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தயாராகிக்காண்டிருககும் ‘‘்ெவ்வநதி மேமே 
ஒரு பனித்துளி’’ ஹைககூ ்தாகுப்பு நூலுககு 
க்வியுேக நட்புகளிடேிருநது க்விஹதகஹள 
எதிர் பார்ககிம�ாம். ்விஹரநது ெி�நத மூன்று 
ஹைககூவுடன் ஒளிப்படம் மெர்த்து தாேதிககா 
ேல் உடமன அனுப்பவும். கட்டணம் ஏதுேில்ஹே.
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கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில்

தேமா கூவிளம் கூவிளம் கூவிளம் 

பாரில் எங்குமே கண்டிராக மகாரமே 
பசஹெப் பாேகர் ்பற�்வ ருற�்வர் 
ஊரில் ்வாழநதிடு முத்தேர் ்வல்ே்வர் 
உண்ஹே யன்புடன் ஆழநதிடும் ம்வஹளயில் 
மநரில் நின்்�திர் மோதிட ம்வண்டிய 
நீதி என்பஹதச ெறறுமே எண்ணிடா 
நாரி என்பிோ நஞெரின் குண்டினால் 
நாெ ோகினர் ம்வதஹன யுறம�ாமே

்ம்்பிதுமர கு்்திலகம்

ஒற்றைப்ார்வயிலவிளக்கொிதோய்--என்
ஆயுள் தே்கெ்ய அேில்ிடிதோய் !
ஒற்றைப புன்்ன்கெவீசி்வதோய்!--நான்
உண்ண உண்ண ்சி்கொடுதோய்....!
°
ஒற்றை ஒளிம்ை நீநடநோய்-உ்்னச்
சுறறைிலும் ஆயிேம் நில்வாிதோய்..!
கெறறுக்கொடுத்ேன் கொல்ேிதோய்! -என்
்கெகெளில ஆயிேம் வான்வளரதோய் !
°
்வறறுத ோ்ள்்னக கெவியாககெ--நீ
வீசிய புன்்ன்கெ ்சாலலடுககும்...
சுறறைிலும் நீதய இருநதுவநோய்-அநேச்
்சாரககெதேின்வாசலில விருநதுவநோய்..
°
மேஙகெ்ளக கெடநேச் சநே்னதம!--ம்ன
மாளி்கெ வாசலின் ்சநேமிதை!
இேம் இேம் இே்ம்ன இ்னிப்வதள! -என்
இேயதேில எ்னககெிடம் ேரு்வதள.....
°
வ்கெவ்கெ யாயு்்ன வ்ே்வதள.--என்
வாசலில வநது நி்றை்வதள
மி்கெமி்கெ இது்வ்ன ஏதுமில்ல --நீ
தம்ே்ம யாய்வநோய் ஞா்னமகெள் !
°

கவபிக்நகோ துமரவசந்ரோசன்
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அ்வனும்,
நானும் 
கடல் பார்த்துக ்காண்டிருநமதாம். 

அஹே நஹனத்துச ்ென்� பின் 
ெிப்பியும், கிளிஞெலும்
மதடிப் ்பாறுககியது,
்பரிய அஹே ்வரும்மபாது
அசெப்பட்டு ஓடியது
நீசெல் அடித்துப் பார்த்தது
இப்படியாகச ்ொல்லிக ்காண்டிருநமதன். 

அ்வன் 
அன்்�ாரு நாள் 
கடலுககு ேீன் பிடிககச ்ென்� அப்பா 
குண்டு துஹளத்து,
உயிர்நாடி இன்�ி 
கஹர ்வநது மெர்நதஹதச ்ொன்னான்.
 
கடல் பார்த்தல்
எல்மோருககும்
இன்பேில்ஹே!
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உலகம் முழுவதும் ்ரவபிக் கதிடக்கும் ்ைணிழணினத்தில்.. ்னக்்கன 
ஓரணிடதம்.. ்ைணிழ்ேஞசம் இலக்கதிய இ்ழ.. ்க்க மவததுக் 
்கோணடிருப்து ்்ருமையளணிக்கதிறது..

எ ண ் ற ற  வ ோ ச க ர க ள் . .  ் ை ணி ழ ் ே ஞ ச ம்  ந ே ர க ோ ் ல் க ம ள 
இரசிதது ்ைது கருததுக்கமள அனுப்பிய வண்ம் இருக்கும் 
நவமளயபில்.. ேம்ைணிமடநய.. சத்ைணில்லோைல்.. ஒரு எழுத்ோளர 
சோ்மன புரணிந்திருக்கதிறோர.

பன்னிரண்டாம் ்வகுப்பு தேிழநாடு அரசு தேிழ ்ோழி பாடத்தில் இ்வருஹடய மகாஹட 

ேஹழ ்யனும் ெிறுகஹத  இநத ்வருடம் முதல் இடம்்பறறுள்ளது.. 

ஆம்.. பிரபே ஐதராபாத் எழுத்தாளர் திருேதி. ொநதாதத் அ்வர்கஹளத்தான் ் ொல்கிம�ன். 

திருேதி ொநதா தத்.  இரட்ஹட நகரங்களான ஐதராபாத்.. ்ெகநதிராபாத் மபாேம்வ,  

இரட்ஹட ்ோழிகளில்.. அதா்வது தேிழ.. ்தலுங்கு இரண்டிலும் புேஹே ்பற�்வர். 

ெி�நத எழுத்தாளர்.

ொகித்ய அகாடேி ்விருது ் பற� ் தலுங்கு இேககியங்கஹள  ் ோழி்பயர்த்து தேிழுககு 

்காஹடயாக அளிப்ப்வர்.  ஐதராபாத் நிஹ� இேககிய இதழின் ஆெிரியர். ்விருதுகள் 

பே ்பற�்வர். தனக்கன தனிப்பாணிஹய பின்பறறும் முறமபாககு ெிநதஹனயாளர். 

இ்வருஹடய ்வாெகர் ்வட்டம் தேிழிலும், ்தலுங்கிலும் ேிகப் ்பரியது. ஒமர மநரத்தில் 

இரட்ஹட குதிஹரயில் ெ்வாரி ்ெய்வது எத்தஹன கடினம். இநத புன்னஹக அரெிமயா.. 

தேது தி�ஹேயின் ேீதுள்ள நம்பிகஹகயால்.. ேிகச ெி�ப்பாக இரு ்்வவம்வறு இேககிய 

்ோழி தளங்களில், ெர்்வொதாரணோக பயணிப்பது ்பரும் ்வியப்பயளிககி�து.

்வாருங்கள்.. மநர்காணல் ்வாயிோக அ்வர் ்வாய ்ோழிகஹள.. ்வரிகளாய உங்களுககு 

பகிர்்வதில் ்பருேகிழசெியஹடகிம�ன்.. 

இமதா உங்களுககாக.. 

:
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வ்க்கம் ்திருை்தி. சோந்ோ ்த 
அவரகநள.. உஙகளுமடய பூரவபிகம் 
்றறி கூறுஙகள்..

வ்ணககெம்! நகெதேஷு கொஞசி ்ட்டு நகெேம். 
கொஞசி கொமதகொடி மடம். ஆயிேத்ேட்டு 
சிவன் தகொயிலகெள், நூறறைி் யட்டு விஷ்ணு 
தகொயிலகெள் நீககெமறை நி் றைநே தகொயில 
நகெேம். அறைிஞர அண்ணா ்ிறைநே இடம். 
இன்்ன ்ிறை ்ல வேலாறறுச் சிறைபபுகெள் 
ேதும்்த ேதும்்க ்கொணட அன்்றைய 
்லலவத ே்லநகெேம் கொஞசீபுேம்ோன் என் 

ி்றைநே மண..  அறைிஞர அண்ணா ் ிறைநே ஊர 
என்்து மட்டுமன்றைி அவர ் ிறைநே ் சபடம்்ர 
15 அன்று ோன் நானும் ் ிறைநதேன் என்்ேில 
குைந்ே த்ால அவவளவு குதூகெலம் 
எ்னககு.

உஙகளுமடய ் ள்ளணிப்டிபபு.. இளமைக் 
கோலம்..

எஸ்.எஸ்.தகெ எ்னப்டும் தசாம சுநேே 
கென்யா விதயாலயா எனும் கெலாச்சாே 
நீட்சி மிகு ்்ணகெள் ்ள்ளியில SSLC 
வ்ே கெலவி.!  ் டிபபு ் ாட்டு இேணடிலும் 
ஸ்கொலரஷிப கெி் டதேளவில மேி் ்ணகெள்.!  

மாரகெைிப ்்னி விடியலகெளில சதகொோிகெள், 
தோைிகெளுடன் ேிருப்ா்வ ேிரு்வம்்ா்வ 
்ாடிய்டி கொஞசி வீேிகெளில ்வட்வ்ன 
நடுஙகெிய்டி வலம் வநது சஙகெே மடதேில 
்ேமாச்சாரயார அவரகெள் ேிருக கெேஙகெளால 
்்ாறகொசு ் வள்ளிககொசுகெள், ஆவி ் றைககும் 
முநேிாி மிேககும் ்வண ்்ாஙகெல எனும 
்ேவசக கெ்ணஙகெள். தகொவில உறசவத 
ேரு்ணஙகெளில அகென்று ்டரநே ோஜ 
வீேிகெளில உலகெதம எஙகெளு்டயது எனும் 
விேமாய் இளவேசிகெளாய் சுறறைித ேிாிநேது. 
வீட்டுககு வரும் விருநோளிகெளுடன் ்ட்டுப 
புட்வக கெ்டகெளுககுப ்்ட்யடுப்து. 
ஒன்றைா இேணடா… அதநகெ அைகொ்ன 
அறபுேமா்ன ்ட்டாம்பூச்சிக கொல மலரும் 
நி் ்னவுகெள்.

்ைணிழ ைீது ஆரவம் வரக் கோர்ம்..

இ து  ே ா ன் …  இ ே ்ன ா ல  ே ா ன்  எ ்ன 
அ்டயாளப ்டுததும் அவசியதம இன்றைி  
ேமிழ் சூைல. ேமிழ் வைிக கெலவி. ் ்ாதுத ேமிழ் 
சிறைபபுத ேமிழ் இரு ்ாடத ேிட்டஙகெளிலும் 
நலல மேிப்்ணகெள். இ்வ்யலலாம் 
என்னுள் ்மாைியாரவத்ே வளரதே 
உேஙகெளாகெ அ்மநேிருககெின்றை்ன.

்திருை் வோழக்மக..

SSLC யில நலல மேிப்்ணகெள் எடுதது 
ேமிழ்நாட்டு அேசு ஸ்கொலரஷிப கெி்டதே 
இ்னிய ேகெவ்ல எஙகெள் ே்ல்மயாசிாி்ய 
எ்னககுத ்ோிவிதே த்ாது மகெிழ்ச்சியில 
ேி்ணறைிப த்ாத்னன். தமற்டிபபு எதுவ்ே 
விருப்தமா அவவளவு ்டிககெலாம். ்டிபபு 
சம்்நேப்ட்ட அதே்்ன ்சலவுகெளும் 
அேச ினு்டயது.  ்டிப் ில ம ிகுநே 
ஆரவமிருநே என்னுள் அேறகுள் ஆயிேக 
தகொட்்டகெள் எழும்்ி, அதே தவகெதேில 
அதே்னயும் அ்ே நாளில ே்ே மட்ட்மாகெியும் 
விட்ட்ன. ஏற்கெ்னதவ ேிரும்ணப த்ச்சு 
் ே ா ட ங கெ ி ய ி ரு ந து ம்  ந ா ன்  அ ் ே ச் 
சீாியஸாகெ எடுததுக ்கொள்ளவில்ல. 
்ைேோ்ாதேில டன்லப கெம்்்்னியில 
உதேிதயாகெம். முேன் முேலாகெ வநே நலல 
இடம். அது இது எ்ன உலகெின் அ்்னததுப 

YY0

பாட்ேிண்டன் ஒலிம்பிக ொதஹனயாளர் 
பி ்வி ெிநதுஹ்வ தினேணிகதிர் 
தீபா்வளி ேேருககாக....அ்வர் 
பயிறெியிலிருநத மபாது ொநதா தத்  
மபட்டி கண்ட மபாது...
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்்றதறைாாின் கொலம் கொலமாய் ்ோடரும் 
கொே்ணஙகெள்! என் மறுபபு, ்கெஞசல,  
அழு்கெயும் மீறைி எண்ணிப ்ேித்னைாம் 
வயேில இலலதேேசியாகெி அாிசியுடன் 
என் தோை்ம வளேலாயிறறு. கெ்ணவர 
்்யர ேதோததேயா.! என் எழுததுப ்்யர 
்ாரதது, கொேல ேிரும்ணமா? உஙகெள் 
கெ்ணவர வஙகொளியா எ்னக தகெட்கொே 
ஆளில்ல இன்்றைககும்!!. அச்சு அசலாய் 
ேமிழ்நாடுோன் அவரும்!. ேிரும்ணமா்ன 
்ின் ேத எ்னச் சாநோவுடன் இ்்ணநேது.! 
மகென் மகெள் எ்ன இரு வாாிசுகெள். இ்டயில 
ஒரு ஐநோணடு கொலம் ்்ஙகெளூரு வாசம் 
ேவிே அன்றைிலிருநது ்ைேோ்ாத என் 
நிேநேே வாழ்விடமாயிறறு.. 

மு்ன் மு்லில் உஙகளுமடய எந் 
்மடபபு.. எந் இ்ழணில்.. எப்்ோழுது 
்வளணிவந்து..

முேன் முேலாய் என் ஒரு ் ககெக கெ்ே ஆ்னநே 
விகெட்னில.. தமாேிேக ்கெ ்ஷாட்டாய்.!.

அபந்ோம்ய எழுதது துமறக்கும்.. 
்றந்ோதுள்ள எழுதது துமறக்கும் 
உள்ள வபித்தியோசம்..

அபத்ாது ்்டபபுகெளில வர்ண்்னகெள் 
அேிகெமிருககும்.. ்ாதேிேஙகெளின் கு்ணாேி 
சயஙகெள் விா ிவாய் சுவாேசியமாய் 
்சாலலப்டும்.. கெ்ே நீட்சி ஆணடுகெள் 
்ல கெடககும். இபத்ாது இந நவீ்ன யுகெப 
்்டபபுகெள் வர்ண்்னகெளறறு கெ்ே்யக 
கூர்மத ேன்்மயில நகெரதேிச் ்சலலும்.. 
எ்ேயுதம ்வளிப்்டயாகெச் ்சாலலாமல 
ஒரு குறைியீட்டுத ேன்்மயிலா்ன (sugges-
tive) முடிவுடன் வாசகெர கெற்்்னககு 
விட்டு விடும் ்்டபபுகெள் அேிகெம் கொ்ண 
முடிகெிறைது. கெ்ே நடககும் கொல நீட்சியும 
கு்றைநே வ்ேய்றையுள் சம்்வஙகெளின் 
அடிப்்டயிலோன் அ்மநேிருககும்.. என் 
கெ்ேகெளும் ஏறைககு்றைய அப்டிதோன். 
் த து  ஆ ண டு கெ ள்  கெ ட ந ே ்ன  எ னு ம் 
ே ி னு ச ி ல ன் றை ி  ஒ ரு  வ ா ே ம் ,  அ ல ல து 
இேண்டாரு நாளில நடககும் நிகெழ்வுகெளின் 

ி்ன்்ன்ணியில கெ்ேகெள் அ்மவேில கெவ்னம் 
்கொள்கெிதறைன்.

n மதனீ 
ேேர்ககாதேன்

n ்வண்ணத்துப்பூசெி 
உன்னதப் பஹடப்பு

n எறும்பு
்வலிஹே ்விரும்பி

n ்நறகதிர்கள் 
்தாங்கும் தங்கககுடுஹ்வ

n ெிேநதி 
முயறெியின் முன்னுதாரணம்

n ஓட்டு 
ஜனநாயகக கடஹே

n பணம் 
துரத்தப்படுப்வன்

n ்நகிழிப்ஹப 
ேண்ணின் எதிரி

n அரசுப்பள்ளி 
்விடியஹேத் மதடி

n கல்்வி 

பண்டகொஹே

     - ்ைணிழ ்ம்்பி
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்ஙகமளக் கவரந  ்் ைணிழ இலக்கதியம், 
ேவீன இலக்கதியம் ைறறும் ் ஙகளுக்கு 

ப்ிடித  ்எழுத்ோளர..

கெடறகெ்ேயின் ம்ணல ்ேபபு த்ான்றை 
எண்ணிக்கெயில யா்ே்ய்னக குறைிப ி்டு 
வது? சிககெலா்ன தகெள்வி இது. சாி… 
்்ான்்னியின் ் சலவன், ேி...ஜா்னகெிோம்னின் 
்்டபபுகெள், புது்மப ி்தேன், ் ஜயகொநேன் 
சமுதேிேம், ்ஜயநேன் கெ்ேகெள் ி்டிககும். 
சமீ் தேில நம்்ம விட்டுப ி்ாிநே 

ி்ே்ஞசன் அவரகெளின் “வா்னம் வசப்டும்“ 
நாவ்ல சமீ் தேில மீணடும் வாசிததேன். 

ி்ாிட்டிஷ்கொேரகெளுககும் ஃப்ேஞசுக கொேர 
கெளுககுமி் டதய த்ார மட்டுமலல, இரு 
ேேபபுச் சாமா்னியப ி்ே்ஜகெளி் டயும் 
நிலவியிருநே ஓரு ஆழ் ம்னககெசபபு்ணரச்சி் ய 
புதுச்தசாிப ி்ன்்ன்ணியில அம் மணசாரநே 
கெலாச்சாேஙகெளும், வட்டாே வைககு வைககு 
்மாைியுமாய் ஏோளமா்ன ்ாதேிேஙகெளுடன்  
்வகு அறபுேமாய் எழுேப்ட்ட ஒரு கொட்சிப 
பு்்னவு த்ான்றை நாவல சாகெிதய அகொடமி 
விருது ்்றறை “வா்னம் வசப்டும்..’!  ி்டிதே 
நவீ்ன எழுதேளரகெள்… இது இ ன்னும் 
சிககெல… இன்்்னாரு சாி… சுஜாோ, 
அதசாகெமிதேன், சுபே்ாேேி.ம்ணியன்… எஸ்.
சஙகெே நாோய்ணன், எஸ்.ோமகெிருஷ்்ணன்,  
சிவசஙகொி, சிவகொமி,  ேிலகெவேி….. ் சாலலிக 
்கொணதட த்ாகெலாம்.

இதுவமர ்வளணிவநே ்ஙகள் 
நூல்கள் குறிதது..

இதுவ்ே ்மாதேம் ்ேி் ்னட்டு நூலகெள் 
்வளிவநதுள்ள்ன. இவறறுள் ஆறு என் 
சுய ்்டபபுகெள். நான்கு சிறுகெ்ேத 
்ோகுபபுகெள். உயிரபபு, எல்லகெள்,  
இவரகெள்,  வாழ்க்கெககொடு ஆகெிய சிறுகெ்ே 
நூலகெள்.  ஆணகெளுககொ்ன இட ஒதுககெீடு, 
்ைேோ்ாத ்டாி எ்ன இரு கெட்டு்ே 
நூலகெள்!  ்ன்்னிேணடு ்மாை ியாககெ 
நூலகெள், சிறுகெ்ேத ்ோகுபபுகெள்,கெவி் ேத 
்ோகுபபுகெள், நாவலகெள் எ்னப ்ன்முகெத 
ேன்்மயா்ன்வ. இவறறுள் நான்கு நூலகெள் 
சாகெிதய அகொடமி ்வளியீடுகெள்.

ேஙீகள் ் ன்்ைோழணி வபித்க்ரன்்ம் 
அறிநவோம்.. உஙகளுமடய மு்ல் 
்ைோழணி ்்யரபபு நூல்..

எ ன்  ் ம ா ை ி ய ா க கெ ப  ் ் ட ப பு கெ ள் 
அ்்னததுதம ்ேலுஙகெி்னின்று ேமிழுககு 
எனும் வ்கெயில! முேல ்மாைியாககெப 
் ் ட ப பு  ஒ ரு  கெ வ ி ் ே .  த ே ா ை ் ம 
எனும் சிறறைிேைில ்வளியா்னது. முேல 
்மாைியாககெ நூல “ ் ேலுஙகொ்னா ் சாலலும் 
கெ்ேகெள்..” ் ேலுஙகொ்னாப த்ாோட்டதேின் 
துவககெக கெட்டஙகெ்ள முன்்வககும் 
கெ்ேகெள் இ்வ. ்மாைியாககெத து்றையில 
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எ்னககு வேதவறபும் ்்ரும் அஙகெீகொேமும் 
கெி்டககெச் ்சய்ே நூல இது. ்சன்றைிடுவீர 
ேி்ச எட்டும்.  கெ்ல, இலககெியச் ்சலவம் 
இஙகு ்கொ்ணரநது தசரதேிடுவீர  எ்ன 
்ாேேியின் ்ாட்ல ஒற்றை வாரத்ே 
வாிச் தசரபபுடன்… சுநேேத ்ேலுஙகு எ்ன 
அவதே அ்டயாளப்டுதேிய ்ேலுஙகு 
்மாைியின் சுநேேஙகெ்ள இயன்றைளவு நம் 
ேமிைில ்கொ்ணரநது தசரககெலாதம எனும் 
ஆரவததுடன் ்ய்ணப்ட்டு வருகெிறைது என் 
்மாைியாககெதேடம்.

சோகதிதய அகோடைணி வபிருது ்்றற 
நவறறு ்ைோழணி நூமல ்ைணிழணில் 
்ைோழணி ் ்யரக்கும் ந்ோது, ் ஙகளணின் 
ைநனோேதிமல எப்டி இருக்கும்..

இரு்தேி நான்கு இநேிய ்மாைிகெளில 
ஒரு ்மாை ிய ி்னின்று இன்்்னாரு 
்மாைிககு ்மாைிப்ாிவரதே்்ன ்சய்யும் 
மதகொன்்னேமா்ன இலககெியப ்்ணி்ய  
சாகெிதய அகொடமிககொகெ, தமற்கொணடுள்ள 
்்ணி எனும் த்ாது கெரவமறறை ்்ரு்ம 
விேவும் என்னுள்! மூல்மாைி, ்மாைியாககெ 
்மாைி எ்ன இரு ்மாைிகெளிலும் நலல 
தேரச்சி இருநோல மட்டுதம ்சய்யக கூடிய 
்்ணி என்்ோல என் மீது நம் ி்க்கெ ்வதது 
ஒப்்டககெ்ட்ட ்்ணி எனும் எச்சாிக்கெ 
ம்ணி என்னுள் ஒலிததுக ்கொணதட 
இருககும். அகொடமிப ் ்ணி என்று மட்டுமலல, 
்மாைியாககெப ்்ணி எதுவா்னாலும் 
கூடுேல கெவ்னமும் உ்ைபபும் ஈடு்ாடும் 
தே்வப்டும். True to the Text என்்து 
்மாைியாககெப ்்ணியின் இலககெ்ணச் 
சூதேிேம். கெணடிப்ாகெப ் ின்்றறை தவணடும்.! 
நம் ேமிழுகதகெற் வாககெிய அ்மபபு அலலது 
மாறறுச் ்சாறகெள் ்யன் ்டுதேலாம். 
ஆ்னால மூல ்மாைியில ்சாலலப்ட்ட 
கெருதது சி் ேயக கூடாது. மாறறும் உாி் ம 
்மாைி் ்யரப்ாளரகெளுககுக கெணடிப்ாகெக 
கெி் டயாது. ்மாைியாககெப ்்ணி என்்து 
கெதேி தமல நடப்து த்ால ோன்.

உஙகளுமடய ்மடபபுகள் ்வளணி 
வந் ்த்திரணிமககள்.. இ்ழகள் 
குறிதது..

விகெடன், கெலகெி, அமுேசுே ி், கெ்லமகெள், 
சாவி, குஙகுமம்,  ோ்ணி,  இேயம் த்சுகெிறைது, 
மங்கெயர மலர, ேி்னம்ணிகெேிர, ேி்னதேநேி,  
உேதேச ிநே்்ன…. இன்னும் அதநகெ 
்வகுஜ்ன இேழ்கெளில நி் றையப ் ்டபபுகெள் 

ி்ேசுேமாகெியுள்ள்ன. ்ேி் ்னநோணடுகெளாகெ 
நண்ர வட்டம்,  சு்மஙகெளா, முஙகொாி, 
்ின் வநே நாட்கெளில… ேி்சஎட்டும், 
ேமிழ் ்லமூாியா, கெ்்ணயாைி, கொக்கெச் 
சிறைகெி்னிதல, நிைல, கெ்னவு, மகொகெவி,  
கெ்ே்சாலலி,  கொ்ணிநிலம், ேளம், இலககெியச் 
சாேல, நி் றை…. இன்னும் இன்னும் ்ல 
சிறறைிேழ்கெள் எ்னப்டும் இலககெிய இேழ்கெளில 
எழுேிவருகெிதறைன்.

ஐ ் ர ோ ் ோ த  ே தி ம ற  இ ல க் க தி ய 
வடடத்தில்..  ்ஙகள் ்்ணிகள்..

சிதோநே விதயாநிேி ேிரு முததுசாமி 
அவரகெளின் து்்ணயுடன் கெவிமாம்ணி 
இ்ளயவன் அவரகெள் துவஙகெி ் வதே ”நி் றை” 
எனும் இலககெிய அ்மபபு ்ைேோ்ாதேில 
்தோணடுகெளுககும் தமலாய் சிறைப்ாய்  
இயஙகெி வருகெிறைது. மாோமாேம் நடககும் 
இலககெியச் சநேிபபுகெளுடன் அவவபத்ாது 
்ட்டி மன்றைம். ஆணடுதோறும் கெம்்ர விைா 
எ்ன நிகெழ்ச்சிகெள்.  நி் றை மூலம் ஒரு ் ட்டிமன்றைக 
குழுவும் ே்னிப்ட்ட த்ச்சாளரகெளும் அதநகெப 
புது எழுதோளரகெளும் உருவாகெியுள்ள்னர. ஒரு 
வருடமாய் நி் றையின் ்ட்டிமன்றைதே்லவர 
ே ிரு ஸ்ரீ்னிவாசன் அவரகெள் ந ி்றை 

்விெில் ்வித்்வான் திரு. 
ெி்வபிரொத்காருவுடன் தினேணிககான 
மநர்காணல்
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இ ல க கெ ி ய  வ ட் ட த ே ி ன்  ே ் ல வ ே ா ய் 
்்ாறுபத்றறுள்ளார. இ்ளயவன் அவரகெள் 
ஆசிாியோய் “நி்றை“ எனும் ்்யாிதலதய 
ஒரு சிறறைிேழ் கொலாணடிேைாகெ ்வளி வநது 
்கொணடிருககெிறைது. அறு்த்ோன்்து 
இேழ்கெள் வ்ே இ்ளயவன் அவரகெள் 
ஆ ச ி ா ி ய ே ா ய்  இ ரு ந து ,  எ ழு ் ே ா ம் 
இேைி்னின்று ஆசிாியர ்்ாறுபபு என்்னிடம் 
ஒப்்டககெப்ட்டுள்ளது. ்ைேோ்ாத 
எ ழு த ே ா ள ர கெ ளு ட ன்   ே ம ி ழ் ந ா ட் டி ன் 
சிறைநே ்்டப்ாளரகெளின் எழுததுகெள் 
்்ருமளவில இேைில ்ஙதகெறகெச் ்சய்யும் 
என் ஆ்ச ்வறறைிகெேமாய் நி் றைதவறைிக 
்கொணடிருககெிறைது.

இ த ் ம ன  வ ரு ட ங க ள ோ க . .  ஒ ரு 
எழுத்ோளரோக ேீஙகள் சந்தித் 
சவோல்கள்..

சவாலகெளா… அப்டி எதுவுமில்ல… தநேப 
ி்ேச்்்ன ேவிே! என் குடும்்தேி்னின்றும் 

நலல ஒதது்ைபபு கெி் டதது வருகெிறைது. 
என் எழுததுகெள் எநே இஸதேின் (ism) 
அடிப்்டயில அலலது அ்டபபுக 
குறைிகெளுககுள்ளும் இறுகொேேலால என் 
எண்ணஙகெள் அவறறைின் த்ாககெ ில 
சுேநேிேமாய் ்வளிப்டுகெின்றை்ன. சவாலகெள் 
எ்னப ்ாரதோல அ்வ, ்மாைியாககெப 
்்ணியில மட்டும் நி் றையதவ உணடு. நான் 
்மாைியாககெம் தமற்கொணடுள்ள மூல 
்மாைி ்ேலுஙகு லி ி் கூட்டு எழுததுகெள் 
அேிகெம் ் கொணட்வ. ேமிழ் ஆஙகெில 
்மாைி த்ால ே்னித ே்னி எழுததுகெள் 
்கொணட்வ.. எ்னதவ ஒரு ்ேலுஙகுச் 
்சால ேமிைில ்்ாருள் ்கொள்ளும் த்ாது 
மூலச் ்சால்ல விட நீளமாய் அ்மயும். 
ஏற்கெ்னதவ  ்ேலுஙகுப ்்டபபுகெள், 
கெவி் ே முேற்கொணடு ்்ாிது ்்ாிோய் 
இருககும் இந நி் லயில தமற்சான்்ன  
நீட்சியில ்்டபபுகெளின் ேமிைாககெம் இரு 
மடஙகு நீளும். ேமிைில கெ்ேகெள், கெவி் ேகெள் 
அவவளவு ்்ாிோய் இருப்ேில்ல.. 
எ்னதவ ேமிழ் ்தேிாி் கெகெ்ளக கெவ்னதேில 
்கொணடு ் சயல்ட தவணடிய நிரப்நேேில 
்ேலுஙகெின் அதநகெச் சிறைநே ் ்டபபுகெள் இந 
நீளதேன்்ம கொே்ணமாய் என் தேரவி்னின்று 

விடு்ட்டுபத்ாகெின்றை்ன என்்து ்்ரு 
வருதேம்ோன்!

் ் ற ற  வ பி ரு து க ள்  /  வ ோ ழ ே ோ ள் 
சோ்மனயோக கருதுவது..

நி் றைய இருப்ோல சில மட்டும் ் சாலகெிதறைன். 
தகொ்வ லிலலி தேவசிகொம்ணி விருது. 
்சன்்்ன ோஜாஜி அறைககெட்ட்ள விருது, 
ேிருபபூர தசவ அ்மப்ின் குைந்ேத 
்ோைிலாளர  விருது, ேிணடுககெல ் கெவேி 
அறைககெட்ட்ள சுறறுச் சூைல விைிபபு்ணரவுப 
த்ாட்டிப ்ாிசு ேிருபபூர ேமிழ்ச் சஙகெ 
விருதுகெள்… ்ாிசுகெள்… ்சன்்்ன “தலடீஸ் 
ஸ்்்ஷல‘ விருது, ேமிழ்நாடு முறத்ாககு 
எழுதோளர சஙகெம், நியூ ்சஞசுாி புததகெ 
நி் லய விருது, ்ைேோ்ாத தகொேோஜு 
இலககெிய விருது, ்சன்்்ன உேதே சிநே்்ன 
அ்மப ி்ன் சிறைநே எழுதோளர விருது,  
தசலம் ோ்ேபபுள்ளிககொேர விருது, ேமிழ்நாடு 
சிறறைிேழ் சஙகெ விருது, நி் றை அ்மப ி்ன் அமேர 
அதசாகெமிதேன் நி் ்னவுச் சார்ாய், ” எழுதேேசி“ 
விருது, மறறும் அதநகெப ் தேிாி் கெப ் ாிசுகெள்.! 
இ்வ ேவிே ்மாைியாககெப ்்ணிச் சார்ாய் 
நலலி - ேி ்ச எட்டும் ்மாைியாககெ இலககெிய 
இேழ், ்சன்்்ன ்மாைி்்யரப்ாளர 
சஙகெம், ே ிருபபூர ேமிழ் சஙகெம், ேமிழ் 
இலககெியப ்்ருமன்றைம், ்ைேோ்ாத 
்ேலுஙகு இலககெிய அ்மபபுகெள் த்ான்றை 
அ்மபபுகெளின் விருதுகெள்…. தமறகூறைிய 
அதே்்ன அ்மபபுகெளுககும் ்நஞசு நி் றை 
நன்றைி ் ல மு்றை.!

்்ோருளோ்ோர அடிப்மடயபில்.. எழுதது 
து ம ற . .  ் ங க ள்  வ ோ ழ க் ம க ய பி ல் 
்ன்னணிமறமவ அளணிக்கதிற்ோ..

ஆேம்்க கொலதேில நான் முேலில குறைிப ி்ட்ட 
்வகுஜ்னப ்தேிாி் கெகெளில ்்டபபுகெளுககு 
சன்மா்னம் அளிககெப்ட்டது. ி்ன் வநே 
கொலதேில நான் எழுேி வரும் சிறறைிேழ்கெளில 
அப்டிதயதும் கெி் டப்ேில்ல. சுய்்டபபு 
்மாைியாககெம் இேணடும் இதே நி் லோன். 
ஆ்னால சாகெிதய அகொடமிககொ்ன ் மாைியாககெப 
்்ணிகெளுககுக கெ்ணிசமா்ன சன்மா்னம் 
கெி் டதது வருகெிறைது. ்்ாதுவாகெ ேமிழ் மீோ்ன 
கொேல மட்டுமன்றைி என் எண்ணஙகெள்.. 
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கெற்்்னகெளின் வடிகொலாய், ஆசுவாச 
்வளிப்ாடுகெளாய் என் எழுததுகெள் இருபபு 
்கொள்வோல ்்ாருளாோே அ்டப்்டயில 
என் ்நஞசின் சிறு தகொடியில சின்்னச் 
சிணுஙகெல கூட வநேேில்ல.

உ ல க ் ை ங கு ம்  ் ் ண ் ணி ய ம் 
ந்சும் நேரத்தில், ்ைன்மையோக 
ேீஙகள் ்்ண்ணியதம் ஒததுக் 
்கோள்ளோ்்ன் கோர்்ைன்ன..

சுவாேசியமா்ன தகெள்வி தோைி.. முேலில 
“் மன்்மயாகெ” எனும் உஙகெள் குறைிபபீடு 
அைகொகெ இருப்துடன் என் மீோ்ன 
உஙகெள் புாிே்லப புாிய ்வககெிறைது. சாி… 
்்ண்ணியத்ே நான் ஒததுக ்கொள்ளாேேன் 
கொே்ணம்.  அதநகெம். . !  முேலாவோகெப 
்்ண்ணியம் எனும் ்்யாில ்்ணகெ்ள 
உயரதே ிப  த்சுவதும் ஆணகெ்ளத 
தூறறுவதும் எ்னககு உடன்்ாடறறை விஷயம். 
ம்னிேக குலதேின் இரு ் ாலி்னஙகெளா்ன ஆண 
்்ண இருவ்கெயி்னருககுதம ்்ாதுவா்னது 
துன்்ம்!  இடரகெள், இன்்னலகெள், ் ிேச்்்னகெள் 
எ்ன அ்்னவருககுதம ஒரு நியேியா்ன 
வாழ்வியல கூறுகெளில ்்ண துன்்ம் 
மட்டுதம ்்ாிோய் த்சப்டுகெிறைது.  ்்ண 

என்்வள் பூமாதேவி, ேியாகெி, குடும்்தேின் 
குததுவிளககு என்்றைலலாம் த்சிப த்சிதய 
மகுடம் ்வப்து த்ால ஒரு வட்டததுககுள் 
்்ணகெ்ள அ்டதது ்வதே்டியால 
்்ண என்்வள் இப்டிதோன் இருககெ 
தவணடு்மனும் எழுோச் சாச்னத்ே அவள் 
மீது ேி்ணிதது, அம் மகுடம் ஒரு முள் கெிாீடமாகெி 
அவ்ளப ்லவீ்னப்டுதேி விட்டது.  இநே 
உளவியலால ஒரு ேன்்னிேககெம் தநரநது 
சநேரப்ஙகெள் தநரும் த்ாது ி்ேஷர குககெர 
ேன்்மயில அவள் ்வடிததுச் சீறைி, அழுது 
புலம்்ி  ஆணகெ்ளக கொே்ணமாககெிச் 
சாடுகெிறைாள். மாறைாய் ்லவீ்னமா்ன ்ாலி்ன 
்மன்று ்லவீ்னமாககெப்ட்ட ்்ண்ணின் 
முன்த்னறறைம் ஆணகெளுககு நிகெோகெ அ்மயும் 
ேீவிே மு்்னபபுடன் இநே மகுடம், குடம், 
குததுவிளககு என்கெிறை மா்யகெளி்னின்று 
முேலில ்வளிப்ட தவணடும். ி்ன் ேம் 
அதே்்ன துன்்ஙகெளுககும் ஆணகெள்ோன் 
கொே்ணம் எனும் ி்டிவாேப ி்ே்மகெளி்னின்று 
விடு்ட்டுச் சுய மு்்னபபுடன் ேன்்்ன 
நிரூ்ிககெ முற்ட தவணடும். துன்்ம் 
த ந ரு ம்  த ் ா து  ் ் ண  வ ா ய்  வ ி ட் டு 
அழுது அேறறுகெிறைாள். அககெம்்ககெதேில 
மு்றையிடுகெிறைாள். அதே சமயம் எப்டிப்ட்ட 
துன்்ம் தநரநோலும் ஆண ்மௌ்னமமாகெ 

நிஹ� ‘‘கம்பர் ்விழா்வில் அேரர் அமொகேித்ரன் நிஹனவு .." " எழுத்தரெி " ்விருது.
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உள்ளுககுள் குமுறுவாத்ன ேவிே, ஒலிப 
்்ருககெி ்வககொக கு்றையாய் ஓ்வ்ன 
்வளியிட்டுக ்கொள்ள மாட்டான். ேவறைாகெ 
நி் ்னககெ தவணடாம் அன்புச் சதகொோிகெதள… 
எதே்்ன எதே்்ன ஆணகெளின் வாழ்க்கெ 
்்ணகெளால சி்ேககெப்ட்டிருககெின்றை்ன!! 
ஆகெ ஆணுககும் அவஸ்்ேகெள் உணடு… 
வலிகெள் உணடு. ஆ்னால ஆ்ணியம் எ்ன 
ஒரு அ்டயாளப த்ார்வ கெி் டயாதே?!!  
்்ணகெளுககெிருப்து த்ால அவரகெள் 
ம்ன நலததுககொகெ, ்ாதுகொப்ிறகொகெ எச் 
சட்டமும் அமுலாககெப்ட வில்லதய.!! 
இப்டி்யலலாம் ்சாலவோல எ்னககு 
்்ணகெ்ளன்றைால ி்ாியமில்ல்யன்றைலல? 
அவரகெள் அ்்னவரும் என் சிதநகெிேி 
கெளாயிறதறை!! ஆணும் ்்ணணுமா்ன 
இபபுவியில சில அடிப்்டக கூறுகெள் ேவிே 
ஆண ்்ண்்ணனும் த்ேம் தே்வயில்ல 
என்்து ோன் என் அடிப்்ட வாேம்!. 
என் கெ்ேகெளில கூட ஆத்ணா ்்ணத்ணா 
அநேநேப ் ாதேிேஙகெளின் ேன்்மகெளுகதகெறறை 
வ்கெயில ோன்  நியாயம் அ்மயுதமயன்றைி 
ஆண ்்ண ்ார்வயிலலல!. நீ……ளமா்ன 
விளககெததுககு மன்்னிககெவும். இன்னும் 
இன்னும் ்ல ்ககெஙகெள் நீள தவணடிய 
கெிடுககுப ்ிடி தகெள்வியலலவா நீஙகெள் 
தகெட்டிருப்து!!

வோசகரகளுடன் எப்டி ்்ோடரபு 
்டுத்திக் ்கோள்கதிறீரகள்..

் ் ட ப ் ா ள ி கெ ளு க கு ம்  ் டி ப ் ா ள ர 
கெ ளு க கு ம ி ் ட  ் ே ா ட ர பு ப  ் ா ல ம் 
்்டபபுகெள்ோம்.! ்ோடர வாசகெரகெள் 
என் ்்டபபுகெள் ்டிககெ தநரநோல 
அவரகெதள ்ோடரபு ்கொள்வாரகெள். 
அவரகெள் கெருததுகெளுககு ேவறைாது ்ேில 
்சாலதவன். முகெநூலில மும்மேமா்ன ் ிறைகு 
்்ாதுப ் ேிவுகெளுடன் அவவபத்ாது என் 
்்டபபுகெள் ்வளி வநே ேகெவலகெ்ளயும் 
்கெிரதவன். கெருதது தவணடி ்ோநேேவு 
்சய்ய மாட்தடன். ஏ்்ன்னில என்்்னப 
த்ால ஆயிேமாயிேம் ்்டப்ாளரகெள் 
இஙகு! வாசகெரகெளுககு தநேமும்,  ஆரவமும், 
்்ாறு்மயும் இருககெ தவணடுமலலவா..! 
ஆ்னால இரு ேேப்ி்னாி்டயும் ்ோடரபு 

இருநோலும் இல்ல்ய்னினும் வாசகெர 
இலலாவிடில ்்டப்ாளிகெதள இல்ல.

வ ள ரு ம்  எ ழு த ் ோ ள ர க ளு க் கு 
்ஙகளணின் அறிவுமர..

வாசியுஙகெள்…. நி்றைய வாசியுஙகெள். 
்்டப்்ேவிடப ்டிப்ேறகு இேட்்ட 
மடஙகு தநேம் ஒதுககுஙகெள். வாசிபபு 
என்்து ஒரு ் ிேம்மாணட  வாசல த்ான்றைது. 
கூரநே ்ார்வ இருநோல அேன் இநே 
விசால  உலகெம், நம்்மச் சுறறைியுள்ள சமூகெம், 
சகெ ம்னிேரகெள் மீோ்ன நம் ்ார்வயும், 
்ோிேலும், புாிேலும் ஏற்ட்டு. ஏோளமா்ன 
அ னு ் வ ங கெ ள்  கெ ி ் ட க கெ  ஏ து வ ா கெ ி 
்்டபபுகெளும் கூர்ம ் கொள்கெின்றை்ன. 
்ிேசுேமாகெிறைதோ இல்லதயா அ்ேப 
்றறை ிய கெவ்ல விடுதது ்ோடரநது 
எழுேி்னால ஒரு நாள் ்வறறைி நம்மிடம் 
வோமல த்ாகொது. கெஜி்னி் ய நி் ்னவில 
்கொள்ளுஙகெள். அது சூரயா கெஜி்னி ஆ்னாலும் 
சாி, அடுதேோகெ என் ்்ணிவா்ன கெருதது… 
எநே்வாரு வட்டதேினுள்ளும் சிககெிக 
்கொள்ளாமல ்்டபபுகெ்ளச் சுேநேிேமாகெ 
இருககெ விடுஙகெள். 

இலக்கதியத துமறயபில் ேீஙகள் 
இன்னும் ்சயயநவணடிய கடமை 
யோக ேதிமனப்து..

கெ ட ் ம  எ ்ன ப  ் ா ர த ே ா ல  வ ள ரு ம் 
எழுதோளரகெ்ள இயன்றை வ்ே ஊககுவிப்து.! 
ே்னிப்ட்ட கு்றை்ய்னப ்ாரதோல அப்டி 
எதுவுமில்ல ோன்!  சாே்்ன்ய்னப ் ்ாிோகெ 
ஏதுமில்ல ்ய்னினும் ம்னேில ஒரு சின்்ன 
ேிருபேி மட்டும் .நிச்சயம் உணடு! ்மாைியாககெ 
நாவலகெள் ேவிே ேமிைில ஏன் இதுவ்ே நாவல 
எழுேவில்ல்ய்ன ஏோளமா்ன தகெள்விகெள்.! 
ஏத்னா எ்னககு நாவல, கெவி் ேத ேளஙகெளில 
உநதுேல ஏற்டவில்ல. துவககெதேில 
கெவி் ேகெள் எழுேி ி்ன் விட்டு விட்தடன். 
கெ்ே, கெட்டு்ேப ்்டபபுகெளிலோன் என் 
முழு லயிபபும். இன்னும் நி் றைய எழுேலாம். 
ஆ்னால தநேம்…? எழுதது மட்டுதம வாழ்க்கெ 
இல்லோத்ன..? குடும்்க கெட்மகெள் த்ாகெ 
கெி் டககும் தநேதேில எழுதது ேவிே எ்னககு 
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மிகெவும் ்ிடிதேமா்ன வாசிபபு, கெிாிக்கெட்,  
இ்ச, அேசியல உறைவு,  நட்புகெளுட்னா்ன 
்கெிரவுகெள்,  நாட்டு நடபபுகெள், இலககெியக 
கூட்டஙகெள் ஆகெியவற்றை இைககெ ம்னமில்ல. 
கு்றைநே எழுதேிலும் கெி் டதே மிகெப ்்ாிய 
ேிருபேி. எழுதது மூலம் கெி் டதே ஏோளமா்ன 
நண்ரகெள்! அடுதது ் ின் வரும் கெலவியாணடில 
ேமிழ்நாடு அேசின் புேிய ் ாடத ேிட்டதேின் கெீழ்..
்ன்்னி் ேணடாம் வகுபபுத ேமிழ் ்ாட நூலில 
‘தகொ்ட ம்ை“ எனும் (அமுேசுே ி்யில ்ாிசு 
்்றறை) என் கெ்ே இடம் ் ்றறைிருப்து. மிகுநே 
ம்ன நி் றைவளிததுள்ளது

்ஙகள் வோழக்மகயபில் ேன்றி கூற 
வபிரும்பும் ைனணி்ரகள்..

இதுவும் ் கொஞசம் கெஷ்டமா்ன தகெள்வி ோன். 
என் ்்றதறைார, உடன் ி்றைபபுகெள், என் 
குடும்்ம், மறறை உறைவுகெள், நண்ரகெள் எ்ன 
ஏோளமாத்னார என் நன்றைிககுட்்ட்டவரகெள். 
்்டபபுத து்றைத ்ோடர்ாய் ்ாரதோல 
அ து வு ம்  அ த ந கெ ர . .  அ த ந கெ ர . ! .  எ ன் 
்்டபபுகெ்ளப ்ிேசுாிதே, ்ிேசுாிதது 
வரும் இேைாசிாியரகெள்.. என்்்ன ஆசிாியர 
குழுவில ஒருவோய் ஏறறை “ேி் சஎட்டும்”  
இேழ் ஆசிாியர ேிரு.குறைிஞசி தவலன், ்்ரும் 
நம் ி்க்கெயுடன் .”நி் றை” இேைின் ஆசிாியர 
்்ாறுப ி்ல என்்்ன அமரதேிய கெவிமாம்ணி 
இ்ளயவன், நா்னிலு எனும் ஒரு நவீ்னத 
்ேலுஙகுக கெவி் ே வடி்வத ேமிைில 

“ேி் சஎட்டும்” இே்ையடுதது “மகொகெவி”யில 
அறைிமுகெப்டுதேிய ஒரு கெட்டு்ேககொகெ 
இ ன் னு ம்  எ ன் ் ்ன க  ் கெ ா ண ட ா டி க 
்கொணடிருககும் மகொகெவி ஆசிாியர வேி் ல 
்ிே்ா அவரகெள், இன்னும் குறைிப்ாகெச் 
்சாலவ்ேன்றைால சிறைநே எழுதோளரும் 
“கெ்னவு” இலககெிய இேழ் ஆசிாியருமா்ன ேிரு.
சுபே்ாேேி ம்ணியன்…! .அபத்ாது அவர 
்சகெநேிோ்ாதேில இருநோர. ஒரு கொலதேில 
்வகு ஜ்ன இேழ்கெளில மட்டுதம எழுேிக 
்கொணடிருநே என்்்னச் சிறறைிேழ்கெளிலும் 
எழுே ்வதேது மட்டுமன்றைி., இன்று 
எ்னககுப ் ேவலா்ன அஙகெீகெேம் கெி் டததுள்ள 
்மாைியாககெத து்றையில ஈடு ்டுதேியதும் 
அவர ோன்.! ஆேம்்தேில அத து்றையில 
அறைதவ நாட்டமறறு ி்டிவாேமாய் மறுதே 
என்்்ன, “உ்னககுத ்ேலுஙகு நன்றைாகெத 
்ோியு்மன்்ோல மூன்றைாம் ்மாைியின் 
உேவியின்றைி தநாி்ட ்மாைியாககெம் 
கொே்ணமாய் மூல நூலின் அடிப்்டத 
ேன்்மகெள் மாறைாமல துலலியமாய் 
்வளி் டுதே உன்்னால இயலும். அடுதது 
நீதய ஒரு ்்டப்ாளியாகெ இருப்ோல 
்மாைியாககெப ் ்டபபுகெளின் கெட்ட்மபபும் 
நுணுககெஙகெ்ளயும் உன்்னால கூர்மயாய் 
கெிேகெிதது ்வளிக ்கொணடு வே முடியும்..” 
என்்றைலலாம் கெ்ேததுக கெ்ேததுப புகெட்டி 
ஒரு வைியாய் சம்மேிககெ ்வதது… ம்… 
எப்டி ்வளிப்டுததுதவன் அவருககு 
என் ஆழ் ம்ன நன்றைியு்ணர்வ..?!... 

0YY 

நூல் ்்வளியீட்டு ்விழா்வில் தேிழ்நஞெம் இதழ ஊடக்வியோளர் ொரதா க. 
ெநமதாஷ அ்வர்களும் நிஹ� இல்ககிய்வட்ட உறுப்பினர்களுடன் ொநதா தத்.
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வாரத்ேகெளுககெப்ாற்ட்டது அது. அன்று 
என்னுள் அவர வி் ேதே ்மாைியாககெப 
்்ாறைி இன்று  சாகெிதய அகொடமி ் வளியீடாய் 
எ ன்  ் ம ா ை ி ய ா க கெ  நூ ல கெ ள் …  அ ந ே 
அ்மப ி்ன் கெருதேேஙகுகெளில ்ஙதகெறபு, 
அது ்வளியிடும் நூலகெளின் ி்ேசுேததுககு 
முன்்னா்ன ்ாிசீல்்ன, அேன் ்மாைியாககெ 
விருதுகெளுககொகெ ஒரு மு்றை மூன்று 
நடுவரகெளில ஒருவோய் இருநேது, மறறும் 
ேி் ச எட்டும் ் மாைியாககெ இலககெிய இேைின் 
இ்்ண ஆசிாியர குழுவில ்ேலுஙகுப 

ி்ாிவுககொகெ எ்னப ்லப ்்ருமிேஙகெள் வ்ே 
என்்்ன வளரததுள்ளது.  
 
் ை ணி ழ  இ ல க் க தி ய ங க ள் . .   ் ை ணி ழ 
எழுத்ோளரகளுக்கு.. ்்லுஙகு 
இலக்கதியவோ த்ிகள், வோசகரகளணிமட 
ய பி ல்  வ ர ந வ ற பு  இ ரு க் க தி ற ் ோ ? 
அந் ந்ோல் ்்லுஙகதிலிருநது.. 
்ைணிழுக்கு ்ைோழணி ்்யரக்கப்டும் 
நூல்களுக்கு எந  ் அளவு ்ைணிழணில் 
வரநவறபு இருக்கதிறது. நைலும் 
்ைோழணி்்யரபபு நூல்களணில்.. மூல 
நூலின் ்ன்மை ைோறோைல்.. நவறு 
்ைோழணி.. கலோசசோரதம  ் ப்ின்்றறும் 
ைக்களுக்கு ் கோடுப்து சோத த்ியைோ..

ேமிழ் மட்டுமலல, ்்ாதுவாகெ எம் ்மாைி 
யி்னின்றும் ்ேலுஙகுககு ்மாைி யாககெம் 

எனும் வ்கெயில ்ாரதோல ்மாைியாககெப 
்்டபபுகெளுககு ேமிழ் கூறும் நலலுலகெில 
கெி்டககும் அஙகெீகொேமும் வேதவறபும் 
்ேலுஙகெில சறறு கு்றைவு என்றுோன் 
்சாலல தவணடும்.. ேமிைில ்மாைியாககெப 
் ் ட ப பு கெ ளு க கு  எ ன் று த ம  ் ் ா ற 
கொலமாகெதோன் இருநது வருகெிறைது.. 
அடுதது நீஙகெள் தகெட்டிருப்து த்ால 
எம் ்மாைியிலும் மூல நூலின் நுணுககெத 
ேன்்ம மாறைாமல தவறறு ்மாைிக 
கெலாச்சாேத்ேக ்கொணடு வே முடியும். இரு 
்மாைியிலும் வலலுநரகெளாகெ இருநோல.! 
இருநே இடதேி்னின்தறை உலகெின் அ்்னதது 
்மாைி இலககெியக கூறுகெ்ளயும் நாம் 
அனு்விதேறைிய ஒரு ்ாலமாய் ்சயல்டும் 
்மாைியாககெம் எனும் சுய ்்டபபுகெளுககுச் 
சமமா்ன சாே்னத்ே ்்றுேல ேருேல எனும் 
்கெிரவு அடிப்்டயில தமம்்டுதே அ்்னதது 
முயறசிகெளும் அநேநே ்மாைிகெள் சாரநே 
மாநில அேசுகெள் தமற்கொள்ள தவணடும்.. 
இவ விஷயதேில சாகெிதய அகொடமியின் ்ல 
ஆணடுக கொலமா்ன ேீவிேச் ்சயற்ாடுகெள் 
கெணடிப்ாய் ்ாோட்டப்ட  தவணடிய்வ.. 
உம்…. இநே தநரகொ்ணல நீணடு ்கொணதட 
த்ாகெிறை்ேன்றைால அேன் கொே்ணம் சாேோ 
சநதோஷ் அவரகெளின் ்சறைிவு மிகுக 
தகெள்விகெள், அ்வ ்ோடர்ா்ன அவவளவு 
அம்சஙகெ்ளயும் முன் ்வதது விடும் 
உறசாகெத்ேயும் ்ே்ேப்்யும் தூணடும் 
விேமாய் அ்மநேது ோன்.! ேமிழ் இலககெியத 
ேளதேில ே்னக்கெ்ன ஒரு ே்னி அ்டயாளம் 
்கொணடுள்ள ேமிைலலாே அயல மண்ணின்று 
்வளிவநது ் கொணடிருககும் “ ேமிழ்்நஞசம்“ 
இேழுககும் அேன் வாசகெரகெளுககும் என் 
இ்னிய தோைி சகெலகெலாவலலி சாேோ 
சநதோஷ் அவரகெளுககும் ம்னம் கெ்னிநே 
வாழ்ததுகெளுடன் என் ்நஞசு நி் றை நன்றைி! 
மீணடும் மீணடும்.!

பே பணிகளுககிஹடயில்..  தங்கள் 
எழுத்துேக ொதஹன  ்வாழகஹகஹய 
எ ங் க ளு ட ன்  ப க ி ர் ந த ஹ ே க கு . . 
தேிழ்நஞெம் இதழின் ொர்பில் நன்�ியும்.. 
்வாழத்தும்..  ்ேன்மேலும் தங்களின் 
தேிழத்்தாண்டு ்வளர ்வாழத்துகள்..நன்�ி

n

உரத்த ெிநதஹன - நிஹ� இஹணநது 
நடத்திய பாரதி ்விழா்வில் பன்முகக 
கஹேஞர் ்டல்லி கமணஷ 
அ்வர்களுடன்
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எதேிககும் புகெழ் ம்ணககும் ேிதேிககும் ேமிழ்ககுடிதய முேறகுடி, மூதேகுடி. 
எப்டிககும் முேற்டியாய்த ேமிழ்வளரதே ்்ரு்மககுாியவரகெள் நம் 
ேமிைரகெள். ம்னிே இ்னதேின் மாணபுகெள் அ்்னததும் ஊன்கெலநது.உயிரகெலநது 
.தேன்கெலநது ்ேவிட்டாே சு்வஎ்னத ேிதேிககும்்டி வாழ்க்கெச் சுவடுகெ்ள 
விட்டுச்்சன்றைவரகெள் நம் முன்த்னாரகெள். உயிரகெளின் ்ாகு்ாட்்டச் 
்சாலலவநே ்ோலகொப்ியர

 ‘ஓன்றைறைிவதுதவ  உறறைறைிவதுதவ
இேணடறைிவதுதவ  அே்்னாடு நாதவ!
மூன்றைறைிவதுதவ  அவறதறைாடு மூகதகெ! 
நான்கெறைிவதுதவ  அவற்றைாடு கெணத்ண!
ஐநேறைிவதுதவ  அவறதறைாடு ்சவிதய!
ஆறைறைிவதுதவ  அவற்றைாடு ம்னத்ன1
தநாpேின் உ்ணரநதோர   ்நறைிப்டுதேி்னதே!’ என்கெிறைார.

ஆறைறைிவு ்்டதேவரகெதள ம்னிேரகெள் எ்னப்ட்ட்னர.  ம்னிேன் என்றை 
்சாலலுககு நி்்னப்வன் என்்து ் ்ாருள். நி்்னககும் கெருவி ம்னம். ம்னத்ே 
உ்டயவன் ம்னிேன்.என்்ார  வாாியார. இதேகு ம்னிேரேம் ்ிறைப்ி்னாலோன்  
உலகெம் ்ோடரகெின்றைது. அாிது எது? எ்னகதகெட்ட முருகெ்னிடதேில ஔ்வயார 
்சாலகெிறைார...

‘அாிது அாிது மா்னிடோய்ப ்ிறைதேல அாிது
மா்னிடோயினும் கூன் குருடு ்சவிடு 
த்டு நீஙகெிப ்ிறைதேல அாிது’    என்கெிறைார.  

இ்ேதயோன் ோயுமா்னவர

‘எண்ணாிய ்ிறைவிே்னில மா்னிடப ்ிறைவிோன்
யாேினும் அாிது அாிது கொண
இப்ிறைவி ேப்ி்னால எப்ிறைவி வாய்ககுதமா?
யாது வருதமா அறைிகெிதல்ன’  என்கெிறைார.  (ோயுமா்னவர  ்ாடலகெள் 7)

ம்ன அறைிவு்டயவதே ம்னிேரகெள் என்கெின்றை்னர ஆன்தறைார ்்ருமககெள்.

மேதேின் வய்ே ஆைநே வ்ளயஙகெள் ்சாலலும்.மாட்டின் வய்ே ்றகெள் 
்சாலலும் ஆ்னால ஒரு சமூகெதேின் நாகொிகெத்ே.  ்ண்ாட்்ட ம்னிேரகெளால 
மட்டுதம ்வளிப்டுதே முடியும். 
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இப்டிப்ட்ட இநே ம்னிே இ்னத்ே மூன்று வ்கெயாகெப ்ிாிததுச் ்சாலகெிறைார 
வாாியார .அோவது அவரகெள் வாழும் மு்றை்ம்ய ்வதது ம்னிோில விலஙகு 
ம்னிோில ம்னிேர.  ம்னிோில தேவர  எ்ன வ்கெப்டுததுகெிறைார.

ம்னிோில  விலஙகு - ே்னக்கென்று வாழ்்வரகெள். ஆ்ச உள்ளம் ் ்டதேவரகெள். 
ம்னிோில ம்னிேன் --- ே்னககொகெவும் ்ிறைருககொகெவும் வாழ்்வரகெள் அன்புள்ளம் 
்கொணடவரகெள்.

ம்னிோில தேவர --- ்ிறைருககொகெ வாழ்்வரகெள். அருள் உள்ளம் ்்டதேவரகெள்

ம்னிேரகெள் உடல ஊ்னமின்றைி மட்டுமலல உள்ளம் ஊ்னமின்றைியும் வாழ்வதே 
த்ாின்்ம். மண்்ண ்வன்றைவரகெ்ள விட ேன்்்ன ்வன்றைவரகெளால 
மட்டுதம ேே்ணியில உயே முடியும். நமககுள் இருப்்ே உ்ணரநது நம்்ம 
நாதம உ்ணேதவணடும். 

‘என்்னிதல இருநே்வான்்றை யான் அறைிநேது இல்லதய 
என்்னிதல இருநே்வான்்றை யான் அறைிநது ்கொணட்ின்
என்்னிதல இருநே்வான்்றை யாவா; கொ்ண வலலதோ
என்்னிதல இருநேிருநது யான் உ்ணா;நது ்கொண்டத்ன!’ (்ாடல 7)                                                     
என்கெிறைார சிவவாககெியார.

‘ேன்்்ன யறைிநேிடில ே்னக்கொரு தகெடில்ல
ேன்்்ன அறைியாமல ோத்ன ்கெடுகெின்றைான்
ேன்்்ன அறைியும் அறைி்வ அறைிநே்ின்
ேன்்்ன அh;ச்சிககெத ோன் இருநோத்ன’!  (ேிருமநேிேம் 2355)  

என்கெிறைது ேிருமூலாின் ேிருமநேிேம்.

ேன்்்னயறைிநேவரகெளால மட்டுதம உண்ம்ய  உ்ணேமுடியும். உண்ம்ய 
உ்ணரநேவரகெள் ்்ாய்யாகெிய விடயஙகெளில ஐம்புலன்கெ்ளச் ்சலுதோது 
்மய்ப்ேம் சிநேிப்்ேதய ேம் எண்ணமாகெக ்கொணடு ஐம்புலன்கெ்ளயும் 
கொப்ாரகெள் என்கெிறைார குமேகுரு்ேர.

‘்மய்யு்ணரநதோர  ்்ாய்தமல புலம்த்ாககொர  ்மய்யு்ணரச்சி                                 
்கெவருேல கெண்ணாப புலஙகொப்ர ’’ (நீேி்நறைி…99) 

ேன்்்னயறைிய  தவணடுமா்னால ஐம்புல்னடககெம் தவணடும். 

‘புலன் ஐநதும் ்வன்றைான்ேன் வீேதம வீேம்’’ என்்ார ஔ்வயார.

‘புல்்னநதும் ்்ாறைிகெலஙகெி ்நறைிமயஙகெி
அறைிவைிநேிட்டு ஐம்தமல உநேி
அலமநே த்ாோகெ அஞதசல என்று அருள் ்சய்வான்’ (சம்்நேர தேவாேம்)

என்று ஐம்புல்னடககெம் இருநோல இறுேி வரும்த்ாது  இ்றைவன் வருவது 
உறுேி. அஞதசல என்று அருள்புாிவான் என்கெிறைார  ேிருஞா்னசம்்நேர. 
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உேன் என்னும் தோட்டியான் ஓரஐநதும் கொப்ான்
வேன் என்னும் ்வப்ிறதகொர விதது (குறைள்; 24)

ஞா்னமாகெிய அஙகுசதோல ஐம்்்ாறைிகெளாகெிய ்மய் வாய் கெண நாசி ்சவி 
என்று ்சான்்ன ஐநது யா்்னகெ்ள அடககெியவத்ன சிறைநேவீேன் என்கெிறைார 
ேிருவள்ளுவர. அப்டி அடககெி்னால என்்ன கெி்டககும் என்றைால 
ஒரு்மயுள் ஆ்மத்ால ஐநேடககெல ஆறறைின் எழு்மயும் 
எழு்மயும் ஏமாபபு உ்டதது. (குறைள் 126)’
என்று  ஐம்புல்னடககெம் ஆறறைின்  எழு்மயும் ஏமாபபு உ்டயது  என்று  
்சாலலுகெிறைார  வள்ளுவர.   

இ்ேதய ேிருதேககெதேவர  ேம் சீவகெ சிநோம்ணியில 
 ‘ஐவ்கெப ்்ாறைியும் வாட்டி ஆ்மயி ்னடஙகெி’’ (சிநோம்ணி 2824)என்கெிறைார. 

ேிருமூலர ேம் ேிருமநேிேதமா
ஆ்்னகெள் ஐநதும் அடககெி அறைி்வன்னும்
ஞா்னத ேிhp்யக ்கொளுவி அேனுட்புககு
ஊ்்ன இருளறை தநாககும் ஒருவறகு
வா்னகெம் ஏறை வைி எளிோதம!  (ேிருமநேிேம்) 
என்று கூறைியதோடு

‘ஒரு்மயுள் ஆ்மத்ால உள்ஐநது அடககெி
இரு்மயும் தகெட்டிருநோல பு்ேயறதறை’’ (ேிருமநேிேம் 133)

என்று  ஐம்புல்னடககெி ஆள்்வரகெள் கு்றை இலலா இம்்ம மறு்ம இேண்டயும் 
உ்ணரநேவோய் இருப்ர என்கெிறைது ேிருமூலாின் ேிருமநேிேம்.

ஐம்புலன் உ்ணரவி்னாலோன் ம்னிேனு்டய உள்ளதேில ்றறு அவா ஆ்ச  
த்ோ்ச என்றை நான்கு வ்கெயா்ன எழுச்சிகெள் தோன்றுகெின்றை்ன.  என்கெிறைார 
வாாியார சுவாமிகெள்.. ்றறு அவா ஆ்ச  த்ோ்ச என்றை நான்கு வ்கெயா்ன 
எழுச்சிகெள் தோன்றைக  கொே்ணமா்ன ஐம்புலன்கெளாவ்ன  சு்வ ஒளி  ஊறு ஓ்ச  
நாறறைம் என்்்ன. அோவது  கொ்ணல   தகெட்டல நுகெரேல சு்வதேல ்ோடுேல 
என்்்ன. இநே ஐம்புலன் உ்ணரவுகெளும் ஐம்்்ாறைிகெளாலோன் உணடாகெின்றை்ன. 
்மய் வாய் கெண மூககு ்சவி என்னும் ஐம்்்ாறைிகெளாகெிய  ஐம்புலன்கெளும் 
ஊசிகெள் ஐநோகெ  நம் உடலாகெிய ஒரு ்்ககுள் வாழ்கெின்றை்ன. இநே ஐநது 
புலன்கெளும் அடஙகெி இருககொது அ்வ ேம் விருப்தேிறகு ஏற் ்றைககும் 

வண்ப பூக்களணின் வசந்ம் வோழக்மக

பி�்விப் ்பருங்காடு பின்புேோஞ மொஹே
உ�்வாயப் பேபூககள் ஊன்றும் - உ�்வாய
து�்வின் ்வழி்யனினும் துன்பம் இோமத
நி�ோய நிஹ�நதிடும் ்வாழவு.

- நக. கைலசரஸவ்தி
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இயலபு்டய்ன. இே்னால இவற்றை மிருகெம் (விருகெம்) என்கெிறைார  ேிருமூலர. 
இபபுலன்கெளும் அடஙகெி  இவற்றைத ேம் விருப்ப்டி ்சயல்டாமல அடககெித 
ோ்னடஙகெச் ்சய்ோல இநே உடதல விண்ணில ்றைககும் வித்ே கெறகும்  
என்்்ே
‘்ருஊசி ஐநதும்ஓர ்்யினுள் வாழும்
்ருஊசி ஐநதும் ்றைககும் விருகெம்
்ருஊசி ஐநதும் ்்ணிதே்லப ்ட்டால
்ருஊசிப ்்யும் ்றைககெின்றை வாதறை!’ (ேிருமநேிேம183;)
என்கெிறைார ேிருமூலர

உலகெில உள்ள அ்்னத்ேயுதம உ்ணேச்்சய்வ்ன இநே ் மய் வாய் கெண மூககு 
்சவி என்று ்சாலலப்டும் இநே ஐம்்்ாறைிகெதள! என்று இவற்றைப ்ஞச 
இநேிhpயஙகெதளாடு ்ோடரபு ்டுதேிச் ்சாலகெிறைார கொஞசி சஙகெோச்சாாியார. 

‘ரூ்த்ேக கெிேகெிப்து கெண
சபேத்ேக கெிேகெிப்து கொது
கெநேத்ே(ம்ணம்) கெிேகெிப்து மூககு
ேஸத்ேக(சு்வ) கெிேகெிப்து நாககு 
ஸ்்ரசத்ே கெிேகெிப்து சருமம்’

அோவது இநே ஐம்புலன்கெளும் ்வளிதய உணடாகெி இருககெின்றை சபேமாகெிய 
ஓ்ச  ஸ்்ாிசமாகெிய ரூ்மாகெிய  உருவம் ேசமாகெிய சு்வ கெநேமாகெிய ம்ணம் 
ஆகெியவற்றை  உ்ணரகெின்றைன். ்வளியில இருப்்ே உள்வாஙகெி மூ்ளககு 
அனுபபுகெின்றை்ன. புேிோகெ ஒன்்றைப ்்டககொமல உள்வாஙகெி நமககு உ்ணேச் 
்சய்விப்ோல ோன் இவறறைிறகு ஞாத்னநேிாியஙகெள் என்று ்்யர,  ்கெ கொல 
த்ால கொாியம் ்சய்கெின்றை புலன்கெள் கெரதமநேிாியஙகெள்.

நாககு ஞாத்னநேிhpயாகெ இருநது சு்வ்ய உ்ணரவதோடு  த்ச்சாகெிய 
்சயலால புேிோகெ ஓ்ச்யப ்்டககெவும் ்சய்வோல கெரதமநேிாியாகெவும் 
இருககெிறைது. ஞாத்னநேிாியஙகெளாகெிய ஐம்புலன்கெ்ள ஐம்பூேஙகெதளாடு 
ஒப்ிட்டுச் ்சாலகெிறைார கொஞசி சஙகெோச்சாாியார.

ஓம்கொே நாேம் வான்்வளியாகெிய ஆகொயதேில இருககெிறைது. ்லர கூடிப 
த்சி்னால ஓ…என்றை ஓ்ச எழுகெிறைது. கெடல்ல ஓ….என்கெிறைது. சங்கெ கொேில 
்வததுக தகெட்டால ஓ…என்றை ஓ்சோன் தகெட்கெிறைது. சதேம் த்ாட்டால 
ஏன் இப்டி ஓ… னு கெததுகெிறைாய்? என்்ர.  அழுோலும் ஓலமிட்டு அழுோன் 
என்றுோன் ் சாலவாரகெள். ஓ விறகுப புள்ளி ் வதது  முடிதோல ஓம். ‘ஓம்’ என்றை 
்ிே்ணவ மநேிேதம அஙகெிங்கெ்னாே்டி எஙகும் நீககெமறை நி்றைநேிருககெிறைது.
அே்னால வாயுவாகெிய கொறறு நமககு ஸ்்ாிசத்ே அோவது ்மய்யி்னால 
உ்ணரகெின்றை உ்ணர்வத ேரும். ்நருப்ா்னது ்ோட்டால சுடும். அதே சமயம் 
அே்்னக கெண்ணால கொ்ணவும் முடிகெிறைது. நீ்ே எடுததுக ்கொணடால  நம்மீது 
விழுநோல உ்ணரகெிதறைாம். தமலிருநது கெீதை இறைஙகும்த்ாது ஓ்ச எழுகெிறைது. 
அதோடு நாவில இட்டுக குடிககும்த்ாது சு்வ ் ோிகெிறைது. மணணுககு ம்ணமும் 
உள்ளது. மண்ணில வி்ளகெின்றை  எலலாம் இேில அடஙகும்.கெணடும் தகெட்டும் 
ருசிததும் ்ோட்டும் முகெரநதும் இவற்றை நாம் உ்ணரகெிதறைாம். இவறறுள் 
ஒளி்ய உ்ணேச்்சய்வ்ன கெணகெள். அறைிவின் வாசப்டி கெணகெள்.
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‘கெணணு்டயர என்த்ார  கெறதறைார முகெதேிேணடு 
புணணு்டயர  கெலலா ேவர’. (கெலவி 403) 
என்்ார ்ேய்வப புலவர.

்்ருஙகெ்ேயில  ்கொஙகுதவளிர  என்னும் கெவிஞர கெணகெளின் இயல்்ப 
்றறைிச் ்சாலலும்த்ாது 
‘தவலஎ்ன விளஙகும் தசலஎ்ன மிளிரும்
மாலஎ்ன நிமிரும் கொல்்னக கெடுககும்
கு்ைதமல எறைியும் குமிழ்தமல மறைியும்
மலரும் குவியும் கெ்ட்சல வளரும்
சுைலும் நிறகும் ்சாலவ்ன த்ாலும்
கெழுநீர  ்்ாருவிச் ்சழுநீரக கெயலத்ால
மேரககும் ேவிரககும் சுருககும் ்்ருககும்
இ்வமுேல இ்னிய்ன அவிநயப ்லகுறைி
ந்வயறை இருகெண சு்வதயாடு தோன்றை’ (்்ருஙகெ்ே 4….12)  
என்கெிறைார. 

இதேகு இயலபு்டய கெணகெளுககு மற்றைய புலன்கெளாகெிய இநேிாியஙகெ்ளவிட 
ஒரு விதசட வண்ம உணடு. அோவது மற்றைய நான்கு புலன்கெளும் நின்றை 
இடதேில  இருநதே ேம்்ால வநது தசரநேே்ேப ்றறும் இயலபு்டய்ன. 

்மய்யால ் ோடுேலும்  மூககொல முகொ;ேலும் வாயால உண்தும் கொோல தகெட்்தும் 
ேன்்னிடதேில வநே்ே மட்டும் அோவது  அருகெில ்நருஙகெி்னாலோன் ்றறும் 
ஆ்னால கெணத்ணா நின்றை இடதேிலிருநதே ்வகு துhேதேில உள்ளவற்றையும் 
வி்ேநது ்சன்று ்றறும் இயலபு்டய்ன. இப்டிப்ட்ட கெணகெ்ளப ்ாடாே 
கெவிஞரகெதள இல்ல எ்னலாம். புது்வக கெவிஞன் ்ாேேிோசன் ேம் கெவியில

 ‘கெண்ணின் கெ்டப்ார்வ கொேலியர கொட்டி விட்டால
மண்ணில குமேறகு மாம்லயும் ஓரகெடுகொம்’ என்கெிறைார.  

‘கெணடு தகெட்டு உணடு உயிh;ேது உறறைறைியும் ஐம்புலனும் 
ஒண்ோடிக கெணத்ண உள’ (1101) என்்ார  வள்ளுவர

ஐம்புலன்கெளும்  ஒரு ்்ண்ணின் கெண்ணிடததே உள்ள்ன என்்து குறைள்.
கெம்்ர ேம்  இோமாய்ணதேில  சேயு நேி குறைிததுச் ்சாலலும்த்ாது

 ‘ஆசளம்புாி ஐம்்்ாறைி வாளியும்
கொசலம்பு மு்லயவா  கெ்ண்்ணனும்
பூசலம்பும் ்நறைியின் புறைம் ்சலாக
தகொசலம் பு்்னஆறறை்ணி கூறுவாம்’ என்கெிறைார.  

அோவது ஆடவரகெளு்டய ஐம்்்ாறைிகெளும் ்்ணகெளது கெணகெளும் என்றும் 
நலவைியிதலதய ஒழுகெி்ன என்று ் சாலலும்த்ாது ஆணகெளுககு ஐம்்்ாறைிகெ்ளச் 
்சான்்ன கெம்்ர,  வள்ளுவர ்சான்்னதுத்ால ஐம்புலன்கெ்ளயும் ேம் 
கெணகெளிடததே ் கொணட  ் ்ணகெளுககுக கெணகெ்ள மட்டும் ் சாலகெிறைார 
கெம்்ர.
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இ்றைவன் தமல உள்ள த்ேன்்ால ே்னது கெணகெ்ள அப்ியோல ேிண்ணப்ன் 
கெண்ணப்ன் ஆ்ன்ே தசககெிைாாின் ்்ரயபுோ்ணம் எடுதது்ேககெிறைது.

‘இேறகெி்னி என்கெணஅம்்ால…
முேறகெேம் அடுதது வாஙகெி 
முேலவர ேம கெண்ணில அப்’   (்்.பு கெண்ணப்நாய்னாரபுோ்ணம்)

இநேக கெண்ணின் ்்ரு்ம்யச் ்சாலல வநே சிவப்ிேகொசர
உடலின் ்ிறை உறுபபுகெள் அ்ணிகெலன்கெ்ள அ்ணிநது அைகு்்றும்த்ாது 
கெண அ்ேப்ாரதது மகெிழ்கெிறைது- ஆ்னால கெண எநே அ்ணிகெலன்கெ்ளயும் 
அ்ணிவேில்ல- ோன் அ்ணிய இயலாேத்ாதும் ்ிறை உறுபபுகெளின் 
அை்கெப்ாரததுப ்்ாறைா்ம ்கொள்ளாமல மகெிழும் இயலபு்டய்ன கெணகெள்.
உடலில எநே உறுப்ில அடி்ட்டாலும்  வலியால துடிதோலும் அழுது 
கெண்ணீ்ேச் சிநதும் கெணகெள் .என்கெிறைார சிவப்ிேகொசர.

‘மணடு ்ி்ணியால வருநதும் ்ிறைஉறுப்்க 
கெணடு கெலுழுதம கெண’ (நன்்்னறைி 20)

கெம்்ோமாய்ணதேில  ்ல இடஙகெளில கெணகெ்ளச் ்சாலகெிறைார கெம்்ர. 

சீ்ேயின்  கெணகெளுககுப ்ல இடஙகெளில  மீன்கெ்ள உவ்மயாகெச் ்சாலவார   
கெம்்ர.  சீ்ே்யப ்ிாிநே இோமன் ்ம்்் நேிககெ்ேயில அமரநேிருககெிறைான். 
்ம்்்யில எ்ேப ்ாரதோலும் சீ்ேயின் அஙகெ அவயஙகெள் நி்்னவுககு 
வருகெிறைோம். அதுமட்டுமலல அஙகுள்ள மீன்கெள் எலலாம் ேஙகெ்ளப ்ாரதோல 
இோமனுககு சீ்ேயின் கெணகெள் நி்்னவுககு வநதுவிடும் என்்ோல இோமன் 
வருதேப்டுவாத்ன என்று ் ம்்்யின் அடியில ் சன்று ஒளிநது ் கொணட்னவாம் 
மீன்கெள் என்று ேறகுறைிபத்றறைததோடு கெம்்ர கொட்டியிருப்து எண்ணி எண்ணி 
வியககெதேககெோம்.

கெணகெள் இேணடாயினும் கொணும் கொட்சி ஒன்றுோன். இப்டிப்ட்ட கெணகெ்ளப 
்ாடாே கெவிஞரகெதள இல்ல எ்னலாம்.

அறைிவின் ேிறைவுதகொலாய் கெரு்்ணயின் ்ிறைப்ிடமாய்  கொேலின் ்வளிப்ாடாய் 
்வளிச்சதேின் ஊடகெமாய் நவேசம் ேதும்பும் நரதேகெியாய் இருககும் கெணகெளுககு 
அைகு ்மயலல கெணணுககு அைகு கெணத்ணாட்டம். 

்ிறை உறுபபுகெளின் அ்ணிகெலன்கெ்ளக கெணடு மகெிழும் கெணணுககு அ்ணிகெலன் 
கெணத்ணாட்டதம! என்்்ே உ்ணரநது ஐம்்்ாறைிகெளில ஒன்றைாய்ச்  ்சன்று 
்றறும் இயலபு்டய கெணகெ்ள ்சன்றை இடதோல ்சலவிடாது நன்றைின்்ால 
உய்ப்ேறைிநது  ஆறைறைிவு ்்றறை ம்னிேன் கெணணுககெைகு கெணத்ணாட்டம் 
என்்்ே உ்ணரநோல இன்்தம எநநாளும் துன்்மில்ல.

எபத்ாதும் ் றைநதோடிடத ேயாோகெ உள்ள உயிரப்றை்வ   ஒருநாள் உடம்்ாகெிய 
கூட்்ட விட்டுப ்றைநதோடிப த்ாய்விடுவேறகு முன்்ாகெ ்்ாறைிவாயில 
ஐநேவிததுப ்்ாய்ேீர ஒழுககெ ்நறைி நின்று நீடு வாைதவணடும்!

0
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்்ான்்னா்சயும் மண்ணா்சயும் ம்னிேப ்ிறைவிககு மட்டும் உாிய்ன.       
்்ண்ண்ச ஒன்தறை எலலாப ்ிறைவிககும் உாியது என்்ார வாhpயார.  
ஆ்சயின் உச்சம் த்ோ்ச -  எதே்்ன எதே்்ன இருநோலும் வநோலும் ேிருபேி 
இன்றைி ் நய்விட ் நய்விட ் கொழுநதுவிட்டு எாிகெின்றை ் நருப்ின் ேன்்மத்ால 
சோ உ்லநது அ்லநது தமலிடுகெின்றை விருப்தம த்ோ்ச. விளககெின் 
அடியில. ஓளி இருப்துத்ால ஆ்சயின் வடிவில துன்்ம் இருப்்ே அறைிநது  
அேன் ்ிடியிலிருநது விலகெி நிற்தே விதவகெம் என்்ார  ேமிைருவிம்ணியன். 
ஞா்னதேிறகு ஒப்ா்ன கெண்ணில்ல சதேியதேிறகு ஒப்ா்ன ேவமில்ல 
ஆ்சககு ஒப்ா்ன துககெமில்ல. ேியாகெதேிறகு ஒப்ா்ன சுகெமில்ல என்று 
மகொ்ாேேதேில சாநேி ்ருவதேில பீஷ்மர  ேருமனுககு வைஙகும் அறைிவு்ே 
அரதேம் ்சறைிநேது.

ஆ்ச்யனும் ்்ருஙகொறறைினூதட இலவம் ்ஞசுத்ால ம்னது அ்லயும். 
்ிறைவி்யப ்்ருககுவது ஆ்ச. ்ிே்ஞச வாழ்வில அலலலகெ்ள உணடு 
்ணணுவது ஆ்ச. ஆ்னநேத்ே ம்றைப்தும் ஆ்ச. இநே ஆ்ச்ய விடுகெின்றை 
நிோ்சதய  ம்னிே்்ன ்ேய்வ சநநிேியில தசரககும் என்கெிறைார ோயுமா்னவர.
 ‘ஆ்ச்யனும் ்்ருஙகொறதறைாடு இலவம்்ஞசு 
எ்னவும் ம்னது  அ்லயும் கொலம்
ஆமாசம் வரும்  இே்னாதல…’
ஏன்கெிறைார. 

அதுமட்டுமலல  நி்றைதவறைாே ஆ்சயின் இேணடு உருவஙகெள்ோம் துககெமும் 
தகொ்மும் என்கெிறைார  ஐகெதகுரு ஸ்ரீகொஞசி கொமதகொடி. ஆ்ச அடஙகெவில்ல 
என்றைால ஆாிருள் உய்ததுவிடும்.

 ‘ஆ்ச தகொ்ம் கெளவு ் கொள்்வன் த்சத ் ோிநே மிருகெம்’ என்்ார கெண்ணோசன்.
ஆ்ச இன்றைி ம்னிேன் இல்ல. ஆ்ச இலலாே ம்னிேனும் இல்ல. ஆ்சப 
்டுகெின்றை ம்னிேரகெள் அ்்னவரும் துன்்ம் இலலாே இன்்த்ேதய அ்டய 
விரும்புகெின்றை்னர.

ஆ்னால ஒவ்வாரு இன்்தேின் மடியிலும் துன்்ம் தூஙகுவ்ேயும் இன்்தேின் 
நிைலாய் துன்்ம் நீஙகொமல ்ோடரவ்ேயும் ம்னிேரகெள் மறைநது விடுகெின்றை்னர 
.என்கெிறைார ேமிைருவிம்ணியன்.

இோவ்ணன் ேங்கெ சூரப்்ண்கெ த்ாரககெளதேில வீழ்நது கெிடககும் கெேன் 
உடலதமல விழுநது புேணடு ேன் ்கெ ்கொணடு வயிறறைில தமாேிக ்கொணடு 
அழுகெிறைாள் - என்்ன ்சாலலி அழுோள் ்ோியுமா?

 “ஆககெித்னன் ம்னததுஆ்ச அவஆ்சஎன்
மூககெி த்னாடு முடிய முடிநேிதலன்
வாககெி்னால உஙகெள் வாழ்்வயும் நா்ளயும்
த்ாககெித்னன் ்கொடிதயன்….” (கெம்்ன் 3065) என்று புலம்புகெிறைாள்.

எ்னதவ ஆ்சயால தகொ்மும் தகொ்தோல மயககெமும் வரும். கொமம் ்வகுளி 
மயககெம் முதேிறைமும் நீஙகெி்னாலோன் ்ிறைவி நீஙகும்.
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 “த்ோ்ச எனும் ்ி்ணியில ்ி்ணி்ட்டு
ஓோ வி்்னதயன் உைலதேகுதமா” 
என்று தகெட்கும் அரு்ணகெிாிநாேர 
“ஆசா நிகெளம் துகெளாயின் ்ின்
த்சா அநுபூேி ்ிறைநேதுதவ” என்கெிறைார.

இதேத்ால ேிருபபுகெைில
‘்ோ்லவிலாே த்ோ்ச துாிசறைாேதவார த்்ே
்ோடும்உ்ாயதமதோ ்சாலலருள்வாதய” என்கெிறைார.

எ்னதவ ஆ்ச ்வளிப்டுகெின்றை ஐம்்்ாறைிகெளால உணடாகெின்றை  
உ்ணரவுகெ்ள அடககெ முடியுதம ேவிே விலககெ முடியாது. ஆ்னால அதே 
சமயதேில அடககெமின்்ம ஆாிருள் தசரககும்.

அடககெம் அமேருள் உய்ககும் அடஙகொi்ம
ஆாிருள் உய்தது விடும்.

்மய்யி்னால உணடாகெின்றை அளவுககு மீறைிய த்ோ்ச  ம்னிே்்ன ேவறைா்ன 
்ா்ேககு இட்டுச் ்சலலும். ஆ்சககு ஐம்புலன்கெதள கொே்ணமாகெின்றை்ன.

ஒருவ்்ன அவன் அறைியாமதலதய ்கெடுததுத துன்்ம் ேருவது ஆ்சோன். 
ஆேலால ஆ்ச்ய விட்டு ஒைிதது வாழ்வதே நலவாழ்வு என்கெிறைார 
வள்ளுவர.

அஞசுவது ஓரும் அறைத்ன ஒருவ்்ன
வஞசிப்து ஓரும் அவா.  (குறைள் 366)

அதுமட்டுமலல த்ாதும் என்றை ம்னநி்றை்வத ேோேது ஆ்ச. இே்னாலோன் 

 ‘ஓைிவாய் ஒைிவாய்
்மய் வாய் விைி நாசி்யாடு ்சவிஆம்
ஐவாய் வைி்சலும் அவாவி்்னதய!’ 

என்கெிறைது. அரு்ணகெிாிநாோின்  கெநேேநுபூேி 

ஐம்்்ாறைிகெளால உணடாகும் ஐம்புலன் உ்ணரவுகெ்ள முறறைிலுமாகெ 
யாோலும் அடககெ முடியாது.  ஆ்னால அறைிவின் து்்ண்கொணடு 
கெட்டுப்டுதே முடியும் என்்்ே  நாம் உ்ணேதவணடும்.   

‘்ாரப்ான் அகெதேிதல  ்ாற்சு ஐநதுணடு
தமய்ப்ாரும் இன்றைி ்வறைிததுத ேிாிவ்ன 
தமய்ப்ாரும் உணடாய் ்வறைியும் அடஙகெி்னால
்ாரப்ான் ்சுஐநதும் ்ாலாச் ்சாாியுதம!’ (ேிருமநேிேம் 2883)
என்கெிறைார ேிருமூலர 

எ்னதவ அறைிய தவணடிய நலல்னவற்றை எலலாம் அறைிநது அறைிநே்டி 
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அடஙகெி நடநது ்யப்ட தவணடிய ்ைி ்ாவஙகெளுககுப  ்யநது  உலகெம் 
விரும்்ி மகெிைதேககெ நலல கொாியஙகெ்ளதய ்சய்து வாழ்வே்னால வரும் 
்யன் கு்றை்வ்னினும் அே்்னக ்கொணடு இன்புறறு வாழும் ம்னப்ான்்ம 
உ்டயவரகெள் எபத்ாதும் வாழ்வில துன்்ம் அ்டய மாட்டாரகெள்.

‘அறைிவ ேறைிநேடஙகெி அஞசுவ ேஞசி 
உறுவ துலகு வப்ச்்சய்து ்்றுவே்னால
இன்புறறு வாழும் இயல்ி்னார எஞஞான்றும்
துன்புறறு வாழ்ேலஅாிது’ (நாலடியார 74)

‘கொயதம இது ்்ாய்யடா ்வறும் கொறறை்டதே ்்யடா” என்்ார 
்ட்டி்னதேடிகெள்.  எ்னதவ புலன்கெ்ள ்வன்று ‘அறறைது ்ற்றை்னில உறறைது 
வீடு’ என்று்ணரதவாம்.

ஐம்புல்னடககெதம ்்ம்்்ாைிலின்்ம்!
n

்காளுத்த ்வசூஹேத் தநததில்

பரே திருப்தியான ஓ்வியர்

அனாஹதயாய ்விட்டுச ்ென்�

ொஹே ஓ்வியக கடவுள்

்விளககுோ�ால் கழு்வககழ்வத்

துஹடத்்த�ியப்பட்டார்

முஹ�்வாெல் ்ெயப்வரால்

ெித�ித் மதான்றும் ்ொறகஹளச
மெகரித்து ஹ்வத்துக ்காண்மடன்
எப்மபாமதனும் மதான்றும்ஏமதா ஒரு க்விஹதககுத்எதறகும் மதஹ்வப்படோ்ேன

நான் என்பதுயார் என அ�ியாேல்நான் நானாக இருககோமனன்
ேண்டின புதர்களும் குப்ஹபகளுோய
நானான பின்மனநாஹனத் ்தாஹேககப் பார்த்தும்

நான் ்தாஹேய்வில்ஹே.

எண்ணங்களற� தனிஹே ம்வண்டி

யாருேற� இடஞ ்ென்ம�ன்

என்மனாடு பயணித்த ்ொறகளில்

என்ஹனமய பிடித்துத் ்தாங்க

இரு கால்கஹளயும் கவ்விப் பிடிகக

அத்தஹனயும் உத�த் த்விகக, 

ஆஹெ நாயகள்

மூசெிஹரகக....மூசெிஹரகக...

துரத்தியபடிமய ஓடி்வர

்விகாரோய ்வாயகட்டிக

குஹேப்பதறகுள்

ஓடி்விட முயல்கிம�ன்

்தாஹே்விலிருநது நககோயச

ெிரித்தபடி நிறகும் தனிஹே


l

கவபிஞர " இளவல் " ஹரணிஹரன், 
ேதுஹர

l

l
l
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குடி்சகெள் நி்றைநே அநேப ் குேியில 
சறதறை ேள்ளி இருநேது அநே ்ஙகெளா. 
அது ஒரு ்ோைிலேி்ரு்டயது. அநே 
்ஙகெளாவுககு அவவபத்ாது ்வளி நாட்டு 
கொரகெளும், இன்்ன ்ிறை வாகெ்னஙகெளும் 
வநதுவிட்டுப த்ாகும். அவற்றைப ்ாரககெ 
அப்குேி ஏ்ைச் சிறைாரகெள் ஒன்றுகூடி 
குதூகெலிப்ர.

ைாஜிோ வைககெம்த்ால ேன் ்்ணிகெ 
ள்்னததும் முடிததுவிட்டு குடி்ச்ய 
விட்டு ்வளிதய வநது அமரநோள். எேிர 
குடி்ச ேஷீோவும் அபத்ாது ோன் குடிநீ் ே 
குடதேில ி்டிதது ்வததுவிட்டு அவளருகெில 
வநேமரநோள்.

“என்்ன ேஷீோ, வீட்டு தவ்ல்யலலாம் 
முடிஞசுோ?”

“ஆச்சுககொ...”

“்ககெததுப ்ஙகெளாவில ஏதோ விதசஷம் 
த்ால. விருநது வாசம் மூக்கெத து்ளககுது”

“ஆமாஙககொ. ேண்ணி ்ிடிககெப த்ாயி 
ருநதேன். ்ந்றையா கொருஙகெ ்ஙகெளா சுதேி 
நிககுதுஙகெ. ் ிாியா்ணி வாச் ்ன கொததுல ் றைககுது.”

“சீாியல ்சட், ஷாமியா்னா எலலாம் 

்ாரககெறைச்தச ஏதோ ்்ாிய விதசஷம் 
த்ாலதோன் ்ோியுது.”

இருவரும் அநே ் ஙகெளா ் றறைியும், அஙதகெ 
அடிககெடி நடககும் விதசஷ நிகெழ்ச்சிகெள் 
்றறைியும் த்சிக்கொணடிருநே்னர. த்ச்சு 
அப்டி, இப்டிச் சுறறைி  கெ்டசியில 
ேஙகெளின் வறு்ம நி் லயில வநதுோன் 
நின்றைது. 

“அலலாஹ் நம்ம்ள ஏன் இப்டி 
தசாேிககெிறைான்த்ன ்ோிய்ல. அவங கெளுககு 
இப்டி வாாி ்கொடுததுட்டு, நம்ம்ள 
ஒணணும் இலலாேவஙகெளா ஆககெி யிருககொன்.”

ைாஜிோ ேன் ்்ைய ்லலவி்யப 
்ாடி்னாள். ேஷீோவும் அவள் ்ஙகுககுக 
் கெ ா ட் டி த  ேீ ர த ே ா ள் .  இ ரு வ ரு ் ட ய 
த்ச்சிலும் ஆேஙகெமும், எாிச்சலும், தசாகெமும், 
இயலா்மயும், த்ோ்சயும் மாறைி, மாறைி 
்ேறைிததுக்கொணடிருநே்ன.

“ஏஙககொ, நாம இப்டிதயவா கெஷ்டப 
்ட்டுககெிட்டு ்கெடபத்ாம்? நமககு 
விடிவு கொலமுஙகெறைதே கெி்டயாோ?” எ்ன 
்நாநது்கொணடாள் ேஷீோ.

“நம்ம ே்ல்யழுதது ேஷீோ. என்்ன 
்சய்யறைது? இப்டிதய தசாததுககுக 







  2019     

கெஷ்டப்ட்டு ் சததுப த்ாகெதவணடியதுோன். 
நலல சாப்ாடு, புது ட்்ேஸ், இருககெ வசேியா்ன 
வீடு, ்சலவுககுப ்்ணம் இ்ேலலாம் நமககு 
்வறும் கெ்னவுோன்.  நாம ்கொடுதது்வச்சது 
அவவளவுதோன். ைூம்...” எ்ன ்்ரு 
மூச்்சாிநோள் ைாஜிோ. 

எேிரகொலம் ்றறைிய அச்சம் அவரகெள் 
ம்னேில குடி்கொணடது.
                                                                                               

அப்குேி  ்ள்ளிவாசலில சிறைபபுச் 
்சாற்்ாைிவுககு ஏற்ாடாகெி இருநேது. 
் ் ண கெ ளு க கு த  ே ்ன ி  இ ட வ ச ே ி யு ம் 
ஜமாதோர ்சய்ேிருநே்னர.

இஷா ்ோழு்கெககுப ்ின் ்வளியூர 
ஆலிம் ஒருவர ்யான் ்சய்ோர.

ேஷீோவும், ைாஜிோவும் ் சன்றைிருநே்னர.

ஆலிம் அவரகெள் மிகெத ்ேளிவாகெவும், 
நன்கு புாியும்்டியும் விளககெிப த்சி்னார.

“நாம் நம்்மவிட நலல நி்லயில 
உள்ளவரகெ்ளதய நி் ்னதது, நி் ்னததுப 
்்ருமூச்சு விட்டுக ்கொணடிருககெிதறைாம். 
நமககும் கெீழ் நி் லயில உள்ள வரகெ்ளப 
்றறைி ஒரு நிமிடம் கூட எண்ணிப 
்ாரப்ேில்ல. அவவாறு ்சய்ோல, “யா 
அலலாஹ், அவரகெ்ளவிட எஙகெ்ள 
நலல நி்லயில ்வதேிருககெிறைாதய, 
அலைம்துலிலலாஹ்..” என்று நன்றைி 
்சலுததுவீரகெள். எ்னககு நண்ரகெளாகெ 
்சலவந ேரகெளும் இருககெிறைாரகெள். ஏ்ைகெளும் 
இருககெிறைாரகெள். அவரகெள் அ்ைப்் 
ஏறறு அவரகெளின் எலலா கொாியஙகெளிலும் 
நான் கெலநதுக்கொள்கெிதறைன். அவவாறு 
அவரகெளுடன் நான் ் நருககெமாகெ இருப்ோல 
அவரகெ்ளப ்றறைி  நன்கு ்ோ ிநதுக 
்கொள்ளமுடிகெிறைது. உோே்ணதேிறகு, 
எ்னககுத ்ோிநே ்சலவநேர ஒருவருககு 
எலலா வசேிகெள் இருநதும் ேதேக ்கொேிபபு, 
சரககெ்ே, இேய தநாய், ்கொழுபபு எ்ன விே 
விேமா்ன தநாய்கெளால அவேிப்டுகெிறைார. 
ஒரு ்்ருநாள் என்றைாதலா, தவறு எநே 
விதசஷமா்னாதலா அவோல ருசியா்ன 

்லகொேஙகெ்ளதயா, இ்னிபபு வ்கெகெ்ளதயா 
சாப ி்ட முடியாது. இவவளவு ் ்ணம் இருநது 
என்்ன ி்ேதயாஜ்னம் என்று ்சாலலி அவர 
புலம்புகெிறைார. கெஞசிதயா, கூதைா அது 
உ்ைததுவிட்டு வநது குடிககெிறை சுகெதம 
அலாேிோன். மாளி்கெயில இருநோல 
என்்ன? குடி்சயில வாழ்நோல என்்ன? 
தநாய், ்நாடி இலலாமல வாழ்்வத்ன 
உண்மயா்ன ்சலவநேன். ்வறும் 
்வளிப ்கெட்டுககெ்ளப ்ாரதது நாம் 
்்ருமூச்சு விட்டுக்கொணடிருககெிதறைாம். 
வருஙகொலத்ே எண்ணி அச்சமும், வீண 
பீேியும் அ்டகெிதறைாம். எம்்்ருமான் 
ஸலலலலாைு அ்லைி வஸலலம் 
அவரகெளின் ைேீஸ் ஒன்்றை உஙகெள் முன் 
்வககெிதறைன்.” என்றைவர, ்ோடரநது ்யான் 
்சய்ோர:

“வறு்ம்ய (நி்்னதோ) அஞசு 
கெிறைீரகெள்? எ்னது உயிர எவன் ்கெவச 
முள்ளதோ அவன் மீது ஆ்்ணயாகெ 
(வருஙகொலதேில) இநே உலகெ(ததுச் ்சலவ)ம் 
ஒதேயடியாகெ உஙகெள் மீது ்்ாைியப்டும்! 
உஙகெளின் உள்ளத்ே (நலவைி்ய 
விட்டும்) ஒதேயடியாகெ ேி் ச ேிருப ி்விடக 
கூடியோகெதோன் அநேச் ் சலவம் அ்மயும். 
அலலாஹ்வின் மீது ஆ்்ண! ்வள்்ள 
்வதளர என்றை ்ா்ேயில நான் உஙகெ்ள 
விட்டுச் ்சலகெிதறைன். அேில இேவும் ்கெலும் 
சமமா்னோகெ இருககும்.” 

இ ந ே  ை ேீ ் ஸ ப  ் ி ன் ் ற றை ி  ந ா ம் 
அ்்னவரும் நடபத்ாமாகெ. ஆமீன்...”

சிறைபபுச் ் சாற்்ாைிவு இ்னிதே நடநது 
முடிநேது.

யார, எப்டி அநே ்யா்்ன ஏறறுக 
்கொணடாரகெதளா ்ோியவில்ல. ஆ்னால, 
அநே ைேீஸ் ைாஜிோவின் ம்னேிலும், 
ேஷீோவின் ம்னேிலும் ஆைமாய்ப ்ேிநது 
விட்டது. எேிரகொலத்ே எண்ணி வீ்ணாகெப 
்யநதுக ்கொணடிருநேவரகெள் கெி் டதே்ே 
்வதது அலலாஹ்வுககு நன்றைி ் சலுதேிவிட்டு 
அச்சமின்றைி வாைத ் ோடஙகெி்னர. 

n
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்விடியல் மதடும் ்விட்டில் பூசெிகள் நாங்கள் 
உடஹே ்வருத்தி உஹழகக உணர்வுகஹள 
ஊமராடு ்விட்டு ்வரும்வாம் பாெங்கஹளப் பிரிநது 
பாஹேேண்ணில் தஞெேஹடம்வாம்

கா்ெனும் காகிதம் எங்கஹள 
கடல் கடகக ஹ்வத்து்விட்டமத்யன்று 
கண்ணீர் ேஹழ ெிநதும்வாம்
அஹ�்யான்�ின் அடுககுோடிககட்டிலில்
அழுதபடிமய தூங்கும்வாம்
அன்பான உ�வுகஹள
அஹேமபெி்வழி பார்த்மத ஏங்கும்வாம்.

்வரிஹெக குளியலும், ்வஹளகுடா ்்வயிலும்
எங்கஹள ்வாட்டி்யடுகஹகயில்
கடவுச ெீட்ஹட கிழித்து எ�ியம்வ இதயம் ்ொல்லும் 
கடன் தீர்கக ்வநதஹத எண்ணிமய காேமும் ்ெல்லும்

நா்ளான்று எங்களுககு ்வாரோகு்ேன்�ால்
ோத்ோன்று என்ன்வாகும்! 
உஹழத்துக ்காண்மட ஊஹரயும் உ�வுகஹளயும்
்நஞெில் சுேககும் உயிர்கள் நாங்கள்
ரியால்களுககாய எங்கள் ரியல் ்வாழஹ்வ
்தாஹேககிம�ாம் உஹழககிம�ாம்

்பற�்வர்கஹள தூர்விட்டு
உடன் பி�நத்வர்கஹள உஹடய்விட்டு
காதலிஹய கேங்க்விட்டு
கட்டிய்வஹள கத்த்விட்டு
்பட்டி்யான்ம�ாடு பு�ப்படுஹகயில்
நாங்கள் சுககு நூ�ாய உஹடநது 
பித்து பிடித்தது மபால் நிறமபாம்

்விோன நிஹேயம் ேட்டும் ்வருகின்� உ�வுகஹள 
்விழிக கடலுககுள் ்விதியது அடககும்
நிதி்யான்று மதடும் பயணத்தில்
நிம்ேதி்யன்பது நிராஹெயாகி கிடககும்

எங்கள் நல்ேது ்கட்டஹ்வ நான்கு சு்வருககுள் அடங்க
நஹடப்பிணோக அஹேம்வாம்

...
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உடன் பி�நத்வஹள நிஹ�ம்வற�
எங்கள் உள்ளத்து ஆஹெகஹள பூட்டி ஹ்வப்மபாம்
கல் வீ்டான்று கட்டுேட்டும்  
்வியர்ஹ்வயில் குளிப்மபாம்
்விழிநீஹர ருெிப்மபாம்

்வார்ோன்று ோடாய உஹழககும் எங்களுககு
்்வள்ளிக கிழஹே்யன்�ால் ேகிழசெி ்பாங்கும்
நண்பர் கூட்டத்மதாடு நாளும் தங்கும்
அநநாள் முடியககூடா்தன்ம� அகமும் ்கஞசும்

்விடுமுஹ�யில் வீடு ்வரும் மபாது எங்கள்
்வியர்ஹ்வத்துளி ெிநதிய காெில்
்வாெஹனத் திர்வியம் ம்வண்டும்வாம்
்வலித்து ்வாழநத ்வாழகஹகஹய
ெி�ப்்பன்று ெிரித்துக ்காண்டு கூறும்வாம்

ஒப்பநதம் முடிநது ஊருககு ்வரும் மநரம்
இனி ம்வண்டாம் இநத நா்டன்மபாம்
ஊருககு ்வநது ஹகயிலிருககும் காசு குஹ�ஹகயில்
இங்மக உஹழத்துக காணாது என்மபாம்
இளஹேஹய அடகு ஹ்வகக  
இரண்டாம் முஹ� பயணிப்மபாம்

ஆக ்்வளிநா்டன்�ால் ம்வடிகஹக அல்ே
ம்வதஹனதான் ்விஞெி நிறகி�து ்வாழ்வில்!
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இே்வ ேின்்ன ஆேம் ி்தேது அேிகொ்ல 
்வளிச்சம். இப்டிதய இநே இேவு நீணடு 
்கொணதட த்ாகெ கூடாோ எ்ன ேி்னம் 
தோறும் தோன்று அளவிறகு ்வளிச்சதேின் 
மீது அேீே தகொ்ம் ்கொணடவன் கொரதேி.
இேவு நீணடால இன்னும் ்கொஞச தநேம் 
ஓய்்வடுககெலாம் என்றும், ்சய்ே தவ்லதய 
்சய்வே்னால எற்டுகெிறை சலிபபும் ோன் 
கொே்ணம்.

இேவிறகு உ்ணவு தே்வயில்ல. ்்ணம் 
தே்வயில்ல. ்ய்ணம் தே்வயில்ல.  
கெ ண மூ டி  ம ய ங கெ ி  கெ ி ட க கு ம்  வ ி த ் ே 
்ோிநோல த்ாதும். இேவு எபத்ாதும் விடுேி 
தவ்லககொேரகெளுககு ி்டிதேமா்ன ஒன்று. 
தைாட்டல அ்றை முழுககெ ்்ணககொேரகெளின் 
ஆேிககெ குேல ஒலிததுக ்கொணதட இருககும். 
வரு்வரகெளிடம் நாம் ்்ணிநது உ்சாிப்து 
என்்து, அவரகெளுககு தமலும் மகெிழ்்வ 
ேரும். உ்ணவு சாியிலலாமல த்ா்னால ேன் 
ம்்னவியிடம் கூட தகொ்ப்ட முடியாது. 

ஆ்னால ் வயிட்டரகெளிடம் எளிேில தகொ்த்ே 
கொட்டி விடுவாரகெள்.

ம்னிே இ்னம் எபத்ாதுதம ஒருவ்்ன 
ே்னககு கெீழ் ்வததுக ்கொள்வ்ேதய 
புதேிசாலி என்று நம்புகெிறைது.

்சன்்்னயில அண்ணாநகொில உள்ள 
ஒரு உயரேே ்சவ உ்ணவகெதேில தவ்ல 
்சய்கெிறைான். கொ்ல 5 ம்ணியில இருநது 
மேியம் 5 ம்ணிவ்ே ்ோடரநது நின்று 
்கொணதட ்சய்யும் தவ்ல என்்ோல 
கொல வலியால தைாட்டலில தவ்ல 
்ாரககும் ்லரும் அவேிப்ட்டாரகெள்.

ச ிலர மது அருநேிவிட்டு ்டுதது 
்கொள்வாரகெள். எபத்ாதுதம தைாட்டலில 
த வ ் ல  ் ச ய் ் வ ர கெ ள்  கு டி ப ் ா ர கெ ள் 
என்று ்லரும் ்சாலவாரகெள். அவரகெள் 
்ோடரநது அடுப்ின் ்வப்தோல 
்ாேிககெப்டுகெிறைாரகெள். அ்வ உடலின் 
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விநேனு சுேப்்ே கு்றைககெிறைது. அதோடு 
சீககெிேம் இேவு உறைஙகெி்னால ோன் கொ்லயில 
தவ்லககு வி் ேநது எழுநேிருககெ முடியும் 
என்்ோல குடிககெிறைாரகெள்.அேசு மது விற்்்ன 
்சய்கெிறைது. அ்ே மககெள் வாஙகுகெிறைாரகெள். 
ேவறு ்சய்்வ்்ன விட ்சய்யதூணடு்வன் 
ோத்ன மிகெப ் ்ாிய குறறைவாளி.

வைககெம் த்ால அடுப்டி ஆட்கெ்ள 
ஒவ்வாருவோகெ இேவு வாட்ச்தமன்  எழுப்ி 
விட்டார.

எழுப்ியும் எழுநேிருககொேவரகெ்ள 
்ாரதது ்நட்டு முழுககெ ்டதே ்ாததுட்டு 
தவ்லககு த்ாேப் தூஙகுறைானுஙகெ 
மயிோனுஙகெ என்று கெ்ணதே குேலில கெதேி்னார.

்ிறைகு எழுநது முந்ேய நாதள ்்ாிய 
மாஸ்டார ்சான்்ன்ேப த்ால அவர 
அவருக்கென்று தவ்ல்ய ்ிா ிதது 
்கொணடாரகெள்.

ஒருவர சாம்்ார ்வககெவும், ஒருவர 
சட்்னி ்ேடி ்ன்்னவும், ஒருவர குருமா 
்வககெவும் சாியாகெ 6:30 ஆகெிவிடும். அ்ே 
எடுதது ்கொணடு ஸ்டாலில ்வப்ேறகு 
முன்பு ்்ா ிய மாஸ்டர வநது, கெண 
ஊ்ல து்டககொமல அ்றை தூககெதேில 
எழுநது வநது வாயில ேண்ணீ் ே ஊறறைி 
்கொப்ளிதது துப ி்விட்டு ஒவ்வான்்றையும் 
நககெ ்ாரப்ார. எோவது கு்றையிருநோல 
உடத்ன சாி ்சய்து ்கொடுதது விடுவார.

ச்மயல என்்து ஒரு கெ்ல. அ்ே கெறறுக 
்கொள்வது கெடி்னம். கெறறுக ்கொ்ணடாலும் 
் கெ  த ே ர ந ே  ச ் ம ய ல  கெ ் ல ஞ ்ன ா கெ 
ஆவ்ேன்்து கெடி்னமா்ன ஒன்று.

்்ண விடுே்ல என்்்ே ம்னேில 
்கொணடு ோன் தைாட்டலில ஆணகெ்ள 
ச்மககெ  ் வதோரகெதளா என்்னதவா? 
ச்மப்்ே நிறுதேிவிட்டால ் ்ண விடுே்ல 
ஆகெிவிடுமா என்றை தகெள்வி உடத்ன எழும்.

இது விடுே்ல அலல ோன் இருநோலும் 
ஆணகெள் ச்மப்ேறகு இது தமலும் 

உநதுேலாகும்.

்்ாிய மாஸ்டர உபபு, கொேம்  சாியாகெ 
உள்ளோ என்று ்ாரதேவுடன் கொ்ல 
உ்ணவுககொ்ன ் ா்ரு்ள எடுதது ்வதது 
விற்்்னககொகெ ேயார ் சய்து ் கொணடிருநோன் 
கொரதேி.

ஒவ்வாரு வோகெ தவ்லககு வே 
ஆேம்்ிதோரகெள். ஒரு புறைம் தோ்ச மாஸ்டர 
தோ்ச கெல்ல சூதடறறைி ேககெ ்ேதேில 
்வககெ முயறசிதது ்கொணடிருநோர.அவர 
தநர எேிதே புதோட்டா மாஸ்டர ் மோ்வ 
்ி்சநது புதோட்டா வீசுவேறகு பீடா 
்ிடிததுக ்கொணடிருநோர.

கொரதேி எபத்ாதும் கெலகெலப்ாகெ இருககெ 
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கூடியவன். அதுத்ால தவ்ல 
என்று வநது விட்டாள் யார? என்று கூட 
்ாரககெ மாட்டான். உடத்ன முகெம் சுைிககும் 
அளவிறகு வாரத்ேகெ்ள ்கொட்டி 
விடுவான்.

அவன் தைாட்ட்ல ே்னது ் சாநேககெ்ட 
த்ால நி் ்னதது தவ்ல ்சய்ோன். ஏன் 
அஙகு தவ்ல ்சய்யும் ஒவ்வாருவரும் 
அப்டி ோன் நி் ்னதேிருநோரகெள்.தநேமா்ன 
தும் கெஸ்டமரகெள் வே ஆேம்்ிதோரகெள். 
்மாதேம் மூன்று ைால.ஒன்று ஏசி இலலாே 
அ்றை, மறறை மூன்றும் ஏசி ்கொணட 
அ்றைகெள். அது அதுககும் ே்னி ே்னியாகெ 
சூப்ர்வசரகெள், ்வயிட்டரகெள் எ்ன 
ேி்னமும் டூட்டி எழுேப்ட்டு விடும். அேன் 
்டி அவரகெள் தவ்ல ்ாரககெ தவணடும்.

கெஸ்டமாிடம் சூப்ர்வசர ஆரடர 
எடுதது ் வயிட்டர து்ேயிடம் ் சான்்னார. 
ஒரு மசால தோ்ச, ஒரு கொ்ி. து்ே 
கெிச்சனுககு ்சன்று மாஸ்டர ஒரு மசாலா 
என்று கெதேி்னார. அேறகு சாி சாி என்று 
மாஸ்டர எேிர குே்லழுப்ி்னார.

ஒரு நாள் முழுககெ ஆடி ஓடி அ்லநது 
ேிா ிநது சம்்ாேிதது ஒதே ரூ்ாககூட 
்கெயில நிககெ்லதய என்றை வாரத்ே 
தைாட்டலில தவ்ல ்சய்்வரகெளின் 
்லாின் குேல. அதுவும் ்வயிட்டர தவ்ல 
என்்து ம்ன்ே சி்ேககெிறை ஒன்று. நாள் 
முழுககெ நிறறை தவணடிய நி்ல ஏற்டும்.

என்்ன து்ே அண்ண, புதுககெலயா்ண 
மாப்ிள்்ள தவறை ஆகெப த்ாே.  ஏ! 
சீககெிேமா வநதுட்ட ்்ாணணு ்ாதோச்சா 
என்றைான் கொரதேி.என்்ன ்ன்்ன இருநே 
ஆளுலா ஐயப்ன் தகொவிலுககு மா்ல 
த்ாட்டானுஙகெளா அதுககு என்்ன சீககெிேம் 
வானு ்சாலலிட்டாஙகெ என்்ன ்ன்னுேது. 
நம்ம நி்லம அப்டி. உககொநது ேிஙகெ 
ந ம் ம  அ ப ் னு ங கெ  எ ன் ்ன  ் ச ா த ே ா 
வச்சிறுககொனுஙகெ. கெடன் மட்டும் ோ 
வாஙகெி வச்சருககொனுஙகெ. இருடா மசாலா 
தவறை ்சான்்ன கெஸ்டமர தகொ் ப்ட்டுட 
த்ாறைாரு. த்ாய் ்கொடுததுட்டு வநதுடுே 

என்றைான்.

என்்னாப்ா ஆரடர ்ன்்னி எவவளவு 
தநேமாகுது இன்னும் கொணும் என்று  
்சாலலி முடிப்ேறகுள் து்ே மசால 
தோ்ச்ய தட ி்ளுககு எடுதது ்சன்று 
்வதோன். சாாி சார மாவு புது மாதது்னாஙகெ 
என்று ்்ாய் ்சாலலி சமாளிதோன். 
முககொல தோ்ச உள்ள த்ா்னப ் ிறைகு கொ ி் 
மாஸ்டாிம் கொ ி் ஒன்னு ஆரடர ்சய்ோன்.

அவர தோ்ச்ய சாப்ிட்டு முடிதது 
்கெ கெழுவி உட்கொரநேவுடத்ன சார கொ்ி 
என்று ்சாலலி தட்ிளில ்வதோன். 
உடத்ன அவர புன்்ன்கெதோர.

எ ன் ்ன  து ் ே  அ ண ்ண ,  கெ ஸ் ட ம ரு 
ச ிா ிககுறைாரு எோவது கெவ்னிப்ாோ 
என்றைான் கொரதேி. அவரு நம்ம ்ேகுலர 
கெஸ்டமர, எபத்ா வநோலும் ஐநோ நம்்ர 
தட்ிள் ோ. நா எஙகெிருநோலும் தவே 
தட்ிள் சரவீஸ் ்ன்்னாலும் என்்ன ோ 
எ்ேயும் எடுததுகெிட்டு வே ்சாலலுவார. 
கெ்டசியில இரு்து ரூ்ாய் ்கொடுதது 
விட்டு த்ாவார என்றைான்.

சாபட வே ்ாேி த்ரு தகெவலமாகெ ோ 
்ாரககுறைானுகெ. அநே ்ார்வதய நம்மல 
்கொன்னுடுது. என்்ன ்ன்னுேது, அவன் 
்கொடுககுே அஞசு, ்தது ோ நம்மல ஊரல 
்்ணககொே்னா கொட்டுது என்று புலம்்ிக 
்கொணடிருநோர.

உடத்ன சதேமாகெ தட... கொரதேி என்று 
கெ்ணதே குேலில சதேமிட்டார கெ ிச்சன் 
சூப்ர்வசர. ்சாலலுஙகெண்ண என்றைான். 
தமல த்ாய் சாப்ாட்டுககு ் ேடி ் ண்ணனும் 
எலதலா்ேயும் வேச்ச ்சாலலு என்று 
கொரதேியிடம் ்சான்்னார. எபத்ாதும் 
நமககு தமல உயர ்ேவியில இருப்வரகெள் 
ோன் நி் ்னககும் தவ்ல முடிய தவணடு 
என்்ேில சாியா இருப்ாரகெள். அேறகொகெ 
்்ணிநது த்சுவாரகெள் சில தநேஙகெளில 
தகொ்மாகெவும் த்சுவாரகெள். அே்னால 
என்்னதவா நலல தவ்லககொேன் என்்ோல 
எநே தவ்ல்யயும் சாியாகெ ்சய்து 
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p 
கூப்பிட்ட குரலுககு
்வநது நிறகும்
கறபஹன.

p
ஊருக்கல்ோம் நல்ே மநரம்
கணித்திடும் மஜாதிடர்
குடிஹெ வீட்டில்.

p
ேதிய உணவும்வஹள
அனல் ப�ககி�து
ோேியார் ேருேகள் மபசசு.

p
அஹணகள் தி�ப்பு
ஆர்பரிககும் ஆற�ில்
்நகிழிப்ஹப.

p
்ெே்வின்�ி
பசுஹேகுடில்
குடிஹெ மேல் அ்வஹரக்காடி.

p
பருகஹக எண்ணிமய ொப்பாடு
ப�நதது பெி
கூட்டாஞமொறு.

p
இே்வெ ம்வட்டி மெஹே
நீண்ட ்வரிஹெயில் காத்திருககும்
்நெ்வாளி ேகன்.

p
எரி்பாருள் நிரப்புஹகயில்
ஆ்வியாய ப�நதது
்பட்மரால் ்விஹே.

p
உப்பு ோங்காய
இனிககி�து
பாட்டியின் நிஹனவு.

கோமர.இரோ.நைகலோ
காஹரககால்

விடுவான் என்றை நம் ி்க்கெயிலும், அவர 
இலலாே த்ாது சில உ்ணவுப ் ்ாருட்கெ்ள 
அவத்ன மாஸ்டாிடம் ்சாலலி ேயார ்ன்்ன 
்சாலலி விடுவான்.

அவன் கெ்டககு வநது மூன்று வருடஙகெள் 
ோ்னாகெிறைது ஆ்னால, சாம்்ார எப்டி 
்வககெ தவணடும், 300 த்ருககு எதே்்ன 
்டி ்ருபபு த்ாட தவணடும். ேசததுககு 
எவவளவு புளி தசரகெகெனும் என்்்ேல்லம் 
அவனுககு அதது்டியாகெிவிட்டது.

ேி்னமும்  அவன் தவ்ல முடிநோலும் 
்்ாிய மாஸ்டருடன் நின்று ்கெயால  
தவ்ல ்சய்வான். அவர ச்மககும் 
த்ாது உன்்னிப்ாகெக கெவ்னிப்ான். 
்்ாிய மாஸ்டர ஒன்னும் சாோே்ண 
ஆளு இலல. அவர ஒன்னும் எடுதே 
உடத்ன மாஸ்டோயிடல முேலல கெிளி்னர 
தவ்லககு தசரநது ்கொஞச ்கொஞசமாகெ 
ஒவ்வாரு தவ்லய கெததுகெிட்டு ோ இநே 
நி்ல்மககு வநேிருகுறைாரு.

அ வ ே  ் ா ர த ே  ஓ ்ன த ே  ் கெ ா ஞ ச ம் 
்யப்டுவார. அநே அளவுககு வாட்ட 
சாட்டமா்ன ஆள். ஒதே ஆளு நான்கு அடுப் 
்தே வச்சு, நான்கு விேமா்ன ்்ாருட்கெ்ள 
ச்மககெ கூடியவர. ்தேடிககு தமல 
தூேதேில உள்ள ேசம் ் கொேியும் த்ாது வரும் 
வாச்்ன்ய ்வததே உபபு இருககொ, 
பு ள ி ப பு  இ ரு க கெ ா  இ ல ் ல ய ா  எ ன் று 
கெச்சிேமாகெ ் சாலலிவிடுவார. அதுவும் நின்றை  
இடதேிலிருநதே உப்் அள்ளி வீசுவார. 
சிறு துளிககூட கெீை விைாமல த்ாய் ேச 
அணடா்வ அ்டயும். இேணடாயிேம் 
மூவாயிேம் த்ோகெ இருநோலும் அசாதேி 
யமாகெ ச்மப்ார.

கொரதேி அவாிடமிருநது ஒவ்வான்றைாகெ 
கெறறுக ்கொணடான்.அவருககு ேறத்ாது 
நாற்த்ேநது வயோகெிறைது. ஆ்னால, 
குைந்ேகெள் இல்ல. அவருககு மிகெவும் 
வருதேமா்ன நி்்னவு இது ஒன்று ோன்.

அே்னால என்்னதவா அவ்்ன அவருககு 
்ோம்் ி்டிககும். யாருககும் எளிேில ேன் 
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்ோைில ேகெசியத்ே ்சாலலி ேோேவர 
அவனுககு மட்டும் ்சாலலிக ்கொடுதோர.

கொரதேிககு ்்ாிய மாஸ்ட்ே விடவும் 
இன்்்னாருவ்ே மிகெவும் ்ிடிககும். அது 
தவறுயாருமில்ல அதே தைாட்டலில 
தவ்ல ்சய்யும் ்ேஜி்னா ோன். அவள் 
குடும்் கெஷ்டதேிறகொகெ ்ாதேிேம் கெழுவும் 
தவ்லககு வரும் ் ்ண. ஆணகெள் மட்டுதம 
நி்றைநேிருககும் இடதேில ்்ண என்்வள் 
எப்டியிருநோலும் தேவ்ேயாகெோன் 
்ோிவாள்.

அவ்ள ் ாரதோல தவ்லககொாி த்ால 
்ோியதவ ்ோியாது. ்ட்டு புட்வயும் 
்கொஞசம் ந்கெகெளும் அ்ணிநோல, அவள் 
ோன் கெ்டககு முேலாளி மகெள் என்று 
்சான்்னாலும் நம்்ிவிடுவாரகெள்.

கொ்ல சாியாகெ ஒன்்து ம்ணிககு 
தவ்லககு வநது விட்டு மேியம் ஐநது 
ம்ணிக்கெலலாம் த்ாய்விடுவாள்.

அவ்ள ்ாரப்ேறகொகெதவ கொரதேி 
ே்னது தவ்லகெ்ள சீககெிேம் முடிதது விட்டு 
ஐஓ ி் த்ங ஓேதேில த்ாய் நின்று விடுவான்.

அவன் ்ாரப்து கெ்டயில தவ்ல 
்சய்யும் ஒருவ்ே ேவிே மறறை யாருககுதம 
்ோ ியாது.  ஏ்்னன்றைால ்ோ ிநோல 
கெிணடல ்சய்வதோடு அவ்ள ்றறைி 
தகெவலமாகெ ்சாலவாரகெள்.

அ வ ள்  கெ ் ட க கு ள்  நு ் ை ந ே து ம் 
கெிட்டேட்ட சுமார முன்னூறு தஜாடி கெணகெள், 
அவ்ள ேின்்ன ஆேம்்ிதேிருககும்.

அவள் உள்தள நு்ைநோல தவ்ல 
முடியும் வ்ே அஙகெிருககும் ்சஙகெ கூட 
கெலகெலப்ாகெ த்சி வி்ளயாடுவாள். 
அ்ே ்ாரககும் சில ்வயிட்டரகெள் அவள் 
மீது அேீே ஆ்சக ்கொள்வாரகெள்.

ஆணகெள் முகெஙகெ்ள மட்டுதம ்ாரதது 
்கொணடிருககும் இடதேில ்்ணகெள் 
தவ்ல ்சய்வ்ேன்்து. கூணடுககுள் 

a 

்விடுபடும் பட்டாம்பூசெி
உயர உயர அதிகரிககும்
குழநஹதயின் அழுஹக.

a

கனத்த ேஹழ
ஆனாலும் கேங்கி நிறகிம�ன்
தாயநாட்டிலில்ஹே ேஹழ.

a

உதிர்நத பூவுடன்
நீரில் ேரணிககி�து
ஒரு எறும்பு.

a

அழகிய மதாட்டம்
புரட்டிப் மபாட்டபடி
எங்கிருநமதா புயல்.

a

அஹெநதாடும் யாஹன
்தாடர்நது ்காண்மடயிருககும்
குழநஹதயின் ெிரிப்பு.

a

கண்களில் உ�ககம்
தள்ளிப் மபாடஹ்வககி�து
ஹகப்மபெி.

a

்ேழுகு்வர்த்தியின் உரு்வம்
குஹ�நது்வர அதிகரிககி�து
ெிறுேியின் பயம்.

a

்வயதான முதிய்வர்
மபருநதினுள் தன்னுள்மள அடககுகி�ார்
இருேல்.

a

ஹகப்மபெியின் எண்ணிகஹக
நாளுககுநாள் அதிகரிககும்
்பறம�ார்களின் பயம்...

சரண குைோர. கரு
திருேண்வயல், மத்வமகாட்ஹட....
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மாட்டிய கெிளிபத்ால ோத்ன. அவளால 
நம்்ம எேிரதது என்்ன த்சிவிட முடியும் 
என்றை எண்ணம் ்லாிடதேில இருநேது.

கொரதேி சாப்ிட்டு ்ிதளட்்ட கெழுவப 
த்ாடும் த்ா்ேலலாம் ஒரு நமட்டு சிாிபபு 
சிாிப்ாள். அது அவ்்ன ்ல இேவுகெள் 
தூஙகெ விடாமல ்சய்ேிருககெிறைது. 

அவள் எ்னககொகெ ்ிறைநேவள் என்றும் 
ம்னம் உள்ளூே மகெிழ்நோன்.

்ேஜி்னா என்றை ்்யர அவனுககு 
மநேிேம், ஊககெ மருநது, உ்ணவு, நி்்னவு 
எலலாமும்.

தைாட்டலில அவன் விரும்்ி த்சு்வர 
கெளில ஒருவர ோன் ேட்சி்ணாமூரதேி. 
அ வ ர  அ ந ே  கெ ் ட ய ி ல  ் ே ி ் ்ன ந து 
வருடமாகெ தவ்ல ்சய்்வர.அவருககு 
எலலா தவ்லயும் அததுப்டி.ேறத்ாது 
வ்ட மாஸ்டோகெ தவ்ல ்ாரககெிறைார. 
ஆயிேம், இேணடாயிேம் வ்ட்யலலாம் 
அசாதேியமாகெ ் சய்து ் கொடுதேிருககெிறைார.

ஏன் அவ்ே அவனுககு ் ிடிககு்மன்றைால 
்ேஜி்னா அவாிடம் ோன் எபத்ாதும் 

ஓய்வு தநேதேில த்சிக ்கொணடிருப்ாள்.
அே்னால அவள் அவாிடம் என்்ன த்சி்னாள். 
அவ்்னப ்றறைி ஏோவது த்சி்னாலா 
என்று ்ோிநது ்கொள்வேறகொகெதவ த்ச 
ஆேம் ி்தேவன். ேறத்ாது மிகெ ்நருககெமா்ன 
அண்ணன் ேம் ி்யாகெி விட்டாரகெள்.

்ேஜி்னா்வ ஒரு ே்லயாகெ கொேலிககெி 
றைான் என்று ேட்சி்ணாமூரதேிககு ்ோியும். 
ஆ்னால ் ோியாே மாேிாி கொட்டி ் கொணடார.

்ேஜி்னா சாியாகெ 5’3 அடி உயேம் 
இ ரு ப ் ா ள் .  வ ா லி ் வ ய ் ே  தூ ண டு ம் 
உடல அ்மபபு ்கொணடவள்.

கொரதேிககு ் ேஜி்னாவினு்டய கெணகெள் 
மிகெவும் ்ிடிதேமா்ன ஒன்று. அவ்ள 
அவன் தநருககு தநர ்ாரககும் த்ாதும், 
எேரச்்சயாகெ அவ்ள ்ாரககெ தநரும் 
த்ாதும் கெணகெள் ோன் முேலில ்ேன்்டும்.

அநே கெண ஆணகெளுக்கெலலாம் ் ாரதே 
வுடத்ன ்ிடிததுவிடும் என்கெிறை அளவிறகு 
இருககும்.  கெணகெள் ஏதோ த்சுவது 
த்ாலதவ இருககும்.

வ்ட மாஸ்டரும் ்ேஜி்னாவும் த்சிக 

 
ஈட்டி்விழி குத்தியமத
இதய்வலி அகற�ியமத
ஊட்டியமதா உத்வியமத
உணர்்வஹேமயா தூண்டியமத
்வாட்டிதினம் ்வஹதத்தமத
ஹ்வயகம் காத்ேன ்ொன்னமத
மபாட்டிமயதும் இங்கில்ஹே
புகழுஹரமயா அதுவுேில்ஹே
பாட்டி ்ொன்ன ஹபங்கிளிதான்
பர்்வதமும் அ்வமளதான்
காட்டிச ்ொன்ன ஓ்வியமும்
காத்ேனும் கா்வியமும்
வீட்டி்ேன்றும் ்விருநதினமர...

கவபிஞர ்்ோற்மன சுப்பிரை்ணியன்
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்கொணடிருககும் த்ாது ்்ாறு்மயாகெ  
கெிட்தட ்சன்று அவரகெளுடன் உட்கொரநது 
எதுவும் த்சாமல , அவ்ள  ஓேககெண்ணால 
யாருககும் ்ாரப்து ்ோ ியாேவாறு 
்ாரப்ான். ஆ்னாலும் ்ேஜி்னா அ்ே 
கெவ்னிதது விடுவாள். இருநோலும் அ்ே 
அவள் ்்ாருட்்டுதேியதே கெி்டயாது.

இப்டிதய அவ்ள ் ாரததுக ் கொணதட 
சாம்்ார ்வககெவும், உ்ணவு ்்ாருட்கெ்ள 
்ாரசல கெட்டுவதுமாகெ நகெரநது ்கொணதட 
இருநேது.

தைாட்டலில அவ்ள ் றறைிய த்ச்சுகெள் 
ோன் அேிகெமாகெ இருககும்.வயசு ் ்யன்கெள் 
முேல வயோ்ன கெிைவரகெள் வ்ே.

அ வ ள்  ந ட த ் ே ் ய  த கெ வ ல ம ா கெ 
த்சியும், உடல அ்மப்் வர்ணிததும் 
த்சிக ் கொணடு ேசிப்ாரகெள். அ்ே கெணடு 
தகொ்ம்டநதும் ஒன்றும் ்சய்ய முடியாே 
நி்ல்யக கெணடு தசாரநது த்ா்னான்.

அவள் மீது அவன் கொேல ்கொணடேில 
இருநது இேவு தநேத்ே ் வறுககெ ஆேம் ி்தோன். 
கொ்ல விடிநேவுடଞன்  எபத்ாதும் த்ால 
எழுநது குளிதது விட்டு, இேணடு இட்லியும் ஒரு 
வ்ட்யயும் எடுதது ி்தளட்டில ்வததுக 
்கொணடு வ்ட மாஸ்டருககு அருகெில ்சன்று 
சாப ி்ட்டு ் கொணடிருநோன்.

என்்ன கொரதேி த்ஙகுகொ என்றைார. ம்ம்.... 
என்றைான். த்ஙக வாட்தம்்ன விடவும் 
கொவல கொககுே டூட்டிய நீ ோ சாியா ் சய்யுறை 
என்று மாஸ்டர அவ்்ன கெலாய்ோர.

சிாிததுக ்கொணதட மாஸ்டர நான் 
்ேஜி்னா்வ கெலயா்ணம் ் ன்்னிககெலாம்னு 
இருககெ. நீஙகெ என்்ன ்சாலறைீஙகெ என்று 
தகெட்டான்.

மாஸ்டாின் முகெம் ேிடீ்ேன்று மாறைியது.

ஏன்டா இநே முடிவு அநே ் ்ாணணுககு 
அடுதே மாேம் கெலயா்ணம்டா. அதுககொகெ 
ோன் அநே ் ்ாணணு கெ்ணககு முடிச்சிட்டு 

த்ாகெ த்ாகுது. சூப்ர்வசர, தமத்னஜர 
கெிட்டலாம் ்சாலலிடுச்சி. நம்ம ஆட்தடா 
ஸ்தடணட் ்சலவம் ோ மாபள.

நீ  த ் ா ய்  பு து ச ா  எ ் ே யு ம்  அ ந ே 
புள்்ளககெிட்ட தகெட்டு விடாே என்றைார 
ேட்சி்ணாமூரதேி.

கு ண டூ ச ி  ் ட் டு  ் வ டி க கு ம் 
்லூ்்னப த்ால அவன் ம்னேில உள்ள 
ஆ்சகெ்ளலலாம் ் நாறுஙகெியது.

என்்ன ் சய்வ்ேன்று ் ோ ியாமல 
தைாட்டலில யாாிடமும் த்சாமல ம்னம் 
் ந ா ந து  ே ்ன து  த வ ் ல கெ ் ள  ம ட் டு ம் 
்சய்து வநோன்.

ஊருககு த்ா்ன ்வயிட்டர து்ே வநே 
வுடன் விசயத்ே ் சாலலி அழுது ேீரதோன்.

அவரும் ம்ன்ே தேரததும் வ்கெயில 
ஆறுேல வாரத்ேகெ்ள ்சாலலி தேறறைி 
்னார. ்கொஞச நாள் கெடநேது. தவ்லகெ்ள 
முழு மூச்சாகெ ்சய்து வநோன்.ே்னது குடும்் 
கெஷ்டதேிறகு ஏற் எநே தவ்ல்யயும் 
மறுககொமல ்சய்ோன். கொசு கெி் டதோல 
த்ாதும் என்று முடிவு ்சய்ோன்.

இப்டியாகெதவ ் ்ாிய மாஸ்டர ் சாலலும் 
தவ்லகெ்ள ்சய்து ்கொணடும், ஸ்டாலில 
்ாரசல கெட்டிக ்கொணடும் வாழ்க்கெ சிறு 
எறும்பு ்்ாிய ்வலலததுண்ட தூககெி 
்சலவது த்ால ் மலல நகெரநேது.

கொலம் மாறைி  ்கொணதட இருநேது.
இபத்ாது கெ்டயில கொரதேி  ்்ா ிய 
மாஸ்டருககு அடுதே இடத்ே ் ிடிதோன்.
து்ே அண்ணனுககும் கெலயா்ணமாகெி ஒரு 
்்யனும் ்ிறைநது விட்டான். ஆ்னாலும் 
கொரதேி ம்னேில ஒரு ஓேதேில எஙதகொ 
்ேஜி்னாவின் நி்்னவுகெள் ஊஞசலாடி 
்கொணதட இருநேது. அவள் தவ்ல 
விட்டு நின்று மூன்றைாணடுகெள் ஆ்னாலும் 
,அவ்ள ்றறைி அவதூறு த்ச்சுகெள் 
கு்றையவில்ல. ஒருவன் தநறறு இேவு 
அவ்ள ோன் ்ாரககெ த்ாத்னன் எ்னவும், 
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இேணடு நாட்கெளுககு முன்பு அவளுடன் 
ோன் ்டம் ்ாரககெ ்சன்தறைன் எ்னவும், 
சிலர அவளு்டய தேட் ஐநூறு ரூ்ாய் ோன் 
என்று உச்சப்ட்ச த்ச்சுகெள் தைாட்ட்ல 
சுறறைி உலாவிக ்கொணடிருககெிறைது.

அ்ே தகெட்ட அவ்னால ோஙகெி ் கொலல 
முடியவில்ல. குடும்் சூழ்நி்லயாலும், 
வறு்மயின் கொே்ணதோலும் ்டிப்் 
விட்டு தவ்லககு வநது குடும்்த்ே 
கெ ா ப ் ா ற று கெ ி றை  ஒ ரு த ே ி ் ய  ் ா ர த து 
எவவளவு தகெவலமா்ன சிதோிபபுகெளுககு 
உள்ளாககெிறைாரகெள்.

ஒரு நாள் ேட்சி்ணாமூரதேி  ் ோம்் தநே 
மாகெ த்ான் த்சிக ் கொணடிருநோர. அேன் 
்ின் தவகெமாகெ ்சன்று தமத்னஜாிடம் 
்ோம்் தநேமாகெ த்சிக ்கொணடிருநோர. 

த்ா்னில த்சியது யாோகெ இருககும். 
அவரு்டய வீட்டிலிருநேிருககுதமா? இல்ல 
்யன்றைால ஊாில ஏோவது மே்ணச் ் சய்ேிதயா 
என்று ம்ன்ே குைப ி்க ் கொணதட இருநோன்.

தநறறு ோன் ்ேஜி்னா த்சியோகெ 
் ச ா ன் ்ன ா ர ;  ஒ ரு  த வ ் ல  மீ ண டு ம் 
தவ்லககு வே த்ாகெிறைாதளா. அவளுககு 
குைந்ே்யலலாம் ் ிறைநே ிருககுமா? 
அேறகு என்்ன ்்யர ்வதேிருப்ாள்? 
என்்றைலலாம் அவனுககுள் அடுககெடுககொ்ன 
தகெள்விகெள் எழும்்ி ்கொணதட இருநேது.

அவன் நி்்னதேது த்ால அவள் 
மீணடும் தவ்லககுோன் வருகெிறைாரகெள். 
அேிகொ்ல்ய எேிர தநாககெி கொதேிருநோன். 
்ேஜி்னா வநேவுடன் எப்டி த்சுவது. என்்ன 
தகெட்்து என்று சிநேிதது ்கொ்ணதட இே்வ 
கெைிதோன்.

சாியாகெ அவள் எபத்ாது தவ்லககு 
வரும் தநேம் ஒன்்து ம்ணிககு சாியாகெ 
வநோள். அவனுள்ளதேில ஆயிேம் ்ட்டாம் 
பூச்சிகெள் ்றைநேது.

அவளுககு கெலயா்ணம் ஆ்னால என்்ன 
அவளிடம் அன்்ாகெ த்சககூடாோ? என்்ன. 

தனிஹே
திருேணமே ம்வண்டாம் என்று  
திரிநத என்ஹன
திரிமோக ெஞொரியாய 
திண� ஹ்வத்தாய

ெநதிரபிம்ப ்வதனத்தில் 
 நர்த்தனம் ஆடிய நயனங்கள்
நாரிமய உன் பககம்  
நங்கூரம் பாயசெின

மதனும் பாலும் கூட தித்திகக்வில்ஹே
உன் அதரங்களின் ெநதிப்பிஹன 
நிஹனககும் ்பாழுது

மராஜா இதழ அதரங்களின் ஈர்ப்பினில் 
ேயங்கி தனிஹேயில்  
அடிககடி உதடு கு்விககிம�ன்.

எத்தஹனமயா முஹ�  
தனிஹேயில் இருநதிருககிம�ன்
ஆனால் இதுதான் முதல் தனிஹே மபால் 
்்வதும்பி நிறகிம�ன்

கண் இஹேகள் ேேர்நதிருககும் 
ம்வஹளயிலும் உன்ஹனப்பற�ிமய  
கனவு காண்கிம�ன்.

உன் நயனத் தூண்டிலில் ெிககி ஒரு 
ேீஹனப் மபால் து்வண்டு மபாகிம�ன்.

ெின்ன இஹடஹயயும்  
அன்னநஹட ஹயயும் கறபஹனயில் 
சுவீகரித்து கி�ங்கித் த்விககிம�ன். 
நீ ்வரும் நாஹள நிஹனத்து  
ஏங்கும் என் நிஹேஹேஹய 
்வநத பின் அ�ிநது ்காள்்வாய என் 
அருஹே ஆரணங்மக

இன்னும் என்ஹன  
என்ன ்ெயயப் மபாகி�ாய?  
்வநது பார்.  
தஹேயஹண ்ொல்ோதஹதயா  
நான் ்ொல்லி்விடப் மபாகிம�ன்?

்ான்ஸ்தல
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நான் ஒரு நலல நண்்னாகெ இருநது விட்டு 
த்ாகெிதறைன் என்று உள்ளாரநது நி்்னதது 
மகெிழ்நோன்.

அன்று மட்டும் மூன்றைாட்கெள் ்சய்யும் 
தவ்ல்ய அவன் ஒருவத்ன ்சய்து 
முடிதோன். என்்றைககுமிலலாது சாம்்ாாின் 
ம்ணம் எேிாிலுள்ள ஆட்தடா ஸ்தடணட் 
வ்ே வீசியது. அநே ஸ்தடணடில ோன் 
் ச ல வ ம்  உ று ப ் ி ்ன ே ா கெ  இ ரு ந ே ா ன் .
கொரதேியும் ்சலவமும் அடிககெடி த்சிக 
்கொள்வாரகெள். தைாட்டலுககு ேண்ணீர 
்ிடிககெ வரும் த்ா்ேலலாம் யாருககும் 
்ோியாது ்ாக்கெட் ்சய்ே சாம்்ார 
்்ாட்டலஙகெ்ள ேருவான்.

தவ்ல முடிநது எபத்ாதும் த்ால 
குளிதது விட்டு மீணடும்  ஐஓ்ி த்ஙக முன்பு 
நின்று அவள் த்ாவ்ே ் ாரதோன். ் கொஞச 
தூேம் முன்த்னறைி ்சன்றைாள். ேிடீ்ேன்று 
நின்று கொரதேி என்று கூப்ிட்டாள். 
அ வ ன்  இ ே ய ம்  எ ப த ் ா து ம ி ல ல ா து 
இேணடுமடஙகு தவகெமாகெ துடிதேது. 
உடலின் ்வப்தமறைியது. அடிவயிறறைில 
ஏதோ ஒரு மாறறைம் ஏற்ட்டது.

அ ருகெ ி ல  ் ச ன் றை ா ன் .   அ வ ளு ட த ்ன 
அ்ைதது ்சன்றைாள். அவனும் ஏதும் 
தகெட்கொமல மது மயககெதேில இருப்து 
த்ால உடன் ்சன்றைான். கொசு வச்சுறைிககெியா 
என்றைாள். ம்ம்... என்றைான். ் தது முைம் மலலி்கெ 
பூவும், இேணடு ்சட் புதோட்டாவும் சிககென் 
குருமாவும் வாஙகெி்னாள். அேறகொ்ன கொ்ச  
அவ்்னதய ்கொடுககெ ்சான்்னாள். ்ேஜி்னா 
எேறதகொ ேன்்்ன ்யன்்டுதேி ்கொள்கெிறைாள் 
என்று நி் ்னதோன். இல்ல்யன்றைால ஏன் 
இவள் வாஙகும் ்கொருளுககு என்்்ன கொசு 
்கொடுககெ ்சாலகெிறைாள். ்கொஞச 
தூேம் அப்டிதய நடநது தகொ ி் கெிருஷ்்ணா 
ேிதயட்ட்ே கெடநோரகெள். ேிதயட்ட்ே 
்ாரதேவுடன் கெலயா்ணமா்ன புதுசுல 
வநேது என்று ்சாலலி நடநோள். அவனும் 

ி்ன் ்ோடரநது நடநோன். வாட்கெ வீடு 
என்்ோல எநே ஒரு புது ஆட்கெள் வநோலும் 
குறறைவாளி் ய த்ால ோன் ் ாரப்ாரகெள்.

உ ள் த ள  நு ் ை ந ே து ம்  ‘ ‘ பூ ’ ’  ் வ 
எடுதது அவள் கெ்ணவன் த்ாட்தடாவிறகு 
த்ாட்டாள். ஒரு கெ்ணம் அேிரநது த்ா்னான். 
என்்ன ஆச்சு அவருககு என்றைான். ஒரு நாள் 
ஆட்தடா சவாாி முடிச்சுட்டு ்தது ம்ணிககு 
வநது சாபடு நலலாே ்டுதோரு. ேிடீரனு 
்ேி்்னாரு ம்ணிககு த்ாலீஸ் கொவலரகெள் 
்ேணடு த்ர வநது கெே்வ ேட்டி்னாரகெள். 
்ேறைி எழுநது என்்ன ்வன்று தகெட்டேருககு 
சின்்ன விசாே்்ன இருககு அோ வநதோம் 
எ ன் றை ா ர கெ ள் .  அ வ ரு ம்  ந ா ன்  எ ே ற கு 
சார என்று தகெட்டார. அட ்யப்டாே 
்சலவம் சின்்ன விசாே்னோஙகுறைம்ல, 
வா கொ்லயில வீடு வநது விடலாம் 
என்று அ்ைதது ்சன்றைாரகெள். என்்ன 
் ச ய் வ ் ே ன் று  ் ே ா ி ய ா ம ல  அ வ னு ம் 

ேின்ேினிப் பூசெிகள்
்வநது ்்வகுமநரம் ஆகி�து
இன்னும் இருட்ட்வில்ஹே..

கவபிஞர கோவனூர.சீனணிவோசன்

அநத யாெகனும் 
்காஹட ்வள்ளோகி�ான்
பு�ாககள் ேத்தியில்..

கவபிஞர ்தி.கதி. கைலோனந்ன்

மதயிஹேத் ்தாழிோளிககு
இன்னும் ்காடுககப்பட்வில்ஹே
மதநீர் இஹடம்வஹள..

ைணிதரோ கவபிஞர கவபி முதது

குடும்பப் பாரம்
்விரும்பிச சுேககி�ாள்
்வாடஹகத் தாய..

கவபிஞர  சக்்தி ்பிரணியன்

அடித்தககாற�ில் ஆேேரம் 
அடிமயாடு ொயநதது 
நிே நடுககம்.

்ைணிழ்ேஞசம் அைணின்
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மவு்னமாகெ உடன் ்சன்றைான். கொ்லயில 
்ேஜி்னாவும் அவளது மாமியாரும் த்ாலீஸ் 
ஸ்தடசனுககு ்சன்று கொன்ஸ்ட்ிளிடம் 
்சலவத்ே ் றறைி விசாாிதோரகெள். அேறகு, 
அவன் ்நட்தட வீட்டுககு வநேிருப்ாத்ன 
எ ன் றை ா ர .  வ ே த வ  இ ல ் ல ் ய ன் று 
எ ன் றை ா ர கெ ள்  இ ரு வ ரு ம் .  ச ா ி ,  உ ள் ள 
எஸ்.ஐ. இருப்ாரு. அவருகெிட்ட த்ாய் 
்சலவத்ே கொ்ணவில்ல என்று தகெஸ் 
்கொடு என்றைார. அவரகெளும் தவறு வைி 
்ோியாமல தகெஸ் ்கொடுதோரகெள். ்ிறைகு 
ேி்னமும் த்ாய் ஸ்தடச்னில விசாாிதேதுடன் 
மட்டுமலலாது  ்ோிநே இடதேில தேடியும், 
்ோிநேவரகெளிடதேில தகெட்டும் அ்லநது 
எநே ்யனுமில்ல. ஒரு மாேம் கெைிதது 
எஙதகொ ்சலவம் இறைநது கெிடககெிறைான் 
என்தறை ் சய்ேி மட்டும் ோன் வநது தசரநேது. 
அவன் எேறகு த்ாலீஸ் ஸ்தடசனுககு 
அ்ைதது ்சலலப்ட்டான். யார அவ்்ன 
்கொன்றைாரகெள். இல்ல ேற்கொ்லயா 
என்று ்ோியவில்ல. ்ிறைகு த்ாலிஸ் 
கொன்ஸ்ட்ிள் வநது ்ேஜி்னா ்கொடுதே 
தகெ்ஸ வா்ஸ் வாஙகுவேறகொகெ ஒரு 
த்ப்ாில ்கெ்யழுதது வாஙகெி ்சன்றைார. 
அேில ்சலவம் கெடன் ்ோல்லயாலும், 
குடும்் ் ிேச்ச்்னயாலும்ோன் ேற 
்கொ்ல ்சய்து ்கொணடான் என்று 
எழுேியிருநேது என்று ் சாலலிக ் கொணதட 
கெணகெலஙகெி்னாள். கெணகெளில ஓேதேில 
வடிநே கெண்ணீ் ே து்டதது ஆறுேல 
்சாலல யாருமறறைவளாகெ அவதள ேன் 
முநோ்்னயாள் து்டததுக ்கொணடாள். 
அவள் த்சிக ்கொணடிருக்கெயிதல, நாதம 
அவ்ள ேிரும்ணம் ்சய்து ்கொணடால 
என்்ன? என்று ம்னேினூதட தகெள்வி்ய 
எழுப்ிக ்கொணடான்.

்சதது த்ா்ன மனுச என்்ன மட்டும் 
விட்டுட்டு த்ாயிருநோ ் ேவாயிலல. ் கெயில 
புள்்ளய தவே ்கொடுததுட்டு த்ாய்ட்டாரு. 
நாம ்சஞச ்ாவததுககு  அது என்்ன 
்ன்னும். அே கொப்ாததுனுமிலல அோ  
ேிரும்்வும் தவ்லககு வே தவணடியோச்சு 
என்று கெணகெலஙகெி்னாள்.

சாி, அே விடு இநோ ேண்ணிய குடி என்று 

ஒரு ்சாம்புல ேண்ணிய ்கொடுதோள். 
அ்ே வாஙகெி குடிதது விட்டு, சாி நான் 
கெிளம்புகெிதறைன் என்றைான். ஏ! அதுககுள்ள 
த்ாறை ்நட்டு ேஙகெிட்டு த்ா என்றைாள்.

அவன் எேிரப்ாரககொே வாரத்ே 
அது.எநே ்்ண்ணிடமும் உட்னடியாகெ 
வேக கூடிய வாரத்ே அலல என்்்ே 
உ்ணரநோன்.

ஏ ன்  அ ப ் டி ் ய ா ரு  வ ா ர த ் ே ் ய 
் யன் ் டு த ே ி ்ன ா ள்  எ ன் று  ே ி க கெ ி ட் டு 
நின்றைான். அோ கெ்ட முழுககெ என்்ன ்தேி 
்சாலலிருப்ாஙகெதள. என் கூட ்டம் 
்ாதேோவும், என் தேட் ஐநூறு ரூ்ாோனும். 
நான் அப்டி இல்ல கொரதேி. அவரகெள் 
்சாலவது த்ால நான் இல்ல. அப்டி 
என் உடம்்் விறறு ோன் நான் வயிறு 
வளககெனும்்னா, அபபுறைம் ஏ நான் தவ்லககு 
த்ாறை.

் ் ண கெ ள்  ஆ ண கெ ள்  து ் ்ண ய ற று 
வாழ்வது கெடி்ன்மன்றும், அப்டிதய 
வாழ்நோல ேவறைா்ன வைியில ோன் வாழ்வாள் 
என்றும் இநே தகெவலமா்ன சமூகெம் ஒரு 
சிநே்்ன்ய ் ோடரநது வளரதது ் கொணதட 
வருகெிறைது.

உன்்ன ்தேி எ்னககு ்ோியும். ந ீஎன்்ன 
கொேலிச்சதும் ்ோியும். உன் அன்பு என்்து 
தூய்்மயா்னது. எநே தநேதேிலும் என்்்ன 
்றறைிய அவதூறுகெளுககு வைி ் மாைிநேவ்னாகெ 
ந ீஇல்ல. என் ம்னம் உவநது என்்்னதய 
உ ்ன க கு  ே ரு கெ ி த றை ன் .  நீ  ே ய ங கெ ா ம ல 
எடுதது ்கொள். ஆ்னால நான் ேிரும்்வும் 
்சாலலுகெிதறைன். அவரகெள் ்சாலவது த்ால 
நான் இல்ல என்று கெேறைி அழுோள். என் 
அன்பு என்்து தூய்்மயா்னது.. நான் 
உன்்்னயும் உன் அன்்்யும் தநசிததேன். 
இபத்ாதும் ்சாலகெிதறைன் உன் உடம்்் 
தநசிககெவில்ல என்்து த்ால மவு்னமாகெ 
வீட்்ட விட்டு ் வளிதயறைி்னான்.

வைககெம் த்ால மறு நாள் விடிநது 
மீணடும் நிறகெிறைான் ஐஓ்ி த்ஙக வாசலில...

n
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  உலகெதேமிழ் ் ைககூ கெவிஞரகெள் 
மன்றைம் மறறும் ஓவியா ்ேிப்கெம் இ்்ணநது 
நடதேிய கெவிஞர கொ.ந.கெலயா்ணசுநேேம் அவரகெள் 
்ோகுதே அறு்தேி ஐநது ்ைககூ கெவிஞரகெளின் 
கெவி் ேகெள் ்்னிவிழும் மலரவ்னம் எனும் 
ே்லப ி்ல ்சன்்்ன எழும்பூர இகசா ்மயதேில 
்வளியிடப்ட்டது.

 விைாவில முன்்னோகெ கெவிஞர அமுே்ாேேி 
ே்ல்மயில ந்ட்்றறை கெவியேஙகெ ில  
முப்துககும் தமற்ட்ட கெவிஞரகெள் ்ைககூ 
கெவி்ேகெ்ள வாசிதோரகெள். ஓவியா ்ேிப்கெ 
உாி்மயாளர கெவிஞர வேி்லப்ிே்ா அவரகெள் 
வேதவறபு்ேககு அடுதது கெவிஞர ஆரூர 
ேமிழ்நாடன் ே்ல்மதயறறு விைாவி்்ன 
நடதேி்னார.ேமது ே்ல்ம உ்ேயில ேமிழ் 
்ைககூ கெவி்ேகெள் ேறகொல இலககெிய உலகெில 
நலல்ோரு இடம்்ிடிதேிருககெிறைது என்்ே்்ன 
இதுத்ான்றை ்ைககூ ்ோகுபபு நூல நமககு 
எடுததுக கூறுகெிறைது என்று ்ல ்ைககூ 
கெவி்ேகெ்ளயும் தமறதகொள் கொட்டி்னார. 

 கெவ ிபத்ேருவி  ஈதோடு ேம ிைன்்ன் 
அவரகெள் ்்னிவிழும் மலரவ்னம் ்ைககூ 
நூலி்்ன ்வளியிட புேவலர குமேன் அம்்ிகொ 





 

இடமிருநது வலம்: உேதேசிநே்்ன 
உ ே ய ம்  ே ா ம் ,  கெ வ ி ஞ ர  ச ா ே ே ா 
கெ.சநதோஷ்,  கெவிஞர மயிலாடுது்றை 
இ்ளய்ாேேி, கெவிஞர உேயகெண்ணன், 
ஓவியா ்ேிப்கெம் வேி்ல்ிே்ா, 
கெ வ ி ஞ ர  அ மு ே ் ா ே ே ி ,  நூ ் ல 
்வளிட்ட கெவிபத்ேருவி ஈதோடு 
ேமிைன்்ன், நூ்ல ்்றறுக்கொணட 
புேவலர குமேன் அம்்ிகொ, இ்னிய 
உேயம் இ்்ண ஆசிா ியர ஆரூர 
ேமிழ்நாடன், நூல ்ோகுப்ாசிாியர 
கெ ா . ந . கெ ல ய ா ்ண சு ந ே ே ம் , 
டாகடர சிந்ேவாசன், கெவிகதகொ 
து ் ே வ ச ந ே ே ா ச ன் ,  கெ வ ி ஞ ர 
்வறறைிபத்்ோளி, வட்சன்்்னத 
ேமிழ்ச்சஙகெம் சிஙகொே சுகுமாேன், 
கெவிஞர அன்புச்்சலவி சுபபுோஜூ.
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மறறும் வட்சன்்்னத ேமிழ்ச்சஙகெ 
நிரவாகெி சிஙகொே சுகுமாேன் ஆகெிதயார 
முேல நூலி்்னப ் ்றறுக்கொணடாரகெள்.

 சிறைபபு்ேயாறறைிய கெவிபத்ேருவி 
ஈதோடு ேமிைன்்ன் அவரகெள் ேமது 
உ்ேயில ்ைககூ கெவி்ேகெள் மூன்று 
வாிகெள் என்று ்கொள்ளதவணடாம். அ்வ 
ஆகெச்சிறைநே கெருததுககெ்ள உள்ளடககெிய, 
உள்ள்ே உள்ள்டிக கூறுகெின்றை ஒரு 
வடிவ்மபபு. ம்னிேதநயம், இயற்கெ, 
உயிர இேககெச் சிநே்்ன,ம்னிே வாழ்வியல 
த்ான்றைவற்றை ்ாடு்்ாருளாகெக 
் கெ ா ண டு  எ ழு ே ப ் டு ம்  ் ை க கூ 
கெவி்ேகெள் நமது மண்ணின் மேபு சாரநே 
கெலாச்சாேத்ே த்ாறறும் வ்கெயிலும் 
உள்ள்ன. அ்மாிககொ த்ான்றை வளரநே 
தம்லநாடுகெளில. ்ோடககெப்ள்ளிகெளில 
மா்ணவரகெளுககு ்ைககூ கெவி்ேகெள் 
எழுதும் ்யிறசி அளிககெப்டுகெின்றை்ன 
எ ன் று  கூ றை ி ய  ஈ த ே ா டு  ே ம ி ை ன் ் ன் 
அவரகெள் சிறைப்ாகெ ேமிைில ்ைககூ 
கெவி்ேகெள் ஆயிேககெ்ணககொ்ன கெவிஞரகெள் 
எழுேிவருகெிறைாரகெள். ஒரு கெவிஞர நூறறைில 
ஒரு ்ைககூ்வ சிறைப்ாகெப ்டிதோதல 
த ் ா து ம்  ் ை க கூ  உ ல கெ ி ல  ச ி றை ந ே 
கெவிஞ்னாகெ உலா வே முடியும் என்றும் 
த்சி்னார. கெவிஞரகெள் குறைிப்ாகெ ் ைககூ 
கெவிஞரகெள் இயற்கெ்ய தநசிதது ம்னிே 
வ ா ழ் வ ி ய த ல ா டு  ஒ ப ் ி ட் டு  ் ை க கூ 
்்டககெ தவணடும் எ்ன அறைிவுறுதேி  
நூலில இடப்்றறுள்ள கெவிஞரகெளுககு 
வாழ்தது ்சாலலி த்ாறறைி்னார.

 விைாவில ேமிைிலககெிய த்ச்சாளர  
முன்்னாள் ேமிைகெ கொஙகெிேஸ் ே்லவர 
குமாி அ்னநேன் அவரகெள் கெலநது்கொணடு 
கெவிஞரகெளுககு வாழ்தது கூறைி்னார. 
கெவிஞர சிந்ேவாசன், ்வறறைிபத்்ோளி, 
உேகெண்ணன், ஆகெிதயாாின் வாழ்தது்றை 
கெளுககுப ்ின் நூலாசிாியரும் உலகெதேமிழ் 
்ைககூ கெவிஞரகெள் மன்றைதேின் நிறுவ்னர  
கெவிச்சுடர கொ.ந.கெலயா்ணசுநேேம் ஏறபு்ே 
வைஙகெி்னார.  விைாவிறகு வநதோ்ே  கெவிஞர 
அனுோஜ் அவரகெள் நன்றைியு்ே வைஙகெி்னார.
விைாவில ்ைககூ கெணகொட்சி் ய  கெவிஞர 

இ்ளய்ாேேி கெநேகெபபூககெள் நடதேி்னார. 
நிகெழ்வி் ்ன ்ைேோ் ாதேிலிருநது வரு்கெ 
ேநே கெவிோயி்னி சாேோ கெ.சநதோஷ் 
அவரகெள் ்ோகுதது வைஙகெி்னார. விைாவில 
்ன்்்னதேமிழ்ச்சஙகெ நிறுவ்னர கெவிகதகொ 
து்றைவசநேோசன், உேதே சிநே்்ன உேயம் 
ோம், சஙகெதேமிழ் இலககெியபபூஙகொ ே்லவர 
கெவிஞர ந.்ாணடியோஜன், ்ா்வயர 
மலர வான்மேி, கெவிஞர ேமிழ் இயலன், 
விஜயகெலயா்ணி, மயிலாடுது்றை இ்ளய்ாேேி, 
்.கு்ணதசகெேன், தகெ.ஜி.ஜாவர, ஞா்ன்ாலன், 
்்ான்ம்ணிோசன், ்்ாம்மிடி தமாகென் ோஸ் 
உள்ளிட்ட ஏோளமா்ன ேமிழ் ஆரவலரகெள் 
கெலநது ் கொணடாரகெள்.                                                   n

்வயல் நிேத்தின் 
அநத மேட்டுப் பகுதியில் 
யாமரா ஒரு்வரின் கல்ேஹ�..

- ரசி கு்ோ

்நயத ஆஹட
கிழிநத படி இருககி�து
்நெ்வாளர் உஹட

- ்டச்ோ மூரத்தி

அடுககுோடி வீடு
்தன்படம்வ இல்ஹே
ஒரு ேனிதஹனயும்...!

- ைோ்வன்

அேர்நதுப் ப�நத
பட்டாம்பூசெி அ�ிநதிருகக்வில்ஹே
்நகிழிப் பூ்வில் ோஹே..!

- அனுரோஜ்

ோறறுத்தி�னாளி ஒரு்வன்
எதிமர நடநது ்வருகி�ான்
கால்நஹடயாக...

- ஸ.்டன்னணிஸ





           www.tamilnenjam.com                                                       0



Contact : editor@tamilnenjam.com

நேது ்்வளியீடுகள்

http://www.tamilnenjam.com

