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õí‚è‹.
õí‚è‹. ð¬ìŠ¹ ‘îè¾’ ä‹ðî£õ¶ Þî› àƒèœ è‡º¡ ðó‰¶ 

MK‰F¼‚Aø¶. 

ä‹ðî£õ¶ Þî›õN ï‡ð˜è¬÷„ ê‰FŠðF«ô I‚è ñA›„C. 2018 «ñ 
ñ£î‹ ¶õƒAò Þî›. èó´ºóì£ù ð£¬îJ«ô æ˜ ÞQò ðòí‹. 

ä‹ð¶ Þî›èO½‹ ð¬ìŠ¹è¬÷ ï™Aò ð¬ìŠð£OèÀ‚° ñù‹ ªïA›‰î 
ï¡Pèœ. ï‹ Þî› Þôõêñ£Œ ªõOõ¼‹ ñ£î I¡Qî›. ô£ð «ï£‚èñŸÁ 
Þô‚AòŠ ðA˜î½‚ªèù ªõOõ¼‹ ÅöL™ î‹ ð¬ìŠ¹è¬÷ ñA›¾ì¡ 
ÜÂŠHˆî¼‹ ï‡ð˜è÷£™î£¡ ÞîN¡ ð‚èƒè¬÷ à¼õ£‚èº®Aø¶. 
ð¬ìŠ¹èO¡ îó‹î£¡ ÞîN¡ îó‹. è¬î, èM¬î, è†´¬ó âùˆ îóñ£ù 
ð¬ìŠ¹è¬÷ ÜOˆ¶ˆ îóñ£ù Þîö£Œˆ îè¾ IOó‚ è£óíñ£ù îIN¡ 
à¡ùî ð¬ìŠð£÷˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ ï¡Pèœ.

ÞîN¡ àJ˜ï£®è÷£è Þî¿‚°Kò ð¬ìŠ¹è¬÷„ «êèK‚°‹ ï‡ð˜èÀ‚° 
Ü¡H¡ ï¡Pèœ. îóñ£ù â¿ˆ¶‚è¬÷ Þùƒè‡´ Ü¬ìò£÷Šð´ˆ¶õF™ 
àìÂ¬ö‚°‹ ï‡ð˜èÀ‚°Š ªð¼‹ ðƒ°‡´. åšªõ£¼ ñ£îº‹ ÞÁF‚è†ìŠ 
ðEèœ õ¬ó àŸê£èñ£Œ„ ªêò™ð´‹ Ü‰î º¡ùEŠ ð¬ì H¡ùEJ™ 
Þòƒ°õî£™î£¡ îè¬õ„ CøŠð£è ªõO‚ªè£íó Þò½Aø¶. Üõ˜èœ 
â‰îŠ HóFðôÂ‹ «ï£‚è£îõ˜èœ. Üõ˜èœ «êèKˆ¶ˆ î¼‹ ðô ð¬ìŠ¹èœ 
ð¬ìŠð£OèO¡ ªðò¼ì¡î£¡ õ¼‹. ðò¡«ï£‚è£ Þô‚AòŠ ðEò£ŸÁ‹ 
Ü‰ï‡ð˜èÀ‚° ï¡Pèœ.

 àƒèœ õ£CŠ¹î£¡ ÞîN¡ Þô‚°. Þî¬ö õ£Cˆ¶‹ Mñ˜Cˆ¶‹ 
ðôMîŠ H¡Û†ìƒèœ ÜOˆ¶‹ Þî› õóˆ î£ñîñ£ù£™ Mê£Kˆ¶‹ I°‰î 
Ü¡¹ì¡ ÝîóõOˆ¶õ¼Aø õ£êè ï‡ð˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ ï¡P. ï‡ð˜èO¡ 
ðA˜î™î£¡ ÞîN¡ ðóõ™. ï‡ð˜èO¡ ðK‰¶¬ó«ò Þî¿‚è£ù M÷‹ðó‹. 
îI› õöƒ°‹ Gô‹ º¿¬ñ‚°‹ Þî¬ö‚ ªè£‡´ ªê¡ø ð¬ìŠ¹ ï‡ð˜èœ 
Ü¬ùõ¼‚°‹ ï¡Pèœ.

 õ®õ¬ñŠ¹Š ðE, Þ¬íòŠ ðE «ñŸªè£‡´õ¼‹ ï‡ð˜èœ, ºèË™ 
ð¬ìŠ¹‚ °¿ñ ï‡ð˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ îè¾ ñù‹ G¬ø‰î ï¡P¬òˆ 
ªîKMˆ¶‚ªè£œAø¶. Þ¡ÂI¡Â‹ àƒèœ õ£›ˆ¶‚è¬÷»‹ ÝîóM¬ù»‹ 
âF˜ð£˜ˆ¶Š ðòíˆ¬îˆ ªî£ì˜Aø¶.

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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îè¾ ªî£ìƒAò è£ô‰ªî£†´ˆ îè¾ì¡ ðòEˆî 
ï‡ð˜èœ îè¾ìù£ù îƒèœ H¬íŠ¹ °Pˆ¶Š 
ðA˜‰¶ªè£‡ì¬õ..
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 பலைப்பு குழுமம் 

எழுத்தாளர் ஓவியர் 

அழ. இரஜினிகாந்தன்

தகவு..

எனக்குள் இருநத திறமைகமை

ைட்டுைல்ல

தனக்குள்்ை

பூட்டி மைத்திருநத

எல்்லோரது திறமைகளுக்கும்

தோள் திறநத

கதவு...!

தகவு இதழில

நோன்

முதல ைரிமை

எழுதத் ததோடங்கிை

பிறகுதோன்

எனக்கு

முகைரி

கிமடத்தது....!

எனது

கிறுக்கலகமையும்

பிதறறலகமையும்
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ஓவிைதைன்றும்

கோவிைதைன்றும்

அங்கீகரித்து

ஆைணப்படுத்திை

கோப்பகம்

இ்தோ

ஐம்்பதோைது இதழோக

ை்லர்நதிருக்கிறது..

இநத

இ்லக்கிைைோதிகளின்

்ைடநதோங்கல

முதல இதழ் ததோடங்கி

ஐம்்பதோைது இதழ்ைமர

எனது ்பங்களிபம்பயும்

எனக்கோன அங்கீகோரத்மதயும்

எள்ைைவும் குமறைோைல

தகோணடோடிக்தகோணடிருக்கிறது.!

••
எழுத்தாளர் 

கவிஜி
்பமடபபுக்கு முன் ்பமடபபுக்குப பின் 

என்று இநதக் கவிஜிமைப பிரிக்க்லோம்.

்பமடபபின் ்பமடபபு “தகவு” இதழ் 
தரைோன இ்லக்கிை ைரம் என்்ற த�ோல்ல்லோம். 
கவிமத கமத கட்டுமர ்நர்கோணல நூல 
அறிமுகம் என்று ததோடர்நது ைோ�கப 
்பரபபில சிநதமனமைக் கிமை விட்டுப 
்பரபபிக்தகோண்ட ்்போைது ்்பரழகு. 
இ்லக்கிைச் �ோைங்களின் ைத்தியில அ�ல 

ைணணத்தில ைோனம் கோட்டுைது தகவு. 
ைோதோைோதம் ததோடர்நது ்படிக்கும் ைோ�கன் 
நோன். அறிவுக்குத் தீனி ்்போடும் ஒவதைோரு 
்பக்கத்திலும் இ்லக்கிை �ோைரம் வீ�க் 
கோணகி்றன்.

ஓர் எழுத்தோைனோக எனது உ்லக 
சினிைோ ததோடர்..  ததோடர்நது தகவில  
ை ந து த க ோ ண டி ரு ப ்ப து  ஆ க ச்  சி ற ந த 
அனு்பைைோக இருக்கிறது. கறறலும் அதன் 
ைழி்ை த்பறறதுைோகத் தகவு ஒரு இ்லக்கிைக் 
கைஞ்சிைம்.

எத்தமன்ைோ அறிமுகக் கவிஞர்களுக்குத் 
தோய் வீடோகத் தகவு இருக்கிறது. நல்ல 
விமத எதுைோக இருபபினும் நீரூறறித் 
ததன்றல கோட்ட தகவு தைறுைதிலம்ல. 
இன்மறை ்ததியில தமிழ்நோட்டில இருக்கும் 
த்பரிை ்பத்திரிமககளுக்குச் �ைைோகத் தகவு 
தன்மன நிம்லநிறுத்திக்தகோணடிருக்கிறது. 
ைலிமைைோய்... தரைோய் இருபபின் ைோரின் 
்பமடபபும் அச்சில ஏறும். ்ைணடிைைர் 
்ைணடோதோர் என்ற எநதப ்போகு்போடும் தகவுக்கு 
இலம்ல.
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தகவு இ்லக்கிைத்தின் த்பரும் கதவு. 
திறமை உள்ை மககள் தட்டக் கூட ்ைணடோம். 
ததோட்டோ்்ல திறநதுதகோள்ளும். அநத 
ைமகயில தக்ைோடு நோன் எழுத்தோைனோகவும்  
ைோ�கனோகவும் ஒரு ் �ரப ்பைணம் த�ய்ைமதப 
த்பருமைைோக்ை கருதுகி்றன். த்பருமை 
இருக்கும் அ்த அைவு ்்பரன்பும் தக்ைோடு 
இருப்பதுதோன் தகவு �ோதித்திருப்பது. 
ததோடரட்டும். ைோழ்த்துகி்றன்.

••
எழுத்தாளர் 

எம். எம். தீன்
இதழ் என்்பது ைர்லோறு. ைோதரல்லோம் 

இதழ்களில ்பணிபுரிநதோர்க்ைோ அைர்கள் 
எல்லோம் நீள் புகழ் த்பறுைோர்கள். கோநதி, ்போரதி, 
த்பரிைோர், அணணோ, கம்லஞர், கலகி, ் �ோ என்று 
த�ோலலிக்தகோண்ட ்்போக்லோம்.

தகவு த்போன் விழோமைத் ததோடுகிறது 
என்று த�ோன்னோல அதறகுப த்பரும் ைோழ்வு 
ைோழ்நத சிறபபு இருக்கிறது என்று த்போருள்.

நதிமைப ்்போ்லப ்போவிப ்்போகிற தகவு 
இதழின் கமர்ைோரத்தில நின்றிருநத நோன் 
குளிர்நத நீருக்குள் இறங்கிக் குளித்திருப்பது 
எத்தமன ைகிழ்ைோய் இருக்கிறது. தகோள்மை 
தகோள்ளும் அதன் பூ ைரங்கள் உதிர்க்கும் 
்போட்்டோம்லகள், கவிமத ை்லர்கள், கோவிைக் 
கிமைக்ைோடு ்்போகிற நதிமை ைோசித்துப 
பூரித்திருக்கி்றன்.

அத்தமன சிறப்போன ்நர்கோணலகமை 
அழகோன புமகப்படங்க்ைோடு ்பதிவிட்டு 
எனக்கு ைட்டுைல்ல இன்மறை �ைகோ்ல 
எழுத்தோைர்கமை இநத இ்லக்கிைப பூமிக்கு 
அறிமுகப்படுத்திப த்பருமை ்�ர்க்கிறது தகவு.

ஒவதைோரு கட்டுமர, கமத, கவிமத என 
எல்லோைறமறயும் அ்லசிப ்போர்த்துச் சிறநதமத 
தைளியிடுைது அபூர்ைைோனது. அமதவிடவும் 
கவிமத, சிறுகமதப ்்போட்டிகள் அறிவித்துப 
்பரிசு ைழங்கிக் கவுரவிக்கும் தங்கள் இதழின் 
்ைன்மைைோன த�ைலகள் ஆச்�ரிைப்பட 
மைக்கின்றன. இன்னும் இன்னும் அதிகைோன 
்பமடபபுகமை உங்கள் ்பமடபபு குழுைம் 
உருைோக்கும் என்்பதும் அதில எவவித 
�ைர�மும் த�ய்ை ைோட்டீர்கள் என்்பதும்தோன் 
உங்கள் இதழின் ்ைன்மைக்கும் ைைர்ச்சிக்கும் 
அக்ைோர்க் �ோன்று. ததோடரட்டும் தூை ்பணி.

நோனும் இநதத் தகவின் உ்லகத்தில 
சிறுகமதகள், ்நர்கோணல எனக் க்லநது 
தகோணடிருப்பது உைமக தருைதோக இருக்கிறது.

இத்தமன எழுத்தோைர்கள் தமிழில இன்று 
எழுதிக்தகோணடிருக்கிறோர்கள் என்்பமத 
எடுத்துக்கோட்டிைமை மிகவும் சிறப்போனது. 
இ ன் னு ம்  சீ ரி ை  எ ழு த் த ோ ளு ம ை க ம ை 
அமடைோைம் கணடு இன்னும் இதழ் 
சிறந்தோங்க என்றும் விரும்புகி்றன். 
்ைணடுகி்றன். நன்றி.

••
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எழுத்தாளர் 

கண்மணி ராசா
இது மின் ஊடகங்களின் கோ்லம்.

எளிதில கிமடப்பது... விமரைோகக் 
கிமடப்பது என்்பன மின்னூடகங்கமைப 
்பரை்லோக்கியுள்ைன. அதிகைோக்கியுள்ைன. 
ஆனோல எது த�ழுமைைோன ்பமடபபுகமைத் 
தோங்கியுள்ை்தோ அது நிம்லக்கிறது. தைலகிறது.

அப்படிைோன இதழோகத் தகவு இதமழக் 
கருதுகி்றன்.

புதிை புதிை எழுத்துக்களுக்கு இடம்தரும் 
அ்த ்நரத்தில அமை ்நர்த்திைோனதோக.. 
கோத்திரமுள்ைதோக இருக்க ்ைணடும் என்்பதில 
தகவு கோட்டும் அக்கமற குறிபபிடத்தக்கது.

அ து ் ்ப ோ ்ல ் ை  ை டி ை ம ை ப பு 
மிகக் கைனைோக... அவைைவு அழகோகச் 
த�ய்ைப்பட்டுள்ைமதயும் கூற்ைணடும்.

தகவு இதழில ைரும் ்நர்கோணலகள் 
தனி நூ்லோகத் ததோகுக்க ்ைணடிை அைவு 
முக்கிைமுமடைமை. 50ைது இதழ் என்கிற 
� ோ த ம ன க் கு ப  பி ன் னு ள் ை  உ ம ழ ப பு 
்போரோட்டப்பட ்ைணடிை ஒன்று.

••

எழுத்தாளர் 

முக்மது பாடசா
்ப ம ட ப பு  கு ழு ை த் தி ன்  கு டு ம் ்ப 

உறவுகளில நோனும் ஒருைன் என்ற ைமகயில 
தகவு இமணை இ்லக்கிைச் சிறறிதழ் 
தற்்போது   தனது 50ைது இதமழத் தனிப 
த்போலிவுடன் தகோணடுைருைதில மிகுநத 
ைகிழ்ச்சிைமடகி்றன். இநத இதழுக்குப 
த்பைர் மைப்பதறகோன க்லநதோய்விலிருந்த 
அதனுடன் ததோடர்பிலிருநது ைநதிருக்கி்றன் 
எ ன் ்ப ் த  மி க வு ம்  த ்ப ரு ம ை ை ோ ன 
ைகிழ்விறகுரிை த�ய்திைோகும்.

2018 ்ை ைோதம் அது தன் முதல இதமழ 
தைளிப்படுத்திை்்போ்த சிரத்தன்மையும் 
ஒழுங்கும் அதனிலிருநது தைளிப்பட்டன. 
என் ்பங்களிப்போக முதல இதழிலிருநது 
‘்போ்�ோவின் ்பமழை குைம்’ என்ற ததோடர்க் 
கட்டுமர ‘அகழ்வும் நிகழ்வும்’ என்ற 
உள்ைடக்கத்தில ததோடர்நது 21 இதழ்கைோக 
தைளிைநதது.
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இ த ழி ன்  த ர த் தி ல  � ற று ம் 
விட்டுக்தகோடுத்தல எதுவும் இல்லோைல, 
எநதவித இ்லோ்ப ்நோக்கமும் இல்லோைல 
இ்லக்கிை இதழ்களில தனித்தன்மையுடன் 
த ை ளி ை ரு ம்  த க வு  சி ற றி த ழ்  த மி ழ் 
ஆர்ை்லர்களின் இமணை இதழ்களின் 
்�மிப்போக்ை என்றும் திகழும்..

••
எழுத்தாளர் 

ககா.லீலா
தகவின் மிளிர்வு தமிழின் நிமிர்வு.

்பமடபபு குழுைத்தின் தைளியீடோன 
*தகவு* மின்னிதழ் 50ைது ைோதத்தில 
அடிதைடுத்துமைக்கிறது.

த க வு  பி ற ப ்ப த ற கு  மு ன் பி ரு ந ் த 
்பமடபபில இமணநது ்பைணிப்பதில 
த்பருமைதகோள்கி்றன்.

தக்கோர் என்ற த�ோலம்ல *நடுநிம்ல* என்ற 
த்போருளில ைள்ளுைர் ்பைன்்படுத்துகிறோர். தகவு 
என்றோல நடுநிம்லதோன்.

ை ை ர் ந த  ்ப ம ட ப ்ப ோ ளி க ளி ன் 
்பமடபபுகமை தைளியிட ்ப்ல இதழ்கள் 
இருநதோலும் ைைரும் ்பமடப்போைர்களின் 
தோய்ைடி தகவு.

தரைோன ்பமடபபுகமை நடுநிம்ல்ைோடு 
்தர்வுத�ய்து தைளியிடுைது தகவின் ் ைன்மை.

ஒ வ த ை ோ ரு  ை னி த னு ம்  ஒ ரு 
்பலகம்லக்கழகம். அதிலும் ஆளுமைகள் 
எனில எத்தமன எத்தமன அனு்பைங்கள். 
அத்தமனமையும் ைோ�கருக்குத் துய்க்கத் 
தநது சிநதித்து ைோழ்மைச் சீரோக்கிக்தகோள்ை 
நல்லததோரு ்நர்கோணம்லத் தரும் தகவு. �ரோ�ரி 
்கள்விகமைக் ் கட்்பதிலம்ல என்்ப்த சிறபபு.

்நர்கோணல, கட்டுமரகள், சிறுகமதகள், 
தைோழித்பைர்பபுக் கமதகள், சூழலிைல, இம�, 
கவிமத, கவிமத ஆய்வுக்கட்டுமரகள், கடித 
இ்லக்கிைம், மைக்கூ, கஸல, திமரப்படம் 
என இ்லக்கிைத்தின் அத்தமன ைடிைத்மதயும் 
சுமைக்கத் தரும் தகவின் அட்மடப்படம் 
என்றும் மிகச் சிறப்போனதோக இருக்கும்.

ை டி ை ம ை ப பு ,  மி க  ் ந ர் த் தி ை ோ க , 
மகயில ஒரு புத்தகத்மத மைத்து ைோசிப்பது 
்்போன்றததோரு உணர்மை ைோ�கர்களுக்குக் 
கடத்தும். கணமண உறுத்தோத ைணணம் 
தைன்மைைோகவும் இருப்பது தகவின் கூடுதல 
சிறபபு. புத்தகத்மதத் திருபபுைது ்்போன்்ற 
திருப்பவும் ைரும் ஒலி இம�க்குறிபபு!

தகவில தமிழிம�க் கருவிகள் என்ற 
ததோடமர எழுதி்னன். தற்்போது ்பச்ம�ை 
்போத்திரம் எழுதுகி்றன். ததோடர் எழுதுகின்ற 
எழுத்தோைர்களிடம் கனிவுடன் அமதப த்பறும் 
தன்மை ்்போறறுதலுக்குரிைது.

இ ்ல க் கி ை ம் ,  க ம ்ல  ை ோ வு ம்  ஒ ரு 
ைனிதனின் ஆயுமை நீட்டிக்கக்கூடிைமை. 
தகவு ைோ�கர்களின் இன்னுயிமர நீட்டிக்கும் 
தமிழமுது.

50 இதழ் என்்பது �ோதோரண விடைைல்ல. 
ததோடர் அர்ப்பணிபபும், ஆர்ைமும் ்ைணடும்.



10 ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¡ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

இதமன இதனோல இைன்முடிக்கும் 
என்றோய்நது

அதமன அைன்கண விடல.

- திருக்குறள்.

ைள்ளுைரின் தைோழிக்கு ஏற்ப ைோரிடம் 
எமதக் தகோடுத்தோல சிறக்கும் என்்பதறிநது 
த�ைல்படும் தகவின் மிளிர்வு தமிழின் நிமிர்வு. 

தமிழ் ததோணடோறறும் தகவு

ைோழிை ்பல்லோணடு.

••
எழுத்தாளர் 

அமு்தா ்தமிழ்ாடன்
ைைரும் ்பமடப்போைர்கமை எநத 

எதிர்்போர்பபுமின்றி ஊக்கப்படுத்தும் இ்லக்கிைத் 
தைம் ்பமடபபு.

கமத, கவிமத, கட்டுமர என தைளிைருகிற 
்பமடபபுகளில ைோதந்தோறும் சிறநத 
்பமடபபுகமைத் ்தர்வு த�ய்து தைளியிட்டுப 
்பமடப்போளிகமை ஆனநத அதிர்ச்சி தநது 
ைகிழ்விப்பதில “தகவு”க்கு ஈ்டதுமிலம்ல.

த த ோ ட ர் ந து  க வி க் ் க ோ 
் ்ப ோ ன் ற  ஆ ளு ம ை க ளி ன்  த ்ப ை ரி ல 
்்போட்டிகமை அறிவித்து ைோ�கர்களின் 
இ ்ல க் கி ை  ஆ ர் ை த் தி ற கு த்  த த ோ ட ர் ந து 
ஊக்கைளித்துைருகிறது.

எ ன து  க வி ம த ,  க ட் டு ம ர க ம ை த் 
த த ோ ட ர் ந து  த ை ளி யி ட் டு ப  ்ப ல ் ை று 
்ப ணி ச் சூ ழ ல க ளு க் கி ம ட யி ல 
இைங்கிக்தகோணடிருக்கும் என்மனயும் என் 
இ்லக்கிை ஆர்ைத்மதயும் ஈரம் கோைோைல 
உ யி ர் ப ் ்ப ோ டு  ம ை த் தி ரு க் கு ம்  த க வு 
மின்னிதழுக்கு என் அன்பும் ைோழ்த்துகளும்...

••
எழுத்தாளர் 

கலிஙகபபடடி க.கருபபசாமி
தநடுங்கோ்லைோய் ைோசித்துக்தகோணடிருக்கும் 

எ ை ரு ம்  எ ன் ற ோ ை து  ஒ ரு ந ோ ள் 
எழுதத்ததோடங்கிவிடுைோர்கள். அப்படி 
எ ழு து கி ற ் ்ப ோ து த ோ ன்  அ து ை ம ர யி லு ம் 
பி ற ர து  ்ப ம ட ப பு க ம ை  ை தி ப பீ டு 
த � ய் து ம்  வி ை ர் சி த் து க் த க ோ ண டு ம் 
இருநதைர்களுக்கும் ஒரு ைோ�க்ரோ, ஒரு 
விைர்�க்ரோ அல்லது குமறநத்பட்�ம் தோன் 
எழுதிைமதப த்போறுமைைோகப ்படித்து 
நிமறகுமறகமைச் த�ோல்லைோைது ஒருைர் 
்தமைப்படுைோர். அப்படிைோன நிம்லயில 
நோன் எழுதத்ததோடங்கிை்்போது, தகவு என்மன 
ைோஞ்ம�்ைோடு  அமணத்துக்தகோணடது.  
மு த ன் மு த லி ல  எ ன து  க ட் டு ம ர ம ை 
தைளியிட்டதும், ததோடர்நது எனக்கோன 
ைழிகோட்டம்ல ைழங்கிக்தகோணடிருப்பதும் 
தக்ை.

்பமடபபி்லக்கிைங்களில  கவிமதகள் 
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என் கைைல்ல... கட்டுமர என்ற ைடிைத்மத்ை 
அதிகம்  ைோசித்திருக்கி்றன் என்்பமத எனக்கு 
உணர்த்திை சிறபபும் தகவுக்்க உரிைது.

மிகபத்பரும் நிறுைனங்களின் ைோயி்லோக 
த ை ளி ை ரு ம்  இ த ழ் க ளு க் கு ச்  � ற று ம் 
தரத்திலும் ைடிைமைபபிலும் உமழபபிலும்  
கு ம ற ை ோ த  ை ம க யி ல ,  த ர மு ம ட ை 
இதழோக தைளிைருை்தோடு ைட்டுைன்றி 
ைோசிபபு்லகிறகு ைழித்துமணைோய் அமைநது,  
அறிவுத்தைத்தில ைோ�கர்கமைத் தரமுைர்த்தும் 
்பணிமைச் த�வை்ன த�ய்துைரும் இதழ் தகவு.

ைோணைர் ்பக்கம், தகவின் தனித்த 
அமடைோைங்களுள் ஒன்று. ைோணைர்களின் 
்பமடபபூக்கத்மத ைைர்த்ததடுப்பதிலும், 
அைர்களின் தைறறிமைத் தன் தைறறிைோகக் 
தகோணடோடுைதிலும் தகவு ஒரு்்போதும் தைக்கம் 
கோட்டிைதிலம்ல.

தம்லைங்கம் ்பகுதி தனிச்சிறபபுக்குரிைது. 
அ தி ல  மு த ன் மு த ்ல ோ க  எ ழு தி ை  ஒ ரு 
ைோ�கருக்கும் இடமுணடு, ்பமடபபி்லக்கிை 
உச்�த்திறகும் இடமுணடு. எல்்லோருக்கும் 
�ைைோன ைோய்பம்ப, �ைைோன இடத்மதத் தகவு 
ைழங்குைமத ஒரு்்போதும் தவிர்த்ததிலம்ல.

தகவின் எல்லோப ்பக்கங்கமையும் 
முழுமைைோன சுதநதிரத்்தோடு ைோசிக்கவும் 
விைர்சிக்கவும் த�ய்யும்த்போழுது ஏற்படும் 
அனு்பைம் அ்லோதிைோனது.

••
எழுத்தாளர் 

பிகர்மபிரபா
்பமடபபு தகவில இதுைமர இரணடு 

தம்லபபுகளில ததோடர்கள் எழுதியிருக்கி்றன்.  
“உ்லக அதி�ைங்களும் உடன் ைநத கமதகளும்”  
என்ற ததோடருக்கு அடுத்து “நட்ட கலலும் 
்்பசு்ைோ” என்ற ததோடர் பிரசுரைோனது. 
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ஒவதைோரு திங்களும் எதிர்்போர்பபுடன் தகவில 
என் ்பமடபபுகமைப ்போர்க்கும்்்போது கமதயின் 
ைடிைமைபபும், ைமர்ைோவிைங்களும் என் 
்பமடபபிறகுக் கூடுதல தைருகூட்ட எனக்குப 
்பமடப்போளி என்ற நிமறமைக் தகோடுத்தது.

  “நட்ட கலலும் ் ்பசு்ைோ” என்ற ததோடமர 
அழகோன புத்தக ைடிவில தைளியிட்டுச் 
சிறபபித்து  எனக்கு ைகுடம் சூட்டி ைகிழ்நத 
்பமடபபு தகவிறகு என்றும் என் அன்பும் 
உைைோர்நத நன்றிகளும்.

••
எழுத்தாளர் 

கனகா பாலன்
“எல்லோச் �ோதமனகளின் ததோடக்கமும் 

ஆம�தோன்.”

- தநப்்போலிைன் ஹில

நம் த�ைலகள் �ோதமனமை ்நோக்கிச் 
த�ல்லத்தக்க ஊக்கமும் ைழிகோட்டலும் 
மிக அைசிைம். அநத ைமகயில �மூக 
ைம்லதைம் உருைோக்கி மைத்திருக்கும் 
எ ண ண ற ற  எ ழு த் த ோ ை ர் க ளு க் கு ம் 
கவிஞர்களுக்கும் அைர்தம்  �ோதமனகளின் 
முதற்படிைோகப ்பமடபபுக் குழுைத்தின் தகவு 
மின்னிதழில அச்்�ற்ைணடுதைன்ற ஆம� 
ஒவதைோருைருக்கும் உரித்தோனது.

சிறப்போன ஓவிைங்க்ைோடு அழகோக 
ைடிைமைக்கப்பட்டு அச்சி்்லறறப்பட்டு 
மின்னிதழோக நம் உள்ைங்மகயில விழிகள் 
விரிை கறறுக்தகோள்ைக் கிமடத்த கைைோகத் 
தகவு மின்னிதழ் கிமடக்கபத்பறும்... எத்தமன 
த்பரிை ைரம்.

தினம் ்பலகிப த்பருகும் ்பமடபபுகளில 
்தடிதைடுத்த முத்துக்களின் ்கோர்ப்போகத்தோன் 
ஒவதைோரு ்பக்கமும்.

சி்ல்நரத் திருப்பங்கள், ்நைோ அக்கோ, 
ைரட்டூர் ைோசிகள் என்ற எனது மூன்று 

சிறுகமதகமையும் கவிமதகள் ைறறும் 
நூ்லறிமுகங்கமையும் அச்சி்்லறறி உ்லகறிைப 
த்பருமை த�ய்த ்பமடபபு தகவுக்கு நன்றி.

்ப ம ட ப பு ்ல கி ன்  மு ன் ் ன ோ டி க ம ை 
அட்மடப்படத்தில த்பருமைப்படுத்தி,  
இைர்கமைத் ததோடருங்கள் இன்னும் 
கறறுக்தகோள்ை்லோதைன்று ைைர்நதுைரும் 
கம்லஞர்களுக்கு ைழிகோட்டிைோக இருநது 
தமிழ் ்பணிைோறறிக்தகோணடிருக்கும் தகவு 
எணணிக்மகயில ஐம்்பதோகிறது என்று 
எணணும்்்போ்த ்்பருைமக தகோள்கிறது 
ைனம்.

••
எழுத்தாளர் 

்மதுரா
முகைறிைோைல எழுதிக்தகோணடிருக்கும் 

எத்தமன்ைோ ்பமடப்போளிகளுக்கு முகைரி 
தருைது ்பமடபபு முகநூல குழுைம். அதன் 
ைணிமுடியில மின்னும் மைரக்கிரீடம் ‘தகவு’ 
மின்னிதழ் என்றோல மிமகைோகோது.

் ந ர் த் தி ை ோ ன  ை டி ை ம ை ப பு ட னு ம் 
தி ரு த் த ை ோ ன  எ ழு த் து ரு வு ட னு ம் 
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ைோசிக்க எளிதோக.. அ்த �ைைம் தரைோன 
்ப ம ட ப பு க ளு ட ன்  மி ளி ரு ம்  த க வி ல 
எழுத்தோளுமைகளின் ்நர்கோணல, கவிமதகள், 
கட்டுமரகள் ைறறும் சிறுகமதகள்... நோன் 
விரும்பிப ்படிப்பமை.

தகவில என் ்பமடபபுகள் தைளிைோகும் 
தருணங்கள் எனக்கு மிகுநத ைகிழ்ச்சிமை 
அளிப்பமை. இ்லக்கிைக் கைத்தில தனக்கோன 
இடத்மதத் தகைமைத்துக்தகோணடுள்ை “தகவு” 
தன்னுமடை த்போன்விழோ இதமழ தைளியிடும் 
இத்தருணத்தில தகவுடன் இமணநதிருப்பமதப 
த்பருமைைோகக் தகோள்கி்றன்.

••
எழுத்தாளர் 

வீரகசாழன் க.கசா.திரு்மாவளவன் 
இதைத்தில சுைப்பமத எழுத்தோக்கி 

அச்சு இதழில கணகள்ைழி ரசிப்பது த்பரும் 
தைம். இமைை தம்லமுமறயின் கனவுகமை 
நனைோக்கவும், அைர்களின் ்பமடபபுகமைக் 
தகோணடோடவும் த்பரும் கைைோகப ்பமடபபு 

- தகவு இருக்கிறது என்்பதில த்பருமை. 
அநதப த்பருமையின் ஒரு மைலகலதோன் 
ஒரு ்லட்�த்திறகும் ்ை்லோன ைோ�கர்கமைக் 
தகோணடு த்பரும்்பங்கோறறுகிறது.

ஒவதைோரு ைோதமும் ைரும் இ்லக்கிைச் 
�ோதமனைோைர்களின் ் நர்கோணலகள் ்பமடபபு - 
தகவின் அட்மடப்படத்மதயும், முதன்மைைோன 
்பக்கங்கமையும் அ்லங்கரிக்கும். சிறுகமதகள், 
கட்டுமரகள், ைனநிம்லக்குறிபபுகள், க�ல என 
ஒவதைோரு ்பக்கமும் சுைோரஸைைோன புத்தம் 
புது த�ய்திக்ைோடு நம்மைக் கைர்நதிழுக்கும்.

இ்லக்கிைம்தோன் ைனித ைனங்களின் 
த்பரும் த�ோத்து. ைனித ஆன்ைோக்கமை 
இைங்க மைக்கும் த்பரும் கோரணிைோகச் 
த�ைல்படுகிறது. அப்படிைோன இ்லக்கிைத்திறகு 
அணிக்லனோகப ்பமடபபு - தகவு முக்கிை ்பங்கு 
ைகிக்கிறது.

கோ்லத்தின் த்பருதைளியில நோமைை 
நோட்களிலும் தகவு ்்ப�ப்படும். ைர்லோறறின் 
ைனங்களில கோ்லதைல்லோம் “தகவு” ்நறமறை 
த�ய்திைோகவும் நோமைை ைர்லோறோகவும் 
இருக்கும்.
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 ததொைர் 1

â‡Eò â‡Eò£ƒ ªèŒ¶ð â‡Eò£˜

F‡Eò˜ ÝèŠ ªðP¡
     - குறள் 666. 

ந ண ்ப ர் க ் ை ,  ்ப தி ன் ்ப ரு ை த் தி ல 
ைோழ்க்மக ்பறறிை �ரிைோன புரிதலுக்கு 
நிமறைப புத்தகங்களின் உதவிமை நோடி்னன். 
நூறறுக்கணக்கோன புத்தகங்கள் கிமடத்தன. 
ஆனோல நோன் எதிர்்போர்த்தது ்்போல எநதப 
புத்தகமும் இலம்ல. ஒருபுறம் மிகவும் 
அடிப்பமடைோன ்பமழை நம்பிக்மககள் 
�ோர்நது கிமடத்த புத்தகங்கள் என்றோல ைறுபுறம் 
எல்லோமும் மிக ஆழைோகவும் தீவிரைோன தத்துை 
வி�ோரங்களுைோய் இருப்பதோகப்பட்டன. 
எனக்குப புரியும்்படிைோக ஒருைமகயில 
அமனத்து வி�ைங்கமையும் உள்ைடக்கிை 
ஒருங்கிமணநத அடிப்பமடப புரிதலகமை 
உருைோக்க ஒரு ைழிகோட்டிைோக எநதப புத்தகமும் 

எனக்குக் கிமடக்கவிலம்ல. இன்றைவும் 
எனக்கு அநதச் சிக்கல உணடு. அப்படிப்பட்ட 
புத்தகம் எப்படி இருக்க ்ைணடும் என்கிற 
எனது கற்பமனயின் ைடிைம்தோன் இநதத் 
ததோடர். 

என்மனப த்போறுத்தைமர ைோழ்விைம்லச் 
�ரிைோகப புரிநதுதகோள்ைதறகு மூன்று 
விடைங்கமைப ்பறறிை அடிப்பமடயும் 
வி ரி வு ம்  ஆ ழ மு ை ோ ன  அ றி ம ை  ந ோ ம் 
உருைோக்கிக்தகோள்ை ்ைணடும் என்று 
த�ோலலு்ைன். தைறறி, ைர்லோறு ைறறும் 
த்போறுபபுணர்வு ஆகிை மூன்றுதோன் அமை. 
கூட்ை குறிச்த�ோறகள் (Key words) என்ற 
தம்லபபில ்ப்ல ைர்லோறறு வி�ைங்கமையும் 
்பறறிை அறிவிைலபூர்ைைோன அறிவும் 
்�ர்நதுவிட்டோல �ரிைோன சிநதமனப்்போக்மக, 
ைோழ்விைல முமறமைமைப ்பறறிை புரிதம்லக் 
கட்டமைத்துக்தகோள்ை இைலும். குறிச்த�ோல 
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்பட்டிைல �றறு நீைைோனது. ஆனோல அதன் 
அைசிைத் ்தமைமை நீங்கள் ்்போகப்்போகப 
புரிநதுதகோள்வீர்கள். தைோத்தைோக இநதத் 
ததோடரின் ்நோக்கம் அகமும் புறமுைோக நைது 
சிநதமனயின் தன்மைமை ஒழுங்குத�ய்து 
உறுதிப்படுத்த ைழித�ய்ை்த ஆகும். 

நண்பர்க்ை… எதிர்கோ்லம் என்்பது 
க ற ்ப ம ன  அ ல ்ல .  அ து  க ட ந த க ோ ்ல 
அை்லட்�ணங்களிலிருநது முகிழ்நததழும் 
மிகபத்பரிை நிகழ்கோ்ல நம்பிக்மக. ைரணத்மதப 
்்போ்ல்ை எதிர்கோ்லமும் �ோத்திை உறுதி 
தகோணடது. தைளிப்பமடைோனது. இநதத் 
ததோடர் கட்டுமரகள், குறிச்த�ோறகள், தைறறி, 
ைர்லோறு ைறறும் த்போறுபபுணர்வு ஆகிை நோன்கு 
்பத்திகைோக இருக்கும். 

மூன்று அறிவுகளில முதலில குறிபபிட்ட 
த ை ற றி  எ ன ப ்ப டு ை து  எ ந த வி த ை ோ ன 
அர்த்தத்மதக் தகோணடுள்ைது என்்பமத 
் ந ோ க் கி ை  சி ந த ம ன ை ோ க  இ ரு க் கு ம் . 
`எதிர்கோ்லத்மத தைல்ல கடநதகோ்லத்மத 
தைல்ல ்ைணடும், கடநதகோ்லத்மத தைல்ல 
நிகழ்கோ்லத்மத தைல்ல ்ைணடும்’ என்று 
த�ோல்லக் ்கட்டிருபபீர்கள். ஆக நோம் தைல்ல 
்ைணடும். தைறறி என்்பதுதோன் ைோழ்வின் 
குறிக்்கோள் என்ற ஒரு த்போதுைோன கருது்கோள் 
ைக்களிமட்ை இருக்கிறது. ்்போ்ல்ை, 
ஏன் தைல்ல ்ைணடும், ைோமர தைல்ல 
்ைணடும், தைறறியின் விமைவுகள் என்ன 
என்்பது ்்போன்ற  துமணக் ்கள்விகள் இதில 
உள்ைடங்கியிருக்கின்றன. ஒட்டுதைோத்தைோக 
இைறமறப புரிநதுதகோள்ை நைக்குத் ்தமை 
�முதோைம் ்பறறிை �ரிைோன அடிப்பமட அறிவு. 
(�ரிைோன அறிவு என்றோல என்ன என்்பது 
ைறதறோரு துமணக் ்கள்வி. இநதக் ்கள்விக்கு 
அ்னகைோக இநதத் ததோடர் முடியும்்்போது 
உங்களுக்கு ஒரு ்பதில கிமடக்க்லோம்). 

இரணடோைதோக,  ைர்லோறு. இதில 
ைனிதர்கைோகிை நோம் ைோர் என்கிற ைர்லோறறு 
அறிவு அடிப்பமடைோனது. சுைரிருநதோலதோன் 
சித்திரம் என்்பது ்்போ்லச் �முதோைம் ்பறறிை 
ஒட்டுதைோத்தைோனததோரு அடிப்பமட அறிவு 
இருநதோலதோன் தைறறி என்்பமதப ்பறறிை 
சிநதமனக்குள் நம்ைோல ்்போக முடியும். 
ைோழ்வின் இைங்கு தைளிைோன ைனித 

�முதோைம் ்பறறி விரிைோகத் ததரிநதுதகோள்ளும் 
ைழிமுமறமை இநதத் ததோடரில  என்னோல 
இைன்றைமர கூற முைல்ைன். 

மூ ன் ற ோ ை த ோ க ,  த ்ப ோ று ப பு ண ர் வு . 
ந ை து  � மு த ோ ை ம்  த ்ப ோ று ப பு ண ர் ை ற ற 
ஒ ரு  ை ண ண ோ ந ம த ச்  � மூ க ை ோ க க் 
கற்பமன த�ய்ைமுடிைோத ்ைகத்தில 
ை ோ ற றி ை ம ை க் க ப ்ப ட் டு  ை ரு கி ற து . 
த்போறுபபுணர்வு ்பறறிை ைர்லோறு ைறறும் 
உைவிைல அடிப்பமடயி்லோன புரிதல 
இருநதோல ைட்டு்ை ்ைறத�ோன்ன ைர்லோறு, 
தைறறி ஆகிைைறறின் முழுமைைோன வீச்ம� 
நோம் புரிநதுதகோள்ை முடியும். என்ை 
என்மனப த்போறுத்தைமர த்போறுபபுணர்்ை 
அமனத்திறகுைோன அடிப்பமட. 

குறிச்சொல்: பயம் (Fear)

‘்பைம் என்்பது கனவுகளின் திருடன்’  - 
பமரைன் க்ரோன்ஸ (Brian Krans).

்பைம் என்கிற உணர்மை ைனிதர்கள் 
ஒவதைோருைரும் �ரிைோகப புரிநதுதகோள்ைது 
அ ை சி ை ம் .  ஏ த ன னி ல ,  அ டி ப ்ப ம ட 
உணர்வுகள் ஏழில `்பைம்’ ைட்டு்ை அமனத்து 
உயிரினங்களுக்கும் ைோழ்விைல ஆதோரைோக 
இருக்கிறது. நுணணுயிரிகள் முதல ைனிதர்கள் 
ைமர – தோைரங்கள் உள்ளிட்டு – அமனத்து 
உயிருக்கும் த்போதுைோன உணர்வு ்பைம். ஒ்ர 
வித்திைோ�ம் ைனிதருக்குப ்பைம் என்றோல 
என்னதைன்று ததரியும். அவைை்ை. 

்பைத்மத தைன்றைன் ஞோனிைோைோன் 
எ ன் ்ப து  அ றி வி ை ல  உ ண ம ை . 
`மூடநம்பிக்மகயின் மூ்லோதோரம் ்பைம்… 
்ைலும், குரூரத்திறகும் ்பைம் மூ்லோதோரங்களில 
ஒன்றோகும்…’ என்கிற த்பர்ட்ரோணட் ரஸஸலின் 
ைோர்த்மதகமை இங்கு நிமனவுகூர்தல �ரிைோக 
இருக்கும். அறிவிை்லடிப்பமடயில ்பைம் 
நோன்கு ைமககளில உருைோகிறது என்று 
கணடறிைப்பட்டுள்ைது. 

1. உள்ளுணர்வு (instinct): குறிபபிட்ட ைமக 
்பைம் என்்பது அடிப்பமட உள்ளுணர்ைோல  
உருைோகிறது. எடுத்துக்கோட்டோக, ைலி 
ஏற்படுதல ்பறறிை ்பைம். கோைம் ்பட்டோல  
ைலிக்கும் என்்பது உள்ளுணர்வு �ோர்நதது. 
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த்போதுைோனது. (தமிழ் ஆசிரிைர்   எவைைவு 
்கோ்பப்பட்டோலும் அடிச்�ோர்னோ ைலிக்க்ை 
ைலிக்கோது. ஆனோ  கணக்கு ஆசிரிைர் அடிச்�ோ 
்பைங்கரைோ ைலிக்கும்). 

2. க ற று க் த க ோ ள் ளு த ல :  ( l e a r n e d ) 
்பைத்மத ஒருைமகயில நைக்கு நோ்ை 
கறறுக்தகோள்கி்றோம். ைைர்கிற ்்போக்கில 
சி்ல ்பைங்கமை நோம் கறறுக்தகோள்கி்றோம். 
இைங்கன்று ்பைைறிைோது. ஆனோல, தணணீரில 
விழுநதோல மூழ்கிவிடு்ைோம் என்று ததரிை 
ைரும்்்போது அநத ்பைம் நம்மிடத்தில 
நிரநதரைோகத் தங்கிவிடுகிறது.

3. க ற பி க் க ப ்ப டு த ல  ( t a u g h t ) : 
சி்லைமக ்பைங்கள் நைக்கு ைறறைர்கைோல 
கறபிக்கப்படுகிறது. `�ோமி கணமணக் குத்தும் 
அல்லது அைன் முக்ை �ரியில்ல அைன் 
உன்மன அழிச்சுருைோன் அல்லது அநத ைரத்து்ல 

்்பய் இருக்கு’ ்்போன்றமை இவைமகயில 
அடங்கும்.  

4. கற்பமன (imagined): இது முழுக்க 
முழுக்க ஒருைரது சுை கற்பமனைோல உருைோகும் 
்பைம். ஏதோைது தைறோனது நடநதுவிடு்ைோ 
என்கிற கற்பமனயில அல்லது எதிர்ைமற 
எணணங்கைோல உருைோகும் ்பைம் இது. 

ைனிதர்கள்தோன் பூமி என்கிற இநதக் 
கிரகத்தில மிக அதிகைோகப ்பைப்படும் 
உயிரி என்று நரம்பிைல விஞ்ஞோனிகள் 
குறிபபிடுகிறோர்கள். ஏதனன்றோல ைனிதனின் 
கறகும் திறன் ைறறும் சிநதமன ஆகிைமை 
மூமையில ்பைத்மத உருைோக்குைதோகக் 
க ண டு பி டி க் க ப ்ப ட் டு ள் ை து .  ை ற ற 
உ யி ரி ன ங் க ளு க் கு க்  கு றி ப பி ட் டு ச் 
த�ோலலும்்படிைோன ்பைம் என்று ஒன்று இலம்ல. 
ஒரு குறிபபிட்ட ைமகயில அறிைோமைதோன் 
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்பைத்தின் கோரணி என்று த�ோல்ல்லோம். ஆனோல 
அறிைோமை என்்பது தனிப்பட்ட முமறயில 
ஆழைோகவும் விரிைோகவும் ததரிநதுதகோள்ை 
்ைணடிை வி�ைம். 

இங்கு நோம் ்பைத்தின் கூறுகமைக் 
தகோணட ைன அழுத்தம் (mental stress) 
ைறறும் ்பதட்டம் (anxiety) ஆகிைைறறின் 
அடிப்பமடகமைத் ததரிநதுதகோள்ை்லோம். 
ைனஅழுத்தம் (mental stress) என்்பமத 
விைக்குைது என்்பது எளிமைைோன கோரிைம் 
இலம்ல. சூழ்நிம்லகளும், அமை �ோர்நத 
நிகழ்வுகளும் நைக்கு ைனஅழுத்தத்மதக் 
தகோடுக்க்லோம். அல்லது நோம் எடுக்கிற 
முடிவுகைோல நோம் ைன அழுத்தத்திறகு 
ஆைோக்லோம். அதோைது ஒரு ்பணிச் சூழலில 
கடுமைைோன ்ைம்லப ்பளுைோ்்லோ அல்லது 
்ைம்ல �ோர்நது நோம் த�ய்யும் முடிவுகள் 
�ரிைோன்படி ்பைனமடைோைல ்்போகும்்்போ்தோ 
நோம் ைன அழுத்தத்திறகு உள்ைோக்லோம். இமை 
நூறறுக்கணக்கோன கோரணிகளில இரணடு 
ைட்டு்ை. 

ை ன  அ ழு த் த ம்  ஏ ற ்ப ட  இ ன் ன 
கோரணம்தோன் என்றிலம்ல. ஒவதைோரு 
ைனிதரின் சுை-புரிதல (self-understanding) 
தன்மையிலும் இது ைோறு்படும். சூழல �ோர்நத 
அழுத்தம் என்்பது ைோழ்வின் ஒரு ்பகுதிைோகும். 
ைோழ்வில எல்்லோரும் ஏ்தோ ஒரு ைமகைோன 
அழுத்தத்திறகு உள்ைோக ்நர்ைது இைறமக. 
அவைமகயில அநத அழுத்தம் நம்மைச் 
த�ைல்பட மைத்து ஏதோைது ஒரு முடிமை 
்ைறதகோள்ைமைக்கிறது. அவைமகயில அநதப 
த்போதுைோன சூழ்நிம்ல அழுத்தத்திலிருநது 
தைளி்ைற முடிைோைல தவிப்பைர்கள் `ைன 
அழுத்த’ ்நோயினோல அைதியுறுகிறோர்கள். ைன 
அழுத்தம் உைவிைல சிக்கம்ல உருைோக்கும் 
அல்லது உைவிைல சிக்கலகள் ைன அழுத்தத்மத 
உருைோக்கும் என்கிறோர்கள் ைருத்துைர்கள். 
(ைனச்்�ோர்வு/ைன அழுத்தம் குறித்து விரிைோக 
`தைறறி’ என்ற ்பத்தியில எழுதுகி்றன்). 

ைோறோக, ்பதட்டம் (anxiety) என்்பது ஒரு 
உடனடி ்பை உணர்வு. ஏதோைது எதிர்ைமறைோன 
நி க ழ் வு க ள்  ந ட ந து வி டு ் ை ோ  எ ன் கி ற 
கற்பமனயின் விமைவு. உறவினர் ஒருைர் 
வி்பத்தில சிக்கியுள்ைோர் என்கிற ஒரு தகைல 

கிமடக்கும்்்போது நைக்கு ஏற்படும் ்பதட்டம் 
இவைமகைோனது. 

்பதட்டம் உருைோகும்்்போது அநத 
நிம்லமைச் �ைோளிக்க உடம்பில ்கோர்டி்�ோல 
ைறறும் அட்தரனலின் (cortisol and adrenaline) 
ஆகிை திரைங்கள் சுரநது நம்மை ்ைலும் 
எச்�ரிக்மக உணர்வுடனும் ்ைகைோகவும் 
த�ைல்பட உதவிைோக இருக்கிறது. ்பதட்ட நிம்ல 
அதிகரிக்கும்்்போ்தோ அல்லது தணியும்்்போ்தோ 
சி்லர் ைைங்கிவிடுைதறகு இநத உடல 
ைோறறம்தோன் கோரணைோகிறது. இது த்போதுைோன 
ஒரு த�ைல்போடோகும். ்பதட்டத்தின்்்போது 
ஏற்படும் இநதச் த�ைலவிமனக்கு, ‘fight, 
flight or freeze’ response என்று த்பைர்.  என்ை 
ைறு்படியும் த�ோலகி்றன்; ்பைம், ைன 
அழுத்தம் ைறறும் ்பதட்டம் ஆகிைைறமறப 
்பறறிை �ரிைோன அறிவிைல புரிதம்ல நைக்குள் 
உருைோக்கிக்தகோள்ைது மிகவும் அைசிைைோகும்.

்பைம் ததோடர்்போன சி்ல புத்தகங்கள். 

1. Fear: understanding and accepting the insecuri-
ties of life - Osho

2. Mastering the fear - Brandon Webb and John 
David Mann

3. PHOBIAS The Psychology of Irrational Fear - 
Irena Milosevic and Randi E. McCabe, Editors

4. FEAR (ESSENTIAL WISDOM FOR GETTING 
THROUGH THE STORM) - THICH NHAT HANH

5. fear of intimacy - Joyce Catlett and Robert W. 
Firestone

6. PSYCHOLOGY OF FEAR - Allen D. Gervaise

7. THE GIFT OF FEAR (SURVIVAL SIGNALS 
THAT PROTECT US FROM VIOLENCE) Gavin de Beck-
er

( இ ந த த்  த த ோ ட ரி ல  ந ோ ன் 
கு றி ப பி ட ப ் ்ப ோ கு ம்  அ ம ன த் து ப 
புத்தகங்கமையும் pdfdrive.com ைறறும் https://z-
lib.org ஆகிை இமணைத்தில இ்லை�ைோகத் 
தரவிறக்கம் த�ய்துதகோள்ை்லோம்).  

•
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்ெற்றி

தைறறி என்ற த�ோலலின் ்ைர்ச்த�ோல 
கு றி த் து ம்  அ த னி லி ரு ந து  உ ரு ை ோ கு ம் 
்ப்லைமகைோன அர்த்தங்கள் குறித்தும் மிகச் 
சுருக்கைோக ஆரோய்ைதன் மூ்லம் இநதப 
்பத்திமைத் ததோடங்க்லோம். ‘தை’ அல்லது 
‘்ை’ என்ற ஒறமறச் த�ோலலுக்குப த்போதுைோக 
ைமறவு என்கிற அர்த்தத்தி்்ல்ை ஆதித்தமிழ் 
த்போருள் கூறுகிறது. 

்ைட்மட என்ற த�ோலலிலிருநது 
இது உருைோகியிருக்க்லோம் என்று எனக்குப 
்படுகிறது. ் ைட்மடக்கோன ஆயுதம் ் ைல. ் ைல 
தகோணடைன் ்ை்லைன். ஆங்கி்லத்தில valour 
என்ற த�ோலலுக்குத் தீரமிக்க த�ைலபுரியும் 
வீரர் என்்ற அர்த்தம் இருக்கிறது. ்்போ்ல்ை 
victory என்ற த�ோலலின் உச்�ரிபபும் கைனத்தில 
தகோள்ை்லோம். ்ைட்மடயில ைமறநதிருநது 
தோக்குைது ைோமக சூடுைது ்்போன்ற 
த�ைலிலிருநது ைநதிருக்க்லோம். கோட்மட 
உழுநி்லைோக/ தைறறிடைோக ைோறறுைதன் 
த்போருளிலும் தைறறு/ தைறறி என்கிற ்பதம் 
உருைோகியிருக்க்லோம். ைோமகசூடுதல என்ற 
த�ோலைழக்கு இன்றைவும் இருக்கிறது 
அல்லைோ? தைறறிடத்மத உருைோக்கி ைோமக 
ைரம் நடுதல மூ்லம் விை�ோை முமறமை 
உருைோகி இருநதிருக்க்லோம். அது பின்னோளில 
அர�ர்களின் ்்போர்களில தைறறித் திமணைோக 
ைருவியிருக்க்லோம். 

அடிப்பமடயில நி்லத்மதக் மகப்பறறி 
தைலைது என்்பதன் விமனச்த�ோலதோன் 
தைறறி என்்பது எனது கருத்து. இன்றைவும் 
நி்லத்திறகோகவும் ஆநிமரகளுக்கோகவும்தோன் 
(property) ்்போர்கள் உருைோக்கப்படுகின்றன. 
ஆக தைறறி என்்பது அதன் அர்த்தத்தில 
ஒவதைோரு ைனிதரும் நி்லம் / த�ோத்து ்�ர்த்தல 
என்கிற த்போருமை்ை தருகிறது. என்ை, ஒரு 
தனிைனிதனின் தைறறி என்்பது அைன் த்போருள் 
்�ர்த்தலில உள்ைது. 

ஆனோல இன்மறை சூழலில தைறறியின் 
அர்த்தமும் அதன் உைவிைலும் மிகபத்பரிை 
த ்ப ோ ரு ை ோ த ோ ர  நி க ழ் வு ப ் ்ப ோ க் க ோ க 
உள்ைது. ‘தைறறியின் ரகசிைம்’  உ்லகச் 
�நமதயில தைறறிகரைோன ஒரு ்பணடைோக 

உருைோக்கப்பட்டிருக்கிறது. இநதப ்பணடத்மத 
நோம் �ரிைோகப புரிநதுதகோணடோல தைறறியின் 
ரகசிைம் என்ற ஒன்று இலம்ல என்்பமத நோம் 
புரிநதுதகோள்ை முடியும். 

ஒரு த�ோலம்ல நோம் புரிநதுதகோள்ை 
�ரிைோன ைழி என்னதைன்றோல அதன் 
எதிர்ச்த�ோலம்லச் �ரிைோகப புரிநதுதகோள்ைது 
என்கிறது உைவிைல. தைறறி என்ற த�ோலலின் 
எதிர்ப்பதம் ்தோலவி. ்தோலவிமை எப்படி 
புரிநதுதகோள்ைது என்று ்போர்த்தோல நோம் 
்தோலவியின் விமைைோன துக்கம் அல்லது 
ைனச்்�ோர்மை (Melancholy) பிரதோன த�ோல்லோக 
எடுத்துக்தகோள்ை ்ைணடும். 

ஆக ைனச்்�ோர்வு என்றோல என்ன? இது 
அடிப்பமடைோன ்கள்வி ைட்டுைல்ல மிக 
ஆழைோன ் கள்வியும் கூட. �ங்க இ்லக்கிைத்தில 
பிரதோன ைனச்்�ோர்ைோகத் தம்லைனின் பிரிவு 
குறிபபிடப்படுகிறது. ் ்போ்ல்ை, ்போணர்களுக்கு 
ை று ம ை த்  து ை ர ம் .  ஆ ண க ளு க் கு ப 
த்போருளீட்டும் துைரம்.  அர�ர்களுக்கு 
உருைோகும் ைனச்்�ோர்வுகள் ்பறறிை ததளிைோன 
அறிமைத் திருக்குறள் நைக்குத் தருகிறது. 
தைோத்தத்தில, கோர் நோற்பது, கைைழி நோற்பது, 
இனிைமை நோற்பது, இன்னோ நோற்பது என்று 
அறபுதங்களின் ்பட்டிை்லோக நீளும் தமிழ் 
ைரபின் அமனத்து நீதி நூலகளும் நைது துைரம் 
்்போக்கும் ைழிகமைப ்்போதிக்கின்றன. 

ஏன் உ்லகின் அமனத்து அறிவுமரகளும் 
துைரத்மதப ்்போக்க ்்போதிக்கின்றன? 
ஒரு குழநமத தோன் மிகப்போதுகோப்போக 
உ ண ரு ம்  த ோ யி ன்  க ரு ை ம ற யி லி ரு ந து 
தைளி்ைறறப்படுைமதத் தனது முதல துைரைோக 
உணர்கிறது என்று எழுதுகிறோர் உைவிை்லோைர் 
Melanie Klein. உ்லகில சிறநத கம்லஞர்கள் 
ஓவிைர்கள் தம்லைர்கள் தத்துைவிை்லோைர்கள் 
எனச் த�ோலலிக்தகோள்்பைர்கள் எல்லோம் ஏன் 
துைரமுமடைைர்கைோக உள்ைோர்கள் எனக் 
்கள்வி எழுபபுகிறோர் அரிஸடோட்டில. 

துைரமும் ஏக்கமும் ஒரு நோணைத்தின் 
இரணடு ்பக்கங்கள். ஏக்கத்தோல துைரம் 
உருைோகிறதோ அல்லது துைரத்தோல ஏக்கம் 
உ ரு ை ோ கி ற த ோ  எ ன் ்ப ம த  ை ம ர மு ம ற 
த�ய்ைது கடினம். நோன் குழநமதைோக்ை 
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இருநதிருக்கக்கூடோதோ என்ற எணணம் ஏக்கைோ 
துைரைோ? ஆனோல இநத ஏக்கமும் துைரமும் 
உருைோக்குைதுதோன் ைனச்்�ோர்வு. 

ந ம ட மு ம ற  ை ோ ழ் வி ல  ந ோ ம் 
எதிர்தகோள்ளும் ஒவதைோரு வி�ைமும் 
ஒருகணம் நம்மைத் துைரத்தி்்லோ அல்லது 
ஏக்கத்தி்்லோ ஆழ்த்திவிடுகிறது. கோட்டோக, 
ஞோயிறறுக்கிழமை ைோம்ல என்்பது ஏக்கம். 
திங்கட்கிழமை கோம்ல என்்பது துைரம். 
இவைோறு அமனத்துச் சிறுத்போழுதுகளும் 
த்பரும்த்போழுதுகளும் துைரத்தின் பிரதி 
என்கிறோர்கள் உைவிை்லோைர்கள். இது 
எதிர்ைமற எணணம் அல்ல. ைோறோக ைகிழ்ச்சி/
நிம்ைதி ஆகிைைறமற உருைோக்கும் உநது�க்தி. 
ஏதனன்றோல ைோழ்வு என்்பது ைனைகிழ்ச்சிைறற 
நிகழ்வு. 

ைகிழ்ச்சியின் உற்பத்தி்ை நிம்ைதிைோன 
ைோழ்வு. பிர்பஞ்�ம் இருளில இருக்கிறது. 
் க ோ டி ் க ோ டி க் க ண க் க ோ ன  வி ண மீ ன் க ள் 
தைளிச்�ம் தருகின்றன. ைோழ்வின் அடிநோதம் 
்�ோர்வு, அதன் தீர்ைோக உற�ோகம் என்று சி்ல 
அறிவிை்லோைர்கள் ைமரைறுக்கிறோர்கள். ஆக 
ைனச்்�ோர்வின் உைவிைல குறித்தததோரு 
ஆழைோன ்போர்மை நைக்குத் ்தமைப்படுகிறது. 
அ து  � மூ க த் தி ன்  அ ்ல க ோ ன  கு டு ம் ்ப 
அ ம ை ப பி ல  உ ள் ை  ை னி த ர் க ளு க் கு ள் 
எவைோறு த�ைல்படுகிறது என்்பமதயும் 
புறச்சூழலிலிருநது தனிைனித ைனஅழுத்தம் 
(depression) எவைோறு உருைோக்கப்படுகின்றது 
என்்பமதயும் �றறு விரிைோகப ்போர்க்க்லோம். 

மு த லி ல  ை ன ச்  ் � ோ ர் வு க் கு ம் 
ை ன  அ ழு த் த த் தி ற கு ம்  இ ம ட யி ்ல ோ ன 
பிரச்�மனகமைப ்பறறிச் சுருக்கைோகத் 
த த ரி ந து த க ோ ள் ை து  அ ை சி ை ம்  எ ன் று 
க ரு து கி ் ற ன் .  த ்ப ோ து ை ோ க ,  கு டு ம் ்ப ப 
பின்னணியில ைனச்்�ோர்வு என்்பது ஒரு 
ததோறறு ்நோய் ்்போ்ல �க ைனிதர்களுக்குப 
்பரைக்கூடிைது. ைனச்்�ோர்வு என்்பது 
ஒ ரு ை ம க ை ோ ன  இ ை ல ்ப ோ ன  ை ற று ம் 
நி ம ்ல ை ற ற த த ோ ரு  ் � ோ க  உ ண ர் வு . 
தன்னுணர்வினோல இமத ைோறறிக்தகோள்ை 
இ ை லு ம் .  ் � ோ ர் ம ை  எ ளி ம ை ை ோ க 
எடுத்துக்தகோணடோல தின�ரி ைோழ்மைப 

்போதிக்கோது. ்�ோக உணர்வு என்்பது இைல்போன 
ஒன்று என்று புரிநதுதகோணடோல ைட்டும் 
்்போதும். 

ைோறோக, ைன அழுத்தம் என்்பது உணர்வு 
அல்ல. அது ஒருைமகைோன ைனநிம்ல. நோம் 
ைனஅழுத்தத்மத உணர ைோட்்டோம். நம்ைோல 
உடனடிைோக இதிலிருநது தைளி்ைறிவிடவும் 
முடிைோது. நைது ைனம் நம்பிக்மகயிழநது, 
தனிமையில ைோடி எதறகும் நோம் தகுதியிலம்ல 
எ ன் று  எ ண ண த்  த த ோ ட ங் கி வி டு ம் 
எதிர்ைமற நிம்ல இது. ைோழ்வின் பிடிமை 
இழநதுவிட்டதோக உணருைதும் அமனத்தும் 
மிகக் கடினைோனதோகவும் இருணட நிம்லயில, 
சிநதமனமைக் குழபபிவிடுைதோகவுைோன 
ை ன நி ம ்ல ை ோ ய்  அ ம ை ந து வி டு ம் . 
இவைமகைோன எதிர்ைமற எணணத்திலிருநது 
தைளி்ைற நோம் ைருத்துைரீதிைோன சிகிச்ம�க்கு 
உட்்பட ்ைணடியிருக்கும். 

ைன அழுத்த ்நோய்க்கு ைருடக்கணக்கோக 
சிகிச்ம� த்பறும் ைனிதர்கள் நம்மிமட்ை 
இருக்கிறோர்கள். அது்்போ்ல, ்�ோர்வுடன் 
்�ர்நத ைன அழுத்தம் (Melancholic de-
press ion)  நம்மை ைலுைறற எதறகும் 
்லோைக்கறறைரோக உணரமைத்து ைோழ்விறகும் 
நைக்குமிமட்ைைோன தூரத்மத அதிகரித்து 
ஸதம்பிக்கச் த�ய்துவிடும்.   Melancholic depres-
sion ்பறறிை உைவிைலபூர்ைைோன விைக்கத்மத 
அடுத்த கட்டுமரயில த�ோலகி்றன். 

த ை ற றி  த த ோ ட ர் ்ப ோ ன  அ றி வி ை ல 
அடிப்பமடயி்லோன ஆய்ைோக இது இருக்கும் 
என்று முதலி்்ல்ை த�ோன்்னன். என்னோல 
இ ை ன் ற ை ம ர  ்ப ல ் ை று  ்ப ண ்ப ோ ட் டு 
அம�வுகளில தைறறியின் தன்மை குறித்த 
ஆய்ைோய் இது இருக்கும். 

தைறறிமைப புரிநதுதகோள்ை நைக்குத் 
்தோலவி ்தமைப்படுகிறது. ்தோலவிமைப 
புரிநதுதகோள்ை நோம் ைனச்்�ோர்மைப 
பு ரி ந து த க ோ ள் ை  ் ை ண டு ம் .  இ த ற கு 
அமனத்துக்குைோன அடிப்பமடைோன ‘்பைம்’ 
என்ற குறிச்த�ோல குறித்து மிகச்சுருக்கைோன 
அறிமுகத்மத ்ை்்ல எழுதியுள்்ைன். 
ததோடர்லோம்.

          - ததோடரும் 
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 அம்லமயொர் லைநூன் பீவி 
சிறுகலதப் ்பொட்டி

சிறப்புப் பரிசு தபறற சிறுகலத

ம்கஸைரி @ ைரிைம் இரவு த�ன்மனயில 
ரயில ஏறிைைள் விடிகோம்ல அைள் பிறநத 
ஊரோன கும்்ப்கோணத்திறகு ைநது ்�ர்நதோள். 
இரயில நிம்லைத்தில ்பைணிைர் விடுதியில 
குளித்து உமட ைோறறிக்தகோணடு ஸ்ட�ன் 
எதிரி்்ல இருநத ஐைர் கமடயில இட்லி 
ைமட கோஃபி �ோபபிட்டதும்.. ஆைோ ்்பஷ் 
்்பஷ் த�ோல்ல ைனமிலம்ல. ையிறு நிமறநதது 
அவைைவுதோன். உணர்வுபபூர்ைைோன சி்ல 
நி ம ன வு க ளி ல  மு ழ் கி யி ரு க் கு ம் ் ்ப ோ து 
சு ை மி ழ ந து த ோ ன்  த � ை ல ்ப டு ் ை ோ ம் . 

கோசு தகோடுத்துவிட்டு தைளி்ை ைநத 
ை்கஸைரிக்கு அன்மறை தினம் 

அைள் விடும் மூச்சுக் கோறறு கூட 
�றறு முன்்ன பின்்னயும் 
சி்ல �ைைம் இ்லகுைோகத்தோன் 
தைளி்ைறும்.. த�ோநத ஊரின் 
சுைோ�த்தோல. 

3 0  ை ரு ட த் தி ற கு ப 
பி ன்  இ ன் று த ோ ன் 
கு ம் ்ப ் க ோ ண த் தி ற கு 
ைருகிறோள். 10 ைைது ைமர 
த�ோநத ஊரோனது, இன்று 
அநநிைைோகிப ்்போயிருநதது. 
இரயில நிம்லைத்திலிருநது 
இ ட து  பு ற ம்  ந ட க் கு ம் 
ததோம்லவுதோன் ைகோைகக் 

@
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குைம் என்று ததரிநதும் ஏ்னோ உடன் ்்போகத் 
தைங்கின கோலகள். மினி ்பஸ ஒன்று உரசிை்படி 
நின்று ்பஸ ஸடோணட் என்று கணதடக்டர் குரல 
்கட்டதும் ்ைோசிக்கோைல ஏறிக்தகோணடோள். 

ை ோ ழ் க் ம க ம ை  அ த ன்  ் ்ப ோ க் கி ல 
ைோழ்நதோல இப்படித்தோன். கோ்லம்தோன் முடிவு 
த�ய்கிறது என்று அலுத்துக்தகோள்ைோைல 
ைோழ்நதுவிடுைோர்கள். 

கோம்ல ்நரைோத்லோல ்பஸ முழுதும் 
்ப ள் ளி க் கு ச்  த � ல லு ம்  பி ள் ம ை க ள் 
நிமறநதிருநதோர்கள். சி்ல நிமிடங்களில ்பஸ 
நிம்லைம் ைநதுவிட்்டோம். ்பக்கத்தி்்ல்ை 
திருமைைோறு ்பஸ நின்றிருநதது. திைோக 
பிரம்ைம் திைோகரோஜ ஆரோதமன ்்போன்ற 
த�ய்திகள் ் கட்டிருநத்தோடு �ரி ் ைறு ஒன்றும் 
ததரிைோது. ்்போய்த்தோன் ்போர்ப்்போ்ை என்று 
ை்கஸைரி இறங்கி ்பஸ ைோறி அைர்நதோள். 
அைளுக்கு இன்மறை ஒரு நோள் இங்கு இரவு 
ைமர த்போழுது்்போக ்ைணடும். 

ஓட்டுனர், நடத்துனர் ைோருமிலம்ல. 
்பஸ �த்தைோகப ்போடிக்தகோணடு இருநதது. 
ைோங்குயி்்ல பூங்குயி்்ல ்�தி ஒன்னு ்களு! 
்கட்்பைர்கமைக் கரகமில்லோை்்ல்ை 
அடவு பிடிக்கச் த�ய்யும் ைநதிரக்கோரன் ரோஜோ 
ரோஜோதோன். கரகோட்டக்கோரன் ்படத்மதக் 
கங்மகஅைரன்தோன் எழுதி இைக்கினோர். 
எல்லோப ்போடலும் அை்ர எழுதினோர் என்றும் 
மடட்டில �ோங் ைட்டும் இமைைரோஜோ எழுதிைது 
என்றும் �ம்்பநதமில்லோைல இப்்போது 
நிமனவுக்கு ைருகின்றன. 

்்பருநது நிம்லைத்மத விட்டு ்பஸ 
கிைம்பிவிட்டது. “ஏ்தோ நிமனவுதோன் உன்ன 
சுத்திப ்பறக்குது. என்்னோட ைனசுதோன் 
கணட்படி தவிக்கிது. ஒத்த ைழி என் ைழி தோ்ன 
ைோ்ன..” அது எப்படி அைளுக்தகன்்ற அடுத்த 
்போடல ்போடிைது என்று ததரிைவிலம்ல. 

நிமனவுகமைப ்பக்கத்தில உட்கோர்த்தி 
மைத்துவிட்டு ஜன்னல ைழி்ை ்ைடிக்மக 
்போர்க்க, அதறகுள் ்பஸ ்ை்லக்கோ்ைரி 
தோணடியிருநதது. அநத ஸடோபபில மூன்று ் ்பர் 

ஏறினோர்கள். இரு்பது ைைதுதோன் இருக்கும் 
அநதப த்பணணுக்கு. மகயில ஒரு குழநமதயும் 
ைைதோன தோய் தநமதயும் உடனிருநதனர். 
அநதம்ைோ �த்தைோகப ்்பசிக்தகோணடு ைநதோர். 

“இநத ்போரு ஆயி.. இன்தனோரு ைோட்டி 
இபபுடி த்போசுக்குன்னு புள்மைை தூக்கிட்டு 
இங்க ைநத எங்கை உசு்ரோட ்போக்கைோட்ட. 
ஆைோ த�ோலலிட்்டன்.” 

்்போதும் என்று ைநத த்பணமண மீணடும் 
கணைனிட்ை தகோணடு்்போய் விடுகிறோர்கள் 
்்போ்ல. இன்றும் கிரோைங்கள் எவைைவு 
முன்்னறினோலும் ஏழ்மை ைனிதர்கமை 
ைோற்ைவிடோது ்்போ்ல. 

அைள் கக்கத்திலும் த்பண குழநமததோன். 
இன்னும் ்பதிமனநது ைருடம்தோன். இ்த 
ைோர்த்மதமை அைளும் பிர்ைோகிக்கக்கூடும். 
ைனம் கனத்தது. ்போடல ்பக்கம் கைனம் 
த�ன்றதும் இதை துடிபபு அதிகைோனது. 
கணகளில நீர் முட்டிைது. 

`பிள்மைைோர்்பட்டி ஹீ்ரோ நீதோன்ப்போ 
க்ண�ோ நீ கருமண ைச்�ோ நோனும்…` 12 
ஜனைரி 1996 த்போங்கலுக்கு ைநத ்படம்.  
ஜீ�ஸ.. ை்லது மகைோல குருசு ைமரநது 
முத்தமிட்டுக்தகோணடோள். 

்பஸ சுைோமிைம்ல ஸடோபபில நின்றதும், 
�ட்தடன இறங்கிவிட்டோள். கோலகள் தன்னோ்்ல 
்கோவில ்பக்கம் த�ன்றன. சுைோமிைம்ல 
ஒரு ைம்லக்்கோயில. இரணடு குன்றுகமை 
இமணத்துப ்படிகளின் ைழி ஏறிச் த�ல்ல 
ைடிைமைக்கப்பட்டு இருக்கும். ஒவதைோரு 
்படியிலும் தமிழ் ைருடம் பிர்பை ததோடங்கி 
அட்�ை ைமர 60 ஆணடுகளும் ்படிகளின் 
்பக்கைோட்டில குறிபபிட்டிருப்பது சிறபபு. 

ஒரு குடும்்பம் அநதப ்படிகளுக்கு ைஞ்�ள் 
குங்குைம் மைத்துக்தகோணடு இருநதோர்கள். 
எப்படி தோணடிப ்்போைது என்று குழப்பைோகப 
்போர்த்துக்தகோணடு நின்றோள். 

அமதப ்போர்த்த த்பரிைைர் ஒருைர் 
`இநதோ த்பரிைோயி, இநத ஆயி த்போட்டு 



25ð¬ìŠ¹ îè¾ ü¨¡ - 2022  
www. p a d a i p p u . c om

இல்லோை நிக்குது ்போரு. அதுக்குப த்போட்டு 
மைச்சி விடு` என்றதும், `ஏன் ஆயி ஸடிக்கர் 
த்போட்டு விழுநதுடிச்�ோ` என ைோஞ்ம�்ைோடு 
் க ட் டு க் த க ோ ண ் ட  ம க யி லி ரு க் கு ம் 
குங்குைத்மத மைத்துவிட்டோர். 

அ ன் னி ச் ம � ை ோ க க்  க ழு த் தி ல 
்்போட்டிருநத ஜ்ப ைோம்லமை சுடிதோர் உள்்ை 
தூக்கிப்்போட்டோள் ை்கஸைரி என்கிற ைரிைம். 
நன்றி த�ோலலிவிட்டுக் கிடுகிடுதைனப ்படி 
ஏறத் ததோடங்கினோள். 

பி ர க ோ ர ம்  சு ற றி  மு ரு க ம ன த் 
த ரி சி த் து வி ட் டு க்  கீ ் ழ  இ ற ங் கி ன ோ ள் . 
இன்னமும் அைர்கள் ்படிக்குப த்போட்டு 
ம ை த் து க் த க ோ ண டு த ோ ன்  இ ரு ந த ோ ர் க ள் . 
இப்்போது விபூதியும் பூசியிருநதோள் ை்கஸைரி. 
முமறைோகக் கீழ் பிரகோரத்மதயும் சுறறி ைநதோள். 

ஏ்தோ ஒரு உணர்வு!! இழநதமதப 
த ்ப ற ் ற ோ ை ோ ! !  இ ல ம ்ல  த ்ப ற ற ம த 
இழந்தோைோ!! என்று க்லமைைோன உணர்வு. 
பிர�ோதம் விறகும் கமடயில எதோைது ைோங்கிச் 
�ோபபிட்லோம் என்று ்போர்த்தோள். �ர்க்கமரப 
த்போங்கல இருநதது. ஆம�ைோகக் மகயில 
எடுத்துக்தகோணடு எவைைவு எனக் ்கட்டோள். 

ஒரு ததோன்மன ்பத்து ரூ்போய் என்றோர்கள். 
்பர்ஸில அைளிடம் 500 ரூ்போய் ்நோட்டோக 
இருநதது. 

இங்கு ைரும் ைமர சில்லமற இலம்ல 
என்ற கைனம் இலம்ல. கமடக்கோரரிடமும் 
சில்லமற இலம்ல. `்பரைோயிலம்ல கோசு 
்ைணடோம். �ோபபிடுைோ` என்கிறோர். அப்போ 
த�ோன்னது ்்போல இருநதது. இருநதும் 
ை்கஸைரிக்கு ைனம் ஒப்பவிலம்ல. 

`இலம்லங்க. தைளிை கமட்ல ்்போய் 
ை ோ த் தி க் கி ட் டு  ை ் ர ன் `  எ ன் ற ை ம ை ச் 
`�ோபபிட்டுவிட்டுப ்்போ ைோ` என்று அன்புக்  
கட்டமையிட்டோர். ஒருவித �ங்கடத்துட்ன 
�ோபபிட்டுவிட்டுச் த�ருபபும் ம்பயும் 
மைத்திருநத பூக்கமடயில `500 ரூ்போய்க்குச் 
சில்லமற இருக்குைோ?` எனக் ்கட்டோள். 
`ைோைோர்ை இல்லம்ைோ. இ்தோ ்போரு`ன்னு 
கல்லோமைத் திறக்கிறோர். 

பூக்கோரம்ைோ, நமட ்போமத விைோ்போரி, 
டீக்கமட, இைநீர் விக்கும் தோத்தோ. அத்தமன 
சிறிை விைோ்போரிகளுக்கும் 500 ரூ்போய் 
கூட இன்னும் மிச்�ைோகும் அைவிறகுப 
பு ழ க் க த் தி ற ் க  ை ர வி ல ம ்ல .  இ தி ல 
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இநதிைோவில அமனைருக்கும் ைங்கிக் கணக்கு 
உள்ைது என்று த�ோலைமத டிஜிட்டலைோசிகள் 
நம்பிக்தகோணடு இருக்கிறோர்கள். 

டூரிஸட் ்பஸ ஒன்று ைநதது. அதிலிருநத 
ஒருைரிடம் ்கட்டுப ்போர்க்க 5 நூறு ரூ்போய் 
தோள்கைோகக் தகோடுத்தோர். சில்லமறைோக 
இருநதோல த�்லைோகிவிடுகிறது என்று ்ைறு 
�லித்துக்தகோணடு. ஒவதைோருைருக்கும் 
்தமைகள் ைோறு்படுகின்றன.

 தோகைோக இருநதது. இைநீர் குடிக்க்லோம் 
என்று நிமனத்தைைோக இைநீர் ்பருகினோள். 
இைநீர் தைட்டும் தோத்தோவிறகு எழு்பது 
ை ை தி ரு க் கு ம் .  ை ோ ழ் ை த ற கு  அ ர் த் த ம் 
்ைணடுைோ. அதறகுச் �ோகும் ைமர உமழக்க 
்ைணடும். அைரின் உமழபபு ்போர்க்க ைகிழ்ச்சி 
அளித்தது. இைநீர் கோசு ்்போக நூறு ரூ்போய்க்குச் 
சில்லமறயும் கிமடத்தது. 

்கோவிலில மீணடும் பிர்ைசித்தோள். 
இப்்போது பிர�ோதம் கமட கூட்டைோக 
இருநதது. த்போங்கல தகோடுத்த அப்போமைக் 
கோணவிலம்ல. த்பண ஒருைர் இருநதோர். 20 
ரூ்போய் எடுத்துக் குடுத்தோள். `என்ன �ோதம் 
்ைணும் அக்கோ?` என்றோர். `நோன்தோன் 10ரூைோ 
தரணும். அதோன்` என்றோள். 

சிரித்துக்தகோண்ட `புரிைம்ல்ை` 
எ ன் ற ோ ள் .  த ்ப ோ ங் க ல  � ோ ப பி ட் ட ம த ச் 
த�ோன்னோள். `அப்போைோ ்பணம் ்கட்டோர்?` 
என்று ஆச்�ரிைைோகக் ்கட்டோள். `இலம்ல 
நோன்தோன் ைநது த்ரன்னு த�ோன்்னன்` 
என்ற்படி அப்போ ைகள் உறமை தைகுைோக 
ரசித்த்படி்ை தைளி்ை ைநதோள். 

்நரம் 11 ைணிமை தநருங்கியிருநதது. 
என்ன த�ய்ை்லோம் என்று ்ைோசித்த்்போ்த 
கும்்ப்கோணம் ்பஸ ைநதது. ைழி ்பட்டீஸைரம். 
்போர்த்ததும் ஏறிக்தகோணடோள். நல்ல்ைமை 
்போட்டு ்்போட்டிருக்கவிலம்ல. ஜன்ன்்லோர 
இருக்மகயில அைர்நது ்�ோழ �ோம்ரோஜைம் 
ைோழ்நது ைடிநத தடங்கமை உள்ைோங்கிைைோ்ற 
்பைணப்பட்டோள். 

்�ோழ ைன்னர் ்பரம்்பமர முழுைதறகும் 
்பட்டீஸைர துர்க்மகதோன் கு்லததய்ைைோக 
விைங்கிைநதோள். ்போணடிைமன ைணநத ்�ோழ 
அரசிைோன ைங்மகைர்க்கரசி ்தவிைோரும், 
ரோஜரோஜ ்�ோழனுக்கு ைதியூகி ஆ்்லோ�கரோக 
விைங்கிை குநதமைப பிரோட்டிைோரும் 
்பட்டீஸைர துர்க்மக மீது அ்போர ்பக்தி 
த�லுத்திைைர்கள்தோன். அைர்கள் கோல தடம் 
்பதிநத ைணணில இன்று தோனும் நிற்பமத 
நிமனத்ததும் சிலிர்த்தது ை்கஸைரிக்கு. 

இது �ைைம் ்பஸஸிலிருநது இறங்கிக் 
்கோயில உள் த�ன்றிருநதோள். ஆகை 
விதிக்தகன்று ஏ்தோ ஒரு �க்தி இருக்கத்தோன் 
த�ய்கிறது. ைறற இடங்கமைப ்்போ்லல்லோைல 
துர்க்மகைம்ைன் இங்கு ஸைரூபிணிைோகக் 
கோட்சி தருகிறோள். தன்மனச் �ரண அமடயும் 
்பக்தர்களுக்கு உட்ன அருள்புரிை கோம்ல 
எடுத்து மைத்துப புறப்படுகிற ்தோறறத்தில 
துர்க்மக நிற்பது சிறபபு. 

எ தி ர் ்ப ோ ர் ப பு  இ ல ்ல ோ த  த த ய் ை 
தரி�னத்திறகு இரணடு நிமிடம் கூட ஆகோது. 
நீதோ்ன என்மன அமழத்தோய் கோண்பதறகு, 
்போர்த்துக்தகோள் என்ற ைனநிம்ல நிமறை 
ைனிதருக்கு உணடு. அைர்கள் எதுவும் ் ைணடிக் 
்கட்்பதிலம்ல. மக கூபபி ைணங்குைதுடன் �ரி. 

இந்நரத்தில ை்கஸைரி கும்்ப்கோணம் 
்பஸ ஏறி அைர்நதுவிட்டோள். இரணடோைது 
்்பருநது நிறுத்தத்தி்்ல்ை கும்்்பஸைரர் 
்கோயில தைோட்மடக் ் கோபுர ைோ�ல ்போர்த்ததும் 
உணர்ச்சி மிகுதிைோல இறங்கிக்தகோணடோள். 

அநத இடம் நிமறை ைோறியிருநதது. ஏ.ஆர்.
ஆர் ைமைவு அப்படி்ை இருநதது. `இநத 
ைழி்ை தகோஞ்� தூரம் உள்்ை ்்போனோல 
என் வீடு ைரும்` என்று ்பள்ளித் ்தோழிகளிடம் 
த�ோன்னது இன்னும் நிமனவில இருக்கிறது. 

அப்போ அம்ைோ பூர்வீகம் எல்லோம் 
எங்்க என்று ததரிைோது. திருைண ்கட்ரிங் 
த�ய்யும் ஐைர் ஒருைருக்கு ்ைல ்ைம்லைோள் 
்ைணடும் என்று ைளிமகச் �ோைோன் ் ்போட ைநத 
அப்போமை `உதவிக்குக் கூட்ை இருக்கிைோ?` 
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எனக் ்கட்டதும் �ரி என்று கூட்ை 
இருநதுவிட்டதோகச் த�ோலைோர். 

நிமனவுகமை அம� ்்போட்ட்படி்ை 
உச்சிபபிள்மைைோர் ்கோவில ைமர நடந்த 
ைநதோள். ைணமடமைப பிைக்கும் உச்சி 
தைய்யில இருநதும் த�ரிக்கோத நிமனவின் முன் 
தைய்யில ஒன்றும் கடினைோகத் ததரிைவிலம்ல. 
ைதிைம் ஒரு ைணிமைக் கடநதும் ்பசி 
ததரிைவிலம்ல. 

அம்ைோவும் நல்ல உமழப்போளி. ஆம் 
ம�க்கிளில த�ன்று பூ விறகும் புதுமைபத்பண. 
எத்தமன நோள் ம�க்கிளின் முன் ்போரில 
உட்கோரமைத்துப பூ விைோ்போரத்திறகு 
அமழத்துப ்்போயிருக்கிறோள். பின் ்கரிைரில 
பூக்கூமட இருக்கும். `ைம்ைோ முன்னோடி 
உக்கோநதோ ைலிக்குதுைோ. ்கரிைர்்ல உக்கோத்தி 
மைம்ைோ` என்று த�ோன்னோல பூக்கூமட 
சுைக்கும் சும்ைோட்மட மைத்து அதன் ்ைல 
உட்கோரச் த�ோலைோள்.

‘ைலிை தோங்கிக்க ்பழகணும் ்போப்போ. 
அப்பதோன் மதரிைம் ைரும். புரியுதோ?’ என்்போள். 
அைள் த�ோலலிக்தகோடுத்த மதரிைத்மத விட 
கோ்லம் கறபித்த ைலி அதிகம். 

நி ம ன வி ன்  ஊ ் ட  ந ட ந து 
ைநதுதகோணடிருநத ை்கஸைரிக்கு ைகோைகக் 
குைம் அரு்க ைநததும் கணகளில நீர் முட்டிைது. 
தன்மனப ்பத்து ைைது சிறுமிைோக உணர்நதோள். 
உடல நடுங்கத் ததோடங்கிைது. அன்மறை 
தினம் 12 ைருடத்திறகு ஒருமுமற ைரும் த்பரிை 
ைோைோங்கம் திருவிழோ கண முன்்ன கோட்சிைோக 
விரிநதது. 

‘திருவிழோமை முன்னிட்டு ைகோைகத்துக்கு 
ைரும் ்பக்தர்களுக்குக் குைத்தின் அரு்க 
இருநத �த்திரத்தில இ்லை� உணவு �மைக்கும் 
த்போறுபபு ஐைர்க்குக் கிமடத்திருநதது.’ அப்போ 
நிமறை நோட்கள் வீட்டிறகுக் கூட ைரோைல 
அங்்க்ை இருநதோர். அம்ைோ்ைோ ம�க்கிளில 
அங்்க்ை நின்று பூ விறறுக்தகோணடிருநதோர். 
கூட்டத்தில நோன் ததோம்லநதுவிடோைல இருக்க 

வீட்டு வி்லோ�ம் எழுதிை ் ்பப்பமரச் �ட்மடயில 
ஊக்கு குத்திவிட்டிருநதோர் அப்போ. 

அநதக் குறிபபிட்ட நோளில ைகோைக 
தினத்தன்று அதோைது 1992ஆம் ைருடம் 
பிபரைரி 26ம் ்ததி கோம்லயில ்பக்தர்கள் புனித 
நீரோடலுக்குத் தைோரோகக் குவிைத் ததோடங்கினர். 
கோம்லயில கூட்டம் �றறு குமறைோக்ை 
இருநதது. ஆனோல 10 ைணி ்்போ்லக் 
கூட்டம் அதிகரிக்கத் ததோடங்கிைது. அநதச் 
�ைைத்திலதோன் அன்மறை தமிழக முதலைர் 
தஜை்லலிதோவும் ைரவிருநதோர். குளிக்க ைநத 
்பக்தர்கள் அைமரப ்போர்க்கும் ஆைலில 
கம்லைோைல நின்றுவிட்டனர். இதனோல கூட்டம் 
அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது. 

அ த் த ம ன  ் ை ம ்ல  ந டு வி லு ம் 
ைணட்பத்தின் ்ைல அமறக்கு என்மன 
அமழத்துப ்்போய் அங்்க்ை இருக்கச் 
த�ோலலிவிட்டுக் கீ்ழ த�ன்றுவிட்டோர் அப்போ. 
ஜன்னல ைழி்ை ் ைடிக்மக ்போர்த்துக்தகோணடு 
இருந்தன். குைம் நிமறை ைனிதத் தம்லதோன். 

எனக்கு அருகோமையில கருடன் ்பறநதது 
ததரிநதது. நோன் அமத்ை ்போர்த்துக்தகோணடு 
இருந்தன். அந்நரம் கீ்ழ சுறறுச்சுைர் இடிநது 
விழுநது கூட்ட தநரி�லில ஒ்ர க்ை்பரம். 
தரோம்்ப ்நரைோக அம்ைோ அப்போமைக் 
கோ்ணோ்ை. அம்ைோ ைநதோ ம�க்கிளில 
முன்னோடி உக்கோரணும், நடநது வீட்டிறகுப 
்்போய்விட்லோம் என்று நிமனத்துக் கீ்ழ 
ைநதுவிட்்டன். 

அன்று அப்்போது ைமரதோன் நிமனத்தமதச் 
த�ய்்தன். அதறகுப பின் நடப்பமதத்தோன் 
நிமனத்துக்தகோள்கி்றன். பின்தனோரு நோள் 
த�ய்தித்தோள் ்படித்துத் ததரிநதுதகோணடது.  
(கட்டிடச் சுைர் இடிநது வி்பத்து. முற்பகல 
11.30 ைணிைைவில �சிக்லோவுடன் குளிக்க 
ைநதோர் தஜை்லலிதோ. குைக்கமரக்கு ைநத அைர் 
்படிக்கட்டில நின்ற்படி ்பக்தர்கமை ்நோக்கிக் 
மக அம�த்தோர். இதனோல கூட்டத்தினர் 
ஆரைோரத்துடன் முணடிைடித்தனர். அநத �ைைம், 
்போங்கூர் தர்ை�ோ்லோ கட்டிடத்தின் தைளிபபுறம் 
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இருநத கிரில மைத்த கட்மடச் சுைர் மீது ்ப்லர் 
ஏறி தஜை்லலிதோமைப ்போர்க்க முைன்றனர். 
அதில இரும்பு கிரில சுை்ரோடு �ோய்நதது. 
அங்்க்ை சி்லர் நசுங்கி இறநதனர். இநத ்கோர 
�ம்்பைத்தில 60 ்்பர் ைமர உயிரிழநதிருக்கக் 
கூடும்). 

அடுத்த இரணடு நோள் ைமர எங்கிருந்தன் 
என்ற வி்பரதைல்லோம் என் ைோழ்வில 
எழுதோத விதி ்்போ்ல ஒன்றும் ஞோ்பகமிலம்ல. 
ைணட்பத்தின் கீ்ழ ைநததும் கூட்டத்தின் 
நடுவில எங்கு த�லகி்றோம் என்று ததரிைோைல 
்்போய்க்தகோண்ட இருந்தன். அழுதழுது நோ 
ைறணடு குரல எழவிலம்ல. 

அம்ைோ, அப்போ இன்று இருநதோல தம்ல 
நமரத்த ை்ைோதிகர்கைோக இருநதிருக்கக் கூடும். 
அைர்கள் புமகப்படம் கூட இலம்ல. இரணடு 
ைணி தைய்யில தைறிச்்�ோடிை �ோம்லயில 
அன்று கூட்டத்தில ததோம்லத்தமத இன்று 
்தடி ைநதிருக்கின்்றன். கிமடக்கோது என்று 
ததரிந்த!!’

எ ப ்ப டி ் ை ோ  த ன் ம ன ச் 
�ைோளித்துக்தகோணடு இரயில நிம்லைம் 
அருகில உள்ை த�யிணட் ்ைரீஸ கத்தீட்ரல 
�ர்ச் ைநது ்�ர்நதோள். �ர்ச்சின் உள்்ை ைோ்ரோ 
பிர�ங்கம் த�ய்துதகோணடிருநதது ததளிைோகக் 
்கட்டது. 

“எரிநத �ோம்்பலில இருநது அருள் ைோழ்வு 
அரும்புகிறது. நம் தநறறியில இடப்படும் 
தூை �ோம்்பல ைன ைோறறத்திறகு அமழக்கும் 
தூை குறியீடு. திரும்பி ைரவும் திருநதி ைரவும் 
இமறைன் தகோடுக்கும் அமழபபிதழ்.” 

அன்னிச்ம�ைோக ஜ்ப ைோம்லமைச் சுடிதோர் 
உள் ்்போட்ட மக இப்்போது தநறறியில 
மீதமிருநத குங்குைம் திருநீமறச் சுைடு 
ததரிைோைல துமடத்தது. �ர்ச்சுக்கு எதிரில 
இருக்கும் த�யிணட் ் ஜோ�ப ்பள்ளிக்கு அருகில 
்பத்து ைை்த ஆன ை்கஸைரி, அன்று �த்தம் 
எழுப்ப முடிைோைல ்்ப� ைோர்த்மத ைரோைல 
ை்லங்க ை்லங்க இங்கு ைநதுதோன் கமடசிைோக 
நின்றிருநதோள். 

அன்மறை நோளில ைோர் என்ன ் ்பசினோலும் 
புரிைோைல, அதிர்ச்சியில ்்பசும், ்கட்கும் 
திறனும் இழநது, அங்கிருநது எப்்போது 
த�ன்மன ைநதோள், ைோர் மைத்திைம் ்போர்த்துப 
்்ப�த் ததோடங்கினோள் என்தறல்லோம் 
நிமனவிலம்ல. அைளுக்குத் ததரிநதததல்லோம் 
கர்த்த்ர கோப்போறறும். ைழி தைறிை ஆடு 
நோன், என்மன ரட்சிபபீரோக ஆதைன். இமதப 
்பயிறசித்த ்ரோஸி சிஸடர் முகம் ைட்டு்ை 
இன்றும் ஞோ்பகத்தில இருக்கிறது. ஏன் சிைன் 
்கோவிலி்்லோ த்பருைோள் ்கோவிலி்்லோ 
தன்மன ைோரும் எடுத்து ைைர்க்கவிலம்ல என்ற 
்கள்வி அவைப்்போது எழும். 

ம க ப ் ்ப சி  அ ம ழ த் த து .  ்ப ோ த ர் 
த்பர்னோணடஸதோன் அமழக்கிறோர். ஃ்்போமன 
எடுத்து `்தோத்ரம் ்போதர்` என்றோள். 

`இப்்போதும் எப்்போதும் ் ்போல கர்த்தரின் 
அருைோல ந்லமுடன் இருப்போைோக. ஏம்ைோ 
ஃ்்போன் ஸவிட்ச் ஆப ்ல்ை இருநதது,` என்று 
தைன்மைைோக வி�ோரித்தோர். ைரிைம் என்ற 
நோன் ை்கஸைரிைோக சி்ல ைணி ்நரைோைது 
ைோழ்நது ்போர்க்கப ்்போ்னன் என்று எப்படி 
த�ோலைது. உள்்ை த�ன்று கர்த்தரிடம் ்போை 
ைன்னிபபு ்கட்டுக்தகோள்ை்லோம் என்று 
�ைோதோனப்படுத்திக்தகோணடு ஏ்தோ ஒரு 
கோரணத்மதச் த�ோன்னோள். 

கிருஸதை �ம்பயின் ஆதரைற்றோர் 
இல்லத்தில ைைர்நத ைரிைம், டீச்�ர் ட்தரய்னிங் 
்படித்து முடித்துக் கோது ்கட்கோத ைோய் ்்ப� 
முடிைோத குழநமதகளுக்குப ்்பச்சுத் திறன் 
ஊக்குவிக்கும் ஆசிரிமைைோக த�ன்மனயில 
்ைம்ல ்போர்த்து ைருகிறோள். அது �ம்்பநதைோன 
சி ்ல  வி � ை ங் க ள்  ் ்ப � ் ை  ஃ ்ப ோ த ர் 
த்பர்னோணடஸ அமழத்திருநதோர். இங்கிருக்கும் 
கர்த்தரும் இைமை ஒருமுமற ்போர்க்க 
விரும்பியிருப்போர் ்்போ்ல! ்தைோ்லைத்தில 
இரவு உணவு உணடதும் 10 ைணி த�ன்மன 
ரயிலுக்குக் கிைம்பிவிட்டோள் ைரிைம் என்ற 
ைரிை சிஸடர். 
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நொன் �ோர்நத தமிழ்நோடு முற்்போக்கு 
எழுத்தோைர் கம்லஞர்கள் �ங்கத்தின் கம்ல 
இரவு ்ைமடகளில 1995 கோ்லகட்டத்தில 
“ஆ�ப்பட்ட எல்லோத்மதயும் கோசிருநதோ 
ைோங்க்லோம் அம்ைோை ைோங்க முடியுைோ” 
என்கிற ்தோழர் ்பரிணோைன் எழுதிை ்போடம்லக் 
கரி�ல குயில கிருஷ்ண�ோமி ்போடக் ்கட்டு 
்லயித்திருக்கி்றன். அதுைமர திமரப்போடலகள் 
ைட்டு்ை ்கட்டிருநத என்மன, தோய்மைப 
பூக்கமை அள்ளித் ததோடுத்தோற ்்போன்ற 
இநதப ்போடலின் ைரிகளும் ்தன் குடித்த 
குயிலின் குரலும் உருக்கின. ்ைமடயின் 
எதி்ர ஒரு ்போர்மைைோைனோக அநதப 
்போடம்லக் ்கட்ட எத்தமன்ைோ நோட்கள் 
க ண ணீ ர் த் து ளி க ள்  அ ந த  த ை ல லி ை 
கோறறுக்கு உமடநது சிதறியிருக்கின்றன. 
அப்படிதைோரு நிமிடங்கமைப ்்போல இனி 
ைோய்க்கபத்பறு்ைனோ எனத் ததரிைவிலம்ல. 

எனது 18 ைைதில “முதல தூறல” எனும் 
கவிமத நூல தைளிைோனது. அதில எத்தமன்ைோ 
கவிமதகள் இருநதோலும் அம்ைோமைப ்பறறி 
எழுதிை ஒரு நீள் கவிமத்ை அன்மறை நோளில 

பிர்ப்லம். ைோர் ைோசிக்க ் நரினும் அழுதுவிடுைர். 
எநத ்ைமடயில அமத நோன் ்படித்தோலும் 
்கட்்பைதரல்லோம் க்லங்கிப்்போைர். ைதுமர 
ைோைட்டம் த�க்கோனூரணியில ஒரு ைோதர் �ங்கக் 
கூட்டத்தில ைோசித்த்்போது அத்தமன ்்பரும் 
அழுதது இன்னும் ஈரம் கோைோைல இருக்கிறது. 

கோரணம் ஒரு ஆண, குழநமதைோக 
இருக்கிறோன், சிறுைனோக இருக்கிறோன், 
அணணனோக,  தம்பிைோக தைோத்தைோக 
இ ம ை ஞ ன ோ க  இ ரு க் கி ற ோ ன் .  பி ன் 
தநமதைோக, தோத்தனோகதைன எல்லோக் 
கதோ்போத்திரங்கைோகவும் அநதநத ைைதின் 
சு த ந தி ர த் ் த ோ டு  ை ோ ழ் ந து வி டு கி ற ோ ன் . 
ஆனோல த்பண என்்பைள் அப்படி அல்ல. தன் 
எல்லோ ைைதிலும் தோைோக்ை இருக்கிறோள். 
எப்்போது்ை தனக்கோன ைோழ்மை அைள் 
ைோழ்ை்த இலம்ல. ஒவதைோரு ஆணின் 
சுதநதிரத் திரிதலுக்கும் ஒரு த்பண தன் 
சிறமகக் கருக்கிக்தகோள்கிறோள் அல்லது 
க ரு க் கி க் த க ோ ள் ை ப ்ப டு கி ற ோ ள் .  இ ப ்ப டி 
�ோம்்ப்லோகிப்்போகும் த்பண �மூகம் கணடு 
தைம்பும் ைனங்கள்தோன் த்பணணடிமைக்கு 
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எ தி ர ோ ன  அ ல ்ல து  த ்ப ண ம ண ப 
புரிநதுதகோள்ளும் விதைோன ்பமடபபுகமை 
உருைோக்குகின்றன. 

எனக்கும் என் அம்ைோவுக்குைோன ்பைணம் 
தைகு தநடிைது. தனது ்பத்து ைைதில கிணறறு 
ைண சுைக்க ஆரம்பித்தைள் இப்்போதும் 
ைண சுைநதுதகோண்ட இருக்கிறோள். ைைது 
65 எனில 55 ைருட உமழபபு எத்தமகைது 
என்்பமத நோன் உணர்்ைன். என் அம்ைோ 
்போடல ்போடிக் ்கட்டதிலம்ல நோன். ்போடு்படத் 
ததரிநதைளுக்குப ்போடத் ததரிைவிலம்ல 
அல்லது ்போடு்பட்டுக்தகோண்ட இருப்பதோல 
்போட ்நரமிலம்ல. அதனோலதோன் அம்ைோமைப 
்பறறி நோன் ்போடிக்தகோண்ட இருக்கி்றன். 
என் ஒரு ைைதில என் அம்ைோமைப பிரிநது 
்ைறு திருைணம் த�ய்துதகோள்கிறோர் என் 
அப்போ. மீணடும் தன் தோய் வீட்டிற்க ைநது 
்�ர்நதைளுக்கோகக் கோத்திருநதது அ்த 
சுமைகள். என் அம்ைோவுடன் பிறநதைர்கள் 
்பத்துப்்பர். மூத்தைைோக இருநதுதகோணடு 
குடும்்பத்தின் அத்தமன துைரங்கமையும் 
சு ை ந தி ரு க் கி ற ோ ள் .  அ த் த ம ன  ் ்ப ரி ன் 
ையிறறின் ்பசிமையும் ்்போக்கும் த்போறுபபு 
இைளுமடைதோய் இருநதிருக்கிறது. 

மீணடும் ைண சுைநதிருக்கிறோள், நடவு 
நட்டிருக்கிறோள், கமை எடுத்திருக்கிறோள் 
ைறறும் கதிரறுத்திருக்கிறோள். 

என் அம்ைோ என்்னோடு ்்பசிை நோட்கமை 
விட அழுத நோட்க்ை அதிகம். அைைது 
த�ோறகள் கணணீரோ்லோனமை. எத்தமன 
புறக்கணிபம்ப எத்தமன அைைோனங்கமைத் 
தோங்கிக்தகோணடு என்மன ைைர்த்திருப்போள். 
அைள் கோல ்போதங்கள் முள் மதத்து 
முள் மதத்துப த்போத்தலகள் நிமறநது 
கோணப்படும். உ்லக்மக பிடித்்த அைள் மககள் 
கோய்த்திருக்கும். தநலம்ல உரலில குத்தித்தோன் 
அத்தமன ்்பருக்கும் த்போங்கிப ்்போடுைோள். 
கூழ் களிக்குக் கம்பும் ்�ோைமும் உரலில 
இடித்துத்தோன். 

எங்கள் வீட்டு ைோ�லில இரணடு உரலகள் 
இருக்கும். ஒன்று குத்துரல இன்தனோன்று 
தீட்டுரல. குத்துரலில என் அம்ைோ தநல 
குத்தும்்்போது உரம்லச் சுறறிலும் ்கோழிகள் 
சுறறிக்தகோள்ளும். சிநதுைமதப த்போறுக்கினோல 
்பரைோயிலம்ல, சி்ல ்கோழிகள் உரலுக்குள் 
கழுத்மத நீட்டிக்தகோணடு தநலம்லக் தகோத்த 

ைரும். அதறகோக்ை அம்ைோ கோலகளில 
அைறமறப ்பத்திக்தகோணடும், `ச்்�ோ.. ச்்�ோ..` 
தைனக் கத்திக்தகோணடும் தநலம்லக் குத்திப 
புமடத்து அரிசிைோக்குைோள். கமடசிைோகத் 
தீட்டுரலில ்்போட்டு அரிசிமைப ்போலீஸ 
த�ய்யும் விதைோகத் தீட்டுைோள். அப்படித் 
தீட்டிப பின் சுைகில புமடத்ததடுக்மகயில 
தவிடு ைரும். அநதத் தவிடு அத்தமன 
ருசிைோக இருக்கும். அம்ைோ எனக்குத் திங்கக் 
தகோடுப்போள். `அவித்த தநல கோய்மகயில 
்கோழிகளிடமிருநது தநலம்லக் கோைல 
கோத்ததிறகுத்தோன் இநதக் கூலி` என்்போள் 
சிரித்த்படிைோக. 

�ோபபிடும்்்போது ஒவதைோரு நோளும் 
தநஞ்சில அடித்துக் கத்தி ஊமரக் கூட்டுைோள். 
தட்டில ்்போட்ட ்�ோறறில நோன்கு ைோய் 
மைத்துவிட்டு நோன் எழும்்்போதுதோன் 
இ ந த க்  கூ த் து  ந ட க் கு ம் .  ` ஆ க் கி ற 
்�ோத்மததைல்லோம் நோ்ன தகோட்டிக்கி்ற்ன.. 
இநதப ்போவிப்பை ைகன் இப்படி நோலு 
்பருக்மகை தின்னுட்டு எநதிரிச்�ோ எப்படி 
ஆளு த்பருக்கிறதோம். இப்படி முள்ைோ 
தநஞ்சுக்கூடு ைத்தித் திரிஞ்�ோ.. த்போம்்பை 
ைைபபு இப்படித்தோன் இருக்குமுன்னு நோலு 
கழுத நோலு த�ோலலிபபிரு்ை` என்்போள். 
அ ை ள்  அ ழு ை ம த யு ம்  க த் து ை ம த யு ம் 
த ோ ங் கி க் த க ோ ள் ை  மு டி ை ோ ை ல  ை ோ ய் 
நிமறை ்�ோறமற மைத்துக்தகோணடு 
முழித்துக்தகோணடிருப்்பன். 

இன்றும் எனக்கு அம்ைோ்ை ஆகச் சிறநத 
உ்லகம். இரு ைோதத்திறகு ஒரு முமற்ைனும் 
அம்ைோ்ைோடு ்�ர்நது எங்கள் ஓட்டு 
வீட்டில �ோபபிடுகி்றன். என்னதோன்டோ 
�ோபபிடுற என அம்ைோ இன்னும் என்மனத் 
திட்டுகிறோள். அம்ைோ எப்படிதைல்லோம் 
�மைப்போ்ைோ அப்படி்ை நோனும் �மைக்கக் 
கறறுக்தகோண்டன். அம்ைோ எப்படி வீடு 
ைோ�ல த்பருக்குைோ்ைோ அப்படி்ை த்பருக்கக் 
கறறுக்தகோண்டன். வீடு திணமண தைழுகி 
அடுப்படியில ் ்போடுகிற �ங்குக் ் கோ்லம் எனக்கு 
அவைைவு பிடிக்கும். அமத இப்்போது நோனும் 
்்போடுகி்றன். இமை எல்லோைறறுக்குள்ளும் 
என் அம்ைோவின் ைோ�மன இருநதுதகோண்ட 
இருக்கிறது.

்பத்து புளிைைரங்கள், மூன்று முருங்மக 
ைரங்கள், இரணடு ்ைப்பம் ைரங்கள், 
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நோற்பது ஐம்்பது தைள்ைோடுகள் இமை 
அத்தமனக்கும் என் அம்ைோ ைநமதக் 
கிணறறில நீர் இமறத்து இடுபபில ஒரு ்போமன 
தம்லயில ஒரு ்போமனதைனக் தகோணடு ைநது 
ைைர்த்திருக்கிறோர். 

இன்று அநத ஆடுகள் இலம்ல, ஆனோல 
ைரங்கள் ஒன்றிரணடு ் ்போக மீதம் இருக்கின்றன. 
அநத ைரங்களின் பூக்களில என் அம்ைோவின் 
ைனமதப ்போர்க்க முடிகின்றது. 

தன் ைகன் ஒரு திமரப்படப ்போட்லோசிரிைர் 
என்்பது உட்்பட இத்தமனமை உருைோக்கிைைள் 
எநதக் கர்ைமும் இன்றி, புளிைைரத்தடியில உதிர் 
்பழங்கமையும் ்ைம்்படியில முத்துக்கமையும் 
த்போறுக்கிை்படி இருக்கிறோள். ஆனோல இப்படி 
ஒரு தோயிக்கு ைகனோகப பிறநத கர்ைம் எனக்கு 
எப்்போதும் உணடு. 

ஒ ரு  கு டி ம � யி ல  அ ம் ை ோ ம ை த் 
தனி்ை விட்டுட்டு ைநதுட்்டோ்ை என 
23 ஆணடுகளுக்கு முன் த�ன்மன ைநது 
இறங்கிை்்போது என் ்போதங்கள் நடுங்கின. 
கோடுகமையும் மிருகங்கமையும் கணடு 
அஞ்சிைதிலம்ல நோன். ஆனோல த�ன்மன நகரம் 
ஒருவித ்பைத்மதத் தநதது. 

்்போரூர் ஆர். ஈ. நகர் 6 ைது ததருவில ஒரு 
சிறறமறயில தங்கி்னன். தூக்கம் ைரவிலம்ல. 

அம்ைோவின் ்�ம்ல ைோ�மன அறற முதல 
்படுக்மக அது. அம்ைோவின் ்�ம்லயில 
உள்ை பூக்களுக்கும் ைோ�மன உணடு என்று 
நம்்பப பிடிக்கும் எனக்கு. ்பணியில ்�ர்நது 
்பைணைோ்னன். ைருடங்கள் சி்ல ஓடின. 
என் ைமனவியின் வீடிருக்கும் ததருைோன 
ைட்பழனி, ரோஜோங்கம் ைத்திை வீதியில நோன் 
நண்பர்க்ைோடு தங்கியிருநத்்போதுதோன் “ஆத்தோ 
ஓஞ்்�்ல” ்போடம்ல எழுதத் ததோடங்கி்னன். 
நோம் இன்று ்போர்த்து அதி�யிக்கும் ைதுமர 
மீனோட்சி அம்ைன் ்கோவில ஒ்ர மூச்சில 
கட்டப்பட்டதிலம்ல எனவும், அது இருநூறு 
ைருடங்களில ்ைறு ்ைறு அர�ர்கைோல 
தைவ்ைறு கோ்லகட்டங்களில உருைோகி 
உருபத்பறறததனவும் கோைல ்கோட்டம் 
நோைலில எழுத்தோைர் சு. தைங்க்ட�ன் 
எழுதியிருப்போர். அது்்போ்லத்தோன் இநதப 
்போடல ஒ்ர நோளில எழுதப்பட்டதிலம்ல. 
குமறநதது 15  நோட்கைோைது த�்லவு 
த�ய்திருப்்பன். எழுதிமுடித்த நோளில நோன் 
எனது கடநத கோல நூறறோணடுக் கோ்லத்திறகுப 
்்போய் ைநததோய் உணர்ந்தன். 

உணர்வுகமை நழுைவிடோைல கவித்துைம் 
குன்றோத எளிை த�ோறகைோல ்போட்டுக் கட்டுை்த 
என் ்போணி. அது நூறு �தவீதம் இநதப 
்போடலுக்கு ைோய்த்தது. ்போடம்ல எழுதி முடித்த 
மக்ைோடு என் நண்பர் கரி�ல கருணோநிதிமைச் 
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த�க்கோனூரணியில அைரது வீட்டில �நதித்துக் 
தகோடுத்்தன். தகோஞ்� ்நரத்தில த்்ப்லோவில 
விரலகமைப ்படர விட்டு தைட்தடோன்மறப 
பிடித்துக் குரல ைழி்ை என் எழுத்துக் 
குழநமதகமைக் கூட்டிைநத்்போது என் 
தநஞ்�ம் நமனநதது.
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இநதப ்போடம்ல எழுதிச் �ரிைோக 
இரு்பது ஆணடுகள் ஆகிவிட்டன. எழுதிை 
நோள் ததோடங்கி இன்றுைமர உ்லகின் எநதத் 
திம�யிலிருநதோைது ஒருைர் என்மனத் 
ததோடர்புதகோணடு கண கசிநதுதகோண்ட 
இருக்கிறோர். உ்லகத் தமிழ் ைனங்களித்லல்லோம் 
இப்போடல நீங்கோ இடம் த்பறறிருக்கிறது. 
ைமறநத ்தோழர் திருவுமடைோன் இப்போடம்ல 
அைரது ்போணியில மிகச் சிறிை ைோறறம் 
த�ய்து ்போடினதும் சிறப்பளித்தது. கம்ல 
இரவு ்ைமடகளில ்போடப்பட்டு ைநத இநதப 
்போடம்லத் தம்பி த�நதில க்ணஷ் விஜய் 
டிவியில ்போடிை்்போது ்போடல தைோத்தக் 
கோறமறயும் குத்தமகக்கு எடுத்துக் க்லநதது. 
அநத நிகழ்ச்சியில த�நதில க்ணஷ் என் 
த்பைமரக் கூறவிலம்ல என்று என் நண்பர்களும் 
்தோழர்களும் த்போங்கி எழுநதனர். அநதச் 
சூழலில த�நதில க்ணஷ் என் த்பைர் கூற 
ைறநதிருக்க்லோம் அல்லது அைர் கூறியிருநது 
எடிட்டிங்கிலும் ் ்போயிருக்க்லோம் எதுைோயினும் 
ஒன்றுமிலம்ல. அநதப ்போடம்ல எழுதும்்்போது 
எனக்குப த்பைர் கிமடக்கும் என எழுதவிலம்ல, 
்ப ோ ட ம ்ல க்  ் க ட் ்ப ை ர் க ள்  த ோ ை ன் ம ்ப 
நிமனத்துப்போர்க்கும் தருணங்களுக்கோகத்தோன். 
அ்த ்நரம் இநதப ்போடம்லக் கரி�ல 
கருணோநிதி, திருவுமடைோன், த�நதில க்ணஷ், 
்ைலமுருகன், தஜைமூர்த்தி, சின்னபத்போன்னு, 
ைகோலிங்கம், சித்தன் குணோ ்்போன்றைர்கள் 
ைக்கள் ைத்தியில தகோணடு த�லலும் ்பணி 
ைகத்தோனது. நோன் திமரப்படத்தில எத்தமன்ைோ 
புகழ்த்பறற ்போடலகமை எழுதியிருநதோலும் 
எனக்கு “ஆத்தோ ஓஞ்்�்ல” ்போட்லோல கிமடத்த 
ைனநிமறவுக்கு நிகரிலம்ல.

    - ததோடரும்
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1980களின் இறுதியில தமுஎ�-வின் 
புதுக்்கோட்மட ைோைட்ட ைோநோதடோன்று 
நமடத்பறறது. நண்பர்க்ைோடு ்�ர்நது நோன் 
நடத்திக்தகோணடிருநத ‘விடிைல’ இதழுக்கும் 
ைோநோட்டு அமழபபு ைநதது.

   ைோநோட்டு நிகழ்வுகமைப ்பறறி இதழில 
எழுதுைததன முடிவு த�ய்து, ஆளுக்தகோரு 
த ்ப ோ று ப ம ்ப  எ டு த் து க் த க ோ ண ் ட ோ ம் . 
ைோநோட்டில நமடத்பறற கவிைரங்மகப ்பறறி 
நோன் எழுதி்னன். கவிைரங்கில ததறித்த ்ப்ல 
நல்ல ைரிகமைப ்போரோட்டிவிட்டு, ‘முருங்மக 
இ்லக்கிைம்’ எனும் தம்லபபிறகு ைட்டும் ஒரு 
குட்டு மைத்திருந்தன். 

   இதழில தைளிைோன ைோநோட்டு விைர்�னக் 
கட்டுமரமைப ்படித்துவிட்டு, தமுஎ� 
புதுக்்கோட்மட ைோைட்டத் தம்லைரோக இருநத 

கவிஞர் கநதர்ைன் ் கட்ட ் கள்வி… “கவிைரங்க 
நிகழ்வு ்பறறி எழுதிைது ைோர்?” என்று. அடுத்த 
நோ்ை அைர் ்பணிைோறறிை ைோைட்டக் கருவூ்ல 
அலுை்லகத்திறகு ்நரில ்்போய் நின்்றன். 
என்மன ைர்ைறற்படி, இருக்மக விட்டு 
எழுநது தைளி்ை ைநதோர் கநதர்ைன்.

   ‘விடிைல’ இதழ் ்பறறியும், இதழுக்கோன 
த ்ப ோ ரு ை ோ த ோ ர ம்  ்ப ற றி யு ம் ,  இ ்ல க் கி ை 
ைோசிபபு ்பறறியும் ்கட்டுக்தகோணடும் 
்்பசிக்தகோணடும் நடநது ைநதோர் கநதர்ைன். 
எதி்ரயிருநத ் தநீர் கமடக்குச் த�ன்று, சூடோகத் 
்தநீர் அருநதி்னோம். அப்்போதும் ்்பச்சு 
ததோடர்நதது. திரும்பி அலுை்லகம் ைருமகயில 
என் ்தோள்மீது அைரது மக ்படர்நதிருநதது. 
ைோழ்வின் ைறக்கமுடிைோக் கணங்களுள் 
அதுவுதைோன்று.

 ததொைர் - 15
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அடுத்த நோள், தமுஎ� ைோைட்டச் த�ை்லோைர் 
கவிஞர் நோ.முத்துநி்லைமனச் �நதிக்க, ்்பருநது 
நிம்லைம் அருகிலிருநத அரசுக்குடியிருபபுக்குச் 
த�ன்்றன். ை்லர்நத புன்னமக்ைோடு 
ைர்ைறறைர், ‘விடிைல’ இதழின் ஒவதைோரு 
்பகுதி ்பறறியும் தனது ஆழைோன ைதிபபீட்மடப 
்பகிர்நதோர். 

ந ோ ங் க ள்  ் ்ப சி க் த க ோ ண டி ரு ந த 
அமறயிலிருநத இரு த�லஃபுகளிலும் 
பு த் த க ங் க ள் .  ் ை ் ்ல யி ரு ந த 
அ ட் ம ட ப த ்ப ட் டி யி லு ம்  பு த் த க ங் க ள் . 
கீ ் ழ  ் ை ம � யி ல ,  ் � ோ ்ப ோ வி ல  எ ன 
எங்தகங்கும் புத்தகங்க்ை நிமறநதிருநதன. 
்பசி்ைோடிருப்பைன் பிரிைோணி கமடமைப 
்போர்ப்பது்்போல புத்தகங்கமை்ை தைறிக்கப 
்போர்த்துக்தகோணடிருந்தன். 

என் ்போர்மைமைப புரிநதுதகோணட 
கவிஞர், “ஏதோைது புத்தகம் ்ைணும்னோ 
எடுத்துட்டுப்்போயி ்படிச்சிட்டுக் தகோடுங்க…” 
என்றோர். அங்கிருநத தைோத்தப புத்தகங்களுக்கும் 
ந ோ ் ன  உ ரி ம ை ை ோ ை ன்  ஆ ன து ் ்ப ோ ல 
உணர்ந்தன். என் ைோசிபபின் எலம்லமை 
விரித்ததில கவிஞர் நோ.முத்துநி்லைன் வீட்டு 
நூலகளுக்கு முக்கிை இடமுணடு. அரசுக் கிமை 
நூ்லகத்திறகு அடுத்து, நோன் அதிகம் ்படித்த 
நூலகள் கவிஞரது வீட்டிலிருநத நூலக்ை. 

 ஒவதைோரு முமறயும் எத்தமன நூலகமை 
எடுத்தோலும் எதுவு்ை த�ோல்ல ைோட்டோர். 
்படித்துவிட்டு ைறக்கோைல நூலகமைத் திரும்்பக் 
தகோணடு்்போய்க் தகோடுத்துவிடு்ைன். அைர் 
வீட்டில இல்லோத்்போதுகூட, ்படித்த நூலகமைக் 
தகோணடு்்போய் மைத்துவிட்டு, ்ைறு 
நூலகமை எடுத்துக்தகோணடு ைருைைவுக்கு 
அைரது ைனமும் நூ்லகமும் எனக்கோகத் 
திறந்தயிருநதன.

மு த ல மு ம ற ை ோ க  ந ோ ன்  ை ோ சி க் க 
எடுத்துைநத ஐநது நூலகளுள் ஒன்று 
‘ஒளிப்பறமை’.  தம்லப்்ப என்மனச் 
சுணடியிழுத்தது. அதிலும் நூலின் தம்லப்்ப 
ஒரு ்பறமையின் சிறகடிபம்பப்்போ்ல எழுத்தோக 
விரிநதிருநதது அழகோக இருநதது.

1971இல சிைகங்மக அன்னம் தைளியீடோக 
ைநத அநநூலின் ஆசிரிைர் கவிஞர் சிறபி. 

முன்ன்ர சிறபியின் சி்ல கவிமதகமை 
இதழ்களில ைோசித்திருநதோலும், கவிஞரின் 
முதல ததோகுப்போக நோன் ைோசித்தது 
‘ஒளிப்பறமை’ தோன். 

கவிஞர் சிறபியின் ்லோைகைோன தைோழி 
ஆளுமையும், கவிமதகளில ்தோய்நதிருநத 
க வி த் து ை மு ம்  ை ோ சி த் த  எ ன் ம ன யு ம் 
‘கவிப்பறமை’ைோக்கிைது. அன்றிலிருந்த 
சிறபியின் ைோ�கர்களுள் நோனும் ஒருைனோ்னன்.

தி ம � த ை ங் கு ம்  ை ்ல ம் ை ரு ம் 
அ ந த  ‘ ஒ ளி ப ்ப ற ம ை ’ யி ன்  க வி ம த ப 
்ப ை ண ம் ,  ை ோ ன ை ை க் கு ம்  அ ை வு க் கு 
இன்று உைர்நதிருக்கிறது. ைோசிப்பைர் 
ைனங்களித்லல்லோம் நிமறநதிருக்கிறது.

   .
த மி ழ் க் க வி யு ்ல கி ல  சி ற பி  எ ன 

எல்்லோரோலும் அறிைப்பட்ட கவிஞரின் 
இைறத்பைர் ்போ்லசுபபிரைணிைம் என்்பதோகும். 
1936ஆம் ஆணடு ஜூம்ல 29ஆம் ்ததிைன்று 
த்போள்ைோச்சி அரு்கயுள்ை ஆத்துபத்போள்ைோச்சி 
எனும் கிரோைத்தில கி.த்போன்னுச்�ோமி – 
கணடிைம்ைோள் தம்்பதியினரின் ைகனோகப 
பி ற ந த ை ர்  சி ற பி .  ் க ர ை  ை ோ நி ்ல ம் 
்போ்லக்கோட்டிலுள்ை தத்தைங்க்லம் சீலி 
நிமனவு உைர்நிம்லப்பள்ளியில தனது 
்பள்ளிப்படிபம்ப முடித்தோர். ்பள்ளிப்படிபபு 
ைம்லைோை தைோழி ைழி அமைநததோல, 
சிறுைைதில தமிழ் இ்லக்கிைத்தின் மீது 
ஆர்ை்ைதும் உணடோகவிலம்ல. ஆனோலும், 
கலலூரி ்படிக்மகயில தமிழ் இ்லக்கிைத்மதப 
்பயிறறுவித்த அபதுல கபூரின் ைகுபபும், 
தமிழறிஞர்கள் கி.ஆ.த்ப.விசுைநோதம், சி.என்.
அணணோத்துமர, ை.த்போ.சிைஞோனம், தத.த்போ.
மீனோட்சிசுநதரம் ஆகி்ைோரின் உமரகளு்ை 
தமிழி்லக்கிைத்தின் மீதோன கோதம்ல க் 
கவிஞருக்குள் தூணடின. 

திருச்சியிலுள்ை ஜைோல முகம்ைது 
கலலூரியில இமடநிம்லக் கலவிமை(1953) 
மு டி த் து ,  சி த ம் ்ப ர ம்  அ ண ண ோ ை ம ்ல ப 
்பலகம்லக்கழகத்தில தமிழ் இ்லக்கிைம் 
்பயின்றோர். த்போள்ைோச்சி நல்லமுத்துக் கவுணடர் 
ைகோலிங்கம் கலலூரியில விரிவுமரைோைரோக 
1958இல ்பணியில ்�ர்நது,  பின்னர் 
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்்பரோசிரிைர், தமிழ்த்துமறத் தம்லைரோகப 
்பணி உைர்வுத்பறறோர்.  1989இல ்கோமை 
்போரதிைோர் ்பலகம்லக்கழகத்தில தமிழ்த்துமறத் 
தம்லைரோகப த்போறுப்்பறறு, 1997இல ்பணி 
ஓய்வுத்பறறோர்.

எழுத்து, ்்பச்சு, த�ைல என்ற மூன்றும் 
ஒரு முக்்கோண ைடிைம் ்்போன்றது. இைறறுள் 
்ப்லருக்கு ஏ்தனும் ஒன்று, சி்லருக்கு ஏ்தனும் 
இரணடு ைோய்க்கபத்பறும். ஆனோல, இநத 
மூன்றும் மகைரபத்பறற முப்பரிைோண 
ஆளுமை என்று கவிஞர் சிறபிமைக் கூறுைது 
மிகப த்போருத்தைோனது. 

கவிமத, கவிமத நோடகம், சிறுைர் 
இ ்ல க் கி ை ம் ,  உ ம ர ந ம ட ,  ை ம ்ல ை ோ ை 
தைோழித்பைர்பபு, ்பதிப்போக்கம், ததோகுபபு நூல, 
ஆங்கி்ல நூலகள் என எநதப ்பமடபம்பயும் 
த � ய் ் ந ர் த் தி ் ை ோ டு  த ை ளி ப ்ப டு த் து ம் 
எழுத்துக்குச் த�ோநதக்கோரரோன சிறபி, ் ்பச்சிலும் 
ைல்லைர்.

   ‘உள்ைத்தில உணமைஒளி உணடோயின்

   ைோக்கினி்்ல ஒளியுணடோகும்’ 

  - எனும் ைகோகவி ்போரதியின் ைோக்கு 
தைய்ப்படும் அழகிமனச் சிறபி ஆறறும் 

உமரகளின்ைழி கணடுணர்லோம். தமடைறற 
– ததளிைோன – அழுத்தைோன – தீர்க்கைோன – 
அமனைமரயும் ஈர்க்கும் ைமகயி்லோன குரலில 
்்பசும் ஆறறல சிறபியின் தனிச்சிறப்போகும். 
சிறபியின் அறக்கட்டமைச் த�ோறத்போழிவுக்ை 
கம்்பனில ைோனுடம் (2002), இரு்பதோம் 
நூறறோணடுத் தமிழ்க் கவிமத (2006) , 
்போரதிதோ�னுக்குள் ்போரதி (2011) என மூன்று 
நூலகைோக தைளிைநதுள்ைன. 

சிறபியின் முதல கவிமத நூல ‘நி்லவுப 
பூ’(1963) ்கோ்லம் தைளியீடோகப பூத்தது. 
பின்னர், சிரித்த முத்துக்கள்(1966), �ர்ப்ப 
ைோகம்(1976), புன்னமக பூக்கும் பூமனகள்(1982), 
சூரிை நிழல(1990), ஒரு கிரோைத்து நதி (1998), 
பூஜைங்களின் �ங்கிலி(1999) உள்ளிட்ட 
இரு்பதுக்கும் ்ைற்பட்ட கவிமத நூலகள், 
ஆதிமர(1992) கவிமத நோடகம், சிறபி தரும் 
ஆத்திசூடி(1993), ைணணபபூக்கள்(1994) என 
இரு சிறுைர் நூலகள், உமரநமட, ைோழ்க்மக 
ைர்லோறு, தைோழித்பைர்பபு, உமர நூல, 
இ்லக்கிை ைர்லோறு, ்பதிபபித்த நூலகள் 
என ஐம்்பதுக்கும் ்ைற்பட்ட நூலகமைத் 
தமிழ்க்கூறும் நலலு்லகுக்குத் தநத ைகத்தோன 
தமிழ்ப ்பமடப்போளிைோக உைர்நது நிறகிறோர் 
கவிஞர் சிறபி.

ை ற ற  க வி ஞ ர் க ளி ட த் து  இ ல ்ல ோ த 
இன்தனோரு முக்கிை ்பணபு கவிஞர் சிறபியிடம் 
உணடு. அது ்பல்ைறு அமைபபுகளில, 
இதழ்களில தம்லமைப த்போறுப்்பறறு, 
்ப்லமரயும் இமணத்துக்தகோணடு த�ை்லோறறும் 
திறனோகும். �லிபபில்லோைல ததோடர்நது 
த � ை ல ்ப டு ை த ற கு ப  ்ப ம ட ப பு  ை ன ம் 
ைட்டுமின்றி, கூட்டுச் சிநதமனயும் உறுதிைோன 
தி ட் ட மி ட லு ம்  அ ை சி ை ம்  ் ை ண டு ம் . 
அப்படிைோன கூட்டுச் சிநதமன ்பமடத்தைரோக 
இருப்பதினோலதோன் 15க்கும் ்ைற்பட்ட 
அமைபபுகளில த்போறுப்்பறறு, தனது 
்பணிகமைச் சிறப்போகச் த�ய்து ைருகிறோர் சிறபி.

்ப ல க ம ்ல க் க ழ க த்  து ம ண ் ை ந த ர் 
்தர்வுக்குழு உறுபபினரோகக் கோநதி கிரோைம் 
கிரோமிைப ்பலகம்லக்கழகம், ைதுமரக் 
க ோ ை ர ோ � ர்  ்ப ல க ம ்ல க் க ழ க ம் ,  த மி ழ் ப 
்பலகம்லக்கழகங்களிலும், �ோகித்திை அகோததமி 
த்போதுக்குழு உறுபபினரோகி, பின்னர் தமிழ் 
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ஆ்்லோ�மனக் குழு உறுபபினரோகவும் (1993-
1998), �ோகித்திை அகோததமி தமிழ் ஆ்்லோ�மனக் 
குழு ஒருங்கிமணப்போைரோகவும் (2018-2022) 
திறம்்படச் த�ை்லோறறி ைருகிறோர்.

இ ை ற ் ற ோ டு ,  எ ஸ . ஆ ர் . எ ம் . 
்பலகம்லக்கழகத் தமிழ்ப்்பரோைம் த�ைறகுழு 
ைறறும் விருதுக்குழு உறுபபினரோகவும், 
ஞோ்லத் தமிழ்ப ்பண்போட்டு ைன்றத்தின் 
தம்லைரோகவும், த்போள்ைோச்சி இ்லக்கிைக் 
கழகத்தின் த�ை்லோைரோகவும், ்போரதிை வித்ைோ 
்பைன் நிர்ைோகக்குழு உறுபபினரோகவும் 
்ப்லப்ப்ல த்போறுபபுகளில த�ைல்பட்டு, தனது 
நிமறைோன ்பங்களிபபிமன ஆறறி ைருகிறோர்.

அ ம ர  நூ ற ற ோ ண டு க ளு க் கு  மு ன் 
்கோமையில ததோடங்கிை ைோனம்்போடி 
கவிமத இைக்கத்தின் தம்லைகன்களில 
ஒருைரோக இருநது ‘ைோனம்்போடி’ கவிமத 
இதழிமனக் தகோணடுைநததும், அன்னம் 
வி டு  தூ து ,  ை ள் ளு ை ம் ,  க வி க் ் க ோ , 
கமணைோழி ஆகிை இதழ்களின் ஆசிரிைர் 

குழுவில இடம்த்பறறிருநததும் சிறபியின் 
த�ைல்போடுகளுக்கோன இ்லக்கிைத் தைங்கைோக 
விரிநது கிடக்கின்றன.

நோன் கவிஞரது முதல நூ்லோக ைோசித்த 
‘ஒளிப்பறமை’யில -

    ‘ெொழ்க்கைப் புத்தகைம்

    விரிந்து கிடந்்தது

    ெரி்ககு ெரி படித்்தன்’

 -  என்தறழுதியிருக்கும் சிறபியின் 
கவிமத நூலிமனக் மகயித்லடுத்துவிட்டோல, 
கவிமதகளில த்போதிநதிருக்கும் ைோழ்க்மகமை 
ைரிக்கு ைரி ைோசிக்க்லோம். கவிஞரது கவிமத 
நூலகள் அமனத்து்ை என் ் �கரிபபில உள்ைன.

ைகோகவி ்போரதிமைத் தனது ஞோனகுருைோக 
ஏ ற று க் த க ோ ண ட ை ர்  க வி ஞ ர்  சி ற பி . 
அதனோலதோன், 

  ‘என்ககைெ்ன குரு

  அென் எழுத்்த ்ெ்தம்

  ெொரத்்த சடடம்

   கைவி்்த சததியம்’    (்போரதி - மகதி எண:253)

 - என்று சூளுமரக்கிறோர்.

கோநதியின் மீதும் அைைறற ்ந�ம் 
தகோணட கவிஞர், ைகோத்ைோ(2006) எனும் கவிமத 
நூலிமனயும் ்பமடத்துள்ைோர்.

   ‘ஏவுகை்ைகைள் 

   யுகைததினிலும்

   இன்னும் உயிர்ககும்

   ்தததுெம் நீ’

 -  என்று கோநதியின் புகழிமனப 
்்போறறுகிறோர்.

சி ற பி யி ன்  க வி ம த  ை ோ ன த் தி ல 
என்தறன்றும் நட்�த்திரங்க்ை மிளிர்கின்றன. 
கவித்துைப பூைோம்லமைப த்போழிகின்றன. 
்பகட்டோன தஜோலிபபுகளின்றி, எளிமையின் 
கம்பீரத்தில ைக்கமைப ்பறறிப ்போடுகிற தமிழ் 
ைணணின் ைோனம்்போடிைோக ை்லம்ைருகிறோர் 
சிறபி.
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   ‘நியூட்ொன் குண்டுகை்�ொடும்

   அன்று ஏவுகை்ைகை்�ொடும்

   பீ்ங்கிகைள் டொங்கிகைள்

   ்பொர்ககைப்பல்கை்�ொடும்

   இன்று 

   ஏ்ை ்்தசங்கைளும் கூட

   படடினி ெயிறுகைளின் ்மல்

   பெனி ெருகின்்றன’    (கவிமத ைோனம்)

   - என்தறழுதுமகயில இைர் ைக்களுக்கோன 
கவிஞரோகச் சிகரம் ததோடுகிறோர்.

 ‘ஈழம்’ எனும் தம்லபபில சிறபி எழுதிை 
13 சிறு கவிமதகமைக் கவிஞர் ்ைனில 
கிருஷ்ணமூர்த்தி சிறுநூ்லோக தைளியிட்டோர். 
சிறுகவிமத என்றோலும் அமி்லத் துளிகைோய் 
அமை நம் ைனமத அரிக்கின்றன. உங்களுக்கோக 
அதித்லோரு துளி;

   ‘கைண்டியில் 

   படுததிருந்்தொர புத்தர

   ்கைொ்்ப் பற்கைளுடன்

   சிங்கை� பி்ககுகைள்

   ஊதுெததி ்கைொளுததி

   ெழிபடலொயினர

   “புத்தம் ச்ைம் கைசசொமி

   ்தமிைர ம்ைம் கைசசொமி” ’

இைக்குநர் இைைம் ்போரதிரோஜோவின் 
இைக்கத்தில 1978இல தைளிைோன ‘கிழக்்க 
்்போகும் ரயில’ திமரப்படத்தில கவிஞர் சிறபி, 
ஒரு ்போடம்ல எழுதினோர்.

    ‘மலரகை்� நொ்தஸெ்ங்கைள்

    மங்கைலத ்்தரில் மை்க்கைொலம்

    ெண்ை ஜொலம் ெொனி்ல…’

இ ப ்ப ோ ட ல  தி ம ர ப ்ப ட த் தி ல 
இடம்த்பறோவிட்டோலும், ஒலிநோடோவில 
இடம்த்பறறு, உ்லகம் சுறறிை புகழ்த்பறறது.

‘ அ க் கி னி  � ோ ட் சி ’  ந ோ ை ம ்ல 
ை ம ்ல ை ோ ை த் தி லி ரு ந து  த மி ழி ல 
தைோழித்பைர்த்தமைக்கோக 2001ஆம் ஆணடு 
�ோகித்திை அகோததமின் தைோழித்பைர்பபு 
விருதிமனயும் 2003ஆம் ஆணடு ‘ஒரு 
கிரோைத்து நதி’ கவிமத நூலுக்கோகச் �ோகித்திை 
அகோததமியின் ்பமடபபி்லக்கிை விருதிமனயும் 
த்பறறிருக்கிறோர். தனது ்பமடபபுகளுக்கோக 
இதுைமர 40க்கும் ்ைற்பட்ட விருதுகமைப 
த்பறறுள்ை கவிஞர் சிறபிக்கு 2022ஆம் ஆணடில 
ஒன்றிை அரசு ்பத்ைஸ்ரீ விருதிமன ைழங்கிக் 
தகைரவித்தது.

1996இல நமடத்பறற கவிஞர் சிறபியின் 
ைணி விழோவின்்்போது ‘சிறபி அறக்கட்டமை’ 
ததோடங்கப்பட்டு, ஆணடு்தோறும் மூத்த 
கவிஞருக்கு ‘சிறபி இ்லக்கிை விருது’ம், இமைை 
கவிஞருக்கு ‘இ்லக்கிைப ்பரிசு’ம் ைழங்கி 
ைருைது ்போரோட்டுக்குரிைது. கவிஞர் சிறபி 
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குறித்த 10 ஆய்வு நூலகள் தமிழிலும், 3 ஆங்கி்ல 
நூலகளும் தைளிைநதுள்ைன.

சி ற பி யி ன்  ்ப ்ல  க வி ம த க ளு க் கு ள் 
கமதக்கருவும் உருபத்பறறு விைங்குகின்றன. 
கோட்சி ைர்ணமனக்ைோடு நீளும் கவிமதகள் சி்ல 
்நரங்களில ஒரு கமதக்கோன முத்தோய்ப்்போடு 
முடிைமதயும் ்போர்க்க முடிகிறது. ஆனோலும் ஒரு 
கமதமை்ை ஒரு முழு நீைக் கவிமதைோக்கிக் 
கவிஞர் எழுதியிருக்கும் ததோகுப்்ப ‘தைைன 
ைைக்கங்கள்’ (1982). இநநூல தமிழக அரசின் 
்பரிசிமனப த்பறறது இன்தனோரு சிறபபு.

‘என் இனிை நண்பனின் அநதரங்கைோன 
ைோழ்க்மகக் கமத. ்ப்லப்ப்ல ஆணடுகைோக 
இ ந த க்  க ம த  எ ன்  ை ன து க் கு ள் 
அம்ல்ைோதிக்தகோணடிருநதது. கவிமதச் 
சிறகுகள் தநது இப்்போது நோன் அதமனப 
்பறக்கவிடுகின்்றன். கமதக் கவிமதகள் 
்ப்லைறமற நோன் முன்னர் எழுதியிருநத 
்்போதிலும் உணர்ச்சி தரங்கமிடும் கோதல 
கமதமைப புதுக்கவிமதயில ஆக்கும் 
மு ை ற சி யி ல  க டு ம்  ் � ோ த ம ன க ளு க் கு 
உள்ைோ்னன்’ என்று என்னுமரயில சிறபி 
குறிபபிட்டுள்ைோர்.

   ‘உன்ககும் என்ககும்

   ஏற்படட உ்றவு்ககு

   உலகைம் அறிய

   நொன் ்பயர ்சொல்ல முடியொது’ 

 - என்்பதோகத் ததோடங்கும் இநதக் 
கோதல க(வி)மதயில அைனும் அைளு்ை 

நோைகன் - நோைகி. இநதக் கவிமததைங்கும் 
தகோட்டிக்கிடக்கும் சிறுசிறு ைரிகளில நம் 
ைனமதச் சிமறபபிடித்து விடுகிறோர் சிறபி.

    இ்தோ… ஒரு �ோன்று;

   ‘அம்மொ ந்கைகை்� விற்்றொள்

   அப்பு்றம் கைொயகைறி விற்்றொள்

   ்த்லயில் சுமந்து வி்றகு விற்்றொள்

   பி்றகு?

   கைற்்ப விற்்றொள்!

   எங்கைளு்ககு 

   கைொல் ெயிறு நி்ம்பியது…’

இநநூலில நம்மைக் க்லங்கடிக்கும் ைரிகள், 
ைரிம� கட்டி நிறகின்றன. 54 கவிமத ை்லர்கைோல 
பின்னப்பட்ட இநதக் கமத ைோம்லமைப ்பறறி, 
‘சுருக்’தகனச் த�ோல்ல ் ைணடுைோனோல கவிஞர் 
மீரோவின் ைோர்த்மதகமைத்தோன் இரைல த்பற 
்ைணடும்.

 ‘கிபரோனின் முறிநத சிறகுகமைப ்்போல 
என் தோய்தைோழியில ஒரு ை�ன கோவிைத்மத – 
அைர கோவிைத்மதப ்பமடக்க ்ைணடும் என்று 
்ப்ல நோட்கள் ்பர்பரத்திருக்கி்றன்… ஒரு நோள் 
ஆம�ைோய்ப ்பமடத்தும் ்போர்த்்தன்.

இ்தோ… சிறபி ஊனுருக உயிருருக 
‘தைைன ைைக்கங்கமை’ப ்பமடத்துவிட்டோர்… 
சிறபி தஜயித்துவிட்டோர்’ என்கிற மீரோவின் 
்பகிர்்ை, �ரிைோன �ோ�ன ைரிகைோகின்றன.

ந ோ ட றி ந த  க வி ஞ ர் ,  சி ற ந த 
தைோழித்பைர்ப்போைர், ்்போறறுதலுக்குரிை 
்்பரோசிரிைர், இனிை தமிழ் உமரைோைர், 
� ோ கி த் தி ை  அ க ோ த த மி யி ன்  இ ்ல க் கி ை ச் 
த�ைல்போடுகமை ைக்கள் ைன்றங்களுக்கு 
அ ம ழ த் து ை ந த  இ ்ல க் கி ை ை ோ தி  எ ன ப 
்பன்முகப்பட்ட திறனோளுமைைோகத் திகழும் 
கவிஞர் சிறபி, ைரும் ஜூம்ல 29 அன்று 
தனது 87ஆைது அகமையில அடிதைடுத்து 
மைக்கிறோர்.

கவிஞமர ைோழ்த்தி ைணங்குைதில 
்்பருைமக தகோள்கி்றன்.

                               - இன்னும் த�ோல்ைன்...
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உைக சினிமொ

ததொைர் - 29 èMT

திரைப்படம் : The Shadow in My 
Eye (The Bombardment)

எநதச் சூழலிலும் ்்போர் நோ�த்மதத்தோன் 
ஏற்படுத்தும். ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இன்றும் 
ஏற்படுத்திக்தகோணடிருக்கிறது. 

இரணடோம் உ்லகப ்்போர் கோ்லகட்டத்தில 
்ைறு ஒரு ்பக்கம் ்்போட ்ைணடிை 
தைடிகுணமட இடம் ைோறறி ஒரு ்பள்ளி 
மீ து  ் ்ப ோ ட் டு வி டு கி ற ோ ர் க ள் .  உ ள் ் ை 
நடநதுதகோணடிருக்கும் நோடக ஒத்திமகயில 
ஈவிரக்கமின்றித் துர்ைரணம் அரங்்கறுகிறது. 
ைோர் உள்்ை... ைோர் தைளி்ை.. ைோர் உயி்ரோடு.. 
ைோர் தபபித்தோர்கள் என்ற ்பமத்பமதப்்போடு 
கமடசி அமர ைணி ்நரம் நம் கணகள் 
அறு்படுைமத உணர்கி்றோம். மிக தைலலிை 
்கோட்டில ைோனுட வி�ோரமணகள்... ைனதுக்குள் 
நடத்தும் ்்போரோட்டங்கள்... ்்போர்க்கைங்கமை 
விட ்ைோ�ைோன அனு்பைங்கமைத் தரு்பமை.

அழகோன தடன்ைோர்க் கோட்டுப்பகுதி 
தைகு ்நர்த்திைோக விரிைத் துைங்க... தைன்றி 
ம�க்கிமைத் தள்ளிக்தகோணடு விசில 
அடித்துக்தகோண்ட த�லலும் முதல கோட்சி்ை 
கணகமை ை்லரச் த�ய்யும் அட்டகோ�த்மத 

நைக்குள் கடத்தத் துைங்கும். அ்த ்நரம் 
ஒரு குடும்்பம் ஒரு திருைணத்துக்குக் 
கிைம்பிக்தகோணடிருக்கும். அமதத் ததோடர்நது 
அைர்களின் ்பைணத்தில நிகழும் ைன்ைம்... 
அமதக் கணட சிறுைன் தைன்றிக்கு நித்திமர 
இழக்கச் த�ய்கிறது. நிதோனமும் அைமனக் 
மகவிடுகிறது.

் ்ப ோ ர் க் க ோ ்ல  ை ன் ை ங் க ள்  கூ ட் டு 
முைறசியில கிைர்நது எழும் தனிைனித 
அைர்ச்சிைோக அைமன ஊமைைோக்கிவிடும்.

நி ஜ ை ோ க  ந ட ந த  � ம் ்ப ை ங் க ம ை 
அடிப்பமடைோகக் தகோணடு எடுக்கப்பட்ட 
்படம் என்று இமணைம் த�ோலகிறது. இதைம் 
இடி்படும் �ம்்பைங்கள் ்படத்தில ஏரோைம். 
்்போர்ச்சூழல ைோமரயும்... ைோமரயும் ஒரு்்போதும் 
நிம்ைதிைோக இருக்க விடோது. அதிர்வில 
ைோட்டிக்தகோணட தைன்றி ்படம் முடியும் 
ைமரயில ைோனம் ்போர்க்க அச்�ப்படுகிறோன். 
்்பச்சு ்்போய்விடுகிறது. மூச்சில ஒவதைோரு 
தநோடியும் ்பைமும் ்பைங்கரமும்தோன். 
தைன்றியுடன் ்�ர்நது மூன்று சிறுமிகளின் 
ைோழ்வும் தினமும் நம் முன்்ன அச்�த்்தோடு 
விரிமகயில தஜர்ைனியின் கட்டுப்போட்டில 
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இருக்கும் தடன்ைோர்க் குடிைக்களின் தைோத்த 
ைோழ்க்மகயும் நம் முன்்ன கட்டுப்போடுக்ைோடு 
ஒளிநது ஒளிநது விரிகிறது.  

ஒரு ்்போர் விைோனம் தைறுத்லோகப 
்ப ள் ளி க்  க ட் டி ட த் தி ன்  மீ து  மு ட் டி 
விழுநதுவிட... பின்னோல ்பறநதுதகோணடிருநத 
ைறற ்்போர் விைோனத்தில இருநதைர்கள் 
அநதக் கட்டிடம்தோன் நோஜி ்பமடயின் 
தைட் ்கோட்டர்ஸ (டோர்தகட்) என்று 
தைறுத்லோக முடிவுக்கு ைநது குணடு ்்போட 
ஆரம்பித்துவிடுகிறோர்கள். ஆனோல அது 
்பள்ளிக்கூடம் என்்பது அைர்களுக்குத் 
ததரிைதிலம்ல. ்்போர்களின் கணகளில 
எப்்போது குருடு விழும் என்று எப்்போதும் 
ைோருக்கும் ததரிைோது என்்பதறகு இதுதோன் 
உதோரணம்.

நல்ல ்தமை்ைோ.... கள்ைத் ்தமை்ைோ... 
என்ன ்தமை்ைோ... அது எநதத் ்தமையின் 
அடிப்பமடயி்்லோ தடன்ைோர்க்கில இருக்கும் 
தஜர்ைனி நோஜி ்பமடமை நோ�ம் த�ய்யும் சித்து 
்ைம்லயில  இறங்கும் பிரிட்டிஷ் குறி தைறி 
நிகழும் வி்பத்து ஒரு ்பள்ளியில ஏற்படுைதுதோன் 
கமத. நிஜமும். 

தடன்ைோர்க்மக ஆக்கிரமித்த தஜர்ைனி 
அரசின் தைட் ்கோட்டர்ம�ப ்்போட்டுத் தோக்க 
்ைணடும் என்று ைோன்தைளி தோக்குதலில 
ஈடு்படுகிறோர்கள் பிரிட்டிஷ் பைக்கர்ஸ.

குறி தைறுதல இைலபுதோ்ன. ஆனோல 
தைறிை குறி எங்கு த�ன்று விழுகிறது என்று 
ஒன்று இருக்கிற்த. அது ்பள்ளிக்கூடம். உள்்ை 
இருக்கும் ஒவதைோரு குழநமதயும்... அது எநத 
நோட்டுக் குழநமதைோய் இருநதோல என்ன… 
்பலி ஆைமதப ்்போர் கோ்ல �கஜம் என்றோ 
எடுத்துக்தகோள்ை முடியும்? குணடு வீச்சில 
சிதி்லைமடநத கட்டிடம் என்னோகும்.. எப்படி 
தநோறுங்கிக் கிடக்கும்.. உள்்ை இருந்தோர் 
ைோட்டிக்தகோணடு உடல நசுங்கிப ்்பச்சிழநது 
மக கோலகள் இழநது மூச்சுக்குத் தவித்து 
இதில தைளி்ை இருநத ம்பப உமடநது நீர் 
உள்்ை த�ன்று என்று ஏக கோ்லத்தில எல்லோச் 
�ோத்தோன் ்ைம்லயும் அரங்்கறுமகயில நோம் 
கணகள் பிம�நது ்போர்த்துக்தகோணடிருப்்போம். 
த�ய்ைதறிைோது எல்லோமும் நிகழ்த்திவிட்ட 
்்போர் தைறுை்ன விட்்டத்தி ைன்னிபம்பப 

பிறகு ்கோரும். ஆனோலும் உள்்ை இறங்கிக் 
கோப்போறற முைறசிக்கும் ஒரு ்்போர்வீரன்... 
கடவுைோக நைக்குக் கோட்சி அளிக்கிறோன். உள்்ை 
குழநமதக்ைோடு ைோட்டிக்தகோணட சிஸடர் 
ததர�ோ ஒரு டீச்�ரோகப ்படும் ்ைதமனயும் 
ஒரு �க ைனுஷிைோகக் தகோள்ளும் ்பரிதவிபபும் 
�க உயிர்களுக்குக் தகோடுக்கும் நம்பிக்மகயும் 
நம்மைப ்்போட்டுத் தோக்குகின்றன. உள்்ை 
ைோட்டிக்தகோணட ஒவதைோரு குழநமதயும் 
ததர�ோ ததர�ோ.. என்று அழுதுதகோண்ட 
க த் து ை ம த  ை ோ ர் த் ம த யி ல  � ரி ை ோ க ப 
த்போருத்திவிட முடிைோது. அது உயிர் ்நோக்கும் 
உள் ்நோக்கிை ்பட்படபபு.

கிட்டத்தட்ட கமதயின் நோைகி, அநத 
சிஸடர் ததர�ோ ஒரு நன்னோக இருக்கும் ரித்பல 
என்றுதோன் புரிநதுதகோள்கி்றோம். அன்ம்பப 
்்போதிக்கும் அைளின் அருகோமை எப்்போதும் 
கோத்லோல நிரம்பி இருக்கிறது. இறுதியில 
அைள் எடுக்கும் முடிவு கடவுளின் பிள்மையில 
இருநது கடவுைோக்ை அைமைக் கோ்லம் 
ஆக்குகிறது. கடவுமைத் ்தடிக்தகோண்ட 
இருக்கும் அைமைக் கடவு்ை கணடமடைது 
என்று அநதப ்போத்திரம் ்போதி ்தைமதைோகவும் 
மீதி தோைோகவும் ைோறிவிடுகிறது.

வி்பத்தில இருநது தபபித்துக்தகோணட 
தைன்றி.. கட்டிடத் துகள்கள் உடலில 
அ ப பி ை ்ப டி  அ ங் கு ம்  இ ங் கு ம்  ஓ டி 
அ டி ்ப ட் ட ை ர் க ளி ன்  த ்ப ை ர் க ம ை ச் 
்�கரிக்மகயில கணணீமர உதிர்த்துக்தகோண்ட 
இருக்கும் அைன் கணகளில ஆயிரம் 
ைோர்த்மதகள்.. ்லட்�ம் ்கள்விகள். அைன் 
்்ப�ோதைோழி ்்பசும் தைோழிைோக ைோறுமகயில 
தைோழியின் சூட்சுைம் தைடிகுணடுகைோல 
நிரம்பி இருக்கிறது. ஏன் ்்பசுைமத 
நிறுத்திவிட்டுச் �ணமடயிட ஆரம்பித்்தோம் 
என்று ஏ்த்தோ ்கள்விகள் சிதி்லைமடநத 
பூச்சுப ்பவுடர்களின் தூசுப ்பட்லத்தில இருநது 
எழுைதோக்ை நம்புகி்றன்.

தங்கள் குழநமத எப்படிைோைது தைளி்ை 
ைநதுவிடோதோ என்று தபபி தைளி்ை ைரும் 
ஒவதைோரு குழநமதைோகப ்போர்த்துப 
்பரிதவிக்கும் அம்ைோ அப்போக்கள் இதைங்களில 
ததோடர் குணடுகள் தைடித்துக்தகோண்ட 
இருப்பதோக நோம் உணர்கி்றோம். நைக்குள்ளும் 
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தைடிச் �த்தம் தைௌனைோய் எழும்புகிறது. 
குருதி ் தோய்நத ஒறமறக்கல இடி்போடுகளுக்குள் 
சிக்கிக் கிடக்கும் கோட்சி... திரும்்பத் திரும்்பப 
்்போரின் மூர்க்கத்மத தைோத்தைோய்த் துபபுகிறது. 
அடி்பட்டு இறநது கிடப்பது தன் குழநமதைோக 
இருக்கு்ைோ என்று ்போர்த்துப ்பதட்டப்படும் 
‘ரி்ைோ’ரின் அம்ைோவும் அப்போவும் அது 
அைள் இலம்ல என்று ததரிநததும் தைல்ல 
ஆசுைோ�ைமடநது ஆனோல அ்த ்நரம் 
மீணடும் அச்�த்துள் அடங்குைது த�ய்ைதறிைோத 
சிநதமனயின் ைலி.

உள்்ை ைோட்டிக்தகோணட சிஸடர் 
ததர�ோ்ைோடு துக்கமும் துைரமுைோக 
ைோனுடமும் தத்தளித்துக்தகோணடிருப்பதோகத்
தோன் ்தோன்றுகிறது.  

்பசியின் த்போருட்டு ஈைோ ்பள்ளிமை 
விட்டு தைளி்ைறிட ஏ்தச்ம�ைோக ைரோணடோ 
த ோ ண டி க் த க ோ ண டி ரு க் கி ற ோ ள் .  அ ந த த் 
தருணத்திலதோன் அநதத் தைறோன முதல 
தைடிபபு நிகழ்கிறது. அைளுக்குப பின் �றறு 
தூரத்தில நிகழும் அநத தைடிபபில அைள் 
ைோட்டிக்தகோள்ைதிலம்ல. ையிரிமழயில 
தபபித்த அைள் மீது கட்டிடப பூச்சுத் துகள்கள். 
அதிர்ச்சிைோ அ�ரீரிைோ ஒன்றும் ்தோன்றோத 
ைனநிம்லைோ.. இலம்ல முன்்்ப ைநதுவிட்ட 
்பசிைோ? அங்கு என்ன்ைோ நடக்கப்்போகிறது 
என்்பமதத் தைறோக ைநது ்ைோதிை முதல 
தைடிபபி்்ல்ை உணர்நதுதகோள்கிறோள். 
உணர்நதுதகோணடோைோ.. அப்படி்ை வீடு 
்நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்துவிடுகிறோள். 
இ று தி க் கு ம்  இ று தி ை ோ க . . .  வி ்ப த் தி ன் 
ஆரம்்பத்தி்்ல்ை தைளி்ைறிவிட்ட அநதச் 
சிறுமியின் ்பசி அைமை வீடு ்நோக்கித் 
தள்ளிவிட்டிருப்பமத உணர்மகயில ்படம் 
முடிநதுவிடுகிறது. ஆனோல ்போதிபபு இன்னமும் 
முடிைவிலம்ல. அது தீரோச் ்�ோகத்மத 
ஒவதைோரு வீட்டிலும் ைைர்த்துக்தகோணடுதோன் 
இ ரு க் கி ற து .  ஈ ை ோ வி ன்  அ தி ர் வு க ள் . . 
நடநதுதகோணடிருப்பது என்ன என்று புரிைோைல 
அைள் ்போடும் ்போடலின் அம்லைரிம� என்று 
அை்ை இநதக் கமதயின் அநதியும் ஆதியுைோக 
இருக்கிறோள்.

்பசி தகோணட சிறுமி ஈைோ ்போதியில 
தைளி்ைறிைது குறித்தோன ததளிவு ்ைணடி... 

அப்படிைோ அது அப்படி இருநதோல... இருக்க 
்ைணடு்ை.. என இறுதிக் கோட்சியில 
அநதத் தோயின் நமடயும் ஓட்டமும் ்கைரோ 
பின்்னோக்கி்ை வீடு ைமர நகர, நோம் அநதத் 
தோய்க்கு முன்்போக ஓடிக்தகோணடிருப்்போம். 
அழுமகயும் சிரிபபுைோக புள்ை உயி்ரோடதோன் 
இருக்கு ்்போ்ல... என்்பதோக ைனதில பிம�நது 
உருளும் உயிமரப பிடித்துக்தகோணடு 
ஈைோவின் தோய் வீடமடமகயில நைக்கும் மூச்சு 
ைோங்குகிறது. இநத தநடு நீணட �ோட்டின் 
இறுதியில தைடித்து அழும் அநதத் தோயின் 
கணணீரில அப்பப்போ நைக்கும் கூட ஆசுைோ�ம்.

எ ரி யு ம்  க ட் டி ட த் து க் கு  மு ன் 
த � ய் ை த றி ை ோ ை ல  அ ங் கு ம்  இ ங் கு ம் 
ஓடிக்தகோணடிருக்கும் த்பற்றோர்கள்... இநதப 
்்போர்களின் �ோட்சி. அைர்கள் தம்லயுைறற 
ைோலுைறற நிர்்பநதங்கள். த�ோறகள் அறற 
த்பரும் துைரம் ைரணங்கமை தைகு சு்ல்பைோக 
நிகழ்த்திவிடுகிறது. ைோணடைர் ்்போக 
மீணடைரின் ைனதுக்குள் அனுதினமும் 
தைடிக்கோத அணுகுணடுகள். புழுதி ்படிநத 
முகத்்தோடு ைோனத்மத தைறித்துப ்போர்க்கும் 
ஈைோ இநதக் கமதயின் தைோத்தக் குறியீடு. 
முட்டோள்தனைோன ்்போரின் அமடைோைம் 
என்றும் த�ோல்ல்லோம்.

குழநமதகமைப ்பலி தகோடுப்பதும் 
்பறி தகோடுப்பதும் ்்போத்லோரு குறற 
உணர்ச்சிக்குள்ைோகும் த�ைல உ்லகில 
்ைறுண்டோ. அதுவும் ைோ்ரோ த�ய்யும் 
என்ன்ைோ ்கோைோளித்தனத்திறகு... அது 
வி்பத்ததன்றோலும் தன் பிள்மைமைச் �ோகக் 
தகோடுக்க ைோருக்கு ைனசு ைரும்? தைறி 
ஏறிை அழுமகயின் ஆறறோமைமைக் கோ்லம் 
கோ்லைோகப ்்போர்கள் நிகழ்த்திக்தகோண்ட 
இருப்பமத எப்படி ்போர்ப்பது..

்்போரின் ஆரம்்பம் ்ைணடுைோனோல 
அதிகோர ைர்க்கத்தின் அட்றோசிட்டியில 
ஆரம்பிக்க்லோம். அதன் முடிவு �ோதோரண 
ைனிதனின் வீதியில ஒரு த�ோரமணைறற  
நோைோக்ை த�த்துக் கிடக்கும். அது ததோடர் 
துைரத்தின் ஆகிருதி.

இயக்குநர் : Ole Bornedal
ஆண்டு : 2021
ம�ொழி : டடனிஷ்
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பச்ம�ை ்போத்திரம் அய்நது பூதங்கைோல 

ஆனது… ஆம் இ்தோ ததோலகோபபிைப ்போடல 
த�ோலைமதப ்படியுங்க்ைன்.

நி்லம் தீ நீர் ைளி விசும்்்போ மடநதும்

க்லநத ைைக்கம் உ்லகம் ஆதலின்

இருதிமண ஐம்்போல இைதனறி ைழோமைத்

திரிவில த�ோலத்லோடு தழோஅல ் ைணடும் 

நி்லம், தீ, நீர், கோறறு, ஆகோைம் ஆகிை 
அய்நது பூதங்கைோல ஆனதுதோன் பூமிதைனும் 
்பச்ம�ை ்போத்திரம்.

இநத அய்நதில ஒன்று சீர்கும்லநதோலும் 
்ப ச் ம � ை  ்ப ோ த் தி ர ம்  உ ரு க் கு ம ்ல யு ம் … 
ைனிதர்களின் ைோழ்வும் ்கள்விக்குறிைோகும்.

நீர், நி்லம் ்பறறி அதிகம் ்்பசுகி்றோம். 
ஆனோல தீ, கோறறு, ஆகோைம் ்பறறி அதிகம் 
த்போதுைக்களிமட்ை விைோதம் இலம்ல. 
எனினும் துமற �ோர்நத நிபுணர்களும், 
சூழலிை்லோைர்களும் ததோடர்நது கோ்லநிம்ல 
ைோறறத்திறகுக் கோரணைோன தீ, கோறறு, 
ஆகோைம் ்பறறிை விைோதம், ஆரோய்ச்சிதைன 
்ைறதகோணடு ைருகிறோர்கள்.

இ ன் று ,  தீ  சூ ழ லிை ல ,  தீ யி ன ோ ல 
ஏற்படும் ைோசு, தீர்வுகள் ்பறறித்தோன் ்போர்க்கப 
்்போகி்றோம்.

தீ சூழலிைல என்றோல என்ன?

தீ சூழலிைல என்்பது சுறறுச்சூழலின் 
ஒரு பிரிைோகும். இது கோட்டுத் தீயின் ்தோறறம் 
ைறறும் அமதச் சுறறியுள்ை சுறறுச்சூழலுடனோன 
உறவு, உயிருள்ை ைறறும் உயிரறற இரணடிலும் 
கைனம் த�லுத்துகிறது. 
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ஒரு கோட்டுத் தீ என்்பது இைறமகைோன 
சூழலில எரியும் தீ என ைமரைறுக்கப்படுகிறது. 

தீ சூழலிைல ைலலுநர்கள் தீ என்்பது 
ஒரு இைறமகைோன த�ைலமுமற என்்பமத 
அங்கீகரிக்கிறோர்கள். ்ைலும் அது அடிக்கடி 
ஏ ற ்ப டு ம்  சு ற று ச் சூ ழ ல  அ ம ை ப பி ன் 
ஒருங்கிமணநத ்பகுதிைோகச் த�ைல்படுகிறது.

தீ சூழலிைலில ்போர்க்கப்படும் முக்கிை 
கோரணிகள் தீ �ோர்பு, தோைரங்கள் ைறறும் 
வி்லங்குகளின் தழுைல, தீ ைர்லோறு, தீ ஆட்சி 
ைறறும் சுறறுச்சூழல அமைபபுகளில தீயினோல 
ஏற்படும் விமைவுகள்.

தீ சொர்பு

1930களில, அதைரிக்கோவின் ததறகுப 
்ப கு தி யி ல  உ ள் ை  ஆ ர ோ ய் ச் சி ை ோ ை ர் க ள் 
தநருபம்பச் சூழ்நதுள்ை எதிர்ைமறைோன 
கண்ணோட்டத்்தோடு எல்லோ தநருபபும் 
தகட்டது என்று ைோதிட்டனர். 

த்பரிை அைவி்லோன தீைோல ைமரைப்பட்ட 
்்பரழிவுப ்படம் த்போதுைக்களின் ைனதில 
( ை ற று ம்  அ ர சி ை ல ை ோ தி க ள்  ை ற று ம் 
வி ஞ் ஞ ோ னி க ளி ம ட ் ை )  அ ச் � த் ம த 
உருைோக்கிைது. ்ைலும் கோட்டுத் தீயிமனப 
்்போன்று எல்லோத் தீயும் தீங்கு விமைவிக்கும் 
என்்பது உணரப்பட்டது. 

மீளுருைோக்கம் ைறறும் ைைர்ச்சிக்குச் 
சுறறுச்சூழம்ல அதிகம் ்்போறற, தநருபபின் 
விமைவுகமை நம்பியிருக்கும் தோைர ைமககள் 
உள்ைன என்்பமத இநத ஆரோய்ச்சிைோைர்கள் 
அங்கீகரித்துள்ைனர். 

இநதச் சூழலகளில உள்ை தநருபபு, திறநத 
விமதப்போமதமை உருைோக்குைதன் மூ்லம் 
ைணமண விமதப்பதறகுத் தைோர்்படுத்துகிறது. 
அதோைது ைணணிறகு அடியில உள்ை தோதுக்கள் 
ைறறும் ஊட்டச்�த்துக்கமை இமை இைகச் 
த�ய்து உறிஞ்சுைதறகு அதிக அைவில 
கிமடக்கச் த�ய்கிறது.

்ைலும், த்பரும்்போலும் ைோழ்விடத்திறகுள் 
ஊடுருவி, பூர்வீக இனங்களுடன் ் ்போட்டியிடும் 
தோைரங்கமை அழித்துவிடும்.

தீ வைலொறு

ஒரு புவியிைல ்பகுதியில எத்தமன முமற 
தீ வி்பத்துகள் நிகழ்நதன என்்பமதத் தீ ைர்லோறு 
விைரிக்கிறது. 

்பதிவுத�ய்ைப்பட்ட ைர்லோறறின் மூ்லம், 
�மீ்பத்திை கடநத கோ்லத்மத நோம் ்போர்க்க்லோம். 
ஆனோல ததோம்லதூரக் கடநத கோ்லத்தில 
ஏற்பட்ட தீ ்பறறிை தகைலகளின் ஆதோரைோக 
ைரங்கள் உள்ைன. 

ஒ வ த ை ோ ரு  ஆ ண டு ம்  ை ர ங் க ளி ல 
ைைரும் ைமைைங்களின் அமைபபு மூ்லம் 
ைரங்கள் தங்கள் ைர்லோறமறப ்பதிவு 
த�ய்கின்றன. தநருபபு ஒரு ்பகுதி ைழிைோகச் 
த�லலும்்்போது, அநதக் குறிபபிட்ட ைரத்தின் 
ைைர்ச்சி ைமைைங்கள் ைடுைோக இருக்க்லோம். 
உயிருள்ை ைரங்களில இது தீ ைடு என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. இறநத ைரங்களிலும் தீ 
ைடுக்கள் கோணப்படுகின்றன. 

ைரத்தின் ் தோறறம் ் ததிகள் (ஒட்டுதைோத்த 
ைமைைங்களின் எணணிக்மகயிலிருநது 
கணக்கிடப்படுகிறது) தீ எப்்போது ஏற்பட்டது 
என்்பமதயும் த�ோல்ல முடியும். அநதத் தீ இநதப 
புதிை ைரங்கள் உருைோக ைழிைகுத்தது.

ைைர்ச்சி ைமைைங்கமைப ்பறறிை 
ஆய்வு தடன்ட்்ரோக்்ரோனோ்லஜி என்று 
அமழக்கப்படுகிறது.

த ட ன் ட் ் ர ோ க் ் ர ோ ன ோ ்ல ஜி ம ை ப 
்பைன்்படுத்தி, கடநத கோ்லத்தில தீ எப்்போது 
ஏற்பட்டது என்்பமத நோம் தீர்ைோனிக்க முடியும். 
்ைலும் சி்ல �ைைங்களில அைறறின் தீவிரம் 
ைறறும் திம� ைறறும் அநதச் �கோபதத்தின் 
ைோனிம்ல முமறகள் ்பறறிை பிற தகைலகமைத் 
தீர்ைோனிக்க முடியும்.
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தீ ஆட்சி

தீ ஆட்சி என்்பது நீணட கோ்லத்திறகு 
ஏற்படும் தீயின் ைடிைங்கமையும், அது நிகழும் 
சுறறுச்சூழல அமைபபில ஏற்படும் தீயின் 
உடனடி விமைவுகமையும் குறிக்கிறது. 

தீ ஆட்சிமை ைமரைறுக்க ்ப்ல ைழிகள் 
உள்ைன. தீ ஆட்சி என்்பது தீ நிகழ்வுகளின் 
அதிர்தைண, தீயின் தீவிரம் ைறறும் நுகரப்படும் 
எ ரி த ்ப ோ ரு ளி ன்  அ ை வு  ஆ கி ை ை ற றி ன் 
த�ைல்போடோகும்.

அ தி ர் த ை ண  த ்ப ரு ம் ்ப ோ லு ம் 
சுறறுச்சூழலின் ்பணபுகள், கோ்லநிம்ல ைறறும் 
கோ்லநிம்லயின் தன்மை (்பருைம் இைலம்ப 
விட ைறணடதோக இருநதோலும் அல்லது 

ஈரைோக இருநதோலும் �ரி) ைறறும் ்பறறமைபபு 
மூ்லங்கைோல தீர்ைோனிக்கப்படுகிறது. 

தீ யி ன்  தீ வி ர ம்  கி ம ட க் க க் கூ டி ை 
எரித்போருளின் அைவு, எரித்போருளின் எரிபபு 
விகிதம் ைறறும் தற்்போதுள்ை ைோனிம்ல 
நிம்லமைகைோல தீர்ைோனிக்கப்படுகிறது. 
அதிர்தைண ைறறும் தீவிரத்தன்மைக்கு 
இ ம ட யி ்ல ோ ன  த த ோ ட ர் பு க ள்  க ோ ற று , 
நி்லப்பரபபு ைறறும் தீ ைர்லோறு ஆகிைைறறோல 
்போதிக்கப்படுகின்றன. 

தீ ஆட்சிகமைப ்பறறிப ்்பசும்்்போது ்ப்ல 
கோரணிகள் த�ைல்படக்கூடும். இருபபினும் 
இநத எளிை ைமரைமற த்பரும்்போ்லோன 
�நதர்ப்பங்களில ்ைம்ல த�ய்யும்.
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தீக்்ொன ்ொைணங்ள்

சி்ல ைோனிம்ல தோனோக்ை கோட்டுத் 
தீமை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனோல ைனித 
நடைடிக்மககள் நிம்லமைமை இன்னும் 
்ைோ�ைோக்குகின்றன.

எடுத்துக்கோட்டோக, கோடுகளுக்குத் தீ 
மைக்கும் ைழக்கைோன இைறமக �க்திகள் 
பின்ைருைோறு:

அதிக தைப்பநிம்ல உ்லர்நத புல, 
இம்லகள், டிரங்குகள் அல்லது ம்பன் தோர் 
ஆகிைைறறின் எரிைக்கூடிை தன்மைமை 
உைர்த்துகிறது.

்ப்லத்த கோறறு கோட்டுத்தீ ்பரவுைமத 
்ைகப்படுத்துகிறது.

கோ்லநிம்ல ைோறறம் ைறறும் ைறட்சிகள் 
தீவிரைமடநது கோட்டுத் தீ ்பருைங்கமை 
நீடிக்கின்றன, குறிப்போக அ்ை�ோன் ்படுமகயில.

மி ன் ன ல  உ ்ல ர் ந த  க ோ டு க ளி ல 
்பறறமைபம்பத் தூணடுகிறது.

கடநத த�ோபதத்தில ஏறத்தோழ 90% தீ 
வி்பத்துகள், அ்லட்சிைம், வி்பத்து அல்லது 
்ைணடுதைன்்ற தீ மைப்பதன் மூ்லம் 
ைனிதனோல ஏற்பட்டமை. வி்பத்துகள் ைறறும் 
கைனக்குமறைோன த�ைலகைோல ஏற்படும் 
தீ வி்பத்துகளில சி்ல, கைனிக்கப்படோத 
தீபத்போறிகள், த்போறுப்பறற முமறயில 
தூக்கி எறிைப்பட்ட சிகதரட்டுகள் ைறறும் 
எரியும் குபம்பகள். மீதமுள்ை 10% தீ மின்னல 
தோக்குதலகைோல ஏற்படுகிறது.

என்ை, கோட்டுத்தீமைத் தடுப்பதில, 
இ ை ற ம க க்  க ோ ர ணி க ை ோ ல  ஏ ற ்ப டு ம் 
கோட்டுத்தீ அ்போைங்கமை அறிநதுதகோள்ைது 
அைசிைம். ைழக்கைோன நடைடிக்மககமைத் 
திட்டமிடும்்்போது ைறறும் கோட்டுத்தீ 
ஏற்படுைமதத் தடுப்பது எப்படி என்று 

சிநதிக்கும்்்போது, தற்்போமதை ைறறும் 
ைரவிருக்கும் ைோனிம்ல ைறறும் கோடுகளுக்கு 
அைறறின் ஆ்பத்மத ைனத்துமறயினர் கருத்தில 
தகோள்ை ்ைணடும்.

அதிக தைப்பம் அல்லது கோறறு 
வீசும்்்போது, ்ைம்ல த�ய்யும் கருவிகள் 
அல்லது ைோகனங்களில இருநது ைரும் 
பிரகோ�ங்கள், கோய்நத புல அல்லது இம்லகமைப 
்பறறமைத்து, கோறறின் கோரணைோகப த்பரிை 
பிர்த�ங்களுக்குத் தோை்லோம். இதனோல 
கோட்டுத் தீ ஏற்படுகிறது. கோட்டுத்தீயின் சிக்கல 
என்னதைன்றோல, அைறமறக் கணடறிைது, 
்நோக்கத்மதப புரிநதுதகோள்ைது ைறறும் 
ததோம்லநிம்ல உணர்திறமனத் தவிர ைறற 
நடைடிக்மககமை எடுப்பது எப்்போதும் 
�ோத்திைமிலம்ல. ரி்ைோட் த�ன்சிங் ்்போன்ற 
ததோழிலநுட்்பங்கள் இதறகு உதைக்கூடும்.

கைொடடுத தீயின் நன்்மகைள்/தீ்மகைள்

்பலன்ள்:

கோட்டுத் தீயின் சுறறுச்சூழல நன்மைகள் 
த ்ப ரு ம் ்ப ோ லு ம்  அ ை ற றி ன்  எ தி ர் ை ம ற 
விமைவுகமை விட அதிகைோக இருக்கும். 

ைழக்கைோன தீ வி்பத்துகள், எரித்போருளின் 
அைமைக் குமறக்க்லோம். இதனோல த்பரிை 
கோட்டுத் தீ ஏற்படுைதறகோன ைோய்பம்பக் 
குமறக்க்லோம். 

த ந ரு ப பு க ள்  த ்ப ரு ம் ்ப ோ லு ம் 
ஊட்டச்�த்துக்கள் ைறறும் இடத்திறகோகப 
பூர்வீக இனங்களுடன் ்்போட்டியிடும் அநநிை 
தோைரங்கமை அகறறுகின்றன. ்ைலும் 
சூரிை ஒளிமை ைனப்பகுதிமை அமடை 
அனுைதிக்கும் அடிைைர்ச்சிகமை நீக்குகிறது. 
இதன் மூ்லம் பூர்வீக உயிரினங்களின் 
ைைர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. 

தநருபபுக்குப பிறகு எஞ்சியிருக்கும் 
�ோம்்பல ைரங்கள் ைறறும் பிற தோைரங்களுக்கு 
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ைணணில ்பமழை தோைரங்களில பூட்டப்பட்ட 
ஊட்டச்�த்துக்கமைச் ்�ர்க்கிறது. 

ைைதோன அல்லது ்நோயுறற ைரங்கமை 
அழித்து, இமைை ஆ்ரோக்கிைைோன ைரங்கமை 
வி ட் டு வி டு ை த ன்  மூ ்ல ம்  பூ ச் சி க ம ை க் 
கட்டுப்படுத்துைதறகோன ைழிமையும் தீ 
ைழங்க்லோம். 

்ை்்ல குறிபபிடப்பட்ட அமனத்து 
ந ன் ம ை க ளு க் கு ம்  கூ டு த ்ல ோ க ,  எ ரி ந த 
ைரங்கள் ்பறமைகள் கூடு கட்டுைதறகோன 
ைோழ்விடத்மதயும், ்போலூட்டிகளுக்கோன 
வீடுகமையும், புதிை தோைரங்களுக்கோன 
ஊட்டச்�த்துத் தைத்மதயும் ைழங்குகிறது. 

இநத ைரங்கள் அழுகும்்்போது, அமை 
இன்னும் அதிகைோன ஊட்டச்�த்துக்கமை 
ை ண ணு க் கு த்  தி ரு ப பி த்  த ரு கி ன் ற ன . 
ஒட்டுதைோத்தைோக, உயிரிைல ்பன்முகத்தன்மை 
ைறறும் ஆ்ரோக்கிைைோன சுறறுச்சூழல 
அமைபபுகமை ்ைம்்படுத்துைதறகு தநருபபு 
ஒரு ஊக்கிைோக உள்ைது. 

இ து  பு தி ை  த ோ ை ர  ை ை ர் ச் சி ம ை 
ஊக்குவிக்கிறது ைறறும் ைனவி்லங்குகளின் 
ைக்கள்ததோமக த்பரும்்போலும் இதன் 
விமைைோக விரிைமடகிறது.

தீ்மகைள்:

தநருபபு ைண ்�தத்மத ஏற்படுத்தும். 
குறிப்போக குபம்ப அடுக்கில எரிபபு ைறறும் 
ைணணில உள்ை கரிைப த்போருட்கள். 

இ ந த க்  க ரி ை ப  த ்ப ோ ரு ள்  ை ண 
அரிபபிலிருநது ்போதுகோக்க உதவுகிறது. 
கரிைப த்போருட்கள் தீவிரைோன தீயினோல 
அகறறப்படும்்்போது, அரிபபு ஏற்பட்லோம். 
கடுமைைோன தீயினோல ஏற்படும் தைப்பம் 
ைண துகள்கமை மைட்்ரோ்்போபிக் ஆகவும் 
ஏற்படுத்த்லோம். 

ை ம ழ நீ ர்  ஊ டு ரு வு ை து  கு ம ற ந து 
்ைல்பரபபு நீரோக ஓடுகிறது. இதுவும் ைண 
அரிபம்ப ஏற்படுத்தும். உணமையில, 
ைணணில ஏற்படும் தீயினோல ஏற்படும் 
எதிர்ைமறைோன விமைவுகள் த்பரும்்போலும் 
மிமகப்படுத்தப்பட்டமை. ்ைலும் ்ைறகு 
அதைரிக்கக் கோடுகளில ஏற்படும் ்ப்ல தீவிரைோன 
தீயினோல சிறிை ைண ்�தம் ஏற்படுகிறது.

முன்னர் ்போதிக்கப்படோத ்பகுதிகளில 
தீபபிடித்த பிறகு அநநிை தோைரங்கள் விமையும் 
�ோத்திைமும் உள்ைது.

தீ்ய அட்ககு்தல்/வில்ககு்க ்கைொள்்கைகைள்

த ோ ை ர ங் க ளி ன்  க ்ல ம ை  ை ற று ம் 
கட்டமைபபில தீ-வி்லக்குக் தகோள்மககளின் 
விமைவு கணி�ைோக ்ைறு்படுகிறது (ஸமித் 
ைறறும் பிஷ்�ர் 1997). 

சி்ல கோடுகளில சிறிை ைரங்களின் அடர்நத 
கோலுமறகமை (stocking) ைைர்ப்பதறகும், அநதப 
்பகுதிகளில தற்்போமதை தீ தீவிரத்திறகு அதன் 
்பங்களிபபு குறித்தும் கணி�ைோன அைவு கைனம் 
த�லுத்தப்பட்டுள்ைது. 

ை ற ண ட  த ோ ை ர ச்  சு ற று ச் சூ ழ ல 
அமைபபுகளுக்கு இது த்போதுைோக உணமைைோக 
இருநதோலும், ்ப்ல ஈரைோன ைறறும் குளிர்நத 
கோடுகளுக்கு இது எப்்போதும் த்போருநதோது. 

கோடு இல்லோத ்பகுதிகளுக்கும் இது 
த்போருநதோது. தீயின் அதிர்தைண ைர்லோறறு 
ரீதிைோக ஒரு குறிபபிட்ட சுறறுச்சூழல 
அமைபபில உள்ை தோைர ைமகமைப த்போறுத்து 
கணி�ைோக ைோறு்படும். 1911இல நிறுைப்பட்ட 
கோட்டுத்தீமை அடக்கும் தகோள்மககளின் 
சூழலிைல விமைவுகளும் தோைர ைமகமைப 
த்போறுத்து ்ைறு்படுகின்றன.

கோட்டுத்தீமைக் கட்டுப்படுத்துைது 
எப்படி?

                  அடுத்த ்பகுதியில கோண்்போம்.
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 அம்லமயொர் லைநூன் பீவி 
சிறுகலதப் ்பொட்டி

சிறப்புப் பரிசு தபறற சிறுகலத




‘பூம்’ என்று ஒரு �த்தம் ்கட்ட்த தவிர 
என்ன நடக்கிறது என்்பமத ்ைோசிக்கும் முன் 
தீயின் நோக்குகள் எழும்பித் தறகோலிகக் கூமரமைத் 
ததோடுைதறகோக சினம் தகோணட ்போம்பின் 
சீறறம் ்்போ்ல ஆங்கோரத்துடன் ஆடின. ்ைல 
துணடும் ்ைட்டியும் ்பறறி எரிைமதக் கூட �றறு 
தோைதைோக்ை உணர்நதுதகோணட முரு்க�மன 
என்ன ஏது என்று ்ைோசிப்பதறகுள் மகயில 
அகப்பட்ட ்படுதோமை எடுத்து அைன் ்ைல 
்்போர்த்தித் தமர்ைோடு தமரைோக உருட்டினோன் 
்கோவிநது. அதறகுள்ைோக தநருபபின் நீள்கரங்கள் 
முரு்க�ன் உடலில த்பரும்்பகுதிமைக் கருக்கி 
இருநதன. முரு்க�ன் மூர்ச்ம�ைோகினோன். 

அதிகோம்ல மூன்று ைணி என்்பதோல கூட்டம் 
எதுவும் ்�ரவிலம்ல. �மைைலுக்கோகக் கூட 
இருநத ஆட்கள் திபுதிபுதைன முரு்க�மனச் 
சுறறிக் குழுமினர். தகோஞ்�ம் ்்பர் தநருபம்ப 
அை�ரம் அை�ரைோக அமணக்கப ்்போரோடினர். 
்பரிைோறுைதறகோகக் தகோணடு ைரப்பட்ட 
ஆட்கள் �மைைல கூடத்மத விட்டுத் தள்ளி 
தைகு தூரத்தில ்படுதோ விரித்து அ�நது 
தூங்கிக்தகோணடிருநதனர். �மைைல கூடத்துக்கு 
தைளி்ை நோறகோலிகமை ைரிம� கட்டிப 
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்்போட்டு அதில கணண�நது இருநத தம்்பணணோ 
தநருபபு எரிைமதப ்போர்த்துப ்பதட்டத்துடன் 
எழுநது �மைை்லமறக்கு ஓடி ைநது கலம்லயும் 
ைணமணயும் அள்ளிப்்போட்டுத் தீமை 
அமணக்க முைறசித்தோர். 

“என்னடோ ஆச்சு?” எதிர்்பட்டைமனக் 
்கட்டோர். 

“எம்ல முரு்க�னுக்குத் தீ புடிச்சிக்கிச்சு.. 
அங்க ்்போங்கண்ண.” 

த்பரும் �ரீரத்மத தூக்கிக்தகோணடு 
தநருபபில ்பட்டுவிடோைல ஜோக்கிரமதைோக 
நடநது முரு்க�ன் அரு்க மூச்சிமரக்க ைநது 
நின்றோர். தநருபபு அமணக்கப்பட்டோலும் 
அைனது தீய்நத ்தோலும் தைநது சிைநத 
கோைங்களும் தம்்பணணோமை உலுக்கின. 

“்டய் முரு்க�ோ என்னடோ ஆச்சு.. 
எப்படிடோ ஆச்சு.. ” 

த்போ்லத்போ்லதைனக் கணணீர் விட்டு 
அழுதோர் தம்்பணணோ. 

“தள்ளிப ்்போங்கண்ண.. அளுதோ 
ஆறிடுைோ நவுநது நிலலுங்க.. ்கோயிநது ்்போயி 
407ஐ ைரச்த�ோலலு.. தன்�கரு ைணடிக்கு 
உள்ைதோன் தூங்கிக்கிட்டு இருப்போன்.. ஃ்்போன் 
தகமடக்கம்ல.. ்்போவும்்்போது தரணடு 
த்பட்ஷீட்மட எடுத்துட்டுப ்்போயி பின்னோ்ல 
விரிச்சுப ்்போடு.” 

்ப ர ்ப ர த ை ன  ் ை ற கூ ம ர ம ை யு ம் 
்பக்கைோட்டில கட்டி இருநத �ோமிைோனோ 
துணிகமையும் அகறறினோன் ்பத்து. 

“எம்ல முரு்க�னுக்கு எணதணய் 
�ட்டியி்்ல என்னடோ ்ைம்ல? ்டய் தோஸ 
ஒன்மனத்தோனடோ ைமட �ட்டி ்்போடச் 
த�ோன்்னன்?” 

“ ந ோ ன் த ோ ண ் ண  ் ்ப ோ ட் டு க் கி ட் டு 
இருந்தன்.. எத்தமன நோமைக்கு எம்ல 
முரு்க�னோ்ை இருக்கிறது.. இன்னிக்கு நோ 
ைமட ்்போட்றன். நீ நவுருன்னு ைம்்படிைோ 
என்மன நவுத்திட்டோன்.” 

“ இ ப ்ப  ் ்ப ோ ன  க ம த  எ து க் கு ? 

விடுங்கண்ண.. ைோரும் அை�ரப்பட்டு இப்ப 
அைமனத் தூக்க ் ைணோம். ைணடி ைநதுரட்டும். 
பின்னோ்்ல த்பட்ஷீட், ்ைஷ்டிமை எல்லோம் 
்்போட்டுட்டு அபபுறைோ தநதோனைோ தூக்கி அது்ல 
்படுக்க ைச்சிக்க்லோம். நவுருங்க.. நவுருங்க.. 
அைனுக்குக் கோத்து ைரட்டும்.. த�லரோசு 
ஓடிப்்போயி ைளிமக �ோைோன் த்போட்டியி்்ல 
்தன் ்போட்டில இருக்கும் எடுத்துட்டு ைோ.. 
சும்ைோ ்்பக்கோணடி ைோறி நிக்கோ்த.. ஓடு” ்பத்து 
்பர்பரப்போகக் கட்டமைகமைப பிறபபித்தோன். 

ததறித்து விழுநதிருநத எணதணய், 
ை ோ ண ல  து டு ப பு ,  ை ோ வு ச் சி த ற ல க ள் 
எல்லோைறமறயும் த்பருைோள் எடுத்து 
இடத்மதச் சுத்தம் த�ய்துதகோணடு இருநதோன்.

 “ஆம்பு்லன்ஸக்கு த�ோலலிற்லோம் ்பத்து.” 

“்ைணோம் அது ைரதுக்குள்்ை நோை 
407்்ல்ை ் ்போயிற்லோம். ஆம்பு்லன்ஸ அடப்போ 
இருக்கும். கோத்து ைரோது.. நம்ை ைணடியி்்ல்ை 
்்போயிற்லோம்.” 

த�லைரோஜ ்தன் ்போட்டிம்ல எடுத்து 
ைர அமத மகயில ைோங்கி மிகக் கைனைோக 
முரு்க�னின் உடலில இருநத தீக்கோைங்கள் 
மீது தடவினோன் ்பத்து. 

“ ஊ ண ோ ன்  எ று ம் பு  சு த் தீ ரு ம் 
உ்லோத்திக்கிட்டு இருக்கு. நீ ்போட்டுக்குத் ்தன் 
எடுத்துப பூசு்ற” ்பதறினோன் ்பன்னீர். 

“அது ்போக்கத்தோன் ஆமன ைோதிரி... 
அதும்்போட்டுக்கு பூமன கணக்கோ ்்போயிட்்ட 
இ ரு க் கு ம் .  ஒ ண ணு ம்  ்ப ண ண ோ து , ” 
த�ோலலிை்படி்ை முரு்க�னின் கோைங்கள் 
்ை்்ல இன்னும் தடவினோன் ்பத்து. 

்்ல�ோகக் கண விழித்து உடம்ல 
அம�த்தோன் முரு்க�ன். �பதம் ைரோைல 
சூழலுக்குச் �றறும் த்போருநதோைல தீ்ை 
உனக்தகோரு நோள் தீ மூட்டிப ்போ்ரோ்ைோ என்று 
எமத்ைோ நிமனத்துக்தகோணடு முரு்க�னின் 
உதடுகள் முணுமுணுத்தது முரு்க�னுக்்க 
�றறு தைறுப்போகத்தோன் இருநதது. தீயின் 
உஷ்ண்ைோ, கோைங்களின் எரிச்�்்லோ இன்னும் 
முரு்க�னுக்கு உமறக்க்ை இலம்ல.. 
அவைப்்போது தம்்பணணோ திட்டிைது ்்போ்லச் 
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சூடு த�ோரமணைறற தஜன்ைம்தோ்னோ? என்று 
அைனுக்்க ்தோன்றிைது. 

்பத்து அைன் ைலியில முனகுைதோக 
நிமனத்து அைன் கோதுக்கு அரு்க குனிநது 
“முரு்க�ோ.. தகோஞ்�ம் த்போறுத்துக்்கோ.. 
அந்தோைோ ஒருக்களிச்சுத் திரும்பிப ்படு.. 
தைோள்ை தைோள்ை.. இநதோ ைணடி ைநதுரும்.. 
ைநததும் ஆசுைத்திரிக்குச் �ட்னோ ் ்போயிட்லோம்.. 
ஒணணும் தை�னப்படோ்த..  எல்லோம் 
த�ரிைோயிடும்”என்று ஆசுைோ�ப்படுத்தினோன். 

புல்லட் ைணியின் ைணடிச் �த்தம் ் கட்டது. 
தம்்பணணோதோன் ்்போன் த�ய்து த�ோலலி 
இருநதோர். தறகோலிகச் �மைைல கூடத்துக்கு 
அருகிலதோன் ைோநோட்டுப ்பநதலில ைணி 
இருநதோர். விடிநதோல ைோநி்ல அைவி்லோன கட்சி 
ைோநோடு. திலலியில இருநது கோசிரோஜ தோக்கர் 
க்லநதுதகோள்ைதோல த்பரிை அைவில எல்லோ 
ஏற்போடுகமையும் த�ய்துதகோணடிருநதோர் 
ைணி என்கிற ததய்ைசிகோைணி. எபத்போழுதும் 
கோரில த�லைமத விட அைருக்கு உைப்போன 
புல்லட்டில எங்கும் ்பைணிப்பதோல ‘புல்லட் 
ைணி’ என அைரது திருநோைம் ்பரவிவிட்டது. 

“சிலிணடர் ஏதோச்சும் தைடிச்சிடுச்�ோ?” 

“இலம்ல தம்லை்ர.. ைமடக்கு எப்பவும் 
தைறகு அடுபபுதோன் நோை மைக்கிறது. 
சிலிணடர் ஓரைோ அப்படி இருக்கு ்போருங்க.. 
என்னோச்சுன்னு ததரிைம்ல. எணமணச் �ட்டி 
குபபுன்னு பிடிச்சிக்கிட்டுக் கோடோத் துணிங்க 
்பத்திகிச்சு.. அது்ல இைனுக்குத் தீக்கோைம்.”

 “ இ ன் னு ம்  எ த் த ம ன  ் ்ப ரு க் கு 
அடி்பட்டிருக்கு?” 

“நல்ல்ைமை ்பக்கத்து்்ல ைோரும் 
இலம்ல..  அதனோ்ல ்ைற ைோருக்கும் 
அடி்படம்ல..” 

“அப்போ.. நல்ல ்ைமை.. இைன் ்்பரு?” 

“இம்ல முரு்க�ன்.. இம்லங்கறது 
்பட்டப்்பரு தம்லை்ர புல்லட் ைணி ைோதிரி.” 

பு ல ்ல ட்  ை ணி  க டு ப ்ப ோ க த் 
தம்்பணணோமைப ்போர்த்தோர். ்ைதறோரு 

�ைைைோக இருநதோல கோய்ச்சி இருப்போர். 
பு ல ்ல ட் டு ம்  இ ம ்ல யு ம்  ஒ ண ண ோ ய் ை ோ 
அப்படின்னு விழுநது பிடுங்கி இருப்போர். 
ஆனோல இப்ப ்நரம் �ரியிலம்ல. எதுவும் 
திட்ட முடிைோது. 407 ைணடிமைப பின்னோல 
ஏறறுைதறகு ை�திைோக தன்�கர் ரிைர்ஸில 
எடுத்து ைநதுதகோணடிருநதோன். 

“எதுக்கு உள்்ை இநத ைணடி ைருது?” 

“்பக்கத்து்்ல 24 ைணி்நர ைோஸபிட்டல 
இருக்கோ்ை, அங்கதோன் ்்போ்லோமுன்னு..” 

“அததல்லோம் ஒணணும் ்ைணோம்.. 
வி�ைம் லீக் ஆயிடுச்சுன்னோ அவைைவுதோன். 
்பத்திரிமகக்கோரனுங்க ஊதி ஊருக்தகல்லோம் 
உம்ல ைச்சிடுைோனுங்க..  எைனோச்சும் 
்கைரோ்ைோட இங்க ைநதோனோ?” 

“இலம்ல தம்லை்ர.. ஆனோ கோைம் 
அதிகைோ இருக்கு. ைோஸபிட்டலுக்குப 
்்போகம்லன்னோ பிரச்சிமனைோ ்்போயிடும்.” 

“ைோநோடு முடிைற ைமரக்கும் ஒரு 
அ�ம்்போவிதமும் நடக்கக்கூடோதுன்னு ஊர்்்ல 
உள்ை �ோமிமை எல்லோம் ்ைணடிக்கிட்டு 
இருக்்கன்.. அநத ஆளு தோக்கர் ்ைற 
த�ணடிதைணட்டுக்குப த்போறநதைன்ைோ.. 
எங்க ்்போனோலும் கோமர ை்லப்பக்கைோ நிறுத்தி 
எறங்கி அபபுறம் ்போர்க்கிங்்்ல தகழக்கு 
்ைறகோ நிறுத்தச் த�ோலைோனோம்.. இநத வி�ைம் 
ததரிஞ்சுதுன்னு ைச்சிக்க.. அபபுறம் �குனம் 
�ரியிலம்ல அது இதுன்னு தைோமறச்சிக்கிட்டுப 
்்போயிடுைோன். தம்பு.. ஒங்ககிட்ட த�ோலறதுக்கு 
என்ன? ்ந�னல த்லைல்ல ஒரு த்பரிை 
்்போஸட் தகமடக்கும்னுதோன் நம்ை ஊர்்்ல 
நடத்த்றன்னு ைம்்படிைோ கட்சியி்்ல ்கட்டு 
ைோங்கி த�ோநதக்கோம� எமறச்சி த�்லவு 
்பணணிக்கிட்டு இருக்்கன்..  ஏதோச்சும் 
தகோழபபி வுட்றோ்த.” 

“அதுக்கோை அடி்பட்டைனுக்கு மைத்திைம் 
்பணணோ்ை இருக்க முடியுைோ?” ்கோ்பைோகக் 
்கட்டோன் ்பத்து. 

“தம்பி மைத்திைம் ்பணண ்ைணோம்னு 
ை ோ ரு  த � ோ ன் ன து ?  ஆ ஸ ்ப த் தி ரி யி ் ்ல 
்ைணோம்ைோ.. நம்ை ்பருபபு ைணடிக்குக் 
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தகோணடுகிட்டுப ்்போங்க. அங்க டோக்டமர ைர 
மைக்க்றன்.. டோக்டர் என்ன ்கக்கறோ்ரோ அது 
அங்க ைரும். கைம்லப்படோ்த. ஆஸ்பத்திரி அது 
இதுன்னு க்ை்பரம் ்ைணோம்னு த�ோல்றன்.. 
புரியுதோ?” 

தைளியில நின்றிருநத ந்பமர அமழத்தோர். 
“ைோரி.. நீ இநத ைணடியி்்ல இைங்க கூட ் ்போயி 
நம்ை ்பருபபு ைணடி ஆபீஸ ரூம் இருக்கில்்ல 
அங்க கட்டிம்லப பிரிச்சிப்்போட்டுப 
்படுக்கமை.” 

“தம்பு.. டோக்டர் அங்க ைருைோரு. உங்க 
ஆளுங்கமை இது்்ல கூட்டிக்கிட்டு அங்க 
்்போகச்த�ோலலு..  மிச்�த்மத அபபுறம் 
்்பசிக்க்லோம்.. வி�ைம் ்ைற ைோருக்கும் 
ததரிைக்கூடோது.. தகைம்புங்க.” 

த�ோலலிவிட்டு ்்போனில டோக்டமரத் 
ததோடர்புதகோணடோர். பின்னர் தம்்பணணோ 
கோதில ரகசிைைோக… “த�ோநதம் ்பநதம்.. 
�ோதி�னம்னு ைோரோச்சும் ைநதோ..” 

“அைனுக்கு எல்லோ்ை நோநதோன்.” 

“ � ரி  ்ப ோ த் து க் க ங் க . .  எ வ ை ை வு 
த�்லைோனோலும் நோன் த்ரன். ்போத்துக்க்லோம்.” 

புல்லட் ைணி சு்போைத்தில நல்ல ைனு�ன். 
த�ோன்ன்படி த�ய்ைக் கூடிைைர். தம்்பணணோ 
மகயில தகோஞ்�ம் ்பணத்மதத் திணித்தோர். 

த ம் ்ப ண ண ோ வு க் கு ச்  த � ோ ந த  ஊ ர் 
்பணருட்டிக்கு அருகில திருைதிமக என்றோலும் 
கடலூர் ைோைட்டம் முழுக்க எல்்லோரோலும் 
அறிைப்பட்ட புகழ்த்பறற �மைைறகோரர். 
்பக்கத்து ைோைட்டங்கைோன விழுபபுரம், 
ையி்லோடுதுமற, அரிைலூர் ைமர அைரது த்பைர் 
பிர்ப்லம். எத்தமன ந்பர்கள் க்லநதுதகோள்ளும் 
விழோ என்றோலும் அைருக்குப த்போருட்்ட 
இலம்ல. அமதவிட அறிவிக்கப்படோத 
்ைம்லைோய்பபு அலுை்லகம் அைருமடைது. 
எபத்போழுது ைோர் ்்போய்க் ்கட்டோலும் 
அைரிடம் ்ைம்ல கோலி இருக்கும். கலைோணம், 
ைோநோடு, ் கோயில வி்��ம், ் ைோகோ ைகுபபுகள் 
என்று எல்லோ நிகழ்ச்சியிலும் நீக்கைற 
நிமறநதிருப்போர். ஆக ஆட்களின் ்தமை 
அைருக்கு இருநதுதகோண்ட இருக்கும். இ்த 

கடலூர் ைஞ்�க்குப்பம் மைதோனத்தில ்ப்ல 
ைோநோடுகள், த்போதுக்கூட்டங்களுக்குப த்பரிை 
அைவில �மைத்துப ்்போட்டிருக்கிறோர். 

இப்பதைல்லோம் பிரிைோணி குைோட்டர் 
இல்லோை எைன் கூட்டத்துக்கு ைர்றோன்? 
்பநதல எப்படி்ைோ அப்படி்ை பிரிைோணியும் 
கட்டோைைோகிவிட்டது. அதுவும் புல்லட் 
ைணி இருக்கும் கட்சிக்கு அதிகம் ஆள் ்ப்லம் 
கிமடைோது. ் �ோத்மதப ் ்போட்டுத்தோன் கூட்டம் 
கூட்டணும். அதனோ்லதோன் ைமட ்போைோ�ம்னு 
திமி்்லோகம்... 

முரு்க�னுக்குச் சின்ன ைைசி்்ல்ை 
அப்போ இறநதுவிட தோய்ைோைன் தைவிலதோன் 
ைைர்நததும் ்படித்ததும். கலலூரிக்குப ்்போகும் 
�ைைத்தில அம்ைோவும் தைறிவிட ைோைோ மந�ோக 
‘த்போல்ல எல்லோம் ்படிக்கிறோங்க்ை. அப்படி 
்படி்ைம்்போ’ என்று மகக்கழுவி விட்டோர். 
அப்படிைோகப ்படித்ததுதோன் எம்.ஏ டிகிரி. 
்ைம்லக்கு எல்லோம் உத்திரைோதம் இல்லோத 
்படிபபு. 

தம்்பணணோவிடம் ்ைம்ல ்கட்டு 
ைநதத்போழுது அைர் ்கட்ட முதல ்கள்வி்ை 
‘என்ன ்படிச்சிருக்்க?’ என்்பதுதோன். த�ோல்ல 
� ங் ் க ோ ஜ ப ்ப ட் டு  “ அ தி க ம்  ஒ ண ணு ம் 
்படிக்கம்லங்கணணோ.. எழுதப ்படிக்கிற 
அைவுதோன்..” என்றோன். 

“ எ து க் கு க்  ் க க் க ் ற ன் ன ோ  இ ங் க 
எல்லோ ்ைம்லயும் த�ய்ை்ைணடி ைரும்.. 
உனக்்கோ �மைக்கத் ததரிைோது டிமரவிங் 
ததரிைோதுங்க்ற.. ்பரிைோற, சுமை தூக்க, இம்ல 
எடுக்க இதுக்தகல்லோம் ்ைோ�மன ்பணணக் 
கூடோது. ைணட்பத்து்ல வி்��ம்னோ இம்ல 
எடுக்க ஆளு இருக்கும். கட்சி ைோநோடு, ்கோயில 
திருவிழோ இங்க எல்லோம் நோைதோன் த�ய்ைணும். 
்பரைோயிலம்லன்னோ ைோ. .  நோமைக்்க 
்ைலைம்லைனூர்்ல ஒரு ்கோயில ஃ்பங்க்ஷன்.” 

அப்படி தரணடு ைரு�த்துக்கு முன்னோடி 
அைரிடம் ்�ர்நததுதோன். தங்கவும் திங்கவும் 
ஒரு பிரச்சிமன இலம்ல.. த்பரும்்போலும் 
் ை னி ல  இ ரு ந து  ை ளி ம க ,  க ோ ய் க றி 
மூட்மடகமைச் �மைைல அமற அல்லது 
ஸ்டோர் ரூம்முக்குத் தூக்கிச் த�லைது, 
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அரிசி கமைதல, கோய்கறி கழுவுதல என்கிற 
ைோதிரிதோன் அைனது ்ைம்லகள் இருக்கும். 
�ைைத்தில கோய்கறி தைட்டித் தருைோன். 
ஆனோல எதிலும் அதிநிதோனம். ்நரத்துக்கு 
ஏத்த ைோதிரி ்ைகைோக முடிக்க ைரோது. ஆனோல 
இம்லமைக் ‘கட்டி’ல இருநது பிரித்துப 
்பதனைோக நறுக்கி கோம்பு கிழித்து டி்பன் 
இம்ல, �ோப்போட்டு இம்ல என நறுவி�ோக 
அதிக ்�தோரம் இல்லோைல தரம் பிரித்து 
மைத்துவிடுைோன். இம்ல மைக்கும்்்போதும் 
அ்த நிதோனம்.. கிழிைோைல தகோள்ைோைல 
்பநதியில ஆள் ்போர்த்துப ்்போட்டுவிடுைோன். 
அதனோல அநத ்ைம்லக்கு அைமன விட்டோல 
ைோமரயும் அதிகம் விடைோட்டோர் தம்்பணணோ. 
அப்படித்தோன் அைனுக்கு இம்ல முரு்க�ன் 
என்று த்பைர் ைநதது. என்ன... இம்ல எடுப்பதும் 
அைன் ்ைம்லைோகிவிடும். அதுவும் ்பநதி 

்பரிைோறும்்்போது ‘எம்ல .. எம்ல இங்க ைோப்போ 
எம்ல’ன்னு ்நத்து ்ைம்லக்கு ைநத ்பை கூட 
கூபபிடும்த்போழுது எரிச்�்லோகும். ஆனோல 
உள்ளுக்குள் ஏதோைது ஒரு ை�ன்ைோ ்போட்்டோ 
�ம்்பநதமில்லோைல ஓடிக்தகோண்ட இருக்கும். 

இப்படித்தோன் ஒரு வி்��த்தில ஒருத்தன் 
குடித்துவிட்டு ‘ஏ்்லய்.. ஏ்்லய் எச்�க்கம்ல’ 
என்று நக்க்லோகக் கூபபிட கடுப்போக அைனரு்க 
த�ன்று எமத்ைோ த�ோல்ல முைறசிக்க.. 
ைோர்த்மதகள்தோன் ைரோைல �தி த�ய்தன. 
ஆனோல உள்ளுக்குள் ஒரு குரல அைமன்ை 
்போர்த்து ‘்பச்சின்னு இருநத தம்ல ைோமழ 
இம்லமை எச்சி்லோக்குன எச்�க்கம்ல நீதோணடோ’ 
அப்படின்னு திட்டிக்தகோண்ட இருநதது. 

எச்சில இம்ல எடுப்பது ைோதிரி ைகோ 
்கை்லைோன ்ைம்ல உ்லகத்தி்்ல்ை இலம்ல 
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என்று எல்லோ ்ைம்லக்கோரனும் தன்னுமடை 
்ைம்லமைக் கடினம் என்று த�ோலைது ் ்போ்லச் 
த�ோலலிக்தகோள்ைோன். மூடோைல ்்போகும் 
எச்சில இம்ல அப்படி்ை ைனிதனின் அத்தமன 
விகோரங்கமையும் தகோட்டி மைத்தோல ்்போ்லக் 
கிடக்கும். தைத்தப ்படித்து நோகரீகைோக உமட 
அணிநதைர்கள் கூட ஒரு ததோழு்நோைோளியின் 
உடல ்்போ்லச் �ோபபிட்ட இம்லமை விட்டுச் 
த�லலும்்்போது முரு்க�னுக்குக் ்கோ்பைோக 
ைரும். ‘அகத்தின் அழகு, தின்ன இம்லயிலதோன் 
ததரியும்’ என்று அடிக்கடி த�ோலலுைோன். ஒரு 
சி்லர் இம்லமைக் கழுவி மைத்தோற்்போ்ல 
அத்தமன கணக்கோகச் �ோபபிட்டிருப்போர்கள். 

அைர்கள்தோன் இம்ல எடுப்பைர்களுக்கு 
மிகப பிடித்தைோனைர்கள். அைர்கள் ்பதினோறும் 
த்பறறுப த்பரு ைோழ்வு ைோழ்நது ்ப்ல 
்பநதிகமைக் கோண ைோழ்த்துைோன். இன்னும் 
சி்லர் இம்ல மீது கோய்கறிகமை தைன்று தின்று 
அத்தமன ஆங்கோரத்துடன் கோறித் துபபுைோர்கள். 

த ம் ்ப ண ண ோ வி ட ம்  த � ோ ல லு ை ோ ன் , 
“ அ ண ் ண  இ னு ை . .  மு ரு ங் ம க க் க ோ ய் 
�ோம்்போருக்கு ஒத்துக்கோதீங்கண்ண.” 

“ஏணடோ?” 

“அட என்னங்கண்ண... எனு்ைோ 
�ணமடக்கோரனுங்க ைோயி்ல எதிரிங்க கட்மட 
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தைரலு தகமடச்� ைோறி அப்படி கடிச்சுக் குதறி 
இம்ல ்ை்ல துபபுரோனுங்க.” 

“இம்ல எடுக்கறைன் �ோபபிடறைமனப 
்போக்கக் கூடோதுடோ.. அதுக்குத்தோன் உன்மன 
இம்ல ்்போடச் த�ோன்னோ, திரும்்பவும் 
எடுக்கத்தோன் அனுபபுறது.. இமடயி்்ல எநதப 
்பதோர்த்தத்துக்கும் ்பரிைோற அனுப்பறதில்்ல..” 

தம்்பணணோவுக்குக் குடும்்பம் குழநமத 
குட்டி என்று எதுவுமிலம்ல.. ஆனோலும் 
ரோப்பக்லோக உமழக்கிறோர்.

“எதுக்குண்ண ்்பய் ைோதிரி இப்படி 
ஒமழக்கறீங்க? ைோ�த்துக்கு நறுக்கோ மூணு 
நோலு வி்��ம் ஒபபுத்துக்கிட்டு மிச்� நோளு 
அக்கடோன்னு வூட்டு்ல தகடக்கோை..” என்று 
ஒருநோள் ்கட்டோன் முரு்க�ன். 

“நோன் ைட்டும் தின்னு, தூங்கி நோமைக் 
கழிச்�ோ ்்போதுைோடோ? ஒன்மன ைோதிரி 
நோலு ்்பருக்குப த்போழபபுக்கு ைழி த�ய்ை 
்ைணோைோ? அதுவுமில்லோை �ோபபிட்ட 
மக ஈரம் கோைறதுக்குள்ை ்தடி ைநது 
‘அடடோ பிரைோதம்’னு ைோரோச்சும் த�ோலறப்ப 
தகமடக்கிற த�ோகம் இருக்்க அதுக்கு 
நோய் கணக்கோ ்தை்லோம்டோ” என்று அைர் 
த�ோன்ன்்போது ைனதுக்குள் ஒரு ்போடலின் 
ஒறமற ைரி த�ய்தித் ததோம்லக்கோட்சியில 
திரும்்பத் திரும்்ப ஓடும் பி்ரக்கிங் நியூஸ ் ்போ்ல 
ஓடி இம்ம� த�ய்தது. 

அடுத்தைர்களுக்கோக உமழக்கும் ரட்�கர் 
தம்்பணணோ என்று ்தோன்றிை்்போதுதோன் 
அநதப ்போடல நிமனவுக்கு ைநதது. கூட்ை 
அநத ைரிமை ஒலிக்கும் கரகரத்த குரல 
ைோருமடைது என்று ்ைோசித்து ்ைோசித்துப 
்ப ோ ர் த் த ோ ன் .  இ ன் த ன ோ ரு  இ டி ை ோ ப ்ப ச் 
சிக்கம்ல அைன் முன் தகோட்டிவிட்டு அநதக் 
்கள்வி ைட்டும் சிை்ன என்று ைனசுக்குள் 
உட்கோர்நதிருநதது. ‘அன்ன ைோட்சி அமனைரோகி’ 
என்கிற அநத ைரி அதறகு ்ைல நகர ைறுத்து 
இம்ம� த�ய்தது. இது்்போல ைறநது்்போன 
ைரிகமை நிமனவு்படுத்த ைழக்கைோகப ்பள்ளி 
்படித்த கோ்லத்தில அைர்நதிருநத தடஸக்கின் 
ை ர ச் சி ம் ம ்ப ப த ்ப ை ர் ப ்ப தி ல  இ ரு நது 

நிமனவு்படுத்த முைறசிப்போன். எப்படிைோைது 
பிடி்பட்டுவிடும். ஆனோல இநத முமற தரோம்்பச் 
�ணடித்தனம் த�ய்தது. தரணடு நோட்கைோக 
அநத ஒறமற ைரி ்பல து்லக்கும்்்போதும், 
கழிைமறயில அைர்நதிருநத்்போதும் கூட 
குமடநதுதகோண்ட இருநதது. 

க ள் ை க் கு றி ச் சி யி ல  ஒ ரு 
திருைண விழோவில ்பநதியில இம்ல 
எடுத்துக்தகோணடிருக்கும்்்போது எதிர்்போரோைல 
அடுத்த ைரிம�யில நோதமுனி அய்ைோமைப 
்போர்த்தத்போழுது ஒரு கணம் உ்லக்ை தன் 
சுழறசிமை நிறுத்திவிட்டு அைமன்ை உறறுப 
்போர்ப்பது ்்போ்ல இருநதது. அ்த �ைைம் அைர் 
ைகுப்பமறயில ைணமடயில நறுக்தகனக் 
குட்டி “முணடம், முணடம் (அது அைர் 
ட்்ரட் ைோர்க் ைோர்த்மத) அடுத்த ைரி ஞோ்பகம் 
ைரணும்னோ முதல ைரியி்்ல கமடசி எழுத்து 
தைய்தைழுத்தோ இருநதோ அமதயும் ்�ர்த்துச் 
த�ோலலிப ்பழகணும்னு எத்தமன தடமை 
த�ோலலி இருக்்கன்” என்று கரகரத்த குரலில 
்கோ்பத்துடன் முதுகிலும் குத்துைோர் என்்பது 
நிமனவுக்கு ைநதது. 

�ட்தடன அநத ைரி தைய்தைழுத்்தோடு 
மின்னிைது. ‘அன்ன ைோட்சி அமனை ரோகித்’ 
என்று ்தோன்றிை ைறுகணம் ‘தைக்தகன 
முை்லோ ்நோன்தோள் பிறர்க்தகன முைலுநர் 
உணமை ைோ்ன’ என்று மிச்� ைரிகளும் 
த்போறியில ைோட்டிை எலிமை இரக்கமுள்ைைன் 
திறநதுவிட்டோல ஓடி ைருைது ்்போ்ல ஓடி 
ைநதன. உள்ளுக்குள் ஒலித்துக்தகோணடிருநதது 
அது நோதமுனி அய்ைோவின் குர்்லதோன் 
என்று இன்தனோரு குரல ஆர்க்கிமிடீஸ 
்்போ்ல உள்ளுக்குள் துள்ளிக் குதித்தது. 
மிதமிஞ்சிை �ந்தோ�த்தில இம்ல எடுக்கும் 
அன்னக்கூமடயுடன் அைர் முன் நின்றோன். 

“அய்ைோ உங்களுக்கு என்மன தநனபபு 
இருக்கோ?” என்று ்கட்டோன். அைர் நிச்�ைம் 
நிமனவு மைத்திருப்போர் என்று �ந்தகத்துக்கு 
இடமில்லோைல நம்பினோன். 

“ைோருப்போ?” என்றோர் கணகமைச் 
சுருக்கிக்தகோண்ட. 
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“நோன்தோன் அய்ைோ முரு்க�ன்.. மநன்த் 
F்்ல உங்ககிட்்டதோன் ்படிச்்�ன்.” 

அைர் தோங்க முடிைோத அைைோனத்துடன் 
ைோரோைது ்போர்க்கிறோர்கைோ என்று சுறறிலும் 
தி ரு ம் பி ப  ்ப ோ ர் த் த ோ ர் .  ் � ோ த ம ன ை ோ க 
அைருக்குப ்பக்கத்தில இருநதைன் அைர் 
என்ன த�ோல்லப்்போகிறோர் என்கிற ஆைலுடன் 
அைமர்ை ்போர்த்துக்தகோணடிருநதோன். 
அைன் ்போர்த்துக்தகோணடிருநதது அைரது 
அைைோனத்தின் ்ரட்டிங்மக இன்னும் 
அதிகப்படுத்திைது. 

நோதமுனி அய்ைோ �ோைர்த்திைைோக “அநத 
ைத்தக்குழம்ம்ப இங்க ைரச் த�ோலலு” என்றோர். 

�ோபபிட்ட இம்லகள் ்போதி நிரம்பிை 
அன்னக்கூமட அபத்போழுதுதோன் அைன் 
மகயில கனத்தது. ஒரு கத்லக்ட்ரோ, 
டோக்ட்ரோ எதிர்்போரோத இடத்தில முன்னோள் 
ைோணைன் என்று அறிமுகைோனோல அைர் 
முகம் ஆனநதத்தில ை்லர்நதிருக்க்லோம். ஒரு 
இம்ல எடுப்பைமன எப்படி தன்னுமடை 
முன்னோள் ைோணைன் என்று த்பருமிதத்துடன் 
த�ோலலிக்தகோள்ை முடியும்? என்கிற ஞோனம் 
தோைதைோகத்தோன் உதித்தது. அங்கிருநது 
அைன் தைல்ல நகர்நதத்போழுது ‘த்பரி்ைோமர 
விைத்தலும் இ்ல்ை சிறி்ைோமர இகழ்தல 
அதனினும் இ்ல்ை’ என்கிற ைரிமை ைனக் 
குரல ஜபித்தது. நிச்�ைைோக அது நோதமுனி 
அய்ைோவின் குரல இலம்ல. ைலியும் 
எரிச்�லும் ஒன்்றோதடோன்று ்்போட்டி ்்போட்டு 
அைமன ைமதத்துக்தகோணடிருநதோலும்... 
நோதமுனி அய்ைோ, ஏ்தோ ஒரு ைணட்பத்துச் 
�ோப்போட்டுக் கூடம், ைக்களின் �்ல�்லபபு என்று 
ைனக்கணணுக்குள் ்லஜமஜயின்றிக் கோட்சிகள் 
ஓடிக்தகோணடுதோன் இருநதன. 

்ைனின் பின்்பக்கம் அைமனக் கிடத்த 
தூக்கிை்்போதுதோன் தீக்கோைத்தின் எரிச்�ல 
உயிர்்்போைது ்்போ்ல ைோட்டிைது. “த்பருைோள் 
்பத்து ்பதிமனஞ்சு ைோமழ இம்லமை 
எடுத்துட்டு ைோ. நல்லோ இை�ோ, நீட்டோ ்போர்த்து 
எடுத்துட்டு ைோ” என்று ்பத்து கத்தினோன். 
அைன் குர்்ல அப்படித்தோன். த்பருைோள் 
ஓடிப்்போயி ஒரு கட்டோக்ை எடுத்து ைநதோன். 

அதில இருநது இை�ோக இருநத இம்லகமை 
எடுத்தோன் ்பத்து. எணதணய் கிணணத்மத 
எடுத்துத் தைர அதில ஊறறினோன். இம்ல 
முழுக்க �லும்்பத் தடவினோன். முரு்க�னின் 
ஆமடகமை முழுமைைோகக் கமைநதுவிட்டு 
அநத இம்லகளில கிடத்தினோன். பிறகு ்ை்லோக 
இரணடு இம்லகமை அழுத்தோைல அப்படி்ை 
்போநதைோக மைத்தோன். தகோஞ்�ம் இதைோக 
இருப்பது ்்போ்லத்தோன் ்பட்டது. 

“ஏணடோ ஆஸ்பத்திரிக்்க ் ்போயிட்லோைோ? 
எனக்தகன்ன்ைோ ்பைைோ இருக்குடோ.” 

“ ஒ ண ணு ம்  ்ப ை ப ்ப ட த் 
்தமையிலம்லணணோ. கோைம் அதிகமில்்ல.. 
அைருதோன் டோக்டமர அனுப்ப்றன்னு 
த�ோலறோரு இல்்ல.. த�ோன்ன்படி த�ய்ற 
ஆளுதோன். அைரு தநனச்�ோ த�ன்மனயி்்லர்நது 
கூட டோக்டமர ைரைச்சிடுைோரு.. இப்பம் 
அைனுக்குச் த�்லவு ்பணண ைோரு இருக்கோ.. 
நீ ைட்டும் என்ன குதுருக்குள்ைைோ கோ� 
குமிச்சு ைச்சிருக்்க.. ைநதமத எல்லோம் 
்கட்டைங்களுக்குக் குடுத்துக் கோம� வுட்டு 
ஒட்டி இருக்்க.. ஊரு நுப்பம் அறிஞ்சு 
உடும்ம்பத் ்தோளு்ல ்்போட்டுக்கணும்.. 
புல்லட்டு ்்பரு தகட்டுடும்னு ்பைநது 
தகடக்கோன்.. அப்படி்ை ைோட்மடத் தடவிக் 
தகோடுத்து ைடிமைப பிடிச்சிக்கணும்.. இைன் 
ைோைன்கோரன் எட்டிக்கூட ்போக்கைோட்டோன்.. 
க ை ம ்ல ப ்ப ட ோ ் த ண ் ண . .  எ ல ்ல ோ ம் 
த�ரிைோயிடும்” என்று ஆறுதல்படுத்தினோன் 
்பத்து. அப்படி ஆறுத்லோக ்பத்து த�ோன்னோல 
தம்்பணணோவுக்கு ைனம் நிம்ைதிைோகிவிடும்.

ஒரு கூட்டத்தில ஏதோைது ஒரு குரல 
இப்படி �பதைோக இணக்கைோக ஒலித்தோல 
எல்்லோருக்கு்ை ைனம் ்்ல�ோகிவிடும். 
்்போர்த்திை ைோமழ இம்ல முரு்க�மன ஒரு 
தோய் ்்போ்ல அமணத்துக்தகோணடிருநதது 
்்போதுைோக இருநதது முரு்க�னுக்கு.. ்பநதியில 
இம்ல ்்போடும்்்போது சி்ல �ைைம் ்தோன்றும் 
ைரிகமை ைனம் இபத்போழுது முணுமுணுத்தது. 

“குைரி ைோமழயின் குருத்து அகம் விரித்து 
– ஈங்கு அமுதம் உணக அடிகள்..” 
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கடநத இரணடு ஆணடுகைோகத் தகவு 
மின்னிதழில ‘்தநீர்  �ோம்ல’ ததோடர் 
எழுதுகி்றன். �ங்க இ்லக்கிைம், நவீன 
இ்லக்கிைம், சினிைோ ்போர்மைகள், அன்றோட 
ைோழ்வின்ைழி அமடயும் தரி�னங்கள்.. 
இமை்ை ்தநீர் �ோம்ல உமரைோடலின் 
உள்ைடக்கங்கள்.

இ ன் று  ் ்ப சு ம் ் ்ப ோ து ,  ‘ அ டு த் து 
தைளிைோகப்்போகும்  தகவு,  50ைது இதழ்!’ 
என்றோர் ஜின்னோ.

இ்லக்கிைம், எழுத்து �ோர்நத ் ைம்லகைோல 
ை னி த ர் க ை ோ ல ,  த ங் க ள்  ை ர ண த் ம த த் 
தள்ளிப்்போட முடியும். 

‘ஒரு ந்பர் எப்்போது ்ைணடுைோனோலும் 
இறப்பதிலம்ல,  அைரோல முடியும்்்போதுதோன் 
இறக்கிறோர்!’ என்்போர் ்கபரிைல கோர்சிைோ 
ைோர்க்தைஸ. 

தகவு இதழ் தன்மன ைோசிப்பதன்ைழி 
ைனிதர்களின் இறுதிமைத் தள்ளி மைக்கிறது. 

‘அைர் இன்னும் ைோழோததோல, அைர் 
ைரணத்திறகு மிகவும் ்பைப்படுகிறோர்!’ 
என்கிறோர் கோஃபகோ.

ஜின்னோவும் அைரது நண்பர்களும் தகவின் 
இைக்கமும் ைனிதர்களின் ்பமடபபுணர்மைத் 
தூணடி அைர்கமை ைோழமைக்கிறது. ைரணம் 
குறித்த அச்�த்மத வி்லக்குகிறது. 

தகவு இதழுக்கு ைோழ்த்துக்கள்!

•

விக்ைம் - ட்பன இந்தியொ 
்படங்ளின பினனரடவு!

~

விக்ரம் ்போர்த்்தன். மிகச் சுைோரோன 
்படம்தோன். இன்டர்தைல ைமர ஃ்பகத் ்போசில 
்படம் ்போர்த்துக்தகோணடிருப்பது ்்போல 
்தோன்றிைது.

மூன்று ஆணடுகளுக்குப பிறகு கைல 
நடித்திருக்கிறோர். இமடயில அரசிைல ்பைணம், 
பிக்்போஸ என வி்லகியிருநதோர் என்்பதோல 
எதிர்்போர்பபு இருநதது.

மகதிமைப ்்போல ்்போமதப த்போருள் 
கடத்தம்ல  மைைைோகக் தகோணட ்படம்தோன் 
விக்ரமும். இருபபினும், மகதியில இருநத 
தடம்்்போ விக்ரமில இலம்ல. 

்்பன் இநதிைோ  த்பைரில ைருகிற ்படங்கள் 
த்பரும்்போலும் தரணடுங்தகட்டோனோக்ை 
இருக்கின்றன. 

் ்ப ோ ம த ப  த ்ப ோ ரு ம ை  ம ை த் து 
எடுக்கப்பட்ட ்கங்ஸடர் ்படங்களுள் 
முக்கிைைோனது சிட்டி ஆஃப கோட். அது 
தனிைனிதர்களின் கமத ைட்டுமிலம்ல. குறற 
நி்லத்தின் கமதைோகவும் இருநதது. 

ரி ் ை ோ டி  த ஜ னி ர ோ ம ை  ஒ ட் டி ை 
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்�ரிதைோன்றில புழங்கும் ் ்போமதப த்போருைோல 
எப்படி சிறோர் குறறைோளிகள் உருைோகிறோர்கள்? 
என்்பமத இைக்குநர் கோட்டியிருப்போர்.

ை று ம ை ,  க ல வி ை றி வி ன் ம ை , 
�ைத்துைமின்மை கோரணைோக உருைோகும் சிறோர் 
குறறைோளிகமை ைசீகரிக்கிறது ் ்போமத ைருநது 
கும்்பல. இங்கு அன்பு, கருமண, இரக்கம், 
்்போதமன, தத்துைம் எதறகும் இடமிலம்ல. 
இதன் விதிகள் துப்போக்கி முமனயில 
எழுதப்படுகின்றன.

இத்தமகை பின்னணிகள் எதுவும் விக்ரம் 
்படத்தில இலம்ல. இதிலும் ் ்போமதபத்போருள் 
ை ோ ஃ பி ை ோ ை ோ ன   வி ஜ ய் ் � து ்ப தி யி ன் 
் த ோ ற ற த் ம த  ஒ ரு  வி ளி ம் பு நி ம ்ல ப 
்போத்திரம்்்போலதோன் கோட்டியிருக்கிறோர்கள். 
ஆனோல, ்கோதகய்ன் கடத்தத்லன்்பததல்லோம் 
தமிழ்நோட்டு விளிம்பு நிம்ல ைோழ்வுக்குச் 
�ம்்பநதமில்லோதது. 

்ைலும் ் ்பன் இநதிைோ ்படம் எடுக்கி்றன் 
்்பர்ைழிதைன்று �மீ்பகோ்லைோகத் தமிழ்ப்பட 
அமடைோைத்மதத் ததோம்லத்துவிடுகிறோர்கள். 

சினிைோ ்்போன்ற கம்லைடிைங்கள் 
உணர்ச்சி்ைோடு இமணநது இைங்கு்பமை. 
அப்படி, விக்ரம் ்படத்தில  ்போர்மைைோைர்களின் 
உணர்சி்ைோடு இமணகிற கோட்சிகள் எதுவும் 
இலம்ல.

மகதி ்படத்தின் திமரக்கமத அமைதி 
விக்ரமில இலம்ல. ஒன்றமர ைணி ்நரத்தில 
முடித்திருக்க ்ைணடிை சிறிை கமதமை 
ஜவவு்்போ்ல இழுக்கிறோர்கள்.

எம்ஜிஆர், சினிைோமைத் தன் அரசிைல 
ைைர்ச்சிக்குப ்பைன்்படுத்தினோர். ்நறறு 
ைநத உதைநிதிகூட தமிழகத்தின் தம்லைோை 
பிரச்�மனைோன தீணடோமைமை மைைப்படுத்தி 
தநஞ்சுக்கு நீதி எடுத்தோர். 

ஆனோல கை்்லோ தமிழகத்துக்குச் 
�ம்்பநதமில்லோத  ஒரு பிரச்�மனமைப 
்படைோக்கியிருக்கிறோர். கோரணம் எளிது. 
விைோ்போரம். 

விக்ரம் ்படத்தில கைல நடித்திருக்கிறோர். 
ஆனோல, கைல ்படைோக இலம்ல. ்பகத் ஃ்போசில 
நடித்திருக்கிறோர். ்பகத் ஃ்போசில ்படைோவும் 
இலம்ல. விஜய் ்�து்பதி நடித்திருக்கிறோர். 
விஜய் ்�து்பதி ்படைோகவும் இலம்ல. ்படத்மத 

்்லோ்கஷ் இைக்கியிருக்கிறோர். ்்லோ்கஷ் 
்படைோகவும் இலம்ல. 

எல்லோப ்போத்திரங்களும் தமிழ்தோன் 
்்பசுகின்றன. ஆனோல தமிழ்ப ்படைோகவும் 
இலம்ல. 

தக்கோளி கி்்லோ எண்பது ரூ்போய் 
விறகிறது. ்்லோ்கஷ் ்படத்மதப ்போர்த்தோல  
தமிழ்நோட்டில �ர்ை�ோதோரணைோகப பீரங்கிகள் 
கிமடப்பமதப்்போல ததரிகிறது. 

இதில சூர்ைோ ்ைறு. இன்தனோரு 
விஜய்்�து்பதி ்்போ்ல அைரும் கஷ்டப்பட்டு,  
நம்மையும் கஷ்டப்படுத்துகிறோர். 

தமிழ் சினிைோ ரசிகர்கமை நிமனத்தோல 
்போைைோக இருக்கிறது. ைணிரத்னம்,  கைல 
்படங்கமைக் குமற த�ோன்னோல, நம் 
ர�மனமைக் குமறத்து ைதிபபிடுைோர்க்ைோ? 
என்தறணணுகிறோர்கள் ்்போ்லத் ்தோன்றுகிறது.

•

அப்பொவின ரசக்கிள்!
~

ைோடுகளுக்கு  ஏன் சிரிக்கத் ததரிைவிலம்ல? 
ஆகோைம் ஏன் நீ்லைோக இருக்கிறது? மீன்கள் 
தணணீருக்குள் எப்படி தூங்கும்? கடவுளுக்குப 
்பசிதைடுக்குைோ?

அ ப ்ப ோ  ம � க் கி ள் 
மி தி த் து க் த க ோ ண டி ரு ப ்ப ோ ர் .  க ோ ம ்ல 
இைதையில. அைரது தைள்மைச் �ட்மடயின் 
முதுகுப ்பக்கம் நமனநதிருக்கும். ்கரிைரில 
உட்கோர்நதிருப்்பன். ்பள்ளிக்கூடம் ைரும்ைமர 
அைரிடம் ஏதோைது ்கள்விகள் ்கட்ட்படி 
இருப்்பன்.

்பக்கத்து ஊரோன சி. கீரனூர் ்பள்ளியில 
அைர் ஆசிரிைர். நோன் ைோணைன்.

அப்போ என்மன ம�க்கிளில அமழத்துச் 
த � ல லு ம்  ்ப ோ ம த  அ ழ க ோ ன து .  இ ரு 
ைருங்குகளிலும் தநல, கரும்பு ைைலகமைக் 
தகோணடது. 

ர்்ல ம�க்கிமை அைர் ைோங்கி ைநத இரவு 
எனக்குச் �ரிைோகத் தூக்கம் பிடிக்கவிலம்ல. 

நள்ளிரவு எழுநது ைநது அமதத் 
தடவிை்படி இருந்தன். ம�க்கிள் ைணிமை 
ஒலித்த்்போது தூக்கம் கம்லநது அப்போ ைநதோர். 
என்மனத் ்தோட்டத்துக்கு அமழத்துப்்போய்ச் 
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சிறுநீர் கழிக்கமைத்து மீணடும் உறங்க 
மைத்தோர். 

எ ங் க ள்  ம � க் கி ளு க் கு  சி ற கு 
முமைத்திருநதது. ைோனத்திலிருநது ம�க்கிமை 
அப்போ கீ்ழ ்்போட்டுவிடுைோ்ரோ!  நோன் 
அஞ்�விலம்ல.

அப்போவின் ம�க்கிள் ்கரிைரிலிருநது 
பிள்மைகள் விழைோட்டோர்கள். அப்படி்ை 
விழுநதோலும் ரத்தம் ைரோது. தக்கோளி �ட்னிதோன் 
ைரும். பிள்மைகள் அமதத் ததோட்டு நக்கிப 
்போர்ப்போர்கள்.

ைோனத்திலிருநது  எங்கள் தைள்ைோறமறப 
்போர்த்்தன்.  அது ஒரு தைள்ளி அமரஞோண 
தகோடி்்போல ததரிநதது. 

்போரோசூட்மடப்்போ்ல ம�க்கிள் தைல்ல 
தைல்லத் தமரயிறங்கிை்்போது, ்தோட்டத்தில 
்�ைல கூவிைது. 

ஒருநோள் ்கரிைரில உட்கோர்நத்படியும் 
கனவுகண்டன். வீலில கோல ைோட்டி 
‘ அ ம் ை ோ ’ த ை ன  அ ்ல றி ் ன ன் .  அ ப ்ப ோ  
்ைட்டிமைக் கிழித்துக் கட்டு்்போட்டோர். அநதக் 
கிழிநத ்ைட்டி்ைோடு ைகுப்பமறயில article 
நடத்தினோர். 

எங்கள் ்பைணத்தின் இமட்ை சி்ல 
நோட்கள் ம�க்கிள் ்பஞ்�ரோகியிருக்கிறது. 
என்மன அைரமைத்து ம�க்கிமைத் தள்ளிை்படி 
ைருைோர். 

சி்ல நோட்களில த�யின் கழன்றுவிடும். 
ஒரு ்ைப்பைர நிழலில அப்போ என்மன 
அைர மைப்போர். த�யிமனப த்போருத்துைோர். 
மககளில ைசி இழும்பியிருக்கும். மககமைப 
்பக்கத்தில ஓடும் ைோய்க்கோலில கழுவுைோர். 

அப்போவுமடை ம�க்கிள் ஒரு தஜன் குரு. 
அது எங்களுக்கு அமைதிமை, த்போறுமைமை, 
நிதோனத்மத, �ோத்வீகத்மதக் கறறுக்தகோடுத்தது. 

ஒரு கலைோண வீட்டின் இரவு. அப்போ 
கமைத்து உறங்கிக்தகோணடிருநதோர். ஒருைர் 
அப்போமை எழுபபிச் ம�க்கிள் �ோவிமைக் 
்கட்டோர். அப்போ �ோவிமை எடுத்துக் 
தகோடுத்தோர். கோம்லதைழுநத்்போது அப்போ 
ைோரிடம் �ோவிமைக் தகோடுத்தோ்ரோ, அைமர 
உறவினர்கள் திருடர் என்றோர்கள். 

எநத ைன்முமறயும் த�ய்ைோைல திருட 
அனுைதிக்கும் த்பரிை ைனசு அப்போவுக்கும் 
அைரது ர்்ல ம�க்கிளுக்கும் இருநதது. 

அப்போ தைர்குலிஸ ைோங்கிை்்போது 
எ ன க் கு க்  கு ர ல  உ ம ட ந தி ரு ந த து . 
ை ம ற வி ட ங் க ளி ல  ை யி ர் க் க ோ ல க ள் 
எட்டிப்போர்த்தன. 

எங்கள் ஊருக்கு ம�க்கிள் வித்மத கோட்டும் 
�ோஜகோன் ைநதோர். அைரது மும்தோஜ தரகோர்ட் 
டோன்ஸ ஆட, அைர் ம�க்கிள் சீட்டில நின்றோர், 
்படுத்தோர், உருணடோர். 

அ ப ்ப ோ வு ம ட ை   த ை ர் கு லி ஸி ல 
நோன் �ோஜகோனைவு இலம்ல. அஞ்�ம்ல 
்போர்க்கிறோ்ை! என்று தரணடு மககமை ைட்டும் 
்ைணடில ்்பரிலிருநது எடுத்்தன். 

என்மனப ்பக்கத்து ைோய்க்கோலிலிருநது 
தூக்கிவிட்டது ைட்டுமிலம்ல. ‘இமத 
ைோரிடமும் த�ோல்லைோட்்டன்!’ கமுக்கைோகச் 
சிரித்த்படி தம்ல துைட்டிவிட்டோள்.

ஒருநோள்கூட ம�க்கிளில அம்ைோமை  
மைத்து ஓட்டிை்த இலம்ல அப்போ. அப்படி 
ஒரு �நதர்ப்ப்ை அமைைவிலம்லைோ? 
நி்லவுமடமைச் �மூகம் ஏற்படுத்திை தைக்கைோ? 
ததரிைவிலம்ல. 

சிநது, சுடர், கோர்க்கி அமனைருக்கு்ை 
ம � க் கி ள்  ை ோ ங் கி க்  த க ோ டு த் ் த ோ ம் . 
அ ை ர் க ள்  ்ப ள் ளி  மு டி த் த ோ ர் க ள் . 
் த ம ை ப ்ப டு கி ற ை ர் க ளு க் கு  அ ந த ச் 
ம�க்கிள்கமைக் தகோடுத்துவிட்்டோம்.

தோன் ்்போகும் ்போமதயில கோர்்பமன 
எரிக்கோைல, ைமறயும்ைமர அப்போ ைோழ்நதோர். 

எங்்கோ புழுதிக்கோட்டில இருநத இரணடு 
பிள்மைகமை ஒரு ம�க்கிளில மிதித்்த �றறு 
ை�திைோன இடத்துக்கு அமழத்து ைநதோர். 

எதிர் ்ைடுகளில த்படம்லச் சிரைப்பட்டு 
மிதித்த்்போது அைர் இதைத் துடிபம்ப 
நோங்கள் ்கட்்டோம். ்ைர்மை்ைோடும் 
மு ம ன ப ் ்ப ோ டு ம்  உ ை ர ம்  ஏ று ை ம த , 
அப்போவிடமும் அைர் ம�க்கிளிடமும் 
கற்றோம். 

அப்போ ைட்டுைல்ல. அைர் ம�க்கிளும் 
நீதிைோன்!
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 வொசிப்பு

ஈழத்துக்  கவிஞர் மிஸரோ ஜப்போர் 
அைர்கள் இைறறிை கவிமத நூல ஒரு மிடறு 
அடர் தைணமை. “மிஸரோவின் கவிமதகள் 
நளினைோகவும் தைன்மையும் நுணமையும் 
க்லநத அனு்பைங்கைோகவும் உருைோகின்றன. 
இநதத் ததோகுபபில உள்ை கவிமதகமை 
ைோசிக்கிற்்போது அைர் தோகம் தகோணட மீன் 
ைட்டும் அல்லர், ைறுபபுகமைத் தின்று ைைரும் 
மீன் குஞ்சு எனச் த�ோல்லத் ்தோன்றுகிறது. 

விடுதம்லமையும் உள்்நோக்கிை ஆன்மீகத் 
்தடம்லயும் புறதைளியின் அழகிைம்லயும் 
தோ்பங்கமையும் தவிபபுடன் இமணக்கின்றன 
அைர் கவிமதகள்” என்றும் “எழுத்தில 
புமதநது கிடக்கின்றன ரகசிைங்கள், அைறமற 
அமடைோைம் கோண முடிைோத்படி ஏரோைைோன 
புமனவுகள் சூழ்நது கிடக்கின்றன” என்றும் 
்�ரன் அைர்கள் இக்கவிமத குறித்துக் கருத்து 
கூறுகிறோர்.
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“ ை ம ர ை ம ற க் கு ள்  க ட் டு ண டு 
் ்ப ோ க ை று க் கு ம்  ்ப டி ை ங் க ளி லு ம் 
சிநதமனகளிலும் உயிர் த்பறுகின்றன என் 
ைரிகள். அமை தைௌனக் ்கோரிக்மககைோகவும் 
அமணத்துத் தழுவும் த்பருநீர்ச்சுமனகைோகவும் 
இத்ததோகுபபில விரவிக் கிடக்கின்றன” 
என்று தன் கவிமத குறித்து ஆசிரிை்ர 
விைக்குகிறோர்.  இதன் அடிப்பமடயில 
்நோக்கும்்்போது மிஸரோவின் கவிமதகள் 
த்பரும்்போலும் ்படிைங்கைோகக் கோட்சி 
தருகின்றன என்்பதமன அறிைமுடிகிறது. 
இநதப ்படிைங்கமை உணர்ைது ஒவதைோரு 
ைோ�கனின் ைனநிம்லமைப த்போறுத்ததோகும். 
நோன் இநதப ்படிைம் நிமறநத கவிமதகமை 
இரணடு த்போருணமையின் அடிப்பமடயில 
்நோக்குகி்றன். 

1. ஏதிலியின் நிம்லயிலிருநது ்நோக்குதல 

2. த்பண உணர்வுகள்ைழி ்நோக்குதல 

இநத இரணடின் அடிப்பமடயில 
�மூகநிம்லயிமன அறிை்த இக்கட்டுமரயின் 
்நோக்கைோகும்.

்தொகைததின் நீ�ம் முடிெற்்றது

எழுத்து ்பறறி எழுதத் ததோடங்கும் மிஸரோ 
அைர்கள்  ைோனத்மதச் சுைரோகவும் அதில 
சுதநதிரைோகச் சுறறித் திரியும் ்பறமைமை 
எழுத்தோகவும் கருதுகிறோர்.

எழுத்ததன்்பது

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிறுக்கல

ைோனச் சுைர் விரிை

உன் ்பறமை விைோபிக்கிறது

அது ்போர்மைைறற விளிம்பில

கனவுகமை நிறம் தீட்டிக்தகோணடிருக்கிறது

என்று எழுத்திமன ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
கி று க் க ல  எ ன் று  ஆ சி ரி ை ர்  கூ று ை து 
சிநதிக்கத்தக்கது. அப்படிப்பட்ட எழுத்தோனது 
�மூகத்தோல அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிறுக்கல. ்பரநது 
விரிநத ‘இநத அணட தைளியில தைன்கோறறின் 
நூலிமழைோய் எழுத்துக்கள் உருகத் ததோடங்கின’ 

என்கிறோர். ‘்போர்மைைறற விளிம்பில கனவுகமை 
நிறம் தீட்டிக்தகோணடிருக்கிறது’ என்கிறோர். 
்போர்மைைறறைர்களுக்கு நிறம் எப்படித்  
ததரியும். கருபபு, தைள்மை நிறங்கமை 
ைட்டு்ை அைர்கள் அறிைோர்கள். இவவிரணடு 
நிறங்கமைத் தவிர பிற நிறம் ததரிைோதைர்கள் 
தன் கனவுகமை நிறம் தீட்டினோல எப்படி 
இருக்கு்ைோ அப்படி அைர் தன் கவிமதகமைத் 
தீட்டிக்தகோணடிருப்பதோக விைக்கைளிக்கிறோர். 
முடிவில தோகத்தின் நீைம் முடிைறறது என்று 
ஆசிரிைர் கூறுைதன் மூ்லம் இைமர எழுத்தின் 
மீது தீரோத தோகம் உமடைைரோக அமடைோைம் 
கோண முடிகிறது. 

உயிரப்பி்ககி்்றன்

கமதகளுக்குள் ஒளிநதுதகோள்கி்றன் 
என்று கூறுகிறோர். அதோைது ஒரு கருத்மத 
தைளிப்பமடைோகக் கூறிவிட இை்லோத 
நிம்லயில அதமன ஓவிைைோக்ைோ அல்லது 
கவிமதைோக்ைோ கமதைோக்ைோ ஏ்தோ ஒரு 
கம்லயின் மூ்லைோகச் த�ோலலுைது என்்பது 
்போதுகோப்போன ஓர் இடைோக அம்ைோவின்பின் 
ஒளிநதுதகோள்ளும் ஒரு குழநமதயின் 
ைனநிம்லமைப ்்போன்றது என விைரிக்கிறோர் 
ஆசிரிைர். ததோடர்நது கூறுகிறோர்,

இரு்ைோடு பிமணநத

தைன் தைளிச்�ங்களில எல்லோம்

என் ்போமதமை அைதைடுக்கி்றன்

ஒளியில உமன ைோங்கி

உயிர்பபிக்கி்றன்

இதமன ஓர் த்பண எழுத்தோகப 
்போர்க்கும்்்போது, ்போமத ததரிைோத இருளில ஒரு 
த்பண இரவில தனிமையில நடப்பததன்்பது 
எப்படிப்பட்ட ்பைத்திமன அைளுக்கு 
உருைோக்கும்? அப்படி ்பைநது ்பைநது 
நடக்மகயில அநத இருளில சிறு தைளிச்�ம் 
ததன்்படும்்்போது அநத தைளிச்�ம் இருக்கும் 
தூரம் ைமர அைள் ்போதம் நடக்கும். ஒளி 
முறறிலும் ைநத பிறகுதோன் அைளுக்கு உயி்ர 
ைரும் என்்பதமன உயிர்பபிக்கி்றன் என்கிறோர். 
இநதக் கண்ணோட்டத்திலும் ்போர்க்க்லோம். 
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இன்தனோரு கண்ணோட்டம் இ்லங்மகயில 
நடக்கும் ்்போர்ச்சூழலில அைர்கள் ்பதுங்குக் 
குழிகளில தஞ்�ம் புகுநதனர். அப்்போது எநத 
ஒளியும் இல்லோத அச்� நிம்லமையும் சிறிது 
ஒளி ததரியும்த்போழுது அைர்கள் தன் ்போமதமை 
அைதைடுத்து நகர்நதனர் என்ற ைலிமையும் 
்பதிவு த�ய்யும் கண்ணோட்டத்திலும் 
இக்கவிமதமை ்நோக்கமுடிகிறது.

நிலவு ஓ்ச

‘ க ன வி லி ரு ந து  அ தி ர் ந து 
விழித்துக்தகோள்கி்றன்’ என்று துைங்குகிறோர். 
அப்படிைோனோல கனவில அைர் எதமன்ைோ 
கணடு ்பைநதிருக்க ்ைணடும் என்்பது ததளிவு. 
‘அமறக்கு தைளி்ை வீழ்நத நி்லவு..’ அநத 
நி்லமைப பூநததோட்டிகளுக்கு நடுவில உள்ை 
கல ்ைமடயில சிமற மைக்கிறோர். ததோடர்நது 
எழுதுகிறோர்.

நி்லவு

ஓம�மை மூர்க்கத்தனைோய்

உறிஞ்சிக் குடிக்கின்றது

எல்லோ அரைங்களும்

அடங்கும் ்ைமை

அவ்ைோம� ்போம்த்பன

என்மனக் தகௌவிறறு

என்கிறோர். நி்லவுக்கு ஓம� உணடோ 
எனில இலம்ல. பின்பு ஏன் அைர் நி்ல்ைோம� 
தன்மனப ்போம்்போகக் கவவிக்தகோணடது 
எனக் கூறுகிறோர் என்றோல இ்லங்மகப 
்்போர்ச்சூழலில நோள் முழுைதும் ்்போரின் 
ஒலி ்கட்டுக்தகோண்ட இருக்கும். இரவு 
்்போர் நடக்கோத ்ைமைகளிலகூட அநதப 
்்போர்ச்�த்தம் (தன்மன விழுங்குைதோக) 
ததோடர்நது ்கட்டுக்தகோண்ட இருக்கிறது 
என்று ்படிைங்கைோகப ்பதிவு த�ய்திருக்கிறோர் 
ஆசிரிைர்.

கைண்ணீர

எபத்போழுது்ை கணகளில இருநதுதோன் 
கணணீர் ைரும். அநதக் கணணீமர ஆசிரிைர் 

்பதிவுத�ய்யும் விதம் ்ைறு்பட்டது.

கணகமைத் தின்ற கணணீர்

என்று்ை ஓைோது

என்கிறோர். கணகமை்ை தின்றுவிடும் 
அைவுக்குக் கணணீர் த்பருகிக்தகோண்ட 
இருக்கிறது. எதறகோக என்று ்நோக்குமகயில 
இறக்கும் ்ைமையில என்று ்பதிவு த�ய்கிறோர். 
இநத இறநது்படும் ்்போர்ச்சூழம்ல ைறதறோரு 
கவிமதயில கூறுகிறோர்

நோன் ைமரநத ைோனத்திலிருநது

ஓர் கரிை நட்�த்திரம்

உதிர்கிறது

என்கிறோர்.  நட்�த்திரம் கறுப்போக 
இருக்குைோ எனில இலம்ல. பிறகு ஏன் 
கரிை நட்�த்திரம் என்ற த�ோலம்லப 
்ப ை ன் ்ப டு த் து கி ற ோ ர்  எ ன் ற  ் க ள் வி 
எழுகிறதல்லைோ. ரகர றகர ்ைறறுமைமைப 
புரிநதுதகோணடோல இதமன அறிநதுதகோள்ை 
முடியும். கறுமை என்றோல கறுபபு நிறம் 
என்று த்போருள். கரி, கருகுதல, கோர்்ைகம் 
என்்பைறறிறகு �ோம்்பல நிறம் த்போருநதும். 
என்ை கரிை என்்பது �ோம்்பல நிறத்மதக் 
குறிக்கும். அப்படிைோனோல கரிை நட்�த்திரம் 
என்்பது ்்போர்ச்சூழலில எரிநதுதகோண்ட 
ைரும் குணடு ்போய்ைமதக் குறிக்கிறது. ்ைலும் 
இநத நிகழ்மை ஆசிரிைர் ்பருைைமழ என்கிறோர்.

ஒருைமன ஒருைன் அடுதலும், 
ததோம்லதலும்

புதுைது அன்று; இவவு்லகத்து இைறமக;

                                             -  புறநோனூறு -76

என்று �ங்க இ்லக்கிைைோனது ்்போர் 
இைல்போக நடக்கக்கூடிை ஒன்று என்று ்பதிவு 
த�ய்கிறது. இத்தமகை ்்போமர ஆசிரிைர் 
்பருைைமழைோகக் கருதியிருப்பது முறறிலும் 
த்போருநதும். ஆனோல அநதப ்்போர்ச்சூழல 
ைலியிலும் ைனமதப ்பக்குைப்படுத்தி 
ஒருைமன ஒருைன் அடித்துக்தகோள்ளுதல 
இ ை ல பு  எ ன் று  ்ப தி வு த � ய் தி ரு ப ்ப து 
விைக்கத்தக்க்த. ்ைலும் ்பதிவு த�ய்கிறோர்.
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என் �ைப த்பட்டிக்குள்

த�த்து ைடிநத ஓர் ை்லர்

ைரணம் திருடிை ்பருைத்தின்

நி�பதச் த�டியின்

ஆதி ்ைர்கமையும் சூமறைோடிறறு

என்கிறோர். என் �ைபத்பட்டிக்குள் த�த்து 
ைடிநத ஓர் ை்லர் என்றோல என்ன த்போருள்? 
கர்ப்பைோக இருநத ஒரு த்பணமணப 
்்போர்ச்சூழலில கற்பழித்துக் தகோம்ல 
த�ய்யும் தகோடுமை ஈழத்தி்்ல நடநதது. 
அப்்போது தோய் இறநது்பட்டோள். என்ை 
அநத உடம்பு �ைபத்பட்டிைோகவும் அநதக் 
குழநமத �ைபத்பட்டிக்குள் த�த்துக்கிடநத 
ை்லரோகவும் இருநதிருக்கக்கூடும். அத்தமகை 
அநதப பிறக்கோத குழநமதகமையும் ஆதி 
்ைர்கமையும் இநதப ்பருைைமழ என்கிற 
்்போர்ச்சூழல சூமறைோடிப்்போனதோகப ்பதிவு 
த�ய்கிறோர்.

ென்மம்

‘இரவு நி்லவு குபபுறக்கிடக்கிறது’ என்று 
துைங்குகிறது இநதக் கவிமத. அதோைது நி்லவு 
ஒரு ்பக்கம்தோன் ததரியும். அநத நி்லவு கீ்ழ 
விழுநதிருப்பது குபபுறக்கிடப்பது ்்போல 
ததரிகிறதோம். ்ைலும்

்போழமடநத வீட்மடப ்்போ்ல

சி்ல நிமனவுகமை

ஆழப புமதத்து

மீணடு தகோணடிருக்கி்றன்

ைன்ைம் சுைநதம்லயும்

அைன் நோணிலிருநது

விடு்பட்ட அம்புகள்

இமரச்�ல அடங்கி

பின் அமைதி தகோள்கின்றன

என்று கூறுகிறோர். இன்று ்ப்லர் ஏதிலிகைோக 
்ைறு இடம், ்ைறு நோடு த�ன்றிருபபினும் 
அைர்கள் தன் தோய்நோடு திரும்பிச் த�ன்று 

்போர்த்த்்போது ்ப்ல ஆணடுகள் கழிநததோல 
அைர்கள் ைோழ்நத வீடு ்போழமடநத 
வீடோக ைோறிப்்போயிருநதது. இருபபினும் 
அன்்றோ அம்ைக்கள் ைோழ்நத வீடு அது. 
அநதத் ததருக்களும் வீடுகளும் எத்தமன 
நிகழ்வுகமையும் நிமனவுகமையும் தன்னுள்்ை 
சுைநது கிடக்கும். இமை அத்தமனயும் 
்்போர்ச்சூழலில ்போழோய்ப்்போனது. எனது தோய் 
நோட்டில என்னோல இருக்க இை்லவிலம்ல்ை 
என்று தவிக்கும் ைனநிம்ல அது. ‘இநத 
ைன்ைம் ஒரு ்்பர் இமரச்�ம்ல எனக்குள் 
உணடோக்குகிறது..’ இங்கு இமரச்�ல என்ற 
த�ோலம்ல ஆசிரிைர் ்பைன்்படுத்தியிருக்கிறோர். 
ஓம�, �த்தம் என்றோல எப்படி இருநதோலும் 
இனிமைைோனதோக இருக்கும். ஆனோல 
இமரச்�ல என்றோல அதறகுத் ்தமையில்லோத 
ஒலி என்று த்போருள். என்னோல ைன்ைத்தோல 
கத்த ைட்டு்ை முடிகிறது. பு்லம்்ப ைட்டு்ை 
முடிகிறது. ்ைறு எதுவும் த�ய்ை முடிைோது 
‘இறுதியில அமைதி தகோள்கி்றன்’ என்று 
ஏதிலிைோக தன் இை்லோநிம்லமைப ்பதிவு 
த�ய்கிறோர் ஆசிரிைர்.

முடிவு்்

அ வ ை ை வு  எ ளி தி ல  த ்ப ோ ரு ள் 
புரிநதுதகோள்ை இை்லோத ்படிைங்கைோகக் 
கோணப்படும் கருத்துக்கள் நிமறநத இநதக் 
கவிமதகமை இ்லங்மகயில நடக்கும் 
்்போர்ச்சூழம்லக் தகோணடு ஆரோய்மகயில 
ஏதிலிகளின் நிம்லயிமனயும் த்பணணின் 
ைனச் த�ய்திகமைக் கூறுைதோகக் தகோணடும் 
்நோக்குமகயில ஈழத்தில உள்ை �மூக நிம்லயும் 
அங்கு த்பணகளும் ைக்களும் த�ோநத வீடுகமை 
விட்டு வி்லகி ஏதிலிகைோகப பிற நோடுகமைத் 
்தடிச் த�லலும் நிம்லயில அைர்களின் ைனதின் 
ைலி எப்படிப்பட்டதோக இருநதிருக்கும் 
என்்பதமனயும் புரிநதுதகோள்ை முடிகிறது. 
அநதப ்்போர்ச்சூழலில இருக்கவும் இை்லோது, 
தைளி்ைறவும் இை்லோது தவித்த ைக்களின் 
தவிபபு எப்படிப்பட்டதோக இருநதிருக்கும் 
என்்பதமனயும் உணர முடிகிறது. ்்போர் 
முடிநத சூழலிலும் த்பணகளுக்கு இருக்கும் 
்போதுகோப்பறற தன்மை எப்படிப்பட்டது என்ற 
�மூகச்சிக்கலகமையும் இக்கவிமதகளின் 
ைழி்ை அறிைமுடிகிறது.
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