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 எல்லா வேல்கலையும் முடித்து 
ேிட்டு அலுே்கத்்ிலிருந்து சிரலாஜுத்்தீன் 
வேைியில ேந்்வ�லாது வேரம் மணி ஏலை 
வேருஙகிக் வகலாண்டிருந்்து. அலுே்கக் 
கட்்ட்டத்்ின் ேலாயி்ருகிவ்வய இருந்் 
� ஸ் ஸ்்டலாண்டுக்கு ே ந்து �ஸ்்ுக்கலாக 
கலாத்்ிருந்்லான்.
 � ஸ் ேரக்கலாவணலாம்.
 அபவ�லாழுது ்லரயில கி்டந்் 
க்ர் வ�ப�லர எடுத்துப�லார்த்்லான். அ்ட! 
லாிசர்வ் வ�ஙக் கேர்்னர் லகவயழுத்துப 
வ�லாட்டிருந்் 500 ரூ�லாய் ்லாள்!
 ச ி ர லா ஜ ு த் ்தீ னு ல ்ட ய  டூ  வீ ் ர் 
�ழு்லாகி, உ்ிலாி �லாகஙகள் மலாற்ற 450 
ரூ�லாய் ஆகும் என்று �ழுது ேதீக்குேர் 
வசலான்்ன்லால அேன் இன்று �ஸ்ஸில 
அலுே்கத்்ிறகு ேந்்ிருந்்லான்.
 லகேசம் இருப�வ்லா 500 ரூ�லாய் 
மட்டிலுவம. இன்னும் இந்் மலா்த்்ின் 
ஐந்து ேலாட்கலை ஓட்்டவேண்டும். இந்் 
ேில்யில்லான் அந்் �ஸ் ஸ்்டலாண்டில 
500 ரூ�லாய் கி்டக்கி்றது.
 ச ிரலாஜுத்்தீன் சுறறும் முறறும் 
�லார்த்்லான்.  ‘இது யலாருல்டய �ணம்? இல் 
எப�டி உலாியேலாி்டம் வசர்ப�து? கலாேல 
ேில்யத்்ில வகலாடுத்்லாலும் அது எஙகு 
வ�லாய் வசரும்?’ என்�ல் வயலாசித்்லான்.
 ‘சலாி, இந்் �ணத்ல் �ள்ைிேலாசலின் 
உண்டியலில வசர்த்துேிடுவேலாம்’ என்்ற 
முடிவு்டன், ேந்் �ஸ்ஸில ஏ்றி்னலான்.
 கல்டத்வ்ரு �ஸ் ஸ்்டலாப�ில 
இ்றஙகி, ஐந்து ேயது மகள் ஜன்்னத்்ிறகு 
மிகவும் �ிடித்் மலாதுைம் �ைம் ேலாஙகிக் 
வகலாண்டு வீட்டினுள் நுலைந்்லான்.
 ‘‘அத்்லா’’ என்று மகிழவேலாடு ஓடி 
ேந்்ேலை தூக்கி கன்்னத்்ில முத்்மிட்டு, 
கதீவை இ்றக்கியவ�லாது, ‘‘அத்்லா, அத்்லா, 

ஒரு கலாரு வேகமலா என்வமவ் வமலா் 
ேந்துசசித்்லா...’’ என்்றலாள் ஜன்்னத்.
 ‘‘�ஸ்ஸிவ் ேந்து வரலாம்� கலைப�லா 
இருக்கதீஙக, இந்் டீலயக் குடிஙக’’ என்று 
வசலாலலி டீலயக் வகலாடுத்் அேன் மல்னேி 
ஆ�ி்லா, ‘‘ேம்ம ஜன்்னத் சலாயஙகலா்ம் 
வ்ருேிவ் ேிலையலாடிக்கிட்டிருக்கும் 
வ�லாது யலாவரலா ஒருத்்ன், என்்னத்ல்வயலாக் 
குடிசசிருந்்லான்வ�லா்...  ்லாறுமலா்றலாக் 
கலாலர ேலைசசி, ேலைசசி ஓட்டிட்டு 
ேந்்ிருக்கலான். அபவ�லா எ்ிர்வீட்டுக்கு ேந்து 
வேயிட்டிங் இருந்் ஆட்வ்டலா டிலரேர் 
அபுல்ஹ்ன் �லாய்்ஞசி புள்லைலயத் 
தூக்கிக்கிட்டு உருண்டு சின்்ன கலாயம்கூ்ட 
�்டலாம புள்ையக் கலாப�லாத்்ிட்்டலான். ஆ்னலால 
அேனுக்குத்்லான் லக, கலாவ்ல்லாம் அடி. 
அப�டியும் அேன் உ்டவ்ன சேலாலாிக்குப 
வ�லாயிட்்டலான்’’  என்று ேிைக்கமலாகச 
வசலாலலி முடித்்லாள்.
 ஆட்வ்டலா டிலரேர் அபுல்ஹ்ன் 
ேலாணயமலா்னேன். சலாியலா்னகட்்டணம்்லான் 
ேலாஙகுேலான். இருப�ினும் கஷ்டப�டும் 
குடும்�ம்்லான்.

‘‘அல்ஹம்துலில்லாஹ்!’’ (அல்லாஹ்வுக்கு 
ேன்்றி!) என்று கூ்றி எழுந்்ேன், ‘‘இவ்லா 
அ்ஞசி ேிமிஷத்துவ் ேந்்ிடுவ்றன், 
ஆ�ி்லா’’ என்்றேண்ணம் வசருப�ினுள் 
கலால் நுலைத்்லான்.
 அந்் ஐனூறு ரூ�லாலய எஙவக, 
யலாலாி்டம் வகலாடுக்கவேண்டும் என்�ல் 
அேன் முடிவு வசய்துேிட்்டலான். ‘சம்�ைம் 
ேந்்தும் �ள்ைிேலாசல ல�த்துலமலால 
உண்டியலில முன்பு ேில்னத்் ஐநூறு 
ரூ�லாலயப வ�லா்டணும்’ என்று ேிய்யத் 
(வேர்சலச) வசய்துவகலாண்்டலான்.
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விதவிதமாய்க் க�ாடி உயிர�ள் அ�ிலததில்
மி�ச் சிறப்ாய் மனித உயிக�ா உச்சததில்

வியப்ாய் ஆயி�ம் திறமம�ள் புமதநதிருக்கும்
சிறப்ாய்த தனிததுவம் க�ாணகடே நிமறநதிருக்கும்

மனிதன் மதியால் உலம� ஆளு�ின்றான்
யுததம் மனதில் க�ாணகடே வாழு�ின்றான்

சிறகு�ளின்றி வானில் உயக� ்றக்�ின்றான்
வாழவில் உன்னத உறவில் சிறக்�ின்றான்

விஞ்ான உல�ினில் �ால் ்திததான்
விசிததி�ப ்மடேபபுக்�ள் ்மடேக்�ின்றான்

�ாலதமத கந�தமத �ணக்�ில் மவததான்
�டேமமமயத தனக்குள்கள வழிவகுததான்

சிநதமன உலம� ஆடசி கசய்வான்
சிநதிததுச் கசயலில் கசய்கத முடிப்ான்

அநத வானகம உய�மாய் கத�ிநதிருநதும்
துணிவாய் நிலவினில் அவகன �ால் ்திததான்

�டேல் ஆழகம என்்து கத�ிநதிருநதும்
மூச்சடேக்�ி முததுக்�ள் நிமறய கச��ிததான்

புயல் �ாறறினில் கவ�கம புமதநதிருக்கும்
மனிதன் மூமளகயா அமதவிடே சிறநதிருக்கும்

உயிர�ள் அமனதமதயும் அன்்ினில் கநசிப்ான்
நட்ில் உ�ிமமயாய் உதவிடே சுவாசிப்ான்

அழ�ாய் மனிதன் சிறப்கதா மனிதததில்
மனிதம் மறவாமல் வாழகவாம் உல�ததில்

வாழவியல் �வி சா. நாகூர் பிச்ச 
திணடுக்�ல்
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உள்ளும் புறமும்  

ஆயி� கவதமன�மள  

அப்றப்டுததி  

உள்ளிருநத  

இருடடேமறயிகல  

கவளிச்சம் �ணகடேன்  

அவளின் இ��சிய 

கமாழியியல் நுட்ததில்..  

 

்ல்�மலக்�ழ�ம்  

்ாரமவயில் கூடே  

�ாணாத  

அதிசயங�றற  

அதிநுட் மாணவி  

என்னப்ாவின் 

மமனவி..  

 

பு�ழநது புறநதள்ளாது  

�ருவமறக்குள்  

கந�ில் �ாடசிதரும்  

என்னுயிர அம்மா.. 

 

மு�வ�ிச் சுருக்�ம்  

முடிநது க�ாணடேது  

அவளின் அனு்வங�ள்  

அமனதமதயும்  

உள்ளிருநத கமடு  

்ள்ளங�ளில்..

- விஜி கல்ாணி
   க�ாமவ..

திண்டுககல மாவட்டச சிறப்புகள்!

கவண்ா

1.

க�ாணடேல் தவழநது குறும்ம்த தழுவுகம 

தணடேமல மஞம் தளுக்�ா� ஆடுகம  

�ணமணக் �வரநது �ருதமத நிமறக்குகம

திணடி ந��ின் திறம்! 

2.

அருமளப க்ாழியும் அ்ி�ாமி அன்மன  

திருக்�ண எதி�ில் திருமணம் கசய்தால்

இருமனம் கசரநது இறுதிவம� வாழும் 

திருவடி ்ணிகவாம் தினம்.

 

3.

க�ாடமடேக்கு மா�ிகய �ாவலாய் நிற�ிற 

பூடடு ந��ிகல பூமணத தூறலாய் 

ஊடடேம் அளிக்�ிற ஊணகசாமறத கதடிகய

நாடடேம் மி�கவ நாடு!

4.

கமமடேயான ்ரவதததின் ஆமடேயாம் குறிஞசியும்! 

சாமடேயாய் வாகவன்கும் கசண்�ப பூக்�ளும்  

வாமடேயில் சில்லிடும் கவள்ளி அருவியும் 

க�ாமடே விடுமுமறயில் �ாண!

5.

க�ாஞசும் எழிலில் �ண�ள் நிமறயுகம 

சஞசசீவிக் குன்றின் சிதறிய ்ா�ம் 

சிறுமமல ஆ�ிச் கசழிததுத தி�ழும் 

குறுமிளகு �ாய்க்�ின்ற க�ாடு! 

   - இரா. கவிதா, 

        திணடுக்�ல்
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 எல்லாம் முடிந்து ேிட்்டது.  என் 
கணேலரப வ�லாறுத்துத்்லான் வசலாலகிவ்றன். 
இபவ�லாது ்லான் கண் எ்ிவர மூசலச 
ேிறுத் ி்யது வ�லா் இருக்க, இவ்லா  �த்்லாேது 
ேலாளும் முடிந்துேிட்்டது.
 �த்து ேலாள் முன்வ்னலாக்கி வசன்்றது 
என் ேில்னேல்கள். கலாசு �ணமற்ற 
�யணம், ேில்னவுப �யணம் ்லான், சி் 
சமயம் துயரப �யணமலாய்.

 இப�டி ே்டக்கும் என்று யலாரும் 
ேில்னக்கேிலல .் ேலானும். ேில்னக்கேிலல .் 
ேலாம் ேில்னக்க வ்ய்ேவமலான்று ேில்னப� 
்ிலல்யலா? என் எண்ணத்ல் புலாிந்து 
வகலாண்்டது வ�லால ‘ேில்னத்்வ்ல்லாம் 
ே்டந்துேிட்்டலால வ்ய்ேம் ஏதுமிலல ’் என்று 
�க்கத்து வீட்டு வ்லால்க்கலாட்சியில ஒலித்துக் 
வகலாண்டிருந்்து. 
 �த்து ேலாள் முன்பு ேலான் இந்் 
ே ி்த்ல் முடித்து ்ருகிவ்றன் என்று 
வசலான்்னேர்்லான். கிைம்� ஆயத்்மலாகி 
கலா�ிலயயும் வகலாடுத்்லாகிேிட்்டது.
 ‘‘என்்னவேலா வ்லாிய்மலா... வகலா்ஞ 
சம் �டுத்துக்கிவ்றன்... வகலா்ஞச ேலாைி் 
கிைம்�வ்றன்’’ வசலாலலி �டுத்்ேர் ்லான்.
 அடுத்் அலரமணி வேரத்்ில அேர் 
இலல். மலாரல்டபபு என்று கலாரணம் 
வசலான்்னலார்கள் மருத்துேர்கள்.
 ‘‘அலர மணி முன்்ன ேலரக்கும் 
வ � ச ி ட் டு  இ ரு ந் ் லா ர் .   எ ்ன க் கு  மூ ச சு 
்ிணறுது என்று   வசலான்்னேர்்லான் ் ிரும்�ி 
ேந்து �லார்த்் வ�லாது உயிர் இலல்’’
 இல்வய சலாேி வகலாடுத்் வ�லாம்லம 
வ�லா் வசலாலலிக் வகலாண்டு இருந்்து 

எ்னக்கு புலாிந்்து. லகயும் ஓ்டேிலல் 
கலாலும் ஓ்டேிலல் அபவ�லாது.
 மகலை �லார்த்வ்ன். அேள்  அல் 
வ�சியில யலாரு்டவ்னலா வ�சி வகலாண்டிருந்்லாள், 
அேள் அப�லாேின் மரணம் கு்றித்து.  
எ்னக்கு ஒரு ஆசசலாியம். என்்ன வ்லாியும் 
இந்் குைந்ல்களுக்கு என்று ேில்னத்துக் 
வகலாண்டிருப�ேர்கள், சமயம் ேரும்வ�லாது 
அேர்கைின் ே்டத்ல்யில ஏற�டும் 
மலாற்றம் ேமக்குள் மிகுந்் அ ி்ர்சசிலய 
வ்லாறறுேிக்கும்.  எ்னக்கு அப�டித்்லான் 
ஆசசர்யமும் கூ்டவே வமலிட்்டது.
 புவரலாகி்ர் என்ல்னப �லார்த்்லார்.
 ‘‘ேதீஙக ்லான் �லாலாியலாைலாம், இஙக  
ேலாஙவகலாம்மலா லகபபுலல் வ்லாட்டு 
குடுஙவகலா. ல�யன் இலல்வயலாவ்னலா?’’ 
புவரலாகி்ர் மந்்ிரம் வசலால் ஆரம்�ித்து 
ேிட்்டலார். ேரும் வ�லாவ் ேிேரம் வ்லாிந்து 
வகலாண்டு ேருகி்றலார்கள்.
 ‘‘குைந்ல் இஙக ேலாம்மலா, வகலா்டத்து 
்ண்ணிலய  அப�டிவய கலாலிலிருந்து 
இருந்து ்ல் ேலரக்கும் வகலாட்டிட்டு, 
்ல்மலாட்டில கவுத்து வேசசுடு.’’
 என் வ�ண் அேர் வசலான்்னல்ச 
வசய்ய இபவ�லாதும் அந்்க் கலாட்சி ம்ன்ில 
ஓடியது.
 ்ண்ணதீர் வகலாட்டும் வ�லாது அேருக்கு 
மூசசுத்்ிணறுேது வ�லான்்ற ஒரு �ிரலம 
எ்னக்கு இருக்கத்்லான் வசய்்து. �ிற�லாடு 
என் மகளும் அல்வய ்லான் வசலான்்னலாள்.
 கூட்்டம் வ�லாகபவ�லாக அ்ிகலாித்துக் 
வ க லா ண் வ ்ட  வ � லா ்ன து .  ம ரு த் து ே லா ி ன் 
சலான்்றி்ழ ேலாஙக மதீண்டும் �ர�ரப�ில. 
ஆ்லார் கலார்டு வரஷன் கலார்டு எஙவக என்று 
வ்்ட ஆரம்�ித்் வ�லாழுது அலுே்க 
ேண்�ர்கள் ேந்து லக வகலாடுத்்து 
ஆறு்்லாய் இருந்்து.
 மலாடிலய ேிட்டு கதீவை இ்றஙகி ேந்் 
வ�லாது ் லான் வ்லாிந்்து அப�டி ஒரு கூட்்டம் 
வீட்டு ேலாசலிலும். எல்லாம் ்யலாரலாய். 
முப�்லாயிரம் வகலாடுத்துடுஙக. எல்லாம் 
ேலாஙக கலான்ட்ரலாக்ட்் முடிசசுடுவேலாம்.
 வசலான்்னது வ�லால சலாியலாகத்்லான் 
வசய்து இருந்்லார்கள். வேறு எந்்ேி் 
�்ட்்டமும் இல்லா் ேலகக்கு எல்லாம் 
்யலாரலாக இருந்்து.


	 	 -	



   |

 சலாியலா்ன சமயத்்ில மருத்துேலாின் 
சலான்்றி்லை லகயில வகலாடுத்துேிட்டு  
ேண்�ர்கள் அடுத்து என்்ன என்�து வ�லா் 
ேின்்றலார்கள்.
 ம்னி் வேயம் இலல் என்று 
யலார் வசலான்்னது அஙகஙவக லகயில 
்ி்னிக்கப�ட்்ட ஐநூறு, ஆயிரம் எல்லாம் 
வசர்ந்து �த்்லாயிரம். �ி்றகு யலார் யலார் 
வகலாடுத்்லார்கள் என்று வகட்டுேிட்டு 
அல் எல்லாம் அல்டக்க வேண்டும்.
 ே டு த் ் ர ே ர் க் க த் ் ி ன்  பு த் ் ி . 
அபவ�லாழுது கூ்ட லக ேதீட்்ட �ிடிக்கலாமல 
ம்னதுக்குள் ேந்து வ�லா்னது.
 ‘ ‘ ய லா வ ர ல ் லா ம்  கதீ ை  ே ி ழு ந் து 
கும்�ி்டணுவமலா ேலாஙக’’. புவரலாகி்ர் கூப�ி்ட 
வ்ருேில ேிழுந்து கும்�ிட்டு ேிட்டு வே்னில 
ஏ்றிவ்னலாம்.
 அ ம் ம லா  வ ே ்ன ி ல  ேலானும் 
ஏ்றிக் வகலாள்கிவ்றன் என்்ற மகலைப 
�லார்த்வ்ன். ஆசசர்யம் எ்னக்கு. எப�டி இது 
சலாத்்ியம். வ�சும்வ�லாது குரல கூ்ட வேைி 
ேரலாது அேளுக்கு. வ�லாிய மனுஷி வ�லால 
�க்கத்்ில அமர்ந்்லாள். 
அேள் அப�லாலே �லார்த்துக் 
வ க லா ண் வ ்ட  ே ந் ் லா ள் . 
அேலாின்  முகத்்ில  அப�டி 
ஒரு சலாந்்ம். எ்னக்வகன்்ன, 
இ்னி ேதீ �லார்த்துக் வகலாள்ேலாய் 
என்�்லாய்.
 எ ப வ � லா து ம் 
அ ல ் த்  ் லா வ ்ன  வ ச ய் து 
வகலாண்டிருந்வ்ன். பு்ி்லா 
என்்ன? எ்னது ம்னது ஒரு 
ேிரக்்ி ஆட்்டம் வ�லாட்்டது.
 சி் லாின் ேலாழக்லகயில 
எபவ�லாழுதுவம ்்னியலாய் 
ேி்டப�டுேது வ�லா் ஒரு 
உ ண ர் வு  எ ன் னு ல ்ட ய 
ேிஷயத் ் ிலும் அப�டித் ் லான் 
இருந்்து. சிறுேய ி்லிருந்வ் 
எல்லா ேறல்றயும் ேலா்னலாகவே 
� லா ர் த் து க் வ க லா ண் டு . 
வ � லா ் லா க் கு ல ்ற க் கு 
எபவ�லாதும் ஒரு குைந்ல் 
லயப வ�லால ஒரு கணேர் 
எ்னக்கு. ்லாயின் ேைர்பபு 
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சலாியிலல் என்்றலால கஷ்டம் யலாருக்கு?
 ேியலா�லாரம் ேியலா�லாரம் என்று 
வசலாலலி அேர் ஏமலாந்து வ�லா்னது ்லான் 
மிசசம். சலாமர்த்்ியம் எதுவும் கில்டயலாது. 
வீ ட் டி ல  ம ட் டு ம்  ச த் ் ம்  அ ் ி க ம லா க 
இருக்கும். கல்டசி ேலர வேல்க்வக 
வ�லாகலாமல, இருந்்ல்யும் ேிட்டு ேிட்டு, 
என்்னவேலா என் சம்�லாத்்ியத்்ில ேலாழக்லக 
ஓடிக்வகலாண்டு ்லான் இருக்கி்றது இன்னும், 
இ்னியும் அப�டித்்லான்.
 உ்றேி்னர்கள் ேண்�ர்கள் எல்லாம் 
புல்டசூை ஐந்்லாேது மணிக்கு வேருபபுக்கு 
ேலாலாிக் வகலாடுத்்லாகிேிட்்டது.
 வீட்டுக்குள் ேந்து நுலைந்்தும் 
வீடு சுத்்மலாக இருந்்து. என் மகைின் 
வ்லாைி «அம்மலா, மு்ல் உட்கலாருஙக ேலான் 
எல்லாத்ல்யும் �லார்த்துக்குவ்றன்» என்று 
வசலான்்னது அந்் சமயத்துக்கு ஆறு்்லாகத் 
்லான் இருந்்து.
 எட்டுமணிக்கு �ி்றகு எலவ்லாரும் 
வ�லா்னதும் வீடு வே்றிசவசலாடி ேிட்்டது.
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 மரணம் ேிகழந்் வீடு இப�டித் 
்லான் இருக்குவமலா? அடுத்து அடுத்து 
அல்வ�சி அலைபபு. எ்னக்கு வ�சிபவ�சி 
வ்லாண்ல்ட கட்டி ேிட்்டது. குமு்றிக்குமு்றி  
அழுலக பீ்றிட்டுக்வகலாண்டு ேந்்து. அை 
அைத்்லான் துக்கம் அ்டஙகும் என்�லார்கள். 
அது என்ல்ன வ�லாறுத்்ேலர உண்லம 
்லான். அடுத்து என்்ன வசய்யபவ�லாகிவ்றன் 
எதுவும் புலாியேிலல்.
 வசலாத்து, சுகம் எதுவும் �ிலாிக்க 
ேிலல். லாில்டயர் ஆ்ன �ி்றகு என்்ன வசய்ேது 
எதுவும் புலாி�்டேிலல். வ�ண்ணும் வேல் 
வ்டிக்வகலாண்டு ்லான் இருக்கி்றலாள்.
 அலுே்கத்துக்கு �்ின்மூன்று 
ேலாள் ேிடுபபு வ�லாட்்டலாகிேிட்்டது.
 ‘‘அ ம் ம லா  உ ங க  ்ஹ ஸ் � ண் ட் , 
கலாலாியம் முடிகி்ற ேலரக்கும்  அடுபபு கிட்்ட 
வ�லாகக்கூ்டலாது. வ�லாண்ணு வேணலா ேலாலு 
ேலாளுக்கு அபபு்றம்  கலா�ி டீ வ�லாட்டுக் 
வகலாடுக்க்லாம். �க்கத்து் யலாரும் வசலாந்்க் 
கலாரஙக இருந்்லா சலாப�லாடு ேர லேஙக’’. 
புவரலாகி்ர் வசலாலலிேிட்டு வசன்று ேி்ட வீடு 
வே்றிசவசன்று ஆ்னது.
 க ிைம்பும் வ�லாழுது புவரலாகி்ர் 
வசலான்்னது ஒருமுல்ற ேயிற்றில புைிலய 
க ல ர க் க  ் லா ன்  வ ச ய் ் து .  ஒ ன் � ் லா ம் 
ே லா ை ி லி ரு ந் து  � ் ி ன் மூ ன் ்ற லா ம்  ே லா ள் 
ேலரக்கும் எண்�்லாயிரம் எடுத்து 
லேத்துேிடுஙகள் எல்லாம் கலாண்ட்ரலாக்டில 
முடிசசுடுவேலாம்.
 அ ந் ் க்  க லா ் ங க ை ி ல  ச லா லா ி ட் டி 
என்று ஒன்று வசய்ே்றகலாக ஊலர கூட்டி 
ஏலைகளுக்கு சலாப�லாடு வ�லாடுே்றகலாக 
லேக்கப�ட்்ட அந்் ச்டஙகுகள் இபவ�லாது 
ேடுத்்ர ேர்க்கத்்ி்னலர மூசசுத்்ிண்ற 
வசய்கி்றது என்�்ில மிலகவயதுமிலல்.
 ‘‘அம்மலா என்்னது? எண்�்லாயி 
ரத்துக்கு எஙகம்மலா வ�லா்றது’’   என்்ற 
மகலை �லார்த்வ்ன்.  லகேலையலகலை 
�லார்த்து  வகலாண்வ்ட வசலான்வ்னன். 
 ‘‘அ்டகுக் கல்டக்கு வ�லாய் வகலா்ஞசம் 
�டிசசிட்டு ேரட்டும்’’
 புவரலாகி்ர் சி்�் அ்றிவுலரகலை 
வகலாடுத்து ேிட்டு ேகர்ந்்லார்.
 ‘‘் லாந்்ர் ேிைக்கு கலாலாியம் முடிகி்ற 
ே ல ர க் கு ம்  அ ல ண ய க்  கூ ்ட லா து .  ம ண் 

வணண்வணய் ேலாஙகிட்டு ேர வசலாலலுஙக’’. 
வசலாலலிேிட்டு கிைம்�ிேிட்்டலார்.
 இரவு அத்்ல்ன அலுப�ிலும் 
தூக்கம் ேருமலா என்று அ்டம்�ிடித்்து. 
ம்ன உலைசசல கண்கலை ேிைித்துக் 
வகலாண்வ்ட இருக்கச வசய்்து.
 ‘‘வகள்ேிப�ட்வ்டன் வம்டம் அ்ிர்சசி 
யலாக இருந்்து’’
 ‘ ‘என்்ன வசலால் வசலால்றதீஙக 
யலாருக்கு எப� என்்ன ே்டக்கும்னு வ்லாிய்’’
 ‘‘என்்னம்மலா உ்னக்கு இப�டி ஒரு 
கஷ்டம்’’
 ேந்் அல்னேரும் ஒருேலர ஒருேர் 
லசலக வசய்து வகலாண்டு கிைம்�ி்னர். 
ஒரு வீட்டில இைபபு இருந்்லால யலாரும் 
வசலாலலிக் வகலாள்ை கூ்டலாது என்்ற 
வகலாள்லககலை அேர்கள் அனுசலாிப�து 
புலாியத்்லான் வசய்கி்றது. இல்வய்லான் 
ேலானும் வசய்்ிருக்கிவ்றன்.
 எல்லாம் ேலாிலசயலாக ஒன்்றன்�ின் 
ஒன்்றலாய் ஓடி தூக்கத்ல் வகடுத்து 
வகலாண்டிருந்்து. சலாியலாக ேலாலு மணிக்கு 
ேிைிபபு ேந்து ேி்ட ேயிறு �சியில சத்்ம் 
வ�லாட்டுக் வகலாண்டிருந்்து.
 எல்லாவம மசலா்ன லேரலாக்கியம் ் லான். 
இடுகலாட்டுக்கு வ�லாகும்வ�லாது இருக்கும் 
ஒைிேட்்டம் ி்ரும்பும்வ�லாது இருப� ி்லல் 
என்று வகள்ேிப�ட்டிருக்கிவ்றன். உபபும் 
் ண் ணதீ ரு ம்  இ ்ற ங க து க் க ம் வ � லா கு ம் 
என்�லார்கள். வ்்னதீர் கல்டயில இருந்து 
ேந்்து வ்லாண்ல்டயில இ்றஙகியது 
வகலா்ஞசம் �ரேலாயிலல் வ�லாலிருந்்து.
 இவ்லா ஒன்�து ேலாள் ஓட்்டமலாய் ஓடி 
�த்்லாம் ேலாள் முடிந்து ேிட்்டது.
 �த்து ேலாட்களுக்கும் சவகலா்ரன் 
வீட்டிலிருந்து வேைலா வேலைக்கு சலாப�லாடு. 
மு்ன் முல்றயலாய் உ்டன் �ி்றந்் வீட்ல்ட  
கஷ்டப�டுத்்ியிருக்கிவ்றன். வீட்டில 
வேல் எதுவும் இல்லா்்லால கிைக்கும் 
வமறகும் �லார்த்துக் வகலாண்டு, ேந்் 
அல்வ�சியில அலைப�ில்ன ஏறறுக் 
வகலாள்ளுேது்லான் வேல்யலாக இருந்்து.
 �த்்லாம் ேலாள் கலாலாியம் கலால்யில 
இருந்து ஆரம்�ித்து மூன்று மணி ேலர 
ஓட்டியது ்ல்லயச சுற்றத் ்லான் 
வசய்்து.
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 எலவ்லாரும் கிைம்�ி ேி்ட புவரலாகி்ர் 
என்ல்ன ்்னியலாக அலைத்்லார்.
 அ்றகு முன் என் லமத்து்னர்  
என்்னி்டம் ேந்து அவ்ல்லாம் ேதீ ஒன்னும் 
எடுக்க வேண்்டலாம் ்ிருமலாஙகலயத்ல் 
எல்லாம். அேன் எப�வும் இருக்கலான் 
உன் கூ்டவே  என்று சம்�ிர்லாயமலாக 
வசலாலலிேிட்டு ஊருக்கு கிைம்�ி ேிட்்டலார். 
ேலானும் என் வ�ண்ணும் ஒருேலர ஒருேர் 
�லார்த்துக்வகலாண்வ்டலாம். வேறு என்்ன 
வசய்ேது. அசட்டு சலாம்�ிர்லாய ேலார்த்ல்கள்.
 ‘‘�லாரும்மலா உ்னக்கு வ�லாண்ணு 
இருக்கு. அ்்னலா் ஆயிரம் வ�ர் ஆயிரம் 
வசலால்்லாம். புரட்சி வ�ச்லாம். ஆ்னலா 
வ்லாஷம் வ�லாகணுமலா,  ேதீஙக ்ிருமலாஙகல 
யத்ல் எடுத்து்டணும். மத்்�டி மூக்குத்்ி 
எல்லாம் வ�லாட்டுக் வகலாள்ை்லாம்’ ’ 
சலாஸ்்ிரஙகலை வசலாலலிேிட்டு கிைம்�ி 
ேிட்்டலார் புவரலாகி்ர்.
 அேரேருக்கு அேரேர் வேல் 
எல்லாரும் வசன்று ேி்ட ேலானும் என் 
மகளும் மட்டும் ்லான் வீட்டில. இல் 

வேறு, புவரலாகி்ர் வசலாலலிேிட்்டலார். மூன்று 
மணிக்கு எழுந்து வகலாள்ை வேண்டும்.  
�ி்றகு ேதீஙகள் மலாஙகலயத்ல் கைற்றி 
�லாலில வ�லாட்டு ேிட்டு ஏ்லாேது சலாப�ி்ட 
வேண்டும். �ி்றகு உஙகள் மகளும்  ஏ்லாேது 
சலாப�ிட்டு ேிட்டு,. அந்் �லாலில ேல்னத்் 
மலாஙகலயத்ல் �லார்த்துேிட்டு அ்ன் �ி்றகு 
்லான் உஙகள் முகத்்ில ேிைிக்க வேண்டும். 
இந்் சலாஸ்்ிரஙகள் ஒருபு்றம் ேம்�த்்லான் 
வேண்டியிருக்கி்றது.
 யலாலர கூப�ிடுேது என்று ஒரு கணம் 
ம்னதுக்குள் �்ட�்டபபு. சவகலா்ரன் இரவு ேந்து 
்ஙக கூ்டலாது.  ஒரு சவகலா்லாி கண் ஆ�வரஷன் 
வசய்து வகலாண்்ட்லால ேர இய்ேிலல் 
என்று முன் கூட்டிவய வசலாலலிேிட்்டலாள். 
கூப�ி்ட முடியலாது. �ிற�லாடு வ்லாிந்்து  அேள் 
ஆ�வரஷன் ஒத் ி்பவ�லா்டப �ட்்டது என்று. 
ேர ேிருப�மில்லா்ேர்கலை கயிறு கட்டி 
இழுக்க முடியுமலா?
 ஒரு சவகலா்லாிக்கு சர்க்கலர வேலாய். 
ஒருத்்ி க்ன்டலாேில.  உ்டன்�ி்றபபுகள் 
இருந்தும் சமயத்துக்கு எதுவும் லக 

அ�ிலம் ஆணடேவனின் 
அறபுத ்மடேபபு
அதில் அன்க்ான்கற
அ�ிலததின் மமயக்�ருதது
அன்பு ஆணடேவன் 
அளிதத ்�ிசு
அமத கவணடோகதார
அ�ிலததில் அ�ிது
அறபக்ார த�ாத
அ�ம�ிழமவயும்
அன்்ால் கெயிதது
அமடேநதிடே முடியும்
அமனதது உயிரும்
அமடேய நிமனப்து
அன்க்ான்மறததான்
அன்பு இல்மலகயல்
அ�ிலம் கூடே கவறறு 
�ிணணம்தான்

அன்பு க�ாணடே சக்தி 
அ�ிலததிடேம் இல்மல
அதனாகலா என்னகவா
அ�ிலம் கூடே
அடிமமயானது
அன்்ின் அ�வமணப்ில்
அ�ிலகம அடிமமயான ்ின்
அதில் வாழும் நாம் எம்மாததி�ம்
அன்ம் ்�ிரகவாம் 
அன்புடேன் வாழகவாம்
அன்்ான உல�கமான்மற 
அன்்ாகல அமமபக்ாம்
அமனவரும் வா�சீர

அகீலா ஜவுபர்
ஏததாமள புததளம்

க�ொடுத்துப் கெறு
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வகலாடுக்கேிலல். அேர்கள் கேல்ப 
�ட்்ட்லாகவும் வ்லாியேிலல். கஷ்டத் ி்ல 
�ைகி ேிட்்ட எ்னக்கு இது என்்ன வ�லாிய 
ேிஷயம் என்று கூ்ட இருக்க்லாம். இலல் 
இேள் வீட்டிறகு வ�லாகலாேிட்்டலால வகட்க 
ேலா ி்யிலல் என்றும் கூ்ட வ்லான்்ற்லாம். 
வமலும் அருகலாலமயில இருந்து யலாலரயும் 
கூப�ி்ட முடியலாது. இந்் கலியுகத்்ில 
அடுத்் �ிைலாட்டில யலார் இருக்கி்றலார்கள் 
என்�வ் வ்லாியலா் �ட்சத்்ில இது 
எல்லாம் சலாத் ி்யம் இலல். வசலாந்்ஙகவை 
கண்டு வகலாள்ைலா் வ�லாது அேர்கலை 
எல்லாேற்றிக்கும் எ ி்ர்�லார்க்கவும் முடியலாது 
என்று வ�சியேலாறு ேலானும் என் மகளும் 
ஒரு கணம் க்ஙகி ேிட்டு வயலாசித்துக் 
வகலாண்டிருந்வ்லாம்.
 என் கணேர் வீட்டில இருந்து 
அேருல்டய ் ஙலககள் ஒருேருக்கும் ் ிரும்�ிப 
�லார்க்க வேரம் இலல். அேரேர்களுக்கு 
அேரேர்கள் வேல .் வசலாந்்ஙகைின் �லாசம் 
ேன்்றலாகவே புலாிந்்து கஷ்ட சமயத் ி்ல.
 ‘‘இப�டி.. ேிட்டுட்்டலாஙகவை மலா.. 
ேம்லம...’’ என்்ற மகளுக்கு �்ில வசலால் 
முடியேிலல்.
 தூஙகலாமல அப�டிவய அ்ிகலால் 
மூன்று ஆகிேிட்்டது.
 என் மகளும் தூஙகேிலல். சலாியலாய் 
மூன்று மணிக்கு லகலய ்ட்்ட,   என் 
ம்ன்ில இடி ேிழுந்்து வ�லா் இருந்்து.
 அந்் ஒரு கணம் இப�டித் வ்லான்்றி 
யது.  இவ்ேைவு வ�ர் ேம்மு்டன் கூ்ட இருந்தும் 
ேமக்கு வேண்டும் வ�லாது, எதுவும் ே்டக்கலா் 
வ�லாது, எத்்ல்ன கலாசு இருந்வ்ன்்ன. 
�ணம் இருந்வ்ன்்ன? எத்்ல்ன உ்றவுகள் 
இருந்வ்ன்்ன இல்லாமல என்்ன?
 ‘‘அம்மலா ேலான் வசன்று டீ வ�லாடுகி்ற 
வ�லாது, அந்் உள்ளுக்குள் வசன்று ேிடு’’ 
என்்றலாள்.
 என் கண்கலை கண்ணதீர் மல்றத்்து.
 �ி்றகு  அேள் டீ சலாப�ிட்டு ேிட்டு 
என்ல்ன அலைக்க, ேலான் ் ிருமலாஙகலயத்ல் 
�லாலில கைட்டி வ�லாட்டுேிட்டு ேலானும் 
டீலய வகலாடுத்துேிட்டு �ின்்னர் ்ல்லய 
குைித்துேிட்டு அேள் முகத்ல்ப �லார்க்க 
எல்லாம் ே்டந்வ்்றிேிட்்டது.
 �த்்லாம் ேலாைன்று �ிண்்டம் லேத்் 

வு்டன், அது ேலரக்கும் ேலாசல�டியில 
ேின்று வகலாண்டிருக்கும் அந்் ஆத்மலாலே 
க்்றக்க்்ற �லாசக் கயிறு வ�லாட்டு எம்ர்மன் 
இ ழு த் து ச  வ ச ல ே லா ர லா ம் .  ம ்ன ம ி ன் ்ற ி 
அஙகிருந்து அந்் ஆன்மலா வசலலுமலாம். 
சலாஸ்்ிரஙகலை ேம்�த்்லான் வேண்டி 
யிருக்கி்றது. வ�லா்னேர் வ�லாய்ேிட்்டலார் 
இ்னி ே்டப�ல் ்லாவ்ன �லார்க்கவேண்டி 
யிருக்கி்றது.
 சு�மும் முடிந்து ேந்  ் ேிருந் ி்்னர்கள் 
எல்லாம் வசன்றுேி்ட,  அவ்ேபவ�லாது ஒைி 
�ரப�ப�டும் �லைய �லா்டலகைிலும் அவ்ேப 
வ�லாது அேருல்டய சலாயலில மகள் வசய்யும் 
வசய்லக களும், சி்  சமயம் ேடிவேலுேின் 
வஜலாக்குக்கு இருேரும் சிலாித்்தும், சி் 
சமயம் அர்த்்மறறு ே்டந்  ் சசசரவுகளு்டன் 
சண்ல்டகளும் அேலர ேில்னவு �டுத் ி்க் 
வகலாண்வ்ட இருக்கத்்லான் வசய்்து.  
அவ்ேபவ�லாது வ்லாண்ல்டயில துக்க �ந்து 
இஙகுமஙகும் ஓடிக் வகலாண்டிருந்்து. 
அ்றகு ஆகலாரமலாய் ்ண்ணதீலர வகலாடுக்க 
வேண்டியிருந்்து.
 ‘உபபும் ் ண்ணதீரும் இ்றஙக இ்றஙக 
துக்கம் வ�லாகுமலாம்’
 ்ிடீவர்ன மின்சலாரம் ேின்று ேிட்்டது. 
அ்ட்டலா என்்ன ்ல்வயழுத்து இம்லச 
இது எ்ன வ்லாியேிலல். வீட்டில சி்  
இைபபுகள் ஏற�டும்வ�லாது மின்சலாரம் 
ேின்்றலால கூ்ட ஏவ்லா ஒருேி் �யம் 
ஆட்வகலாள்ை ்லான் வசய்கி்றது. எல்லாவம 
ம்னேில்லயப வ�லாறுத்்து ்லான்.
 ‘‘ஒரு ேிமிஷம் இரும்மலா வ�ஸ் 
மலாற்றி ேிடுகிவ்றன்’’ என்று வசலாலலிேிட்டு 
ம ின்சலார  வ�லார்டின் அருகில வசன்று 
எல்வயலா ் ிருப� மின்சலாரம் ேந்துேிட்்டது.
 ‘‘இவ்ல்லாம் உ்னக்கு எப�டி 
வ்லாியும்?’’ என்்ற வ�லாழுது,  ‘‘அப�லாலே 
கே்னிபவ�ன் அேர் என்்ன வசய்ேலார் என்று’’.
 எப�டி ேலான் கே்னிக்கத் ்ே்றி 
ேிட்வ்டன்.
 கலாலிங வ�ல அடித்்து. என் மகள் 
வசன்று க்லேத் ்ி்றந்்லாள்.
 ‘‘சலாமி.. சலாமி.. வ�லாய்ட்்டலாரலா �லார்க்க 
ேந்வ்லாம்’’,  க்்றி அழு் �டி.  ேலாசலில ஏவ்லா 
ஒரு கூட்்டம் ேந்து இருக்க அபவ�லாது்லான் 
�லார்த்வ்ன். கிரலாமத்து கூட்்டம்.
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 ‘‘�லாப�லா ஐயரு மலா்ிலாிவய இருக் 
குதுமலா.. அப�டிவய அவ் மலா்ிலாி ்லான் 
�லார்ப�லாரு... குறுகுறுன்னு....’’
 ‘‘�லாப�லா அப�லா வ�லாய்ட்்டலார்னு 
கேல்ப �்டலா்ம்மலா, அம்மலாலே ேதீ ்லான் 
�லார்த்துக்கணும் ரலாசலாத் ி். இந்  ் சமயத் ி்ல 
ேதீ்லாம்மலா ஆறு்்லா இருக்கணும் ்லாயீ.. 
இந்்லா..  இந்் �ணத்ல் ேசசிக்க லக 
வச்வுக்கு...  சலாமி எஙகளுக்கு கு  ்வ்ய்ேம் 
மலா ி்லாி... ேலாஙக கஷ்டப�ட்டு இருந்்ப�ல்லாம் 
அப�டி ஆறு்ல வசலாலலி இருக்கலாரு 
அப�டியிருக்கி்றப� அேரு இல்லா்ப� 
ேலாஙக வசலால  ்மலாட்வ்டலாமலா..் லாயீ?’’
 ‘என்ல்ன �லார்த்துக்வகலாண்டு கண் 
ஜலால்ட கலாண்�ித்்லாள் சலாப�ி்ட ஏ்லானு 
வகலாண்டுேலா’ அேைின் வ�லாிய மனுஷத் 
்்னம் என்ல்ன இன்னும் ஆசசர்யப 
�டுத்்ியது.
 ‘‘வசலாலலுஙக ஐயலா..’’ என் மகள் 
்லான் வ�சி்னலாள்.
 ‘‘அந் .்.. ேலாைலாந்தூருக்கு கிைக்கலா் 
இருக்கி்ற அந்் ேன்வசய் ேி்த்ல் 
கிரயம் �ண்ணி வகலாடுக்கிவ்றனு அய்யலா 
வசலான்்னலாரு... இபவ�லா அேரு உயிவரலா்ட 
இல்.. இபவ�லால்க்கு அது ேன்வசய் 
ேி் மலாக இருந்்லாலும் மலை இலலீஙகைலா... 
அ்்னலா  ்ேலா்னம் �லார்த்  ்பூமி ஆயிடும் வ�லா் 
இருக்கு... வமலாத்்மலா எல்லாம் வசர்ந்து ஒரு 
ஏக்கலரயும் ஒரு ் ட்சத்துக்கு கிலரயம் வச்ஞசி 
வகலாடுத்்தீஙகன்்னலா ேல்லா இருக்கும்....’’
 ‘‘அப� இந்் ஐயலாயிரம்’’
 ‘‘இதுக்கு அசசலாரலாமலா...’’
 ‘‘ேலான் வயலாசிசசு வசலாலவ்றன்... இப 
வ�லால்க்கு  இந்் �ணம் உஙக கிட்்டவய 
இருக்கட்டும்...’’
 அந்் குரலில இருந்் உறு்ி என் 
கணேலாி்டம் ேலான் �லார்க்கலா்து, மதீ்ி ேலான் 
இருக்கிவ்றன் அம்மலா உ்னக்கு என்�்லாய்.
 அ ே ர்  எ ன் ல ்ன  எ வ் ே ை வ ே லா 
ேிட்டுக் வகலாடுத்்லாலும், இேள் என்ல்ன 
�லாதுகலாப�லாள். அேலாின் உறு்ிலய ேி்ட 
வம்லாக இேள். வ�ருமி் மலாக �லார்த்வ்ன். 
உ்ட்டு சுைிப�ில என் கணேலாின் ஜலால்ட 
வ்லாிய என்னுள் ல்லாியம் ேஙகூரம் வ�லாட்்டது.
 இதுவும் க்டந்து வ�லாகும் என்�்லாய்.

n

நீ்ரச 
சசமிப்சபாம்

நசீர வாழ உயிர கவணடும்

உயிர நசீள நசீர கவணடும்

கதமவயமனததும் நசீ�ில்

கதங�ி நிற்தமன

நசீர - அறிய கவணடும்

த�ணியிகல தா�ிதது

நசீருக்கு ்ாடு்டடு 

தடேம்பு�ளுவதமன

நசீர அறியமாடடீக�ா

விற்மனயில் தமலதூக்�ி

இருக்�ிறது இவவிநமத மிக்� 

உல�ில் இநநன்னசீர

இதமன நசீர உண� கவணடும்

்ன்னசீ�ாய்ப ்ாரக்கும் 

இப ்ஞசம் ்ிடிதத

்ா�ினிகல ்மடேததவமனப

்றறி சறறு சிநதிக்�

வநததுகவா இப்ஞசகமன

நசீர உண� கவணடும்

குளமும் குடமடேயும்

வறறித தவம், �ிடேக்�ின்ற 

�ாலமும்

இல்லாமலில்மல இநநசீருக்�ாய்

நசீ�ில்லாப க்ா�ாடடேம் 

நசீர �ாணும் முன் 

வீணவி�யதமத

வி�டடியடிபக்ாம் வா�சீர

 - நிஸா இஸமா்ில 
   இலஙம� 
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 உ்கமக்கள் யலாேரலாலும் வ�் 
மறறுக் வகலாண்்டலா்டப�டும் புத்துணர்சசி 
் ரு ம்  ஒ ரு  ே லா ள் ,  பு த் ் லா ண் டு  எ ன் று 
ஒவ்வேலாரு ேரு்டமும் ச்னேலாி மு்்லாம் 
ேலாைில்ன ேரவேறகக் கலாத்்ிருக்கிவ்றலாம்...
 ேலரயல்றகளுக்கு உட்�ட்்டது்லான் 
ேலாழக்லக. ஆ்னலால, ேம்லம ேலாம் வசதுக்கு 
ே்றகலாக வேரமும் வ�லாருளும், இன்்ன 
�ி்றலாின் ேலரயல்றக்கலாக என்று ேலாை 
வேலாிடும்வ�லாவ் சுயத்ல்த் வ்லால்த்் 
ேரலாகிவ்றலாம்...
 மகிழசசிக்கலாக உலைக்கிவ்றலாம் என்று 
வசலாலேல் ேிட்டுேிடுஙகள்...
 உண்லமயில, மகிழசசி எஙகும் 
ேிறகப�டுே்ிலல்...
 உஙகளுக்குள் துேஙகும் அ்றகு 
எந்் ேில்யும் ேிர்ணயம் வசய்யப�டுே 
்ிலல்.. ஏவ்ன்னில அது ேிற�ல்னப 
வ�லாருள் அல்..
 உஙகைலால உஙகளுக்கலாகவும் 
உஙகலைச சுற்றியுள்ைேர்களுக்கலாவும் ஒரு 
புன்்னலக ேிரப�ப�டுமலாயின் அல்ேி்டப 
வ�று எதுவுமிலல்.
 அந்் மகிழசசி எஙகு கில்டக்கும்?
 எப�டிக் கில்டக்கும்?
 இலே ் லாவ்ன உஙகள் வகள்ேிகைலாக 
இருக்கும்...
 ஒவ்வேலாரு சூைலிலும் ஒவ்வேலாரு 
ேலாைிலும் ஒவ்வேலாரு ேிகழேிலும் உஙகளுக் 
கலா்ன மகிழசசி �ரேிக் கி்டக்கி்றது. ஆம், 
இருப�ல்க் வகலாண்டு ேில்றவு வ�றும் 
ம்னம் அ்ல்னத்்லாண்டி அல்டயும் ி்ருப ி் 
்லான் மகிழசசி. அடுத்்ேலாின் ்ிணிபல� 
ேமக்கலா்ன்லாக ேலாம் �லார்க்கக் கறறுக் 
வகலாண்வ்டலாமலா்னலால அஙகு �ரவும் மகிழசசி 
ேில்யற்ற்லாகி ேிடும்.. அடுத்து அடுத்து 
எ்ன ம்னம் அல்வமலாதும்.. இன்னும் 
இன்னும் எ்ன ஏஙகிச சலாகும்  .. இ்ழகள் 
புன்்னலகக்கும் ஆ்னலால ம்னம் கூசசலிடும்...
 இருப�ல்க் வகலாண்டு ேில்றவு 
வ�றுஙகள்..

 இல்லா்ேர்களுக்கு இயன்்றல்ச 
வசய்யுஙகள்..
 உஙகைலால யலாரும் ேருத்்ப�டும் 
வசயலகலைச வசய்யலா்ிருஙகள்..
 இயறலகயும் சூைலும் இல்றவயன் 
�ல்த் ்லாண்டி ம்னி்ர்கலை வேசிக்கக் 
கறறுக்வகலாண்்டது வ�லால, ேதீஙகளும் சக 
ம்னி்ர்கலை ம்னி்ர்கைலாய்ப வ�ணுஙகள்..
 �ய்னலாய் ேலாழுே்றகுப �ிர்ி�்ன் 
எ்ிர்�லாரலா்ிருஙகள்...
 ேர்லாறு ம்றந்து வ�லாக்லாம்...
 ேருத்்ஙகள் கூடிப வ�லாக்லாம்..
உைம் பூலாித்துபவ�லா்ன உஙகள் மகிழசசி 
ேில்யலாய் இருக்கும்..
 உஙகலைச சுற்றியுள்ைேலாி்டத்து 
அது ேலாசம் �ரபபும்..
 உஙகள் ம்ன்ின் மகிழசசி �ி்றருக்குப 
�கிர்்லிலும், ம்னி்லர ம்ித்்லிலும் 
இருக்குமலாயின் உஙகள் புன்்னலகலயப 
�ி்றருக்குக் க்டத்தும் வேல்லய இயறலக 
�லார்த்துக்வகலாள்ளும்...
 ஆம், புன்்னலகக்கு ேில்வயதும் 
இலல்..
 புன்்னலகயுஙகள்...
 புத்்லாண்டு ஒைிரட்டும் புன்்னலகயலால..
 வ்லாற்றிக் வகலாள்ைட்டும் �ி்றருக்கும்..
 அல்னேருக்கும் இ்னிய புத்்லாண்டு 
ேலேலாழத்துகள்!!

 

  

வானதமத சுமநது
ஒறமற �ாலில் தவமிருநது
அஞ்ானம் விலக்�ி கமய்்ானம்
�றறுததரு�ிறது ம�ங�ள்.!

 – த. �வீநதி�ன்..
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அழகின் சிரிப்பு

( குறள் வவண்பா ) 

வானில உலவிடும் வட்ட நிலவவாளி 

கானில ஒளிர்தல கவின். 

 
சதனில மலர்்நத வதவிட்டா மலர்கசளா 

ஊனில இனிககும் உ்ர்்நது. 

 
மீன்களின் துள்ளலில சமவலழும் நீரினில 

சதான்றும் அழகினில சதாய். 

 
குருவிகள் கூடிச் கூட்டமாய் வ்நது 

தருககளில சசரல  த்க 

 
சமகம்  வபாழியும் வமலலி் சாரலில  

சதகம் ந்னவது தீம். 

 
வவள்ளி அ்லகளின் வீழும் அழகினில 

உள்ளம் மகிழுசம உவ்நது. 

  

குசளாரிசகதி 

கரூர்

  202220|
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   கணேன் ே்டரலாசுக்கு 54 ேயதும் 
ேசந்்லாவுக்கு  48 ேயசுமலாசசு.. ஒவர குல்ற 
�ிர�் ல்ட்ருக்கு ..
 ...
 இ ை ே ய து  ் ி ரு ம ண ம்  மு டி ந் து 
6ேரு்டம் கைித்வ் ேசும்ி �ி்றந்்லாள்.. 
 �ி்றந்்துவம வகலாழு வகலாழுவே்ன 
அைகு.. சந்வ்லாசத்துக்கு அைவே இலல்.. 
 ஆ்னலா ேலாைலாக மகள் மதீது கேல்வய 
கேல்.. எதுக்வகடுத்்லாலும் �ிடிேலா்ந்்லான் 
அேளுக்கு.. 
 வ்லா்டக்கக்கலேி �டிக்கும் வ�லாவ் 
�டிபபு் சுமலார்்லான்.. வகட்்டது மட்டும் 
உ்டவ்ன கில்டசசி்றனும்.. 
 ேசும்ி 9ம் ேகுப�ில வ�லாிய 
வ�ண்ணலா ஆ்னதும் மணமகள் வ�லா் 
அ்ஙகலாித்து ம்ஞசள் ேதீரலாட்டு லேக்கனும் 
என்று ஆர்ப�லாட்்டத்்ில அல்யும் 
வசய்்்னர்.. 
 � த் ் லா ம்  ே கு ப � ி ல  வ ் ர் ச ச ி . . 
குல ்ற ந் ்  ம லா ர் க் கு  எ டு த் து  ் லா ன் . .  
அப�லாவுக்கு வ�லாண்ணு ்டலாக்்டர் ஆகனும் 
எ்ன ஆலச.. 
 ்ல்யி் அடி�ட்்ட மகலை மடி் 
ேசசுட்டு ஏன்்டலா இப�டி �ண்ணிவ்ன 
வகட்்ட அப�லாகிட்்ட உஙகை ஏமலாத்் ் லாம்�லா 
மலாடி் இருந்து கு்ிசவசன் அப�லாேியலா 
வசலான்்ன மகைின் வ�சச வகட்்ட ே்டரலாசு 
்டலாக்்டர் வ�சலசவய லகவுட்்டலாரு. 
 �க்கத்து வீட்டு சும்ியும் ம்ஞசுவும் 
சலா்ட வ�சுேது ேைக்கம்்லான். 
 அ து ் லா ன் டி  மு ட் டு  ச ந் து ் 
புள்ைிஙவகலா �யலுகள்ை ஒருத்்ன் ்லான்.. 
 கண்ணலார �லார்த்வ்ன்டி.. வ�லாறுக்க 
முடியலாம ேசந்்லா வகட்வ்ட ேிட்்டலாள். 
 வயலாக்கியமலா வ�சலா  ்ஒம்மே அந்  ்ேவ்டசன் 
மகவ்னலா்ட சுத்்்ற்த் ் லான் வசலான்வ்னலாம்..  
ேம்புக்கு இழுத்்ேள்கிட்்ட சண்ல்டயப 
வ�லாட்்டலா ேசந்்லா. 
 வே்ஞசழுத்்த்வ்லா்ட �்ில வசலான்்ன 

மக ஆமலா கலாவ்ஜ் வ�லாலகயி் சந்்ிசவசலாம். 
 ேதீஙக சம்ம்ிக்கல்்னலா சலாவு 
எஙகை வசத்து லேக்கும். மறு�டியும் 
வே்லாைம் முருஙலக மரம் ஏறுசசு.
 ேசும்ிவயலா மறு�டியும் �ிடிேலா்ம். 
�டிக்க �ிடிக்க். அே்னத்்லான் கட்டிபவ�ன். 
இலல்்னலா வசத்துருவேன் எ்ன கூ்ற ..
 அப�லா அம்மலா இருேரும் இது 
வ�லா்றக்கலாமவ் இருந்்ிருக்க்லாவம உயிர 
ேலாஙக �ி்றந்து வ்லால்சசிருசசு.. 
 குமு்றிக்வகலாண்டு ேண்டியில ேந்் 
ே்டரலாசனுக்கு ்ிடீவர்ன வே்ஞசுேலி..  
இ ரு ந் ் ் லா ல  இ ர ண் டு  � ச ங க 
ேண்டியி் ேந்்ேஙக அ்ட்டலா அடுத்் 
வீ ் ி  ல ்ட ் வ ர  எ ்ன  உ ் ே ி  வ ச ய் து  
ஆம்பு்ன்ஸ்் ஆஸ்�த்்ிலாி வகலாண்டு 
வ�லா்னலார்கள்.. 
 வ � ச ன் டு  வ � ரு  எ ன் ்ன ப � லா ? 
ேலாட்�லாய் வகட்க.. கூ்ட ேந்் �சஙகைில 
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ஒருேன் வ�ரு வ்லாியல்வய எ்ன 
முைிசசலான்.. 
 ேந்்ே்னின்  லகயில  ல்ட்ர்  
ே்டரலாச்னின் வசல  இருந்்து.. 
 கல்டசியலாய் அேர் அலைத்் 
எ ண் ணு க் கு  அ ல ை த் து  ே ி � ர த் ல ் க் 
கூ்றி்னலான்.. 
 உ்றேி்னர்கள் �்்றியடித்து ேர 
அேர்களு்டன் ேசும்ியும் ேசந்்லாவும் 
ஓவே்ன அழுது ஓடியலாந்்லாஙக.. 
 ேந்்ேலைக்கண்்டதும் கலாப�லாற்றிய 
இலைஞர்களுக்கு ஆசசலாியம்.. 
 ேசும்ி ேதீ இஙவக ? வகட்்டே்னி்டம் 
வ்டய் எஙகப�லா்டலா என்்னலா்்லான் அேரு 
இப�டி ஆ்னலாரு எ்ன கத்்ி்னலாள் ேசும்ி.. 
 ்ம்�ிகைலா ேலாஙக ேதீஙக இன்னும் 
வகலா்ஞச வேரம் கைித்து ேந்்ிருந்்லாலும் 

இேலரக் கலாப�லாற்றி இருக்க முடியலாது.. 
 மருத்துேர் கூ்றியதும் ேசும்ி 
வ்டய் அவசலாக்கு ேதீயலா்டலா எஙகப�லாே 
கலாப�லாத்து்ன.. லகலயப�ிடித்து ேன்்றி 
வசலால்  ேசந்்லாவும் கண்க்ஙகு்னலா ...
 ஊவர ேல்ேன் இலல்ன்னு 
வசலான்்னலாலும் அேன் ம்னசு எவ்ேைவு 
வ�லாிசு.. மக்னலாய் ேந்து ேிட்்டேல்ன 
ேி்டக்கூ்டலாது எ்ன ேில்னக்லகயிவ்.. 
 ே்டரலாசு. ேசந்்லாலே �லார்த்து என்்ன 
ேில்னக்கிவ்றன்னு வ்லாியுது.. 
 மு்ல் அேன் ஒரு வேல்க்குப 
வ�லாகட்டும் ேலாவ்ன ேவ்டசன் கிட்்ட 
வ�சுவ்றன்.. 
 ஒட்டுக்வகட்்ட. ேசும்ியின் கலாலு 
்லரயி் ேிக்க்..
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 வ�லாக்கிஷஙகள் எஙகலாேது 
இ்ேசமலாக கில்டக்கின்்றவ்ன்்றலால எந்்க் 
கலாரணத்துக்கலாகவும் அ்ல்னத் ்ே்ற ேி்ட 
ேிரும்�லா் ேலாஙகள் எம்மி்டம் உள்ை மிகப 
வ�லாிய வ�லாக்கிஷத்ல் அடிக்கடி ்ே்ற 
ேிடுகிவ்றலாம்.
 எபவ�லாதுவம இ்னி மதீண்டு ேரலா் 
அ ந் ் ப  வ � லா க் க ி ஷ ம்   ே லா ம்  க ை ி த் து க் 
வகலாண்டிருக்கும் வேரம் ்லான் என்்றலால 
அ்ில மலாறறுக் கருத்துக்கு இ்டமிலல். 
வேரம் எபவ�லாதும் ் ே்றலாமல ் ன் �ணிலய 
வசய்லகயிலும் அ்ல்னத் ்ே்ற ேிடுவேலார் 
ஏரலாைம். 
 இஙவக வேரத்துக்கு ஒப�லாக எது 
வேலான்றுமிலல் இருப�ினும் அ்ன் 
மகிலம அ்ல்னத் ் ே்ற ேிட்்ட �ின்்னவரவய 
வ�ரும்�லாலும் உணரப �டுகி்றது.
 உ்லாரணமலாக வ்லால்வ�சிக்கு  
வ்லேக்கலாக ேலாஙகள் வகலாடுக்கும் 
வேரஙகள் குல்றேலாகவும் வ்லேயில்லாமல 
வகலாடுக்கும் வேரஙகள் அ ி்கமலாகவும் இருந் 
்லால அஙவக எமது வ�றும ி்யலா்ன வேரஙகள் 
அேியலாயமலாக வீணலாக்கப�டுகின்்றது. 
இவ் வ�லான்று எல்லா ேி்டயஙகைிலும் ேலாம் 
வ்லேக்கலாக வச்ேைிக்கும் வேரஙகலை 
கணித்துக் வகலாள்ை வேண்டும்.
 அ ி்கமலாவ்னலாலாின் ஆ்ஙகம், வேரம் 
மிக வேகமலாக வசலகி்றது என்�து ்லான். 
ஆ்னலால வேகமலாக வசலலும் வேரத் ிற வகற� 
எஙகைது வசயற�லாடுகளும் ேல்ட வ�றுகின்்ற லா 
எ்ன சிந் ித் லால அ ற்கலா்ன �் ில வகள்ேிக் கு்றி ் லான். 
எஙகைது ேைலமயலா்ன அன்்றலா்ட ேலாழக்லகயில 
ஒவ்வேலாறு வசயலுக்குமலா்ன வேரத்ல  ் ேலாஙகள் 
�ிலாித்து  லேத்துக் வகலாள்ை வேண்டும். அவ்ேலாறு 
ேலாஙகள் வசய்லகயில வீணலாகும் அ ி்கமலா்ன 
வேரத்ல் வசமித்துக் வகலாள்ை முடியும்.. 
ஏவ்ன்னில க்டந் ிடும் ஒவ்வேலாரு வேலாடிகைின் 

வ�றும்ிலயயும் ்ே்ற ேிட்்ட �ின்்னர் 
லகவச்ப�ட்டு எந்்ப �யனும் இலல். 
அவ்ேலாறு வ்லால்த்்ேர்கைின் ேில்களும் 
மிகவும் ேருத்்த் ி்றகுலாிய்லாகும்.
 ‘ ‘வேரஙகள் வேர்லமயலா்னலே. 
அ்்னலால்லான்  யலாருக்கலாகவும் அலே 
கலாத்்ிருப�்ிலல்’’
 ‘‘இன்னும் ேல்லா வேரமிருக்கு. 
வ�லா்றவு வசய்வேலாம்..’’
 ‘‘இன்னும் வகலா்ஞசம் தூஙகி எழும் 
�ி்னலா என்்ன ்லான் வகலா்றய வ�லாவுது...’’
 ‘ ‘ இ ப � டி ய லா ்ன  ஒ ரு   ே லா ய் ப பு 
இ்னிவம வக்டக்கிமலா..’’
 ‘‘இந்் வீக்க முழுசலா வரஸ்ட் எடுக்க 
யூஸ் �ண்ணிட்டு அடுத்் வீக்் இருந்து 
இ்னிவம ல்டம் வேஸ்ட் �ண்ண கூ்டலா....’’
 அன்்றலா்ட வசயற�லாடுகைின் வ�லாது 
அலையலா ேிருந்்லாைியலாக ஒட்டிக் வகலாள் 
கின்்றது இவ்ேலா்றலா்ன வ�லாடுவ�லாக்கலா்ன 
சிந்்ல்னகள்..
 வேரத்ல் வீணடிப�்ில அைேில்லா 
சுகஙகள் இருப�்லாய் ஓர் உணர்வு...
 ேில்னத்் வேரவமல்லாம் ஓய்வு, 
் ி ட் ்ட ம ி ல ் லா ்  ே லா ழ க் ல க ,  அ ் ி க 
தூக்கத்்ி்னலால வகலாள்லையடிக்கப�டும் 
ேிமி்டஙகள், அல் அல்யலாய் ஒட்டிக் 
வகலாள்ளும் வசலாம்�லகள், சின்்ன சின்்ன 
வசயலகளும் பூ்லாகரமலாய் வ்லான்்றிடும் 
்ருணஙகள் எல்லாவம  என்வ்றலா ஒருேலாள் 
மலா்றி எ்றகுவம வேரமில்லா் ேலாழக்லக 
வமல்மலாய் எம்வமலாடு இலணந்்ிடும் 
வ�லாது அது ேலர வ்லால்த்்ிட்்டல் 
ேில்னத்து ஏஙகத் வ்லான்றும் ம்ன்ை 
ேில மலாத்்ிரவம. . .  அ்றகுள் ேலாம் 
வ்லால்த்துேிட்்ட ேிமி்டஙகள் எமக்கு 
லககலாட்டி ேிட்டு வசன்்றிருக்கும்   வேகு 
தூரத்்ிவ்…                                                n
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பெண்ணாய் ெிறந்தது 
பெரும்ெ்ற அறிவீர்
்ெருலகம ்தன் ககயணால் 
பெறிபெடுத்தும கருவி
்தன்்னலமின்றித் ்தய்வணாடு 
உகைபெவள் அவ்ே
்தேரணா்த ெமெிகககயில் 
ஒேிரும ்தணாரகக
அன்பு மகையணால் 
ஆட்டிப ெகைபெணாள்
்கணாெப புயலணாய் 
மணாறவும பெய்வணாள்
இயறககயின் ெக்ததி 
இயல்ெணாய்க பகணாணைவள்
மகலயின் உறு்ததி 
ம்னத்்ததில் ெதிறுத்்ததியவள்
்தணாயணாய் மக்னவியணாய் 
மணாறறம பகணாள்ெவள்
உலக்ம இயங்கும 
பெணகமயின் ஆட்ெியில்
உன்்ன்த வணாழவின் 
ஆ்ி்வர் அவள்்தணான்
வீடும ெணாடும 
்ெணாறற வணாழவணாள்
துகறகள் ்தணாணடிச் 
ெணா்தக்ன புரிவணாள்
மிேிரும அைகதில் 
்்தவக்தகள் ்்தணாறகும
துேியும குகறயணாத் 
்ததியணாகத்்ததின் இருபெிைம
பெணாறுகமயில் பூமிகய 
மிஞ்சும அரெி
பூவுலகதிறகுக கதிகைத்்த 
அ்ததிெய ெரிசு
பவறும ்ெணாகபபெணாருள் 
அல்ல்வ பெணகள்
்ெணாறறு்தறகுரிய பெல்வமணாய் 
பகணாணைணாடு்தல் ென்்ற

Dr ஜலீலா முஸம்மில
ஏறாவூர, இலஙம�















1 
ப்தணாைர் மகை 
வீடு ்்தடி வருகதின்ற்ன 
கமமணாய் மீன்கள் 

2
சுைலும மின்விெிறி 
இறகு உகைநது விழுகதிறது 
இகர்்தடிய ெறகவ 

4
உட் பெவி 
இகரச்ெலணாக இருககதிறது 
நுேமபு ெறகக... 

5
அ்னணாக்த இல்லங்கள் 
ஆறு்தல் ்தநது பகணாணடிருககும 
ெிட்டுககுருவிகள் 

6 
பூட்டிய வீடு 
பமல்ல இைம பெயர்ந்த ெடி 
துவணாரத்்ததில் பவேிச்ெம 

7
்ெணாருககுப ெின்னும 
்ெணாரணாடிகபகணாணடிருககும 
முள்்வலியில் ெிறகு 

8
அ்ததிகணாகலப ெ்னி 
எை முடியவில்கல 
நு்னிபபுல்... 

9 
ஆறிய குேமெி 
மிைறு மிைணாறணாகப ெருகுகதின்்றன் 
உ்தட்டுச் ெணாயம 

10
எழுதும கவிக்த 
ஏறிட்டுப ெணார்பெ்்த இல்கல 
முன்்னணாள் கணா்தலி 

                                - தமிழ் தம்பி
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 அ க ல ே  எ த் ் ல ்ன  ய லா ்ன லா லு ம் 
‘ஆத்மலாேின் ரலாகம் கலா்ல!  வேலமுருகன் 
என்�்ன்்றி இரலாம என்�து முன்்னிற்றலின் 
ேில இரலாமன் என்�தும் இது முன்வ்னழுத் 
்லாயினும் ேந்்து வகலாண்டு ேரலா்து முடித்்ல.  
அந்  ் இருேரும் என்வ்னன்்ன வசய்்லார்கள் 
என்�ல்க் கம்�ன் �லாடியிருக்கி்றலான். 
கழுகுமல  ்வரட்டியலாரும் �லாடியிருக்கி்றலார்
 மு்லில ேடிேத்ல்ப �ற்றிச சி் ! 
இப�டித்்லான் வேண்�லா அலம்ல வேண்டும். 
இப�டி அலமந்  ்வேண்�லாேிறகு இன்்னிலச 
வ ே ண் � லா  எ ன் � து  வ � ய ர் .  இ து ் லா ன் 
இ்க்கணம் கற�ிக்கின்்ற வே்றி.  அ்லாேது 
வேண்�லாேில ் லை சதீர் அடி என்�ல  ்மட்டும் 
ேலரயறுத்துத் வ்லால்டேிகற�ஙகலை 
ேலரயல்றக்கு உட்�்டலாமல வேகிைச வசய்து 
கேிஞன் ஒருேல்னப �லா்டச வசலாலலி அப�டி; 
ேருேது்லான் �லாட்டு. அல்து �லா. 
 ேக்லக ேில்னத்துக் வகலாக்கு �ிடிப�லார் 
சி்ர். ேலான் வசலாலகிவ்றன். வேலமுருகன் 
�ிடித்்வ  ் ேக்கு்லான்! இரு ேிகற�ஙகலைக் 
வகலாண்டு அலமந்் இந்் வேண்�லாேில 
மு்்டியிலும் மூன்்றலாம் அடியிலும் வ�லாைிபபு 
வமலால்ன புன்்னலகயு்டன் அமர்ந் ி்ருக்கி்றவ !் 
வேலமுருகனுக்குத் வ்லாியலாமவ்வய அலமந்் 
ேிகற�ம் இது! 
 இரண்்டலாமடியில  ேிர்லாக மூன்று 
சதீ ர் க ை ி ல  கூ ல ை  வ ம லா ல ்ன  கு ை ி ர் ந் து 
ேிறகி்றது. இதுவும் கேிஞனுக்குத் வ்லாியலாமல 
அலமந்்து்லான்! மூன்்றலாம் அடியிலும் 
ேலான்கலாம் அடியிலும் ேதீேிட்டு ்தீேிட்டு 
எ்ன ேிறகும் எதுலக முறவ்றதுலகயலாக 
இருந்்லாலும் ஏக்கத்ல்த்்லான் வேைிப 
�டுத் ி் ேிறகி்றது?
 ேல் வேண்�லாக்கள் ேி்னலாக்கைில 
முடியும்! அ்றிேலார் சி்ர்!
 அமு்ம் குைிர்சசியலா்னது! ஆ்னலால 
அது ்தீலய ேிட்டுச வசலகி்ற்லாம்!
 கேில் எஙவக ஒைிந்்ிருக்கி்றது 

�லார்த்்தீர்கைலா?
 கல்டக்குச வசன்்றலால குல்டலய 
ேிட்டுேிட்டுத்்லான் ேருவேலாம். யலாரும் 
ம்றந்துேிட்டு ேருே ி்லல .் இது ேைக்கு இந்் 
ேைக்கிறகு ேலாழேைிக்கி்றலார் வேலமுருகன்! 
ேில்னேலாகிய குல்டலய ேிட்டுேிட்டுச 
வசன்்றேள் ேிலாித்துப �லாரத்்லால வேருபல� 
ேிட்டுேிட்டுச வசன்்றிருக்கி்றலாள்!    ‘அட்்ட 
குைிசி அைல �யந் ’் கல  ்இது!
 ‘் ண் ணதீ ரு க் வ க  ் லா க ம் ! ’  எ ன் று 
எழு்ி்னலால அது புதுக்கேில்யலாம்!
கலாறறுக்வக வேர்க்கி்றது’ என்று எழு்ி்னலால 
;அது புதுக்கேில்யலாம்!
 யலாப�ிவ் ேந்து ேிழுகின்்ற இந்் 
அறபு்க் கற�ல்னக்கு என்்ன வ�ரு 
லேக்க்லாம்? எப�டி அலைக்க்லாம்?
 ‘வ்லாறும்’ என்்ற வசலாலல  ் �லார ி் 
லகயலாண்டிருக்கி்றலார். கண்ண்லாசன் லகயலாண் 
டிருக்கி்றலார். இருந்்லாலும் இந்  ் உணர்சசிக்கு 
இந்் இ்டத்்ில அசவசலால அவ்ேைவு 
வ�லாருத்்மலா்ன்லா என்�ல் என்்னலால 
உறு ி்யலாகச வசலால  ்முடியேிலல !்.
 �லாவேந்்ர் கூ்ட இ்ல்னச வசய்்ி 
ருக்கி்றலார்.  “ச ித்்ிரச வசலால்கவை! 
உலமேன்கு  ்ிருத்் இப�லாலாி்னிவ்” 
என்னும் ேலாியில ‘உலம’ என்�து கேில்ச 
வசலால அல்! வ�லாதுக்கூட்்டத்்ில வ�சுேது 
வ�லால உள்ைது!
 ேிட்டிருக்க வேண்டியது ேில்னவு! 
ேிட்டுச வசன்்றவ்லா வேருபபு!
 அமு்வம அைல ஆல் ஆ்னலால 
ஆத்மலா என்்னலாகும்?
 முரண்கைலால சி்றக்கி்ற அருலமயலா்ன 
கேில்!
 வேலவகலாண்டு எழு்ட்டும் முருக்னலார்! 
ேிருந்து அயரட்டும் ் மிைர்கள்! ேலாழத்துக்கள்!

மு்னவர்  ச.சுப்பிரமணி்ன்
்ிருசசி
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வபான்விழா காணும் 
தமிழவநஞசம் 
இதழுககு வாழத்து!  
 
 
மு�வ�ி கத�ியாத 
     ்ற்ல �வி்ம�யும்
     எழுததாளம�யும் 
தனக்குள் இமணததாய் 
     அவர�ள் உள்ளததில் கதான்றிய
      உணமமத த�வல்�மள 
�ற்மனத துளி�மள 
      �ா�ிதமான அழிநது க்ா�ாப
      ்க்�ததிகல 
எழுதி �டிதம் மூலம் 
      அனுப்ிய �ாலம் 
கதாடேங�ி விஞ்ானம் 
      வளரநதுள்ள இன்மறய 
      மின்னஞசல் த�வல் 
      கதாழில்நுட்ம் வம�யிலும் 
அடிகமல் அடிகயடுதது மவதது 
      இன்று க்ான்விழா �ாணும் 
தமிழகநஞசகம நசீயும் வாழ கவணடும்
      மணணிகல நசீங�ாது 
உன்மனகய கதாடேரநது ்டிக்கும்
      வாச�ர�ளும் க்ரு� கவணடும்
      குமறயில்லாது 
 

 ப.வவஙகடரமணன்

2022  

கண்ணுறங்கு
 

தூக்�மில்லா இ�வுதான் 
துக்�ங�ளின் சுமமயினால் 
�ாரகம�க் குவியலில் 
�டடுணடே நிலவுக்ால 
 
்ின்கனாரு நன்னாளில் 
வில�லாம் �ார�ாலம் 
மின்கனழில் �ாடடி 
பூக்�லாம் எழில்நிலவு 
 
நமக்�ா� நான்்ாடும் 
உயிரப்ாடேல் க�ளாகயா 
கதன்றகல தாலாடடி 
�ணணுறங�ச் கசய்வாகயா 

 
சமரிசராஸ

மகலசியா
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அதிகாலைத் தூறலி்ல்  
நீராடும் மைரகள்... 
 மனம் நிலறக்கும்  
மகரநத வாசலன.... 
 
பனி பபாழியும் ஈர இரவுகள் 
பாபைாளி பரப்பும் 
 பபௌர்ணமி நிைவு.... 
மினமினியாய் கண் சிமிட்டும்  
 வண்்ண விண்மீனகள்.... 
       
உயிருக்குள் ஊடுருவும்  
உன நிலனவுகளின 
 உ்ணரவலைகள்.... 

விழி மூடியதும் 
கண்ப்ணதிரர ரதானறும் 
 உன பபான முகம்... 
 
கலைநது ரபான கனவுகளின  
கலையாத பிம்பமாய் ... 
 ‘ உயிர  நீ ‘ 
எலனப் பிரிநத பினபும் 
                  உயிரூட்டிச் பசல்கிறது ... 

மாறாத.. மலறயாத....  
உன  நிலனவுகளின 
 தாக்கஙகள்!!!

- நிஷா ரஹ்ான்
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 எமது இ்ஙலகத் ி்ரு ேலாடு �் 
இ்னத்்ேர்களும் �் ம்த்்ேர்களும் ேலாழு 
கின்்ற ஒரு �லலி்ன சமூகத்ல்க் வகலாண்்ட 
ேலா்டலாகும் �லவேறு க்லாசலாரப �ண்புகலைக் 
வகலாண்்ட சமூகம் �ல�ண்�லாட்டுச சமூகமலாக 
கரு்ப�டுகின்்றது
 இப �ல�ண்�லாட்டுச சமூகக் கலாரணி 
கைில ்ம்முல்டய ேலாழக்லகக் வகலா்த்ல் 
வகலாண்டு வசலலும் மக்கள் ் லாஙகளுக்கில்டவய 
ேி் வுகின்்ற ேலலு்றேிவ்வய இத் வ்சத் ி்ன் 
வமம்�லாடும் முன்வ்னற்றமும் ்ஙகியுள்ைது 
என்�ல்ப புலாிந்நு வகலாள்ை வேண்டும். ‘‘ஒன்று 
�ட்்டலால உண்டு ேலாழவு ேம்மில ஒறறுலம 
ேதீஙகிடின் அல்னேருக்கும் ்லாழவே’’ என்று 
�லாடி்னலார் �லார ி்யலார் ஒரு வ்சத் ி்ன் வேற்றிக்கு 
ஒறறுலம ஆணிவேரலாகக் கலாணப�டுகின்்றது 
ஒவ்வேலாரு ்்னி ம்னி் னும் ஒறறுலம எனும் 
கயிறல்றப �்மலாகப �ற்றிப �ிடித்துக் வகலாள்ை 
வேண்டும் இ்ன் மூ்ம் குடும்�ம் மறறும் 
உ்றேி்னர்களுக்கில்டயில ஒறறுலம ஏற�டும் 
இந்ேில  ் ஊலாில சமூகத் ி்ல ஒறறுலமலய 
ஏற�டுத்தும்
 சமூகம் என்�து அல்னத்து மக்கைின் 
வ்லாகு ி்யலாகும். எ்னவே சமூகத் ி்ல ேி் வுகின்்ற 
ஒறறுலம ஒரு வ்சத்ல் கட்டிவயழுபபும் 
என்� ி்ல எவ்ேி்  ஐயமுமிலல .்
 ‘ஊ ர்  கூ டி ்ன லா ல  ் லா ன்  வ ் ர் 
இழுக்க முடியும்’’ என்�லார்கள். மக்கைின் 
கூட்டு்றவுேில்்லான் இ்னேலலு்றலேச 
சதீரலமத்து ஒரு வ்சத்்ின் ேைர்சசிக்கு 
சதீரலா்ன �லால்லயத் ்ிட்்டமிடுகி்றது.
 �ரஸ்�ரம் ஒருேருக்வகலாருேர் அன்பு 
கலாட்டு்ல, உ்ேிபுலாி்ல மறறும் ேிட்டுக் 
வகலாடுபபுக்களு்டன் ேலாைப�ைகிக் வகலாள்ை 
வேண்டும். 
 ஒவ்வேலாரு சமூகத் ி்்னதும் ் ்னித்துேம் 
ம்ிக்கப�ட்டு உணர்வுகள் கே்னத்்ிற 
வகலாள்ைப�்ட வேண்டும்.
 வேறறுலமயில ஒறறுலம என்�ல் 
்லாரகமந் ி்ரமலாகக் வகலாள்வேலாமலா்னலால வேறு 
�ட்்ட இ்ன, ம ,் வமலாைிகளு்டன் ஒறறுலமலயப 

வ�ணி ேைமலா்ன எ ி்ர் கலா்த்ல  ் வேலாக்கிப 
�யணிக்க்லாம்.
 ஒன்று�ட்டுச வசயல�ட்்டலால்லான் 
அல்னேரும் அைகலாக ேலாை்லாம் என்�்ல்ன 
ேலியுறுத்துேது வ�லா் �லாகே்த்்ில 
�ின்ேரும் கல் இ்டம் வ�றறுள்ைது.
 ஒருமுல்ற வ்ேர்களும் அசுரர்களும் 
�லாறக்டல்க் கல்டந்் �ின்்னர் ேிருந்து 
�சலாரம் ேல்டவ�ற்றது. அபவ�லாது லகயில்ன 
ம்டக்கலாது ேிருந்துண்ண வேண்டும் என்று 

ி்ருமலால ேி�ந்்ல்ன ேி் ித்்லார். இ்ல்ன 
ஏறகலா  ்அசுரர்கள் இது எப�டி முடியும் லகலய 
ம்டக்கலாது யலாரலாலும் உண்ண முடியலாது 
இது வேண்டுவமன்வ்ற �ைிேலாஙகுே்றகலாக 
ஏற�டுத்்ப�ட்்ட ேி�ந் ் ல்ன இ்ல்ன ேலாஙகள் 
ஏறக மலாட்வ்டலாம் என்று ேிருந்துண்ணலாமல 
வசன்று ேிட்்ட்னர். ஆ்னலால வ்ேர்கள் இ்ல்ன 
ஏறறுக்வகலாண்்ட்னர். எ ி்ர் எ ி்ர் இல்கைில 
அமர்ந்து உணலேப �ிலசந்து ்ஙகளுக்கு 
எ ி்லாில உள்ைேர் ேலாயில லகலய ம்டக்கலாது 
ஊட்டி ேிட்்ட்னர்.ஒருேருக்வகலாருேர் உ்ேி 
வசய்து வகலாண்்ட்்னலால ேிருந்துண்்ட்னர்கள் 
வ்ேர்கள். இந்்த் வ்ேருள்ைம் ்லான் 
இன்ல்றய வ்லேயலாக இருக்கின்்றது.
சக்ருக்கும் உ்வும் ம்னமும் சக்லரயும் 
ம ி்க்கும் குணமும் ்ல  ்தூக்கி்னலால வ�லாதும் 
எஙகள் வ்சம் ் ல்ேிமிர்ந்து ேலாழும்.
 ம்னி் கு்த்துக்கு ேைி கலாட்்ட ேந்் 
அத்்ல்ன ம்ஙகளுக்கும் ஒறறுலம, சலாந்்ி, 
சமலா்லா்னம், ேிட்டுக்வகலாடுபபு, மன்்னிபபு 
இேறல்றத் ்லான் ேலியுறுத்துகின்்ற்ன.
 இ்ன ேலலிணக்கம் என்�து மிகவும் 
ேலிலமயலா்னது. இ்ல்ன சின்்னச சின்்ன 
்்னிே�ர்கைின் வசலாந்  ேிருபபு வேறுபபு களுக்கலாக 
சி் ்றசவசய்துேி்டலாமல கலாபவ�லாம். ்்னிே�ர்கைின் 
அகந்ல  ் ஆணேம் �்ேி ஆகியேறல்ற ேி்ட 
சமு்லாய ேலலிணக்கவம இன்்றியலமயலா்து 
என்�ல  ் உணர்வேலாம். ேைமலா்ன சுபீட்சமலா்ன 
ஆவரலாக்கியமலா்ன இ்ஙலகத் வ்சத்ல்க் 
கட்டிவயழுப� ஒன்று�டுவேலாம். 

n
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முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்த கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – அன்னவமள
க்ணடோடடி தள்ளிமவதது க்சாது சின்னவீடோய்
�ணணாளம் கசய்திடுகவன் �ணடு
 மன்்ன மணிமாறன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – புன்னம�மயக்
�ணடோல் �ளிததுவபக்ன் �ாணாக்�ால் �ா�ணதமதக் 
�ணணாகல க�டக்ன் �னிநது!
 சு்நதர ராசன்
. 
முன்வநது ஒருெணாளுள் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – முன்னாகல
க்ாய்நின்று நாகனா புதுவாழவுப க்ணக்ாகல
்ாய்�ின்ற சநகதாசம் ்ார
 பா. இ்நதிரன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் -  சணமு�தமதப
்ாரததிடேகவ என்னவமளப ம்ங�ிளிமய எணணகமல்லாம்
கவரக்� அமணபக்ன் வியநது
 வா. சண்முகம்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – என்கசய்கவன்
சின்னகதாரு புன்னம�மயச் சிநதிவிடடுக் �ண�லங�ி
அன்னவமள விடடே�ல்கவன் ஆஙகு
 இரா. அழகர்சாமி
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – அன்றுக்ால்
இன்றும்வி யநதுகசால் இல்லாது நிறக்கனா
என்னுள்கள �ாதல் எ�ிநது
 சுசரஷ் சீனிவாசன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்?  –  என்னம்மா
�ணணம்மா உன்க்�ில் �ாகணன் ம�ளம்மா
உணடுன் நிமனகவன்க்ன் ஊஙகு
 விசு. இம்மானுசவல
.
முன்வந(து)  ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்?  –  என்றவுடேன்
க்ான்னூஞசல் கசய்திடுகவன் புன்னம�த கத�ிகலறிப 
க்ான்மனமதப க்ாறறிடுகவன் பூதது
 கவிஞர் வீக வபான்்ன்ா
.
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முன்வந(து) ஒருெணாள் முன்்னணாேில் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக  கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் -  என்கசய்கவன்
என்னுயி�ின் ்ாதிகசன்று இன்கனார உடேல்தமனக் 
க�ாணடேகதன்று க�ாள்கவன் குளிரநது.
 வச்நதில குமார்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன்  முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? - என்கசய்கவன்?
ஆனமடடும் தின்க்ன் அவளழம�க் �ணணாகல
கமானகமாழிப ்ா(ர)மவ கமாழிநது
 ஞால ரவிசச்நதிரன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? -  என்கசய? 
க்ான்மு�ம் ்ாரததுப க்ாறி�லங�ிப க்ானாலும்
புன்மு�ம் �ாடகடேன் புறதது 
 க. சஙகரபாண்டி்ன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – தன்மமயாய்
அன்புநண் னாய்கயன் அ�முரு� உள்ளமரததி
நன்நலம் ஆய்கவன் நயநது.
 வானதி ச்நதிரசசகரன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் –  தன்கனஞசில்
க்ான்னான அநநாளின் க்ான்கனழிலால் கதடிவநதாள்
என்னுள்ள ஏக்�ம் அறிநது... 
 தங்க பாலா ஆசினி 
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – அன்க்கயன்
கநஞசில் நிமறநதிருநதும் கந�ில் சினநது்ின்
க�ாஞசுகவன் யானமணததுக் க�ாணடு
 வசலலப்பன்
. 
முன்வந(து) ஒருெணா ளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – ்ின்கனாருக்�ால்
இப்டிகயார சூழ லினியமமயா தாதலினால் 
அப்டிகய முததம் அமணதது. 
 கவி்த எனககு எதிரி 
. 
முன்வந ப்தணாருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – என்னாளும்
வஞசமில்லா உன்வடிகவ மவய�ததில் �ாண்தா� 
கநஞசினிக்�ச் கசால்கவன் கந�ிழநது...!
 ஜ. க. நாகப்பன்
. 
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முன்வந ப்தணாருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? - க்ான்மாமன 
இல்லம் அமழததுவநது இல்லாள் அறியமவபக்ன் 
கவல்லாத �ாதலமத கவன்று
 தர்மராஜ் பாப்பண்ணன் 
. 
முன்வந ப்தணாருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – அன்றி�கவ
சணடோளி ்ாத�ததி சநதிதத நன்னி�ழமவக்
க�ாணடோடு கவன்க�ாடடேர க�ாணடு. 
 வள்ளி முத்து
. 
முன்வந ப்தணாருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்.! - �ணணாளா!
நில்லாது தான்நடுஙகும் நின்�ாமல முன்மவததுன் 
இல்லாமளச் கசக�ன்க்ன் ஏறறு!
 வபாலி்கயூர்க சகாகிலா
. 
முன்வந ப்தணாருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – என்விழி�ள்
க்ச்சின்முன் வாயமடேக்�ப க்ச்சின் உணரவு�மள
மூச்சஙக� �ாடடுமவள் முன்!
 பாவலர் கரும்லத்தமிழாழன்
. 
முன்வந ப்தணாருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணா பலன்பெய்வீர் – நன்றி்ல
என்றிமறக்க� நானும�பக்ன் இன்னும் கமருக�றி
முன்னினும் சசீக�நதக் �ாண  
 கணபதி சிவசண்முகம்
. 
முன்வத்(து) ஒருெணாள்ளுன் முன்்னணாேின் கணா்தலன்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்  – இன்னாளின்
கவலிதநத நறபுனிதம் கவதமனமயத தா�ாது
தாலிக்குப ்ின்னா தவிபபு!!
 கிருஷ்டினா அருள்வமாழி 
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேில் கணா்தல்்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – �ன்னல்
தமலவனின் �ண�ள் தவிப்மதக் �ணடு
சிமலயா�ி நிறக்ன் சிவநது.
 மாலதி திரு
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர் – உன்விழியால்
க�ால்லாகத! என்னுள்ளம் க�ாள்ளாகத உன்னன்ம்; 
நில்லாகத என்க்ன்�ண நசீரதது
 சு. வி. லடசுமி
. 

வ
ெ

ண
்

பாப்
 ்

ய
ண

ம்
 2

  20222|



  |

முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தலி்தன்
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – அன்கறன்மன
�ாதகலாரு க�டோ �ருவாயா என்றி�ழநதாய்
ஏதமில்மல, வாகவன்க்ன் ஏறறு!
 சு்நதரராஜ் த்ாளன், பெங்களூரு
. 
முன்வந(து) ஒருெணாளுன் முன்்னணாேின் கணா்தல்்தன் 
இன்முகத்க்தக கணாட்டிெதின்றணால் என்பெய்வீர்? – மன்றினில்
வணணமிகு �ற்ின�ாய் வாழிய நசீங�களன்று 
்ண்ாய் உம�ததிடுகவன் ்ாரதது . 
 சரஸவதி  பாஸகரன்
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வகலா்ஞசம் சேலா்லா்ன வ�லாட்டி ்லான்... 
வ�லாட்டியின் கலா் அைவு
25-12-21 ச்னி மு்ல 09-01-22 ஞலாயிறு இரவு ேலர... 
. 
கறபுக்கரசி கண்ணகிக்குக் கில்டக்கலா் �ிள்லைபவ�று....
அன்ல்ன என்்ற வ�ண்ேில்யின் உயர் அஙகதீகலாரம்.....
ஆ்டல கு்த்்ில வ்லான்்றி்னலாலும். 
மலா்ேிக்கு ேைஙகிய கலா்த்்ின் ்தீர்மலா்னம் என்்னேலாயிருக்கும்? 

வகள்ேியின் சுருக்கம் ; 
கண்ணகிக்கு ஏன் குைந்ல் இலல்? 

இ்றகலா்ன �்ில் ஒன்று மு்ல ஐந்து வேண்�லாக்கைில வசலால்்லாம்... 
அசத்துஙகள் கேிஞர்கவை ..... 

ேைக்கம்வ�லால கைம் முழுேதும் கேிஞர்கைின் கற�ல்னக்கு. ம்ன்ில 
�ட்்டல் �ட்வ்டன்று வ�லாட்டு உல்டயுஙகள் வேண்்டலையில.  
எல்லாம் கற�ல்னக்வக...

அது ேலகசசுலேயலா்னலாலும் ஏறறுக் வகலாள்ைப�டும். உஙகள் 
ம்னம் வசலாலேல் சலாியலா்ன இ்க்கணத்வ்லாடு �கிருஙகள் வ�லாதும்.
கலா்த்ல் கேிஞர்கள் லகயில ஒப�ல்டக்கிவ்றலாம் கட்்டலாயம் 
இைஙவகலாேடிகள் வகலா�ம் வகலாள்ை மலாட்்டலார் என்்ற ேம்�ிக்லகயில.
. 
்ைர்வுகள் : - ்்னித்்மிைில ்லான் �லா்டல அலமயவேண்டும் என்்ற 
கட்்டலாயம் இலல்.  ேலாசித்்லால புலாியும்�டி இயல�லா்ன ேலார்ல்கவைலா, 
அல்து ேட்்டலார ேைக்குச வசலாறகவைலா �யன்�டுத்்்லாம். ்லை 
்ட்்டலாமல, புணர்சசி இல்லாமல, �ிலையின்்றி எழு்ி்னலாவ் சி்றபபு. 
. 

என்றும் ்மிழு்டன்...
்மிழவே்ஞசம் அமின்... 

மறறும்
்மிழவே்ஞசம் ஆசிலாியர் குழு...
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 அந்் இரேில ஆள் ே்டமலாட்்டம் 
ச ற று  கு ல ்ற ே லா ்ன  � கு ் ி  � ்ன ி  ச ற று 
கூடு்்லாக வகலாட்டுகி்ற வேலையில, 
மரஙகைின் சத்்ம் ஒருபு்றம், �்றலேகைின் 
குரலகள் மறுபு்றம், அலம்ி சூழந்் அந்் 
�கு்ியில, இருசக்கர ேலாக்னம் வேைிசசம் 
ேந்து ேந்து அமர்கி்றது, சின்்ன்லாக ஒரு குரல 
சத்்ம், அந்் குரல வமலும் உயர்கி்றது, ஒரு 
வகலாலுசு சத்்ம், மலலிலக மணம், ேலாசல்ன 
்ிரேியம் சறறு கூடு்்லாக மூக்கில நுலைய, 
முகம் முழுேதும் ேியர்லே துைிகள் ேடிந்் 
ேண்ணம் ஒரு ேஙலக. மூசசு முன்னும் 
�ின்னும் வசன்று ேர அந்் இரேில ே்டந்து 
ேருகி்றலாள். 

 மசசி ! என்்ன்டலா இன்்னிக்கு குைிர் 
வ ர லா ம் �  அ ் ி க ம லா  இ ரு க் கு  உ ்ட ம் வ � 
ேடுஙகுது ்டலா !
 ஆ ம லா  ம லா ம லா !  வ ே ற ல ்ற  ே ி ்ட 
இன்்னிக்கு வகலா்ஞசம் அ்ிகம் ்டலா ! ஸ் ஸ் 
அப�லா என்று லகலய உரசி கன்்னத்்ில 
லேத்து வகலாண்டு வசலான்்னலான் ரேி. 
 ஒரு சிகிவரட் இழுத்்லாத்்லான் சலாியலா 
ேரும் வ�லா் என்று ேிமிர்ந்் மணி, அஙவக 
ே்டந்து ேரும் ேஙலகவய �லார்த்து, வ்டய் 
ரேி அஙக �லாரு்டலா அது ேருது ்டலா !.
 அதுேலா யலாரு்டலா! என்று ரேி �லார்த்து 
இதுேலா என்்ன்டலா இந்் வேரத்து் இது 
இப�டி ்்னியலா ேருது!. 
 இந்் மலா்ிலாி ஆளுகளுக்கு இது 
்லான்்டலா வேரம். �கல முழுேதும் கல்ட 
கல்டயலாக �ிசலச எடுக்குஙக! அபபு்றம் 
லேட் ஆகிருசசு்னலா இந்் வேல்க்கு 
ேந்துருஙக. 
 அது ேல்டய �லாரு்டலா என்்னமலா 
ே்டந்து ேருது. 
 ச சதீ... இல்பவ�லாய் ரசிக்கி்றிவய்டலா 
ேல் ரசல்ன ்டலா உ்னக்கு. அது ஒரு ேல்ட 
அது ஒரு ஆளுன்னு கருமம் ்டலா ! என்று 
மணி வசலால் அந்் ேஙலக இேர்கைின் 
அருகில ேந்்லாள். ...
 ரேி �லால்வய மல்றத்து ஒரு மலா்ிலாி 
உ்ட்ல்டக் கடித்துக்வகலாண்டு எசசில 
ேிழுஙக �லார்த்்லான். 
 வகலா்ஞசம் ்ள்ைிக்கஙக இப�டியலா 
ேடு �லால்யி் ேிக்கி்றது. 
 ஏன் ஓரமலா வ�லாகமுடிய்லா என்று 
ேக்க்லாக கூ்றி்னலான் மணி. 
 இப�டி �லால்வய ம்றசசு ேின்்னலா 
எப�டி வ�லா்ற்லாம்,  வகலா்ஞசம் ேைிய 
ேிடுஙக. 
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 ஏன் என்ல்னயல்லாம் �லார்த்்லா 
உ்னக்கு �ிடிக்கலா்லா?. 
 என்்ன வ�சு்றதீஙக ்்னியலா ஒரு 
வ�லாண்ணு ேந்்லா இப�டியலா வ�சுவீஙக, 
என் அக்கலாே கூப�ி்ட வ�லாவ்றன் அே 
எ்னக்கலாக கலாத்்ிருப�லா !.
 �லாரு்டலா இது வ�லாண்ணலாம் ்டலா, 
இது வ�லாண்ணுன்னு வசலான்்னலா வ�லாண்ண 
என்்னலானு வசலாலலு்றது, வ�லாண்ணலாம் 
வ�லாண்ணு எஙக கலாவணலாம் என்று வசலாலலி 
சிலாித்்லான் மணி. 
 வகலா்ஞசம் ்ள்ைி ேிலலுஙக ேலான் 
வ�லாகணும். 
 கு ை ி ர்  வ ே ்ற  இ ப � டி  அ டி க் கு து 
ேதீ வே்ற இப�டி �க்கமலா ேிக்கு்ற என்று 
வசலால். 
 அண்ணலா என்்ன வசலாலலு்றதீஙக ஒரு 
வ�லாண்ணு ்்னியலா ேந்்லா ்ப�லா்னேைலா !
ஏய் சும்மலா ேடிக்கலா் ேதீ எதுக்கு இந்் 
இரேில ்்னியலாக ேந்் ிருக்வகன்னு 
வ்லா ியலா்லா  என்்ன. உன்்ன மலா்ிலாி 
எத்்்ன இதுகைலா �லார்த்்ிருக்வகலாம், ஓேரலா 
சதீன் வ�லா்டலா் எவ்ேைவு உ்னக்கு என்று 
ேரம்பு மதீ்றி  மணி வ�ச, 
 ச ற று  வ க லா � த் து ்ட ன்  அ ண் ண லா 
்ிருேஙலக என்்றலால �ிசலச எடுக்கி 
்றேர்கள், சுகம் கலாணுகி்றேர்கள், ்ிருட்டு 
�ண்ணு்றேஙகைலாகத்்லான் இருக்கணுமலா?. 
ஏ ன்  சு ய ம லா க  வ ச லா ந் ்  உ ல ை ப � ி ல 
ேலாழு்றேஙகைலா இருக்கக்கூ்டலா்லா?. 
 உன்்ன �லார்த்்லா அப�டியலா வ்லாியுது 
மசசி இஙக �லாரு்டலா இதுே என்்னவமலா 
கல்வயல்லாம் வசலாலலுது கலாசு வகலாடுத்்லா 
கண்்டல் �ண்ணு்றவ்ல்லாம் வகள்ேி 
வகட்டு வ�சுது்டலா !
 உண்லமய வசலான்்னலா வகள்ேி 
வ க ட் க ி வ ்ற னு  அ ர் த் ் ம லா !  அ ப � டி வ ய 
லேத்து வகலாள்ளுஙகள் ஆமலா ேலான் வகள்ேி 
வகட்கிவ்றன் ்லான் ! 
 என்்ன ்ிமிரலா வ�சு்ற உ்னக்கு 
இவ்ேைவு ்ிமிரலா ஒரு ஒன்�துக்கு என்று 
மணி வசலால். 
 அண்ணலா ஏன் அப�டி வசலாலலு்றதீஙக! 
ஒரு ி்ருேஙலகயலா இருக்கு்றது எவ்ேைவு 
கஷ்டம் வ்லா ியுமலா!  வசலாந்் அப�லா 
அம்மலாகூ்ட எஙகள் உணர்வுகலை  புலாிந்து 
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வகலாள்ேது கில்டயலாது. ச்னியன் �ிசலாசு 
எஙகலாேது வ�லாயி வசத்து வ்லால்யினு 
அடிசசி ேிரட்டு எஙக வ�லாேதுவ்ன வ்லாியலாம 
ேடுவரலாட்டில அ்னலால் மலா ி்லாி �சிவயலாடும் 
ேலிவயலாடும் ி்லாிந்து, �சிக்கு வசலாறு வகட்்ட 
உஸ் னு கிண்்டல �ண்ணி ேிரட்டுேலாஙக, 
எ்லாேது வேல் வகட்்டலால உ்னக்கு எல்லாம் 
யலாரு வேல் குடுக்கு்றதுனு வகே்மலா வ�சி 

ி்ட்டி அனுபபுேலாஙக, வே்ற என்்ன �ண்ண 
முடியும் �சிக்கு வசலாறு வகட்்டலா �ிசலச 
வகட்கிவ்றலாமுன்னு �ிசலச வ�லாடு்றது, ஏன் 
எஙகளுக்கு வேல் வகலாடுக்கலாம �ிசலச 
வ�லாடு்றதீஙகன்னு உஙகளுக்கு வ்லாியு்லா!.
 உஙகை வேல்க்கு லேத்்லால 
ேிைஙகிடும் சும்மலா வ�லாேியலா !.
 ஏன் அண்ணலா, ேலாஙகள் வேல்க்கு 
ேந்்லால என்்ன �ிரசல்ன, க்டவுவைலா்ட 
�ிள்லைகள் ேலாஙகள், எ்லாேது வ்லாைில 
வ்லா்டஙகும்வ�லாது ஒரு ் ிருேஙலக லகயில 
ஒரு ரூ�லாய் ேலாஙகி ஆரம்�ிக்கி்றதீஙக 
அபவ�லா மட்டும் ேலாஙகள் உஙகளுக்கு 
ேஙலகயலா வ்லாியல்யலா?. 
 எல்லாவம ேலாம �லார்க்கி்ற �லார்லேயில 
இருக்கு அண்ணலா, இஙக எல்லாரும் ேல் 
ேஙகைலா, ஒரு ி்ருேஙலகய �லார்த்்வு்டன் 
அேள் ி்ருடி, வேசினு ேில்னக்கி்றிஙகவை 
்ேிர ஏன் அேலை ஒரு மனுசியலா �லார்க்க 
மலாட்வ்டன்னு்றதீஙக!. எஙகளுக்கும் ஒரு இ்யம் 
உண்டு அதுவும் துடிக்கும் அ ி்லும் ேலிக்கும், 
அ ி்லும் ஆயிரம் ஆலசகள் உண்டுன்னு 
உஙகளுக்கு ஏன் புலாியமலாட்வ்டஙகுது?.  
உஙகள் ஆலசக்கு ேலாஙகள் ேிருந்து 
என்று இன்னும் எத்்ல்ன ேலாட்கள் ்லான் 
ேில்னபபீர்கள்.  ஏன் ேலாஙகளும் ேிேசலாயம் 
�லார்க்ககூ்டலா்லா! ஒரு ேலாத் ி்யலார், கவ்க்ட்்டர், 
்டலாக்்டருனு ேரக்கூ்டலா்லா!.  ் ிருேஙலக என்்றலால 
்ே்றலா்னேள் அப�டித்்லாவ்ன, எத்்ல்னவயலா 
்ிருேஙலககள் �ிரசேம் �லார்த்து, ்லான் 
குைந்ல  ் வ�றறுக்வகலாள்ைமுடியலாேிட்்டலாலும் 
்லாலயயும் குைந்ல்யும் �லார்த்து சந்வ்லாசப 
�ட்டு வகலாள்ளும் ேஙலககள் ஏரலாைம், 
ஊர் வ�ர் வ்லாியலாமல சுற்றி ்ிலாியும் 
எத்்ல்ன குைந்ல்களுக்கு ்ிருேஙலககள் 
�லாதுகலாபபு வகலாடுத்து அேர்கவை �ரலாமலாித்து 
ேைர்க்கி்றலார்கள் வ்லாியுமலா?. ஏன் ஒரு 
வ�ண்ணுக்கு கூ்ட அல்டக்க்ம் வகலாடுத்து 

அேைின் மலா்னம் கலாத்து ேின்்றேர்கள் 
ேஙலககள், யலாரலாேது வசலாலலுஙக ஒரு 
்்னியலா ேரும் வ�ண்ணுக்கு அேைின் உ்டல 
ேிரும்�லாமல அேலை �லாதுகலாக்கும் ஆண்கள் 
உண்்டலா?. எல்லாம் வ�லால  ் கலாமம் என்று 
அல்யும் கூட்்டத் ி்ல எப�டி ம்னி்  வேயம் 
�லார்க்க முடியும். ி்ருேஙலக என்று கூ்ட 
�லார்க்கலாமல என்ல்னயும் கலாமம்வகலாண்டு 
�லார்க்கும் உஙகைி்டம் வ�ண்களுக்கு எப�டி 
�லாதுகலாபபு கில்டக்கும், ஏன் உஙகள் வீட்டிலும் 
வ�ண்கள் இலல்யலா?  அேர்கைில யலாரலாேது 
இப�டி இருந்்லால அேர்கலையும் இப�டி்லான் 
வகலி கிண்்டல ஒன்�து உஸ் னு ேக்கல 
�ண்ணுேிஙகைலா?. ேலாஙகளும் ம்னி் ர்கள் ் லான் 
அண்ணலா, எஙகளுக்கு �ிடித்்லாறவ�லால ேலாை 
எஙகளுக்கு உலாிலம இலல்யலா?  ேலாஙகள் 
என்்ன்லான் �லாேம் வசய்வ்லாம், இப�டி 
மலா்றவேண்டும் என்று ம்னது வசலாலலியது 
அப�டி மலா்றிவ்னலாம், இப�டி மலா்றி்னலால என்்ன 
வகலால் குற்றமலா?  இப�டி மலா்றிேிட்்டலால 
எல்லா ேஙலககளும் இரேில லகேதீட்டி 
சுகத்்ிறகுத்்லான் அலைக்கவேண்டுமலா?  
என்்ன அண்ணலா என்று கண்ணில ேதீர் வகலாட்்ட 
வ�சி்னலாள் அந்  ்ேஙலக. 
 மணி சறறு அலம்ியலாக ேின்்றலான். 
ரேியும் எதுவும் வ�சலாமல ஒரு ்ிருட்டு 
முைி முைித்துக்வகலாண்டு அலம்ியலாக 
ேின்்றலான். 
 என்்ன வசலாலேது என்று மணிக்கு 
வ்லா ியலாமல சறறு ்ல்கு்னிந்்�டி 
�லால்லய ேிட்டு ேி்கி்னலான். 
 மணி �லால்லய ேிட்டு ேி்க 
அேள் ே்டக்க வ்லா்டஙகி்னலாள். 
 அேள் சறறு தூரம் வசல் ரேி 
வேகமலாக அேள் அருகில வசன்று, சிஸ்்டர் 
சலாலாி அேன் ஏவ்லா வ�சிட்்டலான் என்்றலான். 
�ரேலாயிலல் அண்ணலா என்று வசலாலலி 
அேன் ்ல்யில லகலேத்து ஆசதீர்ேலா்ம் 
வகலாடுத்து சிலாித்்லாள் அந்் ேஙலக. 
 ம்ன்ில பு்ிய ம்ர்வு்டன் ரேி அந்் 
ேஙலகலய �லார்த்து ேின்்றலான். 
 வேகு தூரம் வசன்்ற அந்் ேஙலக 
்ிரும்�ி �லார்த்து ஒரு புன்்னலக புலாிந்்லாள், 
அல்க்கண்்ட மணியும் சிலாித்்லான். 
 அேள் வ�யர் ே்னேரசி..
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குடிமச வாழவாயினும்
குமறவில்மல ம�ிழவிறகு
மாளிம� வ�வுடேன்
ம�ிததது ம�ிழவும்

்�நது  வி�ிநத
்நத ்ாசங�ள்
ஒடுங�ிப க்ாயின
நவீன வளரச்சியால்

மாறறங�ள் �ணகடே
மறநகதாம் வாழவியமல
கதறறிடேக் ��மின்றித
கதம்்ி  நிற�ின்கறாம்

�ிளிததடடும் �ிடடிபபுள்ளும்
அளிதத ஆனநததமத
நவீன விமளயாடடில்
�ாண்கத அ�ிது

மனங�ளால் அன்று 
மனிதம் �ாதகதாம் - இன்று
்ணதமதக் �ணடு
மனிதம்  கதாமலதகதாம்

உறவின் கமன்மம�ள்
உணரநது வாழநகதாம்
இன்று உணரவு�ளறற
நமடேப்ிணமாய் வாழ�ின்கறாம்

இயறம� வாழவும்
இயறம� உணவும் 
இயம்பும் என்றும்
இனிய ்யன்�மள

மறநகதாம் இவறமற
சுமக்�ின்கறாம் கநாய்�மள
மருநதுடேன் அமலநது
ம�ிக்�ின்கறாம் ்ாதியில்

சடேஙகு�ள் மறநது
சம்்ி�தாயம் மறநது
்ா�ம்்�ியங�ள் மறநது
நம்்ிக்ம��ள் துறநது

வாழவிமன இருளில்
மூழ�டிதது
்ாமத�ள் மாறிய
்டசி�ளாய்ப ்றக்�ின்கறாம்

வன்ம மனங�ளால்
வன்முமற�ள் ஏ�ாளம்
சுதநதி�மும் இன்று
சிமறக்குள் அடேக்�ம்

இலாவ�மாய் நடேமாடே
முடியாத நிமலயின்று
குழநமதக்கும் இஙக�
்ாது�ாபபு இல்மல

மூமளயும் இன்று
வி�ா�ங �ணடேகதா?
சிநதமன�ள் யாவிலும்
வன்மங�கள உதிக்�ின்றன

க்ாடடியும் க்ாறாமமயும்
புறறாய் வளரநது
மனங�ள் எல்லாம்
நஞமசக் �க்குது

்ள்ளிக் �ாலம்
தநத ம�ிழவும்
்ருவ�ாலங�ளில் சிற�டிததுப
்றநத தருணங�ளும்
இனி எம்வாழவில்
எடடோக்�னிகய
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1

எநதன் இனிமமகய

கணணுள் ம்ியணாய் விழுந்தணாய்!
என்னுள் ெதிலவணாய் எழுந்தணாய்!
பெந்்தன் துேியணாய் நுகைந்தணாய்!
பெஞ்ெில் மகதிழவணாய் மலர்ந்தணாய்!

பெணால்லும ம்னதுள் சுகமணாய்
பவல்லும ெதிக்னவில் ெலமணாய்
கல்கலக ககரககும விைியணால்
கன்்னல் கவிக்த பமணாைிந்தணாய்!

 ஆ_முருக�சுவ�ி

2

அழ�ன் முரு�ன்

ெணாளும பெணாழுதும ம்னக்த
ஆளும அைகன் முருகன்
்தணாளும ெிடித்து வ்ங்க
நீளும வேமும மகதிழவும.

குன்றின் ்தகலவன் முருகன்
என்றும துயரம அகறறி
குன்றணா ெலத்க்த அேித்து
நன்கற ம�ிழ அருள்வான்.

 கதன்்ம� இ�ா�. ்ாஸ�ர

3

அன்க் உல�ம்

அன்்ெ உலகதில் ெதிகறய
துன்ெம துயரம ஒைிய
வன்பெணால் ெி்னத்தீ மகறய
குன்றணா உறவும மலரும

பெஞ்ெம அகம்ததி பெற்வ
வஞ்ெச் பெயகலத் ்தவிர்த்து
ெஞ்ெணாய் ம்னமும ்ததிகழந்தணால்
விஞ்சும மகதிழச்ெி பெறலணாம

 தமிழபக்�ியசாமி, திணடுக்�ல்

4

நிலாப  க்ண

வண்ம  ககலயணா  ெதிலவணாய்
எண்ம  ்த்னி்ல  ெதிகறவணாள்
விண்ில்  ்ததி்னமும  மகறயக
கண்ில்  க்னவணாய்  மி்தபெணாள்.

பவள்கே  ெதிலவின்  அைககக
பகணாள்கே  அடிககும  ம்ன்ததில்
துள்ளும  இேகம  துடிகக
அள்ேி  எடுத்்்த  அக்த்்்தன்.

 கெயசக்தி ்ி�்ா��ன்.

5

அன்க் வருவாய்

பெல்லக க்னி்ய விகரவணாய்,
பமல்ல ெைநது வருவணாய்.
பவல்லச் சுகவ்ய யருகதில்,
எல்லணா மருநது மேிபெணாய்.

கல்லணாய் ம்னக்த யிருத்்ததிச்,
பெணால்லணா வி்தமணாய் ெகர்வணாய்.
அல்லணா ்தகவகள் விலககதிப,
ெல்்வ றுகரகள் ெகர்வணாய்.

 வீ�ா கமா�ன். இலஙம�

ெஞ்சி விருத்தம்

1

2

3
4

5
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 இப�டி அர்த்் ரலாத்்ிலாியில வ�ய்க் 
கலாட்டிறகுள் மலாட்டிக் வகலாள்வேலாம் என்று 
வே்ம்மலா வகலா்ஞசமும் ேில்னக்கேிலல். 
 வேஙகிலாி  கிரலாமத் ி்ல உள்ை அக்கலா 
லேப �லார்த்து வகலா்ஞசம் �ணம் வகட்டு 
ேர்லாம் என்று கிைம்�ியேள்்லான். அக்கலாவும் 
�ணம் வகலாடுத்து ேிட்்டலாள்.ஆ்னலால என்்ன 
வ்சில ேி்டேிலல .்க்டந்  ் ஆறு மலா்மலாய் 
அக்கம் �க்கத்்ில உள்ை அத்்ல்ன 
கல்கலையும் அ்சித் ் தீர்த்்லாள்.
 வே்ம்மலாேலால வேைியத்்லான் முடிந் 
்து. �ணம் வகலாடுத்்ேைி்டம் �ட்வ்டன்று 
வ�சலச அறுத்துக் வகலாண்டு ேரமுடியேிலல .்
 அக்கலாவுக்கும் ் ஙகசசிக்கலாலாி எப�டி 
்ிரும்புேலாள் என்்ற கேல் இலல்.
 உ்ேி வசய்�ேர்கள் �்ர் அேர்கள் 
வசய்் உ்ேிலய வசலாலலிக்கலாட்்டலாமல 
இப�டி �்ேைிகைில இம்லசப �டுத்து 
ேலார்கள். �லாட்டு �லாடி அறுப�லார்கள். வஜலாக் 
வசலாலலி கிைிப�லார்கள். அேர்கள் மலாமன் 
மசசலான் ரவுசுகலை ேடித்துக் கலாட்டுேலார்கள். 
அ த் ் ல ்ன ல ய யு ம்  வ � லா று ல ம ய லா ய் 
வகட்க வேண்டும். �ண உ்ேி வசய்து 
இருக்கி்றலார்கவை. ்ல்லயத் ்ல்லய 
ஆட்்டவேண்டும்.
 ‘ஆ அப�டி வ�லாடு..ஐவ்சலா..இப�டி 
வ�லாடு ஐவ்சலா’ என்வ்றல்லாம் வசலால் 
வேண்டும். ்்னக்குத் ்ரலாமல அேர்கள் 
மட்டும் குடிக்கும் ஏ்லாேது ஒரு �லா்னத்ல் 
கலாப�ித்்ண்ணிவயலா, கம்�ம் கூவைலா, 
வகலாள்ளு ரசவமலா �லார்த்துக் வகலாண்வ்ட 
இருக்கவேண்டும்.
 ‘ வ ே ண் ்ட லா ம் . . ச லா ப � ி ட் ்ட லா ச சு . .
�சிக்க்..�ிடிக்கலாது...’ என்று ஏ்ேது ஒரு 
கலாரணம் வசலால் வேண்டும்.

 வே்ம்மலா அப�டித்்லான் வேரம் 
வ�லாேது வ்லாியலாமல ேன்்றி உணர்சசி 
கலாட்டியேள் கல்டசி �ஸ்ல்த் ்ே்ற 
ேிட்டு ேிட்்டலாள்.
 ‘என்்ன வசய்ேது’ என்று வயலாசிக்கும் 
வ�லாது, ‘ அக்கலா...! வ�ய்கலாட்டு ேைியலா 
குறுக்கலா் வ�லா்னலா வ�லாயிர்லாம்கலா’ 
என்்றலான் ஒருத்்ன்.
 வ�ய்க்கலாடு!
 அேளுக்குத் வ்லாியும்.
 அது ஒரு முந் ி்லாிகலாடு. வரண்்டலாம் 
ஆட்்டம் �லார்த்்ேர்கள் கிரலாமத் ி்றகு ேிலரேலாக 
்ிரும்� உ்வும் கலாடு. இந்் வகலாரலா்னலா 
கலாய்சசல ேந்்�ி்றகு வசகண்ட் வஷலா ரத்து ஆகி 
இரண்டு ேரு்டமலாகிேிட்்ட்லாலும், ே்டமலாட்்டம் 
குல்றந்்்லால தூக்குப வ�லாட்டு வசத்துப வ�லா்ன 
சி்  வகஸ்கள் ேந்துேிட்்ட்லாலும், அ்ன் �ின் 
ேிலைேலாய் வ�ய்கள் குடிவய்றிேிட்்ட்லாகவும் 
வ�சசு.இரண்டு ேருஷத் ி்றகு முன்பு ஜலா ி் 
மலா்றி கலா்லித்  ்சஙகரனும்,ேலாணியும் தூக்குப 
வ�லாட்டு வசத்்து இந்் கலாட்டில்லான். 
மு்லில வசத்  ்ேலாணியின் எலும்புக்கூ்டலாேது 
கில்டத்்து. சஙகரனுல்டயது எதுவும் 
மி்ஞசேிலல். இருேர் ஆேியும் வம/�லா 
முந் ி்லாிக்கலாடு என்று ஆகிேிட்்டது!
 ‘முந்்ிலாிக் கலாடு’ வ�ய்க்கலாடு என்று 
வ�யலரப வ�றறு ேிட்்டது.
 அது என்்னவேலா �ட்்டப வ�யர்களும், 
�யஙகரப வ�யர்களும் �சக்வக்ன ஒட்டிக் 
வகலாண்டு ேிடுகின்்ற்ன.
 அேள் ேிலரச்லாக ே்டந்து வகலாண்டி 
ருந்்லாள்.
 ேல  ்வேலை. மரஙகளுக்கு இல்டவய 
ேி் வேலாைி வே்ம்மலாலேக் குச்ம் ேிசலாலாித்துக் 
வகலாண்வ்ட ேந்து வகலாண்டிருந்்து.
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 வே்ம்மலாேிறகு வ�ய் �யம் இலல் 
என்்றலாலும்,’அப�டி ஒன்று இருக்குவமலா’ 
எ ன் ்ற  எ ண் ண மு ம்  அ வ் ே ப வ � லா து 
ேரும். ‘கலரப�லார் கலரக்க கலலும் 
கலரயும்’ என்�து வ�லால கிரலாமத்்ில சி் 
வ�ருசுகளும் அக்கப வ�லார் கிைேிகளும் 
இருக்கத்்லான் வசய்்லார்கள்!
 வே்ம்மலாள் ேல்டலய எட்டிப 
வ�லாட்்டலாள்.�லாம்பு வ�லால ேலைந்து ேலைந்து 
வசன்்ற ஒத்்யடிப �லால் ேைிகலாட்டிக் 
வகலாண்வ்ட வசன்்றது.இருட்டு கண்ணுக்கு 
ஓரைவு �ைகி ேிட்்டது. ி்டீவரன்று புலக 
மணம் அேள் ேலாசிலயத் ்லாக்கியது.
 அது சிவகவரட்்டலா..பீடியலா என்று 
அேளுக்கு இ்னம் �ிலாிக்கத்வ்லாியேிலல். 
ஆ்னலால வம்த்வ்ரு �லாட்டி,  ’வ�ய் 
சுருட்டு்லான் �ிடிக்கும்’ என்று வசலாலேலாள்.
இபவ�லாது வே்ம்மலாேிறகு இ்டது �க்கம் 
ஒரு சின்்ன �லால் �ிலாிேதும் அ்ன் தூரத்்ில 
ஒரு உருேம் வ்லாிேதும் ேி்ர்ச்னமலாகியது. 
‘வ�லயப �லார்த்்லா வ்லாபபுலை மூடிக்வகலா’ 
என்று மணித்்லாத்்லா ஒரு முல்ற வசலான்்னது 
சட்வ்டன்று ேில்னவுக்கு ேர வ்லாபபுலை 
மூடிக்வகலாண்்டலாள் வே்ம்மலாள்.
 கு ் வ ் ய் ே த் ல ் 
வேண்டிக்வகலாண்்டலாள். 
 �யம் உ்டல் ஆட்டியது..
 ‘அது’ வேள்லை உல்டயில்லான் 
இருந்்து!
 ‘்ல்ேலி கலாய்சசலும் ்்னக்கு 
ேந்்லால ்லான் வ்லாியும் என்�து வ�லா் 
வ�ய் அனு�ேமும் ஒருேனுக்கு ேந்்லால 
் லா ன்  வ ் லா ி யு ம் ’  எ ன் று  ே ி ல ்ன த் து க் 
வகலாண்்டேைலால ேகர முடியேிலல்.
 ஏவ்லா ஒரு �ைதீர்  ஒைி  அேள் 
முகத்்ில அல்றந்து ேிட்டுச வசன்்றது. 
 இபவ�லாது அந்் வ�ய் அேலை 
ேன்கு வேருஙகி ேிட்்டது. லகயில சுருட்டு!
‘வ�ய்க்கு  மட்டும் ஏன் வேள்லை உல்ட? 
அ்ிவும் �ைதீர் என்று? அதுக்கு யலார் சர்ஃப 
எக்வசல சபலை �ண்்றது?’ என்்ற வஜலாக் 
உண்லமயலா்னல்ப �லார்த்து ேடுஙகும் 
வ�லாது அது அருகில  மி்ந்் மலா்ிலாி ே்டந்து 
ேர அேள் ் ிரும்�ி ஓ்ட ஆரம்�ித்்லாள். அது 
�ின்்னலாடி ேருேது மலா்ிலாி இருக்க,இ்யம் 
வேடித்து இரத்்ம் கக்கிச சலாேபவ�லாேது 

வ�லாேது உறு்ி என்று ேில்னத்்லாள். 
ேில் வேல ேலாஙக �ணத்்ிறகலாக 
கலாத்்ிருக்கும் �லாசக்கலாரக் கணேனும், ஒவர 
அன்புசவசல்க்குட்டி மகள் வசலார்ணலாவும் 
ேில்னவுக்கு ேந்்்னர்.
 “வே்ம்மலா..”  என்்றது குரல.எஙவகலா 
வகட்்ட குரல.
 “�யப�்டலாவ் வே்ம்மலா... ேலான் 
்லான் சஙகரன்... ்ிரும்பு..”
 ‘வ�ய் �் கல்கள் வசலாலலும். 
ேதீலிக் கண்ணதீர் ேடிக்கும்...ேம்�ி ேின்்னலா 
அடிசசிறும்...இரத்்ம் குடிக்கும்..’ யலாவரலா 
வசலான்்னது ேில்னவுக்கு ேந்்து!
 அது முன்்னலாடி சட்வ்டன்று ேந்்து. 
சுருட்ல்ட தூக்கி  எ்றிந்துேிட்டு  ்ன் 
முகத்்ில ்டலார்ச அடிக்க அ்ட சஙகரன்!
 “ஆமலாம் வே்ம்மலா... ேலான்்லான்.. இந்் 
கிரலாமத்து ச்னம் ேில்னசசுகிட்டு இருக்கி்ற 
மலா்ிலாி இஙகு தூக்கு வ�லாட்டு சலாே்.. 
�ம்�லாய்க்கு ஓடிட்வ்டன். ஆ்னலா சலா ி்லயக் 
கலாட்டி �ிலாிசசு ேலாணிய அடிசசுக் வகலான்னு 
இஙக தூக்கு  ் வ்லாஙகேிட்்டலாஙக.. அே 
ேில்னேலா அவ்ேப வ�லாது ேருவேன்... ேலான் 
உன் முல்றப ல�ய்னலா இருந்்லாலும் எஙக 
கலா்ல  ் சபவ�லார்ட் �ண்ணி கல்டசி ேலர 
வ�லாரலாடி வ்லாத்துப வ�லா்ன உன் கலால ,் 
என்ல்னக்கலாேது ேிைனும்னு ேில்னசவசன்.. 
க்டவுவை அந்  ்ேலாய்பல� வகலாடுத்துட்்டலாரு...” 
வசலாலலி அேள் ் டுக்க ் டுக்க கலாலில ேிழுந்து 
எழுந்்லான் சஙகரன்.
 அ ே ளு க் கு  க ண் க ல ை  ே ம் � 
முடியேிலல்.
 “ேலா..எலல் ேலர உன்னு்டன் 
ேவரன்..”
 அேளு்டன் வ�சலாமல ே்டந்்லான்.
 அேளுக்கு ேடுக்கம் குல்றயேிலல். 
எலல் முடித்்தும் வசலால்லாமல கூ்ட 
கலாட்டிறகுள் வ�லாய்ேிட்்டலான்.
 அேள் ம்னம் க்னக்க வீட்ல்ட 
வேலாக்கி ே்டந்்லாள். ஒரு முல்ற ்ிரும்�ிப 
�லார்த்்லாள்.
 கலாட்டில ஒரு வ�ய்கூ்ட இலல். 
ஊலாினுள்வை்லான், சலா்ிவ�ய், அகஙகலாரப 
வ � ய் ,  ஆ ண ே ப வ � ய் ,  � ண ப வ � ய் , 
�்ேிபவ�ய் என்று �் வ�ய்கள் இருப�து 
மலா்ிலாி இருந்்து...!                                 n
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 �ள்ைிக்கூ்டம் குைந்ல்கைின் 
சரணலா்யம். ்ஙகுே்றகும், ேிலையலாடு 
ே்றகும் இலைப�லாறுே்றகும் மட்டுமல ,் 
அ்றிவுத்வ்்டலுக்கும் ேிடு்ல்லய உணர் 
ே்றகுமலா்ன இ்டமலாக இருக்கி்றது.  குைந்ல் 
களுக்கு அ்றிவுக் வகலால்ட ேைஙகும் 
இப�ள்ைிகைில்லான் எழுத்்்றிவேலாடு சமூகத் 

ி்ல ்ன்ல்னப �ிலணத்துக் வகலாள்ளும் 
�லான்லமலயக் கறறுக் வகலாள்ை ேைிேலக 
வசய்கி்றது. �ள்ைிகள் மலாணேர்கைின் 
புகலி்டம். அந்்ப புகலி்டத்்ில கலேி 
என்�து ஈரத்வ்லாடிருக்க வேண்டுவமயன்்றி 
கரடுமுர்டலா்ன க்றலார்்ன்லமவயலாடு ேிைஙகக் 
கூ்டலாது.
 குைந்ல்களுக்கு இபவ�லாவ்்லாம்  
வீடு ஒரு ஓய்ேி்டமலாகவும், உண்ணுமி்டமலாக 
வும்  மட்டுவம  ேிைஙகுகி்றது.  வீட்டிலும் 
�ள்ைியிலும் இயறலகவயலாடு இலயந்து 
ேைர வேண்டிய குைந்ல்கள், வசயற 
லகயலாக ்்னித்து ேைருகின்்ற சூைவ் 
ேி்வுகி்றது.
 குைந்ல்கள் வகலாண்்டலா்டப�்ட 
வேண்டிய வ்ய்ேஙகள். சூதுேலா்்றியலா 
தூயக் கலாகி்ஙகள். அக்கலாகி்ஙகைில 
ேலவ்ழுத்துக்கலை ேிரபபுேது சமூகத்்ின் 
க்டலமயும்கூ்ட. அ்லாேது அேர்களுக்கு 
வேண்டிய ேலலுணவு, ேற�ண்பு,  ேற 
சிந்்ல்னகலை உருேலாக்குேதுமலாம்.
 ‘‘எந்்க் குைந்ல்யும் ேல் குைந்ல் 
்லான் மண்ணில �ி்றக்லகயிவ், அேர் 
ே ல ் ே ர்  ஆ ே து ம்  ்தீ ய ே ர்  ஆ ே து ம் 
அன்ல்ன ேைர்ப�்ிவ்’’ என்்ற சி்னிமலா 
�லா்டல்த் ்ிருத்்ி �ள்ைி ேைர்ப�்ிவ் 
எ ன் � ல ்  ம லா ற ்ற ி ய லா க  வ ே ண் டு ம் . 
ஏவ்ன்னில மலாணேர்கள் ்ஙகள் ேலாழேின் 
வ�ரும்�லா்லா்ன கலா்த்ல்ப �ள்ைிகைிவ் 
வச்ேிடுகி்ற ேி்லம்லான் உண்டு. �த்்லாம், 
�்ிவ்னலா்றலாம், �்னிவரண்்டலாம் ேகுபபு 
மலாணேர்கள் தூஙகும் வேரத்ல்த் ்ேிர 

மறல்றய வேரஙகலைப �ள்ைியில சி்றபபு 
ேகுபபு வேரவம்ன வச்ேிடுகின்்ற்னர்.  
ஒருேலாைில �் மணி வேரஙகள்  ்ஙகள் 
ேகுப�ல்றயில்லான் வச்ேிடுே்லால 
மிகுந்் ம்ன உலைசசலுக்கும் ஆைலாகின்்ற்னர்.  
 கு்றிப�லாக வ�ண்குைந்ல்கள் ேில்  
�லாி் லா�மலா்னது. இயறலக உ�லால  ்ேரும்வ�லாது 
அல்க் கைிப�்றகலா்ன அனும ி்லயப வ�்ற 
ஆசிலாியலர ேலா்ட வேண்டும். கடுலமயலாக 
ே்டந்து வகலாள்ளும் ஆசிலாியலாி்டத்து ்்னது 
�ிரசசல்னலயச வசலால்த் ்யஙகி இயறலக 
உ�லால்கலை அ்டக்கிக் வகலாள்ளுகின்்ற்னர். 
அ்்னலால உ்டலலாதீ ியலா்ன �  ்�ிரசசில்னகலை 
அனு�ேிக்கின்்ற்னர். வமலும் ம்ன உைசசலுக் 
கும் ஆைலாகின்்ற்னர். ி்டுபவ�்ன ேரும்  
்றவகலால் உணர்ேில சிக்கிச சதீரைிய 
வேலாிடுகி்ற வகலாடுலம இந்  ்ேலாட்டில இயல�லாக 
ே்டக்கி்றது.
 �ள்ைியில ்ண்்டல்ன எனும்வ�லாில 
வ�ண்குைந்ல்கைின் சட்ல்டலய அேிழப 
�து, முல்க்கலாம்புகலைக் கிள்ளுேது 
வ�லாறுக்கலாமல �ி்னலாயில குடிக்கும் வ�ண் 
குைந்ல்கள் ேில்றய உண்டு.
 இது மட்டுமின்்றி  ஆசிலாியர்கைில 
சி் கயமிகள் ் ்னக்குச சலார்�லாக சி் வகட்்ட 
வசயலகலை அேர்கள் மதீது ்ிணித்து 
அருேருக்கத்்க்க வசயலகைில ஒருசி்ர் 
ஈடு�ட்டுேிடுகின்்ற்னர்.  இேர்கைலால 
இ ே ர் க ளு க் கு  ம ட் டு ம ல ்  ஆ ச ி லா ி ய ர் 
கு்த்்ிறவக மலா்னக்வகட்ல்ட உருேலாக்கி 
லேத்து ேிடுகின்்ற்னர். மதீடியலாக்கைில 
ேரும் வசய்்ிகள் �் ஆசிலாியர் வ�றவ்றலார் 
ம்னத்ல்ப �்்ற லேப�்லாக உள்ைது.
 இலேவ�லான்்ற எல்லா ேிகழவுகளும்  
�லாி்லா�த்துக்குலாிய வசய்்ியலாக எண்ணி 
மிக எைி்லாகக் க்டந்து வ�லாய்ேிடுகிவ்றலாம்.  
எல்லாம் வேடிக்லக்லான் ேமக்கு ே்டக்கலா் 
ேலர என்்ற ேலாசகம்்லான் ேில்னவுக்கு 
ேருகி்றது.
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 ‘‘மலாணேர்கலை ேைிே்டத்துே்ில 
்லான் கலேியின் இரகசியம் அ்டஙகி 
யுள்ைது.’’ எமர்சன் கூறல்ற வேலாக்குஙகள்
 உண்லமயில �ள்ைியில கு்றிப 
�லாக வ�ண்குைந்ல்கள் �லாலியல ேன் 
வ க லா டு ல ம க் கு ம்  � லா லி ய ல  அ ல ் லா ் 
ேன்வகலாடுலமக்கும்  ஆைலாக ி்றலார்கள் 
என்�ல் ேம்மில எத்்ல்னவ�ர் உணர்ந் 
்ிருக்கிவ்றலாம். இவ்லா சி்...
 ேலான்கலாேது �டித்் வ�ண்குைந்ல் 
ஆசிலாியரலால �லாலியல ேன்புணர்வுக்கு 
ஆைலாகி இ்றக்க வேலாிடுகி்றது.
 �ள்ைியில கைிப�ி்டேச்ி இல்லா 
லமயலால, வேைியில வசன்்ற வ�ண்குைந்ல் 
ேன்புணர்வுக்கு ஆைலாகவேலாிடுகி்றது.
 ்மிைில �டித்து ேலானூறல்றம்�து 
ேலாஙகிய வ�ண்குைந்ல் �்ிவ்னலா்றலாம் 
ேகுப�ில ஆஙகி்ேைிக் கலேியலால 
வ்லாலேியல்டகி்றலாள். ்ன் வ்லாலேிலயப 
வ�லாறுத்துக்வகலாள்ை முடியலாமல, �ள்ைிக் 
கூ்ட மலாடியிலிருந்து ேிழுந்து ்றவகலால் 
வசய்து வகலாள்ை வேலாிடுகி்றது.
 ஆசிலாியர் வ்லா்டர்ந்து ்ண்்டல்ன 
வகலாடுத்்ல்ப வ�லாறுக்க மலாட்்டலா் 
குைந்ல், �ள்ைிலய ேிட்டு வேைிவய்றி 
வ்லால்ந்து ேி்ட வேலாிடுகி்றது
 கலேிக்கலாக எவ்ேைவு வேண்டு 
மலா்னலாலும் வச்ேைிக்கிவ்றலாம், ேச ி் இல்லா 
ேிட்்டலாலும் க்டன்�ட்டும்  வச்ேைிக்கி 
வ்றலாம். ேம் குைந்ல்கள் ்ரமலா்ன கலேி வ�்ற 
வேண்டுவம்ன இத்்ல்னயும் ்லாஙகுகிவ்றலாம். 
இவ் அக்கல்ற குைந்ல்கைின் உ்டல 
ே்த்்ிலும் உைே்த்்ிலும் இருக்கி்ற்லா 
வே்னில இலல் வயன்�து்லான் � ி்ல. 
்ட்சம் வகலாடுத்து �டித்துேரும் �ள்ைிக் 
குைந்ல்கள் �்ர் கலால் உணலேக்கூ்ட 
சலாப�ி்டலாச சூைலில �ள்ைிேருகின்்ற்னர் 
என்�து  எத்்ல்ன வ�ருக்கு வ்லாியும்? 
இபவ�லாவ்்லாம் வ�ண்குைந்ல்கள் �த்து 
ேய ி்வ் பூப�ல்டந்துேிடுகி்றலார்கள்.  �ள்ைி 
யில எ ி்ர்�லாரலாமல ேரும் மலா்ேி்டலாய் வ�லான்்ற 
கலாரணஙகைலால மிகுந்் ம்னஉைசசலுக்கு 
ஆைலாகி்றலார்கள் என்�து எத்்ல்ன வ�ருக்குத் 
வ்லாியும்?
 �்ிவ்னட்டு ேலரயுள்ை  வ�ண் 
குைந்ல்களுக்குப �ள்ைியில கலேிலயப 

வ�லா் ிப�து மட்டுமன்்றி ,  ்ன்ல்னத் 
்றகலாத்துக் வகலாள்ளும் ்ி்றன், இ்டர் 
�லாடுகலை எ்ிர்வேலாக்கும் துணிவு, 
்ன்ல்னக் கலா்த் ி்றவகற� ்கேலமத்துக் 
வகலாள்ளுகின்்ற ம்னப�க்குேம்  ஆகிய 
ேறல்றயும் கூடு்்லாக வ�லா ி்க்க வேண்டும். 
இபவ�லா்ல்னகள் கல் சலார்ந்தும் அ்றிேியல 
சலார்ந்தும் இருக்க வேண்டுேது அேசியம்.
 �ள்ைி ஆசிலாியப வ�ருமக்கைலா்லா்ன 
வ�லா்ல்னக் கூ்டம் என்�்லாக மட்டுவம 
� லா ர் க் க ி ன் ்ற  ம ்ன ே ி ல ்  உ ள் ை து . 
ேகுப�ல்ற, வ�்ஞசுகள், குடிேதீர், கைிப�ல்ற, 
ேிலையலாடுமி்டம், வசடிவகலாடி ் லாேரஙகள், 
கலாப�லாைர், உ்ேியலாைர், கணக்கலாைர் 
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எ்ன எல்லாப புள்ைிகலையும் இலணத்துக் 
கலாணவேண்டிய உயிர்ேில்யம் �ள்ைி.  
அவ்லாடுகூடிய உயிர்வேயப �ண்புகலைக் 
கலாப�ரணலாக்க் வகலாண்டு ேிைஙகுேது்லான் 
மிகச சி்றந்் �ள்ைியின் அல்டயலாைம்.  
ஆ்னலால ்மிைகத்்ில இவ்ேல்டயலாைத்ல் 
எத்்ல்ன ச்வீ்ப �ள்ைிகள் வகலாண்டு 
ேிைஙகுகின்்ற்ன என்�வ் ேம்முன் ேிறகும் 
வகள்ேி.
 உண்லமயில மலா்லா �ி்லாவுக்கு 
அடுத்்�டியலாக ே ிைஙகும் வ்ய்ேம் 
ஆசிலாியர்கள்்லாம். ஆ்னலால வ்ய்ேஙகைலா்ன 
ஆசிலா ியர்கள் குைந்ல்கலை ே்டத்தும் 
�லாடு வசலாலலி மலாைலாது.  ஆகவே 
�ள்ைிக்கலேித்துல்ற �ள்ைிகைின் மதீது 
சி் ே்டேடிக்லககள் எடுக்க வேண்டும்.
• வ�ண்கள் �டிக்கும் �ள்ைிகைில கட்்டலா 

யமலாக வம்லாண்லமக்குழு இருப�து 
அேசியம். அது வ�ருக்கலாக வசயல 
�்டலாமல உண்லம அக்கல்ற வயலாடு 
இருக்க வேண்டுவம்னில அக்குழுேில  
குைந்ல் கைின் வ�றவ்றலார் , சமூக 
ஆர்ே்ர்கள் ஆகிவயலார் அ்டஙகிய குழு 
அப�ள்ைிலயக் கண்கலாணிபபு வசய்ய 
வேண்டும்.

• �ள்ைிவ்லாறும் வ�ண்குைந்ல்கைின் 
�லாதுகலாபல� உறு ி் வசய்யும் சட்்டம் 
வகலாண்டு ேர வேண்டிய சூைல உருேலாகி 
யுள் ை து .   ஒ வ் வ ே லா ரு  � ள் ை ி ய ி லு ம் 
‘‘வ�ண்குைந்ல்களுக்குப �லாதுகலாப�லா்ன 
�ள்ைி’’ என்்ற உறு்ி வசய்யப�ட்்ட 
அரசலால அஙகதீகலாிப�ட்்ட வ�யர் �்லக 
கள்  உருேலாக்கப�்டவேண்டும்.  

• மக்கள் �ிர்ிேி்ிகளும், கட்சித்்ல்ேர் 
க ளு ம்  இ ச  ச ட் ்ட ம வ ச லா ் லா ல ே த் 
்லாக்கல வசய்ய ஆேண வசய்ேது 
கலா்த்்ின் வ்லே. அபவ�லாது்லான் 
வ�ண்குைந்ல்களுக்குப �ள்ைிகள் 
இன்வ்னலாரு ்லாய்வீ்டலாக ேிைஙகும்.

 ஆகவே வ�ண்குைந்ல்களுக்குத்  
்ரமலா்ன கலேிலயப வ�்ற வேண்டுவமன்்ற 
உலாிலமக் வகலாருேது வ�றவ்றலாலாின் 
க்டலம என்�து மட்டுமல்லாமல வ�ண் 
குைந்ல்கள் �லாதுகலாபபுக்கு உலாிலமக் 
வகலாருேதும்  வ�றவ்றலார்கள் க்டலமயலாகக் 
வகலாள்ை வேண்டும்.                               n
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1.
க�ாமடேயில் க்யரத கத�ியாத ம�ததடியில்
நிழலுக்�ா� ஒதுங�ிய ஒரு வழிபக்ாக்�ன்
நிழலின் குளிரச்சியில் கவயிலின் தாக்�ததிற�ான 
�ா�ணதமத அறிய முற்டு�ிறான்.
அமத அவன் �ணடேறிநத கவமளயில்...
அவன் தமலக்குப ்ின்னால் ஒளிர�ிறது ஒளிவடடேம்.
இபக்ாது அநத வழிபக்ாக்�ன்
எல்கலா�ாலும் புததகனன்று அமழக்�ப்டு�ிறான்.
அவனுக்கு ்ானதமத க்ாதிதததால் 
க்யரத கத�ியாத அம்ம�தமத எல்கலாரும் 
க்ாதி ம�கமன்று அமழக்�ிறார�ள்.

2.
்சிமய மிச்சம் மவதகத ்ி�ி�ிறது ஒவகவாரு க்ாழுதும்.
கவமளக்கு கவமள நசீணடு கதாடேரப ்டி�ளாய் முடிவின்றி.
முயறசி கதடேலின்றி எதறகும் இல்மல தசீரவு.
சிறிதும் க்�ிதுமாய் வடிவங�ளில் உருவங�ளில் 
கவவகவறாய் எணணறற உயிர�ள்.
அதனதன் கதமவமயப க்ாறுதகத ்சியின் ்டடியல்.
எனினும் எவவுயிரக்கும் ்ாசாங�றறது ்சி.

3.
அப்ா அம்மா அணணன் அக்�ா கதாழிகயன
ஒவகவாருவருக்குமான முததங�மள
தன் வலது இடேது �ன்னங�ளிலிருநது மாறி மாறி
 எடுததுக் க�ாடுக்�ிறது குழநமத.
�மடேசியாய் தாததாவின் முததம் மடடுகம ்ாக்�ிகயன்று
குழநமத திருப்ிக் க�ாடுதத தாததாவின் முததததில்
்ாடடின் வாயிலிருநது �மடேசியாய் �ழன்று 
விழுநத �டேவாய்ப ்ல்கலான்று
்ததி�மா� இருக்�ிறது தாததாவின் �ன்னததில்.

பாரி்ன்பன்
குடியாததம் - 632602
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 அன்று அந்் �லா்டசலால்யின் 
ஆண்டு ேிைலா. ‘�லா்லா’ என்்ற  கலாேல துல்ற  
உயர் அ்ிகலாலாியின்  ்ல்லமயில ேிைலா 
ே்டந்து வகலாண்டிருந்்து. �ள்ைி ேிைலாக் 
வகலா்ம் பூண்டிருந்்து. 
 வ ம ல ்ட ய ி ல  ் ல ் ே ர்  வ � ச 
ஆரம்�ித்்லார். ‘ ‘ேலான் இந்் �ள்ைியில 
� ய ி ன் ்ற ே ன் . ’ ’  அ ல ் க்  வ க ட் ்ட வு ்ட ன் 
கூட்்டத்்ில ச்ச்பபு ஏற�ட்்டது. ‘‘இஙகு 
இரு�து ஆண்டுகளுக்கு முன் ேலாழந்் சலாந்்ி 
என்�ேலாின் மகன்’’
 ் லா ன்  ே லா ழ க் ல க ய ி ல  � டி த் து 
முன்வ்ன்றியல்யும் அ்றகு உறு துலண 
யலாக இருந்் அந்் �ள்ைி ‘ஆசிலாியர் ‘ம்ன்’  
்ன் மலாமலா என்�ல்யும் கூ்றி்னலான். 
‘‘குைந்ல்கவை ‘எபவ�லாருள் யலார் யலார் 
ேலாய் வகட்�ினும் அபவ�லாருள் வமய் 
வ�லாருள் கலாண்�து அ்றிவு’ எல்யும் 
ஆரலாய்ந்து உண்லமலய உணர வேண்டும். 
ேலாழக்லகயில முன்வ்ன்ற கலேி அேசியம்’’ 
என்று அ்றிவுலர கூ்றி்னலார். 
 ்லான் ேலாழந்் வீட்ல்ட �லார்க்கச  
வசன்்றலான். ம்னக் கண்ணில �லைய 
ேில்னவுகள்  ேிை்லாடியது. 
 கலா் சக்கரம் �ின்வ்னலாக்கி சுைன்று 
‘இரு�து ேரு்டஙகளுக்கு‘ முன் வசன்று 
ேின்்றது. 
 �லா்ன் �லா்டசலால்க்கு கிைம்�ி்னலான். 
அேன் அம்மலா சலாந்்ி,   சலாந்்மலா்னேள். 
யலாலரயும் கடிந்து வகலாள்ை மலாட்்டலாள். 
 �லா்்னின் அப�லா,  ரலாமன் குடித்வ் 
கு்டல வேந்து இ்றந்து ேிட்்டலான். அேன் 
சலாந்்ியி்டம் ேிட்டுச வசன்்றது மகன் 
‘�லா்ல்ன’ மட்டும் ்லான். சலாந்்ி சிறு 
ேய்ி்னள். �லார்க்கவும்  அைகலா்னேள். 
 இந்் வ�லால்லா் உ்கம் சலாந்்ிலய 
�லா்டலாய் �டுத்்ியது. எஙகு வேல்க்குச 

வசன்்றலாலும், அேலை �் ஆண்கள் 
்ே்றலா்ன கண்வணலாட்்டத்்ில ்லான் 
�லார்த்்்னர். 
 ஒரு ேலாள் �ள்ைிக்கு பு்றப�்ட கலா் 
்லாம்ம் ஆ்னது. �லா்ன் ‘‘ேலான் வ�லாக 
மலாட்வ்டன். ேலாத்்ியலார் அடிப�லார். ’ ’ 
என்்றலான். சலாந்்ி ‘‘ேலாவ்ன உன்ல்ன 
ேலாத்்ியலாலாி்டம் அலைத்துச வசலகிவ்றன்’’ 
என்்றலாள். 
 ேகுப�லாசிலாியர் சலாந்்ியி்டம் ேதீண்்ட 
வேரம் வ�சி்னலார். அ்ில இருந்து ஆசிலாியர் 
‘ம்ன்’,  சலாந்்ி வீட்டிறகு ம்ியம் ேர 
ஆரம்�ித்்லார். 
 ேலாட்கள் ேகர்ந்்்ன. சலாந்்ி வேைியில 
எஙகும் வேல்க்கு வசல்ேிலல். 
�லா்னுக்கும் ேல் உணவு கில்டத்்து. 
மகிைசசியலாக இருந்்லான். எபவ�லாழுதும் 
அேன் அம்மலா ‘சலாந்்ி ‘, யலாலாி்டமும் ேம்பு 
வ�சிய்ிலல். �லா்னுக்கு அம்மலாலே 
வரலாம்� �ிடிக்கும்.
 ேைக்கம் வ�லால �லா்ன் �லா்ட 
சலால்க்கு ்யலாரலா்னலான். �க்கத்து வீட்டு 
ரலாணி , ‘‘�லா்லா....!  இஙக ேலா...!  இந்்லா  
�ைம் சலாப�ிடு‘‘  என்று வகலாடுத்்லாள். 
‘‘எ்னக்கு வேண்்டலாம். அம்மலாவே ேலாஙகி 
்ருேலாஙக’’ என்று மறுத்்லான் �லா்லா. 
 ‘‘ஆமலாம்...!  உஙகம்மலா ேலாத்்ியலார் 
வீட்டிறகு ேரும் ேலர ேலாஙகி ்ருேலாள்’’ 
என்று ஏை்னமலாக கூ்றியது அந்் �ி்ஞசு 
ம்ன்ில வே்ல்ன அைித்்து. ‘‘ஒரு ேலாள் 
உன்ல்ன ேிட்டுட்டு அந்் ேலாத்்ியலாவரலா்ட 
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உன் அம்மலா வ�லாயிடுேலா’’ என்று வமலும் 
கூ்றி்னலாள். 
 ம்ியம் �ள்ைியில இருந்து சலாப�லாடு 
்ட ப � லா ல ே யு ம்  எ டு த் து க்  வ க லா ண் டு 
வீட்டிறகு ேந்்லான்.  ம்னம் முழுேதும் 
அம்மலா வமல வேறுபபு. அந்் ஆசிலாியர் ் ன் 
அம்மலாலே ்ன்்னி்டம் இருந்து �ிலாிக்கும் 
முன் அேலர ‘்தீர்த்து‘ ேி்ட வேண்டும் 
என்்ற எண்ணம் வமவ்லாஙகியது. 
 வீட்டிறகு ேந்்ேன் ் யஙகி வேைிவய 
்ிண்லணயில உட்கலார்ந்்லான். உள்வை 
ேலாத்்ியலார் வ�சுேது வகட்்டது. ‘‘சலாந்்ி....!’’ 
என்று அலைத்்லார். ‘‘அண்வண...!  இவ்லா 
ேவரன்...!’’ என்்றலாள். அந்் ‘அண்வண‘ 
ேலார்த்ல் அம்மலா உள்ைத்்ில இருந்து 
ேந்்ல் �லா்ன் உணர்ந்்லான். 
 ஆசிலாியர் ம்ன் ‘‘அக்கம் �க்கத்்ில 
உள்ைேர்கள் ேம்லம ‘்ப�லா’ வ�ச்றலாஙக. 
் ி ்ன மு ம்  � க் க த் து  வீ ட் டு  அ ம் ம லா 
எல்யலாேது வசலாலலுது’’ என்்றலார். ‘‘அது 
ல�யனுக்கு வ்லாிந்்லால அேன் ம்ன்ைேில  
�லா்ிக்கப �டுேலான். அ்்னலால அேனு்டன் 
வ�சி ேலான் உன்ல்ன என் ்ஙலகயலாக 
‘சட்்டப�டி’ ்த்து எடுத்துக் வகலாண்்டல் 
புலாிய லேக்கனும்  ‘‘ என்்றலார். 
 வகட்டுக் வகலாண்வ்ட ேந்் �லா்ன் 
‘‘சலார்...!  என்ல்ன மன்்னிசசிடுஙக...! 
�க்கத்து வீட்டு அக்கலா வசலான்்னதும் 
எ்னக்கும் ம்னது வே்ல்னயலாசசு. இப� 
எ்னக்கு புலாிந்்து’’ என்று மகிழசசியு்டன்  
ஆசிலாியலாின் கலாலில ேிழுந்்லான். 
 ‘‘�லா்ன், ேலான் இந்் வேல்லய 
ேி்டப வ�லாவ்றன்.  மத்்ிய அரசி் எ்னக்கு 
வேல்  கில்டசசிருக்கு. எந்் ஊலாி் 
வேல்னு வ்லாிய். ேதீ ்யலாரலா இரு. 
கடி்ம் ேந்்தும் ேலாம் எலவ்லாரும் அஙவக 
வசல்்லாம் ‘‘  என்று அன்பு்டன் கூ்றி்னலார். 
‘‘ேலாம் ேமக்கலாக ேலாை வேண்டும். யலார் 
எல்க் கூ்றி்னலாலும் உண்லமலய 
ஆரலாய்ந்து வ்ைிவு வ�்றனும்‘‘
 அல்க் வகட்்ட �லா்ன் ‘‘சலாி 
மலாமலா‘‘ என்்றலான். ‘மலாமலா‘ என்்ற ேலார்த்ல் 
அேலர மகிழேித்்து. ்ன் ்ேல்ற 
உணர்ந்் �லா்ன் அேரது புத்்ிம்ிகலை 
ேலாழக்லகயின் ்ட்சியமலாக வகலாண்்டலான். 
 அேர் சலாந்்ிக்கு ேல் அண்ண 

ணலாகவும்,  �லா்னுக்கு உற்ற வ்லாை்னலாக 
வும், ஆசிலாியரலாகவும் இருந்்லார். அேல்ன 
ே ன் கு  � டி க் க  ல ே த் ் லா ர் .  அ ே ர லா ல 
இன்று கலாேல துல்ற உயர் அ்ிகலாலாியலாக 
இருக்கி்றலான்.
 ேில்னேல்கைில மூழகியேனுக்கு 
சிறு �ிரலாயத்்ில ேிலையலாடிய வீட்டின் 
அருகில ேந்்தும் ேில்னேல்கள் ேிகழ 
கலா்த்ல் வ்லாட்்டது.
 �க்கத்து வீட்டு ரலாணி அக்கலாேின் 
வ�ரன்,  ்ன் �லாட்டியி்டம் ‘‘�லாட்டி...!  
இன்ல்னக்கு எஙக �ள்ைிக்கூ்டத் ி்ல 
‘�லா்ன் ‘ என்்ற கலாேல துல்ற அ ி்கலாலாி ேந்து 
வ�சி்னலார்’’ என்று வசலாலலும் வ�லாவ் �லா்ன் 
உள்வை ேந்்லான். 
 ‘‘அக்கலா....!  ேதீஙக யலாலர வமலாசமலாக 
வ�சி்னதீஙகவைலா அந்் சலாந்்ியின் ல�யன் 
்லான். உஙக ேலார்த்ல்லய வகட்டு ேலான் 
�லால் மலா்றி இருந்்லா இன்று இந்் 
ேில்க்கு உயர்ந்்ிருக்க முடியலாது.’’ என்று 
ேருத்்த்து்டன் கூ்றி்னலான். 
 ‘‘அந்் ஆசிலாியர் என் அம்மலாலே 
்ஙலகயலாக ஏறறுக் வகலாண்டு என்ல்னயும் 
�டிக்க லேத்்லார். ‘‘ என்று வ்லா்டர்ந்்லான். 
‘‘இ்னியலாேது குைந்ல்கள் ம்ன்ில ே்ஞலச 
ேில்க்கலா்தீர்கள். ேமக்கு வ்லாியலா் ஒன்ல்ற 
பு்றம் வ�சலா்தீர்கள்’’ என்று கூ்றிேிட்டு அந்் 
இ்டத்ல் ேிட்டு ேகர்ந்்லான். 
 இரு�து ேரு்டஙகைலாக இருந்் 
‘ம்ன்ின் ேலி’ குல்றந்்்லாக எண்ணி்னலான்.  
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 இரவு �்ிவ்னலாரு மணி... ் ிடீவர்ன 
ஏவ்லா உள்ளுணர்வு ேந்்லார் வ�லால  முைிபபு 
ேந்்து.
 ஆ்னலாலும் கண்லண ்ி்றக்கலாமல 
�டுத் ி்ருந்வ்ன் கட்டிலில... ேலாசல �க்கமலாக 
யலாவரலா ே்டமலாடுேது வ�லால வமலலிய 
சத்்ம் வகட்்டது. இபவ�லாது என் கலாதுகலை 
கூர்லமயலாக்கிக்வகலாண்டு கே்னிக்க ஆரம்�ித் 
வ்ன்.
 வீட்டில ேய்லா்ன மலாம்னலார், மலாமியலார் 
இருேரும் மகள் வீட்டிறகு வசன்று இரண்டு 
ேலாட்கள் ஆ்னது. என் மகளும் மருமகனும் 
வசன்ல்னயில வேல்யில உள்ை்லால... 
்ம்�ி ்ஹலாதீஷக்கும் வசன்ல்னயிவ் வேல் 
ே லா ங க ி  ் ந் து  ் ஙக ளு ்ட வ ்ன வ ய ் ஙக 
லேத்துக்வகலாண்்டலாள் என் மகள் அர்சச்னலா.
 கணேரும் கலால்யில  வேருஙகிய 
ேண்�லாின் மகள் ்ிருமணத்்ிறகு  வசன்று 
ேிட்்ட்லால ேலான் மட்டும் வீட்டில இன்று 
்்னிலமயில.
 எபவ�லாதும் ்்னிலமயில இருந்் 
்ிலல்... யலாரலாேது வீட்டில கட்்டலாயம் 
இ ரு ப � லா ர் க ள் .  இ ன் று  ் லா ன்  மு ் ல 
முல்றயலாக ்்னியலாக இருக்க வேண்டிய 
அேசியமலாகி ேிட்்டது. ்்னியலாக இருக்க 
�யமலா ்லான் உள்ைது. ஆ்னலால வகலா்ஞசம் 
ல்லாியத்ல் ேரேலைத்துக்வகலாண்வ்டன்.
 ேலாசலில ே்டமலாடிக்வகலாண்டிருந்் 
கலா்டி சத்்ம் வமல் இபவ�லாது இன்னும் 
அருகலாலமயில வகட்க ஆரம்�ித்்து. என் 
இ்யதுடிபபும் அ்ிகமலாக ஆரம்�ித்்து.
இ்யம் துடிக்கும் சத்்ம் வேைிவய வகட்குவமலா 
எ்ன எண்ணுமைேிறகு வகட்்டது.
 என் கணேர் ஊருக்கு கிைம்பும் வ�லாது 
்ிரும்� ்ிரும்� வசலான்்னலார். ‘‘கே்னமலாக 
இரு ஆ்னந்்ி... ்ி்னம் வசய்்ித்்லாைில ஒரு 

்ிருட்டு வசய்்ி ேந்்�டிவய இருக்கு... 
கே்னமலா இரு’’ என்்றலார். கல்டசியில அது 
இன்று என் வீட்டிவ்வய ேிகைபவ�லாகு்லா 
எ்ன ேில்னத்து வே்ஞசம் �்ட�்டத்்து.
 அக்கம்�க்கத்து வீட்்டலார்... இஙவக 
்ிருடு வ�லா்னது... அஙவக ்ிருடு வ�லா்னது 
எ்ன கூறும்வ�லாவ்ல்லாம் ேம்�ேிலல் 
ேலான். ஆ்னலால இன்று என் வீட்டிவ்வய 
ே்டக்கபவ�லாேல் ேில்னத்து ம்ன்ின் 
�யம் கூடியது.
 இபவ�லாது ேலான் �டுத்்ிருக்கும் 
அல்றயின் க்வு வ்சலாக ்ி்றக்கும் சத்்ம் 
வகட்்டது. அய்வயலா... இஙவகவய ேந்து 
ேிட்்டலா்னலா ்ிரு்டன்?... எ்ன �யத்்ில 
வேர்த்்து உ்டம்பு.
 உ ்ட வ ்ன  அ ந் ்  க லா ் டி   ச த் ் ம் 
சலமய்ல்ற வேலாக்கி ேகர்ந்்து. �டுக்லக 
யல்றயும் சலமய்ல்றயும் ஒட்டி்னலார் வ�லால 
இருக்கும் எஙகள் வீட்டில... இரண்டிறகும் 
ஒருேைி ் லான். �டுக்லகயல்றயில நுலைந்து 
சலமய ்ல்றக்குள் வ�லாே்லா்ன அலமபபு 
எஙகள் வீடு.
 இபவ�லாது சலமய்ல்றயில ஏவ்லா 
வ்டுேது வ�லால சத்்ம் வகட்்டது. என் 
ம்னசு ரயில வ�ட்டியின் சத்்ம் வ�லால 
்்டக்... ்்டக்... எ்ன சத்்மிட்்டது.
 �்ற்றத்்ில எந்் வயலாசல்னயும் 
வ்லான்்றலாமல மூலையும் மக்கர் �ண்ண 
ஆரம்�ித்்து.
 கணேர் வசலான்்னது ஞலா�கம் ேந்்து. 
‘‘�டுக்கும் வ�லாது ்டலார்சல்ட் �க்கத்்ில 
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ேசசிக்க.. வமலால�ல �க்கத்து் ேசசிகிட்டு 
தூஙகு... யலாரலாேது கலாலிஙவ�ல அடிசசலா... 
யலார்னு ஒரு்்டலேக்கு இரண்டுமுல்ற 
வ்ைிேலா குரலவகட்டுட்டு க்வு ்ி்ற’’ எ்ன 
வசலான்்னது. ேலானும் கிண்்ட்லாக... ஆமலா 
ேர்்ற ்ிரு்டன் கலாலிஙவ�ல அடிசசிட்்டலா 
ேருேலான் எ்ன வகலி வசய்்து ேில்னவு 
ேந்்து.
 ஆமலா... ்டலார்சல்ட் இருக்கில் 
�க்கத்்ி் ்லான். எடுத்து வ�லாயி அேன் 
்ல்வம் ஓஙகி ஒரு அடி வ�லாடுவேலாமலா?...
எ்ன வ்லான்்றியது . இலல்்னலா வ�லான் 
�ண்ணி அக்கம் �க்கம் வீட்் யலாலரயலாேது 
உ்ேிக்கு கூப�ி்ட்லாமலா எ்ன �்ேலாறு 
வயலாசித்வ்ன். இலல்... அது சலாிப�்டலாது.
 ்ிரு்டன்... ்ிரு்டன்... எ்ன சத்்ம் 
வ�லா்ட்லாமலா?... எ்ன ேில்னசவசன். ேலாம 
சத்்ம் வ�லாட்டு கத்்ி... அக்கம் �க்கம் 
இருக்க்றேஙக ேர்்ற ேலர ேலாம உயிவரலா்ட 
இருக்கனுவம... அேன் லகயி் ஏ்லாேது 
கத்்ி ேசசிருந்து ேம்மை வகலான்னுட்்டலா... 
எ்ன ம்னது �்ேலாறு வயலாசல்ன �ண்ண 
ஆரம்�ித்்து.
 கல்டசி். . .  இவ்ல்லாம் சலா ிப 
�்டலாது... ேலாமவை ம்னசி் ல்லாியத்ல் 
ேரேலைசசிக்கிட்டு ஏ்லாேது வசய்வேலாம் 
எ்ன... ்டலார்சல்ட்்ட லகயி் எடுத்துகிட்டு 
வமதுேலா கட்டிலிலிருந்து கதீவை இ்றஙகி 
வ்னன். இபவ�லாது சலமய்ல்றயில 
�லாத்்ிரம் ஏவ்லா கதீவை ேிழும் சத்்ம் 
வேகமலாக வகட்்டது.
 இது ்லான் சலாியலா்ன சந்்ர்ப�ம் 
எ்ன ்டலார்சல்ட்ல்ட எடுத்துக் வகலாண்டு 
சலமய்ல்ற வேலாக்கி ஓடிவ்னன்... வேைிசசம் 
அடித்துக்வகலாண்டு ல்ட்ல்ட ்ல்க்கு 
வமல தூக்கிக்வகலாண்வ்ட ஓஙகி ்ல்யில 
வ�லா்ட்லாம் எ்ன ஓ்ட....
 வேைிசசத்ல்ப �லார்த்்தும் ஓ்ட 
ஆரம்�ித்்து... மியலாவ்... மியலாவ்... எ்ன 
பூல்ன.
 அப�லா்டலா ... ேல்வேலை �லால 
�லாத்்ிரம் �ிலாிட்ஜ்க்குள்ை இருக்கு எ்ன 
ம்னசு ேிம்ம்ியலா்னது...
 மதீண்டும் கட்டிலில �டுத்து தூஙக 
ஆரம்�ித்்லாள் ஆ்னந்்ி 

n

பூமனமய வி�டடும் 
எலி�ளின் �ாலமிது

்ாமனமய நசுக்கும்
சம்மடடியும் உமடேயுது

குஞசு�ள் மிதிதகத
க�ாழியும் முடேமாகுது

்ிஞசும் கவம்்ிப
்ழகமன ஆகுது

உணமமமய கவன்று
உயருது க்ாய்யும்

விணமணயும் கூறுக்ாடே
விசமி�ள்  ம�யும்

மமலமய உமடேதது
ம�ிழவுநது சாமலயாம்

விமலமயக் க�ாடுதது
விவசாயபூமியில் ஆமலயாம்

வாய்க்�ாமலத தூரதது
வானுய� மாளிம�

வாய்�மள அமடேதது
வசதியானவர�ள் ஆளும�

�ம�கயா�க் குடிமச�ள்
�ாணாமல் க்ானது

�ம�கவடடிக் �ா�ர�ளும்
�ம�யும் வசமானது

ஊடே�ப ்ி�டடோல்
உயரும் கூடடேம்

ஊம�யடிதது உமலயில்
க்ாடும் திடடேம்

உததமர க்ால
ஊ�ில் கவசம்

சததமின்றி நாளும்
கசய்�ிறான் கமாசம்

்யிம� கமயும்
கவலி�ள் இன்று

வயிறறில் அடிதது
க�ாழுக்�ிறான் தின்று

வாக்குக்கு ம��ள்நசீள
வருகம இச்சூழல்

நாக்கு�ள் உணமமக்ச
நாளும் இனிமமக்குழல் க
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 என் சவகலா்லாி  புது வீட்டுக்கு குடி 
ேந்  ் �ின்பு இன்று ்லான் மு்ன் மு்லில 
ேலான் அேர் வீட்டுக்கு ேந் ி்ருக்கிவ்றன்.  
அ்்னலால அேர் என்ல்ன அலைத்துச 
வசன்று வீடு முழுேதும் சுற்றிக் கலாட்டிய 
�டிவய ‘‘வீடு ேன்்றலாக இருக்கி்ற்லா?’’ 
என்று வகட்கி்றலார்.  எ்னக்கு சட்வ்டன்று 
அேலாின் �லைய வீடு ஞலா�கத்துக்கு ேந்்து. 
அந்  ் வீடு இந்  ் பு ி்ய வீட்ல்டப வ�லால 
�ிரமலாண்்டமலாக இருக்கேிலல .்  ஆ்னலால 
அந்  ் வீட்ல்ட எ்னக்கு மிகவும் �ிடிக்கும்.  
அந்்ப �லைய வீட்ல்டச சுற்றி ஒரு சி்றிய 
வ்லாட்்டம் இருந்்து.  �லா்டசலால  ் ேிடுமுல்ற 
ேலாட்கைில ேலான் என் சவகலா்லாி வீட்டில ்ஙக 
ேருவேன்.  அபவ�லாவ்ல்லாம் கலால்யில 
கண்ேிைித்்தும் மலாம்�ைம் வ�லாறுக்குே்றகலாக 
வ்லாட்்டத்துக்குப வ�லாய் ேிடுவேன். இந்் 
வீட்டில அைகிய பூ்ஞவசடிகள் இருந்்்ன. 
ஆ்னலால �ை மரஙகள் ஒன்றுகூ்ட இலல் 
என்�து குல்றயலாகத் வ்லாிந்்து. 
 கல்டசியலாக ேலான் �த்்லாம் ேகுப�ில 
�டித்து,   �லாதீட்லச எழு்ி ேிட்டு வ�று 
வ�றறுக்கலாக கலாத் ி்ருந்  ்ேில்யில என் சவகலா்லாி 
வீட்டில ஆறு மலா்ஙகள் ்ஙகியிருந்வ்ன். 
என் சவகலா்லாியின் குைந்ல  ் ்ன்வீர் ்ன் 
மைல  ் வமலாைியில என்ல்ன மயக்கி லேத்து 
இருந்்லான். அேனுக்கு கல  ்வசலாலலிய�டிவய 
உணவு ஊட்டுேது,  தூஙக லேப�து 
எல்லாவம ேலான்்லான். அபவ�லாது அேனுக்கு 
ேலான்கு ேயது.

 அேல்ன ‘வமலான்்டசூலாி’ க்கு அனுபபு 
ேது என்று எ்னது  சவகலா்லாி  ் தீர்மலா்னித்் 
வ�லாது அேரது வீட்டுக்குப �ின்்னலால 
இ ரு ந் ்  க ி ்ற ி ஸ் ் ே  வ ் ே லா ் ய த் ் ி ல 
ே ்ட த் ் ப � டு ம்  ‘ வ ம லா ன் ்ட சூ லா ி ’  க் கு 
அனுபபுேல்வய ேிரும்�ி்னலார். வீட்டுத் 
வ்லாட்்டத்ல்  எட்டிக்   க்டந்்லால வ்ேலா்யம் 
என்�து அேருக்கு மிகவும் வசௌகலாியமலாக 
இருந்்து.  என் மருமகன் ் ன்வீலர ் ி்னமும் 
‘வமலான்்டசூலாி’க்கு அலைத்துச வசலலும் 
வ�லாறுபல� ேலாவ்ன ஏறறுக் வகலாண்வ்டன்.  
மு்ல ேலாள் அேல்னக்    அலைத்துச வசன்று  
‘வமலான்்டசூலாி’ யில ேிட்டு ேிட்டு ேரும் வ�லாது 
அேன் அழுது ஆர்ப�லாட்்டம் �ண்ணிய்லால 
ேலானும் அஙவகவய இருந்து அேல்ன 
சமலா்லா்னப �டுத்்ிவ்னன். அபவ�லாது்லான் 
எ்னக்கு‘ ஃ�லா்ர் ‘�ிரலான்சிஸின் அ்றிமுகம் 
கில்டத்்து.
 ஒரு ் ந்ல்யின் �லாிவு்டன் என்னு்டன் 
உ்றேலாடி்னலார். ஃ�லா்லாின் ேலகசசுலே 
உணர்வு எ்னக்கு மிகவும் �ிடித்்ிருந்்து. 
்ன்வீர் ‘வமலான்்டசூலாி’ முடிந்து ேரும்ேலர 
ேலான் அந்் வ்ேலா்யத்்ின் ‘ேரலாண்்டலா’ேில 
உ ட் க லா ர் ந் து  ஏ ் லா ே து  ஒ ரு  பு த் ் க ம் 
ேலாச ித்துக் வகலாண்டிருபவ�ன். இல் 
அே்லா்னித்் ஃ�லா்ர்  ேலாசிப�ில எ்னக்கு 
இருந்் வமலாகத்ல் வ்லாிந்து வகலாண்டு 
ேல் புத்்கஙகலை அ்றிமுகப�டுத்்ி்னலார்.  
�ி்றகு ஒவ்வேலாரு சந்்ிப�ிலும் புத்்கஙகள் 
�ற்றி வ�சிவ்னலாம். 
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 ேலாைல்டேில  எஙகள் உ்றேில ஓர் 
ஆத்மலார்த்்மலா்ன வேருக்கம் உண்்டலா்னது. 
ஃ�லா்லாின் அ்றிவுக் கூர்லம, அேலாின் 
அனு�ே மு்ிர்சசி,  அேலாின் ேலகசசுலே 
க்ந்் வ�சசு,  அேலாின் கண்ணியமலா்ன 
ே்டத்ல் கலாரணமலாக எ்னக்கு அேர் மதீ ிருந்் 
மலாியலால் அ்ிகலாித்துக் வகலாண்வ்ட ேந்்து.  
புத்்கம் �ற்றி வ�சத் வ்லா்டஙகி, �ி்றகு  
அன்்றலா்ட ேலாழக்லக �ற்றியும் அ்சத் 
வ்லா்டஙகிவ்னலாம்.  ‘ஃ�லா்ர் ‘லாின் உ்ேியலாைர் 
ஓர் ஆண்.  அே்னது சலமயல் சலாப�ிட்டு 
ேலாக்கு மரத்து ேிட்்டது என்று வ�சசுேலாக்கில 
ஒருேலாள் ஃ�லா்ர் வசலான்்னலார். வகட்�்றகு 
கேல்யலாக இருந்்து. 
 ஃ�லா்லாின் சலாப�லாட்டு ேி்டயம் �ற்றி 
வீட்டுக்கு ேந்்தும் எ்னது சவகலா்லாியி்டம் 
கூ்றிேிட்வ்டன். அன்று வ்லா்டக்கம் எ்னது 
சவகலா்லா ி  �லா்ருக்கு ேி்ம் ே ி்மலா்ன 
உணவு ேலககள் வசய்து ேலான் ்ன்வீலர 
‘வமலான்்டசூலாி’ க்கு அலைத்துச வசலலும் 
வ�லாது வ�லா்ி வசய்து வகலாடுத்்னுபபுேலார். 
மு்லில ஃ�லா்ர் ்யக்கம் கலாட்டி்னலார். 
�ின்்னர் என் ேறபுறுத்்ல கலாரணமலாக 
ஏறறுக் வகலாண்்டலார்.  என் சவகலா்லாியின்  
சலமயல அேருக்கு மிகவும் �ிடித்்ிருந்்து. 
இ்்னலால எஙகள் உ்றவு வேருக்கமலாகி 
சி்வேலை என் சவகலா்லாி வீட்டுக்கும்  
அேர் ேந்து வ�லாகத் வ்லா்டஙகி்னலார். 
அேர் வீட்டுக்கு ேரும்வ�லாது ம்றக்கலாமல 
்ன்வீருக்கு இ்னிபபு ேலாஙகி ேருேலார்.  
ஒருேலா ள் அேர் என் என் சவகலா்லாியி்டம் 
வ�சிக் வகலாண்டிருந்்வ�லாது ‘‘சி் வேலை 
இேள் ்ல்யில ஓஙகிக் குட்்ட வேண்டும் 
வ�லாலிருக்கும். இேைி்டம் துடுக்குத் ்்னம் 
அ்ிகம்...’’ எ ன்று என்ல்னக் கலாட்டி என் 
சவகலா்லா ிய ி்டம் வசலாலலிச ச ிலா ித்்லார்.  
அ்ன் �ி்றகு அேரு்டன் ேிேலா்ம் வசய்யும் 
அைவுக்கு எ்னக்கு ல்லாியம் ேந்துேிட்்டது.
 ேலாைல்டேில அந்  ் வ்ேலா்யத்துக்கு 
ேரும் மக்கைி்டமும் என்ல்ன அ்றிமுகப 
�டுத் ி்்னலார்.  ‘‘வகட்டிக்கலாலாி, ஆ்னலால ேலாயலாடி 
யும் கூ்ட.  இேைி்டம் கே்னமலாகப வ�சுஙகள்...’’ 
என்று வகலி வசய்ேலார். அந்  ்வ்ேலா்யத் ி்றகு 
ேரும் அத்்ல்ன வ�லாியேர்களும் என்ல்ன 
‘‘மகள்...’’ என்று ்லான் அலைப�லார்கள்.  
‘ஃ�லா்ர்’ மட்டும் எ்னக்கு வ�்னலாசதீர் பூட்வ்டலா 

என்று �ட்்டபவ�யர் லேத்து இருந்்லார்.  
அ ப வ � லா து  � லா க ி ஸ் ் லா ்ன ி ன்  � ி ர ் ம 
மந்்ிலாியலாக இருந்் வ�்னலாசதீர் பூட்வ்டலா 
அன்று சர்ேவ்ச லாதீ்ியில வ�சப�டும்  ஒரு 
வ�ண்ணலாக இருந்்லார். ‘‘ஒருேலாள் ேதீயும் 
வ�சப�டும் ஒரு வ�ண்ணலாக மலாறுேலாய். 
அபவ�லாது என்ல்ன ம்றந்து ேி்டலாவ்...’’ 
என்று அடிக்கடி வகலி வசய்ேலார். 
 ேரு்ட இறு்ியில வமலான்்டசூலாி’ யில 
ே்டந்் கல்ேிைலா ேிகழசசி ஏற�லாடுகைில 
ேலானும் க்ந்து வகலாண்டு முடிந்் உ்ேி 
கலை வசய்வ்ன்.  அபவ�லாது ஒரு ்லாய் 
எ ன் ல ்ன  அ ணு க ி ,  ே ி வ ்ன லா ்  உ ல ்ட ப 
வ�லாட்டிக்கு ்ன் மகளுக்கு ஒரு முஸ்லிம் 
வ�ண்லணப வ�லா் ஆல்ட அணிேிக்கும் 
�டி வகட்டுக்  வகலாண்்டலார் . ேலான் அேளுக்கு 
ஒரு சுடி்லார் ேலாஙகி அணிேித்து,  முக்கலா 
டி ட் டு ,  ல க ய ி ல  ம ரு ் லா ண ி  ல ே த் து 
வ�லாட்டிக்கு அனுப�ி லேத்வ்ன்.   அந்் 
சிறுமி வ�லாட்டியில மு்லி்டம் வ�ற்றவ�லாது 
அ  ந் ்  ் லா யு ்ட ன்  வ ச ர் ந் து  ‘ ஃ � லா ் ரு ம் 
என்ல்ன மிகவும் �லாரலாட்டி்னலார். ஆ்னலால,  
ேலான் வேைிேலாட்டில குடிவய்றிய �ின்பு 
ஃ�லா்லர சந்்ிக்கவே இலல்... 

 ‘‘ேதீ ேிடுமுல்றயில ேலாட்டுக்கு ேரும் 
வ�லாது என் வீட்டில ்லான் ்ஙக வேண்டும். 
உ ்ன க் க லா க  இ ந் ்  வீ ட் டி ல  ் ்ன ி ய ல ்ற 
லேத் ி்ருக்கிவ்றன்.  இந்் இ்டத் ி்ல   உன் 
வ்னலா்ட புத்்க அ்மலாலாிலய லேத்துக் 
வகலாள்ை்லாம்...’’  என் சவகலா்லாியின் குரல 
வகட்்டதும் சிந்்ல்ன கல்ந்்து.  அவ்ேைவு 
வேரமும்  ஃ�லா்லரப �ற்றிய சிந்்ல்னயில 
இ ரு ந் ் ் லா ல  அ ே ர்  இ ப வ � லா து  எ ப � டி 
இருக்கி்றலார்  என்று  அ்றிந்துவகலாள்ை 
வே ண்டு ம் எ ன்்ற ஆேல வமலிட்்டது எ்னக்கு.  
 ‘‘்லாத்்லா...  ஃ�லா்ர் �ிரலான்சிஸ் எப�டி 
இருக்கலாரு?  அேரப வ�லாய் �லார்த்துட்டு 
ேருவேலாமலா?’’  என்வ்றன்.  என் சவகலா்லாி 
்ல்லய வ்லாஙகப வ�லாட்டுக் வகலாண்டு 
வசலாலகி்றலார்,   ‘‘�லா்ர் வசத்துப வ�லாயிட்்டலாரு, 
ேதீ ஊருக்கு ேந்் �ி்றகு வசலால்்லாம் என்று 
வ�சலாமல இருந்வ்ன்...’’ அல்க் வகட்்டதும்  
ேலான் ஆடிப வ�லாவ்னன்.
 அந்் வ்ேலா்யத்்ின் �ின்்னலால 
இருக்கும் மயலா்னத் ி்ல அேர் அ்டக்கப�ட்டு 
இருப�்லாக அ்றிந்்தும் அேருக்கு இறு்ி 
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மலாியலால் வசலுத்் வேண்டும் என்று 
ஆலசப�ட் வ்டன். அ்்னலால என் சவகலா்லாி  
மகன் ் ன்வீலர அலைத்துக்வகலாண்டு அஙகு 
வ�லாவ்னன்.  அன்று ஞலாயிறறுக்கிைலம 
என்�்லால அஙகு ேில்றய ம க்க ள் இருந்்்னர்.  
அந்் வ்ேலா்ய ேைலாகத்துக்குள் ேலாஙகள் 
நு ல ை ந் ் து ம்  எ ல வ ் லா ரு ம்  எ ங க ல ை 
சந்வ்கத்து்டன் �லார்த்்லார்கள்;  ேிசலாலாித் 
்லார்கள்...!  என்ல்ன அ்றிமுகப �டுத்்ி 
ேிட்டு, ேந்் கலாரணத்ல் ேிைக்கிவ்னன்.  
ஆ்னலால,  எவ்ேைவு வக்ஞசியும்  ஃ�லா்ர் 
�ிரலான்சிசின் கல்ல்றலயக் கலாண அனும ி் 
கில்டக்கேிலல்...
 வகலாழும்�ில ே்டந்் ‘ஈஸ்்டர்’ குண்டுத் 
்லாக்கு்லின் �ின்்னர் ேலாட்டில ேில்லம 
இப�டித் ்ல்கதீைலாக மலா்றிேிட்்டது என்று 
ேிைக்கிய �டிவய என்ல்ன வேைிவய 
அலைத்து ேருகி்றலார் ்ன்வீர். இவ்லா இந்் 
ேரலாண்்டலாேில ்லான் ேலான் புத்்கஙகள் 

ேலாசித்வ்ன்; இஙவக ் லான் ஃ�லா்ர் �ிரலான்சிஸ் 
உ்டன் புத்்கஙகள் �ற்றி அ்சிவ்னன்; இந்் 
வ்ேலா்யத்துக்கு ேந்் மக்கள் ் லான் என்ல்ன 
மகவை என்று  அன்வ�லாடு அரேலணத்்்னர். 
சி்  ேரு்டஙகளுக்குள் அேர்களுக்கு ேலான் 
அன்்னியமலாகி ேிட்வ்ட்னலா...? ேலாய்ேிட்டு 
அை வேண்டும் வ�லா் இருந்்து எ்னக்கு. 
அந்் குண்டு்லாலாிலய ம்னதுக்குள் ி்ட்டித் 
்தீர்க்கிவ்றன் ...
 இ்னியும் இஙவக ேின்று வகலாண்டி 
ருந்்லால எஙகள் மதீது யலாருக்கும் சந்வ்கம் 
ேந்துேிடும் என்்ற �்ட்்டத்்ில ்ன்வீர் 
அேசரமலாக என்ல்ன வேைியில அலைத்து 
ேருகி்றலான். 
 என் கண்கைில இருந்து உருண் 
வ ்ட லா டி ய  க ண் ணதீ ர்  து ை ி க ை ி னூ ்ட லா க 
அந்் வ்ேலா்யத்ல் ஒருமுல்ற ி்ரும்�ிப 
�லார்த்துேிட்டு வ�ருமூசவசலாடு ே்டக்கிவ்றன்...!

n

வபௌர்ணமி நிலவு

முததாய்ப்ாய் நிலகவாளியில் நடேக்�ின்ற இனிமமயிகல
�ற்மனச் சிறகு�ள் �ாவியம் ்மடேததிடே
வரு�ின்றாள் அம்புலியும் ்ால்மமழ க்ாழிநதிடே
�வி்னின் ��ங�ள் சநதங�ள் ்மடேததிடுகத

எததமன குளுமமயடோ எழிலான ஒளியினிகல
அமழக்�ின்றாய் வாகவன்று அறபுதங�ள் �ாடடிடேகவ
துள்ளு�ின்ற உள்ளததில் துய�ங�ள் அழிநதிடேகவ
அள்ளு�ின்றாய் கநஞசதமத அ�ிதா�ம் இல்லாமல்

உம�க்�ின்ற கமாழியினிகல உன்னதமாய் கவதங�ள்
்ளிங�ா�த கத�ி�ிறகத ்ா�ிமனயும் அறிவதறகு
்�லவனின் ஒளிக்�சீறறால் ்ங�யமாய்ச் சிவநதிடடு
கமல்லகவ தளும்பு�ிறாய்ப க்ௌரணமியின் சா�சததால்

�சீறறா�ப ்ிறநதிடடு கமல்லகவ வளர�ின்றாய்
மூவி�ணடு நாட�ளிகல மல�ா� மலர�ின்றாய்
முயறசி�ளில் தள�ாது வளரநதாலும் கதய்நதாலும்
�ாவியததின் நாய�ியாய்க் �ளிபபுடேன் சி�ிக்�ின்றாய்.

புவனா பிரகாஷ்
க�ாமவ

  202254|



   |552022   |55

தன்வநஞசம் 
"தமிழவநஞசம்" எனும்வநஞசன் 

வாழக!

கவித்திலகம் வவறறிப்சபவராளி

க்ான்கனஞசம் பூகநஞசம் "தமிழகநஞசம்"  வாழ�!

தன்கநஞசம் தமிழகநஞசம் எனும்கநஞசன் வாழ�!

வன்கனஞசம் அறியாத கமன்கனஞசம் வாழ�!

உன்கநஞசம் என்கநஞசம் ஒன்றா�ி வாழ�!

ஆணகடேன்கற அடிகயடுதகத ஐம்்துவும் ஆச்சு!

தூணடி்லர எழுதகதழுதும் �ளகமன்கற க்ச்சு!

மூணகடேழுநத "தமிழகநஞசம்" கதாடேருமதன் வீச்சு!

ஈணகடேன்றும் தமிழகநஞசம் தமலபக்ருமம ஓச்சு!

இதழவாழவில் க்ான்விழா இனிமமதரு திருவிழா!

முததமிழர  �விஅமினின்  தமிழகநஞசப க்ருவிழா!

முதகலன்கற முடிசூடடி கமாய்ம்புமிகும் ஒருவிழா!

சதமடிக்� வாழதது�ின்ற சாதமனயின் நறுவிழா!

க்ான்விழாவும் �ணடும�ிழ �ாலமிது �ாலம்!

மின்விழாவின் ஒளிகவள்ளம்  பூணும்இதழக் க�ாலம்!

கவறறி மிகு தமிழகநஞசம்  அமின்அவ�ின் நாளம்!

நன்றுதமிழ வாழததிமசததுக் க�ாடடுது்ார  கமளம்!

தமிழகநஞசம் இதழ�ணடே அமின்கதாழர வாழ�!

தமிழகநஞசம் இதகழழுதும் ்மடேப்ாளர வாழ�!

தமிழகநஞசம் க்ான்விழா  தமனக்�டேநதும் வாழ�!

தமிழகநஞசம் எல்லாமும் தமிழகநஞசம் ஆள்�!

வபாஙகல
 
கவய்கயான் இன்றி மவய�ம் தன்னில் 
உய்யாது உயிர�களன எய்தினார அறிவிமன 
க்ய்யும் மமழக்கும் க்ாலியும் கநல்லிறகும் 
கசய்நன்றி க்ாங�ிச் கசய்திடடோர ்ணடிம� 
கநய்கயாடு ்ாலும் கநல்ல�ிசிப க்ாங�லுமாய் 
கமய்சிலிரக்� வணங�ிடும் கமதினியில் நன்னாள் 
 

இரா இரத்தினகுமார்
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ம்ழயும் 
மங்கயும்
 
தா�மும் கமா�மும்  
      தன்னில் �லநதிடே 
வா�ி யிமறததிடடே 
      வான்கம� மா�ியா� 
பூமி வநதாள் 
      க்ணணுருவில் �ருவா� 
ஆடிப்ாடி ஆரப்�ிதது 
      அமணததிடகடோம் ம�ளா� 
 
முததுமுததுத தூறலா� 
      முததமமழ க்ாழிநதிடடோள் 
க்ாய்ம�யில் கதான்றியவள் 
      பூமணம் �மழ வநதாள் 
மக்�ள்குமற தசீரநதிடேகவ 
      மணமசீது தவழநதிடடோள் 
இடடே அடி கநா�ாமல் 
      எடடு மவததாள் தம�மசீது 
 
நளினமிகு நஙம�யவள் 
      நல்லறகம ம�க்க�ாணடோள் 
நானிலம் கசழிததிருக்� 
      நதியா� நமடே்யின்றாள் 
தமடே�ள்்ல வநதக்ாதும் 
      தாயா�  அமணதது நின்றாள் 
�ளங�ம் ்ல கசான்னக்ாதும் 
      �லங�ாது கசமவ கசய்தாள் 
 
அன்மனயா� தன்மனமாறறி 
      அ�ிலதமதக் �ாததிடுவாள் 
க்ான்னா� மின்னுவாள் 
      பூமிக்கு அவதா�மாவாள் 
வன்க�ாடுமம கசய்திடினும் 
      வலிமறநது வாழு�ிறாள் 
மவய�தகதார வாழததிடுகவாம் 
      வழி�ாடடும் கதய்வகமன்று... 
 

வஞசியரும் 
வான்மமழயும் ஒன்கற... 
 

இரா. சபசசி்ம்மாள்

��ிசல் �ானம்

தன்மு்னககவி்தகள்

● 
ஊடேல் க�ாள்வதும்
�ாதலில் அழகுதான்
பு�ிநதுணரவு  இருநதால்
நம்மம ஒன்று கசரக்கும்

● 
அருவமாய் அடே�ிருளில்
தவிதது இருநகதன்
உருவம் தநது
என் விடியலானாய்

● 
தள்ளாத  வயதிலும்
க்�ன்புடேன் இருக்�ிறாய்
்ாரதத கநாடியில்
�ாதல் இன்னும்  கூடுகத

●
 என்னுயி�ின் இமழ�ளில்
த�ிதது நிற�ிறாய்
உணரவிலும் நசீகய �லநதிருக்�
இனி நசீயின்றி நானில்மல

●
 உன் ஆழநத அன்பு  
என்னுள் அமல கமாதும்
க்ாஙகும் புதுப புனலாய்
என்றும் உன் நிமனவு�ள் 
 
● 
�றுபபும் கவள்மளயுமாய்
இருநதது என் உல�ம்
நசீ இமணநது
வணணம் கசரததாய்

● 
�ாதல் வநதால் அமத
தன்னிச்மசயாய் விடுங�ள்
அது தன்மனததாகன
�விமதயாய்  கசதுக்�ிக் க�ாள்ளும்

● 
நம் அன்்ின் எல்மல�ள்
விசாலமா�ி வி�ி�ின்றன
என்றும் இமணநதிருக்�
�ிமடேதத வ�மன்கறா அது

வஃபீரா வஃபி
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கவி்ாசகன்
ஈழம்

l 
நல்ல இதயங�ள் 
நிறதமதகயா அழம�கயா ஈரப்தில்மல             
்ாரமவயறறவர மனது 
l 
இமலயுதிர �ாறறு 
சருகு�களாடு ்றநது வரும்                 
்ல்லின இறகு�ள் 
l 
நிசபதமான வனம் 
மூடு்னியில் கவளி வரும்                     
�ிமளமான் கூடடேம் 
l 
க�ாமடே தாமம�க்குளம் 
�ாறறில் சலசலக்�ின்றன                   
தணடுயரநத இமல�ள் 
l
�டும் ்சி  
ஏமழயின் குடிமசயிலும் இருக்�ிறது                         
அகத நிலவு 
l 
கவளிச்சததில் சுறறும் நிழல் 
குளக்�ம�கயா�ம் �ாண�ிகறன்            
வடடேமிடும் ்ருநது 
l 
சறறு ்ின்வாங�ி 
முன்கனாக்�ிகய ்ாய்�ிறது               
எய்யும் அம்பு 
l 
மசீணடும் திரும்் 
ஒருக்ாதும் திமச மறப்தில்மல         
சூ�ிய�ாநதி பூக்�ள் 
l 
க�ாமடே இ�வு 
அமமதியா�கவ ந�ர�ிறது                           
சலசலப்றற நதி 
l 
மமறயும் சூ�ியன் 
சறறுத தாமதமா�ிறது               
இமலயுதிர இ�வு 

l 
இருணடே வானம் 
நிறம் இழநது க்ா�ிறது 
நசீல �டேல் 
l 
இமலயுதிர�ால �ாறறு 
சருகு�மளக் குவிதது மவததிருக்�ிறது 
குறுக்க� விழுநதம�ம் 
l 
உதிரநத இமல�ள் 
சுததம் கசய்து கச��ிக்�ின்றன                      
குளததில் அமல�ள் 
l
இமலயுதிர�ால விடியல் 
சறறு முன்கூடடிகய மமற�ின்றது
அதி�ாமல ்னிததுளி
l
ம�ங�மள அழிததவன் 
ஒருக்ாதும் அறிய வாய்ப்ில்மல         
்றமவ�ளின் வலி 
l 
அழ�ான ந��ம் 
இன்றும் மனதில் க்ாக்�ிஷமாய்                   
அன்மறய வசநத�ால வனம்  
l 
நசீணடே க�ாமடே 
ஆறும் வம� மவததிருக்�ிகறன்               
எஞசிய கதநசீர 
l 
கசதுக்கும் சிற்ி 
புததனுக்கு ்�ிசளிக்�ிறார          
சாநதியுடேன் �ருமண 
l 
�வி்�ின் ்யணம் 
கமலும் தாமதமாக்�ி விடு�ிறது                 
வசநத�ால சாமல 
l
உயி�ிழநத வணடு 
கமல்ல ந�ரததிச் கசல்�ின்றன          
க�ாடடும் மமழததுளி�ள்
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 இடுபபு் லகப புள்ையத் தூக்கிக் 
கிட்டு கலாய்க்றி ேலாஙகேந்்ேைப �லாத்து 
கல்டக்கலாரர் ஆரு இது ஒ ம் � ி ள் ல ை 
யலான்னு வகட்்டலாரு. அதுக்கு அேவசலான்்னலா 
அந்்ப �லாக்கியமிருந்்லா ஏன் ேலான் 
அரசமரத்ல்யும் புள்லை யலாலரயும் 
சுத்்ிட்டுக்வக்டக்வகன் ேலாசசது அம்புட்டும் 
சலாேியலாக்வக்டக்கு ேலாவ்ன சதீே்னத்துபவ�லாய் 
வசேவ்னன்னு வக்டக்வகன் ேதீ  வே்ற 
ேகுத்வ்லாிசச்க்வகைப�லா்ய்யலா அபபு்றம் 
ேலாய்க்கு ேந்்் வசலாலலி ஏசிபபுடுவேன்்னலா. 
 அப� புள்ை யலாருன்னு வசலாலலி 
கல்ய முடிக்கவேண்டியது்லா்ன அல்ச 

வசலால்லாம ஏன் இழுத்துட்டுக் வக்டக்கு்றேன் 
்னலார்
 இந்்லா�லாருய்யலா ஈயத்்ப�லாத்து 
இைிசச்லாம் எதுத்்லாபபு் ேந்் �ித்்லைன்்ற 
கல்யலா வுல் இருக்கு. அஙகயும் அவ் 
கல்்லா்ன �லாேம் ேதீயும்்லான் கல்டயி் 
மி்ஞசி்ற �லா்லாமும் �ிஸ்த்்லாவும் ஊ்றலேச 
சித் ி்ன்னு்ற. ஆ்னலா அம்புட்டும் வேடிக்கலா் 
புஸ்ேலா்னமலாத்்லா்ன வக்டக்கு இது் என்்ன 
வேசலாலாிக்க ேந்துட்்ட அடுத்்வுக கல்ன்்னலா 
ஆைலாப�்றக்கு்றது ்லான் கல் எ்றேலாரத்து் 
ேலா்றிக்வக்டக்லகயி் னு வசலான்்னலா..
 அப�வும் புள்ை யலாருன்னு வசலால் 
மலாட்்ட ஒன்்னபூேந் ி்்  கட்டிக் குடுத்து 
அ்ஞசு ேருசமலாசசு புள்ைகுட்டின்னு வ�சசக் 
கலாவணலாம் இப� வ�லா்றந்  ்ஊருக்கு ேந்துருக்க 
அ்லான் ேமக்குத்வ்லாியலாம ஏ்லாசசும் புள்ை 
கிள்ை வ�த்துகித்து வ�லாட்டி யலாக்கும்னு 
வகட்வ்டன்்னலார்
 ஏன்யலா இது என்்ன ரகசியமலா. 
ேயிறு வேல்றயலாம ேலாலாிசு எபபுடிேரும். 
ஆ்னலா ேலாலாிசு இப� ேந்துருசசு ஆ்னலா 
எ்னக்கில். இது என் வகலாழுந்்ன்்னலா 
சலிபவ�லா்ட. 
 அேர் அ்ிர்சசியலாயி என்்னலாது இது 
ஒன் வகலாழுந்்்னலா என்்னலாம்மலா வசலால்ற 
உன்புருசனுக்கு முப�து ேயசலாகுது 
அேவரலா்ட ஆத்்லாவுக்கு எபபுடியும் 50 
இருக்கும் ஒன்னும் புலாிய்வயன்்னலார்
 புலாி்ஞசி என்்னலா �ண்ணபவ�லா்ற. 
ே்டக்க வேண்டியது ே்டந்து வ�லா்றக்க 
வேண்டியது வ�லா்றந்்லாசசு. வசலாத்தும் �த்தும் 
வசலாரம் வ�லாகலாம ஒன்னுக்குள்ை ஒன்்னலா 
முடி்ஞசிவ�லாசசுன்்னலா
 என்்னலாமலா வேைக்கமலா வசலாலலி 
வ ் லா ல ் ய  வ ே ண் டி ய து ் லா ்ன .  ே லா ன் 
்ல்ன்்னலா ேதீ ேலாலுஙகு்ற ேலான் யலாருன்்னலா 
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இதுக்கு வம  ்வேைக்கமலா என்்னலா  ்வசலால் 
எய்லாது. இம்புட்டு ேலாள் ேலான் வ�லாறுத் 
துருந்்வ  ்அ ி்கம். இன்வ்னரம் வே்றேன்்னலா 
எேல்னயலாேது இழுத்துக்கிட்டுபவ�லாயிடுேலா. 
ேலா்னின்்றது்னலா  ் வ�லாறுத்துக்கிட்டுக் வக்டக் 
வகன். இது  ் என் ்ஙகசசிய வே்ற இந்் 
�டுகுைி்  ் ள்ைனுமலா. என் உசிரு வ�லா்னலாலும் 
ேலான் சம்ம ி்க்க மலாட்வ்டன்னு ்தீர்மலா்னமலா 
வசலான்்னலா....
 அதுக்கு அேவைலா்ட மலாம்னலார் 
வசலான்்னலார் அப� வசலாத்துப�த்வ்ல்லாம் 
ேலாலாிசு இல்லாம எேனுக்வகலா வ�லா்ற்லா. 
இதுக்கு ஒரு ேைி �ண்ணுவ்றன்னு மதீலசய 
முறுக்கிக்கிட்்டலார்.
 அடுத்்ேலாரம் ி்டீருன்னு மகனுக்குப 
�லாத்் வ�லாண்ண அேவர கலியலாணம் 
�ண்ணி வீட்டுக்குக்கூட்டிட்டு ேந்துட்்டலார். 
அன்்னிக்கிப பூரலாம் வீவ்ட எைவு ேிழுந்்மலா ி்லாி 

ேலாலாிசுஙகு்ற ஆ்னலா உன் புள்ையலான்்னலா 
இல்ஙகு்ற மண்்ட வகலாைம்�ி வ�லாகுது 
சதீக்கிரமலா வசலாலலு இல் ேல்டயக்கட்டு 
என் யலாேலாரம் �லா்ிக்குதுன்னு கலாட்்டமலா 
வசலான்்னலார் கடுபபு். 
 . . அஙக அவுகளுக்கு வசலாத்து�த்து 
எக்க சக்கம் அம்புட்ல்டயும் ஆளு்றதுக்கு 
ேலாலாிசு வேணுமுன்னு அேவரலா்ட மகேைிப 
வ�த்்ிய மகனுக்கு கட்டிலேசசலாரு 
பூேந்்ி கிரலாமத்து். ஆ்னலா அேனுக்கு 
வேண் குஸ்்டம். ஒ்டம்வ�ல்லாம் அஙக 
அஙக வேள்லையலா இருந்துசசு. ேருசம் 
அ்ஞசு ஆசசு. ஆ்னலா ஒன்னும் ேலாலாிசு 
உருேலாகு்ற ேைியக்கலாவணலாம் . எல்லாரும் 
சலா்டமலா்டயலா வ�ச ஆரம்�ிசசலாக 
 இேவம் ்பபுவசலாலலி. ம்டின்னு 
� ட் ்ட த் ல ் க் க ட் டி  ே ம் பு  வ � சு ்ன லா க . 
இேளும் வ�லாறுத்துப�லாத்து ஒரு கட்்டத்து் 
கடுப�லாயி வசலாலலிபபுட்்டலா. அது ஆகு்ற 
கலாலாியமில். அதுக்கு ேலாய்பபு மில்ன்னு. 
 அப� இேவைலா்ட மலாம்னலாரு ஒரு 
முடி வேடுத் ்லாரு. அேவரலா்ட மகனுக்கு 
இேவைலா்ட ்ஙகச சிய வரண்்டலாம் ்லாரமலா 
கட்டிலேக்கி்றதுன்னு. இே குய்வயலா 
வமலா்றவயலான்னு ஒப�லாலாி லேசசலா. அப� 
அேவரலா்ட மலாம்னலார் வசலான்்னலாரு இது 
என்்ன ஊர் ஒ்கத்து் ே்டக்கலா் ஒன்்னலா. 
அக்கலா ் ஙகசசிய ேலாலாிசுக்கலாகக் கட்டிக்கி்றது 
ேம்ம ேைக்கத்து் இருக்கு்றது ்லா்னன்னு...
 அதுக்கு இேவசலான்்னலா அதுக்கு 
ேலான் ஒத்துக்கனுவம எ்னக்கு இஸ்ட்்ட 
மில்லா் வ�லாது எபபுடி அேருக்கு வரண்்டலாம் 
கலியலாணம் �ண்ணுவீகன்்னலா.
 அதுக்கு அேர் வசலான்்னலாரு வக்டலாய 
வகட்டுக் கிட்டு ஆரும் வேட்டு்ற ி்ல் மலாட்்டக் 
வகட்டுக்குக் கிட்டு �லாலு க்றக்கு்றதுமில். 
வ�லாட்்டபபுள்ைன்்னலா அ்டஙகிக்வக்டக்கனும் 
அது்லான் குடும்�ப வ�லாண்ணுக்கு அைகு அ் 
ேிட்டுபபுட்டு வ�லாியவுக வ�சு்றப� கு ி்க்கி 
்றது் ஒன்னும் புரவயலாச்ன மில்ன் ்னலார்.
 அப�த்்லான் அே அந்  ்குண்்டத் தூக்கிப 
வ�லாட்்டலா. ேலான் இேருக்கு ேலாக்கப�ட்்டவ் 
வேட்டிக்கித்்லான். ேலான் வ�லாம்�லையலா 
இருக்வகன் ஆ்னலா அேர ஆம்�லையலா 
இருக்கசவசலால்முடியுமலா. முடியலாது ஏன்்னலா  
அேர் அம்புட்டுத்்லான். சலாேிவ�லா்ன கருது 
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இருந்துசசு. இே அழுக புதுசலா ேந்்ே அழுக 
ஊரு ச்னஙக எல்லாம் மூக்கு வம் வேர் 
லேக்க அது ே்டந்துவ�லாசசு. ேந்்ேளும் 
அழுது அ்டம் புடிசசிப �லாத்்லா.
 ஆ்னலா என்்ன �ண்ணி என்்ன �ிர 
வயலாச்னம். அது ஆம்�லைக ரலாஜ்ஜியம். அஙக 
வ�லாம்�லைக வ�சசு எடு�்டலாது. வமலாரட்டுத் 
்்னமலா ே்டக்கவேண்டியது எல்லாம்  ே்டந்து 
வ�லாசசு. ஆமலா ேந்்வ�லாண்ணு அேவைலா்ட 
மலாம்னலாரலா  ் புள்ைத்்லாசசியலா்னலா. ஆ்னலா 
அேவமலாகத்து  ்ஒரு ேலா கூ்ட அந்  ்சந்வ்லாசம் 
வ்லாிய .் என்்னத்ல்வயலா �்றிவகலாடுத்்மலா ி்லாி 
இருந்்லா...
 மலாசம் �த்்லாசசு ஆம்�லைபபுள்ை 
வ � லா ்ற ந் து ச சு .  அ து ் லா ன்  இ ே ளு க் கு க் 
வகலாழுந்்ன் வ�லா்றந்்லான். இேளுக்வக 
அது அசிஙகமலா இருந்துசசு.�லாேம் அந்்ப 
வ�லாண்ணு ஒரு ேலா வீட்டு் ஆருமில்லா்ப� 
தூக்கு் வ்லாஙகிடுசசு. ஆ்னலா அது வ�ருசலா 
வீட்டு் இருந்்வுகலை �லா்ிக்க். அந்் 
�ிள்லைய வமலாத்் வசலாத்துக்கும் ேலாலாிசுன்னு 
வகலாண்்டலாடு்னலாக. ேந்்ேவைலா்ட துக்கம் 
கலாத்து் வ�லாயிடுசசு.
 இேளுக்கு அந்்க்வகலாைந்ல்ய 
ேைக்கு்ற வ�லாறுபபு ேந்து வசந்துடுசசு. 
ஆ்னலா இே அந்்க்வகலாைந்ல்ய ே்ஞச 
கமில்லாம ேைத்்லா அேளுக்குள்ை இருந்் 
்லாய்லம உணர்வு வசலாலலிசசி யலாவரலா 
வச்ஞச ்பபுக்கு �லாேம் இந்் �சசபபுள்ை 
என்்ன �ண்ணும். 
 ஆ்னலா என்்ன வகக்கு்றவுகளுக்குத் 
்லான் �்ில வசலாலலி மலாை். 

 வேைிய வசலால் வேக்கம் உள்ளுக் 
குள்ை துக்கம்ன்்ற கல்யலாபவ�லாசசு 
இே வ�லாைபபு. ஆ்னலா என்்ன ்்னக்கு 
வகல்டக்கலா் ஒரு �லாக்கியம் இந்்க் 
வகலாைந்்  மூ்மலா அேளுக்குக் வகல்டசசது. 
வகலாழுந்்்ன புள்லையலா ேைக்கு்ற �லாக்கியம். 
 அந்்பபுள்ை வ�லா்றந்து ேருசம் 

ி்ரும்பு்றதுக் குள்ை இேவைலா்ட மலாம்னலாருக்குக் 
ஒரு லகயும் கலாலும் ேிழுந்துவ�லாசசு. அேரும் 
�டுத்துட்்டலாரு. ஆ்னலா அேரகே்னிக்க 
அேவைலா்ட புருசன் வசலான்்னப� அே 
வசலான்்ன ேலார்த்ல  ்அம்புட்டுத் ி்மிவரலா்ட ஒரு 
வ�லாண்ணு ேலாைக்லகயக் வகடுத்்லாலாில .் 
அனு�ேிக்கட்டும் ேதீஙகளும் �லாத்துட்டுத் 
்டுக்கத் துப�ில்லாமத்்லா்ன இருந்்தீஙக. 
ேதீஙகவை உஙக அப�லாேப�லாத்துக்கஙக. 
என்்னலா  ்அந்  ்கருமத்  ்வ்லா்டமலாட்வ்டன்...
 உஙக வசலாத்துக்கு ேலாலாிசு வேணுமின்்ன 
என்்ன வேணுமலா்னலாலும் வசய்ய்லாமுன்னு 
வச்ஞசதீக. அவ்லா்ட �்்ன இப� அனு�ேிஙக. 
உஙக வம  ் யலாரலாேது எரக்கப�ட்்டலா அது 
மகலா �லாேம்னு ் தீர்மலா்னமலா வசலாலலிட்்டலா...
 அப� அேவைலா்ட புருசன் வகட்்டலான் 
ேதீவயல்லாம் ஒரு வ�லாம்�லையலான்னு. அே 
வசலான்்னலா அ்த் ்ிருப�ிக்வகக்க எம்புட்டு 
வேரமலாகும் ஆ்னலா ேலான் வகக்கமலாட்வ்டன். 
என்கிட்்ட ேதீஙக ேலாழந்் ேலாழக்லகயக்கூ்ட 
வகலா்ற வசலால்மலாட்வ்டன் ஆ்னலா உஙக 
அப�லா வச்ஞச்்ட்டிக்வகக்கத்துப�ில்லாம 
ேதீஙக ேின்்னதீஙகவை அப�த்்லான் வகட்டு 
ருக்கனும் ேதீஙக ஆம்�லையலான்னு
 என்்ன ஜ்டம் மலா்ிலாி லேசசி 
ருந்்வ�லாது ஒஙகளுக்குத் வ்லாணல்யலா 
ேலான் ஒரு வ�லாண்ணுன்னு அப�த் வ்லாணலா் 
வகள்ேி இப� ஏன் ேருது ேலான் ஒரு 
வ�லாம்�லையலான்னு இப� வசலாலவ்றன் ஆமலா 
ேலான் ஒரு வ�லாம்�லை ்லான் அது்னலா்்லான் 
யலாவரலா வ�த்் புள்லையலா்னலாலும் என் �ிள்ை 
வ�லா் ேைக்குவ்றன். ஒரு வ�லாண்ணுக்கு 
ஆக்கத்்லான் வ்லாியும் அன்பு வகலாடுக்கத்்லான் 
வ்லா ியும் ்லாயலாக.  அல்த்்லான் ேலான் 
இப� வசய்யிவ்றன்.. வ�லாஙகய்யலா ஒஙக 
ரலாஜ்ஜியமும்  வ�லாைபபும்னு வசலாலலிட்டு 
வகலாழுந்்்னத் தூக்கிட்டு வ�லா்னலா சலா்லாரணமலா 
்ன்வ்னலா்ட ஆ்றலா் ரணத்் ம்றந்து....
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 “வ�லாட்்டது  வ � லா ட் ்ட  � டி 
அப�டிவய இருக்கு… இன்னும் ஒரு வேல்யும் 
ஆகல்… ேதீட்டி வேைித்து எழுந்து ேர இவ்ன்்ன 
உஙக அப�ன் வீட்டு அரண்மல்னயலா? ம்னசு் 
என்்ன்டலா ேில்னசசுகிட்டு இருக்க?” என்்ற 
கருத்்ப�லாண்டி,
 “வ�லா்னலா வ�லாகுதுன்னு இன்்னிக்கு 
ஒரு ேலாள் ேிடுவ்றன்… இ்னி ஒழுஙகலா 
ேிடியலில எழுந்து கட்டித்்லால்றலயக் கூட்டி, 
மலாட்டுசசலாணிலய அள்ைி வகலாட்டிட்டு, 
ஆடுஙகலை ஏழு மணிக்கு முன்பு ஓட்டிட்டுப 
வ�லா்ற இல  ்வ்லால  ்உலாிசசி உபபுக்கண்்டம் 
வ�லாட்டுடுவேன்” என்று வகலா�மலாக்க கூ்றியேர் 
வசன்றுேிட்்டலார்.
 அவ்ேைவு வேரம் மூசசுேி்டக்கூ்ட 
� ய ந் து வ க லா ண் டி ரு ந் ்  க ே ி ன்  அ ே ர் 
வசன்்றதும் கூல்டலயத் தூக்கிக்வகலாண்டு 
வேல் �லார்க்க ஓடிேிட்்டலான்.
 இது ்லான் இந்் இரண்டு ேலாரமலாக 
ே்டந்துவகலாண்டிருக்கி்றது.
 அ்றகு முன் கேி்னின் ே ில் 
ஐந்்லாம் ேகுபபு �டித்துக்வகலாண்டிருந்் 
�த்துேயது மலாணேன்.
 ்ந்ல்யின் இ்றப�ி்னலால ேறுலமயின் 
�ிடியில குடும்�த்்ி்னர் சிக்கித்்ேிக்க… 
மலாமன் என்்ற வ�லார்லேயில ேந்்ேர் ் ்னக்கு 
வ்லாிந்்ேலாின் உ்ேியலால கேில்னப �டிக்க 
லேத்து வ�லாிய ஆைலாக்கிேிடுகிவ்றன் என்று 
அே்னின் ்லாயி்டம் ஆலச கலாட்டி்னலார்.
 அேன் ்லாயும் ்ன்னு்டன் வசர்ந்து 

ம க ன்  க ஷ ்ட ப � டு ே ் ற கு ப  � ் ி ் லா க 
அேரு்டன் வசன்்றலால �டித்து �்ேியில 
அமர்ேலான் என்்ற ேம்�ிக்லகயில கேில்ன 
அனுப�ிலேத்்லார்.
 ேல்ேர் வ�லால ேடித்து ்ன்னு்டன் 
கேில்ன அலைத்துேந்்ேர் கருத்்ப 
�லாண்டியி்டம் வகலாத்்டிலமயலாக ேிறறு 
ேிட்டு ஓடிேிட்்டலார்.
 மு்லில  ஒன்றும் புலாியலாமல ேிைித்் 
கேினுக்கு, ்ன் சூழேில் புலாிய ஒரு ேலாரம் 
ஆ்னது.
 சுகமலாக தூஙகி, ேல் உணலே 
உண்டு �ைகியேனுக்கு ஆடுகளு்ட்னலா்ன 
�டுக்லகயும் �லைய வசலாறும் குமட்டிக் 
வகலாண்டுேந்்து… அைவுக்கு மதீ்றிய 
வேல் அேல்ன மூசசுமுட்்டலேத்்து.. 
வகலா்ஞசம் வகலா்ஞசமலாக �ைகியேனுக்கு 
கருத்்ப�லாண்டியின் உத்்ரவுப�டி ேலான்கு 
மணிக்கு எழுந்து வேல் வசய்ேது என்�து 
கு ி்லரக் வகலாம்�லாகத் ்லான் இருந்்து.
 அேர் வசலான்்னது வ�லால அத்்ல்ன 
வேல்கலையும் முடித்்ேன் இரு�துக்கு 
வமற�ட்்ட ஆடுகலை ஓட்டிக்வகலாண்டு 
அருகிலிருந்் ஏலாிக்குச வசன்்றலான்.
 ச லா ி ய லா க  ம ல ை  இ ல ் லா ் ் லா ல 
ஏ லா ி ய ி ல  ேதீ ர்  இ ல ் லா ம ல  பு ல ,  பூ ண் டு 
முலைத்்ிருந்்து.
 ஆடுகலை ேடு ஏலாிக்கு ஓட்டிச 
வசன்்றேன் எல்வயலா வ்டிச வசன்்றலான்.
 ்லான் வ்டியது சிக்கவும் சிலாிபபு்டன் 
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கட்டம் பளிசசிட்டது
சுணணாம்பு �டடேங�ள்  
தசீடடிய ்ின்கன 
விமளயாடே ஆளில்மல.. 
 
வீடடுக்குள்கள  
தடேவிக்க�ாடுதத்டி 
அமலக்சிதனிகல விமளயாடும் 
சிறார�ள்... 
 
தனிமமச்சிமறயாகல 
தவிதத �டடேததிறகு... 
அநத சூழலிகல 
யாக�ா எறிநத �ல் 
கதருநாயின் மசீது ்டடிடேகவ .... 
 
கநாணடி கநாணடி  
வநத நாய் 
‘ம�டடோ ம�டடோ’என்று க�ட�ாமல் 
�டடேதமதக் �டேநதிடேகவ... 
 
தன் மசீது 
விமளயாடடு நடேநததாகல 
சி�ிதத்டி �டடேம் ்ளிச்சிடடேது! 
 

 ம.சகதிசவலாயுதம் 
 கநருபபு விழி�ள்

ரகசியமலாக அ்ல்ன ஒரு இ்டத்்ில �துக்கி 
லேத்்ேன், அருகிலிருந்் ஆ்ம் ேிழு்ில  
ஊ்ஞச்லாடிக்வகலாண்டிருந்்லான்.
 “ேலான் அல்ப �லார்க்கல் கேின்” 
எ்ன �ின்்னிருந்து சத்்ம் வகட்க.
 முகம் வகலாள்ைலாப புன்்னலகயு்டன் 
்ிரும்�ியேன், “வகலாகி்லா அக்கலா!” எ்ன 
ஆசசலாியத்து்டன் அலைத்்லான்.
 வகலாகி்லா, “ேலாவ்ன ் லான்” என்்றேள்,
 “இன்்னிக்கு எத்்ல்ன சிக்குசசு 
கேின்?” எ்ன சிலாிபபு்டன் வகட்க.
 “மூனு �லாட்டில க்கலா” என்்றேன்,
 “வரண்டு ேலாைலா ேதீஙக ஏன் ேரல்?” 
எ்ன வகட்க.
 “�லாட்டி வீட்டிக்குப வ�லாயிருந்வ்ன் 
கேின்” என்்ற வகலாகி்லா ்லானும் ேிழுல்ப 
�ிடித்து வ்லாஙகிய�டி சி்றிது வேரம் 

ஊ்ஞச்லாடிேள்,
 “இந்்லா இது உ்னக்கலாக வகலாண்டு 
ேந்வ்ன்” என்று கூ்றி ஒரு ்டப�லாலே 
அே்னி்டம் வகலாடுத்்லாள்.
 “என்்னக்கலா இது?” எ்ன கேின் 
வகட்க.
 “்ி்றந்து �லார்” என்்றேள் ஆே்லாக 
அே்னின் முகத்ல்ப �லார்த்்லாள்.
 அ வ ்  ஆ ே லு ்ட ன்  ்ட ப � லா ல ே த் 
்ி்றந்் கேின், “ஐய்! எ்னக்கலா இது?” எ்ன 
சந்வ்லாஷத்து்டன் வகட்க.
 அேவைலா, “உ்னக்குப �ிடிக்குவமன்னு 
்லான் �லாட்டிக்கிட்்ட அ்டம்�ண்ணி ேலாஙகி 
ேந்வ்ன்… சலாப�ிட்டுப �லார்த்து எப�டி 
இருக்குனு வசலாலலு” என்க.
 வகலாகி்லா வகலாடுத்் அலேலாலே 
உண்்ட கேின், “சூப�ரலா இருக்கு க்கலா” 
என்று கூ்ற.
 அேவைலா,  “எல்லாம் உ்னக்குத் 
்லான்… வ�லாறுலமயலா சலாப�ிடு” என்று 
கூ்றி சிலாிக்க இேனும் சிலாித்்லான்.
 வகலாகி்லா கருத்்ப�லாண்டியின் எ்ிர் 
வீட்டுப �ிள்லை… அதுவும் �்ிமூன்று 
ேயது குைந்ல்.
 கேின் ேந்் அன்று மு்ல ேலாவை 
கருத்்ப�லாண்டி அேல்ன ஆடு வமய்க்க 
அனுப�ிேி்ட, ஆடுகவைலா அே்னிறகு 
அ்டஙகலாமல ஆட்்டம் கலாட்்ட ஓடி ஓடி 
வசலார்ந்து வ�லாய் அழுதுேிட்்டலான்.
 அபவ�லாழுது அஙகு ஆடுகலை 
ஓட்டி ேந்் வகலாகி்லா ்்னியலாக ேின்று 
அழு்ேல்னக் கண்டு என்்ன? ஏது?  என்று 
ேிசலாலாித்்லாள்… அேனும் ே்டந்்ல்க் கூ்ற 
இேள் ்லான் கேினுக்கு உ்ேி்னலாள்.
 அன்்றிலிருந்வ் இருேரும் அக்கலா, 
்ம்�ியலாகிேிட்்ட்னர்.
 ம்ியம் வ�லால ஆடுகலை ஓட்டிச 
வசன்று �ட்டியில அல்டத்் கேின் 
சலாப�லாட்டுக்கலாக ்ட்டு்டன் வசன்று 
கருத்்ப�லாண்டியின் வீட்டின் ேலாயிலில 
ேின்்றலான். 
 இ ே ல ்ன  க ண் ்ட து ம்  அ ே லா ி ன் 
ம ல ்ன ே ி ,  “ ேதீ  வ ச ய் யு ்ற  வ ே ல ் க் கு 
வேரலா வேரத்்ிறகுச வசலாறு ஒன்னு ்லான் 
குல்றசசல” எ்ன ் ிட்டியேள் வேறறு லேத்் 
சலா்த்ல் அே்னின் ்ட்டில வ�லாட்டுேிட்டு 
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உள்வை வசன்றுேிட்்டலாள்.
 அந்் சலா்த்ல்ப �லார்த்்ேனுக்கு 
குமட்டிக்வகலாண்டுேரவும் கண்கைில 
இருந்து ்லா்னலாக கண்ணதீர் ேந்்து.
 �ச ி  வேறு ேயிறல்றக் க ிள்ை 
்ண்ணதீர் ஊற்றி கலரத்துக் குடித்்ேன் 
சறறு அமர்ந்்லான்.
 அபவ�லாழுது அஙகு ேந்் கருத்்ப 
�லாண்டி, “இன்னும் இஙக என்்ன �ண்்ற? 
வ�லா… வ�லாய் ்ட்டு அறுத்துக்கிட்டு 
ேலா… அல் முடிசசுட்டு மலாடுஙகளுக்கு 
்ண்ணதீர் கலாட்டிடு” என்்றேர் �ட்டிக்குச 
வசன்றுேிட்்டலார்.
 ஒரு வேல் முடித்து அலுத்துப 
வ�லாய்ேந்் சின்்ன்ஞசிறு குருத்்ி்டம் ம்ன 
சலாட்சிவய இல்லாமல அடுத்் வேல்லயக் 
வகலாடுக்க கேினுக்கு இஙவக இருந்து ஓடிப 
வ�லாய்ேிட்்டலால �ரேலாயிலல் என்று 
வ்லான்்றியது.
 அேனுல்டய ேில்னபல�த் ்ல்ட 
வ�லாடுேது வ�லால கருத்்ப�லாண்டி, 
“கூலிக்கலார ேலாவய இஙவக ேலா்டலா” எ்ன 
ஆஙகலாரமலாக்க கத்்வும்.
 கேின் அடித்துப�ிடித்துக்வகலாண்டு 
ஓடிசவசன்று அேலாின் முன் ேின்்றலான்.
 கருத்்ப�லாண்டி, “இது ்லான் ேதீ ஆடு 
வமய்க்கும் ்ட்சணமலா?” எ்ன வகலா�மலாக 
வகட்க.
 கேின் புலாியலாமல ேிைித்்லான்.
 அ ் ி ல  வ ம லு ம்  ஆ த் ் ி ர ம் 
வகலாண்்டேர், “ஆட்ல்ட  ேிட்டுட்டு ேதீ எஙக 
வ�லா்ன? இலல் �டுத்து தூஙகிட்டியலா? 
வசலாலலு்டலா” என்று கர்ஜிக்கவும், கேின் 
ேடுஙகிப வ�லாய்ேிட்்டலான்.
 “இலல் மு்்லாைி ேலான் �க்கத்்ில 
இ ரு ந் து ் லா ன்  வ ம ய் த் வ ் ன் …  � டு த் து 
தூஙவகல்லாம் இலல்ஙக” எ்ன அழுலக 
குரலில கூ்ற.
 அேவரலா, “அபபு்றம் எ்்னலால்டலா 
ஆடுஙக ேயிறு ேில்றயலாமல இருக்கு?” 
எ்ன வகட்க.
 கேின் �்ில வசலால்த்வ்லாியலாமல 
ேிைித்்லான்.
 கடுப�லா்ன கருத்்ப�லாண்டி சலாட்ல்ட 
ேலாரலால வே்றிப �ிடித்் மிருகம் வ�லால 
ேிைலாசி்னலார்.
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தந்தயொல் ம�னுக்கு ...

�யவர�ள் சதி வமல கநய்து 
வீசிய க்ாதும் துவணடு ஒழியாது 
தூறறியவர�ள் கசாரும் வம� 
்யணதமதத கதாடேரநதிடு ம�கன...!

கசல்லும் ்ாமதயில் �ற�ள் முற�ள் 
புலி�ள் ்ன்றி�ள் ஓநாய்�ள் ்ல
முடடுக்�டமடே�ளா� கதாடேரும்
சிநமத தளரநதிடோகத ம�கன...!

கநரமம மத�ியம் நிமல ்ிறநதாலும் 
ம��ால் ஆ�ாதவர�ள் விமரசிக்� 
உடேல் கசாரநது முன் மவதத �ாமல
்ின் மவதது விடோகத ம�கன...!

கவறறி �ணடு க்ருமம க�ாணடு 
கதால்வி நிமல துவணடு ஓடி 
வாழம� �சநது இலடசியம் மறநது 
அலடசியமாய் எணணாகத ம�கன....!

வீண க்ச்சுக்�ள் குமறதது 
க�ளிக்ம� விமன�ள் �மளநது 
அன்க்ன்ற விமதமய 
க்ாகும் இடேம்தனில்
விமததது அறுவமடேயில் 
சிறப்ாய் ம�கன...!

அய�ாது உமழதது தநமத நாமம் 
கசால்லும் ம�னாய் ்ல் துமற
சிறநது நறகசயல் ்ல கசய்து 
மானிடேர மனம் �வரநது 
சிறப்ாய் ம�கன...!

தநமத கசால் 
அழியாத �ல்கவடடோய் 
சிநமதயில் கசதுக்�ி 
அணுவும் தவறாமல் 
அது வழி நடேநதால் 
வாழவில் விமளயும் 
கசயல் முழுதும் 
துமண கசய்யுகம ம�கன....!

- வதௌபீக முஹம்மது நவீத்
   இலஙம�
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 சின்்ன்ஞசிறு �ி்ஞசு, ேலி ் லாஙகலாமல 
அ்்றிய அ்்றல அஙவக இருந்் ஆடு, 
மலாடுகலைக்கூ்ட உலுக்கியது, ஆ்னலால 
ம்னி்ன் என்்ற வ�லார்லேயில இருந்் 
இ ந் ்  ர லா ட் ச ச ல ்ன க்  வ க லா ்ஞ ச ம்  கூ ்ட 
அலசக்கேிலல்.
 லக ஓயும் ேலர கேில்ன அடித்துத் 
்தீர்த்் கருத்்ப�லாண்டி சலாட்ல்டலய 
அேன் வமவ்வய எ்றிந்து ேிட்டு, “அலர 
மணி வேரத்்ில ேலான் வசலான்்ன வேல் 
எல்லாம் முடிந்்ிருக்கணும்… இலல் 
அதுக்கும் வசர்த்து இவ் மலா்ிலாி ேிழும்” 
என்று கூ்றிேிட்டு வசன்றுேிட்்டலார்.
 ே லி ய ி ல  து டி த் ்  க ே ி ன் 
எைக்கூ்ட முடியலாமல ்ட்டுத்்டுமலா்றி 
எழுந்்ேன் அழு்�டிவய அலாிேலாலை 
எடுத்துக்வகலாண்டு ் ட்்டறுக்கச வசன்்றலான்.
 ேலாஙகிய அடி, அ்தீ  வேல், சலாியலா்ன 
உணேின்லம எ்ன எல்லாம் கேில்ன அன்று 
இரவு கலாய்சசலில ்ள்ைியது.
 கலாய்சசலின் ேிலைேி்னலால அ்னத் ி்ய 
�டிவய �டுத்்ேனுக்கு கண்கலைத் ி்்றக்க 
முடியலா் அைவுக்கு ேலாட்டி ேல்த்து.
 க லா ய் ச ச ல  ச ற று ம்  கு ல ்ற ய லா ் 
ேில்யில ேிடியலிவ்வய ் ட்டுத்்டுமலா்றிய 
�டிவய வேல்லய முடித்்ேன் சறறு 
ேிலரேலாகவே ஆடுகலை வமய்சசலுக்கலாக 
ஓட்டிசவசன்றுேிட்்டலான்.
 ச ி ்ற ி து  வ ே ர ம்  � டு த் து  தூ ங க ி 
எழுந்்ேனுக்கு உ்டம்பு �ரலாேலாயிலல் 
வ�லால இருக்கவும் ஆடுகலை வமய்த்்லான்.
 ்ிடீவர்ன ்ஹலாரன் சத்்ம் வகட்கவும் 
உ்டல சுகவீ்னத்ல் ம்றந்து மல்றத்து 
லேத்்ிருந்் கண்ணலாடி �லாட்டிலகலை 
எடுத்துக்வகலாண்டு சத்்ம் ேந்் ்ிலசலய 
வேலாக்கி ஓடி்னலான்.
 ஓ டி ய  வ ே க த் ் ி ல  ே ண் டி ல ய ப 
�ிடித்்ேன் �லாட்டிலகலை வ�லாட்டுேிட்டு 
�லால ஐஸ் ஒன்ல்ற சுலேத்்�டி ் ிரும்�வும் 
ஏலாிக்குள் ஓடி்னலான்.
 ஓ டி ே ந் ்  க ே ி ல ்ன க்  க ண் ்ட 
வகலாகி்லா அ்ிர்சசியில, “என்்ன்டலா இது? 
எப�டி ஆசசு? யலார் அடித்்லாஙக? எதுக்கலாக 
அடித்்லாஙக?” எ்ன �்்றிபவ�லாய் வகட்க.
 கேின் ஐஸ்ல் ருசித்்ிக்வகலாண்வ்ட 
வேறறு ே்டந்்ல் அேைி்டம் கூ்றி்னலான்.

 க ே ி ன்  வ ச லா ன் ்ன ல ் க்  வ க ட் ்ட 
வ க லா க ி ் லா ே ி ன்  க ண் க ை ி ல  இ ரு ந் து 
கண்ணதீர் ்லாலர ்லாலரயலாக ேைிந்்து.
 அ ல ் க்  க ண் ்ட ே ன் ,  “ அ டி 
ேலாஙகியது ேலான் ேதீ ஏன் அக்கலா அை்ற?” 
எ்ன ஐஸ்ல் உ்றி்ஞசிய �டிவய வகட்க.
 வகலாகி்லா, “வரலாம்� ேலிக்கு்லா?” 
எ்ன அே்னின் லகலயயும் கலால்யும் 
்்டேிய�டி வகட்க.
 “�ின்்ன ேலிக்கலாமல இ்னிக்கேலா 
வ ச ய் யு ம் ?  வ ச ம  அ டி …  அ து வு ம் 
சலாட்ல்டயலாவ் அடிசசுப�ிட்்டலாஙக” எ்ன 
கண்கலை உருட்டிய �டி கூ்றி்னலான்.
 அ்றகு வகலாகி்லா,  “வ�சலாமல 
இஙவக இருந்து ்ப�ித்து வீட்டுக்குப 
வ�லாயிடு கேின்” என்க.
 அேவ்னலா, “வீட்டுக்கு ேைி 
வ்லாியலாவ்… அபபு்றம் எப�டி வ�லாேது?” 
எ்ன வகட்க.
 வகலாகி்லா, “ஓ! இது வே்ற இருக்கலா?” 
எ்ன கேல்யலாகக் வகட்்டலாள்.
 அேவ்னலா ச ிலா ிபபு்டன், “்ஹம்ம்” 
என்்றேன்,
 “உ்னக்கு ஸ்கூல எப� க்கலா?” எ்ன 
வகட்க.
 வகலாகி்லா, “அடுத்்ேலாரம் கேின்” 
என்்றேள்,
 வயலாசல்ன ேந்்ேைலாக, “ஆமலாம்! 
உ்னக்கு என்்ன ஆகணும்னு ஆலச?” எ்ன 
வகட்்டலாள்.
 “எ்னக்கு �டித்து வ�லாிய ஆைலாகி 
அம்மலாவுக்கு �ட்டுப பு்டலே ேலாஙகிக் 
வகலாடுக்கணும்… �லாப�லாவுக்கு வசருபபு 
ேலாஙகித்்ரணும்… அபபு்றம் மூணு வ�ரும் 
ேல் சலாப�லாடு சலாப�ி்டணும்…  என்ல்ன 
மலா்ிலாி ேரகத்்ில மலாட்டிக்கிட்்டேஙகலை 
கலாப�லாத்்ணும்” என்று ்்னது ஆலசகலை 
ஆ்ம் ேிழுது வ�லால அடுக்கிக்வகலாண்வ்ட 
வசன்்றலான்.
 “ ேதீ  இ ங வ க வ ய  இ ரு ந் ் லா ல 
அவ்ல்லாம் எப�டி வசய்ே? இந்் இ்டத்ல் 
ேிட்டு வ�லா்னலால ் லான் ேதீ �டிக்கவே முடியும் 
கேின்” என்்றலாள் வகலாகி்லா.
 அ்ில கேி்னின் முகம் �ியூஸ் 
வ�லா்ன �லப வ�லால மலா்றிேிட்்டது.
 “இப� வசலாலலு கேின் ேதீ இஙவகவய 
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இருந்து ்ி்னமும் அடி ேலாஙகப வ�லா்றியலா? 
இ ல ல ்  � டி க் க ப  வ � லா ்ற ி ய லா ? ”  எ ்ன 
வகலாகி்லா வகட்க.
 “ இ ல ல ் ய ி ல ல ் …  எ ன் ்ன லா ல 
இஙவக இருக்க முடியலாது… ேலான் �டிக்கப 
வ�லாகணும்” என்று சி்றிதும் வயலாசிக்கலாமல 
உ்ட்னடியலாக கூ்றி்னலான்.
 வகலாகி்லாேின் ம்ன்ில ஊலாில 
ே்டந்் ஒரு ேிகழவு ேியலா�கத்்ிறகு ேந்்து.
 டீேி �லார்த்துக்வகலாண்டிருந்்ேள் 
்ிடீவர்ன அேைின் மலாமலா யலாலரவயலா 
்ிட்டுேல்க் வகட்டு அேலாின் அல்றக்குச 
வசன்்றலாள்.
 இ ே ல ை க்  க ண் ்ட து ம்  ் ன் 
வகலா�த்ல்க் கட்டு�டுத்்ிக்வகலாண்டு 
அந்்ப �க்கத்்ிலிருந்்ேலாி்டம் வமதுேலாகப 
வ�சி்னலார்.
 வ�லான் வ�சி முடித்்தும் வகலாகி்லா, 
“ ய லா ர்  ம லா ம லா  அ து ?  ஏ ன்  வ க லா � ம லா 
வ�சு்னதீஙக?” எ்ன வகட்க.
 “அதுேலா சும்மலா ேிலையலாட்டுக் 
கு்டலா” எ்ன சமலாைிக்கப �லார்க்க.
 “வ�லாய் வசலால்லா்ிஙக மலாமலா… 
ேதீஙக ஏவ்லா குைந்ல் வ்லாைி்லாைர்… 
வஜயிலனு வசலான்்னதீஙக” எ்னக் வகட்க.
 அ ி்ல வ�ருமூசசு ேிட்்டேர், “என்னு 
ல்டய பரண்ட் ்ன்னுல்டய வசலாந்்க்கலார 
ல�யல்ன வேல்க்கு ேசசியிருக்கலான்… 
அந்்ப ல�யனுக்கு � ி்்னலான்கு ேயது ்லான் 
ஆகுது… இந்  ்ேய ி்ல அந்்க் குைந்ல்லய 
வேல்க்கு லேப�து ்பபு… அல்ேி்டக் 
குற்றம்… அ்்னலால ்லான் அேல்ன 

ி்ட்டிவ்னன்” என்்றலார்.
 வகலாகி்லா, “என்ல்ன மலா்ிலாி சின்்னப 
�சஙகலை வேல்யில லேப�து ்பபு… 
அ்றகு ்ண்்டல்னயும் இருக்கு சலாியலா 
மலாமலா?” எ்ன வகட்க.
 “ஆமலாம் வகலாகி்லா” என்்றலார்.
 “அக்கலா… அக்கலா” எ்ன கேின் 
அலைக்கவும் சுயத்்ிறகு ேந்்ேள், “என்்ன 
கேின்?” எ்ன வகட்க.
 அேவ்னலா, “அப�டி என்்ன க்கலா 
வயலாசல்ன?” என்க.
 வ க லா க ி ் லா ,  “ எ ல ் லா ம்  உ ன் 
�டிபல�ப �ற்றித் ்லான்” என்்றவ்லாடு 
ேிறுத்்ிக்வகலாண்்டேள்,

 “சலாிேலா ேலாம வ�லாக்லாம்” என்று 
கூ்றியேள் அேனு்டன் வசன்றுேிட்்டலாள்..
 அன்று இரவு முழுேதும் வயலாசல்ன 
வசய்் வகலாகி்லா ்லாயும் ்ந்ல்யும் 
வ்லாட்்டத்்ிறகு வசன்்றதும் க்லேச 
சலாற்றிேிட்டு ் ்னது அல்றக்குச வசன்்றேள் 
�யத்து்டன் வ�லால்ன லகயில எடுத்்லாள்.
 அசசத்்ில வ�லால்ன லேக்கப 
வ�லா்னேளுக்கு கேி்னின் அடிேலாஙகி 
வீஙகிபவ�லா்ன முகம் கண் முன் ேர 
நூறுக்கு ்டயல வசய்்லாள்.
 இரண்்டலாேது லாிஙகிவ்வய, “்ஹவ்லா 
கண்ட்வரலால ரூம்” என்்றதும் வகலாகி்லாேின் 
உ்டவ்ல்லாம் ேியர்லேயில குைித்்து 
வ�லால ஆகிேிட்்டது.
 இருந்்லாலும் �யத்ல்த் ்ன்னுள் 
�துக்கியேள், “்ஹவ்லா சலார்… ேலான் 
தூ சூ லா ி லி ரு ந் து  வ � ச வ ்ற ன் …  இ ங க 
ஒரு வீட்டில �த்து ேயதுப ல�யல்ன 
வகலாத்்டிலமயலாக லேத்்ிருக்கலாஙக… 
் ி்னமும் அடிக்கி்றலாஙக… சலாப�லாடு 
வகலாடுக்க மலாட்வ்டஙகி்றலாஙக… அந்் 
மு்்லாைி வ�ர் கருத்்ப�லாண்டி” என்்றேள் 
அேர் வகள்ேி வகட்�்றகுள் வ�லால்ன 
கட் வசய்்வ்லாடில்லாமல ஸ்ேிச ஆஃப 
வசய்துேிட்்டலாள்.
 அேவரலா, “்ஹவ்லா… ்ஹவ்லா… 
ேதீஙக யலார்?” எ்ன வகட்கப வ�லாக கலால 
கட்்டலாகிேிட்்டது.
 அேரலால இந்  ் வசய் ி்லய சலா்லா 
ரணமலாக எடுத்துக்வகலாள்ை முடியலாமல 
உ்ட்னடியலாக உயர் அ ி்கலாலாிலய அணுகி்னலார்.
 வகலாகி்லாேின் வ�சசிவ்வய அேள் 
சின்்னேள் எ்ன அ்றிந்துவகலாண்்டேர் ்ன் 
வம்்ிகலாலாியி்டம் அல்த் வ்லாிேித்்லார்.
 அேரலாலும் இல் ேி்டமுடியலாமல 
வ�லாக அடுத்் கட்்ட ே்டேடிக்லகலய 
உ்ட்னடியலாக எடுத்்லார்.
 அ்ன் ேிலைவு அன்று மலால்வய 
ஏட்டு மு்ல எஸ். ஐ ேலர அத்்ல்ன 
வ � லா லீ ஸ்  அ ் ி க லா லா ி க ளு ம்  க ரு த் ் ப 
�லாண்டியின் வீட்டில குேிந்துேிட்்ட்னர்.
 ஒவர வேரத்்ில இத்்ல்ன அ்ிகலாலாி 
கலைக் கண்்ட கருத்்ப�லாண்டியும் அேன் 
மல்னேியும் மிரண்டு வ�லாய்ேிட்்ட்னர்.
 எஸ். ஐ ேிசலாலாித்் ேிசலாரலணயில 
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கலாய்சசலில வசலார்ந்து �டுத்்ிருந்்  கேின் 
அேர் முன் அலைத்து ேரப�ட்்டலான்.
 அழுக்கலா்ன உ்டல, உ�வயலாக 
மில்லா் உல்டகள், வமலிந்் வ்கம், ் ல் 
மு்ல கலால ேலர சிரலாய்பபுகளும், ஆ்றியும் 
ஆ்றலா் �லைய, பு்ிய கலாயஙகளுமலாக 
மிகப �லாி்லா�கரமலா்ன வ்லாற்றத்்ில கேின் 
இருந்்லான்.
 அ ் ி வ ் வ ய  அ ே ன்  ே ி ல ் ல ய 
அந்் எஸ்.ஐ அ்றிந்துவகலாண்்டலார்… �ின் 
இன்ஸ்வ�க்்டலாி்டம் �ணிக்க அடுத்் அலர 
மணி வேரத்்ில கேின் ்ஹலாஸ்�ிட்்டலில 
அனும்ிக்கப�ட்்டலான்.
 கருத்துப�லாண்டியும் அேன் மல்னேி 
யும் லகது வசய்யப�ட்்ட்னர்.
 அ டு த் ்  ே லா ள்  ம லா ம லா  எ ன் ்ற 
வ�லார்லேயில ேந்் வகலாடூரக்கலாரனும் 
லகதுவசய்ப�ட்்டலான்.
 எஸ். ஐ கேில்னப �ற்றி டி.எஸ்.
�ியி்டம் ேிஷயத்ல்க் கூ்றிய சி்றிது 
வேரத்்ில  ஆர்.டி.ஓ. லே உ்ட்னடியலாகத் 
வ்லா்டர்பு வகலாண்்டலார்.
 ஆர்.டி.ஓ அடுத்் 20 ேிமி்டத்்ில 
்்னது குழுவேலாடு மருத்துேமல்னக்கு 
ேந்்லார்.
 அ ே ர்  ே ந் ்  வ � லா ழு து  அ ்தீ ் 
க லா ய் ச ச லி ன்  ே ி ல ை ே ி ்ன லா ல  க ே ி ன் 
மயக்கத்்ிலிருந்்லான்.
 மூன்்றலாம் ேலாள் கேின் கண்ேிைித்் 
வு்டன் கண்்டது கண்ணதீரு்டன் ேின்்றிருந்் 
அன்ல்னலயயும் ்ஙலகலயயும் ்லான்.
 மலாமல்ன ேிசலாலாித்் ேிசலாலாிப�ில 
கேி்னின் அன்ல்னயும் ்ஙலகயும் இஙகு 
ேரலேக்கப�ட்்ட்னர்.
 �ின் கவ்க்்டர் உத்்ரேின் வ�யலாில 
கேினுக்கு வகலாத்்டிலமத் வ்லாைிலமுல்ற 
ஒைிபபு சட்்டம் 1976-ன் அடிப�ல்டயில 
ேிடு்ல் சலான்்றி்ழ ேைஙகி்னலார் ஆர்.
டி.ஓ.
 அத்வ்லாடில்லாமல அரசு ேிர்ணயித்் 
ேிேலாரணத் வ்லாலகயலா்ன சி் ஆயிரஙகள் 
அேனுக்கு வகலாடுக்கப�ட்்டது… �ள்ைியில 
�டிப�்றகும் ஏற�லாடு வசய்து ்ருே்லா 
கவும் கூ்றி்னலார்.
 அவ்லாடு கலால வசய்்து வகலாகி் லா ் லான் 
எ்ன அ்றிந்் கவ்க்்டர் அேலை �லாரலாட்டி 

  

க்ா�ாடடேகம வாழக்ம�யானது 
க்ா�ாடும் குணகம  
விஞசி நின்றது  
 
எடடி நின்று கவடிக்ம�ப்ாரக்� 
இயலவில்மல 
துணிநது இறங�ித துய�ப்டு�ிகறன்  
 
கதாறறுப க்ாகும் எணணமில்மல 
கதாள் க�ாடுக்�  
கதாழன் யாருமில்மல  
 
கவ�ாத கவயிலிலும் 
கவறறுமமயின்றி உமழக்�ிகறன் 
கவரமவ வழிநகதாடே 
விழி ்ிதுங�ி நிற�ிகறன்  
 
்�ி�ாசப க்ச்சு�ளில் 
்�மடேக் �ாயா�ிகறன் 
்ாவி�ளின் ்ாரமவயில் 
்ாத�சமா�ிகறன்  
 
கதய்நது க்ான கத�ததில் 
கதய்்ிமறயாய் ஔிர�ிகறன் 
கதடோத வாரதமத�ளில் 
கதய்வதமதத கதடு�ிகறன்  
 
முக்�ாலும் உணரநதவர�ள் 
முழுமமயமடேய விடேவில்மல 
முறறிலும் உணரநகதன் 
முள் தச்ச கநஞசமமத

- சுமதி சஙகர்
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�லாிசு வகலாடுத்து ஊக்கப�டுத் ி்்னலார்.
 கேினும் அன்ல்னயும் வகலாகி்லா 
ேிறகும் அேைின் குடும்�த்்ி்னருக்கும் 
்ஙகைின் ேன்்றிலய வ்லாிேித்்்னர்.
 வகலாகி்லா, “மதீண்டும் உன்ல்ன 
�லார்க்கும் வ�லாது வ�லாிய அ்ிகலாலாியலா 
�லார்க்கணும்” என்்றேள் அேனுக்குப 
�ிடித்் �லால ஐஸ்ல் கேினுக்கும்  
்ஙலகக்கும் வகலாடுத்்லாள்.
 “ேிசசயமலா வ�லாிய அ்ிகலாலாியலா ேந்து 
என்ல்ன மலா்ிலாி வகலாத்்டிலமயலா இருக்கு்ற 
குைந்ல்கலைக் கலாப�லாறறுவேன் க்கலா” 
எ்ன வகலாகி்லாேி்டம் கூ்றி்னலான்.
 வகலாகி்லாேின் வசயல் சவகலா்லாி 
யின் மூ்ம் அ்றிந்துவகலாண்்ட அேைின் 
மலாமலா கலால வசய்து, “குட்டிமலா… ேதீ 
எவ்ேைவு வ�லாிய கலாலா ியம் �ண்ணி 
இருக்கத் வ்லாியுமலா? உன்ல்ன ேில்னத்்லால 
எ்னக்குப வ�ருலமயலாக இருக்கு” என்று 
கூ்ற.
 வகலாகி்லா, “அ்றகுக் கலாரணம் 
ேதீஙக ்லான் மலாமலா… அன்ல்னக்கு ேதீஙக 
வசலான்்னல் ஞலா�கத்்ில லேத்துத் ்லான் 
இல்வயல்லாம் வசய்வ்ன்” என்்றேள்,
 “அவ்லாடு அந்் ஆள் கேில்ன 
வ�லாட்டு அடி அடினு அடிசசுட்்டலாஙக… 
அபபு்றம் மலாமலா, கேினுக்குச வசலாறு 
வகலாடுக்கமலாட்்டலாஙக… வ�லாட்்டலாலும் 
� ல ை ய து  ் லா ன் …  � லா ே ம ி ல ல ் ய லா 
அேன்?” என்க.
 அேைின் மலாமலா, “ஆமலாம் வகலாகி்லா! 
�லாேம் ்லான்” என்க.
 வ க லா க ி ் லா ,  “ ம லா ம லா …  க ே ி ன் 
மலா்ிலாியும் என்ல்ன மலா்ிலாியும் ேில்றய 
குைந்ல்கள் இந்் மலா்ிலாி அடிலமயலா 
இருக்கலாஙகைலா? அப� அேர்கள் எப� 
வீட்டுக்கு வ�லாேலாஙக?” எ்னச வசலாகமலாகக் 
வகட்க.
 “உன்ல்ன மலா் ிலா ி  ேல்ேஙக 
யலாரலாேது அேஙகலைக் கலாப�லாறறு 
ேலாஙக… ேம்மலால முடிந்்லால ேலாமும் 
வசய்ய்லாம்… கண்டுக்கலாமல வ�லாேது 
்லான் மிகப வ�லாிய ்ேறு வகலாகி்லா” 
என்்றலார்.
 அ ே வ ை லா ,  ‘ ‘ � ண் ணு ே லா ங க ை லா 
மலாமலா?’’  எ்ன ஆர்ேமலாகக் வகட்க.

 அேவரலா, ‘‘வகலாத்்டிலமயலா இருக்கக் 
குைந்ல்கலை மதீட்க சமூக ஆர்ே்ர்கள் 
வரலாம்�வே �லாடு�டுகி்றலார்கள்… அவ்ப 
வ�லால அரசும் இல்த் ்டுக்க ்தீேிரமலா 
முயறசி �ண்ணுது… ஆ்னலாலும் முடியல்… 
அவ்ேைவு ஏன் மிகபவ�லாிய ேலாடுகலைச 
வசர்ந்் அரசலாஙகமும் சிறுேர்கலை மதீட்கத் 
்தீேிரமலா முயறசி �ண்ணுகி்றது முடியல்’’ 
என்்றலார்.
 “ க ே ல ் ப � ்ட லா ் ி ங க  ம லா ம லா 
சதீக்கிரமலா இவ்ல்லாம் சலாியலாகிடும்» என்று 
அேருக்கு இேள் ஆறு்ல வசலான்்னலாள்.
 ‘ ‘இ்றகலாகத் ்லான் என்ல்னப 
�லாரலாட்டி்னலார்கைலா மலாமலா? அபபு்றம் 
எப�டி என்ல்னக் கண்டு�ிடித்்லார்கள்?” 
எ்னக் வகட்்டேள்,
 “ேலானும் உஙகலை மலா்ிலாி வ�லாிய 
ேைலா்னதும் ே ில்றய குைந்ல்கலைக் 
கலாப�லாறறுவேன்” எ்னக் கண்கள் மின்்னக் 
கூ்றி்னலாள்.
 அ்றகு அேைின் மலாமலா, “ஆமலாம் 
வகலாகி்லா!» என்்றேன்,
 ‘‘ேதீ உன் ம்னசு வ�லால �ண்ணு்டலா… 
ேலான் உ்னக்குத் துலணயலா இருபவ�ன்” 
என்று கூ்றி அேலை ஊக்கப�டுத்்ி்னலார்.
 கருத்்ப�லாண்டிலய லகது வசய்் 
வ�லாலீஸ் அ்ிகலாலாி அேர் வசய்் �் 
அக்கிரமஙகலை வ்லாண்டி எடுத்்்னர்.
 அ்ில ஒன்று சி் �் ேரு்டஙகளுக்கு 
முன் அேலாி்டம் வேல்க்கு ேந்் ல�யன் 
மர்மமலா்ன முல்றயில இ்றந்்து.
 இவ்ேைவு ேலாைலாக அந்் ல�யன் 
எவ்ேலாறு இ்றந்்லான் எ்ன வ்லாியலாமல 
இருந்் வமலாத்் ஊருக்கும் அே்னின் 
குடும்�த்்ிறகும் கருத்்ப�லாண்டியின் 
கருபபு �க்கஙகள் வ்லாியேந்்து.
 எஸ். ஐ, “ஏண்்டலா ேலாவய… உஙகிட்்ட 
வேல்க்கு ேந்்லா என்்ன வேணும் ்னலாலும் 
�ண்ணுேியலா? இருக்கு்டலா உ்னக்கு… 
ேதீ வசய்் அத்்ல்ன குற்றங கலையும் 
வ்லாண்டித் துருேி வேைிவய வகலாண்டுேந்து 
ஆயிசுக்கும் வஜயிலில கம்�ி எண்ண 
லேக்கிவ்றன் �லார்” எ்ன ஆவேசமலாக 
கர்ஜித்்லார்.
 ்ன் �யத்ல் மல்றத்துவகலாண்டு 
கருத்்ப�லாண்டி, “உஙகலை மலா்ிலாி �் 
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வ�லர ேலான் �லார்த்்ிருக்வகன் சலார்… 
உ ங க ை லா ல  மு டி ந் ் ல ் ப  � லா ரு ங க , 
அடுத்் ேருஷவம ேலான் வேைிவய ேந்து 
கலாட்டுகிவ்றன்” எ்ன சேலால ேிட்்டலார்.
 அ்றகு அேவரலா, “அப�டியலா சலார்? 
அல்யும் ேலான் �லார்க்கிவ்றன்” என்்றேர்,
 “ேலான் யலாருனு வ்லாியுமலா்டலா? 
உன்ல்ன மலா்ிலாி ஆளுஙகளுக்வகல்லாம் 
கூண்வ்டலாடு �ிடிப�்றகலாகவே இந்் 
க லா க் க ி ச ச ட் ல ்ட  வ � லா ட் ்ட ே ன் ”  எ ன் று 
கூ்றியேர் அேல்னப �லார்த்து வகலியலாகச 
சிலாித்்லார்.
 அ்ில மிரண்்ட கருத்துப�லாண்டி 
ேலாலய இறுக்கமலாக மூடிக்வகலாண்்டலார்.
 அல் கண்்ட எஸ். ஐ, “அவ்ேைவு 
�யமலா? இந்் �யத்ல் �லார்த்்லால 
இ ன் னு ம்  ஏ வ ் லா  வ � ரு ச லா  இ ரு க் கு ம் 
வ�லால வ்லாணுவ், அப�டியலா?” எ்ன 
கருத்்ப�லாண்டியி்டவம வகட்க, அேலாின் 
உ்டலகள் ேியர்லேயில ேல்னந்்து.
 “ேலாவ்ன அல்யும் கண்டு�ிடிக்கி 
வ்றன்” என்்றேர் வேைிவய வசல்வும் 
்லான் கருத்்ப�லாண்டிக்கு மூசவச ேந்்து.
 கருத்துப�லாண்டியின் ்டுமலாற்றம் 

அேருக்கு எல்வயலா உணர்த்் ்்னது 
வேட்ல்டலய ேிலரவு�டுத்்ி்னலார்.
 அ்ன் ேிலைவு �் ேரு்டஙகளுக்கு 
முன்பு ்ன்்னி்டம் வேல் வசய்்ேல்ன 
க ரு த் ் ப � லா ண் டி  அ டி த் து க் வ க லா ன் று 
கிணற்றில வீசிேிட்டு, ஊர் மக்கைி்டம் 
்ே்றி ேிழுந்து இ்றந்துேிட்்ட்லாகப வ�லாய் 
கூ்றி ேம்� லேத்்து வேைிசசத்்ிறகு 
ேந்்து.
 எஸ். ஐயின் அயரலா் உலைப�ி 
்ன லா ல  க ரு த் ் ப � லா ண் டி ,  க ே ி ல ்ன 
வகலாடுலம �டுத்்ியது மறறும் வகலால் 
ேைக்கு எ்ன இரண்டு �ிலாிேில வஜயிலில 
அல்டக்கப�ட்்டலார்.
 கருத்்ப�லாண்டிக்கு ்ண்்டல்ன 
ேலாஙகிக் வகலாடுத்்ேர் வேரலாக கேில்னக் 
கலாண வசன்்றலார்.
 க ே ி ்ன ி ்ட ம் ,  ‘ ‘ ்ஹ வ ் லா  கு ட் டி ப 
ல�யலா’’ என்க.
 கேின், ‘‘்ஹலாய் சலார்’’ என்்றேன்,
 ‘‘என்ல்னக் கலாப�லாற்றி ஊருக்கு 
அனுபபுே்றகும் �டிக்க லேப�்றகும் 
வ்ஙக்ஸ் சலார்’’ என்று கூ்றி்னலான்.
 அ்றகு அேவரலா, «இது என்னு 
ல்டய க்டலம கேின், அல்த் ்லான் ேலான் 
வசய்வ்ன்» என்்றேர்,
 ‘‘உன்ல்னக் கலாணும் வ�லாது எ்னக்கு 
என்னுல்டய சின்்ன ேயசு ்லான் ேியலா�கம் 
ேருது’’ என்்றேர்,
 கேி்னி்டம், ‘‘�டித்து வ�லாிய ஆைலாகி 
உ்னக்கு என்்ன ஆகணும்னு ஆலச?’’ எ்னக் 
வகட்க.
 கேின், ‘‘வ�லாிய ஆைலாகி என்ல்ன 
மலா்ிலாி �லா்ிக்கப�ட்்டேஙகலை கலாப�லாற 
்றணும் சலார்’’  எ்ன கண்கள் மின்்னக் 
கூ்றி்னலான்.
 அ்றகு எஸ். ஐ, ‘‘வேலாி குட் 
கேின்… இப�டித் ்லான் இருக்கணும்’’ எ்ன 
அேல்னப �லாரலாட்டியேர்,
 ‘‘உன்னுல்டய க்னலே ேில்னேலாக் 
குே்ில ஆ்மரம் வ�லால ஸ்ட்ரலாஙகலா 
இருக்கணும்… எத்்ல்ன � ிரசசல்ன 
ேந்்லாலும் ேில்யலா ேின்னு சலா்ிக்கணும்’’ 
எ்ன அேனுக்கு உறசலாகமூட்டி்னலார்.
 கேின், ‘‘ேிசசியமலா சலார்… ேலான் 
வ�லாிய ஆைலா்னதும், மு்லில உஙகலைத் 

அவ்ைப் பெொலபவ...

�விமத எழுத 
கவணடுகமன்று 
�ா�ிததமத எடுதகதன்

பு�ிநது க�ாணடேகதப்டிகயா 
கத�ியவில்மல

நாணததில்
ஓடி வநது 
ஒடடிக் க�ாணடேகதன் 
மு�ம்தனில் 
அவமளப க்ாலகவ...

்மகிறுககல மாதவன்
சிறுமும�
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்லான் �லார்க்க ேருவேன்’’ என்க.
 அேவரலா, ‘‘இந்் உ்கத்்ில எந்் 
இ்டத்்ில இருந்்லாலும் அந்் ேலாளுக்கலாக 
ேலான் கலாத்துக்கிட்டு இருபவ�ன் கேின்’’ 
எ்ன சிலாிபபு்டன் கூ்றி்னலார்.
 ‘‘ேதீஙகளும் வகலாகி்லா அக்கலாவும் 
ஆலசப�ட்்ட மலா்ிலாி ேிசசயமலா ேருவேன் 
சலார்’’  எ்ன ் ன்்னம்�ிக்லகயு்டன் கூ்றி்னலான்.
 இ ே ்ன ி ன்  ் ன் ்ன ம் � ி க் ல க வ ய 
வசலான்்னது ஒரு ேலாள் இலல் ஒரு ேலாள் 
வ�லாிய ஆைலாக ேருேலான் என்று.
 கேின் மலா்ிலாி வகலாத்்டிலமயலாக 
மலாட்டிக்வகலாண்்ட �் குைந்ல்கள் சி்ர் 
மதீட்கப�ட்டும், மதீட்கப�்டலாமலும் ேலாட்டில 
இருக்கின்்ற்னர்.
 �்ர் மதீட்கப�ட்டு ் லாய், ் ந்ல்யு்டன் 
வசர்ந்து சந்வ்லாஷமலாக ேலாழகின்்ற்னர்.
 சி் ர் மதீட்கப�ட்டும் வசலாந்  ் ஊர் 
என்்ன? எது? எ்ன வ்லாியலாமல இருக்கின்்ற்னர்.
 அரசலால எவ்ேைவு முயன்றும் அேர் 
கைின் வேர் கண்டு�ிடிக்கப�்ட முடியலாமல 
ே ல ்  மு ல ்ற ய ி ல  � லா து க லா க் க ப � ட் டு 
ேருகின்்ற்னர்.
 சி் வ�றவ்றலார்கவைலா குைந்ல் 
களுக்கு ே்டக்கும் வகலாடுலமகள் வ்லாியலாமல, 
எஙவகலா ேன்்றலாக இருக்கி்றலார்கள் என்று 
ேில்னத்து அப�லாேியலாக கலா்த்ல் ஓட்டி 
ேிடுகின்்ற்னர்.
 குைந்ல்கலை வசஙகல சூலை, 
� ்ஞ சு ம ி ல ,  வீ ட் டு  வ ே ல ் ,  வ ே ச வு , 
முந்்ிலாி உல்டப�து, �லாலியல வ்லாைிலில 
ஈடு�டுத்துேது என்�து வகலாடுலமயலா்ன 
ேிஷயம்… அ்ிலும் �் வ�றவ்றலார்கள் 
இந்் வகலார வசயலுக்கு உ்டந்ல்யலாய் 
இருக்கி்றலார்கள் என்�து உல்றய லேக்கும் 
உண்லம.
 கண்முன் ே்டக்கும் அே்ஙகலைக் 
கண்டும் கலாணலாமல வ�லாேல் ேிட்டுேிட்டு 
ேம்மலால முடிந்்ல் வசய்து ேருஙகலா் 
சந்்்ியி்னலரக் கலாபவ�லாம்.
 ேலாருஙகள் இபவ�லா்லாேது அ்ற 
கலா்ன மு்ல அடிலய எடுத்து லேபவ�லாம்.
 கேின் வ�லால �் சி்றலார்கலைக் 
கலாபவ�லாம். 

n

நிலசவாடு நான்

இருள் சூழநத 
இ�ாபக்ாழுதில்
என் இதயதகதாடு 
�மதபக்சியது
க�ாள்மள நிலா! 

்றநத முறறததில் 
நான் வீறறிருக்�
�ணமுன்கன வநதது
கவள்மள நிலா! 

கசநதாமம�யின்
இமலமய ஒதத
நிறததில் மாறறம் க�ாணடு 
மறு்ிறவி எடுததது 
அநத வடடே நிலா! 

�றுமம ்டிநத 
இளம் வானில்
ஆங�ாஙக� சிதறுணடே
விணமசீன்�ளுக்கு இமடேயில்
்ளிச்சிடடேதுகவ 
அவகவழில் நிலா! 

்ாடடி கசான்ன �மத�ளும் 
க�டடு சி�ிதத நிமிடேங�ளும்
�ணமுன்கன நிழலாடியது 
நிலமவ �ாடடி அம்மா
நிலாச்கசாறு ஊடடிய 
இ�ா க்ாழுது�ளும்! 

சின்ன சின்ன வணடு�ளின்
கமல்லிய இம�ச்சகலாடு 
குளிர�ாறறு உடேமல வருடிச்கசல்ல
நிலமவ �ாவலிடடு 
இதமாய் �ணஅயரநகதன் 
அவவினிய இ�வினிகல! 

அகீலா ஜவுபர்
ஏததாமள புததளம்
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்ிலலி
ேலாள் : 27.01.21

 அன்புள்ை அம்மலாேிறகு,
 ே லா னு ம் ,  க வ ண ஷ ூ ம்  வ ே ற று 
அ்ிகலால் ் ிலலி ேந்்ல்டந்வ்லாம். என்்ன 
கவணஷ எ்னப வ�யர் வசலாலகிவ்றன் எ்னப 
�லார்க்கி்றலாயலா..? கணே்னது வ�யலர 
வசலால்லாமல ்யஙகுேது எல்லாம் உ்னது 
கலா்த்்ில ்லான்.  கவணஷ என்ல்ன ேன்கு 
கே்னித்துக் வகலாள்கி்றலான். என்்ன மதீண்டும் 
மு ல ்ற க் க ி ்ற லா ய் . . !  ம லா ி ய லா ல ்  இ ன் ்ற ி 
எ ழு து க ி வ ்ற ன்  என்்றலா..!
 இவ்ல்லாம் சசும்மலா.. அன்புமிகு்ி 
யில ்லான்.. !  அே்னது அலணப�ில 
க்க்ப�லாய் அப�டிவய தூஙகிப வ�லாேது 
இந்் ் ிலலி குைிருக்கு இ்மலாய் இருக்கி்றது.. 
வ்லாியுமலா..!
 ே ந் ் து ம்  ே ர லா ் து ம லா ய்  இ ன் று 
ஆபீ்ூக்கு ஓடி ேிட்்டலான். வீட்டில ேலான் 
மட்டுவம ் ்னியலாக இருக்கிவ்றன். கலால்யில 
ேலாசல வ்ைித்து.. ேலாசல எல்லாம் எஙவக 
இருக்கு..? அ�லார்ட் வமண்ட்வ் இருக்க்ற 
ே ல ்ட ல ய  கூ ட் டி ,  ் ண் ண ி  வ ் ை ி ச சு 
சின்்ன்லா ஒரு ஸ்்டலார் வகலா்ம் வ�லாட்வ்டன்..
க லா ல ் ய ி வ ்  இ ன் ல ்ன க் கு  வ ே ண் 
வ�லாஙகல ்லான் �ண்ணிவ்னன்.. ேல்லாவே 
இருந்்து..ேதீ சலாப�ிட்டு �லார்த்்ிருக்கணும், 
ேம்ம வகௌசியலா இப�டி வச்ஞசிருக்கலான்னு 
அசந்து வ�லாயிடுவே..!
 ம்.. அபபு்றம்.. ேம்ம �க்கத்து வீட்டு 
ேலாண்டு.. கண்லண வ�லாிசு வ�லாிசலா 

முைிசசுக்கிட்டு ்்க்கலா.. பு்க்கலான்னு 
கல் வசலாலலுவம.. அது எப�டி இருக்கு..? 
அப�லாலே குைிருவ்யும் �சலச ் ண்ணியிவ் 
குைிக்க வேணலாம்னு வசலாலலு..! ம்..வகலா்ஞசம் 
இரு... யலாவரலா கலாலிங வ�ல அடிக்க்றலாஙக...
யலார்னு �லார்த்துட்டு ேந்து்டவ்றன்...
 �ச.. �க்கத்து வீட்டு கலாலிஙவ�லல் 
அடிக்க்றதுக்கு � ி்் லா ேம்ம வீட்டு வ�லல் 
அடிசசுட்்டலாஙகைலாம்..  இந்் அ�லார்ட் 
வமண்ட்ஸ்வ் இது ஒரு வ்லாலல். 
மத்்�டி, ேலாம வீட்ல்ட மூடிக்கிட்டு 
உள்வைவய சிேவ்னன்னு இருக்க்லாம். அது 
சலாிம்மலா.. அண்ணன் அண்ணி ஊருக்கு 
வ�லாயிட்்டலாஙகைலா..? அண்ணனுக்கு லீவு 
கில்டயலாதுன்னு வசலாலலிட்டு இருந்்லாவ்ன..? 
எ ன் ல ்ன ப  � த் ் ி வ ய  ே ி ல ்ன ச சு ட் டு 
இ ரு க் க லா வ ் . .  வ ே ர த் து க் கு  ச லா ப � ி டு . .
�ிரசர் மலாத் ி்லரலய வ்டய்லி ம்றக்கலாம 
வ�லாட்டுக்வகலா..! வகலாேில குைம்னு சுத் ி்ட்டு 

ி்லாியலாவ்.. உ்டம்ல� ேல்லா �லார்த்துக்வகலா..
என்்ன வசலால்றது கலா ி்வ் ேிழுந்துசசலா..! சலாி..
எல்லாலரயும் வகட்்ட்லா வசலாலலு.

அன்பு்டன்
உன் �ிலாிய வகௌசி.

---
்ிலலி
16.02.21

 அன்புள்ை அம்மலாேிறகு, 
 உன் வசல  ்வகௌசி எழுதுேது. ்ஹலாய்.. 
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என்்ன �ண்்றதீஙக..? வ�லா்ன ேலாரம் ேலானும் 
கவணஷூம் ்லாஜ்மகலால வ�லாவ்னலாவம..!  
ேலாவ்.. என்்ன ஒரு அைகுஙகுவ்ற..  அப�டிவய 
�ைிஙகு கலலுவ .். �லார்த்துட்வ்ட இருக்க்லாம் 
வ�லாலிருந்்து..!  அைகலா்ன புலவேைி..
அலம ி்வயலா அலம ி்..! மும்்லாவஜலா்ட சமலா ி் 
்லாவ்ன அது.. அல  ் ஏண்டி வ�லாய் மு்லவ் 
�லார்த்்தீஙகண்ணு முல்றக்கி்றதீயலா..? அம்மலா.. 
அம்மலா.. சுத்  ் கர்ேலா்டகமலா இருக்கிவய..! அது 
கலா்ல சின்்னமலாக்கும்..! உ்க அ ி்சயஙகைிவ் 
ஒண்ணு.. வ்லாியுமலா..!  அம்மலா.. வகலா்ஞசம்.. இரு.
 கவணஷ கூப�ிடு்றலான்..என்்னலான்னு 
வகட்டுட்டு ேந்து்டவ்றன்.! ேந்து கன்டி்னியூ 
�ண்வ்றன்..
 ஒண்ணுமிலல்.. ேசச இ்டத்ல் 
ம்றந்்ிட்டு, வ்டிட்டு இருப�லான்.. என்ல்ன 
மூசசுக்கு முந்நூறு ் ்டலே கூப�ி்ட்டு வேல் 
ேலாஙகணும்.. ம்.. வேல் ேலாஙகி்னலாலும் 
கூலி வகலாடுத்துடுேலான் வ்லாியுவமலா..! 
கன்்னத்்ிவ்.. அப�ப�..வச.. இவ்ல்லாம் 
ேலான் உஙகிட்வ்ட வசலாலலிக்கிட்டு..! ேலான் 
சந்வ்லாஷமலா இருந்்லா மகிழசசியல்டய்ற 
ஒவர ஆளு ேதீ ்லான்.. அ்லான்..ேிேஸ்ல் 
இல்லாமஇல் வயல்லாம் வசலாலலிட்டு 
இருக்வகன்..!
 அம்மலா..அண்ணலா ஏவ்லா புது �ிஸி்னஸ் 
�ண்ணப வ�லா்ற்லா வசலாலலியிருந்்லாவ்ன..
வ்லா்டஙகிட்்டலா்னலா..? அேவ்னலா்ட ல�யன் 
இபவ�லா வ�லா்றது யு.வக.ஜி.் லாவ்ன..! ம்..
இன்னும் ஒண்ணு வகட்கணும்..வச..வகலா்ஞசம் 
இரு கவணஷ மறு�டி கூப�ி்ட்றலான். அடுத்் 
வ்ட்்டர்வ  ்எழு்வ்றன்.

இப�டிக்கு,
உன் �ி்லாிய வகௌசி.

---
்ிலலி 
7.03.21

 அன்புள்ை அம்மலாேிறகு, 
 உன் வகௌசியின் ேணக்கம். 
 வேத்து அ�லார்ட்வமண்ட்வ  ் இருக்க்ற 
ேஙக எல்லாம் வசர்ந்து எஙகவைலா்ட வேட்டிங 
வசலி�ிவரஷன் ஏற�லாடு �ண்ணியிருந்்லாஙக. 
்மிழேலாட்டிவ் மதுலரயிவ் கலயலாணம் 

�ண்ணிட்டு ேந்் வஜலாடியிலல்வயலா 
ேலாஙக..! அ்லான்.. கவணவஷலா்ட �ிவரண்ட்ஸ், 
அ�லார்ட்வமண்ட்ஸ் ேலாசிஙக எல்லாரும் 
வசர்ந்து ஒரு வசம �லார்ட்டி..!  ேந்்ேஙக எல்லாம் 
என்வ்னலா்ட �ட்டுசவசல்லயவய வ்லாட்டுத் 
வ்லாட்டு �லார்த்்ிட்டு இருந்்லாஙகன்்னலா 
�லார்த்துக்வகலாவயன்..! லேஸ்.. �ியூட்டி..ேலாவ்..
ன்னு ஒவர கவமண்ட்ஸ் ்லான் வ�லா..! என்்ன 
இருந்்லாலும் ேம்ம லசட் �ட்டுக்கு ம ி்பபு ்்னி 
்லான் வ்லாியுவமலா..! அபபு்றம்மலா.. இஙவக என்்ன 
சலாப�ிட்்டலாலும் சுத் ி் ேலைசசு சுேிட்டுவ் 
்லான் ேந்து ேிறகி்றலா.. ஒவர ்ிகட்்டல..
அப�த்்லான் வே்னசசுக்குவேன் ேதீ �ண்ண்ற 
வ்ன்குைல, அப�ம், அ ி்ரசம், எல்லாம் சுேிட் 
்லா்னலாலும் வ்ஹல்ிஙக்றது.. ம்.. இஙவக 
ே்றட்டு சப�லாத்்ியும், ்லாலஙகி்ற வ�லாிவ் 
ஏவ்லா �ருபல�யும் ேசசு ஒபவ�த் ி்க் கிட்டு 
இருக்வகன்.
 ேதீ.. வ�லா்ன மலாசம் ்டலாக்்டர் வ�லாயி 
�லார்த்்ிவயலா இலலிவயலா.. இந்் மலாசம் 
வசக்கபபும் வ�லாயிட்டு ேந்்ிடு..! உன்வ்னலா்ட 
வ்ஹலத் வமவ் கே்னமலா இரும்மலா..! 
எத்்ல்ன ்்டலே வசலால்றது..வசலாம்வ�்றித் 
்்னமிலல் உ்னக்கு, எ்னக்குத் வ்லாியும்..! 
ஆ்னலாலும் அசட்ல்ட..!
 அப�லாலேயும், அண்ணன், அண்ணி, 
ேலால ல�யன் எலவ்லாலரயும் வகட்்ட்லா 
வசலாலலு..? �க்கத்து வீட்டு �சுமலாடு கன்னு 
வ�லாட்டு சதீம்�லால குடிசவசன்னு வசலான்்னிவய.. 
இவ்ல்லாம் இஙவக கண்ணுவ்வய �லார்க்க 
முடியலாது..! ேலான் வரலாம்� ேம்ம ஊலர மிஸ் 
�ண்வ்றன்...உன்ல்னயும் ்லான்..!

இப�டிக்கு..
உன் அன்பு வகௌசி.

---
எழு்ிய கடி்த்ல், ் ்னது பூலஜ அல்றயில 
புலகப�்டத்்ில மலால்யு்டன் சிலாித்துக் 
வகலாண்டிருந்் அம்மலாேின் புலகப�்டம் 
�க்கத்்ில லேத்து கண்க்ஙகிய வகௌசிகலா 
வமல் கண்கலைத் துல்டத்்�டி ்்னது 
அன்ல்றய வீட்டு வேல்கலைச வசய்யத் 
வ்லா்டஙகி்னலாள்.

n
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 மலா்னி்டரலாய் ேலாழ்ல ேரம். 
அ்ிலும், மகிழசசிகரமலா்ன புன்்னலக 
்தும்பும் ேலாழக்லக அலமேது ேரத் ி்லும் 
சி்றந்் ேரம். புன்்னலக என்�து வேறும் 
வ ச ய் ல க ய ல ் .  அ து ,  ம க ி ழ ச ச ி ய லா ்ன 
உணர்ேின் அைகிய வேைிப�லாடு; மகத்துேம் 
மிக்க வ்ய்வீகம் ேில்றந்் உ்டலவமலாைி.
 புன் ்ன ல க  எ ன் னு ம்  உ ல ்ட ல ய 
உடுத் ி்ப �லார்; உன்ல்னப வ�லா  ் அைகு 
எேருமிலல் என்�லார்கள். இவ்ேலாிகைில 
வ�லா்ிந்துள்ை உண்லமலய மகலாத்மலா, 
அபதுல க்லாம், அன்ல்ன வ்ரசலா, கிரு�லா்னந்் 
ேலாலாியலார் வ�லான்்ற உன்்ன்ர்கைின் வ�யர் 
கலைக் வகட்கும்வ�லாதும் ேில்னக்கும் வ�லாதும் 
ேம்மலால உணரமுடிகி்றது. க்னிந் ,் வ்ய்வீகம் 
ேில்றந்் புன்்னலக பூத்் ஒைிமுகவம 
இேர்கைின் அல்டயலாைமலாக மு்லில 

ேமக்குள் ம்ர்கி்றது.

புன்்னலகயின் அைலேப வ�லாறுத்து,
    * புன்முறுேல அ்லாேது முறுேலித்்ல
    * அைவே சிலாித்்ல
    * வ�ருகச சிலாித்்ல

 எ்ன சிலாிபல� ேலகப�டுத்துகி்றது 
வ்லாலகலாப�ியம். புன்முறுேல என்�து 
வ்சலாக சி்றி்லாகச சிலாித்்ல. வ�ருகச சிலாித்்ல 
என்�து ேலாய்ேிட்டு சத்்மலாகச சிலாித்்ல. 
இவ்ேிரண்டு சிலாிபபுக்கும் இல்டப�ட்்ட்லாக 
அலமயும் சிலாிபபு்லான் அைவே சிலாித்்ல 
என்�து. புன்முறுே்லாகவும் இல்லாமல, 
ேலாய்ேிட்டுச சிலாிக்கும் வேடிசசிலாிப�லாகவும் 
இல்லாமல அைேலாகச சிலாிப�்லால ்லான் 
‘அைவே சிலாித்்ல’ எ்ன இவ்ேலகலய 
வ்லாலகலாப�ியம் இயம்புகி்றது வ�லாலும். 
 அைவே சிலாித்்ல, வ�ருகச சிலாித்்ல 
இவ்ேிரண்டும் மகிழசசிகரமலா்ன சூைலிவ்லா, 
ே ல க ச சு ல ே  உ ண ர் வு  வ ம வ ் லா ங கு ம் 
வ�லாவ்லா அல்து ேலகச சுலேலய ரசிக்கும் 
வ�லாவ்லா ேமக்குள் ஏற�டுகி்றது. ஆ்னலால,  
புன்முறுேல என்�து மகிழசசிகரமலா்ன 
ம்னி்ர்கைின் ம்னல் �்டம்�ிடித்துக் 
கலாட்டும் உ்டலவமலாைியலாக, வ�ரும்�லா்லா்ன 
வேரஙகைில அேர்கைின் முகத் ி்ல உள் 
ைலார்ந்து உ்ட்னிருப�து. இவ்ேலகச சிலாிபல� 
புன்்னலக, புன்சிலாிபபு, புன்முறுேல, இை 
முறுேல, குறுேலக, சிறுேலக, முகிழேலக 
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என்றும் �்ேலாறு கூ்ற்லாம்.
 வமலாைிகள் வ்லான்றுே்றகு முன் 
்னவர, ம்னி்ர்கள் ஒருேலரவயலாருேர் 
்ஙகலைத் வ்லா்டர்பு�டுத்்ிக் வகலாள்ைவும் 
ம்ன்ின் உணர்வுகலை வேைிப�டுத்்வும் 
�கிர்ந்துவகலாள்ைவும் சிலாிபபு எனும் இந்் 
அறபு்மலா்ன உ்டலவமலாைியில்னவய �யன் 
�டுத் ி்்னர். ் ல்சி்றந்் சிலாிபபு ஆய்ேலாைரும் 
வ�ரலாசிலாியருமலா்ன ரலா�ர்ட் புவரலாேின் 
அேர்கள் புன்்னலக �ற்றிக் கூறுலகயில, 
‘‘புன்்னலக்லான் வமலாைிக்கு முன்்னர் 
ம்னி்ன் கண்டு�ிடித்் மு்ல வ்லா்டர்பு 
ஊ்டகம்’’ என்கி்றலார்.
 ம ்ன ி ் ்ன ி ன்  உ ள் ளு ண ர் வ ே லா டு 
�ின்்னிப �ிலணந்  ் ஆழம்ன உணர்ேின் 
மகிழசசிகரமலா்ன வேைிப�லாடு்லான் சிலாிபபு. 
எ்னினும், ேயது கூ்டக்கூ்ட ம்னி் ்னின் சிலாிக்கும் 
அைவு குல்றந்துவகலாண்வ்ட ேருகி்றது. ேலாம் 
லகக்குைந்ல்யலாக இருந்்வ�லாது சிலாித்்்ன் 
சரலாசலாி அைவேலாடு, ேலாம் வ�லாறுபபுள்ை 
ம்னி் ர்கைலாக ேைர்ந்்�ின் ேலாம் சிலாிக்கும் 
சிலாிப�ின் அைலே ஒபபுலமப�டுத்்ிப 
�லார்த்வ்லாவமயலா்னலால, அது, வேறும் ஐந்து 
ச்வீ்ம் மட்டுவம என்கின்்ற்ன ஆய்வுகள். 
இவ்ேலா்றலா்ன மருத்துே ஆய்வுகைின்�டி, 
ேலாவைலான்றுக்கு குைந்ல்கள் சரலாசலாியலாக  
400 முல்ற சிலாிக்கின்்றலார்கள். ஆ்னலால, 
வ�லாியேர்கவைலா ேலாவைலான்றுக்கு சரலாசலாியலாக 
15 முல்ற மட்டுவம சிலாிக்கி்றலார்கள் என்�து 
வ்லாியேருகி்றது.
 சிலாிபபு என்னும் இந்  ்அக உணர்ேின் 
வேைிப�லா்டலா்னது முகத்ல் ேசதீகரமலாக்கி 
பு்றேயமலாக மற்றேர்கலை ஈர்ப�வ்லா்டல்லாமல, 
ம்னி்ர்களுக்கு இயறலகயலாகக் கில்டத்் 
மலாமருந்து என்்றலால அது மிலகயல .் ேலாம் 
சிலாிக்கும்வ�லாது ேமது உ்டலில உள்ை 300 
ேலகயலா்ன ்லசகள் இயக்கம் வ�றுகின்்ற்ன. 
இ வ் ே ி ய க் க ் ி ன்  மூ ் ம்  அ த் ் ல ச க ள் 
அல்னத்தும் இயறலகயலாகத் தூண்்டப�ட்டு 
புத்துணர்சசி வ�றுகின்்ற்ன. இ்ன் கலாரணமலாக 
ம்னதும் உ்டலும் புத்துணர்வு வகலாள்ேது்டன் 
ஆவரலாக்கியத்ல்யும் வ�றுகி்றது.
 சிலாிபபு என்னும் மலாமருந்்லா்னது 
ேம்லம ம்ன அழுத்்ிலிருந்தும் அ்்னலால 
ஏற�டும் உ்டல �லா்ிபபுகைிலிருந்தும் கலாத்து, 
ேமது உ்டலின் வேலாவய்ிர்பபு சக்்ிலயயும் 

அ்ிகலாிக்கி்றது. வமலும், ேமக்குள்ளும் 
ேம்லமச சுற்றிலும் வேர்மல்றயலா்ன எண்ண 
அல்கலை �ரேேிடுகி்றது. இ்்னலால, 
கடி்னமலா்ன, இறுக்கமலா்ன சூைலேி்வும் 
இ்டஙகைிலகூ்ட ேமக்குள் இ்குேலா்ன, 
உறசலாகமலா்ன ்ன்லம ேில்வகலாள்கி்றது.
 கலா்ம் வகலாவரலா்னலா எனும் ்தீநுண்மி 
வகலாண்டு இவ்வு்லக புரட்டிபவ�லாட்்ட 
வ�லா்ிலும் ேமக்கு கேசஙகைலாக இருப�லே 
பு ன் ்ன ல க யு ம்  அ து  ் ந் ்  வ ே ர் ம ல ்ற 
உணர்வுகளும்! ேம்�ிக்லகயுவம!
 இ்னிேரும் ேலாட்கைிலும் இடுக்கண் 
ேருஙகலால ேகுவேலாம். இைலம குன்்றலா 
ம ்ன வ ் லா டு  ே லா ழ வ ே லா ம் .  ே ரு க ி ன் ்ற 
புத்்லாண்ல்ட இன்முகத்து்டன் ேரவேறவ�லாம்.

இடுக்கண் ேருஙகலால
          ேகு்வ்லாடு �லாட்்டலால
துடுக்கு்டன் துன்�ந்
          துரத்்ி - எடுப�லாய்
மிடுக்கும் அகத்்ில
          மிைிர்ந்்ி்ட ஆக்கம்
அடுக்கடுக்கலாய் ேலாடிடுவம
          ஆஙகு.

 - வானதி ச்நதிரசசகரன்
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 கலா்லின் ேிலசயின்்றி உ்கவம 
சுை்லாது. கலா்ல்ப �லா்டலா்ேன் கேிஞவ்ன 
ஆக முடியலாது.
 ி்ரும ி். ஷக் ி்யின் ‘ேி்டலாது கலா்ல’ 
கலா்ல்ச சுேலாசித்து அல்வய உண்டு வசலாித்து 
அ ி்வ்வய ்யித்து, உள்ளுணர்வேஙகும் 
கலா்லில கட்டுண்்ட ஒரு ஜதீே்னின் ஆத்ம 
ரலாகமலாகவே  எ ி்வரலாலிக்கி்றது.
 எைிலமயலா்ன கேில்கள் அைகி 
யல் மட்டும் ஆல்டயலாக அணிந்து நூல 
முழுக்க ே்ம் ேருகின்்ற்ன.

‘வ�ரு்ஞசி்னமும் வ�ரலம்ியலாக்கிடும் 
வ�ரும் �ிலை ேதீ
�ிலையலா்ன உன்ல்னயும் 
சுத்்மலாக்கிடும்
மலாமலை ேலான்’ 

இேலாின் ேலார்த்ல்கள் சத்்ியேச்னமலாய் 
மு ை ங க  அ ே லா ி ன்  ் ன் ்ன ம் � ி க் ல க 
வகலாவ்லாசசி கண்சிமிட்டிக் க்டப�ல்க் 
கலாண்கிவ்றன்.
 கலா்லில, ேலாணத்ல்க் கூ்ட இவ் 
ேைவு ேைி்னமலாகக் கூ்றமுடியுமலா எ்ன 
ேியந்து உல்றய லேக்கும் கேிேயம் இஙவக  
அ�ிேயம் �ிடித்்லாடுகி்றது.
 ‘�லார்த்்தும் உல்றகி்ற ேலாணமும் 
வ்லாள் வசர்த்்துமலா்ன வேப�த் ்கட்டில 

வேடித்துச சி்றுகி்ற வ�லாழுதுகள் அ்றியும்
வேட்கஙகள் ்ிண்லம இலல்வயன்று’
 கலா்லில �ிலாிவும் ஓர் அஙகவம 
ய லா ்ன லா லு ம்  அ ந் ்  � ி லா ி ல ே யு ம்   ஒ ரு 
ஞலா்னியின் �க்குேத்வ்லாடு ஏறறுக் வகலாண்டு  
�யணிக்கும் ம்ன உறு்ிலயக் கலாண்கிவ்றன் 
இவ்ேலாிகைில...

‘ேதீ இன்்றி ்்னிலமயும்
ேலான் இருந்தும் 
வேறுலமயும் உணர்ந்் 
�ி்றவக வ்ைிகிவ்றன் 
து்றவு என்�து 
எத்துலண ேலிலமயலா்னவ்ன்று’

 கலா்லில ம்றத்்ல என்�து அத்்ல்ன 
எைி்ன்று என்�ல் �்டம் �ிடித்துக் 
கலாட்டும்

‘உல்ன உல்டத்வ்்றிந்தும் 
என் ேலா்னில 
ேட்சத்்ிரஙகைலாய் ேிழுந்து 
வ்லால்க்கி்றலாய் எ்னக்கும் 
வசர்த்வ் வஜலாலிக்கி்றலாய்
உன்ல்னக் வகலாட்டித் ்தீர்த்்ிருந்தும் 
என் பூவ்லாகத்்ில 
மலையலாய் வ�ய்து வ்லால்க்கி்றலாய்
எ்னக்கும் வசர்த்வ் ேல்னகி்றலாய்’  



''''
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கலா்ல இஙவக ் ன்்னிருபல� கலாட்டிச 
வசலேது அ�லாிமி்மலா்ன அைகு!
 �ிலாிேின் ேலி ்ரும் துன்�த்வ்லாடு, 
வகலாடுத்் ேலாக்கில்ன   மல்றத்து ம்றந்்்லாய் 
ேடிப�து   கலா்க் வகலாடுலமவயலா?

‘�ிலாிேின் ேலியிலும்
தூரஙகள் யலாேிலும் 
ேதீவய ேிறகி்றலாய்
துயரஙகள் யலாலேயும் 
ேதீவய ்ருகி்றலாய்
.............. ம்றந்்்லாய் 
ேலாக்கில்ன ேலாேில 
ஒைிக்கி்றலாய்...’

இ்க்கணம் மலா(மதீ)்றிப  �ிரேலாகிக்கும் 
கலா்லில,  இருத்்லின் இய்லாலம வகலா்ஞசம் 
துல்டத்வ்்றியப �ட்டிருந்்லால, இக்கேிஞலாின் 
கலா்ல வகலா்ஞசம் சுகப�ட்டிருக்க்லாவமலா 
எனும் ஆ்ஙகம் வமவ்லாஙகி ேிறக லேக்கும் 

‘கலா்லில வேறுலமலய 
ேில்த்்ிருக்கி்ற  உன் 
இருத்்்ற்ற ேறுலம
என்  இருத்்லின் இய்லாலமலயயும் 
வகலா்ஞசம் ேைித்வ்டுத்துப 
வ�லாயிருக்க்லாம்’

 ஊ்டல்ப�ற்றிய ஒரு கு்றலை 
ஞலா�கப �டுத்துே்லாய் அலமயும் சி் 
ேலாிகள் என் ம்னம் கேர்ந்்்ன.

‘ஊ்டலின் வ்லான்றும் சிறுது்னி ேல்ைி
ேலாடினும் �லாடு வ�றும்’

 (வ�லாருள் - கலா்்லாில்டவய ம்ர்ந் 
துள்ை அன்பு சறறு ேலாடுே்றகு, ஊடு்ல 
கலாரணமலாக இருந்்லாலும் அ்்னலால ேிலைகி்ற 
சி்றிய துன்�ம் வ�ருலமயுல்டயவ்யலாகும்) 
இ்றவகற்றலாற வ�லா் இேர் வசலாலேல்ப 
�லார்பவ�லாவம!

‘ஊ்டலகலை ேிரப�ி ேிட்டு ஏதும் 
ே்டக்கேிலல்வய்ன
ஏகலாந்்ம் வ�சுேலாய் ேதீ
ேலிகலை ம்றந்து உன் 

ே்ஙகலை ரசிப�்றவகல்லாம்
ேலாய்பவ�லான்று மட்டும் ்லா
உ்னக்கும் வசர்த்வ் மூழகி 
எழுவேன் இக்கலா்லில’

 கலா்ல என்�து இரு ம்னஙகைின் 
�ிலணபபும்,  உயிருக்குள் ேியலா�ித்து 
முக்்ி வ�றும் உன்்ன் ேில்யுமலாகும் எ்ன 
வே்லாந்்ம் வசலாலலும் 

‘அலணப�வ்ல்லாம் கலா்ல அல்
அல்டந்்ல் உணர்ேவ் அந்ேில்
அருகிலிரு அல்து இல்லாமல வ�லா
உன் ஆக்கிரமிபல� 
உ்டல ்ர அேசியமிலல்
எ்னக்கலா்னது எனும் 
எண்ணஙகள் ்ந்து ேிறகும்
இன்னும் என்்ன இபவ�லாது வ�லா்வே 
எபவ�லாதும் ேி்டலாது கலா்ல’  

 கலா்லின் மு்ிர்சச ி  ே ில்யில 
ஞலா்னம் வ�ற்ற �க்குேத்ல், இேருல்டய 
கேில்கள் முழுேதும் ஒைிேட்்டமலாய் 
உணர்த்்ி ேிற�து அறபு்ம்!
 ்மிழ இ்க்கியத்துக்கலாக  ்ிரும்ி 
சக்்ி ேைஙகியிருக்கும் இச சி்றந்் 
�ல்டபபு,  இேர் வ�யலர  எண்்ிலசயும் 
து்ஙகச வசய்யும் என்�து ்ிண்ணம். 
இேர் இதுவ�லான்்ற �ல்டபபுகலை ்மிழ 
உ்குக்கு ேைஙக ேலாழத்துகிவ்றன்.

்மிழவே்ஞசம் அமின்
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க்க்�ிகடேரம் கடேல்ஸ நிறுவனம் இன்று தமிழில் �மத�களா, 

�விமத�களா எழுத எணணி, அமத நூலாக்கும் வழி கத�ியாது 

தவிததுக் க�ாணடிருப்வர�ளுக்கு, எழுததுத துமறயில் நல்லகதாரு 

்ாமதமயக் �ாடடும் சிறப்ான ்ணியிமன ஆறறிக் க�ாணடிருக்�ிறது. 

கசன்ற ஆணடின் க�ாடுநகதாறறுக் �ாலததில் கதாடேங�ப்டடே 

இநநிறுவனம் இன்று 150 நூல்�மள கவளியிடடு, ்ல �வி்ர�மள 

இலக்�ிய உல�ிறகு அறிமு�ப ்டுததியிருக்�ிறது.. இதன் வளரச்சியில் 

நிரவா�ியா� இருநது முன்கனடுததுச் கசல்லும் முமனவர 

லடசுமிப�ியா அவர�ளும் அவ�து தாயார உமா அ்ாரணா அவர�ளும் 

இநநிறுவன வளரச்சிக்கு தங�மள முழுமூச்சுடேன் அரப்ணிததுக் 

க�ாணடிருக்�ிறார�ள் எனில் அது மிம�யன்று. இவர�ள் வாயிலா� 

்ல இல்லதத�சி�ளும், புதிய எழுததாளர�ளும் தங�ளது எழுததிமன 

புதத�மாக்�ி ம�ிழநதிருக்�ிறார�ள்.

ஆங�ிலததில் முமனவர ்டடேம் க்றற இவர, ்ல்கவறு நாடு�ளில் 

நமடேக்றற இலக்�ியக் கூடடேங�ளில் �லநது க�ாணடு 

ஆய்வுக்�டடும��மள சமரப்ிதத சிறபபுக்கு�ியவர. ஆங�ிலததில் 

நூகலான்மறயும் கவளியிடடு இருக்�ிறார. ஆங�ிலததில் தமிழ 

நூல்�மள கமாழிக்யரபபும் கசய்துள்ளார.

இவருடேன் இமணயம் வழி நமடேக்றற �லநதும�யாடேல்�மள நமது 

தமிழகநஞசம் வாச�ர�ளுக்�ா� இஙகு தருவதில் ம�ிழ�ிகறன்.

   ...   ...
 

  

    

 

- அனுரொஜ்
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 உஙகைின் இைலமக் கலா்ம் எஙகு 
எப�டி கைிந்்து..?

 மிக எைிலமயலாகச வசலால்வேண்டு 
வமன்்றலால என்னுல்டய இைலமக்கலா்ம் 
முழுேதும் நூ்கத்்ில்லான் கைிந்்து.  
எ ்ன க் கு  ே ண் � ர் க ள்  அ வ் ே ை ே லா க க் 
கில்டயலாது அ்்னலால புத்்கஙகள் ்லான் 
எ்னக்கு எல்லாமலாகவும் இருந்்து.

 இ்க்கியத்்ின் மதீ்லா்ன �றறு்ல 
எபவ�லாது ேிகழந்்து..?

 சின்்ன ேயசுவ்ர்ந்து எஙக அம்மலா 
புத்்கஙகள் �டிப�ல்ப�லார்த்துருக்வகன்.  
எஙக அம்மலா �டிப�ல்ப�லார்த்து எ்னக்கும் 

புத்்கஙகள் �டிப�்ில ஆர்ேம் ேந்்து.  
எஙக அம்மலா �லா்குமலாரன் சலாலாின் ்தீேிர 
ரசிலக அ்்னலால ேலானும் �லா்குமலாரன் 
சலார் புத்்கஙகள் �டித்து ேைர்ந்வ்ன்.

 ஆஙகி்  இ்க்கியத் ி்ல முல்னேர் 
�ட்்டம் வ�ற்ற ் லாஙகள், ் மிழ இ்க்கியத் ி்ன் 
வ�லாில வகலாண்டுள்ை ஈடு�லாடு கு்றித்து..?

 இந்்க்வகள்ேிவய வ்லேயிலல்!  
ேலான் ஒரு ் மிழபவ�லாண்ணு ஆஙகி் க்கலேி 
�டித் ி்ருந்்லாலும் அம்மலாலே யலாருக்கலாேது 
�ிடிக்கலாம வ�லாகுமலா?  அ்்னலா் ் மிழ 
இ்க்கி யஙகள் மதீது எ்னக்கு சிறு ேய்ி 
லிருந்வ் ஈடு�லாடு உண்டு அது இபவ�லா 
்ிடீர்னு ேந்்து கில்டயலாது.  ஆஙகி் 
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இ்க்கியம் �டித்்்லால அது எ்னக்கு ் மிைில 
கே்னிக்கலாமல ேிட்டுபவ�லா்ன ேிஷயங 
கலை கண்்ட்றிய உ்ேியது.  அந்் மலா்ிலாி 
சி்ேிஷயஙகள் ேம்ம ்மிைில இருக்கு 
ஆ்னலால ேலாம ஏன் அதுக்கு முக்கியத்துேம் 
குடுக்க்ற்ிலல்ன்னு என்ல்னக்வகள்ேி 
வகக்க வேசச சி் ேிஷயஙகள் இருக்கு.  
இபவ�லா அ்றிேியல புல்னக்கல்கலை 
எடுத்துக்கிட்வ்டலாம்்னலா ேில்றய அ்றிேியல 
புல்னக்கல்கலை ்ிரு.  சுஜலா்லா அேர்கள் 
எழு்ி இருக்கி்றலார்.  ஆ்னலால ்மிைில 
�்டம்னு �லார்த்வ்லாம்்னலா ேலாம ேிரல ேிட்டு 
எண்ணக்கூடிய அைேில்லான் அ்றிேியல 
புல்னவுப�்டஙகள் இருக்கு.  அது்லான் 
ேலான் வசலால் ேர்வ்றன்.  ஆஙகி்த்்ில நூறு 
�்டஙகளுக்குப �த்து �்டஙகள் அ்றிேியல 
புல்னவுப�்டஙகைலாக இருக்கும்வ�லாது 
் ம ி ை ி ல  ஏ ன்  இ வ் ே ை வு  கு ல ்ற ே லா 
இருக்குன்னு வ்லாணுது.  அதுக்கு ஏ்லாேது 
வசய்யணும்னு ேில்னக்கவ்றன்.  அவ்மலா்ிலாி 

இந்் சமூகத்்ின் �ிலணபபுகள் ேில்றய 
ேம்மகிட்்ட இருக்கு.  அது ஒருேி்த்்ில 
�லார்த்்லா அது்லான் ேம்ம க்லாசசலார சூைல் 
ேிர்ணயிக்குது.  சி்சமயம் அந்் சூைல் 
உல்டக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு எ்னக்கு 
ஆஙகி் இ்க்கியம் துலண ேிறகி்றது, 
அப�டின்னு ேலான் ேில்னக்கிவ்றன்.

 இதுேலரயில ்ஙகைது ேிறுே்னம் 
வேைியிட்டுள்ை நூலகைின் எண்ணிக்லக..?

 வ�க்கிவ்டர்ம் வ்டலஸ் 2020 ல 
ஆரம்�ிக்கப�ட்்டது.  ஆ்னலால அதுக்கலா்ன 
ேில் என்வ்னலா்ட சின்்னேயசு்வய 
ேிழுந்்து்லான்.  ேலான் ேில்றய முல்றகைில 
இந்் ேிறுே்னம் வ்லா்டஙக முயறசி வச்ஞவசன்  
ஆ்னலால அது ஒரு வ�லாிய இரும்புக்க்வு 
வ�லா் இருந்்து.  அத்்ல்ன எைி்லா அது 
எ்னக்குத்்ி்றக்க்.  எழுத்்லாைலாரலாகணும்னு 
ேில்றய ஆலசகவைலா்ட இருக்க்றேஙக்லான் 
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எ ங க ளு க் கு  கு ்ற ி க் வ க லா ள் .   ஒ ண் ணு ம் 
வேண்்டலாம் அேஙக கல்கலை எஙகளுக்கு 
அனுப�ி்னலா வ�லாதும்.  கல்கள் ேன்்றலாக 
இருந்்துன்்னலா அேஙகளுக்கு ஒரு ல�சலா 
வச்ேில்லாம ேலாஙக அந்்க்கல்கலை 
வேைியிடுவேலாம்.  அது யலாரலாக இருந்்லா 
லும் சலாி ேல் கல்கவைலாடு எஙகலை 
அணுகி்னலா ேலாஙகள் உ்ேத் ்யலாரலாக 
இ ரு க் க ி வ ்ற லா ம் .   இ து ே ல ர  எ ங க ள் 
ேிறுே்னம் மூ்ம் நூற்றி முப�து புத்்கஙகள் 
வேைிேந்துேிட்்ட்ன.  �த்து வமலாைிகைில 
ேலாஙகள் வேைியிட்டிருக்வகலாம்.

 ்ஙகள் ேிறுே்னம் ேலாயி்லாக சலா்ிக்க 
ேிர்ணயித்்ிருக்கும் இ்க்கு என்்ன..?

 ஒரு வரண்டு ்ிட்்டம்னு இலல்.  
� ் த் ் ி ட் ்ட ங க ள்  இ ரு க் கு .   இ து 
ேலரக்கும் ேலாஙக ேில்றய புத்்கஙகள் 
வேைியிட்டிருக்வகலாம்.  வயலாசிசசுப�லாருஙக!  
புத்்கஙகள்்லான் ஒரு ேலாட்வ்டலா்ட வ�லாக்கி 
ஷஙகள் இலல்யலா?  ஆ்னலால புத்்கஙகள் 
எழு்்ற எழுத்்லாைர்கவைலா்ட ேி்லமலயப 
� லா ர் த் ்தீ ங க ன் ்ன லா  அ ன் ்ன ி வ ் ர் ந் து 
இன்்னிக்கு ேலர மலா்றவே இலல் 
இலல்யலா?  ஒருசி் எழுத்்லாைர்கள் ் ேிர 
அேஙக என்்னிக்குவம �ணக்கலாரர்கைலா 
இருந்்்ிலல்.  இந்் ேில் மலா்றணும்.  
உ ண் ல ம ல ய ச வ ச லா ல ் ணு ம் ்ன லா 
அரசலாஙகம் ேல் எழுத்்லாைர்கலைத் 
்த்து எடுத்துக்கணும்.  எப�டி ேிலையலாட்டு 
வீரர்கலைத் ்த்து எடுத்துக்க ்றலாஙகவைலா 
அந்்மலா்ிலாி எழுத்்லாைர்கலையும் ்த்து 
எடுத்துக்கணும்.  இந்   மலா ிலாி �்  ேிஷயஙகள் 
வயலாச ிசசுக்கிட்வ்ட இருக்க்றது்னலா் 
வ�க்கிவ்டர்ம்வ்டலவசலா்ட ஆலசன்னு 
�லார்த்்தீங கன்்னலா சி்னிமலாவுக்குள்ை வ�லா்றது 
்லான்.   ஏன்்னலா சி்னிமலா்லான் அேஙகளுக்குத் 
வ்லேயலா்ன அ்ிர்ஷ்டத்ல்க்வகலாடுக்கும், 
ஒரு ேில்யலா்ன ேலாழக்லகலயக்வகலாடுக்கும்.  
வே்ற வேல்கலை வசய்துக்கிட்வ்ட 
கில்டக்க்ற வேரத்து் எழு்ணுஙக்ற 
அேஙக ேில்லமலய எஙகைலா் வகலா்ஞசம் 
மலாத்் முடியும்.  முக்கியமலா என்்னன்்னலா 
அேஙகளுக்கு எழுதுே்றகு அலம்ியலா்ன 
ஒரு இ்டத்ல் வகலாடுக்கவேண்டும்.  ஒரு 

எழுத்்லாைரலா என்்னலா் புலாி்ஞசுக்க முடியுது.  
குல்ற்ஞச இ்டத்து் ேில்றய சத்்ஙகவைலா்ட 
அேஙக எழு்்றது எவ்ேைவு கஷ்டம்னு 
எ்னக்குபபுலாியுது.  குடும்�த்்ி்னர்கள் இந்் 
எழுத்ல் எழுத்்லாைர்கலைப �லாரலாட்டி 
ஊக்குேிக்கலா் ேில்லம்லான் இன்்னிக்கு 
இருக்கு.  எபவ�லாழுதும் சலமக்க்ற சத்்ம், 
குைந்ல்கள் சத்்ம், அவ்ேபவ�லாது கலாலிங 
வ�ல அடித்து ேரும் வ்லாந்்ரவுகள் 
இவ்ல்லாம் என்்னலால சகிக்க முடியலா் 
வ்லாந்்ரவுகள் அ்்னலா் அதுக்கலாகவே 
ஒரு லா ிசலார்ட் மலா் ிலா ி  எழு்ணும்னு 
ேில்னக்கி்றேஙக ேந்து எழு்்றதுக்கலா்ன 
ஒ ரு  இ ்ட ம்  அ ல ்         வ � க் க ி வ ்ட ர் ம் ஸ் 
மூ்மலா கட்டித்்ரணும் அஙக வ�லாிய 
வ�லாிய எழுத்துக்கள், ேில்றய அருலமயலா்ன 
சிந்்ல்னகள் உருேலாகணும்ஙக்றது்லான் 
எஙகவைலா்ட ஆலச, �லார்பவ�லாம். 

 ்ஙகைது எ்ிர்கலா் ்ிட்்டஙகள் 
கு்றித்து வ்ைிவு �டுத்் இயலுமலா..?

  எ்ிர்கலா்த்்ிட்்டம்்னலா ்மிழ் ஏ்லாேது 
புதுலமலயப புகுத்்ணும்னு வ�லாதுேலா 
எல்லாரும் வசலால்றது்லான் ஆ்னலால அது 

மகலசிய மாநாடடில் ஆய்வுக்�டடும� 
வாசிதத்ின் எடுதத பும�ப்டேம். 
அரு�ில் அநநாடடின் எழுததாளர.
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அப�டிக்கில்டயலாது.  ்மிழ் புதுலமலய 
ஏற�டுத்்ணும்்னலா வ்லாைிலநுட்�லாதீ ி் ஒரு 
மலாற்றம் ேரணும்.  உ்லாரணத்துக்கு ம்ன் 
கலார்க்கி சலார்.  எ்னக்கு அேலர வரலாம்� 
வரலாம்� �ிடிக்கும் ஏன்்னலா அேர் வ்லாைிநுட்� 
லாதீ ி் ்மிலை எப�டி மலாத்்்லாம், ்மிலை 
எப�டி ஆப் வகலாண்டு ேர்லாம்னு இப�டி 
�் ேிஷயஙகலை வரலாம்� ேல்லா ஆரலாய்சசி 
�ண்ணிக்கிட்டிருக்கலாரு.  ேலான் அேலர 
எ்னக்கு ஒரு முன்மலா்ிலாியலா வேசசுருக்வகன்.  
இபவ�லா ்மிைில �லாண்டில வேல் 
�லார்க்கணும்்னலா வேறும் ஒரு முப�து �லாண்ட் 
்லான் இருக்கு.  அ்்னலா் இந்் மலா்ிலாி 
சி் ேிஷயஙகலை ேலாம மு்றியடிக்கணும் 
ஏன்்னலா ்மிழ அப�டிப�ட்்ட ஒரு வமலாைி.  
அத்்ல்ன வகலாடிக்கணக்கலா்ன மக்கள் 
ேலாழந்து, வ�சிக்கிட்டிருக்க்ற ஒரு வமலாைி 
அது.  அப�டி இருக்கும்வ�லாது உஙகளுக்கு 

வ்லாைிலநுட்� லாதீ ியிவ் உஙகளுக்கு 
உ்ேிகள் கில்டக்கணும்்னலா அதுக்கு ேில்றய 
வ�ர் ்மிலைப�டிக்க ஆரம்�ிக்கணும்.  
ேில்றய �லாிசுகலை ேம் ்மிழ ேலாஙகணும்.  
புக்கர் அேலார்ல்ட ்மிழேலாட்டிலிருந்து 
ேலாஙகணும்க்றது வ�கிவ்டர்மவசலா்ட 
ஒரு ல�த்்ியக்கலாரத்்்னமலா்ன ஆலச.  
அல் ேலாஙக அல்டய முடியுமலான்னு 
கூ்ட எஙகளுக்குத்வ்லாியல்.  ஆ்னலால 
எ்னக்கு புக்கர் �டிசசதுவ்ர்ந்து ஏன் 
்மிை்னலால ஒரு புக்கர் அேலார்ட் கூ்ட 
ேலாஙக முடியல்ஙக்ற வகள்ேி இருந்்து.  
ஒருவேலை வ�கிவ்டர்ம் வ்டலஸ் அதுக்கு 
�்ில வசலாலலும்.  அல் வேலாக்கித்்லான் 
ேலாஙக �யணிக்கிவ்றலாம்.  வேலா�ல �லாிசு 
எடுத்்தீஙக்னலா இவ்ேைவு வ�லாிய ேலாட்டு் 
ஒவர ஒரு வேலா�ல ேலாஙகி இருக்வகலாம்.  
அதுவும் எஙவகவயலா ஒரு ஓரத்து்.  ஏன்? 
்மிழேலாட்டு் அ்றிேலாைிகள் இலல்யலா?  
்மிழேலாட்டு் ஏன் ேலாஙக முடியல்?  
இந்்க் வகள்ேிகளுக்வகல்லாம் �்ில 
வசலால்றதுக்கலாகவே வ�கிவ்டர்ம் வ்டலலச 
ஆரம்�ிசவசலாம்.  அ்லாேது ஒரு எழுத்்லாைரலா 
ேலான் மட்டும் எழு்ிக்குவேன், ேலான் மட்டும் 
சந்வ்லாஷமலா இருபவ�ன் அப�டிஙக்றது 
கில்டயலாது.  என் கூ்ட இருக்க்றேஙக 
எல்லாரும் வசர்ந்து �யணிக்கணும்.  
எல்லாரலா்யுவம எல்லாத்ல்யும் அல்டய 
முடியுமலான்்னலா?  அல் உறு்ியலா வசலால் 
முடியலாது ஆ்னலால எஙக ்ரபபுவ்ர்ந்து 
ஒருத்்ரலாேது சலா் ிசசலாக்கூ்ட ேலாஙக 
வரலாம்� சந்வ்லாஷப�டுவேலாம்.  இது்லான் 
எஙகவைலா்ட எ்ிர்கலா்த்்ிட்்டம்.

 ்ஙகைின் ்மிைலார்ேத்்ிறகு கலாரண 
ம லா ்ன ே ர்  எ ்ன ி ல  ய லா ல ர க்  கு று ப � ி டு 
வீர்கள்..? ஏன்..?

 ேலான் ்மிலை வேசிக்க கலாரணவம  
எ்னது ்லாயலார்  ்லான்.   அேர் ்லான் ேலான்  
வசய்யும் சமூக, இ்க்கிய �ணிகளுக்கு 
முழுதும் துலணேிறகி்றலார்.

 ்ஙகைது ேிறுே்னம் ேலாயி்லாக 
இ ப வ � லா து  வ ச ய் து  வ க லா ண் டி ரு க் கு ம் 
இ்க்கியம் சலார்ந்் வேறு �ணிகள்..?

திருச்சி க�ாலி�ி�ாஸ �ல்லூ�ியில் 
நடேநத விழாவில்..

க��ளாவில் நமடேக்றற 
�ருதத�ங�ில் �லநது க�ாணடே 
க்ாது. நடேநத விழாவில்..
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 மற்ற �ணிகள் எ்னில..
 கலலூலாி  மலாணேர்களுக்கு  க்லாிவயட்டிவ்  
எழுத்து �யிறச ி  அைித்துக் வகலாண்டி 
ருக்கிவ்றலாம். முக்கியமலாக ்டலார்ஜிலிங, பூ்டலான், 
இந்வ்லாவ்னஷியலா, மவ்ஷியலா, ேம்ேலாட்டின் 
�் �கு ி்கைில. �்  ேலாடுகைில இ்க்கிய 
கூட்்டஙகைில இது கு்றித்து வ�சியும் உள்வைன். 
்றவ�லாது ேமது ேிறுே்னம் �ள்ைி, கலலூலாிகளுக்கு 
வ்லேயலா்ன இ்க்கியம் சம்�ந்்மலா்ன 
ேிகழசசிகலையும் வசய்து ் ருகி்றது.

 ்ஙகைின் வமலாைிவ�யர்பபு �ணி 
கு்றித்து..?

 வமலாைி வ�யர்பபு எ்னில, 
 எழுத்்லாைர் �ேலா வசல்த்துலர 
அேர்கைின் �ஙகுக்க்றியும் �ின்்னிரவுகளும் 
எழுத்்லாைர்  கலார்த்் ிலக �லாண்டியன் 
அேர்கைின் மரேி்ற �ட்்டலாம்பூசசி , இலே 
இரண்டும் ்மிைில இருந்து ஆஙகி்த்்ிறகு  
வமலாைிவ�யர்க்கப�ட்்டது. முரலாகமி அேர் 
கைின் ஸ்புட்்னிக் ஸ்வீட் ்ஹலார்ட் ேிலரேில 
்மிைில வேைி ேரேிருக்கி்றது. ேதீ ம் வ்லாய்ந்் 
பு ி்்னம் எனும் வ�யலாில ஒரு கல  ்ஆஙகி் த் ி்ல 
இருந்து ்மிழுக்கு வமலாைிவ�யர்க்கப�ட்்டது 
கு்றிப�ி்டத்்க்கது.

 வ�க்கிவ்டர்ம் வ்டலஸ் இதுேலர 

க்டந்துேந்் �லால்யில சலா்ித்்ிருப�து..? 
இ்னி சலா்ிக்க ேில்னப�து..?

 இதுேலர 150க்கு வமற�ட்்ட கல்த் 
வ்லாகுபபு, 10 கேில்த் வ்லாகுபபுகள், 
சிறுேர் கல்கள், மறறும் சி்றலார்கள் 
எழு்ிய கல்த்வ்லாகுபபுகள், வேைியலாகி 
உள்ை்ன. ்மிழ, ஆஙகி்ம், ்ஹிந்்ி, 
கன்்ன்டம் மல்யலாைம் எ்ன அல்னத்து 
வமலாைிகைிலும் ேந்துள்ைது.

 ேமது வேலாக்கம்... 

 ம்ம்,  இ்னம்,  வமலாைி  வ�்மற்ற 
இ்க்கிய �ணிகள்  Pachydermtales 
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யூனிடடி ம�ளிர �ல்லூ�ி, மன்கொ�ி  விழாவில் ..

மலபபு�ம் அ�சு �மலக்�ல்லூ�ி, 
க��ளா.
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இது ஒரு வ�லாிய குடும்�ம். எஙகளுக்கும், 
எழுத்்லாைர்களுக்குமலா்ன உ்றவு புத்்கம் 
வேைிேந்்வு்டன் முடிேல்டே்ிலல். 
எபவ�லாதும் வ்லா்டர்ந்து வகலாண்டிருப� 
ல்வய ேிரும்புகிவ்றலாம்.

 இ து ே ல ர  வ � ற ்ற  ே ி ரு து க ள் 
கு்றித்து..?

 ்லாய்உள்ைம் ேைஙகிய இைம் 
வ்லாைி்்ி�ர் ேிருது. சி்றந்் ஆரலாய்சசி 
ேிருது ஆசிய ேிறுே்னத்்லால ்லாய்்லாந்்ில 
ேைஙகப�ட்டிருக்கி்றது. ரலாஜ்வகலாட்டில 
ச க் ் ி  க ல ே ி  ே ி று ே ்ன ம்  ே ை ங க ி ய 
சமூகப�ணிகளுக்கலா்ன ேிருது. இல் 
்ேிர்த்து, உ்க ம்னி் உலாிலம ்ைத்்ில 
இ்க்கியத்்ிறகலா்ன தூ்ரலாக அஙகதீகலாரம் 
ேகிக்கிவ்றன்.

 இ்க்கிய ேைர்சசிக்கு �லவேறு 
ேலாடுகைின் இ்க்கிய அலமபபுகளு்டன் 
இலணந்து �ணிபுலாியும் ேில் கு்றித்து..?

 அேசியம் வ்லேயலா்ன ஒன்று. 
ேம்முல்டய �லாரம்�லாியமிக்க வ�ருலமகலை 
வேைிப�டுத்தும் கைம் அதுவே. ேம்முல்டய 
வமலாைி சி்றபபு ேலாய்ந்்து. அ்ல்ன ஆய்வு 
கட்டுலரகைலாக ேலான் �் வேைிேலாடுகைில 
சமர்ப�ித்்ிருக்கிவ்றன்.

 17 சர்ேவ்ச மலாேலாடுகைில கட்டுலர 
கள் சமர்ப�ித்துள்ைலார்.   23 ஆய்வுக் கட்டுலர 
கலை வேைியிட்டுள்ைலார். வே�லாைம், 
பூ்டலான், ்லாய்்லாந்த், இந்வ்லாவ்னஷியலா, 
இ்ஙலக ஆகிய ேலாடுகைில ஆய்வுக் 
கட்டுலரகலை வேைியிட்டு உள்ைவ்லாடு, 
்லாய்்லாந்ல்ச வசர்ந்  ் ஆசிய ேிறுே்னம் 
ேலாயி் லாக சி்றந்  ் ஆரலாய்சசியலாைருக்கலா்ன 
ேிரு ி்ல்னயும் வ�ற்றிருக்கி்றலார். ஆஙகி் த் ி்ல 
மூன்று நூலகலையும் எழு ி்யிருப�வ்லாடு, 
்மிழ, ஆஙகி் ம், இந் ி், வ�ஙகலாலி, 
கன்்ன்டம், வ்லுஙகு, மல்யலாைம், குஜரலாத் ி் 
வமலாைிகைில இதுேலர 150 நூலகளுக்கும் 
வம்லாய் புத்்கஙகலை இேரது வ�க்கிவ்டர்ம் 
வ்டலஸ் ேிறுே்னம் வேைியிட்டு இருக்கி்றது.

- அனுரலாஜ்

விழாகவான்றில் �ிமடேதத 
அங�சீ�ா�ம்.
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காணி நிலம் சவண்டும்
 
கணா்ி ெதிலம ்வணடும - எமகபக்னக 
கணா்ி ெதிலம ்வணடும 
கூடி வணாழந்ததிை்வ- அைகணாய் 
வீடும அகமய ்வணடும - ெல்ல்்தணார் 
வீடும அகமய ்வணடும. 
 
வீட்டு முறறத்்ததி்ல- ெலபெல 
ெை மரங்கள் ்வணடும 
்வணடும பெணாழு்ததி்னி்ல - ெறக்னிகள் 
சுகவககும ெடி ்வணடும- ெணாமும 
சுகவககுமெடி ்வணடும. 
 
ெின்்னக குைநக்தகள் ஓடி விகேயணாை 
வணாெபலணான்று ்வணடும 
ஓடிக ககேத்து அமர்நது இகேபெணாற 
ஊஞ்ெபலணான்று ்வணடும - மணாமர 
ஊஞ்ெபலணான்று ்வணடும. 
 
பகணால்கலப புறத்்ததி்னி் ல ெட்டுகவத்்த - ஒரு 
பகணாய்யணா மரம ்வணடும 
ெின்்னக குைநக்தகள் ெறித்து உணடிை 
கணாய்த்துக குலுங்க ்வணடும - பகணாய்யணா 
கணாய்த்துக குலுங்க ்வணடும. 
 
மண்ில் ஊறிடும ெல்ல நீர்பெற 
பகணாட்டுக கதி்று ்வணடும 
இகறவன் ்தந்த இயறகக நீகரெணாம 
அருநதும வரம ்வணடும- ்ததி்னமும 
அருநதும வரம ்வணடும. 
 
்வலி அருகதி்னி்ல - ெிறுெயிர்கள் 
விக்தத்து விை ்வணடும - ்ததி்னம 
்்தகவககு ஏறற  கணாய்கறிகள்  ெணாம 
ெிடுங்கதி ெகமகக ்வணடும - சுகவயணாய் 
ெிடுங்கதி ெகமகக ்வணடும. 
 
இரெணாய்ன உ்வு இல்லணாது ்ெணாகும 
கணாலபமணான்று ்வணடும. 
எல்்லணாரும ் ெணாயின்றி வணாழந்ததிை - இங்்கணா
இயறககெதிகல ்வணடும - ெல்ல்்தணார் 
இயறகக ெதிகல ்வணடும.

மணிககூ கவி 
நசீரா எஸ. ஆபிதீன்

 

எது வ�லாறு? 
  
எமதச் கசால்லகவணடும் 
எமதச் கசால்லக் கூடோகதனத 
தசீரமானிப்தா வ�லாறு? 
எது எப்டிகயா 
அமத அப்டிகய 
கமாழிவதுதாகன வ�லாறு?  
  
�டடேக்ாம்மு நாயக்�ம� 
எடடேப் நாயக்�ரதான் 
�ாடடிக் க�ாடுததாக�னக் 
�மதப்து மடடுமா வ�லாறு?! 
இருவரும் யாக�ன்று 
கதளிகவாடு கமாழிவதுதாகன 
வ�லாறு! 
  
�ெினி மு�மதுவும் 
க�ா�ி மு�மதுவும் 
எப்டி கவன்றார�களன 
்டிப்து மடடுமா வ�லாறு? 
�ாெ �ாெச் கசாழனும் 
�ாகெநதி�ச் கசாழனும் 
எங்ஙனம் கவன்றார�களன 
எல்கலாரும் ்டிப்து(ம்)தாகன 
வ�லாறு?! 
  
ஆ�ியம் தி�ாவிடேகமன 
அள்ளியள்ளி விடுகவார 
அளப்து மடடுமா வ�லாறு? 
எழுச்சிகயா வீழச்சிகயா 
உணமமயில் நடேநதமத 
உம�ப்து(ம்)தாகன வ�லாறு? 
  
எமதயும் 
தி�ிததுத திணிப்தல்ல வ�லாறு! 
இருநதமத 
இருநத்டிச் கசால்வகத வ�லாறு! 
ச�ி தவறல்ல வ�லாறு! 
உள்ளமத உம�ப்கத வ�லாறு! 
  

க�ாஞசம் தள்ளி நில்லுங�ள் 
மமற(ந)தத வ�லாறு! 
வநது க�ாணடு இருக்�ிறது.. 
 
�சீழடி நா��ி�மாய்... 
 

  - வச. இராசா
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 சஙக்டஙகலை வ�லாக்க சம்மண 
மிடுஙகள்...
 ேலாம் வ�லாதுேலாக எபவ�லாழுதும் 
கலால் வ்லாஙகலேத்து அ்ிகமலாக அமர்ந் 
்ிருக்கிவ்றலாம்...
 இரண்டு சக்கர  ேலாக்னத்்ில �ய 
ணிக்கும் வ�லாழுது, வ�ரூந்்ில, இரயில 
ேண்டிகைில, சி்னிமலா ்ிவயட்்டலாில, �ள்ைி 
கைில, அலுே்கஙகைில, வீடுகைில,
 வசலா�லாக்கைில,  கட்டில, ேலாறகலாலி 
இப�டி ேன்்றலாக வயலாசித்துப �லார்த்்லால 
ேலாம் அ்ிகவேரமலாக கலால்த் வ்லாஙக 
லேத்துக்வகலாண்வ்ட இருக்கிவ்றலாம்.
 இப�டிக்  கலால்த் வ்லாஙகலேத்து 
அமர்ே்லால ேமக்குப �் உ்டல உ�லால் 
கள் உருேலாகி்றது...
 இ்றகுக் கலாரணம் என்்னவேன்்றலால 
கலால்த் வ்லாஙகலேத்து  அமரும்வ�லாழுது, 
ேமது உ்டலில இரத்் ஓட்்டம் இடுப�ிறகுக் 
கதீழப�கு்ிய ில மட்டுவம அ்ிகமலாக 
வசலகி்றது...
 ே லா ம்  க லா ல ்  ம ்ட க் க ி  ச ம் ம ண ம் 
வ�லாட்டு  அமரும்வ�லாழுது இடுபபுக்கு 
வமவ் இரத்் ஒட்்டம் அ்ிகமலாகவும் 
ேருே்றகு ேலாய்பபு உள்ைது.
 ேமது உ்டலில இடுபபுக்கு கதீவை 
உள்ை கலாலகளுக்கு ே்டக்கும்வ�லாழுது 
மட்டும் இரத்் ஓட்்டம் வசன்்றலால வ�லாதும்.
 மிக முக்கியமலா்ன உறுபபுகைலாகிய 
ச ி று ேதீ ர க ம் ,  க ல ண ய ம் ,  நு ல ர யீ ர ல , 
மூலை, கண், கலாது  ஆகியலே இடுபபுக்கு 
வமலப�கு்ியில்லான் இருக்கி்றது.
 எ்னவே ஒருேர் கலால  ் வ்லாஙகப 
வ�லா்டலாமல சம்மணஙகலால வ�லாட்டு அமர்ந் 

ி்ருந்்லால  அேருக்கு சக் ி்யும், ஆவரலாக்கியமும் 

அ ி்கமலாக கில்டக்கி்றது.
 எ்னவே, சலாப�ிடும் வ�லாழு்லாேது 
கதீ வ ை  உ ட் க லா ர் ந் து  க லா ல ்  ம ்ட க் க ி 
அமர்ந்து்லான்  சலாப�ி்ட வேண்டும்.
 ஏவ்னன்்றலால, இடுபபுக்கு கதீவை 
இரத்் ஓட்்டம் வசல்லாமல முழு சக்்ியும் 
ேயிறறுப �கு்ிக்குச வசலலும்வ�லாழுது 
ேமக்கு ஜதீரணம்  ேன்்றலாக ேல்டவ�றுகி்றது.
 சலாப�ிடும்வ�லாழுது கலால்த் வ்லாஙக 
லேத்து ேலாறகலாலியில அமர்ே்்னலால இரத்் 
ஓட்்டம் ேயிறறுப �கு்ிக்குச வசல்லாமல  
கலாலுக்வக அ்ிகமலாக வசலகி்றது.
 இந்்ிய ேலக கைிேல்ற வசலலும் 
வ � லா து  ம ட் டு ம் ் லா ன்  க லா ல ்  ம ்ட க் க ி 
அமர்கிவ்றலாம்  யுவரலாப�ியன் கைிேல்றயில  
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அமரும் வ�லாழுது கு்டலுக்கு அ்ிக அைவு 
அழுத்்ம் வகலாடுத்்லால மட்டுவம கைிவு 
வேைிவயறும்,
 அ்்னலால ்லான் இபவ�லாழுது சிறு 
குைந்ல்கள் கூ்ட  யுவரலாப�ியன் ேலகயில்ன 
�யன்�டுத்துே்லால அேர்கைலால ்லரயில 
சுக ஆச்னத்்ில அமர்ே்றகு முடியலாமல 
்ேிக்கி்றலார்கள்.
 ஒரு ேிஷயத்ல்ப  புலாிந்து வகலாள் 
ளு ங க ள் .  உ ங க ை லா ல  ச ம் ம ண ங க லா ல 
வ�லாட்டுக்கூ்ட ்லரயில உட்கலார முடிய 
ேிலல் என்்றலால இந்் உ்டம்ல� எந்் 
அைேிறகு வகடுத்து  லேத்்ிருக்கி்றதீர்கள் 
என்�ல்ப புலாிந்து வகலாள்ளுஙகள்.
 எ ்ன வ ே  மு டி ந் ்  ே ல ர  க லா ல ் 
வ்லாஙகலேத்து அமர்ேல் ்ேிருஙகள்...
 எ ்ன வ ே  யு வ ர லா ப � ி ய ன்   ே ல க 
கைிேல்றகலை ்ேிருஙகள்...
 கட்டிலிவ்லா, வஷலா�லாேிவ்லா அமரும் 
வ�லாழுது சம்மணம் இட்வ்ட அமருஙகள்...
 சலாப�ிடும் வ�லாழுது ்லரயில  
ஏ்லாேது ஒரு ேிலாிபல� ேிலாித்து அ்ன்வமல 
சம்மணஙகலால வ�லாட்டு அமர்ந்து சலாப�ிட்்டலால 
சலாப�லாடு ேன்்றலாக ஜதீரணிக்கும்...
 சி்  வீடுகைில அ்றகு  ேலாய்ப�ிலல் 
என்று இருந்்லால ல்ட்னிங வ்ட�ிைில 
அமர்ந்து கலால் ம்டக்கி லேத்து அமர்ந்து 
சலாப�ிட்டுக் வகலாள்ளுஙகள்...

சலாப�ிடும் முல்ற...!

1. ேின்று வகலாண்டு சலாப�ிடும் �ைக்கத்ல் 
மலாற்றி. குடும்�த்து்டன் அமர்ந்து ஒன்்றலாய் 
சலாப�ிடுஙக...

2. எந்் ேலக சலாப�லா்டலாக இருந்்லாலும் 
ேன்்றலாக  வமன்று, கூைலாக்கி சலாப�ிடுஙகள்.

3. வ�சிக் வகலாண்டு, வ்லால்க்கலாட்சி, புத்்கம் 
�லார்த்து வகலாண்வ்ட சலாப�ி்ட கூ்டலாது...

4. சலாப�ிடும் வ�லாழுது  இல்டயில வ்லே 
யில்லாமல ் ண்ணதீர் குடிக்கலா்ிஙக. 
கல்டசியில ்ண்ணதீர் குடிக்க ம்றக்கலா 
்தீஙக. வ�லா்ிய அைேில ்ண்ணதீர் 
�ருகுஙகள்.

5. அேசர  அேசரமலாக சலாப�ி்ட வேண்்டலாம்.

6. �ிடிக்கலா் உணவுகலை கஷ்ட�ட்டு 
சலாப�ி்ட வேண்்டலாம்.

7. �ிடித்் உணவுகலை அைவுக்கு அ்ிக 
மலாகவும் சலாப�ி்ட  வேண்்டலாம்.

8. ஆவரலாக்கிய உணவுகலை அ்ிகம் 
சலாப�ி்ட �ைகவும்.

9. இரவு உணேில, முள்ைஙகி மறறும் 
கதீலர உணவுகலை வசர்க்க வேண்்டலாம்.

10. சலாப�லாட்டுக்கு அலர மணிவேரம் 
முன்பு �ைஙகள் சலாப�ிடுஙகள். �ின்பு 
�ைஙகள் சலாப�ி்ட வேண்்டலாம்...

11. சலாப�ிடும் முன்பு சி்றிது ே்டந்துேிட்டு 
�ின்பு  சலாப�ி்டவும். இரவு சலாப�ிட்்ட 
�ின், ே்டப�து ே்ம்.

12. சலாப�ி்ட வேண்டிய வேரம். கலால் - 7 to 
9 மணிக்குள் ம்ியம் - 1 to 3 மணிக்குள் 
இரவு - 7 to 9 மணிக்குள் சலாப�ிட்டு 
2 மணி வேரம் கைித்து ்லான் தூஙக 
வேண்டும்.

13. சலாப�ிடும் முன்பும் �ின்பும் க்டவுளுக்கு 
ேன்்றி வசலால் ம்றக்கலா்தீர்கள்.

அமருஙகள் சம்மணமிட்டு.
n
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 வமலாைியலாளுலம என்�து ஒரு 
�ல்டபல�  ேில்ேிறுத் ி் �ல்டப�லாைிலயயும் 
அல்டயலாைப�டுத்  ்உ்வுகி்றது.  ஒரு �ல்டப 
�லாைி வமலாைிலயக் லகயலாளும் ேி் ம், அேலர 
்்னித்துேமலாக மிைிர லேக்குவமன்� ி்ல எந்் 
ஐயமும் இலல .் அத்வ்லாடு, இ்க்கியஙகைில 
கேில்கள் என்�்ன இன்்றியலமயலா  ்ஒன்று. 
அலே ்தீந்்மிைில �ிரசேிக்கப�டுலகயில,  
அேற்றின் அைகுக்கு ஈடு இலண இருக்கவே 
முடியலாது.  அந்  ்ேலகயில மக்வகலால்னயூரலாள் 
எனும் புல்னவ�யலாில எழு்ிேரும் கேிஞர் 
ஃ�ர்்ஹலா்னலா அபதுல்லாஹ்ேின் ‘ேிசலாந்்ம்’ 
எ்னப�டும் இக்கேில்த் வ்லாகுப�லா்னது 
சி்றபபுப வ�றுகி்றது.
 ்ேிரவும் எந்் ஒரு �ல்டப�லாக 
இருப�ினும், வ�லாருந்தும் ேி்மலாக வமற 
வகலாள்ைப�டும் உேமலா்ன உேவமயங 
க ளு ம்  ே லா ர் த் ல ்  அ ் ங க லா ர ங க ளு ம் 
அைலகக் கூட்்ட அணி வசர்க்கும். சமூகப 
�ிரசசில்னகைலாகட்டும்; ேிைிபபுணர்வு ்ரும் 
ஆக்கஙகைலாகட்டும்;  ேறுக்குத் வ்்றித்்லாற 
வ�லால லகயலாைப�டும் வீலாியமிக்க வசலாறகள், 
ேிசசயமலாக மக்கள் ம்ன்ில ்லாக்கத்ல் 
ஏற�டுத்்ி  �லாலாிய சமூக மலாற்றஙகளுக்கு 
ேைிவகலாலும்.
 இக்கேில்த் வ்லாகுப�ில கேிஞர் 
லகயலாண்டிருக்கும் வமலாைிேைம், வமன்லமயும் 
வசழுலமயும் மிக்க்லாய் வகலாவ்லாசசிக் 
வகலாண்டிருக்க, கேிேயமிக்க ேலாிகைில மக்கள் 
இ்யம் வ்லால்ப�து ் ிண்ணம்.

 இவ்ேைகிய கேி ஆரத்்ிலிருந்து 
சி் முத்துகலை உஙகள் �லார்லேக்கலாகப 
வ�யர்த்வ்டுத்து,  ேலாிலசப�டுத்துகிவ்றன். 
ரசித்து வமய்ம்றக்க்லாம் ேலாருஙகள்!

‘வ�லாய்லம வகலாஷம் ்ல்வமல ஏறறு 
என் ்லாய்வ்சம் எலாித்்ி்ட்லாவமலா?
்ல்லம எல்லாம் ்ல் 
கேிழத்்ிருந்்லால உண்லம 
இஙவக உ்றஙகி்ட்லாவமலா’
‘ேலாலேலக இ்னமும் ே்மலாகும்
ேலா்னி்த்்ில இதுவே ேரமலாகும்.
ஒருேருக்வகலாருேர் உ்றேலாகும்
ஒறறுலம எஙகள் உணர்ேலாகும்’

வ்சலா�ிமலா்னத்்ின் வேைிப�லாடு 
இவ்ேலாிகைில மிைிர்கி்றது.
 
‘இஸ்்லாம் வ�லாறறும் வ�ண்லம’ 
எனும் கேில்யில ஒறல்ற ேலாி 

‘வ�ண்ணியம் வ�லாற்றி 
கண்ணியம் வ�லார்த்்ி 
புண்ணியம் வசர்க்கும் வே்றியலாகும்’ 

எ்னச வசலாலலி கறல்றயலாய் ம்னஙகலை 
அள்ைிக் வகலாள்லை வகலாள்கி்றவ்!
 இயறலகயின் அைகுகலை 
கேில்வய்ன வமய்ம்றந்்ேர் கல்டசியில  

‘குைந்ல்யின் அலைப�ி்னில 
இலே அத்்ல்னயும் ம்றந்வ்ன். 
குைந்ல்வய கேில்வய்ன ேலான் 
உணர்ந்வ்ன்’ இவ்ேலாிகள் ‘ 

குைலி்னிது யலாைி்னிது என்�லார் ்ம் மக்கள் 
மைல்சவசலால வகைலா்ேர்’ எனும் கு்றைில்ன 
மதீட்டிப �லார்க்க லேத் ி்டுவ் வே்ஞசம்!
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 ே ி க ற � ்ட  ஆ ட் ்ட த் ் ி ல  வ ம லா க ம் 
வகலாண்்ட இைம் ேய்ி்னருக்கலா்ன ேிைிப 
புணர்லேத் ்ரும் கேில்வயலான்்றில ம்னம் 
�்றிவகலாடுத்வ்ன். அது இப�டிச வசலாலகி்றது...

‘சிட்டுக்குருேியலாய் 
சி்றகடிக்க வேண்டியே்ன்டலா
சி்ந்்ி ேல்க்குள் 
சில்றயிருக்கின்்றலாய்டலா
ேதீ ம்னி்ம் கலாக்க ம்ர வேண்டியேன்
ேதீ கலாிக்கும் �லால்யில 
மடிந்்ி்டல ்குவமலா.........
இது கத்்ி வமல �யணம் ஓரஙகட்டு
இ்னி புத்்ிலயக் வகலா்ஞசம் 
�ட்ல்ட ்தீட்டு’  சி்றபபு!

‘்தீலமகள் ேில்றந்்து ்லான் பூமி
ேன்லமகலை ேதீ ேில்த்துக் லாண்�ி...
இல்னஞவ்ன ேதீ பு்றப�டு
இ்யத்்ில வேர்லம புகுத்்ிடு
இ்றகுகள் ேதீ ேிலாித்்ிடு
இ்ட்சியம் வேலாக்கிப �ல்டவயடு’

இலைஞருக்கலா்ன எழுசசி மிக்க ேலாிகைிலே!

‘வே்ஞசி்னத்ல் வ�லாசுக்கி ேிடு
வேற்றிப �யணத்்ிறகது வ�லாதும்
ே்ஞசுேலார்த்ல் ்ேிர்த்துேிடு
ே்ம் ேலாை அதுவ�லாதும்’ 

எ்ன  ே்ம்ேலாை ேலேைியும் வசலாலகி்றலார்

 ‘புத்்கஙகலைக் கலா்ல வகலாள்’ கேில் 
யில அத்்ல்ன ேலாிகளும் வ�லாக்கிஷமலாய் 
�லாதுகலாக்க வேண்டியலே.

‘ேில்னவுகைில எல்லாம் 
கலார்கலா் மலைதூறும்
க்னேிலும் கேில்கள் 
ஊர்வகலா்ம் வ�லாகேரும்
புத்்கஙகலை கலா்ல வகலாள்!
்்னிலமயின் ்ேிப�ில 
துலணயலாக ேில்க்கும்
இருள் சூழந்் இரேில 
ேிைக்கலாக வஜலாலிக்கும்
புத்்கஙகலை கலா்ல வகலாள்’  

புத்்கஙகள் ேலாசிப�ல் ்ேமலாக, சுகலானு 
�ேமலாக சி்லாகித்துணர லேக்கும்  லேர 
ேலாிகள்!

 ‘ேலாழக்லகப�டிகள்’ வசலாலலும் 
�லா்டம் ‘சிந்்ல்னச சி்றகுகள் எலல்யின்்றி 
ேிலாியட்டும் என் சமு்லாயக் க்னவுகள் 
ஒவ்வேலான்்றலாய் ம்ரட்டும்’ என்கி்றது.  
வ�லாதுே்மலாய் சிந்்ிக்கும் இேர் க்னவுகள் 
வமய்ப�்டட்டும்.

‘‘எந்ேன்்றி வகலாண்்டலார்க்கும் உய்வுண்்டலாம்
உய்ேிலல் / வசய்ேன்்றி வகலான்்ற மகர்க்கு’’ 

என்்ற ேள்ளுேர் ேலாக்கிறகலமய,  ேன்்றி 
ய்றி் ்லாய் ‘உ்ேிட்்ட அந்்க் கரஙகளுக்கு 
உயர்ந் ி்ட்்ட என் கரஙகலைப �ிரலார்த்்ல்ன 
கைலால ேிரபபுகின்வ்றன்’ ம்னமுருகி வேண்டும் 
�ிரலார்த்்ல்னகளுக்கு ேலு அ ி்கம் ் லாவ்ன?
 வ�லாலாி்னலால ஏறக்னவே �்வகலாடி 
இ ை ப பு க ள்  க ண் ்ட  பூ ம ி ய ி து .  ‘ வ � லா ர் 
எனும் வ�லாில �லாலாி்னில ேலாளும் பீ்றிடும் 
குரு்ிலயத் துல்டபவ�லாம்’  எ்ன மக்கைின் 
ஏவகலா�ித்் குர்லாய் இேர் ேலார்த்ல்கள் 
�ிர்ி�லித்து, அடிம்ன்ின் ஆ்ஙகத்ல் 
வேைிப�டுத்துகின்்ற்ன.
 இப�டி �்வுண்டு எடுத்துக்கலாட்்ட. 
ேியக்க லேக்கும் வசலால்லா்டலகள் இத் 
வ்லாகுபல� உயிர்பபு்டன் ேகர்த் ி்ச வசல ,் 
இந்  ்கேில்த் வ்லாகுப�லா்னது  ் மிழ இ்க்கிய 
உ்கில �ன்வ்னடுஙகலா்ம் �ிரகலாசிக்கும் 
என்று வசலால்்லாம். அக்கி்னிச சி்றகுகள் 
வேைியீ்டலாக ேந் ி்ருக்கும் இத்வ்லாகுப�ின் 
ஆசிலாியர் ஃ�ர்்ஹலா்னலா அபதுல்லாஹ்வுக்கு 
ேலேலாழத்துகள்!  வ்லா்டர்ந்தும் இதுவ�லான்்ற  
கலாத்் ிரமலா்ன �ல்டபபுகலை ்மிழ 
இ்க்கியத்துக்கு ேலக வேண்டுகிவ்றன்.
 ம்னஙகலை ஈர்க்கும் 30 கேில்கலை 
உள்ை்டக்கி வேைிேந் ி்ருக்கும் இந்நூல 
எலவ்லாலாின் ம்னஙகலையும் ேிசலாந்்ப 
�டுத்தும்.
 
நூல வ்லேகளுக்கு வ்லா்டர்பு வகலாள்ை...

+94 0777254203
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 குைித்துேிட்டு முகக் கண்ணலாடி 
யில ்லாடிலயச  சதீேிக் வகலாண்டு வ்லாப�ி 
ல ய த்  ் ல ் ய ி ல  அ ண ி ந் து  வ க லா ண் டு 
சந்வ்லாஷமலாய்  வேைிவய்றி்னலான் ்ஹபீப.
 ேண்�ர்கவைலாடு வேரஙகலை வச் 
ேைித்துேிட்டு   வீட்டுக்குத் ி்ரும்�த் ்்னது 
இருசக்கரத்்ில அமர்ந்்லான். அே்னது 
ேலாட்சப குறுச வசய் ி்க்கலா்ன சமிக்லக ் ந்்து. 
ேண்டிலய ஓரம் ேிறுத் ி்.. ேலாட்சபல� 

ி்்றந்து �லார்த்்லான்.
 அலணயிலிருந்து ேரும் ் ண்ணதீலரப 
வ�லான்று.. �் குறுச வசய்்ிகள்... ேந்து 
ேிழுந்்்ன. அ்ில அேன் கண்ணுக்கு ஒரு 
குறுச வசய்்ி முக்கியமலாகப �ட்்ட்லால 
்ி்றந்து �டித்்லான்... �ின்பு மின்்ன்ஞசல 
�க்கம் ்்னது �லார்லே வமயேிட்்டலான் 
ம்ர்ந்் முகம், இருண்்ட ேலா்னத்்ின் 
ேி்றத்ல் உடுத்்ிக் வகலாண்்டது .
 வீட்டுக்கு ேந்்லான். அப�டிவய 
கட்டிலில �டுத்்லான்.  கேல்லய ஆல்ட 
யலாக அே்னது முகம் அணிந்்ிருந்்து. 
சுேலாில வ்லாஙகிய ேலாட்கலாட்டி �க்கம் 
வசன்று ேலாட்கலாட்டியில 22 ஆம் வ்்ிக் 
கலா்ன கலாகி்த்ல் கிைித்து லகயில 
லேத்துக் வகலாண்்டலான்.
 ‘‘ஏன் என்்னலாசசி? ன்னு அே்னது 
்ந்ல் வகட்்டலார்’’..
 ‘‘24 ஆம் வ் ி் கலால  ் 7 மணிக் 
வகல்லாம்     டூட்டியில இருக்கனுமலாம்...  இலல் 
வயன்்றலால வகன்சல வ�ப�ர் அனுப�ி 
ேிடுவேலாம்’’ என்று அே்னது  ேிறுே்னத் ி்ன்  
வம்லாைர் மின்்ன்ஞசல அனுப�ியல்த் 
வ்லாிேித்்லான்.
 ்ஹபீப துல�யில �த்து ேரு்ட மலாக ஒரு  
ேிறுே்னத்்ில வேல் வசய்து ேருகி்றலான். 

30 ேலாள் ேிடுமுல்றயில ேந்்ேன்... ்ம்�ி 
்ிருமணத்்ிறகலாக ேிடுமுல்றலய  ேதீட்டிக்க, 
்லான் �ணி வசய்யும் ேிறுே்னத்்ிறகு 
மின்்ன்ஞசல வசய்்ிருந்்லான். அல் 
ஏறகலாமல அே்னது ேிறுே்னம் அனுப�ிய 
மறுவமலாைி மின்்ன்ஞசல ்லான் அது .
 ‘ ‘அல்லாஹ் இருக்கலான்.. இந்் 
வேல் உ்னக்கு கில்டசசது வ�ரும் 
�லாக்கியம்’’. ‘‘ேதீ டிக்கட் வ�லாட்டு வ�லாவ்ற.. 
வேல்லயப �லார் என்று’’ ்ன்ல்ன மதீ்றி 
கண்ணில ேைியும் கண்ணதீலர மகனுக்குத் 
வ்லாியலாமல துல்டத்துக் வகலாண்்டலார் ...
 அே்னது மகள் அேன் மடியில 
அமர்ந்து வகலாண்்டலாள் . அேளுக்குப 
வ�லாட்டியலாக அே்னது வீட்டில ேைரும் 
பூ ல ்ன யு ம்  அ ே ்ன து  ம டி ய ி ல  ே ந் து 
அமர்ந்து வகலாண்்டது. அ்ன் முடிகலைக் 
வகலா்ி ேிட்்டலான்.. அ்றகு ேச்ியலாக  
இருந்்்லால! அே்னது மடியில ் லாரலாைமலாக 
உ்றஙக இ்டம் வகட்்டது..
  அே்னது மகள் எழுந்து அம்மலாலே 
வேலாக்கி ே்டந்்லாள்.
 குண்டுமணி சப்ம் கூ்ட, இடி சத்்ம் 
வ�லால வகட்குமைேிறகு வீடு முழுேதும் 
அலம்ி  �ரேி இருந்்து.
 துல� வசலே்றகலா்ன ்யலாலாிப�ில 
இ்றஙகி்னலான்.
 டிரலாேலஸில 24 ஆம் வ்்ி வசன்ல்ன 
லிருந்து இரவு பு்றப�ட்டு, துல�யில  கலால் 
5 மணிக்கு வசன்்றல்டயும் ேிமலா்னத்்ில, 
�யணசசதீட்டு எடுத்துக் வகலாண்்டலான்.  
அந்் ேிமலா்னத்்ில வசன்்றலால்லான்   அேன் 
வம்லாைர் கூ்றிய�டி அ்ிகலால் ஏழு 
மணிக்குச வசல்முடியும்..
 சி்றிது ்லாம்ம் குறுக்வக ேந்்லாலும், 

 
 A.H. 
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ஏழு மணிக்குச வசல் முடியலாது என்�து 
வ்லாியும். என்்ன வசய்ய? சி் மணிவேரம்  
்லாய் ேலாட்டில இருபவ�லாவம என்்ற ஆர்ேம் 
அேனுக்குள் வமவ்லாஙகிப வ�லா்னது.  
மல்னேி, மகள் மறறும் ்லாய் ேலாட்ல்ட 
ேிட்டுப �ிலாி்ல என்�து எவ்ேைவு ேலி 
மிகுந்்து? என்�து வேைிேலாட்டில �ணி 
வசய்�ேருக்கு மட்டும் வ்லாியும்.  
 23 ஆம் வ்்ி இரவும் ேந்்து.. 
அே்னது ம்னல் ஏவ்லா கேல்கள்  
சில்ற�ிடித்துக் வகலாண்்டது. எ்ிர்கலா்க் 
க்னவு    அேற்றின் �க்கம்      கே்னம் வசலுத்து 
ேல்ேிட்டும் அேன்   முகத்ல் ் ிருப�ியது.
 வ்லேயலா்ன வ�லாருட்கலை அட்ல்டப 
வ�ட்டிக்குள் லேத்து கட்டி லேத் ி்ருந்்லாள் 
அே்னது மல்னேி. ் ன் ் ந்ல  ்் ன்ல்ன ேிட்டு 
வேகு தூரம் வசல்ப வ�லாேல  ் அ்றியலா் 
இரண்டு ேயது மகள் ேிலையலாட்டில 
கே்னத்ல்ச வசலுத்்ிக்வகலாண்டிருந்்லாள்.
பூல்ன வீட்டின் ஒரு �கு்ியில தூஙகிக் 
வகலாண்டிருந்்து.
 வீட்டில உள்ைேர்கைி்டம் மு்லா�்ஹலா 
வசய்து  வகலாண்டு... வீட்ல்டேிட்டு வேைி 
வய்றி்னலான். அே்னது மகள் அேன் ம்றந்து 
ேிட்்ட வ்லாப�ிலய ேதீட்டி்னலாள். ்ந்ல் 
்ன்ல்ன ேிட்டு வேகுதூரம் வ�லாேது 
வ்லாியலாமல  .
 மகலை இருக்லககைலால உயர்த்்ி 
முத்்மிட்டு ்ல்யில வ்லாப�ிலய 
அணிந்து வேைிவய்றி்னலான்.
 23 ஆம் வ்்ி இரவு... ேிமலா்ன 
ேில்யத்்ில கூட்்டம் மிகுந்து கலாணப 
�ட்்டது. மக்கள் ேிறகும் ேலாிலசயில ஒரு 
இ்டத்ல் �ிடித்துக்வகலாண்்டலான். ேிமலா்ன 
ேில்ய  கலாே்லாைியி்டம்... �யணசசதீட்டு 
மறறும் க்டவுசசதீட்ல்டக்  கலாண்�ித்து 
ேிமலா்ன ேில்யத்்ின் உள்வை  வசன்்றலான்.
 இேனுக்கு முன்்னலாலும், �ின்்னலாலும்   
மக்கள் அணிேகுத்து ேிறகின்்ற்னர்.
 எல்ட சலாியலாக இருந்்து  வ�லான்று 
ேி�ரக் கு்றிபபுகலை  ஒரு சி்ர் வீட்டிறகுத் 
்கேல வகலாடுத்துக்வகலாண்டு இருந்்்னர்.
  இேனுக்குப �ின்்னலால ேிற�ேர்              
‘‘�லாய் உஙகலைக்  கூப�ிடுகி்றலார்’’ 
என்்றலார். ‘‘யலார்?’’  என்று வகட்க ..
 ‘‘�லாய் இ்ர் ஆவேலா’’ என்்றலார் இந்்ி 

வமலாைிலயத் ்லாய்வமலாைியலாகக் வகலாண்்ட 
ேிமலா்ன ேில்ய கலாே்லாைி.
 அ ே ல ர  வ ே லா க் க ி ச   வ ச ன் ்ற லா ன் . 
அேனுக்கு முன்்னலாலும், �ின்்னலாலும் யலாரும் 
ேிறகேிலல். சறறு �யம் �ற்றிக் வகலாண்்டது. 
இரு லககலையும் உயர்த்்ி ே ிறகக் 
கூ்றி்னலார் அந்் கலாே்லாைி. அல்னேருக்கும் 
முன்்னலால வசலா்ல்ன வசய்யப�ட்்டலான்.. 
இே்னின் உல்டலமகளும் வசலா்ல்னக்கு 
உட்�டுத்்ப�ட்்ட்ன. �் நூறு ே�ர்கலைக் 
வகலாண்்ட ேிமலா்ன ேில்யத்்ில இேல்ன 
மட்டும் வசலா்ிப�்லால, அல்னேலாின் 
�லார்லேகளும் இேன் �லாக்கம் ்ிரும்�ி்ன.
 வசலா்ல்ன முடிந்து ேலாிலசக்கு 
மறு�டியும் ்ிரும்�ி்னலான்.. இபவ�லாது 
இறு்ி ஆைலாக ேின்்றலான்.
 Immigration counter லில க்டவுச 
சதீட்வ்டலாடு, �யணசசதீட்ல்ட  ேதீட்டி்னலான்..
 ‘‘ஏய் எஙவக வ�லாவர’’ என்்றலார்  Im-
migration வசலா்ல்ன வசய்�ேர். ‘‘சலார் 
வகலா்ஞசம் மலாியலால்யலாக வ�சுஙக 
என்்றலான்’’.
 ‘‘்லாடி ேசசி இருக்க? எந்் அலமபபு’’? 
என்று வகட்்டலார்.  ‘‘ேலான் எ்ிலும் இலல். 
வகலா்ஞசம் மலாியலால்யு்டன் ே்டத்துஙகள்’’  
என்்றலான். ‘‘உ்னக்கு என்்ன மலாியலால்? 
ஏய் ேதீ சலாிேர மலாட்்ட’’  என்்றேர்.. ்்னக்கு 
வமல அ்ிகலாலாிகலைத்  வ்லா்டர்பு வகலாண்டு 
அலைத்்லார்.
 ‘‘எந்் அலமபபும் சலார்ந்்ே்னிலல்’’ 
என்்றலான். அேர் கலா்ில வகட்க ேிலல்.
 இரண்டு அ்ிகலாலாிகள் ேிலரப�லாகக்  
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கலாணப�ட்்ட்னர். ேி�ரம் ஏதும் வகட்க 
ேிரும்�லா்ேர்கைலாக இருந்்்னர். வகலா�ம்  
அேர்கைின் இயலபு வ�லால இருந்்து.
 ‘‘ஏய் என்்ன �ிரசசில்ன?  இஙவக 
ேலா’’ என்்றலார் ஒரு அ்ிகலாலாி.. ‘‘ேதீ என்்ன 
அலமபபு? �லார்க்கத்  ்தீேிரேலா்ி வ�லால 
இருக்க உள்வை ேலா’’. என்்றலார் சப்த்ல் 
உயர்த்்ி.
 ்ஹபீப அல்வ�சிலயப  �ிடுஙகிக் 
வகலாண்டு ஒரு அல்றயில அமர லேத்து...
அே்னி்டம் எதுவும் வ�சேிலல்.  அேன் 
வ�சுேதும் அேர்களுக்கு வகட்கேிலல் . 
கசபபு மருந்து  சலாப�ி்ட முகம் வ�லான்று அேர் 
கள் முகம் கலாணப�ட்்ட்ன. அேர்கைின் 
�லார்லேயில  எள்ைல வமவ்லாஙகி இருந்்து.
 தூக்கம் ேரலாமல இருக்க அடிக்கடி 
வ ் ேதீ ர்  கு டி த் து க்  வ க லா ண் ்ட லா ர்  அ ந் ் 
அ்ிகலாலாி. இ்றகில்டயில சிகவரட்டும் 
புலகந்து வகலாண்டிருந்்லார்.
 சி் அ்ிகலாலாிகள் அே்னது ேலாட்சப... 
முகநூல மறறும் மின்்ன்ஞசல  வ�லான்்ற 
ேறல்ற  ஆய்வு வசய்ே்ில  ் ஙகள் கே்னங 
கலைக்  கூர்லமயலாக்கி்னர்.
 �ின்்னர், ்்னி அலரயில அமர 
லேக்கப�ட்்டலான். இன்னும் கண் கலாணிபபு 
வகமரலாக்களு்டன் கண்கலாணிக்கப �ட்்டலான்.  
்ன்ல்ன சுற்றி ஏவ்லா ே்டக்கி்றது? இேர் 
கைின் சூழசசி களுக்கு  ேலாம் ்லான் இலர 
என்�ல் உறு்ிப �டுத்்ிக் வகலாண்்டலான்.
 ‘‘ேதீ யலார்?  உன் ேண்�ர்கள் என்்ன 
வேல் வசய்ரலாஙக?’’ வ�லான்்ற வகள்ேிகள் 
அே்னின் ம்னக்கேல்க்குத்  ் தீ்னி வ�லாட்்ட்ன.
 குைிரூட்டிகைலால குைிரூட்்டப�ட்்ட 
அல்றயிலிருந்் வ�லாதும், ேயதுக்கு ேந்் 
வ�ண்வ�லான்று வேற்றியில  ேியர்லேத் 
துைிகள்  எட்டிப�லார்த்்்ன.
 ‘‘துல�யில வேல் வசய்வரன்...எந்் 
அலமப�ிலும் இலல். என் ேண்�ர்கள் 
ேியலா�லாரம் வசய்ரலாஙக. சி்ர் வேைிேலாட்டில 
வேல் வசய்ரலாஙக. எ்னக்குத்  ் ந்ல்,்ம்�ி, 
மல்னேி மறறும்  மகள் உள்ை்னர்’’ என்று 
கூ்றி முடிக்கும் முன்பு, ‘‘�ி்றகு ஏன் ்லாடி 
ேசசி இருக்வக?‘‘ என்று அ்ிகலாலாிகைின் 
முல்றயற்ற வகள்ேிகள் அேனுக்குள் �் 
அ்ிர்வுகலை ஏற�டுத்்ி்ன.
 ்ன்ல்ன ்ி்டேில்யில வகலாண்டு 

அ்நத நாள் ஞாபகம்!
      

�ாதறுநத மஞசள் ம் 
இதுதான் அவன் புதத�பம்
கதாளகதாள �ால்சடமடேயில் 
இறுக்�மான �றுபபுக்�யிறு 
இதுதான் அவன் இடுபபு க்ல்ட!

கூம� கவய்நத ்ள்ளியில் 
கவளிகய நிறகும் கவப்ம�ம்
மின் விசிறி இல்லாமல் 
சிலுசிலுகவன்ற �ாறறு! 

அவனது மதிய உணவு 
க்ரும்்ாலும் ்மழய சாதம் 
கதாடடுக்க�ாள்ள ஊறு�ாய் 
அதுவும் இல்மலகயன்றால்
உ�ிதத சிறு கவங�ாயம் !

ஒரு ஐநது ம்சா 
இதுதான் அவன் ்ாக்�ட மணி 
அதில் க்ா�ி உருணமடே 
அவன் வாஙகும்க்ாது 
சுறறி நிறகும் நண்ர�ள்! 

அவன் �ாக்�ாக் �டி �டிதது 
க�ாடுதத க்ாறி உருணமடே 
சுமவதது ்ாரததுவிடடு 
புன்னம� பு�ியும் மு�ங�ள்!

்ள்ளியின் ஓ�ததில் 
நிறகும் ஆலம�ததில்
கதாஙகும் கதாமசக்�ல்லில் 
அடிக்கும் மணிச்சததம்!

அவன் மணிகயாமச   
க�டடு கதனசீக்�ள் க்ால் 
‘ம�யா’ கூச்சலிடடு
�மலநது கசல்லும் 
மாணவ நண்ர�களாடு 
ம�க�ாரதது ஆடிப்ாடி 
வீடடுக்குப ்றநது கசல்வான்!

�வி்ர 
வபான்விலஙகு பூ.சுப்ரமணி்ன்
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ேந்து.. ‘‘அது ே�ியின் ேைிமுல்ற’’ என்்றலான்.
 ‘‘உன் வ�லாில எத்்ல்ன FiR இருக்கு?’’ 
என்று வகட்்டலார். மறவ்றலாரு அ்ிகலாலாி..
 ‘‘என் வ�யலாில எதுவும் இலல்... 
ேலான் ேலாலை கலால் டூட்டியில ஏ்றனும் 
இந்் ஃ�ிலைட்ல்ட ்ே்ற ேிட்்டலால! என் 
ேலாழக்லக வீணலாகி ேிடும்’’ என்்றலான்.
 ‘‘..உன் ஃ�ிலைட்  வ�லாய் 2 மணி 
வேரம் ஆகுது’’ என்்றலார் சிகவரட்டின் 
சலாம்�ல்த்  ்ட்டியேலாறு..
 ‘‘என் ேலாழக்லக வ�லாசசு சலார்...’’ என்று  
்ண்ணதீலரத்  ் ே்றேிட்்ட மதீல்னப  வ�லான்று 
துடித்்லான். க்்றி அழு்லான்... அே்னது 
க்்றல.. அேர்கைின் கலாதுகைில சிட்டுகைின் 
லாதீஙகலாரம் வ�லால வகட்்டது.  அேன் அழுலக  
அேர்களுக்குள்  எந்்வேலாரு ச்்னத்ல்யும் 
வகலாண்டுேரேிலல். ‘‘இேல்னப  �ற்றி 
முழுசலா ேிசலாலாிசசலாசசிட்வ்டன்... சலார... இேன் 
வமவ்... எந்் Fir ரும் �்ிேலாகேிலல்...’’ 
என்று கலாண்ஸ்்ட�ில கலாவ்லாடு, கலாது 
லேத்துச வசலான்்னலார்..
 ‘‘அப�டியலா?’ ’  என்்றலார். .   அேர் 
இரண்டு உ்டுகளுக்கு மத்்ியில �ிடிப 
�ில்லாமல சிகரட் வ்லாஙகி புலகலயக்  
கக்கிக்வகலாண்டிருந்்து .’’
 ‘‘ஆமலாம் சலார் வரலாம்� ேல்ே்னலா 
இருக்கலான்.  இேல்ன ேிட்டுேிடுவேலாம்’’. 
‘‘சலாி முழு அட்ர்ும்,  லகவயழுத்தும் 
ேலாஙகிட்டு அனுபபுயலா என்்றலார்’’ கலாஃ�ி 
குடித்் அல்டயலாைம்  அேர் உ்ட்டில மதீ்ம் 
இருந்்து.
 ஒவக... ‘‘ேதீ வ�லாக்லாம்’’... என்்றவு்டன்... 
‘‘வ்லாப�ி, ்லாடி ேசசது குத்்லாமலா சலார்... என் 
ேலாழக்லகலய இப�டி வீணலாக்கிடீஙகவை’’..
ன்னு வேைிவய ேந்்லான்..
 ‘‘இந்்லா உன் வமலால�ல  
எடுத்துக்வகலா.. இதுக்கு �ி்றகு அ்ிகலாலாிகள் 
கிட்்ட வேகமலா வ�சலாவ்.. வ�லா’’ என்று 
எசசலாிக்லக வசய்து அனுப�ி்னலார் அ்ிகலாலாி.
 லகயில ேலாஙகிய அல்பவ�சிலய 
�லார்த்்லான் . �் ்ே்றேிட்்ட அலைபபுகள் 
ேந்்ிருந்் ்கேலகள் இருந்்்ன. ்ன் 
வ�லாருட்கலை எடுத்து வேைிவயறும் 
வ�லாது  ..    வேல்யிலிருந்து ேதீக்கிய ேிறுே 
்னத்்ின் மின்்ன்ஞசல முன்்னலால ேின்்றது..

n

ஒண்்ட முடி்ாத இ்டம் 

கதவாலய
தி�ாடமச �சததில்
கதாய்�ிற அப்மா�ிகறன்

�ாதல் சுமவக்�ிறது 
நம்மம
�ருமணகயாடு

இதழ�ள் கவம்மமயால் 
இறுக்�ம் இளக்�ிவிடும்
உருக்�ாமலும் �றுக்�ாமலுமான 
இதம் நிமறநத உஷணமது

�ாதல் உ்ாசததின்
கதாடேக்�மநதி�ம் முததததிலிருநகத
கதாடேஙகு�ிறது

கத� �ி��ததின்
கயா�ம் யா�ம் க்ா�ம்
மூன்றுமானது �ாமம்

்ாமல மணல் �லநத 
�டேல்மணமல 
்ி�ிதகதடுக்கும் க்ரும்்ணி முததம் 

�ாறறு உபபு உணவு நசீர
உயிர�ளின் உ�ிமம �ாதல்
உ�ிமம முழக்�ம்
முததசததம்

வலது இடேது தமல �ால்
இழிவு உயரவு மான அவமானம்
�ள்ளம் �ளகவாழுக்�ம்
இன்னும் இன்னும் ....

யாவறமறயும் 
�டேநதிருக்�ிற
�ாதல் 
உடேனிருபக்ாம்

உளததூய்மம அறகறார
ஒணடே முடியாத
இடேம் இது

 சிஙகார சுகுமாறன்
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நம்பிக்லகலய ஏறபடுத்துகிறது
பபாறுலம
காதலின காைத்லத 
கவிலதயாக்குகிறது
பபாறுலம
எனபது அழியாத விலத
அதிலிருநது நிச்சயம் நிலறய மகசூல்.
பபாறுலம
ஒரு மநதிர நீர
முத்துக்கள்  ரகாடி முக்குளிக்க..
 
இரயசுவின பபாறுலம
சிலுலவயில் ...
ஆனால் கிறிஸதவம்
இனறு உைபகஙகிலும்...

சீதாவின பபாறுலம
பநருப்பில்  ரசாதிக்கப்பட்்டது...
ஆனால் கறபுக்கரசி எனறால்
அவளனறி  யார?

புத்தரின பபாறுலம
யரசாலதக்கு சாபமாக...
ஆனாைது
எத்தலனரயா ரபருக்கு
ஞான பவளிச்சமாய்.... 
 
பபாறுலமலயக் கறறுக்பகாள்ள,
நிலறய
பபாறுலம ரதலவ
நான எப்ரபாதும் தயாராக 
இருக்கிரறன.

- ராஜூ ஆரராக்கியசாமி

  

 சலார், சலார் என்்ற குரல வகட்்ட 
ரலாகேன், ேலாசலில �லார்க்க, ஒரு கலலூலாி 
மலாணேன் ஒருேன் ேின்று வகலாண்டு இருந்
்லான்.                         
 என்்ன ேிஷயம் எ்ன ரலாகேன் 
வகட்க உஙகலைப �லார்க்க ேந்வ்ன் 
என்று வசலான்்னதும், வசலால என்்றலார் 
ரலாகேன். உன்ல்ன மலா்ிலாி ஆட்களுக்கு 
இவ் வேல்யலாகபவ�லாய் ேிட்்டது என்று 
சலித்்லார் ரலாகேன். 
 ேந்் கலலூலாி மலாணேன் சலார் 
ேதீஙகள் ேிலலுஙகள் உஙகலை ேமஸ்கலாரம் 
வசய்கிவ்றன். எ்னக்கு அரசு வேல் 
கில்டத்து ேிட்்டது. எ்னக்கு கலலூலாியில 
�டிக்கும் கலா்த்்ில ேதீஙகள் உஙகள் 
ஒய்வூ்ியத்்ில இருந்து எ்னக்கு �ண உ்ேி 
மறறும் புத்்கஙகள் ேலாஙகி வகலாடுத்து 
உ்ேி வசய்்தீர்கள். உஙகலை மலா்ிலாி 
ேலானும் உ்ேி வசய்ய ேில்னக்கிவ்றன். 
ேதீஙகள் ்லான் என் வரலால மலா்டல என்று 
வசலாலலி ேிட்டு கிைம்�ி்னலான். 
 ரலாகேன் அபவ�லாது ் லான் அேல்னப 
�லார்த்து வரலாம்� சந்வ்லாஷம் ேல் 
ேிஷயம் இபவ�லாது உன்ல்ன �லார்த்து 
எ்னக்கு வ�ருலமயலாக இருக்கி்றது என்று 
வசலாலலி ேந்் இலைஞல்ன அனுப�ி 
லேத்்லார் ரலாகேன். அந்் இலைஞன் 
வ�லா்ன �ின்்னர் அந்் இலைஞன் வ�யர் 
கண்ணன் வரலாம்� ேறுலம, கலலூலாி 
வசல் ேல் உல்ட கில்டயலாது. ரலாகேன் 
உல்ட, பீஸ் கட்்ட �ணம் மறறும் 
புத்்கஙகள் ேலாஙக புத்்க கிைப மூ்ம் 
ேலாஙகி ்ந்்லார். அந்் இலைஞன் வ�லால 
ேில்றய இலைஞர்களுக்கு உ்ேி வசய்்லார் 
ரலாகேன் ஆ்னலால இது ேலர யலாரும் 
அேலர ேந்து �லார்த்்்ிலல், அ்ில 
ேித்்ியலாசமலா்ன முல்றயில இருந்்ேன் 
கண்ணன்.  

- பாரதிராஜன் (எ) ரங்கராஜன்



இ்ற்க்ில ம்ஙகிசனன்

வானததின் கூம�யிகல 
நசீல வரண கதாறறம்!
�ணசிமிடடி �சிக்�ிறகத
தா�ம��ள் கூடடேம்!

கசடிப பூதத மலருக்கு 
குழகலற நாடடேம்!
நதி க்ாடும் ெதி க�டடு
நாணல் தமலயாடடும்!

தவழநது வரும் மு�ிலினங�ள்
மமலமசீது கமாத!
தி�ிலமடேநது மு�ிலுமடேநது
அருவியா� மாற!

�ாடுமமல ஊடுருவி
ஓடிவரும் ஊறகற!
ஆடும் இமல நாடடியதமத
கதாறறுவிக்கும் �ாறகற!

�ால் இடேறி ்ால்நிலவு
�டேலில் விழும் �ாடசி!
�னி தூஙகும் ம�ததிகலல்லாம்
அணிப்ிள்மள ஆடசி!

ம�க்�ிமளயில் கூடு�டடி
கதன் வளரக்கும் பூச்சி! 
�ிளிப்ிள்மள குஞசிடேததில் 
க�ாஞசு�ின்ற க்ச்சு!

அணில் �டிதத ்ழங�ளுக்கு 
சுமவ கூடிப க்ாச்சு!
அதிசயததில் ஆழநதமனம் 
அமடேநதது க்ருமூச்சு!

கநாய் தசீரக்கும் மூலிம� 
ஏ�ாளம் உணடு!
்ல அடுக்கு மாளிம��ள்
மமலமசீது �ணடு!

இயறம�யதன் அறபுதததில் 
்ி�மிதது க்ாகனன்!
புவியழ�ில் மதிமயங�ி 
�வி புமனயலாகனன்!

- கவிஞர் லீ.லி்ாகத்அலி
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எதிர் ப�ொக்�ிபய…!

இ�வின் கமௌனதமதக்
�மலதது விடடு
விடியமலப ்ாடும்
பூ்ாள �ா�ங�ள்!

அணடேங�ள் தாணடியும்
இலக்ம� கநாக்�ிகய
்யணிததுச் கசல்லும்
வலமச ்றமவ�ள்!

மமலப ்ாமதயின்
இருமருங�ிலும்
வசநததமதத தூவும்
சாமல ம�ங�ள்!

தூ�ததுக் குடிமச வீடடில்
்ததி�மாய்க் கூடு�டடி
வாழும் சிடடுக்குருவி�ள்!

உதிரநத நிமலயிலும்
�ிமள முழுதும்
்ச்மசயதமதத  கதடிப
பூததிருக்கும் பூக்�ள்!

அததமன அழம�யும்
கமாததமாய்த தநது
தினமும்...
ந�ரும் இயறம�!

்னி விழும் க்ாழுதாய்
மனம் �சீங�ா�மிடு�ிறது 

வநல்ல.க.சசாமசு்நதரி

அறிவி்ல அழகி....
 
அடி கெரமன் ஆப்ிள் சின்றல்லா 
விழி கெலடடின் குச்சி கசஙக�ாலா 
இமடே வமளஞச க�ாபு� ம்சாவா  
இதழ சாஞசு ருசிக்�ிகறன் பீசாவா 
 
கமல்க்ாரன் மாரபு ஆடு �ளம் 
ஆடே கமஷ �ாசி க�டடோ வரும் 
கசல்க்ான் சிம்மாய் கசரும் வ�ம் 
என் கசல்�ள் க�டகுது ஆதாமிடேம் 
 
�ாஷமசீர க�ாொ �னி உதடு 
அநத கெஸமின் ்ல்லால் இடும் வ�ிடு 
என்னுள் ்ாசிச முததம் ்மடே�ளிடு 
என்மன ்ச்மச இ�ததம் ்ாய்ச்சவிடு 
 
ஆல்்ா சி�� மமல மு�டு 
தமச ஆமடே மூடிய க்ான் த�டு 
சிலிக்�ான் சிமலகமனி சிமத �ளிடு 
ெனிக்� க்லிக்�ான் வி�ல்�ளால் மசீடடுக்க�ாடு 
 
நலம் ்யக்கும் 
மன்்ன மணிமாறன்
 
வ�லிக்கலான் - ேதீண்்ட அ்குள்ை �்றலே
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