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õí‚è‹.
ð¬ìŠ¹ ‘îè¾’ ï£Ÿðˆªî£¡ðî£‹ Þî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶ MK‰F¼‚Aø¶. 

îƒè÷¶ «ðó£îó¾ì¡ îè¾ Þî› ä‰î£‹ Ý‡®™ Ü®ªò´ˆ¶¬õ‚Aø¶. ÝîóõO‚°‹ 
Ü¬ùõ¼‚°‹ ï¡Pèœ. 

Ü‹¬ñò£˜ ¬ýË¡dM G¬ù¾ CÁè¬îŠ ðK²Š«ð£†®J¡ º®¾èœ ÞšÞîN™ 
ªõOò£A»œ÷ù. â¿ˆî£÷˜ ï£…C™ ï£ì¡ ðK²‚°Kò CÁè¬îè¬÷ˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ˆ 
î‰¶œ÷£˜.

ŠgˆF õê‰ˆ  â¿F»œ÷ «ñŒŠð¡ CÁè¬î ºî™ ðK² ªðŸP¼‚Aø¶. ò£¼ñŸÁŠ 
«ð£ùî£™ b˜ˆ¶Mìˆ ¶®‚°‹ õ£›M™ ¸¬ö»‹ î£ˆî£.. î¡ ðE¬ò»‹ àì¡ M†´„ 
ªê¡ÁM´Aø£˜. êó£êK ñùƒèOù£™ ãŸè º®ò£î ÜŠðE¬ò üù£ Þò™ð£è 
ãŸAø£¡. Üõ¡ Þò™ð£è Þ™¬ô â¡ð¬î àí˜ˆ¶‹ ÞÁF‚ è†ì‹ ÜF˜„C¬òŠ 
ðKêO‚Aø¶. MˆFò£êñ£ù ðE„Åö™, Ü¶ àí˜ˆ¶‹ ðE ¸†ðƒèœ, °PŠH†ì 
ªî£Nô£÷˜èÀ‚è£ù êÍè G¬ô â¡«ø ðòEˆî CÁè¬î ÞÁF‚è†ìˆF™ îQñQîQ¡ 
à÷„ C‚èL™ õ‰¶ º®Aø¶. Þ‰î ñ£Áð†ì ðòí‹î£¡ ºî™ ðK²‚°Kòî£è Þ‰î‚ 
è¬î¬òˆ «î˜‰ªî´‚è‚ è£óíñ£J¼‰F¼‚°‹.

ºèñ¶ ð£†ê£ â¿Fò Ü¹‚è£ CÁè¬î Þó‡ì£‹ ðK² ªðŸP¼‚Aø¶. 
Ü¹‚è£ â¡ø ñQîQ¡ å¼ °PŠH†ì õ£›è£ôˆ¬îŠ ðF¾ ªêŒõî£èˆî£¡ è¬î 
ªî£ìƒ°Aø¶. Ýù£™ ÜõÂ‚°œ ¹¬î‰¶œ÷ ã«î£ å¼ è£ôˆ¬î‚ è‡ªì´Šðî£è‚ 
è¬î º®Aø¶. Þò™ð£ù ñQî˜è¬÷Mì Ýöñ£ù Ü¡¹Š H¬íŠHù£™ Üõù£™ 
è†´‡´Mì º®Aø¶. «î£ŸøˆFù£™ å¶ƒAò ñ‚è¬÷ Ü¡Hù£™ ªï¼ƒè¬õ‚è 
º®Aø¶. Ýù£™ Üõ¡ Þò™ð£ù ñQîù™ô¡. Ü‰î Þò™H¡¬ñî£¡ Ü¡¹‚è£è‚ 
ªè£¬ôÃì ªêŒò¬õˆ¶ M´Aø¶. å¼ îQ ñQîQ¡ è¬î êÍèˆF¡ å¼ Ü¿‚è£ù 
ð‚èˆF¬ù Ü¬ìò£÷Šð´ˆF º®Aø¶. 

è¬ôòóC T â¿Fò ê£†C CÁè¬î Í¡ø£‹ ðK² ªðŸP¼‚Aø¶. ê£F ¬ñòñ£ù 
Þ„êÍèˆF™ Ýíõ‚ ªè£¬ô °Pˆî ªð¼‹ Ü„ê‹ âƒ°‹ GôMõ¼Aø¶. è™M 
ê£FJ¡ ªè£Çóˆ î£‚°î™è¬÷ˆ î´‚°‹ è¼Mò£èŠ ðò¡ð†ì£½‹, ïèóñòñ£‚°îL™ 
ê£FJ¡ Ü¬ìò£÷ƒèœ CP¶ ñ¬ø‰î£½‹ Ýíõ‚ ªè£¬ôèœ Gè¿‹ êÍèˆF™î£¡ 
ï£‹ õ£›‰¶õ¼A«ø£‹. è‡º¡«ù è£îôQ¡ ªè£¬ôè‡ì ªð‡ ªè£¬ô ªêŒî 
ÜŠð£¬õ ñ¡QŠð£÷£.. î‡ì¬ù õ£ƒAˆ î¼õ£÷£.. Þ¶î£¡ è¼. Þ¬ìJ™ ðè¬ìò£ŒŠ 
ðò¡ð´ˆîŠð´‹ Ü‹ñ£¾‹ ²òïôñ£ŒŠ «ð²‹«ð£¶ êÍèˆF¡ ªð£¶‚è¼ˆî£‚èƒèœ 
eî£ù ï‹H‚¬èJ¡¬ñ ðôŠð´Aø¶.

ðK² ªðŸø Þ‹Í¡Á CÁè¬îèœ ÞšÞîN™ ªõOò£A»œ÷ù. îŸè£ô„ 
êÍèˆF¡ ªè£Çó ºèƒèO¡ îKêùƒè¬÷ Iè âOò º¬øJ™ ªõOŠð´ˆF»œ÷ 
CÁè¬îèœ. 

Þ‹ñ£îˆ îèM¡ è†´¬óèœ, CÁè¬îèœ, èM¬îèœ, ªî£ì˜èœ âù àœ÷ 
Ü¬ùˆ¶Š ð°Fè¬÷»‹ õ£C»ƒèœ.. Mõ£F»ƒèœ.. ðA¼ƒèœ.

ï¡P.              ÝCKò˜.
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ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ‹ CÁè¬î Þô‚Aò õ¬è¬ñ‚°Š ðƒèO‚°‹ õ¬èJ™ 
`CÁè¬îŠ ðK²Š«ð£†®’J¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ ïìˆFõ¼Aø¶. ð¬ìŠ¹‚ °¿ñˆF¡ º‚Aò 
ÜƒèˆFùó£ù êè£ â¡ø êh‹è£¡ î¡ î£ò£˜ G¬ùõ£è  Þ‰î„ CÁè¬îŠ 
«ð£†®‚è£ù ðK²ˆ ªî£¬èJ¬ù õöƒ°Aø£˜. 

ê£Aˆò Üè£îI M¼¶ ªðŸø, îIN¡ îQ„CøŠ¹ I‚è â¿ˆî£÷˜ ï£…C™ 
ï£ì¡ Üõ˜èœ ï´õó£èŠ ðƒ«èŸÁŠ ðK²‚°Kò CÁè¬îè¬÷ˆ ªîK¾ ªêŒ¶œ÷£˜. 
ºî™ Í¡Á ðK² ªðŸø CÁè¬îèœ ê£¡Pî›èÀì¡ ÞšÞîN™ ªõOò£A¡øù. 
CøŠ¹Š ðK² ªðŸø CÁè¬îèœ Ü´ˆî ÞîNL¼‰¶ ªõOò£°‹. 


-
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 முதல் பரிசு 
பபற்ற சிறுகலத

இ ன்று சீக்கிரத்திலேலே விழிப்பு 
வந்துவிட்டது. ஜன்்னல் வழிோக மீனு வாசல் 
தூர்த்துவிடும் சத்்தம் லகட்டதும் தி்னமும் இது 
ல�ாே சீழப்�ட்ட ம்னத்தயும் ோராவது வாரித் 
தூர்த்துவிட்டால் எத்்தத்ன ல்தா்தாக இருக்கும்.. 
எ்ன ஒரு கணம் நீண்ட லோசத்னயில் 
ஆழந்்தவனின் கவ்னத்த்த சசல்ல�ான் 
அதைப்பு கதேத்்தது. 

‘சசால்லுஙக சார்...!’ 

மறுமுத்னயில் ல்தவராஜன் ஏல்தா 
சசால்ே, ‘சரி சார் வலரன்!’ என்று சசல்ல�ாத்ன 
அ த ண த் து விட டு  அ வ ச ர  அ வ ச ர ம ா க 
லவதேக்குக் கிளம்பி்னான். 

‘மீனு.. சாப்பிடடுப் �டுத்துத் தூஙகு.. 
சார் அவசரமா கூப்பி்டறார்.. நான் எப்ல�ா 
வ ரு ல வ ன் னு  ச ்த ரி ே ா து . .  � த் தி ர ம ா 
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இருக்கணணும்!’,  என்று லவதேக்குப் 
புறப்�டடுச் சசன்றான். 

சவளதள த்டல்ஸ் எது சவளதளச் 
சுவர் எது என்லற ச்தரிோ்த நிறத்தில் 
ம ா றி யி ரு ந் ்த  அ த ற யி ல்  ம ங க ே ா ்ன 
விளக்கு ஒளியின் சவளிச்சத்தில் லவதே 
�ார்த்துக்சகாணடிருந்்தான் ஜ்னா. சகாஞச 
லநரத்திறசகல்ோம் ‘என்்ன ஜ்னார்த்்த்னா, 
ஆச்சா..?’ என்று சறறுத் ்தளளி அதமந்திருக்கும் 
�க்கத்து அதறயிலிருந்து சத்்தமாகக் குரல் 
சகாடுத்்தார் ல்தவராஜன். 

‘இருஙக சார்.. சும்மா ஆச்சா ஆச்சான்னு 
லகடடுக்கிடடு! இஙக என்்ன கமகமன்னு 
சதமேோ �ணணிக்கிடடு இருக்லகன்!’ 

‘சரி சரி சராம்� பிகு �ணணிக்கா்த ஜ்னா.. 
சவளிே ஆளுஙக கூடிட்டாஙக்டா.. எல்ோம் 
நமக்காகத்்தான் சவயிடடிங..!’ 

‘ஹம்ம்கூம் அவ்னவனுக்கு அவ்னவன் 
பிரச்சத்ன!!’ என்று மு்னஙகிே�டி அவன் எதிலர 
இருந்்த பிலர்தத்த்த அ்னாோசமாகப் புரடடிக் 
கழுவித் துத்டத்துக்சகாணடிருந்்தான். 

‘ ச ா வு ற  வ த ர க் கு ம்  அ வ ச ர ம் 
அவசரம்ன்்னா சசத்்ததுக்கு அப்புறமும் 
அ வ ச ர ப் � டு த் து ற ா னு ங க . .  க ட த ்ட ே 
ல�ாறவனுஙக..’ என்றார் ஜ்னாவுக்கு உ்தவிோக 
அருகில் நின்றிருந்்த ரகுசாமி. ஜ்னா லவதே 
கறறுக்சகாண்டது ரகுசாமியி்டமிருந்து்தான். 
இப்ல�ாது அவருக்கு வேசாகிவிட்ட்தால் அவர் 
்ததேதமயில் எல்ோலம ஜ்னா்தான். 

‘ க ட த ்ட ே  இ ல் ே  ்த ா த் ்த ா 
இப்ல�ாசவல்ோம் கரணடுே ல�ாறானுஙக!’ 
என்று சமலி்தாகச் சிரித்்த ஜ்னாதவப் �ார்த்து, 
‘சும்மா சசால்ேக்கூ்டாது.. நல்ோ ல்தறிட்ட்டா 
மவல்ன.. நாதளக்கு எ்னக்கும் நீலே �ாத்துப் 
�ணணிடு.. என்்ன!’ என்றார். 

‘த்்த.. காதேேலே என் வாயிே வந்து 
விைா்த ்தாத்்தா.. உ்னக்சகல்ோம் ஒன்னியும் 
ஆவாது.. மூஞதசப் �ாரு.. ந்்தா இன்ச்னாரு 
�க்சகட ்தணணி லமாணடு ்தா!’ என்று 

பிலர்தத்த்த இன்ச்னாரு முதற ்தன் �க்கமாகத் 
திருப்பி்னான் ஜ்னா. 

‘ோர்றா இவன்?! ஒன்னியும் ஆவாம 
இருக்க நான் என்்ன சுவத்துே அடிச்ச ஆணிோ! 
லநரம் வந்்தா எல்ோப் �ேலும் ஒருநாள 
ல�ாயி்தான் ஆவணும்!’ சசால்லிக்சகாணல்ட 
�க்கத்து அதறயிலிருந்து ்தணணீர் சகாணடு 
வர ஆடி அதசந்து சசன்ற அவரது சமலிந்்த 
ல்தகத்த்தப் �ார்த்்ததும் பீறிடடு வந்்த 
அழுதகதே அ்டக்கிக்சகாணடு ஓடி்னான் ஜ்னா. 

வாழவின் சூடசுமஙகளில் ஒன்றா்ன 
இறப்த�த் தி்னம் வி்தம் வி்தமாகப் �ார்த்துப் 
�ார்த்து அேர்ந்துல�ா்ன ம்னது்தான் என்றாலும் 
்தன் கண முன்ல்ன ்தளளாடிச் சசல்லும் 
ரகுசாமியின் ்தளர்ந்்த முதுதமதேப் �ார்த்்ததும் 
்தாஙகமாட்டாமல் அழுதக வந்்தது. உேகில் 
உளள அத்னத்துக் சகட்ட வார்த்த்தகதளயும் 
சசால்லிப் பிர�ஞசத்த்தப் �ழிக்க லவணடும் 
ல�ாே இருந்்தது. 

‘லோவ்.. ்தாத்்தா.. இரு இரு.. நீ ல�ாற 
தினுலச சரியில்ே..  எஙக்னா விழுந்து 
ச்தாதேச்சிரா்த.. லவதேக்கு வரா்தன்்னா 
லகக்குறிோ.. இரு இரு.. நால்ன ்தணணிே 
எடுத்துன்னு வலரன்.. ல�ா.. நீ ஓரமா உக்காரு..!’ 
என்று அ்தடடி்னான். 

‘எ்னக்சகன்்ன்டா மவல்ன..?!’ 

‘உ்னக்கு ஒணணுமில்ே சாமி.. உக்காரு. 
ல�ா!’ என்று ்தணணீர் எடுக்க அடுத்்த அதறக்குச் 
சசன்றான். 

வ ா ழ வி ன்  எ ல் ே ா க்  க ்த வு க ளு ம் 
அத்டக்கப்�ட்ட ஒரு சபிக்கப்�ட்ட நடுநிசி 
நாள ஒன்றில் கதிேறறு நிதேக்குத்தித் 
்தண்டவாளத்தில் நின்றிருந்்தவத்ன முதுகில் 
்தடடி, ‘சாவணும்ன்னு முடிவு �ணணிட்ட.. சரி.. 
ஆ்னா �சிலோ்ட ஏன் சாவுற... என் வூடடுக்கு 
வந்து ஒரு வாய் லசாறு சாப்டுடடு சாவு! வா!’ 
என்று வீடடிறகு அதைத்துச் சசன்றவர் ரகுசாமி. 
அன்று முச்சூடும் ்தாஙகமாட்டாமல் அழு்தான் 
ஜ்னா. 
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‘நல்ோ அழுவு.. அழுது தீர்த்துரு.. அப்புறம் 
இந்்தச் லசாத்்த சாப்புடு.. வாைணும்ன்னு 
சசாரதண வந்்தா நீ ச�ாைச்ச!’ என்று ஒரு 
்தடடு முழுக்கச் லசாறதற நிரப்பி அவன் முன் 
நீடடி்னார். லவகமாய் அத்த வாஙகி ஒரு வாய் 
எடுத்து உண்டவன் மீணடும் அை ஆரம்பித்்தான். 
ல்தம்பித் ல்தம்பி அை ஆரம்பித்்தான். 

‘நான் உன்்னாண்ட ஏன் அழுவுற எதுக்கு 
அழுவுற.. ஒன்னியும் லகடகமாடல்டன்.. என்்னா 
த�ோ.. அழுது தீர்த்துடடுச் சாப்பிடு.. �டுத்துத் 
தூஙகு.. காதேே நான் லவதேக்குக் கிளம்பிப் 
பூடுலவன்.. சரிோ?! ஆஹ்.. மறந்துடல்டன் 
�ாரு.. ஒன்ல்ன ஒன்னு.. நான் லவதேக்குப் 
ல�ா்னதுக்கு அப்புறம் நீ �ாடடுக்கு எ்த்னா 
லோசிச்சிக்கினு ்தனிோ இருக்கச்சசால்லோ 
ம்னசு மாறி என் வூடேலே ச்தாஙகி்டகிஙகி்டப் 
ல�ாற.. இது என் வூடடுக்காரிக்கு நான் 
ஆதசோ கடடு்ன வூடு.. வவுத்துே புளதளஙக 
கிளதளஙக ஒன்னியும் துளிக்கே.. ஒருநாள 
அவளும் சசத்து சாமிோகிட்டா.. நானும் 
அழுது ஓஞசு சாஞசு சர்்தான் ல�ா.. ஓடுற 
வதரக்கும் ஓடுது கடத்டன்னு வுடடுடல்டன்.. 
அ்த்னாே உன் ம்னசு கி்னசு மாறுச்சு்னா வூட்ட 
பூடடிடடு சாவிே.. ல்தா.. அந்்த மரக்கடத்டலமே 
சவச்சுடடுப் பூடு.. ்தண்டவாளம் இஙக 
இருந்து நாலு ச்தரு ்தளளி.. நாம இப்ல�ா 
வந்்த வழிலேலே்தான் கீது.. இல்ே அது 
பிடிக்கதேன்்னா ஒரு ஆத்துப்�ாேம்க்கீது.. 
சகாஞச தூரம் ந்டக்கணும்.. என்்ன..?!’ என்று 
�டுக்கச் சசன்றார் ரகுசாமி. 

அ வ ர்  ல � ா ்ன து ம்  மீ ண டு ம் 
அைத்ச்தா்டஙகி்னான் ஜ்னா.  சசால்ே 
எ த் ்த த ்ன ல ே ா  க த ்த க ள  இ ரு ந் ்த ா லு ம் 
அதமதிோகக் கருத்து நீணடு மீணடும் எழும் 
இரதவப் ல�ாே, அடிவயிறறின் ஆைத்திலிருந்து 
எத்தலோ சசால்ே வருவது ல�ாே லவகமாகப் 
புறப்�டடு வீறிடடு அழுதகோகக் கிளம்பும் 
ஆ த் ம த் தி ன்  ஈ ்ன ஸ் வ ர த் த ்த ப்  ல � ா ே 
அர்த்்தமா்னது லவசறதுவும் இல்தே என்று 
ல்தான்றிேது அவனுக்கு. அன்றிரவு முழுக்க 
லவணடிே மடடும் அழு்தவன், காதேயில் 
ரகுசாமி எழுவ்தறகு முன்்னலர எழுந்து 
அமர்ந்திருந்்தான். 

அ வ த ்ன ப்  � ா ர் த் ்த து ம்  ‘ அ ்ட . . 
ச�ாதைச்சிக்கி்ன ல�ால்து..!’ என்றார் ரகுசாமி. 

‘நீ எஙக ல�ாற?’ என்று லகட்டவத்ன ஏற 
இறஙகப் �ார்த்்தார். 

‘அய்ே.. என்்னாணத்டலே லகளவி 
லகக்குது �ாரு்டா இது.. காதேே எஙக 
ல�ாவாஙக..? லவதேக்குத்்தான் ல�ாவாஙக..!’ 

‘நானும் வலரன்..!’ சட்டமாகச் சசான்்னான். 

சிரித்்தார் ரகுசாமி.

‘ல்டய் மவல்ன..!’ அன்று்தான் அவர் 
ஜ்னாதவ மவல்ன என்று அதைக்க ஆரம்பித்்தது. 

‘ ே ா ர் ற ா  நீ . . ? !  கு ை ந் த ்த ப் பு ள ள . . 
அஙசகல்ோம் நீ வரக்கூ்டாது..!’ 

‘நான் வருலவன்..!’ மீணடும் சட்டமாகச் 
சசான்்னான். 

‘ அ டி ச் ல ச ன் ்ன ா  � ா ரு . . ’  எ ன் று 
தகதே ஓஙகி்னவர், ‘உன்்ன எல்ோம் 
்த ண ்ட வ ா ள த் து ே ல ே  வு ட ரு க் க ணு ம் . . 
்தளளு..’ என்று அவத்ன ஒதுக்கிவிடடுப் 
பு ற ப் � ்ட ப் � ா ர் த் ்த வ ரி ன்  க ா த ே க் 
கடடிக்சகாணடு அழு்தான் ஜ்னா. 

‘முடிோது நானும் வலரன்.. என்த்னயும் 
கூடடிக்கினு ல�ா. எ்னக்கு ோருமில்ே.. 
எல்ோரும் ல�ாய்ட்டாஙக. கணண மூடி்னா 
�ேமா இருக்கு.. ்தனிோ வுடடுப் ல�ாவா்த.. 
�ேமா இருக்கு.. நீ எஙக ல�ா்னாலும் நானும் 
வலரன்.. அப்�டி என்்ன சுடுகாடடுக்கா 
ல�ாவப்ல�ாற.. அஙகயும் வருலவன்!’ 

அன்றிலிருந்து இன்றுவதர அவருக்கு 
எல்ோலம இவனும் இவருக்கு எல்ோலம 
அவனுமாக, அ்தறகடுத்து வந்்த சகாஞச 
காேத்தில் இவர்களுக்சகன்லற ஜ்னாவின் 
ஆதச மத்னவிோக மீனுவும் இவர்கலளாடு 
லசர்ந்துசகாண்டாள. 

‘ஜ்னா ஆச்சா..’ 

ல்தவராஜனின் குரல் மறு�டி லகட்டது. 
இம்முதற சகாஞசம் எரிச்சோகத்்தான் 
லகட்டது. 
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‘இந்்தாளு லவற!’ என்று மு்னஙகிேவன், 
‘இருஙக சார் ஆகிரும்..’ என்று கத்தி்னான்.

 ‘ஏன் ்தாத்்தா ஒருத்்தன் ச�ாறக்கணும்..? 
சநாந்து நூோகி நாோய் அதேஞசி திரிஞசி 
லோல்�டடு ஒருநாள ல�ாய்ச் லசரணும்.. அவன் 
ல�ாய்ச் லசர்ந்்த்தப் �ாத்து இன்ச்னாருத்்தன் 
மாருேயும் வயித்துேயும் அடிச்சிக்கிடடு 
அழுவணும்… அழுது முடிச்சிடடு மறு�டியும் 
அவனும் அல்த மாதிரிலே எத்தலோ ல்தடி 
அதேேணும்… ஓ்டணும்.. இச்தல்ோம் எவன் 
டிதசன் �ணணது..?!’ என்றவாறு புேம்பிேவன் 
சகாஞசம் சு்தாரித்துக்சகாணடு முகத்த்தத் 
துத்டத்துவிடடு, பிலர்தத்தி்டம் திரும்பி, ‘ஐய்ே.. 
உன்்னப் �ார்த்து அழுவலறன்னு நித்னச்சிோ.. 
என் ்தாத்்தாவாண்ட ல�சிக்கினு இருக்லகன்.. 
ஆ்னா உன்்ன �ாத்்தாலும் எ்னக்கு ஒரு மாறி்தான் 
ஆவுது..! நீ ோலரா? எவலரா? எவன் ச�த்்தல்தா? 
எவன் கண்டான்..! கடசீே �ாரு இ்தான் உ்னக்கு 
நிதேதம..! இச்தல்ோம் சசான்்னா எவனுக்குப் 
புரியுது..? �ணம் �ணம்ன்னு அதேயுறானுஙக! 
நீயும் அப்�டி்தா்ன இருந்திருப்�! உன்்ன 
�ாத்்தாலே ச்தரியுல்த!’ என்றான். 

‘அல்டய்.. சசத்்தத்தப் �ழிக்கக்கூ்டாது்டா! 
�ாவம் பிடிச்சுக்கும்! எஙக அம்மா சசால்லும்.. 
லவதேேப் �ாத்துச் சீக்கிரம் முடிச்சு விடு்டா 
மவல்ன!’  என்றார் ்தாத்்தா. 

‘ம்ம்.. இதுக்கு லமேயும் �ாவம் வந்து 
பிடிக்குது..!’ என்று முணுமுணுத்்தான். 

‘ஆமா ஏன்்டா இதுக்கு இத்தினி �க்சகட 
்தணணீ..? என்ச்னல்ோம் இப்�டி �டுத்்தா்த்டா 
மவல்ன.. எ்னக்கு இத்தினி ஜில்ேப்பு லசராது.. 
சும்மா ஒரு ஊத்து ஊத்தி அனுப்பிச்சு 
விடடு்டணும் புரியு்தா..?’ 

‘உ்னக்கு லநரம் சரியில்ே.. சும்மா ல�ாயிரு 
்தாத்்தா..!’ என்று கத்தி்னான் ஜ்னா.

 ‘லோவ்.. அஙக என்்னய்ோ தநதநன்னு 
சத்்தம்..’ என்று சவளியிலிருந்து கடுகடுத்்தார் 
ல்தவராஜன். 

‘சின்்ன த�ேன் சார்.. நான் கணடி ல�ச்சு 
சகாடுக்கேன்்னா மிரணடுடுவான் சார். 
இச்தல்ோம் ச்தாழில் சித்து..!’ என்று கமுக்கமாக 

ரகுசாமி சசால்ே, அவர் வாதே ‘ஷூ’ என்று 
தசதகயில் அத்டத்்தவன், ‘அது ஒணணுமில்ே 
சார்.. ்தாத்்தா சசால்லிக்சகாடுத்்தாப்புே 
சசய்லறன்.. ’  என்றான் ஜ்னா. 

‘த்்த.. உஙக �ா்டத்த்த எல்ோம் அப்புறம் 
சவச்சுக்லகாஙக.. �த்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு 
்தரம் ல�ா்ன ல�ாடடு அந்்த இன்ஸ்ச�க்்டர் 
ச ா வ டி க் கி ற ா ன் .  இ து ே  நீ  ல வ ற 
கழுத்்தறுத்துக்கிடடு.. சீக்கிரம் முடிய்ோ!’ என்று 
அ்தடடி்னார் ல்தவராஜன். 

‘சார்.. இந்்தாள சவளிே கூடடுப் ல�ாஙக 
சார்!’ என்று ்தாத்்தாதவக் காணபித்துக் 
கூவி்னான் ஜ்னா. 

‘இப்ல�ா உளலள வந்ல்தன்்னா �ாரு.. ல்டய் 
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ஜ்னா உன்த்னயும் ஒரு ஸ்டசரச்சர்ே ஏத்தி 
�ார்்ஸல் �ணணிடுலவன்!’ என்று ச�ருஙகுரல் 
எடுத்்தார் ல்தவராஜன். 

‘எஙலக வந்து்தான் �ாருஙகலளன்.. இந்்த 
நாத்்தத்துக்குளள எப்�டி வருவீஙக?’ என்ற 
ஜ்னாவின் முகத்தில் மீணடும் அப்�டிசோரு 
சிரிப்புக் கதள. ்தாத்்தாவும் அ்டக்கமாட்டாமல் 
சிரித்்தார். 

‘ ல ்ட ய்  ச ச த் ்த து க் கு  மு ன் ்ன ா டி 
சிரிக்கக்கூ்டாதுன்னு…’ 

‘என்்ன உஙக அம்மா சசால்லுச்சா?’ என்று 
சசால்லிவிடடு மீணடும் சிரித்்த ஜ்னாவிறகுப் 
பிலர்தமும் கூ்டலவ சிரிப்�து ல�ாேலவ 
இருந்்தது. 

‘என்்ன நீயும் சிரிக்கிறிோ?! சிரி சிரி.. 
இன்த்னலோ்ட நீ �ட்ட கஷ்ட நஷ்டம் சுக 
துக்கம் எல்ோம் ஓவர்! ஜாலிோ ல�ாயிடடு 
வா..!’ என்றவன் �டச்ட்னத் ்தன் வாதே 
அடித்துக்சகாணடு, ‘ஹம்ஹூம் திரும்� 
வரா்த.. வரா்த.. இஙக மடடும் வந்துறா்த.. பூச்சி 
�ல்லிோக் கூ்ட ச�ாறந்துக்லகா! மனுஷ்னா 
மடடும் ச�ாறந்து்டா்த.. கிளம்பு.. ராஜாவாடடும் 
இருக்கப்�ாரு..!’ என்றவன் ஒரு �த்து சநாடி 
ச�ருமூச்சு விடடுக் கணகதள மூடி, ‘சார் 
முடிஞசிடிச்சு சார்!’ என்று கூவி்னான். 

‘ம்ம் அப்�டிலே நல்ே லநரம் �ாத்து 
அதைச்சுடடு வரீஙகளா அய்ோ? . .த்்த 
ரூமுக்குளள வந்து ல�ாடறா.. ்டாக்்டர் 
வந்துட்டான் �ாரு!’, என்றார் ல்தவராஜன். 

‘்தாத்்தா.. வரவர சாரு சவுணடு ஏறிக்கில்ன 
ல�ாவுல்த..!’ என்று கழுவிச் சுத்்தம் சசய்து ்தோர் 
சசய்ேப்�ட்ட பிலர்தத்த்தத் தூக்கமாட்டாமல் 
தூக்கி ஸ்டசரச்சரில் ஏறறி தவத்துத் 
்தளளிக்சகாணடு சவளிலே வந்்தான் ஜ்னா. 

‘அவராே அ்தான் முடியும்..! அத்தச் 
சசய்ேறார்! உன்்னாே எது முடியுலமா அ்த 
நீ சசய்்டா மவல்ன..! உன் லவதேே அவன் 
�ாக்க முடிோது.. அவன் லவதேே நீ �ாக்க 
முடிோது..!’ 

‘ம்.. இந்்த வாய் மடடும் இல்தேன்னு தவ, 

உன்ச்னல்ோம் நாய் தூக்கின்னு பூடும்!’ 

‘ல�ா்டா.. மவல்ன..!’ 

‘சரி, ்தாத்்தா நீ நாதளே இருந்து மீனுவுக்குத் 
துதணோ வூடேலே இரு..!’ 

‘ஏன்.. �ேமா இருக்கா?!’ 

‘அச்தல்ோம் இல்ே.. மீனு ்தனிோ்தா்ன 
இருக்கு.. புளளத்்தாச்சி லவற.. நீ இருந்்தா ல�ச்சுத் 
துதணோ இருக்கும்ே?!’ 

‘ல்டய் மவல்ன.. எ்னக்கு ஒன்னியும் 
ஆவாது.. அவதளவி்ட உ்னக்குத்்தான் ல�ச்சுத் 
துதண ல்ததவ..!’ 

‘ஒன்னியும் ஆவா்த இருக்க நீ என்்ன 
சுவத்துே அடிச்ச ஆணிோ?!’ �ேமாகச் சிரித்்தார் 
்தாத்்தா. 

ஒருவழிோகப் �ரிலசா்தத்னக்காகச் சுத்்தம் 
சசய்து ்தோர் சசய்ேப்�ட்ட பிலர்தத்ல்தாடு 
வந்து லசர்ந்்தவத்னப் �ார்த்து , ‘ேப்�ா.. எவ்லளா 
லநரம்்டா இதுக்கு?!’ என்றார் ல்தவராஜன். 

‘சார் அப்ல�ா நாளிே இருந்து நீஙகலள 
சுளுவா சசஞசு்டறீஙகளா?!’ 

அருகில் கமுக்கமாகச் சிரித்்தார் ரகுசாமி. 

‘என்்ன்டா நக்கோ.?!’ 

‘பின்்ன என்்னா சார்.. கூ்டலவ இருந்துக்கினு 
நீஙகலள இப்�டி ல�சோமா.. உளள என்்ன 
நாத்்தம் நாறுது.. சஜச்னலரட்டர் சரி �ணண 
ஆள கூடடிோரீஙகன்னு சசான்னீஙகலள 
என்்னாச்சு.. லநத்து மடடும் மூணு ்த்டவ கரணடு 
ல�ாய்ப் ல�ாய் வருது சார்..!’ 

‘ல்தா்டா சாரு.. எ்னக்கு ஆர்்டர் ல�ா்டறாரு.. 
அச்தல்ோம் அப்புறம் �ாக்கோம்..!’

‘என்்ன சார்…!’ என்று �ரி்தா�க் குரலில் 
இழுத்்தான் ஜ்னா. 

‘என்த்ன என்்ன்டா �ணண சசால்ற..?! 
சசத்்தவ்னப் ச�த்்தவன் இன்ஸ்ச�க்்டர 
கடிக்கிறான்..  இன்ஸ்ச�க்்டர் ்டாக்்டர 
கடிக்கிறான்.. ்டாக்்டர் என்்ன கடிக்கிறான்.. நான் 
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உன்்ன கடிக்கிலறன்.. இதுக்லக லநரம் ல�ாவுது.. 
்தாவு தீருது..!’ 

‘ம்ம்.. இத்தலே சசால்லுஙக எப்ல�ா 
�ார்த்்தாலும்..! ’  என்று முணுமுணுத்து 
நகர்ந்்தவத்னப் �ார்த்து, ‘ல்டய் ஜ்னா.. சராம்� 
சலிச்சுக்கா்த்டா..! ல்தா.. அந்்த லமதஜ லமே 
லநாடடுக்கு அடியிே சகாஞசம் காசு இருக்கு 
�ாரு.. எடுத்துக்கிடடுக் கிளம்பு.. ஏ்தாவதுன்்னா 
கூப்பிடுலறன்!’ என்றார். 

காதச எடுத்துக்சகாணடு சவளிலே 
வந்்தவனி்டம் ‘ஏன்்டா மவல்ன! அந்்தாளுகிட்ட 
ஏன் வீணா வாதே வுடற?’ என்று லகட்டார் 
்தாத்்தா. 

‘பின்்ன என்்ன பின்்ன..?!  நிக்குற 
எ்னக்குத்்தால்ன ச்தரியும்.. சும்மா ல�சிக்கினு..!’ 

‘சரி வுடு.. மீனுவுக்கு எதி்னா வாஙகினு 
ல�ாோம் வா!’ 

‘ ம் ம் .  இ ப் � டி ல ே  எ ்ன க் கு ம் 
அவளுக்குன்ல்ன என்்னன்னு லோசிச்சிக்கினு 
இரு.. உ்னக்குன்னு எப்ல�ா்தான் வாஙகுவ..?!’ 
என்று ்தாத்்தாலவாடு ல�சிக்சகாணல்ட வீடத்ட 
லநாக்கி ந்டந்்தான் ஜ்னா. 

‘ல�ா்டா மவல்ன..! சின்்னஞசிறுசுஙக 
எது்னா வாஙகித் துணணுவீஙகளா?! அ்த 
வுடடுடடு என்்னான்்டா கடிக்கிறான்..!’ 
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‘அச்தல்ோம் முடிோது.. இன்னிக்கி நீ 
எது்னா உ்னக்குப் பிடிச்சது சசால்லு.. நான் 
வாஙகிோலறன்!’ 

‘ல்டய் உன்ல்னா்ட லரா்தத்ன்டா மவல்ன.. 
சரி அந்்த ோல் கத்டே ல�ாய் காராபூந்தியும் 
�ால்ஸ்வீட எது்னா வாஙகினு வா. நான் 
முன்்னாே ந்டந்துல�ாய்க்கின்னு இருக்லகன்.. 
மீனு லவற ்தனிோ இருக்கும் !’ 

‘�ார்றா.. �ல்லு ல�ா்ன வேசுே �ால் 
ஸ்வீட்டா..?!’ 

‘ல�ா்டா மவல்ன!’ 

‘ஆமா ்தாத்்தா.. நீ எத்தினி வருஷமா இந்்த 
லவே �ாக்குற?!’ 

‘ோருக்குத் ச்தரியும்..! இச்தன்்ன கசேக்்டர் 
உத்லோகமா கணக்கு சவச்சுக்க..?! 

‘அது சரி..!’ 

‘ஆ்னா ஒன்னு..! ோராேயும் �ணண 
முடிோ்தத்த நாம சசய்ேலறாலமன்னு ஒரு 
திருப்தி.. லராடடுே ல்தலமன்னு அடி�டடுக் 
கி்டக்கிற அணில் கணக்கா மனுஷஙகள 
சகாத்துக் சகாத்்தாக் கி்டத்திப் �ாத்துருக்லகன்.. 
கு ை ந் த ்த ங க . .  வ ே சு ப்  பு ள த ள ங க . . 
வேசா்னவஙக.. நல்ேவன் சகட்டவன்.. 
ஏதை �ணக்காரன்.. ல�ர் ச்தரிஞசவன் 
ச்தரிோ்தவன்.. துளளத் துடிக்க முண்டமும் 
பிண்டமுமா எல்ோதரயும் �ாத்துருக்லகன்.. 
எ்னக்கு எல்ோரும் ஒன்னு… க்டசீே எல்ோரும் 
ஒன்னு்தான்்டா மவல்ன.. ோலரா எவல்னா 
எல்ோருக்கும் சசய்ே லவணடிேச்தல்ோம் 
சசஞசு அனுப்�லறாம் �ாரு.. அதுே ஒரு 
திருப்தி.. ஆ்னா எ்னக்கு ஒலர ஒரு வருத்்தம்டா 
மவல்ன..!’ 

‘என்்ன ்தாத்்தா?!’ 

‘என் அப்�னும் இல்த ச�ாைப்பு 
�ாத்்தவஙக்தான்.. சின்்ன வேசுே இருந்ல்த இந்்த 
வாத்டயும் விவரமும் �ைக்கப்�ட்டது்தான்.. 
ஆ்னா �ாவம் நீ ோலரா எவலரா! ோர் 
வீடடுக் கன்னுக்குடடிலோ? அன்த்னக்கு 

மடடும் உன்்ன நான் ச்தருவுே இருந்து 
கூப்பிடடு வரதே்னா நீ இந்்த லவதேக்கு 
வந்திருக்க மாட்ட.. லவற எஙக்னா எதுவாலவா 
ச�ாைச்சிக்கினு இருந்துருப்�.. உன்்ன இதுே 
இழுத்து வுடடுடல்டாலமான்னு்தான் எ்னக்கு 
வருத்்தமாயிருக்கு!’ 

‘வேசாயிருச்சுன்னு �ாக்க மாடல்டன்.. 
வாயிலேலே ல�ாடருலவன் �ாத்துக்க..! லோவ் 
்தாத்்தா.. நீ மடடும் அன்த்னக்கு என்த்ன உன் 
வீடடுக்குக் கூடடிோரே்னா எஙக்னா ்ததேதே 
சவச்சு சசத்துத் ச்தாதேஞசிருப்ல�ன்.. லூசு 
மாதிரி எத்தோவது உளறிக்கிடடு இருக்கா்த..’ 

‘ அ ்த  வு டு . .  உ ்ன க் கு  எ து வ ா வ து 
ஆவணும்ன்னு ஆதச இருக்கா்டா மவல்ன.. ?!’ 

‘ஏன்.. லகக்குற..?! சசான்்னா �ால்வாடி 
இஸ்கூல்ே லசர்த்துப் �டிக்க தவக்கப் 
ல�ாறிோ..?!’ 

‘சும்மா சசால்லு்டா..!’ 

‘சாவுறதுக்கு முன்்னாடி வதரக்கும் என் 
அம்மா சசால்லிக்கில்ன இருக்கும்.. அதுக்கு 
நான் ்டாக்்டர் ஆவணும்ன்னு்தான் ஆதச..!’ 

‘அய்ே!’ என்று முகம் சுளித்்தார் ்தாத்்தா. 

‘சீ சீ.. நம்ம தி்னமும் �ாக்குற மாதிரி 
அ று த் து ப் � ா க் கு ற  ்ட ா க் ்ட ர்  இ ல் ே . . 
இந்்த டீவிேோம் வருவாஙகலள நல்ே 
்டாக்்டரு.. ‘ஐோ குேசாமி எப்�டிோவது 
க ா ப் � ா த் தி டு ங க ே ா ’ ன் னு  எ ல் ே ா ரு ம் 
தகசேடுத்துக் கும்பிடும்ல�ாது.. ‘எல்ோம் 
ஆ ண ்ட வ ன்  ச ச ே ல் ! ’  அ ப் � டி ன் னு 
கணணாடிதே ஸ்த்டோ கைடடிக்கிடல்ட 
சசால்லிடடு ஒரு சவளதள ஸ்க்ரீன் துணி 
ல�ாட்ட ரூமுக்குளள ல�ாவாலர.. அந்்த மாதிரி 
சவளளக்லகாடடு.. கருப்பு பிலரம் கணணாடி 
ல�ாட்ட ்டாக்்டரு..! ஆ்னா என் அப்�ன் 
இருக்கான் �ாரு.. அவன் சசால்லுவான்.. நான் 
ஆடு மாடு லமய்க்கத்்தான் ோேக்குன்னு.. ஒரு 
வி்தத்துே அவன் சசான்்னது்தான் ந்டந்துருக்கு..!’ 

‘அச்தப்�டி்டா மவல்ன..?’ 
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‘பின்்ன.. எஙசகஙலகலோ அதேஞசு 
திரிஞசு காணாப் ச�ாணமாகாம இந்்த 
ச ச த் து ப் ல � ா ்ன  ம னு ஷ  ஆ டு ங க ள 
சுத்்தப்�டுத்திப் ல�ாய்ச் லசர லவணடிே 
இ்டத்துக்குச் சுளுலவா அதுஙகளுக்லக 
ச்தரிோம �ாத்துப் �ாதுகாத்துப் �்த்னமா 
வழிேனுப்பி தவக்கலறல்ன! நான் ஆடு 
லமய்க்கிறவன்்தால்ன..!’ என்றான் ஜ்னா. 

�ேமாகச் சிரித்்தார் ்தாத்்தா. 

‘லோவ்.. என்்னய்ோ இப்�டி சிரிக்கற..?! 
ச�ாடடுன்னு ல�ாயிரப்ல�ாற. �ேமா 
இருக்குய்ோ..!’ 

இன்னும் �ேமாகச் சிரித்்தார் ்தாத்்தா. 

‘உன்ல்னா்ட ஒலர எைவுோ.. இந்்தா.. கத்ட 
வந்திருச்சு �ாரு.. நான் கத்டே வாஙகின்னு 
வலரன்.. நீ வீடடுக்குப் �ாத்துப்ல�ா!’ என்றவன் 
ோல்கத்டப் �க்கம் லநாக்கி விதரந்து ந்டக்க 
ஆரம்பித்்தான். 

ச க ா ஞ ச  ல ந ர த் தி ற ச க ல் ே ா ம் 
தின்�ண்டஙகலளாடு வீடு வந்து லசர்ந்்தவன், 
அவறதற வீடடுப்�டி லமல் தவத்துவிடடு 
‘மீனு மீனு!’ என்று குரல் சகாடுத்்தவாலற 
அசதிோக வீடடுத்திணதணயில் வந்து 
அமர்ந்்தான். அவன் குரலுக்குப் �திலேதும் 
வரவில்தே. 

‘ தூ ங கி ட டி ே ா . .  மீ னு .  ல ்த ா 
நிேப்�டிக்கிடல்ட ்தாத்்தாவுக்கும் உ்னக்கும் 
பிடிச்சத்த வாஙகிோந்து சவச்சுருக்லகன்.. �ாரு.. 
எடுத்துச் சாப்பிடு..’ 

‘என்்ன �திலே ல�சமாடல்டஙகுது.. 
ே க்ஷ மி ே க் க ா  ே க்ஷ மி ே க் க ா ! ’  எ ன் று 
�க்கத்துக்கூதரதே லநாக்கிக் கூப்பி்ட அந்்தத் 
திதசயிலிருந்து எதிர்�ட்டார் ேக்ஷமி அக்கா. 

அவரி்டம், ‘மீனு எஙகக்கா? குரல் 
குடுத்்தா �தில் ல�சலவ மாடல்டஙகுது.. 
சரி.. தூஙகுது ல�ாே.. நீஙக நிேப்�டி லமே 
இருக்கிற ச�ாட்டேத்த்த எடுத்து அதுக்கும் 
்தாத்்தாவுக்கும் சகாடுஙக..! நான் சகாஞச 
லநரம் இப்�டிலே �டுத்துக்கலறன்..!’ என்று 

திணதணயில் சாய்ந்்தான். 

நிேப்�டி லமல் இருந்்த ச�ாட்டேஙகதள 
எ டு த் து க் ச க ா ண டு  உ ள ல ள  நு த ை ந் ்த 
ேக்ஷமி அக்கா விசும்பிே�டிலே ச்தறகு 
மூதேயில் ்ததரயில் தவக்கப்�டடிருந்்த 
இ ர ண டு  � ்ட ங க ளு க் கு  ம த் தி யி ல் 
ச�ாட்டேஙகதளப் பிரித்து தவத்்தார். ஒரு 
�்டத்தில் நிதறமா்தச் சீமந்்தப் ச�ணணாக 
மீனுவும் இன்ச்னாரு �்டத்தில் சவளதள 
மீதச முறுக்லகறிே�டி ரகுசாமி ்தாத்்தாவும் 
சிரித்துக்சகாணடிருந்்தார்கள. 

‘சவச்சுடல்டன் ஜ்னா!’ என்று சவளிலே 
வந்்த ேக்ஷமி அக்கா, ‘நயிடடுக்கு உ்னக்குத் 
துதணோ மதி வந்து �டுத்துப்�ான் ஜ்னா.. 
என்்ன..! அவன் வரவதரக்கும் கூ்ட வாசல்ே 
�டுத்துக்கா்த.. �னிக்காத்து உ்டம்புக்கு ஆவாது.. 
சரிோ..?’  எ்னச் சசால்லிச் சசன்றார்.

 அ ன் றி ர வு  கு ற ட த ்ட  வி ட டு த் 
தூ ங கி ்ன வ னு க் கு  ம று ந ா ள  க ா த ே 
சீக்கிரத்திலேலே விழிப்பு வந்துவிட்டது. 
ஜன்்னல் வழிோக மீனு வாசல் தூர்த்துவிடும் 
சத்்தம் லகட்டதும் தி்னமும் இது ல�ாே 
சீழப்�ட்ட ம்னத்தயும் ோராவது வாரித் 
தூர்த்துவிட்டால் எத்்தத்ன ல்தா்தாக இருக்கும்? 
என்று ல்தான்றிேது. 

ஒரு கணம் நீண்ட லோசத்னயில் 
ஆழந்்தவன், பிறகு சு்தாரித்து வைக்கம் ல�ாே 
ல வ த ே க் கு க்  கி ள ம் பி க் ச க ா ண டி ரு க் க , 
சசல்ல�ானில் ல்தவராஜன் அதைத்்தார். 

‘ச்லசா ச்லசா’ என்று உச்சுக்சகாடடி 
ல�ாத்னப் ல�சி அதணத்்தவன், கிளம்பி 
வாசலுக்கு சவளிலே வந்்தான். 

‘மீனு மீனு.. ஏல்தா கல்ோண லகாஷடிோம். 
�ாவம் 16 ல�ரு.. நான் ல�ாய் முடிச்சிக்கினு 
வலரன்.. நீ �டுத்துத் தூஙகு.. என்்ன..?! நான் வர 
லேட்டாகும்.. இந்்தத் ்தாத்்தா எஙக ல�ா்னாரு.. 
வேசா்ன காேத்துே இவரு லவற எஙகோவது 
ல�ாயி்டறாரு..! ்தாத்்தா ்தாத்்தா’ என்று 
வழிசநடுகக் கணகளால் ல்தடிக்சகாணல்ட அரசு 
மருத்துவமத்ன பிணவதற லநாக்கிச் சசன்ற 
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 இரண்டாம் பரிசு 
பபற்ற சிறுகலத

ந ா ன்  சி ன் ்ன  த � ே ்ன ா க 
இருக்கும்ல�ாது்தான் அபுக்காதவ மு்தல் 
முதறோகப் �ார்த்ல்தன். அப்ல�ாச்தல்ோம் 
எல்ோ வீடுகளுலம திணதண தவத்துக் 
கட்டப்�டடிருக்கும். வழிப்ல�ாக்கர்கள ்தஙகி 
இதளப்�ாற இ்டம் சகாடுப்�த்த மகா ்தர்மம் 
என்று ஒவ்சவாருவரும் கருதிே காேமது. 

தி ண த ண யி ல்  அ வ ர் க ள 
உ ற ங கு வ ்த ற கு த்  ல ்த ா ்த ா க த்  தி ண டு ம் 
தவத்துக் கடடியிருப்�ார்கள. வாசலின் ஒரு 
�க்கம் ச�ரிே திணதணயும், ஒரு �க்கம் 
ஒடுக்குத் திணதணயும் இருக்கும். ஒடுக்குத் 
திணதணயில், மணதேச் சிறி்தளவில் சகாடடி, 
ஈரத்துணிோல் முறுக்கிச் சசய்்த பிரிமத்னயில் 
ஒரு �ாத்னதே தவத்து நீதர ஊறறி 
தவத்திருப்�ார்கள. அந்்த ஈர மணலில் சிறிது 
்தானிே வித்தகதளயும் தூவி தவப்�ார்கள. அது 
முதளவிடடு வந்திருப்�த்தப் �ார்ப்�்தறலக 
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அவ்வளவு அைகாக இருக்கும். 

சிே லநரஙகளில் திரு்டர்களும்கூ்ட 
தி ண த ண க ளி ல்  ்த ங கி  இ த ள ப் � ா றி ச் 
சசல்வார்கள. ஆ்னாலும், அவர்கள ்தஙகும் 
தி ண த ண  வீ ட டு க் க ா ர ர் க ள  அ த ்த ப் 
�றறிசேல்ோம் கவதேப்�்ட மாட்டார்கள. 
ஏச்னன்றால் அந்்த வீடடில் அவர்கள களவு 
சசய்ேமாட்டார்களாம். இந்்த லநர்தமத் 
்தன்தமதே இப்ல�ாச்தல்ோம் ோரி்டமாவது 
�ார்க்க முடியுமா என்று ச்தரிேவில்தே. 

ஒருநாள அபுக்காவும் அப்�டித்்தான் 
எ ங க ள  வீ ட டு த்  தி ண த ண யி ல் 
� டு த் து க் ச க ா ண டி ரு ந் ்த ா ன் .  அ வ த ்ன 
இதுவதர நாஙகள ோருலம எஙகள ஊரில் 
�ார்த்்ததில்தே. நல்ே உேரமாக இருந்்தான். 
சடத்ட மிகவும் அழுக்காகக் கிழிந்து 
ச்தாஙகிக்சகாணடிருந்்தது. நீண்ட தூரத்தில் 
இருந்து வரும் வழிப்ல�ாக்கர்கதள நமக்குத் 
ச்தரிந்திருக்க லவணடிே அவசிேம் இல்தே. 
அவத்னப் �ார்ப்�்தறகு எஙகளுக்குச் சறறு 
கூடு்தல் �ேமாகலவ இருந்்தது. 

பின் கடடு வழிோக வந்்த �க்கத்து வீடடு 
ஆமி்னா மாமி... “ோரு ரஹிம்மா இது! முன் 
வாசல் வழிோ வர்ரலவ �ேமாக் கி்டக்கு... 
�ார்க்கப் த�த்திேம் ல�ாேக் கி்டக்கான். 
புளதளகதள சவளிலே வுடடு்டால்த புளலள! 
புடிச்சிக்கிடடுப் ல�ாயி்டப்ல�ாறான்!” என்று 
பீதிதேக் கிளப்� அம்மா �ேந்ல்தல�ா்னாள. 
அ்தன் சவளிப்�ாடு அவள என்த்னயும் 
்தம்பிதேயும் இறுக்கிப் பிதணத்்ததிலேலே 
புரிந்்தது. 

அத்்தா சவளி லவதேதே முடித்துவிடடு 
வந்து, முன் வாசல் க்ததவத் ்தட்ட அம்மா 
சன்்னதேத் திறந்து �ார்த்்தாள. “அவுஙக்தான் 
வந்திருக்காஙக..” என்றவு்டன் சகாஞசம் 
�்ட�்டப்பு குதறந்்தது. 

அப்ல�ாச்தல்ோம் காலிங ச�ல் 
எ ன் � து  க ்த வி ல்  ல வ த ே ப் � ா டு ்ட ன் 
மாடடியிருக்கும் பித்்ததள வதளேம்்தான். 
அத்தத் ்தடடி்னால் சகால்தே வதர 
சப்்தம் லகடகும். அத்்தா ்தடடிே சப்்தத்தில்  

அபுக்காவும்கூ்ட விழித்துக்சகாண்டான். 
அவன் ல�ந்்தப்ல�ந்்த விழித்்தது அத்்தாவுக்லக 
அச்சத்த்த ஏற�டுத்தி்னாலும், சவளியில் 
காடடிக்சகாளளாமல், “ல்டய் ோரு்டா நீ?” 
என்று அ்தட்டோகக் லகட்டார். 

“நான் அபுக்கா! அபுக்கா.. ஹி! ஹி!” என்று 
சிரித்்தான். அதில் சவகுளித்்த்னம் மடடும்்தான் 
இருந்்தது. 

“ ச ா ப் பி ட டி ே ா ? ”  எ ன் று  அ த் ்த ா 
சகாஞசம் கனிவாகக் லகடக “�சிக்குது! 
�சிக்குது!” என்றவன் அ்தறகும் �சியின் 
லவ்தத்னயு்டன்்தான் சிரித்்தான். 

அம்மாவி்டம் இருந்து சாப்�ாடத்டத் 
த்தேல் இதேயில் தவத்து வாஙகிவந்்த 
அத்்தா அத்த அவ்னருகில் தவத்துவிடடு, 
“நல்ோச் சாப்பிடு! �சிச்சா லகடடு வாஙகிக்க!” 
என்று சசால்ே ‘சரி சரிசேன்று’ ்ததேதே 
லவகலவகமாக ஆடடிேவன் அளளிேளளி 
எடுத்துச் சாப்பி்ட ஆரம்பித்்தான். 

அபுக்காவின் அறிமுகம் இப்�டித்்தான் 
எஙகளு்டன் ஆரம்பித்்தது என்றாலும், அவன் 
எஙகதளயும் எஙகள வீடத்டயும் விடடு 
நகர்வ்தாகத் ச்தரிேவில்தே. அத்்தாவும் 
அவன் �ரி்தா�த்த்தப் �ார்த்து அவனுக்காகத் 
்த்னது �தைே சடத்ட, லுஙகிகதளக் 
சகாடுக்க... ஒழுஙகாகத் துதவத்துத் தி்னமும் 
கட்ட ஆரம்பித்்தான். அபுக்கா இப்ல�ாது 
உணதமயிலேலே அைகாக இருந்்தான். 

அத்்தாதவ அத்்தா என்றும், அம்மாதவ 
அம்மா என்றும் சசால்லி அதைக்கும் அபுக்கா 
�க்கத்து வீடடு ஆமி்னா மாமிதேயும் அடுத்்த 
வீடடு சஜரி்னா மாமிதேயும் மடடும் 
ஆமீ்னா ோத்்தா, சஜரி்னா ோத்்தா என்று்தான் 
கூப்பிடுவான். மு்தலில் அவத்னக் கணடு 
�ேந்்தவர்கள எல்ோம், அவன் எஙலக 
ல�ா்னான்? ஆதளலே காணலம! என்று ல்த்ட 
ஆரம்பிக்கும் அளவிறகு எல்லோரி்டமும் 
சநருக்கமாகிவிட்டான். 

அவன் அடிக்கடி சிரிப்�்தால், ஆமீ்னா 
மாமி்தான் அவத்ன சவறி அபுக்கா என்று 
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கிண்டோகக் கூப்பி்டத் ச்தா்டஙகி்னாள. 
அதுலவ பின் நாடகளில் அவன் ச�ேராக 
மாறிப்ல�ாய்விட்டது. அவனும் அத்தத் 
்த ்ன க் கு க்  கி த ்ட த் ்த  � ட ்ட ம ா க ல வ 
கருதிக்சகாண்டான். அவனும் லவறு ஆடகள 
ோராவது அவன் ச�ேதரக் லகட்டால், ‘சவறி 
அபுக்கா’ என்று சசால்லிவிடடுச் சிரிப்�ான். 

நாஙகள எல்லோருலம அவனுக்கு 
உறவுகளில் ஒருவராகலவ மாறிவிடல்டாம். 
அ வ னு ம்  எ ல் ல ே ா ரு த ்ட ே  வீ ட டு 
லவதேகதளயும் இழுத்துப்ல�ாடடுச் சசய்ே 
ஆரம்பித்்தான். அதுக்காக அவன் ச�றும் 
சவகுமதிோ்ன சம்�ளம் என்�ல்த “சவறி 
அபுக்கா, வந்து சாப்பிடடிடடுப் ல�ா” என்�து 
மடடும்்தான். 

ோர், “புளதளகதளப் �த்திரமாகப் 
� ா ர் த் து க் க  பு ள ல ள ! ”  எ ன் று  � ே ம் 
காடடி்னாலரா.. அந்்த ஆமீ்னா மாமி்தான் ்தன் 
ச�ண நூர் நிஷாதவ அவன்கூ்ட �ாதுகாப்�ாகப் 
�ளளிக்கூ்டம் அனுப்பி தவத்்தாள! அவனும் 
�த்திரமாகக் கூடடிக்சகாணடு ல�ாய் 
விடடுவிடடு, �ளளிக்கூ்டம் விட்டதும் 
வீடடிறகு அதைத்து வருவான். 

ஒருவதகயில் �ார்த்்தால் அபுக்கா ம்ன 
நேன் பிறழந்்தவன் ல�ால் ச்தரிந்்தாலும், 
நிச்சேம் அவனி்டம் அ்தறகா்ன குணாதிசேஙகள 
எதுவும் இருந்்ததில்தே. எஙகள வீடடுத் 
திணதண்தான் அவனின் ஒலர நிரந்்தர 
வாசஸ்்தேம். திணதணயின் ஓரமாக ஒரு 
அடத்டப் ச�டடிதே தவத்து அதில் ்தன் 
துணிமணிகதள தவத்துக்சகாளவான். ோரும் 
இல்ோ்த லநரத்தில் அவனுக்குள அவல்ன 
எத்தலோ முணுமுணுத்துப் ல�சிக்சகாளவான். 
அ ப் ல � ா து  அ வ ன்  க ண க ளி ன்  ஓ ர ம் 
சகாஞசமாக நீர் துளிர்க்கும். சிே லநரம் 
ோருமில்ோ்தவி்டத்தில் ோரி்டலமா அவல்ன 
சிரித்துப் ல�சிக்சகாணடிருப்�ான். அவன் கத்த 
எஙகதளப் ச�ாருத்்தவதர இன்று வதர வித்ட 
ச்தரிோ்த ஒரு விடுகத்த்தான். 

ஆமீ்னா மாமி, சஜரி்னா மாமி இவர்கள 
எஙகாவது ஊருக்குப் ல�ாய்விட்டால் 

ல�ாதும், ோரும் அவனுக்கு எதுவும் சசால்ே 
லவண்டாம்... அவல்ன ல�ாய் அன்று மடடும் 
அவர்கள திணதணயில் �டுத்துக்குவான். 
அவர்கள வீடத்டப் �ாதுகாக்கிறா்னாம். 

ஒ ரு ந ா ள  ந ா னு ம்  எ ன்  ்த ம் பி யு ம் 
அவனுக்குத் ச்தரிோமல், அவன் சவளியில் 
சசன்றிருக்கும்ல�ாது அவன் ச�டடிதே 
ஆராய்ந்து �ார்த்ல்தாம். அதில் அவன் 
துணிகளு்டன் கீலையிருந்து ச�ாறுக்கி வந்்த 
�தைே விதளோடடுப் ச�ாம்தமகளும் 
இருந்்த்ன. அதவ அழுக்காக இருந்்த்தால் 
நாஙகள அவறதற எடுத்துக்சகாளளவில்தே.. 

ஒ ரு ந ா ள  ஆ மீ ்ன ா  ம ா மி யி ன் 
மகள நூர் நிஷாவிறகுக் கடுதமோ்ன 
காய்ச்சல் வந்துவிட்டது. காய்ச்சல், கத்ட 
ம ா த் தி த ர க ளு க் ச க ல் ே ா ம்  ஒ ன் று ம் 
லகடகவில்தே. நூர் நிஷாவிறகு அப்ல�ாது 
எடடு வேது்தான். அத்்தாவும் அம்மாவும் 
ஆமீ்னா மாமிதேத் திடடிவிடடு அவதளத் 
தூக்கிக்சகாணடு ஆஸ்�த்திரிக்கு ஓடி்னார்கள... 
கூ்டலவ ஆமீ்னா மாமி அழுதுசகாணல்ட 
ஓடிேது இப்ல�ாதும் என் கண முன்்னால் 
ஓடிக்சகாணடிருக்கிறது. 

ஆமீ்னா மாமி ்தன் வேசாளிோ்ன 
அம்மாவு்டனும் மகளு்டனும் மடடுலம 
வாழந்துவந்்தார். அவர் கணவன் இந்திே 
இராணுவத்தில் இருந்்த்தாகவும், �ாகிஸ்்தான் 
ல � ா ரி ல்  இ ற ந் து வி ட ்ட ்த ா க வு ம்  பி ன் 
நாளில் அம்மா சசால்லித்்தான் எ்னக்குத் 
ச்தரியும். அவருக்கா்ன ச�ன்ஷன் �ணத்த்த 
த வ த் து த் ்த ா ன்  கு டு ம் � த் த ்த  மி க வு ம் 
சாமர்த்திேமாக நகர்த்திக்சகாணடிருந்்தாள 
ஆமி்னா மாமி. 

நூ ர்  நி ஷ ா த வ  ஐ  சி  யூ வி ல் 
தவத்திருந்்தார்கள. காய்ச்சல் நின்ற �ாடில்தே. 
ஏ ல ்த ல ்த ா  மு ணு மு ணு த் து க் ச க ா ண ல ்ட 
இ ரு ந் ்த ா ள .  அ த் ்த ா வு ம் ,  அ ம் ம ா வு ம் 
ஆஸ்�த்திரிதே விடடு நகரலவயில்தே. 
ஆமீ்னா மாமி வேசாளி அம்மாதவப் 
�ார்த்துவிடடு இஙகு வந்து மகதளப் 
�ார்த்துக்சகாளவாள. பிறகு அம்மா, எஙகள 
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வீடடிறகுச் சசன்று சாப்�ாடு சசய்து 
அபுக்காவி்டம் ஆஸ்�த்திரிக்குச் சாப்�ாடு 
சகாடுத்துவிடுவார்... 

அபுக்கா இப்ல�ாச்தல்ோம் சரிோகச் 
சாப்பிடுவதில்தே. அமீ்னா மாமியி்டம், 
“ோத்்தா... நிஷா.. எப்புடி இருக்கு..?” என்றும், 
அத்்தாவி்டம், “அத்்தா... நிஷா... எப்புடி 
இருக்கு..?” என்றும் லகடடுவிடடுப் �திதே 
எதிர்�ார்க்காமல் லசாகமாகிவிடுவான். 
அம்மா அவனி்டம், “நல்ோயிடும்.. நீ சாப்பிடு 
அபுக்கா” என்றாலும், “நிஷா வர்ரடடும்.. 
நாஙக சாப்பிடலறாம்” என்று சசால்லிவிடடுச் 
சிரிப்�ான். 

நி ஷ ா வி ன்  உ ்ட ல் நி த ே  மி க வு ம் 
க வ த ே க் கி ்ட ம ா கி வி ட ்ட து .  ்ட ா க் ்ட ர் 
அத்்தாவி்டமும், ஆமி்னா மாமியி்டமும், 
“ உ ங க கி ட ல ்ட  ச க ா ஞ ச ம்  ல � ச ணு ம் ” 
என்றல�ாது அபுக்காவும் அஙகு்தான் இருந்்தான். 

அத்்தா அவனி்டம், “அபுக்கா சகாஞசம் 
்தளளி நில்லு” என்று சசான்்னவு்டன் அவன் 
்தன் காத்த மடடும் அஙலக தவத்துவிடடுக் 
சகாஞசம் ்தளளி நின்றுசகாண்டான். 

்டாக்்டர் ஏல்தல்தா சசால்ேச் சசால்ே 
ஆமி்னா மாமி அப்�டிலே மேக்கமாகிச் 
சரிந்்தாள. அத்்தாவின் கணகளில் இப்ல�ாது்தான் 
நா ன்  மு ்த ன் முத ற ே ா க க்  க ண ணீ த ர ப் 
�ார்க்கிலறன். அத்தத் துத்டக்க மறந்்தவராக 
அவர் அப்�டிலே நிறக, நான் ஓடிப்ல�ாய் 
அவதர அப்�டிலே கடடிப் பிடித்துக்சகாணடு 
எதுவும் புரிோமல் அை ஆரம்பித்ல்தன். 

அபுக்கா என் தகதேப் பிடித்துக் சகாணடு, 
“வா, வீடடுக்குப் ல�ாோம்.. வா, வீடடுக்குப் 
ல�ாோம்” என்று இழுக்க, அத்்தாவும், 
“அபுக்காலவாடு ல�ா்டா சசல்ேம்... நான் 
வர்லரன்...” என்று என்த்ன அனுப்பிவிட்டார். 

நாஙகள ஓடிப் பிடித்து விதளோடிே 
எஙகளின் அைகு நூர் நிஷா மய்ேத்்தாக 
ல�ாஸ்டமார்ட்டம் சசய்ேப்�டடு வீடடிறகுள 
நுதைந்்தாள. எஙகள வீடு சகாஞசம் வசதிோ்ன 

இ்டமாக இருந்்த்தால் எஙகள வீடடின் 
முறறத்தில் கவித்தோகக் கி்டத்்தப்�ட்டாள. 
ஆமீ்னா மாமி அைத் திராணிேறறு நிஷாதவலே 
சவறித்துக்சகாணடிருந்்தாள. 

அபுக்கா,  மய்ேத் எடுப்�்தறகாகச் 
சாத்துக்கழி, ஓதேப்�ாய் இவறதறசேல்ோம் 
வாஙகிச் லசகரித்துக்சகாணடிருந்்தான். அபுக்கா 
சகாஞசமும் அைவில்தே. சஜரி்னா மாமிகூ்ட 
அம்மாவி்டம் சசால்லி வருத்்தப்�ட்டார்கள. 
“�ார்த்திோ! சகாஞசமாவது அவன் ம்னசிே 
ஈரம் இருக்கா! அவன் கணணுே ்தணணீ வரு்தா 
�ார்த்தீோ! அவன் உணதமயிலேலே ஒரு சவறி 
புடிச்ச அபுக்கா்தான். அந்்தப் ச�ாணணு இவன் 
தகதேப் புடிச்சிக்கிடடு எப்�டிசேல்ோம் 
ந்டக்கும்! சிரிச்சிச் சிரிச்சிப் ல�சும்!” 
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இப்ல�ாச்தல்ோம் அபுக்கா சரிோக 
வீடடிறகு வருவதில்தே. அப்�டிலே வந்்தாலும் 
எஙகள வீடடில் சாப்பி்ட மாட்டான். லநராக 
ஆமீ்னா மாமி வீடடிறகுப் ல�ாய், “ஆமீ்னா 
ோத்்தா! �சிக்குது!” என்று சசால்லிவிடடு 
எத்தோவது வாஙகிச் சாப்பிடடுவிடடுப் 
ல�ாய்விடுவான். 

ல � ா கு ம் ல � ா ச ்த ல் ே ா ம்  ஆ மி ்ன ா 
மாமியி்டமும், அம்மாவி்டமும் “நிஷா 
ஜன்்னத்திே இருக்குது... நிஷா ஜன்்னத்திே 
இருக்குது...  நான் �ார்த்ல்தன்!” என்று 
சசால்லிவிடடுச் லசாகமாகச் சிரிப்�ான். 

நி ஷ ா வி ன்  ம ர ண ம்  க ா ய் ச் ச ே ா ல் 
இல்தேசேன்றும், லவறு எல்தா என்றும் அரசல் 
புரசோகப் ல�சிக்சகாண்டார்கள. சகாஞச 
நாடகளாக, அபுக்கா வருவல்தயில்தே. 

ஒரு்த்டதவ அம்மா ஏல்தா ச்டன்ஷனில், 
“நீ ஒழுஙகா இஙக இருக்கிற்தா இருந்்தா 
இரி. இல்ேன்்னா ல�ாய்கிடல்ட இரு... 
இஙகு வர்ரால்த!” என்று திடடிவிட்டார்கள. 
அது்தான் காரணமாகவும் இருக்கோம் என்று 
நித்னத்துக்சகாணல்டாம். 

ஒருநாள எஙகள ஊலர �ர�ரப்�ாக 
இருந்்தது. 

“ ச வ றி  அ பு க் க ா  ே ா த ர ல ே ா 
சசடடிக் குளத்்தாண்ட வச்சி சகாதே 
சசய்ஞசிட்டா்னாம்!” என்று ல�சிக்சகாணல்ட 
ஓடிக்சகாணடிருந்்தார்கள. 

அம்மா,  ஆமீ்னா மாமி, நாஙகள 
எல்லோரும் அஙகு ஓடில்னாம். அத்்தாவும் 
அஙகு வந்து லசர்ந்துசகாண்டார். 

ல�ாலீஸ் அபுக்காதவச் சுறறி வதளத்து 
நின்றுசகாணடிருந்்தது. எதுவும் ந்டக்கா்தது 
ல�ால் அபுக்கா சிரித்துக்சகாணல்டயிருந்்தான். 

எஙகதளப் �ார்த்்ததும் சிரித்்தவன்.. 
“ஆமீ்னா ோத்்தா. .  அைால்த. . .  நிஷா 
ஜன்்னத்துக்குப் ல�ாயிடிச்சி! அம்மா... நிஷா... 
ஜன்்னத்துக்குப் ல�ாயிடிச்சி! அத்்தா... நிஷாவும் 
தஹருனும் ஜன்்னத்துக்குப் ல�ாயிட்டாஙக...” 
என்றான். 

அவன் அருகில் ஒரு பிணம் ்ததே நசுஙகிக் 
கி்டந்்தது.. அந்்தப் பிணத்தின் ஆணுறுப்த�த் 
துணடு துண்டாக சவடடிப் ல�ாடடிருந்்தான். 

� ா ர் க் க ல வ  � ே ங க ர ம ா க வு ம் 
அ ரு ச வ று ப் � ா க வு ம்  இ ரு ந் ்த து . . . 
ல�ாலீஸ்காரர் அவத்னப் �றறி அத்்தாவி்டம் 
விசாரித்துக்சகாணடிருந்்தார். அத்்தாதவப் 
பிணத்தின் அருகில் அதைத்துச் சசன்று 
காடடி்னார்கள. 

அப்ல�ாது்தான் அந்்த முகத்த்தச் சரிோகப் 
�ார்த்ல்தன். நிஷாவின் கணக்கு ஆசிரிேர்! 
அத்்தாவி்டம் சமதுவாகச் சசான்ல்னன்.. அத்்தா, 
“ோரி்டமும் சசால்ோல்த!” என்று என் வாதே 
முழுவதுமாக அத்டத்துவிட்டார். 

அபுக்கா ம்ன நேன் சரியில்ோ்தவன் என்று 
ஊலர ஒருமித்துச் சசான்்ன்தால் நீதிமன்றம், 
அ வ த ்ன  ம ்ன ந ே  ம ரு த் து வ ம த ்ன க் கு 
அனுப்பிவிட்டது. 

அவத்ன எப்ல�ா்தாவது நாஙகள 
�ார்க்கச் சசன்றாலும் அவன் எஙகதளப் 
�ார்க்க மறுத்துவிட்டான்.. .  அ்தறகா்ன 
காரணம் என்்னசவன்லற ச்தரிேவில்தே... 
அந்்தத் ச்தரிோ்த காரணஙகளில் ஒன்றாகலவ 
இன்றும் நிஷாலவாடு ஜன்்னத்துக்குச் சசன்ற 
அந்்த தஹரூனும் ோசரன்லற ச்தரிோமல் 
எஙகளுக்குப் புதிராகிவிட்டாள!
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 மூன்்றடாம் பரிசு 
பபற்ற சிறுகலத

அவன் இறந்து ஓராண்டாகியும், தி்னமும் 
அவள க்னவில் வந்துசகாணடிருந்்தான்; சிே 
நாடகள உயிரு்டனும், சிே நாடகள ்ததேயின்றி 
சவறும் முண்டமாகவும்! 

“ இ ன் னி க் கு  நீ  ச ச ா ல் ே ப் ல � ா ற 
சாடசியிே்தான், ஒஙகப்�ாலவா்ட உசிரு 
அ்டஙகியிருக்கு; ஒன்த்னக் தகசேடுத்துக் 
கும்பி்டலறன்; என் ்தாலி �ாக்கிேத்த்தக் 
காப்�ாத்து” என்று விடிந்்ததும் விடிோ்ததுமாகக் 
காலில் விைா்த குதறோகக் சகஞசி்னாள 
அம்மா.  ்தாலிதேத் தூக்கி மகளி்டம் 
காடடிவிடடு, கணணில் �ே�க்தியு்டன் 
ஒறறிக்சகாண்டாள. 

�ாரதிக்கு மிகவும் எரிச்சோக இருந்்தது. 
ச�ாழுது விடிந்து, ச�ாழுது ல�ா்னால் அம்மா 
இத்தலே சசால்லி இரணடு வாரஙகளாகத் 
ச்தாணச்தாணத்துக்சகாணடிருந்்தாள.
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 “ஆயிரந்்தான் இருந்்தாலும், அவர் ஒன் 
அப்�ாடி! சரிசரின்னு இஙக ்ததேோடடிடடு, 
அஙக ல�ாய் ஒன்னு சக்டக்க ஒன்னு சசால்லி, 
அவரு உசிருக்கு ஒதே தவச்சி்டால்த! 
ஒ ்ன க் க ா க  அ ப் � ா  எ ன் ்ன ச வ ல் ே ா ம் 
ச ச ஞ சி ரு க் க ா ரு  ச ்த ரி யு ம ா ? ”  எ ன் று 
லகடடுவிடடு, ஒரு �டடிேதே ம்னப்�ா்டம் 
சசய்து, ஒவ்சவாருநாளும் வரிதசோக 
ஒப்பித்துக்சகாணடிருந்்தாள. 

ல � ா ்த ா க் கு த ற க் கு  அ ப் � ா வு க் க ா க 
வா்தாடும் வக்கீல் லவறு, நீதிமன்றத்தில் 
இவள என்்ன ல�ச லவணடும் என்�த்தக் 
கிளிப்பிளதளக்குச் சசால்வது ல�ால், திருப்பித் 
திருப்பிச் சசால்லிக் சகாடுத்்தார். 

“ எ தி ர் ்த ர ப் பு  வ க் கீ ல்  எ ன் ்ன 
குறுக்குக்லகளவி லகட்டாலும் ‘எ்னக்கு 
எதுவும் ச்தரிோது; நான் எதுவும் �ார்க்கதே; 
மேக்கமாயி கீலை விழுந்துடல்டன்’னு 
சசால்ேணும். மத்்தத்த நான் �ார்த்துக்கலறன்” 
என்று வலியுறுத்திச் சசான்்னார். 

‘இன்று நீதிமன்றத்தில் என்்ன சசால்வது? 
‘உணதமதேச் சசான்்னால் அப்�ாவுக்குத் 
தூக்கு அல்ேது ஆயுள்தண்டத்ன உறுதி! 
சசால்ோவிட்டால் ம்னசாடசி ்தன்த்னக் 
சகாஞசஙசகாஞசமாகக் குத்திக் சகான்றுவிடும் 
அல்ேது த�த்திேமாக்கிவிடும்!’ என்ற 
லோசத்னயின் காரணமாகக் க்டந்்த இரணடு 
நாடகளாகத் தூக்கலம இல்ோமல் புரணடு 
சகாணடிருந்்தாள �ாரதி. 

இந்்த ஓராணடில் அவள நிம்மதிோகத் 
தூஙகிே நாடகள மிகக்குதறவு. நடு 
இ ர வி ல்  � ்த றி த் து டி த் து  எ ழு வ ா ள ; 
உ்டம்ச�ல்ோம் லவர்த்துக்சகாடடியிருக்கும். 
க ்ன வு  எ ன் று  ச ்த ரி ந் ்த வு ்ட ன்  சி றி து 
ஆசுவாசப்�டுத்திக்சகாணடு, மீணடும் தூஙக 
முேல்வாள. ஆ்னால் தூக்கம் முறறிலுமாக 
அவளி்டமிருந்து வித்ட ச�றறிருக்கும். 
விடியும்வதர ஏல்தல்தா நித்னவுகதள அதச 
ல�ாடடுக் சகாணடிருந்துவிடடு, விடிந்்தபின் 
ஆழந்்த உறக்கத்திோழவாள. 

இப்ல�ாச்தல்ோம் இது என்்ன மா்தம்? 

என்்ன கிைதம? என்்ன ல்ததி? என்று எதுவும் 
அவளுக்கு நித்னவில் இருப்�தில்தே. 
இரவில் சரிோ்ன உறக்கமில்ோ்த்தால், �கல் 
முழுக்க மேக்கம் அவதள ஆடசகாளளும். 
விழித்திருக்கும் லநரத்தில், அம்மாவின் 
வறபுறுத்்தலுக்கிணஙகி, க்டதமக்கு ஏல்தா 
ஒன்தற விழுஙகிதவப்�ாள. விடிந்்ததும் 
விடிோ்ததுமா்ன அந்்தக் கருக்கலில், அவனு்டன் 
�ைகத் துவஙகிே நாள மு்தல், அவன் இறந்்த 
நாள வதரயுமா்ன நிகழவுகள, அவள சநஞசில் 
அதேேதேோக வந்து லமாதி்ன. 

கல்லூரியில் லசர்ந்்த புதிதில், இருவரும் 
நண�ர்களாகத்்தான் �ைகிவந்்தார்கள. நடபு 
கா்தோக மாறிேல�ாது்தான், வீடடில் எதிர்ப்பு 
கிளம்பிேது. அவனு்டல்ன எப்ல�ாதும் 
சுறறித் திரிவ்தாகக் கல்லூரியில் அவளுக்குத் 
ச்தரிந்்தவன் எவல்னா வீடடில் சசால்லிவி்ட, 
பிரச்சித்ன சவடித்்தது. அதுவதரக்கும் 
அவன் இன்்ன சாதிசேன்று கூ்ட, அவளுக்குத் 
ச்தரிோது. 

ஒருநாள அவள அப்�ா அவனுத்டே 
சாதிப்ச�ேதரச் சசால்லிக் லகவேமாகத் 
திடடிவிடடு, “இனிலமல் அவனு்டன் 
உன்த்னப் �ார்த்்தால் சகான்றுவிடுலவன்” 
என்று மிரடடி்னார்.  அப்ல�ாது கூ்ட 
“ ச க ா ன் று வி டு ல வ ன் ”  எ ன் று  அ ப் � ா 
்த ன் த ்ன த் ்த ா ன்  மி ர ட டு கி ற ா ர்  எ ன் று 
நித்னத்்தாலளசோழிே, அவத்னத் தீர்த்துக் 
கடடுவார் என்லறா, ்தன் அப்�ாவின் மறு�க்கம் 
மிகவும் �ேஙகரமா்னது என்லறா அவள 
நித்னத்துக்கூ்டப் �ார்க்கவில்தே. 

“லவண்டாம் மா. அவத்னக் கல்ோணம் 
� ண ணி க் கி ட ்ட ா  ந ம் ம  ச ா தி க் க ா ர ங க 
முகத்துே நாதளக்கு நாம முழிக்க முடிோது. 
அவன்கிட்டப் �ைகுற்த விடடுடு; ஒ்னக்கு நம்ம 
சாதியிலேலே நல்ோப் �டிச்சி லவதேயிே 
இருக்குற த�ே்னாப் �ார்த்துக் கல்ோணம் 
�ணணிதவக்கிலறாம்” என்று அப்�ாவுக்கு 
ஆ்தரவாக, அம்மாவும் சகஞசி்னாள. 

ஆ்னால் �ாரதிக்குக் கீழச்சாதி, லமல் சாதி 
என்று மனி்தர்களுக்குள �ாகு�ாடு காடடுவதில், 
துளியும் இஷ்டமில்தே. குைந்த்தோய் 
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இ ரு ந் ்த ல � ா து  ‘ ச ா தி  இ ர ண ச ்ட ா ழி ே 
லவறில்தே’ என்று அறசநறி ல�ாதித்து ம்னதில் 
�திே தவத்துவிடடு, வளர்ந்்த பின்்னர் வாழவில் 
சாதிதேப் புகுத்துவது முதறோ? என்று அவள 
லோசித்்தாள. 

‘இருவர் லசர்ந்து வாழவ்தறகு அன்பு்தான் 
அடிப்�த்ட. ஒருவருக்சகாருவர் அன்பு 
சசலுத்தி இன்�துன்�ம் இரணடிலும் சமமாகப் 
�ஙலகறறு வாழவதில் இந்்தச் சாதி ஏன் 
குறுக்லக வருகிறது?’ என்று அவள சிந்திக்கா்த 
நாலளயில்தே. 

அவன் வீடடுக்கு ஒலர பிளதள; 
அப்�ா இல்தே. மு்தல் ்ததேமுதறோகக் 
கல்லூரி வாசதே மிதித்்தவன். அவன் 
இல்ோமல் ல�ா்னால் அவன் அம்மா 
ஆ்தரவறறவளாகிவிடுவாள. அவள வாழவின் 
நம்பிக்தக நடசத்திரமாக இருந்்த அவனுக்குத் 
்த ன் னு ்ட ்ன ா ்ன  தி ரு ம ண த் ்த ா ல்  எ ந் ்த ப் 
பிரச்சித்னயும் வந்துவி்டக்கூ்டாது என்ற �ேம், 
�ாரதிதேக் சகாஞசம் லோசிக்க தவத்்தது. 

அ வ னி ்ட ம்  ்த ன்  � ே த் த ்த 
ச வ ளி யி ட ்ட ல � ா து ,  “ ச க ா ஞ ச  ந ா ள 
ச வ ளி யூ ர் ே  ல � ா யி  ்த த ே ம த ற வ ா 
இருந்்தா,  ச�த்்தவஙகலளா்ட லகா�ம் 
சரிோயிடும்; நமக்குன்னு ஒரு சகாைந்த்த 
வந்துட்டா, ல�ரப்பிளதளக்காக நம்மதள 
ம ன் னி ச் சி டு வ ா ங க ;  அ து க் க ப் பு ற ம் 
நாம அவஙகலளா்ட லசர்ந்து வாைோம்; 
ச�த்்தவஙகலளா்ட ஆசியும், வாழத்தும் நமக்கு 
அவசிேம் ல்ததவ” என்றான். மனி்தத்தின் மீது, 
அவனுக்குத்்தான், எவ்வளவு நம்பிக்தக! 

அவன் அவ்வளவு நம்பிக்தகயு்டன் 
சசான்்ன பிறகு, இந்்த அறிவிேல் நூறறாணடில் 
பிறல�ாக்காகச் சிந்திக்கும் அப்�ாவின் 
மறுப்த� மீறி அவத்னலே திருமணம் 
சசய்துசகாளவது எ்ன முடிசவடுத்்தாள �ாரதி. 

அ்தறகுப் பிறகு இருவரும் நண�ர்களின் 
உ்தவியு்டன் �திவு அலுவேகத்தில் திருமணம் 
சசய்துசகாணடு, ஆறு மா்தகாேமாக ஊர் 
ஊராகச் சசன்று �ே வீடுகளில் ்தஙகி்னார்கள. 
அவனுக்கு நல்ே சம்�ளத்தில் லவதே 

கித்டத்்தல�ாது, அவளுக்குப் ச�ரும் நிம்மதி 
ஏற�ட்டது. அதுவும் இரணடு ஆணடுகள 
ஒரு புராசஜக்டுக்காக அவத்ன அசமரிக்கா 
அனுப்புவ்தாக அலுவேகத்தில் சசான்்னவு்டன் 
மிகவும் மகிழந்்தாள.

 ‘ச�றலறாருக்குப் �ேந்து �ேந்து சாகாமல், 
வீடு வீ்டாக அத்டக்கேம் ல்தடி அதேோமல் 
நிம்மதிோய் இருக்கோம்; இரண்டாணடுகள 
அசமரிக்காவில் இருந்துவிடடு, அ்தறகுப் 
பிறகு ்தமிழநாடு வந்்தால் அ்தறகுள அப்�ாவின் 
லகா�ம் நீர்த்துவிடும். இப்�டிப் �ேந்து 
மதறந்து வாைத் ல்ததவயில்தே’ என்று 
நித்னத்்தாள �ாரதி. 

அம்மா்தம் வரலவணடிே வீடடுக்குத் 
தூரம் ்தளளிப் ல�ாயிருக்கிறது என்று ஒருநாள 
காதே அவனி்டம் சசான்்ன அடுத்்த கணம், 
ஆயிரம் வாட விளக்காக அவன் முகம் ஒளிர்ந்்த 
வி்தம், அவள நித்னவில் ஒரு கணம் வந்து 
ல�ா்னது. காதேயில் மருந்துக்கத்ட திறந்்ததும், 
திறக்கா்ததுமாக ஓடிப்ல�ாய் அந்்தச் லசா்தத்ன 
சசய்யும் குச்சிதே வாஙகிக்சகாணடு வந்து 
நின்றான். அதில் லசாதித்து ‘�ாசிடடிவ்’ 
என்று ச்தரிந்்தவு்டன், வாசேல்ோம் �ல்ோக 
எவ்வளவு பூரிப்பு அவன் முகத்தில்! என்று 
லவ்தத்னயு்டன் அச்சமேம் நித்னத்துப் 
�ார்த்்தாள. 

‘அந்்தக் குைந்த்ததே என்்னசவல்ோம் 
�டிக்க தவக்க லவணடும்? எப்�டிசேல்ோம் 
வளர்க்க லவணடுசமன்று, அவன் க்னவு 
கண்டான்! அவன் குைந்த்ததேக் கூ்ட 
ச�றசறடுக்க முடிோ்த �ாவிோயிடல்டல்ன!’ 
என்று ்த்னக்குளலள அழுது புேம்பி்னாள. 

அ ச ம ரி க் க ா வு க் கு ச்  ச ச ல் ே  வி ச ா 
கித்டத்து, இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அவன் 
�ேணம் கிளம்� லவணடும். இவள குைந்த்த 
உண்டாகிவிட்ட்தால், சிே மா்தஙகளுக்கு 
விமா்னப் �ேணம் கூ்டாது என்று இருவரும் 
முடிவு சசய்்த்னர். “அஙகு வீச்டல்ோம் �ார்த்து 
ஏற�ாடு சசய்து விடடு ஆறுமா்தம் கழித்து வந்து 
உன்த்ன அதைத்துச் சசல்கிலறன்” என்றான் 
அவன். 
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அ வ ளு க் கு  அ ப் � ா வி ்ட ம் ்த ா ன் 
�ேலமசோழிே, அம்மாவி்டம் �ாசம் 
அதிகம். ஏல்னா ்தான் உண்டாகியிருப்�த்த 
அம்மாவி்டம் சசால்ே லவணடும் எ்ன 
ஆதசப்�ட்டாள. “ஒன் லமே என்்ன்தான் 
லகா�ம் இருந்்தாலும், நீ சகாைந்த்த 
உ ண ்ட ா கி யி ரு க் ல க ன் னு  ச ்த ரி ஞ ச ா , 
ஒஙகம்மா ஒன்த்ன மன்னிச்சிடுவாஙக. 
அ்த்னால் சசால்லு” என்று அவனும் அத்த 
ஆலமாதித்்தான். 

்தான் இருக்கும் இ்டம் ச்தரிந்துவிடும் 
என்று �ேந்து ஆறு மா்தஙகளாக அம்மாவி்டம் 
கூ்ட ல�ான் ல�சாமல் இருந்்த �ாரதி, புதி்தாக 
வாஙகியிருந்்த சிம்கார்டு மூேம் அம்மாதவத் 
ச்தா்டர்பு சகாண்டாள. புது எணணிலிருந்து 
வந்்த்தால், அவள அம்மா மு்தல் முதற 
எடுக்கவில்தே. இரண்டாவது ்த்டதவ 
எடுத்்தல�ாது, “ோரு ல�சறது?” என்று 
லகடடுக்சகாணல்டயிருந்்தாள. 

ஆறு மா்தமாக அம்மாவின் குரதேக் 
லகடகாமலிருந்்த �ாரதிக்கு, அந்்தக் குரதேக் 
லகட்டவு்டன் எதுவும் ல�ச முடிோமல் 
ச்தாணத்ட அத்டத்து அழுதக வந்துவிட்டது. 
அம்மா “ஹலோ! ஹலோ!” என்று கத்திவிடடு 
ல�ாத்ன தவத்துவிட்டாள. அடுத்்த நாள 
�ாரதி மீணடும் ஃல�ான் சசய்து ல�சிேல�ாது, 
அம்மா குமுறிக் குமுறி அழு்தாள. 

“எப்�டிசேல்ோம் ராக்கணணு முழிச்சி, 
�கல் கணணு முழிச்சிக் கஷ்டப்�டடுப் 
ச�த்து வளர்த்திருப்ல�ாம்? ஒ்னக்கு எது 
நல்ோயிருக்கும்னு ஒவ்சவாரு ச�ாருளாப் 
�ார்த்துப் �ார்த்து வாஙகிக் சகாடுத்்த 
எஙகளுக்கு ஒரு நல்ே புருஷத்னத் ல்தடிக் 
சகாடுக்க முடிோ்தா? என்னிக்கும் தீரா்த 
�ழிதே நம்ம குடும்�த்துக்கு ஏற�டுத்திக் 
சகாடுத்திடடிலே! நம்ம சாதி ச்னஙக 
மூஞசிே, ஒஙகப்�ாதவ முழிக்க வி்டாமப் 
�ணணிடடிலே! எஙக ்ததேயிே மணதண 
வாரிக் சகாடடிடடிலே” என்று அழு்தாள.

 �தில் எதுவும் சசால்ோமல், அம்மா 
அழுது முடிக்கடடும் என்று இவள 
காத்திருந்்தாள. 
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“அம்மா இவரும் சராம்� நல்ேவர் மா. 
இவர் கூ்ட நான் மூனு வருஷம் �ைகியிருக்லகன். 
்தப்பு ்தண்டாவுக்குப் ல�ாக மாட்டாரு. குடி 
சிகசரடடுன்னு, எந்்தக் சகட்ட �ைக்கமும் 
கித்டோது. ோதரயும் சகடுக்கணும்னு 
ம்னசாே கூ்ட சநத்னக்க மாட்டாரு. நல்ோப் 
�டிப்�ாரு. என் லமே �ாசமாவும் அன்�ாவும் 
இருக்காரு. இதுக்கு லமே எ்னக்கு என்்ன 
லவணும்?” 

“ஆ்னா நாம என்்ன சாதி? அவன் என்்ன 
சாதி? அத்த லராசிச்சிப் �ார்த்திோ?” 

அம்மாவின் குரலில் ஆத்திரம் ச�ாஙகி 
சவடித்்தது. 

“எ்னக்கு லமல் சாதி, கீழச்சாதி இதுே 
எல்ோம் சுத்்தமா நம்பிக்தகயில்ேமா. அத்த 
விடுஙக. நான் இப்� ஒஙகளுக்கு ஃல�ான் 
�ணணு்னது, ஒரு முக்கிேமா்ன விஷேத்த்தச் 
சசால்ேத்்தான்”. 

“என்்னது?” 

“நான் உண்டாகியிருக்லகன் மா. ஒரு 
மாசம் ஆவுது. வீடடுே்தான் சசக் �ணணிப் 
�ார்த்ல்தாம். இன்னும் ்டாக்்டர்கிட்ட ல�ாகே. 
ஏல்னா இந்்த விஷேத்த்த ஒஙகக் கிட்ட மடடும், 
ஒ்டல்ன சசால்ேணும்னு ல்தாணுச்சி..” 

“அப்�டிோ? சராம்� சந்ல்தாஷம்”. 

அம்மாவின் குரலில் உணதமோ்ன 
சந்ல்தாஷம் இல்ோமல் ஒப்புக்காகச் சசான்்னது 
ல�ால் �ாரதிக்குத் ல்தான்றிேது. அது ்தன் 
திருமணத்்தால் உண்டா்ன லகா�த்்தால் 
இருக்கோம்; நாளாக ஆகச் சரிோகிவிடும் என்று 
நித்னத்்தாள. 

அ்தறகுப் பிறகு அவள அம்மா வாரசமாரு 
்த்டதவ அவளுக்கு ஃல�ான் சசய்து ல�சி்னாள. 
அப்�ாவுக்குத் ச்தரிோமல் ரகசிேமாகப் 
ல�சுகிலறன் என்று ஒவ்சவாரு முதறயும் 
சசான்்னாள. 

“எஙக இருக்லக? எஙக ்தஙகி இருக்லக?” 

என்ற அம்மாவின் லகளவிக்கு மடடும் 
�ாரதியின் உளளுணர்வு எச்சரித்்த்தன் 
காரணமாகப் �தில் சசால்ேவில்தே. சமேத்தில் 
வறபுறுத்திக் லகட்டல�ாது, ஊரின் ச�ேதர 
மாறறிச் சசான்்னாள. அம்மா உணதமயிலேலே 
அப்�ாவுக்குத் ச்தரிோமல்்தான் ல�சுகிறாள 
என்று �ாரதி நாளத்டவில் நம்�த் துவஙகி்னாள. 

ஆ்னால் அம்மா ்தன்னி்டம் ்தகவல்கதளச் 
லசகரித்து, ஒன்றுவி்டாமல் அப்�டிலே 
அப்�ாவி்டம் ஒப்புவிக்கிறாள என்ற சந்ல்தகம் 
து ளி யு ம்  அ வ ளு க் கு  ஏ ற � ்ட வி ல் த ே . 
சிறு சந்ல்தகம் கூ்டத் ்த்னக்கு வராமல் 
சவளளந்திோ்ன அம்மாவால் நடிக்க முடியும் 
என்�த்தப் �ாரதிோல் கற�த்ன கூ்டச் சசய்து 
�ார்க்கமுடிேவில்தே. அம்மா ச்தா்டர்ந்து 
ல�சி, முழுநம்பிக்தகதேப் ச�றறுவிட்ட்தால், 
அ வ ளி ்ட ம்  எ ந் ்த  உ ண த ம த ே யு ம் 
சசால்ேோம் என்று ஒரு கட்டத்தில் �ாரதி 
முடிவுசசய்்தாள. உணதமயிலேலே அம்மா 
்தன்த்ன மன்னித்துவிட்டாள என்றும், 
அ ப் � ா வு க் க ா க த் ்த ா ன்  � ே ப் � டு கி ற ா ள 
என்றும் அவள நம்பிவிட்டாள. எ்னலவ 
கணவனுக்கு அசமரிக்காவில் லவதே கித்டத்்த 
வி�ரத்த்தயும், இன்னும் ஒரு வாரத்தில் 
�ேணம் சசல்ேவிருப்�த்தயும், அம்மாதவ 
நம்பிச் சசால்லிவிட்டாள. 

“ஒஙக வூடடுக்காரரு கிளம்புறதுக்குளலள 
ஒரு ்த்டதவ ்டாக்்டர்கிட்ட ல�ாய் சசக் 
�ணணிடுமா. அது சராம்� முக்கிேம்” என்று 
சசான்்ன அம்மா ்த்னக்குத் ச்தரிந்்த ஒரு 
மகப்ல�று மருத்துவதரயும் சி�ாரிசு சசய்்தாள. 

“ அ ந் ்த  ல ே டி  ்ட ா க் ்ட ர்  ச ர ா ம் � 
தகராசிக்காரஙக. அவஙககிட்ட ல�ா்னா 
சிே ்டாக்்டருஙக மாதிரி ஒ்டல்ன ஆப்லரஷன் 
�ணணமாட்டாஙக. கத்டசி வதரக்கும் 
காத்திருந்து, நார்மல் ச்டலிவரிக்கு முேறசி 
�ணணுவாஙக; ஆ்னா அஙக கூட்டம் 
அ தி க ம ா யி ரு க் கு ம் .  நீ  மு ன் கூ ட டி ல ே 
அ ப் � ா யி ண ட ச ம ண ட  வ ா ங கி ட ்ட ா , 
அஙகல�ாய்க் காத்திருக்க லவணாம்” என்றாள. 

“அன்னிக்கு அப்�ா ஒஙகிட்ட இப்பிடிச் 
சசால்ேச் சசான்்னாருன்னு்தான், நானும் 
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சசான்ல்னன்; ஆ்னா ஒஙகதள அஙக 
வரவதைச்சிக் சகாதே �ணணச் சதித்திட்டம் 
தீடடுறாருன்னு, அப்� உணதமோலவ 
எ்னக்குத் ச்தரிோது” என்று எல்ோம் முடிந்்த 
பிறகு, ஒருநாள அம்மா �ாரதியி்டம் சசால்லி 
மன்னிப்புக் லகட்டாள. 

‘ அ வ ன்  ல � ா ய் ச்  ல ச ர் ந் ்த பி ற கு , 
�ாவமன்னிப்பு லகடடு என்்ன �ேன்? ல�ா்ன 
உயிர் திரும்பி வருமா?’ என்று நித்னத்து, 
சவறுப்�ாக இருந்்தது �ாரதிக்கு. 

அ ம் ம ா  � ரி ந் து த ர த் ்த  ம க ப் ல � று 
மருத்துவர் �றறிக் கணவனி்டம் சசான்்னல�ாது, 
“ அ ப் � டீ ன் ்ன ா  அ வ ங க கி ட ல ்ட ல ே 
க ா ட டி க் க ே ா ம் .  ந ல் ே  அ னு � வ ம் 
உளளவஙகக்கிட்ட காடடிக்கிறது்தான் நமக்கும் 
நல்ேது. அவஙக ஃல�ான் நம்�ர் �ார்த்து 
அப்�ாயிணடசமணட புக் �ணணு; நான் 
அசமரிக்கா கிளம்புறதுக்குளலள ல�ாயிடடு 
வந்து்டோம்” என்றான். 

�ாரதியும் மருத்துவதரப் �ார்க்க 
முன்�திவு சசய்்தாள. ஆ்னால் அம்மா மீது 
துளியும் சந்ல்தகம் வரா்த்தால், உணதமோ்ன 
ச�ேதரலே சகாடுத்து முன்�திவு சசய்்தாள. 
அம்மா மீது தவத்்த இந்்த நம்பிக்தக, ்தன் 
கணவனின் உயிதரக் குடிக்கக் காரணமாக 
இருக்கப் ல�ாகிறது என்�த்த அப்ல�ாது அவள 
அறிந்திருக்கவில்தே. 

இருசக்கர வாக்னத்தில் அந்்தக் குறித்்த 
லநரத்தில் கணவனு்டன் சசன்று மருத்துவதரப் 
�ார்த்்தல�ாது, குைந்த்த உண்டாகியிருப்�த்த 
அ வ ரு ம்  உ று தி  ச ச ய் ்த ா ர் .  எ ல் ே ா ச் 
லசா்தத்னகதளயும் முடித்துவிடடு, அவர்கள 
இருவரும் அந்்தத் ச்தருவின் முத்னக்கு 
வந்்தல�ாது்தான், அந்்த வி�ரீ்தம் ந்டந்்தது. 

ஆ ள ர வ ம ற ற  ச ்த ரு மு த ்ன யி ல் 
அரிவாள கம்புகளு்டன் சிேர் நிற�த்தப் 
�ார்த்்த அவனுக்குத் தூக்கிவாரிப்ல�ாட்டது. 
உ்டல்ன வணடிதே நிறுத்தி அவதள 
இறஙகச் சசால்லிவிடடு, “நீ �த்திரமா 
ஏ்தாவது ஆடல்டா புடிச்சி வீடடுக்குப் ல�ா” 
என்றான், �்தறறத்து்டன். வணடிதே விடடு 
இறஙகிேல�ாது்தான், அவளுக்கு விஷேம் 

புரிந்்தது. 

இரு�்தடி தூரத்தில் தகயில் அரிவாளு்டன் 
அவள அப்�ா மு்தல் ஆளாக நின்றிருந்்தார். 
அவருக்குப் பின்்னால் �ேஙகர ஆயு்தஙகளு்டன் 
சிேர் நின்றிருந்்த்னர். 

“ஹூகும்.. ல�ாகமாடல்டன். அவஙக 
ஒ ன் த ்ன க்  ச க ா ன் னு டு வ ா ங க ”  எ ன் று 
அேறி்னாள. 

“சசால்றத்தக் லகளு �ாரதி! இஙக 
நிக்கால்த! ஒ்டல்ன வீடடுக்குப் ல�ா” என்று 
அவதளத் ்த்னக்குப் பின்�க்கம் பிடித்துத் 
்தளளி்னான். 

அரிவாதளத் தூக்கிக்சகாணடு ஓடிவந்்த 
்தந்த்தயின் குறுக்லக ஓடி, கீலை விழுந்து 
முன்ல்னறவி்டாமல், அவர் கால்கதளக் 
சகடடிோகப் பிடித்துக்சகாணடு சகஞசி்னாள 
�ாரதி. 

“அப்�ா! அப்�ா! அவஙகதள ஒன்னும் 
சசஞசி்டாதீஙக! என்த்ன லவணும்்னா 
சகால்லுஙக!” என்று கணணீர்விடடுக் 
க்தறி்னாள. 

ஆ்னால் சகாதேசவறியு்டன் இருந்்த 
அவள ்தந்த்தயின் காதில், அவள கத்திேது 
எதுவும் விைவில்தே. அவதளக் காோல் 
உத்தத்துத் ்தளளிவிடடு அவத்ன சநருஙகிே 
அப்�ா… ஐலோ! அடுத்்த நிமி்டம் அஙலக அவள 
கண்ட காடசி! அவள அன்புக்கணவன், அவள 
கணமுன்்னால் ்ததே லவறு, உ்டல் லவறாகக் 
கி்டந்்தான்! இப்ல�ாதும் கூ்ட கணதண 
மூடி்னால், அந்்தக் காடசி கணமுன் வந்து அவள 
உ்டதே உ்தறச் சசய்கிறது! அடுத்்தகணம் 
அவளுக்குத் ்ததேசுறறி மேக்கம் வந்து கீலை 
விழுந்துவிட்டாள. 

அ வ ளு க் கு  நி த ்ன வு  வ ந் ்த ல � ா து , 
மருத்துவமத்னப் �டுக்தகயில் இருந்்தாள. 
இரத்்தக்கசிவு ஏற�டடு மருத்துவமத்னக்குக் 
சகாணடு வந்்த்தாகவும், கரு கதேந்துவிட்டது 
என்றும், அஙகிருந்்த சசவிலிேர் மூேம் 
ச்தரிந்துசகாண்டாள. லவணடுசமன்லற 
கருதவக் கதேத்துக் சகான்றிருப்�ார்கள என்று 
அவளுக்குத் ல்தான்றிேது. 
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‘உயிருளள ஆதளலே ஈவிரக்கமின்றி 
அ ரி வ ா ள ா ல்  ச வ ட டி க் ச க ா ள ளு ம் 
மா�ா்தகர்களுக்கு, ஒரு கருதவக் கதேப்�து 
ச�ரிே காரிேமா என்்ன?’ என்று நித்னத்்தாள.

 ‘ச�றற �ாசலமா, வளர்த்்த �ாசலமா 
எதுவுமின்றிப் பிளதளகதளயும், அவர்கள 
அ ன் பு க் கு ரி ே வ ர் க த ள யு ம்  ச க ா ன் று 
குவித்துவிடடு, அப்பிணஙகளின் லமல் ஏறி 
நின்று, இந்்தக் லகடுசகட்ட சாதிதேத் தூக்கிப் 
பிடித்து, இவர்கள சாதிக்கப் ல�ாவது்தான் 
என்்ன? குைந்த்தகதளப் ச�றலறார் தகநீடடி 
அடிப்�ல்த குறறம் என்று லமல்நாடடுச் 
சமூகம் சட்டம் இேறறிக்சகாணடிருக்க, 
நம்சமூகம் இப்�டிக் கறகாேத்துக்குத் 
தி ரு ம் பி க் ச க ா ண டி ரு க் கி ற ல ்த ! ’  எ ன் று 
நித்னத்்தல�ாது, இவ்வுேக வாழவின்மீல்த, 
அவளுக்கு உச்சகட்ட சவறுப்பு ஏற�ட்டது. 
ம்னச்லசார்வின் காரணமாக அவ்வப்ல�ாது 
்தறசகாதே எணணமும், வந்துல�ா்னது. 

‘மகத்னக் காணவில்தே’ என்று அவன் 
அம்மா காவல் துதறயில் சகாடுத்்த புகாரின் 
ல�ரில், சரயில்லவ ்தண்டவாளத்தில் கி்டந்்த 

உ்டதேக் தகப்�றறி, விசாரதண ந்டத்திேது, 
காவல்துதற. மு்தலில் ்தறசகாதே எ்ன 
மூடி மதறக்கப்�ட்ட இந்்த வைக்கு, பின்்னர் 
சகாதேசே்ன மாறறிப் �திேப்�ட்டது. 
சந்ல்தகத்தின் ல�ரில் இவளின் ்தந்த்தயும், அவர் 
கூட்டாளிகளும் தகது சசய்ேப்�ட்ட்னர். 

“�ாரதி! லகார்டடுக்கு லநரமாச்சு; 
சகளம்பு” என்ற அம்மாவின் குரல் லகடடுப் 
�தைே நித்னவுகளிலிருந்து விடு�ட்டாள 
�ாரதி! இவதள அதைத்துப் ல�ாக, வக்கீல் 
காரில் வந்திறஙகி்னார். 

க ா ரி ல்  ஏ றி ே ல � ா து .  “ ச ச ா ன் ்ன து 
ஞா�கமிருக்கடடும்” என்றாள அம்மா. 

நீதிமன்றம் ல�ாய்ச் லசரும்வதர, 
“அப்�ாவா? கணவ்னா?” என்ற லோசத்ன 
மாறிமாறி வந்து அவதள அதேக்கழித்்தது. 

‘சகாதேதே லநரடிோகப் �ார்த்்த சாடசி 
ோருமில்ோ்த்தால், �ார்க்கவில்தேசேன்று 
ஒ ல ர ச ே ா ரு  ச � ா ய்  ச ச ா ன் ்ன ா ல் , 
அப்�ாவுக்கு விடு்ததே நிச்சேம்! அவன் 
ல�ா்னது ல�ாய்விட்டான்; அப்�ாவுக்குத் 
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தூக்குத்்தண்டத்ன வாஙகிக் சகாடுத்்தால் 
மடடும், இனி உயிலராடு வரப்ல�ாகிறா்னா? 
உ ண த ம த ே ச்  ச ச ா ல் லி  இ ன் ச ்ன ா ரு 
சகாதேதே நான் சசய்ேலவணடுமா?’ 
என்சறல்ோம் லோசித்து, ஒரு முடிவுக்கு 
வரமுடிோமல் ்தவித்்தாள �ாரதி. 

நீ தி ம ன் ற க்  கூ ண டு க் கு ள  ஏ றி 
நின்றது்தான், அவளுக்குத் ச்தரியும். அடுத்்த 
விநாடி இதுநாளவதர ம்னதுக்குளலள 
அ்டக்கிக் கடடுப்�டுத்தி தவத்திருந்்த 
உணர்வுக் குவிேலின் சுைறசியில் சிக்குணடு, 
அவள சிந்திக்கும் திறத்ன முறறிலுமாக 
இைந்துவிட்டாள. 

இரத்்தம் ஆறாக வழிந்ல்தாடி, ச்தரு 
முழுதும் சசம்மண்டேமாக மாறி, அவன் 
துடிதுடித்து இறந்்த காடசிதேக் கன்்னஙகளில் 
நீர் வழிே, அவள விவரித்்தல�ாது, நீதி�தி 
உட�்ட �ேரும், ச�ாஙகிவந்்த கணணீதரப் 
பிறருக்குத் ச்தரிோமல் மதறக்க, மிகவும் 
சிரமப்�ட்ட்னர். துக்கவீடு ல�ால் காடசிேளித்்த 
அவ்வளாகத்தில், மோ்ன அதமதி நிேவிேது. 

‘இவளுத்டே அவே உணர்வுகதள 
அப்�டிலே வார்த்த்தகளுக்குக் க்டத்தும் 
கவித்துவ ஆறறதே, இவள ோரி்டமிருந்து 
ச�றறாள? ‘குேத்்தாழச்சி உேர்ச்சி சசால்ேல் 
�ாவம்’ என்ற �ாரதிலே உயிர்த்ச்தழுந்து, 
்தன் ச�ேதரக் சகாணடிருந்்த இவள 
உ்டலில், கூடுவிடடுக் கூடு �ாய்ந்்தால்னா?’ 
என்று அஙகிருந்ல்தார் விேக்கும் அளவுக்கு, 
்த ா ன்  க ண ்ட த ்த  எ ல் ல ே ா ரு த ்ட ே 
கணமுன்னும் சகாணடுவந்து துல்லிேமாகக் 
காடசிப்�டுத்தி்னாள �ாரதி. 

தீர்ப்த� அடுத்்த மா்தம் ஒத்திதவப்�்தாக 
நீதி�தி சசான்்னவு்டன், மன்றம் கதேந்்தது. 
ஆடல்டாவில் வீடடுக்கு வந்து அவள இறஙகிே 
ல�ாது, ்ததேவிரி லகாேமாக வாசலில் 
நின்றிருந்்த அம்மா, ஆக்லராஷமாகக் கத்தி்னாள. 

“நில்லுடி! உளள வரால்த! ஒ்னக்லக இது 
நிோேமாயிருக்கா? என் ்தாலி �ாக்கிேத்த்தக் 
காப்�ாத்துன்னு, ஒன் கால்ே விைா்த குதறோக் 
சகஞசில்னல்ன! �ாவி! இப்பிடிப் ல�ாய்ச் சாடசி 
சசால்லி, ஒஙகப்�ாவுக்குத் தூக்குவாஙகிக் 

ச க ா டு த் தி ட டி ல ே !  நீ ச ே ல் ே ா ம்  ஒ ரு 
ச�ாணணா? சகாதேகாரப் �ா்தகி! ஒன்த்னப் 
ச�த்துக் கஷ்டப்�டடு வளர்த்்த எஙகளுக்கு நீ 
காடடுற நன்றிக்க்டன் இது்தா்னா? அவல்னா்ட 
லசர்த்து, ஒன்த்னயும் அன்னிக்லக ல�ாடடுத் 
்தளளியிருக்கணும்டி” என்று கூப்�ாடு 
ல�ாட்டாள. 

அவள �தில் ல�சாமல் நின்றிருந்்தாள. 

“சரிோ்ன சநஞசழுத்்தம் சகாண்டவடி 
நீ !  ந ம் ம  ே ா ே ர்  � டி ச் சி ப்  � டி ச் சி ச் 
ச ச ா ன் ்ன ப் � ச வ ல் ே ா ம் ,  பூ ம் பூ ம் ம ா டு 
மாதிரி ்ததேோடடிடடு, இப்பிடி ல�ாய்ச் 
சாடசி சசால்லி, நம்பிக்தகத் துலராகம் 
�ணணிடடிலேடி �ாவி!” என்று ்ததேயில் 
அடித்துக்சகாணடு அழு்தாள.

 “ நீ ங க ள ே ா ம்  ஒ ரு  அ ம் ம ா வ ா ? 
அப்�ாவுக்குத் ச்தரிோம ல�சலறன்னு, என்த்ன 
நம்� தவச்சிக் கழுத்்தறுத்து, எல்ோச் லசதியும் 
வாஙகி, அவருக்கிட்ட ல�ாடடுக்குடுத்துப் 
ச�த்்த ச�ாணணுக்குத் துலராகம் சசஞசவஙக 
நீஙக! நம்பிக்தகத் துலராகத்த்தப் �த்தி, நீஙக 
ல�சறீஙகளா?” 

“ஆமாணடி சசான்ல்னன். ்தாலி கடடி்ன என் 
புருஷனுக்கு உணதமோ்ன ச�ாண்டாடடிோ 
ந்டந்துக்கிடல்டன்! அதிசேன்்ன ்தப்பு?” 

“அல்த மாதிரி்தான் நானும், என்த்னக் 
கல்ோணம் �ணணிக்கிட்ட ஒலர �ாவத்துக்காகத் 
துடிதுடிச்சு அல்�ாயுசிே சசத்்த என் 
புருஷனுக்கு உணதமோ்ன ச�ாண்டாடடிோ 
ந்டந்துக்கிடல்டன்.”

“எப்� ச�த்்த அப்�ன்னு கூ்ட �ார்க்காம, 
அவருக்குத் ்தண்டத்ன வாஙகிக் சகாடுத்திலோ, 
இனிலம இந்்த வீடடுே ஒ்னக்கு இ்டம் 
சகத்டோது.” 

“ல்ததவயில்ே. எ்னக்கு இஙக இ்டம் 
இருக்காதுன்னு நல்ோத் ச்தரியும். ச�த்்த ஒலர 
புளதளதேயும் இைந்துடடு, ஆ்தரவில்ோம 
நிறகிற என் மாமிோர் வீடடுக்குப் ல�ாலறன்; 
இனிலம அவஙக்தான் என் அம்மா” என்றாள 
�ாரதி. 
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பு து க் ல க ா ட த ்ட யி ல்  பி ற ந் ்த 
எல்லோருக்கும் இேக்கிே இதளப்�ாறு்தல் 
்தரும் இ்டம் நகர்மன்றம் எனில் மிதகயில்தே. 
நகரத்தின் மத்தியில் சுறறிலும் மரஙகள சூை, 
அதமதி ்தவை, �தைதமயின் சுவடுகதளத் 
்தாஙகி நிறகும் நகர்மன்ற வளாகத்த்த ஒரு சுறறு 
வந்்தாலே ல�ாதும்; ோருக்கும் கவித்த எழுதும் 
ஆதச சின்்ன்தாக முதளத்துவிடும். மா்தத்தில் 
நான்தகந்து கூட்டஙகளாவது நகர்மன்ற 
அரஙகில் நத்டச�றும்.

கூட்ட அரஙகிறகுள சசல்ோமலேலே 
மரத்்தடியில் உடகார்ந்து, ஒலிச�ருக்கி வழிோக 
உதரகதளக் லகட�ல்த சுகமா்ன அனு�வமாக 
இருக்கும். கம்�ன் கைகம், திருக்குறள மன்றம், 
திருவருள ல�ரதவ, ்தமுஎச, ்தகஇச�ம 
உளளிட்ட �ே அதமப்புகளின் கூட்டஙகள 
அஙலக்தான் நிகழும். அரசாஙகக் கடடி்டம் 
என்�்தால் வா்டதக மிகக் குதறவு. �ேரும் 

கூட்டம் ந்டத்தி்ட நகர்மன்றக் கடடி்டத்த்தலே 
ல்தர்வு சசய்ே அதுவுசமாரு காரணம்.

எ ழு த் ்த ா ள ர் க ள  ச ஜ ே க ா ந் ்த ன் , 
பிர�ஞசன், ச.்தமிழச்சசல்வன், லமோணதம 
ச�ான்னுச்சாமி, லகாணஙகி, திேகவதி 
உளளிட்டவர்கதளயும், கவிஞர்கள கவிக்லகா 
அப்துல்ரகுமான், மீரா, மு.லமத்்தா, சிறபி, 
இன்குோப், பிதறசூ்டன் ஆகிலோதரயும், 
திதர ஆளுதமகள ‘உதிரிப் பூக்கள’ மலகந்திரன், 
நாசர், �ாரதி கிருஷணகுமார் ல�ான்லறாதரயும் 
நான் சந்தித்துப் ல�சிேது நகர்மன்றக் கூட்ட 
அரஙகில்்தான். 

எத்்தத்னலோ ஆளுதமகதள அஙகுச் 
சந்தித்திருந்்தாலும், 1990இல் நான் அஙலக 
சந்தித்்த கவிோளுதமலே என் வாழநாளில் 
மிக முக்கிேமா்னவராகிப் ல�ா்னார். அவர்்தான் 
கவிஞர் ஈலராடு ்தமிைன்�ன். கவிஞதரப் 
�ார்க்க லவணடுசமன்கிற ல�ராவலில் நான் 
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�ல்ோணடுகள காத்திருந்ல்தன். கம்�ன் கைக 
விைாவில் �ஙலகறக அவர் புதுக்லகாடத்ட 
வருகிறார் என்�த்தேறிந்்த கணத்திலிருந்ல்த 
என் காத்திருப்பு ச்தா்டஙகிவிட்டது.

ஈலராடு ்தமிைன்�த்னப் �ார்க்கவும் 
ல�சவும் என்த்னத் தூணடிேது அவரது 
கவித்தகலள. கவித்துவ அைலகாடும் சமூகப் 
�ார்தவலோடும் நறுக்குத்ச்தறித்்தாறல�ால் 
எழுதுவதில் வல்ேவர் ஈலராடு ்தமிைன்�ன். 
நூேகத்திலிருந்்த அவரது கவித்த நூல்கள 
அத்்தத்னதேயும் வாசித்ல்தன். �ே கவித்தகள 
ம்னப்�ா்டமாகிப் ல�ாயி்ன. ஆ்னாலும் 
அந்்த இரணடு கவித்தகள மடடும் என் 
சநஞசுக்கூடடிலேலே கூடுகடடிக் சகாண்ட்ன. 

‘²î‰Fóˆ¬î

â¡ù£™ ê£ŠHì º®òM™¬ô

«ê£Á ªè£´.’

‘àôó£¶ ªð¼°‹

àôA¡ MNc˜ˆ ¶¬ì‚è

å¼ Mó™ «î¬õ.’

இக்கவித்தகள ்தந்்த ்தாக்கத்தில் நானும் 
ஓரிரு கவித்தகள அப்ல�ால்த எழுதில்னன். 
கூட்டஙகளில் ல�சும்ல�ாதும், நண�ர்களி்டம் 
உதரோடும்ல�ாதும் இக்கவித்தகதளப் 
�கிர்ந்துசகாணல்டன். கவிஞதரப் �ார்க்க 
லவணடுசமன்கிற என் ஆர்வம் குதறோமல் 
கூடிக்சகாணல்ட ல�ா்னது.

சரிோய் 32 ஆணடுகளுக்கு முன்பு, 
மு்தல் ஆளாக  நகர்மன்றத்திறகுச் சசன்லறன். 
தூலணாரமாக இருந்்த இருக்தகயில் இ்டம் 
பிடித்து உடகார்ந்துசகாணல்டன். ‘இல்தா… 
இல்தா… என் கவித்த நாேகன் வரப்ல�ாகிறார்…’ 
என்று காத்திருந்்த லநரத்தில் எ்னக்குளலளலே 
உறசாகமாகக் கூவிக்சகாணல்டன்.

சமலிந்்த ல்தகம், லநர்வகிச்டடுத்்த முகம், 
முகம் முழுக்க பூத்்த புன்சிரிப்பு, ல�ணடுக்குள 
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சடத்டதே இன்-சசய்து லவக நத்டல�ாடடு 
வந்்தார். அன்தறே கவிேரஙகில் எல்ோக் 
தகத்்தட்டல்கதளயும் அவலர சமாத்்தமாக 
அறுவத்ட சசய்துசகாண்டார். கம்�ன் கைகக் 
கவிேரஙகம் என்றாலும் நிகழகாேத்தின் 
சூடத்டயும் ்த்னது கவித்தகளில் மிக 
லநர்த்திோகப் ச�ாருத்திச் சசான்்னார். 
கவிேரஙகம் முடிந்து கவிஞர் சவளிலே வர, 
ச�ருஙகூட்டம் சூழந்துசகாண்டது. நானும் 
கூட்டத்ல்தாடு கேந்துல�ாய், கவிஞருக்குக் 
தக சகாடுத்ல்தன். தகயிலிருந்்த த்டரிதே 
நீடடி, தகசேழுத்துக் லகடல்டன். ‘்த’ எனும் 
மு்தசேழுத்த்தச் சின்்ன்தாகவும் ‘ை’ எனும் 
மூன்றாவது எழுத்த்தப் �ாதிப் �க்கம் வருமாறு 
ச�ரிே எழுத்திலும் ல�ாடடுத்்தந்்த கவிஞரின் 
தகசேழுத்து என் ம்னதில் கல்சவடச்ட்னப் 
�திந்துல�ா்னது. கவிஞர் புறப்�டடுப்ல�ா்னார். 
அவலராடு லசர்ந்ல்த நானும் �ேணிக்கத் 
ச ்த ா ்ட ங கி ல ்ன ன் .  இ ன் ்ன மு ம் 
�ேணித்துக்சகாணல்ட இருக்கின்லறன்.

‘ ச ்த ன் ்ன ா ட டு  ச ா க் ர டீ ஸ் ’  எ ்ன ப் 
புகைப்�ட்ட ்தந்த்த ச�ரிோர் பிறந்்த ஈலராடு 
மாவட்டத்திலுளள சசன்னிமதேயில் 1933ஆம் 
ஆணடு சசப்்டம்�ர் 28 அன்று சச.இரா.ந்டராசன் 
– வளளிேம்மாள ்தம்�தியி்னரின் மக்னாகப் 
பிறந்்தவர் ந.சசகதீசன். சிறுவேதிலேலே ்தமிழ 
மீது தீராக் கா்தல். �ளளியில் �டிக்தகயில் 
வி டி ச வ ள ளி ,  ம த ே ே ம ா ன்  எ னு ம் 
புத்னச�ேர்களில் கவித்தகதள எழுதி்னார். 
‘சுே சிந்்தத்ன’ எனும் தகசேழுத்து இ்தழித்ன 
ந்டத்தி்னார். 

சசன்னிமதேயில் �ளளிப் �டிப்த�த் 
ச்தா்டஙகி, கரந்த்தத் ்தமிழக் கல்லூரியிலும்  
அணணாமதேப் �ல்கதேக்கைகத்திலும் 
உ ே ர் க ல் வி த ே  மு டி த் ்த  ச ச க தீ ச ன் , 
்த மி ழு ண ர் வி ்ன ா ல்  ்த மி ை ன் � ்ன ா ்ன ா ர் . 
சசன்த்னப் �ல்கதேக்கைகத்தில் ்தமிழ 
முதுகதேப் �ட்டம் ச�றறல்தாடு, ‘்தனிப்�ா்டல் 
திரடத்ட’ ஆய்வுசசய்து, முத்னவர் �ட்டமும் 
ச�றறார்.

‘அைகின் சிரிப்பு’, ‘இதச அமு்தம்’ 
ஆகிே நூல்கதளப் �டித்துப் புரடசிக்கவிஞர் 
� ா ர தி ்த ா ச னி ன்  க வி த ்த க ளு க் கு ள 
ஆட�டடுக்கி்டந்்த ்தமிைன்�ன், 1954ஆம் 

ஆணடு பிப்ரவரி 21 அன்று கரந்த்தப் 
புேவர் கல்லூரியின் இளஙலகா மன்ற 
ஆணடு விைாவிறகுத் ்ததேதமலேறக 
வந்்த புரடசிக்கவிஞதர, ்த்னது 21ஆவது 
வேதில் சந்தித்்தார். கவிஞரின் தககதள 
இறுகப் �றறிக்சகாணடு �த்்தாணடு காேம் 
அவலராடு �ேணித்்தார். அ்தத்னப் பின்்னர் 
‘�ாரதி்தாசல்னாடு �த்து ஆணடுகள’ எனும் 
நூோகவும் எழுதி்னார்.

தகசேழுத்துப் பிரதிோக இருந்்த 
்தமிைன்�்னது ‘சநஞசின் நிைல்’ எனும் நாவதே 
வாசித்்த புரடசிக்கவிஞர், அத்த நூோக்குமாறு 
�ாரி நிதேேத்தில் சகாடுத்்தார். ‘சநஞசின் 
நிைல்’ நாவல் 1965இல் சவளிோ்னது. 1968இல் 
‘சகாடி காத்்த குமரன்’ எனும் வில்லுப்�ாடடு 
நூலே, கவிஞரது மு்தல் நூோகக் கணவிழித்்தது.

ல்தாணி வருகிறது (1973),  தீவுகள 
கதரலேறுகின்ற்ன (1978), காேத்திறகு ஒருநாள 
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முந்தி (1982), நந்்தத்ன எரித்்த சநருப்பின் 
மிச்சம் (1982), ஊதம சவயில் (1984), நிோ 
வரும் லநரம் (1984),  திரும்பி வந்்த ல்தர்வேம் 
(1985), கருவதறயிலிருந்து ஒரு குரல் (1987), 
�னி ச�ய்யும் �கல் (1998), திதச க்டக்கும் 
சிறகுகள (2015) உளளிட்ட 65க்கும் லமற�ட்ட 
கவித்த நூல்கள, உதரநத்ட நூல்கள 25, 
சமாழிச�ேர்ப்பு நூல்கள 2, ஆஙகிேத்திலும் 
பிற சமாழிகளிலும் சமாழிச�ேர்ப்�ா்ன 
நூல்கள 21 எ்னத் ்தமிழிேக்கிே சவளியில் 
அ று � து  ஆ ண டு க ளு க் கு ம்  ல ம ே ா க த் 
ச ்த ா ்ட ர் ந் து  எ ழு தி யு ம் ,  வ ா சி த் து ம் , 
இேஙகிக்சகாணடுமிருக்கும்  ல�ராளுதமோகத் 
திகழந்து வரு�வர் கவிஞர் ஈலராடு ்தமிைன்�ன்.

ஈலராடு ்தமிைன்�னுக்குக் கவிஞசரனும் 
ஒரு முகம் மடடுமல்ே; ்தமிழப் ல�ராசிரிேர், 
சிறுகத்தோளர், நாவோசிரிேர், நா்டக 

ஆசிரிேர், சிறார் இேக்கிேப் �த்டப்�ாளி, 
வாழக்தக வரோறறாசிரிேர், திற்னாய்வாளர், 
கடடுதரோளர், ஓவிேர், சசாறச�ாழிவாளர், 
ச ம ா ழி ச � ே ர் ப் � ா ள ர் ,  தி த ர ப் � ்ட ப் 
�ா்டோசிரிேர் எ்னப் �ன்முகஙகள உணடு. 
கவிஞரது கவித்தகள இந்தி, வஙகம், 
மதேோளம், ஆஙகிேம், உருது உளளிட்ட 
� ே  ச ம ா ழி க ளி லு ம்  ச ம ா ழி ே ா க் க ம் 
சசய்ேப்�டடுளள்ன. ‘வணக்கம் வளளுவ’ 
(2000) நூலுக்கு ஒன்றிே அரசின் சாகித்திே 
அகா்தமி விருதித்னப் ச�றறுளளார்.

   ்தமிழின் மூத்்த கவிஞர்கள �ேருக்கும் 
இல்ோ்த ்தனிச்சிறப்ச�ான்று ஈலராடு 
்தமிைன்�னுக்கு உணடு. மரபுக்கவித்தயில் 
லவரிறக்கிேவர், புதுக்கவித்தோகக் கிதள 
�ரப்பி, தஹக்கூவாக உேகின் திதசகசளஙகும் 
்தன் சிறகுகதள விரித்து நிற�ல்தாடு, ்தமிழுக்குப் 
புதுப்புது கவித்த வடிவஙகதள அறிமுகம் 
சசய்�வராகவும் முன்நிறகிறார்.

1960களில் ஜப்�ானிே தஹக்கூ நூல்கதள 
ஆஙகிேம் வழிலே வாசித்்த ஈலராடு ்தமிைன்�ன், 
1985ஆம் ஆணடு பிப்ரவரியில் ‘சூரிேப் 
பிதறகள’ நூதே சவளியிட்டார். அந்நூலில் 
‘வாசல் ஓர வாசகம்’ எனும் 14 �க்க முன்னுதர 
ஒன்றித்ன எழுதி, தஹக்கூ எதுசவ்னப் 
�ேருக்கும் ச்தளிதவத் ்தந்்தார். நூலில் 
ஓவிேஙகதளக் கவிஞலர வதரந்திருப்�து 
இன்னும் அைகு.

  ‘Í„²Šð†´ Ü¬í»«ñ£

  M÷‚ªè¡Á Í„¬ê GÁˆF«ù¡

 ÞŠ«ð£¶ M÷‚A™ Þ¼‚A«ø¡.’                                    
- என்சறழுதிே கவிஞர் விளக்கில் மடடுமா 
இருக்கிறார்..? இன்தறக்கு இதளே கவிஞர்கள 
அத்னவரின் இ்தேஙகளிலும் அல்ேவா 
ஒளிர்ந்துசகாணடிருக்கிறார். 

   ‘Ýè£òº‹ Üö°           

   ÌI»‹ Üö° - Ý‹

   â¡ ¬èJ™ ªó£†®ˆ¶‡´’ 

  - என்று �சியின் குரதே மிகச் சசறிவாக 
தஹக்கூவிலும் �திவுசசய்்தார்.

தஹக்கூ கவித்தகதள மடடுமின்றி, 
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சசன்ரியு (ஒரு வணடி சசன்ரியு - 2001 
ஏப்ரல்),  லிமதரக்கூ (சசன்னிம தேக் 
கிளிலோப்�ாத்ராக்கள - 2002 அக்ல்டா�ர்), 
�ைசமான்ரியு (ஒரு கூத்டப் �ைசமான்ரியு – 
2004) எ்ன தஹக்கூவின் கிதள வடிவஙகளிலும் 
நூல்கதளப் �த்டத்து, இதளே கவிஞர்களின் 
தககளில் புதிே வடிவஙகதளக் சகாணடு 
லசர்த்்தார்.

1 9 9 8 இ ல்  ்த மி ழி ன்  மு ்த ல் 
புதுக்கவித்தோோ்ன �ேண நூோக ‘உன் 
வீடடிறகு வந்திருந்ல்தன்… வால்ட விடமன்!’, 
2004இல் வி்னாக்களாலேலே ஆ்ன மு்தல் நூோக 
‘க்னாக்காணும் வி்னாக்கள’, 2018இல் ்தமிழின் 
மு்தல் வி்னா வித்ட வதகதம கவித்த நூோக 
‘பூக்களின் வித்டகள புேரி தககளில்’ எ்னப் �ே 
புதிே முேறசிகளிலும் மிகுந்்த ஆர்வத்ல்தாடு 
ஈடு�டடு வரும் கவித்த ம்னம் வாய்க்கப் 
ச�றறவர் ஈலராடு ்தமிைன்�ன்.

பு த் ்த க ங க ள  கு றி த் து  ம ட டு ல ம 
கவிஞர் எழுதிே 122 கவித்தகள ்தமிழிலும் 
ஆஙகிேத்திலும் ‘புத்்தகம் என்�து’ (2016) எனும் 
நூோக வந்துளளது. அதிசோரு �க்கம்;

   ‘Fù‹ 

   å¼ õKî£¡ ð®‚è º®»‹

   â¡ø£™

   ÝˆF„Å® ð®;

   Fù‹

   Þ¼ õKèœî£¡ ð®‚è º®»‹

   â¡ø£™

   F¼‚°øœ ð®;

   Fù‹

   Í¡Á õKèœî£¡ ð®‚è º®»‹

   â¡ø£™

   ¬ýÃ ð®;

   Fùº‹

   ï£½ õKèœî£¡ ð®‚è º®»‹

   â¡ø£™

   ï£ô®ò£˜ ð®;

   ð®‚è«õ º®ò£ªî¡ø£™

   âŠð®?’

‘இன்னும் சிே வி்னாக்கள’ எனும் கவிஞரது 
நூல் 2015இல் சவளிோ்னது. அதிலுளள 
ஒவ்சவாரு வி்னாவும் நம்முள ஆயிரமாயிரம் 
சிந்்தத்னகதளக் கிளறும். அதிசோரு வி்னா;

   ‘èMëQ¡ è¬ìC‚ èM¬î

   Üõ¡ â¿¶õ£ù£? Üõ¡

   ñóí‹ â¿¶ñ£?’

ஈலராடு ்தமிைன்�னின் மு்தல் நூலே 
நாவல்்தான். 1995இல் ‘ஒரு மதை நாளில்’ 
எனும் சிறுகத்த நூலித்னயும் எழுதியுளளார். 
சுருக்கமாய் நறுக்காய்த் ்த்னது கவித்தகதள 
எழுதி்னாலும், சமூக நிகழவுகளின் சாரம் 
சிறுகத்தக்கா்ன தீப்ச�ாறி ல�ால் அ்னல் 
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்தகிப்�த்தப் �ே கவித்தகளிலும் காணக் 
கித்டக்கிறது.

‘ஊதம சவயில்’ கவித்த நூலிலுளள 
நான் நான் அல்ே, இப்ல�ாது நித்னந்து…, 
கல்ேதறக்கு சவளிலே ஒரு நாள... ஆகிே 
கவித்தகளும், ‘கருவதறயிலிருந்து ஒரு 
குரல்’ நூலிலுளள ஓர் எழுத்்தாளரின் மரணம், 
ஒரு குடும்� அடத்ட்தாரர் கத்த ஆகிே்ன 
கவித்தக்குளலள ச�ாதிந்திருக்கும் சிறுகத்தகள 
எ்னோம்.

   ஒரு கத்தப்�்தமிது;

   ‘Üõ¡

   «è†ð¶ ºŠð¶ Ïð£Œ -

   Ü¶¾‹ 

   èìù£è.’

- என்று நண�ன் க்டன் லகட�தில் 
ச்தா்டஙகும் இந்்தக் கவித்தயில் -

   ‘îóñ£†ì£ù£

   F¼ŠHˆ 

   î¼õ£¡ - î‰¶M´õ£¡

   å¼«õ¬÷

   îó£ñ½‹ - îóº®ò£ñ½‹ -

   ê‰«îè‹ 

   è™M†ªìP‰î¶’

- ச ந் ல ்த க ம்  வ ந் து வி ட ்ட  பி ன் பு 
உறசவன்்ன, நடச�ன்்ன..? எல்ோலம தூரமாய் 
விேகிப்ல�ாகும்்தால்ன..! 

  சடத்டப்த�யிலிருந்து முப்�து ரூ�ாதே 
எடுக்கின்றான்.

  ‘Þ¶ â¡

  ñ¬ùM‚°

  ñ¼‰¶ õ£ƒè...’ 

- என்று சசால்லி, உளலளலே தவத்தும் 

விடுகின்றான். கவிஞர் கவித்ததே இப்�டி 
முடித்துளளார்.

   ‘ºèˆ¬îMì

   ºèÍ® - ÜFè‹

   «õ˜ˆ¶M†ì¶.’

மு க மூ டி  அ ணி ந் ்த  ம னி ்த 
முகஙகளின் முகத்திதரகதளக் கிழித்துத் 
ச்தாஙகவிடடுளளார் கவிஞர்.

‘மானு்டம் �ாடும் வா்னம்�ாடி’ோக 
உேதக வேம்வரும் கவிஞர் ஈலராடு 
்த மி ை ன் � னு க் கு  அ ச ம ரி க் க ா ,  க ்ன ்ட ா 
ஆகிே நாடுகளிலுளள 60 ்தமிழச் சஙகஙகள 
ஒன்றிதணந்து ‘வ்டஅசமரிக்கத் ்தமிழச் 
சஙகஙகள ல�ரதவ’ (FETNA) எனும் அதமப்பின் 
மூேமாக, 2021-ஆம் ஆணடிறகா்ன ‘உேகத் ்தமிழ 
பீ்ட விருது’ (விருதுத்ச்தாதக சுமார் ரூ.11,29,000/) 
வைஙகிச் சிறப்பித்துளள்ன.

‘மகாகவி �ாரதிக்குப் பிறகு ்தமிழக் 
கவித்த அவ்வளவாக வளர்ந்து வி்டவில்தே 
என்று்தான் நான் கருதிக்சகாணடிருந்ல்தன். 
்தமிைன்�த்னப் �டித்்த பிறகு, என் கருத்த்த 
மாறறிக்சகாணல்டன்’ என்றார் எழுத்்தாளர் 
சஜேகாந்்தன்.

‘ஒரு கவிஞன் சிே கவித்தகதள 
எழுதுகிறான்; ஒரு நல்ே கவிஞன் சிே 
கவிஞர்கதளலே எழுதுகிறான்; ஒரு மகாகவி 
மடடுலம ஒரு காேத்த்தலே எழுதுகிறான்’ 
என்�ர் ஆய்வறிஞர்கள. அப்�டி ஒரு 
காேத்த்தலே எழுதிேவராக, 89ஆவது வேதில் 
இன்்னமும் எழுதிக்சகாணடிருப்�வராக, 
இரு�த்திலோராம் நூறறாணடின் ்தமிழக் 
கவித்தயின் உேகு ்தழுவிே முகமாக 
விணணுேர்ந்து நிறகும் கவிஞதர, ‘நம் 
காேத்தில் வாழும் மகாகவி ஈலராடு ்தமிைன்�ன்’ 
என்று நாம் சகாண்டாடுவது்தான் ்தமிழ 
சமாழிக்கும் ்தமிழக் கவித்தக்கும் ச�ருதம 
லசர்க்கும் சசேோக இருக்க முடியும்.                                                      

          - இன்னும் சசால்லவன்...
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உைக சினிமடா

பதடா்ர் - 28 èMT

திரைப்படம் : Calibre
இயக்குநர் : Matt Palmer

அப்�டி ந்டக்கும் என்று வாகன் 
எதிர்�ார்க்கவில்தே. துப்�ாக்கி சுடுவதில் 
நி பு ண ்ன ா ்ன  ந ண � ன்  ம ா ர் க ஸ் - உ ம் 
நித்னக்கவில்தே. �ார்த்துக்சகாணடிருக்கும் 
நாமும் அப்�டி ஒரு திருப்�த்துக்குக் 
காத்திருக்கவில்தே.

ஆ ்ன ா ல்  அ ந் ்த ச்  ச ம் � வ ம் ்த ா ன் 
ஒ வ் ச வ ா ரு வ ர்  வ ா ழ வி லு ம்  ல வ று 
ல வ று  வ டி வ ங க ளி ல்  ச ்த ா ்ட ர் ந் து 
வந்துசகாணடிருக்கிறது. அடுத்்த சநாடி 
என்்ன ந்டக்கும் என்று ோருக்கும் ச்தரிோ்த 
சுவாரஸ்ேம்்தான் இந்்த வாழவின் ஒவ்சவாரு 
வதளவிலும் இருக்கும் அனு�வம்.

மத்னவி கர்ப்�மாக இருக்கும் சூைல். 
ஆ்னாலும் சிறு வேதிலிருந்து கூ்ட இருக்கும் 
நண�ன் அதைக்கிறான் என்று மார்கல்ஸாடு வீக் 
எணட சகாண்டாட்டத்துக்காக லவடத்டக்குக் 
கிளம்புகிறான் வாகன். வாகன் �ளளி 
நாடகளில் �யிறசியில் சுட்டது. இப்ல�ாது 
சுடுவதில் ச�ரி்தாகப் �யிறசியும் இல்தே. 
ஈடு�ாடும் இல்தே. லவடத்டோடு்தலில் 
ச�ரி்தாக விருப்�ம் இல்தே என்றாலும் 
நண�னுக்கு அதில் விருப்�ம் இருப்�்தால் 
கூ்டச் சசல்கிறான். நண�ன் தேசன்ஸ் 
துப்�ாக்கி தவத்திருப்�வன். துப்�ாக்கியில் 
துர்�ாக்கிேமும் லசர்ந்ல்த வருகிறது என்று 
இருவருக்குலம அப்ல�ாது ச்தரிோது. 

மாதே வதர எதுவும் கித்டக்கா்த 
சலிப்பில் லசார்ந்திருந்்தல�ாது கணணுக்கு 
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ே ட ச ண ம ா ய் க்  ச க ா ழு ச க ா ழு ச வ ்ன 
ஒரு மான் சகாம்பிலும் அதசவின்று 
லமய்ந்துசகாணடிருக்கிறது. காடசியில் 
ல�ரதமதி. லவடத்டக்காரனின் கணகளில் 
லவறதமதி. 

“இது உன் ஷாட. அடி” என்கிறான் நண�ன் 
மார்கஸ். வாகன் மு்தலில் மறுத்்தாலும் பிறகு 
குறி �ார்க்கிறான். குறி �ார்க்கப்�டுகிறது. 
ஒறதறக்கணணில் ஆதி மனி்தனின் அரூவம். 
விரல் சுணடி இழுக்கிறது. �ட எ்னச் சப்்தம். 
மான் ஓடிவிடுகிறது.

மானுக்குப் பின்்னால் நின்று மாத்ன 
லவடிக்தக �ார்த்துக்சகாணடிருந்்த �த்து வேது 
சிறுவனின் சநறறியில் புல்ேட �ாய்கிறது. 
எல்ோலம சநாடிக்கும் குதறவாக ந்டந்து 
முடிந்துவிடுகிறது. என்்ன ந்டந்்தது என்றுகூ்ட 
உணர முடிேவில்தே.

உதறந்துல�ாகிறார்கள.

லவடத்ட உேகத்தில் லவகம் குதறந்து 
நின்லறல�ாகிறது. லவர்க்கவிறுக்க உளலள 
்தறிசகடடுச் சுைலும் காடத்ட லவடிக்தக 
�ார்க்கிறான் வாகன். வார்த்த்த இல்தே. 
வாக்கிேத்தில் மறந்துல�ா்ன சசாறசறா்டர் 
சமாழிேறறுப் பி்தறறுகிறது. அந்்தச் சிறுவனின் 
அருலக சசன்று �ார்க்கிறான். அவன் 
சசத்துவிட்டான். வாகனுக்கு மூச்சு இல்தே. 
முகம் முடடுகிறது.

திடும்சம்ன “சம்மி.. சம்மி..?” என்று 

பு்தருக்குப் பின்னிருந்து ஒரு குரல். இருவரும் 
�்தறுகிறார்கள. அல்த கணத்தில் சிறுவத்னத் 
ல்தடிக்சகாணடு வரும் அப்�ா, மகன் 
சு்டப்�டடுக் கி்டப்�த்தப் �ார்க்கிறார். உதறந்து 
நடுஙகுகிறார். துடிக்கிறார். 

“என்்ன்டா �ணணுனீஙக என் த�ே்ன....!” 
என்று இருவதரயும் மாறி மாறிப் �ார்த்்த�டிலே 
க்தறுகிறார். 

“சாரி... ஐம் சாரி.. ஐம் சாரி... ச்தரிோம.. 
ச்தரிோம.... சாரி.. சாரி...” வாய்க்குளளாகலவ 
மு்னஙகுகிறான் வாகன். குறற உணர்ச்சி 
காடுகளின் சநடிோய் அவத்னக் குத்டகிறது. 

சவறித்து மகத்னத் ச்தாடடுத் ச்தாடடுப் 
�ார்த்துப் �ரி்தவிக்கிறார் அப்�ா.

�டச்டன்று இன்ச்னாரு சத்்தம். வாகன் 
இன்னும் மூர்ச்தசோகிறான். காடு ஸ்்தம்பித்து 
்தவம் கதேகிறது. அந்்த அப்�ாதவச் 
சுடடுவிடுகிறான் மார்கஸ். ஏன்்டா என்�து 
ல�ாே இேோதமயில் கணகள அழுந்்தப் 
�ார்க்கிறான் வாகன்.

“லவறு வழி இல்தே. விஷேம் சவளிே 
ச்தரிஞசா சரணடு ல�ருலம காேத்துக்கும் 
உளள்தான்... அ்தான் சுடல்டன்” என்கிறான் 
மார்கஸ்.

  ஒரு வீக் எணட விதளோடடு வீதி 
சுறறி வாசலில் குழி ல்தாணடி தவத்திருக்கிறது. 
சரி ்தப்பு நிோேம் அநிோேம் அறம் துலராகம் 
என்று எல்ோமும் கண முன்ல்ன ரத்்தம் 
சகாப்�ளிக்கிறது வாகனுக்கு.

“லவற வழி இல்ே்டா. உன்்ன காப்�ாத்்த 
லவற வழி ச்தரிேே. மு்தல்ே இஙகிருந்து 
கிளம்புலவாம் வா” என்று நண�ன் வாகத்னப் 
பிடித்து இழுத்துக்சகாணடு சசல்கிறான் 
மார்கஸ்.

காரில் இருவருக்கும் ல�ச்சில்தே. 
மூச்சிருக்கிற்தா என்று �ார்த்துக்சகாணடிருக்கும் 
நாம் ஆராய்ச்சி சசய்கிலறாம். 

அன்றிரவு மீணடும் அல்த இ்டத்துக்கு 
வருகிறார்கள. குழி ல்தாணடுகிறார்கள. 
இரவும் நிேவும் �னியும் துளியும் சாடசி. 
காடடுப்பூச்சிகள சேசேக்க.. ல�ரதமதியின் 
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குறுக்லக குழி ல்தாணடுகிறார்கள. காடடிக் 
சகாடுக்கா்த மூச்சிதரத்்ததேக் காடடுக்குள 
நடுகிறார்கள. காடு ்தவஙகளின் பிளதள. ்தவை 
மறந்து இரவு சகாணடிருக்கிறது. மானு்டச் 
சமூகத்தின் மறதிக்கு மிஞசிே இரதவக் 
சகடடிோகப் பிடித்துக்சகாணடு விேர்த்து 
விக்கித்து மாறறி மாறறித் ல்தாணடுகிறார்கள. 

கத்தி சகாணடு சிறுவன் சநறறியில் 
இருக்கும் புல்ேடத்ட எடுக்கும்ல�ாது வாகன் 
மறு்தலிக்கிறான்.  

“ஒருலவதள �ாடி கணடுபிடிக்கப்�ட்டால் 
ல�ாஸ்ட மார்ட்டத்தில் புல்ேட ச்தரிந்துவிடும். 
ஈசிோக மாடடிக்சகாளலவாம்...” என்கிறான் 
மார்கஸ்.

ல வ று  வ ழி  இ ல் ே ா ்த  வ ழி யி ல் 
வந்துவிடல்டாம். லவறு வழிலே இல்தே. வழி 
க்டந்து்தான் ஆக லவணடும். மார்கஸின் சசேல் 
நடுக்கத்ல்தாடு மு்னஙகுகிறது.

ஒரு வி�த்ல்தாடு நின்றிருக்க லவணடிே 
சம்�வம் இன்ச்னாரு சகாதேலோடு ச்தா்டர 
ஆரம்பிக்கிறது. இேல்பிலிருந்து விேகு்தல் 
அத்்தத்ன சுே�மல்ே. இருவருக்குளளும் 
சநருப்பு துளிர்க்கிறது. இருவருக்குளளும் 
சவறுப்பு சுைல்கிறது. அச்சம் அதமதியின்தம 
என்று ்தவிக்கிறார்கள. கிளம்பி அதறக்குச் 
ச ச ன் ற  பி ற கு ம்  கு ை ப் � ம்  க ழு த் தி ல் 
அமர்ந்திருக்கிறது.

வ ா க னு க் கு  எ ன் ச ்ன ன் ்ன ல வ ா 
லோசத்ன. இதிலிருந்து எப்�டி ்தப்பிப்�து 
என்று புரிேவில்தே. உளளும் புறமும் 
உருக்குதேக்கும் உவதமதே சமௌ்னம் 
முணுமுணுத்துக்சகாணல்ட விடிகிறது. 

அ்தன் பிறகு ந்டக்கும் நர்த்்த்னஙகள 
மானு்டத்தின் சந்து ச�ாந்துகளில் ச்தா 
சகாறித்துக்சகாணடிருக்கும் ச�ருச்சாளிகளின் 
கீச்சசாலி்தான். நித்்தமும் தூக்கிச் சுமக்கும் 
கி ரீ ்ட த் தி ல்  மு ட க ள  ்த த ே க் கு ள ளு ம் . 
சம்மிதேயும் அவன் அப்�ாதவயும் ல்தடும் 
ஊர்க்காரர்கலளாடு லசர்ந்து வாகனும் மார்கஸ்ம் 
ல்தடிச் சசல்லும் காடசி �ர�ர �ேம் திதரயில். 
அவர்கலளாடு இருக்கும் ஒவ்சவாரு சநாடியும் 

ஒவ்சவாரு பிடி இறுக்கம் கூடிக்சகாணல்ட 
இருக்கிறது.

அன்று ந்டக்கும் சம்�வஙகளின் வழிலே 
அந்்தப் பிணஙகள கணச்டடுக்கப்�ட்ட்னவா. 
இவர்கள என்்னா்னார்கள. வஞசத்தின் முன் 
�ழி எடுக்கும் எணணத்தின் முன் நண�ர்கள.... 
நம்பிக்தகக்கும் நானுக்கும் இத்டலே 
சிக்கித் ்தவிப்�த்த நடுக்கத்ல்தாடு்தான் 
காணகிலறாம். ஒரு குடும்�த்தின் ்தவிப்பும் 
நண�ர்களின் ்தவிப்பும் ஒன்றுக்சகான்று 
ல�ாடடி ல�ாடுவதில் அச்சத்த்த மிக 
அருலக உணர்கிலறாம். ்தவறுகள சிறிே்தாக 
இருக்கும்ல�ால்த திருத்திக்சகாள என்�து 
முன்ல்னார்களின் லவ்த வாக்கு. அது்தான் 
இஙகும் அடிக்லகாடி்டப்�டுகிறது. ஒன்றின் 
நீடசியில் இன்ச்னான்று மீதச முறுக்கித் 
்தாடி வளர்ந்து முகத்த்தச் சித்தத்துவிடும் 
சம்�வஙகள்தான் நம்தமச் சுறறியும். சூ்தா்னம் 
மிக முக்கிேம்.

இந்்த உேகின் கணகதளத் ்தாணடி 
எத்தயும் எத்தயும் எப்ல�ாதும் மதறக்கலவ 
முடிோது. �றதவகள கூடடின் ரகசிேஙகதளத் 
தூக்கிப் �றந்்தாலும் கூடு காடடிக்சகாடுத்து 
விடுகிறது. மனி்தனின் கணகள மானு்டத்தின் 
மிக நீண்ட வடிவத்தில் சமருலகறிேதவ. 
அ்தறகுப் ச�ாய்கள சசால்ேத் ச்தரிோது. 
்தன் ம்னதின் சுேம்.. சாேம் ல�ாகும் 
இ்டத்துக்சகல்ோம் சசன்றுவி்டலவ கூ்டாது. 
அது காேத்துக்கும் குருதி ல்தாய்ந்்த சுே 
கழிவிரக்கத் துேரம்.



தத்துவ மனநிலை 
ம னி ்த ர் க ளி ன்  க ண டு பி டி ப் பு க ளி ல் 

மூேச்சிறப்பு மிக்கதவகளில் ஒன்று இதச. 
சமாழியின் ஆதிவடிவம் இது. பூவுேகின் 
பூ ர் வ ம னி ்த ர் க ள  க ா ே ங க ா ே ம ா க ப் 
�ல்லவறுவதக ஒலிகதள உன்னிப்�ாகக் 
லகடடு, ச்தாகுத்து வதகப்�டுத்்தப்�ட்ட்தன் 
விதளலவ இதச எ்னோம். �றதவகள மறறும் 
விேஙகுகளின் குரல்கள சவறும் ்தகவல் 
�ரிமாறறலம. சிே �றதவகளின் மிமிக்ரி 
திறதம அ்தன் �ாதுகாப்புத் ல்ததவ சார்ந்்தது 
மடடுலம. ஆ்னால் கணக்கிேல் குறியீடடு்டன் 
ஒலிக்கேதவதே இதசக் லகார்ப்�ாக 
உருவாக்கிேது என்�து மனி்த சசேல். 

வாய்ப்�ா்டல்களும் இதசக்கருவிகளும் 
மனி்த அறிவி்னால் உருவாக்கப்�ட்டதவ. 
உ ண த ம யி ல்  இ த ச  எ ன் � து  ஒ ரு 
�ன்ச்னடுஙகாேத் ச்தா்டர் உருவாக்கம். 
இதச என்�து மனி்த ்தத்துவச் சிந்்தத்னயின் 
மிகச்சிறந்்த விதளவு என்றால் மிதக 
ஆகாது. ஆயிரக்கணக்கா்ன சமூகஙகளின் 

எணணிே்டஙகா்த �ண�ாடுகளில் இதசக்கா்ன 
அர்த்்தஙகள ்தனித்்தனிோ்னதவ. எ்னலவ 
இதசதே வதரேறுப்�து என்�து ஏறக்குதறே 
இேோ்த சசேல். ஏச்னன்றால், இதச 
ஒவ்சவாரு ்தனிமனி்தனின் வாழவில் அந்்தந்்த 
லநர உணர்வுகதளச் சார்ந்திருக்கிறது. அல்த 
சமேம் இதசதே உருவாக்குவது குறித்்த 
துல்லிேமா்ன கணக்கி்டல் நம்மித்டலே 
இருக்கிறது. இதசயில் �ல்லவறு வதகதம 
இருக்கிறது. இதச என்றால் என்்ன என்�த்தச் 
சரிோகச் சசால்ே ஒரு குைந்த்தோல்்தான் 
முடியும் என்று ல்தான்றுகிறது. எ்னலவ இதச 
என்றால் என்்ன என்று லகடகப்�டும்ல�ாது 
இதசயின் ்தத்துவம் உருவாகிறது. கூ்டலவ 
அதவ ச்தா்டர்�ா்ன சசால்ோ்டல்களும் 
உதரோ்டல்களும் ல்தாறறம் சகாளகின்ற்ன. 
இதசயின் ல்ததவ �றறிே விளக்கஙகள 
உ ரு வ ா க் க ப் � டு கி ன் ற ்ன .  ஆ க ,  இ த ச 
என்றால் என்்ன, இதசயின் ல்ததவ என்்ன, 
இதசதே உருவாக்கும் வி்தம் என்்ன 
மறறும் இதசயின் விதளவு அ்தாவது இதச 
மனி்தர்களுக்கு என்்ன சசய்கிறது ஆகிே நான்கு 
லகளவிகளில் இந்்த ஒடடுசமாத்்த இதசத் 
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்தத்துவம் அ்டஙகிவிடுகிறது. ஆ்னால் இதச 
எப்�டி ல்தான்றிேது என்கிற அடிப்�த்டக் 
ல க ள வி யி லி ரு ந் து  ச ்த ா ்ட ங கு கி ற ா ர் க ள 
இதசதேப் �றறிே �டிப்த� (ethnomusicology) 
லமறசகாள�வர்கள. இ்தறகா்ன வித்ட 
மனி்தர்களின் ச்தான்மக் கத்தகளில் இருந்து 
மடடுலம அறிந்துசகாளள முடிகிறது. 
ச�ாதுவாக, மனி்தர்களின் வாழவிேலில் 
வா்னத்திலிருந்து வந்்தவர்கள, நீருக்குளளிருந்து 
வந்்தவர்கள, காறறுக்குளளிருந்து வந்்தவர்கள, 
தீயிலிருந்து வந்்தவர்கள, இருளிலிருந்து 
வந்்தவர்கள, மரத்திலிருந்து வந்்தவர்கள எ்னப் 
�ல்லவறு வதகயில் இேறதகயின் உளளிருந்து 
வந்்தவர்களால் இதச கறறுக்சகாடுக்கப்�ட
டிருக்கிறது. 

�ைஙகுடி மரபில் இன்றுவதர ந்டப்பில் 
இருக்கும் ச்தான்மக் கத்தகள இத்த உறுதி 
சசய்கின்ற்ன. எடுத்துக்காட்டாக, சசவ்விந்திேக் 
கருஙகாலி �ைஙகுடியி்னரின் (black foot tribe) 
ஒரு ச்தான்மக் கத்த: நீர்நாய் (beaver) ஒன்று்டன் 
கா்தல் சகாளகிறாள கருஙகாலி இ்னப் 
ச�ணசணாருத்தி. தி்னமும் அவள அ்தனு்டன் 
நீருக்கு அடியில் சசன்று நீண்ட லநரம் கழித்து 
வருகிறாள. கருஙகாலி இ்னத்தில் ஓரம்ல�ாவது 
கடும் ்தண்டத்னக்குரிே சசேல். ஆ்னால் 
அவளது கணவன் அவதளயும் அவளுக்குப் 
பிறந்்த நீர்நாய்க் குைந்த்ததேயும் லநசிக்கிறான். 
காேப்ல�ாக்கில் அந்்த நீர்நாயு்டன் அவனுக்கு 
நடபு உண்டாகிறது. இருவரும் லசர்ந்து 
உதரோடுகிறார்கள. நீர்நாய் ்தன்த்ன மன்னித்து 
நடபு �ாராடடும் அவனுக்கு உ்தவ நித்னக்கிறது. 
்தன்னி்டம் இருந்்த மந்திர சக்திதே அவனுக்குக் 
கறபிக்கிறது. ஒவ்சவாரு மந்திரத்திறகும் அவன் 
்தன் லசகரிப்பில் இருக்கும் விேஙகு மறறும் 
�றதவயின் ல்தால்கதளப் �ரிசாக அளிக்கிறான். 
அந்்த மந்திரம் என்�து �ா்டல்கள. அத்த எப்�டி 
�ாடுவது என்�த்த நீர்நாய் அவனுக்குக் கறறுத் 
்தருகிறது. இது அந்்தக் கத்தயின் ஒரு சுருக்கமா்ன 
வடிவம். ல�ாேலவ ச�ாலிவிேக் கத்த ஒன்றில், 
சசார்க்கத்திலிருந்து வந்்த ஒருவனு்டன் 
சசன்றுவிடும் �ைஙகுடிப் ச�ணசணாருத்தி, 

்தான் மீணடும் வீடடுக்குச் சசல்ே லவணடும் 
என்ற விருப்�த்த்தத் ச்தரிவிக்கிறாள. அவன் 
சம்மதித்து, அவள சசல்லும் முன் அவளுக்குப் 
�ாடுவ்தறகுக் கறறுத் ்தந்து �ா்டல்கதளயும் 
சசால்லித் ்தந்து அனுப்புகிறான். அவள திரும்� 
வந்து அவளது ஒழுஙகறற ச்தா சணத்ட 
சச்சரவுகளு்டன் இருக்கும் சமூகத்திறகுப் �ா்டல் 
�ாடுவத்தயும் �ா்டல்கதளயும் அறிமுகம் 
சசய்கிறாள. அவறதறக் கறறுக்சகாண்ட சமூகம் 
ஒழுஙகதமதி சகாளகிறது. இது்தான் உேகம் 
முழுவதும் இதச ல்தான்றிேதின் சாராம்சமாக 
இருக்கிறது. ்ததம மீறிே மாேசக்திகளு்டன் 
உதரோ்ட, குைந்த்தகதளத் தூஙகதவக்க, 
லசாகத்தில் ஒப்�ாரி தவக்க ்தன்னிச்தசோக 
எழுந்்த ஒலிவடிவம் பின்்னால் �ண, சுருதி 
்தாளம், சுரம் எ்ன அ்தன் உச்சத்த்த அத்டந்்தது. 
இதசயின் ஆதிவடிவம் ்தமிழப்�ண�ாடடில் 
மிகப்�தைதம மிக்க்தாகும். 

்தமிழிதச �றறி `கீறறு` இதணே்தளத்தில் 
ஈலராடத்டச் லசர்ந்்த கணிேன் �ாேன் 
என்�வர் எழுதிே கடடுதர ஒன்றின் சிறு 
�த்திதே நன்றியு்டன் எடுத்்தாளுகிலறன்: 
்தமிழிதசயின் சிறப்பு என்�து நிேஙகதள 
ஐவதகோகப் பிரித்துப் �ருவத்திறகும், 
ச�ாழுதிறகும் ஏறற �ணகதள வகுத்்த்தாகும். 
அ்தாவது ஒவ்சவாரு �ணணுக்கும் நிேம், 
�ருவம், ச�ாழுது ஆகிே மூன்றும் இருக்கும். 
சான்றாக சசவ்வழிப்�ண என்�து முல்தே 
நிேத்திறகும், கார் காேத்திறகும், மாதே 
லநரத்திறகும் உரிேது. ஐந்து நிேஙகளுக்கும் 
உரிே சூழநிதே, �ருவநிதே, காேம், லநரம், 
்த ட � ச வ ட � நி த ே க ளு க் கு  ஏ ற ற வ ா று 
கருவிகள, �ணகள, கூத்துவதககள �றறிே 
சசய்திகள சஙக இேக்கிேத்தில் ஏராளமாக 
உளள்ன. �ணத்டே ்தமிழிதச்தான் வ்ட 
இந்திே இதசக்கும் அடிப்�த்ட. ஆ்தோல் 
வ்டநாடடி்னர் �ருவத்திறகும் காேத்திறகும் 
ஏறற �ணகதளப் �ாடும் வைக்கத்த்தக் 
சகாணடுளள்னர். �ணத்டே ்தமிழிதசயின் 
மரபு இது. இன்றும் இ்தத்னத் ்தமிழ நாகசுர 
இதசக் கதேஞர்களும், இந்துசு்தானி இதசக் 
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கதேஞர்களும் கத்டபிடிக்கின்ற்னர். ஆ்னால் 
கர்நா்டக இதசப் �ா்டகர்கள இ்தத்னப் 
பின்�றறுவதில்தே. இந்திே இதசக்கும் 
ஐலராப்பிே இதசக்கும் அடிப்�த்ட 12 
அதரச்சுரஙகள்தான். இந்்த 12 அதரச்சுரஙகதளக் 
ச க ா ண டு ்த ா ன்  ந ம து  இ ர ா க ங க ள 
வகுக்கப்�ட்ட்ன. ஆ்னால் இந்்தப் ச�ாதுவா்ன 
இேக்கணப்பூர்வமா்ன இதசதே விடுத்து 
13ஆம் நூறறாணடுக்குப்பின் வந்்த வ்டசமாழி 
இதச இேக்கண நூல்கள �ணத்டே ்தமிழ மரபு 
வழிவந்்த இதச இேக்கணஙகளில் சிே ்தவறா்ன 
சகாளதககதள உருவாக்கி அதவகதளச் 
சீர்குதேத்துளள்ன. இந்நிதே ஐலராப்பிே 
அறிஞர்கதளக் குைப்�த்தில் ஆழத்துகிறது. 
இேறபிேல் கணி்தவிேல்�டி இதுவதர நாம் 
அறிந்துளள சுரத்்தா்னஙகதளவி்ட நுட�மா்ன 
சுருதிகதளக் சகாண்ட சுரத்்தா்னஙகளும் 
நமது ்தமிழிதசயில் �ைக்கத்தில் உளள்ன. நம் 
முன்ல்னார் கண்ட ஆேப்�ாதே, வட்டப்�ாதே, 
திரிலகாணப்�ாதே, சதுரப்�ாதே எல்ோம் 
கணி்த வடிவஙகலள ஆகும். நமது இதசயின் 
இேல் �குதிதேக் கணி்தப்�டுத்்த லவணடும். 
இனிே ஒலி்தான் இதச என்�்தால் அத்த 
இேறபிேல் மூேம் ஆய்வு சசய்ேலவணடும். 
அப்ச�ாழுது்தான் சுருதி குறித்்த முழு 
அறிதவயும் நாம் ச�ற முடியும். �ணத்டே 
்தமிழப் புேவர்கள சமாழி இேக்கணம் 
மடடுமல்ே, இதச இேக்கணமும் கறறவர்கள. 
ஆ்னால் 20ஆம் நூறறாணடு ‘புேவர்’ �டிப்பு 
�டித்்தவர்கள இதச இேக்கணம் கறகவில்தே 
எனினும் ்தமிழ இேக்கிே இேக்கணஙகதள 
ந ன் கு  ஆ ழ ந் து  க ற ற வ ர் க ள ா க வு ம் 
்த மி ழ ப் � ற று  மி க் க வ ர் க ள ா க வு ம் 
இருந்்த்னர். ஆ்னால் இன்றுளள இளநிதே, 
மு து க த ே த்  ்த மி ழ ப்  � ட ்ட ்த ா ரி க ளி ன் 
நி த ே  ல க ள வி க் கு ரி ே ்த ா க வு ள ள து . 
அ்த்னால்்தான் ்தமிழ �ேவி்தஙகளிலும் 
வீ ழ ச் சி ே த ்ட ந் து ள ள து .  ்த மி ை றி ஞ ர் க ள 
்தமிழ இேக்கிே இேக்கணஙகளு்டன் இதச 
இேக்கணத்த்தயும் கறகலவணடும். ்தமிதை, 
்தமிழிதசதே வளர்க்க லவணடும். இதச 

என்�து ஒருதம கித்டோது. லமறகத்திே 
மரபுகளில் ச�ரும்�ாலும் `மியூசிக்ஸ்` என்று 
�ன்தமயிலேலே குறிக்கிறார்கள. நாம் 
இதசகள என்று குறிப்பி்டாவிட்டாலும் இதச 
என்கிற சசால் ஒருதம அல்ே அது ஒரு �ன்தம 
என்�த்த நாம் புரிந்துசகாளள லவணடும்.

. .
ஓவிய மனநிலை

அத்னத்துத் துதறகளிலுலம மர�ா்ன 
ச்தா்டர்ச்சியிலிருந்து சறறு மாறு�டடு 
சிந்திக்கத் துவஙகி அத்தச் சசேல் வடிவம் 
சகாடுப்�வர்கள சடச்டன்று ்தனித்துவம் 
அ த ்ட ந் து வி டு வ ா ர் க ள .  ஓ வி ே த் தி ன் 
வரோறறில் அது ல�ான்ற மரபு மீறல்கள 
அடிக்கடி நிகழவத்தக் காணோம். மரத� 
மீறுவது என்�து இரணடு வதககளில் நிகழும். 
ஒன்று மரபுக்குளளிருந்ல்த அ்தன் சாரத்த்த 
மாறறிக்சகாளவது. இரண்டாவது மரத� 
மறுத்து அத்த முழுவதுமாக நிராகரித்துப் 
புதி்தாக ஒன்தற உருவாக்குவது. மரத� மீறாமல் 
�ாணியில் புதுதம சசய்து உேகப் புகைத்டந்்த 
இருவதரப் �றறிே சிறு அறிமுகம் இது. 
அதிசோருவர், ஓவிேத் துதறயில் �தித்னந்்தாம் 
நூறறாணடின் கத்டசி வரு்டஙகளில் மிகக் 
குறிப்பி்டத்்தகுந்்த ஓவிேர் Hieronymus Bosch. 
சந்தர்ோந்து ஓவிேரா்ன இவர், கிருஸ்துவ 
மரத� மீறா்தவர். ஆயினும் அவர் உருவாக்கிே 
ஓ வி ே ப் � ா ணி  மி க  நு ணு க் க ம ா ்ன து ம் 
வில்னா்தமா்னதும் ஆகும். ஏறக்குதறே 
ஒரு ம்த சவறிேராக அறிேப்�ட்ட இவர் 
சர்ரிேலிச ஓவிேஙகள உருவாக்கப்�டுவ்தறகு 
இரு நூறறாணடுகளுக்கு முன்்னலர அதவ 
ல�ான்ற �த்டப்த� உருவாக்கிேவர். 
அவரது தீவிர ம்னநிதேப் ல�ாக்கு ்தறல�ாது 
உளவிேல்ரீதிோகத் திட்டமிட்ட சசேல்�ாடு 
என்று �ார்க்கப்�டுகிறது. ச�ாதுவாக 
கிருஸ்துவ மரபில் நரகம் �றறிே கருத்்தாக்கம் 
நாம் அறிந்்தல்த. அச்சசால்ோ்டல்களின் 
ச்தாகுப்த�க் கணமுன்ல்ன ஓவிேமாக 
விரிப்�த்த இந்்த மனி்தன் அறபு்தமாகச் 
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சசய்துளளான் என்லற கருதுகிலறன். ஒரு 
ஓவிேம் மனி்தனின் மூதளயில் மூர்க்கமாகப் 
�திவத்த இந்்த ஓவிேத்தின் மூேம் நம்மால் 
உணர முடியும். என்்ன ஒரு ச்தா்டர்வதக 
( s e q u e n c e ) !  அ தி லி ரு க் கு ம்  கு றி யீ ட டு 
வதகப்�ாடுகள. ஏறக்குதறே ஒரு நாவலின் 
முழுவடிவமாய்த் திகழகிறது இந்்த ஓவிேம். 
மூன்று பிரிவுகளாகச் சுமார் �த்்தாணடுகாேம் 
இந்்த ஓவிேத்த்த வதரந்்த்தாகச் சசால்கிறார்கள. 
�்டத்த்தக் கூகுளில் �திவிறக்கம் சசய்து 
ச�ரிது�டுத்திப் �ார்த்்தால் இ்தன் பிரமாண்டம் 
புரியும். இந்்தப் �்டத்தில் இருக்கும் ஒரு 
வட்ட லமதசயின் அடியில் ்த்னது முகத்த்த 
வதரந்்தது ஒரு ச�ரிே புரடசிோகப் 
�ார்க்கப்�ட்டது. The Garden of Earthly Delights – 
என்று ச�ேரி்டப்�ட்ட முப்�டத்ட ஓவிேத்தில் 
மூன்றாம் �டத்டயில் விவரிக்கப்�டடுளளது 
இந்்த நரகம். முழு ஓவிேமும் ஒரு வதக feast 
of a beast எ்னச் சசால்ேோம். அனு�வியுஙகள. 
இரண்டாவ்தாக, Francisco Goya. ஸ்�ானிேரா்ன 
இவர் ்த்னது வீடடின் உணவதறயில் இந்்த 
ஓவிேத்த்த வதரந்்தார். சனி (Saturn) என்ற ச�ேர் 
சகாண்ட இந்்த ஓவிேம் நிதறே உளவிேல் 
சிக்கல்கதளப் ல�சுவ்தாக வல்லுநர்கள 
கருதுகிறார்கள. நமது ஹம்சத்னப் ல�ாேலவ 
லராமானிேக் க்டவுளகளில் ஒருவர். நமது 
சனிேத்னப் ல�ான்லற இவர் லநரத்தின் 
க்டவுள. இவரது வலுவத்த்த மகன்களில் 
ஒருவன் தகப்�றறுவான் என்ற ஆரூ்டத்்தால் 
ல க ா � ம த ்ட ந் து  ்த ்ன து  ம க ன் க த ள ப் 
பிறந்்தவு்டன் உயிரு்டன் தின்றுவிடுவான் 
என்கிறது ச்தான்மக்கத்த. La maja desnuda 
என்ற நிர்வாண ஓவிேத்த்த வதரந்து ச�ரும் 
புகைத்டந்்த இவரின் `மகத்ன உணணும் சனி` 
என்கிற இந்்த ஓவிேம் மிக ஆைமா்ன ஒரு ஈலகா 
ச்தா்டர்�ா்ன பிரதி�லிப்பு என்று வல்லுநர்கள 
கருதுகிறார்கள. ்த்னது வாழவின் பிறகாேத்தில் 
சசவித்திறத்னயும் �ார்தவத்திறத்னயும் 
இைந்்த இவர் கடும் �ேவுணர்வில் வாழதவக் 
கழித்்த்தாகச் சசால்ேப்�டுகிறது. ்த்னது 
�ேத்தின் உணர்வுகதள அவரது அ்டர்கருதம 

வதக ஓவிேஙகளில் பிரதிோக்கம் சசய்்தார். 
நமது உணவதறகளில் இந்்த ஓவிேத்த்த 
தவத்்தால் என்்ன வதகோ்ன ம்னநிதேக்கு நாம் 
்தளளப்�டுலவாம் என்று சிந்தித்துப் �ாருஙகள. 
உளவிேலில் ஒரு க்தவு உஙகளுக்குள திறக்கும்.
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இைக்கிய மனநிலை
 க வி த ்த  எ ன் � து  எ ன் த ்ன ப் 

ச�ாருத்்தவதர அத்த எழுதும்ல�ாது 
எழுத்்தாளரி்டம் ல்தான்றும் ம்னநிதேலே. 
ஒரு கவித்த எழு்தப்�டடுவிட்டால் அந்்த 
உணர்வு அந்்த எழுத்்தாளரின் ம்னதில் 
உதறந்துவிடும். காட்டாக ஒரு இதளஞன் ஒரு 
மேதரப் �ார்த்து ‘நான் �ார்த்்த ச�ணதணப் 
ல�ாே நீ அைகு’ என்று எழுதி்னால் அது 
அவருக்கு உேகின் ஆகச்சிறந்்த கவித்தலே. 
ஆ்னால் அத்தப் �டிக்கும் வாசகருக்கு 
அது எவ்வளவு ச�ாதுத்்தன்தம வாய்ந்்தது 
எ ன் � து  உ ்ட ்ன டி ே ா க ப்  பு ரி ந் து வி டு ம் 
அல்ேவா. ல�ாேலவ, அந்்த இதளஞரின் 
அறிவுப் �டிநிதேக்லகற� அந்்த உணர்வு 
காேப்ல�ாக்கில் மதறந்துவிடும். அறிவுப் 
�டிநிதே என்�து, ஒரு மனி்தரின் காேத்தில் 
அவ்வப்ல�ாது உண்டாகும் அறிவின் வளர்ச்சி 
ஆகும். ச்தா்டர்ந்து வாசிக்கும்ல�ாதும், 
நிதறே �ேணம் லமறசகாளளும்ல�ாதும், 
நிதறே மனி்தர்களி்டம் உதரோடும்ல�ாதும், 
சூைல்கதளத் ச்தா்டர்ந்து கவனிக்கும்ல�ாதும் 
ஒரு மனி்தருத்டே அறிவு நிதேயும் 
புரிந்துசகாளளும் திறனும் அதிகரிக்கும் 
என்�து ச�ாதுவா்ன அடிப்�த்ட. ஒரு �த்து 
வரு்டம் கழித்து அல்த இதளஞன் ்தான் �ார்த்்த 
ச�ணணுக்கு உவதமோகக் குதறந்்தது நூறு 
விசேஙகதளச் சுட்ட வாய்ப்புளளது அல்ேவா? 
அத்தப்ல�ாே, நிதறே எழுது�வர்கள 
அந்்த மாதிரிோ்ன உதறந்்த உணர்வு 
நிதேதேத் ச்தரிந்துசகாளள முடிோமல் 
ல�ாய்வி்ட வாய்ப்பும் இருக்கிறது. எ்னலவ 
கவிஞர்களால் எழு்தப்�ட்ட கவித்ததேப் 
பிரதி சசய்து வாசகர்களி்டம் லசர்க்கும்ச�ாழுது 
கவித்தயின் கூறு முறறிலுமாக மாறிப் 
ல�ாய்விடுகிறது. கா்தல் �றறி, உறவுமுதறகள 
�றறி, இ்டஙகள �றறி, ்தனிமனி்தர்கள 
�றறி, வலுவம் (power) �றறி, அகதிகள, 
திதணகள, காழப்புகள, லகா�ஙகள �றறி எ்ன 
எணணறற கருப்ச�ாருடகளில் கவித்தகள 
எழு்தப்�டுகின்ற்ன. ஆ்னால் ச�ரும்�ாலும் 
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அதவ ்தான் என்கின்ற ்தன்நிதேயிலிருந்து 
ஒ ற த ற ப்  � ா ர் த வ யி ல்  ச வ று ம் 
சசாறசறா்டர்களாய் முடிந்துவிடுகின்ற்ன. 
ஒரு சிறந்்த கவித்த என்�து இப்�டி ்தனித்து 
ஒறதறப் �ார்தவயில் இல்ோமல் �ன்தமத் 
்தன்தம சகாண்ட்தாய் இருந்்தால்  அ்தன் 
காேம் அதிகமாகும். சஙகக் கவித்தகள இன்று 
வதர உயிர்ப்பு்டன் இளதமோக இருக்க 
இந்்தப் �ன்தமத் ்தன்தம ஒரு காரணம். அந்்தக் 
கவித்தகள உருவாக்குகிற காடசிகள, �டிமஙகள 
அத்னத்தும் ்தனித்துவமும் துல்லிேமுமாய் 
இருப்�்தால் உண்டாகின்ற அனு�வக் கிளர்ச்சி 
அது. ஒரு கவித்தயில் எடுத்்தாளப்�டுகிற 
‘நான்’ என்ற சசால்லின் ்தன்தம அந்்தக் 
கவித்தயின் சமாத்்த அதமப்த�யும் 
சசால்லிவிடும் என்�ல்த எ்னது புரி்தல். 
அந்்தக் கவித்த வாசிக்கும்ல�ாது அந்்த ‘நான்’ 
கவிஞதரக் குறிக்கிற்தா அல்ேது வாசகதரக் 
குறிக்கிற்தா என்�தில் அந்்தக் கவித்தயின் 
சவறறி அதமகிறது. ஒரு கவிஞரின் �ேணம் 
்தன்னிதே ‘நான்’னிலிருந்து வாசகரின் ‘நான்’ 
லநாக்கி எவ்வளவு சசல்கிறல்தா அவ்வளவுக்கு 
அந்்தக் கவித்த சிறப்�ாகும். லமலும் ஒரு 
சசால்லின் ல்தர்வு முதற �றறிே அறிவும் 
லவணடும். ்தமிழில் இதறச்சி (கறி அல்ே) 
என்ற அறபு்தமா்ன சசால் உணடு. இதறச்சி 
என்ற லகாட�ாடடித்னத் ச்தால்காப்பிேம் 
ஆறு இ்டஙகளில் குறிப்பிடுகிறது என்று 
சசால்கிறார்கள. வ்டசமாழியில் உளள ̀ ச்தானி` 
லகாட�ாடடு்டன் இ்தத்ன இதணத்துப் 
�ார்க்கும் ல�ாக்கு ்தமிைறிஞர்களி்டம் 
காணப்�டுகிறது என்றும் �டித்்த ஞா�கம். 
கூறவந்்த ச�ாருள சவளிப்�்டாது மதறவாக 
இருக்க, அத்த உணர்த்்த, லவசறாரு ச�ாருள 
சவளிப்�த்டோக நிறகுமாறு அதமக்கும் 
இேக்கிே உத்திலே இதறச்சி. மிக நீண்ட 
விளக்கஙகள இதணேத்தில் கித்டக்கின்ற்ன. 
எளிதமோக, ஒரு வாக்கிேம் லநரடி அர்த்்தம் 
்தந்து பிறகு அ்தன் குறியீடடு அர்த்்தமும் ்தந்து 
அத்தயும் ்தாணடி மூன்றாவ்தாக ஒரு அர்த்்தம் 
உணர்த்துமா்னால் அது்தான் இதறச்சி. இந்்தத் 
்தன்தம ஒரு கவிஞருக்கு வாய்க்கப்ச�றறால் 

அவரது கவித்த மிகச்சிறந்்த �ணபு உத்டே்தாய் 
இருக்கும். ஒரு கவித்தயில் ச�ாதுத்்தன்தம, 
உளளுதற, இதறச்சி ல�ான்ற வதகயிோ்ன 
�டிமச் சிறப்பு மறறும் மனி்தாபிமா்னத்்தன்தம 
ஆகிேவறறின் ஆைம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
கவித்தயின் சிறப்பும் �ணபும் அதிகரிக்கும். 
லமலும் கவித்த குறித்்த தீவிரமா்ன புரி்தலுக்கு 
நான் திரும்�த்திரும்�ச் சசால்வது; மதேோளக் 
கவிஞர் சச்சி்தா்னந்்தனின் மிகச் சிறப்�ா்ன 
சசவ்விதேத் திரும்�த் திரும்�ப் �டியுஙகள. 
ஆஙகிேப் ல�டடி இதணேத்தில் கித்டக்கிறது. 
்தமிழில் ஸ்ரீசஙகரின் (7871678748) (இந்்தத் 
்தகவல் ச்தா்டரில் முன்்னலர குறிப்பிடடு 
இருக்கிலறன்) ல�ாேடரி இ்தழில் - ஹவியின் 
சமாழிச�ேர்ப்பு – கித்டக்கிறது. இனி 
்தனிதம என்கிற ்ததேப்பில் நான் எழுதிே ஒரு 
கவித்ததேத் ்தருகிலறன். இந்்தக் கவித்தயின் 
‘நான்’ எவ்வளவு தூரம் �ேணப்�டடிருக்கிறது 
என்�த்த வாசக ‘நான்கள’ சசால்லுஙகள. 

தனிரையின் நிலத்தில்

எனது நநைத்தின் நேர்்கள்

உயிர்தாதுக்்கரைத் துழாவுகிறது.   

ஒரு ஆதிைனிதரனபந்பால

எனதததிரில் இருக்கும் 

இபபூமியின் ைைத்ரதப ்பார்க்கிநறன்.

நான் இநத ைைத்ரதபந்பால 

தனியாய் இருக்கிநறன்

இநத ைைத்ரதப ந்பால

உயிர்பபுடன் இருக்கிநறன் நான்.

தனிரைரய நநைத்துடன் கூட்டும்ந்பாது

்கண்ணீரின் உபபு அடர்த்தியாகிறது

ரதரையுடன் நநைத்ரத ேகுக்கும்ந்பாது

்கண்ணீரின் உபபு ்கரிக்்க ்கரிக்்க ேழிகிறது.
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தனிரைரய நநைத்துடன் த்பருக்கும்ந்பாது

்கண்ணீரின் உபபுக் ்கட்டி்கள் ்காற்றில் 
மிதக்கிறது

தனிரைரய நநைத்துடன் ்கழிக்கும்ந்பாது

இவ்விசும்பின் ைைத்தில் தேம்பிய ்பழம் 
ஒன்று

சிரிக்கும் ஒலி ந்கட்்கத் துேங்குகிறது 
தேகுதுல்லியைா்க. 

. .
ப�ொதுவொன மனநிலை

ச�ணகளுக்கு எதிராகத் திருக்குறளில் �ே 
கருத்்தாக்கஙகள இருக்கின்ற்ன என்�த்தயும் 
இந்்தத் ச்தா்டரில் நான் ஏறக்னலவ குறிப்பிடடு 
இருக்கிலறன். �ரத்த்தேதரயும் வீடடுப் 
ச�ணகதளயும் மிகக் கவ்னமாகக் தகோளச் 
சசால்லி இரணடு அதிகாரஙகள இருக்கின்ற்ன. 
இன்னும் சிே ச�ாதுவா்ன ஆணதமேவா்தக் 
க ரு த் து க் க ளு ம்  உ ண டு .  இ ரு ந் ்த ா லு ம் 
இதுல�ான்ற மிகச் சிறந்்த நீதிசநறி ச்தா்டர்�ா்ன 
இேக்கிேம் உேகில் இல்தே என்�த்த நான் 
நம்புகிலறன். ஆகச்சிறந்்த உவதமகளும் 
�டிமஙகளும் அ்டஙகிே, அ்டர்த்திோ்ன, 
நித்னக்க நித்னக்க வி்தந்ல்தாதும் வதகயில் 
குறள உருவாக்கப்�டடிருக்கிறது. குறிப்�ாக 
இேறதக சார்ந்்த மிக நுட�மா்ன �திவுகள, 
�றதவகள, விேஙகுகள, ்தாவரஙகள �றறிே 
குறிப்புகள எ்ன அத்னத்தும் ஆதித் ்தமிழி்னம் 
இேறதக சார்ந்து மிகச்சிறந்்த ஒரு வாழவிேல் 
முதறதேக் தகசகாணடிருந்்தது என்�த்த 
உறுதிசசய்யும் வதகயில் �ா்டப்�டடிருக்கிறது. 
மதைதே அது ல�ாறறும் வி்தம் அோதிோ்னது. 
உண�வர்க்கு உணவு சசய்ேப் �ேன்�டடும் 
்தால்ன உணவாகவும் இருக்கும் நீதர அளிக்கும் 
மதைதே வளளுவம் சகாண்டாடித்தீர்க்கிறது. 
ஆ்னால் ்தறகாேத் ்தமிழி்னம் சுறறுச்சூைலித்னப் 
ச�ாருத்து �ரி்தா�த்துக்குரிே அறிோதமதேக் 
சகாணடிருக்கிறது. இது �ே நூறறாணடுகாேத் 
திட்டமிட்ட ச�ரும் சதி என்லற எ்னது புரி்தல். 
ஏறக்குதறே �தி்னாறாம் நூறறாணடிலேலே 

சமாத்்த அறிவும் ்தமிைர்களி்டம் இருந்து 
திரு்டப்�டடுவிட்டது. மிகக் கவ்னமாக 
அறிவுப்�ரவல் ்தடுக்கப்�ட்டது. கல்வி 
என்�து லவதே சசய்வ்தறகா்ன அறிவு எ்னச் 
சுருக்கப்�டடுவிட்டது.

ஆறறின் அளவறிந்து ஈக அதுச�ாருள

ல�ாறறி வைஙகு சநறி

- என்ற ஐய்ோயிரம் ஆணடுகளின் 
்தமிைர்களின் ச�ாருளா்தார அறிவு மழுஙகி 
நுகர்வுக் கோச்சாரத்திலும் ஜாதி அத்டோளச் 
சிக்கல்களிலும் மூழகிப்ல�ா்னது. உேகில் 
ச�ாதுவாக லநர்மதற வளர்ச்சிகள இல்தே 
என்று சசால்வ்தறகில்தே என்றாலும் 
நிதேதம இன்னும் சராசரிதேக் கூ்ட 
எட்டவில்தே என்�ல்த எ்தார்த்்தம். சுறறுச்சூைல் 
இேக்கத்தின் ்தாய் என்று அறிேப்�டும் 
லரச்சல் கார்சன் 1960களில் சுறறுச்சூைல் 
ச்தா்டர்�ா்ன சமள்ன வசந்்தம் (silent spring) 
(்தமிழில் எதிர் சவளியீடடில் கித்டக்கிறது) 
எ ன் கி ன் ற  பு க ழ ச � ற ற  பு த் ்த க த் த ்த 
எழுதிேல�ாது உேகின் சூைல் சார்ந்து மனி்தக் 
கணடுபிடிப்புகள எவ்வளவு லமாசமா்ன 
விதளவுகதள ஏற�டுத்துகின்ற்ன என்கிற 
புரி்ததே அத்டேத் ச்தா்டஙகி்னார்கள. மனி்தன் 
்த்னது முன்்னறிந்து கூறும் ்தன்தமதேயும் 
லமாசமா்ன விதளவுகதளத் ்தடுத்து நிறுத்தும் 
திறதமதேயும் இைந்துவிட்டான் என்று 
1920களிலேலே ்தத்துவவிேோளர் Albert Schweitzer 
குறிப்பிடுகிறார். லமலும் அவரது புகழ ச�றற 
புத்்தகம் ஒன்றின் மு்தல் வரிதே இவ்வாறு 
ச்தா்டஙகுகிறார்; We are living today under the sign of 
the collapse of civilization. சுறறுச்சூைலின் சரிோ்ன 
அறிதவ நாம் புரிந்துசகாணல்ட ஆகலவணடும். 
ஏச்னன்றால் அது நமது ல�ரக்குைந்த்தகளின் 
உயிர் ச்தா்டர்�ா்னது. சம்�ந்்தமில்ோமல் 
கீழிருக்கும் குறள ஒரு சுவாரஸ்ேத்திறகாக; 

ச�ாருடச�ணடிர் ச�ாய்ம்தம முேக்கம் 
இருட்டதறயில்

ஏதில் பிணந்்தழீஇ அறறு.
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âŠ«ð£î£õ¶ 
å¼ è£î™ èó‹«ê˜Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶
å¼ èù¾ ðL‚Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
å¼ è£ˆF¼Š¹ ¬èÃ´Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
å¼ Hó£˜ˆî¬ù ãŸèŠð´Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶
å¼ î˜ñ‹ ªõ™Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
æ˜ à‡¬ñ ¹ôŠð´Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶
å¼ ïŸªêŒF õ‰¶«ê˜Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
æ˜ ÜFêò‹ Gè›Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
æ˜ Þ¼‡¬ñ cƒ°Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
å¼ èî¾ Fø‚Aø¶
âŠ«ð£î£õ¶ 
å¼ èM¬î Hø‚Aø¶ 

Ýõªî™ô£‹
âŠ«ð£¶‹ Ü™ô
âŠ«ð£î£õ¶î£¡
Ý°ªñQ¡ 
ªõÁñ«ù èN»‹
eFŠ ªð£¿¶è¬÷ 
ÞQ ï£‹ â¡ ªêŒõ¶

õ£
âŠ«ð£î£õ¶ 
ªðŒ»‹ 

Ü¡H¡ ªð¼ ñ¬ö‚è£Œ
ü¡ù™ õN«ò 
ï£‹
õ£ù‹ ð£˜ˆ¶ Üñ˜‰F¼Š«ð£‹

  - Kvè£ º‚î£˜.

 பல்ப்புைகம்
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å¼ è£AîŠ ðø¬õ
F¬ê ÜPò ÜõCò‹ â¡ù?
ªê™ô‚ Ãì£î F¬ê Þ¶
â¡ªø™ô£‹ ÜîŸªè£¡Á‹ ªîKò£¶
i²‹ F¬êJ™ i›Aø¶
c ðø‚Aø¶ â¡Á ñA›Aø£Œ.
ò£«ó£ â¿Fò õ£˜ˆ¬îèœî£¡
Üî¡ G¬ùõ£‹
â¿Fòõ¡ ªè£…ê‹
ANˆ¶‹î£¡ ¬õˆF¼‚Aø£¡
è£òƒèœ Þƒ°
ò£¬óˆî£¡ M†´ ¬õˆF¼‚Aø¶,
ðø¬õò£Œ ñ®ˆîõ¡
ò£˜ â¡ð¶ ÜPò£ñ™
º¡ H¡ ªîKò£ñ™
F¬êèœ AN‚°‹ Ü‰îŠ ðø¬õ
Ü˜ˆîƒèœ ¹Kò£ñ™ Ü˜ˆî‹ ²ñ‚Aø¶,
ñ®ˆîõ¡ MKAø£¡
ÞŠ«ð£¶ F¬êªòƒ°‹
Ü˜ˆîƒèœ!

  - º.ºèñ¶ çð£Ï‚.
«ïŸÁ 
õ£Kˆ ÉŸPM†´Š«ð£ù
Ü«î è£ŸÁî£¡
Þ¡Á 
â¡ «î£†ìˆFŸ°
ñ¬ö¬ò 
Ü¬öˆ¶ 
õ‰F¼‚Aø¶ 
  
  - ióñE 

.

HK‰¶ «ð£ùî£™
õ£®Š «ð£Aø¶
àF˜‰î Ì‚èœ

 - ê£‡®™ò¡ M«õè£ù‰î¡.

 பல்ப்புைகம்
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குக்கூ குக்கூன்னு சத்்தம் லகடகு்தா? 

ஆமாஙக. லம15 உேக வேதசப் �றதவகள 
தி்னம். 

�தைதமோ்ன காடு என்றால் அதிகமா்ன 
ஓதச இருக்கும்... �றதவகளின் கீச்சசாலி கீ்தம் 
காடுகளின் அடிநா்தம். காடடின் நேத்னப் 
�றதவகளின் ஓதசதே தவத்துத்்தான் 
க ணி க் கி ற ா ர் க ள . .  வ ண ண  வ ண ண ச் 
சிறகுகளு்டன் எணணம் நிதறக்கும் இதசயு்டன் 
வித்ததேத் தூவிப் �ச்தசே �ாத்திரம் 
சசய்யுலமார் அடசேப் �ாத்திரம் �றதவகள 
�றறிப் �ார்க்கோம் வாஙக...

வேதச என்�து ்தமிைர்களுக்குப் 
புதுச் சசால் அல்ே... புேம்ச�ேர் புள, 
வம்�ப் புள என்சறல்ோம் �ைந்்தமிழ 
நூல்களில் �திவு சசய்ேப்�டடுளளது. புள 
=�றதவ. �றதவ மடடுமல்ே �ல்லவறு 
கானுயிர்களும், க்டல்வாழ உயிரி்னஙகளும் 
புேம்ச�ேர்கின்ற்ன. பூமியின் காந்்த விதசயில் 
ஏற�டும் மாறறத்த்த உணர்ந்து ்தாஙகள 
லசருமி்டத்த்தக் கண்டறிகின்ற்ன.

ஆ ம ா  � ற த வ க ள  ஏ ன்  வ ே த ச 
ல�ாகின்ற்ன... மனி்தர்கள ல்தன்நிேவுக்குப் 
ல � ா ற  ம ா தி ரி ்த ா ன் ,  இ ்ன ப் ச � ரு க் க ம் 
சசய்ேத்்தக்க சீல்தாஷண நிதே உளள 
இ்டத்திறகுப் �றந்து ல�ாறாஙக. ஆ்னால் 
எல்லோரும் அப்�டியில்தேஙக... திதரக்டல் 
ஓடியும் திரவிேம் ல்தடுஙகற மாதிரி ஓரி்டத்தில் 
ஏற�டும் உணவுப் �றறாக்குதறதேச் 
சரிசசய்துசகாளள சசாய்ஙனு �றந்து நம்ம 
நாடடுக்கும், ஆப்பிரிக்காவுக்கும் ஏப்ரல், லம 
மா்தஙகளில் வந்திடுவாஙக... ஹனிமூல்னா, 
லவதேலோ, சவளிநாடு ல�ாகத் ்தோராகணும் 
இல்தேோ? எப்�டி ்தோர் ஆகுறாஙக �ாருஙக!

இ்டம்ச�ேர்வ்தறகு முன்�ாகத் ்த்னது 
எத்டயில் �ாதி எத்டக்கு ஓர் அடுக்குக் 
சகாழுப்த� உ்டலில் லசர்த்துக்கிறாஙக. 200 
கிராம் எத்டயுளள ஒரு �றதவ, உ்டலில் 100 
கிராம் சகாழுப்த�ச் லசமித்து வச்சிக்கிறாஙக. 
இது்தான் �றப்�்தறகா்ன எரிசக்திோம். சிே 
�றதவகள கறுப்பு நிறத்திலும், ஆழந்்த 
பிக்சமன்ட மறறும் உேர்வா்ன ஆன்டி 
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ஆக்சி்டன்ட சகாண்ட �ைஙகதள விரும்பிச் 
சாப்பிடுவாஙக. இ்த்னால்்தான் ஒலர மூச்சில் �ே 
ஆயிரம் கி.மீ., �றக்கும் மூக்கா்னால், எட்டதர 
நாடகள �டடினிோக இருக்க முடிகிறது.

எப்�டி அணிவகுத்துப் �றக்கணும்னு 
கூ்ட ஒத்திதக �ார்த்துப்�ாஙக.. V வடிவத்தில் 
அணிவகுத்துப் �றப்�ாஙகளாம். மு்தலில் ோரு 
்ததேவர்னு முடிவு சசய்ேணும்ே... அப்�டி 
ஒலர ஒரு ்ததேவசரல்ோம் கித்டோது... 
எல்லோரும் இந்நாடடு மன்்னர்களனு 
ஷிப்ட ல�ாடடு அணிதேத் ்ததேதம 
்தாஙகிப் �றப்�ாஙக. ்ததேதம ்தாஙகுறவஙக 
சிறகதசக்க, காறறின் லவகத்திறகு V வடிவத்தில் 
�றப்�்தால், பின்்னால் வரும் �றதவகளுக்குக் 
சகாஞசம் சிறகதசக்கும் லவதே மிச்சமாம்.

�றதவகள, முடத்டயிடடுக் குஞசு 
ச�ாரிக்கும் நிேலம அ்தன் ்தாய் நிேம் 
என்கிறார்கள �றதவயிேோளர்கள. 

ச � ண  � ற த வ த ே க்  க வ ர 
தூக்கணாஙகுருவி அைகாகக் கூடு கட்டணும்... 
�்னஙகாத்ட அந்்தரத்தில் அதிகமுதற 
குடடிக்கரணம் ல�ா்டணும்... ச�ன்குயினில் 
ஆண்தான் அத்டகாக்கும். இருவாச்சியில், 
ச�ணணுக்கும், குஞசுக்கும் உணவு சகாடுத்து 
இறக்தக முதளக்கும் வதர �ார்த்துக்கணும்.. 
இப்�டி சசால்லிக்கிடல்ட ல�ாகோம்.

க்டல் ்தாணடும் �றதவக்சகல்ோம் 

இதளப்�ாற மரலம இல்தே

கேஙகாமலே கண்டம் ்தாணடுலம 

�ா்டோசிரிேர் : நா. முத்துக்குமார்

�்டம்: சத்்தம் ல�ா்டால்த!

இந்்த வரிகள என்த்னக் கவர்ந்்த்ன, 
வி டு ல வ ா ம ா !  உ ண த ம ே ா ன் னு 
ஆராய்லவாம்ே...

ஆச்சரிே சசய்திகள கித்டத்்த்ன. �டிஙக, 
அசந்து ல�ாவீஙக...

நமது கடத்ட விரல் �ருமனில் உளள 
்டகஙகாரப் �றதவ மு்தல் குதிதர அளவு 
சகாண்ட சநருப்புக் லகாழி வதர இந்திோவில் 
1,263 �றதவ இ்னஙகளும், அதில் ்தமிைகத்தில் 

520 இ்னஙகளும் உளள்ன. இதில் 160 இ்னஙகள 
வேதச சசல்ேக்கூடிேதவ. வாோடடுக்குருவி, 
ஒவ்சவாரு ஆணடும் ரஷோ சசன்று வருமாம். 

வரித்்ததே வாத்து மஙலகாலிோவில் 
இருந்து 21ஆயிரத்து 120 அடி உேரமுத்டே 
இமேமதேதேக் க்டந்து 8,000 கி.மீ., 
ச்தாதேதவ இரணடு மா்த காேத்தில் �றந்து 
கூந்்தஙகுளத்த்த வந்்தத்டகிற்தாம்.

மிகவும் நீண்ட துாரம் �றக்கும் வேதசப் 
� ற த வ  ‘ ஆ ர் ட டி க் ல ்ட ன் ’ .  வ ்ட து ரு வ 
ஆர்டிக்கில் இருந்து ஐலராப்�ா, ஆசிோ, 
வ்ட அசமரிக்கா கண்டஙகளின் வழிலே 
ச்தன்துருவ அண்டார்டிக்கின் �னிப்�ரப்புக்குக் 
குளிர்காேத்தில் இதவ ல�ாகின்ற்ன. 

ஒரு அடி நீளமுளள இப்�றதவ, 
வ ா ழ ந ா ளி ன்  ச � ரு ம் � கு தி த ே ப் 
�றப்�திலேலே சசேவிடுகிறது. இது ஒருமுதற 
வேதச சசன்று திரும்பி வர 70ஆயிரத்து 900 
கி.மீ., �ேணிக்கிறது.

்த மி ழி ல்  ‘ மூ க் க ா ன் ’  எ ்ன  ந ா ம் 
அத்டோளப்�டுத்தும் காடவிட �றதவக்கு, 
உேகிலேலே அதிக துாரம் ஒலர மூச்சில் 
நிறகாமல் �ேணிக்கும் �றதவகளின் 
�டடிேலில் முக்கிே இ்டமுணடு. நியூசிோந்தின் 
வ்டக்குத் தீவில் உளள மிராண்டாவில் இருந்து 
2007 மார்ச்சில் புறப்�ட்ட ச�ண �டத்ட வால் 
மூக்கான் �றதவ உ்டலில், சிறிே லரடிலோ 
மின் அதே�ரப்பி ச�ாருத்்தப்�ட்டது. 
இ்தன் �ேணம் சசேறதகக்லகாள மூேம் 
கணகாணிக்கப்�ட்டது.

இ ப் � ற த வ  இ த ர க் க ா க ல வ ா , 
்தணணீருக்காகலவா எஙகும் ்ததரயிறஙகாமல் 
எடடு நாடகள �றந்து 10 ஆயிரத்து 200 கி.மீ.
இல் உளள ‘ோலு ஜிோங’ என்ற இ்டத்த்த 
அத்டந்்தது. பின், ஐந்து வார ஓய்வுக்குப் பின் 
அஙகிருந்து கிளம்பி ஐந்து நாடகளில் 7,400 கி.மீ., 
�றந்து அோஸ்காவின் யூகான்-குஷாக்வின் 
முகத்துவாரப் பிரல்தசத்த்த எடடிேது. நான்கு 
மா்தஙகளுக்குப் பின் மீணடும் ஆகஸ்ட 30இல் 
புறப்�டடு லவறு �ாத்தயில் 11 ஆயிரத்து 600 
கி.மீ., ஒலர மூச்சில் �றந்து எட்டதர நாடகளில், 
கிளம்பிே இ்டமா்ன மிராண்டா �குதிதே 
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அத்டந்்தது.

இந்்தச் சிறு �றதவ ஏறத்்தாை ஆறு 
மா்தஙகளில் 29 ஆயிரத்து 200 கி.மீ., �ேணம் 
சசய்்தது. மூக்கான்கதள ராமநா்தபுரம் 
மாவட்டம் லகாடிேக்கதரயில் நவம்�ர் மு்தல் 
பிப்ரவரி வதர �ார்க்கோம். மூக்கானின் 
லவகம் மணிக்கு 58 கி.மீ., வேதச �றதவகளில் 
ச�ரும்�ாோ்னதவ இரவில் �றப்�தவ.

ஆத்தி! �றதவ எஙலக நம்ம எஙலக... 
நான் �ார்த்து இன்றும் பிரமிக்கும் �றதவ 
இருவாடசி.. என்்ன சவுணட, என்்ன தசஸ்...

அதுசரி, லவள�ாரியில் காக்காவிரிச்சின்னு 
சசால்றாஙகலள அது உணதமோன்னு 
�ார்த்்தால், அது ல�ரு காக்காய்சவருடசிோம். 
இஙகிலீசுே Greater false vampire bat ன்னு 
ச ச ா ல் ற ா ங க .  க ா க் க ா த வ  ச வ ரு ண டு 
ஓ்டச்சசய்யும் வவ்வால் இ்னம். சும்மா 10 சச.மீ 
நீளமும், 60 கிராம் எத்டயும் சகாண்ட இவஙக 
அதசவக்காரவஙக. 

அது சரி, இப்�டி நீடடி முைக்கிப் 
�றதவதேப் �றறி ஏன் ல�சணும்ஙகிறீஙக...  
�றதவ இல்லேன்்னா, பிர�ஞசம் இல்தேஙக... 
அ்ட காடு லவணும், மதை லவணும்... எத்்தத்ன 
லவணும் அத்்தத்னக்கும் �றதவ லவணும்... 
�றதவக்குச் லசாறு தவக்கிலறன், ்தணணி 
தவக்கிலறன்னு கிளம்புற மக்கா! ஒரு சசடி 
தவஙக, மரமாகடடும், அவஙகளுக்குப் 
பிடிச்ச்த அவஙகலள ல்தடிச் சாப்பிடுவாஙகல்ே... 
அப்�டிலே நீர்நிதேசேல்ோம் �ாதுகாப்�ா 
�ார்த்துக்கஙக, சவளிநாடடுப் �றதவகள நம்ம 
நாடடுக்கு விரும்பி வரணும்ே.

மனி்தர்கதள வி்டவும் மகத்்தா்னதவகள 
�றதவகள. இந்்த வரு்ட மய்ேக் கருத்து என்்ன? 
“Impact of Light Pollution on Migratory Birds.” இரவு 
வேதச சசல்லும் �றதவகதளத் ச்தாந்்தரவு 
சசய்யும் ஒளி மாசுவின் இருண்ட �க்கத்த்த 
ஒளிரச் சசய்வல்த இந்்த வரு்டத்தின் முக்கிே 
மய்ேக் கருத்்தாகும்.

குறிப்�ாகப் �னிக்காேம் மதைக்காேம், 
லமகம் ்தாை இருக்கும் காேஙகளில், சசேறதக 
சவளிச்சத்த்தக் கணடு வழி்தவறி அஙலகலே 
வட்டமிடடு, ்த்னது சக்திதே இைந்து, வேதச 

ல�ாவது ்தத்ட�டுவல்தாடு, �ே ேடசப் 
�றதவகள கடடி்டஙகளில் லமாதி விழுந்து 
உயிரிைந்்த்தாகவும் ஆய்வுகள கூறுகின்ற்ன.

‘Dim the Lights for Birds at Night’, என்�த்த 
ஒவ்சவாருவரும் கத்டபிடிக்க லவணடும். 
ஏன்? நாடுகதள, மனி்தர்கதள, சுறறுச்சூைதே 
இதணக்கும் இேறதகயின் இதணேறற 
தூ்தர்கள்தான் �றதவகள.

சுறறுச்சூைலின் நேத்னச் சுடடும் 
ல�ராசான்கள �றதவகள. எவ்வளலவா 
ச்தாழில்நுட�ஙகள வந்்தபின்னும் வானிதே 
அறிக்தகயித்னச் சசால்வதில் �றதவகள 
சிறந்்த வல்லுநர்கள எ்ன வானிதேயிேல் 
வல்லுநர்கலள அறிவிக்கிறார்கள.

�றதவகள முடத்டயிடும் இ்டத்த்தயும், 
இ்டம் ச�ேரும் காேம், இ்டம், கூவும் லநரம் 
ஆகிேவறதறயும் சகாணடு சுறறுச்சூைலின் 
நேன் மறறும் காேநிதே மாறறஙகதள அறிே 
முடியும். எடுத்துக்காட்டாக ஆளகாடடிப் 
�றதவ முடத்டயிடும் இ்டத்த்த தவத்து 
மதைதேக் கணிக்கோம் என்கிறார்கள 
ஆய்வாளர்கள, எப்�டிசே்னப் �ார்ப்ல�ாம் 
வாருஙகள.

ஆளகாடடிப் �றதவகள முடத்டகதள 
உேரமா்ன இ்டத்தில் இட்டால் ச�ரும் மதை 
வருசமன்றும், முடத்ட கீழலநாக்கி இருந்்தால் 
ச�ருசவளளம் வருசமன்றும், சம்தளத்தில் 
இட்டால் சராசரிோ்ன மதை வருசமன்றும், 
பூமியில் �ளளமிடடு முடத்டயிட்டால் 
வறடசி ஏற�டும் என்றும் மூத்ல்தார்கள 
கணடுணர்ந்்த அனு�வ உணதமதே இந்்த ஒரு 
எடுத்துக்காடல்ட சசால்கிறது அல்ேவா. 

�ச்தசே �ாத்திரம் என்றும் சசழிக்க மதை 
லவணடும், மதைசேனும் அமிழது நல்கும் 
மரஙகதள வளர்க்க வித்தகதள வித்தக்கும் 
�றதவகதளத் ச்தாழுலவாம்.

�ாடுலவாம், �றப்ல�ாம், உேர்லவாம் 
�றதவகளாகப் �றதவகலளாடு!

�றதவகளின் கீ்தம் காடுகளின் நா்தம்.

            - �ச்தசேம் மணக்கும்...
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 நூல் அறிமுகம்





நூல் : யொத்திலை (நொவல்)
ஒரு எழுத்்தாளன் எ்தறகாக எழுதுகிறான் 

என்�தில் அவ்னது எழுத்துக்கா்ன சவறறி 
ச்தா்டஙகுகிறது. இஙலக நாவோசிரிேர் ல்தாைர் 
லஜா டி குரூஸ் அவர்கள ்தன்்னால் எழு்தாமல் 
இருக்க முடிேவில்தே என்று ்தன் உணர்தவப் 
�கிர்வதிலேலே சமூகத்திறகா்ன ல்த்டலும், 
விச்னமும், ஆத்மவிசாரமும், தீர்வும் லநாக்கிப் 
�ேணிக்கிறது அவரது எழுத்து ோத்திதர. 

“ந்டந்ல்த தீரலவணடும் �ாத்த, வாழந்ல்த 
தீரலவணடும் வாழக்தக” என்ற சுந்்தர 
ராமசாமியின் வரிகதள நித்னவூடடி்ன.. 
எழு்தாமல் இருக்கமுடிேவில்தே என்று 
சசான்்ன இவரது வரிகள. 

நாவலில் வருகிற சிறுவனும் ஆசிரிேரும் 
லவறுலவறல்ோ்த ஒரு நிகழ மேக்கத்த்தத் 
ல்தாறறுவித்்த�டிலே லகளவிகலளால்ட 
வளர்ந்து ்தாம் வாழும் சமூக இ்ன மக்களின் ம்த, 
�ண�ாடடு, அரசிேல், வாழவிேல் �ரிணாம 
மாறறஙகதள உணர்த்திே�டிலே நம்தமக் 
கத்தக்குள அல்ே அல்ே... அந்நிேத்தில் 
�ேணிக்க தவத்துவிடுகின்ற்னர்.

ஒரு ம்தம் எவ்வாறு எளிே இ்ன 
ம க் க ளு க் கு ள  ல வ ரூ ன் றி த்  ்த ன் த ்ன 
நிதேநிறுத்திக் சகாளகிறது என்�த்தயும் 
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சசால்கிறார். லகளவிகளால் சூைப்�ட்ட 
சிறுவனுக்கு ஒவ்சவாரு காேகட்டத்திலும் 
ஏல்தனும் ஒரு வழியிோவது �தில் கித்டக்கும் 
ல�று ச�றுவல்த சகாடுப்பித்னோக்கப்�டடிருக்கிறது. 
கூ்டலவ நமக்கும்.

“ோத்திதர” என்று ச்தாழில் மேமாகவும், 
வாழவிேல் அஙகமாகவும், ஆன்மீகமாகவும் 
தகோளப்�டும் சசால்ோ்டதேத் ்ததேப்�ாகப் 
�ேன்�டுத்திேல்த ச�ரும் நுட�ம்.

புத்்தனுக்குப் ல�ாதிமரம் ல�ாேச் 
சி று வ னு க் கு  ல வ ப் � ம ர ம்  � ல் ல வ று 
விஷேஙகதள, �ரம்�தரதே, வர்க்கத்தின் 
சாளரத்தித்னத் திறந்து காடடுகிறது. 

ம்டக்கேப்பிளதள ்தாத்்தா சசான்்ன 
கத்தவழி கூத்்தன்துதறயும் நாச்சிோர் ஆத்்தா 
�றறிே முன்ல்னார் வழி�ாடடுக்கூறுகள 
மறக்கடிக்கப்�ட்ட அல்ேது மதறக்கப்�ட்ட 
வரோறும் சமல்ேத் ச்தரிேத் ச்தா்டஙகுகின்ற்ன.

அல்தல�ாேத்்தான் அந்்த லவப்�மரத்்தடிச் 
சாமிோர் மூேமாகவும், ரத்்தமும் சத்தயும் 
உணதமோய் உேவிே குமரியும் நாச்சிோரும் 
சந்்த்னமாரியும் �றறித் ச்தரிந்துசகாளள 
முடிகிறது. 

அல்த சிறுவன் இதளஞ்னா்ன பின்�ா்ன 
முதுகதேக் கல்வி ஆய்வுக்களம் வைதமல�ால் 
லகளவிகதளயும் கவதேகதளயும் ஒருலசரத் 
்தருகிறது. அதிரதவக்கும் ஆய்வுக்களத்தில் 
அவன் அறிவது, க்டல் அதிக ஊரில் வி்ததவகள 
அதிகம் இருப்�தும், வி்தவி்தமா்ன மரணஙகள 
நிகழவதும், காணாமல் ல�ா்னவர்கள �றறிே 
எந்்தக் கவதேயுமறற அரசாஙகஙகளுமாகத் 
ச்தா்டர்வதும்்தான். 

க ா ே ந் ல ்த ா று ம்  ம ்ட ா ே ே ங க ளு ம் 
ல்தவாேேஙகளும் புனி்தத்துக்குள இருப்�்தாக 
நம்�தவத்துக்சகாணல்ட ஒழுக்கக்லக்டா்ன 
சசேல்கதளச் சசய்வது இஙலக சுடடிக் 
காட்டப்�ட்டாலும் நல்ே ம்தகுருமார்கதள 
நாம் மறப்�ல்தா மறுப்�ல்தா இல்தே. 

இளம்பிராேத்துச் சசாந்்த ஊர் ஆேே 
�ாசாஙகறற இளம்�ாதிரிோரால் இந்்த இ்னத்தின் 
வாழவு �திவு சசய்ேப்�்டலவணடுசமன்று 
தூண்டப்�டுகிறான்(ர்).

அல்தல�ால் ்தவறு்தோக வழிந்டத்்தப்�ட்ட 
இதளஞன் ஒருவனும் இந்்த மக்களின் 
வாழக்தகதே எழு்தக் லகடடுக்சகாளகிறான். 

இறுதிோக வ்டக்டலும் ல�சுகிறது 
வ ரு த் ்த த் ல ்த ா டு .  உ யி ர் ந ா டி த ே த் 
்தக்கதவத்துக்சகாளள ல�ராதச பிடித்்த 
ஆடசிோளர்கதளச் சாடுகிறது. மீன்பிடிப்புக்குச் 
சம்�ந்்தலம இல்ோ்த இழுதவ மடித் 
ச்தாழில்நுட�த்்தால் �வளப்�ாதறகளின் 
அ ழி வு ம்  மீ ன் க ள  இ ்ன ப் ச � ரு க் க ம் 
ச ச ய் ே மு டி ே ா த ம யு ம்  ஆ க த்  ச ்த ா ்ட ர் 
இைப்த�ச் சசால்கிறது. ல்ததவக்குத்்தான் 
�சிோறறமுடியும்.. ல�ராதசக்கல்ே என்று 
க்டதேலே சசால்ேதவக்க புேம்�தவக்க 
மனி்த்னால்்தான் முடியும்.

எப்ல�ாதும் லவதே சமூகம் எழுத்து 
என்று இருக்கிறாலே! குடும்�ம் என்று ஒன்று 
நித்னவிருக்கிற்தா? என்கிற மத்னவியின் 
லகளவிதேக் க்டக்கா்த எழுத்்தாளல்ன 
அலநகமாக இருக்கமுடிோது. ஆ்னாலும் 
அவர்களுக்குக் கணவனும் குைந்த்தகளுலம 
உேகம். இவருக்கும் இது லநர்ந்்தல�ாதிலும் 
பிளதளகள சரிோ்ன புரி்தலோடு இருப்�து 
இதளே சமு்தாேத்தின் மீ்தா்ன நம்பிக்தகதே 
வித்தக்கிறது. 

ஆ க  ம ா றி வ ரு ம்  இ ந் ்த  உ ே க ம் 
இன்றிருக்கும் இப்�டிோ்ன உேகம் ஒலர 
நாளில் உருவா்னதில்தே. �டிப்�டிோக �ேரது 
�ஙகளிப்பில் உருவாகி முன்ல்னறி இருக்கிறது 
என்ற நம்பிக்தகதே அளிக்கிறது இந்்த 
“ோத்திதர.”

சவளியீடு : காேச்சுவடு

விதே : ரூ.175/-



èKè£ô¡

52 ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2022  
www.pada ippu . com

 பதடா்ர் - 31

அ டராசிடடி �ார்டடிோ்ன க.கா 
இளந்திதரேன் ல்தநீர்க்கத்டயில் டீ குடித்துத்  
திரும்பிக்சகாணடிருந்்தான்.

அணணா சாதேயில் ஒரு ்டா்டா ஏசிஇ 
வணடி. அதில் �திவு சசய்ேப்�ட்ட  குரல் 
கூவிக்சகாணடிருந்்தது. 

‘இஙகு, �தைே ஃபிரிஜ், �தைே 
டிவி, �தைே மிக்ஸி, �தைே கிதரண்டர், 
�தைே �டடுப் பு்டதவகள நல்ே விதேக்கு 
வாஙகப்�டும்!` என்�ல்த அக்கூவல். 

க.கா வணடிதே நிறுத்தி்னான். �தைே 
ச�ாருடகதள விதே சகாடுத்து வாஙகும் 
அந்்த விோ�ாரிதேப் �ார்த்்தான். அவருக்குக் 
க்டவுளின் சாேல். 

அவரது தகதேப் பிடித்துக் கணணீர் 
ம ல் கி ்ன ா ன் .  � ்த றி ப் ல � ா ்ன வ ர்  எ ன் ்ன 
வச்சிருக்கீஙக? என்றார்.

‘என்னி்டம் மடடுமில்தே,  இஙகு 
எல்லோரி்டமும் ஒரு �தைே ம்னம்,  ஒரு 
துருப்பிடித்்த இ்தேம், மதுதவச் சுத்திகரித்துத் 
ல்தய்ந்துல�ா்ன ஒரு கிடடினி  இருக்கிறது! 
வாஙகிக் சகாளவீர்களா?’ என்றான் க.கா! 

‘என்்ன சார் சசால்ே. இன்று நான் 
கணவிழித்்த முகம் சரியில்தே!’ எ்ன 

வணடிதேக் கிளப்பி்னார் அவ்விோ�ாரி!

•
தேவதேகதைச் சந்திக்கும் வழி!

~

ஒரு குேரை தோய்ன்.

ஒரு தைாட்டித் துண்டு.

ஒரு ்காடு.

்பாட்டுப்பாடத் ததரிநத ஒரு ்காதலி.

காடத்டச் சசார்க்கமாக்கும் ம்னநிதேயில் 
உமர்கோம் ல�ாேலவா, �ாரதி ல�ாேலவா  
வாை விரும்புகிலறாம். 

ஆ்னால், நம்தம இந்தி, சமஸ்கிரு்தம் 
என்று ஏ்தாவது ஒரு ச்தருநாய் வம்புக்கு 
இழுத்துவிடுகிறது.  

கா்தலிப்�த்தப் �ாதியில் விடடு வந்து, 
நடுத்ச்தருவில் குதரக்கத் ச்தா்டஙகுகிலறாம்

‘துன்புறுத்தப்பட்ட ந்கைங்்களில் 

எநத தைாழியில் ைரழ த்பய்யும்?’ 

லகட�ார் �ாப்லோ சநரு்டா. 

நம் தைாழி ைரழ. 
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நம் தைாழி தேய்யில். 

நம் தைாழி ்பனி. 

நம் தைாழி ்காைம். 

நம் தைாழி ்காதல். 

ஒரு முடடுச் சந்தில் நின்று, சஞசய் 
நி ஷ ா த் த ்த க்  கு த ர த் து க் ச க ா ண டி ரு ந் ்த 
என்த்ன,  ‘be cool’ எ்னத் ல்தாளில் தகல�ாடடு, 
‘ல்தவத்தகதளச் சந்திக்கும் வழி’ தேக் 
காடடி்னார் நண�ர் சுதீர் சசந்தில். 

ல்தவத்தகதளச் சந்திக்கும் வழியில் 
சசல்ே ோர்்தான் ்தேஙகுவார்கள? சிரித்ல்தன். 
அ்தறகு நீ மு்தலில் சாத்்தா்னாக லவணடும்! 
நி�ந்்தத்ன விதிக்கிறார் சுதீர். 

ல�ாப் கத்ல்தாலிக்கராக இருப்�துல�ாே, 
வாத்டக்காறறு வ்டக்கிலிருந்து வீசுவதுல�ாே, 
கரிகாேன் சாத்்தா்னாக இருப்�து்தால்ன நிேதி! 

சுதீர் காடடும் வழியில் ந்டக்கிலறன். 

‘சிறுலகாடடுப் ச�ரும்�ைம் தூஙகிோஙகு, 
இவள உயிர்்தவச் சிறிது, காமலமா ச�ரில்த!’ 
எ்னப் �ாடிே என் �ாட்டன் கபிேன் ந்டந்்த 
வழிேது.

 ‘்பாதலாடு நதன்்கலந தற்நற ்பனிதைாழி

 ோதலயிறு ஊறிய நீர்’ 

ஈ ர ா யி ர ம்  ஆ ண டு க ட கு  மு ன் ல � 
சஜாளளுவிட்ட என் பூட்டன் வளளுவன் 
சசன்ற வழிேது.

கா்தல் மிகச் சிறிேது.  அத்த மறப்�து்தான் 
நீளமா்னது! எ்னக் கூறிே நம் சிலி உறவு �ாப்லோ 
சநரு்டா �ேணித்்த வழிேது. 

அவர் சசான்்னதுல�ாேலவ, கா்தலித்து 
வித்டச�றுவது்தான் நம் ச�ரும்�ாலோரின் 
விதிோக இருக்கிறது. 

சசந்திதே நீஙகள லநரில் �ார்க்கும்ல�ாது 
அவர் லவறு ோலரா ல�ால் இருப்�ார். அவதரத் 
ல்தவத்தகதளச் சந்திக்கும் வழியில் �ார்க்க 
லவணடும்.

வளளுவன்ல�ால், சநரூ்டால�ால், 
கபிேத்னப்ல�ால், ஔதவதேப்ல�ால் 
இருப்�ார். 

அதி்காரலச் சூரியனாய்

அப்படி ஒளிர்நது த்காண்டிருநதது

அேள் மு்கம்

•

்பாரடயில் என்ரன

சுைநதுத்காண்டிருநதார்்கள்

ஆயிைத்ததட்டுப த்பண்்கள்

•

எத்தரன ரதரியம் நேண்டும்

அன்ர்பக் ்காதலா்க ைாற்ற

•

நீதயனக்கு எட்டாைல் இருநதால்

அேஸரத

ர்கக்த்கட்டும் தூைத்தில் இருநதாநலா 
ந்பைேஸரத 

•

ோழ்வுதான் ்காததலன்றால்

நீ ்காலைல்லோ..

•

நீ நீதான்

நானும் நீதான்

நடனம் துேங்கிவிட்டது

உனது ்கால்்கைால் ஆடுகிநறன் 

•

அமித்ஷா சமாழியிலோ, சஞசய் நிஷாத் 
சமாழியிலோ அல்ே, சநரு்டா சமாழிதேப் 
ல�ச விரும்புகிலறன். 

்பசுரை என்்பது அரைதி. 

ஈைம் என்்பது ஒளி. 

சு தீ ர் . .  நீ  இ ந் ்த  ம ா ்த த் த ்த  ஒ ரு 
�ட்டாம்பூச்சிோய் நடுஙக தவக்கிறாய்!



 மடாணவர் பக்கம்
நடான் வடாசித்தன்








 

“்கத்தசசால்லி” எஸ்.ரா. கத்த சசால்வது 
ல�ாேலவ அவரது ̀ மணடியிடுஙகள ்தந்த்தலே!` 
நாவலும் அதமந்துளளது. 

்டால்ஸ்்டாதே இன்னும் ஆைமாக 
இந்நாவலின்வழி ச்தரிந்துசகாணல்டன். 
“லசாபிோ”்தான் ்டால்ஸ்்டாயின் மத்னவி 
என்று ச்தரியும். “சிவப்பு அஙகி அக்ஸின்ோ” 
எஙகிருந்து வந்்தாள என்ற லகளவியு்டன் 
நாவதே வாசிக்கத் ச்தா்டஙகில்னன். 

ந ா வ லி ன்  வ ழி ே ா க  ர ஷ ே ா வி ல் 
�ேணித்ல்தன். ்டால்ஸ்்டாயின் வாழக்தக 
நிகழவுகதள அடுத்்தடுத்துச் சசால்ோமல், 
ல்ததவப்�டும் இ்டஙகளில் ல்ததவப்�டும் 
நிகழவுகதளப் ச�ாருத்தி எழுத்்தாளர் கத்ததே 
நகர்த்தியுளளது நாவலின் “சுவாரசிேம்” 
எ்னோம்.  

“ இ ந் தி ே  நூ ல் க த ள ”  ந ா ன் 
வாசித்துக்சகாணடிருக்கிலறன் என்று நாவலின் 
ஊல்ட  ்டால்ஸ்்டாய் கூறிே அக்கணம், “இருளில் 
ந்டந்துசகாணல்ட  ரஷேப் �னிக்காறதற 
ரசித்துக்சகாணடிருக்தகயில், சிறு சவளிச்சம் 
ச்தன்�ட்டது ல�ாே இருந்்தது.”

ேஸ்்னால�ால்ோ்னா �ணதண, அத்தச் 
சுறறிே �குதிகள - �ணதணோடகள, �ணதணக் 
குைந்த்தகளுக்காக ்டால்ஸ்்டாய் கல்வி 
அறிவு சகாடுத்்தது, �ணதண மக்களுக்காக 
உ்தவிே ்தருணஙகள, அவர்களு்டன் ஒயின் 
சாப்பிடடு மகிழந்்த இரவுகள, அம்மக்கதளப் 
�ணதண அடிதமகளாக ந்டத்்தாமல் சக 
மனி்தர்களாக எணணிேது, அவர்கள சசய்யும் 
�ணிகளுக்குச் சரிோ்ன “ரூபிளகள” வைஙகுவது 
ல�ான்றவறதற வாசிக்கும்ல�ாது,  ்டால்ஸ்்டாய் 
மீது மிகுந்்த மரிோத்த ஏற�ட்டது. 

மாஸ்லகாவும் அஙகுளள மனி்தர்களும் 
ந்டந்துசகாண்ட வி்தம் எணணி, நகர 
வாழக்தகதேக் காடடிலும், �ணதண 
வாழக்தகயின் சுகஙகதள அனு�வித்்த, அது 
்தரும் ச�ாழிவித்ன லநசிக்கவும் இேறதகதேச் 
சு வ ா சி க் க வு ம்  கூ டி ே ,  ்ட ா ல் ஸ் ்ட ா ய் 
சவளிப்�டுவத்தக் காண முடிந்்தது. 

நம் ஊரில் குறிசசால்லும் ச�ணதணப் 
ல�ாே ரஷோவிலும் “ஜிப்ஸிகள” கூட்டத்தில் 
குறி சசால்லும் ச�ணகள  இருந்திருக்கிறார்கள. 
அவர்கள சசால்வதும் அப்�டிலே ந்டந்திருப்�து 
என்த்ன  விேப்பில் ஆழத்திேது. 
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்தவறு சசய்்தத்த வி்ட, ்தவறு சசய்்த  
குறறவுணர்ச்சியில் ்டால்ஸ்்டாய் ்தன்த்னத் 
்தால்ன வருத்திக்சகாளளு்தல்... எல்லோரும் 
நல்ேவர்களாக இருந்திருந்்தால் க்டவுளுக்கு 
லவதேயில்ோமல் ஆகியிருக்கும். அ்த்னால் 
்டால்ஸ்்டாய் சசய்்த “்தவதற” முறறிலுமாகச் சரி 
என்றல்ோமல்,  ஒரும்ன்தாக ஏறறுக்சகாளலவன். 

இராணுவ வீரருக்கா்ன நத்ட, உத்ட, 
�ாவத்ன அத்னத்தும் ்டால்ஸ்்டாய்க்குக் 
கச்சி்தமாகப் ச�ாருந்தியுளளது. லசாபிோ 
என்்ன்தான் கணடிப்பு்டன் ந்டந்துசகாண்டாலும் 
அது ்தன் கணவர் மீ்தா்ன அதீ்த 
கா்தலின் சவளிப்�ா்டாகலவ 
இ ரு ந் ்த து .  அ வ ள து 
சந்ல்தகம், �ணதணோடகள 
மீ து  ல க ா � த் த ்த 
சவளிப்�டுத்து்தல், குடும்� 
நிர்வாகம், ்தன் கணவரின் 
எ ழு த் து ப்  � ணி க ளு க் கு 
உ்தவுவது எ்ன லசாபிோவின் 
�ஙகளிப்பு அளப்�ரிேது. 

்டால்ஸ்்டாய் - லசாபிோ 
்டேரி �ரிமாறறம் �றறிச் 
சசால்லிலே ஆக லவணடும். 
ஆணகள ்தன் வாழவில் 
ந்டந்்த அத்னத்த்தயும் 
கு றி ப் பி ட டு  எ ழு து வ து 
பி ற க ா ே த் தி ல்  க ற பு 
வாழக்தகயில் பிரச்சத்ன 
ஆ க ே ா ம் .  அ ல ்த ்த ா ன்  
்டால்ஸ்்டாய்க்கும் நிகழந்திருக்கிறது. 

அக்ஸின்ோ �ாத்திரம் விேப்�ாகலவ  
இருந்்தது. இவள இ்டத்தில் லவறு ஒரு ச�ண 
இருந்திருந்்தால் ்டால்ஸ்்டாதே உணடு, இல்தே 
எ்ன ஆக்கியிருப்�ாள. ஆ்னால் அக்ஸின்ோ 
அ்தறகு லநர்மாறாக இருந்திருக்கிறாள. 
அதுலவ ்டால்ஸ்்டாய்க்கு அவள மீ்தா்ன 
கூடு்தல் கருதணோக அதமந்்தது. க்டவுளால் 
தகவி்டப்�ட்டவள வாழநாள முழுவத்தயும் 
்தன் மகனுக்காக அர்ப்�ணித்துக்சகாளகிறாள. 

திலமாஃபி - �ாத்திரத்த்த நான் சசால்ே 
மாடல்டன், நாவதேப் �டித்து நீஙகலள 
ச ்த ரி ந் து ச க ா ள ளு ங க ள .  தி ல ம ா ஃ பி  - 
ஓல்காவின் கா்தல் - கரடு முர்டா்ன �ாத்தயில் 

சசன்றுசகாணடிருக்தகயில், ஒருஙகதமந்்த 
�ாத்த ச்தன்�ட்டால் எப்�டி இருக்குலமா 
அல்தல�ால்்தான், திலமாஃபிக்கு ஓல்கா 
ச்தன்�ட்டாள. அவளு்டனும் கத்டசிவதர 
வாை முடிோ்தது திலமாஃபியின் துர்ப்�ாக்கிேம் 
ல�ாலும். 

மு ட ்ட ா ள  டி மி ட ரி  எ த ்த ல ே ா 
கறறுக்சகாடுத்துவிடடு இறந்்த்தாக நான் 
உணர்ந்்த ்தருணம் - ோலரா எ்னக்கு “முட்டாளாய் 
நடி” என்று கூறிேது நித்னவுக்கு வந்்தது. 
முட்டாளுக்குளலள எத்துதண அறிவார்ந்்த 

விஷேஙகள. 

லூகா ்தன்த்னத் ்தால்ன 
மாய்த்துக்சகாண்ட வி்தம் - 
லூகாதவப் �டிக்கும்ல�ாது,  
க ரு த ண க்  ச க ா த ே 
ச ச ய் ே ப் � டு � வ ர் க ள 
ம்னதில் ச்தன்�ட்டார்கள. 
ஒ ரு  கு ை ந் த ்த க் கு  
இவ்வுேகில் இனி வாை 
மு டி ே ா ்த  சூ ழ நி த ே 
ஏற�டும்ல�ாது,  ச�றற 
்தாய் ்தன்னுயிதர சவறுத்துக் 
கருதணக் சகாதேக்கு 
அதைத்துச் சசல்லுதகயில்,  
அ ங ல க  அ க் கு ை ந் த ்த 
்தாமாக முன்வந்து உயிதர 
ம ா ய் த் து க் ச க ா ள வ து 
ல�ாே, லூகாவும் ்தாமாக 
மு ன் வ ந் து  ்த ன் த ்ன 

மாய்த்துக்சகாண்டது. 

்டால்ஸ்்டாய் காே ரஷே அரசிேல் 
- இன்றுளள “ரஷே ஆதிக்க ஆடசிதே” 
பிரதி�லிப்�்தாகலவ இருந்்தது. ்தன்்னேம் 
கரு்தாது ஆதிக்க ஆடசிக்கு எதிராகக் குரல் 
சகாடுத்்த ்டால்ஸ்்டாய்க்கு, முடிந்்தால் இந்திே 
இராணுவ வீரர் ஒருவரி்டம் அனுமதி வாஙகி 
அவர் �ாணியில் சல்யூட அடிக்கச் சசய்லவன். 

“மணடியிட்டாரா ்தந்த்த” என்�ல்த 
நாவலின் முடிவாக அதமந்்தது. எத்்தத்னலோ 
�ாத்திரஙகள, எத்்தத்னலோ சம்�வஙகள 
என்த்ன உறஙகவி்டாமல் சசய்்த்ன. இன்னும் 
நாவல் ச்தா்டர்ந்திருக்கோம்  என்லற 
ல்தான்றத்ச்தா்டஙகிேது.
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 சிறுகலத



்காதேயில் கீழவா்னம் சவளுக்க 

ஆ ர ம் பி க் கு ம்  மு ன் ல � ,  க த ர த ே 
அத்டந்துவிட்டது.

“்தம்பிகளா எழுந்திருஙக” என்று 
எழுப்பிவிட்டார் கார்சா. இருவரும் �்தறிே�டி 
எை முேன்ற்னர். “ஒன்னும் அவசரமில்தே.. 
சமதுவா எழும்புஙக” என்றார். வல்ேம் 
கதரக்குச் சிறிது தூரத்தில் நின்றிருந்்தது. 
மு்தலில் ஹனீ�ா நீரில் இறஙகி்னான். அவன் 
சநஞசுவதர ஆைம் இருந்்தது. ச்தா்டர்ந்து 
�ாணடிேனும் �ாரியும் இறஙகி்னார்கள. 
ஏறக்னலவ ஹனீ�ா கதரதே லநாக்கி 
நீந்திக்சகாணடிருந்்தான். நீந்்தலவணடிே 
ல்ததவ இல்ோமல்்தான் இருந்்தது. ந்டந்ல்த 
ல�ாகோம்்தான். இருந்்தாலும் எல்லோரும் 
நீந்திலே கதர லசர்ந்்தார்கள.

கத்டசிோக சநய்்னாம்சா நீந்திக் கதரக்கு 
வந்்தார். எல்லோரும் சசாட்டச்சசாட்ட 
நத்னந்திருந்்தார்கள.

அருகிலிருந்்த ல்தாப்பிறகு அதைத்துச் 
சசன்றார் கார்சா. �த்னமரஙகள அதிகம் இருந்்த 
அந்்தத் ல்தாப்பின் மூதேயில் ஒரு குடிதச 
இருந்்தது. அத்த லநாக்கிக் கார்சா முன்்னால் 
சசல்ே, மறற மூவரும் பின்ச்தா்டர்ந்து வந்்த்னர்.

அப்ல�ாது குடிதசக்குளளிருந்து சவளிலே 
வந்்தார் ஐம்�து வேது மதிக்கத்்தக்க ஒருவர். 
“தந்னாம்ஷாக்கா.. என்்ன ்தகவல் இல்ோம 
வந்திருக்கிே..” என்ற�டி தந்னாம்ஷாதவக் 
கடடித் ்தழுவி வரலவறறார்.

“கடி்தாசு ல�ாடடுடடுவர்ற காரிேமில்ே, 
நம்ம புளளஙக சரணடுல�ர கூடடிக்கிடடு 
வரலவணடி இருந்துச்சு. எல்ோம் திடீர் 
முடிவுல்த. எப்�வும்ல�ாே ஒண்ட ்தேவு 
லவணும் சாமு்னா,” என்றார்.

“அதுக்சகன்்ன என்்னால் முடிஞச்த 
சசய்றன். உஙக ல�ச்ச எப்� ்தடடுல்ன?” 
என்றான் சாமு்னா.

குடிதசக்குள வந்்தார்கள. உளலள குடிதச 
என்று சசால்ேமுடிோ்த அளவுக்கு வசதிகள 
இருந்்த்ன. சமத்த்த விரித்்த இரணடு ச�ரிே 
கடடில்கள இருந்்த்ன. ்தனி அதறகளாகத் 
்தடுக்கப்�டடு இரணடு மூன்று அதறகள 
இருந்்த்ன. லமதஜ ஒன்றின் லமல் பிலிப்ஸ் 
ச�ரிே சயிஸ் லரடிலோ சிஙகளத்தில் சசய்தி 
சசால்லிக்சகாணடிருந்்தது. அப்ல�ாது்தான் 
�ாரி க்குத் ்தான் ஒரு சவளிநாடடி ல் 
இருக்கிலறாம் என்ற உணர்வு வந்்தது. 
சாமு்னாவின் மத்னவி ஒரு அதறயிலிருந்து 
வ ந் ்த ா ள .  பி ள த ள க ள  இ ரு ப் � ்த ா க த் 
ச்தரிேவில்தே.

அடுப்�ாஙகதரதேக் “குசுனி” என்றார்கள. 
குசுனிக்குள  சாமு்னா மத்னவி எல்லோருக்கும் 
ச ா ே ா  ல � ா ட டு க்  ச க ா ண டு வ ந் ்த ா ள . 
தந்னாம்ஷா இருவதரயும், சாமு்னாவுக்கு 
அறிமுகப்�டுத்தி்ன ார்.  �ாணடி ேத்னப் 
�ார்த்்ததும், “்தம்பிே ச்தரியுலம.. முன்ல்ன 
ஒரு்தரம் �ாத்திக்கிலறன். எரிக்களம்�டடி 
அம்�ோர வீடடுக்குத்்தால்ன” என்றார் சாமு்னா. 
ஆம் என்று ்ததேோடடி்னான் �ாணடிேன்.
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அதுவதர வாலே திறக்கா்த �ாணடிேன் 
அவர் தகதேப் �றறிக்சகாணடு “என்்னே 
மன்்னார் �ஸ்சுே ஏத்தி உடடுருஙக.. நா 
ல�ாயிருலவ,” என்றான்.

“இந்்தத் ்தம்பி எஙக ல�ாவனும்?” என்றான் 
சாமு்னா.

த ந ்ன ா ம் ஷ ா ,  “ ்த ம் பி  ந ம க் கு 
லவண்டப்�ட்ட குடும்�ம். சகாழும்புக்குப் 
ல�ாவனும். �த்திரமா மன்்னார்ே ரயில் ஏத்தி 
உடடுடு. ்தம்பி புதுசு. சராம்� ஜாக்கிரத்தோ 
அனுப்பு,” என்றார்.

“சகாழும்புே ோர �ாக்கணும். நமக்குத் 
ச்தரிோ்த நம்ம ஆடகள ோர் இரிக்கா?” என்று 
லகட்டான்.

“நம்ம லவண்டப்�ட்ட குடும்�த்துப் 
புளள. வாப்�ா சமீ�த்துே மவுத்்தாகிட்டாக. 
அது்தான் ச்தரிஞசவுக கத்டயிே லவதேல்தடிப் 
ல�ாறாரு,”  என்றான் தந்னாம்ஷா.

“நா ஒன்னு சசால்லறன். எ்னக்குத் ச்தரிஞச 
ஹாஜிோர் சீ்னஙலகாடத்டே இரிக்கிராரு. 
சகாழும்புே ஏகப்�ட்ட ோவாரம். பூர்விகம் 
நம்ம �க்கம்ல்தன். இஙகலே கல்ோண 
முடிச்சிக்கிடடு சீ்னஙலகாடத்டே இப்ல�ா 
சசல்வாக்கா்ன ஆளு. அவருக்கு சாமானுோ 
வந்்தா நாந்ல்த எறக்கி சகாணடுடடுப்ல�ாயி 
கு டு ப் � ன் .  ந ல் ே  ம னு ஷ ன் .  நீ ங க 
சசான்னிஙகன்்னா ்தம்பிே அவர்ட்ட லசத்து 
உடுரன்,” என்றான் சாமு்னா.

தந்னாம்ஷா �ாரிதேப் �ார்த்்தான். “என்்ன 
்தம்பி ல�ாறிோ?” என்றான். 

புதிே இ்டத்தில் எப்�டி சமாளிப்ல�ாம் 
எ ன் று  � ே ந் து ச க ா ண டி ரு ந் ்த  � ா ரி க் கு 
இது சரிோகப்�ட்டது. அஙகு ரயிலில் 
ல�ாவதும் ஆ�த்்தா்ன விசேம்்தான் என்று 
ல க ள வி ப் � ட டி ரு க் கி ற ா ன் .  இ த ்ட யி ல் 
ல � ா லீ ஸ் க ா ர னி ்ட ம்  ச ந் ல ்த க க்  ல க சி ல் 
இந்திோக்காரன் என்று ச்தரிந்்தால், பிறகு 
சஜயில்்தான். அந்நிே நாடடில் சஜயில் 
வாழதகதேப் �றறிக் களளத்ல்தாணியில் 
ல�ா்ன �ேரும் சசால்ேக் லகடடிருக்கிறான்.

“சரி காக்கா, நான் ல�ாலறன். எந்்த 
லவதேோ்னாலும் சசய்லவன்,” என்றான்.

த ந ்ன ா ம் ஷ ா வு க் கு ம்  தி ரு ப் தி ே ா க 

இருந்்தது. “மாமாடல்ட நா நல்ே�டிோ 
லசந்துடல்டனு சசால்லுஙக. லசந்்த ச�ாறவு 
கடு்தாசு ல�ாடுலறனு சசால்லுஙக,” என்றான் 
�ாரி.

“சரி.. நல்ேவி்தமா இரு ்தம்பி,” என்று 
சசால்லிவிடடு அன்று  இரவு தந்னாம்ஷா 
வித்டச�றறுக்சகாண்டார்.

அது்தான் �ாரியும், தந்னாம்ஷாவும் 
கத்டசிோகச் சந்தித்துக்சகாண்டது. பிறகு 
வாழநாளில் �ாரி அவதரச் சந்திக்கலவ இல்தே.

அ ன் று  க ா த ே ல ே  � ா ண டி ே ன் 
சாமு்னாவு்டன் எரிக்களம்�டடிக்கு �ஸ் ஏறப் 
ல�ாய்விட்டான்.

� ா ரி க் கு  இ ர ண டு  ந ா ள  அ ந் ்த க் 
குடிதசயிலேலே ்தஙகி இருக்க லநர்ந்்தது. 
தகயிலிருந்்த இந்திே ரூ�ாய் 300உம் 
சாமு்னாவி்டம் சகாடுத்்தான். அவர் �திலுக்கு 
450 சிலோன் �ணம் சகாடுத்்தார். “�த்திரமா 
வச்சிக்க ்தம்பி. ஹாஜிோர் நல்ே மனுஷன். 
அவர் லநாக்கம்ல�ாே ந்டந்்தா நல்ே�டி 
�ாத்துக்குவாரு,” என்றான். 

“அல்னகமா நாதளக்கு அவர் சரக்கு 
வரும். ஆள அனுப்புவார். அவஙகலளா்ட 
சீ்னஙலகாடத்டக்கு அனுப்புலறன். வழியிலே 
எந்்தப் �ேலமா லசா்தத்னலோ இருக்காது. 
எல்ோத்துக்கு அல்ோ ல�ாதுமா்னவன்.”

சிறிது கருத்்த ்தடித்்த உருவத்து்டன் கூடிே  
சாமு்னாவின் மத்னவி முகம் கதேோக 
புன்முறுவலு்டன் சாந்்தமாக இருந்்தது. 

“எ ச�ாஞசாதி, உஙக ஊரு�க்கம்்தான். 
சஜாஹரா ்தம்பிக்குப் �சிோற குடு, என்்ன 
இரிக்கிது?” என்று லகடடுவிடடு, “எ்னக்குக் 
சகாஞசம் சவளிலே லவதே இரிக்கிது. 
ல�ாயிடடு வாறன்” என்று சவளிலே 
குத்டயு்டன் கிளம்பி்னார்.

ச ா மு ்ன ா  ம த ்ன வி  � ன் னு ம் 
ச்தாடடுக்சகாளள கருப்�டடிப் �ாகும் 
சகாணடு வந்்தாள. சாப்பி்டப் �ாரிக்குப் 
பிடித்திருந்்தது.

ச ா மு ்ன ா  ச வ ளி ல ே  ல � ா ்ன து ம் , 
சாமு்னாவின் மத்னவி “ஊடடுே ோருோம் 
இருக்கிறாஙக”, என்று குடும்� நிேவரஙகதளக் 
லகட்டாள. �ாரி �திதே எதிர்�ார்க்காமல் 
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்தன்த்னப்�றறிச் சசால்ே ஆரம்பித்்தாள.

“ ந ா னு ம்  உ ங க  ஊ ர் ப்  � க் க ம்  
தி ரு பு ே ா கு டி ்த ா ன் .  இ வ ரு  க ல் ே ா ண 
முடிச்சிக்கிடடு வந்து �த்து வருசமாச்சு. 
நம்மூரு மாதிரி இல்லே. அஙலகயும் நாஙக 
வசதிோ இல்ே. இஙலக இவர் எந்்தக் 
குதறயும் இல்ோமல்த வச்சிக்கிறாக. ஆ்னாக்க 
எஙகளுக்குப் பிளதளஙக இல்ே. அந்்தக் 
சகார்தான். உன்்ன �ாத்்ததும் எ ்தம்பி யூசுப்பு 
ஞா�கம் வந்துருச்சி. ஒன்த்னே மாதிரிலே 
இருப்�ான். இப்ல�ா காலேஜிக்கி ல�ாற்தா 
அத்்தா எழுதி இருந்்தாக,” என்றாள.

“நீ சவளிலே ல�ாய்ரால்த. காத்ல்தாட்டமா 
ஜன்்னல் �க்கத்துே உக்காந்துக்குடடு �ாடடு 
லகளு. எ்னக்குக் குசுனிே ஆக்குர லவே 
இரிக்கிது. அவ்லவா சோஹர் ச்தாளுவீடடு 
வருவாக,” என்று சசால்லிவிடடுக் குசுனிக்குள 
நுதைந்்தாள.

ஜன்்னல் ல�ான்று அதமக்கப்�டடிருந்்த 
திறப்பின் முன் அஙகிருந்்த நாறகாலிதே 
எடுத்துப்ல�ாடடுக்சகாணடு சவளிலே 
�ார்த்துக்சகாணடிருந்்தான்.

வ ந் து  இ ற ங கி ே தி லி ரு ந் ல ்த 
ச்தா்டர்ச்சிோகக் க்டல் �ாசி வாத்டயும் 
கருவாடடு வாத்டயும் இருந்்தது.

சவளிலே சிேர் மீத்னக் கருவாடடுக்குக் 
காேப்ல�ாடடுக்சகாணடிருந்்தார்கள. அத்த 
லவடிக்தக �ார்த்துக்சகாணடிருந்்தான். ்தான் 
ஒரு மீன்காரனின் மகன் என்றல�ாதிலும் அவன் 
்தன்த்ன அ்தறகு அன்னிேமா்னவ்னாகலவ 
கருதியிருந்்தான். ்தான் �டித்துவிடடு நல்ே 
லவதேக்குப் ல�ாகலவணடுசமன்�ல்த அவன் 
ஆதசோக லநாக்கமாக இருந்்தது.

ஏல்தா ்த்னக்குத் ச்தரிோ்த விஷேத்த்தப் 
�ார்ப்�துல�ால் �ார்த்துக்சகாணடிருந்்தான். 
சிறிே மீன்கதளத் ச்தன்்னம் �ாய்கதள  விரித்துக் 
காேப்ல�ாடடுக்சகாணடிருந்்தார்கள. பின்்னால் 
வந்து அவத்னக் கவனித்்த சாமு்னாவின் 
மத்னவி, “என்்ன ்தம்பி கருவாடடு வா்ட எப்புடி 
இரிக்கிது? எஙகளுக்குப் �ைகிப்ல�ாய்டடு. 
உஙக்ட வாப்�ா என்்ன �ணறாஙகள?” என்று 
லகட்டாள.

“அவஙக மவுத்்தா்னது  இப்ல�ா்தான் 

நாப்�து இன்னும் வரலே. அவரும் மீ 
புடிக்கத்்தான் ல�ாவாரு. ல�ா்னவரு்தான் 
தமேத்்தா வந்்தாக . நா க்டல் ச்தாழிலுக்குப் 
ல � ா வ  இ ஷ ்ட மி ல் ல ே . .  உ ம் ம ா க் கு ம் 
வாப்�ாக்கும் நான் �டிச்சி நல்ே லவேக்கி 
ல�ாவணும்னு ஆதச. அல்ோ்ட நாட்டம் 
லவறமாரி ல�ாச்சி” என்றான் �ாரி .

“கவதேப்�்டால்த ்தம்பி, நலீம் ஹாஜிோர் 
நல்ே மனுஷன். நீ நல்ே�டி ந்டந்திே்னா 
நல்ே�டி வச்சிக்குவாரு” என்றாள.

“ோத்்தா இஙக மீனுக்கு உப்பு ்த்டவாலம 
சும்மா காேவக்கிராஙகலள?” என்றான்.

“இது சூ்ட மீன் கருவாடு. உப்புோம் 
்த ்ட வ ல வ ண டி ே தி ல் ல ே .  சூ ்ட மீ ன் , 
ச ்த ா ண ்ட மீ ன்  ம ா தி ரி  சி ன் ்ன மீ னு க் கு 
உப்பு ல்ததவப்�்டாது. ச�ரிே சீோ மீன், 
வாேமீனுக்குத்்தான் உப்பு ்த்டவிச் சாக்க 
சுத்தி மணணுக்குளலள ச�ா்தப்�ாஙக. 
ச�ாறவு சவயில்ே காேப்ல�ாடுவாஙக. 
சமால்ேதீவுக்கு ல�ாயிருந்்தம். அஙலக மாசி 
மீத்னப் புதக ல�ாடடுக் கருவா்டாக்குறாஙக. 
சவாவ்சவாரு வக மீனுக்கும் கருவா்டாக்குறது 
லவறமாரில்தன்” என்றாள சாமு்னாவின் 
மத்னவி.

  “ இ ன் ்ன க் கி  ம ா ட டு க் க றி ல ்த ன் 
ஆக்குல்ன. நீ சாப்புடுவிேல்ே?” என்றாள.

 “இதுவர சாப்புட்டதில்ே. அது்னாே 
என்்ன இஙக சிலோன்ே மாடடுக்கறி சகஜமா 
சாப்புடுவாஙகன்னு லகளவிப்�டடீக்கிலறன். 
சாப்புடுலறன்,” என்றான்.

  அந்்தக் கடும் லகாத்டயில் மீன்கதளக் 
கருவாடுகளாய் மாறறிக்சகாணடிருந்்தது 
கடுதமோ்ன சவயில். ஜன்்னலில் க்டல்காறறு 
கு ளு த ம த ே  வீ சி க் ச க ா ண டி ரு ந் ்த ்த ா ல் 
சவப்�த்தின் ்தாக்கம் �ாரிக்குத் ச்தரிேவில்தே. 
அந்்தக் க்டல்காறறும், இேஙதக வாச்னாலியில் 
ஒலித்துக்சகாணடிருந்்த ஏ.எம்.ராஜாவின் 
� ா ்ட லு ம் ,  க ்ட ற க த ர யி ன்  ம ண ம ா ்ன 
மீன்வாத்டயு்டன் வீசும் �ாசியின் வாசத்னயும்,  
இரவில் சரிோக உறஙகாமல் மீ்தமிருந்்த 
உறக்கமும்  சுறறிவர, ஜன்்னலில் முகம்புத்தத்து 
நாறகாலியிலேலே உறஙகிப்ல�ா்னான் �ாரி.

                    - ச்தா்டரும்.











59ð¬ìŠ¹ îè¾ «ñ - 2022  
www.pada ippu . com

 ்நர்கடாணல்
பென்்ற இதழ் பதடா்ர்ச்சி ió«ê£ö¡ è.«ê£.F¼ñ£õ÷õ¡

�லைப�ொளர் 
வவை ைொமமூர்த்தியுைனொன வநர்்ொணல்

குற்றப்பரம்்பதர நாவல் எழுதும்த்பாது 
உஙகள் மனநிதை எப்படி இருந்ேது.. 
அேறகாக எவவதகயான ேரவுகதைச் தேடிச் 
சசன்றீரகள்? குற்றப்பரம்்பதர நாவல் குறித்தும் 
அேன் அனு்பவஙகள் ்பறறியும் ்பகிருஙகள்..

நான் எழு்த ஆரம்பித்்தபின் எந்்தத் 
்தரவுகதளயும் ல்தடி அதேேவில்தே. 
ஏறக்னலவ நான் �ார்த்்த வாழக்தக, நான் �ார்த்்த 
மக்கள, எல்ோம் கா்தால் லகட்ட சசய்தி. ல�்னா 
எடுத்து லநாடடில் எத்தயும் எழு்தவில்தே.

குறறப்�ரம்�தர நாவதே ஜூனிேர் 
விக்டனில் எழு்தத் துவஙகிேதும் அது அ்னோய் 
வந்்தது. பு்தன்கிைதமயும், சனிக்கிைதமயும் 
புத்்தகம் வர லவணடும். நான் திஙகடகிைதமலே 
அனுப்பிவிடுலவன்.

திட்டமிடடு எழுதி, ஐந்து ஆறு வரு்டஙகள 
நாவல் எழுதி, தகயில் தவத்துக்சகாணடு, 
அடித்துத் திருத்தி 1000 �க்கத்த்த 500 ஆகக் 
குதறத்ல்தாம் என்ற லவதேலே இல்தே. 
குறறப்�ரம்�தர நாவதே எழுதில்னன்.. ரசித்து 
ரசித்து எழுதில்னன். திஙகடகிைதம எழுதி 
சசவ்வாய்க்கிைதம ஃல�க்ஸ் அனுப்புலவன். 
பு்தன்கிைதம ஜீனிேர் விக்டனில் இ்டம்ச�றறு 
உேகசமஙகும் சசன்றுவிடும்.

இனிலமல் இப்�டி ஒரு நாவல் எழு்த 
முடியுமா என்று எ்னக்லக சந்ல்தகமாக உளளது. 
அந்்த லநரம் விமா்ன நிதேேத்துக்கு அருகில் 
உளள அஞசல் நிதேேத்தில் சூப்ரச்டண்டாகப் 
� ணி  ச ச ய் து ச க ா ண டு  இ ரு ந் ல ்த ன் . 
�ன்னிசரணடு ஏக்கர் ல்தாட்டத்துக்குள 
அலுவேகம் மறறும் ்தஙகும் விடுதி இருந்்தது. 
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மூன்று கிலோமீட்டருக்கு அருகில் எ்னது வீடு 
இருந்்தது. எ்னது மத்னவி மக்கள வீடடில் 
இருப்�ார்கள. நான் இஙகு உடகார்ந்து 
எழுதிக்சகாணடிருப்ல�ன்.

இப்�டித்்தான் அந்்த நாவல் உருவா்னது.

ஒரு பீரியட் கதேதய எழுதும்த்பாது 
ஏற்படும் சிக்கல்கள் என்ன? அதே எவவாறு 
எதிரசகாண்டீரகள்? உஙகள் நாவல்கள் 
திடகாத்திரமாக அந்ேக் காைத்தே, வரைாறறுத் 
ேன்தமதய, மண்ணின் மணத்தேக் 
சகாஞசமும் சூடு குத்றயாமல் அப்படிதய 
மக்களிடம் ்பதடப்பாகத் ேந்து அவரகளிடம் 
ச்பரும்்பாதிபத்ப ஏற்படுத்திவிடுகின்்றனதவ.. 
அேறகுக் காரணமாக கருதுவது?

நான் பிறந்்த ஊர். எ்னது ்தந்த்த லவேன்்னா 
அவர்கள. அவர்கதளப் �ார்த்துப் �ார்த்து 
நான் வளர்ந்்தது. எ்னது அம்மா ஒவ்சவாரு 
நாள சசய்திதேயும் கத்த கத்தோய்ச் 
சசால்வார்கள.என் கிராமத்து மண லவசறாரு 
வாழவிேதேக் சகாண்டது. அ்த்னாலே என் 
பிறந்்த மணதண விடடு வரலவ இல்தே. 
பிறந்்த மணணில் இல்ோ்த கத்தகலள இல்தே. 
அத்த நுட�மாய்ப் �ார்க்க லவணடும். நான் 
நுட�மாகப் �ார்த்து அத்தத் ல்தாணடி எடுத்து 
கத்தக்களமாக்கில்னன். 

மண சார்ந்்த வரோறுகதளத் ல்தடிப் 
ல�ாகிலறாம். மண சார்ந்்த வரோறுகள இல்தே. 
ஆ்னாலும் ச�ரிேவர்கள மறறும் கிைவிகள 
சசான்்ன சசய்திகள இருந்்த்ன. 80 வேது 
மனி்தர்கள கூ்டப் �ைகிேது, அவர்களி்டமிருந்து 
கத்தகதளப் ச�றறது, எ்னச் சிறு வேதில் 
ந்டந்்தது. எழுத்்தாள்னாக ஆலவாம் என்று 
நித்னத்்தா அந்்தக் கத்தகதளச் சிறுவேதிலே 
லகட்டறிந்ல்தாம். அது நமது இேல்பிலே 
இருந்்தது.

க த ்த க ள  ல க ட டு க் ச க ா ண ல ்ட 
இருந்ல்தாம். கத்தகள லகடடுக்சகாணல்ட 
வளர்ந்ல்தாம். எழுத்்தாள்னாக, கத்தகள எழு்த 
வரும்ல�ாது அதவசேல்ோம் கத்தகளாக 
உருப்ச�றுகின்ற்ன. மனி்த வாழக்தகக்குக் 
கம்பீரம் அைகு. ஆணுக்கும் ச�ணணுக்கும் 
கம்பீரம் என்�ல்த ல�ரைகு்தான். அந்்தக் கம்பீரம் 
என் எழுத்தில் எப்ல�ாதும் இருக்கும். அந்்தக் 

கம்பீரம் எழுத்திலும், நடிப்பிலும் இருப்�்தறகுக் 
காரணம் என் ஐோ லவேன்்னா்தான்.

சமீ்பத்தில் எழுதிக்சகாண்டிருக்கக்கூடிய 
இைம் ்பதடப்பாைரகள் யார யாதர 
வாசித்துக்சகாண்டிருக்கிறீரகள்?

நாஙகள �ார்த்்த சமூகம் இன்று இல்தே. 
நவீ்ன வாழவு எல்ோவறதறயும் மாறறிவிட்டது. 
இன்று எழுதுகிறவர்கள உறவுகதளப் �றறி 
மனி்த மாணபுகதளப் �றறி ோரும் எழுதுவது 
இல்தே. அ்தறகா்ன முேறசி ஏதும் இல்தே. 
இந்்த வாழவில் ஒரு அர்ப்�ணிப்பு உணர்வு 
இல்ோமல் ல�ாய்விட்டது.

எ ழு த் தி ல்  அ ர் ப் � ணி ப் பு  உ ண ர் வு 
இருப்�்தால்்தான் ச்தா்டர்ந்து நாற�து 
ஐ ம் � து  வ ரு ்ட ங க ள ா க  எ ழு தி வ ரு ம் 
லகாணஙகி, ்தமிழச்சசல்வன், ராமகிருஷணன், 
சஜேலமாகன் இன்னும் எழுத்்தாள்னாகலவ 
வாழகிறார்கள. 

எல்லோரின் இேக்கும் சினிமாவுக்குள 
நுதைவ்தாகலவ இருக்கிறது. இரணடு 
க வி த ்த க ள  எ ழு தி வி ட ்ட ா ல்  உ ்ட ல ்ன 
திதரப்�்டப் �ா்டோசிரிேராக ஆகிவி்ட 
லவணடும் என்று நித்னக்கிறார்கள. எதிலும் 
கித்டக்கா்த ல�ரும் புகழும் சினிமாவில் 
கித்டக்கிறது என்�்தால் அ்தறகு ஆதசப்�்டா்த 
ஆ ட க ல ள  இ ல் த ே .  ச மூ க ம்  ச ா ர் ந் து 
அக்கதறோ்ன தி்டகாத்திரமா்ன எழுத்துக்கள 
வர வாய்ப்பில்தே.

இளம் �த்டப்�ாளர்கள எழுத்துக்கள 
எத்தயும் நான் வாசிக்கவில்தே.

சினிமாவிறகு வந்ே பி்றகு உஙகைது 
்பதடபபு மனம் குத்றந்துத்பானோக அல்ைது 
்பாதிபபுக்கு உள்ைானோக நிதனக்கிறீரகைா?

� த ்ட ப் பு  ம ்ன ம்  ர த் ்த த் ல ்த ா டு 
சம்மந்்தப்�ட்டது. அது அறுத்துப்ல�ாட்டாலும் 
ல�ாகாது. எல்லோருக்குலம அது நிகழவது்தான். 
நாம் �த்திரிக்தகயில்்தான் எழு்த முடியுலம 
்தவிர டிவிட்டரில் எழு்த முடிோது. இன்று 
எ ழு து வ ்த ற க ா ்ன  க ள ல ம  இ ல் ே ா ம ல் 
ல�ாய்விட்டது.

தவை  ர ா மமூ ர த்தி  என்்ற ால் 
திதரக்கதைஞர அல்ைது எழுத்ோைர. இது 
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இரண்டில் எது உஙகளுக்கு நித்றதவத் 
ேருகி்றது?

என்த்ன சினிமாவிறகு அதைத்து 
வந்்தது என் எழுத்து்தான். சினிமாவிறகு 
வருவ்தறகு முன் நான் நா்டறிந்்த எழுத்்தாளன். 
சி னி ம ா த் து த ற க் கு  வ ரு வ ்த ற கு  மு ன் 
அத்்தத்ன திதரக்கதேஞர்கலளாடும் நான் 
நடபில் இருந்்தவன். அப்ல�ாச்தல்ோம் 
சினிமாவிறகு வரணும் நடிக்கணும் எ்ன 
ஒருல�ாதும் நித்னத்்தது கூ்ட கித்டோது. 
நான் எழுதிக்சகாணடிருந்ல்தன். எழுத்து என் 
வாழவாக இருந்்தது. 

இன்று சினிமாவிறகுள,  புகழ ச�றற 
நடிகரின் ச�ேரன், ச�ேர்த்தி அல்ேது புகழ 
ச�றற த்டரக்்டரின் மகன் அல்ேது மகள என்று  
வரு�வர்களுக்கு அதுலவ அவர்களுக்கு ஒரு  
கார்்டாகி விடுகிறது.  எழுதிதவத்்த எழுத்து்தான் 
எ்னக்குக் கார்டு.

நான் திதரத்துதறக்கு வரக் காரணமாக 
இருந்்தது என் எழுத்து மடடும்்தான். 
திதரப்�்டத்தில் என் ல்தாறறத்த்தப் �ார்த்து, 
எஙலகோவது மக்கள கணடுவிட்டால், 
நூறறுக்குத் ச்தாணணூறு ல�ர் எஙகள மாமா 
ல�ால் இருக்கிறீஙக, எ்னது ச�ரிேப்�ா மாதிரி 
இருக்கிறீர்கள என்று மகிழச்சி ச�ாஙக அவர்கள 
உறவுகலளாடு நம்தம ஒறறுதமப்�டுத்திப் 
�ார்க்கிறார்கள.

என் ல்தாறறமும், என் உ்டல் அதசவும் 
என் �ார்தவயும் அவர்கள முன்ல்னார்கதளத் 
ச்தா்டர்பு�டுத்துகின்ற்ன. இத்த நான் 
லவணடுசமன்லற சசய்ேவில்தே. இேல்பிலே 
அது அதமந்்த ஒன்று. அது எ்னக்குள 
இேறதகோகலவ இருக்கிறது.

ேறத்பாது நீஙகள் எழுதிக்சகாண்டிருக்கும் 
்பதடபபு ்பறறிக் கூறுஙகள்? 

ஒ ரு  ச � ரி ே  வ ர ே ா ற று  ந ா வ ல் 
எழு்த ஆேத்்தமாகிக்சகாணடிருக்கிலறன். 
குறறப்�ரம்�தர ்தாணடிே ஒரு அறபு்தமா்ன 
நாவல் சகாணடு வாஙக எ்ன டிஸ்கவரி புக் 
ல�ேஸ் மு்தோளி திரு.லவடிேப்�ன் மு்தோ்ன 
நண�ர்கள லகடடுக்சகாணடும் என்த்னத் 
தூணடிக்சகாணடும் இருக்கிறார்கள. நானும் 
அ்தறகா்ன ்தோரிப்புகளில் இருக்கிலறன்.

ஒரு வார்த்த்த கித்டக்க லவணடும்.  
அந்்த வார்த்த்தக்காகக் காத்திருக்கிலறன். 
அந்்த வார்த்த்த கித்டத்்ததும் எழுத்து 
நிறகாது. ச்தன்�குதியில் எழு்தப்�்டா்த 
அறிேப்�்டா்த ஒரு வரோறு இருக்கிறது. 
அ்தறகா்ன ்தோரிப்புகளில் இருக்கிலறன். 
வரோறறுப் �திவாக என்்னால் �ணண 
இேோது. அந்்த வரோறதற, வாழதவப் 
புத்னவாக்கி அறபு்தமா்ன நாவோகத் 
்த ர த்  ்த ே ா ர ா கி க் ச க ா ண டி ரு க் கி ல ற ன் . 
குறறப்�ரம்�தர நாவதேப் �டிப்�்தறகு 
எடுத்்தால் அத்த முழுவதும் �டித்து 
மு டி க் கு ம் வ த ர  எ ப் � டி  கீ ல ை 
தவப்�தில்தேலோ அது ல�ால் ஒரு நாவதே 
எழு்த ஆேத்்தமாகிக்சகாணடிருக்கிலறன். 
உ்டல்நிதே எ்ன எல்ோ விசேஙகளும் ஒத்துவர 
லவணடும்.

சமகாைத்தில் நிகழ்ந்து வரக்கூடிய 
சம்்பவஙகள் ்பறறி ஏதேனும் எழுேத் 
தோன்றியது உண்டா? அப்படி எழுேத் 
தூண்டிய சம்்பவம் ்பறறிக் கூறுஙகள்.

ச ம க ா ேத் தி ல்  ந்ட க் கு ம்  அ ர சி ேல் 
வி ச ே ங க த ள யு ம்  ச ்த ரு வி ல்  ந ்ட க் கு ம் 
விசேஙகதளயும் �ார்ப்�்தறகுக் லகா�ம்்தான் 
வருகிறது. ஆ்னால் ஆரம்� காேத்தில் இந்்தக் 
லகா�ம்்தான் என்த்ன எழு்தத் தூணடிேது.

எ்னது மு்தல் எழுத்ல்த எ்னது லகா�த்தில் 
இருந்து ல்தான்றிேது. இன்று இருக்கும் 
லகா�ம் என்த்ன எழு்தத் தூண்டவில்தே. 
நால்ட ல்தசலம திரணடு திரும்பிப் �ார்க்கும் 
வதகயில் இருந்்த  ச�ரிோர் பிறந்்த இந்்த மண 
இன்று ஜாதி ஜாதி என்று அதேகிறது. சாதி 
இல்தே, காேம் மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு என்று 
சசால்வச்தல்ோம் ச�ாய். அதவகதளச் 
சுடடிக்காட்ட சுடடிக்காட்ட இன்னும் 
கூடு்தோக சவறிேர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள. 
ச மூ க ம்  அ ்த ே  � ா ்த ா ள த் து க் கு ள 
ல�ாய்க்சகாணடிருக்கிறது. நாம் �ார்த்்த �டித்்த 
்ததேவர்கள லவறு. 

நாஙகள கத்த எழுதும்ல�ாது எஙகளுக்குக் 
காசு கித்டோது. ஆ்னால் நாஙகள எத்தயும் 
எதிர்�ார்க்காமலே இருந்ல்தாம். இந்திோடுல்ட 
மூேம் 1500ரூ�ாய் வந்்தது. அது எ்னக்கு 
அப்ல�ாது ச�ரிே ச்தாதக. அப்ல�ாது 
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நாஙகள எழுதிேது ல�ான்று ஒரு காேம் இனி 
வாய்ப்�தில்தே.  எத்தயும் எதிர்�ார்க்காமல் 
எழுதிக்சகாணல்ட இருந்ல்தாம். வருமா்னலம 
இல்ோ்த காேகட்டத்தில் மிகச்சிறந்்த 
�த்டப்த� எஙகளால் ்தர முடிந்்தது. ஆ்னால் 
இன்று அப்�டி எதுவும் எழு்தத் தூண்டவில்தே.

உஙகளுதடய சினிமா ்பயணம் எவவாறு 
உள்ைது?

மி க ச்  சி ற ப் � ா க  உ ள ள து .  ந ா ன் 
எ தி ர் � ா ர் க் க ா ்த  இ ்ட ம்  எ ்ன க் கு க் 
கித்டத்திருக்கிறது. 

ஒருவர் நாம் இப்�டி ஆக லவணடுசமன்று 
நித்னத்துக்கூ்ட �ார்த்திருக்க மாட்டார்கள. 
ஆ்னால் அ்தறகா்ன ்த்டம் நமக்கு இேக்கறறுப் 
ல�ாய்க்சகாணல்ட இருக்கும். நான் மத்திே 
அரசுப்�ணியில் இருந்ல்தன். ஆ்னால் இன்று 
இந்்த அறபு்தமா்ன கதே சார்ந்்த ஒரு வாழக்தக 
எ்னக்குக் கித்டத்துளளது. நான் எத்த 
லநாக்கியும் ல�ாகவில்தே. ஆ்னால் இந்்த 
வாழக்தக அது ்தா்னாகலவ என் மடியில் வந்து 
விழுந்திருக்கிறது. எஙகு ல�ா்னாலும் ச�ேரும் 
புகழும்்தான். எந்்தத் ல்தசம் ல�ா்னாலும் 
நம்தம அத்டோளம் கணடுசகாளகிறார்கள. 
முக்கிேமாக இேஙதகத் ல்தசத்து மக்கள 
நம்தமக் சகாண்டாடிவிடுகிறார்கள. இந்்த 
வாழக்தக ச�ரும் சகாத்ட. சாதி, சமேம், 
�ாலி்னம் க்டந்து என்த்ன ஒரு கதேஞ்னாக 
அன்�ாகப் �ார்க்கிறார்கள.

திதரப்�ேணம் அறபு்தமாகச் சசல்கிறது.

உஙகளுதடய இைக்கியத் தோழதமகள் 
யார யாருடன் இபத்பாதும்  இைக்கிய 
அரட்தடகள் நடத்துகிறீரகள்? கதடசியாக 
நடந்ே இைக்கிய அரட்தட யாருடன்.. 
எபத்பாது?

சினிமாவிறகு வந்்தபின் அந்்த அவகாசம் 
இல்ோமல் ல�ாய்விட்டது.  சநல்தேயில் 
சினிமா �்டப்பிடிப்பு ந்டந்துசகாணடிருந்்தது. 
ஒருநாள எ்னக்குப் �்டப்பிடிப்பு இல்தே என்று 
சசான்்னதும் லநராகக் காரில்  லகாவில்�டடி 
சசன்று எழுத்்தாளர் லகாணஙகியு்டன் 
நாள முழுவதும் இருந்துவிடடு வந்ல்தன். 
அச்தன்்னலவா ச்தரிேவில்தே.. எழுத்்தாளர் 
லகாணஙகி அவர்கலளாடு இருப்�்தறகு எ்னக்கு 
எப்ல�ாதும் வாய்த்திருக்கிறது.

உஙகள் வாழ்க்தகப ்பயணத்தில் நீஙகள் 
நன்றி சசால்ை விரும்பினால்  யாருக்குச் 
சசால்ை விரும்புவீரகள்?

நான் எழு்தத் ச்தா்டஙகிே காேஙகளில் 
எ்னது முகக்குறி அறிந்து என்த்ன எழுதுஙகள 
எழுதுஙகள என்று சசான்்னது ச�ருநாழி 
திரு.மணி அவர்கள. அவர் என்த்னவி்ட 
�ன்னிசரணடு வேது இதளேவர். ச்தா்டக்கக் 
காேஙகளில் என் கத்ததேப் �டித்துவிடடுப் 
�க்கத்தில் சநருஙக அச்சப்�ட்டவர்.

நான் முதுகுளத்தூர், ச�ருநாழிக்குப் 
ல�ாஸ்ட மாஸ்்டராகப் ல�ா்னதும் திரு.
மணிலோடு சநருஙகிப் �ைக வாய்ப்பு 
கித்டத்்தது. முதுகுளத்தூர் ச�ருநாழிப் 
� கு தி க ளி ல்  இ ்ட து ச ா ரி  இ ே க் க த் த ்த 
இதளஞர்களின் துதணலோடு வளர்த்ல்தாம். 
அந்்த லநரஙகளில் ச�ாருளா்தார  வசதி 
கித்டோது.

நான் ச�ருநாழியில் இருந்்தால், மூன்று 
லநரமும் திரு.மணி வீடடில்்தான் உணவு எ்னக்கு 
எப்ல�ாதுலம.  அவ்வளவு ஊக்கம் ்தந்்தவன். 
எஙகும் அவத்னப் �றறிச் சசால்லிேதில்தே. 
�த்டப்புக் குழுமம் சார்�ாக வரும் ்தகவு இ்தழ 
மூேம் இந்்தப் ல�டடியின் வாயிோக என் 
நண�ன் திரு.மணி, மத்னவி சாந்தி மறறும் 
அவர்கள குடும்�த்தி்னருக்கு எ்னது நன்றிதேப் 
�திவு சசய்கிலறன்.
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 பிரதி எடுக்க முடியடாப் பிம்பஙகள 

ஆழ்மனத ்த்ல் - 20
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â¡«ø¡.
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