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‘‘கலககிய�ோட  அலைய�ோலை  ககிலடசைோ  
வோஙககிட்டு  வோஙக  ைோர்...’’

ரெஙகோ  வந்து  நூறு  ரூபோய்த்ோலை  
ரகோடு்த்ோன். ககிைம்பும்  அவைெ்த்கிலிருந்்  
ைகிவெோமன்  அல்  வோஙககி  லவ்ததுரகோண்டு  
்லை�ோட்ட,

‘‘கலககிய�ோட  எலைோ  நூலகலையும்  
படிசைகிட்யடன், இந்்  அலைய�ோலைல�  
் வ கி ெ .  அ ல ை ய � ோ ல ை   அ ரு ல ம � ோ ன  
நோவலனு  யகளவகிபபட்டிருகயகன். படிகக 
ணு ம் னு   ர ெ ோ ம் ப   ந ோ ை ோ   ஆ ல ை ’ ’ 
என்்ற  ரெஙகோ,

 
‘‘இருவ்த்ஞ்சு  கலடககுயமை  யபோட்டி 

ருககோனோம். ஏ்ோவது  ஒரு  கலட�கிை  
பு்த்கம்  ந கிசை�ம் ககிலடககும்’ ’  என்று  
கூ்றகிவகிட்டு  கட்லடகள  ஊன்்றகி  நகர்ந்து  
யபோனோன். 

ை கி று வ � ் கி ல   ய ப ோ லி ய � ோ   வ ந் து  
இெண்டு கோலகளும்  போ்கிககபபட்டபகி்றகு  
கட்லடகலைய�  கோலகைோக  போவகி்தது  
நடந்துவரும்  ரெஙகோ  ைோகி�ோன  பு்த்கபபுழு.

பகிெ்ோப  மு்லி�ோர்  ைோகி்த்கிெ்த்கிலிருந்து  
ஒ ரு   ய க ள வ கி   ய க ட் ட ோ ல   ப ட் ர ட ன் று  
ப க்ில  ரைோலலுவோன். அவனுககு  அயைோக 

மகி்த க்ிெனும், ககி. ெோஜநோெோ�ணனும் அ்ததுபபடி. 

ரைோந்்மோக  ஒரு  ரபட்டிககலட  லவ்தது  
நட்த க்ி வருபவன்  அ க்ில  வரும்  வருமோன்த க்ில  
முககோலவோைகி  பு்த்கஙகள  வோஙகுவ்றயக  
ரைைவு  ரையவோன். 

‘‘வீடு  ரநல்ற�  பு்த்கஙகலை  அடுகககி  
வசைகிருககோன். பு்த்கம்  வோஙகு்ற  கோலை  
யைர்்தது  வசைோ  இலைோ்  யநெ்ததுககு  உ்வும். 
ரைோன்னோ  யகட்கமோட்யடஙககி்றோன்’’என்று  
அவனுலட�  அம்மோ  புைம்பும்யபோது  
ரெஙகோ,

‘‘ஒருநலை  பு்த்கம்  ்கி்றககபபட்டோல  
ைகில்றசைோலை�கின்  க்வு  மூடபபடும்’’ என்று  
ரைோலலி  ைகிோகிபபோன்.

‘‘நீஙக்ோன்  எம்புளலைககு  எடு்தது  
ரைோலைணும்’’ என்று  அந்்ம்மோள  ரைோலலும் 
யபோது  ைகிவெோமனோல  எதுவும்  ரைோலை  
முடிந்்்கிலலை. ஒரு  கோை்த்கில  அவனும்  
பு்த்கப பகிோகி�னோக  இருந்்வன்்ோன். 

ரெஙகோலவபயபோை  அவனும்  சுவோைகிபப 
் ற கு   ப ் கி ை ோ க   வ ோ ை கி ்த து   ந ோ ட் க ல ை  
நகர்்த்கி�கிருகககி்றோன். ்கிருமணம், குழந்ல், 
கு ட் டி   எ ன் ்ற ோ ன ப கி ்ற கு   வ ோ ை கி ப ப கி ல  
நோட்டம்   குல்றந்து யபோனது. குடும்ப  



ஒரு சிறு தவறால், 
நல்்லதும்கூட தவறாகவவ 
பார்கக படுகினறன...!!!
வகாணஙகள்...!!!

- ச. இராஜ்குமார
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பகிெசைலனகலை  கவனகிபப்றயக  யநெம்  
ைோகி�ோக  இருந்்து. 

மைகிலக, போல, யெஷன், கெண்ட்  பகில, 
ஸ்கூல பீஸ்  என்று  வோஙகுககின்்ற  ைம்பைம்  
ரமோ்த்மும்  பை  கூறுகைோக  பகிோகிந்துயபோக, 
பு ்த ் க ம்   வ ோ ங கு வ ் ற ர க ன் று   ஐ ந் து  
லபைோகூட  மகிஞ்ைவகிலலை. அ்னோயைய�  
ைகிவெோமனுககு  வோைகி்த்ல  மீது  அககல்ற  
இலைோது  யபோயவகிட்டது.  

இருந்்ோலும்  ஒரு  அைமோோகி  நகில்ற�  
பு்த்கஙகலை  அடுகககி  லவ்த்கிருகககி்றோன். 
ஒருகோை்த்கில  அவனும்  ஒரு  படிபபோைகி  
என்ப்றகோன  ஞோபக்த்கின்  மகிசைஙகள  
அ ல வ .   அ ் கி லி ரு ந் து  
ஏ்ோவது  ஒரு   பு்த்க்தல் 
எபயபோ்ோவது  எடு்தது   
புெட்டி  போர்பபோன். 

ஏ ற க ன ய வ   ப டி ்த ்  
பு ்த ் க ங க ள ் ோ ம் . 
இருந்்ோலும்  பககஙகலை  
புெட்டும்யபோது  மன்த்கில  
ப ல ழ �   ந கி ல ன வு க ள  
ஞ ோ ப க   அ ல ை க ை ோ க  
புெளும். ைகிவெோமனகிடம்  
ஒ ரு   ப ழ க க மு ண் டு . 
பு்த்கஙகலை  இெவல  
்ெயவ  மோட்டோன்.

‘‘நீ ங க ்ோ ன்  இ ல் 
ர� ல ைோ ம்  படிகக்றய் 
� கி ல ல ை ய � .  ய ப ை ோ ம  
எலைோ்தல்யும்  பலழ�  யபபபர்கோென்ககிட்ட  
யபோட்டுடவோ...?’’

பு்த்கஙகள  ரவறும்  கோககி்ஙகைகின்  
யகோர்லவய�  என்்ற  எண்ணம்   ரகோண்ட  
மோைோ யகட்டயபோது  ைகிவெோமன்  பறகலை  
கடி்த்ோன்.

‘‘ஞோன  சூன்�ம். அதுை  லகல�  வசயை  
ரகோன்னுடுயவன். அர்லைோம்  என்  
ரைோ்தது. புதுைோ  வோஙககி்த்ோன்  படிகக  
முடி�லை. வோஙககினல்�ோவது  ஒழுஙகோ  

வசை கிபயபோயமன்னு  ப்த் கிெபபடு்த் கி  
வ ச ை கி ரு க ய க ன் .   நீ   ஒ ண் ணு   க கி ட க க  
ஒண்ணு  பண்ணகிடோய்’ ’  என்று  க்த், 
தூசு  ்ட்டுவ்றகோககூட  பு்த்கஙகலை  
ர்ோடோ்  மோைோ  எோகிசையைோடு  நகர்ந்்ோள. 

‘‘லைபெோகி�கிை  மு.வயவோட  கோகி்த துண்டு  
இலலை�ோம். அது  ர்ோகி�ோம  ய்டி்தய்டி  
அலு்ததுட்யடன்’’என்று  ரெஙகோ  ஒருநோள  
ரைோன்னயபோது  ை கிவெோமன்  வோல�  
்கி்றககவகிலலை. 

‘‘கோகி்ததுண்டு  எஙககிட்ட  இருககு. எடு்ததுட்டு  
யபோய  படிசைகிட்டு  ் ோய�ன்’’ என்று  ரைோலை  
அவனுககு  மனம்  வெவகிலலை. பு்த்க்தல்  

வீணோகககிவகிடுவோயனோ  
என்்ற  ப�ம். 

‘‘நம்ம  ஊர்  ்கிடலை  
எகஸிபகிஷன்  நடககுது. 
ஞ ோ � கி ்த து க ர க ழ ல ம  
லப�லன  கூட்டிட்டு  
யபோகைோம்ஙக..’’ என்று  
மோைோ  நசைோகிகக, ைகிவெோமன்  
ய வ று வ ழ கி � கி ன் ்ற கி  
ைோகிர�ன்்றோன். 

ம ோ ் க க ல ட ை கி . 
ல க � கி ல   ஐ ந் நூ று  
ரூபோய ்ோன்  இருந்்து. 
ஆனோல  எகஸிபகிஷலன  
போர்்த்யபோது  ப்த்ோ�கிெம்  
ர க ோ ண் டு   வ ந் ் ோ லு ம்  
லகல�  கடிககும்  என்று  

ய்ோன்்றகி�து. 

ஒருபககம்  பகிைோஸ்டிக, எவர்ைகிலவர்  
போ்த்கிெக கலடகள, இன்ரனோரு  பககம்  
குழந்ல்கலை  கவரும்  ரஜ�கின்ட் வீல, 
ட்ரெ�கின்  வலக�்றோககள.  ் கிடலின்  
ர்ன்யகோடி  மூலை�கில  வோகிலை�ோக  
பு்த்கககலடகள.  ை கிவெோமன்  அல்  
யநோகககி  ரைலை  எ்த்னகிகக, மகன்  ் டு்தது  
நகிறு்த்கினோன்.

‘‘ெோட்டினம்  சு்த்ணும்பபோ..’’
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‘‘பு்த்கம்  வோஙககிட்டு  வந்து  சு்த்ைோம்.’’

‘‘என்னஙக  நீஙக, பு்த்கககலட  எஙயக  
யபோ�கிடபயபோவுது. ரமோ்லை  டிகரகட்  
வ ோ ங க கி   ல ப � ல ன   ெ ோ ட் டி ன ்த து ை  
ஏ்த்கி  வகிடுஙக’’ என்று  மோைோ  நசைோகிகக, 
ைகிவெோமன்  டிகரகட்  கவுன்டலெ  யநோகககி  
யபோனோன். 

டிகரகட்  வகிலைல�  யகட்டயபோது  ம�ககம்  
வந்்து. அ்றகோக  வோஙகோமல  வந்்ோல  
மகன்  வகிடுவோனோ... அவலன  ைமோைகி்த்ோலும்  
மோைோலவ  ைமோைகிகக  முடி�ோய .் ைகிவெோமன் 
அலெ  மனய்ோடு  டிகரகட்  வோஙககி ரகோண்டு  
வந்்ோன்.

‘‘ஒரு  டிகரகட்  நூறு  ரூபோ�ோம்  மோைோ...’’ 

‘‘அவயைோ்ோனோ...’’ 

மோைோ  எந்்  போ க்ிபபுமகிலைோமல  யகட்டோள. 
ைகிவெோமன்  முக்த க்ில  ஈ�ோடவகிலலை. மகன்  
ெோட்டின்த க்ில  லக�ோட்டி  கும்மோைமகிட்டல்  
அவனோல  ெைகிககமுடி�வகிலலை. 

அடு்த்்ோக  மகிைகோய  பஜஜகி  கலட, 
அல்ர�ோட்டி  ஐஸ்கோீம்  கலட. அல் 
ர�லைோம்  ்ோண்டி  வந்்யபோது  ஐந்நூறு , 

நூற்றகில�ம்ப்ோககி�கிருந்்து. 

பஞ்சுமகிட்டோய�ோடு  வந்துவகிடைோம்  என்று  
எண்ணகி  வந்்வன்  மலை்தது யபோனோன். 
அடு்த்து  மோைோவகின்  முல்ற. மோைோ  எவர்ைகிலவர்  
போ்த க்ிெககலடல�  முறறுலக�கிட்டோள. எது 
வும்  க்ிருப க்ி�ோக இலலைய�ோ  என்னயவோ, 
உ்ட்லட  பகிதுகககி�படி  ரவைகிய�  
வந்் வள  புடலவககலடல�  போர்்த்தும்  
பகிெகோை மோனோள.

‘ ‘ஐந்நூறு  ரூபோ  புடலவ  எெநூ்தது  
அம்பது்ோன். அருலம�ோன புடலவஙக. 
போ்கிககு போ்கி வகிலை்ோன்.  வோஙக, வந்து  
புடிசைல்  எடு்ததுககிட்டு  யபோஙக...’’

கலடவோைலில  நகின்்றகிருந்்வன்  இவலைப  
போர்்த்தும்  ைறறு  ை்த்மோகயவ  குெல  
ரகோடு்த்ோன். 

‘‘என்னஙக, அந்்பபுடலவ  நலைோ 
�கிருககுலை...’’

வோைலில  வோகிலை�ோக  ர்ோஙககிக ரகோண்டி 
ருந்்  புடலவ�கில  ஒன்ல்ற  கோட்டினோள. 
ைகிவெோமன்  அவலை  முல்ற்த்ோன்.

‘‘லக�கிை  நூ்த்ம்பதுககுயமை  ஒ்த்  



மனப் பபயரவு ொைடக வீட்டில்
ொழகடகடயக கைததியது
ரபாதுபமன
அடுகககததின்
புது மடனயில் நுடழயும்
ஆயததப பணியில்
அடனததும் எடுதது டெததாயிறறு

ஏரதனும் 
ம்றந்துெிட்ரைாமா என
ஒவரொர் இைமாய் 
கணகளால் துழாவும் ரெடள

ொஙகியதில் இருந்து
பூககாமல் 
ஏஙகடெதத 
அந்த்ச ்சாமந்திப பூ்சப்சடி
அன்றுதான்
பமாட்டு ெிட்டிருந்தது- கு.அ.தமிழபமாழி
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லபைோ  இலை, ர்ோகிஞ்ைகிகக...’’

‘‘ஆமோ. எபபபபோர்்த்ோலும்  பஞ்ைப போட்டு 
்ோன். நோன்  யகட்டு  ஒரு  யேர்பகின்கூட  
நீஙக  வோஙககி  ரகோடு்த்்கிலை.’’

‘‘நோன்  வோஙககி்த்ெோம   பகக்தது  
வீட்டுககோெனோ  வோஙககி்த  ்ர்்றோன்.’’

ை கிவெோமன்  யகோப்த் கில  பறகலை  
கடி்த்ோன். ககிட்ட்ட்ட  ஐந்து  நகிமகிட  
வகிவோ்்ததுககு  பகி்றகு  மோைோ  ரஜ�கி்த்ோள. 

ரெஙகோ  ரகோடு்த்  நூறு  ரூபோயும்  
புடலவககலடககோென்  லகககு  யபோனது. 
ரெஙகோ  வந்து  பு்த்க்தல்  யகட்டோல  
என்ன  ரையவது  என்று  ைகிவெோமனுககு  
ய�ோைலன�ோக  இருந்்து. 

‘பு்த்கம்  ககிலடககவகிலலை  என்று  
ரைோலலிவகிடைோம். ஆனோல  அவன்  ரகோடு்த்  
பண்தல்  க்ிருபபகி  ்ந்்ோக  யவண்டுயம. 
பண்த க்ிறகு  எஙயக  யபோவது. ஒன்்றோம்  ய் க்ி 
வெ  இன்னும்  ைகிை  நோட்கள  உளைய்..’.

்வகி்த்  ை கிவெோமனுககு  ைட்ரடன்று  
அந்்  ஐடி�ோ  வந்்து. அவைெமோய  யபோய  
அைமோோகில�்த  ் கி்றந்்ோன். வோகிலை�ோக  

அடுகககி லவககபபட்டிருந்்  பு்த்கஙகைகில  
நோன்கோவது  வோகிலை�கில  அலைய�ோலை  
ர்ன்பட்டது. 

கலடைகி�ோக  ைகிவெோமன்  வோஙககி�  
பு்த்கம்  அது. ைகிவெோமன்  அல்  ரமலை  
எடு்த்ோன்.  வோஙக கி   ை கிை  வருடஙகள  
ஆககி�கிருந்்யபோதும்  பு்த்கம்  புதுசு யபோல  
பைகிசரைன்்றகிருந்்து. 

           
ரெஙகோவுககு  பு்த்க்தல்  போர்்த் தும்  

முக்த்கில  ்வுைண்ட்  வோட்  பகிெகோைம்.

நன்்றகி  ரைோலலி  வோஙககிரகோண்டோன். 

மறுநோள  அலுவைகம்  முடிந்து  வந்் 
வலன  ரெஙகோ  வழகிம்றகி்த்ோன். 

‘‘என்ன  ரெஙகோ...?’’ என்்ற  ைகிவெோமனுககு  
உளளூெ  பல்பல்பபு. ரெஙகோ  அந்்  ப்தது 
ரூபோய்த்ோலை  அவனகிடம்  நீட்டினோன்.

‘‘பு்த்க்ததுை  இந்  ் ப்தது  ரூபோ  இருந்துசசு. 
யந்தது  ் வறு்ைோ வசைகிட்டீஙக  யபோை.’’

‘‘ப்தது  ரூபோய்ோயன. அதுககோக  கலட 
ல�  வகிட்டுட்டு  வந்்கி�ோ....?’’ ைகிவெோமன்  
ைகிோகி்த்படி  யகட்டோன்.

‘ ‘ப்தது  ரூபோ்ோயனன்னு  ஈஸி�ோ  
ரைோலைோ்ீஙக  ைோர் .  அஞ்சு  லபைோ  
கோணோயபோனோககூட  என்னோை  ்ோஙககிகக 
முடி�ோது. அய்மோ்கிோகி  அடு்த் வஙகயைோட  
பணம்  ஒ்த்  லபைோவோ  இருந்்ோலும்  
எஙககிட்ட  இருந்்ோ  எனககு  தூககயம  
வெோது’’என்்றவன், 

‘ ‘அருலம�ோன  நோவல  ைோர்.  கீயழ  
லவகக  மனயை  வெலை.  ஒயெநோளை  
முடிசைகிட்யடன். நூறு  ரூபோ  ரகோடு்த்ோலும்  
நலை  ம்கிபபு  ைோர்...’’என்று  கூ்றகிவகிட்டு  
கட்லடயூன்்றகி  நடந்து  யபோனோன். 

ை கிவெோமன்  லக�கிலிருந்்  ரூபோல�  
ரவ்றகி்தது  போர்்த்ோன். மனம்  ஊனபபட்டு  
யபோ�கிருந்்து.                                   n


பதாடைெில் டெததாலும்
ெளர்ந்தபபின்
பதாட்டுரபசுெது
மரஙகளின் குணம்

கூைரெ ெளர்ந்தாலும்
ெளர்ந்தபபின்
பதாடைெில் ரபாய்ெிடுெது
மனிதர்களின் குணம்

வமாகன ராஜ்
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n
ெிழி பகாணடு
மைரும் காதல்
பமாழி பகாணடு
நகரும் கெிடத.

n
ம்றந்திைாமல்
ப்சால்ை நிடனதத
கெிடதபயான்று
பதாடைந்து ரபானது.

n
இடமகளின் 
அனுமதியின்்றி
உ்றககம் தழுவுெதில்டை
ெிழிகடள.

n
கிடளடயப பிரிந்த ்சருகு
்சிை கணஙகள்
நீந்திப பழகுகி்றது
காற்றில்.

n
வீட்டில்
ெளர்பபு நாய்
எ்ச்சிலிடையில் ஏதுமில்டை
பாெம் பதருநாய்.

n
நிட்றவுற்றது பயணம்
ெழககம் ரபால்
வீதியில் ெிட்டுெிட்ைாய்
பிரியமின்்றி தெிககிர்றன்.

n
இருட்டிலிருககிர்றன்
உறறுபபார்
நிழைாய் பதரியைாம்
நான்.

n
சுைர்றற்ற 
பயம் ரபாயிருககும்.
அட்றயினுள் தனியாய்
தெிககும் இருட்டுககு.

n
்சி்றிது ரநரததில்
அெளின் ெருடக.
அபரபாது நான் அெளாக
அெள் நானாரென்.

n
நிரம்பி ெிட்ைாய்
இன்னும் ஊற்றாரத!
ெழிய ெழிய
மண தின்னும் உன்டன.

n
உன் நிடனவுகடளத தெிர
உன்னுடையபதன்று
ஏதுமில்டை 
என்னிைததில்...!

n
அகலில் 
பநய்யாய் இருககிர்றன்
திரியாக ொ
காதல் சுைராகி ஒளிர்ரொம்.

n
பகட்டும்
பநததும்
ரெணைாம்
உற்றார் வீடு.

n
நீ ஏறுகி்றாய்
நான் இ்றஙகுகிர்றன்.
இருெரும் ்சந்திககுமிைம்
்சமதளம்.
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 முலலைககுோகி� உோகிபரபோருள ‘‘இரு்த்லும் இரு்த்ல 
நகிமகி்த்முமோகும்’’ (ர்ோலகோபபகி�ம், இைம்., ப.30) வகிலனயமறரைன்்ற 
்லைவன் வகிலனகை்தய  ் இருபபதும் அவனுககோக்த ்லைவகி 
கோ்த க்ிருபபதும்..

‘ரநஞ்ைோறறுப படு்த் நகில்ற்பு 
புைம்ரபோடு நீலுநகிலனந்து 
ய்ற்றகியு யமோடுவலை ்கிரு்த்கியு 
லம�ல ரகோண்டு ரமோயர�ன 
வு�கிர்்தது யமவுறு மஞ்லஞ�கி 
னடுஙடககி �கிலழரநககிழ்ந்து.

(முலலைபபோட்டு..)

 அன்றும் இன்றும் என்றும்..கோ்த்கிருபபு கடினமோனய்..

 யபோோகின் ரபோருட்யடோ...ரபோருைகின் ரபோருட்யடோ ் லைவன் 
பகிோகிந்து ரைலை அவலன நகிலன்ததுக கோ்த க்ிருககும் ்லைவகிககும்.. 
இன்றும் குடும்ப சூழல கோெணமோக அ�லநோட்டுககுப பணகி 
நகிமகி்த்ம் ரைன்று வகிடும் கணவலன.. அவன் இருந்் கோை்தல் 
நகிலன்தது வரும்ரபோழுல் எ்கிர்போர்்ததுக கோ்த்கிருககும் 
மலனவகிககும் யவறுபோடு ஒன்றுமகிலலை...

 கணகினகிய�ோ... ர்ோலையபைகிய�ோ... லகயபைகிய�ோ..
இலண�யமோ இலைோ் அந்நோைகில ்ன் உ்றவுகயைோடு 
கூடி�கிருந்்படி கோர்கோைம் வருமுன் வருயவன் என்்றவனகின் 
வோகலக நம்பகிக கோ்த்கிருந்் முலலை..

அருஙகடி மூதூர் மருஙககில யபோககி,
�ோழ் இலை இன வண்டு ஆர்பப,
ரநலரைோடு நோழகி ரகோண்ட நறு வீ முலலை
அரும்பு அவகிழ் அைோகி தூஉயக லகர்ோழுது,  
ரபரு முது ரபண்டிர் வகிோகிசைகி நகிறபச,  (7-11)

(முலலைபபோட்டு)

 அோகி� கோவலுலட� பலழ� ஊர் அருககில யபோய, 
�ோழ் இலைல�ப யபோன்று வண்டுகள ஆெவோோகிகக, நோழகி�கில 
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ரநலலுடன் ரகோண்ட நறுமணமோன 
மைர்கலையுலட� முலலைக 
ரகோடி�கின் அரும்புகைகில  பு்கி்ோக 
மைரும் பூககலைச ைகி்்றகி, கடவுலைக 
லக�ோயை ர்ோழுது, வ�்கில மு்கிர்ந்் 
ரபண்கள நறரைோலலுககோகக கோ்தது 
நகின்்றனர்.

 இன்ய்றோ கட்புைனம் மூைமோக 
உலெ�ோடி லகயபைகி ரகோண்டு 
வரும்நோலை உறு்கி ரையது உ்றககமகின்்றகி 
கோ்த்கிருககும் ககிளலைகளும் அவளும்.. 
ஒவரவோரு நோளும் வகிடுபபு ககிலடககுமோ? 
ப�ணசைீட்டு உறு்கி�ோகுமோ? வகிமோனப 
ப�ணம் ்லட�கின்்றகி இருககுமோ? ்வகி்தது 
நகிறகும் ரபண்ணகின் உணர்வுகளுககு 
ைஙககோையமோ ்றகோையமோ எதுவும் 
இலலை..

 போகி்வகி்தது நகிறகும் ரநஞ்சுககு பலலி�கின் ரைோலயைோ...கோகலக�கின் கலெ்யைோ...
ரபோய�ோக இருபபகினும் ஒரு நறரைோல கலட்தய்ற்றகிவகிடோ்ோ என்்ற நபபோலை.. இது 
இன்று யநற்றலை..ைஙக கோை்த்கிலிருந்து ர்ோடரும் ஒன்ய்றோ?

்கிண்ய்ர் நளைகி கோன்தது அண்டர் 
பலஆ ப�ந்் ரநய�கின் ர்ோண்டி 
முழுதுடன் வகிலைந்் ரவண்ரணல ரவஞ்யைோறு 
எழுகை்தது ஏந்்கினும் ைகி்றகிது – என்ய்ோழகி 
ரபருந்ய்ோள ரநககிழ்ந்் ரைலைறகு வகிருந்து 
வெக கலெந்் கோகலக�து பலிய�.

(குறுந்ர்ோலக 210 கோகலகபபோடினகி�ோர் நசரைளலை�ோர்)

 ரவண்ரணல யைோறு போலும் ரநயயும் கைந்து ஏழுகை்த்கில லவ்ததுக கோகலகல�க 
கலெ�ச ரைோலலும் மனநகிலை என்றும் ர்ோடருககி்றரவோன்று பகிோகிந்்வர்களுககு..

 பகிோகிவு எ்த்லக�்த து�லெ்த ்ருககி்றது..கோர்கோை்த்கில பூ்ததுக குலுஙகும் முலலை 
மைர்களும்..்ன் இலணல�ச யைரும் ஆநகிலெகளும் ஒருபு்றம்.. ்லைவன் ரைன்்ற 
வழகி எபபடிபபட்டய்ோ அவன் நைமோக ரைன்்றோயனோ...என்த்வகி்தது ்ன்லனய� 
ஆறறுபபடு்த்கிக ரகோளளும் ்லைவகி..

நன்ய்ற கோ்ைர் ரைன்்ற ஆய்ற
அணகிநகி்ற இரும்ரபோல்ற மீமகிலை
மணகிநகி்ற உருவகின ய்ோலகயும் உலட்தய். 431

(ஐஙகுறுநூறு...யப�னோர்)

பெட்டிய மரததில்

பகட்டியாக உள்ளது

உனது பபயரும்

எனது பபயரும்

- தடசணாமூர்ததி 

நகரததுககு ெந்தபின்பு

புததிககு எட்டுகி்றது,

நாட்டுப பு்றததானாய்

இருந்திருககைாம் என்று!

- க.பனனனீர பசல்வம்
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 இன்றும் பனகி�கிலும் ரவ�கிலிலும் ்ன் ்ோய்த்கிருநோட்லடக கோகக எலலை�கில 
வீெ்தய்ோடு நகிறகும் ெோணுவ வீெர்கைகின் மலனவகிமோர்கள அவர்கலை வகிலட�னுபபும் 
யபோது மன வலிலமய�ோடும் ் கிண்ணகி� ரநஞ்யைோடும் ் ன்லன்த ் ோயன ஆறறுபபடு்த்கிக 
ரகோண்யட அனுபபகி லவகககி்றோர்கள..

 கோ்த்கிருபபும் கவலையும் ரபண்களுககு மட்டும் ்ோனோ? வகிலன முடி்தது 
இருபபகிடம் வெ வகிரும்பும் ்லைவனகின் உளைம் அவன் வருமுன் அவலை ஓயடோடி 
அலடந்்கிடோய்ோ? கோற்றகினும் கடுககிச ரைலு்த் ரைோலலும் ய்ர்பபோகனகிடம்..

அம் ்ீம் ககிைவகி ்ோன் ்ெ எம் வ�கின்
வந்்ன்று மோய்ோ கோயெ ஆவ�கின்,
ஆய்தர்ோடி அரும் படர் ்ீெ,
ஆய மணகி ரநடுந்ய்ர் கடவும்கி வகிலெந்ய்.

(ஐஙகுறுநூறு யப�னோர் )

 கோ்த்கிருககும் கோ்ல மலனவகி�கின் கவகின்முகம் ரநஞ்ைகியை நகில்றந்்கிருகக கணமும் 
்ோம்கி�ோது அவலைக கோண வகிலழயும் அவனுளைம் ஆகோ�வூர்்கில� அலெரநோடிககுள 
ரைலு்த் ரைோலலும்..

 கோ்லும் வீெமும் அ்றமும் உ�கிர்நோடி�ோயக ரகோண்ட ைஙக இைகககி�ஙகள 
கோட்டும் வோழ்வகி�ல மனகி் உணர்வுகைகின் உன்ன்க குவகி�ல.. யுகஙகைோனோலும் 
மோகி்ததுப யபோகோ் மோனுட்த்கின் யநை்தல் அடிநோ்மோய ஊடோடும் உண்லம அன்பகிலன 
உெககச ரைோலலி உணெலவககும் கலைபரபட்டகம்..

 ்மகிழ் இைகககி�்த்கில ைஙககோைம் ரபோறகோைம் என்்ற கரு்த்கில எளைைவும் 
கூடு்ல இலலை ..

 ைஙக இைகககி�ம் ைோ்ோெண மோனுடர்கைகின் வோழ்வகி�லைப படம் பகிடி்ததுக 
கோட்டி� கண்ணோடி..

மதுரா
்ஞ்ைோவூர்

1.
ரதஙகும் நடையிடனத ரதககி நிறுததிரய
ொஙகும் நிடனவுைன் ெந்ரதன் அெளது
தாஙகும் பகாடியிடை தாஙகு.

2.
கூசும் ஒளியால் குமுத மைபரனப
ரபசும் கிளியெள் ரப்சிைா நிறகரெ
தூ்சாய் உறுததிய தூது.

3.
கணணின் பமாழியினில் காந்தரம நீட்டிை
புணணாய்ப புடகந்து புைம்பல் மிகுந்திை
எணணம் ்சிடதந்திை ஏஙகு.

- கு. கம்லசரஸவதி

வநசம்
ஒரு வகிகறப இன்னகிலை ைகிந்்கி�ல ரவண்போ
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அன்று ம க்ி�ம் ரூமுலட� க்லவ 
க்ி்றந்் யபோது ைோவகி லக்வ்றகி கீயழ வகிழுந்து 

வகிட்டது. ைோவகில� எடுகக குனகிந்் யபோது்ோன் 
அது கண்ணகில ர்ோகிந்்து. எறும்புகைகின் 
ஒரு ரபரும் பலடய� க்வகின் ஓெ்த க்ில 
இருந்் இடுககு வழகி�ோக யபோயகரகோண்டு 
இருந்்து.

அவைெ அவைெமோக க்லவ ் கி்றந்து போர்்த் 
யபோது அ்ன் ஓடுபோல் யமறபு்றமுளை 
சுவறல்ற யநோகககி இருந்்து. நோன் ரமதுவோக 
சுவயெோெம் ககிடந்் பகிைோஸ்டிக லபல� 
எடு்தது வகிட்டு போர்்தய்ன். எறும்புகைகின் 
போல் சுவோகிலிருந்து வடபககமோக ்கிரும்பகி 
கட்டிலுககு கீழோய யபோனது.

‘’எறும்புப ரபோடில� எடு்தது தூவகி 
வகிட்டோல்ோன் ைோகி�ோக வரும்..’’ என்று 
எண்ணகி�வோய்ற எறும்புகைகின் ஊர்வை்தல் 
பகின் ர்ோடர்ந்ய்ன். கண்கள எறும்பு ரபோடி 
இருககும் இட்தல் ய்டின.

அய் யநெ்த்கில ‘’எறும்பு ரபோடில� 
யபோட்யட ்ீெணுமோ.. ரகோஞ்ைம் மோற்றகி 
ய�ோைகிககைோயம. போரு எவயைோ எறும்புகள. 
அதுவும் கடிககோ் ைகிறர்றறும்புகள. எவவைவு 
அழகோக யபோககின்்றன. இ்த்லனல�யும் 
ரகோலைணுமோ.’’ என்று மனம் ஆயைோைலன 
ரைோன்னது.

‘’மு்லில அது எந்் அைவு ைோ்த்கி�ம் 
என்று போர்ககைோம். ‘’

எறும்புகள எ்ன் மீதும் பட்டுவகிடோமல 
கோலகலை கவனமோக எடு்தது லவ்தது 
எறும்பூர்வை்தல  ்ர்ோடர்ந்ய்ன். இபயபோது 

அ்ன் ் கிலை ககிழககு யநோகககி ் கிரும்பகி இருந்்து.

்ண்ணீர் குடம் இருந்் இட்த்கிறகு 
பகக்த்கில என்னயவோ ககிடந்்து. ைகை 
எறும்புகளும் அஙயக ைஙகமகி்தது இருந்்ன. 
ககிட்யட குனகிந்து போர்்தய்ன். ஏய்ோ ஒரு 
துண்டு உணவுப ரபோருள கீயழ ககிடந்்து. 
அல் ரமதுவோக ர்ோட்யடன். உடயனய� 
எலைோ எறும்புகளும் பெபெபபோக வகிைககி 
ஓடயவ அந்் உணவு்த துண்லட எடு்தது 
க்வுககு ரவைகி�கில வீைகியனன்.

பகி்றகு க்லவ ்கி்றந்து லவ்ததுக 
ரகோண்டு ஒரு ஐந்து நகிமகிடம் போபயபோம்.. 
என மோற்றகி ய�ோைகி்தய்ன். கோ்த்கிருந்ய்ன். 
ரெண்டு நகிமகிடம் கூட ஆகவகிலலை.. எலைோ 
எறும்புகளும் ‘ ோகியவர்ஸ் - ை யபோன அழகப 
போர்ககணுயம. அடோ அடோ அடோ. ெைகிகக்த 
ர்ோகிந்்வனுககு எலைோயம அழகு்ோன்.

‘’ எ்த்லனக யகோடி இன்பம் லவ்த்ோய 
இல்றவோ.’’ என்று போடணும் யபோல இருந்்து.

ரெண்டு நகிமகிை்ததுை ஒரு எறும்பு கூட 
இலலை. ரூமு சு்த்ம்.

அபயபோது்ோன் புோகிந்்து.

எல்யும் ஒருமுல்ற ைோ்க போ்கஙகலை 
நகி்ோனமோக ைகிந்்கி்தது ரையய்ோம் என்்றோல.. 
நம்மோலும் அறபு்ஙகள நகிகழ்்தது வகிட்த்ோன் 
ரையயும் என்ககி்ற மறுகக முடி�ோ் உண்லம.

- இபனு ரைய�கிது.
கலட�நலலூர்
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எலைோ ரபறய்றோருககும் ்ஙகள 
ரபண்லண ஒரு நலை இட்த்கில கட்டி 
ரகோடுகக யவண்டும் என்்ற கனவு 
ந கி � ோ � ம ோ ன  ஒ ன் று ் ோ ன் . .  அ வ ள 
ரபறய்றோரும்  அபபடி்த்ோன்... மோபபகிளலைப 
போர்கக ர்ோடஙககினர். படி்த் மோபபகிலை,  
நலை யவலை�கில லக நகில்ற� ைம்போ க்ிககும் 
ஒருவன்,  நலை குடும்பம்,  இருவருககும் 
இருவலெயும் பகிடி்ததும் யபோனது,

உடயன நகிசை�ம் ரையதுவகிட்டனர்,  
் கினமும் அலழ யபை கி� கில இருவரும் 
்ஙகலைப பற்றகி யபை ர்ோடஙககினர்.  
இருவருககும் ஏ்ற ்ோழ ஒயெ மனபபோன்லம 
்ோன்.  இருவருககும் ரபோருந்்கி யபோனது.  
்கிருமண நோள ரநருஙக ரநருஙக வீட்டில 
ஒயெ ப்ட்டம்.  யவலைகள ் லைககு யமல 
ககிடந்்து, இருவர் வீட்டிலும் யவலைகள 
துோகி்மோக நடந்ய்்றகி�து.  நோலை ் கிருமணம்.  
அவள யைைோக அவள வீட்லட சுற்றகிப 
போர்்த்ோள. ்கினமும் அவருடன் யபைகி�்கில 
்ோன் இந்் வீட்லட வகிட்டு ரைலை 
யபோககிய்றோம் என்று ர்ோகி�வகிலலை.  

ஆனோல அன்று ஏய்ோ ஒன்ல்ற இழகக 
யபோககிய்றோம் என்று அவள மனம் போகி வகி்த்து. 
்ோல�யும்,  ்ந்ல்ல�யும் போர்்த்ோள. 

எலயைோரும் யவலை�கில இருந்்னர்.  
அவள வீட்லட ஒரு முல்ற சுற்றகி வந்்ோள. 
வகிோகி்த் கண்கயைோடு வீட்லட போர்்த்ோள. 
கண்கள சுருஙககி� பகின்னர் ஓெ்த க்ில நீர் 
துைகி ரைோட்டி�து.. ்ஙலக�கின் புது துணகி 
பெவை்த க்ில அககோ என்று ஓடி வந்்ோள..

அவலை போர்்த்தும் என்ன ஆசசு அககோ 
என்்றோள. பூ வோஙககினோல கூட ைமமோய 
ரவட்ட ரைோலலி ைண்லட யபோடும் அககோ, 
இனகி நோன் �ோருடன் ைண்லட யபோடுயவன்?  
இந்் ைகின்ன ைகின்ன மககிழ்சைகிகலை வகிட்டுக 
ரகோடு்தது வகிட்டு நோன் ரைலை யபோககிய்றயன 
என்று எண்ணகினோள.  அடுபபடி�கில 
போல ரகோ்கி்தது ரகோண்டிருந்்து.  ஓடி 
ரைன்று அடுபலப அலன்தது அம்மோ 
போல ரவசைகிட்டு எஙக யபோயன என்று 
்கிட்டினோள, அவலை ரபற்றவள, அவலை 
வைர்்த்வள என்்றோலும், அம்மோ லவ 
அடிககடி ்கிட்டி வகிடுவதும்,  பகின் கட்டி 
அலணபபதும் இனகி ககிலடககுமோ?

அபபோ �ோருடயனோ ர்ோலையபைகி�கில 
யபைகிக ரகோண்டிருந்்ோர். அவர் பகக்த்கில 
ரைன்று அமர்ந்்ோள. யபைகிக ரகோண்யட 
அபபோ இவலைப போர்்த்ோர். அம்மோலவ 
ரகோஞ்ைம் கூபபகிடுமோ என்று ரைோலலி 
வகிட்டு மறுபடியும் யபை ர்ோடஙககினர். 
இ வ ள  எ ச ை கி ல ை யு ம்  ய ை ோ க ்த ல ் யு ம் 
ர்ோண்லட�கில வகிழுஙககி வகிட்டு எழுந்து 
அம்மோலவ அலழ்தது வகிட்டு, வீட்டின் 
ர வ ை கி � கி ல  உ ள ை  ம ோ டி ப ப டி � கி ல 
உட்கோர்ந்்ோள.
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இயற்க அழகு !

முததுககடளக ரகார்ததுெந்து

முறுெலிககும் பறகபளன்்றாய்,

பகழுததிமீடன எடுததுெந்து

கணகபளனக காட்டுகின்்றாய்.

முந்திரிபபழம் பகாணடுெந்து

மூகபகன்ர்ற ொ்சிககி்றாய்,

ரகாடெபபழம் எடுததுெந்து

கூறுகி்றாய் இதபழன்று.

கருமுகிடைத தாஙகிெந்து

கருஙகூந்தல் தாபனன்்றாய்,

்சஙகிடனரய தருெிதது்ச

்சஙகீதக கழுதபதன்்றாய்.

ப்சரியிடனரய பதிததுெிட்டு

ப்சந்தூரக கன்னபமன்்றாய்,

மல்ரகாொ மறுதலிகக

மாம்பழரம முகபமன்்றாய்.

மட்டைபபந்து டமதானம்

மஙடகயுந்தன் பநற்றிபயன்்றாய்,

மன்மதனின் ெில்ைாக

மணககுமிந்த இடமயுபமன்்றாய்.

கவிஞர.அ.மு்ததுசாமி, 

தாரமஙகைம்.

எஙககிருந்ய்ோ, அடிய� உளை யபோ, 
கரு்ததுெ யபோ்ற நோலைககு கல�ோண்த் 
ரவசைகிகககிட்டு இஙக வந்து உட்கோெோ போரு 
என்று எபரபோழுதும் எல்�ோவது ரைோலலி 
ரகோண்டிருககும் போட்டி, எோகிசைலுடன் 
போட்டி�கிடம் எபரபோழுதும் யபசும் அவள 
அன்று போட்டி ரைோன்னல் யகட்கோமல 
போட்டில� முல்ற்ததுப போர்்த்ோள.  முகம் 
அபபடிய� அழுவது யபோை மோ்றகி�து.  
போட்டி உடயன என்னடி என்ன ஆசசு 
என்று ப்ட்ட்ததுடன் யகட்டோள.  அழுலக 
அருவகிப யபோல ரபோஙககி�து.  உளயை 
ஓடி ரைன்று வகிெக்கியுடன் அம்மோ அபபோ 
என்று க்த்கினோள. எலயைோரும் ஏய்ோ 
என்று ப�ந்துகரகோண்டு ஓடி வந்்னர்.  
உடயன, அம்மோ நோன் யபோகமோட்யடன். 
இஙயகய� இருந்துடுய்றன்.  உஙகலை 
வகிட்டு நோன் எபபடி ரைலயவன்? அஙக 
எபடி இருககுயமோ? எனககு ப�மோ இருககு, 
நோன் யபோகலை என்று ரமலலி்ோய 
அழு்ோள.  உடயன அபபோவகின் மனம் 
அழு்து. அம்மோ ைமோ்னம் ரைோன்னோள.  
அ ப ப ோ வு ட ன்  அ வ வ ை வு  ர ந ரு கக ம் 
இலைோமல இருந்்ோலும் அபபோவகிறகும் 
ர ப ண் ண கி ற கு ம்  உ ள ை  அ ந் ்  ப ோ ை ம் 
வோர்்தல்�கில வருணகிகக முடி�ோ்து.  
்ஙலக குலுஙககி குலுஙககி அழு்ோள. 
அககோ அழோய் கோ மோமோ உன்ன நலைோ 
போர்்ததுபோறு கோ என்று ரவகுைகி யபசைகில 
ைமோ்ோனம் ரைய்ோள.

அன்்றகிெவு அவளுககு பகிடி்த் அ்த்லன 
யும் ைலம்த்ோள அம்மோ. ஆனோல அவள 
பு ண் ப ட் டு  ய ப ோ � கி ரு ந் ் ோ ள .  ந ோ ல ை 

க்ிருமணம். யபோகும் இடம் ரைோர்ககயமோ, 
இலலைய�ோ என்ர்றலைோம் ர்ோகி�ோது.  
ஆனோல அவள வோழ்ந்் ஒரு ரைோர்க்தல் 
வகிட்டு மட்டும் அவள ரைலை யபோககி்றோள. 

க்ிருமணம் என்பது ஆண்கைகின் வோழ்வகில 
ஒரு நகிகழ்வு. ஆனோல ஒவரவோரு ரபண்ணகின் 
வோழ்வகிலும் அது மோற்றம்... அவள வோழ்ந்் 
வீட்டிலிருந்து அவலை யவயெோடு பகிடிஙகு 
எடு்தது மறர்றோரு இட்த க்ில நட்டு லவககும் 
வகிழோ ் ோன் ் கிருமணம்.  துைகிர்ந்் ரபண்களும் 
உளைனர்.  பட்டுபயபோன ரபண்களும் 
உளைனர். 
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இ ைஙலக அெை கின் இனரவ்றகிப 
ப டு ர க ோ ல ை க கு ்த  து ல ண  ந கி ற கு ம் 
நடுவணெசும் ஏன் ்மகிழக அெசும், உருைகி�ோ, 
ைீனோ யபோன்்ற ரபோதுவுலடலம நோடுகளும், 
ஏலன� உைக நோடுகளும் வெைோறறுப பகிலழ 
ரையவல் இந்நூல அெண் ரையககின்்றது. 
்மகிழர் �ோர்? ைகிஙகைவர் �ோர்? இைஙலக�கின் 
வெைோறு என்ன என்பல்யும், அ்றகிவகி�ல 
முல்ற�கிைோன மெபணுககூறு இ�ல, மோனகிட 
இ�ல, ர்ோலலி�ல ைோர்ந்் மண்லடஓடு, 
எலும்புகள, கைஙகள பற்றகி� ஆயவகி�ல, 
நோண�வகி�ல, நகிைவகி�ல, ைமு்ோ� இ�ல, 
ரமோழகி�கி�ல, வெைோற்றகி�ல, இலை,ஆடல, 
நோடகஇ�ல, இல்ற�கி�ல,  இைககண 
இைகககி�வகி�ல, அலைவகி�ககக கூறுகள, 
ர்ோன்மம், அய்ீகம் மு்லி�வற்றகின் 
அ டி ப ப ல ட � கி ல  இ ை ங ல க  உ ட் ப ட ப 
பலயவறு  நோடுகலைச ைோர்ந்் உைகைோவகி� 
ஆயவகி�ல கரு்ததுகைகின் அடிபபலட�கில 
ஆெோயந்துளைது. முற்றகிலும் மோறுபட்ட 
இவவணுகுமுல்ற வெைோறறுக ரகோலட 
என்ப்கில மகிலக�கிலலை.

இைஙலக�கின் ர்ோல வெைோறு கூறும் 
நூலகைோகக ரகோளைபபடும். ்ீப வம்ைம்’  
(ககிமு.4), மகோவம்ைம்’ (ககி.மு.6) புலனவுகளும், 
ைம�சைோர்பும், இ�றலக இ்றந்் நகிகழ்வு 
களும் ரகோண்டலவ என்பல்க குல்றந்் 
அைவு வெைோற்ற்றகிவுலடய�ோர் கூடப 
புோகிந்து ரகோளை முடியும். யமலும் குடிய�ற்ற 
வலைோண்லம நோடுகள ்ம் ஆட்ைகில� நகிலை 
நகிறு்த க்ிக ரகோளளும் யநோகககில ் மககு உோகி� 
பகிோகி்த்ோளும் சூழ்சைகி, இன அடிபபலட�கில 
மககலைப பகிோகி்த்ல யபோன்்ற கூறுகளுடன் 

நூல் மதிப்பு்ர

 

தமிழபரபரா்சிரியர் (ஒய்வு) 

நூல் : ‘இ்லங்கயில் சிஙகளவர’ 
(இந்திய இனத பதாைர்்ச்சியும் பதன்னிந்தியப பணபாட்டுத பதாைர்்ச்சியும்)

ஆ்சிரியர் : பகதெ்ச்சை பாரதி

பதிபபகம் : அடையாளம், திரு்ச்சி.

இைஙலக வெைோறல்ற எழு்கியுளைன. 
மகோவம்ை,  ்ீபவம்ை அடிபபலட�கில 
இ ை ங ல க  அ ்ற கி ஞ ர்  எ ழு ் கி யு ள ை 
(குணவகி்ோெண) வெைோறு அணுககருவகி 
ஆயவுகலை வகிடவும்  ் வ்றோன  வெைோற்றகி�ல, 
கடுலம�ோன வகிலைவுகலையுலட�து 
எ ன் ப ல ் எ டு ்த து க க ோ ட் டு க கி ்ற து . 
யவண்டுரமன்ய்றோ அலைது ைோகி�ோன 
புோகி ல இலலைய�ோ இைஙலகககு துலண 
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நகிறகும் ஒவரவோரு நோடும் அ்றகிந்து ரகோளை 
யவண்டி�்ன் இன்்றகி�லம�ோ் ய்லவல� 
இந்நூல வலிலம�ோகயவ உணர்்த க்ியுளைது.

இைஙலக வட இந்்கி� ய்ோற்றமும் 
ர்ன்னகிந்்கி�ப பண்போட்டு நீட்ைகியும் 
ரகோண்டது என்்ற ஆயவகின் கருதுயகோள ்கக 
்ெவுகளுடன் ர்ைகிவோககபபட்டுளைது. வட 
இந் க்ி�ோ, ர்ன் இந் க்ி�ோ என்்ற போகுபோட்லடப 
யபோையவ இைஙலகயும் கலெய�ோெ நோடு, 
கண்டி நோடு என உ�ர்வு ் ோழ்வு மனபபோன்லம 
உணர்வுடன் கூடி� இெண்டு பகிோகிவுகைோக 
உளைது. இந்்கி� உ்றவுமுல்ற அலமபபு, 
உ்றவுச ரைோறகள, அலைவகி�ககக கூறுகள, 
ைகிஙகை ரமோழகி�கின் இைகககி� இைககண 
அலமபபு, இலை இைககணம், ரபோதுமககள 
இைகககி�ம், ப்த்கினகிக கடவுள வழகிபோடு, 
இைஙலக்த ர்ோலகுடி யவடரும், ைகிஙகைரும், 
இைஙலக்த ்மகிழரும் வணஙகும் க க்ிர்கோம 
கடவுள, ஊர்பரப�ர்கள, நோகைதுககம், 
யகோ�கில அலமபபு மு்ைோனலவ ர்ன்னகிந் க்ி� 
்மகிழ் ரமோழகியுடன் ஒ்தது இருபபல் 
நூலவகிோகிவோகவும் ரவகு எைகி�, நலை ்மகிழகில 
வகிோகி்ததுலெபபல்ப போெோட்டயவண்டும்.

இந்்கி�ோவகின் யமறகு வஙகம், ஒடிைோப 
பகு க்ி�கிலிருந்து குடிய�்றகி�வயெ ைகிஙகைவர் 
எனக கூ்றபபடுககி்றது. ஆழ்ந்து யநோககும் 
ய ப ோ து ,  ை கி ங க ை  ம ெ ப ணு க  கூ று க ள 
ர்ன்னகிந் க்ி� மககளுடன்்ோன் ரநருஙககி� 
ர்ோடர்பு இருபப்ோக அ்றகி�முடிககி்றது. 
ர்ோடகக்த க்ில ஒ்த் மெபணுக கூறுகலைக 
ரகோண்டிருந்் மககள கோைப யபோகககில இரு 
யவறு இனககுழுககைோகப பகிோகிந்து பகின்னர்்த 
்னகி்த்னகி இனமோகவும் ைமூகமோகவும் 
மோ்றகியுளைலம (அண்லமக கோை்த க்ில)ல� 
நூல வகிோகிவோகக கூறுககின்்றது. ைகிஙகைச 
ைமு்ோ� அலமபபகில மு்லிடம் ரபறும்  ‘கெோவ’, 
‘ைைோம’ இன்த்வர் ்மகிழக்த க்ில இருந்து 
பை கோெணஙகைோல பலயவறு கோைஙகைகில 
இைஙலகககு குடிரப�ர்ந்்வோகின் மெபகினயெ. 
புைபரப�ர்வுககுப பகின் ஒரு ரமோழகி, ஒரு 
ைம�ம் ைோர்ந்்வர் யவர்றோரு ரமோழகி, யவர்றோரு 
ைம�்தல்்த ்ழுவும் யபோது நோைலடவகில 
இன்யனோர் இனககுழுவோக உருவோவர் எனும் 
வெைோறறு நகிகழ்வுககு எடு்ததுககோட்டோகயவ 

இைஙலகல�க ரகோளை யவண்டும் எனும் 
கரு்த க்ி�ல மறுகக இ�ைோ் ைோன்றுகளுடன் 
அெண் ரைய�பபட்டுளைது.

ர்ன்னகிந் க்ி�ோவகிலிருந்து ரைன்்ற ்மகிழர், 
மலை�ோைர், கன்னடர், துளுவகினரும், 
ர்ன்ககிழககோைகி�ோவகிலிருந்து புைம் ரப�ர்ந்் 
ைோவகரும் கோைப யபோகககில ைகிஙகைெோககியுளைனர். 
பகின்னர் இெண்டு ்லை�ோ� ரமோழகி யபசும் 
குடும்பஙகைோக மோ்றகியுளைனர். ைகிஙகைம் 
என்்ற ரைோல பலயவறு ரமோழகியபசுயவோோகின் 
வழகிவந்  ் குழுககலை ஒன்்றகிலண்தது நகிறகும் 
ரைோலைோகும். ைகிஙகை அ்றகிஞெோககி� ஏ.் .ரைலவோ 
இைஙலக�கில குடிய�்றகி� மககயை ்மககுள 
்லட�கின்்றகி கைந்து ைகிஙகை ய்ைகி� இன்தல் 
உருவோகககினர். எனயவ ைகிஙகை்த க்ில வோழ்யவோர் 
்ம்லம ஒரு குடும்ப்தல்ய�ோ, இன்தல்ய�ோ 
ைோர்ந்்வர் எனக கூ்றல கூடோது என்்ற 
கூறல்ற இந் க்ிெபோைோ யபோன்ய்றோர் எடு்ததுக 
கோட்டியுளைனர் என்பல் நூல சுட்டிக  
கோட்டுககின்்றது.

அலைவகி�ககக கூ்றோககி� அய்ீகம் 
எலைோ மெபகிலும் கோணபபடுவது யபோையவ 
ைகிஙகை மெபகிலும் கோணபபடுககி்றது. பவு்த்ம் 
ைோர்ந்  ் ்ீபவம்ைம், மகோவம்ை்த க்ில ப்த க்ினகிக 
கடவுள வழகிபோடு இடம்ரப்றவகிலலை. 
இ்லனச சுட்டிக கோட்டும் நூல, இவவழககு 
பவு்த்்த்கிலிருந்து இந்து ைம�்த்கிறகுச 
ரைன்்றது என்பல  ்மறுகககின்்றது. ்மகிழக்தது 
முருகக கடவுள வழகிபோடு யபோன்று இைஙலக்த 

முடனெர்.நா.நளினிரதெி
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ர்ோலகுடி யவடர்களும்,  ை கிஙகைரும்,  
்மகிழரும் வழகிபடும் க்கிர்கோம வழகிபோடு 
இருபபல்யும்நகிலனவகிற ரகோளையவண்டும்.

நூலின் கரு்ததுகள அலன்தல்யும் 
ஒருஙககிலண்ததுக கோணகின், இந் க்ி�ோவகில 
ய்ோன்்றகி� ர்ோல ைம�மோககி� பவு்த்ம் 
இைஙலக�கில யவரூன்்றகி� உ�கிோகிர்பபுடன் 
இருகககின்்றது. இந்து ைம�்தல் எ க்ிர்்தது்த 
கடவுலை்த ் ம் வ�மோகககிக ரகோண்டுளைது. 
ைகிஙகைர், வட, ர்ன்னகிந்்கி�யெோடும், 
இைஙலக்த ்மகிழயெோடும் இன உ்றவு 
ரகோண்டவர். வெைோறு முழுவதும் ஒரு 
்னகி நகிைபபகு க்ிகைகில வோழ்ந்துவருவ்ோல 
்மகரகன்று ைகிை ்னகி்ததுவஙகள ரகோண்டு 
ைகி்றபபோகப யபோறறுககின்்றனர் என்பய் 
நூலின் முடிவோக அலமந்துளைது.

உைககின் மு்ல அ்றகிவோைர் இனம் எனப 
பல்ற ைோற்றகிக ரகோளளும் இன்ல்ற� ஆட்ைகி 
- இந் க்ி� ஆட்ைகி�ோைர் இந்் உண்லமகலை 
அ்றகி�ோ்வர் எனப புோகிந்து ரகோளை 
முடி�ோது, எ்கிோகிககு எ்கிோகி நண்பன் என்்ற 
வலக�கில ைகிஙகை அெசுககு இந் க்ி�ோ துலண 
நகிறபது உளைஙலக ரநலலிககனகி! உைக 
அ்றகிஞர்கள ஆயந்து எழு்கி� வெைோறறு 
உண்லமகயை இலவ என்்ற வலக�கில உைக 
நோடுகள அ்றகி�ோ்கிருககவும் வோயபபகிலலை. 
இ�றலக வைமுளை இைஙலகல�்த ்ம் 
கட்டுககுள லக�கபபடு்ததும் ரை�யை 
இது என்பது ரவளைகிலடமலை! இந்நூல 
ைகிஙகைரமோழகி�கில ரவைகிவருமோனோல ைகிஙகை 
ரவ்றகி�ர்கைகின் கண்கலை்த க்ி்றககும்.

n


கூடுகின்்றக கார்ரமகம் பகாட்டிெிை ம்றககுபமனில்

 குெையரம பாடைென மாகும்

நாடுகின்்ற மாமடழயும் நமககின்்றிப ரபாகுபமனில்

 நறபயிர்ககு தானிஙகு ர்சதம்

ரதடுகின்்ற நிழல்பரபபி பதருரொரம் நிறகின்்றத

 திைமா ன மரஙகூை ொடும்

ஓடுகின்்ற நதிெற்றி ஊர்முழுதும் பசுடமயின்்றி

 உரசுமுன்பு தீபபிடிககக கூடும்.

ஆடுபெட்டி மாடுபெட்டி அெ்சியரம இல்ைாமல்

 அததடனயும் உணணுெது ரபாலும்

காடுபெட்டிக கா்சாககிக டகககுள்ரள ரபாடுகின்்றக

 காரியஙகள் ெிட்ைாரை ரபாதும்

பாடுபட்டு உடழபபதறகுப பாஙகான நிடைரதான்்றி

 பார்மீணடும் படழயதுரபா ைாகும்

நாடுபகட்டு்ச ்சீரழியும் நா்சஙகள் இல்ைாத

 நாடளயிஙகு நமககாகக கூடும்

- பமயயன நடராஜ்
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 ்மகிழ்ச ைஙகம்  ்ன்மோனச ைகி்றபபுககுோகி�து என்பது மகிலகககுச 
ரைோலவ்கிலலை. ரைஙயகோல ஆட்ைகி மன்னர் ரகோலட்த ்கி்றம், வீெம், 
யபோர் முல்றகள, நீ்கிரந்றகிகள யபோன்்ற பு்ற வோழ்வுகளும் ைோகி இலை்றம் 
கைவு, கறபு யபோன்்ற அக வோழ்வகிலும் ைோகி ்மகிழகின முன்யனோர்கள 
ஒழுகக்தல் கலடபபகிடி்த்ோர்கள என்ப்றகு பை இைகககி� ைோன்றுகள 
கோணைோககின்்றன. “ஒழுககம் யபோை மககள உ�கிர்ககு ப�்த்ல ைகி்றபபகிை 
ஆகைோனனும், அலவ்ோம் நூைோயன அன்்றகி உணர்வு மகிகு்கி�ோனும், 
ய்� இ�றலக�ோனும் அ்றகி�பபடு்ைோனும், அவறல்ற ஒழகி்தது, ஈண்டு்த 
ர்யவப புைலம்த ்கிருவளளுவெோல ைகி்றபபுலட� ஒழுககயம அ்றம் என 
உடு்ததுக ரகோளைபபட்டது” என்று போகியமைழகர் உலெ, வளளுவர் 
கூறுககின்்ற ஒழுகக்தல்ய� ைகி்றந்் அ்றமோக எடு்ததுக ரகோளைபபடுககின்்றது. 
என்ககி்றது. “இழுககம் இழகிந்் பகி்றபபோய வகிடும்” என்்ற கூற்றகிறகு இணஙக 
இழகிந்் ரை�லகள வோழ்வகி�லின் ைகி்றபலப ரகடு்தது வகிடும். ஒழுகக 
ரை�லகயை மனகி்னுலட� உ�ர்ந்் வோழ்கலக எடு்ததுச ரைோலலும். அ்ன் 
அடிபபலட�கில வளளுவோகின் அ்றவகி�லை ஆயவுவுக கைமோக இவவோயவு 
யமறரகோளைபபடுககி்றது.
 
 பழகி, வஞ்ைகம், பு்றம், இழகிவு, ைகினம், ரவறுபபு யபோன்்றலவகள நம் 
மiல் போழோககும் மோசுககைோகும். நம் மனல் கருவலை என்்றோன் ் கிருமூைர். 
“உளைம் ரபருஙயகோவகில” என்பது ்கிருமூைோகின் நம்பகிகலக ஆபெணமோக 
மோறும். கழகிவுகள லவெஙகைோக மோறும், ்கிஙகு என்ககி்ற உஷண்தல் 
எைகி்ோக ்ோஙககி மன உறு்கியும், ர்ைகிவும், ரகோண்டோல அதுயவ இல்ற 
வோழும் இ்�மோககி்றது. மோைற்ற மனம் பலட்த்வர்கள, ்னககு ்ீஙகு 
ரைய்வர்களுககு நன்லம நகிலனபபோர்கள ்ீஙலக ்ோஙககி ரகோளளும் 
வலிலமயும், நலைல்ய� கலடபகிடிககும் மன்த ர்ைகிவும் ரகோண்டவர்கள 
மன்கில மோசு இலைோ்வர்கள. நன்லமககுக கூலி நன்லம ஆகும். ் ீலமககுக 
கூலி ்ீலம ஆகும். என்பல் 

 “கரு்த்கின்னோ ரைய்வக கண்ணும் மறு்த்கின்னோ
 ரைய�ோலம மோைற்றோர் யகோள”

...
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 இககு்றைகில மகிகச ைகி்றந்் ஒழுகக வோழ்வகி�ைோக வளளுவர் பகர்ககி்றோர். 
அது மட்டுமலை ஒருவன் மனம் அ்றகிந்து நமககு ்ீலம ரையது வகிட்டதும் 
அ்றகு ப்கிைோக ்ீஙகு ரைய� கரு்ோ் நலை மனம் பலட்த்வர்கள நலை 
ரகோளலக ரகோண்டவெோக இருபபோர்கள.

 நம்லம வகிட பைவீனமோனவர் இட்த்கில யகோப்தல் கோட்டு்ல 
நகி�ோ�மோனது இலலை நம்லம வகிட வலிலம�ோனவர்கள இட்த்கில 
யகோப்தல்க கோட்டினோல அது ்ீது ஆகும். ஏன்பல் “ரைலைோ இட்ததுச 
ைகினந்்ீது” என்ககி்றோன் வளளுவன்.

 ைோகி�ோன ரைோலலைப யபைவகிலலை, எனகில அஙகு அ்றகிவு யவலை 
ரைய�வகிலலை என்று அர்்த்ம் ரைோல மற்றவலெ கவுககவும் ரையயும் 
ஒருவலெ உ�ர்்த்வும் ப�ன்படும். யபசும் ரைோல நம்லம அ்றகி�ோமல வந்து 
வகிட கூடோது. அவவோறு வந்து வகிட்டோல அந்்ச ரைோலலுககோன பகிலழல�்த 
்கிரு்த்கிட முடி�ோது. நம்லம வகிட்டு யபோனவர்கலைச ைோகி கட்டி போர்ககைோம். 
ஆனோல நம்லம வகிட்டு வந்் கடுலம�ோன ரைோலலை கூறுபடு்த்கிப போர்பபது 
கடினம். ரைோல நலைவர்கலை அ்றகிமுகபபடு்த்கி லவகககி்றது. ரைோறகைோயை 
இன்பம் எய்ைோம். ரைோறகைோயை ரவற்றகி ரப்றைோம். ரைோல ஒழுகக்த்கின் 
ரவைகிபபோடோகவும் இருகககி்றது.

 “ரைோலலுக ரைோலலை பகி்றகிய்ோர்ரைோல அசரைோலலை
  ரவலலுசரைோல இன்லம அ்றகிந்து”.

 உபகோெ்தல் உ்ோைகினபபடு்த்ோமல நன்்றகி உணர்யவோடு வோழ்வதும் 
ைகி்றந்் ஒழுககஙகைகில ஒன்்றோகும். அ்றகிவகி�ல முல்றபபடி உணவு போகிமோற்றம் 
சுழறைகி முல்ற�கில நலடரபறும் என்ககி்றோர்கள. ஒரு உ�கிர் இன்ரனோரு 
உ�கியெோடு ர்ோடர்பு ரகோண்டு வோழ்ககி்றது. இது மனகி்னுககும் ரபோருந்தும். 
அவனும் ஒரு உ�கிர்்ோன். ஏந்் ஒரு மனகி்னும் இன்ரனோரு மனகி்லன 
ைோர்ந்ய் வோழ்ககி்றோன் �ோர் எலைோம் இருகலக�கில ைோர்ந்து அமர்ககி்றோர்கயைோ 
அவர்கள எலயைோரும் அடு்த்வலெச ைோர்ந்ய் வோழ்ககி்றோர்கள. என்பது ஓர் 
உைவகி�ல உண்லம. ய்லவககோக மட்டுயம அடு்த்வலெச ைோர்ந்்கிருபபது 
என்பது இழகிவு. ய்லவகள பூர்்த்கி�ோனும் பகிோகிந்து யபோகோமல அவன் ரைய் 
உ்வகிககு ஏற்ற பகிெ்கி உபகோெம் ரையபவன் லபெவர் அவ்ோெம் யபோன்்றவன். 
”நலயைோருககு ரைய் உகபோெம் கலயமல எழு்தது யபோல ய்ோன்றும் என்று 
ஔலவ நலயைோர்ககு ரையயும் உபகோெ்தல் அவர்கள ம்றபபய் இலலை 
என்ககி்றோள. ஈெமகிலைோ் ரநஞ்ைம் ரகோண்டவர்களுககு ரைய் உபகோெம் 
வீண் ரை�ைோககி வகிடுககி்றது.

 “ப�ன்தூககோர் ரைய் உ்வகி ந�ன்தூகககின்
 நன்லம கடலின் ரபோகிது”

 ப�ன் கரு்ோமல ரைய�பபடும் உ்வகி இ்�ம் என்னும் ரபரும் 
கடலிலன வகிடவும் உ�ோகி�து என்ககி்றோன் வளளுவன். ் ோழ்்த்கி யபசுபவர்கள 
ம்த்கி�கில எபயபோதும் மன அலம்கிய�ோடு அணுக கறறுக ரகோளை 
யவண்டுயம ்வகிெ அல்ய� ய�ோைகி்தது மன்தல்ப ப்ற்றம் அலட� 
ரைய்ல ஆகோது. மன்த்கின் அலம்கி அலனவருககும் வலிலம ்ரும். மனப 
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ப்ற்றம், மனச ைைனம் நம்லம ்டமோ்ற லவ்ததுவகிடும் அ்ோவது இகழ்வோர் 
முன் ்லைகுனகி� லவ்தது வகிடும்.

 இகழ்பவர்கள முன் ல்ோகி�மோக நடகக யவண்டும் என்்றோல ைோகி�ோக 
வோழ யவண்டும். நம்முலட� ்வ்றோன ரை�லகள்ோன் அடு்த்வர்கலை 
இகழ்ந்து யபை வோயபபைகி்தது வகிடுககி்றது.

 “புகழ் புோகிந்் இலலியைோர்ககு இலலை
 ஏறுயபோல பீடு நலட”

 மலனவகிய�ோ, கணவயனோ ஒழுகக்த்கில ்வ்றகினோல, நம்முலட� 
பலகவர்கள ம்த்கி�கில ்லை குனகிந்து நடகக யவண்டி� கட்டோ�ம் வந்து 
வகிடும். எந்்ப பகிலழயும் ரைய�ைோகது.

 ‘மனதுககண் மோைகிைோன் ஆ்ல நம் மன்ைவகியை ஒழுககம் 
ர்ோடஙகுககி்றது என்று ரைந்நோப யபோ்ன் நவகிலவது ைோ்த்கி�மோனது. 
ஒழுககம் என்ககி்ற ப்ம் மனகி்னுககோன ஆ்ற்றகிலவ அலட�ோைபபடு்ததும். 
நோகோகிகம் நோவலில ர்ோடஙககி நட்தல்�கில ரவைகிபபடும். ஆக மன்ததுககண் 
மோைகிைோன் ஆ்ல ஒழுகக்த்கிறகு ைகி்றபபு.

 ்ண்லடலனககும், அ்கிகோெ்த்கிறகும் உட்பட்டு கோண்பகிககபபடுககி்ற 
ஒழுககம் அைவுககு மீ்றகி ஊ்பபட்ட பலூலன யபோை ஒரு நோள ரவடிகக 
வோயபபுண்டு. அது இ�லபோகயவ உணெபபட்டு ரவைகிபபடு்ததுவ்ோகும். 
“ரைலைம் ரகோடுகக யவண்டும். ஆனோல லக�கில பகிெம்பு இருகக யவண்டும். 
என்று அபதுல ெகுமோன் குழந்ல்ல� எபபடி வைர்கக யவண்டும்? என்ககி்ற 
யகளவகிககு ப்கில ரைோன்னோர். ஒழுககமோக நடந்து ரகோளபவர்கலை 
எலயைோருககுயம பகிடி்தது வகிடும். அவனுலட� ஆளுலம எைகி�வர்கலையும் 
ம்கி்தது நடககும். நோகோகிகமோன நட்தல் உ�ர்வலட� ரையயும். அநோகோகிகம் 
்ோழ்லவ்த ்ரும். ஏரனனகில, 

 “ஒழுகக்த்கின் எயதுவம் யமன்லம இழு்த்கின் 
 எயதுவர் எய்ோப பழகி” 

 வலிலம நம்முலட� யநர்லம�கிலும் இருகககி்றது, யநர்லம 
�ோருககோகவும் அசைபபட லவககோது. ்ன்னுலட� துன்ப்தல் யபோகககி 
ரகோளை இனகிவோனல் ரையய் ஆக யவண்டும் என்்ற யபோ்கிலும் அல் 
்வகிர்கக மட்டுயம யநர்லம�ோைர்கள எண்ணுவோர்கள.

 வழகக்றகிஞெோக இருந்் யபோது ைஞ்ைம் வோஙககி வோ்ோடுஙகள என்று 
கோ்லி வறபுறு்த்கி� யபோதும் மறு்தது வகிட்டவர் ஆபெகோம் லிஙகன். பை 
ய்ோலவகிகளுககுப பகி்றகு அரமோகிகக அ்கிபர் ஆனோர். அபப ் ன் கோ்லி�கிடம் 
நோன் அன்று ைஞ்ைம் வோஙககி இருந்்கிருந்்ோல இன்று அரமோகிகக அ்கிபெோககி 
இருகக முடி�ோது என்்றோெோம். ்ன் வறுலம�கிலும் ்ன் பணகில� 
துஷபகிர்ய�ோகம் ரைய�ோ்வர் ஆபெகோம் லிஙகன். அ்றகிவும் மன்தர்ைகிவும் 
மன உறு்கியும் ரகோண்டவர்கள துன்பம் வந்்ோலும் அல் குறுககு வழகி�கில 
்ீர்்தது ரகோளைோமல யநர் வழகி�கியைய� அல் எ்கிர் ரகோளைவோர்கள 
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என்ப்லன 

 “இடுககண் படினும் இைகிவந்் ரைய�ோர் 
 நடுககற்ற கோட்ைகி �வர்” 

என்்ற கு்றைகில வளளுவன் உணர்்ததுககி்றோன்.

 “அெைகி�ல பகிலழ்தய்ோர்ககு அ்றம் கூற்றோவதும்” என்று ைகிைபப்கிகோெம் 
கு்றகிபபகிடுவல் யபோை இழுககம் மனகி்னுககு துன்ப்தல் ்ரும். ஒழுககம் 
ைகி்றபலப்த ்ரும். நலை வோழ்வகி�லுககுச ைோன்று மன்ததுககண் மோைகிைோன் 
ஆ்லும், ஒழுகக்த்கின் எயதுவர் யமன்லமயுயம ஆகும்.                            n

மடையும்  மடை
்சாா்ந்த இைமும்
கு்றிஞ்சி   என்பது

உன்  அழகும்
மைரும் ்சாா்ந்த இைரமா 
ர்சாடை  என்பது

காடும் காடு
்சாா்ந்த  இைமும்
முல்டை  என்பது

உன்  காா்குழல்  பகாஞ்சம்
காற்றில்  அட்சந்ததில்
ொ்சம்  ெந்தது

ெயலும் ெயல்
்சாா்ந்த  இைமும்
மருதம்  என்பது

உன்டனப  பாா்ககின்்ற
இைபமல்ைாம்  என்
ரகாெிைானது

கைலும்  கைல் ்
்சாா்ந்த  இைமும்  
பநய்தல் என்பது

உன் காதல்  என்டன்ச
ர்சா்ந்ததில் இன்ப
கைைானது

மணலும்  மணல்
்சாா்ந்த  இைரமா
பாடை  என்பது

உன் மனம்  என்மனம்
்சாா்ந்த  காதரை
ொழகடகயானது

கு்றிஞ்சியின்
பதய்ெம் 
முருகனடி

முல்டையின்
பதய்ெம்
திருமாைடி

மருதததின்
பதய்ெம்
இந்திரனடி

பநய்தலின்
பதய்ெம்
ெருணனடி

பாடையின்
பதய்ெம்  
காளியடி

ஐம் பபரும் 
பதய்ெஙகளின் ்சாட்்சியடி
நம் காதல் என்றும் 
ொழுமடி

கவிஞா்
படடு்கவகாட்ட  

காதா்
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ெயமஷ மகிகுந்  ்யைோக்த க்ில ஆழ்ந் க்ிருந்்ோன் 
அவனோல எபயபோதும் மககிழ்சைகி�ோக இருகக 
முடிவ்கிலலை. எபயபோதும் �ோருடனும் 
யகோபபபட்டு க்த க்ிப யபைகி ைண்லடயபோட்டுக 
ரகோண்யட இருந்்ோன். இது ர்ோடர்பகில 
அவன் அம்மோ, அககோமோர், அண்ணோ 
எலயைோரும் ரைோலலிப போர்்தது வகிட்டோர்கள. 
அவன் ்கிருந்துவோ்ோக ர்ோகி�வகிலலை. 
பகி்றகு அவர்கள அவலன அவன் போட்டுகயக 
வகிட்டுவகிட்டோர்கள. இருந்தும் அவனோல அந்் 
நகிலை�கில இருந்ய  ் வகிடுபட முடிவ க்ிலலை. 
இ்னோல அவனது நண்பர்களும் அவலன 
வகிட்டு வகிைககிச ரைன்்றோர்கள. 

அவனுககு ஒன்று மோ்த க்ிெம் நகிசை�மோக 

ர்ோகிந்்து. அவன் வகிரும்பகினோலும் அவனோல 
அ வ ன து  ய க ோ ப ்த ல ்  க ட் டு ப ப டு ்த ் 
முடி�ோமல இருபபது்ோன். அவன் மகிக 
குறுககி� நகிமகிட்த க்ில ரபோறுலம இழபபவனோக 
இருந்்ோன். எ்றகோக யகோபபபடுககின்ய்றோம் 
என்பது பை ைம�ஙகைகில அவனுகயக 
புோகி�ோமல இருந்்து. இபபடி அவன் 
அபபோ அவலன்த ய்டிகரகோண்டு வந்்ோர் 
அபயபோதும் கூட அவன் அககோவுடன் 
ைண்லட யபோட்டுக ரகோண்டு்ோன் இருந்்ோன். 
அஙகுவந்து ய்ோட்ட்த க்ின் ஒதுககுப பு்றமோக 
ஒரு மெ்த்டி�கில யபோடபபட்டிந்் ஒரு 
கு்ததுககலலில அமர்ந் க்ிருந்்ோன். 

அஙயக மெ்த்கில குருவகிகள ்மககுள 
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யபைகிக ரகோண்டல்ய�ோ, லமனோககள 
ைகினுஙககி�ல்ய�ோ,  மஞ்ைககுருவகி கூவகி�ல்ய�ோ 
அவனோல ெைகிகக முடி�வகிலலை. அபபடி 
என்ன்ோன் அவனுகுககுப பகிெசைகிலன 
அவன் கீயழ ககிடந்் கூைோஙகறகலை 
ஒவரவோன்்றோகப ரபோறுகககி எட்ட இருந்் 
குை்தல் யநோகககி வீைகிகரகோண்டிருந்்ோன். 
அபயபோது்ோன் அவன் ்ந்ல  ் அவலன்த 
ய்டிக ரகோண்டுவந்்ோர். அவர் லக�கில 
லப�கில யபோடபபட்ட ரகோஞ்ைம் ஆணகிகளும் 
ஒரு சு்த க்ி�லும் இருந்்து. அவன் அவறல்றயும் 
அபபோலவயும் மோ்றகி மோ்றகிப போர்்த்ோன். 

அவன் ்ந்ல் அவனருககில அமர்ந்து 
அவன் ய்ோளமீது ்ன் இடது கெ்தல் 
நட்புடன் யபோட்டோர். ‘’இஙயக போர் ெயமஷ 
நீ ஒரு ரகட்ட ரபோடி�ன் அலை. ஆனோல 
உனகககிருககும் இந்் கோெணமகின்்றகி 
ரபோறுலம�கிழககும் பழகக்த்ோல பைோகிடமும் 
நீ ரகட்டயபர் வோஙகுககி்றோய. இந்் பழககம் 
கூடோது. ஒன்று இ்லன வகிட்டுவகிட 
யவண்டும் என்று பை முல்ற உனககுளயைய� 
நீ  கூ்றகிகரகோண்டு உன் ஆழ்மன்கில 
இந்்க குெலை ஒலிககச ரைய� யவண்டும் 
என புோகிந்்்ோ?’’ என்று அவர் அவனகிடம் 
கூ்றகினோர். ரவறுமயன ்லை�ோட்டினோன். 

அவர் ் ோன் ரகோண்டுவந் க்ிருந்் ஆணகிகள 
அடஙககி� லபல�யும் சு்த்கி�லையும் 
அவனகிடம் ரகோடு்தது இன்்றகில இருந்து 
உனககு யகோபம் வரும் யபோர்லைோம் இ க்ில 
இருந்து ஒரு ஆணகில� எடு்தது அந்் பைலக 
யவலி�கின் பகின்பு்றம் நீ அடிககயவண்டும். 
்வ்றோமல இ்லன ரைய� யவண்டும் 
புோகிந்்்ோ? 

அ வ னு ம்  ‘ ’ ஆ ம் ’ ’  எ ன் று  அ ் ற கு ம் 
்லை�ோட்டினோன் அவன் அபபோ அவன் 
ய்ோைகில அன்புடன் ் ட்டிக ரகோடு்ததுவகிட்டு 
்ன் யவலைகலை கவனகிககச ரைன்று 
வகிட்டோர். 

ெயமஷ மு்ல நோள ்னககு யகோபம் 
ஏறபட்ட யபோர்லைோம் ஓடிச ரைன்று பைலக 
யவலி�கில ஒரு ஆணகில� அடி்ததுவகிட்டு 
வந்்ோன். அன்று மட்டும் அவன் முபப்தய்ழு 

ஆணகிகலை அடி்த க்ிருந்்ோன். அ்ன் பகின் 
அவன் ்ன் ்ந்ல்�கின் ரைோலலை ம க்ி்தது 
ஒவரவோரு நோளும் அந்் யவலைல�ச 
ரையது வந்்ோன். அவன் ்ன் ்ந்ல் மீது 
மட்டுயம மகிகுந்் அன்பு லவ்த க்ிருந்்ோன். 

அந்் இெண்டு வோெஙகைகில அவன் 
ய்ோட்ட்தது பைலக யவலி�கின் பகின்பு்ற்த்கில 
அடி்த் ஆணகிகைகின் ர்ோலக நோளுககுநோள 
குல்றந்து ரகோண்யட வந்்ன. அ்றகுக 
கோெணம் அவன் யகோப்தல் கட்டுபபடு்த் 
பழககி இருந்்ோன் என்பது்ோன். அவன் ஓடிச 
ரைன்று பைலக�கில ஆணகில� அடிபபல் 
வகிட யகோப்தல் கட்டுபபடு்ததுவய் 
இைகுவோனது என நகிலன்த்ோன். 

அ்ன் பகின் ஒரு நோள அவனுககு பைலக�கில 
ஒரு ஆணகில�யும் அடிககயவண்டி� 
ய்லவ ஏறபடவகிலலை. அவன் யகோப்தல் 
முற்றோகக கட்டுபபடு்த்கி�கிருந்்ோன். அவன் 
அந்  ் வகிட�்தல  ் ்ன் ்ந்ல்�கிடம் யபோய 
மககிழ்சைகியுடன் ர்ோகிவகி்த்ோன். அவரும் அவலன 
மககிழ்சைகியுடன் ஆெ்த ்ழுவகிகரகோண்டு 
இ்ததுடன் போீட்லை முடிந்து யபோயவகிடவகிலலை 
என்றும் அடு்த  ்கட்டமோக அவன் பைலக�கில 
அடி்த  ் ஆணகிகலை ஒரு நோலைககு ஒன்று 
வீ்ம் பகிடுஙக யவண்டும் என்று அவலனப 
பணகி்த்ோர். அபபடிச ரையவ்ன் மூைம்்ோன் 
அவன் அலடந்  ்ரவற்றகி�கிலன பூெணபபடு்த் 
முடியும் என்்றோர். அவன் ்ன் ்ந்ல்�கின் 
யபசலை முற்றோக நம்பகினோன். அவன் 
மககிழ்சைகியுடன் ்ந்ல்�கின் யகோோகிகலகககு 
இணஙககினோன். 

நோட்கள நகர்ந்து ரைன்்றன. இககோை்த க்ில 
ெயமஷ ஒரு ்டலவகூட யகோபபபடோமல 
ரபோறுலம கோ்தது வீட்டோோகிடம் நறரப�ர் 
வோஙககி�கிருந்்ோன். அவனது நண்பர்களும் 
ெயமஷ மோ்றகிப யபோயவகிட்டோயன என 
ஆசைோகி�மோகப போர்கக்த ர்ோடஙககினர். ஒரு 
நோள ெயமஷ ஓடிச ரைன்று ்ன் அபபோவகிடம் 
மகிகச ைந்ய்ோைமோக எலைோ ஆணகிகலையும் 
பகிடுஙககி�ோககி வகிட்டர்னக கூ்றகினோன். அல்க 
யகட்க அவருககும் மககிழ்சைகி�ோக இருந்்து. 

அவர் அவன் லககலை யகோர்கதுக 
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ரகோண்டோவோய்ற… அந்் ய்ோட்ட்தது 
பைலக யவலி இருந்் இட்ததுககு அவலன 
அலழ்ததுச ரைன்்றோர். அவர் அவலனப 
போர்்தது “ெயமஷ நீ ஒரு ரபோகி� கோோகி�்தல் 
ரையது முடி்த க்ிருகககி்றோய. அ்றகோக நோன் 
உன்லனப போெோட்டுககின்ய்றன். ஆனோல இது 
மட்டும்்ோன் வோழ்கலக அலை. நீ இன்னும் 
பை வகிஷ�ஙகலைக கறறுக ரகோளை 
யவண்டும். அஙயக போர் நீ ஆணகிகலை 
அடி்தது பகின் பகிடுஙககி� இடஙகைகிரைலைோம் 
ஒரு கறுபபு ஓட்லட வகிழுந்்கிருகககி்றது. 
அந்் யவலி முன்பு யபோல ஓட்லடகள 
இலைோ் யவலி�ோக மோ்ற முடி�ோது. நோம் 
ரவறுபபுடனும் யகோப்ததுடனும் பகி்றர்மீது 
வகிட்ரட்றகியும் வோர்்தல்களும் இபபடி்த்ோன் 
அலவ பகி்றர் மன க்ில அழகி�ோ வடுலவ 
ஏறபடு்த க்ி வகிடுககின்்றன.”

“ைகிையவலை யகோப்த க்ில உன் நண்பலன 
ந ீஒரு க்த க்ி�ோல கு்த க்ிவகிடைோம். பகின்வருந் க்ி 
ம ன் ன கி ்த து வ கி டு  எ ன் று  ம ன் ன கி ப பு ம் 
யகட்டுவகிடைோம். அனோல நீ கு்த்கி�்ோல 
ஏறபட்ட வடு அவன் உடம்பகில நகிெந்்ெமோக 
இருந்து அந்் கைபபோன அனுபவ்தல் 
அவனுககு ஞோபகமூட்டிக ரகோண்யட 
இருககும் என்பல் நோம் நகிலனவகில 
லவ்த்கிருகக யவண்டும். மன்னகிபபுக 
யகட்பர்ன்பது ஒரு ரை�லை ரைய�்த்ககது.” 

ெயமஷ ்ன் ்ந்ல்ல� ஏர்றடு்ததுப 
போர்்த்ோன்.  அவன் ்ந்ல் ரைோன்ன 
வோர்்தல்கள ைக க்ி வோயந்் மந் க்ிெம் யபோை 
அவன் ரநஞ்லை்த துலை்ததுச ரைன்்றன. 
அபபடி�ோனோல எ்த்லன முல்ற அவன் ் ன் 
அபபோவகின் ரநஞ்லையும் பகி்றோகின் ரநஞ்ைகிலும் 
துலைகள யபோட்டு கோ�பபடு்த க்ி�கிருபபோன். 
இ்லன நகிலனகக அவனுககு வரு்த்மோக 
இருந்்து. 

‘’அபபடி�ோனோல நோன் ரைய் ் வறுகலை 
நீஙகள மன்னகிகக மோட்டீர்கைோ அபபோ.” 
அவன்கண்கைகில ைகிை கண்ணகிர்்ததுைகிகள 
துைகிர்்தது உருண்யடோடிவந்்ன. அவன் 
யைோகமோனல்க கண்ணுற்ற அவன் ்ந்ல் 
அவலன ஆெ்த ்ழுவகிக ரகோண்டு அவன் 
கண்ணீலெ ்ன் சுட்டுவகிெைோல துலட்தது 

சுண்டி எ்றகிந்்ோர். 

“இ்கில வரு்பபட ஒன்றுமகிலலை 
ெயமஷ. நமது வோழ்வகில நோம் ரையயும் 
ஒவரவோரு ரை�லும் அர்்த்முளை்ோக 
இருககயவண்டும். பைரும் பை வகிட�ஙகள 
ர்ோடர்பகில நம்லம மன்னகி்தது ம்றந்து 
வகிடுவோர்கள. ஆனோல வடுககலை �ோெோலும் 
மோற்ற முடி�ோது. வோழ்வகில மீண்டும் பு க்்ி ோக 
ஆெம்பகி்த்ல என்று ஒன்றுயம�கிலலை. நோம் 
இந்் கண்த க்ில என்ன ரையககிய்றோம் என்பது 
்ோன் முகககி�ம். அயநக ைம�ஙகைகில நோம் 
வகிலைரகோடு்தது வோஙகுபலவகலை வகிட 
எமககுக ககிலடககும் ரவகும க்ிகள ம க்ிபபு 
வோயந்்லவகைோக இருககும்.” ெயமஷ நீண்ட 
யநெம் ்ன் அபபோலவ அலண்த்வோய்ற 
அலம க்ி�ோக இருந்்ோன்.                              n

ஓரப பார்டெ வீ்சிபரபானாய்
பாரமாக பநஞட்ச ப்சய்தாய்
தூரமாக ரபாகும் பபணரண
ஈரம் நிட்றயும் கணணில் கணரண..

பமௌனம் பூககும் இதழாய் ஆனாய்
கெனம் ஈர்ககும் ொ்சம் பகாணைாய்
்சைனமின்்றி ரபாகும் ொழெில்
கைக குறும்டப வீ்சி்சப்சன்்றாய்.!

அஙகு நீயும் ரப்சி நிறக
இஙகு நாரனா புைம்பி தெிகக
பபாஙகி ெரும் காதல் தடன
எஙகு நானும் எழுதி டெகக.!

முதுடம ஒரு குட்றயா என்ன
பதுடம இன்றும் நீரய கணரண
பபாதுெில் நின்று தெிககும் என்டன
அருகில் ெந்து அடணபபாய் பபணரண..

- விஜயகுமார வவல்முருகன

பபாஙகி வரும் காதல்
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உைககின் மகிக ைகிலிர்பபோன வோர்்தல .்.
ரைோலவல  ்வகிட யகட்ப்றகு மகிக அருலம�ோக 
இருககும்.

டோஸ்மோர்கக வகிட மகிக யபோல்�ோனது. 
அய் ைம�ம் மலிவோனது. ஒயெ யநெ்த்கில 
மகினகிமம் ஐந்்ோறு யபர்ககிட்ட ைவ வரும் 
அைவு ைமூக வலை்த்ைஙகள கோ்லை 
மலிவோகககி வகிட்டுவகிட்டது....

ஆ்றோம் வகுபபு படிககும் குழந்ல்கள 
துவஙககி,  அறுபது வ�து ்ோண்டியும் 
இபரபோலைோம் ைவ (?) வருது. ்றயபோது 
எலைோர் குடும்ப்த க்ிலும்பகிளலைகள வைர்ந்து 
வருககின்்றோர்கள.

்ஙகள பகிளலைகைகின் ோகிைலட் ஆ�கிெ 
கணககோயனோர் மககிழ்சைகியுடன் ப்கிவு 
ரைய்கிருந்்னர். என் நண்பர்கைகிலும் 
நூறறுகணககோன மோணவர்கள இருபப 
்ோல அவர்களுககோன ப்கிவு இது.கோ்ல 
வெககூடோது என்ய்றோ, ்வறு என்ய்றோ 
ரைோலைவகிலலை.

ஆனோல அது நகிசை�மோக உஙகள படிபலப, 
ைட்ைகி�்தல், வோழ்கலகல� போ க்ிககும்.. மன 
நகிலைல� போ க்ிககும்.அ்னோல ய�ோைகி்தது 
முடிரவடுஙகனு ரைோலய்றன். போர்்த்ோயை 
பைகி்த்ீரும் என்று படி்தது ரகோண்டிருககும் 
கோை்த்கில போர்்ததுகரகோண்டு இருந்்ோல 
எ க்ிர்கோை வோழ்கலக ய்ோலவகி�கில முடியும்.

எந்் ர்யவீக கோ்லிலும் ய்ோலவகி 
யுற்றவலன ரபண்கள வகிரும்பமோட்டோஙக. 
எனயவ கோ்லையும் இழந்து படிபலபயும் 
இழந்து வோழ்கலக யகளவகிககு்றகி �ோககிவகிடும்.
எனயவ மோணவர்கள உஙக கோ்லை 
pause ரையது லவயுஙகள. நீஙகள ப டி ்த து , 
ய வ ல ை  வோயபலப ஏறபடு்த க்ிரகோண்டு 

க்ிருமணம்ரையயும் கோைம் வலெ உஙகள 
கோ்ல கோ்த க்ிருககுமோனோல நகிசை�ம் ் கிருமணம் 
ரையதுகரகோளைைோம்..

ெோமோ�ண்த க்ில கூட அண்ணலும் யநோகககி 
அவளும் யநோகககின யபோய  ்ஒரு ஈர்பபு வந்்து 
உண்லம்ோன்.

ஆனோல ெோமன் வகிலலை மு்றகிககோமல 
இருந் க்ிருந்்ோலைீ் ோ கண்டிபபோ ெோமலன 
கழட்டிவகிட்டு இருந்்கிருபபோஙக. ெோமன் 
்ன்லன பைைோலி�ோக நகிரூபகி்த்்ோல 
ம ட் டு ய ம  அ ந் ்  க ோ ் ல  ர ஜ � கி ்த ் து .
அன்ல்றககு கோ்ல ரஜ�கிகக ெோமன் வகிலலை 
வ ல ை ்த ் ோ ன் ,  இ ன் ல ்ற ககு ந ம்  க ோ ் ல 
ரஜ�கிககனும்னோ நம் ்கு க்ில� உ�ர்்த க்ி 
ரகோளை யவண்டும். படிபபு, ப்வகி, பணம் 
யபோன்்ற வகிலலின்யமல நம் ரவற்றகில� 
நகிரூபகி்த்ோல கோ்லகள உஙகள கோைடி�கில 
ைெணலடயும்.

இ து  ஒ ரு  ப க க ம்  இ ரு ந் ் ோ லு ம் , 
இன்ரனோரு பககம், உஙகள யமல அ்கிக 
அககல்ற ரகோண்டவர்கள ரபறய்றோர்்ோன்.

எனயவ உஙகள வோழ்கலகல� அவர் 
கைகிடம் ஒபபலடயுஙகள. உஙகள ரபறய்றோர் 
உஙகளுககு  ் ீஙககிலழபபோர்கைோ??

அது அவர்களுககு நீஙகள ரையயும் 
உன்ன்மோன மோகி�ோல். அலைது ஒரு 
நலை நகிலைககு வந்் பகின் ரபறய்றோர் 
ஆ்ெவுடன் கோ்லி்த்வலெ ்கிருமணம் 
ரையயுஙகள.. எந்் ்வறும் இலலை.. இது 
ஒரு கட்டோ�ம் இலலை..ஒரு அ்றகிவுலெய�.

ச.இராஜ்குமார
்கிருபப்ததூர்
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 “அம்மோ என்யனோட ஒரு ஷூலவக 
கோயணோம்” பளைகிககுக ககிைம்பகி� மகள 
ைகோனோவகின் கூககுெல ் ீ�லணபபு வண்டி�கின் 
அபோ�ச  ைஙரகோலில�ப யபோைக கூட்தல் 
அலடந்்து. மகலை பளைகிககு அனுபபகி�ப 
பகின் நோன் யவலைககுக ககிைம்ப்ோன் யநெம் 
ைோகி�ோ இருககும். எனககோகக  கோ்த க்ிருந்து  
து வ ண் டு  ய ப ோ � கி ரு ந் ்  ய ் ோ ல ை ல � க 
லக�கிரைடு்தய்ன். வ�கிற்றகில க்ிணகி்ததுக 
ரகோண்யட “அஙக்ோன் இருககும் போரு” 
ப க்ிைோய என் குெல வகிழுந்்து. ‘எலைோ்ததுககும் 
உடயன அம்மோ்ோன். ரகோஞ்ைமும் குனகிஞ்சு 
நகிமகிந்து போககு்ற்கிலலை.’  ்ண்ணீலெ 
எடு்தய்ன்.

“போ்ததுட்யடன்... இலைம்மோ...!” கணமும் 
்ோம க்ிககோ் ப க்ில அைட்லட�ோயப பகி்றந்்து.

‘இலைோம எஙகப யபோ�கிடும்? நோைோவது 
படிகக கி்ற  ப கிளலை. . .  ்ோனோ எதுவும் 
ரையயு்ற்கிலலை...’ மகைகின்மீது எழுந்் 
யகோபம் என்யனோடு வீட்டுககு ரவைகிய� 
நகர்ந்்து. ைகோனோவகின் ஒறல்றக கோைணகி 
என்னகிடம் கண்ணோமூசசுக கோட்டி�து.

‘ம்... எஙக யபோ�கிருககும்?’ கணவெது 
யவண்டோ் கோைணகிகள்ோன் அைமோோகில� 
அலட்ததுக ரகோண்டிருந்்ன. அவறல்ற்த 
தூகககிப யபோட்டுட்டோலும், ்ன்னுலட� 
ரைோ்தல்ய� அழகிசை மோ க்ிோகி துடிசசுடுவோர். 
பளைகிககும், யவலைககும் யநெமோககி்றது எனக 
லகககடிகோெம் ரைோலை அநகி�ோ�்த்கிறகு 
எோகிசைல மண்டி�து.

“ ை ோ கி . .  ை ோ கி . . .  நீ  ய வ ்ற  ஷ ூ ல வ ப 
யபோட்டுகககிட்டுப யபோ.”

“ரைோன்யனயன யகட்டீஙகைோ?” ்ன் 
பகக நகி�ோ�்தல் வகிைம்பகிவகிட்டு எஙகைது 
வீட்டுககு எ்கிோகியைய� இருககும் ‘ரூைோங’ 
ர்ோடககபபளைகிககு மகள வகிலெந்்ோள.

கோைணகில�்த ய்டி� க்ில ைகிை நகிமகிடஙகள 
ர்ோலைந் க்ிருகக, மனது ஆ்றகி� ய்ோலைல� 
முற்றகிலுமோக நகிெோகோகி்த்து. கம்ரபனகி 
வண்டில� வகிட்டுவகிடககூடோய் என்்ற 
்வகிபபும் யைர்ந்துரகோளைக கோலகலை 
எட்டி லவ்தய்ன். ‘யைகலைட் எம்ஆர்டி’ககு 
அ ரு க கி ல ் ோ ன்  க ம் ர ப ன கி � கி ன்  வ ண் டி 
வந்து நகிறகும். என்ன்ோன் வீட்டுககுப 
பகக்த க்ியைய� வண்டி வந்து அலழசைோலும் 
ஒவரவோரு நோளும் ஓட்டமோ�கிலை ககிைம்ப 
யவண்டி�கிருககு! ஏழு இருபதுககு கம்ரபனகி 
வண்டில� எடு்த்ோல எட்டுகரகலைோம் 
‘துவோைகில’ இருககும் பணகி�கிட்ததுககுப 
யபோ�கிடைோம். அல் வகிட்டுட்டோ கோலை யநெம் 
உகககிெமோ ஆககிடும்! டோகைகிகள அலன்ததும் 
ரைந்தூெ்தல் இட்டுக ரகோண்டல்பயபோைச 
ைகிவபபு வகிைககுகயைோடு யபோக, பஸ்லஸைப 
பகிடிசைோலும் யவலைககு யைட்டோககிடும். 
‘இன்னும் ைகிை ஆண்டுகளை துவோசுககு 
‘எம்ஆர்டி’ வந்துடும். அபப்ோன் இந்்ப 
பகிெசைகிலனயும் ஓெைவுககு்த ்ீரும்’ என்னும் 
எண்ண்தல்கரகோண்டு மன்த க்ிறகு ஆலை 
கோட்டி பு்றபபட்யடன்.

“என்யனோட ஷூ ககிலடசசு்ோம்மோ?” 
பளைகி முடிந்து வந்் ைகோனோ யகளவகில� 
எழுபபகினோள. 

“கோயணோம்... நீ் ோன் எபபவும்யபோை அங 
ரகோண்ணும் இஙரகோண்ணுமோ வகிட்டிருபயப. 
�ோெோவது அபபடிய� எ்த கிட்டுப யபோ�கிருககைோம்” 


மணிமா்லா மதியழகன
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ரைோலலிகரகோண்யட குழம்லப்த  ் ோைகி்தய்ன்.

அவள என்லனப போர்்த் போர்லவ�கில 
ககியைோ கணகககில கண்டனம் நகில்றந் க்ிருந்்து. 
‘என்னயவோ ரபோறுபபகின் ைகிகெம் மோ்கிோகி 
போர்லவ!’ குழம்பகின் வோைம் வீட்லட 
ஆகககிெமகி்த்து.

வ ழ க க ம் ய ப ோ ை  எ ல ் ப ப ற ்ற கி யு ம் 
ய�ோைகிககககூட அவகோைமகின்்றகி நோட்கள 
வகிலெந்்ன.

“கமலி என்யனோட ஒரு ஷூலவக 
க ோ ய ண ோ ம் ”  ய வ ல ை க கு க  க கி ை ம் ப கி � 
கணவோகின் குெல அமகிை்தல்பயபோை என் 
ரைவகிகைகில நுலழந்்து.

“நீஙக என்ன ைகின்னப பகிளலை�ோ? 
அஙயக இலலைன்னோ அைமோோகில�்த ் கி்றந்து 
போருஙக. அல்வகிட்டுட்டு...” என்்றவள 
மகளுககு இெண்டோவது ப கின்னலைப 
யபோட்டுகரகோண்டிருந்ய்ன்.

“போககோம இருபயபனோ... இஙக போரு, 
ஒண்யண ஒண்ணு்ோன் இருககு...!”

“நீஙக ரவைகிய� கண்டபடி யபோட்டுட்டு 
வந்்ீஙகைோ?”

“நோன் என்ன ைகின்னபபகிளலை�ோ? 
யந்தது யவலை முடிஞ்சு வந்்பப ‘ஷூ 
ய ெ க ’  உ ள ய ை  எ டு ்த து  வ ச ை கி ட் டு ் ோ ன் 
வந்ய்ன். இந்் ஒ்த் ஷூகூட அஙயக்ோன 
இருந்்கிசசு!” என்்றவயெ அைமோோகி�கின் 
அடுககுகைகில மீண்டும் அைைகினோர்.

“இய்மோ க்ிோகி ோன் அன்லனககு என்யனோட 
ஒரு ஷூலவயும் கோயணோம்போ. அதுககும் 
அம்மோ என்லன்த்ோன் ்கிட்டினோஙக!” 
ககிலட்த் ைம�்தல் ைகோனோ ைோகிவெப 
ப�ன்படு்த க்ிகரகோண்டோள.

“அபபடி�ோ? ஒ்த் ஷூ மட்டும் எபபடிக 
கோணோமப யபோகும்?” கணவெது ஆசைோகி�ம் 
அவர் கண்கைகில படிந்்து.

என் ைகிந்்லன ர்ோறறுயநோல�பயபோை 
அ க்ியவகமோக அககம்பகக்த்ோர் மீது பெவகி, 
இெண்டு வீடுகள ்ளைகி�கிருககும் ேமீது 
மீது வந்து நகிலை்த்து. உ�ர்நகிலை ஒன்ய்றோ 
இெண்டியைோ படிகககி்றோன். ஆனோலும் 
அவனது போவலனகள அலன்த்கிலும் 
லகய்ர்ந்் உ்ோைீனம் நகில்றஞ்ைகிருககும். 
மகின்தூகககிககு மகிக அருககில �ோர் வந்்யபோதும் 
எனகரகன்ன என்பல்பயபோை மூடுவோன். 
அது மட்டு மலைோமல கீயழ இருககும் 
ர ப ோ ரு ள  எ து வ ோ � கி னு ம்  அ வ னு க கு 

நிஜமான கனவு...

கணெிழிதரதன்
காணெில்டை
என்ன இது
ஏனிபபடி ஆனது
என் மனது
அள்ளி டெதத 
அன்டப
ப்சால்லி 
டெதது
ெழஙகிெிட்ரைன்

பகாடுதததும்
பபறறுகபகாணரைன்
ெஞ்சமின்்றி
இனி என்ன?

்சரி ்சரி ரபாய்
ரெடைடய பார்...
என்றுதான்
உள்ளமது
கூ்ற

எரி்ச்சலுைன்
எழுந்து
நகர்ந்ரதன்...
காணெில்டை
அெடன
என்ர்ற …

- பதனறல் கவி
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கோறபந்து்ோன். அவன் எ்த்கி� பந்து 
எ ங க  வீ ட் டு ்த  ர ் ோ ட் டி ச ர ை டி ல � ப 
ப ் ம்  ப ோ ர் ்த து ம்  ம ோ கி � ோ ல ் க கு க கூ ட 
மன்னகிபபு என்்ற ரைோலலைக கூ்றோமல 
ரைன்்றது இதுநோளவலெ என் மன்த்கில 
ஆணகி�ோயக கு்த்கிகரகோண்டிருகககி்றது. 
என் ரநருஙககி� ைகியநககி கி வோஙககி்த ்ந்் 
அோகி� வலக யெோஜோசரைடில� அ்ன் பகி்றகு 
கோபபோற்ற முடி�வகிலலை. எனது எண்ண்த 
தூோகிலகல�கரகோண்டு அவலனக குற்றவோைகி 
என்று சுவயெோவகி�மோகக, அலன்ததும் 
பகிைககின்்றகி கனகசைகி மோயப ரபோருந் க்ி�து. 

என்னைவகில உறு்கிப படு்த்பபட்ட 
ைந்ய்க்தல் என்னவெது கோதுகைகில 
யபோட, “வீணோ அடு்த்வஙக யமை பழகில�ப 
யபோடோய்” என்லன நகிமகிர்ந்துகூடப 
போர்ககோமல நகர்ந்்ோர்.

“அபயபோ ஒ்த் ஷூவுககு மட்டும் கோல 
முலைசைோ கோணோமப யபோகுது?” 

வகிலட�்றகி�ோக யகளவகில�க கன்்றகி� 
முக்ததுடன் நோன் ர்ோடுகக, ப க்ில யபை 
மனமறறு யவறு ஷூலவ நுலழ்ததுகரகோண்டு 
ககிைம்பகினோர். அவெது பு்றககணகிபபும் யைெ, 
அன்ல்றககும் எனது ைகிை நகிமகிடஙகள கோணோமற 
யபோனது்ோன் நோன் கண்ட பைன்! க்ிடீர் 
ரவளை்த்ோல நோைோபு்றமும் ைகி ்றகிய�ோடும் 
ந்கில�பயபோை மனம் குற்றவோைகில� 
இனஙகோண முடி�ோது ் வகி்த்து.

அடு்த்டு்தது வந்் நோட்கைகில என்னுலட� 
கோைணகி�கில ஒன்றும் கோணோமல யபோனது. 
அது ரகோஞ்ைநோளுககு முன்யன என்யனோடு 
இலணந்் கோலவலி பகிெசைகிலனககோக 
இந்்கி�ோவகிலிருந்து என்னுலட� அககோ 
வோஙககி அனுபபகி� ரைருபபு. வலி இடம் மோ்றகி 
மன்தல்்த ் ோகக, ் �வு ் ோட்ைண்�ம் போெோது 
கோைணகி அைமோோகி கூட்தல் அலடந்்து. 
அ ப ப டி � கி ரு ந் து ம்  ஒ ரு ந ோ ள  உ ள ய ை 
எடு்தது லவகக ம்றந்துவகிட்ட ைகோனோவகின் 
கோைணகி�கில ஒன்றும் மோ�மோனது! 

யைர்ந் க்ிருககும் ஒறல்றக கோைணகிகலை்த 
தூகககிப யபோடவும் மனமகிலலை. அவற்றகின் 

இலண எஙகோவது ககிடககோ்ோ என்்ற 
நபபோலை�கில ரவைகிய� யபோகும்யபோதும் 
வரும்யபோதும் ய்டி�லைந்து கண்கள 
யைோர்ந்்ன. ஒறல்றக கோைணகிகலை எந்் 
நம்பகிகலக�கில இன்னும் லவ்த க்ிருகககிய்றன்? 
இது யவ்ற அவவபயபோது என்லனப 
போ்தது பழகிகககி்ற மோ க்ிோகி�கிருகயக என்று 
ய்ோன்்ற,  மனமகின்்றகிய� அவறல்றக 
குபலப்தர்ோட்டி�கில வீைகியனன். யவண்டு 
ரமன்ய்ற இந்் வகிஷம்த்ன்தல்ச ரையபவர் 
�ோெோக இருககும்? உடல அலுவைக்த க்ில 
இருந்்ோலும் மனம் அந்்க கருபபு ஆட்லட்த 
ய்டி�லைந்்து.
 

“ம்... ஒருயவலை அந்்ப லப�ன்்ோன் 
இந்் யவலைல�ச ரையயு்றோயனோ?” 
கணவெது முக்த்கில ைந்ய்கப புளைகிகள 
ர்ன்பட்டன. அவெது ரபோறுலமல�யும் 
யைோ்கிகக ஒருவன் இருகககி்றோயன! 

“வீணோ அடு்த்வஙக யமை பழகில�ப 
யபோடோ்ீஙக.” 

‘�ோயெோ யபோடும் ஆட்ட்த க்ிறகு இவோகிடம் 
மலலுககு நகின்னு ஆகப யபோவர்ன்ன?’ மனம் 
நகி�ோ�்த க்ின் பககம் நகின்று வகினோ ர்ோடு்த்து. 
இந்்ச ைம்பவஙகளுககுப பகி்றகு ேமீ் கின் 
அைட்ைகி�ப போர்லவயும், ரை�லும் என்லனக 
கூடு்ைோக ரவறுபயபற்றகி  போர்்த்ன. 
‘இவலனலைோம் ரப்த்ய்ோட கடலம 
முடிஞ்ைதுன்னு லகல�க கழுவகிட்டோஙகயைோ?’ 
மனம் ைம்மந்்யம இலைோமல 
அவன் ரபறய்றோலெயும் யைர்்தது 
நகிந்்கி்த்து. ‘யபைோம நம்ம ைந்ய்க்தல் 
அவனகிடயம யகட்டுடைோமோ? ம்... 
யகட்டு ஏ்ோவது ெைோபோைமோ ஆககிட்டோல? 
நம்மகிடம் ஆ்ோெம் என்ன இருகககி்றது? 
அலை�லை�ோயக குழபபம் மகி ந்்து.

ஒருநோள மகின்தூகககி�கில வரும்யபோது 
“எபபடின்யன ர்ோகி�ைஙக... எஙக வீட்ை 
ஒ்த்ச ரைருபபு மட்டும் அடிககடிக கோணோமப 
யபோகுது” என்்றோர் ேமீ் கின் அம்மோ.

அந்் வோர்்தல்கள ் ந்் ் ோகக்த்கில 
என் மன ஓவகி�ம் கடி்கில கலைந்்து. 
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நகிலனரவன்னும் போைகி�கில கோலை நகிறு்த் 
முடி�ோது நோன் வழுகககிச ரைலை, என் 
கணவர் கறபலன�கில என்லனக கண்டு 
எளைகி நலக�ோடினோர்.  இருந்தும் மகிக 
அவைெமோகச சு்ோோகி்தய்ன்.

“உஙக வீட்டிலுமோ?”

அ து வ ல ெ  ப ைீ ர ெ ன் று  இ ரு ந் ் 
மன்த்கில ககிெகணம் பகிடி்த்ல்பயபோை 
சூனகி�ம் கவகிந்்து.  இந்் வீட்டிறகு 
வந்து ஏ்றககுல்ற� மூன்்றோண்டுகைோககியும் 
யைைோ கைகியும் புன்னலகயுடன் ஒரு வணககம், 
அல் மகிஞ்ைகிபயபோனோல வகிழோககளுககோன 
வோழ்்ததுகளுடன் முடி்ததுகரகோளளும் 
பழககம் அன்று உலடந்்து. கோோகிடோோகில 
நகின்றுரகோண்யட கோணோமல யபோகும் ஒறல்றக 
கோைணகிகலைபபற்றகிக கோல கடுககுமைவுககு 
அைவைோவகியனோம். நைகிந் க்ிருந்  ்மன்த க்ிறகு அது 
ைறறு ஆறு்ைோகவும் இருந்்து.

கபபும் ககிலையுமோய ம்ோைகி்தது வைர்ந்் 
யகோப்த்கில, ‘ைக மனகி்ர்கலைபபற்றகி 
எவவைவு ைீகககிெம் ்பபோன அபகிபபகிெோ�ம் 
ரகோண்டுவகிட்டோய?’ என உளைம் ைோடி�து! 
ர்ோட்டில� உலட்த்்றகு அவன் வரு்த்ம் 
ர்ோகிவகி்த்கிருந்்கிருககைோம்! கைந்்கிருந்் 
மனம் ேமீ் கிடம் மோனைீகமோக மன்னகிபலப 
இல்றஞ்ைகி�து. ைந்ய்க வட்ட்த்கிலிருந்து 
அவன் அவைெமோக நீககபபட்டோன். 
நீலெபயபோை வடிவமறறு நகிலனவுகள 
்ோறுமோ்றோக ஓட அந்் வட்ட்த்கில �ோலெப 
ரபோரு்த்ைோம் என மனசு ககிடந்து ்வகி்த்து.

பகக்தது வீட்டிலுளை ைீன கணவன், 
மலனவகி உ்றஙகுவ்றகோக மட்டுயம 
கூ ட் ல ட  ந ோ டி  வ ரு ம்  ப ்ற ல வ க ள . 
அ்றகடு்த்்ோக உளை வ�்ோன மைோய 
்ம்ப்கிகள, ்டுமோ்றோது அவஙகக கோலை 
ரைருபலப நுலழககயவ ைகிெமபபடுபவர்கள. 
இ ன் ர ன ோ ரு  வீ ட் டி ல  கு டி � கி ரு க கு ம் 
ரவைகிநோட்டு ஊழகி�ர்கயைோ அ்கிகோலை�கில, 
கு்கிலெப பந்்�்தல்பயபோைக ககிைம்பகி 
இெவகில ரநோண்டிக கு்கிலெல�பயபோை 
வீட்டுககு்த ்கிரும்பகி வருபவர்கள. அந்்்த 
்ை்த்கில இருபபவர்கலை ஞோபகஙகைகின் 

எலலை�கில ரகோண்டு வந்து நகிறு்த்கிப 
போர்்ததும் முகஙகள ஒட்டோது ரைன்்றன. 
ஐ�்த்கின் வீோகி�்த துைகிகள அந்்க கட்டடம் 
முழுககப பெவகின!

‘நோம்ோன் பகிெசைகிலன�கிலிருந்து ்றகோ்ததுக 
ரகோண்யடோயம அபபு்றம் ஏன் வீணோன 
ைகிந் லன?’ என்று அ்றகிவு யகளவகிர�ழுபபும்யபோது 
உளைம் அடஙகும். ரகோஞ்ை யநெ்த க்ியைய� 
‘ஒரு ரைருபலப மட்டும் �ோர் எடு்ததுகககிட்டுப 
யபோவோஙக?’ எனச ைகிலிர்்ததுக ரகோண்டு அது 
்லைர�டுககும். 

அ டு ்த து  வ ந் ்  இ ெ ண் டு  மூ ன் று 
வோெஙகள ைகிஙகபபூருகயக உோகி�, யநெயம 
யபோகலைஙககி்ற யபசசுகயக இடமகிலைோது 
உ்�மோககி உ்கிர்ந்்ன!

“ அ ம் ம ோ  ய ெ ச ை ல  வீ ட் டி லு ம்  ந ம் ம 
வீட்லடபயபோையவ ஒரு ஷூ மட்டும் 
ர்ோலைஞ்சு யபோகு்ோம்!”

‘இெண்டு ‘புயைோக’ ் ளைகி�கிருககும் யெசைல 
வீட்டிலுமோ? ரகோஞ்ை கோைமோகக கைவகின்்றகிப 
யபோன்ோை ைறய்ற ்ணகிந் க்ிருந்் மனது, 
ைகோனோ ரைோன்னல்க யகட்டு நீெோவகி�ோயப 
படிந்து உறு்த்்த ர்ோடஙககி�து.
 

ைகிஙகபபூோகில ஒரு ்கிருட்டுச ைம்பவம் 
என்பய் அ்கிை�ம். இ்கில ஒறல்றச ரைருபபு 
மட்டும் கைவோடபபடுககி்றர்ன்்றோல...? 
மன்தல்க குலுகககி நகிலனலவச ைலி்ததுப 
போர்்த்ோலும் குற்றவோைகி �ோரென அ்றகிவுககு 
எட்டலைய�ஙககி்ற எோகிசைல அ்கிகோகி்த்து. 
ேமீல் ைம்பவஙகளுககுக கோெணமோய 
ந கிலன்த்யபோது இருந்் ந கிம்ம்கியும் 
இழந்து கருபபு ஆட்லட்த ய்டி�லைந்் 
மனம் யைோர்வுற்றது. எஙகோவது யஜோடி�ோக 
இருககும் ரைருபலபப போர்்த்ோயை ஏய்ோ 
நகில்றலவக கண்டல்பயபோைோனது.

ப க க ்த து வீ ட் டு  ைீ ன  இ ல ை ஞ ன் 
்ன்னுலட� ஒறல்றக கோைணகிகள கோணோமற 
யபோவல்பபற்றகி ஒருநோள என்னவோகிடம் 
ரைோன்னோன். க்ிருட்டுச ரைய க்ிகள பழககி� 
மன்த க்ிறகு, �ோெோவது ரைருபபுக கோணோமப 
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யபோகலைன்னுச ரைோன்னோல்ோன் அது 
ஆசைோகி�மோய்த ய்ோன்்றகி�து. இ்றரகலைோம் 
கோெணகர்்த்ோ எட்டிபபகிடிகக முடி�ோ்ைவகில 
ரைன்றுரகோண்டிருந்்ோன். இழபபகின் மீ் ோன 
வலி மல்றந்து அந்்க குற்றவோைகி�கின்யமல 
வ ன் ம ்த ் கி ன்  அ ை வு  ந ஞ் ல ை ப ய ப ோ ை 
உ�ர்ந்துரகோண்யட யபோனது.

“இல்க கண்டுபகிடிசயை ஆகணும். நோம் ஒரு 
‘ைகிைகிடிவகி’ யகமெோலவ ரவைகி�கில லவபயபோம். 
�ோோகிடமும் இல்பபற்றகி மூசசுவகிடோய ”் என்்றோர் 
கணவர். ைககி்ததுகரகோளை முடி�ோலம�கின் 
வ கிை கிம்பு ந கிலை�கில இருந்்ோர் .  அது, 
இபயபோதுளை மோ க்ிோகி க்ிரும்பும் இடரமலைோம் 
துபப்றகியும் வகிழகிகள இலைோ  ்கோைம்.

கணவெது கூறறு ைம�ைஞ்ைீவகில�பயபோை 
எ ன க கு ்த  ய ் ோ ன் ்ற கி � து .  எ வ வ ை வு 
நோட்கள்ோன் எசைோகிகலக�ோக இருகக 
முடியும்? முகககி�மோ �ோர் அந்் ஆரைன 
கண்டுபகிடிககப யபோய்றோம் என்்ற நகிலனயவ 
என்லன யைைோகககி�து.

நோஙகள ந கிலன்த் மோ் கிோ கிக  கண் 
கோணகிபபுக கருவகில� வீட்டுககு ரவைகிய� 
ல வ ப ப து  அ வ வ ை வு  இ ை கு வ ோ ன க 
கோோகி�மோக இலலை. எ்ோர்்த்ம் ்ளைகி 
நகின்று எஙகலை முல்ற்த்து. வகி கிமுல்றகள 
நகில்றந்் ைகிஙகபபூோகில ஏன், எ்றகு என்்ற 
யகளவகிகளுககுச ைலைககோது ப க்ிைைகிகக 
யவண்டி�கிருந்்து. வீடலமபபு வோோகி�்த க்ிடம் 
அ்றகோன ஆவணஙகலைச ைமர்பபகி்தது, 
கோ்த்கிருந்து ஒருவழகி�ோக நகிலன்த்ல்ச 
ைோ க்ி்தய்ோம். யவண்டோ் கோைணகிர�ோன்று 
யவண்டுரமன்ய்ற வீட்டுககு ரவைகிய� 
வகிடபபட்டது. குற்றவோைகில�க கழுமெயமற்ற 
ஆர்வ்ததுடன் கோ்த க்ிருந்ய்ோம்!

் கினமும் ைகோனோ உ்றஙககி�பகி்றகு, 
கண்கோணகிபபு யகமெோவகில ப் கிவோககி 
யுளைல்ப போர்பபதும் ஒரு கடலம�ோய 
ஆ ன து .  ை கி ை  ந ோ ட் க ள  க ண கி ன கி � கி ல , 
ைகிஙலக�கில ய்டலின்்றகி வைரும் பூலனகைகின் 
நடமோட்டம் மட்டுயம ்லைகோட்டின. 
ரகோழுரகோழுரவன்்றகிருககும் பூலனகள 
ேமீ் கின் வீட்டுப பககமோகப யபோவதும், 

ர�ாடிக கிளிகளுககு
கூடிமகிழந்திை ஆட்ச
கிளி ர்சாதிைன்
கூணடுைன் நைமாட்ைம்.

பகிர்ந்து உணணும்
பணரபா ெிைஙகிறகு
தனககு என்பரத
மனிதனின் இைககு.

ஐந்த்றிெின் இரககம்
அன்பால் இடணபபு
ஆ்றாம் அ்றிவு
சுயநைம் பகாணைரதா.

ெிைஙகுகள் கிடைததடத
பகுதது உணைன.
புததகததில் பாைல்
நூரைார் பதாகுதததாம்.

நைவுப்சய்த பயிர்
ெிடரொன ெளர்்ச்சி
ெிெ்சாயி ொழரொ
வீழ்ச்சி நிடையில்.

ஆஙகிை ஆர்ெம்
மிகுந்து ரபானது
ஆணை தமிழ
ரெணைாம் என்கி்றது.

அரிதாரம் பூ்சிய
ரகாமாளி ்சிரிபபதறகு
அெனுள்ளம் அழுகி்றது
்சிரிபபடத பார்தது.

காதலில் காைமும்
ரநரமும் பதரியாது
காைம்பை கைந்தும்
ஓயாது ரபசும்.

காதல் நிகழகாைதடத
மட்டுரம நிடனககும்
எதிர்காைம் பற்றி
நிடனததிை மறுககும்.

காதல் உயிடரயும்
பகான்று ரபாடும்
காைஙகள் பைவும்
உயிரராடு ொழும்.
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அவஙக வீட்டுச ரைலவஙகள அலவகளுடன் 
ரைலவதுமோக இருந்்ன. அல்ப போர்கலக�கில 
கணவெது முக்தல்க கோணச ைககிககவகிலலை. 
ப்றலவ ை கிககோ் கண்ணகில�பயபோை 
நோஙகள யபோட்டு லவ்த்க கோைணகி 
போகி ோபமோயக ககிடந்்து. ஆெம்ப்த க்ிலிருந்் 
ஆர்வம் யபோகப யபோக நீர்்ததுபயபோக்த 
ர்ோடஙக, அந்் வரு்த்்தல்ப ரபோறுகக 
முடி�ோது எோகிசைலும் ரபோஙககி�து. அந்் 
முகம்றகி�ோ்வன் எஙகலைப போர்்தது 
லகரகோட்டிச ைகிோகிபபல்பயபோை்த ய்ோன்்ற 
அன்னகிய�ோன்�மோன வீயட எனககு 
அைோ்ோெணமோய்த ர்ோகிந்்து.

ஒருநோள, மகின்தூகககி�கிலிருந்து நளைகிெவகின் 
ந கிைப்்தல்ச ைறய்ற வ கிைகக கி�வோறு 
ைககெவண்டில� உருட்டிகரகோண்டு ஒருவர் 
வந்்ோர். யநெ்தல  ்நோடி கணகினகி�கில என் கண்கள 
யபோ�கின. இெண்டு மணகி! போெபட்ைமகின்்றகி 
தூககம் மககலை வகிழுஙககி�கிருந்் ைம�ம். 
இந்  ் யநெ்த க்ில இந்்ப பகு க்ி�கில இவருககு 
என்ன யவலை? அடுபபுககோகில� லம�க 
கலடந்்ல்பயபோன்்ற இருைகில அந்நபெது 
முகம் ைோகி�ோக்த ர்ோகி�வகிலலை. பகக்ததுவீட்டில 
நகின்்ற ைககெவண்டி�கிலிருந்  ் அந்்க கருபபு 
அலைலவக கண்டு மன்த க்ில ைந்ய்கம் பகி்றகக, 
என் இ்�்த்கிலிருந்து ரபோறுகக முடி�ோ் 
துடிபபு எழுந்்து. 

ைகின்ன டோர்சலை அடி்ததுப பகக்ததுவீட்டு 
ஷூ யெகககில உருவம் ய்டி�து. ‘அட... 
ஒறல்றக கோலுடன் இருககும் இவர் 
ைககெவண்டி�கிை வந்து கீயழயுளை 
ைோபபோட்டுக கலட�கில ரபோழுர்லைோம் 
உ ட் க ோ ர் ந் ் கி ரு ப ப வ ெ ோ ச ய ை ! 
அந்் மனுஷனோ இபபடி?’ ஆர்வ்த்கின் 
நுனகி�கில நகின்றுரகோண்டிருந்்வைகின் கோலை 
�ோயெோ இழு்தது வகிட்டல்பயபோைோயனன். 
கணகினகில� வகிட்டுவகிட்டு அ க்ிர்யவோடு 
எஙகைது போர்லவ ைந் க்ி்ததுகரகோளை ஏய்ோ 
ஒன்று எஙகைது யபசலை உ்றகிஞ்ைகி�கிருந்்து. 
எஙக வீட்டுககு ரவைகிய� ககிடந்் ரைருபபகில 
ஒன்ல்ற எடு்ததுகரகோண்டு ைககெவண்டில� 
உருட்டி�படி அவர் யபோக, வீோகி�மகிழந்் 
மன்தய்ோடு கணகினகில�ப போர்்ததுக 
ரகோண்டிருந்ய்ோம்!                                        n

jha;ik jhprdk;

rpy;ypl;l jiu Nky;

Gus;fpd;wd Fl;bfs;.

fhk;igj;Njb cwpQ;RtJ

kl;LNk njhpe;j

fz; jpwthg;gpQ;Rfs;.

czT Njlg; gphpjYk;

Jiz epw;wYk;

Xd;Wf;nfhd;W vjpuhdit

vd;fpDk; 

rkhspf;fpwJ jha;.

Fl;bfSf;F fPo; tphpf;f

fdj;j ml;il

cz;z czT

vd epw;Fk; vd;id Nehf;fp

rpde;njOe;J jP tpopj;J

%up epkph;e;J

Koq;fpg; Gwg;gl;L tUk; mij

vd;d nrhy;tJ?

ghr Ntfk;;;;...

ghJfhg;Gzh;T...

%lj;jdk;...

%d;WNk jhd;

 -ftpQH fhdg;hpad;
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Þõ˜èœ Þ‰î ñ¬ôŠHó«îêˆ¶‚° õ‰¶ 
îƒAò ï£œºî«ô ü£Qî£¡ i†¬ì‚ è£õ™ 
è£‚Aø¶. «îì£ñ™ õ‰î ªê£‰î‹.

õ£ê½‚° õ‰î ï£O™ G˜ðò£ «ê£Á 
¬õ‚èŠ «ð£è, Ü´ˆî´ˆî ï£†èO™ °PŠH†ì 
«ïóˆ¶‚° Ü¶ õ£êL™ õ‰¶ °ó™ ªè£´ˆî¶. 
ªê£™ô£ñ«ô Ü¶ Þõ˜èœ i†®™ ̀õ£†„«ñ¡’ 
«õ¬ô»‹ ð£˜‚èˆ ªî£ìƒAM†ì¶.

ð£™è£ó¡ - «èv CL‡ì˜ - «è¡ õ£†ì˜ 
â¡Á ÜPºèñ£ùõ˜èœ îMó ¹¶ºèƒèœ ò£˜ 
õ‰î£½‹ ü£QJ¡ ÜÂñFJ¡P i†´‚°œ 
¸¬öò º®ò£¶. Ü‰î põÂ‚° G˜ðò£î£¡ 
ü£Q â¡Á ªðò˜ ¬õˆî£œ. Ü¡¬ðŠ 
ªð£N‰î£œ. ÜîŸ°‚ °Oªó´‚°ªñù 
`vªõ†ì ’̃ H¡QŠ «ð£†´ M†ì£œ. ü£Q 
Þ‰î i†®¡ å¼ põù£AŠ «ð£ù¶.

G˜ðò£ â¶ ªêŒî£½‹ Üõœ î£Œ 
Cð£è‰F î´ŠðF™¬ô. ÜõO¡ «ï£‚è‹ 
å¡«øå¡Áî£¡.Ü¶ G¬ø«õÁ‹ õ¬óî£¡ 
Þ‰î ñ¬ôõ£ê‹.

G˜ðò£ ÞŠ«ð£¶ G¬øñ£î è˜ŠHE. 
è¿ˆF™ î£L Þ™ô£ñ™ ñèœ è¼¬õ„ 
²ñŠð¶ á˜-àø¾èÀ‚°ˆ ªîKò‚Ãì£¶ 
â¡ðîŸè£è«õ Þ‰îˆ î¬ôñ¬ø¾ õ£êˆ¬î 
Cð£è‰F ãŸÁ‚ ªè£‡®¼‰î£œ. 

G˜ðò£ è™ÖK‚°„ ªê¡Á î£ñîñ£Œˆ 
F¼‹Hò å¼ï£œ ÞóM™ ºè‹ ªîKò£î 
Þ¬÷ë˜Ã†ì‹ Üõ¬÷„ YóNˆ¶ˆ ªî¼M™ 
iCM†ì¶. G˜ðò£ G¬ù¾ Hø›‰¶ ñ£î‚ 
èí‚A™ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùJ™ Þ¼‰î «ð£¶î£¡ 
Üõœ è¼õ£AJ¼‰î ªêŒF Cð£è‰F‚°ˆ 

ªîKòõ‰î¶. ï£†èœ èì‰¶ «ð£ùî£™ 
è¼„C¬î¾ ªêŒò Þòô£¶ «ð£ù¶.

îQñÂSò£Œ G˜ðò£¬õ õ÷˜ˆî 
Cð£è‰F î£ù£è«õ å¼ º®ªõ´ˆî£œ. 
î¡ñèœ è¼õ£AJ¼‚Aø ªêŒF¬ò ªõO«ò 
ªê£™ô «õ‡ì£ªñù G˜õ£èˆFì‹ 
«è†ì£œ- CA„¬ê‚è£è ªõOï£´ ªê™õî£Œ 
àø¾èOì‹ ªð£Œªê£™LM†´ Þƒ«è 
õ‰¶M†ì£œ.

Ü¡Pó¾ G˜ðò£ Üöè£ù æ˜ Ý‡ñè¬õ 
ß¡ªø´ˆ¶M†´ Í˜„¬êò£ù£œ. Üõ÷P 
ò£ñ™ °ö‰¬î¬ò â´ˆ¶„ ªê¡ø Cð£è‰F 
ñ¬ô„ êKM™ iCM†´ G‹ñFò£Œˆ 
F¼‹Hù£œ. Ü´ˆîï£œ è£¬ôJ™ á˜ 
F¼‹HMì «õ‡´ªñ¡ð¶ Üõœ F†ì‹.

ñÁï£œ è£¬ôJ™ â¿‰î Cð£è‰F 
°ö‰¬îJ¡ Ü¿¬è„ êˆî‹ «è†´ ÜF˜‰¶ 
õ£ê½‚° æ®õ‰î£œ....

°ö‰¬î¬ò õ£J™ èšMòð®«ò G¡ø 

ü£Q õ£ô£†®ò¶...!        




இரவின மடியில்

மனககைலில் கனவுகளுைன் 
உடரயாடுகி்றாள்
தூககதடத இழந்து 
தெிககும்
இரெின் ெிடியலில்
்சபதம் இல்ைா
அட்றயின்
நி்சபதததின் இட்சயில்
மின்னும் 
அகல்ெிளககின் ஒளியில்
உடையற்ற ரமனியில்
உயிரற்ற தடைமுடியின்
மணதடத
சுொ்சிததப படி....

- கனீர்ததனா
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லேககூ (Haiku) ்மகிழ் இைகககி�்த 
்ை்த க்ில ் வகிர்கக முடி�ோ் கவகில் வடிவமோக 
நோளுககு நோள வைர்ந்துக ரகோண்யட 
வருககின்்றது. லேககூ ஜபபோனகி� இைகககி� 
வடிவம் என்்றோலும், 17 ம் நூற்றோண்டில 
போயைோ இ்லன யமலும் ரமருகூட்டபபட்ட 
கலை�ோக வடிவலமகக, இவவடிவம் ்னகி்த 
்ன்லம�டந்்து. ்மகிழகில 1980 கைகில 
லேககூ கவகில்கள பை எழு்பபட்டன. 
அமு்போெ்கி�கின் புளைகிபபூககள, அ்றகிவு 
ம்கி�கின் புலலின் நுனகி�கில பனகி்ததுைகி, 
ஈயெோடு ்மகிழன்பனகின் சூோகி�ப ப்றலவகள  
என்பன கு்றகிபபகிட்த ்ககலவ.

இந்்கி� ரமோழகிகைகில ்மகிழ் லேககூ 
கவகில்கள பை ரமோழகிரப�ர்ககபபட்டு வரும் 
சூழலில, ்மகிழகில எழு்பபடும் லேககூவும் 
ஆஙககிைம் உட்பட பை உைக ரமோழகிகைகில 
ரமோழகிரப�ர்ககபபட்டும் வருககின்்றது. 
்மகிழ் இைகககி�ம் உைக அெஙககில ்ன்லன 
நகிலைரபறறுகரகோளை ்மகிழ்ரமோழகி 
்ோண்டியும் உைக ரமோழகிகைகில ்மகிழ் 
இைகககி�ஙகள ரவைகிவெ யவண்டும். அந்் 
வலக�கில கோலெ இெோ.யமகைோ அவர்கைகின்  
இந்்்த ர்ோகுபபு ்மகிழகிலும், ஆஙககிை்த க்ிலும் 
ரவைகிவந்துளைது. 36 கவகில்கலை நூைோைகிோகி 

�யெ ரமோழகிபரப�ர்்த்கிருபபதுடன்  மற்ற 
கவகில்கலை ஆஙககிை ரமோழகி�கில கவகிஞர் 
அமென் அவர்கள ரமோழகிரப�ர்்தது இருபப 
தும் கூடு்ல ைகி்றபபு.

ைமூக அவைஙகலை போடோ் கவகில்களும், 
கவகிஞர்களும் இருகக முடி�ோது. மூட 
நம்பகிகலகககு எ க்ிெோன இவோகின் கவகில் 
வோகிகள எ க்ிர்வகிலன �ோறறுககின்்றது.

குறுகயக ஓடி�து பூலன 
அன்ல்ற� ்கினம் யமோைம் 
அடிபட்ட பூலனககு

cat crossing path 
Unbecomming of the day 
For the cat, hurt!

ைகில்றபபட்ட ககிைகி 
யஜோ்கிட்த்கில ைகில்றலவ்த்து 
மனகி் நம்பகிகலக.

Parrot within cage 
In astrology imprison’d 
Human faith!

Moon inside the well
நூல் மதிபபுடர : கவிஞர ஈழபாரதி
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ைகிறு குடிலைகளுககுள வோழும் குடும்பங 
கைகின் வறுலமபபற்றகி யபசுககி்றது. இககவகில் 
ரபரு்த்மலழ, ரபருஙகோறறு, இ�றலகச 
ைறீ்றஙகைகில இருந்து மனகி ர்கள ்ஙகலைக 
கோபபோற்றகிகரகோளை ரபரும் போடு படுககின்றனர்.

ரபரு்த்மலழ 
குலடககு கீழ் குடும்பம் 
குடிலை.

Down torrential rain at hut 
Under one umbrella 
Entire family.

ைமகோை்த்கில ரபரும் பகிெசலன�ோக 
உ ரு ர வ டு ்த து வ ரு ம்  ் ண் ணீ ர் ,  எ ் கி ர் 
கோை்த்கில பருக ககிலடககப யபோவ்கிலலை. 
அது கோனல நீெோகயவ இருககப யபோககி்றது 
என எசைோகிகககி்றோர் கவகிஞர்.

போல்ர�ஙகும் ்ண்ணீர் 
அளைகிப பருக இலலை 
கோனல நீர்!

Water, water entire path - 
None to scoop 
Nor to dring... the mirage!

்மகிழகில பை லேககூ கவகில் நூலகள 
ரவைகிவந்துக ரகோண்டிருந்்ோலும், ் மகிழகிலும் 
ஆஙககிை்த க்ிலும் Moon inside the well 
ரவைகிவந்து இருபபது போெோட்டுககுோகி�து. 
நம் ்ோயரமோழகி கடந்து உைக ரமோழகிகைகில 
இன்னும் நகில்ற� ர்ோகுபபுகள ரவைகி 
வெ யவண்டும். ்மகிலழயும், ்மகிழ் இைகககி 
�்தல்யும் ைகிறு இட்ததுககுள அலட்ததுவகிட 
முடி�ோது என்ப்றகு இவோகின் கவகில்களும் 
முழு ைோன்று. 

ரவைகியீடு : 

Ragam Pathippagam 
Karaikal 609 601 (india) 
megalaoct2000@gmail.com

வகிலை : ₹ 100/-

யாருமற்ற பதருெில் 
அனாடதயாக நிறகி்றது 
ெ்சந்ததடத ெரரெறகும் மரம். 

- அனு ராஜ். 

கல்ைான கைவுள் 
முதன் முதைாகப பார்ககி்றார் 
்சிறபிடய. 

- ஸ். பைன்னிஸ்

புல்ைாஙகுழடை 
டக பைாமல் ொ்சிககி்றார் 
புதிதாய் பார்டெ பபற்றெர்.

- பட்டுகரகாட்டை P. மூர்ததி

இ்றகடககடள ெிரிதது 
நைந்து ப்சல்கி்றது 
கிடளயின் ரமல் ப்றடெ. 

- அ�ித குமார்

ப்சல்ைரிதத புததகதடத 
எததடன காைம் 
படிததிருககுரமா கடரயான்கள். 

- ப்சந்தில் பாபு

இடைகள் உதிர்ந்த மரததில் 
இன்னும் மி்ச்சமிருககி்றது 
யாரரா ெிட்ை காற்றாடி. 

- உட்றயூர் மரகஷ்

ெிறபடன குட்றவு 
கனதரதாடு சுமந்து திரும்புகி்றார் 
பஞசு மிட்ைாய்ககாரர். 

- அன்பழகன் G. 

படன மரததின் கீழ 
நாடய நகர்ததுகி்றது 
இைம் பபயரும் சூரியன். 

- தர்மா ்சிங
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தமிழபநஞசம் இ்ணயாசிரியர மு்னவர. பபண்ணியம் 
பசல்வ்ககுமாரி்ககு மிகச் சமனீப்ததில் ‘‘ஆச்சாரயா ச்கதிவிருது’’, 
‘‘திருப்பூர ச்கதி விருது’’ என இருவிருதுகள் அளி்ககப்படடது. 
புதுச்வசரி மாநி்ல்ததில் உள்ள ஆச்சாரயா நிறுவனம், திருப்பூர க்்ல 
இ்ல்ககியப் பபருமனறம் ஆகிய அ்மப்புகள் இவவிருதுக்ள 
வழஙகிப் பபரு்மபடு்ததியது. அவவிருது மங்க பசல்வ்ககுமாரி 
அவரகளின வநர்ககாணல் இவதா...






l இந்  ் ஆண்டில இரு ைக க்ி வகிருதுகலை 
வோஙககி�கிருபப க்ில மககிழ்சைகி�லடககிய்றோம்.. 
இவவகிருதுகள கு்றகிபபோக ரபண்களுககு 
அைகிககபபடும் வகிருதுகள.. இவவகிருது 
கலைப ரபரும்ரபோழுது என்ன மோ க்ிோகி�ோன 
மனநகிலைல� உணர்ந்்ீர்கள..

உண்லம�கில ரைோலைபயபோனோல, 
நோன் எவறல்றயும் ரபோகி்ோகக கருதுபவள 
ககிலட�ோது. இலவ யபோன்்ற பை வகிருதுகலை 
நோன் எபயபோய்ோ வோஙககி�கிருகக யவண்டும். 
க ோ ை ச சூ ழ லு ம் ,  வ ோ ழ் க ல க ச  சூ ழ லு ம் 
கோைம் ்ோழ்்த்கிய� இவவகிருல் வோஙக 
லவ்த்கிருகககி்றது என்று எண்ணுககிய்றன். 
யமலும் இவவகிருதுகள வலி� வந்து என்லன 
முன்தூகககிவகிடுவ்ோக உணர்ககிய்றன்.  ஆம்.... 
இனகி நோன் இைகககி�்த்கிறகும் ைமூக்த்கிறகும் 
ஓடய�ோடி ரைய� யவண்டி� அவைகி�்தல் 
ஏறபடு்த்கிவகிட்ட்றகோக இவவகிருதுகளுககு 
நன்்றகி ரைோலைக கடலமப பட்டிருகககிய்றன்.
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உஙகள கடந்் கோைம் பற்றகி� நகிலனவு 
கலையும் பணகிகலையும் அ்றகிமுகம் 
ரையயுஙகயைன்.. 

நோன் ்மகிழக்த க்ில பகி்றந்து புதுசயைோகி�கில 
வோழ்கலகபபட்டவள. நோன் ஆைகிோகி�பபணகி�கில 
இருப்தல்ந்து ஆண்டுகளுககும் யமைோக 
ர்ோடர்ந்து பணகி�ோற்றகி வருககிய்றன். அய்ோடு 
இைகககி�பபணகியும் ைமூகபபணகியும் என் 
இரு கண்கள எனைோம். அந்  ் அைவகிறகு 
அவறய்றோடு ஈடுபோடும் ரநருஙககி� ர்ோடர்பும் 
ரகோண்டவள.

க ட லூ ோ கி ல  உ ள ை  ய ை ோ ன ங கு ப ப ம் 
என்்ற ைகிறறூோகில ைோ்ோெண நடு்த்ெ மீனவக 
குடும்ப்த்கில பகி்றந்து வைர்ந்்வள. என் 
ஊோகியைய� மு்ன்மு்ைோக கலலூோகி�கில 
படி்த்வள நோன்்ோன். இைஙகலை ்மகிழ் 
படி்ததுபகின் புதுலவப பலகலை�கில முதுகலை 
படி்தய்ன். எனது கலலூோகி கோை்த க்ியைய� 
படிககோ் மு்கி�வர்களுககுப படிககக 
கறறுகரகோடுபயபன். அன்ல்றகயக ஊோகில 
மெஙகலை நட்டுவைர்பப்கியை ஆர்வங 
ரகோண்டிருந்ய்ன். மெஙகயை நம்லமக கோககும் 

ர்யவஙகள என்பல  ்அ்றகிந் க்ிருந்ய்ன். ஆம்.. 
இ�றலக�கின் மீது ஆ்றோக கோ்லும் மோ்றோப 
பறறும் உலட�வைோக இருந்ய்ன். ் றரபோழுது 
நோன் வைகிகககின்்ற யைோலை நகோகில முந்நூறு 
மெஙகள நட்டு வைர்்த்வள. சுனோமகிககுப பகி்றகு 
அந்  ் மெஙகள பை கருககி கோயந்துவகிட்டன. 
பையபர் ரவட்டிபயபோட்டனர். இருந்தும் ப்ததுப 
ப க்ிலனந்து மெஙகள இன்னும் என் யபலெச 
ரைோலலும். இபரபோழுதும் மோணவர்கைகிட்ததும், 
போர்கககின்்றவர்கைகிட்ததும் மெஙகைகின் அவைகி 
�ம் பற்றகிச ரைோலலிக ரகோண்யட இருபயபன். 
மெஙகள்ோம் உண்லம�கில நம் உ�கிர் கோககும் 
ர்யவஙகள.

உஙகளுககு யவறு எவற்றகிரைலைோம் 
ஈ டு ப ோ டு  உ ண் டு .  அ து  கு ்ற கி ்த து ச 
ரைோலலுஙகள.

ரபோதுயைலவ�கில ஆ்ீ்  ஆர்வமும் ஈடு 
போடும் ரகோண்டவள. குழந்ல்கள மீது 
மகிகுந்் ஈடுபோடு என்ப்ோல, ஆைகிோகி�பபணகி 
ரையது ்கிரும்பும் மோலை யவலைகைகில 
கு ழ ந் ல ் கல ை  அ ல ழ ்த து  வ ட் ட ம ோ க 
உட்கோர்ந்துரகோண்டு கல்கலைச ரைோலலி 

l

l

ஆ்ச்சார்யா கல்ெி நிறுெனம் நிறுெனர் அரெிந்தன் மறறும் ரபரா்சிரிடயகள்
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மககிழ்வகிபயபன். குழந்ல்கள அன்யபோடு 
‘‘ஆன்டி’’ என்று அலழபபர். நோன் ெோைோெோணகி 
கல்�கிலிருந்து ்றகோை கல்கள வலெ 
ரைோலயவன். குழந்ல்கலையும் ரைோலை 
லவபயபன். நோன் நலை கல்சரைோலலி 
எ ன் ப ் ோ ல  பு ் கி ் ோ க ்த  ய ் ோ ன் று ம் 
மோ�ோைோைக கல்கலை நோனோகயவ 
உடயன உருவோகககிச ரைோலயவன். ைகிை 
ரபோழுதுகைகில ரைோ்பபைோககி, குழந்ல்கள 
ைகிோகிபபர். குழந்ல்கயைோடு அைவைோவகி, 
வ கிலை�ோடுவ்கில அைோ்கிப ப கிோ கி�ம் 
எனககுள. முன்னோள பகிெ்மர் வகிபகிைகிங 
அவர்கைகிடம் உஙகளுககுப பகிடி்த்மோன 
ரபோழுதுயபோககு எது என்று யகட்டரபோழுது 
‘‘எனககு என் யபெபபகிளலைகளுடன் 
வகிலை�ோடுவது்ோன்’’ என்்றோெோம். அது 
யபோல குழந்ல்கைகிடம் குழந்ல்�ோக 
மோ்றகி வகிலை�ோடுவ க்ில ஒரு யபோகின்பம் 
ககிலடபபல் உணர்ந்்கிருகககிய்றன். ஒரு 
முல்ற குழந்ல்கயைோடு குழந்ல்�ோக 
ககிோகிகரகட் போர்்ததுகரகோண்டு இருந்ய்ன். 
அபப ஒரு எலயகஜகி படிகக்ற ் கியனலை ைீண்டிப 
போர்கக யவண்டி இந் க்ி�ோ ய்ோறறுவகிடும் 
என வகிலை�ோட்டோகச ரைோன்யனன். அது 
கலடைகி வகிகரகட் யநெம். ரைோன்னபடிய� 
இந் க்ி�ோ ய்ோற்றது. அவன் மகிகக யகோபமோக 
எழுந்து ‘‘ஆன்டி உஙகைோை்ோன் இந் க்ி�ோ 
ய்ோ்ததுபயபோசசு. உஙகப யபசசு கோ’’ என்று 
ரைோலலிவகிட்டு யகோபமோகச ரைன்்றல் 
இ ன் று  ந கி ல ன ்த ் ோ லு ம்  வ கி � ப ப ோ க 
இருககும். குழந்ல்கள்ோம் எ்த்லன 
உண்லம�ோனவர்கைோக இருகககி்றோர்கள. 

நோம் ்ோம் அவர்கலைப ரபோய ரைோலை 
லவகககிய்றோம். ்ீ�ப பழகக்த்கிறகு 
ஆைோககுககிய்றோம் என்பல் உணர்ந்் 
்ருணம் அது.

நீஙகள இதுவலெ எ்த்லன பு்த்கஙகள 
ரவைகி�கிட்டு இருகககி்றீர்கள..  இது 
கு்றகி்ததுச ரைோலலுஙகயைன்.

என் முலனவர் பட்ட ஆயவு நூல 
« க்ிருநஙலக�ர் வோழ் நகிலையும் போலநகிலையும்» 
என்ப்ோகும். ஏழோண்டுகள கைபபணகி ரையது 
எழு்ப பட்ட ஆயவுநூல இது. இந்நூலை 
பகிெோன்ஸ் ் மகிழ்ரநஞ்ைம் ப க்ிபபகம் ரவைகி�கிட்டு 
ைகி்றபபகி்த்து. இந்நூல ரவைகிவந்் ைகிை 
மோ்ஙகைகியைய� வகிறறு்த ் ீர்ந்்து. இந்நூலின் 
இெண்டோம் ப க்ிபபு பு க்ி� இலணபபுகளுடன் 
வகிலெவகில ரவைகி�ோகவுளைது.  

நகியூரைஞ்சுோகி ப்கிபபக்த்கின் மூைம் 
ரவைகி�கிடபபட்ட மு்ல கவகில்நூல 
«ரபண்ணகி�ம் யபசுககிய்றன்», புதுசயைோகி 
கலைப பண்போட்டு துல்ற�கின் நகி கியு்வகி 
யுடன் ரவைகிவந்் இெண்டோவது நூல 
‘‘ஈர்பபு’’. போட்டுககவகி போெ்கி�கின்யமல 
கோ்ல ரகோண்டு எழு்கி� கவகில்நூல 
‘‘அக்த்ீ,’’ அடு்த்்ோக இைஙலக�கில 
ைகி்றந்் கவகில் நூலுககோன வகிருது 
ககிலட்த் நூல «கலெந்்ழும் கடல» 
என்ப்ோகும். ்றரபோழுது ‘‘கோம்ததுபபோலும் 
லேககூவும்’’  நூல எழு க்ி முடி்த க்ிருகககிய்றன். 
அய்ோடு ‘‘வம்போமணல’’ என்்ற ரபண் பற்றகி� 
நோவல எழு க்ிக ரகோண்டிருகககிய்றன்.»

யமலும் பை ஆயவுக கட்டுலெகள 
எழு்கியுளயைன். நோட்டுபபு்றவகி�ல ஒப 
போோகிபபோடலகள பற்றகி எழு்கியுளயைன். 
‘‘ைகிஙகோெயவைரும் ரபோகி�ோரும்’’, ‘‘அ்றகிவும க்ியும் 
அவர்்ம் பலடபபுகளும்’’, கு்றகிபபகிட்த்குந்் 
கட்டுலெகைோகும். ‘‘பழந்்மகிழ் இைகககி�்த க்ில 
ர ப ண்  பு ல ன வு க ள ’ ’  எ ன் ்ற  க ட் டு ல ெ 
உைக்த்மகிழோெோயசைகி நகிறுவன்த க்ில ஆயவு 
கட்டுலெ�ோக்த ர்ோகுககபபட்டுளைது. 
அடு்தது «்கிருநஙலக�ர் வோழ்நகிலையும் 
போலநகிலையும், «்மகிழ்ப புலனவுகைகில 

க்ிருநஙலக�ர்» என்்ற கட்டுலெகள ் றரபோழுது 

l
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மோனுடம் யபோன்்ற ஆயவு இ்ழ்கைகில 
ரவைகிவந்துளைன. க்ினமைோகில இன்ரனோரு 
்ோயவீடோக யவண்டும் பளைகிககூடஙகள 
எனும் ் லைபபகில ரவைகிவந்்து.

் ம கி ழ் ர ந ஞ் ை ம்   இ ் ழ கி ல  இ ல ண 
�ோைகிோகி�ர் நீஙகள.. அவவகி்ழ் கு்றகி்ததுச 
ரைோலலுஙகள.

மு்லில ்மகிழ்ரநஞ்ைம் அமகின் அவர் 
களுககு என் நன்்றகில�ச ரைோலைக 
கடலமபபட்டிருகககிய்றன். அவர்்ோன் 
இந்் அோகி� வோயபபகிலன நலககினோர். 
அவெோல உைகம் முழுகக இருகககின்்ற ்மகிழ் 
எழு்த்ோைர்களுககு அ்றகிமுகமோயனன். 
பகிெோன்ைகிலிருந்து ரவைகிவரும் ்மகிழ்ரநஞ்ைம் 
இ்ழகின் இலண�ோைகிோகி�ர். உைககின் 
பைநோடுகைகிலிருந்தும் ் மகிழ்ககவகிஞர்கள, 
ைகிறுகல்�ோைகிோகி�ர்கள என்த ் மகிழ்ரநஞ்ை்த க்ில 
எழு க்ிவருககின்்றனர். இதுவலெ நூறறுககும் 
யமறபட்ட நூலகலை அவருடன் யைர்ந்து 
ப க்ிபபகி்த க்ிருகககின்ய்றன்.. நகில்ற� எழு்த்ோைர் 
கள பு்த்கம் யபோட வோயபபகிலைோச சூழலில 
அவர்கலை ஊககுவகிககும் ரபோருட்டு 
குல்றந்  ் ரைைவகில ப க்ிபபகி்த க்ிருகககின்ய்றன். 
இைகககி�வோ்கிகள பைர் இதுகு்றகி்ததுப 
போெோட்டு வது எனககு உ்தயவகம் அைகிகககி்றது 
என்்றோல மகிலக�கிலலை.

உஙகளுலட� யவறுபட்ட பணகிகள 
ஏ்ோககிலும் உண்ரடனகில அது கு்றகி்ததும் 
கூறுஙகயைன்.

புதுசயைோகி ரமோழகி�கி�ல பண்போட்டு ஆயவு 
லம�்த க்ில «ைகிந்்லனசைகிறபகி ைகிஙகோெயவைர் 
அ்றககட்டலை» ல� உருவோகககி� ரபோறுப 
போைர்கைகில நோனும் ஒருவர். கவகிஞர் 
அ்றகிவும க்ி, கவகிஞர் மு்ததுநகிைவன், யபெோைகிோகி�ர்  
இைஙயகோ, புைவர்.போ.வீெமணகி யபோன்்ற 
ைகி்றந்் ஆளுலமகள அவவ்றககட்டலை�கில 
ைகி்றபபுலெ�ோற்றகியுளைனர் என்பது கு்றகிப 
பகிட்த்ககது. 

இைகககி�பபணகி மறறும் ைமூகப 
பணகிககோக பை வகிருதுகலைப ரபறறுள 
யைன். ‘‘ைகிஙகோெயவைர் சுடர் வகிருது’’, 
‘ ‘ ை ோ ் ல ன ்த ் கி ை க ம்  வ கி ரு து ’ ’  எ ன ப 
பை கைபயபோெோைகி, ைமூகச ரை�றபோட்டோைர் 
என்ப்ோல ‘‘கோமெோைர் நகிலனவு வகிருது’’ 
ரபறறுளயைன். 

ரபண்கள முன்யனற்ற்த க்ிறகோகப போடுபட்டு 
வருபவள. «மககிழ்சைகி ரபண்கள நைபயபெலவ», 
‘‘மீனவப ரபண்கள முன்யனற்ற அலமபபு’’, 
‘‘நீைககடல மகைகிர் ைஙகம்’’ யபோன்்ற 
ரபண்களுககோக ைஙகஙகள இலவகளவழகி 
ரை�ைோற்றகி வருககிய்றன்.

l

l

ரபரா்சிரியர் இரா.தமிழர்சி, அம்பிகா குமரன், பபணணியம் ப்சல்ெகுமாரி, காடர இரா. 
ரமகைா மறறும் ஸ்ரீகிருஷ்ண திைகா.
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பு து ல வ ்த  ் ம கி ழ் ச  ை ங க ்த ் கி ன் 
ரபோன்வகிழோவகில ம் கிபபுமகிகு மன்னர் மன்னன், 
ககி் .ெோ யபோன்ய்றோருடன் ‘‘ைோன்ய்றோர் 
போெோட்டு’’ ரபற்றகிருகககிய்றன் என்ப்கில 
புைஙகோககி்மலடககிய்றன்.முனகிை கிபல 
கவுன்ைகிைெோக சுய�சலை�ோக (ஓட்டுககுப 
பணம் ்ெோமல) நகின்று ய்ோற்ற அனுபவமும் 
உண்டு. ‘‘ரை�ல அதுயவ ைகி்றந்் ரைோல’’ 
என்ப்றயகறப என் எைகி� வோழ்லவ 
நட்த்கிக ரகோண்டிருகககிய்றன் என்பல்்த 
்வகிெ  யவர்றன்ன ரைோலை முடியும்? 
இறு்கி�ோக. .  என்லனப பற்றகி  நீஙகள 
இெ்த க்ினச சுருககமோக அ்றகிந்து ரகோளை 
என் ஒரு கவகில்ய� யபோதுமோனது என்று 
நகிலனகககிய்றன். 

என் கவகில்�கின் ைகிைவோகிகள்ோன் இலவ..

‘‘என்லன ரபமகினகிஸ்டு
என்லன கம்யூனகிஸ்ட்
என்லன ரபோகி�ோோகிஸ்ட்
என்்றலழபபல் வகிட
ேகிமனகிஸ்ட் என்்றலழபபல்ய�
ரபருமகி்மோகக ரகோளயவன்.’’

n

பநய்தல் நிைததின் ஆணிரெராய்  
நிததம் உடழககும் கெிமகள்  
பபாய்கள் ரப்சதபதரியாத  
உணடம ெிளம்பி உயர்ந்த மகள்  
உபபுககாறட்ற ரபாைரெ 
உைரன பறறும் ரதாழடம 
்சபபுகபகாட்டி ொழாமல்  
்சமடர ெிரும்பும் வீரமகள்  
ப்சபபும்கெியில் பபணணியதடத 
ர்சர்ததுக குடழதது படைததிடுொர்  
ஒபபுககாக அல்ைாமல்  
உயிராய் பழகும் ரந்சமகள்  
நணைாய் நட்டப பிடிததிடுொர்  
நாபளாரு ரமனி ெளர்ததிடுொர்  
ப்சணைாய் மணககும் அெரன்பு  
ப்சந்தமிழ ப்சழிககும் ரபரன்பு  
பதாணடு ப்சய்ய துடிததிடுொர்  
பமாணடு பா்சம் ஊற்றிடுொர் 
என்றும் ொழக ப்சல்ொ நீ 
ஏற்றம் பபறறு ொழியரெ !

மு. பா்லசுப்ரமணியம், புதுச்வசரி

அக்வநாள் வாழ்ததுகள்!
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பி்றபமாழிடயக கைொரத தம்பி தம்பி
 பிடழபட்டுத தமிழதெிககும் பெம்பி பெம்பி
கட்றபட்ைால் தமிழபமாழிகரக கைஙக பமன்றும்
 கணகைஙக ெிைைாமா நம்தாய் தன்டன
நட்றபகாணை தமிழுககுள் நாரம நஞட்ச
 நன்கிட்டு நைம்பகடுகக ைாமாத தம்பி
க்றந்தூட்டும் பாலுைரன தாய்தான் தந்தக
 கனிததமிடழக காததிடுதல் கைடம தம்பி

பிட்றமதிடயப ரபால்ெிளஙகும் பபருடம பகாணைப
 பபருெனமாம் தமிழபபுனரைா தரணி பயஙகும்
குட்றெின்்றி ரயாடுமார்ற குமரி தன்னில்
 குதிதபதழுந்தி மயம்ரபாலும் ெளர்்ச்சி யுறறு
நிட்றகுைமாய் நின்்றிைஙகும் நிடையி லின்று
 நிடையாடி ரபாலுடையும் நிடைதான் ெந்தால்
்சிட்றரபாரொம் ப்சந்தமிழிற ர்சறு கணைால்
 ்சிறுதுளியம் பி்றபமாழிக கைொது ப்சய்ரொம்

ெைபமாழிகள் தமிழுககுள் ொரா ெணணம்
 ெடகப்சய்து தூயபமாழி ெளர்ச ப்சய்ரொம்
தைம்பதிதத தாய்பமாழியின் தரம்கு ட்றந்தால்
 தாடனபகாணடு தககபதாரு ெழிதான் காணரபாம்
ெிைம்கைொ ெிதபமஙகள் தமிழதத ரதடத
 வீழந்திைாது காததிைரெ பயான்று ர்சர்ரொம்
புைம்ரபாட்ை தஙகம்ரபால் புதுடம கணடு
 பி்றபமாழிதான் புகுந்திைாது பபான்னாய் மின்ன

எண்ைீர் வகிரு்த்ம் - (கோய -கோய - மோ - ய்மோ)

வில்லூர பாரதி
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21/07/2019 ஞாயிறு பிறபகல் 4 மணியளெில் பிரான்ஸ்  

பாரிஸ் நகரில் பெகு்சி்றபபாக நடைபபற்றது 

ஈழபாரதியின் கெிடத நூல்கள் அ்றிமுக ெிழா. மஙகள 

ெிளகரகற்றளுைன் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமானது. ெரரெறபு 

நைனதடத பிடரன் கடை நதி நாட்டியாடையா 

மாணெர்கள் ெழஙகினர்.             

அதடனதபதாைர்ந்து  ரமரிடிைக்சி பர�ிொ்சிஙைன் 

அெர்களின் ெரரெறபுடர இைம்பபற்றது.

இந்நிகழ்ச்சிககு பிரான்ஸ் கம்பன் கழக நிறுெனர்  

பாட்ைர்சர்கி. பாரதிதா்சன் தடைடமரயறறு 

உடரநிகழததினார்.

ஈழபாரதியின் மளீ்பதிபபான ”்சருகுகள் “ கெிடத 

நூல் தமிழபநஞ்சம் பதிபபாக பெளியீைாகும்,  

நூலிடன தமிழபநஞ்சம் அமின் பெளியிை பாட்ைர்சர் 

கி.பாரதிதா்சன்  பபறறுகபகாணைார். டெஷ்ணெி 
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பிராஷ்ந், அபிராமி ஆனந்தரூபன் 

அெர்களின் நைனஙகள் ெிழாவுககு 

ரமலும் ்சி்றபபு ர்சர்ததன. பிரான்ஸ்  

பாரிஸ் “பாைம்” படைபபகததின் 

ஒருஙகடமபபாளர் �ஸ்ரின் தம்பிரா�ா 
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அெர்கள் ொழததுடரரயாடு 

நிகழ்ச்சிடயயும் பதாகுதது ெழஙகினார். 

அனுசுயா ஆனந்தரூபன் மறறும் 

தமிழபநஞ்சம் அமின் அெர்களின் 

ொழதது்ச ப்சாறபபாழிவும் இைம்பபற்றன, 

நூல்கு்றிதது பாஸ்கரலிஙகம் பார்தீபன் 

அெர்கள் உடரயாற்றினார். பிடரன் கடை 

நதி நாட்டியாடையாெின் பரத ஆ்சிரியர் 

ரராஸ்லின் ையஸ் அெர்களின் நைன பள்ளி 

மாணெர்களின் நைனஙகள் ெிழாெிறகு 

்சி்றபபுர்சர்ததது, எழுததாளரான 

அருட்தந்டத சூ.மா ப்சய்சீைன் அெர்களின் 

ஒளிததிடர ஊைான ஆ்சியுடரயும் 

அரஙரக்றியது. கெிஞர் ஈழபாரதியின் 

ஏறபுடரரயாடும், டிைானி நிக்சன் 

அெர்களின் நன்்றி உடரரயாடும்  நிகழ்ச்சி 

நிட்றொனது.

  நிகழ்சிககான ஊைக அனு்சரடணடய 

பனா்சியா பதாடைககாட்்சி 

ெழஙகியிருந்தது கு்றிபபிைததககது.
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அடு்ககுமல்லி பதாடு்தது வச்வசன

ஆட்சயா ரந்சமா அன்டப பந்ற்சசு
ஆனந்தமா ஒஙகளுககா பூவு ப்றி்சசு
அடுககு மல்லி பதாடுதது ெ்சர்சன்
இடுககிரை எஙரக ஒளியு்றீஙக மாமா!

ெைககிரை பு்சல் (புயல்)காததாம் மாமா
ொஙக ரெடைககுப ரபாக ரெணாம்.
படுகடகககுப ரபாகும் ெடர என்ரனாடிருஙக
பருபபுகக்றி ர்சாறு பபாஙகித தாரரன்மாமா.

பதாடுதது பெ்ச்ச மாடைடய்ச சூட்டிெிடுஙக
பதாடக பதாடகயாப ரப்சிக பகாணைாடுரொம்.
ரதாபபுககுப ரபாயி இளநீ குடிபரபாம்.
ரதாடை மரமும் காய்்சசுக குலுஙகியிருககு.

ஆெணிககுத தாரன கணணாைம் மாமா
அதுெடர ரப்சிக கைந்தி ருபரபாரம
அபபாரும் ஏதுஞ ப்சால்ைார் ெந்திடுஙக
ஆததாவுககு நானு ப்சால்லிககிர்றன் மாமா

ெராட்ைா நானு ெதஙகிடுரென் மாமா
ெரும்ரபாது ம்றககாம முறுகரகாடு ொஙக
ொ்சக கதரொரம் ெ்ச்ச கணணுமா்றாம
ொரபபாைாய் பாததிருபரபன் என்னாட்ச மாமாரெ

- பா வானதி வவதா. இ்லஙகாதி்லகம்
பைன்மார்க

கண்ணியம் வதடும் பபண்ணியம்

முட்டிமுட்டி பமல்ை முடளககும் முகபபருககள்
பெட்டிபரப்ச்சில் பமல்ை 
ரநாகும் உணர்ெடைகள்...

பதின்ம ெயபதன்்றாரை பத்றடெககும் ரபருைகில்
மதிரநாககி உயபரழுதல் பபணணின்ச ்சாபமா...?

்சீரற்ற ்சீருடையில் ப்சந்நீரின் க்சிவு
்சீற்றததின் ரெதடனயில் 
கணணீர் மட்டும் கைனாய்...

ஓடிததிரிந்த பெணபு்றா இனி ஓரிைததில் துயிலும்
கூடிெந்து பபணகபளல்ைாம் 
தனி காரியஙகடள பயிறறும்...

ஏனிந்த பி்றெிபயன கூணிக குறுகடெககும்
தானியக கிைஙகுகளா தாெணிப பபணகள்...?

- பகௌதமன நனீல்ராஜ்
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தமிழததாரய நீ ொழக!

கைல் நீரும் ஆெியாகி மாரியாகப பபாழியும் உணடம
ஆயிரமாணடு முன்ரப கூ்றிய ஆணைாளும்

இரணைடி கு்றள் பகாணடு ஏழுைகம் தடன ஆணடு
ொன்புகழ தன்னில் பகாணை ெள்ளுெப பபருந்தடகயும்

ஆததி்சசூடி பாடி நின்று அதியமாடனத ரதடி்ச ப்சன்று
நட்பின் புகழ ஓதிநின்்ற ஒபபில்ைா ஔடெயாரும்

ெைககில் ொல்மீகிடய ெிஞ்சி நிறகும் காபபியதடத
பதறகில் நமககுத தந்த கெிகரகாமான் கம்பனும்

்சிஙகார மதுடரதடன ்சிைம்புத தீ பகாணைதடன
்சிைபபதிகார முததாய் ்சிந்திட்ை இளஙரகாவும்

அபபர் சுந்தரரும் அருணகிரி நாதர் மறறும்
பபரும்புராண ர்சககிழாரும் பபருஙகெி ஒட்ைககூததரும்

ரத்சியககெி பயன்னும் மீட்ச பகாணை பாரதியும்
பாரதி தைம்ப்சன்்ற கனக சுபபு ரததினமும்

உன் மடி தெழந்து ெந்த உன் குைப பிள்டள தாரம
உன் புகழ பாடி நின்்ற உயர் குைமககள் தாரம

முததமிழ நூல்கள் எல்ைாம் முககனியின் ்சர்ககடரயாம்
மூதத தமிழன்டன நீரயா மூவுைடக அளந்தெளாம்

ஆழிப பபருஙகைரை தரணி பைர்ந்திருககும்
உன்னுள் மூழகி முதபதடுகக என்னுள் தி்றடமயில்டை

உந்தன் அடைககரததால் என்றும் ஆ்சிபபறறு
பின்னர் கடரபயாதுஙகும் மீ்ச்சிறு மணதுகள் நான்

அன்டன உடனப புகழும் அருகடத எனககில்டை
எனினும் என் கெிடத உன் பாதம் தழுெட்டும்

ரபரா்சிரியர் கெிஞர் மு்னவர ர்தனமா்லா புரூஸ,
நாகர்ரகாயில்

http://www.tamilnenjam.com

