாமணதி வதிருதும் குறதிப்பதிடேத்க்்ன.
நமலும் வதிருது்ள் பாதிசு்ள் என 50க்கும் 
நமறபடடேலவ அைதிதது இந் ்மதிழ் ்சமூ்ம் 
என்லன யபருலமப் படுத த்ியுள்ைது.

 கதலத்துதறயபில உஙகளின் 

ோ்தனயாக எத்தக் கருதுகிறீர்?

 பதது புத்்ங்ள் எழு த்ியதிருக் த்ிநறன் 
இன்னும் 5 புத்்ங்ள் யவைதியதிடே ் ாயாரா் 
உள்ைது. பை ோடே்ங்ைதில் ேடிததுள்நைன். 
குறதிப்பா் நவலு ்சரவணன் இயக்்த த்ில் 
சூறாவைதி  ோடே்ம்,  பார் தி  வாழ்க்ல் 
வரைாறறு ோடே்த்தில் ்ன்லிங்மா் 
ேடித்து. அந்மான், ந்ரைா, இமாச்சை 
பதிரந்்சம், ்மதிழ்ம், ்சதிங்ப்பூர, மநை்சதியா 
ந ப ா ன் ற  ே ா டு ் ை தி ல்  ய ் ரு க் கூ த ் தி ல் 
ேடிததுள்நைன். 500க்கும் நமறபடடே 
்வதியரஙகுைதில் ்வதில் வா்சதிததுள்நைன். 
்சா் தித் திய  அ்ாயடேமதி ,  யபா் தில்த 
ய்ாலைக்்ாட்சதி, வாயனாலி, ்னதியார 
ய்ாலைக்்ாட்சதி்ள், என ்வதியதிரங்ம், 
்ருத்ரங்ம் என ்ைநதுய்ாண்டு என் 
பணதிலய ேதிலறவா் ய்சய்திருக்்திநறன். 
இன்று எழு த்ிக்ய்ாண்டிருக்கும் அத்லன 
எழுத்ாைர்லையும் நோதில் ்சந்திததும் 
அவர்ைதின் பலடேப்பு்லைப் படிததும் 
வதிவா த்ிதது வரு த்ிநறன். மு்நூல் இலணயம் 
்டய்சவதி என ஓயாது இயங த்ிக்ய்ாண்நடே 
இருக்்திநறன். இலவயயல்ைாம் எனக்கு 

த்ிலடேத் நபறு.

 ப க ா ண் ட ா ட் ட  மன பபா ன்தம 

உஙகளுதடயப்தன அறிதவன்.. யாதர 

எஙகனமாகக் பகாண்டாட எண்ணுகிறீர்?
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 எப்நபாதும் ய்ாண்டோடடே மனப் 
பான்லமநயாடிருப்பது ம த்ிழ்ச்சதி ான். குழநல் 
்லைக் ய்ாண்டோடுவது என்பது எனக்கு 
எப்நபாதும் உற்சா்தல்யும் எழுச்சதிலயயும் 
அைதிக்்க்கூடியது. குழநல்்நைாடு நபசுவது, 
வதிலையாடுவது அவர்ள் நப்ச பாடே, ந்டபது 
எல்ைாம் எனக்கு மதி வும் பதிடித்மானது. 
அவர்லை பாராடடுவதும் பாதிசு்ள் அைதிதது 
ம த்ிழ்வதும் ம த்ிழ்ச்சதியானது. அடுதது யபண் 
பலடேப்பாைதி ள், ்லைஞர்ள் ்வதிஞர்ள், 
இலைய பலடேப்பாைதி லை ய்ாண்டோடுவதும் 
அவர்ளுக்்ான நமலடே்லை, வாயப்பு்லை 
ஏறபடுத்திய்ாடுதது ம்திழ்வதும் எனக்கு 
்னதித  ் மனேதிலறலவயும் இன்பதல்யும் 
்ரக்கூடியது. எழுத்ாைர்லை, ் லைஞர்லை 
ய்ாண்டோடுவது என் யபருலமயா் 
உணர த்ிநறன்.

 கு ழ ந த ்த க ளு க் க ா ன 

கவபித்த நூலுக்கு வபிருது வாஙகிய 

உஙகளின் கவபித்தகள ஆஙகிலத்்தில 

பமாழிபபயர்க்கபபட்டு வருவத்த அறி 

கிதறன். அது குறித்துச போலலுஙகள?

 என்னுலடேய ்சதிறுவர பாடேல் நூல்்ள் 
ேலடேவண்டி புதுலவ அர்சதின் வதிருது 
யபறறது. ்சதிடடுக்குருவதி பதிரான்சு ்ம்பன் 
வதிழாவதில் யவைதியதிடேப்படடேது. மரக்கு த்ிலர 
ேல்ை வரநவறலப யபறறது. அன்னப்பறலவ 
்மதிழ்ோடு ்லை இைக் த்ியப் யபருமன்றத த்ின் 
் வ த ் தி ரு  கு ன் ற க் கு டி  அ டி ் ை ா ர 
வதிருல்ப்யபறறது. அன்னப்பறலவ நூலிலன, 
ஆ த்ித த்ியா வதிதயா்சரம பள்ைதியதின் ஆங த்ிை 
ஆ்சதிாதியர ஆங த்ிைத த்ில் யமாழதியபயரக் த்ிறார. 
முலன வரும் ்சமூ  ் ய்சயல்பாடடோைருமான 
யபண்ணதியம் ய்சல்வகுமாாதியதின் யபருமுயற்சதி 
யதில் யமாழதியபயரப்பு ேலடேயபறுவது ம த்ிழ் 
வான ஒன்று.

 நதடவண்டி ேிறார் இலக்கிய 

கதலக் கழகம் பற்றி…

 ேலடேவண்டி ்ச திறுவர ்லை 
இ ை க் ் தி ய க்  ் ழ ் ம்  ்ச தி று வ ர ் ை தி ன் 
பலடேப்பாறறலையும் ்லைத்திறலனயும் 
யவைதிப்படுத்தி அவர்ளுக்கு வழதி்ாடடே 

ய்ாடேங்ப்படடே அலமப்பு இப்நபாது 
்சதிறு ்சதிறு ேதி்ழ்வு்ள் ்சதிறுவர்ளுக்்ா் 
ேடேத்ப்படு்தின்றன. அல்ப்நபாைநவ 
பு து மு ்  எ ழு த ் ா ை ர ் ை தி ன்  பு த ் ் 
யவைதியீடு்ள் ேவீன இைக் த்ிய ்சந த்ிப்பு்ள் 
நபான்ற ேதி ழ்வு்லையும் ேடேத த்ி வரு த்ிநறாம். 

வருங்ாைத த்ில் ்சதிறுவர்ளுக்்ான இ்ழ் 
ஒன்லறயும் நூை்ம் ஒன்லறயும் அலமக்கும் 
முயற்சதியதில் இறங த்ியுள்நைன் வதிலரவதில் 
ய்ாடேங்ப்படும்.

 புதுதவத் ்தமிழ்ச ேஙகச பேயலா 

ளராக வபிளஙகுவத்தாடு பலதவறுபட்ட 

ேமூகசதேதவகள பேய்து வருகிறீர்கள. 

எபபடிபபட்ட அனுபவத்த்த இ்திலிருநது 

பபறுகிறீர்கள?

 இைக் த்ியததுலறயதில் 30 ஆண்டு 
்ளுக்கு நமைா் இயங த்ினாலும் புதுலவத 
்மதிழ்ச ்சங்த த்ின் ய்சயைரா் 2010 ஆம் 
ஆண்டு மு்ல் ய்ாடேரநது மூன்றாவது 
முலற ய்சயைரா் ந்ர்லில் யவறறதி யபறறு 
ய்சயைாறறதி வரு்திநறன். பை ்சதிறப்பான 
இைக்்திய ேதி்ழ்வு்லை, ்வதியரங்ம், 
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முல்னவர. ்ேண்ணியம் ்சல்வக்குைோரி

்ருத்ரங்ம், பயதிைரங்ம், நபான்ற 
ேதி்ழ்வு்லை ேடேத்தி வரு்திநறன். பை 
ேதிலை்ைதில் நபாராடடேம், யபாதுதய்ாண்டு 
என ய்சயல்படடு  வரு த்ிநறன். பாராடடு்ளும் 
வல்ச்ளும் ந்சரநந் வரு த்ின்றன. யபாது 
வாழ்வதில் பாராடடு்லை வதிடே குலற 
ய்சால்பவர்ள் முன் வாதில்சயதில் ேதிற த்ிறார்ள். 
்டடிக் ய்ாடுதது ய்சயல்படே லவப்பவர்ள் 
ோம் ்சாதியானவர்ைா் உ்வு்திறார்ள். 
என்னால் முடிந்வலர அலனவலரயும் 
அரவலணதது அடுத்வலர ல்பதிடிதது 
நமநைறறதி வதிடேநவ உலழக் த்ிநறன்.

 கதலசதேதவ ேமூகச தேதவபயன 

ஒரு ேக்கரம் தபால சுழலகிறீதர..வாழ்வபின் 

தநாக்கம்்தான் என்ன?

 பதிறந் மண்ணுக்கும் மக்்ளுக்கும் 
என்னால் முடிந்ல் ய்சயய நவண்டும். 
்றப்றகும் ய்ாதிநது ய்ாள்வ்றகும் இந் 
உை்த த்ில் ேதிலறய இருக் த்ின்றன அவறலற 
ய்ாதிநதும் அறதிநதும் உயர நவண்டும். 
வாங த்ி லவததுள்ை புத்்ங்லை எல்ைாம் 
படிததுவதிடே நவண்டும் ேதிலறய எழு் 
நவண்டும் என்ற ந்டேநை என் வாழ்வதின் 
நோக்்ம். 

 நஙீகள இன்னும் எத்தயாவது 

கண்டதடய த்தடிக்பகாண்டு இருபப்தாக 

உணர்கிறீர்களா?

 ந்டேல் ்ான் வாழ்க்ல். ஒரு 
யபாறதியாைனா் பணதி ய்சய்ாலும் 
படிப்ப்திலும் எழுது்திலும் என்னுலடேய 
்வனம் முழுக்் ய்சல்்திறது. பாலை 
வனத த்ில் ்ண்ணீருக்கு அலைபவலனப் 
நபாை ோன் படிப்ப்றகும் எழுதுவ்றகும் 
அலைபாய த்ிநறன். குழநல்்ளுக்கு எழு த்ிக் 
குவதிக்் நவண்டும் என்ற நபரால்சயும் 
என்னுள் குவதிநது த்ிடேக் த்ிறது.

 இன்னும் வாழ்வபின் மிசேமாக 

இருபபது எதுபவன நிதனக்கிறீர்கள?

 அப்படியயல்ைாம் ஒன்றும் இல்லை. 
வாழும் வலர யாருக்்ாவது உ்வும் 
வல்யதில் வாழநவண்டும் இதுநவ என் 
எண்ணம்.

 உஙகளுக்கு இலக்கியத்த்தாடும் 

இ ல க் க ி ய வ ா ்த ி க த ள ா டு  ந ி த ற ய 

பநருஙகிய ப்தாடர்புண்டு.. அ்தில 

நீஙகள கற்ற அனுபவஙகள?

 என் வாழ்வதின் யபாதிய நபநற 
இைக் த்ியமும் இைக் த்ியவா த்்ி ளும் ்ான். 
ோன் அண்ணாநது பாரத் எழுத்ாைர்லை 
ஆளுலம்லை எல்ைாம் அரு்திருநது 
பாரக்கும் பழகும் அனுபவம் அைா த்ியானது. 
இ ை க் ் தி ய  உ ல ர ் ை தி ல்  ் தி ல டே க் கு ம் 
அனுபவதல் வதிடே ேதி ழ்வுக்கு முன்பும் 
பதின்பும் ேடேக்கும் உலரயாடேல்்ளுக்்ாநவ 
ஏ ங ் தி க்  ் தி டே ப் ந ப ன் .  அ ப் ப டி ப் ப ட டே 
அனுபவம் யஜய்ாந்ன், பாதிணாமன், பார த்ி 

த்ிருஷணக்குமார, ந்ாணங த்ி, இரநமஷ 
பதிநர்ன், ந்ாழர இரா.ேல்ைக்்ண்ணு, 
மந்ந த்ிரன், ்மதிழச்சதி ்ங்பாண்டியன், 
சு த்ிர்ாராணதி, ்சக் த்ிநஜா த்ி, மாை த்ி லமதாதி, 
பரவீன் சுல்்ானா, ்ச.்மதிழ்சய்சல்வன், ் வதிஞர 
மீனாட்சதி, வழக்்றதிஞர சும த்ி, பதிரபஞ்சன், 
பவா, எஸ்.இரா, ் மதிழ்மணவாைன், அமதிர்ம் 
சூாதியா, சூரய்ாஸ், உ்ய்சங்ர, த்ி.இரா, 
(இன்னும் ேதிலறய ஆளுலம்நைாடு நேரடி 
அனுபவம் உண்டு) மறறும் இன்று பு த்்ி ா் 
எழுதும் பை எழுத்ாைர்ளுடேனான 
ய்ாடேரபு, என்லன அ த்்ி ம் படிக்்வும் 
பு த்ிய பு த்ிய ய்சய த்்ி லை இைக் த்ியங்லை 
ஆளுலம்லை அறதிநது ய்ாள்ைவும் 
என்லன ்கு்திபடுத்திக் ய்ாள்ைவும் 
உறுதுலணயா் அலமநதுள்ைன.

 உஙகளின் இத்்ததகய புகழுக்குக் 

காரணம் ஆணிதவர் உஙகள குடும்பம்்தான்.. 

அதுபற்றிய ேிறுதூறலகள..
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 இ த்ில் எள்ைைவும் யபாயயதில்லை.
ோன் சு்ந்திரமா் எழு்வும் படிக்்வும் 
யபாதுப்பணதி ள் ய்சயயவும் என் குடும்பம் 
்ான் ்ாரணம். குறதிப்பா் என் மலனவதி 
யஜயந த்ி ் ான் ் ாரணம். என் மலனவதிக்கு ோன் 
மடடும் ்ான் உை்ம் இருந்ாலும் எனக்கு 
நேரதல  ் வதிடடுக்ய்ாடுதது, குடும்பதல் 
்ாங த்ி ேதிரவ த்ிதது வருவது்ான் ோன் ்சதிறப்பா் 
ய்சயல்படே ்ாரணம். ம்ன்்ள் இருவரும் 
எனக்கு எந் ்ஷடேமும் ய்ாடுக்்ாமல் 
மருததுவம் படித த்ிருக் த்ிறார்ள். ம்ளும் 
எனக்கு ் திலடேத  ்ந்வல .் குடும்பம் முழுதும் 
என் ய்சால்லை ்டடோ்வர்ள் என் மீது 
அைவு ்டேந  ்மாதியால  ்லவத த்ிருப்பவர்ள். 
அ்னால் எனக்கு ம த்ிழ்வும் உயரவும். 

 ஐம்ப்தாண்டுகதள எட்டிய நஙீகள 

வாழ்நாள ோ்ததனபயன எ்ததனச 

போலவீர்கள?

 ்சா்லனயயன எல்யும் ய்சால்ை 
முடியாது. ்சமூ்த்தில் ேல்ை ேதிலையதில் 
ம்திக்்ப்படும் மனதி்னா் ஏந்ா ்சதிறதிய 
அைவு யபயநராடும் மாதியால்நயாடும் 
வைம் வரு்திநறன். இைக்்திய உை்திலும் 
யபாது வாழ்வதிலும், ேண்பர்ள் மத த்ியதிலும், 
உறவு்ைதிடேததும் எனக்்ான குறதிப்பதிடேத்க்் 
இடேம் இருப்பது ஒன்நற என் வாழ்ோள் 
்சா்லனயா் உணர த்ிநறன்.

மு.பாலசுபபபிரமணியன் எழு்தியுளள நூலகள

1. ேலடேவண்டி
2. ்சதிடடுக்குருவதி
3. மரக்கு்திலர
4. அன்னப்பறலவ
5. வாழப்பதிறநந்ாம்
6. யவள்லைத்திமதிர
7. ய்ா்திக்கும் பூமதி
8. மானாவாாதி
9. அலரக்்ீலர வதிற்திறான் அம்பானதி
10. ய்சம்மண்குடலடே
11. பாடடேரங்தில் பாைா

n




கம்ேளம்   ஒன்்ி  ருக்குக்
கோசுதற  ்ேோது   ்வண்்டோம் 
சம்ேளம்  ்ேற்   ேின்்னர 
தருக கோ   ்சன்று  ்சோன்்னோள் 
ேக்கலிற  குடியி   ருக்கும் 
ேோத்திைோ  இங்ஙன்  ்கடகச்
சிக்கலில்   இருநத  ்ேோழதும்
சிநலத்யோ  கம்ே  ளத்தின்

ைீதி்னிற  ்சல்ல  லோச்்ச
விலலயு்ைோ   ்ேசி  யோச்்ச
கோதி்னில்  இநதச்  ்சதி 
கடிதி்னிற   ்சன்று  வீழநத 
்ேோதி்னில்,  வோ்ட  லகக்குப்
புகலி்டந   தநதி  ருநத
ைோதுதன்  ்நஞசுக்  குள்்ள 
ைோ்ேரும்  ஆலச ்கோண்்டோள்.

வோ்டலக  வீடு  நோ்்னோ 
வழஙகிரோ விட்டோல்  வீடு
்தடிய  வண்ணந  தோ்்ன 
திருநதிருப்  ேோ்ர!  ்சோநத 
வீ்டலோ ்தோரக்குக்  ‘ கோ்ேட’
்வண்டு்ைோ?  ்தலவ தோ்்னோ?
தோடி!நீ  அலத்ய   ்னக்குத் 
தநததோய  அவறகுச்  ்சோல்லு  !

வோ்டலக  வீடடில்  வோழநதோல் 
வோஙகி்டக்  கூ்டோ   தோ்ைோ ?
நீதிைோ?  எஙகி   ருநதிவ 
விழிகுணம் வநத தோ்ைோ?
நோ்டக  வோழவி  லீதும்
நல்ல்தோர  ேோத்தி  ரநதோன்!
சூ்டகங   கூ்ட   வறறுஞ
சூழநிலல  வநதி  டுஙகோண்!

வோ்டலக  யுலகு  வோழ 
வநதுள  கோலஞ  ்சோறேம்
கூடுதல் ்வடலக, அள்ளிக்
்கோள்ள்வ  விலழயும் உள்ளம்
்ேோடி!்ேோ  எல்லோம்  ஒரநோள்
்ேோயவிடும்  நீதந  திட்ட 
வோ்டலக  வீடடில்  நோமும் 
கம்ேளம்  விரித்தோல் ்லன்்ன?

கவிஞர எ.எம்.எம் அலி
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வா ்சதிப்பு என்பது ஓர இனதிய 
நு்ரவு பலடேப்பாைதிக்கும் படிப்பாைதிக்கும் 
இலடேநய பாதிமாறப்படும் இன்சுலவ 
வதிருநது. பலடேப்பாைதி ஒரு ய்சாற கூடே 
வதிடடுவதிடேைா்ாது இப்படி நு்ரப்படுவந் 
இருவரக்குமான நபாதின்ப ேதி்ழ்வு. ஒரு 
நூலைப் புரடடும் ல்யால் அப்படி அடிமு்ல் 
நுனதிவலர சுலவக்  ் த்ிலடேப்பது அாதிந .் 
அஙய்ான்றும் இஙய்ான்றுமா  ்ய்றதிக்கும் 
மதின்னல்்ள் ம்திழ்ச்சதிலய வழஙகுவதும் 
ந்டிதந்டி அவறலறக்்ாண்பதும் ஒரு சுலவ.

ந்ாழ தியர  ா திம்்ா டீன் எழு்திய 
‘‘யமாழதி யபயரக்்ப்படோ் யமைனம்’’ 
அ வ வ ல ் ய ா ன  இ ன தி ய  நு ் ர ல வ 
வழஙகுவது ம்திழ்வு ம்திழ்வு ம்திழ்வு ம்திழ்வு.

் ல ை ப் ந ப  ப ை  ் ா க் ் ங ் ல ை 
எழுப்பு்தின்றன. நபசு்தின்ற நபசசுக்்ைதின் 
ய்சறதிவதிலன வதிடேவும், நப்சா் யமைனத்தின் 
அ ர த ் ங ் ள்  அ ் தி ் ம ல் ை வ ா ? ?  ே ா ன் 
ய்சால்லியலவ முலறநய உணரததுவன 
அைவறலறலவ என்று இந் நூலின் 
்லைப்நப ேம்லம ஆழமா் அலழக்்தின்றது.

யபண்ணுள்ைம் ய்ாண்டே யமன்லமயும் 
்சதிறுநவாரச ்சீறும் உக்்திரமும் அடியூறறாய 
இலழநயாடும் அன்பதின் சுலவயும் நூல் 
முழுவதும் ஊ்சைாடு்தின்றன. 

நூலை ்திறக்கும் நபாந் ்சான்நறார 
் ை தி ன்  வ ா ழ் த து ல ர  வ ா தி ல ்ச  சு ட டி 
அலழக்்தின்றது. நூலின் சுலவதந்ரந் 
ந ் னீ க் ் ை தி ன்  மு ர ல் ல ்  ம ் தி ழ் ச ்ச தி ப் 
படுததுக்்தின்றது . 

ப்திப்பா்சதிாதியர ்மதிழ்யேஞ்சம் அமதின் 
அவர்ள் ஒந்சா வதின் ்ருததுருநவாடு 
ய்ாடேங்தியுள்ை ்திறனாயவு அருலம.

்ாயாருக்கு ் ாணதிக்ல்யா் ய்ாடேஙகு 
த்ின்றது நூல்.... இருநவறு மு்ம் ா்ணப்படும் 

மனதி ர் லை வா்சதிக்  முயல் த்ிற புறப்பாடு ேன்று. 
‘‘நேரததுக்கு நேரம் மாறதிடும் ஓணான் கூடடேம் 
நபால் நேரம் வந் ால் ் ன் சுயரூபதல  ்மாறறதிநய 
நபாறறதி வாழும் மனதி  மாணதிக் ங்ள்’’ என்ற 
எண்ணல் ேன்று ேனதிேன்று. 

‘ ‘ மு ழு ல ம க் ் ா ண  ் வ தி ல ் ் ளு க் கு 
முறறுப்புள்ைதி லவத்திடேநவ பாீடல்சயாய 
எழுது்தின்நறன்’’. 

‘ோனும் எழு்தி முடித்திடுநவன் புதுக் 
்வதில்்லை’

இலவ ய்றதிக்கும் மதின்னல் அழகு.

்நல்க்்ா் உறவுக்்ா் எழு்ப்படடே 
்வதில்்ள் பாதிவு எனும் லமந்ாயதது 
எழு்ப்படடுள்ைன.

முத்ாயப்பா்த ்ாயவீடடுக்கு வதிருந்ாைதி 
யா  ்ம்ைதின் உணரச்சதி மலழ உயதிநராடடேமா் 
ேலன த்ின்றது.
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அ்்தி என்்தின்ற ்வதில்யதின் வலி 
ய்சால்லி மாைாது.

ப ள் ை தி  ே ா ட ் ள்  ப ரு வ ம்  எ ய ் தி ய 
்ாைம். ேடபதின் படடோம்பூச்சதிப் பருவம், 
்ா்லின் வருல், ்ணவநனாடு ்னதிந் 
குடித்னம், ் ருசசுமந் ் ாயலம, ம்லைப் 
நபாறறதி  வைரக்கும் அன்லன, ம்லை 
வைரக்கும் ் ாய ் ாடடும் ் டுலம, ் னதிவதின் 
்ற்ண்டு அல்ைவா?? ்ாயுமானவைா் 
‘‘ோன் உன்லன என் இருவதிழதி்ளுக்குள் 
அலடே்ாக்்தின்நறன்’’ என்ற உணரவதின் 
வீசசு ்சதிறப்பு.

‘‘ேீயயனக்கு யபாருைல்ை யபாக்்திஷநம 
இல் ேீயறதியமாடடோய யபண்நண’’ என்ற 
அன்பதின் ய்ைதிவு அழகு.

் ரு வ ல ற  பூ க் ் ை ா ்  ம ் ல வ  ம டி 
சுமக்கும் ்ாயலமயதின் யமாழதி அழந் 
அழகு. எதுவும் அழகு.

எனும் அழகுப்படடியல் ்வதிஞாதின் 

இயறல்த ந்ாயவதிலன எடுததுக்்ாடடும் 
நபரழகு என்று பை படிேதிலை்லைப் 
யபண்ணதியல்்ள் நபரழ்ா்  லமந்ாயதது 
வடித்திருக்்தின்்றார ந்ாழதியார ாதிம்்ா டீன்.

 
எழு் எழு் இன்னும் ்வதில் ்னதியும். 

எழுத்தின் கூரலம கூடும் எழுது் ந்ாழதிநய 
வாழதிய வாழதிய.

கவபிமுகில ்தஙக அன்புவலலி 
படடுக்ந்ாடலடே ்மதிழ்ோடு.

நூல் வதிலை : 350 (இைஙல் ரூபாய)
பக்்ங்ள் : 112

ய்ாடேரபு்ளுக்கு...

அலைநப்சதி : +94 777555946
இயமயதில்: editor@tamilnenjam.com
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வாடா மலர்கள 
ஆதி ைகன்களின் அ்ிமுகம் ஆல்ட ்வறறுலையில் 

அநநிய வோசல்ன ஓர பூைி ைக்களுக்கு 

்ேோர முகோம்களின் முகவரி கூ்ட ்தரியோதவர 

ேல்லக்கில் புகழ சுைக்கும் துதிேோடிகளின்

லகப்ேோலவப் ேிள்லளகளோய பீரஙகியில் தவழும் 

லகக்குழநலதகளோய ்வடிகுண்டில் ்கோலி

விலளயோடும் ்கோைோளிகள் – குழிே்ிக்கும் கள்வரக்கும்

விதிப்ேோடடில் துதி்கோஷ ஓலைிடும்

தற்கோலலப்ேல்ட ரோஜோக்கள் - தூக்குத் தூக்கிகலள

தூக்கிலிடடு ைோரதடடி, என் ைோர சுரநத 

ேோ்லல்லோம் நிலத்திறகு திலகைிடடு - சிவப்புப்

ேோலதயி்ல கலரஞச்யன் கறபூர்ை - நம்

நோடடு கோலளக்கும் வீரமுண்டு - அப்ேப்ேோ 

நோ்்டல்லோம் நீ விடடுப்்ேோ்ன சுவோசக்கோத்தில் 

வீரக்குருதி துடிக்குதப்ேோ , கோதல் ்ரோைி்யோக்களின் 

வோசல்ன ்ரோஜோக்கள் உன் கல்லல்க் 

க்னவுக்கு கோணிக்லகயோ்னதப்ேோ - ேோரதத்தின் 

கோயப்ேட்ட ்தசத்துக்கு கல்கி ைகன் - ேி்நதோச்சு ..!!

வோ்டோ ைலருக்கு. வோசல்னயும் ்ேோ்நதோச்சு 

வோழக! வோழக்வ்ன ேோரத லைநதனுக்கு 

்ேரிலக ்கோடடியோச்சு.......!!!

ேோ்ரல்லோம் ஒன்்னோச்சு....!!!!

கவபி்தாயபினி. வபிஜி பவஙகட்
லைதரோேோத்.


