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தலையஙகம்

õí‚è‹.

 ð¬ìŠ¹  ‘îè¾’ Þ¼ðˆªî£¡ðî£‹ I¡Qî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶MK‰F¼‚Aø¶. 

 Ü‹¬ñò£˜ ¬ýË¡dM G¬ù¾ CÁè¬îŠ «ð£†®J™ ðK² ªðŸø CÁè¬îèœ 
ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷ù. Cø‰î è¬î‚è÷¡è¬÷, à¡ùîñ£ù ð¬ìŠð£Oè¬÷ Ü¬ìò£÷ƒ 
è£†´‹Mîñ£è Þ„CÁè¬îŠ «ð£†®»‹ Üî¡ º®¾èÀ‹ Ü¬ñ‰¶œ÷ù.

  ºî™ ðK² ªðŸø ‘Ü‹«ñ’ CÁè¬î å¼ ªð‡E¡ ð£êõL¬ò Ýöñ£è„ CˆîKˆî 
è¬î. î£¡ õ÷˜‚°‹ Ý†®¡ «ñ™ ªð¼ƒè£î™ ªè£‡ì å¼ ªð‡EìI¼‰¶ Üõœ êÍè‹ 
Ü‰î Ý†¬ìŠ ðP‚Aø¶. Ü‰î Ý†®Ÿè£è Üõœ Üˆî¬ù ñQî àø¾è¬÷»‹ ¶ø‚èˆ 
b˜ñ£Q‚Aø£œ. Ýù£™ ÞÁFJ™ ªõ†´Šð†´M´Aø¶ Ý´.. ÜõÀ‹î£¡. Þ¶ ñ£Ÿøº®ò£î 
ªð‡E¡ G¬ôò£èˆ ªî£ì˜‰¶õ¼Aø¶. ð£™õ‡í‹Hœ¬÷J™ ¹¶¬ñŠHˆî¡ Þ¬îˆî£¡ 
²†®„ªê¡ø£˜. Üƒ° ÞöŠHŸ°ˆ î¡ñ£ùŠ Hó„ê¬ù è£óíñ£è Þ¼‰î¶.. Þƒ° õÁ¬ñ 
è£óíñ£è‚ è£†ìŠð´Aø¶. ªð‡E¡ Ü¡¹èœ èîø‚èîø ªõ†ìŠð†´.. Üî¡õN 
ªè£‡ì£®‚ªè£‡®¼‚°‹ êÍèˆ¬î Üöè£Œ‚ è£†®J¼‚Aø¶ ‘Ü‹«ñ’. Üî¡ Þò™ð£ù 
ªê£™ô£ì™èœ è¬î¬ò ñù¶‚° ªï¼‚èñ£‚A»œ÷ù.  

 Þó‡ì£‹ ðK² ªðŸø ‘è«ó£ù£ (Ü™ô¶) èì¾œ CKˆ¶‚ªè£‡®¼‚Aø£˜!’ CÁè¬î å¼ 
ð£Lò™ ªî£Nô£OJ¡ ðC¬ò, ã‚èˆ¬î, «è£ðˆ¬î º¡¬õ‚°‹ è¬î. ªð¼‰ªî£ŸÁ«ï£ŒŠ 
ðóõ™ Ü‰îŠ ªð‡E¡ ªî£N¬ô ºì‚AM†ì¶. ðCò£™ îM‚Aø£œ. Üõ÷¶ å«ó ÝÁîô£Œ 
Ü‚è¬øò£Œ Þ¼‰î£¡ å¼õ¡. Üõœ ñù¶œ ¹¬î‰F¼‰îõ¡ Üõ¡. Üõ¬ù»‹ Þ„êÍè‹ 
ðPˆ¶‚ªè£‡´M´Aø¶. Üˆî¬ù¬ò»‹ Þö‰îõO¡ «è£ð‹ Þ¬øõ¡ð£™ F¼‹¹Aø¶. 
Þ¬øõQì‹Ãì ²‹ñ£ è£² ªðø M¼‹ð£î Üõ÷¶ î¡ñ£ù‹î£¡ è¬î¬ò «õªø£¼ î÷ˆF™ 
ªè£‡´ GÁˆF»œ÷¶.

 ºî™ Þó‡´ ðK² ªðŸø è¬îèÀ«ñ ªð‡ G¬ô¬òŠ «ðCò è¬îèœ. Þó‡´ 
ªð‡èÀ«ñ êÍèˆî£™ àí˜¾èœ C¬î‚èŠð†ì ñQî˜èœ. î¡ êÍèˆF¡ º¡ «èœMè¬÷ 
¬õˆ¶‚ªè£‡´ GŸðõ˜èœ. îƒè÷¶ î¡ñ£ùˆ¬î, «è£ðˆ¬î ªõO‚è£†´ðõ˜èœ.. â‰î 
ðôÂ‹ Þ™¬ôªò¡ø£½‹Ãì. êÍèˆî£™ ãŸÁ‚ªè£œ÷Šðì£î Üõ˜è÷¶ «è£ð‹î£¡ 
Üõ˜è÷¶ à¼õ£‚è‹. °´‹ð õÁ¬ñ»‹ ðC»‹ êÍè„ Åö½‹ Üõ˜è÷¶ Ü¡¬ð‚ è£¾ 
«è†´M†ìù. Ü‰îŠ ªð‡èÀ‚è£ù ðF¬ô Þ‰î„ êÍè‹ å¼ èíˆF™ î‰«îò£è «õ‡´‹. 
ÜîŸè£èˆî£¡ ð¬ìŠð£Oèœ ªî£ì˜‰¶ Þõ˜è¬÷Š ðF¾ ªêŒ¶ªè£‡´õ¼Aø£˜èœ. 

 Þ„CÁè¬îŠ «ð£†®J™ ðK²ªðŸø ñŸÁ‹ ðƒ«èŸø Ü¬ùˆ¶Š ð¬ìŠð£OèÀ‚°‹ 
îè¾ îù¶ ñùñ£˜‰î õ£›ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKMˆ¶‚ªè£œAø¶.

 ªñ£Nªðò˜Šð£÷˜ ê£.«îõî£v àìù£ù «ï˜è£í™ ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷¶.   
«ñ½‹ Ë™ Mñ˜êùƒèœ, è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š 
ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ..

ï¡P.

          - ÝCKò˜
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M¼¶ïè˜ ñ£õ†ì‹ à¬ìò«ïK Aó£ñˆ¬î„ 
«ê˜‰îõ˜ ê£.«îõî£v. CÁ õòFL¼‰¶ 
CÁè¬îèœ, è†´¬óèœ â¿Fõ‰¶œ÷£˜. Þì¶ê£K 
C‰î¬ù»ìù£ù Þõó¶ ð¬ìŠ¹èœ ðôó£½‹ 
«ðêŠð†´œ÷ù. Ã†´ø¾ˆ¶¬øJ™ ðEò£ŸP æŒ¾ 
ªðŸøõ˜. îŸ«ð£¶ ó£êð£¬÷òˆF™ õCˆ¶õ¼Aø£˜. 
î¡Â¬ìò º¿«ïóˆ¬î»‹ ªñ£Nªðò˜Š¹Š ðE‚è£è 
Ü˜ŠðEˆ¶œ÷£˜. Üõ¼ìù£ù CÁ à¬óò£ì™..

ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

“பமோழிபெயர்ப்பு என்ெது 
ஒரு தீவி்ர �ோசிப்பு”
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சார்லஸ் டாரவின், ஸ்்டீஃபன் ஹாக்கிங் 
பபான்்ற அறிவிய்லாளர்களளத் தமிழுக்கு 
அறிமு்கம் சசயத சபருளை உங்்களுக்கு 
எபபபாதும் இருக்கும். அறிவியலுக்கும் 
இ்லக்கியத்திற்கும் இளடபய செருங்கிய 
சதாடரபா்க ஏபதனும் ்காரணி்கள் இருக்கி்றதா?

சார்லஸ் டாரவின் பற்றி “பரிணாமத்தின் 
பரிணாமங்கள்” என்று எழுதபபடட நூல் 
டாரவினின் 200வது பிறநதநாளை ஒடடி  
வவளியிடபபடடது. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங 
பற்றி ஒரே ஒரு ்கடடுளே மடடுரம 
எழுதியுள்ரைன். அது எழுதுவதற்குக் ்காேணம் 
அவர மி்கபவபரும் தன்்னம்பிக்ள்க மனிதர 
என்பதால். அவரின் தன்்னம்பிக்ள்கரே 
அறிவிேள்ல ஆய்வு வசய்ேத் தூண்டிேது. 
வேம்பு்களுக்கு உடபடட மனிதர அறிவிேலில் 
பரிணமிக்்க முடிநதது ஆசசரேம்.

த்னது ்கருத்துக்்களை எளிே மனிதர்கள் 
புரிநதுவ்காள்ளும்படி வ்காண்டு ரசரத்தவர 
ஸ்டீபன் ஹாக்கிங. நான்கு சக்்கே நாற்்காலியில் 
இருநது வவளிரே வே இே்லாது. ஆ்னால் 
அவர பிேபஞசம் பற்றி ஆய்வு வசய்பவர. த்னது 
சிநதள்ன மூ்லமா்க, எளிே மனிதர்களுக்கு 
அறிவிேல் வ்காண்டு மி்கபவபரும் பிேமிபளப 
ஏற்படுத்திேவர.

அறிவிேலுக்கும் இ்லக்கிேத்திற்கும் 
இளடரே  அபபடி ஏதும் ்காேணி்கள் இல்ள்ல. 
இ்லக்கிேம் என்பது வாழக்ள்க முளற சாரநதது. 
ஆ்னால் அறிவிேல் என்பது ஆய்வுமுளற 
சாரநதது.

நீங்்கள் சைாழிசபயரத்த “்லடாக்கிலிருந்து 
்கவிழும் நிழல்” எனும் நூலுக்்கா்க 2014ஆம் 
ஆண்டின் சாகித்ய அ்காதமி விருது 
கிளடக்்கபசபற்றீர்கள்.  இபபடிபபடட ொடடின் 
உயரிய விருது்களள ைற்்ற ொடு்களும், பி்ற 
ொடடிலிருந்து அந்ொடடின் சைாழியில் 
சைாழிசபயரபபு சசயத நூல்்களுக்குத் 
தருகி்றார்களா? ஆம் எனில் எந்சதந்த 
ொடு்கள் முதன்ளையானளை? அைர்கள் 
தரும் அங்கீ்காரம் என்ன? தமிழிலிருந்து யார 
இபபடிபபடட உயரிய விருது்களளப சபற்று 

இருக்கி்றார்கள்? இல்ள்லசயனில் ஏன்?
நாடடின் உேரிே விருது்களை மற்ற 

நாடு்களும் பிற நாடடிலிருநது அநநாடடின் 
வமாழியில் வமாழிவபேரபபு வசய்த 
நூல்்களுக்குத் தருகிறார்கள். உதாேணமா்க 
இேண்டு நாடு்களைச வசால்்ல்லாம்.  ஒன்று 
துருக்கி நாடு.  துருக்கி வமாழியில் இருநது பிற 
வமாழிக்கு வமாழிவபேரபபு வநதால், துருக்கி 
அேசு அதற்குண்டா்ன மானிேங்களைத் 
தருகிறது. மற்வறான்று அேர்லாநது நாடு. 
அேர்லாநது நாடடின் எழுத்துக்்களை 
இன்வ்னாரு நாடடிற்கு அறிமு்கம் வசய்வதால் 
அநத எழுத்தாைர்களை அேர்லாநது அேசு 
அளைத்து வநது, அேர்லாநது நாடடின் 
பண்பாடளட அறிமு்கம் வசய்வார்கள்.

“்கடல்” நாவள்ல (்கா்லசசுவடு பதிபப்கம்)  
திரு.ஜி.குபபுசாமி அவர்கள் வமாழிவபேரபபு 
வசய்ததி்னால் அேர்லாநது அேசு அவளே 
அளைத்துக் வ்கௌேவித்தது. “புக்்கர பரிசு”க்கு.. 
முன்வபல்்லாம் ஆஙகி்லத்தில் எழுதி்னால் 
மடடுரம அதற்குண்டா்ன விருதும் 
பரிசுத்வதாள்கயும் கிளடக்கும். ஆ்னால் ்கடநத 
இேண்டு அல்்லது மூன்று வருடங்கைா்கப பிற 
வமாழி்களில் எழுதிே புத்த்கம் ஆஙகி்லத்தில் 
வமாழிவபேரக்்கபபடடு பரிசுக்குத் ரதரவு 
வசய்ேபபடடால் இருவருக்கும் பரிசுத் 
வதாள்க பகிரநது அளிக்்கபபடுகிறது.

்க.ொ.சு.வின் சைாழிசபயரபபில் 
சைளிைந்த ‘பதைை்லர’ ைற்றும் ‘ைதகுரு’ 
இன்றும் என்ளன ைசீ்கரிக்கும் பளடபபு்களா்க 
உள்ளன என்று ப்ல இடங்்களில் சசால்லி 
இருக்கிறீர்கள்.. இதில் ைசீ்கரம் என நீங்்கள் 
குறிபபிடுைது அதன் சைாழிசபயரபளபயா 
அல்்லது அதன் மூ்லப பளடபபின் ஆளுளை 
மிக்்க அடரத்திளயயா?

இேண்டும் அற்புதமா்க 
இளணயும்ரபாதுதான் சிறபபா்க இருக்கும். 
எழுத்தாைர எவவைவு உயிரத்துடிபபா்கப 
பதிவு வசய்திருக்கிறாரோ, அளத அதன் 
தீவிேம் குளறோமல் வமாழிவபேரபபில் 
அடக்கும்ரபாதுதான் அளத அபபடிரே 
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வாச்க்னால் உணேமுடியும். அற்புதம் 
ரபான்ற ஒரு விஷேத்ளத எழுத்தாைர பதிவு 
வசய்யும்ரபாது அநத அற்புதத்ளத அபபடிரே 
தருகின்ற வமாழிவபேரபபுதான் சிறபபா்க 
இருக்கும்.

மதகுரு நாவள்ல வமாழிவபேரபபு 
வசய்வதற்கு முன்பு ஐம்பது முளற அநத 
நாவள்ல வாசித்ததா்க ்க.நா.சு  குறிபபிடுகிறார. 
ரமலும் ஸ்்காண்டிரநவிே நாடு்களில் “SAGA” 
என்ற இ்லக்கிே வள்களம உண்டு. அது 
ஆளுளம்களை வே்லாற்றுப பின்பு்லத்ரதாடு 
தருவது. அபபடிோ்ன ஒரு புதிே பளடபளபத் 
தமிழுக்குக் வ்காண்டு வருவதில் வபரும் 
உற்சா்கம் இருநதது.

ஒரு சைாழிளயக் ்கற்றுக்ச்காண்டு, அதில் 
பரிசசயைானைரா்கபைா, பு்லளை மிக்்கைரா்கபைா  
ைா்ற இயலும். ஆனால் அந்த சைாழியின் 
்க்லாசசாரத்தில் பரிசசயைானைரா்க ைா்ற 
இயலுைா?  எந்த சைாழி இ்லக்கியைானாலும் 
அதில் சைாழியாளுளைளயப பபா்லபை 
்க்லாசசார ஆளுளையும் ்கடடாயம் இருக்கும். 
இந்தச சைாள்ல அபபடி ஒரு நூள்ல 
சைாழி ைாற்்றம் சசயயும்பபாது எபபடி 
எதிரச்காள்கிறீர்கள்?

ஒரு வமாழியின் ்க்லாசசாேத்தில் 
பரிசசேமா்னவோ்க இருநதால் மடடுரம 
ஒரு பளடபளபச வசவவர்ன சிறபபா்கச 
வசய்ேமுடியும். அநத நாடடில் பண்பாடடில் 

வாழநதுவ்காண்டு இருபபவர்கள் மடடுரம 
அநதப பணிளேச சிறபபா்க ரமற்வ்காள்ை 
முடியும். உதாேணமா்க வமக்ஸி்க - அவமரிக்்க 
மக்்கள் வாழக்ள்கயில் இளதக் ்காண்லாம். 
அவர்கள் கூறக்கூடிே நம்பிக்ள்க்கள் 
சடஙகு்கரைாடு ரோமன் ்கத்ரதாலிக்்க 
மதத்ளதப பின்பற்றக்கூடிேவர்கள். இநத 
இேண்டிற்குமிளடரேோ்ன இணக்்கம் 
அல்்லது ரமாதல் அவற்றுக்கிளடரே உண்டு. 
இதள்ன “ரூடால்ரபா அணோ” எனும் 
எழுத்தாைர த்னது “BLESS ME, ULTIMA” எனும் 
நாவலில் விைக்குகிறார. இநத வள்கோ்ன 
இ்லக்கிேத்திற்கு “CHICANO LITERATURE” 
என்று வபேர.

மி்லன் குந்த்பரா ைற்றும் இடப்லா 
்கால்விபனா இருைரும் சைவபைறு சைாழி 
சைவபைறு ொடளடச சாரந்தைர்கள். 
இருபபினும் இைர்களுக்குள் உள்ள ஒற்றுளை 
என்ன? எதனால் இைர்கள் இருைரது 
நூல்்களளயும் மிகுந்த ஈடுபாடடுடன் 
சைாழிசபயரத்பதன் எனக் கூறுகிறீர்கள்?

்கால்விர்னா நாவல் ஒன்ளறத் தமிைாக்்கம் 
வசய்துள்ரைன். மி்லன் குநத்ரோ ரநரமு்கம் 
ஒன்ளறயும் தமிைாக்்கம் வசய்துள்ரைன். 
இருவரும் இரு தைங்களில் மி்கபவபரும் 
எழுத்தாைர்கள். இருவரும் மி்கபவபரும் 
ஆளுளம்கள்.

மி்லன் குநத்ரோ நாவல்்கள் பு்கழ 
வபற்றளவ. அளதப ரபான்றளவதான் 
அவருளடே ்கடடுளே்களும். குறிபபா்க 
ஐரோபபாவின் நாவல்்கள் வதாடக்்கம் ரபான்ற 
ஆய்வு்களைச சிறபபா்கச வசய்து இருக்கிறார.

இடடார்லா ்கால்விர்னா எவவைவு 
தீவிேமா்ன விசேத்ளதயும் எளிளமோய்ச 
வசால்்ல முடியும் என்பதில் வபரிே ரமளத. 
நாவள்லப புதுபபுது வடிவங்களில் 
ள்கோண்டவர. இதுரவ ்கால்விர்னாளவ 
வமாழிவபேரபபு வசய்ே முக்கிே ்காேணமா்க 
விைஙகிேது.

இதுைளர எந்த நூள்லயாைது முழுளையா்க 
சைாழிசபயரத்துவிடடு மூ்லப பளடபளப ொம் 
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நியாயபபடுத்தவில்ள்ல அல்்லது ைனநிள்றவு 
ச்காள்ளவில்ள்ல எனக் ள்கவிட பெரந்து 
இருக்கி்றதா?

முழுளமோ்கப வபாருநதாது. உதாேணம் 
ஒன்று வசால்்ல ரவண்டுவமன்றால் ஹிநதி 
எழுத்தாைர கிருஷண ரசாபதி அவர்களின் 
நாவள்ல வமாழிவபேரத்துத் தருமாறு 
தி்ல்கவதி அவர்கள் ஒருமுளற கூறி்னார்கள். 
ஹிநதி, ோஜஸ்தானி, குஜோத்தி ஆகிே 
வமாழி்கள் ்க்லநது வசால்வதில் வல்்லளம 
வபற்றவர அவர. நான்கு வமாழி்கள் 
வதரிநதிருநதால் மடடுரம அளத நம்மால் 
வமாழிவபேரக்்க முடியும்.

இடதுசாரி ைபனாபாைம் ச்காண்டைர 
நீங்்கள். ை்லதுசாரி, இடதுசாரி, ெடுநிள்ல 
என்்ற சித்தாந்தங்்கள், ப்காடபாடு்கள் எல்்லாம் 
பளடபபு்களுக்கும், பளடபபாளி்களுக்கும் ஒரு 
ைாற்்றத்ளதயும் ஏற்்றத்ளதயும் ச்காடுக்கும் என 
நிளனக்கிறீர்களா?

எழுத்தாைனுக்கு அேசிேல் பாரளவ 
ரதளவ. அநதப பாரளவ இருநது.. 
அடுக்கு்களில் என்்ன புளதநதிருக்கிறது என்று 
வதரிநது, அநத அடுக்கு்களில் ரதாண்டிப 
பாரத்து எடுத்துச சிக்்கல்்களை உளடத்துப 
புதிே்னவற்ளறத் தருவது எழுத்தாைனின் 
பணி.

ஒபர நூள்ல ஒபர சைாழியில் ப்லரும் 
சைாழிசபயரபபு சசயதிருக்கும் படசத்தில் 
ஒருைரது சைாழிசபயரபளப ைற்்றைர்கள் 
பாரக்கும்பபாது எபபடி இருக்கும்?

ஒன்றுக்கும் ரமற்படட 
வமாழிவபேரபபு்கள் அவசிேம். 
வமாழிவபேரபபு என்பது ஒரு தீவிே வாசிபபு. 
இளத ஒரு உதாேணத்ரதாடு வசால்்ல்லாம். 
“்கடலும் கிைவனும்”(old man and Sea) 
வஹமிஙரவ எழுதிேது. இதற்குத் தமிழில் 
வமாழிவபேரபபு்கள் வவளிவநதுள்ை்ன. 
ஒன்று ச.து.சு. ரோகிோர அவர்கள் வசய்த 
வமாழிவபேரபபு. மற்வறான்று எம்.எஸ். 
அவர்கள் வசய்தது.

இளவ இேண்டிற்கும் இளடரே உள்ை 
வித்திோசம்

1. அடிபபளடச சிக்்கல் கிளடோது.
2. எம்.எஸ். அவர்கள் அநதச வசால்லின் 

வபாருள் வ்காண்டு வருவரதாடு நிறுத்தி 
விடுவார.

3. ரோகிோர அவர்கள் வபாருள் 
தநதரதாடு நிற்்காமல் கிைவனின் தவிபபு, 
ரபாோடடம், விேக்தி எ்ன இநத உணரசசிக் 
வ்காநதளிபபு்களைச வசால்லும்ரபாது 
நாட்கப பூரவமா்கவும், தீவிேம் குளறோமலும், 
வசால்்ல அக்்களற எடுத்து இருபபார. அவர 
்கவிஞர என்பதால் இநத ம்னக் வ்காநதளிபபு 
நி்கழவு்களைச சிறபபா்க எழுதி இருபபார. 
ரோகிோர அவர்கள் எழுத்தாைர மற்றும் 
்கவிஞரும் கூட.

வமாழிவபேரபபு பற்றி திலீப 
சித்ரே (மோடடிே எழுத்தாைர, ்கவிஞர, 
வமாழிவபேரபபாைர) ்கவிளத வடிவில் 
வசால்கிறார.. “நான்கு வமாழி வதரிநத 
எழுத்தாைன், நான்கு வவவரவறு 
வமாழி்களில் நிசபதத்தின் ்கண்டத்தில் ்க்னவு 
்காண்கிறான். அரத்தத்தின் ்கவள்லோல் 
அவதிபபடுகிறான். நிம்மதி இல்ள்ல. முழு 
விழிபபுணரவில்தான் வமாழிவபேரபபு்கள் 
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சாத்திேம். விழித்வதழுநது ஆறுதல்படுத்திக் 
வ்காள்கிறான். சிேமமா்ன ர்கள்வி்கள் ர்கடடு 
தூங்கச வசன்றதும் அவ்னது ஊச்லாடடம் 
வதாநதேவு வசய்கிறது. ரபய்க் ்க்னவு்களை 
வேவளைக்கிறது. நான்கு வமாழி்களில் 
பேங்கே சத்தத்தில் இருநது…”

வபாதுவா்க வமாழிவபேரபபின் 
அவசிேம் குறித்து திரு.ஆற்வட்கா வசான்்னது 
ஒன்று நிள்னவுக்கு வருகிறது.

“உடன் நி்கழ்கா்லப பண்பாடடின் 
வமத்த்னத்ளதச சவாலுக்கு இழுபபதால் 
வமாழிவபேரபபு பேனுறுகிறது. ஏவ்னனில் 
குளறநதுள்ை வே்லாற்றுப பிேக்ளஞளே 
வைரத்து எடுக்கிறது” என்கிறார.

்லத்தீன் அசைரிக்்க எழுத்தாளர ்காரப்லாஸ் 
பியன்டஸ் பற்றியும் அைர எழுதிய “சடத்ஆப 
ஆரிடபடானியா கிரஸ்” எனும் ொைள்லப 
பற்றியும் சசால்லுங்்கள்.

்காரர்லாஸ் பிேன்டசின் ஒரு வாச்கம் 
அபூரவமா்னது. “வாழும் வபாருடடு எழுதத் 
வதாடஙகுகிறீர்கள். சா்காமல் இருக்கும் 
வபாருடடு எழுதி முடிவுறுகிறீர்கள்.” இதுரவ 
அவரின் ரமல் உள்ை ஈரபபுக்குக் ்காேணம்.

ரதால்வி, வீழசசி, வலி ்காேணமாய்ப 
பிறக்கும் விழுமிேங்களைத் துருவி ஆோய்தல் 
என்ற அம்சத்தில் இநத நாவல் முக்கிேமா்னது.

அதி்காேம், ஆண்ளமயின்ளம, 
ரம்லாதிக்்கம், ஆத்திே அதைபாதாை 
அதீதங்களில் இருநது ஊற்வறடுக்கிறது 
வமக்சி்க நாடடவரின் வமாழி.

பியூன்டஸ், “எபபடி நான் எழுதத் 
வதாடஙகிர்னன்” எனும் ்கடடுளேயில், 
அளணநதுவிடடுப பின்்னர பீனிக்வஸெ்ன 
மீண்டும் மறுபிறவி வ்காள்வதற்கு முன்பா்க, 
தன்ள்னரே விழுஙகிக்வ்காள்ளும் வே்லாறு 
அபரிதமாய் இருபபதன் ்கண்ணாடிரே அது; 
இன்னும் வசால்்ல ரவண்டுமா்னால், நாவல் 
வடிவில் தூய்ளம வாதத்ளதத் ரதடாமல், 
ேதாரத்தத்ளத அது தீரநது ரபாகும் வளே, 
துருவிப பாரத்து அதற்கு அபபாலும் 
பேணிக்கும் நபரே எழுத்தாைர என்கிறார. 

இநதக் ்காேணங்கைால் என்ள்ன வவகுவா்க 
ஈரத்தார.

ஒபர ொடு என்்றாலும் அதில் ப்ல சைாழி்கள் 
இருந்தால் தம் சைாழிளயத்தான் ைக்்கள் 
அதி்கம் பெசிபபார்கள். ஒபர சைாழியிலும் 
ைடடார ைழக்கு சைாழியில் தம் ைடடத்தின் 
பபசசு ைழக்ள்கத்தான் அதி்கம் விரும்புைார்கள். 
இபபடியிருக்கும்பபாது இ்லக்கியத்தில் ைடடும் 
எபபடி சுைபட இல்்லாத ஒரு மூ்லத்ளதக்கூட 
சைாழிசபயரபபில் ரசிக்்க ளைக்்க முடிகி்றது 
ைாச்கர்களள?

“்கரத” எனும் வஜரமன் எழுத்தாைர ஒரு 
வாச்கத்ளத அற்புதமா்கக் கூறியுள்ைார. “எல்்லா 
சமுதாேத்திற்வ்கன்று பளடக்்கபபடடுள்ை 
வாழவவல்்லாம் எ்னக்கும் அர்ன்கமா்கப 
பரிசீலிக்்கபபடும். மி்க உேரநத மி்கத் 
தாழநத வடிவங்களை என் ஆன்மா இேவல் 
வபறும். அவற்றின் ஆ்னநதம் துேேங்களைத் 
தன்மீது குவித்துக்வ்காள்ளும். இபபடி 
எ்னது சு்கம் அவற்றின் சு்கங்களுக்வ்கல்்லாம் 
விரிவளடயும்”. இ்லக்கிேத்தில் நி்கழும் இநத 
நி்கழசசிப ரபாக்குதான் வமாழிவபேரபபிலும் 
நி்கழகிறது. வமாழி சாரநது, பண்பாடு 
சாரநது, நி்லம் சாரநது, பால்ே ரவறுபாடு்கள் 
இருபபினும் அடிபபளட மனித இேல்பு்கள் 
உறவு்கள் ஒத்த தன்ளமயில் இருபபதால் 
இளவ சாத்திேபபடும்.

“பிபளடடாபராவும் ொனும் நூள்ல 
ொன் ெண்பர ராணிதி்லக் சசான்னதின் 
பபரில்தான் சைாழிசபயரத்பதன். 
்கருத்துபபடடள்ற பரைன் சசால்லித்தான் 
பாபப்லா செருடா நிளனவுக்குறிபபு்கள் நூள்ல 
சைாழிசபயரத்பதன்” என்கிறீர்கள்? இைர்கள் 
ஏன் இளத நீங்்கள் சைாழிசபயரக்்க பைண்டும் 
என நிளனத்தார்கள்..

நடபின் ்காேணமா்க, என்னுளடே 
நூல்்களை அவர்கள் ஏற்்க்னரவ 
படித்திருநதாலும், அதன் மூ்லம் பரிசசேம் 
இருநததால் என்ள்ன வமாழிவபேரக்்கச 
வசய்ே நிள்னத்தார்கள்.



10 ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

அநத இரு நூல்்களையும் படித்ததும், 
எ்னக்கும் அவற்ளற வமாழிவபேரக்்க 
ரவண்டும் என்ற ஆவல் இருநதது. ஆத்லால் 
அவற்ளற வமாழிவபேரத்ரதன்.

நீங்்கள் இ்லக்கியம் பக்்கம் திரும்புைதற்கு 
முக்கிய ்காரணைா்க இருந்தது எது? எதற்்கா்க 
இ்லக்கியத்ளத பொக்கி உங்்கள் பயணம் 
விரிந்தது?

ஒரு வாச்கம் என்ள்ன இ்லக்கிேத்தின்பால் 
திருபபிேது.. ‘ஒருவன் முழுமனித்னா்க மூன்று 
நூல்்களை அவசிேம் படித்திருக்்க ரவண்டும்.   

1. மாரக்சின் மூ்லத்னம் 
2. தஸ்தரேவஸ்கியின் ்கேம்மரசாவ 

சர்காதேர்கள்
3. அேவிநதரின் சாவித்திரி (ஆஙகி்லத்தில் 

எழுதபபடட ்காவிேம்)’.
தமிழ இ்லக்கிேம் படித்தாலும் இநத 

வாச்கம் என்ள்ன உற்சா்கபபடுத்திேது. இநத 
மூன்று நூல்்களைப படித்தது எ்னக்்கா்ன 
வபரிே வாயிள்லத் திறநதது.

இ்லக்கிேவாதிக்கு ஆன்மி்கம் சாரநதும், 
அேசிேல் சாரநதும், பிற துளற்கள் சாரநதும், 
பரிசசேம் ஒன்று இருக்்க ரவண்டும், வதாடரபு 
இருக்்க ரவண்டும் என்றும் புரிநதது.

இ்லக்கியம் என்ன சசயயும்… இ்லக்கியப  
பளடபபு்கள் ஏன் எழுதபபட பைண்டும்?

எநதவவாரு வபண்ணும் குற்றவாளிோ்க 
இருக்்கவிே்லாது. குற்றவாளிோ்க இருக்்க 
ஒருவர ஆணா்க இருக்்க ரவண்டிேது 
அவசிேம். இளத எகிபதிே எழுத்தாைர, 
நாவ்லாசிரிேர வநௌவல் எல்.சாதவி 
கூறியுள்ைார. இளத விவரிபபது ரபான்று 
ஒரு நாவல் வவளிவநதுள்ைது.. அது “சூன்ேப 
புள்ளியில் வபண்” எனும் நாவல்.

அறிவிேல் மூ்லம் வபண் மற்றும் 
சமூ்கவிேல் சாரநது ரபசுதல், அேசிேல் 
மூ்லம் பாரக்்காதது, உைவிேல் மூ்லம் 
வதரிநது வ்காள்ைாதது, இவற்ளறவேல்்லாம் 
இ்லக்கிேவாதி பருண்ளமோ்க முன்ளவக்்க 
முடியும். இவற்ளற இ்லக்கிேத்தால் மடடுரம 

சாத்திேபபடுத்த முடியும்.
சி்லரபர வபண்ணிேம் உடன்பாடில்ள்ல 

எ்னச வசால்பவர்கள் ம்னநிள்லகூட இநத 
எழுத்தாைன் நாவள்லப படித்தபின் மாற்றம் 
ஏற்படும். மாற்றத்ளத ஏற்படுத்தும்.

சைாழிசபயரபபில் உள்ள சிக்்கல்்கள் 
என்ன? அபதபபால் சைாழிசபயரபபில் 
எதிரச்காள்ள பைண்டிய சைால்்கள் என்ன? 
ஒரு சைாழிசபயரபளப பைற்ச்காள்ளும்பபாது 
சைாழிசபயரபபாளர்கள் ்கைனைா்க இருக்்க 
பைண்டிய பகுதி்கள் எளை?

வமாழிவபேரபபில் அரத்தத்ளதத் 
தருவதுடன், சி்லர நின்றுவிடுகிறார்கள். 
அது ரபாதாது. மூ்ல நூலின் வதானிளேயும், 
நளடளேயும் வ்காண்டுவே முேற்சியும் 
அக்்களறயும் ரவண்டும். அது 100% 
சாத்திேமில்ள்ல என்றரபாதும், முடிநதவளே 
முேற்சி ரமற்வ்காள்ை ரவண்டும். இதள்னச 
சரிோ்க ரமற்வ்காண்ட வமாழிவபேரபபு்கள் 
சிறநத வமாழிவபேரபபு்கைா்க 
விைஙகுகின்ற்ன.

உளேநளடளே உளேநளடயில் 
வமாழிவபேரபபது ரபா்ல, ்கவிளத 
சாரநத நூள்லக் ்கவிளத நளடயிர்லரே 
வமாழிவபேரக்்க ரவண்டும்.

தற்பபாளதய இ்லக்கியச சூழல் எபபடி 
உள்ளது? தமிழ் இ்லக்கியச சூழலில் 
உங்்களுக்குப பிடித்த இளம் எழுத்தாளர்கள் 
யாராைது உள்ளார்களா? சமீபத்தில் நீங்்கள் 
படித்ததில் உங்்களுக்குப பிடித்த புத்த்கம் எது?

தற்ரபாளதே இ்லக்கிேச சூைல் 
ஆரோக்கிேமா்கத்தான் உள்ைது.  இளைஞர்கள் 
நிளறே ரபர எழுதிவருகின்ற்னர. சிற்றிதழ்கள், 
இளணேம் சாரநதும், அசசு வடிவம் சாரநதும், 
இளணே வடிவிலும் அதி்கமா்கரவ 
வநதுவ்காண்டிருக்கின்ற்ன.

இ்லக்கிேம் சாரநத ரபசசுக்்களும், 
உளேோடல்்களும், விவாதங்களும் ரபாதாது 
என்று மடடும் வசால்்ல்லாம்.

நிளறே இளைஞர்கள் எழுத 
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வநதுள்ைார்கள். நன்றா்க எழுதுகிறார்கள், 
சபரிநாதன் ்கவிளதயிலும், 
வமாழிவபேரபபிலும் தீவிேமா்க 
இேஙகுகிறார. ்காரத்திள்கப பாண்டிேன் 
சிறு்களதயிலும், வமாழிவபேரபபிலும் 
ஆரவம் ்காடடுகிறார. ்லடசுமி 
சிவக்குமார சிறு்களதயிலும், நாவலிலும் 
அக்்களற வ்காண்டுள்ைார. அவரின் 
“ரபாரத்துக்கீசிேனின் விேல்்கள்” எனும் 
நாவல் புதிே ்கைத்தில் புதிே பாரளவயுடன் 
வசால்்லபபடடிருக்கிறது.

சபண் எழுத்து இன்று திட்காத்திரைா்க 
உள்ளது. உங்்களுக்குப பிடித்த சபண் 
எழுத்தாளர்கள் யார? சைாழிசபயரபபில் 
தங்்களுக்குப பிடித்த சபண் எழுத்தாளர்கள் 
யார?

வபண் எழுத்தாைர்களில் சூடாமணி, 
வபருநரதவி, உமாமர்கஸ்வரி, குடடி 
ரேவதி, ரதன்வமாழி ரபான்ற வபண் 
எழுத்தாைர்களைக் குறிபபிட்லாம். 
வமாழிவபேரபபின் மூ்லம் கிளடத்த வபண் 
எழுத்தாைர குரைாரிோ பியூடடஸ் (ஸ்பானிே 
எழுத்தாைர). குரைாரிோ பியூடடளஸெக் 

வ்காண்டாடுவதன் மூ்லம் பிறபபு ்காேணமா்க, 
ஏழளம ்காேணமா்க, வ்காண்ட வ்காள்ள்க 
்காேணமா்க, வாழநத வாழக்ள்க ்காேணமா்க 
இநத உ்லகில் புறக்்கணிக்்கபபடட, 
துன்புறுத்தபபடட அ்னாளத்கைா்ன அத்தள்ன 
உயிர்களையும் வ்காண்டாடுகிரறன் என்று 
சமேரவல்  அறிமு்கம் வசய்கிறார.
குரைாரிோ பியூடடஸின் ்கவிளத..

எ்னது ள்க்களில் பறளவக் கூடு்கள்
எ்னது ரதாள்்களின் ரமல், எ்னது 

மேங்களுக்குப பின்்னால்,
எ்னது முள்ல்களுக்கிளடயில் ்களட்கள் 

இருக்கின்ற்ன
பறளவ்கள் நிள்னக்கின்ற்ன நாவ்னாரு 

மேம் எ்ன
நாவ்னாரு நீரூற்று எ்ன நிள்னக்கின்ற்ன 

அன்்னபபறளவ்கள்
அவர்கள் எல்ர்லாரும் கீரை வநது
நான் ரபசுவளத அருநதுகிறார்கள்
ஆடு்கள் கிளடக்கும்ரபாது என் ரமல் 

உேசுகின்ற்ன
சிடடுக்குருவி்கள் என் விேல்்களைக் 

வ்காத்தி உண்கின்ற்ன
எறும்பு்கள் நிள்னக்கின்ற்ன நான் ஒரு 

பூமிவே்ன,
மற்றும் ஆண்்கள் நிள்னக்கிறார்கள் நான் 

எதுவுமில்ள்ல எ்ன.
இளளய சமூ்கம் ைாசிக்்கபபட பைண்டிய 

ெல்்ல சைாழிசபயரபபு நூல்்கள் ஏதாைது 
இருந்தால் படடியலிடுங்்கள்?

வாசிக்்கபபட ரவண்டிே நல்்ல 
வமாழிவபேரபபு நூல்்கள்

1. வமௌ்ன வதம் - அரதுரோ வான் 
வா்கர்னா - ்லத்தீன் அவமரிக்்க நாவல்

2. நிைல்்களின் உளேோடல் - மாரதா 
த்ோரபா - ்லத்தீன் அவமரிக்்க நாவல்

3. தூஙகும் அைகி்களின் இல்்லம் - 
்கவாபடடா -. ஜபபானிே நாவல்

4. உன் ்கழுத்ளதச சுற்றிக் வ்காண்டிருபபது 
- சீமமண்டா என்ர்காச அடிசசி - சிறு்களத்கள்



èM - «êú£«ó ð«õ«ú 
îIN™ - Hó‹ñó£ü¡
CˆFó‹ - Ü¡ðöè¡

12 ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

 

 
கவிச்சித்திரம் 

ம�ொழிமெயர்பபுக் கவிலத 

Þ‰î ªõÁŠ¹ ñô˜‰F¼‚Aø¶
õ£¿‹ è£î¬ôŠ«ð£ô
¶‚Aˆ¶‚ªè£‡´ î¡ è¬÷Š¬ð‚ èõQˆîð® 
Ü¶ªõ£¼ ºèˆ¬îˆ «î´Aø¶
Ü¶ î¬ê¬òˆ «î´Aø¶
ã«î£ Ü¶«õ è£î™«ð£ô
Þ‰î àôAò™ î¬ê ñŸÁ‹ «ðCò Ü‰î‚ 
°ó™èœ ñKˆ¶M†ìù
êèôº‹ Ü…C ï´ƒA å¶ƒAò£JŸÁ
êèô õ£›¾‹ å¼ °óL¡ e¶ 
ªî£ƒA‚ªè£‡®¼‚Aø¶
ï£†èœ ªê™A¡øù
å¼Mî «ê£èŠ ªð¼ ñA›M™
Ü‰îˆ ¶‚è‚ °óL¡ õ¼ìL™ Ü¶ 
F¼‹¹Aø¶
ñŸÁ‹ ïñ¶ ºèƒèO¡ °¼F¬ò õ®ˆîð®
ÞQ¬ñ Þ™ô£ñ™ Þ™¬ô
Ü‰î‚ °ó™ ñùFì‹ õ¼Aø¶ 
è¬÷ˆ¶Š«ð£Œ
ï´‚èˆ¶ì¡ å¼º¬ø âù‚è£Œ ï´ƒAŸÁ
Ýù£™ î¬ê ï´ƒ°õF™¬ô
è£î™ ñ£ˆFó«ñ Ü¬î åOŠð´ˆîº®»‹
Þ‰î ªõÁŠ¹ Ü¬îˆ «î®ŠH®‚Aø¶
àôA¡ à¬ì¬ñ Ü¬ùˆ¶‹ î¬êèœò£¾‹ 
°ó™èœò£¾‹
Üš¾ì™ ñŸÁ‹ è‡èO™ âK‚°‹
Ü¬íŠ¹‚° Þ¬íò£è º®ò£¶ 
Ü‰î‚ èê‰î ªð¼õ£›M™ 
Ü¶ î¡¬ù«ò ñ£Œ‚Aø¶
Þ‰î ªõÁŠ¹ Þ¡Â‹Ãì è‡´H®‚Aø¶
åšªõ£¼ ï£À‹ å¼ ð£˜¬õ¬ò
å¼ à¬ì‰î õ£˜ˆ¬î¬ò
Hø° ÜõŸ¬øŠ ðŸP‚ªè£œAø¶
ðC»ì¡ è£î¬ôŠ«ð£ô

   • • •



Üö.óTQè£‰î¡
 சிறுகலத

அம்மே..

“அம்ரம..”
வ்காடடள்கக்குள் இருநதபடி ஆத்தாளவ 

வசவ்காமி அபபடித்தான் அளைக்கும்.. 
பாவம்.. பசிரோ தா்கரமா எடுத்திருக்கும் 
ரபா்ல..

“எர்ல.. சின்ோசு.. வசவ்காமி ்கத்துது 
பாருரட.. வ்காஞசம் நீசசத்தண்ணியும் 
்கம்பநதவுடும் ்க்லநது வசசுடடு வாரட.. 
ஆமா.. இநதச சின்்ன சனிேன் எஙகிடடுரட 
ஒழிஞசது..” என்று ர்கடடபடிரே அடுபபடி 
ஓேமா்க அமரநது முருஙள்கக் கீளே 
ர்காம்பு்களை ஆய்நது முறத்தில் ரபாடத் 
வதாடஙகி்னாள்.

திண்ளணயில் இருநது பாக்கு இடிக்கும் 
சத்தம் ப்லமா்கக் ர்கடடுக்வ்காண்டிருநதது.

மறுபடியும் வசவ்காமி “அம்ரம” எ்னக் 
குேல் வ்காடுத்தது.

“ஏத்தா.. வசவ்காமி.. வ்காஞசம் 
வபாறுத்துக்்கடீ ோசாத்தி.. இபபம் அண்ணன் 
வநதுருவான்..” என்று அடுபபடியில் இருநது 
சத்தமா்கச வசால்லிவிடடு “இன்னுமாரட 
தவுடு வபளசயுத.. ரபாடா சீக்கிேம்.. வசவ்காமி 

்கத்துது பாரு..” என்றாள்.
ஆத்தாவுக்கு அம்புடடு பிரிேம் 

வசவ்காமி மீது.. இருக்்காதா பின்ர்ன.. 
வேண்டு வருஷத்துக்கு முன்்னாடி 
வபரும்புேலும் வவள்ைமுமா்க 
ஊரே மிதநதுவ்காண்டிருநதரபாது.. 
்கம்மாக்்களேரோேமா்க இருநத ்கருரவ்ல 
மேங்களுக்கிளடயில் சிக்கிக்வ்காண்டு 
ஈ்னஸ்வேத்தில் மு்னகிக்வ்காண்டிருநத 
வசவ்காமிளே ஆத்தாதான் மாரபைவு 
தண்ணீரில் நீநதிபரபாய்த் தூக்கி வநதது. 
அன்ளறக்கு ஆத்தா மாரபில் ஒண்டிேதுதான்.. 
ஆத்தா எஙர்க ரபா்னாலும் அவைது 
வ்காசுவத்ளத நு்கரநதபடிரே பின்்னால் 
ரபாகும்.. வேக்்காடடு ரவள்ல முடிநது 
ஆத்தா வீடு திரும்பும்ரபாவதல்்லாம் 
ள்கபபிடி அைவு ்கடள்லக் வ்காடிளேரோ 
்கண்ணா்ல முருஙள்க இள்லளேரோ 
அரு்கம்புல்ள்லரோ ஆ்லஙவ்காத்ளதரோ 
வ்காண்டு வநது வசவ்காமிக்குப ரபாடடு அது 
வமன்று தின்னும் அைள்க இேசித்தபடிரே 
உட்காரநதிருக்கும்.

“புள்ளைங்க வ்கா்லபபடடினிோ 

அம்ளையார ளஹநூன்பீவி நிளனவு சிறு்களதப பபாடடியில் முதல் பரிசு சபற்்ற சிறு்களத
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வ்கடக்கு.. ஆடடுக்குடடிே வ்காஞசிக்கிடடு 
இருக்்கா பாருரட.. உம் வபாஞசாதி..” எ்னப 
பாடடி வநததும் வோததுமா்க அபபாவிடம் 
ரபாடடுக்வ்காடுக்கும்.. அபபா ்காதிர்லரே 
வாஙகி வ்காள்ைாமல் உள்ரை ரபாய்விடுவார..

“அதிசேமா்ன ஆடு வைக்்கா ஆக்்கஙவ்கடட 
கூவ.. சீளமயிர்ல இல்்லாத ரபரு வசசு 
வசறுக்கிமவ வசறுக்கி.. வசவ்காமிோம் 
வசவ்காமி..” எ்னத் தவளடளேத் ரதாளில் 
இடித்தபடி பாடடி வசால்லும் எதுள்கக்கு 
“ரபா்ன அளடமளைக்ர்க ரபாயிருக்்கணும்.. 
இன்்னமும் படுத்துக்கிடடு உசுே எடுக்்கா.. 
சனிபுடிசச மூதி..” எ்ன ஆத்தாவும் பதிலுக்கு 
ரமாள்ன படிக்கும்.

“எடுபடட வசறுக்கிக்கு எடடூரு வாோம் 
ோருன்னு பாரத்தாக்்கா எஙகூடடு நாோம்..” 
எ்னப பாடடி பாக்கு இடிக்கும் சாக்கில் 
பைவமாழிளே ளவத்துச ரசரத்து இடிக்கும்.

எபரபாதாவது அருகில் 
வநது நிற்கும் வசவ்காமிளே 
ஊன்றுர்கா்லால் வலிக்்க 
வேண்டு ரபாடுரபாடும்.. 
்கத்திக்வ்காண்டு ஓடும் 
வசவ்காமிளேப பாரத்துக் 
்கண்்களை சுருக்கிச சிரிக்கும். 
ஆத்தாளவரே அடித்துவிடட 
திருபதி வ்கைவிக்கு.

“எர்ல.. வசவ்ல.. 
மள்லேபபன் வூடடு 
மாங்கண்ளணத் 
தின்னுடுசசாம்.. 
மணிேக்்காேரு வூடடு முருஙள்க ரபாத்ளதக் 
்கடிசசிடுசசாம்.. வதண்டம் ்கடடச வசால்லி 
இபபத்ரதன் நம்ம வபரிே ்கருபபு 
வசால்லிடடுபரபாறான்..” எ்னப பாடடி 
பற்ற ளவக்கும்ரபாவதல்்லாம் “அட.. சும்மா 
இருத்தா.. நீ ரவற.. நான் பாரத்துக்கிடுரதன்..” 
என்று அபபா வ்கைவிளே அதடடிவிடடுப 
ரபாய்விடுவார.

“அநதச வசறுக்கி வசச ளமயி்ல எம்புள்ை 
மூைப வபசகிப ரபசுதான்.. ம்ம்ம்.. எம்புடடு 
நாளைக்கிதான் எடுபடுவான்னு நானும் 
பாக்குரதன்..” எ்னப வபாறுமும் வ்கைவி.

“எைவவடுத்த ஆடடா்ல எபபம் பாரு 
சண்ளடர்ல.. வதண்டம் ்கடடு்ன ரூவாே 
வந்னசசா திண்ட ரசாறும் வசமிக்்க்ல..”  எ்ன 
அபபாளவப பாரக்கும்ரபாவதல்்லாம் 
ஏற்றிவிடடுக்வ்காண்ரட இருக்கும் வ்கைவி.

இது மாதிரிோ்ன சமேங்களில் எல்்லாம் 
ஆத்தாவும் வேௌத்திேமாகி புளிே மி்லாற்றால் 
வசவ்காமிளேப பின்னிவிடுவாள்.. பிறகு 
வபாழுது வளே அளதக் ்கடடிக்வ்காண்டு 
அழுதுவ்காண்டிருபபாள்.

“ஏண்டி.. வாயில்்லா சீவள்ன 
ரபாடடுக் வ்கால்லுத.. உ்னக்கு புத்தி கித்தி 
வபசகிபரபாசசுதா..” எ்ன அபபாவும் 
வசவ்காமிக்குப பரிநது ரபசுவார. 
பாடடிக்்காரிக்கு இளதவேல்்லாம் பாரத்துப 
பற்றிக்வ்காண்டு வரும்.

பாடடி வசான்்ன எதற்கும் மசிோத 
அபபாதான் தீவாளிக்கு முதல் நாள் 
வசவ்காமிளே விற்பதற்குப ரபசி 
முடித்து அசசாேபபணத்ரதாடு வநது 
நின்று ஆத்தாவிடம் வசான்்னார. “ரவற 
வழியில்்லரட.. விடிஞசா தீவாளி.. 
புள்ளை்களுக்குப ரபாடடுக்்க புதுத்துணி 

எடுக்்கணும். பே படடாசு 
ர்கக்்கான்.. வபரிேக்்காவுக்கும் 
சின்்னக்்காவுக்கும் தீவாளி 
சீரு வ்காடுத்து விடணும்.. 
ஆத்தாவுக்கும் ஒ்னக்கும் 
சீ்லத்துணி எடுக்்கணும்.. 
எல்்லாபபேலுவகிடரடயும் 
ர்கடடுபபாத்துடரடன்.. 
ஒரு பேலும் அளசே்ல.. 
வசசுக்கிடரட 
இல்ர்லஙகுதானுரவா.. 
அதாம்்ல வித்துட்லான்னு முடிவு 
பண்ணிடரடன்..”

வபாறுளமோ ர்கடடுக்கிடடு இருநத 
ஆத்தாவின் மு்கத்தில் எள்ளும் வ்காள்ளும் 
வவடித்தது.

“ஏய்ோ.. எலும்பு கூட முத்தாத 
பசசக்குருத்து்லா எம்புள்ை.. ஈத்த வடியுறதப 
பாரத்துமா ஒ்னக்கு வவைங்கள்ல.. அபபடி 
என்்ன தீவாளிக்கு பீத்திங்க ரவண்டியிருக்கு.. 
ஓத்தாளுக்குக் ்கருமாதி பண்ண புள்ைத்தாசசி 
புள்ளைே வபாலி ரபாடுவிோர்ல.. 
ரபார்ல அபபா்ல.. எம்புள்ைே விக்்கறதுக்கு 
ஒருக்்காலும் நா சம்மதிக்்கமாடரடன்.. அபபடி 
வித்தீன்்னா எம் வபாணத்ளதத்தான் நீ பாரக்்க 
ரவண்டி இருக்கும்..”என்று ்கத்தி்னாள்.

அபபா வசய்வதறிோது ள்க்களைப 
பிளசநதபடி நின்றார.

“வவறும்பேக் குடும்பத்து்ல வபாறநத 
வவைக்குமாறு வவள்ளித்தாம்பாைத்து்லதான் 
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ரபலுரவன்னுசசாம்.. வக்்கத்த பேலுக்குப  
வபாறநததுக்வ்கல்்லாம் வாய் மடடும் 
நீளுமாம் ்காதுவளேக்கும்..” எ்னத் தன் 
பஙகுக்கு ஆேம்பித்தாள் வ்கைவி. ஆத்தாவின் 
குடும்ப மா்னத்ளதரே வ்காத்துக் ்கறி ரபாடடுக் 
வ்காக்கியில் வதாங்கவிடடாள்.

“மூளி மூரதவி எல்்லாம் மூள்லயி்ல 
வ்கடக்்கா.. சீளமளேப பாரத்து எஙகூடடு 
சீரதவி ரபாவுரத..” எ்னத் தள்லயில் 
அடித்துக்வ்காண்டு அை ஆேம்பித்தாள் ஆத்தா.

“சும்மா ்கத்தாதரட.. என்்ன பண்ண 
வசால்லுரத.. வே வேபவபல்்லாம் ்காஞசுக்  
வ்கடக்கு.. சம்பாரிசச ்காவசல்்லாம் ஒேத்துக்கும் 
ரமாடடாரு தண்ணிக்கும் வச்லவாகிபரபாசசு.. 
இடுபபுக் ர்காவணநரதன் மிசசமுன்னுடடு 
வ்கடக்ர்கன்.. வபாத்திக்கிடடுப ரபாவிோ.. 
வபா்லம்புறரவா.. வபாசக்வ்கடட வசறுக்கி..” 
எ்ன எகிறி்னார அபபா.

“ம்ம்ம்.. எல்்லாம் என் தள்லவிதி.. 
வக்்கத்தவனுக்கு வாக்்கபபடடா வவக்்கத்த 
வித்துபபுடடு ரவசிோரதன் திரிேணும் 
ரபா்ல..” எ்ன அபபாவின் தன்மா்னத்துக்கு 
ஆத்தா ஆபபடிக்்க..

சடவடன்று பாய்நது வநது ஆத்தாவின் 
தள்லமுடிளேப பற்றி மாறி மாறி வசவிடடில் 
அளறநதார.. எடடி உளதத்து சுவற்ரறாடு 
தள்ளி்னார.. உதடு கிழிநது இேத்தம் வநத 
பிறகுதான் அடிபபளத நிறுத்தி்னார.. பாக்கு 
இடிக்கும் சத்தமும் படவட்ன நின்றது. 
வேமறுத்துக் ்கதறிே வசவ்காமிளேத் 
தேதேவவ்ன இழுத்துபரபா்னார.

விடியும் வளே அபபடிரே கிடநதாள் 
ஆத்தா.

“எம்புடடுக்குர்ல ரபாசசுது அநத எைவு..?” 
என்ற வ்கைவியின் குேல் ர்கடடபிறகுதான் 
ஆத்தா எழுநது அமரநதாள்.

“ரநத்து ஒரு வவ்லேச வசான்்னான் 
இன்னிக்கு மாத்திபரபசுதான்.. அநதப பேமன். 
ரபாடா  மயிோண்டின்னுடடு ஏழுக்குக் 
ர்கடட நம்ம இபோகிம் பாய்கிடரட ள்க 
மாத்திடரடன் ஆத்தா.. இநரநேம் ரசாலி 
முடிஞசிருக்கும்.. வபறவு வேண்டு கிர்லா ்கறி 
வ்காடுத்து விடரறன்்னாரு..” என்ற அபபா 
வசான்்ன ்களடசி வாக்கிேத்ளதக் ர்கடடு 
“ோத்தீ..” எ்ன மாரபில் அடித்தபடிரே திடடிக் 
்கதளவ எடடி உளதத்துத் திறநது வவளிரே 
ஓடி்னாள் ஆத்தா..

வாசலில் நின்றபடிரே “ஆத்தாளும் 
மவனும் நாசமா ரபாயிடுவரட.. இநதா 
பாருரட.. ஏஞவசவ்காமிக்கு மடடும் 
ஏதாவது ஆசசுதுன்்னா புருசன் மாமிோன்னு 
பாரக்்கமாடரடன்.. வேண்டு ரபத்ளதயும் 
அருவா மளணோ்ல வவுநது புடுரவன்.. 
இபபடி ரோசஙவ்கடட பீத்திங்கறதுக்கு 
பதி்லா இநத இத்துபரபா்ன வசறுக்கிரோட 
எஙகிடடாவது ரபாயி நாண்டுகிடடு 
சாவுரட... தூ..” எ்ன உமிழநதுவிடடுக் 
ள்கநிளறே மண்ளண அள்ளித் தூற்றி்னாள்.. 
பிறகு “அய்ரோ.. வசவ்காமி.. ஏஞசாமீ.. 
உ்னக்கு என்்னாசரசா வதரிேள்லரே...” என்று 
அ்லறிேபடி ஓட ஆேம்பித்தாள்.

குறுமணள்லயும் சாம்பள்லயும் 
சாளணக்்கல்லில் வ்காடடி ்கத்திளேக் 
கூர தீடடிக்வ்காண்டிருநதார இபோகிம் 
பாய். ்கால்்கள் பிளணக்்கபபடடு ்கத்திக் 
்கத்தி ஓய்நதுரபாய் ம்லங்க ம்லங்க 
விழித்தபடி கிடநத வசவ்காமிளே 
ஓேக்்கண்ணால் பாரத்தபடிரே பக்்கத்தில் 
நின்றுவ்காண்டு இருநத ்கரீம் பாயிடம் 
வசால்லிக்வ்காண்டிருநதார.. “நல்்லாக் 
வ்காழுத்த அயிடடம்ரட.. பத்துப 
பன்னிேண்டாவது ரதறும்.. தீவாளி 
வசவள்லக்கு இல்்லரட.. நமக்கு..”

வேல்வேபபு்களில் எல்்லாம் 
தடுக்கி விழுநதபடி அசுே ரவ்கத்தில் 
ஓடிக்வ்காண்டிருநதாள் ஆத்தா.. நழுவும் 
்கால்சோளே இழுத்துப பிடித்தபடி கூடரவ 
நாங்களும்..

உேரத்திப பிடித்த ்கத்திரோடு 
மண்டியிடடு அமரநது ஆ்காேம் ரநாக்கிே 
இபோகிம் பாயின் உதடு்களில் ஹ்லாலுக்்கா்ன 
சுர்லா்கங்கள் வவளிபபடட்ன.

்கழுத்தில் ்கத்திளவக்்கபபடட ்களடசி 
ரநேத்தில் ர்கடடது வசவ்காமிக்கு ஆத்தாவின் 
குேல் “ஏத்தா.. வசவ்காமி... என்ள்னேப 
வபத்தவரை....”

குேல் வநத திளசளேப பாரக்்க எத்தனித்துத் 
தள்லளே உேரத்திே ரவளையில்.. ்கே்கேவவ்ன 
அறுத்துமுடித்திருநதார இபோகிம்.

உளதத்துக் ்கால் பேபபி துடித்து அடஙகிே 
வசவ்காமியின் உளறநத விழி்களில் எபபடியும் 
வநது மீடடுபரபாவாள் ஆத்தா என்ற ஏக்்கம் 
மடடும் ்கண்ணீரக் ர்காடாய் வழிநதபடி 
இருநதது..
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 சிறுகலத

வயிற்ளற வலி பிளசநது 
வ்காண்டிருநதது...

தண்ணீளே நிேம்பக் குடித்தவள், 
இழுத்துபபிடித்து வலிக்கும் வயிற்ளற முக்கி 
முணஙகிக்வ்காண்ரட தடவிக்வ்காண்டாள்!

பதிள்னநது நாட்கைா்கத் வதாழில் 
சுத்தமா்கரவ படுத்துவிடடது... என்்ன 
வசய்வவதன்ரற வதரிேவில்ள்ல !

நூறு இருநூறுக்கும் கூட எவனும் 
வேமாடரடன் என்கிறான்!

‘சண்டாைபபசங்க! இதுக்கு முன்்ன வநது 
படுக்கும்ரபாவதல்்லாம் வதரிேள்லோம் 
விோதி வநது ்கபபுன்னு ஒடடிக்கும்னு! 
இபபத்தான் உ்ல்கத்ளதரே பேங்காடடுதாம் 
்கரோ்னாக் ்கண்றாவி! சாவு வநது 
ஒடடிகுமாம்... ச...சரசரித்தூ!’ - ஆத்திேத்ளதத் 
வதாண்ளடக்கிழுத்துக் ்காறித் துபபி்னாள்..

‘ரதவிடிோத் வதாழில் பண்றதுன்்னாலும் 
ஐநூறுக்கும் அறுநூறுக்கும் படுத்தா 
இபபடித்தான் வவுத்த ்காேவிட 
ரவண்டியிருக்கும்... ரவற ரவள்லக்குப 
ரபா்க்லாம்னு வநள்னசசாக்கூட எவனும் 
என்ள்ன நம்பவும் மாடடான்... ஏன்டா இநதத் 
வதாழிலுக்கு வநரதாம்’ என்று இபரபாதுதான் 
முதன்முளறோ்க அலுத்துக்வ்காண்டாள்.

்கரோ்னா பீதி இநதிோவிற்குள் 
நுளைநத பிறகு ்கடடித் தழுவுவளதயும், 
ள்க குலுக்குவளதயுரம தவறா்ன 
வசய்ள்க்கைா்கக் ்கடடளமக்்கபபடடுவிடட்ன... 
எல்ர்லாரும் பேத்தில் உளறநது 
கிடக்கிறார்கள்... நவதுவாேங்களையும் 
மூடிக்வ்காண்ரடேல்்லவா திரிகிறார்கள்...

முன்வபல்்லாம் உடம்பு 
சரியில்்லாதவளேப ரபாய், ரநரில் பாரத்துக் 

கர�ோனோ (அ)
கடவுள் சிரித்துக்கோண்டிருககிறோர் 

அம்ளையார ளஹநூன்பீவி நிளனவு சிறு்களதப பபாடடியில் இரண்டாம் பரிசு சபற்்ற சிறு்களத
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ள்க்களை ஆதுேமா்கத் தடவிக் வ்காடுத்தார்ல 
குணமாகிவிடும் என்ற சூைல் இருநதது... இன்று 
தனிளமபபடுத்துவதுதான் மி்கவும் சரிவேன்று 
மருத்துவரம வசான்்னதும், ளவேசின் வதநதி்களும் 
ளவேசாகி ரதசத்ளதரே சுத்தமா்க முடக்கிப 
ரபாடடுவிடடது... முத்தமிடுவது ரதசிே 
குற்றவமன்று அேசாங்கம் அறிவிக்்காத குளற 
ஒன்றுதான் ! ரதசரம மாஸ்க் ரபாடடுக்வ்காள்ைத் 
வதாடஙகிோகிவிடடது... மனிதனுக்குத்தான் தன் 
உயிரின் மீது எவவைவு ஆளச?!

்கரோ்னா அடோசிடடியில் அம்பானி 
ரபான்றவர்கரை பணக்்காே அநதஸ்த்ளத 
இைநதுவிடடரபாது... சாதாேண ரவசிக்கு என்்ன 
நடக்கும் என்பளதச வசால்்லவா ரவண்டும். 
அதுவும் ்கடடித் தழுவுவதும் முத்தமிடுவதும்தார்ன 
அவர்களின் பிேதா்ன மூ்லத்னம்!

வயிற்றுக்குள்ளிருநது 
புளிக்்களேசல் ரமல் ரநாக்கி 
வருவது ரபால் வநஞளச 
எரித்தது... ‘வசத்துவிடடால் 
ரதவ்லாம்’ என்று கூட 
நிள்னக்்கத் வதாடஙகி்னாள்...

புரோக்்கர நாேரகிடரட 
ரபான் வசய்து “எநதக் 
்கஸ்டமோ இருநதாலும் 
பேவாயில்்ல நாேர... 
சாபபிடடு வேண்டு 
நாைாசசிய்ோ... நீ பாதிக் ்காசு 
எடுத்துகிடடு பாதிக்்காசு 
வ்காடுய்ோ ரபாதும்” என்று 
வ்கஞசிப பாத்துவிடடாள்.. 
அதுக்்கவன் “நார்ன ்கடுபபு்ல 
இருக்ர்கன்... இது்ல உ்னக்குப பாதாமல்வா 
ர்கக்குதா... ளவடி ரபாள்ன” என்று திடடிவிடடுத் 
துண்டித்துவிடடான்...

‘நாேர எபபவுரம ்காரிேம் ஆ்கணும்்னா 
்கால்்ல கூட விழுவான்... 10 பரசண்ட வ்காடு 
ரபாதும்னு வசால்லிவிடடு, பாரடடிகிடரட 
அதி்கமா்கக் ்காளசக் ்கறநதிடுவான்... எல்்லாம் 
வதரிோரமயில்்ல.. இருநதாலும் என்்ன பண்றது? 
ளஹவடக் ரதவிடிோைா இருநதா அவளுங்க 
்காள்ல நக்கிக் குடிபபானுங்க இநதப புரோக்்கர 
மூதிங்க... நாலு சநது்ல படுக்குறவத்தார்ன 
என்ற எ்லக்்காேம் இவனுங்களுக்குள்ரையும் 
இருக்்கத்தார்ன வசய்யுது...’ ம்னசுக்குள்ரைரே தன் 
மீதா்ன வவறுபளப விழுஙகிக்வ்காண்டாள்...

ஆடரடா ேஹீமிற்கு ரபான் அடிசசிப 

பாரக்்க்லாம் என்று ரதான்றிேது... அவன்தான் 
இவளுக்்கா்க அடிக்்கடி ்கருளணபபடுபவன்... 
இவள் வாழக்ள்கயில் சநதித்த ஒரேவோரு நல்்ல 
மனுஷ்னா்க அவள் ம்னதில் என்றும் உேரநது 
நிற்பவன்... அவளை, அவன் எபரபாதுரம 
வசல்்லமா்க ‘டிேர’ என்றுதான் கூபபிடுவான். 
சவாரிக்்கா்க எபரபாது ரபான் வசய்து 
கூபபிடடாலும் அருகில் இருநதுவிடடால், உடர்ன 
வநது அவளைப பிக்்கப வசய்துவ்காள்வான்...

“இநதத் வதாழிள்ல விடடிடு டிேர! இது 
ர்கவ்லம்ன்றதுக்்கா்கச வசால்்ல்ல... இத்னா்ல 
உன் உடம்பு சீக்கிேரம வீணாபரபாயிடும்... 
இன்ள்னக்கு உன்ள்ன அம்லாபபால், 
ஹன்சி்கான்னு வசால்றவன் எல்்லாம் உன்ள்ன 
ரமயிறதுக்்கா்கத்தார்ன தவிே ரவற எதுக்குமில்ர்ல... 
நீ சீேழிஞசிப ரபாய் நிக்கும்ரபாது, எவனும் 
உன்ள்ன வநது எடடிகூடப பாரக்்கமாடடானுங்க.. 

அபபடிரே பாரத்தாலும், 
நின்னு ்காறித் துபபிடடுப 
ரபாயிகிடரட 
இருபபானுங்க...”

ேஹீமின் ரபசசு 
அவளுக்குச சற்று ்கசபபா்கரவ 
இருநதது... “உ்னக்கும் 
நான் சீேழியி்னம்ன்னுதான் 
ஆளசோ்க இருக்்கா ேஹீம்?”

“அடி ளபத்திேக்்காேப 
வபண்ரண! நீ பண்ற 
வதாழில் உன் உடம்ளப 
ளவசசித்தான் நடக்குதுன்னு 
உ்னக்குப புரியுதா 
இல்ள்லோ? வேவவ்னல்்லாம் 

சுத்தமா்னவன்னு உன்்னா்ல நிசசேமா வசால்்ல 
முடியுமா? அவ்னவனுக்குத் வதரிோமர்லரே 
அவ்னவன் உடம்பு்ல ஆயிேம் விோதிளே 
பரமவ்னண்டடா ளவசசிகிடரட திரிேறானுங்க.... 
நீரோ சின்்ன வேசுப வபாண்ணு... நீ இநதத் 
வதாழிலுக்கு வநததுக்கு உ்னக்கு ஒரேவோரு 
்காேணம்தான் ப்லமா இருக்கும்... ஆ்னால் 
இதிலிருநது மீள்றதுக்்கா்ன ்காேணங்கள் உ்னக்கு 
நிளறோரவ இருக்கு டிேர... புரிஞசுக்்க...”

அவன் வசால்வதும் சரிதான்... ஒருநாள் 
்கார்லஜ் ளபேன் ஒருவன் கூபபிடுகிறான் 
என்று ஆளசபபடடுப ரபா்னவளுக்கு, அஙர்க 
தண்ணீளேப ரபாடடுக் வ்காண்டு மூன்று ரபர 
்காத்துக்கிடநதார்கள்... முதலில் மறுத்தாலும் 2000 
ரூபாய் ரநாடடுக் ்கண்ளண உருடடியுருடடிப 
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பாரத்துச சம்மதிக்்க ளவத்துவிடடது... அதி்ல 
ஒருத்தன் எபபவும் இருமிக்வ்காண்ரட சளிளேக் 
்கடடிோ்கத் துபபிக்வ்காண்ரடயிருநதான்.. 
ரபாளத அவனுங்க தள்லக்கு ஏறிேதும் மூன்று 
ரபருரம மிரு்கமா்க மாறிக் ்கடிசசிக் குதற 
ஆேம்பித்துவிடடார்கள்... அவனுங்களுக்கு 
அவனுங்க வவறி மடடுரம குறிோ்க இருநதது... 
்கடிசசக் ்கடியில் உறுபபு்கவைல்்லாம் ேத்தம் 
்கடடிக் வ்காண்ட்ன... இருமலுக்குப வபாறநதவன் 
சளிளே அவள் மூஞசியிர்லரே துபபி்னான்.. 
அவன் வாயிலிருநது கிைம்பிே வபாண நாத்தம், 
அவளின் குடள்ல முறுக்கிேது... வீடடிற்குத் 
திரும்பும்ரபாது நளடப பிணமா்கத்தான் வநது 
ரசரநதாள்... ேஹீம்தான் அவளை ஆஸ்பத்திரியில் 
ரசரத்துக் ்கவனித்துக்வ்காண்டான்... அநத 
2000ம் மடடுமில்்லாமல் ேஹீமின் வசாற்ப 
பணமும் மருநது வச்லவிற்ர்க வமாத்தமா்க 
முழுகிபரபா்னது..

ஒருநாள் அவள், அவனிடம் 
வவளிபபளடோ்கரவ ர்கடடாள், “ேஹீம்... 
என் கூடப படுக்்கணம்னு நீ எபபவாது 
ஆளசபபடடிருக்கீோ?”

சிரித்துக்வ்காண்டான் ேஹீம்... அநதச 
சிரிபபில் ஒரு ரசா்கம் இளைரோடிேது... “சின்்ன 
வேசா இருக்்கறபப.. எ்னக்கும் ஒரு தங்கசசியிருநதா 
டிேர... வவளிரே விளைோடிடடிருநதவ... 
திடிவேன்று ஒருநாள் ்காணாமப ரபாயிடடா... 
நாங்களும் ரதடாத இடமில்்ல.. இன்ள்னக்கு 
வளேக்கும் அவளைப பற்றி எதுவுரம எங்களுக்குத் 
வதரிே்ல... இன்ள்னக்கிருநதா அவளுக்கும் 
உன் வேசுதான் இருக்கும்... நான் இபபவும் 
அல்்லாஹ்கிடரட ரவண்டிக்கிறவதல்்லாம்... அவ 
உயிரோடிருநதா உன்ள்ன மாதிரி ஆகியிருக்்கக் 
கூடாவதன்கிறதுதான்...” அவன் அவளுக்குத் 
வதரிோமல் ்கண்்களைத் துளடத்துக்வ்காள்வளதச 
ளசட மிேரில் பாரத்துக் ்க்லஙகிபரபா்னாள்.. 
ஒவவவாருவருளடே ஒரிஜி்னல் பிம்பமும் ளசட 
மிேரில் பளிசவசன்று இருபபதா்க அவளுக்குப 
படடது....

ேஹீமிற்குப ரபான் ரபாய்க்வ்காண்ரட 
இருநதது.. இேண்டு மூன்று முேற்சி்களுக்குப 
பிறகுதான் இளணபபுக் கிளடத்தது.. 
இளணபபில் ேஹீமின் அம்மாதான் ரபசி்னாள்... 
அநதப பக்்கத்தின் அழுள்க, சு்னாமிோ்க வீசி 
இவைது வநஞளச சுண்டிவிடடு நறுக்வ்கன்று 
கிள்ளிேதுரபால் வலித்தது.... ்கண்்கள் 
அவளையும் அறிோமல் நீரத்தாளேோ்கரவ மாறி 
வழிநரதாடிேது... ‘என்்ன உ்ல்கமிது? மனிதம் 

தின்னும் ரபய்்கைா்கவா இஙகு மனிதர்கள் 
மாறிவிடடார்கள்?!’

ேஹீமீன் அம்மா ரபசிேது இன்்னமும் ்காதில் 
ஒலித்துக்வ்காண்ரடயிருநதது...

என்.ஆர.சி, என்.பி.ஆருக்கு எதிோ்ன 
ரபாோடடத்தில் ்க்லநதுவ்காண்ட தன் 
ம்கள்ன, அஙகு நடநத ்க்லவேத்தில் ரபாலீஸ் 
ரபாரளவயில் நுளைநத சி்லர அடித்துத் 
துளவத்துச சா்கடித்துவிடடார்கைாம்... ‘நாங்களும் 
இநத நாடடுக் குடிமக்்கள்தார்னம்மா... 
எங்கள் உரிளமளேக் ர்கட்க எங்களுக்ர்க 
உரிளமயில்ள்லன்்னா இநதத் ரதசம் ோளேத்தான் 
தூக்கிச சுமக்்க ரபாகுது? என் ம்கள்னக் வ்கால்்ல 
இவனுங்களுக்கு ோரும்மா இநத அதி்காேத்ளதக் 
வ்காடுத்தது?!’

ேஹீமீன் அம்மாவிற்கு ேஹீம் மடடுரம 
துளணோ்க இருநது வநதான்.... ேஹீமின் 
அபபா அவன் சின்்ன வேசா்க இருக்கும்ரபாரத 
இறநதுவிடடதா்க அவளிடம் ஏற்்க்னரவ 
வசால்லியிருக்கிறான். இபரபாது ோருரமயில்்லாத 
அ்னாளதோகிவிடட அநதத் தாய் என்்ன 
அவஸ்த்ளதளேச சநதித்துக்வ்காண்டிருபபாள்...!

அநதத் தாயின் ்கண்ணீர நதிோ்க ஓடுவளதப 
ரபா்லவும் ரதசம் முழுவதும் அதில் மூழகித் 
தத்தளிபபளதப ரபா்லவும் ்காடசிவோன்ளற 
ம்னதிற்குள் ஓடவிடடவள் அேற்சிளேத் த்னக்குள் 
ரபாரத்திக்வ்காண்டாள்...

ஒரு நல்்ல நண்பள்ன இைநதுவிடட தவிபபு 
பசிக்குள் நுளைநது குடல் நாண்்களைச சுருக்கு 
முடிசசிபரபாடடுப பிளசநதுவ்காண்டிருநதது...

“ேஹீம்! நான் உன்ள்ன வோம்பவும் 
விரும்பிர்னன்னு உ்னக்குத் வதரியுமா? நான் 
எத்தள்னரோ தடளவ மத்தவள்னவேல்்லாம் நீோ 
வநள்னசசிப புணரநதிருக்ர்கன்டா! நீயும் என்ள்ன 
விடடுடடு இபபடிப ரபாயிடடீரே... நான் 
விரும்பறளத எபபவும் கிளடக்்கவுடாம வசய்றரத 
இநதக் ்கடவுளுக்கும் ரவள்லோப ரபாயிடிசசிடா.. 
உ்னக்கு இபபடிோகும்னு வதரிஞசிருநதா... 
நான் உன்ள்னச சத்திேமா விரும்பிரே இருக்்க 
மாடரடன்டா....” என்று அழுதவள் அஙகிருநத 
சுவரில் வதாஙகிக்வ்காண்டிருநத அடளடபபடக் 
்கடவுளைக் ர்காபமா்கப பாரத்தாள்...

்கடவுள் சிரித்துக்வ்காண்ரடயிருநதார... 
“ரோவ! நல்்லாச சிரிய்ோ... நீ இருக்கிோ? 
இல்லீோன்னு கூடத் வதரிோம உன்ள்னரே 
கும்பிடுரறாரம... எங்க வபாைபபு உ்னக்கு, 
வோம்பவும் சிரிபபாத்தான் இருக்கும்...! 
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நாங்களும் எல்்லார மாதிரித்தார்னோ உன்ள்னயும் 
கும்பிடுரறாம்? உ்னக்கு மடடும் ஏன்ோ இநத 
ஓேவஞசள்ன? இபப இநதக் ்கரோ்னாளவக் கூட 
எங்க வபாைபபக் வ்கடுக்கிறதுக்கின்னுதார்ன 
பளடசசி அனுபபிசசியிருக்ர்க... உன்ள்ன இனியும் 
நாங்க கும்பிடுறதா? இல்ள்ல எஙர்கோவது 
தூக்கிப ரபாடுறதா? என்று வதரிேள்லரே!” என்று 
ஆதங்கங்களைத் திேடடி அழுதாலும், ்கடவுள் 
‘அவதல்்லாம் என் ்காதில் சுத்தமா்க விைரவ 
விைாது’ என்ற பாவள்னயில் அநத அல்டோச 
சிரிபளப அபபடிரே ளவத்துக்வ்காண்டிருநதார...

்கடவுள் நம்பிக்ள்க என்பது, எபரபாதுரம 
பாதிதான் அவள் வசம் இருநது வநதது, இருநதாலும் 
வதாழிலுக்குப ரபாகும்ரபாவதல்்லாம் ஒரு 
ஊதுவத்திளேயும் வ்காஞசம் பூளவயும் அவளின் 
்கடவுளுக்்கா்க ளவக்்க அவள் தவறிேரதயில்ள்ல. 
ோருரமயில்்லாத தனிளமயில், அவளின் ரபசசுத் 
துளணயும் கூட அவரதான்!. அவரிடம் வநருஙகிக் 
கும்பிடும்ரபாது மடடும் தன்ள்னச சுத்தமாய் 
ளவத்துக்வ்காண்டு பேபக்தியுடன் இருபபாள்...

இபரபாதும் ்கடவுள் அவளைரே பாரத்து, 
ஏர்னா சிரித்துக்வ்காண்ரடயிருநதார...

இபரபாதுதான் அவளுக்கு நிள்னவிற்கு 
வநதது... என்ரறா, அடளடபபடக் ்கடவுளின் 
பின்்னால் இருநூறு ரூபாளே மடித்துளவத்தது! 
இது கூட அவளின் வதாழில் முளறயில் வநத 
பணமல்்ல... ஒருநாள் ஒரு ஆடரடாவின் 
பின்்னாலிருநது ்கடடித்தழுவும் ரவள்லளே 
முடித்துவிடடு வரும்ரபாது அ்னாளதோ்க 
அவளைபரபா்லரவ ்கசஙகிக் கீரை கிடநதது 
அநத ரநாடடு...! வீடடிற்குள் வநதவள் முதல் 
ரவள்லோ்கக் குளித்துவிடடு, “இளதோவது 
வசசிக்்கக் ்கடவுரை! இதுவளேக்கும் நான் 
உ்னக்குன்னு எதுவுரம வ்காடுத்ததில்்ல... இது கூட 
நான் ோரகூரடயும் படுத்து சம்பாரிசச பணமில்்ல... 
கீரை கிடநததுதான்.. நீரே வசசிக்்க” என்று 
வசால்லிவிடடு ளவத்தது.

  பாவம் வசய்த பணத்தில் அவள், 
்கடவுளுக்கு ்காணிக்ள்க்கள் என்று எதுவுரம 
ளவத்தரதயில்ள்ல...

இபரபாது அநதப பணம் ஆபத்திற்குப 
பாவமில்ள்ல என்று ரதான்றிேது... “ரோவ 
்கடவுரை! இதுக்குத்தான் நீ என்ள்ன 
வோம்ப ரநேமா முளறசசிப பாரத்துக்கிடடு, 
சிரிசசிக்கிடரட இருநதிோ? இருநதாலும் நீ 
வோம்ப ரமாசம்ோ.. வேண்டு நாைா.. என்ள்னக் 
வ்காள்ல படடினி ரபாடடுடடிரே!” என்று 
உரிளமயுடன் ஆதங்கபபடடவள் அநத ரநாடளட 
எடுத்துக் ்கண்்களில் ஒற்றிக்வ்காண்டாள்...

“இளதக் வ்காடுத்ததார்ல, உ்னக்கு நான் 
நன்றி வசால்ரவன்னு மடடும் நிள்னசசிக்்காத...! 
உன் ரம்ல இன்்னமும் வசம ்காண்டு்லத்தான்ோ 
இருக்ர்கன்! நீ வசால்லித்தோத புத்திளே 
எல்்லாம் எ்னக்கு, என் ேஹீம்தான்ோ வசால்லிக் 
வ்காடுத்தான்... நீ அவள்ன எடுத்துக்கிடடாலும் 
இனிரம நான், என் ேஹீரமாடுதான் அவன் வசான்்ன 
மாதிரி வாை முடிவவடுத்திருக்கிரறன்... அதுக்கு 
முன்ர்ன நான் வசய்ற ்களடசித் தபபா இதுவாரவ 
இருநதிடடுப ரபா்கடடும் என்ள்ன மன்னிசசிடு!” 
என்றவள் அடளடபபடக் ்கடவுளைச சற்வறன்று 
ஆணியிலிருநது ்கைற்றி....

“நீவோன்னும் இநதக் ்காளச, எ்னக்குச 
சும்மா வ்காடுக்்க ரவணாம்!” என்றவள் தன் 
முநதாள்னளே நழுவவிடடு... இேண்டு ள்க்கைால், 
தன் ்கடவுளை அள்ளிவாரி... வநஞசி்லளணத்து 
முத்தங்கைால் நிளறத்துக்வ்காண்ரடயிருநதாள்... 
்கடவுள் இபரபாதும் சிரித்துக்வ்காண்ரடயிருநதார.

்கரோ்னா வமல்்லத் தன் ்கண்்களை மூடி 
உயிளே வமதுவா்க இைநதுவ்காண்டிருநதது.
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 சிறுகலத

மேண்
தள்ளுவண்டிப பைக்்களடயில் 

வாளைபபைங்களை உற்று உற்றுப 
பாரத்துக்வ்காண்டிருநதார சிவசாமி.

“ரோவ… வபருசு… என்்ன இபபடிப 
பாக்குற? பைம் ்கண்ணுக்குத் வதரிேள்லோ?” 
என்றார ்களடக்்காேர.

 “ஆமாபபா… உசுரோட ஒரு பைம் 
கூட ்கண்ணுக்குத் வதரிே்ல. எல்்லாரம வசத்த 
பைமாக் வ்கடக்கு” என்றார சிவசாமி.

“அது என்்னய்ோ வசத்த பைம்?” என்ற 
்களடக்்காேரிடம், “மேத்து்ல பழுத்தா உசுருள்ை 
பைம். மனுஷன் பழுக்்க வவசசா அது வசத்த 
பைம். அது ரபா்கடடும், சீபபு என்்ன விள்ல?” 
என்றார சிவசாமி.

“அறுபது ரூபாய்” என்றதும் ரபேம் 
ரபசி, ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாஙகிவிடடு, 
“என்ள்னக்கு வவள்ைாளமக்கு உேத்த ்கண்டு 
புடிசசானு்கரைா அன்ள்னக்ர்க இநத மண்ண 
வ்காண்ணுடடானு்க” என்று ்களடக்்காேர 
்காதுபடப ரபசிேபடி ந்கரநதார சிவசாமி.

சிவசாமிக்கு வேது அறுபத்ளதநது.  மா 
நிறம். முறுக்கிே மீளச. ரநரத்திோ்க வாேபபடட 
ர்கசம். இறுக்்கமா்ன ரத்கம். துணிவா்ன குணம். 

பேம்பளேத் வதாழில் மண் பாண்டங்கள் 
வசய்வது. திருவு சக்்கேத்ளதச சுைற்றிச சுைற்றிரே 
ரதாள்்கள் விளடத்திருநத்ன.

ஒரே ம்கன். வபேர சங்கேன். திருமணமாகிச 
சி்ல ஆண்டு்கள் ்கழித்ரத சிவசாமி தநளதோ்னார. 
தான் படும் ்கஷடம் ம்கனுக்கு ரவண்டாம் 
என்று நிள்னத்து சங்கேள்னப படிக்்க ளவத்தார. 
சங்கேன் படித்து முடித்து வசன்ள்னயில் ஒரு 
தனிோர நிறுவ்னத்தில் ரவள்லக்குச ரசரநதார. 
பிறகு திருமணம், ம்கன், பதவி உேரவு என்று 
நல்்ல வைரசசி. வசன்ற ஆண்டு இதே அறுளவ 
சிகிசளச வசய்துவ்காண்டார. சங்கேன் த்னது 
ம்கன் திர்னஷுடன் சிவசாமி வீடடுக்கு 
வநதிருநதார.

அை்கா்ன அைவா்ன ஓடடு வீடு. வாசற் 
்கதவின் இருபுறமும் இரு திண்ளண்கள். வாசலில் 
விற்பள்னக்கு விதவிதமா்ன மண் பாண்டங்கள். 
அருகிர்லரே திருவு சக்்கேம். சற்று தள்ளி சூளை. 
பாண்டங்கள் உருவாக்குவதில் ள்க ரதரநதவர 
என்றாலும் அை்கை்கா்ன உண்டிேல்்கள் வசய்து 
குைநளத்களைக் ்கவரநதார.

“்லடசுமி…” என்று அளைத்தார.
“இங்க இருக்ர்கன். வரேன்” என்றபடி 

அம்ளையார ளஹநூன்பீவி நிளனவு சிறு்களதப பபாடடியில் மூன்்றாம் பரிசு சபற்்ற சிறு்களத
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மேண்

சூளைக்குப பின்புறம் இருநது வநதாள் 
சிவசாமியின் மள்னவி. பாள்னக்கு ஏற்ற 
மூடிோய் இருபபவள்.

“இநதா.. பைம் வாஙகிர்னன். எங்க 
அவனு்க?”

“உள்ை இருக்்கானு்க. அவனு்க சாபபிடடாசசு. 
வாங்க சாபபிட்லாம்” என்று வசால்லிவிடடு 
வீடடுக்குள் நுளைநதாள் ்லடசுமி.

ள்க ்கால்்களைக் ்கழுவிவிடடு உள்ரை 
வசன்று பாயில் அமரநதார. பளைே ரசாறும் 
வவங்காேமும் இருக்்க, சாபபிடடார.

சங்கேன் ஆேம்பித்தார. “அபபா.. இன்னும் 
பிடிவாதம் பண்ணாதீங்க. தேவு வசஞசு 
எங்க கூடரவ வநதுருங்கபபா. இன்னும் 
எத்தள்ன நாளைக்குத்தான் இபபடிரே 
்கஷடபபடபரபாறீங்க?”

“இன்னும் எத்தள்ன நாளைக்கு இரத 
ர்கள்விே எஙகிடட ர்கக்்கப ரபாற? என்ர்னாட 
முடிவ நான் வசால்லிடரடன். அது்ல எநத 
மாத்தமும் இல்்ல. ரவற ஏதாவது இருநதா ரபசு.”

“சரி. இதுக்கு ரம்ல உங்க இஷடம். திர்னஷ 
உங்ககிடட எரதா ர்கட்கணும்னு வசான்்னான்” 
என்று சங்கேன் வசான்்னதும், திர்னஷின் பக்்கம் 
பாரளவளேத் திருபபி்னார சிவசாமி.

திர்னஷ தாத்தாவின் அருகில் வநது 
அமரநதபடி வசான்்னான்.. “தாத்தா… 
நானும் என் நண்பனும் ரசரநது ஒரு ஓடடல் 
ஆேம்பிக்்க்லாம்னு இருக்ர்காம். அபபாவும் 
அம்மாவும் சம்மதம் வசால்லிடடாங்க. நீங்க 
என்்ன நிள்னக்கிறீங்க தாத்தா?”

திர்னளஷ சி்ல வநாடி்கள் உற்றுப 
பாரத்துவிடடுப ரபசத் வதாடஙகி்னார.

“இரதா பாருபபா… உங்க அபபள்னப படிக்்க 
ளவக்கும்ரபாது நான் வபருளமபபடரடன். 
ஆ்னால், இபப வருத்தபபடரறன். படிபபு எளத 
எளதரோ இன்ள்னக்குக் வ்காண்டு வநதுருசசு. 
என் ்கா்லத்து்ல, ஒருத்தன் இன்வ்னாருத்தனுக்குக் 
்கடுதாசி எழுதி, அதுக்குப பதில் ்கடுதாசி வநது 
ரசேப பத்து நாள் ஆயிரும். இன்ள்னக்கு, ்கடலுக்கு 
அநதாண்ட இருக்குறவன் இங்க இருக்குறவன் 
வமா்கத்த அபபரவ பாத்துப ரபசிட்லாம். அநத 
அைவுக்கு விஞஞா்னம் வைநதுருசசு. ஆ்னா.. 
ஆரோக்ேம்? அத வபாதசசாசசு. உன்்னா்ல இநதச 
சின்்ன வேசு்லரே ஒரு வதரு தாண்டி நடக்்க 
முடிே்ல. வண்டி ரதடுற. உங்க அபபன் இருதே 
ரநாோளி. உங்க அம்மா.. சக்்களே விோதிக்்காரி. 
அன்ள்னக்வ்கல்்லாம் இத்தள்ன ஆஸ்பத்திரி்க 

இல்்ல. இத்தள்ன விோதி்க இல்்ல. இன்ள்னக்கு 
எத்தள்ன விோதி? எத்தள்ன ஆஸ்பத்திரி? 
ரபாதாக்வ்காளறக்குப புதுசு புதுசா விோதிங்க 
ரவற. இரத நி்லளம நீடிசசா இபப இருக்குற 
நள்கக்்களட வீதி, ஜவுளிக்்களட வீதி மாதிரி உன் 
புள்ளைங்க ்கா்லத்து்ல ஆஸ்பத்திரி வீதி உருவாகி 
வீதி முழுக்்க ஆஸ்பத்திரிோ இருக்கும். ஏன்….? 
விஷம். மருநதுங்கற ரபரு்ல எல்்லாம் விஷம்.

நான் வபாறநது மண்ணு்ல விழுநத நாளு்ல 
இருநது இநத வநாடி வளேக்கும் மண்ரணாடரே 
வாழநதுடடு இருக்ர்கன்.

உங்கபபன் வசால்்லற மாதிரி இநத மண்ளண 
விடடுடடு என்்னா்ல வேமுடிோது. என்ர்னாட 
வாழக்ள்க மண்ரணாட வபசஞசு வ்கடக்கு.”

“தாத்தா… நான் ர்கடடது என்்ன? நீங்க 
வசால்லுறது என்்ன? புரிே்ல தாத்தா” என்ற 
திர்னஷிடம் வதாடரநதார சிவசாமி.

“எபபடிடா புரியும்? புரிோது. ்காசு 
்காசுன்னு அள்லயுற வளேக்கும் இது 
எதுவுரம உங்களுக்குப புரிோது. மனுஷன் 
துபபுற எசசியி்ல இருநது மனுஷர்னாட 
எல்்லாக் ்கழிளவயும் ஏத்துக்கிடடு, மனுஷன் 
வசத்துபரபா்னா நாத்தம் புடிசச அவன் 
உடம்ளபயும் ஏத்துக்கிடடு மனுஷனுக்கு 
நல்்லத மடடுரம தருது இநத மண்ணு. நானும் 
உன் பாடடியும் இன்ள்னக்கு வளேக்கும் மண் 
பாள்ன்ல ஆக்கித்தான் சாபபிடரறாம். முடிஞச 
வளேக்கும் நல்்ல சாபபாடா சாபபிடரறாம். 
நாங்க விோதிரோடவா இருக்ர்காம்? 
நல்்லாத்தார்ன இருக்ர்காம்? உங்கை மாதிரி 
குக்்கர்ல ஆக்கித் திங்க்ல நாங்க. குக்்கரு ரவள்ல 
முடிஞசதும் விசில் அடிக்குதுன்னு நீங்க 
வசால்லுவீங்க. அது, விசில் அடிசசு விோதிே 
கூபபிடுதுன்னு நான் வசால்லுரவன்” என்று 
வசான்்னபடிரே ஒரு சிறிே ஏை்னச சிரிபளப 
உதிரத்தார.

அபரபாது வீடடு வாசலில் இருநது 
சிவசாமிளேக் ்காடடிலும் சற்று வேது கூடிே 
மளிள்கக்்களட நாோேணன் அளைத்தார.

“சிவசாமி… ஏபபா சிவசாமி…”
“ஐோ இரதா வநதுடரடன். வாங்க 

சாபபிட்லாம்..” என்றார சிவசாமி.
“இருக்்கடடுமபபா. எதுத்த வீடடுக்்காேம்மா 

வசத்துபரபாசசு. அளேமணி ரநேமாசசு. ்களடே 
சாத்திடரடன்..” என்றார நாோேணன்.

“அடடா… முநதாநாள் பஸ்ஸெுக்கு 
நின்னுடடு இருநதளதப பாத்ரதன்” என்ற 
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சிவசாமியிடம்,
“ஆமா… உடம்பு சரியில்்லாம இருநதுசசு. 

என்்னத்த வசால்்ல? ரநேம் வநதா எல்்லாரும் 
ரபாயிச ரசே ரவண்டிேதுதான். இன்வ்னாரு 
வ்காடுளம வதரியுமா? அநதம்மா ளபேனுக்கு 
ரநத்து ோத்திரிதான் ஆபரேஷன் வசஞசு வ்லது 
்கா்ல எடுத்திருக்்காங்க. நாசமாப ரபா்ன சக்்களே 
விோதி அவனுக்கு. இநதம்மா ்காரிேத்த 
அவன்தான் வசய்ேனும். இநத நிள்லயி்ல எபபடி 
அவன் வசய்ேபரபாறார்னா. பாவம்..” என்றார 
நாோேணன்.

அநத வாரத்ளத்களைக் ர்கடடு 
வருத்தத்துடன் அளமதிோ்க மடடுரம நிற்்க 
முடிநதது சிவசாமிோல்.

“அரிசி வண்டியி்ல வருது. திருபபி அனுபப 
முடிோது. இங்க திண்ளணயி்ல இறக்கி 
வவசசுடடுப வபறகு எடுத்துக்்கடடுமா?” 
என்றவரிடம்,

“தாோைமா ளவங்கய்ோ. இத ர்கக்்கனுமா 
என்்ன?” என்ற சிவசாமியிடம் விளடவபற்றுச 
வசன்றார நாோேணன்.

வீடடுக்குள் வநத சிவசாமி, “வ்காஞசம் 
தண்ணி குடு ்லடசுமி” என்று ர்கடடுவிடடு 
சுவற்றில் சாய்நது இடது ்காள்ல நீடடி வ்லது 
்காள்ல மடக்கிக் குத்தளவத்து, முடடியின் ரமல் 
வ்லது ள்களே ளவத்தபடி அமரநதார.

தண்ணீளேக் குடித்தார. அநத இடம் 
அளமதிோ்க இருநதது.

்லடசுமி வசான்்னாள், “விடுங்க. ோருதான் 
சா்காம இருக்்கபரபாரறாம்? விதி முடிஞசா 
ரபா்க ரவண்டிேதுதான். இதுக்கு இபபடி 
உக்்காநதுடடா சரிோப ரபாயிடுமா?”

சிவசாமி ரபசத் வதாடஙகி்னார.
“அவதன்்னரமா சரிதான் ்லடசுமி. ஆ்னா 

அடுத்த வதருவு்ல ஒருத்தனுக்குக் ்கால் 
ரபாயிருசசுன்னு வவறுமர்ன ்கவள்லபபட 
முடிே்ல என்்னா்ல. ்கல்ோண வேசு்ல அவனுக்கு 
வேண்டு வபாண்ணுங்க. ்கடவுள் புண்ணிேத்து்ல 
அதுங்களுக்குக் ்கல்ோணம் நடநதுடும். ஓடிோடி 
ரவள்ல வசய்ோடடாலும் வண்டியி்ல உக்்காநது 
உருடடிோவது ்கல்ோணத்த நடத்திருவான். 
என்்ன?... ஆசீரவாதம் வாங்க புள்ளைங்க ்காலு்ல 
விைற ரநேம் இவன் ஒத்தக் ்கார்லாட நிக்்கனும். 
எல்்லாம் அசாக்ேளத. ரநாயில்்லாம வாைறதுதான் 
வசாத்து வசா்கம்ன்னு ஒருத்தருக்குரம புரிே்ல. 
வசா்கமா்ன வாழக்ள்கக்கு இநத உ்ல்கம் தபபா ஒரு 
வாரத்ளதே ்கண்டுபுடிசசு வசசிருக்கு. அதுக்குப 

ரபரு பணம். மனுஷன் எபப பணத்துக்குப 
பின்்னா்ல ஓட ஆேம்பிசசார்னா அபபரவ 
எல்்லாம் முடிஞசு ரபாசசு. பணத்தாளச புடிசசு 
மண்ணு்ல உேத்த வ்காடடிக் வ்காடடி வவளையுற 
எது்லயுரம உருபபடிோ்ன சத்து இல்்லாமப 
ரபாசசு. வவவசாேத்த சா்கடிசசு ்கடடிடம் 
்கடடுறான். ஆத்து மண்ல ரதாண்டித் ரதாண்டி 
அளதயும் பாைாக்கிடடான். ஆரோக்ேத்த 
வ்கான்னுடடு, எது்ல முன்ர்னறி என்்ன 
பிேரோச்னம்? விஞஞா்னம் படிக்்கறது எதுக்கு? 
வவஷத்த திங்கறதுக்்கா? மனுஷ்ன மனுஷர்ன 
வ்கடுத்துக்கிறதுக்குப ரபருதான் முன்ர்னத்தமா? 
இபபல்்லாம் புள்ளைங்களுக்குப வபத்தவங்க 
ரசத்து வசசிருக்கிற வசாத்து, விோதிங்கதான். 
முன்வ்னல்்லாம் வபத்தவங்க சா்கறத புள்ளைங்க 
பாத்தாங்க. ஆ்னா இபப… புள்ளைங்க சா்கறத 
வபத்தவங்க பாக்்கற வ்காடுளம நடக்்க 
ஆேம்பிசசிடுசசு”.

திர்னஷ, சிவசாமிக்கு அருகில் அமரநது 
வசான்்னான், “தாத்தா, நீங்க வசால்லுறது புரியுது. 
ஆ்னா, ஓடடல் வதாழில் வசய்ே எடுத்த முடிவ 
நான் மாத்த முடிோது தாத்தா.”

திர்னளஷ வவறித்தபடி பாரத்தார சிவசாமி.
திர்னஷ வதாடரநதான். “தாத்தா, வமயின் 

ரோடடு்ல என் நண்பர்னாட ்காலி இடம் 
ஒன்னு இருக்கு. அங்கதான் ஒடடல் ஆேம்பிக்்க 
இருக்ர்காம். நீங்க வசான்்ன ஒவவவாரு 
விஷேமும் என்ள்னத் வதளிவுபடுத்திடுசசு. 
அநத இடத்து்ல முன்்னா்ல ஓடடல் ்கடடிடடுப 
பின்்னா்ல இருக்குற இடத்து்ல இேற்ள்கோ்ன 
முளறயி்ல உேம் ரபாடாம ்காய்்கள் பயிர வசஞசு 
அளதச சளமேலுக்கு எடுக்்கபரபாரறன். 
பாேம்பரிே சாபபாடு்கை மண் பாள்ன்கள்்ல 
சளமசசு விோபாேம் வசய்ேபரபாரறன். 
ஒரு ள்க ஓளசோ்காது. என்ர்னாட ஒரு ள்கே 
தேபரபாரறன். ஓளசே எழுபப ப்ல ள்க்கள் 
்கன்டிபபா வநது ரசரும் தாத்தா ”.

மகிழசசி நிளறநத வமன்ளமப 
புன்்னள்கயுடன் திர்னஷின் ர்கசம் ர்காதிேபடி 
சிவசாமி வசான்்னார,

“மண்ளணக் வ்கான்னுடடு, மனுஷ்னா்ல 
வாழநதுற முடிோதுடா.”

தாத்தாவின் ள்கயும் ரபேனின் 
ள்கயும் ஒன்ளறவோன்று இறுக்்கமா்கப 
பற்றிக்வ்காண்ட்ன.

அளதக் ்கண்டு வநகிழசசியில் வ்காஞசம் 
ஈேமாகித்தான் ரபா்னது, அவர்களைச 
சுமநதுவ்காண்டிருநத மண்.
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 கட்டுலர

எ்னது தாத்தாவுக்கு எ்னது அபபா எழுதிே   
்கடிதம்
இஙர்க நான், உங்கள் வபடரோ 
எழுதுகிரறன்,
இநத விர்னாத உ்ல்கத்தில்
பணக்்காேர்கள்கூட மகிழசசிோ்க இல்ள்ல,
ரமாடடார வா்க்னங்கள்,
ளவடடமின்்கள், பால்பவுடர எல்்லாம் 
ஏற்வ்க்னரவ ்கண்டுபிடிக்்கபபடட்ன.
அேசாங்கங்களை நாம் மாற்றுகிரறாம்
ஆ்னால் எதுவும் முன்ர்னறவில்ள்ல,
எதிோ்க, அதி்க எண்ணிக்ள்கயில், அவர்கள்
*்கான்வவண்டில்ர்லா ரசரி்களை 
உருவாக்கி்னார்கள்
அஙர்க ்கன்னிோஸ்திரீ்கள் நமக்்கா்க 

பிோரத்தள்ன வசய்கிறார்கள்
-ரதாடடத்தில் அவர்களிடம் ஆபபிள்்கள் 
இருக்கின்ற்ன அவர்கைால் உண்ண 
முடிோது-
ரமடரிடடில் அஙர்க ஒரு பீபபாய் ஆர்கன் 
இருக்கிறது…
ரபாருக்குப பிநளதே நாள்்களில் உங்கைது 
நீதிநூல் வதாகுபபு்களை விற்றுவிடரடன்
உங்களுளடே ்காகிதக் ்கடி்காேத்ளத 
மடடும் பத்திேமா்க ளவத்திருக்கிரறன்,
ளபேன்்கள் வைரநதுவிடடார்கள் நடி்கர்கள் 
ஆ்க விரும்புகிறார்கள்
மரிோவுக்குத் திருமணம் ஆகிவிடடது 
குரைாரிோ வசய்யுள்்கள் எழுதுகிறாள்
எ்னக்கு ஆஸ்துமா இருக்கிறது அது 
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உங்களிடம் என்ள்னக் வ்காண்டுவருகிறது,
நான் உங்களிடம் விளேவில் வசால்கிரறன், 
ளப-ளப, வபடரோ.
*்கான்வவண்டில்ர்லா  : அரவஜன்ளட்னா, 

உருகுரவ, வபலிவிோ, ஸ்வபயின் ஆகிே 
நாடு்களில் உருவாகிே புறந்கரச ரசரி்கள்.

(குரைாரிோ ஃபயூரடஸ் ்கவிளத்கள், 
பக்்கம் : 88)

்கடித வடிவு, புள்னவு; ரபசுவபாருள், 
தன்னிள்லயின் எதாரத்தம் மூ்லமா்கரவ 
சமூ்க எதாரத்தமும்; ஒரு ்கவிளத, படிபபவன்  
உள்ைத்தில் பாதிபளப ஏற்படுத்த ரவண்டும்; 
வாச்கள்ன ரோசிக்்களவக்்க முடிநதால் நல்்லது; 
இதுதான் எதாரத்தக் ்கவிளதயின் பேன்பாரட; 
இபபடிப பாரக்ள்கயில், முற்ரபாக்குக் 
்கவிளத்கள், ‘வா்னம்பாடி’க் ்கவிளத்கள் என்்ன 
சாதித்த்ன?

இநதக் ்கவிளதளே முன்ளவத்துச சி்ல 
ர்கள்வி்கள்:

1. நமது தமிழச சமூ்க எதாரத்தம் 
சித்தரிக்்கபபடடுள்ை ்கவிளத்கள் ஒரு 
வதாள்கநூல் அைவுக்கு இருக்குமா? 
இல்ள்லவேனில் ஏன்?

2. ஐம்பதாண்டுக் ்கா்லத் திோவிடக் 
்கடசி்களின் ஆடசியில் தமிை்கத்தில் 
ரநரநதிருக்கும் மாற்றங்கள் நவீ்ன ்கவிளதயில் 
வதன்படுகின்ற்னவா? இநத நவீ்ன ்கவிளதளே 
ளவத்து, தமிழ வாழளவ அறிநதுவ்காள்ை 
முடியுமா?

3. ்கவிளத என்பது, ஓர இ்னத்தின் 
பண்பாடடு ஆவணம், அேசிேல் / சமூ்கப 
பதிவு எ்னக் வ்காண்டால் நவீ்ன தமிழக் 
்கவிளத அவற்ளறவேல்்லாம் பூரணமா்கச 
சாதித்திருக்கிறதா?

4. ்கவிளததான் 
ஜ்னநாே்கபபடுத்தபபடடுவிடடரத, 
சுதநதிேமாக்்கபபடடாயிற்ரற, சமத்துவம் 
நி்லவுகிறரத, பிறர்கன், இதுரபா்லக் ்கவிளத்கள் 
நம்மிடம் ஆக்்கம் வபறவில்ள்ல?

ந.பிசசமூரத்தி, ஆத்மாநாம், ஞா்னக்கூத்தன், 
ரதவரதவன், ்க்லாபரிோ, சுகுமாேன், 
சமேரவல், ஸ்ரீரநசன், ேவனி்கா ஸ்ரீோம், ்லக்ஷமி 
மணிவண்ணன், ்கண்டோதித்தன், ஷங்கர 
ோமசுபேமணிேன், வவய்யில் முத்லார்னாரின் 
வ்காஞசம் ்கவிளத்கள் உண்டுதாம்; இளவ 
ரபாதுமா?

5. வவகுமக்்கள் ஸ்திதிளேப ரபசாதவளே, 
நவீ்ன தமிழக் ்கவிளதக்குப வபறுமதி 
இருக்குமா? நூ்ல்கத்துளறதான் வாங்காது 

ஒதுக்குமா?
•
நாம் இல்்லாமல் எது ்கடவுைா்க மாறும்?
்கடவுளைப பற்றிே வருத்தமா்ன விஷேம்
அவளேக் ்கடவுைால் பாரக்்க முடிோது.
அவோல் அவேது புதிே வதாபபிளே 
அணிேமுடிோது
நம்மால் முடியும் மற்றும்  பிோரத்தள்னக்குப 
ரபா்கமுடியும்
எல்்லாம் வல்்லா்னாகிே அவோல் முடிோது, 
நன்றிகூறரவா
அல்்லது பள்ளிக்கு மடடம் ரபாடரவா
அல்்லது வதருவிைக்கு்களின்ரமல் ஒரு 
்கல்ள்ல எறிேரவா
நாமில்்லாமல் எது ்கடவுைா்க மாறும்?

(பக்்கம் : 62)
இவவண்ணம் இருபபதுரவ உண்ளமோ்ன 

“மானுடம் பாடும்” ்கவிளத; இபபடி ஒரு 
்கவிளத எழுதி்னார்ல ரபாதும், நம்முளடே  
so called முற்ரபாக்கு்கள்; சுருக்்கம், எளிளம, 
வதளிவு, கூரளமோ்ன ப்கடி எல்்லாம் சரிோ்க 
இளசநது ஒரு சீரிே ்கவிளத; விஷேத் வதரிவும் 
வசால்லும் வித்ளதயும் கூடிக் ்க்லநதிருபபளத 
அவதானிக்்க்லாம்; குரைாரிோ ஃபயூரடஸ் 
்கவிளத்களைப படியுங்கள், ரதாைர்கரை.

*
வசன்று வா ஞாப்கரம வசன்று வா
நான் உன்ள்ன மறக்்க விரும்பிர்னன்,
அளதவிடவும் அதி்கமா்க
என்ள்ன மறபபது எ்னக்கு ரதளவபபடடது.
அளதச வசய்ே நான் முேன்ரறன், 
அளத என்்னால் வசய்ேவும் முடிநதது.
நான் வ்காண்டிருநத ஆளச
மி்கத் தீவிேமா்னது.
எ்னது மூளையில் நியூோன்்களின் ்கசிவு 
இருநதது
இபரபாது எ்னக்கு மற்ற விஷேங்கள்கூட 
மறநதுரபாயி்ன.
மி்கச சிறிே ்கா்லணி்கரைாடு
எ்னது முதல் ரதவ விருநது நாளில் என்்ன 
துேேம்  அளடநரதர்னா
மூன்று ஆண்டு்கள் உள்நாடடுப 
ரபாரின்ரபாது
என்்ன துேேம் அளடநரதர்னா
நான் நீநதக் ்கற்றுக்வ்காண்டரபாது
என்்ன துேேம் அளடநரதர்னா
அது மடடுரம ஞாப்கம் இருக்கிறது.
ஆ்னால் சமீபத்திே விஷேங்கள்கூட எ்னக்கு 
ஞாப்கம் இல்ள்ல…
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எ்னது மூக்குக்்கண்ணாடிளே எஙர்க 
ளவத்ரதன்?
எவவைவு ஞாப்க மறதி வ்காண்டவைா்க 
நான் இருக்கிரறன்!
என்னுளடே தள்ல மி்க ரமாசமா்னது.
(ஒரு ரமாசமா்ன இதேம் இருபபது 
விரும்பத்தக்்கது.)
நான் வநடுங்கா்லம் வாழரவன்.
எதற்்கா்க என்று எ்னக்கு ஞாப்கம் 
இல்்லாமல் ரபா்னாலும்.

(பக்்கம் : 83)
தன்ளமயில்தான் ரபசபபடுகிறது; 

தன்னிள்லதான். முதுளமயில் நிள்னவாற்றல் 
குன்றுவது இேல்பு; இஙர்க அது தன் 
வாழவினூடா்க; தனிபபடட முளறயில் 
இநதக் ்கவிளத எ்னக்குப பிடித்தமா்னது; 
்காேணம், இநத மறதி, என் அனுபவம் (நான் 
எழுதாமல் ரபார்னன்); ரபா்லரவ, சிறு வேது 
ஞாப்கங்கள் அழிோதளவோ்க இருபபதும், 
அண்ளமக்்கா்ல / ரநற்று / முநதாநாள் 
நி்கழவு்கள் மறநதுவிடுவதும்; தள்லபபு, 
எ்னக்கு விருபபமா்னது; கூடரவ, முதல் வரியும் 

“என்னுளடே தள்ல மி்க ரமாசமா்னது”, 
(“ஒரு ரமாசமா்ன இதேம் இருபபது 
விரும்பத்தக்்கது”) வரி்களும்; ஒரு ்கவிளதயில் 
தன்ள்ன அளடோைம் ்காணமுடியுவமன்றால், 
அது ரபறுதார்ன; இதுமாதிரி ஒரு ்கவிளத நான் 
எழுதுரவன் – ‘சாேல்’ வோது இருக்குவமன்றால்; 
குரைாரிோதான் எழுதிவிடடாரே எ்ன 
அளமதிோ்க இருபபரத உத்தமம், இல்ள்லோ.

•
எழுதக்கூடாது
ஒரு வசய்தித்தாளில் ரவள்ல பாரக்கிரறன்
நான் முத்லாளியின் வசே்லாைோ்க 
இருக்்கமுடியும்,
வவறும் ஒரு துபபுேவுப வபண்ணா்க 
இருக்கிரறன்.
எவவாறு எழுதுவது என்று எ்னக்குத் 
வதரியும், ஆ்னால் எங்கள் ந்கரில்
அவர்கள் வபண்்களை எழுத 
அனுமதிபபதில்ள்ல.
எ்னது வாழக்ள்க வபாருைற்று இருக்கிறது,
வ்கடடது எளதயும் நான் வசய்வதில்ள்ல
ஏளைோ்க வாழகிரறன்,
வீடடில் தூஙகுகிரறன்,
வமடரோவில் பேணம் வசய்கிரறன்,
என்னிடம் வ்காஞசம் குைம்பும்
ஒரு வபாரித்த முடளடயும் இருக்கிறது,
எ்னரவ அவர்கள் அளதப பின்்னர 
வசால்்லடடும்.
நான் பளைே புத்த்கங்கள் வாஙகுகிரறன்,
சத்திேங்களில் தஙகுகிரறன்,
ரமலும் டோம்்களில்,
திரேடடர்களிலும் நுளைகிரறன்,
மிசசத்தில் உளட்கள் வாஙகுகிரறன்,
நான் ஒரு விர்னாத வாழக்ள்க 
வாழகிரறன்…

(பக்்கம் : 66)
இக்்கவிளதயில் ஓர ஆத்மா 

உளறநதிருக்கிறது; தன்னிள்ல; தன்ளமக்கூற்று; 
்கவி வாழவு; “எ்னது வாழக்ள்க வபாருைற்று 
இருக்கிறது” எனும் வரியும் “நான் ஒரு விர்னாத 
வாழக்ள்க வாழகிரறன்” எனும் வரியும் 
வதாநதேவுபடுத்துகின்ற்ன.

இநதக் ்கவிளதளே சாக்்கா்கக் வ்காண்டு…..
1. நவீ்ன தமிழக்்கவிளத ஏன் இேல்பும் 

எளிளமயும் உள்ைதா்க இருக்்கக்கூடாது, தத்தம் 
தன்ளமக்ர்கற்ப?

2. அ்லங்காேம் துறநதால் இன்னும் நிளறே 
ரபருக்குப ரபாய்ச ரசரும், இல்ள்லோ?

3. அனுபவம் / உணரவு, வபாருள்வசறிவு 
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வ்காண்டிருபபின் ோர புறக்்கணிக்்க முடியும்?
•
சி்ல ரவண்டுர்காள்்கள்
1. வபாதுநூ்ல்கத்துளற ்கவிளத 

புஸ்த்கங்கள் வாஙகுவதில்ள்ல என்பத்னால், 
நூ்ல்க வாச்கர்கள் பாரளவக்கு வே 
வள்கயில்ள்ல; எ்னரவ மக்்கள் பிேதிநிதி்கைா்ன  
நம்முளடே மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற / 
சடடமன்ற உறுபபி்னர்கள், ஊோடசி ஒன்றிேத் 
தள்லவர்கள், ந்கோடசி மற்றும் ஊோடசித் 
தள்லவர்கள் தங்கள் வதாகுதி / பகுதிக்குடபடட 
கிளை நூ்ல்கங்களுக்கு, இதுரபான்ற ்கவிளத 
நூல்்களைச வசாநதப வபாறுபபில் வாஙகித் 
தநதால் நல்்ல வசே்லா்கரவ அளமயும்.

2. அறுபது்களில், திோவிட முன்ர்னற்றக் 
்கை்க ரமளட்களில் / விைாக்்களில் நூல்்கள் 
பரிசு வைஙகுவது ஒரு பண்பாடா்கரவ 
இருநதது; டாக்டர மு.வேதோச்னார, தமிழத் 
வதன்றல் திரு.வி.்க., முத்லார்னாளே அரந்கம் 
ரபர வதரிநதுவ்காள்ை, அண்ணா முதல் 
அத்தள்ன ரபரும் பங்காற்றியிருக்கிறார்கள்; 
இன்று, நல்்ல ்கவிஞர்களை நாடறிேச வசய்ே, 
தி.மு.்க., முன்வே ரவண்டும்; இன்ளறே தி்னம், 
பளடபபி்லக்கிேத்ளதப ரபணுவதும் எநத 
ஓர இேக்்கத்துக்கும் வபாறுபபா்ன ஒன்றுதான் 
– அஃது முற்ரபாக்ர்கா பிற்ரபாக்ர்கா 
நற்ரபாக்ர்கா எதுவா்னாலும்.

3. தமிளைச வசால்லி வைரநதவர்கள் 
/ வாழபவர்கள் எண்ணற்ரறார; அவர்கள் 
எல்ர்லாரும் ்கவிளதத் வதாகுபபு்களை 
வாஙகி்னார்ல ரபாதுரம; தமிழி்னத்தின் 
ஆதிமுதல் ்க்லாசாே அளடோைரம ்கவிளததான்; 
இ்னமும் வமாழியும் வபருமிதபபடடுக்வ்காள்ை 
இருக்கும் ஓர அரிே வசல்வக்்கைஞசிேம் 
சங்கக் ்கவிளத; அதன் வதாடரசசி / நீடசி 
நவீ்ன ்கவிளத; அதன் வைரசசிக்குத் துளண 
வசய்பளவ வமாழிவபேரபபுக் ்கவிளத நூல்்கள்; 
அவற்ளற வாஙகுவதும் தமிழ வைரசசிதான்; 
இவவைவுக்குப பிறகும் வசால்்லரவண்டுமா?

•

ஏழைக்்கழுழத!
ஒரு ்கழுளத, ்கழுளதோ்க இருபபதிலிருநது 
ஒருரபாதும் நிறுத்தமுடிோது
ஏவ்னனில் ்கழுளத ஒருரபாதும் 
பள்ளிக்கூடம் ரபாவதில்ள்ல,
்கழுளத ஒருரபாதும் குதிளே ஆ்கமுடிோது,
ஓடடபபநதேங்களில் ்கழுளத ஒருரபாதும் 
வஜயிக்்கமுடிோது,
ஒரு ்கழுளத ்கழுளதோ்க இருபபதில் 
என்்ன தவறு இருக்கிறது?
்கழுளத்களின் கிோமத்தில் பள்ளிக்கூடம் 
இல்ள்ல,
ஒரு ்கழுளத அதன் வாழக்ள்களே ரவள்ல 
வசய்ரத ்கழிக்கிறது,
ஒரு வண்டிளே இழுபபது,
வலிரோ அல்்லது பு்கரைா இல்்லாமல்
ரமலும் வாே இறுதி்களில்,
சக்்கேத்தில் ்கடடபபடுகிறது,
எவவாறு வாசிபபவத்னக் ்கழுளதக்குத் 
வதரிோது,
ஆ்னால் அதற்கு ஒரு ஞாப்க சக்தி 
இருக்கிறது,
்கழுளத முடிவுக்ர்காடளட ்களடசிோ்க 
அளடகிறது, 
ஆ்னால் ்கவிஞர்கள் அதனிடம் 
பாடுகிறார்கள்!
்கழுளத ஒரு ர்கன்வாஸ் குடிளசயில் 
தூஙகுகிறது,
்கழுளதளே ்கழுளத என்று 
அளைக்்காதீர்கள்,
‘மனிதனின் உதவிோைர’ என்று 
அளையுங்கள்
அல்்லது அளத ஒரு ஆைா்க மதியுங்கள்.

(பக்்கம் : 74)
தள்லபபு : ‘ஏளைக்்கழுளத’
பணக்்காேக் ்கழுளத ரவரற உண்டா, 

என்்ன? ்கழுளததான் ரபசுவபாருள்? இல்ள்ல, 
குறியீடு? இநதமாதிரி ்கவிளத்கள் வாச்கப 
பஙர்கற்புக்கு விடடுவிடுவதுதான் சரி; 
நான் யூகித்துக்வ்காண்ரடன்; நீங்களும் 
அரத்தபபடுத்திக்வ்காள்ளுங்கள்; அபூரவமா்ன 
்கவிளத; அற்புதமா்ன ்கவிஞர; 

•
வபன்சில்ரவனிோ ்காடு்களில்
ஒரு ோடசத மேம் தற்வ்காள்ல 
வசய்துவ்காள்ள்கயில்,
படடுபரபாயும் பறளவ்கள் வோமலும் 
இருபபதில் அலுபபுற்று,
மனிதர்கள் வநது வவடடிச சாய்பபதற்குக் 



27ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m

்காத்திோமல்
்காற்று சாய்பபதற்கும் ்காத்திோமல்,
இள்ல்கைற்ற த்னது அண்ளமக்்கா்ல 
இளசளே வவளியிடுகிறது
-கூடு்கள் இருநத இடத்தின் வவற்றிட 
வவடிபபு-
அதன் எல்்லா மேத் துவாேங்களும் 
நறநறவவ்ன வநாறுஙகுகிறது
இேண்டு வசாடடு மேசசாறு இன்னும் 
விழுகிறது
அதன் தண்டு ்காற்றில் வவடித்துச 
சிதறும்ரபாது, 
அதன் வபரும்பாேம் மள்ல வழிோ்க 
உருளும்ரபாது
ஓநாய்்கள் ்கதறுகின்ற்ன மற்றும் மான்்கள் 
நடுஙகுகின்ற்ன,
அணில்்கள் இளவ எல்்லாவற்ளறயும் 
சநதிக்்கபரபாகின்ற்ன
இறநதுவ்காண்டிருபபது ஏரதா ஒரு அைகு 
என்பளத உணரநதவாறு.

(பக்்கம் : 68)
முதல் வரி; தற்குறிபரபற்றுத் 

வதாடஙகுகிறது; அடுத்துள்ை ஐநதாறு வரி்களும் 
அபபடிரே வதாடரகிறது; பிறகு, எதாரத்தமா்ன 
விவேணங்கள் / த்கவல்்கள்; இறுதி ஈேடியில் 
்கவியின் தரிச்னம்; அது, தற்குறிபரபற்றுத்தார்ன 
இருக்்கமுடியும்?

 நவீ்ன தமிழக்்கவிளதயில் ்காணக் 
கிளடக்்காத அனுபவம்; படடுபரபா்ன மேம், 
இறுதியில் சாய்நது விைத்தார்ன வசய்யும்? 
்கவியின் பாரளவயில், அது ‘miracle’ ஆ்க 
மாற்றபபடுகிறது; இைங்கவிஞர்கள், புதிதாய் 
எழுதிக்வ்காண்டிருபபவர்கள் எல்ர்லாரும் 
இதுரபா்லக் ்கவிளத்களிலிருநதுதான் 
்கற்றுக்வ்காள்ை முடியும்; முன்்னம் 
வசால்்லபபடாத ஒரு விஷேம், வித்ோசமா்ன 
வசால்முளற; ்கவிளத உணரதலுக்்கா்னதா்க 
இருக்ள்கயில் உேரவா்னதா்கரவ இருக்கும்.

•
நீ ஒரு பாத்திேம் துளடக்கும் துணி எ்ன 
உணரநதால்
நீ ஒரு பாத்திேம் துளடக்கும் துணி எ்ன 
உணரநதால்
ஒரு ர்கலிபவபாருளைப ரபா்ல
ஒரு உமிளேப ரபா்ல
உ்னது துேேங்களுக்கு நீ நீர ஊற்றாரத
அது உன்னுளடே ரதால்வி அல்்ல
(ரதால்வி அவனுளடேது)
தன்ள்ன சுத்தபபடுத்துவதற்்கா்க உன்ள்னப 

பேன்படுத்திே ஆள்
பாத்திேம் துளடக்கும் ஒரு பளைே 
துணிளேப ரபா்ல
உன்ள்னத் தூக்கி எறிநதவன், உ்னது 
சக்திளே உறிஞசி எடுத்தவன்,
உன்ள்ன அனுபவித்துவிடடு ஒரு வசத்த 
பூசசிளேபரபா்ல
உன்ள்ன நசுக்கிேவன், அவன் உ்னது 
்கனிக்குள் ்கடித்துவிடடு
உன்னிடம் மீதமிருநதளத வவளிரே தூக்கி 
எறிநதவன்,
தூே மற்றும் எளிே வவல்வவட கூடு.
நீ ஒரு பாத்திேம் துளடக்கும் துணி
ர்கலிபவபாருள்
அல்்லது உமி என்றால்,
உ்னது விளத்களை நீ உ்னக்குள்ரைரே 
விளத!
பிறகு நீ மீண்டும் பூபபாய் ஒரு ஓவிேத்தில்
ஒரு ்கவிளதயில்,
அல்்லது ஒரு உமி என்றால்
படடினியில் இருக்கும் ஒரு குைநளதயின் 
உணவில்,
(அளதத்தான் நான் வசய்ரதன்).

(பக்்கம் : 50)
ரபசுவபாருள், புதிது, மனிதாரத்தமா்னது; 

இவருளடே எல்்லாக் ்கவிளத்களுரம 
அபபடித்தான்; வசால்வண்ணம், நம்முளடே 
நவீ்ன ்கவிளதயில் இல்்லாதது; ோருக்கு 
வமாழிேபவபறுகிறது? “உன்ள்ன 
அனுபவித்துவிடடு ஒரு வசத்த பூசசிளேபரபா்ல 
/ உன்ள்ன நசுக்கிேவன், அவன் உ்னது ்கனிக்குள் 
்கடித்துவிடடு / உன்னிடம் மீதமிருநதளத 
வவளிரே தூக்கி எறிநதவன்” என்ற ்கதிக்கு 
ஆைாகிேவருக்கு; அதுரபான்றவர்களுக்கு. 
அதற்்கா்க ஓய்நதுரபாய் விட்லா்காது, என்்ன 
வசய்தால், என்்ன ஆ்க்லாம் என்று நம்பிக்ள்கயும் 
தருகிறார; “அளதத்தான் நான் வசய்ரதன்” 
என்றும்  கூறுகிறார; வாழக்ள்களேச 
சீேளமத்துக்வ்காள்ை வழி்காடடும் 
தமிழக்்கவிளதயில் எத்தள்ன இருக்கும்? அது 
்கவிஞனின் சமூ்கபவபாறுபபு இல்ள்லோ?

•
குரைாரிோ ஃபயூரடஸ் ்கவிளத்கள் 

மூன்று வள்கயில் அளமநதிருக்கின்ற்ன, (என் 
பாரளவக்கு);

1. தன்னிள்ல பிேதா்னம்; நிளறே 
்கவிளத்கள் தன்ளமக்கூற்றில்தான் உள்ை்ன; 
தன்னிள்ல சாரநத எதாரத்தங்கள்; அதாவது, 
்கடநத்கா்ல நிள்னவு்கள், நி்கழ்கா்ல இருபபு 
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நிள்ல / வாழநிள்ல எதாரத்தங்கள்.
2. தன் ்கா்லத்தின் சமூ்க எதாரத்தங்கள்.
3. தன்நிள்லசார ்கற்பள்ன்கள்; வபண் 

்கவிஞர ஏளை என்பத்னால், தன்னிள்ல 
எதாரத்தங்கள் மி்கவும் வவக்ள்கேடிக்கும் 
வவளிோ்கரவ.

நவீ்ன தமிழக் ்கவிளதயில், ‘நான்’, ‘எ்னது’ 
என்ற பதபபிேரோ்கங்கரை குளறவு; ்கவியின் 
வாழநிள்ல / ம்னநிள்ல / ஆளுளமளேக் 
்காடடும் ்கவிளத்கரை அரிது; ்கவிஞனின் 
பளடபபிலிருநது ்கவி ஆளுளமளே 
அறிவது அவவைவு எளிதா்க இோது அல்்லது 
வவளிபபளடோ்கத் வதரிோது; இளத ஒரு 
குளறோ்கரவ ்கருதுகிரறன், நான்.

குரைாரிோ ஃபயூரடஸ் ரபா்ல, தமிழில் 
வபண் ்கவிஞர்கள் உள்ை்னோ? வதரிவு 
வசய்ேபவபற்ற வதாகுபபுக் ்கவிளத்களைப 
படித்துவிடடு முடிவுக்கு வே்லாம்; 
இபபடிோ்ன சமூ்க அக்்களற இஙர்க எத்தள்ன 
ரபருக்கு இருக்கிறது? குன்றாத அைகிேல், 
்கவிளதக்வ்கன்ரற ஒபபுக்வ்காடுத்த வாழவு, 
உண்ளமோ்ன ்கவித்துவம், ரநரளமோ்ன 
வவளிபபாடு எல்்லாம் இருக்்கபரபாய்த்தான் 
மஹா்கவிோ்க மிளிரகிறார; தமிை்கத்தின் 
வதன்ர்காடியில், முதுளமயிலும் உட்காரநது ஒரு 
்கடடுளே எழுதளவத்திருக்கிறார.

குரைாரிோ ஃபயூரடஸ் ்கவிளத்களைப 
படிபபத்னால், விஷேத் வதரிவு குறித்த 
ஞா்னம் வபற்லாம்; வசால் முளறயில் ரதரசசி 
அளடே்லாம்; சமூ்க ஓரளம வ்காள்ை்லாம்; 
்கவிளதக்கும் வாழக்ள்கக்கும் உண்ளமோ்க 

இருக்்கரவண்டும் என்று சங்கல்பம் 
ரதான்ற்லாம்; ்கவிஞள்னவிட எவனும் 
வபரிேவனில்ள்ல, ்கவிளதளேக் ்காடடிலும் 
ரம்லா்னது எதுவுமில்ள்ல எ்ன உணே்லாம்.

அே்னா்ன முற்ரபாக்குக் ்கவிளத்கள் 
அரிதா்க உள்ை தமிழச சூைலில், அரந்க 
வள்களம்கள் வ்காண்ட, திறமா்ன வசால்முளற 
அளமேபவபற்ற குரைாரிோ ஃபயூரடஸ் 
்கவிளத்கள் முன்மாதிரிோ்க விைஙகும்.

வைளமோ்ன நவீ்ன ்கவிளத்களைத் 
வதாடரநது வாசித்துவரும் எ்னக்கு, 
தனிபபடடமுளறயில் புத்தனுபவம் 
உண்டாயிற்று; இன்னும் எத்தள்னரோ 
பாடுவபாருளை எழுதமுடியும் என்ற 
எண்ணத்ளத ஏற்படுத்தியுள்ைது; 
உத்திமுளற்களைத் வதரிநதுவ்காள்ைவும் 
வாய்த்தது; வமாழிவபேரபபுக் ்கவிளத்கள் 
குறித்த பாரளவளேரே மாற்றிவிடடது; 
எல்்லாரம நல்்லளவதாம்.

சமேரவல் சரிோ்னவதாரு வசேர்ல 
புரிநதிருக்கிறார; அவருளடே ்கவிளத்கள் 
பற்றி, ‘்கவிளத ேசள்ன’யில் எழுதியிருக்கிரறன்; 
வதாடரநதும் எழுதிவருகின்ரறன்தான்; 
எ்னக்குப பிடித்தமா்ன ்கவிளத்களுள் சமேரவல் 
்கவிளத்களும் உண்டு; எண்பது்களின் வதாடக்்க 
ஆண்டில், freelancer ஆ்க நான் இருநதரபாது, 
என்னுடன் ரசரநது, நாங்கள் வசய்த mat-
ters ப்லவும், அவர என்வபாருடடு எழுதித் 
தநதளவதாம்; அநநாளில் இ்லக்கிேம் சாரநதும் 
வாழக்ள்க சாரநதும் எவவைரவா நல்்லளவ 
வசால்லித் தநதிருக்கிறார – என்ள்னவிட 
பத்து வேது இளைேவர என்றரபாதும்; 
(நான் பேன்பாடடில் வ்காண்டுவநரத்னா 
என்றால், நல்்ல பதில் வசால்்லமுடிோது); 
உண்ளமயிர்லரே, சமேரவல்க்கு நிேம்பரவ 
்கடன்படடிருக்கிரறன்; வாழத்துக்்கள் 
சமேரவல், உங்கள் உளைபபுக்கும் 
ஆக்்கத்துக்கும்.

ஸ்வபயின் நாடளடச ரசரநத, நூற்றாண்டு 
்கண்ட, வபண்்கவி ஒருவர தமிழநாடடுக் ்கவிஞன் 
ஒருவ்னால் வ்காண்டாடபவபறுவது இனிே 
நி்கழவுதார்ன; ்கவிளத, இ்னம், வமாழி, நாடு 
எல்்லாவற்ளறயும் ்கடநதுவிடும் இல்ள்லோ.

வவளியீடு : தமிழவவளி #1- பாேதிதாசன் 
வதரு, சீனிவாசா ந்கர, மள்லேம்பாக்்கம், 
வசன்ள்ன – 600122. அள்லரபசி : 9094005600. 
முதல்பதிபபு : ஜீன் 2019, பக்்கங்கள்:96, 
விள்ல:ரூ.85. 
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 பிரதி எடுக்க முடியொ்ப பிம்ெஙகள 
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 கி.ரொ. 99

கி.ோ.என்னும் ரபோளுளமளேத் தமிை்கம் 
புரிநதுவ்காள்ை ரவண்டிே அைவிற்குப 
புரிநதுவ்காண்டதா எ்னத் வதரிேவில்ள்ல. 99-
வேளத எடடி நூற்றாண்ளட வநருஙகுகிறார 
என்பதால், எழுத்தாைர்களும், ்கவிஞர்களும், 
வாச்கர்களும் அவரிடம் நிைற்படம் எடுபபதில் 
ஆரவமாய் இருக்கிறார்கள்.

இளதபபற்றி அவர ஒருமுளற என்னிடம் 
ரவடிக்ள்கோ்கக் குறிபபிடடார, “நான் இன்னும் 
ப்ல ஆண்டு்கள் உயிரோடு இருபரபன்.”

இநத நுடபமும் எளிளமயும்தான் கி.ோ.

பஷீளேப பற்றி ஒரு விமரச்கர குறிபபிடடளத 
ஒருமுளற பாேதிபுத்திேன் கூறி்னார,  ‘பஷீர ஒரு 
மேம்… ஒரு ரதாபபு…’

       கி.ோவும் அபபடிரே. அவர தனி மேம். 
தனிமேரம ரதாபபாகும் விநளத அவர.

மாணவப பருவத்தில், ஜூனிேர 
வி்கடனில் அவர எழுத்து்கள் அறிமு்கம். ்கரிசல் 
்காடடுக் ்கடுதாசியும், ர்காபல்்ல கிோமமும், 
ர்காபல்்லபுேத்து மக்்களும் படித்த பிறகு, 
(அபரபாது நான் தமிை்கத்தில் இருநரதன்.. 
இபரபாது புதுளவ வாசம்) கி.ோ. எ்னக்கும் என் 
நண்பர்களுக்கும் இமேமாய் இருநதார.

வாழக்ள்க சுைன்றடித்ததில், நான் புதுளவக்கு 
வருரவன் என்பளதரோ, அவருடன் இநத 
அைவிற்குப பைகுரவன் என்பளதரோ 
எதிரபாரக்்கவில்ள்ல.

சுபபிேமணிே பாேதிோர தமிழிேற்பு்லத்தில், 
நான் உதவிப ரபோசிரிேோ்கப பணிபுரிவதால், 
வதாடக்்கத்தில் என்னிடம் பைகுவதற்குத் தேக்்கம் 
இருநதது உண்ளம. புதுளவயில், ரபோசிரிேர்களும் 
்க.பஞசாங்கம், சி்லம்பு நா.வசல்வோசு, வவங்கட 
சாபபோே நாேக்்கர என்று ஒரு சி்லளேரே அவர 
மதித்தார.

ரபோசிரிேர்கள் ரபசசுத்தமிளை 
மதிபபதில்ள்ல என்று அவர எண்ணம் 
வ்காண்டிருநதார. ஆய்வு்களில் வறண்ட 
பேபபிர்லரே வாசம் வசய்துவ்காண்டிருபபதால், 
இ்லக்கிேத்தின் ஈேமணம் அவர்களுக்குப 
பு்லபபடுவதில்ள்ல என்று எண்ணம் 
வ்காண்டிருநதார.

உண்ளமதார்ன? ஆழநத ்கவி உள்ைத்ளதக் 
்காணும் ரபோசிரிேர்கள் எத்தள்ன ரபர இன்று 
இருக்கிறார்கள்? 

இபவபாழுது ரபோசிரிேர என்ற பிம்பத்ளதத் 
தாண்டி, என்ள்ன ஒரு தேமா்ன வாச்க்னா்க 
ஏற்றுக்வ்காண்டிருக்கிறார. இ்லக்கிேத்திலும் 
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சரி, கி.ோவுக்குச வசேற்ள்கத் தன்ளம பிடிக்்காது. 
ரவறுவழியில்்லாமல், இன்ளறே வாழக்ள்க 
வசேற்ள்கோ்க மாறிவிடடது என்பது ரவறு 
விசேம்.

ஒருமுளற ஒரு கூடடத்தில், எல்ர்லாரும் 
(ரபோசிரிேர்கள்) ரபசிேபிறகு, என் மள்னவி 
ரபசி்னார. என் மள்னவியின் மூன்று நிமிடப 
ரபசசுதான் பிடித்திருநதது என்று பளிசவசன்று 
கூறிவிடடார.

புதுளவப பல்்கள்லக்்கை்கத்தில் கி.ோ. 95 
விைாவின்ரபாதும், மி்கச சிறபபா்கப ரபசிே நடி்கர 
சிவக்குமாரின் ரபசசு, த்னக்குப பிடிக்்கவில்ள்ல 
என்று கூறி்னார. இளதப புன்்னள்கத்துக்வ்காண்ரட 
அஙகீ்கரித்த சிவக்குமாரின் வபருநதன்ளமளே 
எண்ணி எண்ணி விேநதிருக்கிரறன்.

புதுளவயில் கி.ோ.ளவ எத்தள்ன முளற 
சநதித்திருபரபன் என்பது, துல்லிேமா்க நிள்னவில் 
இல்ள்ல. கி.ோ.ளவ மிகுதிோ்கச சநதித்தது 
பிவேஞசுப ரபோசிரிேர, என் நண்பர வவங்கட 
சுபபுோே நாே்கோ்கத்தான் இருக்கும்.

வநருஙகிேவர்களிடம், எளதயும் ம்னம் திறநது 
ரபசுபவர கி.ோ..

மளையின் தூறள்லபரபா்ல அவவைவு 
இதமா்க இருக்கும் அவருளடே ரபசசு. 
சுவாேஸ்ேமா்ன உளேோட்லா்க, எளதயும் 
மாற்றுவதில் ள்கரதரநதவர.

கி.ோ.ளவ ஒரு பல்்கள்லக்்கை்கம் என்று 
பு்கழவது சம்பிேதாேமா்ன வாரத்ளத. 
இபபடிவேல்்லாம் எல்ர்லாளேயும் பு்கழநது 
பு்கழநது சி்ல வாரத்ளத்களுக்கு, மதிபபில்்லாமல் 
ரபாய்விடடது. உண்ளமயில், கி.ோ. ஒரு 
பல்்கள்லக்்கை்கம்தான். புதுளவ, நாடடுபபுறக் 
்களதக் ்கைஞசிேமும், வடடாே வைக்குச 
வசால்்ல்கோதியும் ஓர அசாத்திேமா்ன சாதள்ன.

நான் தற்ரபாது பணிபுரியும் சுபபிேமணிே 
பாேதிோர தமிழிேற்பு்லத்தில், அவர வருள்கதரு 
ரபோசிரிேோ்கப பணிபுரிநதார என்பதுதான் 
நாங்கள் வபற்ற ரபறு. அவளே இவவாறு, 
வருள்கதரு ரபோசிரிேோ்க நிேமித்தரபாது, அவர 
முள்னவர படடம் வபறவில்ள்ல  என்பளதக் 
்காேணம் ்காடடி அவர நிேம்னத்ளதத் தடுக்்க, ஒரு 
கூடடம் முேற்சி வசய்திருக்கிறது. அன்று, ரம்னாள் 
துளணரவநதோ்க இருநத ரவங்கட சுபபிேமணிேன் 
அவர்கள் ர்கடடாோம்: வள்ளுவனும், ்கம்பனும், 
பாேதியும், பி.எச.டிோ வபற்றிருக்கிறார்கள். 
அவர்கள் பல்்கள்லக்்கை்கத்திற்கு  வநதாலும் 
இபபடித்தான் ரபசுவீர்கைா?

எழுத்தாைர்களைக் வ்கௌேவிபபதின் 

மூ்லம் பல்்கள்லக்்கை்கமும் வபருளம 
அளடயும் என்ற எண்ணம் இன்று அள்னத்துப 
பல்்கள்லக்்கை்கத்திற்கும் வேரவண்டும்.

கி.ோ. எளதயும் சுவாேஸ்ேமா்ன, 
உளேோட்லா்க மாற்றிவிடுவார என்ரறன். தான் 
வாழநத இளடவசவல் குறித்துப ரபசுவதன்றால் 
கி.ோவிற்கு, அவவைவு பிரிேம். அஙகு வாழநத 
மனிதர்களின் நிள்னவு்கள் கி.ோவிற்கு  இன்றும் 
உண்டு.

கி.ோவின் ரபசசில் வசா்லவளட்கள்  வோமல் 
ரபா்காது. ்களத வசால்வது என்பது அவருக்குத் 
தண்ணீர குடிபபது மாதிரி. அவவைவு அைகு 
இருக்கும். நானும் கி.ோவும் ரபசுகின்ற ரபசசில் 
டி.ர்க.சி. வோமல் ரபா்கமாடடார.

ஏற்்க்னரவ ர்கடட ர்கள்வி்களைரே, 
ரவண்டுவமன்ரற சி்லநாட்கள் ்கழித்துக் ர்கடரபன். 
டி.ர்க.சி. பற்றிப ரபசும்ரபாது, கி.ோவின் 
்கண்்களையும் ள்க்களையும் பாரக்்கரவண்டும். 
பாரத்துக்வ்காண்ரட இருக்்க்லாம். அவர 
ரபசுவளதக் ர்கடடுக்வ்காண்ரட இருக்்க்லாம். 
இதமா்ன மளையில் நள்னகின்ற அனுபவத்ளதத் 
தருபளவ அவர வசாற்்கள். 

குைநளத்கள் என்றால் கி.ோவிற்குக் 
வ்காள்ளைப பிரிேம். அவருளடே ்களத்களில் 
(பிஞசு்கள் உடபட) இடம்வபறும் குைநளத்களை 
ோோவது ஆய்வு வசய்திருக்கிறார்கைா? என்று 
வதரிேவில்ள்ல.

கி.ோ. 95  நி்கழவின்ரபாது, ரமளடயில் 
அவவைவு பிேமு்கர்கள் இருக்கும்ரபாது, என் 
ம்கன் சித்தாரத்தன் ரநோ்கக் கி.ோவிடம் வசன்று 
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‘உங்கள் பிறநதநாளுக்கு என் பரிசு’ என்று ஒரு 
திருவள்ளுவர சிள்லளேக் வ்காடுத்துவிடடான். 
இன்றும், அளதப பாது்காபபா்க ளவத்திருக்கிறார 
கி.ோ.

அவள்ன அறிமு்கபபடுத்திப 
ரபசிக்வ்காண்டிருக்ள்கயில், சித்தாரத்தள்ன 
விசாரித்தார. பள்ளிக்கூடத்திற்குச வசல்வளத 
வவறுக்கிறான் என்ரறன்.

‘அடரட! வோம்ப புத்திசாலிோ இருக்்கார்ன’ 
என்றாரே  பாரக்்க்லாம்.

இன்றுவளே அவர வீடடிற்குச வசன்றால், 
அவர ர்கடகின்ற முதல் ர்கள்வி,  ‘சித்தாரத்தன் 
எபபடி இருக்கிறான்…’

வதாள்லக்்காடசிக்்கா்க அவரிடம் இேண்டு 
மணிரநேம் ரநர்காணல் வசய்தது எ்னக்கு 
அ்லாதிோ்ன அனுபவம்.

ரநர்காணலுக்கு அவர சம்மதித்தரபாதும், 
அவர விதித்த விதி்களுள் ஒன்று;- ‘ேவிக்குமாரதான் 
என்ள்னப ரபடடி ்காணரவண்டும்’.

அநத ரநர்காணல் மி்க இேல்பா்க 
அளமநதிருநதது. ‘ஏன் அவவைவு பிடிவாதமா்க 
என்ள்ன எடுக்்கச வசான்னீர்கள்?’ என்ரறன்.

‘நீங்கள் என் இ்லக்கிேத்ளதப படித்தது 
மடடுமில்்லாமல் உணரநதும் இருக்கிறீர்கள். 
வசேற்ள்கோ்க ஒரு ரநர்காணல் இருக்்கக்கூடாது. 

அவவைவு விசேங்களை மி்கவும் சாதாேணமா்கப 
ரபசுகிரறாம். அளதபரபா்லரவ ரநர்காணலும்  
இேல்பா்க அளமே ரவண்டும் என்பதற்்கா்கத்தான் 
உங்களைச வசான்ர்னன்’ என்றார.

இளச, இ்லக்கிேம், அேசிேல், வமாழி, 
வபாருைாதாேம், பாலுணரவு என்று கி.ோ.விடம் 
எளத ரவண்டுமா்னாலும் ரபச்லாம்.

்கம்பன், பாேதி, இோமாேணம், ம்காபாேதம் 
என்று அவவைவு ரபசியிருக்கிரறன். அவவைவும் 
தித்திபபா்ன அமிரதமா்ன நிமிடங்கள்.

கி.ோவின் துளணவிோர ்கணவதி அம்மா 
மளறநதரபாது, எங்கள் துளறயில் படத்திறபபு 
விைாவிற்கு வநதிருநதார. துளணரவநதர குரமீத் 
சிங, நடி்கர சிவக்குமார, ர்க.எஸ்.ோதாகிருஷணன், 
்க.பஞசாங்கம், நாே்கர, சீனு.தமிழமணி என்று 
ப்லரும் வநதிருநத்னர. துளணரவநதர கி.ோவின் 
்களத்களை வமாழிவபேரபபின் வாயி்லா்க 
அறிநதவர. கி.ோவின் ம்கன் பிேபியிடம் அவர 
வசான்்ன வாரத்ளத இதுதான்:- ‘கி.ோவிற்கு 
அவருளடே இ்லக்கிேத்திற்்கா்க நீங்கள் ர்காவில் 
்கடடி வணங்க ரவண்டும்.’ 

கி.ோவிற்கு ஞா்னபீடம் வைங்கபபட 
ரவண்டும் என்னும் ்கருத்ளத முதன்முத்லா்க 
முன்வமாழிநதவர எழுத்தாைர எஸ்.
ோமகிருஷணன். உ்ல்க இ்லக்கிேங்களிலும் 
பரிடசேமா்ன எஸ்.ோமகிருஷணன் இளத 
உணரநரத கூறியிருக்கிறார. கி.ோவின் ரபளத 
வதாண்டு ர்காமதி ்கதவு ஆகிே ்களத்களுக்கு 
நி்கோ்க இநதிே வமாழி்களில் ரவறு ்களத வசால்்ல 
முடியுமா என்று எ்னக்குத் வதரிேவில்ள்ல.

1964ஆம் ஆண்டில் ஒரு திருநஙள்கயின் 
்கண்ணுக்குத் வதரிோத ்கண்ணீளே, இேக்்கத்ளதச 
வசால்லிே இநதிே இ்லக்கிேவாதி ோோ்க இருக்்க 
முடியும்?

மாேமான் ்களதயின் விவசாே அேசிேள்ல 
இன்று கூட ோோவது எழுதிவிட முடியுமா? 
‘ஜடாயு’ ்களதயில், தாத்ளதோ நாேக்்கரின் 
ரபாோடடத்ளத எநத வமாழிோல், வசால்லிவிட 
முடியும்?

பிற எழுத்தாைர்களுக்கும் கி.ோ.விற்கும் என்்ன 
ரவறுபாடு என்று  நிள்னத்துப பாரக்கிரறன். 
மற்றவர்கள் இ்லக்கிேத்ளத அறிவின் மூ்லம், 
நுடபங்களின் மூ்லம் பளடக்கிறார்கள். கி.ோ.
மடடும்தான் இ்லக்கிேத்ளத வாழக்ள்கயிலிருநது 
பளடக்கிறார.

அவருக்கு ஞா்னபீடம் அளிக்்கபபடடால், 
தமிழவமாழியும் இநதிே மண்ணும் ஒருஙர்க 
வ்கௌேவம் வபறும்.
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உைக சினி�ொ

மதொடர - 10 èMT

ததரிநரதா வதரிோமர்லா மாேங்களின் 
மீதா்ன ஈரபபு எநத வேதிலும் நமக்கு இருக்்கத்தான் 
வசய்கிறது.

தவறு்கள் நடக்கும்ரபாது... எஙகிருநதாவது 
ஒரு ஹீரோ பறநது வநது ஒரு சூபபர ரமள்னப 
ரபா்ல.. ஒரு ஸ்ளபடர ரமள்னப ரபா்ல.. ஒரு 
மாோவிளேப ரபா்ல... தவறு்களைத் தடடிக் 
ர்கடடு அநத இடத்ளதச சரி வசய்துவிட 
மாடடா்னா என்று இன்்னமும் ஒருவள்க ஏக்்கம் 
நம் மூளைக்குள் ஒரு சிறு பிள்ளைளேப ரபா்ல.. 
மண் அள்ளிப ரபாடடுக்வ்காண்டு... தள்ல 
சிலுபபிக்வ்காண்டு இருபபளத நாம் ்கடநதுவிட 
நிள்னபபரத இல்ள்ல. 

பாரக்்கப பாரக்்க நின்றுவிடும் மளை 
அடுத்த வதருவில் இன்்னமும் வபய்துவ்காண்டு 
இருபபதில் மாேங்களின் நீடசி தன் மு்கத்ளதக் 
்காடடியும் ்காடடாமலும் பேநது கிடக்கிறது. 
ரம்கம் துேத்த ஓடி வநது பள்ளிக்குள் நுளைநத 
நாட்களின் சுருைா்க அது மாே ேதாரத்தத்ளதத் 
ரதடி ந்கரும் ரவளையில்... ந்கரநத ஒளியில்... 
பாரத்த படம்...

 “THE FALL” 

இநதிோளவச சாரநத “நரசிம் சிங” 
என்பவோல் இேக்்கபபடட படம் இது. 

ஒரு மருத்துவமள்னயில் “ோய் வாக்்கர” 
என்னும் இளைஞனும்.. “அவ்லக்ஸொண்டிரிோ” 
என்ற சிறுமியும் சநதித்துக்வ்காள்வதும் 
சிநதித்துக்வ்காள்வதுரம இநதப படம்.

இநதப படம் முழுக்்க ்களத்கைால் வண்ணம் 
வசய்து மிதக்்கவிடடிருபபது.. இேக்கு்னரின் 
மாேங்கள் குறித்த ரதடல்்களை நமக்கு நிஜமா்க 

எடுத்துக்்காடடுகிறது. ‘Salvador Dali’ ரபான்ற 
உ்ல்கப பு்கழ வபற்ற ஓவிேர்களின் மாேங்களுக்குள் 
இருக்கும் பாதிபளப இநதப படம் ்காணுள்கயில் 
நாம் உணே முடியும். குைநளத்களின் உ்ல்கத்தில்... 
எபரபாதும் ரதவதூதர்கள் ரதளவபபடுகிறார்கள். 
அவர்கள் எபரபாதும் அவர்களைக் 
்காத்துக்வ்காண்ரட இருக்்க ரவண்டும் என்பதில் 
அன்புள்ை வரி்கள் இருபபளத நாம் நம்ளம 
அறிோமர்ல விரும்புகிரறாம். அன்பின் 
சுவடு்களை அவர்களின் மாே ஹீரோக்்கரை 
சாக்ர்லட ்கவருக்குள் ளவத்துக் வ்காடுத்துச சிரிக்்க 
ளவக்கிறார்கள். நம்மூர சக்திமான் எல்்லாரம அநத 
வள்கயில் ரசரத்திதான். 

முடிவவதல்்லாம்.. வதாடரவரத சாத்திேம். 
வதாடரவவதல்்லாம் முடிநதுவிடும் என்பது 
சத்திேரம. வடடத்தின் எல்ள்ல்களில் 
வாழவிருக்கிறது என்பளத ரவறு வழிரே இல்ள்ல... 
வடடத்ரதாடு வளைநரததான் உணே முடியும். 
இநத மாேங்களின் நுடபம் ்களத்கைால் இளை 
இளைோ்கப பின்்னபபடும் வநருக்்கத்தில்தான் 
நாம் நம் ்கடடு்களை அவிழத்துக்வ்காண்டு... 
்காடு்கள் வசால்லும் இேற்ள்கயின் தீடசண்ேம் 
வ்காண்டு வாழவதா்கக் ்கற்பள்னோவது 
வசய்ே முடிகிறது. மி்கச சிறநத ்கற்பள்ன 
மூசசு விடடுக்வ்காண்டிருக்கிறது உயிர்கைா்க. 
உயிர்களின் தூேங்களில் ்கற்பள்னயின் நிசபதங்கள் 
தன்ள்னச சிருஷடித்துக்வ்காண்டிருக்கின்ற்ன.

்களத வசால்லி்கைா்க வாழவதின் 
வ்காண்டாடடம்... அதன் கூடரவ 
இருக்கும் ஒருவள்க வமன்ரசா்கத்ளத சதா 
நி்கழத்திக்வ்காண்ரட இருக்கிறது. வநது 
விடத் துடிக்கும் ்கண்ணீளேப ரபா்லரவ அது 
நிரபநதத்ளதத் தாண்டிேது. ஓர ஓவிேம் பிறபபதற்கு 
முன்்னரம அளத அழிக்்கவும் சதி வசய்துவிடும் 
திருபபங்களை உள் வாஙகி.. த்னக்குத்தார்ன 
வசால்லிக்வ்காள்ளும் வளே ம்னம் ததும்பி நிற்கும். 
்களதளேப ரபா்லரவ.. ்களத வசால்லி்களும் 
அழுத்தமா்னவர்கள். தீரக்்கமா்னவர்கள். ஆ்னால்.. 
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சடவடன்று உளடநதுவிடும் மதகு்களைக் 
வ்காண்ட ஓர ஏரியின் சூழசசிளேப ரபா்ல... 
தங்களின் இருபளபப பாரத்துக்வ்காள்பவர்கள். 
இல்்லாதளவ்களின் இருளுக்குள் வமல்்ல 
ஒளிரேற்றும் வசாற்்கரைாடு.... தங்களை 
இளணத்துக்வ்காள்வதில்தான் அவர்களின் 
ஒவவவாரு நாளும் ந்கரகிறது. நாளை என்பது 
நம்பிக்ள்கயின் ம்கத்துவம் என்பளத மீண்டும் 
மீண்டும் ்களத்களின் வாயி்லா்க நம்புகிறார்கள். 

ோய் வாக்்கரும்.. அழுத்தங்கைா்ல நிளறநது 
வழிநது தற்வ்காள்ல வசய்துவ்காள்வதற்கு முேலும்.. 
ஒரு வமன்ளமக்குள் தன்ள்னத் ரதடுபவன்தான். 
தன் ரசா்கங்களை எல்்லாம் வடி்கடடி.. தூே 
ரதசத் தவிபபாக்கி...  தானும் உள்ளிருக்கும் ஒரு 
த்னதாக்கி.. வசால்்லத்தகுநத ஒரு ்களதோக்கி.. 
அநதச சிறுமிக்குச வசால்லிக்வ்காண்ரட 
இருக்கிறான். ்களத்களின் ஒவவவாரு ்காடசியும்.. 
ஆழம்னதின் பிேமிபபுக்குள் விரியும் ோ்க தரிச்னம். 

ஆறு ்களத நாே்கர்களைப பற்றிே 
பிம்பம் வண்ணங்கைால் தீடடபபடுகின்ற்ன. 
வாழவதன் ரநாக்்கத்துக்கு வவற்றி்களின் ்களிபபு 
ரதளவபபடுகின்ற்ன. ரதளவ்கள் இேல்பாகித் 
ரதடும் நுடபங்கரைாடு அநதச சிறுமியும்.. 
அநதக் ்களதயில் நுளைநது தன்ள்னயும் ஒரு 
்கதாபாத்திேமா்கரவ ஆக்கிக்வ்காள்கிறாள். 

அவன் ்களத சா்கசங்கள் நிளறநதளவ. 

்களதக்குள் எஙவ்கல்்லாம்.. தங்கள் ்களத 
நாே்கர்கள்... சூழசசி்கைாலும்.. எதிரி்கைாலும்.. 
வீழகிறார்கரைா அஙவ்கல்்லாம் முடிநத அைவு 
உள் வசன்று ்காபபாற்ற முேற்சிக்கிறாள் சிறுமி. 
தன்்னால் முடிநத உதவி்களைச வசய்கிறாள். 
எதுவும் பேன் அளிக்்காத சூைலில் அநதச சிறுமி 
ரதம்பித்ரதம்பி அழுகிறாள். அளத இ்னம் புரிோத 
ஓர ஓவிேம் ரபா்ல நாம் உணருகிரறாம். உணருவது 
மடடுமல்்லாமல் அளதயும் தாண்டி மாேங்களின் 
வள்ல்களி்னால் நாம் பின்்னபபடடுக்வ்காண்ரட 
இருபபளத இநதப படத்தின் ஒவவவாரு ்காடசியும் 
நமக்கு உணரத்திக்வ்காண்ரடயிருக்கிறது. 
மு்கத்ளத மூடிக்வ்காண்டு ரபாகும் ஓர உடள்லக் 
்கண்டு அது ‘ோய்’தான் என்று சநரதகிக்கும் சிறுமி 
அழுதுவ்காண்ரட ஓடுவது..  அன்பின் வேம். 
முன்்னால் இரு பற்்கள் இல்்லாமல் அவளின் 
குண்டு மு்கம் அழுவதும்... குேலுக்குள் ்கண்ணீர 
வ்காண்டு.. நம்ளமக் ்களேக்கும் ்காடசியின் 
முடிவில் அவன் உயிரோடுதான் இருக்கிறான் 
என்று வதரிநது ஓடிச வசன்று ்கடடிக் வ்காள்வதில் 
சா்கசங்கள் உளடோமல் ்காபபாற்றிவிடடதா்க 
நாமும் நம்புகிரறாம். நம்பிக்ள்களே ோர 

விளதத்தால் என்்ன... என்றபடி.  

சா்கசங்கள் நம்பிக்ள்க்கைால் ஆ்னளவ.

ஒரு குைநளதயின் மு்கத்தில் சநரதாசத்ளதத் 
தருவதற்கு ேத்தம் ரதாய்நத முடிவு்களைக் கூட 
சிரித்துக்வ்காண்ரட வசால்லிவிடும்... ்களத 
வசால்லி்கைால்தான் ்களத்கள் வாழகின்ற்ன.

‘Life is beautiful’- படத்தில் தன் ம்கனுக்குக் 
்களடசி வளே தன் மேணத்ளதத் வதரிோமல் 
பாரத்துக்வ்காண்ட ்களத வசால்லிளே நாம் மறக்்க 
முடியுமா?

படத்தில் வரும் ்கதாபாத்திேங்களைத் 
வதாடரநது ர்கலி வசய்யும்... தா்னா்கரவ 
சிநதிக்கும் குேஙகு ஒன்று இபபடத்தில் வருகிறது. 
அது இேக்கு்னரே என்பதுதான் ்களத வசால்லியின் 
எள்ைல். சுே ப்கடி.. நல்்ல சிநதள்னோைனுக்குள் 
இருக்கும் மாற்றுக்ர்காணம்.

எது எபபடிரோ...‘ோய்’ ஒரு சா்கசக்்காேன் 
என்று நம்புகிறாள் சிறுமி. அரதாடு படமும் 
முடிகிறது.

ஆ்னால் அஙகிருநது எழும் நமக்்கா்ன 
்களத்கள்... அநதச சிறுமிளேப ரபா்ல... நம்ளமத் 
ரதட ளவத்துக்வ்காண்ரடயிருக்கின்ற்ன. 
்களத்களின் ம்னளத உள்வாஙகும் தருணத்ளத நாம் 
விரும்பிப பாரக்்கத் துவஙகுகிரறாம். ்களத்கள் 
இல்்லாத வீடடில் சா்கசங்கள் இருபபதில்ள்ல. 
சா்கசங்கள் இல்்லாத வாழவில்... ஐ டி ்கம்வபனி்கள் 
மடடுரம முளைக்கின்ற்ன. 

உங்களை நீங்கள் உணே ரவண்டுமா்னால் ்களத 
ர்களுங்கள் அல்்லது ்களத வசால்லுங்கள். அதுதான் 
இநத மனித வாழவு நமக்கு ்கற்றுக் வ்காடுத்தளவ. 
்கற்்கக் வ்காடுத்தளவ.

திரைப்படம்	 	:	THE	FALL
இயக்குநர்		 	:	Tarsem	Singh
ம�ொழி				 	:	ஆங்கிலம்
ஆண்டு		 	:	2006
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 ெகிரவு

மனநிலைக் குறிப்புகள்-3
தத்துை ைனநிள்ல  

உள்-ேதாரத்தவாதம் அல்்லது ம்ன-
ேதாரத்தவாதம் என்று சரரிேலிசத்ளதத் (surrealism) 
தமிழபபடுத்த்லாம் என்பது என் ்கருத்து. அல்்லது 
‘்க்னவுருபபுள்னவு’ என்கிற ‘அரு’ இளணே இதழின் 
வசால் சரரிேலிசத்தின் அரத்தத்திற்கு மி்க வநருஙகி 
வருகிறது. கூகுல் இதற்கு ‘ம்ன வவளிபபாடடிேம்’ 
என்று வபேர ளவத்திருக்கிறது. அது எ்னக்குச 
சுத்தமா்கப பிடிக்்கவில்ள்ல. மீேதாரத்தம் என்கிற 
வசால் எ்னக்குப புரிேவில்ள்ல.  நான் சரரிேலிசத்ளத 
ம்ன-ேதாரத்தவாதம் என்ரற குறிக்கிரறன். முதலில் 
ம்ன-ேதாரத்தவாதம் ஒரு தத்துவமா என்றால் இல்ள்ல 
என்றாலும் சரிதான் அல்்லது சரி என்றாலும் சரிதான். 
ஏவ்னன்றால் ஓவிேத்திலும் இ்லக்கிேத்திலும் 
ஆேம்பத்தில் இது ஒரு வபரும் இேக்்கமா்க 
முன்வ்னடுக்்கபபடடது என்பது தவிே இதற்வ்க்னத் 
தனிோ்கத் தத்துவவள்கபபடட வபரும் உளேோடல்்கள் 
எதுவும் இல்ள்ல என்பரத எ்னது புரிதல். ம்ன 
ேதாரத்தவாதத்ளதத் தத்துவத்தின் கூறுள்ை ஒரு பிரிவு 
என்றால் சரிோ்க இருக்கும். ம்ன ேதாரத்தவாதத்ளதத் 
தத்துவத்துள் இருத்திச வசேல்படும் சிநதள்னோைர்கள் 
எ்னது இநத நிள்லபபாடளடத் தவவறன்று சுடடி்னால் 
நன்றியுளடேவ்னாரவன். சுவாேஸ்ேமா்க, 1924ஆம் 
ஆண்டு பாரிஸில், ம்ன-ேதாரத்தவாதத்ளத உருவாக்கிே 
்கவிஞரும் மருத்துவரும் ஆகிே ஆநவே பேடடன் (An-
dré Breton) உைவிேல் படித்த, சிக்மண்ட ஃபோய்ட 
-ஐ முழுளமோய் அறிநத ஒரு மாரக்ஸிேர. இவேது 
வாழவுமுளற மி்க நுண்ளமோ்ன அறிவுப பு்லளமளே 
உள்ைடக்கிேது. மாரக்ஸிேோ்க இவர ேதாரத்தவாதத்ளத 
(realism) சரிோ்ன விதத்தில் புரிநதுவ்காண்டு இருக்்க 
ரபாதிே வாய்பபு இருக்கிறது. அத்னடிபபளடயில் 
இவர இ்லக்கிே வள்களம்களில் ஒரு மாற்ளற 
உருவாக்்க ம்ன ேதாரத்தவாதத்ளத ஏற்படுத்தி்னார 
என்ரற ரதான்றுகிறது. வபாதுவவளியில், 
‘ேதாரத்தம்’ என்ற ்கடடளமபபிற்கு எதிோ்க அல்்லது 
மாறா்க ம்னதின் சிநதள்ன என்று ஒன்று தனிோ்க 
உள்ைது என்கிற விதிளே ம்ன ேதாரத்தவாதி்கள் 
முன் ளவக்கிறார்கள். அடிம்னதில் ரச்கேமாகும் 
சங்கதி்களின் வதாகுபபு ்க்னவா்க வவளிரேறும் 

என்றும் அநத வள்க அடிம்னச சிநதள்னளே, ்க்னளவ 
எழுதுவதன் மூ்லம் அல்்லது ஓவிேமா்கத் தீடடுவதன் 
மூ்லம் மனிதனின் ஆழம்ன மற்றும் பகுத்தறிவுக்கு 
அபபாற்படட சிநதள்னளே ஒடுக்கும்  அறிவவாளி 
ேதாரத்தவாதத்திலிருநது  விடுதள்ல அளடே்லாம் 
என்றும் வாதம் வசய்தார்கள். ்க்னவு்களை, ஆழம்ன 
மேக்்க நிள்லளேக் ்கள்லோ்க உருவாக்கும் விதத்ளத 
ம்ன-ேதாரத்தவாதம் என்று வளேேளற வசய்தார்கள். 
இதன் மூ்லம் உ்லகிற்கு மி்க விர்னாதமா்ன மி்கவும் 
புதிே வள்கோ்ன பளடபபு்கள் கிளடக்்கத் வதாடஙகி்ன 
என்பரத உண்ளம. எ்னக்கு மி்கவும் வநருக்்கமா்ன 
ஓவிேர ஃபளேடா ்கா்லா ஒரு ம்ன-ேதாரத்த வள்க 
ஓவிேர. அவளேப பற்றித் தனிோ்க ரவவறாரு 
பத்தியில் எழுதுரவன். ரபா்லரவ இவவள்களமயில் 
மி்கவும் பிேசித்தி வபற்ற ஓவிேர சல்ரவடர 
டாலிளேப வபரும்பா்லார்னார அறிநதிருக்கிரறாம். 
மி்க சுவாேஸ்ேமா்ன அவேது வாழக்ள்க வே்லாறு 
இளணேத்தில் கிளடக்கிறது. இவவள்களமயில் 
பிேசித்தி வபற்ற மற்வறாரு ஓவிேர பாபர்லா 
பிக்்காரஸொ. ஆழம்ன நிள்னவு்களை அதன் ்கசடு்களை, 
்க்னவின் ஒன்றுக்வ்கான்று முேணா்ன பிம்பங்களை 
இளணக்கும் ஒரு தூரிள்களே உருவாக்குவதன் மூ்லம் 
ஆழம்னதின் சிநதள்ன்களை விடுதள்ல அளடேச 
வசய்வது என்பதுதான் ரமன்ளமோ்ன ேதாரத்தம் (su-
perior reality) என்கிறார ஆநரே பேடடன். வதாடரநது 
புறத்திற்கும் அ்கத்திற்கும் தத்துவாரத்தச சிக்்கல்்கள் 
உருவாக்்கபடடு உளேோடல்்கள் உ்ல்கம் முழுவதும் 
நடநரதறி வருவது நமக்குத் வதரிநததுதான். ம்ன 
அடுக்கு்களில், ஆழம்ன நிள்னவுச ரச்கேங்களில், 
்க்னவு்களில் வவளிபபடும் உணரவு்களை மி்க 
ஆைமா்கவும் நுடபமா்கவும் பரிரசாதள்ன வசய்து அதன் 
வவவரவறு பரிமாணங்களைப புரிநதுவ்காள்ை மற்றும் 
அளதச சீோ்க வள்கபபடுத்த முற்படட மனிதர்களின் 
முேற்சியில் ஒன்றுதான் ம்ன ேதாரத்தவாத இேஙகு 
முளற என்றால் மிள்கயில்ள்ல. ஒரு பளடபபாளி 
ம்னதின் சாத்திேபபாடு்களை அறிே ம்ன-ேதாரத்தவாதக் 
்கைம் மி்கச சிறபபா்க உதவும் என்பது திண்ணம். 
மி்கவும் ்கரண வ்காடூேமா்ன ்க்னவு்களைக் ்காண டாலி 
ஒரு உத்திளேப பின்பற்றி்னான். ந்கேத்தில் கிளடக்கும் 
மி்கவும் ரமாசமா்ன உணவு்களை இேவு படுக்கும் 
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முன் உடவ்காண்டுவிடடுப படுபபா்னாம். அவனின் 
ஓவிேங்களைக் ்கவ்னமா்கப பாருங்கள். ஒருரவளை 
அநதத் தின்பண்டங்கள் அதில் வநளிேக்கூடும்.  .  .  .  

 

இ்லக்கிய ைனநிள்ல

மனித ம்னத்தின்/்கற்பள்னயின் 
சாத்திேபபாடு்களை அதன் உசசபடசத்திற்குக் 
வ்காண்டு வசன்ற ப்ல மனிதர்கள் வே்லாற்றில் 
இருநதிருக்கிறார்கள். அபபடிபபடட மனிதர்களில் 
நான் அேண்டு விேநத மனிதன் லிோ்னரரடா டா 
வின்சி (Leonardo da Vinci). என்்ன ஒரு ஆளுளம! 
ரமார்னா லிசா இவ்னது துரும்பிலும் துரும்பு. 
மனிதகு்ல வே்லாற்றில்  பல்திறன் அறிவுஜீவிோ்க, 
விஞஞானிோ்க, வதாழில்நுடப வல்லு்ன்னா்க, மூ்லச 
சிறபபு மிக்்க மனித்னா்க வாழநதவன் லிோ்னரரடா. 
இவன் வாழநாளில் வளேநது குவித்த ஓவிேங்கள், 
சிற்பங்கள் தவிே வமாத்தம் ஐம்பது வதாகுபபு்களில் 
ஏறக்குளறே இருபத்வதடடாயிேம் பக்்கங்கள் வ்காண்ட 
குறிபரபடு்கள் என்பது ்கற்பள்ன வசய்ே முடிோத 
சாதள்ன. நவீ்ன அறிவிேள்லத் த்னது ்கற்பள்னயில் 
ஏறக்குளறே உருவாக்கிே பிேமாண்ட மூளைளேப 
வபற்றிருநதான். உ்ல்கத்தில் உள்ை அள்னத்திற்கும் 
அறிவிேல் ரீதிோ்ன விளடளேக் ்கண்டளடயும் ஆரவம். 
குறிபபு்கள் குறிபபு்கள் எ்ன வாழநாள் முழுவதும் 
எழுதி இல்ள்ல வளேநது தீரத்துள்ைான். பிேமாண்டம் 
என்றால் அவ்னது வாழளவப படிக்கும்ரபாது நீங்கள் 
நம்புவீர்கள். அவ்னது இநதக் குறிபரபடு்கள் அள்னத்தும் 
்கணணாடிப பிம்ப எழுத்து முளறயில் (mirror-image writ-
ings) அதாவது இடமிருநது வ்லமா்க ரநேடிோ்கப படிக்்க 
ஏ்லாத வள்கயில் எழுதபபடடிருக்கிறது. அதாவது 
இருபத்து எடடாயிேம் பக்்கங்களில் ஓவிேங்கள் தவிே 
அள்னத்து எழுத்துக்்களும் ்கண்ணாடி பிம்ப எழுத்து 
முளறயில் வளேேபபடடிருக்கிறது. அபபடி அதில் 
என்்னதான் எழுதியிருக்கிறது என்று ர்கடடால் அதற்கு 

அதில் என்்னதான் எழுதவில்ள்ல என்ற பதிர்ல 
வபாருத்தமாய் இருக்கும். இேக்்கவிேல், ஒளியிேல், 
வா்னவிேல், புவியிேல், உடலிேல், பறத்தல் அறிவிேல், 
நீரமவிேல், ்கணிதம், இேநதிேவிேல் வதாழில்நுடபம், 
்கடடடவிேல் எ்ன இன்னும்… இன்னும்… எவவைவு! 
1817இல் மிதிவண்டி ்கண்டுபிடிக்்கபபடடது. 
1903இல் விமா்னம் ்கண்டுபிடிக்்கபபடடது. விமா்னம் 
்கண்டுபிடிக்்கபபடடு 36 வருடம் ்கழித்து 1939இல் 
வஹலி்காபடர ்கண்டுபிடிக்்கபபடடது. சுவாேஸ்ேமா்க 
விமா்னம் ்கண்டுபிடிக்்கபபடடதற்கு ஒரு 
நூற்றாண்டுக்கு முன்்னதா்கரவ 1785இல் வானிலிருநது 
குதிக்்க உதவும் பாோஸெூட ்கண்டுபிடிக்்கபபடடது. 
ஆ்னால் 1519ஆம் ஆண்டு இநத உ்ல்கத்ளத விடடுப 
பிரிநத லிோ்னரரடாவின் குறிபரபடு்களில் 
ரமற்வசான்்ன மிதிவண்டி, விமா்னம், வஹலி்காபடர, 
பாோஸெூட ஆகிேவற்றின் துல்லிேமா்ன 
வளேபடங்களும் விைக்்கங்களும் - இளவேள்னத்தும் 
்கண்டுபிடிக்்கபபடுவதற்கு நான்கு நூற்றாண்டு்களுக்கு 
முன்்னரம - இடம்வபற்றிருநத்ன. அறிவிேலின் 
தீரக்்கதரிசி எ்ன மக்்கள் வ்காண்டாட இதுரவ ்காேணம். 
அதுரபா்ல உடற்கூறிேலில் (anatomy) இவனுக்கிருநத 
ஆரவம் அதன் மூ்லம் உடலுறுபபு்களின் துல்லிேமா்ன 
வளேபடங்கள் மருத்துவத்துளறக்கு இவன் வசய்த 
பங்களிபபு எ்ன அள்னத்தும் பிேமாண்ட வள்க்கள். 
இபரபரபடட குறிபரபடளட மூ்லச சிறபபுள்ை (classic) 
இ்லக்கிேப பிேதி என்று எவவாறு வசால்்லாமல் இருக்்க 
முடியும். தற்ரபாது ்லண்டனில் பரிடிஷ நூ்ல்கத்தில் 
பாது்காக்்கபபடடுவரும் இநதக் குறிபரபடளட 
இளணேத்தில் ரநேடிோ்கத் தரிசிக்்க்லாம். https://www.
bl.uk/collection-items/leonardo-da-vinci-notebook..  .  . 
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ஓவிய ைனநிள்ல

‘ஸ்பானிே ஃபலு’ என்கிற வபேரில் ்கடநத 
முளற சரவரதச ரநாய்ப பேவல், 1918   ஃவபபேவரியில் 
வதாடஙகி அடுத்த இேண்டாண்டு்களில் குளறநதது 50 
்லடசம் மனிதர்களைக் வ்கான்றது. அது வதாடஙகிே 
வருடத்திர்லரே, மி்கவும் தனிளம விரும்பியும், 
உள்ைாளட்களை அணிே விரும்பாதவனும் 
வபண்ணுடள்ல மி்கத் தீவிேமா்கக் ்காதலித்தவனுமா்ன 
அய்பத்து அய்நது வேதா்ன (வாழநாள் முழுவதும் 
தங்கத்தின் நிறத்ளத உபரோகித்து ஓவிேம் 
வளேநது குவித்த) ‘குத்சவ க்ளிம்ட’ முடிக்்கபபடாத 
நிளறே ஓவிேங்களை அ்னாளதோக்கி விடடு 
அநதத் வதாற்றுரநாோல் இறநது ரபா்னவர்களில் 
ஒருவ்னா்னான். ஆஸ்டரிோ எனும் ்கட்லற்ற  நாடடின் 
தள்லந்கர விேன்்னாவின் அருகில் பிறநத க்ளிம்டடின் 
தநளத ஒரு வபாற்வ்கால்்லன். அவ்னது குைநளதப 
பருவத்தில் அவன் பாரக்்க ரநரநத தங்கத்ளத அவன் 
மூளை உறிஞசிக் வ்காண்டது என்ரற வசால்்ல ரவண்டும். 
ஆஸ்டரிோவின் விேன்்னா ஒரு அேண்மள்ன்களின் 
ந்கேம். அதன் குறுக்ர்க ஓடும் டான்யூப ஆற்றின் 
்களே்களில் ரநரத்திோ்ன ்கடடிடங்களின் அைகிற்கு 
இன்றும் ்லடசக்்கணக்்கா்ன பேணி்கள் அஙகு 
வசல்கிறார்கள். அர்ன்கமா்க நிளறே ரஜம்ஸ் பாண்ட 
திளேபபடங்களில் ஆஸ்டரிோவி்ன முக்கிேமா்க 
விேன்்னாவின் அைள்க நீங்கள் பாரத்திருக்்கக்கூடும். 
இநத ஆஸ்டரிோதான் உ்லகிற்கு வமாஸொரடளடயும் 
சிக்மண்ட ஃபோய்ளடயும் அளித்தது. ஓவிேக் 
குறிபபு்களில் சம்பநதமில்்லாமல் ஒரு நாடடின் 
விபேங்கள் ரதளவேற்றதுதான். இருநதாலும் ஆல்பஸ் 
மள்லத் வதாகுபபு்களின் மா்கா்னமா்ன இநநாடடின் 
புவியிேல் அளமபபு எ்னது ஓவிே ம்னநிள்லக்கு 
அ்லாதிோ்ன ஒரு இனிளமளேத் தேவல்்லதா்க 
இருக்கிறது. கிளிம்டடின் ஓவிேத்தில் எ்னக்கு மி்க 

வநருக்்கமா்ன ஓவிேம் ப்ல இருநதாலும் இநத ‘வாழவும் 
மேணமும்’ என்கிற ஓவிேம் மிகுநத ஆசசரேம் தரும் 
வள்கயில் ஒரு மி்க வி்லாசமா்ன ஒரு புரிதள்ல என்னுள் 
உண்டாக்குகிறது. அரத சமேம் அது எநதவிதமா்ன 
புரிதல் என்பதில் அளத விைக்குவதில் எ்னக்கு சிக்்கல் 
இருக்கிறது. இவரவாவிேத்தில் எல்்லா இடத்திலும் 
எ்னக்குத் வதரிவது வாழவு மடடுரம. ஏரதா ஒரு 
சிவபபு முறுக்குக் ்கயிற்ளறப பிடித்துக்வ்காண்டிருக்கும் 
சிலுளவ்கைால் ஆ்ன மனித எலும்புக் கூடு ஒரு ரபாலி 
மேணம். அள்னத்தும் அபபடடமா்ன வபாய் என்பளதப 
பரிதாபமா்க விைஙகிக்வ்காண்டு என்்ன வசய்வது 
என்று வதரிோமல் நிற்கிறது. இளத வளேயும்ரபாது 
முதலில் தங்க நிறத்ளத உபரோ்கபபடுத்திே 
க்ளிம்ட படிபபடிோ்க சுமார நான்கு வருட 
இளடவவளியில் எல்்லாவற்ளறயும் அதாவது 
அநத எலும்புக் கூடு சுற்றியும் பழுபபாக்கி்னான் 
என்கிறார்கள். வாழவு என்பது மனிதர்களின் அடுக்கு. 
சாம்பலில் இருநது வவளிரேறிப பேவும் விடுதள்ல. 
ரம்கங்களின் மிதத்த்லாய் ஆணும் குைநளதயும் 
வபண்ணுமாய் உடல்்கள்.  அல்்லது சவக்குழிக்குள் 
குவிக்்கபபடடளவ்கைா… ஒவவவாரு வடடமும் 
ஒவவவாரு சதுேமும் அவ்னால் வளேேபபடடரபாது 
அவ்னது ம்னநிள்ல என்்னவாய் இருநதிருக்கும். எ்னக்கு 
அள்னத்தும் வவளிறிே வாழவு மடடுரம வதரிகிறது. 
்கடலில் மிதக்கும் நி்லத்தில் நிேம்பியிருக்கும் உயிர்கள் 
த்னது ரமா்னப புன்்னள்க்களில் ஆழநதிருக்கின்ற்ன. 
ஒருவழிோ்க நான் இநத ஓவிேத்தில் மேணத்ளதப 
பாரத்ரதன். ஆைத்தில் விழித்திருக்கும் ஒரு மு்கம். 
வா்னத்தில் நிேம்பியிருக்கும் ஒரு மு்கத்தின் நீரப பிம்பம். 
அமங்க்லம். நிரம்லமா்ன அநதக் ்கண்்கள். வண்ணங்கள் 
தீடட அநதக் ்கண்்கள் அவனுக்கு மேணத்ளத 
அளித்திருக்கும் என்ரற ரதான்றுகிறது. இேண்டு 
தீற்றலுக்கு இறநதுதான் பிறநதிருபபான்.  ரபாலி 
மேணமாய் நிற்கும் அநத எலும்பின் ்கண் துவாேங்களில் 
வழியும் பேத்திற்கு அநத விழி்கரை ்காேணம். 
ஏர்னா உ்லகின் மி்க அதி்க விள்லக்கு விற்்கபபடட 
க்ளிம்டடின் மற்வறாரு ஓவிேமா்ன ‘தங்கப வபண்’ (Por-
trait of Adele Bloch-Bauer I – 135 million) என்னுள் ஈரபளப 
ஏற்படுத்தவில்ள்ல.    .  .  . 
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சபாதுைான ைனநிள்ல

இநதப பகிரவில் அள்னத்து ம்னநிள்லயும் 
ஓவிேமும் ஓவிேம் சாரநதளவ்கைா்கவும் 
அளமநதுவிடடதில் எ்னக்கு மகிழசசி. 
வபாதுவா்கவும் புள்கபபடம், நி்லவளேபடம் மற்றும் 
தமிழ ்கல்வவடடு்கள் வதாடரபா்ன விசேங்களைப 
பகிே்லாம் என்று நிள்னக்கிரறன். முதலில் 
வதால்லிேல் ஆய்வாைர நண்பர ்காநதிோஜன் 
அவர்கைால் ்கண்டுபிடிக்்கபபடட தமிழ பிோமிக் 
்கல்வவடடு பற்றி பிபிசி வசய்தி நிறுவ்னம் 
அளித்த வசய்தித் துணுக்கு இவவாறு உள்ைது.. 
“மதுளே மாவடடம் திருமங்க்லம் தாலு்காவில் 
அளமநதிருக்கிறது கிண்ணிமங்க்லம். இநத ஊரில் 
உள்ை ஏ்கநாதர அ்னநதவள்ளி அம்மன் ர்காயிலில் 
்கடநத சி்ல நாட்கைா்க வவவரவறு ்கா்ல்கடடத்ளதச 
ரசரநத மூன்று ்கல்வவடடு்கள் கிளடத்திருக்கின்ற்ன. 
்கா்லத்தால் பைளமோ்ன இநதக் ்கல்வவடடில் 
தமிழியில் (தமிழ பிோமி) எழுதபபடடிருக்கிறது. 
ஒரு எண்படளடத் தூணில் கிளடத்திருக்கும் 
இநதக் ்கல்வவடடில், ‘ஏ்கன் ஆதன் ர்காடடம்’ 
என்ற வாரத்ளத்கள் கிளடத்துள்ை்ன. அடுத்ததா்க, 
வடவடழுத்தில் எழுதபபடட ்கல்வவடடு ஒன்று 
கிளடத்துள்ைது. இதில் ‘இளறயிலி ஏ்கநாதன் 
பள்ளிபபளட மண்டளியீநதார’ என்ற வாச்கம் 
இடம்வபற்றுள்ைது. இநதக் ்கல்வவடடு கி.பி. 
7-8ஆம் நூற்றாண்ளடச ரசரநததா்க இருக்்க்லாம் 
எ்னக் ்கருதபபடுகிறது. தமிழில் இதுவளே கிளடத்த 
்கல்வவடடு்களில் ‘பள்ளிபபளட’ என்ற வாரத்ளத 
இடம்வபற்ற பைளமோ்ன ்கல்வவடடா்க இது 
இருக்்க்லாம் எ்ன மாநி்லத் வதால்லிேல் துளறயின் 
வசய்திக் குறிபபு வதரிவிக்கிறது. இதற்குப 
பிறகு அநதக் ர்காயில் வைா்கத்தில் மாநி்லத் 
வதால்லிேல் துளற ரமற்வ்காண்ட ஆய்வில் 
ஆ்கஸ்ட மாதம் 19ஆம் ரததி ்கல்வவடடு ஒன்று 
்கண்டுபிடிக்்கபபடடது. மதுளேளே விஜேேங்க 
வசாக்்கநாதன் ஆண்ட ்கா்லத்தில் கி.பி. 1722இல் 
இநதக் ்கல்வவடடு வவடடபபடடுள்ைது. மி்கவும் 
விரிவா்க அளமநதிருநத இநதக் ்கல்வவடடில் 43 
வரி்கள் இடம்வபற்றிருநத்ன. மதுளேளே ஆண்ட 
நாேக்்க மன்்னர்களின் வபேர்களை வரிளசோ்கப 
படடிேலிடடிருக்கும் இநதக் ்கல்வவடடு, அநதக் 
ர்காயிள்ல பள்ளிபபளட சமாதி எ்னக் குறிபபிடடு, 
குறிபபிடட குடும்பத்தி்னருக்கு உரிளமோ்னது எ்னக் 

கூறுகிறது. "இதுவளே தமிழியில் வபாறிக்்கபபடட 
்கல்வவடடு்கள், நடு்கற்்களில் சமண படுள்க்களில்தான் 
கிளடத்திருக்கின்ற்ன. முதல் முளறோ்க ஒரு தூணில் 
அநத எழுத்து்கள் கிளடத்திருக்கின்ற்ன.” 

இேண்டாவதா்க, ஒரு பிேமாண்டமா்னவதாரு 
அட்லஸ் பற்றி. பதி்னாறாம் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதியில் வநதர்லாண்டஸ்ஸில் உருவாக்்கபபடட 
ஏறக்குளறே ஆறடி நீை அ்க்லம் வ்காண்ட இநத 
நி்லவளேபடத் வதாகுபபின் இபரபாளதே வாசம் 
்லண்டனில் உள்ை அரத பரிடிஷ நூ்ல்கம். இதில் 
இடம்வபற்றிருக்கும் உ்ல்க வளேபடம் பாரபபதற்கு 
மி்கவும் சுவாேஸ்ேமா்னது. வபாதுவா்க, அட்லஸ் 
என்பவன் க்ரேக்்கப புோணக் ்களதயின்படி வா்னத்துச 
வசாரக்்கத்ளத என்வறன்ளறக்குமாய்த் ரதாளில் 
சுமக்கும் தண்டள்னக்குள்ைாக்்கபபடடவன். 
அநதப வபேர எதற்கு நி்ல வளேபட விசேத்திற்குப 
வபேோ்க ளவத்தார்கள் என்று வதரிேவில்ள்ல. 
வ்காசுறா்க, ்கடநத மாதத்தில் குளறநதது 5000 
வருடப பைளமோ்ன படி்கபபாளறோல் (rock crys-
tal) வடிக்்கபபடட ஈடடி முள்னளே (spear head) 
ஸ்வபய்னில் ஒரு அ்கழவாோய்சசியின்ரபாது 
்கண்வடடுத்திருக்கிறார்கள். அநத ஈடடியின் 
ரநரத்திோல் நான் அளடநத ஆசசரேத்திற்கு அைரவ 
இல்ள்ல. அநதப படத்ளத மடடும் பகிரகிரறன். 
இளணேத்தில் முழு விபேமும் கிளடக்கிறது. https://
www.ancient-origins.net/news-history-archaeology /amazing-
crystal-weapons. 
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 ெலட்பபுைகம்

ÜP¾‹ õò¶‹ ä‰«î

åšªõ£¼õ¼‚°‹
Üõóõ˜ Þí‚èƒè¬÷ªò£ˆ¶
Ü‰î‰î ºèñ£è«õ åŠðQˆF¼‚A«ø¡
â¡ C¬î‚° õNòÂŠðõ‰F¼‚°‹
â¡ Ü¡¹ ºèÍ®èO¡
è‡èÀ‚°
è¬ìCõ¬ó
è£†CŠH¬öò£è«õ
ï£Â‹ â¡ ºèº‹
âKòˆªî£ìƒA«ù£‹
â¡ ªðò¬ó‚ ªè£‡ì
ï£¡ õ÷˜ˆî ï£Œ ñ†´‹
ðˆî£ê¬ù»ì¡
â¡ Ý¡ñ£¬õ«ò
õö‚è‹«ð£ô ÞŠ«ð£¶‹
²ŸP²ŸP õ‰¶ªè£‡®¼‚°‹
â¡ F†ì£‰îóˆ¬î‚ °¬óˆîð®
â¡ i†®™
Škv...
ò£ó£õ¶ ÜîQì‹
ï¡P¬òŠðŸP «ðCMì£b˜èœ
ÜîŸ° ÜP¾‹ õò¶‹ 
ä‰«î ä‰¶î£¡.

   - ó£„
• • •

²õŸP™ ð£™ èí‚°
ÜNò£ñ™ Þ¼‚Aø¶
Ü‹ñ£M¡ G¬ù¾èœ...

   - ä.î˜ñCƒ
• • •

cƒèœ
MîMîñ£Œ„ ªêŒ¶
Ü´‚A  ¬õˆF¼‚°‹ 
C½¬õè¬÷ªò™ô£‹ 
ñ£ŸP ñ£ŸP 
ÜEõ¶ «ð£ô ²ñ‰îð®«ò
«õ¬ô ªêŒAø£œ... 
«ð²Aø£œ...
CK‚Aø£œ...
Hœ¬÷ ªðÁAø£œ...
õ£›‰¶‹ º®‚Aø£œ...!

Þ¬ìJ™

âŠ«ð£î£õ¶
º®ò£î î¼íƒèO™
Í„C¬ø‚è 
è‡a¼ì¡
õL‚Aø¶ â¡ð¬î
îù‚°œ Üõœ
ºµºµŠð¬î...
ÞŠð® 
èM¬îò£‚è£ñ™ Þ¼‚è«õ º®õF™¬ô...!!

          - õí¬õ ÉKè£
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Ì˜ièˆ ªî¼M™ 
ðö‹ªð¼¬ñ õ£Œ‰î 
æ¬ì‚è™ i†´ì¡ àø¬õŠ «ðC 
ê£‹ð™ GøˆF™ G¡Áªè£‡®¼‰î
ñèQ¡  ñA¿‰F¡ e¶ 
ªð¼‹ðK¾ì¡ ªðK¶õ‚A 
º¿ I¡ù¿ˆîˆ¬î»‹ ªê½ˆF 
ªõO„êÍ†®ò ªî¼ M÷‚AŸ° 
ÞŠ«ð£¶ M…ë£ùŠ ªðò˜ 
I¡ M÷‚° â¡Á 
î‰¬îJ¡ Þ÷‹ Hó£òˆF™  Gô£...

Ü‰î Gô£î£¡ 
HŸè£ô ñA¿‰¶‚è£óQ¡ 
ªê£‰î M÷‚¬èˆ É‡®M†ì¶‹
î‰¬îJ¡ ð£ìŠ¹ˆîèˆF™  åOÎ†®ò¶‹...

   - ñ«è‰Fó¡«è£
• • •

ë£ù‹ ªðŸø ¹ˆî¬ó 
°Á¹¡ù¬èJ™ èì‰¶«ð£Aø£œ 
ò«ê£î¬ó! 

  - «è£¬õ.ï£.A.Hóê£ˆ
• • •

âvHH»ì¡ Þ¬í‰¶ ð£´î™ 

ò£¬ùè¬÷, è£†ªì¼¶è¬÷,
å¼ ñ£¬ù‚ Ãì ð£˜‚è õ£ŒŠðŸø 
ñ¬ô õù„ ê£¬ôJ¡ 
â¿ð¶ ªè£‡¬ì áC õ¬÷¾èO™ 
ã«î£ªõ£¼ õ¬÷M™ F¼‹¹A¡ø «ð¼‰¶ 
àƒè¬÷ 
Þ¼‚¬èJ¡ êñG¬ôJ™ Þ¼‰¶ 
Ü¬ô‚èN‚Aø¶.
èì™ ñ†ìˆFL¼‰¶ 
ÝJó‹ Ü®èÀ‚° «ñ™ Þ¼‚°‹ àƒè¬÷ˆ 
î¿M‚ èì‚Aø¶
êK¾èª÷ƒ°‹ ðì˜‰F¼‰î ðQŠðìôˆF¡ 
¶µ‚ªè£¡Á. 
ÜŠð£M¡ «î£œ «ñ™ ê£Œ‰¶øƒ°‹ 
Ü‹ñ£M¡ Ü¼A™ Þ¼‚°‹ CÁ °ö‰¬î¬ò 
â«î„¬êò£ù F¼‹¹îL™ ð£˜‚Al˜èœ.
Ü¡¬øò FùˆF¡ à¡ùîñ£ù ðKê£è 
àƒè¬÷Š ð£˜ˆ¶„ CK‚Aø¶ Ü‰î‚ 
°ö‰¬î.
ªè£™Lñ¬ôJ¡ ñóªñ£¡PL¼‰¶
î¬ôWö£èŠ ð£»‹
Üì˜ ñ…êœ GøŠ ðø¬õªòù
àƒè¬÷ cƒèœ àí˜‰î èíˆF™ 
àƒè¬÷ Þö‰¶ 
°ó¬ô àò˜ˆF,
ï£ñ‚è™LL¼‰¶ êLŠH¡PŠ ð£®õ¼‹ 
âvHH »ì¡ Þ¬í‰¶ ªè£œAl˜èœ.
ñ£ƒ°J«ô Ìƒ°J«ô «êF å‡µ «èÀ. 
               
    - T.Cõ‚°ñ£˜

 ெலட்பபுைகம்



ÝƒAôˆF™: ÝLv ì¡ð£˜-ªï™ê¡
îIN™: è£˜°öL
æMòƒèœ - Üö.óTQè£‰î¡
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 ம�ொழிமெயர்பபுச் சிறுகலத

மிஸ். ரசாஃபிக்கு நிள்னவு 
திரும்பிேரபாது, ஆர்கன் இளசபரபளையின் 
நீண்ட, மங்க்லா்ன, அள்லோ்கப வபாஙகிே 
இளசக் குறிபபு்கள் அளமதிோ்ன 
ரதவா்லேத்தின் வபரிே வளைவு்களுக்கு 
ஊடா்கத் தூேத்து எதிவோலிோ்க 
மளறநதுவ்காண்டிருநத்ன. நிோ்கரிக்்கபபடட 
ஒரு சின்்ன ்கறுபபுக் குவிே்லா்கப புனித 
்கன்னியின் பலிபீடத்தில் தனிோ்க 
மண்டியிடடுக் கிடநதாள். பளிசவசன்று 
மின்னிே ரதாேணங்கள் அவள்மீது 
இேக்்கமூடடும் வவளிசசத்ளத வீசி்ன. 
வவள்ளையுளட தரித்த ்கன்னிரமரியின் 
்கருளணமிக்்க புன்்னள்க அவளுக்கு 
இே்கசிேமா்ன ஆறுதள்லத் தநதது. ப்லமா்ன 
சில்வ்லன்ற ்காற்று இருக்ள்க்களுக்கு 
இளடரே இருநத தடத்தில் வீசிேது. மிஸ். 
ரசாஃபி நடுஙகி்னாள், குளிரி்னால் அல்்ல, 
படபடபபால்.

ஆ்னால் இருடடு 
விழுநதுவ்காண்டிருநதது, விளேவில் 
விைக்கு்கள் அளணக்்கபபடடு அநதப வபரிே 
்க்னத்த ்கதவு்கள் மூடபபடும்; வமலிநத 
ரதாளில் இருநது வதாஙகிே சின்்ன வமல்லிே 
ரம்லாளடளே ஒன்று ரசரத்துப பிடித்தபடி 
மிஸ். ரசாஃபி ரவ்கமா்க வவளிரேறி 
வவளிசசமும் இளேசசலும் நிளறநத 

வதருக்்களில் வீடளட ரநாக்கி நடநதாள்.
துேேமும் தனிளமயும் நிளறநத சின்்ன 

அளற அது. அதிலிருநத வவடிபபு்கள், 
ஆேவாேத்துடன் வீசிே ்காற்று ஊவவன்ற 
ஓளசயுடன் உள்ரை நுளைே ஏதுவா்க 
இருநதது. புள்கபபடிநத அழுக்்கா்ன 
சுவர்கள் ம்னவாடடம் ஊடடுவதா்க 
இருநதரதாடு அளத ஒரு நல்்ல பு்கலிடம் 
ரபா்லவும் ்காடடவில்ள்ல. இேற்ள்கயும் 
ந்கேத் தநளத்களும் மறநதுவிடட மூன்றாம் 
மாவடடத்தின் ஏழளம நிளறநத வதருக்்களில் 
இருநத துேேமிகுநத சின்்ன வீவடான்றின் 
துேேமிகுநத சின்்ன அளற அது.

அநத அளறளேப ரபா்லரவ 
வவறுளமோ்கவும் வசௌ்கரிேம் இல்்லாமலும் 
இருநதது மிஸ். ரசாஃபியின் வாழக்ள்க. 
இநத நான்கு சுவர்களையும் ஒரு அழுக்்கா்ன 
சின்்ன க்ரிரோல் வபண்மணியிடம் 
இருநது வாடள்கக்குப வபற்றிருநதாள். 
ஆபேஹாமுக்கு வாக்குச வசய்ேபபடடளதப 
ரபா்லத்தான் இருநதது அவளுளடே 
சநததியும். எலும்பும் ரதாலுமா்ன ள்க்கைால் 
்கால்சடளட்களின் படடிளேயும் நிறுத்தாமல் 
தீோத அேரசசியுடன் ளதத்துக்வ்காண்ரட 
இருபபது மூ்லம் தன்னுளடே வவளுத்த 
சின்்ன உடலில் துடிக்கும் சுடளேபரபா்ல 
உயிளே ஒடடியிருக்்கச வசய்தாள். இநதச 

குட்டி மிஸ். ச�ோஃபி
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சலிபபூடடும் முடிவில்்லாத ரவள்லதான் 
அவளுக்கு உணவிடடது. இேவும் ப்கலும் 
அேோமல் உளைத்தாலும் வசாற்பமா்ன 
வருமா்னத்ளதரே வ்காண்டுவநதாலும் 
அதுமடடுரம வாழக்ள்கயின் ஒரே 
நம்பிக்ள்கோ்க இருநதது.

்கரிேடுபபின் முன் உட்காரநது ஊசிோல் 
துளைக்்கபபடட வவளுத்துபரபா்ன 
விேல்்களுக்குச சூரடற்றிக்வ்காண்டபடிரே 
அநத நாளின் விரநாதமா்ன நி்கழவு்களை 
நிள்னத்துப பாரத்தாள்.  ்கால்சடளட்களும் 
உள்ைாளட்களும் வ்காண்ட ்கறுபபு 
மூடளடளேத் தூக்கிக்வ்காண்டு தன்னுளடே 
வசாற்பமா்ன ஊதிேத்ளத வாஙகி 
வருவதற்்கா்க டவுனுக்குப ரபாயிருநதாள். 
வரும் வழியில் அளமதிோ்ன வவள்ளைப 
புனித ்கன்னியின் பலிபீடத்தில் ரதாத்திேம் 
வசால்வதற்்கா்க வஜசுயிட ரதவா்லேத்துக்குள் 
நுளைநதாள். அவள் மண்டியிடடிருநதரபாது 
அஙகிருநத வபரிே ஆர்கனில் இருநது 
அற்புதமா்ன இளச வதறித்து வவளிபபடடது, 
பல்ரவறு ம்லர்களின் கிைரசசியூடடும் 
நறுமணமும் ப்ல விைக்கு்களின் பளீரிடும் 
வஜாலிபபும் திருமண விருநதி்னர்களின் 
படடாளட்களின் ஒய்ோேமா்ன சேசேக்கும் 
ஓளசயும் ர்கடடது. எ்னரவ மிஸ். ரசாஃபி 
திருமணத்ளதப பாரபபதற்்கா்கக் ்காத்திருக்்க 
முடிவுவசய்தாள். எவவைவு வேதா்னாலும் 
சூடுபடடாலும் வபண்ளம நிளறநத இதேம் 
இதில் பேவசபபடாமல் இருபபதில்ள்லரே? 
ஒரு சின்்னஞசிறிே ஏளை க்ரிரோல் 
பணிபவபண்ணுக்கும் அதில் ஏன் ஆரவம் 
இருக்்கக்கூடாது?

திருமணக் கூடடம் வபருகி வழிநத 
ஆர்கனின் இளசவோலிக்்க முளறபபடி 
உள்ரை நுளைநதது: ப்கடடா்ன மணம்கனின் 
ரதாைர்கள், ஒயி்லா்ன இர்லசா்ன வவள்ளை 
உளட அணிநத மணபவபண்ணின் ரதாழி்கள், 
்கம்பீேமா்ன சாடடின் உளடயும் நுடபமா்ன 
வள்லத்துணிோ்லா்ன மு்கத்திளேயும் 
அணிநத மணபவபண்ணும் மகிழசசிோ்ன 
மணம்கனும் கூட. அவர்களின் மு்கத்ளத 
நன்றா்கப பாரபபதற்்கா்க முன்ர்ன சாய்நதாள். 

“ஆஹ்!”
புனித ்கன்னியின் பலிபீடத்துக்கு அருகில் 

இருநதவர்கள் மங்க்லா்ன வபருமூசளசயும் 
படி்களில் ஆளடயின் சேசேக்கும் ஓளசளேயும் 
ர்கடடு ஆவர்லாடு திரும்பிப பாரத்தார்கள். 
ஒரு வமலிநத ்கறுபபு உளடேணிநத உருவம் 
்கம்பிளேப பிடித்துத் தள்லளே அதற்குரமல் 
நீடடிப பாரத்தது. மிஸ். ரசாஃபி மேஙகி 
விழுநதிருநதாள்.

“எ்னக்குப பசிசசிருக்கும்,” அவளுளடே 
சின்்ன அளறயில் எரிநதுவ்காண்டு 
இருநத ்கரிேடுபபின் முன் உட்காரநதபடி 
ரோசித்தாள். “எ்னக்குப பசிசசிருக்கும்,” 
என்று ரசாள்கோ்ன சிரிபவபான்ளறச 
சிரித்தபடி இேவு உணவுக்்கா்ன ்காஃபிளேயும் 
வோடடிளேயும் இளறசசிளேயும் தோரிக்்க 
முள்னநதாள்.

இேக்்கபபடுபவோ்க இருநதால் 
மிஸ். ரசாஃபிளேப பாரத்ததும் உதடடில் 
ரவ்கமா்கத் ரதான்றும் வசால், “பாவம் அநதக் 
குடடிப வபண்!” என்பதா்கத்தான் இருக்கும். 
வவறுளமயும் அசுத்தமும் நிளறநத இநதக் 
குடியிருபபுப பகுதிக்கு அவள் வநது ஐநது 
வருடம் இருக்கும். துக்்கத்துக்்கா்ன ்கரும்படடு 
ஆளடேணிநது அவளுளடே வலுளவ 
எல்்லாம் வவளிரே இழுத்துத் தள்ளும் வபருத்த 
ர்கவல்்களுடன் அழுதபடிரே இருநதாள். 
தன்னுளடே ்கடநத ்கா்ல வாழக்ள்களேப 
பற்றி வமௌ்னமா்கரவ இருநதாள். ஆ்னால் 
வதருமுள்னயில் மளிள்கக்்களட ளவத்திருநத 
மிக்ர்கலும் எதிரில் ேபபி ்களட ளவத்திருநத 
ரமடம் ்லாவேன்டடும் அவளுளடே ரசா்க 
வே்லாற்ளறயும் பளைே வபருளமளேயும் 
தங்களுக்குள் ரபசி முடிவுவசய்து 
விடடிருநதார்கள். அவர்களுக்கு எல்்லாம் 
வதரியும் என்பதல்்ல; அநதப பகுதியில் 
குடியிருபபவர்கள் தங்களின் அறிவு ஊற்றுக் 
்கண்ணா்க நிள்னத்துக்வ்காண்டு மிக்ர்கலிடம் 
வரும்ரபாது அவர்களிடம் வசால்வதற்்கா்க 
ஏதாவவதான்ளற உருவாக்்க ரவண்டுரம.

ஒருநாள் ்காள்லயில், மிஸ். ரசாஃபி 
மஞசள் இள்ல்களைக் வ்காண்ட மேங்களின் 
ஊரட நுளைநது சீழக்ள்கவோலி 
எழுபபிேபடி வீசும் இள்லயுதிர்கா்லக் 
்காற்றின் அதி்காள்லப புத்துணரளவ 
அனுபவிபபதற்்கா்கத் தன்னுளடே இருண்ட 
ஜன்்னல்  ்கதவு்களைத் திறநது ளவத்தாள். 
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நாடடின் மற்ற பகுதி்கள் வமன்முடிோ்லா்ன 
ஆளடளேப ரபாரத்திக்வ்காண்டிருநதரபாது, 
நியூ ஆரலிேன்ஸெுக்கு மடடும்தான் 
இபபடிபபடட அளமதியும் நீ்ல மூடுபனி 
சூழநத வவதுவவதுபபா்ன நவம்பர 
தி்னங்களும் கிளடக்கும். மிஸ். ரசாஃபி 
இனிளமோ்ன ஈேப பதமிக்்க ்காற்று அவைது 
்கருளமோ்ன கூநதள்ல ்கள்லத்துசவசல்்ல 
ஏதுவா்க ஜன்்னலுக்்கருகில் வமஷிள்ன 
இழுத்துப ரபாடடாள்.

விரவிரவே்ன வசாேவசாேபபா்ன 
ஜீன்ஸ் ரபண்டு்களின் வபல்ட படடியில் 
ரவ்கமா்கவும் வமன்ளமோ்கவும் ந்கரநதது 
வமஷின். விர விர, ஆமாம், மிஸ். ரசாஃபி 
பாடவ்லான்றின் இளசளே உண்ளமோ்கரவ 
மு்னகி்னாள்! இன்று ஆசசரிேமூடடும் 
வள்கயில் இர்லசா்க உணரநதாள்.

“்கடவுரை!” என்று முணுமுணுத்த 
மிக்ர்கல் வதருவின் எதிரபபுறத்தில் 
ரமளஜக்குப பின்்னால் அமரநது நீ்லமும் 
பழுபபும் ்க்லநத ரம்லஙகி்களைத் 
ளதத்துக்வ்காண்டிருநத ரமடம் 
்லாவேன்டடிடம் வசன்றான். “அநதக் குடடிப 
வபண்மணி பாடறாரை. பளைே நிள்னவு 
வநதுடுசரசா.”

“இருக்்க்லாம்,” என்று முணுமுணுத்தாள் 
ேபபி வபண்மணி.

ஆ்னால் குடடி மிஸ். ரசாஃபிக்கு இருபபுக் 
வ்காள்ைவில்ள்ல. ஏரதா ஒரு விர்னாதமா்ன 
உநதுதல் அவளை ந்கேத்துக்கு இழுத்தது; 
்கணக்கி்லடங்காத ஜீன்ஸ் வபல்டடு்களைத் 
ளதத்து முடிபபதற்குள் வமஷின் வமதுவா்க 
மி்க வமதுவா்க இேஙகுவதுரபா்ல இருநதது. 
ளதத்துமுடித்த ஜீன்ஸ்்கள் இருநத ள்கக்கு 
அடங்காத வபரிே மூடளடளேக் ்கடடும் 
அவசேத்தில் விேல்்கள் படபடத்து நடுஙகி்ன. 
ந்கேத்துக்குச வசல்்ல வண்டி ஏறுவதற்்கா்க 
க்ளைரரபாரன் வதருவுக்குப ரபாவதற்குள் 
ஆரவமிகுதியில் அவள் ்கால்்கரை 
ஒன்ளறவோன்று தடுக்கிவிடட்ன. எங்காவது 
ரபா்கரவண்டுவமன்ற பேபேபபூடடும் 
ஆவல் அவளைத் வதாற்றிக்வ்காண்டது, 
குதூ்க்ல உணரவு ஏற்படடது; ஒருவித 
முடடாள்த்னமா்ன மகிழசசி மங்க்லா்ன 

எதிவோலி ரபா்ல அவளுளடே ஒடடிே 
்கன்்னங்களில் நிறத்ளதக் கூடடிேது. 
த்னக்கு என்்ன நடக்கிறது என்று அவள் 
ஆசசரிேபபடடாள்.

வண்டியில் ஒருவரும் அவளைக் 
்கவனிக்்கவில்ள்ல. க்ளைரரபாரன் வரிளசயில் 
வசல்லும் பேணி்கள் வபரிே ்கறுபபு நிற 
மூடளட்களை எடுத்துச வசல்லும் வமலிநத 
சின்்ன ்கறுபபு நிற அஙகி அணிநத வபண்்களைப 
பாரத்துப பைக்்கபபடடிருநத்னர; அநத 
ந்கேத்தின் பரிதாப்கேமா்ன ்காடசி்களுள் 
அதுவும் ஒன்று. ரபயூ வதருவில் பூத்திருக்கும் 
வசவவேளி்களைப பாரபபதற்்கா்க ஜன்்னலுக்கு 
வவளிரே தள்லளே நீடடிேவபாழுது, 
வண்டிக்குள் ஒலித்த உளேோடல் அவளின் 
்கவ்னத்ளத ஈரத்தது.

“ஆமாம், நீலுக்கு வோம்ப ரமாசமா்ன 
ரநேம்தான், இபரபா ்கல்ோணம் ரவற 
ஆயிடுசசு,” என்று வேதில் மூத்த மனிதர 
வசான்்னார. “அவன் என்்ன வசய்ேப 
ரபாறான்னு வதரிேள்ல.”

நீல்! ்காளதத் தீடடிக்வ்காண்டாள். 
வஜசுயிட ரதவா்லேத்தில் பாரத்த மணம்கனின் 
வபேர அதுதான்.

“எபபடி நடநதுசசு?” ரசாரவா்ன குேலில் 
ர்கடடான் அநத இளைஞன். அவன் புதிேவன் 
என்பது வதரிநதது; அநதப புதிேவன் 
குளறேற்ற ஆளட்களை அணிவதில் அதீத 
ஈடுபாடுள்ை ஆண் என்பதும் வதரிநதது.

“முதல்்ல ்கம்வபனி நஷடமாசசு; அவன் 
அளதப வபரிசா வபாருடபடுத்த்ல, ஏன்்னா 
அவர்னாட மாமாரவாட வசாத்து இைநத 
அதிரஷடத்ளத மீடடுக்வ்காடுத்துடும்னு 
ஒரு நம்பிக்ள்க. திடீரனு இநத அளடோைம் 
்காடடற பிேசசிள்ன வநதுடுசசு, இபரபா 
எல்்லாத்ளதயும் இைநது சீேழிேற 
நிள்லளமயி்ல இருக்்கான்.”

“வாழக்ள்க முழுக்்க அவள்னத் வதரிஞச 
உங்களைபரபா்ல சி்ல ரபரு அவள்ன 
அளடோைம் ்காடட முடிோதா?”

“நல்்ல மனுஷன்பா நீ, எல்்லா முேற்சியும் 
வசஞசு பாரத்தாசசு; ஆ்னால் அநத அபத்தமா்ன 
பளைே உயில் குறிபபிடட பைளமோ்ன 
ரோமானிே ரமாதிேம் ஒன்ளற ளவத்துத்தான் 
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அளடோைம் ்காடடணுமாம். அது 
அவன்கிடட இல்ர்லன்்னா, அளடோைமும் 
்காடடமுடிோது, அதிரஷடமும் 
கிளடக்்காது. அவன் அநத ரமாதிேத்ளதக் 
வ்காடுத்துடடா்னாம். அத்ரதாட எல்்லாம் 
முடிஞசுடுசசு.”

“நீங்க எல்்லாம் முடடாள்்கள். 
ரமாதிேத்ளத வவசசிருக்கிறவங்ககிடட 
இருநது அளதத் திருபபி வாங்க முடிோதா?”

“சு்லபமாச வசால்லிடரட நீ; நீலுக்கு 
ஏரதா ஒரு க்ரிரோல் வபண்ரணாட 
சின்்னதா ்காதல் சமாசாேம் இருநததாம். 
்கல்ோணம் வசஞசுக்கிறதா இருநத அநதக் 
்கருநிறக் ்கண்்கள் வ்காண்ட வபாண்ணுகிடட 
ரமாதிேத்ளதக் குடுத்துடடா்னாம். நீர்லாட 
்காதல் விவ்காேவமல்்லாம் உ்னக்குத்தான் 
வதரியுரம. அவன் அநதப வபாண்ளண ஒரு 
மாசத்து்ல மறநதுடடான். ஆ்னா, அநதப 
வபாண்ணு அளதப வபரிே விஷேமா 
எடுத்துக்கிடடு ம்னசு பாதிக்்கபபடடிருக்்கா. 
அது்னா்ல அவளைப ரபாய்த் ரதடிப பிடிசசு 
ரமாதிேத்ளதத் திருபபி வாஙகிடடுவே 
அவர்னாட குற்றவுணரசசி தடுக்குது.”

புழுதி படரநத புல்ள்லப 
பாரத்துக்வ்காண்டிருநத மிஸ். ரசாஃபிக்கு 
அதற்குரமல் எதுவுரம ர்கட்கவில்ள்ல.  
்கண்்களை முடடி மளறத்த சூடா்ன 
்கண்ணீர வபருளமயுணரவால் கீரை 
விைாமல் ்கண்்களிர்லரே தஙகித் தீய்த்தது. 
இதேவலியின் எல்்லா நுடபங்களுடனும் 
அவளுக்குத் வதரிநத ்களததான் அது. அநத 

ரமாதிேத்ளதயும் அவளுக்குத் வதரியும். 
துேேத்தின் பாேம் தாங்காமல் இதேம் 
வவடித்துவிடுரமா என்பதுவளே பிரிேத்துடன் 
அளதத் தடவியும் முத்தம்வ்காடுத்தும் அவள் 
அழுத அநத நாளும் நிள்னவுக்கு வநதது. பிறகு, 
ரவறு ஒருவருக்கு அளமதிளேத் தருவதற்்கா்க 
அளத அடகுக் ்களடக்கு எடுத்துச வசன்றாள்-
அநத ரவறு ஒருவர அவளுளடே தநளததான். 
நீலின் சின்்ன ‘க்ரிரோல் ்காதல் விவ்காேம்’ 
எபரபாதுரம ஏழளமோ்னதும் வேதா்னதும் 
ரசாரவுற்றதுமா்க இருக்்கவில்ள்ல; 
தள்லகீைா்ன மாற்றங்கள் வநதுதான் 
தீேரவண்டும், நீலுக்கும் அது வதரியும், 
அத்னால் ரமாதிேம் இபரபாது ரமாண்ட ரட 
பிதி அடகுக் ்களடயில் இருநதது. இருநதாலும் 
அது அவனிடம்தான் இருக்்கரவண்டும், அது 
அவனுளடேது; அவனுக்கு அவமா்னமும் 
ரவதள்னயும் ஏற்படாமல் பாது்காபபரதாடு 
அநத வவள்ளை ்கவுன் அணிநத 
மணம்களையும் துேேத்தில் இருநது ்காக்கும். 
அவனுக்கு அது கிளடக்்கரவண்டும், ஆ்னால் 
அது எபபடி நடக்கும்?   

அது இன்்னமும் அடகுக் ்களடயில்தான் 
இருநதது; அதுரபான்ற வித்திோசமா்ன 
நள்களே ோரும் வாங்க முன்வருவதில்ள்ல, 
அதற்்கா்ன சீடடும் வீடடில் அ்லமாரி 
இழுபபளறயில்தான் இருநதது. சரி, எபபடியும் 
அளத அவனிடம் ரசரக்்க ரவண்டும். 
அதற்்கா்ன முேற்சியில் அவள் படடினி 
கிடநதாலும் பேவாயில்ள்ல. அவர்ன அளத 
மீடடுக்வ்காள்ை்லாம் என்பளத அவனிடம் 
வசால்வது என்பது நடக்்காது. ரநோ்ன 
வளைோத முதுவ்கலும்பும் வபருளமயில் 
விளேத்த ்கழுத்தும் வ்காண்ட அவளுளடே 
க்ரிரோல் ேத்தம் சக்திளே எல்்லாம் திேடடி 
ரமர்ல எழும்பி அவளை மூசசுத் திணறச 
வசய்துவிடும். இல்ள்ல; அநதப பைளமோ்ன 
ரோமானிே ரமாதிேம் அவளுளடே விேலில் 
ஒரு பரிசா்க மாடடபபடடது, அளத ஒரு 
பரிசா்கத்தான் திருபபித் தேரவண்டும்.

வண்டி ஏற்ற இறக்்கத்தில் குதித்தபடி 
வமதுவா்கச வசன்றது, அநதப பாவபபடட 
சின்்ன மண்ளடக்குள் சூடா்ன எண்ணங்கள் 
ரவ்கமா்க அள்லரமாதி்ன. அவனிடம் அநத 
ரமாதிேத்ளதத் தேரவண்டும்; ஆ்னால் எபபடி 
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– ரமாதிேம் - ரோமானிே ரமாதிேம் - வவள்ளை 
உளடேணிநத மணம்கள் படடினியில் - 
அவளுக்குப ளபத்திேம் பிடித்தது - ஆஹ் 
ஆமாம் - ரதவா்லேம்.

ந்கேத்தின் மி்கவும் பேபேபபா்ன வநரிசல் 
மிகுநத பகுதியில் இருநதது அது. அதிலிருநத 
ஓவிேங்களும் வவண்்க்லமும் இரும்பும் 
இளடக்்கா்லத்ளதச ரசரநதது என்பளதக் 
்காடடி்ன. உள்ரை, எல்்லாம் குளிரசசிோ்கவும் 
மங்க்லா்கவும் இளைபபாறுதர்லாடும் 
இருநதது. நறுமணப வபாருட்களின் 
மங்க்லா்ன புள்க ரமர்ல எழும்பி சாம்பல் 
நிற வளைவு்களின் ஊரட எல்்லாபபுறமும் 
பேவிேது. ஆம், புனித ்கன்னிக்குத் 
வதரிநதிருக்கும் என்பதால் அவள்மீது 
இேக்்கபபடுவாள்; அை்கா்ன ம்லர்கைால் 
அ்லங்கரிக்்கபபடட பலிபீடத்தில் இருநத 
இனிளமோ்ன வவள்ளை உளட தரித்த புனித 
்கன்னி. அல்்லது, இநத ரதவா்லேத்தின் அதிபர 
இருக்கும் தங்கநிறக் ்க்லசத்ளதத் தாண்டி உேரே 
இருநத மாடத்தில் இருநத இன்வ்னாருவர. 
அஙர்க எபரபாதும் துறுதுறுவவ்ன 
இேஙகிக்வ்காண்டிருக்கும் திதிசரச, மிஸ். 
ரசாஃபியின் மூடளட வைக்்கத்ளதவிடப 
வபரிேதா்க இருநதளதக் ்கவனித்தார. “ஆஹ், 
பாவம் இநதப வபாண்ணு!” என்றாள் 
திதிசரசயின் அம்மா, “கிறிஸ்துமஸெுக்கு 
நிளறே பணம் சம்பாதித்துவிடுவாள்.”

ஒவவவாரு நாளும் மூடளடயின் 
அைவு வைரநதுவ்காண்ரட இருநதது, மிஸ் 
ரசாஃபிரோ சிறுத்துக்வ்காண்ரட ரபா்னாள். 
ஈேபபதமிக்்க குளிரூடடும் மளையும் பனியும் 
வவள்ளைத் திளேசசீள்லயிடட ஜன்்னல் ்கதளவ 
மூடச வசய்தது. ஆ்னாலும் எநரநேமும் அநதத் 
ளதேல் வமஷினின் பின்்னால் இருநத ்கறுபபு 
அஙகிேணிநத குடடி உருவம் ரமலும் கீழும் 
ந்கரநதுவ்காண்ரட இருநதது. விரவிரவே்னச 
சக்்கேம் சுைன்றது, அவள் பக்்கத்திலிருநத 
வசாேவசாேபபா்ன ஜீன்ஸ் ரபண்டு்கள் 
வபரிே குவிே்லா்கக் கிடநத்ன. கிரைரபாரன் 
வதருவுக்குப ரபாகும் வண்டி முன்ள்னக் 
்காடடிலும் அதி்க தடளவ அவளைப பாரத்தது. 
தங்கநிறக் ்க்லசத்துக்கு ரமர்ல இருநத 
ம்லர்கைால் அ்லங்கரிக்்கபபடட மாடத்தில் 
இருநத இனிளமோ்ன வவள்ளை உளட தரித்த 

புனித ்கன்னி தன் முன்்னால் மண்டியிடும் 
அநதச சின்்ன உருவத்ளதத் தி்னமும் பாரத்தார.

“்கடவுரை, அநதப வபாண்ணு எபபடி 
உயிரோட இருக்்கான்ர்ன வதரிேர்ல. 
சாபபாடு? ஒன்னும் கிளடோது… எதுவுரம 
கிளடோது… ரநத்து ோத்திரி அவவைவு குளிோ 
இருநதது. அவகிடரட நான்தான் வநருபபு 
மூடடச வசான்ர்னன். கிடடத்தடட உளறஞசு 
ரபாயிடடா,” அழுக்்கா்க இருநத வீடடுச 
வசாநதக்்காரி ரமடம் ்லாவேண்டடிடமும் 
மிக்ர்கலிடமும் வசான்்னாள் ஒருநாள்.

அதற்குள்ைா்க, மிஸ். ரசாஃபி 
அதிரஷடமற்ற உறவி்னர ஒருவளேக் 
கிறிஸ்துமஸின்ரபாது சிளறயில் இருநது 
மீடபதற்்கா்கப படடினியில் சாகிறாள் 
என்ற வதநதி பேவிேது. அவள் வதருவில் 
நடநதரபாது அநத வதநதிோ்னது அவளின் 
வமலிநத சின்்ன ரத்கம் ஒளி வடடத்தால் 
சூழநதிருபபது ரபான்ற ்காடசிளே மக்்களுக்கு 
உருவாக்கிேது.

நவம்பர ரபாய் டிசம்பர வநதது, 
ஆ்னாலும் அநதச சின்்ன நாணேக் குவிேல் 
அவளுக்குத் ரதளவபபடட வதாள்களே 
எடடவில்ள்ல. அடக் ்கடவுரை! எஙர்கதான் 
ரபா்னது எல்்லாக் ்காசும்! வாடள்கக்கும் 
மளிள்கக்கும் நி்லக்்கரிக்கும்தான், அளத அவள் 
மி்கவும் குளறவா்கத்தான் பேன்படுத்தி்னாள். 
இத்தள்ன ரவள்ல வசய்ததும் பாரத்துப 
பாரத்துச ரசரத்ததும் நல்்ல ப்லள்னத் தருமா? 
தே்லாம், ஆமாம், கிறிஸ்துமஸெுக்குள் தே்லாம்.

கிறிஸ்துமஸெுக்கு முநளதே 
இேவில் மர்னாதிடம் இல்்லாதவர்கள் 
ோேல் வதருவுக்குப ரபா்கக்கூடாது. 
வபருஙகூசசலிடுபவர்களின் ்கத்தலும் 
ஆரபபாடடமும் ளதரிேமா்னவர்களின் 
ம்னதில்கூடப பேத்ளத ஏற்படுத்திவிடும். 
அநதக் கூசசலுக்கும் ்கத்தலுக்கும் 
இளடயிலும் ்காளதச வசவிடாக்கும் 
ஊதுகுைல்்களின் ஓளசக்கும் த்கே 
விசில்்களின் சத்தத்துக்கும் அபாே்கேமா்ன 
வாணரவடிக்ள்கயின் அணிவகுபபுக்கும் 
நடுவிலும் ஒரு சின்்ன உருவம் விளேநதது. 
ஒரு ள்கயில் வ்காண்டாடடக்்காேர்கைால் 
பிய்த்து எறிேபபடட வதாபபிளே இறு்கப 
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பற்றிக்வ்காண்டும் மற்வறாரு ள்கயில் 
வமல்லிே ்கறுபபு அஙகிக்குக் கீரை ளநநத 
சின்்ன ரநாடடுப புத்த்கம் ஒன்ளறப 
பிடித்தபடியும் நடநதது.

ரமாண்ட ரட பிதி அடகுக் ்களடக்கு 
மூசளசப பிடித்துக்வ்காண்டு ஆவலுடன் 
ஓடி்னாள். “ேசீதா? இரதா, ளநநது 
்கசஙகிப ரபாயிருக்கு. அநத ரமாதிேம்? 
விற்்கவில்ள்லோ? இல்ள்ல, நன்றி ்கடவுரை!” 
அது திரும்பவும் கிளடத்தது தான் படட 
்கஷடத்துக்்கா்ன மகிழவூடடும் ப்லன் என்று 
நிள்னத்தாள்.

விருநதில் வாணரவடிக்ள்க விடாமல் 
வைக்்கம்ரபா்ல ்கதவிடுக்கு வழிரே திதிசரச 
ரநாடடமிடடு இருநதால் மிஸ். ரசாஃபி 
அழுக்்கா்ன வநளிநத தங்க ரமாதிேம் ஒன்ளற 
முத்தமிடுவளதயும் தடவிக் வ்காடுபபளதயும் 
பாரத்து அவனுளடே வடடக் ்கரிே விழி்கள் 
தடளடபரபா்ல இன்னும்  வபரிேதா்க 
விரிநதிருக்கும்.

“ஆஹ், அன்பு ரமாதிேரம,” என்று 
முணுமுணுத்தாள். “ஒரு ்கா்லத்தில் 
அவனுளடேதா்க இருநரத, இபரபா 
மறுபடியும் அவனுளடேதா்க இருக்்கப 
ரபாரற. நீ அவர்னாட விேல்்ல இருக்்கணும், 
ஒருரவளை அவர்னாட இதேத்ளதயும் 
வதாட்லாம். அன்பு ரமாதிேரம. என் 
சின்்னக் ்கண்ரண, என் குடடி இதேரம. 
நான் உன்ள்னக் ்காதலிக்கிரறன். நான் 
உன்ள்னக் ்காதலிக்கிரறன். ஆமாம், ஆமாம். 
நீ அவனுளடேது. நீ என்னுளடேதா்கவும் 
ஒரு ்கா்லத்தில் இருநதாய். இன்னிக்கு 
ோத்திரி, ஒரு ோத்திரி மடடும், நான் உன்ள்ன 
ளவசசுக்கிரறன். அபபுறம், நாளைக்கு, நீ 
அவள்னக் ்காபபாத்த ரவண்டிே இடத்துக்குப 
ரபா்க்லாம்.”

மறுநாள், குைநளத்களின் சீடடி்களிலும் 
ஊதுகுைல்்களிலும் இருநது எழுநத உேத்த 
ஒலி வவதுவவதுபபா்ன ்காற்றுடன் ்க்லநதது. 
குளிரநத ்காற்ளற உள்ரை அனுமதிபபதற்்கா்க 
ஜன்்னல்்களும் ்கதவு்களும் திறநது 
ளவக்்கபபடடிருநதாலும் அது கிறிஸ்துமஸ் 
நாவைன்பளத ோரும் சநரத்கபபடரவ 
முடிோது. குறு்க்லா்கவும் அளடச்லா்கவும் 
இருநத வண்டி்களில் பிளணக்்கபபடடிருநத 

ர்காரவறுக் ்கழுளத்களின் மு்கத்தில்கூட 
கிறிஸ்துமஸின் பேவசம் வதரிநதது. 
வதருக்்களிலும் கிறிஸ்துமஸ் விளைோடடுப 
வபாருட்களிலும் கிறிஸ்துமஸின் ஓளச 
ர்கடடது; சளமே்லளற்களின் சுளவோ்ன 
உணவில் இருநது எழுநத மூக்ள்கத் 
துளைக்கும் வேரவற்்கத்தக்்க  கிறிஸ்துமஸ் 
நறுமணம் எஙகும் பேவி இருநதது. மிக்ர்கலும் 
ரமடம் ்லாவேன்டடும் வதருவுக்கு இருபுறம் 
இருநதும் புன்்னள்கத்தபடி ஒருவருக்வ்காருவர 
வாழத்துக்்களைத் வதரிவித்துக்வ்காண்ட்னர. 
வதருவில் வசன்றுவ்காண்டிருநதவரின் 
வாழத்து நிளறே குைநளத்களைக் 
வ்காண்ட வீடடுச வசாநதக்்காரிக்கு அவளே 
நிள்னவூடடிேது.

“மிஸ். ரசாஃபி, பாவபபடட ஆத்மா. 
அவளுக்கு இது வபரிே கிறிஸ்துமஸொரவ 
இருக்்காது. இன்ள்னக்கு ஒருநாள் மடடும் 
என்ர்னாட ்கழிக்்கச வசால்லி கூபபிடப 
ரபாரறன். வ்காஞசமாவது அவளை 
உற்சா்கபபடுத்தும்.” 

அநதச சின்்ன ஏழளம நிளறநத அளற 
சுத்தமா்கவும் ரநரத்திோ்கவும் ளவக்்கபபடடு 
இருநதது. அநத உேேமா்ன பளைே பாணி 
ரமளஜயில் ஒரு தூரசா குபளபரோ எதுவுரம 
இல்ள்ல. ஒரே ஒரு தாளில் மடடும் ஏரதா 
எழுதபபடடு ளவக்்கபபடடு இருநதது. 
திதிசரசயின் துபபறியும் புத்தி எஙகிருநது 
வநதது என்று வதரிநதுவிடடது. வீடடுச 
வசாநதக்்காரி தாளைத் திருபபிப படித்தாள்.

லூயிஸ் - இநதா உன்னுளடே ரமாதிேம். 
உன்னிடரம அளதத் திருபபிக் வ்காடுக்கிரறன். 
உ்னக்கு அது ரதளவபபடடது என்று 
ர்கள்விபபடரடன். அது சரிோ்ன ரநேத்துக்கு 
வநது ரசரநதிருக்கும் என்று நம்புகிரறன். - 
ரசாஃபி.

“ரமாதிேமா, எஙர்க?” என்று 
முணுமுணுத்தாள் வீடடுச வசாநதக்்காரி. 
மாரபின் ரமர்ல பிளணநதிருநத அவைது 
விேல்்களில் இருநதது அது -அநத உளறநத 
மகிழசசிோ்ன மு்கத்துக்கு கீரை இருநத 
மாரபு வவளுத்தும் குளிரநதும் ரபாயிருநதது. 
மிஸ். ரசாஃபிக்குக் கிறிஸ்துமஸ் 
விடிநதுவிடடிருநதது.
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இளணேவழிக் ்கல்வியில் ரசாரநதிருக்கும் 
மாணவர்களுக்கு ஒரு உற்சா்க டானிக்தான் இநதக் 
்கடடுளே.

 இநத அகி்லம் ரதான்றிே நாள் முதல் 
நமது அனுபவங்களில்  சி்ல உண்ளம்களை 
நாம் நம்பிக்வ்காண்டு வருகிரறாம். ரமர்ல 
வா்னம், கீரை பூமி, ஒரு வபாருளை ரமல்ரநாக்கி 
எறிநதால் அது பூமிளே ரநாக்கி வரும் என்ற புவி 
ஈரபபு விளச, ோோலும் ஒளிளே விட ரவ்கமா்கச 
வசல்்லமுடிோது, மனிதர்கள் உயிரவாை பிோண 
வாயு (ஆக்ஸிஜன்) ரதளவ, வடலிசீரிேல் 
பாரக்்காமல் நம்ம வீடடுப வபண்்கைால் ஒரு 
நாளும் இருக்்கமுடிோது ரபான்றளவ. ஆ்னால் 
ஆக்ஸிஜன் இல்்லாமலும் உயிரவாை்லாம் 
என்ற ்கண்டுபிடிபபு நமது ்கருதுர்காளை 
ஒடடுவமாத்தமா்கப புேடடிப ரபாடடிருக்கிறது. 
ரவற்றுக்கிே்க மனிதர்களைப பற்றிே ரதடலில் 
இது கூடுதல் வவளிசசம் பாய்சசும் ்கண்டுபிடிபபு.

எபபவும் அறிவிேல் ்கண்டுபிடிபபு்கள் 
நம்ளம விேபபின் உசசிக்குக் வ்காண்டுவசல்லும் 
ஆற்றல் வபற்றளவ. இஙகு நாம் ்காணவிருக்கும் 
அறிவிேல் அதிசேத்திற்கு அறிவிே்லாைர்களின் 
பத்து ஆண்டு உளைபபுதான் நம்ளம ரமலும் 
அதிசயிக்்க ளவக்கிறது.

ஒவவவாரு உயிரி்னமும் உயிரவாை மி்க 
அவசிேமா்னது ஆக்ஸிஜன். தூஙள்கயிர்ல 
வாஙகுகிற மூசசு அது சுழி மாறிப ரபா்னாலும் 
ரபாசசு !

வதாடரநது சி்ல நிமிடங்கள் ஆக்ஸிஜன் 
கிளடக்்கவில்ள்ல என்றால், அல்்லது 
நுளேயீேல் ரவள்லநிறுத்தம் (மூசசுத் திணறல்) 
வசய்தால் அநத நிள்ல மேணம் நி்கைக் 
்காேணமாய் ஆகிவிடும். மனிதர்கள் உள்ளிடட 

வபரும்பா்லா்ன முதுவ்கலும்புள்ை வி்லஙகு்கள் 
ஆக்ஸிஜன் இல்்லாவிடடால் சி்ல நிமிடங்களில் 
உயிரிைநதுவிடும். ஆ்னால், க்ரூஷன் ்காரப (Cru-
cian carp) எனும் மீன் வள்க்கள் மிகு பனிக் 
்கா்லங்களில் வட ஐரோபபாவின் பனி உளறநத 
ஏரி்களிலும் குைங்களிலும் ஆக்ஸிஜன் இல்்லாமல் 
சி்ல மாதங்கள் வளே உயிரோடு இருக்கும் 
ஆற்றல் வபற்றளவ. அதுவும் அதி்கபடசம் 140 
நாட்கள்தான். அதற்குள் பனிக்்கா்லம் மாறிவிடும். 
ஆக்ஸிஜன் கிளடத்துவிடும்.

அபபடிோ்னால் தன் வாழநாள் முழுவதும் 
ஆக்ஸிஜர்ன இல்்லாமல் உயிரவாழும் இ்னம் 
உண்டா ? 

உண்டு - என்ற பதிலில் நாம் நமது 
பாடபபுத்த்கங்களைவேல்்லாம் மீள்பாரளவ 
வசய்ேரவண்டிே ்கடடாேம் ஏற்படடுள்ைது.

இபரபாது, பூமியின் ரதாற்றமும், 
நுண்ணுயிர்களின் ரதாற்றமும் நி்கழும்ரபாது, 
ஆக்ஸிஜன் இல்்லாமல் உயிரவாழும் 
நுண்ணுயிர்கள் அறிேபபடட்னவா என்ற 
ர்கள்வி நம்ளம அநத அதிசே நி்கழவிற்ர்க 
விேடடும். உயிரவளி, பிோணவாயு என்வறல்்லாம் 
அளைக்்கபபடும ஆக்ஸிஜன் பற்றிே ஒரு எளிே 
அறிமு்கம் இபரபாது ரதளவபபடுகிறது.

பாரக்்க்லாம்.
சுமார 450 ர்காடி வருடங்களுக்கு முன் 

உருவா்ன, நீ்லக்ர்காைா்ன பூமியின் வே்லாற்றில், 
வதால்பைங்கா்லத்தில் அதாவது சுமார 2.5 
பில்லிேன் அல்்லது 250 ர்காடி ஆண்டு்களுக்கு 
முன் இருநத உயிரி்னங்களுக்கு உயிரவாை 
ஆக்ஸிஜன் ரதளவயில்்லாமல் இருநதது. ஆ்னால் 
சி்ல வள்கோ்ன நுண்ணுயிரி்களின், நுண்ணுடலின் 
இேக்்கத்தின் விளைவால் ஆக்ஸிஜன் 
வவளியிடபபடடது. வதாடரநது ஆக்ஸிஜன் 
அதி்கம் வவளியிடபபடடதால் ஆக்ஸிஜன் 
இல்்லாமல் உயிர வாழநத உயிரி்னங்கள் 
மளறேத் வதாடஙகியிருக்்க்லாம் என்றும் 
அறிவிே்லாைர்கள் ்கருதுகின்றார்கள். இபபடிோ்க 
இநதப பூமியில் ஆக்ஸிஜனின் அைவு கூடிேதற்குக் 
்காேணம், ஒளிசரசரக்ள்க (photosynthesis) மூ்லம் 
ஆற்றல் வபற்று ஆக்ஸிஜள்ன வவளிவிடும் 
நுண்ணுயிர்களின் இேக்்கத்தால்தான்.

தற்ரபாளதே மேங்கள், தாவேங்கள் 
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பசளசேம் (பசளச இள்ல்கள்) மூ்லம் சூரிே 
ஒளியில் உணவிள்னத் தோர வசய்யும்ரபாது 
்கரிேமி்ல வாயுளவ உடவ்காண்டு ஆக்ஸிஜள்ன 
வவளியிடுவது ரபான்ற இேக்்கம்.

ஆக்ஸிஜன் உதவியின்றி உயிரவாழும் 
அநத நுண்ணுயிரிளே 2010ஆம் ஆண்டு 
அறிவிே்லாைர்கள் ்கண்டுபிடிக்கிறார்கள்.

இத்தாலியின் மாரஷ (Marche) ந்கேத்தில் 
அளமநதுள்ை பாலிவடக்னிக் பல்்கள்லயின் 
ோபரரடா (Roberto Danovaro) தள்லளமயில் ஒரு 
குழு இநத ஆோய்சசியில் பத்து வருடங்கைா்க 
ஆய்வு வசய்து இதள்னக் ்கண்டறிநதுள்ைார்கள்.

்கைம் - கிரீஸ் நாடடின் க்ரீட ந்கே (Crete) 
ரமற்குக் ்கடற்்களேயிலிருநது 200 கி.மீ. 
வதாள்லவில் மத்திேதளேக் ்கடலின் ஆைத்தில், 
்கடலின் ரமல்மடடத்திலிருநது சுமார 3.5 கி.மீ 
ஆைக் ்கடலின் அடிபபகுதி. அநத நீர வாழ வி்லஙகு 
நாம் வி்லஙகிேல் பரிரசாதள்னக் கூடத்தில் 
பாரக்கும் சற்றுப வபரிே அமீபா வடிவத்தில் 
இருநதது. அது ர்லாரிசிஃபேன்ஸ் குழுளவச சாரநத 
ஒரு வசல் நுண்ணுயிரி்னம்.

2014ஆம் ஆண்டு இநத ஒரு வசல் 
நுண்ணுயிரிக்கு ஸ்பி்னர்லாரி்கஸ் சின்ஸிரே 
(Spinoloricus cinziae) எ்னப வபேரிடடு 
ஃளப்லம் வ்லாரிஸிஃவபோவுடன் வேவு 
ளவக்்கபபடடுவிடடது - சுபம்.

ஆக்ஸிஜர்ன இல்்லாமல் ஒற்ளறச வசல் 
உயிரி்னங்கைால் வாைமுடியும் என்பளதப 
பாரத்ரதாம். ஆ்னால் ப்ல வசல் உயிரி்னங்கைால் 
அபபடிபபடட வாழக்ள்களே வாைமுடியும் 
என்ற த்கவளமபபு அறிவிே்லாைர்கள் மத்தியில் 
விவாதிக்்கபபடடுவரும் நிள்லயில், இநத 
நீ்லக் கிே்கத்ளதக் குறித்த சி்ல ்கருதுர்காள்்களை 
ஒடடுவமாத்தமா்கப புேடடிபரபாடட 
்கண்டுபிடிபளபக் ்காண்பதற்கு முன்பு ஒடடுண்ணி 
பற்றித் வதரிநதுவ்காள்ரவாம்.

ஓருயிோ்னது மற்வறாரு உயிர சாரநது த்னது 
வாழக்ள்களேத் த்கவளமத்துக் வ்காள்வது. 
அதாவது த்னது உயிர வாழக்ள்கக்கு மற்வறாரு 
உயிரிலிருநது (ஆதாே உயிர = host) உணளவ 
உடவ்காண்டு வாழவது.

தன் வாழநாள் முழுளமயும் ஆக்ஸிஜன் 
இல்்லாமல் உயிர வாழும் அநதப ப்ல 
வசல் ஒடடுண்ணியின் வபேர வஹனிகிோ 
ரசமினிர்கா்லா (Henneguya salminicola). 
இஸ்ரேலின் வடல் அவிவ பல்்கள்லக்்கை்க 
ஆோய்சசிோைர குழுதான் அநத ஒடடுண்ணிளேக் 
்கண்டுபிடித்துள்ைார்கள்.

இநத ஒடடுண்ணிச சாரநதிருக்கும் உயிரி 

(host), அதாவது தன் வாழநாள் முழுவதும் 
வாழவதற்்கா்கத் ரதரநவதடுத்திருக்கும் உயிரி 
பசிஃபிக் ரசமான் (North Pacific salmon - சால்மன் 
அல்்ல) என்ற மீனி்னம். இநத நுண்ணிே ளநரடரிேன் 
ஒடடுண்ணி (Cnidarian parasite of salmon) வஜல்லி 
ஃபிஷ ரபான்ற வடிவத்ளதவோத்தது. இதன் 
வசல்லின் அளமபபில் ளமரடா்கான்டிரிோ என்ற 
மேபணு இல்ள்ல. இநத ளமரடா்கான்டிரிோதான் 
மனிதர உடபட ப்லவசல் பிோணி்கள் சுவாசிக்கும் 
ஆக்ஸிஜள்ன உளடத்துத் தன் வசல்்கள் 
பேன்படுத்தும் ஆற்ற்லா்க மாற்றவல்்லது. 
இளதத்தான் ளமரடா்கான்டரிேல் சுவாசம் 
என்ரபாம். அதாவது ஆக்ஸிஜள்ன உள்ளிழுத்துக் 
்கரிேம்லவாயுளவ வவளிவிடும் சுவாசம். அபப, 
ளமரடா்கான்டிரிோ இல்்லாமல் இநத ஒடடுண்ணி 
ஆற்றள்ல எஙகிருநது வபறுகிறது என்ற ர்கள்வி 
எழுகிறதல்்லவா!

எபபடி ஆக்ஸிஜன் இல்்லாமல் ஒடடுண்ணி 
உயிரவாழகிறது என்பளத மி்கச சரிோ்க வடல் 
அவிவ பல்்கள்லக்்கை்க ஆோய்சசிோைர்கைால் 
வசால்்லமுடிேவில்ள்ல. ஆயினும் ஒடடுண்ணியின் 
மேபணுளவத் வதாடரநது ஆய்வுவசய்து 
வ்காண்டிருக்கிறார்கள். ரசமான் மீன்்களிலிருநது 
ஆற்றள்ல உருவாக்கும் வபாருள்்களை உறிஞசி 
ஒடடுண்ணி்கள் உயிர வாழகின்ற்ன எ்னக் 
்கணித்திருக்கிறார்கள்.

வஜல்லிஃபிஷ ரபா்லத் ரதாற்றமளிக்கும் 
இநத ஒடடுண்ணி அரத குடும்பத்ளதச 
சாரநததுதான்.

தான் குடியிருக்கும் ரசமான் மீனின் 
குடலுக்குள் குடித்த்னம் நடத்தும் இநத 
ஒடடுண்ணி, த்னக்கு இடமளித்த மீனுக்கு 
எநதவிதமா்ன வலி்கரைா, ரசதாேரமா இல்்லாமல் 
த்னது வாழநாளை அநதக் குடலிர்லரே 
முடித்துக்வ்காள்கிறது என்கிறது பல்்கள்லக்்கை்க 
ஆோய்சசி முடிவு்கள்.

ஆ்க மனிதள்னயும் ரசமான் மீனுக்குப 
பதில் ஒரு பரிரசாதள்னக் கூடத்தில் ஒரு 
ஒடடுண்ணிோ்க - உணவிற்குச ரசாதள்னச 
சாள்லயில் பேன்படுத்தும் ஒடடுண்ணிோ்க - 
உயிரவாைளவக்்க முடியுமா?

முடியும் - ஆ்னால் ஐநது நிமிடத்திற்கு 
ஒருமுளற வவளிரே வநது ஒரு கிசு கிசு வசால்்ல 
அல்்லது ர்கட்க ஆளசபபடுவான்/வாள்.. வவளிரே 
வநதார்ல உடன் மேணம்தான்!

கூடுதல் த்கவல்்களுக்கு : PNAS (Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of 
America) அளமபபின் அறிக்ள்க - நாள், 27 February, 
2020, படிக்்க்லாம்.
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 மதொடர - 13

ஆணா்க இருபபது!
~
ர்காேம்ரபடு நிள்லேம். ரபருநதில் 

ஏறி அமரநததில் இருநரத தள்லவலி. 
ரபாதாதக்குளறக்கு முன் சீடடில் ஒருவர, 
பின் சீடடில் ஒருவர, இடிதாஙகி (கிசசன் 
ர்கபிவ்னட) ரபா்ல வசல்ஃரபானில் 
உளேோற்றத் வதாடஙகியிருநதார்கள். 

முன் சீட: நீ என்்ன ஃரபஸ்புக்்ல 
அவனுக்கு ஆரடடின் ரபாடடிருக்்க? 

பின் சீட: இன்ள்னக்கு ஒரு பத்திேம்கூட 
இல்ள்ல. ஏரதா வச்லவுக்குத்தான் ரதருசசு!

மு.சீ: எபரபா பாரத்தாலும் உன் 
வமசன்ஜர்ல கிரீன் ள்லட எரிஞசிடரட 
இருக்கு! ோரோட ்கடள்ல ரபாடுற? 

பி.சீ : ஆமாம் நாளைக்கு அமாவாளசதான். 
இருநது என்்ன பிேரோச்னம்? 

ஆஃபீஸ் லீவாசரச!
மு.சீட:  அநத வாடஸெப ஸ்ரடாரி 

ோருக்்கா்க! முதல்்ல அவள்ன பைாக் பண்ணு!
பி.சீட:  அவ்ன ரபாடடுத் தள்ைணும். 

எங்க ரபா்னாலும் மூக்ள்க நுளைக்கிறான். 
ஒரு ஃபைாடகூட முடிே்ல!
தள்லவலி எகிறிேது. மற்றவர்களுக்குத் 

வதாநதேவாயிற்ரற! இருவருக்கும் ரதான்றரவ 
இல்ள்ல. என்்ன வஜன்மங்கரைா!

வ்லதுபக்்கம் வபண்்கள் வரிளச. 
அருகில் ஒரு இைம்வபண். அவளும் 
ரபசிக்வ்காண்டுதான் வநதாள். ஆ்னால் 
மியூட ளவத்த டிவி ரபா்ல. சிரித்தாள். 
சிணுஙகி்னாள். நவேசங்களும் மு்கத்தில் 
நரத்த்னமாடி்ன. ம்லர்கள் நி்லத்தில் உதிரவது 
ரபா்ல மறுமுள்னயில் அவைது வசாற்்கள் 
விழுநதுவ்காண்டிருநத்ன.

இளடயில் தூஙகி திண்டிவ்னத்தில் 
எழுநரதன்.

மு.சீட:  அவர்னாட பதிளவ ரஷர 
பண்ற! எ்னக்கு ரவற வழியில்்ல.  பிைாக் 
பண்ணிடுரவன். என்்ன..மறுநாரை அன்பைாக் 
பண்ணி வேக்வவஸ்ட வ்காடுபரப்னா! 

பி.சீட: நாளைக்கு மடட்னாஙற? 
வசான்ர்னன்்ல,  அமாவாளச விேதம்ன்னு! 

மியூட:  சின்்ன உதடளட, கிளி ரபா்லத் 
திறநது திறநது மூடிேது. 

முதன்முளறோ்க, ஒரு 
ஆணா்க இருபபதற்கு வோம்பரவ 
அவமா்னபபடரடன்!

• • •
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சதாடரபு
~
நமது மேணம் ஒரு ்கனி இற்று விழுகிற 

மாதிரி அளமே விரும்புகிரறாம். பிறபபு, 
வைரசசி, முதிரசசி, விளைசசல், முடிவு 
என்கிற இேற்ள்கயின் பரிணாமத்ளத நாம் 
முழுளமோ்கப பின்பற்றுகிரறாமா? 

புதிதா்க வீடு்கடடிே ஒரு நண்பர த்னது 
ரதாடடத்ளத இபபடி உருவாக்கி்னார. 
்காய்க்கின்ற மா,வதன்ள்ன,எலுமிசளச்களை, 
பூக்கின்ற ரோஜா, அ்லவமண்டா, 
வமாசாண்டாக்்களை நடடார. ஒரே நாளில் 
பேன் தரும் ரதாடடம் வேடி!

இது விளத அறிோ தள்லமுளற. ்கனி்களை 
ருசிக்்க மடடுரம வதரிநத தள்லமுளற. விளத 
முளைத்து, வசடி வைரநது பூத்து, ்காய்த்து, 
்கனிநது.. அய்ரோ.. சுத்த ரபார.. எவவைவு 
நாட்கள் ்காத்திருபபது!

முடளட வபாறித்து அளவேம் ளவத்து 
குஞசு வபாறித்து ர்காழி வைரநதவதல்்லாம் 
பைங்களத. ஆறுமாத குதிளேவாலிளேப 
பசுளமப புேடசி அழித்தது. ஆடு்கள் 
பேண்்களில் வைரகின்ற்ன. நம்ரமாடு 
வைரும் வி்லஙகு்களுக்கும் ்காதல் ரபா்னது. 
இ்னபவபருக்்கத்துக்கு ஊசி ரபாதும்!

ரநற்று என்பது இபபடிோ மாேமாய் 
மளறநது ரபாகும்? ஒரு ரதசத்தின் பண்பாடு, 
விவசாேம், மண்புழு எல்்லாம் இபபடிோ 
்காணாமல் ரபாகும்?

எ்னது ஆதித் தாய் ள்கேளித்த விளத்கள் 
எஙர்க ரபா்னது?அளவ இபபூமியில் ஏற்றி 
ளவத்த பசளச தீபம் ஏன் அளணநதது?எமது 
வதய்வங்கள் வீற்றிருநத மேநிைல் ஏன் 
அழிநதது?

்காதலியின் தாவணி உருவி நாங்கள் மீன் 
பிடித்த வாய்க்்கால்்கள் என்்ன ஆ்னது?  ஆம் 
நாம் ரோசிக்்க ரவண்டும்!

விளதவேன்பது என்்ன? தாய் என்பது 
என்்ன? ஆறு்கள்,வாய்க்்கால்்கள் என்பது 
என்்ன? நி்லம் என்பது என்்ன? தாய் 
நாடு,தாய்வமாழி என்பது என்்ன?

• • •

சின்டடுவின் பி்றந்தொளள ஜாரஜ் புஷ் 
ஏன் ச்கடுக்்க பைண்டும்?

~
சின்டடு (Vedant Chibber) பீஹாளேச 

ரசரநத ஆறுவேது ளபேன். தன் பிறநத நாளை 
வ்காண்டாட ்க்னவு்கரைாடு ்காத்திருக்கிறான். 

பிறநத நாளும் வருகிறது. 
ஆ்னால், இநத சின்்ன ளபேனின் 

பிறநதநாளைக் வ்காண்டாட விடாமல் 
அவமரிக்்க அதிபர ஜாரஜ் புஷ, சதாம் உரசன் 
ரபான்ரறார வ்கடுத்துவிடுகிறார்கள் என்றால் 
நம்புவீர்கைா?

ஒரு ர்கக் வவடட விடாமல் 
அவமரிக்்காவின் ோணுவம் சின்டடுவின் 
வீடடுக்குள் துபபாக்கிரோடு நுளைகிறது. 

சின்டடுவின் தநளத மதன் திவாரி 
(Vinay Pathak) தண்ணீர சுத்தி்கரிக்கும் 
எநதிேங்களை விற்பவர. ஈோக்கில் தண்ணீர 
பிேசசள்ன. முத்லாளி, மதன் திவாரிளே 
தண்ணீர சுத்தி்கரிக்கும் வமஷின் விற்்க ஈோக் 
அனுபபுகிறார. மள்னவி, ம்கள், ம்கன், 
மாமிோர சகிதமா்க திவாரி ஈோக் வருகிறார. 

இநத ரநேம் பாரத்துதான் சதாம் உரசன் 
மீதா்ன பேங்கேவாத எதிரபபு நடவடிக்ள்களே 
ஜாரஜ் புஷ அறிவிக்கிறார. சதாம் 
வ்கால்்லபபடுகிறார. ஈோக் ்க்லவேங்களை 
அடக்கி,  த்னது ்கடடுபபாடடில் ஒரு வபாம்ளம 
அேளச நிறுவ, அவமரிக்்க ோணுவம் ஈோக் 
வதருக்்களில் இறக்கிவிடபபடுகிறது.

இநநிள்லயில்தான் சின்டடுவின் 
பிறநதநாள் வருகிறது. ்கடநத ஆண்டும் 
சின்டடுவின் பிறநதநாளைச சரிோ்கக் 
வ்காண்டாட முடிேவில்ள்ல. ஆ்கரவ, 
குடும்பரம சின்டடு பிறநதநாளைக் 
வ்காண்டாட ஆவ்லா்க இருக்கிறது.

வமஹதி என்கிற ஈோக் நண்பரும் 
இவர்களுக்கு உதவுகிறார. ரபார ரம்கம் 
ஈோக்ள்கச சூழநத ரநேமா்க அது இருக்கிறது. 
வதருக்்களில் குண்டு சத்தமும் துபபாக்கிச 
சத்தமும் ர்கடடபடி இருக்கிறது. 

ஒரு ரபக்்கரிகூட திறக்்காத நிள்ல.  
சின்டடுவின் தஙள்கயும் பாடடியும் (Seema 
Pahwa) வீடளட அ்லங்கரிக்கின்ற்னர. பலூன் 
ரதாேணங்கள் ்கடடுகின்ற்னர. சின்டடு 
அம்மா (Tillotama Shome) வீடடிர்லரே ர்கக் 
தோரிக்்க முடிவவடுக்கிறாள். அஙகு ஒரு 
பளைே அவன் இருக்கிறது. அது பழுதா்க 
இருக்கிறது. திவாரி அதன் பழுளத நீக்கிச 
சரிவசய்கிறார. ர்கக்கிற்்கா்ன மாவு, நடஸ், 
டளே ஃபரூடஸ் ரபான்றவற்ளறக் ்க்லநது 
அவனில் ளவக்கிறாள் அம்மா சுதா திவாரி.

ம்கனுக்்கா்க நாடடுபபுறத் தன்ளமயில் 
அளமநத ஒரு பீஹாரி பாடள்லயும் அவள் 
பாடுகிறாள். ஏழளமயின் எசசங்களூடா்க ஒரு 
குடும்பம் தங்கள் சிறிே வாரிசின் பிறநதநாளை 
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இபபடி சின்்ன சின்்ன விசேங்கைால் 
அை்காக்கிக் வ்காண்டிருக்கிறார்கள். 

அபரபாது ்கதவு தடடபபடுகிறது. 
அவமரிக்்க ோணுவத்ளதச ரசரநத  லூயிஸ், ரீட 
இருவரும் உள்ரை நுளைகிறார்கள். வமஹ்தி 
தடடுமுடடு சாமான்்கள் ரபாடடுளவக்கும் 
ஒரு அளறயில் இவர்களுக்குப பேநது 
ஒளிநதுவ்காள்கிறான். 

ோணுவத்தி்னர இநதிேக் குடும்பம் 
என்பதால் வபரிதா்கச சநரத்கபபடவில்ள்ல. 
அரதரவளை வீடடில் தீவிேவாதி ோருக்்காவது 
அளடக்்க்லம் தநதிருக்கிறார்கைா? எ்னத் 
ரதடுகிறார்கள். 

அளறயில் ஒளிநதிருக்கும் வமஹ்தியின் 
மு்கத்ளத ஒரு சுண்வடலி சுேண்டுகிறது. 
்கத்துகிறான். ோணுவ வீேர்கள், அவள்னப 
பிடித்துக் ள்களேக் ்கடடி முடடிரபாட 
ளவக்கின்ற்னர. ஒரு ்கடடத்தில் அவன் 
வீடடிலிருநது தபபிக்கிறான்.

ோணுவத்தி்னர வதாடரநது வீடளடக் 
்கண்்காணிக்கின்ற்னர. இபரபாது சின்டடுவின் 
ஈோக் நண்பன் வஹீத்தும் இன்வ்னாரு சிறுமியும் 
பிறநதநாள் விைாவுக்கு வருகின்ற்னர. 
வஹித் விளைோடடா்க, ஜிஹாதி்களின் 
குண்டுவவடிபபு பயிற்சி சிடி சி்லவற்ளறச 
சின்டடுவிற்குக் வ்காடுத்திருபபான். இது 
திவாரிக்குத் வதரிோது. 

அவர்கள் பிறநதநாள் வ்காண்டாடி முடித்து 
இநதிோ திரும்ப திடடமிடடிருபபார்கள். 
ஈோக் ்க்லவேத்தால் அஙகிருக்கும் 
இநதிேர்களை மீட்க இநதிோ நடவடிக்ள்க 
எடுக்கிறது. ஆ்னால் திவாரி குடும்பத்திடம் 
சரிோ்ன  விசா இல்்லாததால் அவர்கள் இநதிோ 
திரும்புவதில் பின்்னளடவு. 

இபரபாது ஒரு ோணுவ வீேன் ள்கயில் 
ஜிஹாதி சிடி கிளடக்கிறது. சிறுவன் 
வஹீத்துக்கு ஆபத்துவரும் என்பதால் சிடி 
குறித்து திவாரி வமௌ்னம் சாதிக்கிறார. திவாரி 
குடும்பத்துக்கு தீவிேவாத இேக்்கத்ரதாடு 
வதாடரபு இருக்கிறது எ்ன முடிவுக்கு வருகிறது 
ோணுவம். பிறநதநாள் அ்லங்காேங்களை 
ோணுவ வீேன் துபபாக்கிோல் அழித்து 
நாசம் வசய்கிறான். முழுக் குடும்பத்ளதயும் 
நடுவீடடில் முடடிரபாட ளவக்கிறார்கள். 

இநத அ்லம்லபபில் பிறநதநாள் ர்கக் 
அவனில் தீய்நதுரபாகிறது.  குைநளதயின் 
பிறநதநாள் வ்காண்டாடடம் தம் ்கண் 
முன்்னால் அழிவது ்கண்டு குடும்பம் 
ேத்தக்்கண்ணீர வடிக்கிறது.

இறுதிோ்க திவாரி, ோணுவ வீேர்களிடம் 
்கண்ணீரோடு மன்றாடுகிறார. நீங்கள் 
உங்கள் ்கடளமளேச வசய்ே நான் தளடோ்க 
இருக்்கமாடரடன். என்ள்னக் ள்கது 
வசய்யுங்கள். அதற்கு முன் ஒரு 10 நிமிடம். 
என் ளபேனின் பிறநதநாளைக் வ்காண்டாட 
அனுமதியுங்கள்! எ்னக் வ்கஞசுகிறார. 

வமௌ்னமா்கச சம்மதிக்கிறார்கள். 
சுதா திவாரி பளைே குக்கீஸ், ஜாம் 

ரபான்றவற்ளறக் வ்காண்டு ஒரு ர்கக்ள்க 
வடிவளமக்கிறார. சிறுவன் சின்டடு அதில், 
சிறிே வமழுகுவரத்தி்களை ஏற்றுகிறான்.  
அவன் ஏற்றும் வமழுவரத்தி வவளிசசத்தில், 
ஏ்காதிபத்திேத்தின் வன்முளற குணம், 
பேங்கேவாத நடவடிக்ள்கக்கு எதிோ்ன 
பாவள்னரோடு  அது வதாடுக்கும் ரபார,  
அது அபபாவி்களின் வாழவில் உருவாக்கும் 
வநருக்்கடி்கள்  எ்ன அதி்காே, மதசசகிபபின்ளம 
அேசிேள்ல நாம் ்கண்டுணருகிரறாம். 

Chintu Ka Birthday, 80 நிமிடங்கள் மடடுரம 
விரிகிற ஒரு திளே அைகிேல். ஆ்னால் ஒரு 
சிறுவனின் பிறநதநாளை ளவத்து, இேடளட 
ர்காபுே இடிபபுக்குப பிற்கா்ன, உ்லகின் 
அேசிேல் மாற்றத்ளதத் திறநது ளவக்கிற 
பாடமா்க இபபடம் இருக்கிறது. 

சின்டடு ஏற்றும் வமழுகுவத்தி, அதி்காே, 
மதவாத அேசிேலுக்கு மாற்றா்க, அன்பு,  
வபருங்கருளண என்கிற வவளிசசத்ளத  நம் 
வநஞசத்தில்  பேவசவசய்கிறது!

• • •

தமிழ்த் தாய்கள்!
~
்கலித்வதாள்க அம்மாக்்கள் எவவைவு 

நல்்லவர்கள்.
‘அன்று நீ வ்காடுத்த தாமளேளேச 

சூடிபரபார்னன்.
அறிநது அவர்னாடு ரபசாரத’வே்னத் 

தாய் கூறிேதாய்ச வசான்்னாள் தள்லவி.
என் அம்மா என்்ன வசான்்னாள் வதரியுமா 

‘்கடா அே ்கண்ணால், ்கள்லஇே ரநாய்வசய்யும் 
நடாஅக் ்கரும்பு அமன்ற ரதாைாளேக் ்காணின், 
விடா அல்; ஓம்பு’ 

‘குறுகுறுவவ்னப பாரக்கும் அைகு 
விழியும் ்கரும்புரபான்ற இனிே 
ரதாள்்களையும் வ்காண்ட வபண்ளணக் 
்கண்டால் விடாரத ்காதல் வசய் என்றாள் என் 
தாய்’ என்கிறான் தள்லவன்.

்காதல் வைரத்த தமிழத் தாய்்கள்!



கி.ரொவின்
ஆசை
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ஒரு எழுத்தாைன் என்பவன் ஒரு 
வாச்கனுக்கு எவவைவு முக்கிேத்துவம் 
வாய்நதவன், அவனுளடே சநதிபபும் 
எழுத்தும் இசசமூ்கத்திற்கு எவவைவு 
முக்கிேத்துவம் வாய்நத்ன என்பளத நான் 
வசால்லி நீங்கள் உணரநதுவ்காள்ைத் 
ரதளவயில்ள்ல.

கி.ோவின் பிறநதநாள் என்பது, கி.ோவுக்கு 
மகிழளவத் தருரமா இல்ள்லரோ நிசசேம் 
தமிழ இ்லக்கிே உ்லகிற்கு, வாச்கர்களுக்கு 
மி்கபவபரிே அைவிர்ல மகிழளவத் 
தேக்கூடிேது. அவருளடே ்கைஞசிேத்தில் 
இருக்்கக்கூடிே அத்தள்ன பதிவு்களையும் 
எழுத்துக்்களையும் நூ்லாக்்கம் வசய்வதில் 
நிளறே ஆளுளம்கள் ஈடுபடடுக்வ்காண்ரட 
இருக்கிறார்கள். இருநதிருக்கிறார்கள். 
அரதரவளையில் கி.ோ பிறநதநாள் என்றார்ல 
புதிே வதாகுபபு  நூல்்கள் வவளிவருவது 
என்பதும், கி.ோவின் புதிே தரிச்னத்ளதக் ்காண 
முடியும் என்கிற நம்பிக்ள்கயும் உருவா்க 
ஆேம்பித்துவிடடது.

நான் ஏதாவது வசய்ே முடியுமா 

என்று எண்ணுகிறரபாது கிோவின் 
வாசிபபின் முக்கிேத்துவத்ளத உணரத்தும் 
விதமாய் இன்னும் ப்லருக்கும் நூல்்களை 
அறிமு்கபபடுத்த ரவண்டும்.. அவருளடே 
வமாத்தப பேபளபயும் எல்ர்லாரும் 
வாசித்திருக்்க ரவண்டும் என்கிற நிள்லளே 
உருவாக்குவதற்்கா்க ஏதாவது நம்மா்லா்ன ஒரு 
சிறு முேற்சிளே ரமற்வ்காள்ை ரவண்டும் 
என்கிற ஆவல் இருநதுவ்காண்ரட இருநதது. 

அபரபாதுதான் கி.ோவின் பதிவில் நான் 
படித்திருநத அநதச வசய்தி நிள்னவுக்கு வநதது. 
இளடவசவல் கிோமத்தில் நண்பர்கைா்க 
இருநத இருவர, ஒன்றா்கரவ வைரநதார்கள், 
ஒன்றா்கரவ திரிநதார்கள், ஒன்றா்கரவ ரபசிக் 
்களித்தார்கள். பின்பு ஒன்றா்கரவ எழுத்து்லகில் 
பேணித்து ஒரே ஊளேச ரசரநத இநத இேண்டு 
நண்பர்களுரம சாகித்திே விருதுக்்கா்னவர்கள் 
ஆ்னார்கள். கி.ோவும் கு.அைகிரிசாமியும்தான் 
அவர்கள்.

கு.அைகிரிசாமியின் இறபபிற்குப பின், 
அவருளடே முழுதும் நிளறவு வபறாத பூரவீ்க 
வீடடில் அவரின் நிள்னவா்க ஒரு நூ்ல்கம் 
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அளமக்்க ரவண்டும் என்பது கி.ோவின் 
விருபபம். புதுளவக்குச வசல்வதற்கு 
முன்பா்க அவருளடே இல்்லத்தில் அவர 
ரசமித்து ளவத்திருநத நூல்்களைவேல்்லாம் 
ளவத்து இன்்னபிற நண்பர்கரைாடு 
நூல்்களைச ரச்கரித்து கு.அைகிரிசாமியின் 
வபேரில்  நூ்ல்கவமான்ளற அளமத்துவிட 
ரவண்டுமன்று ஆளசவ்காண்டிருநததாய்ப 
பதிவு வசய்திருபபார. ஆ்னால், அவர 
புதுளவக்குச வசன்றபின்பு ஒருமுளற 
ஊர திரும்புள்கயில் வீடடில் நூல்்கரை 
இல்்லாளம ்கண்டு அதிரசசிேளடநது 
அவரின் ம்கனிடத்தில் (பிேபி) ர்கடகிறரபாது, 
‘நீங்கள் இல்்லாதரவளையில் இஙகு 
உங்களைத் ரதடிவநதவர்கள் வருத்தமுறாமல் 
வசல்்ல, உங்கைது நூல்்களைவேல்்லாம் 
பரிசளித்துவிடரடன்’ என்றாோம். பிறவ்கன்்ன 
வசால்்லரவண்டும். அநதக் ்க்னவு இன்னும் 
்கடடி முடிக்்கபபடவில்ள்ல.

உண்ளமதான் வாசிபளப ரமற்வ்காண்டு 
இருக்்கக்கூடிேவர்கள் வாசிபளப அடுத்த 
மனிதர்களுக்குக் ்கடத்திக்வ்காண்டு 
இருபரபார அதி்கமா்க அனுபவிக்்கக்கூடிே 
அல்்லது ்கடநதுவநதிருக்்கக்கூடிே ஒரு 
ம்னநிள்லதான் இளவ. ரதடித்ரதடி 
வநல்மணி்கைா்கச ரசரத்த நூல்்களை 
நண்பர்களிடத்தில் வ்காடுத்துவிடடுத் 
திருபபி வோமல் ரபா்ன நூல்்களைப பற்றிே, 
்கவள்லயிலிருநது மீை முடிோத எத்தள்னரோ 
நண்பர்களை நான்  சநதித்து இருக்கிரறன். 
நானும் கூட அத்தள்கே ம்னநிள்லயில் 
இருநததுண்டு.

கி.ோவின் நிள்ல ரவறா்னது. 
தன்னுளடே பால்ே்கா்ல நண்பனுக்்கா்க 
தான் வ்காண்டிருநத ஒரு ஆளச. அவருளடே 
நிள்னவா்க அவனுளடே இல்்லத்திர்லரே 
ஒரு நூ்ல்கம் ்கடடி எழுபப ரவண்டும் என்கிற 
அநத ம்கத்தா்ன மாவபரும் ஆளச. வசன்ற 
்கடடுளேயில் கூட வஜே்காநதனிடத்ரத 
அவருக்கு இருநத, அவளேச சநதிக்்க ரவண்டும் 
அவரோடு ரபசிக் ்களிக்்க ரவண்டும் என்ற 
ஆளச எபபடிோ்க நிளறரவறிேரதா, 
அரத ரபா்லத்தான் இநதக் ்க்னவும். ஒரு 
்காத்லனுக்கும் ்காதலிக்கும் இளடரேோ்ன  
நிளறே அனுபவங்களை அளத வாசிபபதால் 
நா்னளடநரதன். 

அரதரபா்ல, அைகிரிசாமி கி.ோவுக்குமா்ன 

்கடிதப ரபாக்குவேத்து என்பது,  ஒரு 
்காத்லனுக்கும் ்காதலிக்குமா்ன, உளேோடல் 
ரபா்ல ஒரு பிம்பத்ளத உருவாக்கி இருநதது.

அைகிரிசாமியினுளடே பதிவு்களை 
நிளறே இடங்களில் கி.ோ எழுதியிருக்கிறார. 
கி.ோவின் நிள்னவு்களில் அதி்கமா்னவற்றிற்கு 
ரநேடி சாடசிோ்கவும், அவரே 
இருநதிருக்கிறார.  மீோவின் பதிவு்களில் 
சுவாேசிேமா்கக் ்கடநது வசல்கிற பகுதி்களில் 
எல்்லாம் தவறாமல் அைகிரிசாமி 
இடம்வபற்றுவிடுகிறார. அவவள்கயில் 
கி.ோவின் அைகிரிசாமி எவவைவு 
முக்கிேத்துவம் வாய்நதவர என்பளத 
அறிநதுவ்காள்ை முடியும். அவர மீதா்ன 
கி.ோவின் அன்பு எத்தள்கே அைவில் இருநதது 
என்பளதயும் உணே முடியும். சஙகீதத்தில் இவர 
இருவருரம வ்காண்டிருநத ஆரவம், எழுத்தில் 
வ்காண்டிருநத ஆரவம், அனுபவங்களின் 
ஊடா்கக் கிளடத்த தேவு்கள் என்வறன்ளறக்கும் 
இவர்கள் இருவரின் நடளப இநத உ்ல்கத்தில் 
பளறசாற்றிக்வ்காண்ரட இருக்்கக் கூடிேளவ.

உண்ளமயிர்லரே இநதச சமூ்கம் 
கி.ோவுக்கு ஏதாவது வசய்ே ரவண்டும் என்று 
எண்ணி்னால் அவருளடே இநத ஆளசளே 
நிளறரவற்றி ளவக்்க்லாம். முடிநதால் இநத 
இ்லக்கிே உ்லகில் கி.ோவின் நூறாவது பிறநத 
நாளுக்கு அவருளடே ்க்னளவ வமய்பபித்துப 
பரிசா்கத் தநது மகிழவிக்்க்லாம். 

56 ð¬ìŠ¹ îè¾ ªêŠì‹ð˜ - 2020  
w w w . p a d a i p p u . c o m



உறுதிோ்க, இநதச சமூ்கம் 
அவருக்குக் ்கடளமபபடடிருக்கிறது.. 
்கடன்படடிருக்கிறது. இது உண்ளம. 
நாம் அவருளடே இநதக் ்க்னளவ 
நிளறரவற்றுவரத, உண்ளமயில் அவருக்கு 
நாம் அளிக்கும் மி்கபவபரிே பதிலீடா்க 
இருக்குவம்ன நம்புகிரறன். அடுத்த 
பிறநதநாளை அவர, இளடசவசவலில் 
வ்காண்டாட இ்லக்கிே உ்லகின் 
வீேர்கவைல்்லாம் வழிவள்க வசய்ே ரவண்டும்.

்கரிசல் எழுத்தின் பிதாம்களேப பிறநத 
மண்ணில் ரபருவுவள்க வ்காள்ைச 
வசய்ே ரவண்டும். அவரின் மு்கம் பூக்கும் 
புன்்னள்களே, நண்பனுக்்கா்கத் தான் 
வ்காண்ட ்க்னளவ நிளறரவற்றிப பாரத்த 
அநதப வபருமிதத்ளதப  பாரக்்க நானும் 
ஆவல்வ்காள்கிரறன்.

இநதக் ்கரிசல்வவளியில் முளைவிடும் 
விளத்கள் அநத முன்்னத்தி ஏரின் தடங்களுக்குள் 
்கருவிருநதளவ. எக்்கா்லத்திலும் கி.ோ. என்கிற 
மநதிேத்ளத ஓதிக்வ்காண்ரட ரமவ்லழுபளவ. 
அளவ வைரவதற்்கா்ன ே்கசிே ஊடடம் கி.ோ.

இது மடடுமல்்ல, ள்க்களில் மருதாணி 
இடடுக்வ்காள்ை ரவண்டும் என்கிற 
ஆளசளே, ்கணவதி அம்மாவிடம் 
வசால்லிேதா்கப பதிவுவசய்தது, சுவரக்ர்காழி 
என்றால் என்்ன எ்னச சுற்றித் திரிநது ஒருநாள் 
பாரத்தும் பாரபபதற்குள் வ்காத்த்னால் 
அது அடித்துக் வ்கால்்லபபடடதும் அளத 
அஙகிருநத ரசவல் ்லவக்வ்க்னக் வ்காத்தி 
முழுஙகிேதும் என்்னங்கடா நடக்குது இங்க 
என்பதுரபால், என்்ன வசஞசீங்கடா இபப 
பாத்தும் பாக்்கமுடிோமப ரபாயிருசரச 
என்றதும், அதற்கு அரதாட வதாளண இபப 
வரும் இருங்கனு வ்காத்தன் பதில் தநததும், 
அளத நம்பிக் ்காத்துக்வ்காண்ரட இருநது, 
வருடங்கள் ஓடியும் பாரக்்கரவ முடிேவில்ள்ல 
என்று ஏக்்கமா்க எழுதியிருபபதும், 
கி.ோளவ ஒரு சரிவே விவேமறிோச 
சிறுபிள்ளைோய் ம்னக்்கண் முன் நிறுத்த, 
கு.அ ரவாடு ரபசிக்வ்காண்டிருக்ள்கயில் 
நாே்னம் வாசிபபது பற்றி உளேோடுவதும், 
சீவாளிளே எபபடிக் ள்கோண்டு ஒலிளே 
உருவாக்்கமுடியும் எ்ன விைக்்கம் தருவதும், 
நாதஸ்வே குடும்பங்கரைாடு வோம்ப 
பைக்்கம் என்று கூறுவதிலிருநதும், 
எழுத்தாை்னாகிவிடடதிலிருநது என் 

சஙகீதக்்காரிளே விடடுவிடரடர்ன எ்னக் 
குைநளதோ்க மாறி ஏஙகுவதும், தான் ஒரு 
சஙகீதக்்காேன், பின்பு ஒரு அேசிேல்்காேன், 
பிறகுதான் இ்லக்கிேக்்காேன் என்று பதிவு 
வசய்வதும், என் ்காது்கள் இளசளேக் 
ர்கடபதற்்கா்கரவ பளடக்்கபபடடளவ என்று 
கூறுவதிலிருநதும், புதிே புதிே  வசய்தி்களை 
ஆட்களைக் ர்கடகிறதும் பாரக்கிறதும், 
ேசி்கமணியிடம் ோமாேணம் ர்கடபதும், 
விைாத்திகுைம் சாமியிடம் இளச ்கற்றதும், 
முதல்முத்லா்கக் ்கல்்கண்ளடக் ்கண்டுவிடடு, 
இவதன்்ன சதுேஞசதுேமா இருக்கு எ்னக் 
ர்கடடுப ப்னஞசாளற விட ஈசசம் பதநீர 
குடிக்்க எபபடி இருக்கும் எ்னக் ர்கடடு முடிே, 
மாஙவ்காடளடக்குைம்ளபச சாபபிடரவ 
சாம்பவரவட்களே அக்கிேஹாேத்தில் 
பிறக்்கணும் என்வறண்ணிக் வ்காண்டது, 
அழிபபாங்களத ர்கட்கரவ ரபருநதுக்குப 
ரபா்காமல் ்காத்திருநதது, இவதல்்லாம் 
கி.ோளவ அவரின் சிறுபிோேத்திற்ர்க 
வசன்று பாரபபதுரபான்ற அனுபவத்ளதத் 
தேவல்்லளவ. இநத இேளவக் கி.ோ. என்ற 
சிறுபிள்ளையின் ்கால்தடம் பற்றி பின்்னாடிரே 
வசன்று பாரத்துக்வ்காண்ரட இருக்கிரறன்.

இபபடிோ்கக் ர்காபல்்ல கிோமம் முதல் 
பதிவு்கள் வளே பல்ரவறு வசய்தி்கள் அவரின் 
99 வேதுக்குள்ைா்க அளசரபாட பசுளமோய் 
என்்னவவல்்லாம் இருநதிருக்கிறது 
பாரேன்! என்கிற விேபரபாடு 
அளசரபாடடுக்வ்காண்ரட இருக்கிரறன்.

இநத இருள் கி.ோவின் 
இளடசவசவலுக்குச வசல்வதற்்கா்ன, 
இறநத்கா்ல வழி்களை மீண்டும் 
வ்காண்டு வநது பேணிக்்கச வசால்கிறது. 
பேணபபடடுக்வ்காண்டிருக்கிரறன் . ்கடும் 
இருளிலும் வழித்துளண ோர வருவது 
கி.ோவின் எழுத்துக்்கரை…!

கி.ோ என்றதும் மின்மினிபபூசசி்களைக் 
்கண்டதும் வருகிற பூரிபபும் ஆசசரேமும் 
வநதுவிடுகிறது. ்கரிசல் மண்ணின் 
அண்டங்கருபபுக்குள் இநத மின்மினியின் 
பிே்காசம் பூரிபபின் மு்காநதிேமாகிறது. 
அவரின் 99ஆவது வருடத்திலிருநது 
பின்ர்னாக்கிப பேணிக்கிரறன். பால்ே ்கா்லத் 
தரிச்னத்ளதக் ்காண. வாருங்கள் நீங்களும் 
இளடசவசவலுக்கு…
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 கடிதஙகள
 மதொடர - 9 

நகுலனிைமிருநது  விக்ரமோதிதயனுககு…

்கடிதம் - 54
     
‘நகு்லன்’     திருவ்னநதபுேம்

13-4-89
நண்பருக்கு,
 ரநற்று உங்கள் 8.4.89 ்கடிதம் கிளடத்தது. 
இன்று ‘ஞா்னசரசரி’ திரு.ஸ்ரீதேனிடமிருநது ்கடிதம் 
வநதது. அதன் ந்கள்லக் கீரை தருகிரறன்.
 “திரு.நகு்லன் அவர்களுக்கு, வணக்்கம். 
‘வாக்குமூ்லம்’ நாவல் சிறபபா்க அளமநதுள்ைது. 
தங்களின் சமீபத்திே புள்கபபடம் ஒன்ளறயும், 
எழுத்துபபணியின் சுருக்்கமா்ன விவேம் 
ஒன்ளறயும் எழுதி அனுபபவும். பிேசுேமா்ன 
விவேப படடிேல்்களையும் இளணக்்கவும்.

நன்றி.
ஞா்னசரசரிக்்கா்க

(sd) Subraja Sridharan
உரிளமோைர

10.4.89”
 அவருக்கு ஓரிரு நாட்களில் ்கடிதம் 
எழுதுகிரறன். இநத நாவல் பிேசுேமாவதற்கு 
நீங்கள் வசய்த உதவிளே நான் என்றும் 
மறக்்கமாடரடன். இதுவிஷேத்தில் நான் 

உங்களுக்கு மி்கவும் ்கடளமபபடடிருக்கிரறன். 
முன் எழுதிேளதரே மீண்டும் எழுதுகிரறன். 
உங்களைப ரபான்ற நண்பர்கள் இருபபதால்தான் 
எ்னக்கு வாழக்ள்கரே அரத்தமுளடேதா்க 
இருக்கிறது. “உண்ளம, வவறும் பு்கழசசியில்ள்ல.”
 திரு.திலீபிடமிருநது ஒரு விவேமுமில்ள்ல.
 நீங்கள் ம்னசும் ஆரோக்கிேமா்க 
இருக்கிறீர்கள் என்பளத அறிே எ்னக்கு ஒரு 
தனி சநரதாஷம். எபவபாழுதும் அபபடிரே 
இருக்்கரவண்டும் என்பரத என் பிோரத்தள்ன. 
இநதச சமேத்தில் நீங்கள் இஙகு இருநதிருநதால் 
இநத நற்வசய்திளேக் வ்காண்டாடியிருக்்க்லாம். 
எபபடி என்பது பற்றி நான் எழுதத் ரதளவயில்ள்ல.
 எ்னக்கு இஙகு 22-4-89வளே ரவள்ல 
உண்டு.
 அதற்குப பிறகு ரம மாதம் வடலூருக்கு 
வே்லாம் என்ற ரோசள்னயும் உண்டு. தீரமா்னமா்ன 
பிறகு உங்களுக்கு எழுதுகிரறன்.

மிக்்க நன்றியுடன்
‘நகு்லன்’

(டி.ர்க.துளேசாமி)

• • •
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‘நகு்லன்’              Trivandrum
12-6-89

நண்பருக்கு,
 வணக்்கம். எபபடி இருக்கிறீர்கள். 
வதாடரநது எழுதுங்கள். என்ள்னப பற்றிே 
வளேயில் – ரவறுபடட அபிபோேங்கள் எ்னக்குத் 
வதரிவிக்்கபபடடாலும் – ‘எழுத்து வசால் வபாருள்’ 
என்ள்னப பற்றிே வளேயில் அநதத் வதாகுதி 
திருபதி்கேமா்கரவ இருக்கிறது. உங்களுக்குத் 
வதரிநதிருக்கும் – ்க.நா.சு.,வுக்கும் நீங்கள் ஒரு 
்கவிஞர என்பது பற்றி சநரத்கரம இல்ள்ல.
 பிறகு விஷேத்திற்கு வருகிரறன், 
‘ஞா்னசரசரி’ சுபேஜா ஸ்ரீதேன் த்னக்கு என் 
‘வாக்குமூ்லம்’ சிறபபா்க அளமநதிருக்கிறது 
என்று எழுதியிருநதார. அதற்குப பிறகு ஒரு 
த்கவலுமில்ள்ல. வசௌ்கரிேபபடடரபாது அது 
எபவபாழுது பிேசுேமாகும் என்பது பற்றி அவளேக் 
்கண்டு த்கவல் அறிவிக்்கவும். மீண்டும் மீண்டும் 
உங்களை இவவாறு வதாநதேவு வசய்வது 
எ்னக்கு வருத்தமா்கரவ இருக்கிறது. ஆ்னால் என் 
குறிபபிடத்தகுநத நண்பர என்ற வள்கயில் நீங்கள் 
இளதப வபாருடபடுத்த மாடடீர்கள் என்பத்னால் 
இளத எழுதுகிரறன். என் சிறு்களதத் வதாகுதி 
என்்னவாயிற்று?
 ‘கிரிோ’விலிருநது எ்னது ஆஙகி்லக் 
்கவிளதத் வதாகுதி Non-Being 150 பிேதி்களை 
அவர்கள் godown ்காலி வசய்ேரவண்டிே நிள்லயில் 
திருபபி அனுபபிவிடடார்கள். புதிே godown 
கிளடத்ததும் எழுதுவதா்க எழுதியிருக்கிறார்கள். 
இத்தள்கே அனுபவம் எ்னக்கு மீண்டும் மீண்டும் 
ஏற்படுகிறது. என்்ன வசய்ே – பிறநதுவிடடால் 
எளதயும் சகித்துக்வ்காள்ைத்தான் ரவண்டும்.
 புதிே ஒரு நாவள்ல எழுதத் வதாடஙகி 
நடுவில் நின்றுவிடடது. ஆ்னால் மறுபடியும் 
அளதத் வதாடரநது முடித்துவிடுரவன். 
பிேசுேம்கூட அவவைவு முக்கிேமில்ள்ல. நாவல் 
சரிோ்க அளமநதுவிடடால் ரபாதும்.
 உங்கள் பதிள்ல எதிரபாரக்கிரறன்.

அன்புடன்
‘நகு்லன்’

• • •
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‘நகு்லன்’       TVM – 22-6-89 
      
 அருளம நண்பருக்கு,
 உங்கள் 16.6.89 ்கடிதம். எ்னக்கு 
‘ஞா்னசரசரி’யிலிருநது ஒரு த்கவலும் இல்ள்ல. 
இளதக் குறித்து உங்கள் வசன்ள்ன மு்கவரிக்கு 12-6-
89இல் ஒரு ்கடிதம் எழுதியிருநரதன். 
 உங்களைப ரபால்தான் நானும் 
இருக்கிரறன். ஆ்னால் ஒன்று : உங்கள் ்கவிளத 
சாசுவதமா்க நிற்கும். வதாடரநது எழுதுங்கள். 
நம்ளமப ரபான்றவர்களுக்கு அது ஒன்றுதான் 
சாத்திேம். பிறகு இருக்்கரவ இருக்கிறது; பாேதி 
எழுதிேவாறு, “மது நமக்கு, மது நமக்கு” – 
ஒன்றிற்கு ரமற்படட தைத்தில்.

அன்புடன்
‘நகு்லன்’

•••
விைக்்கக்குறிபபு:
 வதன்்காசியிலும் வசன்ள்னயிலுமா்க 
வாழநதுவநத நாள்்கள் அளவ; அபபாதான் 
வசன்ள்னயிலிருநது மடல்்களைத் திருபபி 
அனுபபிளவபபார்கள் வதன்்காசிக்கு; அபபடி ஒரு 
ரநேம் இது.

• • •
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‘நகு்லன்’    திருவ்னநதபுேம்
2-8-89

நண்பருக்கு,
 வணக்்கம். திரு.சுபேஜா ஸ்ரீதேனிடமிருநது 
புஸ்த்கங்களின் பதிபபுரிளமளே அவருக்கு எழுதி 
அனுபபுமாறு ்கடிதம் வநதது. ‘வாக்குமூ்லம்’ 
பற்றிே வளே அளதச வசய்துவிடுவதா்கரவ 
நிள்னக்கிரறன்.
 திரு.திலீப எ்னக்கு எ்னது சிறு்களதக் 
ள்கவேழுத்து பிேதிளே ஸ்ரீதேனிடம் 
ரசரத்துவிடடதா்க எழுதியிருநதார. திரு.
ஸ்ரீதேன் அது தன்னிடம் வேவில்ள்ல என்று 
எழுதியிருக்கிறார. திரு.திலீளபக் ்கண்டு ஆவ்ன 
வசய்யுங்கள். இபபடி மீண்டும் மீண்டும் உங்களை 
உபத்ேவம் வசய்வது என் ம்னசிற்கு ்கஷடமா்க 
இருக்கிறது. இநத நிள்லயில், ஒன்று எழுதுவளத 
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நிறுத்தரவண்டும் அல்்லது எழுதிேளத பிேசுரிக்்க 
ரவண்டாம் என்று நிசசயிக்்கரவண்டும்.
 ‘அன்புமறவாத’ என்று 
எழுதியிருக்கிறீர்கள். அது எ்னக்கு நன்றா்கரவ 
வதரியும்.
 ஆ்னால் ேஸி்க ம்னமும் பளடபபு 
ஆற்றலும் உளடேவர்கள் எபவபாழுதும் 
்கஷடபபட ரவண்டும் என்பது விதி என்றால் 
அது அபபடிரே இருக்்கடடும். ்களடசிவளேயில் 
இேஙகிக்வ்காண்டிருநதால் ரபாதும்.
 எ்னக்கு வேதாகிவிடடது. ‘்கவிளதப 
படடளற’ (3)இல் என்்னால் பஙவ்கடுக்்க 
முடியுவமன்று ரதான்றவில்ள்ல.
 உங்கள் உருவம் எபவபாழுதும் என் 
உள்ைத்தில் பசுளமோ்க இருக்கும்.

அன்புடன்
‘நகு்லன்’

•••
விளக்்கக்குறிப்பு :

்கவிளதபபடடளற: ்கவிஞர்கள் ்க்லாபரிோ 
/ பிேம்மோஜன் இருவரும் இளணநது 
வதாடரநது, திருக்குற்றா்லத்தில், மூன்று 
நாள்்கள் நடாத்திே நி்கழவு; பிேமிள், நகு்லன், 
சுநதே ோமசாமி, அபபாஸ், வ்கௌரிஷங்கர, 
ோஜமாரத்தாண்டன் மற்றும் ர்கா.ோஜாோம், 
ரதவரதவன், ரதவதசசன், ்கல்ோண்ஜி, உமாபதி, 
மனுஷேபுத்திேன், சமேரவல், நா்காரஜீ்னன், 
T.்கண்ணன், சாருநிரவதிதா, பிரேம்-ேரமஷ, 
்லக்ஷமி மணிவண்ணன், அமேநதா, மா்லதி ளமத்ரி  
எல்ர்லாருரம வநதுள்ை்னர.

• • •
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‘நகு்லன்’           TVM / 31-3-93

(டி.ர்க.துளேசாமி)
நண்பருக்கு,
 வணக்்கம். உங்கள் 25/3/93 ்கடிதம். 
ஒருமுளற வசன்ள்ன வநததும் திரு.சமேரவலிடம் 
இருநது நீங்கள் Hospital-ல் இருபபதா்கவும் 
உங்களை ோரும் பாரக்்க அனுமதிபபதில்ள்ல 
என்றும் அறிநரதன். இபவபாழுது உடல்நிள்ல 
ஆரோக்ேம் என்பளத அறிே மகிழசசி.
 நான் அபபடி ஒன்றும் சநரதாஷமா்க 

இல்ள்ல. திரு.எம்.டி.எம்., ‘வாக்குமூ்லம்’ குறித்து 
உற்சா்கமா்கப ரபசி்னளத அறிே மகிழசசி.
 உங்கள் புது புத்த்கம் வருவது குறித்து 
மகிழசசி. விஷேத்திற்கு வருகிரறன். இபவபாழுது 
நான் டயூடரடாரிேல் ்கார்லஜ் ரபாவளத 
நிறுத்திவிடரடன். உடல்நிள்லயும் அவவைவு 
வமசசா்க இல்ள்ல. நீங்கள் நிள்னபபதுமாதிரி என் 
வபாருைாதாே நிள்லயும் அவவைவு திருபதி்கேமா்க 
இல்ள்ல. என் வபன்சன் மாதம் முதல் அல்்லது 
இேண்டாவது வாேம் வரும். அது வநததும் நீங்கள் 
ர்கடட வதாள்களே (Rs 100/= Rs One Hundred) M.O. 
மூ்லம் உங்கள் வபேருக்கு, ‘முன்றில்’ மு்கவரிக்கு 
அனுபபுகிரறன். ஆ்னால்  M.O. வரும் சமேம் 
நீங்கள் இருக்்கரவண்டும். இதுபற்றி எழுதுங்கள்.
 திரு.நீ்ல.பத்ம்னாபனுக்கு நீங்கள் 
எழுதுவதுதான் உசிதம்.
 உங்கள் பதிள்ல எதிரபாரக்கிரறன்.

அன்புடன்
‘நகு்லன்’

(டி.ர்க.துளேசாமி)
•••
விளக்்கக்குறிப்பு :

1. சமேரவல் : சீரிே நவீ்ன ்கவிஞர்களுள் 
ஒருவர; வமாழிவபேரபபாைர; விமரச்கர; 
‘விைக்கு’ விருது வபற்றவர.
2. எம்.டி.எம்., : எம்.டி.முத்துக்குமாேசாமி. 
நவீ்ன சிறு்களத எழுத்தாைர, நாடடார இேலில் 
ரபோசிரிேர; பின்நவீ்னத்தில் ஆைங்கால் 
்கண்டவர; ்கவிஞர.
3. நீ்ல.பத்ம்னாபன் : மூத்த எழுத்தாைர, 
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சிறு்களத/நாவல் ஆசிரிேர; சாகித்ே அ்காதமி 
விருது வபற்ற பளடபபாளி.

• • •
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        2521, golf Links Rd

Kaudiyar East
Thiruvananthapuram 695041

4-4-’93
நண்பருக்கு,
 வணக்்கம். உங்கள் 28-4-93 ்கடிதம். 
இன்றுவளே என் வபன்ஷன் கிளடக்்கவில்ள்ல. 
அது கிளடத்ததும் நீங்கள் ர்கடட வதாள்களே 
M.O. மூ்லம் அனுபபுகிரறன். வபாருைாதாே நிள்ல 
எபபடியிருநதாலும், ்க.நா.சு., வசால்வது ரபால் 
உள்ைத்தில் தாரித்ரிேம் இல்ள்ல. தாமதத்திற்கு 
மன்னிக்்கவும். திரு.அேங்கநாதள்னயும் திரு.
ம்காரதவள்னயும் ர்கடடதா்கச வசால்்லவும்.
 பிற பின்்னர.

அன்புடன்
டி.ர்க.துளேசாமி

(நகு்லன்)
•••
விளக்்கக்குறிப்பு்கள் :

1. என் ஆறாவது ்கவிளதத் வதாகுபபு 
(‘கிே்கயுத்தம்’) முற்ற முழுக்்க நண்பர்கள் / 
ச்க இ்லக்கிேவாதி்கள் / புேவ்லர்கள் வபாருள் 
உதவியிர்லரே வநதது; நகு்லனிடமும் 
ர்கடடிருநரதன் – எதாரத்த நிள்ல அறிோது; பணம் 
அனுபபித் தநதார.
2. அேங்கநாதன் : மா.அேங்கநாதன். சிறு்களத 
எழுத்தாைர / ்கடடுளேோைர / ‘முன்றில்’ என்கிற 
இ்லக்கிே இதழ, பதிபப்கம், புத்த்க விற்பள்ன 
நிள்லேம் நடத்திவநதார.
3. ம்காரதவன் : மா.அேங்கநாதனின் ம்கன்; 
வைக்்கறிஞர; நீதிேேசர.
இநதக் ்கடிதரம ‘முன்றில்’ மு்கவரிக்கு வநததுதான்.

• • •

்கடிதம் - 60
v/2521 golf link road

Kaudiyar East
Trivandrum 695041

14-6-93
நண்பருக்கு, 
 வணக்்கம். எபவபாழுதும் ரபால் உங்கள் 
அன்புமிக்்க ்கடிதம் கிளடத்தது. தற்வபாழுது 
என்னிடம் எநதக் ள்கவேழுத்து பிேதியும் இல்ள்ல; 
முதல் நாவல் ள்கவேழுத்து பிேதி ரதடி்னால்தான் 
கிளடக்கும். அபபடி என் எழுத்து்கள் அசசில் 
வேரவண்டும் என்ற ஆளசயும் அறரவ இல்ள்ல.
 அஙகு sept-ல் வேக்கூடும். அபவபாழுது 
சநதிபரபாம். உங்கள் ்களே்கடநத உற்சா்கம் எ்னக்கு 
விேபளப அளிக்கிறது.

அன்புடன்
‘நகு்லன்’

•••
விளக்்கக்குறிப்பு:

 ‘ோத்திளே’ என்பரத முதல் நாவல். 
அதற்குப  பின் எழுதிே ‘நிள்னவுபபாளத’, 
‘நாய்்கள்’, ‘இவர்கள்’, ‘வாக்குமூ்லம்’ எல்்லாம் 
வநதபிறகும் இது வாோதிருநதது.

• • •
்கடிதம் - 61

v/2521 golf Links Rd
Kaudiyar East

Thiruvananthapuram 695041
4-9-93

நண்பருக்கு, 
 வணக்்கம். இன்று கூரிேரில் அனுபபிே 
உங்கள் ‘கிே்கயுத்தம்’ கிளடத்தது. நன்றி. பிற 
பின்்னர.

அன்புடன்
டி.ர்க.துளேசாமி

(நகு்லன்)
•••
விளக்்கக்குறிப்பு :

 ‘கிே்கயுத்தம்’ : என்னுளடே ஆறாவது 
்கவிளதத் வதாகுபபு; ச்க இ்லக்கிேவாதி்கள், 
புேவ்லர்கள், நண்பர்கள் ஆகிரோரிடம் பண உதவி 
வபற்று வவளிோ்னது; ‘ஸ்ரந்கா’, பதிபபித்துத் 
தநதது.

• • •



 

 
ேொன் வொசித்ததன்

�ொணவர ெக்கம் 

கி.தாேணி, முது்கள்ல இேற்பிேல், 
டாக்டர ஆர.ர்க.எஸ்.்கல்லூரி, 

்கள்ைக்குறிசசி

போ்ெலின் 
தோய்
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“தாய்” என்ற இபபுத்த்கத்தின் வபேளேப 
பாரத்ததும் பாசமும் அன்பும் நிளறநத 
ஒரு தாயின் ்களதோ்க இருக்குரமா என்று 
எண்ணிர்னன். ஆ்னால், இபபுத்த்கத்தின் 
மு்கபபு அடளடயில் உள்ை புள்கபபடம் 
சற்று என் சிநதள்னளே ரவறு திளசக்குத் 
திருபபிேது. ஏரதா ஒரு வபண் ்காகிதத் 
தாள்்களை வீசி எறிகிறாள். ோர அநதப வபண், 
அவளுக்கும் அநதக் ்காகிதத்துக்கும்  என்்ன 
சம்மநதம் என்ற ர்கள்வி்கவைல்்லாம் எ்னக்கு 
அநதப புத்த்கத்தின் மீதுள்ை ஆரவத்ளத 
அதி்கரித்த்ன.

புள்கயும் எண்வணயும், 
எபவபாழுதும் மாசு ்க்லநது வீசும் ்காற்றும், 
வதாழிற்சாள்லயின் ஆள்லசசஙகு 
அ்லறிக்வ்காண்டிருக்கும் சூைலின் மத்தியில் 
பல்ரவறு வதாழி்லாைர்களின்  குடியிருபபு்கள் 
இருநத்ன. இநத இடத்தில் ‘வதாழி்லாைர’ 
என்ற வாரத்ளதளேப படித்ததுரம என் 
ஆரவம் இன்னும் அதி்கரித்தது. எபவபாழுதும் 

ஒருவிதப  பதற்றமும் நடுக்்கமும் நிளறநத 
வபண் ஒருத்தி அநதக் குடியிருபபின் மத்தியில் 
வசித்துவருகிறாள். அவளிற்கு ஒரு ம்கன் 
இருக்கிறான். அவன் வபேரோ பாவவல். 
இதற்கு முன்பு வளேயிலும், தநளதளேப 
ரபா்லரவ குடித்து வீணாகிக்வ்காண்டிருநத 
தன் ம்கனிடம் பல்ரவறு வித்திோசங்களை 
அறிகிறாள் அவன் தாய். பாவவல் தி்னசரி 
ஏரதா ப்ல புத்த்கங்களை ளவத்துக்வ்காண்டு 
படித்துக்வ்காண்டிருநதான். அவன் தாய் 
அவனிடம் ரபாய் அது என்்ன புத்த்கங்கள் 
என்று ர்கடகிறாள். அதற்கு அவன், “நான் 
தளடவசய்ேபபடட புத்த்கங்களைப 
படிக்கிரறன். இது நம் ரபான்ற 
வதாழி்லாைர்களின் உண்ளமளேக் கூறுகிறது.  
நான் எபவபாழுது ரவண்டுமா்னாலும் 
சிளறக்குச வசல்்ல்லாம் அம்மா. 
நான் உண்ளமளே வதரிநதுவ்காள்ை 
நிள்னக்கிரறன்” என்றான். அவன் 
அம்மாவிற்கு அவன் ரபாகும் பாளதளேக் 
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்கண்டு சநரதாஷமா்க இருநதாலும் அளதவிட 
அதி்கமா்ன பேமும் இருநதது. 

பாவவலின் ப்ல நண்பர்கள் வீடடிற்கு 
வருவார்கள். அவர்களும் பாவவள்லப 
ரபா்லரவ பல்ரவறு  புத்த்கங்களைப 
படித்துவிடடு விவாதம் வசய்வார்கள். இதுரவ 
வைக்்கமா்க நளடவபற்றுக்வ்காண்டிருநதது. 
பாவவலின் அம்மாவிற்கு எதுவும் 
புரிேவில்ள்ல என்றாலும் தன் ம்கனின் ரபசசுத் 
திறளமளேக் ்கண்டு அவள் ேசித்துக்வ்காண்டு 
அவர்களுடர்ன இருபபாள். இபபடிரே 
நாட்கள் ஓடிக்வ்காண்டு இருநத்ன. முத்லாளி்கள் 
வ்காழுபபதற்குத் வதாழி்லாளியின் 
உளைபளபச  சுேண்டி்னார்கள். 
இத்னால் ‘நிதிக்குளறபபு’ வசய்தார்கள். 
இதள்ன, மக்்களிடம் வதரிவிபபதற்குத் 
துண்டுபிேசுேங்கள் அசசிடரவண்டும் 
என்ற நிள்ல வநதரபாது அசசிடுவதற்்கா்க 
பாவவல், தன் தாளே அனுபபி ளவத்தான். 
இதுரவ பாவவல் தன் தாய்க்குக் வ்காடுத்த 
முதல் ரவள்ல. நிதிக்குளறபபு வசய்திளேத் 
வதாழி்லாைர்களிடம் வதரிவிபபதற்்கா்க 
உேக்்கப ரபசுகிறான். இவ்னது ரபசசு 
வதாழி்லாைர்களிளடரே ஒரு வபரும் 
தாக்்கத்ளத ஏற்படுத்திேது. இத்னால் பாவவல் 
ரபாலீசாோல் ள்கது வசய்ேபபடுகிறான். 
இத்தள்ன நாட்கள் பேத்துடர்ன வாழநது 
வநத நீல்வ்னா, “நான் என் பாவவலுக்்கா்கக் 
கிைரசசி வசய்ேரவண்டும்” என்று 
சத்தமிடடு  உத்ரவ்கத்துடன் புதிே தாோ்க 
உருவவடுக்கிறாள். வதாழிற்சாள்லயில் 
அநதத் துண்டுபிேசுேங்களை விநிரோகிக்கும் 
ரவள்லளே அவரை ள்கயில் 
எடுக்கிறாள்.  சாபபாடடு விோபாரிோ்கத் 
வதாழிற்சாள்லக்குச வசன்று சாமரத்திேமா்க 
விநிரோகித்து வீடு திரும்பி்னாள். எதள்னரோ 
வபருசா்க சாதித்தது ரபால் வபருமகிழசசி 
அளடநதாள். நீல்வ்னாவின் கிைரசசி 
ஆரவம் அவளைப பல்ரவறு பிேசுேங்களை 
விநிரோகிக்்கச வசய்தது. ஒருநாள் அவள் 
வீடு திரும்பும்ரபாது ஏரதா ஒரு குேல் 
அவளைத் தடுத்தது. ஆமாம் இநத இடத்தில் 
நாம் எதிரபாரத்தது சரிதான். அது பாவவலின் 
குேல்தான். ம்கள்னக் ்கண்டதும் அவளுக்கு 
அைவி்லடங்கா ஆ்னநதம். வீடு திரும்பிே 
பாவவல் மீண்டும் த்னது கிைரசசியில் 
ஈடுபடுகிறான். இபபடிரே நாட்கள் 
ஓடிக்வ்காண்டிருநத்ன. இவரவளையில்தான் 

அள்னவரும் ரபோரவத்துடன் ஒரு 
நாளுக்்கா்கக் ்காத்துக்வ்காண்டிருநதார்கள். 
அதுதான் பு்கழவபற்ற “ரம தி்னம்”. 
அவர்கள் எபபடி அநத நாளுக்்கா்கக்  
்காத்துக்வ்காண்டிருநதார்கரைா அரத ரபா்ல 
நானும் அநத “ரம தி்னம்” என்ற வரி்களைப 
படிக்்கக் ்காத்துக்வ்காண்டிருநரதன். 
அவர்களும் நானும் எதிரபாரத்த அநதச 
வசநநாள் வநதுவிடடது. உத்ரவ்கக் 
ர்காஷங்களுடன், வவள்ளை நிறக் ்கம்பத்தில் 
வசநநிறப பறளவ பறபபது ரபால் 
உள்ை வசஙவ்காடிளே ஏநதிக்வ்காண்ட 
பல்்லாயிேக்்கணக்்கா்ன வதாழி்லாைர்களின் 
அணிவகுபபு வதாழிற்சாள்லளே 
முற்றுள்கயிடடது. 

“படடினி பசியுமாய்ப
பாடுபடும் ரதாைர்கரை...
துயில் ்கள்லநது அணியில் ரசே...
விளேநது வாரும் ரதாைர்கரை...”
இநத அணிவகுபபில் ப்ல 

வதாழி்லாைர்கள் ரபாலீசாோல் 
சுடடுக்வ்கால்்லபபடட்னர. பாவவலும் 
அவனுடன் ரசரத்து ப்ல ரதாைர்களும் ள்கது 
வசய்ேபபடட்னர. 

்கா்லம் ்கழிநதது... “ரம தி்ன” வைக்கு 
நீதிமன்றத்திற்கு வநதது. அஙகு பாவவல் 
மக்்களுக்்கா்கப ரபசிே  உளே அஙகிருநத 
மக்்களிளடரே உத்ரவ்கத்ளத ஏற்படுத்திேது. 
தன் ம்கனின் உளேளேக் ர்கடட தாய் 
வமய்சிலிரத்து நின்றாள். இத்தள்ன நாள் 
பல்ரவறு பிேசுேங்களை விநிரோகித்த 
நீல்வ்னா இன்று தன் ம்கனின் உளேளேப 
பிேசுேமா்க விநிரோகிக்்க ரபோ்னநதத்துடன் 
மாறுரவடம் அணிநது இேயிலில் 
வசல்கிறாள். அவளை அளடோைம் ்கண்ட 
ரபாலீஸ்்காேன் அவளின் ்கழுத்ளத வநறித்துத் 
தாக்கி்னான். அவள் அவன் பிடியிலிருநது 
பீறிடடுத் துள்ளி எழுநது தன்னிடம் இருநத 
்காகிதப பிேசுேங்களை மக்்கள் முன்பு தூக்கி 
விசுறுகிறாள். அள்னவரும் அளதப படியுங்கள் 
என்று உேக்்கக் ்கத்துகிறாள்.

ஆேம்பத்தில் எ்னக்கு எழுநத 
ர்கள்விக்வ்கல்்லாம் இரதா பதில் 
கிளடத்துவிடடது. ஆம் இபபுத்த்கத்தின் 
மு்கபபு அடளடயில் உள்ைவள்தான் இநத 
நீல்வ்னா என்ற “தாய்”.
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