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வறண்டச் சிரிப்பில் வாயபில் கசபபு

இருண்ட நிலையபில் இல்ைார் நநஞசம்

புரளும் மனத்ில் புணகள் அ்ிகம்

புைம்்ல் நிலைக்குப ப்ானது வாழ்வு

ஆயும் ்ணடிலக காைம் வந்ால்

அவரவர் வீட்டில் அைம்்ல் உணடு

ஈயும் மனஙகள் இல்ைாப புவபியபில்

எவவபி்ம் சிறக்கும் இந் ்ணடிலக?

ஆணடுக் நகாருமுலற ்ீ்ாவளி யாம்

ஆகம வபி்ிகள் ஆட்நகாளும் நாலள

பவண்டா நமன்று வபிரும்்பியும் ்பின்பன

பவண்டா நவறுப்ாய் நகாள்ளும் நிலைபய!

ஊரு்டன் ஒத் உறலவப ப்ாறறி

ஒவநவாரு ஆணடும் உள்ளம் கசநது

சீரிலை பயனும் சிறபந்னச் நசால்லி

சிரிப்து வழக்க மிந் ஆணடும்

பநரிய நாலள  நிைத்ில் காணப்ாம்

யாரிவர் என்ற பவறறுலம யபின்றிக்

காரியக் க்டலம கருத்ினில் நகாணடு

கலளபவாம் வலியும் காசினி மீ்ில்!

- ப�ொன்மணிதொசன
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வணண வணணத் தீ�ொவ(ளி)
வடிவொய் ்மினனும் தீ�ொவ(ளி) 
எணணம் இழைக்கும் தீ�ொவ(ளி)
ஏற்றம் நல்கும் தீ�ொவ(ளி) 
திணழண விளக்்ில் தீ�ொவ(ளி)
தி்ழும் அை்ொம் தீ�ொவ(ளி) 
்ண்ள் ்மின்னத் தீ�ொவ(ளி)
்ொடசசி யொவும் தீ�ொவ(ளி)

�டடுச் பசொக்்ொய் தீ�ொவ(ளி)
�ொரே வணங்கும் தீ�ொவ(ளி)
எடடுத்திக்கும் தீ�ொவ(ளி) 
எங்கும் ்ம்ிழரவ தீ�ொவ(ளி 
்டடு பவடி்ள் தீ�ொவ(ளி) 
்ொ்ி த்மொகும் தீ�ொவ(ளி)
தடடில் முறுக்கு தீ�ொவ(ளி)
தருரவொம் எங்கும் தீ�ொவ(ளி)

்ொழை எழுநதொல் தீ�ொவ(ளி)
்ொறர்ற ்மணக்கும் தீ�ொவ(ளி)
்மொழை வநதொல் தீ�ொவ(ளி) 
்மயங்் ழவக்கும் தீ�ொவ(ளி) 
ரவழை வொங்கும் தீ�ொவ(ளி) 
பவல்ை இ்னிப�ொம் தீ�ொவ(ளி)
ர்மலும் வேடடும் தீ�ொவ(ளி)
்மின்னல் பவளிச்சத் தீ�ொவ(ளி)

்்னவு ்ண்ட தீ�ொவ(ளி) 
்விழத ர�ொன்ற தீ�ொவ(ளி) 
ந்னரவ ஆகும் தீ�ொவ(ளி) 
நொனும் ்ம்ிழநத தீ�ொவ(ளி)
உணவு வழ்்ள் தீ�ொவ(ளி)
உணடு  ்ம்ிழநத தீ�ொவ(ளி)
்ம்னதும் ஏங்கும் தீ�ொவ(ளி)
்ம்றக்் இயைொத் தீ�ொவ(ளி)

- பதன்றல் ்வி

 

எணழணழயத் ரதய்க்் நொனும்
எழுநதிடும் ்ொழை ரநேம் 
தணபண்னக் குளிரும் ்ொைம் 
ழதத்திட்ட உழ்ட்ள் வொசம் 
விணணதி ரும்�ட ்டொசு 
விடியலின விைொவின ர்ொைம்
நண�ேின கூட்டத் ரதொடு 
நை்மிகு உ்றவு ரதொனறும்

முறுக்கு்ள் சு்ியம் தின்ன 
முநதிடும் வேிழச நிறகும்
்றுக்முறுக் சத்தம் ர்டகும் 
்்ட்்டக் கும்வ யிறறுள்
நறுக்ப்்ன முநதிேி வொயில் 
நறு்மண பநய்யில் அல்வொ 
விறுவிறு பவனர்ற தீரும் 
வீடடி்னில் ்மிச்ச ்மின்றசி

அடுத்தவர் எதிேில் உள்ரளொர் 
அழ்னவேின வீடடின வொயில் 
துடிபபு்டன �ிள்ழளக் கூட்டம் 
துேத்திடும் அணுவின குணடு 
்மிடுக்கு்டன பவடிப�ர் எங்கும் 
்மின்னைொய் பவளிச்சம் ்ொட்டத் 
தழ்டயில்ைொ ேயிலின ஓட்டம் 
தழேயி்னில் �்றக்கும் ேொக்ப்ட

வணண்மொய் ்மினனும் கீறறு
வொசலில் வொண ஊற்றொம்
எணணமும் விைொவில் ஏகும்
எழுதி்ட இயைொக் ்ொைம்
திணண்மொய் வொேொ நொள்்ள்
தீ�ொவ ளித்தித் திக்்ப
�ணபண்ன ஏடடில் �ொடிப
�ைங்்ழத நிழ்னத்ரதன வொடி

        - த்மிழபநஞசம் அ்மின
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தண்டழ்ன

உ்ிரம் உறிஞசி

உயபிலரக் குடிக்கும் ்டியாக

வபிலைவாசி அ்ிகரிதது

வபிணலணை முட்்டப ்ார்க்கிறது...

சா்ி என்றும் இனம் ம்ம் என்றும்

குைம் பகாத்ிரம் என்றும்

நவள்லளயன் கருப்நனன்றும்

சணல்டகள் ந்ா்டர்கின்றன...

அடுததுக் நகடுத்ல்களும்

குழிப்ாணடி அழித்ல்களும்

பகாள்மூட்டிப ்பிரித்ல்களும 

அணுவளவும் குலறயவபில்லை...

எத்லன முலற்ான் இயறலக ந்ாறுக்கும்?

பூகம்்ம் சுனாமி இடிமின்னல் புயல்

ந்ருநவள்ளம் வரட்சியபின் ந்ா்டராக

நகாபரானாலவ லவதது 

நகான்நறாழித்ல் ந்டக்கிறது!

                

ச.்ரணசமூர்த்தி, (கவபிஞர் சரவணைன்)

பகாவபில்  ந்ரிய ப்ார்ீவு,  இைஙலக
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ஒளியபின் வரிலச உவலகயன்பறா!

     ஒளிரும் வபிளக்கின் ்ிருநாளில்

களிப்ாய் மகிழ்வாய்க் நகாண்டாட்்டம்!

    கணலணைப ்றிக்கும் வணணைஙகள்!

அளிபப்ாம் இனிபபும் ்ட்்டாசும்

    அன்ல்ப ்கிர்நப் அலனவருக்கும்!

ஒளியாய் நிலறயும் வாழ்க்லகநயன்பற

    ஒன்றாய்க் கூடும் ்ணடிலகயாம்!

புத்ம் பு்ி்ாய் ஆல்டகளும்

    பூததுச் சிரிக்கும் மத்ாபபும்

சுததும் சஙகுச் சக்கரமும்

    சூ்டாய் நவடிக்கும் சரநவடியும்

்ித்ிக் கின்ற ்ைகாரம்

    ்ீ்ா வளியபின் சிறப்ன்பறா!

நித்ம் வருமா இக்களிபபு

    நநஞசில் ஏக்கம் ்ைருக்கு!

இ்டர்கள் ந்ா்டர்நது வந்ிடினும்

    இயன்ற வலரயபில் உ்வபிடுபவாம்!

க்டக்கும் துன்்ம் வபிலரவபினிபை

    காைம் மாறும் மீணடிடுபவாம்!

ந்ா்டரும் வாழ்வபில் நம்்பிக்லக

    ப்ான்ற லவக்கும் ்ணடிலககள்!

்்டரும் ஒளியபில் மகிழ்வுறுபவாம் !   

    ்கரும் வாழ்தது வளம்ந்ருக்கும்!

முழ்னவர் ஓசூர் ்மணிர்ம்ழை
்மிழ்நாடு

  

்ீ்ஒளித ்ிருநாபள வருக!

ப்ன்்மிழர் வாழ்வுயர்த் வருக!

்ா்நமைாம் நீக்கி்டபவ வருக!

்ண்ாட்ல்ட மீட்ந்டடுக்க வருக!

பகா்மிைா உள்ளநமன வருக!

நகாள்லகநயைாம் பமம்்்டபவ வருக!

மா்ைாவா லழச்சுலவயாய் வருக!

மானு்டதல்ப ப்ாறறிநயழ வருக!

ஊர்டஙலக நீக்கி்டபவ வருக

உைகமக்கள் மகிழ்வுறபவ வருக

ஆரமு்ாய் நல்ைருலளத ்ருக

அவனிநயஙகும் நைம்ந்ருக்க வருக

பகாரமுகக் நகாபரானாலவ ஒழிததுக்

குவையதல்க் காத்ி்டபவ வருக

வீரநமைாம் நசயல்களிபை காட்டி

நவறறி்லன வபிலளத்ி்டபவ வருக!

ஆடுகின்ற ்ீயவரின் எணணைம்

அ்டஙகி்டபவ க்ிரவனாய் வருக

்ாடு்டும் ஏலழகளின் நிலைலயப

்ாரினிபை மாறறி்டபவ வருக!

காடுமலை பமகநமைாம் மகிழக்

காறறினிபை தூய்லமநயன வருக

நீடுபுகழ் ்ருகின்ற நசயல்கள்

நநஞசினிக்கப ந்ருகி்டபவ வருக!

இேொ்ம ரவல்முரு்ன 

வைஙலகமான்
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 எல ் ல ோ ரு க் கு ம்  ் � ோ ல  த ோ ன் 
எனக்கும் இக்்ோலல ் ேரம் விடி்ின்்றது 
ஆனோல என்ன ஒரு சில விததியோசங்ள் தோன்.
 ே ோ ன்  எ ழு ம் �  அ ல ர  ம ண ி 
்ேரம் முன்னர் எழும்�ியஎன் மலனவி 
குளியலல்றயிலிருந்து இன்னும் வவளி்ய 
வருவதோயிலலல 
 என் �தது மோதக் குழந்லத வீ்றிட்டு 
அழு்ின்்றது அவலன சமோளிக்்க் கூட 
எம்மிடம் இப்�ோ புட்டிப �ோலிலலல 
அவனுலடய ல்விடப�ட்ட �ோல ் �ோததலலத 
்தடி அழு ி்்றோன் ் �ோலும்.
 அம்மோ ஒரு பு்றம் இருந்து, ்்ஸ் 
அடுபல� இரு�க்்ததிற்கும் திருபபு்ி்றோள் 
அது எோியோததற்கு தனக்கு ‘‘்ண் சோியோய் 
விளஙகுதிலலலயடோ’’ என்று ்வ்ற கூ்றிக் 
வ்ோள்்ி்றோள்.
 அது எோிந்து இரு மோதததிற்கும் ்மல 
என்�லதக் கூட அவள் அ்றியோள் ‘‘அப�ோவுக்கு 

்தேீர் வ்ோடுக்்னும்டோ. சீக் ி்ரம் வோ்யன் 
ரோஜோ’’ என்று என்லன ்வ்ற உதவிக்கு 
அலழக் ி்்றோள். 
 அதற்கு ேோன் என்ன �தில வசோல்வன்? 
‘‘வ்ோஞசம் இருங்ம்மோ அவள் இப்�ோ 
வந்துருவோள். ேீங் இருங்ம்மோ’’ என்று 
வசோலலிட்டு வமலல ேோன் முன்வரோண்டோலவ 
்ேோக் ி் வமலல ேலட ் �ோடு ி்் ்றன்.
 முன்னலரப ்�ோல என்னுள் ஒரு 
உற்சோ்ம் வதோியவிலலல. அது எனக்கும் 
விளஙகு்ின்்றது எனக்குள் இருந்த 
்�ோ்மோன்்ள் எலலோம் வற்்றிவிட்டன 
்�ோலும். வவளி்யயோவது ்�ோ் முடிய 
விலலல ்�ோய்ததோன் என்ன?
 அஙகு எவரும் எனக்குத வதோழில 
தந்து விடப ்�ோவதுமிலலல ேோன் எப�டி 
யும் ஒரு �ணமும் சம்�ோதிக்்ப ்�ோவது 
மிலலல. அவர்்லள என்னோல குல்ற 
கூ்றவும் முடியோது �ி்றவ்ன்ன அவர் 
்ளிடம் ஏதும் இருந்தோல தோ்ன எனக்குத 
தந்துவிட முடியும் 
 என்லனத ்தற்்ற யோருமிலலல. 
குற்்றம் சுமதத எவருமிலலல. ்ேற்று 
என்லனப புோிந்து  வ்ோண்ட மலனவிக்கு 
இன்று சற்றுக் ்டினமோய் இருக்்ின்்றது 
்�ோல.
 என் வேஞசம் ்னக்்ின்்றது என் 
முதுகுச்சுலம விசோலிக்்ின்்றது இலத 
வயலலோம் ேோன் யோோிடம் வசோலவது? 
இப்�ோது ்தலவப�டுவவதலலோம் என் 
சுலம்லள தற்்ோலி்மோய் இ்றக் ி் லவக்் 
ஒரு சுலம தோங ி் மட்டு்ம... 
 எல்லோருக்கும் ் �ோல தோன் எனக்கும் 
இக்்ோலல ்ேரம் விடி ி்ன்்றது. ஆனோல 
என்ன ஒரு சில விததியோசங்ள் தோன்.

n

  
    -  
         ப்ரா்லன கல்வபியற கல்லூரி வளாகம்.
         இைஙலக
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அகத்ியன் உலரத்ான் ஆ்ி ்மிழ்
ந்ால்காப்பியன்  வகுத்்து 
   இைக்கணைத ்மிழ்
எ்ிரிலய ஓ்ட ஓ்ட வபிரட்டியது
கட்்டந்ாம்மனின் வீரத  ்மிழ்
்ார்ி புகுத்ினான் புதுத ்மிழ்
்ார்ி்ாசன் ந்டத்ினான் எழுச்சித்மிழ்
கணணை்ாசன் எழு்ியப்ா காவபியத ்மிழ்

புல்லின் நுனிப ்னிததுளி குளிர்்மிழ்
பு்ிய பூவபின் சாரம் ்மிழமுது
நகாட்டும் அருவபி ்பிரவாகத்மிழ்
ஓடும் ந்ி கலைத ்மிழ்
்ரந் வானம்  ப்ரிைக்கியத ்மிழ்
மி்க்கும் பமகஙகள் சிறறிைக்கியத ்மிழ்
க்ிர்ச்சு்டராய் ஒளி மிகு ்மிழ்

க்டலின் ப்ரலைபயா அ்டஙகாத ்மிழ்
்ர்வன் நாவபிபைா உறசாகத  ்மிழ்
நணடு ்பிடித்ிடும் சிணடுகள் சிறு்மிழ்
கரம்்பிலணைதது க்டல் மணைலிபை உைா 
அது  கா்ைர் கா்ல்த ்மிழ்
இது என் மணவாசலனத ்மிழ்

மூைநமாழி மாறறமில்ைா ்மிழ்நமாழி
என் ்மிழ்  ஏறறம் ்ரும்  ்னிநமாழி 
்மிழில்ைார்  நாவபிலும் சிறக்கும் ்மிழ்.
 

மயபிலிறகு மனசு

சசி�ொ்னொ அஸீம்
இைஙலக
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வொழநதொலுஞ
           பசருக்்ின்றசி
           வளழ்மப�்ற
           உழைக்்ரவணும்
வீழநதொலும்
          மீணப்டழுநது
           பவற்றசிநழ்ட
           ர�ொ்டரவணும்
ஆழ்்டலின
            முத்து்ளொய்
            அழ்னவருர்ம
             �ி்றக்்ரவணும்
தொழவுதரும்
            சொதிபயைொம்
            தேணிபயங்கும்
            ஒைியரவணும்

      

உைப்ங்கும்
 வனமுழ்றயொல்
 ஒருவருக்கு
 மு்றக்்்மில்ழை
உைவு்ின்ற
 ்ொற்றசி்னொரை
 ஓருயிரும்
 வளர்வதில்ழை
தடிபயடுத்த
 சதி்ொேன
 சத்தியத்ழத
            உழ்டக்்ின்றொன
அடிவொங்்ிச்
              சொ்ி்றவன
             அ்ிம்ழசயொரை
             தவிக்்ின்றொன
     

குடியொடசசித்
 தத்துவத்தொல்
 குழ்றதீர்க்்
 வைியுணடு
குடிப்டுக்கும்
 ஆடசசியர்க்குக்
 ப்ொள்ழளயபேன
 ்றர�ருணடு
சொ�த்ழதக்
 ப்ொடுப�தறகுச்
 சத்தியவொன
 யொரு்மில்ழை
ர்ொ�த்ழத
 எேியவிட்டொல்
 குை்மைியும்
 உை்்மில்ழை

�ண�ட்ட
          அ்றசிஞர்்ள்
          �ொழதயிரை
          ந்டக்்ொ்மல்
�ணழ்டரயொேின
             �ண�ொடழ்டப
            �ொசத்ழத
             நொச்மொக்்ிச்
சணழ்டமூடடும்
           சதி்ொேன
            ச்மேசத்ழத
           விரும்�ொத
அணழ்டநொடடில்
          அதர்்மங்்ள
          அடி்மழையொல்
           அைியுது�ொர்

எத்தழ்னரயொ
 நொடு்ளில்
 இருளினனும்
 விை்வில்ழை
அத்தழ்னயும்
 முடியொடசசி
 அ்றசிஞ்னொ்
 எவரு்மில்ழை
அழணநதி்டொத
 ஒளிவிளக்்ொல்
 அ்றசியொழ்ம
 விை்ி்டணும்
இழணநதிருக்கு
 ்மிதயங்்ள்
 இ்னிழ்மயொ்
 வொழநதி்டணும்

இயறழ்யிழ்ன
 பவல்வதறகு
 யொரு்மிங்ர்
 �ி்றக்்வில்ழை
இயறழ்ரயொடு
 வொழநதொரை           
 இழ்றவப்னனறும்
 ்மழ்றவதில்ழை
�ொ�ங்்ள்
 பசய்யொதீர்
 �ொசங்்ள்
 ்மைேடடும்
தீ�ங்்ள்
 ஏற்றடடும்
 ரதசங்்ள்
 வொைடடும்    

்விஞர் வீ் ப�ொனழ்னயொ்விஞர் வீ் ப�ொனழ்னயொ
  

்ாலையூர் புதுக்பகாட்ல்ட, ்மிழ்நாடு்ாலையூர் புதுக்பகாட்ல்ட, ்மிழ்நாடு
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 ேவீன உல்ில வோழும் மக்்ளுக்கு மி்வும் வ�ோிய �ிரச்சிலனயோ் உள்ளதும் ேவீன உல்ில வோழும் மக்்ளுக்கு மி்வும் வ�ோிய �ிரச்சிலனயோ் உள்ளதும் 
எந்த ்வலலலய கூ்றினோலும் கூறும் �தில ்ேரமிலலல. ஆதி்ோலததில வோழந்த எந்த ்வலலலய கூ்றினோலும் கூறும் �தில ்ேரமிலலல. ஆதி்ோலததில வோழந்த 
ேம் மூதோலதயர்்ள் வேலலுக் குததி அோிசிலய வ�ற்று உணவு சலமததோர்்ள். ேம் மூதோலதயர்்ள் வேலலுக் குததி அோிசிலய வ�ற்று உணவு சலமததோர்்ள். 
மசோலோவ�ோருட்்லளயும் வீட்டி்ல தயோோிதது உண்டு ம்ிழந்தோர்்ள். ஆற்்றிற்கு மசோலோவ�ோருட்்லளயும் வீட்டி்ல தயோோிதது உண்டு ம்ிழந்தோர்்ள். ஆற்்றிற்கு 
வசன்று ஆலட்லள துலவதது குளிதது விட்டு வந்தோர்்ள். இயந்திரங்ள் எதுவும் வசன்று ஆலட்லள துலவதது குளிதது விட்டு வந்தோர்்ள். இயந்திரங்ள் எதுவும் 
இருக்்விலலல. வதோலல்�சியும் இருக்் விலலல. ேவீன உல்ில வோழும் இருக்்விலலல. வதோலல்�சியும் இருக்் விலலல. ேவீன உல்ில வோழும் 
மனிதர்்ளுக்கு  அததலன வசதி்ள் இருந்தும் ்ேரமிலலல என்�துதோன் �ிரச்சிலன.மனிதர்்ளுக்கு  அததலன வசதி்ள் இருந்தும் ்ேரமிலலல என்�துதோன் �ிரச்சிலன.

 வசலவழிக்கும் முல்றயிலதோன் விததியோசம் இருக்்ி்றது. வசலவழிக்கும் முல்றயிலதோன் விததியோசம் இருக்்ி்றது.

 ேவீன உல்ில வோழும் மக்்ள் ்ேரம் இலலல என்�தற்்ோன ்ோரணங்ள். ேவீன உல்ில வோழும் மக்்ள் ்ேரம் இலலல என்�தற்்ோன ்ோரணங்ள்.

1. 1. திட்டமிடல இலலலதிட்டமிடல இலலல
2. 2. ்தலவயற்்ற விடயங்ளுக்கு அதி் ்ேரம் வசலவழிததல.்தலவயற்்ற விடயங்ளுக்கு அதி் ்ேரம் வசலவழிததல.
3. 3. வதோலல்�சிப �ோவலன. வதோலல்�சிப �ோவலன. 

 இம்மூன்று விடயங்ளும்தோன் ்ேரமிலலல என்�தற்்ோன ்ோரணங்ள்.  இம்மூன்று விடயங்ளும்தோன் ்ேரமிலலல என்�தற்்ோன ்ோரணங்ள். 
இதற்்ோன தீர்வு.. இதற்்ோன தீர்வு.. 

1. ஒரு மனிதன் தூங் வசலவதற்கு முன்பு அடுதத ேோலளக்கு என்ன ்வலல்லள 
வசய்து முடிக்் ்வண்டும்; என்ன ்வலல்லள வசய்ய ்வண்டும் என்று திட்டம் 
தீட்டிக்வ்ோள்ளல. திட்டமிட்டு வசய்்ின்்ற ்வலல்ள் சி்றப�ோ் ேலடவ�றும்.

2. ஒரு ேோலளக்கு ஒரு மனிதனுடன் ்லதக்கும் ்�ோது அவனது ்தலவ்லள 
மட்டும் ்லதக்்ோமல மற்்றவர்்லளப �ற்்றி பு்றம் ்லதததல ; இலத தவிர்ததல.
ேமக்கு எது எந்த ்ேரததில ்தலவ்யோ அலத விட்டு விட்டு ்வறு ்வலலயில 
்வனம் வசலுததுவலத தவிர்ததல. 

3. வதோலல்�சிலய ேோம் எதுக்கு �யன்�டுதத ்வண்டும் என்று  வதோியோமல �லர் 
�யன்�டுதது்ின்்றோர்்ள். ்தலவக்கு மட்டும் வதோலல்�சிலய �யன்�டுததல. 

 இவவோ்றோன விடயங்லள சி்றப�ோ் வசய்வதன் மூலம் ்ேரமு்ோலமததுவதலத 
்�ணிக் வ்ோள்ள முடியும் ்ேரமிலலல என்்ற �ிரச்சிலனயிலிருந்து ேீங் முடியும். 

 ்ோலம் யோருக்கும் ்ோததிருப�திலலல ்ோலதலத சி்றந்த முல்றயில ்லட�ிடிதது 
வோழுவதன் மூலம் சி்றப�ோன வோழக்ல்லய அலமததுக்வ்ோள்ள முடியும். 
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 இலரச்சலோன மின்விசி்றி சததததில 
இததலன ேோள் தூங ி்னோலும் இன்று 
உ்றக்்ம் வர மறுததது. இரவு விளக் ி்ன் 
மங ி்ய ஒளியில சு�ோ ்�ருருவவமடுதது 
உற்று்ேோக்குவலதப ்�ோன்்ற �ிரலம.
 சு�ோவுக்கு மட்டுமலல. எததலன்யோ 
சிறுமி்ளுக்கு இததல்ய வ்ோடூரங்ள் 
ேி்ழந்து வ்ோண்டுதோனிருக்்ின்்றன. ஆனோ 
லும் ேமது வோழவிடம் அரு்் எனும்்�ோது 
அலதச் சுற்்றி்ய மனம் வட்டமடிததுக் 
வ்ோண்டிருக்்ி்றது.
 ‘‘அப�ோ..உங்லள ேம்�ிததோம்�ோ 
அ�ிேயோவ வீட்ல விட்டுட்டு வரண்டு 
்�ரும் ் வலலக்குப ் �ோ்்றோம்.’’  இப�டிச் 
வசோன்ன ம்்ளோ..

 ‘‘என்ன வ்ோடுலம மோமோ இது..
அ�ோர்ட்வமண்ட் வோட்ச்்மனுங்்ள  �யிர் 
்மயும் ் வலியோ இருந்தோ ேோம என்னதோன் 
வசய்வது’’
 இப�டிச் வசோன்ன மரும்்னோ 
ம்்ளோ ஆஸ்�ததிோிக்குப ் �ோய் சு�ோலவப 
�ோர்தது வரத தயோோிலலல எனும்்�ோது 
ே்ரதது வோழக்ல் எப�டி ேர்தது 
வோழக்ல்யோ மோ்றிப்�ோனது என்�லத 
எண்ணும்்�ோது அச்சம் ்மலிடு்ி்றது.
 அதி்ோலல எழுந்து ேலட�யிற்சி 
முடிதது வரவும் ்�ததி அ�ிேயோ எழுந்திருக் 
்வும் சோியோ் இருந்தது. வழக்்மோய் 
என்னிடம் வந்து ஒட்டிக் வ்ோண்டோள். 
ம்ளும் மரும்னும் அ�ிேயோலவ என்னி 
டம் ஒப�லடதது விட்டு மீண்டும் �டுக்ல் 
யல்றக்குப ் �ோய்விட்டோர்்ள். 
 ஞ ோ ய ி ற் று க் ் ி ழ ல ம வ ய ன் ்ற ோ ல 
இப�டிததோன். ் ோலலயில எபவ�ோழுது 
எழுந் திருப�ோர்்ள் என்று வசோலல முடியோது. 
மற்்ற ேோட்்ளில எந்திரமயமோ ி் விடுவோர்்ள் 
இருவரும். 
 ்ணவன் மலனவி இரண்டு ்�ரும் 
்வலலக்குப ் �ோனோல அ்ே  ்குடும்�ங ் ளில 
வோரததில ஆறு ேோட்்ள் எந்திரங  ் ளோ்வும் 
ஞோயிற்றுக் ி்ழலம மட்டும் மனிதர்்ளோ்வும் 
மோறுவர். இப்�ோவதலலோம் ஞோயிற்றுக் 

ி்ழலம யிலும் �ோழோய்ப்�ோன ஆண்ட்ரோய்ட் 
வமோல� லில வோட்ஸ்அப, ் �ஸ்புக், ட்விட்டர் 
என ஐக் ி்யமோ ி்விடு ி்்றோர்்ள். குழந்லத்ளும் 
அவர்்ளுடன் ்சர்ந்து சீரழிவதுமுண்டு. சில 
வீடு்ளில வ�ற்்்றோர்்ள் ஞோயிற்றுக் ி்ழலம 
வீட்டில இருந்து என்ன �ிர்யோஜனம்..
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 கு ழ ந் ல த ் ளு ட ன் . . வ � ோ ி ய வ ர் 
்ளுடன் (இருந்தோல).. ் �சி சிோிதது ம்ிழக் 
கூட முற்�டுவதிலலல.
 முந்லதய ேோளிர்வ ம்ளிடமும் 
மரும்னிடம் வசோலலி லவததிருந்த �டி 
ஞோயிற்றுக்்ிழலம இன்று ஆஸ்�ததிோிக்குப 
்�ோய் சு�ோலவ ஒரு எட்டுப �ோர்ததுவிட்ட 
வர ்ேரம் ்னிவதற்குக் ்ோததிருந்்தன். 
ம்ளும் மரும்னும் வீட்டு ்வலல்லள 
முடிதது என்னிடமிருந்து அ�ிேயோலவப 
வ�ற்றுக் வ்ோண்டோல ேோன் ்ிளம்� 
்வண்டியது தோன்.
 ஒருவழியோய் எலலோ ் வலல்லள யும் 
முடிதது ்ோலல �தது மணிக்கு வீட்டிலிருந்து 
விடுதலலயோ்ி மருததுவ மலனக்குப 
பு்றப�ட்்டன். ஐந்து ்ி்லோ மீட்டர் 
தூரந்தோன். ஆஸ்�ததிோி வோசப�டியி் ல்ய 
�ஸ் ேின்்றது வசதியோ் இருந்தது. அரசோங் 
ஆஸ்�ததிோி என்்றோலும் �ிளீச்சிங �வுடர் 
்�ோட்டு எலலோ இடங்ளிலும் தூய்லமலயக் 
்ோண முடிந்தது ஆச்சோியம்தோன். ஏற்வ்ன்வ 
விசோோிதது லவததிருந்த�டி சம்�ந்தப�ட்ட 
வோர்டில எளிதோ் சு�ோவின் �டுக்ல்லய 
அலடய முடிந்தது.
 சு�ோவின் அப�ோ மருததுவததுல்ற 
யில அரசு ஊழியர் என்�தோல தரமோன 
வசதி சி்ிச்லசக்கு வோய்ப�ோனது. சு�ோவின் 
அப�ோ என்லனப �ோர்தததும் எழுந்திருக்் 
இருவரும் ஒரு்சர வேருங்ி ல்்லளப 
�ற்்றிக் வ்ோண்்டோம். சு�ோவின் �ோட்டி 
என்லன ்ேோக்் இருவரும் தலலயலசதது 
முறுவலிததுக் வ்ோண்்டோம்.  இருவர் 
�ோர்லவயும் சு�ோவின் மீது.. ்ண்்லள 
மூடிக் வ்ோண்டிருந்தோள்.
 ‘‘என்ன சு�ோ தூங்்றோளோ சோர்?’’
 தலலயலசதத�டி ்லங்ிய ்ண் 
்ளுடன் ்�ச முற்�ட்டோர். எங்ளின் 
்�ச்சு சிறுமியின் தூக்்ததிற்குத வதோந்தர 
வோ்ிவிடக் கூடோது என்்ற வதோனியில 
்வ்றிடததிற்கு ே்ர்ந்்தோம். சு�ோவின் 
�ோட்டி இப்�ோது சு�ோவின் அரு்் இருந்த 
ஒரு ஸ்டூலில அமர்ந்து வ்ோண்டோர்.

்ணணொ!நீ வருவொயொ!

அன்ந்ன்ற அலையபிபை

ஆழியாய் வந்வபன

்த்ளிக்கும் என் மனதல்

கலரச் பசர்ப்து எபப்ாது

வரநமான்று நான் பகட்க

வரவபில்லை உன்னி்டபம

்ாரநமன்று நீ நசால்ை

பகட்க காத்ிருக்கு என் மனபம

பகா்பியர் நகாஞசல் எல்ைாம்

சீக்கிரம் மறநது வபிடு

பகாமகள் காத்ிருக்பகன்

பூமாலை சூ்ட வநதுவபிடு

இளலம பகாைத்ில் 

்ார்ப்லவ எல்ைாம் அழகாகும்

காைம் க்டந்்பின்பன

முதுலமயபின் பகாைம்  புரியைாகும்

என்னுயபிர் நா்த்ில்

உன்னன்ப் அழகாகும்

எநநாளும் என் சுவாசம்

உனக்காக உயபிர்வாழும்

பகட்டு ந்றுவ்ல்ை ஆருயபிர் 

அன்பு  அன்ப்!

பகட்காமல் ந்றறி்டபவ

காத்ிருக்பகன்

்ைகாைம் அனப்!

நீ  வருவாய் என வாசலில்

ந்ாற்ா்ம் லவக்கிபறன்

உன் வருலகலய எணணைி

வாசல் வழி வபிழித்ிருக்கின்பறன்

நீயும் வருகின்றாய் நீஙகாமல்

நிலனவு்டபன! வாழ்ந்ி்டபவ

நானும் வாழ இயைாமல்

்வபிக்கின்பறன் நிலனவு்டபன!

நவணநணைய் உண்ட 

வாயபிறகுள் உைகம்

நவணமனத்ிறகுள் என்லன 

ஏறக நசய்கின்றாய் கைகம்

சரணைாக்ி அல்டந் 

அன்்பிறகில்லை எல்லை 

சறறு கணபணைாக்கிப ்ார்த்ால் 

்ீரும் ந்ால்லை.

 சேவி�ி ரேொசசி சநதிேொ
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 ‘‘அம்மோ எப� வந்தோங்..’’
 ‘‘லேட்்ட வந்துட்டோங்.. அவங் 
அப�ோவப �ோர்க்் ஊருக்குப ் �ோன சமயத 
தில தோன சு�ோவுக்கு இப�டி ஆயிடுச்சு’’
 ‘‘்வலலக்்ோோி பூஙவ்ோடி இன்னும் 
்வலல வசய்்றோளோ?’’
 ்டு்டுததது சு�ோவின் அப�ோ மு்ம்.
 ‘‘்ேத்த அவ சீட்டக் ்ிழிச்சி 
அனுப�ிட்்டன்ல.. உண்ட வீட்டுக்கு 
வரண்ட்ம் வசய்த ்ழுலத..்வ்ற ஆளத 
தோன் �ோர்க்்ணும்’’
 சு�ோவின் அப�ோ ் வலலக்்ோோியின் 
சீட்லடக் ்ிழிக்்்றதுக்கு முன்னோடிதோன் 
்ேற்று என்லனப �ோர்ததிருக்் ்வண்டும் 
்�ோல..
 ‘‘ஐயோ.. ேீங் ேோன் வசோன்னோ 
புோிஞசிக்குவீங்.. சு�ோ மயக்்ம்்�ோட்ட 
்ேதது ேடந்தது என்னன்னு முழுசுமோ ்ோது 
குடுததுக் ்்க்் சு�ோ்வோட அம்மோ்வோ 
அப�ோ்வோ தயோோிலல.. என்்னோட வீட்டுக் 
்ோரர் லசக்்ிளில ்�ோவும்்�ோது எதிர் வந்த 
்மோட்டோர் லசக்்ிள் ்மோதி அடி�ட்டோர்னு 
் � ோ ன் ல  உ ்ற வு க் ் ோ ர ங ்  ் � ச ன ப � 
எனக்குக் ல்யும் ஓடல.. ்ோலும் ஓடல..
 அப�தோன் ஸ்கூல ்வன்லருந்து 
இ்றஙகுன சு�ோவ அ�ோர்ட்வமண்ட் வோட்ச் 
்மன் �ி் ரம் ி்ட்ட ஒப�டச்சி வ்ோஞசம் 
�ோததுக்்ண்்ண.. ேோன் சோயந்திரம் ஆறு 
ஏழுக்்லலோம் வந்திடு ் வன்னு வசோலலிட்டுப 
்�ோ்னன். ஏழு மணிக்கு வந்து �ோததோ 
�ி் ரம் ் தோள் ் ம்ல மயக்்மோ ் ிடந்தோ சு�ோ.. 
ஒன்னு்ம புோியோம சு�ோ்வோட அப�ோவுக்குப 
்�ோன் �ண்ணி அலர மணி ்ேரததுல அவர் 
வந்து ஆஸ்�ததிோியில ்சர்ததோரு’’
 ் ே ற் று  பூ ங வ ் ோ டி  வ ச ோ ன் ன து 
அப�டி்ய என்னிடம் மீண்டும் வசோலவது 
்�ோல இருந்தது.
 எங்ள் எதிோில டோக்டர் வந்து 
வ்ோண்டிருக்்்வ அவருக்கு வணக்்ம் 
வசலுததி அல்றக்குள் வசன்்்றோம். சு�ோவின் 
�ோட்டி  எழுந்து வ்ோண்டோர். டோக்டர் 
சு�ோவின் ல்லய உயர்ததி ேோடி �ோர்ததோர். 

ஸ்வடதஸ்்்ோப மூலம் ்சோதிததுக் வ்ோண்டி 
ருக்கும்்�ோ்த சு�ோ ்ண் விழிததுக் 
வ்ோண்டோள். ஒரு ேிமிடம் அலமதியோ் 
இருந்தவள் என்�க்்ம் திரும்�ி என்லன்ய 
�ோர்ததோள். மு்மலர்ச்சியுடன் புன்னல்ததது 
அலனவலரயு்ம ம ி்ழச்சியில ஆழததியது. 
இப்�ோது மூவரும் என்லனப �ோர்ததுப 
புன்னல்ததனர். மூன்று ேோட்்ளோய் இந்தப 
புன்னல  ்் ோணோமல ் �ோய் சூன்யததிலிருந்த 
துயரத தோண்டவம். இப்�ோது வவளிச்சக் 
்ீற்்ற ில ேம்� ிக்ல் ேஙகூரமிட்டது. 
இன்வனோரு டோக்டரும் தற்்�ோது இலணந்து 
வ்ோண்டோர். 
 அட்ட.. இவர் ேலட�யிற்சி ேண்� 
ரோயிற் ்ற.. இவவளவு ேோள் இவர் டோக்டர் 
என்�லதயும் எந்த மருததுவ மலனயில 
�ணிபுோி் ி்றோர் என்�லதயும்கூட விசோோிக்்ோமல 
தினமும் புன்னல், வணக்்ம் என்�்தோடு 
ேின்றுவிட்டலதத தவ்றோ் ்வ மனம்உணர்ததியது. 
இப் �ோதும் அ த் புன்னல .்.அ த் வணக் ம். 
வேருக்்மோன ேிலலயில கூட வமௌனம் 
ோ்க் லோமோ..

 ‘‘டோக்டர்.. சு�ோ இப� எப�டி 
இருக்்ி்றோள்..’’
 ‘ ‘ ் வ ல ல ் ய � ட ோ தீ ங ் . . ே ல ல 
இம்பரூவவமண்ட் இருக்கு..  ்வுன்சி 
லிங்ில ேலல ஒததுலழபபுக் வ்ோடுததோள்’’
 வசோலலிக் வ்ோண்்ட சு�ோவின் 
்ரங்லளப �ற்்றிக் வ்ோண்டோர். சு�ோ 
வமலல எழுந்து உட்்ோர்ந்து வ்ோண்டோள்.
 ‘‘ரவி..சு�ோ மோதிோி ்்ஸ்ல என்ன 
தோன் ேோங் ட்ோீட்வமண்ட் வ்ோடுததோலும் 
்�ஷண்லட �லழய ேிலலக்குக் வ்ோண்டு 
வர்ரதில லசக்்ியோட்ோிஸ்ட் ேீங்தோன 
எக்ஸ்�ர்ட்’’
 இ ப ் � ோ து த ோ ன்  ே ல ட � ய ி ற் ச ி 
டோக்டர் வ�யர் ரவி என்�தும் அவர் ம்னோ 
தததுவ டோக்டர் என்�தும் வதோிந்தது. 
 ‘‘்ஜ.டி. சோர் சு�ோவ ஸ்வ�ஷலோ 
்வனிக்்ச் வசோலலி ்�ோன்ல ்�சினோர்.’’
 ‘‘ ஆ ம ோ . .  அ வ ் ர ோ ட  ஆ பீ ஸ் 
சூப�ிரண்டு ம்ளோச்்ச..’’
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 ்லசோ் முறுவலிதத�டி சு�ோவின் 
அப�ோ டோக்டர்்ளுக்கு ேன்்றி வசோன்னோர்.
 ‘‘வ�ௌ ஆர் யூ சு�ோ?’’
 ‘‘ஃல�ன் டோக்டர்’’
 ்்ள்வியும் �திலும் எனக்கும் 
சு�ோவின் அப�ோ, �ோட்டிக்கும் வதம்ல�த 
தந்தது.
 இரண்டு டோக்டர்்ளும் தங்ள் 
�ின்னோல வரச்வசோலலி அலழததனர். 
ேோங்ள் சு�ோலவ ்ேோக்்ி்னோம். சற்று 
்ண்ணயர்ந்திருந்தோள் சு�ோ. சு�ோவின் 
�ோட்டி இப்�ோது எங்லளப �ோர்தது 
«ேோன் �ோததுக்்்்றன். ேீங் ்�ோயிட்டு 
வோங்» என்்றோர்.
 இரண்டு ேோற்்ோலி்ள் இரண்டு 
டோக்டருக்கும். எதிோில ேீள வ�ஞச் என 
ேோலவருக்கும் அமர்ந்து ்�ச வசதியோ்த 
தோனிருந்தது. ்ம்ல மின்விசி்றி வ�யருக்கு 
ஓடிக்வ்ோண்டிருந்தது. டோக்டர்்ள் தோங்ள் 
அமர்ந்ததும் எங்லள அமரச் வசோன் 
னோர்்ள்.
 ‘‘் தோ �ோருங  ் �ிரபு.. உங  ் சங்டம் 
புோியுது. உங் மலனவியின் ்வண்டு 
்்ோளும் �ோிசீலலனக்கு வந்தது. இப�லலோம் 
குழந்லத்ள் சிறுமி்ள் வ�ண்்ள் மீதோன 
வலலு்றவு சர் வசோதோரணமோ்ிவிட்டதும் 
அதற்குக் ் ோரணமோன வர்்லளக் ் டுலமயோன 
ேடவடிக்ல்க்கு உள்ளோக்்ி தண்டலன 
தருவதும் இயல�ோ்ிவிட்டது. அதனோல 
பு்ோர், ்�ோலீஸ் ஸ்்டஷன், விசோரலண  
எலலோம்புதிதுமலல..தீண்டதத்ோததும் 
அலல. உங  ் மலனவி வற்புறுததிய மோதிோி 
சு�ோ உடலேிலல ேலலோனோப ்�ோதும் 
மற்்ற�டி ்ண்ணுங்ோதும் வச்சமோதிோி 
�ிரச்சலன ேமக்குள்்ள்ய இருததுட்டுப 
்�ோ்ட்டும்னு இருந்துட முடியோது’’
 லசக்யோட்ோிக் டோக்டோின்்�ச்லச 
இப்�ோது இலடம்றிததோன் �ிரபு. இப்�ோது 
தோன் சு�ோவின் அப�ோ வ�யர் �ிரபு என்�லத 
டோக்டோின் ்�ச்சு மூலம் உணர முடிந்தது. 
அ�ோர்ட்வமண்ட்டில தோனுண்டு தன் 
்வலலயுண்வடன்று �லர் இருந்தோ லும் 

�ிரபு ஞோயிற்றுக் ி்ழலம கூட வீட்டிலும் 
இருப�திலலல.  வவளி் ய அ�ோர்ட்வமண்ட் 
மக்்்ளோடு ்�சுவது மிலலல. என்வதோன் 
�ிரபு வ�யர் மட்டும் எனக்குத வதோியோமல 
்�ோனது. 
 ஆனோல சு�ோலவ ேன்்றோ்்வ வதோியும். 
மூன்்றோம் வகுபபு சி.�ி.எஸ்.இ. �டிக்கும் 
சுட்டிபவ�ண் சு�ோ. �ள்ளிக்கூடம் ்�ோ் 
ஸ்கூல ் வனில ஏறும்்�ோ்தோ அலலது ஸ்கூல 
்வனிலிருந்து இ்றஙகும்்�ோ்தோ �ோர்ததுக் 
ல்யலசப்�ன். முலலலச்சிோிபபுடன் சு�ோ 
ல்யலசப�து சு்மோ  ்இருக்கும்.
 ‘‘சோர்.. ்டவுள் புண்ணியததில 
உங் வரண்டு ்�ர் ட்ோீட்வமண்ட்ல சு�ோ 
இயலபு ேிலலக்குத திரும்�ிக்்ிட்டிருக்்ோ..
அவலளச் சீரழிச்சவன் இவன்தோன்னு 
உறுதியோ வதோியோதது ஒன்னு.. ்்ோழியும் 

1.

தூவானம் 

குடிலசயபின் ந்ாத்ல்கலள மலறக்கும்

நசடிநகாடிகள்!

2.

அறுவல்டக் காைம்

நல்ட்ால்யபில் குததும்

நநல்மணைிகள்!

3.

உச்சி நவயபில்

்ால்பயார நசடிலய அலசத்தும்

உ்ிரும் குருவபி முட்ல்டகள்!

4.

கல்டயருபக மரக்கன்று

நவநநீலர ஊறறும்

ப்நீர்க்கல்டக்காரன்!

5.

அகல்வபிளக்கு

நள்ளிரவு  குடிலசயபில் ஒலிக்கும்

்ாட்டியபின் ஒப்ாரி!

உ்மொ ்மொதவன





  6|

் � ோ ய்  கு ர லு ம்  ் � ோ ்ற த ப  ் � ோ ல 
குழந்லதக்கு ஏற்�ட்ட �ோத ிப்�ோட 
்்ோர்ட் ்்ஸ் வோய்தோ மீடியோன்னு அந்தத 
வதோந்தர வவலலோம் அரசோங் ் வலலயில 
இருக்்ி்ற ேமக்கு ்வண்டோம்்ி்ற மலனவி 
்யோட வோதம் சோியோ்வ �டுது டோக்டர்’’
 இப்�ோதுகூட இலட ம்றிக்் 
விலலல வயனில சோியோ் இருக்்ோது என 
மனம் உந்தித தள்ளியது.
 ‘‘டோக்டர்..இந்தக் ்்சில ேோன் 
குற்்றவோளிலயக் ்ண்டு�ிடிச்சிட்்டன். 
்வலி்ய �யிலர ்மயும் மோதிோி 
அ�ோர்ட்வமண்ட் வோட்ச்்மன் �ி்ரம்தோன் 
இந்த ்வலய வசய்திருக்்ோன். ்வலலக் 
்ோோி பூஙவ்ோடி தன்்னோட புருசன் 
வி�ததுல அடி�ட்டு ஆஸ்�ததிோி யில 
இருக்்ி்றதோ வந்த த்வல அடுதது என்ன 
வசய்ய்றதுன்னு வதோியோம வோட்ச்்மன் 
தோ்னன்னு ேம்�ிக்ல்யோ �ி்ரம்்ிட்ட 
ஒப�டச்சிட்டுப ்�ோயிருக்்ோ.. அந்தக் ்ள 
வோணிப�ய ்ர்ச்சிப�ோல சு�ோ மூக்ல் 
மூடி மயக்்மோக்்ியிருக்்ோன். வ்டுக்் 
சில முயற்சியும் எடுததிருக்்ோன். �ோதியில 
அவனுக்கு ஏ்தோ இலடயூறு ஏற்�டவும் 
எதுவு்ம வதோியோத மோதிோி ேடிச்சி 
இந்தப பூலனயும் �ோல குடிக்குமோன்னு 
சு�ோவுக்கு உடலேலக் ்்ோளோ்றோலதோன் 
மயக்்மோயிட்டோன்னு ேம்�வச்சிட்டோன்»
 ்தவு தட்டும் சததம் ்்ட்டு லசக்்ி 
யோட்ோிஸ்ட் டோக்டர் ்தலவத தி்றக்்வும் 
அலனவரும் அலமதியோ்ி விட்டனர். 
எஸ்.ஐ தன்னுலடய ்ோன்ஸ்ட�ிளுடன் 
உள்்ள நுலழந்தோர். எனக்கும் �ிரபுவுக்கும் 
புருவங்ள் உயர்ந்தன.
 ஆஸ்�ததிோி ்வலலயோள் இரண்டு 
ேோற்்ோலி்லளக் வ்ோண்டு வந்து ் �ோடவும் 
அவர்்ள் இருவரும் அந்த ேோற்்ோலி்ளில 
அமர்ந்தனர். ேோங்ள் எங்ள் ேோற்்ோலி 
்ளில அமரந்்தோம். இப்�ோது என்லனப 
�ோர்தது லசக்்ியோட்ோிஸ் டோக்டர் ் �சினோர்.
 ‘‘்�ச்சு �ோதியில ேின்றுவிட்டது. 
சோர் ேீங் வசோன்ன பூஙவ்ோடி இன்னிக்கு 

்ோலலயில ்�ோலீஸ் ஸ்்டஷன் ்�ோய் 
வோய் மூலமோ முல்றயிட்டிருக்்ோங்..ேீங் 
வசோன்னலதததோன் வசோலலியிருக்்ோங்..
உட்ன எனக்கு எஸ்.ஐ.சோர் ஃ்�ோன் 
வசஞசோங்..இந்தக் ் ்சில வ�ோண்்ணோட 
அப�ோ ்ம்பலளண்ட் வ்ோடுததோ அவனத 
தூக்்ி உள்ள வச்சிடலோம்னோர். அதோன் 
்ேரோ இங் வரச்வசோலலிட்்டன். ்மலும் 
என்்னோட ்ிளோஸ் ்மட் எஸ்.ஐ. ்்ோ�ி’’
 இப்�ோது லசக்்ியோட்ோிஸ் டோக்டர் 
தவிர அலனவரும் அவருக்கு வணக்்ம் 
வசோன்்னோம்.
 ‘‘சோர்..இப�லலோம் இப�டிப�ட்ட 
்்சுங்ள சீோ ியஸ் ்்சுங்ளோ டீல 
�ண்ணிக்்ிட்டிருக்்்ோம். வ�ோண்ணப 
வ�ததவங் வேருப� வயிததுல ்ட்டிக் 
்ிட்டிருக்்ி்ற வேலம சோர் இப�.. ேோடு 
எங் ்�ோகுதுன்னு வதோியலல.. ்�ோன 
மோசம் தமிழேோ்ட ்�சுன விசயமோனது 
அயனோவரம் மோற்றுததி்றனோளி வ�ோண்ண 
17 ்�ர் தினமும் ்�ோலத வஸ்து வ்ோடுதது 
வலலு்றவு வசஞசி ேோசப �டுததியது 
ம ்ற க் ் க்  கூ டி ய த ோ . .  இ ப � டி ப � ட் ட 
அ்யோக்்ியர்்ள விட்வ கூடோது.. 
ேீங்தோன சு�ோ்வோட அப�ோ..அந்த ேோயி 
�ி்ரம் ் மல ் ம்பலளண்ட் குடுங்..முக்்ிய 
சோட்சியோ பூஙவ்ோடியப ்�ோட்டுக்குங்..’’
 எஸ்.ஐ.  முடிக்கு முன்்� ேோன் 
முந்திக் வ்ோண்்டன்.
 ‘‘சோர்.. என்லனயும் விட்வனஸ்ல 
்சததுக்குங்.. �ி்ரமும் இன்வனோரு 
வ ோ ட் ச் ் ம ன்  ர ோ ஜ ோ வு ம்  த ி ன மு ம் 
வமோல�லல  ஆ�ோசப�டம் �ோர்ததுக் ி்ட்டு 
அரட்லட அடிக்்ி்ற்த ்வலல. �ி்ரம் 
குற்்றவோளிங்்றதுல எந்த சந்்த்மும் இலல.. 
 ்�சிக் வ்ோண்டிருந்த்�ோ்த எதிர் 
�ோரோத வல்யில �ிரபு தோமோ்்வ தன் 
சட்லடபல�யிலிருந்த ்�னோலவ எடுக்் 
இதற்்ோ்்வ தயோரோ் இருந்தலதப ் �ோல 
்ோன்ஸ்ட�ிள் வவள்லளததோலள ேீட்ட 
முறுவலிததனர் டோக்டர்்ள். ேோனும்தோன்.

n
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 வோ சிபபு என்�து மனிதோின் 
்தடல்லள அதி் ோிக்்ச் வசய்து, அ்றிலவ 
விசோலப�டுததும். வோசிபபு இன்்றி ஒரு 
மனிதன் பூரணமலடவதிலலல என்�ோர்்ள். 
வோசிப�ின் மூலம் விலளயும் ேன்லம்்ளோ 
எண்ணிலடங்ோதலவ. ேம் �ண்�ோட்டு 
்லோச்சோர விழுமியங்லள அ்றிந்து வ்ோள்ள 
வும், ேம் ் டந்த்ோல வரலோறு்லளத வதோிந்து 
வ்ோள்ளவும், இலக் ி்ய அ்றிலவப வ�ற்றுக் 
வ்ோள்ளவும் மட்டுமலலோமல,  அலனதது 
விடயங்ளுக்கும் வோசிபபு இன்்றியலம 
யோததோ் உள்ளது. புதத்ங்ள் என்�லவ 
ேம் வோழேோலள்ய விலலமதிக்் முடியோ 
வ�ோக் ி்ஷங்ளோ் மோற்்றித தரும் வரங்ள் 
என்றும் வசோலலலோம். ேோம் வோசிபபுக்்ோ் 
்தர்வு வசய்யும் புதத்ங்லளப வ�ோறுத்த 
எம் இயலபும் அலம்ி்றது. அதனோல 
எப்�ோது்ம அ்றிவியல சோர்ந்த நூல்லளத 
்தடிப �டிப�்த சோலச் சி்றந்தது.
 இன்ல்றய ்ோலக்்ட்டததில, வதோழில 
நுட்� சோதனங்ளின் வருல்யும் இலணய 
�ோவலனயும் வோசிப�ிலன குல்றதது விட் 
டதோ் �ரவலோன ்ருதது ேிலவு்ி்றது. 
இக்்ருதது ஏற்புலடயதன்று. என்லனப 
வ�ோறுததவலர இந்த ேவீன உல ி்ல 
வதோழில நுட்�ங்ள் வளர்ந்த ேிலலயில,  
இலணய வோசிப�ின் மூலம்  வோச்ர்்ள் 
வதோல் அதி் ோித்த ் ோணப �டு ி்்றது. 
 இயந்திர ்தியில �யணிக்கும் �லலோ 
யிரக்்ணக்்ோன வோச்ர்்ளும்,  நூல்லளத 
தூக் ி்ச் சுமக்்ப �ிோியப �டுவதிலலல. ஆனோல 
தம் அ�ிமோனததுக்குோிய வோசிபல�யும் 
விட்டுக்  வ்ோடுக்்த தயோோிலலோத ேிலலயில 
அவர்்ள் வோசிபபுக்கு மோற்றுவழிலயத 
்தடி �யன் வ�று்ி்றோர்்ள். அதோவது, 
தமக்கு ்தலவப�ட்ட நூல்லள வோசிக்்  

இலணய தளங்ளுக்கு விஜயம் வசய்து 
்தடலின் மூலம் �யன்வ�று்ி்றோர்்ள். 
வோசிப�தற்வ்ன்்்ற �ல வசயலி்ள் 
உருவோக்்ப�ட்டு, வதோடுதிலர்யோடு விரல 
நுனியில ்ோததிருக்ல்யில வோசிப�ின் 
வ�றுமதி புோிந்தவர்்ள் அதன் முழு �லலனயும் 
வ�ற்றுக் வ்ோள்வதில �ின்னிற்� திலலல. 
இப்�ோது தம் �ணியில ஈடு�ட்ட�டி்ய 
புதத்ங்லள ஆடி்யோ (audio)  மூலம் 
்்ட்டு ரசிக்்வவன்்்ற வதோழிலநுட்�ம் 
வளர்ந்துள்ளலத யோரும் மறுக்்வியலோது. 
வோசிப�ின் மூலம் எமக்கு ் ிலடக்கும் அ்றிலவ 
மற்்றவர் ் ளுடன் � ி்ர்ந்து வ்ோள்வதன் மூலம் 
ேம்லம �ட்லட தீட்டிக் வ்ோள்ளவும் முடியும். 
எம்லம வசதுக் ி்க் வ்ோண்டு முன்்னோக் ி்ச் 
வசன்று இலக்கு்லள அலடயவும் 
உறுதுலணயோய் இருப�தும் வோசிபபுதோன்.
 எ ம்  உ ண ர் ் வ ோ டு  ஒ ன் ்ற ி ய  
வோசிபல� எம் உயிர்மூச்சோ் ் ேசிப்�ோம்.  
ேம்மிடம் உள்ள நூல்லள ஆவணமோ் 
்ளஞசியப �டுததி, வரும் தலலமுல்றக்கும் 
வோசிபல� எடுததுச் வசல்வோம். அ்தோடு 
்ேரவிரயமின்்றி மோற்று வழி்ளிலும்  
வோசிபல�த வதோடர்்வோம். �யன் வ�று்வோம்.

-  
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 உல்ின் தலலசி்றந்த இலக்்ியங 
்ள் என்்றோல ேீங்ள் எலதச் வசோலவீர்்ள்.
என்லனக் ்்ட்டோல எட்டுதவதோல் 
நூல்ள் என்்�ன். (�லரும் இலதததோன் 
வசோலவோர்்ள் என ேிலனக்்ி்றன்)
 இந்த எட்டுதவதோல் நூல்ளில 
பு்றேோனூறு ஒரு கு்றிப�ிட்ட இடதலதப 
வ�று்ி்றது.
 �ழந்தமிழர்்ளின் வீரம், வ்ோலட, 
மோண்பு என �லதலதயும் உள்ளடக்்ியது 
என்�தோல இச்சி்றப�ிடம் வ�று்ி்றது. 
�டிக்கும்்�ோ்த ேம் ரததம் வ்ோஞசம் 
சூடோ்ிவிடும் வோய்பபு்ள் மி் அதி்ம்.
 சோி-
 இந்த ேம் பு்றேோனூறு நூலுக்கு 
திருக்கு்றள் மோதிோி எளிய விளக்்ம்  
யோரோவது எழுதியிருக்்ி்றோர்்ளோ என்று 
ேம் மண்லடலயக் குலடயும் மோவ�ரும் 
்்ள்விக்கு இப்�ோது விலட ்ிலடத 
திருக்்ி்றது.

நூல : “மூன்்றடி்ளில மலர்ந்த பு்றேோனூறு”
ஆசிோியர் : ்விச்சுடர் ்.ே.்லயோண சுந்தரம்
வவளியீடு : ்வி ஓவியோ �திப�்ம்.

 இது இப�டி்ய இருக்்ட்டும்
 அதற்கு முன் சில விடயங்லள 
�ோர்ப்�ோம்.
 ்ருதது + ்ற்�லன = ்விலத.
 ்ோலங்ோலமோ் இதுதோன் ்விலத 
என்�தற்்ோன வலரமுல்ற.இதில உவலம, 
உ ரு வ ் ம் ,  எ ழு த து ,  ய ோ ப பு ,  அ ண ி , 
இலக்்ணம், எதுல், ்மோலன, இலயபு 
என ஏ்ப�ட்டது இருக்்ி்றது என்்றோலும் 
அதனதன் உருவததிற்கு ஏற்்றவோறு 
எழுதுவது என்�து ஒரு மோவ�ரும் ்லல.
 ்விஞன் தோன் வசோலலவரும் விடயத 
திற்கு அதன் உள்ளோர்ந்த வ�ோருளுக்கு 
ஏற்� அலமந்துவிடு்ி்ற வலரமுல்றலய 
எ டு த த ோ ண் டு  எ ழு து ம்  ் வ ி ஞ னு க் கு 
சுதந்திரம் இருக்கும். ஆ்்வ ்விஞன் 

�டிப�்தோடு மட்டுமலலோது �ள்ளிப  
�டிபபு �டிக்கும் ேம் வீட்டு அடுததத 
தலல முல்ற்ளிடததிலும் இந்நூலல 
வ்ோடுதது வோசிக்்ச்வசோலலுங்ள்.

கவிச்சுடர் 
கா.ந.கல்ாணசுந்தரம் 

அவர்களின் 
‘‘மூன்்றடிகளில மலர்ந்த 

பு்றநானூறு’’ - 

நூல ம்திப்புரர  : 
கவிஞர் செலவா ஆறுமுகம் 
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தம் ்ற்�லன்லளக் ்லந்துகூட  எழுதி 
�டிப�வர்்ளுக்கு �க்்ோவோ் ஒரு ்விலதத 
வதோகுபல� தந்துவிட்டுப ்�ோய்விடலோம்.
 ஆனோல-
 இ ல த வ ய ல ல ோ ம்  த ோ ண் டி  ஒ ரு 
சிக்்லோன ஒன்று இருக்்ி்றது.
 அது-
 ஏற்்ன்வ உள்ள இலக்்ிய 
நூல்ளுக்கு உலர எழுதுவது. அதிலும் 
ச ங ்  இ ல க் ் ி ய  நூ ல ் ளு க் கு  உ ல ர 
எழுதுவவதன்்றோல அது மோவ�ரும் ்வலல.
 சங் இலக்்ிய நூலுக்கு அதன் 
�ோடல்ளுக்கு ் விலதயி்ல்ய விளக்்ம் 
என்்றோல எப�டி எழுதுவது.
 சங் இலக்்ியப �ோடலுக்கு ் விலத 
யோ்ல்ய விளக்்மோ...?
 எப�டி எழுதுவது...்்ள்வி எழுந்தது 
எனக்கு. 
 எழுதியிருக் ி்்றோர் ஒருவர் எனும்்�ோது 
இன்னும் வியபபு கூடியது.
 எந்த நூலுக்கு இப�டி எழுது்ி்றோர் 
இவர்.
 ம்... அப�டிக் ்்ளுங்ப�ோ...
 வ�ோதுவோ் சங் இலக்்ிய நூல 
்லள மூன்று வல்்ளோ்ப �ிோிக்்லோம்.
 அலவ-

 வமலலினம்
 வலலினம்
 இலடயினம்
 இந்த வமலலின நூல்ள் என்�து 
வ்ோஞசம் �டிக்கும்்�ோ்த வமன்லமயோ் 
இருக்கும் - உதோரணம் : குறுந்வதோல்
 இ ல ட ய ி ன ம்  எ ன் � து  அ ்ற ம் , 
வ�ோருள் சோர்ந்தது. உதோரணம் : ேன்நூல  
திருக்கு்றள் ்�ோன்்றலவ.
 இந்த வலலினம் இருக் ி்்ற்த அ்ட 
யப�ோ... �டிக்கும் ்�ோ்த ரதத வோலட 
அடிக்கும் உதோரணம் : பு்றேோனூறு. பு்றேோனூறு 
நூல முழுவலதயும் �டிததுவிட்டு ேிமிர்ந்தோல 
்�ோதும் எவலனப ்�ோட்டு உலதக்்லோம் 
என்்றிருக்கும்.
 வோி்ளின் வோசிப�ி்ல்ய ேரம்பு்ள் 
அததலனயும் முறுக்்்்றிவிடும். இப�டி 
ஒரு சி்றபபுமிக்் இந்தப பு்றேோனூறு 
�ோடல்ளில உள்ள சங்டம் என்னவவனில
 ஒவவவோரு �ோடலலயும் விளக்்வுலர 
இலலோமல என்லனப்�ோல ஞோன சூனியங 
் ள்    � டி த து த  வ த ோ ி ந் து  வ ் ோ ள் ள ் வ 
முடியோது.
 ஆனோல-
 புோிந்துவ்ோண்டு �டிததோல ஆ்ோ 
என்்றிருக்கும். அப�டிப�ட்ட சி்றபபு 
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மூன்றடிகளில் மைர்ந் புறநானூறு புத்கத்ிலன இனிய உ்யம் இ்ழின் 
இலணையாசிரியர் ஆரூர் ்மிழ்நா்டன் நவளியபி்ட வ்டநசன்லனத ்மிழ்ச்சஙக நிறுவுநர் 
எ.்.இளஙபகா அவர்கள் ந்றறுக்நகாள்கிறார். அருககல் கவபிஓவபியா ்்ிப்க 
உரிலமயாளர் கவபிஞர் மயபிைாடுதுலற இலளய்ார்ி, எழுத்ாளர் நநல்லை சு.முதது, 
கவபிஞர்கள் மு.முருபகஷ், உ்யகணணைன், அன்புச்நசல்வபி சுபபுராஜூ, நூைாசிரியர் 
மறறும் ்ிரும்ி.அருள்நசல்வபி கல்யாணைசுந்ரம் ஆகிபயார்.
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மிக்  ் பு்றேோனூறு நூலில இருந்து வதோிவு 
வசய்யப�ட்ட 50 �ோடல்ளுக்கு, அப�ோடல 
் ள ி ல  உ ள் ள  ் ரு த து க் ்ள்  ம ற் று ம் 
்ோட்சி் ளுக்்்ற்�, அதன் உண்லம வடிவம் 
மோ்றோது ஒவவவோரு வசய்திலயயும் மூன்று 
மூன்று வோி் ளோ  ்மி்  ் ேர்ததியோ  ்வோி வடிவம் 
வ்ோடுதது சி்றபபு வசய்திருக் ி்்றோர் ஐயோ.  
்விச்சுடர் ் ோ.ே. ் லயோணசுந்தரம் அவர்்ள்.
 இப�டி ஆரோயததக்் ் ேோக்்ில 
பு்றேோனூறு �ோடல்லள எடுதததற்்ோ்்வ 
இவலர எவவளவு ்வண்டுமோனோலும் 
�ோரோட்டலோம்.
 ஏன் இலதச் வசோல்ி்்றன் என்்றோல-
 மூன்று வோி்ளில சுருக்் ்வண்டு 
மோயின்
 எவவளவு ் தடல இருக்் ் வண்டும்...
 எவவளவு புோிதல தி்றன் இருக்் 
்வண்டும்...
 எவவளவு வசோற்்லள ஆரோய்ந் 
திருக்்  ்வண்டும்...
 எவவளவு கு்றிபபு்ள் எடுததிருக்் 
்வண்டும்...
 எவவளவு தி்றன் ் தலவப�ட்டிருக்் 
்வண்டும்...
 இப�டி-
 அடுக்்டுக்்ோ்  அடுக்்ி லவதத 
அததலன ்வண்டும் என்�தற்கும் விலட 
யளிததிருக்்ி்றது இபபுதத்ம்.
 பு்றேோனூறு வசய்யுள்்லள �டிததுப 
�டிதது உலர்ந்து்�ோன வோய்க்கு இவர் 
தரும் மூன்்றடிப �ோடல்ளில  உலர்ந்த 
வ த ல ல ோ ம்  ம ல ர் ந் து வ ி டு ் ி ்ற து  எ ன ச் 

வசோன்னோல அது மில்யிலலல.
 #மூன்்றடி்ளில மலர்ந்த பு்றேோனூறு 
- ்வனியுங்ள் - ‘‘மலர்ந்த’’ அதனோலதோன் 
இப�டி தலலபல� லவததிருக்்ி்றோ்ரோ 
என்று ேிலனக்்ி்்றன்.
 புதத்ததின் உள்்ள நுலழந்து,  
சோிப�ோ ேம்ம ஆசிோியர் என்னதோன் 
வசோலலியிருக்்ி்றோர் என்று �ோர்ததோல...
 வியபபு... வியபபு... வியபபு...
 வியபல�த தவிர ்வவ்றோன்றும் 
இலலல.
 ்�ோர்க்்ளம். ேோடும் ேோடும் ்மோதி 
க்வ்ோள்்ி்றது. வீட்டிற்கு ஒரு ஆண்ம்ன் 
்�ோர்க்்ளம் வசன்று ்�ோோிட்வண்டும் 
என்�து மரபு. ்ோவலோளி வந்து ஒரு 
வீட்டின் ்தலவத தட்டி அந்தத தோயிடம்  
்்ட்்ி்றோன்.
 உன் ம்ன் எங்்..?
 என் ம்லன ஈன்்ற வயிறு மட்டு்ம 
இங்் உள்ளது.
 புலி இருந்த குல்லயப்�ோல.
 அ வ ன்  ் � ோ ர் ் ள த த ி லி ன் ்ற ி 
்வவ்றஙகு இருப�ோன்...
 அஙகு வசன்று ்ோண் என்்ி்றோள்
 நூலோசிோியர் வசோல்ி்றோர் இப�டி.

புலி ்�ோ்ிய ்ல குல்்ய தன் வயிவ்றன
வ�ருலம ேவிலும் வீரததோய்
்�ோர்க்்ளம் ்தோன்றும் வீர ம்ன்.

 ஆ்ோ இலதவிட எப�டி இக் 
்ோட்சிலய எளிலமயோ் விளக்குவது. 
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குழவி இ்றப�ினும் ஊன் தடி �ி்றப�ினும்
ஆள் அன்று என்று வோலின் தப�ோர்.
 
 விளக்்வுலர இலலோமல ஏதோச்சும் 
புோியுதோ ேமக்கு...? இலலலதோ்ன... 
ஆசிோியர் வசோல்ி்றோர் �ோருங்..

இ்றந்து �ி்றந்த குழந்லத்யோ
தலசப �ிண்ட்மோ புலதக்்ப�டும்
வீரமிகு வோளோல ்ீ்றி.

 �டிக்கும்்�ோ்த ேடுக்்ம் ் ோண்்ி்றது 
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கவபிஞர் நசல்வா ஆறுமுகம் அவர்கள் 
நூலிலன கவபியருவபி ஆரூர் ்மிழ்நா்டன் 
அவர்களி்டம் ந்றுகிறார். அருகில் 
நூைாசிரியர் கா.ந.கல்யாணைசுந்ரம் 
மறறும் எழுத்ாளர் வீரபசாழ 
்ிருமாவளவன்.
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உள்ளம். எப்�ர்ப�ட்ட குடி ேம் தமிழக்குடி.
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�ோடல ஒன்று
 இதுவும் ்�ோர்க்்ளம் தோன்.
 ்�ோர் ேடந்து முடிந்த ேிலலயில 
தோய் ஒருததியிடம் வந்து வசோல்ி்றோள் 
ஒருததி. உன் ம்ன் ்�ோர்க்்ளததில 
இ்றந்துவிட்டோன் என்று.
 இ வ ள்  ஏ ற் ் ் ன ் வ  மு ன் 
ேடந்த ்�ோோ ில தன் ்ணவலனப 
�்றிவ்ோடுததவள்.
 சலளக்்ோமல தன �ிள்லளலயயும் 
்�ோர்க்்ளததிற்கு அனுப�ிய வீரத தோய்.
அவள் வசோல்ி்றோள் �ோருங்ள்.

ேரம்பு எழுந்து உள்றி ேிரம்�ோ வமன்்தோள்
முளோி மருங்ின் முதி்யோன் சிறுவன்
மோண்டு அமர்க்கு உலடததனன் ஆயின்
உண்ட என் முலல அறுததிடு்வன்.

 என்ன ஒரு வ்ோலல வவ்றி �ோடல 
இது. அந்தத தோய் உலரததலத தன் வழிப 
�ோடல வழியோ் மூன்்்ற வோியில ஆசிோியர் 
வசோல்ி்றோர் இப�டி.

பு்றமுது்ிட்டு ்தோற்்்றோடியிருப�ின்
அறுதவத்றி்வன் �ோலபு்ட்டிய அங்தலத
முழங்ினோள் வீரத தோய்.

 ேம் வருங்ோலத தலலமுல்ற்ள் மி் 
முக்்ியமோ் �டிததுத வதோிந்துவ்ோள்ள 
் வ ண் டி ய  ம ி ்  மு க் ் ி ம ோ ன  நூ ல 
பு்றேோனூறு.
 அ த ற் கு  ம ி ்  � க் ் ோ வ ோ ்  ஒ ரு 
�க்்ததுலண புோிந்து மி்ச்சி்றப�ோன ஒரு 
நூலல மலரவிட்டிருக்்ி்றோர் ஆசிோியர்.
 தமிழததோய் அன்லனயவள் எவவ 
ள்வோ ்விஞர்்லள உருவோக்கு்ி்றோள்.
 சிலலர மட்டு்ம அவள் ஈன்வ்றடுக் 
்ி்றோள். ்.ே ்லயோண சுந்தரம் அவர்்ள் 
தம ிழததோய் ஈன்வ்றடுததப � ிள்லள 
என்�லத மீண்டும் ஒருமுல்ற இபபுதத 
்ததின் மூலம் ேிரூ�ிததிருக்்ி்றோர்.
 இந்நூலில அவவரழுதிய எலலோப 
� ோ ட ல ் ல ள யு ம்  இ ங கு  ே ோ ன்  எ ழு த ி 
விட்டோல அது புதத்ததின் அளலவயும் 

்டந்து ்�ோய்விடும்.
 இந்நூலின் ஆசிோியர் ்.ே ்லயோண 
சுந்தரம் அவர்்ள் தன்முலனக் ் விலத்ளிலும் 
ல�க்கூ வல்லம ்விலத்ளிலும் ல் 
்தர்ந்தவர் என்�தோல இந்த மூன்்றடிப  
�ோடல்ளும் அவருக்்் உோிய �ோணியில 
மி்  எளிலமயோ் எழுததோக்்ம் வ்ோடுதது 
தமிழ கூறும் ேலலுல்ததிற்கு ேலலவதோரு 
�லடபல�த தந்திருக் ி்்றோர்்ள்.
 இபபுதத்ததில இவர் எடுததோண்ட 
�ோடல்ள் மட்டுமலலோமல இன்னுமுள்ள 
�ோடல்ளுக்கும் இலதப்�ோல மூன்்றடி 
்ளில எழுதிவவளியிட்டோல  ேமக்கு 
மட்டுமலலோமல வருங்ோல சந்ததிக்கும் 
ஒரு வரப�ிரசோதமோ் அலமயும் என்்ற 
ஒரு மோவ�ரும் ்்ோோிக்ல்லய அவர் முன் 
லவக்் தமிலழ ்ேசிக்கும் வோச்ன் என்்ற 
முல்றயில ேோன் ்டலமப�ட்டிருக்்ி்்றன்.
அப�ணிக்கு எலலோம் வலல ஆண்டவன் 
அவருக்கு ேீண்ட ஆயுலளத தருமோறு 
்வண்டிக்வ்ோள்்ி்்றன்.
 மூன்்றடி்ளில மலர்ந்த பு்றேோனூறு - 
நூலல வோங்ிப �டியுங்ள். �டிப�்தோடு 
மட்டுமலலோது �ள்ளிப �டிபபு �டிக்கும் ேம் 
வீட்டு அடுததத தலலமுல்ற ்ளிடததிலும் 
இந்நூலல வ்ோடுதது  வோசிக்்ச் வசோல 
லுங்ள்.
 ஏவனனில-
 ேம்லம விட இத்தசததிற்கு வருங 
்ோலத தலலமுல்ற்ள் அதி்ம் ்தலவ.

நூலோசிோியர் : ்.ே ்லயோண சுந்தரம்
அலல்�சி :9443259288
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நூலிலன கவபிஞர் அமு்ா ்மிழ்நா்டன், 
கவபியருவபி ஆரூர் ்மிழ்நா்டன் 
அவர்களுக்கு ்ிரும்ி.அருள்நசல்வபி 
கல்யாணைசுந்ரம் வழஙகுகிறார். அருகில் 
நூைாசிரியர் மறறும் ்்ிப்கத்ார்.
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ஏ்ாவது ஒன்லற ஒளிததுலவதது 

முகத்ிலரயபில் ்பிம்்ஙகலள ஓ்டவபி்டாப் !

நமௌனம் புல்த் இ்ழ்களில் 

நமல்ை நமல்ை உ்ிர்க்கும் வார்தல்களில் 

சிபநகத்ின் அன்பு நவளிப்்டட்டும் !

இயறலகயபின் நிய்ிக்குள் எபப்ா்ாவது

உன்னால் முடியுமானால் 

இயல்்ாய் ந்டநது வா ....

மறறவர்களின் எ்ிர்்ார்பபுக்கு 

மாயதப்ாறறம் நகாணடு முகமூடிக்குள் 

ஓடி ஒளியாப் !

பநறறு இன்று நாலள..... மாறறஙகளின் 

ப்ாறறப ்பிலழயாகி வருகிறது !

எ்ிநர்ிபர அமர்ந்்பின்னும் 

உ்ிரிபபூக்களாய் உைர்வப்ன் ?

எணணைஙகள் வபிரிவல்டயா் 

ப்ான்சாய் மரஙகளாய் நநஞசக்குழிக்குள் 

்வமிருக்கச் நசய்து என்ன ்யன் ?

அவவபப்ாது ்ிரும்்பிப்ார்ததுக் நகாள் !

ந்டநது வந் ்ால்நயல்ைாம் 

நநருஞசி முட்கள் நிலறந்லவ்ான்....

இருந்ாலும் தூரதது நவளிச்சமாய் 

வரபவறக காத்ிருக்கிறது ....

நாம் யார் என்னும் மனத்ிணணைம் !

இயறலக ஒரு 

்ிறந் புத்கம் 

அ்ில் மனி்பநயபம 

முகவுலர 

புல்நவளிகளும் 

மணடிக்கி்டக்கும்

மைர்களின் வாசமும் 

்க்க எணகள் 

மகரந்ம் ்ரபபும் 

வணணைததுபபூச்சிகளும் 

வணடினஙகளும் 

அத்ியாயஙகள்

அந்ிவானமும் 

பமகம் ்ழுவும் மலைகளும் 

ந்ிக்கலர நாணைல்களும்

நயமிக்க வார்தல்கள் 

அ்டர்வன மூஙகில் பு்ர்களும் 

நநஞலச அள்ளும் 

நீபரால்டகளும்

புலனவுகளின் ்பிர்ிகள் 

கீ்ம் ்ாடும் வபிடியல் 

்றலவகளும் 

புல்லின் நுனி ்னிததுளிகளும் 

முடிவுலரயபின் எல்லைகள் 

இன்னும் ்ை ....

இயறலகப புத்கத்ின் 

உ்ிர்ந் இறகுகளாய் 

வானதல் அளந்்டி 

ந்ன்றலில் கலரந்ன
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நம்�ிக்ழ்த் துரேொ்ம்நம்�ிக்ழ்த் துரேொ்ம்

நம்்பினார் நகடுவ்ில்லை 
நான்கு மலற்ீர்பபு - இஙகு
நம்்பினார் வாழவபிடுவ்ில்லை 
அவன் எ்ிர்்ார்பபு
நாவபினிக்கப ப்சிபய 
நயவஞசகம் நசய்்ிடுவார்
நம்்லவதது கழுத்றுப்து 
நந்ிகளின் நசயைதுவாம்...

நாவபினிபை ப்ன் லவதது 
நயமாய் ப்சுவான்
நானிைம் எஙகிலும் 
நல்ைவனாய்  ந்யர் வீசுவான்
நல்கிடும் ப்ா்ிலும் 
நசுக்கிபய ஏசுவான்
நம்்பிக்லக நகாண்டார் 
துபராகதல் காட்டிடுவான்...

புனி்த்ின் புகலி்டமாம் 
மனி்ம் என்்ார் - இஙகு
மனி்த்ில் புனி்ம் 
நசததுக்நகாணடிருக்கிறது
உயபிர் நகாடுப்ான் 
துயர்துல்டப்ான் 
நண்ன் என்்ான்
உயபிர் உள்ளவலர 
உறற நண்ன் என்று 
நம்்பிவபி்டாப்...

வாழ்லவ வளமாக மாறறிடுக
ஈனச் நசயல்களிலிருநது 
இயன்றவலர காத்ிடுக
இல்ைஙகள் ப்ாறும் 
இன்்க் களிபல்க் நகாட்டிடுக...
சான்பறார் நசப்பிய 
நசாற்டி சீர்தூக்கிடுபவாம்

நசால்லிலும் நசயலிலும் 
கயலமலய நவன்றிடுபவாம்
நம்்பவ ந்டந்ிடு நம்்பி ந்டவாப் 
என வாழ்ந்ிடுபவாம்
நம்்பிக்லக துபராகதல் 
தூர லவத்ிடுபவாம்...

- ்றசிப்ொ அன்ொர்
சாய்ந்மருது. இைஙலக

�தில் ப்ொடுக்கும்�தில் ப்ொடுக்கும்

உள்ளத்ில் உ்ித்ந்ல்ைாம் 
வாய் வழிச் நசால்ைாய்
மைர்ந்ிடுவ்ால் மனி்
மாணபுகள் மலறந்து

எணணைியனநவல்ைாம் 
இைஙகிய்ன் காரணைபம
ந்ால்ைா் ந்ாய்கநளல்ைாம்
உணலமநயனத துைஙகியது

இருளி்யக் கலறகளால்
இல்ைாமற ப்ான பநசஙகள்
மலறநது ப்ான மனி்த்ால்
மரித்ினியறறுப ப்ானது

ஒறறுலமக் கயபிறலறப
்றறிப ்பிடித் கூட்்டதல்
பவறாக்கிய ்லகலமகள்
பவர்ப்பிடித் மரஙகளாக்கியது

உயபிரான குடும்்ம்ில் 
உண்டான பவறறுலமயால்
ஒன்று்ட்்ட உறநவன்்து
ஒருநாளும் இல்ைாது ப்ானது

காைத்ின் சூழ்ச்சிகளால்
கலியுகத்ின் அல்டயாளஙகள்
காைபம காட்டும் காட்சிகநளன
கணநணை்ிபர நல்டந்றுகிறது 

உள்ளத்ில் உயர்வாக நமச்சிபய
உணலமயு்டன் ்ினம் வாழ்த்ிய
உறவுகளின்று வஞசகத்ினால்
உ்றித ்னிலமயபில் ்ள்ளுகிறது

கறற்ன் ்டிநயாழுகி - நற 
கருமஙகள் புரிந்ால்
லகயூட்்டாநனன்று அகிைபம
லக நீட்டிச் நசால்கிறது

்ாரினிபை ந்டக்கும் இத்லன 
்ாவக்நகாடுஞ நசயலுக்கும்
நிச்சயநமாரு நாள் மனி்குைபம
நீ்ியாளனி்டம் ்்ில் நகாடுக்கும் 

"ஏரூர்க்்வி" எச்.எம்.எம்.்றசீம்.
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Dr. 
(International Life Coach – Mentor – Facilitator)

 ‘மன்ச ஆ்ற மோட்்டஙகுது…’ 
இப�டி வ�ருமூச்்சோடு தன் �ிரச்லனலயப 
�ற்்றி சிலோ ி்க்்ோதவர்்்ள இலலல எனலோம்.
 என் ேண்�னுக்கு ேோன் என்வனன் 
ன ் வ ோ  உ த வ ி  வ ச ய் ் த ன் . .  அ து வு ம் 
அவனுக்கு மி் ்வண்டிய ்ேரததில ஓடிப 
்�ோய் வசய்்தன். ‘்ோலததினோற் வசய்த 
ேன்்றி சி்றிவதனினும் ஞோலததின் மோணப 
வ�ோிது’ என்்ி்றோர் வள்ளுவர். ஆனோல 
அவன் வ்ோஞசம் கூட ேன்்றியிலலோமல 
என்லனப �ற்்றி  ஏ்த்தோ ் �சிக் வ்ோண்டு 
திோ ி் ி்றோன். இவன் உ்ற்வ எனக்கு 
்வண்டோம் என துடிப �ோர்்ள் சிலர்.
 ேோன் இரவும் �்லுமோ் தூக்்ி 
வளர்தத என் தம்�ி, இ்றக்ல் முலளத 
தவுடன் �்றந்தவன் தோன் இன்று என்்றோ வது 
அவன் குரலல அலல ் �சியில ் ்ட் ி்் ்றன். 
இப�டி ஒரு வதோலல தூர உ்றவு எனக்கு 
்தலவயோ என மருகுவோர்்ள் சிலர். 
 உங்ளுலடய துடிபபு ேியோயமோன 
தோ் இருக்்லோம், உங்ள் வருததம் 
ஏற்புலடயதோ் இருக்்லோம், ஓடி ஓடி 
வசய்த உ்றவு்ளின் பு்றக்்ணிப�ின் வலி 
ஏற்் முடியோததோ் இருக்்லோம். ஆனோல 

எந்த �ிரச்லனயோ் இருந்தோலும், இப�டி 
மனதில லவதது வருந்தி வ்ோண்டிருந்தோல 
அது ஆ்ற்வ வசய்யோதது மட்டுமலல, 
ஆ்றோத இரணமோ்்வ மனதில தங்ி 
விடும். 
 உங்லளப வ�ோறுததவலர ஏ்தோ 
ஆற்்றோலமயில மீண்டும் மீண்டும்  ேீங்ள் 
ேிலனததுப �ோர்ததுக் வ்ோண்டி ருக் ி்்றீர்்ள். 
இதில என்ன தவறு இருக் ி்்றது என்று 
்தோன்றும். ஆனோல.. இது ேீங்ள் ேிலனப�து 
்�ோல யோ்ரோ வசய்தலத உங்ளுக்குள் 
ேீங்்ள ஏ்தோ ேிலனததுப �ோர்ததுக் வ்ோண்டி 
ருக் ி்்றீர்்ள் என்னும் ்�ோ ி்்ற ்�ோக் ி்ல 
ேடக்கும் சிறு விஷயம் இலலல. இது உங்ள் 
சக்திலய எலலோம் உல்றய வசய்து உங்லள 
சோியோன முல்றயில வசயலோற்்ற விடோமல 
தடுக்கும் வ�ரும் தடங்ல. அதனோல தோன் அந்த  
ேி் ழவு்லள, ேீங்ள் எண்ணும் ் �ோவதலலோம் 
மன �ோரமோ் ்சோர்வோ் உணர் ி்்றீர்்ள். 
சுழன்று வரும் இந்த ேிலனவு்ள் உங்ள் 
உடலலயும் �லவீனமோக்்ி விடும். உ்றவு 
்லளயும் �லவீனமோக்்ி விடும். மனம் 
ம ி்ழச்சியற்று தவிக்கும்.
 இந்த மோதிோி வருததமோன எண்ணங 
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் ளு க் கு  ஆ ழ ம ன ம்  எ ன் ன  வ � ய ர் 
வசோல்ி்றது வதோியுமோ ‘Energy Clot’. 
அதோவது உங்லளயும்றியோமல இந்த 
எண்ணங்ள் உங்ள் சக்தி்லள எலலோம் 
சோியோன முல்றயில வசயலோற்்ற விடோமல 
உடலின் �ல �குதி்ளில ஆங்ோங்் 
உல்றய லவதது உடல இயக்்தலத்ய 
சீோிலலோமல வசய்து விடு்ி்றது. தவிர, மூலள 
விடுக்கும் ்ட்டலள்லள உடம்வ�ஙகும் 
வ்ோண்டு வசலலும் ேிவரோன்்ள் இந்த 
எனர்ஜி ்ிலோட்டினோல (சக்தி உல்றேிலல) 
ஒன்றுடன் ஒன்று சோியோன முல்றயில 
ச ிக்னல்லள �ோிமோ்றிக் வ்ோள்ள 
முடியோமல முரண்�ட்டு, ் ேோய் எதிபபு சக்தி 
குல்றந்து, உடம்�ில �ல �ிரச்லன்லள 
ஏற்�டுததி விடு்ி்றது. 
 ஆ், குற்்றம் �ோர்க்்ின் சுற்்றம் 
இலலல இது ேம் முன்்னோர் வசோன்னது 
மட்டுமலல. சுற்்றம் ்�ணு�வ்ன ஆ்ரோக் 
யமோ், சந்்தோஷமோ் இருக்்ி்றோன் 
என்்ி்றது மருததுவமும், வோழவியல 
ஆய்வு்ளும். 
 அவமோிக்்ோவில �ோர்வர்ட் �ல 
்லலக் ்ழ்ததில ஒரு புதுலமயோன 
வரலோற்று சி்றபபு மிக்  ் ஆய்வு ஒன்று 
வசய்தோர்்ள். �ல நூறு ்�ர்்ளிடம் அவர்்ள் 
இள வயதிலிருந்து வ்யோதி் ம் வலர எது 
அவர்்லள ஆ்ரோக் ி்யமோ  ்லவததிருக் ி்்றது, 
ம ி்ழச்சிலயத தரக் கூடியதோ  ் இருக் ி்்றது, 
வோழக்ல்யில ஒரு ேில்றலவக் வ்ோடுததது 
என்று ேீண்ட ஆய்வு வசய்தோர்்ள். 75 
வருடமோ  ்  வதோடர்ந்து ‘லலவ’ வோ  ் ேடந்த 
அந்த ஆய்வின் முடிவு மூன்று முக் ி்யமோன 
உண்லம்லள வசோன்னது.
 சமூ்த்தோடும், உ்றவு்ளுடனும் தன் 
குடும்�த்தோடும் வேருக்்மோன உ்ற்வோடு 
இருப�வ்ன, உண்லமயில ம ி்ழச்சி் யோடு 
இருக் ி்்றோன். உங்ள் குடும்�ததிற்குள் சின்ன 
சின்ன சண்லட சச்சரவு்ள் இருக்்லோம்.. 
ஆனோல, �ரஸ்�ர புோிதலும் அன்பும் 
அக்்ல்றயும் உங்ளுக்கு இருந்தோல அது 
உங்லள ஆ்ரோக் ி்யமோ  ் இருக்் வசய்யும். 

உங்ள் வோழேோள் அதி் ோிக்கும். 50 வயதில 
உ்றவு்்ளோடு அன்்�ோடு இருப�வர்்ள் 
80 வயதிலும் தளரோமல வோழவோர்்ள். தவிர, 
ேலல குடும்�ம் �ல்லலக் ்ழ்ம் என்�தோ் 
குடும்�த்தோடும் சமூ்த்தோடும் ஒன்்றி 
இருப�வனின் மூலள மி்  சுறுசுறுப�ோ் 
இருக்கும் என் ி்்றது அந்த ஆய்வு. 
 இப�டி உ்றவு்்ள ம ி்ழச்சியின் 
தி்றவு்்ோல என்�து வதோிந்திருந்தோலும், 
தனி மரம் ்தோப�ோ்ோது, உ்றவு்லள 
ஒதுக் ி் தனிலமயில இருக்கும் ஒருவலன 
்வண்டோத எண்ணங்ள் ஆக்்ிரமிக்கும், 
ஏ்தோ ஒன்ல்ற இழந்தது ்�ோல அவன் 
மனம் தவிக்கும் என அ்றிந்திருந்தோலும், 
உ்றவு்லளப ்�ோற்்ற முடியோமல �லரும் 
தவிப�தற்கு முதன்லமயோன ்ோரணம், இந்த 
அவசர உல்ததில உங்ள் மீது ஏற்்றப 
�ட்ட உண்லமயோன �ோரங்லள விட்டும், 
உ்றவு்லள �ோரமோ்க் ் ருதி இ்றக் ி் லவதது 
விட்டு ஏ்தோ ஒரு வவற்று மோலயயில, 
எலத்யோ வவற்்றி எனத ்தடி ேீங்ள் ஓடிக் 
வ்ோண்்ட இருக் ி்்றீர்்ள். முதலில ேீங்ள் 
அந்த வவற்்றிடதலத ேிரபபுங்ள். வவற்்றி 
தோ்ன ி்லடக்கும் என விோி் ி்றது அந்த 
ஆய்வு.
 �ல வருடங்ளுக்கு முன்பு, �ோலல 
வனங்ளில தோர் சோலல்ள் ்�ோடப �டோத 
்ோல ்ட்டங்ளில… ஒட்ட்ம் மட்டு்ம 
புலதயும் �ோலல மணலில வோ்னமோ் 
�யன்�டுததப �ட்ட்�ோது, ஒட்ட்தலத 
மணலில உட்்ோரச் வசய்து அந்த �யணி தன் 
�யணததில வ்ோண்டு வசலல ்வண்டிய 
வ�ோருட்்லள எலலோம் அதன்  ேீண்ட முது ி்ல 
மூட்லட மூட்லடயோ  ்ஏற்று ி்்றோர். ஒட்ட்மும் 
அலசயோமல உட்்ோர்ந்திருக் ி்்றது. அவர் 
இப்�ோது ஒட்ட்தலத ஓட்டி வசலவதற்்ோ் 
எழுந்திருக்  ் வசோல ி்்றோர். அது எழுந்திருக்் 
மறுக்்ி்றது!.  என்ன ஆயிற்று இந்த  ஒட்ட 
்ததிற்கு.., அவர் குழம்�ியவோறு அலத 
சுற்்றி இருக்கும் ்யிற்ல்ற இழுதது மீண்டும் 
மீண்டும் அலத எழ லவக்  ் முயற்சிக் ி்்றோர். 
அது எழ மறுக் ி்்றது. அவர் அலத தன் 



   |

ல்்ளோல தள்ளி எழச் வசோல ி்்றோர். அது ஏ்தோ 
சமிஞலச ்ோட்டுவது ்�ோல, சரமோோியோ் 
மூட்லட்ள் ஏற்்றப �ட்ட தன் முதுல  ்வலதும் 
இடமுமோ  ்அலசதது விட்டு அந்த இடதலத 
விட்டும் எழுந்திருக்்ோமல வவறும்ன 
முரண்டு �ிடிக்்ி்றது. அந்த �யணிக்கு 
ஒட்ட்ம் என்ன வசோலல வரு ி்்றது, அது 
ஏன் இப�டி தன்னுடன் ஒததுலழக்்ோமல 
முரண்டு �ிடிக் ி்்றது என்�து �ிடி�டு ி்்றது. 
இப்�ோது அவர் ஒன்று்ம இலலோத சில 
்ோலி மூட்லட்லள ஒட்ட்ததின் ்மல 
ஏற்று ி்்றோர். 
 ஒட்ட்ம் இன்னும் அதி்மோ் 
முரண்டு �ிடிதது எழோமல அமர்ந்திருக்், 
அவர் தனக்குள் சிோிததவோறு ஒட்ட்ததின் 
்ண்ணில �டுவதற்்்ற்� அந்த ்ோலி 
மூட்லட்லள அதன் முது்ில இருந்து 
ஒன்்றன் �ின் ஒன்்றோ் தள்ளி விடு்ி்றோர். 
ஒட்ட்ம் ஏ்தோ சோதிதத வ�ருலமயில, எந்த 
�ோரமும் குல்றயோம்ல ஏ்தோ �ோரம் இ்றங்ி 
விட்டது ்�ோல தன் உடலல சிலிர்தது 
எழுந்து �யணிக்்த வதோடஙகு்ி்றது. 
 வ�ரும்�ோலோன உ்றவு்ளில இந்த 
வீம்பும் �ிடிவோதமும் தோ்ன முன்னின்று, 
ஏ்தோ ஒன்்றிற்கு முரண்டு �ிடிததுக் வ்ோண்டு 
எந்த உ்றலவயும் மு்றிக் ி்்றது. அவன் 
என்லன அவமோனப �டுததி விட்டோன்… 
அவன் சோோி வசோலலோமல அவ்னோடு ஒரு 
்�ோதும் ்�ச மோட்்டன் என உங்ள் 
ேட்ல�யும் உ்றலவயும் தள்ளி லவக்்ச் 
வசய் ி்்றது. உண்லமயில �ோர்ம இலலோத 
ஒன்ல்ற இ்றக் ி் லவதது விட்டு வ�ரும் 
�ோரம் குல்றந்தது ்�ோல வீறு ேலட ்�ோட 
லவக் ி்்றது. 
 எந்த ஒன்்றிற்கும் உண்லமயோன 
�ிரச்லனலய புோிந்து வ்ோண்டு அலத சீர் 
வசய்ய ் வண்டும் என்று ேீங்ள் ேிலனப�லத 
விட, உங்ள் ஈ்்ோ திருபதி அலடய ் வண்டும் 
எனும் எண்ணம் தோ்ன �ல ்ேரங்ளில 
உங்ளிடம் ் ம்லோங ி் ேிற் ி்்றது. 
 உ்றவு்ள் ம ி்ழச்சிவயனும் ல�ட் 
ரஜன் வோயுவோல ேிரப�ப�ட்ட �லூன் 

்�ோன்்றவர்்ள், சிறு சிறு குல்ற்லள வ�ோிது 
�டுததோமல, அவர்்லள வேருக்்மோ  ்லவததுக் 
வ்ோள்வதும், எங்்ோ �்றக்் விடுவதும், 
உங்ள் ல்்ளில தோன் இருக் ி்்றது. அது்வ 
உங்ள் ம ி்ழச்சியின் அளலவ  தீர்மோனிக் ி்்றது. 

�ொக்ஸ் ப்மஸ்ர்ஜ்

 ஒரு ேோணயததிற்கு இரண்டு 
�க்்ங்ள் இருப�து ்�ோல,  எந்த 
ஒரு வசோல வசயலுக்கும் வவவ்வறு 
்்ோணங்ள் இருக்கும். ேீங்ள் �ோர்க்கும் 
்்ோணம் ்வறு மற்்றவர் �ோர்க்கும் 
்்ோணம் ்வறு என்்ற புோிதல இருந்தோல 
எந்த உ்றவிலும் விோிசல வரோது. 
 உதோரணமோ் para l l ax  என் 
வசோலலப�டும் இந்த ்்ோணமோற்று 
�யிற்சிலய ேீங்்ள  வசய்து �ோருங்ள் .
 ேீங்ள் அலமதியோ் ஒரு ்சோில 
உட்்ோர்ந்து வ்ோண்டு உங்ளுலடய 
இடது ல்யோல இடது ்ண்லண மூடிக் 
வ்ோள்ளுங்ள். இப்�ோது வலது ல் 
வ�ருவிரலல தம்ஸ்அப என்�தோ் ேீட்டி 
உங்ள் வலது ்ண்முன் லவதது அந்த 
வ�ருவிரலுக்கு ்ேர் முன்்ன இருக்கும் 
�குதிலய மனதில கு்றிததுக் வ்ோள்ளுங்ள். 
இப்�ோது, உங்ள் தம்ஸ் அப வலது ல்லய 
சற்றும் அலசக்்ோமல அ்த இடததில 
லவததுக் வ்ோண்டு வலது ்ண்லண மூடி 
இடது ்ண்ணோல அலதப �ோருங்ள்.  
ேீங்ள் எதுவும் மோற்்றோம்ல உங்ள் தம்ஸ் 
அப வலது ல் சற்்்ற ்வறு �க்்ம் ே்ர்ந்து 
இருப�து ்�ோல மோயத ்தோற்்றம் தரும்.  
இப�டி உங்ள் வலது ்ண்ணும் இடது 
்ண்ணு்ம ஒன்றுக்கு ஒன்று ்வறு�ட்ட 
்்ோணததில ஒ்ர வ�ோருலள �ோர்ப�லத 
ேீங்ள் புோிந்து வ்ோண்டோல, மற்்றவர்்ளின் 
்்ோணதலத புோிந்து உங்ளோல �ி்றருடன் 
�ிரச்லன இலலோமல வசயல �டமுடியும். 
உ்றவு்ள் ம்ிழச்சியோய் மலரும்.

n
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 ்ணவன் ேடரோசுக்கு 54 வயதும் 
வசந்தோவுக்கு  48வயசுமோச்சு..ஒ்ர குல்ற 
�ிர�ல லடலருக்கு ..
 இளவயது திருமணம் முடிந்து 6 
வருடம் ்ழித்த வசுமதி �ி்றந்தோள்.. 
 �ி்றந்தது்ம வ்ோழு வ்ோழுவவன 
அழகு.. சந்்தோசததுக்கு அள்வ இலலல.. 
 ஆ ன ோ  ே ோ ள ோ ்  ம ் ள்  மீ து 
்வலல்ய ்வலல.. எதுக்வ்டுததோலும் 
�ிடிவோதந்தோன் அவளுக்கு.. 
 வதோடக்்க்்லவி �டிக்கும் ்�ோ்த 
�டிபபுல சுமோர்தோன்.. ்்ட்டது மட்டும் 
உட்ன வ்லடச்சுரனும்.. 
 வசுமதி 9ம் வகுப�ில வ�ோிய 

  !

வ�ண்ணோ ஆனதும் மணம்ள் ்�ோல 
அலங்ோிதது மஞசள் ேீரோட்டு லவக்்னும் 
என்று ஆர்ப�ோட்டததில அலதயும் வசய்தனர்.
 �ததோம் வகுப�ில ்தர்ச்சி.. 
குல்றந்த மோர்க்கு எடுதது தோன்.. 
அப�ோவுக்கு வ�ோண்ணு டோக்டர் ஆ்னும் 
என ஆலச.. 
 தலலயில அடி�ட்ட ம்லள மடில 
வச்சுட்டு ஏன்டோ இப�டி �ண்ணி்ன 
்்ட்ட அப�ோ்ிட்ட உங்ள ஏமோதத தோம்�ோ 
மோடில இருந்து குதிச்்சன் அப�ோவியோ 
வசோன்ன ம்ளின் ்�ச்ச ்்ட்ட ேடரோசு 
டோக்டர் ்�ச்லச்ய ல்வுட்டோரு. 
 �க்்தது வீட்டு சுமதியும் மஞசுவும் 
சோட ்�சுவது வழக்்ம்தோன். 
 அ து த ோ ன் டி  மு ட் டு  ச ந் து ல  பு ள் 
ளிங்்ோ �யலு்ள்ள ஒருததன் தோன்.. 
 ்ண்ணோர �ோர்த்தன்டி.. வ�ோறுக்் 
முடியோம வசந்தோ ்்ட்்ட விட்டோள். 
 ்யோக்்ியமோ ்�சோத ஒம்மவ 
அந்த ே்டசன் ம்்னோட சுததரதததோன் 
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வசோன்்னோம்.. 
 வம்புக்கு இழுததவள்்ிட்ட சண்லட 
யப்�ோட்டோ வசந்தோ. 
 வேஞசழுததத்தோட �தில வசோன்ன 
ம் ஆமோ ் ோ்லஜ் ் �ோல்யில சந்திச்்சோம். 
 ேீங் சம்மதிக்்லலனோ சோவு 
எங்ள ்சதது லவக்கும். மறு�டியும் 
்வதோளம் முருஙல் மரம் ஏறுச்சு
 வசுமதி்யோ மறு�டியும் �ிடிவோதம். 
�டிக்் �ிடிக்்ல. அவனததோன் ்ட்டிப 
்�ன். இலலலனோ வசததுரு்வன் என 
கூ்ற ..
 அ ப � ோ  அ ம் ம ோ  இ ரு வ ரு ம்  இ து 
வ�ோ்றக்்ோம்ல இருந்திருக்்லோ்ம உயிர 
வோங் �ி்றந்து வதோலலச்சிருச்சு.. 
 குமு்றிக்வ்ோண்டு வண்டியில வந்த 
ேடரோசனுக்கு திடீவரன வேஞசுவலி.. இருந் 
ததோல இரண்டு �சங் வண்டியில வந்தவங் 
அடடோ அடுதத வீதி லடல்ர என உதவி 
வசய்து ஆம்புலன்ஸ்ல ஆஸ்�ததிோி வ்ோண்டு 
்�ோனோர்்ள்.. 
 ்�சண்ட்டு ் �ரு என்னப�ோ? வோட் 
�ோய் ் ்ட்்.. கூட வந்த �சங்ளில ஒருவன் 
்�ரு வதோியலல்ய என முழிச்சோன்.. 
 வந்தவனின்  ல்யில  லடலர்  ேட 
ரோசனின் வசல  இருந்தது.. 
 ்லடசியோய் அவர் அலழதத எண் 
ணுக்கு அலழதது வி�ரதலதக் கூ்றினோன்.. 
 உ்றவினர்்ள் �த்றியடிதது வர 
அவர்்ளுடன் வசுமதியும் வசந்தோவும் 
ஓவவன அழுது ஓடியோந்தோங்.. 
 வந்தவலளக்்ண்டதும் ்ோப�ோற்்றிய 
இலளஞர்்ளுக்கு ஆச்சோியம்.. 
 வசுமதி ேீ இங்் ? ்்ட்டவனிடம் 
்டய் எங்ப�ோடோ என்னோலதோன் அவரு 
இப�டி ஆனோரு என ்ததினோள் வசுமதி.. 
 தம்�ி்ளோ வோங் ேீங் இன்னும் 
வ்ோஞச ்ேரம் ்ழிதது வந்திருந்தோலும் 
இவலரக் ்ோப�ோற்்றி இருக்் முடியோது.. 
 மருததுவர் கூ்றியதும் வசுமத ி 
்டய் அ்சோக்கு ேீயோடோ எங்ப�ோவ 
்ோப�ோததுன.. ல்லயப�ிடிதது ேன்்றி 
வசோலல  வசந்தோவும் ்ண்்லஙகுனோ ...
 ஊ்ர ேலலவன் இலலலன்னு 
வசோன்னோலும் அவன் மனசு எவவளவு 
வ�ோிசு.. ம்னோய் வந்து விட்டவலன 

விடக்கூடோது என ேிலனக்ல்யி்ல.. 
 ேடரோசு. வசந்தோலவ �ோர்தது என்ன 
ேிலனக்்ி்்றன்னு வதோியுது.. 
 முதலல அவன் ஒரு ்வலலக்குப 
்�ோ்ட்டும் ேோ்ன ே்டசன் ்ிட்ட 
்�சு்்றன்.. 
 ஒட்டுக்்்ட்ட. வசுமதியின் ்ோலு 
தலரயில ேிக்்ல..

n
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 வணக்்ம். தங்்ழள சநதிப�தில் 
ப�ரு ்ம்ிழச்சசி அழ்ட்ிர்றன.  தங்்ள் 
மூைம் த்மிழபநஞசம் வொச்ர்்ழளச் 
ச ந தி ப � து  கூ டு த ல்  ்ம ்ி ழ ச் சசி 
அளிக்்ி்றது. த்மிழபநஞசம் வொச்ர் 
என்ற முழ்றயிலும் எ்னது ்ம்ன்மொர்நத 
நன்றசி. 

1. �ண்லடய இலக்்ியங்ள் இன்றும் 
்�சப�டுவதற்்ோன ்ோரணம் என்னவோ் 
இருக்கும்?

 இலக்கு ்ேோக்்ிய �லடபபு்ள் 
�ண்லடய இலக்்ியங்ள் என்�தும், 
இதயததூய்லம �லடப�ோளர்்ளுலடயது 
என்�தும், �லடபபுக்கும் �லடப�ோளனுக் 
கும் இலடவவளி இலலோமல அவர்்ளின் 
வோழக்ல் அலமந்திருந்தது என்�தும் 

�ல ்ோரணங்ளில சில. �ல்வறு �ட்ட 
இலக் ி்ய அழகுக் கூறு்ள் மற்றும் தி்றன்வச்றி 
்ோரணங்லளத தோண்டியும் இது மிகுந்து 
உள்ளது என்�தோல �ண்லடய இலக் ி்யங்ள் 
இன்றும் ் �சப�டு ி்ன்்றன. எப�டி எழுதினோல 
வ�ோருள் ்சரும் என்்ற சிந்தலன்யோ, எப�டி 
எழுதினோல வசயற்ல்யோ்்வனும் மக்்லளச் 
சிோிக்  ் லவதது சிந்திக்  ் விடோமல வசய்ய 
்வண்டும் என்்ற எண்ணம் �ண்லடய 
இலக் ி்யம் �லடததவர்்ளிடம் ஒரு்�ோதும் 
இருந்ததிலலல, ஒரு துளியும் இருந்ததிலலல.. 
மக்்லள ம்ிழச்சிப �டுததும் வல்யில 
அவர்்ள் ேலனுக்கு ஒவவோத எதலனயும் 
எடுததுக் கூ்ற அவர்்ள் விரும்�ியதிலலல. 
முன்வந்த திலலல. மக்்ளின் �லவீனம் 
மல்றமு்ப �ணமோக்கும் இன்ல்றய �ல 
�லடப�ோளி் ளின் தரம் குல்றந்த சிந்தலன 
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முத்தமிழ் டாகடர் கரலஞர்,அருளாளர் முத்தமிழ் டாகடர் கரலஞர்,அருளாளர் 
ஆர்.எம்.வீரப்்பன் ஆகிய்ார் கலநது ஆர்.எம்.வீரப்்பன் ஆகிய்ார் கலநது 
ெி்றப்்பித்த ்பன்்ாட்டு ்தமிழ்நடுவ ெி்றப்்பித்த ்பன்்ாட்டு ்தமிழ்நடுவ 
அ்றிவி்ல அரஙகில நிகழ்வுகரள அ்றிவி்ல அரஙகில நிகழ்வுகரள 
ச்தாகுதது வழஙகி்ரமககாக ச்தாகுதது வழஙகி்ரமககாக 
்பாராட்டுப்ச்பறுகி்றார் கவிஞர் ்பாராட்டுப்ச்பறுகி்றார் கவிஞர் 
நீரர.அத்திப்பூ.்தஞரெ நீரர.அத்திப்பூ.்தஞரெ 
்தமிழ்ப்்பலகரலககழக யமளால ்தமிழ்ப்்பலகரலககழக யமளால 
துரணயவந்தர். முர்வர் அவரவ துரணயவந்தர். முர்வர் அவரவ 
நடராென்.ஆஸ்தியரலி் ்தமிழ்றிஞர் நடராென்.ஆஸ்தியரலி் ்தமிழ்றிஞர் 
்பஞொட்ெரம் ஆகிய்ார் உளள்ர்்பஞொட்ெரம் ஆகிய்ார் உளள்ர்
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அவர்்ளிடம் இருந்ததிலலல. �ட்டிமன்்றம், 
�ோட்டுமன்்றம், ேல்ச்சுலவ மன்்றம் என்று 
வ�யர் லவததுத தமிழததோலயப புண்ணோக் ி்ப 
�ோர்க்கும் இழிவசயல்ள் அவர் ்ளுக்குத 
வதோியோத ேிலலயில இலக் ி்யம் சமுதோயம் 
முன்்னற்்ற வழிமுல்ற என்று எண்ணி்ய 
இலக்்ியம் �லடததோர்்ள். இன்ல்றய 
சூழலில, ஊட்ங்ள், எழுததோளர்்ள் எந்த 
எண்ணம் வ்ோண்டுள்ளோர்்்ளோ அந்த 
எண்ணம் அவர் ் ளிடம் இருந்திருக்்விலலல. 
அதனோல அலவ யோலரயும் சோர்ந்து 
ேின்று எழுதப�டவிலலல. எல்லோரும் 
இன்புற்்றிருக்  ்ேிலனதது இதயத தூய்லமக்கு 
ஆற்றுப�டுததின �ண்லடய இலக் ி்யங ்ள். 
என்வ அலவ இன்றும் ேின்று பு்ழ�டப 
்�சப�டு ி்ன்்றன.  

2. அன்றும் இன்றும் ஒப�ிடும்்�ோது 
தமிழின் வளர்ச்சி எப�டி? 

 வளர்ச்சி  என்�தன் வலரயல்ற 
முல்றயோ்க் ்ணிக்்ப�ட்டோல இன்ல்றய 
ேிலலயில தமிழின் வளர்ச்சி  ம ிகுந்து 
்ோணப�டுவலத எவரு்ம மறுக்் இயலோது. 
வட்டிலும், தட்டிலும் வடிவலமதது லவததி 

ருக்கும் தமிழோக்்ங்ள் முன்லனவிட இன்று 
தோன் உல்ம் முழுலமயும் வசன்்றலடந் 
திருக்்ி்றது. அ்றிவியலின் அ�ோிமிதமோன 
வளர்ச்ச ிய ில தம ிலழ உல் மக்்ள் 
தோங்ளோ்்வ முன்வந்து ்ற்று ம்ிழும் 
வோய்பல�யும், தமிலழ்ய ம்றந்திருந்த 
தமிழச்சமுதோயவழி மக்்லளயும் தமிழின் 
இனிலமலய, உயர்லவ, எழிலல உணர 
லவததுத தமிழின்�ோல ஈர்தது �ல்வறு 
வளர்ச்சி ேிலல்லள எட்ட லவததிருக் ் ி்றது. 
இதுதோன் உண்லம.     

3. தோங்ள் �ல்வறு ஆளுலம்லளச் 
சந்திததிருக் ி்்றீர்்ள். அவர்்ளில உங்ளுக்குப 
�ிடிதத ஒருவலரப�ற்்றி வசோலலுங்்ளன். 
அது ஏன் எதற்கு?

 இ ந் த ி ய  ே ோ ட் டி ன்  கு டி ய ர சு த 
தலலவர் டோக்டர் ஏ.�ி .்ஜ அபதுல 
்லோம் வதோடங ி் அய்யோ ேலல்ண்ணு, 
த ி ரு ம த ி .  ் ச ோ ன ி ய ோ  ் ோ ந் த ி  ் � ோ ன் ்ற 
அரசியல தி்றனோளர்்ள், திரு சுர்ஜிதசிங 
�ர்னோலோ ்�ோன்்ற தமிழ் ஆளுேர்்ள், 
முததமிழ்றிஞர் டோக்டர். ்லலஞர், திரு. 
மு.்.ஸ்டோலின் ்�ோன்்ற முதலலமச்சர்்ள், 
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1993ஆம் ஆணடு ்ிருவாரூர் ்ிரு.வபி.க.அரசினர் கலைக்கல்லூரியபில் நல்டந்றற 
முத்மிழ் மன்ற வபிழாவபில் உவலமக்கவபிஞர் சுர்ா, அவர்கள் முன்னிலையபில் 
சிறபபு நசாறந்ாழிவாறறி ்ாராட்டுப ந்றற நிகழ்வபில் ்ிருததுலறபபூணடி கவபிஞர் 
்தமநா்ன் அவகளு்டன் கவபிஞர் நீலர.அத்ிபபூ
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திரு. �.சிதம்�ரம், திரு சு.திருேோவுக்்ரசர், 
திரு. தயோேிதிமோ்றன், திரு.அ,இரோசோ ் �ோன்்ற 
�ல மததிய அலமச்சர்்ள் ்�ரோசிோியர் 
்.அன்�ழ்ன், திரு. �ோிதி இ ள ம் வ ழு த ி , 
த ி ரு .  வ � ோ ன் ல ன ய ன்  உள்ளிட்ட 
மோேில அலமச்சர் வ�ருமக்்ள், ்விஞர் 
்வழ்வந்தன், திரு. இரகுமோன்்ோன் ் �ோன்்ற 
முன்னோள் அலமச்சர்்ள் ஆ்ி்யோலர 
விழோவதோகுபபுலரயின்்�ோதும், விழோவின் 
முன்னரும் �ின்னரும் சந்திக்கும் வோய்பபு்ள் 
வ�ற்்றிருந்்தன். முலனவர் வ�ோற்்்ோ, 
முலனவர் மல்றமலல இலக்குவனோர், 
முலனவர் இ.சுந்தரமூர்ததி, முலனவர் ். 
இரோமசோமி, முலனவர். அவலவ ேடரோசன், 
முலனவர் ம. இரோ்சந்திரன் உள்ளிட்ட 
�ல தமிழ்றிஞர்்லளயும் ் விக்்்ோ அபதுல 
ரகுமோன், ்வியரசு லவரமுதது, ்ோப�ியக் 
்விஞர் வோலி, உவலமக் ்விஞர் சுரதோ, 
்விஞர் ஈ்ரோடு தமிழன்�ன், மு. ்மததோ, 
்விஞர் �ில்றசூடன், ் விஞர் முததுலிங்ம், 
்விஞர் பூலவ. வசஙகுட்டுவன் உள்ளிட்ட 
்விஞர் வ�ருமக்்லளயும் ்ேோிலும், விழோ 
அரஙகு்ளிலும் சந்திதது உலரயோடும் 
்�று வ�ற்றுள்்ளன். திலரததுல்ற 
மோர்்ண்்டயர் இலக்்ிய விற்�ன்னர் 
ேடி்ர் திரு. சிவகுமோர், நூல உயிரோய் 
்�ோற்றும் திரு. ரோ்ஜஷ், இலக்்ிய 
ஆர்வலர் திரு. வடலலி ்்ணஷ், திரு. �ிரபு 
உள்ளிட்ட திலரததுல்றயோளர்்லளயும், 
்லலமோமணி ்விஞர் வ�ோன்னடியோர், 
்லலமோமணி ்விஞர் ஏர்வோடி இரோதோ 
்ிருஷ்ணன், மல்றந்த தமிழவோணன் 
அவர்்லளயும், அவருலடய லமந்தர்் 
ளோன   திரு. ்லனோ தமிழவோணன், திரு . 
ரவிதமிழவோணன் உள்ளிட்ட இதழியல 
ஆளுலம்ள் �லலரயும் அடிக்்டி சந்திதது 
உலரயோடும் வோய்பபு வ�ற்றுள்்ளன். 
எனக்கு வதோடக்்ப�ள்ளி வதோடங்ி 
்மலேிலலப�ள்ளி, ்லலூோி, �ல்லலக் 
்ழ்ம் என்று �ல்வறு ேிலல்ளில 
ஆசிோியர், தலலலம ஆசிோியர்்ள், ் �ரோசிோி 
யர்்ள், ்லலூோி முதலவர்்ள் என்று 

�ல்ரோடு வேருங்ிய வதோடர்�ில இருந்து 
வந்துள்்ளன். சிங்பபூோின் இலக்்ிய 
ஆளுலம்ள் அய்யோ ஏ.�ி.இரோமன், 
அ்றிவிப�ோளர் தில்ம் �ி.எச். அபதுல 
�மீது, ஊட்வியல வலலுேர் மு்மது 
அலி, ்தசிய நூல்ச் சி்றப�ோளர் அழ்ிய 
�ோண்டியன், ்விஞர் �ிச்ச ினிக்்ோடு 
இளங்்ோ ஆ்ி்யோருடன் மனம் விட்டுப 
்�சும் வோய்பபு்ள் வ�ற்்்றன்.  
 இததலன ்�ர்்ளிலும் என் 
மனததின் அடிததளததில என்றும் ேிலலதது 
ேின்று அததலன உணர்வு்ளிலும் தன்லன 
அலடயோளப �டுததிக்வ்ோண்டிருப�வர் 
எனக்கு ்மலேிலலப �ள்ளியில தமிழோசிோிய 
ரோ் இருந்து, �ின்னர் தலலலம ஆசிோியோர்ப 
�ணிேில்றவு வ�ற்்ற �ிோிஞலசப புலவர் லவ. 
தட்சணோமூர்ததி அவர்்ள் என்�தில ேோன் 
மிகுந்த பூோிப�லட ி்் ்றன். என்லன அவர் 
மோணவர் என்று அலழதத்த இலலல. 
”அன்புத தம்�ி என்்்ற அலழப�ோர். எனக்கு 
�ள்ளி் ோலததில தமிழுணர்லவயும் தமிழ 
அ்றிலவயும் ஊட்டி வளர்தத வ�ருலம 
அவலர்ய சோரும். எனக்குள் இருந்த 
்விலதத தி்றலமலய அலடயோளம் ்ண்டு 
ஆற்றுப�டுததி �ள்ளி ேோட்்ளி்ல்ய 
�ோிசு்ள் குவிக்் லவததவர். ்லலூோி 
வசன்்ற�ின் என் வோழக்ல்ப �ோலதயில 
வழி் ோட்டியோனோர். ேோன் இலக் ி்ய உல ி்ல 
நுலழந்து வ�யர்வ�்றத வதோடங ி்யதும் 
பூோிதது வோழததிக் வ்ோண்்ட இருந்தோர். 
வோவனோலியில என் குரலலக் ்்ட்டு 
விட்டோலும், வதோலலக்்ோட்சியில என் 
மு்தலதப �ோர்தது விட்டோலும், இதழில 
என் வ�யலரப �ோர்தது விட்டோலும் 
அடுதத ேோளில அஞசலட்லடயில ஒரு 
வோழதது அன்�ின் மிகுதியில வந்தலடயும்.  
இப்�ோது ேிலனவு்ளோல என்லன 
தமிழவழி ேடததிக் வ்ோண்டிருக்்ி்றோர்.   
அவலரப�ற்்றி ேோன் எழுதிய சில வோி் லள 
இஙகு கூறுவது வ�ோருததமோ் இருக்கும். 
ேீதி�தி விலடததோலளத திருததும் ்�ோது 
ேி் ழ்ோல ்ோந்திம்ோன் உ�்த சததில 
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�ோதிமதி மீதிவயலலோம் ்ற்்ற ்லவி
�ோமரர்க்கு இவ்ரதோன் ஆததிச் சூடி
சோதிமத ்�தமிலலோத தூய உள்ளம்
சோன்்றோண்லமத தோயுள்ளம் அன்பு வவள்ளம்
ஓதிவிதந் துலரததுவிட சி்றி்யன் புததி 
உதவோது ்ோலடியில விழுந்து விட்்டன்”       

4. மரபுக் ்விலத்ள் தற்்ோலம் ேிரோ 
்ோிக்்ப �டுவதோ் ஒரு குற்்றச்சோட்டு அது 
சோியோ?

 மரபுக் ்விலத்்ளோ சந்தக் ்விலத 
்்ளோ எந்தக் ்ோலததிலும் ேிரோ்ோிக்்ப�ட 
முடியோதலவ. ேிலனவில ேின்று வேஞசதலத 
ம ி்ழவிப�்தோடலலோமல, ்்ட்டோர் �ிணிக்கு 
தல்வோய் அலமவது மரபுக் ்விலத்்ள. 
1970 ஆண்டு வோவனோலியில ஒலி�ரப�ோன 
்விலத்லள இன்றும் என்னோல அரங்ங 
்ளில கூ்றி அன்�ோன வர்வற்ல�ப வ�்ற 

முடி ி்ன்்றது என்்றோல அது மர�ின் மோண்பும் 
சந்த இலசயின் சி்றபபும்தோன் என்்றோல 
மில்யிலலல. ஆனோல மரபு என்்ற ஒன்ல்றப 
�ற்்றிக் வ்ோண்டு ்விததுவதலத விட்டு விடும் 
்�ோக்்ோல மரபுக் ் விலத்ள் ேிரோ்ோிக்்ப�டும் 
வோய்பபு உள்ளது. ”திண்லண என்�து 
வதருவில உயர்ந்தது \  அண்ணன் என்�வன் 
தம்�ிக்கு மூததவன் \ ி்ழக்கு என்�து ்மற் ி்ல 
இருந்து �ோர்ததோல வதோியும்” என்�து 
்�ோன்்றலவ இயல�ோ்்வ இ்றந்து�டும். 
  
5. மரபுக் ்விலத எளிதின்லமதோன் 
புதுக்்விலதயின் வளர்ச்சி என சிலர் 
கூறு்ி்றோர்்ள். தோங்ள் கூறும் ்ருதது?

 மரபுக் ்விலத ்வர்்ள் ்�ோன்று 
மல்றந்திருக்கும். மிகுந்த வசயலோற்றும். சி்றிது 
முயற்சி ் மற்வ்ோண்டு ் வலரப �ோர்க்்லோம். 
அதன் உயிருக்கு ேீரூற்்றலோம். உயர்ந்த 

நசன்லனயபில் நல்டந்றற வபிழாவபில் எழுதது இமயம் வபிருது வழஙகி மகிழ்வபித் 
்ருணைம் ்மிழ்சான்பறார்கள் முலனவர்.்ா.வளன் அரசு ஏலனபயாரு்டன்
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�லலனப வ�ற்று ம ி்ழலோம். புதுக்்விலத 
விழுது்ளோ் வவளியில வதோிந்து வளரும். 
�ிடிததுக் வ்ோண்டு ஊஞசல கூட ஆடலோம். 
்வோின் சி்றப�ில தோன் அது வளர் ி்்றது. 
என்வ விழுது்லள ் வர்்ள் வவறுக்்ோமல 
இருப�தும் ்வர்்ளின் உன்னததலத 
உணர்ந்து வ்ோண்டு விழுது்ள் வளர்வதும் 
முன்்னற்்றம் வ்ோடுக்கும்.  சமுதோயம் 
வளர்ச்சி வ�றும், புதுக்்விலத்ளின் மின்னல 
வவட்டும் வேோடிபவ�ோழுதில ்ிலடக்கும் 
�லடபபும் எளிலம்�ோல ்தோன்று ி்ன்்றது. 
்வர் �ிடிதத மரபு வியந்து ்�ோற்றும் 
தன்லமயதோகும்.     

6. ்வியரசருக்குப �ின்பு அந்த இடம் 
்ோலியோ் இருப�தோய் உணர்்ி்்றன். 
ேோன் உணர்வது சோியோகுமோ? 

 ேீங்ள் உணர்வது சோியிலலல 
என்றுதோன் ேோன் கூறு்வன். இடம் ேிரப�ப 
�டோமல இருக்்ி்றது என்�து முற்்றிலும் 
சோியிலலல. �குதி �குதியோ  ்ேிரப�ப �ட்டுதோன் 
வந்து  வ்ோண்டிருக் ி்்றது. வ�ோன்மணிதோசன் 
்விலதத வதோகுபபு்ள் அலனதலதயும் 
�டிததுப �ோர்ததவர்்ள். ஆழந்து சுலவதத 
வர்்ள் என்னுலடய இந்தக் ்ருதலத 
ஒததுக் வ்ோள்வோர்்ள். �ோதிக்கு்மற்�ட்ட 

்விலத்லள �குதிலய ேிரப� வந்தலவ 
என்று வசோலவது தவ்றோ்ோது. இதலன 
்வளோங்ண்ணியில ேலடவ�ற்்ற விழோவில 
எடுததுலரத்தன் என்�து �லருக்கு ேிலனவில 
இருக்கும் வோய்பபு உண்டு. இப�டிப�ட்ட 
வ�ோன்மணிதோசன்்ள் அங்ங்் இருந்து 
வ்ோண்டுதோன் இருக் ி்்றோர்்ள். வவளிச்சததிற்கு 
வர்வண்டும். தமிழவேஞசம் அந்த வல்யில 
தன்லன ஆட்�டுததிக் வ்ோண்டிருக்்ி்றது 
என்�து மில்யிலலல. அதன் முயற்சி 
அந்தே வவற்்றிடதலத ேிரபபும் �ணியில 
ேிலலததிருக்கும்.   

7. ேமது ்ோலததில தமிழலமபபு்ள் 
�ல ்தோன்்றின. ஆனோல எதுவும் ேிலலக் 
்விலலல. இன்று �ல மு்நூல குழுமங்ள் 
புதிது புதிதோய் புற்்றீசலோய்ப பு்றப�ட்டுக் 
வ்ோண்டிருக் ி்ன்்றன. எதிர்்ோலததில இலவ 
ளின் ேிலல என்னவோகும்? 

 ்தோன்றும் தமிழ அலமபபு்ள் 
ேிலலக்்விலலல என்�து வருந்தததக்் 
உண்லம. ேிலலததிருக்கும் வசயலல அலவ 
ேில்ற்வற்்றியுள்ளன என்�து மறுக்் 
முடியோத ஒன்று. 1964 ஆம் ஆண்டில 
மோணவரோ் இருக்கும் ்�ோது வதோடங ி்ய 
மோலல இலக் ி்ய வட்டம்தோன் மோலல 
ல்்யடு வதோடங்வும் அச்சுக்குக் வ்ோண்டு 
வரவும் ்ோரணமோயிருந்தது. அப்�ோது 
இலக் ி்ய ஆர்வம் மிக்்வர் மததியில இனிய 
வ�யலர ேோட்டி வந்தது. திருததுல்றபபூண்டி 
தமிழச்சங்ம், ஞோனபீடம் ்�ோன்்ற �ல 
அலமபபு்ள் திருததுல்றபபூண்டியிலும் 
சுற்றுவட்டோரததிலும் ஆற்்றிய இலக் ி்ய சமூ் 
்சலவ்ள் இப்�ோது எண்ணிப�ோர்ததோலும் 
ம் ிழச்ச ி  தரு் ி்றது.  இலவ ்ணினி 
�யன்�ோடு ்ோணோத ்ோலங்ள். இலவ 
சமுதோய ேலலனமட்டு்ம ்ேோக்்மோ்க் 
வ்ோண்டு வசயல�ட்டன. இன்று உருவோகும் 
அலமபபு்ளில �ல தனிமனித பு்ழ வவளிச்ச 
வவ்றியில குளிர் ் ோய் ி்ன்்றன. வ�ோன்னோலட 
்�ோர்ததிக் வ்ோள்ளவும், புன்னல் சோன்்றிதழ 

வபிழா ஒன்றில் ஐயா நல்ைக்கணணுவு்டன் 
நீலர அத்ிபபூ
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வ�்றவும், ஊட்ப �திவு்ளில உயிரூட்டம் 
்ோட்டவும் ஆர்வம் ்ோட்டு ி்ன்்றன. அது 
ேிதிேிலல ஆதோரங்ள் ேிலலகுலலந்து 
்�ோகும்்�ோது ேிச்சயம் மல்றந்து ்�ோய் 
விடும் வோய்பபு்ள் அதி்ம். சுற்்றிலும் 
ஒரு கூட்டம் ஏ்தோ ஒன்ல்ற எதிர்�ோர்தது 
ேிற் ி்ன்்ற ேிலலயில இக்குழுக்்ள் ஈசலின் 
குறு ி்ய ்ோல வோழலவ சுலவக் ி்ன்்றன.     

8. தோங்ள் மோலல ல்வயழுதது �ிரதி 
முதல த்வல முதது அச்சு இதழவலர 
�ததிோில் ேடததி வரு்ி்றீர்்ள். உல்்றியும். 
அதன்மூலம் ்ிலடதத அனு�வம்?

 “அழுதோலும் �ிள்லள அவ்ளதோன் 
வ�்ற்வண்டும்” என்�து மட்டும் ி்லடதது 
விட்ட அழுததமோன அனு�வம். �ிள்லள 
வ�்ற ்வண்டிய ஆலசயும், அதனோல 
்ிலடக்கும் ம்ிழச்சியும் அனு�வமோ்ப 
வ�்ற எண்ணு்ின்்ற்�ோது அழுதோலும் 
� ர வ ோ ய ி ல ல ல  எ ன் று  வ � ோ று த து க் 
வ்ோள்ளததோ்ன ்வண்டும் என்�து ஏற்றுக் 
வ்ோண்ட அனு�வம். 1964 ல மோலல 
ல்வயழுதது இதழ வதோடங்ிய்�ோதும் 
ேோன்கு �டி்ள் எடுதது திருததுல்றபபூண்டி, 
தலலஞோயிறு, ்்ோட்டூர் நூல்ங்ளில 
வ்ோடுததது ் �ோ  ்ஒன்ல்றக் ல்யில லவததுக் 
வ்ோண்டு ்ோட்டிக் ்ோட்டி �லடபபு்ள் 
வோங ி்யதும் இனிய அனு�வம். நூல்ங்ளில 
மல்றந்திருந்து �டிப�வர்்லளக் ்ண் 
்ோணிதது அவர்்ளின் உணர்வு்லளக் ் ண்டு 
உளம்பூோிததது இன்வனோரு வல  ்அனு�வம். 
ஆனோல எலலோம் மல்றந்து ்�ோகும் ஒரு 
அனு�வம் ்ிலடக்குவமன்று அப்�ோது 
ேிலனக்்விலலல. அச்சுக்கு வந்த முதல 
இதழில ” இலஙல  ்- ்�ோதிமரதது புததோின் 
சீடர்்ள் தூக்கு மரததோல ்தோரணங்ள் 
்ட்டுமிடம்” என்்ற வலலம் தோஜு�ோல 
்விலதலய அட்லடயில தோங ி் ் விஞர் ் ோலர. 
எழிலன், ்விஞர். ேில்றம ி்ழேன், ்விஞர். 
மணலி ்சோமன், ்விஞர். வ�ோன்மணிதோசன் 
உள்ளிட்்டோோின் �லடபபு்ளுடன் வவளி 

வந்தது. அலதத வதோடரமுடியவிலலல. ஒரு 
்மோதிரம் ்�ோன்தோடு இதழின் வதோடர் 
முயற்சியும் ேின்று ் �ோய் விட்டது. “வவளிச்சம் 
வதோிந்த �்ல வ�ோழுதில விளக்கு்லளத 
தூக் ி் வந்தவர்்ள், இருட்டியதும் எங்்ோ 
ஒளிந்து வ்ோண்டோர்்ள்” என்று வதோடங ி்ய 
இரண்டோம் அச்சிதழுக்்ோன தலலயங்ம் 
வவளிவரோம்ல குல்றப�ிரசவமோ ி் ேின்று 
விட்டது. ஆனோல அோிபல�ச் வசோோிந்து வ்ோள்ள 
“அததிபபூ” என்்ற இதழ ே்லச்சு இதழோ் 
முடிந்த்�ோவதலலோம் வவளியிடப�ட்டது. 
ல்்ோசு வசலவிடோமல இதழேடததும் ஒரு 
அோிய வோய்பபு என்லனத ்தடி வந்தது. 
எனக்குக் ்லலூோியில ்�ரோசிோியரோ் 
இருந்த திரு. தி.ச.ீ ்்ோவிந்தரோஜன் என்�வர் 
அஞசலதுல்றத தலலவர் என்்ற உயர் 
அதி் ோோியோ  ்வந்து விட்டோர். அவர் “அஞசல 
முததுக்்ள்” என்னும் இதலழ ேடததும் 
வோய்பல�க் வ்ோடுததோர். �ல ஆண்டு்ள் 
வவளிவந்தது. அதன்வழி “மறு�க்்ம்” ் விலதத 
வதோகுபபும் வவளியிடப�ட்டது. �ின்னர் 
�ணி ஓய்வுக்குப�ின் �ணி ஓய்வுப �ணததில 
சிறு�குதி வ்ோண்டு “த்வல முததுக்்ள்” 
என்்ற இதழ �தது ஆண்டு்ள் அச்சில 
வவளிவந்து அச்சிதழ வவளியிட ேிதி ஆதோரம் 
ஏ்றக்குல்ற 35 நூல்லள ஆங ி்லததிலிருந்து 
தமிழுக்கு வமோழி வ�யர்தததில ்ிலடதத 
வதோல் ல்வ்ோடுததது.  இப்�ோது 
வ்ோ்ரோனோ ஊரடங ி்ன் ் ோரணமோய் எதுவும் 

உைகம்ப்ாறறும் உன்ன்ப ்ண்ாளர் 
்ாைம் கல்யாணைசுந்ரம்   ஐயா அவர்கள் 
சா்லனயாளர் வபிருது வழஙகியப்ாது. 
முலனவர்.க.்.அறவாணைன் அவர்களு்டன் 
நீலர.அத்ிபபூ



  36|

வசய்ய இயலோத ேிலலயில மின்னிதழோ் 
வவளிவந்து வ்ோண்டிருக் ி்்றது. அததுடன் 
“அததிபபூ ் விமோலல” இதழும் மின்னிதழோ்த 
வதோடர்்ி்றது. அழுதுவ்ோண்டிருந்தோலும் 
ஆனந்தம் குல்றயோமல இதழப�ணி வதோடர் ி்றது.     

9. ஒ ரு  ் வ ி ஞ ர்  இ ப � டி  இ ரு க் ் க் 
கூடோது என்்றோல எலதச் சுட்டுவீர்்ள்?

 ்விலத்ளில ்ோட்டு்ின்்ற வே்றி 
முல்ற்லளத தோம் வோழக்ல்யில ்லட 
�ிடிக்்ோதவரோ் ஒரு ்விஞர் இருக்்க் 
கூடோது. ேியூ வசஞசுோி புக் �வுஸ் 
ேிறுவனம் 1991 ஆம் ஆண்டு வவளியிட்ட 
“வண்ண ஒளி எண்ண அலல சின்னவோி“ 
என்்ற ்விலதத வதோகுப�ில அய்யோ 
வதன்்ச்சி சுவோமிேோதன் அவர்்ள் இலதத 
தோன் கு்றிப�ிட்டோர்.  “எழுததுக்கும் 
எழுததோளனுக்கும் இலடவவளி குல்றய 
்வண்டும். அது சமுதோயதலத ்மம் 
�டுததும்” என்று கு்றிப�ிட்டோர். இலதத 
தோன் ேோனும் சுட்டிக் ் ோட்ட விரும்பு்ி்்றன். 
”He is not practicing what he is preaching” 
என்்றிலலோமல ஊருக்குததோன் உ�்தசம் 
என்்ற வ�யவரடுக்்ோமல இருக்் ் வண்டும்.    

10. ஐயோ அபதுல ்லோம் அவர்்ளிடம் 
தோங்ள் வேருங்ிப ்�சியவர். அவோிடம் 
இது�ற்்றிப ்�சோமல விட்டு விட்்டோ்ம 
என்று ேிலனதததுண்டோ? 

 வேருங்ிப ்�சிய்�ோவதலலோம் 
வ ி ழ ோ ் வ ோ ,  வ ி ழ ோ வ ி ன்  மு ன்  உ ள் ள 
சி்றிது்ேர்மோ, �ின் பு்றப�டப்�ோகும் 
சி்றிது ்ேர்மோ என்�தோ் இருக்கும் 
என்�தோல அப�டி எதுவும் ்்ட்கும் வோய்பபு 
ஏற்�ட்வயிலலல. ஆனோல அவர்்ளின் 
“இ ந் த ி ய ோ  2 0 2 0 ”  நூ ல  வ வ ள ி யீ ட் டு 
விழோ வசன்லன ்்ோ�ோலபுரம் ்ோதி 

ி்ரோ்மோத்யோக் �வன் அரங ி்ல ேலட 
வ�ற்்ற ்�ோது வதோகுபபுலர வசய்்தன். 
அன்று அவர்்ள் குடியரசுத தலலவர் 

என்்ற ்ற்�லன கூட யோருக்கும் இலலல. 
அப்�ோது, “தனுஷ்்்ோடி புயலடிதது 
ஓய்ந்தது – அதில \ தததளிதத உயிர் 
ஒன்று ஆய்ந்தது,  அணுலவ ஆய்ந்தது \ 
அணுவுக்குள் அடங ி்் ய இருப�்தோ – 
இந்த \ அ ி்லததில என்று அது மிளிர்வ்தோ?” 
என்று கூ்றி் னன். �ின்னர் ்�சிய 
விஞஞோனி வேலலல. சு. முதது அவர்்ள், 
“வதோகுப�ோளர் என்ன கூ்றினோர் வதோியுமோ? 
ேம்முலடய டோக்டர் அபதுல ்லோம் 
அவர்்ள் இந்திய ேோட்டின் ஜனோதி�தியோ் 
வர்வண்டும்” என்று கூ்றினோர் என்று 
கு்றிப�ிட்டோர். இலதக்்்ட்ட ்மதகு ்லோம் 
அவர்்ள் ”அப�டி எலலோம் வசோலலோதீர்்ள்” 
என்று கூ்றினோர். இலதக் கு்றிப�ிட்டு ் ்ட்் 
எண்ணி் னன். அது இயலோமல ்�ோய் 
விட்டது. ஆனோல அவர் �தவி ஏற்்றதும் 
எனக்கு வந்த �தில ்டிதததில “I feel extre-
mely happy over the sentiment you have 
expressed on assumption of my charge “ 
என்று கு்றிப�ிட்டிருந்தோர். ேோன் ்்ட்்ோமல 
விட்ட ்்ள்விக்கு விலட இதில ி்லடதது 
விட்டது.      

11. ்டந்த ்ஜோபபுயல அதுவும் கு்றிப 
�ோ்த தங்ள் ஊோில ஏற்�டுததிய ்சதம் 
வசோலலவவோண்ணோ வல்யில அந்தப புயல 
மனததளவில வ�ருங ் ோயதலத ஏற்�டுததியலத 
ேோன் உணர்்வன். தங்ளது அோிய �லடபபுக் 
்லளக்கூட அள்ளிக்வ்ோண்டு ்�ோனதோய் 
்்ள்விப �ட்்டன். அந்த வலிக்குப�ின் 
உங்ள் மனேிலல?

 தங்ளுலடய இந்தக் ்்ள்வி என் 
உணர்வு்லளக் ் ிள்றிவிட்டு,   ் ட்டுப�டுதத 
முடியோமல உணர்வு்லள வவளிப�டுதத 
லவக் ி்்றது. விோிவுக்கு மன்னிபபுக் ்்ோரு 

ி்் ்றன். ்ஜோ புயல மட்டுமலல என் 
வோழக்ல்த தடததில சந்திதத �ல புயல்ள் 
என்னுலடய இலக் ி்ய ்சமிபபு்ள் ்மல 
சீற்்றம் வ்ோண்டலவயோ்்வ இருந்து 
வந்துள்ளன. 1951 ஆம் ஆண்டு �ி்றந்்தன். 
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1952 ஆம் ஆண்டில அடிதத ்டும்புயல 
என்லனயும் என் தோயோலரயும் ்சர்தது 
உருட்டிக் வ்ோண்டு வசன்்றதோ் எனக்கு 
ேிலனவு �டுததினோர்்ள். அந்தப புயல 
குடும்�ப வ�ோக்்ிஷங்ளோ் இருந்த 
வ ி ல ல ம த ி ப � ற் ்ற  ஓ ல ல ச் சு வ டி ் ள் 
நூற்றுக் ்ணக் ி்ல அழிதது முடிதததோ் 
�ின்னர் ்்ள்விப�ட்்டன். எனக்கும் 
இயற்ல்ச் சீற்்றததிற்கும் ஓர் ஒற்றுலம 
இருக்்லோ்மோ என்�து அலதக்்்ட்ட�ின் 
என் உள்ளுணர்வு உணர்ததிய கு்றிபபு. 
்ோரணம் என் நூல்ச்ோிபபு்ள், �லடதத 
� ல ட ப பு ் ள்  ் ச ் ோ ி ப பு ் ள்  எ ன் று 
எலலோமும் ஒவவவோரு புயலுக்கும் அலலது 
வவள்ளததிற்கும் இலரயோன வ்ோடுலமதோன் 
ேி் ழந்திருக் ி்ன்்றது. . 
 ேோன் என் �ோட்டனோர் மருததுவர் 
அலலோ�ிச்லச அவர்்ள் எழுதிய ஓலலச் 
சுவடி்ள், என் வளர்பபுத தந்லத ்விஞர் அ. 
அ்மதுசோ அவர் ள் எழுதிக் ோ்ததுலவததிருந்த 
்விலத்ளின் ல்்யட்டுப �ிரதி் ள், என் 
அண்ணன் உருவோக் ி் அழகு�ோர்தத ்லலப 
வ�ோருள்்ள், ேோன் �ள்ளி மோணவப�ருவததில  
ேடததிய “மோலல” என்்ற இதழின் ல்் யட்டுப 
�ிரதி் ள் என்று எலலோவற்ல்றயும் �ததிரப�டுததி 
வீட்டுக்கு அரு ி்ல நூல்ம் இலணந்த �யிற்சி 
வகுப�ோ் ப �ோது ோ்தது வந் தன். 1977 ஆம் 
ஆண்டு எங்ள் ஊலரச் சின்னோ�ின்னமோக் ி்ய 
புயல என் நூல்ப வ�ோக் ி்ஷங்லளயும் 
�ல்வறு சோன்்றிதழ்லளயும் வசோதது ஆவணங 
்லளயும் �லமோதங்ள் ச்ரும் ச் தியும் மூடி 
லவதது அழிதது விட்டது. இது இழப�ின் முதல 
சந்திபபு.   
 ேோன் எஙகு வசன்்றோலும் வோங ி்வரும் 
நூல்ள், இதழ்ள் எலலோவற்ல்றயும் 
வசன்லனயில வண்டலூர் வவங்்டசபுரம் 
அல்றயில �ோது்ோதது வந்்தன். அத்தோடு 
என் ்விலத்ள், �லடபபு்ளின் ல்்யட்டுப 
�ிரதி்ளும், இதழ்ளில வந்தவற்்றின் 
வதோகுபபு்ளும் ் ்ோபபு்ளோ  ்லவததிருந்்தன். 
ேோன் ்லந்து வ்ோண்ட �ல்வறு விழோக்்ளின் 
பு ல ்ப � ட ங ் ள் ,  ஒ லி  ம ற் று ம்  ஒ ள ி 

ேோடோக்்லளயும் வ�ோன்்ன்�ோல ்�ோற்்றிப 
�ோது்ோதது வந்்தன், என்னுலடய ்ணினி, 
மடிக்்ணினி் ள் எண்ணற்்ற வ�ோக் ி்ஷங்லள 
ஏந்தி ம்ிழந்திருந்தன.  வசோந்த ்ிரோமததில 
வீட்டின் மோடி அல்றயிலும் இ்த்�ோல 
வ�ோக்்ிஷப �ோது்ோபபுப வ�ட்ட்ங்ள் 
ேில்றந்திருந்தன. என்னுலடய வண்டலூர் 
அல்றயில இருந்த வ�ோக்்ிஷங்ளுக்கும் 
்ணினி உள்ளீடு்ளுக்கும் ஒரு டிசம்�ர் 
முதலேோள் அன்று வசன்லனயில ஏற்�ட்ட 
மி்பவ�ோிய வவள்ளபவ�ருக்்ில என் 
அல்றமுழுவதும் ேீர் ேிரம்�ி மூழ்டிக்்ப�ட்டு 
விட்டது. 
    1918 அக்்டோ�ோில ேி்ழந்த வ்ோடூர 
்ஜோ புயல என் வீட்டின் அல்றயில 
இருந்த எழுததோக்்ங்ள், ்ணினி தோங்ிய 
்ருததோக்்ங்ள், விழோ புல்ப�டங்ள் 
எலலோவற்ல்றயும் ் ண்ணோடி ஜன்னல்லள 
உலடததுக் வ்ோண்டு ்ோற்்றோற்று 
வவள்ளமோய் மூழ்டிதது அழிதது விட்டது. 
என் ்ண்ணீர் எலலோம் அந்த வவள்ளேீோில 
்வதலனயுடன் ்லந்து ்�ோய்விட்டது. 
அ ப பு ்ற ம்  அ ழு வ த ற் கு க்  ் ண் ணீ ரு ம் 
இலலல. இப�டிப�ட்ட சூழலில நூல்ள் 
�ோது்ோப�ி்ல்ய விரக்தி ஏற்�ட்டு ல்யில 

பவலள முத்மிழ்ச் சஙகமம்  கவபிஞர் ்ாலு 
பகாவபிந்ராசன் கவபிஞர் நீலர அத்ிபபூ’ 
கவபிஞர் ந்ான்மணைி்ாசன்
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ஒரு நூல ் ிலடததோலும் திருததுல்றபபூண்டி 
புனித அந்்தோனியோர் வமட்ோிக் ் மலேிலலப 
�ள்ளிக்கு அனுப�ி லவததுவிடு்வன். இது 
இன்றும் வதோடர்்ி்றது. 
 ேோன் 22 ஆண்டு்ள் தங்ியிருந்த 
வண்டலூர் அல்றயில வவள்ளம் 
எதிர்தது ்வள்வி ேடததிய நூல்ளும், 
்விலத ்ட்டு்ளும் ்மல�ரணியில 
இருந்தன. அவற்ல்ற எப�டியோவது 
வதோகுததுவிட ் வ ண் டு ம்  எ ன் ்ற ி ரு ந் த 
ே ி ல ல ய ி ல  வ்ோரோனோ வ்ோடுலமயோல 
ஏ்றக்குல்றய இரண்டு ஆண்டு்ளுக்கு 
்மலோ்  என்னோல வசன்லன �க்்ம் 
தலல்ோட்ட்வ முடியவிலலல. அல்றலய 
அஙகு வசலலோம்ல ் ோலி �ண்ணிக்வ்ோள்ளச் 
வசய்து விட்்டன். எதலனயும் எடுததுக் 
வ்ோள்ளோமல. அவர்்லள்ய அல்றலயக் 
்ோலி வசய்து  வவளி்யற்்றி விடும்�டி 
�ணிவுடன் ்்ட்டுக் வ்ோண்டு விட்்டன். 
எஞசியிருந்த நூல்ள் ஒரு நூல்ததிற்கு 
வழங்ப�ட்டு விட்டது.  உலட்ள், 
�யன்�டுததிய வ�ோருள்்ள் ஒரு அனோலத 
இலலததிற்குக் வ்ோடுக்்ப�ட்டு விட்டன. 
�லடபபு்ள் ேில்றந்திருந்த �லழய 
�ிரதி்ள் �லழய தோளோ்ப �லடபபு உரு 
தோங்ி எலி்ள் சிலததத ேிலலயில  ்�ோய் 
விட்டன. புல்ப�டங்ள் உருமோ்றி அழிந்து 
விட்டன. ஒலிேோடோக்்ள் ்�ோன்்றலவ 
குபல�்ளுடன் இலணந்து விட்டன. 
என்வ மீண்டும் வ�ோக்்ிஷங்ளின் 
்�ரழிவு ேில்ற்வ்றிவிட்டது.   
 ஆனோல இந்த வ்ோ்ரோனோ தனிலம 
தீரோததுயரததுடன் சி்றிது துணிலவயும் 
தந்து ்விலத எழுத லவததது. ேண்�ர்்ள் 
திரு சுந்தர ஆவுலடயப�ன், திரு. எழில, 
திரு. ஜவ�ர்ரோஜ், திரு. வவங்ட்ரோவ, 
ஈ்ரோடு ்விஞர் சிந்தோமணி �க்்ீம், திரு. 
ஜோன் ்சவியர், ்தோபபுததுல்ற ஆோிஃப, 
தலலஞோயிறு �துருதீன் ்�ோன்்றவர்்ள் 
்விலத எழுதத தூண்டினர். வ�ோியவர் திரு. 
�ி. வவங்ட்ரோமன் ல்லயப �ிடிதது எழுத 
லவப�து்�ோல தினமும் வதோலலப்�சியில 

வ ற் பு று த த ி க்  வ ் ோ ண் ் ட  இ ரு ந் த ோ ர் . 
பு்ழவ�ற்்ற மூதத இதழியலோளர் திரு. 
தீ�ம் திருமலல எழுது எழுது என்று ்டிதம் 
எழுதிக் வ்ோண்்ட இருந்தோர். எழுதி்னன். 
எழுதிக் வ்ோண்்ட இருக்்ி்்றன். இந்தக் 
்ோலததிலதோன் ஆததிச்சூடி, வ்ோன்ல்ற 
்வந்தன், �ோரதியோோின் புதிய ஆததிச்சூடி, 
அோிய குறுஞவசய்தி்ள் ஆ்ியவற்ல்ற 24 
வோி்ளுக்குக் குல்றயோத ்விலத்ளோ் 
வடித்தன். அலவ யோவும் 25 நூல்ள் 
வவளியிடும் அளவுக்கு இன்று ேில்றந்து 
விட்டன.  அச்சுப வ�ோ்றிக்கு இப்�ோது 
வோய்ப்� இலலல என்�தோல மின்னஞசல 
வழியோ் இதழோ்வும்,  நூலோ்வும் 
வவளியிட எண்ணி மின்னிதழ, மின்னூல 
முயற்சிலயத வதோடர்்ி்்றன். வவற்்றி 
்தோலவி என்்ற எண்ண்மோ, விருது �ோிசு 
என்்ற உந்த்லோ, பு்ழ �ோரோட்டு என்்ற 
ஆலச்யோ, �ணம் ்ோசு என்்ற விருப�்மோ, 
விற்�லன ்லடவிோிபபு என்்ற ்ேோக்்்மோ 
எதுவு்ம இலலல. தவ வோழலவப்�ோன்்ற 
ஆதம திருபதி ்ிலடக்கும் என்்ற ேம்�ிக்ல் 
மட்டு்ம முன்னிற்்ி்றது. தங்ள் அன்பு 
்ிலடப�து கூடுதல திருபதி என்�தும் 
வ�ோய்யலல. என்வ இந்தப புததுணர்வில 
வேருப�ின் சோம்�லிலிருந்து வந்த 
�்றலவயோய் ேிலனவில ஆனந்தம் வ�ோங் 
�்றந்து வ்ோண்டிருக்்ி்்றன். �லடபபு்ள் 
வதோடர்்ின்்றன. வதோடரும் என்்ற ேம்�ிக்ல் 
்ம்லோங்ி ேிற்்ி்றது. 

12. அரசு அவவப்�ோது தமிழ்றிஞர் 
் ளு க் கு  வ ி ரு து ் ல ள  அ ்ற ி வ ி த து க் 
வ்ோண்்ட இருக்்ி்றது. அது தமிழ வளர்ச் 
சிக்கு உதவும் என்று கூ்றமுடியுமோ?

 விருது்ள் மற்்றவர்்ள் ஊக்்ம் 
வ�ற்று உலழக்் வழி வசய்யும் என்�லத 
ம று க் ்  இ ய ல ோ து .  அ த ன ோ ல  த ம ி ழ 
வளர்ச்சிக்கு வோய்ப�ோ் அலமயும் என்�லத 
ஒததுக்வ்ோள்ளததோன் ்வண்டும். அரசு 
தமிழவளர்ச்சிக்கு ்ேரடியோ் உதவும் 
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வசயல ேீதிமன்்ற வமோழி யோ்வும், �யிற்று 
வமோழியோ்வும், ்வலல வோய்ப�ிற்்ோன 
வழியலமக்கும் வமோழியோ்வும் வற்புறுததும் 
சட்டங்ள் இயற்றுவதும், ் வலல வோய்ப�ில 
தமிழுக்கு முன்னுோிலம வழஙகுவதும் 
மி் ச்சி்றந்த �யலன ேலகும்.  

13. தோங்ள் தமிழவேஞசம் வோசிக்கும் 
�லலோயிரக் ்ணக்்ோன வோச்ர்்ளில 
ஒ ரு வ ர்  எ ன் ்ற  வ ல ் ய ல ல ோ து  ஒ ரு 
�ததிோில் ஆசிோியர் எனும் உணர்வில 
தமிழவேஞசதலதப �ற்்றிய ்ருதது?    

 ”�ததிோில் ்லடயில �ல வண்ண 
அட்லடயுடன் \  இததலரயில எழுதவதலலோம் 
இழி் வசி ஆ ி்்றது. \ ்ோசுக்்ோய் எழுது ி்ன்்ற 
்ண்மூடி எழுததோளன் \ ் வசிதவதோழிலதலன 
விரும்�ி் ய வசய் ி்ன்்றோன். \ ஏ ்�ோட்டுப 
�டங்ள் இளிப�வதலலோம் ேீ �ோர்தது 
\ இள ி்் ய ்�ோ்ோ்த எோிமலலயோய்ப 
வ�ோங ி் எழு” என்்ற என் ் விலதக்கு மோற்்றோ் 
“என த்மிழதொன என த்மிழதொன எநதன 

உயிர்க்்ொறறு – அழத \ எணணிவிடில் 

எனனுள்ரள இன�த்ரதன ஊறறு” 

என்்ற என் வோி்ளுக்கு இலக்்ணமோ்ச் 
வசயல�டும் தமிழவேஞசம் சி்றபபு்ள் 
�லவ�ற்்றிட விரும்பு ி்் ்றன். இலளஞர்்ள் 
முதல எண்ணற்்ற தமிழச்சோன்்்றோர்்ளுக்கு 
ச ிம்மோசனம் வழங்ிச்  ச ி்றப�ிக்கும் 
�ணிக்கு என் வேஞசம் ேில்றந்த ேன்்றி. 
”புதுபபுது அர்த்தம் புைப�டும் நித்தம் 

புத்த்ம் �டித்தொல் ்ிடடும் – நொம் \ 

விழதப�து நன்றொய் விழளநதி்ட எனறும் 

விழேரவொம் நூல்்ளின �க்்ம்” என்�து 
வமய்ப�ிக்்ப�டு ி்்றது. துணிக்்ோன நூல 
�லடக்் ேலல �ஞசு ் வண்டும். தரமோன நூல 
வ்ோடுக்் ேலல வேஞசு ் வண்டும். வேஞச்த 
தூயரோம் தமிழவேஞசம் ஆசிோியருக்கு என் 
மனம் ேில்றந்த ேலவோழததுக்்ள். ேன்்றி. 

n

  
 

வபி்லவக்கும் வபிடியலுணடு
பவ்லனகள் ்ீருநமன்று
வபில்ட ப்டி அலைகின்றாள்
பவணடு்லும் ்லிக்காமல்..

உ்வபிக்கு யாருமின்றி
உணைவபிறகும் ்ஞசநமன்று
வபி்ியபின் வபிலளயாட்டில்
வீ்ியபிபை வநது வபிட்்டாள்..

மாஙகல்யம் நிலைக்கவபில்லை
மறுவாழ்வும் கில்டக்கவபில்லை
காைத்ின் பகாைமிப்ா
க்டவுள் நசய்் கட்்டலளபயா..

முடிபவதும் கில்டக்காமல்
முள் ல்த் மைரானாள்
வாழ்வ்றகு வழியுமின்றி
வா்டலகத ்ாயானாள்..

காைஙகள் க்டந் ்பின்பன
லக மாறும் குழநல் கணடு
கண கைஙகிக் பகட்கின்றாள்
க்டவுநளஙபக உள்ளாநனன்று...

     - ேசசி குணொ
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என்லன மறநப்பனா.. உன்னில் கலரநப்பனா..
சின்ன இ்யததுள் சிலிர்க்கும் நிலனவுகபளா..
மாமன் மனம் மகிழ மல்லிலகயாய் பூத்வபள.. 
ப்லவ அறிவாபயா.. ப்வல் நீ வருவாபயா.. 

காணைத துடிக்கின்பறன். காறபறாடு ப்சுகின்பறன். 
ஆனாலும் பச்ியுனக்கு அல்டந்்ா ந்ரியலைபய
வீச்சு அரிவாள் ப்ாை வபிழி மைர்நது ்ார்த்வபள
ப்ச்சில் ்ாசம் லவச்சு ப்ரழகாய் நின்னாபய

உன்லனப ்ார்க்லகயபிபை உள்ளம் துடிக்கு்டி
என்லன எடுத்ாள எபப்ா நீ வரபப்ாபற
சின்ன சிரிப்பினிபை சில்ைலறலயக் நகாட்டினாபயா
கன்னக்குழிக்குள்பள என்லன கலரதது நீ வபிட்்டாபயா.

அள்ளும் அன்்ாபை அகததுள்பள வந்வபள
நசல்ைப ்பிள்லளயாக்கி பசர்த்லணைக்கப ப்ாவந்பப்ா
முல்லைபபூ வாசததுை மூச்ச்டக்கி நிக்கபறபன
எல்ைாம் உன்னிலனவாய் ஏஙகி நிற்து புரியலையா

�ேணி சு� ரச்ர்

...



  

 

 வமதுவோ்த தூ்றிக்வ்ோண்டி 
ருந்த மலழத தூ்றல த்ட்டுக் கூலரயில 
தடதடவவன்னும் ஓலச லயததுடன் வ�ரு 
மலழயோ்ப வ�ய்யத வதோடங்ிய ் வலள, 
்ோற்று ேோனும் சலளததவனலல என்று 
ஆக்்ரோசமோ் வீசத வதோடங்ியது.
 இலடயிலட்ய ்ோலதச் வசவிடோக் 
கும் இடிமுழக்்ம், ்ண்லணப �்றிக்கும் 
மின்னல என இயற்ல்யின் வவ்றித 
தோண்டவம் பூமியில அரங்்்றிக் வ்ோண்டி 
ருந்தது.
 ேீண்ட ேோட்்ளோ் வரட்சியோல 
்ோய்ந்து �ிளந்து்ிடந்த பூமிததோய் தன் 

தோ்ம் தீர வோஞலசயுடன் ேீலர வோங்ிக் 
வ்ோண்டதுடன் தனக்்்யுோிய மண் 
மணதலதக் ்ோற்்றில �ரப�ிக் வ்ோண்டி 
ருந்தது.
 இந்த ்வடிக்ல்வயலலோம் வவளி 
யில ேடந்து வ்ோண்டிருக்், த்ட்டுக் 
வ்ோட்டிலினுள்்ள ்ோற்்றினோல தள்ளப 
�டு்ின்்ற ்தவுக்கு உரவலோன்ல்ற முட்டுக் 
வ்ோடுததவோறு தனிலமயும் �யமும் 
்லந்த அச்ச உணர்வுடன் சோீனோ என்ன 
வசய்வவதன்்ற்றியோத ேிலலயில தடுமோ்றிக் 
வ்ோண்டிருந்தோள்.
 வீசு்ின்்ற ்ோற்றுக்குத தோக்குப 
�ிடிக்் முடியோத குப�ி விளக்கு இப்�ோ்த 
அலணயட்டுமோ அலலது சி்றிது ்ேரம் 
்ழ ிதது அலணயட்டுமோ என்்றவோறு 
அ ல ல ோ டி க்  வ ் ோ ண் டி ரு ந் த து .  அ ் த 
்ேரம் ்வ்மோ் வரும் ்ோற்றுக்கு தோழப 
�ோளிலலோத த்ட்டுக் ்தவு வழிவிட்டு 
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விோியப �ோர்க்்ி்றது.
 உரல மட்டும் ்�ோதோது வ�ோ ிய 
தடிவயோன்ல்றயும் இறுக்்ிய ்�ோதுதோன் 
்தவு வமௌனம் ்ோததது.
 வீசு்ின்்ற ்ோற்றும் குளிர் மலழச் 
சோரலும் ்சர்ந்து வவறும் �ோயில சோியோ்ப 
்�ோர்ததப�டோத ேிலலயில உ்றங்ிக் 
வ்ோண்டிருந்த ஒரு வயதோன சோீனோ 
வ ி ன்  கு ழ ந் ல த  எ ழு ந் து  � ய ந் து  அ ழ த 
வதோடங்ியது.
 ்தலவப �லப�டுததுவதில ்வன 
மோயிருந்த சோீனோ ஓடி வந்து குழந்லதலயத 
தூக்்ி அரவலணதத அ்த ்ேரம் ்தவு 
மீண்டும் தடதடததது.
 ஆனோல இம்முல்ற ்ோற்்றினோல 
ஏற்�ட்ட தள்ளலோ் இலலோமல யோ்ரோ 
்தலவப �லமோ்ப �ிடிததுத தள்ளிய 
தோ்்வ சோீனோவுக்குத ்தோன்்றியது.
 அந்தக் குளிரோன ்வலளயிலும் 
சோீனோவுக்கு சிலவலன்று வியர்ததது.
 ‘‘யோரது?’’ என்று குரல வ்ோடுதத 
சோீனோவுக்கு �திவலதுவும் வவளியிலிருந்து 
வரவிலலல.
 வசோற்� ்ேர அலமதிக்குப �ின் 
மீண்டும் ்தவு தள்ளப�ட, குழந்லதலய 
அலணததுக்வ்ோண்்ட எழுந்தவோறு அதட் 
டும் வதோனியில, ‘‘யோரு ்தவத தள்ளு்ற?’’ 
என்்ற குரலல உயர்ததிக் ் ்ட்ட �ின்தோன், 
‘‘ேோன்தோன்’’ என்று தணிந்த குரலில �தில 
வந்தது.
 ‘‘ேோன்தோனிண்டோ யோரு?’’ ‘‘ேோன் 
த ோ ன்  ் ன ி � ோ  வ ந் த ி ோ ி க் ் ன்  ச த த ம் 
்�ோடோமக் ்தவத து்ற’’ என்்ற �திலலக் 
்்ட்டதும் ேிலல குலலந்து ்�ோன சோீனோ 
தன்லனச் சுதோோிததுக் வ்ோண்்ட, ‘‘இந் 
்ேரம் எதுக்்ோ் ேோனோ வந்தீங், என்ன 
விசயவமன்டோலும் ்ோலலல வோங். இப� 
வதோலலப �டுததோமப ்�ோங். ஒங்ட 
உடன் �ி்றப�ோ வேனச்சிக் ்்க்்ன், 
ஆண்டவனுக்்ோ் ்வண்டிப ்�ோங்’’. 
அழு குரலில சோீனோ கூ்றி முடிக்்வும், 
‘‘சோீனோ ேோன் ஒன்னச் சந்திக்்த தோன் இந்த 
மலழயிலயும் ் ோததுலயும் வந்த. உள்ளுக்கு 
வோங்ண்டு ஒரு வோர்தத வசோலலோம, யோ்ரோ 
ஊரோனத திரதது்றோப்�ோல என்லனயும் 
திரதது்றி்ய ்தவத து்ற’’.

நொனும் என த்னிழ்மயும் 

்ைருக்கு அவஸல் ்ைருக்கு அ்ிசயம்

எனக்பகா அவசியம்

நான் என்லன ஆள்வ்றகும்

நான் என்னுள் மூழ்குவ்றகும் 

்ாய் மடியாகும என் ்னிலம 

கூட்்டத்ில் ப்ாகும் ப்ாதும்

கூ்ட ந்டநது வரும்

்னிதது இருக்கும் ப்ாது 

்ள்ளி நின்று வபிலளயாடும்

நான் ப்டும் ப்ாது

ஓடி ஒளிநது நகாள்ளும்

நான் ப்லவயபில்லை என்றாபைா 

்ிடீநரன கட்டிக் நகாள்ளும்

இனிலமயான எ்ிரி

இயல்்ான குரு

வலிலமயான ப்ாழி

வாைாட்டும் குழநல்

என் ்னிலம எனக்காக

எப்டி பவணடுமானாலும் உருமாறும் 

புத்னுக்கு ஞானம் ்ந்து ப்ா்ிமரமாபம 

புரியா்வர்கள் நசான்ன ந்ாய்யது

ஆலசகலள ்ணைிதது நகாண்டான்

புத்ன் ்ன்லனயும் ்னிததுக் நகாண்டான்

்னிலமபய புத்லன முழுலமயாக்கியது

்ைர் ்னிலமக்காக ்வபிக்கிறார்கள் 

சிைர் ்னிலமயபில் ்வபிக்கிறார்கள் 

நான் ்னிலமயபில் வாழவபில்லை 

்னிலமபயாடு வாழ்கிபறன்

என் ் னிலமபயாடு இருக்கும் ப்ாது மட்டுபம

நான் நானாக இருக்கிபறன்

நான் நானாகபவ இருக்க ஆலசப ் டுகிபறன்.

மீேொ ஸ்ரீ
மஞசள் மாநகர்
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 ‘‘ேீங் இப� ் �ோ்லலண்டோ ேோனும் 
புள்ளயும் குப�ி விளக்் ஊததிக்்ிட்டு 
�ததவவச்சிக்்ிட்டு வசததுப ்�ோவம்’’.
 ‘‘்சச்்ச அப�ிடி மடததனமோன 
்ோோியவமலலோம் வசஞசி ்�ோட்்றோத. வசோி 
ேோனிப� ்�ோ்றன். ஆறுதலோ இருந்து 
்யோசிச்சிப �ோரு. இந்த வேலமயி்ல 
என்ன உட்டோ ஒனக்கு யோரு இோிக்்ோ. 
அத உணந்துக்் ேோன் ேோள இரலவக்கு 
வோ்றன்’’. அந்தக் குரலில மது ்�ோலதயின் 
வீச்லச உணரக் கூடியதோ் இருந்தது.
 ்னி�ோ இரண்டு குழந்லத்ளின் 
தந்லத. மலனவிலய வவளிேோட்டிற்கு 
அனுப�ி விட்டு, வரும் �ணதலத மதுவுக்கும் 
மோதுவுக்குமோ்ச் வசலவழிப�தும், ேிரந்தரத 
வதோழி்லதுமிலலோத ்ட்டோக் ்ோலியோய் 
ஊலரச் சுற்றுவதும் தோன் அவனது 
்வலல. தனது ்ணவனின் ேண்�ன் என்்ற 
்ோரணததினோல தோன் அ்றிமு் மோனவன்.
 ‘‘ஆண்டவ்ன ்மலும் ்மலும் ஏன் 
இப�ிடி்�ோட்டு என்னச் ்சோதிக்்ோ.ேோன் 
அப�ிடிவயன்ன �ோவம் வசஞசன்’’.
 சோீனோவின் விழி்ளில ்ண்ணீர் 
ஆ்றோ்ப வ�ோங்ியது. வவளி்ய மலழ 
இன்னும் ்வ்ம் கூடியது. 
 இளலமயில வசலவச் வசழிப�ில 
சிட்டுக் குருவியோய்ப �்றந்து திோிந்த 
சோீனோ இன்று யோருமற்்ற அேோலதயோய் 
உணவின்்றித தங் இடமின்்றி, அனுசோிப 
�ோர் யோருமின்்றி வோழும் இன்ல்றய 
ேிலலலய எண்ணிப �ோர்ததோள். தோன் 
எப்�ோ்தோ இ்றந்திருக்் ்வண்டும்.
ஆனோல விதி விடவிலலல. இன்று 
அவலள ேம்�ிவோழும் இந்தச் சின்னஞசிறு 
மழலலக்்ோ் வோழ்வண்டியுள்ளது.
 ் ட ற் ் ல ர ல ய  அ ண் டி ய த ோ ன 
அவளது அழ ி்ய ி்ரோமம் எந்த ்ேரமும் 
்லரலயத தழுவும் அலல்ளின் தோலோட்டில 
வளர்ந்தவள். அவளது தந்லதயோர் மி்வும் 
�ிர�லமிக்் மீனவர். �ல �டகு்ளுக்குச் 
வசோந்தக்்ோரர். அப�டிப�ட்ட குடும்�ததில 
ஒ்ரவயோரு ம்ளோன �டியோல சோீனோவுக்கு 
எந்தக் குல்றயுமிலலல. எதுவும் ் ்ட்டவுடன் 

ி்லடக்கும் அப�டிப�ட்ட வசலவ ம்ளோய் 
வோழந்தவள். அவளது வயலத ஒதத வ�ண்்ள் 
அவலளப �ோர்தது வ�ோ்றோலமப�டுமளவுக்கு 

்ேரததுக்கு ஒரு ஆலட, ேோளுக்கு ஒரு 
ேல்வயன்று அலங்ோிததுக் வ்ோண்டு வலம் 
வருவோள். யோர் ்ண் �ட்ட்தோ அலலது 
விதியின் விலளயோட்்டோ?
 அன்று ஒரு ேோள் தனது ேண்�ியின் 
அலழபல�்யற்று அவர்்ளது வீட்டில 
ேடந்த லவ�வவமோன்்றில ்லந்து வ்ோள்ளச் 
வசன்்றிருந்த ்வலளதோன் அந்தத துயரப 
்�ரலல எழுந்தது. வசய்தி ்ோட்டுத தீயோய்ப 
�ரவியது. சுனோமிவயன்்ற ஆழிப ்�ரலல 
அனர்தத்மற்�ட்டது. அதனோல �லலோயிரம் 
மனித உயிர்்ள் �லி வ்ோள்ளப�ட்டதோ்வும், 
்்ோடிக்்ணக்்ோன வசோததுக்்ள் அழிந்த 
தோ்வும் வசய்தி ்்ட்ட சோீனோ ஆ்றோத 
துயோில அழுது புரண்டோள். தனது அன்புத 
தோய் தந்லதக்கும் உ்றவு்ளுக்கும் என்ன 
ேடந்த்தோ? என்்ற்றியோத ேிலலயில தனது 
ேண்�ியின் உ்றவினர் சிலரது துலண்யோடு 
வசன்று �ோர்தத ்�ோது, தனது அழ ி்ய 

ி்ரோமம் முற்்றோ் அழிந்திருப�லதயும் 
�ோர்க்கு மிடவமலலோம் இ்றந்தவர்்ளின் 
சடலங்ள் ்ோணப�டுவலதயும் தனது வீடு 
இருந்த இடம் அலடயோளம் ்ோண முடியோத 
�டி ஒரு மணல ்மடோ் இருப�லதயும் 
்ண்ட சோீனோ தலலயிலடிததுக் ்த்றினோள். 
‘‘ேோன் மட்டும் ஏன் உயிர் �ிலழத்தன். 
எனது உ்றவு்ளிலலோத ்�ோது ேோன் மட்டும் 
வோழவதோ?’’ எனக் ் த்றிய�டி ் டலல ் ேோக் ி் 
்வ்மோ் ஓடினோள். ஆனோலும் அவளுடன் 
வந்தவர்்ள் �ிடிததுத ்தற்்றி ஆறுதல கூ்றி, 
மீண்டும் வலுக்்ட்டோயமோ் ேண்�ியின் 
வீட்டுக்்் அலழததுச் வசன்்றோர்்ள்.
 �ல ேோட்்ளோ் சோீனோ உணவின்்றித 
தூக்்மின்்றி  அழுதழுது மயக்்முற்்ற 
ேிலலயில லவததியசோலலயில அனுமதிக்்ப 
�ட்டுத ்த்றியவளோ் மீண்டும் ேண்�ியின் 
வீ்ட தஞசமோனது.
 என்ன வசய்வவதன்்ற்றியோத ேிலல 
யில சோீனோ ல�ததியம் �ிடிததவள் ்�ோலக் 
்ோணப�ட்டோள். ேீண்ட ேோட்்ளோ்ியும் 
சோீனோவின் ேடவடிக்ல்யில மோற்்றமிலலோதலதக் 
்ண்ட சிலர் �ல்வறு ஆ்லோசலன்லளயும் 
கூ்றினர்.
 அதிவலோன்றுதோன் சோீனோவுக்குத 
திருமணம் முடிதது லவப�து. அதன் மூலம் 
மனேிலலயில மோற்்றதலதக் வ்ோண்டு 
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வரலோவமன்�து... அதன்�டி ேண்�ியின் 
ச்்ோதரலன்ய த ிருமணம் முடிதது 
லவதது விட்டோர்்ள். இதில சோீனோவுக்கு 
்டு்ளவும் சம்மதமிலலல. ஆனோலும் 
வலுக்்ட்டோயமோ் திருமணம் ேடந்்த்றியது.
 தனது திருமணம் எப�டி ஊ்ர 
்�சும்�டி ்்ோலோ்லமோ்ச் வசய்யப�ட 
்வண்டுவமன தோய் தந்லத எவவளவு 
திட்டங்ள் ்�ோட்டு லவததிருந்தோர்்ள். 
்ற்�லனக் ்்ோட்லட்ள் ்ட்டியிருந்தோர் 
்ள். அலவவயலலோம் தவிடுவ�ோடியோ்ி 
இன்று ேிலனயோப �ிர்ோரமோய் இப�டி 
்யோர் திருமணம் என்�து சோீனோலவப 
வ�ோறுததவலர ேர்ததில �ிடிததுத தள்ளி 
யது ்�ோல்வ இருந்தது.
 தனக்கு மோலலயிட்டவ்னோ உல்ி 
லுள்ள அ்ே் தீய �ழக்்ங்ளுக்கு 
அடிலமயோனவன் என்�லத மி்க் குறு்ிய 
ேோட்்ளுக்குள் சோீனோவோல அ்றிந்து 
வ்ோள்ள முடிந்தது. அதனோலதோ்னோ 
என்ன்வோ இவவயது வலர அவலன 
யோரும் ்தடவிலலல.
 சோீனோவுக்கு சட்டியிலிருந்து அடுப 
புக்குள் வீழந்தலதப ்�ோல ்சோதலன 
்ளும் துயரங்ளும் மோ்றிமோ்றி ஏற்�ட்டுக் 
வ்ோண்்ட இருந்தது. திருமணம் முடிதத 
சில ேோட்்ளுக்குள் வீட்டில �ிரச்சிலன 
ஏற்�ட்டன.  சோீனோவின் ் ணவனுக்கு 
ேோளோந்தம் புல்க்கும் ் �ோலதக்கும் �ணம் 
்தலவப�ட்டது.
 வருமோனமிலலோத வசலவினோல 
்ோதில, ்ழுததில இறுதியில மிஞசியிருந்த 
ேல்்ளும் விற்றுத தீர்ந்தோ்ி விட்டது. 
இறுதியில வீட்லட விட்டு இருவரும் 
வவளியோ் ்வண்டிய சூழேிலல. வயிற்்றி 
லும் ்ருவவோன்று உருவோ ி் விட்டது. 
தூரததிலுள்ள ேண்�ன் ்னி�ோ உதவி 
வசய்வோவனன்்ற ேம்�ிக்ல்்யோடு சோீனோலவ 
அலழததுக் வ்ோண்டு பு்றப�ட்டோன்.
 ்�ோலதபவ�ோருள் லவததிருந்த 
்ோரணததினோல �ிடி�ட்டு சில்றயிலிருக் 
கும் ்�ோது �ழக்்மோனவன் தோன் ்னி�ோ. 
சோீனோலவயும் ் ணவலனயும் ் ண்டவுடன் 
வர்வற்று உ�சோிததோன். தனக்குச் 
வசோந்தமோன த்ரக் வ்ோட்டிவலோன்ல்ற 
அவர்்ள் தஙகுவதற்்ோ் ் வண்டி துப�ரவு 

வசய்துவ்ோடுததோன்.
 ஆனோல எவவித அடிப�லட வசதி 
்்ளோ மின்சோர்மோ இலலோத அவவிடத 
தில வோழவவதன்�து வசலவச் வசழிப�ில 
வோழந்த சோீனோவுக்கு ேர் ்வதலனயோ் 
இருந்தது.
 ்ர்ப�ிணிப வ�ண் தண்ணீவரடுக்் 
ேீண்ட தூரம் வசலல ் வண்டும். வி்றகு ் தட 
்வண்டும். எலலோ்ம தனது ல்யோலதோன் 
ஆ் ்வண்டும் என்்ற ேிலல சோீனோவுக்கு. 
கூப�ிடு வதோலலவில ஒரு குடிலச, அதில 
வயதோன ஒரு வ�ண் �ோததிமோ தனது 
�ோர்லவயற்்ற ்ணவனுடன் வோழந்து 
வந்தோர். அவர்தோன் சில ்ேரங்ளில 
்�ச்சுத துலண.
 ்ோலலயில ேண்�ன் ்னி�ோவுடன் 
பு்றப�ட்டுச் வசலலும் ் ணவன் மோலலயில 
மது ்�ோலதயுடன் தோன் வீட்டுக்கு 
வருவோன். ேோளோந்தம் உலழக்கும் �ணம் 
அவனது வசலவுக்்் ்�ோதவிலலல. 
ச ோீ ன ோ வு க் கு  எ ன் ன  வ ச ய் வ வ த ன் று 
வதோியோத ேிலல. அக்்ம் �க்்ததில உதவி 
வசய்வதற்கு யோருமிலலல.
 அந்தப �ின்தங்ிய ் ிரோமததிலிருந்த 
ஒ்ரவயோரு ்லட முஸ்த�ோ மோமோவுலடய 
்லடதோன். அஙகுதோன் சோீனோ ்தலவ 
யோனவற்ல்ற வோங்ிக் வ்ோள்வோள். 
தனிக்்ட்லட, வயதோனோலும் அன்�ோன 
ேலல இல்ற�க்தியுள்ள மனிதர். சோீனோலவ 
எப்�ோதும் சோமோன் இலலலவயன்டு 
வவறுஙல்்யோடு அனுப�ியதிலலல. 
இந்த இடததில இப�டிப�ட்ட ேலல 
மனிதனின் உதவி ் ிலடக்் ் ிருல� வசய்த 
இல்றவலனத துதிததுக் வ்ோள்வோள் 
சோீனோ.
 ேோட்்ள் �்றந்தன சோீனோவும் ஒரு 
ஆண் குழந்லதக்குத தோயோ்ி விட்டோள். 
இப்�ோது தனக்கு இருக்கும் துலணயும் 
ஆறுதலும் தனது ம்ன் மட்டும் தோன். தனது 
ம்லன முததமிடும் ்�ோது தன்லனப 
�ிடிதத துயரங்ள் சற்றுத வதோலலவுக்குச் 
வசலவதோன உணர்வு அவளுக்கு.
 இந்தக் ்ிரோமததிற்கு வந்ததிலி 
ருந்து தோன் அனு�விதது வரும் ேர் 
்வதலனயோன வோழக்ல்க்குக் தன்லனப 
� ழ க் ் ப � டு த த ி க்  வ ் ோ ண் டு  வ ரு ம் 
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்வலளயில தோன் ஒரு ேோள் மீண்டும் ஒரு 
்�ோிடி்யற்�ட்டது.
 ்ோட்டில மரம் வவட்டும் ்வலலயில 
ஈடு�ட்டிருந்த தன் ்ணவன் அடி�ட்டு 
ஆ�ததோன ேிலலயில லவததியசோலலயில 
அனுமதிக்்ப�ட்டுள்ளதோ்வும் ேோலளக் 
்ோலலயில லவததியசோலலக்குச் வசலவ 
தற்கு ஆயததமோயிருக்குமோறும் கூ்றி, சில 
நூறு ரூ�ோய்த தோள்்லள சோீனோவின் ல்யில 
வ்ோடுதது விட்டு ்னி�ோ வசன்்றதிலிருந்து 
அழுது வ்ோண்டிருந்த சோீனோவுக்கு �ோததிமோ 
எவவள்வோ ஆறுதல வசோலலிப �ோர்ததும் 
அவளோல துயரதலத அடக்் முடியவிலலல. 
«ேலல்தோ வ்ட்ட்தோ எனக்்ோ் இருந்த 
ஒரு சீவன் என்னோச்்சோ, ஏதோச்்சோ 
ஆண்டவ்ன என்ட புருசனக் ்ோப�ோதது» 
என்று புலம்�ினோள். அதி் ோலலயி் ல்ய 
லவததியசோலலலய அலடந்த சோீனோ 
்தோளில தனது ம்லனயும் சுமந்தவளோ் 
தனது ்ணவன் அனுமதிக்்ப�ட்டிருந்த 
் ட் டி லு க் கு ச்  வ ச ன் ்ற  ் � ோ து  அ து 
வவறுலமயோ்்வ இருந்தது.
 �தற்்றததுடன் �க்்ததில ேின்்ற 
தோதியிடம் சோீனோ விசோோிதத ்�ோது, 
அதி்ோலலயில உயிர் �ிோிந்ததோ்வும் சடலம் 
சவச்சோலலக்குச் வசன்றுவிட்டதோ்வும் 
த்வல ்ிலடததது.
 இலதக் ்்ட்ட சோீனோவுக்கு அந்தப 
�ோோிய ் ட்டட்ம இடிந்து தலலயில வீழந்தது 
்�ோன்்றிருந்தது. ்ேற்றுக் ்ோலலயில 
தனது ்ணவன் ்வலலக்குச் வசலலுமுன் 
தனது ம்லன மோ்றிமோ்றி முததமிட்டதும் 
வழக்்ததிற்கு மோ்றோ்த தனது வேற்்றியில 
முததமிட்டதும் இறுதியோ்ப வ�ற்்ற 
�ிோியோவிலட தோ்னோ என இப்�ோது 
எண்ணித துடிததோள். ்ணவலன �ோர்க்்லோ 
வமன்று ஓடி வந்தவள் ் ணவன் உயிர் �ிோிந்த 
்ட்டிலி்ல்ய விழுந்து அழுதோள்.
 �லர் கூடிய இடததில ேோன் இப�டி 
ேடந்து வ்ோள்்ி்்ற்ன என்்ற சிந்தலன 
ச ி்ற ிதும ின்்றி  தீய ிலிட்ட புழுவோய்த 
துடிததோள். ்னி�ோ எவவள்வோ ஆறுதல 
கூ ்ற ி ப  � ோ ர் த து ம்  அ ட ங ் ோ த  ச ோீ ன ோ 
‘‘ேீதோண்டோ �ோவி என்ட புருசனக் வ்ோண்ட’’ 
என்று ்னி�ோவின் மீது ஆக்்ரோசமோ்ப 
�ோய்ந்து மோர்�ின் மீது அடிததோள். 

முறறுப ப�ற்ற ்ேிசழ்ன

மனம் ்ிறந் அவர்கள் ப்ச்சில்

இைகுவாகி வபிடுகிறது மனது

கணகலள கைஙக லவக்கிறது

அவர்கள் கரிசலன

புன்னலகலய ்ரிசளிக்க லவக்கிறது

அவர்கள் வபிழிகள்

கணணைீலர துல்டக்க வருகிறது

அவர்கள் கரஙகள்

அலம்ிலய அள்ளித ்ருகிறது

அவர்கள் ்க்குவம். 

இ்றகுள் சிக்குணடு ப்ாய்

இத்லன நாள் எஙகிருந்ீர்கள்

என அவர்களி்டம்

பகட்கத ப்ான்றும் ஒரு நநாடியபில்

நகாட்டித ்ீர்ந் மலழததுளிநயன 

அவர்கள் வபிைகிச் நசன்று

நவகு பநரமாகியபிருக்லகயபில்

எபப்ாதும் ஏன்

ஒபர மா்ிரியாக 

அவர்களில்லை என்ற 

அஙகைாய்பபுகள் ்ான் 

இன்று நமாத் சநப்ாஷஙகலளயும் 

்ிருடிச் நசன்று வபிடுகின்றது

என்லனப ப்ான்பற ்ைருக்கும்..

- ஷபேொ இல்முத்தீன
அட்்டாலளச்பசலன
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வ�ண்்ள் ் ட்டோயம் ேில்ற்வற்்ற ் வண்டிய 
இததோக் ்டலமலய சோீனோ முழுலமயோ் 
ேில்ற்வற்்றினோள். அதற்கு �ோததிமோ 
விடம் ்னி�ோ வழங ி் வந்த �ண உதவியும் 
�ோததிமோவின் அனுசரலணயு்ம இன்்றி 
யலமயோததோ் அலமந்தன.
  ேோன்கு மோதமும் �தது ேோளும் துோித 
்வ்ததில ் டந்தன. மீண்டும் வவளியுல்ப 
�ிரச்சிலன்ளுள் சோீனோ தள்ளப�ட்டோள். 
வ�ோருளோதோரப �ிரச்சிலன, �ோது்ோப�ற்்ற 
ேிலல, எதிர்்ோலதலத எப�டி எதிர்வ்ோள்வ 
வதன்று புோியோத தடுமோற்்றம், தன்லனக் 
வ்ோததும் ்ழு்ோய் சுற்்றி வட்டமிடும் 
்னி�ோவின் அச்சுறுததல இப�டிப�ல 
ச க் ் ர ங ்ளு க் கு ள்  ச ி க் ் ி ய  ் ரு ம் � ோ ய் 
சோீனோ அலலலுறுவலத �ோததிமோவோல 
தோங்ிக் வ்ோள்ள முடியவிலலல.  இந்தப 
�ிரச்சிலன்ள் எலலோவற்றுக் கும் தீர்வோ் 
�ோததிமோ ஒரு ஆ்லோசலன வழங்ினோர். 
‘‘ம்ள் சோீனோ, ேீ எததன ேோலளக்்ிததோன் 
இப�ிடிக் ்ிடந்து ்ஷ்டப�டப ்�ோ்றோ... 
உனக்கு யோரு இோிக்்ோ. 
 ே ோ னு ம்  ஆ ய ி ர ம்  ் ே ோ ் ய ோ ட 
்ிடக்்ன். ேோன் ்ண் மூடினோ யோரு 
�ோக்்ி்ற. அதுதோன் வசலலு்றன். ேீவயோரு 
்லியோணம் முடி. அதுதோன் எலலோப 
�ிரச்சிலனக்கும் ஒ்ர தீர்வு’’. 
 «சும்மோ ்�ோங் மோமி... எனக்கு 
இனிவயன்ன ்லியோணமும் ்ோட்சியும். 
எலலோம் முடிஞசி வ�ய்தது. இனி என்ட 
புள்ளய ேலலோ வளதவதடுக்்ி்றதோன் 
்டலம». 
 ‘‘சோீனோ ேோன் வசோலலு்றததக் 

 இலதச் சற்றும் எதிர்�ோரோத ்னி�ோ 
ேிலலகுலலந்து விழுந்தோன். சோீனோவுக்குத 
தனது ்ணவனின் சடலதலத கூடப 
�ோர்க்்க் ்ிலடக்்ோத �டி அங்ிருந்த 
்ோவலர்்ளோல அபபு்றப�டுததப�ட்டோள்.
 ச ோீ ன ோ வு க் கு  இ ந் த  உ ல ் ி ல 
உ்றவு்வளன்று யோருமிலலோத ேிலலயில 
மீண்டும் தனது குழந்லதயுடன் தோன் 
வோழந்த ் ிரோமததிற்்் ேலடப �ிணமோய்த 
திரும்�ினோள்.
 தனது ் ணவனின் உ்றவினர்்ளோல 
சடலம் எடுததுச் வசலலப�ட்டதோ் த்வல 
்ிலடததது. தனது ்ணவனின் மு்தலத 
யோவது ஒரு தரம் இறுதியோ்க் ்ோணக் 
்ிலடக்்விலலலவயன்்ற துயரதலத யும் 
மரணச் சடஙல்த தனது இடததில ேடதத 
முடியவிலலல்ய என்்ற ்வதலனலயயும் 
அடக்் முடியோத மனக் குமு்றல்லளயும் 
�ோததிமோவிட்ம வ்ோட்டித தீர்ததோள்.
 ‘‘எலலோ்ம விதிப�டி... ேடந்தது 
ேடந்து முடிஞசி. இனி இோிக்்ி்றதப �ோரு ம்ள். 
புள்ளயும் �ோலிலலோமக் ்ிடந்து துடிக்்ோன். 
்யோசிச்சிக்்ிட்டு இோிக்்ோம எழும்பு... 
எலலோததுக்கும் ஆண்டவனிருக்்ோன்’’ 
என்று கூ்றிய �ோததிமோ, சோீனோவுக்்ோன 
இததோக் ்டலமக்குோிய ஏற்�ோடு்லள 
இயலோத முதுலமயிலும் ஒரு தோயோ் ேின்று 
அவசரமோ்ச் வசய்து வ்ோடுததோர்.
 ்ணவன் இ்றந்தோல முஸ்லிம் 
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்்ளு. ேீ இப�ிடி தனியோ இருந்தோ, ்னி�ோ 
்�ோல ஆக்்ளிட்டருந்து தப� ஏலோ. 
அது மட்டுமிலல... உனக்கு வருமோனம் 
ஒன்டுமிலல. எப�டி வோழப்�ோ்ற. அதுதோன் 
அன்டக்்ி என்னக் கூப�ிட்டு முஸ்த�ோ 
மோமோ ்தச்சவரு. விருப� மிண்டோச் 
வசோலலு. ேோன் ்�ோய்ச் வசோலலு்றன்’’.
 �ோததிமோவின் ஆ்லோசலனலயக் 
்்ட்ட சோீனோவுக்கு ஆததிரப�டுவ்தோ 
அலலது ஆ்ற அமர ்யோசிதது முடிவவடுப 
�்தோ என்று ஒன்று்ம ்தோன்்றவிலலல.
 ‘‘மோமி ேீங் வசலலு்றது சோியோ 
வருமோ... அவரு எனக்கு த்ப�னுக்குப 
� ோ க் ் ணு ம் .  அ ப � டி  இ ரு க் ் இ து 
வ ச ோ ி ப � ட் டு  வ ரு ம ோ .  அ த  உ டு ங ் 
ஆண்டவன் உட்ட வழி. ேடக்்ி்றது 
ேடக்்ட்டும்’’ என்று சோீனோ தட்டிக் ் ழித்த 
வந்தோள். ஆனோல ஒவவவோரு இரவும் 
�யததுடன் ்ழிக்் ்வண்டிய இரவோ் 
்னி�ோவின் வேருக்்டி அதி்ோிததுக் 
வ்ோண்டிருந்தது.
 அ்த ்ேரம் முஸ்த�ோ மோமோவின் 
்லடக்கு �ோக்்ி அதி்ோிததுக் வ்ோண்்ட 
இருந்தது. இலவ எலலோவற்்றிற்கும் தீர்வு 
�ோததிமோ மோமி கூ்றிய�டி வசய்வது தோன் 
என்று சோீனோ ஒரு தீர்க்்மோன முடிவுக்கு 
வந்தோள்.
 வவளி்ய மலழ ேின்று மி் 
அலமதியோ் ்ிழக்கு வவளுததது. இரவு 
எதுவு்மோ ேடவோதது ்�ோல வோனம் 
வதளிவோ்ப �ளிச்வசன்்றிருந்தது. இரவு 
முழுக்்த தனது ்டந்த ்ோலதலத �ற்்றிய 
ச ி ந் த ல ன ய ி லி ரு ந் து  ச ோீ ன ோ  எ ழு ந் து 
்தலவத தி்றக்்வும் �ோததிமோ மோமி 
‘‘சோீனோ’’ என்்றலழதத �டி வரவும் சோியோ் 
இருந்தது.
 ‘ ‘ ஒ ள் ள ப � ம்  ் த ய ி ல த  தூ ள் 
இருந்தோத தோவன், தண்ணி ்�ோட்டன் 
தூளிலல» என்று கூ்றிய �டி்ய, «இது 
என்ன ்தவடியில ஒரு �ோர்சல இோிக்்ி’’. 
குனிந்து தூக்்ிய �ோததிமோ மோமிலய 
ேிமிர்ந்து �ோர்தத சோீனோவுக்கு விளங்ி 
விட்டது... இரவு ்னி�ோ வ்ோண்டு வந்த 
அன்�ளிபபுப வ�ோத ிதோனது.  அலத 
வவளி்ய ்ோட்டோமல, «மோமி அத எந்த 
ேோயின்டோன தூக்்ி வந்து ்�ோட்டிருக்கும். 

அதத தூக்்ி எ்றிஞசி ்�ோட்டு உள்ளுக்கு 
வோங் ஒரு விசயம் வசோலலணும்» 
 ‘‘என்னடி ம்்ள ்ோலங ்ோததோ்ல 
விசயம் ்ிசயம் இன்டு என்னவவலலோம் 
வசல்றோ  என்ன வ ிசயம்? ’ ’    �ோதத ிமோ 
மோமி ்்ள்விக்்லண வதோடுததவோ்்ற 
்தவடியிலிருந்த உரலில உட்்ோர்ந்தோர்.
 ‘‘ஒ ன் டு ம ி ல ல  ம ோ ம ி . 
ே ோ னு ம்  ரோவவலலோம் இருந்து ்யோசிச்சிப 
�ோததன். இப�டி்ய இருந்து என்ட ேிலம 
என்ன முடிவோகும். ்ோணோததுக்கு ஒரு 
புள்ளக் குட்டியும் ி்டக்கு. அதுதோன் ேீங் 
எததிலன்யோ தரம் வசோலலிருக்்ீங். ேோனும் 
வோணோ வோணோன்டு தட்டிக் ்ழிச்்ச வந்தன். 
ஆனோ இப� �ோததோ ேீங் வசல்றதுதோன் 
வசோி ்�ோல ி்டக்கு... அதுதோன் மோமி அவரு 
எப�ிடி?’’ 
 ‘‘என்ட ஆண்டவ்ன, இப�ண்டோ 
லும் ஆண்டவன் ஒனக்கு ேலல்றிவத 
தந்தோ்ன. முஸ்த�ோ மோமோ தங்மோன 
மனிசன். வ�ோஞசோதி ் ோலஞ வசன்டதுக்குப 
பு்றவு அவரு தனி மனிசனோததோன் 
இோிக்்ோரு. வயசிதோன் கூட ஆளப �ோததோ 
இளந்தோோி ்�ோலதோன் இோிக்்ோரு. ேீதோன் 
�ோததிருப�ி்ய ேோனோ வசலலணும். �ய 
�க்தியோன மனிசன். ஒன்லனயும் புள்ளலய 
யும் ேலலோ ஒரு குல்றயுமிலலோம வவச்சிருப 
�ோரு. இப�டிக் ்ிடந்து எவவளவு ேோளக்்ி 
்ஷ்டப�டப ்�ோ்றோ. இனிவயண்டோலும் 
ேிம்மதியோ வோழ்ற வழியப�ோரு».
 �ோததிமோ மோமியின் ேீண்ட விளக் 
்தலத மனதுக்குள் வோங்ிக் வ்ோண்ட 
சோீனோ, இனி தன்னோல துன்�ங ்லளத 
தோங் முடியோது என்்ற விரக்தியின் 
உச்சததில தனது �ோது்ோபபுக் ்ோ்வும், 
ம்னின் எதிர்்ோலததுக்்ோ்வுமோன ஒரு 
தீர்க்்மோன முடிவுடன் 
 ‘‘வசோி மோமி. எனக்கு சம்மதமிண்டு 
அவருக்்ிட்டச் வசலலி ஆ் ்வண்டியதப 
�ோக்்ச் வசோலலுங்’.
 இந்த வோர்தலதக்்ோ்்வ ்ோததி 
ருந்தது ்�ோல �ோததிமோ மோமி ‘‘இந்ேோ 
்�ோ்றன் ேீ வவளிக்்ிடு’’.
 ச ோீ ன ோ  மீ ண் டு ம்  ஒ ரு  பு த ி ய 
வோழக்ல்யில ்ோலடி எடுதது லவக்் 
ஆயத த மோ னோ ள்.                                            n
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 ்வ ி ஞ ரு ம்  மு ல ன வ ரு ம ோ ன 
இரோ.முததுப�ோண்டி எழுதிய நூல 
‘அடடோ’. அலதப�ற்்றிய கு்றிபவ�ோன்்றில 
அ வ ர்  வ ச ோ ல வ த ோ வ து ,  ‘ ‘ ே ோ ன் 
எவவோறு ேிலனத்த்னோ அவவோ்்ற 
எழுதி் னன். ேிலனதத�டி்ய நூலிலனத 
தந்திருக் ி்் ்றன்’’, 

 ‘‘அவோிடம் ்�சும் ்�ோவதலலோம், 
ேோன் வசோலலிய ்விலத்ளுக்வ்லலோம் 
ஒவவவோரு முல்றயும் அடடோ, அடடோ எனச் 
வசோலலிக்வ்ோண்டு வந்தோர். அதனோ்ல்ய 
நூலுக்கு அடடோ  எனப வ�யரும் லவத்தன்’’ 
என வ�ருலமயோ் வசோலலிக்வ்ோள்்ி்றோர் 
இந்நூலின் ஆசிோியர் முலனவர் இரோ. 
முததுப�ோண்டி அவர்்ள். 

 ் வ ி ல த ் ல ள  ர ச ி த து  அ ந் த 
‘அடடோ’ லவ அழகு்றச் வசோன்னவர் 
்வறு யோருமிலலல, ேம் சிததிரக்்வியோர் 
அமுத�ோரதி அவர்்ள் தோன். 

 எ த த ல ன  � ர ந் த  வ ே ஞ ச ம் 
்தோழர் முலனவர் இரோ.முததுப�ோண்டி 
அவர்்ளுக்கு!  இயற்ல ,் ்ோதல, தததுவம், 
அழ்ியல... இப�டி எலலோவற்றுக்கும் 
ல�க்கூ வல்லமயில வசன்ோியு தன்லமயில 
வவகு சி்றப�ோ்க் ்வி �லடததுள்ளோர். 

 சுருங்ச்வசோலலி சிந்திக்் லவக்கும் 
வல்யில அலமவது ல�க்கூவோகும். 
அந்தவல்யில  ஜப�ோனிய வஜன்்விலத 
மரல�ப �ின்�ற்்றி எழுத, ேமது ் விஞருக்கு 
வசோலல ே ிலனததலத ச ி்றப�ோ்்வ 
வசோலலும் தி்றலம வோய்ததிருக்்ி்றது. 
சுருங்ச் வசோலலி �ளிச்வசன விவோிக்்ி 
்றோர். அடடோ, அததலனயும் அருலம 
என்று ேமது சிந்லதக்குள்ளும் மின்னல 
�ளிச்சிடு்ி்றது. 

 தமிழன் தன்லன ம்றந்த ேிலலயில, 
தமிலழ்ய தமிங்ிலததில உலரயோடும் 
ேிலல மிகுந்துவிட்ட இக்்ோலததில 
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‘தோய்வமோழிலய
வவறுப�்த இலலல
�்றலவ்ளும் விலஙகு்ளும்’ 

எனச்வசோலலி தமிழ உணர்லவ ஞோ�்ப 
�டுததுவது சி்றபபு!

 வ�ோருளீட்டச் வசன்்ற  குடும்�த 
தலலவன் வ�ற்்்றோலர விட்டு, குடும்� 
உ்றவு்லளப �ிோ ிந்து, வவளிேோட்டில 
�ணிபுோிந்து வோழவது ேம்மக்்ளிலட்ய 
வோடிக்ல்யோ்ிவிட்ட ேிலலயில, �ிள்லள 
்ளின் உளக் குமு்றலல.... 

‘அப�ோவின் முததம்
அன்�ிருந்தும் ஈரமிலலல
வவளிேோட்டில அப�ோ’ 

என்�தோ்ச் வசோலலி ேம் விழி்ளில ஈரம் 
்சிய லவக்்ி்றோர். 

 இ ய ற் ல ் ல ய  ம ்ற ந் து ,  அ ல த 
அழிதது, தனக்குததோ்ன தீங்ிலழததுக் 
வ ் ோ ள் வ ல த யு ம் ,  ‘ ே ோ ம்  ஆ ள த த ோ ் ன 
வசோன்்னோம், விற்்ி்றோர்்்ள ‘ ... தனது 
ஆதங்தலதச வவளிப�டுததும்  வோி்ள் 
அலவ. அவர் சோதி, மதம் ் வண்டோவமன்று 
வசோலலி சமூ்ச் சீர்திருததவோதியோ்வும், 
ஏற்்றத தோழவு்ள் எஙகும், எதிலும் இருக்்க் 
கூ ட ோ வ த ன் று  வ த ள் ள த  வ த ள ி வ ோ ் ச் 
வசோல்ி்றோர். 

 ்ோதலலப �ோடோத ்விஞர்்ள் 
இலலல, இவ்ரோ...

‘்ோதல ்விலத ்வண்டோம்
்ோத்ல
்விலததோன்’  

என்்ி்றோர். அடடோ! இதுதோன் அழ்ிய்லோ? 

 எஙகும், எதிலும் ்�ோட்டி என்்றோ 

லும், குடும்�ததில ்�ோட்டிப ்�ோட்டோல 
சண்லடததோன் வரும். அலத்ய... 

‘்ணவன் மலனவிக்குள் ் டும்்�ோட்டி
்தோற்றுப ்�ோனது
குடும்� வோழக்ல்’ 

என இலல்றம் ்தோலவியுற்றுப ்�ோகும் 
அவலததின் முக்்ிய ்ோரணதலத ேோடி 
�ிடிதத்றிந்து விளக்கு்ி்றோர். 

 எததலன்யோ இயற்ல் அழல் 
ரசிதத ்விஞர்... 

‘்சற்்றில குளிததோலும்
என்ன ஒரு சிவப�ழகு
தோமலரப பூ’

என ரசிததுப �ோடி, எம்லமயும் ஈர்க்்ி்றோர்.

‘சிறு்ச் சிறு்ச் ்சமிதது
புதிதோ் வோங்ினோள்
அோிவோள் மலன’ 

‘�ணக்்ோரர்்ளுக்குப �ல �ிணி்ள்
ஏலழ்ளுக்்்ோ
�சிப�ிணி மட்டு்ம’ 

‘புததோலட ்வண்டோம் அப�ோ
ஊசி நூல வ்ோடு
�ோவோலடத லதக்்’ 

 இப�டி வறுலமயின் வ்ோடுலமலய 
இலதவிடச் சி்றப�ோ் ் வறு எவரோல வசோலல 
முடியும். சிறுமியின் ஏழலம மனேிலலலய  
சி்றப�ோ்ச் சிததோித திருக் ி்்றோர். 

‘உல்ில ஆதோிப்�ோர்
எவருமின்்றி அலல்ி்றது
அன்பு’ 

உண்லமதோ்ன...இபவ�ோழுவதலலோம் 
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உண்லமயோன அன்�ோனவர்்லளக் ்ோண 
முடியவிலலலததோ்ன... அன்பு அனோலத 
யோ்ி விட்டது. 

 ்டவு்ள, ் டவு்ள என அடிக்வ்ோரு 
தரம்வசோல�வலன ேோன் ேம்புவதிலலல. 
அப�டி அடிக்்டிச் வசோலலி தனக்கு வதய்வ 
ேம்�ிக்ல்யுண்டு என ேம்�லவதது ஏ்தோ 
தவ்றிலழக்்ப ்�ோ்ி்றோன். ேம்�ிக்ல்த 
து்ரோ்ம் வசய்யப ்�ோ்ி்றோன் என  
ேிலனப�துண்டு, அலத்ய இக்்விஞர் 
இப�டிச் வசோல்ி்றோர். 

‘ேோன் ஏமோற்்றப ்�ோ்ி்்றன்
அடிக்்டிச் வசோல்வன் 
்டவு்ள’ 

‘வ�லவமட் மு்க்்வசம்
வசதியோ் இருக்்ி்றது
மதுக்்லட வசலல’ 

அ ட ட ோ  வ ச ய் யு ம்  த வ று க் கு  ஒ ரு 
மு்மூடியோய் தலலக்்வசம். 

‘�ண்ம இலக்கு
்தடி ஓடி்னன்
வதோலலந்து ்�ோனது வோழக்ல்’ 

ேலடமுல்ற வோழக்ல்யில �ணம் மட்டு்ம 
வோழவதற்கு முக்்ியம் என அலல�வர்்ள் 
்லடசியில வதோலலப�வதன்ன்வோ  அந்த 
வோழக்ல்லயத தோ்ன? 

 இன்னும், எததலன்யோ ்விலத 
்ளில ேமக்வ்லலோம் ்ற்றுத தரு்ி்றோர். 
அததலனயும் அழகு துயிலும் வண்ண 
ல�க்கூ துளி்ள்;  இலலலயிலலல 
தூளி்ள். அழ்ியலும் அ்றிவியலும்  
நூல முழுவதும் �ரவிக் ்ிடக்்ின்்றன. 
இவோின் ல�க்கூ, எளிலமயோல வேய்த  
ஏழு வண்ண வோனவில. எழுதது்ளில 
் ் ோ ர் த த   இ ன் ன ி ல ச ப  � ோ ம ோ ல ல . 

� டி த து ப  � ோ ரு ங ் ள் !  � ர வ ச  ே ி ல ல 
எய்தலோம். மூன்்றடியில முழு உலல்்ய 
�லடயலோக்்ி வவற்்றிலய தமதோக்்ிக் 
வ்ோள்்ி்றோர். 

 அட்லடப�ட வடிவலமபபுச் சி்றபபு!

 முலனவர் இரோ. முததுப�ோண்டி 
அவர்்ள் இன்னும்�ல மின்னும் நூல்லள 
தமிழுல்ிற்குத தந்து தமிழில தடம் �திக்் 
்வண்டுவமன விரும்�ி வோழதது்ி்்றன். 

 இவவழ்ிய நூலுக்கு அமுத�ோரதி, 
்லவியோளர் மு.இ.�ூமோயூன் ்பீர் 
இவர்்ளின் வோழததுலர மணிமகுடமோ்த 
தி்ழ்ி்றது

வேஞசம் ேில்றந்த வோழதது்ள்!

160 �க்்ங்ள்
130 இந்திய ரூ�ோய் 

வவளியீடு

ஜீவோ �திப�்ம்
வசன்லன  600 017 

அலல்�சி 
 99520 79787 

மின்னஞசல
 jeevapathippagam@gmail;com 

ஓவியம் : ரஜினிகாந்்ன்
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1.

வீ்ிலயப ந்ருக்கு்வளின் முகம் 

பூக்கலளத தூவபிக்நகாணப்டயபிருக்கின்றது

சரக்நகான்லற மரம் !

2.

நநல்லி மரக்கிலளயபில் அணைில் 

ஒவநவாரு ்்டலவயும் வபிழுந்வாறு 

துளித துளியாய் சூரியன் !

3.

ஆைமர வபிழுதுகள்  !

்ழுவபிக்நகாள்ள யாருமில்லை 

குரஙகுகளின் இ்டபந்யர்வுக்குப ்பின் !

4.

்னிலமயபில் கல்ைலற 

நவள்லள நிறம் ்ீட்்டப்ட்டிருந்து...

பகால்டகாைதது காக்லககளினால்!

5.

அல்ட மலழக்குப ்பின்  

எச்சஙகலளக் காணைவபில்லை 

எல்ைாம் வபில்கபள !

6.

பகாவபில் நவளிபபுற சிலை 

முணுமுணுததுக்நகாணப்ட எழும்பும் 

சாம்்ல் நிறப புறா !

7.

ஒன்்து ்ாத்ிரஙகள் லவயுஙகள் 

ஒவநவான்றிலும் நிரம்்பி வழியும் 

நிைவும் ஒளியும் !

8.

முச்சந்ியபில் நிறகிபறன் 

நான்காவது ்ிலசயபில் இருக்கின்றது..

இலளப்ாறும் கிழவனின் லகத்டி !

9.

முந்ிரித ப்ாபபுக்குள் நுலழகிபறன்

ஏப்ாநவாரு ப்சத்ின் வலர்்டமாக 

வணடு துலளத் இலை!

10.

மு்லையபின் முதுகு

சஞசைமில்ைாமல் ஓய்நவடுக்கிறது...

அப்ா... காட்டுப ்றலவ!


 

.1.
ஆ்ொயப ர�ொக்குவேத்து
அதி் அச்சத்ழதத் தரு்ி்றது
வி்மொ்ன வி�த்து 

2.
ஏழையின குடிழச
இேவில் அை்ொ்த் பதேி்ி்றது
பவணணிைொ பவளிச்சம் 

3.
�ள்ளமும் ர்மடு்மொய்
வழளநது பநளிநது பசல்்ி்றது
வொழக்ழ்ப �ொழத ! 

சேவணமுத்து த்மிரைநதிேன,
(வபிபவகநவளியான்)

கிழக்கு மாகாணைம், இைஙலக.
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 ்ரோ்ினி அருலண ்தடிக் 
வ்ோண்டு வீட்டுக்கு வவளி்ய வந்தோள் 
 ‘‘அருண் விலளயோண்டது ்�ோதும் 
ல், ்ோல ்ழுவிட்டு சோமி கும்�ிட்டு 
�டிக்்லோம் வோ ‘‘
 ‘‘அம்மோ ஒரு ல�வ மினிட்ஸ் குமோர் 
கூட விலளயோட்்றன் மோ’’ 
 ‘‘ஓ்் அஞசு ேிமிசததுல உள்ள 
வர என்று ்ண்டிப்�ோடு வசோலலி விட்டு 
்ரோ்ினி உள்்ள வசலலவும், ‘‘்டய் 
அருண் ேோனும் உன்கூட �டிக்் வரவோ’’ 
 ‘‘ஓ, வோ்யன்’’ 
 ‘‘இருடோ அம்மோ ்ிட்ட வசோலலிட்டு 
புக் எடுததுட்டு வ்ரன்’’ 
 அ ரு ண்  மு த ல  வ கு ப பு ,  கு ம ோ ர் 
இரண்டோம் வகுபபு, ் வறு ் வறு �ள்ளியில 
அருணிடம் �ிஸ்்ட், �ழங்ள் சோப�ிட 
வ்ோடுததோள் ்ரோ்ினி. 
 ‘‘அம்மோ குமோர் இங் �டிக்் வரோன் 
அவனுக்கும் ்ஷர் �ண்ணவோ’ ’  என்று 
அருண் தயங்ி, ்்ட்், ‘‘ஓ அதுக்வ்ன்ன, 
அவனுக்கும் வ்ோண்டு வ்ரன்.  ்ஷர் 
�ண்ணி சோப�ிடுங்’’ என்று ்ரோ்ினி 
வசோலலவும் அருணுக்கு ம்ிழச்சி. 
 ஒ ரு  வ ோ ர ம்  ் ழ ி த து  ஞ ோ ய ி று 
அன்று குமோர் வீட்டுக்கு ்�ோய் அவலன 
விலளயோட அலழததோன். 
 விலளயோட்டின் ேடு்வ ‘‘அருண் 
்டய் ேோன் தீ�ோவளி க்கு வசவவன்டீன் 
டிரஸ் எடுததிருக்்்ன், எங் அப�ோ 
வோங்ி தந்தோங்’’ .
 ‘‘என்னடோ வசோல்ற வசவவன்டீன் 
ட்வரஸ்்ோ, ்டய் வ�ோய்தோ்ன’’ 
 ‘ ‘ ே ி ஜ ம ோ  த ோ ண் ட ோ ,  வ ோ  எ ங ் 
வீட்டுக்கு, ேோன் ்வணோ ்ோட்்்றன்.’’ 
 குமோர் மு்ம் வோடி விட்டது, ‘‘்டய் 
ேோன் விலளயோட்டு க்கு வரல’’ என்று 

வசோலலி விட்டு ஓடி விட்டோன். 
 குமோர் வீட்டுக்கு ்�ோய் அழுதோன். 
 குமோர் அம்மோ சுதோ ‘‘ஏண்டோ அழுவு்ற’’ 
 ‘‘அப�ோ இன்னும் தீ�ோவளி டிரஸ் 
வோங்ி தரல’’ 
 ‘‘அப�ோ க்கு ்ம்வ�னி ல இன்னும் 
சம்�ளம் தரல டோ’’ 
 ‘‘அருண் அப�ோ மட்டும் அவனுக்கு 
�தி்னழு டிரஸ் வோங்ி தந்துருக்்ோர்’’
 ‘‘சோிடோ, வோஙகு்வோம்’’ 
 தீ � ோ வ ள ி  க் கு  வ ர ண் டு  ே ோ ள் 
இருந்தது… அருண், மததோபபு வ்ோளுததி 
வ்ோண்்ட குமோலர அலழததோன். 
 குமோர், ‘‘ேோன் இன்னும் டிரஸ் கூட 
எடுக்்ல, ே ீவவடி எலலோம் கூட வோங ி்ட்டியோ?’’ 
 ‘‘ ஆ ம ோ ண் ட ோ ,  வ ோ  ே ம் ம  ் ஷ ர் 
�ண்ணி வவடிப்�ோம்’’ 
 தீ�ோவளி க்கு முதல ேோள் குமோர் 
அழுல் குரல அருண் வீட்டு வலர ்்ட்், 
அருண் ஓடினோன். 
 ‘‘ஏண்டோ அழகு்ற’’ 
 ‘‘எனக்கு புது டிரஸ் இன்னும் 
எடுதது தரல டோ’’
 ஏண்டோ 
 ‘‘எங் அப�ோ க்கு இன்னும் ்ோசு 
்ிலடக்்ல டோ’’ 
 ‘‘சோிடோ, அழுவோத என்்ிட்ட தோன் 
ேில்றய புது டிரஸ் இருக்்் ேோன் உனக்கு 
்ஷர் �ண்்்றன் ஓ்் யோ’’ 
 உட்ன வீட்டுக்கு ஓடினோன் 
 ‘‘அம்மோ, அம்மோ குமோர் க்கு என் 
டிரஸ் ்ஷர் �ண்ணவோ’’ 
 ‘‘ஏண்டோ, அவங் இன்னும் டிரஸ் 
எடுக்்ல யோ?’’ 
 ‘‘ஆமோ, அவங் அப�ோ ்ிட்ட ்ோசு 
இலலல யோம் அதோன்’’ 
 ‘‘சோிடோ, ேீ்ய வ்ோண்டு ்�ோய் 
வ்ோடு’’ அருண் ஓடி வசன்று மூணு வசட் 
டிரஸ் எடுதது வ்ோண்டு ஓடினோன் 
 குமோர் மு்ததில அவவளவு ம்ிழச்சி 
ேட்புக்கு இலக்்ணம், வ்ோடுதது ம்ிழவது.. 
 வ�ற்்்றோரும் அந்த வழக்்தலத 
குழந்லத ்ளுக்கு வசோலலி வ்ோடுதது 
வளர்ப�து சி்றபபு. 
 ்ரோ்ினி ்�ோல, அருண் ்�ோல 
இருந்தோல உல்ம் அழ்ோகும்.                n
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 ‘‘உம்மோ ‘்ரன்ட்‘ ்�ோயிட்டு... 
எனக்கு �யமோயிருக்கு,   ‘டோர்ச்லலட்’ 
வ ் ோ ண் டு  வ ோ ங ் . . .   ஒ ் ர  இ ரு ட் ட ோ 
இருக்கு...   உம்மோ சுருக்் வோங்...’’
 ம்ள் �ோததிமோவின் அல்றல என் 
ேிலனவு்லள ்ிள்ளி விட்டு வசன்்றது.  
ம்ளின் அல்றக்குள் நுலழ்ி்்றன். அவள் 
என் ்ழுதலத ்ட்டிக் வ்ோள்்ி்றோள்.
 ‘‘உம்மோ ேோன் தூஙகு்ற வலரக்கும் 
�க்்ததி்ல்ய இருங்.. .  இருட்டுல 
எனக்குப �யம்...’’ ம்ள் என் ல்்லள 
இறு்ப �ற்்றிக் வ்ோண்டு தூங்ி ் �ோனோள்.  
என் மனம் விழிததுக்வ்ோண்டு என்லனப 
�ின்்னோக்்ி அலழததுச் வசன்்றது.
 அப்�ோது ேோன் ்�ரோதலனப 

�ல்லலக்்ழ்ததில விடுதியில தங்ிப 
�டிததுக் வ்ோண்டிருந்்தன். என்  அல்றத 
்தோழி்ள் இருவரும் அபூர்வமோ்்வ 
அஙகு தஙகுவோர்்ள். அவர்்ள் இருவரும் 
குடும்�ச்சுலம ்ோரணமோ் உததி்யோ்ம் 
�ோர்ததுக்வ்ோண்்ட �டிததோர்்ள். இலடக் 
்ிலட வந்து �ோடக் கு்றிபபு்லள வோங்ிப 
�டிப�ோர்்ள்.
 ஒ ரு ே ோ ள்  இ ர வு  ் ே ர ம்  ே ோ ன் 
தனியோ்ப �டிததுக் வ்ோண்டிருக்கும் 
்�ோது மின்சோரத தலட ஏற்�ட்டது.   ேோன் 
சூழேிலலலய ம்றந்து வீ்றிட்டு விட்டு 
்ததி்னன். �க்்தது அல்றயில இருந்த 
சிங்ள மோணவி யமுனோ தோன் ஓடி வந்தோர். 
‘‘என்ன �ிரச்சிலன ?’’ என்று சிங்ளததில 
்்ட்டுக்வ்ோண்்ட ்தலவ தி்றந்தோர்.  
அவர் ல்யில ஒரு ‘டோர்ச்லலட்’ இருந்தது.
 வ வ ல வ வ ல த து ப  ் � ோ ன  எ ன் 
மு்தலத �ோர்ததுவிட்டு ‘‘இருட்டுக்கு �யமோ?  
என்்றோர்.  ஆமோம் என்று தலலயலசத்தன்.  
அவர் சிோிததுக் வ்ோண்்ட என்லன ்ட்டி 
அலணததுக் வ்ோண்டோர்.  அன்று இரவு என் 
அல்றயி் ல்ய தங ி்னோர். யமுனோவுக்கும் 
எனக்கு மோன ேட்�ில ஒரு இறுக்்மோன 
முடிச்சு விழுந்தது அன்றுதோன்.
 அன்்றிலிருந்து என்லன முழுவது 
மோ் அவதோனிக்் வதோடங்ினோர்.  
‘ ‘�்ல என்ன சோப�ிட்டீர்்ள்?  என்று 
ஒருேோள் எ்தச்லசயோ் ்்ட்ட்�ோது 
ேோன் மோட்டிக் வ்ோண்்டன்.  எங்ள் 
‘�ோஸ்டலில’ இருந்த ‘்்ன்டீன்’ சோப�ோடு 
எனக்கு �ிடிக்்்வ �ிடிக்்ோது.  அலத 
வோஙகுவதற்கு வோிலசயில ்ோல ்டுக்் 
ேிற்�து அலதவிடப �ிடிக்்ோது.  அதனோல 
‘�ிஸ்்ட்’ சோப�ிட்டு விட்டு ‘டீ’ குடிப�லத 
வ ழ க் ் ம ோ க் ் ி  இ ரு ந் ் த ன் .   அ ல த த 
வதோிந்து வ்ோண்ட்�ோது யமுனோ  மி்வும் 
்வலலப �ட்டோர்.
 ‘‘வ்ோஞசம் ‘அட்ஜஸ்ட்‘ �ண்ணி 

 மரனீா  இல்யாஸ் ஷாபி
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்�ோ் முடியோதோ... இப�டி �சியில இருந்து 
உடம்ல� வ்டுததுக்  வ்ோள்ளலோமோ....?’’ 
என்று ்்ோ�ததுடனும் வ்ோஞசம் 
அதட்டலு டனும் ் ்ட்டோர்.  அன்று மோலல 
விோிவுலர முடிந்து வரும்்�ோது எனக்கு ஒரு 
‘�ோர்சல’ வ்ோண்டு வந்தோர். ‘‘சோப�ிடுங் 
‘��ோ‘...’’ என்று ஒரு தோலயப ்�ோல 
‘�ோர்சலல’ தி்றந்து எனக்கு ேீட்டினோர். 
‘‘என்ன இது?‘‘ ேோன் விளக்்ம் ்்ட்்டன்.
 ‘‘்ண்டிக்குப ் �ோ்னன்.  உங்ளுக் 
்ோ் முஸ்லிம் ்�ோட்டலில சோப�ோடு 
வோங்ி வந்்தன்’’ என்று வசோலலிவிட்டு 
’’இனி சோப�ிடுங்’’ எ ன்று வசலலமோ்  
அதட்டினோர். என் ்ண்்ளில துளிர்தத 
் ண் ணீ ர்  து ள ி ல ய  ் ஷ் ட ப � ட் டு 
மல்றததுக் வ்ோண்்டன்.  எங்ள் ேட்பு 
விருட்சமோன �ின்பு அவர் என்லன  
‘‘��ோ...’’ என்றுதோன் அலழப�ோர் . சிங்ள 
வமோழியில குழந்லத்லள மட்டுமலல,  
�ிடிததுப ்�ோன வ�ோியவர்்லளயும் 
இப�டி அலழப�து வழக்்ம். அவள் 
என்லன ‘‘��ோ’’ என்று அலழப�து எனக்கு 
மி்வும் �ிடிததுப ்�ோனது. 
 யமுனோவுக்கும் அவளது உ்றவுக்்ோரப 
ல�யனோன ஜ்த என்�வருக்கும் திருமணம் 
ேிச்சயமோ்ி இருந்தது.  யமுனோ ் லலப 
�ிோிவிலும்,  ஜ்த விஞஞோனப �ிோிவிலும் 
்ற்று வந்தோர்்ள்.   வ ிோ ிவுலர முடிந்த 
�ின்பு இருவரும் அடிக்்டி ்ண்டிக்குப 
்�ோய் வருவோர்்ள். அப்�ோவதலலோம் 
எனக்கு ‘�லோல’ சோப�ோடு வந்து ்சரும்.  
ேோன் ஊருக்குப ்�ோகும் ்�ோவதலலோம் 
உம்மோவிடம்  யமுனோலவப �ற்்றி வசோல 
்வன்.   உம்மோவும்  வ ிதம் வ ிதமோன 
உணவுப �ண்டங்லள யமுனோவுக்குப 
வ�ோதி வசய்து தருவோர். இப�டி்ய எங்ள் 
ேட்பு வளர்ந்தது...
 ஒரு ேோள் �ோீட்லசக்்ோ் இரவு 
ேீண்ட ்ேரம் ்ண்விழிததுப �டிததுவிட்டு 
தூங்ியதோல ்ோலலயில ‘சு�ஹ்’ வதோழு 
ல்லய தவ்ற விட்டு விட்்டன்.  அதற்்ோ் 
யமுனோ தோன் என்லன விடவும் மி்வும் 
்வலலப�ட்டோர்.  அன்்றிலிருந்து தூஙகு 
வதற்கு முன்பு வதோழுல்க்குோிய ்ேரதலத 
‘்லண்டோில ’   �ோர்ததுவிட்டு அவ்ர 
அலோரம் லவதது விடுவோர்.   அலதயும் 

மீ்றி ேோன் தூங்ினோல என் ்�ோர்லவலய 
விலக்்ி விடுவோர்.
 ஒருேோள் இரவு ேோன் ‘�ோதரூம்’ 
்�ோய் இருந்த ் �ோது திடீவரன்று மின்சோரம் 
தலடப�ட்டது. ேோன் �யததில வீ்றிட்டுக் 
்ததி்னன்.  « இ்தோ ேோன் வந்துட்்டன் 
��ோ...» என்று சததமோ் கூவிக்வ்ோண்்ட 
யமுனோ ஓடி வந்து �ோதரூம் வோசலில ேின்று 
வ்ோண்டோர். மறுேோள் இந்தச் வசய்தி விடுதி 
முழுவதும் �ரவி எல்லோரும் என்லனக் 
்லோய்ததோர்்ள். அந்தச் சம்�வதலத 
இப்�ோது ேிலனததோலும் சிோிபபு வரும்...
 த ல ட ப � ட் டி ரு ந் த  ம ி ன் ச ோ ர ம் 
மீண்டும் வந்து மின் விளக்கு எோியத 
துவங்ியது. ம்ள் மீண்டும் விழிததுக் 
வ்ோண்டு என் மு்தலதப �ோர்க்்ி்றோர். என் 
மு்ததில வதோிந்த புன்னல்க்கு ்ோரணம் 
வதோிந் திருந்தது அவளுக்கு. ‘‘உம்மோ... 
ய மு ன ோ  ‘ ஆ ண் ட் டி ’ ய ப  � த த ி த ோ ் ன 
ேிலனச்சிட்டு இருந்தீங்...?’’
 ம்ள் ் ்ட்ட்�ோது ேோன் ஆச்சோியப 
�டவிலலல. ஏவனனில ேோன் யமுனோலவப 
�ற்்றி அடிக்்டி ்ணவோிடமும் �ிள்லள 
்ளிடமும் வசோலலு்வன். என் �ிள்லள்ள் 
எல்லோரும் அவலள ‘ஆண்ட்டி‘ என்று 
தோன் அலழப�ோர்்ள்.  இததலனக்கும் 
அவர்்ள் ஒருதடலவ கூட யமுனோலவ 
்ே ோி ல �ோர்தததிலலல.
 �ல்லலக்்ழ் வோழவு முடிந்த 
�ி்றகு யமுனோலவ ஒரு தடலவ கூட 
ே ோ ன்  ச ந் த ி க் ் ் வ  இ ல ல ல .   அ வ ள் 
எங்ிருக்்ி்றோள்,  என்ன வசய்்ி்றோள்... 
என்று எதுவு்ம வதோியோது . அவள் எங்் 
வோழந்தோலும் மனிததலத வோழ லவததுக் 
வ்ோண்டு இருப�ோள் எ ன்று எனக்குத 
வதோியும். ஒருேோள் என் சந்ததி்ளும் 
அவளது சந்ததி்ளும் சந்திததுக் வ்ோள் 
வோர்்ள்.   இனம்,  மதம்,  வமோழி ் டந்த ஒரு 
ேட்�ில அவர்்ள் ல்குலுக்்ிக் வ்ோள்வோர் 
்ள். அப்�ோது மனிதம் பூததுக் குலுஙகும் 
ஒரு பூந்்தோட்டம் உருவோகும்...
 எதிர்்ோலதலதப �ற்்றிய இனிய 
்ற்�லன்ளுடன் ேோன் தூங்ச் வசல்ி 
்்றன்.  ‘‘��ோ...!’’ யமுனோ என் ்னவில 
வந்து ல்குலுக்்ி விட்டுச் வசல்ி்றோள்...
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1.
நா்டளாவபிய ஏைத்ில்  
நல்ைவபிலை ப்ானார்.
்டித் மணைாளர்
வர்ட்சலணை சநல்யபில்.

2.
நசல்பவாம் நசல்பவாம் 
எனக்  லக காட்டுகிறது.
எம் லககலள வபிட்டும்
நசல்கின்ற நசல்வம்.

3.
்ரந் வானதல் 
வரிவரியாக கீறுகின்றது.
்லை சாயும் 
ந்ன்னம் ஓலைகள்.

4.
மல்லிலக வால்ட 
அ்டர்நது கமழ்ந்து.
ஞா்கம் வருகிறது 
உன் அணலம.

5.
இருநதும் இல்ைா்து ப்ால் 
இறக்லககள் வபிரிக்கிறாய்.
கணணைின் மணைியாய்
இ்யத்ில் நீ.

6.
கன்ியாய்க் கல்கள்
ப்சும்  கணகள்.
எபப்ாது  ்ிறபபுவபிழா?.
இ்யத்ின் நமௌனத்ிறகு.

7.
என் ந்யலர அழிதது 
உன் ந்யர் எழுதுகிறாய்.
என் இ்ய நாபளட்டில்
ஒவநவாரு நாளும். 

8.
முத்ாய்ப்ா, காறபுள்ளியா
முடிவபில்ைா ந்ா்டரும் ்்டைம்.
ஆயபிரம் பகள்வபிக்குறிகள்
மு்ிர்கன்னி முகத்ில்.

9.
உன் நிலனவுகபளாடு
உறஙகச் நசன்பறன்.
வபிழிததுக் நகாண்டது
என் தூக்கம்.

10.
பகார ்ாண்டவம் ஆடிபய 
நகான்று ப்ாட்டு வபிட்்டது.
பகாடி பகாடி மக்கலள 
நகாபரானா என்ற லவரசு.

11.
ந்ரி்ாய்க் காத்ிருக்கிறது
இறுகிய என்னுள்ளம்.
உன் சின்னஞசிறு
அன்்ான புன்னலகக்கு.

12.
உன் நிலனவுகபளாடு, 
என் உணைர்வுகலளக் கைநப்ன். 
உருவாகின பு்ி்ாக
நமக்கான கவபில்கள்.. 

Dr. ஜலீைொ மு்ம்்மில்
ஏறாவூர். இைஙலக
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 ்�ருந்து �யணங்ள் எனக்கு 
அலோதியோன சு்ம் தரும் ஒன்று. சிறுவயதில 
�ள்ளிப�டிபபு உள்ளூோில அலமந்ததோல 
்�ருந்து �யணம் என்�து அோிதோனது. 
 அம்மோவின் ஊருக்கு வசலலும் 
்�ோது ேோலோம் ேம்�ர் �ஸ்ஸில �யணிப 
்�ோம். மன்னோர்குடியிலிருந்து அதி்�ட்சம் 
அலரமணி ்ேரம் �யணம் தோன் அலத 
முழுலமயோ் அனு�விக்் எண்ணு்வன். 
 ஓ ட் டு ன ர்  இ ரு க் ல ்  அ ரு ் ் 
அமர்ந்து வ்ோண்டு எதி்ர வரும் வோ்னங 
்லளயும் மக்்லளயும் �ோர்ப�து குஷியோ் 
இருக்கும்.  ்�ருந்லத எத ி்ர  ்டந்து 
வசலலும் வோ்னங்லள எழுந்து ேின்று 
�ின்பு்ற ்ண்ணோடி வழியோ் �ோர்ப்�ன் 
என்லன ்�ோல அவர்்ள் திரும்�ிப 
�ோர்ப�ோர்்ள் என ேிலனப்�ன். ஒரு 
்�ோதும் யோரும் திரும்�ிப �ோர்தத்த 
இலலல. 
 வலது �க்்ம் திரும்�ி வயலில 
�்றந்்தோடும் வ்ோக்கு்லள ரசிப்�ன். 
இடதுபு்றம் திரும்�ி தூரததில வதோியும் 
வசங்மலததோயோர் ்லலூோிலய ஆச்சர்ய 
மோ் �ோர்ப்�ன். ் �ோர் வசட்டில குளிக்கும் 
சிறுவர்்ளுக்கு ல் ்ோட்டு்வன். 
 அந்த அலரமணி ்ேர �யணம் 
எனக்கு ஆ்ோயததில �்றப�து்�ோல இருக் 
கும். இ்றஙகுமிடம் வந்துவிடும் என்லன 
அனோலதயோ் விட்டு ்�ருந்து முன் 
வசலலும். ஏ்தோ ஒன்ல்ற இழந்தது்�ோல 
மனம் �ோிதவிக்கும். 
 சில ேோட்்ளில தஞசோவூர் திருவோரூர் 
்�ருந்து �யணம் என்்றோல முதல ேோள் 
இரவு முழுவதும் ்னவில �யணிததுக் 
வ்ோண்்ட இருப்�ன். 
 ஒருமுல்ற அப�ோவின் மோமோ ஒருவர் 
வசன்லனயில தவ்றிப்�ோனோர். அப்�ோது 

ேோன் அப�ோ அம்மோ மூவரும் ்�ருந்தில 
வசன்லன வசன்்்றோம். அதுதோன் எனக்கு 
முதல ேீண்ட தூர ்�ருந்து �யணம். 
 இ ர ண் டு  ் � ர்  அ ம ரு ம்  சீ ட் டு 
எனக்கு டிக்வ்ட் இலலல. ேீண்ட ்ேரம் 
அப�ோ என்லன ்வடிக்ல் �ோர்க்் 
விடவிலலல அலரமணிக்கு ஒரு முல்ற 
‘‘�டுடோ �டுடோ’’ என்�ோர். அம்மோ மடியில 
தலலலய லவதது அப�ோவின் ்மல 
்ோல லவதது �டுதது தூங்ி ்�ோ்னன். 
்�ருந்து வசன்லனக்குள் நுலழந்தது. 
முதலமுல்றயோ் வசன்லனலய �ோர்க்்ி 
்்றன் மிரட்சியோ் இருந்தது. 
 �ள்ளி முடிந்து ் லலூோி வசலவதற்கு 
அப�ோ வசோன்னோர்,  ‘‘பூண்டி ்லலூோிக்கு 
அபலள �ண்்றோ’’ 
 அந்த ்லலூோி எந்த திலசயில 
இருக்்ி்றது என்று கூட எனக்கு வதோியோது. 
அப�ோலவ கூப�ிட்்டன், 
 ‘‘ேீ என்ன சின்ன புள்லளயோ தனியோ 
்�ோடோ’’ என்்றோர். 
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 ேீடோமங்லம் வசன்று அங்ிருந்து 
்வறு ்�ருந்து மோ்றி தஞலச ்ேோக்்ி 
�யணிததோல பூண்டி ்லலூோிலய 
அலடயலோம். ேோன் ேீடோமங்லம் வசன்று 
ரயில்வ ஸ்்டஷன் அரு்் இ்றங்ி 
கும்�்்ோணம் வசலலும் ்�ருந்து வரும் 
இடததில ்ோததிருந்்தன். அப்�ோது 
அரு்ிலிருந்தவர் ்்ட்டோர், 
 ‘‘எங் தம்�ி ் ோ்லஜ் ் �ோ்றீங்ளோ?’’ 
 ‘‘ஆமோம் பூண்டி ் ோ்லஜ் ் �ோ்்றன்’’
 ‘‘அதுக்கு அந்த �க்்ம் �ஸ் வரும்’’ 
என்்றோர். 
 ேலல்வலள வசோன்னோர் என 
ேிலனததுக்வ்ோண்டு தஞலச ்�ருந்தில 
ஏ்றி்னன். வியப�ோ் இருந்தது தினமும் 
இவவளவு தூரம் ்�ருந்து �யணமோ என 
சந்்தோசமோ்வும் இருந்தது. 
 ்லலூோிக்கு வசலவதற்கு ்லலூோி 
்�ருந்து வசதி இருந்தது. மன்னோர்குடியில 
இருந்து ்ோலல 6 மணிக்கு பு்றப�டும் 
ஐந்து மணிக்்் எழுந்து ்ிளம்�ி ்தோலச 
சோப�ிட்டு விட்டு ் வ்மோ் ஓட ் வண்டும். 
 ்�ருந்து வந்த உட்ன மோணவர்்ள் 
அடிததுக்வ்ோண்டு ஏறுவோர்்ள் சில 
்ேரங்ளில இடம் ்ிலடக்கும் �ல ்ேரங 
்ளில ேின்்ற�டி்ய �யணம். ்லலூோிப 
்�ருந்து என்�தோல வழிவயங ்ிலும் 
ஸ்டோப�ிங தோன். ஆனோல சினிமோ �ோடல 
ஓடும் ்்ட்டுக்வ்ோண்்ட ்வடிக்ல் 
�ோர்ததுக்வ்ோண்டு வசலலலோம். 
 ேீடோமங்லம் என்்றோல ் வளோண்லம 
அலுவல்ம், அம்மோ்�ட்லட என்்றோல 
த ி்யட்டர்,  ேடுவில ஒரு அங்ோள 
�ர்மஸ்வோி ஆலயம், பூண்டிலய வேருங ி் 
னோல ஆற்்றங்லரயில ஒரு மடம் தினமும் 
இலவ அலனதலதயும் �ோர்க்்ோமல 
்லலூோிக்கு வசலல மோட்்டன். மதியம் 
்லலூோி விட்டவுடன் ்வ்மோ் வந்து 
்�ருந்தில ஏ்றி இடம் ி்லடதது விட்டோல 
தூக்்ம்தோன். 
 ்லலூோி ்�ருந்து �யணங்ளில 
ம ் ி ழ ச் ச ி ய ோ ய்  � ோ ட ல  ் ் ட் ் ல ோ ம் 
்வடிக்ல் �ோர்க்்லோம் ஆனோல சுவோரஸ் 
யமோ் இருக்்ோது. 
 வ�ோது ்�ோக்குவரததில வசலலும் 
்�ோது ஒவவவோரு மக்்ளின் உலரயோடல, 

அவர்்ளிலட்ய எழும் சிறு சிறு  
சண்லட்ள், ்ண்டக்டோின் அதட்டல என 
்�ருந்்த ்லளக்்ட்டும். 
 ‘‘்யோவ அந்தப �ோட்டு ்ருமதத 
ேிறுததி வதோலலயோ’’ 
 ‘‘ஏன் எங் ஊர்ல �ஸ் ேிக்்ோதோ?’’ 
 ‘‘PP-னோ �ோலம் ்ட்டி ்மல ்�ோ் 
்வண்டியதுதோ்ன எங் ஊர் ்ரோட்ல 
யோன் ்�ோ்ற’’ 
 த ிடீர் திடீவரன ்�ருந்து்ளில 
்�ோரோளி்ள் முலளப�ோர்்ள் அடுதத 
ேிறுததததில இ்றங்ிவிடுவோர்்ள். 
 ‘‘்யோவ மூட்லட எலலோம் வண்டி 
யில ஏததோலதயோ’’ 
 ‘ ‘்லடிஸ்க்கு இடமிட்டு மோ்றி 
உட்்ோருங்யோ’’ 
 ‘‘ேோன் என்ன ்�ங்ோ ேடதது்றன் 
சிலலல்ற வ்ோண்டு வரததுக்கு’’ என சில 
்ண்டக்டர்்ள் சினிமோ லடரக்டர்்லள 
விட ்்ோ�க்்ோரர்்ளோ் இருப�ோர்்ள். 
 ஆசிோியர் தகுதித்தர்வு �யிற்சிக் 
்ோ் தினமும் திருச்சி �யணம். மன்னோர் 
குடியிலிருந்து குல்றந்தது இரண்டலர 
மணி ்ேரம் ேோவளோன்றுக்கு 5 மணி 
்ேர �யணம். வசல்�ோன் ல்யில 
வந்துவிட்டதோல �ிடிதத �ோடல்லள 
்்ட்டுக்வ்ோண்்ட இயற்ல்யுடன் �ய 
ணிப�து ம்ிழச்சியோ்ததோன் இருந்தது. 
 ஆனோல வகுபபுக்கு வசலவது 
அதுவும் �டிதது முடிதத�ி்றகு ்தர்வுக்கு 
�டிப�து என்�து அவவளவு இலகுவோ் 
இலலல. சில ேோட்்ள் �ோல�ண்லண 
ேிறுததததில இ்றங்ி அடுதத ்�ருந்தில 
தஞசோவூர் வந்து ஏதோவது சினிமோ 
�ோர்ததுவிட்டு வீடு திரும்�ி விடு்வன். 
 ல � க்  வ ந் த  � ி ்ற கு  ் � ரு ந் து 
�யணங்ள் குல்றந்து ் �ோயின என்்றோலும் 
ல�க் �யணங்ளும் சு்மோனலவதோன். 
எலலோ்ம �யணம் தோ்ன. 
 இப்�ோது கூட ல�க்்ில வசலலும் 
்�ோது ஏதோவது ்�ருந்து என்லன ்டந்து 
வசன்று அதில இருக்கும் குழந்லத ல் 
அலசக்கும் ்�ோது மீண்டும் குழந்லதயோ்ி 
்�ோ்ின்்்றன்.

n
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 மனதுக்குள் ்த்தக்கும் இவரது 
்விலத்லளப �டிததோல,,,
 �ததுக்கு ்மற்�ட்ட �ல்வறு ்வி 
லதத வதோகுதி் லளத தந்தவர், இன்னும் 
ஏரோளமோனக் ்விலதத வதோகுதி்லளத 
தரவிருக்கும் பு்ழ்்ோட்லடயோம் எங்ள் 
புதுக்்்ோட்லடயின் பு்ழமிக்்க் ்விஞர் 
தங்ம் மூர்ததி அவர்்ளின் சமீ�ததிய 
�லடப�ோ  ்வவளிவந்துள்ளது ‘கூடுதிரும்புதல 
எளிதன்று’
 வ ோ ந் து ப  � ்ற ல வ ் ள்  கூ டு 
திரும்புதல ்�ோல மனிதர்்ளும் வீடு 
திரும்புதல அவவளவு எளிதன்று. ்ோரணம் 
இது மனிதர்்ள் வோழந்த பூமியோ் 
மோ்றிவரும் சூழலில இனி ் ிருமி்ள் ேில்றந்த 
பூமியோ் மோ்றிவரும் அ�ோயம் ்விஞர் 
அவர்்ளின் ்விலத்ளில வ்ோ்ரோனோ 
கு்றிதத்விலத்ள் எதிர்்ோலங்ளில ேி்ழப 

்�ோவலதயும் ேி்ழ்ோல கு்றிபபு்ளோல 
்ோணக் ்ிலடக்்ி்றது.

ேலம் ேலம்றிய ஆவல
ம்றந்்த ்�ோனது.
அண்லமயில
அதி்ம் �யன்�டுததிய்தோ
ஆழந்த இரங்ல்ள் 
மட்டு்ம.

ேம் மீது
�ற்றுள்ளவர்்லளப �ோர்ததோல கூட
வதோற்றுள்ளவர்்்ளோ
என்்்ற சந்்த்ம் வரு்ி்றது!          ...�க் 113

எளிதில உலடயும்
விலளயோட்டுப வ�ோருட்்ள்
்வண்டுவமன 
அடம்�ிடிக்கும் 
குழந்லத்ள்
உலடயோமல
�ோர்ததுக் வ்ோள்்ி்றோர்்ள் 
குடும்�ங்லள...                               ... �க் 18

 குடும்�ச் சண்லட்ளுக்குள் உ்றவு ் ள் 
உலடயோமல இன்னும் இருக் ி்்றது என்்றோல 
அது குழந்லத ்ளோலதோன். உச்ச்ட்ட 
்்ோ�ததில கூட வன்வசோற்்லளத தவிர்தது 
விடு ி்்றோர்்ள். குழந்லத்ளின் ்ோது்ளில 
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்்ட்டு விடக்கூடோது என்�தற்்ோ். 
் ் ோ � த த ி ல கூ ட  கு ழ ந் ல த ் ள்  மு ் ம் 
�ோர்க் ி்ன்்ற்�ோது, அவர்்ளின் மழலல 
வமோழி் ளில முடிந்துவிடு ி்்றது குடும்�ததின் 
சண்லட.

விரல்ளும்
மனதும்
ேடுேடுங்ிப ்�ோ்ி்றது
மலரணிவிததவர்்ளின்
அலல்�சி எண்லண
அ்ற்்ற முற்�டுவதற்கு
சற்று முன்.                                   ... �க் 40

 வ ோ ழு ம்  ் ோ ல த த ி ல  எ வ வ ள வு 
்லத்ள் ்�சியிருப்�ோம். குறுஞ வசய்தி 
்ள், அலழபபு்ள் என ேம்வோழவின் 
ஒன்்றோ ி்விட்ட அலல ்�சியில ்ேற்று 
ேம்்மோடு உலரயோடிக் வ்ோண்டிருந்தவர் 
சற்றுமுன் வதோடர்�ில இலலல என்்றோ 
லும் மீண்டும் முயற்சிக் ி்ன்்்றோம். எப�டி 
யோவது அவோிடம் ்�சிவிட ்வண்டும் 
என்�தற்்ோ். இனி் மல அவோிடம் ்�ச 
முடியோத இடததிற்கு வசன்்ற �ின்பும், எப�டி 
அ்ற்றுவது அலல்�சியில இருக்கும் 
அவோ ின் எண்லண. அந்த எண்லண 
அழிக் ி்ன்்ற்�ோது அவோின் வ�யரும் ் சர்ந்து 
அழிந்துவிடும் என்்ற ்வலலயில ்விஞோின் 
இந்த ்விலத எல்லோ ருலடய வோழவிலும் 
வந்து ்�ோனோலும் ்விலதயோக் ி் இருப�து, 
ேோம் �டிக் ி்ன்்ற்�ோது ேம் வதோடர்�ில 
இருந்து மரணிதத மு்ங்ள் ஞோ�்ததில 
வந்து ்�ோ ி்்றது.

சரக்குக் ்ப�ல்ள்
தள்ளோடுவதிலலல
தண்ணீோில.                                   ...�க் 114

ச்தியில சிக்்ியது
மணல லோோி
�ழிவோங்ியது ஆறு                       ...�க் 119

 வதோகுப�ில �ல்வறு ல�க்கூ 
் வ ி ல த ் ல ள யு ம்  ் ோ ண க் கூ டி ய த ோ ் 
உள்ளது. டிஸ்்வோி புக் ் �லஸ் வவளியீடோ் 
வவளிவந்துள்ளது. ்விஞர் தங்ம் மூர்ததி 
அவர்்ளின் ‘கூடு திரும்புதல எளிதன்று’ 
எளிய மக்்ளின் யதோர்தததலத எளிலமயோ் 
புோியக்கூடிய வல்யில ் விலதயோக்்ி 
இருக்்ி்றோர். அலனவரும் அவசியம் �டிக்் 
்வண்டிய ்விலதத வதோகுபபு.

�க்்ங்ள் : 120
இந்தியோவில விலல : 120

நூல ்தலவ்ளுக்கு :
kaviyamoorthi@yahoo.com
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�ரவசேிலல
அன்்�! ேோன் உன் 
அலடக்்லம் என்்றோய்
ேோ்னோ! ேீ என் 
அங்ம் என்்்றன்
உன் ல் �ட்டதும் 
என் வமய் சுட்டது
உன் ்ண் �ோர்தததும் 
என் விழி �ரவசமலடந்தது
உன்னலணப�ில என்னுடல, 
என்னிடம் இலலோம்ல ்மோனது
முனிவர்்ள் தவமிருந்தோல 
�ரவச ேிலலலய அலடவர்
உடலலயும் உல்தலதயும் ம்றப�ர்
அப�டிததோன் ்�ோலும் 
ேோனும் உன்னிடம்...                              

முலனவர்
இரோ. மோணிக்்வலலி
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 ‘‘புஷ் � ோ  எ ன க் கு  தூ க் ் ் ம 
வருதிலல.  ஏதோவது ்லத வசோல்லன்’’ 
என்்றோள் தீ�ோ.
 ‘‘இந்த ் ேரததிலயோ?  ் �சோம தூஙகு’’
 ‘‘பளீஸ் வசோல்லன். எப�வு்ம 
இந்த ஃ்�ோனில இருந்து இருந்து அலுதது 
்�ோயிட்டு’’
 ‘ ‘சோ ி  வசோல்்றன் ்்ளு..   ேோன் 
�ததோம் வகுபபு �டிக்்ி்ற ்ேரம் ஒரு தடவ 
எங் அம்மோ..’’
 ‘‘எப� �ோரு அம்மோவ �ததி தோன் 
வசோலலுவியோ?  ் வ்ற ஏதோச்சும் வசோலலுடி..’’
 ‘ ‘ உ ஷ் . .  ச த த ம ி ல ல ோ ம  ் ் ளு 
வசோல்றத..’’ புஷ்�ோவின் மிரட்டலில 
வோய் மூடிய தீ�ோவுக்கு எப்�ோது  தூக்்ம் 
்�ோன்தோ வதோியவிலலல.
 புஷ்�ோவும் ்ேரதலத ஒருமுல்ற 
�ோர்ததுவிட்டு ்�ோர்லவலய இழுதது 
மூடி தூங்ிக் வ்ோண்டோள்.. குளிரோன 
அந்த இரவில �னிததுளி்ளின் உரசல்ள் 
ஆழந்த தூக்்ததிலும்  அடிக்்டி அவர்்லள 

தழுவி விட்டு ே்ர்ந்தது.
 அந்த வதோடர் அடுக்கு மோடி 
யின் ஒன்�தோம் தட்டில ரயில வ�ட்டி 
்ளோய் வடிவலமக்்ப�ட்டிருந்த அல்ற 
்ளுக்குள்்ள ஓர் அல்றயிலதோன் புஷ்�ோ 
தங்ியிருந்தோள்.
 வ�யருக்்்ற்்றோற் ்�ோல புஷ்�மோ் 
அவள் இலலோவிட்டோலும்  சீரோ் சீவி 
அழ்ோய் �ின்னப�ட்டிருக்கும் அவள் 
கூந்தலின் அடியில எப்�ோது்ம ஒரு 
்வவி இடம் �ிடிததிருக்கும். சோந்தமோன 

அவள் மு்ததில புன்னல்க்கு என்றும் 
�ஞசமிருந்ததிலலல.
 �ளிச்வசன்்ற மோேி்றததில அவள் 
இலலோவிட்டோலும் ஏ்தோ �ோர்ப�தற்கு 
ல ட் ச ண ம ோ ்  இ ரு க் கு ம்  அ வ ளு க் கு 
எப்�ோது்ம அழகு தரக்கூடியது அவள் 
்ழுததில வமதுவோ் இடம் �ிடிததிருக்கும் 
அந்த வமலலிய தங் சங்ிலி தோன். 
வ்ோழும்பு ே்ரததின் தனியோர் ேிறுவனம் 
ஒன்்றில அவளுக்கு எழுததோளர் ்வலல.
 வழலம்�ோல அன்ல்றக்கும் ் ண்ணோ 
டிலய �ோர்ததவோறு, ‘‘அம்மோ லீவு வ்டச்சதும் 
சீக் ி்ரமோ  உங்லள சந்திக்் வந்திடு்வன். 
அதுவலரக்கும் வ்ோஞசம் வ�ோறுலமயோ 
்ோததிருங்.. இன்னும் வ்ோஞச ேோள் 
தோ்ன’’ என தனக்குள் ்�சிக் வ்ோண்டவள், 
அரு ி்லிருந்த ரமணிச்சந்திரனின் வதன்்றல 
வீசி வர்வண்டும் என்்ற ேோவலல ஒரு 
ல்யிலும் ்தோலுோிக்்ப�ட்ட �ட்டோணிக் 
்டலலலய மறு ல்யிலும் எடுததவோறு 
்ோதல ்லதக்குள் மூழ ி்ப ்�ோனோள்.
 அ்த ்ேரம்,
 ‘‘்ட்டோயம் ஈவினிங வந்திட்்றன் 
்ோர். . . ’ ’  ‘ ‘ஐ்யோ இவர்ட வதோலலல 
த ோ ங ்  மு டி ய ் ல ் ய . .  எ ப � டி த த ோ ன் 
இவ்ரோட மலனவி  இந்தோள வீட்ல 
சமோளிக்்ி்றோங்்ளோ?’’
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 ்டுபபுடன் திட்டியவோ்்ற ்வலல 
முடிந்து வீடு வந்தோள் தீ�ோ.
 ‘‘என்னோச்சுடி யோருக்கு இப்�ோ 
இந்த ஏச்சு?’’
 ‘‘்வ்ற யோருக்கு? எங் ்ம்�னிட 
வ ம ் ன ஜ ர்  த ோ ன் .  எ வ வ ள வு  அ ழ ் ோ 
் வ ல ல ் ள  வ ச ய் து  வ ் ோ டு த த ோ லு ம் 
ஏதோவது குல்ற வசோலலிட்்ட இருக்்ி்றோரு 
மனுஷன். ஈவினிங திரும்� ஒரு மீட்டிங 
இ ரு க் ் ோ ம் . வ ர ட் ட ோ ம் . ’ ’  அ லு த து ப 
்�ோனோள் தீ�ோ.
 ‘‘சோி..சோி.. இப�டிவயலலோம் சததமோ 
்�சோத... இப�டி ேோன் சததம் ்�ோட்டோல 
வீட்ல எங் அம்மோ அடி தோன் தருவோங்.. 
சோி... வமோதலல வோ. ்ீழ ்�ோய் சோப�ோடு 
வோங்ிட்டு வரு்வோம் எனக்கு �சிக்்ிது...’’
 இ ரு வ ரு ம்  அ ல ்ற ல ய  வ ி ட் டு 
வவளி்ய்றி லிஃபடுக்குள் நுலழந்தனர்.
 ‘‘புஷ்�ோ...’’
 ‘‘என்னடி.?’’
 ‘‘இந்த லிஃபட் அப�டி்ய ேின்று.. 
யோரு்ம ்ோப�ோதத வரோட்டி..’’ ்ண்்லள 
சிமிட்டினோள் தீ�ோ.
 «்�ோதும் உன் ்ற்�லன்ள்.. எப� 
�ோர்ததோலு்ம எலதயோவது உள்றிட்டு 
இரு..’’
 இருவோின் சிோிபபு்ளுக்்ிலடயில 
அடிததளதலதயலடந்த லிஃபட் வமதுவோய் 
தி்றந்து வ்ோண்டது..
 ‘‘ஐயோ.. ஒரு �ிோியோணி வ்ோடுங்்ள..’’
 �ணதலதக் வ்ோடுதது விட்டு 
திரும்�ிய தீ�ோ ஒரு ேிமிடம் அதிர்ந்து 
விட்டோள்.
 மு்வமலலோம் அழுக்்்்றி �ல ேோட்்ள் 
சுததம் வசய்யப �டோத �ற்்ள், முடிவயலலோம் 
முழுக்  ்முழுக்  ்அழுக்்்்றி வ�ண்லமக்்்யோன 
எந்த அலடயோளங்ளுமற்று ஒரு �லழய  
ஆண்்ளனியும் முழுக்ல  ் சட்லட.. வசருப 
�ின்்றிய வவற்றுக் ்ோல்ளில வவட்டப �டோத 
ே்ங்ளுடன் ் தோன்்றினோள் அந்தப வ�ண்.
 ‘‘ஏய்.. யோர் ேீ? ்�ோ தள்ளி.’’
 எ ோ ி ச் ச ல  � ட் டு க்  வ ் ோ ண் ் ட 

�ின்னோல ே்ர்ந்து அந்தப வ�ண்லண 
விட்டு வவகு தூரமோ்ி வவளி்ய வந்தோள் 
தீ�ோ..
 ‘‘எதுக்குடி அவங்ள அப�டி 
வசோல்ற? �ோவமிலலலயோ?’’  ஏ்னோ 
புஷ்�ோவின்  ்ண்்ள் ்லங்ி விட்டன.
 ‘‘வமோதலல அந்த மன ேிலல 
சோிலலோதவட மூஞச ேீ �ோக்்லி்ய.. 
�ோர்தத ிருந்தோ அப�டி்ய ம ிரண்டு 
்�ோயிருப�.. அது சோி அந்தப வ�ண்லண 
திட்டினோ ேீ எதுக்கு ்வலலப�டு்ற?’’
 �திலளிக்் மனமின்்றி அலமதி 
ய ோ ய்  இ ரு வ ரு ம்  ே ட ந் து  அ ல ்ற ல ய 
வந்தலடந்தனர். அன்்றிலிருந்து புஷ்�ோ 
வின் ேடதலத்ளில ஒரு வித மோற்்றதலத 
உணர்ந்தோள் தீ�ோ.
 ஏன் ஒரு மோதிோியோ் இருக்்ின்்றோய் 
எனக் ்்ட்டோல �தில எதுவும் கூ்றோது 
வமௌனிததுப ்�ோவோள்..
இப�டி்ய ேோட்்ள் ்டக்்,
 ஒரு ஞோயிற்றுக்்ிழலம. இருவருக் 
கும் விடுமுல்ற ேோள் என்�தனோல 
அவர்்ள் தங்ிய ிருக்கும் அல்றலய 
சுததம் வசய்வதில ேண்�ி்ள் இருவரும் 
மும்முரமோயிருந்தனர்.
 ஜன்னல திலரச்சீலல்லள விலக் 
்ப�ட்டிருந்ததோல சிலவலன வீசிய 
்ோற்று �ோவரஙகும் �ரவி அதற்குள் 
அவர்்லள மட்டும் தனி்ய விட்டு விட 
மனமின்்றி வமதுவோய் உள்்ள நுலழய 
வவயிலின் அ்்ோரததில சிலவலன்்ற 
்ோற்று அப�டி்ய உடல முழுவலதயும் 
இலகுவோக்குவலத உணர்ந்த  இருவரும் 
த ம்  அ ல ்ற ல ய  ் ழு வு ம்  ் வ ல ல ல ய  
ஆரம்�ிததனர்.
  சி்றிது ்ேரததி்ல்ய தீ�ோவின் 
வதோலல்�சி சிணுங்ியது. அதலனக் 
ல்யில எடுததவள், ‘‘மம்மி.. ேோன் 
்வலலயோ இருக்்்ன். ஒ்ர ்்ோல 
�ண்ணி சோபடியோ குடிச்சியோ என  
்்ட்டுட்டு இருக்்ோதீங் புோியுதோ?’’
 � ட � ட வ வ ன் று  ் � ச ி  வ ி ட் டு 
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வதோலல்�சிலய லவததவலளப �ோர்க்் 
�ோர்க்் புஷ்�ோவுக்கு ்்ோ�ம் தலலக் 
்்்றியது.
 ‘‘ஒரு அம்மோ ் ிட்ட ் �சு்ற மோதிோியோ 
்�சு்ற? வ்ோஞசமோச்சும் மோ ியோலத 
யிலலோம..
 அம்மோ இருக்்ி்ற  உங்ளுக்கு 
எலலோம் எங்டி அதுட அருலம விளங்ப 
்�ோகுது?  எலதயு்ம வதோலலச்ச �ி்றகுதோன் 
அதன் அருலம  வதோியும்.’’
 மளமளவவன ்ண்ணீர் வ�ருக் 
வ்டுக்் ஆ்வசமோ்க் கூ்றியவலளப 
�ோர்தது தில்ததோள் தீ�ோ.
 «என்ன ஆச்சுடி உனக்கு?  ேோன் 
மம்மி கூட சண்லட ்�ோட்டதோல அப�டி 
்்ோ�மோ் ்�சி்னன்.
 அது சோி ேீ உங் அம்மோவ �ததி தோன் 
எனக்கு ேில்றய வசோலலிக் இருக்்ி்ய.  
இப� என்ன ஆச்சு?’’ என்்றோள்.
 ‘‘ேோன் இதுவலரக்கும் எங் 
அம்மோலவ �ததி வசோன்னது எலலோ்ம 
்ற்�லன தோன்..
 சததியமோ எங்ம்மோ யோர்னு 
எனக்்் வதோியோது.
 அவங் உயி்ரோட இருக்்ோங்ளோ 
இலலலயோன்னு கூட எனக்கு வதோியோது.  
சின்ன வயசிலிருந்்த எங் அப�ோதோன் 
என்லன வளர்ததோர்.
 மூணு வருஷததுக்கு முன்னோடி 
அவரும் இ்றந்துட்டோரு.  அம்மோலவத 
்தடி ் தடி ேோன் ் லளச்சுப ் �ோயிட்்டன்.
அப�ோட்ட ்்ட்டோ  உங்ம்மோ என்ன 
ஏமோததிட்டு ்�ோயிட்டோ இனி அலதப 
�ற்்றிய ்�ச்லச எடுக்் ்வண்டோம் என்று 
வசோலலிட்டோரு.
 ஒரு தடலவ எங் �க்்தது வீட்டு 
�ோட்டி தோன் வசோன்னோங்.எங்ப�ோ 
்ோரண்ம இலலோம எங் அம்மோ ்மல 
சந்்த்ப�ட்டு அவங்ள வீட்லட விட்டு 
துரததிட்டதோ.. என்னோல தோங்்வ 
முடியலடி. யோர்்ிட்ட வசோல்றதுன்னு 
வதோியல. ்தடி்னன் எவவளவு ்தடி 

   

்நல்நயனும் வரதல் 
்ந்ாபன இலறவன்
்ன்னைம் மறநது 
என்னைம் ப்டிபய 

உலழத்ாபர நாளும் 
உறஙகா் ப்ாதும் 
நவடிச் சத்த்ில் 
அந் யுத்த்ில்

நகாடுத்ாபர அன்பும் 
நகால்டயாகக் கல்வபியும் 
ப்லவகள் ந்ா்டர்ந்ி்டபவ
்றநப்பன ்ைநாடு 

துடிக்கும் மன்ிறகு 
அலைப்சி ஆறு்ைாய்
முதுலமயபின் முகமும் 
குழநல்யபின் குணைமும் 

பகாடிகள் இருநதும் 
கூடி்டபவ வழியபில்லைபய 
நகாள்லளபநாயும் பகாடு 
ப்ாட்டு மூடியப் 

வபிமானப ்யணைமும் 
வபிணநவளி உைகமாய் 
வபிடியலுக்காய் காத்ிருக்பகன் 
வபிலரநதுச் நசன்றி்டபவ......

இேொ.ரதவி
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்னன் ஆனோல எலலோ்ம ்ிலடததது என் 
அம்மோலவத தவிர.’’
 விம்மி அழுதவலளப �ோர்தது 
ச்ிக்்முடியோத தீ�ோ,
 ‘‘சோி அவங்லளப �ற்்றிய எந்த 
ஒரு த்வலும் உன்்ிட்ட இலலலயோ’’  
என்்றோள்..
 ‘‘இருக்குடி.. இருக்கு..  ஒரு....’’
 தன் விழி்லளத துலடததவோ்்ற 
ஓடிச்வசன்று ஒரு புல்ப�டதலத வ்ோண்டு 
வந்து ்ோட்டினோள் புஷ்�ோ..
 விழி ேீர் ்மலோட ஒரு ேிமிடம் 
அப�டி்ய உலடந்து்�ோன தீ�ோ, 

‘‘இவங்ளத தோன் அன்லனக்கு சோப�ோட்டுக் 
்லடயில வச்சு ேோன் திட்டி்னன்.
 ேோன் அவங்லள �ோர்க்்ோமல 
ேீ உன் அம்மோலவ �ோர்ததிருந்தோ  உன் 
ேிலலம என்ன ஆ்ியிருக்கும் புஷ்�ோ’’ என்று 
கூ்ற முடியோது வ�ோங்ி வந்த அழுல்லய 
அடக்்ியவோறு,
 ‘‘எப�டியோவது இவங்ள  ்ண்டு 
�ிடிதது விடலோம்டி’’ என்்றவோறு அவலள 
அலணததுக் வ்ோண்டோள் தீ�ோ. வமலலிய 
தூ்றல மலழ வ�ரு வவள்ளமோ் ிய  
்சோ்ததின் உச்சதலத சுமந்தவோ்்ற...

n

யார் மீது குறறநமன்று
யாவருபம ப்டுகின்பறாம்
நம் மீது உள்ள குறறம்
நாம் அறிய மாட்ப்டாம்

ைஞசம் வாஙகு்ல் குறறம் என்ப்ாம்
நகாடுதது ்ழக்கியது நம் குறறமன்பறா
ஊழல் குறறநமன்று உரக்க ப்சுபவாம்
ஊழலுக்கு மீணடும் உறசாகமாய் 
வரபவற்ளிதது ்்வபியும் ்ருபவாம்

வபிலள நிைநமல்ைாம் இன்று
வபிலை நிைம் ஆனந்ன்று
கவபில்கள் ்ல்டபப்ாம் 
கருத்ிலன கவர்பவாம்
குலறந் வபிலைக்கு கில்டக்கும்
வயலில் அலமத் மலனவாஙக
வரிலசகள் கட்டி நின்றிடுபவாம்

நாட்டின் ்பிரச்சலனகலள
நாலுநாளில் மறபப்ாம்
நடிகன் அழு்ால் நாலுப்ர் கூடி
‘அச்சச்பசா’ என்று அனு்ா்ப ்டுபவாம்

அப்ாவபி மக்கலள அடிமா்டாக்கி
அரசியல் நசய்து ஆ்ாயம் காணப்ாலர
அறிநதும் அறியாது ப்ால்
அைட்சியம் காட்டுபவாம்

சுட்டும் வபிரைால் ்பிறர் குறறம்
சுட்டிக் காட்டி குலற்ாடும் ப்ா்ில்
மறற மூன்று வபிரல்கள் நம்லம
குறறநமன்று சுட்டுவல் 
கணடு நகாள்ளமாட்ப்டாம்

கல்வபிக் கட்்டணைம் கழுதல் நநரிக்குது
க்டன்வாஙகி கல்வபிலய
ந்ற பவணடி இருக்குது
என்று புைம்புபவாம்
இைவச கல்வபி ்ரும்
அரசாஙக ்ள்ளிலய 
அைட்சியப ்டுததுபவாம்

யார் குறறநமன்று எவரும் 
ப்டி அலைய பவண்டாம்
்ம் குறறமறிநது ்வறுகள் ்ிருத்ி
்ரணைியபில் நாட்ல்ட ்னியாக உயர்த்ி்ட
ஏறப்ாம் இன்பற மனதுக்குள் ச்்ம்....

             

- இே. தர்்மொம்�ொள்.
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1
மனி் வாழ்வு மலனயு்டன் மாப்ட
இனிப் மணைமும் இன்னிலச முழபவ
புனி்ம் அன்பு ப்ாறறி்ட வபிலனபய
வனில் நயழிலும் வாரிள முலைபய!
2
வபிலனநயனப ்டுவது பவறை வீபற
சிலனயைர் பவம்்ன் சீறறச் சிறபக
்னிவபிழு காைம் ்ாணமகள் பகாைம்
கனியு்ிர்க் காப்ால் க்ிரடிக் களபம!
3
காைம் என்றும் க்டனறி நநாடிபய
ஓைம் என்றும் உலழபந்ாடு ்யபன
்ாைம் அன்பறா ்ண்டு மன்பு
கூை வணைிகன் பகாலுயபிர்ப ்ணபு!
4
ஒருநநாடிப ந்ாழுப் உன்லக யபிருபபு
நரிமன வபிருபப்ா சுயநை நநருபபு
இருஙக்டல் லவயம் இன்றை நாளும்
இருள்மன வாளன் இருவபிழி மூ்டம்!
5
காைம் நில்ைா கணணைிலம கனபவ
நீைக் க்டலும் நீர்ததுளிப ்ைபவ
பமலைக் காறறும் கீழ்த்ிலசச் சுழபை
மாலை நிைவும் காலை யபிலைபய!
6
இருகரம் சிறபக இன்நனாடி உனப்
ஒருமுலற ்பிறபப் ஓய்ந்ி்ட இறபப்
அரிப் காைம் அதுநநாடி வபிருபப்
வபிருபபும் மறுபபும் வபிலனவழிச் நசைபவ!
7
இரணடு காைம் இலணைவது இலைபய
அரண்ட வனுக்பகா அன்பும் ்லகபய
உருளும் நநாடிபய உருட்டும் உைபக
மிரணடு நிறக பமவும் மடிபய!
8
வபிலனதுலணைக் பகாைம் வபியர்லவப ந்ாருபள
வபிலனவபிலள காைம் பவறை நநாடிபய
வபிலனமகிழ் பவந்ன் பவட்லக நநடிப்
்னிநயாரு நநாடியும் ்ன்னளிக் நகால்டபய! 
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ஒரு ்பிரிலவப்றறி ஏன் இவவளவு அைட்டிக்நகாள்கிறீர்கள்ஒரு ்பிரிலவப்றறி ஏன் இவவளவு அைட்டிக்நகாள்கிறீர்கள்
அவள் ்ாவம் என்றும் அவள் நடிலக என்றும்
ஒரு மனுஷி அவள்

ஒரு ந்ணணைின் சிறபக உலழபபு மட்டும்்ாபன
என்று அது ்பிடுஙகப்ட்டு வபிடுகிறப்ா
அன்று ஒடுஙகி ஒன்றுமில்ைாமல் ப்ாவாள்

ஒரு ்னி மனுஷியாய் வாழ்வது ஒன்றும் கஷ்்டமில்லை
மாந்ரும் மன இறுக்கஙகலள சுமநது ந்டப்ல் வபி்ட

நல்ைவர்கள் நல்ை குடும்்த்வர்கள்
நல்ை குடும்்த்ில் இலணைந்வர்கள் என்றாலும் 
எல்ைாரும் ்னி மனி்ர்கள் ்ாபன

ஒபர வயபிறறில் ்பிறந் நாலு ்பிள்லளயும் ஒபர குணைதது்டனா இருக்கிறது

ஒரு குடும்்தல் வபிட்டு வபிைகு்ல் என்்து அத்லன இைகு இல்லை

பவர்வபிட்டு வபிழுது்ரப்பி அ்ன் ்பிறகு 
அறுததுக்நகாள்ள முடியாது ப்ாராடுவல் காட்டிலும்
இலைவபிட்டு அரும்பும்ப்ாப்  ்பிடுஙகிநயடுப்து சாைச்சிறந்து

அவள்கலள ஆழம்ப்்டா்ிருஙகள்
சிரித் எல்ைா இ்டஙகளிலும்
எந் இறுக்கமும் இன்றி இருக்க முடிவ்ில்லை

ஆயபிரம்ப்ரின் ப்சுந்ாருளாகுவ்ாபைபய ்யத்ில் ்ைர் தூக்கு 
கயபிறுகலளயும் தூக்கமாத்ிலரகலளயும்ப்டுகிறார்கள்

சிறகுகள் உள்ள ்றலவகலள
சிலறப்டுத்ி வலைத்ளஙகள் சநப்ாஷம் காணகிறது

அவள் மகிழ்ந்ிருக்கட்டுபம
நகாஞசம் வழி வபிட்டு ஒதுஙகி நில்லுஙகள்
வபிரல்கலள வாய்களில் லவதது...

அனபுத்ரதொைி சசித்ேொ
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சங் ்ோலம் : 
 ்ி.�ி இரண்டு, மூன்்றோம் நூற்்றோண்டு்ள் ்ி.�ி இரண்டு, மூன்்றோம் நூற்்றோண்டு்ள்

சங்ம் மருவிய ்ோலம் : 
 3ம் நூற்்றோண்டின் இறுதி முதல 7ம்நூற்்றோண்டு வதோடக்்ம்

்சோழர்்ோலம் : 
 ்ி.�ி 850 முதல 1200வலர.

சங் ்ோலம் :
சங் ்ோலததில குறுந்வதோல் அ்ம், பு்றேோனூறு்ள், ேற்்றிலண, ஐஙகுறுநூறு..
்லிதவதோல் என �ட்டியல அதி்ம். சங்்ோலம் வ�ோற்்ோலம் என்்்ற 
அலழக்்ப�டு்ி்றது என்�ோர்்ள் முலனவர்்ள். அதில ்ோதல..ம். குறுந்வதோல் 
வசோலலோத ்ோதல இலல்வ இலலல எனலோம்.

யோயும் ஞோயும் யோர் ஆ்ிய்ரோ
எந்லதயும் நுந்லதயும் எம் முல்றக் ்்ளிர்
யோனும் ேீயும் எவ வழி அ்றிதும்
வசம் புலப வ�யல ேீர் ்�ோல 
அன்புலட வேஞசம் தோம் ்லந்தன்வ.

என ்ோதலின் �ோல�ோடதலத, அதோவது யோர் எவர் என்வ்றலலோம் �ோர்தது 
வருவதலல ்ோதல என்�தில வதோடங்ி, தலலவன் �ிோிவு, தலலவி �ிோிவு என 
்ோதலல துய்ததுணர்ந்த �ோடல்ள் குறுந்வதோல்யின் சி்றபபு.

இது இப�டி என்்றோல, அ்ேோனூறு இன்னும் சி்றபபு. இன்ல்றய மணிரதனம் 
�டம் முதல முதல இரவு ்ோட்சி என்்றோ்ல, மணபவ�ண்லண ்தோழி்ள் 
அல்றக்குள் தள்ளிவிட்டு வ்ோலவலன சிோிப�லத, இ்தோ இந்தப �ோடல சங் 
்ோலததில எப�டி விளக்்ியிருக்்ி்றது.

வோலஇலழ ம்ளிர் ேோலவர் கூடி, 
‘்ற்�ினின் வழோஅ, ேற் �ல உதவிப 
வ�ற்்்றோற் வ�ட்கும் �ிலணலய ஆ்!’என, 

காதல்
சஙகம் மருவிய காலம் முதல் 
இன்று வரை
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ேீவரோடு வசோோிந்த ஈர் இதழ அலோி 
�ல இருங ்துப�ின் வேலவலோடு தயங், 
வதுலவ ேல மணம் ்ழிந்த �ின்ல்ற, 
்லவலன் சும்லமயர், வஞ்ரவரனப புகுந்தது

இப�டி ்ோதலும் அதனடுதத ்ோமமும் மிகுந்த அழ்ிய்லோடு �தியப�ட்ட ்ோலம் 
சங் ்ோலம்.

சங்ம் மருவிய ்ோலம் :
்ளப�ிரர் மற்றும் �லலவர்்ள் ஆட்சிக்குட்�ட்ட ்ோலம் சங்ம் மருவிய 
்ோலம்.்ோதலலப வ�ோறுததவலர சங் ்ோலம் வ�ோற்்ோலம் என்்றோல, சங்ம் 
மருவிய ்ோலம் வ�ோற்சுரங் ்ோலம். ஆம். திருக்கு்றள், சிலப�தி்ோரம், 
�திவன்ீழ்ணக்கு நூல்ள் என அற்புதங்ள் ேி்ழந்தது இக்்ோல்ம.

அ்றம், வ�ோருள், இன்�ம் என திருவள்ளுவர் வோழவின் அததலன வித 
்்ோணங்லளயும் இரண்டடியில கு்றள் என்று எழுதிலவதத அவோின் குரல 
இன்றுவலரயில ஒலிததுக்வ்ோண்்ட இருக்்ி்றது.

மலோினும் வமலலிது ்ோமம் சிலர்அதன்
வசவவி தலலப�டு வோர். 

துப�ோக்்ிலய வேற்்றிபவ�ோட்டில லவதது சுட்டதற்கு இலணயோன இந்த 
வோி்லள விட ்ோதலலப �ற்்றி இன்னும் யோர் என்ன வசோலல மிச்சமிருக்்ி்றது?

யோன்்ேோக்கும் ்ோலல ேிலன்்ேோக்கும் ்ேோக்்ோக்்ோல
தோன்்ேோக்்ி வமலல ேகும். 

“ேோன் உன்லனப �ோர்க்கும் ்�ோது ேீ மண்லணப �ோர்க்்ி்றோய்’ என்று புதிது 
புதிதோ் எழுதப�டும் ்விலத்ள் எலலோ்ம �ழசு. வள்ளுவர்்ோலததுப �ழசு 
என்�து இந்தக் கு்றளில வதோி்ி்றது.

வேஞசததோர் ்ோத லவரோ் வவய்துண்டல
அஞசுதும் ்வ�ோக் ்்றிந்து.

இலதவிட ்ோதலியின் வேஞசதலத எஙகு எந்த ்விஞர் �திந்துவிடப 
்�ோ்ி்றோர்? ்ோதலலன வேஞசில குடிலவததிருக்கும் ்ோதலி சூடோ் எலதயு்ம 
சோப�ிடுவதிலலலயோம். அழ்ியல என்�லதயும் மீ்றி அன்பு.

இ்த சங்ம் மருவிய ்ோலததில தோன் சிலப�தி்ோரம் இயற்்றப�ட்டது.
இல்றவலன �ோடுவ�ோருளோ்க் வ்ோண்ட்ோல்ட்டததில சோதோரண மோந்தர்்லள 
்லதேோய்ர்்ளோ்க் வ்ோண்ட முதல ்ோப�ியம் சிலப�தி்ோரம்.

மோசறு வ�ோன்்ன வலம்புோி முத்த
்ோசறு விலர்ய ்ரும்்� ்த்ன
அரும்வ�்றற் �ோவோய் ஆருயிர் மருந்்த
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வ�ருஙகுடி வணி்ன் வ�ருமட ம்்ள
மலலயிலடப �ி்றவோ மணி்ய என்்்ோ
அலலயிலடப �ி்றவோ அமிழ்த என்்்ோ
யோழிலடப �ி்றவோ இலச்ய என்்்ோ

என்று ்ோதலிலய வர்ணிப�தில முன்்னோடி இக்்ோப�ிய்ம.

அளிய தோ்ம சிறு�சுங ்ிளி்ய
குழலும் யோழும் அமிழதுங குலழததேின்
மழலலக் ்ிளவிக்கு வருந்தின வோ்ியும்
மடந்லத மோதுேின் மலர்க்ல்யின் ேீங்ோது

என தன் தலலவிலய ்்ோவலன் எலலோவற்்்றோடும் ஒப�ிட்டு உருகுவது 
அழ்ியல.்ோதல. அலலது ்ோதலின் அழ்ியல.

சங்ம் மருவிய ்ோலததின் இறுதி்ள், ்ி.�ி.600லிருந்து 850வலரயிலோன 
ஆண்டு்ள் �லலவர் ்ோலம். 

�லலவர் ்ோலம் 
�க்தி இலக்்ிய ்ோலம் இது எனச் வசோலலலோம். திருஞோனசம்�ந்தர், ேோவுக்்ரசர், 
சுந்தரர், மோணிக்்வோச்ர் என �ட்டியல.்மலும் ஆழவோர்்ளின் ்ோலமும் 
இஃ்த.

இதில ்ோதல என்று �ோர்ததோல ஆண்டோள் �ோடல்லளப �ோர்க்கும் வ�ோழுது, 
்டவுலளக் ்ோதலனோ்க் வ்ோண்ட வ�ண்ணின் வோர்தலத்ள் மனலத 
வசீ்ோிக்்ின்்றன.

மததளம் வ்ோட்ட வோிசங்ம் ேின்றூத
முததுலடத தோமம் ேிலர தோழந்த �ந்தர்்ீழ
லமததுனன் ேம்�ி மதுசூதனன் வந்வதன்லனக் 
ல்ததலம் �ற்்றக் ்னோக் ்ண்்டன் ்தோழி…

்ோதலலன மணம்புோியும் ்னலவ இன்றுவலர இலதவிடச் சி்றப�ோ் 
வசோலலியதோ்த வதோியவிலலல என்�தனோலதோன் ஆங்ோங்் இந்தப �ோட்ல 
லமக்வசட்டு்லள ேில்றக்்ி்றது மணேோட்்ளில.

அதனடுதத வோி்ளில ஆண்டோள் தோன் ்ோதலில ஒரு ரோணி என்்்ற 
ேிரூ�ிக்்ி்றோர்.

ஊனிலட ஆழிசஙகு உததமர்க்கு என்று
உன்னிதது எழுந்த என் தடமுலல்ள்
மோனிடவர்க் வ்ன்று ்�ச்சுப�டின்
வோழ்ில்லன் ்ண்டோய் மன்மத்ன

இதற்கு ்மல என்ன வசோலல? என்று ேோம் ேிலனக்கும் வ�ோழு்த அடுதத அடி…
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்ருபபூரம் ேோறு்மோ ்மலப பூ ேோறு்மோ
திருப�வளச் வசவவோய்தோன் திததித திருக்கு்மோ
மருபவ�ோசிததமோதவன் தன் வோய்ச்சுலவயும் ேோற்்றமும்
விருபபுற்றுக் ்்ட்்ின்்்றன் வசோலலோழி வவண்சங்்!

என்று உரு்ி ்்ட்கும் ்ோதல வ�ண்ணின் குரல 
ஒலிததுக்வ்ோண்்டதோனிருக்்ி்றது. (ேோற்்றம் என்�து வோசலன..)

்சோழர் ்ோலம்.
�லலவர் ்ோலததிற்்டுதத ்சோழர் ்ோலம் (850 முதல 1200வலர) ்ிட்டததட்ட 
400 ஆண்டு்ள் என கூ்றப�டு்ி்றது.
உண்லமயி்ல்ய ்சோழர்்ோலம் ஒரு வ�ோற்்ோலம். ்ற்்ோலம். அதோவது 
்ற்்லளக் வ்ோண்டு ்ட்டப�ட்ட அற்புதங்ள் ேில்றந்த ்ற்்ோலம். அலதப 
்�ோல்வ வசோற்்லளக் வ்ோண்டு ்ட்டப�ட்ட வசோற்�ோக் ்ோலம்.வசோற்� 
்ோல்ம என்்றோலும் வசோற்�ோக்்ளோல ேில்றந்த வசோர்க்் ்ோலம்.

தஞலச வ�ோிய ்்ோயில, ்ஙல் வ்ோண்ட ்சோழபுரம் என அவர்்ள் ்ற்்லள 
அடுக்்ிக்வ்ோண்்ட ்�ோனது ்�ோல ேோமும் இங்் வசோற்்லள அடுக்்ிக் 
வ்ோண்்ட ்�ோ்லோம். அற்புதம் �ல ேி்ழந்த ்ோலம் ்சோழர் ்ோலம்.

ஐம் வ�ருங ்ோப�ியங்ளில மூன்று ்ோப�ியங்ள் �லடக்்ப�ட்டது 
்சோழர்்ோலததில தோன். (வலளயோ�தி, குண்டல்்சி, சீவ்சிந்தோமணி ஆ்ிய 
மூன்றும்.)

ய்சோதரோ ்ோவியம் ்�ோன்்ற ஐஞசிறு ்ோப�ியங்ள், வ�ோிய புரோணம், ்ந்த 
புரோணம் என �ட்டியல ேீள்்ி்றது.

ஒட்டக் கூததர், வஜயஙவ்ோண்டோர் வோழந்த ்ோலம்…

இவவளவு ஓப�னிங வ்ோடுததோ்ிவிட்டது… ்ம்�ர் என்்ற ்ோப�ிய ேோய்ன் 
எண்ட்ோியும் இந்தக் ்ோலம் தோன். (ஆதிததன் என்�வருக்கு ம்ன்(ர்)னோ் 
்சோழேோட்டின் திருவழுந்தூோில �ி்றந்தவர் ்ம்�ர். கு்லோததுங் ்சோழனின் 
அலவப புலவர்)

Iliad,Odyssy ்�ோன்்ற ்மலல ேோட்டு ்ோப�ியங்ளுக்கு இலணயோனதோ்ப 
்�ோற்்றப�டும் ்ம்�ரோயோமயணம் ்சோழர்்ோலததய ்ோப�ியம். அதில ்ோதல…

இன்றும் ்்ோடம்�ோக்்ததில லடரக்டர்்ள், அசிஸ்வடண்ட் லடரக்டர்்ள் 
அதி்ம் �யன்�டுததும் ஒரு வசோல “லவ அட் ஃ�ர்ஸ்ட் லசட்” அலலது 
“�ோர்தததும் �ததிக்்ிச்சு”… இலத ்ம்�ர்

�ரு்ிய ்ேோக்குஎனும் �ோசததோல �ிணிதது
ஒருவலர ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்ததலோல
வோிசிலல அண்ணலும் வோட்்ண் ேஙல்யும்
இருவரும் மோ்றிப புக்கு, இதயம் எய்தினோர்.
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இலதவிட லவ அட் ஃபர்ஸ்ட் லசட்லட எப�டி வசோலலமுடியும்?

அதிலும்.. ‘வோட்்ண்’ அற்புதமோன வோர்தலத.. வோள் ்ண் ேஙல்… இன்ல்றய 
“அம்பு விழி்ள், உன் விழி்ள் வோலளப ்�ோல அறுக்்ின்்றன” எலலோம் இந்த 
வோட்்ண்ணில இருந்து வழிந்தலவ்ய.

அபபு்றம் அந்த ஃ்�மஸ் வோி்ள்.. அண்ணலும் ்ேோக்்ினோன்.. இலத 
இன்றுவலர ்ேோக்்ியோ வமோல�லவலர வதோடர்பு �டுததிக் வ்ோண்்ட 
இருக்்ி்்றோம்.. வோி்ளின் ரசலனயும் வோர்தலத்ளின் வலிலமயும்.. வசீ்ரமு்ம 
்ோரணம். அந்த வோி்லளக் வ்ோண்ட முழுப�ோடல இ்தோ..

எண்ண அரு ேலததினோள் இலணயள் ேின்று வழி
்ண்வணோடு ்ண் இலண ்வவி, ஒன்ல்ற ஒன்று
உண்ணவும், ேிலல வ�்றோது உணர்வும் ஒன்்றிட
அண்ணலும் ்ேோக்்ினோன்: அவளும் ்ேோக்்ினோள்.

்ண்வணோடு ்ண் இலண ்வவி… உண்ணவும்… வோி்ள் உவல்க் வ்ோள்ளச் 
வசய்்ி்றதோ? ்ம்�ர்.

்ேோக்்ிய ்ேோக்கு எனும் நுதி வ்ோள் ்வல இலண
ஆக்்ிய மதுல்யோன் ்தோளின் ஆழந்தன;
வீக்்ிய ்லன ்ழல வீரன் வசங்ணும்
தோக்கு அணஙகு அலனயவள் தனததில லததத்வ.

ஆர்ட்டின் �டம் ்�ோட்டு அம்பு விடும் இன்ல்றய ்ோதல �டம் எங்ிருந்து 
வந்தது என்று யோரோவது ஆரய்ச்சி வசய்்ி்றீர்்ள் என்்றோல இந்தப �ோடல தோன் 
அதற்கு �தில.

- தளிர்்ள்
n

முகமூடிகலள ரசிதது 
மாட்டுகிபறாம் 
ருசிதது ப்ான்ில் 
கவசம் எனக்கரு்ி 
கழட்்ட மறுக்கிபறாம் 

காைம் வநது 
கன்னத்ிைலறநது 
கருததுலரக்லகயபில் 
முகமூடிபயாடு 
முகமும் 
காணைாமல் 
ப்ாயபிருக்கிறது...

 - ரநசமு்டன ஈசு
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கவிஞர் ராம்கருஷ்

அழியா் புகபழாடு வைம் வருவ்ாபை

நமாழி உைகில் மஙகா் மாணைிக்கமாய்

ந்ாழியும் ந்ருஞ சாரைாய் ்மிழ்

வழிகாட்டியாய் ஒளி வபிளக்காய் ்ிகழ்கிறப்

சந்ஙகளில் சிநது ்ாடும் சிறபப்ாடும்

உநது சக்்ியாய் இைக்கணை இனிபப்ாடும்

வநது உைாவும் எதுலக பமாலனபயாடும்

்ந்ிடும் இனிப்பில் கலரநது ப்ாகிபறபன

வீரநமனும் சுலவ புறநானூறில் புல்ந்ிருக்க

ஈர நநஞசஙகளின் உணைர்வுகள் அகநானூறிபை

உரபமறற நீ்ி ப்வல்யபின் வபிழிபபு சிைம்்பிபை

்ரமான ்ிருக்குறபளா ்றசுலவ ்ருகின்றப்

இனிக்கும் சிறறிைக்கியஙகள் கா்லில் நலனய

கனிகளாய் நமாழி சிறப்ாக்கும் ந்ால்காப்பியம்

மணைிமணைியாய் நன்னூல் நாைடியார் ஒளிரும்

்பிணைிபயதுமில்ைா நசாக்கத ்ஙகம் ்மிழல்ைவா

நமாழி சிநதும் சுலவ எல்லையறற்ாய்

ந்ாழியும் இன்னிலசயாய் உள் இறஙகுபம

வழிநயஙகும் இனிக்கும் நிலனதப் சிலிர்க்கும்

அழியா் இளஙகன்றாய் துளிர்தது வளருபம,
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