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தலையஙகம்

õí‚è‹.

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

 Þ‰î‚ ªè£ó£ù£ è£ôè†ì‹ â™ô£¬ó»‹ â™ô£õŸ¬ø»‹ ¬è è¿Mò è£ôè†ì‹. 
âQÂ‹ ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ èMë˜è¬÷‚ ¬èMì£ñ™ èM¬îèÀ‚°‚ è÷‹ ªè£´ˆî è£ôè†ìñ£è 
Þ¼‰î¶. è£ôˆFŸ«èŸø ªð£¼‡¬ñJ™ ‘¬è è¿Mò è£ô‹’ â¡ø î¬ôŠH™ èM‚«è£ èM¬îŠ 
«ð£†®¬ò ïìˆFò¶.

 ¬è è¿¾î™ â¡ð¶ Þ‚è£ôè†ìˆF™ «ïó®Š ªð£¼œ, ñó¹Š ªð£¼œ â¡Â‹ 
Þ¼ G¬ôJ½‹ õ½õ£ù ªð£¼‡¬ñ»ì¡ Fè›‰î¶. «ñ½‹, õ‰¶ °M‰î èM¬îè¬÷ 
«ï£‚°‹«ð£¶î£¡ âˆî¬ù ÝF‚èñ£ù¶  Üˆªî£ì˜ âùŠ ¹KAø¶.

 è¿¾î™ â¡ð¶ có£ô£°‹. Ü‰î c˜ ï‹¬ñ‚ ¬èè¿M M†ì£™. . cóŸÁŠ «ð£°‹ å¼ 
õóô£ŸÁŠ ðòíˆ¬îˆ î¡ åŸ¬ø‚ èM¬îJ™ Gè›ˆFJ¼‚Aø£˜ ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£. â™ô£‹ 
àô˜‰¶«ð£ù ÅöL™ C‚Aˆ îM‚°‹ Mõê£J. ‘ã˜ èôŠ¬ð¬ò à¬ì‚è áK™ «è£ìK‚è£è 
Ü¬ô‰î’ ÜŠð£M¡ ¶òó‹ ðô ñìƒè£Œ ñèÂ‚°œ ÞøƒAJ¼‰î¶. è£‚è «õ‡®ò è£ôº‹ 
Ãì «ê˜‰¶ Ü¿î£™ â¡ù ªêŒò? èM¬îJ¡ Üì˜ˆF Üî¬ù ºî™ ÞìˆF™ GÁˆFJ¼‚Aø¶. 
õ£›ˆ¶‚èœ ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£.

 å†´ªñ£ˆî àôèˆF¡ eî£ù Mñ˜êùº‹ åŸ¬ø‚ èM¬îò£Œ àFˆF¼‚Aø¶ 
îƒ«èú¨‚°. Þ¶î£¡ ªè£ó£ù£ è£ôè†ì‹ ñQî ñùƒèÀ‚°œ ¹°ˆFJ¼‰î à‡¬ñ 
ñùG¬ô. Üè àí˜¾èO¡ eî£ù ¹øˆF¡ î£‚èº‹ Üîù£™ îMˆ¶‚ °ö‹¹‹ â‡íƒèÀ‹ 
¬èòÁ G¬ô»‹ è£óíñ£è ò£¬ó„ ²†´õ¶ â¡Pòô£î ñò‚èº‹ dP†ªì¿‰î «è£ðƒèÀ‹ 
âù å¼ è£ôè†ì ñùG¬ô‚è£ù àî£óí‚ èM¬î Þ¶. Üîù£™î£¡ ðK²‚°Kòî£AJ¼‚Aø¶. 
õ£›ˆ¶‚èœ îƒ«èv.

 ÞŠð®ˆî£¡ ¬èè¿Mò è£ôƒè¬÷‚ è‡a˜ ¶O˜‚è„ ªê£™LJ¼‚A¡øù.. Üˆî¬ù 
èM¬îèÀ‹. è®ù è£ôˆ¬î‚ Ãì èM¬îè÷£™ èì‚è¬õˆî èMë˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ îè¾ 
õ£›ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKMˆ¶‚ ªè£œAø¶.

 ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ ªðŸø Ë™ Mõóƒèœ ÞšMîN™ ªõOò£A»œ÷ù. 
2019Ý‹ Ý‡®™ ªõOõ‰î Cø‰î Ë™èÀ‚°Kò ï™ ÜƒWè£ó‹ ÞšM¼¶èœ. åšªõ£¼ 
HKM½‹ M¼¶ ªðŸø Ë½ì¡ CøŠ¹Š ðK² ªðŸø Ë™èO¡ ð†®ò½‹ ªõOò£A»œ÷¶. 
2019Ý‹ Ý‡®¡ î¡QèóŸø Ë™èœ Þ¬õªòùˆ ¶E‰¶ Ãøô£‹. î‹ î°Fò£™ CøŠ¹ 
ªðŸø ð¬ìŠð£÷˜èÀ‚°ˆ îè¾ õ£›ˆ¶‚è¬÷‚ ÃP‚ ªè£œAø¶.

 ¬èè¿Mò è£ô‹ è¬ó‰¶«ð£Œ ÞQ õ¼‹ Ý‡´ ¬èªè£´‚°‹ Ý‡ì£è ñôó 
M¬ö»‹ îè¾ Ü¬ùˆ¶ õ£êè˜èÀ‚°‹ îù¶ ¹ˆî£‡´ õ£›ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKMˆ¶‚ªè£œAø¶. 

 îIN¡ î¬ôCø‰î º¡«ù£® ÝŒõ£÷˜ ªî£.ðóñCõ¡ Üõ˜èÀ‚°‹ î¡ 
Üê£î£óíñ£ù F¬óªñ£Nò£™ õL¬ñò£ù ð¬ìŠ¹èœ î‰î A‹ A ì‚ Üõ˜èÀ‚°‹ Ü…êL 
ªê½ˆ¶‹ õ¬èJ™ ÞšÞîN™ ð¬ìŠ¹èœ Hó²óñ£A»œ÷ù.

 «ñ½‹ è†´¬óèœ, ªî£ì˜èœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ, è®îƒèœ âù àœ÷ Ü¬ùˆ¶Š 
ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ..

ï¡P.

          - ÝCKò˜
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 பலைப்பு குழுமம்

õ£›M¡ ¬ñòº‹ MO‹¹ñ£Œ IO¼‹ ¹œOè¬÷ 
õ£˜ˆ¬îè÷£Œ‚ èìˆ¶‹ Þô‚Aòƒèœ ð‡ð£†®¡ «õ˜è÷£Œ 
õóô£Ÿ¬ø ªõO„ê‹ ªè£œ÷„ ªêŒA¡øù. Þô‚Aò à¼õ£‚èˆF¡ 
Ü¼‹ðE¬ò àí˜‰î ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ Cø‰î Þô‚AòƒèÀ‚è£ù 
M¼¶èœ õöƒ°‹ ºòŸC¬ò º¡ªù´ˆ¶„ ªêò™ð´ˆFõ¼Aø¶. 
M¼¶ «î˜MŸè£èŠ ð¬ìŠ¹‚ °¿ñˆFŸ° ÜÂŠðŠð†ì Ë™èO™ 
Cø‰î¬õ «î˜‰ªî´‚èŠð†´ ÞšM¼¶èœ õöƒèŠð´A¡øù. Ü‰î 
õ¬èJ™ 2019Þ™ ªõOò£Aò Cø‰î Ë™èÀ‚è£ù ‘ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò 
M¼¶èœ 2020’ Þƒ° ÜPM‚èŠð´A¡øù. 

ð¬ìŠ¹
Þô‚Aò
M¼¶

ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ
2020



சிறப்புப் பரிசு பபறற நூல்கள்

விருது பபறற நூல
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Ü‰î õ†ìˆ¬î ò£ó£õ¶ êñ£î£ùŠð´ˆ¶ƒèœ 
ð¬ìŠð£÷˜ : è£˜ˆF‚ Fôè¡
ªõOf´ :  ®vèõK ¹‚ «ðôv, ªê¡¬ù.
 “è£˜ˆF‚ Fôè¡ èM¬îèœ º¿õ¶‹ Hó‹ñ£‡ìˆ¬î 
âOò Ü÷¾«è£ô£è‚ ªè£‡´ ïè˜ð¬õ. Þˆî¡¬ñJL¼‰¶ î¡ 
²òˆ¬î Mê£ó¬í ªêŒ¶ªè£‡´‹, ÜFL¼‰¶ M´ð†´‚ªè£œ÷¾‹ 
ê£ˆFòƒèœ àœ÷ èM¬îè«÷ Þ¬õ.”

l è‡ìó£Fˆî¡ 

Ë™ : «è£N‚èP õ£ƒ°ðõQ¡ CˆFó‚ °PŠ¹èœ
ð¬ìŠð£÷˜ : «êô‹ ó£ü£
ªõOf´ :  Þ¬ìò¡ Þ¬ì„C Ëôè‹, ß«ó£´.
 “èùóè õ£èùˆ¬î‚ ¬èò£À‹ èM¬î‚è£ó˜. ðòíˆFÛ«ì 
Þõ˜ è‡ì¬ìAø àôèˆF¡ î¡õò õ£CŠð£è ÞõK¡ èM¬îèœ 
Ü¬ñA¡øù.”

l ðFŠ¹¬óJL¼‰¶.

Ë™ : Gò£ê²ó‹
ð¬ìŠð£÷˜ : «õ.ºˆ¶‚°ñ£˜
ªõOf´ : Ýõ£ó‹Ì ðFŠðè‹, F¼ªï™«õL.
 “ªð¼õ£›M¡ bó£î ð‚èƒè¬÷ â¿Fˆ b˜‚è ºò¡Á 
åšªõ£¼º¬ø»‹ «î£ŸÁŠ«ð£Œ‚ ªè£‡®¼‚A«ø¡. Ýù£½‹ 
cœAø¶ õ£›‚¬è ªð¼ˆî Þ¬ó«îìL¡ c†Cò£è.”

l «õ.ºˆ¶‚°ñ£˜

Ë™ : Ý°O
ð¬ìŠð£÷˜ : Wî£ Hóè£w 
ªõOf´ :  ÜèG ªõOf´, õ‰îõ£C.
 “H¡ïiùˆ¶õ‚ èM¬îJ¡ àˆFº¬ø êÍè Üõôƒè¬÷Š 
HóFðL‚èŠ ðò¡ð†®¼‚Aø¶.”

l èM¡

 பிரிவு : கவிலதகள

ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ 2020
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விருது பபறற நூல
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ò£êè‹
ð¬ìŠð£÷˜ : â‹.â‹.b¡
ªõOf´ :  põ£ ð¬ìŠðè‹, è£…C¹ó‹.
 “ï£õ½‚°œ Üõ˜ «î˜‰ªî´ˆF¼‚°‹ è÷º‹ ÜîŸè£è 
«ñŸªè£‡®¼‚°‹ ðòíƒèÀ‹ õ£CŠ¹‹ ªï™¬ô¬ò„ ²ŸP»œ÷ 
Hó£‰FòƒèO™ õC‚°‹ üùƒèÀ‚°œ àô¾‹ «ð„²ªñ£N¬ò 
â¿ˆF™ ªî£†´M´‹ ÜÌ˜õ ºòŸC»‹ è‡º¡ ªîK‰î¶.”

l è£˜ˆF‚ ¹è«ö‰F

Ë™ : ê£
ð¬ìŠð£÷˜ : °.ªüòHóè£w 
ªõOf´ :  ÝF ðFŠðè‹, F¼õ‡í£ñ¬ô.
 “Þ‚°Áï£õ¬ôˆ î‰¶œ÷ ªüòHóè£w ï™ô «ï£‚°G¬ô»‹ 
è¬îò£ì™ «î˜„C»‹ ªðŸÁœ÷£˜.”

l ê£.«îõî£v

Ë™ : ÜŠð™«ô£
ð¬ìŠð£÷˜ : Ü‡ìÛ˜ ²ó£
ªõOf´ :  ð£óF ¹ˆîè£ôò‹, ªê¡¬ù.
 “A«ó‚è ÞFè£êŠ ð£ˆFóˆF¡ õN«ò å¼ êÍèˆF¡ 
ÜNˆªî£NŠ¬ðŠ «ð²‹ à¼õèŠ ¹¬ù¾.”

l èñô£ôò¡.

 பிரிவு : நாவல்

ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ 2020



சிறப்புப் பரிசு பபறற நூல்கள்

åì½
ð¬ìŠð£÷˜ : ê£ó£
ªõOf´ :  põ£ ð¬ìŠðè‹, è£…C¹ó‹.
 “ªð‡ âÂ‹ êºˆFó ÝNJ™ Í›Aªò´ˆî êƒA¡ åL¬ò 
åˆî è¬îèœ Þ¬õ.. àì™, ñù‹, ªð£¼œ, è™M Þ¡Â‹ â¡ªù¡ù 
à‡«ì£ Üšõ÷M¡ eF½‹ ð®‰¶Aì‚°‹ èìô÷¾ è¬îè¬÷„ 
CŠHè÷£è‚ è£òŠ«ð£†®¼‚Aø£˜.”

l è£˜ˆF‚ ¹è«ö‰F

Ë™ : óÅL¡ ñ¬ùMò£Aò ï£¡
ð¬ìŠð£÷˜ : ¹Fòñ£îM
ªõOf´ : è£šò£ ðFŠðè‹, ªê¡¬ù.  
 “Þõó¶ è¬îèO™ õ£›‚¬èJ¡ õLèœ ñ†´‹ 
ªõOŠð´õF™¬ô. Üî¬ù ªõ™½‹ õNèÀ‹ õ¬óòŠð†´œ÷ù.”

l è£šò£ ê‡ºè²‰îó‹

Ë™ : è¬î»F˜è£ô‹
ð¬ìŠð£÷˜ : Þó£.îƒèŠð£‡®ò¡
ªõOf´ :   ÜèG ªõOf´, õ‰îõ£C.
 “îƒèŠð£‡®òQ¡ è¬îèO¡ CøŠ¹ ÜõŸP¡ Þò™ð£ù 
è¬î ªê£™ô™ º¬øî£¡.”

l ð£vè˜ ê‚F

விருது பபறற நூல
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 பிரிவு : சிறுகலதகள

ð¬ìŠ¹ Þô‚Aò M¼¶èœ 2020



சிறப்புப் பரிசு பபறற நூல்கள்

ªõŸPJ¡ â™¬ô ªõ°ÉóI™¬ô 
ð¬ìŠð£÷˜ : º.º¼«èw
ªõOf´ :  ñ£ŸÁ áìè ¬ñò‹, ªê¡¬ù.
 “èùM¡ Gø‹ è¼Š¹, º®¾èO¡ ðKYô¬ù, «î£™MJ™ êñóê‹, 
îõÁè¬÷ åˆ¶‚ªè£œ«õ£‹, ñ‚èœ âšõN Üóê¡ ÜšõN âùŠ 
¹¶Š¹¶ î÷ƒèO™ ÞŠ¹ˆîè‹ º¡¬õ‚°‹ è¼ˆî£ì™ °®ñ‚èÀ‚° 
Iè º‚Aòñ£ù¬õ.’’

l M.®™Lð£¹

Ë™ : äò£ (â) 95 õò¶ °ö‰¬î!
ð¬ìŠð£÷˜ : õ®õó²
ªõOf´ :  Müò£ ðFŠðè‹, ªê¡¬ù.
 “îù¶ î‰¬îò£¬ó ºè£‰Fóñ£è‚ ªè£‡´ â¿îŠªðŸø Iè 
Ýˆñ£˜ˆîñ£ù ðF¾ Þ‰Ë™.’’

l ï£…C™ ï£ì¡

Ë™ : àF˜‰¶‹ àFó£î..
ð¬ìŠð£÷˜ : âv.M.«õµ«è£ð£ô¡
ªõOf´ :  ð£óF ¹ˆîè£ôò‹, ªê¡¬ù. 
 “ð™«õÁ ÝÀ¬ñè¬÷Š ðŸP â¿î «õ‡´‹ â¡ø£™ ë£ùº‹ 
ÜÂðõº‹ «õ‡´‹. Þ¬õªò™ô£‹ âv.MJì‹ Þ¼‚A¡øù.’’

l ì£‚ì˜ T.ó£ñ£Âü‹

விருது பபறற நூல
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 பிரிவு : கட்டுலை
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சிறப்புப் பரிசு பபறற நூல்கள்

 õ£¬öñó «ï£†´ 
(CƒèŠÌK™ üŠð£Qò ÝF‚è„ ²õ´èœ)
ð¬ìŠð£÷˜ : «ýñ£
ªõOf´ :  «ýñôî£, CƒèŠÌ˜.
 “õóô£Ÿ¬ø e‡´‹ e‡´‹ ªê£™ô«õ‡®ò «î¬õ âŠ«ð£¶‹ 
â™ô£„ êÍèƒèÀ‚°‹ Þ¼‰F¼‚Aø¶. è£ôˆ¬î ÜµÜµõ£è 
Ýó£»‹ Üˆªî£ì«ó£†ìˆF™ «ýñ£ ¶E‰¶ ðƒ°ªðŸP¼Šð¶ 
ð£ó£†ìˆî‚è¶.’’

- Cõ£ù‰î‹ côè‡ì¡ 

Ë™ : CƒèŠÌ˜ Þô‚Aò‹
ð¬ìŠð£÷˜ : º¬ùõ˜ â‹.âv.ÿôzI
ªõOf´ :  ÿôzI ªõOf´, CƒèŠÌ˜.
 “àôªèƒ°‹ è¼ˆîóƒèƒèO™ ÝŒ¾¬ó õöƒ°‹ ¹Fò 
å÷¬õ.”

- ñ¬øñ¬ô Þô‚°õù£˜

Ë™ : Þõœ....?
ð¬ìŠð£÷˜ : ñEñ£ô£ ñFòöè¡
ªõOf´ : ñEñ£ô£ ñFòöè¡, CƒèŠÌ˜.
 “è¬îò£CKò˜ ðô ê‹ðõƒè¬÷‚ è¬îèO™ 
ªè£‡´õ‰F¼‰î£½‹ åšªõ£¼ è¬îJ¡õN å¼ cF¬ò„ ªê£™ô 
M¬öAø£˜.’’

- ²ð.Ü¼í£êô‹

ð¬ìŠ¹ Ý‡´ Mö£M™ M¼¶‹ ðíº®Š¹‹ õöƒèŠð´‹.
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கடிதஙகள

கவிஞர் விக்ைமாதிதயன்

கடிதம் - 1

எழுதியவர் : எழுத்தாளர் ஜெயம�தாகன்

அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய 
அண்ணாச்சிக்கு,

நீங்கள் எழுதிய ்கடிதம் கிடைததது. 
முதலில் நீங்கள் எழுதியதத என் நணாவலின் 
பெரிய பவற்றிக்குச் சணான்று தருகிறது. அது 
மகிழ்ச்சிடயயும் பெருமிததடதயும் தருகிறது. 
பு்கழ் என்ெது என்்னளவில் ஜ்னக்கூடைததில் 
ெரவும் அடை அல்ை. ஆழமணா்ன ம்னங்களில் 
ஏற்ெடும் அடசவுதணான். அது ஒருவட்கயில் 
்கணாைததில் ஏற்ெடும் ஓர் ஊடுருவல்.

விஷ்ணுபுரம் ெற்றிய தங்கள் 
விரிவணா்ன ்கருததுக்்கடள அறிந்துப்கணாள்ள 
பெரிதும் விரும்புகிதறன். தங்களுக்கு 
வசதிப்ெடும்தெணாது இஙகு வரைணாம்; 
தங்கைணாம். தஙகுவதற்கு வசதி உடைய 
வீடு; ்கணார்ம் ெதமநணாெபுரம் கிரணாமம். 
தக்்கடை வந்து ெதமநணாெபுரம் வரதவணடும். 
ெதமநணாெபுரததில் அரணமட்னக்கு அருத்க, 
சரஸவதியம்மன் த்கணாயிலின் தநர் எதிதர என் 
வீடு.

ஓய்வுபெற்ற  DSP ெணாைகிருஷ்்னின் 
வீடு என்றணால் கூறுவணார்்கள். (B Jayamohan, 
புததன் வீடு, பதற்குத பதரு, ெதமநணாெபுரம், 
தக்்கடை PO என்ெது விைணாசம், அலுவை்க 
விைணாசம்     B.Jayamohan, o/o Telecom Dist 
Manager, நணா்கர்த்கணாவில்-1) நீங்கள் இஙகு 
வருவது எ்னக்கும் தவறு வட்கயில் 
முக்கியமணா்னது. நணான் உங்கடளச் சந்திப்ெது 
ெற்றி தயணாசிததுக்ப்கணாணடிருக்கிதறன். 
சி.தமணா்கன் முதலியவர்்களிைம் உங்கடளப் 
ெணார்ததணால் பசணால்லும்ெடி கூறியிருந்ததன். 
என் அடுதத நணாவல் (முன்தெ கூறியதுதணான் 
அதசணா்கவ்னம்) டசவச் சணார்பு உடையது. 
திருவரம்பு ம்கணாததவ ஆையததின் புரணாத்ன 
்கரு ஒன்று பவகுநணாட்களணா்க ம்னடதச் 
சீணடுகிறது. ஆ்னணால் எதுவும் ம்னதில் 
உருக்ப்கணாள்ளவில்டை. உங்கடளச் சந்திப்ெது 
உதவியணா்க இருக்குதமணா என்று எணணித்னன். 
(ம்கணாருதர மூர்ததியணா்க – சம்்கணார மூர்ததியணா்க 
– சிவன் டமயமணா்கக் ப்கணாணடுள்ள ஸதைம் 
ஏததனும் தமிழ்நணாடடில் உணைணா?)

• •  

அன்புள்ள 
விக்ரமாதித்யனுககு..

 ïiùˆ îI›‚ èM¬îJ¡ î¡QèóŸø Ü¬ìò£÷‹ èMë˜ M‚óñ£Fˆò¡. Þô‚AòŠ 
ðóŠH™ ðóõô£ù ñKò£¬î»‹ ðö‚èº‹ àœ÷ èMë¼‚°Š Hø Þô‚Aò ÝÀ¬ñèœ 
â¿Fò è®îƒèÀ‹ Þô‚AòˆFŸ° åŠð£ù¬õ. Ü‚è®îƒèœ ÞQ ªî£ì˜‰¶ îè¾ ÞîN™ 
ªõOò£°‹. °PŠ¹èœ èMë˜ M‚óñ£Fˆò¡ â¿¶ð¬õ - ÝCKò˜.

1
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விஷ்ணுபுரதடதக் ்கணாவியம் என்ெது 
எ்னக்கும் உைன்ெணாதை. தமற்்கததிய 
நணாவல்்கள் பெரும்ெணாலும் தமற்்கததியக் 
்கணாவிய மரடெ அடிபயணாற்றியடவ என்ெடத 
தமற்்கததிய மூை்கணாவியங்கடள சமீெமணா்க 
ெடிதததெணாது உ்ர்ந்ததன். நணாம் அந்த நணாவல் 
வடிடவதய நணாவல் எ்ன ஏற்று அதற்குப் 
ெழகிவிடடிருக்கிதறணாம் என்று ெடைது. நமது 
நணாவல் நமது ்கணாவிய மரபிலிருந்தல்ைவணா 
பிறக்்க தவணடும்? நமக்கு அணி என்ெது 
இைக்கியப்பிரக்டஞையின் அடிப்ெடை 
அல்ைவணா? அணியற்ற – குடறவணா்ன – யணாப்பு 
என்ெது கிதரக்்க மரபு முதல் தமற்கில் 
உள்ளது. நமக்கு அது இல்டை. தமிழிலும் 
சரி வைபமணாழியிலும் சரி. அததசமயம் 
அணி அைங்கணாரங்கள் நவீ்ன வணாழ்வில் எந்த 
அளவு வடர  இைம்பெறக் கூடும் என்ெது 
ஒரு த்கள்விதணான். இவற்டற நணாம் தயணாசிக்்க 
தவணடும். நணாம் தமற்கின் உதவியின்றி 
சுயமணா்கத ததடிக் ்கணைடைய தவணடிய 
விஷயம் இது. விஷ்ணுபுரம் நமது புரணா்/
்கணாவிய மரபிலிருந்து ஒரு நணாவடை உருவணாக்கும் 
முயற்சி. இப்தெணாடதக்கு இவவளவுதணான் நணான் 
உரிடம ப்கணாணைணாை முடியும்.

• •  

 ெணாணடியட்னச் சிததரிக்கும் 
விதம் ெற்றிய உங்கள் த்கணாெம் புரிகிறது. 
அதததெணாை ஆழ்வணார் சிததரிப்பு ெைடரப் 
புணெை டவதததணா்க அறிந்ததன் (அவருக்கு 
நம்மணாழ்வணார் சணாயல் தவறு). உணடமயில் 
இபதல்ைணாம் தவணடுபமன்தற திடைமிடடுச் 
பசய்தடவ அல்ை. ெைசமயம் அந்தச் 
சந்தர்ப்ெததின் தெணாக்கில் அப்ெடிதய உருவணாகி 
வருகிறது. ெரதடதயரணால் சூழப்ெடை 
மன்்னன் என்ற ம்னச்சிததிரததின் விடளவு. 
இரணைணாவதணா்க இந்நணாவலில் அதி்கணாரததுைன் 
சம்ெந்தமுள்ள எவடரயும் சணாத்கமணா்கச் 
சிததரிக்்கவில்டை என்று ெடிக்கும்தெணாது 
ெடுகிறது. வன்முடற, தெணா்கம், சீரழிவு 
இவற்றுைன்தணான் எப்தெணாதும் அரசணாங்க 
அதி்கணாரதடத நணான் இட்தது தயணாசிக்கிதறன். 
்கடைசியணா்க ஸ்ரீெணாதம் ெகுதியில் வரும் 
ெணாணடிய சத்கணாதரர்்கள் வரைணாற்றிலும் 
தமணாசமணா்க சிததரிக்்கப்ெடடுள்ளவர்்கதள. 
பிற்ெணாடு வீரெணாணடியன் சுந்தர ெணாணடியட்ன 
எதிர்ததுக் ்கை்கம் பசய்து துட்க்கு 
மணாலிக் ்கணாபூடர வலிந்து அடழதது ெணாணடி 

நணாடடை அவர்்களிைம் தந்தணான். மதுடர 
ஆையம் உடெை பதன்சீடமதய சுடு்கணாடு 
ஆ்னது அவ்னணால்தணான். அண்ட்னத தம்பி 
ப்கணான்றணான். அண்ட்னப் பெரிய தெணாகி 
என்று ெை த்கவல்்கள் கூறுகின்ற்ன. பதற்்கததிச் 
சீடம வரைணாற்றில் இவவிரு சத்கணாதரர்்கள் 
பெரிய ்கரும்புள்ளி்கள் என்ெது ஒரு வரைணாற்று 
உணடம. இவர்்கள் ஒன்றுெடடு நின்றிருந்தணால் 
பைல்லிப்ெடை பெணாதிட்கமடை 
தணாணடியிருக்்கணாது.

• • 

 விஷ்ணுபுரததில் பிரணாமணிய 
எதிர்ப்பு இருப்ெதணா்க நணான் எண்வில்டை. 
பிரணாமணியததின் ெைமு்கங்கள் உள்ள்ன. 
ெவதததரும் பிங்கைனும் சங்கர்ஷ்னும் 
எல்ைணாம் பிரணாம்ர்்கதள. மறுெக்்கம் தசணாற்றுத 
துருததி்கள். நணாவலில் எல்ைணா நல்ை ெக்்கங்களும் 
இட்யணா்ன ்கரிய ெக்்கங்களணால் சமன் 
பசய்யப்ெடடுள்ள்ன. இது நமது பசவவியல் 
மரபு. ஸ்ரீவில்லிபுததூர் தமணாகினி சிற்ெததில் 
ஆெணாசமணா்ன ெணார்ப்ெ்னன் சிற்ெமும் தசர்ந்து 
இருப்ெடதக் ்கணடிருப்பீர்்கள். ்கணாஞ்சியிலும் 
அதத தெணாைக் ்கணா்ைணாம். ெணார்ப்ெ்ன எதிர்ப்பு 
எ்ன நீங்கள் குறிப்பிடைது உணடமயில் 
புனிதம், ம்கததுவம் என்று ஒரு ெக்்கததில் 
பதன்ெடுவதன் மறுெக்்கம் விஷ்ணுபுரததின் 
இந்த அம்சதடத நணாம் நமது த்கணாபுரச் சிற்ெங்கள் 
அட்னததிலும் ெணார்க்்கைணாம். (திருவடைணாறு 
த்கணாயிலில் பிரணாம்ர்்களின் ஆணகுறி்கள் 
மி்கப் பெரிதணா்கக் ்கணாடைப்ெடடுள்ள்ன.) இந்த 
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அம்சதடத என்னில் மடடுமல்ைணாமல் நமது 
மரபிதைதய ததைதவணடும்.

• •

 நணாவலின் தததுவ விசணாரங்கள் ெற்றிய 
உங்கள் ்கருதது முக்கியமணா்னது. ெைர் அடதக் 
குறிப்பிடடுள்ள்னர். எ்னக்குத டதரியம் 
தந்தது இரு அம்சங்கள். தமற்்கததிய நணாவல் 
மரபில் தஸததயவஸகி முதல் உம்ெர்தைணா 
ஈத்கணா வடரயிைணா்ன பெரும் நணாவைணாசிரியர்்கள் 
பெரிய தததுவ விவணாதததிற்்கணா்ன ்களமணா்கதவ 
நணாவடைக் ட்கயணாணடிருக்கிறணார்்கள். 
நமது மரபில் சிைப்ெதி்கணாரம் உடெை 
எல்ைணாக் ்கணாவியங்களிலும் தததுவ 
விவணாதம் முக்கியமணா்ன இைம் 
பெறுகிறது. (சிைப்ெதி்கணாரததின் அளடவ 
்க்க்கிபைடுததுப் ெணார்க்்க ்கவுந்தி மணாைைன் 
முதலிதயணாருக்குத தரப்ெடடுள்ள இைம் 
அதி்கம்) மணிதம்கடை, சிந்தணாமணி 
இரணடிலும பெரிய பெரிய தததுவ விவணாதப் 
ெகுதி்கள் உள்ள்ன. என் நணாவலின் ஐதீ்கங்கள், 
ம்னப்தெணாரணாடைங்கள், வர்்ட்ன்கள் 
ஆகியவற்டறச் சமன் பசய்ய தததுவ 
விவணாதப்ெகுதி ததடவ என்று ெடைது. 
உணடமயில் 100 ெக்்கங்களுக்கு தமல் 
தததுவ விவணாதம் இல்டை. கூடுமணா்னவடர 
புட்னவுெடுததிதய தததுவ விவணாதங்கள் 
தரப்ெடடுள்ள்ன என்று எ்னக்குப் ெடைது.

• • 

உங்கள் ்கடிதம் மிகுந்த உற்சணா்கதடதத 
தருகிறது. இைக்கியததிற்கு இதுதெணான்ற 
்கடிதங்கள் மி்க முக்கியமணா்னடவ. சிை 
அபூர்வமணா்ன பூடடு்கள் தணா்னணா்கதவ இவற்றின் 
மூைம் திறந்து வழிவிடுகின்ற்ன.

 தங்கள்
பஜயதமணா்கன். 

பிகு : வீடடில் மட்னவி குழந்டத்கள் 
நைம்தணா்னணா? தங்கள் ம்கன் ெற்றி ஜீவணாவிைம் 
பதணாைர்ந்து விசணாரிப்ெது உணடு.

• • • 

குறிப்பு:

அமரர் மீரணா ஐயணா விஷ்ணுபுரம் 
முதல் ெதிப்டெக் ப்கணாணடுவந்தவர். 
அடதத ததடிப்பிடிததுப் ெடிததுவிடடு 
பஜயதமணா்கனுக்கு என்னுடைய 
எண்ங்கடள எழுதி அனுப்பியிருந்ததன். 

அவர் ெதில் எழுதியிருந்தணார். ்கணாைம் என்று 
்கருதி்னணால் விஷ்ணுபுரம் முதல் ெதிப்பு வந்த 
்கணாைதம ஆகும். 

• • •

கடிதம் - 2
எழுதியவர் : எழுத்தாளர் மகதாணங்கி

அன்புைன் நம்பி அண்ணாச்சிக்கு,

மஹணாெணாரதம் மூன்று புஸத்கங்கள் 
தைதமஜ் நிடையில் இருப்ெதணால் அவற்டறக் 
ப்கணாடுததனுப்ெவில்டை. வரும் நணெர் 
அவர்்களின் அக்்கடறயி்னணால் இந்த 
புஸத்கங்கள் உங்களுக்குக் கிடைததுள்ள்ன. 
அவருக்கு என் சணார்பில் மீணடும் தங்கள் 
மூைமணா்க நன்றி பசணால்லிக்ப்கணாள்கிதறன்.

 தணா.மணி, ்கைணாப்பிரியணா ஆகிய 
அண்ணாச்சி்களுக்கு என் எளிய அன்பும் 
அக்்கடற்களும்.

நன்றியுைன்
த்கணா்ஙகி.

• • •

குறிப்பு:

இரணைணாயிரததின் நடுவில் ம்கணாெணாரதம் 
(கும்ெத்கணா்ம் அய்யங்கணார் ெதிப்பு) 
அன்டறய நணாளில் கிடைப்ெதற்கு அரிய 
ெதிப்ெணா்க இருந்தது. எ்னக்குத பதரிந்து 
பசன்ட்னயில் அமரர் தசணா, கிரியணா 
ரணாமகிருஷ்்ன் தெணான்தறணாரிைம் இருந்தது. 
நணாத்ன பெணாள்ளணாச்சி ம்கணாலிங்கததின் தெணாயஸ 
ததணாடை தடைடம அலுவை்கததில் ெணார்ததுப் 
ெடிததிருக்கிதறன். நீணை ்கணாைததிற்குப் பிறகு 
த்கணா்ஙகி பசன்ட்ன மூர் மணார்க்ப்கடடில் 
பசணால்லி முன்ெ்ம் ப்கணாடுததுத திரடடி 
வணாஙகி வந்த பதணாகுப்பு்கள் அடவ. 
இடை்கணாலில் இருக்கிற ்கைணாப்ரியணாவின் 
நணெர் அன்று ஊரணாடசி ஒன்றியததிற்கு 
மணாறுதைணாகிச் பசல்கிறதெணாது அவற்டறக் 
த்கணா்ஙகிடயப் ெணார்ததுக் த்கடடு வணாஙகி 
வரச் பசணான்த்னன். த்கணா்ஙகி அததட்ன 
பதணாகுப்பு்கடளயும் அவரிைம் ப்கணாடுதது 
அதத்னணாடு தசர்ததனுப்பிய துணடுச்சீடடுதணான் 
இது.  

     - பதணாைரும்



H¼‰î£ ê£óF
 பணபாட்டு ஆயவாளேர் 

்பைாசிரியர் 
ததா. பைமசிவன் அவர்கள 
மலைவுக்கு ஓர் இைஙகல் 

கவிலத
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‘ªî£. ð. ñ¬ø‰î£˜’

Þ‰î å¼ õK„ ªêŒFò£™
Þô‚Aò‹
îˆ¶õ‹
ªî£™Lò™
ñ£ÂìMò™
ï£†ì£˜ ñó¹
îIöè õóô£Á âù
âˆî¬ùˆ ¶¬øèÀ‚° å«ó «ïóˆF™ ÞöŠ¹?

Þ¶ å¼ ñQîK¡ ñóí‹î£ù£?

ªî£.ðóñCõ¡-

îì‹ ðFˆî 
îIöPë˜.

õNè£†®ò
Ü™ô... Ü™ô...
õN ê¬ñˆî
õóô£ŸøPë˜.

õ£ùˆFL¼‰¶ ð£˜‚è£ñ™ 
ñ‡EL¼‰¶ õóô£Ÿ¬øŠ ð£˜ˆîõ˜
ï‹¬ñŠ ð£˜‚è ¬õˆîõ˜.

ñ£Âì‹ «ð£ŸÁ‹
ñ£QìMòô£÷˜.

ªî£™Lò½‹ ÜP‰îõ˜ 
ªî£¬ô«ï£‚°‹ ªè£‡ìõ˜.

ï£†ì£˜ ñóH¡
«õ˜õ¬ó ªê¡øõ˜.

ðö‚è õö‚èƒèO™ ð‡ð£†®¡ Ü®ˆî÷‹ 
è‡ìõ˜.

ê£î£óíƒèÀ‚°Š H¡ù£™ àœ÷ 
êKˆFó‹ ªê£¡ùõ˜.

¹¶¬ñ ªîK‰îõ˜
ñó¬ð ÜP‰îõ˜
Þó‡®¡ Þ¬êM¬ù
ÜP‰¶ à¬óˆîõ˜.

ï£¬÷ò îIöÂ‚è£è 
«ïŸ«ø à¬öˆîõ˜.

Üõ¼‚°Š
ªðKò£¬ó»‹ ªîK»‹
ªðKò£›õ£¬ó»‹
ªîK»‹.

¬êõ‹ ªð÷ˆî‹ êñí‹
Ü¬ùˆF½‹ «î£Œ‰îõ˜.

ï£ˆFè‹ ÝˆFè‹
Þó‡¬ì»‹ ÜP‰¶
ï´è™ «ð£ŸÁ‹
ï£†ì£˜ ñó«ð
ï‹ õN â¡øõ˜.

ÝŒªõùŠð´õ¶
¹ˆîèƒè¬÷Š ð®ˆ«î 

இது ஒரு 
மனிதரின் 
மரணமததானதா?
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¹ˆîè‹ â¿¶õî™ô  
â¡Á ªîO‰¶

ñ‡E™ Þ¼‰¶‹ 
ñ‚èœ õ£›M™ Þ¼‰¶‹ 
ÜKò à‡¬ñè¬÷ 
Üè›‰ªî´ˆîõ˜.

ÜŠð® âƒèœ á˜ 
‘Üöè˜ «è£M¬ô’
ÝŒ¾ ªêŒîõ˜.

Üöè˜ âÂ‹ 
ÜöAò îI›Š ªðò˜ 
G¬ôˆî¶ âŠð®?
Gôº‹ õ£›¾«ñ 
â¬î»‹ G¬ô‚è ¬õ‚Aø¶
â¡Á GÁMòõ˜.

èœ÷öè¼‹
è¼Šð‡í ê£I»‹
¬è«è£˜ˆîF™
à¬ö‚°‹ ñ‚èO¡ àí˜¬õŠ ð£˜ˆîõ˜.

ñ‚èœ G¬ùˆî£™
¶÷C Ü˜„ê¬ùŠ ªð¼ñ£À‹ 
ªèì£ªõ†´‚
è¼Šð‡í ê£I»‹
àøMù˜ Ýõ˜ â¡ð¬î àô°‚°¬óˆîõ˜.

‘ð‡ð£†´ Ü¬ê¾è÷£™’
ðô˜ C‰¬î¬ò Ü¬êˆîõ˜.

‘ÜPòŠðì£î îIöèˆ¬î’ 
ÜPò„ ªêŒîõ˜. 

‘êñòƒèO¡ ÜóCòL™’
èì¾÷K¡ ºèõK¬òˆ «î®òõ˜.

‘à¬ó è™’ Üõó¶ å¼ ËL¡ î¬ôŠ¹.

àóCŠ ð£˜ˆî£™ ªîK»‹-
Üõó¶ åšªõ£¼ Ë½«ñ
à‡¬ñ‚° 
à¬óè™î£¡.

«ðó£CKòó£ŒŠ ðEò£ŸP
æŒ¾ªðŸø H¡
«ðó£ê£ù£Œ 
àò˜‰îõ˜.

ÝŒõóƒ°èO™
î£˜eè õL¬ñ î‰î¶

Üõó¶ Þ¼Š¹.

â‰î Þìˆ¬î»‹
õ°Šð¬øò£‚Aò¶
Üõó¶ «ð„².

ñóíˆFL¼‰¶ F¼‹Hõ¼‹ õ£ŒŠH¼‰î£™ 
ñóí‹ ðŸPò 
ÝŒ¾‚ è†´¬ó«ò£´î£¡ 
Üõ˜ F¼‹H õ¼õ£˜.

æ¼ì™ æ¼J˜ â¡ð¶
åšªõ£¼õ¼‚°‹
ªð£¶MFî£¡ 
â¡ø£½‹ 
Cô˜ ñ†´«ñ
ªêŒ¶ º®‚Aø£˜èœ 
ðô˜ ÝŸø «õ‡®ò
ªð¼‹ ðEè¬÷.

Üõ˜èœ M¬ìªðÁ‹«ð£¶î£¡ ªîKAø¶ 
Üõ˜èœ å¼õ˜ Ü™ô â¡ð¶‹ 
æ˜ à¼õˆF™ 
Üõ˜èÀ‚°œ 
ðô˜ õ£›‰F¼Šð¶‹.

Þ‰î à‡¬ñ‚° 
æ˜ à¬ó è™ ÝAM†ì¶ 
ªî£ŒM¡P à¬öˆî ªî£.ð. ñóíº‹.

Üîù£™î£¡ 
Þ‰î äò‹.
Þ¶ å¼ ñQîK¡ ñóí‹î£ù£?

ÞQ -
Üõó¶ Ë™èœ ªêŒ»‹
Üõó¶ ðEè¬÷.

Üõ˜ M†´„ªê¡ø ªõŸPìˆ¬î 
M¬ó‰¶ GóŠ¹õ˜
Üõó¶ ñ£íõ˜.
 
M¬ì î¼A«ø£‹ äò£

àƒèœ ÝŒ¾èœ îIöèˆF¡ ¬õŠ¹GF.

î¬ôº¬øèœ õíƒ°‹
àƒèœ 
c÷ñ£ù à¬öŠ¬ð.

ÜP¾ôè‹ «ð£ŸÁ‹
àƒèœ 
Ýöñ£ù ÜP¬õ.



ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£
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 கவிலதயியல் குறிதத 
்நர்காணல்கள - 2

கறபது்வ.. 
்கட்பது்வ..!
பெருமாள் முருகன்

்கவிடதக்குப் ெணாடுபெணாருடளத ததர்வு 
பசய்யும்தெணாது அதில் பதணாழிற்ெடும் 
பெணாருளும் ்கவிஞைனின் ம்னமும் ஒரு புள்ளியில் 
இட்யணாவிடைணால் ்கவிஞை்னணால் பிதுக்்கப்ெடும் 
்கவிடத வணாழ்தவணாடு எந்த ஒடடுதலும் இல்ைணாத 
ெணதெணாடு அடமந்துவிடும் சணாததியங்கள் 
உணைல்ைவணா?

ஒற்டற நீள்பதணாைரணா்க அடமந்துள்ள உங்கள் 
வி்னணாடவ வியக்கிதறன். வலிந்து எழுதப்ெடும் 
்கவிடத ெற்றிக் த்கடகிறீர்்கள் எ்ன எளிடமயணா்கப் 
புரிந்துப்கணாள்கிதறன். பதணாழிற்ெடும் பெணாருளும் 
்கவிஞைன் ம்னமும் ஒரு புள்ளியில் இட்ய 
தவணடும். அது மடடும் தெணாதணாது. ஒரு புள்ளியில் 
இட்ந்து பவளிப்ெைத தயணாரணா்க இருக்கும் 
ெணாடுபெணாருடளக் ்கவிடதயணாக்்க இன்னும் ெை 
அம்சங்கள் ததடவப்ெடும். 

்கவிடத வடிவம், பமணாழி ஆற்றல், 
ெணெணாடடுப் புரிதல் ஆகியவற்டறக் ்கவிஞைன் 
ம்னம் எந்த அளவு உள்வணாஙகிப் ெடைப்ெணாற்றலில் 
பசழுடமயணாகி இருக்கிறது என்ெதும் முக்கியம். 
அவற்றில் குடறெணாடு இருப்பின் எததட்ன 
அற்புதமணா்ன ெணாடுபெணாருளணா்க இருப்பினும் 
பவளிப்ெணாடு பிதுக்்கைணா்க அடமந்துவிடும். 

அவற்றில் எல்ைணாம் ததர்ந்து அனுெவம் 
ப்கணாணடிருக்கும் ்கவிம்னம்  ‘ஒரு புள்ளி இட்வு’ 
இல்ைணாமல்கூைக் ்கவிடதயணாக்கிவிடும்; பிதுக்்கல் 
என்று ்கணடுபிடிப்ெது மி்கக் ்கடி்னமணா்க இருக்கும்.

வணாழ்தவணாடு ஒடடுதல் உள்ள ெணபு்கள் 
ம்னதிலிருந்து எந்தச் சந்தர்ப்ெததில் பவளிப்ெடும் 
என்ெடத அததட்ன சூடசுமமணா்க அறிவது சிரமம். 
சணாதணார்மணா்ன ஒரு தநரததில் அற்புதமணா்ன 
வரி வந்து தசரும். அற்புதமணா்ன ஒரு தநரததில் 
சணாதணார் வரிகூை வந்து தசரணாது. ஒன்டற ம்னம் 
உ்ர்ந்தணாலும் அடதச் சடமததுக்ப்கணாள்ள 
அவ்கணாசம் எடுததுக்ப்கணாள்ளும். அப்ெடி எடுதது 
அது உருவணாக்கி டவததிருக்கும் வரி சணாதணார் 
சமயததில் எழுந்து முன்வரும். 

ம்ன அடுக்ட்கக் குழந்டதயின் ்கடைந்து 
கிைக்கும் அைமணாரிக்கு ஒப்பிடுதவன். அதற்குள் 
இருந்து என்்ன கிடைக்கும் என்ெடத ஒருதெணாதும் 
தீர்மணானிக்்க முடியணாது. ெடைப்பு முடறப்ெணாடு 
என்ெது ஒற்டறததன்டம ப்கணாணைதல்ை. அடத 
வடரயடறப்ெடுததிதயணா அடைவட் தெணாடதைணா 
்கணாடை இயைணாது. ஆ்னணால் ம்னதின் ஆட்னததீக்கு 
இடைவிைணாமல் இடடுக்ப்கணாணதை இருக்்க 
தவணடும். அப்ெடிச் பசய்தணால் இரக்்கப்ெடடு 
அதுவும் ப்கணாஞ்சம் நமக்குக் ப்கணாடுக்கும்.

ட்கயறுநிடைடய எழுதுவதில் ெணடைத 
தமிழ்க் ்கவிடத்கள் உச்சதடதத பதணாடைடவ. 
வணாச்க ம்னதில் ஆழ்ந்த பமௌ்னதடத இறக்கி 
டவப்ெடவ. தற்்கணாைக் ்கவிடத்களிலும் அந்த 
வலு இருக்கிறது. துன்பியடைக் ட்கயணாளும்தெணாது 
மடடும் ்கவிடதயின் பசறிவு கூடிவிடுவதுதெணால் 
ததணான்றுகிறதத.. ஏன்?

மனிதனுக்்கணா்ன ெகுததறிவு பிற உயிர்்கள் 
அனுெவிக்கும் மகிழ்ச்சிடய நம்மிைம் இருந்து 
ெறிததுக்ப்கணாணைது. நம் ம்னம் மகிழ்ச்சியணா்ன 
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நிட்னவு்கடளத தன் தச்கரததில் அவவளவணா்க 
டவததுக்ப்கணாள்வதில்டை. மகிழ்ச்சிடயப் 
ெரந்த அளவில் நணாம் உ்ர்வதும் இல்டை. 
வணாழ்வின் மகிழ்ச்சியணா்ன தரு்ம் ஒன்டறப் 
ெகிர்ந்துப்கணாள்ளச் பசணால்லி ஒருவடரக் 
த்கடடுப் ெணாருங்கள். தடுமணாறிப் தெணாவணார். 
தயணாசிதது ஒரு தரு்தடதச் பசணான்்னணாலும் அது 
பவகுசுருக்்கமணா்கதவ அடமயும். ஆம், மகிழ்ச்சிடய 
நணாம் சுருக்்கமணா்கதவ உ்ர்கிதறணாம். 

அததசமயம் வணாழ்வின் துன்ெமணா்ன 
தரு்தடத நிட்னவுகூரச் பசணான்்னணால் ம்ன 
அடுக்கிலிருந்து ெை சம்ெவங்கள் ஒன்தறணாடு 
ஒன்று முடடி தமணாதிக்ப்கணாணடு  ‘இம்டச அரசன்’ 
ெைததில் அந்தப்புரததிற்கு அடழதததும் ஓடி 
வந்து விழும் வீரர்்கடளப் தெணாை ஏரணாளமணா்க 
வந்துவிழும். எடத எடுததுச் பசணால்வது 
என்ெதில்தணான் தடுமணாற்றம் இருக்கும். ஒன்டறச் 
பசணால்ை ஆரம்பிததுவிடைணால் முடிக்்கதவ 
ததணான்றணாது. அததட்ன துயரம் மிக்்கவர்்களணா்க நணாம் 
இருக்கிதறணாம். ‘தசணா்கக்்கடத’ என்று ஒரு வழக்்கணாறு 
நம்மிைம் இருக்கிறது. அதற்கு எதிரணா்கச் ‘சந்ததணாசக் 
்கடத’ உணைணா?

நம் ெகுததறிவு ெை விழுமியங்கடள 
உருவணாக்கி அவற்றில் பிடிமணா்னம் 
ஏற்ெடுததி டவததிருக்கிறது. அவற்டற 
அடிப்ெடையணா்கக் ப்கணாணதை வணாழ்டவக் 
்கடைடமததிருக்கிதறணாம். விழுமியங்களணாதைதய 
வணாழ்டவ மதிப்பிடுகிதறணாம். ஒருவர் 
இறந்துவிடைணால் அவதரணாடு ெை விழுமியங்களும் 
தெணாய்விடைதணா்கப் புைம்புகிதறணாம். மனிதடர 
விழுமியத திரளணா்கதவ ்கணாணகிதறணாம். 

அது மடடுமல்ை. மர்ம் மனிதருக்கு அச்சம் 
தருவதணா்க இருக்கிறது. பிற உயிர்்களுக்கு மர்ம் 
இயல்ெறிவணா்க மடடுதம இருக்கிறது. மனிதர்தணான் 
மர்ம் ெற்றிப் ெைவிதமணா்ன த்கணாடெணாடு்கடள 
உருவணாக்கி டவததிருக்கிறணார்்கள். ‘மர்மிைணாப் 
பெருவணாழ்வு’ தவணடி அடைகிறணார்்கள். 
மர்ததிற்குப் பிறகு என்்ன என்று தயணாசிததுக் 
குழம்புகிறணார்்கள். வணாழ்தவ துயரததணால் ஆ்னது 
எ்னப் புைம்புகிறணார்்கள். 

அரிஸைணாடடில் ‘அவைதம சிறந்த சுடவ’ 
என்கிறணார். அவை அம்சங்கள் நம் சமூ்கததில் மிகுதி. 
ஆ்கதவதணான் ட்கயறுநிடைப் ெணாைல்்களும் அதி்கம். 
துன்ெமணா்ன ்கடைதடதக் ்கணாப்பிய ஆசிரியர்்கள் 
ஆர்வதததணாடு விவரிததுச் பசல்வணார்்கள். நம் 
ரசட்னயில் துயரப் ெணாைல்்களுக்கு அதீத இைம் 
இருக்கிறது. பசறிந்த பசணாற்்களணால் நிடறந்த 

துயரதடத வழஙகுவது நம் மரபு.  நவீ்ன ்கவிடதயில் 
மடடும் இந்த மரடெ இழக்்கச் சம்மதிப்தெணாமணா?

்கவிடதயில் இைம்பெறும் ஒதரபயணாரு 
பசணால்கூை ஒரு முழு வணாழ்க்ட்கயின் அர்தததடதத 
தந்துவிடும் ெணடெக் ப்கணாணைதணா்க இருக்கிறது. 
்கவிடதயின் இந்த பிரததய்கப் ெணபுக்கு என்்ன 
்கணார்ம்?

ஒவபவணாரு ்கவிடதயிலும் ்கவிச்பசணால் என்று 
ஒன்தறணா சிைதவணா அடமந்திருக்கும். ்கவிடத 
என்னும் ஒடடுபமணாததச் பசணாற்கூடைததிற்கும் 
்கவிப்பெணாருடளத தருவது அததட்கய 
்கவிச்பசணால்தணான். ்கவிச்பசணால் ெரந்த பவளிடய 
அவணாவி நிற்கும் ெணபுடையது. பெரும்ெணாைணா்ன 
சந்தர்ப்ெங்களில் அடத உ்ர முடியும்; விளக்்க 
முடியணாது. சமீெததில் ‘உழவு’ அதி்கணாரததில் 
முதற்குறடள வணாசிதது அதன் பெணாருடள விளக்கிச் 
பசணால்ை தவணடியிருந்தது. ‘சுழன்றும் ஏர்ப் 
பின்்னது உை்கம்’ என்ெது அக்குறளின் முதல் 
பதணாைர். உ்வுதணான் உயிருக்கு அடிப்ெடை 
என்ெதணால் ஏருக்குப் பின்்னணால் தெணாவடதத 
தவிர தவறு வழியற்றது உை்கம் என்று பசணால்ை 
வருகிறணார். இதில் ‘சுழன்றும்’ என்னும் பசணால் 
அ்கரணாதிப் பெணாருடளக் ்கைந்து ்கவிச்பசணால்ைணா்க 
மணாறி நிற்கிறது.  ‘ெை பதணாழில்்களில் மனிதர்்கள் 
சுழன்று கிைந்தணாலும்’ என்று பசணால்ைப் 
ெணார்க்கிதறன். ‘உை்கம் சுழன்றும் ஏர்ப் பின்்னது’ 
என்கிதறன். ஆ்னணால் ‘சுழன்று’ என்னும் பசணால்டை 
நீக்கிவிடடு அதற்குப் ெதிைணா்க இன்ப்னணாரு 
பசணால்டைப் பெய்து பெணாருள் பசணால்ை முடியதவ 
இல்டை. பவறுமத்ன  ‘சுற்றுதல்’ என்று அதற்குப் 
பெணாருளல்ை. எததட்னதயணா பதணாழில்்கடளச் 
பசய்து ெணார்ததணாலும், பசய்து திரிந்தணாலும், 
அடைந்து ெணார்ததணாலும் என்று என்்னவிதமணா்கச் 
பசணான்்னணாலும் நிடறவில்டை. ஆ்னணால் வள்ளுவர் 
பசணால்ை வருவடத என்்னணால் உ்ர முடிகிறது. 
அதுதணான் ்கவிச்பசணால்லின் இயல்பு.

எல்ைணாக் ்கவிடத்களிலும் இததட்கய 
்கவிச்பசணால் இருக்கும் என்றும் பசணால்ை முடியணாது. 
இன்டறய ்கவிடத்கள் ்கவிச்பசணால்டை அததட்ன 
முக்கியமணா்கக் ்கருதுவதில்டை; ்கவிடதயின் 
பமணாததச் பசணாற்்களுக்கும் முக்கியததுவதடதக் 
ப்கணாடுக்்க முயல்கின்ற்ன. எனினும் ஒற்டறச் 
பசணால்கூை வணாழ்வின் முழு அர்தததடதயும் 
தந்துவிடுவதணா்கத ததணான்றுவதன் ்கணார்ம் 
அச்பசணால் பசறிதது டவததிருக்கும் ்கணாைப் 
ெழடம என்று ்கருதுகிதறன். நவீ்னமணா்க 
உருவணா்ன பசணால்லுக்கு அததட்கய வலு இருக்்க 
வணாய்ப்பில்டை. ்கணாைததின் பிசுக்கு ஏறிய பசணால் 
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்கவிடதக்குள் பெணாருததமணா்க அடமந்துவிடைணால் 
நமக்குள் கிளர்ததும் எண் அடை்களுக்கு 
அளவிருக்்கணாது.

•  •  •

மனுஷ்ய புத்திரன்

ெடைப்பு ம்னநிடைடய 
உதணாசீ்னப்ெடுததணாமல் அதற்கு முக்கியததுவம் 
ப்கணாடுக்கும்தெணாது எததட்னக் ்கவிடத்கடள 
தவணடுமணா்னணாலும் எழுதிவிை முடிகிறது. 
எழுதும் தவடட்க வரும்தெணாது ம்னம் எஙகிருந்து 
ெணாடுபெணாருடளக் ப்கணாணடு வருகிறது?

எழுதும் தவடட்க என்ற ஒன்று தனியணா்க 
இல்டை. நம் இதயததின் ஆழததில் உடறந்த 
பசணாற்்கள் தமபைழுந்து வருவதற்கு நணாம் ப்கணாஞ்சம் 
இைமளிக்்க தவணடும். ெை சமயங்களில் நம் 
ம்னம் அன்றணாை வணாழ்க்ட்கயின் தடடுமுடடுச் 
சணாமணான்்களணால் நிரம்பி வழிகிறது. உங்கள் ம்னதில் 
நீங்கள் எப்தெணாதும் ஒரு பவடைபவளிடய 
உருவணாக்கிக்ப்கணாணதை இருக்்க தவணடும். 
அப்தெணாதுதணான் முழுதநரக் ்கவிஞை்னணா்க இருக்்க 
முடியும். 

ஒரு புல்லின் நுனியில் ெைரும் 
ெனிததுளிடயதயணா, ்கண்களில் துளிர்க்கும் 
்கணணீடரதயணா ்கணாணெதற்கு இந்த 
பவடைபவளி மி்கவும் அவசியம். 
ஆ்னணால், பசய்தி்களும் த்களிக்ட்க்களும் 
வருததங்களும் ்கடளப்பும் எப்தெணாதும் நம்டம 
ஆக்கிரமிததுக்ப்கணாணடிருந்தணால் பிறகு நணாம் 
எழுதும் ம்னநிடைக்்கணா்க ்கணாததுக்ப்கணாணதை 
இருக்்கதவணடியதுதணான். 

ெணாடுபெணாருள்்கள் எப்தெணாதும் நம் 
அருகில் ்கணாற்டறப்தெணாை நிரம்பி இருக்கின்ற்ன. 
அதற்்கணா்கக் ்கணாததிருக்்க தவணடியதில்டை. 
ஒரு மணாயணாஜணாைக்்கணாரன் தன் தடையிலிருந்து 
பதணாப்பிடய எடுதததும் அதிலிருந்து புறணாக்்கள் 
வருவது தெணாை, ெணாடுபெணாருள்்கள் எஙகிருந்ததணா 

வரும். முக்கியமணா்ன விஷயம் நீங்கள் ஒரு 
தமஜிஷிய்னணா, இல்டையணா என்ெதுதணான்.

சமூ்க, ெணெணாடடு, அரசியல் 
்கணார்ங்களணால் நைக்கும் குற்றங்கள், 
நைவடிக்ட்க்கள், அதிர்வு்களின் பெணாருடடு 
உை்னடி எதிர்விட்னயணா்க அடமயும் ்கவிடத்கள் 
ெடைப்புக்்கணா்ன மு்கணாந்திரங்கள் அற்று பவறும் 
உ்ர்வு சிததிரங்களணா்க மடடுதம இருந்துவிை 
வணாய்ப்புணைணா?

இந்தக் த்கள்வி சமூ்க, ெணெணாடடு, அரசியல் 
நி்கழ்வு்கள் ்கவிடதயின் புனித ெணாததிரததிற்கு 
எதிரணா்னது என்ற நமது ெடழய சிற்றிதழ் 
ஒழுக்்கம் சணார்ந்த நம்பிக்ட்கயிலிருந்து பிறக்கிறது. 
ஒவபவணாரு சமூ்க நி்கழ்வுதம நமது அந்தரங்கததில் 
எதிபரணாலிக்கும்தெணாதுதணான் நணாம் உணடமயணா்ன 
்கைணாச்சணார மனிதர்்களணா்க மணாறுகிதறணாம். 

்கவிஞைனுக்கு இந்தப் பெணாறுப்பு இன்னும் 
அதி்கம். ஹதரஸில் ஒரு பெண ெணாலியல் 
ெைணாத்கணாரம் பசய்து ப்கணால்ைப்ெடுகிறணாள். 
அவளது உைடைக் ்கணாவல்துடற அவசரமணா்க 
எரிக்கிறது. அந்த ஊருக்குள் யணாரும் வரணாமல் 
தடுக்்கப்ெடுகிறணார்்கள். இது பவறும் ஊை்க 
அல்ைது அரசியல் சணார்ந்த நி்கழ்வு மடடும்தணா்னணா? 
ஊை்கங்களணால் ்கணாடைமுடியணாத ஒன்டற 
இதில் ஒரு ்கவிஞைன் ்கணாடை முடியும். அந்தப் 
பெணணின் மிரணை விழி்கடள, ்கதறடை, அந்தக் 
்கதறலுக்குச் பசவி மடுக்்க முடியணாத ்கணாது த்களணாத 
அவளது அன்ட்னயின் ட்கயறு நிடைடய ஒரு 
்கவிஞைன்தணாத்ன ்கணாடை முடியும்? அது வணாழ்வின் 
எவவளவு பிரம்மணாணைமணா்ன அவைக் ்கணாடசி. 

அந்தப் பெணணின் குரல் ஒரு ்கவிஞைனின் 
்கணாதில் விழவில்டை என்றணால், அது அவ்னது 
இதயதடத அடசக்்கவில்டை என்று பசணான்்னணால் 
அவன் என்்ன மணாதிரியணா்ன ்கவிஞைன்? இன்ப்னணான்று, 
எல்ைணா விதமணா்ன சமூ்கக் குற்றங்களுதம 
வரைணாற்றில் இதற்கு முன்்னணால் எப்தெணாததணா 
நி்கழ்ந்தடவதணான். பதணாைர்ச்சியணா்க நி்கழ்ந்து 
ப்கணாணடிருப்ெடவதணான். 

ஒரு ்கவிஞைன்தணான் இந்தக் 
குற்றங்களுக்கிடைதயயணா்ன இட்ப்புக் 
்கணணிடயக் ்கணைறிந்து அதன் வரைணாற்று 
இருடளத தீணை முடியும். 

ஆழ்ந்த, அ்கம்ன உ்ர்வு்கடள 
பவளிப்ெடுததும் தரிச்னக் ்கவிடத்களும் பவறும் 
உ்ர்வுச் சிததிரங்களணா்க சுருங்க முடியும். நணாம் 
வணாழும் ்கணாைததின் அவைததிற்கு சணாடசியம் 
பசணால்லும் ஒரு ்கவிடத ஆழ்ந்த ஆழ்ம்ன 
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பவளிப்ெணாடடையும் ஏற்ெடுதத முடியும். 
இது எல்ைணாதம எடத எழுதுகிதறணாம் என்ெது 
சணார்ந்ததல்ை. அடத எழுதுகிற ்கவிஞைனின் 
ஆற்றதைணாடும் ெணார்டவதயணாடும் சம்ெந்தப்ெடைது.

பமணாழி வசப்ெடை, ஆழ்ந்த உ்ர்வு 
நிடையில், ்கடும் பிதது நிடையில் எழுதப்ெடும் 
்கவிடத்கள் எப்தெணாதும் மிகுந்த ெடைப்பூக்்கம் 
ப்கணாணைடவயணா்க இருக்கின்ற்னதவ ஏன்?

நணான் அதந்கமணா்க தி்னமும் ்கவிடத்கள் 
எழுதுகிறவன். இன்றுவடர சுமணார் 5000 
்கவிடத்களணாவது எழுதியிருப்தென். பமணாழி 
வசப்ெடுதலும், ஆழ்ந்த உ்ர்வு நிடையும், ்கடும் 
பிதது நிடையும் இல்ைணாமல் எந்தக் ்கவிடதடயயும் 
எழுத முடியணாது. இந்தப் பிதது நிடை, சிதறுணடு 
தெணா்ன ஒரு வணாழ்நிடையிலிருந்ததணா ஒரு 
ம்னநிடையிலிருந்ததணா அல்ைது சிை தெணாடத 
வஸதுக்்களணாதைணா உருவணாகிறதணா? என்ெதுதணான் 
த்கள்வி. 

என்ட்னப் பெணாறுதத வடரக்கும் இது என் 
ம்ன இயல்பு்களில் ஒன்றணா்க மணாறிவிடைது. நணான், 
ஒருபுறம் எ்னது ஊை்கப் ெணி்கள், இன்ப்னணாருபுறம் 
எ்னது அரசியல் ெணி்கள், மற்பறணாருபுறம் எ்னது 
பதணாழில் சணார்ந்த நிமிததங்கள் இவற்றுக்கு 
நடுவில்தணான் இந்தப் பிதது்கடளயும் தக்்கடவததுக் 
ப்கணாணடிருக்கிதறன். 

மிகுந்த சமநிடைடயக் த்கணாரும் ெணி்களுக்கு 
நடுதவ பெரும் சமன் குடைடவ ஏற்ெடுததும் 
ெடைப்பூக்்க நிடைடயத தக்்கடவததுக்ப்கணாள்ள 
முடியும் என்ெடத எ்னது வணாழ்வனுெவம் எ்னக்குக் 
்கணாடடுகிறது. ெடைப்பு ம்னநிடை என்ெது ெணாதி 
பிதது நிடை என்று பசணான்்னணால், மீதி தர்க்்க 
ம்னம் ஏற்ெடுததும் ஒழுங்கடமவு. இதுதணான் 
ம்னப்பிறழ்வு ப்கணாணை ஒருவடரயும் ஒரு 
்கடைஞைட்னயும் விததியணாசப்ெடுததும் இைம்.

•  •  •
க.மமாகனரஙகன்

தமிழின் தற்்கணாைக் ்கவிடத்கள் அதி்கமும் 
்கற்ெ்னணாவணாதப் ெணடெக் ப்கணாணடிருக்கின்ற்னவணா? 

இல்டை தமிழின் பிரததய்கமணா்ன ெணெணா்ன 
பசவவியல் ெணடெக் ப்கணாணடிருக்கின்ற்னவணா?

பமணாழி என்ெது அடதப் தெசும் ஓர் இ்னததின் 
கூடடுநிட்னவு. அது தமற்புறததில் ஏரணாளமணா்ன 
அடை்கடளயும் ஆழததில் ஏ்கணாந்தமணா்ன 
அடமதிடயயும் ஒருஙத்க  ப்கணாணடிருக்கும் 
எல்டையற்ற நீர்நிடைடய ஒததது. ்கற்ெ்னணாவணாதப் 
ெணபுைன் எழுதப்ெடும் ்கவிடத்களணா்கதவ 
இருப்பினும், அவற்றின் ஒரு வரி தன் வீச்சணால் 
பமணாழியின் நிட்னவிலி ஆழததிற்கு நழுவுமணா்னணால், 
அக் ்கவிடத பசவவியல் தன்டம ப்கணாணடுவிடும். 
்கற்ெ்னணாவணாததமணா பசவவியல்ெணாஙத்கணா இரணடும் 
்கவிடத எழுதுவதற்்கணா்ன இருவட்க உததி்கள் 
மணாததிரதம. அடதக் ப்கணாணடு நணாம் எழுதிச் 
தசர்ப்ெது ்கவிடதயணா்க எஞ்சி நிற்கிறதணா என்ெதத 
்கவனிக்்கப்ெை தவணடியது.

அறம் சணார்ந்த ்கவிடத்கள் பதணாைக்்கக் ்கணாைம் 
முததை எழுதப்ெடுகின்ற்ன. ஏன் அததட்கய 
்கவிடத்களின் ததடவ இருந்துப்கணாணதை 
இருக்கிறது?

ஒரு பமணாழி எவவணாறு அதன் இைக்்க்தடத 
உதறிவிடடு இயங்க முடியணாததணா, அதுதெணாைதவ 
அம்பமணாழிடயப் தெசும் இ்னக்குழுவும் 
அதன் பதணால்குடி நிட்னவு்களின்றும் 
உருவணாகி வந்திருக்கும் விழுமியங்கடள 
விைக்கிடவததுவிடடு வணாழ இயைணாது. சமூ்க 
அடமப்பு்களின் நீதி வழங்கல் முடற்களில் 
குடறெணாடு்களும் தெணாதணாடம்களும் இருக்்கைணாம். 
ஆ்னணால் பமணாழிவழிப்ெடை ெடைப்பு்கள் 
ஏததணாபவணாருவட்கயில் நம் சமூ்கததின் பதணாகுப்பு 
ம்னசணாடசிடய முன்னிறுததிதய எழுதப்ெடுவதணால், 
எப்தெணாடதக்குமணா்ன அறதடத  மடறததுக்ப்கணாணடு 
அடவ அதி்கமும் தெசவியைணாது.

நீங்கள் ஏன் ்கவிடத எழுதுகிறீர்்கள்? 
(இது தைணாைடியணா்ன த்கள்வி இல்டை மற்றும் 
இது உங்களுக்குக் த்கட்கப்ெடுவதுதெணால் நம் 
ெைருக்கும் த்கட்கப்ெடும் த்கள்வி) ்கவிடத 
எழுதுவதணால் உங்கள் வணாழ்விதைணா, சமூ்க 
அடமப்பிதைணா மணாற்றம் நி்கழ்கிறதணா? ‘மணாற்றம் 
எதுவும் நி்கழணாவிடைணால் ்கவிடத எழுதக் கூைணாதணா’ 
என்று உங்களுக்குப் ெதில் த்கள்வி எழைணாம். 
இருந்தணாலும் த்கடகிதறன். நீங்கள் ஏன் ்கவிடத 
எழுதுகிறீர்்கள்?

பதணாைர்ச்சியணா்ன வணாசிப்பின் நீடசியணா்கதவ 
எழுதவும் ததணான்றியது. எழுதுவதன் வழியணா்க 
என் குழப்ெங்கடளயும் தததளிப்பு்கடளயும், 
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ஓரளவிற்குத  தடுமணாறணாமல் ்கைக்்கமுடிகிறது. 
குறிப்ெணா்க என் குற்றவு்ர்டவச் சமணாதணா்னம் 
பசய்ய அது பெரிதும் உதவுகிறது. எ்னக்்கணா்க 
எழுதியது பிறருக்்கணா்ன  ஒன்றணா்கவும்  மணாறும்தெணாது 
கிடைக்கிற நிடறவு அைணாதியணா்னது. அதற்்கணா்கவும் 
எழுதுகிதறன்.

•  •  •

அழகி்ய பெரி்யவன்

பிற்தெணாக்குச் சிந்தட்ன்கள் 
புடரதயணாடிப்தெணாய்க் கிைக்கும் ஒரு நணாடடில் 
்கவிடத எழுதுவது என்்ன விடளடவ 
ஏற்ெடுததிவிைப் தெணாகிறது? ஒன்றுக்கும் 
பிரதயணாச்னமில்ைணாததணா்கக் ்கடை வடிவங்கள் 
மணாறிக்ப்கணாணடிருப்ெதுதெணால் ததணான்றுவது ஏன்?

ஒரு பமணாழிடயப் தெசுகிற மக்்களின் 
கூடடு ஆன்மணாவணா்க அம்பமணாழியில் உருவணாகும் 
இைக்கியதம விளஙகுகிறது. இதில் ்கவிடதக்கு 
அதி்க இைம் உணடு. இருெதணாம் நூற்றணாணடின் 
நவீ்ன ்கடைவடிவததின் உச்சமணா்கப் ெைவட்க 
கூடடு்களணால் திடரப்ெைம் உருவணாகி 
பெரும்ெணாைணா்ன இைதடத ஆக்கிரமிததுக் 
ப்கணாணடுவிடைது. ஆ்னணாலும் ஆ்னணாலும் இன்றும் 
்கவிடததணான் நமது தமற்த்கணாளணா்க விளஙகுகிறது. 
அத்னணால்தணான் எழுததவணடும் என்று 
நிட்னக்கிற எவரும் முதலில் ்கவிடதயிைதம 
சர்டைகின்ற்னர். 

ஒருதவடள, எழுதுகிறவரிைம் பிற்தெணாக்குக் 
்கருததுக்்கள் மடறந்திருந்தணாலும் கூை ்கவிடத 
அடத மணாற்றிவிடுகிறது. அல்ைது அக்்கருததுக்்கடள 
டவததுக்ப்கணாணடு ்கவிடதபயழுத 
முட்னயும்தெணாது நிச்சயம் ஒருவர் நடுஙகுகிறணார். 
இது பமணாழியின் அறம் ப்கணாடுக்கின்ற அச்சம். 
எ்னதவ ்கவிடத என்ெது ஒரு அறவடிவம். 

ஆழ்ம்னதிலிருந்து எழும் தூய எண்ம். அதற்கு 
பசவி ப்கணாடுக்கின்றவடர அது மணாற்றும். 

ெயன் ்கருதணாமல் பசய்வதத ்கடை. ஆ்னணால் 
அதன் விடளவணால் ெயனுணடு. அந்தப் ெயட்ன 
அளவிடுவதற்குக் ்கருவி ஏதுமில்டை. நணாம் 
பெருமளவில் உணணும் தசணாற்டறக் ்கணாடடிலும் 
மில்லி கிரணாம் அளவிைணா்ன தணாது உப்புக்்கதள நமது 
உைல் பசயற்ெணாடடை ஒழுஙகு பசய்கின்ற்ன. 
அது தெணாைததணான் ்கடையும். ்கடை வடிவங்களின் 
சணாரம் உப்டெப்தெணாை எல்ைணாவற்றிலும் 
மடறந்திருக்கின்ற்ன. 

ம்னநிடையில் அழுக்்கடைந்த சமூ்கததுக்கு 
நம் ்கவிடத்களணால் என்்ன ெயன்? நணாம் ஏன் 
பிடிவணாதமணா்க எழுதித தள்ளுகிதறணாம்?

சமூ்க ம்னநிடை இன்றுதணா்னணா 
அழுக்்கடைந்திருக்கிறது? வரைணாறு முழுவதும் 
இரததக் ்கடற்கள், ஓைங்கள், ்கணணீர் 
நிடறந்துள்ளதத.. ஏன்? அடிப்ெடையில் மனிதன் 
ஒரு விைஙகுதணாத்ன? ்கணாைந்ததணாறும் அவன் 
ெணார்ததும், உழன்றும் வந்த ப்கணாடூரங்களிலிருந்து 
நீதி உ்ர்வு என்ற ம்னநிடை அவனுக்குள்தள 
உருவணாகி இருக்கிறது. ஒரு நீதியு்ர்ச்சி 
ம்னநிடையும், ஒரு மிரு்க உ்ர்ச்சி ம்னநிடையும் 
ப்கணாணை பிளவுெடை ம்னததணாடுதணான் எப்தெணாதும் 
அவன் அடைகிறணான். இந்த இரு ம்னநிடை்களின் 
தமணாதலில் நீதியு்ர்ச்சி தமபைழும்தெணாது தணான் 
்கவிடத எழுதுவதும் நி்கழ்கிறது. எ்னதவ ்கடைசி 
மனிதன் உள்ள வடரயில் ்கவிடத எழுதும் 
மனிதனும் இருப்ெணான். 

்கடை வடிவதடதச் ச்க மனிதட்ன ஒடுக்்கவும் 
பவறுக்்கவும் ்கருவியணா்கப் ெயன்ெடுததும் 
கீழ்டமயணா்ன ம்னப்தெணாக்கு ஏன் உருவணாகிறது?

நீதியு்ர்ச்சி அல்ைது உணடமடய அறியும் 
திறன் இல்ைணாதவர்்கள் ்கடை வடிவங்கடள 
உருவணாக்குவதற்குத தகுதி இல்ைணாதவர்்கள். 
அவர்்கள் ெக்்கம் ெக்்கமணா்க எழுதுவது பவறும் 
பசணாற்குப்டெ்கள். ஆரவணாரக் கூப்ெணாடு்கள். 
உணடமயணா்ன ்கடையின் அறக்குரடைக் 
த்கட்கணாதெடி அவர்்களின் மலி்னமணா்ன உ்ர்வு்கள் 
தமதைணாஙகுவத்னணால் அவர்்கள் அப்ெடிச் 
பசய்கிறணார்்கள்.

       - பதணாைரும்.
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அந்தப் பெண அழகும் இனிடமயும் 
வ்னப்பும் ப்கணாணை இளம் வயதி்னள். 
விதியின் சூழ்ச்சியணால் சணாதணார் எழுததர்்களின் 
குடும்ெததில் பிறந்துவிடும் உயிர்்களில் 
ஒருததி. ெ்மும் தமன்டமயும் தனிததுவமும் 
வணாய்ந்த ஆணம்க்னணால் ்கணாதலிக்்கப்ெடடு 
ம்முடிக்்கத ததடவயணா்ன வரதடசிட்தயணா 
ெரவைணா்ன அறிமு்கதமணா இல்ைணாதவள். 
அத்னணால் அரசு ெள்ளிக் ்கல்விததுடறயின் 
அடமச்ச்கததில் ெணிபுரிந்த ஒரு சணாதணார் 
எழுததடர ம்ம்புரிய ஒததுக்ப்கணாணைணாள். 

அவளணால் நன்றணா்க உடுததிக்ப்கணாள்ள 
முடியணாது என்ெதணால் எளிடமயணா்க 
உடுததிக்ப்கணாணைணாள். ஆ்னணால் எஙத்கணா 
உயர்ந்த நிடையில் இருந்து திடீபர்னக் கீதழ 
தள்ளப்ெடைதுதெணாை வருததம் ப்கணாணைணாள். 

பெண்களுக்குக் குடும்ெம் அல்ைது 
பிறப்பி்னணால் உணைணாகும் ெடிநிடை என்ெது 
கிடையணாது. அழகு, நளி்னம், எழில் தெணான்றடவ 
அவற்றின் இைதடதப் பிடிததுவிடுகின்ற்ன. 
இயற்ட்கயணா்க அடமந்த கூர்மதி, தநர்ததியணா்ன 
விஷயங்களில் ப்கணாணடுள்ள இயல்ெணா்ன 
நணாடைம், பநகிழும்தன்டமயுள்ள ம்னம் 
இடவயட்னதடதயும் ப்கணாணை எந்தப் 
பெணணும் தமன்டமயணா்ன இைததில் 
இருக்கும் சீமணாடடி்களுக்கு இட்யணா்க 
டவக்்கப்ெடுகிறணாள்.

தணான் நணா்கரி்க வணாழ்க்ட்கடயயும் 
ஆைம்ெரதடதயும் அனுெவிக்்கப் பிறந்தவள் 
என்று நம்பிய மததீல்டு முடிதவயில்ைணாத 
துயரததில் ஆழ்ந்தணாள். அவளுடைய 
வசிப்பிைததின் வறுடமயும் சுவர்்களின் 
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பவறுடமயும் ெழுதுெடை நணாற்்கணாலி்களும் 
அருவருப்பூடடும் திடரச்சீடை்களும் 
தவதட்னயூடடி்ன. அவளுடைய நிடையில் 
இருக்கும் தவறு எந்தப் பெணணும் 
இதுகுறிதபதல்ைணாம் நிட்னததிருக்்கக்கூை 
மணாடைணாள். ஆ்னணால் இடவபயல்ைணாம் 
அவடளத துன்புறுததி ஆததிரமூடடி்ன. 
தி்னப்ெடி வீடடு தவடை்களில் உதவியணா்க 
இருந்த ப்பரடதைணான் குடியணா்னவப் 
பெணட்ப் ெணார்க்கும்தெணாது 
ம்னக்்கசப்பூடடும் துயரமும் குழப்ெமூடடும் 
்க்னவு்களும் ததணான்றி்ன.

தவடைப்ெணாடு்களுைன் கூடிய கீடழ 
நணாடு்களின் ஓவியச்சுருள் பதணாஙகும் 
சுவர்்கள்; ஒளிசிந்தும் உயரமணா்ன 
பவண்கை பமழுகுவர்ததி தீெக்்கணால்்கள்; 
எரிந்துப்கணாணடிருக்கும் ்க்ப்ெடுப்பின் 
சூடடில் பிரம்மணாணைமணா்ன நணாற்்கணாலி்களில் 
அமர்ந்தெடிதய உறஙகும் குறுங்கணாற்சடடை 
அணிந்த இரணடு ஏவைணாட்கள் -- 
இடவபயல்ைணாம் இருக்கும் அடமதியணா்ன 
கூைதடதக் ்கற்ெட்ன பசய்துப்கணாணைணாள். 
மணாடை தநரததில் பநருக்்கமணா்ன 
நணெர்்களுைனும் எல்ைணாப் பெண்களும் 
பெணாறணாடம ப்கணாள்ளும் பு்கழ்பெற்ற 
ஆண்களுைனும் அரடடை அடிக்்க ஏதுவணா்ன 
ம்னமயக்கும் நறும்ம் வீசும் வணாசட்னத 
திரவியம் பதளிதத வரதவற்ெடற்கடளயும் 
அவற்றுக்கு அழகு தசர்க்கும் ெடழடம 
வணாய்ந்த ெடடு்கள் பதணாஙகும் சுவர்்கடளயும் 
விடைமதிப்ெற்ற அைங்கணாரப் பெணாருட்கள் 
அடுக்கி டவக்்கப்ெடை அழ்கணா்ன 
தவடைப்ெணாடுடைய தமடச்கடளயும் 
நிட்னததுப் ெணார்ததணாள். 

இரவு உ்வு சணாப்பிடுவதற்்கணா்க வடை 
வடிவமணா்ன தமடசயில் ்க்வத்னணாடு 
அமர்ந்தணாள். அதன்மீது இருந்த தமடசததுணி 
விரிக்்கப்ெடடு மூன்று நணாளணாகி இருந்தது. 
சூப் டவக்்கப்ெடடிருந்த ெணாததிரதடதத 
திறந்த அவள் ்க்வன் “ஆஹ், அருடமயணா்ன 
சூப். தவற எதுவும் இதவிை சுடவயணா 
இருக்்கமுடியணாது,” என்று மகிழ்ச்சிதயணாடு 
பசணான்்னணான். அவதளணா அறுசுடவ 
விருந்டதயும் ெளெளக்கும் பவள்ளிப் 

ெணாததிரதடதயும் பு்கழ்மிக்்க மனிதர்்களின் 
ஓவியங்கடளத தணாஙகிய சுவடரயும் 
ததவடத உை்கம் தெணான்ற வ்னததின் நடுதவ 
ெறக்கும் வித்னணாதமணா்ன ெறடவ்கடளயும் 
நிட்னததுக்ப்கணாணைணாள். தணாழ்வணா்ன குரலில் 
ஆண்கள் தன்னிைம் தெசுவடத புன்்னட்க 
மணாறணாத மு்கததுைன் த்கடைெடிதய அற்புதமணா்ன 
தவடைப்ெணாடுப்கணாணை தடடு்களில் 
ெரிமணாறப்ெடும் சுடவமிகுந்த உ்டவயும் 
இளஞ்சிவப்பு நிற ஆற்றுமீட்னயும் ்கணாடைக் 
்கறிடயயும் சுடவப்ெடதயும் ்கற்ெட்ன 
பசய்துப்கணாணைணாள்.

அவளிைம் மணாடைதநர விருந்துக்்கணா்ன 
உடைதயணா நட்கதயணா இல்டை. ஆ்னணால் 
அடதத தவிர தவறு எதுவும் அவள் ம்னதுக்குப் 
பிடிக்்கவில்டை. தணான் அவற்டறபயல்ைணாம் 
அனுெவிப்ெதற்்கணா்கதவ பிறந்தவள் என்று 
நிட்னததணாள். எல்தைணாரின் ம்னடதயும் 
மகிழ்விப்ெவளணா்க, எல்தைணாரும் ெணார்ததுப் 
பெணாறணாடமப்ெடுெவளணா்க, எல்தைணாடரயும் 
வசீ்கரிப்ெவளணா்க எல்தைணாரும் நணாடும் 
ஒருததியணா்க இருக்்கதவணடுபம்ன 
ஆடசப்ெடைணாள்.

அவளுக்கு ஒரு ததணாழி இருந்தணாள், 
ெள்ளியில் அவதளணாடு ெடிததவள், வசதி 
ெடைததவள். அவடளப் ெணார்ததுவிடடு 
வீடடுக்குத திரும்பி வரும்தெணாது ம்னவருததம் 
ஏற்ெடுவதணால் இப்தெணாபதல்ைணாம் அவடளச் 
சந்திக்்கப் தெணாவததயில்டை. 

ஒருநணாள் மணாடை வீடு திரும்பியதும் 
பவற்றிக்்களிப்தெணாடு ட்கயில் இருந்த ்கடித 
உடறடயக் ்கணாடடி்னணான் அவள் ்க்வன்.

“இந்தணா, இது உ்னக்குததணான்,” என்றணான். 

அவசர அவசரமணா்க உடறடயக் 
கிழிதது உள்தள இருந்த அச்சடிக்்கப்ெடை 
அடழப்பிதடழப் ெடிததணாள்:

“அரசு ெள்ளிக் ்கல்விததுடறயின் 
அடமச்சர் மற்றும் அவர் மட்னவி திருமதி 
ஜியணார்ஜஸ ரணாம்ெனூ ஜ்னவரி 18-ஆம் தததி, 
திங்கடகிழடம மணாடை அடமச்ச்கததின் 
மணாளிட்கயில் நைக்கும் விருந்துக்கு திரு 
மற்றும் திருமதி தைணாயிபசடை அன்புைன் 
அடழக்கிறணார்்கள்.”
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்க்வன் எதிர்ெணார்ததடதப் தெணாைக் 
குதூ்கைம் ப்கணாள்ளணாமல் அடழப்பிதடழ 
தமடசயின்மீது த்கணாெமணா்க விடபைறிந்து 
முணுமுணுததணாள்.

“இத பவச்சுக்கிடடு என்்ன பசய்யச் 
பசணால்றீங்க?” 

“என்்னணாச்சு ்கணத், நீ 
சந்ததணாஷப்ெடுதவன்னு நிட்னச்தசத்ன. நீ 
பவளிதய எஙத்கயும் தெணாறதில்டை. இது 
பரணாம்ெ நல்ை வணாய்ப்பு. இந்த அடழப்பிதடழ 
வணாங்கறதுக்குள்ள எவவளவு சிரமப்ெடதைன் 
பதரியுமணா? எல்தைணாரும் இந்த விருந்துக்குப் 
தெணா்கணும்னு விருப்ெப்ெைறணாங்க. 
குறிப்பிடை எழுததர்்களுக்கு மடடும்தணான் 
அடழப்புத தர்றணாங்க. எங்க துடறயில் 
இருக்கும் முக்கியமணா்ன அதி்கணாரிங்க 
எல்தைணாரும் வருவணாங்க.”

அவட்ன தநணாக்கி எரிச்சல் 
உமிழும் ெணார்டவடயச் பசலுததியெடி 
பெணாறுடமயிழந்த குரலில் த்கடைணாள்:

“நணா என்்னதடதப் தெணாடடுக்கிடடு 
வர்றதணாம்?”

அவன் அடதப்ெற்றி 
தயணாசிததிருக்்கவில்டை. தடுமணாறியெடி ெதில் 
பசணான்்னணான்:

“வழக்்கமணா நணாை்கம் ெணார்க்்கப் 
தெணாகும்தெணாது ஒரு ்கவுன் தெணாடடுக்குவிதய. 
அது அழ்கணா இருக்குதம.”

மட்னவி அழுவடதப் ெணார்தததும் 
அதிர்ந்துதெணாய் தெசுவடத நிறுததி்னணான். 
அவள் ்கண்களின் ஓரங்களில் திரணை ்கணணீர் 
முததுக்்கள் ்கன்்னததில் வழிந்தத்ன. 

“என்்ன ஆச்சு, என்்ன ஆச்சு?” என்று 
த்கடைணான்.

மிகுந்த சிரமததுைன் துக்்கதடத 
மடறததுக்ப்கணாணடு ஈரமணா்ன ்கன்்னதடதத 
துடைததெடி அடமதியணா்ன குரலில் 
பசணான்்னணாள்:

“ஒணணுமில்ை. என்னிைம் நல்ை 
்கவுத்ன இல்டை. என்்னணாை இந்த விருந்துக்கு 
வர முடியணாது. உங்க நணெர்்கள் யணாதரணாை 

மட்னவியணாவது நல்ை ்கவுன் பவச்சிருப்ெணாங்க. 
அவங்ககிடை இதக் ப்கணாடுததிடுங்க.”

அவன் ம்னவருததம் ப்கணாணைணான். பிறகு, 
“இஙத்க ெணாரு மததீல்டு. இந்த விருந்துக்த்கதத 
மணாதிரி, தவறு விதசஷங்களுக்கும் 
தெணாடடுக்்கறணா மணாதிரி நல்ை ்கவுன் ஒன்னு 
வணாங்கணும்்னணா எவவளவு ஆகும் -- எளிடமயணா 
இருக்கிற ்கவுன்?’

சிை பநணாடி்கள் தயணாசிததணாள். என்்ன 
விடைடயச் பசணான்்னணால் அைறியடிதது 
உை்னடியணா்க மறுக்்கணாமல் இருப்ெணான் 
என்ெடதக் ்கணிப்ெதற்்கணா்க ஏததணா ்க்க்குப் 
தெணாடைணாள். 

இறுதியணா்க, தயஙகியெடி ெதில் 
பசணான்்னணாள்:

“எ்னக்குச் சரியணாத பதரியடை. ஆ்னணா, 
நணானூறு பிரணான்க் இருந்தணால் நல்ைதணா ஏதணாவது 
வணாங்கைணாம்.”

அவன் மு்கம் பவளிறியது. அதத 
அளவு ெ்தடதததணான் துப்ெணாக்கி 
வணாஙகுவதற்்கணா்கச் தசமிதது டவததிருந்தணான். 
அடுதத த்கணாடையில் நணான்பைர் சமபவளிக்கு 
ைணார்க் ெறடவ்கடள தவடடையணாடும் 
நணெர்்கதளணாடு தெணாகும்தெணாது த்னக்ப்க்ன 
அடத வணாஙகிக்ப்கணாள்ளதவணடும் என்று 
நிட்னததிருந்தணான். 

ஆ்னணால், “சரி, உ்னக்கு நணானூறு பிரணாஙக் 
தர்தறன். அழ்கணா்ன ்கவுன் ஒன்னு வணாஙகிக்த்கணா,” 
என்று பசணான்்னணான்.

விருந்துக்்கணா்ன நணாள் பநருங்க பநருங்க 
திருமதி தைணாயிபசல் ஏத்னணா வருதததததணாடும் 
ெதடைதததணாடும் ்கணா்ப்ெடைணாள். ஆ்னணால், 
அவளுடைய ்கவுன் என்்னதவணா தயணாரணா்கததணான் 
இருந்தது. அவளது இயல்டெக் ்கவனிதத 
்க்வன் அவளிைம் த்கடைணான்: “என்்னணாச்சு? 
பரணடு மூணு நணாளணா என்்னதமணா மணாதிரி 
இருக்கிதய.”

“விருந்தன்ட்னக்குப் தெணாடடுக்்க 
என்கிடை ஒரு நட்கயுமில்தை. ஒன்னுகூை 
இல்தை. பவறுப்ெணாயிருக்கு. பிச்டசக்்கணாரி 
மணாதிரி இருப்தென். இதுக்கு நணான் உங்ககூை 
வரணாமதை இருக்்கைணாம்,” என்று ெதில் 
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பசணான்்னணாள்.

“புதுப் பூவ வணாஙகி பவச்சுக்்கைணாதம,” 
என்றணான் அவன். “இப்தெணா அதுதணான் 
புதுப்ெணாணியணா இருக்த்க. ெதது பிரணாஙகுக்கு 
பரணடு மூணு அழ்கணா்ன புததம்புது தரணாஜணா 
கிடைக்கும்.”

அவள் சமணாதணா்னம் ஆ்கவில்டை. 

“வசதியணா்ன பெண்களுக்கு நடுவுை 
எதுவுமில்ைணாத ஏடழதெணாை நிக்கிறது 
எவவளவு அவமணா்னமணா்ன விஷயம் 
பதரியுமணா?”

“முடைணாளணா நீ!” சீறி்னணான் ்க்வன். 
“தெணா, தெணாயி உன் ததணாழி திருமதி 
ஃதெணாபரஸடியர்கிடை ஏதணாவது நட்கடயக் 
்கைன்வணாஙகிப் தெணாடடுக்த்கணா. உ்னக்குததணான் 
அவங்க பரணாம்ெப் ெழக்்கமணாச்தச.”

உற்சணா்கததில் ்கததி்னணாள், “ஆமணால்ை. 
எ்னக்கு இது ததணா்தவ இல்டைதய.” 

மறுநணாள் ததணாழியிைம் தெணாய் தன் 
்கவடைடயச் பசணான்்னணாள். 

திருமதி ஃதெணாபரஸடியர் ்கண்ணாடி 
ெதிதத உடை அைமணாரியில் இருந்து ஒரு 
பெரிய நட்கப் பெடடிடய எடுததுவந்தணாள். 
அடதத திறந்து திருமதி தைணாயிபசல்லிைம் 
்கணாடடி்னணாள்: “எது தவணும்னு ெணாரு, அன்தெ.”

முதலில் ட்கயில் அணிந்துப்கணாள்ளும் 
பிதரஸபைடடு்கடளப் ெணார்ததணாள், அடுதது 
ஒரு முததுமணாடை, விடைமதிப்புமிக்்க ்கற்்கள் 
ெதிதத நிடறய தவடைப்ெணாடு்கள் ப்கணாணை 
பவனீஷியன் சிலுடவ ெதக்்கச் சஙகிலி எ்ன 
ஒவபவணாரு நட்கயணா்கக் ட்கயில் எடுததுப் 
ெணார்ததணாள். பிறகு, ஒவபவணான்டறயும் 
அணிந்துப்கணாணடு ்கண்ணாடியின் முன் நின்று 
ெணார்ததணாள். எடத அணிந்துப்கணாள்ளைணாம் என்று 
முடிவு பசய்ய முடியவில்டை. அவற்டறத 
திருப்பிக்ப்கணாடுக்்கவும் ம்னம் வரவில்டை. 

“தவற ஏதணாவது இருக்்கணா?” என்று 
தயஙகியெடிதய த்கடைணாள். 

“இருக்கும், ெணாக்குதறன். உ்னக்கு என்்ன 
பிடிக்கும்னு எ்னக்குத பதரியடைதய.”

திடீபர்ன வழவழப்ெணா்ன ்கறுப்புப் 

பெடடி ஒன்றில் இருந்த அழ்கணா்ன டவர 
அடடிட்க ஒன்டறப் ெணார்தததும் அவள் 
இதயம் அைக்்கமுடியணாத ஆடசயில் துடிததது. 
அடத எடுக்கும்தெணாது ட்க நடுஙகியது. தணான் 
அணிந்திருந்த ்கழுததுவடர மடறததிருக்கும் 
ஆடைக்கு தமல் உயர்ததி கிடைததடை 
பதணாணடைக்கு அருகில் அடத அணிந்தணாள். 
்கண்ணாடியில் பதரிந்த உருவதடதத 
தன்ட்னதய மறந்துதெணாகும் ெரவசததுைன் 
ெணார்ததணாள்.

ஆவலும் சந்தத்கமும் ்கைந்த குரலில் 
தயஙகியெடிதய த்கடைணாள். “இடதத தர 
முடியுமணா, இது மடடும் தெணாதும்?” 

“ஓ, நிச்சயமணா. எடுததுக்த்கணா.”

ததணாழிடயக் ்கடடிப்பிடிதது 
முததமிடடுவிடடு அந்தப் பெணாக்கிஷதடத 
எடுததுக்ப்கணாணடு ஓடி்னணாள். 

விருந்து நணாளும் வந்தது. திருமதி 
தைணாயிபசல்லின் தநணாக்்கம் நிடறதவறியது. 
அஙகு வந்திருந்த எந்தப் பெணட்க் 
்கணாடடிலும் தநர்ததியணா்க, வசீ்கரமணா்க, 
மைர்ச்சிதயணாடும் உவட்கதயணாடும் இருந்தணாள். 
வந்திருந்த ஆண்கள் அட்னவரும் அவடளக் 
்கவனிதத்னர், பெயடரக் த்கடை்னர், 
அவளுடைய அறிமு்கதடதப் பெற ஆவைணா்க 
இருந்த்னர். அடமச்ச்கததின் இளம் 
அலுவைர்்கள் எல்தைணாரும் அவளுைன் 
நை்னமணாைப் பிரியப்ெடை்னர். அடமச்சதர 
அவடளப் ெணாரணாடடி்னணார்.

இன்ெ தெணாடதயின் உச்சியில் 
ெரவசதததணாடு நை்னமணாடி்னணாள். தன் அழகின் 
பவற்றியிலும் பு்கழின் பெருடமயிலும் 
எல்ைணாவற்டறயும் மறந்து ஆ்னந்த தம்கததில் 
மிதந்தணாள். அவளுக்குக் கிடைதத ெணாரணாடடு, 
தெணாற்றுதல், அவள் ம்னதில் கிளர்ந்த ஆடச 
இடவயட்னததும் எந்தப் பெணணும் 
சுடவக்்க ஆடசப்ெடும் இனிடமயணா்ன 
பவற்றிக் ்களிப்புதணாத்ன. 

விருந்தில் இருந்து கிளம்பும்தெணாது 
அதி்கணாடை நணான்கு மணியணாகி இருந்தது. 
நள்ளிரவு ஆகும்தெணாதத ெக்்கததில் இருந்த ஒரு 
அடறயில் விருந்துக்கு வந்திருந்த தவறு மூன்று 
ஆண்கதளணாடு ெடுதது உறஙகிவிடடிருந்தணான் 
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அவள் ்க்வன்.  இவடளப் தெணாைதவ 
அவர்்களின் மட்னவியரும் விருந்டத 
மகிழ்ச்சிதயணாடு அனுெவிததுக்ப்கணாணடு 
இருந்த்னர்.

அவனிைம் இருந்த சணால்டவடய அவள் 
ததணாடளச் சுற்றிப் தெணார்ததி்னணான்.  அவள் 
வழக்்கமணா்கப் ெயன்ெடுததும் எளிடமயணா்ன 
அந்தச் சணால்டவ ெடறசணாற்றிய ஏழ்டம 
அவளுடைய விடையதி்கமணா்ன நணா்கரி்கமணா்ன 
விருந்து ்கவுத்னணாடு ஒததுப்தெணா்கவில்டை. 
அடத உ்ர்ந்ததும் விடைமதிப்புமிக்்க 
விைஙகு பமன்மயிர்த ததணால் சணால்டவடயப் 
தெணார்ததிக்ப்கணாணடு இருக்கும் மற்ற பெண்கள் 
தன்ட்னப் ெணார்தது ஏதும் பசணால்வதற்கு 
முன்்னணால் அஙகிருந்து கிளம்பிவிை தவணடும் 
என்று ெரெரததணாள்.

தைணாயிபசல் அவடளத தடுதது 
நிறுததி்னணான். “ப்கணாஞ்சம் பெணாறு. பவளிதய 
தெணா்னணா குளிர் பிடிச்சுக்கும். வணடியக் 
கூப்பிைதறன்,” என்றணான். 

அவன் பசணால்வடதக் ்கணாதில் வணாங்கணாமல் 
ெடியில் தவ்கதவ்கமணா்க இறஙகி்னணாள். 
பதருடவ அடைந்ததும் அஙத்க ஒரு வணடியும் 
இல்டை. தூரததில் தெணா்ன வணடிக்்கணாரர்்கடள 
தநணாக்கிக் குரல் ப்கணாடுததுப் ெணார்தத்னர்.

பிறகு தசயின் ஆற்டற தநணாக்கிக் குளிரில் 
நடுஙகியெடிதய நைந்த்னர். இறுதியில், 
ஓைததுடறக்குப் ெக்்கததில் மி்கவும் 
ெடழடமயணா்ன இரவு தநர வணடிபயணான்டறத 
ததடிப் பிடிதத்னர்.  தங்களின் தநர்ததியற்ற 
அவைடச்மணா்ன உருடவப் ெ்கலில் ்கணாடை 
அவமணா்னம் ப்கணாணைததணா என்ெது தெணாை 
இரவு தநரததில் மடடுதம ெணாரிஸ ந்கரத 
பதருக்்களில் அவற்டறப் ெணார்க்்க முடிந்தது.

ரூ டி மணார்டடிதயணாவில் இருந்த அவர்்களின் 
இருப்பிைததுக்கு அடழததுச் பசன்றது 
வணடி. இருவரும் வருதததததணாடு ெடிதயறி 
அவர்்களின் அடுக்குமணாடிக் குடியிருப்டெ 
அடைந்த்னர். அவளுக்கு எல்ைணாம் முடிந்து 
தெணாயிருந்தது. அவனுக்த்கணா, மறுநணாள் 
்கணாடை ெதது மணிக்கு அடமச்ச்கததில் 
இருக்்கதவணடுதம என்ற சிந்தட்ன.

சணால்டவடய விைக்கிவிடடு மீணடும் 

ஒருமுடற தன் அழட்கப் ெணார்ப்ெதற்்கணா்கக் 
்கண்ணாடியின் முன் நின்றணாள். திடீபர்ன 
அைறி்னணாள். ்கழுததில் இருந்த அடடிட்கடயக் 
்கணா்வில்டை!

“என்்ன ஆச்சு?” ஆடைடயக் 
்கடளந்துப்கணாணடு இருந்தவன் ெணாதியில் 
நிறுததிவிடடு உரக்்கக் த்கடைணான். 

குழப்ெதததணாடு அவட்னத திரும்பிப் 
ெணார்ததணாள். 

“நணான்... நணான்... திருமதி 
ஃதெணாபரஸடியரின் அடடிட்கடயத 
பதணாடைச்சுடதைன்,” என்று அைறி்னணாள்.

அதிர்ந்துதெணாய் எழுந்து நின்றணான். 

“என்்னது? எப்ெடி? எப்ெடி நைந்துச்சு?”

அவளுடைய ஆடை மடிப்பு, தமைஙகி, 
ெணாக்ப்கடடு எ்ன எல்ைணா இைததிலும் 
ததடி்னணார்்கள். எஙகும் இல்டை. 

“விருந்துை இருந்து கிளம்பும்தெணாது 
தெணாடடிருந்தியணா?” என்று த்கடைணான். 

“ஆமணா, அடமச்சதரணாை வீடடுை இருந்து 
பவளிய வரும்தெணாது பதணாடடுப் ெணார்தததன், 
இருந்துது.”

“பதருவுை வரும்தெணாது கீதழ 
விழுந்திருந்தணா சததம் த்கடடிருக்கும். 
ஒருதவடள வணடியிை விழுந்திருக்குதமணா.”

“அப்ெடிததணான் இருக்கும். வணடிதயணாை 
எணட்ப் ெணாததீங்களணா?”

“இல்டைதய...நீ ்கவனிச்சியணா?”

“இல்டைதய.”

இடி விழுந்ததுதெணாை ஒருவடர ஒருவர் 
ெணார்தத்னர். தைணாயிபசல் அவிழ்தத ஆடைடயத 
திரும்ெவும் அணியத துவஙகி்னணான்.

“நைந்து தெணாதறன். வந்த வழியிதைதய 
தெணா்னணா தவற எஙகியணாவது விழுந்திருக்்கணான்னு 
ெணார்க்்கைணாம்.”

பவளிதய பசன்றணான். அவள் விருந்துக்குப் 
தெணாடடுச் பசன்ற ்கவுத்னணாடு நணாற்்கணாலியில் 
உட்கணார்ந்து அவன் திரும்பி வருவதற்்கணா்கக் 
்கணாததிருந்தணாள். உறங்கப்தெணா்கத பதம்பில்டை. 
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உயிர்ப்தெ இல்ைணாமல் சிந்தட்னதய 
இல்ைணாமல் அளவற்ற ம்ன அழுதததததணாடு 
உட்கணார்ந்து இருந்தணாள். 

்கணாடை ஏழு மணிக்குத திரும்பி வந்தணான். 
எதுவும் கிடைக்்கவில்டை. 

அடுதது, ்கணாவல் தடைடமயிைததுக்குச் 
பசன்றணான். பிறகு, சன்மணா்னம் தரப்ெடும் என்று 
அறிவிப்பு பவளியிடுவதற்்கணா்க நணாளிதழ் 
அலுவை்கததுக்குச் பசன்றணான். வணாைட்க 
வணடி நிறுவ்னங்களுக்குச் பசன்று வந்தணான் 
-- நம்பிக்ட்கயின் ்கடைசிப் பெணாறி அவட்ன 
உந்தித தள்ளியதில் எல்ைணா இைததுக்கும் 
தெணாய் வந்தணான்.

அவதளணா நணாள் முழுவதும் எஙகும் 
ந்கரணாமல் ்கணாததிருந்தணாள். இந்தப் ெயங்கரமணா்ன 
தெரிைர் நைப்ெதற்கு முன்்னணால் இருந்த 
அதத ்கைக்்கமூடடும் ெயதததணாடு இருப்ெது 
தெணாைதவ உ்ர்ந்தணாள். 

தைணாயிபசல் இரவுதணான் வீடு திரும்பி்னணான். 
மு்கம் பவளிறிப் தெணாய்த தக்ட்கயணா்க இருந்தது. 
எடதயும் ்கணடுபிடிக்்கவில்டை. 

“உன்த்னணாை ததணாழிக்குக் ்கடிதம் 
எழுது. அடடிட்கதயணாை ப்கணாக்கிய 
நீ உடைச்சிடைதணாை சரிபசய்யக் 

ப்கணாடுததிருக்த்கன்னு எழுது. அதுக்குள்தள 
ஏதணாவது ஏற்ெணாடு ெணணுதவணாம்.”

அவன் பசணான்்னடத அப்ெடிதய 
எழுதி்னணாள். இருந்த ப்கணாஞ்சநஞ்ச 
நம்பிக்ட்கயும் வணார இறுதியில் 
விடடுப்தெணா்னது. அதற்குள் தைணாயிபசல்லுக்கு 
வயது ஐந்து வருைங்கள் கூடிவிடைதுதெணாை 
இருந்தது. “இனி அந்த நட்கடய எப்ெடித 
திருப்பிக் ப்கணாடுக்கிறதுன்னு தயணாசிக்்கணும்.”

மறுநணாள் நட்கப்பெடடியில் இருந்த 
பெயடரப் ெணார்தது அந்தக் ்கடைக்குப் 
தெணா்னணார்்கள். ்கடைக்்கணாரர் தன்னுடைய 
்க்க்குப் புதத்கதடத எடுததுப் ெணார்ததணார்.

“அந்த அடடிட்கடய நணாங்க விக்்கடை 
தமைம். எங்க பெடடிடய மணாததிரம் 
ப்கணாடுததிருப்தெணாம் தெணாை.”

அடதப் தெணாைதவ இருக்கும் 
அடடிட்கடயத ததடி ஒவபவணாரு 
நட்கக்்கடையணா்க ஏறி இறஙகி்னணார்்கள். அடத 
நிட்னக்்க நிட்னக்்க விரக்தியும் துயரமும் 
தமலிடடு தநணாயுற்றவர்்கள் தெணாை ஆ்னணார்்கள். 

்கடைசியில் பெதை தரணாயலில் இருந்த 
்கடைபயணான்றில் பதணாடைந்துதெணா்ன டவர 
அடடிட்கடயப் தெணாைதவ தவபறணான்டறக் 
்கணடுபிடிததணார்்கள். அதன் விடை 
நணாற்ெதணாயிரம் பிரணாஙக். முப்ெததணாறணாயிரம் 
பிரணாஙக்குக்குக் ப்கணாடுப்ெதணா்கச் பசணான்்னணார் 
்கடைக்்கணாரர்.

அடுதத மூன்று நணாடளக்கு அடத 
விற்்கணாமல் டவததிருக்்கச் பசணால்லி 
்கடைக்்கணாரரிைம் த்கடடுக்ப்கணாணைணார்்கள்.  
கூைதவ பிப்ரவரி மணாத இறுதிக்குள் பதணாடைதத 
அடடிட்க திரும்ெவும் கிடைததுவிடைணால் 
இடத அவர் முப்ெதது நணாைணாயிரம் 
பிரணாஙக்குக்கு எடுததுக்ப்கணாள்ளதவணடும் 
என்றும் தெரம் தெசிடவததணார்்கள். 

தைணாயிபசல்லிைம் அவன் தந்டத 
விடடுச்பசன்ற ெதிப்னடைணாயிரம் பிரணாஙக் 
இருந்தது. மீதிப் ெ்தடதக் ்கைன்வணாங்க 
முடிவு பசய்தணான்.

ஒருவரிைம் ஆயிரம் பிரணாஙக், 
மற்பறணாருவரிைம் ஐநூறு, அஙத்க ஐந்து 
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லூயி, இஙத்க மூன்று லூயி என்று 
ஒவபவணாருவரிைமும் ஒவபவணாரு 
பதணாட்கடயக் ்கைன் வணாஙகி்னணான். 
எல்தைணாருக்கும் ெததிரம் எழுதிக்ப்கணாடுததணான், 
அழிடவத தரக்கூடிய பெணாறுப்பென்றணாலும் 
அடத ஏற்றுக்ப்கணாணைணான், ்கடும் வடடி 
வணாஙகுெவர் உடெை எல்ைணாவிதமணா்ன 
்கைன்்கணாரர்்களிைமும் ்கைன் வணாஙகி்னணான். தன் 
வணாழ்நணாள் முழுவடதயும் அைகுடவததணான். 
தன்்னணால் நிடறதவற்ற முடியுமணா என்று 
நிட்னததுக்கூைப் ெணார்க்்கணாமல் ஒவபவணாரு 
ெததிரததிலும் ட்கபயழுததுப் தெணாடைணான். 
இனி வரவிருக்கும் பதணால்டை்கடள 
நிட்னததுப் ெயப்ெைவில்டை. அவன்தமல் 
ெைரப் தெணாகும் ்கருந்துயரதடத 
நிட்னததுக்கூைப் ெணார்க்்கவில்டை. உைல் 
அளவிலும் ம்னதளவிலும் தணான் ெைப்தெணாகும் 
துன்ெங்கடளப் ெற்றிபயல்ைணாம் 
்கவடைப்ெைணாமல் புதிய அடடிட்கடய 
வணாங்கப் தெணா்னணான். நட்கக் ்கடைக்்கணாரரின் 
தமடசமீது முப்ெதது ஆறணாயிரம் பிரணாஙக்ட்க 
டவததணான்.

திருமதி ஃதெணாபரஸடியரின் 
அடடிட்கடயத திருப்பிக் ப்கணாடுப்ெதற்்கணா்கத 
திருமதி தைணாயிபசல் தெணா்னதெணாது, “ப்கணாஞ்சம் 
சீக்கிரமணாத திருப்பிக் ப்கணாடுததிருக்்கைணாதம. 
எ்னக்குத ததடவப்ெடைது,” என்று அவள் 
்கணாடைமணா்கச் பசணான்்னணாள்.

அவள் ெயந்ததுதெணாைப் பெடடிடயத 
திறந்து ெணார்க்்கவில்டை ததணாழி. தணான் 
பெணாருடள மணாற்றி டவததிருப்ெது பதரிந்தணால் 
என்்ன நிட்னப்ெணாள், என்்ன பசணால்லுவணாள். 
திருமதி தைணாயிபசல்டைத திருடி என்று 
நிட்னக்்கமணாடைணாளணா?

அன்று முதல் பெணாருள் இல்ைணாதவர்்களின் 
ப்கணாடூரமணா்ன வணாழ்க்ட்க எப்ெடிப்ெடைது 
என்ெடதத பதரிந்துப்கணாணைணாள் திருமதி 
தைணாயிபசல். இருந்தணாலும் தன் நிடைடமடயத 
டதரியமணா்க எதிர்ப்கணாணைணாள். அச்சமூடடும் 
்கைட்ன அடைததணா்க தவணடும். அவள் 
அடதக் ்கடடி முடிப்ெணாள். வீடடுப் ெணியணாடள 
நிறுததி்னணார்்கள். வீடடை மணாற்றி்னணார்்கள். 
ஒரு ்கடடிைததின் தமற்கூடரக்கு தநர்கீதழ 
இருக்கும் அடறடய வணாைட்கக்கு 

எடுததணார்்கள்.

்கடுடமயணா்ன வீடடு தவடைடயயும் 
பவறுப்பூடடும் சடமயைடறப் 
பெணாறுப்பு்கடளயும் பசய்யக் 
்கற்றுக்ப்கணாணைணாள். எணப்ய்ப் பிசுக்்கணா்ன 
ெணாததிரங்கடளக் ்கழுவியதில் பமன்டமயணா்ன 
விரலிலும் இளஞ்சிவப்பு நிற ந்கததிலும் 
அழுக்குப்ெடிந்தது. அழுக்குத துணி, சடடை, 
அடுப்ெடித துணி எல்ைணாவற்டறயும் ்கழுவிக் 
்கணாயப்தெணாடைணாள். அழுக்கு நீடரக் கீதழ 
இறஙகிச் பசன்று பதருவில் ஊற்றிவிடடு 
நல்ை தணணீடர மூச்சுவணாஙகியெடி தமதை 
தூக்கிவந்தணாள். சணாதணார் மக்்கடளப்தெணாை 
உடை அணிந்து ெழக்்கடை, மளிட்கக்்கடை, 
இடறச்சிக்்கடை எ்ன எல்ைணா இைததிலும் 
அடிததுப் தெரம்தெசி ஒவபவணாரு ்கணாசணா்கச் 
தசமிததணாள்.

ஒவபவணாரு மணாதமும் சிை ்கைன்்கடளக் 
்கடடி முடிக்்கதவணடி இருந்தது. சிைவற்டறப் 
புதுப்பிக்்கதவணா ்கணாைதடத நீடடிக்்கதவணா 
தவணடியிருந்தது. 

அவள் ்க்வன் மணாடை தநரததிலும் 
ஒரு ்கடையில் ்க்க்கு எழுதி்னணான். 
இரவு்களில் ெததிரங்கடளப் ெதிபவடுக்கும் 
ெணிடயச் பசய்தணான். ஒரு ெக்்கததுக்கு ஐந்து 
சூ கிடைததது. இப்ெடி ஒரு வணாழ்க்ட்கடயப் 
ெதது வருைம் வணாழ்ந்தணார்்கள்.

ெததணாம் வருைததின் முடிவில் 
எல்ைணாவற்டறயும் ்கடடி முடிததிருந்தணார்்கள். 
எல்ைணாவற்டறயும். அவற்றுக்்கணா்ன ்கடும் 
வடடிக்்கணா்ன வடடிடயயும் தசர்தது.

திருமதி தைணாயிபசல் ெை வயது 
கூடியது தெணாை இருந்தணாள். வசதியற்ற 
குடும்ெததுப் பெண்ணா்கதவ மணாறிவிடைணாள் 
-- திைமும் வலுவும் கூைதவ ்கரடுமுரைணா்ன 
ெழக்்கவழக்்கமும் ப்கணாணைவளணா்கவும்; 
்கடைந்த முடியும் தநர்ததியற்ற 
உடையும் உடழததுக் ்கறுதத ட்க்கடளக் 
ப்கணாணைவளணா்கவும். நீடர அள்ளித பதளிததுத 
தடரடய அைம்பிவிடும்தெணாது உரதத குரலில் 
தெசி்னணாள். ஒரு சிை நணாட்கள், ்க்வன் 
அலுவை்கததில் இருக்கும்தெணாது, ஜன்்னலின் 
அருத்க உட்கணார்ந்து அந்தக் த்களிக்ட்க மிகுந்த 
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மணாடை தநரதடத நிட்னததுக்ப்கணாள்வணாள். 
அந்த விருந்தில் தணான் எவவளவு அழ்கணா்க 
இருந்ததணாம் என்றும் மற்றவர்்களணால் 
எப்ெடிபயல்ைணாம் ரசிக்்கப்ெடதைணாம் என்றும் 
நிட்னததுப் ெணார்ததணாள்.

பநக்பைடைத பதணாடைக்்கவில்டை 
என்றணால் என்்ன ஆகியிருக்கும்? யணாருக்குத 
பதரியும்? யணாருக்குத பதரியும்? வணாழ்க்ட்க 
எவவளவு விதநணாதமணா்கவும் பநணாடியில் மணாறும் 
தன்டம ப்கணாணைதணா்கவும் இருக்கிறது! நம் 
வணாழ்க்ட்கடய வளர்ச்சியடையச் பசய்யதவணா 
ெணாழ்ெடுதததவணா ஒரு சின்்ன விஷயம் 
தெணாதுமணா்னதணா்க இருக்கிறதத! 

ஒரு ஞைணாயிற்றுக்கிழடம அந்த வணாரததின் 
தவடைபயல்ைணாம் முடிததுவிடடு புதது்ர்ச்சி 
பெறுவதற்்கணா்கச் சணாம்ப்ஸ எலிசீைுக்கு 
உைவப் தெணாயிருந்தணாள். அப்தெணாது ஒரு 
பெண தன் குழந்டதடய அடழததுக்ப்கணாணடு 
நைந்துபசல்வடதப் ெணார்ததணாள். அது திருமதி 
ஃதெணாபரஸடியர். இன்்னமும் இளடமயணா்க, 
இன்்னமும் அழ்கணா்க, இன்்னமும் வசீ்கரமணா்க 
இருந்தணாள்.

திருமதி தைணாயிபசல்லின் ம்னம் 
பநகிழ்ந்தது. அவளிைம் தெசைணாமணா? ஆமணாம், 
நிச்சயமணா்கப் தெசதவணடும். அவள்தணான் 
இப்தெணாது எல்ைணாக் ்கைட்னயும் ்கடடி 
முடிததுவிடைணாதள. இப்தெணாது அவளிைம் 
அடதச் பசணால்ைைணாம். ஏன் பசணால்ைக் கூைணாது?

அவளருத்க பசன்றணாள்.

“வ்க்்கம், ஜீன்.”

சணாதணார்ப் பெணப்ணாருததி மிகுந்த 
ெரிச்சயம் உள்ளவடளப்தெணாைத தன்ட்ன 
அடழப்ெடத எதிர்ெணார்க்்கவில்டை 
அந்தப் பெண. அடையணாளம் பதரியணாமல் 
தடுமணாறி்னணாள். 

“ஆ்னணா, நீங்க யணாருன்னு பதரியடைதய. 
நீங்க தவற யணாதரணான்னு நிட்னச்சுடடீங்க 
தெணாை.”

“இல்ை, நணான்தணான் மததீல்டு தைணாயிபசல்.”

அவள் ததணாழி ஆச்சரியததில் ்கததி்னணாள்.

“ஓ, என் ெணாவப்ெடை மததீல்டு! எவவளவு 

மணாறிப்தெணாயிடதை!”

“ஆமணாம், ்கடைசியணா உன்்ன ெணார்தத பிறகு 
வணாழ்க்ட்கதய சிரமமணா இருக்கு. வறுடமயிை 
இருக்த்கன். எல்ைணாம் உன்்னணாைதணான்!”

“என்்னணாையணா! எப்ெடி?”

“அடமச்ச்கததில் நைந்த விருந்துக்குப் 
தெணாடடுக்கிடடுப் தெணா்க உன்த்னணாை டவர 
அடடிட்கடயக் ்கைன் குடுததிதய, ஞைணாெ்கம் 
இருக்்கணா?”

“ஆமணா, அதுக்ப்கன்்ன?”

“நணா அத பதணாடைச்சிடதைன்.”

“என்்ன பசணால்தற? நீதணான் அத திருப்பிக் 
ப்கணாடுததிடடிதய.”

“நணான் உன்கிடை ப்கணாணடுவந்து 
ப்கணாடுததது அது மணாதிரிதய இருக்கும் 
தவபறணாரு அடடிட்க. அதுக்்கணா்ன ்கைட்னக் 
்கடடிமுடிக்்க எங்களுக்குப் ெதது வருஷம் 
ஆயிடுச்சு. எந்த வசதியும் இல்ைணாத எங்களுக்கு 
அது சுைெமணா்ன விஷயமில்தைன்னு உ்னக்குப் 
புரியும்னு நிட்னக்கிதறன். ஒரு வழியணா 
அதுக்்கணா்ன ்கைட்னக் ்கடடி முடிச்சுடதைணாம். 
இப்ெதணான் எ்னக்கு சந்ததணாஷமணா நிம்மதியணா 
இருக்கு.”

திருமதி ஃதெணாபரஸடியர் அதிர்ந்துதெணாய் 
நின்றணாள்.

“என்த்னணாைதுக்குப் ெதிைணா டவர 
அடடிட்க வணாஙகிக் ப்கணாடுதததன்்னணா 
பசணால்ைற?”

“ஆமணா, நீ அத ்கவனிச்சிருக்்க மணாடதை. 
இரணடும் ஒதரதெணாை இருந்துச்சு.”

மகிழ்ச்சியும் பெருடமயும் பெணாஙகும் 
ஆ்னணால், அதத தநரததில் ்கள்ளங்கெைம் அற்ற 
புன்்னட்க ஒன்டறப் புரிந்தணாள்.

ம்னம் பநகிழ்ந்துதெணா்ன திருமதி 
ஃதெணாபரஸடியர் அவள் ட்க்கடளப் 
ெற்றிக்ப்கணாணைணாள். 

“ஓ, என் ெணாவப்ெடை மததீல்டு! என் 
அடடிட்க பவறும் ெடசயணால் பசய்தது. 
அததணாை மதிப்பு மிஞ்சிப்தெணா்னணா பவறும் 
ஐந்நூறு பிரணாஙக்தணான் இருக்கும்!”



 பலைப்பு குழுமம்
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èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†® -   2020

ð¬ìŠ¹ °¿ñ‹ ïìˆFò èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†®J¡ 
º®¾è¬÷ ï´õó£ù èMë˜ òõQè£ ÿó£‹ Üõ˜èœ 26-12-2020 
Ü¡Á ñ£¬ô 6 ñE‚° ð¬ìŠ¹ ®M «ïó¬ôJ™ «î£¡P ÜPMŠ¹ 
ªêŒ¶ à¬óò£ŸPù£˜.

ðK² ªðŸø èM¬îèœ Þƒ° 
Hó²óñ£A¡øù. ðƒèOŠ¹ ªêŒî 
Ü¬ùõ¼‚°‹, õ£¬è Å®òõ˜èÀ‚°‹ 
õ£›ˆ¶‚èœ.

º®¾èœ

ºî™ ðK²       Ï.10000

Þó‡ì£‹ ðK²     Ï.5000

Í¡ø£‹ ðK²      Ï.2000

CøŠ¹ ðK² (îô£)     Ï.1000

மு்ல் பரிசு (ரூ.10000) : கவிஞர் ஜ�ௌனன் யதாதரிகதா
இரண்தாம் பரிசு (ரூ.5000) : கவிஞர் ்ங்மகஸ்
மூன்்தாம் பரிசு (ரூ.2000) : கவிஞர் பிரபுசங்கர்.க
சி்ப்பு பரிசுகள் (்லதா ரூ.1000) : கவிஞர் ரதாம் ஜபரியசதாமி
                              கவிஞர் கதிரவன் வீ
                              கவிஞர் அன்றிலன் குப்பிச்சிபுதூர்
                              கவிஞர் பி.மக.சதாமி
                              கவிஞர் ஜெணபதா (�ஞ்சு கணணன்)
                              கவிஞர் மச.்ண்பதாணி ஜ்ன்்ல்
                              கவிஞர் �துசூ்ன் எஸ்



èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†® - 2020 
ºî™ ðK² ªðÁ‹ èM¬î 

â¡Qì‹ ªè£…ê‹ Gô‹ Þ¼‚Aø¶
ÜîŸ° ðó‹ð¬ó„ ªê£ˆªî¡Á ªðò˜
º¡ªù£¼ è£ôˆF™
â¡ ð£†ì¡ ÜF™
«ê£÷‹ M¬îˆ¶ Í†¬ì‚ è†®ù£¡
ñQî õ÷‹ Ã®ò Üõù¶ °´‹ð‹
Ü¬î ¬õˆ¶ˆî£¡ î‹ CPò õJŸ¬ø‚ 
è¿M‚ªè£‡ì¶
è£ô‹ «è†°‹«ð£¶ ªè£´‚èªõ¡Á
Üõ¡ î£Qòƒèœ «êIˆ¶‚ ªè£œõ£¡
ÜõŸP¡ M¬÷„ê™ °Pˆ¶
ÜõÂ¬ìò °¿‚èœ è¬î ¬õˆF¼‰îù˜
Ü‰î‚ è¬îèœ
ÌI‚°œ Þ¼‚°‹ Aöƒ¬èŠ«ð£™ 
Ü¬ñFò£ù¬õò£è Þ¼‰îù
â¡Á ªê£™½‹ â¡ îèŠðQì‹
Gô‹ ¬è ñ£Pò«ð£¶
î£QòƒèÀ‹ ¬è ñ£ŸøŠð†ìù
°¼MèO¡ êˆî‹
ªè£…ê‹ ªè£…êñ£è‚ °¬ø‰¶ªè£‡®¼‰î 
Ü‰GôˆF™
â¡ î‰¬îJ¡ è£™èœ ÞøƒAò«ð£¶
ºŠ«ð£è‹ â¡ø ªê£™¬ô
á˜ ñø‰«î «ð£ŒM†®¼‰î¶
Mì£ñ™ ñ‡¬í º‡®Š ð£˜ˆ¶M†´
ã˜ èôŠ¬ð¬ò à¬ì‚è
áK™ «è£ìK‚è£è Ü¬ô‰îõ¬ó
ï£¡ ÝŸÁŠð´ˆF«ù¡

â¡ ¬è‚° ñ£ŸøŠð†ì
èK«õLèœ Üì˜‰î Gôˆ¬î
Ü¡Á ï£¡ ªõÁ¬ñò£èŠ ð£˜ˆ¶‚ªè£‡´ 
G¡«ø¡
ï£¡ M¬îˆî î£Qòƒèœ
º¬÷ˆ¶ ªõO«ò õóM™¬ô
àœ«÷«ò Þø‰¶ ªè£‡®¼‰îù
ÜîŸ°œ âù‚°„ ªê£‰îñ£è
ï£¡° õJÁèœ «õÁ «ê˜‰F¼‰îù
è£ôˆF¡ º¡ ð¼‚¬è‚è£è
ñ¡ø£®«ù¡
Ü¶ î¡ ªõ®ˆî ð£îƒè¬÷ ñ¬øˆ¶‚ªè£‡ì¶
ñ¬ö‚°P ð£˜‚°‹ èEò¡èO™
ðô¼‹
²´è£†®™ ¬õ‚èŠð†´ M†ì£˜èœ
áK¡ e¶ ¹¿F¬ò Þ¬øˆ¶„ ªê™A¡ø ô£Kèœ
è£Œ‰î ÝŸP™ Þøƒ°õ¬î
¶òóˆ¶ì¡ «õ®‚¬èŠ ð£˜‚°‹ ï£¡
â¡ î¬ôº¬øJì‹ ¬è ñ£Ÿø
¬õˆF¼‚°‹
î£Qòƒè¬÷ à‡íˆ ªî£ìƒAM†«ì¡
â¡QìI¼‚°‹ ªè£…ê GôˆF¡
ªè£…ê ï‹H‚¬è¬ò âF˜ªè£œ÷ º®ò£ñ™
æªõ¡Á Ü¿A«ø¡
â¡Âì¡ «ê˜‰¶ è£ôº‹ «î‹¹õ¶«ð£™ åL 
«è†Aø¶
ð£õ‹, è£ôˆ¶‚°‹ î£QòƒèÀ‚°ñ£ù àø¾
ªè£´‰¶òóñ£è ºP‰¶ «ð£ù¶.
   - ªñ÷ù¡ ò£ˆKè£
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Þó‡ì£‹ ðK² ªðÁ‹ èM¬î 

ï£‹ ñ¬ö‚è£ôˆF™ á˜‰¶«ð£°‹ Cøªè£®‰î 
ßê™Ì„Cèœ
e¡ºœ¬÷Š «ð£ô ï£M™ °ˆF‚ªè£‡®¼‚°‹ 
¶òóˆ¬î
H´ƒAªòPò ðKõ£ùªî£¼ Mó™ Þ™¬ô
õ£›M¡e¶ è¼Š¹ñ„êñ£Œ å†®‚ªè£‡ì¬ô»‹ 
å†´‡E
âŠð®»‹ àƒèÀ‚°Š HKòñ£ùªî£¼ àJ¬ó‚ 
°®ˆ¶ªê¡P¼‚°‹
Þ‰«ïó‹ Þ¶ èùõ£è Þ¼‚è‚Ãì£î£ âù‚ 
ªè…²‹
Þîòªñ™ô£‹ ÜîŸªè£¼ ï£Œ‚°†®î£¡
î‡ìõ£÷ƒèO™ i†®¡ «ñŸÃ¬óèO¡ 
É‚°‚èJÁèO™ ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ 
°Š¬ðˆªî£†®èO™ à¬ì‰¶ ªè£‡«ìJ¼‚A¡øù
c˜‚°I›è¬÷Š«ð£ô «è†ð£óŸø àJ˜èœ
Ýî£I¡ ªî£‡¬ì‚°N‚°œ àJ¬ó õ£Fˆîð® 
à¼œA¡øù
ªñ¿° ÌCò MŸð¬ù ÝŠHœèœ
ªð¼‰ªî£Ÿø£™ d®‚èŠð†´‚ ¬èè¿MM†ì è£ô‹
ñÁAGŸAø¶ ¶«ó£èˆFŸ°„ «ê£ó‹«ð£ù 

Ý†´‚°†®ò£è
ñQî‹ ÃMMŸø õ™ôóC¡ ºèƒèœ
¹¬î»‡´ Aì‚A¡øù è¼Š¹ªõœ¬÷ 
¹¬èŠðìˆFŸ°œ
èì¾O¡ªðòó£™ «è†A«ø¡ ªõ÷õ£™èœ 
âƒA¼‰¶ º¬÷ˆîù?
ªð¼GÁõù ºîô£OèO¡ è¼Š¹Gø 
Í¬÷‚°œO¼‰¶î£ù£?
å¼ó£ü£, ñ‰FK, °®ñ‚èœ, H„¬ê‚è£ó˜èœ, 
«õ¬êèœ
î°Fˆ«î˜¾èœ ¹¬î°Nèœ ¹¬îŠðîŸ°Š 
«ð£¶ñ£ù Híƒèœ
¬è«ðCèœ Ã‡´‚AOèœ îŸªè£¬ô‚° ó‹I 
I÷è£Œðöƒèœ
ÌIŠð‰¬î â´ˆ¶ à¼†®M¬÷ò£´AøõÂ‚°ˆ 
ªîKAøî£
õ£›ªõ¡Â‹ CÁÜKCˆ¶‡¬ì º†®«ñ£F 
â´ˆ¶„ªê™½‹
CŸªøÁ‹¹è¬÷ˆ î£ƒèœ ¬ðˆFòñ£‚A„ 
²öô®‚A«ø£ªñ¡Á?
     - îƒ«èv
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èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†® - 2020 
Í¡ø£‹ ðK² ªðÁ‹ èM¬î 

«ê£Nè¬÷ à¼†® «ó¬èèO™ «ñŒ‰¶
ð…ê£ƒèˆF™ «î®»‹ èE‚è º®òM™¬ô
â‰î„ «ê£Fìù£½‹
ÞŠªð¼‰ªî£ŸÁ‚ è£ôˆ¬î
Í‚¬è»‹ õ£¬ò»‹ «ê˜ˆ¶
Í´‹ ºè‚èõêƒèœ
ð…ê è£ôˆF¡ õÁ¬ñ¬ò»‹
ªè£…ê‹ «ê˜ˆ¶ ñ¬øˆF¼‚èô£‹
ºîô£Oèœ îQ¬ñJL¼‰îð®
ªê£°ê£Œ c„ê™ °÷ƒèO½‹
ñ¶ «ð£ˆî™èO½‹ Í›AJ¼‚è
õ£›õ£î£óˆ¬îˆ «î®ò¬ô‰¶ ªè£‡®¼‚A¡øù˜
Ü¡ø£ì‹ è£Œ„Cèœ
êÍè Þ¬ìªõO«ò£´
ªð£¼÷£î£ó ãŸøˆî£›¾è¬÷»‹
ðöA‚ªè£œÀñ£Á ªê£™ô£ñ™ ªê£™LM†´
îƒèœ «õ¬ôè¬÷Š ð£˜‚A¡øù Üóê£ƒèƒèœ
ªî£ŸPL¼‰¶ ð£¶è£ˆ¶‚ªè£œ÷
Þ¼ð¶ ªï£®è÷£õ¶
¬èè¬÷‚ è¿õ «õ‡´ªñ¡ð¬î
ñ£ŸPŠ ¹K‰¶ªè£‡´
Þ¼ð¶ õ¼ìƒèœ ï‹¬ñŠ H¡«ù£‚A
Ü¬öˆ¶„ ªê¡Á ªñ£ˆîñ£Œ
¬è è¿M M†®¼‚Aø¶
ªêMè¬÷ Þö‰î è£ô‹......

   - Hó¹êƒè˜ è
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CøŠ¹ ðK² ªðÁ‹ èM¬î 

Ý¡ñ£M¡ àFóˆFL¼‰¶ ªðøŠð†ì
ªê‹ñ‡ ÜŠHò Gôƒè¬÷
àîPˆîœÀAø£˜ ÜŠð£..
å†´ªñ£ˆî GôˆF¡ õ£êƒèÀ‹
àœ¸¬öò£¶ õ£êŸð®J™ M¿‰¶ Aì‚A¡øù...
âˆî¬ù«ò£ º¬ø ¬èè÷£™ ÉŸÁ¬èJ™
ðø‰î ¹¿Fèœ ÜõKì‹ ñ‡®J†´ ºˆîI†´
Üƒ«è«ò ðóM‚ Aì‰îù..
FùFù‹ ªõJ¬ô àœõ£ƒ°Aø î¡
ªï…ê£ƒÃ´èO™ ÜõK¡ Gö™¶Oè¬÷»‹
Üóõ¬íˆ¶‚ ªè£œAø î£òõœ
è£ô®ˆîìƒè÷£™ ¹ŸÌ‡´
º¬÷ŠðF™¬ôªòù„ ªê£™ðõ˜èO¡
ªê£Ÿè¬÷»¬ìˆ¶ ªïŸè¬÷
M¬÷Mˆî Ýðóí «îõ¬î..
å¼º¬øÃì ÜŠð£ â„C¬ôˆ î¡ «ñ™
¶ŠHòF™¬ôªòùŠ ªð¼¬ñ ªè£œÀñ£‹ ñ¬öJì‹..
Þ¡«ø£´ º®‰î A¬óò‹...
«ï£Œ õÁ¬ñòPò£‚ è£ôˆF™ ï™ô M¬ô‚°
MˆF†ìî£è ò£õ¼‹ èOŠ¹ŸP¼‚è
ñ‡ Ü¿¶ ªè£‡®¼Šð¬î Þ‰«ïó‹
Üõ˜ ÜP‰F¼‚è‚Ã´‹- Þ¡ùº‹
¬è è£™è¬÷‚ è¿õ ñùI™ô£ñ™ ºŸøˆF™
ªõPˆîð® à†è£˜‰F¼‚Aø£˜ ÜŠð£...!!!

   - ó£‹ªðKòê£I
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èM‚«è£ Hø‰îï£œ ðK²Š«ð£†® - 2020 
CøŠ¹ ðK² ªðÁ‹ èM¬î 

ÜõêóˆF™ Ü‹ñ£M¡ º‰FJ™ Mò˜¬õ ¶¬ìŠð£˜ ÜŠð£
å¿°‹ î‹HJ¡ Í‚A¬ùˆ î¡ ð£õ£¬ìJ™ ¶¬ìŠð£œ Ü‚è£
Ü¿‚°ˆ ¶Eèœ Í†¬ìò£è à¼ñ£Pˆ î¬ô‚°ˆ î¬ôò¬í Ý°‹
à¿î è¬÷ŠH™ ñ£´ c˜ Ü¼‰î àöõÂ‹ °OŠð£¡ Ü«î °÷ˆF™
è£‚è£ è® è®„² ï‡ð¡ ªè£´ˆî I†ì£Œ å¿°‹ è¬ìõ£J™
î¬ôWö£ ¹œ÷ Þ¼‚°¡Â ¹œ÷î£„C èîP Üö ðîŸø‹ Þ¡P ªõˆîô õ£«ò£´ 
¹œ÷ò ªõO â´Šð£ ¬õˆFò„C
ªê£‹¹ô ¹O„ ¹O„²¡Â ¶ŠH b˜Š¹ ªê£™õ£¼ ï£†ì£ñ
ê‰îù‹ «ð£ô ÝÀ‚ªè£¼
ªõó™ô ªî£†´ â´‚°ƒè ªð¼²ƒè Í‚° ªð£®ò
ñ‡í «ñì£‚A Þ¬ìªõO Þ™ô£ñ Üñ‰¶ ðì‹ ð£ˆî¶ ªì‡† ªè£†ì£Œô ñ‚è
ªñ£Œ ¬õ‚è º‡® Ü®„² º¡«ùÁ‹ ê£F êù‹
â‰î á†´ âöõ£ù£ â¡ù î¡ àøõ£ è†® ¹®„² åŠð£K ð£®ù ñQî ñùƒèœ
âŠ«ð£¶‹ «ð£™ õK¬êJ™ ïè˜A¡øù âÁ‹¹èœ 
Üô«è£´ Üô° àóC‚ ªè£…²A¡øù ðø¬õèœ 
Ã†ìñ£èˆî£¡ «ñŒA¡øù ä‰îP¾èœ
Þø‰î àø¬õˆ ªî£†ìö º®ò£ñ™ îœO ¬õˆ¶ «õ®‚¬è è£†´Aø¶ ¬è 
è¿Mò è£ô‹.....

       - èFóõ¡ i
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«ïŸ¬ø‚ è¼Š¹‚ è†¬ìªòù¾‹
ï£¬÷¬ò ªõœ¬÷‚ è†¬ìªòù¾‹ ªêŒî
Hò£«ù£ å¡P™
Þ¡¬ø‚è£ù ð£ìªô£¡¬ø Þ¬ê‚Aø¶
Hªó÷Qò¡ Þò‚èˆ¬î
àœõ£ƒAò è£ô‹.
â¿‹ Þ¬ê‚° ï´«õ
Þ¬ê‚ °PŠ¹‚è¬÷ M¿ƒAò
Þ¡¬øò ï£¬÷
ðC ªè£‡´ ªñ£Nªðò˜‚Aø¶.
àìL™ Ìˆî àõ˜ŠH¡ CˆFóˆF™
«ï˜ˆF‚èìªùù õ‰î ñ‡°F¬óJ™
ÜŒòù£ªóù «õ†¬ìò£®ò£Œ
ïè˜‰«î£®òð®J¼‚Aø¶ Gôªõ£OJ™.
îù¶ bó£Š ªð¼‹ðC‚°
ðC«ò£´ âF˜ð´‹ î¬ôè¬÷«ò
«èœMªè£‡´ i›ˆFŠ ¹Cˆ¶M†´,
ïè¼‹ «ðªó£O Ü‡ì ïFJ™
¬èè¿Mò è£ôˆF¡
I„ê ñEˆ¶Oèœ
õ£›M¡ A¬÷ªò£¡P™
ªî£ƒAòð®J¼‚A¡øù
M‚Aóñ£FˆîQ¡ «õî£÷ñ£Œ
ÝJó‹ «èœMè«÷£´.

    -Ü¡Pô¡, °ŠH„C¹É˜
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Ü´‚è¬÷
Ü…ê¬øŠ ªð†®
°†®ˆ «î¡Ã´
Ü‹ñ£¾‚°.
Þó¬õ‚ èM›ˆî
èK„ê†®J™ Þ¬öˆî ñ£¡ ªè£‹¹
ªõŸP¬ôJ™ ñ®ˆ¶‡í õJŸÁ õL«ð£‚°‹
ÍL¬èˆ î£õóñõœ.
õ£ê™ ªîOˆî
ê£íˆF™ âF˜ àJK
îò£Kˆî î£ŒõN„ êÍèˆF™
è£Œ„C õ®ˆî
èû£ò ì‹÷K™
èê‚°‹ õ£›‚¬è.
õ®ˆ¶Š ¹¬ìˆî
¶Kî àí¬õ
ªïO»‹ ¹¿‚èª÷ùŠ HóèìùŠð´ˆFò
Þ¬óŠ¬ð ªê™èœ
áº‚è£è àF˜‰îù.
¬èòì‚è‚ °†®„ ²õK™ º†®‚ ªè£‡ì
î¬ôº¬øe¶ èFKò‚è‚ è£òƒèœ.
ê†¬ì¬ò‚ ANˆ¶‚ªè£‡ì

óê£òù ï£ègè‹
ñò£ùˆ ¶‡´è÷£è
ñ£ŸP‚ªè£‡ìù
ñ£ˆF¬óè¬÷.
ð£Lˆb¡ ²ŸøŠð†ì
«èŠÅ™ H«óîƒèœ
A¼I M¬îèª÷ù
êH‚èŠð†ìù.
è‡í£® à¼¬÷J™
è¼ˆîKˆî èì¾O¡ ªê™èœ
Ãö£º†¬ìè÷£è
Iî‚A¡øù
ðQ‚°ìˆF™.
èì¾O¡ è‡aK™
è¿M‚ ªè£‡®¼‰î
¬èèO™ õN‰î¶ ê£ˆî£Q¡ â„C™.

ÝŒ¾‚ÃìˆF™
à¼õ£A‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜
Ü´ˆî èì¾œ.

  - H.«è.ê£I.
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ÜŠð£ i†´ ò£èˆ¶‚«è «ðê£ñ
«ð£J¼‚èô£‹ ªð£¿«î «ð£è£ñ™
ªè£†ì£M M´Aø£œ ð£˜õF..

Ü‹ñ£ i†®Ÿ°Š «ð£ù õœO»‹ ªîŒõ£¬ù»‹ 
õ¼‹ ï£OŸ°
Ýõô£Œ‚ è£ˆF¼‚Aø£¡ º¼è¡..

ò£¼‹ õó£î¬î àÁFŠð´ˆF
Ü¬óº†®¬ò c†® GI˜ˆF
Ý²õ£êñ£è Üñ˜Aø£¡ äòŠð¡..

á˜ ²ŸøM™¬ô âQÂ‹
â„êK‚¬èò£è‚ °O‚è‚ A÷‹Hò
Mï£òèÂ‚° â†ìM™¬ô º¶°..

°F¬ó¬ò ÜM›ˆ¶M†´
èœOø‚°‹ «î£Š¹‚°‚ è£ô£ø

ïì‰¶«ð£Aø£¡ äòù£˜..

ªõPˆî MN»‹ ¶¼ˆFò
ï£‚°‹ õL‚Aøªîù è‡µ‹
õ£»‹ Í´Aø£œ ðˆóè£O..

Ã› °®ˆ¶„ êLˆ¶M†ìªîù
Åì£ù Þ†L è£ó„ê†Q «î®ˆ
îQ«ò A÷‹¹Aø£œ ñèñ£J..

ÜKC«ò Þ™ô£î i´èO™
ªõ‡¬í âŠð®ˆ F¼´õªîù
ó£¬î¬ò‚ «è†Aø£¡ è‡í¡..

âKˆî ê£‹ðL½‹ ªè£«ó£ù£
Þ¼‚°«ñ£ â¡ø ðòˆ«î£«ì
²´è£†®™ Ý´Aø£¡ Cõ¡..

  - ªû‡ð£
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îKˆî «õLºœ «î£‡®ò ðœ÷ƒèO™ î¶‹¹‹ óˆî Üµ‚èO¡ à¬øîL™ FóÀ‹ óí‹ 
HKò†v «ð®¡ ïõAóè„ ²ŸÁèÀ‚° ªï£®ºœO¡ ðFòŠðì£î ²õ´è¬÷ â‡E Þ¡ìèó™ 
è¿ˆ¶‚° ñEò®‚°‹.

Ì¬ùˆ ªî£†®J™ e‰î ð¿ˆî ÜKCJ¡ CKˆî ºèˆ¬î Üô£CòH¡ bŠðŸø¬õˆî™ eò£š 
Üô£óˆF¡ õ£™Î¬ñ‚ ªè£…ê‹ °¬ø‚°‹.

¹ó†ì£C ñ¬öJ¡ ð²ƒÃ‰î¬ôˆ F¡øH¡ ï´‚è£†´Š HóêõˆF¡ °†®èœ ªè£ì£Š¬ð «ï£‚A 
Å´ îEò£¶ Þó‡®ó‡ì£è Þó‡´ ï¬ìJ™ ï£¡° «ï˜«è£´èO¡ ÝÁ õ£ŒèÀ‹ G¬øò«õ 
M¿ƒAM†ìù.

ð£ê‹ õ£¿‹ è¿õŠðì£î °ìˆF™ e‰î ªñ£ì‚°è¬÷ ÜFèK‚°‹ ªð£¼†´ ÜõŸ¬ø c‡ì «ïó‹ 
ÉKò£ì ¬õ‚èÂ‹.

Iò£š... ‹«ñ... ‹‹ñ£... ÜFèKˆ¶M†ì ï£ª÷£¡P™ Þøƒ°‹ ê¬ô¡ Hø‰î èì¬ô i†´‚°ˆ 
F¼Š¹õ¶ ðŸPò «ò£ê¬ù ñ†´‹î£¡ c˜‚è®è£ó‹«ð£™ º¡Â‹ H¡Â‹ ªïOAø¶.

       - «ê. î‡ìð£E ªî¡ø™
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Í‚°‚ è‡í£® ñ£ŸÁõ¬î
îœOŠ «ð£†ì£JŸÁ.
ð£™ Ü÷¬õ‚ °¬øˆî£JŸÁ
¬è«ðC Cô¾è¬÷‚ è†´‚°œ ¬õˆî£JŸÁ.
è£ŒèPèœ õ£ƒ°õ¶ Ýù ñ†´‹ °¬ø¾.
ðóE™ âP‰î ð¬öò ÞvFKŠ ªð†®
ÞŠ«ð£¶ ¹Fî£Œˆ ªîKAø¶.
AN‰î£½‹, à´Š¬ðˆ ¬îˆîEA«ø¡.
«îŒ‰î ªê¼Š¹î£¡
Þ¡Â‹ Cô õ£ó‹ î£ƒAù£™ ðóõ£J™¬ô
Þó‡´ Ïð£Œ è¼«õŠH¬ô¬ò‚ Ãì
ÞŠ«ð£¶ Þôõêñ£è‚ «è†è Ýó‹Hˆ¶ M†«ì¡.
º®‰î õ¬ó ïì‰¶ «ð£õF™
ªð†«ó£™ Cô¾‹ °¬ø¾î£¡
I¡M÷‚° ðò¡ Ãì ð£Fò÷¾î£¡
ÞîŸ° «ñ™ Þ¡Â‹ â¡ù ªêŒõ¶
Ü¬ó„ ê‹ð÷ˆF™...?
ðC ñ†´‹ Í¡Á «õ¬÷
îõø£ñ™ â´‚Aø¶.
èì¾O¡ ñ¡øˆF™ º¬øJ†´Š ð£˜ˆ«î¡
Üõ«ù£´ è£ôº‹
¬è è¿M ïè˜‰¶ M´Aø¶.

   - ñ¶Åî¡.âv
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 பகிர்வு

தத்துவ மனநிலை
பதணாகுததல் என்கிற வணார்தடத என்ட்ன 

கிறங்கடிக்்கச் பசய்யும் பசணாற்்களில் ஒன்று. ஒரு 
மனிதடர எப்ெடி பதணாகுப்ெது எ்னச் சிந்திப்ெது 
எ்னது ம்ன விடளயணாடடு்களில் ஒன்று. 
ஆரம்ெததில் என் நணெர்்கடள, உறவி்னர்்கடள 
அல்ைது என்னுைன் ெணிபுரியும் மனிதர்்கடள 
நணான் எவவணாறு புரிந்துப்கணாணடிருக்கிதறன் 
என்ெடத அவர்்கடள ஒரு வணாக்கியததிற்குள் 
அைக்கிப் புரிந்துப்கணாள்ள முயல்தவன். 
தெணா்கப்தெணா்க அது சிறந்த ம்ன  விடளயணாடைணாய் 
மணாறி, சணாடையில், சந்டதயில் அல்ைது 
பெணாதுபவளியில் ெணார்க்கும் மனிதர்்கடளப் 
ெற்றி ஒரு பிம்ெதடத உருவணாக்குவது என் 
பெணாழுதுதெணாக்்கணாகி விடைது. 

மனிதடர அவர் வணாழ்டவ ஒரு 
வணாக்கியததிற்குள் அல்ைது ஒரு பசணால்ைணால் 
பதணாகுததல் என்ெது ஒரு சுவணாரஸயம். 
ஆ்னணால் இது விடளயணாடடு மடடுதம. 
ஏப்னன்றணால் பெரும்ெணாலும் இது தவறணா்க 
இருக்கும்.  ஏப்னன்றணால் மனித வணாழ்வு 
சூழல்்களணால் ஆ்னடவ. அடவ்களுக்கு ஒரு 
மனிதடர த்னது இயல்பிலிருந்து சடபைன்று 
முழுதும் தவபறணான்றணா்க மணாற்றிவிடும் முழுத 
திறடமயும் இருக்கிறது. எடுததுக்்கணாடைணா்க, 
ஒரு மனிதட்ன மற்பறணாருவன், ‘அவன் ஒரு 
முன்த்கணாபி’ என்று பசணால்லுகிறணான் என்று 
டவததுக் ப்கணாள்ளுங்கள். அந்த மனிதனும் 
தன்ட்ன ஒரு ‘முன்த்கணாபி’ என்று நம்புகிறணான். 
இஙத்க அவன் பெணாதுவணா்க ‘முன்த்கணாபி’ என்று 
பதணாகுக்்கப்ெடுகிறணான். அப்ெடிபயன்றணால் 
அவன் வணாழ்நணாள் முழுவதும் முன்த்கணாபியணா்க 
இருக்்க தவணடுமணா.. பெணாதுவணா்க 
அப்ெடிததணான். ஆ்னணால் அவன் வணாழ்வில் 
சடபைன்று ஏற்ெடும் அனுெவம் அவ்னது 
இந்தத பதணாகுப்பு ம்னதிலிருந்து விடுெை 
டவக்கிறது என்றணால், அதணாவது ஒரு அனுெவம் 
அவ்னது வணாழ்வின் பமணாதத புரிதடையும் 
மணாற்றி தவபறணாரு பதணாகுப்பிற்கு மணாற்றி 

விடுகிறபதன்றணால் அது அவ்னது வணாழ்வில் 
ஒரு குறிப்பிைப்ெடும்ெடியணா்ன ‘உளவியல் 
திருப்ெம்’ எ்னைணாம். இப்ெடி ஒருவ்னது 
பெணாதுவணா்ன பதணாகுப்பிலிருந்து தவபறணாரு 
பதணாகுப்பிற்கு, அதணாவது முன்த்கணாபி என்கிற 
பதணாகுப்பிலிருந்து ‘சணாந்தமணா்னவன்’ என்கிற 
பதணாகுப்பிற்கு மணாறுதல் அடைகிறணான் 
என்ெடதத பதணாகுப்பு மணாறுதல் என்று 
உளவியைணாளர்்கள் பசணால்கிறணார்்கள். 

ஆஙகிைததில்   paradigm shift எ்ன இடத 
நணான் புரிந்துப்கணாள்கிதறன். இந்த ெணாரடிம் 
என்ற பசணால்லுக்குச் சரியணா்ன தமிழ் வணார்தடத 
எ்னக்குப் பிடிெைவில்டை. கூகுள் பசணால்லும் 
‘முன் உதணார்ம்’ என்கிற அர்ததம் நிச்சயமணா்கச்  
சரியணா்னது இல்டை. அதத சமயம் பெயர்ச் 
பசணால் மற்றும் விட்னச் பசணால்லின் அட்னதது 
வடிவங்களும் என்கிற கூகுளின் விளக்்கம் 
சுவணாரஸயமணா்க உள்ளது. ெணாரடிம் என்ெடதக் 
்கருததுக்்களின் பதணாகுப்பு என்ெதணா்கப் புரிந்து 
ப்கணாள்ளைணாம். 

1962இல் அபமரிக்்கணாடவச் தசர்ந்த 
தணாமஸ ்கன் (Thomas Kuhn) என்ெவரணால் 
இந்த ெணாரடிம் ஷிஃப்ட ்கருதது அறிவியல் 
ஆய்வுக்கூை புைததில் உருவணாக்்கப்ெடைது. 
புதிய அறிவியல் ்கணடுபிடிப்பு்களின் 
அடிப்ெடையில் அதுவடரயில் இருந்த 
விடை்கள் முழுவதுமணா்க மணாற்றப்ெடும் 
நி்கழ்விற்கு இந்தப் பெயர் இைப்ெடைது. 
்கணாடைணா்க, சூரியக் குடும்ெததில் பூமிதணான் 
அட்னததுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்ற 
தணாைமியின் நிடைப்ெணாடு த்கணாெர்னி்கஸஸின் 
்கணடுபிடிப்ெணா்ன ‘சூரியன்தணான் நடுவில் 
இருக்கிறது’ என்கிற விடையணால் முழுதுமணா்க 
மணாற்றப்ெடடுவிடைடதச் பசணால்ைைணாம். 
நியூடைனின் இயற்பியல் விதி்கள் சணார்பியல் 
தததுவம் வழியணா்கக் ்கற்டறயியலுக்கு (quan-
tum physics) வந்து தசர்ந்த வரைணாற்டறயும் 
ெணாரடிம் ஷிஃப்டடில் அைக்்கைணாம். பின்்னணால் 
இந்தக் ்கருததுரு உளவியலின் அடிப்ெடை 

மனநிலைக் குறிப்புகள் 6
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விதி்களில் ஒன்றணா்க ஆகியது. மனித ம்னததின் 
ஒடடுபமணாததக் ்கருததுத பதணாகுப்பு ஏதணாவது 
ஒரு அனுெவம் மூைமணா்க முழுவதும் 
தவபறணான்றணா்க மணாற்றம் அடையும் ெணடெப் 
ெற்றிய ்கல்வியணா்க இந்த ெணாரடிம் ஷிஃப்டப் 
உருபவடுததுள்ளது.

இருததலியப் ெணடெப் ெற்றிய 
்கல்வியணா்ன ஓணைணாைஜி (Ontology) ெற்றிய 
அடிப்ெடை புரிதலுக்கும் அறிவு பதணாைர்ெணா்ன 
்கல்வியணா்ன எபிஸைமணாைஜி (Epistemology) 
பதணாைர்ெணா்க அறிந்து ப்கணாள்ளவும் ெணாரடிம் 
ஷிஃப்ட ்கருததுரு அவசியம் என்கிறணார்்கள் 
உளவியைணாளர்்கள். பெணாதுவணா்க, சமூ்க 
அறிவியலில் ஆய்வு தமற்ப்கணாள்ெவர்்கள் 
ட்கயணாளும் ஒருசிை விதிமுடற்களில் 
முக்கியமணா்னடவ்களணா்ன, தநர்மடறவணாதம் 
(positivism) பெணாருள்விளக்்க வணாதம் (Interpretiv-
ism) மற்றும் ெகுப்ெணாய்வுக் ப்கணாள்ட்க (critical 
theory) ஆகியவற்டற ஒருவிதக் ்கைடவயணா்க 
விவரிக்்க முயல்கிறது இந்த ெணாரடிம் ஷிஃப்ட. 
ஒருவட்கயில் இந்த விதிமுடற்கள் எல்ைணாம் 
பதணாகுப்பு நிடை (paradigm) வட்கடம்கள். 
சமூ்கவியலிலும் உளவியலிலும் உருவணாகும் 
ெணபு மணாற்றங்கள், அளவு மணாற்றங்கள் 
ஆகியவற்றின் இயக்்க விதி்கடள விவரிக்கிற 
ெணெணா்க இருக்கிறது ெணாரடிம் ஷிஃப்ட. 
பமணாததததில் ெணாரடிம் ஷிஃப்ட ஐ புரிந்து 
ப்கணாள்வது என்ெது சமூ்க அறிவியல் மற்றும் 
உளவியல் ஆகியவற்டறப் புரிந்துப்கணாள்வது 
என்ெதணாகிறது. சரி, ெணாரடிம் ஷிஃப்ட என்ெது 
தததுவமணா எ்னக் த்கடைணால், தததுவததிற்கும் 
த்கணாடெணாடடிற்கும் உள்ள சம்ெந்தங்கடளப் 
ெற்றிச் பசணால்ைதவணடி வரும். எ்னதவ ஒரு 
சிரிப்புக் குறியுைன்… 

•  •  •
ஓவி்ய மனநிலை

நணாம் உருவணாக்கியிருக்கும் 
இந்த உை்கததிற்கு நமது சிந்தட்னச் 
பசயல்ெணாடுதணான் (process of thinking) ்கணார்ம் 
என்ெது ஒரு பிரசிததமணா்ன பசணாைவடை. சிை 
மனிதர்்களின் சிந்தட்னச் பசயல்ெணாடு்கள் தமது 
வணாழ்க்ட்க மடடுமன்றி உை்க நடைமுடறச் 
சிந்தட்னடயதய மணாற்ற வல்ைது. எ்னக்கு 
உை்னடியணா்க நிட்னவுக்கு வருெவர்்கள் ்கணார்ல் 
மணார்க்ஸம் ்கரம்சந்த ்கணாந்தியும். இவர்்கடளப் 
தெணாை மனிதகுை வரைணாற்றில் எணணிைைங்கணா 
மனிதர்்களின் சிந்தட்னப் தெணாக்கும் அவர்்களது 
பசயல்ெணாடு்களும் ஒடடுபமணாதத மனிதச் 

சிந்தட்னடய மடைமணாற்றம் பசய்திருக்கிறது 
என்றணால் மிட்கயில்டை. 

ஆ்னணால் சிை மனிதர்்கள் தமது பசணாந்த 
வணாழ்வில் உணைணாகும் சிக்்கல்்களுக்கு 
எதிர்விட்ன ஆற்றும் விதமணா்கச் பசய்யும் எளிய 
பசயல்்கள் வரைணாற்றில் குறிப்பிைததகுந்த 
ெணாதிப்டெ உருவணாக்கி விைக்கூடும். 
அப்ெடிதணான் தன் உைல்வலிக்கும் 
ம்னஅவசததிற்கும் வடி்கணாைணாய் அந்தப் பெண 
ஓவியம் வடரந்தணாள். பின்்னணா்ன அவள் வணாழ்வு 
வரைணாற்றுத தணாள்்களில் ஒற்டறப் பெரும் 
ஓவியமணாய்ப் ெதிந்து தெணா்னது. தமிழ்நணாடடின் 
சிறந்த சிறு்கடத எழுததணாளர்்களில் 
ஒருவனும் அ்கணாைததில் இறந்து தெணா்ன 
எ்னது நணெனுமணா்ன ்க.சீ.சிவக்குமணார் எ்னக்கு 
‘மக்தலீ்னணா ்கணார்மன் ஃப்டரைணா ்கணாைணா’ (Mag-
dalena Carmen Frida Kahlo y Calderón)டவ, 
த்னது ்கணாதலி என்தற அறிமு்கம் பசய்தணான். 
ஃப்டரைணா அவனுக்கு(ம்) ்கணாதலி்களுள் 
ஒருததியணா்க இருந்தணாள். (எ்னக்கும் இரணடு 
மக்தலீ்னணாக்்கள் மீது தீரணாத அபிமணா்னம் 
இருக்கிறது. ஒருததி அட்னதது வட்கயிலும் 
திருததமணா்ன இந்த ஃப்டரைணா மற்பறணாருததி 
ஜீசஸஸின் ்கணாதலி). ஒற்டற வணார்தடதயில் 
ஃப்டரைணாடவ நணான் அடழப்ெது ‘மர்மதயணாகி’ 
என்று. ஆ்னணால் அவள் வணாழ்வு மி்கத திறந்த 
புதத்கம். தன்ட்ன எல்ைணாவட்கயிலும் 
பவளிப்ெடையணா்க முன்னிருததியவள். அவள் 
பசணான்்னணாள்: ‘நணான்தணான் எ்னது சிந்தட்ன… 
எ்னக்கு மி்கவும் பதரிந்த பெணாருள்… 
தமைதி்கமணா்க நணான் அறிந்துப்கணாள்ள விரும்பும் 
பெணாருள்…’  இவள் பிறப்தெ ஒரு சுவணாரஸயம். 
இவரது தந்டத ஹஙத்கரிய சந்ததி வழி 
வந்த பஜர்மணானியர், தணாயணார் பசவவிந்திய 
சந்ததி வழி வந்த ஸெணானிய பமக்ஸி்கன். 
எப்ெடிபயணாரு ்கைடவயணா்ன ெணாரம்ெரியம்! 
1907இல் தெணாலிதயணா ெணாதிப்புைன் பிறந்த 
ஃப்டரைணா, 1925இல் த்னது ெதிப்னடைணாவது 
வயதில் ஒரு தெருந்து விெததில் சிக்கி்னணாள். 
அதன் பின்்னணா்ன த்னது பமணாததமும் 
நணாற்ெதததழு வருைங்கள் மடடுதமயணா்ன 
வணாழ்வில் முப்ெதிற்கும் தமற்ெடை அறுடவச் 
சிகிச்டச்கள். அவளது வணாழ்நணாளில் வலிடய 
அவள் எப்ெடி ெணார்ததணாள் என்ெதுதணான் 
வரைணாறு. 1925 முதல் 1954 வடரயிைணா்ன 
ஃப்டரைணாவின் வணாழ்க்ட்க ஒரு ர்்களம் 
என்றணால் அவள் வணாழ்ந்து ்கணாடடிய வணாழ்க்ட்க 
என்ெது ஒரு ர்கடளயணா்ன ்கதளெரம். த்னது 
வலி்கடளப் ெற்றி தவடிக்ட்கயணா்க, ‘எ்னது 
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துயரங்கடள மூழ்்கடிக்்கக் குடிக்கிதறன்… 
ஆ்னணால் அந்த முடற தவறிய பிள்டள்கள் 
(Basterds) நீந்துவது எப்ெடிபயன்று பதரிந்து 
டவததிருக்கின்ற்ன…’ என்கிறணாள்.  நணான் 
அவளது முழு வணாழ்க்ட்கடயயும் பசணால்ை 
வரவில்டை. தயவு பசய்து ததடிப் ெடியுங்கள் 
என்று பசணால்கிதறன். 

அவளது சணா்கசமணா்ன அரசியல் வணாழ்டவ.. 
டெததியக்்கணாரதத்னமணா்ன ்கணாதல் வணாழ்டவ.. 
ஒரு ஆழததிலும் ஆழமணா்ன துயரம் மணாபெரும் 
பவளிச்சப்பூவணா்க மணாறிய வணாசமணா்க வரைணாற்றில் 
வீசிய வணாழ்டவ. ‘நணாப்னணாரு குழப்ெமும் 
வி்கணாரமுமணா்ன மனுஷி… எப்பெணாழுதும் 
்கணாதலிப்ெது, ்கணாதலிப்ெது, ்கணாதலிப்ெது 
தமலும் ்கணாதலிப்ெது… ஒருதெணாதும் 
நீங்கணாமல் இருப்ெது…’ என்று பசணான்்ன ஒரு 
பெணணின் கிறங்கடிக்கிற வணாழ்டவ. நணான் 
இஙகு ப்கணாடுததிருக்கும் ஓவியம் அவள் 
ரஸயணாவின் பெரும் ஆளுடம்களுள் ஒருவரணா்ன 
டரணாடஸகிக்கு ப்கணாடுதத ஒரு சுய ஓவியம். 
அதன் மதிப்பு மிகுந்த வரைணாற்டறத பதரிந்து 
ப்கணாள்ளுங்கள்.

சமீெததில் ஃப்டரைணாவின் மற்பறணாரு 
்கணாதைட்னப் ெற்றி அறிய தநர்ந்தது. அவர் 
டரணாடஸகியின் பமய்க்்கணாவைரணா்ன ‘ழணான் வணா 
பஹத்னணார்’ (Jean van Heijenoort). பின்்னணாளில் 
இவர் அரசியடை நீஙகி அபமரிக்்கணாவில் 
்கணிதப் தெரணாசிரியரணா்கவும் சிறந்த 
தததுவவியைணாளரணா்கவும் மணாறிய வித்னணாத 
வரைணாறு அது. ஃப்டரைணாவின் ்க்வர் ரிதவரணா 
ெற்றி இதில் எதுவும் பசணால்ைணாததற்குக் 
்கணார்ம் அது தவறு ஒரு வரைணாறு என்ெதத 
தவிர தவறல்ை. மனிதர்்கள் எப்ெடிபயல்ைணாம் 
வணாழ்ந்திருக்கிறணார்்கள்! புட்கப்ெைததில் 
ஃப்டரைணாவிற்கும் ரிதவரணாவிற்கும் பின்்னணால் 
நிற்ெது ததணாழர் வணா பஹத்னணார். ஃப்டரைணா 
எழுதுகிறணாள்.. ‘உை்கததில் நணான்தணான் 
அந்நியமணா்ன பெண என்று நிட்னப்ெதுணடு… 
பிறகு நிட்னததுக்ப்கணாள்தவன், இந்த 
உை்கததில் என்ட்னப் தெணாைதவ வித்னணாதமணா்க 
நிட்னப்ெவர்்கள் யணாதரனும் ஒருவர் 
இருக்்கக்கூடும்… அவடள நணான் ்கற்ெட்ன 
பசய்கிதறன்… அஙத்க என்ட்னப் ெற்றி இது 
தெணாைதவ அவளும் நிட்னக்்கக்கூடும்… நல்ைது 
நீ அப்ெடி அஙகிருந்து ப்கணாணடு இடதப் 
ெடிப்ெணாயணா்னணால் பதரிந்துப்கணாள்… ஆமணாம், 
உணடமதணான்… நணான் இஙகு இருக்கிதறன்… 
உன்ட்னப் தெணாைதவ அந்நியமணா்க…’

•  •  •

இைக்கி்ய மனநிலை
பதணாைக்்கததில் எ்னக்கு இருததலியம் 

அறிமு்கம் ஆ்னதெணாது பெரிய ஈர்ப்பு 
ஏற்ெடைது. ஒருவித ெயம் ்கைந்த குதூ்கைம் 
ம்னதில். உை்கததின் ஆ்கச்சிறந்த தததுவம் 
எ்ன ம்னம் பூரிததுப் தெணாத்னன். ஒடடுபமணாதத 
அறிடவயும் புரடடிப் தெணாடைது மணார்க்ஸிய 
அறிமு்கம். இைக்கியதடத நணான் ெணார்க்கும் 
விததம மணாறிப் தெணாய்விடைது என்றுதணான் 
பசணால்ை தவணடும்.. ஒரு குறிப்பிடை 
வட்கயிைணா்ன ெணாரடிம் ஷிஃப்ட. ஆ்னணாலும் 
பிரெஞ்ச அறிவியலும் குவணாணைம் 
இயற்பியலும் என்னுள் இருக்கும் 
இருததலியப் பிரச்சட்னடயச் சணா்கவிைணாமல் 
ெணார்ததுக்ப்கணாணடிருக்கிறது. இடத எழுதும் 
இந்த நணாளில் - டிசம்ெர் 24 - எ்னக்கு இரணடு 
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பெரிய துயரச் பசய்தி்கள். நணென் யதணார்ததன் 
இளஞ்தசரன் மற்றும் ஆய்வணாளர் பதணா. 
ெரமசிவன் ஆகிதயணாரின் மர்ச் பசய்தி. மி்க 
இறுக்்கமணா்ன இந்த ஆணடின் எ்னது வணாழ்டவ 
இறு்கடவதத இரணடு ஆணி்கள். இைக்கிய 
ம்னநிடைக்கு நணான் பதரிவு பசய்திருந்த மூன்று 
்கவிடத்களும் ஏததணா வட்கயில் இருததலியம் 
தெசுகிறது என்ெது மற்பறணாரு துயரம்…

ந ெயபதாஸ்கரன்
ஞைணாெ்கக் ்கணணி்கள் 
சிடதந்து வருகின்ற்ன 
சிறு்கச் சிறு்க
சமுததிரம் ெணாக்கி 
இருெததணாறு ரூெணாய் எணெது ்கணாசணா
்கைற்்கடர நணாைணார் 
்கடைந்து தரதவணடிய 
ெணாட்ன எடை 
நூற்றுப் ெதி்னணான்கு கிதைணாவணா
நூற்றுப் ெதி்னணாறு கிதைணாவணா
பதளிவணா்கவில்டை
சிடடையின் இருப்புப் புள்ளி 
பிசகிவிடுகிறது அடிக்்கடி
நிலுடவயணா்கணாத 
ெற்றுவழிக் ்க்க்கு எண்கள்
்கைஙகுகின்ற்ன ்க்னவினுள்
‘ைணாங’ ்கணா்க 
விளக்கு த்கடை 
ெடடிக்்கணாடடுப் பெணணின்
மு்கம் மறந்து 
முடை சிதறுகிறது ்க்னவில்
்கடைவீதியின் மூச்டச 
அவவப்தெணாது நிறுததிய
வளர்ந்தணான் ெணாணடியின் 
வணாள் துரு வளர்ந்து
்க்னவு கிழிக்்கத தவிக்கிறது
்களிம்தெறிய பிததடள நணாட்களின்
்கசப்பு மடடும் இறஙகுகிறது…
•

ஆத�தாநதாம்
அந்ப் புளிய�ரத்்…
தநற்றிலிருந்து
அந்தப் புளியமரதடத
வீழ்ததிக்ப்கணாணடிருக்கிறணார்்கள்
முதலில்
புளியமரததின் உச்சிடய அடைந்தணார்்கள்
சிறிய சிறிய கிடள்கடள
முறிததுக்ப்கணாணைணார்்கள்
இடை்கள் மைர்்கள்
உதிர உதிர சிறிய
கிடள்கள் பூமிடயத தழுவி்ன
சிறிய கிடள்கள் இழந்த மரம்
அருவ உருவில்
வணா்னதடத
உறிஞ்சிக்ப்கணாணடிருந்தது
மரததிலிருந்து இறஙகியவர்்கள்
ஒரு மணாபெரும்
மரமறுக்கும் ரம்ெதடதக்
ப்கணாணடுவந்தணார்்கள்
புளியமரததின்
அடிடயக் குறிெணார்தது
கீறிக்ப்கணாணடிருந்தணார்்கள்
பெணாடிதது்கள்்கள்
இருபுறமும் ்கசிய
பநடுமரதடதச் சணாய்ததணார்்கள்
மீதம் உள்ள கிடள்கடளபயல்ைணாம்
பவடடிபவடடி அடுக்கி்னணார்்கள்
்கடடை வணடியில் ஏற்றிப்
புறப்ெடைணார்்கள்
இடை தடழ்களுக்கிடைதய
ஒரு புளியஞ்பசடி
தன்ட்னப் ெணார்ததுக்ப்கணாணைது.
•
நதா. பிச்சமூர்ததி
சதாகுருவி
இருள் ெழுதத இரவினில்
விணணின் மீன்்கள் உதிர்ந்த்ன.
உயிர் முடிந்த சருகு்கள்
ஊசைணாடி விழுந்த்ன.
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நிழலும் நீரும் முடிய மணாந்தர்
மணார்னடி தசர்ந்த்னர்
பூவும் பிஞ்சும் ்கணாயும் கிழமும்
சணாய்ந்தது பநஞ்சில் ்கணாய்ந்தது…
்கணாடை விழிதத கிரணாமததணார்்கள்
்கண்கைஙகி பவதும்பி்னர்.
்கருதடதச் பசலுததி உன்னிப் ெணார்ததும்
்கணா்வில்டை ்கணார்ம்
த்கணாவில் த்கணாபுரததில் வணாழ்ந்த
சணாகுருவி பதரிந்தது.
இரவு முழுதும் அவச்பசணால் ஓடச
த்கடைது ்கணாதில் மூணைது
்கணார்தடதக் ்கணைது தெணால்
்களிப்புைன் ட்கபசணாடுக்கி்னர்.
“சணாகுருவி சபிததுச் சபிதது
ஊர்முழுதும் நணாசமணாச்சு.
சணாகுருவி மணாள தவணடும்
கிரணாமம் மீளத தடழக்்க தவணடும்”
துடுக்குப் பிள்டள இரணடு மூன்று
தெணாபுரததில் தணாவி்னர்
சணாகுருவி பிடிதது வந்து
ஊர் முழுதும் ்கணாடடி்னர்
அரிசி ்கணாசு தணடி வந்து
எமனின் ததணால்வி முழக்கி்னர்.
பின்னும் ெணாசம் விழுந்தது.
பின்னும் மனிதர் இறந்த்னர்.
சணாகுருவி பசததுப் தெணாயும்
சணாவு நிததியம் வணாழ்ந்தது.

•  •  •

பொதுவான மனநிலை
தவடளடய ஏமணாற்றும் விதடத என்று 

ஒரு ்கடத பசணால்வணார்்கள். நணாம் அட்னவரும் 
த்கள்விப்ெடடிருக்கிதறணாம். ெணாததிரததில் 
நீடர நிரப்பி அடுப்பில் டவக்கும்தெணாது ஒரு 
தவடளடய அதில் விடைணால் தவடள என்்ன 
பசய்யும்? சு்கமணா்க நீந்திக்ப்கணாணடிருக்கும். 
தப்பிக்்க எண்ணாது. ஏப்னன்றணால் அது 
இருப்ெது தணணீரில். தணணீரிலிருக்கும் 
தவடளக்கு என்்ன ்கவடை? அ்னணால் 
பமதுவணா்க நீர் சூதைறி உஷ்்ம் அதி்கமணா்க 
அதி்கமணா்க தவடள தப்பிக்்க நிட்னக்கும். 
ஆ்னணால் தவடள தப்பிக்்க நிட்னக்்க முடியுதம 
தவிர அத்னணால் தப்பிக்்க முடியணாது. சூடடில் 

பவந்துதெணாய் இறந்துவிடும். இதுதணான் அய்யணா 
இந்த மனிதகுைததின் தற்தெணாடதய நிடை. 
மனிதகுைம் மடடுமல்ை, இந்த மனிதரணால் பூமி 
எனும் அழகு பவந்துதெணா்க வணாய்ப்பிருக்கிறது. 
்கைந்த 140 வருைங்களில் மி்க அதி்கமணா்ன 
பவப்ெதடத பூமி 2020இல் உ்ர்ந்தடத 
உறுதி பசய்கிறணார்்கள் அறிவியைணாளர்்கள். 
வருைத பதணாைக்்கததில் ஆஸதிதரலியணாவில் 
பதணாைஙகிய ்கணாடடுததீடய, அதுதெணாை 
அபமரிக்்கணா மற்றும் பதன்்னபமரிக்்கணாவிலும் 
ெரவிய ்கணாடடுத தீ அதன் விடளவணா்க உணைணா்ன 
பெரும் புயல்்கள் அத்னணால் பூமிக்கு ஏற்ெடை 
இழப்பு்கள் எல்ைணாவற்டறயும் த்கணாவிட 
மடறததுவிடைது. ஆர்டிக் ்கணைம் இந்தக் 
த்கணாடையில் வரைணாற்றில் அதி்க அளவணா்ன 37 
டிகிரி பசல்சியஸ அளடவத பதணாடைது (https://
www.geospatialworld.net). 

நமது ்கவடடிடுக்கில் விறட்கச் பசருகி 
அடதப் ெற்றடவததுக் ப்கணாணடிருக்கிதறணாம் 
நணெர்்கதள. ்கைந்த மணாதப் ெதிவில் 
பசணான்்னது தெணாை இந்தியணாவும் அதன் 
மணாநிைங்களும் மி்கமி்க பின்தஙகிய 
விழிப்பு்ர்வு நிடையில்தணான் இருக்கின்ற்ன. 
இருக்்கடடும். பெரும் புயல்்கள் ெற்றிச் 
பசணான்்னவுைன் எ்னது ம்னதில் சூரியக் 
குடும்ெததில் இருக்கும் கிர்கமணா்ன 
பநப்டியூனில் அடைந்துப்கணாணடிருக்கும் 
புயல் நிட்னவுக்கு வந்தது. அதற்கு ைணார்க் 
ஸெணாட என்று பெயர் டவததிருக்கிறணார்்கள். 
என்்னய்யணா விதசசம் என்று த்கடகிறீர்்களணா, 
ஒன்றுமில்டை அதன் அளவும் தவ்கமும்தணான் 
விதசசம். அளவு நமது பூமியின் அளவு. 
தவ்கம் மணிக்கு சுமணார் ஆயிரதது நூறு கிதைணா 
மீடைர்்கள். அவவளவுதணான். அதன் கூைதவ 
ஸகூடைர் என்று பெயரிைப்ெடை மற்பறணாரு 
புயடையும் வணாதயஜர் சிறிது ்கணாைததுக்கு 
முன் ்கணடுபிடிததது. நணாம் இன்்னமும் 
்கஜணாக்்களுக்குப் பிடிப்கணாடுக்்க முடியணாமல் 
சணடை பசய்கிதறணாம். சணடை என்றதும் 
மற்பறணாரு நிட்னவு, மனிதர்்கள், மிரு்கங்கள் 
அட்னததும் சணடை பசய்கின்ற்ன. 
சரி மரங்கள் பசடி ப்கணாடி்கள் சணடை 
பசய்யுமணா? வணாய்ப்பிருப்ெதணா்க விஞ்ஞைணானி்கள் 
்கருதுகிறணார்்கள். தவர்்களுக்கிடையில் 
சணடையிடும் மரங்கடள ெற்றிய ஆய்வில் 
இறஙகியிருக்கிறணார்்கள் அவர்்கள். உை்கததில் 
அட்னதது உயிரி்னங்களுக்கும் சணடைக்கு 
முக்கிய ்கணார்மணாய் இருக்கிறது தணணீர்.  
                    - பதணாைரும் 
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புத்தகம்      : ராஜவனம் 
எழுத்தாளர்  : ராம் தஙகம் 
பவளியீடு   : வம்சி புக்ஸ் 

நணா்கர்த்கணாவிலில் இருந்து சுந்தரரணாமசணாமி, 
பெணான்னீைன், ததணாப்பில் மு்கமது மீரணான், நீை 
ெதமநணாென், நணாஞ்சில் நணாைன், தஜணா டி குரூஸ எ்ன 
ஏரணாளமணா்ன எழுததணாளுடம்கள்  தமிழ்கததிற்குக் 
ப்கணாடையணா்கக் கிடைதது இருக்கிறணார்்கள். 
அவர்்கடளத பதணாைர்ந்து, எழுததணாளர் ரணாம் 
தங்கமும் த்னது ெடைப்பு்கடளச் பசவவத்ன 
தந்துப்கணாணடிருக்கிறணார்.

எழுததணாளர் ரணாம் தங்கம் ்கணாந்தி ரணாமன், ஊர் 
சுற்றிப் ெறடவ,  மீ்னவனுக்கு ஒரு த்கணாவில், 
திருக்்கணார்ததியல், பெணான்னீைன் – 80, சூரியட்ன 
எடை ஏழு ெடி்கள், ்கைவுளின் ததசததில் எ்ன மி்கச் 
சிறந்த நூல்்கடள எழுதியவர்.

“்கணாந்தி ரணாமன்” ஒரு வரைணாற்று நூல், 
“மீ்னவனுக்கு ஒரு த்கணாவில்” நணாடைணார் 
வழக்்கணாற்றியல் நூல், “திருக்்கணார்ததியல்” 
சிறு்கடத்கள், “பெணான்னீைன் – 80” ்கடடுடரத 
பதணாகுப்பு நூல், “சூரியட்ன எடை ஏழு ெடி்கள்” 
சிறுவர்்களுக்்கணா்க ஆஙகிைததிலிருந்து தமிழில் 
பெயர்தத நூல், “்கைவுளின் ததசததில்”   
ெய்க்்கடடுடர நூல்..  எ்ன எல்ைணாத தளங்களிலும் 
தன் முததிடரடயப் ெதிததவர். தற்தெணாது 
நணாவைணா்க “ரணாஜவ்னம்” எனும் நூல் தந்திருக்கிறணார். 
“ரணாஜவ்னம்”  எழுததணாளர் ரணாம் தங்கததின் 
எடைணாவது புதத்கம். 

இவருடைய ‘திருக்்கணார்ததியல்’ சிறு்கடதத 
பதணாகுப்பு தமிழ் இைக்கிய உைகின் அததட்ன 
விருது்கடளயும் பவன்ற நூல். “அதசணா்கமிததிரன் 

விருது (2018), சுஜணாதணா விருது (2019), வைபசன்ட்னத 
தமிழ்ச்சங்கம் விருது (2019), ெடைப்பு இைக்கிய 
விருது (2019), பசௌமணா இைக்கிய விருது (2019), 
அன்றில் இைக்கிய விருது (2019)” ஆகிய 
விருது்கடள பவன்றுள்ளது. 

ரணாஜவ்னம் - நணாவல் முழுவதும் வ்னதடதப் 
தெசுகிறது. அதன் ெசுடமடயப் ெணாடுகிறது. 
தணார்ச்சணாடையில் நைக்கும் பவப்ெததின் ்கணால்்கள் 
வ்னததில் நைந்தணால் அதன் குளிர்டமயும், 
ெசுடமயும் அணி்கை்னணா்கக் ்கணாலில் 
சூடிக்ப்கணாள்ளும். அடதப் தெணான்தற இந்த 
ரணாஜவ்னம் நூலும். ்கணாலில் ெசுடமயும், ்கணாது்களுக்கு 
மூஙகிலும் அதிலிருந்து பவளிவரும் ஓடசயும், 
ெறடவ்கள், அைர் ்கணாடடின் விைஙகு்கள் மற்றும் 
பூச்சி்களின் ரீங்கணாரமும் வணாசிக்்கத பதணாைஙகியதில் 
இருந்தத ஒலிக்்க ஆரம்பிதது விடுகின்ற்ன. ்கண்கள் 
வணாசிக்்க வணாசிக்்க அைர்ந்த வ்னங்களில் சுற்றித 
திரிந்த அனுெவதததணாடு, வ்னம் ெற்றிய நிடறய 
புரிதல்்கடளயும், விழிப்பு்ர்டவயும் தருகிறது .

நணெர்்களணா்ன த்கணாெணால், ரணாதஜஷ், ஆன்தறணா 
மூவரும் அைர் வ்னததுக்குள் பசன்று, அஙகு 
இருக்கும் மு்களியடி மடைடயப் ெணார்ப்ெதற்்கணா்கப்  
ெய்ம் தமற்ப்கணாள்கிறணார்்கள். இந்தப் ெய்ததில் 
்கணாடு அச்சமூடடுவதணா்க இருந்தணாலும், அந்தக் ்கணாடு 
எப்தெணாதும் அழகுதணான், எப்தெணாதும் அடமதிதணான். 
எழுததணாளர் ்கணாடடை டவததுச் பசணால்லும் 
நுண த்கவல்்கள் ஆச்சர்யப்ெடுததுகின்ற்ன.  
்கணாடடுதததள் ஒன்று அவர்்கள் முன்்னணால் 
தெணாய்க்ப்கணாணடிருந்தபத்னக் கூறி இப்ெடி 
விவரிக்கிறணார். உள்ளஙட்க அளவு இருந்தது. 
அதன் ப்கணாடுக்கு தஜ.சி.பியின் ரணாடசச ட்க தெணாை 
இருந்தது. இப்ெடி உருவ்கம் பசய்கிறணார். அந்தத 
ததள் அப்ெடிதய நம் முன் ந்கர்கிறது.

்கண்களுக்குத் தரிசனம் 
தரும் ஆரண்யம்
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பசல்பி எடுப்ெதற்்கணா்க முயற்சிக்ட்கயில் 
பின்்னணால் புலி வந்து த்கணாெணாலின் ததணாடள அழுதத, 
ஆன்தரணா, ரணாதஜஷ் இருவரும் ஓடிவிடுகிறணார்்கள். 
த்கணாெணால் வ்ன பதய்வதடத வ்ஙகியதும், புலி 
அவட்ன விடடு ந்கர்கிறது. அதன் பிறகு நணாவலின் 
மணாந்தர்்களும், வ்னமும் “விறு விறு”பவ்ன 
நம்மிைம் தெசிக்ப்கணாணதை இருக்கின்றணார்்கள்.

்கணாடடில் இருக்கும் ெறடவ்கள், மரங்கள், 
விைஙகு்கள், ெணாம்பு்கள் பெயர்்கள் மடடுமல்ைணாமல் 
ெடைணாம்பூச்சி்களின் வட்க்கள், நீைன், அழகி, 
வரியன், சிற்கன் வடர எல்ைணாவற்டறயும் 
அவற்றின் பெயடரயும் அழட்கயும் அற்புதமணா்கக் 
குறிப்பிடுகிறணார். 

குட்கக்குள் பசல்லும் த்கணாெணால் ஒரு 
பசய்திடயக் ்கணாணகிறணான். மணார்ததணாணை வர்மணா 
்கணாணிப் ெழஙகுடி மக்்கடள வருைம் ஒருமுடற 
சந்திததுவிடடுப் தெணாவணார் என்ெதத அந்தச் பசய்தி. 
ஆ்னணால் அது ்கணாைததின் வரைணாறு. அரசருக்கும் 
ெழஙகுடியி்ன வ்னததில் வணாழும் மக்்களுக்கும் 
இடைதயயணா்ன பதணாைர்டெ பமல்லியதணாய்ச் 
பசணால்லிவிடடு ந்கர்கிறணார். வ்னதடதப் 
ெணார்க்கும்தெணாபதல்ைணாம் அவனின் அப்ெணா 
ரணாஜதச்கர் நிட்னவுக்கு வரணாமல் இருப்ெதில்டை. 

த்கணாெணாலின் அப்ெணா வ்னக்்கணாவைரணா்கப் ெணி 
புரிந்தவர். அவர் தன்னிைம் ்கணாடடைப் ெற்றிச் 
பசணால்லியிருக்கும் அட்னதடதயும் தந்டதயின் 
பசணால்ெடிதய, வ்னபமஙகும் ெய்ததில் 
்கடைபிடிக்கிறணான். ்கணாடடில் இருக்கும் வ்ன 
ததவடதடய வ்ஙகி விடடுததணான் நந்தியணாறு 
பிரசவிக்கும் இைததிற்குச் பசல்ை தவணடுபம்னத 
தந்டத எப்தெணாததணா  பசணால்லியிருந்தடத நிட்னவில் 
ப்கணாணடு வ்ன ததவடத இருக்கும் இைதடதத 
ததடுகிறணான் த்கணாெணால். வ்னப்ெகுதிக்குள் அவருக்கு 
யணாட்ன ரணாஜதச்கர் என்ற பெயருணடு. அடதப் 
ெற்றி எழுததணாளர் விவரிக்கும் எழுததில் வ்னமும், 
யணாட்ன்களும் ்கண முன் வந்து நிற்கின்ற்ன. 
த்கணாெணால் அவன் அப்ெணாடவ நிட்னக்கும் 
தரு்ததில் ரணாஜ வ்னம் ்கம்பீரமணாய் மிடுக்த்கணாடு 
வைம் வரத பதணாைஙகிவிடுகிறது.

அந்த யணாட்னக் குடடிடயப் புடததத்னர்.. ஒரு 
சிறு குழந்டதடயப் புடதப்ெது தெணான்ற உ்ர்வு 
தமலிை ரணாஜதச்கரும், வ்னக்்கணாவைரும் அழுதணார்்கள் 
எனும் வரியில் எழுததணாளரின் ்கருட்யும், 
அன்பும் மிளிர்கிறது. யணாட்னத தந்தம் ்கைதத 

வருெவருக்குச் சிம்ம பசணாப்ெ்னமணா்கத தி்கழ்ந்த 
ரணாஜதச்கர் யணாட்ன ரணாஜதச்கரணா்கப் பெயர் மணாறுகிறணார். 
அவரின் தநர்டமயும், ெழஙகுடியி்ன மக்்கள் தமல் 
அவர் ்கணாடடும் ்கனிவும், ்கணாடடுக்குள் நுடழயும் 
புல்லுருவி்களுக்குச் சிம்ம பசணாப்ெ்னமணா்கத 
தி்கழ்ந்தடதப் ெற்றியும் விவரிக்ட்கயில் ்கண முன் 
யணாட்ன்களும், ரணாஜதச்கரும் வந்து பசல்கிறணார்்கள். 
துரதிர்ஷ்ைவசமணா்கக் ்கணாடடுக்குள் வணாழ்ந்த வ்ன 
அலுவைர் ஆரல்வணாய்பமணாழி தசணாதட்னச் சணாவடிக்கு 
மணாற்றப்ெடடுப் ெடுப்கணாடை பசய்யப்ெடுகிறணார்.

த்கணாெணாலுக்கு அப்ெணாவின் நிட்னவு ம்னதில் 
வரத பதணாைஙகியது. வ்னக் ்கணாவைர்  உடையில் 
அவன் அப்ெணா ரணாஜதச்கர் நிட்னவு்களில் 
உருப்பெற்றணார். எழுததணாளர் இந்த இைததில் 
பசணால்லும் வரி்களிலிருந்து வ்னமணா்னது கூடுதைணாய் 
உயிர் பெற்று விடுகிறது. ஒரு வ்னக்்கணாவைர் 
த்னது ெணியில் விருப்ெமும் ்கணாடடின் மீது 
அளவில்ைணா தநசமும் ஈடுெணாடும் ப்கணாணடு, 
அரசின் பெணாக்கிசங்கடளப் ெததிரமணா்க மீடகும் 
மீடெவரணா்கவும் இருப்ெதணால், ரணாஜதச்கர் எனும் 
அந்த மனிதர் இறந்த்கணாைமணாகி விடுகிறணார்.

புதத்கததின் பிற்ெணாதியில் வரும் 
்கணாணிக்்கணாரர்்கள் என்னும் ெழஙகுடியி்னரின் 
வணாழ்க்ட்க முடறயும், அவர்்களின் சைஙகு்களும், 
வ்னததின் தமல் ப்கணாணடுள்ள நம்பிக்ட்கயும், 
அவர்்கடள அச்சுறுததும் பிரச்சட்ன்களும், 
மணானிைப் ெணெணாளரணாய் வ்னக்்கணாவைரணா்க 
வரும் ரணாஜதச்கருக்கும் அவர்்களுக்கும் இருந்த 
அற்புதமணா்ன உறவும், தந்தம் ்கைதத வரும் 
ப்கணாள்டளயர்்கடளப் பிடிக்்க ெழஙகுடியி்ன 
மக்்கள் இவருக்கு உயரமணா்க ஏறுமணாைம் 
அடமததுத தந்து பெரும் உதவியணா்க இருந்ததும் 
எ்னத பதணாைதரணாடைமணா்க பவளிச்சம் ெரப்பிக் 
்கணாடடுகிறணார். அதுவும் ெழஙகுடியி்ன மக்்கள் 
ெற்றி எழுததணாளர்  பசணால்லும் த்கவல்்கள் 
ஆச்சர்யப்ெடுததிக்ப்கணாணதை இருக்கின்ற்ன. 
அவர்்கடளப் ெற்றிய பசய்தி்கடள 
வணாசிக்ட்கயில் அவர்்கதளணாடு தெசிய உ்ர்வும் 
கிடைததுவிடுகிறது.

நணாவலில் வரும் தநர்டமயணா்ன வ்னக்்கணாவைர் 
ரணாஜதச்கர் தெணான்றவர்்களணால் ெணாது்கணாக்்கப்ெடும் 
பெரும் வ்னங்கள் பெணாக்கிசங்கள்தணான். 
அப்ெடியணா்ன பெணாக்கிசமணா்ன வ்னங்களும் 
தநர்டமடய உணடமடயப் தெசும் “ரணாஜவ்னமும்” 
ரணாஜகிரீைதடத முடிசூடிக்ப்கணாள்கின்ற்ன.

46 ð¬ìŠ¹ îè¾ ®ê‹ð˜ - 2020  
www. p a d a i p p u . c o m



ð£óFG«õî¡
æMò‹  - Ü¡ðöè¡பார்வை்யாளர அரங்கு

47ð¬ìŠ¹ îè¾ ®ê‹ð˜ - 2020  
www. p a d a i p p u . c o m

 சிறுகலத

நணான் தவறு்கள் பசய்திருக்்கைணாம். 
அடவ என்ட்னக் ்கைததுவதற்்கணா்கதவ. அடவ 
உன்ட்னப் ெணாதிததிருக்்கக்கூடும். மன்னிப்டெத 
தவிர நீ ப்கணாடுததபதல்ைணாம் ஒரு ்கணால்ெந்டத 
உடதப்ெதுதணான். உன் தணைட்ன்கடள நணான் 
தடடிவிடடுச் பசல்கிதறன். உன் ்கணாயங்கடள 
ஆற்றும் மருந்தணா்க நணான் இருக்்க உன்னுடைய 
ஆசீர்வணாதமும் ததடவ என்ெடத நீ உ்ரணாது 
என்ட்ன வறுதபதடுக்கும் திடைததிதைதய 
உ்னது மூடளடயச் பசைவழிப்ெது உணடமயில் 
எந்த வட்க நியணாயததில் தசரும். உன் அதி்கணாரம் 
என்ட்ன மி்க தமணாசமணா்ன உளவியலுக்குள் 
தள்ளி இருக்கிறது. குடிப்ெதணால் தடை தப்பி 
இருக்கிறது. உைல் தமணாசமணா்ன உெணாடதக்குள் 
கும்மியடிக்கிறது. ்கைடமக்குப் பு்ர்நிர்மணா்னம். 
அடதச் பசப்ெனிடுவது சுைெமல்ை. இப்தெணாது 
குடிக்்கணாமலிருப்ெது உயிடர மூழ்்கடிததுவிடும் 
அல்ைது மூடளடயச் சிதற்றிவிடும். இது 
சரியணா்னதணா. இடத உன்னிைம் பசணால்லிப் 
ெணார்ததுக்ப்கணாள்கிதறன் ்கமைணா. நிடறந்து 
தளும்ெணாமல் இருக்கும் குவடளடய அவள் 
எடுப்ெது ெருகுவது டவப்ெது.. அந்தக் குவடள 
இன்னும் தளும்ெணாமல் இருக்கும் ்கர்வதடத 
எப்ெடிக் ப்கணாணடு வருவது. 

 ெணார்டவயணாளர் இல்ைணாத தமடையில் 
பதணாைர்ந்து தமவும் த்களிக்ட்க்களில் வ்னன் 

ம்னம் நுடழயவில்டை. வ்னன் ெணார்டவ மீணடும் 
மீணடும் ெணார்டவயணாளர் ெக்்கதம பசன்று மீணைது. 
தமடையில் ்கணாய்்கள் ந்கர்ததப்ெை தவணடியது 
்கைடம. தமலும் அது இருப்பின் அடையணாளமும் 
கூை. ஆ்னணால் அது ெற்றிச் சிந்திக்்கணாமல் இப்ெடி 
தததமபவ்ன இருக்கும் வ்னட்ன யணார்தணான் 
பெணாறுததுக்ப்கணாள்வணார்்கள். ஆரம்ெததில் 
இந்த இயல்பு ப்கணாணைணாைப்ெடடிருக்கிறது 
விரும்ெப்ெடடிருக்கிறது. ஆ்னணால் அதுதவ 
நிடைபெறும்தெணாது வ்னன் உதணாசீ்னப்ெடுததப்ெை 
தவணடியது முடறயணாகிறது. நீ என்்னைணா 
எங்களுக்குன்னு புடுஙகு்ன என்ற அம்மணாடவ 
இன்னும் தமைதி்கமணா்க அழுது புைம்ெத 
தயணாரணா்க இருக்கும் அவடள வ்ன்னணால் தடுக்்க 
முடியுமணா. எந்த நணாயும் வீடடுக்குள்ள நுடழஞ்சணா 
பவடடுதவன் என்னும் தன் சிற்றண்்னணால் 
மி்கப்பெரிய வன்முடற பவடிக்கும் அெணாயததின் 
முன் கூை வ்னன் ெணார்டவயணாளர் ெக்்கம் தன் 
்கணாதலிடயத ததடிக்ப்கணாணடிருப்ெது முடறதணா்னணா. 

 ்கற்ெட்னக்குள் வந்து ்க்னவுக்குள் 
நுடழந்து நுடழந்து ப்கடடிததடடிப் தெணாய் 
இப்தெணாது நி்கழிலும் ெைர ஆரம்பிததுவிடை 
்கணாதலியின் ்கண ்கணாது மூக்கு எல்ைணாம் அவடளத 
ததைச் பசணால்கிறது என்ெதற்கு அப்ெணால் அவள் 
மி்கச் சமீெம் என்னும் மு்கணாந்திரதடத வ்னன் நன்கு 
அறிந்திருக்கின்றணான். வ்னனின் பவக்ட்க தணிக்கும் 
தமணாரணாகியவள். உப்டெக் ்கழுவும் நீரணாகியவள். 
அவடளக் ்கணைடையணாத ்கணாைம் என்்ன ்கணாைம் 
என்றிருக்கும் அவன் தமடையில் இருக்்கத தகுதி 
அற்றவன். உப்பு மிள்கணாய்க்கும் வக்கில்ைணாதவன். 
அவன் மட்னவி அவட்னப் பிரிந்திருந்ததெணாதும் 
எங்க ஓசியிை குடிச்சுடடுப் தெசற என்ற குரலில் 
மி்கச் சணாதணார்மணா்ன தர்க்்கததின் நியணாயதடதயும் 
புரிந்து ப்கணாள்ள முடியணாதவன். இது முடறதணா்னணா.

 வ்னன் ஜன்னி ்கணைதற்குக் ்கணார்ம் 
அவள்தணான். அந்த அடைமடழக் ்கணாைததில் 
தெருந்துநிடைய ெயணி்கள் இருக்ட்க ஒன்றில் 
தன்ட்னப் பெணாருததிக்ப்கணாணடிருந்தணான். தன் 
ெக்்கததில் யணார் அதுவும் பெணகுரல் என்று 
திரும்பிப் ெணார்ததவன் அதிர்ந்துவிடைணான். 
அவளுக்கும் அந்த அதிர்வு இருந்தது. இருந்தணாலும் 
தன்னுடைய தம்பி தஙட்க்களின் மூைமணா்க 
அறு்க இருந்த இடழடயப் ெற்றிக்ப்கணாணைணாள். 
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வ்னனுக்த்கணா தெருந்து நிடையம் இறக்ட்க 
முடளதது ஜிவபவன்று ெறந்தது. வ்னன் 
குலுஙகிப் தெணா்னணான். இரபவல்ைணாம் 
ெடுக்ட்கயில் உைல் தூக்கித தூக்கிப்தெணாடைது. 
பைல்லிக்கு ஒரு தநர்்கணா்லுக்்கணா்கக் 
கிளம்பிக்ப்கணாணடிருந்தவட்னப் ெணார்தது ம்கள் 
த்கடைணாள்.. ‘அப்ெணா நீங்க திரும்பி வருவீங்களணா..’ 
அம்டமதய என்று ்கடடியழத ததணான்றியது 
இவனுக்கு. ஆ்னணால் ஜன்னி ்கணை உைல் 
அவவணாபறல்ைணாம் இருக்்கவிைணாது. வீடு வடளந்து 
பநளிந்து குடழந்து அவட்ன மூடையில் தள்ளி 
ஒடுக்கிவிடைது. அவன் மு்கததின் ஒடுக்ட்க 
முதலில் எடுப்ெதணா மணார்பின் ஒடுக்்கதடதச் 
சரி பசய்வதணா என்ற தயணாசிப்பிற்குப் பின் 
த்னக்குததணாத்ன இப்ெடிப் தெசிக்ப்கணாணடிருப்ெது 
அதி்கமணாகி வருவது குறிதது மி்கவும் ்கவடை 
ப்கணாணைணான். ஆ்னணால் ஜன்னி ்கணை மூடள 
அப்ெடிபயல்ைணாம் இருக்்க விைணாது. அஙகு 
தெணா இஙகு வணாபவ்ன விரடடியது. முடிந்த 
அளவு அதன் மூர்க்்கததிற்கு ஒப்புக்ப்கணாடுததணான். 
ஆ்னணால் த்னக்குப் பிடிக்்கணாத அதன் ஏவடைக் 
்கணடுப்கணாள்ளணாமல் விடைணான். விடளவு 
இதுவடரயணா்ன அவ்னது நிடையணா்ன வண்ங்கள் 
பசதில் பசதிைணா்க உதிர ஆரம்பிததுவிடை்ன. 
்கணமூடி்னணால் அவட்ன ஸதணாபிக்கும் நீைம் 
துருப்பிடிததுக் ்களிம்தெறியது. முதலில் நிற்்கவும் 
பிறகு ப்கணாஞ்சம் நைமணாடைம் ப்கணாள்ளவும் 
அவன் முயற்சிக்்க தவணடும். அதற்்கணா்கததணான் 
ெணார்டவயணாளர் அரஙகில் அவன் ்கமைணாடவத 
ததடிக்ப்கணாணடிருக்கிறணான்.        

 ்கமைணா என்ற பெயர்ச்பசணால்லுக்குப் 
ெணாததிரமணாகிவிடுெவர்்கள் வ்னட்ன 
ஏமணாற்றிவிடுகிறணார்்கள். பிறகு அந்தப் 
பெயர்ச்பசணால்லிலிருந்து ெணாததிரததின் 
த்கணாடு்கடளக் ்களிம்பு்கடள அ்கற்ற ெைணாத 
ெணாடுெடுகிறணான். முதுகுததணடை உருவி எடுததுப் 
புைமணாக்கிப் புல்ைணாஙகுழைணாக்கும் வல்ைடம 
ப்கணாணை ்கமைணாவின் சிததிரம் யணாருக்கும் பெணாருந்தி 
வருவதில்டை. மயக்்கம் அனுதணாெம் நன்றியு்ர்வு 
தெணா்க எஞ்சி நிற்ெது ஒன்றுமில்ைணாமல் ஓடும் 
ெணாததிரங்கள் உ்னக்்கணா்க இன்னும் தங்கள் முததமும் 
ஈரமும் மிஞ்சி இருப்ெதணா்கச் பசணால்கிறணார்்கள்.  

 தஞ்சணாவூரில் பிஎட ெடிக்கும்தெணாது 
பசயல்முடற திடை ஏடடிற்்கணா்ன அவ்னது 
பநறியணாளர் ஒரு பெண. அவ்னது வயது ஒப்ெ 
அல்ைது சற்று கூை இருக்்கைணாம். வ்னன் அவடரப் 
ெணார்க்்கச் பசல்லும்தெணாபதல்ைணாம் அவர் அரணடு 
மிரணைணார். த்னக்கு இப்தெணாது முடியணாது.. 
பின்்னர் ெணார்ப்ெதணா்கதவ தடடிக் ்கழிததணார். அவர் 
மு்கம் இருணடு தெணாகிறது. நணா வற்றுகிறது. 
இதற்கு முன்பு நணாம் சந்திதது இருக்கிதறணாமணா 

என்று அழணாத குடறயணா்கக் த்கடகிறணார். 
தன்னுடைய ததணாழி்களின் மூைமணா்கதவ வ்னனின் 
ஆய்தவடடைச் சரிெணார்தது ஒப்ெமிடைணார். 
வ்னன் பசல்லும்தெணாபதல்ைணாம் பநறியணாளரின் 
ததணாழியர் ெணார்டவ வ்னன் எஙத்கணா பிறந்து ஏன் 
இஙகு வரதவணடும்.. இவள் ஏன் இவவளவு 
்கஷ்ைப்ெை தவணடும் என்ெதணா்ன ததணாற்றதடத 
வ்னன் மணடைக்குள் ஏற்றிவிடுவதணா்கதவ 
இருக்கிறது.  இடவ ததணாற்றமயக்்கங்கள் ஆழ்ந்த 
பெணாருளற்றடவ்கள் என்று பசணால்வதன் தெரணால் 
வ்னனின் பிதது இன்னும் கூடிப்தெணா்கைணாம். 
எ்னதவ ்கல்லூரியின் இறுதிநணாளில் வ்னன் அவரது 
மு்கதடதப் ெணார்ததுக் கூறி்னணான். ‘உங்கடளயும் 
நணான் எஙத்கணா ெணார்தததுதெணால் தெசியதுதெணால் 
ெழகியதுதெணால்தணான் இருக்கிறது. அதற்்கணா்க 
என்்ன பசய்ய முடியும். இன்னும் கூடுதைணா்கப் 
தெச புரிய வணாய்ப்பிருந்த ்கணாைதடத நீங்கள் 
ஒன்றுமில்ைணாமல் ஆக்கிவிடைணாலும் ெதற்றதடத 
அதி்கரிதது விடைணாலும் உங்களது பநறியணாள்ட்க 
என்ட்ன வியக்்க டவக்கிறது. நன்றி தமைம் நணான் 
வருகிதறன்’, வ்னன் திரும்பிய தெணாது அவரது 
பநற்றி வியர்டவததுளி அவட்ன என்்னதவணா 
பசய்தது. இடதக் ்கைக்்கணாவிடைணால் ஒன்றுதம 
இல்ைணாத இதற்குள் ஊன்றிக்ப்கணாள்ளும்ெடி 
தநர்ந்துவிைைணாம். வ்னன் ஒரு சுற்று ைணாஸமணாக்கின் 
மூைமும் தன்ட்ன அைசிக் ்கணாயப்தெணாடைணான்.

  ெணிநிமிததமணா்ன தெணாரணாடைததிற்கு 
வ்னன் பசன்ட்ன பசல்ை தவணடியிருந்தது. 
இரபவல்ைணாம் ஊரிய வணடியில் 
இடைநிறுததங்களில் பெண்கள் 
இறஙகிக்ப்கணாள்ளணாமல் ததநீர்ச் சணாடை்களிதைதய 
இறஙகுவதும் இடைவழியணா்னது ஆண்களுக்்கணா்னது 
என்றெடியணா்ன புரிதலில் வணடி ஒரு புதுக் 
குடும்ெமணாகிவிடை தன்டம ஒரு விசிததிரதடத 
ஏற்ெடுததியிருந்தது. தெசிக்ப்கணாள்ளணாதவர்்கள் கூை 
மி்க ர்கசியமணா்க தங்களது சமிக்டஞை்களில் ஆர்வம் 
ப்கணாணடிருந்தது உைலின் வியர்டவச் சுடவடய 
ஒதது இருந்தது. தெணாரணாடைக் ்களததில் அவ்னணால் 
த்கணாஷங்கள் தெணாைமுடியவில்டை. ்கைடமக்ப்க்ன 
முணுமுணுததுக் ப்கணாணடிருந்தணான். மற்றவர்்கள் 
த்கடடுக்ப்கணாணடும் உற்சணா்கமணா்ன உடரடய 
அவ்னணால்  அளிக்்கமுடியவில்டை. அவ்னது 
ெணார்டவபயல்ைணாம் புதிதணா்கத திரும்மணா்ன 
அப்பெண மீதுதணான் இருந்தது. ்கமைணாவின் சடை்கம் 
ஒரு மின்்னடைப்தெணாை அவளின் உள்ளும் 
ெணாய்ந்ததணாடி ஒரு ்கந்த்க நிறதடத நிடைபெறச் 
பசய்துவிடடு மின்்னல் ஒளிந்திருந்தது. இடத 
அவள் அறிந்திருந்தணாள். தன் ததணாழியரிைம் 
அவட்ன என்ட்னப் ெணார்க்்கணாமல் இருக்்கச் 
பசணால்லுங்கள் என்ெது மணாதிரி தணான் த்னது குழடை 
இடசப்ெது மணாதிரி இருந்தது. ததணாழியரும் 
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வ்னட்னக் ்கண்கணாணிததெடிதணான் இருந்தணார்்கள். 
இது இப்ெடி நி்கழ வணாய்ப்பில்டை. வ்னன் அந்த 
மின்்னடைக் ்கணபைடுதது மீணடும் த்னக்குள் 
தமபைழும்ெணாதவணாறு அவனுக்குத பதரியணாமல் 
அடத அவன் ஒளிதது டவக்்கதவணடும். சிறிது 
பிசகி்னணாலும் மூடளயில் மின்்னல் முன்னும் 
பின்னும் சர்க்சர்க் எ்ன ஊஞ்சைணாடி முடடுச்சந்தில் 
சிறுநீர் நட்னந்தத ்கருகிப்தெணா்ன பசங்கல்லின் 
அடியில் அவன் ஊர தவணடியதிருக்கும். 

 இப்ெடிக் ்கரு்கத திருவுளமணாக்கும் 
்கமைணாவணா ெணார்டவயணாளர் அரஙகில் வந்து 
அமரப்தெணாகிறணாள். தணான் ஒளிந்துப்கணாள்வதற்்கணா்ன 
நீருடை இதுபவ்ன இஙத்கதணான் இருக்கிறணாதளணா 
என்்னதவணா. சமிக்டஞையறியணாக் ்கடைக்த்கணாடி 
பவததுப்ெயல் என்றணால் வ்னன் பசதபதணாழியததணான் 
தவணடும். அது இப்பிறப்புமணா என்ெதுதணான் 
வ்னனுக்கு தவதட்ன. தணாள் ெற்றித்னணாம் 
கூர்ெற்றித்னணாம் தவர்ெற்றித்னணாம் என் அம்டமதய 
என்று ்கண்கள் சுரந்தணாலும் ்கமைணா தன்ட்னக் 
்கணாடடிக்ப்கணாள்ளவணா தெணாகிறணாள். ஒருமுடற 
உள்வடைததில் பமணாக்கிட்ன விரிததுப் பூவணாக்கிக் 
்கணாணபிததுவிடடுத ததடிதய சர்டை என்ெதும் 
ஓர் ஏற்ெணாைணா. வ்னன் ெணார்டவயணாளர் அரஙட்கதய 
ெணார்ததுக் ப்கணாணடிருக்கிறணான். அஙகு உ்னக்கு 
என்்னைணா இருக்கு பவடடிப்ெயதை என்ற 
குரல்்களில் ஏததணா சமிக்டஞை ஒளிந்திருக்கிறது.  

 தமடைடய விடடுச் சற்றுக் கீழிறஙகிப் 
ெணார்டவயணாளர் அரஙகில் ்கைந்துவிடுவடத 
தயணாசிக்கும்தெணாதத இதயதடத அழுததிப் 
பிடசந்து வலி ஏற்ெடுததும் தநணாவு வந்தது. அது 
்கைலில் ஒரு துளி பசன்று ்கைந்து விடுவதற்கு 
முன்ெணா்ன வலி.  தமடைக் கூச்சைணா்க கும்மணாளமணா்க 
ஒப்ெணாரியணா்க இருப்ெதற்கு இந்த வலியும் 
ஒரு ்கணார்மணா்க இருக்்க தவணடும். எஙத்க 
பதணாடைந்து தெணாயிருக்கிறணாய் நீ என்று ததடி 
வந்துவிை மணாடைணாளணா ்கமைணா. ப்கணாள்ளளவற்ற 
நிழற்தணாங்கலில் என்்ன பசய்து ப்கணாணடிருக்கிறணாய். 
யணாச்கம் பெறுவதில் தவதறதுமில்டை என்ெதற்கு 
ந்கர்ந்துவிடைணாய்தணாத்ன. அடையணாளமற்ற உ்னது 
ஸதூபி்கடள இன்னும் மடியில் ்கடடிக்ப்கணாள்ள 
ஆகும்தணாத்ன. என்த்னணாடு நீயருந்தும் சணாயும் 
்கணாைததிற்கு என்்ன பெயர். வழிப்தெணாக்்கர்்களின் 
சணாடர முடிவடையணாத நிைமல்ைவணா இது. வணா 
இன்ப்னணாரு ்கணாடைடயத தயணாரிப்ெதற்கு நம்டமக் 
்கவிழ்ததி டவக்்கைணாம் என்று ெணார்டவயணாளர் 
அரஙகிலிருந்து என்ட்னக் ்கணாந்துெவள் 
அவளணா என்னும் த்கள்வி்கள் வ்னனுக்குள் 
முடிந்தெணாடில்டை. ஏப்னன்றணால் ஒதர நணாளிட்ன 
தவறு ெைநணாட்களணாகிவிடும் ்கடி்கணாரங்கள் 
நிடறந்த வீைல்ைவணா அது. வணா்னவிற்்களின் 
ஒளிச்சணாடடை்கடளப் தெணார்டவக்குள் 

ஒளிததுடவதது விடளயணாடும் வீடுமல்ைவணா.
 தடைணான்்களின் நிழலில் ஆன்மணாடவ 

ஒன்றமுடியணாத ஜீவநதி்களின் புணணியம்தணான் 
என்்ன.  பிரிததுக்ப்கணாள்ள முடியணாத சடையில்தணான் 
மணணில் தவர்ெற்ற முடியும் என்ெது 
தன்ட்னயறியணாத ஆன்மணாடவ அறியணாத மூைம் 
என்ெதற்கு நீ சணாடசியணா்க விரும்புகிறணாயணா வ்னணா. 
்கமைணாவின் த்கள்வி்களுக்குத தூரததசதது  
பமணாழியறியணாத ெயணிதெணாை பவறிதது 
நிற்கும் வ்னன் அடதத தவறவிைவில்டை. 
ெணாழ்மணைெததில் புததப்பீைம் இரணைணா்கப் 
பிளந்து சிற்றடி ெயின்று சீரணா்க மீணடும் 
அமர்ந்தடத. யு்கயு்கமணா்க இடத இருவரும் 
்கைப்ெதும் திரும்புவதுமணா்க இருக்கிறணார்்கள். 
இருவரும் ெணார்ததுக்ப்கணாள்ளவில்டை என்ெது 
துயரமன்றி தவபறன்்ன. ெணார்ததிருந்தணால் 
பிறப்ெறுப்பு நி்கழ்ந்திருக்கும். சூழ்விட்ன்கள் 
இல்டை. தவபறன்்ன தவணடும். இப்ெடிப் 
ெணாரணாதது தெணாைக் ்கைப்ெது சரியில்டை. ஒரு 
குவடள மது ஒரு பிடி தசணாறு விரல்்கடையளவு 
தயணானியும்தணான் வணாழ்வு என்னும் உணடியடை 
உடைததிருப்ெதற்கு வணாய்ப்ெற்றதணா்க இடதப் 
பெணாறுததுக் ப்கணாள்ள முடிகிறதணா என்்ன. 

 தவபறன்்ன எவவணாறு 
அறிந்திருக்கிறணார்்கதளணா அவவளவில் 
அவர்்களுக்குள் ஒரு ்க்னவணா்க முடிந்துவிை 
தவணடும் ்கமைணா. பிடசந்து டவதத மண 
மடழக்குக் ்கடரவடதப்தெணாை அது நி்கழ்ந்துவிை 
தவணடும். இந்தச் சிற்பறறும்பு தூக்கிச் பசல்லும் 
சுடமடய இன்னும் ஏன் ததணாளில்  டவததுக் 
ப்கணாள்ள தவணடும். யணாழின் நரம்பு அறுந்த பதணானி 
்கணாை்கணாைததுக்கும் த்கடடுக்ப்கணாணடிருக்்கக் 
கூைணாது ்கமைணா. அது அந்த இடசயின் ஆழதடதத 
தூர்ததுவிடும். பநருஙகிச்பசல் ஆ்னணால் 
பதணாடடுவிைணாதத என்ெதில் எ்னக்கு நம்பிக்ட்க 
இருக்கிறது. உைலின் ஆழமணா்கடடும் உள்ளததின் 
ஆழமணா்கடடும் பநருஙகிச் பசல்ை தவணடும். 
ஆ்னணால் பதணாடடுவிைக்கூைணாது. அந்த அசிங்கதமணா 
ஆ்னந்ததமணா அல்ைது ஒன்று கூை குடறய 
இருக்்கடடுதம. அது அவர்்களின் தரட்க. அடதப் 
ெதம் ெணார்க்்க நமக்கு என்்ன உரிடம. அல்ைது 
இன்ப்னணாரு தரட்கடயத தணாங்கக்கூடிய சக்தி 
உணடமயிதைதய நமக்கு இருக்கிறது என்று 
நம்புகிறணாயணா ்கமைணா.

 எப்தெணாதும் அைகுக் 
குததிக்ப்கணாணடிருக்கும் ம்னடதயும் ்கணாை 
ஓடைததில் அது பிடிததிருக்கும் சீடழயும் நீ 
அறிந்தவள். ெ்ததணால் மடடுதம அதற்குக் 
ப்கணாஞ்சம் ஒததைம் ப்கணாடுக்்க உன்்னணால் 
முடிந்திருக்கிறது. அத்னளவில் உன்ட்னப் 
தெணாய்வணா என்று பசணால்லி விடுக்கிதறன் அன்தெ.
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 ததாைர் - 16

பெரி்யாரும் தமிழும்!
~
தமிடழ, சணாதி ்கணாப்ெணாற்றும் பமணாழி எ்னப் 

பெரியணார் குறிப்பிடடிருந்தடத, தநற்று எ்னது 
ெதிபவணான்றில் தம்பி ெணாரதியணார் பின்னூடைமணா்கப் 
ெகிர்ந்துப்கணாணடிருந்தணார். இச் பசணாற்பறணாைடர 
நணானும் அடிக்்கடி கூறிவந்திருக்கிதறன். 

தமிடழ நீச ெணாடஷ என்றவர்்கள் 
உணடு. பெரியணார் தமிடழக் ்கணாடடுமிரணாணடி 
ெணாடஷ என்றணார். இரணடு கூற்றுக்கும் 
இடைபவளியிருக்கிறது. 

பெரியணார் தமிழ் இைக்கியங்கடளப் 
பெணணிய தநணாக்கில், நிைப்பிரபுததுவ 
தநணாக்கில், சணாதிததீணைணாடம தநணாக்கில் deconstruct 
பசய்யும்தெணாது கூறிய பிரதயணா்கங்கள் இடவ. 
மற்றெடி பெரியணாருக்குத தமிழ் மீது இருந்தது 
பவறுப்பில்டை.

இப்ெடி ெணார்ததணால் ஆஙகிைம் உடெை 
உைகின் எல்ைணா பமணாழி்களிலும் அதி்கணாரம் 
்கைந்திருக்்கதவ பசய்கிறது. லிங்கடமயம் 
உடையதணா்கதவ இருக்கின்ற்ன. எல்ைணா 
மதங்களிலும் ்கைவுள் ஆ்ணாயிருப்ெதுதெணாை 
பமணாழியும் ஆணுக்்கணா்னதணா்கதவ இருக்கிறது. 

தமிழில் மடடுமில்டை. ்கன்்னைம், பதலுஙகு, 
இந்தி எ்ன எல்ைணா இந்திய பமணாழி்களுதம சணாதி, 
மதக் ்கடற்கடளக் ப்கணாணைடவதய. 

இடதப் பிரதணா்னப்ெடுததிப் ெணார்ததணால் 
தமிழின் இைக்கிய வளங்கடள நம்மணால் 
அனுெவிக்்கதவணா, பெருமிதம் ப்கணாள்ளதவணா 
இயைணாமல் தெணாகும்.

ஒவபவணாரு பமணாழியும் அதன் 
இைக்்க்ங்களும் ்கணாை வளர்ச்சிக்த்கற்ெ 
மணாறதவ பசய்திருக்கின்ற்ன. அவன், அவர் இடவ 

ஒருடம ென்டமயணா்கதவ பதணாைக்்கத தமிழில் 
உெதயணாகிக்்கப்ெடைது. பிறத்க அவன், அவர் 
எல்ைணாம் சணாதியக் ்கடறடயப் பூசிக்ப்கணாணை்ன. 

சங்க இைக்கிய ்கணாைதம சணாதியக் ்கணாைம்தணான். 
இது குறிதத ஆய்வு்கடளச் பசய்ய பெரியணாரியம் 
மடடும் தெணாதணாது. அதற்கு மணானுை இ்னவடரவியல், 
அம்தெத்கரியம் ததடவப்ெடுகின்ற்ன. 

ஆரியம் திரணாவிைதடத அம்தெத்கரின் 
ஆய்வு்கள் புட்னவணா்கக் ்கருதுகின்ற்ன. அடவ 
இ்னவடரவியல் ஆய்வணாளர்்களிடைதய 
அதிர்ச்சிடய ஏற்ெடுததி்ன. தசரி உருவணாகிய 
வரைணாற்டற இந்தியணாவில் அம்தெத்கர் ஆய்ந்த 
அளவு, பெணாதுவுைடமச் சிந்தட்னயணாளர்்கள் 
கூை ஆய்வு பசய்யவில்டை என்ெதத ்கசப்ெணா்ன 
உணடம. 

உணடமயில் பெரியணார் தமிழ்மீது 
ெற்றுடையவரணா்க இருந்ததணால்தணான் எழுததுச் 
சீர்திருதததடதச் சிந்திததணார். இந்தி எதிர்ப்புப் 
தெணாரணாடைததில் ்கைந்துப்கணாணைணார். தமிழ்நணாடு 
எ்னப் பெயர் சூடடும் த்கணாரிக்ட்கடய 
வலியுறுததி்னணார். 

பெரியணாருக்குத தமிழ் பவறுப்பிருந்ததணா்க 
அவரது ஓரிரு பசணாற்பறணாைர்்கள் வழியணா்க 
நிறுவ முயல்ெவர்்களுக்கு இருப்ெது தமிழ் 
அக்்கடறயுமில்டை. சணாதிடய ஒழிக்கும் 
முற்தெணாக்கு ம்னமும் இல்டை. 

குறிஞ்சி நிைததில் வணாழ்ந்த பெணாருப்ென், 
பவற்ென், சிைம்ென், ப்கணாடிச்சி உயர்ந்ததணாரணா்கக் 
்கருதப்ெடை்னர். குறவர், குறததியர், ்கணா்னவர் 
தணாழ்ந்ததணாரணா்கப் ெணாைப்ெடை்னர்.

முல்டையில், உயர்ந்ததணார் - நணாைன், 
ததணான்றல், மட்னவி, கிழததி. தணாழ்ந்ததணார் 
இடையர், இடைச்சியர், ஆயர், ஆய்ச்சியர்.
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மருதததில், உயர்குடி்கள் - ஊரன், மகிழ்நன், 
கிழததி, மட்னவி. தணாழ்குடி்கள் உழவர், உழததியர், 
்கடையர், ்கடைசியர்.

பநய்தலில், உயர்ந்ததணார் - தசர்ப்ென், 
துடறவன், புைம்ென், ெரததி, நுடளச்சி.

தணாழ்ந்ததணார் - நுடளயர், நுடளச்சியர், ெரதர், 
ெரததியர், அளவர், அளததியர். 

ெணாடையில், உயர்ந்ததணார் - விைடை, இகுடள, 
மீளி, எயிற்றி.  தணாழ்ந்ததணார் -மறவர், எயி்னர், 
எயிற்றியர், மறததியர். 

இததகு தெதங்கள் சமூ்கப்புைததிலிருந்து 
எழும்பி பமணாழிடயத தழுவியடவ. 

அதத தவடள, 
‘மக்்கள் ததவர் நர்கர் உயர்திட் 
மற்றுயிர் உள்ளவும் இல்ைவும் அஃறிட் ‘ 

என்கிறது நன்னூல் .
ததவர், நர்கர் எஙத்க வசிக்கின்ற்னர்? 

ெணார்தததுணைணா? என்கிறணார் பெரியணார். 
இந்த இடைபவளி்களில் 

தமிடழ, பெரியணாடரப் புரிந்துப்கணாள்ள 
தவணடியிருக்கிறது!  

பெரியணார் எப்ெடிதயணா அப்ெடிதய தமிழும் 
நம் அடையணாளம். ்கணாைததுக்குப் பெணாருந்தணாதடதத 
தமிழர் பசணால்லியிருந்தணாலும், அடதத தள்ளி 
டவததுத தமிடழ அட்ததுக் ப்கணாள்தவணாம்!

•
ப�ாறகள்

--
பசணாற்்களில் நிழைருந்தியவன்
பசணாற்்களில் ்கனி குடிததவன்
பசணாற்்களில் தீ ்கணாய்ந்தவன்
பசணாற்்களில் ெசி தின்றவன்
பசணாற்்களில் ெணாடத திறந்தவன்
பசணாற்்கடளத ததடி 
நூற்றணாணடு்கள் நைந்து 
்கணியன் பூஙகுன்றன் ஔடவ 
சததிமுததப் புைவர் 
வீடு்களுக்ப்கல்ைணாம் தெணா்னவன்
ததசம் ்கைந்து தவர்டஸபவர்தடத
ைணால்ஸைணாடயப் ெணார்ததவன்
மதம்்கைந்து டெபிடள குரணாட்ன 
்கணாதலிதததும் பசணாற்்களுக்்கணா்கதவ
புததரும் வள்ளைணாரும் பசணால்ைணால் 
விளக்ப்கரிய டவததணார்்கள்
பெரியணார் என்கிற கிழவன் 
்கைவுள் என்ெது 

முடைணாளின் பசணால் என்றணார்
சிடறச்சணாடையிலும் தநரு 
ம்களுக்்கணா்கச் பசணாற்்கடளத ததடி்னணார்
பசணாற்்கடள 
விடதப்ெவர் பெரிதயணார் 
புடதப்ெவர் சிறிதயணார்
பசணாற்்களணால் சுைைணாம்
பசணாற்்களணால் பதணாைைணாம்
பசணாற்்களணால் 
ஊற்றுக் ்கண்கடளத திறக்்கைணாம்
பசணாற்்களணால் 
தநணாய்ப்கணாணடும் வரைணாம்
பசணாற்்களணால் 
சிறகும் வளர்க்்கைணாம் 
ப்கணாம்பும் வளர்க்்கைணாம்
பவல் என்ெதும் பசணால்தை
ப்கணால் என்ெதும் பசணால்தை
பசணாற்்களில்
்கணாயுமுணடு ்கனியுமுணடு
அமுதுமுணடு நஞ்சுமுணடு
ெனிததுளி தெணான்ற பசணாற்்கள்
குளிர்ச்சிடயக் ப்கணாணடுவருகின்ற்ன
பவயிடைப் தெணான்ற பசணாற்்கள் 
சக்திடயக் ப்கணாணடு வருகின்ற்ன
பசணாற்்கதள இருடளயும் திறக்கிறது 
்கணாதடையும் வளர்க்கிறது
பசணாற்்கடள 
சணாெமணாக்்கைணாம் 
மந்திரமணாக்்கைணாம்
ெ்மும் தங்கக் ்கடடியும் 
டவததிருப்ெவர்்கடள 
சிபிஐ ததடி வருகிறது
பசணாற்்கடள டவததிருப்ெவர்்கடளதயணா 
்கணாதல் ததடி வருகிறது
அனுமன் பவன்றது 
அறிஞைர் அண்ணா பவன்றபதல்ைணாம்
பசணாற்்களணால்தணான்
பசணாற்்களுடைய யணாரும்
ஏடழயல்ைர்
இந்தக் ்கணாடையின் முதல் பசணால்டை
ஒரு சஙகீதம்தெணால் மீடடுங்கள்
உங்கள் வணாழ்டவ 
இடச சூழும்!
•

«îc˜ 
ê£¬ô



52 ð¬ìŠ¹ îè¾ ®ê‹ð˜ - 2020  
www. p a d a i p p u . c o m

நிலனவின் தடஙகள்!
~
இன்டறய நடைப்ெயிற்சியணா்க, ெழமடை 

நணாதர்  ஆையதடத  வைம்  வந்ததன். த்கணாவிடைப் 
புதுப்பிததுக்ப்கணாணடிருந்தணார்்கள். 

மூவணாயிரம் ஆணடு்கடகு முந்டதய ஆையம். 
தமிழர் ்கடைைக்்கடையின் பெருடம தெசும் 
ஆையம். 

ெடழய ஆையங்கடள அதன் ெழடம 
ப்கைணாமல் புதுப்பிக்்க தவணடும். ஆ்னணால் த்கணாபுரச் 
சிற்ெங்கடள ெடழய ஈஸடபமன் வண்ப் 
ெைங்கள் தெணாை மணாற்றியிருந்தணார்்கள். 

த்கணாவில் பிர்கணாரதடதச் சுற்றி ்கருங்கற்்கள் 
ெணாவியிருக்கும்.  திருவிழணா இரவு்களில் இதன் 
குளிர்ச்சியில் அமர்ந்து ஏ.எம் ரணாஜணாடவ, ஜிக்கிடயக் 
த்கடடிருக்கிதறணாம். 

அந்தக் ்கற்்கடளப் பெயர்ததிருந்தணார்்கள். 
புதிதணா்கப் ெதிக்்க, கிரணாட்னட ்கற்்கடள 

அடுக்கியிருந்தணார்்கள். ்கணைரணாதிததனின் ‘்கணாைம்’ 
த்கணாவிலில் அழிந்திருந்தது. 

விருதகிரீசுவரருக்கு ஜீன்சும், உைனுடறயும் 
விருததணாம்பிட்க, ெணாைணாம்பிட்கக்கு சுடிதணாரும் 
அணிவிக்்கணாத குடறதணான்! 

மற்றெடி கிரணாமததுப் பெருந்த்னக்்கணாரரின் 
வீடு மணாதிரி ெழமடைநணாதர் ஆையம் 
மணாறிக்ப்கணாணடிருக்கிறது. 

பவளிதய வந்ததன். ஆயுதபூடசக்குத 
தயணாரணாகும் மக்்கள் கூடைம். அவர்்கள் மு்கங்களில் 
ெடழய ்கடள தைசணா்கத திரும்பியிருந்தது!

ஆயுதபூடச ப்கணாணைணாடுெவர்்கடள 
ஆர்எஸஎஸ்கணாரர்்களணா்கப் ெணார்க்கும் ெணார்டவ 
என்னிைம் இல்டை.

தமிழ்க்குடி்களின் ெணடிட்க்கடள, பிறகு 
ததணான்றிய மதம் அெ்கரிததிருந்தது! வீரம் 
பசறிந்த தமிழ் மரபு, ஆயுதங்களில் ததவடத்கள் 
உடறந்திருப்ெதணா்கக் ்கருதியது. வணாடள 
நீரணாடடும் வழக்்கம் உழிடஞைததிட்யில் 
‘பவன்ற வணாளின் மண’ என்று (பதணால்்கணாப்பியம்) 
குறிப்பிைப்ெடுகிறது. 

‘வில்லுக்கு முன் ப்கணாற்றடவ பசல்வணாள்’ 
என்கிறது சிைம்பின் தவடடுவ வரி. ‘ப்கணாள்ளுங 
ப்கணாடிபயடுததுக் ப்கணாற்றடவயுங ப்கணாடுமரமுன் 
பசல்லும்தெணாலும்’ ஆயுதங்களில் பவற்றித 
திரும்கள் குடியிருப்ெதணா்க ஒடைக்கூததர் 
ெணாடுகிறணார். 

எங்கள் மருதக்குடி்களும் ஆயுதபூடச 

ப்கணாணைணாடி்னணார்்கள். ்கைப்டெ, மணபவடடி, 
்கடளக்ப்கணாடடு, ்கைப்ெணாடற இடவ எவற்டறயும் 
உழுகுடி்களுக்குக் ்கழுவி டவக்்கவும் தநரமில்டை. 

நைவுப் ெருவம் முடியும் தருவணாயில் தசற்றில் 
கிைந்த தங்கள் ஆயுதங்கடளக் ்கழுவி விபூதியணால் 
ெடடையிடடு, குஙகுமம் டவததணார்்கள். 

ததணாடைததில் ெறிதத மணா தவம்பு இடை்களணால் 
ததணார்ம் ்கடடித தம் சிறிய இல்ைததின் வணாயிலில் 
்கடடி்னணார்்கள்.

உளுந்து வடைதயணா பெணாரி ்கைடைதயணா 
டவதது அவர்்கள் ெடைதத இைங்களில் ஒரு 
சணாமிப் ெைம்கூை இருந்ததில்டை.  அஙகு ஒரு 
்கைப்டெயும் அ்கல் விளக்கும் மடடுதம இருந்தது. 

இன்று மதங்களும் அதன் உென்யணாச்கர்்களும் 
பசணால்லும் எந்தக் ்கடத்களும் எங்கள் 
ஆயுதபூடசயில் இருந்ததில்டை. 

மதங்கள் இன்று சணாமி கும்பிடுவடதக்கூை 
ஒரு வன்முடறச் பசயைணா்க மணாற்றிவிடை்ன.

முற்தெணாக்்கணாளர்்கடள, திரணாவிைர்்கடள 
மடறந்து ஒளிந்து ஆயுதபூடச ப்கணாணைணாடும்ெடி 
இந்துதவணா ்கைணாச்சணாரம் குற்ற உ்ர்வுக்குத 
தள்ளியிருக்கிறது!

வயல்பவளியும், ஓடை்களும், 
தணாமடரக்குளங்களும் அம்மன் த்கணாவிலும் 
அய்ய்னணார் த்கணாவிலும் சூழ்ந்த உழுகுடி வணாழ்வில் 
ெணடிட்க்கள் சிறிய அளவில் ்களிப்டெத தந்த்ன. 

குடறந்த ஒளிடயயும் ெடழய உ்வின் 
சுடவடயயுதம அனுெவிததவர்்களுக்குக் 
ப்கணாஞ்சம் புதிய சுடவ்கடளயும் 
வண்ங்கடளயும் ப்கணாணடுவந்து தசர்தத்ன. 

அவர்்கள் பூசிக்ப்கணாணை திருநீறு 
மனிதர்்கடள எரிதத சணாம்ெலில் பூதததல்ை. 
அவர்்கள் பநற்றியில் இடை குஙகுமம் பசக்்கர் 
வணா்னததின் நிறம் ப்கணாணைது. ஒருதெணாதுமது 
குருதியின் வண்மணா்கக் ்கருதப்ெடைதில்டை. 

ஆறுமணாதங்களணா்க ஒதரவிதமணா்கச் பசன்ற 
வணாழ்வின் தணாடழத திறக்்க முடியணாமல் 
அவதிப்ெடை தமிழ், வதயணாதி்கபமய்திய 
எங்கள் பெரியப்ெணாவிைம், ‘இந்த ஆணடு டதப் 
பெணாங்கடை நணாம் தசர்ந்து, ெடழய வீடடில் 
ப்கணாணைணாடுதவணாமணா மணாமணா!’ என்றணார். 

ெழமடைநணாதர் த்கணாவிைருத்க எங்கள் 
பெரியப்ெணாவுக்கும் சிததப்ெணாவுக்கும் 
ப்கணாணடுதெணா்க ப்கணாஞ்சம் பெணாரியும் 
பெணாடடுக்்கைடையும் வணாஙகித்னன்.

 அந்தப் பெணாரி எங்கள் வணாழ்டவப்தெணாைதவ 
்க்னமற்று இருந்தது!
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உைக சினிமா

ததாைர் - 13 èMT

மி்கப் பெரிய மு்கமூடிக்குப் பின் மி்கச் 
சிறிய குழந்டத ம்னம் இருக்்கைணாம். மி்கச் 
சிறிய குழந்டத மு்கததுக்கு பின் மி்கப் 
பெரிய ்கடத இருக்்கைணாம். இந்த மனிதர்்கள் 
விதநணாதமணா்னவர்்கள். அவர்்களின் தெணாக்ட்க 
யணாருதம ்கணிக்்க முடியணாது.   

நூறு வயதில் பிறந்து... ப்கணாஞ்சம் 
ப்கணாஞ்சமணா்க வயது குடறந்துப்கணாணடு 
வந்தணால் எப்ெடி இருக்கும் என்று ஒருநணாள் 
ததணான்றியது. பின் ததணாழர் ஒருவர் மூைம் 
அப்ெடி ஒரு ெைதம இருக்கிறது என்று பதரிய 
வந்தது. உைத்ன ெணார்தததன்... அதுதணான்... 
இந்தப் ெைம்.

ஒரு குழந்டத பிறக்கிறது. ஆ்னணால் 
அது வயதணா்ன ததணாற்றததில் இருக்கிறது. 
சுருக்்கங்களணால் அதன் ்கணாைததின் இறுதியில் 
தன் உைடைக் ப்கணாணடிருக்கிறது. அதன் 
அம்மணா அந்தப் பிரசவததில் இறந்துவிை... தன் 
ஆடச மட்னவிடயக் ப்கணான்ற இந்தச் சணாததணான் 
குழந்டத தவணைதவ தவணைணாம் என்று 

ப்கணான்றுவிை தீர்மணானிதது.. ஒருவழியணா்க 
தவறு வழியில்ைணாமல் ஒரு வீடடின் வணாசலில் 
தெணாடடுவிடடு ஓடிவிடுகிறணான் அதன் அப்ெணா. 
பின் அந்த வீடடில் அந்த வீடடுக் குழந்டதயணா்க 
வளர்கிறணான் அந்தக் குழந்டத “பெஞ்சமின்” 
என்ற பெயதரணாடு. 

கிழடு தடடிப்தெணா்ன உருவததில் 
சிறுவ்னணா்கச் சுற்றுவதில் தடடுத தடுமணாறி 
ஆரம்பிக்கிறது பெஞ்சமின் உை்கததின் ்கடத.

ஆர்ப்ெணாடைம் இல்ைணாத அதத சமயம் 
அலுப்பும் இல்ைணாத ந்கர்தல். வயது 
ஆ்க ஆ்க அவனின் உைல் பின்த்னணாக்கி 
(ரிவர்சில்) குழந்டதடய தநணாக்கிப் தெணாய்க் 
ப்கணாணடிருக்கும். அதணாவது நம் குழந்டதத 
ததணாற்றம் பமல்ை பமல்ை ெணால்யமணாகி 
ெதின் ெருவதது இளடமயணாகி ்கைக்்கல் 
்கல்லூரி மணா்வ்னணாகி நடுநிடைக்குள் வந்து 
பசணாடடை ஆகி பதணாப்டெ தெணாடடு மு்கம் 
சுருக்்கம் விழுந்து தள்ளணாடி தடி ஊன்றிச் சணாவது 
அவனுக்கு ரிவர்சில் நைக்கும்.

F ‚ÎKòv 
«èv ÝçŠ 
ªð¡üI¡ 
ð†ì¡
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இதற்கிடையில் ெக்்கதது வீடடு “பைய்சி” 
மீது ்கணாதல். அவளுக்கும் கிழத ததணாற்றததில் 
இருக்கும் 16 வயது பெஞ்சமின் மீது 
்கணாதல் துளிர்க்கிறது. ்கணாதல் என்று பசணால்ை 
முடியணாத ஒரு வடைம் அது. அது ந்கர்ந்து 
ந்கர்ந்து ஒரு புள்ளிடய அடைவதுதணான் விதி. 
்கணாதலின் விதிடய யணார் தீர்மணானிததணாலும் 
அது பெரும்ெணாலும் எதிர் விட்னடயதய 
தந்துவிடுகிறது.

15 வயதில் 17 வயதில் அவனின் 
கிழதததணாற்றம் ப்கணாஞ்சம் மணாறுெடடு ஒரு 
50 வயது ஆளின் ததணாற்றததுக்கு வருகிறணான். 
்கப்ெலில் தவடை கிடைததுச் பசல்கிறணான். 
்கப்ெல் த்கப்ைன் அவனுக்கு நணெ்னணாகிறணான். 
அவன் ஒரு ஆர்டிஸைணா்க தவணடும் என்று 
்க்னவு ்கணைவன். ஆ்னணால் வணாழ்க்ட்க திடச 
மணாற்றி ஒரு மணாலுமியணாகி விடடிருக்கிறணான். 
ஆ்னணாலும் ரசட்ன மிக்்க அவன் 
பெஞ்சமினுக்குப் பெண்களின் உை்கதடதத 
திறந்துவிடுகிறணான். முதன்முதைணா்கப் 
பெண்களின் ஸெரிசததில் திடளக்கிறணான் 
கிழத ததணாற்ற பெஞ்சமின். 

ஒரு ்கடைததில் நீச்சல் வீரணாங்கட்ன 
ஆ்க தவணடும் என்று ஆடசப்ெடும் ஒரு 
பெணணின் உறவு பெஞ்சமினுக்குக் 
கிடைக்கிறது. அவள் மீது ்கணாதல் 
ப்கணாள்கிறணான் பெஞ்சமின். தி்னமும் 
இரவில் சந்திததுக்ப்கணாள்கிறணார்்கள். ததநீரில் 
ஆரம்பிக்கும் தவிப்பின் சுடவ பமல்ை 
துவர்ப்ெணாகி பின் இனிக்்கத துவஙகுகிறது. 
ததணாற்றங்கடளத தணாணடி உள்ளு்ர்வுக்கு 
அடை ெணாயும் ம்னததணாடு ஆங்கணாஙத்க 
இருக்கும் மனிதத தவிப்பு்கடள இந்தப் 
பெண ்கதணாெணாததிரததின் மூைமணா்க உ்ர 
முடிகிறது. அதுவடர பைய்சிக்குத தவறணாமல் 
்கடிதம் எழுதி வந்தவன் அதன் பிறகு 
நிறுததிக்ப்கணாள்கிறணான். 

பின் ஒருநணாளில் அவள் ்கணா்ணாமல் 
தெணாய்விடுகிறணாள். அவள் தன்ட்ன ஒரு 
நீச்சல்்கணாரியணாக்்க தவணடும் என்ெதில் எஙத்கணா 
தவிததுக்ப்கணாணதை இருப்ெவள். ஆடச்களின் 
நீடசிடய நணாம் ்கணடு்ரும் முன்த்ன 
அது மீணடும் நீணடுவிடுகிறது. புததனும் 
சிததணார்ததனும் தநருக்கு தநர் சந்திததது 
கிடையணாது என்ற உணடமடய யதசணாதடர 
எப்தெணாதுதம யணாரிைமும் ெகிரணாத துயரம் 
தெணாை... அது ஒரு வட்க ்கசப்பின் சுடவதயணாடு 
அரூெக் ்க்னவுக்குள் தன்ட்ன மீடபைடுததுக் 
ப்கணாணதையிருக்கிறது.

இப்தெணாது அவனின் ததணாற்றம் ஒரு 40 
வயதுக்்கணார்னணாகி விடுகிறது.

உை்கப் தெணாடரத பதணாடடுச் பசல்லும் 
திடரக்்கடதயில் பெஞ்சமின் மீணடும் தன் 
தணாயிைதம வந்து தசர்கிறணான். ஒரு ்கடைததில் 
தணாயும் இறந்துதெணா்க பைய்சியுைன் தனி 
வீடடில் வணாழத துவஙகுகிறணான். ்கணாதலும் 
்கைவியுதம தி்னம் உ்வணாகிப் தெணாகிறது. 
அவர்்களின் தஜணாடிப் பெணாருததததணால் பைய்சி 
ஒரு மணாதிரி ்கவடை ப்கணாள்கிறணாள். ஆம். 
அவடள விை அவன் 6 வயது மூததவ்னணா்க 
இருந்தணாலும் அவனுக்கிருக்கும் வித்னணாதமணா்ன 
இந்தத ததணாற்றப் பிரச்சிட்னயணால் வயது 
ஆ்க ஆ்க  அவனின் ததணாற்றம்.. இன்னும் 
இளடமயணாகிக்ப்கணாணடிருக்்க அவளின் 
மூப்புதததணாற்றம் அவத்னணாடு இட்யணா்க 
இருக்்க தடுமணாறுகிறது. குழந்டதயும் 
பிறக்கிறது. அந்தக் குழந்டதக்குத தணான் 
ஒரு நல்ை அப்ெணாவணா்க இருக்்க முடியணாது.. 
இயைணாது. அதன் பெணாம்டமடயப் தெணாை 
நணான் மணாறி விடுதவன் என்று வருததம் 
ப்கணாள்ளும் பெஞ்சமின் ஒருநணாள் இரவு 
அவள் விழிததுக்ப்கணாணடிருக்கும் தெணாதத 
வீடடைவிடடு பவளிதயறிவிடுகிறணான்.
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புததனின் வணாழ்வுதட்ன எது ்கவவி்னணாலும் 
ஆடச ்கவவுவதில்டை என்ெடதச் சம்ெந்ததம 
இல்ைணாமல் தயணாசிக்்க டவக்கிறது....
விதநணாதங்களின் வணாழ்வியல் முயற்சி.

பதரிந்தத அறுெடும் பிரிவு்களில் 
பெரும்ெணாலும் ்கணணீருக்கு தவடை இல்டை. 
அது ஆழ்ந்த ்க்னதடதக் கி்ற்றுக்குள் விழும் 
்கல்டைப் தெணாை இழுததுக்ப்கணாணதை 
இருக்கிறது.  

்கணாைங்கள் ஓடிவிடுகின்ற்ன.

அந்தக் குழந்டதக்கு 13 வயதணாகும் 
தெணாது 17 வயது ததணாற்றததுைன் மீணடும் 
வருகிறணான் பெஞ்சமின். தவறு ஒருவடரக் 
்கல்யணா்ம் பசய்து ப்கணாணை பைய்சி என்்ன 
பசய்வபதன்தற பதரியணாமல் ம்னதுக்குள் 
ததம்புகிறணாள். மூடளக்குள் நிட்னவடை்கள் 
பெஞ்சமிட்ன மறக்்க முடியணாத வலி்கள். 50ஐ 
தணாணடிய அவள் 17 வயது டெயன் ததணாற்றததில் 
இருக்கும் பெஞ்சமிட்ன எதிர்ப்கணாள்ள 
முடியணாமல் தவிக்கும் இைததில் அவர்்களின் 
அப்தெணாடதய தடுமணாற்றம் ்கைவியில் 
முடிகிறது. அது ததடவயுமணாய் இருக்கிறது. 
வணாழ்வின் எல்ைணாத தரு்ங்களிலும் 
அப்தெணாடதக்்கணா்ன தீர்வு ்கைவியில் இருப்ெடத 
நணாமும் அறிந்தத இருக்கிதறணாம்.

பின் மீணடும் தவ்கமணாய்க் ்கணாைங்கள் 
ஓை பெஞ்சமின் 7 வயது சிறுவ்னணா்க 
மணாறிவிடுகிறணான். ஆ்னணால் எல்ைணாதம 
மறந்துதெணா்னவ்னணா்க அவன் பெயர் மடடும் 
மிஞ்சி நிற்்க அவட்ன ஓர் அன்ட்னடயப் 
தெணாை ெணார்க்்கத துவஙகுகிறணாள் பைய்சி. 
அந்தக் ்கணாடசி்கள் ஒவபவணான்றும் விச்னக் 
டஹக்கூக்்கள். நமக்குத பதரியும். இவர்்கள் 
இருவருதம ஒரு ்கணாைததில் ்கணாதைர்்கள் 
என்றும் ்க்வன் மட்னவியணா்க வணாழ்ந்தவர்்கள் 
என்றும் அவர்்களுக்கு ஒரு குழந்டததய 
இருக்கிறபதன்றும் நமக்குத பதரியும். 
அத்னணால்தணான் அது நமக்குத துயர வடுடவக் 
ப்கணாடுக்கிறது. 

பைய்சி, ெணாைம் பசணால்லித தருகிறணாள்.. 
்கடத்கள் கூறுகிறணாள். நடை ெயிலும் 
குழந்டதயணாகி பின் ட்கக் குழந்டதயணாகி பின் 
ஒருநணாளில் மரிததுப் தெணாகிறணான் பெஞ்சமின். 
அட்ததெடிதய அந்த மர்தடத 
அடமதியணா்க உள்வணாஙகுகிறணாள் பைய்சி.

இந்தக் ்கடத முழுக்்க மர்ப் ெடுக்ட்கயில் 
இருக்கும் பைய்சி பெஞ்சமின் எழுதிய 
நணாடகுறிப்டெத தன் ம்களிைம் ப்கணாடுததுப் 
ெடிக்்கச் பசணால்லிக் த்கடடுப் ெடழய 
நிட்னவு்களில் மூழ்குவதணா்கதவ நமக்குக் 
்கணாடைப்ெடுகிறது.

இந்தப் ெைம்... யணாருமற்ற ்கணாடடுக்குள் 
யணாருதம அறியணாத ஒரு நீதரணாடையில் 
பமல்ை பமல்ை நீச்சல் மறக்கும் ஒரு மீனின் 
்கற்ெட்னடய ஒததது. இந்த வணாழ்வின் 
வித்னணாதத தன்டமடய ஒவபவணாரு 
ெணார்டவக்கும் ஒவபவணாரு அர்தததடத மணானுை 
ம்னதின் வீரியங்கடள மி்கத துல்லியமணா்க 
நமக்கு அள்ளித பதளிததுக்ப்கணாணதை 
பசல்கிறது. 

ஆம். ெைததில் பசணால்வது தெணாைதவ.... 

சிைர் ஆற்றின் ்கடரயில் அமர்ந்து 
ப்கணாணடிருக்்கதவ பிறக்கிறணார்்கள். சிைர் 
மின்்னல் தணாக்கிச் சரியதவ பிறக்கிறணார்்கள். 
சிைர் இடச த்கடடு ரசிக்்கதவ பிறக்கிறணார்்கள். 
சிைர் ஓவியம் வடரயதவ பிறக்கிறணார்்கள். 
சிைர் நீந்ததவ பிறக்கிறணார்்கள். சிைர் 
அம்மணாக்்கள் ஆ்கதவ பிறக்கிறணார்்கள். சிைர் 
ெடைன் தச்கரிக்்கதவ பிறக்கிறணார்்கள். சிைர் 
தஷக்ஸபியடரத பதரிந்து ப்கணாள்ளதவ 
பிறக்கிறணார்்கள். சிைர் ஆடுவதற்்கணா்கதவ 
பிறக்கிறணார்்கள். 

ஆ்னணால் யணாவருதம மரிததுப் தெணா்கதவ 
பிறக்கிறணார்்கள்.

திரைப்படம் : THE CURIOUS CASE 
         OF BENJAMIN BUTTON 
இயக்குநர் : DAVID FINCHER
ம�ொழி : ஆங்கிலம் 
ஆண்டு : 2008 
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 அஞ்சலி

நதாம் வதாழும் உலகம் ஒரு உண்� அல்லது 
கனவு என்ப்்ச் ஜசதால்வது மிகவும் கடினம்

- கிம் கி ்க்

பதன்ப்கணாரியணாடவச் தசர்ந்த இயக்கு்னர் 
கிம் கி ைக் எழுததணாளர் தயணாரிப்ெணாளர் எ்னப் 
ென்மு்கங்கடள உள்ளைக்கியவர்....

திடரப்ெைங்கள் பெணாதுவணா்க மனிதட்ன 
இயக்கும் சக்தி உடையடவ... மனித ம்னங்களில் 
தணாழிைப்ெடடு இருக்கும் உ்ர்வு்கடளத தடடி 
பவளிக்ப்கணா்ரச் பசய்து ெணார்டவயணாளனுக்கு 
ஓவியங்களணா்கக் ்கணாடசி்கடள விவரிப்ெதற்கு ஒரு 
சிை இயக்கு்னர்்களணால்தணான் முடிகிறது.

அந்த வட்கயில் மணாய விதடதக்்கணாரன்தணான் 
கிம் கி ைக் ...

அவரணால் ெடைக்்கப்ெடடிருக்கும் 
்கதணாெணாததிரங்கள் பமௌ்னமணா்னடவ 
ஆழமணா்னடவ... ஒரு நதியின் பமௌ்னதடதக் 
்கதணாெணாததிரங்களில் உருதவற்றி எந்தவிதச் 
சைசைப்பும் இன்றி யணாதரணா ஒருவரணால் 
்கல் எறியப்ெை டவதது வடளயங்கடள 
உருவணாக்கி எண்ங்கடள அதிஅற்புதமணாய் 
பவளிப்ெடுததக்கூடியடவ...

ஏன் உங்கள் ெடைப்பு்களில் ்கதணாெணாததிரங்கள் 
தெசவில்டை என்று அவரிைம் த்கடைணால் 
“தெசுகின்ற எல்ைணாச் பசணாற்்களுக்கும் உயிர்ப்டெ 
பவளிப்ெடுதத முடிவதில்டை... பமௌ்னம்தணான் 
மி்கப்பெரிய ஆயுதம் சக்தியும் கூை...” என்கிறணார் 
கிம் கி ைக்.

உைகின் மி்கப்பெரிய ்கைவுள் யணார் என்றணால் 
சூழ்நிடைக் ட்கதிடயச் சூழ்நிடையில் இருந்து 
பிரிதபதடுதது ஒரு ெறடவ தெணால் ெறக்்கச் 
பசய்ெவன் என்கிறணார்.

அன்டெச் பசலுததுவதற்கு வயதில்டை 
மற்றும் ெணாகுெணாடு இல்டை. நணாம்தணான் நிடறய 
பிரிதது டவததிருக்கிதறணாம். நடபுக்கு எ்ன ஒரு 
பசணால்.. ்கணாதலுக்கு எ்ன ஒரு பசணால்.. உறவு்களுக்கு 
எ்ன ஒரு பசணால். 

கிம் கி ைக்கிைம் ஒதர பசணால்தணான்.. அன்பு. 
அடதக் ்கதணாெணாததிரங்களில் ஒரு த்கணாப்டெடயப் 
தெணாை வடிவடமக்கிறணார். அந்தக் த்கணாப்டெ 
அன்டெ ஊற்றி மிைறு மிைறணா்க நம்டமப் ெரு்க 
டவக்கிறணார்.

ஆயிரம் வணார்தடத்களணால் தெசப்ெை 
தவணடிய ஒரு ்கணாடசிடய ஒற்டறப் ெணார்டவயணால் 
நிடைநிறுததி பமௌ்னதடதப் பிளிறச்பசய்து 
ெணார்டவயணாளட்னப் ெதில் பசணால்ை டவக்கும் 
விதடத எல்ைணாம் அவரணால் நி்கழ்ந்த ஒன்று...

இடச்களணால் ்கணாடசி்கடள அவர் நிரப்புவது 
இல்டை. இறகு பூமியில் விழும் அதிர்டவ 
தநரடியணா்க இடசயணாக்கி நம் ்கணாதில் விழடவதது 
ரீங்கணாரம் இடுகிறணார்.

மனிதனுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் 
உள்சணார்ந்த மிரு்கதத்னங்கடளக் ்கணாடசி்களில் 
ெணார்க்கின்றதெணாது நமக்குள்ளிருக்கும் 
மிரு்கங்கடள ஒளிதது உச் ப்கணாடடிக்ப்கணாணடு 
இருப்தெணாம். சிறுவயது என்ெது நீதரணாடைம். 

கிம் கி டக்
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எஙப்கல்ைணாம் ெணாடத கிடைக்கிறததணா 
அஙப்கல்ைணாம் ஓடிக்ப்கணாணதை இருக்கும் 
அவற்டற ஒருநிடைப்ெடுததுவதற்ப்க்ன 
விவரிததிருப்ெணார்... Spring summer fall winter and spring 
என்கிற திடரப்ெைததில். இயற்ட்கயில் பசன்று 
அமர்வது தியணா்னம் அல்ை. நமக்குள் இருக்கும் 
்கணாடு்கடளயும் மடை்கடளயும் ்கணைறிந்து 
மிரு்கதடத உள்ளைக்கி இயற்ட்கடயக் 
்கணைறிவதத தியணா்னம் என்கிறணார். amen என்கிற 
திடரப்ெைததில் வணாழ்வில் ஒவபவணான்டறயும் 
நணாம் பதணாடைததுவிடடுக் ்கணடுபிடிப்ெதற்குத 
ததடி அடைந்து ப்கணாணடிருப்ெதற்்கணா்ன 
உ்ர்வின் பெருபவளிடயக் ்கணாடசி்களில் 
அமிழ்ததியிருப்ெணார்.

ஓருயிர் வயிற்றில் முடளப்ெதற்்கணா்க ஆகும் 
தநரமும் அடதக் ்கடைப்ெதற்கு முடிபவடுக்்க 
ஆகும் தநரமும் உள்ள இடைபவளிதணான் கிம் கி 
ைக்கின் திடரக்்கடத்களில் ெைம் பெரும்ெணாலும்.. 
தணான் வளர்தத பெணட்த தணாத்ன ்கணாதல் ப்கணாணடு 
திரும்ம் புரிய ஆடசப்ெடுகிதறன் எ்னக் கூறும் 
கிழவட்ன எஙகு ெணார்ததிருப்பீர்்கள்..

இவரிைம் அப்ெடி ஒரு கிழவன் உணடு. 
The bow... அப்ெடிப்ெடை கிழவன் தணான் வளர்தத 
பெணட்த தணாத்ன ்கல்யணா்மும் பசய்கிறணான். 
நீங்கள் ்கணாரி உமிழும் முன்

உங்கள் ்கண்களிலிருந்து உமிழ்நீடர வர 
டவததுவிடுவணார் கிம் கி ைக்...

தூணடிலில் புழுக்்கள் மடடுமல்ை.. 
ஒவபவணாரு வக்கிர மனிதனின் தூணடிலிலும் 
புழுவணாய் ஒரு பெண உைல் குததப்ெடடு 
இடரக்்கணா்கத பதணாஙகி இருக்கும் என்ெடத the isle 
திடரப்ெைததில் உ்ர்ததியிருப்ெணார்.

்கணாதல் என்ெது ்கழிவு ்கணாமததின் நீடசி்களில் 
இயஙகியிருக்கும் மனிதபவளிக்குள் ்கணாதபைன்ெது 
்கழிவிரக்்கம் என்ெடதயும் என்்ன தநர்டமயணா்க 
அன்பு பசலுததப்ெடடிருந்தணாலும் த்னக்குத 

ததடவயணா்ன தநரததில் த்னக்குத ததடவயணா்னடத 
மனிதன் அசணாதணார்மணா்கத தவறணா்ன வழியில் 
கூை எடுததுக்ப்கணாள்வணான் என்ெடதயும் 3 iron 
திடரப்ெைததில் பசணால்லி இருப்ெணார்.

இவவுைகில் உ்தவ அழிந்துவிடைது, 
மனிதன் தின்ெதற்கு எல்ைணாம் ்கற்்கள் ஆகிவிடை்ன, 
மிச்சமிருப்ெது மனிதர்்கள் மடடும்தணான் என்ற 
சூழல் வரும்தெணாது மனிதன் தன் ெசிக்்கணா்க 
இன்ப்னணாரு மனிதட்ன இடரயணா்கப் ெணார்ப்ெணான் 
என்ெடத human space time and human என்ற 
திடரப்ெைததில் மி்க தநர்ததியணா்கச் பசணால்லி 
இருப்ெணார்.

ரததமும் சடதயும் தின்று குரூரங்கடள 
ரசிதது அசுததங்களில் வணாழ்ந்து ப்கணாணடிருக்கும் 
ஒருவனிைம் முன்வந்து நணான்தணான் உன்ட்னப் 
பெற்ற தணாய் என்கிறணார். அடத நிரூபிக்்கப் தெணாரணாடும் 
தெணாரணாடைததின் உச்சம் உங்களணால் ்கற்ெட்ன 
பசய்து கூை ெணார்க்்க முடியணாது. ஆழ்ந்த உ்ர்டவ, 
பெரும் புரிதடை நம்மிைம் ப்கணாடுததுவிடடுச் 
பசல்லும் ்கடைசி ்கணாடசி.. நம்டம அப்ெடிதய 
உடறயச் பசய்கிறது Pieta எனும் திடரப்ெைததில்.

இப்ெடி ஒவபவணாரு திடரப்ெைததிலும் 
்கதணாெணாததிரங்கள் தெசணாமலும்.. உை்க அளவில் 
தெசப்ெடடுக் ப்கணாணடிருக்கும் அந்தத திடரப்ெைம் 
்கதணாெணாததிரங்கள் வணாயிைணா்க. Time, breathe, dream, 
mobieuos, net crocodile, bad guy, wild animals, real fiction, 
address unknown, the coast guard, Samaritan girl, dissolve... 
எ்னக் கிம் கி ைக் இன் ஒவபவணாரு திடரக்்கடதயும் 
உங்கள் முதுட்க உங்கள் மு்கததிற்கு முன் நிறுததி 
உங்கடள உங்களுக்த்க ஆ்ன அடையணாளங்கதளணாடு 
்கணாணபிப்ெடத உ்ர்வீர்்கள்.

முடுக்கிய ஆன்மணாவுக்குள் இருணை 
இைததில் அடத ஆழமணா்க அடைந்து அட்னவரும் 
சிந்திப்ெதற்்கணா்ன சணாததணான் வழிடயயும் ்கைவுளின் 
வழிடயயும் மு்கததிடர கிழிதது எடுக்்கப்ெடுகிற 
ெக்்கங்களில் குற்றமும் மன்னிப்பு்களும் 
ெணாவங்களும் ்கருட்்களும் நம்முள் ெய்மணா்க 
ஒரு புதத்கமணா்க அவர் விடடுச்பசன்ற ்கடத்கள் 
்கதணாெணாததிரங்கள் இனி எந்த ஒரு ்கடைஞைனும் 
பதணாைமுடியணாத உச்சம்.

அவரின் ஆன்மணா ்கடத்களில் வணாழ்ந்து 
ப்கணாணடிருக்கிறது அவரின் உைலில் அல்ை.

“எ்னது ெணார்டவயணாளர்்களுைன் ஒரு நடுததர 
டமதணா்னதடதக் ்கணடுபிடிக்கும் திறன் எ்னக்கு 
இல்டை. இது எ்னக்கு நன்றணா்கதவ பதரியும்” 
என்கிறணார் கிம் கி ைக்...
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 பிைதி எடுக்க முடியாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத ்தைல் - 5
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 சிறுகலத

அதி்கணாடையில் ்கண்னின் ஏததணா ஒரு 
்க்னவு ்கடைந்தது. அவன் அம்மணாவின் குரல் 
த்கடடு ்கணவிழிததணான். 

‘’எழுந்துக்த்கணா ்கண்ணா, அப்ெணா உ்னக்குப் 
புது பசணாக்்கணா, புது ைவுசர் வணாஙகித தர்தறன்னு 
பசணான்்னணாரு.” 

“புதுச்பசணாக்்கணா…” என்ற வணார்தடததணான் 
அவட்னத தூக்்கததில் இருந்து விடுவிததது. 
மிகுந்த சந்ததணாஷமணா்னணான். ்கண்ன், ெதது 
வயதுச் சிறுவன். நணான்்கணாம் வகுப்பு மணா்வன். 
தநற்று இரவு புதுச்சடடை த்கடடு அழுது, 
அைம்பிடிதது, தன் அப்ெணாவிைம் அடிவணாஙகி 
அழுதுப்கணாணதை தூஙகி்னணான். 

‘’ெல்லு விளக்கிடடு வணாைணா, பவளிய 
தெணாயி ஓடைல்ை சணாப்டடுக்்கைணாம், அப்ெடிதய 
மணிததணாததணாகிடை புது பசணாக்்கணா ைவுசர் 

வணாஙகிக்்கைணாம்’’ என்றணார் அப்ெணா. 
்கண்ன், ்கணாடைக்்கைனிற்்கணா்க 

வீடடின் பின்ெக்்கம் பசன்றணான். ்கண்னின் 
அப்ெணா குமணார், ஒரு துப்புரவுத பதணாழிைணாளி. 
ஒரு ஒப்ெந்தக்்கணாரரிைம் தி்னக்கூலிக்குப் 
ெணிபசய்ெவர். அவர்்கடளப் பெணாறுததவடர, 
புதுச்சடடை என்ெது நிஜமணா்ன புதிய சடடை 
அல்ை. ஏற்்க்னதவ ஒருவர் உடுததி கிழிசல் 
இல்ைணாமல் அல்ைது கிழிசல் பதரியணாமல் 
டதக்்கப்ெடடு, மணிததணாததணா என்ெவர் 
நடைெணாடதயில் குவிததுப்தெணாடடு விற்கும் 
துணி்கள்தணான். அந்தக் குடிடசப்ெகுதி 
எஙகும் வறுடமதணான் நிடறந்து இருந்தது. 
அவர்்களின் வணாழ்க்ட்கததரம் ஒருவட்கயில், 
நிரெரணாதி்களுக்குக் கிடைக்கும் அதி்கெடச 
தணைட்ன தெணான்றது. ்கண்னும் குமணாரும் 
பவளிதய நைந்துபசல்ைத பதணாைஙகி்னணார்்கள். 
இருவரும் பசருப்பு அணியவில்டை. குமணார் மி்க 
நீளமணா்ன மூன்று குச்சி்கடள டவததிருந்தணார். 

‘’அப்ெணா அடிச்சுடதைன்னு த்கணாெமணா 
இருக்கியணாைணா?’’ 

‘’இல்ைப்ெணா.’’ 
‘’பசணாக்்கணா கிழிஞ்சுடுச்சுனு தவற பசணாக்்கணா 

த்கடைணா, துடடு குடுக்்கணாம நல்ைணா குடிச்சுடடு 
வந்து தெணாடதை அடிக்்கறவன்தணாத்ன நம்ம 
அப்ெணான்னு வருததமணா இருக்்கணாைணா?’’ 

‘’இல்ைப்ெணா.’’ 
‘’நணான் எங்க அப்ெணாகிடை அடி வணாஙகி்னதத 

இல்ைைணா, அவரும் அவங்க அப்ெணாகிடை அடி 
வணாஙகியிருக்்க மணாடைணாரு. ஏன் பதரியுமணா? 
எங்க அப்ெணா பெணாறக்்கறதுக்கு பரணடு மணாசம் 
முன்்னணாடிதய அவங்க அப்ெணா பசததுடைணாரணாம். 
நணான் பெணாறந்து ஒரு வயசு ஆ்கறதுக்கு முன்்னணாடி 
எங்க அப்ெணா பசததுடைணாரு. எ்னக்கும் இன்னும் 

பரிசுத்தம்
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எததட்ன நணாள்னு எல்ைணாம் பசணால்ைமுடியணாது 
்கண்ணா. நணாங்க ெணாக்்கற பதணாழில் அப்ெடி. 
நணான் ஒன்னும் சந்ததணாஷததுக்்கணா்கக் குடிக்்கறது 
இல்ைைணா. குடிக்்கதைன்்னணா எந்த மனுஷனும் 
இந்தத பதணாழில் ெண்முடியணாது.’’ 

ஒரு ஓடைல் வந்தது. 
“குமணாரு, வணாடச்தமன் ஒருததர் உன்ட்னத 

ததடினு இருந்தணாரு. ெணாததியணா?’’ 
“அவரு ்கம்பெனிக்குததணான் தெணாதறன் 

மணாஸைர்.’’ 
“நம்ம டெய்னணா? ெடிக்்கறணா்னணா?’’ 
“நணாைணாவது ெடிக்கிறணான் மணாஸைர், பரணாம்ெ 

நல்ைணா ெடிப்ெணான். இஙகிலிஷ்ைணாம் நல்ைணா 
தெசுவணான். ஒன்னு பரணடு மூணு எல்ைணாம் 
இஙகிலீஷ்லிதய நூறு வடரக்கும் எணணுவணான். 
நணான் டெய்ன தவறமணாதிரி வளக்குதறன் 
மணாஸைர். இன்னிக்கு ஸகூல் லீவு. அதணான் 
அப்ெடிதய கூடடினு தெணாதறன். இடலி இருக்்கணா 
மணாஸைர்?” 

“்கண்ணா, ட்கயக்்கழுவினு உள்ள வணாைணா.’’ 
இரணடு தமடஜ்கள் இருந்த்ன. பமணாததம் 

எடடு வணாடிக்ட்கயணாளர்்கள் சணாப்பிைக்கூடிய ்கடை. 
மூன்று தெர் சணாப்பிடடுக்ப்கணாணடிருந்தணார்்கள். 

“குமணாரு, ெணார்சல் ்கடடித ததரன்ெணா. 
வீடடுக்கு எடுததுனு தெணாயி சணாப்பிடு. உள்ள 
்கஸைமர் சணாப்பிடடுனு இருக்்கணாங்கல்ை.’’ 

“சரிதணான் மணாஸைர், அப்ெறம் வதரன்.’’ 
இருவரும் பவளிதயறி்னணார்்கள். 

“ெணாததியணா ்கண்ணா, நணான் ்கடை உள்ள 
உக்்கணாந்து சணாப்பிைக்கூைணாதுன்னு எப்ெடி 
பதணாரததறணாரு ெணாரு.’’ 

“எதுக்குப்ெணா பதணாரததறணாங்க.’’ 
“நணான் ெணற பதணாழில் அப்ெடி. 

நணாலு பதரு தள்ளிப்தெணா்னணா தவற ்கடை 
வரும். அந்தக் ்கடைக்்கணாரருக்கு என்ட்ன 
அடையணாளம் பதரியணாது. நணாம உள்ள உக்்கணாந்தத 
சணாப்டடுக்்கைணாம்.’’

அவர் பசணான்்ன ்கடைக்குச் பசன்று 
உட்கணார்ந்தணார்்கள். குமணார் அந்தக் குச்சி்கடள 
முன்தெ பவளியில் டவததுவிடைணார். ்கண்ன் 
இடலி சணாப்பிடைணான். 

“நீங்க சணாப்பிைலியணாப்ெணா?’’ 
“தவடை முடிச்சுடடு, குளிச்சுடடு 

சணாப்பிைணும். இப்தெணா சணாப்டைணா தவடை 
பசய்யும்தெணாது வணாந்தி வந்துடும்.’’ 

்கண்ன், சணாப்பிடடு முடிததுக் ட்க 
்கழுவி்னணான். குமணார், ததணாளில் தெணாடடிருந்த 
ெடழய சிவப்புநிறத துணடைக் ட்க துடைக்்கக் 
ப்கணாடுததணார். 

“்கண்ணா, நீ பெருசணா்னதும் என்்னவணா 
ஆ்கணும்னு ஆடச வச்சிருக்கியணாைணா?’’ 

“ைணாக்ைர் ஆ்கணும்னு ஆடசப்ெணா’’ 
“நல்ைது ்கண்ணா, நம்பிக்ட்கதயணாை முயற்சி 

ெணணு, ைணாக்ைர் ஆ்கமுடியை்னணா டடரவர் 
ஆயுடு. இல்தைன்்னணா ஏதணாவது ்கடை டவ. 
முடியடையணா மூடடை தூக்கிப் பெணாழச்சுக்த்கணா, 
தப்தெ இல்ை. அந்த தவடையும் முடியை்னணா, 
பிச்டச எடுக்்கணும்னு விதி இருந்தணா அடதக்கூை 
ெணணு. ஆ்னணா அப்ெணா ெணற பதணாழிலுக்கு 
மடடும் வந்துைணாதைணா. எங்க தணாததணா ெண்ணாரு, 
அப்ெணா ெண்ணாருன்னு என்ட்ன ெண்ச் 
பசணான்்னணாங்க, எ்னக்கு அப்தெணா அசிங்கமணாத 
பதரியை. சின்்ன வயசுலிதய வந்துடதைன், நணான் 
தவற தவடைக்கும் தெணா்கமுடியை. எல்ைணாரும் 
நணாலு அடி தள்ளி நின்னு என்கூை தெசறடததய 
அசிங்கம்னு நிட்னக்கிறணாங்க, யணார் தவற தவடை 
ப்கணாடுப்ெணாங்க பசணால்லு.’’ 

்கண்ன், “சரிப்ெணா. நணான் நிச்சயம் தவற 
தவடைக்குப் தெணாயிடுதவன்ப்ெணா,’’ என்றணான். 

“உை்கததிதைதய ்கஷ்ைமணா்ன தவடை 
ரணாக்ப்கட ஓடறது, பிதளன் ஓடறது இல்ைைணா. 
துப்ெணாக்கி எடுததுனு மிலிடைரிை சணடை 
தெணாைறது இல்ைைணா, ்கஷ்ைமணா்ன தவடைன்்னணா 
உங்க அப்ெணா பசய்யற தவடைதணான். 
அவனுங்ககூை பசப்டிக் தைஙக் லீக் ஆ்னணா, மூக்ட்க 
மூடிடடு தூரமணாப் தெணாயிடுவணாங்க. க்ளவுஸ, 
மு்கமூடி இல்ைணாம அந்தப் பெரிய மனுஷங்கள்ை 
ஒருததட்ன இறங்கச் பசணால்தைன் ெணாப்தெணாம். 
முதைடமச்சர் ஆ்கப்தெணாதறன்னு பசணால்றவங்க, 
்கபைக்ைர் ஆதவன்னு பசணால்றவங்க, இவங்க 
ஒருநணாள் பவறும் உைம்தெணாை பசப்டிக் தைஙக் 
உள்ள இறஙகி அடைப்பு எடுதபத ஆ்கணும்னு 
சடைம் தெணாடைணாங்கன்னு டவயி, அப்தெணாதணான் 
என்்னமணாதிரி இந்தத பதணாழில் ெணாக்்கறவங்க 
எல்ைணாருக்கும் ஒரு விடிவு்கணாைம் வரும்.’’ 

“இதுக்கு மிஷின் எல்ைணாம் 
்கணடுபுடிக்்கலியணாப்ெணா?’’ 

“இருக்குனுதணான் பசணால்றணாங்க, ஆ்னணா 
நடைமுடறை நணாங்க உள்ள உழுந்து உயிடர 
விடடுடடுதணாத்ன இருக்த்கணாம்.’’ குமணார், தணான் 
உ்ர்ச்சிவசப்ெடுவடத அறிந்து தன்ட்னக் 
்கடடுப்ெடுததிக்ப்கணாணைணார். 
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“நணான் எதுக்கு உன்ட்னக் கூடடிடடு 
வந்து இடத எல்ைணாம் பசணால்தறன் பதரியுமணா? 
நணான் எவவளவு ்கஷ்ைப்ெடடு ெ்ம் 
சம்ெணாதிக்கிதறன், எதுக்்கணா்கக் குடிக்்கதறன், மதத 
ஜ்னங்க நம்மள எப்ெடி நைததறணாங்க, இடத 
எல்ைணாம் நீ புரிஞ்சிக்்கணும்னுதணான், ்கண்ணா. நீ 
சின்்னப் டெயன், உ்னக்குப் புரியுமணா பதரியை?’’ 

“எ்னக்குப் புரியுதுப்ெணா.’’ 
குமணார் தவடை பசய்யதவணடிய 

பிளணாஸடிக் ்கம்பெனிக்கு வந்து தசர்ந்தணார்்கள். 
பசப்டிக் தைஙக் நிடறந்து சணாடை எஙகும் 
அசுதத நீர் ஓடிக்ப்கணாணடு இருந்தது. துர்நணாற்றம் 
வீசிக்ப்கணாணடு இருந்தது. அடதச் சுற்றி 
நணான்குதெர் மூக்ட்கப் பெணாததிக்ப்கணாணடு 
நின்றிருந்தணார்்கள். 

“வணா குமணாரு, உ்னக்த்கணாசரம்தணான் எல்ைணாரும் 
நிக்்கதறணாம். சடடுபுடடுன்னு தவடைய ஆரம்பி.’’ 

குமணார், தணான் ப்கணாணடுவந்த மூன்று 
குச்சி்கடள ஒன்தறணாடு ஒன்று நீளமணா்க இட்தது 
உள்தள பசலுததிக் குததிவிடைணார். நுடர எழுந்து 
வந்தது. அடைப்பு நீங்கவில்டை. 

“ெதடதய உடடு குததறது தவடைக்கு 
ஆ்கை சணார், உள்ள இறஙகிததணான் பசய்யணும்.’’ 

“சீக்கிரம் நல்ைெடியணா பசஞ்சுக் ப்கணாடு 
குமணாரு, சுததி எததட்ன குடும்ெம் அவஸடத 
ெைறணாங்க ெணாரு. எவதளணா துடடு தவணுதமணா 
தவடைய முடிச்சுடடுக் த்கடடு வணாஙகிக்்க.’’ 

“நணான் என்்ன சணார் அதி்கமணாவணா 
த்கக்்கப்தெணாதறன், ஒரு ஐநூறு ப்கணாடு சணார், 
டெயனுக்கு பசணாக்்கணா ைவுசர் வணாங்கறதுக்கு 
ஆகும். முதல்ை ஒரு த்கணாடைணார் ெணாடடில் வணாஙகிக் 
ப்கணாடு சணார், குடிச்சணாதணான் உள்தள இறஙகி இந்த 

நணாததததுை தவடை பசய்ய முடியும்.’’ 
“்கணாைங்கணாததணாை எப்ெடி குமணாரு ெணாடடில் 

வணாங்க முடியும், இன்னிக்குக் கிடைக்்கணாதத, 
்கணாந்தி பஜயந்தி தவற, ்கடை பதணாறக்்க 
மணாடைணாங்கப்ெணா.’’ 

“இப்தெணா என்்ன ெணறது சணார்?’’ 
“ெணாதது பசய்யி குமணாரு…’’ 
“சரி சணார், வணாய் ஃபுல்ைணா ெணாக்கு தெணாடடுனு 

உள்தள இறங்கதறன். பெரிய ்கயிறு இருந்தணா 
ப்கணாடு சணார்’’ என்றெடி, அஙத்கதய ஆடை 
்கடளந்தணார். தன் லுஙகிடயப் ெல்லில் 
்கடிததெடி சிவப்புததுணடைக் த்கணாம்மணாக்கிக் 
ப்கணாணைணார். குமணார், இடுப்பில் ்கயிறு 
்கடடிக்ப்கணாணடு மறுமுட்னடய ஒரு மரததில் 
்கடடிவிடைணார். ட்கயில் சின்்னக் குச்சிடய 
எடுததுக்ப்கணாணைணார். 

“உள்தள தெணா்னதும் நூறு வடரக்கும் 
எணணுங்க. அப்ெயும் நணான் பவளிய வரைன்்னணா 
பரணடு மூணுதெர் தசர்ந்து ்கயிடறப் புடிச்சு 
தூக்கிடுங்க சணார்.’’ உள்தள இறஙகி்னணார். 
்கண்ன் அடதப் ெணார்ததுக்ப்கணாணடு மூச்டச 
அைக்கியெடி ம்னதிற்குள் ‘ஒன், டடூ, தரீ’ 
பசணால்லிக்ப்கணாணடு இருந்தணான். ஹணடரட 
தணாணடியதும் மீணடும் ஹணடரட வடர 
பசணான்்னணான். நடுநடுவில் மூச்சைக்்க முடியணாமல் 
மூச்சு விடடுக்ப்கணாணைணான். குமணார் பவளிதய 
வரவில்டை. 

“அப்ெணா, பவளிய வணாங்கப்ெணா’’ என்று 
்கண்ன் ்கததி்னணான். 

“என்்னணாச்சுன்னு ெணாருப்ெணா, பரணாம்ெ தநரமணா 
ஆடளக் ்கணாத்ணாம், தூக்குப்ெணா தூக்கு.’’ 

இரணடு தெர் தசர்ந்து ்கயிடற இழுக்்க 
்கயிறு அறுந்தது. ்கயிறின் பவறும் நுனிமடடும் 
தமதை வந்தது. 

“அய்தயணா, என்்னப்ெணா இது, யணாரணாச்சும் 
இறஙகிப் ெணாருங்க’’ 

“தவ்ணாம் தவ்ணாம், ஃெயர் இன்ஜின் 
கூப்டு, தெணாலீசுக்கு தெணான் ெணணுங்க’’ 

“தம்பி, நீ சீக்கிரம் ஓடிப்தெணாய் உங்க 
அம்மணாகிடை விஷயதடதச் பசணால்லி உைத்ன 
கூப்டுக்கிடடு வணாைணா.’’ 

்கண்ன், தவ்கமணா்க வீடு தநணாக்கி ஓடி்னணான். 
என்்ன பசணால்வது, எப்ெடிச் பசணால்வது 

என்று பதரியணாமல் தன் வீடடுவணாசலில் நின்று, 
“அப்ெணா… அப்ெணா…’’ என்று ்கததி அழத 
பதணாைஙகி்னணான்.
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